
רשומות

התקנות קובץ
4 בדצמבר 2005 6440 התשס"ו בכסלו ג'

124 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   על מכלי משקה (תיקון), הפיקדון תקנות

(תיקון), אש"ל) והוצאות בסיסית משכורת לארץ) (קביעת בחוץ מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס קביעת
124   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005

בערערה בנגב), שפכים לטיהור מכון לחוק על 157א סעיף הוראות (אי–תחולת והבניה התכנון  צו
128   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005

128 התשס"ו-2005. . .   ,(2 (מס' פנים–ארציות) מחירי טיסות להעלאת (היתר מצרכים ושירותים מחירי על פיקוח צו

128 (תיקון), התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מחשב) למרשמי חיבור הוצאות (ניכוי מס הכנסה כללי

129   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005 ותיעוד), רישוי רישום, (אגרות הטיס הודעת

גוריון), התעופה בן בנמל למטוסים תדלוק שירותי (מחיר ושירותים מצרכים מחירי פיקוח על  הודעת
137   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2005

138 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   מקרקעין), שווי סכומי (תיקום מקרקעין שבח מס הודעת

138 התשס"ו-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   סכום), (עדכון מקרקעין שבח מס הודעת

עמוד
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התשס"ו-2005 (תיקון), משקה מכלי על הפיקדון תקנות

התשנ"ט-11999, משקה,  מכלי על  הפיקדון לחוק  23(א)(4א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

יבוא "80%" במקום  התשס"א-22001,  משקה, מכלי על הפיקדון לתקנות 6ב(4) בתקנה .1
."62%"

(21 בנובמבר 2005) התשס"ו בחשון י"ט
ן שמחו שלום  (3-3034 (חמ

הסביבה לאיכות השר                                                                                   

                                      

משכורת בחוץ לארץ) (קביעת מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס קביעת
(תיקון), התשס"ו-2005 אש"ל) בסיסית והוצאות

לארץ),  בחוץ מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס לכללי  1 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: קובע אני התשמ"ב-11982,

משכורת (קביעת בחוץ לארץ) הכנסה (בעלי הכנסה מס בתוספת לקביעת ז' בחלק (א) .1
ייקרא  "מ–1.1.2004 ואילך" - התוספת), הטור (להלן התשנ"ב-21992 והוצאות אש"ל), בסיסית

יום 31.12.2004". 1.1.2004 עד "מיום

לתוספת יבוא: ז' חלק (ב) אחרי

ח' "חלק

המדינה
מ–1.1.2005 

המטבעואילך* סוג
משכורת בסיסית

דולר3,320 אוזבקיסטן
אירו4,000 אוסטריה

דולר4,700אוסטרליה
3,280 עד 31.7.05אוקראינה

מ–1.8.05 4,400
דולר

דולר3,200   אורוגואי
דולר3,480 אזרביג'אן

אירו        4,128 איטליה
דולר3,192אינדונזיה
מרשל דולר3,040איי

אירו4,056 אירלנד
סלבדור דולר3,200 אל

__________
.272 עמ' התש"ס, 1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 170;

.452 עמ' התשס"ה, ;318 עמ' התשס"ג, 2 ק"ת התשס"א, עמ' 505;

__________
1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1322.

301 ועמ'  עמ' התשס"ב, ;836 עמ' התשס"א, ;699 עמ' התש"ס, ;1111 עמ' התשנ"ח, 2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 999;

.350 עמ' התשס"ה, ;697 עמ' התשס"ג, ;622

6ב תיקון תקנה

התוספת תיקון
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המדינה
מ–1.1.2005 

המטבעואילך* סוג
משכורת בסיסית

3,560 עד 31.7.05אנגולה
מ–1.8.05  4,550

דולר

דולר3,320אקואדור
דולר3,200   ארגנטינה

ארצות הברית
אמריקה** דולר3,640 של

דולר3,200 אריתריאה
דולר3,440אתיופיה
דולר4,600 בולגריה
דולר3,200 בוליביה
דולר3,240 ביילורוס

