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התשס"ז-2006   שעה), (הוראת ותיעוד) רישוי רישום, (אגרות הטיס תקנות
התעופה  רשות לחוק  12 סעיף ,11927 הטיס,  לחוק  30 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
התשכ"ג-31963 התעופה, שירותי רישוי לחוק ו–23(א) 4 וסעיפים התשס"ה-22005,  האזרחית,

אלה: תקנות מתקין הכנסת, אני של הכלכלה ועדת הרישוי), ובאישור חוק - (להלן

כללי ראשון: פרק

1. (א) בתקנות אלה -
בכלי טיס; המחזיק אדם לרבות - טיס" "בעל כלי

משמעו טיס, כלי מנוע או מטוס גוף טיס, ולגבי כלי הרישיונות; בתקנות כהגדרתו -  "הגדר"
ולרבות ההגדרים דגם, אותו  של סוג בתעודת שהוגדר כפי דגמים  קבוצת או  דגם -
דעתו לשיקול בהתאם המנהל עליהם שיחליט דגמים וכן 20(א) בתקנה כמפורט 
המכשירים או הטיס כלי של הטכניים במאפיינים השונות מידת פי על המקצועית
מידת השונות על פי או עליה מבוססים שהם והטכנולוגיה שבהגדר, חלקיהם, אבזריהם,

ההגדר; ואופי פעילות נושא בתחום

התחבורה; שבמשרד האזרחית התעופה רשות - "הרשות"

בתקנות הרישום; כהגדרתו "הפנקס" -

ההפעלה; בתקנות כהגדרתו - טיס" "כלי

להמראה; שהותר כלי טיס של בקילוגרמים מרבי - משקל הטיס" כלי "משקל

הרישום; בתקנות כמשמעותו - "סחרן"

הרישום; תקנות לפי הטיס כלי רשם אותו שהקצה הטיס כלי של רישום סימן - רישום" "סימן

לפי תקנות הרישיונות; אושר או שניתן ברישיון אדם המחזיק טיס" - "עובד

הרישוי; לחוק 2(א) סעיף לפי שניתן טיס, כלי של להפעלה רישיון - הפעלה" "רישיון

התיעוד, תקנות פי על המוצאים אחר אישור או תעודה כל לענין - תעודות" ו"אחזקת "שינוי"
דומים; ומסמכים Service Bulletins הוצאת התעודות כגון, למעט תחזוקת - משמעו

הרישום; לתקנות 26(א) כמשמעותה בתקנה - לסחרן" "תעודת רישום

התשמ"ב-41982; וכללי טיסה), טיס הטיס (הפעלת כלי תקנות ההפעלה" - "תקנות

התשמ"ב-51982; שכר), (טיסות התעופה שירותי רישוי תקנות - שכר" טיסות "תקנות

התשל"ד-61973; וסימונם), טיס כלי (רישום הטיס תקנות - הרישום" "תקנות

התשמ"א-71981; טיס), לעובדי הטיס (רישיונות תקנות - הרישיונות" "תקנות

התשל"ז-81977; וחלקיהם), טיס כלי תיעוד (נוהלי הטיס תקנות - התיעוד" "תקנות

עצמית), התשל"ט-91979. ואחזקה הסמכה מכון בדק, (מכון הטיס תקנות - "תקנות המכונים"

 

ופרשנות הגדרות

__________
עמ' 2551. ג', כרך א"י, 1 חוקי

2 ס"ח התשס"ה, עמ' 130.

3 ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

4 ק"ת התשמ"ב, עמ' 8.

5 ק"ת התשמ"ב, עמ' 754.

6 ק"ת התשל"ד, עמ' 312.

7 ק"ת התשמ"א, עמ' 516.

8 ק"ת התשל"ז, עמ' 1576.

