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הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשפ"ב-2022

רכב(,  )שמאי  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  לצו  15)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ם-11980 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 15)ב( לצו, אני מודיעה לאמור:

עקב שיעור ירידת המדד שפורסם בחודש פברואר 2022 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
פברואר 2021, יהיה נוסח התוספת לצו, מיום כ"ט באדר ב' התשפ"ב )1 באפריל 2022(, 

כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

285)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

997)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

285)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

)4( אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,
        או בחינה מעשית

142

מחצית האגרה  )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי".

כ"ז באדר ב' התשפ"ב )30 במרס 2022(
)חמ 3-1871(  

ק נ ר פ ל  כ י מ  
המנהלת הכללית של    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשס"ג, עמ' 76; התשפ"א, עמ' 2766.  1

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור רכב והרכבתו(, התשפ"ב-2022

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

שפורסם  המדד  לעומת   2022 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  שיעור  עקב   .1
בחודש פברואר 2021, יהיה נוסח התוספת השנייה לצו, מיום כ"ט באדר ב' התשפ"ב 

)1 באפריל 2022(, כמפורט להלן:

"תוספת שנייה
)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:

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשס"ג, עמ' 76; התשפ"א, עמ' 2735.  1
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בשקלים חדשים

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

192

192".)2( בעד כל מרכב אוטובוס

כ"ז באדר ב' התשפ"ב )30 במרס 2022(
)חמ 3-1186-ת2( 

ק נ ר פ ל  כ י מ  
המנהלת הכללית של    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 