אירו4,016בלגיה
דולר4,200   ברזיל

שטרלינג2,768 בריטניה לירה
דולר3,040גאבון
דולר3,280גאנה

דולר3,328  גואטמלה
דולר3,040גינאה

דולר3,280ג'מאיקה
3,360 עד 31.7.05גרוזיה

מ–1.8.05  4,500
דולר

אירו3,960 גרמניה
כתר דני31,600 דנמרק

אפריקה דולר4,550דרום
דולר3,040האיטי

דולר3,200 הודו
אירו 3,920 הולנד

הונג-קונגי32,200הונג-קונג דולר
דולר4,850הונגריה
דולר3,040הונדורס

הדומיניקנית 3,200 עד 31.7.05הרפובליקה
מ–1.8.05  4,300

דולר

של הדמוקרטית הרפובליקה
קונגו וזאיר

דולר3,600

דולר3,200וייאטנם
דולר3,360ונצואלה

דולר3,200 זימבבואה
השנהב אפריקאי2,520,000 חוף פרנק

דולר3,584 טאיוון
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המדינה
מ–1.1.2005 

המטבעואילך* סוג
משכורת בסיסית

דולר3,040טוגו
דולר3,040טונגה

דולר3,200טוניסיה
דולר3,040טנזניה

וטובגו דולר3,040טרינידד
אירו3,726יוון
יאן588,000יפן

דולר3,200ירדן
דולר4,500לטביה
דולר3,040ליבריה
דולר3,040לסוטו

דולר3,360 מאוריטניה
דולר3,040מולדביה

דולר3,280 מאלווי
(בורמה) דולר3,280 מיאנמר

מלטזית3,040מלטה לירה
דולר3,200מצרים

דולר3,440 מקסיקו
דולר3,200מרוקו

נורווגי36,400 נורבגיה כתר
3,440 עד 31.7.05ניגריה

מ–1.8.05  4,600
דולר

זילנד דולר3,200ניו
דולר3,200 נפאל

דולר3,200 סווזילנד
דולר3,360סין

דולר3,944סינגפור
דולר3,040סמואה

אפריקאי2,440,000 סנגל פרנק
לוצ'יה דולר3,040סנטה

אירו3,798ספרד
דולר3,200 סרביה-מונטנגרו

לנקה דולר3,040סרי
דולר3,224עומן
דולר4,900 פולין

אירו3,689 פורטוגל
דולר3,040פיג'י

דולר3,200 פיליפינים
אירו4,128 פינלנד
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המדינה
מ–1.1.2005 

המטבעואילך* סוג
משכורת בסיסית

דולר3,200 פנמה
דולר3,040פפואה
דולר3,280פרגואי

דולר3,440  פרו
דולר3,440צ'ילה
דולר4,850צ'כיה
אירו3,933צרפת

אפריקנית מרכז דולר3,040קהיליה
דולר3,200 קולומביה

ברזאוויל דולר3,040קונגו
ריקה דולר3,320 קוסטה

דולר4,600 קוריאה
דולר3,480 קזחסטן

דולר3,360 קטר
אפריקאי2,520,000 קמרון פרנק
דולר4,550קנדה
עד 31.7.05קניה  3,424

מ–1.8.05 4,500
דולר

קפריסאית2,112 קפריסין לירה
עד 31.7.05קרואטיה  4,600

4,700 מ–1.8.05
דולר

דולר4,550 רומניה
עד 31.7.05רוסיה  4,400

4,800 מ–1.8.05 
דולר

שוודי39,200 שבדיה כתר
שווצרי7,040 שוויץ פרנק

דולר3,240תאילנד
דולר4,750תורכיה

אחרת מדינה דולר"3,040כל

_______________
כלשהי. מדינה לגבי שצוין כפי אחרת תקופה או *

בארה"ב. המדינות כל **

בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) כ' מיום זו קביעה 2. תחילתה של

(6 בנובמבר 2005) בחשון התשס"ו ד'

אולמרט אהוד  (3-1588 (חמ

שר האוצר ממלא מקום                                                                                   

תחילה
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לטיהור מכון על לחוק 157א סעיף הוראות תחולת (אי והבניה התכנון צו
התשס"ו-2005 בנגב), בערערה שפכים

 - (להלן התשכ"ה-11965  והבניה, התכנון לחוק 157א(ח)(1) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
שהתקיימו ומכיוון מחוז הדרום ולבניה לתכנון המחוזית עם הוועדה התייעצות לאחר החוק),

מצווה לאמור: אני האמור, בסעיף התנאים הקבועים

בנגב, הידוע בערערה המכון לטיפול בשפכים בשטח יחולו לחוק לא 157א סעיף הוראות .1
בצבעים אלכסוניים בפסים והמסומן ח"ח 1, מלחתה, ישן) 100081/1 (בהסדר), 62 (רישום כגוש
הפקדתה בדבר שהודעה ,231/02/11 מקומית מס' מיתאר תכנית בתשריט לסירוגין אפור וסגול

