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 הודעת ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )בקשה להיתר( )אגרות(,
התש"ף-2020

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

1. עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 
 2018, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 14)א( לתקנות ונוסחה מיום ד' בטבת התש"ף

)1 בינואר 2020(, הוא 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 580 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( 3,398 שקלים חדשים - לאנייה; 

)ב( 2,083 שקלים חדשים - לכלי שיט שאינו אנייה."

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-3762-ת2(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

  __________
1 ק"ת התשע"ג, עמ' 98; התשע"ט, עמ' 1820.

 הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט( )אגרות(,
התש"ף-2020

לפי תקנה 17 לתקנות הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם של כלי שיט(, התשמ"ג-11983 
)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  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2018 

)1 בינואר 2020(, 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 - 

191עד 99

עדכון אגרות

עדכון סכומים

1 ק"ת התשמ"ג, עמ' 1046; התשס"ז, עמ' 333; התשע"ט, עמ' 1822.
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האגרה בשקלים חדשים

659מ–100 עד 499

4,022מ–500 ומעלה

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 100 שקלים חדשים.   .3

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

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-815-ת3(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התש"ף-2020

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

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

ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 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

900

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

1,461

תשולם  רישום  תעודת  ומתן  השיט  בכלי  הבעלות  העברת  רישום  בעד   .2
אגרה של 479 שקלים חדשים. 

כשיר  שאינו  למי  העברתו  עקב  הרישום  מפנקס  שיט  כלי  מחיקת  בעד   .3
להירשם כבעליו במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 479 שקלים חדשים; 

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

עדכון סכומים

1 ק"ת התשכ"ב, עמ' 2455; התשס"ז, עמ' 355; התשע"ט, עמ' 1824.
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 479 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 479 שקלים חדשים. 

בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה   .6
בסך 479 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 479 שקלים חדשים.

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

ב' בטבת התש"ף )30 בדצמבר 2019(
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב )חמ 3-816-ת2(  

שר התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת כלי הירייה )אגרות רישיון(, התש"ף-2020

התשס"ו-12005  רישיון(,  )אגרות  הירייה  כלי  לתקנות  5)ה(  סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי במדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר 2019 לעומת המדד לחודש נובמבר   .1
2018, נוסח תקנה 1)א( לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כדלהלן:

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

הרישיון:

בשקלים חדשיםסוג הרישיון

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

2,854

)2( לייבוא )סעיף 2)ב( ו–)ג( לחוק( של - 
אבזר או  חלק  שאינו  ירייה   )א( כלי 

בפסקת  מהמפורטים  ירייה  כלי  של 
משנה )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, 
)כגון כדורים של יצרן פלוני לאקדח

30

עדכון סכומים

ק"ת התשס"ו, עמ' 156; התשע"ט, עמ' 3014.  1
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

 9  - קליעיהם  שקוטר   ,"9 KURZ" מסוג 
 17  - תרמיליהם  אורך  מילימטרים, 
מילימטרים, משקלם - 92 גריין, ומבנה 

  )FULL METAL JACKET - הקליעים

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

 2,854

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  

61

מיוחד  ברישיון  ירייה  כלי  )ב( להחזקת 
ציבורי  גוף  ידי  על  לחוק(   10 )סעיף 
שפעילותו קליעה ספורטיבית ללא מטרות 

רווח, לכל כלי, לשנה או חלק ממנה

מחצית האגרה 
שבפסקת משנה )א(

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

176)1( לשנה או חלק ממנה

)2( ליתרת תקופת תוקפו של 
רישיון אחר שהיה עליו

60

2,854 )6( להקמת מטווח קליעה )סעיף 7 לחוק( 

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

570

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

61

61)8( בעד העתק רישיון 
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בשקלים חדשיםסוג הרישיון

