משרד המשפטי!
תיק סניגוריה מס'______________בבית משפט ה________ ב ___________
ש 1הנאש/1עצור_______________הלי /4מס' תיק ____________________ הסניגוריה הציבורית ,מחוז _________
בקשה לתשלו! שכר6טרחה ) למעט שכ"ט בגי 5שעות תורנות (

התיק נקלט /לא נקלט בתורנות
ציי 5תארי 4התורנות ________
סוג התורנות ______________

תארי _________________4ש 1הסניגור_______________ מס' ת.ז ________________ מס' רשיו________ 5כתובת המשרד ___________________________
חתימת הסניגור _____________
טל _____________ .ש 1הבנק________ מס' סני ______ 9מס' חשבו_____________ 5

על;פי תקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורי 1ציבוריי ,(1התשנ"ו ,;1996אבקש מהסניגור הציבורי המחוזי לקבוע את שכר;טרחתי כמפורט להל:5
מהות הדיו7
א .לישיבה ראשונה בבית משפט שלו! בעניי; 5
 .1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה ) אלא א1
בוצעו במסגרת תורנות(
 .2מעצר עד תו 1ההליכי1
 .3אישו 1בעבירה שהיא חטא
 .4אישו 1בעבירה שדינה  5שנות מאסר או יותר
 .5אישו 1בעבירה שדינה  3שנות מאסר או יותר
 .6אישו 1בעבירה אחרת
 .7אישו 1בעבירה של גרימת מוות
 .8הלי 4עיקרי אחר

תארי4

בקשה

החלטה
ז .לישיבה ראשונה בבית6המשפט העליו 7בעניי; 5
 .1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
מהות הדיו7
 .2ערעור פלילי על פסק הדי /5גזר הדי5
 .3הלי 4עיקרי אחר
ח .לישיבות נוספות בכל אחד מהענייני 1כאמור לעיל,
לרבות בעניי 5הקשור במישרי 5לטיפול בתיק )ציי5
מועדי הישיבות והתערי 9לישיבה(
ט .לפעולות שדינ 5כדי 5ישיבה נוספת ,לפי תקנה 3א
)ציי 5סוג הפעולה ותארי 4ביצועה(

ב .לישיבות נוספות בכל אחד מהענייני 1כאמור לעיל,
לרבות ישיבה בעניי 5הקשור במישרי 5לטיפול בתיק
)ציי 5מועדי הישיבות והתערי 9לישיבה(
 .1ישיבות מהותיות _______________________
 .2ישיבות לא מהותיות ____________________
ג .לפעולות שדינ 5כדי 5ישיבה נוספת ,לפי תקנה 3א
)ציי 5סוג הפעולה ותארי 4ביצועה(

י .1 .ביקור ראשו 5אצל חשוד בלתי מיוצג ) אלא א1
בוצע במסגרת תורנות(
 .2שעות ביקור לאד 1המיוצג הנמצא במקו 1מעצר/
מאסר /אשפוז
 .3שעות נסיעה לצור 4ביקור כאמור לעיל
)ציי 5תאריכי הביקור ,מיקו 1הביקור ושעות כל ביקור
 /נסיעה(

ד .לישיבה ראשונה בבית6משפט מחוזי בעניי; 5
 .1מעצר ,שחרור בערבות או הטלת ערובה
 .2מעצר עד תו 1ההליכי1

י"א .1 .תוספת בס ____ % 4על פי תקנה 2

 .3משפט פלילי
 .4ערעור פלילי על פסק;הדי /5גזר;די5
 .5הלי 4עיקרי אחר
ה .לישיבות נוספות בכל אחד מהענייני 1כאמור לעיל,
לרבות ישיבה בעניי 5הקשור במישרי 5לטיפול בתיק
)ציי 5מועדי הישיבות והתערי 9לישיבה(

 .2תוספת בס ____ % 4על פי תקנה )3א(
 .3תוספת בס ____ % 4על פי תקנה )3ב(
 .4תוספת בס 50 % 4על פי תקנה )1א( )3ג(
י"ב .שכר הכנת תיק ) פרט סוג העבירה ,תערי9
התשלו 1ומספר תיקי(1
י"ג  .הוצאות נסיעה )ציי 5מיקו 1המשרד ויעד הנסיעה(
י"ד .הוצאות צילו!

ו .לפעולות שדינ 5כדי 5ישיבה נוספת ,לפי תקנה 3א )
ציי 5סוג הפעולה ותארי 4ביצועה(

תארי4

בקשה

החלטה

משרד המשפטי!
תיק סניגוריה מס'______________בבית משפט ה________ ב ___________
ש 1הנאש/1עצור_______________הלי /4מס' תיק ____________________ הסניגוריה הציבורית ,מחוז _________
בקשה לתשלו! שכר6טרחה ) למעט שכ"ט בגי 5שעות תורנות (
___________
תארי4

ט"ו .מע"מ בשיעור 18%
ט"ז .סה"כ
סה"כ )לשימוש משרדי(

ש"ח

התיק נקלט /לא נקלט בתורנות
ציי 5תארי 4התורנות ________
סוג התורנות ______________
________________________
עו"ד
___________,
סניגור מחוזי ,מחוז __________

