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 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח) (תיקון),
 התשמ״ז-987ז

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981'
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

ת הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח), ו ה 1 לתקנ  תיקון תקנה 1 1. בתקנ
ות העיקריות) - 2 (להלן - התקנ  התשמ״ו-1986

 (1) בהגדרת ״נכסים בלתי מוכרים״ -

, במקום ׳׳3(א)(2) ו־(3), 11,10 או 12״ יבוא ״3(א)(3), 9,8 או 10״.  (א) בפסקה(1)

 (ב) בפסקה (7), במקום הגדרת ״מחזור דמי ביטוח״ יבוא "״מחזור דמי ביטוח״ -
 דמי ביטוח מפוליסות שתחילתן באותו חודש בניכוי דמי עמילות לסוכני ביטוח בשל
ספת  אותן פוליסות, בכל אחד מהחדשים שקדמו לתאריך הדו״ח המפורטים בתו

 ובשיעורים המפורטים בה״.

ת דרכי השקעה״ יבוא: ו  (2) במקום הגדרת ״תקנ

ת ו ת הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנ ו ת דרכי השקעה״ -י תקנ ו  ״ ״תקנ
 וההתחייבויות של מבטח), התשמ״ז״1986^״.

 תיקון תקנה 6 2. (א) בתקנה 6(א), אחרי פסקה (2) יבוא:

ות י יבו  ״(3) היה המבטח מחזיק במבטח אחר שאינו מקיים עסקים, אין לו התחי
ת בביטוח נפות העוסקו ת מסו ות או בחברו ת בנ  ביטוחיות כלשהן ואינו מחזיק בחברו
 (להלן - מבטח לא פעיל) - רשאי המפקח לדחות את הגדלת ההון הנדרשת רק בשל
ת (1) ו־(2) ובלבד פות האמורות בפסקאו  ההחזקה כאמור, לתקופה העולה על התקו
 שביום חידוש פעילותו של המבטח הלא פעיל יהיה בידי המבטח ההון הנפרע הנדרש

ת אלה.״ ו  לפי תקנ

יבוא: ה 6(ב), בסופה,  (ב) בתקנ

 ״ואולם המפקח רשאי לדחות את הגדלת ההון לתקופה העולה על תשעה חדשים לגבי
 מבטח לא פעיל ובלבד שביום חידוש פעילותו יהיה בידיו הון המניות הנפרע הנדרש

ת אלה. ו  לפי תקנ

 הוספת תוספת 3. אחרי תקנה 13 יבוא:

 י סייח התשמ״א, עמי 208.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 587.

 י ק״ת התשמ״ן, עמ׳ 246.
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 ״ תוספת

 (תקנה 1)

ור דמי הביטוח החדשיים  #' חישוב מחזור דמי ביטוח באחוזים ממחז

 החודש שקדם ב־31.12.86 ב־31.12.87 כשתאריך הז־ר׳ח כשתאריך הדו׳׳ח כשתאריך וזז־ו״ח
 לתאריך הדו״ח וב־30.6.87 וב־30.6.88 ב־31.12.88 ואילך

80 % 85 % 95 % . 1 

70 % 75 % 85 % 2 

60 % 65 % 70 % 3 

50 % 55 % 60 % 4 

40 % 45 % 50 % 5 

30 % 35 % 40 % 6 

20 % 25 % 30 % 7 

15 % 20 % 8 

ת תחילה ת אלה ביום כ״ט בכסלו התשמ״ז(31 בדצמבר 1987) והן יחולו לגבי שנ ו  4. תחילתן של תקנ
 הדו״ח 1986.

ם י ס ה נ ש אר 1987) מ  כ״ו בשבט התשמ״ז (25 בפברו
 >חמ 3-1074) שר האוצר

 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה)
 (מס׳ 2), התשמ׳׳ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) וי37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ת אלה: ו  ושיקום), התש״י-1950' (להלן - החוק), אני מתקין תקנ

ל שיעור השתתפות ב ק ת המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15(ב) לחוק, של מ  1. השתתפו
ה נ ' ד מ ר ה ב לצד אותו סעיף בטו ר הנקו  תגמול לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א׳, תהיה בשעו

 ב׳, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳
 הסעיף בשקלים חדשים

14.72 7 

17.82 8 

14.72 9 

 10(א) 17.82

 10(ב) 14.72

 10(ג) 17.82

 10(ד) 17.82

 סייח התש״י, עמ׳ 126.
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 טור ב׳
 בשקלים חדשים

 טור א׳
 הסעיף

 10(ה) 14.72

 10א 17.82

 12, בין אם יש לו בן זוג ובין אם אין לו 14.72

14.72 (1)13 

17.82 (2)13 

2 - בטלות. ת משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה), התשמ״ז-1986 ו . תקנ 2 

ת אלה ביום ל׳ בכסלו התשמ׳יז (1 בינואר 1987). ו  3. תחילתן של תקנ

ב י ן ק ר ח צ  י
 שר הבטחון

 י״ז בשבט התשמ״ז(16 בפברואר 1987)
 (חמ3-176)

 ביטול

 תחילה

 ק״ת התשמ״ו, עמי 59.

 תקנות החשמל (רשיונות) (תיקון), התשמ״ז-1987

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי״ד-•1954 י, ובאישור ועדת הכספים של
ת אלה: ו , אני מתקין תקנ 2 סת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה  הכנ

ת ו ת החשמל (רשיונות), התשמ״ה־־1985! (להלן - התקנ ו  ,1. האמור בתקנה 37 לתקנ
 העיקריות) תסומן (א) ואחריו יבוא:

 ׳׳(ב) הסכומים הנקובים בתוספת זו ישתנו פעמיים בשנה לפי שיעור עליית המדד
 כמפורט להלן:

 (1) ב־1 בפברואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר
 שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו:

 (2) ב־1 באוגוסט של כל שנה לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש יוני שקדם
 לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו.

 (ג) סכום שהשתנה כאמור ־

 (1) אם הוא נמוך ממאה שקלים - יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה
 שקלים:

 (2) אם הוא גבוה ממאה שקלים - יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה
 שקלים.

ב ק ספת כפי שהשתנה ע  (ד) שר העבודה והרווחה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התו
ה זו.  האמור בתקנ

ה זו, ׳׳מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  (ה) בתקנ

 תיקון תקנה 37

 ם״ח התשי׳ד, עמי 190.
 ס״ח התשל׳׳ה, עמי 207.
 ק׳׳ת התשמ׳׳ה, עמי 878.
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ת העיקריות יבוא: החלפת התוספת ו . במקום התוספת לתקנ 2 

 » "תוספת
 (תקנה 37)

 אגרות בשקלים חדשים

 בעד בחינה 15

 בעד מתן רשיון:

 חשמלאי עוזר 8

 חשמלאי מוסמך 20

 חשמלאי ראשי 25

 חשמלאי מהנדס 45

 חשמלאי בודק 45

 חשמלאי מםוייג 15

 חשמלאי מעשי 15

 חשמלאי טכנאי 30

 חשמלאי הנדסאי 35

 חשמלאי שירות 15

 ניתן רשיון כאמור לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה אנשים
ת המפעל - ר ג ס מ נקבע בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל ב  ו

 תהיה האגרה בשיעורים אלה:

 בשקלים חדשים

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

 3. בעד חידוש הרשיון -

ל הבא אחרי מועד תום  (א) כשבעל הרשיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום 30 באפרי
 תוקפו של הרשיון שבאים לחדשו (להלן - המועד הקובע):

 1. חשמלאי עוזר 8
 2. חשמלאי מסוג אחר 15

 (ב) כשבעל הרשיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע:
 1. חשמלאי עוזר 15
 2. חשמלאי מסוג אחר 25

 אגרות

 חשמלאי עוזר
 חשמלאי מוסמך
 חשמלאי ראשי
 חשמלאי בכיר

 חשמלאי מהנדס
 חשמלאי בודק

 חשמלאי מםוייג
 חשמלאי מעשי
 חשמלאי טכנאי

 חשמלאי הנדסאי
 חשמלאי שירות
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נקבע  בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות למעלה ממאה אנשים ו
 בתנאי הרשיון כי אץ להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל תהיה

 האגרה -

 (א) כשהיא משולמת לא מאוחר מהתאריך הקובע -

 לרשיון מכל הסוגים 8

 (ב) כשהיא משולמת אחר־ התאריך הקובע -

 י־ירשיון מכל הסוגים 13

 4. העתק רשיון 8

ב צ ה ק ש  כ״ ו בשבט התשמ״ז (24 בפברואר 1987) מ

 שר העבודה והרווחה

 תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ז-987ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], ה תשמ״ה •1985',
ת אלה: ו  אני מתקין תקנ

ה 25(5), במקום , בתקנ 2 ת של מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל״ד-1974 ו  תיקון תקנה 5125) 1. בתקנ
 ״הכלבים״ יבוא ״הכלבים או החתולים״.

