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תקנות כלי הירייה )תוקפם של רישיונות( )הוראת שעה( )מס' 2(, 
התשפ"א-2020

ולאחר  התש"ט-11949,  הירייה,  כלי  לחוק  ו–21)ב(  12)ד(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם שר הביטחון, אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 3 לתקנות כלי הירייה )תוקפם של רישיונות(, התשס"ג-22002,   .1
של  פרסומן  שמיום  בתקופה  מסתיימת  תוקפם  תקופת  אשר  רישיונות  של  תוקפם 

תקנות אלה עד יום י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(, מוארך בזה כמפורט להלן:

רישיון שפג תוקפו ביום י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 2020( או ביום י"ד   )1(
בכסלו התשפ"א )30 בנובמבר 2020(, והוארך בחודשיים מכוח חוק הארכת תקופות 
)להלן  התש"ף-32020  רגולטוריים(,  )אישורים  החדש(  הקורונה  נגיף   - שעה  )הוראת 
התשפ"א  בשבט  י"ח  יום  עד  נוסף,  בחודש  תוקפו  יוארך  תקופות(,  הארכת  חוק   - 

)31 בינואר 2021( או עד יום ט"ז באדר התשפ"א )28 בפברואר 2021(, לפי העניין;

רישיון שתוקפו המקורי פג ביום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020( או ביום   )2(
י"ח  יום  עד  חודשים  בשלושה  תוקפו  יוארך   ,)2021 בינואר   31( התשפ"א  בשבט  י"ח 
בניסן התשפ"א )31 במרס 2021( או עד יום י"ח באייר התשפ"א )30 באפריל 2021(, לפי 

העניין, ובלבד שלא הוארך תוקפו מכוח חוק הארכת תקופות.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1071-ת1(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
השר לביטחון הפנים  

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

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב ירידת המדד, שפורסם בחודש 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2019,   .1
השנייה  התוספת  של  ו–2   1 וסעיפים  הראשונה  התוספת  ו–3א)א(,  1א  תקנות  נוסח 

לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, 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 

67

הוראת שעה

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשל"ט, עמ' 1658; התשס"א, עמ' 848; התש"ף, עמ' 426.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 143; התשס"ח, עמ' 244; התשע"ד, עמ' 642.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 344.  2
ס"ח התש"ף, עמ' 144.  3
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בשקלים חדשים

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

"136

"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 428 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 642 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(:

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

1,059438527438438177תביעה

1,059438527438438177הגנה

438267267267267177המרצות

438267267267267177הודעת 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.

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220.  2
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)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

1,059438527438438177

1,059438527438438177הגנה

438267267267267177המרצות

438267267267267177הודעת 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

880349349141

)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:

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

2,5251,0102,525

)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.
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)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

438349349

)5( בית המשפט העליון:

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"צ

3,5201,235בג"ץ

1,4051,235ערעור

1,2301,059בקשת 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

14326711114752793

)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:

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        

177

349

527

61

177

177

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

י"ג בטבת התשפ"א )28 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-237-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת     

הכללית של משרד המשפטים   

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 234.
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הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר שירות תדלוק למטוסים 
בנמל התעופה בן גוריון(, התשפ"א-2020

שירות  )מחיר  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לצו   4 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון(, התשנ"ו-11996, אני מודיע כי מיום י"ז בטבת 

התשפ"א )1 בינואר 2021(, מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט להלן:

כמות תדלוק שנתית מצטברת לחברת 
 תעופה מכל נותני השירות

מחיר בסנט לגאלון )באלפי גאלון(

בעד כל גאלון -

9.41מ–1 עד 300

6.75מ–301 עד 5,000

4.45מ–5,001 עד 25,000

2.21מעל 25,000

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
ף ס ו י ר  ב ן  ח )חמ 3-2722-ת3(  

מנהל מינהל הדלק והגז   

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לבנזין תעופתי 
בשדות התעופה(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים 
י"ז  מיום  כי  מודיע  אני  הצו(,   - )להלן  התשע"א-12011  התעופה(,  בשדות  תעופתי  לבנזין 
בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, יעודכנו תעריפי השירות, ולפיכך נוסח התוספת הראשונה 

לצו יהיה כלהלן:

"תוספת ראשונה
)סעיף 1(

מחיר הבנזין - 2.96  שקלים חדשים לליטר

תעריף שירות בסיסי - 13.89 אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות עצמי - 98.86  אגורות לליטר

תעריף תדלוק בשירות מלא - 119.82  אגורות לליטר".

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2722-ת3(

ף ס ו י ר  ב ן  ח  
מנהל מינהל הדלק והגז  

1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1530; התשע"ה, עמ' 58; התש"ף, עמ' 1030.

ק"ת התשע"א, עמ' 858; י"פ התש"ף, עמ' 1776.  1
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 הודעת ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( 
)עדכון סכומים(, התשפ"א-2020

אלקטרוני(, ודיווח  )חתימה  ערך  ניירות  לתקנות  19)ג(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשפ"א בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2019  דצמבר 

)1 בינואר 2021(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 16)ב( ו–18)ג((

בעד -
סכומי האגרות

בשקלים חדשים

74,737)א( אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה 16)ב(

48)ב( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, עד 5 עמודים

3".)ג( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, לכל עמוד נוסף

ט"ז בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-3252-ת2(  

יושבת ראש רשות ניירות ערך   

עדכון סכומים

1 ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התש"ף, עמ' 301.
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