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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 מס' 3(, 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
אחרי  התשכ"ג-21962,  דין(,  לעריכת  ההסמכה  ובבחינת  זרים  דין  עורכי  על  החלה 

תקנה 18ה יבוא:

18ה1. )א( בלי לגרוע מהאמור בתקנה 18ה, השתכנעה הוועדה "מתן תוספת ניקוד
ההסמכה,  בבחינת  משמעותיים  ליקויים  נפלו  כי  הבוחנת 
רשאית היא לקבוע כי תינתן תוספת ניקוד, בשיעור אחיד 
לנבחנים  או  הנבחנים,  לכלל  אחידה,  נוסחה  פי  על  או 
מסוים  חלק  על  או  שאלות  של  מסוים  סוג  על  שהשיבו 

בבחינה שבהם נפל הליקוי.

)ב( הוועדה הבוחנת תפרסם לציבור את החלטתה כאמור 
בתקנת משנה )א(, בצירוף נימוקים והסבר בדבר האופן שבו 

תחושב תוספת הניקוד."

הוועדה הבוחנת רשאית לעשות שימוש בסמכותה לפי תקנה 18ה1 לתקנות העיקריות    .2
התשע"ז בתמוז  ב'  מיום  שהתקיימו  בחינות  לגבי  אלה,  לתקנות   1 בתקנה   כנוסחה 

)26 ביוני 2017( ואילך.

י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(
)חמ 3-1898-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א( 
)תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5)ב()2(, )ב1( ו–)ו(, 15 ו–59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר לעניין תקנות 1 ו–3, ובהסכמת שר 

הכלכלה2, לעניין תקנות 2 ו–3, אני מתקין תקנות אלה:

מפ"א(,  של  ציבורית  בזק  ברשת  )שימוש  ושידורים(  )בזק  התקשורת  בתקנות   .1
רכיבי  בלוח  הראשונה,  בתוספת  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ה-32014 
חדשים  בשקלים  "תשלום  בעמודה  "בזק",   חברת  ברשת  שימוש  בעד  תשלומים 

ליחידה בשנת 2018", בכותרת, במקום "בשנת 2018" יבוא "החל בשנת 2018 ואילך".

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בלוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט",   .2
"בשנת  במקום  בכותרת,   ,"2018 בשנת  ליחידה  חדשים  בשקלים  "תשלום  בעמודה 

2018" יבוא "החל בשנת 2018 ואילך".

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"א, עמ' 530; התשע"ג, עמ' 136.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 7540.  2
ק"ת התשע"ה, עמ' 226; התשע"ט, עמ' 1319.  3

הוספת תקנה 18ה1

תחולה

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשע"ו, עמ' 662.  1

ק"ת התשכ"ג, עמ' 704; התשע"ט, עמ' 1490.  2

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(.  .3
י"ח בטבת התשע"ט )26 בדצמבר 2018(

)חמ 3-4928-ת1(

א ר ק ב  ו י א  
שר התקשורת  

הודעת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשע"ט-2018

התש"ן-11990  יבשתיים,  ממקורות  הים  זיהום  מניעת  לתקנות  5א  לתקנה    בהתאם 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
האגרה סכומי  ישתנו   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017  דצמבר 

שבתקנה 5 ולפיכך נוסח תקנות משנה )א( ו–)ב( הוא:

מגיש 5."אגרת בקשה ישלם  לחידושו  או  להיתר  בקשה  הגשת  )א( בעת 
הבקשה אגרה כמפורט להלן:

)1( 4,942 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים של 
שפכים שהם מי ים, מי תהום, תמלחת מחליף יונים, תמלחת 
אוסמוזה הפוכה או תמלחת אחרת המכילה אך ורק כלוריד, 
אשלגן, נתרן, סידן או מגנזיום, בלא חומר אורגני ובלא מתכות;

לים  הזרמה  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   9,914 )2(
של תמלחת מזון ובורסקאות או תמלחת טקסטיל;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   19,838 )3(
פסולת או הזרמת שפכים לים, אשר אינם מכילים חומרים 
כמפורט בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בפסקה אחרת 

של תקנה זו;

הטלת  להיתר  בבקשה   - חדשים  שקלים   39,645 )4(
פסולת או הזרמת שפכים לים, המכילים חומרים כמפורט 

בתוספת השנייה;

)5( 19,838 שקלים חדשים - בבקשה להיתר הזרמה לים 
)4(, אשר טופלו לצורך מניעת  של שפכים כאמור בפסקה 

זיהום באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים.

תשולם  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  מכלליות  לגרוע  )ב( בלי 
בעת הגשת בקשה להיתר חירום כאמור בתקנה 9)ב(, אגרה בסך 

8,689 שקלים חדשים."

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-2183-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

שינוי אגרות

תחילה

ק"ת התש"ן, עמ' 250; התשס"א, עמ' 416; התשע"ח, עמ' 653.  1
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הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( )מס' 3(, התשע"ט-2018

  בהתאם לתקנה 5)ב( לתקנות מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ד-11984 )להלן 
- התקנות(, אני מודיע לאמור:

י"ב  ביום  שפורסם  המדד  לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב   .1
)1 בינואר 2019(,  )15 בפברואר 1984(, מיום כ"ד בטבת התשע"ט  באדר א' התשמ"ד 
ישתנה סכום האגרה להגשת בקשה להיתר או חידושו שבתקנה 5)א( לתקנות והוא 

1,237 שקלים חדשים.

ט"ז בטבת התשע"ט )24 בדצמבר 2018(
ן י ק ל א ב  א ז )חמ 3-1715-ת2(  

השר להגנת הסביבה   

הודעת אוויר נקי )אגרות(, התשע"ט-2018

 - )להלן  התשע"א-12010  )אגרות(,  נקי  אוויר  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב   .1
האגרות סכומי  ישתנו   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום   ,2017  דצמבר 

שבתקנה 2 ובתוספת השנייה, כלהלן:

)1( אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה לפי תקנה 2)א( לתקנות - 204,782 שקלים 
חדשים לכל יחידת חיוב;

 27 בסעיף  כהגדרתו  משמעותי,  הפעלה  שינוי  לערוך  בקשה  הגשת  בעד  )2( אגרה 
לחוק - 29,335 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;

)3( נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא:

"תוספת שנייה
)תקנות 3 ו–6(

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים

טור א'
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה

טור ב'
סכום לתשלום מדי שנה

67,907"19,557

י"ז בטבת התשע"ט )25 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4070(

ר יג צ נ ד ל  א ר ש י  

                                                                      המנהל הכללי  המשרד להגנת הסביבה

עדכון אגרות

עדכון אגרות

ק"ת התשע"א, עמ' 266; התשע"ח, עמ' 906.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2120; התשע"ט, עמ' 1444.  1
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