ן י ק מ ח ה ג י ר 1 בפברואר1987) א 5 ) ז ״ מ ש ת ה ט ב ש ז ״  ט
 (חמ 3-850) שר החקלאות

 י סייח התשמ״ה, עמ׳ 84.
 2 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 991; התשמ״ז, עמי 101.

 צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח),
 התשמ״ז-987ו

נות דרכים, התשל״ה-1975' (להלן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק פיצויים לנפגעי תאו
ת - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, לאחר שמיעת הארגון היציג של חברו

 הביטוח ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1 . (א) שיעורי דמי הביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-1970־ (להלן
- הפקודה), יהיו כמפורט בתוספת, כשהם מעודכנים כאמור בסעיף 2.

לות ספת למימון פעו  (ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א), יגבה מבטח ממבוטח תו
ות דרכים בשיעור של 3 אחוזים מדמי הביטוח ויעבירה לקרן שהוקמה לפי סעיף 17 נ  למניעת תאו

 לחוק.

ת ממבוטח סכום שלא יעלה על 11  (ג) בנוסף על האמור בסעיף זה רשאי מבטח לגבו
 אחוזים מדמי הביטוח לכיסוי הוצאות המינהל שלו.

 1 סייח התשל״ה, עמי 234.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ׳ 320.
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. ב־1 בכל חודש, החל בחודש מרם 1987, ייקבעו שיעורי דמי הביטוח לעומת השיעורים הצמדה 2 
ספת לפי >§יעור העליה שחלה במדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש  המפורטים בתו

ובמבר 1986 ועד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ההעלאה:  נ

 3. דמי הביטוח ישולמו במלואם עד מועד תחילת הביטוח: בביטוח שנתי שבו הוציא מבטח מועדי התשלום
ב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה, ישולם עד מועד תחילת הביטוח סכום נוסף ת  כ

 בשיעור של 6% מדמי הביטוח.

 4. היה מבטח חייב להחזיר למבוטח את דמי הביטוח עקב ביטול חוזה הביטוח, יצורפו לסכום החזר דמי ביטוח
 ההחזר הפרשי הצמדה לפי השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש
 השלישי שלפני מועד תחילת הביטוח עד המדד שפורסם לחודש השלישי שלפני מועד ביטול חוזה

 הביטוח.

נות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התשמ״ו-1985* - בטל. ביטול  5. צו פיצויים לנפגעי תאו

׳ז(1 במרס 1987) והוא יחול על ביטוח שהחל ביום החילה  6. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בשבט התשמ׳
 האמור או לאחריו.

 תוספת
 (סעיפים 1 ו־2)

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

ב המשמש ללימוד נהיגה כ ת 25% על ר פ ס ו  ת
ת נוסעים) ו  (כולל פרמי

179 

205 

223 

284 

ב פרטי כ  1. ר
 סמ״ק (לפי הנקוב

 ברשיון הרכב)

 עד 1,000

1,500 - 1,001 

2,000 - 1,501 

 מעל 2,000

ת ו ר ע  ה

ת נוסעים י לל פרמי ו  1. כ

ת ו ל ע ב ב ב כ ר כלי ר פ ס ל מ ליסות ע  2. בפו
ל 400 - יהיו דמי הביטוח  אחת העולה ע

 696 שק-לים חדשים לכל כלי רכב.

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

604 

806 

1,011 

1,214 

ב פרטי להשכרה - ב  2. ר
 סמ״ק (לפי הנקוב

 ברשיון הרכב)

 עד 1,000

1,500 - 1,001 

2,000 - 1,501 

 מעל 2,000

ב מסחרי - ב  3. ר
 משקל כולל בטונות דמי ביטוח שנתיים

 (לפי הנקוב ברשיון הרכב) בשקלים חדשים

ות נ לל גם חנויות וקנטי י כו ב מסחר כ  1. ר
נת ב עם מכו כ ת נדות וכלי ר  נדות, מרפאו
 ן ויחידות בתי מלאכה נדות, הכשי  רנטג

ת לנוע בכבישים. ו  ר

ות עד 4 טון י נ ת נוסעים במכו י לל פרמי  2. כו
ל כולל, ואולם ק ש  מ

 עד 1 218

ר 333 ו ב סג כ ר  1.1 - 1.5 מ

ב פתוח 376 כ ר  1.1 - 1.5 מ

528 4 - 1 . 6 

 מעל 4 457

 ק״ת התשמ״ו, עמי 326.
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 משקל כולל בטונות דמי ביטוח שנתיים
ת ו ר ע  (לפי הנקוב ברשיון הרכב) בשקלים חדשים ה

ספת 33 יות מ־1.6 טון משקל - תו נ  3. במכו
וסע מורשה  שקלים חדשים בעד כל נ
רה, למן הניסע השביעי  בשכר או בתמו
ת 29 פ ס ו יות מ־4 טון משקל - ת נ  במכו
 שקלים חדשים בעד כל נוסע מורשה ללא

וסע השביעי.  שכר או תמורה, למן הנ

ב המשמש ללימוד כ ספת 25% על ר  4. תו
 נהיגה.

ת רכינה. ספת 10% במשאי  5. תו

ת עם מנוף. ספת 10% במשאי  6. תו

בלת דלק, גז, חמרים ת 25% בעד הו פ ס ו  7. ת
ם או מתפוצצים.  מתלקחי

פה ת עד 66% על השכרה לתקו פ ס ו  8. ת
 קצרה מתשעים ימים.

ת רי  9. המשקל יחושב בפירוט של עד עשי
 הטונה ופחות מי100 ק״ג יעוגלו כלפי

 מטה.

 דמי ביטוח שנתיים
 (כאשר הפוליסה מוצאת
 לשימוש נהג אחד נקוב

 אופנועים -

 םמ״ק
ת ו ר ע  (לפי הנקוב ברשיון הרכב) בשם) בשקלים חדשים ה

ם י י פנ או וע, תלתי  עד 50 114 1. אופנוע, כולל גם קטנ
 51 - 250 216 ותלת־אופן עם מנוע.

ת 20% כאשר הפוליסה מוצאת פ ס ו  מעל 250 243 2. ת
ב קו ותר מאשר לנהג אחד נ  לשימוש י

 בשם.

ב צידי. כ ת 10% בעד אופנוע עם ר פ ס ו  3. ת

ת .60% על אופנוע המשמש ללימוד פ ס ו  4. ת
 נהיגה.

ת ו ר ו ח ת ס ל ב ו ה ת אופנוע המשמש ל ל  5. ת
ת עד טונה אחת ו י יות מסחר נ  לפי מכו

 משקל כולל.

