
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

684   . . . התשס"ז-2007 מיסוי), ובינוי במסלול מתחם לפינוי על ורכישה) (הכרזה (שבח, מכירה מקרקעין מיסוי צו

684 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   בינוי), לשם על מתחמים לפינוי (הכרזה והבניה התכנון צו

מושב זוהר-חלץ ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל דרכים ומסילות  צו
685   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((288 (מפגש

מזור מושב ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
685   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((117 (מפגש

לכלא גישה כביש ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
686 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,((291 (מפגש שבע באר

פרדסים חדרה ודרך: למפגשי מסילת ברזל מפלסיות (הפרדות הברזל (הגנה ופיתוח) ומסילות דרכים  צו
687   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((20 (מפגש

יפה תלמי ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
687   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((286 (מפגש

אביחיל ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
688   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((24 (מפגש

206 מס' כביש ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
689   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((278 (מפגש

רחוב חיפה ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
689   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((5 (מפגש זיסו אל

שחר טל ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
690   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((220 (מפגש

חקלאי מעבר ברזל ודרך: מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה ומסילות הברזל דרכים  צו
691 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,((277 (מפגש לדימונה סמוך

כוח גבעת ודרך: ברזל מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים  צו
691   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 ,((119 (מפגש

692 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (אגרות), התעבורה הודעת

29 במרס 2007 6576 התשס"ז בניסן י'
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ובינוי לפינוי מתחם (הכרזה על ורכישה) (שבח, מכירה מקרקעין מיסוי צו
התשס"ז―2007 מיסוי), במסלול

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

במסלול ובינוי  לפינוי כמתחם בזה מוכרז  ,83 חלקה   6491 גוש - אונו קרית המתחם .1
מיסוי.

- יום התחילה), (להלן כ"ז בכסלו התשס"ז (18 בדצמבר 2006) ביום צו זה 2. תחילתו של
לכן. קודם על המתחם האכרזה אם לא בוטלה התחילה, שנים מיום לשש ותוקפו

(2 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ד
אולמרט אהוד (3-3349 (חמ

       ראש הממשלה
__________

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

התשס"ז―2007 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
זכרון יעקב - מרבד הקסמים; (1)

קפלן; חולון - (2)

- ברל כצנלסון; חיפה (3)

אירופה; יציאת - חיפה (4)

התמר; - מונוסון יהוד-נווה (5)

- אלכסנדריון; ירושלים (6)

יאיר; בן אלעזר - ירושלים (7)

חלב; גוש תקוה - פתח (8)

יוספטל; - מוצקין קרית (9)

הצעירים; - השרון רמת (10)

תל אביב - נחלת יצחק. (11)

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

- יום התחילה), (להלן כ"ז בכסלו התשס"ז (18 בדצמבר 2006) ביום צו זה 3. תחילתו של
לכן. קודם מתחם על האכרזה בוטלה לא אם התחילה, מיום שנים לשש ותוקפו

(2 בפברואר 2007) בשבט התשס"ז י"ד
אולמרט ד  אהו  (3-3217 (חמ

    ראש הממשלה
__________

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

לפינוי מתחם
במסלול ובינוי

מיסוי
תחילה ותוקף

מפות הפקדת

תחילה ותוקף

לפינוי מתחמים
בינוי לשם
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למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((288 (מפגש זוהר-חלץ מושב ודרך: ברזל מסילת

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: הפקודה), אני  - (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
בקנה הערוך אדום בצבע  התשריט בגיליון זיהוי לשם המסומנים בתוספת,  המפורטים
התשס"ז באדר י"א  ביום בדרכים, והבטיחות התחבורה שר ביד  וחתום ,1:1,250  מידה

(1 במרס 2007).

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

שבע; באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

רחובות; ,10 אופנהיימר רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

שבע;  באר הממשלה, הפנים, קרית הדרום, משרד מחוז על (3) הממונה

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (4)

שבע; באר הדרום, ישראל, מחוז מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:288 מפגש מס'
זוהר-חלץ מושב

214786 ,85 ,83 ,82 ,81 ,76 ,74 ,73 ,70 ,67

314319 ,18 ,16 ,15 ,12

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                      שר התחבורה והבטיחות בדרכים

למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((117 (מפגש מזור ודרך: מושב ברזל מסילת

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
בקנה הערוך אדום בצבע  התשריט בגיליון זיהוי לשם המסומנים בתוספת,  המפורטים
התשס"ז באדר י"א  ביום בדרכים, והבטיחות התחבורה שר ביד  וחתום ,1:1,250  מידה

(1 במרס 2007).

