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תקנות בתי המשפט )פגרות( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 83)א()1( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, 
אני מתקין תקנות אלה: 

בתקופה שעד ט"ז באלול התש"ף )5 בספטמבר 2020(, יראו כאילו בתקנות בתי המשפט   .1
)פגרות(, התשמ"ג-21983, בתקנה 1)3(, במקום "21 ביולי" נאמר "11 באוגוסט".

ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(
)חמ 3-379-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים 
ולילד נכה( )תיקון( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 212, 222)ד( ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

1.   בתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה( 
)תיקון(, התשע"ו-22016 )להלן - התקנות המתקנות(, בשם התקנות, במקום ")תיקון(" 

יבוא ")הוראת שעה(". 

בתקנה 1 לתקנות המתקנות -  .2
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח  בתקנות  האמור  אף  "על  יבוא  הרישה  במקום   )2(
התקנות   - )להלן  התשנ"ה-31995  נכה(,  ולילד  מיוחדים  לשירותים  עררים  )ועדות 
העיקריות(, בתקופה האמורה בתקנה 5, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 1 לתקנות 

העיקריות כך שבסופה יבוא:".

בתקנה 2 לתקנות המתקנות -  .3
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

האמורה בתקופה  העיקריות,  בתקנות  האמור  אף  "על  יבוא  הרישה  במקום   )2( 
בתקנה 5, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 3 לתקנות העיקריות כך שבמקום סעיף 

קטן )ד( יבוא:".

בתקנה 3 לתקנות המתקנות -  .4
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

האמור  אף  "על  יבוא  )ב("  קטן  בסעיף  העיקריות,  לתקנות   8 "בתקנה  במקום   )2(
את יקראו  בה,  שמנוי  מי  לגבי   ,5 בתקנה  האמורה  בתקופה  העיקריות,   בתקנות 

תקנה 8)ב( לתקנות העיקריות כך:".

תיקון השם 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 280.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 973.  2
ק"ת התשנ"ה, עמ' 1666; התשנ"ט, עמ' 438.  3

הוראת שעה 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1602; התשע"ח, עמ' 2613.  2
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בתקנה 4 לתקנות המתקנות -  .5
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

במקום "בתקנה 14 לתקנות העיקריות" יבוא "על אף האמור בתקנות העיקריות,   )2(
בתקופה האמורה בתקנה 5, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 14 לתקנות העיקריות 

כך:".

בתקנה 5 לתקנות המתקנות, במקום "שלוש שנים" יבוא "שש שנים".  .6

א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(
)חמ 3-2630-ת1(

י ל ו מ ש ק  י צ י א                                                          
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי 
ועדות לעררים והוראות שונות( )תיקון מס' 2( )תיקון(, התש"ף-2020

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   212 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

ועדות  מינוי  רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח  בתקנות     .1
לעררים והוראות שונות( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-22016 )להלן - התקנות המתקנות(, 

בשם התקנות, במקום ")תיקון מס' 2(" יבוא ")הוראת שעה(".

בתקנה 1 לתקנות המתקנות -  .2
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

נכות( )ביטוח  הלאומי  הביטוח  בתקנות  האמור  אף  "על  יבוא  הרישה  במקום   )2(
)קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-31984 
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקופה האמורה בתקנה 6, לגבי מי שמנוי בה, יקראו 

את תקנה 1 לתקנות העיקריות כך:".

בתקנה 2 לתקנות המתקנות -  .3
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

במקום "בתקנה 23 לתקנות העיקריות" יבוא "על אף האמור בתקנות העיקריות,   )2(
בתקופה האמורה בתקנה 6, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 23 לתקנות העיקריות 

כך:".

בתקנה 3 לתקנות המתקנות -  .4
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

במקום "בתקנה 24 לתקנות העיקריות" יבוא "על אף האמור בתקנות העיקריות,   )2(
בתקופה האמורה בתקנה 6, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 24 לתקנות העיקריות 

כך:".

תיקון תקנה 4 

תיקון תקנה 5 

תיקון השם 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 280.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 974.  2
ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377; התשס"ח, עמ' 915; התשע"ו, עמ' 304.  3
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בתקנה 4 לתקנות המתקנות -  .5
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

במקום "בתקנה 26)א( לתקנות העיקריות" יבוא "על אף האמור בתקנות העיקריות,   )2(
לתקנות  26)א(  תקנה  את  יקראו  בה,  שמנוי  מי  לגבי   ,6 בתקנה  האמורה  בתקופה 

העיקריות כך:".

