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תקנות השמות )תיקון(, התשס"ט-2008
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	25)3(	לחוק	השמות,	התשט"ז-11965,	באישור	שר	האוצר	לפי	 	
סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לפי	

סעיף	1)ב(	לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	7	לתקנות	השמות,	התשל"ה-41975	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	יבוא: 	�1
מגיש	בקשה	לשירות	כמפורט	בטור	א'	בתוספת	ישלם	אגרה	לפי	7�"אגרה

השיעור	המפורט	לצדו	בטור	ב'�
	סכומי	האגרה	הנקובים	בתוספת	ישתנו	ב–1	בינואר	של	כל	7א�הצמדה	למדד )א(

שנה	)להלן	-	יום	השינוי(	לפי	שיעור	השינוי	של	המדד	החדש	
לעומת	המדד	היסודי,	לעניין	זה	-

המרכזית	 הלשכה	 שמפרסמת	 לצרכן	 המחירים	 מדד	 	- "מדד"	
לסטטיסטיקה;

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	בחודש	אוקטובר	שקדם	ליום	
השינוי;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	בחודש	אוקטובר	שקדם	ליום	
השינוי	הקודם�

	שינוי	הסכומים	כאמור	בתקנת	משנה	)א(	ייעשה	על	בסיס	 )ב(
כאמור	 שעוגלו	 לפני	 הקודם,	 השינוי	 ליום	 שנקבעו	 הסכומים	

בתקנת	משנה	)ג(�

לצורך	 יעוגל	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 שהשתנה	 	סכום	 )ג(
שקלים	 חמישה	 של	 מכפלה	 שהוא	 הקרוב	 לסכום	 התשלום	
קרובים	 סכומים	 לשני	 שווה	 במידה	 הקרוב	 וסכום	 חדשים,	

כאמור,	יעוגל	כלפי	מטה�

	המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים	יפרסם	בהודעה	ברשומות	 )ד(
את	נוסח	התוספת	כפי	שהשתנתה	עקב	שינוי	הסכומים	ועיגולם	

לפי	הוראות	תקנה	זו�
	תשלום	בחוץ

לארץ
בנציגויות	ישראל	בחוץ	לארץ	תשולם	האגרה	בסכום	שווה	ערך	7ב�

בדולרים	של	ארצות	הברית,	לפי	שער	החליפין	היציג	שהיה	קיים	
או	 ישראל	 בנק	 שפרסם	 כפי	 השירות,	 למתן	 שקדם	 בינואר	 ב–1	
במטבע	המקומי,	לפי	השער	שהיה	קיים	במקום	מתן	השירות	ב–1	
בינואר	שקדם	למתן	השירות,	כפי	שפרסם	הבנק	המרכזי	באותה	
מדינה;	סכום	הנגבה	בדולרים	של	ארצות	הברית	יעוגל	בגבולות	
וסכום	 הברית,	 ארצות	 של	 סנטים	 וחמישה	 עשרים	 של	 שווים	

במטבע	מקומי	יעוגל	בגבולות	שוויו	של	מטבע	מקומי	שלם�
	המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים	או	ראש	רשות	האוכלוסין,	7ג�פטור )א(

ההגירה	ומעברי	הגבול	במשרד	הפנים,	רשאי,	במקרים	מיוחדים,	
לפטור	מתשלום	האגרה	לפי	תקנות	אלה,	כולה	או	מקצתה�

	מדינה	הפוטרת	את	ישראל	מתשלום	אגרה	בעד	שירותים	 )ב(
כמפורט	בתוספת,	לפי	אישור	של	משרד	החוץ,	פטורה	מתשלום	

האגרה	הקבועה	בה�"

החלפת תקנה 7 
והוספת תקנות 

7א עד 7ג

__________
	ס"ח	התשט"ז,	עמ'	94;	התשל"ה,	עמ'	148� 1

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

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206;	התשמ"ב,	עמ'	170� 3

	ק"ת	התשל"ה,	עמ'	713;	התשמ"א,	עמ'	7;	התשמ"ד,	עמ'	1235� 4
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אחרי	תקנה	11	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�2

