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תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )הפחתה של סכום העיצום 
הכספי( )תיקון(, התשע"ח-2018

 בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 8)ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-
22011 )להלן - החוק(, בהסכמת שרת המשפטים, בהתייעצות עם הארגונים ובאישור ועדת 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הכספי(,  העיצום  סכום  של  )הפחתה  העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת  בתקנות   .1
התשע"ב-32012 )להלן  - התקנות העיקריות(, אחרי תקנה 3 יבוא:

"תחולת התקנות 
על הפרת הוראות 

שעניינן בטיחות 
בעבודה

כספיים  עיצומים  על  יחולו  ו–3  1א   ,1 תקנות  הוראות  )א(   .4
המוטלים בשל הפרת הוראות סימן ב' בחלק ב' וסימן ב' בחלק ג' 

לתוספת השנייה לחוק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

בתקנה 1 -  )1(

תקנת משנה )א()4(  - לא תיקרא. )א( 

במקום תקנת משנה )ג( יבוא: )ב( 

סכום  את  הממונה  יפחית  ")ג( לא 
העיצום הכספי לפי תקנת משנה )א(, אלא 
אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק 
את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי 

ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.";

"לא  יבוא  בה  האמור  במקום  בתקנה1א)ד(,   )2(
 יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת

המעסיק  כי  הממונה  שוכנע  כן  אם  אלא  )א(,  משנה 
הכספי  העיצום  מוטל  שבשלה  ההפרה  את  הפסיק 

ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון."

על אף האמור בתקנת משנה )א(, הוראות תקנה 1)א()1(  )ב( 
עד )3( לא יחולו על הפרת הוראות בעניינים אלה:

עבודה  הפסקת  צו  בטיחות,  צו  הוראות  קיום   )1(
העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  לפי  שיפור  וצו 

התשי"ד-41954;

שימוש בכלים טעוני בדיקה לאחר תסקיר בדיקה   )2(
של בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח 

חדש[, התש"ל-51970."

יבוא  והתעסוקה"  המסחר  התעשייה  "משרד  במקום  העיקריות,  בתקנות  מקום  בכל   .2
"משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים".  

שינוי מונח

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

2  ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

3  ק"ת התשע"ב, עמ' 1669; התשע"ו, עמ' 1707.

4  ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 397.

הוספת תקנה 4
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תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018( ותוקפה של תקנה   .3
1 עד תום שישה חודשים ממועד תחילתה.

ט"ז בטבת התשע"ח )3 בינואר 2018(
)חמ 3-4502(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

אכרזת העיריות )שינוי תחום עיריית קריית ים, תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות1, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה 
בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

במקום התוספת באכרזה על עיריית קריית ים, התשל"ו-21976, יבוא:  .1
"תוספת
)סעיף 1(

האזור שתושביו יהיו עיריית קריית ים כולל גושי רישום קרקע וחלקות רישום קרקע 
כלהלן:

גושים 10424, 10425, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 12579, 12756 - בשלמותם;

גוש 10420 - חלקה 8 וחלק מחלקה 5 כמסומן במפת תחום עיריית קריית ים הערוכה 
בקנה מידה של 1:10,000 והחתומה בידי שר הפנים ביום ו' בתשרי התשע"ח )26 
במשרד  ירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2017 בספטמבר 

הממונה על מחוז חיפה ובמשרד עיריית קריית ים )להלן - המפה(;

גוש 10421 - חלקות 10, 37, 117 עד 145, 147, 149 עד 159, 161 עד 181, 183 עד 204, 206, 
209 עד 213, 294 עד 297;

גוש 10428 - חלק מחלקה 474 כמסומן במפה;

