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תקנות ההוצאה לפועל, )תיקון מס' 5(, התשע"ה-2015 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 66ו ו–88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, 
ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-31979 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי    1
ההגדרה "אישור בדבר פרטי החייב" יבוא:

www  שכתובתו לפועל  ההוצאה  מערכת  של  האינטרנט  אתר  האינטרנט"-  ""אתר 
;" eca gov il

בתקנה 36ב)א( לתקנות העיקריות, המילים "של מערכת ההוצאה לפועל )בתקנה זו -    2
אתר האינטרנט(" - יימחקו      

שכתובתו  לפועל  ההוצאה  מערכת  "של  המילים  העיקריות,  לתקנות  37יד  בתקנה    3
www eca gov il" - יימחקו        

אחרי תקנה 37כג לתקנות העיקריות יבוא:    4

 "פרק ב'3: מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים
מתשלום חובותיהם

הגשת בקשה לרישום 
חייב במרשם חייבים 

משתמטים

במרשם     חייב  לכלול  בקשה  להגיש  המבקש   37כד  זוכה 
חייבים משתמטים יגיש את הבקשה ערוכה לפי טופס 10ז                 

שבתוספת הראשונה 

משלוח הזמנה או 
התראה לדיון

37כה  )א( הזמנה לדיון לפי סעיף 66ה)א()3()ב()2( לחוק תהיה 
ערוכה לפי טופס 10ח שבתוספת הראשונה  

לפי ערוכה  תהיה  לחוק  66ה)ב(  סעיף  לפי  התראה    )ב( 
  טופס 10ט שבתוספת הראשונה  

שאילתה לקבלת 
 מידע ממרשם

חייבים משתמטים

37כו  )א( שאילתה לקבלת מידע ממרשם חייבים משתמטים לפי 
סעיף 66ו לחוק תבוצע באמצעות אתר האינטרנט   

בשאילתה לקבלת מידע ממרשם החייבים המשתמטים  )ב( 
שם  האלה:  הפרטים  את  המבקש  יציין  האינטרנט,  באתר 
דואר  למשלוח  כתובת  זהות,   מספר  משפחה,  ושם  פרטי 
יציין  כן  כמו  המידע;  בקשת  מטרת  את  וכן  אלקטרוני 
המבקש את מספר תעודת הזהות של האדם או את מספר 
התאגיד שלגביו מתבקש המידע; מספר השאילתות שניתן 

להגיש לפי תקנת משנה זו לא יעלה על עשר ביום  

מטרת בקשת המידע תהיה אחת מהמטרות המפורטות  )ג( 
מטה:

בירור לשם התקשרות עסקית;  )1(

בירור מטעמים אישיים;  )2(

אחר   )3(

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 36ב

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ט, עמ' 115   2
ק"ת התש"ם, עמ' 386   3

תיקון תקנה 37יד

הוספת פרק ב4
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יישום אמצעים 
טכנולוגיים בהעמדת 

מרשם החייבים 
המשתמטים לעיון 

באינטרנט

הציבור,  לעיון  המשתמטים  החייבים  מרשם  37כז  בהעמדת 
יישם מנהל מערכת ההוצאה לפועל אמצעים טכנולוגיים 

נאותים כדי - 

להעתקה  האפשרות  את  האפשר,  ככל  )1( למנוע, 
ממוחשבת של פרטי החייבים הכלולים במרשם החייבים 

המשתמטים;

הכלולים  החייבים  פרטי  איתור  אפשרות  את  )2( למנוע 
חיפוש  שירותי  באמצעות  המשתמטים  החייבים  במרשם 

מקוון ברשת האינטרנט, שלא דרך אתר האינטרנט;

)3( להקנות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או 
גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, וכן רמה סבירה של 

זמינות למבקש לעיין במרשם החייבים המשתמטים  

החייבים בקשה לתיקון המידע במרשם  לגביו  המפורט  במידע  שעיין  אדם  )א(  37כז  
החייבים  במרשם  הרשומים  שפרטיו  וסבר  המשתמטים 
מעודכנים  או  ברורים  שלמים,  נכונים,  אינם  המשתמטים 
לשכת  למנהל  לפנות  רשאי  שגוי(  מידע   - זו  )בתקנה 
למחיקתו;  או  המידע  לתיקון  בבקשה  לפועל  ההוצאה 
או  התיקון  מהות  ואת  השגוי,  המידע  את  יפרט  בבקשה 

