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 צו שירות ביטחון(קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן
 משמר הגבול)(תיקון), התשס״ב-2001

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986וי
 ובהסכמת השר לביטחון הפנים, אני מורה לאמור:

 ו. בסעיף 1 לצו שירות ביטחון(קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר
 הגבול), התשנ״ח-998ו2, במקום פסקה (15) יבוא:

 ״(15) מעבדת זיהוי חומרי נפץ וחבלה, מעבדת נשק, המעבדה לזיהוי טביעות
 אצבעות והמעבדה הביולוגית שבמחלקה לזיהוי פלילי;״.

ר ז ע י ל ן א ן ב י מ י נ  ב
 שר הביטחון

 כ״ב בחשון התשס״ב (8 בנובמבר 2001)
 (חמ 3-2679)

 ם״ח התשמ״ו, עמי 107: התשנ״ח, עמי 126.
 ק״ת התשנ״ח, עמי 656.

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים

 2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 כ״ח בחשון התשס״ב (14 בנובמבר 2001)
 >חמ 3-245)

 סייח התשמ״ב, עמי 43; התשס״א, עמי 448.
 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1200; התשג״ו, עמי 1428.

 תיקון סעיף 1

 תקנות סדר הדין הפלילי(תיקון), התשס״ב-2001
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 229(ט) ו־244 לחוק סדר הרין הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב-982ו' (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בטופס 8א בתוספת לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-21974, בפסקה ב(ו), במקום
 ״יהיה עליך לשלם כפל קנס בסכום של שקלים״ יבוא ״יהיה עליך לשלם את
 הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק״ ובמקום ״או את כפל הקנס״ יבוא ״בצירוף

 תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור,״.

 תחילה

 צו סדר הדין הפלילי(הארכת תקופת תשלום), התשם״ב-ו200
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(3) לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס׳ 32),
 התשם״א~2001י(להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 הארכת תקופת 1. תקופת התשלום החדשה כאמור בסעיף 5(א)(ו) לחוק מוארכת בזה עד יום י״ח באייר
ם התשס״ב (30 באפריל 2002). י ל ש  ת

 כ״ח בחשון התשס״ב (14 בנובמבר 2001)
ת י ר ט ר ש י א  >חמ 3-3152) מ

 שר המשפטים

 סייח התשס״א, עמי 448.
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 משלוח שוברי
 תשלום חדשים

 שובר תשלום
 חדש

 סייג לגבי
 האזור

(גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם),  תקנות סדר הדין הפלילי
 התשם״ב-2001

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק סדר הדין הפלילי(תיקון מס׳ 32), התשס״א-ו200י
 (לה^ן - החוק המתקן), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלז 1:

 ו. בתקנות אלה, ״הרשות המוסמכת״ - כל אחת מאלה, לפי הענין:
 (ו) גובה כהגדרתו בחוק מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-995ו2,
 שמינה מנהל המרכז במשמעותו בחוק האמור - לענין קנסות המשולמים לאוצר

 המדינה:

 (2) מנהל אגף הפיקוח או אגף הגביה ברשות מקומית או גורם אחר שראש הרשות
 המקומית הסמיכו לבך - לענין קנסות המשולמים לרשות המקומית׳, על הגורם האחר

;  יחול סעיף 341 לפקודת העיריות5

 (3) הממונה על מערך ברירות המשפט במשרד לאיכות הסביבה - לענין קנסות
 המשולמים לקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-
 1984", לקרן למניעת זיהום מי־ים שהוקמה לפי פקודת מניעת זיהום מי־ים בשמן
 [נוסח חדש], התש״ם-51980, או לקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי חוק צער בעלי

 חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ״ד-61994 (להלן - הקרנות).

 2. הרשות המוסמכת תשלח שובר לתשלום קנס לפי הטפסים ן או 2 שבתוספת לפי
 ה/ונין (להלן - שובר תשלום חדש), למי שהוטל עליו קנס על ידי בית משפט או על ידי
 מכירת הודעת תשלום קנס לפני תחילתו של החוק המתקן והוא לא שילם את הקנס במועדו
 (להלן - חייב קנס); בשובר התשלום החדש יפורטו סכום הקנס המקורי ותוספות הפיגור
 שהצטברו, המחושבות לפי הוראות סעיף 5(א)(ו) ו־(2) לחוק המתקן; כמו כן יפורט בשובר

 הו.שלום החדש המועד האחרון לתשלום החוב.

 5.. (א) חייב קנס שלא קיבל שובר תשלום חדש בתוך 40 ימים מיום תחילתן של תקנות
 א? ה, יפנה לבית המשפט הקרוב למקום מגוריו - לענין קנסות המשולמים לאוצר המדינה,
 או לרשות המוסמכת הנוגעת בדבר - לעני[ הקנסות המשולמים לרשות מקומית או לקרנות,

 ויהציא את הפרטים והמסמכים הדרושים לתשלום הקנס.
 (ב) שובר תשלום חדש יימסר לפונה כאמור בתקנת משנה (א) ביד או יישלח לו

 בתוך שבועיים מהמועד שבו מסר את הפרטים הדרושים.

