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 עו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות ״מתחם תעש נוף ים״
 למחוזות תל אביב והמרכז), התשנ״ט-998ו

ן - להל ) י ו 9 65 ה- ן והבניה, התשכ״ ־39 לחוק התכנו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38,37 ו

ת ו י ז ת המחו עדו ת לתכנון ולבניה, עם הו עצה הארצי ת עם המו עצו י  החוק), ולאחר התי

ת לתכנון ולבניה הרצליה ו מי ת המקו עדו ז המרכז ועם הו ז תל אביב ומחו  לתכנון ולבניה מחו

ה לאמור: ו ו י מצ  וחוף השרון, אנ

ת משותפת לתכנון ולבניה ״מתחם תעש נוף ים״ במרחבי י ז  1. מוקמת בזה ועדה מחו

ת לתכנון ולבניה י ז עדה המחו הו ז תל אביב ו ת לתכנון ולבניה מחו י ז  התכנון של הועדה המחו

ז המרכז(להלן - הועדה המשותפת).  מחו

ות לתכנון ולבניה מי ת המקו עדו ה בחלק תחומן של הו הי  2. תחום הועדה המשותפת י

יר התשנ״ח(10 במאי ום ד׳ באי  הרצליה וחוף השרון, בשטח המתוחם במפה החתומה בידי בי

רושלים ובמשרדי ם י  1998) (להלן - השטח), אשר עותקים ממנה מופקדים במשרד הפני

ת ו מי ת המקו עדו ז המרכז ובמשרדי הו ז תל אביב ומחו ת לתכנון ולבניה מחו ו י ז ת המחו עדו  הו

ת ם ובשעו מי ן בהם בי י ן רשאי לעי י י נ ן וכל המעו ה וחוף השרו  לתכנון ולבגיד! הרצלי

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 3. הרכב הועדה המשותפת יהיה:

ושב ראש: ם - י י  (ו) נציג שר הפנ

ג שר האוצר:  (2) נצי

כות הסביבה; ג השר לאי  (3) נצי

; ן כו י והשי ו נ ג שר הבי  (4) נצי

ג שר המשפטים;  (5) נצי

ג ראש הממשלה:  (6) נצי

ג שר התחבורה-,  (7) נצי

ג מינהל מקרקעי ישראל;  (8) נצי

: גו ז תל אביב או נצי ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו ושב ראש הו  (9) י

; גו ז המרכז או נצי ת לתכנון ולבניה מחו י ז ושב ראש הועדה המחו  (10) י

מית לתכנון ולבניה הרצליה; ג הועדה המקו ) נצי ו ו ) 

מית לתכנון ולבניה חוף השרון. עדה המקו ג הו  (12) נצי

ת ו י ת לפי החוק לענין תבנ י ז ות של ועדה מחו י ו בל הסמכו י ה  4. לועדה המשותפת י

לו על ת מפורטות, במשמעותן בחוק, שיחו ו י ת ותבנ ו מי ת מיתאר מקו ו י ות, תבנ י ז  מיתאר מחו

(להלן - התכניות). ו  השטח או על חלק ממנ

ות תל אביב ז ת לתכנון ולבניה במחו ו י ז ת המחו עדו לו הו ת לא יפעי ו י  5. עד לאישור התכנ

ות בשטח. י הן בכל הנוגע לאישור התכנ ותי י  והמרכז את סמכו

תרי בניה צאת הי ות המאפשרות הו י ד בתוקפו עד לאישורן של התכנ עמו  6. צו זה י

 בשטח.

 הקמת ועדה
 משותפת

 תחום הועדה
 המשותפת

 הרכב הועדה
 המשותפת

 סמכויות הועדה
 המשותפת

 הגבלת סמכויות
 מוסדות התכנון

 הגבלת תוקף

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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ות ביטול ז ות ״מתחם תעש נוף ים״ למחו י ת משותפת לתכנ י ז ה (ועדה מחו י ן והבנ ו ו התכנ  7. צ

2 - בטל. ו 9 9 4 - ה ״ נ ש ת  תל <1ביב והמרכז), ה

יר התשנ״ח (10 במאי 1998) ״ד באי  י

 (חמ *168-ג)

ה ם י ו ו ם ה י ל  א

 שר הפנים

 ק׳ ת התשנ״ה, עמי 23.

 הקמת ועדה
 משותפת

 תחום הועדה
 המשותפת

 הרבב הועדה
 המשותפת

 סמכויות הועדה
 המשותפת

 הגבלת סמכויות
 מוסדות התכנון

 עו זזתכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות ״מתחם תעש נוף ים״),

 התשנ״ט-1998

(להלן - ו ן והבניה, התשכ״ה-1965 ־39 לחוק התכנו  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38,37 ו

ת ו י ז ת המחו עדו ת לתכנון ולבניה, עם הו עצה הארצי ת עם המו ו צ ע י י ת  החוק), ולאחר ה

ות לתכנון ולבניה הרצליה מי ת המקו עדו ז המרכז ועם הו ז תל אביב ומחו  לתכנון ולבניה מחו

ה לאמור: ו ו י מצ  וחוף השרון, אנ

 1. מוקמת בזה ועדה מקומית משותפת לתכנון ולבניה(להלן - הועדה המשותפת) לענין

ן של הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ו  ״מתוחם תעש נוף ים״ בחלק ממרחבי התכנ

מית לתכנון ולבניה חוף השרון. עדה המקו הו  ו

ות לתכנון ולבניה מי ת המקו עדו ה בחלק מתחומן של הו הי עדה המשותפת י ם הו  2. תחו

יר התשנ״ח (10 ם י״ד באי ו די בי מה בי ה וחוף השרון, בשטח המתוחם במפה החתו  הרצלי

רושלים ובמשרדי  במאי 1998) (להלן - השטח), אשר עותקים ממנה מופקדים במשרד הפנים י

ות מי ת המקו עדו ז המרכז ובמשרדי הו ז תל אביב ומחו ת לתכנון ולבניה מחו ו י ז ת המחו עדו  הו

ם ובשעות מי ין בהם בי ן בדבר רשאי לעי י י נ ן, ובל המעו ה וחוף־השרו  לתכנון ולבניה הרצלי

חים לקהל. ם פתו רי ם האמו  שהמשרדי

 3. הרכב הועדה המשותפת יהיה:

ושב ראש: ו - י ג ז תל אביב, או נצי  (1) מתכנן מחו

; גו ז המרכז, או נצי  (2) מתכנן מחו

מית לתכנון ולבניה חוף השרון; עדה המקו ג הו  (3) נצי

עדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה; ג הו  (4) נצי

ג ראש הממשלה;  (5) נצי

כות הסביבה. ג השר לאי  (6) נצי

ת ו י ות של ועדה מקומית לפי החוק לענין תכנ י ו כל הסמכו י ה  4. לועדה המשותפת י

ו לו על השטח או על חלק ממנ חו ת מפורטות, במשמעותן בחוק, שי ו י תכנ ת ו ו מי  מיתאר מקו

 (להלן - התכניות).

ת לתכנון ולבניה הרצליה וחוף ו מי ת המקו עדו לו הו ת לא יפעי ו י  5. עד לאישור התכנ

ת בשטח. ו י הן בבל הנוגע לאישור התכנ ותי י ן את סמכו  השרו

 סייח התשכ״ה, עמי 307.
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צאת היתרי בניה ת המאפשרות הו ו י ד בתוקפו ער לאישורן של התבנ עמו  הגבלת תוקף 6. צו זה י

 בשטח.

ות ״מתחם תעש. נוף ים״), י ה (ועדה מקומית משותפת לתבנ י ן והבנ ו ו התכנ  ביטול 7. צ

2 - בטל. 1994 ״ה-  התשנ

׳ח (10 במאי 998ו) יר התשנ׳  י״ד באי

 (חמ 3-1684)

ה ס י ו ו ס ה י ל  א

 שר הפנים

 2 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 24.

 הודעת הבזק (תשלומים בעד שירות שינוע הניתן לבעל רשיון בין־לאומי),
 התשנ׳׳ט-1998

ע הניתן לבעל ו נ רות שי ם בעד שי מי  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הבזק(תשלו

עה לאמור: די י מו (להלן - התקנות), אנ י 1997 - ז ״ ן בין־לאומי), התשנ ו  רשי

ית המדד שפורסם בחודש דצמבר 1998 לעומת המדד שפורסם בחודש  שינוי נוסח 1. עקב עלי

ע ולפיכך, נוסח ו נ רות שי ם בעד שי ) דצמבר 1997 בשיעור של 8.203%, השתנה סכום התשלו א ) ה 3 נ ק  ת

נואר 1999), במפורט להלן: ם י״ג בטבת התשנ״ט (1 בי ו  תקנה 3(א) לתקנות הוא, מי

ם לדקת תנועה בתוספת ה 0.13 שקלים חדשי הי ע י ו נ ת שי רו ם בעד שי  ״(א) התשלו

 מם ערך מוסף.״

 ה׳ בטבת התשנ״ט (24 בדצמבר 1998)

ת נ ב ר ל ו מ י  (חמ ו280-ג< ל

 שרת התקשורת

 י ק״ת התשנ״ז, עמי 930.

 הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון), התשנ״ט-998 ו

ת רשיון) רה(אגרו תי שמי רו שי ים ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות חוקרים פרטי

עה לאמור: די י מו (להלן - התקנות), אנ י ו 973 - ג  (מס׳ 2), התשל״

ם י״ג בטבת ו ה נוסח תקנה 2(א) לתקנות, מי הי רים לצרכן י ת במדד המחי דו ו  הגדלת סכומים ו. עקב התנ

נואר 1999) בך:  התשנ״ט (1 בי

ת במפורט להלן: ן תשולם אגרה חד־פעמי ו  ״(א) בעד מתן רשי

ן חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 765 ו  (1) רשי

ים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,892 ן לקי ו  (2) רשי

ן לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד באמור י 1,892 ו  (3) רשי

 ק״ת התשל״ג, עמי 1540; התשמ״ז, עמי 1240; התשנ״ח, עמי 949.
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 בשקלים חדשים

תי שמירה, רו ו לארגון שי רותי שמירה א ן למשרד לשי ו  (4) רשי

 לפי סעיף 18(א) לחוק 1,892

תי שמירה כשכיר 93״ רו ן לעסוק כשומר או בארגון שי ו  (5) רשי

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  (חמ2ייוו-ג) ג

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 הודעת החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), התשנ״ט-998ו

ם וטפסים), שו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות החברות (אגרות, פרטי רי

עה לאמור: די י מו ן - התקנות), אנ ל ה ל ) י ו 9 8 9 - ט ״ מ ש ת  ה

ם י״ג הגדלת סכומים ו נה לתקנות, מי ה נוסח התוספת הראשו הי ם לצרכן י רי  1. עקב העליה במדד המחי

נואר 1999), כדלקמן:  בטבת התשנ״ט (ו בי

 ״תוספת ראשונדר
 (תקנה 2)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 או באחוזים

 1. (א) בקשה לרישום חברה - ~

ץ או חברה לפי ו  בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברת ח
2 ו 9 8 3 - ג ״ מ ש ת  סעיף 45 לפקודת החברות [נוסח חדש], ה

 (להלן - הפקודה) 380

ו חברה לפי סעיף 45 ת א ו י ם חברה בעלת הון מנ שו  (ב) בעד רי

ן -  לפקודה, אגרת הו

ת מ־380 ו ח פ א ם % ו אך ל ן שעד 230,000 שקלים חדשי  על ההו

עד 770,000 שקלים חדשים 0.6% ם ו ן שמעל 230,000 שקלים חדשי  על ההו

ן שמעל 770,000 שקלים חדשים 0.1%  על ההו

ת ושמספר ו י ן מנ ן לה הו ם חברה מוגבלת בערבות שאי שו  (ג) בעד רי

 חבריה לצורכי רישום, בהתאם לאמור בתקנותיה -

 עד 20 380

 מ־ 21 עד 50 380

 מעל 50 756

, ו ם 36 ו חי ו ושאת רו ץ נ ו ם חברת ח שו  (ד) בעד רי

ם 380 חי ו נה נושאת רו ץ שאי ו ם חברת ח שו  (ה) בעד רי

 ק״ת התשמ״ט, עמי 899; התשנ״ח, עמי 949.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
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 2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון, לא יאוחר מתום המועד

 להגשת ההודעה, אגרת הון -

 על סכום ההגדלה שעד 230,000 שקלים חדשים % ו אך לא פחות מ־380

 על םבום ההגדלה שמעל 230,000 שקלים חדשים ועד

 770,000 שקלים חדשים 0.6%

 על סכום ההגדלה שמעל 770,000 שקלים חדשים 0.1%

 3. עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון, בין בדרך חתימה על

 התזכיר ובין בדרך הקצאה - על הםבום הנקוב של

 המניות שהוצאו כאמור 0.6% אך לא פחות מ־380

 4. אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית שלאחר שנת הרישום -

 אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר 756

 אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה 1,136

 אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי שיעור האגרה

 המשתלמת לאחר

 סוף חודש פברואר

 של שנת התשלום

 בפועל

 5. (א) חברה פרטית המשנה את תקנותיה לפי סעיף 41 לפקודה

 באופן שהיא חדלה להיות חברה פרטית 756

 (ב) חברה המבקשת להירשם בחברה פרטית לפי סעיף 42 לפקודה 756

 6. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסכום

 הנקוב לצדו:

 (1) עיון בתיק החברה, לגבי כל חברה 35

 (2) עיון בפנקס החברות, לגבי בל חברה 35

 (3) עיון בפנקס השעבודים, לגבי בל חברה 35

 (4) קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אחת -

 עד 5 עמודי מחשב 35

 לכל עמוד נוסף 2

 (5) אימות, לכל עמוד 2

 (6) צילום, לכל עמוד 1

 (7) אישור צילום, לכל עמוד 2

 (8) מתן מידע תמציתי לגבי חברות, ערוך לפי מספרי רישום, מען,

 תאריך רישום, מילת מפתח בשם או גורם מזהה אחר של החברה,

 לכל חברה 6״

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  (חמ 3-2165) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים
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 הודעת רישום שמות עסק, התשנ״ט-998 ו

י (להלן - התקנות), אנ י ו ת עסק, 935 ם שמו שו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רי

דיעה לאמור:  מו

ם י״ג הגדלת סכומים ו נה לתקנות, מי ה נוסח התוספת הראשו הי רים לצרכן י  1. עקב העליה במדד המחי

נואר 1999), כדלקמן:  בטבח התשנ״ט (ו בי

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 האגרה
 בשקלים חדשים

 1. עם הגשת בקשה לרישום שם עסק 192

ם 192 י פרטים בפנקס הרישו ו נ  2. יגם הגשת הודעה בדבר שי

ם 93 דת רישו  3. בעד בל תעו

ן במסמכים שנרשמו במשרד הרשם 35 ו  4. בעד בל עי

ם או של הודעה שו דת רי ר העתק או קטע של תעו שו  5. בעד אי

ד 2  רשומה, לבל עמו

 6. צילום, לכל עמוד 1

ר צילום, לכל עמוד 2״  7. אישו

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  (חמ 5-1367) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 ע״ר 1935, תוס׳ 2, עמ׳ 639; ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1241; התשנ״ח, עמי 951.

 הודעת שמאי מקרקעין, התשנ״ט-1998

ו (להלן - ו 9 6 3 - ג  ,:תוקף סמכותי לפי תקנה 46(ג) לתקנות שמאי מקרקעין, התשב״

עה לאמור: די י מו  התקנית), אנ

ם י״ג בטבת הגדלת סכומים ו ה נוסח תקנה 46(א) לתקנות, מי הי רים לצרכן י  1. עקב העליה במדד המחי

נואר 1999), כדלקמן: ו בי  התשנ״ט (

 ״(א) אלה האגרות שיש לשלם:

ם בפנקס(תקנה 2) 421  (1) רישו

ות (תקנה 7) - נ  (2) בחי

שא 213 ו נות מוקדמות, לכל נ  (א) בחי

שא 250 ו נות סופיות, לכל נ  (ב) בחי

נות(תקנה 15), לכל נושא 04ו  (3) בקשה לפטור מבחי

 ק״ת התשכ״ג, עמי 1443; התשמ״ז, עמ׳ 1278; התשנ״ח, עמ׳ 952.
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 בשקלים חדשים

ם כמתמחה(תקנה 17) 04 ו שו  (4) רי

ר גמר התמחות(תקנה 25) 104 שו  (5) אי

ת(תקנה 28) 104  (6) בקשה לקיצור תקופת ההתמחו

ת לשמאי מקרקעין 624״  (7) אגרה שנתי

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  (חמ 20ג-ג) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 הודעת המקרקעין(אגרות), התשנ״ט-998 ו

ה-1974' (להלן - ׳  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות המקרקעין(אגרות), התשל׳

עה לאמור: ן| די י מו  התקנות), אנ

ם י״ג בטבת ו ה נוסח התוספת לתקנות, מי י ה רים לצרכן י  הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחי

נואר 1999), כדלקמן:  התשנ״ט (ו בי

 ״תוספת
 (תקנה 2)

ם תי רו לשי ו האגרות לרישום ו י ה ת להלן י ו י ו  בשכירות, במשכנתאות, ובפעולות המנ

