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תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הנחה בארנונה(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( ו–)ג( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"דירת תמורה"  ו"תשלומי ארנונה" - כהגדרתם בסעיף 17 לחוק;

הסדרים  לתקנות  2)8()ב(  בתקנה  כהגדרתם   - ממוצעת"  חודשית  "הכנסה  "הכנסה", 
במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993;

"העלאה" - למעט העלאה בשיעור העדכון השנתי ולמעט העלאה של כלל תעריפי 
המשמשים  לנכסים  הארנונה  תעריפי  כלל  של  או  המקומית  ברשות  הארנונה 

למגורים ברשות המקומית;

"המועד הקובע" - המועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה;

"מחזיק" ו"שיעור העדכון" - כהגדרתם בסעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-31992.

מחזיק בדירת תמורה, שהתקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 3, יהיה זכאי להנחה   .2
בתשלומי ארנונה שהוטלה עליו בשנת כספים; הנחה כאמור תינתן בשל דירת תמורה 
אחת בלבד בעד השטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירת התמורה 
מכירת  לפני  הקודמת,  המגורים  בדירת  בארנונה  המחזיק  חויב  שבעדו  השטח  ובין 

הזכויות בה, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד הקובע, בשיעורים אלה:

עד תום שנתיים מהמועד הקובע - 100 אחוזים;  )1(

בתקופה שמתום שנתיים מהמועד הקובע ועד תום שלוש שנים מהמועד הקובע   )2(
- 75 אחוזים;

מהמועד  שנים  ארבע  תום  ועד  הקובע  מהמועד  שנים  שלוש  שמתום  בתקופה   )3(
הקובע - 50 אחוזים;

מהמועד  שנים  חמש  תום  ועד  הקובע  מהמועד  שנים  ארבע  שמתום  בתקופה   )4(
הקובע - 25 אחוזים.

מחזיק בדירת תמורה יהיה זכאי להנחה בתשלומי ארנונה לפי תקנה 2 אם התקיימו   .3
בו התנאים המפורטים להלן:

המחזיק הוא בעל הזכויות בדירת התמורה והיה בעל הזכויות והמחזיק בדירה   )1(
הקודמת במשך שלוש שנים ברציפות לפחות, לפני שנהרסה;

החודשית  ההכנסה  על  עולה  אינה  המחזיק  של  הממוצעת  החודשית  הכנסתו   )2(
הממוצעת שמפורטת בתוספת, לפי מספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס.

על מחזיק בדירת תמורה שהתקיימו בו התנאים הקבועים בתקנה 3, לא תחול העלאה   .4
בתשלומי הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות בשל 
שינוי סוג, סיווג או תת–סיווג הנכס, בנוגע לדירת תמורה אחת בלבד, וזאת עד תום 

חמש שנים מהמועד הקובע.

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .5

תנאים למתן הנחה 
בארנונה

אי–החלת העלאה 
בתשלומי הארנונה

תחילה

הגדרות

הנחה מארנונה

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשס"ז, עמ' 855; התשע"ה, עמ' 43.  2
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23.  3
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תוספת
)תקנה 3)2((

מספר נפשות
הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת 

הכספים הקודמת לשנת הבקשה

115,000
222,500
326,100
429,703
536,798
643,896
750,994
858,092
965,190

7,667 לנפש10 ומעלה

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5748(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ט-2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 

יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993, תקנה 3ה - בטלה.  .1
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות   .2

עירונית )הנחה בארנונה(, התשע"ט-32018.

י"ד בכסלו התשע"ט )22 בנובמבר 2018(
)חמ 3-2278-ת2(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחם לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה(, התשע"ט-2018

עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחם המפורט להלן מוכרז בזה מתחם לפינוי לשם בינוי:  .1
ירושלים - שטרן; )א( 

מגדל העמק - העצמאות; )ב( 

נס ציונה - נחמיה. )ג( 

ביטול תקנה 3ה

תחילה

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ח, עמ' 1719.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 1454.  3

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1
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מפות המתחם המפורט בסעיף 1, מופקדות לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית   .2
הנוגעת בדבר. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .3
כ"ב בחשוון התשע"ט )31 באוקטובר 2018(

)חמ 3-5406(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע נחל עמוד( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי1, לפי סעיפים 22 ו–26)ב( לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-21998, בהסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים 
ובאישור  החרמון,  מבואות  האזורית  המועצה  לאומיים,  ואתרים  טבע  שמורות  לאומיים, 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

העיקרית(,  האכרזה   - )להלן  התשל"ב-31972  עמוד(,  )נחל  טבע  שמורת  על  באכרזה   .1
לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  "אכרזת  יבוא:  האכרזה  שם  במקום 

ואתרי הנצחה )שמורת טבע נחל עמוד(, התשל"ב-1972". 

האמור בסעיף 1 לאכרזה העיקרית יסומן כסעיף קטן )א(, ואחריו יבוא:   .2
השנייה  בתוספת  המפורטים  השטחים  על  תחול  לא  )א(  קטן  סעיף  ")ב( הוראת 
והמסומנים בקווים אלכסוניים בצבע שחור ומוקפים בקווים שחורים, בתשריט מס' 
ש/21/21/א )המסומן לפי תכנית ג/20719 בקנה מידה 1:2,500(, החתום ביד שר האוצר 

ביום י"ח בכסלו התשע"ט )26 בנובמבר 2018(."

