
 רשומות

 קובץ התקנות
 כ״ו בטבת התשם־׳ב 6145 10 בינואר 2002

 עמוד
 תקנות העבירות המינהליות(קנס מינהלי - עיריית תל־אביב-יפו), התשם״ב-2002 300

 אכרזת המסים (גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)(הוראת שעה)(תיקון),
 התשס״ב-2002 300

 קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)(קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש״ל)
 (תיקון), התשס״ב-2002 301
 הודעת המקרקעין(אגרות), התשס״ב-2002 305
 הודעת הספנות(ימאים)(אגרות), התשס״ב-2002 310
 הודעת הנמלים(בטיחות השיט)(אגרות), התשס״ב-2002 311
 הודעת הספנות(ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים)(אגרות), התשס״ב-2002 313
 הודעת הספנות(כלי שיט)(מרידת תפוסתם של כלי שיט)(אגרות), התשם״ב-2002 314
 הודעת הספנות(בלי שיט)(רישום וסימון)(אגרות), התשס״ב-2002 315
 הודעת הגמלים(יומן רשמי לכלי שיט)(אגרות), התשס״ב-2002 316
 הודעת הנמלים(רישיונות כניסה לנמל)(אגרות), התשס״ב-2002 316
 הודעת הנמלים(אגרות שירותי ספנות), התשם״ב-2002 ד 31
 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות(אגרת רישיון), התשס״ב-2002 317
 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(היקף כספי ומהות מקצועית), התשס״ב-2002 317



 תקנות העבירות המינהליות (קנס במנהלי - עיריית תל־אביב-יפו)(ביטול),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק העבירות המיגהליות, התשמ״ו-1985י, בהסכמת שר
 הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול התקנות 1. תקנות העבירות המינהליות(קנס מינהלי - עיריית תל־אביב-יפו), התשמ״ח-988ז2
- בטלות.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בכסלו התשס״ב (ו בדצמבר ו0ס2).

 ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר 2001)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 3-1922) מ

 שר המשפטים

 סייח התשמ״ו, עמי 31.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 366.

 אכרזת המסים (גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)
 (הוראת שעה)(תיקון), התשס״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה)', אני מכריז לאמור:

 תיקון סעיף 2 ו. סעיף 2 לאכרזת המסים (גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)
, יסומן 4, ובו, במקום ״ט״ז בטבת התשס״ב ן 5 (הוראת שעה), התש״ס-00ס2(להלן - האכרזה), י י ע ת ס פ ס ו ה  ו

 (ו3 בדצמבר 2001)״ יבוא ״כ׳ בתמוז התשס״ב (30 ביוני 2002)״, ולפניו יבוא:

 ״חוב סופי 2. (א) על אף האמור בסעיף ו ובכל דין אחר, לגבי חובות לרשות
 המקומית, לא תומצא לאדם, לגבי הסכום השנוי במחלוקת, דרישה לפי
 סעיף 4 לפקודה ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה כל עוד לא חלף המועד
 להגשת השגה, ערר, ערעור, לפי הענין(להלן - הליכי ערעור), ואם הגיש
 אדם הליכי ערעור או תובענה אהדת - כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או
 החלטה סופית, שאינה ניתנת לערעור עוד: הוראות סעיף זה לא יחולו על
 הליכי גביה לפי הפקודה שהחלו בהם לפני תחילת תוקפה של אכרזת
 המסים(גביה)(ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)(הוראת

 שעה)(תיקון), התשם״ב-2002.

 (ב) בסעיף זה ״השגה״, ״ערר״ או ״ערעור״ כמשמעותם בהוראות
 הדין על פיו נקבע החיוב.

 הוצאה לפועל 3. לענין גביה מכוח האמור באכרזה בו יראו -
 בשל אי תשלומים

 (1) את סעיף 4 לפקודה, כאילו אחרי ״הסכום שהוא חייב לפרעו״
 נאמר ״בתוך עשרים וחמישה ימים מיום המצאת הדרישה״ ואחרי

 ״שלא פרעו״ נאמר ״בתוך עשרים וחמישה ימים כאמור:
 (2) את סעיף 5 לפקודה, כאילו אחרי ״מילא אחר הדרישה״ נאמר

 ״בתוך חמישה ימים מיום המצאתה״.

 י חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; סייח התשל״ג, עמי 46: התשמ״א, עמי 57ו: התש״ן, עמי 127; התשים, עבר
 ו23.
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 2. תחילתה של אברזה זו ביום י״ז בטבת התשס׳׳ב (1 בינואר 2002). תחילה

 ט״ז בטבת התשם״ב (31 בדצמבר 2001)
ם ו ל  (חמ 3-1147) ם י ל ב ן ש

 שר האוצר

 קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משבורת
 בסיסית והוצאות אש״ל)(תיקון), התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לכללי מם הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ),
 התשמ״ב-1982ו, אני קובע לאמור:

 1. בתוספת לקביעת מם הכנסה (בעלי הבנםה מעבודה בחוץ לארץ)(קביעת משכורת תיקון התוספת
 בסיסית והוצאות אש״ל), התשנ״ב-992ו2, יבוא:

