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צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות מילואים( )מסי  ,(2התשע״ב2011-
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תקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת( )תיקון מסי  ,(3התשמ״ט) 1989-תיקון(,
התשע״ב2011-
צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )גיאורגיה( ,התשע״ב2011-
הודעת הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות( ,התשע״ב2011-
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צו הפטנטים )תיקון מם׳ ) (9דחייה של תחילת החוק( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפטנטים )תיקון מסי  ,(9התשע״ב) 2011-להלן
החוק( ,אני מצווה לאמור:
1

ד ח י י ה

ש

ל

ת ח י

ל .1
ת

מועד תחילתו של החוק יידחה ליום טי בניסן התשע״ב ) 1באפריל .(2012

החוק

ט״ז בכסלו התשע״ב ) 12בדצמבר (2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

)חמ (3-4396

ס״ח התשע״ב ,עמי .54

תקנות הפטנטים )יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים( )תיקון(,
התשע״ב2011 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף 94ו) (8לחוק הפטנטים ,התשב״ז967-ו' ,ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

ו.

הוספת תקנה 2א

.2

במקום תקנה  2לתקנות הפטנטים )יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים(,
התשנ״ו996-ו )להלן — התקנות העיקריות( ,יבוא:
2

״הגשת בקשה
בין-לאומית

) .2א( בקשה בין-לאומית )להלן — בקשה( תהיה ערוכה בשפה
האנגלית ותוגש ללשכה כמשרד מקבל באחת הדרכים האלה:
) (1על נייר בגודל
באמנה;

 ^4בעותק אחד ובאופן שנקבע

) (2על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב ,כפי
שיורה הרשם; לעניין זה ,״חומר מחשב״ — כהגדרתו בחוק
המחשבים ,התשנ״ה; 1995-
3

) (3באמצעות האינטרנט ,באופן שיורה הרשם לפי
האמנה ,לאחר ששוכנע כי אופן ההגשה האמור עומד
בדרישות אבטחת המידע של משרד המשפטים; אופן
ההגשה שנקבע יפורסם לידיעת הציבור באתר האינטרנט
של הרשם.
)ב( בקשה תכלול עתירה ,תיאור האמצאה ,תביעה אחת או
יותר ,שרטוטים לפי הצורך ותקציר.״
אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:
״דרישת דין קדימה 2א) .א( מגיש בקשה בין-לאומית ללשכה כמשרד מקבל ,הדורש
דין קדימה על בסיס אמצאה שכבר הגיש עליה ,הוא או מי
בין-ליאומי^
שקדם לו בזכות בעלות ,בקשת פטנט בישראל או במדינה חברה
או שהוגשה עליה בקשה בין-לאומית )בתקנה זו — בקשה
קודמת( ,לפי האמנה ,יגיש ללשכה א ת דרישת דין הקדימה
בתוך  16חודשים מתאריך הגשת הבקשה הקודמת.
ס״ח התשב״ז ,עמי 48ו; התשנ״ה ,עמי .402
ק״ת התשנ״ו ,עמי  ;948התשס״ב ,עמי 326ו.
ס״ח התשנ״ה ,עמי .366
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)ב( נדרש דין קדימה על בסיס בקשה קודמת ,יגיש המבקש
ללשכה או למשרד הבין-לאומי א ת העתק הבקשה הקודמת,
כמפורט להלן:
) (1הוגשה הבקשה הבין-לאומית כאמור בתקנה )2א()(1
— יצורף העתק מאושר של הבקשה הקודמת ,במקור בלבד,
או עותק אלקטרוני של ההעתק המאושר שלה;
) (2הוגשה הבקשה הבין-לאומית כאמור בתקנות )2א()(2
או )2א() — (3יצורף עותק אלקטרוני של ההעתק המאושר
של הבקשה הקודמת.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( ,היתה הבקשה הקודמת
בקשת פטנט שהוגשה בישראל ,רשאי המבקש לבקש כי הלשכה
תעביר למשרד הבין-לאומי א ת ההעתק המאושר של הבקשה
הקודמת.״
.3

תקנה )7ה( לתקנות העיקריות  -תימחק.

י״ט בכסלו התשע״ב ) 15בדצמבר (2011
)חמ (3-2526

תיקון תקנה 7
יעקב נאמן
שר המשפטים

צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות מילואים( )מם׳ ,(2
התשע״ב-וו20
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)6לחוק שירות המילואים ,התשס״ח— , 2008לאחר ששוכנעתי
כי אין חלופה סבירה אחרת לשם השגת המטרות שלהלן ,אלא אם כן ייקרא חייל מילואים
לשירות מילואים ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
1

.1

ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות מילואים לשם השגת המטרות האלה:

מטרות קריאה
לשירות מילואים

) (1שמירה על תפקודו התקין של הצבא על ידי שימוש בידע צבאי ייחודי שנרכש
במהלך השירות הצבאי בעת שירות בתפקידים ובמקצועות שבהם נדרש ידע כאמור;
) (2ליווי וטיפול בנפגעי צבא הגנה לישראל )להלן  -צה״ל( ,בנעדריו ובחלליו ובבני
משפחותיהם;
)(3

ביקורת ביחידות צה״ל ובמיתקניו;

)(4

מתן שירותי רפואה וטיפול רפואי בחיילים ,למעט בתפקיד חובש;

)(5

איתור ,מיון ,גיוס ,סיווג והערכה של כוח אדם;

)(6

הדרכה וחינוך;

)(7

החזרת יחידה לכשירות לאחר פעילות מבצעית או אימון;

)(8

ליווי של משרתי קבע על ידי מינהל הפרישה באגף כוח אדם בצה״ל;

