תאריך :י' בטבת ,התשע"ח
 28דצמבר 2017
סימוכין29868117 :
אל :מנהלי אגפים ,מפקחים ימיים ,מנהלי נמלים ,רשמי כלי שייט,
מרכזת רישום ומידע ימאים ,מזכירת האגף לפיקוח ובקרה.
הנדון  :שינוי בגובה אגרות רשות הספנות והנמלים החל מתאריך 1.1.2018 -
.1

כמתחייב מתקנות הספנות ,אגרות רשות הספנות עודכנו בתאום עם אגף תכנון
כלכלי ,והלשכה המשפטית.

.2

מצ"ב נספח ובו תעריפי האגרות המעודכנות בתוקף מתאריך –  01.01.2018ועד
.31.12.2018

.3

הנכם מתבקשים להקפיד על הוצאת חיובים בהתאם ,ולוודא כי האגרה
הרלוונטית שולמה בטרם מתן השרות.

בברכה,
מירה ביטון
ראש תחום כספים(חשבונות ומינהל)
העתקים -
ר/ח יגאל מאור – מנהל רשות הספנות והנמלים
עו"ד מלי סיטון – היועצת המשפטית -משרד התחבורה
מר ישי בן אלי – חשב משרד התחבורה
מר גילי כהן -סמנכ"ל בכיר שירות ומנהל אגף התקציבים
מר אסף אשר – ס/חשב משרד התחבורה
מר ירון שורץ – מנהל בכיר אגף הנדסה ותפעול נמלים
מר רונן אברמוב  -מנהל אגף א' כ"א ימי מינהל וארגון
מר צביקה שפירא – מנהל אגף א' כלכלה וקשרי חוץ
גב' דפנה עין דור – מנהלת אגף תכנון כלכלי (מיקרו כלכלה)
עו"ד סיגלית ברקאי – מנהלת מחלקה בכירה (יעוץ משפטי)
עו"ד בילי בירון  -ממונה יעוץ משפטי
מר גלעד ונגרובר – מנהל תחום היבטים כלכליים בתחבורה
גב' חנה שהרבני – ראש תחום חשבונאות ודיווח
מר ניסים לוי – מנהל גף מערכות מידע
מר משה כהן – מרכז איסוף  ,עיבוד והפצת נתונים
אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה

רחוב פל-ים 15א' ,תד ,806 .חיפה 31007

טל04-8632086 .

פקס04-8632133 .

1
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נ ס פ ח

א .שירותים לאניות
תקנה  103לתקנות הנמלים (בטיחות השייט) ,התשמ"ג 1982
 .1בעד בדיקה כללית של אנייה
תפוסת האנייה (טון ברוטו)
אגרה

תפוסה
עד 499

₪ 1,253

מ  500 -עד 1599

₪ 2,467

מ 1600 -ומעלה

₪ 7,808

 .2בעד בדיקה כללית של סירה ,ספינה ,גוררת וארבה
א .בדיקה כללית של סירה או ספינה
אגרה

תיאור האגרה
 .1אגרה בסיסית

256

₪

 .2לכל קילוואט עוצמת מנוע מעל  6קילוואט ,תוספת של

4

₪

 .3לכל אדם שכלי השייט רשאי להסיע מעל  ,2תוספת של

4

₪

 .4לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל  7מטרים,
תוספת

12

₪

ב .בדיקה כללית של גוררת
אגרה

תיאור האגרה
 .1אגרה בסיסית

504

₪

 .2לכל קילוואט עוצמת מנוע ,תוספת של

4

₪

אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה

רחוב פל-ים 15א' ,תד ,806 .חיפה 31007

טל04-8632086 .

פקס04-8632133 .