9 ק"ת התשל"ט, עמ' 950.
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שניתנה  המשמעות (א) משנה בתקנת הוגדרו שלא למונחים תהא אלה בתקנות (ב)  
הענין. לפי עד שביעי, פרקים שני בחוק שאליהם מתייחסים או בתקנות להם

תקנות הרישום 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

בק"ג הטיס כלי בשקלים חדשיםמשקל האגרה  

 5,700 650 כלי טיס עד

1,800מ–5,701 עד 45,000

מ–45,000  3,700 למעלה

הגשת  בעת חדשים 60,000 שקלים של ישלם אגרה שנתית טיס כלי או יצרן של סחרן .3
חידושה. בעת תעודת רישום לסחרן או למתן בקשה

או הסבתו, או העברתו  השעבוד, ביטול  טיס, כלי על  שעבוד בפנקס לרשום  המבקש .4
שקלים חדשים. 130 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
שקלים חדשים. 180 של הבקשה אגרה בעת הגשת ישלם רישום מיוחד לו סימן להקצות

התיעוד תקנות לפי אגרות שלישי: פרק

הגשת ישלם בעת 10(ב), ובתקנה (ב) משנה בתקנת כמפורט למעט טיס, כלי בעל (א) .6
בעד חידושה, לתקנות התיעוד או (1)68 בתקנה תעודת כושר טיסה כמשמעותה למתן בקשה

להלן: כמפורט כלי הטיס משקל לפי אגרה

בק"ג הטיס כלי חדשיםמשקל בשקלים האגרה

    1,500 1,250            כלי טיס עד

1,800מ–1,501 עד 3,600 

קומיוטר  3,000מ–3,601 עד 5,700 כולל

כולל קומיוטר  15,000מ–5,701 עד 20,000 לא

25,000מ–20,001 עד 45,000 

35,000מ–45,001 עד 100,000 

70,000מ–100,001 עד 300,000 

מ–300,000  160,000למעלה

תעודת כושר  למתן בקשה בעת הגשת ישלם וטרייק אולטרלייט, ממ"ג דאון, (ב) בעל  
שקלים   650 של אגרה חידושה  בעד  או התיעוד  לתקנות  (1)68 בתקנה כמשמעותו טיסה

חדשים.

שנה  בתום ישלם על שנה, העולה לתקופה שניתנה טיסה בתעודת כושר המחזיק (ג)  
שלא ובלבד הנדרשת היחסית התוספת את (ב), או (א) משנה תקנת פי על התשלום ממועד

או (ב). (א) משנה בתקנת כאמור האגרה סכום על תשלום תעלה

לכלי הטיס  טיסה כושר לתיקון תעודת בקשה בעת הגשת ישלם טיס כלי (ד) בעל  
שקלים חדשים. 180 אגרה של

תעודת אגרת
רישום

תעודת אגרת
רישום לסחרן

רישום אגרת
שעבוד בפנקס

הקצאת אגרת
רישום סימן

מיוחד

תעודת בעד אגרה
כושר טיסה
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שעת  כל בעד חדשים 250 שקלים ישלם לארץ הרשות בחוץ את שירותי לקבל המבקש .7
הטיסה בתוספת הוצאות השירות, אשר הושקעה במתן מטעמה שהוסמך או מי הרשות עובד

האוצר. במשרד החשב הכללי להוראות בכפוף שתיה ולינה אוכל, והוצאות

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

שקלים חדשים; 1,500 הבקשה הגשת בעת (1)

כל  בעד חדשים 250 שקלים שינויה, ישלם או התעודה, במתן בעד הטיפול (2)
בתוספת במתן השירות הושקעה אשר מטעמה שהוסמך מי הרשות או עובד שעת
בכפוף ולינה  שתיה אוכל, והוצאות הענין לפי הטיסה או הנסיעה הוצאות 
תוגש כאמור הרשות לתשלום דרישת האוצר; הכללי שבמשרד החשב להוראות

הדרישה. קבלת מיום ימים 30 בתוך יבוצע התשלום חודשים; לשלושה אחת

בשיעור  האגרה תהיה שינויה, או זעיר לאווירון תעודה למתן הבקשה היתה (ב)  
(א)(2). משנה התשלום הקבוע בתקנת בתוספת (א)(1) משנה בתקנת הקבועה האגרה מחצית

פריט ייצור אישור  או  חלקים יצרן  תעודת שינויה, או  ייצור תעודת  מתן  המבקש .9
- ישלם אווירונאוטי,