17 באוגוסט 2005. מיום ,3853 עמ' התשס"ה, ,5427 הפרסומים בילקוט פורסמה

(11 באוקטובר 2005) בתשרי התשס"ו ח'

נס -פי פז ר פי או  (3-3558 (חמ

הפנים שר                                                                                   

טיסות להעלאת מחירי מצרכים ושירותים (היתר על מחירי פיקוח  צו
התשס"ו-2005 ,(2 (מס' פנים–ארציות)

התשנ"ו- ושירותים, מצרכים מחירי על פיקוח לחוק 12(א)(2) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
מצווים  אנו סעיף 13 לחוק, לפי המחירים ועדת עם התייעצות ולאחר החוק), - 11996 (להלן

לאמור:

בן–גוריון, שדה–דב וחיפה התעופה שמנמלי בקווים הטיסות מחירי מותר להעלות את .1
של בשיעור המחיר הקובע2, מעל המוצא, או מאילת לנמלי לאילת המוצא) נמלי (להלן -

.3.8%

מחירי את  להעלות מותר  ,1 בסעיף מפורטים שאינם  הפנים–ארציים התעופה  בקווי .2
.3.4% של בשיעור הקובע2, המחיר מעל הטיסות

י"ב בחשון התשס"ו (14 בנובמבר 2005). ביום צו זה 3. תחילתו של
(10 בנובמבר 2005) בחשון התשס"ו ח'

(3-2722 (חמ

שטרית מאיר
התחבורה שר

אולמרט אהוד
האוצר שר מקום ממלא

(תיקון), מחשב) למרשמי הוצאות חיבור (ניכוי הכנסה מס  כללי
התשס"ו-2005

למרשמי מחשב),  חיבור הוצאות (ניכוי הכנסה 2 לתקנות מס לפי תקנה בתוקף סמכותי
אלה: קובע כללים אני התשמ"ט-11989,

__________
.129 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307;

סעיף תחולת אי
לחוק 157א

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 16.

העלאה היתר
לאילת בקווים

העלאה היתר
הקווים בשאר

תחילה

__________
1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 898.
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- התשנ"א-21991 מחשב), למרשמי חיבור הוצאות (ניכוי הכנסה מס לכללי 1 בסעיף .1
יבוא: בסופה (א), בפסקה (1)

הסכוםשנת המס

שקלים חדשים""2005 2,400

יבוא: בסופה (ב), בפסקה (2)

הסכוםשנת המס

שקלים חדשים""2005 6,000

(2 בנובמבר 2005) בתשרי התשס"ו ל'

רוב איתן  (3-168 (חמ

בישראל המסים רשות מנהל                                                                                   

התשס"ו―2005   ותיעוד), רישוי רישום, (אגרות הטיס הודעת

התשמ"ט- ותיעוד), (אגרות רישום, רישוי הטיס לתקנות תקנה 34(ג) לפי סמכותי בתוקף  
לאמור:  מודיע אני העיקריות), התקנות - 11988 (להלן

מרס  המדד שפורסם לחודש 2005 לעומת ספטמבר לחודש שפורסם במדד השינוי עקב .1
העיקריות, לתקנות ו–(ב) ו–33(א) 32 23 עד 30, 21(א), 8 עד 20, 2 עד 6, יהיה נוסח תקנות ,2005

להלן: כמפורט (1 בדצמבר 2005), בחשון התשס"ו ביום כ"ט החל

הרישום  תקנות לפי אגרות שני: "פרק

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

הטיס בק"ג האגרה בשקלים חדשיםמשקל כלי

5,700 622כלי טיס עד

1,708מ–5,701 עד 45,000

מ–45,001 3,409למעלה

של  לסחרן אגרה תעודת רישום למתן בקשה הגשת בעת ישלם כלי טיס של או יצרן 3. סחרן
חדשים.  34,114 שקלים

__________
.149 עמ' התשס"ה, 64 ועמ' 661; עמ' ,48 עמ' התשס"ד, ;34 עמ' התשמ"ט, 1 ק"ת

__________
.314 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשנ"א, עמ' 796;

שינוי אגרות

תעודת אגרת
רישום

תעודות אגרות
רישום לסחרן

1 תיקון סעיף
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או תסיבתו, או העברתו השעבוד, ביטול טיס, כלי על שעבוד בפנקס לרשום המבקש .4
חדשים.  74 שקלים של אגרה הבקשה בעת הגשת ישלם או ביטולו, עיקול לרשום המבקש

