
 רשומות

 קובץ התקנות
 ג׳ בכסלו התשם״ה 6347 16 בנובמבר 2004

 עמוד

 תקנות הטוענים הרבניים(תיקון), התשס״ה-2004 142
 תקנות הטוענים השרעיים(תיקון), התשם״ה-2004 142
 תקנות מם הכנסה(קביעת מבירה שלא מרצון), התשס״ה-2004 143

 צו לעידוד השקעות הון(קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות)(הוראת שעה),
 התשם״ה-2004 144
 תקנות הביטוח הלאומי(הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס״ה-2004 44 ו
 צו הרוקחים(סיווג רעלים, רישומם והחזקתם)(תיקון), התשם״ה-2004 143
 תקנות הנמלים(תעריף לשירותי סוכן אניה)(תיקון), התשם״ה-2004 145
 הודעת מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)(תיאום סכומי מם רכישה), התשם״ה-2004 147
 הודעת מס שבח מקרקעין(עדכון סכום), התשם״ה-2004 147
 הודעת מם שבח מקרקעין(תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשם״ה-2004 148

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גורמן),
 התשם״ה-2004 148
 הודעת הטיס(אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשס״ה-2004 149



 תקנות הטוענים הרבניים (תיקון), התשס״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לחוק ההיינים, התשט״ו-955ו1, בהסכמת נשיא בית הדין
 הרבני הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 9א״. 1. אחרי תקנה 9 לתקנות הטוענים הרבניים, התשם״א-22001, יבוא:

 ״סייג לייצוג 9א. (א) התבקש טוען רבני לקבל על עצמו לייצג צד בהליך בבית הדין,
ן ויש לו יסוד להניח כי קבלת הייצוג תביא לכך שהדיין שנקבע לדון באותו " ^ ^ ^ 
 הליך לא ישב בדין בשל התקיימות עילה מעילות הפסלות המפורטות
 להלן, לא יקבל על עצמו את הייצוג אלא אם בן ההליך הוא הליך קשור
 להליך קודם שבו ייצג הטוען הרבני את אותו צד או שבית הדין התיר את

 הייצוג לפי.בקשה שהגיש הטוען הרבני:

 (ו) הדיין שנקבע לדון בהליך הוא בן משפחה של הטוען הרבני
 או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת•,

 (2) לדיין הדן בהליך או לבן משפחה מדרגה ראשונה של הדיין
 יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בטוען הרבני.

 (ב) לענין תקנה זו -

 ״בן משפחה״ - בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכר ובן ילד או
 בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש
 • משפחה אומנת של הדיין או שהדיין היה אפוטרופםו או שימש

 משפחה אומנת שלו•,

 ״בן משפחה מדרגה ראשונה״ - בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של
 כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה
 אומנת של הדיין או שהדיין היה אפוטרופםו או שימש משפחה אומנת

 שלו:

 ״הליך קשור״, ביחס להליך קודם - ערעור או בקשת רשות ערעור על הליך
 קודם, או הליך אחר הקשור קשר ישיר להליך קודם והנוגע לאותה

 מסכת עובדתית.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 י״א בחשון התשם״ה (26 באוקטובר 2004)
) ל פ י ד  (חמ47ו2-ג) י ו ם ף ( ט ו מ י

 שר המשפטים

 ם״דו התשט״ו, עמי 08; התשס״ד, עמי 295. .

 ק״ת התשס״א, עמי 828; התשס״ג, עמי 181.

 תקנות הטוענים השרעיים (תיקון), התשם״ה-2004
, ובהתייעצות עם נשיא  בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק הקאדים, התשב״א-961 ו י

 בית הדין השרעי לערעורים, אני מתקין תקנות אלה:

 ם״ח התשכ״א, עמי 118׳, התשס״ב, עמי 505.
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 התקנות הוספת תקנה 8א

 תלקון תקנה 9

 תיקון תקנה 11

 תחילה

 בשל עילת
 פסלות דיין

 1. אחרי תקנה 8 לתקנות דזטוענים השרעיים, התשכ״ג-1963 (להלן
 העיקריות), יבוא:

 סייג לייעוג 8א. (א) התבקש טוען שרעי לקבל על עצמו לייצג צד בהליך בבית
 הדין, ויש לו יסוד להניח בי קבלת הייצוג תביא לבך שהקאדי שנקבע לדון
 באותו הליך לא ישב בדין בשל התקיימות עילה מעילות הפסלות
 המפורטות•להלן, לא יקבל על עצמו את הייצוג אלא אם כן ההליך הוא
 הליך קשור להליך קודם שבו ייצג הטוען השרעי את אותו צד או שבית

 הדין התיר את הייצוג לפי בקשה שהגיש הטוען השרעי:

 (ו) הקאדי שנקבע לדון בהליך הוא בן משפחה של הטוען
 השרעי או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת:

 (2) לקאדי הדן בהליך או לבן משפחה מדרגה ראשונה של.
 הקאדי יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בטוען

 השרעי.