"תוספת

)תקנה	7(

טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים	

בקשה	לשינוי	שם	)פרטי	או	משפחה(	לפי	סעיפים	10,		1�
13	רישה	ו–17ב	לחוק

100

למי	2� או	 שנישא	 למי	 משפחה	 שם	 לבחירת	 הודעה	
שנישואיו	פקעו,	לפי	סעיפים	6	ו–7	לחוק	-	

	הודעה	ראשונה	לאחר	שינוי	המצב	האישי פטורא�

	כל	הודעה	נוספת 100ב�

תעודת	שינוי	שם/בחירת	שם	משפחה	-3�

	תעודה	ראשונה	מיד	עם	השינוי פטורא�

	כל	תעודה	נוספת 15"ב�

תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ה'	בטבת	התשס"ט		)1	בינואר	2009(� 	�3

י'	בכסלו	התשס"ט	)7	בדצמבר	2008(
ת ר	שטרי מאי 	 	 )חמ	3-883(

שר	הפנים 	 	

תקנות הדרכונים )תיקון(, התשס"ט-2008

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10	לחוק	הדרכונים,	התשי"ב-11952,	באישור	שר	האוצר	לפי	 	
סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת	לפי	

סעיף	1)ב(	לחוק–יסוד:	משק	המדינה3,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	7	לתקנות	הדרכונים,	התש"ם-41980	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	יבוא: 	�1
	מגיש	בקשה	לשירות	כמפורט	בטור	א'	בתוספת	ישלם	אגרה	7�"אגרה )א(

לפי	השיעור	המפורט	לצדו	בטורים	ב',	ג'	או	ד',	לפי	העניין�

בסכום	 האגרה	 תשולם	 לארץ	 בחוץ	 ישראל	 	בנציגויות	 )ב(
שווה	ערך	בדולרים	של	ארצות	הברית,	לפי	שער	החליפין	היציג	
בנק	 בינואר	שקדם	למתן	השירות	כפי	שפרסם	 ב–1	 קיים	 שהיה	
ישראל,	או	במטבע	המקומי	לפי	השער	שהיה	קיים	במקום	מתן	
הבנק	 שפרסם	 כפי	 השירות	 למתן	 שקדם	 בינואר	 ב–1	 השירות	
המרכזי	באותה	מדינה;	סכום	הנגבה	בדולרים	של	ארה"ב	יעוגל	
וסכום	 ארה"ב,	 של	 סנטים	 וחמישה	 עשרים	 של	 שווים	 בגבולות	

במטבע	מקומי	יעוגל	בגבולות	שוויו	של	מטבע	מקומי	שלם�"

במקום	תקנה	7א	לתקנות	העיקריות	יבוא: 	�2

הוספת תוספת

תחילה

__________
	ס"ח	התשי"ב,	עמ'	260� 1

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

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206;	התשמ"ב,	עמ'	170� 3

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	1510;	התשס"ח,	עמ'	302� 4

החלפת תקנה 7

החלפת תקנה 7א



קובץ	התקנות	6734,	ד'	בטבת	התשס"ט,	2008�12�31 248

	סכומי	האגרה	הנקובים	בתוספת	ישתנו	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	7א�הצמדה )א(
)להלן	-	יום	השינוי(	לפי	שיעור	השינוי	של	המדד	החדש	לעומת	המדד	

היסודי,	לעניין	זה	-

"מדד"	-	מדד	המחירים	לצרכן	שמפרסמת	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה;

"המדד	החדש"	-	המדד	שפורסם	בחודש	אוקטובר	שקדם	ליום	השינוי;

"המדד	היסודי"	-	המדד	שפורסם	בחודש	אוקטובר	שקדם	ליום	השינוי	
הקודם�

בסיס	 על	 ייעשה	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 הסכומים	 	שינוי	 )ב(
בתקנת	 כאמור	 שעוגלו	 לפני	 הקודם,	 השינוי	 ליום	 שנקבעו	 הסכומים	

משנה	)ג(�

	סכום	שהשתנה	כאמור	בתקנת	משנה	)א(,	יעוגל	לצורך	התשלום	 )ג(
לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים,	וסכום	הקרוב	

