
 מכרז תובע עירוני –נספח א 

התשלום יאושר  תמורה  סוג ההליך מספר

רק לאחר קבלת 

העתק המסמכים 

 הבאים:

 כתב אישום: 1

לימוד החומר + הכנת  .א

כתב אישום + הופעה בו 

 עד לסיומו

 

 

 

1,000 ₪ 

 

 

 

כתב אישום נושא 

חותמת בית משפט 

ומספר הליך, 

פרוטוקולים, פסק 

בהתאם  דין )הכל

לשלב ניהול 

 ההליך(. 

 ב. דיונים בבית המשפט

  

 500 –דיון מקדמי 

 ₪ 

 1000-דיון הוכחות

 ₪ 

יש לצרף פרוטוקול 

 הדיון

 

 –דיון הוכחות  ג. סיכומים בכתב

1,000 ₪ 

יש לצרף העתק 

 הסיכומים שהוגשו

הודעות שנשלחו  ₪  750 המלצה מנומקת על סגירת תיק 2

למתלוננים 

 ולחשודים על

סגירת התיק. לא 

ה חהתקבלה הצל

 –לסגירת התיק 

ישולם שכר טרחה 

בהתאם להחלטה 

שתתקבל לאחר 

ביצוע ההשלמות 

)דהיינו: לפי 

התעריף בגין 

סגירת תיק או לפי 

התעריף להגשת 



התשלום יאושר  תמורה  סוג ההליך מספר

רק לאחר קבלת 

העתק המסמכים 

 הבאים:

 כתב אישום וכו'(.

הכנת חוו"ד לפי דרישת  3

 המועצה

להציג דרישת  כלול בריטיינר

מועצה להכנת 

 חוו"ד 

טיפול  –הריסה מנהליים ווי צ 4

בבקשה לביטול צו הריסה 

לרבות תגובה והופעה  –מנהלי 

 בדיונים

מחיר  -₪   1,500

 קבוע לכלל העבודה  

מחצית תשולם 

לאחר הגשת 

התגובה ומחצית 

תשולם לאחר 

 החלטה החלוטה. 

לצורך תשלום 

 -מחצית ראשונה 

יש לצרף את העתק 

התגובה בצירוף 

אסמכתא להגשתה 

 לביהמ"ש. 

לצורך תשלום 

יש  –מחצית שניה 

לצרף העתק 

מאושר של 

ההחלטה או פס"ד 

 חלוט

לחוק  212ליכים לפי סע' ה 5

 התכנון והבניה

מחיר  -₪  1,500

 קבוע לכלל העבודה  

יש לצרף העתק 

מאושר של 

התגובה ואסמכתא 

על הגשתה וכן 

ההחלטה 

 השיפוטית

בקשה לביטול צו שניתן במעמד  6

כולל תגובה ודיונים,  –צד אחד 

מחיר  -₪   1,000

 קבוע לכלל העבודה  

יש לצרף העתק 

מאושר של 



התשלום יאושר  תמורה  סוג ההליך מספר

רק לאחר קבלת 

העתק המסמכים 

 הבאים:

התגובה ואסמכתא  צווי הפסקה שונים, 

על הגשתה 

לביהמ"ש, העתק 

של ההחלטה 

 השיפוטית

כולל לימוד התיק,  –רעורים ע 7

הגשת הודעות ערעור/תשובה 

 "ד והופעה עד לפס

מחיר  -₪  2,000

 קבוע לכלל העבודה  

יש לצרף העתק 

מאושר של הודעת 

הערעור/תשובה 

לערעור, פרוטוקול 

 + פס"ד

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ 

 