) (9השתתפות בימי הוקרה ,בטקסים ובאירועי זיכרון ,באישור ראש ענף תכנון כוח
אדם מילואים באגף כוח אדם בצה״ל;
)(10
1

מתן שירות במסגרת המערכת המשפטית בצה״ל;

ס״ח התשס״ח ,עמי .502
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מתן שירותי דת;

)(11

) (12בירור ,הכנה לעדות ומתן עדות מטעם המדינה בתביעות אזרחיות בקשר
לפעילות כוחות הביטחון;
) (13פעילות מבצעית ייחודית ביחידות שקבע ראש אגף כוח האדם בצה״ל ובלבד
שקריאה לשירות כאמור תהיה באישור ראש אגף כוח האדם בצה״ל.
ביטול

.2

תחילה ותוקף

.3

צו שירות המילואים )מטרות הקריאה לשירות מילואים( ,התשע״ב - 201 1-בטל.
2

תוקפו של צו זה עד יום די באב התשע״ד ) 31ביולי .(2014

)א(

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,תוקפו של סעיף  (12)1שלושה חודשים מיום פרסומו
של צו זה.
גי בכסלו התשע״ב ) 29בנובמבר וו(20
א ה ו ד ברק
שר הביטחון

)חמ (3-3856
ק״ת התשע״ב ,עמי .42

תקנות מם הכנםה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת( )תיקון מם׳ ,(3
התשמ״ט989-ו )תיקון( ,ה ת ש ע ״ ב  -ו ו 2 0
בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ״ה-
 ,1985ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 2

.1

בתקנה  2לתקנות מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שיעורי פחת( )תיקון מסי ,(3
התשמ״ט , 1989-במקום ״כ״ד בטבת התשע״א ) 31בדצמבר (2010״ יבוא ״כ״ח בטבת
התשע״ד ) 31בדצמבר (2013״.
2

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בטבת התשע״א )ו בינואר וו.(20

אי בכסלו התשע״ב ) 27בנובמבר וו(20
יובל שטייניץ
שר האוצר

)חמ 446ו(3-

2

ס״ח התשמ״ה ,עמי 72ו; התשס״ח ,עמי .(448) 224
ק״ת התשמ״ט ,עמי 097ו; התש״ע ,עמי .268

צו מס הכנסה )מניעת מסי כפל( )גיאורגיה( ,התשע״ב2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 96ו)א( לפקודת מס הכנסה  ,אני מודיע ומצווה לאמור:
ו

מתן תוקף להסכם ו .

)א( מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ״ח באייר התש״ע )2ו במאי
0ו ,(20בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת גיאורגיה בדבר מניעת מסי כפל לגבי
מסים על הכנסה )להלן  -ההסכם(.
)ב( להסכם יהיה תוקף בישראל לכל שנת מס ,החל בשנת המס המתחילה ביום וי
בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו (20ואילך.

יי בכסלו התשע״ב ) 6בדצמבר וו(20
)חמ ו43ו(3-

יובל שטייניץ
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 20ו.
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הודעת הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד( )עדכון סכומי האגרות(,
התשע״ב2011 -
בתוקף סמכותי לפי תקנה )40ג( לתקנות הטיס )אגרות רישום ,רישוי ותיעוד(,
התש״ע) 2009-להלן  -התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ו

ו.

עקב שינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר וו 20לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר עדכון סכומי
0ו ,20יהיו סכומי האגרות הקבועים בתקנות  2עד  24 ,22ו־ 26עד  37לתקנות ,החל ביום אגרות

וי בטבת התשע״ב )ו בינואר 2ו ,(20כמפורט להלן:

.2

בעל כלי טיס ישלם בעד רישום כלי הטיס ,בעת הגשת בקשה לתעודת רישום ,אגרה אגרת רישום

לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
משקל כלי הטיס בק״ג

.3

בשקלים חדשים

)ו(

עד 200

5.87ו3

)(2

יותר מ־ 200עד 700

6ו.ו42

) (3יותר מ־ 700עד 2,000

526.45

) (4יותר מ־ 2,000עד 5,700

.74ו63

)(5

יותר מ־ 5,700עד 45,000

,895.23ו

)(6

יותר מ־45,000

0ו.ו4,20

)א( המבקש לקבל תעודת רישום לסחרן ישלם אגרה שנתית בעת הגשת הבקשה אגרת תעודות
רישום לסחרן
לתעודה כאמור או לחידושה ,כמפורט להלן:

) (1סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עד  700ק״ג בלבד  5,264.54 -שקלים
חדשים;
) (2סחרן העוסק במכירת כלי טיס שמשקלם עולה על האמור בפסקה )- (1
 70,123.64שקלים חדשים.
) ב (

.4

האגרה תשולם בתחילת כל שנה עד ה 31-בינואר.

המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס ,ביטול השעבוד ,העברתו או הסבתו ,או אגרת רישום
שעבוד או עיקול
המבקש לרשום עיקול או ביטולו ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  189.52שקלים בפנקס

חדשים.

.5

אגרת הקצאת
בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס ,או מחזיק תעודת רישום לסחרן ,סימני רישום
המבקש אחד מאלה:
מיוחדים

) (1להקצות לו סימני רישום מיוחדים לפי תקנה  42לתקנות הרישום;
) (2להאריך א ת תקופת שמירתם של סימני רישום מיוחדים שהוקצו לו ולא נקבעו
על כלי טיס לשנה נוספת ,לפי תקנה )43ב( לתקנות הרישום;
) (3לשנות סימני רישום לפי תקנה  44לתקנות הרישום;
ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  189.52שקלים חדשים.