 חלק ה׳

 סוג המטבע
 מ־ 1.1.2001 ואילך
 משבורת בסיסית

 מ־00.ו.1 ועד
•31.12.00 

 המדינה משכורת בסיסית

 אוזבקיסטן 3,120 3,200 דולר
 אוסטריה 45,880 48,160 עד 31.8 שילינג

 53,600 מ־1.9
 אוסטרליה 3,120 3,200 דולר
 אוקראינה 3,192 3,280 דולר
 אורוגואי 3,680 3,680 דולר
 אזרביג׳אן 3,120 3,200 עד 31.8 דולר

 3,360 מ־1.9
 איטליה 6,520,000 6,920,000 עד 31.8 לירטה

 7,760,000 מ־1.9
 אינדונזיה 3,192 3,192 דולר
 איי מרשל 3,040 3,040 דולר

 אירלנד 2,520 2,640 עד 31.8 לירה אירית
 3,008 מ־9.ו

 אל סלבדור 3,040 3,120 דולר
 אנגולה 3,360 3.360 עד 31.8 דולר

 3,440 מ־1.9
 אקואדור 3,040 3,120 דולר
 ארגנטינה 3,600 3,680 עד 31.8 דולר

 3,816 מ־9.ו

 או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.

 בל המדינות בארה״ב.״

 ק״ת התשמ״ב, עמי 1322.
 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 999; התשנ״ח, עמי 1111: התש״ס, עמי 699; התשם״א, עמ׳ 6ב8.
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 סוג המטבע
 מ־ ו 1.1.200 ואילך*
 משבורת בסיסית

 מ־1.1.00 ועד
•31.12.00 

 המדינה משבורת בסיסית

 ארה״ב של אמריקה״ 3,456 3,572 דולר
 אריתריאה 3,120 3,120 דולר
 אתיופיה 3,264 3,264 עד 31.8 דולר

 3,440 מ־1.9
 בולגריה 3,120 3,120 דולר
 בוליביה 3,040 3,120 דולר
 ביילורום 3,120 3,120 דולר

 בלגיה 142,400 עד 31.5 149,280 עד 31.8
 149,280 מ־1.6 162,000 מ־1.9 פרנק בלגי

 ברזיל 3,520 3,520 דולר
 בריטניה 2,576 2,576 עד 31.8 לירה שטרלינג

 2,768 מ־9.ו
 גאבון 3,040 3,040 דולר
 גאנה 3,040 3,040 דולר
 גואטמלה 3,120 3,120 דולר
 גינאה 3,040 3,040 דולר
 ג׳מאיקה 3,040 3,040 דולר
 גרוזיה 3,120 3,120 עד 31.8 דולר

 3,200 מ־1.9
 גרמניה 6,400 6,624 עד 31.8 מרק גרמני

 7,400 מ־1.9
 דנמרק 27,264 עד 31.5 28,536 עד 31.8

 28,536 מ־6.ו 30,960 מ־1.9 בתר דני
 דרום אפריקה 3,040 3,120 דולר
 האיטי 3,040 3,040 דולר
 הודו 3,120 3,120 דולר

 הולנד 7,600 7,600 עד 31.8 פלורין
 8,456 מ־1.9

 הונג־קונג 27,920 עד 31.5 29,160 עד 31.8
 29,160 מ־1.6 30,200 מ־1.9 דולר הונג־קונגי

 הונגריה 3,120 3,120 דולר
 הונדורס 2,960 3,040 דולר
 הרפובליקה הדומיניקנית 3,264 3,320 דולר

 הרפובליקה הדמוקרטית
 של קונגו וזאיר 3,480 3,600 דולר
 וייאטנם 3,120 3,200 דולר
 ונצואלה 3,160 3,360 דולר
 זימבבואה 3,040 3,120 דולר

 או תקופה אחרת בפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.

 בל המדינות בארה״ב.״
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 סוג המטבע
 מ־ו1.1.200 ואילך•
 משכורת בסיסית

 מ־1.1.00 ועד
'31.12.00 

 משכורת בסיסית
 המדינה

 חוף השנהב 2,032,000 עד 31.5 2,196,000 עד 31.6
 2,140,000 מ־6.ו 2,520,000 מ־9.ו פרנק אפריקני

 טאיוון 3,520 3,520 דולר
 טוגו 3,040 3,040 דולר
 טונגה 3,040 3,040 דולר
 טוניסיה 3,120 3,200 דולר
 טנזניה 3,040 3,040 דולר
 טרינידד וטובגו 3,040 3,040 דולר
 יוון 3,272 3,272 דולר

 יפן 588,000 588,000 יאן
 ירדן 3,120 3,200 דולר
 לטביה 3,192 3,280 דולר
 ליבריה 3,040 3,040 דולר
 לסוטו 3,040 3,040 דולר
 מאוריטניה 3,264 3,264 עד 31.8 דולר

 3,360 מ־1.9
 מולדביה 3,040 3,040 דולר
 מאלווי 2,960 3,200 דולר
 מיאנמר (בורמה) 3,120 3,120 עד 31.8 דולר

 3,200 מ־1.9
 מלטה 3,040 3,040 לירה מלטזית

 מצרים 3,120 3,200 דולר
 מקסיקו 3,120 3,200 דולר
 מרוקו 3,120 3,200 דולר

 נורבגיה 29,232 30,640 עד 31.8 כתר נורווגי
 34,800 מ־1.9

 ניגריה 3,280 3,280 עד 31.8 דולר
 3,440 מ־9.ו

 ניו זילנד 3,120 3,200 דולר
 נפאל 3.040 3,120 דולר
 סווזילנד 2,960 3,120 דולר
 סין 3,232 3,232 עד 31.8 דולר

 3,360 מ־9.ו
 סינגפור 3,944 3,944 דולר
 סמואה 3,040 3,040 דולר

 סנגל 2,032,000 2,140,000 עד 31.8 פרנק אפריקני
 2,440,000 מ־9.ו

 סנטה לוצ׳יה 3,040 3,040 דולר

 * או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.

