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ות (עדכון קנם כמנהלי - בטיחות השיט), נהלי  צו העבירות המי
2000  התש״ם-

/ אני מצווה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985י
 לאמור:

 1. בתקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט), התשמ״ח-988ו2, יהיה נוסח
 התוספת לפי שיעור הקנסות המעודכן כמפורט להלן:

 תוסכת
 טור ב׳

 סכום הקנס
 בשקלים חדשים

 טור א׳
 התקנה

 3ו(א) 1,967
 4ו(א) 7,868
 14(ב) 1,967
7,868 15 
 16(א) 1,967
983 18 

 19(א) 1,967
 19(ב) 1,967
1,967 0)19 
 33(ג) 393
983 34 

1,967 (1)35 
983 (2)35 
393 (3)35 

1,967 38 
 48(א) 393
393 49 
 50(א) 393
 51(א) 393

 53(א) 3,932
1,967 59 
983 67 

 68(א) 1,967
1,967 70 
983 71 
983 72 
983 73 

 סייח התשמ׳׳ו, עמ׳ 31.
 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 428; התשנ׳יז, עמי 858.
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 טור ב׳
 טור א׳ סכום הקנס

 התקנה בשקלים חדשים

 80(א) 983
983 81 
983 93 

"1,967 98 

 י״דו בס! :ת התש״ס (27 בדצמבר 1999)
 >חמ 922׳ -3) י ו ם ף ב י י ל י ן
 שר המשפטים

2000  תקנות מם קניה (טובין)(תיקון), התש״ס-

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק מם קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-1952י, אני
 מתקין ו נקנות אלה:

 ג:תקנה 5 לתקנות מם קניה (טובין), התשי״ג-21953, תקנת משנה (ג) - תימחק. תיקון תקנה 5

 בטבת התש״ס (26 בדצמבר 1999)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1:541) א

 שר האוצר

 סייח 1 תשי״ב, עמי 344.
 1 ק״ת ד תשי״ג, עמי 1364; התשנ״ז, עמי 981.

2000 דמי קבורה)(תיקון), התש״ם- ) מי  תקנות הביטוח הלאו

 בר וקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
 1995ו, בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

 מתקין ו קנות אלה:

 1. בתקנות הביטוח הלאומי(דמי קבורה), התשל״ו~21976 (להלן - התקנות העיקריות), תיקון הפתיח
 בפתיח, במקום ״29 ו־242. לחוק והביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-1968,
 בהתייעיצות עם שר הדתות״ יבוא ״266 ו־400 לחוק ביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-

 1995 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לעניני דתות״.

 ב תקנה 3(ב) לתקנות העיקריות, במקום ״29(א)״ יבוא ״266״. תיקון תקנה 3

 א חרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת תקנה 6א

 ״תוספת קבורת 6א. נערכה קבורה לאחר השעה 18.00 ולפני 06.00 בבוקר ישלם המוסד
ה לחברה שעסקה באותה קבורה, נוסף על דמי הקבורה כאמור בתקנה 5, ל י  ל

 תוספת בעד קבורת לילה בשיעור הקבוע בלוח ג׳.״

 4. ב זקנה 8 לתקנות העיקריות, בבל מקום, במקום ״בלוח א׳ ו־ב״׳ יבוא ״בלוחות אי, ב׳ תיקון תקנה 8
 וג׳״.

 סייח ה זשנ״ה, עמי 210.
 ק״ת ה 1של״ו, עמ׳ 2674; התשמ״ח, עמי 511.
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 בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות -

 (ו) ברישה, בבל מקום, במקום ״20%״ יבוא ״25%״;

 (2) בפסקה (ו), במקום ״20%״ יבוא ״25%״;

 (3) בפסקה (2), במקום ״25%״ יבוא ״30%״-,

 (4) בפסקה (3), במקום ״35%״ יבוא ״40%״.

 בתקנה 10 לתקנות העיקריות, במקום ״לפי סעיף 218״ יבוא ״לפי סעיף 34״.

 בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום ״בסעיף 29״ יבוא ״בסעיפים 266 ו־267״

 בתקנה 15(א) לתקנות העיקריות, במקום ״29(ב)״ יבוא ״267״.

 במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

 תיקון תקנה 9 5.

 תיקון תקנה 10 6.

 תיקון תקנה 12 7.

 תיקון תקנה 15 8.

 החלפת התוספת 9.

 ״תום&ת

 לוח א׳
 (תקנה 5)

 דמי הקבורה בשקלים חדשים

 סיווג החברה
 ו

 חברות בעיריות חברות במועצות
 שלא באמור מקומיות למעט חברות
 בטור 1 או 2 מועצות א1וריות אחרות

 חברות בעיריות
 חברות בירושלים אחרות שמספר
 בתל־אביב-יפו התושבים בהן
 ובחיפה 50,000 או יותר

 גיל
 הנפטר

2465 2872 4298 

 1. נפטר -
 שמלאו

 לו 10
 שנים

1436 1894 2149 2203 

 נפטר -
 שמלא

 לו חודש
 אך טרם
 מלאו לו
 10 שנים

493 881 

 3. נפטר -
 שטרם

 מלא לו
 חודש
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 לוח ב׳
 (תקנה 6)

 תוספת חציבה בשקלים חדשים

 גיל הנפטר קבוצה א׳ קבוצה ב׳

 (1) מטר - לאחר שמלאו לו
 0 • שנים 783 410

 (2) ו:ג טר - שטרם מלאו לו
 0 י שנים 392 208

 לוח ג׳
 (תקנה 6א)

 תוספת קבורת לילה לנפטר - 1,046 שקלים חדשים״.

 "10. :א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בכסלו התש״ם (1 בינואר 2000) והן יחולו על תחילה ותחולה
 דמי קנ ורה המשתלמים בעד קבורת מי שנפטר ביום התחילה ולאחריו.

 :ב) תוקפן של תקנות 3, 4, 5 ו־8 עד ליום ה׳ בטבת התשם״א (31 בדצמבר 2000).

 ו׳ בטבת התש״ס (15 בדצמבר 1999)
 גחמ 0-16 א ל י ה ו י ש י

 שר העבודה והרווחה

ן היהודיים בתל רגב)  תקנוה שירותי הדת היהודיים (מועעת בתי העלמי
2000  (תיקון), התש״ם-

^ לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] א ) ו  ב זוקף סמכותי לפי סעיף 5
 התשל׳ א-1971', אני מתקין תקנות אלה:

 1. :תקנה 4 לתקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין היהודיים בתל רגב), תיקון תקנה 4
 התשנ.״־ו-21998 (להלן - התקנות), במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

 ׳(ג) השר יקבע, בהודעה בכתב להנהלת המועצה, את שברם ואת תנאי העסקתם
 1זל היושב ראש וסגנו.״

 2. :תקנה 6(ג) לתקנות, אחרי ״זולת היושב ראש״ יבוא ״וסגנו״. תיקון תקנה 6

 י״ז בטנ ת התש״ס (26 בדצמבר 1999)
ן ה ק כ ח צ  (חמ 873 ;-3) י

 השר לעניני דתות

 ס״דו תתשל״א, עמי 130.
 ק״ת זתשנ״ח, עמ׳ 1352.
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2000  הודעת הנמלים (יומן רשמי לבלי שיט)(אגרות), התש״ם-

 בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), התשי״ז-1957' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר 1998, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25(א) למקנות, ונוסחה מיום ב״ג בטבת

 התש״ס (1 בינואר 2000) הוא כמפורט להלן:

 ״(א) (1) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה של 73 שקלים
 חדשים.

 (2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 73 שקלים
 חדשים.״

ו ב א ־ ן ד ב ו  ד
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח בטבת התש״ס (27 בדצמבר 1999)
 (דומ 2050 - 3)

 עדכון אגרות

 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1630; התשמ״ב, עמ׳ 1351; התשנ״ט, .עמי 322.