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

נתניה; ,3 רח' ברקת מקרקעין, והסדר אגף רישום (1)

פתח תקוה; ,26 הסתדרות רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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חולון;  קהיר, קדושי מקרקעין, רח' והסדר רישום (3) אגף

רמלה;  הפנים, משרד מרכז, מחוז על (4) הממונה

אביב; תל מרכז, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:117 מפגש מס'
מושב מזור

681742 ,40 ,34 ,13 ,11 ,9 ,4

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

מסילת למפגשי מפלסיות (הגנה ופיתוח) (הפרדות הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((291 (מפגש באר שבע לכלא גישה ודרך: כביש ברזל

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
בקנה הערוך אדום בצבע  התשריט בגיליון זיהוי לשם המסומנים בתוספת,  המפורטים
התשס"ז באדר י"א  ביום בדרכים, והבטיחות התחבורה שר ביד  וחתום ,1:1,000  מידה

(1 במרס 2007).

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

שבע; באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

רחובות; ,10 אופנהיימר רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

שבע;  באר הממשלה, הפנים, קרית הדרום, משרד מחוז על (3) הממונה

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (4)

שבע; באר הדרום, ישראל, מחוז מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

גישה כביש :291 מפגש מס'
שבע באר לכלא

100179/11

397732 ,1

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

__________                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((20 (מפגש פרדסים חדרה ודרך: ברזל

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על תחול הפקודה .1
הערוך אדום בצבע התשריט  בגיליון זיהוי לשם  המסומנים בתוספת, המפורטים  מקרקעין
התשס"ז י"א באדר ביום בדרכים והבטיחות התחבורה ביד שר וחתום ,1:1,000 מידה  בקנה

(1 במרס 2007).

וכל  להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל 1, נמצאים בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פלי"ם רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד - חיפה  מחוז על הממונה (2)

חיפה; חיפה, מחוז - ישראל מקרקעי מנהל (3)

- חיפה. גלים בת תחנה - ישראל רכבת - אגף תכנון (4)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:20 מפגש מס'
פרדסים חדרה

1005350 ,49 ,47 ,46 ,44 ,41 ,19 ,18 ,17

100216263 ,61 ,60 ,59 ,58 ,56 ,48

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((286 (מפגש תלמי יפה ברזל ודרך: מסילת

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: , אני - הפקודה) (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
בקנה הערוך אדום בצבע  התשריט בגיליון זיהוי לשם המסומנים בתוספת,  המפורטים
התשס"ז באדר י"א  ביום בדרכים, והבטיחות התחבורה שר ביד  וחתום ,1:1,250  מידה

(1 במרס 2007).

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

שבע; באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

רחובות; ,10 אופנהיימר רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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שבע;  באר הממשלה, הפנים, קרית הדרום, משרד מחוז על (3) הממונה

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (4)

שבע; באר הדרום, ישראל, מחוז מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:286 מפגש מס'
יפה תלמי

282131 ,26 ,25 ,7 ,6 ,5 ,4

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((24 (מפגש אביחיל ודרך: ברזל מסילת

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: , אני - הפקודה) (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
התשס"ז (1 במרס 2007). באדר י"א בדרכים, ביום התחבורה והבטיחות שר ביד 1:1,000, וחתום

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

נתניה; ,3 רח' ברקת מקרקעין, והסדר אגף רישום (1)

פתח תקוה; ,26 הסתדרות רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

חולון;  קהיר, קדושי מקרקעין, רח' והסדר רישום (3) אגף

רמלה;  הפנים, משרד מרכז, מחוז על (4) הממונה

אביב; תל מרכז, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:24 מפגש מס'
אביחיל

