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 תקנות המ&ליגות (רישום ודיווח)(תיקון), התשנ״ז-996 ו

עדת החוקה , ובאישור ו י ו 9 92 ״ב- תי לפי סעיף 33 לחוק המפלגות, התשג  בתוקף סמכו

ן תקנות אלה: י מתקי  חוק ומשפט של הכנסת, אנ

ת ו 2 (להלן - התקנ 1993- ״ג ם ודיווח), התשנ רישו ת( ו ות המפלג תרת לפרק ג׳ בתקנ  1. בכו

 העיקריות), במקום ״מוקדמות״ יבוא ״מקדימות״.

בוא ״מקדימות״. ות העיקריות, במקום ״מוקדמות״ י  בתקנה 19 לתקנ

ות - ות העיקרי  בטופס 10 בתוספת לתקנ

תרת לטופס, במקום ״מוקדמות״ יבוא ״מקדימות״;  (ו) בכו

 (2) בגוף הטופס, במקום ״המוקדמות״ יבוא ״המקדימות״.

.2 

.3 

י ה נ ג ב י ח  צ

אות  שר הברי

 וממלא מקום שר המשפטים

4 בנובמבר 1996) ) ז ״ ן התשנ  כ״ב בחשו

 (דומ 3-2432)

 סייח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ו, עמי 118.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 722; התשנ״ו, עמי 712.

 תיקון כותרת

 תיקון תקנה 19

 תיקון טופס 10

 תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה)
 (תיקון), התשנ״ז-996ו

, ולאחר י 1968 ירות ערך, התשכ״ח- י 36 לחוק נ ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו

ות אלה: ן תקנ י מתקי ם של הכנסת, אנ עדת הכספי ם הרשות ובאישור ו ת ע עצו י  התי

(הוראת שעה), ות שבהסדר) ת הבנקאי ו י ן המנ י ג לענ י ירות ערך(סי י ת נ ו  ו. בתקנה 6 לתקנ

בוא ״שש שנים״. , במקום ״שלוש שנים״ י 2 ו 9 94 - ד ״  התשנ

ז(31 באוקטובר 1996). י ׳ ן התשנ ום י״ח בחשו  2. תחילתן של תקנות אלה בי

ד ו ד י ר ן מ  ד

 שר האוצר

ובמבר 1996) 8 בנ ) ז ״ ן התשנ  כ״ו בחשו

 (דומ 2477-ג)

 סייח התשכ״ח, עמי 234.
 ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 204.

 תיקון תקנה 6

 תחילה

 תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מם׳ 4),
 התשנ״ז-996ו

ה (תיקוני חקיקה להשגת נ י ם במשק המד י תי לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדר  בתוקף סמכו

ות אלה: ן תקנ י מתקי , אנ ו ו 9 9 3 - ג ״ י התקציב), התשנ עד  י

, אחרי 2 ״ג-1993 ה מארנונה), התשנ ח נ ה ) ה נ י ד מ ם במשק ה ות הסדרי  ו. בתקנה 2(4) לתקנ

 פסקת משנה (ג) יבוא:

 תיקון תקנה 2

 ם״ח התשנ״ג, עמי 14; התשנ״ד, עמי 256.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 419; התשנ״ו, עמי 227, עמי 707 ועמי 1509.

ו קובץ התקנות 5793, ג׳ בכסלו התשנ״ז, 14.11.1996  0ו



ם בהתאם תחילה אצי ד בשל רדיפות הנ נ ל די ממשלת הו למת על י ת המשו ו כ  ״(ד) גמלת נ

כחה זכאותו י לנפגעי רדיפות 1945-1940 0\ז1׳\\), למי שהו ד נ ל ת ההו  לחוק הגמלאו

חת דעתה של הרשות המקומית.״  כאמור, להנ

נואר 1996). ו בי ) ו ״ ם ט׳ בטבת התשנ ו ות אלה בי  2. תחילתן של תקנ

(24 באוקטובר 1996) ״ז ן התשנ  י״א בחשו

ה ס י ו ו ס ה י ל  (חמ 3-2278) א

ם י  שר הפנ

 תיקון השם

 תיקון סעיף 1

 החלפת סעיף 3

 החלפת סעיף 12

 עו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות ניקוז)(תיקון),
 התשנ״ז-1996

ה מפני שטפונות, נ ההג ז ו ו לחוק הניקו 6 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 15 ו

וה לאמור: י מצו ים, אנ ת עם שר הפנ עצו י  התשי״׳ח-957 ו י, ולאחר התי

2 (להלן - הצו נות (הקמת רשות ניקוז), התש״ך-1960 ה מפני שטפו נ ההג ז ו  1. בצו הניקו

ם ׳׳(רשות ניקוז)״ יבוא ״(רשויות ניקוז)״. , במקו  העיקרי), בשם הצו

בוא ״ששמותיהן נקובים״, ובמקום ״כולל  2. בסעיף ו לצו העיקרי, במקום ״שעקבו״ י

תו ז הנקוב לצדה בטור בי, כמשמעו יקו ור הנ א ״כולל את אז בו ן לצדה בטור ב׳״ י י  שטח שצו

״. 3 -996ו ״ו נות (אזורי ניקוז), התשנ ה מפני שטפו נ ההג ז ו יקו ת הנ  באכרז

 3. במקום סעיף 3 לצו העיקרי יבוא:

ות המקומיות שפורטו בטור ג׳ י ה חברות הרשו נ י ל רשות תהי  ״חברי הרשות 3. (א) בכ

ה כמפורט בטור ד׳ לצדו. הי גיהן ברשות י  בתוספת, שמספר קולות נצי

ת כו ג השר לאי גי הממשלה: נצי ם גם 3 נצי ו חברי  (ב) בבל רשות יהי

ת ופיתוח הכפר.״ בה, נציג שר הבריאות, ונציג שר החקלאו  הסבי

 4. במקום סעיף 12 לצו העיקרי יבוא:

הלה שמספר חבריה נה תבחר רשות מבין חבריה הנ בתה הראשו  ״הנהלת הרשות 12. בישי

באחד מהם עלה על המספר הנקוב בטור ה׳ בתוספת לצד שמה, ו  לא י

 תבחר ליושב ראש.״

K54 במקום סעיף 54א לצו העיקרי יבוא: החלפת סעיף 

יה, לפי צו זה, רכושה ו נ ה רכוש, ערב הקמת רשות ניקוז או שי  54א. הי

 של רשות שעסקה לפי בל חיקוק בניקוז, לרבות רכושה של רשות מקומית,

ם  ששימש למטרות ניקוז בלבד, ושתחומה נמצא, כולו או מקצתו, בתתו

ות ירשם הרכוש בפנקסי אותה רשות ניקוז בהתאם לתקנ , י ז  רשות הניקו

א- ״ , התשכ ת) ו נ הנהלת־חשבו נות (תקציבים ו ה מפני שטפו נ ההג ז ו יקו  הנ

קנה לרשות יראוהו כמו , ו כו א הסמי ראות השר או מי שהו  1961", לפי הו

ת בו י ום שנרשם בפנקםיה; כמו כן תירשם כאמור כל התחי ז מי יקו  הנ

.5 

 ״הקניית רכוש
 והטלה התחייבות

 סייח התשי״ח, עמי 4.
 2 קי׳ת התש״ך, עמי 587; התשנ״ב, עמי 880.

 ג ק״ת התשנ״ו, עמי 1163.

 4 ק״ת התשכ״א, עמי 722.

ו ו  קובץ התקנות 5793, ג׳ בכסלו התשנ״ז, 14.11.1996 ו



טלת על רשות יראות כמו ת ניקוז שעשתה רשות מקומית ו לו בעת מפעו ו נ  ה

ום שנרשמה כאמור.״  ניקוז מי

 החלפת התוספת 6. במקום התוספת לצו העיקרי יבוא:

 טור ד׳ טור ה׳
 מספר הקולות המספר המירבי

 של נציג רשות של חברי
 מקומית חברה ההנהלה

 ״תוספת

( ו 2 ־  (סעיפים ו, 3 ו

 טור ג׳
 רשויות מקומיות

 החברות
 ברשות הניקוז

 טור ב׳
 תחום רשות

 הניקוז

 טור א׳
 שם רשות

 הניקוז

 9 - בהם יהיו

 נציג עיריות

 אחד, שני

 נציגי מועצות

 מקומיות,

 וחמישה

 נציגי מועצות

 אזוריות.

 עיריות -

 טבריה

 צפת

 קרית שמונה

 מועצות מקומיות -
 אל עג׳ר

 בוקעתא

 גוש חלב

 הצור הגלילית

נגריה ז  טובא־

 יבנאל

ד־המעלה םו  י

 כנרת

 מג׳דל שמס

 מגאר

 מגדל

 מטולה

 מנחמיה

 מסעדה

 עילבון

 עין קיניה

 קצרי!

 ראמה

 ראש פינה

 מועצות אזוריות -
 גולן

ן ו  הגליל העלי

ן  הגליל התחתו

 מבואות החרמון

 מרום הגליל

 עמק הירדן

 בעלי קרקעות -
 קרן קיימת לישראל

 כנרת אזור ניקוז כנרת

 12 ו קובץ התקנות 5793, ג׳ בכסלו התשנ״ז, 14.11.1996



 טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳
 טור א׳ טור ב׳ רשויות מקומיות מספר הקולות המספר המירבי

 שם רשות תחום רשות החברות של נציג רשות של חברי
 הניקוז הניקוז ברשות הניקוז מקומית חברה ההנהלה

 ירדן דרומי אזור ניקוז ירדן עיריות - 5 - בהם יהיו

 דרומי נצרת עילית ו נציג עיריות

 עפולה ו אחד, נציג

 מועצות מקומיות - מועצות

 איכםאל ו מקומיות

 בית שאן 1 אחד, ושני

 דבורייה 1 נציגי מועצות

 בפר קמה ו אזוריות

 בפר תבור ו

 עין מא׳הל 1

 שבלי 1

 מועצות אזוריות -

 בקעת בית שאן 3

 הגלבוע 2

ן 2  הגליל התחתו

 נוף הגליל ו

 עמק יזרעאל 2

 קישזן אזור ניקוז קישון עיריות - 9 - בהם יהיו

 חיפה 2 שני נציגי

 מגדל העמק ו עיריות, שני

 נצרת 1 נציגי מועצות

 נצרת עילית ו מקומיות,

 נשר 1 וארבעה נציגי

 עפולה 2 מועצות

 קרית אתא ו אזוריות.

 קרית ביאליק

 קרית ים

 קרית מוצקין

 שפרעם

 מועצות מקומיות -

 איבםאל

 ביר אל־מבסור

 בסמת טבעון

ידאת ג׳ ו נ נה־ י  בועי

 זרזיר

 טורעאן

 יפיע

 יקנעם עלית

 בפר בגא

 בפר מנדא

 כעביה טבאש־חג׳אג׳רה
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 טור ד׳ טור ה
 מספר הקולות המספר המירבי

 של נציג רשות של חברי
 מקומית חברה ההנהלה

 טור ג׳
 רשויות מקומיות

 החברות
 ב־רשות הניקוז

 משהד

 עילוט

 עספייא

 קרית־טבעון

 רימה

 רכסים

ישי  רמת־

 מועצות אזוריות -
 הגלבוע

 הגליל התחתון

 זבולון

 מגידו

 משגב

 נוף הגליל

 נחל עידון

 עמק יזרעאל

 בעלי קרקעות -
 בתי הזיקוק לנפט בע״מ

 טור ב׳
 תחומ רשות

 הניקוז

 טור א׳
 שם רשות

 הניקוז

 קישון(המשך)

 11 - בהם

 יהיו שלושה

 נציגי עיריות,

 שלושה נציגי

 מועצות

 מקומיות,

 וארבעה נציגי

 מועצות

 אזוריות.

