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, ת המוסמכת) ש הרשו א י ר ר ו ש י כ ) ן ו ת ה  תקנות איסור הלבנ
- ו200 א ״ ס ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו־32(א) ו־(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס-2000',
 בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 כישורי ראש 1. לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה
ת בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים כ מ ס ו מ  דרשות ה

 להלן:

 (1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפה החוקי,

 (2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;

 (3) עבר בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות:

 (4) בעל ניסיון בעבורה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של
 מדינות אחרות או של גופים ביךלאומיים:

 (5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.

 י״ט בסיון התשסי׳א (0ו ביוני 2001)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 5-5114) מ

 שר המשפטים

 סייח התש״ס, עמי 295

, י יתושים) ע עת מפג י ת קנם - מנ ו ר י ב ע ) י ל י ל פ ן ה י ר הד ד  עו ס
2001 - א ״ ם ש ת  ה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982וי
 וסעיף ודג לפקודת בריאות העם, 21940 (להלן - הפקודה), בהסכמת השר לאיכות הסביבה

 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״עבירה נוספת״ - עבירה לפי חלק ה׳ לפקודה כמשמעותה בסעיף ודא(ד) לפקודה:

 ״עבירה נמשכת״ - עבירה כאמור בתוספת, הנמשכת מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהודעת
 המנהל או בדרישתו.

רות 2. עבירה על הוראות הפקודה כמפורט בתוספת, נקבעת בזה עבירת קנם.  קביעת עבי

 קנס

ר הקנס 3. הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא הסכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצר  שיעו

 פרטי העבירה.
 תחילה 4. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

 ם״ח התשמ״ב, עמי 45.
 עייר 1940, תוס׳ 1, עמי 191.

 864 קובץ התקנות 6110, כ״ח בםיון התשם״א, 19.6.2001



 תוספת

 (סעיפים 2 ו־3)

 הקנס
 לעבירה לעבירה

 נמשכת נמשכת לעבירה לעבירה
 הסעיף ליחיד לתאגיד נוספת נוספת
 בפקודה פרטי העבירה ליחיד לתאגיד לכל יום לכל יום ליחיד לתאגיד
 45(2) אי קיום הוראת 1,500 3,000 75 150 3,000 6,000

 המנהל או הודעתו
 בענין האמצעים

 הדרושים למניעת
 גידול יתושים, על
 ידי מחזיק בקרקע

 או בעליה

 47 אי קיום דרישת 1,500 3,000 75 150 3,000 6,000
 המנהל להחזיק

 נחלים ואמות מים
 במצב שלא יאפשר

 גידול יתושים

 י״ד בסיון התשס״א (5 ביוני 2001)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 04ו-ג< מ

 שר המשפטים

, י יתושים) ע ג עת מפ י ט - מנ פ ש ת מ ר י ר ב ) י ל י ל פ ן ה י ר הד ד  עו ס
2001 - א ״ ס ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228(א) לחוק סהר הדין הפלילי [נוסח משולב],
, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:  התשמ״ב-982וי

רות  ו. עבירה שנקבעה עבירת קנם בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנם - מניעת מפגעי קביעת עבי
 יתושים), התשס״א-ו2200, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. של ברירת משפט

 2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו םרר הרין הפלילי (עבירות קנס - מניעת תחילה
 מפגעי יתושים), התשס״א-2001.

 י״ד בסיון התשס״א (5 ביוני 2001)
ת י ר ט ר ש י א  (חמ 1-1585) מ

 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 43.
 ק״ת התשס״א, עמי 864.

 קובץ התקנות 6110, ב״ח בסיון התשס״א, 19.6.2001 865



רושה (תיקון מס׳ 3), התשס״א-2001  תקנות הי

(להלן - החוק),  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 91 ו־ס16 לחוק הירושה, התשב״ה-965וי
 ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, ובאישור ועדת החוקה
 חוק ומשפט של הכנסת לענין פסקאות (6) ו־(7) בסעיף 160 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 19 ו. האמור בתקנה 19 לתקנות הירושה, התשנ״ח-1998ג (להלן - התקנות העיקריות),

 יסומן ״(א)״, ואחריו יבוא:

 ״(ב) קבע רשם לעניני ירושה זמן להגשת התנגדויות, רשאי הוא לפי שיקול רעתו,
 להאריכו מזמן לזמן, אף אם הסתיים הזמן שנקבע לכתחילה.״

 תיקון תקנה 40 2. בתקנה 40(ד) לתקנות העיקריות, המילים ״וכן בבקשה לקביעת שכרו של מנהל עיזבון

 יימחקו.

 תקנות 43 ו־44 לתקנות העיקריות - בטלות.