במקום סעיף 2 לאכרזה העיקרית יבוא:  .3

"הפקדת העתקים 
של התשריטים

העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 1 מופקדים במשרדי   .2
מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
הוועדה  ובמשרדי  עילית,  בנצרת  הצפון  מחוז  ולבנייה 
המעוניין  וכל  החרמון,  מבואות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  רשאי 

פתוחים לקהל."

סעיף  3 לאכרזה העיקרית - יימחק.  .4
בתוספת לאכרזה העיקרית -  .5

בשם התוספת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה";  )1(

במקום ")סעיף 1(" יבוא ")סעיף 1)א((";  )2(

במקום "בסעיף 1" יבוא "בסעיף 1)א((".  )3(

אחרי התוספת הראשונה לאכרזה העיקרית יבוא:  .6

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

י"פ התשע"ה, עמ' 7720.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  2
ק"ת התשל"ב, עמ' 637.  3

החלפת שם 
האכרזה

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 2

ביטול סעיף 3

תיקון התוספת

הוספת תוספת
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"תוספת שנייה
)סעיף 1)ב((

גוש 13588 - חלקי חלקה 7;

גוש 13592 - חלקי חלקה 19;

גוש 15537 - חלקי חלקה 9."

י"ח בכסלו התשע"ט )26 בנובמבר 2018(
ן)חמ 3-650( ו ל ח כ ה  ש מ

שר האוצר   

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון(, התשע"ט-2018

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018 )להלן - הכללים העיקריים(, באמת מידה 198 -   

בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";15.11.20185507"

בסעיף )ד()3(, בכל מקום, במקום "180" יבוא "270".   )2(

באמת מידה 209 לכללים העיקריים -  .2
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";15.11.20185508"

בכל מקום, במקום "25 חודשים" יבוא "28 חודשים".  )2(

באמת מידה 214 לכללים העיקריים -   .3
בטבלה שבראשה, בסוף הטבלה יבוא:   )1(

סימןפרק
אמת 
תחילהמידה

מועד 
סטטוסהחלטהישיבההחלטה

מאושר";15.11.20185508"

בכל מקום, במקום "25" יבוא "28".   )2(

כ"ו בכסלו התשע"ט )4 בדצמבר 2018(
)חמ 3-3178-ת1(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל  

 תיקון אמת
מידה 209

 תיקון אמת
מידה 214

 תיקון אמת 
מידה 198

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83; התשע"ח, עמ' 924.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1177 ועמ' 2699.  2
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הודעת אגרות חקלאיות, התשע"ט-2018

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות )הצמדה למדד(, התשמ"א-11981, 
אני מודיע לאמור:

מאי  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  בשל   .1
הקבועות  האגרות  סכומי   )2018 ביולי   1( התשע"ח  בתמוז  י"ח  מיום  השתנו   ,2017

בתקנות שלהלן, לשיעורים המפורטים לצדן:

בעד   ,19 בתקנה  התשל"ט-21979,  ומוצריו,  הצמח  ייצוא  על  לפיקוח  בתקנות   )1(
בדיקת התוצרת -

בשקלים חדשים

0.02)א( פרחים, צמחי נוי וצמחי בר, לכל 10 פרחים או חלק מהם

5.90)ב( אגוזי אדמה, לטונה

15.00)ג( פירות וירקות, לטונה

0.22)ד( תות שדה, למכל

הדר(,  פרי  )ייצוא  ומוצריו  הצמח  ייצוא  על  לפיקוח  )2( בתקנות 
התשל"ה-31975, בתקנה 27 -

הגדלים  סולם  לפי  הדר  פרי  בו  שנארז  רגיל  מכל  )א( לכל 
0.06כאמור בתקנות

מכפלה של 0.06 )ב( בעד פרי בצובר
במספר המכלים 

הרגילים 
הנכללים באותו 

מכל צובר

)ג( אגרת פיקוח על אריזה מחדש, לכל מכל פרי שאושר לאריזה 
0.10מחדש

שאושר  צובר  מכל  של  מחדש,  אריזה  על  פיקוח  )ד( אגרת 
לאריזה מחדש

מכפלה של 0.10 
במספר המכלים 

הרגילים 
הנכללים באותו 

מכל צובר

)3( בתקנות לפיקוח על ייצוא הצמח ומוצריו )אתרוגים(, התשל"ד-41974, 
2.50בתקנה 11 - בעד בדיקת האתרוגים לייצוא, לכל אתרוג

)4( בתקנות הגנת הצומח )שימוש בקוטלי עשבים(, התשכ"ט-51969 -

)א( בתקנה 4 -

138.00)1( בעד רישיון

48.00)2( בעד העתק רישיון במקום רישיון שאבד

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"א, עמ' 1564; התשס"ז, עמ' 981.  1

ק"ת התשל"ט, עמ' 577; התשע"ג, עמ' 1585; התשע"ח, עמ' 247.  2

ק"ת התשל"ה, עמ' 977; התשע"ג, עמ' 1585.  3

ק"ת התשל"ד, עמ' 995; התשע"ג, עמ' 1586.  4

ק"ת התשכ"ט, עמ' 754; התשע"ג, עמ' 1586.  5
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)ב( בתקנה 9 -

163.00)1( בעד אישור

48.00)2( בעד העתק אישור במקום אישור שאבד

)5( בתקנות הגנת הצומח )הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים(, 
התשנ"ה-61994 -

