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תקנות בית הדין לעבודה )אגרות( )תיקון(, התשע"ד-2014

לאחר  התשכ"ט-11969,  לעבודה,  הדין  בית  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקציב,  יסודות  לחוק  39ב  סעיף  לפי  האוצר  שר  באישור  הכלכלה,  שר  עם  התייעצות 
התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 1 לחוק–יסוד: 

משק המדינה3, אני מתקינה תקנות אלה:

אחרי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה )אגרות(, התשס"ח-42008, יבוא:   1

"אגרה בתביעה 
לעניין הטרדה מינית

6א  בתביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-51998, 
תשולם אגרה לפי פרט 8 שבתוספת הראשונה "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014( 

)חמ 3-813-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83 ו–109 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-11984 
)להלן - החוק(, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, 

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנה 4 לתקנות בתי המשפט )אגרות(, התשס"ז-32007 )להלן - התקנות העיקריות(,    1
במקום "בתוספת הראשונה" יבוא "בתוספת" 

בתקנה 5 לתקנות העיקריות  -   2
כאמור  "למעט  יבוא  לחוק"   77 בסעיף  "כמשמעותה  אחרי  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

בתקנה 5א";

בתקנת משנה )ב()1(, במקום "שבתוספת הראשונה" יבוא "שבתוספת"   )2(

אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא   3

 "אגרה בתביעה
בשל עבירות מין

לפי  מין  בעבירות  בפלילים  להרשעה  הנגררת  5א  בתביעה 
סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין או בתביעה שהגיש הנפגע 
נגד מי שביצע מעשה המהווה עבירת מין בשל עבירות מין 
חוק  לפי  בתביעה  או  האמור  ה'  סימן  לפי  כלפיו  שנעברו 
למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-41998, תשולם אגרה לפי 

פרט 2א או 9א שבתוספת, לפי העניין "

הוספת תקנה 6א

תחילה

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2

ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשמ"ב, עמ' 170   3
ק"ת התשס"ח, עמ' 1294   4

ס"ח התשנ"ח, עמ' 166   5

תיקון תקנה 5

הוספת תקנה 5א

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130   2
ק"ת התשס"ז, עמ' 720   3
ס"ח התשנ"ח, עמ' 166   4
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בתוספת לתקנות העיקריות -   4
אחרי פרט 2 יבוא:   )1(

אגרה בשקלים חדשים

500";"2א  תביעה לפי תקנה 5א 

אחרי פרט 9 יבוא:  )2(

אגרה בשקלים חדשים

900" "9א  תביעה לפי תקנה 5א 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    5
י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014( 

)חמ 3-87-ת1(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

צו התכנון והבנייה )פרדס חנה-כרכור(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  עם  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  עם  התייעצות  ולאחר 

ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

השטח שבתחום מחוז חיפה ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי    1
פרדס חנה-כרכור )להלן - מרחב התכנון המקומי( 

בקנה  הערוך  בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  המקומי  התכנון  מרחב  של  גבולותיו    2
מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014( 

עותקים  של  התשריט  האמור בסעיף  2 מופקדים  במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     3
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה פרדס חנה-כרכור, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים  

האמורים פתוחים לקהל 

תחילתו  של  צו זה ביום פרסומו    4
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    5
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

א' באדר ב' התשע"ד  )3 במרס 2014(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

גבולות מרחב 
התכנון המקומי

עותקים

תחילה

הוראות מעבר

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

תיקון התוספת

תחילה



קובץ התקנות 7350, ד' באדר ב' התשע"ד, 2014 3 6  758

צו התכנון והבנייה )השומרון( )תיקון מס' 2(, התשע"ד-2014

)להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–16   13 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
- החוק(, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון מקומי השומרון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
)השומרון(, התשע"ד-22013, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך 

בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום א' באדר ב' התשע"ד )3 במרס 2014( 

עותקים  של  התשריט  האמור בסעיף 1 מופקדים  במשרד הפנים בירושלים, במשרדי     2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה השומרון, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים  האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של  צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות 
הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" 

- לרבות ועדה מוועדותיה 

א' באדר ב' התשע"ד  )3 במרס 2014(
)חמ 3-1113(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר הפנים   

הודעת מס ערך מוסף )תיאום ועדכון סכומים(, התשע"ד-2014

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 23)ו( לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-11976 )להלן - תקנות 
מס ערך מוסף(, אני מודיע לאמור:

כ"ט  מיום  מוסף,  ערך  מס  לתקנות  23)ג(  בתקנה  הנקוב  הסכום  המדד,  עליית  עקב    1
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא "18,787 שקלים חדשים", במקום "18,566 שקלים 

חדשים" 

