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  ועורכי פטנטים עורכי דין  

Intellectual Property Law 

 
 

  2022ינואר 
  
  

  תעריף משרדנוהנדון: 
  

  אנו מתכבדים לפרט בפניכם את תעריף משרדנו ושיטת החיוב הנהוגות בו. 
  

ידי משרדנו ואינו כולל את כל ההתרחשויות  -תעריף זה אינו מתיימר לכלול את כל הפעולות הרבות והמגוונות המבוצעות על 
או סימן מסחר. התעריף נועד להסביר   , עיצובלהתרחש במסגרת הליכים לרישום פטנט, מדגםוההתפתחויות שעשויות 

  ולהדגים את שיטת החיוב הנהוגה במשרדנו. לגבי פעולות שאינן נכללות בתעריף זה ניתן תמיד לפנות בשאלה לצוות משרדנו. 
  

של בעלי המקצוע השונים, על פי התעריף   פי שעות העבודה בגין השירותים המשפטיים שמעניק משרדנו, מחויב הלקוח על
  ג' להלן. -המפורט בחלק א' להלן. לגבי חלק מהפעולות שמבצע המשרד יש תעריף בסיסי מינימלי, למשל כמפורט בחלקים ב' ו

  לתעריף הבסיסי המינימלי עשוי להתווסף בחלק מן המקרים גם חיוב עבור שעות עבודה של בעלי המקצוע. 
  

  שמוציא המשרד בפועל מחויבות לפי תעריף של המשרד, כפי שמודגם בחלק ג' להלן. הוצאות בעין 
  

  ברצוננו להדגיש את הנקודות הבאות: 
  
 פי שער היציג של הדולר ביום פירעון התשלום בפועל.  כל תעריפי משרדנו נקובים בדולר של ארה"ב ומשולמים על -

 
 . כל הסכומים הנקובים להלן אינם כוללים מע"מ -

 
 בינואר מדי שנה. אנא ודאו כי ברשותכם תעריף עדכני, אותו ניתן לקבל מצוות משרדנו.  1  -משרדנו מתעדכן בתעריף  -

 
כרוך בעמידה קפדנית בלוחות זמנים. בכל מקרה של חריגה  ובעיצובים  הטיפול בפטנטים, בסימני מסחר במדגמים -

 מלוחות הזמנים, הדבר כרוך גם בעלויות נוספות. 
 

 ישות התייעצות והתייעצות טלפונית כרוכות בתשלום שכר טרחה. פגישה ראשונה, פג -
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  תעריפים לשעת עבודה של בעלי מקצוע  פירוט -חלק א'
  

 בכיריםעורכי דין ועורכי פטנטים  

$525 
$475  
$450  
$400  
$350  
$275  
$250  
$200 

  עו"ד סנפורד ט. קולב 
 עו"ד איתן שאולסקי 

 ד"ר שאול מזרחי 
 גולדשטיין ד"ר דניאל 

  , עו"ד מרדכי שורקעו"ד דוד קולב
  ,  עו"ד ברק משיח

  עו"ד גלית שטיינסקי, עו"ד גלעד שפיטלר 
  יא עובד ג   עו"ד

                                                    

 עורכי פטנטים (בעלי רשיון בישראל ו/או בארה"ב)  

$350  
$350  
$275 

  בנימין פישמן
  ,אלישבע ספרונג רמזדניאל שנק, ברוך 

  , אהרון ישראל , טיפאני לבד"ר משה גרינברגר
 

 יועצים טכניים בכירים  

$250  
$150 

 , מלכה קדישוןא הדסה טיפנבר
  ד"ר משה גרוס 

 
 

  

  

 פראליגלים ומתמחים  

$175  
$150 

  מתמחים 
                                                                                           פראליגלים

  



  

 
      , ת' ו וש ב  ל ו ק  . ט רד  ו נפ י ס כ ר ו ם - ע י ט נ ט פ י  כ ר ו ע ו ן  י   ד

    SANFORD T. COLB & CO., ADVOCATES & PATENT ATTORNEYS           
    
  Rehovot Office Tel Aviv Office משרד רחובות אביב  משרד תל  

P.O. Box 1653 
Beit Amot Mishpat 
8 Shaul Hamelech  

 משפט,  אמות  בית
 8שד' שאול המלך 

  1653ת.ד. 

