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תקנות הנוטריונים )שכר שירותים( )תיקון(, התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו–46 לחוק הנוטריונים, התשל"ו- 11976, אני מתקינה 
תקנות אלה:

אחרי תקנה 1 לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-21978, יבוא:  .1

"פטור  מלא או חלקי 
מגביית שכר

לגבות  שלא  רשאי  נוטריון   ,1 בתקנה  האמור  אף  1א. )א( על 
שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים 

אחד מהתנאים האלה:

חסר  הוא  השירות  מבקש  כי  שוכנע  )1( הנוטריון 
אמצעים בין השאר לפי מסמך  המעיד על כך שהומצא 

לו בידי המבקש;

אשר  חוזר,  תושב  או  חדש  לעולה  ניתן  השירות   )2(
העלייה  ממשרד  כך  על  אישור  לנוטריון  המציא 
שטרם  מי   - חדש"  "עולה  זו,  פסקה  לעניין  והקליטה; 

חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

השבות,  חוק  לפי  עולה  תעודת  לו  ניתנה  )א( 
התש"י-31950;

ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה  )ב( 
של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;

ממשרד  חוזר  תושב  מעמד  שקיבל  מי   - חוזר"  "תושב 
העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש 
מתאריך  חודשים   24 חלפו  וטרם  לפחות,  שנים 

קבלת מעמד תושב חוזר כאמור; 

השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת   )3(
אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.

בידיו  שישמור  הנוטריוני  האישור  לעותק  יצרף  )ב( הנוטריון 
את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן )א( )1( או )2(."

כ"ב בכסלו התשע"ז )22 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1413(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הוספת תקנה 1א

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

2 ק"ת התשל"ט, עמ' 196.

3 ס"ח התשי"א, עמ' 159.
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תקנות הנוטריונים )תיקון(, התשע"ז-2017 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו–55 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-11976, אני מתקינה 
תקנה זו:

בתקנה 17)ב( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-21977, במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  .1
")ב( גבה הנוטריון חלק מהשכר המגיע לו בעד האישור או לא גבה שכר כלל, בהתאם 

לתקנה 1א לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים(, התשל"ט-31978, יציין זאת באישור."

כ"ב בכסלו התשע"ז )22 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1413(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-11976, לאחר 
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג-21973 -    .1
)1( לפני פרט 29 יבוא: 

"מומחה במקצועות 
מעבדה קליניים

בעל תעודת מומחה מהרשות המוסמכת במדינה מחוץ  28א. 
השלים  שלפיה  המועצה,  בידי  שהוכרה  לישראל, 

התמחות באותה מדינה שאורכה 4.5 שנים, מהן -

שנה ביוכימיה קלינית )כולל בדיקות אנדוקרינולוגיות,  א. 
אימונולוגיות, וטוקסיקולוגיות(;

שנה במחלקת רפואה פנימית או רפואת ילדים; ב. 

שנה מיקרוביולוגיה קלינית )כולל בדיקות ויראליות,  ג. 
מיקולוגיות ופרזיטולוגיות(;

חצי שנה המטולוגיה )מעבדה( או בנק דם; ד. 

ביוכימיה  המקצועות:  באחד  קליני  מחקר  שנה  ה. 
קלינית או מיקרוביולוגיה קלינית."

הערה: על אף האמור, רשאי המנהל להכיר בתעודת מומחה 
מהרשות המוסמכת במדינה מחוץ לישראל, גם אם השלים 
אם  שנים,  מ–4.5  פחות  האמורה  במדינה  התעודה  בעל 
השלמה  לרבות  שקבעה  ובתנאים  כך  על  ממליצה  המועצה 

של התקופות החסרות ובחינות.

ח' בכסלו התשע"ז )8 בדצמבר 2016(
)חמ 3-222-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תיקון תקנה 17

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

2 ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"ו, עמ' 750.

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

2 ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

3 ק"ת התשל"ט, עמ' 196.