 (ב) לענין תקנה זו -

 ״בן משפחה״ - בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או
 בן זוג של בל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש
 משפחה אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופםו או שימש

 משפחה אומנת שלו:

 ״בן משפחה מדרגה ראשונה״ - בן זוג, הורה, ילד, אח ובן ילד או בן זוג של
 בל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה
 אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה

 אומנת שלו;

 ״הליך קשור״, ביחס להליך קודם - ערעור על הליך קודם, או הליך אחר
 הקשור קשר ישיר להליך קודם והנוגע לאותה מסכת עובדתית.״ ׳

 2. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״או על פי תקנה 8א״.

 3. בתקנה 1ו(אץו) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״או פעל בניגוד לתקנה 8א״.

 4. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

) .ל פ י ד ף ( ט ו מ י ס ו  י
 שר המשפטים

 י״ט בחשון התשס״ה (3 בנובמבר 2004)
 (חמ 3-2038)

 ק״ת התשב״ג, עמי 1374.

 תקנות מם הבנםה (קביעת מבירה שלא מרעון), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (4) בהגדרה ״מבירה שלא מרצון״, בסעיף 103 לפקודת מם
 הכנסה', אני מתקין תקנות אלה:

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח התשם״ג, עמי 120.
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 קביעת מכירה 1. ״מכירה שלא מרצון״ תהיה גם כל אחת מאלה:
 שלא מרצון

 (ו) מכירה שרשות שלטונית הורתה עליה על פי דין•, לענין זה, ״רשות שלטונית״ -
 המדינה וכל גוף שלגביו נקבע בדין שדינו כדין המדינה לענין מסים;

 (2) מבירה הנעשית על פי פסק דין לגרושין, שהיא העברת נכס בין בני הזוג
 המתגרשים או העברת נכס מהם או מאחד מהם לילדיהם,

 והכל אם שוכנע הנציב כי המכירה לא נעשתה לצורך הימנעות ממס או הפחתת מס
 בלתי נאותה.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ז בטבת התשם״ג(ו בינואר 2003).

 י״א בחשון התשס״ה (26 באוקטובר 2004)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-3287) ב

 שר האוצר

 עו לעידוד השקעות הון(קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות)
 (הוראת שעה), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959', בהסכמת
 שר התיירות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתקופה שעד יום י״ט בטבת התשם״ה (31 בדצמבר 2004), יראו כאילו בפרט 15 של
 התוספת לצו לעידוד השקעות הון(קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות),

 התשס״ג-22002, בסופו בא:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 שם האזור אזור פיתוח אזור פיתוח אזור פיתוח
 ותחומיו למלון פאר למלון עממי לאטרקציות

 ״קיבוץ קרית ענבים א״

 י״ב בחשון התשס״ה (27 באוקטובר 2004)
 (חמ 3-200)

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ ט ב ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 סיירו התשי״ט, עמי 234; התשכיז, עמי 62: התשמ״ו, עמי 33ז.
 ק״ת התשס״ג, עמי 297; התשס״ד, עמי 100.

 תקנות הביטוח הלאומי(הודעה בדבר יעיאה את ישראל), התשס״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 324א ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
 1995' (להלן - החוק), ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לביטוח לאומי לפי הוראות סעיף 12

 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 סייח התשנ״ה, עמי 207.
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 1. שהה ארם מחוץ לישראל תקופה שלא עלתה על 365 ימים רצופים, יראו כאילו הודיע חזקת הודעה
 למוסד על יציאתו, העדרותו וחזרתו לישראל כאמור, אם יציאתו את ישראל וחזרתו אליה
 באמור, נרשמו באחת מתחנות הגבול שהוכרזו בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול),

 התשמ״ז-987ו2.

