
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   תעריפי המשרד

  ועד להודעה חדשה)  01.01.2022החל מיום (בתוקף 

  
  

  



 

  

  פטנטים

  שליחויות וכיוצא באלה. ,עלויות שרטוטכוללים מע"מ כדין והוצאות שעשויות לחול כגון  אינםהמחירים 
  

  ט.ל.ח 01.01.2022האגרות הרשמיות נכונות ליום    1
  בחירתך. לפי עמית עם לעבוד נשמח אנו מחיריהם. על מבוססת זו וטבלה עמיתים מספר עם בקשרים מצויים אנו   2
  .הפטנטית ההגנה ולמורכבות ההמצאה לתוכן בהתאם משתנה העריכה מחיר   3
 ושזוהי ₪  מיליון 10 על עלהא ל האגרה לתשלום הקודמת בשנה עסקיהן מחזור שהיקף ושותפויות ולחברות פרטיים למבקשים מופחתת לאגרה זכאות   4

  .המצאה אותה בגין לפטנט הראשונה בקשתם
, או האירופאית האמריקאית ברשות וששימ לעשות ), ניתןISA(  בינלאומית חיפוש כרשות הישראלית הפטנטים ברשות שימוש שעושים ההנחה על בהתבסס  5

  .העמודים ממספר גם מושפע האגרות גובה. יותר גבוהה להיות עשויה האגרה אך 
ניתנת  "זעירה יישות" מעמדל הזכאים מבקשיםל קטנה". יישותמעמד "ל איהזכ בקשה למגיש רשמיות אגרות על -50% כ של הנחה ניתנה הברית בארצות  6

  .75%  של כולל בסך הנחה
  .ב"וכיוצ התביעות ,העמודים למספר בהתאם להשתנות עשויות אגרות  7

2 עלויות עמית  1אגרות רשמיות  שכר טרחה פטנטים
 

  עריכה וחיפוש

 - - ₪  5,250 חיפוש פטנטים באמצעות מידען

 - - ₪  10,000 - , החל מחיפוש פטנטים על ידי עורך פטנטים

נה, חומרה, תקשורת מכשור עריכת בקשה לפטנט (תוכ
3) רפואי, שיטות לעשיית עסקים

 

27,500 – 55,000  ₪ - - 

3 עריכת בקשה לפטנט (מכאניקה ובהמצאות כלליות)
 14,000 – 30,000  ₪ - - 

 הגשות 

 - 4 ₪2,077 /₪ 1,218 ₪  3,000 בקשת פטנט בישראל

 -  -  ₪  425  מבקשה קודמת דין קדימהתביעת 

  -  -  ₪  300  סמכים לאחר הגשת הבקשההגשה נפרדת של מ

 - ₪ 533  -  תביעות 50כל תביעה נוספת מעל 

  -  ₪ 260  -  101עמודים נוספים, החל מעמוד  50 

  -   PCT (  4,750  ₪  754,0  + ₪$3661, 5בקשת פטנט בינלאומית (

 -  ₪  PCT  3,000  ₪   2,030כניסה לשלב לאומי בישראל של בקשת 

    -  ₪  1,050   - , החל מפני כניסה לשלב לאומיתיקון תביעות בישראל ל

  $ 650 - 475  6 $300/  $150  ₪  2,000  בקשת פטנט ארעית בארה"ב

  1,300$ - 800  7 6 ,8201/  $830  ₪  3,000 בקשת פטנט בארה"ב 

  1,400$ - 900 € 3,600 – 2,500  ₪  5,500 בקשת פטנט באירופה

 נשמח לספק הצעת מחיר מתאימה משתנות בהתאם למדינה.  בקשת פטנט במדינה אחרת

  כללי –ניהול הליכי בחינה 

 עשוי לחול  עשויות לחול  ₪  800    עדכון רשות לגבי אסמכתאות רלוונטיות לבקשה

, (דרישת חלוקה; ליקויים פורמאליים וכו')מענה לדוח בחינה לא מהותי 
 - החל מ

 עשוי לחול  עשויות לחול   ₪  1,250

 עשוי לחול  עשויות לחול  ₪  4,000     -חל ממענה לדו"ח בחינה מהותי, ה

  עשוי לחול  עשויות לחול   ₪  1,325  הכנת והגשת מסמך הסבה 

 עשוי לחול  עשויות לחול  ₪  RCE(  650הגשת בקשה להמשך בחינה (

  עשוי לחול  עשויות לחול  ₪  375  הזמנת מסמך בכורה



 

