
רשומות

קובץ התקנות
14 בינואר 73292014י"ג בשבט התשע"ד

עמוד

 תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים( )תיקון(, 
518 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    

519 תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים( )תיקון(, התשע"ד-2014            

520 תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי חיים( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                                      

520 תקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                      

521 תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                 

521 צו המועצות המקומיות )א( )חצור הגלילית, תיקון(, התשע"ד-2014                                                                      

522 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף הכרמל(, התשע"ד-2014                                                             

522 צו המועצות המקומיות )א( )ראש פינה, תיקון(, התשע"ד-2014                                                                             

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים( )מס' 2(, 
524 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    

525 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח( )הוראת שעה(, התשע"ד-2014                               

525 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחיר קמח חיטה כשר לפסח(, התשע"ד-2014                         

526 הודעת ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )בקשה להיתר( )אגרות(, התשע"ד-2014                                             

526 הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( )אגרות(, התשע"ד-2014             

527 הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                                                    

528 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(, התשע"ד-2014                                             

529 הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                           

530 הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                       

531 הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                           

532 הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                           

533 הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                             

533 הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התשע"ד-2014                                                                                       

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה( )מס' 2(, 
536 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, 
536 התשע"ד-2014                                                                                                                                                    
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תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תערוכות, הצגות ותחרויות 
של בעלי חיים( )תיקון(, התשע"ד-2014

חיים(,  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  לחוק   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי    1
חיים(, התשס"א-22001 )להלן - התקנות העיקריות(, בשם התקנות, במקום "תערוכות, 

הצגות ותחרויות של בעלי חיים" יבוא "מופעים של בעלי חיים" 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות, במקום ההגדרה "מופע" יבוא:   2
""מופע" - תערוכה, הופעה או תחרות של בעלי חיים, ובכלל אלה הופעה לשם צילום 

לתכנית טלוויזיה, סרט או פרסומת;" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -    3
אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )1(

ברקמה  חיתוך  בו  בוצעו  נוי  שלמטרות  חיים  בעל  במופע  אדם  יציג  ")ב1( לא 
חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, אלא אם 

כן קיבל להצגתו היתר מן הממונה לפי תקנה 4)א1(, ואלא לפי תנאי ההיתר "; 

בתקנת משנה )ג(, במקום "סעיפים קטנים )א( או )ב(" יבוא "תקנות משנה )א(   )2(
עד )ב1(" 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -   4
הצגתו  לעניין  תנאים  בהיתר  הממונה  "קבע  יבוא  בסופה  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
או  קעקוע  חיה,  ברקמה  חיתוך  בו  בוצעו  נוי  שלמטרות  חיים  בעל  של  במופע 
צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, יראו בהיתר כהיתר שניתן 

גם לפי תקנה 4)א1( ";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:   )2(

")א1( הממונה לא ייתן היתר להצגתו במופע של בעל חיים שבוצעו בו, למטרות 
נוי, חיתוך ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר 
)א(,  לתוכה, ולא יקבע תנאים לעניין הצגת בעל חיים כאמור לפי תקנת משנה 
אלא אם כן שוכנע כי הצגת בעל החיים האמור במופע תקדם את מטרות החוק, 
לרבות לצורכי חינוך למניעת צער בעלי חיים, עידוד אימוץ בעלי חיים ושיקומם "

במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:   5
"תוספת

)תקנות 3)ב( ו–)ג( ו–4(

בקשה למתן היתר למופע

שם המבקש:                                                         

מס' הזהות של המבקש:                                                         

מס' טלפון ליצירת קשר:                                                         

שינוי השם

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4

החלפת התוספת

__________
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56 ועמ' 304; התשס"ח, עמ' 655 

2 ק"ת התשס"א, עמ' 791 
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פרטי המופע: מועדו, מקומו, השטח הכולל שבו ייערך המופע ופרטי הבעלים והמחזיק של 
השטח:                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   

מהות המופע ותיאור תפקידי בעלי החיים במופע:                                                                                
                                                                                                                                                                                     

סוג בעלי החיים שישתתפו במופע*, מספרם ומקורם:                                                                           
                                                                                                                                                                                     

