
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

410 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), רושמות) קופות בעד התחלתי (ניכוי הכנסה מס תקנות

410 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (ליטא), כפל) מסי (מניעת הכנסה מס צו

410   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (תיקון), דוח) בהגשת קטין המחייב הכנסה (סכום הכנסה מס צו

(תיקון) שעה) (הוראת המקומיות) לרשויות חובה ותשלומי כללית (ארנונה (גביה) המסים  אכרזת
411   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006

בין–לאומיים) בזק שירותי כללי למתן רישיון לקבלת ותנאים ושידורים) (הליכים (בזק התקשורת  תקנות
411 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון),

בחינות, לרישיון, (בקשה השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת הודעת
411 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   האגרות), סכומי (עדכון ואגרות) התמחות

412   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 תשקיף), (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום ערך ניירות הודעת

לציבור), שהוצעו שלא רשומה בחברה בהקצאת ניירות ערך טיפול (אגרת ניירות ערך  הודעת
412   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006

413   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 שנתית), (אגרה ערך ניירות הודעת

414 התשס"ז-2006 . . . . . . .   (אגרות), עליהם) ומשכנתאות שיט כלי של ורכישה (בניה שיט) (כלי הספנות הודעת

414   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (אגרות), (ימאים) הספנות הודעת

415 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), שיט) כלי של תפוסתם (מדידת שיט) (כלי הספנות הודעת

416 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), קטנים) (משיטי כלי שיט (ימאים) הספנות הודעת

417 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), וסימון) (רישום שיט) (כלי הספנות הודעת

418 התשס"ז-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), ספנות) שירותי (אגרות הנמלים הודעת

419   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (אגרות), (רישיונות כניסה לנמל) הנמלים הודעת

419   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (אגרות), שיט) לכלי רשמי (יומן הנמלים הודעת

420 התשס"ז-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), השיט) (בטיחות הנמלים הודעת

422   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 דרך), תיירות (מורי שירותי הודעת

423   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2006 (אגרות), משפט בית הודעת

31 בדצמבר 2006 6548 התשס"ז בטבת י'
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התשס"ז-2006 (תיקון), רושמות) קופות בעד התחלתי (ניכוי הכנסה מס תקנות

אלה: תקנות מתקין אני הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 17(14) בתוקף סמכותי  

התשל"ה-21975, רושמות), קופות בעד התחלתי (ניכוי הכנסה מס לתקנות בתוספת .1
בסופה יבוא:

מס שנת
רושמת קופה

חדשים בשקלים

להוצאת מכונה
כרטיס נסיעה

חדשים בשקלים
מסופון

חדשים בשקלים

2006"6,9004,400"9,900

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח
ן ו רשז הי אברהם  (3-309 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.117 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשל"ה, עמ' 752;

התשס"ז-2006 (ליטא), כפל) מסי (מניעת הכנסה מס צו

לאמור: ומצווה מודיע אני הכנסה1, מס לפקודת סעיף 196(א) לפי סמכותי בתוקף  

באייר התשס"ו (11 במאי  י"ג ביום שנעשתה לאמנה תוקף שיינתן הוא מן המועיל 1. (א)
מסים כפל מניעת בדבר ליטא של הרפובליקה ממשלת לבין ישראל מדינת ממשלת בין ,(2006

האמנה). - (להלן הון ועל הכנסה למסים על בזיקה ממסים התחמקות ומניעת

י"א בטבת  ביום המתחילה המס משנת מס, שנת לכל בישראל תוקף יהיה (ב) לאמנה  
ואילך. (1 בינואר 2007) התשס"ז

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח
ן ו רשז הי אברהם  (3-1431 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

התשס"ז-2006 (תיקון), דוח) בהגשת קטין המחייב הכנסה (סכום הכנסה מס צו

לאמור: מצווה אני הכנסה1, לפקודת מס סעיף 131(א)(3) לפי סמכותי בתוקף  

התשמ"ג-21983, דוח), בהגשת קטין המחייב הכנסה (סכום הכנסה מס לצו בתוספת .1
בסופה יבוא:

חדשיםשנת המס בשקלים סכום

2006""59,570

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח
ן ו רשז הי אברהם  (3-1511 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.101 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045;

התוספת תיקון

לאמנה תוקף מתן

התוספת תיקון
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המקומיות) חובה לרשויות ותשלומי כללית (גביה) (ארנונה המסים אכרזת
(תיקון), התשס"ז-2006 (הוראת שעה)