 עיריות -

 כרמיאל

 מעלות תרשיחא

 נהריה

 םח׳נין

 עכו

 קרית מוצקין

 קרית ביאליק

 תמרה

 מועצות מקומיות -

 אבו םגאן-כפר יאסיף

 איעבלין

 בית גץ

 ביענה

ידה-מבר די ׳  ג

 ג׳וליס

אסד  דיר אל־

 דייר חנא

 חצרות יסף

 חורפיש

ת ׳ ג ח- ו נ  י

 גליל מערבי אזור ניקוז גליל

 מערבי
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 טור ד׳ טור ה׳
 מספר הקולות המספר המירבי

 של נציג רשות של חברי
 מקומית חברה ההנהלה

 טור ג׳
 רשויות מקומיות

 החברות
 ברשות הניקוז

 טור טור ב׳
 שם רשות תחוב! רשות

 הניקוז הניקוז

 גליל מערבי(המשך) ירכא ו

 כאכול 1

 כאוכב אבו אלהיג׳א 1

ע ו  כםרא-סומי

 כפר ורדים 1

ם ־ ו כרו  מגיד אל־

 מזרעה ו

 מעיליא 1

 נחף 1

 סאג׳ור ו

 עראבה 1

 פםוטה ו

 פקיעין ו

 ראמה 1

 שבי ציון ו

 שלומי ו

 שעב 1

 מועצה מקומית

 תעשייתית מגדל תפן 1

 מועצות אזוריות -

 מטה אשר ג

 מעלה יוסף 3

 מרום הגליל 2

 משגב 2

 7 - בהם יהיו

 נציג עיריות

 אחד, שני

 נציגי מועצות

 מקומיות,

 ושלושה נציגי

 מועצות

 אזוריות.

 עיריות -

 חיפה

 טירת כרמל

 מועצות מקומיות -

 אור עקיבא

 בנימינה

 גבעת עדה

זרקא  ג׳יםר אל־

כרמל אל־ ת־  דאלי

יעקב ־ ן  זכרו

 כפר קרע

 עטפייא

 עתלית

 פוריידים

 פרדס־חנה - כרכור

 כרמל אזור ניקוז כרמל

ו ו  קובץ התקנות 5793, ג׳ בכסלו התשנ״ז, 996ו.ו ו.4ו 5



 טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳
 טור א׳ טור ב רשויות מקומיות מספר הקולות המספר המירבי

 שם רשות תחום רשות החברות של נציג רשות של חברי
 הניקוז הניקוז ברשות הניקוז מקומית חברה ההנהלה

 כרמל (המשך) מועצות אזוריות -

 אלונה ו

 חוף הכרמל

 מגידו

 מנשה ו

 נחל עירון ו

 בעלי קרקעות -

 חכי גני רמת הנדיב בע״מ 1

 החב׳ לפיתוח קיסריה בע״מ י

 שרון אזור ניקוז שרון עיריות - 9 - בהם יהיו

פחם ו שני נציגי אל־ ם־  או

טירה ו עיריות, שני  אל־

יה ו נציגי מועצות גרבי  באקה אל־

 חדרה מקומיות,

 טייבה ו וארבעה נציגי

 כפר סבא ו מועצות

יה אזוריות.  נתנ

 רעננה ו

 מועצות מקומיות -

דה ו הו י ־  אבן

 אליכין ו

 ג׳ ת ו

 זמר ו

 כוכב יאיר ו

 כפר יונה ו

 כפר שמריהו ו

 קציר-חריש ו

 ערערה 1

 פררס־חנה - כרכור ו

 פרדסיה 1

 קדימה ו

 קלנםווה ו

ד 1 נ מו  תל־

 מועצות אזוריות -

 דרום השרון 2

 חוף השרון 2

 לב השרון 2

 מנשה 2
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 טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳
 טור א׳ טור ב׳ רשויות מקומיות מספר הקולות המספר המירבי

 שם רשות תחום רשות החברות של נציג רשות של חברי
 הניקוז הניקוז ברשות הניקוז מקומית הברה ההנהלה

 שרון(המשך) נחל עירון ו

 עמק־חפר 3

 בעלי קרקעות -
 החב׳ לפיתוח קיסריה בע״מ 1

 עיריות - 11 - בהם יהיו

 אור יהודה ו שלושה נציגי

 בני ברק 2 עיריות, שלושה

 בת ים 2 נציגי מועצות

 גבעתיים 1 מקומיות,

ד השרון 1 וארבעה  הו

 הרצליה 1 נציגי מועצות

 חולון 2 אזוריות.

 יהוד 1

 בפר סבא 1

 לוד 1

 פתח תקוה 2

 קרית אונו 1

 ראש העין 1

 רמלה 1

 רמת גן ו

פו 2 י ב-  תל אבי

 מועצות מקומיות -

 אזור 1

 אלעד 1

 בית דגן 1

 גבעת שמואל 1

 ג׳לג׳וליה 1

 גני תקוה 1

 בפר ברא 1

 בפר קאסם 1

 כפר שמריהו 1

 מודיעין 1

רעות 1  מבבים־

וה אפריים מונוסון 1 ו  נ

 סביון 1

 רמות השבים 1

 רמת השרון ו

 שוהם 1

 מועצות אזוריות -

 אפעל 1

ו  קובץ התקנות 5793, ג׳ בכסלו התשנ״ז, 14.11.1996 דו



 טור ה׳
 המספר המירבי

 של חברי
 ההנהלה

 טור ד׳
 מספר הקולות
 של נציג רשות
 מקומית חברה

 טור ג׳
 רשויות מקומיות

 החברות
 ברשות הניקוז

 טור ב׳
 תחומ רשות

 הניקוז

 טור א׳
 שם רשות

 הניקוז

 גזר

 דרום השרון

 הירקון

 חבל מודיעין

 חוף השרון

 מטה יהודה

 עמק לוד

 ירקון(המשך)

ו  עיריות - 9 - בהם יהי

 אשדוד 2 שני געי גי

 בית שמש ו עיריות, שני

 יבנה ו נציגי מועצות

 ירושלים מקומיות,

 נס ציונה ו וארבעה נציגי

 קרית גת ו מועצות

 ראשון־לציון ו אזוריות.

