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טעות  לתיקון  כאמור  בקשה  "הוגשה  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  146(א)  בתקנה   .37
סופר, לא תיגבה אגרה בעדה".

38. בתקנה 147(א) לתקנות העיקריות, במקום "בשני עתקים" יבוא "בעותק אחד".

39. בתקנה 149(א) לתקנות העיקריות, במקום "בשני עתקים" יבוא "בעותק אחד".

40. אחרי תקנה 149 לתקנות העיקריות יבוא:

"פרק א'1: פרסום באתר האינטרנט

פרסום באתר 
האינטרנט

149א. נקבעה חובה בחוק או על פיו לפרסם מידע באתר האינטרנט,   
יפורסם המידע באתר האינטרנט האמור בסעיף 166א לחוק.

149ב. מידע שפורסם כאמור בתקנה 149א יישמר במערכת ממוכנת  שמירת המידע 
שיועדה לכך ובהתאם להנחיות אגף מערכות המידע במשרד 

המשפטים, ובלבד שנוסף על האמור בסעיף 166א לחוק -

והגיבוי  ומובטחים,  מוגנים  באמצעים  מגובה  (1) המערכת 
נשמר בנפרד מהמערכת;

(2) ננקטים אמצעים סבירים כדי להגן על המידע שפורסם 
מפני שינויים לכל אורך תקופת שמירתו; לעניין זה, חתימת 
אלקטרונית  בחתימה  שפורסם  המידע  את  המכיל  קובץ 
התשס"א- אלקטרונית,  חתימה  בחוק  כהגדרתה  מאובטחת, 

מפני  להגנה  סביר  כאמצעי  תיחשב  הפרסום,  ערב   ,52001
שינויים."

41. בתקנה 150 לתקנות העיקריות, המילים "בשני עתקים" - יימחקו.

42. בתקנה 191 לתקנות העיקריות, במקום "תוגש" יבוא "יוגש".

בטופס מס' 1 שבתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, המילים "ת"ד 767 ירושלים" -   .43
יימחקו.

44. במקום התוספת השנייה לתקנות העיקריות יבוא:

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

בשקלים חדשים

 50 בעד  לחוק  11(א)  סעיף  לפי  לפטנט  בקשה  הגשת  עם    .1
שאינו  מבקש  ואולם  שבבקשה,  הראשונות  התביעות 
שמחזור  שותפות  או  חברה  או  שותפות,  ואינו  חברה 
שקלים  מיליון   10 על  עלה  לא  הקודמת  בשנה  עסקיה 
חדשים, המגישים בעד אמצאה מסוימת בקשה ראשונה 

לפטנט ישלמו 60% מהסכום

2,000

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

513

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

גנטיים

250

תיקון תקנה 146

תיקון תקנה 147

תיקון תקנה 149

הוספת פרק א'1

תיקון תקנה 150

תיקון תקנה 191

תיקון התוספת 
הראשונה

החלפת התוספת 
השנייה

__________
5 ס"ח התשס"א, עמ' 210.
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בשקלים חדשים

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

513

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

250

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

1,750

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) 

233

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

233

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

לחוק, לשינוי רישום כזה או לביטולו

233

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

233

8.  עם הגשת בקשה להקדמת בחינה של בקשת פטנט, לפי 
סעיף  לפי  המוגשות  כאמור  בקשות  למעט  35(א),  תקנה 

19א(א)(1) ו–19א(א)(2) לחוק 

1,000

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

או חלק ממנו 

200

10. עם קבלת הודעה על קיבול הבקשה לפי תקנה 52, ואולם 
מבקש שאינו חברה ואינו שותפות או חברה או שותפות 
מיליון   10 על  עלה  לא  הקודמת  בשנה  עסקיה  שמחזור 
בקשה  מסוימת  אמצאה  בעד  המגישים  חדשים,  שקלים 

ראשונה לפטנט ישלמו 60% מהסכום

700

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

לחוק וכן תקנות 81, 84, 100 ו–195 

2,000

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

או 46(א) 

700

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

700

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

700
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בשקלים חדשים

12. אגרת חידוש לפי סעיף 56 לחוק:

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

800

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

1,600

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

2,400

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

שנים 

4,000

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

שנתיים 

5,600

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

12,000

132,000. אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

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

61996 (להלן - תקנות יישום האמנה) 

3,500

15546. אגרת מסירה לפי תקנה 6(ה) לתקנות יישום האמנה 

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

3,500

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

לתקנות יישום האמנה 

1,500

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

1,500

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

450

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

233

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

הבקשה להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק  

171

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

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

"43

__________
6 ק"ת התשנ"ו, עמ' 948; התשע"ב, עמ' 1167.
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(א) תחילתה של תקנה 13 ביום תחילתו של סעיף 8 לחוק הפטנטים (תיקון מס' 10),   .45
התשע"ב-72012.

(ב) תחילתה של תקנה 19, 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן  - יום הפרסום), 
והיא תחול על הליכי התנגדות למתן פטנט שטרם נדונו לפני הרשם.

(ג) תחילתן של תקנות  4, 22(2), ו–43 ב–1 בחודש השני שחל לאחר יום הפרסום.

ד' בכסלו התשע"ג (18 בנובמבר 2012)
נאמן (חמ 3-884)      יעקב 

                                                                   שר המשפטים   
__________

7 ס"ח התשע"ב, עמ' 483.

כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את 
עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם), התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-11969 
(להלן - החוק), אני קובע לאמור:

מי  של  הפלילי  עברו  את  לבחון  שיש  והשירותים  התפקידים  העבודות,  סוגי  אלה   .1
שמבצעם או נותנם לפי סעיף 17א לחוק: 

(1) עובדי הוועדה המרכזית -

(א) כל מי שמועסק בוועדה המרכזית במשרה תקנית או לפי שעות, למעט מי 
שבמשרתו שלא בתקופת הבחירות הוא עובד הכנסת;

במשכן  ועובד  לכנסת  הבחירות  בתקופת  המרכזית  בוועדה  שמועסק  (ב) מי 
שירות  לה  נותן  או  תפקיד  בעבורה  מבצע  הוועדה,  עובד  הוא  אם  בין  הכנסת, 
ציוד;  לה  מספק  או  מזנון  שירותי  לוועדה  שנותן  מי  למעט  האמורה,  בתקופה 
בפסקת משנה זו, "תקופת בחירות" - כהגדרתה בחוק מיסוי תשלומים בתקופת 

בחירות, התשנ"ו-21996;

(2) כל עובדי המרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית;

האזורית  הוועדה  בתקן  משרתם  אם  בין  האזוריות,  הבחירות  ועדות  עובדי  (3) כל 
שנקבע לפי תקנה 6 לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-31973, ובין אם הם מועסקים 
הבחירות  ביום  האזורית  הבחירות  בוועדת  שעובד  מי  ולמעט  שעות,  לפי  בוועדה 

בלבד.

ח' בכסלו התשע"ג (22 בנובמבר 2012)
ן י נשטי בי רו ם  קי (חמ 3-4569)     אלי

שופט בית המשפט העליון                                                      

                יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
            לכנסת התשע עשרה

__________

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשכ"ט, עמ' 4.

2 ס"ח התשנ"ו, עמ' 236.

3 ק"ת התשל"ג, עמ' 1978.

תחילה

בחינת עבר פלילי