צביעה  או  קעקוע  חיה,  ברקמה  חיתוך  בו  בוצעו  נוי  שלמטרות  חיים  בעל  להצגת  בקשה 
באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, יש לפרט: תיאור בעל החיים והסבר למקור 
החיתוך הקעקוע או הצביעה:                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    

נימוק הבקשה והסבר מדוע, לדעת המבקש, הצגת בעל חיים זה תקדם את מטרות חוק צער 
בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-1994:                                                                                  
                                                                                                                                                                                     

אופן החזקת בעלי החיים במופע:                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     

הצהרת המבקש

אני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל מדויקים; ידוע לי כי הממונה רשאי לבטל 
היתר שניתן אם נוכח לדעת שהפרטים ששימשו בסיס לנתינתו או חלקם אינם נכונים או 

אם המופע מתקיים בניגוד לתנאים שקבע 

                                                                                                       
חתימת המבקש" תאריך       שם המבקש   

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן    6
כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(

ר י מ ש ר  י א י )חמ 3-3004(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים( 
)תיקון(, התשע"ד-2014

חיים(,  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  לחוק   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

לצרכים  שלא  )החזקה  חיים(  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  לתקנות   11 בתקנה    1
חקלאיים(, התשס"ט-22009 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנת משנה )ח( יבוא: 

")ט( במיתקן שהוא חנות לא יחזיק האחראי בעל חיים שלמטרות נוי בוצעו בו חיתוך   
ברקמה חיה, קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה; הוראה 

זו לא תחול על החזקת בעלי חיים במיתקן שהוא בית מחסה "

תחילה

__________
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56 

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 1260 

תיקון תקנה 11
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בתקנה 40 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )2( יבוא:    2
")2א( נמצא בחנות בעל חיים שאזניו או זנבו חתוכים, שיש על גופו קעקוע או שהוא   
צבוע באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה, חזקה שהחיתוך ברקמה החיה, 
הקעקוע או הצביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה בוצעו למטרות נוי; 

הוראה זו לא תחול על החזקת חתול שקצה אוזנו האחת נחתך;"  

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן    3
כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013(

ר י מ ש ר  י א י )חמ 3-3601(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   

תקנות מחלות בעלי חיים )יבוא בעלי חיים( )תיקון(, התשע"ד-2014

חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת  23)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11985, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין 

תקנות אלה:

השורה  התשל"ד-41974,  חיים(,  בעלי  )יבוא  חיים  בעלי  מחלות  לתקנות  בתוספת    1
"עגלים ועגלות יונקים" והאמור לצדה בטורים א', ב' ו–ג' - יימחקו 

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בדצמבר 2013(
ר י מ ש ר  י א י )חמ 3-850(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   
__________

1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84 

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130 

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206 

4 ק"ת התשל"ד, עמ' 991; התשע"א, עמ' 1259 

תקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות( )תיקון(, התשע"ד-2014

חדש[,  ]נוסח  חיים  בעלי  מחלות  לפקודת  ו–23   22 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ה-11985, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקין 

תקנות אלה:

התשי"ט-41959,  שונות(,  מחלות  בפני  )חיסון  חיים  בעלי  מחלות  לתקנות  בתוספת    1
השורה המתחילה במילים "כלבת לבקר" - תימחק 

כ"ב בטבת התשע"ד )25 בנובמבר 2013(
ר י מ ש ר  י א י )חמ 3-779-ת1(  

שר החקלאות ופיתוח הכפר   
__________

1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84 

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130 

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 206 

4 ק"ת התשי"ט, עמ' 638 

תיקון תקנה 40

תחילה

תיקון התוספת

תיקון התוספת
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תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51)ד( ו–126)א( לחוק הדואר, התשמ"ו-11986, אני מתקין 
תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ו-22006 -   1
)1( בפרט משנה 1)א(, במקום "50 9" יבוא "60 9";  

)2( בפרט משנה 2, במקום "10 1" יבוא "20 1"   
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(    2

