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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 3(, התש"ף-2020

האנרגיה,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הצרכנים  היצרנים,  נציגי  עם  ובהתייעצות  והרווחה,  העבודה  ושר  והשיכון  הבינוי  שר 

והיבואנים, אני מכריז לאמור: 

ת"י 12159 - מעליות זמניות לבנייה המיועדות לאנשים ולחומרים, ממרס 22012, הוא   .1
תקן רשמי.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.   .3

ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 3(, התש"ף-2020

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

ת"י 32 חלק 1.1 - תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי–  .1
תקע חד–מופעיים לזרם שאינו גדול מ–16 אמפר - דרישות כלליות, מספטמבר 22017, 

תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2020.

התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תקן רשמי  

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"ב, עמ' 3956.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"ח, עמ' 1554.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 7(, התש"ף-2020

הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

רשמיות ת"י 1152 - אבקות להכנת רפרפת )פודינג( וקריש, מדצמבר 21981 - בטלה.  .1
תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2

ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

כללי העמותות )הגשה באופן מקוון( )תיקון(, התש"ף-2020 

כללים  קובע  אני  התש"ם-11980,  העמותות,  לחוק  38ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלה: 

בכללי העמותות )הגשה באופן מקוון(, התשע"ט-22019, בסעיף 2)א(, במקום "דיווח   .1
לפי שנתי  "דיווח  ובמקום  ו–)2(,  38)א()1(  סעיף  לפי  "דיווח  יבוא  38)א()1(  סעיף   לפי 

סעיף 38)3(, )6( ו–)6א(" יבוא "דיווח שנתי לפי סעיף 38)א()3(, )6( ו–)6א(".

ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 2020(
)חמ 3-5800(

ס ו ב ו ל ג ל  י י א  
רשם העמותות  

ראש רשות התאגידים  

כללי החברות )הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור( )תיקון(, 
התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 345כד)ב( לחוק החברות, התשמ"ט-11999, אני קובע כללים אלה: 

בכללי החברות )הגשה באופן מקוון בידי חברה לתועלת הציבור(, התשע"ט-22019,   .1
יבוא  לחוק"  ו–)6א(   )6( סעיפים 38)א()1(, 38)3(,  לפי  שנתי  "דיווח  במקום  בסעיף 2)ב(, 
)6( 38)א()3(,  סעיף  לפי  שנתי  ודיווח  העמותות  לחוק  ו–)2(  38)א()1(  סעיף  לפי   "דיווח 

ו–)6א( לחוק האמור".

ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 2020(
)חמ 3-5803(

ס ו ב ו ל ג ל  י י א  
רשם העמותות  

ראש רשות התאגידים  

תיקון סעיף 2 

ביטול רשמיות 

תחילה    

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

י"פ התשמ"ב, עמ' 2117.  2

ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשע"ז, עמ' 970.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 3030.  2

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 3031.  2

תיקון סעיף 2
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