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 תקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביעוע), התש״ס-2000
» 

, ולפי סעיף 108 י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-1978

 לחוק בתי המשפט, התשמ״ד-984ד/ אני מתקין תקנות אלה;

נ - בטלה.  ביטול תקנה 6ג 1. תקנה 36 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע), התשל״ח-1978

 י״ז באייר התש״ס (22 במאי 2000)

ף ב י י ל י ן ס ו  (חמ 3-218) י

 עזר המשפטים

 סייח התשל״ח, עמי 61-, התשמ״ג, עמי 78.
 ם״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ח, עמי 182.

 ק״ת התשל״ח, עמי 1600; התשמ״ז, עמי 1238.

 ״רווח והפסד
 מניירות ערך

 הנסחרים בבורסה

 תקנות מם הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעות

ץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתם החייבת)(תיקון),  חו

 התש״ם-2000

(להלן - הפקודה), ובאישור ועדת י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 130א לפקודת מס הכנסה

 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות
(להלן - 2  בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתם החייבת), התשמ״ו-1986

 התקנות העיקריות), יבוא:

 5. (א) על הכנסה שהיא רווח ריאלי מניירות ערך ועל הפסד ריאלי

 מניירות ערך יחול סעיף 6 לחוק התיאומים, בשינויים המחויבים; לענין

 הוראה זו -

 ״תמורה״ - כמשמעותה בסעיף 6 לחוק התיאומים ואולם במקום הםיפה

 המתחילה במילים ״והכל כשהיא מתואמת״ יקראו ״כשהיא לפי ערכה

 בדולרים ביום המכירה לפי שער הדולר באותו יום•,״

 ״מחיר מקורי מתואם״ - המחיר המקורי של נייר הערך כמשמעותו

 בחלק ה׳ לפקודה, כשהוא בערכו בדולרים ביום הרכישה, לפי שער

 הדולר באותו יום ואולם לגבי גייר ערך שנרכש עד ליום המעבר, למעט

 נייר ערך חריג - ערכו של נייר הערך בדולרים ביום המעבר או במועדי

 מוקדם יותר, כפי שיקבע הנציב בכללים: לענין זה -

 ״נייר ערך חריג״ -

 (1) נייר ערך שנרכש על ידי בעליו קודם שנרשם למסחר בבורסה

 והרישום היה לאחר יום המעבר;

 (2) נייר ערך שאילו נמכר ביום המעבר, במכירתו לא היה חל

 פטור ממס לפי צו מם הכנסה (פטור ממס על רווח הון במכירת

;  מניות), התשמ״ב-1981ג

 החלפת תקנה 5

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 963; התשמ״ז, עמי 1222.

 ק״ת התשמ״ב, עמי 265; התשנ״ה, עמי 1305.
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 (3) נייר ערך שנרכש בשנת המם 1999;

 ״יום המעבר״ - יום כ״ב בטבת התש״ם (31 בדצמבר 1999).

 (ב) (1) תאגיד שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו חדלו לחול

 עליו תקנות אלה, יראוהו כאילו מכר את נייר הערך לפי ערכו

 באותו מועד;

 (2) הוראות פסקה (ו) לא יחולו לגבי תאגיד שבמועד כאמור

 חל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים:

 (3) תאגיד שהיה ברשותו נייר ערך במועד שבו החלו לחול

 עליו תקנות אלה, ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו

 בתום שנת המס שבה לא חלו עליו התקנות או מועד מוקדם

 יותר כפי שיקבע הנציב בכללים;

 (4) הוראות פסקה (3) לא יחולו לגבי גייר ערך שנרכש על ידי

ד ע  התאגיד קודם לרישומו למסחר בבורסה ולגבי נישום ש

 המועד כאמור בפסקה (3) חל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים;

 לענין זה, ״נייר ערך״ - למעט מניות שבמכירתם חל סעיף 101(א)

ת מכירתם בחר בעליהן לחזור מהבקשה ע ש ב  לפקודה, ובלבד ש

 כאמור באותו סעיף.״

 2. תחילתה של תקנה 1 ביום כ״ג בטבת התש״ם (ו בינואר 2000) (להלן - יום תחילה

 התחילה).