Shaar Hagai 4 Rehovot 
7611502, Israel 

Tel Aviv 6473307, Israel  6473307תל אביב 
 רחובות   4שער הגיא 

7611502  
Tel: 08-9455122 Tel: 03-7180800 :08-9455122טל:  03-7180800טל  
Fax: 08-9454556 Fax: 03-7180801  :08-9454556פקס:  03-7180801פקס  
Web: www.stc.co.il    Web: www.stc.co.il אימייל :colbpat@stc.co.il    :אימיילcolbpat@stc.co.il 

Email: colbpat@stc.co.il  Email: colbpat@stc.co.il   :אתרwww.stc.co.il     :אתרwww.stc.co.il   

  
 
 

  עורכי דין ועורכי פטנטים 

Intellectual Property Law 

  
  

  תעריף בסיסי מינימלי לפעולות מסוימות בארץ  -חלק ב'
  
 לחוק הפטנטים:    18פי סעיף  תגובה לרשם הפטנטים על .1

  $  350    מינימום 
 

 לחוק הפטנטים: 18פי סעיף  בדיקה לפני אישור סופי של הפטנט על .2
  $  275    מינימום 

 
   :עבור פטנט דמי פרסום .3

                             600  $       
 

 בדיקה והעברה של אישור רישום פטנט:  .4
  $100    מינימום 

 
 השלמות עניינים פורמליים והעברה של אישור רישום סימן מסחר:  .5

  $  175    מינימום 
 

 כתיבת בקשת פטנט להגשה בארץ או בחו"ל: .6
.  $5,000שכר הטרחה המינימלי עבור כתיבת בקשת פטנט, לא כולל שרטוטים, הוצאות משרד נלוות ואגרות, הינו סך של  

  הלקוח יחויב עבור שעות העבודה בפועל של עורך הפטנטים בהכנת הבקשה, גם אם אלה עולות על הסכום המינימלי. 
  

לפני כתיבת בקשת הפ כי הערכת המחיר הראשונית, מעצם הערכת מחיר ראשונית תשלח ללקוח בכתב  יודגש  טנט. 
, חשבון סופי לעניין כתיבת בקשת הפטנט ייערך בהתאם לשעות העבודה שהושקעו בפועל,  טבעה, אינה סופית. לפיכך

משרדנו היא שעל הלקוח לשלם את מלוא החשבון עבור כתיבת הפטנט    מדיניות  $.  5,000ובכל מקרה לא פחות מסך  
 לפני הגשתו. לא תוגש בקשה לרישום פטנט עד שישולם במלואו החשבון עבור כתיבת בקשת הפטנט.

 
 :חידוש פטנט בארץ .7

  תעריף משרדנו בגין חידושי פטנטים בארץ, כולל אגרת חידוש, מפורט להלן: 
  

  אגרות רשמיות (בש"ח)    ארה"ב)שכר טרחה (בדולר           
  

   12,463            1,700      שנה  20תשלום מראש עבור 
  

  831           500         1-6חידוש עבור השנים 
  

  1,662          550          7-10חידוש עבור השנים 
  

  2,493             650       11-14חידוש עבור השנים 
  

  4,154           725       15-18חידוש עבור השנים 



  

 
      , ת' ו וש ב  ל ו ק  . ט רד  ו נפ י ס כ ר ו ם - ע י ט נ ט פ י  כ ר ו ע ו ן  י   ד

    SANFORD T. COLB & CO., ADVOCATES & PATENT ATTORNEYS           
    
  Rehovot Office Tel Aviv Office משרד רחובות אביב  משרד תל  

P.O. Box 1653 
Beit Amot Mishpat 
8 Shaul Hamelech  

 משפט,  אמות  בית
 8שד' שאול המלך 

  1653ת.ד. 

Shaar Hagai 4 Rehovot 
7611502, Israel 

Tel Aviv 6473307, Israel  6473307תל אביב 
 רחובות   4שער הגיא 

7611502  
Tel: 08-9455122 Tel: 03-7180800 :08-9455122טל:  03-7180800טל  
Fax: 08-9454556 Fax: 03-7180801  :08-9454556פקס:  03-7180801פקס  
Web: www.stc.co.il    Web: www.stc.co.il אימייל :colbpat@stc.co.il    :אימיילcolbpat@stc.co.il 

Email: colbpat@stc.co.il  Email: colbpat@stc.co.il   :אתרwww.stc.co.il     :אתרwww.stc.co.il   

  
 
 

