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התשס"ו―2006 בינוי), לשם על מתחמים לפינוי (הכרזה והבניה התכנון צו

הוועדה ובהמלצת התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון לחוק 33א לפי סעיף בתוקף סמכותה
לאמור: הממשלה מכריזה ובינוי, פינוי מתחמי לענין

בינוי: לשם לפינוי כמתחמים בזה מוכרזים להלן המפורטים המתחמים .1
בני ברית; הוד השרון - (1)

חזקיהו; המלך - חיפה (2)

חירם; - ירושלים (3)

המקשר; - ירושלים (4)

הימים; ששת - סבא כפר (5)

נהריה - ישורון; (6)

החלוצים; - נתניה (7)

ילין-קלישר; - נתניה (8)

- שילר-אורלוב. תקוה פתח (9)

הרשות  במשרדי הציבור לעיון מופקדות  1 בסעיף המפורטים המתחמים של המפות .2
הענין. לפי בדבר, הנוגעת המקומית

התחילה) יום - (להלן צו זה ביום ז' בתשרי התשס"ו (10 באוקטובר 2005) 3. תחילתו של
לכן. קודם מתחם על האכרזה בוטלה לא אם התחילה, מיום שנים לשש ותוקפו

(28 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ז
ן ו שר אריאל     (3-3217 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    
_________

.157 עמ' התשס"ב, 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307;

ובינוי לפינוי מתחם (הכרזה על ורכישה) (שבח, מכירה מקרקעין מיסוי צו
התשס"ו―2006 מיסוי), במסלול

ורכישה), התשכ"ג- מכירה (שבח, מקרקעין לחוק מיסוי 49כח לפי סעיף בתוקף סמכותה
לאמור: הממשלה מכריזה האמור, בסעיף כהגדרתה הוועדה ובהמלצת ,11963

לפינוי ובינוי מתחם מוכרז בזה ו–94, 81 ,80 ,79 חלקות ,6491 גוש - אונו קרית המתחם .1
במסלול מיסוי.

התחילה) יום - (להלן צו זה ביום ז' בתשרי התשס"ו (10 באוקטובר 2005) 2. תחילתו של
לכן. קודם על המתחם האכרזה אם לא בוטלה התחילה, שנים מיום לשש ותוקפו

(28 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ז
ן ו שר אריאל     (3-3349 (חמ

הממשלה ראש                                                                                        
_________

.220 עמ' התשס"ב, ;130 עמ' התשנ"ט, 1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 405;

לפינוי מתחמים
בינוי לשם

מפות הפקדת

תחילה ותוקף

תחילה ותוקף

לפינוי מתחם
במסלול ובינוי

מיסוי
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התשס"ו―2006 חוץ) (תיקון), רשות פעולה עם ערך (שיתוף ניירות תקנות

תקנות מתקינה אני התשכ"ח-11968, ניירות ערך, לחוק 54יא7 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה:

 - (להלן התש"ס-22000  חוץ), רשות עם פעולה (שיתוף ערך ניירות לתקנות 1 בתקנה .1
- תימחק. חוץ" רשות "ראש ההגדרה התקנות העיקריות),

- העיקריות לתקנות 2 בתקנה .2
יבוא "שנקבע" ובמקום  חוץ" "רשות יבוא חוץ" רשות "ראש  במקום ,(1) (1) בפסקה 

שנקבע"; כפי "והכל

"בסיס במקום "תשתית לחשד לביצוע העבירה נושא הבקשה" יבוא (2) בפסקה (2)(ב),
הבקשה". לנושא

רשות  "ביקשה חוץ" יבוא רשות ראש יושב "ביקש העיקריות, במקום 5 לתקנות בתקנה .3
הרשות". "רשאית יבוא הרשות" ראש יושב "רשאי ובמקום החוץ"

(15 בינואר 2006) בטבת התשס"ו ט"ו

לבני פי  צי     (3-3056 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
_________

.110 עמ' התש"ס, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

2 ק"ת התש"ס, עמ' 858.