970.00)א( בתקנה 2)ד( - בעד היתר לעריכת ניסויים בתכשיר

491.00)ב( בתקנה 3)ו( - עם הגשת בקשה

4,900.00)ג( בתקנה 10 - אגרת רישום תכשיר

550.00)ד( בתקנה 11)ב( - בעד חידוש תעודת רישום

1,940.00)ה( בתקנה 19)ג( - עם הגשת בקשה להיתר ייבוא במסלול מקביל

213.00)ו( בתקנה 19א)ב( - בעד חידוש היתר לייבוא במסלול מקביל

3,240.00)ז( בתקנה 19ב)ג( - עם הגשת בקשה להיתר מכירה

אזודרין,  נובאקרון,  בתכשירים  )שימוש  הצומח  הגנת  )6( בתקנות 
39.50סיאולן ומטאציל(, התשכ"ח-71968, בתקנה 3)ב(, בעד מתן רישיון

בתקנה  התשל"ב-81971,  בפרתיון(,  )שימוש  הצומח  הגנת  )7( בתקנות 
239.50)ד(, בעד מתן רישיון

)8( בתקנות הזרעים )מכירה(, התשכ"ה-91964, בתקנה 19 -

151.00)א( בעד נטילת דוגמה

)ב( בעד נטילת דוגמה נוספת אצל אותו אדם באותו יום ובאותו 
מקום

66.00

)ג( דוגמה מכמות הכוללת יותר מ–25 שקים, תוספת לכל 5 שקים 
2.90או חלק מהם שלמעלה מ–25

 ,9 בתקנה  התשכ"ח-101967,  מכירה(,  )רישיונות  הזרעים  )9( בתקנות 
1,070.00בעד מתן רישיון

)10( בתקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, התש"ך-111960 -

זרעי  או  אחד  גידול  זרעי  להפקת  אישור  בעד   ,30 )א( בתקנה 
גידולים

1,070.00

)ב( בחלק א' לתוספת -

3.30)1( בסעיף 13, בעד הגשת בקשה לאישור שדה, לדונם

)2( בסעיף 14, בעד אישור זרעים מושבחים, לטונה -

49.50)א( זרעי יסוד או זרעים רשומים

41.50)ב( זרעים מאושרים

ק"ת התשנ"ה, עמ' 257; התשע"ג, עמ' 1586.  6

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1825; התשע"ג, עמ' 1586.  7
ק"ת התשל"ב, עמ' 291; התשע"ג, עמ' 1586.  8
ק"ת התשכ"ה, עמ' 446; התשע"ג, עמ' 1586.  9
ק"ת התשכ"ח, עמ' 224; התשע"ג, עמ' 1587.  10

ק"ת התש"ך, עמ' 1448; התשע"ג, עמ' 1587; התשע"ד, עמ' 1122.  11
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)ג( בחלק א1 לתוספת -

)1( בסעיף 12 - 

117.00)א( בעת הגשת בקשה להסכמה לגידול זרעי חיטה

4.30)ב( בעד כל דונם או חלקו

)2( בסעיף 13, בעד אישור זרעים מושבחים, לטונה - 

59.00)א( לזרעי יסוד

30.50)ב( זרעים רשומים ומאושרים

)ד( בחלק ב' לתוספת -

)1( בסעיף 15, בעד הגשת בקשה לאישור שדה לזרעי יסוד 
ומאושרים -

105.00)א( שטח השדה עד 4 דונם - לשדה

39.50)ב( שטח השדה מעל 4 דונם - לכל דונם נוסף

)2( בסעיף 16, בעד אישור זרעים מושבחים -

105.00)א( זני מכלוא וקו עקר זכרי - לטונה

66.00)ב( זרעי יסוד - לטונה

)ה( בחלק ג' לתוספת -

9.90)1( בסעיף 16, בעד אישור שדה, לדונם

286.00)2( בסעיף 17, בעד אישור זרעים מושבחים, לטונה

)ו( בחלק ד' לתוספת -

4.90)1( בסעיף 13, בעד הגשת בקשה לאישור שדה, לדונם

86.00)2( בסעיף 14, בעד אישור זרעים, לטונה או חלק ממנה

)ז( בחלק ה' לתוספת -

9.90)1( בסעיף 29, עם מתן הודעה, לדונם

86.00)2( בסעיף 30, בעד אישור זרעים, לטונה

)ח( בחלק ו' לתוספת -

)1( בסעיף 22, עם מתן הודעה על זריעה -

105.00)א( בשדה ששטחו לא עולה על 4 דונם

39.50)ב( בשדה ששטחו עולה על 4 דונם, לכל דונם נוסף

105.00)2( בסעיף 23, בעד אישור זרעים, לטונה

)ט( בחלק ז' לתוספת -

59.00)1( בסעיף 19, בעד בדיקת שדה, לדונם

3,840.00)2( בסעיף 20, בעד אישור זרעים, לטונה

)י( בחלק ח' לתוספת -

3.90)1( בסעיף 18, עם מתן הודעה, לדונם

105.00)2( בסעיף 19, בעד אישור זרעים, לטונה

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001259, התקבל ב - 05/12/2018



