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 י"ג בטבת, התשע"חתאריך:                   

 2017דצמבר  31   
 30049017סימוכין:   

    
  

 לכבוד
 המשיטים ציבור 

 
 
 

ריכוז אגרות מעודכנות לשירותים הניתנים ע"י אגף כלי שיט קטנים ומשיטים החל מ הנדון : 
01.01.2018 

 

 םאגרות משיטי .1

 הסמכת משיטים  –גרות א .א

 

 גובה האגרה  הנושא 

  ₪ 106 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 

 

 מבחנים עיוניים  –אגרות  .ב

 גובה האגרה  הנושא 

  ₪ 180 בחינה עיונית למשיט אופנוע ים

  ₪ 180 למשיט סירת מנוע עוצמה או, או ב'בחינה עיונית 

  ₪ 180 בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר 

  ₪ 290 בחינה עיונית למשיט ספינה 

  ₪ 180 בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה א'

  ₪ 290 בחינה בכתב למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב'

  ₪ 505 בחינה בעל פה למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' 

בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה ואופנוע ים )לכל 

 יחידת מבחן(

180 ₪  

  ₪ 290 בחינה עיונית חוזרת למשיט ספינה )לכל יחידת מבחן(
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בחינה עיונית חוזרת למשיט ספינת נוסעים בשכר רמה ב' 

 או מכונן 

 הבחינהמחצית סכום 

  85₪ הגשת ערר על בחינה עיונית 

 

 

 אגרות מבחן מעשי למשיטים  .ג

 גובה האגרה  הנושא 

  ₪ 303 בחינה מעשית למשיט אופנוע ים

  ₪ 303 בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה או, או ב'

  ₪ 505 בחינה מעשית למשיט ספינה

  ₪ 505 בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת                           

 

 

 

 אגרות כלי שיט .2

 

 אגרות בדיקת כלי שיט  .א

 גובה האגרה  הנושא 

  ₪ 256 אגרה בסיסית 

  ₪ 4.00  -קילוואט, תוספת של  6לכל קילוואט עוצמת מנוע מעל 

  ₪ 4.00 -, תוספת של 2לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 

  ₪ 12.00  -מטרים, תוספת של 7לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 

תשלום האגרה של בדיקה  בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט

כללית לפי כלי השיט בתוספת 

50% 

 

 

 אגרות בעד מתן תעודות  .ב
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 גובה האגרה  הנושא 

  ₪ 188 רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 

  ₪ 188 רישיון שיט וחידוש רישיון 

  ₪ 188 הארכת רישיון שיט

 

 

 אגרות הכרוכות בעבודת רשם כלי שיט  .ג

 גובה האגרה  נושא ה

 24טון או שאורכו המרבי אינו עולה  99רישום כלי שיט שתפוסתו עד 

 מטר

885 ₪  

  ₪ 472 רישום העברת בעלות בכלי שיט ומתן תעודות רישום 

  ₪ 472 השיט בפנקס הרישוםבגין שינוי שם כלי 

בגין הענקת תעודת רישום חדשה עקב שינוי בפרט/ים שבה, או 

 שתעודת הרישום הקיימת אבדה, הושמדה, נפגמה או הוחזרה לרשם

472 ₪  

  ₪ 472 עבור תעודת רישום חדשה או חל שינוי משמעותי במבנה כלי השיט

הרישום או בעד בגין עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס 

 אימות מסמכים

472 ₪  

  ₪ 4 בעד העתקת צילומים מתכונו של רישום בפנקס הרישום

  ₪ 826 .מחיקתו או השיט -כלי על  משכנתא שטר רישום

 שתי של מסולקות הבלתי היתרות של כולל בסכום משכנתא שטר

 .פדיונן במעמד הצדדים בין הנעשות, יותר או משכנתאות

826 ₪  

  ₪ 826 העברת משכנתא או הסבתה לאחר/יםשטר 

  ₪ 826 שטר תיקון משכנתא

  ₪ 826 שטר הגדלת/ שינוי משכנתא 

  ₪ 130 בגין עין בפנקס הרישום

     
 בברכה,       
 אמג'ד אלמן             
 מעקב ובקרה  מרכז בכיר 

 


