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הודעת הנוטריונים )שכר שירותים(, התשפ"א-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ד( לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-11978 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,   1 תקנה  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התשפ"א )1 בינואר 2021(, כך:

בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון "שכר שירותים  .1
סכום  בצירוף  שירות,  אותו  לצד  ב'  בטור  הנקוב  בשיעור  שכר 
השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

1. אימות חתימה -

165)א( אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

66)ב( כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך

היה  הזולת  בשם  מסמך  על  שהחותם  )ג( אישור 
לפי  השכר  על  נוסף  חתימה,  לכל  לכך,  מוסמך 

פסקאות )א( או )ב(

66

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם 
האישור  על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על 

כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו, לכל העתק כאמור

66

כרוך  )ד(  עד  )א(  בפסקאות  כאמור  השירות  )ה( היה 
בתרגום המסמך בידי הנוטריון - תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבאותו 
מסמך

2. )א( אישור העתק צילומי של מסמך -

66לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

אחד,  צילומי  מהעתק  יותר  אחד  במעמד  )ב( אושרו 
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -

21לעמוד הראשון

5לכל עמוד נוסף

3. )א( אישור נכונות של תרגום -

209)1( עד מאה המילים הראשונות בתרגום

עד  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
אלף מילים

165

מעל  מהן,  חלק  או  נוספות  מילים  מאה  )3( לכל 
אלף המילים הראשונות

80

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ט, עמ' 196; התשס"ח, עמ' 170; התש"ף, עמ' 293.  1

30/12/2018:28



1227 קובץ התקנות 9034, ט"ו בטבת התשפ"א, 30.12.2020 

טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

66

הירושה,  לחוק   22 סעיף  לפי  הנערכת  צוואה  4. אישור 
התשכ"ה-21965 -

241)א( לחותם ראשון

123)ב( לכל חותם נוסף

לאותה  אחד  מאישור  יותר  מעמד  באותו  )ג( ניתן 
צוואה, לכל אישור

74

)ד( היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי 
הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבצוואה

5165. אישור שפלוני נמצא בחיים

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

167)א( למצהיר הראשון

67)ב( לכל מצהיר נוסף

לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ג( ניתן 
תצהיר, לכל אישור נוסף

66

)ד( היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, 
תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו 
עולה על 76,800 שקלים חדשים

1,056

חדשים,  שקלים   76,800 על  האמור  הסכום  )ב( עלה 
של  ממשרדו  הנסיעה  הוצאות  על  נוסף  הכול 

הנוטריון למקום ההעדה וחזרה

2,261

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי 
 - )להלן  התשל"ז-31977  הנוטריונים,  לתקנות   5 תקנה 

תקנות הנוטריונים( -

בעותק  כהערה  ורישומה  הביטול  הודעת  )א( קבלת 
של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון 

לפי תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

177

)ב( הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך 
לפי  הביטול  בדבר  ההערה  את  הנושא   אחר 

תקנה 5)ג( לתקנות הנוטריונים

64

64)ג( לכל העתק נוסף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.  2

ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  3
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, 
ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה 
בתעריף המינימלי 

המומלץ של לשכת עורכי 
הדין, ובאין קביעה כאמור 

- הסכום שנקבע בו 
לפעולה הדומה לה ביותר, 

ובאין קביעה - 267

9. )א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, 
המפורשת  בקשתו  פי  ועל  הנוטריון  של  במשרדו  שלא 
פעולה  למעט   - אחר  במקום  לתתן  השירות  מקבל  של 
שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב 
הוצאות  על  ונוסף  העניין,  לפי  ו–11,   8 עד   1 בפרטים 
הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - 

יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה -

מיציאת  ממנה  חלק  או  הראשונה  )1( לשעה 
הנוטריון ממשרדו ועד שובו

537

165)2( לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

מקום,  באותו  פעולות  לעשות  נוטריון  )ב( התבקש 
חלקו  יהיה  אדם,  בני  כמה  בידי  אחת,  ובעונה  בעת 
של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה 
שירות  מבקשי  כל  בסך  כחלקו  )א(  בפסקה  כאמור 

באותו מעמד.

