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 תקנות בתי המשפט )מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה( 
)הוראת שעה(, התש"ף-2020

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו־109   108  ,82 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, ולפי סעיף 43 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-21969, ובהתייעצות עם 

שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שעד ט"ז באלול התש"ף )5 בספטמבר 2020(, יראו כאילו בתקנות בתי המשפט   .1
)מזכירות בבתי משפט ובבתי הדין לעבודה(, התשס"ה-32004, בתקנה 4)א()4(, במקום 

"21 ביולי" נאמר "11 באוגוסט".

ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(
ן ר ו ק נ ס ני י  ב א )חמ 3-1951-ת1(  

שר המשפטים   

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  2
ס"ח התשס"ה, עמ' 182.  3

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( )מס' 3(, התש"ף-2020
  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 

- התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מרס 2020 לעומת המדד שפורסם ביום י"ב באדר א'   .1
התשמ"ד )15 בפברואר 1984(, מיום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020( השתנה סכום האגרה 

להגשת בקשה להיתר או חידושו שבתקנה 5)א( לתקנות, והוא 1,235 שקלים חדשים.

ד' בסיוון התש"ף )27 במאי 2020(
ל א י ל מ ג ה  ל י ג )חמ 3-1715-ת2(  

השרה להגנת הסביבה   

הודעת הגנת חיית הבר )אגרת רישיון ציד(, התש"ף-2020
 - )להלן  התשל"ו-11976  הבר,  חיית  להגנת  לתקנות  ו–)ד(  )ג(  8)ב(,  לתקנה    בהתאם 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1.  עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר 
8)א(  שבתקנה  האגרות  סכומי  השתנו   )2020 באפריל   1( התש"ף  בניסן  ז'  מיום   ,2019

לתקנות, והם כלהלן:

שקלים   178  - 8)א()1(  תקנה  לפי  מוקדמת  זכאות  לאישור  בקשה  הגשת  בעד  אגרה   )1( 
חדשים;

אגרה בעד מבחן ציד לפי תקנה 8)א()2( - 305 שקלים חדשים;  )2(

אגרה בעד קבלת רישיון ציד לפי תקנה 8)א()3( - 1,355 שקלים חדשים.  )3(

ד' בסיוון התש"ף )27 במאי 2020(

)חמ 3-524-ת2(

ל א י ל מ ג ה  ל י           ג

 השרה להגנת הסביבה

הוראת שעה

עדכון אגרות

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התש"ף, עמ' 370 ועמ' 404.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ז, עמ' 1410; התש"ף, עמ' 46.  1
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