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קובץ התקנות
2 ביוני 76662016כ"ה באייר התשע"ו

עמוד

1188 תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-2016                

1189 תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )ביטול(, התשע"ו-2016                                        

1189 תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת( )תיקון(, התשע"ו-2016                                                                       

1189 צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )מוצר דמוי אסבסט(, התשע"ו-2016                                                           
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תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

התשנ"ו-11995,  הציבורית,  הסניגוריה  לחוק  ו–23  22א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות 

אלה:

בשמן של תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(,    1
התשע"ב-22011 )להלן - התקנות העיקריות(, המילים ")הוראת שעה("  - יימחקו  

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -    2
)1( במקום "בתקופת תוקפן של תקנות אלה" יבוא "למעט מי שהיה קטין בעת מינוי 

הסניגור";

)2( בפסקאות )2( ו–)4(, במקום "312" יבוא "450" 

אסיר" או  עצור  הוא  "היה  במילים  המתחילה  הסיפה  העיקריות,  לתקנות   3 בתקנה    3 
- תימחק 

תקנה 4 לתקנות העיקריות תסומן ")א(", ואחריה יבוא:   4
התקופות  במניין  תיחשב  לא  במעצר  או  במאסר  אדם  מצוי  שבה  ")ב( תקופה 

להצטברות הפרשי הצמדה וריבית  לפי כל דין " 

תקנה 8 לתקנות העיקריות - בטלה    5
בתקנה 9 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:    6

")ב( עד יום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( ועד יום ד' בטבת התש"פ )1 בינואר 
דין  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  לוועדת  הארצי  הציבורי  הסניגור  יגיש   )2020

וחשבון לעניין ביצוע התקנות " 

בתקנה 10 לתקנות העיקריות, המילים "ותוקפן עד יום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני    7
2016(" - יימחקו  

תחילתן של תקנות 2)2(, 3 ו–4 ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(     8
כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(

)חמ 3-2708-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון השם

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 4

ביטול תקנה 8

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 10

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשנ"ט, עמ' 113; התשס"ה, עמ' 422   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 66; התשע"ה, עמ' 1283   2
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תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )ביטול(, 
התשע"ו-2016

התשנ"ו-11995,  הציבורית,  הסניגוריה  לחוק  ו–23  22א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות 

אלה:

 - התש"ס-22000  לייצוג(,  זכאים  של  תשלום  )חובת  הציבורית  הסניגוריה  תקנות    1
בטלות 

תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן של תקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום    2
של זכאים לייצוג( )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ו-32016 

כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(
)חמ 3-2708-ת2(

ד ק ש ת  ל י י א  

          שרת המשפטים 

תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 4)א()1( לתקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, התשנ"ח-21998, בסופה    1
יבוא "ואולם מפעיל תחנת מעבר רשאי להכניס אסבסט צמנט לתחנת המעבר, ובלבד 
שיש בידו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק 

מזיק, התשע"א-32011, והוא מקיים את הוראות החוק האמור ואת תנאי הרישיון "

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-2466-ת1(

י א ב ג י  ב א       

          השר להגנת הסביבה 

צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )מוצר דמוי אסבסט(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב( לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לפי סעיף 21א)א( לחוק–

יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקין צו זה:

ביטול

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ו, עמ' 8; התשס"ה, עמ' 422   1

ק"ת התש"ס, עמ' 921; התשע"ב, עמ' 832   2
ק"ת התשע"ו, עמ' 1188   3

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329   1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1089   2
ס"ח התשע"א, עמ' 694   3

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 694   1

ס"ח התש"י, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3
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הוראות סעיף 3)א( לחוק יחולו על מוצר העלול להטעות כנחזה להיות מוצר אסבסט    1
צמנט המשמש בבנייה, שהתקיימו בו כל אלה:

צורתו היא לוח גלי, בלי להידרש לחתך הגל, לאורך הגל ולתדירות הגל;  )1(

הוא מכיל מלט;  )2(

צבעו אפור, אף אם נצבע בצבע חיצוני   )3(

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ"ב באייר התשע"ו )30 במאי 2016(

)חמ 3-5144(

י א ב ג י  ב א       
          השר להגנת הסביבה

 

קביעת מוצר דמוי 
אסבסט

תחילה


