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תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70)10( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, באישור שר 
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 )להלן - התקנות העיקריות(, בתוספת הראשונה -  .1
בחלק א', אחרי פרט 2ו' יבוא:   )1(

טור א'
 טור ב' 

בשקלים חדשים

בעד  או  נהיגה  רישיון  "2ז. בעד 
עשר  מעל  של  לתקופה  חידושו, 
שנים ועד למועד שבו חלה חובת 
תקנה  לפי  רפואיות  בדיקות 

196)ב(

;"510

חלק ה' - יימחק.  )2(

תחילתו של פרט 2ז, בחלק א', בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 1)1(   .2
לתקנות העיקריות, ב–1 בחודש שיחול לאחר תום שמונה חודשים ממועד פרסומן של 

תקנות אלה.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-83-ת1(

ב    ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 4(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א(, 13 ו–70)24( לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, 
אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, בתקנה 173 -  .1
בתקנת משנה )א( -  )1(

במקום הרישה יבוא: )א( 

")א( רשות הרישוי רשאית לתת רישיון נהיגה או לחדשו למי שהוא בעל 
רישיון נהיגה מן הדרגות המנויות בתקנות 182 עד 185 וכן בעל היתר לפי 
תקנות 84)ה( ו–190 ומורה מוסמך - לתקופה של עד עשר שנים, ולמי שהוא 
בעל רישיון נהיגה שאינו מן הדרגות האמורות - לתקופה שעד כל מועד 

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

תיקון תקנה 173

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשפ"א, עמ' 1440.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.  2
ס"ח התשל"ה, עמ' 206.  3

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשפ"א, עמ' 926.   4
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שבעל רישיון הנהיגה חייב בבדיקות רפואיות לפי תקנה 196)ב(; הוראה זו 
לא תחול על מי -";

בפסקה )1(, המילים "או )ב(" - יימחקו; )ב( 

)א(  )3(" יבוא "בתקנת משנה  )א()1( או  )ב(, במקום "בתקנת משנה  )2( בתקנת משנה 
למעט לפי פסקאות )3(, )4( ו–)8(".

ממועד  חודשים  שמונה  תום  לאחר  שיחול  בחודש  ב–1  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
פרסומן )להלן - יום התחילה(, והן יחולו על כל מחדש רישיון נהיגה ביום התחילה 

או לאחריו.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-83-ת1(

ב    ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת האזרחות, התשפ"א-2021

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

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2020 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
אוקטובר 2018, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, 

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

4345. ויתור על אזרחות ישראלית

5175. 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 -

1,625

915)1( במועד הגשת הבקשה

700)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

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

כ"ב בכסלו התשפ"א )8 בדצמבר 2020(
ף ס ו י – ר ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-883(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

תחילה ותחולה

עדכון סכומים

ק"ת התשכט, עמ' 19; התש"ן, עמ' 462; התשע"ט, עמ' 1839.  1
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