8295139 ,106 ,73 ,67

8296,109 ,104 ,102 ,101 ,99 ,98 ,67 ,66 ,27
130 ,119 ,115 ,114 ,110

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

__________                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  206 (מפגש 278)), מס' כביש ודרך: ברזל מסילת

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
התשס"ז (1 במרס 2007). באדר י"א בדרכים, ביום התחבורה והבטיחות שר ביד 1:2,500, וחתום

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

שבע; באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

רחובות; ,10 אופנהיימר רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

שבע;  באר הממשלה, הפנים, קרית הדרום, משרד מחוז על (3) הממונה

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (4)

שבע; באר הדרום, ישראל, מחוז מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:278 מפגש מס'
206 כביש מס'

390741

390733

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

מסילת למפגשי מפלסיות (הפרדות ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((5 (מפגש זיסו אל רחוב חיפה ודרך: ברזל

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום   חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על תחול 1. הפקודה 
הערוך אדום בצבע התשריט  בגיליון זיהוי לשם  המסומנים בתוספת, המפורטים  מקרקעין
התשס"ז י"א באדר ביום בדרכים והבטיחות התחבורה ביד שר וחתום ,1:1,250 מידה  בקנה

(1 במרס 2007).

וכל  להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל 1, נמצאים בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

חיפה; הממשלה, קרית 15א, פלי"ם רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

חיפה; הפנים, משרד - חיפה מחוז על הממונה (2)

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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חיפה; חיפה, מחוז - ישראל מקרקעי מנהל (3)

- חיפה. גלים בת תחנה - ישראל רכבת - אגף תכנון (4)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:5 מפגש מס'
אל זיסו חיפה רח'

108227 ,6 ,4

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((220 (מפגש טל שחר ברזל ודרך: מסילת

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
התשס"ז (1 במרס 2007). באדר י"א בדרכים, ביום התחבורה והבטיחות שר ביד 1:1,000, וחתום

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

ירושלים; ,34 יהודה בן רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

הפנים, ירושלים; משרד ירושלים, מחוז הממונה על (2)

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (3)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (4)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:220 מפגש מס'
שחר טל

50685 ,4 ,2

50696 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

385710 ,7 ,6 ,4 ,3

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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מסילת למפגשי מפלסיות (הגנה ופיתוח) (הפרדות הברזל ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((277 (מפגש סמוך לדימונה מעבר חקלאי ודרך: ברזל

  11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
מידה בקנה אדום הערוך בצבע התשריט בגיליון זיהוי לשם בתוספת, המסומנים המפורטים
התשס"ז (1 במרס 2007). באדר י"א בדרכים, ביום התחבורה והבטיחות  שר ביד 1:1,250, וחתום

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

שבע; באר הממשלה, קרית ,4 התקוה רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (1)

רחובות; ,10 אופנהיימר רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

שבע;  באר הממשלה, הפנים, קרית הדרום, משרד מחוז על (3) הממונה

ירושלים; ירושלים, מחוז ישראל, מקרקעי מנהל (4)

שבע; באר הדרום, ישראל, מחוז מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

מעבר חקלאי :277 מפגש מס'
לדימונה סמוך

מוסדר100326 לא

מוסדר100109 לא

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

למפגשי מפלסיות ופיתוח) (הפרדות הברזל (הגנה ומסילות דרכים צו
התשס"ז-2007  ,((119 (מפגש גבעת כוח ברזל ודרך: מסילת

 11943 ופיתוח),  (הגנה הברזל ומסילות הדרכים לפקודת  3 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
מצווה לאמור: אני - הפקודה), (להלן

רישום מקרקעין חלקות וחלקי חלקות המהווה ברזל למסילת הקרקע על הפקודה תחול .1
בקנה הערוך אדום בצבע  התשריט בגיליון זיהוי לשם המסומנים בתוספת,  המפורטים
התשס"ז באדר י"א  ביום בדרכים, והבטיחות התחבורה שר ביד  וחתום ,1:1,250  מידה

(1 במרס 2007).