גוש 10444 - חלקות 1, 2, 4 עד 33, 37, 39 עד 45, 51, 54 עד 95, 97, 98, 103, 118 עד 122, 
128 עד 133, 136, 141 עד 145, 147, 149, 151, 153, 154, 161 עד 164, 177 עד 180, 
185, 187 עד 189, 192, 193, 195, 198 עד 200, 202 עד 204, 252 עד 285, 291, 292, 
298, 299, 302 עד 359, 362, 363, 369 עד 372, 398, 399, 401, 402, 404 עד 407, 413 
עד 417, 425 עד 429, 437 עד 440, 456, 479 עד 528, 533, 537 עד 632, 635 עד 670, 
673 עד 676, 679 עד 686, 692 עד 698, 701 עד 729, 731 עד 746, 748 עד 765, 769 
עד 812, 846 עד 849, 851 עד 940, 942 עד 952, 954, 955, 957, 958, 960, 961, 963, 
966, 967, 970, 972, 975, 977 עד 1001, 1024 עד 1028, 1057 עד 1059, 1063, 1066, 
 ,1107  ,1105  ,1104  ,1101  ,1100  ,1098 עד   1093  ,1091  ,1081 עד   1079  ,1071  ,1067
 ,1196  ,1189  ,1184  ,1183  ,1133 עד   1126  ,1124 עד   1120  ,1118  ,1114  ,1111  ,1108
1302, 1307 עד 1312, 1317, 1321, 1322, 1325 עד 1331, 1336 עד 1343, 1345, 1346, 
 ,1398  ,1381  ,1376  ,1374  ,1371  ,1368  ,1365  ,1362  ,1359  ,1357  ,1355  ,1352  ,1349
1401 עד 1412, 1418 עד 1425, 1441, 1456 עד 1479, 1481 עד 1519, 1526, 1532, 
1534 עד 1595, 1597, 1603, 1608, 1624, 1626 עד 1636, 1639 עד 1648, 1652, 1655, 
1661, 1670 עד 1684, 1690, 1693, 1695, 1696, 1698 עד 1702, 1710, 1715 עד 1753, 

החלפת התוספת

תחילה ותוקף

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 1917; התשע"ז, עמ' 623.  2
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1755, 1757, 1762 עד 1786, 1789, 1792 עד 1805, 1807 עד 1812, 1814, 1817, 1820 
עד 1862, 1872, 1875, 1877 עד 1901, 1904 עד 1924, 1926, 1928, 1932, 1933, 1941 
עד 1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1986 עד 1989, 1991 עד 1996, 2000, 2002, 2006, 
2007, 2009, 2011, 2014, 2016, 2018 עד 2022, 2027 עד 2030, 2053 עד 2065, 2068 
עד 2070, 2074 עד 2076, 2079 עד 2101, 2103 עד 2109, 2113, 2114, 2117, 2120, 
2122 עד 2125, 2127, 2129, 2130, 2132, 2134, 2135, 2137, 2139, 2141, 2144, 2146, 
2148, 2150, 2152, 2154, 2158, 2160, 2162, 2167 עד 2186, 2188, 2192, 2193, 2198 
עד 2202, 2205 עד 2208, 2210, 2216, 2218 עד 2385, 2387, 2388, 2390 עד 2414, 
2419 עד 2425, 2447, 2449 עד 2512 וחלק מחלקות 48, 2212, 2214 כמסומן במפה;

גוש 11567 - חלקות 153, 154 וחלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 11675 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 12693 - חלקה 1 וחלק מחלקות 2, 39 כמסומן במפה;

שטחים המצויים בים כמסומן במפה."

ו' בתשרי התשע"ח )26 בספטמבר 2017(
)חמ 3-1926(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

 כללי קידום התחרות בענף המזון )פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם
מחיר לצרכן( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג( לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-12014, אני 
קובעת כללים אלה:

בכללי קידום התחרות בענף המזון )פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר לצרכן(   .1
)הוראת שעה(, התשע"ה-22014 )להלן - הכללים העיקריים(, בסעיף 1 -

 - גדול"  "קמעונאי  בצירוף  המופיעה  "גדול"  המילה  לצרכן",  "הטבה  בהגדרה   )1(
תימחק;

ההגדרה "מחיר נקוב לצרכן" - תימחק;  )2(

אחרי ההגדרה "פעולות של ספק גדול" יבוא:   )3(

""שוק מצרך" - המצרך והמצרכים התחליפיים לו."

בסעיף 2 לכללים העיקריים -  .2
במקום "ופעולות" יבוא "או פעולות";  )1(

במקום "לסייגים" יבוא "לסייג".  )2(

במקום סעיף 3 לכללים העיקריים יבוא:  .3

פטור לפי כללים אלה לא יחול על פעולות של ספק גדול "סייג לתחולת הפטור  .3
והסדרים שעיקרם בהפחתת התחרות או במניעתה."

ס"ח התשע"ד, עמ' 438.  1

2  ק"ת התשע"ה, עמ' 558.

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

החלפת סעיף 3
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בסעיף 4 לכללים העיקריים, במקום פסקה )2( יבוא:  .4
")2( מעורבות הספק הגדול אינה מהווה הכתבה, המלצה או התערבות בדרך אחרת 

אצל הקמעונאי כדי שלא יוזיל את מחיר המצרך לצרכן בשיעור גבוה יותר." 