 3. (א) לגבי נייר ערך שנרכש על ידי בעלו לאחר רישומו למסחר בבורסה ולפני יום הוראות מעבר

 התחילה (להלן - נייר ערך קיים) -

 (ו) ייחשב במחירו המקורי המתואם - ערכו בדולרים בבורסה ביום המעבר,

 לפי שער הדולר באותו יום:

 (2) על אף האמור בתקנה 5 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה,

 היה הפסד ריאלי מנייר ערך קיים כאשר לנישום היה רווח פטור בשל אותו נייר

 או היה רווח ריאלי מנייר ערך קיים, כאשר לנישום היה הפסד מחושב מאותו

 נייר - לא ייכלל נייר כאמור בחישוב הרווח הריאלי מניירות ערך או בחישוב

 ההפסד הריאלי מניירות ערך, לפי הענין, ויחולו הוראות אלה:

 (א) הפסד ריאלי מנייר ערך קיים כאמור, יקוזז תחילה כנגד הרווח הפטור

 מאותו נייר, ויתרת ההפסד הריאלי מנייר זה תופחת מהרווח הריאלי

 מניירות ערך או תצורף להפסד הריאלי מניירות ערך, לפי הענין, בפי

 שחושב לפי סעיף 6 לחוק התיאומים: היה הרווח הריאלי מניירות ערך

 לאחר הפחתה כאמור סכום שלילי - יראוהו כהפסד ריאלי מניירות ערך

 לענין סעיף 6(1x1) לחוק התיאומים.

 (ב) מהרווח הריאלי מנייר ערך קיים כאמור, יקוזז תחילה הפסד מחושב

 מאותו נייר עד לסכום הרווח הריאלי ממנו, ויתרת הרווח הריאלי מנייר

 כאמור לאחר הקיזוז, תצורף לרווח הריאלי מניירות ערך או תופחת

 מההפסד הריאלי מניירות ערך, לפי הענק, כפי שחושב לפי סעיף 6 לחוק

 התיאומים: היה ההפסד הריאלי מניירות ערך לאחר ההפחתה כאמור

 סכום שלילי - יראוהו ברווח ריאלי מניירות ערך לענין סעיף 6(זץ1) לחוק

 התיאומים: לענין פסקה זו -

6 2  קובץ התקנות 6038, ב״ו באייר התש״ם, 31.5.2000 3



 ״רווח ריאלי מנייר ערך קיים״ או ״הפסד ריאלי מנייר ערך קיים״ - ההפרש

 שבין התמורה מנייר הערך הקיים לבין מחירו המקורי המתואם, כשהוא

 חיובי או שלילי, לפי הענין:

 ״הרווח הפטור״ או ״ההפסד המחושב״ - ההפרש שבין ערכו בבורסה של

 נייר הערך הקיים בדולרים ביום המעבר לבין ערכו בדולרים בתום שנת

 המס שבה נרכש ולגבי נייר ערך שהוא מניית שליטה - לבין ערכו בדולרים

 ביום שנחשבה למניית שליטה, לפי שער הדולר בכל אחד מן הימים

 כשהוא חיובי או שלילי, לפי הענין.

 (ב) לגבי מניה שנרכשה על ידי בעליה לפני רישומה למסחר בבורסה ולפני יום

ק התיאומים כך שבמקום ״מועד הבסיס״.יבוא ״יום ו ח ל x 0  התחילה, יקראו את סעיף 2) 6

 המעבר״.

ל -  (ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו ע

 (ו) נישום שבשנת המס 1999 חל עליו סעיף 6 לחוק התיאומים;

 (2). גייר ערך כהגדרתו בפסקאות(2) או(3) להגדרה ״נייר ערך חריג״ שבתקנה

 5(א) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה.

 ט״ז באדר ב׳ התש״ס (23 במרס 2000)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1298) א

 שר האוצר

 תקנות מם הכנסה (ניכוי הועאות מסוימות)(תיקון), התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה), ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

2 (להלן -  תיקון תקנה ו 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל״ב-1972

 התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״עיסוק״ יבוא:

 ״״מקום עיסוק״ - מקום שבו מנהל הנישום, דרך קבע, את עיסוקו-,

 ״בעל שליטה״ - בהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;

 ״אזור״ - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה.״.

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות -

 (ו) בדישה, במקום ״בפסקאות (ו) עד (5)״ יבוא ״בפסקאות (ו) עד (6)״;

 (2) במקום פסקה (1) יבוא:

 ״כיבוד (1) 0/><80 מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של

 הנישום: לענין זה, ״כיבוד קל״ - שתיה קרה או חמה, עוגיות

 וכיוצא באלה״;

 (3) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״הוצאות לינה (2א) (א) י הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור,

ר ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על הסכומים ק י ת ב ח י ר 1 >  ו

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1337: התשנ״ז, עמי 878.
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 הנקובים בפסקה (2ץבץ1ץב) כשהוא מחושב בשקלים

 חדשים לפי השער היציג של הדולר כפי שפורסם לאחרונה

 לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות שהוציא נישום ללינה

 במקום המרוחק פחות מ־ססו קילומטרים ממקום מגוריו או

 ממקום עיסוקו העיקרי, לא יותרו בניכוי, זולת אם שוכנע

 פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית לייצור ההכנסה של

 הנישום.