 דמי ביטוח שנתיים
ות - י נ  מו

 מספר מקומות ישיבה הנקוב
ת ו ר ע  ברשיון הרכב (לא כולל נהג) בשקלים חדשים ה

ת וסעים המורשו ות נ י נ לל גם מו ג זה כו  עד 4 653 1. סו
ר ולגביהן תהיה הנחה ו סי ר ו ו 6 780 לשמש לתי - 5 

 7 ומעלה 990 של 25%.
ת נוסעים. י  2. כולל פרמי

ר הפוליסה לשימוש ש א  3. הנחה של 20% כ
ב בשם.  נהג אחד נקו

 6. אוטובושיפ וטיוליות -

 א. תיור ופרטיים
ת נוסעים. י  עד 20 629 1. כולל פרמי
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ת ו ר ע  ה
 מספר מקומות ישיבה הנקוב דמי ביטוח שנתיים

 ברשיון הרכב (לא כולל נהג) בשקלים חדשים

 21 - 30 817 2. תיור - לרבות אוטובוסים ציבוריים
 31 - 40 1,053 לסיור.

 מעל 40 1,384

 ב. ציבוריים

 לכל מספר מקומות ישיבה - 2,002

ב - כ  סחר כלי ר
 דמי ביטוח שנתיים

 (כאשר הפוליסה מוצאת
 לשימוש נהג אחד נקוב
 בשם או שלט מסחרי

ת ו ר ע  סוג אחד) בשקלים חדשים ה

 א. מכוניות 372 1. בפוליסה המוצאת לשימוש יותר מנהג
 ב. אופנועים 255 אחד נקוב בשם או יותר משלט מסחרי
 אחד - תוספת 50% בעד כל נהג או שלט.

 2. כולל פרמיית נוסעים.

 3. כולל פרמיה בעד רכב צידי בסחר אופנו
 עים.

 4. תוספת 20% בעד שימוש למטרות פרט
 יות.

 5. תוספת 20% בעד נהיגת אדם נוסף לצרכי
 תצוגה בליווי אדם המורשה לנהוג.

ב מיוחד - כ  ר
 דמי ביטוח שנתיים

ת ו ר ע  סוג בשקלים חדשים ה

 א. ציוד הנדסי - 1. לרבות טרקטורים לעבודות עפר וטרקטו
 אופני 142 רים המשמשים כדחפורים, כיעים, כמפל
 די? ל 116 סים, כמגרדות, כמחפרים וכמובילי עפר
- ולמעט ציוד המיועד לעבודות חקלאיות  זחל

 ב. רכב לחקלאות ולייעור - ולייעור - הכל בתנאי שהם כשירים לנוע

 עד 6 כייס 32 בדרכים.

 מעל 6 כ״ם 85 2. רכב לחקלאות ולייעור כולל טרקטורים
 ג. אמבולנסים ומכוניות לחקלאות ולייעור.

 כיבוי אש 371 3. רכב אחר כולל טרולים, מלגזות רכב
 ד. מכוניות להלוויות מתים 369 לכבישה, ניקוי או שילוף של כבישים

 ה. מכוניות טאטוא כבישים 265 ושבילים, הכשיר לנוע בכבישים. ה. מכוניות טאטוא כבישים 265 ושבילים, הכשיר לנוע בכבישים.
 ו. קלנוע, רבנוע 45 4. כולל שימוש בהשכרה או בתמורה.

 ז. רכב אחר -

 עד 6 כ״ס 32
 מעל 6 כ״ס 85
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גררים  9. נ

ם נתמכים. גררי  1. כולל נ

ספת 10% על מרים.  2. תו

בלת דלק, גז, ת 25% על הו פ ס ו  3. ת
 חמרים מתלקחים או מתפוצצים.

ם מסוגים אי, ד׳ ו־ה׳ גררי  4. בצירוף נ
גר  63 שקלים חדשים בעד כל 5 נ

 רים או פחות.

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

ם גררי  32 בעד כל 5 נ
 או פחות

106 

130 

גררים  63 בעד כל 5 נ
 או פחות

גררים  63 בעד כל 5 נ
 או פחות

 משקל כללי
 בטונות

 דמי ביטוח שנתיים
 בשקלים חדשים

2,420 

539 

466 

466 

ל הסוגים עד 1  א. כ

בלה 16-1.1  ב. להו

 ג. להובלה מעל 16

ם המשמ־ מעל 1 י ר ר ג  ד. נ
ס י ס ם ב י  ש
רי עבודה  למכשי
ל ם ע י נ ק ת ו מ  ה
ה של  גביהם התקנ

 קבע

ה מעל 1 ל ב ו ה ם ל י ר ר ג  ה. נ
ם י ל ג ל י ג ל ע  ב
 נוקשים, המיוע
  דים לנוע במקו
ם כגון רי ו ת סג  מו

 נמלים ומפעלים

ת - ו ב כ  10. ר

 סוג

 , א. קרון נוסעים

ת ו נ  ב. קרו

ת משא ו ב כ  ג. ר

 ד. רכב אחר הנע על המסילה

פה הצרה משנה -  ביטוח לתסו

 א. בעד תקופה של עד שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים.

 ב. בעד תקופה העולה על שבעה ימים - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצרוף 0.3% מדמי
 הביטוח השנתיים עבור כל יום ביטוח החל מהיום השמיני.

 ג. בכל מקרה לא יפחתו דמי הביטוח מ־10 שקלים חדשים.

.11 

ב מושבת - כ  ר

ל נהיגה ל >ו ו נ  א. כאשר הפוליסה מוצאת לתקופה העולה על 45 ימים והשימוש ברכב אי
 כלשהי ותעודת הביטוח הוחזרה ׳למבטח - דמי הביטוח הם 5 שקלים חדשים לחודש

ב אחד, אך לא פחות מ־ 11 שקלים חדשים. כ ר  ל

ת רכב או ב כ ר  ב. כאשר הפוליסה מוצאת על שימוש ברכב הנמצא במפעלי ייצור או ה
 במחסני ערובה והשימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי - דמי הביטוח השנתיים הם 21

 שקלים חדשים לרכב אחד.

.12 

ת הוצאת תעודה בשל רכב מוחלף ־  13. הוצאות מינהל בשל הוצאת תעודת ביטוח חליפית, לרבו
 3 שקלים חדשים.
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ר ג א מ  14. ביטוח בידי ה

ת ביטוח בישראל  כאשר הפוליסה מוצאת בידי המאגר הישראלי לביטוח רכב ליד איגוד חברו
ל כאשר בעל הרכב ספת זו לא תחו  תהיה תוספת של 25% על הקבוע בפסקאות 1 עד 12: תו
, או כאשר הרכב מיועד לשימושו 4 ת התעבורה, התשכ״א~1961 ו  הוא נכה כמשמעותו בתקנ

 של נכה כאמור.

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ו בשבט התשמ״ז(25 בפברואר 1987)
 (חמ3-80)

 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

 קביעת מחירי
 אשפוז

 תחילה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (קביעת מחירי אשפוז), התשמ׳׳ז-987ו

ו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו
 שעה), התשמ״ו~1985', אנו מצווים לאמור:

, חולה 2 ת לטיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), התשל״ג-1972 ו  1. על אף האמור בתקנ
 שאושפז בבית־חולים פסיכיאטרי פרטי חייב בתשלום דמי אשפוז בשיעורים הקבועים בתוספת.

 2. סעיף 1(2) והתוספת השניה לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) ביטול
3 - בטלים.  (קביעת דמי אשפוז), התשמ״ו-1986

 תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ז באלול התשמ״ו (1 באוקטובר 1986).

 תוספת
 (סעיף 1)

ם י ים פרטי  מחיר יום אשפוז בבתי־חולים פסיכיאטרי

 המחירים בשקלים חדשים

.3 

 בתקופה
 שמ־1 בדצמבר 1986

 בתקופה שמ־1 בנובמבר
 עד 30 בנובמבר 1986

 בתקופה שמ־1 באוקטובר
 שם בית־החולים עד 31 באוקטובר 1986

 אילנית 19.29 20.19 20.43
 בלומנטל 25.43 26.62 26.94
 גן מגד 20.90 21.87 22.13
 החלמה ונופש 22.96 24.03 24.32
 חולון 17.20 18.00 18.22
 כפר גנים 20.00 20.93 21.18
 נאות מרגלית 20.32 21.27 21.53
 נוה יעקב 17.79 18.62 18.84
 נרה שלווה 18.35 19.20 19.43
 נס ציונה 16.02 16.77 16.97
 קרית• שלמה 14.87 15.56 15.75
זנבלט 17.62 18.44 18.66  רו

ו נ י ל ז ו מ ל א ־ י ל ב ר ה א נ ש ו  ש
 שרת הבריאות

 כ״א בשבט התשמ״ז(20 בפברואר 1987)
 (חמ 3-612)

ם י ס ה נ ש  מ
 ס״ח התשמ״ו, עמי 2. שר האוצר

 ק״ת התשל״ג, עמי 126¡ התשמ״ה, עמי 34.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1337.

