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 הודעת ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )בקשה להיתר( )אגרות(,
התשע"ו-2016

להיתר(,  )בקשה  זר(  שיט  לכלי  )היתר  חופית  ספנות  לתקנות  14)ב(  לתקנה  בהתאם 
התשע"ג-12012 )להלן - התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  1  עקב 
 נובמבר 2014 ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 14)א( לתקנות ומיום כ' בטבת התשע"ו

)1 בינואר 2016(, הם כמפורט להלן: 

14  )א( בעד בקשה למתן היתר או לחידושו ישלם המבקש או "אגרות והצמדה
נציגו או מפעילו של כלי השיט הזר אגרה כמפורט להלן: 

)1( עם הגשת הבקשה לקבלת היתר או לחידושו ישולם 
חלק א' של האגרה בסכום של 572 שקלים חדשים;

לפי הראשי  המהנדס  לבדיקת  הבקשה   )2( הועברה 
תקנה 3)ג(, ישולם, עם הגשת המסמכים למהנדס הראשי 

לפי תקנה 4)ב(, חלק ב' של האגרה בסכום של -

)א( 3,348 שקלים חדשים - לאנייה; 

)ב( 2,052 שקלים חדשים - לכלי שיט שאינו אנייה "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-3762-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים   __________
1 ק"ת התשע"ג, עמ' 98; התשע"ה, עמ' 622 

הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( 
)אגרות(, התשע"ו-2016

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

1  עקב ירידת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 
2014, ישתנו הסכומים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות ונוסחה מיום כ' בטבת 

התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת שלישית
)תקנה 17(

בתוספת זו, "משכנתה" - משכנתה על כלי שיט  

1  אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום: 

)1( שטר משכנתה - 827 שקלים חדשים; 

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

פדיונן - 827 שקלים חדשים; 

עדכון אגרות

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 396; התשס"ז, עמ' 334; התשע"ה, עמ' 622 
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שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה - 827 שקלים חדשים;   )3(

שטר תיקון משכנתה - 827 שקלים חדשים;   )4(

שטר הגדלת משכנתה - 827 שקלים חדשים    )5(

)א( בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים   2 
בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 418 שקלים חדשים, 

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

)ב( בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם   
אגרה של 418 שקלים חדשים  

)ג( בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 130 שקלים חדשים "  

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-815-ת4(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התשע"ו-2016

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב    1
 נובמבר 2014, ישתנו הסכומים הנקובים בתוספת התשיעית לתקנות, ונוסחה מיום

כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת תשיעית
)תקנות 81 ו–82(

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

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

ומתן תעודת הסמכה 

2,159

1,532)2( בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה

542)3( בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה

)4( בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל פה - 

א  בחינות כמצוין בפרט )1(

ב  בחינות כמצוין בפרט )2(

ג  בחינות כמצוין בפרט )3(

1,089

762

271

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ב, עמ' 500; התשס"ז, עמ' 333; התשע"ה, עמ' 623 
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טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

292)5( בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך

410)6( מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 

134)7( מתן פנקס ימאי )קבוע או זמני(

134)8( העברת פיקוד על אנייה

109)9( ערעור לפני בית הדין המשמעתי

455)10( ערעור לפני ועדת ערר רפואית

716)11( אישור רשימת צוות לפי תקנה 50)א(

56)12( עיון בתיק אישי של ימאי וקבלת העתק ממסמכים שבו

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

התשלום לא נבחן בבחינה שלגביה שילם את האגרה "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-726-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(,
התשע"ו-2016

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

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
התשע"ו בטבת  כ'  מיום  ונוסחה  לתקנות  בתוספת  הנקובים  הסכומים  ישתנו   ,2014 

)1 בינואר 2016(, 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 - 

188עד 99

650מ–100 עד 499

3,963מ–500 ומעלה

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1046; התשס"ז, עמ' 333; התשע"ה, עמ' 624 
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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 98 שקלים חדשים     3

