צו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) (תיקון) ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (29א)( )5לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-אני
מצווה לאמור:
תיקון סעיף 1

.1

בסעיף (1א) לצו לשכת עורכי הדין (תפקידי השירות המשפטי) ,התשכ"ב,21962-
בסופו יבוא:
"( )21עובד משרד המשפטים המשמש כיושב ראש ועדת משנה כהגדרתה
בסעיף (6א) לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,31965-שלה אצלה המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה (להלן  -המועצה) ,את סמכויותיה לגבי הדיון וההחלטה בערר בפני
המועצה לפי סעיף (6א)( )3לחוק האמור ,או עובד משרד המשפטים המשמש כיושב
ראש ועדת משנה שנבחרה לפי סעיף (6ג) לחוק האמור.".

ב' באדר א' התשע"ט ( 7בפברואר )2019
(חמ )3-62

איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;179התשע"ז ,עמ' .1199
ק"ת התשכ"ב ,עמ'  ;1905התשע"ד ,עמ' .1744
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ח ,עמ' .754

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון),
התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לפקודת מס הכנסה ,1לאחר התייעצות עם שר הכלכלה,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

בתקנות מס הכנסה (שיעור מס הכנסה בעד עבודה במשמרות) ,התשמ"ז,21986-
בתקנה  ,3במקום " "2018יבוא "."2020

ח' בשבט התשע"ט ( 14בינואר )2019
(חמ )3-1408

משה כחלון
שר האוצר
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשמ"ו ,עמ' .240
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;98התשע"ז ,עמ' .692

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקון) ,התשע"ט2019-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 121

.1

בתקנה (121ב) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ,התשע"ו ,22016-במקום "כ"ד
בטבת התשע"ט ( 1בינואר  ")2019יבוא "ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר .")2020

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר .)2019

י"ג באדר א' התשע"ט ( 18בפברואר )2019
(חמ )3-5221

משה כחלון
שר האוצר
1
2

2886

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ'  ;474התשע"ה ,עמ' .212
ק"ת התשע"ו ,עמ'  ;1512התשע"ח ,עמ' .2628
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