המבקש תעודות רישום לסחרן, מחזיק טיס, או בעל כלי להיות מי שעומד טיס או כלי בעל .5
חדשים.  101 שקלים של אגרה הגשת הבקשה בעת ישלם סימן רישום לו להקצות

התיעוד תקנות לפי אגרות שלישי: פרק

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

הטיס בק"ג האגרה בשקלים חדשיםמשקל כלי

1,500 1,216כלי טיס עד

1,673מ–1,501 עד 3,600

2,748מ–3,601 עד 5,700

5,149מ–5,701 עד 20,000

10,235מ–20,001 עד 45,000

17,087מ–45,001 עד 100,000

42,818מ–100,001 עד 300,000

מ–300,000 59,850למעלה

כמשמעותו טיסה כושר תעודת למתן  בקשה  הגשת  בעת ישלם דאון בעל (א1)  
חדשים.  606 שקלים של  אגרה חידושה בעד או התיעוד 68(1) לתקנות בתקנה

אחת לשנה  ישלם על שנה, העולה לתקופה שניתנה טיסה בתעודת כושר (ב) המחזיק  
שנה, באותה  שילם  כן  אם אלא  (א1) או (א) משנה בתקנת כאמור אגרה בדצמבר, 31 עד

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

הטיס  לכלי  טיסה כושר תעודת לתיקון  בקשה הגשת בעת  ישלם טיס כלי (ג) בעל  
חדשים."  101 שקלים אגרה של

תעודת או תוספת סוג, בתעודת שינוי זמנית, סוג תעודת סוג, תעודת המבקש (א) .8
- ישלם המינהל, באמצעות חוץ מדינת של או ישראל מדינת של אווירונאוטי פריט אישור

חדשים;  665 שקלים הבקשה הגשת בעת (1)

ההוצאות מלוא את - בה השינויים אישור או התעודה במתן הטיפול בעד (2)
לשישה אחת תוגש כאמור דרישת המינהל לתשלום המינהל; שהוציא הממשיות

הדרישה.  קבלת מיום 30 ימים בתוך יבוצע התשלום חודשים;

בשיעור  האגרה תהיה בה, לשינוי או זעיר לאווירון תעודה למתן הבקשה היתה (ב)  
קטן (א). בסעיף הקבועה מחצית האגרה

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

חדשים;  665 שקלים הבקשה  הגשת (1) בעת

רישום אגרת
שעבוד בפנקס

הקצאת אגרת
רישום סימן

אגרה בעד
תעודת כושר

טיסה

ותשלום "אגרה
למתן הוצאות

סוג תעודת
פריט ואישור
אווירונאוטי

ותשלום אגרה
בעד הוצאות

ייצור תעודת מתן
תעודת יצרן

ותעודת אישור
ייצור פריט

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

הדרישה.  קבלת מיום 30 ימים יבוצע בתוך

אגרה  עד 31 בדצמבר, לשנה ישלם אחת (א) קטן בסעיף כמפורט המחזיק בתעודה (ב)  
חדשים.  665 שקלים של

של  אגרה הגשת הבקשה בעת ישלם מיוחדת טיסה כושר מתן תעודת המבקש 10. (א)
חדשים.  493 שקלים

מבצעית  להפעלה המיועד טיס כלי בעל ישלם (א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)  
לחידושה, או טיסה כושר תעודת למתן בקשה הגשת בעת כאמור, הפעלה והמבצע בחקלאות

חדשים.  379 שקלים של אגרה

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

האישור אגרה מתן בעד ישלם טיס אווירי לייצוא כלי כושר אישור מתן (א) המבקש .11
להלן: כמפורט הטיס כלי משקל לפי

הטיס בק"ג האגרה בשקלים חדשיםמשקל כלי

5,700 869עד

1,673מ–5,701 עד 45,000

45,000 3,446מעל

מתן  בעד ישלם טיס, כלי מנוע או פרופלר לייצוא אווירי כושר אישור מתן המבקש (ב)  
חדשים.  261 שקלים של אגרה האישור

בעת הגשת ישלם אחד, ביום תגים מספר לייצוא או אווירי כושר תג מתן (א) המבקש .12
חדשים.  718 שקלים של אגרה התג או התגים למתן הבקשה

בתקנה  106  כמשמעותו א', מקבוצה מוצר לייצוא של אווירי אישור מתן המבקש   (ב)
שקלים   718 של אגרה הבקשה הגשת  בעת  ישלם  שלם, טיס כלי  למעט  התיעוד,  לתקנות

חדשים.