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

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-815-ת3(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התשע"ו-2016

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב    1
מיום  ונוסחה  לתקנות  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  ישתנו   ,2014  נובמבר 

כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה 
)תקנה 29( 

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בעד -

106מתן תעודת משיט קבועה או חידושה

181בחינה עיונית למשיט אופנוע ים

304בחינה מעשית למשיט אופנוע ים

181בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב'

304בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א'

304בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב'

181בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר

291בחינה עיונית למשיט ספינה

506בחינה מעשית למשיט ספינה

181בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'

291בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

בשכר  נוסעים  ספינת  למשיט  פה  בעל  בחינה 
רמה ב'

506

424בחינה להיתר השטת אניית נוסעים קטנה

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 751; התשס"ז, עמ' 336; התשע"ה, עמ' 625 
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טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בחינה למכונן 

בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת

בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת

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

בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה )לכל 
יחידת מבחן(

559

181

506

181

291

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

מחצית סכום 
הבחינה

85"הגשת ערר על בחינה עיונית

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-588-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התשע"ו-2016

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב    1
מיום  ונוסחה  לתקנות,  השישית  בתוספת  הנקובים  הסכומים  ישתנו   ,2014  נובמבר 

כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן: 

"תוספת שישית 
)תקנה 38(

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

האגרה בשקלים חדשיםתיאור כלי השיט

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

886

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

1,440

תשולם  רישום  תעודת  ומתן  השיט  בכלי  הבעלות  העברת  רישום  בעד    2
אגרה של 472 שקלים חדשים  

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשכ"ב, עמ' 2455; התשס"ז, עמ' 355; התשע"ה, עמ' 626 
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כשיר  שאינו  למי  העברתו  עקב  הרישום  מפנקס  שיט  כלי  מחיקת  בעד    3
להירשם כבעליו במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 472 שקלים חדשים; 

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

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

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

אגרה בסך 472 שקלים חדשים  

בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה    6
בסך 472 שקלים חדשים  

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

השיט כאמור, תשולם אגרה בסך 472 שקלים חדשים 

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

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-816-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התשע"ו-2016

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

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2014, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות ונוסחה מיום כ' בטבת התשע"ו

)1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן: 

"אגרות בעד 
שירותים

בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך    1
113 שקלים חדשים: 

)1( מתן יומן רדיו-טלפון; 

)2( מתן יומן רדיו-טלגרף "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-137-ת3(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

__________
1 ק"ת התש"ך, עמ' 1955; התשס"ז, עמ' 332; התשע"ה, עמ' 627 

עדכון סכומים
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הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התשע"ו-2016

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

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2014, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות ונוסחה מיום כ' בטבת התשע"ו

)1 בינואר 2016(, 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

6

13

16

16

23

שנה

1,017לרכב פרטי

860לבעל ספינה

345 "לדייג

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-137-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים    __________

1 ק"ת התשט"ז, עמ' 1189; התשס"ז, עמ' 335; התשע"ה, עמ' 628 

הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התשע"ו-2016
לפי תקנה 25 לתקנות הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט(, התשי"ז-11957 )להלן - התקנות(, 

נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
 2014, ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25)א( לתקנות, ונוסחה מיום כ' בטבת התשע"ו

)1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן: 

 ")א( )1( עם מסירת יומן רשמי לקברניט אנייה תשולם אגרה של 98 שקלים חדשים  

   )2( עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 98 שקלים חדשים "

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-2050-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

עדכון סכומים

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשי"ז, עמ' 1630; התשס"ז, עמ' 335; התשע"ה, עמ' 628 
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הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התשע"ו-2016
 - )להלן  התשמ"ג-11982  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  לתקנות   103 לתקנה  בהתאם 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב ירידת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2015 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר    1
עשרה  החמש  בתוספת   16 עד  ו–7   5  ,4  ,2 בסעיפים  הנקובים  הסכומים  ישתנו   ,2014