במידה	שווה	לשני	סכומים	קרובים	כאמור,	יעוגל	כלפי	מטה�

את	 ברשומות	 בהודעה	 יפרסם	 הפנים	 משרד	 של	 הכללי	 	המנהל	 )ד(
לפי	 ועיגולם	 הסכומים	 שינוי	 עקב	 שהשתנתה	 כפי	 התוספת	 נוסח	

הוראות	תקנה	זו�"

במקום	התוספת	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 	�3

"תוספת

)תקנה	7(

טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
סכום	האגרה	

טור	ג'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	או	משלוח	

הבקשה	בדואר	
בחודשים	מרס	עד	

אוקטובר

טור	ד'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	או	משלוח	

הבקשה	בדואר	
בחודשים	נובמבר	עד	

פברואר

ם י ש ד ח 	 ם י ל ק ש ב

דרכון	ליחיד	או	ליחיד	עם	1�
ילדים

250220170

--125דרכון	לקטין2�

400350270דרכון	עם	מספר	עמודים	כפול3�

תעודת	מעבר	לפי	סעיף	)א(4�
2)ב()1(	לחוק,	ליחיד	או	

ליחיד	עם	ילדים

250220170

תעודת	מעבר	לפי	סעיף	)ב(
2)ב()1(	לחוק,	ליחיד	או	

ליחיד	עם	ילדים,	לשימוש	
חד–פעמי	לשם	יציאה	
מישראל	וחזרה	אליה

125--

תעודת	מעבר	לפי	סעיף	)ג(
2)ב()2(	לחוק,	ליחיד	או	

ליחיד	עם	ילדים

12511085

החלפת התוספת
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טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
סכום	האגרה	

טור	ג'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	או	משלוח	

הבקשה	בדואר	
בחודשים	מרס	עד	

אוקטובר

טור	ד'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	או	משלוח	

הבקשה	בדואר	
בחודשים	נובמבר	עד	

פברואר

ם י ש ד ח 	 ם י ל ק ש ב

--125תעודת	מעבר	לקטין5�

דרכון	לבגיר	המונפק	)א(6�
בתחנת	גבול	עד	24	

שעות	לפני	מועד	יציאת	
המבקש	מישראל

תוספת	של
750

--

דרכון	לקטין	המונפק	)ב(
בתחנת	גבול	עד	24	

שעות	לפני	מועד	יציאת	
המבקש	מישראל

תוספת	של
375

--

הארכת	תוקף	של	דרכון	או	7�
תעודת	מעבר

--פטור

הארכת	תוקף	של	דרכון	או	8�
תעודת	מעבר	בתחנת	גבול

300--

הכנסת	שינויים	בדרכון	או	9�
בתעודת	מעבר

--פטור

מסמך	נסיעה	לבגיר	במקום	10�
מסמך	נסיעה	שנגנב,	אבד,	

הושמד,	הושחת	או	שונה	-	

כשמסמך	הנסיעה	)א(
הקודם	היה	דרכון	או	

תעודת	מעבר	לפי	סעיף	
2)ב()1(	לחוק

תוספת	של
750

--

כשמסמך	הנסיעה	)ב(
הקודם	היה	תעודת	

מעבר	לפי	סעיף	2)ב()2(	
לחוק

תוספת	של
375

--

מסמך	נסיעה	לקטין	במקום	11�
מסמך	נסיעה	שנגנב,	אבד,	

הושמד,	הושחת	או	שונה	-	

כשמסמך	הנסיעה	)א(
הקודם	היה	דרכון	או	

תעודת	מעבר	לפי	סעיף	
2)ב()1(	לחוק

תוספת	של
375

--

כשמסמך	הנסיעה	הקודם	)ב(
היה	תעודת	מעבר	לפי	

סעיף	2)ב()2(	לחוק

תוספת	של
375

-"-
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תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ה'	בטבת	התשס"ט	)1	בינואר	2009(� 	�4

י"ט	בכסלו	התשס"ט	)16	בדצמבר	2008(
ת ר	שטרי מאי 	 	 )חמ	3-692(

שר	הפנים 	 	

תקנות הבחירות לכנסת )תיקון(, התשס"ט-2008

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	145	לחוק	הבחירות	לכנסת	]נוסח	משולב[,	התשכ"ט-11969,	 	
ובהמלצת	הוועדה	המרכזית	לכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	35	לתקנות	הבחירות	לכנסת,	התשל"ג-21973	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	1�
יבוא:

"רציפות	פעולתה	
של	הוועדה	

האזורית

ביום	הבחירות	תפעל	הוועדה	האזורית	ברציפות	החל	משעה	35�
מוועדות	 שנתקבל	 הבחירות	 חומר	 להעברת	 עד	 בבוקר	 	5:00

הקלפי	אל	הוועדה	המרכזית�"

במקום	תקנה	45א	לתקנות	העיקריות	יבוא:2�

"איסור	שימוש	
בטלפונים	ניידים	
ברדיו	ובטלוויזיה

ביום	הבחירות,	בשעה	שבה	מצוי	מצביע	בקלפי	ובעת	ספירת	45א�
הקולות,	לא	ישוחח	אדם	ממכשיר	טלפון	נייד	או	מכשיר	קשר	
ההצבעה	 ניהול	 לצורך	 אלא	 קלפי,	 ועדת	 פועלת	 שבו	 בחדר	
בקלפי	או	במקרי	חירום,	ולא	יפעיל	אדם	בחדר	כאמור	מכשיר	

רדיו	או	טלוויזיה�"

בתקנה	104ז	לתקנות	העיקריות	-	3�

	בכל	מקום,	במקום	"מתכת"	יבוא	"קרטון"; )1(

	המילים	"בשני	מנעולים	)להלן	-	מנעולי	מכסה	החריץ("	-	יימחקו; )2(

	במקום	"בגב	הקלפי"	יבוא	"באחד	מצדי	הקלפי"� )3(

בתקנה	104ט	לתקנות	העיקריות	-4�

	בתקנת	משנה	)6(,	במקום	"2	מחברי	הוועדה	והבוחר"	יבוא	"2	מחברי	הוועדה"; )1(

	בתקנת	משנה	)9(,	במקום	"את	תעודת	הזהות	שלו"	יבוא	"את	אמצעי	הזיהוי	שלו"� )2(

בתקנה	115)7(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"האחראים	והבוחר	יחתמו"	יבוא	"האחראים	5�
יחתמו"�

בתוספת	לתקנות	העיקריות	-6�

	במקום	טופס	6	יבוא: )1(

תחילה

החלפת תקנה 35

החלפת תקנה 45א

__________
	ס"ח	התשכ"ט,	עמ'	103� 1

	ק"ת	התשל"ג,	עמ'	1978� 2

תיקון תקנה 104ז

תיקון תקנה 104ט

תיקון תקנה 115

תיקון התוספת
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Ï‡¯˘È†˙È„Ó
˙ÈÊÎ¯Ó‰†˙Â¯ÈÁ·‰†˙„ÚÂ
‰¯˘Ú≠‰ÂÓ˘‰†˙ÒÎÏ

ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
‰È˙Â‡ˆÂ˙Â†‰Ú·ˆ‰‰†ÍÏ‰ÓÓ

ÈÙÏ˜†¯ÂÊ‡·
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ÈÙÏ˜‰†¯ÙÒÓ
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❜�❸❑���❺

¯Â˜Ó

❝�❹�❽��➅➈❹❼�➁❹�➂��◗❘�

)2( במקום טופס 12 יבוא:
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˜¯Ù˜¯Ù‰†Ì˘„ÂÓÚ

�❽➈➀�❸�➁❹�➂��❻❽�➈
�❸➆��❸❸�❾➀❸➂
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�����������������❸➆��❷➆�❸❿�➂➄�➁�➆��❸�����������������➁�➈➅➂

❞�❷❹➅��➈➅➂�➁❽��❹➄❸�❸❷➆❹❹❸�������❹❽�❽❷❽��➁❽➂❹�❻�❸➄�➂❸�❽��➈�➁❽➄❽�➂➂❸�➁❽�➄�➀�❹�➀❹❻�❹❺�❸➆��

�����������������❸➆��❷➆�❸❿�➂➄�➁�➆��❸❹����������������❸❽❸�❹�➀❹❻��➁❽��➈❸��➈➅➂�

❏

❏

❏

∂ † „ Â Ó Ú Æ‚◗➁❹❽❸�❾➀❸➂�❘†ÈÙÏ˜‰†˙„ÚÂ†¯ÈÎÊÓ†˙Â¯Ú‰

ÈÙÏ˜‰†ÌÂ˜Ó†˙¯È‚Ò†≠†‚†˜¯Ù

�������������������❸➆����❶➅➄❹�❸�➅➈❸��➀➀�❻❹�➈�❸❽❸�❽➈➀�❸�➁❹�➂

❝��❷➄❿�➁➀�❸❹�➃➀❸➀�❸➂❽��➂❸�����➂��✔�➃➂➅

➁❽�❿❺❸�❹➆❽��❸���❻�➀

❸➆��❸�➁�➀�❹❺�❸➆�➀�❷➆�❹➆❽❶❸�����➁❽�➄�❸�➀❿�❽➈➀�❸�❻❼�➀�❹➅➄❿❹❸�❹❺�❸➆��

�����������������❸➆��❷➆�❸❿�➂➄�➁�➆��❸�����������������➁�➈➅➂

❞�❷❹➅��➈➅➂�➁❽��❹➄❸�❸❷➆❹❹❸�������❹❽�❽❷❽��➁❽➂❹�❻�❸➄�➂❸�❽��➈�➁❽➄❽�➂➂❸�➁❽�➄�➀�❹�➀❹❻�❹❺�❸➆��

�����������������❸➆��❷➆�❸❿�➂➄�➁�➆��❸❹����������������❸❽❸�❹�➀❹❻��➁❽��➈❸��➈➅➂�

❏

❏

❏

∂ † „ Â Ó Ú

Æ¥‰„ÚÂÂ‰†˙Â¯Ú‰Â†˙ÂËÏÁ‰

Æ‡❝◗➃➈❹❷�❽��❹❽�➁❽➆❹�❽��➀➀❹❿❘†˙Â„ÁÂÈÓÂ†˙ÂÈÂ¯˜Ú†˙ÂËÏÁ‰

¥ † „ Â Ó Ú
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˙ÂÏÂ˜‰†ÔÈÈÓ†≠†„†˜¯Ù

ÈÙÏ˜‰†˙·È˙·†˙ÂÙËÚÓ‰†˙¯Â˜È·†Æ∂

˙ÂÙËÚÓ·†˙ÂÏÂ˜‰†˙¯ÈÙÒ†Æ∑
Æ‡�❹➀❹����❽➈➅➀��❹➄❹❽➀❽❶�❽➄���❸❷➆❹❹❸�❽��❻�❽➄��❽❷❽�➀➆�❸�➆➄��❹➀❹�❸�➁❹�❽�
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Æ‚➁❽❸❺�➁❽��➈��➃❸��❹❽❸���❹➈❼➆➂❸��➈➅➂

ÈÙÏ˜‰†ÔÓ†Â‡ˆÂ‰˘†˙Â¯˘Î‰†˙ÂÙËÚÓ·†®ÌÈÏÂÒÙÂ†ÌÈ¯˘Î©†˙ÂÏÂ˜†ËÂ¯ÈÙ†Æ∏

˙Â¯˘Î‰†˙ÂÙËÚÓ‰†ÏÎ–ÍÒ

˙ÂÁÎÂ·†‰˙˘Ú†ÈÙÏ˜‰†˙·È˙†˙ÁÈ˙Ù†Æµ

❸❿❹���❹❽❸���❹➈❼➆➂❸�➀❿�❸➄➂➂�❹��❹❸❹�❽➈➀�❸�❸❻�➈➄�➃❿➂��❻�➀�❸➆��❸❸��➀❽❻��❽➄➈➀�❸�❶➅➄❹�❸➀➆➄➄��❽➈❿�❸�❹❶➅❹�❸➀❹➆➄�❽➈➀�❸�❽❿�❸�❷❽❹�❸❷➆❹❹❸