 2. יצא אדם את ישראל לתקופה שעלתה על 365 ימים רצופים או יצא את ישראל בלי הודעה למוסד
 שיציאתו או חזרתו נרשמו כאמור בתקנה ו, יודיע למוסד על יציאתו, העדרותו ומועד חזרתו
 המשוער לישראל כאמור, בטופס שקבע המוסד. הודעה בדבר היציאה ומועד החזרה

 המשוער יימסרו למוסד בסמוך לפני מועד היציאה.

 3. (א) תקנות אלה יחולו על מי שיצא את ישראל ביום תחילתן של תקנות אלה תחילה תחולה
י ב ע ת מ * י ו ה  (להלן - יום התחילה) או לאחריו. י

 (ב) מי שיצא את ישראל לפני יום התהילה, בלי שיציאתו נרשמה כאמור
 בתקנה ו, יראו אותו, כאילו הודיע למוסד על יציאתו, העדרותו וחזרתו לישראל, אם הודיע

 למוסד על מועד חזרתו המשוער לישראל, בתוך 6 חודשים מיום התחילה.

 ב׳ בחשון התשס״ה (דו באוקטובר 2004)
ן א ו ר ל ב ו ל ו ב  (חמ 3-3390) ז

 שר הרווחה

 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1219.

 עו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם)(תיקון), התשס״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(3) ו־62(6) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-
, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף ו2א(א) לחוק״יסוד:  981ו י

 הכנסת2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג, אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 18א(א) לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), התשל״ג-41972, תיקון סעיף 18*
 במקום ״ו־7ו״ יבוא ״17 ו־24(ב)״.

 2. תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו. תחילה

 י״ח בחשון התשס״ה (2 בנובמבר 2004)
י נ ו ה נ  (חמ 3-1194) ד

 שר הבריאות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694; התשס״ב, עמי 138.
 2 סייח התשי״ח, עמי 69; התשס״א, עמי 166.

 1 סייח התשל״ז, עמי 226: התשנ״ד, עמי 348.

 4 ק״ת התשל״ג, עמי 272; התשנ״ד, עמי 53.

 תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אניה)(תיקון), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א-971 וי, אני מתקין
 תקנות אלה:

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.
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 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לתקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אניה), התשנ״ב-2.1992,
 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 התעריף
 בשקלים חדשים

13 

 ו6

61 

61 

13 

6 

 0.3% מדמי ההובלה
 אך לא פחות מ־ 61

 0.3% מדמי ההובלה

142 

238 
301 

 /3° מתעריף
 הסווארות

29 

 התעריף באחוזים
 מדמי ההובלה

0.6% 

 השירות

 (ו) הנפקה של שטרי מטען, העתקים והוראות מסירה -
 (א) ביבוא -

 העתק שטר מטען
 תעודת מסירה כנגד ערבות אישית

 תעודת מסירה למחסני ערובה
 פיצול תעודת מסירה, לכל פקודה

 (ב) ביצוא -
 שטר מטען

 העתק שטר מטען
 (2) מסירת מטען -

 (א) עד 1,000 טון

 (ב) מעל 1,000 טון
- (FREE IN OUT) F.I.0 (3) דמי טיפול 

 (א) שולח או מקבל אחד -
 מטענים עד 500 טון

 מטענים מ־500 עד 3,000 טון

 מטענים מ־ 3,001 טון ומעלה
 (ב) משלוחים מפוצלים למשלחים או מקבלים שונים

 (4) טיפול במכולות -
 לכל מכולה החייבת בתשלום דמי השהיה

 (5) תקשורת -
 לגבי כל הוראת מסירה

 (6) דמי טיפול בגביה -

 (א) ביבוא -
 (1) גביה בעבור בעל אניה בשקלים חדשים והמרתם

 לדמי הובלה עד 3,000 דולר

 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 1308; התשנ״ז, עמי 503.,
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 התעריף באחוזים
 מדמי ההובלה

 לדמי הובלה מ־ 3,001 עד 5,000 דולר 0.5%

 לדמי הובלה מ־ 5,001 דולר 0.40/0

 (2) גביה במטבע חוץ 0.2%

 (ב) ביצוא -

 (ו) גביה בשקלים חדשים והמרתם 0.35%

 (2) גביה במטבע חוץ 0.150/0"

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. תחילה

 ו׳ בחשון התשם״ה (21 באוקטובר 2004)
ת י ר ט ר ש י א  נחמ 84ג2-ג< מ

 שר התחבורה

 הודעת מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)(תיאום סכומי מם רבישה),
 התשס״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג3) לחוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה), התשב״ג-
 1963' (להלן - החוק), אני מודיע לאמור:

 1. עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיף 9(ג1א) לחוק והם החל ביום א׳ עדכון סכומי
 בחשון התשס״ה (16 באוקטובר 2004), כמפורט להלן: שווי הזכות

 (1) בפסקה (1אא) ו־(ב), במקום ״719,095 שקלים חדשים״ בא ״720,650 שקלים
 חדשים״;

 (2) בפסקה (2אאץ1).ו־(2), במקום ״463,315 שקלים חדשים״ בא ״464,315 שקלים
 חדשים״;

 (3) בפסקה (2ץאץ2) ו־(3), במקום ״719,095 שקלים חדשים״ בא ״720,650 שקלים
 חדשים״.

 ט׳ בחשון התשס״ה (24 באוקטובר 2004)
ב ו ן ר ת י  (חמ 3-232) א

 מנהל מם שבח

 סייח התשב״ג, עמי 156; ק״ת התשס״ד, עמי 934.

 הודעת מם שבח מקרקעין(עדכון סכום), התשם״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(0 לתקנות מם שבח מקרקעין (מס רכישה),
 התשל״ה-1974' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:
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 עדכון סכום 1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 12(ב) לתקנות, והחל ביום א׳ בחשון
 התשס״ה (16 באוקטובר 2004), במקום ״1,085,350 שקלים חדשים״ בא ״1,087,695 שקלים

 חדשים״.

 ט׳ בחשון התשם״ה (24 באוקטובר 2004)
ב ו ן ר ת י  (חמ 2ג3-2) א

 מנהל מס שבח

 הודעת מס שבח מקרקעין(תיאום סכומי שווי מקרקעין), התשס״ה-2004

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6וא(ד) לתקנות מם שבח מקרקעין (מם רכישה),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשל״ה-974וי

 תיאום סכומים 1. עקב שינוי המדד תואמו הסכומים הנקובים בפסקאות(2) ו־(3) בתקנה 16(ב) לתקנות,
 והחל ביום א׳ בחשון התשס״ה (16 באוקטובר 2004), במקום ״221,990 שקלים חרשים״ בא

 ״222,470 שקלים חדשים״.

 ט׳ בחשון התשם״ה (24 באוקטובר 2004)
ב ו ן ר ת י  >חמ 2ג2-ג) א

 מנהל מם שבח

 1 ק״ת התשל״ה, עמי 140; התשנ״ח, עמי 206; התשס״ד, עמי גג9.

 הודעת פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (מחיר שירותי תדלוק למטוסים
 בנמל התעופה בן גוריון), התשס״ה-2004

 בחוקף סמכותי על פי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (מחיר שירותי
 תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ״ו-1996' (להלן - הצו), אני מודיע כי החל
 ביום י״ז בחשון התשס״ה (1 בנובמבר 2004) מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט

 להלן:

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי מחיר
 (באלפי גאלון) בסנט לגאלק

 בעד כל גאלון -

 מ־ו עד 500 7.57

 מ־ 301 עד 5,000 5.45

 מ־ 5,001 עד 25,000 3.61

 מעל 25,000 1.78
 ט״ז בחשון התשס״ה (31 באוקטובר 2004)

ד י ח י א ל י ו ה  (חט 3-2722) א
 מנהל מינהל הדלק

 ק״ת התשנ״ו, עמי 1530; התשס״ב, עמי 463.
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 הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התשם״ה-2004

 שינוי אגרות

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 34(ג) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד),
 התשמ״ט-1988' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 ו. עקב השינוי במדד שפורסם לחודש ספטמבר 2004 לעומת המדד שפורסם לחודש מרס
 2004, יהיה נוסח תקנות 2 עד 8,6 עד 20, ו2(א), 23 עד 32,30 ו־33(א) ו־(ב) לתקנות העיקריות,

 החל ביום י״ח בכסלו התשם׳׳ה (1 בדעמבר 2004), כמפורט להלן:

 אגרת תעודת
 רישום

 אגרות תעודות
 רישום לסתרן

 אגרת רישום
 שעבוד בפנקס

 אגרת הקעאת
 סימן רישום

 אגרה בעד תעודת
 כושר טיסה

 ״פרק שני: אגרות לפי תקנות הרישומ

 2. בעל בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום בלי טיס אגרה לפי סוג
 או משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

 משקל בלי הטיס בק״ג האגרה בשקלים חדשים

 כלי טיס עד 5,700 ו 61
 מ־ 5,701 עד 45,000 1,676
 למעלה מ־45,000 3,346

 3. סחרן או יערן של כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן אגרה
 של 33,482 שקלים חדשים.