  

 פטנטים - המשך

  שליחויות וכיוצא באלה. ,כוללים מע"מ כדין והוצאות שעשויות לחול כגון עלויות שרטוט אינםהמחירים 

  ט.ל.ח  01.01.2022ליום  נכונות הרשמיות האגרות   1
  ותשלום שני לאחר שהבקשה מאושרת ורק במידה שהיא מאושרת.תשלום אחד בעד הגשת הבקשה    2
₪  מיליון 10 על עלהא ל האגרה לתשלום הקודמת בשנה עסקיהן מחזור שהיקף ושותפויות ולחברות פרטיים למבקשים מופחתת לאגרה זכאות  3

  ה.המצא אותה בגין לפטנט הראשונה בקשתם ושזוהי
 

   1אגרות רשמיות שכר טרחה פטנטים

  ניהול הליכי בחינה בישראל

  -  ₪  800    (פירוט אסמכתאות) 18מענה לדרישה לפי סעיף 

  ₪ 727  ₪  800  בקשה לשמיעת טיעונים בפני רשם הפטנטים (לא כולל טיעון)

  -  ₪  800  ג)17ה לבחינה מקלה על סמך פטנט זר (לפי סעיף בקש

   -   ₪  1,325  מטעמי גיל ובהתאם למדיניות הרשםהגשת בקשה לבחינה על אתר 

  ₪2  721+  319   ₪  1,325  מנימוקים אחריםהגשת בקשה לבחינה על אתר 

   ₪2  150,5 +301,10  ₪  7,000   על ידי מי שאינו מבקש הפטנטהגשת בקשה לבחינה על אתר 

  לכל חודש ₪  208  ₪  375  חודש ראשון –בקשה להארכת מועד 

  3 ₪ ₪727 /  427  ₪  1,000  טיפול בקיבול בקשת הפטנט

  תיקונים בפנקס הפטנטים בישראל

  ₪  242   ₪  1,500  הכנת והגשת מסמך הסבה

  ₪ 242  ₪  950  הגשת מסמך הסבה מוכן

 ₪  242   ₪ 950  בקשה לשינוי פרטים בפנקס הפטנטים

  קיבול פטנט, תיקונים בפנקס וחידוש בישראל

 ₪ 12,463 ₪  1,500  חידוש לכל תקופת הפטנט

 ₪ 831 ₪  550  1-6חידוש ראשון: שנים 

  ₪ 1,662  ₪  650  7-10חידוש שני: שנים 

  ₪ 2,493  ₪  650  11-14חידוש שלישי: שנים 

  ₪ 4,154  ₪  650  15-18חידוש רביעי: שנים 

  ₪ 5,816  ₪  650  19-20: שנים חידוש חמישי

  ₪  727  ₪  1,600  - בקשה להחזר תוקף (ללא אגרות חידוש), החל מ



 

  

  סימני מסחר

  שליחויות וכיוצא באלה. ,כוללים מע"מ כדין והוצאות שעשויות לחול כגון עלויות שרטוט אינםהמחירים 

  ט.ל.ח  01.01.2022ליום  נותנכו הרשמיות האגרות   1
  .בחירתך לפי עמית עם לעבוד נשמח אנו מחיריהם. על מבוססת זו וטבלה עמיתים מספר עם בקשרים מצויים אנו   2
במסגרת פרוטוקול מדריד ישנן אגרות המשתנות בהתאם לסוג סימן המסחר, מספר סוגי הסחורות והשירותים הנתבעים בו והמדינות בהן מתבקש    3