 ״ בל המדינות בארה״ב.״
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 מ־ 1.1.2001 ואילך*
 מ־1.00.ו ועד

*31.12.0• 
 המדינה משכורת בסיסית משבורת בסיסית סוג המטבע

 552,000 עד 31.8
 632,000 מ־9.ו

3,120 
3,040 
3,224 
3,200 

 660,000 עד 31.8
 737,600 מ־1.9

3,040 
3,120 

 20,160 עד 31.8
 23,600 מ־1.9

3,120 
3,040 
3,200 

 3,200 עד 31.8
 3,336 מ־1.9

3,440 
3,120 

 23,720 עד 31.8
 25,800 מ־1.9

3,192 
3,040 

 3,200 עד 31.8
 3,320 מ־9.ו

 3,200 עד 31.8
 3,320 מ־9.ו

 3,272 עד 31.8
 3,360 מ־1.9

3,040 
 3,280 עד 31.8

 3,360 מ־9.ו
 2,140,000 עד 31.8 פרנק אפריקני

 פזטה

 דולר
 דולר
 'דולר
 דולר

 אםקודה

 דולר
 דולר

 מרק פיני

 דולר
 דולר
 דולר
 דולר

 דולר
 דולר

 פרנק צרפתי

 דולר
 דולר
 דולר

 דולר

 דולר

 דולר
 דולר

 דולר
 דולר

 לירה קפריסאית

 2,520,000 מ־9.ו
3,120 
3,424 

 1,880 עד 31.8
 2,112 מ־1.9

540,000 

3,040 
3,040 
3,224 
3,136 

618,800 

3,040 
3,120 

19,680 

3,040 
3,040 
3,120 
3,120 

3,280 
3,120 

23,720 

3,192 
3,040 
3,120 

3,200 

3,272 

3,040 
3,280 

2,032,000 

3,120 
3,424 
1,720 

 ספרד

 סרביה-מונטנגרו
 סרי לנקה

 עומן
 פולין

 פורטוגל

 פיג׳י
 פיליפינים

 פינלנד

 פנמה
 פפואה
 פרגואי

 פרו

 צ׳ילה
 צ׳ביה
 צרפת

 קולומביה
 קונגו ברזאוויל

 קוםטה ריקה

 קוריאה

 קזחסטן

 קהיליה מרכז
 אפריקנית

 קטר

 קמרון

 קנדה
 קניה

 קפריסין

 או תקופה אתרת בפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.

 כל המדינות בארה״ב.״
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 סוג המטבע
 מ־ו1.200.ו ואילך
 משכורת בסיסית

 מ־1.00.ו ועד
*31.12.00 

 משכורת בסיסית
 המדינה

 רומניה 3,120 3,200 דולר
 רוסיה 3,200 3,280 דולר

 שבדיה 29,960 עד 31.5 32,760 עד 31.8
 31,200 מ־1.6 37,600 מ־1.9 בתר שוודי

יץ 6,192 6,504 עד 31.8 פרנק שוויצרי ו  שו
 7,040 מ־1.9

 תאילנד 3,080 3,160 עד 31.8 דולר
 3,240 מ־1.9

 תורכיה 3,120 3,200 עד 31.8 דולר
 3,280 מ־1.9

 כל מדינה אחרת 3,040 3,040 דולר

 או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.

 כל המרינות בארה״ב.״

 2. תחילתה של קביעה זו מיום ו׳ בטבת התשם״א (1 בינואר 2001). תחילה

 ב׳ בטבת התשם״ב (7 ו בדצמבר 2001)
ם ו ל ב ן ש  (חמ 3-1588) ם י ל

 שר האוצר

 הודעת המקרקעין(אגרות), התשס״ב-2002
(להלן -  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות המקרקעין(אגרות), התשל״ה-1974י

 התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י״ז בטבת שינוי סכומים
 התשס״ב (1 בינואר 2002), כדלקמן:

 ״תום ט ת
 (תקנה 2)

 בשכירות, במשכנתאות ובפעולות המנויות להלן יהיו האגרות לרישום ולשירותים
 האחרים כמפורט להלן, בכפוף לשיעורי האגרות, לפטורים, להנחות ולהקלות ולשאר

 ההוראות שבפרק ב׳ לתקנות, אשר יראו אותם כחלק מכל הוראה שבתוספת לפי הענין.
 1. שכירות, שבירות משנה והעברתן -

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

 (1) רישום שכירות - 3% מהתמורה שהוסכם עליה בין הצדדים לעסקה או 3%
 מהסכום המתקבל מהכפלת שווים של המקרקעין במספר שנות השכירות או
 שכירות המשנה כשהוא מחולק לעשרים וחמש, הכל לפי הסכום הגבוה
 יותר, ובלבד שהאגרה לא תפחת מ־98 שקלים חדשים: דין חלק של שנה בדין

 שנה:
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 (2) לענין סעיף קטן זה, יראו בתקופת השכירות את התקופה המרבית שאליה
 יכולה השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה לשוכר.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום -

 (1) של שכירות ושכירות משנה כאחד, כשבעל המקרקעין או השוכר הראשי
 הוא המדינה או תאגיד ששר המשפטים אישר אותו כגוף ציבורי לענין סעיף

 זה; או

 (2) של שכירות משנה ושכירות שלישית, כשהשוכר הראשי הוא המדינה, רשות
 הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ושוכר המשנה הוא תאגיד כאמור בפסקה
 (ו) - תהא האגרה על שבירותו של התאגיד האמור - 98 שקלים חדשים.