אחרי סעיף 4 לכללים העיקריים יבוא:  .5

"מעורבות של ספק 
גדול שעניינה מחיר 

מרבי 

לגבי   2 סעיף  לפי  פטורים  גדול  וקמעונאי  גדול  ספק  4א. 
הסדרים או פעולות של ספק גדול שעניינם המחיר המרבי 
שיגבה הקמעונאי בעד מצרך שמספק הספק, וזאת בתנאי 

שמתקיימים בהם כל אלה:

על  עולה  אינו  המצרך  בשוק  הגדול  הספק  של  חלקו   )1(
בשוק  ביותר  הגדול  השוק  בנתח  מחזיק  אינו  והוא   ,15%

המצרך;

בשוק המצרך קיימים עוד שני מתחרים לפחות בפועל   )2(
מאותו  לפחות   5% של  בנתח  בנפרד,  אחד  כל  המחזיקים, 

שוק מצרך;

מעורבות הספק הגדול אינה מהווה הכתבה, המלצה   )3(
או התערבות בדרך אחרת אצל הקמעונאי כדי שלא יוזיל 

את מחיר המצרך לצרכן מתחת למחיר המרבי."

בסעיף 5 לכללים העיקריים -  .6
במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

ולפיה  חסכונית,  כאריזה  המוצגת  באריזה  מצרך  הרוכש  לצרכן  ")1( הטבה 
המחיר לצרכן ליחידת מידה יהיה נמוך יותר בשיעור של 5% לפחות - בהשוואה 

למחיר בעד אותו המצרך הנמכר באריזה קטנה או גדולה יותר;";

בפסקה )2(, במקום "מסוים" יבוא "של 5% לפחות";  )2(

בפסקה )3(, המילים "של מוצר אחר" - יימחקו, ובמקום "מסוים" יבוא "של   )3(
5% לפחות".

בסעיף 7 לכללים העיקריים, במקום "שלוש שנים" יבוא "שש שנים".  .7
י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(

)חמ 3-4987(

ן י ר פ ל ה ל  כ י מ  
הממונה על הגבלים עסקיים  

הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים(, התשע"ח-2018

הדתיים(,  הדין  בתי  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בטבת  י"ד  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התשע"ח )1 בינואר 2018(, כדלקמן:

תיקון סעיף 4

הוספת סעיף 4א

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 7

ק"ת התשנ"ט, עמ' 514; התשע"ב, עמ' 762; התשע"ז, עמ' 511.  1

שינוי סכומים
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"תוספת
)תקנה 1)א((

בשקלים חדשים                               הפעולה או השירות    

1497. בקשה למתן ירושה או צו קיום צוואה

2497. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

3497. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 
233לחוק הירושה

5497. התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום צוואה

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין, שהוגשה בתוך 30 
ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

7. )נמחק(

5.11 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד

233"9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-2887-ת2(  

שרת המשפטים   

 הודעת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו(
)עדכון אגרת רישום(, התשע"ח-2018

וניהולו(,  מאשר  גורם  )רישום  אלקטרונית  חתימה  לתקנות   21 לתקנה  בהתאם 
התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה 21)א( לתקנות, והוא מיום י"ד   .1
בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, 29,500 שקלים חדשים.

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
)חמ 3-3134(

ד ק ש ת  ל י י א   

שרת המשפטים   

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשע"ח-2018

)אגרות(,  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בתי  לתקנות  2א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה,  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

עדכון אגרת רישום

ק"ת התשס"ב, עמ' 6; התשע"ז, עמ' 494.  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשע"א, עמ' 1090; התשע"ז, עמ' 510.  1

שינוי סכומים



809 קובץ התקנות 7927, כ"ד בטבת התשע"ח, 11.1.2018 

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, 1.
אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ

236

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

165

שניתן 3. דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  ערעור  ערעור,  בעד 
במעמד צד אחד

189

הגשת 4. בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

118

236בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין5.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד6.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 7.
תוספת זו

165

47"בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב8.

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-1691-ת2(  

שרת המשפטים   

הודעת בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א)ג( לתקנות בתי הדין השרעיים )אגרות(, התשכ"ח-11968 
)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בטבת  י"ד  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  מדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ח )1 בינואר 2018( כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 

חדשים

בעד תובענה בענייני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, 1.
אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ והקדשות

236

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

165

שניתן 3. דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  ערעור  ערעור,  בעד 
במעמד צד אחד

189

הגשת 4. בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

118

שינוי סכומים

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1955; התשע"ו, עמ' 1633; התשע"ז, עמ' 493.  1
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האגרה בשקלים 

חדשים

473בעד רישיון שנתי של טוען שרעי5.

236בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין6.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד7.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 8.
תוספת זו

165

47בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב9.

בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות 10.
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

"100

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-1690-ת2(  

שרת המשפטים   

הודעת בית הדין לעבודה )אגרות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 10)ג( לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-12008 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2017 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח   ,2016  נובמבר 

)1 בינואר 2018(, הוא כדלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א(, )ב( ו–)ח(, 5, 6, 9)א( ו–10(

בשקלים חדשים

בית דין אזורי לעבודה

אגרה 1. לה  נקבעה  שלא  קצוב  לסכום  תביעה  הגשת 
בתוספת זו

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מסכום של 141

לארגון 2. ארגוני-מקצועי  טיפול  דמי  בעניין  תביעה 
קיבוציים,  הסכמים  לחוק  33ז  סעיף  לפי  מעבידים 

התשי"ז-1957

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–352

קופת 3. של  מנהלת  חברה  של  קצוב  לסכום  תביעה 
גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
נגד  מעביד  של  או  התשס"ה-2005,  גמל(,  )קופות 

קופת גמל

1% מהסכום הנתבע כערכו 
בעת הגשת ההליך ולא 

פחות מ–352

תביעה של עמית נגד חברה מנהלת של קופת גמל, 4.
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  תביעה  או 

התשנ"ד-1994 )להלן - חוק ביטוח בריאות(

 141

שינוי האגרות

ק"ת התשס"ח, עמ' 1294; התשע"ז, עמ' 492.  1
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בשקלים חדשים

ערעור על החלטה או על פסק דין של רשם בית דין אזורי  5.
לעבודה 

 141

]נוסח 6. )גמלאות(  המדינה  שירות  חוק  לפי  ערעור 
משולב[, התש"ל-1970 )להלן - חוק שירות המדינה 

)גמלאות(( 

141

141ערעור אחר או ערר7.

141 תביעה אחרת8.

70 סכום מזערי בדיון מהיר9. 

141 סכום לניכוי לפי תקנה 105.

בית הדין הארצי לעבודה

לפי11. בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על   ערעור 
סעיף 24)א()2( לחוק

352

לפי 12.  בהליכים  דין  פסק  על  או  החלטה  על  ערעור 
סעיף 24)א()4( לחוק

176

352ערעור על פסק דין של בית דין אזורי 13.

יש להשלים לסכום ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור14.
האגרה המשתלמת בעבור 

הגשת הערעור

ערעור על החלטה או על צו בהליך ביניים או בקשת 15.
או  רשם  של  החלטה  על  ערעור  או  ערעור  רשות 

ערעור על פסק דין שניתן בדיון מהיר

176

ידי 16. על  עובדים  העסקת  לחוק   8 סעיף  לפי  ערעור 
קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 

 587

ערעור על החלטה או על פסק דין בהליך של עמית 17.
נגד קופת גמל, או ערעור על החלטה או פסק דין לפי 
חוק ביטוח בריאות או ערעור על פסק דין שעניינו 
ערעור על תביעה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(

176

בית הדין הארצי לעבודה

הליך לעניין צו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 18.
התשי"ד-1954 

587

כללי 

118 בקשה שאינה פטורה מתשלום אגרה19.

48"עשיית תצהיר20.

כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017(
ר צ י פ ש ל  א כ י מ )חמ 3-813-ת2(  

מנהל בתי המשפט   
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הודעת הפטנטים )נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א)ג( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים 

ואגרות(, התשכ"ח-11968 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  לתקנות  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

"תוספת שנייה
)תקנות 6, 6א, 19, 85, 87)ג(, 112)א( ו–202(

בשקלים חדשים

 50 בעד  לחוק  11)א(  סעיף  לפי  לפטנט  בקשה  הגשת  עם   .1
שאינו  מבקש  ואולם  שבבקשה,  הראשונות  התביעות 
חברה ואינו שותפות, או חברה או שותפות שמחזור עסקיה 
בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים או 
מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, 
התשי"ח-1958 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה( או 
חברה למסחור טכנולוגיה שהיא בבעלות מלאה של מוסד 
הרוחני  הקניין  של  ובניהול  בהגנה  עיסוקה  אשר  כאמור, 
המגישים  מוסד,  באותו  פותחו  אשר  מאמצאות  הנובע 
בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% 