 קובץ התקנות 5020, א׳ בניסךהתשמ״ז, 31.3.1987 723



 תקנות רשות שדות התעופה (אגדות), התשמ׳׳ז-987ו

ן ־ החוק), ל ה ל ) 1 ^ ד ד - ז ״ ל ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, ה
ת אלה: ו  ובאישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנ

ת אלה -־ ו נ  הגדרות 1. בתק

ת מפקח ו ב ר ת הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ״א• 1981/ ל ו  ״איש צוות״ - כמשמעותו בתקנ
בלה ת הטיס (חובת הטסת מפקחים בתו ו נ ו חלה חובת הטסה, כאמור בתקנה 2 (א) לתק  שלגבי

; 3  אוירית), התש״ם-1980

ת המכס״ -• בית המכס שבשדה התעופה:  ״בי

בות שבשדה התעופה: ת״ - בית נתי בו ת הנתי י ב  ״

ת שוכרו של כלי טיס, מחזיקו מטעם הבעל או קברניטו: ו ב ר ל כלי סיס״ - ל ע ב  ״

ת של אמריקה: ת הברי  ״דולר״ - דולר של ארצו

 ״המדד״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

ה 2 (ד): נה לפני יום שינוי האגרה לפי תקנ  ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרו

י המדד לחודש יוני 1985 שפורסם ביולי 1985:  ״המדד היסודי״ -

ת״ - רשות שדות התעופה:  ״הרשו

 ״השער ביום התשלום״ - שער החליפין היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

 ״השער היסודי״ - שער החליפין של 1.44 שקלים חדשים לדולר:

 ״זמן המראה״ - הזמן שרשמה יחידת שירותי האויר של הרשות כשעת הינתקות כלי טיס
 מהקרקע:

 ״זמן נחיתה״ - הזמן שרשמה יחידת שירותי האויר של הרשות כשעת נגיעת גלגלי כלי הטיס
 במסלול:

,•  ״טיסה מסחרית״ - כמשמעותה בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג-41963

 ״טיסה פנים ארצית״ - טיסה שמקומות היציאה והיעד שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל:

 ״יממה״ - תקופה של 24 שעות המתחילה בחצות הלילה:

 ״משקל כלי טיס״ - משקל מרבי בקילוגרמים של כלי טיס שהותר להמראה:

וסע במעבר״ - נוסע שהגיע לשדה תעופה למעבר בלבד ועזב את שדה התעופה באותו כלי טיס  ״נ
לות של משטרת ישראל:  או בכלי טיס אחר ולא עבר את ביקורת הגבו

רה על פי חוק רישוי שירותי תעופה,  ״רשיון הפעלה״ - רשיון להפעלת כלי טיס שנתן שר התחבו

 התשכ״ג-1963:

ספת לחוק או המופעל על ידי הרשות:  ״שדה תעופה״ - שדה תעופה המפורט בתו

 ״תעופה כללית״ - הפעלת כלי טיס שלא במסגרת רשיון הפעלה ובטיסה שאינה מסחרית.

 1 ס״ח התשל׳׳ז, עמי 182; התשל״ח, עמי 45! התשמ״ד, עמי 88.

 2 ק׳׳ת התשמ״א, עמי 510.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 1663.

 4 סייח התשכ״ג, עמי 104.
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 חישוב האגרות

 אגרת נחיתה
 לכלי טיס הבא

 מחוץ לארץ

ה זו. ת אלה ישולמו לרשות שדות התעופה כמפורט בתקנ ו ת המפורטות בתקנ . , (א) האגרו 2 

ות, לפי ת 11,10,9,8,6,3 ו־12 ישולמו כשהן מוגדלות או מוקטנ ו  (ב) האגרות לפי תקנ
 הענין, בשיעור ההפרש שבין השער ביום התשלום לבין השער היסודי.

ה 13 תשולם כאמור בה.  (ג) האגרה לפי תקנ

ת 4, 5 ו־ד ישולמו כשהן מוגדלות או מוקטנות, לפי הענין, בשיעור ו  (ד) האגרות לפי תקנ
 ההפרש שבין המדד החדש למדד היסודי; הגדלתן או הקטנתן כאמור, תיעשה ב־1 בכל חודש.

ת 4, 5 ו־7 יווסף מם ערך מוסף כדין. ו ל פי תקנ ם אגרות ע  (ה) בדרישה לתשלו

פח־ או  (ו) הרשות רשאית להוציא דרישה לתשלום לבעל כלי טיס לגבי כל טיסה בנ
ל טיסות או לגבי טיסות בפרקי זמן כפי שהיא תקבע.  לגבי סדרה ש

רת נחיתה ל כלי טיס הבא מחוץ לישראל ישלם בעד נחיתת כלי טיס בשדה תעופה אג ע  3. ב

 לפי משקל כלי הטיס, כמפורט להלן:
 האגרה בשקלים חדשים

 בשדה תעופה
 אחר

 בשדות התעופה
 משקל כלי הטיס בק״ג אילת וירושלים

16.76 

11.17 

11.36 

7.57 

 עד 1,500
 מ־1,501, לכל 1,000 ק״ג נוספים או חלק מהם,

 תוספת של

 אגרת נחיתה
 פנית ארצית

 אגרה משולבת
 שנתית

 4. (א) בעל כלי טיס המחזיק ברשיון הפעלה לגבי אותו כלי טיס ישלם, בטיסה פנים ארצית,
רת נחיתה לפי משקל כלי הסיס, כמפורט להלן:  בעד נחיתת כלי הטיס בשדה תעופה, אג

 האגרה בשקלים חדשים

2.06 

5.91 

1.36 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 1,500

 מ־ 1,501 עד 3,000

 מעל 3,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים או חלק מהם,
ספת של  תו

 (ב) בעל כלי טיס המחזיק ברשיון הפעלה לגבי אותו כלי סיס ישלם בעד נחיתות כלי טיס
 במשך מבחן אחד או אימון אחד שבהם לא שהה כלי הטיס על הקרקע, ובלבד שהמבחן או האימון
א) כאילו ביצע נחיתה ה( ת משנ נ ק ת ת נחיתה בשיעור שנקבע ב ר ג  לא עלו על 60 דקות רצופות, א

 אחת בלבד.

ת ביניים  (ג) בעל כלי טיס המחזיק ברשיון הפעלה לגבי אותו כלי טוס ישלם בעד נחיתו
ת סדירה אחת כאילו ביצע נחיתה אחת. ל כלי טיס במשך טיסה מסחרי  ש

ת לשנה המתחילה ב־1 תי לבת שנ ת ישלם אגרה משו  5. (א) בעל כלי טיס בתעופה כללי
ל כלי הטיס ת הפנית ארציות של כלי הסיס בשדה תעופה ובעד החניה ש  באפריל, בעד הנחיתו

 בשדה תעופה, לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

269.77 

827.13 

212.22 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 1,500

 מ־ 1,501 עד 3,000

 מעל 3,000 לכל 1,000 ק׳׳ג נוספים או חלק מהם,
ספת של  תו
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,  (ב) שהה כלי טיס בתעופה כללית בישראל פחות מ־12 חדשים באותה שנה, ישלם בעלו
 בעד הנחיתות הפנים ארציות של כלי הטיס בשדה התעופה ובעד החניה של כלי הטיס בשדה
 תעופה בכל חודש או חלק מחודש שבו שהה כלי הטיס בישראל, את החלק השנים עשר מהאגרה

ת משנה"(א). לבת השנתית לפי תקנ  המשו

 (ג) שהה כלי הטיס בתעופה כללית בישראל פחות משבעה ימים באותו חודש, ישלם
ת משנה (ב): לענין זה נ ק ת ת המשתלמת בעד חודש כאמור ב  בעלו רבע מהאגרה המשולבת השנתי
פת השהייה כאמור  יראו כלי טיס השוהה בישראל פחית משבעה ימים באותו חודש גם אם תקו

 מסתיימת בחודש שלאחר החודש שבו הוחל במניינה.