1461 קובץ התקנות 8118, כ"ז בכסלו התשע"ט, 5.12.2018 

בשקלים חדשים

)יא( בחלק ט' לתוספת -

3.90)1( בסעיף 18, עם מתן הודעה, לדונם

105.00)2( בסעיף 19, בעד אישור זרעים, לטונה

)יב( בחלק י' לתוספת -

48.00)1( בסעיף 15, בעד הגשת בקשה לאישור שדה, לדונם

16.50)2( בסעיף 16, בעד אישור זרעים מושבחים, לקילוגרם

)יג( בחלק י"א לתוספת -

9.90)1( בסעיף 17, בעד בדיקת שדה, לדונם

790.00)2( בסעיף 18, בעד אישור זרעים, לטונה

)יד( בחלק י"ב לתוספת -

25.00)1( בסעיף 15, בעד בדיקת שדה, לדונם

610.00)2( בסעיף 16, בעד אישור זרעים, לטונה

)טו( בחלק י"ג לתוספת, בסעיף 17 -

15.00)1( עם הגשת בקשה, לדונם

910.00)2( בעד אישור זרעים, לטונה

 - התשכ"ד-121964  ומכירתם(,  שתילים  )גידול  הזרעים  )11( בתקנות 

)א( בתוספת הראשונה -

49.50)1( בחלק ב', בסעיף 10, בעד סימון עץ ריבוי

0.11)2( בחלק ג', בסעיף 14, בעד כל שתיל שנכלל בתעודת משלוח

66.00  )3( בחלק ה', בסעיף 5, בעד אישור עץ ריבוי מסומן

)ב( בתוספת השנייה -

49.50)1( בעד אישור מכירה

)2( בעד אישור למשתלה מאושרת -

79.00 )א( עד דונם אחד

39.50)ב( לכל דונם נוסף או חלק ממנו

התשכ"ב-131962,  גמלים(,  )סימון  חיים  בעלי  מחלות  )12( בתקנות 
בתקנה 15, בעד ביצוע הסימון, לכל ראש גמל

48.00

)13( בתקנות מחלות בעלי חיים )תעודה וטרינרית(, התשל"ה-141975, 
בתוספת, בעד תעודה וטרינרית -

)א( לבקר -

48.00)1( בעד ראש בקר אחד

24.50)2( בעד כל ראש בקר נוסף

ק"ת התשכ"ד, עמ' 1494; התשע"ג, עמ' 1588.  12

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1718; התשע"ג, עמ' 1589; התשע"ח, עמ' 2618.  13

ק"ת התשל"ה, עמ' 914; התשע"ג, עמ' 1589.  14
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)ב( לצאן -

248.00)1( עד חמישה ראשי צאן

24.50)2( בעד כל ראש צאן נוסף

483.00)3( אך לא יותר מאשר

)ג( בעלי חיים לייצוא -

48.00)1( לקבוצה עד שבעים וחמישה ראשי בקר או ראשי צאן

3.50)2( לכל ראש בקר או צאן בנפרד

38.50)3( בעלי חיים אחרים

)14( בתקנות מחלות בעלי חיים )בריכות טבילה ומיתקני ריסוס לצאן(, 
2.60התש"ך-151960, בתקנה 5 - בעד טבילה או ריסוס של כל ראש צאן

)15( בתקנות מחלות בעלי חיים )ייבוא בעלי חיים(, התשל"ד-161974 - 

48.00        )א( בתקנה 3 - בעד מתן רישיון

        )ב( בתוספת -

לכל ראש בשקלים חדשים         

אגרת הסגר בתחנת 
הסגר עד 8 ימים

אגרת הסגר בעד 
שהייה בתחנת הסגר 

 מעל ל–8 ימים,
בעד כל יום

 אגרת הסגר
במקום הסגר

101.0017.5039.50בקר לגידול, פיטום

101.0017.5028.50בקר לשחיטה

101.0019.5028.50גמלים ופרדים

374.0019.5028.50סוסים

43.509.9017.50חזירים, חמורים, כבשים ועזים

43.509.909.90כבשים ועזים לשחיטה

2.90 ולא יעלה על 3.901.50עופות, יונים וציפורים
610.00 למשלוח

79.00 ולא יעלה על 156.0019.50כלבים, חתולים וקופים
2,860.00 למשלוח

וחזירי  חולדות  עכברים,  אוגרים, 
ים

0.49 ולא יעלה על -0.81
88.00 למשלוח

9.90 ולא יעלה על 9.909.90ארנבות, שפנים וחיות פרווה
840.00 למשלוח

39.50 למשלוח --גוזלים
לכל אלף או חלק 

ממנו

ק"ת התש"ך, עמ' 150; התשע"ג, עמ' 1589.  15

ק"ת התשל"ד, עמ' 991; התשע"ג, עמ' 1589; התשע"ד, עמ' 520.  16
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לכל ראש בשקלים חדשים         

אגרת הסגר בתחנת 
הסגר עד 8 ימים

אגרת הסגר בעד 
שהייה בתחנת הסגר 

 מעל ל–8 ימים,
בעד כל יום

 אגרת הסגר
במקום הסגר

39.50 ולא יעלה על --אפרוחים וביצי דגירה
660.00 למשלוח

101.00 למשלוח--משלוח דבורים

ולא --חיות בר ממשפחת היונקים לראש   48.00
 910.00 על  יעלה 

למשלוח

בשקלים חדשים

מבעלי  מוצרים  של  וייצוא  )ייבוא  חיים  בעלי  מחלות  )16( בתקנות 
39.50חיים(, התשמ"ח-171988, בתקנה 9)ב( - בעד תעודת שחרור

)17( בתקנות מחלות בעלי חיים )ייבוא בשר(, התשל"ד-181974 - 

483.00)א( בתקנה 3, בעד היתר 

)ב( בתקנה 8, בעד מתן תעודת שחרור -

48.00)1( לבשר, לכל טונה או חלק ממנה

248.00)2( לקרביים, לכל טונה או חלק ממנה

תרכיבים  )מיקרואורגניזמים,  חיים  בעלי  מחלות  )18( בתקנות 
לייבוא  היתר  מתן  בעד   ,4 בתקנה  התשל"ה-191975,  ומעבירים(, 
חד–פעמי של תרכיב או לייצור חוזר של תרכיבים בשנת כספים, 

