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תקנות הביטוח הלאומי )סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה 
בשיעור מלא( )הוראת שעה(, התשע"ה-2015

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  173)א()1א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
העבודה  ועדת  ובאישור  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  שר  בהסכמת  התשנ"ה-11995, 

הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שעד יום כ"ה בתמוז התשע"ו )31 ביולי 2015(, יראו כאילו בתקנה 1 לתקנות 1 
מלא(,  בשיעור  אבטלה  דמי  ישולמו  שבהם  מקצועית  הכשרה  )סוגי  הלאומי  הביטוח 

התשס"ט-22009, אחרי פסקה )11( יבוא:

")12( ייעוץ תיירות ונסיעות;

)13( ארגון תיירות נכנסת;

)14( הוראת דרך;

)15( נהיגת תיירות;

מלצרות  ואפיה,  קונדיטוריה  טבחות,  למלונאות:  קולינריה  זה  ובכלל  )16( מלונאות 
ומוזגות, ניהול משק, פקידות קבלה, ניהול דרג הביניים, אחזקה ועדכון טכנולוגי" 

תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן )להלן - יום התחילה( והן יחולו על מי שהחל 2 
בהכשרה מקצועית לפי תקנות אלה מיום התחילה ואילך 

י"ט בכסלו התשע"ה )11 בדצמבר 2014(
ט נ ב י  תל פ נ )חמ 3-3905(  

שר הכלכלה   
__________

1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' 826 

2 ק"ת התשס"ט, עמ' 803 

הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 12)ה( לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-11997 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום  לתקנות  12)א(  תקנה  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1
2015(, כדלקמן:

")א( אלה האגרות שישולמו:

בשקלים חדשיםבעד -

499)1( בחינה ראשונה או חוזרת

973)2( אגרה חד–פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס

487" )3( אגרה שנתית לחידוש רישיון

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2758-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשנ"ז, עמ' 1078; התשס"ג, עמ' 122; התשע"ד, עמ' 344   1

תיקון תקנה 1

תחילה ותחולה

שינוי סכומים
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הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון(, התשע"ה-2015 

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג2( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )אגרות רישיון(, 
התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בינואר   1( התשע"ה  בטבת  י'  מיום  לתקנות  2)א(  תקנה  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1
2015(, כדלקמן:

")א( בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד–פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

11,048  רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק

22,626  רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק

32,626  רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 

 4  רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה,
      לפי סעיף 18)א( לחוק

2,626

129" 5  רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1172-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשל"ג, עמ' 1540; התשע"א, עמ' 1093; התשע"ד, עמ' 344   1

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשע"ה-2015
התשל"ז-11977  נוטריון(,  )אגרות  הנוטריונים  לתקנות  3)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

)להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בטבת  י'  מיום  לתקנות  ו–2   1 תקנות  נוסח  יהיה  לצרכן,  המחירים  במדד  השינוי  עקב    1
התשע"ה )1 בינואר 2015(, כדלקמן:

1  האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 "אגרת רישיון
לחוק, היא 1,032 שקלים חדשים 

2  )א( האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6)א( אגרה שנתית
לחוק היא בסכום של 1,032 שקלים חדשים 

)ב( בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר, ישלם 
שליש האגרה השנתית "

כ"ה בכסלו התשע"ה )17 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-662-ת1(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשל"ז, עמ' 1741; התשע"א, עמ' 1092; התשע"ד, עמ' 467   1

שינוי סכומים

שינוי סכומים
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הודעת החברות )אגרות(, התשע"ה-2015
 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(,    1
כדלקמן:

"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,638רישום חברה1 

876רישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2 

48בתיק החברה

11בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 
עמודי מחשב

48

רשם  בלשכת  החברה,  מנסח  נוספים  עמודים  הדפסת 
החברות, לכל עמוד

2

בדואר
בלשכת רשם 

החברות

6469קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק3 

כדי  מאחד  יותר  נדרש  )אם  נוסף   )CD( תקליטור  לכל 
להכיל את כל תיקי החברה(

2128

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת 
התאגדות משוחזרת

11

4אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד4 

2צילום או הדפסה, לכל עמוד5 

ממנו 6  העתק  או  שהמסמך  מסמך,  העתק  לגבי  אישור 
מצוי בתיק החברה, לכל עמוד

4

בשקלים חדשים

)נמחקה(7 

2,638הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת8 

הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל 8א 
חברה מתמזגת

876

1,502אגרה שנתית9 

1,130"אגרה שנתית מופחתת10 

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1088-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"ד, עמ' 472 
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הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ה―2015
 - )להלן  התשנ"ח-11998  )אגרות(,  העמותות  לתקנות  3)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(,    1
כמפורט להלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

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

876לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

876לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
)ג( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק 
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:
)1( התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 

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

438הפעולות הנדרשות על פי הדין
2  אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,314)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

1,607אותה שנה

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

של  סך  על  עולה  איננו  השנתי  שתקציבה  )ד( )1( עמותה 
300,000 שקלים חדשים 

)2( עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא 
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 
)3( כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו 

פטורתצהיר לאימות עובדות אלה

שינוי סכומים

__________
1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"א, עמ' 124; התשע"ד, עמ' 473 
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האגרה בשקלים חדשים

לכל  לחוק,  ד2  בפרק  כמשמעותה  מיזוג  הצעת  2א  הגשת 
עמותה מתמזגת

876

3  אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

בהתאם  שהוגשו  במסמכים  או  העמותה  בתיק  )א( עיון 
31לסעיף 39)ב( לחוק, לגבי כל עמותה

)ב( )נמחקה(

2)ג( הדפסה לכל עמוד
בלשכת הרשםבדואר

4248)ג1( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק
כדי  מאחד  יותר  נדרש  )אם  נוסף   )CD( תקליטור  לכל 

להכיל את כל תיק העמותה(
2128

)ד( מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק 
4העמותות, לגבי כל עמוד