 4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או תסיבתו, או
 המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 72 שקלים

 חדשים.

 5. בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודות רישום לסחרן,
 המבקש להקעות לו סימן רישום ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 100 שקלים

 חדשים.
 פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד

 6. (א) בעל בלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו
 בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס, במפורט

 להלן:
 האגרה בשקלים חדשים משקל בלי הטיס בק״ג

1,193 
1,642 
2,697 
5,053 

10,045 
16,770 
42,025 
58,740 

 כלי 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

 (א1) בעל דאון ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו
 בתקנה 68(1) לתקנות התיעוד או בעד חידושה אגרה של 595 שקלים חדשים.
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 (ב) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם אחת
 לשנה עד 31 בדצמבר, אגרה באמור בתקנת משנה (א) או(או), אלא אם כן שילם באותה

 שנה, שתחילתה ב־ו באפריל, אגרה באמור בתקנת משנה (א) או(א1).

 (ג) בעל כלי טים ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר טיסה לכלי הטיס
 אגרה של 00 ו 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 653 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).

 9. (א) המבקש מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים או תעודת אישור ייצור פריט
 אווירונאוטי, ישלם -

 (ו) בעת הגשת הבקשה 653 שקלים חדשים;

 (2) בעד הטיפול במתן התעודה - את מלוא ההוצאות הממשיות שהוציא
 המינהל; דרישת המינהל לתשלום כאמור תוגש אחת לשלושה חודשים;

 התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

 .(ב) המחזיק בתעודה במפורט בסעיף קטן (א) ישלם אחת לשנה עד ו3 בדצמבר,
 אגרה של 653 שקלים חדשים.

 10. (א) המבקש מתן תעודת כושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 484 שקלים חדשים.

 (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 372 שקלים חדשים.

 (ג) ניתנה התעודה או חודשה לתקופה העולה על שנה, ישלם אגרה כאמור
 בסעיף 6(ב).

 וו. (א) המבקש מתן אישור כושר אווירי ליצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה
 לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

 משקל כלי הטיס בק״ג

 ״אגרה ותשלום
 הוצאות למתן

 תעודת סוג
 ואישור פריט
 אווירונאוטי

 אגרה ותשלום
 הוצאות בעד מתן

 תעודת ייצור,
 תעודת יצרן

 ותעודת אישור
 ייצור פריט

 אווירונאוטי

 האגרה בשקלים חדשים

853 
1,642 
3,382 

 עד 5,700
 מ־ 5,701 עד 45,000

 מעל 45,000

 אגרת תעודת
 כושר טיסה

 מיוחדת

 אגרת אישור
 כושר אווירי

 ליצוא

 (ב) המבקש מתן אישור בושר אווירי ליצוא פרופלר או מנוע בלי טיס, ישלם בעד
 מתן האישור אגרה של 257 שקלים חדשים.
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 אגרת תג כושר
 אווירי ליצוא

 אגרת רישיון
 למכון בדק

 אגרת רישיון
 מכון הסמכה

 2ו. (א) המבקש מתן תג בושר אווירי ליצוא או מספר תגים ביום אחד, ישלם בעת
 הגשת הבקשה למתן התג או התגים אגרה של 704 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש מתן אישור אווירי ליצוא של מוצר מקבוצה א; כמשמעותו בתקנה 106
 לתקנות התיעוד, למעט בלי טיס שלם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 704 שקלים

 חדשים.

 פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים

 13. המבקש מתן רישיון מכון בדק ובו הגדר למכון ברק אחד ישלם בעת הגשת הבקשה
 אגרה של 1,026 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה

 של 853 שקלים חדשים.

 14. המבקש מתן רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 704 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של 767

 שקלים חרשים.

 אגרת רישיון
 אחזקה עצמית

 אגרה שנתית

 אגרת אישור
 חותם מוסמך

 אגרת רישיון
 עובד טיס

 ותעודה רפואית

 15. (א) המבקש מתן רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר אחד ישלם בעת הגשת הבקשה
 למתן הרישיון אגרה של 704 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לבל הגדר נוסף ברישיון

 ישלם אגרה של 853 שקלים חדשים.
 (ב) היתה בקשה למתן רישיון אחזקה עצמית לאווירון'זעיר, ישלם המבקש בעת

 הגשת הבקשה למתן הרישיון אגרה של 314 שקלים חדשים.