 6. בעל כלי טיס הבא מחוץ לישראל פטור מתשלום אגרת חניה אם חנה כלי טיס בשדה תעופה
 לא יותר משלוש שעות: חנה כלי הטיס זמן העולה על שלוש שעות בשדה תעופה - ישלם בעד
 חנייתו מזמן נחיתתו יעד זמן המראתו אגרת חניה ששיעורה רבע מאגרת הנחיתה המשתלמת לפי

ה 3 לכל 24 שעות חניה או חלק מהן באותו שדה תעופה.  תקנ

 7. (א) בעל כלי טיס המחזיק ברשיון הפעלה לגבי אותו כלי טיס ישלם בטיסה פנים ארצית
 בעד חניית כלי טיס בשדה תעופה אגרת חניה שנתית לשנה המתחילה ב־1 באפריל, לפי משקל כלי

 טיס, כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

158.99 

516.89 

138.84 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 1,500
 מ־ 1,501 עד 3,000

 מעל 3,000, לכל 1,000 ק״ג נוספים או חלק מהם
ספת של  תו

 (ב) שהה כלי טיס בישראל פחות מ־12 חודשים באותה שנה, ישלם בעלו, בעד חניית כלי
 הטיס בכל חודש או חלק מחודש שבו שהה כלי הטיס בישראל, את החלק ה־12 מאגרת חניה

ת משנה (א).  המשתלמת לפי תקנ

 (ג) שהה כלי מיס בישראל פחות מ־7 ימים באותו חודש - ישלם בעלו רבע מאגרת חניה
; לענין זה יראו כלי טיס השוהה בישראל פחות מ־7 ת משנה(ב) נ ק ת  המשתלמת בעד חודש כאמור ב
 ימים באותו חודש גם אם תקופת השהייה כאמור מסתיימת בחודש שלאחר החודש שבו הוחל

 במניינה.

ת חפציו של נוסע: ר ב ע ת כוללת תשלום בעד ה  8. (א) אגרת הסבלו

 (1) מכלי טיס לבית הנתיבות או לקרבתו או לבית המכס:

בות או מקרבתו אל כלי טיס.  (2) מבית הנתי

 (ב) בעל כלי טיס הנושא נוסעים או המיועד לשאת נוסעים, הבא מחוץ לישראל או היוצא
ת בשיעור של 4.72 שקלים חדשים ועוד 2.79  אל מחוץ לישראל, ישלם בעד כל נוסע אגרת סבלו
 שקלים חדשים בעד כל נוסע בכלי טיס הממריא מנמל התעופה בן־גוריון אל מחוץ לישראל בין

 השעות 08.00-04.00 לפי שעון גריניץ׳

ת בעד אותו  (ג) לא היו לנוסע חפצים - יהיה בעל כלי הטיס פטור מתשלום אגרת סבלו
 נוסע אם הודיע על כך למנהל שדה התעופה בהודעה בכתב שנמסרה 48 שעות מראש.

 9. בעל כלי טיס ישלם אגרת משאות בסך 0.41 שקלים חדשים לכל 10 ק״ג או חלק מהם בעד
ל אחד משירותים אלה:  כ

 אגרת חניה
 לכלי טיס הבא
 מחוץ לישראל

 אגרת חניה
 לכלי טיס בטיסה

 פנים ארצית

 אגרת סבלות
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 אגרת שירותי
 נוסע נכנס

 אגרת פיקוח
 אוירי

 אגרת שירותי
 נקייו

 אגר!•• נוסע יוצא

 (1) פריקת משא מכלי טיס והעברתו לבית מכס או לבית הנתיבות:

ת משא מבית המכס או מבית הנתיבות לכלי רכב שעל יד בית המכס או בית ר ב ע  (2) ה
ת וטעינתו על כלי הרכב: בו  הנתי

 (3) פריקת משא מכלי טיס והעברתו לכלי רכב שעל יד בית מכס או בית הנתיבות
 וטעינתו על כלי הרכב:

 (4) פריקת משא מכלי רכב שעל יד בית המכס או בית הנתיבות והעברתו לבית מכס או
 לבית הנתיבות:

ת משא מבית המכס או מבית הנתיבות לכלי טיס וטעינתו על כלי הטיס: ר ב ע  ,(5) ה

 (6) פריקת משא מכלי רכב שעל יד בית המכס או בית הנתיבות, העברתו לכלי הטיס
 וטעינתו על כלי הטיס.

ל נוסע הבא באותו כלי . בעל כלי טיס ישלם אגרה בסכום של 4.60 שקלים חדשים בעד כ 1 0 
 טיס לישראל, למעט בעד איש צוות ובעד נוסע במעבר.

י לפי משקל כלי הטיס כמפורט ר ד . בעל כל־ טיס הבא מחוץ לישראל ישלם אגרת פיקוח א 1 1 
 להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

4.59 

15.30 

45.99 

76.59 

122.57 

183.77 

260.27 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 5,700

 מ־ 5,701 עד 20,000

 מ־20,001 עד 50,000

 מ־50,001 עד 100,000

 מ־100,001 עד 200,000

 מ־ 200,001 עד 300,000

 מעל 300,000

ת ניקוי כלי טיס ישלם בעד הניקוי, לפי משקל כלי  12. (א) בעל כלי טיס אשר ביקש שירו
 הטיס, כמפורט להלן:

 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 עד 35,000 169.92

 מ־ 35,001 עד 45,000 280.42

 מ־45,001 עד 75,000 310.08

 מ־75,001 עד 115,000 352.50

 מ־115,001 עד 150,000 373.92

 מעל 150,000 לכל 1,000 נוספים או חלק מהם,

 תוספת של 1.98

 (ב) בעל כלי טיס השוהה בשדה תעופה למעבר בלבד, ישלם בעד ניקוי כלי הטיס 60%
ת משנה (א). נ ק ת  מהסכום הנקוב ב

. (א) נוסע היוצא בכלי טיס מחוץ לישראל ישלם אגרת נוסע יוצא כמפורט להלן: 1 3 

 (1) משדה תעופה ירושלים - 5 דולר:

 (2) מכל שדה תעופה אחר -
 למצרים - 7 דולר:

 ליעד אחר - 10 דולר.
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ל כלי ע ל ידי ב  האגרה תשולם על ידי הנוסע לבעל כלי הטיס במועד הנפקת כרטיס הטיסה ע
 הטיס או המורשה מטעמו: לא שילם הנוסע במועד כאמור או לא הונפק לו כרטיס טיסה - ישלם

 במועד ובמקום שקבע בעל כלי הטיס ובלבד שתשלום האגרה לא יהיה בשדה תעופה.

 האגרה המשולמת בישראל תשולם בשקלים חדשים לפי השער ביום התשלום.

ת משנה (א) - נ ק ת  (ב) על אף האמור ב

ת אלה, יהא בעל כלי הטיס ו  (1) הונפק כרטיס טיסה לפני מועד תחילתן של תקנ
רת הנוסע היוצא לפני מועד יציאתו אל מחוץ לישראל, ת מהנוסע את אג בו  רשאי לג

 (2) בעל כלי טיס רשאי, עד יום ז׳ בתשרי התשמ״ח(30 בספטמבר 1987), באישור
רת הנוסע היוצא ת מהנוסע את אג  מנהל הרשות או מי שהוא הםמיך לענין זה, לגבו

ת בשדה התעופה.  לפני מועד יציאתו אל מחוץ לישראל, לרבו

, ישלם ב) ) א) או ה( ת משנ נ ק ת רת הנוסע היוצא כאמור ב  (ג) לא גבה בעל כלי מיס את אג
ל כלי הסיס את אגדת הנוסע היוצא. ע  ב

ת משנה ו ת את אגרת הנוסע היוצא במלואה על פי תקנ ו ש ר  (ד) בעל כלי טיס ישלם ל
ה 18 בשקלים חדשים לפי השער ביום התשלום, בין אם הנוסע שילם  . (א-ג) במועד כמפורט בתקנ

 את האגרה האמורה לידיו ובין אם לאו.