המחיקה המבוקשים ואת נימוקי הבקשה 

לפני שיחליט מנהל לשכת ההוצאה לפועל, יבקש את  )ב( 
תגובתם של הזוכים הנוגעים בדבר  

מצא מנהל לשכת ההוצאה לפועל כי יש לבצע תיקון  )ג( 
או מחיקת פרטים, יבצע את  תיקון הפרטים או מחיקתם, 

בתוך 48 שעות מעת שמצא כי מדובר במידע שגוי   

לכל  הודעה  כך  על  תישלח  מחיקה,  או  תיקון  בוצעו  )ד( 
במהלך  המשתמטים  החייבים  ממרשם  מידע  שקיבל  מי 
וכן  הפרטים  תיקון  למועד  שקדמו  החודשים  שלושת 

לזוכה   

הודעה על סירוב מנהל לשכת ההוצאה לפועל לתקן  )ה( 
המשתמטים,  החייבים  במרשם  המצוי  מידע  למחוק  או 
תישלח למבקש בדואר בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה 

על סירוב " 

בתקנות משנה )ב( ו–)ג( בתקנה 109ה, המילים "של מערכת ההוצאה לפועל" - יימחקו     5
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי טופס 10ו יבוא:    6

תיקון תקנה 109ה

תיקון התוספת 
הראשונה
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"טופס 10ז
תקנה 37כד    

    

 

 

  www.eca.gov.il      373-3355333*  35553מוקד מידע:     333טופס 
   

 

 
 
 
 
 

     
 
 

 בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם מרשם חייבים רישום/ תיקון רשומה ב
 
                                        

 

 :המבקש סוג
       אחר   זוכה        חייב            

 מספר 

 

 מספר זיהוי                       שם פרטי                 שם משפחה  

 

     דואר אלקטרוני                                                 טלפון          

 

 מספר רישיון                                     עורך דיןפרטי 

 

 

 

 :בעניןהבקשה מוגשת 
 אחר:  זוכה        חייב            

 מספר 

 

 מספר זיהוי                           שם משפחה          שם פרטי              

 

 כתובת                                                                  יישוב           

 

 מספר טלפון                                     דואר אלקטרוני

 

 

 

                                     מרשם חייבים משתמטים בחייב  רישום[ 053]
                                                          

 רישום חוזר במרשם חייבים משתמטים[ 053]

                                       

[050 ]   תיקון מחיקת רישום במרשם חייבים משתמטים 

                      

 

 

 הבקשה נימוקי 

 מספר תיק :                                 

                                 

 אם הבקשה בתיק איחוד, מספר התיק הפרטני :           

 
                                 

 * ניתן להגיש בקשה אחת על גבי כל טופס              

 דינת ישראלמ
 רשות האכיפה והגבייה

 
     לשכת ההוצאה לפועל 

 «                               »ב
 

תאריך בקשה 
_/______/__________ 
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טופס 10ח
תקנה 37כה)א(

אל                                      

מס' זהות:                                          

מספר תיק והליך:                                

הזמנה לדיון לפני הכללה במרשם חייבים משתמטים

אתה מוזמן להתייצב לדיון, לפני רשם ההוצאה לפועל, בעניין רישומך במרשם החייבים 
המשתמטים מתשלום חובותיהם )להלן - המרשם( 

הדיון יתקיים ביום:                                      בשעה:                בלשכת הוצאה לפועל ב:                      
בכתובת:                                                                        

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, רשאי רשם ההוצאה לפועל, מיוזמתו או לבקשת 
תנאים  כמה  קובע  לפועל  ההוצאה  חוק  במרשם;  חייב  של  רישומו  על  לצוות  הזוכה, 
שצריכים לחול כדי להיכנס למרשם; אחד התנאים הוא קיום דיון בעניין הרישום במרשם 

באמצעות  בו  לעיין  וניתן  הציבור  לעיון  פתוח  מרשם  הוא  המשתמטים  החייבים  מרשם 
המידע  בקשת  מטרת  המידע,  מתבקש  שלגביו  האדם  של  הזהות  תעודת  מספר  הקלדת 
הזהות  תעודת  מספר  החייב,  שם  מופיעים  במרשם  השאילתה;  מגיש  של  מזהים  ופרטים 

שלו ותאריך הוצאת צו הרישום 

במעמד הדיון באפשרותך לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי אינך בעל יכולת המשתמט 
מתשלום חובותיו  