 16. המחזיק ברישיון מבון בדק או ברישיון אחזקה עצמית ישלם אחת לשנה, עד 31
 בדצמבר, אגרה של 704 שקלים חדשים בעד בל הגדר שברישיונו: המחזיק ברישיון אחזקה
 עצמית לאווירון זעיר ישלם אחת לשנה באמור אגרה של 213 שקלים חדשים, והמחזיק
 ברישיון מכון הסמכה ישלם אחת לשנה כאמור אגרה של 704 שקלים חדשים בעד כל הגדר
 שברישיוגו, אלא אם כן שילם באותה שנה, שתחילתה ב־ ו באפריל, אגרה כאמור בתקנות

 13, 14 ו־5ו.

 17. מחזיק ברישיון מכון בדק, המבקש מתן אישור לעובד מכון הבדק כחותם מוסמך
 כאמור בתקנה 19 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 100

 שקלים חרשים.

 פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות

 18. (א) המבקש רישיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רישיון טייס
 מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של

 423 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש מתן תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
 של 55 שקלים חדשים.

 (ג) המחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון הדרכה, החייב בבדיקה רפואית
 תקופתית ישלם בעת קבלת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של 197 שקלים חדשים׳,
 עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים,
 ישלם בעת מתן התעודה אגרה של 128 שקלים חדשים, ועובד טיס אשר לפי תקנות
 הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לארבעה חודשים, ישלם בעת מתן התעודה
 אגרה של 103 שקלים חדשים, אלא אם כן שילמו באותה שנה שתחילתה ב־ ו באפריל, אגרה

 כאמור בסעיף קטן(א).

 קובץ התקנות 6347, ג׳ בכסלו החשם׳׳ה, 16.11.2004 151



 (ד) על אף האמור בסעיף קטן(ג), המחזיק ברישיון טיס פרטי והוא מעל גיל 40, ישלם
 בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של 157 שקלים חדשים, אלא אם בן שילם

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

 (ה) המבקש רישיון טייס מתלמד, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת הבקשה
 אגרה של 139 שקלים חדשים.

 (ו) (ו) המבקש מתן רישיון טבנאי לבדק כלי טיס, חידושו או אישורו, ישלם בעת
 הגשת הבקשה אגרה של 197 שקלים חדשים.

 (2) המבקש מתן רישיון טכנאי לבדק בלי טיס מוגבל, חידושו או אישורו, ישלם
 בעת הגשת הבקשה אגרה של 100 שקלים חדשים.

 (ז) המחזיק ברישיון תדריכן טיס או קצין מבצעי אוויר ישלם אחת לשנה, עד 31
 בדצמבר, אגרה של 85 שקלים חדשים.

 (ח) המחזיק ברישיון מקפל מצנחים ישלם אחת לשנה, עד 31 בדצמבר, אגרה של
 139 שקלים חדשים.

 (ט) המבקש חידושו של רישיון מדריך טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 187
 שקלים חדשים.

 אגרת הגדר 19. עובד טיס המבקש מתן הגדר סוג נוסף ברישיונו ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
ף 187 שקלים חדשים. ס ו  נ

 20. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון או אישורו ישלם בעת הגשת
 הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים במפורט להלן:

 בחינה
 עיונית
 חלקית

 בחינה
 עיונית

 בחינה
 מעשית
 חלקית

 בחינה
 סוג הרישיון מעשית

 (1) טייס פרטי או טייס אווירון זעיר 1,290 719 187 100

 (2) טייס מסחרי 1,423 804 342 128

 (3) טייס לתובלה בנתיבי אוויר 2,714 1,407 342 128

- 128 -  (4) טייס דאון 569

 (5) נווט טיס 704 509 342 128

 (6) טכנאי טיס 603 509 342 128

- 187 -  (7) אלחוטן טיס לרדיו טלפון 213

187 342 - -  (8) קצין מבצעי אוויר

- 342 - -
 (9) מפקח תנועה אווירית

 (10) טכנאי לבדק בלי טיס סוג 2 או 1 128 בעד כל שלב בבחינה או חלק מ

 (11) טכנאי לבדק כלי טיס סוג 2 מוגבל או
 128 בעד בל שלב בבחינה או חלק ממנו

187 

342 

 2,764 ־ 187

 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

 אגרת בחינות
 למתן רישיון

 עובד טיס
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 (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי סעיף קטן(א) יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות
 בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.״