ל על: ה זו לא תחו  (ה) תקנ

ה  (1) נוסע היוצא אל מחוץ לישראל בכלי טיס שבעלו פטור מתשלום אגרה לפי תקנ
 17(א)(2) ו־(3) המחזיק בדרכון דיפלומטי או בתעודה מקורית המאשרת שהוא איש
ן , עובד ארגון האומות המאוחדות, סוכנויותיו המיוחדות, ארגו  הכוח הרב־לאומ׳

ת אלה יהא בעל כלי טיס זכאי לשלם את האגרות המגיעות ממנו ו נ . (א) על אף האמור בתק 1 4 
ן השירותים בנמל התעופה בן־גוריון לכל כלי הטיס המופעלים ת ת 3, 6 ו־8 עד 12 בעד מ ו  לפי תקנ
ת משנה (ב), ובלבד שחלקו בכלל נ ק ת  על ידו בטיסות בינלאומיות בשיעור מוקטן, כמפורט ב
ת מכלל המשתמשים באותו נמל הוא בשיעור הקבוע ת האמורות המגיעים לרשו  סכומי האגרו

ת משנה (ב). נ ק ת  ב

א) ה( ת משנ נ ק ת ל סכומי האגרות המפורטות ב  (ב) בתום כל חודש תחשב הרשות את כל
ת ששיעור  המגיעים לה באותו חודש מכלל המשתמשים בנמל התעופה בן־גוריון: מצאה הרשו
ר א׳ ל כלי טיס בכלל סכומי האגרות האמורות המגיעים לה כאמור, הוא כמפורט בטו ע  חלקו של ב

 להלן, תוציא לו דרישה לתשלום ובה פירוט שיעור ההקטנה של האגרות המגיעות מ&נו כמפורט

 תשלום אגרות
 מוקטנות בנמל

 התעופה בךגוריון

ת בשדה תעופה. ו ב ר  ל

ר במשטרת ישראל בתפקיד: ט ו  הצלב האדום או ש

: ר ב ע מ  (2) נוסע ב

 (3) איש צוות:

 (4) מי שטרם מלאו לו שנתיים.

 בטור ב׳ להלן:
 טור א׳ טור ב׳

 שיעור חלקו של בעל בלי טיס
 שיעור ההקטנה בהיקף הסכומים המגיעים לרשות

5% 
10% 
15% 

 מעל 10% עד 20%
 מעל 20% עד 25%
 מעל 25% עד 30%

 מ־30% ומעלה 20%
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ה 18 (א), לא  (ג) לא שילם בעל כלי טיס את האגרות המוקטנות במועד כמפורט בתקנ
ת ו נ ק ת במלואן לפי ת ם האגרו ת משנה (א) ו־(ב) והוא יהא חייב בתשלו ו נ ק  יחולו עליו הוראות ת

 אלה.

ל כלי הטיס תשלום אגיות ע ת 8, 9 ו־12 בשדה התעופה ירושלים, ישלם ב ו ו שירותים על פי תקנ . ניתנ 1 5 
ות האמורות. מוקטנות בירושלים ת המגיעות ממנו בעד אותם שירותים על פי התקנ  60% מהאגרו

ל כלי הטיס חובת דיווח ע ת אלה ימציא ב ו ם האגרות שנקבעו בתקנ ל כלי טיס בתשלו ע . לצורך חיוב ב 1 6 
, עד לשעה 09.00 בכל יום, את כל הפרטים המתייחסים לכלי הטיס, לטיסות, ת, בכתב  לרשו
וית פרטים אחרים כפי  לנוסעים ולמטען שפקדו את שדה התעופה ביממה שקדמה לאותה שעה, בלו

 שתדרוש הרשות מפעם לפעם.

 פטור מתשלום
 אגרות

 מועד תשלום
 אגרות

 הודעה בדבר
 טיסה פנים ארצית

ים בכלי הטיס אחד מאלה: ת 3 עד 11 לא יחולו על בעל כלי סיס כשנתקי ו נ . (א) תק 1 7 

 (1) הוא אינו ממונע:

 (2) הוא משמש מדינת חוץ, ארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיה המיוחדות,
 ארגון הצלב האדום, הכוח הרב־לאומי, או משטרת ישראל למטרה שאינה מסחרית:

 (3) הוא משתתף בחיפושי הצלה.

חיתת אונס בשדה תעופה שלא היה וחת נ ת 3 ו־4 לא יחולו על בעל כלי טיס הנ ו נ ק  (ב) ת
ל כלי הטיס.  יעדו הסופי ש

ת 3, 10 ו־11 לא יחולו על כלי טיס שמקום נחיתתו הראשון ו  (ג) (1) הוראות תקנ
 בישראל היה שדה תעופה אילת או שדה תעופה עובדה:

ה 13 לא יחולו על נוסע הממריא משדה תעופה אילת או משדה  (2) הוראות תקנ
ר את ביקורת הדרכונים באותו שדה תעופה: ב  תעופה עובדה ואשר ע

ר חופשי באילת, ח ת משנה זו, כל עוד חוק איזור ס נ ק  (3) תקפן של הוראות ת
, מחייב את הפטורים הקבועים בה. 5  (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ה-1985

ל כלי טיס לא יאוחר מ־15 ימים מתום ע ת 3 עד 15 ישלם ב ו . (א) את האגרות לפי תקנ 1 8 
ת האגרות, כפי שתקבע הרשות. תבעו  התקופה שבעדה נ

ת משנה (א) נ ק ת  (ב) לא פעל בעל כלי טיס על פי דרישת רשות שדות התעופה כאמור ב
ת , תהא הרשו ת משנה(א) נ ק ת ב ב  ולא שילם את האגרות המגיעות בשל כלי הטיס תוך המועד הנקו
ם ת מלוא התשלו ל ב ק ת עד ל ת האגרו ו ע ב ת  רשאית שלא לאפשר המראת כלי הטיס שבשלו נ

 בפועל.

ת 3, 6, 8, 9, ו תבעו לפי תקנ . (א) בעל כלי טיס אשר לא שילם את האגרות בסכומים שנ 1 9 
ל 18% לשנה, ת, ישלם, בנוסף לאגרות, ריבית בשיעור ש ו  10, 11, 12 ו־13 במועד שנקבע בתקנ

ת התשלום בפועל על ידי הרשות. ל ב ת לתשלומן ועד ליום ק ו קבע בתקנ  מהמועד שנ

ת בי ספת רי ת 5,4 ו־7, ישלמן בתו ו ת לפי תקנ  (ב) בעל כלי טיס אשר לא שילם את האגרו
 בשיעור של 0.5% (חצי אחוז) לכל יממה של פיגור בתשלומן.

רה רשאי להורות שטיסה משדה תעופה לשדה תעופה, שקבע בהודעה, או טיסה . שר התחבו 2 0 
ת אלה. ו  לשדה תעופה משדה תעופה כאמור, יראוה כטיסה פנים־ארצית לענין תקנ

 5 ס״ח התשמ״ה, עמי 204.

 6 ק״ת התשמ״ג, «מ׳ 1778.
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6 - בטלות. ת רשות שדות התעופה (אגרות), התשמ״ג-1983 ו . תקנ  ביטול 21

ת אלה ישולמו במלואן גם אם מסיבות כלשהן יופנה כלי הטיס % ו ת המפורטות בתקנ . האגרו 2  הוראות כלליות 2
 לשדה תעופה אחר, הכל לפי היעד המקורי של הטיסה.