ק״ת התש״ע ,עמי 8ו ;5התשע״א ,עמי .437
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אגרת עיון בפנקס .6

המבקש לעיין ברישום של כלי טיס פלוני בפנקס או המבקש העתק מאושר מרישום
כלי טיס פלוני בפנקס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של  189.52שקלים חדשים.

אגרה בעד תעודת 7
כושר טיסה

)א( המבקש תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה  (1)68לתקנות התיעוד ,או
המבקש חידוש תעודת כושר טיסה כאמור ,ישלם בעת הגשת הבקשה ,אגרה לפי
משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט להלן:

וקבלת העתק
מאושר מרישום

בשקלים חדשים

משקל כלי הטיס בק״ג

421.16

) (1עד 200
) (2יותר מ 200-עד 700

4 5

) (3יותר מ 700-עד 2,000

20

) (4יותר מ 2,000-עד  5,700או שהוא קומיוטר

7 3

51

) (9יותר מ300,000-

^

2

7 3

^

3

^79^7

181,656.03

)ב(

ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה כאמור בתקנת משנה )א( ,לתקופה של
פחות משנה ,ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו  1/12של סכום האגרה
האמור בתקנת משנה )א(.

)ג(

המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה ,ישלם מדי שנה
אגרה שנתית בסכום כאמור בתקנת משנה )א(.

)ד(

המבקש שינוי או תיקון תעודת כושר טיסה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 189.52שקלים חדשים.

)א( המבקש לכלי טיס תעודת כושר טיסה מיוחדת ,כמשמעותה בתקנה  (2)68לתקנות
התיעוד ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה לפי משקל כלי הטיס או סוגו כמפורט
להלן:
משקל כלי הטיס בק״ג

בשקלים חדשים

) (1עד 200
)(2
)(3

)(4
)(5
)(6

420

^

2 / 4 2

4

) (8יותר מ 100,000-עד 300,000

כושר טיסה
מיוחדת

15

15,793.61
838 ^8

) (7יותר מ 45,000-עד 100,000

אגרה בעד תעודת .8

& ^

6 9

) (5יותר מ 5,700-עד  ,20,000למעט אם הוא
קומיוטר
) (6יותר מ 20,000-עד 45,000

^

5 2

421.16

יותר מ 200-עד 700
יותר מ 700-עד  2,000או שהוא כלי טיס
המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות
והמבצע הפעלה כאמור
יותר מ 2,000-עד  5,700או שהוא
קומיוטר
יותר מ 5,700-עד  ,20,000למעט אם
הוא קוימיוטר
יותר מ 20,000-עד 45,000

45

&

52

1,158.20
1,579.36
5,264.54
^8^ 8
3

9
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משקל כלי הטיס בק״ג

) (7יותר מ 45,000-עד 100,000

בשקלים חדשים
0

^

7 0 7

^

2

) (8יותר מ 100,000-עד 300,000

838 ^8

) (9יותר מ300,000-

56,767.51

4

2

)ב(

על אף האמור בתקנת משנה )א( ,תהיה האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת
משנה )א( לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד ,מחצית האגרה הנקובה בה.

)ג(

נוסף על האמור בתקנת משנה )א( ,המבקש תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס
שבנה חובב ,כמשמעותו בתקנה )12ב( בתקנות הרישום ,ישלם  347.46שקלים
חדשים בעד כל ש ע ת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה
במתן השירות ,מעבר לשעתיים הראשונות; ואולם לגבי כלי טיס שמשקלו אינו
עולה על  700ק״ג ,יוגבל התשלום כאמור לעשר שעות עבודה שהושקעו מעבר
לשעתיים הראשונות.

)ד(

ניתנה או חודשה תעודת כושר טיסה מיוחדת כאמור בתקנת משנה )א( ,לתקופה
של פחות משנה ,ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו  1/12מסכום האגרה
כאמור בתקנת משנה )א( או )ב( ,לפי העניין.

)ה( המחזיק בתעודת כושר טיסה מיוחדת שניתנה לתקופה העולה על שנה ,ישלם
מדי שנה אגרה שנתית בסכום האמור בתקנות משנה )א( או )ב( ,לפי העניין.
)ו(

המבקש שינוי או תיקון בתעודת כושר טיסה מיוחדת ,ישלם בעת הגשת הבקשה
 1,754.14שקלים חדשים בתוספת  347.46שקלים חדשים בעד כל ש ע ת עבודה
שמעבר לשעתיים הראשונות.

^ )א( המבקש תעודת סוג ,תעודת סוג זמנית ,שינוי בתעודת סוג  ,^70חידוש תעודת אגרה ותשלום
הוצאות למתן
(8
סוג או תעודת סוג תוספת
 X 0ש ל מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות תעודת סוג או
אישור פריט
הרשות ,ישלם בעדם -
אווירונאוטי

) (1בעת הגשת הבקשה  2,105.82שקלים חדשים;

) (2תוספת של  347.46שקלים חדשים בעד כל ש ע ת עבודה של עובד הרשות
או של מי שהסמיכה ,אשר הושקעה במתן השירות לכל ש ע ת עבודה שמעבר
לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה .37
)ב( היתה הבקשה למתן תעודת סוג לאווירון זעיר או לדאון או לשינויה ,תהיה
האגרה בשיעור מחצית האגרה הקבועה בתקנת משנה )א() (1בתוספת תשלום
האגרה הקבוע בתקנת משנה )א().(2
^0

המבקש תעודת ייצור ,תעודת יצרן חלקים ,אישור פריט אווירונאוטי ,שינוים ,תיקונם אגרה ותשלום
הוצאות בעד
או אישור לסטייה מהם ,ישלם בעדם -
מתן תעודת
ייצור ,תעודת
) (1בעת הגשת הבקשה  2,105.82שקלים חדשים;
יצרן חלקים
) (2תוספת של  347.46שקלים חדשים בעד כל ש ע ת עבודה של עובד הרשות ואישור
ייצור פריט
או של מי שהסמיכה ,אשר הושקעה במתן השירות ,לכל ש ע ת עבודה שמעבר אווירונאוטי