 (ב) על אף האמור בפסקה (3), יותרו בניכוי הוצאות

 שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה

 המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה (א) לעיל.

 (ג) הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא

 הנישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום עיסוקו.״;

 (4) אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״הוצאות ביגוד (6) 80% מההוצאות שהוציא נישום לרכישת ביגוד בעבורו או

 בעבור עובדו, ואולם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי

 עבודה - יותרו ההוצאות כאמור במלואן: בפסקה זו, ״ביגוד״ -

 בגדים, לרבות נעליים, שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים בהם

 אחד מאלה:

 (1) ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של

 הנישום:

 (2) על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.״.

 3. תקנה 2א לתקנות העיקריות - בטלה. ביטול תקנה 2א

 4. בתקנה 2ב לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 2ב

 (ו) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(א) לא יותרו בניכוי הוצאות בשל החזקת טלפון שאינו נייד במקום מגוריו

ל בעל שליטה בנישום, זולת אם הוכיח הנישום או בעל  של הנישום או ש

 השליטה בנישום, להנחת דעתו של פקיד השומה, בי בית המגורים משמש את

 עיקר עסקו או משלח ידו של הנישום; הוכיח כאמור, יחולו הוראות אלה:

 (1) היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום שאינו עולה על 8,000 ו שקלים

 חדשים לשנה, יותר בניכוי הסכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הטלפון

ל 800,ו שקלים חדשים, לפי  או חלק הוצאות החזקת הטלפון העולה ע

 הנמוך:

 (2) היו הוצאות החזקת הטלפון בסכום העולה על 18,000 שקלים

 חדשים - יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 3,600 שקלים חדשים:

 (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי נישום או בעל שליטה בנישום

 אשר מקום מגוריו שימש את עיקר עסקו או משלח ידו של הנישום בחלק משנת

 המם, יראו את הוצאות החזקת הטלפון שאינו נייד שהוציא הנישום בשנת המס

 כשהם מוכפלים בשיעור השימוש כהוצאות שהוציא הנישום בשנת המם בשל

 החזקת טלפון לענין תקנת משנה (א) ויקראו את הסכומים הנקובים בה כאילו

 הם מוכפלים בשיעור השימוש: לענין זה, ״שיעור השימוש״ - היחס שבין מספר

 החודשים שבהם מקום המגורים שימש את עיקר עסקו של הנישום ל־2ו.״:
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 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״שביצע נישום ממקום מגוריו״ יבוא ״לחוץ לארץ,

 שביצע נישום ממקום מגוריו שאינו משמש את עיקר עסקו״.

לה 5. תקנות אלה יחולו לגבי הוצאות שהוצאו החל ביום ב׳׳ג בטבת התש״ס (ו בינואר  תחו

.(2000 

 ל׳ באדר א׳ התש״ם (7 במרס 2000)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-168) א

 שר האוצר

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרבי השקעת ההין, הקרנות וההתחייבויות

 של מבטח)(תיקון), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א- 1981 י, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3(ג) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרבי השקעת ההון, הקרנות

- 2  וההתחייבויות של מבטח), התשמ״ז-986ו

 (1) בפסקה (1), במקום ״50%״ יבוא ״40%״;

 (2) בפסקה (2) -

 (א) ברישה, במקום ״50%״ יבוא ״600/0״;

 (ב) בפסקת משנה (א), במקום ״15%״ יבוא ״25%״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז באייר התש״ס (1 ביוני 2000).

 י״ט באייר התש״ס (24 במאי 2000)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1087) א

 שר האוצר

 ם״ח התשמ״א, עמי 208.

 ק״ת התשמ״ז, עמי 244; התשנ״ב, עמי 655; התשנ״ט, עמי 522.

ת הפקודה)(מם׳ 2) (תיקון), התש״ם-2000 ל ו ח ת ־ י א ) י ט ו ח ל א  עו הטלגרף ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב-1972',

 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו,הטלגרף האלחוטי (אי־תחולת הפקודה) (מם׳ 2), התשמ״ב-1982/

 בפסקה (ו) -

 (1) אחרי פסקת משנה (ט) יבוא:

 ״(י) הפועלים בתוך פס התדרים 2457-2418 מה״צ, לפי תקן אירופאי £78־1

 440 300, הכוללים משושה מוכללת, אשר הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט

 ק\611, ברמת שידורי שווא בתוך פס התדרים 1000-30 מה״צ שאינה עולה על

 54- דב״מ בתחום של 100 קה״צ;

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמי 506; התשנ״ד, עמ׳ 47.

