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תקנות הכניסה לישראל )תיקון(, התשפ"ב-2022

 - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל,  הכניסה  לחוק  14)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 14)ב( לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-31974, בחלק א' לתוספת הראשונה, בטבלה -   .1
בפרט 6א -  )1(

ברישה, במקום "לבן זוגו של בעל אשרה" יבוא "למי שנשוי לבעל אשרה",  )א( 
והמספר "2835" - יימחק;

בפסקה )1(, במקום "1,615" יבוא "940"; )ב( 

בפסקה )2(, במקום "1,220" יבוא "720"; )ג( 

אחרי פרט 6א יבוא:  )2(

בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

לידוע  קבע  לישיבת  ורישיון  "6ב. אשרה 
אשרה  בעל  של  או  ישראלי  אזרח  של  בציבור 
לחוק,  2)א()4(  סעיף  לפי  קבע  לישיבת  ורישיון 

לרבות בני אותו המין:

940)1( במועד הגשת הבקשה                            

720)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

מכל  לגרוע  כדי  זה  פרט  בהוראות  אין 
בפרק  אלה  תקנות  לפי  שתידרש  אגרה 

הזמן שבין המועדים האמורים

שנשוי  למי  קבע  לישיבת  ורישיון  6ג. אשרה 
לאזרח ישראלי או לבעל אשרה ורישיון לישיבת 
קבע לפי סעיף 2)א()4( לחוק והם בני אותו המין:

940)1( במועד הגשת הבקשה                            

720)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

מכל  לגרוע  כדי  זה  פרט  בהוראות  אין 
בפרק  אלה  תקנות  לפי  שתידרש  אגרה 

הזמן שבין המועדים האמורים."

2.  תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(.
ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(

)חמ 3-600(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התש"ע, עמ' 497.

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

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ט, עמ' 1835.

תיקון התוספת 
הראשונה 

תחילה 
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 הודעת ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )בקשה להיתר( )אגרות(,
התשפ"ב-2022

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   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1 
כ"ח  מיום  ונוסחה  לתקנות,  14)א(  בתקנה  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2020 נובמבר 

בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( 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 589 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( 3,449 שקלים חדשים - לאונייה; 

)ב( 2,114 שקלים חדשים - לכלי שיט שאינו אונייה."

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-3762-ת2(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

  __________
1 ק"ת התשע"ג, עמ' 98; התשפ"א, עמ' 1470.

הודעת הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )אגרות(, התשפ"ב-2022

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
מיום  ונוסחה  לתקנות,  השישית  בתוספת  הנקובים  הסכומים  השתנו   ,2020  נובמבר 

כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( 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

913

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

1,483

עדכון אגרות

עדכון סכומים

1      ק"ת התשכ"ב, עמ' 2455; התשס"ז, עמ' 355; התשפ"א, עמ' 1471.
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תשולם  רישום  תעודת  ומתן  השיט  בכלי  הבעלות  העברת  רישום  בעד   .2
אגרה של 487 שקלים חדשים. 

כשיר  שאינו  למי  העברתו  עקב  הרישום  מפנקס  שיט  כלי  מחיקת  בעד   .3
להירשם כבעליו במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 487 שקלים חדשים; 

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

 487 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 487 שקלים חדשים. 

בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט, תשולם אגרה   .6
בסך 487 שקלים חדשים. 

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

לכלי השיט כאמור, תשולם אגרה בסך 487 שקלים חדשים.

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

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-816-ת2(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט קטנים( )אגרות(, התשפ"ב-2022

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 נובמבר 2020, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות, ונוסחה מיום 

כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הוא כמפורט להלן:

"תוספת ראשונה 
)תקנה 29( 

טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בעד -
109מתן תעודת משיט קבועה או חידושה

186בחינה עיונית למשיט אופנוע ים
313בחינה מעשית למשיט אופנוע ים

186בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או ב'
313בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א'

עדכון סכומים

1  ק"ת התשנ"ח, עמ' 751; התשס"ז, עמ' 336; התשפ"א, עמ' 1509.
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טור א'
השירות

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

313בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב'
186בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר

300בחינה עיונית למשיט ספינה
521בחינה מעשית למשיט ספינה

186בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'
300בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

בשכר  נוסעים  ספינת  למשיט  פה  בעל  בחינה 
רמה ב'

521

436בחינה להיתר השטת אוניית 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(

576

186

521

186

300

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

מחצית סכום 
הבחינה

88".הגשת ערר על בחינה עיונית

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-588-ת3(      

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעת הספנות )כלי שיט( )בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם( 
)אגרות(, התשפ"ב-2022

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 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 
2020, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השלישית לתקנות, ונוסחה מיום כ"ח בטבת 