שקלים חדשים; 1,500 הבקשה  הגשת (1) בעת

שעת  כל בשל חדשים 250 שקלים ובשינויה ישלם התעודה במתן בעד הטיפול (2)
הוצאות בתוספת השירות במתן הושקעה אשר מטעמה, שהוסמך מי או הרשות עובד
החשב להוראות בכפוף ולינה  שתיה  אוכל, והוצאות הענין  לפי  הטיסה או הנסיעה
התשלום חודשים; לשלושה אחת הרשות כאמור תוגש דרישת האוצר; שבמשרד הכללי

הדרישה. קבלת מיום ימים 30 בתוך יבוצע

הבקשה, הגשת בעת ישלם, כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס תעודת מתן המבקש (א) .10
להלן: כמפורט כלי הטיס משקל לפי אגרה

בק"ג הטיס כלי חדשיםמשקל בשקלים האגרה

    1,500 800            כלי טיס עד

1,000מ–1,501 עד 3,600 

קומיוטר כולל 1,500מ–3,601 עד 5,700

קומיוטר כולל לא 5,000מ–5,701 עד 20,000

8,000מ–20,001 עד 45,000

20,000מ–45,001 עד 100,000

25,000מ–100,001 עד 300,000

מ–300,000 50,000למעלה

טיס  אולטרלייט, ממ"ג, טרייק או כלי דאון, בעל (א) על אף האמור בתקנת משנה (ב)  
למתן בקשה הגשת בעת ישלם כאמור, הפעלה והמבצע בחקלאות מבצעית להפעלה המיועד

שקלים חדשים. 400 של אגרה או לחידושה, טיסה כושר תעודת

(א)  תקנת משנה בקשה לפי הגשת בעד האגרה (א), משנה האמור בתקנת על אף (ג)  
משנה (א). הנקובה בתקנת האגרה מחצית תהיה בלבד לניסוי טיס המוגדר ככלי לכלי טיס

הוצאות תשלום
שירות למתן
בחוץ לארץ

ותשלום אגרה
למתן הוצאות

סוג תעודת
פריט ואישור
אווירונאוטי

ותשלום אגרה
מתן בעד הוצאות

ייצור, תעודת
יצרן תעודת

ואישור חלקים
ייצור פריט

אווירונאוטי

תעודת אגרת
טיסה כושר

מיוחדת
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או  שנה של לתקופה חודשה או (ב), או (א) משנה בתקנת כאמור התעודה ניתנה (ד)  
הענין. או (ב), לפי (א) משנה בתקנת כאמור אגרה ממנה, ישלם המבקש חלק

הבקשה 1,400 שקלים  בעת הגשת ישלם מיוחדת טיסה כושר בתעודת המבקש שינוי (ה)  
הראשונות. לשעתיים מעבר עבודה שעת כל בעבור חדשים שקלים 250 ובתוספת חדשים

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

בק"ג הטיס כלי חדשיםמשקל בשקלים האגרה

 5,700 2,000עד

5,701 עד 45,000 10,000 מ–

45,000 20,000מעל

בעד  ישלם טיס, כלי מנוע פרופלור או לייצוא כושר אווירי אישור מתן המבקש (ב)  
שקלים חדשים. 1,000 של אגרה האישור מתן

או מקבוצה ב' מוצרים כמה מוצר או לייצוא כושר אווירי אישור מתן (א) המבקש .12
אגרה  האישור למתן הבקשה הגשת בעת ישלם התיעוד, 106 לתקנות כפי שמוגדר בתקנה ג'
מעבר לשלוש  שעת עבודה בגין כל בתוספת 250 שקלים חדשים חדשים 1,400 שקלים של

הראשונות. השעות

לייצוא אווירי כושר אישור מתן המבקש  (א), משנה  בתקנת האמור אף על (ב)  
AOG הוא כי  המנהל, דעת להנחת והוכח הוצהר לגביו אשר בודד  מוצר 
לא בדיקתו ומשך (א), משנה בתקנת כאמור ג' או ב' מקבוצה (Aircraft on the ground)
(א),  משנה בתקנת המצוינת האגרה 25% מעלות ישלם ומחציתה, עבודה שעת על עולה