 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 525; התש״ן, עמי 568; התשנ״ה, עמי 582; התשנ״ו, עמי 311 ועמי 941; התשנ״ז, עמי 200;

 התשנ״ח, עמי 316.
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ל מערכת  (יא) המיועדים לקביעת מיקום באמצעות קליטוז שידורי לוויינים ש

 קביעת מיקום גלובלית (GPS) והפועלים בתוך פס התדרים 1232.60-1222.60

 מה״ץ או 1580.42-1570.42 מה׳׳ץ;

 (יב) המיועדים לשמש במיקרופונים או כמכשירי אינטרקום, הפועלים בתוך

 פס התדרים 806-794 מר״ץ, אשר הםפקם הממוצע אינו עולה על 10 מיליוואט,

 ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה שנוסחה ״אין להפעיל התקן זה במרחק

 הקטן מ־500 מטרים ממיתקן צבאי״;

 (יג) המיועדים לשמש כמערכות מצוקיה בהספק זעיר, הפועלים בתוך פס

 התדרים 924.800-922.360 אשר הםפקם אינו עולה על 150 מיליוואט והספקם

 הממוצע אינו עולה על 40 מיקרוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה

 בנוסח המפורט בפסקת משנה (יב);

 (יד) המיועדים לשמש בתגי זיהוי אלקטרוניים, הפועלים בתוך פס התדרים

peak) 13.567-13.553 מה״ץ, אשר עוצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי 

 envelope magnetic field) שלהם אינה עולה על 42 ד״ב מיקרואמפר למטר

 (dBua/m), והכל לפי המלצה CEPT/ERC370-03 מיום 2 באוגוסט 1999;

 (טו) המיועדים, באמצעות קליטה בלבד, לגילוי אותות המשודרים על ידי

 מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב והפועלים בתוך פס התדרים

 10.55-10.50 גה״ץ, 24.2-24.1 גה״ץ, 36.0-33.4 גה״ץ, 11.7-11.4 גה״ץ, 770-300

 טרה־הרץ או בתדרים 24.07, 24.11 ו־24.19 גה״ץ.״;

 (2) בסופה יבוא:

 ״בפסקה זו -

;peak envelope power - ״הספק״ 

;mean power - ״הספק ממוצע״ 

;assigned frequency band - ״פס תדרים״ 

,equivalent isotropically radiated power - "e.i.r.p" 

 כמשמעותם בתקנות הרדיו(Radio Regulations), שמפרסם האיגוד הבין־לאומי

 לתקשורת (International Telecommunication Union), המופקדות לעיון הציבור

 בספריית משרד התקשורת בירושלים ובמשרדי אגף ניהול ספקטרום ורישוי

 תדרים בתל אביב.״.

 י״ב באייר התש״ס (17 במאי 2000)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ מ 3-1504) ב ח ) ^ 

 שר התקשורת

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT); European Radio-

communications Committee (ERC). 

א יחול עליהם),  עו פיעוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק ל

 התש״ם-2000

9 לחוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ״ט-1989י ־  בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 6(ב) ו

 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 ם״דו התשמ״ט, עמי 20: התשנ״ט, עמי 113.
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 הגדרות 1. בצו זה -

 ״נכס״ - עצי פרי ויבוליהם בטרם נאספו ועצי פרי הדר ויבוליהם בטרם נאספו;

 ״ביטוח אסונות טבע״ - ביטוח נכס מפגי אירועי אקלים ופגיעת מחלות ומזיקים:

׳ ובן ענבי יין

2  ״פרי״ - פירות כהגדרתם בחוק מועצת הפירות(ייצור ושיווק), התשל״ג-3ד19

 וזיתים מזנים סוריים:

 ״פרי הדר״ - כהגדרתו בפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 51940;

 ״שטח מטע שבבעלות המבוטח״ ו״שטח״ - לרבות שטח מטע שבהחזקתו או ברשותו של

 המבוטח.

 אי תחולת החוק 2. החוק לא יחול על סוג נכס שקיים לגביו ביטוח אסונות טבע שהמבטח בו הוא הקרן,

 לפי חוזה ביטוח שאישרו שר האוצר ושר החקלאות, ובלבד שמתקיימים לגבי הביטוח

 האמור כל התנאים האלה:

 (ו) אוצר המדינה משתתף בתשלום 80% מפרמיית הביטוח;

• א ו  (2) המבוטח זכאי לפיצוי בשל נזק שנגרם לנכס שהוא יבול רק אם הנזק ה

 בשיעור העולה על 40% של היבול המבוטח מאותו מין פרי בשטח המטע שבבעלות

 המבוטח-, ואולם אם השטח הניזוק גדול מ־50 דונם, נקבעת הזכאות לפיצוי כאמור

 בהתייחס לשטח הניזוק בלבד;