מלבד התייצבות לדיון תוכל לפעול באחת מהדרכים האלה: 

הסדרת החוב בהקדם האפשרי; )א( 

להתייצב לחקירת יכולת שמטרתה בחינת יכולתך הכלכלית להחזר החוב בהקדם  )ב( 
האפשרי  תוכל להתייצב לחקירת יכולת בכל לשכת הוצאה לפועל שתבחר  במעמד 
חקירת היכולת תינתן לך האפשרות לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי אינך משתמט 
מתשלום חובותיך; אם יש בכוונתך לטעון לפני הרשם במהלך הדיון טענות הנוגעות 
לפי  ערוכה  בקשה  עם   לדיון  שתגיע  מציעים  אנו  סוציאלי,  בריאותי,  כלכלי,  למצב 
טופס 21 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, המפורסם באתר האינטרנט של המרכז 

שכתובתו www eca gov il )להלן - אתר האינטרנט( ובצירוף האסמכתאות הנדרשות 

להסדרת  תפעל  לא  אם  או  לעיל  האמורים  ובשעה  ביום  לדיון  תתייצב  לא  אם  לב:  שים 
החוב או אם לא תתייצב לחקירת יכולת ותשכנע את הרשם כי אינך בעל יכולת המשתמט 
כי  להחליט  רשאי  הרשם  הרשם,  בידי  אחרת  החלטה  ניתנה  לא  אם  או  חובות  מתשלום 

תירשם במרשם  
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אם שילמת חובך בתיק, נא ראה התראה זו כבטלה 

                                                                                                                                                  
                       תאריך                                  מנהל לשכת ההוצאה לפועל  

השעות בין  א'-ה'  בימים  הטלפוני  השירות  למוקד  לפנות  תוכל  נוסף  ומידע   לפרטים 
16:00-08:00  בטלפון מס' 35592*   

טופס 10ט
תקנה 37כה)ב(

אל                                 

מס' זהות:                                              

מספר תיק והליך:                                      

התראה בטרם רישום במרשם החייבים המשתמטים

משתמטים  חייבים  במרשם  שמך  את  לרשום  לפועל  ההוצאה  רשם  הורה  ביום                 
החלטה  התשכ"ז-1967  לפועל,  ההוצאה  חוק  לפי  המרשם(;   - )להלן  חובותיהם  מתשלום 
או  החוב  את  לפרוע  תפעל  כן  אם  אלא  המצאתה,  מיום  ימים   30 בתום  לתוקף  תיכנס  זו 
שתתייצב לחקירת יכולת והרשם ישתכנע כי אינך בעל יכולת המשתמט מתשלום החובות 

או אם תתקבל החלטה אחרת בידי הרשם  

באמצעות  בו  לעיין  וניתן  הציבור  לעיון  פתוח  מרשם  הוא  המשתמטים  החייבים  מרשם 
המידע  בקשת  מטרת  המידע,  מתבקש  שלגביו  האדם  של  הזהות  תעודת  מספר  הקלדת 
הזהות  תעודת  מספר  החייב,  שם  מופיעים  במרשם  השאילתה;  מגיש  של  מזהים  ופרטים 

שלו ותאריך הוצאת צו הרישום 

או  האפשרי  בהקדם  חובך  את  להסדיר  לך  מציעים  אנו  במרשם,  מרישום  להימנע  כדי 
להתייצב לחקירת יכולת שמטרתה בחינת יכולתך הכלכלית להחזר החוב בהקדם האפשרי; 
תוכל להתייצב לחקירת יכולת בכל לשכת הוצאה לפועל שתבחר; במעמד חקירת היכולת 
תינתן לך האפשרות לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי אינך משתמט מתשלום חובותיך; 
אם יש בכוונתך לטעון לפני הרשם טענות הנוגעות למצב כלכלי, בריאותי, סוציאלי, אנו 
מציעים כי  תגיע לדיון עם  בקשה ערוכה לפי טופס 21 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם- 
אתר   - )להלן   www eca gov il שכתובתו  המרכז  של  האינטרנט  באתר  המפורסם   ,1979
האינטרנט( ובצירוף האסמכתאות הנדרשות; אם לא תפעל להסדרת החוב או לא תתייצב 
לחקירת היכולת, תיכנס החלטתו של רשם ההוצאה לפועל בתוך 30 ימים מיום המצאת 