2
beeton@mot.gov.il

ג .בדיקה כללית של ארבה
תיאור האגרה
.1
.2
.3
.4

אגרה

אגרה בסיסית
לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה ,תוספת של
אם היא ארבה שומטת ,תוספת של
אם היא חפרת ,תוספת של

₪
₪
₪
₪

256
12
58
58

 .3בעד בדיקה חוזרת לסירה ,ספינה ,גוררת או ארבה
א .בעד בדיקה חוזרת של סירה ,ספינה גוררת או ארבה תשולם אגרה בסך . ₪ 187
ב .בעד בדיקה חוזרת של גוררת תשולם מחצית האגרה הכוללת של הבדיקה
הכללית הקבועה בסעיף  2לעיל.
 .4בעד בדיקה חוזרת
אגרה

תיאור האגרה
 .1במחלקת סיפון
 .2במחלקת מכונה

₪ 1,207
₪ 1,207

 .3במחלקת רדיו

₪ 1,207

 .4בנושא סניטציה ,ארון תרופות ,ציוד רפואי

₪ 1,207

 .5באוטומציה

₪ 1,207

 .5בעד בדיקה חלקית באנייה בהתאם לאמנה
תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי התפוסה.
 .6בעד בדיקה חלקית באנייה בהתאם לאמנה לקווי טעינה
תשולם אגרה של  50%מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסה.
 .7בעד בדיקה מיוחדת בכלי שייט
תשולם האגרה המיוחסת לנושא הבדיקה בתוספת של 50%
 .8בעד מתן היתר שייט כולל בדיקת כושר שייט
תשולם האגרה של בדיקה כללית לפי כלי השייט בתוספת של . 50%
אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
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 .9בעד מתן תעודות
אגרה

תיאור האגרה
 .1רישיון שייט בגמר רישום או העברת בעלות
 .2רישיון שייט וחידוש רישיון
 .3הארכת רישיון שייט
 .4תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה
 .5הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם לאמנה ,או
בהתאם לאמנה לקווי טעינה
 .6סימון תו קיבולת

188
188
188
188
188

₪
₪
₪
₪
₪

₪ 188

פטורים מאגרה
 .1רישיון שייט זמני.
 .2תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית.
 .3תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישי.

 .10בעד קבלת היתר טעינה על פי תקנה  17והפרק השלישי לתקנות
תשולם אגרה של ₪ 423
 .11בעד השגחה על טעינת מטענים בצובר או טעינת מטענים מסוכנים
אגרה

טון מטען

₪ 603
₪ 836
₪ 1,715

עד 499
מ  500 -עד 1499
מ  1500 -ומעלה

אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
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 .12בעד בדיקה ואישור על פי תקנה (27ד) לתקנות:
מהות הבדיקה והאישור
 .1מפרטים טכניים של אנייה
 .2מפרטים טכניים של כלי שייט שאינו אנייה
 .3שרטוטים בודדים לכל אחד
 .4ספר יציבות של אנייה
 .5חישובי יציבות של כלי שייט שאינו אנייה
 .6בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות שתוקנו
ואישור ספר יציבות
 .7בעד בדיקה חוזרת של מפרטים טכניים שתוקנו
ואישורם
 .8בעד קביעת קווי טעינה בכלי שייט שאינו אנייה
 .9בעד בדיקה ואישור של דגם ,אבזר או אמצעי
הצלה
 .10בעד החתמת האישור או האבזר או אמצעי הצלה
לכל  100יחידות או חלק מהן
 .11בעד כל בדיקה חוזרת לכלי שייט לפי הפרק
החמישי א' לתקנות ( )PORT STATE CONTROL

אגרה
₪ 3,344
₪ 2,049
₪
166
₪ 3,344
₪ 2,049
 10%מאגרת
הבדיקה
הראשונה
 10%מאגרת
הבדיקה
הראשונה
₪ 1,124
₪
885
423

₪

₪ 5,850

(תקנה  ) 38לתקנות הספנות (כלי שייט) (רישום וסימון) התשכ"ב 1962 -
תוספת שישית (תקנה )38
.13

בעד רישום כלי שייט ומתן תעודות רישום

תיאור כלי השייט
תפוסתו עד  99טונות או אורכו המרבי אינו עולה על
 24מטרים
תפוסתו מ  100 -טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה
על  24מטרים