  עורכי דין ועורכי פטנטים 

Intellectual Property Law 

  
  5,816           825       19-20השנים חידוש עבור 

 
 הגשת בקשה לרישום פטנט, סימן מסחר ועיצוב:  .8

  תעריף משרדנו בגין הגשת בקשה לרישום פטנט, סימן מסחר או עיצוב, מפורט להלן:
  

  אגרות רשמיות (בש"ח)    שכר טרחה (בדולר ארה"ב)            
  

  2,077            950          עמודים)  100פטנט (עד  
  

  1,654          600       סימן מסחר בסוג אחד בקשה לרישום 
  

  1,242          450      כל סוג נוסף בקשה לרישום סימן מסחר ל
  

     408             600           בקשה לרישום עיצוב 
  

 408            550    כל בקשה נוספת לרישום עיצוב המוגשת במקביל 
 
  
  

הפטנטים, כולל אגרות עבור הארכות, כמפורט ארכות הניתנות במסגרת הליכי הבחינה ו/או הליכים על ריב ברשות   .9
 להלן: 

  
  $ לכל חודש  175      פטנטים 

  
  $ לכל חודש  105    סימן מסחר 

  
  $ לכל חודש  105      עיצוב 
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  תעריף בסיסי מינימלי לפעולות מסוימות בחו"ל -חלק ג'
  

  כללי 
  

  מן החיוב של העמית בחו"ל:  25%
  

על כל סכום שמחייבים עמיתנו בחו"ל, כולל שכ"ט, אגרות והוצאות העמית בפועל לגבי    25%משרדנו מחייב עמלה של  
  עיצובים וסימני מסחר, המשך טיפול כנדרש, חידושים וכל פעולה אחרת.מדגמים, הגשות לרישום פטנטים, 

  
 הגשות בחו"ל:  . 10

  
 פטנטים:   .א
  
$ לכל    005לא יפחת מסך של    למעט אירופהטרחתנו עבור הגשת בקשת פטנט בכל מדינה ממדינות העולם    . שכר1

  בקשה, בנוסף לשכ"ט העמית ואגרות כמפורט לעיל. 
  

$ לבקשה אחת, בנוסף לשכ"ט העמית ואגרות    1,000טרחתנו עבור הגשת בקשת פטנט באירופה לא יפחת מסך של    שכר
  כמפורט לעיל. 

  
אחת (מלבד אירופה ויפן שעליהן לא חל    ינהיעלה סכום החיוב של העמית בגין הגשת בקשת פטנט במדעם זאת, אם  

$ בלבד. הגבלה זו מתייחסת לשלב ההגשה בלבד ולא לשלב   $2,000, יגבה משרדנו סך של    8,000סעיף זה) על סך של  
  לעיל.  6כתיבת או בחינת בקשת הפטנט, לגביו מופיע פירוט בסעיף 

 
 וסימני מסחר:   עיצובים  .ב
  

$ לבקשה אחת, בנוסף     400שכר טרחתנו עבור הגשת בקשה לרישום עיצוב או סימן מסחר בחו"ל לא יפחת מסך של  
  לשכ"ט העמית ואגרות כמפורט לעיל.

 
 חידושים בחו"ל (פטנטים, עיצובים וסימני מסחר):  . 11

  
 מית ואגרות כמפורט לעיל.  $, בנוסף לשכ"ט הע 100עמלת משרדנו בגין חידוש בחו"ל לא תפחת מסך של 
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  הוצאות  -חלק ד
  
  
  
  

  נסיעות בארץ 
  $ (בנסיעה ברכב פרטי), בנוסף לחיוב עבור זמנו של בעל המקצוע במשך הנסיעה.   0.75ק"מ מחויב   1
  

  חיוב על הנסיעה בפועל (מונית), בנוסף לחיוב עבור זמנו של בעל המקצוע במשך הנסיעה.  - לחלופין 
  

  משלוחים ושליחויות בארץ ובחו"ל
  בהתאם לעלות בפועל. 

  
  עמלת בנק 

  ממלוא חיוב העמיתים (שכ"ט, הוצאות ואגרות) בעבור עמלת בנק. 1%על כל חיוב מעמיתנו גובה משרדנו 
  

  כללי 
  

  צילומים והדפסות 
  $  0.2עמוד מחויב   1
  

  שיחות טלפון לחו"ל 
  $   0.50דקת שיחה מחויבת   1
  

  משלוח דוא"ל 
  $  2.25דוא"ל מחויב  1
  
  $  10.00תזכורת מחויבת  1
  