 (3) שיעור ההשתתפות העצמית של מבוטח הוא -

 (א) בנזק לנכס שהוא יבול - 30% מסך היבול המבוטח מאותו מין פרי בשטח

 המטע שבבעלות המבוטח: ואולם אם השטח הניזוק גדול מ־50 דונם, נקבע

 שיעור ההשתתפות העצמית כאמור בהתייחס ליבול המבוטח בשטח הניזוק

 בלבד;

 (ב) בנזק לנכס שהוא עצים - 20% משטח המטע שבבעלות המבוטח או 10

 דונם, לפי הנמוך מביניהם;

 (4) לגבי עצי פרי ויבוליהם בטרם נאספו - חוזה הביטוח הוסכם בין הקרן לבין

 מועצת הפירות(ייצור ושיווק) או מועצת הזיתים או המועצה לגפן היין בישראל, לפי

 הענין;

 (5) הנכס מבוטח מפני נזקי טבע בקרן או אצל מבטח אחר כמשמעותו בחוק הפיקות

 על עסקי ביטוח, התשמ״א- 1981".

 תוקף 3. תוקפו של צו זה עד יום כ״א בטבת התשם״ה (2 בינואר 2005).

 י״א באייר התש״ם (16 במאי 2000)

 (חמ 3-3013)

ן ו ר ו ם א י י ט ח ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר שר החקלאות ופיתוח הכפר

 2 סייח התשל״ג, עמי 310.

 3 עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 179.

 4 סייח התשמ״א, עמי 208.
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 הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לעו, בהתנגדות

 לצו ובבקשה לביטול)(שינויי סכומים)(מס׳ 2), התש״ם-2000

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

 בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ״ח-998ו' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב השינוי במדד, יהיו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות החל ביום בייט בםיון שינוי סכומים

 התש״ם (2 ביולי 2000) כדלקמן:

 סכום האגרה

 בשקלים חדשים

 (ו) אגרת בקשה(תקנה 2(בץ5» 829

 (2) אגרת הארכה(תקנה 7(אץ1» 2,227

- ((2x107 תקנה) אגרת האריכה 

 (א) לפני תום שנת הארכה ראשונה 2,672

 (ב) לפני תום שנת הארכה שניה 3,206

 (ג) לפני תום שנת הארכה שלישית 3,847

 (ד) לפני תום שנת הארכה רביעית 4,617

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

 לחוק ובתקנות נוהלי הלשכה 557

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

 לפי תקנה 103 לתקנות הלשכה 1,114

 י״ג באייר התש״ס (18 במאי 2000)

ר ו ה ג מ ל  (חמ 3-2846) ש

ל משרד המשפטים  המנהל הכללי ש

 ק״ת התשנ״ח, עמי 996: התש״ס, עמי 129.

 הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד)(מס׳ 2), התש״ס-2000

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד),

(להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור: י  התשמ״ט-1988

 1. עקב השינוי במדד שפורסם לחודש מרס 2000 לעומת המדד שפורסם לחודש ספטמבר שינוי אגרות

 ^^1999, יהיה נוסח תקנות 2 עד 6, 8 עד 20, ו2(א), 23 עד 30 ו־32 לתקנות העיקריות, החל ביום

 ^^כ״ן באייר התש״ם (1 ביוני 2000), כמפורט להלן:

 ״פרק שני: אגרות לטי תקנות הרישומ

ת ד ו ע  2. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום כלי טיס אגרה לפי סוג אגרת ת
מ ו ש י  או משקל כלי הטיס כמפורט להלן: י

 משקל כלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 כלי טיס' עד 5,700 563

־ 5,701 עד 45,000 1,543  מ

 למעלה מ־45,000 3,084

6 2 9 

 ק״ת התשמ״ט, עמי 234: התש״ס, עמי 199.
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 3. סחרן או יצרן של בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן אגרה

 של 30,840 שקלים חדשים.

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

 המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 66 שקלים

 חדשים.

 5. בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל בלי טיס, או מחזיק תעודות רישום לסחרן,

 המבקש להקצות לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 93 שקלים חדשים.

 טרק שלישי: אגרות לטי תקנות התיעוד

 6. (א) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו

 בתקנה 68(ו) לתקנות התיעוד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, כמפורט

 להלן:

 האגרה בשקלים •חדשים

1,099 

1,513 

2,483 

4,655 

9,254 

15,446 

38,711 

54,107 

 משקל בלי הטיס בק״ג

 כלי טיס עד 1,500

־ 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  מ

 למעלה מ־300,000

ת ו ד ו ע  אגרות ת

 רישום לסחרן

 אגרת רישום

ד בפנקס ו ב ע  ש

ת א צ ק  אגרת ה
 סימן רישום

ת ד ו ע ד ת ע  אגרה ב

 בושר טיסה

 (א1) בעל דאון ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו

 בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד או בעד חידושה אגרה של 548 שקלים חדשים.