אגרה
₪ 885
₪ 1,438

 .14בעד רישום העברת הבעלות בכלי שייט ומתן תעודות רישום
תשולם אגרה של . ₪ 472
 .15בעד מחיקת כלי שייט מפנקס הרישום
עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו במרשם הישראלי
תשולם אגרה של . ₪ 472
כלי שייט שתפוסתו פחות מ –  100טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.
 .16שינוי השם של כלי השייט בפנקס הרישום . ₪ 472 -
אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
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 .17מתן תעודת רישום חדשה
עקב שינוי הפרטים שבה ,או אם תעודת הרישום נעלמה ,אבדה ,הושמדה,
או כלתה והוחזרה לרשם . ₪ 472-
 .18תעודת רישום חדשה
אם חל שינוי במבנה כלי השיט. ₪ 472 -
 .19עיון ברישומים המתייחסים לכלי שייט בפנקס הרישום
או בעד אישור על תוכנם של רישומים אלה ,או בעד אימות מסמכים
המתייחסים לכלי השייט כאמור. ₪ 472 -
 .20בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום
 ₪ 4לכל עמוד או חלק ממנו.
(תקנה  ) 17לתקנות הספנות (כלי שייט) (מדידת תפוסתם של כלי שייט) (אגרות)
התשמ"ג1983 -
.21

בעד מדידת כלי שייט

לצורך קביעת תפוסתו ,חישוב התפוסה ,סימונה וכל שירותי מדידה אחרים:
תפוסת כלי שייט בטונות ברוטו
עד 99
מ  100 -עד 499
מ 500 -ומעלה

אגרה
₪
188
₪
649
₪ 3,959

 .22מדידת כלי שייט מחדש
לאחר שחלו שינויים במבנהו ,חישוב תפוסתו וסימונה תשולם מחצית האגרה
שלפי סעיף  21הנ"ל.
 .23מתן תעודות תפוסה
לפי האמנה – . ₪ 98
הערה -
אגרה שנקבעה בסעיפים  21 - 22בעד מספר שירותים תשולם גם אם ניתן אחד
השירותים האמורים.
אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
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לפי תקנה  18לתקנות הספנות (כלי שייט) (בניה ורכישה של כלי שייט
ומשכנתאות עליהם) התשס"ב –  - 2002תוספת שלישית (תקנה )17
 .24בעד רישום בפנקס הרישום
תיאור האגרה

אגרה

 .1שטר משכנתא

₪ 826

 .2שטר משכנתא בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות
של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים
למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן
 .3שטר העברת משכנתא או תסובתה

₪ 826
₪ 826

 .4שטר תיקון משכנתא

₪ 826

 .5שטר הגדלת משכנתא

₪ 826

 .25בעד אישור בידי הרשם
 .1בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג ,של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 24
שנחתם בפני הרשם או הנציג ,תשולם אגרה של  , ₪ 418אולם כל צד לשטר
זכאי לקבל עותק אחד מאושר ממנו ללא אגרה.
 .2בעד אישור העתק מכל השטרות המפורטים בסעיף  24תשולם אגרה של ₪ 418
 .3בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של . ₪ 130
(תקנה  ) 25לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שייט) התשי"ז 1957 -
 .26יומן רשמי לאנייה

. ₪ 98 -

 .27יומן רשמי לספינה

. ₪ 98 -

תקנה 1א לתקנות הנמלים (אגרות שרותי ספנות) התש"ך 1960 -
 .28יומן רדיו  -טלפון – .₪ 113
 .29יומן רדיו -טלגרף – .₪ 113

אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
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.30תקנה ( 14ב)לתקנות ספנות חופית (היתר לכלי שייט זר )(בקשה להיתר) –
התשע"ג 2012 -
עד בקשה למתן היתר או לחידושו ישלם המבקש או נציגו או מפעילו של כלי השייט
הזר אגרה כמפורט להלן:
 .1עם הגשת הבקשה לקבלת היתר או לחידושו ישולם חלק א' של האגרה בסכום של
. ₪ 571
 .2המסמכים למהנדס הראשי על פי תקנה ( 4ב) ,חלק ב' של האגרה בסכום של –
(א)  - ₪ 3,344לאנייה.
(ב)  - ₪ 2,050לכלי שייט שאינו אנייה.
ב .שירותים לימאים
( .31תקנה ) 81תקנות הספנות (ימאים)התשס"ב 2002 -
אגרה

השרות
 .1בחינות לרב חובל ,רב חובל בכיר ,קצין מכונות ראשי ,
קצין מכונות ראשי בכיר ,חובל ראשון ,קצין מכונות
ומתן תעודת הסמכה
ראשון,

₪ 2,156

 .2בחינות לדרגת הסמכה של קצין אחר ומתן תעודת
הסמכה
 .3בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות
הסמכה
 .4בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל פה:
א .בחינות כמצוין בסעיף 1 -
ב .בחינות כמצוין בסעיף 2 -
3
ג .בחינות כמצוין בסעיף -
 .5בחינה לסיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על כך
 .6מתן היתר שרות או בחינה להיתר שרות
 .7מתן פנקס ימאי (קבוע או זמני)
 .8העברת פקוד על אוניה
 .9ערעור לפני בית הדין המשמעתי
 .10ערעור לפני ועדת ערעור רפואית
 .11אישור רשימת צוות לפי תקנה ( 50א')
 .12עיון בתיק אישי של ימאי וקבלת העתק ממסמכים
שבו

₪ 1,530
541

₪

₪ 1,087
₪ 761
₪ 271
₪ 292
₪ 409
₪ 134
₪ 134
₪ 109
₪ 455
₪ 715
₪ 56

הערה:
המשלם אגרה מהאגרות המתייחסות למתן השרות בסעיפים מ 1 -עד  5זכאי ,בתוך 15
חודשים מיום התשלום  ,לקבל בחזרה את מחצית האגרה אם בתוך שנה מיום התשלום
לא נבחן בבחינה שלגביה שילם את האגרה.
אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה
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 .32לפי תקנה  29לתקנות הספנות (ימאים)(משיטי כלי שייט קטנים)התשנ"ח 1998 -
תיאור האגרה

אגרה

 .1מתן תעודת משיט קבועה או חידושה

₪ 106

 .2בחינה עיונית למשיט אופנוע ים

₪ 180

 .3בחינה מעשית למשיט אופנוע ים

₪ 303

 .4בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א' או,ב'

₪ 180

.5

בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א'

₪ 303

.6

בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב'

₪ 303

 .7בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר

₪ 180

 .8בחינה עיונית למשיט ספינה

₪ 290

 .9בחינה מעשית למשיט ספינה

₪ 505

 .10בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר
רמה א'
 .11בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר
רמה ב'
 .12בחינה בעל פה משיט ספינת נוסעים בשכר
רמה ב'
 .13בחינה להיתר השטת אניית נוסעים קטנה

₪ 180

₪ 423

 .14בחינה למכונן

₪ 558

 .15בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת

₪ 180

. 16בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת

₪ 505

 .17בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה
ואופנוע ים (לכל יחידת מבחן)

₪ 180

 .18בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה
(לכל יחידת מבחן)
 .19בחינה חלקית חוזרת למשיט ספינת
נוסעים בשכר רמה ב' או מכונן
 .20הגשת ערר על בחינה עיונית

₪ 290

₪ 290
₪ 505

מחצית סכום
הבחינה
₪ 85

אגף א' כ"א ימי ,אירגון ומינהל והממונה על הסמכת עובדי הנמלים
קריית הממשלה המחוזית חיפה

רחוב פל-ים 15א' ,תד ,806 .חיפה 31007

טל04-8632086 .

פקס04-8632133 .
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