המכונים תקנות לפי אגרות רביעי: פרק

הבקשה בעת הגשת ישלם אחד בדק למכון הגדר ובו בדק מכון מתן רישיון המבקש .13
של  אגרה ישלם ברישיון נוסף הגדר לכל הבקשה הגשת ובעת חדשים 1,046 שקלים של אגרה

חדשים.  869 שקלים

של אגרה הבקשה הגשת ישלם בעת אחד הגדר ובו מכון הסמכה רישיון מתן המבקש .14
של 781 שקלים  אגרה ברישיון ישלם נוסף הגדר לכל הבקשה הגשת חדשים, ובעת 718 שקלים

חדשים.

הבקשה הגשת בעת  ישלם  אחד הגדר ובו עצמית אחזקה רישיון מתן  המבקש  (א) .15
ברישיון  לכל הגדר נוסף הבקשה חדשים, ובעת הגשת 718 שקלים של אגרה הרישיון למתן

חדשים.  869 שקלים של אגרה ישלם

בעת הגשת  זעיר, ישלם המבקש לאווירון עצמית אחזקה בקשה למתן רישיון (ב) היתה  
חדשים.  320 שקלים של אגרה הרישיון למתן הבקשה

תעודת אגרת
טיסה כושר

מיוחדת

אישור אגרת
אווירי כושר

ליצוא

כושר תג אגרת
ליצוא אווירי

רישיון אגרת
בדק למכון

רישיון אגרת
הסמכה מכון

רישיון אגרת
אחזקה עצמית
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31 בדצמבר,  עד לשנה, אחת ישלם עצמית אחזקה ברישיון או בדק מכון ברישיון המחזיק .16
עצמית  אחזקה  ברישיון  המחזיק שברישיונו; הגדר כל בעד חדשים  שקלים   718 של אגרה
ברישיון מכון  והמחזיק 217 שקלים חדשים, של כאמור אגרה לשנה אחת ישלם לאווירון זעיר
שברישיונו,  בעד כל הגדר חדשים 718 שקלים של אגרה אחת לשנה כאמור ישלם הסמכה

ו–15. 14 כאמור בתקנות 13, ב–1 באפריל, אגרה שתחילתה שנה, באותה שילם כן אם אלא

כאמור מוסמך כחותם הבדק מכון לעובד אישור מתן המבקש בדק, מכון ברישיון מחזיק .17
של 101 שקלים  אגרה הבקשה למתן האישור הגשת המכונים, ישלם בעת 19 לתקנות בתקנה

חדשים.

חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות פרק

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

שקלים חדשים. 431

הגשת הבקשה אגרה  בעת ישלם טיס, שאינו עובד רפואית, תעודה (ב) המבקש מתן  
חדשים.  56 שקלים של

תקופתית  רפואית בבדיקה החייב הדרכה, רישיון למעט טיס עובד ברישיון המחזיק (ג)  
טיס  עובד חדשים; 201 שקלים של התקופתית אגרה הרפואית התעודה בעת קבלת ישלם
בעת ישלם חודשים, אחת לשישה רפואית תעודה בחידוש הרישיונות חייב תקנות לפי אשר
חייב  הרישיונות תקנות לפי אשר טיס ועובד חדשים, 130 שקלים אגרה של מתן התעודה
 105 של אגרה התעודה מתן בעת ישלם חודשים, לארבעה אחת רפואית תעודה בחידוש
בסעיף  כאמור אגרה ב–1 באפריל, שתחילתה שנה באותה שילמו כן אם אלא חדשים, שקלים

(א). קטן

ישלם גיל 40, והוא מעל פרטי טיס ברישיון המחזיק (ג), קטן בסעיף האמור על אף (ד)  
שילם באותה  כן אלא אם 160 שקלים חדשים, תקופתית אגרה של רפואית בעת קבלת תעודה

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

הגשת הבקשה אגרה  בעת ישלם אישורו, או חידושו מתלמד, טייס (ה) המבקש רישיון  
חדשים.  141 שקלים של

בעת ישלם אישורו, או חידושו טיס, כלי לבדק טכנאי רישיון מתן המבקש   (ו) (1)
חדשים.    הגשת הבקשה אגרה של 201 שקלים

ישלם אישורו, או חידושו מוגבל, טיס כלי לבדק טכנאי רישיון מתן המבקש (2)
חדשים.  101 שקלים בעת הגשת הבקשה אגרה של

  31 עד  לשנה, אחת ישלם אוויר מבצעי קצין או טיס תדריכן ברישיון המחזיק (ז)  
חדשים.  86 שקלים של אגרה בדצמבר,

