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הודעת השמות, התשפ"ב-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות השמות, התשל"ה-11975 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר 2021, לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר   .1
2020, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
האגרה בשקלים חדשים

בקשה לשינוי שם )פרטי או משפחה( לפי סעיפים 10, 13   .1
רישה ו–17ב לחוק

115

הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי שנישואיו   .2
פקעו, לפי סעיפים 6 ו–7 לחוק -

הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטורא. 
כל הודעה נוספת 115ב. 

תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה -  .3
תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטורא. 

כל תעודה נוספת 15"ב. 

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
)חמ 3-883-ת2(   

ץ י וב ק ס ו מ ר  מ ו ת  
 ראש רשות האוכלוסין וההגירה

הודעת הדרכונים, התשפ"ב-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות הדרכונים, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2021 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1 
אוקטובר 2020, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(
ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

275255160דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים1.

על אף האמור בפרט 1, דרכון 1א.
שרק תמונת תווי הפנים של 

בעלו הוכללה במאגר הביומטרי
135--

עדכון סכומי אגרות

עדכון סכומי אגרות

1 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ט, עמ' 1704 ועמ' 1778; התשפ"א, עמ' 1130; י"פ התשפ"א, עמ' 1282.

ק"ת התשל"ה, עמ' 713; התשס"ט, עמ' 246; התשפ"א, עמ' 1282.  1
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(
ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

בהתאם לחוק הכללת אמצעי 
זיהוי, במקום דרכון כאמור, 

ובלבד שהבקשה הוגשה 
בלשכות רשות האוכלוסין 

וההגירה בתקופה של  6 
חודשים לפני מועד פקיעת 

הדרכון עד 6 חודשים לאחר 
המועד האמור

14512595דרכון לקטין2.

460400310דרכון עם מספר עמודים כפול3.

)נמחק(3א. 

)נמחק(3ב.

תעודת מעבר לפי סעיף )א(4.
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

275250160

תעודת מעבר לפי סעיף )ב(
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים, לשימוש 
חד–פעמי לשם יציאה 

מישראל וחזרה אליה

145--

תעודת מעבר לפי סעיף )ג(
2)ב()2( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

14512595

14512595תעודת מעבר לקטין5.

)נמחק(5א. 

)נמחק(5ב.

דרכון זמני או תעודת )א(6.
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

תוספת של
570

--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(
ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

דרכון זמני או תעודת )ב(
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לקטין, 
המונפקים בתחנת גבול 

עד 2 ימי עבודה לפני 
מועד יציאת המבקש 

מישראל

תוספת של
290

--

תעודת מעבר זמנית )ג(
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

המונפקת בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

תוספת של
290

--

דרכון זמני או תעודת )א(6א.
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
145

--

דרכון זמני או תעודת )ב(
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לקטין, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--

תעודת מעבר זמנית )ג(
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

המונפקת בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--

הארכת תוקף של דרכון או 7.
תעודת מעבר בלא שבב 

בנציגויות בחוץ לארץ

--פטור

)נמחק(8.

הכנסת שינויים בדרכון או 9.
בתעודת מעבר בלא שבב 

בנציגויות בחוץ לארץ

--פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(
ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

על אף האמור בפרט 1, )א(9א.
דרכון לפי תקנה 6ב,  
לבגיר, במקום דרכון 

שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ויונפק דרכון אשר תוקפו 
עד תום תוקפו של 

הדרכון הקודם

--פטור

על אף האמור בפרט 2, )ב(
דרכון לפי תקנה 6ב, 
לקטין, במקום דרכון 

שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(,  

ויונפק דרכון אשר תוקפו 
עד תום תוקפו של 

הדרכון הקודם

--פטור

על אף האמור בפרט  4)ב(, )ג(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק ולפי תקנה 

6ב, לבגיר, במקום תעודת 
מעבר לפי סעיף 2)ב()1( 
לחוק שניתנה לתקופה 
קצרה מחמש שנים או 

עקב שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

--פטור

על אף האמור בפרט 4)ג(, )ד(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()2( לחוק ולפי תקנה 

6ב במקום תעודת מעבר 
לפי סעיף 2)ב()2(  לחוק

--פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(
ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

שניתנה לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(   

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

על אף האמור בפרט 5, )ה(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק ולפי תקנה 

6ב, לקטין, במקום תעודת 
מעבר לפי סעיף 2)ב()1( 
לחוק שניתנה לתקופה 
קצרה מחמש שנים או 

עקב שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(,  

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

-פטור

מסמך נסיעה לבגיר במקום 10.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
285

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
145

--

מסמך נסיעה לקטין במקום 11.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
145

--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(
ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
145

--

)נמחק("12.

