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תקנות בית הדין לעבודה )פגרות( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 43)ב( לחוק בית הדין לעבודה, התשמ"ד-11984, ובהתייעצות 
עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקופה שעד ט"ז באלול התש"ף )5 בספטמבר 2020(, יראו כאילו בתקנות בית הדין   .1
לעבודה )פגרות(, התשמ"ד-21984, בתקנה 1)3(, במקום "21 ביולי" נאמר "11 באוגוסט".

י"א בסיוון התש"ף )3 ביוני 2020(
)חמ 3-579(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

כללי ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר 
מאתר רשות ניירות ערך( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 23א)ז()1( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
קובעת רשות ניירות ערך כללים אלה:

בכללי ניירות ערך )מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות   .1
ערך(, התשע"ו-22016, בסעיף 2, בסופו יבוא: 

")8( נודע לתאגיד כי החל בירור מינהלי או חקירה פלילית נגד התאגיד, נושאי משרה 
בו או בעל השליטה בו לגבי קיומה של הפרה או עבירה לפי החוק, וכל עוד מתקיים 

הליך בקשר להפרה או העבירה כאמור, אלא אם כן הודיעה לו הרשות אחרת."

א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(
)חמ 3-5218(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 3(, 
התש"ף-2020

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התש"ף בניסן  ז'  מיום  יהיו  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 באפריל 2020(, כלהלן:

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סנגורים

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ט, עמ' 63.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 992; התשע"ח, עמ' 2147.  2

הוראת שעה

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1936; התשע"ח, עמ' 2614.  2

תיקון סעיף 2

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התש"ף, עמ' 317.  1
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בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

797)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

978)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,128)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,497)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,413)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,529)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
382משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

939)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,686)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,413)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,686)אא( על פסק הדין                          

978)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
797משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,686)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,061)אא( על פסק הדין                          

1,686)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,358".משנה )א(, לכל ישיבה

א' בסיוון התש"ף )24 במאי 2020(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט   
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הודעת בית המשפט לענייני משפחה )אגרות( )מס' 2(, התש"ף-2020
)אגרות(,  משפחה  לענייני  המשפט  בית  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשנ"ו-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר   .1
התש"ף בתמוז  ט'  מיום  לתקנות,  והשנייה  הראשונה  התוספות  נוסח  יהיה   ,2019 

)1 ביולי 2020(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 2)א( ו–)4((

בשקלים חדשים

1% מהסכום 1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א
הנתבע כערכו ולא 

פחות מ–480
1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב הנובעת מהקשר בין בני הזוג, 

שאינה תביעה לפי פרט 5
1% מהסכום 

הנתבע כערכו ולא 
פחות מ–302

תביעה  לרבות  קצוב,  כסף  לסכום  שאינה  רכוש  בענייני  תביעה  2. כל 
רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק  שיתוף,  לפירוק  משאבים,  לאיזון 
ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו, 

למעט כאמור בפרט 2א

2,875

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב הנובעת 
מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, 
מספר  יהיו  חשבונות,  ולמתן  רכוש  בענייני  הצהרתי  דין  לפסק 

הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו

503

3. בוטל

4964. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

4990א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה

4990ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, 
הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון 

או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה

237

6. כל תביעה אחרת, לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה 
ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה, ולמעט 

אישור הסכם כאמור בפרט 6א

480

6א. אישור הסכם בין בני זוג הנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין 
לענייני  המשפט  בבית  ערעור  או  בעניין  ועומדת  תלויה  תביעה 

משפחה

453

6352ב. תביעה בעניין החזקת ילדים

7236. בקשה בכתב

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 8; התש"ף, עמ' 402.  1
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בשקלים חדשים

8510. עשיית צוואה בפני שופט

9510. הוכחת צוואה לפי סעיף 68)ב( לחוק הירושה

10. )נמחק(

5.19 לכל עמוד11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט

לענייני  רשם  או  לפועל  הוצאה  ראש  רשם,  החלטת  על  12. ערעור 
ירושה כמשמעותו בחוק הירושה

510

התדיינויות  להסדר  לחוק   3 סעיף  לפי  סכסוך  ליישוב  13. בקשה 
בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-2014

101

תוספת שנייה
)תקנות 2)א( ו–4)א((

בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט 
הליכים לפי פרטים 8 ו–13 לתוספת הראשונה

."72

ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(
ל ז ר מ ל  א )חמ 3-2659-ת2(           יג

          מנהל בתי המשפט

הודעת שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע-12010, אני 
מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2019, לעומת מדד המחירים   .1
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2018, מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, התעדכנו 

סכומי הערובה הנקובים בתקנה 3)א( לתקנות האמורות והם כלהלן:

)1( בשל היתר שניתן לטיפול ותיווך של -

)א( עד 200 עובדים זרים בענף הסיעוד - 163,450 שקלים חדשים;

)ב( עד 400 עובדים זרים בענף הסיעוד - 326,900 שקלים חדשים;

)ג( מ–401 עובדים זרים בענף הסיעוד - 544,833 שקלים חדשים;

)2( בשל היתר שניתן בענף אחר, לרבות בענף החקלאות - 544,833 שקלים חדשים. 

כ"א באדר התש"ף )17 במרס 2020(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-2738-ת4(  

שר הפנים   

1      ק"ת התש"ע, עמ' 966; התשע"ט, עמ' 3024.

עדכון סכומים
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תיקוני טעויות

בקובץ  שפורסמו  התש"ף-2020,   ,)2 מס'  )תיקון  נסיעה(  )דמי  הברזל  מסילות  בתקנות   .1
התקנות 8588, התש"ף, בעמ' 1498, בשם התקנות, במקום ")תיקון מס' 2(" צריך להיות 

")תיקון( )תיקון(".

)חמ 3-1055(

בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים   .2
ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )תיקון מס' 3(, התש"ף-2020, שפורסם בקובץ התקנות 
8588, התש"ף, בעמ' 1498, בשם התקנות, במקום ")תיקון מס' 3(" צריך להיות ")תיקון 

מס' 2( )תיקון(".

)חמ 3-2722-ת2(

 ,)2 מס'  )תיקון  ברכבת(  נסיעה  )דמי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו   .3
התקנות,  בשם   ,1499 בעמ'  התש"ף,   ,8588 התקנות  בקובץ  שפורסם  התש"ף-2020, 

במקום ")תיקון מס' 2(" צריך להיות ")תיקון( )תיקון(".

)חמ 3-2722-ת2(
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