רי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות ולשאר עו  האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשי

תם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי העגין. ראו או ת שבפרק ב׳ לתקנות, אשר י ראו  ההו

ה והעברתן - נ ש רות מ רות, שכי  ו. שכי

 (א) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -

ם לעסקה או 3% רות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדי ם שכי שו  (1) רי

ת רו ת השכי ו ם של המקרקעין במספר שנ י י ו ו  מהסכום המתקבל מהכפלת ש

א מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה רות המשנה כשהו  או שכי

ותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־93 שקלים חדשים; דין חלק של שנה כדין  י

 שנה:

רות את התקופה המרבית שאליה ראו כתקופת השכי  (2) לענין סעיף קטן זה, י

נה לשוכר. בות ברירה הנתו ת להגיע מכוח ז רו כולה השכי  י

 (ב) הוגשה בקשה לרישום -

ת משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי רו ת ושכי רו  (ו) של שכי

רי לענין סעיף בו תו בגוף צי נה או תאגיד ששר המשפטים אישר או א המדי  הו

ו  זה: א

ת א המדינה, רשו ת שלישית, כשהשופר הראשי הו רו רות משנה ושכי  (2) של שכי

א תאגיד כאמור בפסקה ימת לישראל, ושוכר המשנה הו ח או קרן קי תו  הפי

ר - 93 שקלים חדשים. ד האמו תו של התאגי רו  (ו) - תהא האגרה על שבי

 1 ק״ת התשל״ה, עמי 222; חחשמ״ז, עמי 1264; התשנ״ח, עמי 952.
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רות את פרק הזמן רות משנה יראו כתקופת השכי ת או שכי רו  (ג) בהעברת שכי

תה עמה ברירה רות המקורית, אלא שאם הי ם תקופת השבי  שנשאר עד תו

ם כל רות את פרק הזמן שנשאר עד תו  להאריך את תקופתה יראו כתקופת השבי

ם להאריכה לפי הברירה. לי כו  התקופות שבהן י

רות לטובת קרובו של זה השכי רות המשנה או העברת חו  (ד) היתה השבירות, שכי

ר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא  המשכי

 תפחת מ־93 שקלים חדשים.

רות משנה - האגרה שהיתה משתלמת בעך רישום ת או שכי רו ם שכי שו  (ה) ביטול רי

רות רות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השבי רות או שבי  שכי

 המתבטלת.

ת - רו  (ו) תיקון תנאי השכי

ת רו ם השכי שו ת - האגרה המשתלמת בעד רי רו  (1) אם הוארכה תקופת השכי

 לתקופה שהוספה;

רות ת - האגרה המשתלמת בעד רישום שכי רו  (2) אם קוצרה תקופת השבי

 לתקופה שנגדעה;

 (3) בכל מקרה אחר - 93 שקלים חדשים.

ה - ת נ כ ש  2. מ

ואה - 93 שקלים ם משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלו שו  (א) בעד רי

 חדשים;

ם כיל אחד מאלה - 93 שקלים חדשים: שו  (ב) בעד רי

 (1) העברת משכנתה:

 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה:

ם לעסקת המשכנתה, או ן בתנאי משכנתה, או בשמות הצדדי י או תיקו ו נ  (3) שי

יב:  בשם החי

ורשו של בעל המשכנתה שנפטר או  (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה לי

: נו  למנהל עזבו

ון מלא או חלקי ממשבנתה קיימת:  (ג) רישום פדי

 (ו) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה:

 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 93 שקלים חדשים.

רושה - . י  ג

אה - 93 שקלים חדשים. ו ו רושה על פי דין או על פי צ  (א) בקשה לרישום י

 (ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות במשמעותו בסעיף 4ו לחוק

2 - פטור מכל אגרה. לים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-1949 י  חי

ר תו י רישה על פי ו ו לאלמן של מו רות במקרקעין לאלמנה של מוריש א  (ג) העברת שכי

רושה - 93 שקלים ם הי ע רישו צו ר נעשה ללא תמורה אגב בי תו י ו ו  של יורש, אם ה

 חדשים.

 2 /יז״ח התש״ט, עמי 3ו; התשל״ז, עמי 86.
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ו  (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עזבון, א

 של זבות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עזבון וגם במקרה של

די אפוטרופוס או מנהל עזבון במקרקעי העזבון במישרין; צעה בי ם עסקה שבו שו  רי

 במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה עסקה או מס

 רכישת מקרקעין שחל עליה.

רושה - ו י  (ה) העברת זכות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עזבון, ליורש על פי צ

 93 שקלים חדשים.

ורשו של שובר שנפטר, תשולם רות במקרקעין על שם י  (ו) במקרה של רישום שכי

 האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף ו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח בי

רות החדשה רות הקודמת נתבטלה מבוח תנאיה במות השוכר והשכי  השבי

 נרשמת ליתרת התקופה.

ן - י מנהל עזבו ו נ ואה או מי  רישום הערה על צו קיום צו

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 93 שקלים חדשים, נוסף על כל אגרה אחרת

ן לגבות אגרת הערה לגבי עזבון אחד אלא פעם  המשתלמת לפי תוספת זו, אולם אי

 אחת בלבד.

ד -  פיצול (הרעלעיה) ואיחו

ם בעד בל חלקה שנוצרה בפיצול; ל - 93 שקלים חדשי צו  (א) בעד פי

ם בעד כל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם ד - 93 שקלים חדשי חו  (ב) בעד אי

תו אדם. ו החלקות בבעלותו של או  אחרות לחלקה מאוחדת, אם הי

 בתים משותפים -

 בשקלים חדשים

ם בית משותף - שו  (א) רי

ם  ( ו) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפי

ת באמור, לגבי כל דירה ם הבי שו  (2) בעד רי

ם - שו  (ב) תיקון צו רי

ם שו  (1) בעד הבקשה לתיקון צו רי

 (2) עם הגשת טענות

ן  (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקו

ם - תפי ם המשו  (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתי

 (ו) בעד הבקשה לביטול

 (2) עם הגשת טענות

ם מתן צו הביטול ו י ם מ י עי ך שבו ם ובתו שו  (3) בוטל הרי

ת מחדש בפנקס הבתים  הוגשה בקשה לרישום הבי

ם, והוכח להנחת דעתו של מפקח בי הביטול  המשותפי

צוע הוראה של הועדה ם מחדש קשורים בבי שו הרי  ו

ו הבקשה י ה  המקומית לתכנון ולבניה או נובעים ממנה, י

ם פטורים מאגרה: המפקח רשאי שו הרי  לרישום מחדש ו

רה אם נוכח כי מן ם האמו י עי  להאריך את תקופת השבו

ת בן.  הצדק לעשו

 קובץ התקנות 5945, י״ב בטבת התשנ״ט, 31.12.1998

93 

55 

93 

93 

55 

93 

93 



ם תקנון מוסכם - שו  (ד) רי

ם תקנון מוסכם כאמור בסעיף 62 לחוק 93 שו ) בעד רי  (ו

ם תיקון בתקנון שנרשם 93 שו  (2) בעד רי

 (ה) הכרעה בסכסוכים -

ת החלות ראו לו ההו חו  בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ו׳ של החוק י

ת בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.  על אגרות המשתלמו

ת - פטור מאגרה. גו י נצי ו נ מי ת ו ו ג צי  (ו) בקשה למנות נ

ם מפנקסים וממסמכים - בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל  7. נסחים והעתקי

 נכס או זבות או מסמך הקשור בו -

ם או חלק מהם 53 לו  ל־5 דפי צי

 ל־0ו דפים נוספים או חלק מהם 34

 לכל הדפים הנוספים או חלק מהם 34

 8. עיון -

ן - 53 שקלים חדשים. ו ו זכות שביהם אליהם נדרש העי  בעד בל נכס א

 9. תיקון בפנקס -

יהול נ ) ן ו של מפקח באמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעי  (א) תיקון בפנקס, על פי צ

ת נגרמה בעטיו של ן - תקנות הרישום), אם הטעו ל ה ל ) ג ו 9 6 9 - ל ״ ש ת  ורישום), ה

 הרשם - פטור מכל אגרה: בכל מקרה אחר - 93 שקלים חדשים.

ש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה. דו  (ב) חי

נה או ת הממו ראו ת בית משפט מוסמך, או על פי הו ראו  (ג) מבוצע תיקון על פי הו

ת הפעולה. ת מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהו  רשו

ן - ת רישום המקרקעי כ ש ל ץ ל ו ח רות מ  10. ביצוע שי

ם בביצוע א עובד אחד - 192 שקלים חדשים: אם משתתפי ת הו רו  (א) אם מבצע השי

ותר מעובד אחד - תוספת של 192 שקלים חדשים בעד כל עובד נוסף.  י

ם - תיגבה מלוא האגרה ו בתיקים אחדי ם א ת מבוצע במקומות אחדי רו  (ב) אם השי

 לגבי כל מקום וכל תיק.