 רחובות ו

 מועצות מקומיות -

 אבו גוש ו

יעקב ו  באר־

 בני עי״ש ו

 גדרה ו

יבנה ו ־ ן  ג

ן ו ו  מבשרת־צי

 מזכרת־בתיה ו

 קרית יערים ו

 קרית מלאכי ו

 קרית־עקרון 1

 מועצות אזוריות -

 באר־טוביה

 ברנר 1

 גדרות 1

 גזר ו

 גן רווה ו

 חבל יבנה ו

 יואב 2

 לכיש 4

 מטה יהודה 2

 נחל שורק ו

 שפיר ו

 אזיר ניקוז

 שורק-לכיש

 שורק-לכיש
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 . טור ג׳ טור ד׳ טור ה׳
 טור א׳ טור ב׳ רשויות מקומיות מספר הקולות המספר המירבי

 שם ושות תחום רשות החברות של נציג רשות של חברי
 הניקוז הניקוז ברשות הניקוז מקומית חברה ההנהלה

 שיקמה- אזור ניקוז עיריות - 7 - בהם יהיו

 בשור שיקמה-בשור אופקים ו נציג עיריות

 אשקלון ו אחד, שני

 באר שבע ו נציגי מועצות

 דימונה ו מקומיות,

 רהט 1 ושלושה נציגי

 שדרות ו מועצות

 מועצות מקומיות - אזוריות.

 חורה ו

 ירוחם ו

 כסיפה ו

 להבים ו

 לקיה ו

 מיתר ו

 נתיבות ו

 עומר ו

 ערערה בנגב 1.

 שגב שלום ו

 תל שבע ו

 מועצה מקומית

 תעשייתית רמת חובב ו

 מועצות אזוריות -

 אשבול 2

 בני שמעון 2

 חוף אשקלון 1

 לביש 2

 מרחבים 2

 עזתה ו

 רמת נגב 3

 שער הנגב ו

 ים המלח אזור ניקוז עיריות - 3 - בהם יהיו

 ים המלח ירושלים ו נציג עיריות

 ערד 1 אחד, נציג

 מועצות מקומיות - מועצות

 מצפה רמון ו מקומיות

 מועצות אזוריות - אחד, ונציג

 תמר 2 מועצות

 אזוריות אחד.

 קובץ התקנות 5793, ג׳ בכסלו התשנ״ז, 14.11.1996 9 ו ד



 טור ג׳ טור ד׳ טור דז׳
 טור א׳ טור ב־ רשויות מקומיות מספר הקולות המספר המירבי

 שם רשות תחום רשות החברות של נציג רשות של חברי
 הניקוז הניקוז ברשות הניקוז מקומית חברה ההנהלה

 ערבה אזור ניקוז ערבה עיריות - 3 - בהם יהיו

 אילת ו נציג עיריות

 מועצות אזוריות - אחד, נציג

נה 1 מועצות כו  הערבה התי

 חבל אילות 2 מקומיות

 רמת נגב ו אחד, ונציג

 מועצות

 אזוריות אחד.

ום התחילה). ן - י (להל מו ם פרסו ו  תחילה 7. תחילתו של צו זה 30 ימים מי

נכסיה, ם, ו י ז המפורטות להלן בטור א׳ להתקי יות הניקו לה יחדלו רשו ם התחי ו  הוראת מעבר 8. (א) בי

די רשות ן - רשות חדלה) יעברו לי להל ) ה של כל אחת מהן תי ו י ו ב י התחי ה ו תי בו ותיה, חו י כו  ז

ן בטור ב׳ לצדה (להלן - הרשות המחליפה): י ז המחליפה אותה, במצו  הניקו

 טור א׳ טור ב׳
 רשות חדלה הרשות המחליפה

ע ירדן דרומי  גלבו

ן קישון לו בו ז  עמק־

 חבל אשר גליל מערבי

ם כרמל י נ י  נחל תנ

ר בשו קמה- קמה שי  אבטח-שי

חל קישון קישון  נ

 חוף הכרמל כרמל

 נחל אלכסנדר שרון

חל פולג שרון  נ

ן ירדן דרומי שא ת־ י  בקעת ב

 נחל חדרה שרון

לביש רק־ חל לביש שו  נ

ן - מזרח ירקון בלי הירקו ו  י

ן ירקון רד נחל אילו  מו

רת רת כנ  כנ

לכיש רק־ דה שו הו  מטה י

רק ירקון -שו ן ו ל  אי

לת ערבה  אי

 תמר ים המלח

ר בשו קמה-  בשור שי

ה ערבה נ ו כ  ערבה תי

די רואה חשבון, של כל נכסיה, ן מאזן כספי, מבוקר בי  (ב) כל רשות חדלה תבי

לתה. ם חדי ו י ן ל ו כ ה, הנ תי ו י בו י ה והתחי תי בו ותיה, חו י כו  ז
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יות של הרשות החדלה, אשר אושרו ז ת חו ו י ו ב י ות״ - התחי י בו י  (ג) בסעיף זה, ׳התחי

ם במשרד החקלאות. בות המי ם בנצי  בידי׳ חשב משק המי

(21 באוקטובר 996 0 ״ז ן התשנ  ח׳ בחשו

 >חמ 1,»ג-3) ר פ א ל א י ת ן

ת ופיתוח הכפר  שר החקלאו

 הנחיות המפלגות (ניהול מערבת החשבונות ודיווח בבחירות מוקדמות)
 (תיקון), התשנ״ז-996ו

י , אנ י 992ו ־ ״ב- 28כג לחוק המפלגות, התשנ ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28יט(א)(2) ו

ת אלה: ו חי  קובע הנ

רות מוקדמות), תיקון השם וח בבחי ו די ת ו ו נ ת המפלגות (ניהול מערבת החשבו ו חי  1. בהנ

בוא ״מקדימות״. ת העיקריות), בשמן, במקום ״מוקדמות״ י ו חי 2 (להלן - ההנ 1994 ״ד-  החשנ

בוא תיקון סעיף ו ת העיקריות, בהגדרה ״האחראי״, במקום ״המוקדמות״ י ו חי  2. בסעיף 1 להנ

 ״המקדימות״.