לאמור: מכריז אני (גביה)1, המסים לפקודת סעיף 2 לפי סמכותי בתוקף  

המקומיות)  לרשויות חובה ותשלומי כללית (ארנונה (גביה) המסים לאכרזת  4 בסעיף .1
בטבת "כ"ב יבוא התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" בטבת "י' (הוראת שעה), התש"ס-22000, במקום

(31 בדצמבר 2007)." התשס"ח

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח
ן ו רשז הי אברהם  (3-1147 (חמ

האוצר שר                                                                                   
__________

.46 עמ' התשל"ג, ס"ח עמ' 1374; ב', כרך א"י, 1 חוקי

.849 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ס, עמ' 406;

כללי למתן רישיון לקבלת ותנאים (הליכים ושידורים) (בזק תקנות התקשורת
(תיקון), התשס"ז-2006 בין–לאומיים) שירותי בזק

התשמ"ב-11982, (בזק ושידורים), התקשורת לחוק ו–59 לפי סעיפים 4 בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני

לקבלת רישיון  (הליכים ותנאים (בזק ושידורים) 24 לתקנות התקשורת בתקנה האמור .1
יבוא: ואחריו "(א)", יסומן התשס"ד-22004, בין–לאומיים), בזק שירותי למתן כללי

בתנאי לעמוד מהחובה מב"ל לפטור השר רשאי (א), משנה בתקנת האמור אף על "(ב)
הדבר כי שוכנע אם חודשים, שישה על תעלה שלא לתקופה 11(ב)(2), בתקנה הקבוע
בו מלהחזיק ענין בעל או מב"ל יחדל שבגינו מתוכנן, מבני שינוי של לשם יישומו דרוש

לו." שהוענק המב"ל ברישיון

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
אטיאס אריאל   (3-3378 (חמ

התקשורת שר                                                                                   
__________

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

2 ק"ת התשס"ד, עמ' 402.

ובניהול תיקי השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הודעת הסדרת
האגרות), סכומי (עדכון ואגרות) התמחות בחינות, לרישיון, (בקשה השקעות

התשס"ז-2006 

ובניהול  השקעות בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת לתקנה 28 לתקנות בהתאם  
התקנות),  - התשנ"ז-11997 (להלן ואגרות), התמחות בחינות, לרישיון, (בקשה השקעות תיקי

לאמור: מודיע אני

ו–27 והם יהיו החל  26 ,25 ,24 בתקנות הסכומים המפורטים המדד עודכנו שינוי עקב .1
כלהלן: (1 בינואר 2007), י"א בטבת התשס"ז ביום

4 תיקון סעיף

24 תיקון תקנה

__________
409 ועמ' 1152. עמ' ,302 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשנ"ז, עמ' 352;

סכומים עדכון
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האגרות סכומי
חדשים בשקלים

יחיד - רישיון בקשת - 24(א) 259תקנה

שותפות - רישיון בקשת - 24(ב) 391תקנה

חברה - רישיון בקשת - 24(ג) 519תקנה

- אגרת בחינה 25(א) 391תקנה

- אגרה על הגשת ערעור 25(ב) 391תקנה

מבחינות פטור - 25(ג) 391תקנה

פטור מבחינה אחת 25(ג) - 259תקנה

מתמחה רישום אגרת - 26 259תקנה

שנתית ליחיד - אגרה 27(א) 650תקנה

לשותפות שנתית אגרה - 27(ב) 1,298תקנה

שנתית לחברה - אגרה 27(ג) 3,907תקנה

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח

טרי משה   (3-2766 (חמ

ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   

תשקיף), לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך ניירות  הודעת
התשס"ז-2006

תשקיף), לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך ניירות לתקנות 2(ד) לתקנה  בהתאם  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשנ"ה-11995

י"א מיום והוא לתקנות, 2(א) בתקנה כמשמעותו הקבוע הסכום עודכן המדד שינוי עקב .1
שקלים חדשים. 3,500 (1 בינואר 2007), התשס"ז בטבת

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח

טרי משה   (3-926 (חמ

ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   
__________

.304 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשנ"ה, עמ' 702;

רשומה ניירות ערך בחברה בהקצאת טיפול ניירות ערך (אגרת הודעת
לציבור), התשס"ז-2006 שהוצעו שלא