„È˜Ù˙‰ÈË¯ÙÂ†‰ÁÙ˘Ó†Ì˘‰ÚÈÒ‰†˙ÂÈ˙Â‡

������❹❽
❸❷➆❹❹❸

������❹❽�➃❶➅
❸❷➆❹❹❸

❸❷➆❹❹❸���❻

❸❷➆❹❹❸��❽❿❺➂

„È˜Ù˙‰‰ÚÈÒ‰†˙ÂÈ˙Â‡

➇❽��➂

➇❽��➂

➇❽��➂

➇❽��➂

�

�❢

❢

Æ˙ÂÈÂˆÈÁ†˙ÂÙËÚÓ†ÏÏÂÎ†‡Ï†≠†ÈÙÏ˜‰†ÔÓ†Â‡ˆÂ‰˘†˙ÂÙËÚÓ‰†¯ÙÒÓ†† Æ‡

Æ˙ÂÏÂÒÙ†Â‡ˆÓ˘†˙ÂÙËÚÓ‰†ÏÎ–ÍÒ†† Æ·

ÆÈÙÏ˜‰†ÔÓ†Â‡ˆÂ‰†¯˘‡†˙Â¯˘Î‰†˙ÂÙËÚÓ‰†ÏÎ–ÍÒ†† Æ‚

Æ±‰Ú·ˆ‰‰†˙ÂÙËÚÓÂ†‰Ú·ˆ‰‰†È˜˙Ù†ÛÂÒÈ‡

Æ‡◗➁❽➀❹➅➈��❹➀❹��➀❹�❹❼❹�➈��➆❽➈❹➂❿❘��❹�❽��❹��➂➄�➃�❻❽�➈�➁➆��˙ÂÙËÚÓ‰†¯ÙÒÓ

Æ·◗➁❽➀❹➅➈��❹➀❹��➀❹�❹❼❹�➈��➆❽➈❹➂❿❘�◗�❹��❿��❹➈❼➆➂�❾❹���❹��➂➄�❘��❽����➈�➀➀❹❿�ÂÏÒÙ˘†˙ÂÏÂ˜†¯ÙÒÓ

Æ‚ÆÌÈ¯˘Î†˙ÂÏÂ˜†¯ÙÒÓ

ÈË¯ÙÂ†‰ÁÙ˘Ó†Ì˘

∑ † „ Â Ó Ú

❏

ÈÙÏ˜·†ÌÈÚÈ·ˆÓ‰†ÏÎ–ÍÒ

◗➁❽�❻❹�❸��➂❽���➀��➃❹���❸���❹➆��v❸�➃➂❽➅�❽➈➀❘�ÂÚÈ·ˆ‰˘†ÌÈ¯ÁÂ·‰†¯ÙÒÓ†Æ≤

◗➁❽�❻❹�❸��➂❽���➀��❽➄�❸���❹➆���❹�❽❻➂❸�❽➈➀❘�ÂÚÈ·ˆ‰˘†ÌÈ¯ÁÂ·‰†¯ÙÒÓ�≥

◗❹➀�❿�❹❽❸��➀�➁��❑❑�➁❹��❘†¯ËÂ˘†˙Â„ÂÚ˙†ÌÚ†ÂÚÈ·ˆ‰˘†ÌÈ¯ËÂ˘‰†¯ÙÒÓ†Æ¥

◗❘
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‰ÓÈ˘¯†ÏÎÏ†Â˙È˘†ÌÈ¯˘Î‰†˙ÂÏÂ˜‰†˙ÂÓÎ
˙ÂÏÂ˜‰† ˙ÂÓÎ