לשעתיים הראשונות; ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם כאמור בתקנה .37
.11

המבקש הרשאה מיוחדת לטיסה לכלי טיס בלתי מאויש או לסדרה של טיסות ,או אגרת הרשאה
מיוחדת לטיסה
שינויה ,ישלם בעדה -
ושינויה

) (1בעת הגשת הבקשה ,אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
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משקל כלי הטיס בק״ג

בשקלים חדשים

)א( עד 15

2,105.82

)ב( מעל  15ועד 200

3,790.47

)ג( מעל  200ועד 2,000

8,844.42

)ד( מעל 2,000
20,215.82
) (2תוספת של  347.46שקלים חדשים בעד כל שעת עבודה של עובד הרשות או
של מי שהסמיכה ,אשר הושקעה במתן השירות ,לכל ש ע ת עבודה שמעבר
לשעתיים הראשונות;
) (3המבקש שינוי הרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת טיסות לכלי טיס בלתי מאויש,
ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה בסך  2,105.82שקלים חדשים ,וכן  347.46שקלים
חדשים בעד כל ש ע ת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה ,אשר
הושקעה במתן השירות ,לכל שעת עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות;
) (4מבקש שהגיש בשנה יותר מבקשה אחת להרשאה מיוחדת לטיסה או לסדרת
טיסות לכלי טיס בלתי מאויש מאותה קטגוריית משקל כמפורט בפסקה ),(1
ישלם -
)א( אגרה כמפורט בפסקה ) (1פעם אחת בלבד באותה שנה;
)ב( בנוסף אגרה כמפורט בפסקה ) (2או ) ,(3לפי העניין.
אגרת אישור כושר
אווירי לייצוא כלי
טיס ,פרופלור או
מנוע כלי טיס

. 1 2

)א( המבקש אישור כושר אווירי לייצוא כלי טיס ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי
משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
משקל כלי הטיס בק״ג

)(1

עד 200

421.16

)(2

יותר מ־ 200עד 700

526.45

) (3יותר מ־ 700עד 2,000

1,158.20

) (4יותר מ־ 2,000עד 5,700

1,579.36

) (5יותר מ־ 2,000עד 5,700

2,337.45

)(6

אגרה ותשלום
אישור .13
הוצאות -
כושר אווירי
לייצוא מוצר או
כמה מוצרים
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בשקלים חדשים

יותר מ־ 5,700עד 45,000

11,687.27

23,374.55
) (7יותר מ־45,000
)ב( המבקש אישור כושר אווירי לייצוא פרופלור או מנוע כלי טיס ,ישלם בעת הגשת
הבקשה ,אגרה של  1,168.73שקלים חדשים.
)א( המבקש אישור כושר אווירי לייצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה בי או גי
כהגדרתם בתקנה  106לתקנות התיעוד ,ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור
אגרה של  1,579.36שקלים חדשים בתוספת  347.46שקלים חדשים לכל ש ע ת
עבודה שמעבר לשעתיים הראשונות; ואולם היה המוצר המיוצא מיוצר בסדרות
של למעלה מאלף פריטים בסדרה ,ישלם המבקש עד  31בינואר של כל שנה אגרה
כוללת בסכום של  11,436.68שקלים חדשים.
)ב( המבקש אישור כושר אווירי לייצוא מוצר בודד מקבוצה בי או גי כאמור בתקנת
משנה )א( ,אשר לגביו הוכח להנחת דעת המנהל שיצואו נועד לשחרור כלי טיס
ממצב ) AOG (Aircraft on the groundומשך בדיקתו המשוער אינו עולה על
שעתיים ,ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור  25%מן האגרה שיש לשלמה
בעת הגשת הבקשה לפי תקנת משנה )א( ,ונוסף על כך בעד הוצאות נסיעה
ואש״ל לפי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
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) ^4א( המבקש רישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר למכון בדק אחד אגרת מכון בדק
)שאינו מחזיק רישיון כאמור( ,ישלם בעת הגשת הבקשה ,אגרה של  1,614.11ורישיון אחזקה
עצמית
שקלים חדשים ,ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה
כמפורט להלן:
הגדר גוף מטוס
) (1עד  700ק״ג
) (2יותר מ 700-עד  2,000ק״ג

1,052.91
,579.36I

) (3יותר מ 2,000-עד  5,700ק״ג

3,158.72

) (4יותר מ 5,700-עד  15,000ק״ג

5,677.28

) (5יותר מ 15,000-עד  30,000ק״ג

8,514.86

) (6יותר מ30,000-

)ב(

בשקלים חדשים

,353.50II

) (7הגדר מנועים

2,632.27

) (8הגדר אחר

2,271.12

ניתן רישיון כאמור בתקנת משנה )א( לתקופה של פחות משנה ,ישלם המבקש
בעד כל חודש או חלק ממנו  1/12מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה )א(.

