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צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, 
סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור( )תיקון(, 

התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)ב( ו–32)ג( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-12000, וסעיף 
95 לחוק המאבק בטרור, התשע"ז-22016, לאחר התייעצות עם שרת המשפטים ועם השר 

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

בצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח   .1
הצו   - )להלן  התשע"ז-32017  טרור(,  ומימון  הון  הלבנת  למניעת  מנהלות,  וחברות 
העיקרי(, בסעיף 10)ב()12(, אחרי "קבלת הלוואות בידי עמית או מבוטח" יבוא "בחשבון 

או בחוזה ביטוח חיים, לפי העניין".

בסעיף 14 לצו העיקרי -  .2
במקום "גוף מוסדי לא יגלה" יבוא "גוף מוסדי או סוכן ביטוח לא יגלה";    )1(

במקום "על אף האמור, גוף מוסדי יגלה" יבוא "על אף האמור, גוף מוסדי או סוכן   )2(
ביטוח יגלה".

בסעיף 21 לצו העיקרי, במקום "שנה מיום פרסומו" יבוא "ביום כ"ח באדר התשע"ח   .3
)15 במרס 2018(".

כ' באדר התשע"ח )7 במרס 2018(
)חמ 3-4401(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 צו סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(
)גופים העוסקים בהפקת נתונים לזיהוי גנטי(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ח)ב()2( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - חיפוש 
בגוף ונטילת אמצעי זיהוי(, התשנ"ו-11996, ובאישור הוועדה המאשרת, אני מצווה לאמור:

שירות הביטחון הכללי הוא גוף העוסק בהפקת נתונים לזיהוי גנטי.  .1
י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(

)חמ 3-5627(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 136; התשע"א, עמ' 952.  1

תיקון סעיף 10

תיקון סעיף 14

תיקון סעיף 21

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386; התשע"ב, עמ' 366.  1

2  ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

3  ק"ת התשע"ז, עמ' 1062.

קביעת גופים 
העוסקים בהפקת 

נתונים לזיהוי גנטי
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 צו תובענות ייצוגיות )הארכת תקופת פעילותה של הקרן למימון
תובענות ייצוגיות(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27)ו()1( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-12006, אני מצווה 
לאמור:

תקופת פעילותה של הקרן למימון תובענות ייצוגיות תוארך בזה לשנה נוספת.  .1
תחילתו של צו זה ביום כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(.  .2

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
)חמ 3-4624(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 9(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

1.  בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן  - התקנות העיקריות(, במקום 
ההגדרה "רכב ביטחון" יבוא:

""רכב ביטחון"  - כל אחד מאלה, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב ומשמיעים 
אות אזעקה בסירנה:

אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור הפעלה למתן   )1(
שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

שירותי  למתן  הפעלה  אישור  לגביו  שניתן  ראשונה  עזרה  להגשת  אופנוע   )2(
רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

רכב של משטרת ישראל;  )3(

רכב של צבא ההגנה לישראל;  )4(

שב"ס  רכב   - )להלן  מאלה  לאחד  הסוהר  בתי  שירות  את  שמשמש  רכב   )5(
מבצעי(:

למשימות מבצעיות  ובלבד שניתן לגביו אישור על כך מאת נציב בתי  )א( 
הסוהר או מטעמו;

לליווי של אסירים או עצירים; )ב( 

רכב לכיבוי שריפות;  )6(

רכב שיטור משולב, ובלבד שמצוי בו שוטר;  )7(

רכב מסוים שרשות הרישוי אישרה אותו לכך."  )8(

בתקנה 62 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב()1(, אחרי "ברכב צה"ל" יבוא "וברכב   .2
שב"ס מבצעי".

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 62

הארכת תקופה

תחילה

ס"ח התשס"ו, עמ' 264.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 124, עמ' 137, עמ' 234, עמ' 236, עמ' 312, עמ' 784, עמ' 954 ועמ'   2
.1030
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במקום תקנה 95 לתקנות העיקריות יבוא:  .3

 "הפצת אור
והשמעת קול

כל  או  ביטחון"  "רכב  בהגדרה  המנוי  הסוג  מן  רכב  נוהג   .95
לפי  בו  שהותקן  בפנס  מהבהב  אור  יפיץ  לא  בו,  הנוסע 
בשעת  אלא  בסירנה,  אזעקה  אות  ישמיע  ולא   62 תקנה 

מילוי תפקידו ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי התפקיד."

שריפות"  לכיבוי  "ברכב  אחרי  )א()3(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות   180 בתקנה   .4
יבוא "ברכב שב"ס מבצעי".

בתקנה 190 לתקנות העיקריות, בפסקת משנה )3()ד(, אחרי "רכב חילוץ וגרירה" יבוא   .5
"או קורס כאמור בפסקה )2()ד(, לפי העניין".

י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )השפעה אסורה על שיקול 
דעת של שמאי רכב(, התשע"ח-2018

הרכב,  בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לחוק  159)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תקנות  מתקין  אני  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  החוק(,    - )להלן  התשע"ו-12016 

אלה:

מי שפונה לשמאי רכב, בכל דרך שהיא, במפורש או במשתמע, במטרה להביא  )א(   .1
שמאי רכב לערוך שומת רכב באופן שיגדיל את הכנסתו של הפונה או את הכנסתו 
לאחר,  או  לעצמו  אחרת  הנאה  טובת  שישיג  באופן  או  כסף  בשווה  בכסף,  אחר  של 
משפיע על שיקול דעתו של שמאי רכב בניגוד להוראות סעיף 159)א( לחוק; לעניין 
זה, יראו גם פנייה לשמאי רכב שנועדה להביאו לשנות את שומת הרכב כך שהרכב 

ייקבע כרכב באבדן גמור או לא ייקבע כאמור כפנייה שמטרתה כאמור ברישה.

התעבורה,  לתקנות   266 בתקנה  כהגדרתו   - גמור"  באבדן  "רכב  זו,  בתקנה  )ב( 
התשכ"א-21961.

לפי  מקומו  ממלא  או  מוסך  של  מקצועי  מנהל  על  לאסור  כדי   1 בתקנה  באמור  אין   .2
סעיף 143)ג( לחוק בעת שהוא ממלא את מקומו, לבקש בכתב משמאי רכב לשנות את 
האומדן הראשוני של הנזק שערך לצורך הכנת שומת הרכב, אם מצא כי פירוט התיקון 
בה שגוי וכי אין בה כדי לאפשר את תיקונו של הרכב, ויודיע על כך לבעל הרכב; 
הסכים שמאי הרכב לשנות את האומדן הראשוני כאמור, יציין בשומת הרכב כי נערך 

שינוי על פי הבקשה כאמור, ויפרט אותה ואת נימוקיה.

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.  .3
י"ז באדר התשע"ח )4 במרס 2018(

)חמ 3-5360(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

תיקון תקנה 95

תיקוןן תקנה 180

תיקון תקנה 190

ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  1

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

השפעה אסורה 
על שיקול דעת של 

שמאי רכב

בקשה מותרת 
לשינוי שומת רכב

תחילה