ו' בשבט התשע"ד )7 בינואר 2014(
ן ד ר א ד  ע ל ג )חמ 3-1961(  

שר התקשורת   
__________

1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71 

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"ב, עמ' 1362 

צו המועצות המקומיות )א( )חצור הגלילית, תיקון(, התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-21950, במקום פרט )פח(    1
יבוא:

")פח( המועצה המקומית חצור הגלילית   

תאריך הקמתה: כ"ב בתמוז התשט"ז )1 ביולי 1956(   

תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:  

הגושים 13613, 13756, 13776, 13838, 13839, 13840, 13841, 13842, 13843, 13844, 13845,   
 ,13885 ,13884 ,13883 ,13882 ,13881 ,13874 ,13862 ,13861 ,13856 ,13855 ,13854 ,13846
13886, 13887, 13888, 13889, 13893, 13894, 13935, 14051, 14052, 14068, 14156 - בשלמותם;

במפת  כמסומן   15 מחלקה  וחלק   23 עד   16  ,14 עד   10  ,4  ,2  ,1 חלקות   -  13847 גוש   
תחום המועצה המקומית חצור הגלילית הערוכה בקנה מידה 1:5,000 והחתומה ביד 
שר הפנים ביום ט"ו בכסלו התשע"ד )18 בנובמבר 2013(, שהעתקים ממנה מופקדים 
ובמשרדי  עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על  הממונה  במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד 

המועצה המקומית חצור הגלילית )להלן - המפה(;

גוש 13848 - חלקות 89 עד 93;  

גוש 13895 - פרט לחלק מחלקות 29, 79 כמסומן במפה;  

גוש 13938 - חלקות 151, 154, 164 עד 204, 303 וחלק מחלקות 122, 142, 152, 156, 159,   
216, 218, 220, 258, 298 כמסומן במפה;

גוש 13947 - חלקות 1 עד 25, 28, 31, 32, 43 עד 48, 50 וחלק מחלקות 41, 52 כמסומן במפה "  

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-269(  

שר הפנים   

תיקון התוספת

החלפת פרט )פח( 
בתוספת הראשונה

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256 

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ג, עמ' 87 

תחילה
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )חוף הכרמל(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת    1
בפרט )כה( יבוא:

התשס"ח  בתמוז  י"א  ביום  הפנים  שר  ביד  "והחתום  אחרי  "מפה",  בהגדרה   )1( 
 1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  בתשריט  שתוקנה  "וכפי  יבוא   ")2008 ביולי   14(

והחתום ביד שר הפנים ביום ה' בטבת התשע"ד )7 בדצמבר 2013(";

במקום השטח המתואר לצד היישוב "קיסריה" יבוא:  )2(

"גוש 10465 - בשלמותו;  

גוש 10626 - חלקה 12 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;  

גוש 10627 - חלק מחלקה 4 כמסומן במפה;  

גוש 10633 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 10634 - פרט לחלקה 116;  

גוש 10638 - חלקות 4 עד 7 וחלק מחלקות 15, 21 כמסומן במפה;  

גוש 10640 - חלקות 2 עד 5 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 10641 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;  

גוש 10644 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 10647 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 10648 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;  

גוש 12297 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה "  

ה' בטבת התשע"ד )7 בדצמבר 2013(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-136(  

שר הפנים   
__________

1 דיני ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256 

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1256; התשס"ו, עמ' 68 ועמ' 713; התשס"ח, עמ' 1397 

צו המועצות המקומיות )א( )ראש פינה, תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מכריז לאמור:

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א-21950, בפרט )נד( יבוא:   1
")נד( המועצה המקומית ראש פינה 

תאריך הקמתה: כ"ו בשבט התש"ט )25 בפברואר 1949( 

החלפת פרט )כה( 
בתוספת הראשונה

החלפת פרט )נד( 
בתוספת הראשונה

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256 

2 ק"ת התש"ט, עמ' 14; התשי"א, עמ' 178; התשע"ג, עמ' 75 
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תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע )ועד בכלל(:

הגושים 13662, 13806, 13807, 13809, 13810, 13811, 13814, 13815, 13864, 13865, 13866, 
 ,13951 ,13950 ,13949 ,13946 ,13945 ,13944 ,13943 ,13941 ,13940 ,13939 ,13937 ,13867