לתקנות, ונוסחם מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כמפורט להלן: 

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

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

"4  בעד בדיקה כללית של אנייה תשולם אגרה כדלקמן: 

תפוסת האנייה
האגרה בשקלים חדשים)בטון ברוטו(

1,254עד 499

2,470מ–500 עד 1,599 

7,817מ–1,600 ומעלה

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

 האגרה בשקלים חדשים

)א( בדיקה כללית של סירה או ספינה -

1256  אגרה בסיסית

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

4

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

4

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

12

)ב( בדיקה כללית של גוררת - 

1505  אגרה בסיסית 

24  לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של

)ג( בדיקה כללית של ארבה -

1256  אגרה בסיסית

12 2  לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של

358  אם היא ארבה שומטת, תוספת של

58 "4  אם היא חפרת, תוספת של

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387; התשס"ז, עמ' 336; התשע"ה, עמ' 629 
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"7  )א( בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן: 

האגרה בשקלים חדשים

1,209במחלקת סיפון

במחלקת מכונה

במחלקת רדיו

בנושא סניטציה, ארון תרופות ציוד רפואי

באוטומציה

1,209

1,209

1,209

1,209

בדיקה  של  האגרה  תשולם  לאמנה,  בהתאם  באנייה,  חלקית  בדיקה  )ב( בעד 
כללית לפי התפוסה  

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

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

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

10  )א( בעד מתן תעודות תשולם האגרה כדלקמן: 

האגרה בשקלים חדשים

188רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות

188רישיון שיט וחידוש רישיון

188הארכת רישיון שיט

188תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה

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

188

188סימון תו קיבולת

)ב( פטורים מאגרה -

)1( רישיון שיט זמני; 

)2( תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית; 

)3( תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי  

אלה,  לתקנות  השלישי  והפרק   17 תקנה  פי  על  טעינה  היתר  קבלת  11  )א( בעד 
תשולם אגרה של 424 שקלים חדשים  

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

סכום בשקלים חדשיםטון מטען

603עד 499

837מ–500 עד 1,499 

1,717מ–1,500 ומעלה
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12  בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27)ד( לתקנות אלה תשולם אגרה זו: 

סכום בשקלים חדשיםמהות הבדיקה והאישור

3,348מפרטים טכניים של אנייה

2,052מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אנייה

166שרטוטים בודדים, לכל אחד

3,348ספר יציבות של אנייה

2,052חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אנייה

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

131,125  בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אנייה

14886  בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה

הצלה אמצעי  או  האבזר  או  האישור  החתמת   15  בעד 
לכל 100 יחידות או חלק מהן

424

16  בעד כל בדיקה חוזרת לכלי שיט לפי הפרק החמישי 
א' לתקנות

 "5,857

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-610-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התחבורה   
והבטיחות בדרכים   

הודעת הכניסה לישראל, התשע"ו-2016

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2015 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות,  שבתוספת  א'  חלק  נוסח  יהיה   ,2013  אוקטובר 

)1 בינואר 2016(, כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

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

17525

29017  אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3  אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/1

17525

__________
1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ד, עמ' 318 ועמ' 1762 

הגדלת סכומי 
אגרות
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השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

4   אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/2 כשהמבקש איננו 

בעל דרכון של אחת המדינות 
המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'