)ה( )נמחקה(

ממנו  העתק  או  שהמסמך  מסמך,  העתק  לגבי  )ו( אישור 
מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד

"4

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1389-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשע"ה―2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות השותפויות )רישום ואגרות(1 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

התשע"ה  בטבת  י'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2015(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1  בעד רישום  - 

900שותפות כללית

2,638שותפות מוגבלת   

2  )נמחק(

לפי תעריף שנקבע3  בעד פרסום ברשומות

4   בעד -

11 עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות

עיון בנסח שותפות, בלשכת הרשם והדפסה של עד 
5 עמודי מחשב

49

__________
חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 852; התשע"ד, עמ' 475   1
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בשקלים חדשים

2הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם, לכל עמוד

549  בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם

2הדפסה, לכל עמוד

5א  בעד -
בלשכת הרשם בדואר

6570קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק שותפות סרוק  

כדי  מאחד  יותר  נדרש  )אם  נוסף   )CD( תקליטור  כל 
להכיל את כל תיק השותפות( 

2228

או  מקורית  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
תעודת התאגדות משוחזרת

11

לכל  השותפות,  בתיק  מצוי  המקור  שמסמך  5ב  אישור 
עמוד

4

5ג  אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו 
מצוי בתיק השותפות, לכל עמוד

4

כל  בעד  שתשולם  רשומה,  לשותפות  שנתית  6   אגרה 
שבה  לשנה  ועד  נרשמה  שבה  מהשנה  חוץ  שנה, 

תימסר לרשם הודעה על פירוק השותפות -

1,130

ולפני  פברואר  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  אם 
סוף אותה שנה

1,502

לפי השיעור שבתוקף אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
בעת התשלום"

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-905-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, 
התשע"ה-2015

מתן  בעד  )אגרה  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
רישיון מיוחד(, התשס"ב-12001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב ירידת המדד של חודש אוקטובר 2014 לעומת המדד של חודש אוקטובר 2013    1
בשיעור של 3% 0 יהיה סכום האגרה הנקוב בתקנה 2)א( לתקנות ששת אלפים שלוש 

מאות ושבעים שקלים חדשים, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 

ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2371(

ן ו ר ג ם  י י ח  
סגן מנהל כללי בכר הנדסה ורישוי  

משרד התקשורת  

שינוי בסכום 
האגרה

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 121; התשע"ד, עמ' 312 
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הודעת החברות )עדכון עיצום כספי(, התשע"ה-2015
אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ט-11999  החברות,  לחוק  355)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

מודיע לאמור:

1  עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2014 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 
תחילתו של החוק, סכום העיצום הכספי הוא, החל ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 

2015(, 7,950 שקלים חדשים 

ז' בטבת התשע"ה )29 בדצמבר 2014(
)חמ 3-3204-ת2(

ס ו ב ו ל ג ל  י י א   

רשם החברות        
ראש רשות התאגידים   __________

1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; ק"ת התשע"ד, עמ' 516 

הודעת שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור( 
)עדכון סכומים(, התשע"ה-2015

  בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 4)ב( לתקנות שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות 
לאומי( )דמי כלכלה ודיור(, התש"ס-21999 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב השינוי במדד השתנו הסכומים הנקובים בתקנות 2)א( ו–3)א()2( לתקנות, והם מיום    1
ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(, כמפורט להלן:

)1( בתקנה 2)א( לתקנות, למתנדב המתגורר -

)א( במקום מגוריו ונושא בהוצאות תזונתו - 96 782 שקלים חדשים לחודש;

)ב( במקום מגוריו והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 10 540 שקלים חדשים לחודש;

)ג( במרחק 30 ק"מ או יותר ממקום מגוריו ולא ברשות המפעיל, ונושא בהוצאות 
תזונתו - 25 870 שקלים חדשים לחודש;

בהוצאות נושא  והמפעיל  המפעיל  ברשות  ולא  מגוריו  למקום   )ד( מחוץ 
תזונתו - 08 559 שקלים חדשים לחודש;

)ה( ברשות המפעיל ונושא בהוצאות תזונתו - 25 870 שקלים חדשים לחודש;

)ו( ברשות המפעיל והמפעיל נושא בהוצאות תזונתו - 10 540 שקלים חדשים 
לחודש;

)2( בתקנה 3)א()2( לתקנות - 49 473 שקלים חדשים לכל מתנדב 

ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(
ך ב ר ו א י  ר ו א )חמ 3-2941-ת2(  

השר לאזרחים ותיקים   
   __________

י"פ התשע"ד, עמ' 3126   1

ק"ת התש"ס, עמ' 108; התשע"ד, עמ' 227   2

עדכון סכום

עדכון סכומים

הודעת הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות(, 
התשע"ה-2015

ותיעוד(,  רישוי  רישום,  )אגרות  הטיס  לתקנות  40)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ע-12009 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר 2014 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 1 
2013, יהיו סכומי האגרות הקבועים בתקנות 2 עד 16, 18 עד 22, 24 עד 24א ו–26 עד 37 

לתקנות, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2014(, כמפורט להלן:

בעל כלי טיס ישלם בעד רישום כלי הטיס, בעת הגשת בקשה לתעודת 2 "אגרת רישום
רישום, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

330)1( עד 200

440)2( יותר מ–200 עד 700

540)3( יותר מ–700 עד 2,000

650)4( יותר מ–2,000 עד 5,700

1,960)5( יותר מ–5,700 עד 45,000

4,340)6( יותר מ–45,000

אגרת תעודות 
רישום לסחרן

בעת )א(3  שנתית  אגרה  ישלם  לסחרן  רישום  תעודת  לקבל  המבקש 
הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן: 

)1( סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד 
- 5,440 שקלים חדשים;

)2( סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור 
בפסקה )1( - 72,490 שקלים חדשים 

האגרה תשולם בתחילת כל שנה עד 31 בינואר )ב(

אגרת רישום 
שעבוד או עיקול 

בפנקס

המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו 4 
הגשת  בעת  ישלם  ביטולו,  או  עיקול  לרשום  המבקש  או  הסבתו,  או 

הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים 
אגרת הקצאת 

סימני רישום 
מיוחדים

בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודת 5 
רישום לסחרן, המבקש את אחד מאלה: 

)1( להקצות לו סימני רישום מיוחדים לפי תקנה 42 לתקנות הרישום;

)2( להאריך את תקופת שמירתם של סימני רישום מיוחדים שהוקצו 
לתקנות  43)ב(  תקנה  לפי  נוספת,  לשנה  טיס  כלי  על  נקבעו  ולא  לו 

הרישום;

)3( לשנות סימני רישום לפי תקנה 44 לתקנות הרישום;

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים 
אגרת עיון בפנקס 

וקבלת העתק 
מאושר מרישום

המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק 6 
הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  בפנקס,  פלוני  טיס  כלי  מרישום  מאושר 

אגרה של 200 שקלים חדשים 

עדכון סכומי 
אגרות

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 518, עמ' 1133 ועמ' 1398; התשע"ד, עמ' 497   1
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הודעת הטיס )אגרות רישום, רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות(, 
התשע"ה-2015

ותיעוד(,  רישוי  רישום,  )אגרות  הטיס  לתקנות  40)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ע-12009 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר 2014 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 1 
2013, יהיו סכומי האגרות הקבועים בתקנות 2 עד 16, 18 עד 22, 24 עד 24א ו–26 עד 37 

לתקנות, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2014(, כמפורט להלן:

בעל כלי טיס ישלם בעד רישום כלי הטיס, בעת הגשת בקשה לתעודת 2 "אגרת רישום
רישום, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

330)1( עד 200

440)2( יותר מ–200 עד 700

540)3( יותר מ–700 עד 2,000

650)4( יותר מ–2,000 עד 5,700

1,960)5( יותר מ–5,700 עד 45,000

4,340)6( יותר מ–45,000

אגרת תעודות 
רישום לסחרן

בעת )א(3  שנתית  אגרה  ישלם  לסחרן  רישום  תעודת  לקבל  המבקש 
הגשת הבקשה לתעודה כאמור או לחידושה, כמפורט להלן: 

)1( סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד 700 ק"ג בלבד 
- 5,440 שקלים חדשים;

)2( סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור 
בפסקה )1( - 72,490 שקלים חדשים 

האגרה תשולם בתחילת כל שנה עד 31 בינואר )ב(

אגרת רישום 
שעבוד או עיקול 

בפנקס

המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו 4 
הגשת  בעת  ישלם  ביטולו,  או  עיקול  לרשום  המבקש  או  הסבתו,  או 

הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים 
אגרת הקצאת 

סימני רישום 
מיוחדים

בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודת 5 
רישום לסחרן, המבקש את אחד מאלה: 

)1( להקצות לו סימני רישום מיוחדים לפי תקנה 42 לתקנות הרישום;

)2( להאריך את תקופת שמירתם של סימני רישום מיוחדים שהוקצו 
לתקנות  43)ב(  תקנה  לפי  נוספת,  לשנה  טיס  כלי  על  נקבעו  ולא  לו 

הרישום;

)3( לשנות סימני רישום לפי תקנה 44 לתקנות הרישום;

ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים 
אגרת עיון בפנקס 

וקבלת העתק 
מאושר מרישום

המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק 6 
הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  בפנקס,  פלוני  טיס  כלי  מרישום  מאושר 

אגרה של 200 שקלים חדשים 

עדכון סכומי 
אגרות

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 518, עמ' 1133 ועמ' 1398; התשע"ד, עמ' 497   1
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אגרה בעד תעודת 
כושר טיסה

לתקנות )א(7   )1(68 בתקנה  כמשמעותה  טיסה  כושר  תעודת  המבקש 
התיעוד, תעודת כושר טיסה לאווירון זעיר כמשמעותה בתקנה 
68)2()ה( לתקנות התיעוד, או המבקש חידוש תעודת כושר טיסה 
כאמור, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס 

או סוגו כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

440)1( עד 200 
540)2( יותר מ–200 עד 700

1,200)3( יותר מ–700 עד 2,000
)4( יותר מ–2,000 עד 5,700 או שהוא 

2,500קומיוטר
)5( יותר מ–5,700 עד 20,000, למעט אם 

הוא קומיוטר
16,330

29,340)6( יותר מ–20,000 עד 45,000
41,080)7( יותר מ–45,000 עד 100,000

82,160)8( יותר מ–100,000 עד 300,000
187,800 )9( יותר מ–300,000

)בוטלה( )ב(

המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, )ג(
ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה )א( 

המבקש שינוי או תיקון של תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת )ד(
הבקשה אגרה של 200 שקלים חדשים 

אגרה בעד תעודת 
כושר טיסה 

מיוחדת

כמשמעותה )א(8  מיוחדת,  טיסה  כושר  תעודת  טיס  לכלי  המבקש 
הגשת  בעת  ישלם,  התיעוד  לתקנות  )ד(  עד  68)2()א(  בתקנה 

הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:
בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

440)1( עד 200
540)2( יותר מ–200 עד 700

)3( יותר מ–700 עד 2,000 או 
שהוא כלי טיס המיועד 

להפעלה מבצעית בחקלאות 
והמבצע הפעלה כאמור

1,200

)4( יותר מ–2,000 עד 5,700 או 
שהוא קומיוטר

1,630

)5( יותר מ–5,700 עד 20,000, 
למעט אם הוא קומיוטר

5,440

9,390)6( יותר מ–20,000 עד 45,000
23,470)7( יותר מ–45,000 עד 100,000
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בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

29,340)8( יותר מ–100,000 עד 300,000
58,690 )9( יותר מ–300,000

הגשת  בעד  האגרה  תהיה  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ב( על 
בקשה לפי תקנת משנה )א( לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי 

