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תקנות החוזים האחידים )תיקון(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	15	ו–25	לחוק	החוזים	האחידים,	התשמ"ג-11982	)להלן	-	 	
החוק(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2	לתקנות	החוזים	האחידים,	התשמ"ג-21983,	בסופה	יבוא: 	�1
פיו	 דין,	להגיש	את	החוזה	האחיד	שבאמצעותו	או	על	 פי	 	כל	ספק,	החייב	על	 ")ג(
הוא	מתקשר,	לאישור	בית	הדין	לחוזים	אחידים,	יציין	על	פני	החוזה	שהוא	עושה	לפי	

החוזה	האחיד	את	הפרטים	המנויים	בסעיף	15)ב(	לחוק�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	שישה	חודשים	מיום	פרסומן� 	�2

כ"א	בטבת	התשע"א	)28	בדצמבר	2010(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-1663(

שר	המשפטים 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	8;	התש"ע,	עמ'	514� 	1
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1518� 	2

תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים( 
)תיקון(, התשע"א-2010

התשל"ה- הממשלתיות,	 החברות	 לחוק	 ו–71	 32)א()3א(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
11975,	לפי	הצעת	הרשות,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2)ב(	לתקנות	החברות	הממשלתיות	)כללים	בדבר	אופן	בחירת	פקידים	בכירים(,	 	�1
התשס"ה-22005,	במקום	"לרשות"	יבוא	"לאישור	הרשות"�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�2

ט"ו	בטבת	התשע"א	)22	בדצמבר	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-2546(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשל"ה,	עמ'	132� 	1
ק"ת	התשס"ה,	עמ'	549� 	2

צו משק החשמל )דחיית מועדים(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	60)ד11(	לחוק	משק	החשמל,	התשנ"ו-11996	)להלן	-	החוק(,	 	
הממשלתיות,	 החברות	 רשות	 ועם	 חשמל	 	- ציבוריים	 לשירותים	 הרשות	 עם	 בהתייעצות	
ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת,	ולאחר	שנוכחנו	לדעת	כי	הדבר	חיוני	לקידום	מטרות	

החוק,	אנו	מצווים	לאמור:

בינואר	 	1( "כ"ה	בטבת	התשע"א	 60)ד8()1(	לחוק,	במקום	 וסעיף	 ו–)4(	 60)ד4()2(	 בסעיף	 	�1
2011("	יבוא	"ו'	בטבת	התשע"ב	)1	בינואר	2012("�

כ"ב	בטבת	התשע"א	)29	בדצמבר	2010(
)חמ	3-3193(

לנדאו 	 י ז עו
שר	התשתיות	הלאומיות

ניץ י בל	שטי ו י
שר	האוצר

__________
ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	208;	התשס"ח,	עמ'	802;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	402� 	1

תיקון	תקנה	2

תחילה

תיקון	תקנה	2

תחילה

דחיית	מועדים
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תקנות להגנת חיית הבר )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	9	ו–16	לחוק	הגנת	חיית	הבר,	התשט"ו-11955,	אני	מתקין	 	
תקנות	אלה:

"כ"ד	 במקום	 התש"ע-22009,	 שעה(,	 )הוראת	 הבר	 חיית	 להגנת	 לתקנות	 1)א(	 בתקנה	 	�1
בטבת	התשע"א	)31	בדצמבר	2010("	יבוא	"כ"ה	באדר	ב'	התשע"א	)31	במרס	2011("�

כ"ב	בטבת	התשע"א	)29	בדצמבר	2010(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-524(

השר	להגנת	הסביבה 	 	
__________

ס"ח	התשט"ו,	עמ'	10� 	1
ק"ת	התשע"א,	עמ'	35� 	2

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	12)ב(	לחוק	הסדרים	במשק	המדינה	)תיקוני	חקיקה	להשגת	 	
יעדי	התקציב(,	התשנ"ג-11992,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	2)א(	לתקנות	הסדרים	במשק	המדינה	)הנחה	מארנונה(,	התשנ"ג-21993	)להלן	 	�1
-	התקנות	העיקריות(	-

	בפסקה	)8()ב(,	בהגדרה	"הכנסה"	- )1(

	בפסקת	משנה	)1א(,	בסופה	יבוא	"וגמלה	לפי	תקנות	הביטוח	הלאומי	)ילד	 )א(
נכה(,	התש"ע-32010";

	בפסקת	משנה	)2(,	בסופה	יבוא	"לעניין	זה	לא	תובא	בחשבון,	לגבי	בן	אחד	 )ב(
או	בת	אחת	בלבד,	הכנסה	חודשית	עד	גובה	שכר	המינימום,	ואם	אותה	הכנסה	
מההכנסה	 החלק	 בחשבון	 יובא	 לא	 המינימום,	 שכר	 גובה	 על	 עולה	 חודשית	
החודשית	השווה	לגובה	שכר	המינימום;	בפסקת	משנה	זאת,	"שכר	מינימום"	-	
שכר	המינימום	כהגדרתו	בחוק	שכר	מינימום,	התשמ"ז-41987,	בשיעורו	המעודכן	

ל–1	בינואר	של	שנת	הכספים	שבעדה	מבוקשת	ההנחה;";

	בפסקה	)11(	-	 )2(

	במקום	"לפי	תקנות	הביטוח	הלאומי	)דמי	מחיה,	עזרה	ללימודים	וסידורים	 )א(
לילד	נכה(,	התש"ם-1980"	יבוא	"לפי	תקנות	הביטוח	הלאומי	)ילד	נכה(,	התש"ע	
-	2010	או	שהוא	מעל	גיל	18	ומשתלמת	בעדו	ובשל	נכותו	גמלה	על	ידי	המוסד	

לביטוח	לאומי	ובלבד	שהשתלמה	בעדו	גמלת	ילד	נכה";

	במקום	"25%"	יבוא	"33%"� )ב(

בתקנה	7	לתקנות	העיקריות	-	 	�2

	ברישה,	המילים	"שנגרמו	לו	הוצאות	חריגות	גבוהות	במיוחד	בשל	אחת	מאלה"	 )1(
-	יימחקו;

	בפסקה	)1(,	בתחילתה	יבוא	"שנגרמו	לו	הוצאות	חריגות	גבוהות	במיוחד	בשל"; )2(

תיקון	תקנה	1

תיקון	תקנה	2

__________
ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	10;	התשס"ז,	עמ'	67� 	1

ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	419;	התש"ע,	עמ'	365� 	2
ק"ת	התש"ע,	עמ'	810� 	3
ס"ח	התשמ"ז,	עמ'	68� 	4

תיקון	תקנה	7
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	בפסקה	)2(,	בתחילתה	יבוא	"שקרה	לו"� )3(

במקום	התוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�3
"תוספת ראשונה

)תקנה	2)א()8((

הכנסה	חודשית	ממוצעת	בשקלים	חדשים	בשנת	הכספים	2010מספר	הנפשות

2,293-1,9952,592-2,294עד	11,994

3,440-2,9923,888-3,441עד	22,991

3,989-3,4704,510-3,990עד	33,469

4,540-3,9495,132-4,541עד	43,948

5,520-4,8016,240-5,521עד	54,800

6,500-5,6537,347-6,501עד	65,652

עד	40%עד	60%עד	80%שיעור	ההנחה

7,479-6,5058,455-7,480עד	76,504

8,459-7,3579,562-8,460עד	87,356

9,439-8,20910,670-9,440עד	98,208

עד	1,186	לנפשעד	1,049	לנפשעד	912	לנפש10	ומעלה

עד	50%"עד	70%עד	90%שיעור	ההנחה

בתוספת	השנייה	לתקנות	העיקריות	-	 	�4
	בטפסים	1	ו–2,	בכל	מקום	שבו	נאמר	- )1(

	"2009"	יבוא	"2010"	; )א(

	"2010"	יבוא	"2011"; )ב(

	בטופס	2,	בסופו,	בפרט	2,	אחרי	"תקנה	7	קובעת	כי	"נזקק"	הוא:"	יבוא: )2(

"מחזיק	-

רפואי טיפול	 בשל	 במיוחד	 גבוהות	 חריגות	 הוצאות	 לו	 	שנגרמו	 )1(	
חד–פעמי	או	מתמשך,	שלו	או	של	בן–משפחתו;

	שקרה	לו	אירוע	אשר	הביא	להרעה	משמעותית	בלתי	צפויה	במצבו	 )2(
החומרי�"

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(� 	�5

כ"ג	בטבת	התשע"א	)30	בדצמבר	2010(
ישי 	 הו אלי 	 	 )חמ	3-2278(

שר	הפנים 	 	

תקנות התעבורה )תיקון מס' 12(, התש"ע-2010 )תיקון(, התשע"א-2010

ועדת	 ובאישור	 הפקודה(,	 	- )להלן	 התעבורה1	 לפקודת	 	70 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
העונשין,	 לחוק	 2)ב(	 וסעיף	 הכנסת2,	 לחוק–יסוד:	 21א)א(	 סעיף	 לפי	 הכנסת	 של	 הכלכלה	

התשל"ז-31977,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

החלפת	התוספת	
הראשונה

תיקון	התוספת	
השנייה

תחילה

__________
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	1
ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69;	התשס"א,	עמ'	166� 	2
ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226;	התשנ"ד,	עמ'	348� 	3
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בתקנה	9	לתקנות	התעבורה	)תיקון	מס'	12(,	התש"ע-42010,	במקום	"כ"ה	בטבת	התשע"א	 	�1
)1	בינואר	2011("	יבוא	"כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011("�

י"ט	בטבת	התשע"א	)26	בדצמבר	2010(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים 	 	
__________

ק"ת	התש"ע,	עמ'	1393� 	4

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )הוראת שעה(, 
התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	22)ב()1(	ו–60	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)קופות	 	
גמל(,	התשס"ה-12005,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בשנת	המס	2011	ו–2012	יראו	כאילו	בתקנה	19)א()1()ג()2(	לתקנות	מס	הכנסה	)כללים	 	�1
נאמר	 לקצבה"	 גמל	 “שבקופת	 במקום	 גמל(,	התשכ"ד-21964,	 קופות	 ולניהול	 לאישור	

“שבקופת	גמל	משלמת	לקצבה"�

כ"ג	בטבת	התשע"א	)30	בדצמבר	2010(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-129(