כחברה ערך ניירות  בהקצאת  טיפול (אגרת ערך ניירות  לתקנות  3(ג) לתקנה  בהתאם  
מודיע לאמור: אני התקנות), (להלן - התשנ"ט-11998 שלא לציבור), שהוצעו רשומה

__________
21 ועמ' 304. עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 226;

הסכום עדכון
של הקבוע

האגרה
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מיום והוא לתקנות, 2(א) בתקנה כמשמעותו עודכן סכום אגרת הטיפול המדד שינוי עקב .1
שקלים חדשים. 3,500 (1 בינואר 2007), בטבת התשס"ז י"א

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח

טרי משה   (3-2360 (חמ

ערך ניירות רשות ראש יושב                                                                                   
__________

21 ועמ' 304. עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 226;

התשס"ז-2006  שנתית), (אגרה ערך ניירות הודעת

 - (להלן התשמ"ט-11989  שנתית), (אגרה ערך  ניירות לתקנות 4(ג) לתקנה  בהתאם  
לאמור: אני מודיע התקנות),

השניה ובתוספת הראשונה בתוספת המפורטים הסכומים עודכנו המדד שינוי עקב .1
כלהלן: (1 בינואר 2007), התשס"ז בטבת י"א ביום החל יהיו והם לתקנות,

ו–4) ו–(ג) 2(ב) ,1 הראשונה (תקנות הסכומים בתוספת

עצמי הון
דרגה(באלפי שקלים חדשים)

השנתית האגרה סכום
חדשים) (בשקלים

35,830 32,570א'עד

40,715ב'מ–35,830 עד 71,663

61,900ג'מ–71,663 עד 224,759

224,759 107,505ד'מעל

ו–4) 2(ו) ,1 השניה (תקנות הסכומים בתוספת

קרן של נכסי נקי ממוצע שווי
חדשים) דרגה(בשקלים

השנתית האגרה סכום
חדשים) (בשקלים

6,160,000 15,525א'עד

22,275ב'מ–6,160,000 עד 24,638,000

34,140ג'מ–24,638,000 עד 98,550,000

98,550,000 49,670ד'מעל

(19 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ח
טרי משה   (3-926 (חמ

ערך ניירות רשות ראש                                                                                 יושב
__________

989 ועמ' 1152. עמ' התשס"ו, ;170 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782;

סכום  עדכון
הטיפול אגרת

הסכומים עדכון
הראשונה בתוספת

השניה ובתוספת
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עליהם) שיט ומשכנתאות כלי (בניה ורכישה של (כלי שיט) הספנות הודעת
התשס"ז-2006 (אגרות),

ומשכנתאות  שיט כלי של  ורכישה (בניה שיט) (כלי  הספנות לתקנות  18 תקנה  לפי   
לאמור:  הודעה, בזה נמסרת התקנות), - עליהם), התשס"ב-12002 (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
בטבת התשס"ז י"א מיום ונוסחה לתקנות, השלישית בתוספת הנקובים ישתנו הסכומים ,2005

הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2007),

שלישית "תוספת
(17 (תקנה

שיט. כלי על "משכנתה" - משכנתה זו, בתוספת

הרישום: בפנקס רישום בעד לשלמן שיש האגרות אלה .1

חדשים;  689 שקלים - משכנתה שטר (1)

משכנתאות שתי של הבלתי מסולקות היתרות הכולל של בסכום משכנתה שטר (2)
689 שקלים  פדיונן - ובמעמד אלה למשכנתאות הצדדים בין הנעשות או יותר

חדשים;

חדשים;  689 שקלים - תסובתה חישוב משכנתה או העברת שטר (3)

חדשים;  689 שקלים - משכנתה תיקון שטר (4)

חדשים.  689 שקלים - משכנתה הגדלת שטר (5)

המפורטים מהשטרות אחד כל של הנציג, או הרשם בידי מאושר עותק בעד (1) .2 
חדשים,  של 348 שקלים אגרה תשולם רשם או הנציג בפני שנחתם 1 לעיל בסעיף

אגרה; בלא - כאמור מאושר אחד עותק ממנו לקבל זכאי לשטר צד כל ואולם

1 לעיל תשולם אגרה  בסעיף המפורטים מהשטרות שטר מכל העתק אישור בעד (2)
חדשים;  348 שקלים של