וכל להלן, המפורטים מהמשרדים אחד בכל נמצאים ,1 בסעיף האמור התשריט העתקי .2
הרגילות: העבודה בשעות בהם לעיין רשאי בדבר מעוניין

נתניה; ,3 רח' ברקת מקרקעין, והסדר אגף רישום (1)
__________

.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' ,1 תוס' ,1943 1 ע"ר

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט

הפקודה תחולת
ברזל מסילת על

לעיין רשות
בתשריט
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פתח תקוה; ,26 הסתדרות רח' מקרקעין, והסדר רישום אגף (2)

חולון;  קהיר, קדושי מקרקעין, רח' והסדר רישום (3) אגף

רמלה;  הפנים, משרד מרכז, מחוז על (4) הממונה

אביב; תל מרכז, ישראל , מחוז מקרקעי מנהל (5)

בת גלים, חיפה. תחנת ישראל, רכבת אגף תכנון - (6)

תוספת
(1 (סעיף

מקומי תכנון בשלמותןגושמרחב חלקותחלקות חלקי

:119 מפגש מס'
כוח גבעת

629841 ,37 ,34 ,32 ,27 ,26 ,17

72877

(1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א
פז מו ל שאו (3-162 (חמ

                                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

התשס"ז-2007  (אגרות), התעבורה הודעת
- התקנות), (להלן התשכ"א-11961 התעבורה, לתקנות תקנה 15א(ב) לפי סמכותי בתוקף   

לאמור: מודיע אני

ינואר  בחודש  שפורסם המדד לעומת   2007 ינואר בחודש שפורסם המדד ירידת עקב .1
בניסן התשס"ז י"ג ביום החל לתקנות, למעט הנספחים, הראשונה התוספת יהיה נוסח ,2006 

להלן: כמפורט (1 באפריל 2007),

"תוספת ראשונה 
א'  חלק

בדיקה ובעד נהיגה בחינות בטיחות, לקצין הסמכה כתב נהיגה, רישיונות בעד אגרות
לנהג  רפואית

                                              טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים
לבחינה ובעת הבקשה בעת הגשת ,204 לפי תקנה ראשונה בעד בחינה .1

210 בתקנה כאמור נוסף מועד 116קביעת
הראשונה על הבחינה בחינה נוספת כל בעד .2116

217 כאמור בתקנה שליטה מבחן בעד כל 256א.

שנים עשר של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2355ב.

שנים תשע של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2340ג.

שנים שמונה לתקופה של חידושו בעד או רישיון נהיגה בעד 2323ד.

שנים שבע של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2303ה.

שנים שש של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד 2280ו.

שנים חמש של בעד חידושו לתקופה נהיגה או רישיון בעד .3253

שנים ארבע לתקופה של חידושו בעד או רישיון נהיגה בעד .4220

שנים שלוש לתקופה של חידושו בעד או רישיון נהיגה בעד .5177

שנתיים של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד .6118

__________
778 ועמ' 1147. עמ' ,623 עמ' התשס"ו, ;1425 עמ' התשכ"א, 1 ק"ת

שיעור התאמת
האגרות



29.3.2007 התשס"ז, בניסן י' ,6576 התקנות 693קובץ

                                              טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

שנה של לתקופה חידושו בעד או נהיגה רישיון בעד .756

חידושו או בעד רישיון נהיגה הענין, לפי ,7 עד 2ב בפרטים האמור על נוסף .8
ממנו הנוסף או חלק חודש כל בעד שלמות, של שנים לתקופה שאינה

האגרה לתקופה  1/12 מההפרש שבין לפי הענין - על השנים השלמות,
שבעדה מהתקופה הארוכה ,7 עד 2ב כמפורט בפרטים שנים שלמות של
השלמה) התקופה - זה בפרט (להלן ביותר אליה והקרובה הרישיון מבוקש

השלמה. מהתקופה בשנה הקצרה לתקופה האגרה לבין

רישיון כפל בעד .933

של תוספת 3 עד 9, בפרטים כאמור רישיון של ראשונה הנפקה בעד 925א.

של תוספת ,9 עד 2ב בפרטים כאמור של רישיון חוזרת הנפקה בעד 918ב.