תיקון התוספת
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תקנות שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה( 
)הוראת שעה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69ה לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, 
בהתייעצות עם שרת המשפטים, בהסכמת שר הפנים לפי סעיף 69יא לחוק, ובאישור ועדת 

העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התעסוקה  שירות  לתקנות   3 בתקנה  כאילו  יראו  אלה  תקנות  של  תוקפן  בתקופת   .1
)תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, התשס"ו-22006 -

אחרי תקנת משנה )א2( בא:  )1(

או  במישרין  לקבל,  או  לגבות  רשאית  הסיעוד  בענף  פרטית  ")א3( לשכה 
בעקיפין, בישראל או בחוץ לארץ, כל תשלום מעובד זר שהיא מטפלת בעניינו, 
ובלבד שסך כל התשלומים כאמור, לא יעלה על סכום השווה לתשלום החוזי 

המרבי כאמור בתקנה 2, בניכוי הסכומים שלהלן:

התשלום החוזי;  )1(

סכום שלשכה זרה גבתה או קיבלה מהעובד הזר, העולה על התשלום   )2(
החוזי;

סכום שלשכה פרטית אחרת גבתה או קיבלה, במישרין או בעקיפין,   )3(
מהעובד הזר.";

בתקנת משנה )ב(, אחרי "הסכום המרבי לפי תקנת משנה )א1(" בא "או )א3(, לפי   )2(
העניין"; 

בתקנת משנה )ג(, במקום "על אף האמור בתקנת משנה )א1(" בא "על אף האמור   )3(
בתקנות משנה )א1( ו–)א3(";

אחרי תקנת משנה )ג( בא:  )4(

פרטית  לשכה   ,5 מתקנה  לגרוע  ובלי  )א3(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")ד( על 
בענף הסיעוד לא תגבה ולא תקבל סכום כאמור באותה תקנת משנה אלא אם 
כן ערכה רישום  הכולל את שם העובד, מספר הדרכון, הסכום שהעובד נדרש 
שהובאו  והסכומים  הסכום  תשלום  מקום  בפועל,  לה  ששילם  והסכום  לשלם 

בחשבון לפי פסקאות  )1( עד )3( שבתקנת משנה )א3(."

ותוקפן  התחילה(  יום   - )להלן  פרסומן  מיום  ימים   45 אלה  תקנות  של  תחילתן  )א(   .2
לשנה. 

רשות  מסרה  לאחריו,  או  התחילה  שביום  זר  עובד  לגבי  יחולו  אלה  תקנות  )ב( 
כניסה  אשרת  להוציא  ניתן  יהיה  כי  בארצו  לשגרירות  הודעה  וההגירה  האוכלוסין 

לישראל לגביו. 

ב' בשבט התשע"ז )29 בינואר 2017(
)חמ 3-3521-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר העבודה הרווחה  

והשירותים החברתיים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשס"ד, עמ' 552; התש"ע, עמ' 498.  1

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ג, עמ' 742.

הוראת שעה

תחילה, תחולה 
ותוקף
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת   .1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 

דירת מגורים במתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן - המתחם(.

תוקפו של צו זה עד יום כ"ד בתמוז התש"ף )16 ביוני 2020(, זולת אם בוטלה ההכרזה2,   .2
על המתחם לעיבוי הבנייה  קודם לכן.

תוספת
)סעיף 1(

גוש 11194, חלקות 238, 253, 255, 258, 262, 263 וגוש 11196 חלקות  5 עד 16 במתחם 
חביבה רייך בחיפה.

ח' בתשרי התשע"ו )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה מס' 2(, 
התשע"ז-2017

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת   .1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 

דירת מגורים, במתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן - המתחם(.

בוטלה  אם  זולת   ,)2019 בנובמבר   11( התש"ף  בחשוון  י"ג  יום  עד  זה  צו  של  תוקפו   .2
ההכרזה2, על המתחם לפינוי לשם בינוי קודם לכן.

תוספת
)סעיף 1(

גוש 10751 חלקות 13 עד 19 ו–51 במתחם המלך אמציה בחיפה.

ח' בתשרי התשע"ו )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 862.

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2 ק"ת התשע"ו, עמ' 862.

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף
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צו התכנון והבנייה )פטור מהיטל השבחה( )הוראת שעה מס' 3(, 
התשע"ז-2017

והבנייה,  התכנון  לחוק  השלישית  בתוספת  19)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשכ"ה-11965, ובהסכמת עיריית חיפה, אנו מצווים לאמור: 

בתקופת תוקפו של צו זה לא תחול חובת תשלום היטל השבחה בשל בנייה של דירת   .1
מגורים על מקרקעין שהיה קיים עליהם מבנה ערב תחילתו של צו זה, או הרחבה של 

דירת מגורים במתחם המתואר בתוספת לצו זה )להלן - המתחם(.