של 141  אגרה עד 31 בדצמבר, לשנה, אחת ישלם מקפל מצנחים ברישיון המחזיק (ח)  
חדשים. שקלים

של 191  אגרה הבקשה הגשת בעת טיס ישלם רישיון מדריך של חידושו המבקש (ט)  
חדשים. שקלים

שנתית אגרה

אישור אגרת
מוסמך חותם

רישיון אגרת
עובד טיס

ותעודה רפואית
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של אגרה הבקשה הגשת בעת ישלם ברישיונו נוסף סוג הגדר מתן המבקש טיס עובד .19
חדשים.  191 שקלים

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

הרישיון בחינה מעשיתסוג
מעשית בחינה

עיוניתחלקית בחינה
עיונית בחינה

חלקית
טייס או פרטי טייס (1)

זעיר 1,314733191101אווירון

מסחרי טייס (2)1,450819349130

טייס לתובלה (3)
אוויר 2,7651,434349130בנתיבי

דאון טייס (4)580-130-

טיס נווט (5)718519349130

טיס טכנאי (6)614519349130

טיס אלחוטן (7)
טלפון -217-191לרדיו

אוויר מבצעי קצין (8)--349191

אווירית תנועה מפקח (9)--349-

כלי לבדק טכנאי (10)
סוג 2 או 1 טיס ממנו  או חלק בבחינה כל שלב בעד 130

טיס טכנאי לבדק כלי (11)
סוג 1 או סוג 2 מוגבל  

ממנומוגבל או חלק בבחינה כל שלב בעד 130

או מצנחים מקפל (12)
בכיר מצנחים מקפל

אחד הגדר -191--עם

טיס מודיעין תדריכן (13)--349-

הגדר מדריך טיס עם (14)
אחד -2,817-191מאמן טיס

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

חידוש או המפורטים להלן בקשר למתן הגדר מההגדרים להיבחן טיס המבקש עובד (א) .21
להלן: כמפורט חדשים בחינה בשקלים הבקשה אגרת בעת הגשת ישלם פיהם, על הזכויות

הגדר עיוניתבחינה מעשיתסוג בחינה
עיונית בחינה

חלקית

ג' ב', א' (קבוצות אווירון הגדר (1)
זעיר ואווירון רוטורקרפט 888191101ו–ד'),

מכשירים הגדר (2)1,142349130

אגרת הגדר נוסף

בחינות אגרת
רישיון למתן

טיס עובד

בחינה אגרת
למתן הגדר
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הגדר עיוניתבחינה מעשיתסוג בחינה
עיונית בחינה

חלקית

בתנאי לילה מרחב טיסות הגדר (3)
-580191כטר"מ

חקלאי הגדר (4)684191-

נוסף טיס מאמן הגדר (5)684191-

תנועה על פיקוח הגדר (6)
נוסף אווירית

349349-

נוסף מקפל מצנחים הגדר (7)-191-

על מפקח מאמן הגדר (8)
תנועה אווירית

191349-

טיס מאמן תדריכן מודיעין הגדר (9)191191-

טיס כלי בדק טכנאי הגדר (10)
סוג 2 חלק ממנו  סוג  1 או שלב או בעד כל 130

מבחן עיוני ערר על (11)"191

אגרה הגשת הבקשה בעת ישלם שינויה או חידושה אוויר, צוות מתן תעודת המבקש .23
חדשים.  101 שקלים של

בעבור ישלם טיסה, בזמן פעולות כשירות בדיקת  או צבעים עיוורון בדיקת הנבדק .24
חדשים.  529 שקלים של אגרה הבדיקה

הרישוי חוק אגרות לפי שישי: פרק

הפעלה מבצעי ישלם רישיון והמבקש מתן הפעלה מסחרי רישיון (א) המבקש מתן .25
להלן: בשיעורים המפורטים הבקשה אגרה הגשת בעת

חדשים בשקלים

הטיס כלי מפעיל סוג
רישיון הפעלה

מסחרי
רישיון הפעלה

מבצעי

מישראל סדירות בטיסות טיס כלי מפעיל (1)
-6,184ואליה

בישראל סדירות בטיסות טיס כלי מפעיל (2)926926

אוויר מוניות טיס בטיסות של כלי מפעיל (3)
622622בישראל

טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת מפעיל כלי (4)
622622טיס

עסק לצורכי טיס כלי מפעיל (5)320320

ואליה מישראל שכר בטיסות טיס כלי מפעיל (6)6,184-

זעירים אווירונים מפעיל (7)160160

אינן 1 עד 7 שפסקאות טיס כלי מפעיל (8)
עליו 926926חלות

תעודת "אגרת
אוויר צוות

בדיקת אגרת
צבעים עיוורון

בזמן כשירות או
טיסה

רישיון אגרת
הפעלה
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אחד כל  בעבור אגרה המבקש ישלם לעיל, המנויות  הפעלות סוגי לכמה הבקשה היתה 
המבוקשים. מהסוגים