התראה זו לתוקפה 

אם שילמת חובך בתיק, נא ראה התראה זו כבטלה 

                                                                                                                                                  
                       תאריך                                  מנהל לשכת ההוצאה לפועל  

השעות בין  א'-ה'  בימים  הטלפוני  השירות  למוקד  לפנות  תוכל  נוסף  ומידע   לפרטים 
16:00-08:00 בטלפון מספר 35592*" 

כ"ט בשבט התשע"ה )18 בפברואר 2015(
)חמ 3-63-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
                                                                   ראש הממשלה וממלא מקום שר המשפטים
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תקנות בתי המשפט )מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, ולפי סעיף 43 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-21969, ולאחר התייעצות 

עם שר הכלכלה3, אני מתקין תקנות אלה:

לעבודה(,  דין  ובבתי  משפט  בבתי  )מזכירות  המשפט  בתי  לתקנות   4 בתקנה    1
התשס"ה-42004, בתקנת משנה )א( -

בפסקה )3(, במקום "ומיום 15 באוגוסט עד יום 31 באוגוסט" יבוא "מיום 20 באוגוסט   )1(
עד יום 5 בספטמבר";

בפסקה )4(, במקום "מיום 16 ביולי עד יום 14 באוגוסט" יבוא "מיום 21 ביולי עד יום   )2(
19 באוגוסט" 

ז' באדר התשע"ה )26 בפברואר 2015(
)חמ 3-1951-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

וממלא מקום שר המשפטים  
 

תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה( )תיקון(, התשע"ה-2015

באותם  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  הטיס,  לחוק   166 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהתאם  לחוק,  ו–68  46)א()2(  סעיפים  לפי  תקנות  להתקין  מוסמך  אני  שלגביהם  עניינים 
168)ב(  סעיף  לפי  האזרחית  התעופה  רשות  הצעת  לפי  כאמור,  בסעיפים  הנתונה  לסמכות 

לחוק, ובהתאם לסעיף 197 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 140)ב1( לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-21981 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, במקום "התשיעית" יבוא "השמינית" 

עליו  היה  שבו  החודש  שלפני  "בחודשיים  אחרי  העיקריות,  לתקנות  433)ב(  בתקנה    2
לבצעו" יבוא "או עד לתום החודש שבו היה עליו לבצעו" ובמקום "לפי העניין, בחודש 

שבו היה עליו לבצעו" יבוא "לפי העניין, במועד שבו היה עליו לבצעו" 

י"א באדר התשע"ה )2 במרס 2015(
)חמ 3-1299-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

 
 
 

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1
י"פ התשע"ג, עמ' 4612   2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70   3
ק"ת התשס"ה, עמ' 182   4

תיקון תקנה 140

תיקון תקנה 433

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 830   1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8; התשע"ד, עמ' 764 ועמ' 1388   2
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הודעת התעבורה )אגרות(, התשע"ה-2015
אני  התקנות(,   - )להלן  התשכ"א-11961  התעבורה,  לתקנות  15א)ב(  לתקנה    בהתאם 

מודיע לאמור: 

ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב    1
 2014, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, למעט הנספחים, מיום י"ב בניסן התשע"ה

)1 באפריל 2015(, כמפורט להלן: 

"תוספת ראשונה
חלק א' 

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

                                                   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1  בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד 
בדיקה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף

48

2  בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה או בעד 
בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף

141

268א  בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217

2438ב  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים

2400ג  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים

2350ד  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים

2310ה  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים

2269ו  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים

3227  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים

4185  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים

5141  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

693  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

752  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

או  נהיגה  רישיון  בעד  העניין,  לפי   ,7 עד  2ב  בפרטים  האמור  על  8  נוסף 
חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו 
האגרה  שבין  מההפרש   1/12 - העניין  על השנים השלמות, לפי  הנוסף 
לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2ב עד 7, הארוכה מהתקופה 
שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר )להלן בפרט זה - התקופה 

השלמה( לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה

930  בעד כפל רישיון

9א  נמחק 

התאמת שיעור 
האגרות

__________
1 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"א, עמ' 739, עמ' 868 ועמ' 977 
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                                                   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים
9ב    בעד הנפקה חוזרת של רישיון הנהיגה כאמור בפרטים 2ב עד 9 ו–9ג, 
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, למעט אם ההנפקה כאמור 
היתה מותנית במבחני נהיגה או נדרשה עקב שינוי בדרגת הרישיון של 