 4. על אף האמור בתקנות 2 ו־3, רשאית הרשות המוסמכת שלא לשלוח שובר תשלום
 חדש לחייב קנס תושב האזור שאינו ישראלי או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית ואולם
 הי א תפרסם בציבור, בדרך שהיא תקבע, את הגורם שאליו יפנה חייב קנס כאמור לשם
 קהלת שובר תשלום חדש וסילוק חובו: בתקנה זו, ״אזור״, ״ישראלי״ ו״שטחי המועצה
 ה !לםטינית״ - כהגדרתם בסעיף ו שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום

 (י ־;ודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ׳׳ח-1967ד.

 סיידו התשס׳׳א, עמי 448.
 ס״ח התשנ״ה, עמי •7 ו.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו.
 סייח התשמ״ר, עמי 142.

 דיני מדינת ישראל, התש״ם, עמי 130.
 ם״ח התשנ״ד, עמי 56.
 סייח התשב״ח, עמי 20.
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 חזקת מסירה 5. נשלח שובר תשלום חדש לפי תקנה 2 או 3 בדואר רשום, תחול על המשלוח האמור
 חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל״ד-974ו8.

 תחילה 6. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק המתקן.

 תוספת
 (תקנה 2)

 טופס 1

 שובר תשלום חדש לקנס שהטיל בית משפט, כולל תוספות פיגור מופחתות
 (לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 32), התשם״א-2001)

 תאריך.
 (שם הנידון ומס׳ זהות)

 אל:

 המען.

 א. לפי המידע שברשותנו בית המשפט הטיל עליך קנס/קנסות* בתיק/תיקים* כמפורט להלן,
 אשר לא שולם במועדו/לא שולמו במועדם*.

 בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי(תיקון מס׳ 32), התשס״א-2001, ניתנת לך בזאת
 אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם
 במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום (היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק

 המתקן).

 ב. סכום הקנס המקורי היה שקלים חדשים.

 סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא שקלים חדשים (במקום
 סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות שהיה ).

 ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א׳, לא תינתן לך אפשרות לשלם את החוב
 בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא יחולו על הקנס התוספות המקוריות.

 ד. מם׳ טלפון/פקס* לבירורים

 ה. פרטי התיק/התיקים*:

 1. ביום הטיל עליך בית משפט שלום/מחוזי* ב
 קנס בסך שקלים חדשים בתיק מס׳

 תאריך ביצוע העבירה ופרטיה
 בעבירת תעבורה - מם׳ הרכב :

 מם׳ רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*

 ביום הטיל עליך בית המשפט קנס בסך.
 שקלים חדשים בתיק מם׳

 ק״ת התשל״ד, עמי 1200.
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 תאריך ביצוע העבירה ופרטיה
 בעבירת תעבורה - מם׳ הרבב ;

 מס׳ רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*

 מחק את המיותר.

 הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב

 מסי תיק בימ״ש.

 שם :זמוםד השולח

 שובר נ ים׳ שם החייב מס׳ זהות
 הסכום לתשלום ש״ח תאריך אחרון לתשלום .

 חותמת הבנק.

 ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:

 טופס 2

 שובר תשלום חדש לקנס שהוטל בהודעת תשלום קנם, כולל תוספות
 פיגור מופחתות

 (לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מם׳ 52), התשם׳׳א-2001)

 אל: תאריך.
 (השם ומם׳ זהות)

 המען.

 א. ׳יפי המידע שברשותנו הומצאה/הומצאו* לך הודעת/הודעות* תשלום קנם בשל עבירה/
 ׳:בירות* כמפורט בפסקה ה׳ להלן, לא ביקשת להישפט ולא שילמת את הקנס/הקנסות*

 1 :מועדו/במועדם*.

 !:התאם לסעיף 5 לחוק סדר הרין הפלילי(תיקון מם׳ 32), התשם״א- 2001, ניתנת לך בזאת
 :גפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם
 ,:מלואו בהקדם ולא יאוחר מיום (היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק

 זמתקן).

 ב. זב1ם הקנס המקורי היה שקלים חדשים.

 זכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא שקלים חדשים (במקום
 :יכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות שהיה ).

 ג. <גם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה אי, לא תינתן לך אפשרות לשלם את החוב
 :צירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
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 ד. מם׳ טלפון/פקס* לבירורים

 ה. פרטי הודעת/הודעות* תשלום הקנס:

 1. ביום ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

 בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מם׳ ובה הוטל עליך
 קנס בסך שקלים חדשים.

 בעבירת תעבורה - מם׳ הרכב ;
 מס׳ רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*

 2. ביום ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

 בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מם׳ , ובה הוטל עליך
 קנס בסך שקלים חדשים.

 בעבירת תעבורה - מס׳ הרכב ;
 מס׳ רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*

 , מחק את המיותר.