שר	האוצר 	 	
__________

ס"ח	התשס"ה,	עמ'	889� 	1
ק"ת	התשכ"ד,	עמ'	1302;	התש"ע,	עמ'	336� 	2

תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה )מינוי נציגי הממשלה( 
)תיקון(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	5,	6	ו–29	לחוק	המועצה	לייצור	ולשיווק	של	אגוזי	אדמה,	 	
התשי"ט-11959,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:

נציגי	 )מינוי	 אדמה	 אגוזי	 של	 ולשיווק	 לייצור	 המועצה	 לתקנות	 	2 תקנה	 במקום	 	�1
הממשלה(,	התשל"ח-21978,	יבוא:

"מינוי	נציגי	
הממשלה

	מספר	נציגי	הממשלה	במועצה	הוא	שבעה�2� )א(

	נציגי	הממשלה	במועצה	יתמנו	כלהלן: )ב(

ופיתוח	 בידי	שר	החקלאות	 ימונו	 	- נציגים	 	ארבעה	 )1(
הכפר;

המסחר	 התעשייה	 שר	 בידי	 ימונו	 	- נציגים	 	שני	 )2(
והתעסוקה;

	נציג	אחד	-	ימונה	בידי	שר	האוצר� )3(

כ"ד	בחשוון	התשע"א	)1	בנובמבר	2010(
)חמ	3-112(

ר עז אלי 	 בן 	 ) פואד ( 	 ן מי בני
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

ן שלום	שמחו
שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר

תיקון	תקנה	9

תיקון	תקנה	2

__________
ס"ח	התשי"ט,	עמ'	76� 	1

ק"ת	התשל"ח,	עמ'	1476� 	2

הוראת	שעה



קובץ	התקנות	6960,	כ"ג	בטבת	התשע"א,	2010�12�30 436

הודעת פקידי הממשלה )שינוי תארים(, התשע"א-2010

	- )להלן	 	11940 )שינוי	תארים(,	 3	לפקודת	פקידי	הממשלה	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותי,	 	
הפקודה(,	אני	מודיע	לאמור:

בתוספת	לפקודה,	בסופה2	יבוא: 	�1

טור	ב'טור	א'

השר	לאזרחים	ותיקים""השר	לענייני	גמלאים

ב'	בטבת	התשע"א	)9	בדצמבר	2010(
הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-1513(

ראש	הממשלה 	 	
__________

ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	40� 	1
ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1074� 	2

הודעת מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( )תיאום סכום(, התשע"א-2010

	בהתאם	לסעיף	9א)ג(	להוראות	שבתקנה	7	לתקנות	מס	ערך	מוסף	)ניהול	פנקסי	חשבונות(,	 	
התשל"ו-11976	)להלן	-	ההוראות(,	אני	מודיע	לאמור:

הסכום	בסעיף	9א)ג()1(	להוראות,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	הוא	 	�1
253	שקלים	חדשים�

כ"א	בטבת	התשע"א	)28	בדצמבר	2010(
ניץ י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-26(

שר	האוצר 	 	
__________

ק"ת	התשל"ו,	עמ'	1599;	התשס"ג,	עמ'	401;	התשס"ו,	עמ'	348;	התשס"ח,	עמ'	410;	התשס"ט,	עמ'	374;	 	1
התש"ע,	עמ'	620�

הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים(, התשע"א-2010

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנות	23)ו(	ו–25)ב(	לתקנות	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-11976	)להלן	 	
-	תקנות	מס	ערך	מוסף(,	ותקנה	2	לתקנות	מס	ערך	מוסף	)תיקון	מס'	3(,	התשמ"ד-21984,	אני	

מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד,	הסכום	הנקוב	בתקנה	23)ג(	לתקנות	מס	ערך	מוסף	הוא	מיום	כ"ה	בטבת	 	�1
התשע"א	)1	בינואר	2011(	"17,721	שקלים	חדשים",	במקום	"17,392	שקלים	חדשים"�

בינואר	 	1( בטבת	התשע"א	 כ"ה	 מיום	 הוא	 מוסף	 ערך	 מס	 לתקנות	 25)א(	 תקנה	 נוסח	 	�2
2011(,	כדלקמן:

	הופעלו	הליכי	גבייה	על	פי	פקודת	המסים	)גבייה(,	בשל	חוב	מס,	ייווספו	עליו	 ")א(
ההוצאו	הכרוכות	בדרישת	התשלום,	בגבייתו	ובעיקול	טובין,	בשיעורים	אלה:

	לכל	הודעה	בדבר	דרישה	לתשלום	מס,	כתב	הרשאה,	או	מתן	צו	למכירת	 )1(
נכסים	-	37	שקלים	חדשים;

	ביצוע	עיקול	-	42	שקלים	חדשים	לכל	אדם	שהשתתף	בביצועו�" )2(

כ"א	בטבת	התשע"א	)28	בדצמבר	2010(
ניץ י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-518(

שר	האוצר 	 	

תיקון	התוספת	
לפקודה

תיאום	סכום

__________
ק"ת	התשל"ו,	עמ'	1590;	התש"ע,	עמ'	620� 	1

ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	1408� 	2

הודעת הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות(, 
התשע"א-2010

ותיעוד(,	 רישוי	 רישום,	 )אגרות	 הטיס	 לתקנות	 40)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התש"ע-12009	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	במדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	1�
2009,	יהיו	סכומי	האגרות	הקבועים	בתקנות	2	עד	22,	24	ו–26	עד	37	לתקנות,	החל	ביום	

כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	כמפורט	להלן:

בעל	כלי	טיס	ישלם	בעד	רישום	כלי	הטיס,	בעת	הגשת	בקשה	לתעודת	רישום,	אגרה	2�
לפי	משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	עד	200 )1(307�44

	יותר	מ–200	עד	700 )2(409�91

	יותר	מ–700	עד	2,000 )3(512�39

	יותר	מ–2,000	עד	5,700 )4(614�87

	יותר	מ–5,700	עד	45,000 )5(1,844�61

	יותר	מ–45,000 )6(4,088�89

הבקשה	)א(3� הגשת	 בעת	 שנתית	 אגרה	 ישלם	 לסחרן	 רישום	 תעודת	 לקבל	 המבקש	
לתעודה	כאמור	או	לחידושה,	כמפורט	להלן:	

	סחרן	העוסק	במכירת	כלי	טיס	שמשקלם	עד	700	ק"ג	בלבד	-	93�5,123	שקלים	 )1(
חדשים;

	- 	)1( בפסקה	 האמור	 על	 עולה	 שמשקלם	 טיס	 כלי	 במכירת	 העוסק	 	סחרן	 )2(
71�68,250	שקלים	חדשים;

האגרה	תשולם	בתחילת	כל	שנה	עד	ה–31	בינואר�)ב(

המבקש	לרשום	בפנקס	שעבוד	על	כלי	טיס,	ביטול	השעבוד,	העברתו	או	הסבתו,	או	4�
המבקש	לרשום	עיקול	או	ביטולו,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	46�184	שקלים	

חדשים�

לסחרן,	5� רישום	 תעודת	 מחזיק	 או	 טיס,	 כלי	 בעל	 להיות	 מי	שעומד	 או	 טיס	 כלי	 בעל	
המבקש	אחד	מאלה:	

	להקצות	לו	סימני	רישום	מיוחדים	לפי	תקנה	42	לתקנות	הרישום; )1(

	להאריך	את	תקופת	שמירתם	של	סימני	רישום	מיוחדים	שהוקצו	לו	ולא	נקבעו	 )2(
על	כלי	טיס	לשנה	נוספת,	לפי	תקנה	43)ב(	לתקנות	הרישום;

	לשנות	סימני	רישום	לפי	תקנה	44	לתקנות	הרישום, )3(

ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	46�184	שקלים	חדשים�

תיאום	סכומים

עדכון	סכומים
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הודעת הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות(, 
התשע"א-2010

ותיעוד(,	 רישוי	 רישום,	 )אגרות	 הטיס	 לתקנות	 40)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התש"ע-12009	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	במדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	1�
2009,	יהיו	סכומי	האגרות	הקבועים	בתקנות	2	עד	22,	24	ו–26	עד	37	לתקנות,	החל	ביום	

כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	כמפורט	להלן:

בעל	כלי	טיס	ישלם	בעד	רישום	כלי	הטיס,	בעת	הגשת	בקשה	לתעודת	רישום,	אגרה	2�
לפי	משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	עד	200 )1(307�44

	יותר	מ–200	עד	700 )2(409�91

	יותר	מ–700	עד	2,000 )3(512�39

	יותר	מ–2,000	עד	5,700 )4(614�87

	יותר	מ–5,700	עד	45,000 )5(1,844�61

	יותר	מ–45,000 )6(4,088�89

הבקשה	)א(3� הגשת	 בעת	 שנתית	 אגרה	 ישלם	 לסחרן	 רישום	 תעודת	 לקבל	 המבקש	
לתעודה	כאמור	או	לחידושה,	כמפורט	להלן:	

	סחרן	העוסק	במכירת	כלי	טיס	שמשקלם	עד	700	ק"ג	בלבד	-	93�5,123	שקלים	 )1(
חדשים;

	- 	)1( בפסקה	 האמור	 על	 עולה	 שמשקלם	 טיס	 כלי	 במכירת	 העוסק	 	סחרן	 )2(
71�68,250	שקלים	חדשים;

האגרה	תשולם	בתחילת	כל	שנה	עד	ה–31	בינואר�)ב(

המבקש	לרשום	בפנקס	שעבוד	על	כלי	טיס,	ביטול	השעבוד,	העברתו	או	הסבתו,	או	4�
המבקש	לרשום	עיקול	או	ביטולו,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	46�184	שקלים	

חדשים�

לסחרן,	5� רישום	 תעודת	 מחזיק	 או	 טיס,	 כלי	 בעל	 להיות	 מי	שעומד	 או	 טיס	 כלי	 בעל	
המבקש	אחד	מאלה:	

	להקצות	לו	סימני	רישום	מיוחדים	לפי	תקנה	42	לתקנות	הרישום; )1(

	להאריך	את	תקופת	שמירתם	של	סימני	רישום	מיוחדים	שהוקצו	לו	ולא	נקבעו	 )2(
על	כלי	טיס	לשנה	נוספת,	לפי	תקנה	43)ב(	לתקנות	הרישום;