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

 לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה כאמור בתקנת משנה (א) או(א1), אלא אם כן שילם באותה

1 באפריל, אגרה כאמור בתקנת משנה (א) או(א1).  שנה, שתחילתה ב־

 (ג) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר טיסה לכלי הטיס

 אגרה של 93 שקלים חדשים.״

 8. (א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג, תוספת או תעודת

 אישור פריט אווירונאוטי של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות המינהל|

 ישלם -

 (1) בעת הגשת הבקשה 601 שקלים חדשים:

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה או אישור השינויים בה - את מלוא ההוצאות

 הממשיות שהוציא המינהל; דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת

 לשישה חודשים: התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

 (ב) היתה הבקשה למתן תעודה לאווירון זעיר או לשינוי בה, תהיה האגרה בשיעור

 מחצית האגרה הקבועה בסעיף קטן(א).

 ״אגרה ותשלום
ת למתן ו א צ ו  ה

ת סוג ד ו ע  ת
 ואישור פריט

 אווירוגאוטי
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 ייעור פריט

 אווירונאוטי

 9. (א) המבקש מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים או תעודת אישור ייעור פריט אגרה ותשלום
ד מתן ע ת ב ו א צ ו < ל _ ה י ט ו א נ ו ר י ו ו  א

ת ייצור, ד ו ע  י ת

ר ו ש י ^ ע ת " : ם י ש ד ם ח י ל ק 0 ש 0 ה ו ש ק ב ת ה ש ג ת ה ע ) ב ו ) 

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה - את מלוא ההוצאות הממשיות שהוציא

 המינהל; דרישת המינהל לתשלום באמור תוגש אחת לשלושה חודשים:

 התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

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

ל 601 שקלים חדשים.  אגרה ש

ת ד ו ע  10. (א) המבקש מתן תעודת בושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של אגרת ת
 1 מיוחדת 446 שקלים חדשים• ״1י״יסה

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) ישלם בעל כלי טיס המיועד להפעלה מבצעית

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

 לחידושה, אגרה של 343 שקלים חדשים.

 (ג) ניתנה התעודה או חודשה לתקופה העולה על שנה, ישלם אגרה כאמור בסעיף

.(1 

 11. (א) המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה אגרת אישור

י י י י ו א א י ו צ י : ל ו ל ה ט ל ר ו פ מ ס כ י ט י ה ל ל כ ק ש י מ פ  ל

 משקל בלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 עד 5,700 785

־ 5,701 עד 45,000 1,513  מ

 מעל 45,000 3,114

 (ב) המבקש מתן אישור בושר אווירי ליצוא פרופלר או מנוע כלי טיס, ישלם בעד

 מתן האישור אגרה של 237 שקלים חדשים.

 12. (א) המבקש מתן תג כושר אווירי ליצוא או מספר תגים ביום אחד, ישלם בעת אגרת תג כושר

 הגשת הבקשה למתן התג או התגים אגרה של 648 שקלים חדשים. אווירי ליצוא

 (ב) המבקש מתן אישור אווירי ליצוא של מוצר מקבוצה אי, כמשמעותו בתקנה 106

 לתקנות התיעוד, למעט כלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 648 שקלים

 חדשים.

 פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים

 13. המבקש מתן רשיון מכון בדק ובו הגדר למכון בדק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת רשיון
ן בדק ל למכו ה ש ך ג ם א ! 7 ש ן י ן י ש ר ף ב ס ן ך נ ך ג ל ה כ ה ל ש ק ב  אגרה של 945 שקלים חדשים, ובעת הגשת ה

 785 שקלים חדשים.

 14. המבקש מתן רשיון מבון הסמכה ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של אגרת רשיון

ם מכון הסמכה י ל ק 7 ש 0 ל 7  648 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברשיון ישלם אגרה ש

 חדשים.

 15. (א) המבקש מתן רשיון אחזקה עצמית ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת רשיון

ת י מ צ ן אחזקה ע ו י ש ר ף ב ם ן ר נ ך ג ל ה כ  למתן הרשיון אגרה של 648 שקלים חרשים, ובעת הגשת הבקשה ל

 ישלם אגרה של 785 שקלים חדשים.
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 (ב) הי-תה בקשה למתן רשיון אחזקה עצמית לאווירון זעיר, ישלם המבקש בעת

 הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה של 290 שקלים חדשים.

 16. המחזיק ברשיון מבון בדק או ברשיון אחזקה עצמית ישלם אחת לשנה, עד 31

 בדצמבר, אגרה של 648 שקלים חדשים בעד בל הגרר שברשיונו; המחזיק ברשיון אחזקה

 עצמית לאווירון זעיר ישלם אחת לשנה באמור אגרה של 196 שקלים חדשים, והמחזיק

 ברשיון מכון הסמבה ישלם אחת לשנה באמור אגרה של 648 שקלים חדשים בעד בל הגדר

־ 1 באפריל, אגרה כאמור בתקנות 13,  שברשיונו, אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב

 14 ו־15.

