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צו רשות שדות התעופה )שינוי התוספת לחוק(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 55)א( לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-11977 )להלן - 
החוק(, ולאחר התייעצות עם מועצת רשות שדות התעופה, ובידיעת ועדת הכלכלה של 

הכנסת, אני מצווה לאמור: 

בתוספת2 לחוק, המילים "שדה תעופה אילת" - יימחקו.  .1
י"ד בכסלו התשפ"א )30 בנובמבר 2020(

)חמ 3-1594(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת רישיון(, 
התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת 
רישיון(, התשמ"א-11980 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:  

ישתנו   ,2019 ספטמבר  חודש  מדד  לעומת   2020 ספטמבר  חודש  מדד  שינוי  עקב   .1
הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות העיקריות, והם יהיו מיום פרסומה של הודעה 

זו כלהלן:

האגרה בעד מתן רישיון

בשקלים חדשים

994)1( ענף ראשי

602)2( ענף משנה

א' בכסלו התשפ"א )17 בנובמבר 2020(
)חמ 3-771(

ו ה י ל א ן  ל י א  
רשם הקבלנים  

שינוי התוספת 
לחוק

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"א, עמ' 289; התשע"א, עמ' 62; התש"ף, עמ' 194.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התשל"ח, עמ' 1871; ק"ת התש"ף, עמ' 92.  2
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הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )אגרה בעד מתן רישיון מיוחד(, 
התשפ"א-2020

מתן  בעד  )אגרה  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
רישיון מיוחד(, התשס"ב-22001 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב ירידת המדד של חודש אוקטובר 2020 לעומת המדד של חודש אוקטובר 2019   .1
אלפים  ששת  לתקנות  2)א(  בתקנה  הנקוב  האגרה  סכום  יהיה   ,0.79% של  בשיעור 

שלוש מאות ושמונים שקלים חדשים, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(.

ט"ז בכסלו התשפ"א )2 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2371-ת2(

ת י ר ט ש ן  ו ע ד ג        
                                                                      מנהל אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת

הוראות התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( )הארכת 
התקופה המרבית להגשת תביעה למענק השתתפות בהוצאות קבועות בעד 

תקופת הזכאות הראשונה(, התשפ"א-2020

החדש(  הקורונה  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התכנית  לחוק  11)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - החוק(, אני מורה לאמור:

התקופה המרבית להגשת תביעה למענק השתתפות בהוצאות קבועות בעד תקופת   .1
הזכאות שמיום ז' באייר התש"ף )1 במאי 2020( עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020( 
כאמור בפסקה )1( להגדרת "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק, תוארך בשלושים ואחד 
ימים מיום כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020( עד יום כ"ט בכסלו התשפ"א )15 

בדצמבר 2020(.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6157(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים  

שינוי בסכום 
האגרה

י"פ התשע"ח, עמ' 3796.  1

ק"ת התשס"ב, עמ' 121; התש"ף, עמ' 282.  2

הארכת התקופה 
המרבית להגשת 

תביעה בעד תקופת 
הזכאות הראשונה

ס"ח התש"ף, עמ' 258.  1
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