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הודעת הכניסה לישראל, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	24א)ה(	לתקנות	הכניסה	לישראל,	התשל"ד-11974	)להלן	-	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

בחודש	 שפורסם	 המדד	 לעומת	 	,2009 אוקטובר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 עליית	 עקב	 	�1
אוקטובר	2008,	יהיה	נוסח	חלק	א'	שבתוספת	לתקנות,	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	

בינואר	2010(,	כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות	המבוקש
טור	א'

האגרה	בשקלים	חדשים
טור	ב'

האגרה	בדולרים

	אשרה	ורישיון	לישיבת	ארעי	מכל	 �1
הסוגים	למעט	מסוג	א/1

16525

	אשרה	ורישיון	לישיבת	מעבר �28017

	אשרה	ורישיון	לישיבת	ביקור	 �3
מסוג	ב/1

16525

	אשרה	ורישיון	לישיבת	ביקור	 �4
מסוג	ב/2	כשהמבקש	איננו	

בעל	דרכון	של	אחת	המדינות	
המפורטות	בסעיף	2	לחלק	ב'

8017

	אשרה	ורישיון	לישיבת	ביקור	 �5
מסוג	ב/3	או	ב/4

8017

	אשרה	ורישיון	לישיבת	קבע 655	ובעת	קבלת	6�
רישיון	הקבע	80	
שקלים	חדשים	
נוספים	לכל	נפש	
הכלולה	ברישיון

100	ובעת	קבלת	
רישיון	הקבע	13	

דולרים	נוספים	לכל	
נפש	הכלולה	ברישיון

	אשרה	ורישיון	לישיבת	קבע	 6א�
לבן	זוגו	של	בעל	אשרה	ורישיון	

	לישיבת	קבע	לפי
סעיף	2)א()4(	לחוק,	שתשולם	

בשני	תשלומים:

2,615

	במועד	הגשת	הבקשה )1(1,490

	במועד	קבלת	אשרה	ורישיון )2(1,125

אין	בהוראות	פרט	זה	כדי		
לגרוע	מכל	אגרה	שתידרש	

לפי	תקנות		אלה	בפרק	הזמן	
שבין	המועדים	האמורים�

	אשרת	חוזר �78017

הגדלת	סכומי	
אגרות

__________
		ק"ת	התשל"ד,	עמ'	1517;	התש"ן,	עמ'	464;	התשס"ט,	עמ'	506� 1
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השירות	המבוקש
טור	א'

האגרה	בשקלים	חדשים
טור	ב'

האגרה	בדולרים

	החלפת	רישיון	הישיבה	- �8

	מסוג	כלשהו	ברישיון	לישיבת	 )1(
קבע

655	ובעת	קבלת	
רישיון	הקבע	80	
שקלים	חדשים	
נוספים	לכל	נפש	
הכלולה	ברישיון

100	ובעת	קבלת	
רישיון	הקבע	13	

דולרים	נוספים	לכל	
נפש	הכלולה	ברישיון

	מסוג	ב/2	לרישיון	מסוג	ב/4 )2(8017

	כל	החלפת	רישיון	אחרת )3(16525

	הארכת	רישיון	ישיבה	מכל	 �9
הסוגים

165	בעד	כל	תקופת	
הארכה

25	בעד	כל	תקופת	
הארכה

	אשרת	כניסה	או	אשרת	חוזר	 �10
הניתנת	בתחנת	גבול	והמבקש	

איננו	בעל	דרכון	של	אחת	
מהמדינות	המפורטות	בתקנה	

3)2(,	תוספת	של

24540

	בוטל� �11

	אשרת	כניסה	קבוצתית	מסוג	ב/2	 �12
ל–10	נפשות	ומעלה

80	בתוספת	35	שקלים	
חדשים	לכל	נפש

17	בתוספת	5	דולרים	
לכל	נפש

	מסמך	לפי	תקנה	8,	פרט	למסמך	 �13
כאמור	הניתן	עם	אשרת	עולה	או	

עם	אשרה	לישיבת	ארעי	מסוג	
א/1

16525

	מסמך	לפי	תקנה	8	הניתן	במקום	 �14
מסמך	כאמור	שאבד,	נגנב	או	

הושחת

245"40

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ן מו מי גבריאל	 	 	 )חמ	3-600(

המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים 	 	

הודעת האזרחות, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	9ב)ה(	לתקנות	האזרחות,	התשכ"ט-11968	)להלן	-	התקנות(,	 	
אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	אוקטובר	12009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	אוקטובר	 	�1
2008,	יהיה	נוסח	התוספת	לתקנות,	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כלהלן:

__________
		ק"ת	התשכ"ט,	עמ'	19;	התש"ן,	עמ'	462;	התשס"ט,	עמ'	399	ועמ'	482� 1

הגדלת	סכומי	
אגרות
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"תוספת
)תקנה	9(

השירות	המבוקש

טור	א'
האגרה	בשקלים	

חדשים
טור	ב'

האגרה	בדולרים

	תעודה	המעידה	על	אזרחות	ישראלית �18017

	אישור	או	תעודה	המעידה	על	אי	הקניית	אזרחות	ישראלית �28017

אזרח	 להיות	 אי–רצון	 על	 הצהרה	 מסירת	 על	 	אישור	 �3
ישראלי,	למעט	אישור	ראשון

8017

	ויתור	על	אזרחות	ישראלית �433050

	בקשה	להתאזרחות �516525

	התאזרחות	לפי	סעיף	7	לחוק,	לבן	זוגו	של	אזרח	ישראלי	 5א�
או	של	מי	שיבקש	להתאזרח	ונתקיימו	בו	התנאים	שבסעיף	

5)א(	לחוק	או	הפטור	מהם,	שתשולם	בשני	תשלומים:

1,490

	במועד	הגשת	הבקשה )1(845

	במועד	קבלת	אזרחות	ישראלית )2(645

אין	בהוראות	פרט	זה	כדי	לגרוע	מכל	אגרה	שתידרש	בפרק	
הזמן	שבין	המועדים	האמורים,	לפי	תקנות	הכניסה	לישראל,	

התשל"ד-1974�"

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ן מו מי גבריאל	 	 	 )חמ	3-649(

המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים 	 	

הודעת השמות, התש"ע-2009

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	7א)ד(	לתקנות	השמות,	התשל"ה-11975	)להלן	-	התקנות(,	 	
אני	מודיע	לאמור:

בחודש	 שפורסם	 המדד	 לעומת	 	,2009 אוקטובר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 עליית	 עקב	 	�1
אוקטובר	2008,	יהיה	נוסח	התוספת	לתקנות,	החל	ביום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	

2010(,	כלהלן:

"תוספת

)תקנה	7(

טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים

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

105

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

הודעה	ראשונה	לאחר	שינוי	המצב	האישי פטורא�	

__________
		ק"ת	התשל"ה,	עמ'	713;	התשס"ט,	עמ'	246	ועמ'	483� 1

הגדלת	סכומי	
אגרות
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טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים

כל	הודעה	נוספת 105ב�	
תעודת	שינוי	שם/בחירת	שם	משפחה	- 	�3

תעודה	ראשונה	מיד	עם	השינוי פטורא�	
כל	תעודה	נוספת 15"ב�	

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ן מו מי גבריאל	 	 	 )חמ	3-883(

המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים 	 	

הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( 
)אגרות(, התש"ע-2009

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2008,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	השלישית	לתקנות,	ונוסחה	מיום	ט"ו	בטבת	

התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת שלישית
)תקנה	17(

בתוספת	זו,	"משכנתה"	-	משכנתה	על	כלי	שיט�	

אלה	האגרות	שיש	לשלמן	בעד	רישום	בפנקס	הרישום:	 	�1

שטר	משכנתה	-	765	שקלים	חדשים;	 	)1(

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

פדיונן	-	765	שקלים	חדשים;	

שטר	העברת	משכנתה	או	חישוב	תסובתה	-	765	שקלים	חדשים;	 	)3(

שטר	תיקון	משכנתה	-	765	שקלים	חדשים;	 	)4(

שטר	הגדלת	משכנתה	-	765	שקלים	חדשים�	 	)5(

	בעד	עותק	מאושר	בידי	הרשם	או	הנציג,	של	כל	אחד	מהשטרות	המפורטים )1( 	�2	
בסעיף	1	לעיל	שנחתם	לפני	הרשם	או	הנציג	תשולם	אגרה	של	387	שקלים	חדשים,	