בתקנה 5 לתקנות המתקנות -  .6
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

במקום "בתקנה 29 לתקנות העיקריות" יבוא "על אף האמור בתקנות העיקריות,   )2(
בתקופה האמורה בתקנה 6, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 29 לתקנות העיקריות 

כך:".

בתקנה 6 לתקנות המתקנות, במקום "שלוש שנים" יבוא "שש שנים".  .7
א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(

)חמ 3-1726-ת1(

י ל ו מ ש ק  י צ י א                                                           
                                                                  שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון מס' 4( 
)תיקון(, התש"ף-2020

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   118 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, אני 

מתקין תקנות אלה:

 ,)4 מס'  )תיקון  עבודה(  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  בתקנות   .1
 ")4 מס'  ")תיקון  במקום  התקנות,  בשם  המתקנות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ו-22016 

יבוא ")הוראת שעה(".

בתקנה 1 לתקנות המתקנות -  .2
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח  בתקנות  האמור  אף  "על  יבוא  הרישה  במקום   )2(
נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-31956 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקופה האמורה 

בתקנה 3, לגבי מי שמנוי בה, יקראו את תקנה 1 לתקנות העיקריות כך:".

בתקנה 2 לתקנות המתקנות -   .3
בכותרת השוליים, בסופה יבוא "- הוראת שעה";  )1(

במקום "בתקנה 27)א( לתקנות העיקריות" יבוא "על אף האמור בתקנות העיקריות,   )2(
לתקנות  27)א(  תקנה  את  יקראו  בה,  שמנוי  מי  לגבי   ,3 בתקנה  האמורה  בתקופה 

העיקריות כך:".

בתקנה 3 לתקנות המתקנות, במקום "שלוש שנים" יבוא "שש שנים".  .4
א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(

)חמ 3-89-ת1(

י ל ו מ ש ק  י צ י א               
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון תקנה 4 

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 6 

תיקון השם 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 280.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 972.  2
ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 966.  3

01/06/2016:38



1479 קובץ התקנות 8580, ט' בסיוון התש"ף, 1.6.2020 

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק 
שירות חיוני( )תיקון מס' 15(, התש"ף-2020

התשנ"ו-11996,  החשמל,  משק  לחוק  ו–33   )2(30 17)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קובעת רשות החשמל את הכללים האלה:

בכללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות   .1
חיוני(, התשע"ח-22018, בספר אמות המידה, אחרי אמת מידה 35לו יבוא:

"35לז. עבודות חיבור ועבודות תשתית של פרויקט תחבורה לאומי

תחילהאמת מידהסימן פרק 
מועד 
סטטוסהחלטה ישיבה החלטה

ג': 
חיבורים 

לרשת

ה': 
מקרים 

מיוחדים

35לז. 
עבודות 

חיבור 
ועבודות 
תשתית 

של 
פרויקטי 
תשתית 
לאומית

מאושר"21.1.195542

)א( הגדרות

באמת מידה זו -

"פרויקט תחבורה לאומי" - פרויקט שנקבע בהחלטת ממשלה כפרויקט לפיתוח 
תחבורה ציבורית, שאומדן עלותו עולה על 2 מיליארד שקלים חדשים.

הסכם לעבודת חיבור ועבודות תשתית בעבור פרויקט תחבורה לאומי )ב( 

על אף האמור בפרק זה, בעל רישיון חלוקה או בעל רישיון הולכה רשאי   )1(
את  המסדיר  הסכם  על  לאומי,  תחבורה  פרויקט  לבצע  שמבקש  מי  עם  לחתום 
אופן ביצוע עבודות התשתית, ובכלל זה העתקת התשתיות ועבודות החיבור 
של הצרכן לרשת מתח עליון, לרשת מתח גבוה או לרשת מתח נמוך )להלן - 
ההסכם(; הסכם כאמור יכול שיכלול, בין השאר, לוחות זמנים מחייבים לביצוע 
כלל העבודות הנדרשות לטובת הקמה ותפעול של הפרויקט, עלויות מוסכמות 

בין הצדדים וערבויות שיינתנו עד להשלמתו.

ספק שירות חיוני יעביר את ההסכם לעיון הרשות בתוך 3 ימי עבודה.  )2(

הרשות רשאית להורות על תיקון ההסכם או על עדכון העלויות שנקבעו   )3(
בו, ובכלל זה תהיה הרשות רשאית לקבוע תעריף פרטני לעלות העבודות."

ג' בסיוון התש"ף )26 במאי 2020(
)חמ 3-3178-ת2(

ת ל י א ף  ס א  
יושב ראש רשות החשמל  

 הוספת אמת
מידה 35לז 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ח, עמ' 926.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1177; התש"ף, עמ' 1380 ועמ' 1382.  2
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