 ו2. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן הגדר מההגדרים המפורטים להלן או
 חידוש הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרת בחינה בשקלים חדשים במפורט

 להלן:

 בחינה עיונית
 ס1ג ההגדר בחינה מעשית בחינה עיונית חלקית

 871 187 00 ו
 (1) הגדר אווירון(קבוצות אי, בי, ג׳ ו־ד׳),

 רוטורקרפט ואווירון זעיר
 (2) הגדר מכשירים 1,121 342 28 ו

 (3) הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר״מ 569 87 ו
 (4) הגדר חקלאי 671 187
 (5) הגדר מאמן טיס נוסף 671 87 ו
 (6) הגדר פיקוח על תנועה אווירית נוסף 342 342
 87 ו

-
 (7) הגדר מקפל מצנתים נוסף

 (8) הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית 187 342
 (9) הגדר מאמןיתדריבן מודיעין טיס 187 187

 (10) הגדר טכנאי בדק כלי טיס סוג 1 או סוג 2 128 בעד כל שלב או חלק ממנו
 (11) ערר על מבחן עיוני 187״

 23. המבקש מתן תעודת צוות אוויר, חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
 של 100 שקלים חדשים.

 ״אגרת תעודת
 צוות אוויר

 24. הנבדק בדיקת עיוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות בזמן טיסה, ישלם בעבור אגרת בדיקת
0 1 ^ ך , ^ 1  הבדיקה אגרה של 519 שקלים חדשים. ^

 בזמן טיסה
 פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי

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

 האגרה בשקלים חדשים

ה ל ע פ  בעת הגשת הבקשה אגרה בשיעורים המפורטים להלן: ה

 רישיון הפעלה רישיון הפעלה
 סוג מפעיל כלי הטיס

 (ו) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה 6,069

 (2) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל 908 908

 (3) מפעיל בלי טיס בטיסות של מוניות

 אוויר בישראל 611 611

 (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 611 611

 (5) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק 314 314
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 האגרה בשקלים חדשים
 רישיון הפעלה רישיון הפעלה

 סוג מפעיל כלי הטיס מסחרי מבעעי

157 

908 

6,069 

157 

908 

 (6) מפעיל בלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה

 (7) מפעיל אווירונים זעירים

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות (ו) עד (7) אינן
 חלות עליו

 היתה הבקשה לבמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה בעבור כל אחד
 מהסוגים המבוקשים.

 (ב) המחזיק ברישיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה: .

 סוג מפעיל בלי הטיס

 (1) מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מהמדינה ואליה 6,069
 (C2 מפעיל בלי טיס בטיסות סדירות בישראל 1,813
 (3) מפעיל בלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל 1,193
 (4) מפעיל בלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס 1,193

 (5) מפעיל כלי טיס לעורכי עסק 611
 (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מהמדינה ואליה 6,069

 (7) מפעיל אווירונים זעירים 314

 (8) מפעיל כלי טיס שפסקאות (ו) עד (7) אינן חלות עליו 1,193

 (ג) אגרה כאמור בסעיף קטן (ב) תשולם בכל שנה עד ה־ 31 בדצמבר אלא אם כן
 שולמה באותה שגה אגרה באמור בסעיף קטן(א).

 26. (א) המבקש רישיון להשכרת בלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 100
 שקלים חדשים.

 (ב) המחזיק ברישיון להשכרת כלי טיס ישלם אחת לשנה עד ה־ 31 בדצמבר, אגרה
 של 100 שקלים חדשים, אלא אם כן שילם אותה שגה, שתחילתה ב־ ו באפריל, אגרה כאמור

 בסעיף קטן(א).

 27. (א) המבקש אישור טיסות שכר בין־לאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור
 לפי תקנות טיסות השכר, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות,

 כמפורט להלן:

 האגרה בשקלים חדשים

1,220 
2,444 
4,965 
8,714 

 מספר הטיסות
 1 עד 5

 מ־6 עד 10
 מ־ 11 עד 30

 למעלה מ־30

 אגרת רישיון
 השכרה

 אגרה לאישור
 טיסות שכר

 (ב) המבקש אישור טיסות שבר פנים־ארציות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור
 לפי תקנות טיסות שכר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות

 כמפורט להלן:
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 מספר הטיסות האגרה בשקלים חדשים

 אגרת רישיון
 מארגן

 אגרת כפל
 תעודה רפואית

 באנגלית או
 אגרת עיון

 אגרת רישיון
 מנחת

 ״אגרת תעודת
 רעש

 אגרת מיתקן
 עזר לטיסה

187 
372 
736 

1,278 

 1• עד 5
 מ־6 עד 10

 מ־ 11 עד 30
 מעל 30

 28. (א) המבקש רישיון הפעלה למארגן טיסות שבר ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
 של 2,579 שקלים חדשים.