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

	בעד	אישור	העתק	מכל	שטר	מהשטרות	המפורטים	בסעיף	1	לעיל	תשולם	 )2(
אגרה	של	387	שקלים	חדשים�	

	בעד	עיון	בפנקס	הרישום	תשולם	אגרה	של	120	שקלים	חדשים�" )3(

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-815(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
ק"ת	התשס"ב,	עמ'	396;	התשס"ט,	עמ'	304� 	1

עדכון	סכומים
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הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התש"ע-2009

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2008,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	התשיעית	לתקנות,	ונוסחה	מיום	ט"ו	בטבת	

התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת תשיעית
)תקנות	80	ו–81(

טור	א'
השירות

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים

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

תעודת	הסמכה	

1,997

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

1,418

תעודות	 ומתן	 דירוגים	 של	 הסמכה	 לדרגת	 	בחינות	 )3(
הסמכה

501

	בחינה	חלקית	או	חוזרת	או	בחינה		בעל–פה:	 )4(

	בחינות	כמצוין	בפרט	)1( א�

	בחינות	כמצוין	בפרט	)2( ב�

	בחינות	כמצוין	בפרט	)3( ג�

1,007

705

251

	בחינה	לסיראי	הצלה	מוסמך	ומתן	אישור	על	כך )5(270

	מתן	היתר	שירות	או	בחינה	להיתר	שירות	 )6(379

	מתן	פנקס	ימאי	)קבוע	או	זמני( )7(124

	העברת	פיקוד	על	אניה )8(124

	ערעור	לפני	בית	הדין	המשמעתי )9(101

	ערעור	לפני	ועדת	ערר	רפואית )10(421

	אישור	רשימת	צוות	לפי	תקנה	50)א( )11(662

	עיון	בתיק	אישי	של	ימאי	וקבלת	העתק	ממסמכים	שבו )12(�"53

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

לא	נבחן	בבחינה	שלגביה	שילם	את	האגרה�"

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-726(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשס"ב,	עמ'	500;	התשס"ט,	עמ'	304� 	1
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 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(,
התש"ע-2009

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
התש"ע בטבת	 ט"ו	 מיום	 ונוסחה	 לתקנות	 בתוספת	 הנקובים	 הסכומים	 ישתנו	 	,2008	

)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת
)תקנה	17(

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

האגרה	בשקלים	חדשים

כשתפוסת	כלי	השיט	בטונות	ברוטו:	

174עד	99

601מ–100	עד	499

3,666מ–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	91	שקלים	חדשים�	 	�3

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

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-815(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	1046;	התשס"ט,	עמ'	305� 	1

הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התש"ע-2009

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
2008,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	הראשונה	לתקנות	ונוסחה	מיום	ט"ו	בטבת	

התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:

__________
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	751;	התשס"ט,	עמ'	306� 	1

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים
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"תוספת ראשונה 
)תקנה	29(	

טור	א'
השירות

טור	ב'
האגרה	בשקלים	חדשים

בעד	-

98מתן	תעודת	משיט	קבועה	או	חידושה

167בחינה	עיונית	למשיט	אופנוע	ים

281בחינה	מעשית	למשיט	אופנוע	ים

167בחינה	עיונית	למשיט	סירת	מנוע	עוצמה	א'	או	ב'

281בחינה	מעשית	למשיט	סירת	מנוע	עוצמה	א'

281בחינה	מעשית	למשיט	סירת	מנוע	עוצמה	ב'

167בחינה	עיונית	למשיט	סירת	נוסעים	בשכר

269בחינה	עיונית	למשיט	ספינה

468בחינה	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

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

בחינה	עיונית	חלקית	חוזרת	למשיט	ספינה	)לכל	
יחידת	מבחן(

167

269

468

392

517

167

468

167

269

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

מחצית	סכום	
הבחינה

79"הגשת	ערר	על	בחינה	עיונית

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-588(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התש"ע-2009

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

__________
ק"ת	התשכ"ב,	עמ'	2455;	התשס"ט,	עמ'	307� 	1
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עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
ונוסחה	מיום	ט"ו	בטבת	 2008,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתוספת	השישית	לתקנות,	

התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"תוספת שישית 
)תקנה	38(

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

האגרה	בשקלים	חדשיםתיאור	כלי	השיט

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

820

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

1,332

בעד	רישום	העברת	הבעלות	בכלי	השיט	ומתן	תעודת	רישום	תשולם	אגרה	 	�2
של	438	שקלים	חדשים�	

כשיר	 שאינו	 למי	 העברתו	 עקב	 הרישום	 מפנקס	 שיט	 כלי	 מחיקת	 בעד	 	�3
להירשם	כבעליו	במירשם	הישראלי,	תשולם	אגרה	של	438	שקלים	חדשים;	

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

בעד	שינוי	השם	של	כלי	השיט	בפנקס	רישום	תשולם	אגרה	בסך	438	שקלים	 	�4
חדשים�	

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

בסך	438	שקלים	חדשים�	

בעד	תעודת	רישום	חדשה	אם	חל	שינוי	במבנה	כלי	השיט	תשולם	אגרה	 	�6
בסך	438	שקלים	חדשים�	

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

השיט	כאמור,	תשולם	אגרה	בסך	438	שקלים	חדשים�	

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

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-816(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התש"ע-2009

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

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התש"ך,	עמ'	1955;	התשס"ט,	עמ'	308� 	1
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עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
התש"ע בטבת	 ט"ו	 מיום	 ונוסחה	 לתקנות	 	1 בתקנה	 הנקובים	 הסכומים	 ישתנו	 	,2008	

)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

"אגרות	בעד	
שירותים

בעד	כל	אחד	מן	השירותים	המפורטים	להלן	תשלום	אגרה	בסך	 	�1
105	שקלים	חדשים:	

	מתן	יומן	רדיו	-	טלפון;	 )1(
	מתן	יומן	רדיו	-	טלגרף�" )2(

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2008(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-137(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התש"ע-2009

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
התש"ע בטבת	 ט"ו	 מיום	 ונוסחה	 לתקנות	 	7 בתקנה	 הנקובים	 הסכומים	 ישתנו	 	,2008	

)1	בינואר	2010(,	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

5

12

14

14

22

שנה

941לרכב	פרטי

796לבעל	ספינה

319"לדייג

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-137(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	ק"ת	התשט"ז,	עמ'	1189;	התשס"ט,	עמ'	309� 1

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים



309קובץ	התקנות	6840,	ז'	בטבת	התש"ע,	2009�12�24

הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התש"ע-2009

	לפי	תקנה	25	לתקנות	הנמלים	)יומן	רשמי	לכלי	שיט(,	התשי"ז-11957	)להלן	-	התקנות(,	 	
נמסרת	בזה	הודעה	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
	2008,	ישתנו	הסכומים	הנקובים	בתקנה	25)א(	לתקנות,	ונוסחה	מיום	ט"ו	בטבת	התש"ע

)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

	עם	מסירת	יומן	רשמי	לקברניט	אניה	תשולם	אגרה	של	91	שקלים	חדשים�	 )1( ")א(	

	עם	מסירת	יומן	רשמי	לקברניט	ספינה	תשולם	אגרה	של	91	שקלים	חדשים�" )2(	

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-2050(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	

__________
	ק"ת	התשי"ז,	עמ'	1630;	התשס"ט,	עמ'	309� 1

הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התש"ע-2009

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

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	2009	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	נובמבר	 	�1
בתוספת	החמש	עשרה	 	16 עד	 ו–7	 	5 	,4 	,2 בסעיפים	 הנקובים	 הסכומים	 ישתנו	 	,2008

לתקנות,	ונוסחם	מיום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כמפורט	להלן:	

	בעד	בדיקה	חוזרת	של	סירה,	ספינה	גוררת	או	ארבה	תשולם	אגרה	בסך	173	 	)א( �2"
שקלים	חדשים�

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

	בעד	בדיקה	כללית	של	אניה	תשולם	אגרה	כדלקמן:	 �4"

תפוסת	האניה
האגרה	בשקלים	חדשים)בטון	ברוטו(

1,160עד	499

2,285מ–500	עד	1,599	

7,231מ–1,600	ומעלה

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

האגרה	בשקלים	חדשים

	בדיקה	כללית	של	סירה	או	ספינה )א(

	אגרה	בסיסית �1237

קילווט	 	6 מנוע,	מעל	 קילווט	עוצמת	 	לכל	 �2
4תוספת	של

עדכון	סכומים

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשמ"ג,	עמ'	387;	התשס"ט,	עמ'	310� 	1
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האגרה	בשקלים	חדשים