ם.הרישו

1רשמיותאגרות  שכר טרחה  סימני מסחר
2עלויות עמית 

 

 - - ₪  1,000 (מילולי בלבד) בסוג אחדבישראל חיפוש סימן מסחר 

 -  ₪ 660  ₪  1,000  חיפוש סימן מסחר (מעוצב/דמות) באמצעות הרשות 

  הגשות 

 - ₪ 1,654 ₪  3,150  בקשה לסימן מסחר בישראל

  -  ₪  1,242  ₪  650  לכל סוג נוסף מעבר לסוג הראשון

     ₪  275  הגשה נפרדת של מסמכים לאחר הגשת הבקשה

  -  3 אגרות בינלאומיות+  ₪ 541  ₪  5,250  בקשה לסימן מסחר במסגרת פרוטוקול מדריד

 -  לחול ותעשוי  ₪  1,250  לכל סוג נוסף מעבר לסוג הראשון 

  -  עשויות לחול  ₪  1,050  לכל מדינה מעבר למדינה השלישית 

 $ 600 - 500  $ לכל סוג 400  ₪  3,700  בקשה לסימן מסחר בארה"ב

   € 850 -החל מ  ₪  3,700  בקשה לסימן מסחר באירופה
  לכל סוג נוסף) € 150לסוג שני,  € 50(

600 - 850 € 

 משתנות בהתאם למדינה. נשמח לספק הצעת מחיר מתאימה  בקשה לסימן מסחר במדינה אחרת

 ניהול הליכי בחינה (כללי)

 עשויות לחול  -  ₪  2,100  - תי, החל ממענה לדו"ח בחינה מהו

מענה לדו"ח בחינה לא מהותי (ליקויים קלים, תוספת 
  - מסמכים, תיקון הודעת הסתלקות וכיוצ"ב), החל מ

900  ₪  -  
  עשויות לחול

  עשויות לחול  עשויות לחול  ₪  375  הזמנת מסמך בכורה

  עשויות לחול  -  ₪  375  טיפול בקיבול הסימן 

  -  לכל סוג₪  776   ₪  1,325  על אתר בישראל הגשת בקשה לבחינה

  -  ₪ 497  ₪  800  בקשה לשמיעת טיעונים בפני הרשם (לא כולל טיעון)

  עשויות לחול  לכל חודש₪   75  ₪  375  בקשה להארכת מועד  

  $ 575 -כ  גוסל $ 100 -כ  ₪  1,050  הגשת דוגמת שימוש בארה"ב

  $ 375 -כ  גוסל $ 125 -כ   ₪ 800  בקשה להארכת מועד הגשת דוגמת שימוש בארה"ב

 תיקונים בפנקס סימני המסחר בישראל

  -  ₪  324   ₪  1,325  הכנת והגשת מסמך הסבה 

 -  ₪  324  ₪  900  הגשת מסמך הסבה מוכן / בקשה לשינוי פרטים בפנקס

 חידוש סימן מסחר ותיקונים בפנקס (בישראל)

  -  ₪  2,948  ₪  1,400  חידוש סימן מסחר בישראל

  -  ₪  2,488  ₪  600  ף מעבר לסוג הראשוןלכל סוג נוס

  -  לכל חודש₪  75  ₪  400  תשלום חידוש מאוחר, תוספת של

  -  לכל סוג ₪ 1,144  ₪  3,200  -בקשה להחזרת תוקף, החל מ



 

  

 

  עיצובים

  

  שליחויות וכיוצא באלה. ,כוללים מע"מ כדין והוצאות שעשויות לחול כגון עלויות שרטוט אינםהמחירים 

  
  . ט.ל.ח 01.01.2022ליום  נכונות הרשמיות האגרות 1
₪  מיליון 10 על עלהא ל האגרה לתשלום הקודמת בשנה עסקיהן מחזור שהיקף ושותפויות ולחברות פרטיים למבקשים מופחתת לאגרה זכאות 2

