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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 2(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבינוי והשיכון, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז 

לאמור:

 ,1 מס'  תיקון  גיליון  לרבות   ,1985 מיולי  רגילים,  לבידים  לבידים:   -  1 חלק   37 ת"י   .1
 ,1995 מספטמבר   ,3 מס'  תיקון  גיליון   ,1990 מיוני   ,2 מס'  תיקון  גיליון   ,1989 מפברואר 
 ,6 מס'  תיקון  וגיליון   2006 ממרס   ,5 מס'  תיקון  גיליון   ,2000 מיוני   ,4 מס'  תיקון  גיליון 

מאוקטובר 22013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 7, מדצמבר 2019.

התקן, בצירוף גיליונות התיקון, יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
י' בכסלו התש"ף )8 בדצמבר 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 3(, התש"ף-2019
החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף  לפי  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  והשיכון  הבינוי  שר  בהסכמת 

8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 61 - מגוף טריז עשוי מתכת, מנובמבר 1997, לרבות גיליון תיקון מס' 1,   .1
 2014 מספטמבר   ,3 מס'  תיקון  גיליון   ,2003 מיוני   ,2 מס'  תיקון  גיליון   ,1999 מנובמבר 

וגיליון תיקון מס' 4, מפברואר 22018, יבואו שני התקנים האלה:

רכה,  אטימה  בעל  טריז  מגוף  ברזל:  יצקת  עשוי  טריז  מגוף   -  1 חלק   61 ")1( ת"י 
מדצמבר 2019, אשר יהיה רשמי במלואו למעט -

 - Design requirements - 4 בסעיף )א(  

הקטע החל במילים "גוף המגוף ומכסהו" ועד המילים "נבדקת רק לפי   )1(
דרישה מיוחדת";

 "Preferred" "המילה  המילים  ועד   "4.7 "בסעיף  במילים  החל  הקטע   )2(
אינה חלה";

סעיף 4.12 - יציקות;  )3(

סעיף 5.6 - בדיקת הציפוי. )ב( 

קשה,  אטימה  בעל  טריז  מגוף  ברזל:  יצקת  עשוי  טריז  מגוף   -  2 חלק   61 )2( ת"י 
מדצמבר 2019."

התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2

החלפת תקן רשמי 

הפקדה 

שינוי תקן 

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 1731.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשנ"ח, עמ' 718; התשע"ח, עמ' 5728.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה( ואולם ת"י 61 -   .3
מגוף טריז עשוי מתכת, מנובמבר 1997, לרבות גיליונות התיקון, ימשיך לחול עד תום 

12 חודשים מיום התחילה, לצד התקנים החדשים שלפי אכרזה זו.

י' בכסלו התש"ף )8 בדצמבר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

כללי לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על התמחות( )תיקון(, 
התש"ף-2019 

מתקינה  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

ההתמחות(,  על  ופיקוח  מתמחים  )רישום  הדין  עורכי  לשכת  לכללי  1א  בסעיף   .1
התשכ"ב-21962 )להלן - הכללים העיקריים( -

בסעיף קטן )א( -   )1(

במקום ההגדרה "המועד הראשון לקבלה להתמחות" יבוא:  )א( 

""המועד הראשון לקבלה להתמחות" - יום חמישי, בשבוע שלאחר מועד 
תחילת הראיונות בשעה 08:00."

במקום ההגדרה "מועד תחילת הראיונות" יבוא:  )ב( 

הלשכה  שתקבע  בתאריך  בשבוע,  שני  יום   - הראיונות"  תחילת  ""מועד 
בכל שנה, בין העשרים בחודש פברואר לשלושים ואחת בחודש מרס 
של שנת הלימודים השלישית של המועמד להתמחות במוסד מוכר, 
הראשון  למועד  הראיונות  תחילת  מועד  שבין  הימים  שכל  ובלבד 
18א)א(  בסעיף  כאמור  ישראל  במועדי  יחולו  לא  להתמחות  לקבלה 
אסתר,  בתענית  התשי"ח-31948,  והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת 
בפורים, בשושן פורים או בחגים לשאינם יהודים כמפורט בהחלטת 

הממשלה שלפי הסעיף האמור.";

במקום סעיף קטן )א1( יבוא:  )2(

)א1( "הלשכה תפרסם באתר הלשכה לגבי כל שנה עוקבת, עד האחד בחודש 
נובמבר את התאריכים שבהם חלים המועד הראשון לקבלה להתמחות, ומועד 

תחילת הראיונות."

תחילתו של סעיף 1א)א1( לכללים העיקריים, כנוסחו בכללים אלה, ביום י"ב באלול   .2
התש"ף )1 בספטמבר 2020(.

ז' בכסלו התש"ף )5 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1568(

י מ י ח י  ב א          
            יושב ראש המועצה הארצית

           של לשכת עורכי הדין
       נתאשר.

ה נ ח ו א ר  י מ א          
              שר המשפטים

תיקון סעיף 1א 

תחילה 

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

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1956; התשע"ח, עמ' 910.  2
ע"ר 1948, תוס' א', עמ' 1.  3

תחילה
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הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אגרות(, התש"ף-2019
התשמ"ד-11984 )אגרות(,  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  לתקנות  10)ג(  לתקנה   בהתאם 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(:  .1

הסכום בשקלים חדשיםהאגרה

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  לרבות  מבטח,  של  רישיון  )1( אגרת 
ביטוח שהורשה לעסוק בו -

19,905ׁׁ)א( בביטוח חיים )תקנה 2)1( לתקנות(

7,841)ב( בכל ענף אחר )תקנה 2)2( לתקנות(

905)2( )א( אגרת רישיון לסוכן יחיד )תקנה 3)א( לתקנות(

1,810)ב( אגרת רישיון לסוכן תאגיד )תקנה 3)ב( לתקנות(

ענף  לכל  לויידס,  מורשה  למעט  מבטח,  של  שנתית  )3( אגרה 
ביטוח שהורשה לעסוק בו באותה שנה -

12,727)א( בביטוח חיים )תקנה 4)א()1( לתקנות(

4,765)ב( בכל ענף אחר )תקנה 4)א()2( לתקנות(

)4( אגרה שנתית של מורשה לויידס, לכל ענף ביטוח שהורשה 
לעסוק בו באותה שנה )תקנה 4)ב( לתקנות(

4,162

905)5( )א( אגרה שנתית לסוכן יחיד )תקנה 5)א( לתקנות(

1,810)ב( אגרה שנתית לסוכן תאגיד )תקנה 5)ב( לתקנות(

)6( אגרה לבחינת סוכן יחיד, לכל מקצוע -

211)א( בחינה ביסודות )תקנה 7)א()1( לתקנות(

296)ב( בחינות גמר )תקנה 7)א()2( לתקנות(

335)ג( ערר על בחינה )תקנה 7)ג( לתקנות(

ה' בכסלו התש"ף )3 בדצמבר 2019(
ת ק ר ב ה  ש )חמ 3-838-ת2(           מ

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון   

עדכון אגרות

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1029; התשס"א, עמ' 38; התשע"ט, עמ' 1510.  1
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