תעודה: או נהיגה רישיון למבקש לנהג, רפואית בדיקה .10

נהיגה רישיון בעל או מבקש רישיון נהיגה של רפואית בדיקה בעד (1)
ג' לחלק השני בפרק ג' סימן 498לפי

בעד בדיקה חוזרת (2)256

ערר לוועדת ערר בעד (3)846

ציבורי בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב בעד (4)778

הכולל שמשקלו מסחרי רישיון נהיגה לרכב למבקש בדיקה בעד (5)
ק"ג 14,999 על עולה 778המותר

רפואיים בהעדר הנבדק בעד בדיקת מסמכים (6)93

שנים ל–5 או בעד חידושו הסמכה לקצין בטיחות בעד מתן כתב (א) .11383

הסמכה כתב כפל בעד 33(ב)

חלק ב'
של נהיגה  והדרכה להוראה רישיונות בעד או לנהיגה ספר לבתי רישיונות אגרות בעד

                                             טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

עד שנה, חידושו כשתוקפו בעד או לנהיגה ספר רישיון לבית (א) בעד .1
בלבד רכב אחד הוראה עומד לצורכי הספר בית 353כשלרשותו של

שנה, עד כשתוקפו בעד חידושו ספר לנהיגה או לבית רישיון בעד (ב)
אחד יותר מרכב הוראה לצורכי עומד הספר בית 700כשלרשותו של

חידושו - בעד או נהיגה להוראת רישיון בעד 2. (א)
- חידושם בעד

שנים עשר לתקופה של  (1)951

שנים לתקופה של תשע (2)869

שנים שמונה של  לתקופה (3)787

שנים לתקופה של שבע (4)705

שנים שש של לתקופה (5)624

שנים לתקופה של חמש (6)532

שנים ארבע של לתקופה (7)437

שנים שלוש של לתקופה (8)338
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                                             טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

שנתיים של לתקופה (9)233

שנה של לתקופה (10)116

בעד הענין, לפי בפרטי משנה (1) עד (10), האמור על (11) נוסף 
שנים של שאינה לתקופה חידושו או נהיגה להוראת רישיון
השלמות, על השנים הנוסף ממנו חלק או כל חודש בעד שלמות,
שנים  של לתקופה האגרה שבין מההפרש  1/12 - הענין לפי
מהתקופה הארוכה  (10) עד   (1) משנה בפרטי כמפורט  שלמות
(להלן ביותר אליה והקרובה חידושו או הרישיון מבוקש שבעדה
הקצרה לתקופה האגרה לבין השלמה) התקופה - זה משנה בפרט

השלמה. מהתקופה בשנה

נהיגה להוראת לקבלת רישיון בחינה בעד 116(ב)

מקצועי היתר לניהול בחינה לקבלת בעד 116(ג)

253 בתקנה כאמור נוספת בחינה כל בעד 56(ד)

זה חלק לפי היתר או רישיון כפל בעד .333

חלק ג'

בדיקתם  ובעד רכב לכלי הבעלות רישום ושינוי רישיונות בעד אגרות

 טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

היא: ברכב שינוי רישום הבעלות בעד אגרה .1

רכב צדי ואופנוע עם תלת–אופנוע לרבות 61(א) קטנוע, אופנוע

משנה (א) המפורט בפרט רכב למעט סוג, מנועי מכל 181(ב) רכב

כאמור סחר, רישיון שם בעל סוג, כשהוא נרשם על מכל מנועי רכב (ג)
284(א)(2א) בתקנה

31

מנועי מכל סוג 61(ד) רכב לא

ידי על מופעל שאינו דו–שימושי פרטי ורכב פרטי נוסעים לרכב רישיון בעד אגרה (א) .2
התשנ"ו בניסן י"ב ביום לראשונה שנרשם פרטי, ואוטובוס אופנוע למעט דיזל,  מנוע
המפורטות מן  מחיר מקבוצת לאחריו, או הקובע) היום  - (להלן (1996 באפריל   1)
בטבלה שלהלן, א' בטור מחיר), כמצוין קבוצת - הענין (להלן לפי א', בטבלאות שבנספח
לפי הענין: ה', עד ב' בטורים קבוצה כל לצד כקבוע תהיה כאמור, רישיון בעד חידוש או