מהסכום

2,014

אגרת הגשה נוספת בעד כל תביעה שבבקשה לפטנט החל   .2
בתביעה ה–51

517

אגרת הגשה נוספת בעד כל 50 עמודים שבבקשה לפטנט   .3
רצפים  יימנו  לא  העמודים  במספר  ה–101;  בעמוד  החל 

גנטיים

252

אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה בין–לאומית   .4
המייעדת את ישראל, החל בתביעה ה–51

517

בין– שבבקשה  נוספים  עמודים   50 כל  בעד  הגשה  אגרת   .5
לאומית המייעדת את ישראל, החל בעמוד ה–101; במספר 

העמודים לא יימנו רצפים גנטיים

252

עם הגשת בקשה להפקת דוח במתכונת של דוח חיפוש   .6
בין–לאומי לפי תקנה 35א 

1,763

לפי  לביטולו  או  פטנט  למחיקת  בקשה  הגשת  )א( עם   .7
סעיף 73)א(, או לתיקון הפנקס לפי סעיפים 170)א( ו–171 

לחוק או תקנות 146)א( ו–149)א( 

235

)ב( עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך 
בקשת הפטנט לפי סעיף 23 לחוק

235

)ג( עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות 
 169 סעיף  לפי  לפטנט  בקשת  עליה  שהוגשה  באמצאה 

לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו

235

שינוי סכומים

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ו, עמ' 74; התשע"ז, עמ' 568.  1
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בשקלים חדשים

לפי  בפירוט  סופר  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  )ד( עם 
סעיף 69 לחוק

235

)א( אגרת הגשת בקשה להקדמת בחינה של פטנט לפי   .8
סעיף 19א)ד( לחוק -

300)1( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)א()3( עד )6( לחוק

9,989)2( עם הגשת בקשה לפי סעיף 19א)ג( לחוק

לפי  פטנט  בקשת  של  אתר  על  בחינה  בעד  )ב( אגרה 
סעיף 19א)ה( לחוק - 

)1( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)א()3( עד )6( לחוק

699

)2( אם הבקשה להקדמת בחינה הוגשה לפי סעיף 
19א)ג( לחוק

4,995

עם הגשת בקשה להארכת כל מועד, לפי סעיפים 48ד)ג(   .9
ו–164 לחוק או לפי תקנות 5)א( או 87)ג(, בעד כל חודש או 

חלק ממנו 

201

 ,52 תקנה  לפי  הבקשה  קיבול  על  הודעה  קבלת  עם   .10
או  חברה  או  שותפות  ואינו  חברה  שאינו  מבקש  ואולם 
שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 
מיליון שקלים חדשים או מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק 
המועצה להשכלה גבוהה, או חברה למסחור טכנולוגיה 
עיסוקה  אשר  כאמור,  מוסד  של  מלאה  בבעלות  שהיא 
בהגנה ובניהול של הקניין הרוחני הנובע מאמצאות אשר 
מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  מוסד,  באותו  פותחו 

בקשה ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

705

)א( עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד   .11
מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73)ג(, 117, 124)ב(, 133 ו–170)ג( 

לחוק וכן תקנות 81, 84, 98 ו–195 

2,014

לפי  הרשם  לפני  טענות  להשמיע  בקשה  הגשת  )ב( עם 
סעיף 159 או השגה לפי סעיף 161 לחוק או לפי תקנה 42 

או 46)א( 

705

או   29 סעיפים  לפי  פירוט  לתיקון  בקשה  הגשת  )ג( עם 
65 לחוק 

705

לאחר  פטנט  של  תוקפו  להחזרת  בקשה  הגשת  )ד( עם 
פקיעתו לפי סעיף 59 לחוק 

705

אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק -  .12

חודשים  שלושה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )1( עם 
מיום מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

806

)2( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית 
מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 

1,611
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בשקלים חדשים

)3( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית 
מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנים 

2,417

הארבע  השנה  תום  לפני  חידוש  בקשת  הגשת  )4( עם 
עשרה מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע 

שנים 

4,029

)5( עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה 
של  נוספת  לתקופה  לפטנט,  הבקשה  מתאריך  עשרה 

שנתיים 

5,640

שלושה  תום  לפני  לתשלום  כוללת  חידוש  )6( אגרת 
חודשים מיום מתן הפטנט כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו   

