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צו בנק ישראל )מידע בעניין יתרות ניירות ערך(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39)א( לחוק בנק ישראל, התש"ע-12010, ובאישור הוועדה, 
אני מצווה לאמור:

בצו זה -  .1
"אגרת חוב קונצרנית" - אגרת חוב של חברה;

"אזור" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - 
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ז-21967;

"בורסה" - כהגדרתה בסעיף 44לא לחוק ניירות ערך3;

"חבר בורסה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

בנאמנות,  משותפות  השקעות  חוק   - בנאמנות"  משותפות  השקעות  "חוק 
התשנ"ד-41994;

בעבור  השקעות  תיק  מנהל  שם  על  הרשום  ערך  ניירות  חשבון   - מאגר"  "חשבון 
למשמרת  מופקדים  שבו  אחר,  השקעות  תיק  מנהל  אצל  המתנהל  לקוחותיו, 

ניירות ערך של לקוחות אלה;

"מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח5;

"מנהל תיקי השקעות" - כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-61995;

"מספר קופה" - מספר אישור מס הכנסה שמקצה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;

"מתווך פיננסי" - כל אחד מאלה: 

תאגיד בנקאי;  )1(

חבר בורסה;   )2(

"נייר ערך" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"נייר ערך חוץ" - נייר ערך של חברה שהואגדה מחוץ לישראל;

"נייר ערך ישראלי" - נייר ערך שאינו נייר ערך חוץ;

"סוכן ביטוח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

"קופת גמל", "קרן השתלמות", "קרן פנסיה" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-72005;

"קרן נאמנות" - קרן כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

"קרן סל" - כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות;

"תושב ישראל" - כל אחד מאלה: 

הגדרות

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.  2
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.  3
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.  4

ס"ח התשמ"א, עמ' 208.  5

ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.  6

ס"ח התשס"ה, עמ' 889.  7
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או  עולה  אשרת  פי  על  באזור  או  בישראל  שנמצא  מי  או  ישראלי,  אזרח   )1(
החודשים  עשר  שבשנים  ובלבד  קבע,  לישיבת  רישיון  פי  על  או  עולה,  תעודת 
ימים,   180 על  העולה  תקופה  באזור  או  בישראל  שהה  עסקה  לביצוע  שקדמו 

ברציפות או לסירוגין;

תאגיד שנרשם בפנקס המתנהל על פי כל דין בישראל או באזור, או שחובה   )2(
או  בישראל  פעילותו  שעיקר  יחיד  שאינו  ומי  כאמור,  בפנקס  להירשם  עליו 

באזור.

"תושב חוץ" - מי שאינו תושב ישראל.

המוחזקים  ישראליים  ערך  ניירות  יתרות  על  ישראל  לבנק  ידווח  פיננסי  מתווך  )א(   .2
בידו בעבור תושב חוץ ובעבור תושב ישראל ועל יתרות ניירות ערך חוץ שמוחזקים 
מחזיק  שהוא  האדם  זהות  על  ידווח  הפיננסי  המתווך  ישראל;  תושב  בעבור  בידו 
בעבורו את נייר הערך ואת פרטי נייר הערך, ואולם אם פחת סכום היתרה בנייר ערך 
מסוים שמחזיק המתווך הפיננסי בעבור יחיד מסכום של 400,000 שקלים חדשים, לא 

ידווח המתווך הפיננסי על זהות היחיד כאמור.

מתווך פיננסי ידווח לבנק ישראל על הפרטים כאמור בסעיף קטן )א( במתכונת  )ב( 
ובאופן הקבועים בתוספת.

הדיווח יועבר אחת לחודש, ולא יאוחר מ־7 ימים לאחר תום החודש שאליו מתייחס   .3
הדיווח.

תחילתו של צו זה ביום ח' בתשרי התש"ף )7 באוקטובר 2019( )להלן - יום התחילה(. )א(   .4
על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי הנגיד, או מי שהוא הסמיך לכך, לדחות לאדם  )ב( 
שחלה עליו חובת דיווח את מועד תחילתו של הצו, ובלבד שהגיש בקשה מנומקת 

חודשיים לפחות לפני יום התחילה.