חדשים." שקלים 109 של אגרה תשולם הרישום בפנקס עיון בעד (3)

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-815 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

__________
.334 עמ' התשס"ז, ;350 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשס"ב, עמ' 396;

התשס"ז-2006 (אגרות), (ימאים) הספנות הודעת

בזה  נמסרת התקנות), - להלן (ימאים), התשס"ב-12002 ( לתקנות הספנות לפי תקנה 81  
לאמור: הודעה

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
בטבת התשס"ז י"א מיום ונוסחה לתקנות, התשיעית בתוספת הנקובים ישתנו הסכומים ,2005

הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2007),

עדכון אגרות

__________
.333 עמ' התשס"ז, ;351 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשס"ב, עמ' 500;

עדכון אגרות
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"תוספת תשיעית
ו–81) 80 (תקנות

א' טור
השירות

ב' טור
האגרה בשקלים חדשים

קצין ראשי, קצין מכונות בכיר, חובל חובל, רב לרב בחינות (1)
ומתן ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשון מכונות

הסמכה תעודת

1,800

1,277(2) בחינותלדרגתהסמכהשלקציןאחרומתןתעודתהסמכה 

452(3) בחינותלדרגת הסמכה שלדירוגים ומתן תעודותהסמכה 

בעל–פה: בחינה או חוזרת או חלקית בחינה (4)

(1) בפרט כמצוין בחינות א.

(2) בפרט כמצוין בחינות ב.

(3) בפרט כמצוין בחינות ג.

907

635

226

כך על אישור ומתן מוסמך הצלה לסיראי בחינה (5)243

שירות להיתר או בחינה שירות היתר מתן (6)342

זמני)  או (קבוע ימאי פנקס 112(7) מתן

אניה  על פיקוד 112(8) העברת

המשמעתי  הדין בית לפני 91(9) ערעור

רפואית  לפני ועדת ערר 380(10) ערעור

50(א) תקנה לפי צוות רשימת אישור (11)596

שבו ממסמכים העתק וקבלת ימאי של אישי בתיק עיון (12)"47

 15 בתוך זכאי, בפרטים (1) עד (5) השירות מהאגרות המתייחסות למתן אגרה  המשלם
לא התשלום מיום אם בתוך שנה את מחצית האגרה התשלום, לקבל בחזרה מיום חודשים

האגרה. את שילם שלגביה בבחינה נבחן

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-726 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

(אגרות), שיט) של כלי תפוסתם (מדידת (כלי שיט) הספנות  הודעת
התשס"ז-2006

שיט), התשמ"ג- כלי של תפוסתם (מדידת שיט) (כלי לתקנות הספנות לתקנה 17 בהתאם  
לאמור:  הודעה התקנות), נמסרת בזה - 11983 (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
התשס"ז (1 בינואר  בטבת י"א מיום ונוסחה לתקנות בתוספת הנקובים הסכומים 2005, ישתנו

הוא כמפורט להלן: ,(2007
__________

.333 עמ' התשס"ז, ;352 עמ' התשס"ו, 949 ועמ' 958; עמ' התשס"ב, 1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1046;

עדכון אגרות



31.12.2006 התשס"ז, בטבת י' ,6548 התקנות קובץ 416

"תוספת
(17 (תקנה

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

האגרה בשקלים חדשים

בטונות ברוטו: השיט כשתפוסת כלי

99 157עד

541מ–100 עד 499 

3,303מ–500 ומעלה 

וסימונה תפוסתו חישוב  במבנהו, שינויים  שחלו לאחר  מחדש שיט כלי  מדידת בעד .2
.1 שלפי סעיף האגרה תשולם מחצית

חדשים.  81 שקלים של אגרה תשולם תפוסה שלפי האמנה, תעודת מתן בעד .3

השירותים  אחד ניתן אם גם תשולם שירותים כמה 1 או 2 בעד בסעיפים שנקבעה אגרה .4
האמורים."