מקבל  הזמנת  לפי  משרדו  את  הנוטריון  )ג( יצא 
שאותה  והפעולה  פעולה,  עשיית  לשם  השירות, 
בו,  תלויות  שאינן  מסיבות  בוצעה  לא  לבצע  התבקש 
יהיה הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה )א()1( ו–)2( 
למקום  הנוטריון  של  ממשרדו  הנסיעה  להוצאות  וכן 

שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 10. ניתן השירות בין השעות 19.00 ו־8.00 למחרת או בימי 
         מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - ייווסף על השכר  
         שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 

        עד 8 ו–11, לפי העניין.

11. )א( אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2)ג1( לחוק 
יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-41973

367

של  נוספים  לעותקים  אימות  מעמד  באותו  )ב( ניתן 
אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף

64

ק"ת התשל"ג, עמ' 276; התשס"ט, עמ' 18.  4
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טור א'
השירות

טור ב'
שיעור השכר

בשקלים חדשים

בידי  בתרגומו  כרוך  הממון  הסכם  אימות  )ג( היה 
הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע 
בפרט 3)א(, בהתאם 

למספר המילים שבהסכם 
הממון

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 
ו–11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, 

88."ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1216-ת1(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית    

   של משרד המשפטים

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-11996 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2021(, יהיה כלהלן:

")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

לשעת  חדשים  שקלים   236 על  יעלה  שלא  סכום   - בלבד  ייעוץ  )א( לצורך 
ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,178 שקלים חדשים לתיק;

)ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,574 שקלים חדשים;

)ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא 
יעלה  לא  זה  בסעיף  התשלום  כל  שסך  ובלבד  חדשים,  שקלים   788 על   יעלה 

על 2,247 שקלים חדשים;

)ד( תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים 
פסיכיאטריים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים 
מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

בפסקאות  שפורטו  הסכומים  על  נוספים   50% על  תעלה  שלא  )ה( תוספת 
משנה )א( עד )ד( מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי - עוד 

תוספת שלא תעלה על 50%;

שקלים   179 על  יעלה  שלא  הארצי,  הציבורי  הסניגור  באישור  לחוקר,  )3( שכר 
חדשים לשעה;

וכן  קבלות  כנגד  בתיק  לטיפול  הקשורים  ומסמכים  חקירה  חומר  צילום  )4( הוצאות 
בכל  לתיק  חדשים  שקלים   85 על  יעלה  שלא  בסכום  הצהרה,  פי  על  מסמכים  צילום 

ערכאה;

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התש"ף, עמ' 360.  1
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 563 על  יעלה  שלא  בסכום  קלטות,  תמלול  לרבות  מסמכים,  תרגום  )5( הוצאות 
שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה 

על כך, מטעמים מיוחדים;

לשעת  חדשים  שקלים   179 על   יעלה  שלא  סכום   - )קונסקוטיבי(  עוקב  )6( תרגום 
עבודה."

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2708-ת4(

    
י ב ק ע י ל  ג י ס  

המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   
של משרד המשפטים   

הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, 
התשפ"א-2020

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)ד( לתקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים 
ציבוריים(, התשנ"ו-11996 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1. עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח פסקאות )1( עד )3( ו–)4( עד )5א( בתקנה 1)א( 
לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, הוא כלהלן:

בשקלים חדשים

")1( בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

650)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

778)2( מעצר עד תום ההליכים

909)3( אישום בעבירה שהיא חטא 

2,671)4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

1,559)5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

1,169)6( אישום בעבירה אחרת

2,400)7( אישום בעבירה של גרימת מוות

1,629)8( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת -

)1( שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים 
בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור 

הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

495

אחד  בכל  מהותי,  דיון  בה  התקיים  )2( שלא 
מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה 

בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

334

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 981; התשנ"ט, עמ' 70; התש"ף, עמ' 361.  1
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בשקלים חדשים

)2( בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

970)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

1,620)2( מעצר עד תום ההליכים

3,245)3( משפט פלילי 

)4( ערעור פלילי -

2,999)אא( על פסק הדין

1,501)בב( על גזר הדין בלבד

2,136)5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

בפסקת  כאמור  מהעניינים  אחד  בכל  נוספת  )ב( לישיבה 
לטיפול  במישרין  הקשור  בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה 