״ יבוא ״בחירות מקדימות תיקון סעיף 7 ־ ת העיקריות, במקום ״בחירות מוקדמות ל ו חי  3. בסעיף 7 להנ

״.  ל־

ות - תיקון התוספת ת העיקרי ו חי  4. בתוספת להנ

בוא ״מקדימות:  (ו) בטופס ו, בשם הטופס, במקום ״מוקדמות״ י

בוא ״מקדימות״ ובגוף הטופס, במקום  (2) בטופס 2, בשם הטופס, במקום ״מוקדמות״ י

מות לתפקיד״. ת לתפקיד״ יבוא ״הבחירות המקדי קדו  ״הבחירות המו

3 בנובמבר 1996) ) ז ״ ן התשנ  ב״א בחשו

 (חמ ;:3-243) ז א ב ב ו נ ה

 רשם המפלגות

 ס״ח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ו, עמי 118.
 ק״ת התשנ״ד, עמי 6ו7; התשג״ה, עמי 357ו.

 הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשנ״ז-1996

י ותיעוד), ות הטיס (אגרות רישום, רישו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנ

י במדד שפורסם לחודש ספטמבר ו נ ות העיקריות), ועקב השי ן - התקנ להל ) ו 1988  התשמ״ט-

ה נוסח תקנות 2 עד 6, 8 עד 20, 21(א), 23 הי  1996 לעומת המדד שפורסם לחודש מרם 1996, י

ם ב׳ בכסלו התשנ״ז (ו בדצמבר 1996), כמפורט ו ות העיקריות, החל בי 32 לתקנ ־  עד 30 ו

 להלן:

 פרק שני: אגרות לפי תקנות הרישום

דה ורישום כלי טיס אגרה לפי סוג ״אגרת תעודת  2. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן חעו
ם י ש י  או כשקל כלי הטיס במפורט להלן: י

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 4ג2; התש״ן, עמי 502; התשנ״ג, עמי 6ו8; התשנ״ד, עמי 209; התשג״ה, עמי 1524
 ו־733ו; התשג״ו, עמ׳ 867.
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 האגרה בשקלים חדשים

473 

1,298 

2,593 

 משקל בלי הטיס בק״ג

 כלי טיס עד 5,700

־ 5,701 עד 45,000  מ

 למעלה מ־45,000

דת רישום לסחרן אגרה  3. סחרן או יצרן של בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעו

 של 25,935 שקלים חדשים.

, או ד, העברתו או תםיבתו ד על בלי טיס, ביטול השעבו  4. המבקש לרשום בפנקס שעבו

 המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 56 שקלים

 חדשים.

ת רישום לםחרן, דו ת בעל כלי טיס, או מחזיק תעו ו מד להי  5. בעל כלי טיס או מי שעו

 המבקש להקצות לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 78 שקלים חדשים.

 פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

 אגרות תעודות
 רישום לםחרן

 אגרת רישום
 שעבוד בפנקס

 אגרת הקצאת
 סימן רישום

תו טיסה כמשמעו דת כושר׳  (א) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעו

ד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, במפורט עו ות התי  בתקנה 68( ו) לתקנ

 להלן:

 משקל בלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 כלי טיס עד 1,500 923

־ 1,501 עד 3,600 1,273  מ

־ 3,601 עד 5,700 2,088  מ

־ 5,701 עד 20,000 3,914  מ

־ 20,001 עד 45,000 7,782  מ

־ 45,001 עד 100,000 12,989  מ

־ 100,001 עד 300,000 32,554  מ

 למעלה מ־300,000 45,501

תו דת כושר טיסה כמשמעו ן ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעו  (או) בעל דאו

דושה אגרה של 462 שקלים חדשים. ד או בעד חי עו ות התי  בתקנה 68(1) לתקנ

לה על שנה, ישלם אחת תנה לתקופה העו י דת כושר טיסה שנ  (ב) המחזיק בתעו

לם באותה , אלא אם כן שי (אזץא)  לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה כאמור בתקנת משנה (א) או

. ( או ) ־ ו באפריל, אגרה באמור בתקנת משנה (א) או לתה ב  שנה, שתחי

דת בושר טיסה לכלי הטיס  (ג) בעל בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעו

 אגרה של 78 שקלים חדשים.״

דת דת סוג, תוספת או תעו ו י בתע ו נ דת סוג זמנית, שי דת סוג, תעו  8. (א) המבקש תעו

נהל, ת המי ת חוץ באמצעו נ י ת ישראל או של מד נ ירונאוטי של מדי ו  אישור פריט או

 ישלם -

 (ו) בעת הגשת הבקשה 505 שקלים חדשים:

ת צאו ם בה - את מלוא ההו י י ו נ ה או אישור השי ד ו  (2) בעד הטיפול במתן החע

ם כאמור תוגש אחת הל לתשלו נ נהל; דרישת המי א המי צי ות שהו  הממשי

ום קבלת הדרישה. ם מי מי ך 30 י ם יבוצע בתו ו  לשישה חודשים; התשל

 אגרה בעד תעודת 6.
 בושר טיסה

 ״אגרה ותשלום
 הוצאות למתן

 תעודת סוג
 ואישור פריט
 אווירונאוטי
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 אגרה ותשלום
 הוצאות בעד מתן

 תעודת ייצור,
 תעודת יצרן

 ותעודת אישור
 ייצור פריט

 אווירונאוטי

 אגרת תעודת
 כושר טיסה

 מיוחדת

 אגרת אישור
 כושר אווירי

 ליצוא

ר ה האגרה בשיעו י בה, תהי ו נ ן זעיר או לשי ירו ו דה לאו תה הבקשה למתן תעו  (ב) הי