191.00לכל השאר 

)19( בתקנות מחלות בעלי חיים )חיסון בפני מחלות שונות(, התשי"ט- 
201959, בתוספת, בעד חיסון -

1.70אבעבועות צאן

28.50אנפלסמה

28.50בבזיה

28.50בבזיילה

16.50ברוצלוזיס לבקר

7.60ברוצלוזיס לצאן

2.60בת שחפת )פרטוברקולוזיס( לצאן

1.70דבר הבקר

1.70דבר צאן

1.50כחול הלשון לצאן

ק"ת התשמ"ח, עמ' 879; התשע"ג, עמ' 1590.  17

ק"ת התשל"ד, עמ' 1244; התשע"ג, עמ' 1590.  18

ק"ת התשל"ה, עמ' 1338; התשע"ג, עמ' 1591.  19

ק"ת התשי"ט, עמ' 638; התשע"ג, עמ' 1591; התשע"ד, עמ' 520.  20
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בשקלים חדשים

24.50לפטוספירוזיס בקר

16.50לפטוספירוזיס לכל בעל חיים אחר

5.90סימום מעיים )עם טטנוס(

11.50סלמונלה בקר

13.00שחר השוק )ירמת(

28.50תיילריה

3.90גמרת, לכל ראש בקר, כבש או עז

4.90גמרת, לכל בהמה אחרת

קדחת השקע האפריקני -

2.60לכל ראש צאן

3.50לכל ראש בקר

11.00קדחת קיו

בקר(,  של  והובלה  סימון  )רישום,  חיים  בעלי  מחלות  )20( בתקנות 
התשל"ו-211976 - 

)א( בתקנה 16 -

)1( בעד תעודת רישום - 

3.50)א( שהוצאה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח

2.60)ב( שהוצאה בידי מי שהסמיך המנהל

43.50)2( בעד כפל תעודת רישום

)3( בעד תווית סימון -

4.20)א( שהוצמדה בידי רופא וטרינר ממשלתי או מפקח

3.50)ב( שהוצמדה בידי מי שהסמיך המנהל

42.00)ב( בתקנה 29 - בעד היתר להובלת בקר

)21( בתקנות מחלות בעלי חיים )סימון צאן(, התשל"ט-221979, בתקנה 5, 
בעד ביצוע הסימון, לכל תווית סימון

9.90

והטלפיים(,  הפה  )מחלת  חיים  בעלי  מחלות  )22( בתקנות 
התש"ך-231959, בתקנה 10 -

בקר  )למעט  לבקר  והטלפיים  הפה  מחלת  מפני  חיסון  )א( בעד 
מגזע מקומי( וחזירים

5.90

5.90)ב( בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לבקר מגזע מקומי

3.50)ג( בעד חיסון מפני מחלת הפה והטלפיים לכבשים ועזים

)23( בתקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות(, התשכ"ד-241964 -

ק"ת התשל"ו, עמ' 2678; התשע"ג, עמ' 1591; התשע"ד, עמ' 1562.  21

ק"ת התשל"ט, עמ' 396; התשע"ג, עמ' 1592.  22

ק"ת התש"ך, עמ' 722; התשע"ג, עמ' 1592.  23
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25.00)א( בתקנה 25, בעד שחיטת בהמה בבית מטבחיים

דוגמה  של  הווטרינרי  במכון  בדיקה  בעד  51)ג(,  )ב( בתקנה 
לבדיקה מעבדתית של בשר טרי או קפוא

197.00

197.00)ג( בתקנה 69)ג(, בעד בדיקת דוגמת בשר במכון הווטרינרי

0.23)ד( בתקנה 73)א(, בעד בדיקת משנה לבשר גולמי, לכל ק"ג

0.10)ה( בתקנה 73)ב(, בעד בדיקת משנה לבשר קפוא, לכל ק"ג

)ו( בתקנה 79)ו(, בעד בדיקת בשר במכון הווטרינרי -

197.00)1( בעד ארנבת, חזיר, כבש או עז

197.00)2( בעד כל בהמה אחרת

)24( בתקנות הכלבת )החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד(, 
התשי"ט-251959, בתקנה 5 -

83.00)א( בעד הובלה למאורת בידוד, אם הובלה על ידי פקח

36.00)ב( בעד בידוד, לכל יום

)25( בתקנות הכלבת )רישוי וחיסון(, התשל"ד-261974, בתקנה 5 -

29.00)א( בעד חיסון לכלב לא מעוקר

14.50)ב( בעד חיסון לכלב מעוקר

החי  מן  תוצרת  ושל  חיים  בעלי  של  ייצוא  על  לפיקוח  )26( בתקנות 
)מוצרי עוף(, התשל"ז-271976 -

כראוי  עוף  למוצר  בכתב,  המבקר,  אישור  בעד   ,3 )א( בתקנה 
38.50לייצוא

)ב( בתקנה 11, בעד מתן כתב אישור - 

68.00)1( למפעל שהוא משחטה בלבד

138.00)2( למפעל שאינו כולל משחטה

212.00)3( לכל מפעל אחר

ושעת  במפעל  בדיקה  שעת  לכל  בדיקה,  בעד   ,20 )ג( בתקנה 
34.00נסיעה אליו וממנו

)ד( בתקנה 80)ג(, בעד -

104.00)1( בדיקה בקטריולוגית - ספירת חיידקים, לדוגמה

)2( בדיקת נוכחות סלמונלה, סטפילוקוקים וכיוצא באלה, 
48.00לדוגמה/לסוג חיידקים

66.00)3( בדיקה כימית, לדוגמה

48.00)4( בדיקה היסטולוגית, לדוגמה

ק"ת התשכ"ד, עמ' 837; התשע"ג, עמ' 1592; התשע"ד, עמ' 278.  24

ק"ת התשי"ט, עמ' 1724; התשע"ג, עמ' 1592.  25

ק"ת התשל"ד, עמ' 723; התשע"ג, עמ' 1592.  26

ק"ת התשל"ז, עמ' 82; התשע"ג, עמ' 1592.  27
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לסוג  לדוגמה,  אנטיביוטיקה,  שאריות  לקיום  )5( בדיקה 
48.00אחד של אנטיביוטיקה 