בוטלה  אם  זולת   ,)2021 בדצמבר   14( התשפ"ב  בטבת  י'  יום  עד  זה  צו  של  תוקפו   .2
ההכרזה2, על המתחם לעיבוי הבנייה קודם לכן.

תוספת
)סעיף 1(

 גוש 11566, חלקות 259 עד 261 וגוש 11567, חלקות 593 עד 600, 610, 618 עד 624, 628,
637 עד 640, במתחם מח"ל בחיפה.

ח' בתשרי התשע"ו )10 באוקטובר 2016(
)חמ 3-3634(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ט נ ל ג ב  א ו י
שר הבינוי והשיכון

הודעת הסמים המסוכנים )תיקון התוספת הראשונה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-11973 
)להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:

בתוספת הראשונה לפקודה - 1.

)1( בסימן ב' לחלק א' - 

)א( אחרי פרט 1א1 יבוא:

"1ב. 1 -פרופיוניל די-אתילאמיד של 
החומצה הליזרגית

 1-propionyl-lysergic acid
diethylamide

 ידוע גם בשם: 1פי-אל אס די, 1פי-
אל איי די;

"Syn: 1P-LSD, 1P-LAD

יבוא  "indole-3-carboxylix acid" במקום  4י,   )ב( בפרט 
;"indole-3-carboxylic acid"

)ג( אחרי פרט 4י1 יבוא:

"4י2. אינדזול 3 חומצה קרבוקסילית 
קווינוליניל אסטר

 Indazole-3-carboxylic acid
quinolinyl ester

Indazole-3-carboxylate";4י3. אינדזול-3 -קרבוקסילט

פטור מהיטל 
השבחה

תוקף

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

2 ק"ת התשע"ז, עמ' 206.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ה, עמ' 1867.  1

תיקון התוספת 
הראשונה
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)ד( בפרט 6, במקום "ידוע גם בשם דמט  synonymum: DMT"  יבוא: 

"לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות 
של חומר זה, ידוע גם בשם: די אם טי

;"Syn: DMT

)ה( בפרט 11ב, בסופו יבוא "לרבות נגזרותיו המבניות";

נגזרותיו  "לרבות  יבוא  "ᾳ-פירולידינופנטיופנון"  אחרי  11ז,  )ו( בפרט 
המבניות";

)ז( בפרט 11ח, אחרי "אלפא פירולידינו פנטיוטיופנון" יבוא "לרבות נגזרותיו 
המבניות";

)ח( אחרי פרט 11ט יבוא: 

Methoxyphenidine"11י. מתוקסיפנידין

1- ]1-)N-methoxyphenyl(-2-phenylethyl1[piperidine )N=2,3,4(

,Syn: Methoxyphenidineידוע גם בשם:

2-MeO-diphenidine 2-MEO, MXP

11Diphenidineיא. דיפנידין

;"1- )1,2-diphenylethyl(piperidine

)2( בסימן ב' לחלק ב' - 

חומר  של  המבניות  והנגזרות  האיזומרים  "לרבות  יבוא  בסופו   ,4 )א( בפרט 
זה"; 

)ב( בפרט 5, בסופו יבוא "לרבות נגזרותיו המבניות";

)ג( אחרי פרט 6ו יבוא:

fluoro-phenmetrazine-3"6ז. 3-פלואורו-פנמטראזין

2- )3-fluorophenyl(-3-methylmorpholine(

ידוע גם בשם:

Syn: PAL-593, 3-FPM, 3F-Phenmetrazine

Nabilone 6ח. נבילון

)6aR,10aR(-rel-1-Hydroxy-6,6-dimethyl-3-)2-methyl-2-
."octanyl(-6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-9H-benzo]c[chromen-9-one

ג' בשבט התשע"ז )30 בינואר 2017(
)חמ 3-661-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  
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הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-11996 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2017(, הוא כדלקמן:

")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

לשעת  חדשים  שקלים   233 על  יעלה  שלא  סכום   - בלבד  ייעוץ  )א( לצורך 
ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,164 שקלים חדשים לתיק;

)ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,555 שקלים חדשים;

)ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא 
יעלה על 779 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 

2,220 שקלים חדשים;

)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   177 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;

 556 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;

לשעת  חדשים  שקלים   177 על   יעלה  שלא  סכום   - )קונסקוטיבי(  עוקב  )6( תרגום 
עבודה."