) ^5א( המבקש רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד )שאינו מחזיק רישיון כאמור( ישלם אגרת רישיון
בעת הגשת הבקשה אגרה של  1,052.91שקלים חדשים ,ובעת הגשת הבקשה לכל מכון הסמכה
הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של  1,052.91שקלים חדשים.
)ב( ניתן רישיון כאמור בתקנת משנה )א( לתקופה של פחות משנה ,ישלם המבקש
בעד כל חודש או חלק ממנו  1/12מסכום האגרה כאמור בתקנת משנה )א(.
) ^6א( מחזיק ברישיון מכון בדק או ברישיון אחזקה עצמית ישלם ,אחת לשנה ,אגרת אגרת חידוש
רישיון למכון
חידוש כמפורט להלן:
בדק ,רישיון
מספר הגדרים
אחזקה עצמית
מרבי לחידוש
ורישיון מכון
באגרה אחת
הגדר גוף מטוס
בשקלים חדשים הסמכה
מטוסים עד  700ק״ג
1,579.36
10
07־־
) (2יותר מ 700-עד  2,000ק״ג
2,105.82
6
) (3יותר מ 2,000-עד  5,700ק״ג

6

7,947.35

) (4יותר מ 5,700-עד  15,000ק״ג

1

11,353.50

) (5יותר מ 15,000-עד  30,000ק״ג

1

34,060.51

)(6

יותר מ30,000-

1

56,767.51

)(7

הגדר מנועים

6

6,812.31

)(8

הגדר אחר

1

2,271.12

)ב( המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם ,אחת לשנה ,אגרה של  1,052.91שקלים
חדשים בעד כל הגדר שברישיונו.
)ג( תשלום האגרה כאמור בתקנות משנה )א( ו)-ב( ייעשה בתחילת כל שנה עד יום
 31בינואר.

קובץ התקנות  ,7064לי בכסלו התשע״ב26.12.2011 ,

423

אגרת אישור
 17מחזיק ברישיון מכון בדק ,המגיש בקשה לאישור מינוי עובד מכון הבדק כחותם מוסמך
חותם מוסמך
כאמור בתקנה  19לתקנות המכונים ,ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה
של  189.52שקלים חדשים.
) 18א( מבקש רישיון עובד טיס ובו סוג הגדר אחד או אישורו ,למעט רישיון טייס מתלמד,
אגרת רישיון
עובד טיס ,תעודה
רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס ,ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה
רפואית
של  631.74שקלים חדשים.
)ב( מבקש תעודה רפואית ,שאינו עובד טיס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 73.70שקלים חדשים.
)ג( מחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון מדריך טיס ,המבקש תעודה רפואית לאחר
בדיקה תקופתית שהוא חייב בה ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 210.58
שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה
רפואית אחת לשישה חודשים ,ישלם בעת הגשת הבקשה לתעודה רפואית אגרה
של  157.94שקלים חדשים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם טרם חלפה שנה
מיום ששילם אגרה כאמור בתקנת משנה )א(.
)ד( על אף האמור בתקנת משנה )ג( ,מחזיק ברישיון טיס פרטי שהוא מעל גיל ,50
המבקש תעודה רפואית לאחר בדיקה תקופתית ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה
של  178.99שקלים חדשים ,זולת אם שילם באותה שנה אגרה כאמור בתקנת
משנה )א(.
)ה( המבקש רישיון מן המפורטים להלן ,חידושו או אישורו ,לפי העניין ,ישלם בעת
הגשת הבקשה אגרה כמצוין לצד סוג הרישיון:
.

.

) (1רישיון טייס מתלמד  157.94 -שקלים חדשים;
) (2רישיון טכנאי לבדק כלי טיס  210.58 -שקלים חדשים;
) (3רישיון מקפל מצנחים  210.58 -שקלים חדשים.
)ו( המבקש חידוש רישיון מדריך טיס ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה של 210.58
שקלים חדשים.
)ז( על מבקש רישיון עובד טיס לפי תקנות משנה )א() ,ה( ו)-ו( ,שצה״ל אישר כי הוא
חייל מילואים פעיל ,תחול אגרה בשיעור של  75%מן האגרה הנקובה בתקנות
המשנה האמורות.
אגרת הגדר או
 .19עובד טיס המבקש הגדר או אישור נוסף ברישיונו ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה
אישור נוסף
של  210.58שקלים חדשים.
אגרת בחינות
) .20א( עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס ,המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור
למתן רישיון עובד
בטור אי בטבלה שלהלן או חידושו ,ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה
טיס
מעשית או עיונית ,אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט בטור בי או גי,
לפי העניין כמפורט להלן:
טור אי
סוג רישיון

) (1טייס פרטי עם הגדר
אווירון או רוטורקרפט
) (2טייס פרטי עם הגדר
אווירון זעיר
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טור בי
בחינה מעשית

טור גי
בחינה עיונית

1,579.36

210.58

1,052.91

157.94
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)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

)(11
)(12
)(13

טור אי
סוג רישיון
טייס פרטי עם הגדר
דאון או בלון מאויש
טייס מסחרי עם הגדר אחד
טייס לתובלה בנתיבי
אוויר עם הגדר אחד
טכנאי טיס
קצין מבצעי אוויר
מפקח תנועה אווירית
עם הגדר אחד
טכנאי לבדק כלי טיס
מקפל מצנחים או
מקפל מצנחים בכיר
עם הגדר אחד
תדריכן מודיעין טיס
מדריך טיס עם הגדר אחד
חידוש רישיון מדריך טיס

טור בי
בחינה מעשית

טור גי
בחינה עיונ

526.45
2,271.12

105.29
341.14

3,973.67
908.66
1,418.27

454.86
454.86
454.86

454.86
908.66
 210.58בעד כל שלב בבחינה או חלק

1,052.91
3,685.18
1,474.07

263.23
454.86
263.23

)ב( נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה )א( ,יישא הנבחן בהוצאות
הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

