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נוהלי התשלום לעד מומחה המסייע לפרקליטות

מפעם לפעם נזקקת התביעה לשרותיו של עד מומחה ,אשר אינו מועסק בשרות המדינה .העסקת
עד מומחה על ידי הפרקליטות מחייבת תשלום לעד ,דבר המחייב אישור הגורמים המתאימים
והקצאת תקציב .לפיכך ,מובא בזאת נוהל ,שנקבע על ידי מנכ"ל משרד המשפטים ,ושלפיו בלבד
יאושר ויבוצע תשלום לעד מומחה.
א .בקשת סיוע של עד מומחה
 .1פרקליט מחוז רשאי לבקש סיוע של עד מומחה )להלן" :המומחה"( לאחר ששוכנע כי נתמלאו
התנאים הבאים:
א .יש צורך במומחה לשם ביסוס התביעה.
ב .אי שימוש במומחה יפגע בסיכויי התביעה.
ג .המומחה עוסק באחד מהתחומים המפורטים בסעיף ב' להלן.
ד .מומחיותו של המומחה אינה נתונה במחלוקת.
ה .נערכה בדיקה שקבעה כי התשלום המבוקש על ידי המומחה הוא נמוך מהתשלום
המקובל למומחים מסוגו בשוק הפרטי ,או שהתעריף זהה לתעריף הקבוע בהוראות
נציבות שירות המדינה או רשות החברות ,לבעלי אותו מקצוע.
 .2חריגה מתעריף הנזכר בסעיף )1ה( לעיל ,תאושר רק במקרים חריגים ,ומסיבות מיוחדות
שינומקו.
ב .התחומים לעדות מומחה
 .3מומחה לעניין סעיף  1הינו מי שמומחיותו בתחומים אלה:
א .רפואה.
ב .הנדסה.
ג .ראיית חשבון.
ד .כל נושא מקצועי אחר הדרוש לצורך ניהול התיק.
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ג .הגשת הבקשה
 .4בקשה כאמור בסעיף  1יש להגיש לפרקליט המדינה או למשנהו במועד המוקדם ביותר שבו
עלה הצורך במומחה ,על פי הטופס הרצ"ב ,ובצירוף כתב האישום או כל מסמך רלוונטי אחר.
ד .אישור הבקשה
 .5בקשה כאמור בסעיף  1תועבר על ידי פרקליט המדינה או משנהו לאישור המנהל הכללי של
משרד המשפטים בצרוף הערות והמלצה.
 .6לא תערך התקשרות עם מומחה לפני קבלת אישור כאמור .האישור מותנה בין היתר גם
בקיומו של תקציב מתאים.
 .7לא תערך התקשרות עם מומחה שנערכו עמו בשנת כספים אחת התקשרויות בשווי מצטבר
העולה על  50,000ש"ח.
 .8לא תערך התקשרות חוזרת עם מומחה כאשר ניתן לפנות למומחה אחר באותו תחום על מנת
לקיים ככל הניתן סבב מחזורי בין מומחים.
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משרד המשפטים  -בקשה לסיוע של עד מומחה
אל :פרקליט המדינה  /המשנה לפרקליט המדינה
 .1בקשת פרקליט מחוז לקבל סיוע של עד מומחה.
בנושא___________________________________________________________ :
בתיק___________________________________________________________ :
 .2נתמלאו בעניין זה התנאים הבאים הנזכרים בסעיף  1לנוהל התשלום לעד מומחה בתיקי
פרקליטות
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .3לעניין התשלום המבוקש )ראו סעיף )1ה( ו 2-לנוהל(
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .4לעניין סעיפים  7ו 8-לנוהל
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך_______________ :

חתימת הפרקליט_______________ :

 .5הערות פרקליט המדינה  /המשנה לפרקליט המדינה
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .6החלטת המנהל הכללי
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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