(תיקון), מיוחדים) (מתן שירותים (ביטוח נכות) הלאומי הביטוח תקנות
התשס"ו-2006

התשנ"ה- משולב], [נוסח הלאומי הביטוח לחוק ו–400 לפי סעיפים 206 בתוקף סמכותי  
ועדת  ובאישור סעיף 12 לחוק, לפי במועצת המוסד שנועצתי החוק), לאחר - 11995 (להלן

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה

מיוחדים),  שירותים (מתן נכות) (ביטוח הלאומי הביטוח לתקנות  11 בתקנה האמור .1
יבוא: ואחריו "(א)" יסומן התשל"ט-21978,

התנאים במבוטח  נתקיימו כי  המוסד ראה (א), משנה בתקנת  האמור אף על  "(ב)
התקופה בעד הגמלה תשולם התביעה, להגשת  שקדמה בתקופה בגמלה המזכים
להגשת  שבתכוף 6 חודשים על העולה תקופה בעד גמלה תשולם שלא ובלבד האמורה,

התביעה."

התחילה) יום - (להלן בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) א' אלה ביום תקנות 2. תחילתן של
ולאחריו. התחילה ביום שהוגשה לגמלה, תביעה על יחולו והן

(16 בינואר 2006) בטבת התשס"ו ט"ז

אולמרט אהוד    (3-756 (חמ

הממשלה מקום ראש ממלא                                                                                   

ושר הרווחה

_________
.96 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 207;

.868 עמ' התשס"א, 2 ק"ת התשל"ט, עמ' 83;

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

5 תיקון תקנה

11 תיקון תקנה

ותחולה תחילה
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התשס"ו-2006 ,(2 מס' (תיקון השיט) (בטיחות הנמלים תקנות

התשל"א- חדש], [נוסח הנמלים לפקודת ו–(ג) ו–(2)(ב) סעיף 60(1)(יח) לפי סמכותי בתוקף  
רשות לחוק סעיף 32(א) לפי הספנות והנמלים רשות עם הפקודה), בהתייעצות - 11971 (להלן
לפי  הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור החוק), - התשס"ד-22004 (להלן והנמלים, הספנות

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת3, לחוק–יסוד: 21א(א) סעיף

התקנות  - התשמ"ג-41982 (להלן השיט), (בטיחות הנמלים לתקנות 26ה 1. אחרי  תקנה 
יבוא: העיקריות)

נגררים וגלישת סקי ב':  מיתקנים רביעי   "פרק

-הגדרות זה בפרק 26ו.

חבל בידיו ומחזיק מגלשיים על לוח  או על הניצב אדם - סקי" "גולש
על מפעיל השטתו שיט, ובעת לכלי אחיזה המחובר ידיות עם גרירה

וגלישה; לעילוי הידרו–דינמיים כוחות האמור הלוח

עליו, נוסעים המותאם להסעת אחיזה ידיות צף בעל גוף - נגרר" "מיתקן
והמחובר לכלי שיט בחבל גרירה.

השטה נוסעים,איסור עליו שיש בעת נגרר מיתקן הגורר שיט כלי אדם ישיט לא 26ז.
תקין הנגרר המיתקן כן  אם אלא כאמור, שיט השטה כלי בעל יתיר ולא

26יא. עד 26ט שבתקנות התנאים כל ונתקיימו 26ח, תקנה לפי

תקינות מיתקן
נגרר

אלה: כל בו שנתקיימו נגרר מיתקן הוא תקין נגרר מיתקן 26ח.