בתיק, לכל ישיבה

814

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,620)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

4,500)אא( על פסק הדין

2,249)בב( על גזר הדין בלבד

2,404)3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול 

בתיק, לכל ישיבה

1,297

)4( תורנות - 

157)א( שעת תורנות בבית משפט

58)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט

בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה 
לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, 
הסניגור  בקשת  פי  על  אלה  שירותים  ומתן  העניין,  לפי 
הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור 
סניגור  של  מינוי  נדרש  שבהם  תיקים  קבלת  בערובה, 
שירות  מתן  המחוזי,  הציבורי  לסניגור  והעברתם  ציבורי 
ואשר  התורן  על  המחוזי  הציבורי  הסניגור  שהטיל  אחר 

אינו כלול בתקנות אלה. 

247)4א( ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר
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הודעת העיצובים, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 99 לתקנות העיצובים, התשע"ט-12019 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיו נוסח התוספת השנייה ונוסח התוספת הרביעית לתקנות מיום   .1
י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כלהלן:

"תוספת שנייה
)תקנות 7)ב()3(, 13, 22)א(, 26, 28)א(, 30, 34, 41, 43, 44, 45)א(,51)א(, 64, 68, 70)ב(, 71, 72)א(, 

75)א(, 76, 77)א(, 78)א(, 79, 82)א(, 84, 96)א(, 98, 99 ,100, 101(

בתוספת זו -

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-21958; 

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

)1( מי שאינו תאגיד;

)2( חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים 
חדשים;

)3( מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)4(  מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)5( מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

לוח אגרות

טור א'
תיאור

טור ב'
בשקלים חדשים

הגשת בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 19 לחוק, לרבות עיצוב מוסף 1. 
55 לחוק, לכל עיצוב הכלול בבקשה, למעט בעד  כאמור בסעיף 
עיצוב מסוג מערכת של פריטים; ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד 
עיצוב מסוים בקשה ראשונה לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום

398

הגשת בקשה לרישום עיצוב במערכת של פריטים, לפי סעיף 19 2. 
לחוק, לרבות עיצוב מוסף כאמור בסעיף 55 לחוק, לכל מערכת; 
ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד עיצוב מסוים בקשה ראשונה 

לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום

598

בעד בחינה על אתר של בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 28 לחוק, 3. 
לכל עיצוב

249

149בקשה לציון שם מעצב לפי סעיף 33 לחוק, לכל עיצוב4.

אגרות חידוש לפי סעיפים 40 ו–86)1( לחוק, לכל עיצוב, כלהלן:5.

שינוי סכומים

בשקלים חדשים

)5( שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר 
או במקום אשפוז, לשעה

102

66")5א( שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות )4א( ו–)5(

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2710-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   

של משרד המשפטים   

הודעת ביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, 
התשפ"א-2020

בהתאם לתקנה 5א)ד( לתקנות לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, 
התשל"ז-11977 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור:

עקב שינוי המדד, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( שיעור האגרה המעודכן   .1
בתקנה 5א)א( לתקנות הוא 35 שקלים חדשים.

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
)חמ 3-666-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   

של משרד המשפטים   

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195ה)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד הידוע ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( לעומת המדד שהיה   .1
ידוע ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, יתעדכן סכום העיצום הכספי שבסעיף 

195ב לפקודה, ולפיכך מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( -

)1( במקום הסכום הנקוב בסעיף 195ב)א( יבוא "500 שקלים חדשים";

)2( במקום הסכום הנקוב בסעיף 195ב)ב( יבוא "5,090 שקלים חדשים".

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-152-ת3(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל   

שינוי סכומים

סכומי העיצום 
הכספי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 324; ק"ת התש"ף, עמ' 280.  1

ק"ת התשל"ז, עמ' 1940; התשס"ח, עמ' 618; התשע"ט, עמ' 1967.  1
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הודעת העיצובים, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 99 לתקנות העיצובים, התשע"ט-12019 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיו נוסח התוספת השנייה ונוסח התוספת הרביעית לתקנות מיום   .1
י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כלהלן:

"תוספת שנייה
)תקנות 7)ב()3(, 13, 22)א(, 26, 28)א(, 30, 34, 41, 43, 44, 45)א(,51)א(, 64, 68, 70)ב(, 71, 72)א(, 