בלבד, מחצית האגרה הנקובה בה 

)ג( נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, המבקש תעודת כושר טיסה 
מיוחדת לכלי טיס שבנה חובב, כמשמעותו בתקנה 12)ב( לתקנות 
של  עבודה  שעת  כל  בעד  חדשים  שקלים   360 ישלם  הרישום, 
עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות, 
מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו 
עולה על 700 ק"ג, יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה 

שהושקעו מעבר לשעתיים הראשונות  

)ד( )בוטלה(

)ה( המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה 
על שנה, ישלם מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות 

משנה )א( או )ב(, לפי העניין 

ישלם  מיוחדת,  טיסה  כושר  בתעודת  תיקון  או  שינוי  )ו( המבקש 
בעת הגשת הבקשה 1,810 שקלים חדשים בתוספת 360 שקלים 

חדשים בעד כל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות 

אגרה ותשלום 
הוצאות למתן 
תעודת סוג או 

אישור פריט 
אווירונאוטי

 9 ,)ATC( המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג )א(
חידוש תעודת סוג או תעודת סוג תוספת )STC( של מדינת ישראל 

או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם בעדם -

)1( בעת הגשת הבקשה - 2,180 שקלים חדשים;

עבודה  שעת  כל  בעד  חדשים  שקלים   360 של  )2( תוספת 
של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן 
הראשונות;  לשעתיים  שמעבר  עבודה  שעת  לכל  השירות 

ניתנו השירותים מחוץ לארץ, ישלם כאמור בתקנה 37  

או  לדאון  או  זעיר  לאווירון  סוג  תעודת  למתן  הבקשה  )ב( היתה 
לשינויה, תהיה האגרה בשיעור מחצית האגרה הקבועה בתקנת 
משנה )א()1( בתוספת תשלום האגרה הקבוע בתקנת משנה )א()2(  

אגרה ותשלום 
הוצאות בעד 

מתן תעודת 
ייצור, תעודת 

יצרן חלקים 
ואישור ייצור פריט 

אווירונאוטי

המבקש תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים, אישור פריט אווירונאוטי, 10 
שינוים, תיקונם או אישור לסטייה מהם, ישלם בעדם -

)1( בעת הגשת הבקשה - 2,180 שקלים חדשים;

של  עבודה  שעת  כל  בעד  חדשים  שקלים   360 של  )2( תוספת 
עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, 
לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים 

מחוץ לארץ, ישלם כאמור בתקנה 37 

אגרת הרשאה 
מיוחדת לטיסה 

ושינויה

לסדרה 11  או  מאויש  בלתי  טיס  לכלי  לטיסה  מיוחדת  הרשאה  המבקש 
של טיסות, או שינויה, ישלם בעדה - 

)1( בעת הגשת הבקשה - אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
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בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג 

2,180)א( עד 15
3,920)ב( מעל 15 ועד 200  

9,140)ג( מעל 200 ועד 2,000  
20,900)ד( מעל 2,000  

)2( תוספת של 360 שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד 
הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה במתן השירות, 

לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות;

טיסות  לסדרת  או  לטיסה  מיוחדת  הרשאה  של  שינוי  )3( המבקש 
לכלי טיס בלתי מאויש, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 
שעת  כל  בעד  חדשים  שקלים   360 וכן  חדשים,  שקלים   2,180
עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה, אשר הושקעה 
במתן השירות, לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות;

)4( מבקש שהגיש בשנה יותר מבקשה אחת להרשאה מיוחדת לטיסה 
או לסדרת טיסות לאותו טיפוס כלי טיס בלתי מאויש ישלם - 

)א( אגרה כמפורט בפסקה )1( פעם אחת בלבד באותה שנה;

)ב( נוסף על כך אגרה כמפורט בפסקה )2( או )3(, לפי העניין 
אגרת אישור כושר 
אווירי לייצוא כלי 

טיס, פרופלור או 
מנוע כלי טיס

)א( המבקש אישור כושר אווירי לייצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת 12 
הבקשה אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

440)1( עד 200
540)2( יותר מ–200 עד 700

1,200)3( יותר מ–700 עד 2,000
1,630)4( יותר מ–2,000 עד 5,700 

)5( )נמחקה(
12,080)6( יותר מ–5,700 עד 45,000

24,160)7( יותר מ–45,000

)ב( המבקש אישור כושר אווירי לייצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, 
ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,210 שקלים חדשים 

אגרה ותשלום 
הוצאות - אישור 

כושר אווירי 
לייצוא מוצר או 

כמה מוצרים

מוצרים 13  כמה  או  מוצר  לייצוא  אווירי  כושר  אישור  )א( המבקש 
מקבוצה ב' או ג' כהגדרתם בתקנה 106 לתקנות התיעוד, ישלם 
שקלים   1,630 של  אגרה  האישור  למתן  הבקשה  הגשת  בעת 
שמעבר  עבודה  שעת  לכל  חדשים  שקלים   360 בתוספת  חדשים 
לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות 
של למעלה מאלף פריטים בסדרה, ישלם המבקש עד 31 בינואר 

של כל שנה אגרה כוללת בסכום של 11,820 שקלים חדשים 

ב'  מקבוצה  בודד  מוצר  לייצוא  אווירי  כושר  אישור  )ב( המבקש 
או ג' כאמור בתקנת משנה )א(, אשר לגביו הוכח להנחת דעת 
 Aircraft on( ממצב  טיס  כלי  לשחרור  נועד  שייצואו  המנהל 
על  עולה  אינו  המשוער  בדיקתו  ומשך   AOG  )the ground

שעתיים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור 25% מן האגרה
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ונוסף  )א(,  משנה  תקנת  לפי  הבקשה  הגשת  בעת  לשלמה  שיש 
על כך בעד הוצאות נסיעה ואש"ל לפי הוראות החשב הכללי 

במשרד האוצר 
הגדר 14 אגרת מכון בדק ובו  עצמית  אחזקה  רישיון  או  בדק  מכון  רישיון  )א( המבקש 