בעת גרירתו נוסעים הוא מיועד להסעת היצרן פי הוראות על (1)
שיט; כלי באמצעות

לנוסעים; אחיזה ידיות בעל הוא (2)

ציפה תאי שני בעל הוא - באוויר המנופח גוף הוא אם (3)
לפחות. נפרדים

הנוסעים תדרוך
הפלגה לפני

המיתקן הנגרר, על הנוסעים יתדרך את הגורר השיט משיט כלי 26ט.
מאלה: אחד כל לגבי ההפלגה, תחילת לפני

שיט;  כלי ידי על נגרר מיתקן של הגרירה פעולת (1) מהות

במהלכה או הפעילות עקב לנוסעים הצפויות הסכנות (2)
כמפורט מצבים בפרט לגבי עמן, או להתמודד מהן להימנע וכיצד

להלן:

הנגרר; המיתקן התהפכות (א)

הנגרר; מהמיתקן למים נפילה (ב)

הנגרר; למיתקן מתחת היכלאות (ג)

הגרירה; היתפסות בחבל (ד)

הנגרר; נכונה על המיתקן ישיבה (3)

פרק הוספת
ב' רביעי

_________
.443 עמ' חדש 20, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ד, עמ' 456.

.166 עמ' התשס"א, 3 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.107 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387;
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על הנוסעים לבין השיט  כלי משיט  בין מוסכמים  סימנים (4)
"עצור", "העבר "סע", לפחות: אלה חיוויים לגבי המיתקן הנגרר,

הגורר". השיט לכלי אותי

חגורות ההצלה. אופן חגירת (5)

תנאים לגבי
על נוסעים

הנגרר המיתקן

על מספר ידיות הנגרר לא יעלה (א) מספר הנוסעים על המיתקן 26י.
היצרן, הוראות על פי לנוסעים המיועדים מספר המקומות על או האחיזה

מביניהם. הקטן לפי

האנשים  מספר בצירוף הנגרר המיתקן על הנוסעים מספר (ב)  
השיט שכלי  המרבי  הנוסעים  מספר  על יעלה  לא הגורר  השיט  שבכלי 
להסיע להתיר רשאי המנהל  שלו; השיט רישיון פי  על להסיע מורשה
הנוסעים ממספר גבוה במספר נוסעים הנגרר, ובמיתקן הגורר השיט בכלי
כלי השיט הנשיאה של כושר להנחת דעתו, כי הוכח, המרבי כאמור, אם

זאת. מאפשר

הצלה  בחגורות  חגורים  יהיו הנגרר המיתקן על (ג) הנוסעים   
לגוף. מהודקות

כלי לגבי תנאים
הגורר השיט

המיתקן על שיש בעת נגרר מיתקן הגורר שיט כלי השטת על 26יא.
הוראות אלה: יחולו הנגרר נוסעים,

כאשר רק מותרת זמנית בו נגרר אחד ממיתקן יותר של גרירה (1)
אחד; גרירה חבל על ידי נגררים כאמור המיתקנים

מזריחת בלבד,  היום  בשעות  תיעשה  נגרר  מיתקן  גרירת  (2)
עד שקיעתה; החמה

קשרים; 15 על לא תעלה השיט הגורר מהירות כלי (3)

מטרים   300 על העולה במרחק תיעשה נגרר מיתקן גרירת (4)
בחוף; שפל המים מנקודת

הגורר, יקיים השיט כלי של הבטיחות שבצוות עוזר המשיט (5)
ההפלגה; מהלך הנגרר בכל לעבר המיתקן רצופה תצפית

פתאומי העלול תמרון השיט בכלי יבצע לא השיט משיט כלי (6)
הנגרר. המיתקן להפיכת לגרום

סקי ולאגלישת אחד, סקי יותר מגולש אחריו הגורר כלי שיט אדם ישיט לא 26יב.
כאמור. שיט כלי השטת השיט כלי בעל יתיר

פעילות התרת
מאורגנת בתנאים

מיוחדים

לרבות אחד, שיט מכלי ליותר  מאורגנת שיט  פעילות נערכת 26יג.
דין, כל לפי הנדרשים האישורים כל לה שניתנו ספורטיבית, פעילות
אותה קיום ולמשך 26יב עד 26ט בתקנות האמור אף על המנהל, רשאי
של מיתקן שיט כלי באמצעות גרירה זמני באופן להתיר פעילות בלבד,
התקנות האמורות אינם מתקיימים, תנאי אף אם של גולש סקי, או נגרר
האמור הזמני ההיתר את להתנות השיט, בטיחות להבטחת הוא, ורשאי