 או לאישור סיום תפקירו

.3 

.4 

 בקשה לפסיקת
 שבר טרחה

ר על סיום שו אי  ו
ד  תפקי

 אחרי תקנה 45 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פרק ז1: פסיקת שכר טרחה של מנהל עיזבון ואישור על סיום תפקידו

 45א. (א) סיים מנהל עיזבון את תפקידיו בניהול עיזבון, כאמור בסעיף
 82 לחוק, יגיש בקשה לפסיקת שכר טרחה ולקבלת אישור על סיום תפקירו

 כמנהל עיזבון.

 (ב) בבקשה יפרט מנהל העיזבון, בין השאר, את שווי נכסי העיזבון,
 לפי תקנה 45ז, את הפעולות שביצע בניהול העיזבון, את גובה השכר

 שהוא מבקש ואת דרך חישובו.

 (ג) בית המשפט לא ידון בבקשה לפי תקנת משנה (א) בטרם קיבל
 הורעה מהאפוטרופוס הכללי בדבר בדיקת הפרטה והדינים והחשבונות
 הסופיים, או ברבר החלטתו שלא לבדקם, אלא אם כן חלפו שבעים
 וחמישה ימים מיום שהוגשו הדינים והחשבונות הסופיים לאפוטרופוס

 הכללי.

 (ד) הוראות תקנה 40(ד) יחולו גם על בקשה לפי פרק זה.

 קביעת השבר 45ב. (א) בית המשפט יקבע למנהל העיזבון שכר בעד מילוי תפקידיו

 כמנהל עיזבון ועשיית הפעולות שבסמכותו, שלא יעלה על 3% משווי
 העיזבון: השכר ייקבע בהתחשב, בין השאר, בשווי הכולל של נכסי
 העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון
 ובהיקפן, וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה

 כזה, ובשכר שנפסק לו.

 (ב) כלל ניהול העיזבון פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד
 לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל

 את שכרו ובלבד שהשכר שייקבע לא יעלה על 4% משווי העיזבון.

 (ג) לשכר הטרחה שיקבע בית המשפט לפי תקנות אלה ייווסף מם
 ערך מוסף.

 סייח התשב״ה, עמי 63; התשנ״ח, עמי 240.
 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 ק״ת התשג״ח, עמי 1250; התשס״א, עמי 42 ועמי 476.

 ביטול תקנות

ו  הוספת פרק ז

ן התשס־א, 19.6.2001 ו ת 6110, ביית בסי ו בץ התקנ  866 קו



 45ג. (א) שכר מנהל עיזבון כולל שכר בעד כל הפעולות הרגילות
 הכרוכות בניהול העיזבון, לרבות בעד הגשת בקשות למינוי מנהל עיזבון,
 למתן הוראות, לפסיקת שכר טרחה ולאישור על סיום תפקידו והוא אינו

 כולל שכר בעד הגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה.

 (ב) שכר מנהל עיזבון כולל החזר ההוצאות השוטפות הרגילות
 הכרוכות בניהול העיזבון: מנהל עיזבון רשאי לנכות מהעיזבון הוצאות
 אחרות שהוציא בקשר לעיזבון, כפי שיאשר בית המשפט, ורשאי הוא
 להגיש לבית המשפט בקשה לקבלת אישור מראש להוצאה מיוחדת שהוא

 עומד להוציא.

 (ג) בית המשפט רשאי לפסוק למנהל עיזבון שכר נפרד בעד
 שירותים מקצועיים שנתן בתחום מקצועו בקשר לעיזבון, וכן רשאי הוא
 להתיר לו לנכות מהעיזבון הוצאות בעד שירותים מקצועיים שקיבל בקשר

 לעיזבון, אשר אינם כלולים בתקנות משנה (א) ו־(ב).

 (ד) שכר שייפסק או שיותר בניכוי לפי תקנת משנה (ג) לא יעלה על
 התעריף המינימלי הקיים או המומלץ במקצועו של נותן השירות

 המקצועי, אלא אם כן אישר זאת בית המשפט מראש.

 45ד. (א) בית המשפט יפסוק את שכרו של מנהל העיזבון בתום ניהול
 העיזבון.

 (ב) נמשך ניהול העיזבון זמן רב או שהוא כרוך בהשקעת עבורה
 מרובה, רשאי בית המשפט לפסוק למנהל עיזבון שכר חלקי, על חשבון
 השכר הכולל, שלא יעלה על 2% משווי נכסי העיזבון, על פי הפרטה

 ותוספת הפרטה, אם הוגשה.

 45ה. (א) השכר שיפסוק בית המשפט בעד ניהול עיזבון לא יושפע מכך
 שיש לעיזבון כמה מנהלי עיזבון.

 (ב) היו לעיזבון כמה מנהלי עיזבון, יחולק השכר ביניהם על פי
 הסכמתם או על פי קביעת בית המשפט.

