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צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי פסקה )2(, בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, 
התשמ"א-11981, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי התשמ"ו-21986,  ציבוריים(,  גופים  )קביעת  הפרטיות  הגנת  לצו   1 בסעיף   .1 
פסקה )16( יבוא:

טור א'
הגוף

טור ב'
סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

")17( קרן פנסיה כהגדרתה בחוק 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 

)קופות גמל(, התשס"ה-32005 

קצבה  קבלת  להמשך  זכאות  בדיקת  לצורך 
לגבי מקבל קצבה מקרן הפנסיה - אם מקבל 
הקצבה שוהה מחוץ לישראל למשך תקופה 
לפי  חודשים,  שישה  על  העולה  רצופה 
הנתונים שבידי רשות האוכלוסין וההגירה."

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-1480-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון מס' 2(, התשע״ט-2018

בתוקף סמכותי לפי פסקה )2( בהגדרה ״גוף ציבורי״ שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, 
התשמ״א-11981, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

בצו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים(, התשמ״ו-21986, בסעיף 1 -  .1
)1(  לפני פסקה )13( בטור ב' תבוא הכותרת:

״סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה״;

בפסקה )13(, האמור בטור ב׳ יסומן "א" ואחריו יבוא:  )2(

״ב. לגבי נבדק בבדיקת התאמה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מרשם תורמי מוח 
)קביעת  הפרטיות  הגנת  צו  של  תחילתו  במועד  אשר  התשע״א-32011,  עצם, 
גופים ציבוריים( )תיקון מס' 2(, התשע"ט-32019, נכלל במרשם תורמי מוח עצם 
לפי חוק מרשם תורמי מוח עצם, לצורך איתורו של נבדק כאמור אשר נמצאה 
התאמה בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם, ולאחר שהגוף המנוי בטור א׳ 
לפסקה זו לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות הפרטים שבידיו ובאמצעים 
לרגישותו,  לב  בשים  המידע  בקבלת  הצורך  את  שבחן  ולאחר  אחרים  סבירים 

והכול, אם הנבדק לא הודיע על התנגדותו למסירת המידע -

מספר טלפון;  )1(

לאחר שהגוף המנוי בטור א׳ לפסקה זו לא הצליח לאתר את הנבדק   )2(
פרטי  שם   - הנבדק  של  טלפון  מספר  לרבות  שבידיו,  הפרטים  באמצעות 

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשמ"ה, עמ' 52.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 466; התשע"ט, עמ' 3138.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 3138.  3

תיקון סעיף 1

ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשמ"ה, עמ' 52.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 466; התשע"ז, עמ' 1148.  2

תיקון סעיף 1
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של הוריו, אחיו או ילדיו הבגירים של הנבדק, ומספר הטלפון של הקרוב 
האמור, בלא ציון קרבת המשפחה, ובלבד שלא יימסרו פרטיהם של יותר 
מ–5 קרובי משפחה כאמור; מורשי הגישה לעניין המידע האמור בפסקת 

משנה זו יהיו מנהל מרשם תורמי מוח עצם או סגנו, בלבד."

מועד תחילתו של צו זה 3 חודשים מיום פרסומו.  .2
ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(

)חמ 3-1480-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 3(, 
התשע"ט-2019

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4)א( לתקנות הם מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט  .1 
)1 באפריל 2019(, כלהלן:

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

797)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

977)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,127)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,496)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,409)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,526)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
382משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

938)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,684)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,409)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,684)אא( על פסק הדין                          

977)בב( על גזר הדין בלבד                          

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים

תחילה

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשמ"ה, עמ' 998; התשע"ט, עמ' 1841.  1
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בשקלים חדשים

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
797משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,684)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,058)אא( על פסק הדין                          

1,684)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,356".משנה )א(, לכל ישיבה

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט   

תיקון טעות

בקובץ  שפורסמה  התשע"ט-2019,   ,)8 )מס'  )שינוי(  רשמי(  )תקן  התקנים  באכרזת 
התקנות 8202, התשע"ט, עמ' 3108, בכותרת האכרזה, במקום ")מס' 8(" צריך להיות ")מס' 9(".

)חמ 3-95-ת1(

תיקון טעות

,)4 מס'  )תיקון  טרור(  ארגון  הוא  אדם  בני  שחבר  )הכרזה  בטרור  המאבק   בצו 
התשע"ט-2019 )להלן - הצו המתקן( שפורסם בקובץ התקנות 8199, התשע"ט, עמ' 3088, 
בפרטים 6 עד 8 לתוספת הראשונה לצו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון 
טרור(, התשע"ח-2018, כנוסחם בפסקה )2( לסעיף 1 בצו המתקן, בכל מקום, אחרי "י' באדר 

ב'" יבוא "התשע"ט".

)חמ 3-5413(
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