 (ג) בהעברת שכירות או שכירות משנה יראו כתקופת השבירות את פרק הזמן
 שנשאר עד תום תקופת השכירות המקורית, אלא שאם היתה עמה ברירה
 להאריך את תקופתה יראו בתקופת השכירות את פרק הזמן שנשאר עד תום בל

 התקופות שבהן יכולים להאריכה לפי הברירה.

 (ד) היתה השכירות, שבירות המשנה או העברת חוזה השכירות לטובת קרובו של
 המשכיר או המעביר, תהא האגרה שליש מהאגרה הרגילה ובלבד שהאגרה לא

 תפחת מ־98 שקלים חדשים.

 (ה) ביטול רישום שכירות או שכירות משנה - האגרה שהיתה משתלמת בעד רישום
 שכירות או שכירות משנה לפרק הזמן שנשאר עד תום תקופת השבירות

 המתבטלת.

 (ו) תיקון תנאי השכירות -

 (ו) אם הוארכה תקופת השבירות - האגרה המשתלמת בעד רישום השבירות
 לתקופה שהוספה;

 (2) אם קוצרה תקופת השכירות - האגרה המשתלמת בעד רישום שכירות
 לתקופה שנגדעה;

 (3) בכל מקרה אחר - 98 שקלים חדשים.

 2. משכנתה -

 (א) בעד רישום משכנתה או משכנתה נוספת, או הגדלת סכום ההלוואה - 98 שקלים
 חרשים;

 (ב) בעד רישום כל אחד מאלה - 98 שקלים חדשים:

 (1) העברת משכנתה:
 (2) העברת מקרקעין בכפוף למשכנתה:

 (3) שינוי או תיקון בתנאי משכנתה או בשמות הצדדים לעסקת המשכנתה או
 בשם החייב:

 (4) העברת טובת ההנאה במשכנתה ליורשו של בעל המשכנתה שנפטר או
 למנהל עיזבונו.

 (ג) רישום פדיון מלא או חלקי ממשכנתה קיימת:

 (ו) אם הכסף משתלם במישרין לבעל המשכנתה - פטור מכל אגרה:
 (2) אם הכסף מופקד בלשכה - 98 שקלים חדשים.
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רושה -  3. י

 (א) בקשה לרישום ירושה על פי דין או על פי צוואה - 98 שקלים חדשים.

 (ב) הגיש את הבקשה בן משפחתו של אדם שמת בשירות במשמעותו בסעיף 14 לחוק
 חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-21949 - פטור מכל אגרה.

 (ג) העברת שבירות במקרקעין לאלמנה של מוריש או לאלמן של מורישה על פי ויתור
 של יורש, אם הויתור נעשה בלא תמורה אגב ביצוע רישום הירושה - 98 שקלים

 חדשים.

 (ד) האגרה המשתלמת לפי סעיף זה תשולם גם במקרה של רישום מקרקעי עיזבון, או
 של זבות בהם הטעונה רישום, על שם אפוטרופוס או מנהל עיזבון וגם במקרה של
 רישום עסקה שבוצעה בידי אפוטרופוס או מנהל עיזבון במקרקעי העיזבון
 במישרין; במקרה האחרון תשולם האגרה נוסף על האגרה בעד רישום אותה

 עסקה או מם רכישת מקרקעין שחל עליה.

 (ה) העברת זבות במקרקעין מאפוטרופוס, או ממנהל עיזבון, ליורש על פי צו ירושה -
 98 שקלים חדשים.

 (ו) במקרה של רישום שכירות במקרקעין על שם יורשו של שוכר שנפטר, תשולם
 האגרה לפי סעיף זה ולא לפי סעיף 1, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של מפקח כי
 השכירות הקודמת נתבטלה מכוח תנאיה במות השוכר והשכירות החדשה

 נרשמת ליתרת התקופה.

ן - בו ז י מנהל עי נו  4. רישום העדה על צו קיום זנוואה או מי

 עם רישום ההערה תשולם אגרה בסך 98 שקלים חדשים, נוסף על כל אגרה אחרת
 המשתלמת לפי תוספת זו, אולם אין לגבות אגרת הערה לגבי עיזבון אחד אלא פעם

 אחת בלבד.

ד - חו אי  5. היצול (פרעלזניה) ו

 (א) בעד פיצול - 98 שקלים חדשים בעד כל חלקה שנוצרה בפיצול.

 (ב) בעד איחוד - 98 שקלים חדשים בעד בל חלקה המתאחדת עם אחרת או עם
 אחרות לחלקה מאוחדת, אם היו החלקות בבעלותו של אותו אדם.