ת אלה ביום ב׳ בניסן התשמ׳׳ז (1 באפריל 1987). ו . תחילתן של תקנ 2  תחילה 3

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 כ״ו באדר התשמ״ז(27 במרס 1987)

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (אגרות לפי תקנות התעבורה), התשמ״ז-987ו

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת  בתוקף סמכותנ
2 אנו  שעה), התשמ״י-1985', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק יסוד: משק המדינה

 קובעים לאמור:

, האגרה בעד ת התעבורה, התשכ:׳א-1961 י ו  1. על אף האמור בתוספת הראשונה לתקנ
 השירותים והרשיונות המפורטים בתוספת יהיו כאמור לצידן.

. תחילתו של צו זה ביום ב׳ בניסן התשמי׳ז (1 באפריל 1987). 2 

 תוספת

 חלק א
ת בעד רשיונות נהיגה, בחינות נהיגה רו  אג

 ובעד בדיקה רפואית לנהג
 האגרה בשקלים חדשים

22 

22 

22 

11 

5 

41 

29 

61 

4 

3 

 1. בעד בחינה ראשונה לפי תקנה 204, בעת הגשת הבקשה לבחינה ובעת
 קביעת מועד נוסף כאמור בתקנה 210

 2. בעד כל בחינה נוספת על הבחינה

 3. בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

 4. בעד רשיון נהיגה לתקופה של שנה

 5. בעד כפל רשיון כאמור בסעיפים 3 ו־4

 6. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רשיון נהיגה או תעודה:
 (1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה

 לפי סימן ג׳ בפרק השני לחלק ג׳

 (2) בעד חוזרת

 (3) בעד ערר לועדת ערר

 7. בעד מתן רשיון נהיגה בין לאומי ותעודה לפי תקנה 566:

 (1) בעד רשיון נהיגה בין לאומי לסוג רכב אחד או יותר

 (2) בעד תעודה או אישור

 קביעת אגרה

 תחילה

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 סייח התשל״ה, עמי 206.

 י ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
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 חלק כ׳
ונות לבתי ספד לנהיגה או בעד ת בעד רשי  אגרו

נות להוראה והדרכה של נהיגה ו  רשי

 האגרה בשקלים חדשים

 1. (א) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
 וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה רכב אחד בלבד 65

 (ב) בעד רשיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתקפו עד שנה
 וכשלרשותו של בית הספר עומד לצרכי הוראה יותר מרכב אחד 131

 2. (א) בעד רשיון להוראת נהיגה או בעד היתר להוראה עיונית או בעד

 היתר לניהול מקצועי או בעד חידושם כשתקפם עד שנה 22

 (ב) בעד בחינה לקבלת רשיון להוראת נהיגה 22

ת היתר לניהול מקצועי 22 ל ב ק  (ג) בעד בחינה ל

ה 253 11 וספת כאמור בתקנ  (ד) בעד כל בחינה נ

 3. בעד כפל רשיון או היתר לפי חלק זה 5

ת הדרכה בנהיגה מטעם רשות הרישוי כאמור בסעיפים 54 ל ב  4. אגרה בעד ק
 ו־69א לפקודה 69

 חלק ג׳
ב כ ת לכלי ר ו נות ושימי רישום הבעל ו ת כעד רשי ו ר ג  א

 ובעד בדיקתם

 האגרה בשקלים חדשים

 1. האגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

וע ואופנוע ת תלת־אופנ  (א) אופניים עם מנוע עזר, קטנוע, אופנוע, לרבו
 עם רכב צדי 11

ת טרקטור המופעל במנוע ב מכל סוג המופעל במנוע בנזין, לרבו כ  (ב) ר

 דיזל ולמעט האמור בסעיף קטן (א) 33

ר 54 ג המופעל במנוע שאיננו מנוע בנזין למעט טרקטו  (ג) רכב מכל סו

 2. רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו־־שימושי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל:

ת רכב פרטי ו ב ר  (א) אגרה בעד רשיון לרכב פרטי שאינו מופעל על ידי מנוע דיזל, ל
 דו־שימושי ולמעט אופנוע ואוטובוס פרטי, או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעורים הבאים:

 האגרה בשקלים חדשים כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה
 כשתפוסת גלילי ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו

 המנוע בסמ״ק עד 3 שנים מ־4 עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 1,000 140 126 112
 מ־ 1,001 עד 1,750 208 183 177
 מ־1,751 עד 3,000 395 353 316
 מ־3,001 ומעלה 474 432 365
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 3. אגרה בעד רשיון לרכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס המופעל על ידי מנוע דיזל, או אגרה
 בעד חידוש הרשיון לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של 426 שקלים חדשים.

ת אופניים עם מנוע עזר, תלת־אופנוע, אופנוע עם רכב צדי:  4. אופנוע, לרבו

 האגרה בשקלים חדשים
 כשתפוםת גלילי המנוע בסמ״ק כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה

 עד 50 7

 מ־51 עד 150 23

 מ־151 ומעלה 46

ת ורכב חילוץ: ב לכיבוי שרפו כ ת רכב עבודה, אמבולנס, ר ו ב ר , ל  5. רכב מסחרי

 (א) אגרה בעד רשיון רכב מסחרי המופעל על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרשיון תהיה
 בשיעורים אלה:

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד 3 שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 4,000 66 63 60

 מ־4,001 ומעלה 61 50 47

ב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש הרשיון תהיה כ ר  (ב) אגרה בעד רשיון ל
 בשיעורים אלה:

פה של שנה ן ניתן לתקו ו ה בשקלים חדשים כשהרעי ר ג  א

 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו
 המותר בק״ג עד 3 שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 16,000 316 306 289

 מ־16,001 עד 20,000 389 380 374

 מי20,001 ומעלה 529 529 529

פה של ששה חודשים ן ניתן לתקו ו ה בשקלים חדשים כשהרשי ר ג  א
 כשמשקלו הכולל ששנת ייצורו ששנת ייצורו ששנת ייצורו

 המותר בק״ג עד 3 שנים מ־4 שנים עד 8 שנים מ־9 שנים ומעלה

 עד 16,000 158 153 145

 מ־16,001 עד 20,000 195 190 187

 מ־ 20,001 ומעלה 265 265 265

 6. אגרה בעד רשיון לאוטובוס או בעד חידוש רשיון כאשר הרשיון ניתן לתקופה של שנה:

 האגרה בשקלים חדשים

 כשהאוטובוס מופעל -

 על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל 88

 על ידי מנוע דיזל 163
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ת רכב פרטי להולכת סייר שניתן לגביו רשיון בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים  7. מונית לרבו
 ושרותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ״ה 1985':

 (א) אגרה בעד רשיון למונית שאינה מופעלת על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש רשיון כאשר
 הרשיון ניתן לתקופה של שנה:

 כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג - האגרה בשקלים חדשים

 עד 4 20

 5 ומעל 30

ון  (ב) אגרה בעד רשיון למונית המופעלת על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש רשיון כשהרשי
 ניתן לתקופה של שנה:

 כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג ־ האגרה בשקלים חדשים

 עד 4 100

 5 ומעל 166

ר או בעד חידוש רשיון כשהרשיון ניתן לתקופה של שנה:  8. אגרה בעד רשיון לטרקטו

 האגרה בשקלים חדשים

ר מופעל -  כשהטרקטו

 על ידי מנוע בנזין 32

 על ידי מנוע דיזל או אחר 106

 9. אגרה בעד רשיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רשיון כשהרשיון ניתן
 לתקופה של שנה:

 כשמשקלו הכולל המותר בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 עד 4,000 9

 מ־ 4,001 עד 8,000 24

 מ־8,001 ומעלה 56

 10. אגרה שנתית בעד רשיון נתמך או בעד חידוש הרשיון תהיה בשיעור של 56 שקלים חדשים.

