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  תקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-2008

תקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח - 12008 ופסיקה לפיהן
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

התשכ"ט-21969  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   
ולאחר   ,1971  - ]נוסח חדש[, התשל"א  58 לפקודת הראיות  - החוק(, סעיף  )להלן 
39ב  התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור שר האוצר לפי סעיף 
ומשפט של  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור   ,1985  - התקציב, התשמ"ה  יסודות  לחוק 

הכנסת לפי סעיף 1)ב( לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1

"בית דין" - בית דין לעבודה, לרבות רשם, כשאין העניין מחייב אחרת;

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  79ג  בסעיף  כמשמעותו   - "גישור" 
התשמ"ד-31984 )להלן - חוק בתי המשפט(;

"דיון" - שמיעת ראיות בעל-פה או שמיעת טענות הצדדים אם אינם מביאים   
במסגרת  כאמור  טענות  שמיעת  או  ראיות  שמיעת  ולמעט  ראיות, 
)אגרות(,  המשפט  בתי  לתקנות   1 בתקנה  כהגדרתה  קדם-משפט  ישיבת 

התשס"ז-2007;

"לשכת סיוע משפטי" - לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפי חוק הסיוע   
המשפטי, התשל"ב-1972 )להלן - חוק הסיוע המשפטי(, לפעול כלשכת 

סיוע משפטי, הן דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסוים;
ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

ראה חוק בית הדין לעבודה, בפרק 10.15 לעיל.  2
סעיף 79ג לחוק בתי המשפט, מובא ביחד עם חוק בית הדין לעבודה בפרק 10.15 לעיל.  3

הגדרות

)בהערה( 2 מראי מקום 

1 הרישא 

1 הגדרות   .1

2 חובת תשלום אגרה   .2

3 בעלי דין פטורים מאגרה   .3

3 ענינים הפטורים מאגרה   .4

5 החזרת אגרה בבית דין אזורי   .5

6 אגרה בדיון מהיר   .6

6 6א. אגרה בתביעה לעניין הטרדה מינית 

6 פטור מאגרה בערעור   .7

6 קביעת שווי   .8

השלמת אגרה לאחר תיקון תובענה או    .9
7 החזרת הפרש 

7 10. הצמדה למדד 

7 הפרשי הצמדה   .11

8 בקשה לפטור מאגרה )לחסרי יכולת(   .12

9 הפרשי הצמדה בהחזר אגרה   .13

9 דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק   .14

9 ביטול   .15

9 תחילה   .16

9 17. הוראת מעבר 

תוספת ראשונה - תקנות 2)א(, )ב(, ו-)ח(, 5, 6, 
10 9)א( ו- 10 

12 תוספת שניה - תקנה 12)א( 

הפניה: לענין אגרות בתובענות יצוגיות, ראה 
סעיף 44 לחוק בפרק 10.15.9 ובהערה לו.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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