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צו המידע הפלילי ותקנת השבים )דחיית יום התחילה(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 58)א( לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-12019 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

יום התחילה כאמור בסעיף 58)א( לחוק נדחה בזה ליום י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי  1ב 
2022(ב

ה' בשבט התשפ"ב )7 בינואר 2022(
)חמ 3-6322(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר המשפטים

לב – ר ב ר  מ ע
השר לביטחון הפנים

הודעת הסיוע המשפטי, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי תקנה 11א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-11973 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  1ב 
נובמבר 2020, נוסח תקנות 1א ו–3א)א(, התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו–2 של התוספת 

השנייה לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן:

3 1אב"אגרת השתתפות בתקנה  כאמור  בחיוב,  בעניינו  החליט  הלשכה  שראש  מי 
)להלן - המבקש(, ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

מחצית  על  עולה  אינה  שהכנסתו  )1( מבקש 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

69

)2( מבקש שהכנסתו עולה על מחצית 
הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי 

"139

"תשלום אגרת 
השתתפות

הלשכה 3אב ראש  בה  יחליט  ולא  לגופה  בקשה  תטופל  )א( לא 
כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 
37 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע 
ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת  משפטי כאמור בתקנה 3, 

ההשתתפותב"

"תוספת ראשונה
)תקנה 6)3((

)א( שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום 
לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984ב

דחיית יום התחילה

שינוי סכומים

ס"ח התשע"ט, עמ' 298; התשפ"א, עמ' 296ב  1

ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשס"א, עמ' 848; התשפ"א, עמ' 1322ב  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220ב  2
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)ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפטב

)ג( צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 438 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאהב

)ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 657 שקלים חדשים למבקש אחדב"

"תוספת שנייה
)תקנה 11(

שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

1ב )א( בסעיף זה, "בית משפט" - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן )ב(ב

)ב( מי שהתמנה לתת שירות לפי תקנה 4)א()3(, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים 
כמפורט להלן:

בית  דין אזורי לעבודה,  בית  בית משפט מחוזי,  )1( )א( בית משפט שלום, 
נישואין, בקשה  )התרת  בית המשפט העליון  הדין הארצי לעבודה, 

לפני רשם בית המשפט העליון(:

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

1,083448539448448181תביעה

1,083448539448448181הגנה

448273273273273181המרצות

448273273273273181הודעת צד ג'

)ב( דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון 

בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעילב

)2( )א( בית משפט לענייני משפחה:

לימוד 
עניינו

של מבקש

דיון
מוקדם/

קדם משפט

ישיבה
ראשונה

להוכחות
ישיבה 
נוספת

סיכומים 
בכתב

ישיבה לשמיעת 
פסק דין, ישיבה 
לאישור הסכם, 

ישיבה שלא 
מתקיימת

תביעה בתיק 
עיקרי

1,083448539448448181

1,083448539448448181הגנה

448273273273273181המרצות

448273273273273181הודעת צד ג'

או  תביעות  בכמה  יום  באותו  המתנהל  משפט  בבית  ישיבה  או  )ב( דיון 
המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק 

אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותרב
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)ג( בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי 
משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחהב

)ד( כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת 
טרחה,  שכר  תשלום  לצורך  תיחשב  העיקרי,  בתיק  הראשונה  התביעה 

כלימוד עניינו של מבקש בהמרצהב

)3( בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול:

לימוד עניינו 
סיכומים בכתבישיבהשל מבקש

ישיבה לשמיעת פסק דין או 
החלטה, ישיבה לאישור הסכם, 

ישיבה שלא מתקיימת

901357357145

)3א( הליכים לפי חוק להסדר התדיינויות:

בקשה  בהגשת  שהחלו  בהליכים  ו–)3(,   )2( בפסקאות  האמור  אף  )א( על 
ליישוב סכסוך לפי חוק להסדר התדיינויות יחולו תעריפי שכר הטרחה שלהלן:

ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים, 
לרבות הליכים חלופיים וייצוג 