13952, 13953, 13955, 13962 - בשלמותם;

גוש 13782 - חלקות 7 עד 14, 20 עד 23, 29 עד 32;

פינה  ראש  המקומית  המועצה  תחום  במפת  כמסומן   12 מחלקה  חלק   -  13783 גוש 
התשע"ד  בכסלו  ט"ו  ביום  הפנים  שר  ביד  והחתומה   1:10,000 מידה  בקנה   הערוכה 
במשרד  ירושלים,  הפנים,  במשרד  מופקדים  ממנה  שהעתקים   ,)2013 בנובמבר   18(
פינה  ראש  המקומית  המועצה  ובמשרדי  עילית  נצרת  הצפון,  מחוז  על   הממונה 

)להלן - המפה(;

גוש 13784 - חלקות 1, 10 עד 16 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;

גוש 13808 - פרט לחלקה 69;

גוש 13816 - חלקות 9, 16 וחלק מחלקות 14, 17, 23, 25, 34 כמסומן במפה;

גוש 13817 - חלקות 2, 5, 8, 9;

גוש 13835 - חלקה 10 וחלק מחלקה 17 כמסומן במפה;

גוש 13837 - חלק מחלקה 24 כמסומן במפה;

גוש 13847 - חלקה 3 וחלק מחלקות 15, 38 כמסומן במפה;

גוש 13848 - חלקות 1, 4, 53 עד 56, 95, 97, 99, 102, 104 וחלק מחלקה 108 כמסומן במפה;

גוש 13849 - חלקות 2, 3, 13, 14 וחלק מחלקות 102, 103 כמסומן במפה;

גוש 13895 - חלק מחלקות 29, 79 כמסומן במפה;

גוש 13938 - חלקות 33, 36 עד 38, 42, 43, 104, 106, 108, 110, 114, 125, 132, 138, 139, 
141, 143, 146, 209, 212 עד 214, 222, 224, 226, 227, 229 עד 253, 256, 262, 263, 268 עד 
275, 277, 280, 288 עד 296, 300, 302, 304 עד 316 וחלק מחלקות 122, 142, 152, 156, 159, 

216, 218, 220, 258, 298 כמסומן במפה;

גוש 13942 - פרט לחלק מחלקות 14, 22 כמסומן במפה;

גוש 13947 - חלקות 29, 30, 34 עד 40, 42 וחלק מחלקות 41, 52 כמסומן במפה;

גוש 13948 - פרט לחלקה 136 וחלק מחלקה 139 כמסומן במפה;

גוש 13954 - חלקות 1 עד 15, 17 עד 21, 23 עד 28 וחלק מחלקות 16, 29, 31 כמסומן במפה;

גוש 13959 - חלקות 1 עד 11 וחלק מחלקה 32 כמסומן במפה;

גוש 13960 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 13961 - פרט לחלק מחלקה 22 כמסומן במפה "

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
ר ע ס ן  ו ע ד ג )חמ 3-269(  

שר הפנים   
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 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )העלאת מחירי אשפוז
ושירותים אמבולטוריים( )מס' 2(, התשע"ד-2014

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

לחוק, אנו מצווים לאמור:

בשיעור  הקובע2,  המחיר  לעומת  יתייקרו  שלהלן  הרפואיים  השירותים  )א( מחירי    1 
        המפורט לצדם:

)1( אשפוז, לרבות אשפוז יום ושירותים דיפרנציאליים בבתי חולים כלליים 
;3 84% -

)2( שירותי מרפאות ומכונים בבתי חולים כלליים - 84% 3;

)3( שירותים שלהם תשלום ייחודי בחדרי מיון, לרבות אגרות מיון בבתי חולים 
כלליים - 84% 3;

)מחירים  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו  המפורטים  )4( השירותים 
מרביים לשירותים רפואיים(, התשנ"ג-31993 - 84% 3;

)5( אשפוז יולדות - 84% 3;

)6( אשפוז בבתי חולים גריאטריים - 57% 3;

)7( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים גריאטריים - 57% 3;

)8( אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים - 57% 3;