➁❽➀❽➂��❹�➈➅�

˙ÂÈ˙Â‡
‰ÓÈ˘¯‰¯ÙÒÓ

➨
ÌÈ¯˘Î‰†˙ÂÏÂ˜‰†ÏÎ–ÍÒ†

ÈÙÏ˜·†‰Ú·ˆ‰‰†˙Â‡ˆÂ˙†≠†‰†˜¯Ù

∏ † „ Â Ó Ú

ÌÈ¯ÁÂ·‰†˙ÂÓÈ˘¯†ÈÙÏ†‰¯ÈÁ·†˙ÂÎÊ†ÈÏÚ·†Æ±

˙ÂÓÎ‰

➁❽➀❽➂��❹�➈➅�
➇❽➆➅�❽➈➀
��➂➆�ÌÈË¯Ù

ÌÈÏÂÒÙ‰†˙ÂÏÂ˜‰†ÏÎ–ÍÒ†Æ≥

ÌÈ¯˘Î‰†˙ÂÏÂ˜‰†ÏÎ–ÍÒ†Æ¥

���❷

❚����❷
�❚��❛�❷

❶�❛�❷

±

≤

≥

¥

µ

∂

∑

∏

π

±∞

±±

±≤

±≥

±¥

±µ

±∂

±∑

±∏

±π

≤∞

≤±

�➀�❹➈➂�❽➈➀�❽➈➀��➀➂➅�❹�❽❽�➀➂➅�❹❺�❸�➀➂➅

‰ÓÈ˘¯‰†ÈÂÈÎ

´††††††††††´††††††††††Ω

Ω†ÈÙÏ˜‰†˙·È˙·†ÌÈÚÈ·ˆÓ†Æ≤❽➈➀�❸���❽�➂�❹��❹❸���❹➈❼➆➂��➈➅➂
�❹❽➄❹�❽❻��❹➈❼➆➂�➀➀❹❿��➀
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π † „ Â Ó Ú

ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰†˙ÓÈ˙Á†≠†Â†˜¯Ù
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❸❷➆❹❹❸��❽❿❺➂�❽❷❽�➀➆�❾�➆➄†‰Ê†ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù†Æ∏

❝➁❹�❻❸�➀➆�❹➄���❸❽��➀❹

„È˜Ù˙‰ÈË¯ÙÂ†‰ÁÙ˘Ó†Ì˘‰ÓÈ˙Á

‰„ÚÂÂ‰†˘‡¯–·˘ÂÈ

‰„ÚÂÂ‰†˘‡¯–·˘ÂÈ†Ô‚Ò

‰„ÚÂÂ‰†¯·Á

‰„ÚÂÂ‰†¯ÈÎÊÓ

∫ÂÙ¯Âˆ��❽�❹❺�❸�❸❷➆❹❹➀���➆❹➂❸�¨‰Ê†ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÏ†Æ≥
�❸❷➆❹❹❸�������❹❽�➀��❽��❶�❽➈❹➀❽❻�➀➆�➁❽�❹�❽��______

�➁❽��❿��❹➀❹����❽➈➅��❹➄❹❽➀❶

❶�❹➀❹���➀❽➅➈���❷��➀❹�❹❼❹�➈�❽➈❷

❷�❼❹�➀�❸➆��❸��❹❷❹➆��______

❸❷�➈➄���❿��❹�➅➂➄�➁��➁❽➈❽��➂❸�➀�❹�❸❷➆❹❹❸�❽��❻�➀���❹�➆❸

❹➁❽➆❽��➂➀�➁❽❹❹➀➂�❽❼�➈�❽➈❷

❺❽➈➀���➆❽��❸���❽❿❺➂❸�➀���❽➄❹�❽❻�❸➆��❸��➈❼➆➂�______

����†➀��➁➄❹➂❽➅�➁❽�❻❹�❸�➀��➁❽❽❹❸❽❺�❽➈➀�❸��❷➆❹�❽❷❽�➀➆��❹➈❼➆➂❸��➂�❻❸��❹��➀†¨ÈÙÏ˜‰†˙„ÚÂ†˙ÂÏÂÚÙ†Æµ
❸➆���❹��❹❸➀❹��❹➄��➀�➁��❸��❹�➆➄��❹��❹�❸��➆❽��❹��❹➀❹�❸�➃❽❽➄➂�➁❽�❻❹�❸��➂❽����❹➆❽��❸��➁❽�❻❹�❸

�❽❺❿�➂❸��❹�❽❻�❸��❷➆❹�❽❷❽�➀➆�❹➄�❽➄����
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❸➆�������������������������❾❽�����‰È˙ÂÏÂÚÙ†˙‡†‰ÓÈÈÒ†‰„ÚÂÂ‰†Æ∑

∫È„È–ÏÚ†˙È¯ÂÊ‡‰†‰„ÚÂÂÏ†¯·ÚÂÈ†¯ÓÂÁ‰†Æ∂

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰†˙ÓÈ˘¯†ÌÚËÓ††††††††††††††††††††‰„ÚÂÂ·†Â„È˜Ù˙†††††††††††††††††††††††ÈË¯Ù†Ì˘†††††††††††††††††††††††‰ÁÙ˘Ó†Ì˘
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❜❹�❜��❹➄��➀�➁��❸��❺❹��❹��❷❹➅➂�➃❽❹➂➂�❸➆��❸❸��➂❹❻