 הודעת זיכוי לעורך תשלומ החוב

 מם׳ הודעת תשלום קנם

 שם המוסד השולח

 שובר מסי שם החייב מס׳ זהות

 הסכום לתשלום ש״ח תאריך אחרון לתשלום

 חותמת הבנק

 ניתן לשלם בכל אחר מסניפי הבנקים האלה:

 כ״ח בחשון התשם״ב (14 בנובמבר 2001)
 (חמ 3-3152)

ת י ר ט ר ש י א  מ
 שר המשפטים
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 עיסוק מותר
 במסמר•

 נ ללי לשכת עורכי הדין(עיסוק מותר במסחר), •.!תשס״ב-2001

 בחייקף סמכותה לפי סעיפים 6,0(2) ו־109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-961 וי,
 מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 1. עיסוק במסחר שמותר לעורך דין הוא עיסוק שאין בו כדי -

 ( ) ליצור ניגוד ענינים עם עיסוקו כעורך דין; או

 (:.) לפגוע בכבוד המקצוע.

ל כ ל ו ף א ר ש  י
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי הדין

 כ״ח בחיסון התשם״ב (14 בנובמבר 2001)
 (חמ 3095 -3)

 נתאשר.
ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר המשפטים

 סייח ד תשב״א, עמי 178.

ן(חברי הכנסת ושאיריהם)  החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטו
 (תיקון), התשם״ב-2001

 בו.וקן! הסמכות לפי סעיף ו לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט-
, נ:חליטה ועדת הכנסת לאמור:  1969י

 1. ג:החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת !שאיריהם), הוספת סעיפים
ד ד 6 ב ע  התש״ל -969ו2(להלן - ההחלטה העיקרית), אחרי סעיף 6א יבוא: 6

 6ב. (א) חבר הכנסת לשעבר, שכיהן כיושב ראש הכנסת שמונה עשר
 חודשים לפחות, זכאי לגבי תקופת כהונתו כיושב ראש הכנסת לקצבה
 כאילו היה ראש הממשלה, והוראות סעיף 5 להחלטת גמלאות לנושאי
, יחולו עליו,  משרה ברשויות השלטון(שרים ושאיריהם), התשמ״א-981וג
 בשינויים המחויבים-, הוראות סעיף זה יחולו גם על שאיריו של יושב ראש

 הכנסת לשעבר ועל שאירי יושב ראש הכנסת.

 (ב) הוראות סעיף 7 יחולו על קביעת הקצבה של יושב ראש הכנסת
 לשעבר לפי סעיף זה.

 6ג. יושב ראש הכנסת לשעבר זכאי להוצאות נסיעה, לפי אחת
 מהפסקאות שלהלן, לפי בחירתו -

 (ו) ביסוי הוצאות נסיעה לפי חשבוניות שיגיש לחשב הכנסת;

 (2) תשלומים לפי סעיף 16 להחלטת שכר חברי הכנסת (הענקות
 ותשלומים), התשם״א- 2001" (בסעיף זה - ההחלטה);

 (3) שימוש ברכב לפי סעיף 21 להחלטה.

 ״קצבה ל:וי
 שכיהן כ ושב
 ראש הב! סת

 הוצאות נסיעה
 ליושב ר 1ש

 הכנסת > שעבר

 ס״וו תתשכ״ט, עמי 98.
 2 ק״ת זתש״ל, עמי 33; התשס״א, עמי 1010.

 5 ק״ת זתשמ״א, עמי 1435.

 * ק״ת ־;תשס״א, עמי 916.
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 שירותי משרד 6ד. (א) בסעיף זה, ״שירותי משרד״ - כל אלה:
 ליושב ראש

 הכנסת לשעבר (ו) משרד, לרבות ריהוט וציוד משרדי הולם, שיועמד על ידי
 המדינה:

 (2) כוח אדם מקרב עובדי המדינה בהיקף שלא יעלה על שתי
 משרות מלאות.

 (ב) יושב ראש הכנסת לשעבר זכאי לשירותי משרד, במשך חמש
 שנים מיום סיום כהונתו כיושב ראש הכנסת.

 (ג) טובת ההנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מם המוטל על
 הכנסה.

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על יושב ראש הכנסת לשעבר -

 (ו) שנתמנה לנשיא המדינה, לראש הממשלה, לשר או לכל
 משרה ציבורית אחרת, למשך תקופת מינויו כאמור;

 (2) שזכאי לשירותים דומים מאוצר המדינה, למשך תקופת
 זכאותו כאמור.״

 ביטול סעיף 8 2. סעיף 8 להחלטה העיקרית - בטל.

 תחולה 3. הוראות החלטה זו יחולו על מי שנתמנה ליושב ראש הכנסת לאחר פרסומה.

 ב״ו בחשון התשס״ג (12 בנובמבר 2001)
 (חמ 5-193)

ץ י כ ס ו  י
 יושב ראש ועדת הכנסת

 תיקון טעויות דפוס
 בתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) (תיקון - הוראת שעה),
 התשס״ב- 2001, שפורסמו בקובץ התקנות 6132, התשס״ב, עמי 78, במקום שתי הערות השוליים
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