הדגבא

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה חדשים בשקלים האגרה     

מחיר קבוצת
ייצורו ששנת
שנים 3 עד

ייצורו ששנת
שנים 4 עד 6

ייצורו ששנת
7 עד 10

ששנת ייצורו מעל
שנים 10

1895783687600

21,137992869760

31,3711,2001,051917

41,6361,3911,1831,005

51,8731,5441,2741,053
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הדגבא

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה חדשים בשקלים האגרה     

מחיר קבוצת
ייצורו ששנת
שנים 3 עד

ייצורו ששנת
שנים 4 עד 6

ייצורו ששנת
7 עד 10

ששנת ייצורו מעל
שנים 10

62,6601,9951,4961,120

73,7912,6531,8571,301

ושנרשם  3,500 ק"ג עד הוא המותר הכולל שמשקלו מסחרי לרכב רישיון בעד אגרה (א1)
מן מחיר מקבוצת לאחריו, או (1998 בפברואר   1) התשנ"ח בשבט ה' ביום לראשונה
בעד או משנה (א), שבפרט בטבלה א' בטור א', כמצוין שבנספח 1א בטבלה המפורטות
לפי טבלה, באותה עד ה' ב' בטורים קבוצה כל לצד כקבוע כאמור, תהיה רישיון חידוש

הענין.

בטבלה א' בטור  וכמפורט (א) משנה בפרט  כאמור  לרכב רישיון בעד אגרה   (ב)
תהיה כאמור, רישיון חידוש או בעד הקובע לפני היום לראשונה שנרשם ב', שבנספח
שבפרט בטבלה קבוצה כל לצד כקבוע ב', בטור לצדו המצוינת המחיר קבוצת  לפי

הענין. לפי בטורים ב' עד ה', (א) משנה

ה' לפני לראשונה שנרשם או (א1) משנה בפרט כאמור לרכב רישיון בעד אגרה (ב1)
א' כמפורט בטור היא כאמור, רישיון בעד חידוש או (1 בפברואר 1998) התשנ"ח בשבט
קבוצה כל לצד ב', כקבוע בטור לצדו המצוינת המחיר לפי קבוצת ג' שבנספח בטבלה

הענין. ה' לפי עד (א) בטורים ב' שבפרט משנה בטבלה

ברישיונו המצוין לרכב רישיון בעד אגרה (ב1), עד (א) משנה בפרטי האמור אף על (ב2)
שנרשמה המחיר תהיה לפי קבוצת כאמור, רישיון או בעד חידוש נהיגה לימוד כרכב
הענין, לפי עד (ה) בטורים (ב) (א) משנה שבפרט בטבלה כל קבוצה כקבוע לצד ברישיונו,

שקלים חדשים. 200 של ובהפחתה

דיזל מנוע ידי על (א) ו–(ב) המופעל משנה לרכב כאמור בפרטי רישיון בעד אגרה (ג)
תהיה כאמור, רישיון חידוש בעד או נהיגה לימוד כרכב ברישיונו שצוין רכב למעט

חדשים.  849 שקלים של ובתוספת מחיר (א) לפי קבוצת שבפרט בטבלה כמצוין

דיזל מנוע ידי על המופעל ו–(ב1) (א1) בפרטים כאמור לרכב רישיון בעד אגרה (ד)
תהיה כאמור, רישיון חידוש בעד או נהיגה לימוד כרכב ברישיונו שצוין רכב למעט

חדשים.  849 שקלים בתוספת המחיר, קבוצת לפי (א) משנה שבפרט בטבלה כמצוין

רכב מדברי,  או יותר, 3,501 ק"ג המותר שמשקלו מסחרי לרכב רישיון בעד אגרה (א) .3
ידי על המופעלים רכב חילוץ, שריפות, לכיבוי רכב רכב חשמלי, אמבולנס, עבודה, רכב

חדשים.  319 שקלים תהיה חידוש הרישיון או בעד בנזין מנוע

דיזל מנוע ידי על (א), המופעל משנה בפרט המפורטים לרכב מן רישיון בעד אגרה (ב)
להלן: תהיה כמפורט חידוש הרישיון בעד או