למכון בדק אחד )שאינו מחזיק רישיון כאמור(, ישלם בעת הגשת 
הבקשה, אגרה של 1,670 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה 

לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן:

בשקלים חדשיםהגדר גוף מטוס 

1,090)1( עד 700 ק"ג
1,630)2( יותר מ–700 עד 2,000 ק"ג

3,270)3( יותר מ–2,000 עד 5,700 ק"ג
5,870)4( יותר מ–5,700 עד 15,000 ק"ג
8,800)5( יותר מ–15,000 עד 30,000 ק"ג

11,740)6( יותר מ–30,000
2,720)7( הגדר מנועים

2,350)8( הגדר אחר

)ב( )בוטלה(

 אגרת רישיון
מכון הסמכה

מחזיק 15  )שאינו  אחד  הגדר  ובו  הסמכה  מכון  רישיון  )א( המבקש 
 1,090 של  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  כאמור(,  רישיון 
ברישיון  נוסף  הגדר  לכל  הבקשה  הגשת  ובעת  חדשים,  שקלים 

ישלם אגרה של 1,090 שקלים חדשים 

)ב( )בוטלה(

אגרת חידוש 
רישיון למכון בדק, 

רישיון אחזקה 
עצמית ורישיון 

מכון הסמכה

חידוש 16  אגרת  לשנה,  אחת  ישלם,  בדק  מכון  ברישיון  )א( מחזיק 
כמפורט להלן:

הגדר גוף מטוס

 מספר הגדרים
מרבי לחידוש 

בשקלים חדשיםבאגרה אחת

101,630)1( מטוסים עד 700 ק"ג
62,180)2( יותר מ–700 עד 2,000 ק"ג

68,220)3( יותר מ–2,000 עד 5,700 ק"ג
111,740)4( יותר מ–5,700 עד 15,000 ק"ג

135,210)5( יותר מ–15,000 עד 30,000 ק"ג
158,690)6( יותר מ–30,000
67,040)7( הגדר מנועים

12,350)8( הגדר אחר

של  אגרה  לשנה,  אחת  ישלם,  הסמכה  מכון  ברישיון  )ב( המחזיק 
1,090 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו 

)ג( )בוטלה("
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"אגרת רישיון 
עובד טיס, תעודה 

רפואית

למעט 18  אישורו,  או  אחד  הגדר  סוג  ובו  טיס  עובד  רישיון  )א( מבקש 
רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי 

טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 650 שקלים חדשים 
הגשת  בעת  ישלם  טיס,  עובד  שאינו  רפואית,  תעודה  )ב( מבקש 

הבקשה אגרה של 80 שקלים חדשים 
המבקש  טיס,  מדריך  רישיון  למעט  טיס  עובד  ברישיון  )ג( מחזיק 
תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית שהוא חייב בה, ישלם 
טיס  עובד  חדשים;  שקלים   220 של  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת 
אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת 
רפואית  לתעודה  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  חודשים,  לשישה 
אגרה של 160 שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו 
אם טרם חלפה שנה מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה 

)א( 
פרטי  טיס  ברישיון  מחזיק  )ג(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ד( על 
בדיקה  לאחר  רפואית  תעודה  המבקש   ,50 גיל  מעל  שהוא 
שקלים   190 של  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  תקופתית, 
בתקנת כאמור  אגרה  שנה  באותה  שילם  אם  זולת   חדשים, 

משנה )א( 
לפי  אישורו,  או  חידושו  להלן,  המפורטים  מן  רישיון  )ה( המבקש 
העניין, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:

)1( רישיון טייס מתלמד - 160 שקלים חדשים;
)2( רישיון טכנאי לבדק כלי טיס - 220 שקלים חדשים;

)3( רישיון מקפל מצנחים - 220 שקלים חדשים  
הבקשה,  הגשת  בעת  ישלם,  טיס  מדריך  רישיון  חידוש  )ו( המבקש 

אגרה של 220 שקלים חדשים 
ו–)ו(,  )ה(  )א(,  משנה  תקנות  לפי  טיס  עובד  רישיון  מבקש  )ז( על 
שצה"ל אישר כי הוא חייל מילואים פעיל, תחול אגרה בשיעור 

של 75% מן האגרה הנקובה בתקנות המשנה האמורות 
אגרת הגדר או 

אישור נוסף
עובד טיס המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת 19 

הבקשה, אגרה של 220 שקלים חדשים 
 אגרת בחינות

 למתן רישיון
עובד טיס

בקשר 20  להיבחן  המבקש  טיס,  עובד  רישיון  מבקש  או  טיס  )א( עובד 
למתן רישיון כאמור בטור א' בטבלה שלהלן או חידושו, ישלם 
בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה 
לפי  ג',  או  ב'  בטור  כמפורט  חדשים  בשקלים  בחינה  כל  בעד 

העניין, כמפורט להלן:
טור א'

סוג רישיון
טור ב'

בחינה מעשית
טור ג'

בחינה עיונית
)1( טייס פרטי עם הגדר 

אווירון או רוטורקרפט
1,630220

)2( טייס פרטי עם הגדר 
אווירון זעיר 

1,090160

)3( טייס פרטי עם הגדר 
דאון או בלון מאויש

540110
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טור א'
סוג רישיון

טור ב'
בחינה מעשית

טור ג'
בחינה עיונית

2,350350)4( טייס מסחרי עם הגדר אחד
)5( טייס לתובלה בנתיבי אוויר עם 

הגדר אחד
4,110470

940470)6( טכנאי טיס
1,470470)7( קצין מבצעי אוויר

)8( מפקח תנועה אווירית עם 
הגדר אחד

940470

220 בעד כל שלב בבחינה או )9( טכנאי לבדק כלי טיס 
חלק ממנו

)10( מקפל מצנחים או מקפל 
מצנחים בכיר עם הגדר אחד

1,090270

270-)11( תדריכן מודיעין טיס
3,810270)12( מדריך טיס עם הגדר אחד
-1,520)13( חידוש רישיון מדריך טיס