ת אופניים עם מנוע עזר:  11. רכב פרטי ואופנוע של נכה לרבו

 אגרה שנתית בעד רשיון לרכב פרטי, אופנוע ואופניים עם מנוע עזר הרשום על שם הנכה
 בלבד או בעד ח־דוש הרשיון תהיה בשיעור 3 שקלים חדשים.

, בין מנועי ובין שאינו מנועי, שהותר להסיע בו נוסעים:  12. רכב מסחרי

 (א) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי וצויין כי מותר שההסעה תהיה בשכר, תיווסף
 לאגרת הרשיון תוספת בשיעורים אלה:

ן _ תוספת האגרה בשקלים חדשים ת י ר נ ן ו י ה ה ש  28 כ

 ל־3 חודשים 20

 ל־6 חודשים 34

 לשנה 65
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 (ב) ניתן היתר להסיע נוסעים ברכב מסחרי ולא צויין כי ההסעה תהיה בשכר או צויין שלא
ספת בשיעורים אלה:  תהיה בשכר, תיווסף לאגרת הרשיון תו

 תוספת האגרה בשקלים חדשים

 כשההיתר ניתן -

 ל־3 חודשים 10

 ל־6 חודשים 17

 לשנה 33

 13. אגרה שנתית בעד רשיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה (בסעיף זה -י רשיון סחר) וכן
 האגרה בעד חידוש רשיון סחר תהיה בשיעור של 218 שקלים חדשים.

 14. אגרה בעד רשיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278 תהיה בשיעור
 של 5 שקלים חדשים.

 15. רכב של מוסד לסיוע טכני ושל אגודה לעזרה וצדקה:

 על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רשיון הרשום על שם -

רה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים  (1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבו
ספת זו - בשיעור של 3 שקלים חדשים.  בתו

רה והניתן לרכב שאינו  (2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה על ידי שר התחבו
בלת מתים - בשיעור של 3 שקלים חדשים.  משמש אלא להו

 (3) ״אילן״ איגוד ישראלי לילדים נפגעים - בשיעור של 3 שקלים חדשים.

 (4) ״אקים״ אגודה לקידום מפגרים - בשיעור של 3 שקלים חדשים.

נות - ו  16. כפל רשי

 אגרה בעד כפל רשיון רכב, כפל אישור על תוקף רשיון רכב, כפל אישור לרישום שינוי
ת על רכב או כפל רשיון סחר תהיה בשיעורים אלה:  בעלו

 האגרה בשקלים חדשים

 כפל רשיון רכב או כפל אישור 5

 כפל רשיון סחר 22

 17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית של
 רכב שאינו פטור מאגרת רשיון לפי פסקאות (2) ו־(3) לסעיף 17 (א) לפקודה, תהיה 11

 שקלים חדשים.

 18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב, הניתן לפי בקשת בעל הרשיון לפי תקנה 380, תהיה
 בשיעור של 33 שקלים חדשים.

 19. האגרה בעד רשיון רכב מסוג נ״נ או חידושו תהיה בשיעור 3 שקלים חדשים לשנה אם
 נתקיימו ברכב כל אלה:

 (1) הוא נרשם לפי המלצת צה״ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור:

ו בו מנוע דיזל ומערכת םפגות משוריינות כנגד מיקוש:  (2) הותקנ

לות שדות משק ספר בלבד. ועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבו  (3) הוגבלה תנ
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 האגרה בשקלים חדשים

653 

33 
43 
76 

ת מנוע דיזל במונית ב כ ר  בעד ה

 בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282:
ת רכב פרטי דו־שימושי  של רכב פרטי לרבו

 של רכב מסחרי או רכב עבודה
 של אוטובוס

.20 

.21 

 22. אגרה בעד רשיון לאופניים ותלת־אופן -

ת האגרה בעד לוחית מספר, שתיקבע  האגרה בעד רשיון לאופניים או לתלת־אופן, לרבו
 בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בשיעור שלא יעלה על

 המפורט להלן:

 לאופניים - 3 שקלים חדשים.

פן - 4 שקלים חדשים.  לתלתיאו

ה 577, תהיה  23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנ
ב להלן בטור א׳ בשיעור הנקוב לצידו בטור ב׳ בדולרים של ארצות הברית קו  לגבי רכב כנ
 של אמריקה או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק

 ישראל ביום התשלום:

 האגרה
 בדולרים של ארה״ב

 פטור
15 
30 

 35״

 משקל כולל מותר בק״ג

 מי10,000 עד 20,000
 מ־ 20,001 עד 40,000
 מ־ 40,001 עד 55,000

 סוג הרכב

 אוטובוס ציבורי
 רכב מסחרי
 רכב מסחרי
 רכב מסחרי

 ארץ מוצא

 מצרים
 £ מצרים
 מצרים
 מצרים

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ר פ ו ו ם ק י י  כ״ח באדר התשמ״ז (29 במרס 1987) ח
 >חמ 3-83) שר התחבורה

 תקנות המכס (תיקון מס׳ 9), התשמ״ז-1987

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־232 לפקודת המכס'

ת תיקו! תקנה 12 ו , בהגדרת ״מחסן דלק״, בסופה יבוא ״לרב 2 ת המכס, התשכ״ו-1965 ו  1. בתקנה 12 לתקנ
 דלק לאספקה לאניות״.

 כ׳ בשבט התשמ״ז(19 בפברואר 1987) מ ש ה נ ס י ם
ר האוצר  >חמ13-25 ש

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.
 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 247: התשמ״ו, עמ׳ 1122.
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 החלטת שכר חבוי הכנסת (תיקון), התשמ״ז-1987

, מחליטה ועדת הכנסת  בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-1949'
 . לאמור:

• (להלן - ההחלטה העיקרית) -  תיקון סעיף 5 1. בסעיף 5 להחלטת שכר חברי־הכנסת, התשמ״ז--1986!

 (1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ׳׳(ב) השתנה השכר הממוצע ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר או ב־1
 בינואר משיעורו שלושה חדשים קודם לכן, ישתנה מאותו מועד שכר היסוד של
 יושב־ראש הכנסת, סגני י ושב־ ראש הכנסת, יושבי־ראש ועדות הכנסת וחברי

 הכנסת כד ששכרם הכולל ישתנה באותו יחס.״:

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״המוגדלים״ יבוא ״שהשתנו״:

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״שהוגדלו״ יבוא ״שהשתנו״.

. בסעיף 9 להחלטה העיקרית, במקום ״1 בינואר״ יבוא ״1 באפריל״.  תיקון סעיף 9 2

ר ס י י ה ר כ י  ט״ז באדר התשמ״ז(17 במרס 1987) מ
 >חמ 3-226) יושביראש ועדת הכנסת

 ס״ח התש״ט, עמ׳ 41; התשמ״ז, עמי 32.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 368.

 הודעת המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ז-987ו

ת המודדים(מקצוע המדידה), התשמ״ב-1982' (להלן ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 26(ה) לתקנ
 התקנות), אני מודיע לאמור:

1 באפריל 1987), ) ת ישתנו ביום ב׳ בניסן התשמ״ז ו  שינוי סכומים 1. הסכומים הנקובים בתקנה 26 לתקנ
ת משנה (א), (ב) ו־(ג) בה יהיה כך: ו  ונוסחן של תקנ

 בשקלים חדשים

 (א) בעד רשיון מודד תשולם אגרה של 38

רות המדינה או  (ב) בעד חידוש רשיון, למעט רשיון הניתן למודד בשי
 בשירות מלא בצבא ההגנה לישראל, תשולם אגרה כדלהלן:

 (1) אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו 38

 (2) אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו 61

 (3) אם חודש במועד מאוחר יותר 75

 (ג) בעד בחינות מודד תשולם אגרה בסך 20 שקלים חדשים לכל בחינה.

ר ל ד ן א ו ) ר 1 9 8 7 ר א ו ר ב פ ב 2 2 ) ז ״ מ ש ת ה ט ב ש ב ח ״  כ
 >חמ 3-640) מנהל אגף המדידות

 ק״ת התשמ״ב, עמי 106.
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