)9( שירותים אמבולטוריים בבתי חולים פסיכיאטריים - 57% 3;

מחוץ   הציבורית  הבריאות  במערכת  הניתנים  אמבולטוריים  )10( שירותים 
לבתי חולים - 84% 3;

)11( בדיקת מי שפיר - 84% 3;

אחרת   חולים  לקופת  חולים  קופת  ידי  על  הניתנים  מרפאה  )12( שירותי 
שעה(  )הוראת  ובשירותים  במצרכים  מחירים  יציבות  בצו  המפורטים 

)מחירים מרביים לשירותי מרפאה(, התשנ"ו-41996 - 84% 3;

)13( מנת דם, תעריף למנה אחת - 0% 

התשע"ה בטבת  ט'  יום  שעד  בתקופה  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף   )ב( על 
        )31 בדצמבר 2014( -

המחיר  לעומת   1 94% של  בשיעור  יתקיירו  להלן  המפורטים  )1( השירותים 
הקובע:

צנתור אבחנתי, צנתור לב טיפולי כולל תומכנים משחררי תרופה, ניתוח 
לב לרבות מעקפים, כריתה ושחזור חוליות עמוד שדרה, השתלת מח עצם 

העלאת מחירים

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 ק"ת התשע"ד, עמ' 247 

3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 875; התשנ"ח, עמ' 708 

4 ק"ת התשנ"ו, עמ' 796 
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מתורם הפלואידנטי כולל הפרדת תאי אב, צנתור סגירת פגמים במחיצת 
הלב או PDA בעזרת מיתקן דמוי מטרייה וניתוחי ורידים בגפיים תחתונות 

2  תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 
כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(

)חמ 3-2722(

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 
)להלן - החוק(, אנו מצווים לאמור:

פיקוח(,  רמת  )קביעת  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  הפיקוח  בצו  האמור  אף  1  על 
בכסלו  כ"ב  ביום  לפסח,  כשר  למצות  קמח  של  הפיקוח  רמת  תהיה  התשס"ו-22005, 

התשע"ד )25 בנובמבר 2013(, לפי פרק ה' לחוק במקום לפי פרק ו' 

2  האמור בסעיף 1 יחול ביום כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013( בלבד 
כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2722(  

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 218 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הפחתת מחיר קמח חיטה כשר לפסח(, 
התשע"ד-2014

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()3(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, 

אנו מצווים לאמור:

1  מחיר קמח החיטה הכשר לפסח, שנקבע ביום י"א בכסלו התשע"ג )25 בנובמבר 2012(2, 
יופחת בשיעור של 8%, לפיכך מחירו החדש יהיה 2,281 שקלים חדשים לטון לא כולל 

מע"מ 

2  תחילתו של צו זה ביום כ"ב בכסלו התשע"ד )25 בנובמבר 2013( 
כ"א בכסלו התשע"ד )24 בנובמבר 2013(

)חמ 3-2722(  

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

__________
1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 192 

2 י"פ התשע"ג, עמ' 1962 

תחילה

הוראת שעה

תחולה

הפחתה

תחילה
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 הודעת ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )בקשה להיתר( )אגרות(,
התשע"ד-2014

להיתר(,  )בקשה  זר(  שיט  לכלי  )היתר  חופית  ספנות  לתקנות  14)ה(  לתקנה  בהתאם 
התשע"ג-12012 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

1  עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 
התשע"ד  בטבת  כ"ט  ומיום  לתקנות  14)א(  בתקנה  הנקובים  הסכומים  ישתנו   2012 

)1 בינואר 2014(, הם כמפורט להלן: 

14  )א( בעד בקשה למתן היתר או לחידושו ישלם המבקש או "אגרות והצמדה
נציגו או מפעילו של כלי השיט הזר אגרה כמפורט להלן: 

לחידושו  או  היתר  לקבלת  הבקשה  הגשת  )1( עם 
שקלים   578 של  בסכום  האגרה  של  א'  חלק  ישולם 

חדשים;

לפי הראשי  המהנדס  לבדיקת  הבקשה   )2( הועברה 
תקנה 3)ג(, ישולם, עם הגשת המסמכים למהנדס הראשי לפי 