תוספת
)סעיף 2)ב((

דיווח על יתרות ניירות ערך

א. כללי - פרטי הדיווח והמדווח

מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

תאריך 1
הנתונים

DATE_
NETUNIM

פורמט 
תאריך

 במבנה7
MM-YYYY

תאריך נכונות הנתונים 
)לסוף חודש מדווח(

_KODקוד מדווח2
MEDAVEACH

מס' ח"פ של המדווח9נומרי

_SHEMשם מדווח3
MEDAVEACH

100אלפאנומרי

מספר 4
רשומות 
מדווחות

MISPAR_
RESHUMOT

מספר 8נומרי
הרשומות 
הכלולות 

בקובץ

חובת דיווח

מועדי הדיווח

תחילה
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ב. מאפייני לקוח

מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

כאשר למדווח יש כמה 3נומריSNIFמס' סניף5
סניפים

תושבות 6
לקוח

TOSHAVUT_
LAKOACH

1 - תושב 1נומרי
ישראל 

6 - תושב 
חוץ מהרשות 

הפלסטינית

9 - תושב חוץ

סוג מזהה 7
לקוח

SUG_MISPAR_
LAKOACH

1 - תעודת 1נומרי
זהות 

תושב ישראל שהוא יחיד

תושב חוץ שהוא יחיד2 - דרכון

3 - מספר ח"פ 
או ח"צ

תושב ישראל שהוא 
תאגיד

4 - מספר נייר 
ערך בבורסה 

תושב ישראל שהוא קרן 
נאמנות

5 - מספר 
קופה 

תושב ישראל שהוא 
קופת גמל או קרן פנסיה 

או קרן השתלמות

LEI תושב חוץ שאינו יחיד6 - מספר

7 - קוד 
SWIFT

תושב חוץ שאינו יחיד

תושב חוץ אחר8 - אחר

מספר זיהוי 8
לקוח

MISPAR_
LAKOACH

תעודת זהות 9נומרי
)כולל ספרת 

ביקורת(

1. בהתאם לסוג מזהה 
לקוח )שדה 7(;

2. זיהוי אחיד ועקבי 
לאותו לקוח;

3. להוסיף אפסים 
מובילים במקרה הצורך 
)למשל מספר נייר ערך(;

4. להוסיף XXX בסוף של 
קוד ה–SWIFT  אם יש 

רק 8 תווים

 דרכון20אלפאנומרי

 מספר ח"פ9נומרי

 מספר נייר 8נומרי
הערך בבורסה 

מספר קופה4נומרי

 מספר 20LEIאלפאנומרי

 קוד 11SWIFTאלפאנומרי

 אחר20אלפאנומרי

_SHEMשם לקוח9
LAKOACH

100אלפאנומרי
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מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

מספר פנימי 10
לקוח

MISPAR_
PNIMI_
LAKOACH

מספר חד־ערכי של 20אלפאנומרי
הלקוח אצל המדווח 

)מספר חשבון(

_ERETZארץ לקוח11
LAKOACH

לפי קוד 2ISOאלפביתי

קוד 12
התאגדות 

לקוח

KOD_HITAGDUT1 - המדווח 3נומרי
)תאגיד בנקאי(

נוסטרו

2 - המדווח 
)חבר בורסה 

שאינו תאגיד 
בנקאי(

נוסטרו

תושב ישראל ותושב חוץ100 - יחיד

214 - קרן 
נאמנות

תושב ישראל

תושב ישראל, 212 - מבטח

לא כולל סוכן ביטוח

215 - קופת 
גמל, קרן 

פנסיה או קרן 
השתלמות 

תושב ישראל 

201 -  תאגיד 
בנקאי )נוסטרו(

תאגיד בנקאי חבר בורסה 

202 - תאגיד 
בנקאי )חשבון 

מאגר או חשבון 
נאמנות בעבור 

לקוחות(

תאגיד בנקאי חבר בורסה 

205 - מנהל 
תיקי השקעות 
שאינו תאגיד 

בנקאי )נוסטרו(

חבר בורסה שאינו תאגיד 
בנקאי

206 -  מנהל 
תיקי השקעות 
שאינו תאגיד 
בנקאי )חשבון 

מאגר או חשבון 
נאמנות בעבור 

לקוחות(

חבר בורסה שאינו תאגיד 
בנקאי
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מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