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-815 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     

בדרכים והבטיחות

התשס"ז-2006 (אגרות), קטנים) שיט כלי (משיטי (ימאים) הספנות הודעת
התשנ"ח-11998 קטנים),  שיט כלי (משיטי (ימאים) הספנות לתקנות  29 תקנה  לפי    

הודעה לאמור: בזה נמסרת - התקנות), (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
בטבת התשס"ז י"א מיום ונוסחה לתקנות הראשונה בתוספת הנקובים ישתנו הסכומים ,2005

הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2007),

ראשונה "תוספת
(29 (תקנה

א' טור
השירות

ב' טור
האגרה בשקלים חדשים

- בעד

חידושה קבועה או תעודת משיט 88מתן

ים אופנוע למשיט עיונית 151בחינה

ים אופנוע למשיט מעשית 253בחינה

ב' א' או עוצמה מנוע סירת למשיט 151בחינה עיונית

א' עוצמה מנוע סירת למשיט מעשית 253בחינה

ב' עוצמה מנוע סירת למשיט מעשית 253בחינה
__________

.336 עמ' התשס"ז, ;353 עמ' התשס"ו, ;954 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 751;

סכומים עדכון
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א' טור
השירות

ב' טור
האגרה בשקלים חדשים

בשכר נוסעים סירת למשיט עיונית 151בחינה

למשיט ספינה 242בחינה עיונית

423בחינה מעשית למשיט ספינה

א' רמה נוסעים בשכר ספינת עיונית למשיט בחינה

ב' רמה בשכר נוסעים ספינת למשיט בכתב בחינה

ב' רמה בשכר נוסעים ספינת למשיט פה בעל בחינה

קטנה נוסעים אניית השטת להיתר בחינה

למכונן בחינה

גוררת עיונית למשיט ספינה בחינה

גוררת ספינה למשיט מעשית בחינה

ים ואופנוע סירה למשיט חוזרת חלקית עיונית בחינה
מבחן) יחידת (לכל

יחידת (לכל ספינה למשיט חוזרת חלקית עיונית בחינה
מבחן)

151

242

422

353

467

151

422

151

242

ב' רמה בשכר נוסעים ספינת למשיט חוזרת חלקית בחינה
מכונן או

מחצית סכום
הבחינה

עיונית בחינה על ערר   71"הגשת

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-588 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

התשס"ז-2006 (אגרות), וסימון) (רישום שיט) (כלי הספנות הודעת

התשכ"ב-11962  וסימון),  (רישום שיט) (כלי הספנות לתקנות  38 תקנה  לפי    
הודעה לאמור: בזה נמסרת - התקנות), (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
בטבת התשס"ז י"א מיום ונוסחה לתקנות השישית בתוספת הנקובים ישתנו הסכומים ,2005

הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2007),

"תוספת שישית
(38 (תקנה

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

השיט כלי האגרה בשקלים חדשיםתיאור

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

739

סכומי שינוי
האגרות

__________
.335 עמ' התשס"ז, ;354 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשכ"ב, עמ' 2455;
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השיט כלי האגרה בשקלים חדשיםתיאור

או אורכו  מ–100 טונות ומעלה תפוסתו
24 מטרים  על עולה המרבי

1,200

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

כבעליו להירשם למי שאינו כשיר עקב העברתו שיט מפנקס הרישום כלי מחיקת בעד .3
פחות שתפוסתו שיט כלי חדשים; שקלים 394 של אגרה תשולם הישראלי,  במירשם

זו.  מאגרה פטור יהיה ברוטו מ–100 טונות

חדשים.  394 שקלים בסך אגרה רישום תשולם השיט בפנקס כלי השם של שינוי בעד .4

נעלמה, הרישום תעודת אם הפרטים שבה או חדשה עקב שינוי רישום תעודת מתן בעד .5
חדשים.  394 שקלים בסך אגרה תשולם כלתה והוחזרה לרשם, או הושמדה, אבדה,

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

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

חדשים.  394 שקלים בסך

3 שקלים  בסך תשולם אגרה הרישום, בפנקס רישום של מתוכנו צילומי מתן העתק בעד .8
ממנו." חלק עמוד או לכל חדשים

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-816 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

התשס"ז-2006 (אגרות), ספנות) שירותי (אגרות הנמלים הודעת
התש"ך-11960 ספנות), שירותי (אגרות הנמלים לתקנות 1א לתקנה  בהתאם   

הודעה לאמור: בזה נמסרת - התקנות), (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
(1 בינואר  התשס"ז בטבת י"א מיום ונוסחה לתקנות 1 בתקנה הנקובים הסכומים ישתנו ,2005

הוא כמפורט להלן: ,(2007

בעד "אגרות
שירותים

 95 בסך אגרה להלן תשלום המפורטים מן השירותים אחד כל בעד .1
חדשים: שקלים

טלפון; - רדיו יומן מתן (1)

