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הודעת הסיוע המשפטי, התש"ף-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-11973 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב עליית המדד, נוסח תקנות 1א ו–3א)א(, התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו–2 של   .1
התוספת השנייה לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כמפורט להלן:

1א. מי שראש הלשכה החליט בעניינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 "אגרת  השתתפות
)להלן - המבקש(, ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות 

כמפורט להלן:
בשקלים חדשים

מחצית  על  עולה  אינה  שהכנסתו  )1( מבקש 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

68

)2( מבקש שהכנסתו עולה על מחצית 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

"137

"תשלום אגרת 
השתתפות

הלשכה  ראש  בה  יחליט  ולא  לגופה  בקשה  תטופל  3א. )א( לא 
כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 36 
שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי 
כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות."

"תוספת ראשונה
)תקנה 6)3((

)א( שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום 
לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984.

)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

)ג( צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 431 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 647 שקלים חדשים למבקש אחד."

"תוספת שנייה
)תקנה 11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

1. )א( בסעיף זה, "בית משפט" - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן )ב(.

)ב( מי שהתמנה לתת שירות לפי תקנה 4)א()3(, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים 
כמפורט להלן:

בית  דין אזורי לעבודה,  בית  בית משפט מחוזי,  )1( )א( בית משפט שלום, 
הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון )התרת נישואין, בקשות 

בפני רשם בית המשפט העליון(:

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשס"א, עמ' 848; התשע"ז, עמ' 719; התשע"ח, עמ' 2688.  1

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.
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לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

1,067441531441441179תביעה

1,067441531441441179הגנה

441269269269269179המרצות

441269269269269179הודעת צד ג'

)ב( דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון 

בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל.

)2( )א( בית משפט לענייני משפחה:

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

תביעה בתיק 
עיקרי

1,067441531441441179

1,067441531441441179הגנה

441269269269269179המרצות

441269269269269179הודעת צד ג'

או  תביעות  בכמה  יום  באותו  המתנהל  משפט  בבית  ישיבה  או  )ב( דיון 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק 

אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר.

)ג( בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי 
משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה.

)ד( כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת 
טרחה,  שכר  תשלום  לצורך  תיחשב  העיקרי,  בתיק  הראשונה  התביעה 

כלימוד עניינו של מבקש בהמרצה.

)3( בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:

לימוד עניינו 
סיכומים בכתבישיבהשל מבקש

ישיבה לשמיעת פסק דין או 
החלטה, ישיבה לאישור הסכם, 

ישיבה שלא מתקיימת

888352352143

)3א( הליכים לפי חוק להסדר התדיינויות:

בקשה  בהגשת  שהחלו  בהליכים  ו–)3(,   )2( בפסקאות  האמור  אף  )א( על 
ליישוב סכסוך לפי חוק להסדר התדיינויות יחולו תעריפי שכר הטרחה שלהלן:
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ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים, 
לרבות הליכים חלופיים וייצוג 

בפני ערכאות שיפוטיות במהלך 
תקופת עיכוב ההליכים לפי חוק  

להסדר התדיינויות

עריכת הסכם בין  
צדדים לפי חוק 

להסדר התדיינויות

ייצוג בפני ערכאות  
שיפוטיות לאחר 

תום תקופת עיכוב 
ההליכים לפי חוק   

להסדר התדיינויות

2,5451,0182,545

)ב(   האמור בפסקת משנה )א( לא יחול על ייצוג אדם שמונה לו אפוטרופוס 
המשפטית  הכשרות  בחוק  כאמור  אפוטרופוס,  לו  למנות  שניתן  או 

והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או על ייצוג קטין.

)ג( על אף האמור בפסקת משנה )א(, ראש הלשכה לסיוע משפטי רשאי, 
במקרים חריגים, להחליט כי שכר טרחה על ייצוג בפני ערכאה שיפוטית 
יהיה לפי פסקה )2( או )3(, לפי העניין, אם מצא כי הטיפול באותו עניין 
ובהחלטה  חריגים  במקרים  הוא,  רשאי  וכן  במיוחד,  מרובה  עבודה  חייב 
חדשים  שקלים   558 של  לסכום  עד  הטרחה  שכר  את  להפחית  מנומקת, 

בנסיבות שבהן מצא כי אין הצדקה לתשלום הסכום המלא.

)4( הוצאה לפועל:

בקשה לביצוע פסק דין, 
טענת "פרעתי", איחוד תיקים

בקשה להוצאה לפועל, 
למעט בקשה מסוג דחיית 

דיון הזמנת עדים
הופעה בפני ראש ההוצאה 

לפועל או בפני מי מטעמו

441352352

)5( בית המשפט העליון:

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"צ

3,5481,240בג"ץ

1,4161,240ערעור

1,2401,067בקשת רשות ערעור

)6( פעולות נוספות בכל הערכאות: 

הודעה/
תגובה/בקשה 
)בלא תצהיר 

תומך(

ביקור במקום 
על פי צו בית 

משפט/בית 
דין או על פי 
הוראת ראש 

הלשכה
מסירה אישית 

בתוך העיר
מסירה אישית 

מחוץ לעיר
עריכת 
הסכם

תיקון הסכם 
לאחר חתימה

14426911214853193

)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר 
שבסעיף  בטבלה  הקבוע  הטרחה  משכר   100% עד   50% בשיעור  הגבוה   טרחה 
וכי  במיוחד  מרובה  עבודה  חייבה  עניין  באותו  ההכנה  כי  שוכנע  אם  )ב(,  קטן 

הטיפול בו היה קשה במיוחד.