 6. בתים משותפים -
 בשקלים חדשים

 (א) רישום בית משותף -

 (1) בעד בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים 98
 (2) בעד רישום הבית באמור, לגבי בל דירה 57

 (ב) תיקון צו רישום -
 (ו) בעד הבקשה לתיקון צו רישום 98
 (2) עם הגשת טענות 98
 (3) לגבי כל דירה שהוספה בצו התיקון 57

 (ג) ביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים -

 (1) בעד הבקשה לביטול 98

 2 ם״ח התש״ט, עמ׳ גוי, התשל״ז, עמי 86.
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 בשקלים חדשים

 (2) עם הגשת טענות 98

 (3) בוטל הרישום ותוך שבועיים מיום מתן צו הביטול
 הוגשה בקשה לרישום הבית מחדש בפנקס הבתים
 המשותפים, והוכח להנחת דעתו של מפקח כי הביטול
 והרישום מחדש קשזדים בביצוע הוראה של הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה או נובעים ממנה, יהיו הבקשה
 לרישום מחדש והרישום פטורים מאגרה; המפקח רשאי
 להאריך את תקופת השבועיים האמורה אם נוכח כי מן

 (ה) הכרעה בסכסוכים -

 בהליכים להכרעה בסכסוך לפי סימן ד׳ לפרק ר של החוק יחולו ההוראות החלות
 על אגרות המשתלמות בבית משפט השלום בהליכים בתביעה אזרחית.

 (ו) בקשה למנות נציגות ומינוי נציגות - פטור מאגרה.

 נסחים והעתקים מפנקסים וממסמכים - בעד העתק מאושר או נסח מאושר מרישום כל
 גבס או זבות או מסמך הקשור בו -

 ל־5 דפי צילום או חלק מהם 55

 ל־0ו דפים נוספים או חלק מהם 36

 לבל הדפים הנוספים או חלק מהם 36

ן - ו  עי

 בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון - 55 שקלים חדשים.

 תיקון ב&נקם -

 (א) תיקון בפנקס, על פי צו של מפקח באמור בתקנה 90 לתקנות המקרקעין(ניהול
(להלן - תקנות הרישום), אם הטעות נגרמה בעטיו של  ורישום), התש״ל-1969ג

 הרשם - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר - 98 שקלים חדשים.

 (ב) חידוש רישום, על פי סעיף 135 לחוק - פטור מאגרה.

 (ג) מבוצע תיקון על פי הוראות בית משפט מוסמך, או על פי הוראות הממונה או
 רשות מוסמכת אחרת, תשולם האגרה לפי מהות הפעולה.

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

 (א) אם מבצע השירות הוא עובד אחד - 200 שקלים חדשים-, אם משתתפים בביצוע
 יותר מעובד אחד - תוספת של 200 שקלים חדשים בעד בל עובד נוסף.

 (ב) אם השירות מבוצע במקומות אחדים או בתיקים אחדים - תיגבה מלוא האגרה

.8 

.9 

 הצדק לעשות בן.

 (ד) רישום תקנון מוסכם -

98 
 (1) בעד רישום תקנון מוסכם באמור בסעיף 62 לחוק 98

 (2) בעד רישום תיקון בתקנון שנרשם

בל תיק.  לגבי בל מקום ו

 ק״ת התש״ל, עמי 657; התש״ם, עמי 1048.
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. רישום זיקת הנאה - ו  ו

 (א) בעד רישום זיקת הנאה - 98 שקלים חדשים, בעד כל רישום לגבי החלקה
 הכפופה ובעד כל רישום לגבי החלקה הזכאית.

 (ב) בעד מחיקת רישום זיקת הנאה - בעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הכפופה
 ובעד כל מחיקת רישום לגבי החלקה הזכאית - 57 שקלים חדשים.

ן - 2% משווים של המקרקעין או של ל זבות במקרקעי ן או ש ל מקרקעי ן ש ו ש א  2ו. רישום ר
 הזכות.

 13. הערת אזהרה -

 (א) בעד רישום הערת אזהרה -

 (ו) בעד כל רישום - 98 שקלים חדשים.

 (2) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית העתיד להירשם בפנקס הבתים
 המשותפים והבית נבנה על מספר חלקות - 98 שקלים חדשים בעד רישום הערת

 האזהרה על כל החלקות.

 (3) היה נושא הערת האזהרה דירה בבית מתוך מספר בתים שהוקמו או יוקמו
 על מספר חלקות - 98 שקלים חדשים, ובלבד שהמבקש את הרישום ייחס את

 ההערה לחלקה או לחלקות שעליהן ייבנה הבית.

 (ב) בעד מחיקת הערת אזהרה, על פי בקשת הצדדים - 57 שקלים חדשים.

ת - ו בלת בשד  14. הערה על הג

 בעד רישום הערה בדבר הגבלת כשרות, בעד כל רישום - 98 שקלים חדשים.

רך בהסכמה -  15. הערה על הצו

 (א) בעד רישום הערה על הצורך בהסכמה, בעד כל רישום - 98 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת הערה על הצורך בהסכמה, בעד בל מחיקה - 57 שקלים חדשים.

רת בקשה -  16. אג

 (א) בעד בקשה לרישום עסקה או לשירות אחר של הרשם(למעט בקשה לנסח רישום)
- 25 שקלים חדשים, נוסף על האגרה המשתלמת בעד הרישום או השירות.

 (ב) הוגשה בקשה לרישום עסקה או פעולה במקרקעין והחליט הרשם בי המסמכים
 שצורפו לבקשה אינם קבילים - תשולם האגרה שנקבעה בסעיף קטן(א), בעד

 בקשה נוספת שתוגש לכשיצורפו אליה מסמכים מתוקנים.