	לשנות	סימני	רישום	לפי	תקנה	44	לתקנות	הרישום, )3(

ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	46�184	שקלים	חדשים�

__________
ק"ת	התש"ע,	עמ'	518,	עמ'	1133	ועמ'	1398� 	1

עדכון	סכומי	
אגרות

אגרת	תעודות	
רישום	לסחרן

אגרת	רישום	
שעבוד	או	עיקול	

בפנקס

אגרת	הקצאת	
סימני	רישום	

מיוחדים

אגרת	רישום
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אגרת	עיון	בפנקס	
וקבלת	העתק	

מאושר	מרישום

המבקש	לעיין	ברישום	של	כלי	טיס	פלוני	בפנקס	או	המבקש	העתק	מאושר	מרישום	6�
כלי	טיס	פלוני	בפנקס,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	46�184	שקלים	חדשים�

אגרה	בעד	תעודת	
כושר	טיסה

או	)א(7� התיעוד,	 לתקנות	 	)1(68 בתקנה	 כמשמעותה	 טיסה	 כושר	 תעודת	 המבקש	
המבקש	חידוש	תעודת	כושר	טיסה	כאמור,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	לפי	

משקל	כלי	הטיס	או	סוגו	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	עד	200	 )1(409�91
	יותר	מ–200	עד	700 )2(512�39

	יותר	מ–700	עד	2,000 )3(1,127�26
	יותר	מ–2,000	עד	5,700	או	שהוא	קומיוטר )4(2,357�01
	יותר	מ–5,700	עד	20,000,	למעט	אם	הוא )5(	

78�15,371	קומיוטר
	יותר	מ–20,000	עד	45,000 )6(27,626�17

	יותר	מ–45,000	עד	100,000 )7(38,675�41
	יותר	מ–100,000	עד	300,000 )8(77,351�84

	יותר	מ–300,000 )9(176,804�19

של	)ב( לתקופה	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 טיסה	 כושר	 תעודת	 חודשה	 או	 ניתנה	
פחות	משנה,	ישלם	המבקש	בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	של	סכום	האגרה	

האמור	בתקנת	משנה	)א(�

המחזיק	בתעודת	כושר	טיסה	שניתנה	לתקופה	העולה	על	שנה,	ישלם	מדי	שנה	)ג(
אגרה	שנתית	בסכום	כאמור	בתקנת	משנה	)א(�

המבקש	שינוי	או	תיקון	תעודת	כושר	טיסה	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	)ד(
46�184	שקלים	חדשים�

אגרה	בעד	תעודת	
כושר	טיסה	

מיוחדת

המבקש	לכלי	טיס	תעודת	כושר	טיסה	מיוחדת,	כמשמעותה	בתקנה	68)2(	לתקנות	)א(8�
התיעוד	ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	לפי	משקל	כלי	הטיס	או	סוגו	כמפורט	

להלן:
בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	עד	200 )1(409�91
	יותר	מ–200	עד	700 )2(512�39

	יותר	מ–700	עד	2,000	או	שהוא	כלי	טיס	 )3(
המיועד	להפעלה	מבצעית	בחקלאות	

26�1,127והמבצע	הפעלה	כאמור
	יותר	מ–2,000	עד	5,700	או	שהוא	 )4(

18�1,537קומיוטר
	יותר	מ–5,700	עד	20,000,	למעט	אם	 )5(

93�5,123הוא	קוימיוטר
	יותר	מ–20,000	עד	45,000 )6(8,839�80

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	יותר	מ–45,000	עד	100,000 )7(22,100�52
	יותר	מ–100,000	עד	300,000 )8(27,626�17

	יותר	מ–300,000 )9(55,251�31

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

	נוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	המבקש	תעודת	כושר	טיסה	מיוחדת	לכלי	טיס	 )ג(
שקלים	 	338�18 ישלם	 הרישום,	 בתקנות	 12)ב(	 בתקנה	 כמשמעותו	 חובב,	 שבנה	
חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	או	של	מי	שהסמיכה	אשר	הושקעה	
במתן	השירות,	מעבר	לשעתיים	הראשונות;	ואולם	לגבי	כלי	טיס	שמשקלו	אינו	
עולה	על	700	ק"ג,	יוגבל	התשלום	כאמור	לעשר	שעות	עבודה	שהושקעו	מעבר	

לשעתיים	הראשונות�	

	ניתנה	או	חודשה	תעודת	כושר	טיסה	מיוחדת	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	לתקופה	 )ד(
של	פחות	משנה,	ישלם	המבקש	בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	

כאמור	בתקנת	משנה	)א(	או	)ב(,	לפי	העניין�

	המחזיק	בתעודת	כושר	טיסה	מיוחדת	שניתנה	לתקופה	העולה	על	שנה,	ישלם	 )ה(
מדי	שנה	אגרה	שנתית	בסכום	האמור	בתקנות	משנה	)א(	או	)ב(,	לפי	העניין�

	המבקש	שינוי	או	תיקון	בתעודת	כושר	טיסה	מיוחדת,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	 )ו(
18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	 29�1,707	שקלים	חדשים	בתוספת	

שמעבר	לשעתיים	הראשונות�

	המבקש	תעודת	סוג,	תעודת	סוג	זמנית,	שינוי	בתעודת	סוג	)ATC(,	חידוש	תעודת	9� )א(
סוג	או	תעודת	סוג	תוספת	)STC(	של	מדינת	ישראל	או	של	מדינת	חוץ	באמצעות	

הרשות,	ישלם	בעדם	-

	בעת	הגשת	הבקשה	57�2,049	שקלים	חדשים; )1(

	תוספת	של	18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	 )2(
או	של	מי	שהסמיכה,	אשר	הושקעה	במתן	השירות	לכל	שעת	עבודה	שמעבר	
לשעתיים	הראשונות;	ניתנו	השירותים	מחוץ	לארץ	ישלם	כאמור	בתקנה	37�	

תהיה	 לשינויה,	 או	 לדאון	 או	 זעיר	 לאווירון	 סוג	 תעודת	 למתן	 הבקשה	 	היתה	 )ב(
)א()1(	בתוספת	תשלום	 האגרה	בשיעור	מחצית	האגרה	הקבועה	בתקנת	משנה	

האגרה	הקבוע	בתקנת	משנה	)א()2(�	

המבקש	תעודת	ייצור,	תעודת	יצרן	חלקים,	אישור	פריט	אווירונאוטי,	שינוים,	תיקונם	10�
או	אישור	לסטייה	מהם,	ישלם	בעדם	-

	בעת	הגשת	הבקשה	57�2,049	שקלים	חדשים; )1(

18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	 	תוספת	של	 )2(
עבודה	שמעבר	 לכל	שעת	 השירות,	 במתן	 הושקעה	 מי	שהסמיכה,	אשר	 של	 או	

לשעתיים	הראשונות;	ניתנו	השירותים	מחוץ	לארץ	ישלם	כאמור	בתקנה	37�

או	11� טיסות,	 של	 לסדרה	 או	 מאויש	 בלתי	 טיס	 לכלי	 לטיסה	 מיוחדת	 הרשאה	 המבקש	
שינויה,	ישלם	בעדה	-	

	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	לפי	משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן: )1(
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בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	יותר	מ–45,000	עד	100,000 )7(22,100�52
	יותר	מ–100,000	עד	300,000 )8(27,626�17

	יותר	מ–300,000 )9(55,251�31

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

	נוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	המבקש	תעודת	כושר	טיסה	מיוחדת	לכלי	טיס	 )ג(
שקלים	 	338�18 ישלם	 הרישום,	 בתקנות	 12)ב(	 בתקנה	 כמשמעותו	 חובב,	 שבנה	
חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	או	של	מי	שהסמיכה	אשר	הושקעה	
במתן	השירות,	מעבר	לשעתיים	הראשונות;	ואולם	לגבי	כלי	טיס	שמשקלו	אינו	
עולה	על	700	ק"ג,	יוגבל	התשלום	כאמור	לעשר	שעות	עבודה	שהושקעו	מעבר	

לשעתיים	הראשונות�	

	ניתנה	או	חודשה	תעודת	כושר	טיסה	מיוחדת	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	לתקופה	 )ד(
של	פחות	משנה,	ישלם	המבקש	בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	

כאמור	בתקנת	משנה	)א(	או	)ב(,	לפי	העניין�

	המחזיק	בתעודת	כושר	טיסה	מיוחדת	שניתנה	לתקופה	העולה	על	שנה,	ישלם	 )ה(
מדי	שנה	אגרה	שנתית	בסכום	האמור	בתקנות	משנה	)א(	או	)ב(,	לפי	העניין�

	המבקש	שינוי	או	תיקון	בתעודת	כושר	טיסה	מיוחדת,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	 )ו(
18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	 29�1,707	שקלים	חדשים	בתוספת	

שמעבר	לשעתיים	הראשונות�

	המבקש	תעודת	סוג,	תעודת	סוג	זמנית,	שינוי	בתעודת	סוג	)ATC(,	חידוש	תעודת	9� )א(
סוג	או	תעודת	סוג	תוספת	)STC(	של	מדינת	ישראל	או	של	מדינת	חוץ	באמצעות	

הרשות,	ישלם	בעדם	-

	בעת	הגשת	הבקשה	57�2,049	שקלים	חדשים; )1(

	תוספת	של	18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	 )2(
או	של	מי	שהסמיכה,	אשר	הושקעה	במתן	השירות	לכל	שעת	עבודה	שמעבר	
לשעתיים	הראשונות;	ניתנו	השירותים	מחוץ	לארץ	ישלם	כאמור	בתקנה	37�	

תהיה	 לשינויה,	 או	 לדאון	 או	 זעיר	 לאווירון	 סוג	 תעודת	 למתן	 הבקשה	 	היתה	 )ב(
)א()1(	בתוספת	תשלום	 האגרה	בשיעור	מחצית	האגרה	הקבועה	בתקנת	משנה	

האגרה	הקבוע	בתקנת	משנה	)א()2(�	

המבקש	תעודת	ייצור,	תעודת	יצרן	חלקים,	אישור	פריט	אווירונאוטי,	שינוים,	תיקונם	10�
או	אישור	לסטייה	מהם,	ישלם	בעדם	-