עסק  לעשיית  ברישיון  תנאי  )9( הוספת 
כלי  נוסף  ולפיו  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  ולפיו  לחוק(,   3 )סעיף  ירייה  בכלי 
ירייה לרישיון האמור, ובלבד שיש עליו לפני 
כלי  לכל  החוק,  לפי  רישיון  התנאי,  הוספת 
תחמושת  סוג  או  אבזר,  או  חלק  סוג,  ולכל 
שנוסף )כגון  בדוגמאות שבפסקה )2()ב( ו–)ג((  

מחצית האגרה 
שבפסקה )9("

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(
)חמ 3-497-ת2(

י ר ד א ה  ש מ  
המנהל הכללי של  

המשרד לביטחון הפנים
 

הודעת שירות לאומי-אזרחי )דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף 
מפעיל( )עדכון סכומים(, התש"ף-2020

והיקף  כלכלה  )דמי  לאומי-אזרחי  שירות  לתקנות  1)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות של גוף מפעיל(, התשע"ד-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ונוסחה  לתקנות,  הראשונה  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו  במדד  השינוי  עקב   .1
מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 1)ב(, )ו( ו–)ז((

דמי כלכלה בשקלים חדשים

טור א'
מצב משפחתי

טור ב'
מסלול 30 שעות

טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי-ביטחוני

36 שעות

402.76302.06432.96רווק

1,359.29906.193,262.29נשוי

3,906.70"1,792.251,198.19נשוי + 1 או יותר

ט"ו בטבת התש"ף )12 בינואר 2020(
)חמ 3-5030(

י ק ס נ י פ ן  וב א ר                                                           
                                                                המנהל הכללי הרשות לשירות לאומי-אזרחי

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ד, עמ' 1476; התשע"ט, עמ' 1960.  1
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הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף כספי ומהות 
מקצועית(, התש"ף-2020

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )היקף 
כספי ומהות מקצועית(, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

 ,2018 אוקטובר  חודש  מדד  לעומת   2019 אוקטובר  חודש  במדד  שינוי  )א( עקב   .1
התש"ף בטבת  ד'  מיום  והם  לתקנות,   1 בתקנה  הנקובים  הסכומים   עודכנו 

)1 בינואר 2020(, כלהלן:

)1( בכל ענף עבודה - 90,471 שקלים חדשים;

)2( בכל ענף משנה - 47,255 שקלים חדשים.

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(
ו ה י ל א ן  ל י א )חמ 3-1048-ת2(  

רשם הקבלנים   

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )שיעור קנס(, התש"ף-2020

בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)שיעור קנס(, התשמ"ח-11987 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי במדד חודש אוקטובר 2019 לעומת מדד חודש אוקטובר 2018, עודכן הסכום   .1
הנקוב בתקנה 1 לתקנות, והוא מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 39,320 שקלים 

חדשים.

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(
ו ה י ל א ן  ל י א )חמ 3-1537-ת2(  

רשם הקבלנים   

ק"ת התשמ"ח, עמ' 7; התשע"ט, עמ' 3226.  1

עדכון סכומים

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1476; התשע"ט, עמ' 3225.  1

תיקוני טעויות

)תיקון(,  מקומיים(  ספקים  שמספקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  1)1()ב(  בסעיף   .1
התש"ף-2019, שפורסמו בקובץ התקנות 8308, עמ' 271, במקום "0.7" צריך להיות "1"; 

במקום "0.95" צריך להיות "1.25".

)חמ 3-29-ת1(

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2020-000055, התקבל ב - 19/01/2020



קובץ התקנות 8329, כ"ב בטבת התש"ף, 19.1.2020  444
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

או  מים  מערכות  והקמת  וביוב  מים  לשירותי  )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .2
ביוב( )תיקון(, התש"ף-2019, שפורסמו בקובץ התקנות 8308, עמ' 232, בסעיף 1)2()א()2( 
בנוסח פסקת משנה 3.1, במקום "7.0" צריך להיות "0.7"; בסעיף 4)1()ג(, במקום בהגדרה 

"F" צריך להיות בהגדרה "150".

)חמ 3-3873-ת2(
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