 עיצוב. ואות בגין מדגםל הראשונה בקשתם ושזוהי
  מספר המדינות בהן מתבקש הרישום. למגוון פרמטרים, לרבות ישנן אגרות המשתנות בהתאם אמנת האג במסגרת  3

1אגרות רשמיות שכר טרחה  עיצובים
 

  -  ₪  2,100  - , החל מעיצובחיפוש 

  הגשות 

 2 ₪ 239 /  ₪ 408 ₪  3,150  בישראל עבור חפץ אחד  לעיצובבקשה 

2 ₪ 359 / ₪ 611 ₪  3,950 בישראל עבור מערכת חפצים  לעיצובבקשה 
 

  3 נלאומיותאגרות בי  ₪  5,250  בקשה לעיצוב בינלאומי (אמנת האג)

     ₪  1,325  לכל מדינה מעבר למדינה השלישית 

  -  ₪  425  תביעת דין קדימה מבקשה קודמת

  -  ₪  275  הגשה נפרדת של מסמכים לאחר הגשת הבקשה

  ניהול הליכי בחינה בישראל

  -  ₪  900  - מענה לדו"ח בחינה, החל מ

  ₪ 242  ₪  800  בקשה לשמיעת טיעונים בפני הרשם (לא כולל טיעון)

  ₪  255   ₪  1,325  בקשה לבחינה על אתר

  לכל חודש ₪ 82  ₪  300  בקשה להארכת מועד 

  -  ₪  1,050  תיקון בקשה בישראל 

  בישראל העיצוביםתיקונים בפנקס 

  ₪ 61  ₪  1,425  הכנת והגשת מסמך הסבה

  ₪ 61  ₪  900  הגשת מסמך הסבה מוכן

  ₪ 61  ₪  900  בקשה לשינוי פרטים בפנקס המדגמים

  חידוש 

  ₪  510  ₪  1,000  )10 – 6חידוש ראשון (שנים 

  ₪ 611  ₪  1,000  ) 15 – 11חידוש שני (שנים 

  ₪ 713  ₪ 1,000  ) 20 – 16(שנים  שלישיחידוש 

  ₪ 815  ₪  1,000  ) 25 – 21(שנים  רביעיחידוש 

  ₪  3,057  ₪  3,600  בעד כלל תקופות החידוש

  ₪  560  ₪  3,200  -בקשה להחזרת תוקף, החל מ



 

  

  כללי

  תעריף שעתי:

  ₪  1,350  שותף

  ₪  800  עו"ד/עו"פ/מומחה טכנולוגי

  ₪ 450  מתמחה

  ₪   450  פאראליגל

 

כאשר משרדנו מקבל הוראה לבצע פעולה בלחץ זמנים (יחד עם המסמכים הנדרשים לביצוע  :תמשימות בהולו

  הפעולה), ככל שנוכל לעמוד בסד הזמנים, תתווסף עלות בגין משימה בהולה, בשיעורים משתנים: 
 תוספת. 20% –שבועות עד תאריך היעד  4-הוראה לבצע עריכה כאשר נותרו פחות מ 
 תוספת. 30% –נותרו פחות משבועיים  עד תאריך היעד  הוראה לבצע עריכה כאשר 
  תוספת. 20% –הוראה להכין מענה לדוח בחינה מהותי כאשר נותר פחות משבוע 
 תוספת. 30% –ימים  3-הוראה להכין מענה לדוח בחינה מהותי כאשר נותרו פחות מ 
 תוספת 10% –ימים  3-הוראה לבצע הגשה או כל פעולה מנהלית, כאשר נותרו פחות מ 
  

  

  שליחויות וכיוצא באלה. ,כוללים מע"מ כדין והוצאות שעשויות לחול כגון עלויות שרטוט אינםהמחירים 

  
   