תקנה 4)ב(, חלק ב' של האגרה בסכום של -

)א( 3,381 שקלים חדשים - לאנייה; 

)ב( 2,073 שקלים חדשים - לכלי שיט שאינו אנייה "

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-3762(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים   
__________

1 ק"ת התשע"ג, עמ' 98 ועמ' 572 

הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( 
)אגרות(, התשע"ד-2014

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

1  עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 
2012, ישתנו הסכומים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות ונוסחה מיום כ"ט בטבת 

התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת שלישית
)תקנה 17(

בתוספת זו, "משכנתה" - משכנתה על כלי שיט  

1  אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום: 

)1( שטר משכנתה - 835 שקלים חדשים; 

עדכון אגרות

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 396; התשע"ג, עמ' 573 

עדכון סכומים
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שתי  של  מסולקות  הבלתי  היתרות  של  הכולל  בסכום  משכנתה  )2( שטר 
ובמעמד  אלה  למשכנתאות  הצדדים  בין  הנעשות  יותר  או  משכנתאות 

פדיונן - 835 שקלים חדשים; 

שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה - 835 שקלים חדשים;   )3(

שטר תיקון משכנתה - 835 שקלים חדשים;   )4(

שטר הגדלת משכנתה - 835 שקלים חדשים    )5(

)1( בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים   2 
בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 422 שקלים חדשים, 

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

)2( בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם 
אגרה של 422 שקלים חדשים  

)3( בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 131 שקלים חדשים "

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-815-ת4(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התשע"ד-2014

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
נובמבר 2012, ישתנו הסכומים הנקובים בתוספת התשיעית לתקנות, ונוסחה מיום 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת תשיעית
)תקנות 81 ו–82(

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

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

ומתן תעודת הסמכה 

2,180

תעודת  ומתן  אחר  קצין  של  הסמכה  לדרגת  )2( בחינות 
הסמכה

1,547

547)3( בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 500; התשע"ג, עמ' 574 
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טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

)4( בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל פה - 

א  בחינות כמצוין בפרט )1(

ב  בחינות כמצוין בפרט )2(

ג  בחינות כמצוין בפרט )3(

1,099

770

274

295)5( בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך

414)6( מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 

135)7( מתן פנקס ימאי )קבוע או זמני(

135)8( העברת פיקוד על אנייה

110)9( ערעור לפני בית הדין המשמעתי

460)10( ערעור לפני ועדת ערר רפואית

723)11( אישור רשימת צוות לפי תקנה 50)א(

57)12( עיון בתיק אישי של ימאי וקבלת העתק ממסמכים שבו

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

התשלום לא נבחן בבחינה שלגביה שילם את האגרה "

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-726-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(,
התשע"ד-2014

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

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2012, ישתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת
)תקנה 17(

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

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1046; התשע"ג, עמ' 575 
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האגרה בשקלים חדשים

כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו - 

190עד 99

656מ–100 עד 499

4,002מ–500 ומעלה

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

בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 99 שקלים חדשים     3

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

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-815-ת3(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התשע"ד-2014

התשנ"ח-11998  קטנים(,  שיט  כלי  )משיטי  )ימאים(  הספנות  לתקנות   29 תקנה  לפי 
)להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
מיום  ונוסחה  לתקנות  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  ישתנו   ,2012 נובמבר 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה 
)תקנה 29( 

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בעד -

107מתן תעודת משיט קבועה או חידושה

182בחינה עיונית למשיט אופנוע ים

307בחינה מעשית למשיט אופנוע ים

182בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב'

307בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א'

307בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב'

182בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר

__________
 ק"ת התשנ"ח, עמ' 751; התשע"ג, עמ' 575  1

עדכון סכומים
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טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

294בחינה עיונית למשיט ספינה

511בחינה מעשית למשיט ספינה

בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'

בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

בשכר  נוסעים  ספינת  למשיט  פה  בעל  בחינה 
רמה ב'