ואש"ל. נסיעה בעד הוצאות עלות כך על ונוסף

המכונים תקנות לפי אגרות רביעי: פרק

אחד בדק למכון הגדר ובו עצמית  אחזקה רישיון או בדק מכון  רישיון מתן המבקש .13
1,500 שקלים חדשים  של אגרה הבקשה, הגשת בעת ישלם כאמור), רישיון מחזיק (שאינו

להלן: כמפורט אגרה ישלם ברישיון נוסף הגדר לכל הבקשה הגשת ובעת

חדשיםהגדר גוף מטוס בשקלים האגרה

ק"ג 2,730 עד 1,500מטוסים

ק"ג 3,000 2,731 עד 5,700

ק"ג 5,7015,000 עד 15,000

ק"ג 15,0017,500 עד 30,000

ק"ג 30,000 10,000 מעל

אחר 2,000 הגדר

רישיון כאמור) מחזיק (שאינו אחד הגדר ובו הסמכה מכון רישיון למתן המגיש בקשה .14
הגדר  לכל הבקשה הגשת ובעת חדשים, 1,000 שקלים של הבקשה אגרה בעת הגשת ישלם

שקלים חדשים. 1,000 של אגרה ישלם ברישיון נוסף

אגרת  לשנה, אחת ישלם, עצמית אחזקה  רישיון או בדק  מכון ברישיון מחזיק 15. (א)
חידוש כמפורט להלן:

אישור אגרת
אווירי כושר

טיס, כלי לייצוא
מנוע או פרופלור

כלי טיס

אווירי כושר אגרת
או מוצר לייצוא

מוצרים כמה

רישיון אגרת
בדק למכון

רישיון  אגרת
הסמכה מכון

שנתית אגרה
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הגדר גוף מטוס
מרבי הגדרים מספר
אחת באגרה האגרה בשקלים חדשיםלחידוש

ק"ג 2,730 עד 62,500מטוסים

ק"ג 7,000 2,7316 עד 5,700

ק"ג 10,000 5,7011 עד 15,000

ק"ג 30,000 15,0011 עד 30,000

ק"ג 30,001 150,000מעל

מנועים 66,000הגדר

אחר 2,000 1הגדר

של 1,000 שקלים חדשים  אגרה לשנה, אחת ישלם, הסמכה מכון ברישיון המחזיק (ב)  
שברישיונו. הגדר כל בעד

יום  עד כל שנה בתחילת ייעשה ו–(ב) (א) משנה בתקנות כאמור תשלום האגרה (ג)  
ייכלל לא ו–14, כאמור בתקנות 13 אגרה שולמה מלאו 6 חודשים מאז טרם אם 31 בינואר;

ו–(ב). (א) בתקנות משנה השנתית כאמור בתחשיב האגרה שולמה האגרה שבעדו ההגדר

מחזיק (שאינו הבדק מכון לעובד אישור למתן בקשה המגיש בדק, מכון ברישיון מחזיק .16
למתן  הבקשה בעת הגשת המכונים, ישלם 19 לתקנות בתקנה כאמור מוסמך כחותם אישור)

שקלים חדשים. 180 של אגרה האישור

חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות פרק

רישיון טייס מתן למעט אישורו, או הגדר סוג אחד ובו טיס עובד רישיון (א) המבקש .17
אגרה הבקשה, הגשת בעת ישלם, טיס, כלי לבדק טכנאי או מצנחים מקפל רישיון מתלמד,

שקלים חדשים. 600 של

הגשת הבקשה אגרה  בעת ישלם טיס, שאינו עובד רפואית, תעודה (ב) המבקש מתן  
שקלים חדשים. 70 של

תקופתית,  רפואית בבדיקה הדרכה, החייב רישיון טיס למעט עובד ברישיון המחזיק (ג)  
טיס  עובד חדשים; 210 שקלים של התקופתית אגרה הרפואית התעודה בעת קבלת ישלם
בעת ישלם חודשים, אחת לשישה רפואית תעודה בחידוש הרישיונות חייב תקנות לפי אשר
ב–1  שתחילתה שנה באותה שילמו אם זולת חדשים, שקלים 150 אגרה של מתן התעודה

(א). משנה בתקנת כאמור אגרה באפריל,

,40 גיל  והוא מעל פרטי טיס ברישיון המחזיק (ג), משנה בתקנת האמור על אף (ד)  
שילם  אם חדשים, זולת 170 שקלים של תקופתית אגרה רפואית תעודה בעת קבלת ישלם

