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הודעת סימני המסחר, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות סימני המסחר, 11940 )להלן - התקנות(, אני 
מודיע לאמור:

התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    .1 
)1 בינואר 2021(, כלהלן:

“תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר לפי סעיף 7 לפקודה - 

1,617)א( בסוג טובין אחד

1,214)ב( לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן 
מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24)א(, 38 ו–41 לפקודה

814

ו–41)ב(   29 24)ו(,  סעיפים  לפי  בהליכים  טענות  להשמיע  בקשה  3. הגשת 
לפקודה או לפי תקנה 73

759

4. הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה -

2,882)א( לסוג טובין אחד

2,432)ב( לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

574. אגרת פיגור לפי תקנה 52)2(, לחודש או לחלק מחודש

61,118. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53)1(, לכל סוג טובין

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה 
לפי סעיפים 20, 36)א()3(, )4(, )5(, 49)א(, 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת 

בקשה לתיקון הפנקס שלגביה לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן

317

8. בעד חיפוש -

645)א( לפי תקנה 78)א(

)ב( )נמחק(

948. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6)ב( לפקודה

1074. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או לחלק ממנו, לכל סימן

11486. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26

12759. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22)ג(, לכל סוג טובין

     134. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

48".14. בעד העתק סרוק של תיק רישום

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-1129-ת2(  

                                                                                   רשם סימני המסחר

שינוי סכומים

ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"א, עמ' 1093; התש"ף, עמ' 216.  1

22/12/2014:49



1003 קובץ התקנות 9008, ז' בטבת התשפ"א, 22.12.2020 

הודעת סימני המסחר )יישום פרוטוקול מדריד(, התשפ"א-2020 
מדריד(,  פרוטוקול  )יישום  המסחר  סימני  לתקנות  19)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1
2021(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 19(

בשקלים חדשים

אגרת טיפול בבקשה -

529לרישום בין–לאומי לפי סעיף 56ג)1( לפקודה

529להרחבה שאינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 56ג)2( לפקודה

56י)1(  סעיף  לפי  בין–לאומי  רישום  של  לחידוש  או  תוקף  להארכת 
לפקודה

."529

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(

ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-3478-ת2(  

רשם סימני המסחר          

הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשפ"א-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 15)ג( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד-11994, 

אני מודיעה לאמור:

התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה  במדד  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2021(, כלהלן:

"תוספת שנייה
)תקנה 14(

האגרה בשקלים חדשים

אגרה בעד -

המחאת  של  הודעה  ורישום  משכון  הודעת  )1( רישום 
זכות בהתאם לתקנות פשיטת הרגל )סדרי רישום של 

המחאת זכות(, התש"ל-1970, לתקופה -

38)א( עד חמש שנים, לכל שנה

פטור)ב( החל בשנה השישית

)1א( רישום כאמור בפסקה )1()א( הנעשה בפעולה 
מקוונת, לתקופה של עד חמש שנים, לכל שנה

32

פטור)2( ביטול משכון

)3( שינויים -

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ז, עמ' 586; התש"ף, עמ' 217.  1

__________
ק"ת התשנ"ד, עמ' 734; התשע"א, עמ' 855; התשע"ט, עמ' 1836.  1
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האגרה בשקלים חדשים

38)א( שינוי פרטי חייב, נושה, נכס או בעל נכס

הנעשה  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  )א1( שינוי 
בפעולה מקוונת 

32

)ב( שינוי פרט כאמור בפסקת משנה )א( בשל טעות 
סופר או טעות של הרשם

פטור

)ג( הארכת תקופת משכון -

38)1( עד 5 שנים, לכל שנה

פטור)2( החל בשנה השישית

)ג()1(  בפסקה  כאמור  משכון  תקופת  )ד( הארכת 
הנעשית בפעולה מקוונת, לכל שנה עד חמש שנים

32

מסמך  או  נסח  דוח,  קבלת  כולל  במאגר,  )4( )א( עיון 
אחר וכן אימות מסמך

32

מסמך  או  נסח  דוח,  הדפסת  כולל  במאגר,  )ב( עיון 
אחר, באמצעות האינטרנט

11

פטור".)5( הודעת העברה

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-812-ת2(   

י ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית של    

   משרד המשפטים
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