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תקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים( )תיקון(, 
התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14)ב( ו–23 לחוק הסניגוריה, התשנ"ו-11995, בהסכמת שר 
האוצר, לאחר התייעצות עם לשכת עורכי הדין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

התשנ"ו-21996,  ציבוריים(,  לסניגורים  טרחה  )שכר  הציבורית  הסניגוריה  בתקנות   .1
בתקנה 3א, אחרי פסקה )4( יבוא:

")5( טיפול בתלונה למחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים."

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2710-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ח-2018

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

התשע"ח בטבת  י"ד  מיום  לתקנות   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2018(, 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 1,167 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;

)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;

שינוי סכומים

תיקון תקנה 3א

ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשס"ה, עמ' 422.  1

2  ק"ת התשנ"ו, עמ' 981.

ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התשע"ז, עמ' 686.  1
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 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;

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

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2708-ת4(

    
ר ו מ ל פ י  מ א  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים  

הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג(, התשע"ח-2018

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 י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, 
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: 

 1,235  - המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )1( לגבי 
שקלים חדשים;

שקלים   450  - אחר  משפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )2( לגבי 
מפרקליטות  פרקליט  הוא  האישום  כתב  על  החתום  התובע  ואם  חדשים; 

המדינה - 618 שקלים חדשים;

)3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,235 שקלים חדשים;

)4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי - 450 שקלים חדשים."

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 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' 1718; התשע"ז, עמ' 687.  1

הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התשע"ח-2018

  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 י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא כדלקמן:

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשנ"ו, עמ' 981; התשס"ב, עמ' 151; התשע"ז, עמ' 687.  1
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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 
בעניין  ישיבה  לרבות  )א(,  משנה  בפסקת  כאמור 

הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

490

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

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

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

806בתיק, לכל ישיבה

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

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

)2( ערעור פלילי -
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בשקלים חדשים

4,460)אא( על פסק הדין

2,229)בב( על גזר הדין בלבד

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

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

1,286"בתיק, לכל ישיבה

")4( תורנות - 

155)א( שעת תורנות בבית משפט

57)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט

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. 

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(

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2710-ת2(

    
ר ו מ ל פ י  מ א  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ח-2018

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

עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(,   .1
הוא כמפורט להלן:

שינוי סכומים

1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"ח, עמ' 32.
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"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

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

750לא כולל דמי פרסום ברשומות
כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 

750לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות
2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,303)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס
סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 

1,592אותה 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

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

750

4. אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

33)א( עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה

בדואר
בלשכת 

הרשם

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

)ג( קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל 
מסמך -

שינוי  תעודת  או  עמותה  של  התאגדות  )1( תעודת 
שם של עמותה

10

25".)2( מסמך אחר

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1389-ת2( 

ר ו מ ל פ י  מ א  
המנהלת הכללית של משרד המשפטים  
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הודעת החברות )אגרות(, התשע"ח-2018

 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר   .1
2018(, כדלקמן:

"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,614רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור1.

מקוונת  בקשה  הגשת  של  בדרך  כאמור  חברה  רישום 
רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  לתקנות  16ב  תקנה  לפי 

וטפסים(, התש"ס-1999

2,150

750הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2.

33בתיק החברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה

10בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה

בדואר
בלשכת רשם 

החברות

קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק, למעט 3.
חברה לתועלת הציבור

6368

לתועלת  חברה  תיק  של  צרוב   )CD( תקליטור  קבלת 
הציבור סרוק

4247

או  שם  שינוי  או  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
תעודה כאמור משוחזרת

10

קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל 3א.
מסמך -

25

)נמחק(4.

)נמחק(5.

)נמחק(6.

)נמחק(7.

הגשת הצעת מיזוג, לכול חברה מתמזגת, למעט חברה 8.
לתועלת הציבור

2,614
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י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-1088-ת2(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

שינוי סכומים

1 ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"ח, עמ' 325.
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הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, 
התשע"ח-2018

בהתאם לתקנה 8)א( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת 
כספי חסוי(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 4)א( לתקנות, והוא מיום י"ד   .1
בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, 1,000,000 שקלים חדשים.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(
)חמ 3-2821-ת2(

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

תיקוני טעויות

בתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת ציבורית של מפ"א( )הוראת שעה(,   .1
התשע"ז-2017, שפורסמו בקובץ התקנות 7821, התשע"ז, עמ' 1168 -

בכותרת התקנות, במקום "ברשת ציבורית" צריך להיות "ברשת בזק ציבורית";  )1(

)2(  בתקנה 1)4()ב(, בכותרות הטבלה המובאת בה, במקום "בשנת 2016" צריך להיות 
"בשנת 2017" ובמקום "בשנת 2017" צריך להיות "בשנת 2018". 

)חמ 3-4928-ת1(

של  והאיכות  הטיב  הרמה,  בעניין  והוראות  מידה  )אמות  וביוב  מים  תאגידי  בכללי   .2
בק"ת  שפורסמו  התשע"ח-2017,  )תיקון(,  לצרכניה(  לתת  חברה  שעל  השירותים 
7912, התשע"ח, עמ' 621, בסעיף 2)10(, פסקאות המשנה המסומנות )א( ו–)ב(, צריכות 

להימחק.

)חמ 3-4120(

עדכון סכומים

ק"ת התש"ס, עמ' 609; התשע"ו, עמ' 740; התשע"ז, עמ' 888.  1