2000  הודעת הספנות (ימאים)(אגרות), התש״ס-

 בהתאם לתקנה 82 לתקנות הספנות(ימאים), התשל״ו-1976' (להלן - התקנות), נמסרת
 בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר 1998, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום כ״ג

 בטבת התש״ם (1 בינואר 2000) הוא כמפורט להלן:

 עדכון אגרות

 ״תוספת חמישית
 (תקנה 82)

 טור בי
 האגרה בשקלים חדשים

 טור א׳
 השירות

 (1) בחינות לרב חובל, רב חובל בכיר, קצין מכונות ראשי, קצין מכונות

 ראשי בכיר, חובל ראשון, קצין מכונה ראשון ומתן תעודת הסמכה 1,691

 (2) בחינות לדרגת הסמבה של קצין אחר ומתן תעודת הסמבה 1,200

 (3) בחינות לדרגת הסמכה של דירוגים ומתן תעודות הסמכה 425

 (4) בחינה חלקית או חוזרת או בחינה בעל־פה:

 א. בחינות במצוין בפרט(1) 853

 ב. בחינות במצוין בפרט(2) 596

 ג. בחינות במצוין בפרט(3) 212

 (5) בחינה לםיראי הצלה מוסמך ומתן אישור על בך 228

 (6) מתן היתר שירות או בחינה להיתר שירות 322

 ק״ת התשל״ו, עמי 1542; התשמ״ב, עמי 1331; התשנ״ט, עמ׳ 322.
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 טור ב׳
 האגרה בשקלים חדשיס

 טוראי
 השירות

 (7) נ;תן פנקס ימאי(קבוע או זמני) 105

 (8) ו!עברת פיקוד על אניה 05 ו

 (9) ; רעור לפני בית הדין המשמעתי 86

 (0ו) ערעור לפני ועדת ערעור רפואית 358״

 י״דו בו ובת התש״ס (27 בדצמבר 1999)
ד ב ן ־ א ב ו ו  (חמ 26׳ -3) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

דת תכוםתם של כלי שיט)(אגרות), (מדי ט)  ז:ודעת הסכנות (כלי שי
2000  התש״ם-

 בהתאם לתקנה 17 לתקנות הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט),
(להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:  |תשכו״ג-1983י

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש עדכון אגרות
 נובמבר 1998, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות, ונוסחה מיום כ״ג בטבת התש״ס

 (ו ביגואר 2000) הוא כמפורט להלן:

 ״תוס&ת

 (תקנה 17)

 1. בגד מדידת בלי שיט לצורכי קביעת תפוסתו, חישוב התפוסה, סימונה ובל שירותי
 נו רידה אחרים תשולם האגרה כדלקמן:

 האגרה בשקלים חדשים

 כ שתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו:

 עד 99 143

 מ־100 עד 499 494

 מ־500 ומעלה 3,007

 2. בנד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו, חישוב תפוסתו וסימונה
 תטולם מחצית האגרה שלפי סעיף ו.

 ב׳ נד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה, תשולם אגרה של 73 שקלים חדשים.

 4. א:רה שנקבעה בסעיפים 1 או 2 בעד במה שירותים תשולם גם אם ניתן אחד
 ה טירותים האמורים.״

 י״ח בטבת התש״ס (27 בדצמבר 1999)
 >חמ 815 -3) ד ו ד ב ן ־ א ב ו

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת זתשמ״ג, עמי 1046; התשנ״ט, עמי 325.
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ות (כלי שיט)(בניה ומדידה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם)  הודעתי הסכנ
2000  (אגרות), התש״ס-

 בהתאם לתקנה 56א לתקנות הספנות (בלי שיט) (בניה ומדידה של כלי שיט
 ומשכנתאות עליהם), התשב״א-1961 י (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר 1998 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת החמישית לתקנות, ונוסחה מיום כ״ג בטבת

 התש״ם (1 בינואר 2000) הוא במפורט להלן:

 עדכון אגרות

 ״תוםכת חמישית

 (תקנה 53)

 בתוספת זו, ״משכנתה״ - משכנתה על בלי שיט.

 1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:

 (1) שטר משכנתה - 635 שקלים חדשים.
 (2) שטר משכנתה בסכום הבולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות.

 או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 635 שקלי)
 חדשים.

 (3) שטר העברת משכנתה או תםובתה - 635 שקלים חדשים.

 (4) שטר תיקון משכנתה - 635 שקלים חדשים.

 (5) שטר הגדלת משכנתה - 635 שקלים חדשים.