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

הטיס כלי מפעיל האגרה בשקלים חדשיםסוג

ואליה מהמדינה סדירות בטיסות טיס כלי מפעיל (1)6,184

בישראל סדירות בטיסות טיס כלי מפעיל (2)1,847

בישראל אוויר מוניות בטיסות של טיס כלי מפעיל (3)1,216

טיס ובהוראת חקלאיות  בטיסות כלי טיס מפעיל (4)1,216

עסק לצורכי טיס כלי מפעיל (5)622

ואליה מהמדינה שכר בטיסות טיס כלי מפעיל (6)6,184

זעירים אווירונים מפעיל (7)320

עליו חלות אינן 1 עד 7 שפסקאות טיס כלי מפעיל (8)1,216

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

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

של  101  ה–31  בדצמבר, אגרה לשנה עד אחת ישלם טיס להשכרת כלי ברישיון (ב) המחזיק
(א).  קטן בסעיף כאמור אגרה ב–1 באפריל, שתחילתה שנה שילם אותה אם כן אלא חדשים, שקלים

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

להלן: כמפורט

מספר הטיסות חדשים  בשקלים אגרה

11,243 עד 5

2,490מ–6 עד 10

5,058מ–11 עד 30

מ–30 8,879למעלה

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

להלן:

הטיסות חדשיםמספר בשקלים אגרה

1191 עד 5

379מ–6 עד 10

750מ–11 עד 30

30 1,302מעל

רישיון אגרת
השכרה

לאישור אגרה
שכר טיסות
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של אגרה הבקשה הגשת בעת ישלם שכר טיסות למארגן הפעלה רישיון המבקש (א) .28
חדשים.  2,628 שקלים

המפורט  בשיעור אגרה שנתית ישלם שכר טיסות למארגן ברישיון הפעלה המחזיק (ב)  
ב–1 באפריל,  שתחילתה שנה, באותה שילם כן אם אלא בדצמבר ה–31 בסעיף קטן (א) עד

(א). קטן בסעיף כאמור אגרה

רפואית תעודה או אלה בתקנות מאלו המפורטים רישיון או תעודה כפל המבקש (א) .29
חדשים.  101 שקלים של אגרה הבקשה הגשת בעת ישלם האנגלית בשפה

כלי  העתק מאושר מרישום והמבקש בפנקס פלוני טיס כלי המבקש לעיין ברישום (ב)  
חדשים.  31 שקלים אגרה של הבקשה הגשת בעת ישלם בפנקס, טיס פלוני

ישלם המבקש התשל"ה-1975, (מנחתים), הטיס בתקנות כאמור מנחתים רישיונות בעד .30
להלן: כמפורט אגרות

אגרה הרישיון הבקשה למתן הגשת ישלם בעת רגיל רישיון מנחת מתן המבקש (1)
חדשים;  519 שקלים של

הרישיון למתן הבקשה הגשת בעת ישלם קבוע חקלאי מנחת רישיון מתן המבקש (2)
חדשים;  294 שקלים אגרה

הרישיון למתן הבקשה הגשת בעת ישלם עונתי חקלאי מנחת רישיון מתן המבקש (3)
חדשים;  160 שקלים של אגרה

 160 של אגרה הרישיון למתן הבקשה הגשת בעת ישלם זעיר מנחת רישיון המבקש (4)
חדשים; שקלים

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

האגרה בפסקה (4); המפורט בשיעור שנתית אגרה ישלם זעיר מנחת רישיון (6) המחזיק
האגרה  שולמה כן  אם  אלא  בדצמבר, ה–31  עד שנה  בכל תשולם זו בפסקה כאמור 

ב–1 באפריל."  שתחילתה שנה באותה

טיס), התשל"ז- (רעש כלי לתקנות הטיס 4 בתקנה כאמור רעש תעודת מתן המבקש (א) .32
חדשים.  869 שקלים של אגרה הבקשה הגשת בעת ישלם ,21977

בתקנה 5 לתקנות  כאמור חוץ על ידי מדינת בתעודת רעש שניתנה הכרה המבקש (ב)  
חדשים.  172 שקלים של הבקשה אגרה הגשת בעת האמורות, ישלם