)ב( נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה )א(, יישא הנבחן 
בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה 

)ג( על אף האמור בפרט )12( בטבלה שבתקנת משנה )א(, מדריך טיס 
שרשות הרישוי אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית 
בעת  ישלם,  אחד,  הגדר  עם  טיס  מדריך  רישיון  חידוש  לצורך 

הגשת הבקשה להיבחן, אגרה של 760 שקלים חדשים 
אגרת בחינה למתן 

תוספת הגדר, 
חידושו או חידוש 

זכויות על פיו

)א( עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים 21 
המבקש  או  חידושם  או  שלהלן,  בטבלה  א'  בטור  המפורטים 
להיבחן במבחן רמה על ידי בוחן שמונה לפי תקנה 71 לתקנות 
הרישיונות, ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט 
בטור ב' או ג' לפי העניין, בעד כל בחינה אגרה בשקלים חדשים 

כמפורט להלן:
טור א'

סוג הגדר
טור ב'

בחינה מעשית
טור ג'

בחינה עיונית

)1( הגדר אווירון )קבוצות א', 
ב', ג' ו–ד'( או רוטורקרפט 

1,630220

980160)2( הגדר אווירון זעיר
)3( הגדר דאון, דאון ממונע 

או בלון מאויש 
540110

760440)4( הגדר מכשירים
)5( הגדר טיסות מרחב לילה 

בתנאי כטר"מ
760220

870220)6( הגדר חקלאי

)7( הגדר טייס ניסוי סוג 1 
וסוג 2 

1,060-
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טור א'
סוג הגדר

טור ב'
בחינה מעשית

טור ג'
בחינה עיונית

)8( הגדר נוסף ברישיון מדריך 
טיס

1,310440

)9( הגדר פיקוח על תנועה 
אווירית 

940590

940470)10( הגדר מקפל מצנחים
)11( הגדר מאמן מפקח על 

תנועה אווירית
1,420440

)12( הגדר מאמן תדריכן 
מודיעין טיס

1,420440

)13( הגדר טכנאי בדק כלי 
טיס סוג 1 או סוג 2

220 בעד כל שלב או חלק ממנו

)ב( עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה II או 
בעת  ישלם  הרישיונות,  לתקנות   194 תקנה  לפי  חידושו  או   III
האמור  אף  על  חדשים;  שקלים   760 של  אגרה  הבקשה  הגשת 
בתקנת משנה )א(, כללה בחינה לחידוש אישור הפעלת קטגוריה 
תשולם  מכשירים,  הגדר  לחידוש  בחינה  גם  כאמור,   III או   II

אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד  

ו–)ב( יישא  )א(  )ג( נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה 
הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה 

 )4( או   )2(  ,)1( פרטים  לפי  הגדר  קבלת  לצורך  הנבחן  טיס  )ד( עובד 
בטבלה שבתקנת משנה )א( או לצורך חידושו, או לצורך אישור 
לפי תקנת משנה )ב( או חידושו, במסגרת עבודתו כעובד קבוע, 
באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק או הנשכר לשירות בידי 
מעבידו של העובד במסגרת אותה עבודה, ישלם 20% בלבד מן 
הטיס  עובד  את  הסמיך  שהמנהל  ובלבד  בדבר,  הנוגעת  האגרה 

הבוחן לערוך מבחנים לצורך קבלת הגדר או אישור או חידושו  

אגרה לבחינת 
מיומנות בשפה 

האנגלית

עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס, המבקש להיבחן בשפה האנגלית 21א 
להוכחת מיומנותו בה לפי תקנה 21ד לתקנות הרישיונות, ישלם בעת 

הגשת הבקשה להיבחן אגרה של 590 שקלים חדשים 

עיון חוזר 
בתוצאות מבחן 

עיוני

בתוצאות 22  חוזר  עיון  המבקש  טיס,  עובד  רישיון  מבקש  או  טיס  עובד 
מבחן עיוני ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 220 שקלים חדשים "

 "אגרת תעודת
צוות אוויר

המבקש תעודת צוות אוויר, לפי תקנה 5 לתקנות הרישיונות או תעודת 24 
איש צוות לפי תקנה 321 לתקנות הרישיונות, חידושן או שינוין, ישלם 

בעת הגשת הבקשה אגרה של 160 שקלים חדשים 

 אגרת בדיקת
כשירות פעולות

מקצועית 24א  מיומנות  הוכחת  לשם  פעולות  כשירות  בדיקת  הנבדק 
במידה השקולה כנגד אי–כושרו הבריאותי כמשמעותה בתקנה 68)א(

הבקשה  הגשת  בעת  הבדיקה,  בעד  ישלם  הרישיונות,  לתקנות   )2(
להיבדק כאמור, אגרה של 850 שקלים חדשים "

"אגרת רישיון 
מסחרי ורישיון 

הפעלה אווירית

)א( המבקש רישיון הפעלה או רישיון הפעלה אווירית, או שינוי שם בעל 26 
הרישיון או תוספת פעילות מעבר לקבוע במסגרת רישיון ההפעלה או רישיון 

ההפעלה האווירית, ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה כמפורט להלן:
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בשקלים חדשים

רישיון הפעלה אוויריתרישיון הפעלהמפעיל כלי טיס 

)1( בטיסות סדירות מישראל 
ואליה של כלי טיס גדול

8,1708,170

)2( בטיסות שכר מישראל 
ואליה של כלי טיס גדול

8,1708,170

)3( בטיסות שכר מישראל ואליה 
של כלי טיס קטן או בינוני

1,4201,420

)4( בטיסות סדירות או בטיסות 
שכר בישראל

1,4201,420

)5( בטיסות של מונית אוויר 
בישראל, למעט להובלת 

נוסעים

1,4201,420

1,4201,420)6( בטיסות חקלאיות 
650650)7( לצורכי עסק 

)8( מפעיל אווירונים זעירים, 
גלישונים או מצנחים 

ממונעים

220220

)9( במסגרת בית ספר להוראת 
טיס 

1,6301,630

)10( מפעיל כלי טיס שפרטים )1( 
עד )9( אינם חלים עליו

1,1501,150

המבקש  ישלם  לעיל,  המנויות  הפעלות  סוגי  לכמה  הבקשה  היתה 
אגרה בעד כל אחד מן הסוגים המבוקשים 