התשפ"ב )1 בינואר 2022( 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 - 852 שקלים חדשים; 

עדכון סכומים

1   ק"ת התשס"ב, עמ' 396; התשס"ז, עמ' 334; התשפ"א, עמ' 1472.
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שתי  של  מסולקות  הבלתי  היתרות  של  הכולל  בסכום  משכנתה  )2( שטר 
ובמעמד  אלה  למשכנתאות  הצדדים  בין  הנעשות  יותר  או  משכנתאות 

פדיונן - 852 שקלים חדשים; 

שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה - 852 שקלים חדשים;   )3(

שטר תיקון משכנתה - 852 שקלים חדשים;   )4(

שטר הגדלת משכנתה - 852 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 431 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 431 שקלים חדשים. 

)3( בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 134 שקלים חדשים."  

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-815-ת4(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ(, התשפ"ב-2022
בחוץ  בנציגויות  שירותים  )שכר  הנוטריונים  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

לארץ(, התשס"ח-12008 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשפ"ב בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,   1 בתקנה  הטבלה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2022(, הוא כלהלן:

 "טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

152.  )א( אימות חתימה לחתימה ראשונה
26 )ב( לכל חתימה נוספת

)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל 
חתימה, נוסף על השכר לפי פסקה )א( או )ב(

26

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של 
 - בלעדיו  או  )ג(  בפסקה  כאמור  אישור  על  נוסף  מסמך,  אותו 

לכל העתק כאמור

26

אישור העתק צילומי של מסמך - לעמוד הראשון וכן לכל עמוד נוסף   .2
על העמוד הראשון

26

3. )א( אישור על נכונות של תרגום -
66)1( עד מאה המילים הראשונות במסמך המתורגם

הראשונות  המילים  מאת  על  נוספות  מילים  מאה  )2( לכל 
שבתרגום

66

לכל   - תרגום  לאותו  אחד  מאישור  יותר  אחד  במעמד  )ב( ניתן 
אישור נוסף על האישור הראשון

26

שינוי סכומים

1      ק"ת התשס"ח, עמ' 416; התשפ"א, עמ' 1403.
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 "טור א'
השירות

 טור ב'
 סכום השכר

בשקלים חדשים

 - אחרת  בדרך  או  בשבועה  שניתן  תצהיר  של  ואישור  4. )א( קבלה 
לתצהיר הראשון

52

26)ב( לכל תצהיר נוסף 
)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור 

נוסף על הראשון
26

552.  אישור שפלוני נמצא בחיים
כל פעולה נוטריונית אחרת שנציג קונסולרי או דיפלומטי של ישראל    .6

בחוץ לארץ מוסמך לה לפי כל דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
52

עשיית פעולה שלא בין כותלי הנציגות ועל פי בקשתו המפורשת של   .7
מקבל השירות, לחתום במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין 
לבצעה במשרד הנציגות - נוסף על השכר הנקוב בפריטים 1 עד 6 
לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנציגות למקום מתן 
השירות וחזרה - יהיה מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהיה - 

לכל שעת היעדרות ממשרד הנציגות או לחלק ממנה
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מתן אישור נוטריוני במסגרת עיזבונות או מתנות שהמדינה זוכה בהם חינם8. 
מתן אישור נוטריוני לעובד המדינה או למי שנמנה עם צה"ל, הנושא   .9

דרכון רשמי, בעניין הקשור למילוי תפקידו בחוץ לארץ
חינם

מתן אישור נוטריוני לתושב ישראל מחוסר אמצעים לשם שיבתו ארצה חינם".10. 

ד' בשבט התשפ"ב )6 בינואר 2022(
י ד י ו ד ן  ר ע )חמ 3-1216-ת3(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים  

הודעת שירות התעסוקה )ערובה(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-12010, אני 
מודיעה לאמור:

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2021, לעומת מדד המחירים   .1
 )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום   ,2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן 

התעדכנו סכומי הערובה הנקובים בתקנה 3)א( לתקנות האמורות והם כלהלן:

)1( בשל היתר לטיפול ותיווך של -

)א( עד 200 עובדים בענף הסיעוד - 167,376 שקלים חדשים;

)ב( עד 400 עובדים בענף הסיעוד - 334,753 שקלים חדשים;

)ג( מ–401 עובדים בענף הסיעוד - 557,921 שקלים חדשים;

)2( בשל היתר בענף אחר, לרבות בענף החקלאות - 557,921 שקלים חדשים. 

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-2738-ת4(  

שרת הפנים   

עדכון סכומים

1      ק"ת התש"ע, עמ' 966; התש"ף, עמ' 1507.

1809 קובץ התקנות 9941, כ"ב בשבט התשפ"ב, 24.1.2022 
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