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הודעת המדגמים, התשפ"ב-2021
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ"ח בטבת התשפ"ב  .1 
)1 בינואר 2022(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בתוספת זו -  .1
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

מי שאינו חברה ואינו שותפות;  )1(

)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;

מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.  )4(

בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ  1.  )א( 
אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה; ואולם מבקש 
ראשונה  בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד, 

לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

408

המיועד  מדגם  לרישום  בקשה  הגשת  עם  )ב( 
ואולם   ;5 תקנה  לפי  אחד  בסוג  חפצים,  למערכת 
בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד,  מבקש 

ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

612

בקשה  להשלמת  מועד  להארכת  בקשה  הגשת  עם   .2
האגרה  לתשלום  מועד  להארכת  או  מדגם,  לרישום 
בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31)2( ו–33)2( 

- לכל חודש או לחלק ממנו

70

לתיקון  סופר,  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  עם  )א(   .3
וכן  רישיון  או  עיקול  שעבוד,  רישום  לרבות  הפנקס 
ביטול כל אחד מאלה, לתיקון טופס הבקשה, לרישום 
שם בעל חדש ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 

42 עד 44 לפקודה ותקנות 40, 41, 45 ו–46

62

עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי מען  )ב( 
למסירת הודעות לפי תקנות 42 ו–43

62

שינוי סכומים

1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התשפ"א, עמ' 976.
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בשקלים חדשים

לפי  מדגם  של  רישומו  לביטול  בקשה  הגשת  4.  עם 
סעיפים 36 ו–42)ב( לפקודה

797

5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

445)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

883)ב( לפי סעיף 33)3( לפקודה

6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצורכי בירור 
משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו–40 

לפקודה ותקנה 55

49

אחר,  מסמך  כל  או  מדגם  של  העתקות  צילום  7. בעד 
לפי סעיף 35)2( לפקודה, לכל עמוד

0.5

עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  8.  )א( 
64, בעד כל עניין

248

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם  )ב( 
לפי תקנה 48

157

9.  עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לכל 
חודש או לחלק ממנו

70

20".10. בעד העתק סרוק של תיק רישום

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים

הודעת הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, 
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול( )שינוי סכומים(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ה( לתקנות הפטנטים )הארכת תקופת הגנה - סדרי דין 
אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ח-11998  לביטול(,  ובבקשה  לצו  בהתנגדות  לצו,  בבקשה 

מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד, סכומי האגרה שבתוספת לתקנות יהיו מיום כ"ח בטבת התשפ"ב  .1 
)1 בינואר 2022(, כלהלן:

"תוספת
)תקנות 3 ו–7)ב((

אגרת בקשה ואגרות הארכה

סכום האגרה בשקלים חדשים

1,121)1( אגרת בקשה )תקנה 2)ג()4((

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ח, עמ' 996; התשפ"א, עמ' 1042.  1
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סכום האגרה בשקלים חדשים
3,013)2( אגרת הארכה )תקנה 7)א()1((

)3( אגרת הארכה )תקנה 7)א()2(( -

3,615)א( לפני תום שנת הארכה ראשונה

4,338)ב( לפני תום שנת הארכה שנייה

5,205)ג( לפני תום שנת הארכה שלישית

6,247)ד( לפני תום שנת הארכה רביעית

האגרה הקבועה לעניין סעיף 30 )4( אגרת התנגדות )תקנה 3)א(( 
לחוק בפרט 11 לתוספת השנייה 
בתקנות הפטנטים נוהלי הרשות

כפל האגרה האמורה בפרט )4(".)5( אגרת בקשה לביטול )תקנה 4( 

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
י ד י ו ד ן  ר ע )חמ 3-2846-ת2(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
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