	בעת	הגשת	הבקשה	57�2,049	שקלים	חדשים; )1(

18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	 	תוספת	של	 )2(
עבודה	שמעבר	 לכל	שעת	 השירות,	 במתן	 הושקעה	 מי	שהסמיכה,	אשר	 של	 או	

לשעתיים	הראשונות;	ניתנו	השירותים	מחוץ	לארץ	ישלם	כאמור	בתקנה	37�

או	11� טיסות,	 של	 לסדרה	 או	 מאויש	 בלתי	 טיס	 לכלי	 לטיסה	 מיוחדת	 הרשאה	 המבקש	
שינויה,	ישלם	בעדה	-	

	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	לפי	משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן: )1(

אגרה	ותשלום	
הוצאות	למתן	
תעודת	סוג	או	

אישור	פריט	
אווירונאוטי

אגרה	ותשלום	
הוצאות	בעד	
מתן	תעודת	

ייצור,	תעודת	
יצרן	חלקים	

ואישור	
ייצור	פריט	
אווירונאוטי

אגרת	הרשאה	
מיוחדת	לטיסה	

ושינויה
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בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג	

	עד	15 57�2,049)א(
	מעל	15	ועד	200		 23�3,689)ב(

	מעל	200	ועד	2,000		 20�8,608)ג(
	מעל	2,000		 88�19,675)ד(

	תוספת	של	18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	או	 )2(
של	מי	שהסמיכה,	אשר	הושקעה	במתן	השירות,	לכל	שעת	עבודה	שמעבר	

לשעתיים	הראשונות�
	המבקש	שינוי	הרשאה	מיוחדת	לטיסה	או	לסדרת	טיסות	לכלי	טיס	בלתי	מאויש,	 )3(
ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	בסך	57�2,049	שקלים	חדשים,	וכן	18�338	שקלים	
אשר	 שהסמיכה,	 מי	 של	 או	 הרשות	 עובד	 של	 עבודה	 שעת	 כל	 בעד	 חדשים	

הושקעה	במתן	השירות,	לכל	שעת	עבודה	שמעבר	לשעתיים	הראשונות�	
	מבקש	שהגיש	בשנה	יותר	מבקשה	אחת	להרשאה	מיוחדת	לטיסה	או	לסדרת	 )4(
	,)1( טיסות	לכלי	טיס	בלתי	מאויש	מאותה	קטגוריית	משקל	כמפורט	בפסקה	

ישלם	-	
	אגרה	כמפורט	בפסקה	)1(	פעם	אחת	בלבד	באותה	שנה; )א(

	בנוסף	אגרה	כמפורט	בפסקה	)2(	או	)3(,	לפי	העניין� )ב(

אגרת	אישור	כושר	
אווירי	ליצוא	כלי	
טיס,	פרופלור	או	

מנוע	כלי	טיס

	המבקש	אישור	כושר	אווירי	ליצוא	כלי	טיס	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	לפי12� 	)א(
	משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	עד	200 )1(409�91

	יותר	מ–200	עד	700 )2(512�39

	יותר	מ–700	עד	2,000 )3(1,127�26

	יותר	מ–2,000	עד	5,700	 )4(1,537�18

	יותר	מ–2,000	עד	5,700 )5(2,275�02

	יותר	מ–5,700	עד	45,000 )6(11,375�12

	יותר	מ–45,000 )7(22,750�24
	המבקש	אישור	כושר	אווירי	ליצוא	פרופלור	או	מנוע	כלי	טיס,	ישלם	בעת	הגשת	 )ב(

הבקשה,	אגרה	של	51�1,137	שקלים	חדשים�
אגרה	ותשלום	

הוצאות	-	אישור	
כושר	אווירי	

ליצוא	מוצר	או	
כמה	מוצרים

ג'	13� או	 ב'	 מקבוצה	 מוצרים	 כמה	 או	 מוצר	 ליצוא	 אווירי	 כושר	 אישור	 	המבקש	 )א(
כהגדרתם	בתקנה	106	לתקנות	התיעוד,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	למתן	האישור	
שעת	 לכל	 חדשים	 שקלים	 	338�18 בתוספת	 חדשים	 שקלים	 	1,537�18 של	 אגרה	
עבודה	שמעבר	לשעתיים	הראשונות;	ואולם	היה	המוצר	המיוצא	מיוצר	בסדרות	
של	למעלה	מאלף	פריטים	בסדרה,	ישלם	המבקש	עד	31	בינואר	של	כל	שנה	אגרה	

כוללת	בסכום	של	22�11,131	שקלים	חדשים�
	המבקש	אישור	כושר	אווירי	ליצוא	מוצר	בודד	מקבוצה	ב'	או	ג'	כאמור	בתקנת	 )ב(
משנה	)א(,	אשר	לגביו	הוכח	להנחת	דעת	המנהל	שיצואו	נועד	לשחרור	כלי	טיס	
ממצב	)ground	the	on	)Aircraft	AOG	ומשך	בדיקתו	המשוער	אינו	עולה	על	
שעתיים,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	למתן	האישור	25%	מן	האגרה	שיש	לשלמה	
נסיעה	 הוצאות	 בעד	 כך	 על	 ונוסף	 )א(,	 משנה	 תקנת	 לפי	 הבקשה	 הגשת	 בעת	

ואש"ל	לפי	הוראות	החשב	הכללי	במשרד	האוצר�

פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים

	המבקש	רישיון	מכון	בדק	או	רישיון	אחזקה	עצמית	ובו	הגדר	למכון	בדק	אחד	14� )א(
	1,571�00 של	 אגרה	 הבקשה,	 הגשת	 בעת	 ישלם	 כאמור(,	 רישיון	 מחזיק	 )שאינו	
אגרה	 ישלם	 ברישיון	 נוסף	 הגדר	 לכל	 הבקשה	 הגשת	 ובעת	 חדשים,	 שקלים	

כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםהגדר	גוף	מטוס	

	עד	700	ק"ג )1(1,024�79

	יותר	מ–700	עד	2,000	ק"ג )2(1,537�18

	יותר	מ–2,000	עד	5,700	ק"ג )3(3,074�36

	יותר	מ–5,700	עד	15,000	ק"ג )4(5,525�64

	יותר	מ–15,000	עד	30,000	ק"ג )5(8,287�44

	יותר	מ–30,000 )6(11,050�26

	הגדר	מנועים )7(2,561�96

	הגדר	אחר )8(2,210�46

	ניתן	רישיון	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	לתקופה	של	פחות	משנה,	ישלם	המבקש	 )ב(
בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(�

	המבקש	רישיון	מכון	הסמכה	ובו	הגדר	אחד	)שאינו	מחזיק	רישיון	כאמור(	ישלם	15� )א(
בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	79�1,024	שקלים	חדשים,	ובעת	הגשת	הבקשה	לכל	

הגדר	נוסף	ברישיון	ישלם	אגרה	של	79�1,024	שקלים	חדשים�

	ניתן	רישיון	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	לתקופה	של	פחות	משנה,	ישלם	המבקש	 )ב(
בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(�

	מחזיק	ברישיון	מכון	בדק	או	ברישיון	אחזקה	עצמית	ישלם,	אחת	לשנה,	אגרת	16� )א(
חידוש	כמפורט	להלן:

הגדר	גוף	מטוס

	מספר	הגדרים
מרבי	לחידוש	
בשקלים	חדשיםבאגרה	אחת

	מטוסים	עד	700	ק"ג )1(101,537�18
	יותר	מ–700	עד	2,000	ק"ג )2(62,049�57

	יותר	מ–2,000	עד	5,700	ק"ג )3(67,735�08
	יותר	מ–5,700	עד	15,000	ק"ג )4(111,050�26

	יותר	מ–15,000	עד	30,000	ק"ג )5(133,150�79
	יותר	מ–30,000 )6(155,251�31
	הגדר	מנועים )7(66,630�36

	הגדר	אחר )8(12,210�46

שקלים	 	1,024�79 של	 אגרה	 לשנה,	 אחת	 ישלם,	 הסמכה	 מכון	 ברישיון	 	המחזיק	 )ב(
חדשים	בעד	כל	הגדר	שברישיונו�

	תשלום	האגרה	כאמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	ייעשה	בתחילת	כל	שנה	עד	יום	 )ג(
31	בינואר�	
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פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים

	המבקש	רישיון	מכון	בדק	או	רישיון	אחזקה	עצמית	ובו	הגדר	למכון	בדק	אחד	14� )א(
	1,571�00 של	 אגרה	 הבקשה,	 הגשת	 בעת	 ישלם	 כאמור(,	 רישיון	 מחזיק	 )שאינו	
אגרה	 ישלם	 ברישיון	 נוסף	 הגדר	 לכל	 הבקשה	 הגשת	 ובעת	 חדשים,	 שקלים	

כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםהגדר	גוף	מטוס	

	עד	700	ק"ג )1(1,024�79

	יותר	מ–700	עד	2,000	ק"ג )2(1,537�18

	יותר	מ–2,000	עד	5,700	ק"ג )3(3,074�36

	יותר	מ–5,700	עד	15,000	ק"ג )4(5,525�64

	יותר	מ–15,000	עד	30,000	ק"ג )5(8,287�44

	יותר	מ–30,000 )6(11,050�26

	הגדר	מנועים )7(2,561�96

	הגדר	אחר )8(2,210�46

	ניתן	רישיון	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	לתקופה	של	פחות	משנה,	ישלם	המבקש	 )ב(
בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(�

	המבקש	רישיון	מכון	הסמכה	ובו	הגדר	אחד	)שאינו	מחזיק	רישיון	כאמור(	ישלם	15� )א(
בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	79�1,024	שקלים	חדשים,	ובעת	הגשת	הבקשה	לכל	

הגדר	נוסף	ברישיון	ישלם	אגרה	של	79�1,024	שקלים	חדשים�

	ניתן	רישיון	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	לתקופה	של	פחות	משנה,	ישלם	המבקש	 )ב(
בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(�

	מחזיק	ברישיון	מכון	בדק	או	ברישיון	אחזקה	עצמית	ישלם,	אחת	לשנה,	אגרת	16� )א(
חידוש	כמפורט	להלן:

הגדר	גוף	מטוס

	מספר	הגדרים
מרבי	לחידוש	
בשקלים	חדשיםבאגרה	אחת

	מטוסים	עד	700	ק"ג )1(101,537�18
	יותר	מ–700	עד	2,000	ק"ג )2(62,049�57

	יותר	מ–2,000	עד	5,700	ק"ג )3(67,735�08
	יותר	מ–5,700	עד	15,000	ק"ג )4(111,050�26

	יותר	מ–15,000	עד	30,000	ק"ג )5(133,150�79
	יותר	מ–30,000 )6(155,251�31
	הגדר	מנועים )7(66,630�36

	הגדר	אחר )8(12,210�46

שקלים	 	1,024�79 של	 אגרה	 לשנה,	 אחת	 ישלם,	 הסמכה	 מכון	 ברישיון	 	המחזיק	 )ב(
חדשים	בעד	כל	הגדר	שברישיונו�

	תשלום	האגרה	כאמור	בתקנות	משנה	)א(	ו–)ב(	ייעשה	בתחילת	כל	שנה	עד	יום	 )ג(
31	בינואר�	

אגרת	מכון	בדק	
ורישיון	אחזקה	

עצמית

אגרת	רישיון	
מכון	הסמכה	

אגרת	חידוש	
רישיון	למכון	
בדק,	רישיון	

אחזקה	עצמית	
ורישיון	מכון	

הסמכה
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אגרת	אישור	
חותם	מוסמך

מחזיק	ברישיון	מכון	בדק,	המגיש	בקשה	לאישור	מינוי	עובד	מכון	הבדק	כחותם	מוסמך	17�
כאמור	בתקנה	19	לתקנות	המכונים,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	למתן	האישור	אגרה	

של	46�184	שקלים	חדשים�
אגרת	רישיון	

עובד	טיס,	תעודה	
רפואית

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

של	87�614	שקלים	חדשים�
	מבקש	תעודה	רפואית,	שאינו	עובד	טיס,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	 )ב(

73�71	שקלים	חדשים�
	מחזיק	ברישיון	עובד	טיס	למעט	רישיון	מדריך	טיס,	המבקש	תעודה	רפואית	לאחר	 )ג(
בדיקה	תקופתית	שהוא	חייב	בה,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	96�204	
תעודה	 בחידוש	 חייב	 הרישיונות	 תקנות	 לפי	 אשר	 טיס	 עובד	 חדשים;	 שקלים	
רפואית	אחת	לשישה	חודשים,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	לתעודה	רפואית	אגרה	
של	72�153	שקלים	חדשים;	הוראות	תקנת	משנה	זו	לא	יחולו	אם	טרם	חלפה	שנה	

מיום	ששילם	אגרה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(�
	,50 גיל	 )ג(,	מחזיק	ברישיון	טיס	פרטי	שהוא	מעל	 	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	 )ד(
המבקש	תעודה	רפואית	לאחר	בדיקה	תקופתית,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	
בתקנת	 כאמור	 אגרה	 שנה	 באותה	 שילם	 אם	 זולת	 חדשים,	 שקלים	 	174�21 של	

משנה	)א(�
	המבקש	רישיון	מן	המפורטים	להלן,	חידושו	או	אישורו,	לפי	העניין,	ישלם	בעת	 )ה(

הגשת	הבקשה	אגרה	כמצוין	לצד	סוג	הרישיון:

	רישיון	טייס	מתלמד	-	72�153	שקלים	חדשים; )1(
	רישיון	טכנאי	לבדק	כלי	טיס	-	96�204	שקלים	חדשים; )2(

	רישיון	מקפל	מצנחים	-	96�204	שקלים	חדשים�	 )3(

	המבקש	חידוש	רישיון	מדריך	טיס	ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	של	96�204	 )ו(
שקלים	חדשים�

	על	מבקש	רישיון	עובד	טיס	לפי	תקנות	משנה	)א(,	)ה(	ו–)ו(,	שצה"ל	אישר	כי	הוא	 )ז(
חייל	מילואים	פעיל,	תחול	אגרה	בשיעור	של	75%	מן	האגרה	הנקובה	בתקנות	

המשנה	האמורות�
אגרת	הגדר	או	

אישור	נוסף
עובד	טיס	המבקש	הגדר	או	אישור	נוסף	ברישיונו	ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	19�

של	96�204	שקלים	חדשים�
אגרת	בחינות	

למתן	רישיון	עובד	
טיס

	עובד	טיס	או	מבקש	רישיון	עובד	טיס,	המבקש	להיבחן	בקשר	למתן	רישיון	כאמור	20� )א(
בטור	א'	בטבלה	שלהלן	או	חידושו,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	להיבחן	בבחינה	
מעשית	או	עיונית,	אגרה	בעד	כל	בחינה	בשקלים	חדשים	כמפורט	בטור	ב'	או	ג',	

לפי	העניין	כמפורט	להלן:
טור	א'

סוג	רישיון
טור	ב'

בחינה	מעשית
טור	ג'

בחינה	עיונית
	טייס	פרטי	עם	הגדר	 )1(

96�18204�1,537אווירון	או	רוטורקרפט
	טייס	פרטי	עם	הגדר	 )2(

72�79153�1,024אווירון	זעיר	

טור	א'
סוג	רישיון

טור	ב'
בחינה	מעשית

טור	ג'
בחינה	עיונית

	טייס	פרטי	עם	הגדר	 )3(
48�39102�512דאון	או	בלון	מאויש

	טייס	מסחרי	עם	הגדר	אחד )4(2,210�46332�03
	טייס	לתובלה	בנתיבי	 )5(
71�54442�3,867אוויר	עם	הגדר	אחד

	טכנאי	טיס )6(884�39442�71

	קצין	מבצעי	אוויר )7(1,380�39442�71
	מפקח	תנועה	אווירית	 )8(

71�39442�884עם	הגדר	אחד

	טכנאי	לבדק	כלי	טיס	 96�204	בעד	כל	שלב	בבחינה	או	חלק	ממנו)9(
	מקפל	מצנחים	או )10(	

	מקפל	מצנחים	בכיר	
20�79256�1,024עם	הגדר	אחד

	תדריכן	מודיעין	טיס )11(--442�71

	מדריך	טיס	עם	הגדר	אחד )12(3,586�75256�20

	חידוש	רישיון	מדריך	טיס )13(1,434�70

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

	על	אף	האמור	בפרט	)12(	בטבלה	שבתקנת	משנה	)א(,	מדריך	טיס	שרשות	הרישוי	 )ג(
אישרה	כי	עליו	לעמוד	בבחינה	מעשית	חלקית	לצורך	חידוש	רישיון	מדריך	טיס	
שקלים	 	717�35 של	 אגרה	 להיבחן,	 הבקשה	 הגשת	 בעת	 ישלם,	 אחד,	 הגדר	 עם	

חדשים�

	עובד	טיס	המבקש	להיבחן	בקשר	למתן	תוספת	הגדר	מההגדרים	המפורטים	בטור	21� )1(
א'	בטבלה	שלהלן,	חידושם	או	חידוש	הזכויות	על	פיהם,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	
לפי	העניין,	בעד	כל	בחינה	אגרה	בשקלים	 ג'	 או	 ב'	 להיבחן	בבחינות	כמפורט	בטור	

חדשים	כמפורט	להלן:
טור	א'

סוג	הגדר
טור	ב'

בחינה	מעשית
טור	ג'

בחינה	עיונית
	הגדר	אווירון	)קבוצות	א',	 )1(
96�18204�1,537ב',	ג'	ו–ד'(	או	רוטורקרפט	

	הגדר	אווירון	זעיר )2(922�31153�72
	הגדר	דאון	או	דאון	 )3(

48�39102�512ממונע	

	הגדר	מכשירים )4(819�83409�91
	הגדר	טיסות	מרחב	 )5(
96�35204�717לילה	בתנאי	כטר"מ

	הגדר	חקלאי )6(819�83204�96
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טור	א'
סוג	רישיון

טור	ב'
בחינה	מעשית

טור	ג'
בחינה	עיונית

	טייס	פרטי	עם	הגדר	 )3(
48�39102�512דאון	או	בלון	מאויש

	טייס	מסחרי	עם	הגדר	אחד )4(2,210�46332�03
	טייס	לתובלה	בנתיבי	 )5(
71�54442�3,867אוויר	עם	הגדר	אחד

	טכנאי	טיס )6(884�39442�71

	קצין	מבצעי	אוויר )7(1,380�39442�71
	מפקח	תנועה	אווירית	 )8(

71�39442�884עם	הגדר	אחד

	טכנאי	לבדק	כלי	טיס	 96�204	בעד	כל	שלב	בבחינה	או	חלק	ממנו)9(
	מקפל	מצנחים	או )10(	

	מקפל	מצנחים	בכיר	
20�79256�1,024עם	הגדר	אחד

	תדריכן	מודיעין	טיס )11(--442�71

	מדריך	טיס	עם	הגדר	אחד )12(3,586�75256�20

	חידוש	רישיון	מדריך	טיס )13(1,434�70

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

	על	אף	האמור	בפרט	)12(	בטבלה	שבתקנת	משנה	)א(,	מדריך	טיס	שרשות	הרישוי	 )ג(
אישרה	כי	עליו	לעמוד	בבחינה	מעשית	חלקית	לצורך	חידוש	רישיון	מדריך	טיס	
שקלים	 	717�35 של	 אגרה	 להיבחן,	 הבקשה	 הגשת	 בעת	 ישלם,	 אחד,	 הגדר	 עם	

חדשים�

	עובד	טיס	המבקש	להיבחן	בקשר	למתן	תוספת	הגדר	מההגדרים	המפורטים	בטור	21� )1(
א'	בטבלה	שלהלן,	חידושם	או	חידוש	הזכויות	על	פיהם,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	
לפי	העניין,	בעד	כל	בחינה	אגרה	בשקלים	 ג'	 או	 ב'	 להיבחן	בבחינות	כמפורט	בטור	

חדשים	כמפורט	להלן:
טור	א'

סוג	הגדר
טור	ב'

בחינה	מעשית
טור	ג'

בחינה	עיונית
	הגדר	אווירון	)קבוצות	א',	 )1(
96�18204�1,537ב',	ג'	ו–ד'(	או	רוטורקרפט	

