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תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת )תיקון(, התשפ"א-2020

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)א( לחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-12010, אני 
מתקין תקנות אלה: 

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"א-22010  דת,  לחסרי  הזוגיות  ברית  בתקנות   .1
בתקנה 9, במקום "תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984" יבוא "תקנות בית משפט 

לענייני משפחה )סדרי דין(, התשפ"א-32020". 

בתוספת לתקנות העיקריות -    .2
בטופס 1, בכל במקום -     )1(

במקום "שם פרטי ושם משפחה של האם" יבוא "שם פרטי ושם משפחה של  )א( 
ההורה )סמן:   אב   אם(";

במקום "שם פרטי ושם משפחה של האב" יבוא "שם פרטי ושם משפחה של  )ב( 
ההורה )סמן:   אב   אם(";

בטופס 3 ובטופס 4, בכל מקום -    )2(

)א(  במקום "שם האם" יבוא "שם ההורה )סמן:   אב   אם(";

במקום "שם האב" יבוא "שם ההורה )סמן:   אב   אם(". )ב( 

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי   .3
דין(, התשפ"א-2020. 

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4136(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות למניעת אלימות במשפחה )סדרי דין(, )תיקון(, התשפ"א-2020
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-11991, אני 

מתקין תקנות אלה: 

במקום   ,13 בתקנה  התשנ"א-21991,  דין(,  )סדרי  במשפחה  אלימות  למניעת  בתקנות   .1
"תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984" יבוא "תקנות בית משפט לענייני משפחה 

)סדרי דין(, התשפ"א-32020".

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי   .2
דין(, התשפ"א-2020.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2305(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תיקון תקנה 9

תיקון התוספת

תחילה

תיקון תקנה 13

תחילה

ס"ח התש"ע, עמ' 428.  1

ק"ת התשע"א, עמ' 102.  2
ק"ת התשפ"א, עמ' 1138.   3

ס"ח התשנ"א, עמ' 138.  1

ק"ת התשנ"א, עמ' 971; התשס"ז, עמ' 234.  2
ק"ת התשפ"א, עמ' 1138.  3
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תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )סדרי הדין וביצוע( )תיקון(, 
התשפ"א-2020

והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק   83 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"ה-21995,  משפחה,  לענייני  המשפט  בית  לחוק  26)א(  וסעיף  התשכ"ב-11962, 

מתקין תקנות אלה:

התש"ל-19703,  וביצוע(,  הדין  )סדרי  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  בתקנות   .1
בתקנה 2, במקום "תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984" יבוא "תקנות בית משפט 

לענייני משפחה )סדרי דין(, התשפ"א-42020".

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות בית משפט לענייני משפחה )סדרי   .2
דין(, התשפ"א-2020.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2026-ת3(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

צו רישוי עסקים )דחיית מועד לפרסום מפרטים אחידים(, התשפ"א-2020

התשע"ח-12018   ,)34 מס'  )תיקון  עסקים  רישוי  לחוק  48)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת השרה להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, לאחר המלצת ועדת 

הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ובאישור הכנסת, אני מצווה לאמור:

על אף האמור בסעיף 48)א()1( לחוק, הודעה ברשומות על פרסום המפרטים האחידים   .1
כאמור באותו סעיף לגבי סוגי העסקים שמספרם הסידורי בתוספת לצו רישוי עסקים 
)עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-22013, הוא 1.4א, 4.2ב, 4.2ג 6.4 ו־10.16ב תפורסם עד 
יום י"ט באייר התשפ"א )1 במאי 2021(, ולגבי סוגי העסקים שמספרם הסידורי כאמור 
התשפ"א  בתמוז  כ"א  יום  עד   - ו־7.8א  7.4א  7.1א,  4.7ג,  4.7ב,  4.6ד,  4.6ג,  3.2א,   הוא 

)1 ביולי 2021(.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6170(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון תקנה 2

תחילה

דחיית מועד

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשע"ו, עמ' 798.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התש"ף, עמ' 443.  2
ק"ת התש"ל, עמ' 2080; התשע"ז, עמ' 1210.   3

ק"ת התשפ"א, עמ' 1138.  4

ס"ח התשע"ח, עמ' 778.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  2

31/12/2012:56



קובץ התקנות 9039, ט"ז בטבת התשפ"א, 31.12.2020  1268

צו שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )נגיף 
 הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון( )הארכת התקופה הקובעת(

)תיקון מס' 3(, התשפ"א-2020 
טיסה  ביטול  בשל  וסיוע  )פיצוי  תעופה  שירותי  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התש"ף-12020  תיקון(,   - שעה  הוראת   - החדש  הקורונה  )נגיף  בתנאיה(  שינוי  או 
הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  והתעשייה  הכלכלה  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,   -
מכיוון שקיימות מגבלות שהטילו מדינות על כניסת בני אדם לשטחן או על טיסות לשטחן, 
לשם התגוננות מפני נגיף הקורונה החדש, המשפיעות באופן משמעותי על תנועת נוסעים 

מישראל ואליה, אני מצווה לאמור:

בצו שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )נגיף הקורונה  .1 
 החדש - הוראת שעה - תיקון( )הארכת התקופה הקובעת(, התש"ף-22020, בסעיף 1, 
בניסן  י"ח  יום  "עד  יבוא   ")2020 בדצמבר   31( התשפ"א  בטבת  ט"ז  יום  "עד  במקום 

התשפ"א )31 במרס 2021(".

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6089(

ב ג ר י  ר י מ  
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות סימני המסחר )תיקון(, התשפ"א-2020 

התשל"ב-11972,  חדש[,  ]נוסח  מסחר  סימני  לפקודת   )3(72 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות סימני המסחר, 21940, בתוספת הרביעית -    .1
בסוג 35, אחרי "ניהול" יבוא "טיפול ומנהל" והמילים "טיפול בעסקים" - יימחקו;  )1(

עסקי  מימון;  "עסקי  ובמקום  ביטוח"  "שירותי  יבוא  "ביטוח"  במקום   ,36 בסוג   )2(
כספים" יבוא "שירותי מימון, כספים ובנקאות".

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(.  .2
ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(

)חמ 3-1129-ת1(

אופיר אלון  
רשם סימני המסחר  

הארכת התקופה 
הקובעת

תיקון התוספת 
הרביעית

תחילה

ס"ח התש"ף, עמ' 224; התשפ"א, עמ' 138.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 2076; התשפ"א, עמ' 694.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשס"ג, עמ' 556.  1

ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התש"ף, עמ' 192.  2
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