(א). משנה בתקנת כאמור אגרה באפריל, ב–1 שנה, שתחילתה באותה

בקשה אגרה  הגשת בעת ישלם אישורו, או חידושו מתלמד, טייס רישיון (ה) המבקש  
שקלים חדשים. 150 של

טכנאי - רישיון מתן המבקש  (ו)

 210 של אגרה הגשת הבקשה, בעת ישלם, אישורו, או טיס, חידושו כלי לבדק (1)
חדשים; שקלים

אגרה הבקשה, הגשת ישלם, בעת אישורו, או מוגבל, חידושו טיס כלי לבדק (2)
שקלים חדשים. 210 של

אישור אגרת
מוסמך חותם

רישיון אגרת
טיס  עובד

ותעודה רפואית
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בעת  ישלם, טיס או תדריכן אוויר מבצעי קצין טיס, רישיון של  חידושו המבקש (ז)  
שקלים חדשים. 210 של אגרה הבקשה, הגשת

של  210 שקלים  אגרה הבקשה, הגשת ישלם, בעת מקפל מצנחים ברישיון המחזיק   (ח)
חדשים.

של 210  אגרה הבקשה, הגשת בעת ישלם, מדריך טיס רישיון של חידושו המבקש (ט)  
חדשים. שקלים

הבקשה, הגשת ישלם, בעת נוסף ברישיונו הגדר סוג למתן המגיש בקשה טיס עובד .18
שקלים חדשים. 210 של אגרה

או שלהלן בטבלה א' בטור כאמור רישיון למתן בקשר להיבחן המבקש טיס עובד (א) .19
כל בחינה בעד אגרה עיונית, או מעשית בבחינה להיבחן הבקשה הגשת בעת אישורו ישלם,

כמפורט להלן: לפי הענין ב' או ג', כמפורט בטור בשקלים חדשים

א' טור
רישיון סוג

ב'   טור
מעשית בחינה

ג' טור
בחינה עיונית

פרטי(1) 1,500210 טייס

1,000155טייס אווירון זעיר(1)(א)

מסחרי(2) 2,000300 טייס

אוויר(3) בנתיבי לתובלה 3,500400טייס

500100טייס דאון(4)

טיס(5) 800400טכנאי

אוויר(6) מבצעי 1,250400קצין

אווירית(7) תנועה 800400מפקח

1 או 2(8) סוג טיס כלי לבדק חלק ממנוטכנאי שלב בבחינה או בעד כל 210

מוגבל(9) 2 סוג טיס כלי לבדק  טכנאי
1 מוגבל  או

חלק ממנו שלב בבחינה או בעד כל 210

מצנחים(10) מקפל או מצנחים מקפל
הגדר אחד בכיר עם

1,000250

טיס(11) מודיעין - תדריכן  400

אחד(12) מאמן טיס הגדר טיס עם 3,500250מדריך

בהוצאות  הנבחן יישא (א), משנה תקנת  לפי המשתלמות  האגרות על נוסף (ב)  
לצורך הבחינה. כלי הטיס הכרוכות בהפעלת

מההגדרים המפורטים בטור הגדר תוספת למתן בקשר להיבחן טיס המבקש (א) עובד .20
הבקשה להיבחן בבחינות הגשת בעת על פיהם, ישלם הזכויות חידוש בטבלה שלהלן, או א'

כמפורט להלן: חדשים בשקלים בחינה כל בעד אגרה הענין, לפי או ב' כמפורט בטור

נוסף הגדר אגרת

למתן בחינות אגרת
טיס עובד רישיון

למתן בחינה אגרת
הגדר תוספת
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טור א'
ההגדר סוג

טור ב'
מעשית בחינה

ג' טור
עיונית בחינה

סילון(1)(א) שאינו 900210 הגדר

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

 1,500210

900155הגדר אווירון זעיר(1)(ג)