 17. מחזיק ברשיון מבון בדק, המבקש מתן אישור לעובד מכון הבדק כחותם מוסמך

 כאמור בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 93

 שקלים חדשים.

ת י ת נ  אגרה ש

 אגרת אישור

 חותם מוסמך

 ׳ י ^

 פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרשיונות

 18. (א) המבקש רשיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רשיון טייס

 מתלמד, רשיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה

 390 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש מתן תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה

 של 51 שקלים חדשים.

 (ג) המחזיק ברשיון עובד טיס למעט רשיון הדרכה, החייב בבדיקה רפואית

 תקופתית ישלם בעת קבלת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של 181 שקלים חדשים:

 עובד טיס אשר לפי תקנות הרשיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים,

 ישלם בעת מתן התעודה אגרה של 118 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם באותה שנה

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

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג), המחזיק ברשיון טיס פרטי והוא מעל גיל 40, ישלם

 בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של 144 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם

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

 .(ה) המבקש רשיון טייס מתלמד, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת הבקשה

 אגרה של 129 שקלים חרשים.

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

 הגשת הבקשה אגרה של 181 שקלים חדשים.

 (2) המבקש מתן רשיון טכנאי לבדק כלי טיס מוגבל, חידושו או אישורו, ישלן

 בעת הגשת הבקשה אגרה של 93 שקלים חדשים.

 מ) המחזיק ברשיון תדריכן טיס או קצין מבצעי אוויר ישלם אחת לשנה, עד 31

 בדצמבר, אגרה של 78 שקלים חדשים.

 (ח) המחזיק ברשיון מקפל מצנחים ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר, אגרה של 129

 שקלים חדשים.

 (ט) המבקש חידושו של רשיון מדריך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 173

 שקלים חדשים.

 19. עובד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברשיונו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של

 173 שקלים חדשים.

 אגרת רשיון
ד טיס ב ו  ע

ה רנ׳ואית ד ו ע ת  ו

 אגרת הגדר

 נוסף
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 20. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רשיון או אישורו ישלם בעת הגשת אגרת בחינות
ז י ס י 1 ט  הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים במפורט להלן: עובד

 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרשיון מעשית

 (1) טייס פרטי או טייס אווירון זעיר 343 196 173 93

 (2) טייס מסחרי 648 468 316 118

 (3) טייס לתובלה בנתיבי אוויר 1,490 1,045 316 118

- 118 -  (4) טייס דאון 156

 (5) נווט טיס 648 466 316 18 ו

 (6) טכנאי טיס 648 472 316 119

- 173 -  (7) אלחוטן טיס לרדיו טלפון 196

173 316 - -  (8) קצין מבצעי אוויר

- 316 - -  (9) מפקח תנועה אווירית

 118 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו.

 118 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו.

1 
(11) 

173 

316 

173 237 

 טכנאי לבדק כלי טיס

 סוג 2 או 1

 טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או

 סוג 1 מוגבל

 (12) מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר

 עם הגדר אחד

 (13) תדריכן מודיעין טיס

 (14) מדריך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד

 (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי סעיף קטן(א) יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות

 בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.״

 ״21. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן הגרר מההגדרים המפורטים להלן או אגרת בחינה

ט למתן הגדר ר ן פ מ  חידוש הזכויות על פיהם ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים כ

 להלן:

 בחינה עיונית
נית חלקית ו ת בחינה עי י ש ע  סוג ההגדר בחינה מ

 (1) הגדר אווירון(קבוצות א׳ בי, ג׳ ו־ד׳),
 • הגדר מכשירים 316 316 118 • רוטורקרפט ואווירון זעיר 237 173 93
-  (3) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ 316 173

 (4) הגדר חקלאי 468 173 _

-  (5) הגדר מאמן טיס נוסף 237 173

-  (6) הגדר פיקוח על תנועה אווירית נוסף 316 316

- 173 -  (7) הגדר מקפל מצנחים נוסף

-  (8) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 173 316

-  (9) הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס 173 173

 (10) הגדר טכנאי ברק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 118 בעד כל שלב או חלק ממנו.

 (11) ערר על מבחן עיוני 173״
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 23. המבקש מתן תעודת צוות אוויר, חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה

 של 93 שקלים חדשים,

 24. הנבדק בדיקת עיוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות בזמן טיסה, ישלם בעבור

 הבדיקה אגרה של ו8ו שקלים חדשים.

 פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי

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

 בעת הגשת הבקשה אגרה בשיעורים המפורטים להלן:

 האגרה בשקלים חדשים
ה ל ע פ ה רשיון ה ל ע פ  רשיון ה

י ע צ ב  סוג מפעיל כלי חטים מסחרי מ

 (ו) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 5,591

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 837 837

 (3) מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות

 אוויר בישראל 563 563

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 563 563

 (5) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק 290 290

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה 5,591

 (7) מפעיל אווירונים זעירים 144 144

 (8) מפעיל בלי טיס שפסקאות 1 עד 7 אינן

 חלות עליו 837 837

ת ד ו ע  ״אגרת ת

ת אוויר ו ו  צ

 אגרת בדיקת
ם י ע ב ן צ  עיוורו

 או כשירות
 בזמן טיסה

 אגרת רשיון

ה ל ע פ  ה

 היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה בעבור כל אחר

 מהסוגים המבוקשים.

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה:

 סוג מפעיל כלי הטיס האגרה בשקלים חדשים

 (1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 5,591

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 1,670

ל מוניות אוויר בישראל 1,099  (3) מפעיל בלי טיס בטיסות ש

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 1,099

 (5) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק 563

 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה 5,591

 (7) מפעיל אווירונים זעירים 290

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות (1) עד (7) אינן חלות עליו 1,099

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

 שולמה באותה שנה אגרה כאמור בסעיף קטן(א).

 26. (א) המבקש רשיון להשכרת כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 93

 שקלים חדשים.

 אגרת רשיון

ה ר כ ש  ה
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־ 31 בדצמבר, אגרה  (ב) המחזיק ברשיון להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד ה

ל 93 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם אותה שנה, שתחילתה ב־1 באפריל, אגרה כאמור  ש

 בסעיף קטן(א).

 27. (א) המבקש אישור טיסות שכר בין־לאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור אגרה לאישור

< טיסות שכר ת ו ש ק ו ב מ  לפי תקנות טיסות השכר, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות ה

 כמפורט להלן:

 מספר הטיסות האגרה בשקלים חדשים

 1 עד 5 1,124

6 עד 10 2,250  מ־

 מ־ 11 עד 30 4,574

 למעלה מ־30 8,025

ר כאמור ג  (ב) המבקש אישור טיסות שכר פנים ארציות בודדות או סדרת טיסות ש

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

 כמפורט להלן:

 מספר הטיסות האגרה בשקלים הרשים

 1 עד 5 173

6 עד 10 343  מ־

 מ־ 1 ו עד 30 679

 מעל 30 1,176

 (ג) האגרה לפי סעיף זה תשולם במועדים אלה:

 (1) עם הגשת הבקשה - 10% מסכום האגרה;

 (2) לפני תחילת ביצוע הטיסה הראשונה או במהלך חמש הטיסות הראשונות

- 90% מסכום האגרה.

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

י ג י א  2,376 שקלים חדשים. מ

 (ב) המחזיק ברשיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם אגרה שנתית בשיעור

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

 באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן(א).

 פרק שביעי: אגרות שונות

ל פ  2. (א) המבקש כפל תעודה או רשיון מאלו המפורטים בתקנות אלה או תעודה רפואית אגרת כ
ת י *  בשפה האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 93 שקלים חדשים. באנ^ל,ת א

ם אגרת עיון ו ש י ר  (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מ

 כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 28 שקלים חדשים.

 30. בעד רשיונות מנחתים כאמור בתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה-1975, ישלם אגרת רשיון
ת ח נ  המבקש אגרות כמפורט להלן: מ

 (ו) המבקש מתן רשיון מנחת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון

 אגרה של 468 שקלים חדשים;

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

 הרשיון אגרה של 265 שקלים חדשים:
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 (3) המבקש מתן רשיון מנחת חקלאי עונתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן

 הרשיון אגרה של 144 שקלים חדשים;

 (4) המבקש רשיון מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרשיון אגרה

 של 144 שקלים חדשים•,

 (5) המחזיק רשיון מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתית בשיעורים

 המפורטים בפסקאות (1) או(2);

 (6) המחזיק רשיון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט בפסקה(4);

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

־ ו באפריל.״  שולמה האגרה באותה שנה שתחילתה ב

ת 32. (א) המבקש מתן תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), ד ו ע  ״אגרת ת

ש התשל״ז-1977, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 785 שקלים חדשים. ע  י

 (ב) המבקש הכרה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ כאמור בתקנה 5

 לתקנות האמורות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 156 שקלים חדשים.״

 ב׳ באייר התש״ם (7 במאי 2000)

ן ם ל מ ן ו י ן צ  (חמ 3-520) ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
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