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שילם אדם סכום כסף בשל הקנס המינהלי ולאחר מכן השלים את האמצעי החלופי   .11
לפי תקנה 8, יוחזר לו הסכום ששילם לפי סעיף 17א)א( לחוק העבירות המינהליות. 

על אף הוראות תקנה 4 ולאחר שהתקבלה החלטת קצין מבחן לפי תקנה 7)ב(, בנסיבות   .12
שבהן לא מתאפשר לשירות המבחן להציע השלמת השתתפות באמצעי חלופי בתוך 
תקופת המועד המאוחר, ובכלל זה כאשר המועד שבו תושלם ההשתתפות באמצעי 
החלופי צפוי להיות לאחר המועד לתשלום הקנס שהוטל על אדם, רשאי קצין מבחן 
הקנס  לתשלום  המאוחר  המועד  דחיית  את  קנס  עליו  שהוטל  לאדם  לאשר  ראשי 

לתקופה נוספת ובלבד שלא תעלה על שלושה חודשים מתום המועד המאוחר.  

תחילתן של תקנות אלה חודשיים  מיום פרסומן.       .13
ו' באלול התש"ף )26 באוגוסט 2020(

)חמ 3-6081(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א  
שר המשפטים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 32(, התש"ף-2020

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

מנובמבר  מדלק,  ובתי  פלואורניות  שפופרת  לנורות  נורה  בתי   -  60400 ת"י  במקום   .1
22017, יבוא:

"ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק, מאוגוסט 2020."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם ת"י 60400   .3
- בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק, מנובמבר 2017, ימשיך לחול עד 

תום שלושים ימים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.
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1     ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.

2   י"פ התשע"ח, עמ' 1941.

3   י"פ התשע"ז, עמ' 8488.
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