ה - א נ יקת ה  11. רישום ז

ם לגבי החלקה שו ם זיקת הנאה - 93 שקלים חדשים, בעד כל רי שו  (א) בעד רי

ם לגבי החלקה הזכאית. שו  הכפופה ובעד בל רי

ם לגבי החלקה הכפופה שו ם זיקת הנאה - בעד כל מחיקת רי שו  (ב) בעד מחיקת רי

ת - 55 שקלים חדשים. כאי ם לגבי החלקה הז י ובעד כל מחיקת רישו 1 

ם של המקרקעין או של י י ו ן - 2% משו ן או של זכות במקרקעי ן של מקרקעי ו ש א  12. רישום ר

 הזכות.

ה - ר ה ז  13. הערת א

ם הערת אזהרה - שו  (א) בעד רי

 ק״ת התש״ל, עמי 657; התש״ם, עמי 1048.
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ם - 93 שקלים חדשים. שו  (1) בעד כל רי

ם ד להירשם בפנקס הבתי ושא הערת אזהרה דירה בבית העתי ה נ  (2) הי

ם הערת ם בעד רישו ת נבנה על מספר חלקות - 93 שקלים חדשי הבי ם ו תפי  המשו

 האזהרה על כל החלקות.

וקמו ם שהוקמו או י ה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתי  (3) הי

יחם את ם י  על מספר חלקות - 93 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישו

בנה הבית. י  ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן י

ם - 55 שקלים חדשים.  (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדי

 14. הערה על הגבלת כשרות -

ם - 93 שקלים חדשים. ם הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד בל רישו  בעד רישו

 15. הערה על העורך בהסכמה -

ם - 93 שקלים חדשים. ם הערה על הצורך בהסכמה, בעד בל רישו שו  (א) בעד רי

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד בל מחיקה - 55 שקלים חדשים.

 16. אגרת בקשה -

רות אחר של הרשם(למעט בקשה לנסח רישום)  (א) בעד בקשה לרישום עסקה או לשי

ם או השירות. שו - 24 שקלים חדשים, נוסך על האגרה המשתלמת בעד הרי

 (ב) הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם כי המסמכים

נם קבילים - תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן(א), בעד  שצורפו לבקשה אי

 בקשה נוספת שתוגש לבשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.

י מקום הסמכות לרישום עסקה - נו  דו. שי

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים

געים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת - 93 שקלים חדשים לכל ו  הפנקסים הנ

 עסקה.

הועברו התיקים, ולאחר מכן לא הושלמה העסקה,  (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה ו

נה להחזירה, בולה או מקצתה.  לא תוחזר האגרה, אלא אם כן החליט הממו

י שם - ו נ  18. שי

, פטור מכל אגרה. 4 1956- ז נה לפי חוק השמות, התשט״  רישום שם ששו

 19. '•גןחיקת רישום של זכות שפקעה -

ם של זכות שפקעה - 55 שקלים חדשים. שו  בעד מחיקת הרי

 20. רישום זכות קדימה -

ם - 93 שקלים חדשים. שו ם זכות קדימה, לבל רי שו  (א) בעד רי

ם של זכות קדימה, לכל מחיקה - 55 שקלים חדשים. שו  (ב) בעד מחיקת רי

ו - 93 שקלים חדשים.״  21. בל רישום וכל שירות שלא נקבעה להם אגרה בתוספת ז

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  >חמ 3-648) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 4 ם״ח התשט״ז, עמי 94; התשל״ה, עמי 148.
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 הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשנ׳׳ט-998 ו

' (להלן - התקנות), ם ואגרות) שו רי ת( ו י ו תפ  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות השו

דיעה לאמור: י מו  אנ

ם י״ג הגדלת סכומים ו נה לתקנות, מי ה נוסח התוספת הראשו הי ם לצרכן י רי  1. עקב העליה במדד המחי

נואר 1999), כדלקמן:  בטבת התשנ״ט (ו בי

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 3)

 בשקלים חדשים
 או באחוזים

ם שותפות: שו  ו. בעד הגשת פרטים לשם רי

 (א) בשותפות כללית 380

ת מוגבלת זרה - 380 תפו נה שו  (ב) בשותפות מוגבלת שאי

ן המוגבל שעד 230,000 שקלים חדשים % 1 אך לא פחות מ־380  על ההו

ם ועד ן המוגבל שמעל 230,000 שקלים חדשי  ) על ההו

ם 0.6%  770,000 שקלים חדשי

ן המוגבל שמעל 770,000 שקלים חדשים % 0.1  על ההו

 (,:) בשותפות מוגבלת זרה 380

ן מוגבל - דעה על הגדלת הו  2. בעד הגשת הו

ן המוגבל שעד 230,000 שקלים חדשים % 1 אך לא פחות מ־380  על סכום הגדלת ההו

עד ם ו ן המוגבל שמעל 230,000 שקלים חדשי  על סכום הגדלת ההו

ם 0.6%  770,000 שקלים חדשי

ם 0.1% ן המוגבל שמעל 770,000 שקלים חדשי  על סכום הגדלת ההו

 3. ב7י.ד פרסום ברשומות לפי תעריף שנקבע

ת 35 ת, לכל שותפו ו י תפו ן בפנקס השו ו  4. בעד עי

ד 1 ם מסמך, לכל עמו לו  5. בעד צי

ץ ו ת רשומה, שתשולם בעד כל שנה ח ת לשותפו  6. אגרה שנתי

ה שבה נרשמה - 562 נ ש ה • 

תה שנה 948  א ם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף או

ר שבתוקף עו תה שנה לפי השי  ) אם שולמה האגרה לאחר סוף או
 בעת התשלום״

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  (חמ 905-» נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 1950; ק״ת חתשמ״ז, עמ׳ 1269; התשנ״ח, עמ׳ 957.
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 הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות),
 התשנ״ט-998ו

נוהלי הלשכה, סדרי הדין, מסמכים  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ג) לתקנות הפטנטים(

דיעה לאמור: י מו ' (להלן - התקנות), אנ ו 9 68 ח-  ואגרות), התשב״

ם ו הא נוסח התוספת השניה לתקנות החל בי ם לצרכן י רי ת במדד המחי דו ו  הגדלת סכומים 1. עקב התנ

נואר 1999) כך:  י״ג בטבת התשנ״ט (ו בי

 ״תוספת שניה
 (תקנה 6)

 בשקלים חדשים

 ו. עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף 1ו(א) לחוק 813

 2. (א) עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים 73(א),

(א) 183 ־49ו ו תקנות 146(א) ו ו לחוק א 71 ־  170 ו

דחה תאריך בקשת י י ו י תי  (ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבו

 הפטנט לפי סעיף 23 לחוק 83 ו

ם זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה  (ג) עם הגשת בקשה לרישו

ם כזה או לביטולו 83 ו שו י רי ו נ  לפטנט לפי סעיף 69 ו לחוק, לשי

 (ד) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיף 69 לחוק 83 ו

 3. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט, לפי תקנה 35(א) 546

 4. עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו־164 לחוק או בקשה לפי תקנות

 5(א) או 87(ג) להארכת כל מועד, בעד כל חודש או חלק ממנו 49

 5. (א) עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב, לפי כל אחד

 מהסעיפים 25, 30, 61, 67, 73(ג), 117, 124(ב), 133, 170 1־71ו

 לחוק וכן תקנות 100,81 ו־195 546

ע טענות בפני הרשם לפי סעיף 159 או  (ב) עם הגשת בקשה להשמי

 השגה לפי סעיף 61 ו לחוק או לפי תקנה 42 או 46(א) 546

 (ג) עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק 546

 (ד) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו

 לפי סעיף 59 לחוק 546

דוש לפי סעיף 56 לחוק:  6. אגרת חי

ם דשי ם שלושה חו ש לפני תו דו  (א) עם הגשת בקשת חי
ם מתן הפטנט, עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט 20 ו ו  מי

ת מתאריך שי ם השנה השי ש לפני תו דו  (ב) עם הגשת בקשת חי

ים 243  הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנ

 ק״ת התשכ״ח, עמי 1104: התשמ״ב, עמי 979; התשנ״ח, עמי 958.
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 בשקלים חדשים

1,456 

3,035 

3,641 

7,890 

813 

425 

183 

35 

134 

134 

35 

4.90 

24. 