טלגרף." - רדיו יומן מתן (2)

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-137 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

עדכון אגרות

__________
התשס"ז, ;355 עמ' התשס"ו, ;955 ועמ'   950 עמ' התשס"ב, ;1351 עמ' התשמ"ב, ;1955 עמ'   1 ק"ת התש"ך, 

.332 עמ'
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התשס"ז-2006 (אגרות), לנמל) כניסה (רישיונות הנמלים הודעת
התשט"ז-11957 לנמל), כניסה (רישיונות הנמלים לתקנות 7ב לתקנה  בהתאם   

הודעה לאמור: התקנות), נמסרת בזה  - (להלן

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
(1 בינואר  התשס"ז בטבת י"א מיום ונוסחה לתקנות 7 בתקנה הנקובים הסכומים השתנו ,2005

הוא כמפורט להלן: ,(2007

רישיון "אגרת
רכב לכניסת

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

טור א'
הרישיון  תקופת

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

ממנו חלק או יום

לאופנוע-קטנוע

פרטי לרכב

נגרר + פרטי לרכב

למשאית

נגרר + למשאית

5

10

13

13

20

שנה

847לרכב פרטי

ספינה 717לבעל

287"לדייג

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-137 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

התשס"ז-2006 (אגרות), שיט) לכלי רשמי (יומן הנמלים הודעת

התקנות),  - שיט), התשי"ז-11957 (להלן לכלי רשמי (יומן לתקנות הנמלים לפי תקנה 25  
לאמור: הודעה בזה נמסרת

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת נובמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
התשס"ז בטבת י"א  מיום ונוסחה לתקנות,  25(א) בתקנה הנקובים הסכומים ישתנו ,2005 

הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2007),

חדשים.  81 שקלים של אגרה תשולם אניה לקברניט רשמי יומן מסירת עם (1) "(א)

חדשים".  81 שקלים של אגרה תשולם רשמי לקברניט ספינה יומן מסירת עם (2)

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-2050 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

עדכון אגרות

__________
.335 עמ' התשס"ז, ;356 עמ' התשס"ו, ;950 עמ' התשס"ב, ;1351 עמ' התשמ"ב, 1 ק"ת התשי"ז, עמ' 1630;

עדכון אגרות

__________
.332 עמ' התשס"ז, ;355 עמ' התשס"ו, 952 ועמ' 960; עמ' התשס"ב, 1 ק"ת התשט"ז, עמ' 1189;
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התשס"ז-2006 (אגרות), השיט) (בטיחות הנמלים הודעת

התקנות),  - לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-11982 (להלן לתקנה 103 בהתאם  
לאמור: הודעה בזה נמסרת

נובמבר  בחודש שפורסם המדד 2006 לעומת שפורסם בחודש נובמבר עקב ירידת המדד .1
לתקנות,  עשרה החמש ו–7 עד 16 בתוספת 5 ,4 ,2 בסעיפים הנקובים הסכומים ישתנו ,2005

הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2007), התשס"ז בטבת י"א מיום ונוסחם

 156 בסך אגרה תשולם ארבה או גוררת ספינה סירה, של חוזרת בדיקה בעד (א) .2"
חדשים. שקלים

של הבדיקה הכוללת האגרה מחצית תשולם גוררת של חוזרת בעד בדיקה (ב)
".5 בסעיף הקבועה הכללית

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

תפוסת האניה
ברוטו) האגרה בשקלים חדשים(בטון

499 1,045עד

2,059מ–500 עד 1,599 

ומעלה 6,514מ–1,600

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

האגרה בשקלים חדשים

ספינה או סירה של כללית בדיקה (א)

אגרה בסיסית .1213

קילווט   6 מעל מנוע עוצמת קילווט לכל .2
של תוספת

4

,2 להסיע מעל  רשאי השיט שכלי 3. לכל אדם
של תוספת

4

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

10

- גוררת של כללית בדיקה (ב)

בסיסית אגרה .1421

של תוספת מנוע, עוצמת קילווט לכל .24

- ארבה בדיקה כללית של (ג)

אגרה בסיסית .1213

הארבה, מאורך ממטר חלק או מטר לכל .2
של תוספת

 10

של שומטת, תוספת היא ארבה אם .348

48"4. אם היא חפרת, תוספת של  

עדכון אגרות

__________
.336 עמ' התשס"ז, ;395 עמ' התשס"ו, 1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387;



31.12.2006 התשס"ז, בטבת י' ,6548 התקנות 421קובץ

כדלקמן: אגרה תשולם חוזרת בדיקה בעד (א) .7"