תאגיד שאינו אחד 281 - תאגיד 
מהגופים המפורטים 

בסעיף זה שהוא תושב 
ישראל או תושב חוץ

99 - אחר

ג. מאפייני נייר הערך ורמת אחזקה

מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

תאריך 13
הנתונים

DATE_
NETUNIM

פורמט 
תאריך

במבנה7

MM-YYYY   

תאריך נכונות הנתונים 
)לסוף חודש מדווח(

קוד שיטת 14
זיהוי נייר 

הערך

KOD_

ZIHUI_NIYAR

ניירות ערך הנסחרים 3ISRאלפביתי
בבורסה  

TIK TIKCER SYMBOL
לניירות ערך הנסחרים 

מחוץ לישראל

ISI לניירות ערך ISIN
הנסחרים מחוץ לישראל

OTHזיהוי זמני של המדווח

זיהוי נייר 15
הערך

ZIHUI_NIYARמספר נייר הערך 8נומרי 
בבורסה 

בהתאם לקוד שיטת זיהוי 
נייר הערך

15TIKאלפאנומרי

15ISIאלפאנומרי

15OTHאלפאנומרי

שם נייר 16
הערך

SHEM_NIYAR100אלפאנומרי

קוד קבוצת 17
נייר הערך

KOD_
KVUTZAT_
NIYAR

1 - נייר ערך 1נומרי
ישראלי הנסחר 

בישראל

 2 - נייר ערך  
ישראלי הנסחר 

מחוץ לישראל

7 - נייר ערך חוץ 
הנסחר בישראל 

8 - נייר ערך חוץ 
הנסחר מחוץ 

לישראל
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מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

סוג נייר 18
הערך

SUG_NIYAR401 - מניה3נומרי

402 - אגרת חוב 
ממשלתית 

403 - מלווה קצר 
מועד 

 מלווה קצר מועד
Treasury Bills–ו

404 - אגרת חוב 
קונצרנית 

405 - אגרת חוב 
מוניציפלית

406 - יחידות 
השתתפות בקרן 

נאמנות

כולל קרן סל

407 - אגרת חוב 
להמרה

408 - כתב 
אופציה 

)Warrant( וזכות 
למניה         

409 - שטר הון 
ושטר התחייבות

420 - אופציה 
                 )Option(

430 - חוזה 
עתידי סחיר 

           )Future(

499 - מכשיר 
פיננסי אחר

קוד ארץ 19
המסחר

ERETZ_
MISCHAR

לפי קוד 2ISOאלפביתי

כמות 20
אחזקה 

KAMUT20נומרי

_KODהצמדה21
HATZMADA

סימול חובה לניירות 60 - לא צמוד2נומרי
ערך הנסחרים בישראל 

הנקובים במטבע חוץ 
או צמודים למטבע חוץ  

וניירות ערך מסוג אגרות 
חוב

61 - מדד

62 - לדולר 
ארה"ב

63 - מטבע חוץ 
אחר

69 - אחר
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מס' 
שם שדהשדה

שם שדה
אופי השדהבאותיות אנגליות

אורך 
הבהרות והערותתכולת הדיווחהשדה

מועד 22
פירעון סופי

MOED_
PERAON_SOFI

פורמט 
תאריך

במבנה10

DD-MM-
YYYY

רק למקרה של איגרת חוב 
)כולל מק"מ(. יש לדווח 

את המועד הסופי לפדיון 
קרן איגרת החוב

מטבע או 23
מטבע חוץ 

MATBEA_ISO3אלפביתיISO  לפי קוד

מחיר נייר 24
הערך לסוף 

חודש

MECHIR_
NIYAR

המחיר ידווח ביחידות 30נומרי
מטבע שבה מצוטט מחיר 

נייר הערך

שווי במטבע 25
או במטבע 

חוץ

SHOVIכמות אחזקה 12אלפאנומרי
כפול שער 

הציטוט

מינוס )-( אם שווי שלילי 
)במכירה בחסר(. ריק אם 

שווי חיובי. יש לדווח 
כמספר שלם ביחידות 

המטבע שבו נסחר נייר 
הערך

שער חליפין 26
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כ"א בסיוון התשע"ט )24 ביוני 2019(
)חמ 3-5768(