 (ב) המחזיק ברישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם אגרה שנתית בשיעור
 המפורט בסעיף קטן (א) עד ה־ 31 בדצמבר אלא אם בן שילם באותה שנה, שתחילתה

ו באפריל, אגרה כאמור בסעיף קטן(א).  בי

 29. (א) המבקש כפל תעודה או רישיון מאלו המפורטים בתקנות אלה או תעודה
 רפואית בשפה האנגלית ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 100 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מרישום
 כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 30 שקלים חדשים.

 30. בעד רישיונות מנחתים באמור בתקנות הטיס (מנחתים), התשל״ה-975ו, ישלם
 המבקש אגרות כמפורט להלן:

 (ו) המבקש מתן רישיון מנחת רגיל ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרישיון
 אגרה של 509 שקלים חדשים׳,

 (2) המבקש מתן רישיון מנחת חקלאי קבוע ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרישיון אגרה של 289 שקלים חדשים-,

 (3) המבקש מתן רישיון מנחת חקלאי עונתי ישלם בעת הגשת הבקשה למתן
 הרישיון אגרה של 157 שקלים חרשים;

 (4) המבקש רישיון מנחת זעיר ישלם בעת הגשת הבקשה למתן הרישיון אגרה
 של 157 שקלים חדשים׳,

 (5) המחזיק רישיון מנחת רגיל או חקלאי קבוע ישלם אגרה שנתית בשיעורים
 המפורטים בפסקאות (ו) או(2);

 (6) המחזיק רישיון מנחת זעיר ישלם אגרה שנתית בשיעור המפורט
 בפסקה (4); האגרה כאמור בפסקה זו תשולם בבל שנה עד ה־ 31 בדצמבר, אלא

 אם כן שולמה האגרה באותה שגה שתחילתה ב־ ו באפריל.״

 32. (א) המבקש מתן תעודת רעש באמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיט),
 התשל״ז-977ו2, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 853 שקלים חדשים.

 (ב) המבקש הברה בתעודת רעש שניתנה על ידי מדינת חוץ באמור בתקנה 5
 לתקנות האמורות, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 169 שקלים חדשים.

 35. (א) המבקש מתן אישור באמור בתקנה 66(0 לתקנות ההפעלה למיתקן עזר לטיסה,
 ישלם בעת הגשת הבקשה כמפורט להלן:
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 בשקלים חדשים

 אגרת בדיקה
 תקופתית

 אגרת בדיקה
 מיתקן העזר סימון בהקמה

 מסי
 סידורי

542 2,303 A L S Aproach Lighting System ו 

542 2,303 D M E Distance Measuring Equipment 2 
1,151 8,060 ILS Instrument Landing System 3 

542 1,151 N D B Non-Directional Radio Beacon 4 
542 4,606 PAPI Precision Approach Path Indicator 5 
542 2,303 REIL Runway End Identifyer Lights 6 
542 2,303 RAIL Runway Alignment Indicator Lights 7 
542 2,303 R V R Runway Visual Range 8 

1,151 4,606 T A R Terminal Area Survillance Radar 9 
1,151 4,606 VASIS Visual Approach Slope Indicator 

System 

10 

542 1,151 V D F V H F Direction-Finding Station 11 
1,151 5,756 V O R V H F Omnidirectional Radio Range 12 
1,151 24,179 R W Y Runway 13 

542 2,303 T W Y Taxi way 14 
1,151 4,606 T W R Aerodrome Control Tower 15 

 (ב) על אף האמור בתקנת משגה (א), היה מיתקן העזר לטיסה תאורת סימון ואזהרה
 לבלי טיס, ישלם המבקש בעת מתן תשובת המינהל לבקשה, אגרה במפורט להלן:

 (1) 245 שקלים חדשים - אם אין צורך בסקר אווירונאוטי;

 (2) 1,192 שקלים חדשים - אם יש צורך בסקר אווירונאוטי.״

 י״ג בחשון התשס״ה (28 באוקטובר 2004)
ן ס ל מ ן ו י ן צ  (חמ 3-520) ב

 המנהל הכללי של משרד התחבורה
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