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קובץ התקנות 8779, ו' בתשרי התשפ"א, 24.9.2020  22

 תקנות בתי המשפט )מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה(
)הוראת שעה(, התשפ"א-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 יום כ"ב בתשרי התשפ"א )10 באוקטובר 2020(, יראו כאילו בתקנות בתי   .1
המשפט )מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה(, התשס"ה-32004, בתקנה 4)א()3(, 

במקום "ובימי חול המועד שבפגרת סוכות" נאמר "ובפגרת סוכות".

ו' בתשרי התשפ"א )24 בספטמבר 2020(
)חמ 3-1951-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות בית הדין לעבודה )פגרות( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 43)ב( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-11969, ובהתייעצות 
עם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שעד יום כ"ב בתשרי התשפ"א )10 באוקטובר 2020(, יראו כאילו בתקנות בית   .1
הדין לעבודה )פגרות(, התשמ"ד-21984, בתקנה 1)1(, במקום "י"ד בתשרי" נאמר "י"א 

בתשרי".

ו' בתשרי התשפ"א )24 בספטמבר 2020(
)חמ 3-579(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות בתי המשפט )פגרות( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

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

בתקנות  כאילו  יראו   ,)2020 באוקטובר   10( התשפ"א  בתשרי  כ"ב  יום  שעד  בתקופה   .1
בתי המשפט )פגרות(, התשמ"ג-21983, בתקנה 1)1(, במקום "י"ד בתשרי" נאמר "י"א 

בתשרי".

ו' בתשרי התשפ"א )24 בספטמבר 2020(
)חמ 3-379-ת1(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

הוראת שעה

הוראת שעה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1
ק"ת התשמ"ג, עמ' 1602.  2

הוראת שעה

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.   1

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

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1936; התשע"ח, עמ' 2614.  2
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תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים )פגרות( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-11962, אני 
מתקין תקנות אלה:

בתקופה שעד יום כ"ב בתשרי התשפ"א )10 באוקטובר 2020(, יראו כאילו בתקנות בתי   .1
הדין הדתיים הדרוזיים )פגרות(, התשע"ח-22018, בתקנה 1, אחרי פסקה )5( יבוא:

")6( פגרת הסתיו - מיום 29 בספטמבר 2020 עד יום 10 באוקטובר 2020."

ו' בתשרי התשפ"א )24 בספטמבר 2020(
)חמ 3-5452(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

תקנות בתי הדין השרעיים )פגרות( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופה שעד יום כ"ב בתשרי התשפ"א )10 באוקטובר 2020(, יראו כאילו בתקנות בתי   .1
הדין השרעיים )פגרות(, התשע"ו-22016, בתקנה 1, אחרי פסקה )5( יבוא:

")6( פגרת הסתיו - מיום 29 בספטמבר 2020 עד יום 10 באוקטובר 2020."

ו' בתשרי התשפ"א )24 בספטמבר 2020(
)חמ 3-5289(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

הוראת שעה

הוראת שעה

ס"ח התשכ"ג, עמ' 383.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 1026.  2

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

ק״ת התשע״ו,  עמ' 1648; התש״ף, עמ' 1606 ועמ' 1632.  2
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