9017

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

9017

710 ובעת קבלת 6  אשרה ורישיון לישיבת קבע
רישיון הקבע 90 
שקלים חדשים 

נוספים לכל נפש 
הכלולה ברישיון

100 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 13 

דולרים נוספים לכל 
נפש הכלולה ברישיון

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

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

2,830

1,610)1( במועד הגשת הבקשה

1,220)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

אין בהוראות פרט זה כדי  
לגרוע מכל אגרה שתידרש 

לפי תקנות אלה בפרק הזמן 
שבין המועדים האמורים 

79017  אשרת חוזר

8  החלפת רישיון הישיבה -

)1( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת 
קבע

710 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 90 
שקלים חדשים 

נוספים לכל נפש 
הכלולה ברישיון

100 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 13 

דולרים נוספים לכל 
נפש הכלולה ברישיון

9017)2( מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4

17525)3( כל החלפת רישיון אחרת

9  הארכת רישיון ישיבה מכל 
הסוגים

175 בעד כל תקופת 
הארכה

25 בעד כל תקופת 
הארכה

10  אשרת כניסה או אשרת חוזר 
הניתנת בתחנת גבול והמבקש 

איננו בעל דרכון של אחת 
מהמדינות המפורטות בתקנה 

3)2(, תוספת של

26540
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השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

11  )בוטל(

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

90 בתוספת 35 שקלים 
חדשים לכל נפש

17 בתוספת 5 דולרים 
לכל נפש

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

עם אשרה לישיבת ארעי מסוג 
א/1

17525

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

הושחת

265"40

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-600-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   
  

הודעת האזרחות, התשע"ו-2016

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

שפורסם  המדד  לעומת   ,2015 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2013 אוקטובר   בחודש 

)1 בינואר 2016(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 9(

השירות המבוקש

טור א'
האגרה בשקלים 

חדשים

190  תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

290  אישור או תעודה המעידים על אי–הקניית אזרחות ישראלית

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

90

4355  ויתור על אזרחות ישראלית

5175  בקשה להתאזרחות

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

לחוק או הפטור מהם, שתשולם בשני תשלומים:

1,610

910)1( במועד הגשת הבקשה

700)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

הגדלת סכומי 
אגרות

__________
1 ק"ת התשכ"ט, עמ' 19; התש"ן, עמ' 462; התשע"ד, עמ' 1140 
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השירות המבוקש

טור א'
האגרה בשקלים 

חדשים

אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק הזמן שבין 
המועדים האמורים, לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974 "

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-649-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשע"ו-2016
בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א)ה( לתקנות מרשם האוכלוסין )סדרי רישום(, התשל"ג-11972 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2015 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
אוקטובר 2013, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, 

כלהלן:

"תוספת
)תקנה 5(

האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

1115  תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה

פטור2  ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב או הושחת

3  מתן מידע ממרשם האוכלוסין -

פטור)א( תמצית רישום ממרשם האוכלוסין בנוגע למבקש

15")ב( איתור מען או בירור שם

ט"ו בטבת התשע"ו )27 בדצמבר 2015(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-482-ת1(  

__________          ראש רשות האוכלוסין וההגירה 

1   ק"ת התשל"ג, עמ' 56; התשע"א, עמ' 709; התשע"ד, עמ' 395  

הודעת כלי הירייה )אגרות רישיון(, התשע"ו-2016

התשס"ו-22005  רישיון(,  )אגרות  הירייה  כלי  לתקנות  5)ה(  סעיף  לפי  סמכותי1,    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי במדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2015 לעומת המדד לחודש נובמבר    1
2014, נוסח תקנת משנה 1)א( לתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( יהיה 

כדלהלן:

)א( בעד רישיון מהסוגים המפורטים להלן ישלם מבקש "אגרת רישיון   1
סוג  של  לצדו  להלן  כמפורט  אגרה  נתינתו,  לפני  הרישיון, 

הרישיון:

הגדלת סכומי 
אגרות

__________
1 י"פ התשע"א, עמ' 3162 

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 156; התשע"ה, עמ' 635 

עדכון סכומים
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

לחוק(,  2)א(  )סעיף  ירייה  כלי  )1( לעשיית 
לשנה או חלק ממנה

2,810

)2( לייבוא )סעיף 2)ב( ו–)ג( לחוק( של - 

)א( כלי ירייה שאינו חלק או אבזר של 
משנה  בפסקת  מהמפורטים  ירייה  כלי 

)ב( ואינו תחמושת, לכל כלי

30

)ב( חלק או אבזר של כלי ירייה )כגון 
קנה, צינה, גוף או נוקר, של אקדח מסוג 
מסוים של יצרן פלוני(, לכל סוג של חלק 