)ד( )נמחק(.

2. )א( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, למעט שירות כמפורט בסעיף 1)ב(, יקבל 
שכר טרחה כמפורט להלן:
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טור א'
השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

)1( התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים

)2( התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים           

)3( חוות דעת בכתב )כולל התייעצות(              

)4( מכתב התראה                                        

)5( עריכת תצהיר                                        

)6( הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת        

179

352

531

61

179

179

דרכים,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  לפי  שירות  לתת  שהתמנה  )ב( מי 
התשל"ה-31975, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו."

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-237-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת     

הכללית של משרד המשפטים   

הודעת הדרכונים, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות הדרכונים, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2019 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
אוקטובר 2018, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 

כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

 דרכון ליחיד או ליחיד עם1.
ילדים

270250155

על אף האמור בפרט 1, דרכון 1א.
שרק תמונת תווי הפנים של 

בעלו הוכללה במאגר הביומטרי

130

עדכון סכומי אגרות

1 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"א, עמ' 710; התשע"ט, עמ' 1704 ועמ' 1801.

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.

15/01/2014:18



קובץ התקנות 8328, י"ח בטבת התש"ף, 15.1.2020  430

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

בהתאם לחוק הכללת אמצעי 
זיהוי, במקום דרכון כאמור, 

ובלבד שהבקשה הוגשה 
בלשכות רשות האוכלוסין 

וההגירה בתקופה של  6 
חודשים לפני מועד פקיעת 

הדרכון עד 6 חודשים לאחר 
המועד האמור

14012595דרכון לקטין2.

450395305דרכון עם מספר עמודים כפול3.

)נמחק(3א. 

)נמחק(3ב.

תעודת מעבר לפי סעיף )א(4.
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

270250155

תעודת מעבר לפי סעיף )ב(
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים, לשימוש 
חד–פעמי לשם יציאה 

מישראל וחזרה אליה

140--

תעודת מעבר לפי סעיף )ג(
2)ב()2( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

14012595

14012595תעודת מעבר לקטין5.

)נמחק(5א. 

)נמחק(5ב.

דרכון זמני או תעודת )א(6.
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

תוספת של
560

--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב
דרכון זמני או תעודת )ב(

מעבר זמנית לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק, לקטין, 

המונפקים בתחנת גבול 
עד 2 ימי עבודה לפני 
מועד יציאת המבקש 

מישראל

תוספת של
285

--

תעודת מעבר זמנית )ג(
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

המונפקת בתחנת גבול 
עד שני ימי עבודה לפני 

מועד יציאת המבקש 
מישראל

תוספת של
285

--

דרכון זמני או תעודת )א(6א.
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לבגיר, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
140

--

דרכון זמני או תעודת )ב(
מעבר זמנית לפי סעיף 

2)ב()1( לחוק, לקטין, 
המונפקים בלשכת רשות 

האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--

תעודת מעבר זמנית )ג(
לפי סעיף 2)ב()2( לחוק 

המונפקת בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה

 תוספת של
70

--

הארכת תוקף של דרכון או 7.
תעודת מעבר בלא שבב 

בנציגיות בחוץ לארץ

--פטור

)נמחק(8.

הכנסת שינויים בדרכון או 9.
בתעודת מעבר בלא שבב 

בנציגויות בחוץ לארץ

--פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

על אף האמור בפרט 1, )א(9א.
דרכון לפי תקנה 6ב,  
לבגיר, במקום דרכון 

שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ויונפק דרכון אשר תוקפו 
עד תום תוקפו של 

הדרכון הקודם

--פטור

על אף האמור בפרט )ב(
2, דרכון לפי תקנה 6ב, 

לקטין, במקום דרכון 
שניתן לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(,  

ויונפק דרכון אשר תוקפו 
עד תום תוקפו של 

הדרכון הקודם

--פטור

על אף האמור בפרט  4)ב(, )ג(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק ולפי תקנה 

6ב, לבגיר, במקום תעודת 
מעבר לפי סעיף 2)ב()1( 
לחוק שניתנה לתקופה 
קצרה מחמש שנים או 

עקב שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(  

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

--פטור

על אף האמור בפרט 4)ג(, )ד(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()2( לחוק ולפי תקנה 

6ב במקום תעודת מעבר 
לפי סעיף 2)ב()2(  לחוק

--פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

שניתנה לתקופה קצרה 
מחמש שנים או עקב 

שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(   

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

על אף האמור בפרט 5, )ה(
תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק ולפי תקנה 

6ב, לקטין, במקום תעודת 
מעבר לפי סעיף 2)ב()1( 
לחוק שניתנה לתקופה 
קצרה מחמש שנים או 

עקב שינוי בפרט מהפרטים 
האמורים בתקנה 5)א(,  

ותונפק תעודת מעבר עד 
תום תוקפה של תעודת 

המעבר הקודמת

-פטור

מסמך נסיעה לבגיר במקום 10.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
280

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

מסמך נסיעה לקטין במקום 11.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
140

--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 
עד יום 30 באפריל 

באותה שנה(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

)נמחק(."12.