.21

)ג( על אף האמור בפרט ) (12בטבלה שבתקנת משנה )א( ,מדריך טיס שרשות הרישוי
אישרה כי עליו לעמוד בבחינה מעשית חלקית לצורך חידוש רישיון מדריך טיס
עם הגדר אחד ,ישלם ,בעת הגשת הבקשה להיבחן ,אגרה של  737.04שקלים
חדשים.
) (1עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור אגרת בחינה
א׳ בטבלה שלהלן ,חידושם או חידוש הזכויות על פיהם ,ישלם בעת הגשת הבקשה ל
הגדר ,חידושו
או חידוש זכויות
להיבחן בבחינות כמפורט בטור ב׳ או ג׳ לפי העניין ,בעד כל בחינה אגרה בשקלים על פיו
חדשים כמפורט להלן:
טור ב׳
טור ג׳
טור א׳
בחינה מעשית
בחינה עיונית
סוג הגדר
) (1הגדר אווירון )קבוצות א׳,
ב׳ ,ג׳ ו-די( או רוטורקרפט
210.58
1,579.36
) (2הגדר אווירון זעיר
157.94
947.62
) (3הגדר דאון או דאון
ממונע
105.29
526.45
) (4הגדר מכשירים
421.16
842.33
) (5הגדר טיסות מרחב
לילה בתנאי כטר״מ
210.58
737.04
מ ת ן

) (6הגדר חקלאי

842.33
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טור א׳
סוג הגדר

) (7הגדר טייס ניסוי סוג 1
וסוג 2
) (8הגדר נוסף ברישיון
מדריך טיס
) (9הגדר פיקוח על תנועה
אווירית
) (10הגדר מקפל מצנחים
) (11הגדר מאמן מפקח על
תנועה אווירית
) (12הגדר מאמן תדריכן
מודיעין טיס
) (13הגדר טכנאי בדק כלי
טיס סוג  1או סוג 2

טור ב׳
בחינה מעשית

טור ג׳
בחינה עיונית

1,021.32
1,263.49

421.16

908.66

567.52

908.66

454.86

1,368.78

421.16

1,368.78

421.16

 210.58בעד כל שלב או חלק ממנו

)ב( עובד טיס המבקש להיבחן בקשר לאישור הפעלת קטגוריה  IIאו  IIIאו חידושו
לפי תקנה  194לתקנות הרישיונות ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 737.04
שקלים חדשים; על אף האמור בתקנת משנה )א( ,כללה בחינה לחידוש אישור
הפעלת קטגוריה  IIאו  IIIכאמור ,גם בחינה לחידוש הגדר מכשירים ,תשולם
אגרה לפי תקנת משנה זו בלבד.
)ג(

נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה )א( ו־)ב( יישא הנבחן בהוצאות
הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה.

)ד(

עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר לפי פרטים ) (2) ,(1או ) (4בטבלה שבתקנת
משנה )א( או לצורך חידושו ,או לצורך אישור לפי תקנת משנה )ב( או חידושו,
במסגרת עבודתו כעובד קבוע ,באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק או
הנשכר לשירות בידי מעבידו של העובד במסגרת אותה עבודה ,ישלם 20%
בלבד מן האגרה הנוגעת בדבר ,ובלבד שהמנהל הסמיך א ת עובד הטיס הבוחן
לערוך מבחנים לצורך קבלת הגדר או אישור או חידושו.

אגרה לבחינת
מיומנות בשפה
האנגלית

 ^21עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס ,המבקש להיבחן בשפה האנגלית להוכחת
מיומנותו בה לפי תקנה 21ד לתקנות הרישיונות ,ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן
אגרה של  568.57שקלים חדשים.

עיון חוזר
בתוצאות מבחן
עיוני

 ^2עובד טיס או מבקש רישיון עובד טיס ,המבקש עיון חוזר בתוצאות מבחן עיוני ישלם
בעת הגשת הבקשה אגרה של  210.58שקלים חדשים.

אגרת תעודת
צוות אוויר

.24

אגרת רישיון
מסחרי ורישיון
הפעלה

.26
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המבקש תעודת צוות אוויר ,לפי תקנה  5לתקנות הרישיונות או תעודת איש צוות לפי
תקנה  321לתקנות הרישיונות ,חידושן או שינוין ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של
 157.94שקלים חדשים.
)א( המבקש רישיון הפעלה מסחרי ,או רישיון הפעלה מבצעית ,המבקש שינוי שם
בעל הרישיון או תוספת פעילות מעבר לקבוע במסגרת רישיון ההפעלה או רישיון
ההפעלה המבצעית ,ישלם בעת הגשת הבקשה ,אגרה כמפורט להלן:
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בשקלים חדשים
רישיון הפעלה מסחרי

מפעיל כלי טיס

) (1בטיסות סדירות מישראל
ואליה לפי הפרק השלושה
עשר לתקנות ההפעלה
) (2בטיסות שכר מישראל
ואליה לפי הפרק השלושה
עשר לתקנות ההפעלה
) (3בטיסות שכר מישראל
ואליה לפי הפרק השנים
עשר לתקנות ההפעלה
) (4בטיסות סדירות בישראל
לפי הפרק השנים עשר או
השלושה עשר לתקנות
ההפעלה
) (5בטיסות של מונית אוויר
בישראל
) (6בטיסות חקלאיות
) (7לצורכי עסק
) (8מפעיל אווירונים זעירים,
גלישונים ,מצנחים
ממונעים ,דאונים או
טיסנים נהוגי רדיו
) (9במסגרת בית ספר להוראת
טיס
) (10מפעיל כלי טיס שפרטים
) (1עד ) (9אינם חלים עליו

רישיון הפעלה מבצעי

5,264.54

10,529.08

5,264.54

10,529.08

947.62

1,789.94

947.62

1,789.94

947.62
947.62
421.16

1,789.94
1,789.94
842.33

105.29

315.87

1,052.91

2,105.82

737.04

1,474.07

היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל ,ישלם המבקש אגרה בעד כל אחד
מן הסוגים המבוקשים.
)ב( מחזיק ברישיון הפעלה ישלם אגרה שנתית כמפורט להלן:
מפעיל כלי טיס