75)א(, 76, 77)א(, 78)א(, 79, 82)א(, 84, 96)א(, 98, 99 ,100, 101(

בתוספת זו -

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-21958; 

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

)1( מי שאינו תאגיד;

)2( חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים 
חדשים;

)3( מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)4(  מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

)5( מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

לוח אגרות

טור א'
תיאור

טור ב'
בשקלים חדשים

הגשת בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 19 לחוק, לרבות עיצוב מוסף 1. 
55 לחוק, לכל עיצוב הכלול בבקשה, למעט בעד  כאמור בסעיף 
עיצוב מסוג מערכת של פריטים; ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד 
עיצוב מסוים בקשה ראשונה לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום

398

הגשת בקשה לרישום עיצוב במערכת של פריטים, לפי סעיף 19 2. 
לחוק, לרבות עיצוב מוסף כאמור בסעיף 55 לחוק, לכל מערכת; 
ואולם מבקש מיוחד, המגיש בעד עיצוב מסוים בקשה ראשונה 

לרישום עיצוב ישלם 60% מהסכום

598

בעד בחינה על אתר של בקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 28 לחוק, 3. 
לכל עיצוב

249

149בקשה לציון שם מעצב לפי סעיף 33 לחוק, לכל עיצוב4.

אגרות חידוש לפי סעיפים 40 ו–86)1( לחוק, לכל עיצוב, כלהלן:5.

שינוי סכומים

ק"ת התשע"ט, עמ' 1848; התש"ף, עמ' 221.  1

2     ס"ח התשי"ח, עמ' 151.
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טור א'
תיאור

טור ב'
בשקלים חדשים

בעד התקופה הראשונה מתום חמש שנים מתאריך הגשת   )1(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 10 שנים מאותו מועד

498

הגשת  מתאריך  שנים   10 מתום  הראשונה  בעד התקופה   )2(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 15 שנים מאותו מועד

598

הגשת  מתאריך  שנים   15 מתום  התקופה הראשונה  בעד   )3(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 20 שנים מאותו מועד

697

הגשת  מתאריך  שנים   20 מתום  הראשונה  התקופה  בעד   )4(
הבקשה לרישום עיצוב ועד תום 25 שנים מאותו מועד

797

בעד כלל התקופות  )5(2,988

אגרת פיגור בתשלום אגרת חידוש, לפי סעיפים 41 ו–86)1( לחוק, 6.
לכל עיצוב, לכל חודש

80

548בקשה להחזר תוקפו של רישום לפי סעיף 43 לחוק7.

548בקשה לתיקון רשומות ומסמכים לפי סעיף 46)א( לחוק8.

149בקשה לרישום זכות בעיצוב לפי סעיף 17 לחוק9.

פרט 10. של  תיקון  וביטול  תוקף  החזר  ביטול  עיצוב,  רישום  ביטול 
רשום בידי כל אדם שאינו בעל העיצוב הרשום לפי סעיף 48 לחוק

992

548השגה לפני הרשם לפי סעיף 96 לחוק11.

548בקשה להצטרף להליך על פי סעיף 98 לחוק12.

80אגרות ארכה לפי סעיף 100 לחוק13.

10מסמך מאושר לפי סעיף 104 לחוק14.

10"העתק תיק לפי סעיף 104 לחוק15.

"תוספת רביעית
)תקנה 61(

לוח הוצאות מרביות בהליכים לפני הרשם

בשקלים חדשיםתיאור

111,964. בעד כתב טענות בהליך

214,955. בעד הגשת ראיות בהליך, לרבות ראיות בתשובה

314,955. הכנה לדיון והופעה בדיון, לכל יום דיון

לבקשת  תשובה  או  ביניים  בקשת  הגשת  4. בעד 
ביניים

4,985

511,964. בעד סיכומים בכתב
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בשקלים חדשיםתיאור

כגון  ההליך  לניהול  שהוצאו  הוצאות  6. בעד 
שכר  תרגומים,  בי־דין,  כתבי  המצאת  אגרות, 

טרחת עדים ומומחים

."9,970

כ"ד בכסלו התשפ"א )10 בדצמבר 2020(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-5921(  

רשם העיצובים   
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