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הודעת הגנת חיית הבר )עדכון סכומים(, התשפ"א-2020

 - )להלן  התשל"ו-11976  הבר,  חיית  להגנת  לתקנות  ו–)ד(  )ג(  8)ב(,  לתקנה  בהתאם 
התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
2020, מיום י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020( השתנו סכומי האגרות הנקובים 

בתקנה 8)א( לתקנות, והם כלהלן: 

אגרה בעד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת לפי תקנה 8)א()1( - 177 שקלים   )1(
חדשים;

אגרה בעד מבחן ציד לפי תקנה 8)א()2( - 304 שקלים חדשים;  )2(

אגרה בעד קבלת רישיון ציד לפי תקנה 8)א()3( - 1,353 שקלים חדשים.  )3(

ל' בתשרי התשפ"א )18 באוקטובר 2020(
)חמ 3-524-ת2(

ל א י ל מ ג ה  ל י ג  
השרה להגנת הסביבה  

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור(, התשפ"א-2020

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

התשפ"א בתשרי  י"ג  מיום  יהיו  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 באוקטובר 2020( כלהלן:         

                                                                                  בשקלים חדשים
בבית משפט שלום -  .1"

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה         797  )1(

מעצר עד תום ההליכים                                     977  )2(

אישום בעבירה שהיא חטא                                     1,127  )3(

אישום בעבירה אחרת                                     1,496  )4(

אישום בעבירה של גרימת מוות                       3,409  )5(

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

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת

משנה )א(, לכל ישיבה                     382

עדכון סכומים

שכר  שיעורי  שינוי 
טרחת סניגורים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשמ"ה, עמ' 998; התש"ף, עמ' 1769.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשע"ט, עמ' 1319.  1
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בבית משפט מחוזי -  .2

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה                    938  )1(

מעצר עד תום ההליכים                                     1,684  )2(

משפט פלילי                                                   3,409  )3(

ערעור פלילי -  )4(

)אא( על פסק הדין                                    1,684

)בב( על גזר הדין בלבד                                    977

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

בבית המשפט העליון -  .3

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

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

ערעור פלילי -  )2(

)אא( על פסק הדין                                   3,058

)בב( על גזר הדין בלבד                                   1,684

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

י"א בתשרי התשפ"א )29 בספטמבר 2020(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט  
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