הנהג תוספת של

27

9ג  על אף האמור בפרטים 2ב עד 9ב, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל 
תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל

11

למי  חוזרת,  הנפקה  לרבות  נהיגה,  רישיון  בהנפקת  טיפול  בעד  9ד  אגרה 
שפטור מאגרה לפי תקנות אלה בעד רישיונות נהיגה כאמור בפרטים 

2ב עד 8

22

10  בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה -

)1( בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה 
לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט כאמור בפרט משנה )7(

633

325)2( בעד בדיקה חוזרת

1,074)3( בעד ערר לוועדת ערר

988)4( בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי

)5( בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל 
988המותר עולה על  14,999 ק"ג

118)6( בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

)7( בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים 
של סמים מסוכנים

223

11463  )1( בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל–5 שנים

39)2( בעד כפל כתב הסמכה

חלק ב' 

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה 

                                                  טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

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

427

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

847

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

1,148)1(  לתקופה של  עשר שנים

1,050)2( לתקופה של תשע שנים

951)3( לתקופה של  שמונה שנים

852)4( לתקופה של שבע שנים
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                                                  טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים
754)5( לתקופה של שש שנים

643)6( לתקופה של חמש שנים

528)7( לתקופה של ארבע שנים

407)8( לתקופה של שלוש שנים

281)9( לתקופה של שנתיים

141)10( לתקופה של שנה

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

בשנה מהתקופה השלמה

האגרות לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים 2ב עד 
9ג בחלק א' לתוספת זו, ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה והדרכה 
פרט  לפי  אגרה  ישלם  בתוקף,  היה  שלו  הנהיגה  שרישיון  בעת  נהיגה  של 

משנה זה נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו 

141)ב( בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה

141)ג( בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

68)ד( בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

339  בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג' 

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם 

   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1  אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

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

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

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

37

73)ד( רכב לא מנועי מכל סוג

אופנוע  למעט  דו–שימושי,  פרטי  ורכב  פרטי  נוסעים  לרכב  רישיון  בעד  2  )א( אגרה 
 - )להלן   )1996 באפריל   1( התשנ"ו  בניסן  י"ב  ביום  לראשונה  שנרשם  פרטי,  ואוטובוס 
היום הקובע( או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי העניין 
)להלן - קבוצת מחיר(, כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, 

כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי העניין:
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                    האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

קבוצת מחיר

ששנת ייצורו
או מועד עלייתו 

לכביש
עד 3 שנים

ששנת ייצורו
או מועד עלייתו 

לכביש
4 עד 6 שנים

ששנת ייצורו או 
מועד עלייתו לכביש

7 עד 10 שנים

ששנת ייצורו 
או מועד עלייתו 

 לכביש
מעל 10 שנים

11,081947830725

21,3741,1991,050919

31,6571,4501,2701,108

41,9771,6811,4301,215

52,2641,8651,5391,272

63,2142,4101,8081,353

74,5803,2052,2441,571

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

העניין  

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

משנה )א( בטורים ב' עד ה', לפי העניין  

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

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

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

העניין, ובהפחתה של 242 שקלים חדשים 

)ג( נמחק 

)ד( נמחק 

)ה( בפרט זה -

"שנת ייצורו" - השנה שנרשמה ברישיון הרכב כשנת ייצורו;

ברישיון  שנרשם  כפי  לכביש  הרכב  עלה  שבו  החודש   - לכביש"  עלייתו  "מועד 
הרכב 

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

מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 386 שקלים חדשים  
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)ב( אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה )א(, המופעל על ידי מנוע דיזל 
או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

כשמשקלו הכולל המותר בק"ג
האגרה בשקלים חדשים

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

1,958עד 16,000

2,455מ–16,001 עד 20,000

3,384מ–20,001 ומעלה

)ג( על אף האמור בפרט זה, האגרה בעד רישיון לרכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב)ג()2א( 
ו–)3( שהותקנה בו מערכת בקרת יציבות, תופחת בתקופות ובשיעורים המפורטים להלן, 
ובלבד שההפחתה כאמור לא תחול על רכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב)ג()2א()א( לאחר 

יום ט"ו בחשוון התשע"ג )31 באוקטובר 2012(:

)1( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 124 שקלים חדשים בעבור כל 
חודש שבו רישיון הרכב בתוקף;

התשע"ד בטבת  כ"ח  יום  עד   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט   )2( מיום 
)31 בדצמבר 2013( - 83 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף;

התשע"ה בחשוון  ז'  יום  עד   )2014 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  כ"ט   )3( מיום 
)31 באוקטובר 2014( - 41 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף 

4  אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת 
תהיה בשיעור של 225 שקלים חדשים  

5  )א( אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת–אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא: 

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק
בשקלים חדשים

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

44עד 50

165מ–51 עד 150

306 מ–151 ומעלה

44)ב( אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי

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

טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

  כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -

561   על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל
1,036   על ידי מנוע דיזל

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

חידושם היא: 

__________
2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164; התשנ"ב, עמ' 1160; התשס"ח, עמ' 107 
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)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל -

טור א'
כשמספר מקומות הישיבה

לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של שנה

141 עד 4
5190 ומעלה

)ב( כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל -

טור א'
כשמספר מקומות הישיבה

לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של שנה

656עד 4
51,073 ומעלה

8  אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:

טור א'

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של 
שנתייםשנה

כשהטרקטור מופעל -

236468 על ידי מנוע בנזין

6841,369 על ידי מנוע דיזל או אחר

9  אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:

טור א'
כשמשקלו הכולל המותר בק"ג

טור ב'
בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

68עד 4,000
165מ–4,001 עד 8,000

376מ–8,001 ומעלה

10  אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 376 שקלים חדשים  

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

11  אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 27 שקלים חדשים  

11א  )א( על אף האמור בפרטים 2, 5 ו–11, האגרה בעד רישיון של רכב מזכה, הרשום על שם אדם 
כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, תופחת בסכום בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' לצדו:

טור ב'טור א'

לתגמול  זכאי  שאינו  פעיל  מילואים  חייל 
נוסף  וכן חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול 

נוסף השווה לנקודת זיכוי אחת

59

נוסף  לתגמול  הזכאי  פעיל  מילואים  חייל 
השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי

119

נוסף  לתגמול  הזכאי  פעיל  מילואים  חייל 
השווה לשתי נקודות זיכוי

178
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)ב( הפחתת האגרה תחול על רכב מזכה אחד, החייב באגרה החל בחודש מאי שלאחר 
השנה של תקופת שירות המילואים המזכה, לתקופה של שנה 

)ג( היו בבעלותו של חייל מילואים יותר מרכב אחד שהוראות פרט משנה )א( חלות 
עליו, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב אשר מועד תשלומה הוא המוקדם מביניהם, 
מזכה  רכב  בשל  זכאי  היה  שלה  ההפחתה  סכום  בין  הפרש  קיים  אם  ואולם  בלבד; 
אחר שבבעלותו לבין סכום ההפחתה בשל הרכב שלגביו הופחתה האגרה, זכאי חייל 
המילואים לקבל החזר בגובה ההפרש בין סכומי ההפחתה כאמור; היו מועדי תשלום 

האגרה זהים, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב שסכומה הוא הגבוה מביניהם, בלבד 

רישיון  בעד  אגרה  אלה,  תקנות  של  תחילתן  לאחר  ששילם,  פעיל  מילואים  )ד( חייל 
רכב של רכב מזכה בלא הפחתה כאמור בפרט זה, זכאי לקבל החזר בגובה ההפחתה 

)ה( על אף האמור בפרט זה, סכום האגרה לאחר הפחתה בגין כל רכב מזכה לא יפחת 
מ–11 שקלים 

)ו( בפרט זה -

המילואים,  שירות  בחוק  כהגדרתו  מילואים  חייל   - פעיל"  מילואים  "חייל 
שניתנה  תקפה  פעיל  מילואים  חייל  בתעודת  המחזיק  התשס"ח-32008, 
באופן  התחבורה,  למשרד  הועברו  ושפרטיו  לישראל  הגנה  צבא  בידי  לו 

ממוחשב, בידי משרד הביטחון;

"נקודת זיכוי" - כהגדרתה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה4;

או  פרטי,  הוא  שלו  המשנה  שסיווג   M1 מסוג  ורכב   L מסוג  רכב   - מזכה"  "רכב 
שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, למעט רכב הרשום על שם תאגיד בלבד;