בתנאים."
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הסכומים הגדלת

- העיקריות לתקנות השניה בתוספת .2

יבוא:   "בננה" (1) במקום ההגדרה

26ו;"; בתקנה כהגדרתו - נגרר" ""מיתקן

במקום  שיט מוגדר", ותחום כלי השיט "סוג ו–9 בטור 8 5, בסודרים  מס' בטבלה (2)
"מיתקן נגרר". "בננה" יבוא

פרסומן. מיום ימים 30 משנה (ב), בתקנת כמפורט למעט אלה תקנות של (א) תחילתן .3

אלה,  1 בתקנות בתקנה כנוסחה העיקריות, לתקנות 26ח(3) של תקנה  (ב) תחילתה  
(1 בינואר 2008). כ"ג בטבת התשס"ח ביום

(4 בינואר 2006) התשס"ו בטבת ד'
שטרית מאיר     (3-610 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר                                                                                   

התשס"ו-2006 (אגרות), הפרטיות הגנת הודעת
התשס"א-12000 (אגרות), הפרטיות הגנת לתקנות 7(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף   

לאמור: מודיע התקנות), אני - (להלן

ביום החל לתקנות 3(א) ותקנה   2 תקנה נוסח לצרכן המחירים במדד התנודות עקב .1 
כדלקמן: הוא (1 בינואר 2006), התשס"ו בטבת א'

221 "אגרת רישום בסכום אגרה הרשם  יגבה  בפנקס  מידע  מאגר  רישום  בעד .2
חדשים. שקלים

תקופתית בעבוראגרה שנה, של לתקופה תקופתית אגרה יגבה הרשם (א) .3
בסכומים המדינה, שבבעלות מידע למעט בפנקס, הרשום מידע מאגר

להלן: המפורטים

חדשים בשקלים

מלכ"ר - למעט שבבעלות תאגיד, מידע (1) מאגר

האנשים ושמספר  רגיש מידע בו שיש  (א)
- במאגר נמצא עליהם שמידע

10,000 על עולה 825(אא)

10,000 עד 441(בב)

221(ב) אחר

שפסקה (1) אינה חלה עליו - מידע (2) מאגר

האנשים ושמספר  רגיש מידע בו שיש  (א)
500 על עולה במאגר נמצא עליהם שמידע

220

פטור"(ב) מאגר מידע אחר

(17 בינואר 2006) בטבת התשס"ו י"ז

ץ אברמובי אהרן    (3-3041 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   

התוספת תיקון
השניה

תחילה

_________
.326 עמ' התשס"ה, 1 ק"ת התשס"א, עמ' 162;
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התשס"ו-2006 הנוטריונים (שכר שירותים), הודעת

התשל"ט-11978  שירותים), (שכר הנוטריונים לתקנות 4(ד) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
מודיע לאמור: אני - התקנות), (להלן

בטבת  ט"ו ביום החל לתקנות,  1 תקנה נוסח  לצרכן המחירים במדד התנודות עקב  .1
כך: הוא (15 בינואר 2006) התשס"ו

שירותים שכר"שכר נוטריון יגבה בטור א', להלן מהשירותים המפורטים שירות בעד .1
ערך למס השווה סכום בצירוף שירות, אותו לצד ב' בטור הנקוב בשיעור

השירות: מתן בו בעד שהנוטריון חייב המוסף

א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

1. אימות חתימה -

ראשון כחותם יחיד חתימת אימות 136(א)

מסמך אותו נוסף על חותם חתימה של כל 53(ב)

היה הזולת בשם מסמך על  שהחותם אישור (ג)
לפי השכר על נוסף חתימה לכל לכך, מוסמך

(ב) 53פסקאות (א) או

וגם מסמך על חתימה אימות מעמד באותו ניתן (ד)
האישור על  נוסף  מסמך,  אותו  של  העתק  על
העתק כאמור לכל בלעדיו, או (ג) 53כאמור בפסקה

כרוך (ד) עד (א) בפסקאות כאמור השירות היה (ה)
סכום ייווסף  - הנוטריון בידי המסמך  בתרגום