	הגדר	אווירון	זעיר )2(922�31153�72
	הגדר	דאון	או	דאון	 )3(

48�39102�512ממונע	

	הגדר	מכשירים )4(819�83409�91
	הגדר	טיסות	מרחב	 )5(
96�35204�717לילה	בתנאי	כטר"מ

	הגדר	חקלאי )6(819�83204�96

אגרת	בחינה	
למתן	תוספת	
הגדר,	חידושו	

או	חידוש	זכויות	
על	פיו
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טור	א'
סוג	הגדר

טור	ב'
בחינה	מעשית

טור	ג'
בחינה	עיונית

	הגדר	טייס	ניסוי	סוג	1	 )7(
-04�994וסוג	2	

	הגדר	נוסף	ברישיון	 )8(
91�74409�1,229מדריך	טיס	

	הגדר	פיקוח	על	תנועה	 )9(
36�39552�884אווירית	

	הגדר	מקפל	מצנחים	 )10(884�39442�71
	הגדר	מאמן	מפקח	על	 )11(

91�22409�1,332תנועה	אווירית	
	הגדר	מאמן	תדריכן	 )12(

91�22409�1,332מודיעין	טיס
	הגדר	טכנאי	בדק	כלי	 )13(

96�204	בעד	כל	שלב	או	חלק	ממנוטיס	סוג	1	או	סוג	2

	עובד	טיס	המבקש	להיבחן	בקשר	לאישור	הפעלת	קטגוריה	II	או	III	או	חידושו	 )ב(
לפי	תקנה	194	לתקנות	הרישיונות,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	35�717	
שקלים	חדשים;	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	כללה	בחינה	לחידוש	אישור	
הפעלת	קטגוריה	II	או	III	כאמור,	גם	בחינה	לחידוש	הגדר	מכשירים,	תשולם	

אגרה	לפי	תקנת	משנה	זו	בלבד�	

	נוסף	על	האגרות	המשתלמות	לפי	תקנת	משנה	)א(	ו–)ב(	יישא	הנבחן	בהוצאות	 )ג(
הכרוכות	בהפעלת	כלי	הטיס	לצורך	הבחינה�

	עובד	טיס	הנבחן	לצורך	קבלת	הגדר	לפי	פרטים	)1(,	)2(	או	)4(	בטבלה	שבתקנת	 )ד(
משנה	)א(	או	לצורך	חידושו,	או	לצורך	אישור	לפי	תקנת	משנה	)ב(	או	חידושו,	
או	 המועסק	 טיס	 עובד	 שהוא	 בוחן	 באמצעות	 קבוע,	 כעובד	 עבודתו	 במסגרת	
	20% ישלם	 עבודה,	 אותה	 במסגרת	 העובד	 של	 מעבידו	 בידי	 לשירות	 הנשכר	
בלבד	מן	האגרה	הנוגעת	בדבר,	ובלבד	שהמנהל	הסמיך	את	עובד	הטיס	הבוחן	

לערוך	מבחנים	לצורך	קבלת	הגדר	או	אישור	או	חידושו�	

אגרה	לבחינת	
מיומנות	בשפה	

האנגלית

להוכחת	21א� האנגלית	 בשפה	 להיבחן	 המבקש	 טיס,	 עובד	 רישיון	 מבקש	 או	 טיס	 עובד	
מיומנותו	בה	לפי	תקנה	21ד	לתקנות	הרישיונות,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	להיבחן	

אגרה	של	38�553	שקלים	חדשים

עיון	חוזר	
בתוצאות	מבחן	

עיוני

עובד	טיס	או	מבקש	רישיון	עובד	טיס,	המבקש	עיון	חוזר	בתוצאות	מבחן	עיוני	ישלם	22�
בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	96�204	שקלים	חדשים�

	אגרת	תעודת
צוות	אוויר

המבקש	תעודת	צוות	אוויר,	לפי	תקנה	5	לתקנות	הרישיונות	או	תעודת	איש	צוות	לפי	24�
תקנה	321	לתקנות	הרישיונות,	חידושן	או	שינוין,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	של	

72�153	שקלים	חדשים�
אגרת	רישיון	

מסחרי	ורישיון	
הפעלה

	המבקש	רישיון	הפעלה	מסחרי,	או	רישיון	הפעלה	מבצעית,	המבקש	שינוי	שם	26� )א(
רישיון	 או	 רישיון	ההפעלה	 במסגרת	 לקבוע	 מעבר	 פעילות	 תוספת	 או	 הרישיון	 בעל	

ההפעלה	המבצעית,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

רישיון	הפעלה	מבצעירישיון	הפעלה	מסחרימפעיל	כלי	טיס	

	בטיסות	סדירות	מישראל	 )1(
ואליה	לפי	הפרק	השלושה	

86�9310,247�5,123עשר	לתקנות	ההפעלה
	בטיסות	שכר	מישראל	 )2(

ואליה	לפי	הפרק	השלושה	
86�9310,247�5,123עשר	לתקנות	ההפעלה
	בטיסות	שכר	מישראל	 )3(

ואליה	לפי	הפרק	השנים	
14�311,742�922עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	סדירות	בישראל	 )4(
לפי	הפרק	השנים	עשר	או	

השלושה	עשר	לתקנות	
14�311,742�922ההפעלה

	בטיסות	של	מונית	אוויר	 )5(
14�311,742�922בישראל	

	בטיסות	חקלאיות	 )6(922�311,742�14

	לצורכי	עסק	 )7(409�91819�83
	מפעיל	אווירונים	זעירים,	 )8(

גלישונים,	מצנחים	
ממונעים,	דאונים	או	

44�48307�102טיסנים	נהוגי	רדיו	
	במסגרת	בית	ספר	להוראת	 )9(

57�792,049�1,024טיס	
	מפעיל	כלי	טיס	שפרטים	 )10(
70�351,434�717)1(	עד	)9(	אינם	חלים	עליו

היתה	הבקשה	לכמה	סוגי	הפעלות	המנויות	לעיל,	ישלם	המבקש	אגרה	בעד	כל	אחד	
מן	הסוגים	המבוקשים�

	מחזיק	ברישיון	הפעלה	ישלם	אגרה	שנתית	כמפורט	להלן: )ב(

בשקלים	חדשיםמפעיל	כלי	טיס	

	בטיסות	סדירות	מישראל	ואליה	לפי	הפרק	 )1(
08�7,404השלושה	עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	שכר	מישראל	ואליה	לפי	הפרק	השלושה	 )2(
08�7,404עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	שכר	מישראל	ואליה	לפי	הפרק	השנים	 )3(
94�1,485עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	סדירות	בישראל	לפי	הפרק	השנים	עשר	 )4(
94�1,485או	השלושה	עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	של	מונית	אוויר	בישראל	 )5(1,435�72
	בטיסות	חקלאיות	 )6(1,435�72

	לצורכי	עסק )7(1,024�79



445קובץ	התקנות	6960,	כ"ג	בטבת	התשע"א,	2010�12�30

בשקלים	חדשים

רישיון	הפעלה	מבצעירישיון	הפעלה	מסחרימפעיל	כלי	טיס	

	בטיסות	סדירות	מישראל	 )1(
ואליה	לפי	הפרק	השלושה	

86�9310,247�5,123עשר	לתקנות	ההפעלה
	בטיסות	שכר	מישראל	 )2(

ואליה	לפי	הפרק	השלושה	
86�9310,247�5,123עשר	לתקנות	ההפעלה
	בטיסות	שכר	מישראל	 )3(

ואליה	לפי	הפרק	השנים	
14�311,742�922עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	סדירות	בישראל	 )4(
לפי	הפרק	השנים	עשר	או	

השלושה	עשר	לתקנות	
14�311,742�922ההפעלה

	בטיסות	של	מונית	אוויר	 )5(
14�311,742�922בישראל	

	בטיסות	חקלאיות	 )6(922�311,742�14

	לצורכי	עסק	 )7(409�91819�83
	מפעיל	אווירונים	זעירים,	 )8(

גלישונים,	מצנחים	
ממונעים,	דאונים	או	

44�48307�102טיסנים	נהוגי	רדיו	
	במסגרת	בית	ספר	להוראת	 )9(

57�792,049�1,024טיס	
	מפעיל	כלי	טיס	שפרטים	 )10(
70�351,434�717)1(	עד	)9(	אינם	חלים	עליו

היתה	הבקשה	לכמה	סוגי	הפעלות	המנויות	לעיל,	ישלם	המבקש	אגרה	בעד	כל	אחד	
מן	הסוגים	המבוקשים�

	מחזיק	ברישיון	הפעלה	ישלם	אגרה	שנתית	כמפורט	להלן: )ב(

בשקלים	חדשיםמפעיל	כלי	טיס	

	בטיסות	סדירות	מישראל	ואליה	לפי	הפרק	 )1(
08�7,404השלושה	עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	שכר	מישראל	ואליה	לפי	הפרק	השלושה	 )2(
08�7,404עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	שכר	מישראל	ואליה	לפי	הפרק	השנים	 )3(
94�1,485עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	סדירות	בישראל	לפי	הפרק	השנים	עשר	 )4(
94�1,485או	השלושה	עשר	לתקנות	ההפעלה

	בטיסות	של	מונית	אוויר	בישראל	 )5(1,435�72
	בטיסות	חקלאיות	 )6(1,435�72

	לצורכי	עסק )7(1,024�79
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בשקלים	חדשיםמפעיל	כלי	טיס	

	מפעיל	אווירונים	זעירים,	גלישונים,	מצנחים	 )8(
44�307ממונעים,	דאונים	או	טיסנים	נהוגי	רדיו	

	במסגרת	בית	ספר	להוראת	טיס )9(2,049�57
	מפעיל	כלי	טיס	שפרטים	)1(	עד	)9(	לא	חלים	עליו )10(1,485�94

המחזיק	ברישיון	הפעלה	לכמה	סוגי	הפעלות	כמפורט	לעיל,	ישלם	אגרה	בעד	כל	אחד	
מסוגי	ההפעלות	המותרות	לו�

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

אגרת	רישיון	
הפעלה	להובלת	
חומרים	מסוכנים

נוסף	על	האמור	בתקנה	26	-	27�

	המבקש	רישיון	הפעלה	מבצעית	הכולל	הפעלה	מסוג	הובלת	חומרים	מסוכנים	 )1(
ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	של	96�2,561	שקלים	חדשים;

