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__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   1

ק"ת התשנ"א, עמ' 610; התשע"ו, עמ' 844   2

תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( )תיקון(, התשע"ו-2016

ולאחר  התשכ"ט-11969,  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, אני מתקינה תקנות אלה: 

בתקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין(, התשנ"ב-21991 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
בכותרת של סימן א' בפרק ד', בסופה יבוא "וערובה לתשלומן" 

אחרי תקנה 117 לתקנות העיקריות יבוא:   2

"ערובה לתשלום 
הוצאות

117א  )א(  שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, 
של  הוצאותיו  כל  לתשלום  ערובה  לתת  תובע  על  לצוות 

נתבע 

אחת  אזרח  ואינו  ישראל  תושב  שאינו  מי  התובע  היה  )ב( 
המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 
הדין  בית  שופט  יורה  התשכ"ט-31969,  האזרחי(,  הדין  )סדר 
לתשלום  ערובה  להפקיד  נתבע,  לבקשת  לתובע,  הרשם  או 
הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה 
להיפרע  יוכל  הנתבע  כי  הראה  שהוא  או  תביעתו  להוכחת 
את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט 
מיוחדים  מטעמים  התובע  את  לפטור  הרשם  או  הדין  בית 

שירשמו   

הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא  )ג( 
הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת 

אם הורשה התובע להפסיקה "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
כ"ג בסיוון התשע"ו )29 ביוני 2016(

)חמ 3-2195(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הרוקחים )חדרי תרופות( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)ג( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-11981, אני 
מתקין תקנות אלה:  

בתוספת לתקנות הרוקחים )חדרי תרופות(, התשנ"א-21991, אחרי "מרום הגליל" יבוא    1
"מרכז שהייה חולות" 

כ' בתמוז התשע"ו )26 ביולי 2016(
)חמ 3-557-ת2(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  

שר הבריאות  

תיקון כותרת סימן 
א' בפרק ד'

הוספת תקנה 117א

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70   1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 345; התשע"ג, עמ' 870   2
ק"ת התשכ"ט, עמ' 470   3

תיקון התוספת
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הודעת התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( )עדכון התוספת 
השלישית(, התשע"ו-2016

תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבנייה  התכנון  לתקנות  19א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
ואגרות(, התש"ל-11970 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2015 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
והם  לתקנות,  השלישית  בתוספת  המפורטים  האגרות  סכומי  עודכנו   ,2014 נובמבר 

מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כמפורט להלן:

חדשים"  שקלים   299 97" יבוא  חדשים"  שקלים   302 06" במקום   ,1 00 8 )1( בפרט 
ובמקום "41 60 שקלים חדשים" יבוא "99 59 שקלים חדשים"; 

)2(                        "סימן ד' - שיעורי אגרות להיתרי בנייה

טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

1  בנייה או שימוש 
חורג, למעט כמפורט 

בפרט 2 ואילך

בנייה חדשה או תוספת בנייה לרבות 
יציע, בנייני עזר, מצללות, שטחי 

שירות, מרפסות, גזוזטראות, קירוי 
משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני 

נופש וספורט לרבות בריכות שחייה, 
בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני 

אירועים, מחסנים ובתי אריזה )אף אם 
הם למטרות חקלאיות(, ושינוי שימוש

40 32 שקלים חדשים 
לכל מ"ר

2  בניית מבנים 
חקלאיים למטרות 

חקלאיות או שימוש 
חורג במבנה לא–חקלאי 

למטרות חקלאיות

מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, 
אורוות, לולים, וכיוצא באלה, למעט 

מחסנים ובתי אריזה

20 1 שקלים חדשים 
לכל מ"ר

11 1 שקלים חדשים חממות ובתי רשת
לכל מ"ר לבנייה עד 

100 מ"ר, בתוספת 55 0 
שקלים חדשים לכל 

מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר

3  עבודות בנייה 
ופיתוח בלא הקמת 

בניין

סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה 
פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן 