60של

מסמך - של העתק צילומי אישור 2. (א)

הראשון 53לעמוד

נוסף עמוד 5לכל

אחד, צילומי מהעתק יותר אחד במעמד אושרו (ב)
- הראשון האישור על נוסף אישור לכל

הראשון 18לעמוד

נוסף עמוד 5לכל

תרגום - של נכונות אישור 3. (א)

שבנוסח הראשונות המילים מאה עד (1)
172המתורגם

עד מהן, חלק או נוספות  מילים  מאה לכל (2)
מילים 136אלף

מעל חלק מהן, או נוספות מאה מילים לכל (3)
הראשונות המילים 66אלף

סכומים שינוי

_________
.350 עמ' התשס"ג, 1 ק"ת התשל"ט, עמ' 196;
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א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

לאותו אחד מאישור יותר אחד במעמד ניתן (ב)
האישור הראשון אישור נוסף על 53תרגום, לכל

הירושה,  לחוק  22 סעיף לפי הנערכת צוואה אישור .4
- התשכ"ה-21965

ראשון לחותם 199(א)

נוסף חותם לכל 103(ב)

לאותה אחד מאישור יותר מעמד באותו ניתן (ג)
אישור לכל 60צוואה,

הנוטריון, בידי בתרגומה כרוך הצוואה אישור היה (ד)
של סכום 60ייווסף

בחיים נמצא שפלוני אישור .5136

בדרך או בשבועה שניתן תצהיר של ואישור קבלה .6
- אחרת

הראשון למצהיר 138(א)

נוסף מצהיר לכל 54(ב)

לאותו אחד מאישור יותר אחד במעמד ניתן (ג)
נוסף לכל אישור 53תצהיר,

הצורך - במידת תרגום לרבות סחיר, מסמך של 7. העדה

אינו ההעדה את לערוך נדרש שעליו הסכום אם (א)
חדשים שקלים 62,400 על 874עולה

חדשים  שקלים   62,400 על האמור  הסכום (ב) עלה
של ממשרדו  הנסיעה הוצאות על נוסף הכל 

וחזרה ההעדה למקום 1,871הנוטריון

דין, כל לפי לעשות שנוטריון מוסמך אחרת פעולה כל .8
אלה בתקנות שכר לה נקבע ושלא

לפעולה שנקבע הסכום
המומלץ המינימלי בתעריף
הדין, עורכי לשכת של
- כאמור קביעה ובאין
לפעולה בו שנקבע הסכום
ובאין ביותר, לה הדומה

220 - קביעה

לפי לעשותן מוסמך  שנוטריון פעולות עשיית  (א) .9
בקשתו פי ועל הנוטריון של במשרדו שלא דין, כל
- אחר במקום לתתו השירות מקבל של המפורשת
נוסף - במשרדו טיבה אין לבצעה שלפי פעולה למעט
על ונוסף הענין, לפי 1 עד 8, השכר הנקוב בפרטים על
השירות מתן למקום הנוטריון ממשרד הנסיעה הוצאות
יהא: אשר מעמד באותו הפעולות מספר יהא - וחזרה

_________
2 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.
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א' טור
השירות

ב' טור
השכר שיעור

חדשים בשקלים

מיציאת ממנה חלק או הראשונה לשעה (1)
שובו הנוטריון ממשרדו ועד

444

ממנה חלק נוספת או מחצית שעה לכל (2)136

בעת מקום, באותו לעשות פעולות נוטריון נתבקש (ב)
של חלקו יהא אדם, מספר בני בידי אחת, ובעונה
בהוצאות הנסיעה מעמד באותו מבקש שירות כל
שירות מבקשי בסך כל (א) כחלקו בפסקה כאמור

מעמד באותו

מקבל הזמנת לפי משרדו את הנוטריון יצא (ג)
שאותה והפעולה פעולה, עשיית לשם השירות,
תלויות מסיבות שאינן לא בוצעה לבצע נתבקש
בפסקה כמפורט לשכר זכאי הנוטריון יהא בו,
של ממשרדו הנסיעה להוצאות וכן ו–(2) (א)(1)
השירות למתן מיועד שהיה למקום הנוטריון

