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י ואר 2020
ה דון :תעריף משרד ו
א ו מתכבדים לפרט בפ יכם את תעריף משרד ו ושיטת החיוב ה הוגות בו.
תעריף זה אי ו מתיימר לכלול את כל הפעולות הרבות והמגוו ות המבוצעות על-ידי משרד ו ואי ו כולל את כל ההתרחשויות
וההתפתחויות שעשויות להתרחש במסגרת הליכים לרישום פט ט ,מדגם או סימן מסחר .התעריף ועד להסביר ולהדגים את
שיטת החיוב ה הוגה במשרד ו .לגבי פעולות שאי ן כללות בתעריף זה יתן תמיד לפ ות בשאלה לצוות משרד ו.
בגין השירותים המשפטיים שמע יק משרד ו ,מחויב הלקוח על פי שעות העבודה של בעלי המקצוע השו ים ,על פי התעריף
המפורט בחלק א' להלן .לגבי חלק מהפעולות שמבצע המשרד יש תעריף בסיסי מי ימלי ,למשל כמפורט בחלקים ב' ו-ג' להלן.
לתעריף הבסיסי המי ימלי עשוי להתווסף בחלק מן המקרים גם חיוב עבור שעות עבודה של בעלי המקצוע.
הוצאות בעין שמוציא המשרד בפועל מחויבות לפי תעריף של המשרד ,כפי שמודגם בחלק ג' להלן.
ברצו ו להדגיש את ה קודות הבאות:
-

כל תעריפי משרד ו קובים בדולר של ארה"ב ומשולמים על פי שער היציג של הדולר ביום פירעון התשלום בפועל.

-

כל הסכומים ה קובים להלן אי ם כוללים מע"מ

-

תעריף משרד ו מתעדכן ב 1 -בי ואר מדי ש ה .א א ודאו כי ברשותכם תעריף עדכ י ,אותו יתן לקבל מצוות משרד ו.

-

הטיפול בפט טים ,בסימ י מסחר ובמדגמים כרוך בעמידה קפד ית בלוחות זמ ים .בכל מקרה של חריגה מלוחות הזמ ים,
הדבר כרוך גם בעלויות וספות.

-

פגישה ראשו ה ,פגישות התייעצות והתייעצות טלפו ית כרוכות בתשלום שכר טרחה.
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חלק א' -פירוט תעריפים לשעת עבודה של בעלי מקצוע
עורכי דין ועורכי פט טים בכירים
עו"ד ס פורד ט .קולב
עו"ד איתן שאולסקי
ד"ר שאול מזרחי
ד"ר מרק ברגר ,ד"ר ד יאל גולדשטיין
עו"ד דוד קולב ,עו"ד מרדכי שורק

$475
$425
$400
$350
$300

עורכי פט טים )בעלי רשיון בישראל ו/או בארה"ב(
ב ימין פישמן ,ד יאל ש ק ,ברוך רמז,
ד"ר פול קיי ,אלישבע ספרו ג
ד"ר משה גרי ברגר ,טיפא י לב ,אהרון ישראל

$300
$250

עורכי דין
עו"ד גלית שטיי סקי
עו"ד ברק משיח ,עו"ד גלעד שפיטלר

$200
$200

יועצים טכ יים בכירים
הדסה טיפ בראון
מלכה קדיש
ד"ר משה גרוס

$200
$200
$125

מחלקת מחשוב
מ הל IT

$150

אסיסט טים
גיא עובד ,ירושלים מוגוס
שרון קורש ,לואיז משה ,מרילין יוסף ,ג'ולי לשם

$150
$100
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חלק ב' -תעריף בסיסי מי ימלי לפעולות מסוימות בארץ
 .1תגובה לרשם הפט טים על פי סעיף  18לחוק הפט טים:
$ 345
מי ימום
 .2בדיקה לפ י אישור סופי של הפט ט על פי סעיף  18לחוק הפט טים:
$ 275
מי ימום
 .3דמי פרסום:
תעריף משרד ו בעבור תשלום דמי פרסום ,כולל אגרת פרסום ,מפורט להלן:
$ 560
עבור פט ט
 .4בדיקה והעברה של אישור רישום פט ט:
$ 75
מי ימום
 .5השלמות ע יי ים פורמליים והעברה של אישור רישום סימן מסחר:
$ 175
מי ימום
 .6כתיבת בקשת פט ט להגשה בארץ או בחו"ל:
שכר הטרחה המי ימלי עבור כתיבת בקשת פט ט ,לא כולל שרטוטים ,הוצאות משרד לוות ואגרות ,הי ו סך של 3,000
 .$הלקוח יחויב עבור שעות העבודה בפועל של עורך הפט טים בהכ ת הבקשה ,גם אם אלה עולות על הסכום המי ימלי.
הערכת מחיר ראשו ית תשלח ללקוח בכתב לפ י כתיבת בקשת הפט ט .יודגש כי הערכת המחיר הראשו ית ,מעצם
טבעה ,אי ה סופית .לפיכך ,חשבון סופי לע יין כתיבת בקשת הפט ט ייערך בהתאם לשעות העבודה שהושקעו בפועל,
ובכל מקרה לא פחות מסך  .$ 3,000מדי יות משרד ו היא שעל הלקוח לשלם את מלוא החשבון עבור כתיבת הפט ט
לפ י הגשתו .לא תוגש בקשה לרישום פט ט עד שישולם במלואו החשבון עבור כתיבת בקשת הפט ט.
 .7חידוש פט ט בארץ:
תעריף משרד ו בגין חידושי פט טים בארץ ,כולל אגרת חידוש ,מפורט להלן:
שכר טרחה )בדולר ארה"ב(