חפירה לצורך הקמתם

20 1 שקלים חדשים 
לכל מ"ר

3א  שימוש חורג 
בקרקע או בבניין 

קיים

שינוי שימוש בקרקע או בבניין קיים 
בלא בנייה חדשה או תוספת בנייה

40 32 שקלים חדשים 
לכל מ"ר קרקע או 

שטח בנייה עד 2,000 
מ"ר, בתוספת 21 1 

שקלים חדשים לכל 
מ"ר נוסף מעל 2,000 

מ"ר

ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשע"ה, עמ' 690   1

עדכון אגרות
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

4  בניית מיתקנים 
הנדסיים או מבנים 

לתעשייה כבדה, או 
שימוש חורג במבנים 
או במיתקנים אחרים 

למטרות כאמור

)א( מיתקנים 
הנדסיים ומיתקני 

חקלאות

משאבות, מגדלי 
מים וסילוסים, 

בריכות, בורות, 
מיתקנים ובריכות 

לטיפול בביוב 
ובמים, מכלי דלק 
וגז לרבות תחנות 

שאיבה לטיפול 
בשפכים, מיתקני 

תקשורת פתוחים, 
לרבות מיתקנים 

תת–קרקעיים

60 3 שקלים חדשים 
לכל מ"ק

)ב( מאגרי מים 
וביוב לפי נפח 

המאגר

מאגרי מים וביוב 
בנפח של עד 3 

מיליון מ"ק

12 0 שקלים חדשים 
לכל מ"ק

על כל מ"ק נוסף 
מעל 3 מיליון מ"ק

פטור

)ג( נמלים 
ותעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

שטחי נמל 
וכל מבנה 

תעשייה כבדה 
מקונסטרוקציות

20 1 שקלים חדשים 
לכל מ"ק

)ד( לוחות קולטי 
שמש במיתקן 

פוטו–וולטאי או 
בתחנת כוח סולרית 

בטכנולוגיה פוטו–
 וולטאית או

תרמו–סולרית

מראות או 
משטחים אחרים 

המשמשים לריכוז 
ולניצול אנרגיית 

השמש 

17 1 שקלים חדשים 
לכל מ"ר עד 10,000 
מ"ר, ובתוספת 10 0 

שקלים חדשים לכל 
מ"ר נוסף מעל 10,000 

מ"ר

5  עבודות כרייה 
וחציבה

)א( עבודות חציבה, כרייה, חפירה או 
מילוי וכיוצא באלה, שלא למטרת הקמת 

בניין

20 1 שקלים חדשים 
לכל מ"ק

להטמנה  אתרים  להכשרת  )ב( עבודות 
וטיפול בפסולת יבשה

11 0 שקלים חדשים 
לכל מ"ק
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טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ב'
פירוט סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

6  התקנת כבלים, 
צנרת ותעלות שאינם 

חלק מהבניין ואינם 
משרתים אותו באופן 

ישיר

התקנה של -

)1( צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול 
וניקוז;

)2( צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה;

)3( צנרת עילית; 

)4( כבלים בכל קוטר שהוא;

לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי 
מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים 

וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי 
לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות

20 1 שקלים חדשים 
לכל מ"א

הקמת גדר - למעט גדר חקלאית או גדר 7  הקמת גדר
ביטחון

20 1 שקלים חדשים 
לכל מ"א

פטורהקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית

8  עבודה מצומצמת 
ועבודות אחרות

לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה 
אגרה בסימן זה

97 299 שקלים חדשים

לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן 
זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי 

תקנות עבודה מצומצמת

99 59 שקלים חדשים

9  מבנים הפטורים 
מאגרה

פטור"בתי תפילה

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א )חמ 3-347-ת4(   

שר הפנים   
 

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ו-2016
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-11996 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ו בטבת  כ'  מיום  לתקנות   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2016(, הוא כדלקמן:

")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

לשעת  חדשים  שקלים   234 על  יעלה  שלא  סכום   - בלבד  ייעוץ  )א( לצורך 
ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,168 שקלים חדשים לתיק;

)ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,560 שקלים חדשים;

)ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא 
יעלה על 781 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 

2,227 שקלים חדשים;

