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תקנות הייבוא והייצוא )ערובה למפר אמון וערובה כתנאי לשחרור מותנה(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א)ז( וסעיף 2ה)ב()4( לפקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[, 
התשל"ט-11979 )להלן - הפקודה(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
"הממונה על התקינה" - כמשמעותו בסעיף 5 לחוק התקנים, התשי"ג-21953;

"חשבון ספק" - חשבונית מס המעידה על שווי הסחורה המיובאת;

.)INVOICE( שווי טובין" - שווייה של הסחורה המיובאת לפי חשבון ספק"

2א)ז( סעיפים  לפי  התקינה  על  הממונה  סמכויות  במסגרת  שתידרש  הערובה   .2 
ו–2ה)ב()4( לפקודה תהיה ערבות בנקאית או ערבות של מבטח, כהגדרתו בחוק הפיקוח 
על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-31981, שנתן לטובת המדינה, ערוכה לפני 

הנוסח שבתוספת. 

סכום הערבות יהיה שלושים אחוזים משווי הטובין.  .3
תוקף כתב הערבות הוא 9 חודשים מיום המצאתה. )א(   .4

בסמכות הממונה על התקינה לדרוש את הארכת תוקף הערבות לתקופה שלא  )ב( 
תעלה על 6 חודשים נוספים.

הערבות תוחזר ליבואן במקרה שבו נמצא כי קיים את ההתחייבויות שלשם הבטחת   .5
קיומן נדרש להגיש את הערבות. 

ראה הממונה על התקינה כי המבקש אינו עומד בהתחייבויות שלשם הבטחת קיומן   .6
נדרשה הגשת הערבות, כולן או חלקן, רשאי הוא, להורות על חילוט הערובה שהמציא 

המבקש, כולה או מקצתה, לאחר שאפשר למגיש הערבות להשמיע את טענותיו.

תוספת
)תקנה 2(

שם הבנק/חברת הביטוח .......................................

מס' הטלפון .......................................

מס' הפקסימילה: .......................................

כתב ערבות

לכבוד 

ממשלת ישראל 

באמצעות משרד .......................................

הנדון: ערבות מס' .......................................

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסכום .................)במילים ...............................( אשר 
תדרשו מאת: ................. )להלן - "החייב"( בקשר עם  בקשת יבואן מס'': ..............................אנו 
נשלם לכם את הסכום האמור בתוך 15 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו 

הגדרות

המצאת ערובה

סכום הערבות

החזרת הערבות

חילוט הערבות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשע"ז, עמ' 187.  1

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

3 ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ז, עמ' 336.
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במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, בלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובלי לטעון 
לדרוש  או  כלפיכם,  לחיוב  בקשר  לחייב  לעמוד  שיכולה  שהיא  כל  הגנה  טענת  כלפיכם 

תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  .......................................

דרישה לפי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו 

...............................................................         ...........................................................                    
                         שם הבנק/חברת הביטוח         מספר הבנק ומספר הסניף  

     ...........................................................................                     
                        כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 ..........................................................................      .................................................       ...........................      
              תאריך                         שם מלא                          חתימת וחותמת מורשה החתימה

ו' בניסן התשע"ח )22 במרס 2018(
)חמ 3-5649(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעת מסילות הברזל )בדיקות רפואיות - אגרות(, התשע"ח-2018
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ד( לתקנות מסילות הברזל )בדיקות רפואיות - אגרות(, 

התשע"ג-12012 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר   .1
2017 ישתנו סכומי האגרה לפי תקנה 1 לתקנות ומיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 

2018(, הם כמפורט להלן:

טור א'
סוג הבדיקה

טור ב'
שיעור האגרה בשקלים חדשים

)1( בעד בדיקה למבקש רישיון לנהיגת רכבת 
מקומית או לבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית

980

)2( בעד בדיקה למבקש רישיון לנהיגת רכבת 
מקומית או לבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית 

אם הוא עבר בדיקה רפואית לקבלת רישיון 
לנהיגת אוטובוס או לחידושו לפי תקנות 

התעבורה, התשכ"א-21961, במרב"ד בשנתיים 
שקדמו למועד ביצוע בדיקה רפואית זו

 50% מסכום האגרה
כאמור בפסקה )1(

323)3( בעד בדיקה חוזרת

117)4( בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

עדכון אגרות

ק"ת התשע"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 929.  1

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.
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טור א'
סוג הבדיקה

טור ב'
שיעור האגרה בשקלים חדשים

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

221

1,065)6( בעד ערר לוועדת ערר

ה' בניסן התשע"ח )21 במרס 2018(
)חמ 3-4332-ת2(

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, 
התשע"ח-2018

והרכבתו(, רכב  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  7)ג(  לסעיף     בהתאם 
התשכ"ז-11967 )להלן - הצו(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
התשע"ח בניסן  ט"ז  מיום  לצו,  השנייה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2017  פברואר 

)1 באפריל 2018(, כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 7(

תהיה  רכב  של  מרכבים  או  רכב  ייצור  בעד  למפעל  רישיון  חידוש  או  רישיון    אגרת 
בשיעור המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

בשקלים חדשים

)1( בעד כל רכב מנועי המיוצר או המורכב במפעל, למעט
        אופנוע וקטנוע

184

184".)2( בעד כל מרכב אוטובוס

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-1186-ת2(  

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית משרד התחבורה   

והבטיחות בדרכים   
 __________

1 ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשס"ג, עמ' 76; התשע"ו, עמ' 825.

התאמת שיעור 
אגרות