66.00)6( בדיקה לשאריות הורמונים, לדוגמה

66.00)7( בדיקה לשאריות חומרי הדברה, לדוגמה

15.00)8( בדיקה לתכולת מים עודפים, לדוגמה

)9( בדיקה כימית -

48.00)א( חלבון, סידן, זרחן, מלח לדוגמה

15.00)ב( % מים, לדוגמה

48.00)ג( % שומן, לדוגמה

15.00)ד( % אפר, לדוגמה

)27(  בתקנות לפיקוח על ייצוא בעלי חיים ושל תוצרת מן החי )ביצים(, 
0.48התשי"ח-281958, בתקנה 15, בעד אישור, לתיבה

)28( בתקנות הדיג, 291937 -

191.00)א( בתקנה 2)3(, בעד רישיון דיג אישי

461.00)ב( בתקנה 2)3א(, בעד רישיון דיג בים כנרת

101.00)ג( בתקנה 2)10(, בעד העתק רישיון דיג שאבד או נשמד

)ד( בתקנה 2א)7(, בעד רישיון לספינה לעסוק בדיג -

1,200.00)1( לספינה הדגה ברשתות עמידה )אמבטן( בים כנרת

4,730.00)2( לספינה הדגה בשיטות אחרות בים כנרת

247.00)3( לספינה הדגה בים התיכון או במפרץ אילת בדיג חופי

ברשת  אילת  במפרץ  או  התיכון  בים  הדגה  )4( לספינה 
274.00הקפה או במערך חכות צף

1,660.00)5( למכמורתנים

65,180.00)6( לספינה הפועלת בדיג מרחקים

בדיג,  לעסוק  לספינה  רישיון  העתק  בעד  2א)8(,  )ה( בתקנה 
101.00שאבד או נשמד

חודש  של  לתקופה  דגים  לפריקת  רישיון  בעד   ,)3(3 )ו( בתקנה 
ימים, מספינות שאינן רשומות בישראל

1,440.00

)29( בצו הרופאים הווטרינרים )אגרות(, התשנ"ג-301993 -

496.00)א( בעד רישיון

118.00)ב( בעד החלפת רישיון

118.00)ג( בעד היתר זמני

118.00)ד( בעד חידוש היתר זמני

ק"ת התשי"ח, עמ' 1766; התשע"ג, עמ' 1593.  28

ע"ר 1937, תוס' 2, עמ' 86; ק"ת התשע"ג, עמ' 1593; התשע"ז, עמ' 346; התשע"ח, עמ' 1834.  29

ק"ת התשנ"ג, עמ' 887; התשע"ג, עמ' 1594.  30
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ומכירתו(,  דבש  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  )30( בצו 
התשל"ז-311977, בסעיף 14 -

)א( לרישיון ייצור או חידושו -

39.50)1( לכל דבורית

39.50)2( לכל דבורית שנוספה במשך שנת הכספים

3.50)ב( העברת דבורית למקום רעייה אחר

בו(,  והסחר  מספוא  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  )31( בצו 
התשל"א-321971, בתוספת הרביעית, בעד היתר ל-

980.00)א( סיטונאי

296.00)ב( קמעונאי

296.00)ג( בעל מגרסה

)ד( יצרן של תערובת לבעלי חיים -

1,770.00)1( עד 5,000 טונות לשנה

174.00)2( מ–5,000 עד 30,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות

111.00)3( מ–30,000 עד 100,000 טונות, לכל 1,000 טונות נוספות

49.50)4( מעל 100,000, לכל 1,000 טונות נוספות

423.00)ה( מוצרי טחנות קמח, לכל מוצר

800.00)ו( מוצרי לוואי ומינרלים אחרים, לכל מוצר

1,320.00)ז( כוספות סויה וכותנה, לכל מוצר

580.00)ח( כוספות אחרות, לכל מוצר

1,320.00)ט( מקרואלמנטים ותחליפי חלב, לכל מוצר

1,320.00)י( מוצרי לוואי מן החי, לכל מוצר

1,320.00)יא( ויטמינים כתוספת למזון לבעלי חיים, לכל מוצר

)32( תקנות מחלות בעלי חיים )מדגריות(, התשכ"ז-331967, בתקנה 2א, 
2,130.00בעד מתן רישיון

)33( בתקנות זכות מטפחים, התשל"ד-341974, בתוספת -

133.00)א( בעד הגשת בקשה לרישום זכות מטפחים בספר הזכויות

133.00)ב( אגרת פרסום

133.00)ג( בעד פרסום של זכות עדיפה

133.00)ד( בעד פרסום בקשה לתיקון בספר הזכויות

66.00)ה( בעד בקשת השגה על קביעת שם הזן

133.00)ו( בעד רישום בספר הזכויות לקיום זכות מטפחים, לשנה אחת

ק"ת התשל"ז, עמ' 2236; התשע"ג, עמ' 1594; התשע"ו, עמ' 578.  31

ק"ת התשל"א, עמ' 1518; התשע"ג, עמ' 1594.  32

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1942; התשע"ג, עמ' 1595.  33

ק"ת התשל"ד, עמ' 713; התשע"ג, עמ' 1595.  34
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מועד  הארכת  עקב  מטפחים  זכות  לקיום  לאגרה  תוספת  )ז(  
66.00לתשלום האגרה