	לכל	אדם	שכלי	השיט	רשאי	להסיע	מעל		2,	 �3
4תוספת	של	

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

	בדיקה	כללית	של	גוררת	-	 )ב(

	 	אגרה	בסיסית �1467

	לכל	קילווט	עוצמת	מנוע,	תוספת	של �24

	בדיקה	כללית	של	ארבה	- )ג(

	אגרה	בסיסית �1237

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

	11

	אם	היא	ארבה	שומטת,	תוספת	של �354

	אם	היא	חפרת,	תוספת	של						 �4"54

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

האגרה	בשקלים	חדשים

1,118במחלקת	סיפון

	 	 	 	 	 במחלקת	מכונה

	 	 	 	 	 	 במחלקת	רדיו

בנושא	סניטציה,	ארון	תרופות	ציוד	רפואי

באוטומציה

1,118

1,118

1,118

1,118

	בעד	בדיקה	חלקית	באניה	בהתאם	לאמנה	תשולם	האגרה	של	בדיקה	כללית	 )ב(
לפי	התפוסה�	

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

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

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

	בעד	מתן	תעודות	תשולם	האגרה	כדלקמן:	 	)א( �10

האגרה	בשקלים	חדשים

174רישיון	שיט	בגמר	רישום	או	העברת	בעלות

174רישיון	שיט	וחידוש	רישיון

174הארכת	רישיון	שיט

174תעודות	בהתאם	לאמנה	או	לאמנה	לקווי		טעינה
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האגרה	בשקלים	חדשים

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

174

174סימון	תו	קיבולת

	פטורים	מאגרה	- )ב(

	רישיון	שיט	זמני;	 )1(

	תעודת	פטור	מאגרה	לאגודה	ימית;	 )2(

	תעודת	פטור	מחובת	ביטוח	סיכוני	צד	שלישי�	 )3(

אלה,	 לתקנות	 השלישי	 והפרק	 	17 תקנה	 פי	 על	 טעינה	 היתר	 קבלת	 	בעד	 	)א( �11
תשולם	אגרה	של	392	שקלים	חדשים�	

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

סכום	בשקלים	חדשיםטון	מטען

558עד	499

774מ–500	עד	1,499	

1,588מ–1,500	ומעלה

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

סכום	בשקלים	חדשיםמהות	הבדיקה	והאישור

3,098מפרטים	טכניים	של	אניה

1,898מפרטים	טכניים	של	כלי	שיט	שאינו	אניה

154שרטוטים	בודדים,	לכל	אחד

3,098ספר	יציבות	של	אניה

1,898חישובי	יציבות	של	כלי	שיט	שאינו	אניה

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

	בעד	קביעת	קווי	טעינה	בכלי	השיט	שאינו	אניה													1,041 �13

	בעד	בדיקה	ואישור	של	דגם,	אבזר	או	אמצעי	הצלה								820 �14

	בעד	החתמת	האישור	או	האבזר	או	אמצעי	הצלה �15

392																																				 								לכל	100	יחידות	או	חלק	מהן		

	בעד	כל	בדיקה	חוזרת	לכלי	שיט	לפי	הפרק �16
"5,418	 									 	 																											 	 								החמישי	א'	לתקנות

כ'	בכסלו	התש"ע	)7	בדצמבר	2009(
ות נ ג יעקב	 	 	 )חמ	3-610(

המנהל	הכללי	של	משרד	התחבורה 	 	
והבטיחות	בדרכים 	 	
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הודעת החברות )אגרות(, התש"ע-2009

- )להלן	 התשס"א-12001	 )אגרות(,	 החברות	 לתקנות	 6)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	העליה	במדד	המחירים	לצרכן	יהיה	נוסח	התוספת	לתקנות	החל	ביום	ט"ו	בטבת	 	�1
התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כדלקמן:

"תוספת

בשקלים	חדשים
בעד	-

	רישום	חברה �12,435
	עיון	- �2

45בתיק	החברה

45במרשם	החברות,	לכל	חברה

45בפנקס	השעבודים,	לכל	חברה

	קבלת	מידע	באמצעות	המחשב,	לכל	חברה	- �3

45עד	5	עמודי	מחשב

2לכל	עמוד	נוסף

	אימות,	לכל	עמוד �42
	צילום,	לכל	עמוד �52

	אישור	צילום,	לכל	עמוד �62
מען,	תאריך	 רישום,	 לפי	מספרי	 ערוך	 חברות,	 על	 מידע	 	תמצית	 �7
לכל	 חברה,	 של	 אחר	 מזהה	 פרט	 או	 בשם	 מפתח	 מילת	 רישום,	

חברה

6

	הגשת	הצעת	מיזוג,	לכל	חברה	מתמזגת �82,435
	אגרה	שנתית �91,386

	אגרה	שנתית	מופחתת �10"1,043

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-1088(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	
__________

	ק"ת	התשס"א,	עמ'	230;	התשס"ט,	עמ'	323� 1

הודעת העמותות )אגרות(, התש"ע―2008

	- )להלן	 התשנ"ח-11998	 )אגרות(,	 העמותות	 לתקנות	 3)ה(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	מדד	המחירים	לצרכן	יהיה	נוסח	התוספת	לתקנות	החל	ביום	ט"ו	בטבת	 	�1
התש"ע	)1	בינואר	2010(,	כמפורט	להלן:

הגדלת	הסכומים

עדכון	סכומים

__________
ק"ת	התשנ"ח,	עמ'	974;	התשס"ט,	עמ'	99;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	1579� 	1
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"תוספת
)תקנה	2(

האגרה	בשקלים	חדשים

	בקשה	לרישום	- �1
	בעד	הגשת	בקשה	לרישום	עמותה	לפי	סעיף	2	לחוק,	 )א(

809לא	כולל	דמי	פרסום	ברשומות
כעמותה,	 קיימת	 אגודה	 לרישום	 בקשה	 הגשת	 	בעד	 )ב(

809לפי	סעיף	60	לחוק,	לא	כולל	דמי	פרסום	ברשומות
	בעד	הגשת	בקשה	לרישום	עמותה	לפי	סעיף	2	לחוק	 )ג(
או	בעד	הגשת	בקשה	לרישום	אגודה	קיימת	כעמותה,	
תצהיר	 לבקשה	 מצורף	 כאשר	 לחוק,	 	60 סעיף	 לפי	
חתום	בידי	כל	המייסדים	או	כל	חברי	ועד	האגודה	כי	

נתמלאו	כל	התנאים	האלה:
	התקציב	השנתי	של	העמותה	לא	יעלה	על	סך	של	 )1(

300,000	שקלים	חדשים;
	העמותה	לא	תשלם	שכר	בכל	צורה	שהיא	לרבות	 )2(
פרט	 ניהול	 דמי	 או	 תרומות	 גביית	 דמי	 משכורת,	
ביצוע	 לצורך	 מקצוע	 לבעל	 המשולם	 לשכר	

404הפעולות	הנדרשות	על	פי	הדין
	אגרה	שנתית	לגבי	כל	שנה	שלאחר	שנת	הרישום	- �2

	אם	שולמה	האגרה	השנתית	עד	לסוף	חודש	מרס 1,213)א(
סוף	 ולפני	 מרס	 חודש	 סוף	 לאחר	 האגרה	 שולמה	 	אם	 )ב(

1,483אותה	שנה
	אם	שולמה	האגרה	לאחר	סוף	אותה	שנה לפי	שיעור	האגרה	)ג(

המשתלמת	לאחר	סוף	
חודש	מרס	של	שנת	

התשלום	בפועל
סך	של	 על	 עולה	 איננו	 	עמותה	שתקציבה	השנתי	 )1(	 )ד(

300,000	שקלים	חדשים;
	עמותה	שאיננה	משלמת	שכר	בכל	צורה	שהיא	 )2(
דמי	 או	 תרומות	 גביית	 דמי	 משכורת,	 לרבות	
ניהול	פרט	לשכר	המשולם	לבעל	מקצוע	לצורך	
הכספי	 הדוח	 והגשת	 העמותה	 חשבונות	 ניהול	
העמותה	 על	 המוטלות	 פעולות	 וביצוע	 השנתי	