ת האגרה הקבועה בסעיף קטן(א).  מחצי

דת אישור ייצור פריט דת יצרן חלקים או תעו דת ייצור, תעו ו  9. (א) המבקש מתן תע

, ישלם - ונאוטי ־ ו י ו  או

 (ו) בעת הגשת הבקשה 505 שקלים חדשים:

ות שהוציא ת הממשי צאו דה - את מלוא ההו ו  (2) בעד הטיפול במתן התע

ם באמור תוגש אחת לשלושה חודשים; הל לתשלו נ נהל; דרישת המי  המי

ום קבלת הדרישה. ך 30 ימים מי ם יבוצע בתו ו  התשל

דה כמפורט בסעיף קטן (א) ישלם אחת לשנה עד ו3 בדצמבר,  (ב) המתזיק בתעו

 אגרה של 505 שקלים חדשים.

חדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של ו דת כושר טיסה מי . (א) המבקש מתן תעו  0ו

 376 שקלים חדשים.

עד להפעלה מבצעית ו (א) ישלם בעל כלי טיס המי  (ב) על אף האמור בסעיף קטן

דת בושר טיסה או ת והמבצע הפעלה באמור, בעת הגשת בקשה למתן תעו  בחקלאו

דושה, אגרה של 288 שקלים חדשים.  לחי

לה על שנה, ישלם אגרה כאמור בסעיף דה או חודשה לתקופה העו ו ה התע תנ י  (ג) נ

 6(ב).

וירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה  ו 1. (א) המבקש מתן אישור כושר או

 לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

660 

1,273 

2,619 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 עד 5,700

־ 5,701 עד 45,000  מ

 מעל 45,000

 אגרת תג כושר
 א1וירי ליצוא

 אגרת רשיון
 למכון בדק

 אגרת רשיון
 מכון הסמכה

וע בלי טיס, ישלם בעד צוא פרופלר או מנ וירי לי  (ב) המבקש מתן אישור כושר או

ר אגרה של 199 שקלים חדשים.  מתן האישו

ם אחד, ישלם בעת ו וירי ליצוא או מספר תגים בי  12. (א) המבקש מתן תג כושר או

ם אגרה של 545 שקלים חדשים. י ת הבקשה למתן התג או התג ע ג  ה

תו בתקנה 106 ירי ליצוא של מוצר מקבוצה א; כמשמעו ו  (ב) המבקש מתן אישור או

, למעט כלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 545 שקלים ד עו ת התי ו  לתקנ

ם.  חדשי

נים  פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכו

ן בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה ן בדק ובו הגדר למכו  13. המבקש מתן רשיון מכו

בעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה של  אגרה של 793 שקלים חדשים, ו

 660 שקלים חדשים.

ן הסמבה ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של ון מכו  14. המבקש מתן רשי

ן ישלם אגרה של 595 שקלים ו בעת הגשת הבקשה לבל הגדר נוסף ברשי ם, ו  545 שקלים חדשי

 חדשים.
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ת ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה  15. (א) המבקש מתן רשמן אחזקה עצמי

ן ו בעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשי ן אגרה של 545 שקלים חדשים, ו ו  למתן הרשי

 ישלם אגרה של 660 שקלים חדשים.

ן זעיר, ישלם המבקש בעת ירו ו ת לאו  (ב) היתה בקשה למתן רשיון אחזקה עצמי

ן אגרה של 243 שקלים חדשים. ו  הגשת הבקשה למתן הרשי

ת ישלם אחת לשנה, עד 31 ן בדק או ברשיון אחזקה עצמי ון מבו  16. המחזיק ברשי

ן אחזקה ו יק ברשי ם בעד כל הגדר שברשיונו; המחז  בדצמבר, אגרה של 545 שקלים חדשי

יק ם, והמחז ן זעיר ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של 166 שקלים חדשי ירו ו ת לאו  עצמי

ד בל הגדר ע ם ב  ברשיון מכון הסמכה ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של 545 שקלים חדשי

ת 13, ו ־ ו באפריל, אגרה כאמור בתקנ לתה ב תה שנה, שתחי לם באו  שברשיונו, אלא אם כן שי

. ו 5 ־  14 ו

תם מוסמך בד מבון הבדק כחו ן בדק, המבקש מתן אישור לעו ון מכו  דו. מחזיק ברשי

ם, ישלם בעת הגשת הבקשה למחן האישור אגרה של 78 י נ ת המכו ו  כאמור בתקנה 19 לתקנ

 שקלים חדשים.

 אגרת רשיון
 אחזקה עצמית

 אגרה שנתית

 אגרת אישור
 חותם מוסמך

 פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרשיונות

בד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רשיון טייס ון עו  8ו. (א) המבקש רשי

ם או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של חי  מתלמד, רשיון מקפל מצנ

 328 שקלים חדשים.

בד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה ו עו נ דה רפואית, שאי  (ב) המבקש מתן תעו

 של 43 שקלים חדשים.

ב בבדיקה רפואית י בד טיס למעט רשיון הדרכה, החי  (ג) המחזיק ברשיון עו

דה הרפואית התקופתית אגרה של 152 שקלים חדשים:  תקופתית ישלם בעת קבלת התעו

דה רפואית אחת לשישה חודשים, דוש תעו יב בחי ות חי נ ו ות הרשי בד טיס אשר לפי תקנ  עו

ה תה שנ לם באו דה אגרה של 99 שקלים חדשים, אלא אם כן שי ו  ישלם בעת מתן התע

־ ו באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן(א). לתה ב  שתחי

ל 40, ישלם י הוא מעל ג יק ברשיון טיס פרטי ו ר בסעיף קטן(ג), המחז  (ד) על אף האמו

לם דה רפואית תקופתית אגרה של 121 שקלים חדשים, אלא אם כן שי  בעת קבלת תעו

1 באפריל, אגרה באמור בסעיף קטן(א). ־ לתה ב חה שנה, שחחי  באו

ח הגשח הבקשה ע דושו או אישורו, ישלם ב ון טייס מחלמד, חי  (ה) המבקש רשי

ם.  אגרה של 108 שקלים חדשי

 (ו) (1) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס, חידושו או אישורו, ישלם בעת

 הגשת הבקשה אגרה של 152 שקלים חדשים.