קובץ	התקנות	6734,	ד'	בטבת	התשס"ט,	2008�12�31 266

❝◗�➇❽➆➅��❜�❷❹➂➆��➁❹��❿❘�†ÒÈÎ‰Ï†˘È†‰Ê†ÒÈÎÏ

�❞◗����➈���➇❽➆➅��❷❹➂➆�❽➈➀❘�❽➈➀�❸��❷➆❹�������❹❽�➀��❽��❶�❽➈❹➀❽❻�➀➆�➁❽�❹�❽�

�❞➁❽��❿��❹➀❹����❽➈➅��❹➄❹❽➀❶

❶❞�❹➀❹���➀❽➅➈���❷��➀❹�❹❼❹�➈�❽➈❷

❷❞◗❷���➈���➇❽➆➅��❷❹➂➆�❽➈➀❘��❼❹�➀�❸➆��❸��❹❷❹➆�

❸❞❷�➈➄���❿��❹�➅➂➄���❽❿❺➂❸❹�➁❽➈❽��➂❸�❽➈➀�❸��❷➆❹�❽��❻��❹�➆❸�❽➈❷

❹❑�❹�❽❻�➀�➁❽➆❽��➂➀�➁❽❹❹➀➂�❽❼�➈❑�❽➈❷

❺❑❽➈➀���➆❽��❸���❽❿❺➂�➀���❽➄❹�❽❻�❸➆��❸��➈❼➆➂

)3( במקום טופס 13 יבוא:



267קובץ	התקנות	6734,	ד'	בטבת	התשס"ט,	2008�12�31

❝◗�➇❽➆➅��❜�❷❹➂➆��➁❹��❿❘�†ÒÈÎ‰Ï†˘È†‰Ê†ÒÈÎÏ

�❞◗����➈���➇❽➆➅��❷❹➂➆�❽➈➀❘�❽➈➀�❸��❷➆❹�������❹❽�➀��❽��❶�❽➈❹➀❽❻�➀➆�➁❽�❹�❽�

�❞➁❽��❿��❹➀❹����❽➈➅��❹➄❹❽➀❶

❶❞�❹➀❹���➀❽➅➈���❷��➀❹�❹❼❹�➈�❽➈❷

❷❞◗❷���➈���➇❽➆➅��❷❹➂➆�❽➈➀❘��❼❹�➀�❸➆��❸��❹❷❹➆�

❸❞❷�➈➄���❿��❹�➅➂➄���❽❿❺➂❸❹�➁❽➈❽��➂❸�❽➈➀�❸��❷➆❹�❽��❻��❹�➆❸�❽➈❷

❹❑�❹�❽❻�➀�➁❽➆❽��➂➀�➁❽❹❹➀➂�❽❼�➈❑�❽➈❷

❺❑❽➈➀���➆❽��❸���❽❿❺➂�➀���❽➄❹�❽❻�❸➆��❸��➈❼➆➂

)3( במקום טופס 13 יבוא:

13)29)4(79(






 
  

 18

   
 

)    12( 

'     

5(  
  

4(  
 

3(  
  

 

2(  
  ),

 ,   (

1(  
  

 




 



 



 



 



 




5(4(3(2(1( 
)5�1(

'        )    (�     .

6.         _______________________________________________

7.      _________________________________________________________________

8.   �__________________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________________________

 :      
 
  

:

:

)  8'7
  (

  6')'7 (
  8')'7 (



קובץ	התקנות	6734,	ד'	בטבת	התשס"ט,	2008�12�31 268
	סודר	במח'	רשומות,	משרד	המשפטים,	והודפס	במדפיס	הממשלתי 	 ISSN 0334-7014	 	 	 המחיר	76�8	שקלים	חדשים

)4( 26 :

"26
104

    

 

 68)(    ]  [,"�1969,   :

    

       .

______________________
 
  ________ '

________________________________
      

    
  

 

            ."

 
 


 31419

י'	בכסלו	התשס"ט	)7	בדצמבר	2008(
ת ר	שטרי מאי 	 	 )חמ	3-1419(

שר	הפנים 	 	