4.90 

ת רי ם השנה העשי ש לפני תו דו  0:) עם הגשת בקשת חי

ם י  מתאריך הבקשה לפטנט לתקופה נוספת של ארבע שנ

ם השנה הארבע עשרה ש לפני תו דו  (ז־) עם הגשת בקשת חי

ם י  מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של ארבע שנ

נה עשרה ם השנה השמו ש לפני תו דו  (ת) עם הגשת בקשת חי

ם י תי  מתאריך הבקשה לפטנט, לתקופה נוספת של שנ

ם דשי ם שלושה חו דוש כוללת לתשלום לפני תו  (0 אגרת חי

ה בתוקף לבל תקופתו הי ם מתן הפטנט כדי שי ו  מי

ת לפי סעיף 48ד(א) לחוק מי  7. אגרה לאו

 8. אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק

ון מחדש לפי סעיף 21א לחוק,  9. יגם הגשת בקשה לדי

 או לבטל ביטול לפי סעיף ו2ב לחוק

ת את פרסום קיבול הבקשה,  10. עם הגשת בקשה להשהו

ו דש או חלק ממנ  לכל חו

ם שו . ;א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רי ו  ו

 כעורך פטנטים לפי סעיף 143 לחוק, וכן עם הגשת הבקשה

 להירשם כעורך פטנטים לפי סעיף 142 לחוק

ת לעורך פטנטים לפי סעיף 145 לחוק  (ב) אגרה שנתי

דה או נסח מתוך הפנקס לפי ו העתק כל מסמך, תעו ר א שו  12. בעד אי

 סעיף 168(ב)לחוק

ו כל מסמך, לפי סעיף 168(ב) ם פירוט, שרטוט א לו  13. (א) בעד צי

 לחוק, לכל עמוד

ם של מיקרופילם במכונת העתקה, לפי סעיף 168(ב) לו  (ב) בעד צי

ד  לחוק, לבל עמו

ם בתוך שבוע - לו  (ג) נדרש הצי

ם י נ ם הראשו די ד מחמשת העמו  (1) לכל עמו

ד נוסף  (2) לכל עמו

 דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת

 מומן לזמן ברשומות״

 14. אגרת פרסום

ד ר י א ל י  נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

 (חמ .־3-88)
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 הודעת רואי חשבון(אגרות), התשנ״ט-998 ו

ן - התקנות), להל ) י ו 9 55 - ז אי חשבון, התשט״  בתוקף סמכותי לפי תקנה 47(ג) לתקנות רו

עה לאמור: די י מו  אנ

ם י״ג בטבת ו ה נוסח תקנה 47(א) לתקנות מי הי רים לצרכן י  הגדלת סכומים 1. עקב העליה במדד המחי

נואר 1999) כדלקמן:  התשריט (1 בי

 ״(א) ואלה האגרות שיש לשלם:

ת - ו נ  (ו) בחי

ם י י נ נות בי  (א) בקשה לגשת לבחינה בכל נושא בחי

ם חלק ב׳ ובחינה סופית חלק אי, וכן בקשה י י נ  חלק א/ בי

נות  לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד לגשת לבחי

 השלמה או שנבשל וביקש להיבחן שנית במועד אחר 304

נות בבל נושא בבחינה סופית  (ב) בקשה לגשת לבחי

 חלק בי, ובן בקשה לגשת לבחינה שבה הורשה המועמד

ית נות השלמה או שנכשל וביקש להיבחן שנ  לגשת לבחי

 במועד אחר 562

ם י י נ  (ג) בקשה לפטור מבחינה לכל נושא בבחינת בי

 או בבחינה סופית חלק א׳ או חלק ב׳ 93

ותר לא תעלה ם או י ושאי  על בקשה לפטור משבעה נ

 האגרה על פי שבעה מן האגרה האמורה

 (ד) ערר על בחינה 562

ת -  (2) התמחו

 (א) בקשה להירשם כמתמחה 93

תו אצל ה הברח שמתמחה יתחיל את התמחו  אולם אם הי

 רואה חשבון אחר, מפני שרואה החשבון הקודם נפטר או פשט

ושב ת הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות שלדעת הי  א

תו אצל תו מתמחה להמשיך בהתמחו נן מאפשרות לאו  ראש אי

ן הקודם, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת  רואה החשבו

ן האחר. ת אצל רואה החשבו  הבקשה כאמור בדבר התמחו

ת 93  (ב) בקשה לשחרור מחובת התמחו

ן 756 ן רואה חשבו ו  (3) בקשה לרשי

ת -  (4) אגרה שנתי

ן 853  (א) לרואה חשבו

ת המוטלת על רואה חשבון ת האגרה השנתי  (ב) לרואה חשבון שביר - מחצי

 בעל ותק זהה:

ת המוטלת ת האגרה השנתי שי ותר - חמי ן בגיל שבעים או י  (ג) לרואה חשבו

אה חשבון בעל ותק זהה:  על רו

 ק״ת התשט״ז, עמי 34; התשמ״ז, עמי 1239; התשנ״ח, עמי 960.
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ו נ ר בהצהרה שמסר למועצה בתוך חודש אלול, שאי אה חשבון, שהצהי  (ד) רו

הא ו, י צה לשמש רואה חשבון בשנה המתחילה בחודש תשרי שלאחרי  רו

ר צהי ר ועד אשר י ת החל מחודש תשרי האמו ם אגרה שנתי  פטור מתשלו

צה להמשיך לשמש רואה חשבון.״ א רו ו ה  בהצהרה שתימסר למועצה ש

 ד׳ בטבח התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

 (ח מ 645-¡:)

ד ר י א ל י  נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשנ״ט-998ד

י 1977- ז ם (אגרת נוטריון), התשל״ י נ ו  בר.וקף סמכותי לפי תקנה 3(ד) לתקנות הנוטרי

דיעה לאמור: י מו  (להלן - התקנות), אנ

ם י״ג בטבת הגדלת סכומים ו 2 לתקנות מי ־ הא נוסח תקנות 1 ו רים לצרכן י ̂. עקב העליה במדד המחי 1 

נואר 999ו) בך:  התשנ״ט (ו בי

 ״אגרת רשיון 1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן באמור בסעיף 5 לחוק,

א 756 שקלים חדשים.  הי

ון לשלם, כאמור בסעיף 6(א) לחוק ת שעל נוטרי  אגרה שנתית 2. (א) האגרה השנתי

א בסכום של 756 שקלים חדשים.  הי

ותר, ישלם שליש י א בגיל שבעים שנה ו ון שהו ן נוטרי ו  (ב) בעל רשי

 האגרה השנתית.״

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 998 ו)

ד ר י א ל י  >חמ 662-ג) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 י ק״ת התשל״ז, עמי 1724-, התשמ״ז, עמי 1278; התשנ״ח, עמי 961.

 הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשנ״ט-998ו

' ם (שכר שירותים), התשל״ט-1978 י נ ו וטרי  ) בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ד) לתקנות הנ

ע לאמור: די י מו  (להלן -- התקנות), אנ

ם י״ג בטבת שינוי סכומים ו א נוסח תקנה 1 לתקנות, החל בי ה רים לצרכן י ת במדד המחי דו ו  1. עקב התנ

נואר 1999), כך:  התשנ״ט (1 בי

ם המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר תי רו רות מהשי  ״שכר שיתתים ו. בעד שי

ה למס הערך ו תו שירות, בצירוף סכום השו ר הנקוב בטור ב׳ לצד או  בשיעו

ב בו בעד מתן השירות: י ן חי ו  המוסף שהנוטרי

 י ק״ת התשל״ט, עמי 196; התשנ״ח, עמי 1015.
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 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

ת חתימה - מו  ו. אי

ן 22 ו ד כחותם ראשו חי מת י ת חתי מו  (א) אי

תו מסמך 48  (ב) כל חתימה של חותם נוסף על או

ה מוסמך לבך, ולת הי תם על מסמך בשם הז ר שהחו  (ג) אישו

ב) 48 ) מה נוסף על השבר לפי פסקאות (א) או  לבל חתי

ת חתימה על מסמך וגם על העתק מו  (ד) ניתן באותו מעמד אי

ר באמור בפסקה (ג) או שו תו מסמך, נוסף על האי  של או

ו, לכל העתק באמור 48  בלעדי

ת כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום רו  (ה) היה השי

וסף סכום של 54 ו י ן - י ו די הנוטרי  המסמך בי

מי של מסמך - לו ר העתק צי  2. (א) אישו

ן 48  לעמוד הראשו

ד נוסף 5  לכל עמו

ר מי אחד, לכל אישו לו ותר מהעתק צי  (ב) אושרו במעמד אחד י

ן - ר הראשו שו  נוסף על האי

ן 17  לעמוד הראשו

י 5  לעמוד השנ

נות של תרגום - ר נכו  3. (א) אישו

ת שבנוסח המתורגם 154 ו נ ם הראשו לי  (ו) עד מאה המי

ם 122 לי ם נוספות או חלק מהן, עד אלף מי לי  (2) לכל מאה מי

ם נוספות או חלק מהן, מעל אלף לי  (3) לכל מאה מי

ת 60 ו נ ם הראשו לי  המי

ר אחד לאותו תרגום, לכל שו ותר מאי  (ב) ניתן במעמד אחד י

ן 48 ר הראשו שו ר נוסף על האי  אישו

- ה ״ כ ש ת אה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, ה ו ר צו שו  4. אי

