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תקנות הדרכונים )הוראת שעה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, 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
התשלום"    ממועד  חודשים  שלושה  "בתוך  במקום  ד',  בטור  הטבלה,  בכותרת    )1(

יבוא "עד יום 15 במרס באותה שנה";

במקום פרט 1 יבוא:  )2(

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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

"1. דרכון ליחיד או ליחיד עם 
ילדים

1א.   על אף האמור בפרט 1, 
דרכון שרק תמונת תווי 

הפנים של בעלו הוכללה 
במאגר הביומטרי בהתאם 

לחוק הכללת אמצעי 
זיהוי, במקום דרכון 

כאמור, ובלבד שהבקשה 
הוגשה בלשכות רשות 

האוכלוסין וההגירה 
בתקופה של 6 חודשים 

לפני מועד פקיעת הדרכון 
עד 6 חודשים לאחר 

המועד האמור

265

130

245

-

155

;"-

פרטים  3א ו–3ב - יימחקו;  )3(

בפרט 4)א( -    )4(

)א( בטור ב', במקום "275" יבוא "265";

)ב( בטור ד', במקום "195" יבוא "155";

)5( פרטים 5א ו–5ב - יימחקו;

ס"ח התשי"ב, עמ' 260; התשכ"א, עמ' 70.  1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

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

4 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ז, עמ' 1166.

תיקון התוספת
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)6( במקום פרט 6 יבוא:

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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

"6. )א( דרכון זמני או תעודת 
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

)ב( דרכון זמני או תעודת 
 מעבר זמנית לפי סעיף

2)ב()1( לחוק, לקטין, 
המונפקים בתחנת גבול עד 

2 ימי עבודה לפני מועד 
יציאת המבקש מישראל

)ג( תעודת מעבר זמנית 
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

המונפקת בתחנת גבול עד 
שני ימי עבודה לפני מועד 

יציאת המבקש מישראל

 תוספת של
550

 תוספת של
280

 תוספת של
280

-

-

-

-

-

"-

)7( אחרי פרט 6 יבוא:  

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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

)א( דרכון זמני או "6א
תעודת מעבר זמנית לפי 

סעיף 2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה 

 תוספת של
140

--
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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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

)ב(  דרכון זמני או 
תעודת מעבר זמנית 

לפי סעיף 2)ב()1( לחוק, 
לקטין, המונפקים 

בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--

)ג( תעודת מעבר 
זמנית לפי סעיף 2)ב()2( 

לחוק המונפקת בלשכת 
רשות האוכלוסין 

וההגירה

 תוספת של
70

-"-

)8(  בפרט 7, בסופו יבוא "בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ";

)9(  פרט  8 - יימחק;

)10( בפרט 9 , בסופו יבוא "בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ";

)11( אחרי פרט 9 יבוא:      

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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

)א( על אף האמור "9א
בפרט 1, דרכון לפי תקנה 
6ב, לבגיר, במקום דרכון 

שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ויונפק דרכון אשר 
תוקפו עד תום תוקפו 

של הדרכון הקודם

--פטור
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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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

)ב( על אף האמור 
בפרט 2, דרכון לפי 

תקנה 6ב, לקטין, במקום 
דרכון שניתן לתקופה

קצרה מחמש שנים 
או עקב שינוי  בפרט 
מהפרטים האמורים 
בתקנה 5)א(, ויונפק 

דרכון אשר תוקפו עד 
 תום תוקפו של
הדרכון הקודם

-  -פטור

)ג(  על אף האמור 
בפרט 4)ב(, תעודת מעבר 

לפי סעיף 2)ב()1( לחוק 
ולפי תקנה 6ב, לבגיר, 
במקום תעודת מעבר 

לפי סעיף 2)ב()1( לחוק 
שניתנה לתקופה קצרה 

מחמש שנים או עקב 
שינוי בפרט מהפרטים 

האמורים בתקנה 5)א(  
ותונפק תעודת מעבר עד 

תום תוקפה של תעודת 
המעבר הקודמת

--פטור

)ד( על אף האמור 
בפרט 4)ג(, תעודת 

 מעבר לפי סעיף 2)ב()2(
לחוק ולפי תקנה 6ב 

במקום תעודת מעבר 
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

שניתנה לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(   

-  -פטור
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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
   עד יום 15 במרס

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

ותונפק תעודת מעבר 
עד תום תוקפה של 

תעודת המעבר הקודמת

)ה( על אף האמור 
בפרט 5, תעודת מעבר 
לפי סעיף 2)ב()1( לחוק 
ולפי תקנה 6ב, לקטין, 
במקום תעודת מעבר 

לפי סעיף 2)ב()1( לחוק 
שניתנה לתקופה קצרה 

מחמש שנים או עקב 
שינוי בפרט מהפרטים 

האמורים בתקנה 5)א(,  
ותונפק תעודת מעבר 

עד תום תוקפה של 
תעודת המעבר הקודמת

--פטור

)12( פרט  12 - יימחק.  

תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(.  .2
ט"ו בתמוז התשע"ז )9 ביולי 2017(

)חמ 3-692-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

                                         

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )חידוש תוקף הכרזות על 
מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות(, 

התשע"ז-2017

להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)ב()3()א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עירונית, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, בהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, ובהתאם 

להוראות המעבר בסעיף 30)ד( בחוק, אני מצווה לאמור:

תוקף ההכרזה על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי מחודש   .1
בזה לתקופה שלישית:

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

חידוש תוקף 
ההכרזה
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)א( יבנה - האלון2;

)ב( ירושלים - דרך חברון דרום3.

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומיות הנוגעות בדבר, לפי העניין. 

)א( תחילתו של צו זה כמפורט להלן:  .3
)1( לגבי המתחם המפורט בסעיף 1)א( - ביום ב' באלול התשע"ו )5 בספטמבר 2016(;

)2( לגבי המתחם המפורט בסעיף 1)ב( - ביום ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(.

)ב( תוקפו של צו זה לשש שנים ממועדי התחילה האמורים בסעיף קטן )א(.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-5406(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

 

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הארכת תוקף הכרזות על 
מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות(, 

התשע"ז-2017

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, בהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, בהתאם להוראות 
התכנון  מוסד  ראש  יושב  בהמלצת  1)א()3(  מתחם  ולעניין  בחוק,  30)ד(  בסעיף  המעבר 

המוסמך, אני מצווה לאמור:

בזה  מוארך  בינוי  לשם  לפינוי  כמתחמים  האלה  המתחמים  על  ההכרזה  )א( תוקף   .1
לתקופה שנייה: 

)1( רמת השרון - יוספטל מזרח2;

)2( בת ים - הגיבורים3;

)3( בת ים - שער העיר4.

לתקופה בזה  מוארך  בנייה  לעיבוי  כמתחם  הזה  המתחם  על  ההכרזה   )ב( תוקף 
שנייה:

בת ים - הנביאים5.

הרשויות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפות   .2
המקומיות הנוגעות בדבר, לפי העניין. 

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

ק"ת התשס"ה, עמ' 346; התשע"א, עמ' 284.  2

ק"ת התשס"ה, עמ' 398; התשע"א, עמ' 737.  3

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1432.  2
ק"ת התשע"א, עמ' 284.  3
ק"ת התשע"א, עמ' 284.  4
ק"ת התשע"א, עמ' 284.  5

הארכת תוקף 
ההכרזה

הפקדת מפות
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)א( תחילתו של צו זה כמפורט להלן:  .3
התשע"ו בכסלו  כ"ט  ביום   - 1)א()1(  בסעיף  המפורט  המתחם   )1( לגבי 

)11 בדצמבר 2015(;

ה'  ביום   - 1)ב(  ובסעיף  ו–)3(  1)א()2(  בסעיף  המפורטים  המתחמים  )2( לגבי 
באלול התשע"ו )8 בספטמבר 2016(.

)ב( תוקפו של צו זה לשש שנים ממועדי התחילה האמורים בסעיף קטן )א(.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-5406(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )חידוש תוקף הכרזה על 
מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות(, 

התשע"ז-2017

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, בהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, בהתאם להוראות 
המעבר בסעיף 30)ד( בחוק ובהמלצת יושב ראש מוסד התכנון המוסמך, אני מצווה לאמור:

לתקופה  בזה  מחודש  בינוי  לשם  לפינוי  כמתחם  הבא  המתחם  על  ההכרזה  תוקף   .1
שנייה:

חדרה - אלי כהן2.

מפות המתחם המפורט בסעיף 1, מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית.  .2
שנים  לשש  ותוקפו   )2016 בדצמבר   2( התשע"ז  בכסלו  ב'  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .3

ממועד התחילה האמור.

י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(
)חמ 3-5406(
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הפקדת מפות
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ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 736.  2




