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רכוש שנתפס לפי סעיף 7א)ג()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שיימצא  )ב( 
בידי המשטרה או המכס בתום שנה מיום הפקיעה, יחולט לאוצר המדינה, אלא אם כן 

ניתנה לגביו החלטה אחרת של ממונה ביקורת הגבולות או של בית משפט 

חוק איסור הלבנת הון )הוראת שעה(, התשע"ג-2013*

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שנה מהמועד האמור, יקראו את חוק 1 הוראת שעה
איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 1 )להלן - החוק העיקרי(, כך שבתוספת הראשונה 

לחוק האמור, אחרי פרט )18ה( יבוא:

")18ו(   עבירה לפי סעיף 7ג)ב( לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954 2, 
המובא בסעיף 1)1( לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, התשע"ג-

 ";3 2013

שר המשפטים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים 2 דיווח לכנסת
מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים 

שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:

מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות לפי פרק ב' לחוק העיקרי, בקשר   )1(
לעבירה המנויה בפרט )18ו( לתוספת הראשונה לחוק העיקרי;

מספר החקירות כאמור בפסקה )1( שהסתיימו בלא הגשת כתב אישום והעילות   )2(
לכך;

מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות כאמור בפסקה )1(;  )3(

מספר פסקי דין וגזרי דין שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור   )4(
בפסקה )1(, ותוצאותיהם, לרבות חילוט 

תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת 3 תחילה
שעה(, התשע"ג-42013 

רכוש שנתפס לפי סעיף 7א)ג()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שיימצא  )ב( 
בידי המשטרה או המכס בתום שנה מיום הפקיעה, יחולט לאוצר המדינה, אלא אם כן 

ניתנה לגביו החלטה אחרת של ממונה ביקורת הגבולות או של בית משפט 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י                
                   יושב ראש הכנסת
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שר המשפטים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים 2 
מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים 

שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:

דיווח לכנסת

מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות לפי פרק ב' לחוק העיקרי, בקשר   )1(
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