 2. (ו) בער אישור בידי הרשם של עותק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל
 שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 322 שקלים חדשים, אולם בל צד

 לשטר זכאי לקבל עותק אחד מאושר ממנו, בלא אגרה.

 (2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 תשולם אגרה של 322
 שקלים חדשים.

 (3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 322 שקלים חדשים.״

־ אב ו ד ב ן ו  ד
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח בטבת התש״ם (27 בדצמבר 1999)
 (וזמ 3-815)

 ק״ת התשכ״א, עמי 974; התשמ״ב, עמי 1334; התשנ״ט, עמי 326.

2000  הודעת הספנות (כלי שיט)(רישום וסימון)(אגרות), התש״ם-

 בהתאם לתקנה 38 לתקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), התשכ״ב-1962'
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר 1998, השתנו הסכומים הנקובים בתוספת השישית לתקנות ונוסחה מיום ב״ג בטבת

 התש״ם (1 בינואר 2000) הוא כמפורט להלן:

 עדכון אגרות

 ק״ת התשכ״ב, עמי 2455; התשמ״ב, עמי 1332; התשנ״ט, עמי 327.
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 ״תוספת שישית

 (תקנה 38)

 ו. בי נד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן:

 תיאור כלי השיט האגרה בשקללם חדשים

 ת !וסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי אינו עולה על 24 מטרים ו67

 ת !וסתו מ־00ו טונות ומעלה או אורכו המרבי עולה על 24 מטרים 1,092

 2. בי:ד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 358
 שזןלים חדשים.

 3. בז:ד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו
 בג(רשם הישראלי תשולם אגרה של 358 שקלים חרשים; כלי שיט שתפוםתו פחות

 מ׳ 100 טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.

 ^ ב7.ד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 358 שקלים
 ״ חז ישים.

 5. ב; .ד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום
 נעלמה, אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 358 שקלים

 חדשים.

 6. ב; ד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה בלי השיט תשולם אגרה בסך 358
 שיןלים חדשים.

 7. ב; ד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תוכנם
 שי' רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם

 אג־ה בסך 358 שקלים חדשים.

 8. בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 3.10
 ש׳!לים חדשים לכל עמוד או חלק ממנו.״

 י״ח בטג ת התש״ס (27 בדצמבר 1999)
 >חמ 816- 3) ד ו ד ב ן ־ א ב ו

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

2000 ות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים)(אגדות), התש״ם-  ודע ז הסכנ

 בד תאם לתקנה 29 לתקנות הספנות(ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים), התשנ״ח-1998י
 (להלן - התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. 17 קב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש עדכון אגרות
 נובמבר 1996 השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ונוסחה מיום ב״ג בטבת התש״ם

 (ו בינו»י• 2000) הוא כמפורט להלן:

 ק״ת ד תשנ״ח, עמי 751; התשנ״ט, עמי 320.
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 ״תוספת
 (תקנה 29)

 טור א׳ טור ב׳
 השירות האגרה בשקלים חדשים

 בעד -

 מתן תעודת משיט קבועה או חידושה 79

 בחינה עיונית למשיט אופנוע ים 137

 בחינה מעשית למשיט אופנוע ים 230

 בחינה עיונית למשיט סירת מנוע עוצמה א׳ או ב׳ 137

 בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה א׳ 230

 בחינה מעשית למשיט סירת מנוע עוצמה ב׳ 230

 בחינה עיונית למשיט סירת נוסעים בשכר 137

 בחינה עיונית למשיט ספינה 219

 בחינה מעשית למשיט ספינה 383

 בחינה עיונית למשיט ספינת נוסעים בשכר 137

 בחינה עיונית למשיט ספינה גוררת 137

 בחינה מעשית למשיט ספינה גוררת 383

 בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט סירה

 ואופנוע ים(לכל יחידת מבחן) 137

 בחינה עיונית חלקית חוזרת למשיט ספינה

 (לכל יחידת מבחן) 219

 הגשת ערר על בחינה עיונית 66״.