לטיסה, עזר למיתקן ההפעלה לתקנות 66(ג) בתקנה כאמור אישור מתן המבקש (א) .33
להלן: כמפורט הבקשה הגשת בעת ישלם

__________

.2156 עמ' התשל"ז, 2 ק"ת

           

רישיון אגרת
מארגן

אגרת כפל
רפואית תעודה

או באנגלית
אגרת עיון

רישיון אגרת
מנחת

תעודת "אגרת
רעש

אגרת מיתקן עזר
לטיסה
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חדשים בשקלים

מס'
העזרסידורי סימוןמיתקן

בדיקה אגרת
בהקמה

בדיקה אגרת
תקופתית

1Aproach Lighting SystemALS2,346552

2Distance Measuring EquipmentDME2,346552

3Instrument Landing SystemILS8,2121,173

4Non-Directional Radio BeaconNDB1,173552

5Precision Approach Path IndicatorPAPI4,693552

6Runway End Identifyer LightsREIL2,346552

7Runway Alignment Indicator LightsRAIL2,346552

8Runway Visual RangeRVR2,346552

9Terminal Area Survillance RadarTAR4,6931,173

10 Visual Approach Slope indicator
System

VASIS4,6931,173

11VHF Direction-Finding StationVDF1,173552

12VHF Omnidirectional Radio RangeVOR5,8651,173

13RunwayRWY24,6361,173

14TaxiwayTWY2,346552

15Aerodrome Control TowerTWR4,6931,173

ואזהרה  סימון תאורת לטיסה העזר מיתקן היה (א), משנה בתקנת האמור אף על (ב)  
להלן: כמפורט אגרה לבקשה, המינהל תשובה מתן בעת המבקש ישלם טיס, לכלי

אווירונאוטי;  בסקר צורך אין אם - חדשים 250 שקלים (1)

בסקר אווירונאוטי."  צורך יש - אם חדשים 1,215 שקלים (2)

(9 בנובמבר 2005) בחשון התשס"ו ז'
בר ה  3-520) ארי (חמ

                                                  המנהל הכללי של משרד התחבורה

למטוסים שירותי תדלוק מצרכים ושירותים (מחיר על מחירי פיקוח הודעת
התשס"ו―2005 גוריון), בן התעופה בנמל

תדלוק  (מחירי שירותי ושירותים מצרכים על מחירי פיקוח 4 לצו לפי סעיף בתוקף סמכותי
כ"ט  ביום החל כי מודיע אני הצו), - גוריון), התשנ"ו-11996 (להלן התעופה בן למטוסים בנמל

להלן: הוא כמפורט למטוסים שירות תדלוק מחיר (1 בנובמבר 2005) התשס"ו בתשרי
__________

.666 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530;
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שנתית תדלוק כמות
סופי לצרכן

לגאלון(באלפי גאלון) בסנט מחיר

כל גאלון: בעד

7.28מ–1 עד 300

5.24מ–301 עד 5,000

3.47מ–5,100 עד 25,000

מעל 25,000  1.71

(30 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי כ"ז
יחיאלי ד אהו (3-2722 (חמ

                                                            מנהל מינהל הדלק

התשס"ו―2005 מקרקעין), שווי סכומי (תיאום מקרקעין שבח מס הודעת

התשל"ה-11974  רכישה), (מס מקרקעין שבח מס לתקנות 16א(ד) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

לתקנות, 16(ב) בתקנה ו–(3) (2) בפסקאות  הנקובים הסכומים תואמו המדד שינוי 1. עקב
בא  חדשים" "214,120 שקלים במקום (16 באוקטובר 2005), התשס"ו בתשרי י"ג ביום והחל

חדשים". שקלים 222,685"

(16 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי י"ג
יטה ו קי שו (3-232 (חמ

                                                                מנהל מס שבח

התשס"ו―2005 סכום), (עדכון מקרקעין שבח מס הודעת

התשל"ה-11974  רכישה), (מס מקרקעין שבח מס לתקנות 12(ו) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

בתשרי י"ג ביום והחל לתקנות, 12(ב) בתקנה הנקוב הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים   1,088,750" בא חדשים" שקלים 1,046,875" במקום ,(2005 באוקטובר   16) התשס"ו

חדשים".

(16 באוקטובר 2005) התשס"ו בתשרי י"ג
יטה ו קי שו (3-232 (חמ

                                                                מנהל מס שבח

__________
.942 עמ' התשס"ה, ;206 עמ' התשנ"ח, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;

__________
.942 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 140;
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