286.00)ח( בעד בקשה להחזר תוקף של זכות שפקעה

40.50)ט( בעד עותק תעודת זכות מטפחים

)י( בעד בקשה לקבלת מסמך או אישור היוצא מאת הרשם או 
הלשכה ולא נקבעה לה אגרה אחרת

48.00

או  אחר  מסמך  כל  או  הזכויות  ספר  לתיקון  בקשה  )יא( בעד 
להשלמתם אם לא נקבעה אגרה אחרת

48.00

104.00)יב( בעד הגשת מסמכים בהליך על ריב

)יג( בעד נוסח מאושר מכל דבר בספר זכות מטפחים או מסמך 
אחר הפתוח לעיון

48.00

133.00)יד( בעד בקשה להעברת זכויות ולרישום כבעל זכות בזן

)34( בתקנות היערות35, בתוספת השנייה -

מאזורים  יער  תוצרת  להפיק  כפרים  לתושבי  רישיון  )א( בעד 
3.30שמורים ליער לצורכי בנייה, שימוש ביתי וחקלאות

)ב( בעד רישיון לתושבי כפרים לרעות מקנה באזורים שמורים 
ליער, לתקופה שלא תעלה על חודש, לכל ראש -

3.30)1( בקר

0.99)2( כבשים

0.35)3( עזים

לצורכי  ליער  שמורים  מאזורים  יער  תוצרת  להפיק  )ג( רישיון 
מלאכה ומסחר -

)1( לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה 
6.90מטרית

6.90)2( לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית

)3( לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס 
6.90מקומי

4.10)4( לעצי הסקה, לכל טונה מטרית

39.50)5( לפחמי עץ, לכל טונה מטרית

0.76)6(  לכל גרופית זית

1.40)7(  לכל שתיל זית משריש

15.00)8(  לסיד, לכל טונה מטרית

6.90)9(  לסמוך עץ, לכל טונה מטרית

6.90)10( למוט של גדר, לכל טונה מטרית

6.90)11(   לעצים שאינם סמוכי עץ ומוטות של גדר, לכל טונה מטרית

35 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1754; ע"ר 1942, תוס' 2, עמ' 343; ק"ת התשע"ג, עמ' 1595.
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חומרי  תעשיית  בשימוש  לריסוק  המיועדים  )12( לעצים 
4.10בידוד וציפוי, לכל טונה מטרית

ליער,  שמורים  באזורים  זרים  של  מקנה  לרעיית  )ד( רישיון 
לתקופה שלא תעלה על חודש, לכל ראש -

4.10)1( בקר

1.40)2( כבשים

0.35)3( עזים

פרטי  רכוש  שהיא  יער  מאדמת  יער  תוצרת  להפיק  )ה( רישיון 
לצורכי מלאכה ומסחר -

6.90)1( לסמוך עץ, לכל טונה מטרית

6.90)2( למוט של גדר, לכל טונה מטרית

טונה  לכל  גדר,  של  ומוטות  עצים  סמוכי  שאינם  )3( לעצים 
6.90מטרית

4.10)4( לעצי הסקה, לכל טונה מטרית

חומרי  תעשיית  בשימוש  לריסוק  המיועדים  )5( עצים 
4.10בידוד וציפוי, לכל טונה מטרית

39.50)6( לפחמי עץ, לכל טונה מטרית

)7( לסיד שנשרף בעזרת דלק שהוא תוצרת יער, לכל טונה 
6.90מטרית

טונה  לכל  יער,  תוצרת  שאינו  דלק  בעזרת  שנשרף  )8( לסיד 
6.90מטרית

)9( לגזר עץ שאורכו אינו עולה על מטר אחד, לכל טונה 
6.90מטרית

6.90)10( לגזר עץ שאורכו עולה על מטר אחד, לכל טונה מטרית

)11( לכל חמישה גזרי עץ לשם ייצור מחרשה אחת מטיפוס 
6.90מקומי

0.76)12( שיחי הדסים - לכל ענף

66.00)13( לכל טונה של זרעים או חלק ממנה

48.00)ו( רישיון לכרות עצים מוגנים, לכל רישיון

כוורת(,  מוצרי  ייבוא  )הסדר  חיים  בעלי  מחלות  )35( בתקנות 
49.50התשמ"ב-361982, בתקנה 2)ד( - בעד רישיון

והדברה(,  ניקוי  חיטוי,  )תכשירי  חיים  בעלי  מחלות  )36( בתקנות 
התשמ"ב-371982, בתקנה 20 -

1,440.00)א( בעד בקשה לרישום תכשיר

36 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1004; התשע"ג, עמ' 1596.