בחינה להיתר השטת אניית נוסעים קטנה

בחינה למכונן 

בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת

בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת

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

בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה )לכל 
יחידת מבחן(

182

294

511

428

564

182

511

182

294

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

מחצית סכום 
הבחינה

86"הגשת ערר על בחינה עיונית

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-588-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התשע"ד-2014

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
מיום  ונוסחה  לתקנות,  השישית  בתוספת  הנקובים  הסכומים  ישתנו   ,2012 נובמבר 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת שישית 
)תקנה 38(

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

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשכ"ב, עמ' 2455; התשע"ג, עמ' 576 
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האגרה בשקלים חדשיםתיאור כלי השיט

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

895

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

1,454

תשולם  רישום  תעודת  ומתן  השיט  בכלי  הבעלות  העברת  רישום  בעד    2
אגרה של 477 שקלים חדשים  

כשיר  שאינו  למי  העברתו  עקב  הרישום  מפנקס  שיט  כלי  מחיקת  בעד    3
להירשם כבעליו במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 477 שקלים חדשים; 

כלי שיט שתפוסתו פחות מ–100 טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו  

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

בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה, או אם תעודת    5
תשולם  לרשם,  והוחזרה  כלתה  או  הושמדה,  אבדה,  נעלמה,  הרישום 

אגרה בסך 477 שקלים חדשים  

בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה    6
בסך 477 שקלים חדשים  

7   בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור 
על תוכנם של רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי 

השיט כאמור, תשולם אגרה בסך 477 שקלים חדשים 

בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה    8
בסך 4 שקלים חדשים לכל עמוד או חלק ממנו " 

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-816-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התשע"ד-2014

בהתאם לתקנה 1א לתקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות(, התש"ך-11960 )להלן - 
התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2012, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות ונוסחה מיום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

__________
1 ק"ת התש"ך, עמ' 1955; התשע"ג, עמ' 577 

עדכון סכומים



קובץ התקנות 7329, י"ג בשבט התשע"ד, 2014 1 14  532

"אגרות בעד 
שירותים

בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך    1
115 שקלים חדשים: 

)1( מתן יומן רדיו-טלפון; 

)2( מתן יומן רדיו-טלגרף "

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-137-ת3(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התשע"ד-2014

בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הנמלים )רישיונות כניסה לנמל(, התשט"ז-11957 )להלן - 
התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2012, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות ונוסחה מיום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

"אגרת רישיון 
לכניסת רכב

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

טור א'
תקופת הרישיון

טור ב' 
האגרה בשקלים חדשים

יום או חלק ממנו

לאופנוע - קטנוע

לרכב פרטי

לרכב פרטי + נגרר

למשאית

למשאית + נגרר

6

13

16

16

24

שנה

1,027לרכב פרטי

869לבעל ספינה

348 "לדייג

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-137(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים    

__________

1 ק"ת התשט"ז, עמ' 1189; התשע"ג, עמ' 578 

עדכון סכומים



533 קובץ התקנות 7329, י"ג בשבט התשע"ד, 2014 1 14 

הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התשע"ד-2014
לפי תקנה 25 לתקנות הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט(, התשי"ז-11957 )להלן - התקנות(, 

נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2012, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25)א( לתקנות, ונוסחה מיום כ"ט בטבת התשע"ד

)1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

 ")א( )1( עם מסירת יומן רשמי לקברניט אנייה תשולם אגרה של 99 שקלים חדשים  

   )2( עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 99 שקלים חדשים "

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-2050(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

__________
1 ק"ת התשי"ז, עמ' 1630; התשע"ג, עמ' 579 

הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התשע"ד-2014
 - )להלן  התשמ"ג-11982  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  לתקנות   103 לתקנה  בהתאם 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2013 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
נובמבר 2012, ישתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 4, 5 ו–7 עד 16 בתוספת החמש 
עשרה לתקנות, ונוסחם מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כמפורט להלן: 

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

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

"4  בעד בדיקה כללית של אנייה תשולם אגרה כדלקמן: 

