תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון),
התש"ף2019-
תיקון תקנה 2

תחילה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א-
 ,11971אני מתקין תקנות אלה:

.1

בתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) ,התשס"ד, 2004-
בתקנה  ,2במקום "חמש עשרה שנים וששה חודשים" יבוא "שש עשרה שנים ושישה
חודשים".

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בכסלו התש"ף ( 17בדצמבר .)2019

2

כ"ו בחשוון התש"ף ( 24בנובמבר )2019
(חמ -3-244ת)1

י צ ח ק ו ע ק ני ן
השר לשירותי דת
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ'  ;648י"פ התשס"ד ,עמ'  ;1642התשס"ח ,עמ' .1820
ק"ת התשס"ד ,עמ'  704ועמ'  ;928התשס"ה ,עמ'  158ועמ'  ;648התשס"ו ,עמ'  96ועמ'  ;822התשס"ז,
עמ'  ,608עמ'  855ועמ'  ;1094התשס"ח ,עמ'  ;214התשס"ט ,עמ'  ;1081התש"ע ,עמ'  ,46עמ'  ,276עמ' ,952
עמ'  1194ועמ'  ;1629התשע"א ,עמ'  ,276עמ'  ,805עמ'  1062ועמ'  ;1378התשע"ב ,עמ'  ,313עמ' ,952
עמ'  1232ועמ'  ;1710התשע"ג ,עמ'  1130ועמ'  ;1600התשע"ד ,עמ'  ;684התשע"ה ,עמ'  20ועמ' ,1330
התשע"ו ,עמ'  ;268התשע"ז ,עמ'  ;752התשע"ח ,עמ'  ;340התשע"ט ,עמ' .1797

1
2

הודעת הגנת חיית הבר (אגרת היתר סחר) ,התש"ף2019-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 12ג(ג) לתקנות להגנת חיית הבר ,התשל"ו( 11976-להלן -
התקנות) ,ועקב שינוי המדד כאמור בתקנה 12ג(ב) לתקנות ,אני מודיע לאמור:
עדכון אגרות

.1

מיום י"ח בחשוון התש"ף ( 16בנובמבר  ,)2019נוסח תקנה 12ג(א) לתקנות הוא כלהלן:
"(א)	 בעד מתן היתר -
( )1לסחר שעניינו ייבוא או ייצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס'  1לאמנה,
ישלם המבקש אגרה בשיעור של  362שקלים חדשים;
( )2לסחר שעניינו ייבוא או ייצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס'  2לאמנה,
ישלם המבקש אגרה בשיעור של  180שקלים חדשים;
( )3לסחר שעניינו ייבוא או ייצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה,
ישלם המבקש אגרה בשיעור של  91שקלים חדשים;
( )4לסחר שאינו ייבוא או ייצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של  906שקלים
חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהיה פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור
השנתי שלו בסחר כאמור ,אינו עולה על סך  7,189שקלים חדשים לשנה;
( )5להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך  274שקלים חדשים לשנה,
ואולם מי שמחזיק בפחות מ– 5חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר,
יהיה פטור מתשלום אגרה כאמור".

כ"ו בחשוון התש"ף ( 24בנובמבר )2019
(חמ -3-524ת)1

שאול גולדשטיין
מנהל הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים
1

ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;2631התשנ"ה ,עמ'  ;356התשע"ט ,עמ' .3263
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