
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

720 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   המשפטי (החלת מתן שירות משפטי), הסיוע צו

720   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (תיקון), התשס"ו-2006 ציבוריים) גופים (קביעת הגנת הפרטיות צו

721   . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), התאמנות) על ופיקוח מתאמנים (רישום שמירה ושירותי פרטיים חוקרים תקנות

721 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), יחול עליהם) לא שהחוק נכסים טבע (סוגי אסון נפגעי פיצוי צו

722   . . . . . . . . . . . . . . התשס"ו-2006 (תיקון), ביטחוני) וידע ביטחוני ציוד (יצוא ושירותים מצרכים על הפיקוח צו

722 התשס"ו-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רשמי), תקן דרישות אחר ממילוי (פטור התקנים צו
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התשס"ו-2006 משפטי), שירות מתן (החלת המשפטי הסיוע צו

אני  החוק), - התשל"ב-11972 (להלן המשפטי, הסיוע לחוק 9(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
לאמור: מצווה

או עבירות בזנות לעיסוק אדם בבני סחר עבירת לנפגעי יינתן החוק לפי שירות משפטי .1
להלן: משפטיים כמפורט לענין הליכים נלוות,

התשל"ז- העונשין, לחוק 203א סעיף לפי מעבירות הנובעים אזרחיים הליכים (1)
נלוות; מעבירות או ,21977

התשי"ב-31952. לישראל, הכניסה חוק לפי הליכים (2)

בטל. - התשס"ד-42004 משפטי), שירות מתן (החלת המשפטי הסיוע צו .2

פרסומו. מיום שבועיים זה צו של תחילתו .3

(5 באפריל 2006) בניסן התשס"ו ז'
לבני פי  צי  (3-237 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.318 עמ' התשס"ד, ;95 עמ' התשל"ב, 1 ס"ח

.536 עמ' התשס"ג, ;226 עמ' התשל"ז, 2 ס"ח

.354 עמ' התשי"ב, 3 ס"ח

.274 עמ' התשס"ד, 4 ק"ת

התשס"ו-2006 ציבוריים) (תיקון), גופים הפרטיות (קביעת הגנת צו

הפרטיות,  הגנת 23 לחוק שבסעיף ציבורי" "גוף בהגדרה ,(2) פסקה לפי סמכותי בתוקף
לאמור: מצווה אני הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור התשמ"א-11981,

- התשמ"ו-21986 ציבוריים), (קביעת גופים הפרטיות הגנת לצו 1 בסעיף .1

יבוא: משנה א פסקת אחרי בטור ב', (1) בפסקה (1),

אלה: פרטים החולים, בבית רפואי טיפול לקבלת שהגיע מי לגבי "א1.

לידה; תאריך (1)

ארץ לידה; (2)

ההורים; לידת ארץ (3)

לארץ; העליה מיום חודשים 12 חלפו טרם עליה - אם תאריך (4)

פטירה."; תאריך (5)

יבוא: משנה א פסקת אחרי בטור ב', (2) בפסקה (2),

אלה: פרטים חולים, קופת אותה חברי עם שנמנה מי לגבי "א1.

לידה; תאריך (1)

ארץ לידה; (2)

__________
.128 עמ' התשמ"א, 1 ס"ח

.462 עמ' התשס"ד, ;466 עמ' התשמ"ו, 2 ק"ת

החלה

ביטול

תחילה

1 תיקון סעיף
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ההורים; לידת ארץ (3)

לארץ; העליה מיום חודשים 12 חלפו טרם עליה - אם תאריך (4)

תאריך פטירה." (5)

(29 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ט
לבני פי  צי  (3-1480 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   

ופיקוח מתאמנים (רישום ושירותי שמירה פרטיים חוקרים  תקנות
התשס"ו-2006 (תיקון), התאמנות) על

אני התשל"ב-11972, שמירה, ושירותי פרטיים חוקרים לחוק 32 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אלה: תקנות מתקינה

על ופיקוח  מתאמנים  (רישום שמירה ושירותי פרטיים חוקרים לתקנות  12(ג)  בתקנה .1
חופשת לרגל שילדה, מתמחה היעדרות של על "או יבוא בסופה התשל"ב-21972, התאמנות),

התשי"ד-31954". נשים, עבודת בחוק כמשמעה לידה

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
לבני פי  צי  (3-2317 (חמ

המשפטים שרת                                                                                   
__________