 45ו. מינה בית המשפט מנהל עיזבון, במקום מנהל עיזבון קודם, קבוע או
 זמני, או לאחר תום כהונת מנהל עיזבון קודם שנפסק שכרו, לא יעלה

 שכרם הכולל של מנהלי העיזבון על השכר האמור בתקנה 45ב(ב).

 45ז. (א) נכסי העיזבון לצורך קביעת שווי העיזבון הם כל אותם נכסים
 שהיו בעיזבון במועד פטירת המוריש או שנוספו לאחר מכן, על פי הפרטה

 ותוספת הפרטה, אם הוגשה.

 (ב) לצורך קביעת שכר טרחת מנהל העיזבון ייקבע שוויים ישל נכסי
 העיזבון כדלקמן:

 (ו) נכסים כספיים - השווי ביום פטירת המוריש בצירוף
 הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדר המחירים לצרכן (להלן -
 המרד) שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר
 טרחה, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פטירת

 המוריש:

 (2) נכסים אחרים - השווי ביום מימושם או ביום חלוקתם
 ליורשים בלא מימוש, לפי הענין, בצירוף הפרשי הצמדה

 מה בולל
 שבר מנהל

ן זבו  עי

עד לפסיקת  המו
 השכר

 כמה מנהלי
ן זבו  עי

ן בו ז  מנהל עי
 במקום מנהל

ן בו ז י העי ו  שו

ן התשס״א, ו9.6.200ו 867 ו ת 0וו6, כ״ח בסי ו ץ התקנ ב ו  ק



 בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפסיקת שכר טרחה,
 לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום המימוש או יום החלוקה ליורשים בלא מימוש,

 לפי הענין.״

 תיקון תקנה 54 5. בתקנה 54 לתקנות העיקריות, במקום ״לרבות בקשה למתן הוראות״ יבוא ״למתן

 הוראות למנהל עיזבון, לקביעת שכר טרחה והוצאות של מנהל עיזבון ואישור על סיום
 תפקירו, לרבות קביעת שכר ביניים״.

 תחילה 6. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 י״ד בסיון התשם״א (5 ביוני 2001)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 2874-ג) מ

 שר המשפטים

ה) (תיקון), ל מי שתי ת ש אי ו אות העם (איכותם התבר  תקנות ברי
2 0 0 ו - א ״ ס ש ת ׳ט-1998 (תיקון), ה  התשנ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם, 940ו', אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות בריאות העם(איכותם התברואית של מי שתיה)(תיקון), התשנ״ט-
 998ו2, במקום ״30 חודשים מיום פרסומן״ יבוא ״ביום כ״א בםיון התשס״ב (ו ביוני 2002).״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בניסן התשס״א (3 ביוני 2001).

 כ׳ בסיון התשם״א (11 ביוני 2001)
ן ה ם ד י ס  (חמ 3-1022) נ
 שר הבריאות

 1 עייר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191; התש״ל, עמי 102.

 2 ק״ת התשנ״ט, עמי 112.

( ן קו תי ) ם) חדי ו רותים מי ן שי ת מ ) ( ת ו כ ח נ ו ט י ב ) י מ ו א ל  תקנות הביטוח ה
2001 - א ״ ם ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 206 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
 11995, ובאישור ועדת העבודה הרוותה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 ביטול תקנה 0וב 1. בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכית) (מתן שירותים מיוחדים), התשל״ט-978ו2,

 תקנה 10ב - בטלה.

 תחילה ותחולה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001) (להלן - יום

 התחילה), והן יחולו על גמלה המשתלמת בער יום התחילה ולאחריו.

 ט״ז בסיון התשס״א (7 ביוני 2001)
ה ב נ י ז ר י מ ל  >חמ 3-756) ש

 שר העבודה והרווחה

 ס״ת התשנ״ה, עמי 207; התשנ״ח, עמי 96.
 ; ק״ת התשל״ט, עמי 83; התש״ס, עמי 669.

ן התשס״א, 19.6.2001 ו ת 6110, ב״ח בסי ו בץ התקנ  868 קו



ד נכה) ל י רים ל דו סי ם ו י ד מו י רה לל ה, עז י מחי מ ד ) י מ ו א ל  תקנות הביטוח ה
 (תיקון), התשס״א-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 222, 222א ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות  התשנ״ה-995וי

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות הביטוח הלאומי(דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ״ח-
 998ו2 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 9(ג) ברישה, אחרי ״פסקאות (ו), (2) ו־(3) לפי

 הענין״ יבוא ״ולענין זה יראו במועד הגשת התביעה כאילו הוא מועד קבלת ההחלטה״.