י מקום הסמכות לרישום עסקה - נו  17. שי

 (א) בעד העברת הסמכות לרישום עסקה מן הרשם של הלשכה שבה מוחזקים
 הפנקסים הנוגעים בדבר אל הרשם של לשבה אחרת - 98 שקלים חדשים לבל

 עסקה.

 (ב) שולמה האגרה לפי סעיף זה והועברו התיקים, ולאחר מבן לא הושלמה העסקה,
 לא תוחזר האגרה, אלא אם כן החליט הממונה להחזירה, בולה או מקצתה.

 18. שינוי שם -

 רישום שם ששונה לפי חוק השמות, התשט״ז-956ו4, פטור מכל אגרה.

 4 0־ז־< דזתשט״ז, עמי 74; התש^־ה, עמי 148.
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 9ו. מחיקת רישום של זבות שפקעה -

 בעד מחיקת הרישום של זכות שפקעה - 57 שקלים חדשים.

 20. רישום זבות קדימה -

 (א) בעד רישום זכות קדימה, לבל רישום - 98 שקלים חדשים.

 (ב) בעד מחיקת רישום של זבות קדימה, לבל מחיקה - 57 שקלים חדשים.

א נקבעה להם אגרה בתוספת זו - 98 שקלים חדשים.״ דות של  21. כל רישום וכל שי

 א׳ בטבת התשם״ב (26 בדצמבר ו200)
ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  גחמ 3-648) א

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת הספנות (ימאים)(אגרות), התשם״ב-2002
 בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-976ו' (להלן - התקנות), נמסרת

 בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפורסם בתודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי
 2001, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום י״ז בטבת

 התשם״ב (1 בינואר 2002) הוא במפורט להלן:

 ״ת1םפת חמישית
 (תקנה 82)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חרשים

 (ו) בחינות לרב חובל, רב תובל בכיר, קצין מכונות ראשי, קצין מכונות

 ראשי בביר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשון ומתן תעודת הסמבה 717,ו
 (2) בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמבה 1,218

 (3) בחינות לדרגת הסמבה של דירוגים ומתן תעודות הסמבה ו43
 (4) בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל פה:

 א. בחינות כמצויןבפרט(ו) 866
 ב. בחינות במצוין בפרט(2) 605
 ג. בחינות במצוין בפרט(3) 215

 (5) בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על בך 232
 (6) מתן היתר שירות איו בחינה להיתר שירות 326
 (7) מתן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 107
 (8) העברת פיקוד על אניח 107

 (9) ערעור לפני בית הדין המשמעתי 88

 (10) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 364״

 ט״ו בטבת התשס׳׳ב (30 בדצמבר 2001)
ן ו י ן צ  (חמ 3-726) ם ל מ ן ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התשל״ו, עמי 1542; התשמ״ב, עמי 1331; התשס״א, עמי 935.
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 הודעת הנמלים (בטיחות השיט)(אגרות), התשם״ב-2002

 בהתאם לתקנה 103 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-982וי (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי עדכון אגרות
 2001 השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 5,4 ו־7 עד 16 בתוספת החמש עשרה לתקנות,

 ונוסחם מיום י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר 2002) הוא כמפורט להלן:

 ״2. בעד בדיקה חוזרת לסירה, ספינה גוררת או ארבה תשולם מחצית האגרה הכוללת של
 הבדיקה הכללית.״

 ״4. בעד בדיקה כללית של אניה תשולם אגרה כדלקמן:

 תפוסת האניה האגרה
 (בטון ברוטו) בשקלים חדשים

 עד 499 966
 מ־500 עד 1,599 1,903

 מ־1,600 ומעלה 6,022״

 ״5. בעד בדיקה כללית של סירה, ספיגה, גוררות וארבה תשולם אגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 (א) בדיקה כללית של סירה או ספיגה -
 1. אגרה בסיסית 197.00

 2. לכל קילווט עוצמת מגוע מעל 6 קילווט, תוספת של 3.40
 3. לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2, תוספת של 3.40

 4. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים,
 תוספת של 9.40

 (ב) בדיקה כללית של גוררת -
 ו. אגרה בסיסית 389.00

 2. לכל קילווט עוצמת מגוע, תוספת של 3.40
 (ג) בדיקה כללית של ארבה -

 1. אגרה בסיסית 197.00
 2. לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של 9.40

 3. אם היא ארבה שומטת, תוספת של 44.00
 4. אם היא חפרת, תוספת של 44.00״

 ״ר, (א) בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן:
 האגרה בשקלים חדשים

 במחלקת סיפון 931
 במחלקת מכונה 931
 במחלקת רדיו 931
 בנושא סניטציה, ארון תרופות, ציוד רפואי 931
 באוטומציה 931

 ק״ת התשמ״ג, עמי 387; התשס״א. עמי 936.
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 (ב) בעד בדיקה חלקית באני ה בהתאם לאמנה תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי
 התפוסה.

 (ג) בעד בדיקה חלקית באניה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה תשולם אגרה של 500/0
 מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.

 8. בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשולם האגרה המתייחסת לנושא הבדיקה בתוספת
 של 50%.

 9. בעד מתן היתר שיט, בולל בדיקת בושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, לפי כלי
 השיט בתוספת של 50%.