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
)חמ 3-518-ת3(

ד י פ ל ר  י א     י

__________             שר האוצר
ק"ת התשל"ו, עמ' 1590; התשע"ג, עמ' 1551   1

הודעת מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( )תיאום סכום(, התשע"ד-2014

פנקסי  )ניהול  מוסף  ערך  מס  לתקנות   7 שבתקנה  להוראות  9א)ג(  לסעיף  בהתאם 
חשבונות(, התשל"ו-11976 )להלן - ההוראות(, אני מודיע לאמור:

__________
1 ק"ת התשל"ו, עמ' 1599; התשע"ג, עמ' 805 

 קביעת מרחב
תכנון מקומי

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיאום סכומים

__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 8   2
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,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  הוא  להוראות  9א)ג()1(  בסעיף  הסכום    1 
268 שקלים חדשים 

ט"ז באדר א' התשע"ד )16 בפברואר 2014(
ד י פ ל ר  י א י )חמ 3-26-ת2(  

                                                                                   שר האוצר

הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ד-2014
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-11996 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

התשע"ד בטבת  כ"ט  מיום  לתקנות   )6( עד   )2(7 תקנה  נוסח  במדד,  השינוי  עקב    1 
)1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:

לשעת  חדשים  שקלים   236 על  יעלה  שלא  סכום   - בלבד  ייעוץ  )א( לצורך 
ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,180 שקלים חדשים לתיק;

)ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,576 שקלים חדשים;

)ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא 
יעלה על 789 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 

2,249 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   180 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   85 על  יעלה  שלא  בסכום  הצהרה,  פי  על  מסמכים  צילום 

ערכאה;

 564 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 180 שקלים חדשים לשעת עבודה "

י"ג באדר א' התשע"ד )13 בפברואר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2708(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

תיאום סיכום

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשע"ג, עמ' 595   1
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הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

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"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, 
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: 

 1,250  - המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )1( לגבי 
שקלים חדשים;

שקלים   313  - אחר  משפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  )2( לגבי 
מפרקליטות  פרקליט  הוא  האישום  כתב  על  החתום  התובע  ואם  חדשים; 

המדינה - 625 שקלים חדשים;

)3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,250 שקלים חדשים;

)4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי - 313 שקלים חדשים "

י"ג באדר א' התשע"ד )13 בפברואר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2708(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, 
התשע"ד-2014

  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"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, הוא כדלקמן:

בשקלים חדשים

)1( בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

650)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

779)2( מעצר עד תום ההליכים

910)3( אישום בעבירה שהיא חטא 

2,673)4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר

1,561)5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר

שינוי סכומים

שינוי סכומים

__________
ק"ת התשע"ב, עמ' 66; התשע"ג, עמ' 596   1

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 981; התשס"ב, עמ' 62; התשע"ג, עמ' 597   1
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בשקלים חדשים

1,170)6( אישום בעבירה אחרת

2,403)7( אישום בעבירה של גרימת מוות

1,631)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

495

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

בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה

334

)2( בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

972)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

1,622)2( מעצר עד תום ההליכים

3,249)3( משפט פלילי 

)4( ערעור פלילי -

3,003)אא( על פסק הדין

1,502)בב( על גזר הדין בלבד

2,138)5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

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

814לכל ישיבה

)3( בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,622)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

4,505)אא( על פסק הדין

2,251)בב( על גזר הדין בלבד

2,407)3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו

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

1,299בתיק, לכל ישיבה

)4( תורנות - 

157)א( שעת תורנות בבית משפט

58)ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט
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בשקלים חדשים

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 

247)4א( ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר

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

102

66")5א( שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות )4א( ו–)5(

י"ג באדר א' התשע"ד )13 בפברואר 2014(
ר ו מ ל פ י  מ א )חמ 3-2710(  

המנהלת הכללית של משרד המשפטים   

הודעת המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשע"ד-2014

דירות(,  רוכשי  של  השקעות  )הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  4ו)ג(  לסעיף    בהתאם 
התשל"ה-11974 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

המדד  לעומת   ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  ביום  הידוע  המדד  שינוי  עקב    1
הנקובים הסכומים  יעודכנו   ,)2008 באוקטובר   6( התשס"ט  בתשרי  ז'  ביום   הידוע 

בסעיף 4ב)א( לחוק כמפורט להלן:

סכום העיצום הכספי המעודכן בשקלים חדשיםבפסקה

)1(28,020 

)2(56,020 

)3(56,020

)4(224,100  

)5(448,190  

כ"ז באדר א' התשע"ד )27 בפברואר 2014(
)חמ 3-3874(

ן י י ט ש נ י ב ו ר ה  ש מ   
הממונה לפי סעיף 3ד לחוק   

עדכון סכומים

__________
ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשס"ח, עמ' 418; ; התשע"ג, עמ' 641   1




