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תקנות הדרכונים )תיקון מס' 2(, התשע"ב-2012
	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:

בתוספת	לתקנות	הדרכונים,	התש"ם-41980	-		1�

	בטור	ג',	בכותרת,	המילים	"או	משלוח	הבקשה	בדואר"	-	יימחקו;	 )1(

יבוא	 ובסופו	 יימחקו	 בדואר"	 הבקשה	 משלוח	 "או	 המילים	 בכותרת,	 ד',	 	בטור	 )2(
")ובלבד	שהבקשה	הוגשה	בלשכת	רשות	האוכלוסין	וההגירה	בתוך	שלושה	חודשים	

ממועד	התשלום(";

	במקום	פרט	2	יבוא: )3(

טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
סכום	האגרה

טור	ג'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	בחודשים	

מרס	עד	אוקטובר

טור	ד'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	בחודשים	
נובמבר	עד	פברואר	

)ובלבד	שהבקשה	הוגשה	
בלשכת	רשות	האוכלוסין	
וההגירה	בתוך	שלושה	
חודשים	ממועד	התשלום(

בשקלים	חדשים

90"135120"2�	דרכון	לקטין

	אחרי	פרט	3	יבוא: )4(

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	

בשקלים	חדשים

עד	 	1 בפרטים	 האמור	 אף	 על	 "3א�	
3,	דרכון	לפי		תקנה	6ב	במקום	
דרכון	לפי	פרטים	1	עד	3	שתוקפו	

מעל	לשנתיים	

--פטור

דרכון	 	,1 בפרט	 האמור	 אף	 על	 3ב�	
לפי	תקנה	6ב	במקום	דרכון	לפי	
תקנה	6ב	שניתן	לתקופה	קצרה	

מחמש	שנים

-"-פטור

	במקום	פרט	5	יבוא: )5(

תיקון התוספת

__________
	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;	התשע"ב,	עמ'	536� 4
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טור	א'
השירות	המבוקש

טור	ב'
סכום	האגרה

טור	ג'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	בחודשים	

מרס	עד	אוקטובר

טור	ד'
אגרה	מוזלת	

למשלמים	באמצעות	
האינטרנט	בחודשים	
נובמבר	עד	פברואר	

)ובלבד	שהבקשה	הוגשה	
בלשכת	רשות	האוכלוסין	
וההגירה	בתוך	שלושה	
חודשים	ממועד	התשלום(

בשקלים	חדשים

90"135120"5�	תעודת	מעבר	לקטין

	אחרי	פרט	5	יבוא: )6(

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

בשקלים	חדשים

	4 בפרטים	 האמור	 אף	 על	 	"5א�	
	תקנה	 ו–5,	תעודת	מעבר	לפי	
לפי	 מעבר	 תעודת	 במקום	 6ב	
לפני	 שהונפקה	 ו–5	 	4 פרטים	

פחות	משלוש	שנים	

--פטור

ו–5,	 	4 בפרטים	 האמור	 אף	 על	 5ב�	
6ב	 תקנה	 לפי	 מעבר	 תעודת	
במקום	תעודת	מעבר	לפי	תקנה	
אגרה	 בעדה	 שולמה	 אשר	 6ב	

לפי	פרטים	4	ו–5	

-"-פטור

	אחרי	פרט	11	יבוא: )7(

6ב	 תקנה	 לפי	 נסיעה	 מסמך	 	�12"
במקום	מסמך	נסיעה	לפי	תקנה	
מהפרטים	 בפרט	 שינוי	 עקב	 6ב	

האמורים	בתקנה	5)א(

-"-פטור

תחילתה	של	תקנה	1)1(,	)2(,	)3(	ו–)5(	ביום	ז'	באדר	התשע"ב	)1	במרס	2012(�)א(2�

תחילתה	של	תקנה	1)4(,	)6(	ו–)7(	ביום	ז'	בשבט	התשע"ב	)31	בינואר	2012(�)ב(

ז'	בשבט	התשע"ב	)31	בינואר	2012(
ישי 	 הו 									אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-692(

שר	הפנים 	 	

תקנות הדרכונים )תיקון מס' 3(, התשע"ב-2012 	

	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:

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
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	בתקנה	8	לתקנות	הדרכונים,	התש"ם-41980	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	- �1
	בתקנת	משנה	)א(	- )1(

	אחרי	פסקה	)1(	יבוא: )א(

	בעד	שירות	מהשירותים	המפורטים	בתוספת	לשם	יציאה	מישראל	 ")1א(
לצורך	טיפול	רפואי	דחוף	או	לצורך	הומניטרי	מיוחד	אחר";

	אחרי	פסקה	)3(	יבוא: )ב(

	בעד	מסמך	נסיעה	שהוצא	לאדם	שניתן	עליו	צו	הסגרה	על	פי	חוק	 ")3א(
ההסגרה,	התשי"ד-51954;";

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"בפרט	8"	יבוא		"בפרטים	10	ו–11"� )2(

	בתוספת	לתקנות	העיקריות	- �2
	במקום	פרטים	10	ו–11	יבוא: )1(

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

בשקלים	חדשים

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

הושמד,	הושחת	או	שונה	-	
	כשמסמך	הנסיעה	הקודם	 )א(

היה	דרכון	או	תעודת	מעבר	
לפי	סעיף	2)ב()1(	לחוק

	תוספת	של
	270

--

	כשמסמך	הנסיעה	הקודם	 )ב(
סעיף	 לפי	 מעבר	 תעודת	 היה	

2)ב()2(	לחוק	

	תוספת	של
	135

--

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

הושמד,	הושחת	או	שונה	-	
	כשמסמך	הנסיעה	הקודם	 )א(
מעבר	 תעודת	 או	 דרכון	 היה	

לפי	סעיף	2)ב()1(	לחוק	

	תוספת	של
	135

--

	כשמסמך	הנסיעה	הקודם	 )ב(
סעיף	 לפי	 מעבר	 תעודת	 היה	

2)ב()2(	לחוק	

	תוספת	של
135

-"-

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	ח'	בשבט	התשע"ב	)1	בפברואר	2012(� �3
ז'	בשבט	התשע"ב	)31	בינואר	2012(

ישי 	 הו 							אלי 	 	 	 	 	 )חמ	3-692(
שר	הפנים 	 	

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

		ק"ת	התש"ם,	עמ'	1510;	התשע"ב,	עמ'	536	ועמ'	728� 4

		ס"ח	התשי"ד,	עמ'	174� 5

תיקון התוספת

תיקון תקנה 8

תחילה