- 2  965 ו

ן 179  (א) לחותם ראשו

תם נוסף 91  (ב) לכל חו

ואה, לבל ר אחד לאותה צו שו ותר מאי  (ג) ניתן באותו מעמד י

ר 54  אישו

וסף ו י אה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, י ו ו ר הצ שו ה אי  (ד) הי

 סכום של 54

ים 122 ני נמצא בחי ר שפלו שו  5. אי

 ם״ח החשכ״ה, עמי 63.
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 טור ב•
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים
 טור א׳

 השירות

ר שניתן בשבועה או בדרך אחרת - ר של תצהי שו אי  קבלה ו

ן 24 ו ר הראשו  (א) למצהי

ר נוסף 49  (ב) לבל מצהי

תו תצהיר, לבל ר אחד לאו ותר מאישו  (ג) ניתן במעמד אחד י

ר נוסף 48 שו  אי

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

ו עולה על נ ו נדרש לערוך את ההעדה אי  (א) אם הסכום שעלי
ם 782  56,800 שקלים חדשי

1 , 6 7 ם 7  (ב) עלה הסכום האמור על 56,800 שקלים חדשי

ן למקום ו ת הנסיעה ממשרדו של הנוטרי ו א צ ו  הכל נוסף על ה

 ההעדה וחזרה.

ון מוסמך הסכום שנקבע לפעולה בתעריף  כל פעולה אחרת שנוטרי

מלץ של לשכת מלי המו י נ  לעשות לפי בל דין, ושלא נקבע לה שכר המי

ן קביעה כאמור -  בתקנות אלה עורכי הדין, ובאי

 הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה

ן קביעה - 198  לה ביותר, ובאי

ון מוסמך לעשותן לפי בל דין, שלא לות שנוטרי ת פעו י  (א) עשי

ן ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל ו  במשרדו של הנוטרי

ן ת לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אי רו  השי

 לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 9,

ון ת הנסיעה ממשרד הנוטרי צאו  לפי הענין, ונוסף על הו

לות באותו הא מספר הפעו ת וחזרה - י רו  למקום מתן השי

 מעמד אשר יהא:

ן ו ת הנוטרי א י צ י נה או לחלק ממנה מ  (ו) לשעה הראשו

בו 397  ממשרדו ועד שו

ת שעה נוספת או לחלק ממנה 122  (2) לכל מחצי

נה ון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעו  (ב) נתבקש נוטרי

ת רו הא חלקו של כל מבקש שי די מספר בני אדם, י  אחת, בי

ת הנסיעה כאמור בפסקה (א) בחלקו צאו תו מעמד בהו  באו

רות באותו מעמד.  בסך כל מבקשי שי

רות, לשם ן את משרדו לפי הזמנת מקבל השי ו א הנוטרי צ  (ג) י

תה נתבקש לבצע לא בוצעה ת פעולה, והפעולה שאו י  עשי

ן זכאי לשכר במפורט ו הא הנוטרי ת בו, י ו י נן תלו  מסיבות שאי

ת הנסיעה ממשרדו של צאו  בפסקה (א^) ו־(2) וכן להו

ת וחזרה. רו עד למתן השי ו ה מי ן למקום שהי ו  הנוטרי
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 טור ב׳
 טור א׳ שיעור השכר

 השירות בשקלים חדשים

ת 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, ת בין השעו רו  10. ניתן השי

וסף לשבר שיעור של 50% מן ו י  למעט פעולה שבגדר פרט 9 - י

 השבר הקבוע בבל אחד מהפרטים ו עד 8״.

ן בין 272 ת הסבם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג ו) לחוק יחסי ממו מו  11. אי
ג 1973 ג-  בני זוג, התשל״

 ד׳ בטבת התשנ״ט (23 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  >חמ 6י3-12< נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 סייח התשל״ג, עמי 267; חתשנ״ה, עמי 136.

^ ו ד ג נ ת ה  הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, ב
 לצו ובבקשה לביטול)(שינויי סכומים), התשנ״ט-1998

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו,

דיעה לאמור: י מו ' (להלן - התקנות), אנ ו 9 98 ח- ״  בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ

ו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות, כדלקמן: ית המדד השתנ  שינוי סכומים ו. עקב עלי

 סכום האגרה

 (ו) אגרת בקשה(תקנה 2(בץ5» 823

 (2) אגרת הארכה(תקנה 7 (אץ 1)) 2,212

 אגרת הארכה (תקנה ד(אץ2))

נה 2,655 ם שנת הארכה ראשו  (א) לפני תו

יה 3,186 ם שנת הארכה שנ  (ב) לפני תו

ת 3,823 ם שנת הארבה שלישי  (ג) לפני תו

עית 4,588 ם שנת הארבה רבי  (ד) לפני תו

 (3) אגרת התנגדות (תקנה 3(א» - האגרה שנקבעה לענין סעיף 30 לחוק {

והלי הלשכה 554  ובתקנות נ

 (4) בקשה לביטול (תקנה 4) - כפל אגרת ההתנגדות כאמור בפסקה (3)

 לפי תקנה 103 לתקנות הלשכה 1,107

 ג׳ בטבת התשריט (22 בדצמבר 1998)

ד ר י א ל י  >חמ 3-2846) נ

 המנהלת הכללית של משרד המשפטים

 ק״ת התשנ״ח, עמי 996.

 256 קובץ התקנות 5945, י״ב בטבת התשריט, 31.12.1998



 הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)(תיקון), התשנ״ט-1998

י ותיעוד), שו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רי

דיע לאמור.• י מו ן - התקנות העיקריות), אנ ל ה ל ) י ו 9 8 8 - ט ד נ ש ת  ה

י במדד שפורסם לחודש ספטמבר 1998 לעומת המדד שפורסם לחודש מרס שינוי אגרות ו נ  1. עקב השי

ום ־32 לתקנות העיקריות, החל בי ה נוסח תקנות 2 עד 8,6 עד 21,20(א), 23 עד 30 ו הי  1998, י

 ז׳ בסיון התשג״ט (ו בדצמבר 1998), כמפורט להלן:

 אגרת תעודת
 רישום

: אגרות לפי תקנות הרישום  פרק שני

ם כלי טיס אגרה לפי סוג שו רי  ״2. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ו

 או משקל כלי הטיס במפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

 אגרות תעודות
 רישום לסחרן

 אגרת רישום
 שעבוד בפנקס

 אגרת הקצאת
 סימן רישום

538 

1,477 

2,951 

 כלי טיס עד 5,700

 מ־ 5,701 עד 45,000

 למעלה מ־45,000

ם לםחרן אגרה שו דת רי  3. סחרן או יצרן של בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעו

 של 29,510 שקלים חדשים.

, או  4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או תםיבתו

 המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 63 שקלים

 חדשיים.

ם לםחרן, ת רישו דו ת בעל כלי טיס, או מחזיק תעו ו  5. בעל כלי טיס או מי שעומד להי

ת לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 89 שקלים חדשים.  המבקש להקצו

 אגרה בעד תעודת
 כושר טיסה

: אגרות לפי תקנות התיעוד י ש י ל  פרק ש

תו דת כושר טיסה כמשמעו  6. (א) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעו

דושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט ד או בעד חי עו  בתקו.ה 68(1) לתקנות התי

 להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

1,051 

1,448 

2,376 

4,454 

8,855 

14,780 

37,042 

51,774 

 משקל כלי הטיס בק״ג

 בלי טיס עד 1,500

 מ־ 1,501 עד 3,600

 מ־ 3,601 עד 5,700

 מ־ 5,701 עד 20,000

 מ־ 20,001 עד 45,000

 מ־ 45,001 עד 100,000

 מ־ 100,001 עד 300,000

 למעלה מ־300,000

 ק ׳ת התשמ״ט, עמ׳ 234; התשנ״ח, עמי 780.
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תו דת כושר טיסה כמשמעו ) בעל דאון ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעו  (או

דושה אגרה של 525 שקלים חדשים. ד או בעד חי עו  בתקנה 68(1) לתקנות התי

 (ב) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה הע1לה על שנה, ישלם אחת

, אלא אם כן שילם באותה ( ו א ) ו  לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה כאמור בתקנת משנה (א) א