 10. (א) בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן:
 האגרה בשקלים חדשים

 רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 145
 רישיון שיט וחידוש רישיון 145
 הארכת רישיון שיט 145
 תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה 145

 הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה, או
ו 4  בהתאם לאמנה לקווי טעינה 5
, 4  סימון תו קיבולת 5

 (ב) פטורים מאגרה -
 (1) רישיון שיט זמני;

 (2) תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית:
 (3) תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני עד שלישי.

 11. (א) בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה 17 והפרק השלישי לתקנות אלה, תשולם
 אגרה של 326 שקלים חדשים.

 (ב) בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסובנים תשולם
 האגרה כדלקמן:

 טון מטען סכום בשקלים חדשים

 עד 499 465
 מ־500 עד 1,499 645

 מ־1,500 ומעלה 1,323
 12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27(ד) לתקנות אלה תשולם אגרה זו:

 מהוח הבריקה והאישור הסכום בשקלים חדשים

 מפרטים טכניים של אגיה 2,580
 מפרטים טכניים של בלי שיט שאינו אניח 1,581

 שרטוטים בודדים, לכל אחד 129
 ספר יציבות של אניה 2,580
 חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אניה 1,581

 בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו 10% מאגרת
 ואישור ספר יציבות הבדיקה הראשונה
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 האגרה בשקלים חדשים

 10% מאגרת
 הבדיקה הראשונה

866 

682 

326 

"2,587 

 ׳1 בער בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו

 ואישורם

 13. בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אניה

 14. בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי העלה
 15. בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה,

 לכל 100 יחידות או חלק מהן
 16. בעד כל בדיקה חוזרת לכלי שיט לפי הפרק

 החמישי א׳ לתקנות

ן ו י ן צ  ס ל מ ן ב
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
 (חמ 5-610)

 הודעת הספנות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים)(אגרות), התשם״ב-2002
 בהתאם לתקנה 29 לתקנות הספנות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים), התשנ״ח-998וי

 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי עדכון אגרות
 2001 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום י״ז בטבת התשם״ב (1 בינואר

 2002), הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 29)

 טור א' טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בעד -

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 81
 בחינה עיונית למשיט אופנוע ים 139
 בחינה מעשית למשיט אופנוע ים 234
 בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א׳ או ב׳ 139
 בתינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א׳ 234
 בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב׳ 234
 בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר 139
 בחינה עיונית למשיט ספינה 223
 בחינה מעשית למשיט ספינה 390
 בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א׳ 139
 בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב׳ 223
 בחינה בעל פה למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב׳ 390

 ק״ת התשס־א, עמי 933.
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 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בחינה להיתר השטת אניית נוסעים קטנה 326
 בחינה למכונן 431
 בחינח עיונית למשיט ספינה גוררת 39ו
 בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת 390

 בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה
 ואופנוע ים(לבל יחידת מבחן) 39 ו

 בחינה עיונית חלקית תחרת למשיט ספינה
 (לבל יחידת מבחן) 223

 בחינה חלקית חוזרת למשיט ספינת נוסעים בשבר רמה ב׳
 או מכונן - מחצית סכום הבחינה

 הגשת ערר על בחינה עיונית 66״

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
ן ו י ן צ  (חמ 588-ג) ם ל מ ן ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט)(מדידת תפוסתם של בלי שיט)(אגרות),
 התשם״ב-2002

 בהתאם לתקנה 17 לתקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט),
 התשמ״ג-1983' (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות ו. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי
 2001, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות, ונוסחה מיום י״ז בטבת התשס״ב

 (1 בינואר 2002) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת
 (תקנה 17)

 1. בעד מדידת כלי שיט לצורכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה, סימונה ובל שירותי
 מדידה אחרים תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חרשים

 כשתפוםת בלי השיט בטוגות ברוטו:
 עד 99 145
 מ־100 עד 499 501

 מ־500 ומעלה 3,053
 2. בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבגהו, חישוב תפוסתו וסימוגה

 תשולם מחצית האגרה שלפי סעיף ו.

ם. ל 75 שקלים חדשי רה ש ג לם » י ה<גמנה, תשו פ ל ת תפוסה ש ד ו ע  3. בעד מתן ת

 ק״ת התשמ״ג, עמי 1046; התשס״א, עמי 938.
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 4. אגרה שנקבעה בסעיפים ו או 2 בעד מספר שירותים תשולם גם אם ניתן אחד
 השירותים האמורים.״

 ט״ו בטבת התשם״ב (30 בדצמבר 2001)
ן ו י ן צ  גחמ 5-815) ם ל מ ן ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 הודעת הספנות (כלי שיט)(רישום וסימון)(אגרות), התשם״ב-2002
 בהתאם לתקנה 38 לתקנות הספנות (בלי שיט) (רישום וסימון), התשב״ב-962וי

 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי עדכון אגרות
 2001, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השישית לתקנות ונוסחה מיום י״ז בטבת התשם״ב

 (ו בינואר 2002) הוא כמפורט להלן:

 ״תוספת שישית
 (תקנה 38)

 1. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן:

 תיאור בלי השיט האגרה בשקלים חדשים

 תפוסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים 682

 תפוסתו מ־00ו טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 09 ו, 1

 2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 364
 שקלים חדשים.