בק"ג המותר הכולל כשמשקלו
האגרה בשקלים חדשים

שנה של לתקופה ניתן כשהרישיון

16,000 1,620עד

2,032מ–16,001 עד 20,000

ומעלה 2,801מ–20,001

אחת שנה של לתקופה הרישיון, חידוש אגרה בעד או אספנות לרכב רישיון בעד אגרה .4
חדשים.  187 שקלים של בשיעור תהיה
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צדי היא: רכב עם ואופנוע אופנוע, לתלת לאופנוע, רישיון בעד (א) אגרה .5

בסמ"ק המנוע גלילי כשתפוסת
חדשים בשקלים

שנה של לתקופה ניתן כשהרישיון

50 37עד

137מ–51 עד 150

ומעלה 253מ–151

חשמלי במנוע המונע אופנוע בעד אגרה 37(ב)

של ניתן לתקופה הרישיון כאשר רישיון בעד חידוש או לאוטובוס טיולית, בעד רישיון אגרה .6
היא: שנה

א' טור
ב' טור

חדשים בשקלים

מופעלים - האוטובוס או  כשהטיולית

דיזל שאינו מנוע ידי מנוע 464על
דיזל ידי מנוע 857על

הפיקוח לפי צו רישיון לגביו שניתן סיור, להסעת פרטי ולרכב למונית בעד רישיון אגרה .7
או בעד התשמ"ד-21985, רכב), והשכרת מיוחדת הסעה סיור, (הסעת ושירותים מצרכים על

היא: חידושם

דיזל: ידי מנוע על כשאינם מופעלים (א)

א' טור
כשמספר מקומות הישיבה

הנהג מלבד לנוסעים

ב' טור
הרישיון חדשים כאשר בשקלים

שנה של לתקופה ניתן

4 116עד
ומעלה 5158

דיזל: מנוע ידי על מופעלים כשהם (ב)

א' טור
כשמספר מקומות הישיבה

הנהג מלבד לנוסעים

ב' טור
הרישיון חדשים כאשר בשקלים

שנה של לתקופה ניתן

4 544עד
ומעלה 5888

היא: הרישיון חידוש בעד לטרקטור או רישיון בעד אגרה .8

א' טור

ב' טור
הרישיון חדשים כאשר בשקלים

- ניתן לתקופה של
שנתייםשנה

- מופעל כשהטרקטור

בנזין מנוע ידי 195388על

או אחר דיזל מנוע 5671,133על ידי

__________
.1160 עמ' התשנ"ב, ;1164 עמ' התשמ"ה, 2 ק"ת
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היא: רישיון בעד חידוש או להובלת טובין המיועד לשמש רישיון לגרור בעד אגרה .9

א' טור
בק"ג המותר הכולל כשמשקלו

ב' טור
שנה לתקופה של ניתן כשהרישיון בשקלים חדשים

4,000 56עד
137מ–4,001 עד 8,000

ומעלה 311מ–8,001

חדשים.  311 שקלים היא חידוש הרישיון בעד או לנתמך רישיון שנתית בעד אגרה .10

האגרה  1/12 מן של בשיעור תהיה משנה פחות של לתקופה לרכב רישיון בעד האגרה 10א.
ממנו. חלק או מלא חודש כל בעד הענין, לפי 2 עד 10, בפרטים הקבועה השנתית

חדשים.  22 שקלים היא 272א תקנה לפי נכה של רכב בעד אגרה .11

בטל. .12

היא 1,205  חידושו בעד או 9 לפקודה סעיף לפי שניתן סחר רישיון בעד שנתית אגרה .13
חדשים. שקלים

278 היא 33  תקנה לפי חד–פעמית נסיעה לצורך שניתן מיוחד רכב רישיון בעד אגרה .14
חדשים. שקלים

מוסד שם על הרשום רכב בעד רישיון השנתית תהיה האגרה זו בתוספת האמור אף על .15
- וצדקה לעזרה אגודה או טכני לסיוע

המפורטים הרכב מכלי לאחד והניתן התחבורה שר ידי על שהוכר טכני לסיוע מוסד (1)
חדשים.  22 שקלים - זו בתוספת

לרכב והניתן התחבורה שר בידי שהוכרה דתית עדה של וצדקה לעזרה אגודה (2)
חדשים.  22 שקלים - מתים אלא להובלת משמש שאינו

 22 - נפגעים ילדים להסעת המשמש לרכב נפגעים לילדים ישראלי איגוד - "אילן" (3)
חדשים. שקלים