. ( ו א ) ו  שנה, שתחילתה ב־ ו באפריל, אגרה כאמור בתקנת משנה (א) א

דת כושר טיסה לבלי הטיס  (ג) בעל בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעו

 אגרה של 89 שקלים חדשים.״

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

ץ באמצעות המינהל, ו נת ח נת ישראל או של מדי טי של מדי נאו רו י ו ר פריט או  אישו

 ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 575 שקלים חדשים:

ת צאו ם בה - את מלוא ההו י י ו נ ר השי דה או אישו  (2) בעד הטיפול במתן התעו

א המינהל; דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת י צ ת שהו ו  הממשי

ם קבלת הדרישה. ן ו ם מי מי בוצע בתוך 30 י ם י  לשישה חודשים; התשלו

י בה, תהיה האגרה בשיעור ו נ ן זעיר או לשי ירו ו תה הבקשה למתן תעודה לאו  (ב) הי

ת האגרה הקבועה בסעיף קטן(א).  מחצי

ר פריט צו י ר י ר, תעודת יצרן חלקים או תעודת אישו צו י דת י  9. (א) המבקש מתן תעו

, ישלם - רוגאוטי י ו  או

 (ו) בעת הגשת הבקשה 575 שקלים חדשים:

א י צ ת שהו ו ת הממשי צאו דה - את מלוא ההו  (2) בעד הטיפול במתן התעו

נהל לתשלום באמור תוגש אחת לשלושה חודשים;  המינהל; דרישת המי

ם קבלת הדרישה. ו ם מי מי צע בתוך 30 י בו ם י  התשלו

 (ב) המחזיק בתעודה במפורט בסעיף קטן(א) ישלם אחת לשנה עד 31 בדצמבר,

 אגרה של 575 שקלים חדשים.

וחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של דת כושר טיסה מי  10. (א) המבקש מתן תעו

 427 שקלים חדשים.

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

 בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור, בעת הגשת בקשה למתן תעודת בושר טיסה או

 לחידושה, אגרה של 328 שקלים חדשים.

דה או חודשה לתקופה העולה על שנה, ישלם אגרה באמור בסעיף  (ג) ניתנה התעו

 6(ב).

ר אגרה א כלי טיס ישלם בעד מתן האישו צו י לי ר י ו ר כושר או  ו 1. (א) המבקש מתן אישו

 לפי משקל בלי הטיס במפורט להלן:

 ״אגרה ותשלום
 הוצאות למתן

 תעודת סוג
 ואישור פריט
 אווירונאוטי

 אגרה ותשלום
 הוצאות בעד מתן

 תעודת ייצור,
 תעודת יצרן

 ותעודת אישור
 ייצור פריט

 אווירונאוטי

 אגרת תעודת
 בושר טיסה

 מיוחדת

 אגרח אישור
 בושר אווירי

 ליצוא

 י׳׳!׳׳ האגרה בשקלים חדשים

751 

1,448 

2,980 

 עד 5,700

 מ־ 5,701 עד 45,000

 מעל 45,000
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 אגרת תג כושר
 אווירי ליצוא

א פרופלר או מנוע בלי טיס, ישלם בעד צו י לי ר י ו ו ר בושר א  (ב) המבקש מתן אישו

ר אגרה של 227 שקלים חדשים. שו  מתן האי

ם אחד, ישלם בעת ו א או מספר תגים בי צו י לי ר י ו  12. (א) המבקש מתן תג בושר או

ם אגרה של 620 שקלים חדשים. ו התגי  הגשת הבקשה למתן התג א

תו בתקנה 106 צר מקבוצה אי, במשמעו א של מו צו י לי ר י ו ר או שו  (ב) המבקש מתן אי

ד, למעט בלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 620 שקלים עו  לתקנות התי

 חדשים.

 אגרת רשיון
 למכון בדק

 אגרת רשיון
 מכ1ן הסמכה

 אגרת רשיון
 אחזקה עצמית

 אגרה שנתית

 אגרת אישור
 חותם מוסמך

נים ת לפי תקנות המכו ו ר ג : א  פרק רביעי

בו הגדר למכון בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה ן מכון בדק ו ו  13. המבקש מתן רשי

ן ישלם אגרה של ו  אגרה יטל 904 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשי

 751 שקלים חדשים.

בו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של ן מבון הסמבה ו ו . המבקש מתן רשי  4ו

ן ישלם אגרה של 676 שקלים ו  )620 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשי

 חדשים.

בו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה ת ו ן אחזקה עצמי ו  15. (א) המבקש מתן רשי

ון ם, ובעת הגשת הבקשה לבל הגדר נוסף ברשי  למתן הרשיון אגרה של 620 שקלים חדשי

 ישלם אגרה של 751 שקלים חדשים.

ן זעיר, ישלם המבקש בעת רו י ו ת לאו ן אחזקה עצמי ו תה בקשה למתן רשי  (ב) הי

ן אגרה של 277 שקלים חדשים. ו  הגשת הבקשה למתן הרשי

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

ון אחזקה ! המחזיק ברשי נו ו ם בעד בל הגדר שברשי  בדצמבר, אגרה של 620 שקלים חדשי

ן זעיר ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של 188 שקלים חדשים, והמחזיק רו י ו ת לאו  עצמי

ם בעד כל הגדר ר אגרה של 620 שקלים חדשי ון מכון הסמכה ישלם אחת לשנה כאמו  ברשי

, ב־ 1 באפריל, אגרה כאמור בתקנות 3ו , אלא אם בן שילם באותה שנה, שתחילתה' נו ו  שברשי

 14 ו־15.

ר לעובד מבון הבדק כחותם מוסמך שו ן בדק, המבקש מתן אי ן מכו ו  17. מחזיק ברשי

ר אגרה של 89 שו נים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האי  כאמור בתקנה 19 לתקנות המכו

 שקלינז חדשים.

 אגרת רשיון
 עובד טיס

 ותעודה רפואית

נות ו : אגדות לפי תקנות הרשי י ש י מ  פרק ח

ן טייס ו , למעט מתן רשי רו ו הגדר סוג אחד או אישו ב ן עובד טיס ו ו  18. (א) המבקש רשי

ם או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של ן מקפל מצנחי ו  מתלמד, רשי

 373 שקלים חדשים.

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

 של 49 שקלים חדשים.

ב בבדיקה רפואית י ן הדרכה, החי ו ן עובד טיס למעט רשי ו  (ג) המחזיק ברשי

אית התקופתית אגרה של 173 שקלים חדשים: דה הרפו  תקופתית ישלם בעת קבלת התעו
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ם, יב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשי ת חי ו נ ו  עובד טיס אשר לפי תקנות הרשי

ו שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה ו דה אגרה של ב  ישלם בעת מתן התעו

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

א מעל גיל 40, ישלם הו ן טיס פרטי ו ו  (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג), המחזיק ברשי

 בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של 138 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם

 באותה שנה, שתחילתה ב־ ו באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן(א).

, ישלם בעת הגשת הבקשה רו שו או אישו דו ן טייס מתלמד, חי ו  (ה) המבקש רשי

 אגרה של 23 ו שקלים חדשים.

, ישלם בעת רו שו או אישו דו ן טכנאי לבדק בלי טיס, חי ו  (0 (ו) המבקש מתן רשי

 הגשת הבקשה אגרה של 73 ו שקלים חדשים.

, ישלם רו שו או אישו דו ן טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל, חי ו  (2) המבקש מתן רשי

 בעת הגשת הבקשה אגרה של 89 שקלים חדשים.

ר ישלם אחת לשנה, עד 31 י ו ון תדריבן טיס או קצין מבצעי או  (ז) המחזיק ברשי

 בדצמבר, אגרה של 75 שקלים חדשים. ^

ם ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר, אגרה של 123 ון מקפל מצנחי  (ח) המחזיק ברשי

 שקלים חדשים.

ן מדריך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 165 ו שו של רשי דו  (ט) המבקש חי

 שקלים חדשים.

ו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של נ ו  19. עובד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברשי

 165 שקלים חדשים.

רו ישלם בעת הגשת שו ן או אי ו  20. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רשי

ם כמפורט להלן:  הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשי

 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרשיון מעשית

ן זעיר 328 188 165 89 רו י ו  (1) טייס פרטי או טייס או

 (2) טייס מסחרי 620 448 302 113

ר 1,425 1000 302 113 י ו  (3) טייס לתובלה בנתיבי או

-
113 -  (4) טייס דאון 149

וט טיס 620 448 302 113  (5) נו

 (6) טבנאי טיס 620 448 302 113

- 165 - ו טלפון 188  (7) אלחוטן טיס לרדי

165 302 - - ר י ו  (8) קצין מבצעי או

- 302 - - רית י ו  (9) מפקח תנועה או

 (10) טכנאי לבדק כלי טיס

 סוג 2 או ו 113 בעד בל שלב בבחינה או חלק מ!