)ב( מחזיק ברישיון הפעלה ישלם אגרה שנתית כמפורט להלן:
בשקלים חדשיםמפעיל כלי טיס 

)1( בטיסות סדירות מישראל ואליה של כלי 
טיס גדול

7,860

)2( בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי 
טיס גדול

7,860

)3( בטיסות שכר מישראל ואליה של כלי 
טיס קטן או בינוני

1,580

1,580)4( בטיסות סדירות או בטיסות שכר בישראל
)5( בטיסות של מונית אוויר בישראל, למעט 

להובלת נוסעים 
1,520

1,520)6( בטיסות חקלאיות 
1,090)7( לצורכי עסק

)8( מפעיל אווירונים זעירים, גלישונים, 
מצנחים ממונעים 

330

2,180)9( במסגרת בית ספר להוראת טיס
)10( מפעיל כלי טיס שפרטים )1( עד )9( לא 

חלים עליו
1,580

ישלם  לעיל,  כמפורט  הפעלות  סוגי  לכמה  הפעלה  ברישיון  המחזיק 
אגרה בעד כל אחד מסוגי ההפעלות המותרות לו 
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)ב1( המבקש היתר הפעלה שאינו מחזיק ברישיון הפעלה אווירית, 
בתקנת  כמפורט  שנתית  אגרה  הבקשה  הגשת  בעת   ישלם 
הבקשה  הגשת  בעת  תשולם  השנתית  האגרה  )ב(;  משנה 
נוספת  אגרה  תשולם  ולא  שנה,  בכל  הפעלה  להיתר  הראשונה 
היתה  שנה;  אותה  במשך  נוסף  הפעלה  להיתר  בקשה  בעבור 
הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות בתקנת משנה )ב(, ישלם 

המבקש אגרה שנתית בעד כל אחד מהסוגים המבוקשים 
)ג( אגרה כאמור בתקנת משנה )ב( תשולם בתחילת כל שנה עד 31 
כאמור  אגרה  לתשלום  חודשים   6 מלאו  טרם  אם  זולת  בינואר 

בתקנת משנה )א( 
אגרת רישיון 

הפעלה להובלת 
חומרים מסוכנים

נוסף על האמור בתקנה 26 - 27 
)1( המבקש רישיון הפעלה אווירית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים 

מסוכנים ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 2,720 שקלים חדשים;
הובלת  מסוג  הפעלה  הכולל  אווירית  הפעלה  ברישיון  )2( המחזיק 

חומרים מסוכנים ישלם אגרה שנתית של 1,360 שקלים חדשים 
אגרת טיפול 

בהסכם לחכירת 
כלי טיס 

שאינו 28  טיס  כלי  להפעיל  המבקש  אווירית,  הפעלה  רישיון  )א( בעל 
הסכם  המצאת  בעת  ישלם  צוות,  בלא  ידו  על  החכור  בפנקס,  רשום 

החכירה למנהל, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: 
בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

870)1( עד 700 
1,200)2( יותר מ–700 עד 2,000

1,630)3( יותר מ–2,000 עד 5,700 
5,440)4( יותר מ–5,700 עד 20,000

9,390)5( יותר מ–20,000 עד 45,000
23,470)6( יותר מ–45,000 עד 100,000

29,340)7( יותר מ–100,000 עד 300,000
58,690)8( יותר מ–300,000

האמור  על  נוסף  המבקש  ישלם  לארץ  מחוץ  השירותים  )ב( ניתנו 
בתקנת משנה )א( תשלום כאמור בתקנה 37 

שאינו  טיס  כלי  להפעיל  המבקש  אווירית,  הפעלה  רישיון  )ג( בעל 
רשום בפנקס, החכור על ידו עם צוותו או להפעיל כלי טיס הרשום 
בפנקס, החכור על ידו בלא צוות, ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה 
לפי תקנות ההפעלה, בעת המצאת הסכם החכירה למנהל, אגרה לפי 

משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
בשקלים חדשיםמשקל כלי הטיס בק"ג

280)1( עד 5,700
650)2( יותר מ–5,700 עד 20,000

1,090)3( יותר מ–20,000 עד 45,000
1,630)4( יותר מ–45,000 עד 100,000

2,400)5( יותר מ–100,000 עד 300,000
3,270)6( יותר מ–300,000

)ד( כלל הסכם החכירה לפי תקנת משנה )ג( יותר מכלי טיס אחד או 
יותר מסוג אחד של כלי טיס, תשולם האגרה לפי כלי הטיס או סוג כלי 

הטיס שמשקלו הגבוה ביותר  



663קובץ התקנות 7476, ט"ו בטבת התשע"ה, 6.1.2015

)ה( נועד הסכם החכירה לפי תקנת משנה )ג( לשמש מסגרת לחכירה 
עתידית לפי צרכיו של בעל הרישיון להפעלה אווירית, תשולם, נוסף 
על האמור בתקנת משנה )ג(, בעת הגשת הבקשה לאישור הפעלת כלי 

טיס הנכלל בהסכם, אגרה בסכום של 270 שקלים חדשים  
)ו( בעל רישיון הפעלה אווירית, המבקש להפעיל כלי טיס הרשום 
בפנקס, החכור על ידו עם צוותו, ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה 
אגרה  למנהל,  החכירה  הסכם  המצאת  בעת  ההפעלה,  תקנות  לפי 

בסכום של 180 שקלים חדשים 
הוצאות אישור 

טייס בוחן
בוחן 29  לטייס  המנהל  אישור  המבקש  אווירית  הפעלה  רישיון  )א( בעל 

כמשמעותו בתקנה 323 לתקנות ההפעלה, ישלם 360 שקלים חדשים בעד 
כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה 