ן ו ר י ר  י מ א     
נגיד בנק ישראל   

צו בנק ישראל )מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל(
)תיקון(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התש"ע-12010  ישראל,  בנק  לחוק  39)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור הוועדה, אני מצווה לאמור:  

בצו בנק ישראל )מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל(, התש"ע-22010   .1
)להלן - הצו העיקרי(, בסעיף 1, ההגדרה "נייר ערך ישראלי" - תימחק.

בסעיף 2 לצו העיקרי, בסעיף קטן )ג(, פסקה )2( - תימחק.  .2
תחילתו של צו זה ביום ח' בתשרי התש"ף )7 באוקטובר 2019(.  .3

כ"א בסיוון התשע"ט )24 ביוני 2019(
)חמ 3-4077(

ן ו ר י ר  י מ א     
נגיד בנק ישראל   

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2

תחילה

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1194; התשע"ב, עמ' 1670.  2
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צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנת משטרה(, 
התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני מצווה לאמור: 

מתחם החקירות בבית הסוהר "אוהלי קידר" נקבע בזה תחנת משטרה לעניין הוראות   .1
חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה -  מעצרים(, התשנ"ו-21996.

י"ז בסיוון התשע"ט )20 ביוני 2019(
)חמ 3-1706(

ן ה כ י  ט ו מ  
ממלא מקום המפקח הכללי  

של משטרת ישראל  
                                                      נתאשר.

                                                                      גלעד ארדן
                                                               השר לביטחון הפנים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284; ס"ח התשנ"ז, עמ' 125.  1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.  2

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 63(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר הבריאות ושר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי 

סעיף 8)ה5()4()ב(, אני מכריז לאמור:

ממאי  אגירה,  מחממי  בגז:  מוסקים  ביתיים  מים  מחממי   -  1 חלק   1296 ת"י  במקום   .1
22011, יבוא:

"ת"י 1296 חלק 1 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי אגירה מיוני 2019".

במקום ת"י 1296 חלק 2 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממים מיידיים לחימום   .2
מים המצוידים במבערים אטמוספריים, ממאי 32011, יבוא: 

"ת"י 1296 חלק 2 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: מחממי מים מיידיים להפקת מים 
חמים ביתיים מיוני 2019".

במקום תקנים אלה:  .3
ת"י 1296 חלק 3 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס   )1(
B11 ו־B11BS המצוידים במבערים אטמוספריים שהספק החום הנומינלי שלהם 

אינו גדול מ־70 קילווט, ממאי 42011; 

 - מרכזית  הסקה  דודי  בגז:  מוסקים  ביתיים  מים  מחממי   -  5 חלק   1296 ת"י   )2(
החום  שהספק  משולבים  דוודים  של  חמים  מים  לפעולת  מיוחדות  דרישות 

הנומנלי שלהם אינו גדול מ־70 קילווט, ממאי 52011; 

החלפת תקן רשמי 
ת"י 1296 חלק 1

החלפת תקן רשמי 
ת"י 1296 חלק 2

החלפת תקן רשמי 
ת"י 1296 חלק 3, 

5 ו־6

קביעת תחנת 
משטרה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5169.  2

י"פ התשע"א, עמ' 5169.  3

י"פ התשע"א, עמ' 5170.  4

י"פ התשע"א, עמ' 5170.  5
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 - מרכזית  הסקה  דודי  בגז:  מוסקים  ביתיים  מים  מחממי   -  6 חלק   1296 ת"י   )3(
דרישות מיוחדות לדודי עיבוי שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ־70 

קילווט, ממאי 62011, יבוא:

מרכזית  הסקה  דודי  בגז:  מוסקים  ביתיים  מים  מחממי   -  3 חלק   1296 "ת"י 
המופעלים בגז - תקן ספציפי למכשירים מטיפוס B1 מיוני 2019".