 (11) טכנאי לבדק בלי טיס סוג 2 מוגבל או

 אגרת הגדר
 נוסף

 אגרת בחינות
 למתן רשיון

 עובד טיס

 סוג 1 מוגבל 113 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו.
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 בחינה בחינה
 בחינה מעשית בחינה עיונית
 סוג הרשיון מעשיה חלקית עיונית חלקית

ם בכיר ם או מקפל מצנחי  (12) מקפל מצנחי

 עם הגדר אחד - - 165

- 3 0 ן טיס - - 2 עי די  (13) הדריבן מו

 (14) מדריך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד 227 - 165

ת הכרוכות צאו שא הנבחן בהו י  (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי סעיך קטן(א) י

 בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.״

 ״21. ׳:א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים להלן או אגרת בחינה

ט למתן הגדר ר ן פ מ ם כ ת על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשי ו י כו דוש הז  חי

 להלן:

 בחינה עיונית
 ^ סוג חהגדר בחינה מעשיה בחינה עיונית חלקיח

ת א׳ בי, ג׳ ו־די), ו צ קבו ) ן ו ר י ו ו  (ו) הנדר א

ן זעיר ו ר י ו או  ררטורקרפט ו

ם רי  (2) הנדר מכשי

 (3) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ

 (4) הגדר חקלאי

 (5) הגדר מאמן טיס נוסף

ת נוסף רי י ו  (6) הגדר פיקוח על תנועה או

ם נוסף  (7) הגדר מקפל מצנחי

ת רי י ו  (8) הגדר מאמן מפקח על תנועה או

ן טיס עי די  (9) הגדר מאמן תדריכן מו

 (10) הגדר טכנאי בדק בלי טיס סוג ו או סוג 2 113 בעד בל שלב או חלק ממנו.

י 165״ נ ו י  (11) ערר על מבחן ע

ה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה אגרת חעודת י ו נ דושה או שי יר, חי ו ת או ו ו דת צ  ״23. המבקש מתן תעו

י י י ו א ת ו ו  )של 89 שקלים חדשים. צ

89 165 227 

113 302 302 

- 165 302 

- 165 448 

- 165 227 

- 302 302 

- 165 -
- 302 165 

- 165 165 

לות בזמן טיסה, ישלם בעבור אגרת בדיקת רות פעו ו בדיקת כשי ם א ן צבעי רו ו ו  24. הנבדק בדיקת עי

 הבדיקה אגרה של 173 שקלים חדשים. עיוורון צבעיב
 1 1 או כשירות

 בזמן טיסה

י ו ש י ר : אגרות״ל&י חוק ה  פרק שישי

ן הפעלה מבצעי ישלם אגרת רשיון ו ן הפעלה מסחרי והמבקש מתן רשי ו  25. (א) המבקש מתן רשי

י י 1 7 ״ 3 רים המפורטים להלן: " עו  בעת הגשת הבקשה אגרה בשי
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 האגרה בשקלים חדשים
 רשיון הפעלה רשיון הפעלה

 סוג מפעיל בלי הטיס מסחרי מבצעי

 (ו) מפעיל בלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 5,350

 (2) מפעיל בלי טיס בטיסות סדירות בישראל 801 801

ת ו י נ  (3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מו

ר בישראל 538 538 י ו  או

ות ובהוראת טיס 538 538  (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאי

 (5) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק 277 277

ה 5,350  (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שבר מישראל ואלי

ם 138 138 רי עי ם ז י נ ו ר י ו  (7) מפעיל או

נן  (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות (ו) עד (7) אי
ו 801 801  חלות עלי

ת לעיל, ישלם המבקש אגרה בעבור כל אחד ו י ו תה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנ  הי

 מהסוגים המבוקשים.

רים אלה: עו ון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשי יק ברשי  (ב) המחז

 סוג מפעיל כלי הטיס האגרה בשקלים חדשים

 (1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 5,350

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 1,598

ר בישראל 1,051 י ו ת או ו י נ  (3) מפעיל בלי טיס בטיסות של מו

ות ובהוראת טיס 1,051  (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאי

 (5) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק 538

ה 5,350  (6) מפעיל בלי טיס בטיסות שכר מישראל ואלי

ם 277 רי עי ם ז י נ ו ר י ו  (7) מפעיל או

ו 1,051 נן חלות עלי  (8) מפעיל בלי טיס שפסקאות (ו) עד (7) אי

P  (ג) אגרה באמור בסעיף קטן (ב) תשולם בבל שנה עד 31 בדצמבר אלא אם כ

 שולמה באותה שנה אגרה באמור בסעיף קטן(א).

ן להשכרת כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 89 . ו  26. (א) המבקש רשי

 שקלים חדשים.

ן להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה של ו יק ברשי  (ב) המחז

 89 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם אותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור

 בסעיף קטן(א).

ות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור מי נלאו ר טיסות שכר בי שו  27. (א) המבקש אי

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

 כמפורט להלן:

 אגרת רשיון
 השכרה

 אגרה לאישור
 טיסות שכר
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 מספר הטיסות האגרה בשקלים חדשים

 ן עך 5 1,076

׳2 ו 53ו ד 0 6 ע -  מ

4 ׳ 5 7  מ־ 11 עד 30 7

 למעלה מ־30 9ל6׳ל

ת בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור ו י ר טיסות שכר פנים ארצ שו  (ב) המבקש אי

 לפי תקנות טיסות שבר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות

 במפורט להלן:

 מספר הטיסות האגרה בשקלים חדשים

 ו עד 5 165

 מ־6 עד 10 328

 מ־ 11 עד 30 650

 מעל 30 1,125

 (ג) האגרה לפי סעיף זה תשולם במועדים אלה:

.  (1) עם הגשת הבקשה - 10% מסכום האגרה:

ת ו נ נה או במהלך חמש הטיסות הראשו ע הטיסה הראשו צו  (2) לפני תחילת בי

- 90% מסכום האגרה.

ן הפעלה למארגן טיסות שבר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של אגרת רשיון ו  28. (א) המבקש רשי

י ג ר א  2,274 שקלים חדשים. מ

ת בשיעור ן הפעלה למארגן טיסות שבר ישלם אגרה שנתי ו  (ב) המחזיק ברשי

 המפורט בסעיף קטן(א) עד 31 בדצמבר אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־1

 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן(א).

 פרק שביעי: אגרות שונות

ן מאלו המפורטים בתקנות אלה או תעודה רפואית אגרת כפל ו  29. (א) המבקש כפל תעודה או רשי

 בשפד האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 89 שקלים חדשים. תעודה רפואית
 1 1 באנגלית או

ם אגרת עיון ו ש י ר ני בפנקס והמבקש העתק מאושר מ ן ברישום כלי טיס פלו י  (ב) המבקש לעי

 כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 26 שקלים חדשים.

, ישלם אגרת רשיון ו 975 ת מנחתים כאמור בתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה- ו נ ו  30. בעד רשי
ת ח נ  המבקש אגרות במפורט להלן: מ

ן ו ן מנחת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשי ו  (ו) המבקש מתן רשי

 אגרה של 448 שקלים חדשים;

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

ן אגרה של 254 שקלים חדשים: ו  הרשי

נתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן ן מנחת חקלאי עו ו  (3) המבקש מתן רשי

ן אגרה של 138 שקלים חדשים: ו  הרשי
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ן אגרה ו ן מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשי ו  (4) המבקש רשי

 של 138 שקלים חדשים-,

רים עו ת בשי ן מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתי ו יק רשי  (5) המחז

 המפורטים בפסקאות (1) ו־(2);

ת בשיעור המפורט בפסקה(4); ן מנחת זעיר ישלם אגרה שנתי ו יק רשי  (6) המחז

 האגרה כאמור בפסקה זו תשולם בכל שנה עד 31 בדצמבר, אלא אם כן שולמה

 האגרה באותה שנה שתחילתה ב־1 באפריל.״

דת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס),  ״אגרת תעודת 32. (א) המבקש מתן תעו

, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 751 שקלים חדשים. -977ו ז ׳ ש התשל׳ ע  י

ץ כאמור בתקנה 5 ו די מדינת ח  (ב) המבקש הכרה בתעודת רעש שניתנה על י

 לתקנות האמורות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 149 שקלים חדשים.״

 כ״ז בכסלו התשנ״ט (16 בדצמבר 1998)

ם ל נ ג נ ט ל ו ח  (חמ 520-ג) נ

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
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