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צו הכניסה לישראל )מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים 
הומניטריים מיוחדים(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()4( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:

המכסה השנתית המרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים לפי    1
סעיף 3)א()ב1()1( לחוק, לשנת 2015 בלבד, היא 1,200 

כ"ו בשבט התשע"ה )15 בפברואר 2015(
)חמ 3-4271(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר הפנים  

 כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות(
)הוראת שעה(, התשע"ה-2015

 - )להלן  התשכ"א-11961  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
החוק(, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

התמחות(,  על  ופיקוח  מתמחים  )רישום  הדין  עורכי  לשכת  בכללי  האמור  אף  על    1
התשכ"ב-21962, יראו כאילו -    

)1( בסעיף 1א - 

בסעיף קטן )א(, אחרי ההגדרה  "מוסד מוכר" נאמר: )א( 

""המועד הראשון לקבלה להתמחות" - עשרים וחמישה בחודש מרס של 
מוכר,  במוסד  להתמחות  המועמד  של  השלישית  הלימודים  שנת 

בשעה 8:00;";

)ב( במקום סעיף קטן )ג( נאמר: 

")ג( קבלת מועמד להתמחות אצל מאמן תיעשה לפי הוראות אלה: 

)1( מאמן לא יקבל מועמד להתמחות אם לא קיים עמו ריאיון;

או  בכתב  פה,  בעל  עמו,  יסכם  ולא  למועמד  יודיע  לא  )2( מאמן 
בכל דרך אחרת, על קבלתו להתמחות לפני המועד הראשון לקבלה 
ממועמד  חיובית  תשובה  המאמן  יקבל  לא  זה  בכלל  להתמחות; 
ומועמד לא ייתן תשובה חיובית כאמור לפני המועד הראשון לקבלה 

להתמחות; 

)3( מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 
שבתוספת והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה 
ויחזירנו למאמן )להלן - סיכום על התמחות(, אך זאת לא לפני המועד 

הראשון לקבלה להתמחות "

קביעת מכסה 
שנתית מרבית

הוראת שעה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 178   1

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1956; התשע"ד, עמ' 953   2

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 757   1
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בתוספת -   )2(

)א( בטופס 2, לצד ")חתימת המאמן העתידי/מי מטעמו(" נאמר "                        ";
                                                                                                   תאריך

)ב( בטופס 3, אחרי "שנשלחה" נאמר "ביום                      " 

כללים אלה יחולו רק לגבי תקופת הריאיונות בשנת 2015 שמתחילה ביום כ"ד באדר    2
התשע"ה )15 במרס 2015(  

ז' באדר התשע"ה )26 בפברואר 2015(
)חמ 3-1568(

י ק צ ר מ - ר ר פ מ ל ק ה  ו ח  
יושבת ראש המועצה הארצית  

של לשכת עורכי הדין  
        נתאשר  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
 ראש הממשלה

 וממלא מקום שר המשפטים

הודעת הגנת הפרטיות )אגרות(, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ג( לתקנות הגנת הפרטיות )אגרות(, התשס"א-12000 )להלן 

- התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח תקנות 2 ו–3 לתקנות, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(,    1
הוא כדלקמן:

בעד רישום מאגר מידע בפנקס יגבה הרשם אגרה בסכום של 2 "אגרת רישום
265 שקלים חדשים "

ל' בשבט התשע"ה )19 בפברואר 2015(
)חמ 3-3041-ת2(

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, 
התשע"ה-2015

לייצוג(  זכאים  של  תשלום  )חובת  הציבורית  הסניגוריה  לתקנות   7 לתקנה    בהתאם 
)הוראת שעה(, התשע"ב-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1   עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, 
כדלקמן: 

תשלום של זכאים 
לייצוג הסניגוריה 

הציבורית

הציבורי  ושהסניגור  לייצוג  זכאי  שנמצא  מערער,  או  נאשם     1
בתקופת  לייצגו,  ציבורי  סניגור  לו  מינה  הארצי  או  המחוזי 
כמפורט  סכום  בתשלום  חייב  יהיה  אלה,  תקנות  של  תוקפן 

להלן:

שינוי סכומים

תחולה

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 162; התשע"ב, עמ' 499   1

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 66; התשע"ד, עמ' 1090   1

שינוי סכומים
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לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )1( לגבי 
המשפט המחוזי - 1,246 שקלים חדשים;

לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )2( לגבי 
התובע  ואם  חדשים;  שקלים   312  - אחר  משפט 
מפרקליטות  פרקליט  הוא  האישום  כתב  על  החתום 

המדינה - 623 שקלים חדשים;

)3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון 
- 1,246 שקלים חדשים;

)4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי 
- 312 שקלים חדשים "

כ' בשבט התשע"ה )9 בפברואר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2708-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת רישום שמות עסק, התשע"ה-2015
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום שמות עסק, 11935 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

התשע"ה בטבת  י'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2015(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

264עם הגשת בקשה לרישום שם עסק)1(

264עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום)2(

129בעד כל תעודת רישום)3(

47בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם)4(

הודעה )5( של  או  רישום  תעודת  של  קטע  או  העתק  אישור  בעד 
רשומה, לכל עמוד

2

1צילום, לכל עמוד)6(

2" אישור צילום, לכל עמוד)7(

כ' בשבט התשע"ה )9 בפברואר 2015(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1387(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   
__________

ע"ר 1935, תוס' 2, עמ' 640; ק"ת התשע"ד, עמ' 482   1

שינוי סכומים