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

בטיסות סדירות מישראל ואליה לפי הפרק
השלושה עשר לתקנות ההפעלה
בטיסות שכר מישראל ואליה לפי הפרק השלושה
עשר לתקנות ההפעלה
בטיסות שכר מישראל ואליה לפי הפרק השנים
עשר לתקנות ההפעלה
בטיסות סדירות בישראל לפי הפרק השנים עשר
או השלושה עשר לתקנות ההפעלה
בטיסות של מונית אוויר בישראל

בשקלים חדשים

7,607.26
7,607.26
1,526.72
1,526.72
1,475.12

) (6בטיסות חקלאיות

1,475.12

) (7לצורכי עסק

1,052.91
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בשקלים חדשים

מפעיל כלי טיס

) (8מפעיל אווירונים זעירים ,גלישונים ,מצנחים
ממונעים ,דאונים או טיסנים נהוגי רדיו
) (9במסגרת בית ספר להוראת טיס

אגרת רישיון
הפעלה להובלת
חומרים מסוכנים

אגרת טיפול
בהסכם לחכירת
כלי טיס

.27

315.87
2,105.82

) (10מפעיל כלי טיס שפרטים ) (1עד ) (9לא חלים עליו
1,526.72
המחזיק ברישיון הפעלה לכמה סוגי הפעלות כמפורט לעיל ,ישלם אגרה בעד כל אחד
מסוגי ההפעלות המותרות לו.
)ג( אגרה כאמור בתקנת משנה )ב( תשולם בתחילת כל שנה עד  31בינואר זולת אם
טרם מלאו  6חודשים לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה )א(.
נוסף על האמור בתקנה - 26

) (1המבקש רישיון הפעלה מבצעית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים מסוכנים
ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה של  2,632.27שקלים חדשים;
) (2המחזיק ברישיון הפעלה מבצעית הכולל הפעלה מסוג הובלת חומרים מסוכנים
ישלם אגרה שנתית של  1,316.13שקלים חדשים.
) .28א( בעל רישיון הפעלה מבצעית ,המבקש להפעיל כלי טיס שאינו רשום בפנקס,
החכור על ידו בלא צוות ,ישלם בעת המצאת הסכם החכירה למנהל ,אגרה לפי
משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
משקל כלי הטיס בק״ג

בשקלים חדשים

)(1

עד 700

)(2

יותר מ 700-עד 2,000

1,158.20

)(3

יותר מ 2,000-עד 5,700

1,579.36

)(4

יותר מ 5,700-עד 20,000

5,264.54

)(5

יותר מ 20,000-עד 45,000

9,082.38

)(6

יותר מ 45,000-עד 100,000

22,707.00

)(7

יותר מ 100,000-עד 300,000

28,384.28

842.33

) (8יותר מ300,000-
56,767.51
)ב( ניתנו השירותים מחוץ לארץ ישלם המבקש נוסף על האמור בתקנת משנה )א(
תשלום כאמור בתקנה .37
)ג( בעל רישיון הפעלה מבצעית ,המבקש להפעיל כלי טיס שאינו רשום בפנקס,
החכור על ידו עם צוותו או להפעיל כלי טיס הרשום בפנקס ,החכור על ידו בלא
צוות ,ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה לפי תקנות ההפעלה ,בעת המצאת הסכם
החכירה למנהל ,אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן:
משקל כלי הטיס בק״ג

בשקלים חדשים

) (1יותר מ 5,700-עד 20,000

7 4

^

6 3

) (2יותר מ 20,000-עד 45,000

9 1

^ ^
0 5

) (3יותר מ 45,000-עד 100,000

3 6

^ ^

) (4יותר מ 100,000-עד 300,000
) (5יותר מ300,000-

40

2

5 7

& ^
31

^^ 8
5

3

)ד( כלל הסכם החכירה לפי תקנת משנה )ג( יותר מכלי טיס אחד או יותר מסוג אחד
של כלי טיס ,תשולם האגרה לפי כלי הטיס או סוג כלי הטיס שמשקלו הגבוה ביותר.
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)ה( נועד הסכם החכירה לפי תקנת משנה )ג( לשמש מסגרת לחכירה עתידית לפי
צרכיו של בעל הרישיון להפעלה מבצעית ,תשולם ,נוסף על האמור בתקנת משנה )ג(,
בעת הגשת הבקשה לאישור הפעלת כלי טיס הנכלל בהסכם ,אגרה בסכום של 263.23
שקלים חדשים.
)ו( בעל רישיון הפעלה מבצעית ,המבקש להפעיל כלי טיס הרשום בפנקס ,החכור על
ידו עם צוותו ,ישלם בעד הטיפול בהסכם החכירה לפי תקנות ההפעלה ,בעת המצאת
הסכם החכירה למנהל ,אגרה בסכום של  173.73שקלים חדשים.
) .29א( בעל רישיון הפעלה מבצעית המבקש אישור המנהל לטייס בוחן כמשמעותו
בתקנה  323לתקנות ההפעלה ,ישלם  347.46שקלים חדשים בעד כל ש ע ת עבודה של
עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות; ניתנו השירותים
מחוץ לארץ ,ישלם כאמור בתקנה .37
)ב( נוסף על האגרה המשתלמת לפי תקנת משנה )א( ,יישא בעל רישיון ההפעלה
המבצעית הנוגע בדבר בהוצאות הכרוכות בהפעלת מדמה הטיסה לצורך הבחינה.
 .30המבקש אישור לפי תקנה )66ג( לתקנות ההפעלה למיתקן עזר לטיסה שהוא תאורת
סימון ואזהרה לכלי טיס ,ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה כמפורט להלן:
) 584.36 (1שקלים חדשים  -אם אין צורך בסקר אווירונאוטי;

הוצאות אישור
טייס בוחן

אגרת אישור
מיתקן עזר
לטיסה

) 2,921.82 (2שקלים חדשים  -אם יש צורך בסקר אווירונאוטי.

.31

.32

בתחילת כל שנה ,עד  31בינואר ,ישלם גורם המפעיל א ת שירותי הבקרה האווירית אגרת פיקוח על
שירותי תעבורה
לפי תקנות ההפעלה ,אגרה בסך של  3,264,013.35שקלים חדשים; היה וכמה גופים אווירית

יפעילו א ת הבקרה האווירית ,תחולק ביניהם אגרה זו ,באופן יחסי להיקף הפעילות
של אותם גופים.
)א( המבקש אישור טיסות שכר בין-לאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר או אישור אגרה לאישור
טיסות שכר לשימוש עצמי ,בכמה טיסות כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן ,ישלם טיסות שכר
בעת הגשת הבקשה אגרה בשקלים חדשים כמפורט בטור ב׳ ,ג׳ או ד׳ לצדו ,לפי
העניין:
טור א׳
מספר הטיסות
 1עד 5

טור ב׳
טיפול מוקדם
1,271.91

טור ג׳
טיפול רגיל
1,589.89

טור ד׳
טיפול דחוף
1,907.87

 6עד 15

2,724.92

3,406.16

4,087.39

 16עד 30

5,813.10

7,266.11

8,719.13

 31ומעלה

9,082.38

11,353.50

13,624.62

)ב( בתקנה זו -
״טיפול מוקדם״  -טיפול בבקשה שהגיעה לרשות במועד הקבוע בתקנה  5לתקנות
טיסות שכר ,לפי העניין;
״טיפול רגיל״  -טיפול בבקשה שהגיעה לרשות אחרי המועד הקבוע בתקנה 5
לתקנות טיסות שכר ,אך שלושה ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לטיסה
הראשונה או לטיסה  ,לפי העניין;
״טיפול דחוף״  -טיפול בבקשה שהגיעה לרשות פחות משלושה ימים לפני המועד
המתוכנן לטיסה הראשונה בסדרה או לטיסה ,לפי העניין.
) ^3א( המבקש רישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה אגרת רישיון
מארגן
של  4,675.96שקלים חדשים.
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אגרת רישוי
לשדות תעופה
ומנחתים

)ב( ניתן רישיון הפעלה כאמור בתקנת משנה )א( ,או חודש ,לתקופה של פחות משנה,
ישלם המבקש בעד כל חודש או חלק ממנו  1/12מסכום האגרה כאמור בתקנת
משנה )א(.
)ג( המחזיק ברישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בתחילת כל שנה עד 31
בינואר ,אגרה כמפורט בתקנת משנה )א(.
) ^4א( מפעיל שדה תעופה המבקש אישור או חידוש אישור ספר עזר מבצעי לפי תקנות
הטיס )בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה( ,התשנ״ב , 1992-או
המבקש רישיון או חידוש רישיון להפעלת מנחת על פי תקנות הטיס )מנחתים(,
התשל״ה , 1975-ישלם בתחילת כל שנה עד ה 31-בינואר ,אגרה כמפורט להלן:
2

3

בשקלים חדשים

סוג שדה תעופה או מנחת

) (1שדה תעופה עם יותר ממסלול אחד

79

* & ^
77

36

) (2שדה תעופה עם מסלול אחד

547,511.92

) (3מנחת רגיל ,למעט כאמור בפרטים ),(5
) (7ו(8)-
) (4מנחת חקלאי קבוע

1,737.30
579.10

) (5מנחת לכלי טיס בלתי מאויש שמשקלו
עד  500ק״ג

579.10

) (6מנחת חקלאי עונתי

473.81

) (7מנחת זעיר

231.64

3,685.18
) (8מנחת מסוקים על מבנה
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,המבקש רישיון להפעלת מנחת לצורך שימוש
חד-פעמי ,ישלם אגרה של  263.23שקלים חדשים; לעניין זה ,״שימוש חד-פעמי״
 שימוש שאינו עולה על  3ימים רצופים.אגרת תעודת רעש  ^5המבקש תעודת רעש כאמור בתקנה  4לתקנות הטיס )רעש כלי טיס( ,התשל״ז, 1977-
ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה של  1,052.91שקלים חדשים.
אגרת כפל תעודה
)א( המבקש כפל תעודה או רישיון מאלה המפורטים בתקנות אלה או תעודה בשפה
תעודה באנגלית
האנגלית ישלם ,בעת הגשת הבקשה ,אגרה של  157.94שקלים חדשים.
או אישור מסמכים
4
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)ב( המבקש אישור מסמכים לרשויות בארץ או מחוץ לארץ ,ישלם בעת הגשת
הבקשה אגרה של  157.94שקלים חדשים.
תשלום הוצאות  .37המבקש לקבל א ת שירותי הרשות בחוץ לארץ ישלם  347.46שקלים חדשים בעד כל
למתן שירות בחוץ
ש ע ת עבודה של עובד הרשות או של מי שהסמיכה אשר הושקעה במתן השירות,
לארץ
לרבות שעות הטיסה הכרוכות בביצוע העבודה אך לא יותר מ 24-שעות טיסה כאמור,
ובתוספת הוצאות אש״ל בכפוף להוראות החשב הכללי; הוצאות הטיסה והאש״ל
הצפויות ישולמו עד  7ימים לפני ביצוע הטיסה; התשלום הסופי יבוצע בתוך  30ימים
מיום קבלת הדרישה.
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