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים7.   .4
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .5

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

י"פ התשע"א, עמ' 5170.  6

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  7

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 7(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( 

לחוק, אני מכריז לאמור:  

בת"י 145 חלק 1 - תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש   .1
ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיולי 22008 -  

בסעיף 8, רשמיות תתי־הסעיפים k ו־l - בטלה;  )1(

רשמיות תת־סעיף 12.202 - בטלה.  )2(

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.    .2
י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן  ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער דבוריה( )תיקון(, 
התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 אני מכריז לאמור:

1.  באכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער דבוריה(, התשע"ה-22015, בתוספת, 
התכנית  "שטח  בטור   ,16973 גוש  של  בשורה   ,2038 הסידורי  המספר  שתחת  בטבלה 

הפקדה

תחילה

ביטול רשמיות

תחילה

תיקון התוספת

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 4287.  2

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 902.  2

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000530, התקבל ב - 10/07/2019



3489 קובץ התקנות 8245, ז' בתמוז התשע"ט, 10.7.2019 

בחלקה )מ"ר(", אחרי "3,150" יבוא "למעט שטח בגודל 2,000 מ"ר, לפי השטח המסומן 
במשרד  היערות  פקיד  של  במשרדו  המופקדת  מפה  גבי  על  אדומים  רשת  בקווי 

החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המפה(".

ח' בסיוון התשע"ט )11 ביוני 2019(
)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר ו א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

 
אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער סחנין( )תיקון(, 

התשע"ט-2019 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור: 

בתוספת,  התשע"ה-22015,  סחנין(,  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1
בטבלה שתחת המספר הסידורי 2030 -  

)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,7 מספר  חלקה  של  בשורה   ,19272 בגוש   )1(
אחרי "207,993" יבוא "למעט שטח בגודל 162,930 מ"ר, לפי השטח המסומן בקווי רשת 

אדומים על גבי המפה";   

בגוש 19273 -          )2(

בשורה של חלקה מספר 2, בטור "שטח התכנית בחלקה )מ"ר(", אחרי  )א( 
"13719" יבוא "למעט שטח בגודל 4,320 מ"ר, לפי השטח המסומן בקווי רשת 

אדומים על גבי המפה";

השורה של חלקה מספר 16 - תימחק. )ב( 

ח' בסיוון התשע"ט )11 ביוני 2019(

)חמ 3-262-ת1(

ל א י ר ו א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 896; התשע"ז, עמ' 1756.  2

הודעת סדר הדין הפלילי )התאמת שכר טרחת סניגור( )מס' 4(, 
התשע"ט-2019

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)ו()4( לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-11974 )להלן -
התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ט בסיוון  כ"ח  מיום  הם  לתקנות  4)א(  תקנה  לפי  סניגור  טרחת  שכר  שיעורי   .1 
)1 ביולי 2019(, כלהלן:

תיקון התוספת

שינוי שיעורי שכר 
טרחת סניגורים

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200; התשמ"ה, עמ' 998; התשע"ט, עמ' 3139.  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

בשקלים חדשים

"1. בבית משפט שלום -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

808)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

992)2( מעצר עד תום ההליכים                          

1,144)3( אישום בעבירה שהיא חטא                          

1,518)4( אישום בעבירה אחרת                          

3,460)5( אישום בעבירה של גרימת מוות                        

2,564)6( טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות                  

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
388משנה )א(, לכל ישיבה

2. בבית משפט מחוזי -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

952)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 

1,709)2( מעצר עד תום ההליכים                          

3,460)3( משפט פלילי                          

)4( ערעור פלילי -                          

1,709)אא( על פסק הדין                          

992)בב( על גזר הדין בלבד                          

)ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת 
808משנה )א(, לכל ישיבה                          

3. בבית המשפט העליון -

)א( לישיבה ראשונה בעניין -

1,709)1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה

)2( ערעור פלילי -

3,103)אא( על פסק הדין                          

1,709)בב( על גזר הדין בלבד                          

 )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת
1,377".משנה )א(, לכל ישיבה

כ"ז בסיוון התשע"ט )30 ביוני 2019(
)חמ 3-245-ת2(

ל ז ר מ ל  א יג  
מנהל בתי המשפט   
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