או אבזר כאמור 

30

תחמושת  של  סוג  לכל  )ג( תחמושת, 
לאקדח  פלוני  יצרן  של  כדורים  )כגון 
 9  - קליעיהם  שקוטר   ,"9KURZ" מסוג 
 17  - תרמיליהם  אורך  מילימטרים, 
מילימטרים, משקלם - 92 גריין, ומבנה 

  )FULL METAL JACKET - הקליעים

30

כל  של  לחוק(  ו–)ג(  2)ב(  )סעיף  )3( לייצוא 
סוג  כלי,  לכל   ,)2( בפסקה  מהמפורטים  אחד 

חלק, תחמושת או אבזר כאמור, לפי העניין

מחצית האגרה 
שבפסקה )2(, לפי 

העניין

)4( לעשיית עסק בכלי ירייה )סעיף 3 לחוק(, 
לשנה או חלק ממנה

 2,810

הובלתו  או  ירייה  כלי  )5( )א( לנשיאת 
ירייה  כלי  להחזקת  או  לחוק(   4 )סעיף 
להחזקתו  או  לחוק(  ו–7ו   5 )סעיפים 
10א   ,10  ,9 )סעיפים  מיוחד  ברישיון 
ו–10ב לחוק(, או לנשיאה ולהחזקה של 
כלי ירייה על פי תעודת הרשאה )סעיף 
10ג)ג((, לכל כלי, לשנה או חלק ממנה  

60

)ב( להחזקת כלי ירייה ברישיון מיוחד 
ציבורי  גוף  ידי  על  לחוק(   10 )סעיף 
ללא  ספורטיבית  קליעה  שפעילותו 
חלק  או  לשנה  כלי,  לכל  רווח,  מטרות 

ממנה

מחצית האגרה 
שבפסקת משנה )א(

)ג( להחזקת כלי ירייה ברישיון מיוחד 
)סעיף 10ג לחוק(, לכל כלי -

175)1( לשנה או חלק ממנה
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

)2( ליתרת תקופת תוקפו של 
רישיון אחר שהיה עליו

60

2,810 )6( להקמת מטווח קליעה )סעיף 7 לחוק( 

 7 )סעיף  קליעה  מטווח  )7( )א( לניהול 
לחוק(, לשנה או חלק ממנה 

560

7ג  )סעיף  קליעה  מטווח  )ב( למפקח  
לחוק(, לשנה או חלק ממנה 

60

60)8( בעד העתק רישיון 

עסק  לעשיית  ברישיון  תנאי  )9( הוספת 
כלי  נוסף  שלפיו  לחוק(   3 )סעיף  ירייה  בכלי 
החוק,  לפי  רישיון  עליו  היה  שלא  ירייה, 
ירייה  כלי  ייבוא  עקב  שלא  האמור  לרישיון 
לישראל )סעיף 2)ב( לחוק(, לכל כלי ולכל סוג 
חלק או אבזר, או סוג תחמושת שנוסף )כגון 

בדוגמאות שבפסקה )2()ב( ו–)ג(( 

30

עסק  לעשיית  ברישיון  תנאי  )10( הוספת 
כלי  נוסף  שלפיו  לחוק(,   3 )סעיף  ירייה  בכלי 
עליו  שיש  ובלבד  האמור,  לרישיון  ירייה 
לכל  החוק,  לפי  רישיון  התנאי,  הוספת  לפני  
כלי ולכל סוג חלק או אבזר, או סוג תחמושת 
שנוסף )כגון  בדוגמאות שבפסקה )2()ב( ו–)ג((  

מחצית האגרה 
שבפסקה )9(

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-497-ת2(

לג פ ם  ת ו ר  
המנהל הכללי של  

המשרד לביטחון הפנים  