12,086

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד)א( לחוק  .132,014

כרשות  הפטנטים  לרשות  המשתלמת  חיפוש  אגרת   .14
הפטנטים  לתקנות  6)ד(  תקנה  לפי  בין–לאומית  חיפוש 
פטנטים(,  בענייני  פעולה  שיתוף  בדבר  האמנה  )יישום 

התשנ"ו-1996 )להלן - תקנות יישום האמנה( 

3,525

אגרת מסירה לפי תקנה 6)ה( לתקנות יישום האמנה   .15550

אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש   .16
בין–לאומית לפי סעיף 48י)ד( לחוק

3,525

הפטנטים  לרשות  המשתלמת  מקדימה  בחינה  אגרת   .17
6)ז(  תקנה  לפי  מקדימה  לבחינה  בין–לאומית  כרשות 

לתקנות יישום האמנה 

1,511

כרשות הפטנטים  לרשות  המשתלמת  נוספת  אגרה   .18 
בין–לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא)ד( לחוק

1,511

יישום  לתקנות  6)ח(  תקנה  לפי  מאוחרת  מסירה  אגרת   .19
האמנה

453

או  לחוק,  21א  סעיף  לפי  מחדש  לדיון  בקשה  הגשת  עם   .20
לבטל ביטול לפי סעיף 21ב לחוק

235

לשם  בכתב  או  פה  בעל  להיבחן  בקשה  הגשת  )א( עם   .21
רישום כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת 

הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק  

172

172)ב( אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק

בעד אישור או העתק כל פירוט, שרטוט, מסמך או תעודה,   .22
או בעד נסח מתוך הפנקס, לפי סעיף 168)ב( לחוק

."43

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-884-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
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 הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים בדבר קביעת
שכר לאפוטרופסים(, התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א4( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )כללים 
בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, התשמ"ט-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

5)א(  בתקנה  הקבועים  הסכומים  ישתנו  5)א1(,  בתקנה  כאמור  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות ומיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, נוסחה יהיה כלהלן:

")א( בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר חודשי בשיעור שלא יעלה על 522 
שקלים חדשים כשהחסוי מאושפז ועל 1,047 שקלים חדשים כשהחסוי אינו מאושפז."

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2026-ת2(

י וב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית  

1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 41; התשע"ז, עמ' 590.

הודעת סימני המסחר )יישום פרוטוקול מדריד(, התשע"ח-2018 

מדריד(,  פרוטוקול  )יישום  המסחר  סימני  לתקנות  19)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר   .1
2018(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 19(

בשקלים חדשים

אגרת טיפול בבקשה -

525לרישום בין–לאומי לפי סעיף 56ג)1( לפקודה

525להרחבה שאינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 56ג)2( לפקודה

525".להארכת תוקף רישום בין–לאומי לפי סעיף 56י)1( לפקודה

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(

ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-3478-ת2(  

                                                                                   רשם סימני מסחר

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ז, עמ' 586; התשע"ז, עמ' 541.
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הודעת המדגמים, התשע"ח-2018

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח  .1 
)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

"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

396

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

593

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 חלק ממנו

68

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

60

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

60

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

772

שינוי סכומים

1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התשע"ז, עמ' 511.
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בשקלים חדשים

5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

431)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

857)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

47

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

0.50

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

240

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

152

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

68

20."10. בעד העתק סרוק של תיק רישום

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים

הודעת סימני המסחר, התשע"ח-2018

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

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח   .1 
)1 בינואר 2018(, כדלקמן:

“תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

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

1,604)א( בסוג טובין אחד

1,205)ב( לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן 
808מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24)א(, 38 ו–41 לפקודה

3.  הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24)ו(, 29 ו–41)ב( 
753לפקודה או לפי תקנה 73

שינוי סכומים

1 ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"א, עמ' 1093; התשע"ז, עמ' 513.
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בשקלים חדשים

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

2,859)א( לסוג טובין אחד

2,413)ב( לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

573. אגרת פיגור לפי תקנה 52)2(, לחודש או חלק מחודש

61,109. 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 

314בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן

8. בעד חיפוש -

640)א( לפי תקנה 78)א(

)ב( )נמחק(

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

1073. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או לחלק ממנו, לכל סימן

11482. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26

12753. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22)ג(, לכל סוג טובין

133.70. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

47".14. בעד העתק סרוק של תיק רישום

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
ן ו ל א ר  י פ ו א )חמ 3-1129-ת2(  

                                                                                   רשם סימני המסחר