	המחזיק	ברישיון	הפעלה	מבצעית	הכולל	הפעלה	מסוג	הובלת	חומרים	מסוכנים	 )2(
ישלם	אגרה	שנתית	של	98�1,280	שקלים	חדשים�

אגרת	טיפול	
בהסכם	לחכירת	

כלי	טיס	

בפנקס,	28� רשום	 שאינו	 טיס	 כלי	 להפעיל	 המבקש	 מבצעית,	 הפעלה	 רישיון	 	בעל	 )א(
החכור	על	ידו	בלא	צוות,	ישלם	בעת	המצאת	הסכם	החכירה	למנהל,	אגרה	לפי	

משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן:	

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	עד	700	 )1(819�83
	יותר	מ–700	עד	2,000 )2(1,127�26

	יותר	מ–2,000	עד	5,700	 )3(1,537�18
	יותר	מ–5,700	עד	20,000 )4(5,123�93

	יותר	מ–20,000	עד	45,000 )5(8,839�80
	יותר	מ–45,000	עד	100,000 )6(22,100�52

	יותר	מ–100,000	עד	300,000 )7(27,626�17
	יותר	מ–300,000 )8(55,251�31

	ניתנו	השירותים	מחוץ	לארץ	ישלם	המבקש	בנוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	)א(	 )ב(
תשלום	כאמור	בתקנה	37�

בפנקס,	 רשום	 שאינו	 טיס	 כלי	 להפעיל	 המבקש	 מבצעית,	 הפעלה	 רישיון	 	בעל	 )ג(
בלא	 ידו	 על	 החכור	 בפנקס,	 הרשום	 טיס	 כלי	 להפעיל	 או	 צוותו	 עם	 ידו	 על	 החכור	
צוות,	ישלם	בעד	הטיפול	בהסכם	החכירה	לפי	תקנות	ההפעלה,	בעת	המצאת	הסכם	

החכירה	למנהל,	אגרה	לפי	משקל	כלי	הטיס	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםמשקל	כלי	הטיס	בק"ג

	יותר	מ–5,700	עד	20,000 )1(614�87
	יותר	מ–20,000	עד	45,000 )2(1,024�79

	יותר	מ–45,000	עד	100,000 )3(1,537�18
	יותר	מ–100,000	עד	300,000 )4(2,254�53

	יותר	מ–300,000 )5(3,074�36
	כלל	הסכם	החכירה	לפי	תקנת	משנה	)ג(	יותר	מכלי	טיס	אחד	או	יותר	מסוג	אחד	 )ד(
של	כלי	טיס,	תשולם	האגרה	לפי	כלי	הטיס	או	סוג	כלי	הטיס	שמשקלו	הגבוה	ביותר�	

)ג(	לשמש	מסגרת	לחכירה	עתידית	לפי	 	נועד	הסכם	החכירה	לפי	תקנת	משנה	 )ה(
צרכיו	של	בעל	הרישיון	להפעלה	מבצעית,	תשולם,	נוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	)ג(,	
בעת	הגשת	הבקשה	לאישור	הפעלת	כלי	טיס	הנכלל	בהסכם,	אגרה	בסכום	של	20�256	

שקלים	חדשים�	
	בעל	רישיון	הפעלה	מבצעית,	המבקש	להפעיל	כלי	טיס	הרשום	בפנקס,	החכור	על	 )ו(
ידו	עם	צוותו,	ישלם	בעד	הטיפול	בהסכם	החכירה	לפי	תקנות	ההפעלה,	בעת	המצאת	

הסכם	החכירה	למנהל,	אגרה	בסכום	של	09�169	שקלים	חדשים�

)א(	בעל	רישיון	הפעלה	מבצעית	המבקש	אישור	המנהל	לטייס	בוחן	כמשמעותו	בתקנה	29�
323	לתקנות	ההפעלה,	ישלם	18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	
ניתנו	השירותים	מחוץ	 מי	שהסמיכה	אשר	הושקעה	במתן	השירות;	 או	של	 הרשות	

לארץ,	ישלם	כאמור	בתקנה	37�	
יישא	בעל	רישיון	ההפעלה	 )א(,	 	נוסף	על	האגרה	המשתלמת	לפי	תקנת	משנה	 )ב(

המבצעית	הנוגע	בדבר	בהוצאות	הכרוכות	בהפעלת	מדמה	הטיסה	לצורך	הבחינה�

המבקש	אישור	לפי	תקנה	66)ג(	לתקנות	ההפעלה	למיתקן	עזר	לטיסה	שהוא	תאורת	30�
סימון	ואזהרה	לכלי	טיס,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	כמפורט	להלן:

	76�568	שקלים	חדשים	-	אם	אין	צורך	בסקר	אווירונאוטי; )1(

	78�2,843	שקלים	חדשים	-	אם	יש	צורך	בסקר	אווירונאוטי� )2(

בתחילת	כל	שנה,	עד	31	בינואר,	ישלם	גורם	המפעיל	את	שירותי	הבקרה	האווירית	31�
גופים	 וכמה	 08�3,176,835	שקלים	חדשים;	היה	 לפי	תקנות	ההפעלה,	אגרה	בסך	של	
זו,	באופן	יחסי	להיקף	הפעילות	 יפעילו	את	הבקרה	האווירית,	תחולק	ביניהם	אגרה	

של	אותם	גופים�

	המבקש	אישור	טיסות	שכר	בין–לאומיות	בודדות	או	סדרת	טיסות	שכר	או	אישור	32� )א(
טיסות	שכר	לשימוש	עצמי,	בכמה	טיסות	כמפורט	בטור	א'	בטבלה	שלהלן,	ישלם	
בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	בשקלים	חדשים	כמפורט	בטור	ב',	ג'	או	ד'	לצדו,	לפי	

העניין:

טור	א'
מספר	הטיסות

טור	ב'
טיפול	מוקדם

טור	ג'
טיפול	רגיל

טור	ד'
טיפול	דחוף

91�431,856�941,547�11,237	עד	5

22�183,978�143,315�62,652	עד	15

25�048,486�847,072�165,657	עד	30

72�2613,260�8011,050�318,839	ומעלה

	בתקנה	זו	-	 )ב(

"טיפול	מוקדם"	-	טיפול	בבקשה	שהגיעה	לרשות	במועד	הקבוע	בתקנה	5	לתקנות	
טיסות	שכר,	לפי	העניין;

"טיפול	רגיל"	-	טיפול	בבקשה	שהגיעה	לרשות	אחרי	המועד	הקבוע	בתקנה	5	
לתקנות	טיסות	שכר,	אך	שלושה	ימים	לפחות	לפני	המועד	המתוכנן	לטיסה	

הראשונה	או	לטיסה	,	לפי	העניין;
"טיפול	דחוף"	-	טיפול	בבקשה	שהגיעה	לרשות	פחות	משלושה	ימים	לפני	המועד	

המתוכנן	לטיסה	הראשונה	בסדרה	או	לטיסה,	לפי	העניין�

	המבקש	רישיון	הפעלה	למארגן	טיסות	שכר	ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	33� )א(
של	07�4,551	שקלים	חדשים�	
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)ג(	לשמש	מסגרת	לחכירה	עתידית	לפי	 	נועד	הסכם	החכירה	לפי	תקנת	משנה	 )ה(
צרכיו	של	בעל	הרישיון	להפעלה	מבצעית,	תשולם,	נוסף	על	האמור	בתקנת	משנה	)ג(,	
בעת	הגשת	הבקשה	לאישור	הפעלת	כלי	טיס	הנכלל	בהסכם,	אגרה	בסכום	של	20�256	

שקלים	חדשים�	
	בעל	רישיון	הפעלה	מבצעית,	המבקש	להפעיל	כלי	טיס	הרשום	בפנקס,	החכור	על	 )ו(
ידו	עם	צוותו,	ישלם	בעד	הטיפול	בהסכם	החכירה	לפי	תקנות	ההפעלה,	בעת	המצאת	

הסכם	החכירה	למנהל,	אגרה	בסכום	של	09�169	שקלים	חדשים�

)א(	בעל	רישיון	הפעלה	מבצעית	המבקש	אישור	המנהל	לטייס	בוחן	כמשמעותו	בתקנה	29�
323	לתקנות	ההפעלה,	ישלם	18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	שעת	עבודה	של	עובד	
ניתנו	השירותים	מחוץ	 מי	שהסמיכה	אשר	הושקעה	במתן	השירות;	 או	של	 הרשות	

לארץ,	ישלם	כאמור	בתקנה	37�	
יישא	בעל	רישיון	ההפעלה	 )א(,	 	נוסף	על	האגרה	המשתלמת	לפי	תקנת	משנה	 )ב(

המבצעית	הנוגע	בדבר	בהוצאות	הכרוכות	בהפעלת	מדמה	הטיסה	לצורך	הבחינה�

המבקש	אישור	לפי	תקנה	66)ג(	לתקנות	ההפעלה	למיתקן	עזר	לטיסה	שהוא	תאורת	30�
סימון	ואזהרה	לכלי	טיס,	ישלם	בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	כמפורט	להלן:

	76�568	שקלים	חדשים	-	אם	אין	צורך	בסקר	אווירונאוטי; )1(

	78�2,843	שקלים	חדשים	-	אם	יש	צורך	בסקר	אווירונאוטי� )2(

בתחילת	כל	שנה,	עד	31	בינואר,	ישלם	גורם	המפעיל	את	שירותי	הבקרה	האווירית	31�
גופים	 וכמה	 08�3,176,835	שקלים	חדשים;	היה	 לפי	תקנות	ההפעלה,	אגרה	בסך	של	
זו,	באופן	יחסי	להיקף	הפעילות	 יפעילו	את	הבקרה	האווירית,	תחולק	ביניהם	אגרה	

של	אותם	גופים�

	המבקש	אישור	טיסות	שכר	בין–לאומיות	בודדות	או	סדרת	טיסות	שכר	או	אישור	32� )א(
טיסות	שכר	לשימוש	עצמי,	בכמה	טיסות	כמפורט	בטור	א'	בטבלה	שלהלן,	ישלם	
בעת	הגשת	הבקשה	אגרה	בשקלים	חדשים	כמפורט	בטור	ב',	ג'	או	ד'	לצדו,	לפי	

העניין:

טור	א'
מספר	הטיסות

טור	ב'
טיפול	מוקדם

טור	ג'
טיפול	רגיל

טור	ד'
טיפול	דחוף

91�431,856�941,547�11,237	עד	5

22�183,978�143,315�62,652	עד	15

25�048,486�847,072�165,657	עד	30

72�2613,260�8011,050�318,839	ומעלה

	בתקנה	זו	-	 )ב(

"טיפול	מוקדם"	-	טיפול	בבקשה	שהגיעה	לרשות	במועד	הקבוע	בתקנה	5	לתקנות	
טיסות	שכר,	לפי	העניין;

"טיפול	רגיל"	-	טיפול	בבקשה	שהגיעה	לרשות	אחרי	המועד	הקבוע	בתקנה	5	
לתקנות	טיסות	שכר,	אך	שלושה	ימים	לפחות	לפני	המועד	המתוכנן	לטיסה	

הראשונה	או	לטיסה	,	לפי	העניין;
"טיפול	דחוף"	-	טיפול	בבקשה	שהגיעה	לרשות	פחות	משלושה	ימים	לפני	המועד	

המתוכנן	לטיסה	הראשונה	בסדרה	או	לטיסה,	לפי	העניין�

	המבקש	רישיון	הפעלה	למארגן	טיסות	שכר	ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	33� )א(
של	07�4,551	שקלים	חדשים�	

הוצאות	אישור	
טייס	בוחן	

אגרת	אישור	
מיתקן	עזר	

לטיסה

אגרת	פיקוח	על	
שירותי	תעבורה	

אווירית

אגרה	לאישור	
טיסות	שכר

אגרת	רישיון	
מארגן
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	ניתן	רישיון	הפעלה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	או	חודש,	לתקופה	של	פחות	משנה,	 )ב(
ישלם	המבקש	בעד	כל	חודש	או	חלק	ממנו	1/12	מסכום	האגרה	כאמור	בתקנת	

משנה	)א(�
	31 עד	 שנה	 כל	 בתחילת	 ישלם	 שכר	 טיסות	 למארגן	 הפעלה	 ברישיון	 	המחזיק	 )ג(

בינואר,	אגרה	כמפורט	בתקנת	משנה	)א(�
אגרת	רישוי	

לשדות	תעופה	
ומנחתים

	מפעיל	שדה	תעופה	המבקש	אישור	או	חידוש	אישור	ספר	עזר	מבצעי	לפי	תקנות	34� )א(
או	 רשות	שדות	התעופה(,	התשנ"ב-21992,	 )בטיחות	בשדות	תעופה	של	 הטיס	
המבקש	רישיון	או	חידוש	רישיון	להפעלת	מנחת	על	פי	תקנות	הטיס	)מנחתים(,	
התשל"ה-31975,	ישלם	בתחילת	כל	שנה,	עד	ה–31	בינואר,	אגרה	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשיםסוג	שדה	תעופה	או	מנחת

	שדה	תעופה	עם	יותר	ממסלול	אחד )1(1,332,221�16
	שדה	תעופה	עם	מסלול	אחד )2(532,888�47

	מנחת	רגיל,	למעט	כאמור	בפרטים	)5(,	 )3(
90�1,690)7(	ו–)8(

	מנחת	חקלאי	קבוע )4(563�63
	מנחת	לכלי	טיס	בלתי	מאויש	שמשקלו	 )5(

63�563עד	500	ק"ג	
	מנחת	חקלאי	עונתי )6(461�15

	מנחת	זעיר )7(225�45
	מנחת	מסוקים	על	מבנה )8(3,586�75

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(,	המבקש	רישיון	להפעלת	מנחת	לצורך	שימוש	 )ב(
חד–פעמי,	ישלם	אגרה	של	20�256	שקלים	חדשים;	לעניין	זה,	"שימוש	חד–פעמי"	

-	שימוש	שאינו	עולה	על	3	ימים	רצופים�	
המבקש	תעודת	רעש	כאמור	בתקנה	4	לתקנות	הטיס	)רעש	כלי	טיס(,	התשל"ז-41977,	35�אגרת	תעודת	רעש

ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	של	79�1,024	שקלים	חדשים�	
אגרת	כפל	תעודה	
תעודה	באנגלית	

או	אישור	מסמכים

	המבקש	כפל	תעודה	או	רישיון	מאלה	המפורטים	בתקנות	אלה	או	תעודה	בשפה	36� )א(
האנגלית	ישלם,	בעת	הגשת	הבקשה,	אגרה	של	72�153	שקלים	חדשים�

הגשת	 בעת	 ישלם	 לארץ,	 מחוץ	 או	 בארץ	 לרשויות	 מסמכים	 אישור	 	המבקש	 )ב(
הבקשה	אגרה	של	72�153	שקלים	חדשים�

המבקש	לקבל	את	שירותי	הרשות	בחוץ	לארץ	ישלם	18�338	שקלים	חדשים	בעד	כל	37�
מי	שהסמיכה	אשר	הושקעה	במתן	השירות,	 או	של	 שעת	עבודה	של	עובד	הרשות	
לרבות	שעות	הטיסה	הכרוכות	בביצוע	העבודה	אך	לא	יותר	מ–24	שעות	טיסה	כאמור,	
והאש"ל	 הטיסה	 הוצאות	 הכללי;	 החשב	 להוראות	 בכפוף	 אש"ל	 הוצאות	 ובתוספת	
הצפויות	ישולמו	עד	7	ימים	לפני	ביצוע	הטיסה;	התשלום	הסופי	יבוצע	בתוך	30	ימים	

מיום	קבלת	הדרישה�

כ"ב	בטבת	התשע"א	)29	בדצמבר	2010(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-520(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	1046� 	2
ק"ת	התשל"ה,	עמ'	1996� 	3
ק"ת	התשל"ז,	עמ'	2156� 	4



449קובץ	התקנות	6960,	כ"ג	בטבת	התשע"א,	2010�12�30

הודעת בתי המשפט )אגרות(, התשע"א-2010
	- )להלן	 )אגרות(,	התשס"ז-12007	 11	לתקנות	בתי	המשפט	 	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	 	

התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2010,	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2009,	יהיה	נוסח	התוספת	לתקנות,	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(,	

כדלקמן:

"תוספת
)תקנה	2(

אגרה	בשקלים	חדשים	
בית משפט שלום

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב	 5%�2	מהסכום	הנתבע	כערכו	1�
בעת	הגשת	התובענה	ולא	

פחות	מ–711

	תביעה	לפי	תקנה	5	 �26,416

	תביעה	לפי	תקנה	3 �3616

	תביעה	אחרת	 �41,602

	תביעה	בבית	דין	לשכירות	לפי	תקנה	3 �5226

	ערעור	או	ערר �6616

	בקשה	שאינה	פטורה	מאגרה	לפי	תקנות	אלה �7233

בית משפט מחוזי

	תביעה	לסכום	כסף	קצוב	 כערכו	8� הנתבע	 מהסכום	 	2�5%
ו–1%	 התובענה	 הגשת	 בעת	
מהסכום	הנתבע	בעבור	כל	סכום	
שמעל	22,749,919	שקלים	חדשים

	 	תביעה	לפי	תקנה	5	 �940,102

	 	תביעה	לפי	תקנה	3 �101,085

	תביעה	אחרת	 �112,994

החלטת	 על	 בר"ע(	 	- )להלן	 ערעור	 רשות	 	בקשת	 �12
468ביניים	של	בית	משפט	שלום

	 	בר"ע	על	פסק	דין	של	בית	משפט	לתביעות	קטנות �13468

	בר"ע	על	החלטה	של		ראש	הוצאה	לפועל	 �14	468

	ערעור	על	החלטת	ראש	ההוצאה	לפועל �15704

	ערעור	על	פסק	דין	של	בית	משפט	שלום	 �161,317

	ערעור	אחר	או	ערר	 �17850

	עתירת	אסיר	או	עציר	לפי	פקודת	בתי	הסוהר	או	 �18
72לפי	חוק	שחרור	על–תנאי	ממאסר	

שינוי	סכומים

__________
ק"ת	התשס"ז,	עמ'	720;	התש"ע,	עמ'	413� 	1
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אגרה	בשקלים	חדשים	
	בקשה	שאינה	פטורה	מאגרה	לפי	תקנות	אלה �19466

בית משפט לעניינים מינהליים

	עתירה	מינהלית	 �20	1,854

	ערעור	מינהלי	 �211,317

	 	תובענה	מינהלית	 כערכו	22� הנתבע	 מהסכום	 	2�5%
ו–1%	 התובענה	 הגשת	 בעת	
מהסכום	הנתבע	בעבור	כל	סכום	
שמעל	22,749,919	שקלים	חדשים

	עתירת	אסיר �2372

בית המשפט העליון

	עתירה	לבית	המשפט	הגבוה	לצדק �241,707

	בר"ע	על	החלטת	ביניים	של	בית	משפט	מחוזי	או	 �25
	 468בר"ע	על	החלטה	בעתירת	אסיר	או	עציר

	בר"ע	על	פסק	דין	של	בית	משפט	מחוזי	בערעור	או	 �26
	 945עתירה	לדיון	נוסף

	 	ערעור	על	פסק	דין	של	בית	משפט	מחוזי	 �272,817

בערעור	 מחוזי	 בית	משפט	 דין	של	 פסק	 על	 	ערעור	 �28
קבלת	 )לאחר	 נוסף	 דיון	 או	 רשות(	 קבלת	 )לאחר	

	 העתירה	לדיון	נוסף(	

יש	להשלים	את	סכום	הבר"ע	
לסכום	בעבור	ערעור

	ערעור	על	החלטת	רשם	של	בית	המשפט	העליון	 �29945

	ערעור	אחר	או	ערר	 �301,707

	ערעור	על	החלטה	בעניין	פסלות	שופט �31945

כללי

	עשיית	תצהיר �3245

	 	סכום	לניכוי	מהחזר	לפי	תקנה	15 �33468

	 	סכום	לניכוי	בבית	משפט	שלום �34668

	 	סכום	לניכוי	בבית	משפט	מחוזי	 �35"1,138

ו'	בטבת	התשע"א	)13	בדצמבר	2010(
פט שו 	 , ל ג משה	 	 	 )חמ	3-87(
מנהל	בתי	המשפט 	 	