 י״ח בטבת התש״ם (27 בדצמבר 1999)
ד ב ן ־ א ב ו ו  >חמ 3-588) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

2000  הודעת הגמלים (אגרות שירותי ספנות)(אגרות), התש״ם-

 בהתאם לתקנה ו לתקנות הנמלים (אגרות שירותי ספנות), התש״ך-960ו' (להלן -
 התקנות), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 עדכון אגרות 1. עקב עליית המדד שפזרםם בחודש נובמבר 1999 לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר 1998, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה ו לתקנות, ונוסחה מיום כ״ג בטבת התש״

 (1 בינואר 2000) הוא במפורט להלן:
 ״אגרות בעד 1. בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך 86

ם שקלים חדשים: י ת ו ר י  ש

 (1) מתן יומן רדיו - טלפון-,

 (2) מתן יומן רדיו - טלגרף״.

 י״ח בטבת התש״ם (27 בדצמבר 1999)
ד ב ן ־ אב ו ו  >חמ 3-137) ד

 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 ק״ת התש״ך, עמי 1955; התשמ״ב, עמי 1351; התשנ״ט, עמי 321.
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 עדכון אגרות

2000  הודעת הנמלים (רשיונות כניסה לנמל)(אגרות), התש״ם-

 בהתאם לתקנה דב לתקנות הנמלים (רשיונות כניסה לנמל), התשט׳׳ז-1957י(להלן -
 התקנור), נמסרת בזה הודעה לאמור:

 1. ז:קב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 999 ו לעומת המדד שפורסם בחודש
 נובמבר 1998, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות, ונוסחה מיום כ״ג בטבת התש״ס

 (1 בעוז ד 2000) הוא כמפורט להלן:

 7. בעד רשיון להכנסת רבב לנמל או בעד חידושו, לתקופה שצוינה להלן
 בטור א׳, תשולם אגרה כמפורט לצידה בטור בי:

 ״אגרת ר׳ זיון
 לכניסת 1 כב

 טור ב׳
 האגרה בשקלים חדשים

 טור א׳
 תקופת הרשיון

4.80 

9.50 

12.00 

12.00 

• 17.80 

772 

653 

 262״.

 יום או חלק ממנו

 לאופנוע-קטנוע

 לרכב פרטי

 לרכב פרטי + נגרר

 למשאית

 למשאית + נגרר

 שגה

 לרכב פרטי

 לבעל ספינה

 לדייג

־ א ב ו ד ב ן ו  ד
 המנהל הכללי של משרד התחבורה

 י״ח בטבת התש״ס (27 בדצמבר 1999)
 (חמ 137-י.)

 ק״ת דתשט״ז, עמי 1189; התשנ״ט, עמי 328.

גור)(מס׳ 2), י (התאמת שכר טרחת סנ י ל י ן הפל  ד;ודעת סדר הדי
2 000  התש״ם-

(להלן -  בתיקף סמכותי לפי תקנה 4(וץ4) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-1974י
 התקנות;, אני מודיע לאמור:

 1. ש יעורי שבר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות יהיו החל ביום ב״ג בטבת התש״ם העלאת שיעורי
ת ח ר י ט כ  1 י סניגורים (1 בינואר 2000) כדלקמן: ש

 ק״ת ה ;של״ד, עמי 1200; התשמ״ה, עמי 998; התשמ״ט, עמי 710; התש״ס, עמי 22.
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 בשקלים חדשים

 1. בבית משפט שלום -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה 601

 (2) מעצר עד תום ההליכים 742

 (3) אישום בעבירה שהיא חטא 850

 (4) אישום בעבירה אחרת 1,133

 (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 2,578

 (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות ו 91,ו

 (ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 291

 2. בבית משפט מחוזי -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 708

 (2) מעצר עד תום ההליכים 1,274

 (3) משפט פלילי 2,578

 (4) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 1,274

 (בב) על גזר הדין בלבד 742

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים באמור בפסקת משנה (א),
 לבל ישיבה 601

 3. בבית המשפט העליון -

 (א) לישיבה ראשונה בענין -

 (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,274

 (2) ערעור פלילי -

 (אא) על פסק הדין 2,311

 (בב) על גזר הדין בלבד 1,274

 (ב) לישיבה נוספת בבל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א),
 לכל ישיבה 1,027

 י״ט בטבת התש״ס (28 בדצמבר 1999)
, שופט ל ב ר ן א  >חמ 3-245) ד

 נשיא בית משפט מחוזי
 מנהל בתי המשפט
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