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קובץ התקנות 9287, ח' בניסן התשפ"א, 21.3.2021  2766

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )שמאי רכב(, התשפ"א-2021

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

שפורסם  המדד  לעומת   2021 פברואר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  שיעור  עקב   .1
בחודש פברואר 2020, יהיה נוסח התוספת לצו, מיום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 

2021(, כמפורט להלן:

"תוספת
)סעיף 15(

בשקלים חדשים

277)1( אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

967)2( אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

277)3( אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

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

138

מחצית האגרה  )5( כפל מסמך
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ג' בניסן התשפ"א )16 במרס 2021(
)חמ 3-1871(  

ה כ ל מ ר  פ ו ע  
המנהל הכללי של    

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים   

ק"ת התש"ם, עמ' 2182; התשמ"ג, עמ' 1783; התשס"ג, עמ' 76; התש"ף, עמ' 720.  1

הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, 
התשפ"א-2021

  בתוקף  סמכותי לפי סעיף 25)ג( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים 
לכלי רכב(, התש"ל-11970 )להלן - הצו(, ובהתאם לסעיף 25)ב( לצו, אני מודיע לאמור:

עקב שיעור ירידת המדד שפורסם בחודש פברואר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
פברואר 2020, יהיה נוסח סעיף 25)א( לצו, מיום י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(, 

כמפורט להלן:

")א( בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

321)1( )א( רישיון למפעל העוסק במקצוע אחד

186)ב( לכל מקצוע נוסף

בכתב,  או  פה  בעל  עיונית,  בחינה  תוצאות  על  )2( אישור 
או בחינה מעשית

235

התאמת שיעור 
אגרות

התאמת שיעור 
אגרות

ק"ת התש"ל, עמ' 2186; התשמ"ט, עמ' 243; התש"ף, עמ' 721.  1
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בשקלים חדשים

46)3( כפל מסמך המפורט בסימן )2(

מחצית האגרה )4( כפל מסמך אחר
ששולמה בעד 

המסמך המקורי"

ג' בניסן התשפ"א )16 במרס 2021(
)חמ 3-291(  

ה כ ל מ ר  פ ו ע  
המנהל הכללי של    

   משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון טעות

 ,9242 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשפ"א-2021,  )תיקון(,  אשראי  נתוני  בתקנות 
התשפ"א, עמ' 2404, בתקנה 15, במקום "ו–14 לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה" צריך 

להיות "לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה וכן של תקנה 14 לתקנות אלה, בתום".

)חמ 3-3200(
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