חדשים.  22 שקלים - מפגרים להסעת המשמש לרכב מפגרים לקימום אגודה - "אקים" (4)

חדשים.  22 שקלים  - להובלת נכים המשמש לרכב - שרה" (5) "אגודת יד

רישום שינוי אישור כפל רכב, רישיון על תוקף אישור כפל רכב, רישיון כפל אגרה בעד .16
סחר היא: או כפל רישיון רכב, בעלות על

חדשים בשקלים
אישור כפל או רכב רישיון 33כפל

116כפל רישיון סחר
שעבוד רישיון רכב שבו רשום 127כפל

השנתית, הבדיקה בזמן שלא ובין השנתית הבדיקה בזמן בין נוספת, בדיקה בעד אגרה .17
 56 היא לפקודה, 17(א) לסעיף ו–(3) (2) פסקאות רישיון לפי מאגרת שאינו פטור רכב של

חדשים. שקלים

380 היא  תקנה לפי הרישיון בעל בקשת לפי הניתן רכב מבנה לשינוי היתר בעד אגרה .18
חדשים.  195 שקלים

נתקיימו  אם לשנה חדשים 22 שקלים היא או חידושו מסוג נ"נ בעד רישיון רכב האגרה .19
אלה: כל ברכב

כאמור; רשום ועודנו ספר משק שם על צה"ל המלצת לפי נרשם הוא (1)
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מיקוש; כנגד משוריינות ומערכת ספגות דיזל מנוע בו הותקנו (2)

בלבד. ספר משק שדות בגבולות עפר בדרכי לנסיעה תנועתו הוגבלה (3)

בטל. .20

282 היא:  בתקנה  כאמור רכב של טיפוס אב בדיקת בעד 21. אגרה

                    טור א'
ב' טור

חדשים בשקלים

פרטי 195רכב
עבודה מסחרי או רכב 235רכב

413אוטובוס

שתיקבע מספר לוחית בעד האגרה לרבות לתלת–אופן, או לאופניים רישיון בעד אגרה .22
על שלא יעלה בסכום תהיה מועצה מקומית, עיריה או של מועצה עזר שהתקינה בחוק

המפורט להלן:

שקלים חדשים.   33 - לאופניים

חדשים.  33 שקלים - לתלת–אופן

 577 תקנה לפי בה ושהותו לישראל אוטובוס או מסחרי רכב של כניסתו בעד אגרה .23
ארצות בדולרים של ב' בטור לצדו הנקוב בשיעור א' בטור להלן כנקוב לגבי רכב תהיה
כפי הדולר של השער היציג בשקלים לפי של הסכום או בשווי אמריקה, של הברית

התשלום: ביום ישראל בנק שפרסם

א' ב'טור טור

מוצא הרכבארץ משקל כולל מותר בק"גסוג
של בדולרים האגרה

ארצות הברית

ציבורימצרים פטוראוטובוס

מסחרימצרים 15מ–10,000 עד 20,000רכב
מסחרימצרים 30מ–20,001 עד 40,000רכב
מסחרימצרים 35מ–40,001 עד 55,000רכב

חלק ד'
מונית להפעלת לרישיונות אגרות

לפקודה) ו–14ו ו–535 וסעיפים 14ג(ד) 526 490(א), (תקנות

חדשים בשקלים
מונית - להפעלת רישיון מתן 1. בעד

1989 לשנת שנקבעה מהמכסה 100,283(א)
ו–1992 1990 לשנים שהוקצו מהמכסות 102,266(ב)

- מונית להפעלת (רישיונות התעבורה פקודת לתיקון חוק לפי (ג)
התשנ"ב-31992 שעה), 102,266הוראת

מונית להפעלת היתר להעברת רישיון מתן בעד אגרה .21,621
הסעה רישיון מתן בעד אגרה .363

מונית להפעלת בקשה לרישיון הגשת בעד אגרה .4"619

(18 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ח
טרמן סי ן גדעו  (3-83 (חמ

התחבורה הכללי של משרד המנהל                                                                                   

בדרכים והבטיחות __________
.138 עמ' התשנ"ב, 3 ס"ח