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
ף ס ו י ר  ו מ ה  מ ל ש )חמ 3-692-ת3(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התש"ף-2020

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-12009, אני 
מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד שפורסם בחודש יוני 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2018,   .1
מיום כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019( -

)1( נוסח תקנה 3)ה( לתקנות הוא:

")ה( בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה 
בסכום של 6,072 שקלים חדשים.";

)2( נוסח התוספת הראשונה לתקנות הוא:

"תוספת ראשונה
)תקנות 1, 2, 3 ו–4(

טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

)UV( 607שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה על–סגולה

607שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקרו–קרינה 
בעל צפיפות הספק משוקלל 

3x10-6W/ שאינו עולה על
cm2

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

607שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינת לייזר

607שנההיתר הפעלה

שינוי סכומים

ק"ת התשס"ט, עמ' 381; התשע"ח, עמ' 2598.  1
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

 היתר סוג למקור קרינה 
Class 3 מסוג

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)IR( 607שלושה חודשיםהיתר הקמהקרינה תת–אדומה

607שנההיתר הפעלה

היתר סוג למקור קרינה בעל 
צפיפות הספק משוקלל שאינו 

100mW/cm2 עולה על

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר הנמוך מ–10 מגה הרץ

607,168חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

303,584

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מ–10 מגה הרץ עד 

400 מגה הרץ

1,535 בעד הספק חמש שניםהיתר הקמה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 1,535 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 250 
וואט נוספים

767 בעד הספק חמש שניםהיתר הפעלה
משדר עד 250 

וואט, ועוד 767 
בעד כל מדרגת 

הספק של עד 
250 וואט נוספים

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 14 וואט

607 וכן - 243 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
בתדר מעל 400 מגה הרץ

1,214שנההיתר הקמה

3,643חמש שניםהיתר הפעלה

היתר סוג למיתקנים בהספק 
שידור עד 5 וואט

1,214 וכן - 607 חמש שנים
בעד כל מקור קרינה

 ,)RF( קרינה בתדרי רדיו
ממיתקן של חובבי רדיו

121שנההיתר הקמה

121חמש שניםהיתר הפעלה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
- )ELF(

303 בעד כל מגה חמש שניםהיתר הקמה
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל

)1( ממיתקן לייצור 
חשמל, למעט ממיתקן 

המייצר חשמל בזרם ישר 
כמפורט בפסקה )2(

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

151 בעד כל מגה 
וולט אמפר יכולת 

ייצור חשמל
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טור א'
סוגי מקורות קרינה

טור ב'
סוג ההיתר

טור ג'
תוקף היתר

טור ד'
 סכום האגרה

בשקלים חדשים

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

605 וכן - 242 בעד חמש שנים
כל מקור קרינה

)2( ממיתקן המייצר 
חשמל בזרם ישר

6,055חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

18,163

היתר סוג למיתקן לייצור 
חשמל בהספק של עד 1 מגה 

וולט אמפר

3,025 וכן - 1,211 חמש שנים
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן להולכת 

חשמל; לעניין זה, ייחשב 
כל אחד מאלה מיתקן אחד: 

קו מתח–על מתחנת כוח 
לתחנת מיתוג, או קו מתח 

עליון מתחנת משנה או 
תחנת מיתוג לתחנת משנה

607,168חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

303,584

היתר סוג למיתקן להולכת 
חשמל בעל תצורה קבועה 

בלתי ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

3,036 וכן - 1,214 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן לחלוקה 

ולהספקה של חשמל; לעניין 
זה, ייחשב כל אחד מאלה 
מיתקן אחד: קו מתח גבוה 

מתחנת משנה לשנאי חלוקה 
או קו מתח נמוך משנאי 

חלוקה לכניסה למונה לקוח

6,072חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

18,215

היתר סוג למיתקן לחלוקה 
ולהספקה של חשמל בעל 

תצורה קבועה בלתי ניתנת 
לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

3,036 וכן - 1,214 
בעד כל מקור 

קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד 
)ELF(, ממיתקן השנאה, 

לרבות תחנת מיתוג

6,072חמש שניםהיתר הקמה

עשרים וחמש היתר הפעלה
שנה

18,215

היתר סוג למיתקן השנאה 
בעל תצורה קבועה בלתי 

ניתנת לשינוי

עשרים וחמש 
שנה

3,036 וכן - 1,214 
בעד כל מקור 

קרינה".

הודעת הקרינה הבלתי מייננת, התשע"ט-22019 - בטלה.  .2
כ"ו בכסלו התש"ף )24 בדצמבר 2019(

)חמ 3-3665-ת2(

ט מ ס א  י ג
המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

ביטול

ק"ת התשע"ט, עמ' 3520.  2
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