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-2708-ת4(

    
ר ו מ ל פ י  מ א  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התשע"ו, עמ' 1717.  1
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הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג(, התשע"ז-2017

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

1.  עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, 
כדלקמן: 

1. נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי 
מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, למעט מי שהיה קטין בעת מינוי הסניגור, יהיה חייב 

בתשלום סכום כמפורט להלן: 

 1,233  - המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )1( לגבי 
שקלים חדשים;

שקלים   309  - אחר  משפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )2( לגבי 
מפרקליטות  פרקליט  הוא  האישום  כתב  על  החתום  התובע  ואם  חדשים; 

המדינה - 617 שקלים חדשים;

)3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,233 שקלים חדשים;

)4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי - 309 שקלים חדשים."

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-2708-ת3(

    
ר ו מ ל פ י  מ א  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים  
__________

ק"ת התשע"ב, עמ' 66; התשע"ו, עמ' 1188 ועמ' 1718.  1

הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התשע"ז-2017

  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 ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, הוא כדלקמן:

בשקלים חדשים

")1( בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

642)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

769)2( מעצר עד תום ההליכים

898)3( אישום בעבירה שהיא חטא 

2,639)4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

1,541)5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

1,155)6( אישום בעבירה אחרת

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 981; התשנ"ח, עמ' 326; התשנ"ט, עמ' 70; התשע"ו, עמ' 1719.  1
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בשקלים חדשים

2,372)7( אישום בעבירה של גרימת מוות

1,610)8( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

)ב( לישיבה נוספת -

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

הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

489

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

בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

330

)2( בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

959)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

1,601)2( מעצר עד תום ההליכים

3,207)3( משפט פלילי 

)4( ערעור פלילי -

2,964)אא( על פסק הדין

1,483)בב( על גזר הדין בלבד

2,111)5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

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

804בתיק, לכל ישיבה

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,601)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

4,447)אא( על פסק הדין

2,222)בב( על גזר הדין בלבד

2,376)3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

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

1,282בתיק, לכל ישיבה

)4( תורנות - 

155)א( שעת תורנות בבית משפט

57)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט
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בשקלים חדשים

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

אינו כלול בתקנות אלה. 

244)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"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-2710-ת2(

    
ר ו מ ל פ י  מ א  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח-11998 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, הוא   .1
כמפורט להלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

1. בקשה לרישום -
)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, 

866לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

866לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
לחוק   2 סעיף  לפי  עמותה  לרישום  בקשה  הגשת  )ג( בעד 
או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, 
תצהיר  לבקשה  מצורף  כאשר  לחוק,   60 סעיף  לפי 
חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי 

התמלאו כל התנאים האלה:
)1( התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 

300,000 שקלים חדשים;

שינוי סכומים

1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"ג, עמ' 605; התשע"ו, עמ' 626.
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האגרה בשקלים חדשים
)2( העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות 
ניהול,  דמי  או  תרומות  גביית  דמי  משכורת, 
ביצוע  לצורך  מקצוע  לבעל  המשולם  לשכר  פרט 

433הפעולות הנדרשות על פי הדין
2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,299)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

1,587אותה שנה

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

של  סך  על  עולה  איננו  השנתי  שתקציבה  )ד( )1( עמותה 
300,000 שקלים חדשים;

שהיא  צורה  בכל  שכר  משלמת  שאיננה  )2( עמותה 
לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול 
ניהול  לצורך  מקצוע  לבעל  המשולם  לשכר  פרט 
השנתי  הכספי  הדוח  והגשת  העמותה  חשבונות 
וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין;

)3( כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו 
פטורתצהיר לאימות עובדות אלה

2א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד2 לחוק, לכל עמותה 
מתמזגת

866

3. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

בהתאם  שהוגשו  במסמכים  או  העמותה  בתיק  )א( עיון 
30לסעיף 39)ב( לחוק, לגבי כל עמותה

)ב( )נמחקה(

2)ג( הדפסה, לכל עמוד

בדואר
בלשכת 

הרשם

4247)ג1( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק

לכל תקליטור )CD( נוסף )אם נדרש יותר מאחד כדי 
להכיל את כל תיק העמותה(

2126

)ד( מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק 
4העמותות, לגבי כל עמוד

)ה( )נמחקה(

4".)ו( אישור צילום המצוי בתיק העמותה, לכל עמוד

ה' בטבת התשע"ז )3 בינואר 2017(
)חמ 3-1389-ת2( 

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

 