, ישלם דושו או אישורו  (2) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק בלי טיס מוגבל, חי

 בעת הגשת הבקשה אגרה של 78 שקלים חדשים.

ויר ישלם אחת לשנה, עד 31 בן טיס או קצין מבצעי או ון חדרי יק ברשי  (ז) המחז

 בדצמבר, אגרה של 66 שקלים חדשים.

ם ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר, אגרה של 108 ון מקפל מצנחי יק ברשי  (ח) המחז

 שקלים חדשים.

 אגרת רשיון
 עובד טיס

 ותעודה רפואית
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ך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 145 דושו של רשיון מדרי  (ט) המבקש חי

 שקקים חדשים.

ו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של אגרת הגדר נ ו בד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברשי  9ו. עו

 145 שקלים חדשים. ^

בד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רשיון או אישור ישלם בעת הגשת אגרת בחינות  20. (א) עו
 למתן רשיין

ם במפורט להלן: עובד טיס ה בשקלים חדשי נ  הבקשה אגרת בחי

 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרשיון מעשית

ן זעיר 288 166 145 78 ירו ו יס או  (ו) טייס פרטי או טי

 (2) טייס מסחרי 545 394 265 99

יר 1,252 879 265 99 ו בי או תי בלה בנ  (3) טייס לתו

- 99 - ן 131  (4) טייס דאו

 (5) נווט טיס 545 394 265 99

 (6) טכנאי טיס 545 394 265 99

- 145 - ו טלפון 166  (7) אלחוטן טיס לרדי

145 265 

265 

יר — ו  קצין מבצעי או

ירית ו עה או ו  מפקח תנ

(8) 

(9) 

נה או חלק ממנו.  (0ו) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 או 1 99 בעד בל שלב בבחי

ה או חלק ממנו. נ  99 בעד בל שלב בבחי

גבל או  טכנאי לבדק בלי טיס סוג 2 מו

 סוג ו מוגבל
(11) 

— 145 — 

ם בביר חי ם או מקפל מצנ חי  מקפל מצנ

 עם הגדר אחד

(12) 

- 265 
- -

ן טיס דיעי כן מו  (13) תדרי

-
145 

-
ך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד 199  (14) מדרי

ת כו ו ת הכר צאו ת לפי סעיף קטן(א) ישא הנבחן בהו  (ב) נוסף על האגרות המשתלמו

ה. נ  בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחי

ם המפורטים להלן או אגרת בחינה דרי בחן בקשר למחן הגדר מההג בד טיס המבקש להי  21. (א) עו

ט למתן הגדר ר ו פ מ ם ב י ש ד נה בשקלים ח הם ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחי ת על פי ו י ו כ  חידוש הז

 להלן•

 בתינה עיונית
 סוג ההגדר בחינה מעשית בחינה עיונית חלקית

ת א׳ ב׳, ג׳ ו־די), צו (קבו ן ו ר י ו  (ו) הגדר או
ן זעיר 199 145 78 ירו ו  רוטורקרפט ואו

ם 265 265 99 רי  (2) הגדר מכשי

- אי כטר״מ 265 145 לה בתנ  (3) הגדר טיסות מרחב לי

-  (4) הגדר חקלאי 394 145

-  (5) הגדר מאמן טיס נוסף 199 145
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 בחינה עיונית
 סוג ההגדר בחינה מעשית בחינה עיונית חלקית

ירית נוסף 265 265 ו עה או ו  (6) הגדר פיקוח על תנ

ם נוסף - 145 חי  (7) הגדר מקפל מצנ

רית 145 265 י ו עה או ו  (8) הגדר מאמן מפקח על תנ

ן טיס 145 145 עי די כן מו  (9) הגדר מאמן תדרי

דר טכנאי בדק בלי טיס סוג ו או סוג 2 99 בעד בל שלב או חלק ממנו.  (10) הג

י 145״ נ ו  (11) ערר על מבחן עי

יה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה ו נ דושה או שי ת אוויר, חי ו דת צו  23. המבקש מתן תעו

 של 78 שקלים חדשים.

לות בזמן טיסה, ישלם עבור ם או בדיקת כשירות פעו וורון צבעי  24. הנבדק בדיקת עי

 הבדיקה אגרה של 52ו שקלים חדשים.

 פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי

 25. (א) המבקש מתן רשיון הפעלה מסחרי והמבקש מתן רשיון הפעלה מבצעי ישלם

רים המפורטים להלן: עו  בעת הגשת הבקשה אגרה בשי

 האגרה בשקלים חדשים
 רשיון הפעלה רשיון הפעלה

 סוג מפעיל כלי הטיס מסחרי מבצעי

רות מישראל ואליה 4,702  (ו) מפעיל כלי טיס בטיסות סדי

רות בישראל 704  (2) מפעיל בלי טיס בטיסות סדי

ות י נ  (3) מפעיל בלי טיס בטיסות של מו

יר בישראל 473 ו  או

ראת טיס 473 בהו ות ו  (4) מפעיל כלי טיס בטיםוח חקלאי

 (5) מפעיל כלי טיס לצרכי עסק 243

ל בלי טיס בטיםוח שבר מישראל ואליה 4,702  (6) מפעי

רים 121 עי ים ז נ רו י ו  (7) מפעיל או

נן  (8) מפעיל בלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אי
ו 704 ת עלי  חלו

704 

473 

473 

243 

121 

704 

ל, ישלם המבקש אגרה עבור בל אחד ח לעי ו י ו תה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנ  הי