 3. . בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו
 במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 364 שקלים חדשים•, כלי שיט שתפוםתו פחות

 מ־00ו טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.
 4. בעד שינוי השם של בלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 364 שקלים

 חדשים.

 5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום
 נעלמה, אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 364 שקלים

 חדשים.

 6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 364
 שקלים תדשים.

 7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לבלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תוכנם
 של רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייתםים לכלי השיט באמור, תשולם

 אגרה בסך 364 שקלים תדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 3.10
 שקלים חדשים לבל עמוד או חלק ממנו.״

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
ן ו י ן צ  (חמ 3-816) ס ל מ ן ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י ק״ת התשכ״ב, עמי 2455; התשמ״ב, עמי 1332; התשס״א, עמי 940.
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 הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט)(אגרות), התשס״ב-2002
 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז-957ו' (להלן -

 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי
 2001, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) לתקנות, ונוסחה מיום י״ז בטבת התשם״ב

 (ו בינואר 2001) הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (1) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה של 75 שקלים
 חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 75 שקלים
 חדשים.״

 עדכון אגרות

ן ו י ן ע ן ב  ם ל מ
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
 (דו מ 3-2050)

 ק״ת התשי״ז, עמי 1630; התשמ״ב, עמי 1351; התשס״א, עמ׳ 935.

 הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל)(אגרות), התשם״ב-2002
 בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הנמלים (רישיונות כניסה לנמל), התשט״ז-957וי(להלן -

 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 ו. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי
 2001, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות, ונוסחה מיום י״ז בטבת התשס״ב

 (1 בינואר 2002) הוא כמפורט להלן:

 7. בעד רישיון להכנסת רכב לנמל או בעד חידושו, לתקופה שצוינה להלן
 בטור א׳, תשולם אגרה כמפורט לצדה בטור בי:

 ״אגרת רישיון
 לכניסת רכב

 עדכון אגרות

 טור ב׳
 האגרה כשקלים חדשים

5.00 
10.00 
12.00 
12.00 
18.00 

783.00 
663.00 

"266.00 

 טור א׳
 תקופת הרישיון

 יום או חלק ממנו

 לאופנוע-קטגוע
 לרכב פרטי

 לרכב פרטי + נגרר
 למשאית

 למשאית + נגרר

 שנה

 לרכב פרטי
 לבעל ספינה

 לדייג

ן ו י ן צ  ם ל מ ן ב
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
 (חמ 3-137)

 ק״ת התשט״ז, עמי 1189; התשס״א, עמי 941.
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 הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התשם״ב-2002

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התש״ך-1960י (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם לחודש נובמבר 2001 לעומת המדד שפורסם לחודש מאי עדכון אגרות
 2001, השתנו הםבומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות, ונוסחה מיום י״ז בטבת התשם״ב

 (ו בינואר 2002) הוא במפורט להלן:

 •אגרות בעד 2. בעד בל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 88
ם שקלים חדשים: י ת ו י י  ש

 (1) מתן יומן רדיו - טלפון:

 (2) מתן יומן רדיו - טלגרף.״

 ט״ו בטבת התשס״ב (30 בדצמבר 2001)
ן ו י ן צ ן ב מ  >חמ 3-137) ם ל

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התש׳׳ך, עמי 1955: התשמ״ב, עמי 1351; התשם״א, עמי 934.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגרת רישיון),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(אגרת
(להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:  רישיון), התשמ״א-1980י

 1. עקב עליית מדד חודש אוקטובר 2001 לעומת מדד חודש אוקטובר 2000, ישתנו שינוי סכומים
 הסכומים שבתקנה 1 לתקנות ונוסחה יהיה כדלקמן:

 ״אגרת רישיון 1. בעד מתן רישיון לפי סעיף 3(0 לחוק תשולם אגרה כדלהלן:

 א. ענף ראשי - 398 שקלים חדשים:

 ב. ענף משנה - 242 שקלים חדשים:

 ג. ענף ראשי נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה אי;

 ד. ענף משנה נוסף - מחצית הסכום הנקוב בפסקה ב׳.״

 ט׳ בטבת התשס״ב (24 בדצמבר 2001)
ל א ר ש י י ל  (חמ !3-77) מ
 רשם הקבלנים

 י ק־׳ת התשמ״א, עמי 289; התש״ם, עמי 163.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות(היקף כספי ומהות מקצועית),
 התשם״ב-2002

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף
 כספי ומהות מקצועית), התשמ״ד-1984' (להלן - התקנות), ועקב העליה במדד תשומות

 הבניה למגורים, אני מודיעה לאמור:

, עמי 1477, חתש״ם, עבר 52 ועמי 36ו. ו  ק״ת התשמ״
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 העלאת סכומים 1. החל ביום י״ז בטבת התשם״ב (ו בינואר 2002) ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה ו
 לתקנות בך:

 (ו) בפסקה (1), במקום ״55,500 שקלים חדשים״ יבוא ״56,850 שקלים חדשים״.

 (2) בפסקה (2), במקום ״28,750 שקלים חדשים״ יבוא ״29,450 שקלים חדשים״.

 ט׳ בטבת התשם״ב (24 בדצמבר 2001)
ל א ר ש י י ל  (חמ»3-10) מ
 רשם הקבלנים

3 קובץ התקנות 6145, כיו בטבת התשס״ב, 10.1.2002 ו 8 
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