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
ץ י וב ק ס ו מ ר  מ ו ת )חמ 3-692-ת3(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת האזרחות, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ד( לתקנות האזרחות, התשכ"ט-11968 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2021 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2020 אוקטובר 

2022(, כלהלן:
"תוספת
)תקנה 9(

השירות המבוקש
האגרה בשקלים 

חדשים

190. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

290. אישור או תעודה המעידים על אי–הקניית אזרחות ישראלית

ישראלי,  אזרח  להיות  אי–רצון  על  הצהרה  מסירת  על  3. אישור 
למעט אישור ראשון

90

4355. ויתור על אזרחות ישראלית

5180. בקשה להתאזרחות

 5א. התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק, לבן זוגו של אזרח ישראלי או  
 של מי שיבקש להתאזרח והתקיימו בו התנאים שבסעיף 5)א(  

לחוק או הפטור מהם, שתשולם בשני תשלומים -

1,660

940)1( במועד הגשת הבקשה

720)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

עדכון סכומים

ק"ת התשכט, עמ' 19; התשפ"א, עמ' 1441.  1
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השירות המבוקש
האגרה בשקלים 

חדשים

אין בהוראות פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק הזמן שבין 
המועדים האמורים, לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974."

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
ץ י וב ק ס ו מ ר  מ ו ת )חמ 3-649-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת הכניסה לישראל, התשפ"ב-2021
בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ד( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-11974 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
בטבת  כ"ח  מיום  לתקנות,  הראשונה  שבתוספת  א'  חלק  נוסח  יהיה   ,2020 אוקטובר 

התשפ"ב )1 בינואר 2022(, כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי מכל הסוגים למעט 
מסוג א/1

180

290. אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3180. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1

4.  אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 
כשהמבקש אינו בעל דרכון של אחת המדינות 

המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'

90

590. אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/3 או ב/4

730, ובעת קבלת רישיון הקבע 6. אשרה ורישיון לישיבת קבע
90 שקלים חדשים נוספים לכל 

נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע לבן זוגו של בעל 
אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2)א()4( 

לחוק, שתשולם בשני תשלומים -

2,905

1,655)1( במועד הגשת הבקשה

1,250)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

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

המועדים האמורים.

790. אשרת חוזר

עדכון סכומי אגרה

ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ט, עמ' 1672; התשפ"א, עמ' 1287.  1
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האגרה בשקלים חדשיםהשירות המבוקש

8. החלפת רישיון הישיבה -

730, ובעת קבלת רישיון הקבע )1( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת קבע
90 שקלים חדשים נוספים לכל 

נפש הכלולה ברישיון

90)2( מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4

180)3( כל החלפת רישיון אחרת

9. הארכת רישיון ישיבה מכל הסוגים למעט כאמור 
בפרט 15)2(

180 בעד כל תקופת הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר הניתנת בתחנת 
גבול והמבקש אינו בעל דרכון של אחת 

מהמדינות המפורטות בתקנה 3)2(, תוספת של

265

11. בוטל.

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 ל–10 נפשות 
ומעלה

90 בתוספת 25 שקלים חדשים 
לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך כאמור הניתן 
עם אשרת עולה או עם אשרה לישיבת ארעי 

מסוג א/1

180

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום מסמך כאמור 
שאבד, נגנב או הושחת

265

15. אשרה ורישיון ישיבה מסוג ב/5, ב/51, ב/52, 
ב/53

הבקשה  הגשת  )1( במועד 
ורישיון  לאשרה  הראשונה 

כאמור - 715;

)2( במועד הגשת בקשה להארכת 
אשרה ורישיון - 615"

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
ץ י וב ק ס ו מ ר  מ ו ת )חמ 3-600-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   
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