.90 עמ' התשל"ב, 1 ס"ח

.1774 עמ' התשל"ב, 2 ק"ת

.154 עמ' התשי"ד, 3 ס"ח

(תיקון), עליהם) יחול לא שהחוק נכסים (סוגי טבע אסון נפגעי פיצוי צו
התשס"ו-2006

מצווים אנו התשמ"ט-11989, טבע, אסון נפגעי פיצוי לחוק 6(ב) לפי סעיף בתוקף סמכותנו
לאמור:

התש"ס-22000, עליהם), יחול לא שהחוק נכסים (סוגי טבע אסון נפגעי פיצוי לצו 3 בסעיף .1
(2 בינואר 2007)". התשס"ז בטבת "י"ב יבוא (2 בינואר 2006)" התשס"ו בטבת "ב' במקום

בטבת התשס"ו (2 בינואר 2006). ב' ביום זה צו 2. תחילתו של

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
(3-3013 (חמ

ם י בו זאב
הכפר ופיתוח החקלאות שר

אולמרט אהוד
האוצר שר

__________
.113 עמ' התשנ"ט, ;20 עמ' התשמ"ט, 1 ס"ח

.571 עמ' התשס"ה, ;627 עמ' התש"ס, 2 ק"ת

12 תיקון תקנה

3 תיקון סעיף

תחילה
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ביטחוני) (תיקון), וידע ביטחוני ציוד (יצוא ושירותים מצרכים הפיקוח על צו
התשס"ו-2006

התשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק ו–43 15 ,5 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לאמור: מצווה אני משולב], התשל"ט-21979, [נוסח והיצוא לפקודת היבוא 2 וסעיף ,11957

ביטחוני), וידע ביטחוני  ציוד (יצוא ושירותים מצרכים על  הפיקוח לצו 9א בסעיף .1
יבוא: "המנהל" ההגדרה במקום התשנ"ב-31991,

דו–שימושיים וציוד של חומרים להעברה בנוגע ליתן היתרים שהוסמך מי - ""המנהל"
מאלה: אחד בידי הפלסטינית האזרחית האחריות לשטחי מסוימים

ושומרון; ביהודה לישראל הגנה צבא כוחות מפקד - ושומרון יהודה לאזור (1)

ורצועת שומרון יהודה,  בשטחי הממשלה פעולות מתאם  - עזה לרצועת (2)
עזה."

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .2

(3 באפריל 2006) בניסן התשס"ו ה'
פז מו ל  שאו  (3-1159 (חמ

הביטחון שר                                                                                   
__________

.24 עמ' התשי"ח, 1 ס"ח

.1252 עמ' התשמ"ו, י"פ ;625 עמ' ,32 נוסח חדש ישראל, 2 דיני מדינת

.269 עמ' התשס"ד, ;609 עמ' התשנ"ב, 3 ק"ת

התשס"ו-2006 רשמי), תקן דרישות אחר ממילוי (פטור התקנים צו

לאמור: מצווה אני התשי"ג-11953, התקנים, לחוק 16(א)(1) לפי סעיף בתוקף סמכותי

משחקים, מיתקני להתקנת בנוגע 1498 חלקים 28-1, ישראלי בתקן הקבועות הדרישות .1
יוצרו אשר משחקים מיתקני זה, על צו של פרסומו חודשים מיום שלושה למשך יחולו, לא
מיתקנים התקנת האמורים, החודשים בשלושת (2 בינואר 2006), התשס"ו בטבת ב' לפני ויובאו

משחקים  מיתקני 1498 חלק 3 - ישראלי תקן כאמור תיבדק בהתאם לדרישות ויובאו שיוצרו
.1994 מיוני המיתקנים3, התקנת לילדים:

(27 במרס 2006) באדר התשס"ו כ"ז
אולמרט אהוד  (3-95 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר                                                                                   
__________

.52 עמ' התשנ"ח, ;30 עמ' התשי"ג, 1 ס"ח

.2517 עמ' התשס"ו, ;1789 עמ' התשס"ה, ;150 עמ' התשס"ד, 1971 ועמ' 2715; עמ' התשס"ג, 2 י"פ

.4606 עמ' התשנ"ד, 3 י"פ

9א תיקון סעיף

תחילה

מדרישות פטור
התקן
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