מכשירים(2) 800400הגדר

בתנאי(3) לילה מרחב טיסות הגדר
כטר"מ

 700210

חקלאי(4) 800210הגדר

למאמן טיס(5) 1,250400הגדר נוסף

אווירית(6) תנועה על פיקוח 800500הגדר

מצנחים(7) מקפל 800400הגדר

אווירית(8) תנועה על מפקח מאמן 400250הגדר

טיס(9) מודיעין תדריכן מאמן 250210הגדר

סוג 2 (10) טיס סוג1 או חלק ממנוהגדר טכנאיבדקכלי שלב או בעד כל 210

עיוני(11) מבחן על 210-ערר

 
הכרוכות  בהוצאות הנבחן יישא (א) משנה תקנת לפי המשתלמות האגרות על נוסף (ב)  

הבחינה. לצורך הטיס כלי בהפעלת

במסגרת  מכשירים חידוש הגדר לצורך  או הגדר לצורך קבלת הנבחן  טיס עובד (ג)  
אותה במסגרת העובד של מעבידו טיס המועסק בידי עובד שהוא בוחן באמצעות עבודתו
אם (א), בתקנת משנה בטבלה ו–(2) (1) פרטים לפי האגרה תשלום מגובה 20% ישלם עבודה,

אלה: תנאים נתמלאו

אותו אצל קבועים כעובדים מועסקים הבוחן הטיס ועובד הנבחן הטיס עובד (1)
מעביד;

או הגדר לצורך קבלת לבצע מבחנים הטיס הבוחן עובד הסמיך את המנהל (2)
מכשירים. הגדר חידוש לצורך

או הגדר מתן לצורך או אישורו או רישיון מתן לצורך לישראל מחוץ להיבחן המבקש .21
ישלם, נוסף כאמור, לערוך לעובדיו בחינה המבקש כלי טיס או בעל פיו, על חידוש הזכויות
או  הרשות עובד שעת כל בעד חדשים 250 שקלים ו–20, 19 בתקנות הקבועות האגרות על
הענין, לפי הטיסה, או הנסיעה הוצאות בתוספת השירות במתן הושקעה אשר מטעמה מי

האוצר. הכללי שבמשרד להוראות החשב ולינה בכפוף אוכל, שתיה והוצאות

או שינויה  חידושה 5 לתקנות הרישיונות, תקנה לפי אוויר, צוות תעודת מתן המבקש .22
שקלים חדשים. 150 אגרה של הבקשה הגשת ישלם בעת

בעד ישלם פעולות, כשירות  בדיקת או צבעים עיוורון בדיקת טיסה  בזמן הנבדק .23
שקלים חדשים. 700 של אגרה הבדיקה

הוצאות תשלום
עובד לבחינת

לארץ בחוץ טיס

תעודת אגרת
אוויר צוות

בדיקת אגרת
צבעים עיוורון

בזמן כשירות או
טיסה
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הרישוי חוק אגרות לפי שישי: פרק

ישלם, מבצעי הפעלה רישיון מתן והמבקש מסחרי הפעלה רישיון מתן המבקש (א) .24
להלן: בשיעורים המפורטים הבקשה, אגרה הגשת בעת

האגרה בשקלים חדשים

הטיס מפעיל כלי סוג
רישיון

מסחרי הפעלה
רישיון

מבצעי הפעלה

סדירות בטיסות  טיס כלי מפעיל  (1)
6,7006,700מישראל ואליה

סדירות בטיסות  טיס  כלי מפעיל  (2)
1,2001,200בישראל

של מוניות בטיסות טיס מפעיל כלי (3)
בישראל 900900אוויר

חקלאיות בטיסות טיס  כלי מפעיל (4)
טיס 900900ובהוראת

עסק כלי טיס לצורכי מפעיל (5)500500

שכר כלי טיס בטיסות מפעיל (6)
 - 6,700 מישראל ואליה

מפעיל אווירונים זעירים (7)180180

שפרטים (1) עד (7) טיס כלי (8) מפעיל
עליו חלים  1,0001,000אינם

כל בעד אגרה המבקש ישלם לעיל, המנויות הפעלות סוגי לכמה הבקשה היתה
המבוקשים. מהסוגים אחד