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התשע"ד, עמ' 759   1
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)ד( תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים 
פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים 
מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;

בפסקאות  שפורטו  הסכומים  על  נוספים   50% על  תעלה  שלא  )ה( תוספת 
משנה )א( עד )ד( מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי - עוד 

תוספת שלא תעלה על 50%;

שקלים   178 על  יעלה  שלא  הארצי,  הציבורי  הסניגור  באישור  לחוקר,  )3( שכר 
חדשים לשעה;

וכן  קבלות  כנגד  בתיק  לטיפול  הקשורים  ומסמכים  חקירה  חומר  צילום  )4( הוצאות 
בכל  לתיק  חדשים  שקלים   84 על  יעלה  שלא  בסכום  הצהרה,  פי  על  מסמכים  צילום 

ערכאה;

 558 על  יעלה  שלא  בסכום  קלטות,  תמלול  לרבות  מסמכים,  תרגום  )5( הוצאות 
שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה 

על כך, מטעמים מיוחדים;

)6( תרגום עוקב )קונסקוטיבי( - סכום שלא יעלה על 178 שקלים חדשים לשעת עבודה "

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2708-ת4(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2016

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 כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, 
כדלקמן: 

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

כמפורט להלן: 

 1,237  - המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )1( לגבי 
שקלים חדשים;

שקלים   310  - אחר  משפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )2( לגבי 
מפרקליטות  פרקליט  הוא  האישום  כתב  על  החתום  התובע  ואם  חדשים; 

המדינה - 619 שקלים חדשים;

)3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,237 שקלים חדשים;

)4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי - 310 שקלים חדשים "

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2708-ת3(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 68; התשע"ב, עמ' 1283   1
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הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, 
התשע"ו-2016

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)ד( לתקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים 
ציבוריים(, התשנ"ו-11996 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

1    עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח פסקאות )1( עד )3( ו–)4( עד )5א( לתקנה 1)א( 
בתקנות מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, הוא כדלקמן:

בשקלים חדשים

)1( בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

644)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

771)2( מעצר עד תום ההליכים

901)3( אישום בעבירה שהיא חטא 

2,647)4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

1,546)5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

1,158)6( אישום בעבירה אחרת

2,379)7( אישום בעבירה של גרימת מוות

1,615)8( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת -

)1( שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים 
כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור 

במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

490

אחד  בכל  מהותי,  דיון  בה  התקיים  )2( שלא 
ישיבה  לרבות  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור  מהעניינים 

בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

331

)2( בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

962)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

1,606)2( מעצר עד תום ההליכים

3,217)3( משפט פלילי 

)4( ערעור פלילי -

2,973)אא( על פסק הדין

1,487)בב( על גזר הדין בלבד

2,117)5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

שינוי סכומים

__________
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בשקלים חדשים

בפסקת  כאמור  מהעניינים  אחד  בכל  נוספת  )ב( לישיבה 
משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, 

806לכל ישיבה

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,606)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

4,460)אא( על פסק הדין

2,229)בב( על גזר הדין בלבד

2,383)3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

בפסקת  כאמור  מהעניינים  אחד  בכל  נוספת  )ב( לישיבה 
לטיפול  במישרין  הקשור  בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה 

1,286בתיק, לכל ישיבה

)4( תורנות - 

155)א( שעת תורנות בבית משפט

57)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט

או  המשפט  בבית  נוכחות   - "תורנות"  זו,  בפסקה 
מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה 
טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת 
בבקשות  חשודים  ייצוג  המחוזי,  הציבורי  הסניגור 
נדרש  שבהם  תיקים  קבלת  בערובה,  שחרור  או  מעצר 
הציבורי  לסניגור  והעברתם  ציבורי  סניגור  של  מינוי 
הציבורי  הסניגור  שהטיל  אחר  שירות  מתן  המחוזי, 

המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה  

245)4א( ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר

)5( שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או 
במקום אשפוז, לשעה

101

65")5א( שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות )4א( ו–)5(

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2710-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   