וחזרה

או  למחרת  8.00 עד   19.00 השעות בין  השירות ניתן  .10
שיעור  לשכר 9 ייווסף שבגדר פרט למעט פעולה בימי מנוחה,

אחד מהפרטים 1 עד 8 בכל השכר הקבוע 50% מן של

יחסי לחוק 2(ג1) סעיף לפי הנעשה ממון הסכם אימות .11
התשל"ג-31973 בני זוג, בין ממון

"303

(17 בינואר 2006) בטבת התשס"ו י"ז
ץ אברמובי ן ו אהר     (3-1216 (חמ

המשפטים הכללי של משרד המנהל                                                                                   
_________

.136 עמ' התשנ"ה, 3 ס"ח התשל"ג, עמ' 276;

התשס"ו-2006 (אגרות), השיט) (בטיחות הנמלים הודעת

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

נובמבר  לחודש שפורסם המדד 2005 לעומת שפורסם לחודש נובמבר עקב עליית המדד .1
הסכומים השתנו ,2004 ינואר המדד שפורסם לחודש לעומת ו–16, 2 סעיפים ולענין ,2002

בטבת  א' מיום ונוסחם לתקנות, החמש–עשרה ו–7 עד 16 בתוספת 5 ,4 ,2 בסעיפים הנקובים
הוא כמפורט להלן: (1 בינואר 2006), התשס"ו

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

_________

.443 עמ' התשס"ד, ;435 עמ' התשס"ג, 950 ועמ' 956; עמ' התשס"ב, 1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387;

עדכון אגרות



23.1.2006 התשס"ו, בטבת כ"ג ,6456 התקנות קובץ 396

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 1,047 עד

2,063מ–500 עד 1,599 

ומעלה 6,527מ–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 .1213.00

קילווט   6 מעל מנוע עוצמת קילווט לכל .2
של תוספת

3.80

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

3.80

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

10.00

- גוררת של כללית בדיקה (ב)

בסיסית אגרה .1422.00

של תוספת מנוע, עוצמת קילווט לכל .23.80

- ארבה בדיקה כללית של (ג)

אגרה בסיסית .1213.00

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

 10.00

של שומטת, תוספת היא ארבה אם .348.00

48.00"4. אם היא חפרת, תוספת של  

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

האגרה בשקלים חדשים

סיפון 1,009במחלקת

מכונה במחלקת

רדיו במחלקת

רפואי תרופות ציוד סניטציה, ארון בנושא
באוטומציה

1,009

1,009

1,009

1,009
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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.  354 שקלים של אגרה תשולם

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

מטען חדשיםטון בשקלים סכום

499 504עד

699מ–500 עד 1,499 

ומעלה 1,434מ–1,500

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

והאישור הבדיקה חדשיםמהות בשקלים סכום

אניה של טכניים 2,796מפרטים

אניה שאינו שיט כלי של טכניים 1,714מפרטים

אחד 139שרטוטים בודדים, לכל
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והאישור הבדיקה חדשיםמהות בשקלים סכום

אניה של יציבות 2,796ספר

שאינו שיט  כלי של יציבות חישובי 
אניה

1,714

יציבות חישובי של חוזרת בדיקה בעד
ספר יציבות שתוקנו ואישור

מאגרת 10%
הבדיקה

הראשונה

טכניים מפרטים של חוזרת בדיקה בעד
ואישורם שתוקנו

מאגרת 10%
הבדיקה

הראשונה

939 אניה   שאינו השיט בכלי טעינה קווי 13. בעד קביעת

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

הצלה אמצעי או האבזר או האישור החתמת בעד .15
     לכל 100 יחידות או חלק מהן                    354

הפרק שיט לפי לכלי חוזרת כל בדיקה בעד .16
        החמישי א' לתקנות                     4,890"

(26 בדצמבר 2005) התשס"ו בכסלו כ"ה
בר אריה    (3-610 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   




