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הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( 
)אגרות(, התש"ף-2020

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 שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 
2018, ישתנו הסכומים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות ונוסחה מיום ד' בטבת 

התש"ף )1 בינואר 2020(, 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 - 839 שקלים חדשים; 

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

פדיונן - 839 שקלים חדשים; 

שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה - 839 שקלים חדשים;   )3(

שטר תיקון משכנתה - 839 שקלים חדשים;   )4(

שטר הגדלת משכנתה - 839 שקלים חדשים.   )5(

)1( בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים  .2 
בסעיף 1 לעיל שנחתם לפני הרשם או הנציג תשולם אגרה של 425 שקלים חדשים, 

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

)2( בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם   
אגרה של 425 שקלים חדשים. 

)3( בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 132 שקלים חדשים."  

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-815-ת4(      

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעת הספנות )ימאים( )אגרות(, התש"ף-2020

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

עדכון סכומים

1 ק"ת התשס"ב, עמ' 396; התשס"ז, עמ' 334; התשע"ט, עמ' 1820.

1 ק"ת התשס"ב, עמ' 500; התשס"ז, עמ' 333; התשע"ט, עמ' 1821.
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בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 נובמבר 2018, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת התשיעית לתקנות, ונוסחה מיום

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 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 

2,191

1,555)2( בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת הסמכה

550)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(

1,105

773

275

296)5( בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך

416)6( מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 

136)7( מתן פנקס ימאי )קבוע או זמני(

136)8( העברת פיקוד על אנייה

111)9( ערעור לפני בית הדין המשמעתי

462)10( ערעור לפני ועדת ערר רפואית

726)11( אישור רשימת צוות לפי תקנה 50)א(

57)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."

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-726-ת2(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

עדכון סכומים
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הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התש"ף-2020

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2019 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 נובמבר 2018, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות ונוסחה מיום 

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה 
)תקנה 29( 

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בעד -
108מתן תעודת משיט קבועה או חידושה

183בחינה עיונית למשיט אופנוע ים
308בחינה מעשית למשיט אופנוע ים

183בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב'
308בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א'
308בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב'

183בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר
295בחינה עיונית למשיט ספינה

513בחינה מעשית למשיט ספינה
183בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'
295בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

בשכר  נוסעים  ספינת  למשיט  פה  בעל  בחינה 
רמה ב'

513

430בחינה להיתר השטת אניית נוסעים קטנה
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(

567

183

513

183

295

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

מחצית סכום 
הבחינה

87"הגשת ערר על בחינה עיונית

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-588-ת3(      

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

עדכון סכומים

1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 751; התשס"ז, עמ' 356; התשע"ט, עמ' 1823.
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הודעת הנמלים )אגרות שירותי ספנות( )אגרות(, התש"ף-2020
בהתאם לתקנה 1א לתקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות(, התש"ך-11960 )להלן - 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התש"ף בטבת  ד'  מיום  ונוסחה  לתקנות   1 בתקנה  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2018 

)1 בינואר 2020(, הוא כמפורט להלן: 

"אגרות בעד 
שירותים

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

)1( מתן יומן רדיו-טלפון; 

)2( מתן יומן רדיו-טלגרף."

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-137-ת3(      

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

1 ק"ת התש"ך, עמ' 1955; התשס"ז, עמ' 332; התשע"ט, עמ' 1825.

הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התש"ף-2020
בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הנמלים )רישיונות כניסה לנמל(, התשט"ז-11957 )להלן - 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התש"ף בטבת  ד'  מיום  ונוסחה  לתקנות   7 בתקנה  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2018 

)1 בינואר 2020(, 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

14

16

16

24
שנה

1,032לרכב פרטי
873לבעל ספינה

350"לדייג

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-137-ת2(      

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    

עדכון סכומים

עדכון סכומים

1 ק"ת התשט"ז, עמ' 1189; התשס"ז, עמ' 332; התשע"ט, עמ' 1826.
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הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התש"ף-2020
בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט(, התשי"ז-11957 )להלן 

- התקנות(, אני מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
 2018, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25)א( לתקנות, ונוסחה מיום ד' בטבת התש"ף

)1 בינואר 2020(, הוא כמפורט להלן: 

 ")א( )1( עם מסירת יומן רשמי לקברניט אנייה תשולם אגרה של 100 שקלים     
      חדשים. 

שקלים  100 של  אגרה  תשולם  ספינה  לקברניט  רשמי  יומן  מסירת  )2( עם      
חדשים."

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-2050-ת2(      

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    
  

הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התש"ף-2020
 - )להלן  התשמ"ג-11982  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  לתקנות   103 לתקנה  בהתאם 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
2018, השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 4, 5 ו–7 עד 16 בתוספת החמש עשרה 

לתקנות, ונוסחם מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כמפורט להלן: 

 190 בסך  אגרה  תשולם  ארבה  או  ספינה  סירה,  של  חוזרת  בדיקה  "2. )א( בעד 
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(

1,273עד 499

2,507מ–500 עד 1,599 

7,933מ–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 -

1260. אגרה בסיסית

עדכון סכומים

עדכון סכומים

1 ק"ת התשי"ז, עמ' 1630; התשס"ז, עמ' 335; התשע"ט, עמ' 1826.

1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 387; התשס"ז, עמ' 336; התשע"ז, עמ' 539; התשע"ט, 1827.
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 האגרה בשקלים חדשים

2. לכל קילווט עוצמת מנוע, מעל 4 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 - 

1512. אגרה בסיסית 

24. לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של

)ג( בדיקה כללית של ארבה -

1260. אגרה בסיסית

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

359. אם היא ארבה שומטת, תוספת של

59"4. אם היא חפרת, תוספת של

"7. )א( בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כדלקמן: 

האגרה בשקלים חדשים

1,227במחלקת סיפון

במחלקת מכונה

במחלקת רדיו

בנושא סניטציה, ארון תרופות ציוד רפואי

באוטומציה

1,227

1,227

1,227

1,227

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

)ג( בעד בדיקה חלקית באנייה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה, תשולם אגרה 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

191רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות

191רישיון שיט וחידוש רישיון

191הארכת רישיון שיט
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האגרה בשקלים חדשים

תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי 
טעינה

191

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

191

191סימון 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 430 שקלים חדשים. 

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

סכום בשקלים חדשיםטון מטען

612עד 499
849מ–500 עד 1,499 

1,742מ–1,500 ומעלה

12. בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27)ד( לתקנות אלה תשולם אגרה זו: 

סכום בשקלים חדשיםמהות הבדיקה והאישור

3,398מפרטים טכניים של אנייה
2,082מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אנייה

169שרטוטים בודדים, לכל אחד
3,398ספר יציבות של אנייה

2,082חישובי 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

131,142. בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אנייה
14900. בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה

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

430

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

"5,944

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-610-ת2(      

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    
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