37 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1668; התשע"ג, עמ' 1596; התשע"ו, עמ' 1627.
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מ–9,920.00 )ב( בעד בדיקת תכשיר, בהתאם להיקף הבדיקה
עד 29,490.00

1,440.00)ג( בעד תעודת רישום

980.00)ד( בעד אישור אריזה נוספת או שינוי תווית אריזה

1,010.00)ה( בעד תכנית בדיקת תכשיר

התשכ"ב-381961,  הטריסטזה(,  מחלת  )מניעת  הצומח  הגנת  )37( בתקנות 
בתקנה 6 -

34.00)א( בעד בדיקת עץ

11.50)ב( בעד סימון ורישום עץ

התש"ם-  למכירה(,  המורשים  הזנים  )רשימת  הזרעים  )38( בתקנות 
391980163.00, בתקנה 5, בעד בקשה לכלול זן ברשימת הזנים

)39( בתקנות מחלות בעלי חיים )הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה 
1,030.00רבייה וגידול של עופות(, התשמ"א-401981, בתקנה 5א, בעד רישיון

בצאן(,  הברוצלוזיס  מחלת  )ביעור  חיים  בעלי  מחלות  )40( בתקנות 
24.50התשמ"ט-411989, בתקנה 3א, בעד אבחון לראש צאן, לשנה

בצאן(,  מלאכותית  )הזרעה  חיים  בעלי  מחלות  )41( בתקנות 
1,780.00התשנ"ט-421988, בתקנה 9, בעד בקשה להיתר

התש"ל-431970,  הניוקסל(,  )מחלת  חיים  בעלי  מחלות  )42( בתקנות 
בתוספת השנייה -

מספר העופותסוג העופות
האגרה בשקלים 

חדשים

31,490.00עד 2.5 מיליון)א( אפרוחים

33,020.00מ–2.5 מיליון עד 5.5 מיליון

35,180.00מ–5.5 מיליון עד 10.5 מיליון

44,390.00מעל 10.5 מיליון

13,160.00כל מספר)ב( פרגיות

66.00כל מספר)ג( מטילות ביצי מאכל

540.00עד 100,000)ד( פטמים

580.00מ–100,000 עד 300,000

800.00מעל 300,000

5,250.00כל מספר)ה( הודנים

530.00עד 15,000)ו( הודים

610.00מעל 15,000

ק"ת התשכ"ב, עמ' 413; התשע"ג, עמ' 1597.  38

ק"ת התש"ם, עמ' 1965; התשע"ג, עמ' 1597.  39
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)43( בתקנות הזרעים )צמחים ואורגניזמים מהונדסים(, התשס"ה-442005 -

)א( בתקנה 5 -

225.00)1( בקשה להיתר לניסוי במיתקן כליאה

448.00)2( בקשה להיתר לניסוי בשדה

360.00)3( בקשה להיתר לניסוי במעבדה

)ב( בתקנה 6 -

496.00)1( היתר לניסוי במיתקן כליאה

3,390.00)2( היתר לניסוי בשדה

49.50ועוד לכל דונם או חלקו

680.00)ג( בתקנה 8 בקשה לרישום

7,770.00)ד( בתקנה 12, רישום חומר ריבוי מהונדס או אורגניזם מהונדס

550.00)ה( בתקנה 13, חידוש תעודת רישום

)44( בתקנות הגנת הצומח )ייבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי 
לוואי(, התשס"ט-452009, בתוספת השמינית -

55.00)א( בקשה לרישיון ייבוא, לכל פריט

55.00)ב( העתק לרישיון ייבוא

)ג( בדיקת משלוח -

520.00)1( פירות וירקות טריים

640.00)2( צמחי עציץ וחומר ריבוי למעט זרעים, פקעות ובצלים

800.00)3( פקעות ובצלים

131.00)4( זרעים, למעט תפוחי אדמה לזרעים

21.50        ועוד לכל אצווה

640.00)5( תפוחי אדמה לזרעים

)6( זרעים למאכל בצובר
         ועוד לכל טון

262.00
0.55

520.00)7( זרעים למאכל שלא בצובר

520.00)8( מצע גידול

520.00)9( עץ, לרבות שבבים, קליפות ובולים שלמים

520.00)10( פרחים קטופים, ענפי קישוט, תבלינים וירקות עלים

ק"ת התשמ"א, עמ' 872; התשע"ג, עמ' 1597.  40

ק"ת התשמ"ט, עמ' 539; התשע"ג, עמ' 1597.  41

ק"ת התשנ"ט, עמ' 182; התשע"ג, עמ' 1597.  42

ק"ת התש"ל, עמ' 969; התשע"ג, עמ' 1597.  43

44 ק"ת התשס"ה, עמ' 728; התשע"ג, עמ' 1598.

ק"ת התשס"ט, עמ' 670; התשע"ג, עמ' 1598.  45
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בשקלים חדשים

)11( צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי שלא נזכרו 
בתוספת

520.00

התש"ס-  ביולוגיות(,  שאריות  )מניעת  חיים  בעלי  מחלות  )45( בתקנות 
462000, בתקנה 5, בעד כל בדיקה של בעל חיים, או גווייתו או תוצרתו

445.00

י"ג בכסלו התשע"ט )21 בנובמבר 2018(
)חמ 3-1181-ת1(

ו ה י ל א ן  ב ה  מ ל ש  
המנהל הכללי של משרד  
החקלאות ופיתוח הכפר   

תיקון טעות

בקובץ  שפורסמה  התשע"ט-2018,   ,)7 )מס'  )החלפה(  רשמי(  )תקן  התקנים  באכרזת 
התקנות 8085, התשע"ט, עמ' 471, בסעיף 1, בתקן המחליף, במקום "מספטמבר 2018" יבוא 
"מאוקטובר 2018" ובמקום תאריך החתימה צריך לבוא "כ"ה בתשרי התשע"ט )4 באוקטובר 

.")2018

)חמ 3-95-ת1(

   

ק"ת התש"ס, עמ' 449; התשס"ט, עמ' 1133.  46
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