לפני ערכאות שיפוטיות במהלך 
תקופת עיכוב ההליכים לפי חוק  

להסדר התדיינויות

עריכת הסכם בין  
צדדים לפי חוק 

להסדר התדיינויות

ייצוג לפני ערכאות  
שיפוטיות לאחר 

תום תקופת עיכוב 
ההליכים לפי חוק   

להסדר התדיינויות

2,5831,0332,583

)ב(   האמור בפסקת משנה )א( לא יחול על ייצוג אדם שמונה לו אפוטרופוס 
המשפטית  הכשרות  בחוק  כאמור  אפוטרופוס,  לו  למנות  שניתן  או 

והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, או על ייצוג קטיןב

)ג( על אף האמור בפסקת משנה )א(, ראש הלשכה לסיוע משפטי רשאי, 
במקרים חריגים, להחליט כי שכר טרחה על ייצוג לפני ערכאה שיפוטית 
יהיה לפי פסקה )2( או )3(, לפי העניין, אם מצא כי הטיפול באותו עניין 
ובהחלטה  חריגים  במקרים  הוא,  רשאי  וכן  במיוחד,  מרובה  עבודה  חייב 
חדשים  שקלים   568 של  לסכום  עד  הטרחה  שכר  את  להפחית  מנומקת, 

בנסיבות שבהן מצא כי אין הצדקה לתשלום הסכום המלאב

)4( הוצאה לפועל:

בקשה לביצוע פסק דין, 
טענת "פרעתי", איחוד תיקים

בקשה להוצאה לפועל, 
למעט בקשה מסוג דחיית 

דיון, הזמנת עדים
הופעה לפני ראש ההוצאה 

לפועל או לפני מי מטעמו

448357357

)5( בית המשפט העליון:

ישיבהלימוד עניינו של מבקשהגשת בג"ץ

3,6011,258בג"ץ

1,4371,258ערעור

1,2581,083בקשת רשות ערעור
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)6( פעולות נוספות בכל הערכאות: 

הודעה/
תגובה/בקשה 
)בלא תצהיר 

תומך(

ביקור במקום 
על פי צו בית 

משפט/בית 
דין או על פי 
הוראת ראש 

הלשכה
מסירה אישית 

בתוך העיר
מסירה אישית 

מחוץ לעיר
עריכת 
הסכם

תיקון הסכם 
לאחר חתימה

14627311415053995

)ג( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר 
שבסעיף  בטבלה  הקבוע  הטרחה  משכר   100% עד   50% בשיעור  הגבוה   טרחה 
וכי  במיוחד  מרובה  עבודה  חייבה  עניין  באותו  ההכנה  כי  שוכנע  אם  )ב(,  קטן 

הטיפול בו היה קשה במיוחדב

)ד( )נמחקה(ב

2ב )א( מי שהתמנה לפי תקנה 4)א()3( לתת שירות, למעט שירות כמפורט בסעיף 1)ב(, יקבל 
שכר טרחה כמפורט להלן:

טור א'
השירות

טור ב'
בשקלים חדשים

)1( התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים

)2( התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים           

)3( חוות דעת בכתב )כולל התייעצות(              

)4( מכתב התראה                                        

)5( עריכת תצהיר                                        

)6( הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת        

181

357

539

62

181

181

דרכים,  תאונות  לנפגעי  פיצויים  חוק  לפי  שירות  לתת  שהתמנה  )ב( מי 
התשל"ה-31975, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בוב"

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
י ד י ו ד ן  ר )חמ 3-237-ת2(   ע

המנהל הכללי של משרד המשפטים  

תיקון טעות

ובינוי  לפינוי  מתחמים  על  )הכרזה  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בצו 
 ,9122 התקנות  בקובץ  שפורסם  התשפ"א-2021,   ,)9 מס'  שעה  )הוראת  מיסוי(  במסלול 
התשפ"א, עמ' 1712, בשם הצו, במקום ")הוראת שעה מס' 9(" צריך להיות ")הוראת שעה 

מס' 3("ב

)חמ 3-6325(

3 ס"ח התשל"ה, עמ' 234ב
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