האגרה בשקלים חדשים

סיפון 1,007במחלקת

מכונה במחלקת

רדיו במחלקת

רפואי תרופות ציוד סניטציה, ארון בנושא
באוטומציה

1,007

1,007

1,007

1,007

כללית בדיקה של האגרה תשולם לאמנה בהתאם באניה חלקית בדיקה בעד (ב)
התפוסה. לפי

אגרה של תשולם טעינה באניה, בהתאם לאמנה לקווי חלקית בדיקה (ג) בעד
התפוסה.  לפי כללית לבדיקה 50% מהאגרה

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

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

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

האגרה בשקלים חדשים

בעלות העברת או רישום בגמר שיט רישיון

שיט וחידוש רישיון רישיון

שיט רישיון הארכת

טעינה תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי 

בהתאם או לאמנה, בהתאם שניתנו תעודות תוקף הארכת
טעינה לקווי לאמנה

קיבולת תו סימון

157

157

157

157

157

157

- מאגרה פטורים (ב)

זמני; שיט רישיון (1)

ימית; לאגודה מאגרה פטור תעודת (2)

צד שלישי. סיכוני ביטוח מחובת תעודת פטור (3)

אלה,  לתקנות השלישי והפרק  17 תקנה פי  על טעינה היתר קבלת (א) בעד .11
חדשים.  353 שקלים של אגרה תשולם

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

מטען חדשיםטון בשקלים סכום

499 503עד

698מ–500 עד 1,499 

ומעלה 1,431מ–1,500
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זו: אגרה תשולם אלה לתקנות 27(ד) פי תקנה בעד בדיקה ואישור על .12

והאישור הבדיקה חדשיםמהות בשקלים סכום

אניה של טכניים 2,791מפרטים

אניה שאינו שיט כלי של טכניים 1,711מפרטים

אחד 139שרטוטים בודדים, לכל

אניה של יציבות 2,791ספר

אניה שאינו שיט כלי של יציבות 1,711חישובי

יציבות חישובי של חוזרת בדיקה בעד
ספר יציבות שתוקנו ואישור

מאגרת 10%
הראשונה הבדיקה

שתוקנו טכניים מפרטים של חוזרת בדיקה בעד
ואישורם

מאגרת 10%
הראשונה הבדיקה

937 אניה    שאינו השיט בכלי טעינה 13. בעד קביעת קווי

739 הצלה   ואישור של דגם, אבזר או אמצעי 14. בעד בדיקה

הצלה אמצעי או האבזר או האישור החתמת בעד .15
     לכל 100 יחידות או חלק מהן                        353

הפרק שיט לפי לכלי חוזרת כל בדיקה בעד .16
        החמישי א' לתקנות                         4,881"

(24 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ג'
טרמן סי ן גדעו  (3-610 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל     
בדרכים והבטיחות

התשס"ז-2006 (מורי דרך), שירותי תיירות הודעת

התקנות),  - התשכ"ז-11967 (להלן דרך), (מורי תיירות שירותי לתקנות לפי תקנה 12(ד)  
שפורסם לחודש  2006 לעומת המדד יוני לחודש שפורסם לצרכן המחירים במדד העליה ועקב

לאמור: מודיע אני ,1990 יוני

לפי רישיון שתשולם בעד מתן האגרה התשס"ז (1 בינואר 2007), בטבת י"א ביום 1. החל
קצרה  לתקופה חידושו או רישיון מתן בעד חדשים; 224 שקלים תהיה לתקנות, 12(א) תקנה

יחסי. בשיעור אגרה תשולם משנתיים,

(3 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ב
הרצוג יצחק    (3-325 (חמ

התיירות שר     
__________

.1271 עמ' התשס"ב, ;241 עמ' התשנ"א, 1 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1156;

אגרה עדכון
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התשס"ז-2006 (אגרות), משפט בית הודעת

 - התשמ"ח-11987 (להלן (אגרות), משפט בית לתקנות 12(ד) לפי תקנה בתוקף סמכותי
לאמור: אני מודיע התקנות),

