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תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה 
מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין( 

)תיקון(, התשע"ט-2018 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(,  

אני מתקינה תקנות אלה:

מקצועית  באתיקה  ישראל,  מדינת  בדיני  בחינות  )סדרי  הדין  עורכי  לשכת  בתקנות   .1
18ג,  בתקנה  התשכ"ג-21962,  דין(,  לעריכת  ההסמכה  ובבחינת  דין  עורכי  על  החלה 
המילים "ונוסף על כך קיבל בכל אחד מחלקי הבחינה ציון העולה על שליש ממשקל 

הציון לאותו חלק" - יימחקו.

תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(.  .2
ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 2018(

)חמ 3-1898-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ט-2018 

)להלן  התשע"ו-12016  בטרור,  המאבק  לחוק  ו–4)א(   3 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
טרור(,  פעיל  ועל  טרור  ארגון  על  )הכרזה  בטרור  המאבק  לתקנות   2 תקנה  ולפי  החוק(,   -

התשע"ז-22017, ולאחר ששוכנעתי כי התקיים האמור בסעיף 4)א(, אני מצווה לאמור: 

בצו המאבק בטרור )הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור(, התשע"ח-32018, בתוספת   .1
הראשונה, אחרי פרט 3 יבוא:

מס"ד 

שם הארגון 
בשפת המקור4 

ובעברית 
)לרבות הכינוי 

אם קיים(

שם הארגון 
בערבית

)אם ישנו(

שם הארגון 
באנגלית
)אם ישנו(

מס' רישום 
ותאריך 
התאגדות

אם ידועים

מדינת 
ההתאגדות 

אם ידועה

פרטי זיהוי 
נוספים או 

פרטים אחרים
תאריך 
ההכרזה

בית "4.
הסטודנט 

הפלסטיני/
בית אלטאלב 

אלפלסטיני

بيت الطالب 
الفلسطيني

אוקטובר 
2015

כתובת:תורכיה
 Kucuk

 Ayasofya
 Mh. No:11

 Turgut Özal
 Millet Cd
No:57 34096 

Fatih/
İstanbul

ד' בכסלו 
התשע"ט 

)12 בנובמבר 
".)2018

ד' בכסלו התשע"ט )12 בנובמבר 2018(
)חמ 3-5413(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תיקון תקנה 18ג

תחילה

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשע"ו, עמ' 898; התשע"ח, עמ' 160.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1678; התשע"ח, עמ' 2764.  2
ק"ת התשע"ח, עמ' 2140; התשע"ט, עמ' 687.  3

למעט אם שפת המקור היא אנגלית או ערבית שלהן יוחדו עמודות נפרדות.  4

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 1115.  1

ק"ת התשכ"ג, עמ' 704; התשע"ז, עמ' 1254.  2
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הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, 
התשע"ט-2018

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש מרס   .1
 2018, עודכנו הסכומים הנקובים בתוספות לתקנות, והם מיום כ"ב בתשרי התשע"ט

)1 באוקטובר 2018(, כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

353סוג ק - בהיקף כספי עד

1,592סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,186סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,371סוג 3 - בהיקף כספי עד

12,745סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,607סוג 1 - בהיקף כספי עד

5,218סוג 2 - בהיקף כספי עד

10,438סוג 3 - בהיקף כספי עד

20,873סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,253 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,691 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,381 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 30,759 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשע"ט, עמ' 22.  1
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תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

225,128

37,695

50,256

350,256

71,861

100,516

4100,516

150,769

301,542

5301,542

452,312

904,321

כ"ח בחשוון התשע"ט )6 בנובמבר 2018(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א
  

רשם הקבלנים   

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת רישיון(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )אגרת 
רישיון(, התשמ"א-11980 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:  

ישתנו   ,2017 ספטמבר  חודש  מדד  לעומת   2018 ספטמבר  חודש  מדד  שינוי  עקב   .1
הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות העיקריות, והם יהיו מיום פרסומה של הודעה 

זו כלהלן:
האגרה בעד מתן רישיון

בשקלים חדשים

998)1( ענף ראשי

605)2( ענף משנה

כ"ב בחשוון התשע"ח )31 באוקטובר 2018(
)חמ 3-771-ה1(

ו ה י ל א ן  ל י א  
רשם הקבלנים  

עדכון סכומים

ק"ת התשמ"א, עמ' 289; התשע"א, עמ' 62; התשע"ח, עמ' 955.  1
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