אגרות רשמיות )בש"ח(

תשלום מראש עבור  20ש ה

1,500

12,280

חידוש עבור הש ים 1-6

450

819

חידוש עבור הש ים 7-10

500

1,637

חידוש עבור הש ים 11-14

600

2,456

חידוש עבור הש ים 15-18

650

4,093

חידוש עבור הש ים 19-20

750

5,731

 .8הגשת בקשה לרישום פט ט ,סימן מסחר ועיצוב:
תעריף משרד ו בגין הגשת בקשה לרישום פט ט ,סימן מסחר או עיצוב ,מפורט להלן:
שכר טרחה )בדולר ארה"ב(

אגרות רשמיות )בש"ח(

פט ט )עד  100עמודים(

850

2,047

בקשה לרישום סימן מסחר בסוג אחד

550

1,630

כל סוג וסף

400

1,224

בקשה לרישום עיצוב

550

402

כל בקשה וספת לרישום עיצוב המוגשת במקביל

500

402
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 .9ארכות ה ית ות במסגרת הליכי הבחי ה ו/או הליכים על ריב ברשות הפט טים ,כולל אגרות עבור הארכות ,כמפורט
להלן:
פט טים

 $ 150לכל חודש

סימן מסחר

 $ 95לכל חודש

עיצוב

 $ 95לכל חודש
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חלק ג' -תעריף בסיסי מי ימלי לפעולות מסוימות בחו"ל
כללי
 25%מן החיוב של העמית בחו"ל:
משרד ו מחייב עמלה של  25%על כל סכום שמחייבים עמית ו בחו"ל ,כולל שכ"ט ,אגרות והוצאות העמית בפועל לגבי
הגשות לרישום פט טים ,עיצובים וסימ י מסחר ,המשך טיפול כ דרש ,חידושים וכל פעולה אחרת.
 .10הגשות בחו"ל:
א .פט טים:
 .1שכר טרחת ו עבור הגשת בקשת פט ט בכל מדי ה ממדי ות העולם למעט אירופה לא יפחת מסך של  $ 400לכל
בקשה ,ב וסף לשכ"ט העמית ואגרות כמפורט לעיל.
שכר טרחת ו עבור הגשת בקשת פט ט באירופה לא יפחת מסך של  $ 850לבקשה אחת ,ב וסף לשכ"ט העמית ואגרות
כמפורט לעיל.
עם זאת ,אם יעלה סכום החיוב של העמית בגין הגשת בקשת פט ט במידה אחת )מלבד אירופה ויפן שעליהן לא חל
סעיף זה( על סך של  ,$ 8,000יגבה משרד ו סך של  $ 2,000בלבד .הגבלה זו מתייחסת לשלב ההגשה בלבד ולא לשלב
כתיבת או בחי ת בקשת הפט ט ,לגביו מופיע פירוט בסעיף
ב .עיצובים וסימ י מסחר:
שכר טרחת ו עבור הגשת בקשה לרישום עיצוב או סימן מסחר בחו"ל לא יפחת מסך של  $ 300לבקשה אחת ,ב וסף
לשכ"ט העמית ואגרות כמפורט לעיל.
 .11חידושים בחו"ל )פט טים ,עיצובים וסימ י מסחר(:
עמלת משרד ו בגין חידוש בחו"ל לא תפחת מסך של  ,$ 50ב וסף לשכ"ט העמית ואגרות כמפורט לעיל.
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חלק ד -הוצאות
צילומים והדפסות
 1עמוד מחויב $ 0.2
שיחות טלפון לחו"ל
 1דקת שיחה מחויבת $ 0.50
משלוח דוא"ל
 1דוא"ל מחויב $ 2.25
 1תזכורת מחויבת $ 10.00
שרטוטים
אופן החיוב ייקבע על פי אופי העבודה :חיוב לפי מספר עמודים או חיוב לפי מספר שעות עבודה של השרטט )ראה פירוט
שכר טרחה בחלק א' לעיל(.
 1דף מחויב $ 150
 1שעה מחויבת לפי $ 150
סיעות בארץ
 1ק"מ מחויב ) $ 0.6ב סיעה ברכב פרטי( ,ב וסף לחיוב עבור זמ ו של בעל המקצוע במשך ה סיעה.
לחלופין -חיוב על ה סיעה בפועל )מו ית( ,ב וסף לחיוב עבור זמ ו של בעל המקצוע במשך ה סיעה.
משלוחים ושליחויות בארץ ובחו"ל
בהתאם לעלות בפועל.
עמלת ב ק
על כל חיוב מעמית ו גובה משרד ו  1%ממלוא חיוב העמיתים )שכ"ט ,הוצאות ואגרות( בעבור עמלת ב ק.