ים המבוקשים. ג  מהסו

ם אלה: רי עו ת בשי תי ון הפעלה ישלם אגרה שנ יק ברשי  (ב) המחז

 ״אגרת תעודת
 צוות אוויר

 אגרת בדיקת
 עיוורון צבעים

 או כשירות
 בזמן טיסה

 אגרת רשיון
 הפעלה

 סוג מפעיל כלי הטיס האגרה בשקלים חדשים

4,702 

 405,ו

923 

ה ל בלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואלי  (1) מפעי

ל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל  (2) מפעי

ויר בישראל ות או י נ ל כלי טיס בטיסות של מו  (3) מפעי
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 סוג מפעיל בלי הטיס האגרה בשקלים חדשים

923 

473 

4,702 

243 

923 

ות ובהוראת טיס  (4) ממעיל כלי טיס בטיסות חקלאי

 (5) במועיל כלי טיס לצרבי עסק

ה אלי  (6) מנ!עיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ו

רים עי ם ז י נ רו י ו  (7) מג!עיל או

ו ת עלי נן חלו ל כלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אי  (8) מפעי

־ 31 בדצמבר אלא אם כן (ב) תשולם בכל שנה עד ה  00 אגרה באמור בסעיף קטן

ה אגרה כאמור בסעיף קטן(א). תה שנ למה באו  שו

 26. ;א) המבקש רשיון להשכרת בלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 78 *גרת רשיון
 _! השכרה

ם חדשים.  שקלי

־ 31 בדצמבר, אגרה ה עד ה ן להשכרת בלי טיס ישלם אחת לשנ ו יק ברשי  ;ב) המחז

־ 1 באפריל, אגרה באמור לתה ב לם אותה שנה, שתחי ם, אלא אם כן שי  של 78 שקלים חדשי

 בסעיף קטן(א).

 אגרה לאיש1ר
 טיסות שכר

ת או סדרת טיסות שכר כאמור ו דד ו ת ב ו מי לאו נ  27. (א) המבקש אישור טיסות שכר בי

 לפי תקנות טיסות השכר, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות,

 כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

946 

1,892 

3,847 

6,749 

 מספר הטיסות

ד 5  ו ע

6 עד 10 ־  מ

־ 1 ו עד 30  מ

30  למעלה מ־

 אגרת רשי1ן
 מארגן

ת או סדרת טיסות שבר כאמור ו ד ד ו ות ב ים ארצי  (ב) המבקש אישור טיסות שבר פנ

ות טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות  לפי תקנ

 כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

145 

288 

571 

989 

 מספר הטיסות

 1 עד 5

6 עד 10 ־  מ

־ 11 עד 30  מ

 מעל 30

ם אלה: עדי  האגרה לפי סעיף זה תשולם במו

ם האגרה;  (ו) עם הגשת הבקשה - 10% מסכו

ות נ נה או במהלך חמש הטיסות הראשו לת ביצוע הטיסה הראשו  (2) לפני תחי

ם האגרה.  90% מסכו

 (ג)

 28. (א) המבקש רשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של

 1,999 שקלים חדשים.
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עור ת בשי תי ן הפעלה למארגן טיסות שבר ישלם אגרה שנ ו יק ברשי  (ב) המחז

־ ו לתה ב תה שנה, שתחי לם באו 3 בדצמבר אלא אם כן שי ו ־  המפורט בסעיף קטן(א) עד ה

 באפריל, אגרה באמור בסעיף קטן(א).

 פרק שביעי: אגרות שונות

דה רפואית ו ות אלה או תע ון מאלו המפורטים בתקנ דה או רשי ו  29. (א) המבקש כפל תע

ת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 78 שקלים חדשים. גלי  בשפה האנ

י בפנקס והמבקש העתק מאושר מרישום נ ן ברישום בלי טיס פלו י  (ב) המבקש לעי

ם. י בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 23 שקלים חדשי נ  בלי טיס פלו

ות הטיס (מנחתים), התשל״ה-1975, ישלם ם באמור בתקנ חתי ות מנ נ ו ד רשי  30. בע

 המבקש אגרות כמפורט להלן:

ן ו עת הגשת הבקשה למתן הרשי  (ו) המבקש מתן רשיון מנחת רגיל ישלם ב

 אגרה של 394 שקלים חדשים:

ון מנחת חקלאי קבוע ישלם בעת הגשת הבקשה למתן  (2) המבקש מתן רשי

ון אגרה של 222 שקלים חדשים:  הרשי

נתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן חת חקלאי עו  (3) המבקש מתן רשיון מנ

ן אגרה של ו2ו שקלים חדשים; ו  הרשי

ון אגרה חת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשי ן מנ ו  (4) המבקש רשי

 של 21 ו שקלים חדשים;

רים עו ת בשי תי חת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנ ון מנ יק רשי  (5) המחז

) ו־(2); ו ת(  המפורטים בפסקאו

ר המפורט בפסקה(3); עו ת בשי ון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתי יק רשי  (6) המחז

־ 31 בדצמבר, אלא אם כן  האגרה כאמור בפסקה זו תשולם בבל שנה עד ה

־ ו באפריל.״ לתה ב ה שתחי תה שנ למה האגרה באו  שו

ות הטיס (רעש בלי טיס), ר בתקנה 4 לתקנ דת רעש כאמו ו  32. (א) המבקש מתן תע

ם. 977 ו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 660 שקלים חדשי - ז י  התשל

ה 5 נת חוץ באמור בתקנ די מדי ה על י תנ י דת רעש שנ ו  נב) המבקש הכרה בתע

רות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 131 שקלים חדשים.״  לתקנור. האמו

 אגרת כפל
 תעודה רפואית

 באנגלית או
 אגרת עיון

 אגרת רשיון
 מנחת

 ׳אגרת תעודת
 רעש

ל ט נ ג נ ם ל ו ח  נ

רה ו י של משרד התחב הל הכלל  המנ

(22 באוקטובר 1996) ״ז  ט׳ בחשו! החשנ
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