 2. בתקנה 12 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (הץ2), הסיפה המתחילה במילים ״ובלבד שלא״ - תימחק:

 (2) תקנת משנה (ו) - בטלה.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשם״א (ו בינואר 2001) (להלן - יום
 התחילה), והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ולאחריו.

 ט״ז בסיון התשס״א (7 ביוני 2001)
י ר ז י נ ה ב מ ל  (חמ 3-2146) ש

 שר העבודה והרווחה

 סייח התשנ״ה, עמי 207: התשנ״ז, עמי 154.
 2 ק־ת הרנשנ״ח, עמי 657: התש״ס, עמי 573.

, ר בהפרדה) ם להחזקת אסי עעי י רמים מי ו  תקנות בתי הסוהר (קביעת ג
2001 - א ׳ ׳ ם ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19ג(ג) לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב-1971'
 (להלן - הפקודה), ולאחר קבלת אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. (א) לענין סעיף 19ג(ג) לפקודה, יהיו הגורמים המקצועיים שעמם ייוועץ סוהר גורמים מייעצים
 מוסמך לפני שיורה על החזקת אסיר בהפרדה, נציגים של מחלקות בשירות בתי הסוהר

 כמפורט להלן:

 (1) נציג מחלקת מודיעין-,

 (2) נציג מחלקת האסיר:

 (3) נציג מחלקת ביטחון:

 (4) עובד סוציאלי כאשר מדובר באסיר המוחזק בתא שהוא לבדו.
 (ב) היתה עילת החזקתו של אסיר בהפרדה, שמירה על בריאותם של אסירים: ובן
 במקרה של הארכת תקופת החזקת אסיר בהפרדה לתקופה העולה על שלושה חודשים -
 יצורף לגורמים המקצועיים המפורטים בתקנת משנה (א), גם נציג מחלקת רפואה של שירות

 בתי הסוהר ועובד סוציאלי.

 י״ג בסיון התשס״א (4 ביוני 2001)
ו א ד נ י ל ז ו  >חמ 3-3067) ע

 השר לביטחון הפנים

 תיקון תקנה 9

 תיקון תקנה 12

 תחילה ותחולה
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נת ישראל. נוסח חדש 21, עמי 459: התשנ־ה, עמי 96; התש״ס, עמי 284. י מדי נ  י די

ן התשם״א, 19.6.2001 ו ת 6110, כ״ח בסי ו ץ התקנ ב ו  ק



, עת תחנת משטרה) קבי ) ש) ו פ חי ר ו צ ע מ ) י ל י ל פ ן ה י ר הד ד  עו ס
 התשם״א-2001

 בתוקף'סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חרש]
, אני מצווה לאמור:  התשכ״ט-969וי

 קביעת תחנת 1. משרדה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ברחוב בית הדקל 2 באילת

 משטרה נקבע בזה כתחנת משטרה לענין הוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה -
 מעצרים), התשנ״ו-21996.

 תהילה 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

 כ׳ באייר התשס״א (13 במאי 2001)
 (חמ 3-1706)

י ק ש י נ ו ר ה ה א מ ל  ש
 נתאשר. המפקח הכללי של משטרת ישראל

ו א ד נ י ל ז ו  ע
 השר לביטחון הפנים

נת ישראל, נוסת הדש 2ו, עמי 1284.  דיני מדי
 סייח התשנ״י, עמ׳ 338.

רת י הנצחה (שמו אתר ם ו י מי ת טבע, אתרים לאו ו ר ים, שמו ת גנים לאומי ז ר ב  א
, התשס״א-2001 ( ן קו (תי ( י נ  טבע נחל שורק צפו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים
 לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח-1998', בהסכמת השר לאיכות הסביבה, המועצה לגנים
 לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים והמועצה האזורית מטה יהודה ובאישור ועדת

 הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מכריז לאמור:

 תיקון סעיף ו 1. בסעיף 1 לאכרזה על שמורות טבע (נחל שורק צפוני), התשכ״ה-21965 (להלן -
 האכרוה), במקום ״הוא שמורת טבע״ יבוא ״למעט השטחים המסומנים בקווים שחורים
 אלכסוניים ומותחמים בקווים שחורים בתשריט מם׳ מי/במ/766 הערוך בקנה מידה 1:1,250

 והחתום ביום ט״ז באייר התשס״א (9 במאי 2001) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לאכרזה, במקום ״מהתשריט האמור״ יבוא ״מהתשריטים האמורים״ ובמקום
 ״לבניה ולתכנון עיר, מטה יהודה״ יבוא ״לתכנון ולבניה מטה יהודה״.

 ט״ז באייר התשס״א (9 במאי 2001)
י ש ו י ה י ל  (חמ 3-650) א

 שר הפנים

 ס״ח התשנ״ח, עמי 202.
 2 ק״ת התשב״ה, עמי 2170.
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