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

הטיס כלי מפעיל  האגרה בשקלים חדשים סוג

ואליה מהמדינה סדירות בטיסות טיס כלי מפעיל (1)6,700

סדירות בישראל בטיסות טיס מפעיל כלי (2)2,000

אוויר בישראל מוניות של בטיסות טיס מפעיל כלי (3)1,300

טיס ובהוראת חקלאיות בטיסות טיס כלי מפעיל (4)1,300

עסק לצורכי טיס כלי מפעיל (5)1,000

שכר מהמדינה ואליה  טיס בטיסות 6,700  (6) מפעיל כלי

זעירים אווירונים מפעיל (7)180

1,300(8) מפעילכליטיסשפרטים (1) עד (7)אינםחליםעליו

אם  זולת עד 31 בינואר שנה בתחילת כל תשולם משנה  (ב) בתקנת אגרה כאמור (ג)  
(א).  משנה בתקנת כאמור אגרה לתשלום 6 חודשים מלאו טרם

רישיון אגרת
הפעלה
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 180 של אגרה הבקשה הגשת בעת ישלם טיס, כלי להשכרת רישיון המבקש (א) .25
חדשים. שקלים

אגרה  עד 31 בינואר, שנה כל בתחילת ישלם טיס כלי להשכרת ברישיון המחזיק (ב)  
בתקנת כאמור אגרה לתשלום חודשים 6 מלאו  טרם אם זולת חדשים, שקלים  180  של 

(א). משנה

כאמור שכר טיסות סדרת או בודדות בין–לאומיות שכר טיסות אישור המבקש (א) .26
המבוקשות, הטיסות מספר אגרה לפי הבקשה הגשת ישלם בעת השכר, טיסות תקנות לפי

כמפורט להלן:

הטיסות חדשים מספר בשקלים  אגרה

11,400 עד 5

3,000 מ–6 עד 15

6,400מ–16 עד 30 

מ–31  10,000למעלה

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

כמפורט להלן:

הטיסות חדשים מספר בשקלים  אגרה

1250 עד 5

500מ–6 עד 10

900מ–11 עד 30 

מ–31  1,500למעלה

של אגרה הבקשה, הגשת ישלם, בעת שכר טיסות הפעלה למארגן רישיון המבקש (א) .27
חדשים.  4,000 שקלים

  31 עד  שנה כל בתחילת ישלם שכר טיסות  למארגן הפעלה  ברישיון המחזיק (ב)  
אגרה  לתשלום חודשים  6 מלאו טרם אם זולת  (א), משנה בתקנת כמפורט אגרה  בינואר,

משנה (א). כאמור בתקנת

רפואית תעודה או אלה בתקנות מאלה המפורטים רישיון או תעודה כפל המבקש (א) .28
חדשים.  150 שקלים של אגרה הבקשה, הגשת בעת ישלם, האנגלית בשפה

כלי  העתק מאושר מרישום והמבקש בפנקס פלוני טיס כלי המבקש לעיין ברישום (ב)  
חדשים.  150 שקלים אגרה של הבקשה הגשת בעת ישלם בפנקס, טיס פלוני

הבקשה  בעת הגשת ישלם לארץ, מחוץ או בארץ לרשויות מסמכים המבקש אישור (ג)  
חדשים.  150 שקלים של אגרה

הטיס לפי תקנות מבצעי עזר אישור ספר חידוש אישור או המבקש שדה תעופה מפעיל .29
או המבקש רישיון או התעופה), התשנ"ב-101992, שדות רשות של תעופה (בטיחות בשדות
בתחילת ישלם התשל"ה-111975, (מנחתים), הטיס תקנות פי על מנחת להפעלת רישיון חידוש

להלן: כמפורט אגרה בינואר, 31 עד שנה כל

רישיון אגרת
השכרה

לאישור אגרה
שכר טיסות

רישיון אגרת
מארגן

אגרת כפל
רפואית תעודה

או באנגלית
אגרת עיון

רישוי אגרת
נתיבים

תעופה לשדות
ומנחתים

__________
10 ק"ת התשנ"ב, עמ' 1046.

11 ק"ת התשל"ה, עמ' 1996.
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מנחת או תעופה שדה חדשיםסוג בשקלים אגרה

