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הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג(, 
התשפ"א-2020

לייצוג(,  זכאים  של  תשלום  )חובת  הציבורית  הסניגוריה  לתקנות   7 לתקנה  בהתאם 
התשע"ב-12011 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות החל מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר   .1
2021( כלהלן: 

"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 כלהלן:

 1,245  - המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  לגבי   )1(
שקלים חדשים;

שקלים   454  - אחר  משפט  לבית  הוגש  נגדו  האישום  שכתב  נאשם  לגבי   )2(
חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה 

- 623 שקלים חדשים;

לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,245 שקלים חדשים;  )3(

לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי - 454 שקלים חדשים."  )4(

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2708-ת3(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
ממלאת מקום המנהלת הכללית של    

   משרד המשפטים

הודעת חופש המידע )אגרות(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7)ד( לתקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט-11999 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
ספטמבר 2019, הסכומים בתקנות, מיום י"ג בתשרי התשפ"א )1 באוקטובר 2020(, הם 

כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

20)1( אגרת בקשה )תקנה 1(

30)2( אגרת טיפול )תקנה 2(

)3( אגרת הפקה )תקנה 3)א(( -

0.20)א( לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק

2.49)ב( לתקליטור מחשב שנמסר

שינוי סכומים

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ב, עמ'  66; התש"ף, עמ' 361.  1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 860; התש"ף, עמ' 363.  1
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בשקלים חדשים

)4( סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול 
והפקה )תקנה 4(

150

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-2916-ת2(  

המנהלת הכללית ם  ו ק מ ת  א ל מ מ   
של משרד המשפטים   

הודעת רישום שמות עסק, התשפ"א-2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות רישום שמות עסק, 11935 )להלן - התקנות(, 

אני מודיעה לאמור:

 1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  המדד,  שינוי  עקב   .1
בינואר 2021(, הוא כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

 האגרה
בשקלים חדשים

264עם הגשת בקשה לרישום שם עסק)1(

264עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום)2(

129בעד כל תעודת רישום)3(

47בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם)4(

הודעה )5( של  או  רישום  תעודת  של  קטע  או  העתק  אישור  בעד 
רשומה, לכל עמוד

2

1צילום, לכל עמוד)6(

2".אישור צילום, לכל עמוד)7(

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
י ב ק ע י ל  ג י ס )חמ 3-1387-ת2(  

ממלאת מקום המנהלת הכללית  
של משרד המשפטים   

ע"ר 1935, תוס' 2, עמ' 640; ק"ת התשמ"ג, עמ' 9; התשע"א, עמ' 1090; התש"ף, עמ' 322.  1

שינוי סכומים
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הודעת הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )אגרה שנתית לחברה 
מנהלת(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ג( לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( 
)אגרה שנתית לחברה מנהלת(, התשס"ז-12007, אני מודיע כי מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 

בינואר 2021( סכום האגרה לחברה מנהלת יהיה 2,420 שקלים חדשים.

ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3669-ת2(

ת ק ר ב ה  ש מ  
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון    

ק"ת התשס"ז, עמ' 1110; התשע"ט, עמ' 1578.  1

  1
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