שירות  בחוק  כמשמעותם   - המזכה"  המילואים  שירות  "תקופת  נוסף",  "תגמול 
המילואים, התשס"ח-2008 

11ב  אגרה בעד רישיון רכב לרכב רפואי בבעלות משרד הביטחון, המשמש נכה שנקבעה לו 
דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בתקנות הנכים )כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת(, 

התשכ"ו-51965, היא 27 שקלים חדשים  

12  בטל  

13  אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לאחת מן המטרות המנויות בתקנה 293)א( או בעד 
חידושו, למעט רישיון שניתן למטרה המנויה בתקנה 293)א()5א( היא 1,266 שקלים חדשים  

חידושו,  בעד  או  293)א()5א(  בתקנה  האמורה  למטרה  שניתן  סחר  רישיון  בעד  13א  אגרה 
לתקופה של שלוש שנים, היא 4,221 שקלים חדשים  

14  אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד–פעמית לפי תקנה 278 היא 39 
שקלים חדשים  

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

)1( מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים 
בתוספת זו - 27 שקלים חדשים; 

)2( אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב 
שאינו משמש אלא להובלת מתים - 27 שקלים חדשים; 

__________
3 ס"ח התשס"ח, עמ' 502 

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשל"ה, עמ' 168 

5 ק"ת התשכ"ו, עמ' 296 
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)3( "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים - 
27 שקלים חדשים; 

)4( "אקי"ם" - אגודה לקימום מפגרים, לרכב המשמש להסעת מפגרים - 27 שקלים חדשים; 

)5( "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 27 שקלים חדשים  

בעד חידוש רישיון רכב לפי פרטים 2 עד 15 באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי  -  15א  
תוספת של 27 שקלים חדשים 

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

בשקלים חדשים
30כפל רישיון רכב או כפל אישור

141כפל רישיון סחר
ניתן  אם  אישור,  כפל  או  רכב  רישיון  כפל  בעד 
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי תוספת של

27

17  אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, 
של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות )2( ו–)3( לסעיף 17)א( לפקודה, היא 68 

שקלים חדשים  

18  אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380, למעט 
בקשה לאישור התקנת ערכת הסבה המאפשרת הנעת הרכב בגז פחמימני מעובה, היא 

236 שקלים חדשים  

19  האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא 27 שקלים חדשים לשנה אם התקיימו 
ברכב כל אלה: 

)1( הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור; 

)2( הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות נגד מיקוש; 

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

20  בטל  

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

                     טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

236רכב פרטי
284רכב מסחרי או רכב עבודה

499אוטובוס

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

על המפורט להלן: 

לאופניים - 39 שקלים חדשים; 

לתלת–אופן - 39 שקלים חדשים  
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23  אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 
תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות 
הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי 

שפרסם בנק ישראל ביום התשלום: 

טור ב'טור א'

משקל כולל מותר בק"ג    סוג הרכבארץ מוצא
האגרה בדולרים של 

ארצות הברית

פטוראוטובוס ציבורימצרים

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

חלק ד' 
אגרות לרישיונות להפעלת מונית 

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

בשקלים חדשים
1  בעד מתן רישיון להפעלת מונית -

121,162)א( מהמכסה שנקבעה לשנת 1989
123,558)ב( מהמכסות שהוקצו לשנים  1990 ו–1992

 - מונית  להפעלת  )רישיונות  התעבורה  פקודת  לתיקון  חוק  )ג( לפי 
הוראת שעה(, התשנ"ב-61992

123,558

21,959   אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית
או   ירושה  צו  לפי  מונית  להפעלת  רישיון  להעברת  היתר  בעד  אגרה  2א   

קיום צוואה
724

375  אגרה בעד מתן רישיון הסעה
4747  אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית

חלק ה'

אגרות בעד מידע מתוך מאגרי המידע של רשות הרישוי

טור א'
                        טור ב'

                       בשקלים חדשים

1   אגרה בעד תדפיס מידע לנהג בנוגע למפורט
       להלן באמצעות עמדות שירות אוטומטיות היא:

)1( מספר הנקודות כמשמעותן בתקנה 544 שנרשמו 
לחובתו

11

11")2( מאפייני בעלים קודמים של רכב

י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-83-ת3(  

                                                                                   המנהל הכללי של משרד

__________   התחבורה והבטיחות בדרכים

  

6 ס"ח התשנ"ב, עמ' 138 