תפוסת האנייה
האגרה בשקלים חדשים)בטון ברוטו(

1,266עד 499

2,495מ–500 עד 1,599 

7,894מ–1,600 ומעלה

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

 האגרה בשקלים חדשים

)א( בדיקה כללית של סירה או ספינה

1259  אגרה בסיסית

2  לכל קילווט עוצמת מנוע, מעל 6 קילווט תוספת 
של

4

עדכון סכומים

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387; התשע"ג, עמ' 579 
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 האגרה בשקלים חדשים

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

4

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

12

)ב( בדיקה כללית של גוררת - 

1510  אגרה בסיסית 

24  לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של

)ג( בדיקה כללית של ארבה -

1259  אגרה בסיסית

12 2  לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של

359  אם היא ארבה שומטת, תוספת של

59 "4  אם היא חפרת, תוספת של

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

האגרה בשקלים חדשים

1,221במחלקת סיפון

במחלקת מכונה

במחלקת רדיו

בנושא סניטציה, ארון תרופות ציוד רפואי

באוטומציה

1,221

1,221

1,221

1,221

בדיקה  של  האגרה  תשולם  לאמנה  בהתאם  באנייה,  חלקית  בדיקה  )ב( בעד 
כללית לפי התפוסה  

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

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

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

10  )א( בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן: 

האגרה בשקלים חדשים

190רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות

190רישיון שיט וחידוש רישיון

190הארכת רישיון שיט

190תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה
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האגרה בשקלים חדשים

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

190

190סימון תו קיבולת

)ב( פטורים מאגרה -

)1( רישיון שיט זמני; 

)2( תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית; 

)3( תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי  

אלה,  לתקנות  השלישי  והפרק   17 תקנה  פי  על  טעינה  היתר  קבלת  11  )א( בעד 
תשולם אגרה של 428 שקלים חדשים  

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

סכום בשקלים חדשיםטון מטען

609עד 499

845מ–500 עד 1,499 

1,734מ–1,500 ומעלה

12  בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27)ד( לתקנות אלה תשולם אגרה זו: 

סכום בשקלים חדשיםמהות הבדיקה והאישור

3,381מפרטים טכניים של אנייה

2,072מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אנייה

168שרטוטים בודדים, לכל אחד

3,381ספר יציבות של אנייה

2,072חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אנייה

בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות
שתוקנו ואישור ספר יציבות

10% מאגרת
הבדיקה הראשונה

שתוקנו  טכניים  מפרטים  של  חוזרת  בדיקה  בעד 
ואישורם

10% מאגרת
הבדיקה הראשונה

13  בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אנייה                      1,136

14  בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה                  895

15  בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה

לכל 100 יחידות או חלק מהן                                                 428

16  בעד כל בדיקה חוזרת לכלי שיט לפי הפרק החמישי א' לתקנות     5,915" 

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-610-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה( )מס' 2(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
לבנזין תעופתי בשדות התעופה(, התשע"א-12011 )להלן - הצו(, אני מודיע כי מיום כ"ט 
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, עודכנו תעריפי שירות ולפיכך נוסח התוספת הראשונה 

לצו הוא כדלקמן: 

"תוספת ראשונה
)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 78 4 שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 75 12 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 23 108 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 54 118 אגורות לליטר "

כ"ו בטבת התשע"ד )29 בדצמבר 2013(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

מנהל מינהל הדלק והגז   
__________

1 ק"ת התשע"א, עמ' 858 ועמ' 862; התשע"ד, עמ' 276 

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן–גוריון(, התשע"ד-2014 

שירות  )מחיר  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן–גוריון(, התשנ"ו-11996 )להלן - הצו( אני מודיע כי מיום 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן:

 כמות תדלוק שנתית
 לצרכן סופי

)באלפי גאלון(
 מחיר

)בסנט לגאלון(

בעד כל גאלון -

97 9מ–1 עד 300

16 7מ–301 עד 5,000

73 4מ–5,001 עד 25,000

34 2מעל 25,000

כ"ו בטבת התשע"ד )29 בדצמבר 2013(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722(  

מנהל מינהל הדלק והגז   
__________

1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשס"ב, עמ' 463; התשע"ג, עמ' 1604 