על	פי	כל	דין;
	כאשר	יושב	ראש	העמותה	וחבר	ועד	נוסף	הגישו	 )3(

פטורתצהיר	לאימות	עובדות	אלה;
	אגרות	שונות	בעד	שירותי	הרשם	- �3

בהתאם	 שהוגשו	 במסמכים	 או	 העמותה	 בתיק	 	עיון	 )א(
28לסעיף	39)ב(	לחוק,	לגבי	כל	עמותה

	עיון	בפנקס	העמותות	לגבי	כל	עמותה 15)ב(
	קבלת	מידע	באמצעות	המחשב	- )ג(

15עד	שני	עמודים,	לכל	עמוד
8לכל	עמוד	נוסף
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האגרה	בשקלים	חדשים

	מתן	אישור	לקיומם	של	מסמכים,	שמקורם	מצוי	בתיקי	 )ד(
8העמותות,	לגבי	כל	עמוד

	צילום	לכל	עמוד 1)ה(
	אישור	צילום	המצוי	בתיק	העמותה,	לכל	עמוד 8")ו(

ד'	בטבת	התש"ע	)21	בדצמבר	2009(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-1389(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

הודעת החברות )שינויים בשכר כונסי נכסים ומפרקים(, התש"ע-2009

נכסים	 כונסי	 מינוי	 בדבר	 )כללים	 החברות	 לתקנות	 15)ד(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ומפרקים	ושכרם(,	התשמ"א-11981	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	העליה	במדד	המחירים	לצרכן,	נוסח	תקנות	7)א(,	8)א(	ו–9א	לתקנות,	החל	ביום	ט"ו	 	�1
בטבת	התש"ע	)1	בינואר	2010(,	הוא	כדלקמן:

	לבעל	תפקיד	ייקבע	לא	יותר	מאשר	פעם	בשלושה	חודשים,	7�"שכר	ניהול )א(
במזומנים	 שנתקבלו	 הכנסה	 מתקבולי	 באחוזים	 ניהול	 שכר	

בתקופה	שבעדה	הוא	נקבע,	כמפורט	להלן:
	לגבי	427,792	השקלים	החדשים	הראשונים	-	5%; )1(

	לגבי	886,139	שקלים	חדשים	נוספים	-	4%; )2(
	לגבי	1,772,278	שקלים	חדשים	נוספים	-	3%; )3(
	לגבי	2,658,417	שקלים	חדשים	נוספים	-	2%; )4(
	לגבי	5,316,834	שקלים	חדשים	נוספים	-	1%; )5(

	לגבי	17,722,780	שקלים	חדשים	נוספים	-	5%�0; )6(
	לגבי	כל	שקל	חדש	נוסף	-	2%�0"� )7(

מתקבולי	8�"שכר	מימוש באחוזים	 מימוש	 שכר	 ייקבע	 תפקיד	 	לבעל	 )א(
מימוש,	כמפורט	להלן,	למעט	ממזומנים	שהיו	בידי	החברה	או	
שעמדו	לזכותה	ביום	תחילת	עבודתו	בפועל	של	בעל	התפקיד,	
ולמעט	הכספים	שהועברו	לבעל	התפקיד	מכונס	נכסים	או	מפרק	

אחר:
	לגבי	61,113	השקלים	החדשים	הראשונים	-	20%; )1(

	לגבי	611,130	שקלים	חדשים	נוספים	-	10%; )2(
	לגבי	3,055,649	שקלים	חדשים	נוספים	-	5%; )3(

	לגבי	כל	שקל	חדש	נוסף	-	1%"� )4(
"בדיקת	תביעות	
חוב	של	עובדים

לבעל	תפקיד	ישולם	שכר	בסכום	של	246	שקלים	חדשים	בעד	9א�
תביעת	חוב	של	עובד	שהוגשה	לו	לפי	סעיף	189	לחוק	הביטוח	

הלאומי	]נוסח	משולב[,	התשנ"ה-1995"�

ג'	בטבת	התש"ע	)20	בדצמבר	2009(
שלמה	שחר 	 	 )חמ	3-1496(

הכונס	הרשמי 	 	
__________

	ק"ת	התשמ"א,	עמ'	646;	התשס"א,	עמ'	131;	התשס"ט,	עמ'	480� 1

העלאת	סכומי	
בסיס	לחישוב