דצמבר המדד שפורסם בחודש לעומת ,2006 דצמבר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
התשס"ז (1 בינואר  בטבת י"א ביום לתקנות, החל הראשונה והשניה התוספת נוסח 2005, יהיה

כדלקמן: ,(2007

"תוספת ראשונה
2א) (תקנה

חדשים בשקלים
הגשת ערעור בבית המשפט העליון .12,469

הגשת העליון לרבות המשפט בבית עתירה או הגשת בקשה (א) .2
הגבוה המשפט לבית עתירה (למעט הרשם החלטת על ערעור

לצדק)

829

לצדק הגבוה המשפט לבית עתירה הגשת 1,507(ב)
עציר או אסיר החלטה בעתירת ערעור על ערעור או בקשת הגשת 414(ג)

המחוזי: המשפט בבית תביעה הגשת .3
בפרט כאמור תביעה למעט קצוב, כסף לסכום תביעה  (א)

משנה (אא)
2.5% מהסכום 

בעת כערכו הנתבע
התובענה הגשת

גוף נזקי בשל לפיצויים תביעה 35,414(אא)
למזונות תביעה 198(אב)

עליו חל 8 שפרט הליך למעט אחרת, תביעה בכל 2,469(ב)
משפט בית של דין פסק על מחוזי משפט בבית ערעור הגשת (א) .4

שלום
1,034

משפט בית של דין פסק על ערעור רשות בקשת הגשת (ב)
קטנות לתביעות

414

דין פסק על ערעור שאינו משפט מחוזי בבית ערר או ערעור הגשת .5
שלום משפט בית של

621

מחוזי משפט בבית בערעור הקשורה בקשה הגשת .6414
שלום: משפט בבית הליך הגשת .7
קצוב כסף לסכום תביעה 2.5% מהסכום (א)

בעת כערכו הנתבע
התובענה, הגשת
מ–204  פחות ולא

שקלים חדשים
גוף נזקי בשל לפיצויים תביעה 5,666(אא)

עליו חל 8 שפרט הליך למעט אחרת, תביעה בכל 1,238(ב)
שלום משפט ערר בבית ערעור או הגשת 414(ג)

לביטוי בכסף ובאין ניתן אינו בו המבוקש הסעד הגשת הליך ששווי .8
בתוספת: לגביו מיוחדת הוראה

שינוי אגרות

__________
.348 עמ' התשס"ו, ;(316) 1 ק"ת התשמ"ח, עמ' 221
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חדשים בשקלים
מחוזי משפט בבית 829(א)

שלום משפט בבית 414(ב)

לשכירות דין בבית 204(ג)

עציר עתירת אסיר או .963

ערעור קבלת רשות לאחר ביניים על החלטת ערעור מאגרה10. פטור

ערעור קבלת רשות לאחר דין על פסק ערעור לסכום11. להשלים יש
המשתלמת האגרה
בעבור הגשת ערעור

המשפט העליון בבית דיון נוסף לבית12. כבערעור
משפט

התקנות: פי על מאגרה פטורה שאינה בקשה הגשת .13

לשכירות דין בבית או שלום משפט בבית 204(א)

מחוזי משפט בבית 414(ב)

צוואה עשיית .14129

בוטל .15

משפט בית של ראשי מזכיר או רשם, או שופט בפני תצהיר עשיית .1641

משפט בית שבתיק מסמך מכל העתק לכל עמוד17. 4.47

למקור העתק כמתאים אישור לכל עמוד18. 4.47

מיום שנה לפחות שעברה המשפט בית בארכיון בתיק המצוי עיון .19
רצופים שבועיים של קצובה לתקופה הדין, פסק שניתן

24

שניה תוספת
12א) (תקנה

חדשים בשקלים

לתוספת הראשונה ו–12 11 ,10 7(ג), ,5 ,4 ,1 הליך לפי פרטים .1130

לתוספת הראשונה ו–13 8 ,6 ,2 הליך לפי פרטים .2130

הראשונה לתוספת ו–(ב) ו–7(א) 3 הליך לפי פרטים .3175

קטנות לתביעות משפט בבית תביעה .437

 20 שבתקנה ו–(24) (22) ,(21) ,(19) פסקאות (17), לפי 5130. הליך

לתוספת הראשונה ו–18 17 ,16 ,15 ,14 ,9 הליך לפי פרטים פטור"6.

(25 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ד'
שופט ל, ג משה   (3-87 (חמ

בפועל המשפט בתי מנהל