במתן השירות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ, ישלם כאמור בתקנה 37  
בעל  יישא  )א(,  משנה  תקנת  לפי  המשתלמת  האגרה  על  )ב( נוסף 
רישיון ההפעלה האווירית הנוגע בדבר בהוצאות הכרוכות בהפעלת 

מדמה הטיסה לצורך הבחינה 
 אגרת אישור

מיתקן עזר לטיסה
המבקש אישור לפי תקנה 66)ג( לתקנות ההפעלה למיתקן עזר לטיסה 30 

הבקשה  הגשת  בעת  ישלם  טיס,  לכלי  ואזהרה  סימון  תאורת  שהוא 
אגרה כמפורט להלן:

)1( 600 שקלים חדשים - אם אין צורך בסקר אווירונאוטי;
)2( 3,020 שקלים חדשים - אם יש צורך בסקר אווירונאוטי 

אגרת פיקוח על 
שירותי תעבורה 

אווירית

שירותי 31  את  המפעיל  גורם  ישלם  בינואר,   31 עד  שנה,  כל  בתחילת 
הבקרה האווירית לפי תקנות ההפעלה, אגרה בסך של 3,374,370 שקלים 
חדשים; היה וכמה גופים יפעילו את הבקרה האווירית, תחולק ביניהם 

אגרה זו, באופן יחסי להיקף הפעילות של אותם גופים 
אגרה לאישור 

טיסות שכר
)א( המבקש אישור טיסות שכר בין–לאומיות בודדות או סדרת טיסות 32 

שכר או אישור טיסות שכר לשימוש עצמי, בכמה טיסות כמפורט 
בטור א' בטבלה שלהלן, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בשקלים 

חדשים כמפורט בטור ב', ג' או ד' לצדו, לפי העניין:

טור א'
מספר הטיסות

טור ב'
טיפול מוקדם

טור ג'
טיפול רגיל

טור ד'
טיפול דחוף

11,3101,6401,970 עד 5
62,8203,5204,230 עד 15

166,0107,5109,010 עד 30
319,39011,74014,090 ומעלה

)ב( בתקנה זו - 
"טיפול מוקדם" - טיפול בבקשה שהגיעה לרשות במועד הקבוע 

בתקנה 5 לתקנות טיסות שכר, לפי העניין;
"טיפול רגיל" - טיפול בבקשה שהגיעה לרשות אחרי המועד הקבוע 
בתקנה 5 לתקנות טיסות שכר, אך שלושה ימים לפחות לפני 

המועד המתוכנן לטיסה הראשונה או לטיסה, לפי העניין;
"טיפול דחוף" - טיפול בבקשה שהגיעה לרשות פחות משלושה 
או  בסדרה  הראשונה  לטיסה  המתוכנן  המועד  לפני  ימים 

לטיסה, לפי העניין 
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 אגרת רישיון
מארגן

)א( המבקש רישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם, בעת הגשת 33 
הבקשה או בעת הגשת הבקשה לחידוש הרישיון, אגרה שנתית 

של 4,830 שקלים חדשים  
)ב( )נמחקה(
)ג( )נמחקה(

אגרת רישוי 
לשדות תעופה 

ומנחתים

עזר 34  ספר  אישור  חידוש  או  אישור  המבקש  תעופה  שדה  )א( מפעיל 
מבצעי לפי תקנות הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות 
רישיון  חידוש  או  רישיון  המבקש  או  התשנ"ב-21992,  התעופה(, 
התשל"ה-31975,  )מנחתים(,  הטיס  תקנות  פי  על  מנחת  להפעלת 

ישלם בתחילת כל שנה עד 31 בינואר, אגרה כמפורט להלן:
בשקלים חדשיםסוג שדה תעופה או מנחת

)1( שדה תעופה עם יותר 
1,415,060ממסלול אחד

566,020)2( שדה תעופה עם מסלול אחד
)3( מנחת רגיל, למעט כאמור 

1,800בפרטים )5(, )7( ו–)8(
600)4( מנחת חקלאי קבוע

)5( מנחת לכלי טיס בלתי מאויש 
600שמשקלו עד 500 ק"ג 

490)6( מנחת חקלאי עונתי
240)7( מנחת זעיר

3,810)8( מנחת מסוקים על מבנה
מנחת  להפעלת  רישיון  המבקש  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  )ב( על 
לצורך שימוש חד–פעמי, ישלם אגרה של 270 שקלים חדשים; לעניין 

זה, "שימוש חד–פעמי" - שימוש שאינו עולה על 3 ימים רצופים  
טיס(, 35 אגרת תעודת רעש כלי  )רעש  הטיס  לתקנות   4 בתקנה  כאמור  רעש  תעודת  המבקש 

התשל"ז-41977, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 1,090 שקלים חדשים  
אגרת כפל תעודה, 

תעודה באנגלית 
או אישור מסמכים

)א( המבקש כפל תעודה או רישיון מאלה המפורטים בתקנות אלה 36 
או תעודה בשפה האנגלית ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 160 

שקלים חדשים 
)ב( המבקש אישור מסמכים לרשויות בארץ או מחוץ לארץ, ישלם 

בעת הגשת הבקשה אגרה של 160 שקלים חדשים 
תשלום הוצאות 

 למתן שירות
בחוץ לארץ

שקלים 37   360 ישלם  לארץ  בחוץ  הרשות  שירותי  את  לקבל  המבקש 
חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה 
אשר הושקעה במתן השירות, לרבות שעות הטיסה הכרוכות בביצוע 
הוצאות  ובתוספת  כאמור,  טיסה  שעות  מ–24  יותר  לא  אך  העבודה 
והאש"ל  הטיסה  הוצאות  הכללי;  החשב  להוראות  בכפוף  אש"ל 
הסופי  התשלום  הטיסה;  ביצוע  לפני  ימים   7 עד  ישולמו  הצפויות 

יבוצע בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה 
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