אחד ממסלול יותר עם תעופה 750,000שדה

300,000שדה תעופה עם מסלול אחד

1,500מנחת רגיל

500מנחת חקלאי קבוע

עונתי חקלאי 400מנחת

זעיר 200מנחת

על מבנה 3,000מנחת מסוקים

שונות שביעי: פרק

טיס),  כלי  (רעש הטיס  לתקנות  4 בתקנה כאמור רעש תעודת מתן המבקש (א) .30
שקלים חדשים. של 900 הבקשה, אגרה הגשת ישלם, בעת התשל"ז-121977 ,

האמורות  בתקנה 5 לתקנות כאמור מדינת חוץ שנתנה רעש הכרה בתעודת המבקש (ב)  
שקלים חדשים. 220 של אגרה הגשת הבקשה, בעת (א), ישלם, משנה בתקנת

תאורת שהוא עזר לטיסה ההפעלה למיתקן לתקנות 66(ג) תקנה לפי אישור מתן המבקש .31
הבקשה, אגרה כמפורט להלן: הרשות את אישור מתן ישלם בעת סימון ואזהרה לכלי טיס,

צורך בסקר אווירונאוטי; אם אין חדשים - שקלים 500 (1)

צורך בסקר אווירונאוטי. אם יש חדשים - שקלים 2,500 (2)

האווירית  הבקרה שירותי המפעיל את גורם ישלם 31 בינואר, עד בתחילת כל שנה, .32
יפעילו  כמה גופים חדשים; אם 2,000,000 שקלים של בסך לתקנות ההפעלה, אגרה בהתאם

שווה. באופן ביניהם, זו אגרה תחולק האווירית, הבקרה את

המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - "מדד" זו, בתקנה (א) .33
לסטטיסטיקה.

העדכון)  יום - (להלן שנה כל של ב–1 בינואר ישתנו תקנות אלה האגרות לפי (ב)
לחודש שפורסם המדד לעומת שקדם לו אוקטובר שפורסם לחודש המדד שינוי שיעור לפי
של שלאחר תחילתן הראשון האגרות מועד עדכון ואולם לה; שקדמה של השנה אוקטובר

(1 בינואר 2008). התשס"ח בטבת כ"ג ביום יהיה אלה תקנות

האגרה  סכומי על הודעה ברשומות יפרסם התחבורה משרד של הכללי המנהל (ג)  
(ב). משנה בתקנת האמור לפי שהשתנו

בטלות. - ותיעוד), התשמ"ט-131988 רישוי רישום, (אגרות תקנות הטיס .34
התשס"ט בטבת ד' יום עד התשס"ז (1 בדצמבר 2006) בכסלו י' מיום אלה תקנות של 35. תוקפן

(31 בדצמבר 2008).

(13 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ב
פז מו ל  שאו  (3-520 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר

תעודת אגרת
רעש

אגרת מיתקן עזר
לטיסה

על פיקוח אגרת
בקרה שירותי

אווירית

למדד הצמדה

ביטול

תוקף

__________
12 ק"ת התשל"ז, עמ' 2156.

.149 עמ' התשס"ה, 13 ק"ת התשמ"ט, עמ' 234;
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(תיקון), ומבחנים) (תיקון) בחינות (מכרזים המדינה (מינויים) שירות כללי
התשס"ז-2006  

התשי"ט-11959, המדינה (מינויים), שירות לחוק ו–26 לפי סעיפים 20 בתוקף סמכותה  
אלה: ועדת השירות כללים קובעת

(תיקון), התשס"ז- ומבחנים) בחינות (מכרזים, (מינויים) המדינה לכללי שירות (2)1 בסעיף .1
יבוא: בסופו המתקנים), הכללים - (להלן 22006

ראש". היושב תכריע דעתו של חברי ועדת הבוחנים שקולות - דעות "היו

בטבת  י"א  "ביום יבוא פרסומם" מיום ימים   30" במקום המתקנים,  לכללים  2 בסעיף .2
(1 בינואר 2007)." התשס"ז

(14 בנובמבר 2006) התשס"ז בחשון כ"ג

לנדר הו שמואל  (3-494 (חמ

שירות המדינה ועדת יושב ראש

__________
.110 עמ' התשכ"ג, 1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86;

2 ק"ת התשס"ז, עמ' 164.

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף


