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__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1
ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ו, עמ' 514, עמ' 732 ועמ' 776   4
י"פ התשע"ה, עמ' 1729   5

תקנות שירות המדינה )גמלאות( )המועד להגשת ערעור(, התשע"ו-2016

משולב[,  ]נוסח  )גמלאות(  המדינה  שירות  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ל-11970, אני מתקינה תקנות אלה:

המועד להגשת ערעור על החלטה או החלטת ביניים של הממונה או של נציב שירות    1
המדינה הוא שנים עשר חודשים מהיום שבו הגיעה ההחלטה לידיעת המערער  

תקנות שירות המדינה )גמלאות( )המועד להגשת ערעור(, התש"ל-21970 - בטלות     2
כ"ד באדר ב' התשע"ו )3 באפריל 2016(

)חמ 3-5224(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

   

תקנות התעבורה )תיקון מס' 4(, התשע"ו-2016

ועדת  באישור  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת   70 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העונשין,  לחוק  2)ב(  וסעיף  הכנסת2,  לחוק–יסוד:  21א)א(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה 

התשל"ז-31977, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-41961  התעבורה,  לתקנות   1 בתקנה    1
ההגדרה "גורר" יבוא:  

בתקן  עומד  חשמלי,  מנוע  בו  שמותקן  תלת–גלגלי  או  דו–גלגלי  התקן   - ""גלגינוע" 
בדיקה"5  ושיטות  בטיחות  דרישות   - חשמלי(  )קורקינט  "גלגינוע   6230 ישראלי 
הציבור   לעיון  מופקד  שלו  שעותק  לזמן,  מזמן  כתוקפו  גלגינועׂ(,  תקן   - )להלן 
במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד 
בו  התקיימו  ואשר   ,www mot gov il שכתובתו  בדרכים  והבטיחות  התחבורה 

כל אלה: 

הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;  )1(

המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;  )2(

המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;   )3(

מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש;   )4(

משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג "  )5(

בתקנה 39טז לתקנות העיקריות, בפסקה )1(, במקום "ארבע עשרה" יבוא "שש עשרה"     2
לפני סימן ב'4 לפרק השני של חלק ב' לתקנות העיקריות יבוא:    3

 

המועד להגשת 
ערעור

תיקון תקנה 39טז

ביטול

__________
ס"ח התש"ל, עמ' 65   1

ק"ת התש"ל, עמ' 950   2

תיקון תקנה 1

הוספת סימן ב'3א 
לפרק השני של 

חלק ב'

http://www.mot.gov.il
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"סימן ב'3א: גלגינוע

רישוי ורישום של 
גלגינוע והרוכב בו

39יח1  )א( בעל גלגינוע פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2  
לפקודה 

לפי  נהיגה  רישיון  מחובת  פטור  גלגינוע  על  )ב(  הרוכב 
סעיף  10)א( לפקודה  

לתוספת סימון ג'  בחלק  כאמור  סימון  תווית  יישא  גלגינוע  39יח2  
לפי  היבואן  או  היצרן  ידי  על  יסומנו  וצמיגיו  השנייה 

הוראות תקן גלגינוע "

בכותרת הפרק השלישי של חלק ב' לתקנות העיקריות, אחרי "אופנוע" יבוא "גלגינוע"    4

אחרי תקנה 122 לתקנות העיקריות יבוא:    5

"סימן ב'1: גלגינוע

122א  )א(  לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן מלאו לו 16 נהיגה בגלגילנוע
שנים    

לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב  )ב( 
)להלן  בתמרור  וסומנו  אופניים  לתנועת  שהוקצו  מיוחד 
ואולם  בכביש,   - אופניים  שביל  ובאין  אופניים(,  שביל   -
מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך 

הפרעה להולכי רגל  

כללי רכיבה על 
גלגינוע

122ב   )א( לא ירכב אדם על גלגינוע בכביש בזמן  תאורה, אלא 
אם כן הוא לובש אפוד זוהר כהגדרתו בסעיף 65ב לפקודה 

לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש  קסדת  )ב( 
הקשורה  השנייה  בתוספת  ג'  בחלק  כאמור  שסומנה  מגן 

ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה 

הרוכב על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף  )ג( 

 110 תקנה  הוראות  יחולו  גלגינוע  על  רכיבה  על  )ד( 
הכביש  את  שיחצה  באופן  רגל  הולך  הרוכב  היה  כאילו  
בהליכה ויוביל עמו את הגלגינוע, ותקנות 34)ב(, 121, 122, 
123)א(, 126, 127, 128, 129 )ג(, )ה( ו–)ז(, 133 ו–134, בשינויים 

המחויבים "

בתקנה 129 לתקנות העיקריות -    6
בתקנת משנה )א(, במקום "להסיע" יבוא "להוביל";  )1(

בתקנת משנה )ב( -   )2(

במקום "שביל מיוחד או נתיב מיוחד  לאופניים" יבוא "שביל אופניים";  )א( 

במקום הקטע החל במילים "באותו שביל" עד סופו יבוא "בשביל האופניים"; )ב(  

תקנת משנה )ד( - תימחק;   )3(

בתקנת משנה )ז(, במקום "להסיע" יבוא "להוביל"      )4(

תיקון כותרת הפרק 
השלישי של חלק ב'

הוספת סימן ב'1 
לפרק השלישי של 

חלק ב'

תיקון תקנה 129
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בתקנה 133 לתקנות העיקריות, במקום "המסיע" יבוא "המוביל"      7
בתקנה 135 לתקנות העיקריות, במקום "129)א( ו–)ג(" יבוא "129"    8
בחלק ג' לתוספת השנייה לתקנות העיקריות, אחרי פרט 1 יבוא:   9

")1א( גלגינוע

)תקנות 39יח1 ו–122ב(

סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת–קיימא, רוחבה לא יפחת מ–60 מילימטר    )1(
ואורכה מ–50 מילימטר, גודל אות בה לא יפחת מ–5 מילימטר, והיא תכלול את 

כל אלה:

שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי, אם  קיים; )א( 

הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה, לגיל 16  לפחות; )ב( 

המספר הסידורי של הגלגינוע, כפי שסומן בידי היצרן; )ג( 

משקל עצמי של הגלגינוע; )ד( 

משקל מרבי של רוכב; )ה( 

הספק מרבי; )ו( 

מהירות מרבית; )ז( 

בגלגינוע עם צמיג פניאומטי - לחץ אוויר בצמיגים; )ח( 

קסדות לרוכבי גלגינוע יסומנו על ידי היצרן או היבואן בסימן EN-1078 או   )2(
בסימן CPSC; סימון כאמור יהיה לפי הוראות התקן האירופי EN-1078 או לפי 
הוראות התקן האמריקני CPSC-16, לפי העניין, כאמור בתקן הרשמי ת"י 1613 של 
מכון התקנים הישראלי - קסדות מגן לרוכבי אופניים6, שעותק שלו מופקד לעיון 
הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט 

  " www mot gov il של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו

בתוספת הארבע עשרה7 לתקנות העיקריות, בסימון אופניים עם מנוע עזר לפי התקן    10
הרשמי, במקום "מתחת לגיל 14" יבוא "מתחת לגיל 16" 

מיום  חודשים  ארבעה   ,9 עד  ו–7  ו–)4(   )2(  ,)1(6  ,5 עד   3  ,1 תקנות  של  תחילתן  )א(    11
פרסומן 

תחילתן תקנות 2, 6)3( ו–10 - 30 ימים מיום פרסומן  )ב( 

כ' באדר ב' התשע"ו )30 במרס 2016(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

__________
י"פ התשע"ה, עמ' 4338   6

ק"ת התשע"ד, עמ' 1701 )עמ' 1759(   7

תיקון תקנה 133

תיקון תקנה 135

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון התוספת 
הארבע עשרה

תחילה
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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער שפרעם א'( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער שפרעם א'(, התשע"ה-22015, בטבלה    1
שתחת המספר הסידורי 2006:

)1(  בגוש 10279, השורה של חלקה מספר 15 - תימחק; 

בגוש 10287 -   )2(

השורה של חלקה מספר 3 - תימחק; )א( 

השורה של חלקה מספר 6 - תימחק; )ב( 

בגוש 10288, השורה של חלקה מספר 7 - תימחק;  )3(

בגוש 10289, בשורה של חלקה מספר 1, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי   )4(
"187,862" יבוא "למעט שטח בגודל 112,410 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת 
אדומים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח 

הכפר )להלן - המפה(";

בגוש 10290, בשורה של חלקה מספר 2, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי   )5(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   2,684 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "54,548"

אדומים על גבי המפה";

בגוש 10296 -   )6(

השורה של חלקה מספר 62 - תימחק; )א( 

השורה של חלקה מספר 64 - תימחק  )ב( 

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער ציפורי( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

בטבלה  התשע"ה-22015,  ציפורי(,  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת    1
שתחת המספר הסידורי 2007, בגוש 17585 -

בשורה של חלקה מספר 4, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי "3,127 " יבוא   )1(
גבי  על  אדומים  רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   3,085 בגודל  שטח  "למעט 
מפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - 

המפה(";

תיקון התוספת

תיקון התוספת

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1360   2

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 989   2
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 "4,155" אחרי  )מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,5 מספר  חלקה  של  בשורה   )2(
יבוא "למעט שטח בגודל 825 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי 

המפה";

בשורה של חלקה מספר 47, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי "251" יבוא   )3(
"למעט 10 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על גבי המפה" 

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער כפר כנא( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער כפר כנא(, התשע"ה-22015, בטבלה    1
שתחת המספר הסידורי 2040, חלקה מספר 20, בגוש 17399 - תימחק  

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער לימונים( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:  

באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער לימונים(, התשע"ד-22013, בטבלה    1
שתחת המספר הסידורי 1005, בגוש 13961 -

בשורה של חלקה מספר 15, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )1(
"2,335" יבוא "למעט שטח בגודל 1,480 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים 
על גבי המפה המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

)להלן - המפה(";

בשורה של חלקה מספר 16, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )2(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   1,290 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "4,087"

אדומים על גבי המפה"; 

בשורה של חלקה מספר 21, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )3(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   1,520 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "5,356"

אדומים על גבי המפה";

תיקון התוספת

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 895   2

תיקון התוספת

__________
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 143   2
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בשורה של חלקה מספר 22, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )4(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   3,520 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "24,456"

אדומים על גבי המפה";

בשורה של חלקה מספר 29, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )5(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   1,760 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "13,854"

אדומים על גבי המפה";

בשורה של חלקה מספר 30, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )6(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   1,150 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "8,013"

אדומים על גבי המפה";

בשורה של חלקה מספר 32, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )7(
"4,025" יבוא "למעט שטח בגודל 380 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים 

על גבי המפה";

בשורה של חלקה 36, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי "8,052"   )8(
יבוא "למעט שטח בגודל 1,170 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים על 

גבי המפה";

בשורה של חלקה מספר 37, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )9(
"4,693" יבוא "למעט שטח בגודל 570 מ"ר, בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת אדומים 

על גבי המפה";

בשורה של חלקה מספר 41, בטור "שטח המוכרז אזור שמור ליער )מ"ר(", אחרי   )10(
רשת  בקווי  המסומן  לשטח  בהתאם  מ"ר,   5,840 בגודל  שטח  "למעט  יבוא   "248,639"

אדומים על גבי המפה" 

ד' באדר ב' התשע"ו )14 במרס 2016(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשע"ו-2016
  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 

- התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2016 לעומת המדד שפורסם ביום י"ב באדר    1
 ,)2016 באפריל   1( התשע"ו  ב'  באדר  כ"ב  מיום   ,)1984 בפברואר   15( התשמ"ד  א' 
השתנה סכום האגרה להגשת בקשה להיתר או חידושו שבתקנה 5)א( לתקנות והוא 

1,215 שקלים חדשים 

י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(
י א ב ג י  ב א )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ו, עמ' 459   1

עדכון אגרות
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הודעת התעבורה )אגרות(, התשע"ו-2016
אני  התקנות(,   - )להלן  התשכ"א-11961  התעבורה,  לתקנות  15א)ב(  לתקנה    בהתאם 

מודיע לאמור: 

ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2016 ינואר  בחודש  שפורסם  המדד  ירידת  עקב    1
ב'  באדר  כ"ב  מיום  הנספחים,  למעט  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2015

התשע"ו )1 באפריל 2016(, כמפורט להלן: 

"תוספת ראשונה
חלק א' 

אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה ובעד בדיקה 
רפואית לנהג 

                                                   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1  בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד 
בדיקה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף

48

2  בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה או בעד 
בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף

139

267א  בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217

2434ב  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים

2396ג  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים

2347ד  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים

2306ה  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים

2266ו  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים

3225  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים

4183  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים

5139  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים

693  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים

751  בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה

או  נהיגה  רישיון  בעד  העניין,  לפי   ,7 עד  2ב  בפרטים  האמור  על  8  נוסף 
חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו 
האגרה  שבין  מההפרש   1/12 - העניין  לפי  השלמות,  השנים  על  הנוסף 
לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2ב עד 7, הארוכה מהתקופה 
שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר )להלן בפרט זה - התקופה 

השלמה( לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה

929  בעד כפל רישיון

9א  נמחק 

התאמת שיעור 
האגרות

__________
1 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ה, עמ' 723; התשע"ה, עמ' 1036 
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                                                   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים
9ב    בעד הנפקה חוזרת של רישיון הנהיגה כאמור בפרטים 2ב עד 9 ו–9ג, 
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, למעט אם ההנפקה כאמור 
היתה מותנית במבחני נהיגה או נדרשה עקב שינוי בדרגת הרישיון של 

הנהג תוספת של

27

9ג  על אף האמור בפרטים 2ב עד 9ב, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל 
תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל

10

למי  חוזרת,  הנפקה  לרבות  נהיגה,  רישיון  בהנפקת  טיפול  בעד  9ד  אגרה 
שפטור מאגרה לפי תקנות אלה בעד רישיונות נהיגה כאמור בפרטים 

2ב עד 8

22

10  בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה -

)1( בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה 
לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט כאמור בפרט משנה )7(

626

322)2( בעד בדיקה חוזרת

1,063)3( בעד ערר לוועדת ערר

979)4( בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי

)5( בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל 
979המותר עולה על  14,999 ק"ג

117)6( בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

)7( בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים 
של סמים מסוכנים

221

11458  )1( בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל–5 שנים

39)2( בעד כפל כתב הסמכה

חלק ב' 

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה 

                                                  טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1  )א( בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, 
כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד

422

)ב( בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, 
כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד

838

2  )א( בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו -

1,137)1(  לתקופה של  עשר שנים

1,040)2( לתקופה של תשע שנים

942)3( לתקופה של  שמונה שנים

844)4( לתקופה של שבע שנים
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                                                  טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים
747)5( לתקופה של שש שנים

636)6( לתקופה של חמש שנים

523)7( לתקופה של ארבע שנים

403)8( לתקופה של שלוש שנים

279)9( לתקופה של שנתיים

139)10( לתקופה של שנה

)11( נוסף על האמור בפרטי משנה )1( עד )10(, לפי העניין, בעד 
שנים  של  שאינה  לתקופה  חידושו  או  נהיגה  להוראת  רישיון 
שלמות, בעד כל  חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, 
שנים  של  לתקופה  האגרה  שבין  מההפרש   1/12  - העניין  לפי 
מהתקופה  הארוכה   )10( עד   )1( משנה  בפרטי  כמפורט  שלמות 
שבעדה מבוקש הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר )להלן 
בפרט משנה זה - התקופה השלמה( לבין האגרה לתקופה הקצרה 

בשנה מהתקופה השלמה

האגרות לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים 2ב עד 
9ג בחלק א' לתוספת זו, ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה והדרכה 
פרט  לפי  אגרה  ישלם  בתוקף,  היה  שלו  הנהיגה  שרישיון  בעת  נהיגה  של 

משנה זה נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו 

139)ב( בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה

139)ג( בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי

67)ד( בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253

339  בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג' 

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם 

   טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

1  אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

72)א( קטנוע, אופנוע לרבות תלת–אופנוע ואופנוע עם רכב צדי

216)ב( רכב מכל סוג, למעט רכב המפורט בפרט משנה )א(

)ג( רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר, כאמור 
בתקנה 284)א()2א(

37

72)ד( רכב לא מנועי מכל סוג

אופנוע  למעט  דו–שימושי,  פרטי  ורכב  פרטי  נוסעים  לרכב  רישיון  בעד  2  )א( אגרה 
 - )להלן   )1996 באפריל   1( התשנ"ו  בניסן  י"ב  ביום  לראשונה  שנרשם  פרטי,  ואוטובוס 
היום הקובע( או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי העניין 
)להלן - קבוצת מחיר(, כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, 

כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי העניין:
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                    האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

קבוצת מחיר

ששנת ייצורו
או מועד עלייתו 

לכביש
עד 3 שנים

ששנת ייצורו
או מועד עלייתו 

לכביש
4 עד 6 שנים

ששנת ייצורו או 
מועד עלייתו לכביש

7 עד 10 שנים

ששנת ייצורו 
או מועד עלייתו 

 לכביש
מעל 10 שנים

11,050920806705

21,3361,1651,021893

31,6111,4091,2341,077

41,9211,6341,3901,181

52,2001,8131,4961,236

63,1242,3431,7571,315

74,4523,1152,1811,527

)א1( אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3,500 ק"ג ושנרשם 
מן  מחיר  מקבוצת  לאחריו,  או   )1998 בפברואר   1( התשנ"ח  בשבט  ה'  ביום  לראשונה 
המפורטות בטבלה 1א שבנספח א', כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה )א(, או בעד 
חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה, לפי 

העניין  

בטבלה א'  בטור  וכמפורט  )א(  משנה  בפרט  כאמור  לרכב  רישיון  בעד   )ב( אגרה 
שבנספח ב', שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה 
שבפרט בטבלה  קבוצה  כל  לצד  כקבוע  ב',  בטור  לצדו  המצוינת  המחיר  קבוצת   לפי 

משנה )א( בטורים ב' עד ה', לפי העניין  

)ב1( אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה )א1( או שנרשם לראשונה לפני יום 
ה' בשבט התשנ"ח )1 בפברואר 1998( או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט בטור 
א' בטבלה שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה 

בטבלה שבפרט משנה )א( בטורים ב' עד ה' לפי העניין  

)ב2( על אף האמור בפרטי משנה )א( עד )ב1(, אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו 
כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה 
לפי  )ה(  עד  )ב(  בטורים  )א(  משנה  שבפרט  בטבלה  קבוצה  כל  לצד  כקבוע  ברישיונו, 

העניין, ובהפחתה של 240 שקלים חדשים 

)ג( נמחק 

)ד( נמחק 

)ה( בפרט זה -

"שנת ייצורו" - השנה שנרשמה ברישיון הרכב כשנת ייצורו;

ברישיון  שנרשם  כפי  לכביש  הרכב  עלה  שבו  החודש   - לכביש"  עלייתו  "מועד 
הרכב 

3  )א( אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר 3,501 ק"ג או יותר, רכב מדברי, 
רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ, המופעלים על ידי 

מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 382 שקלים חדשים  
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)ב( אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה )א(, המופעל על ידי מנוע דיזל 
או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

כשמשקלו הכולל המותר בק"ג
האגרה בשקלים חדשים

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

1,938עד 16,000

2,431מ–16,001 עד 20,000

3,350מ–20,001 ומעלה

)ג( על אף האמור בפרט זה, האגרה בעד רישיון לרכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב)ג()2א( 
ו–)3( שהותקנה בו מערכת בקרת יציבות, תופחת בתקופות ובשיעורים המפורטים להלן, 
ובלבד שההפחתה כאמור לא תחול על רכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב)ג()2א()א( לאחר 

יום ט"ו בחשוון התשע"ג )31 באוקטובר 2012(:

)1( עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( - 123 שקלים חדשים בעבור כל 
חודש שבו רישיון הרכב בתוקף;

התשע"ד בטבת  כ"ח  יום  עד   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט   )2( מיום 
)31 בדצמבר 2013( - 82 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף;

התשע"ה בחשוון  ז'  יום  עד   )2014 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  כ"ט   )3( מיום 
)31 באוקטובר 2014( - 41 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב בתוקף 

4  אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת 
תהיה בשיעור של 223 שקלים חדשים  

5  )א( אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת–אופנוע ולאופנוע עם רכב צדי היא: 

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק
בשקלים חדשים

כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

43עד 50

164מ–51 עד 150

303 מ–151 ומעלה

43)ב( אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי

6  אגרה בעד רישיון לטיולית, לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של 
שנה היא:

טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

  כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -

555   על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל
1,025   על ידי מנוע דיזל

7  אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור, שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח 
על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה-21985, או בעד 

חידושם היא: 

__________
2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1164; התשס"ח, עמ' 107 
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)א( כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל -

טור א'
כשמספר מקומות הישיבה

לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של שנה

139 עד 4
5188 ומעלה

)ב( כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל -

טור א'
כשמספר מקומות הישיבה

לנוסעים מלבד הנהג

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של שנה

650עד 4
51,062 ומעלה

8  אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:

טור א'

טור ב'
בשקלים חדשים כאשר הרישיון

ניתן לתקופה של 
שנתייםשנה

כשהטרקטור מופעל -

234464 על ידי מנוע בנזין

6781,355 על ידי מנוע דיזל או אחר

9  אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:

טור א'
כשמשקלו הכולל המותר בק"ג

טור ב'
בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

67עד 4,000
164מ–4,001 עד 8,000

372מ–8,001 ומעלה

10  אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 372 שקלים חדשים  

האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של  1/12 מן האגרה  10א  
השנתית הקבועה בפרטים 2 עד 10, לפי העניין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו  

11  אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 27 שקלים חדשים  

11א  )א( על אף האמור בפרטים 2, 5 ו–11, האגרה בעד רישיון של רכב מזכה, הרשום על שם אדם 
כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, תופחת בסכום בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' לצדו:

טור ב'טור א'

לתגמול  זכאי  שאינו  פעיל  מילואים  חייל 
נוסף  וכן חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול 

נוסף השווה לנקודת זיכוי אחת

59

נוסף  לתגמול  הזכאי  פעיל  מילואים  חייל 
השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי

118

נוסף  לתגמול  הזכאי  פעיל  מילואים  חייל 
השווה לשתי נקודות זיכוי

177
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)ב( הפחתת האגרה תחול על רכב מזכה אחד, החייב באגרה החל בחודש מאי שלאחר 
השנה של תקופת שירות המילואים המזכה, לתקופה של שנה 

)ג( היו בבעלותו של חייל מילואים יותר מרכב אחד שהוראות פרט משנה )א( חלות 
עליו, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב אשר מועד תשלומה הוא המוקדם מביניהם, 
מזכה  רכב  בשל  זכאי  היה  שלה  ההפחתה  סכום  בין  הפרש  קיים  אם  ואולם  בלבד; 
אחר שבבעלותו לבין סכום ההפחתה בשל הרכב שלגביו הופחתה האגרה, זכאי חייל 
המילואים לקבל החזר בגובה ההפרש בין סכומי ההפחתה כאמור; היו מועדי תשלום 

האגרה זהים, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב שסכומה הוא הגבוה מביניהם, בלבד 

רישיון  בעד  אגרה  אלה,  תקנות  של  תחילתן  לאחר  ששילם,  פעיל  מילואים  )ד( חייל 
רכב של רכב מזכה בלא הפחתה כאמור בפרט זה, זכאי לקבל החזר בגובה ההפחתה 

)ה( על אף האמור בפרט זה, סכום האגרה לאחר הפחתה בגין כל רכב מזכה לא יפחת 
מ–10 שקלים 

)ו( בפרט זה -

המילואים,  שירות  בחוק  כהגדרתו  מילואים  חייל   - פעיל"  מילואים  "חייל 
שניתנה  תקפה  פעיל  מילואים  חייל  בתעודת  המחזיק  התשס"ח-32008, 
באופן  התחבורה,  למשרד  הועברו  ושפרטיו  לישראל  הגנה  צבא  בידי  לו 

ממוחשב, בידי משרד הביטחון;

"נקודת זיכוי" - כהגדרתה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה4;

או  פרטי,  הוא  שלו  המשנה  שסיווג   M1 מסוג  ורכב   L מסוג  רכב   - מזכה"  "רכב 
שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, למעט רכב הרשום על שם תאגיד בלבד;

שירות  בחוק  כמשמעותם   - המזכה"  המילואים  שירות  "תקופת  נוסף",  "תגמול 
המילואים, התשס"ח-2008 

11ב  אגרה בעד רישיון רכב לרכב רפואי בבעלות משרד הביטחון, המשמש נכה שנקבעה לו 
דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בתקנות הנכים )כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת(, 

התשכ"ו-51965, היא 27 שקלים חדשים  

12  בטל  

13  אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לאחת מן המטרות המנויות בתקנה 293)א( או בעד 
חידושו, למעט רישיון שניתן למטרה המנויה בתקנה 293)א()5א( היא 1,254 שקלים חדשים  

חידושו,  בעד  או  293)א()5א(  בתקנה  האמורה  למטרה  שניתן  סחר  רישיון  בעד  13א  אגרה 
לתקופה של שלוש שנים, היא 4,179 שקלים חדשים  

14  אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד–פעמית לפי תקנה 278 היא 39 
שקלים חדשים  

15  על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד 
לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה - 

)1( מוסד לסיוע טכני שהוכר בידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים 
בתוספת זו - 27 שקלים חדשים; 

)2( אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב 
שאינו משמש אלא להובלת מתים - 27 שקלים חדשים; 

__________
3 ס"ח התשס"ח, עמ' 502 

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשל"ה, עמ' 168 

5 ק"ת התשכ"ו, עמ' 296 
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)3( "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים - 
27 שקלים חדשים; 

)4( "אקי"ם" - אגודה לקימום מפגרים, לרכב המשמש להסעת מפגרים - 27 שקלים חדשים; 

)5( "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 27 שקלים חדשים  

בעד חידוש רישיון רכב לפי פרטים 2 עד 15 באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי  -  15א  
תוספת של 27 שקלים חדשים 

16  אגרה בעד כפל רישיון רכב, כפל אישור על תוקף רישיון רכב, כפל אישור רישום שינוי 
בעלות על רכב, או כפל רישיון סחר היא: 

בשקלים חדשים
29כפל רישיון רכב או כפל אישור

139כפל רישיון סחר
ניתן  אם  אישור,  כפל  או  רכב  רישיון  כפל  בעד 
באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי תוספת של

27

17  אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, 
של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות )2( ו–)3( לסעיף 17)א( לפקודה, היא 67 

שקלים חדשים  

18  אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380, למעט 
בקשה לאישור התקנת ערכת הסבה המאפשרת הנעת הרכב בגז פחמימני מעובה, היא 

234 שקלים חדשים  

19  האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא 27 שקלים חדשים לשנה אם התקיימו 
ברכב כל אלה: 

)1( הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור; 

)2( הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות נגד מיקוש; 

)3( הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד  

20  בטל  

21  אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא: 

                     טור א'
טור ב'

בשקלים חדשים

234רכב פרטי
281רכב מסחרי או רכב עבודה

494אוטובוס

22  אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת–אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע 
בחוק עזר שהתקינה מועצה של עירייה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה 

על המפורט להלן: 

לאופניים - 39 שקלים חדשים; 

לתלת–אופן - 39 שקלים חדשים  
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

23  אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 
תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות 
הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי 

שפרסם בנק ישראל ביום התשלום: 

טור ב'טור א'

משקל כולל מותר בק"ג    סוג הרכבארץ מוצא
האגרה בדולרים של 

ארצות הברית

פטוראוטובוס ציבורימצרים

15מ–10,000 עד 20,000רכב מסחרימצרים
30מ–20,001 עד 40,000רכב מסחרימצרים
35מ–40,001 עד 55,000רכב מסחרימצרים

חלק ד' 
אגרות לרישיונות להפעלת מונית 

)תקנות 490)א(, 526 ו–535 וסעיפים 14ג)ד( ו–14ו לפקודה( 

בשקלים חדשים
1  בעד מתן רישיון להפעלת מונית -

119,954)א( מהמכסה שנקבעה לשנת 1989
122,326)ב( מהמכסות שהוקצו לשנים  1990 ו–1992

 - מונית  להפעלת  )רישיונות  התעבורה  פקודת  לתיקון  חוק  )ג( לפי 
הוראת שעה(, התשנ"ב-61992

122,326

21,939   אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית
או   ירושה  צו  לפי  מונית  להפעלת  רישיון  להעברת  היתר  בעד  אגרה  2א   

קיום צוואה
717

375  אגרה בעד מתן רישיון הסעה
4740  אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית

חלק ה'

אגרות בעד מידע מתוך מאגרי המידע של רשות הרישוי

טור א'
                        טור ב'

                       בשקלים חדשים

1   אגרה בעד תדפיס מידע לנהג בנוגע למפורט
       להלן באמצעות עמדות שירות אוטומטיות היא:

)1( מספר הנקודות כמשמעותן בתקנה 544 שנרשמו 
לחובתו

10

10")2( מאפייני בעלים קודמים של רכב

כ"ז באדר א' התשע"ו )7 במרס 2016(
י ק ח צ י י  ז ו ע )חמ 3-83-ת3(  

                                                                                   המנהל הכללי של משרד

   התחבורה והבטיחות בדרכים
__________

6 ס"ח התשנ"ב, עמ' 138   




