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צו הכניסה לישראל )מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים 
הומניטריים מיוחדים(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ב1()4( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - 
החוק(, אני מצווה לאמור:

המכסה השנתית המרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים לפי   .1
סעיף 3)א()ב1()4( לחוק, לשנת 2019, היא 1,500.

ל' בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(
)חמ 3-4271(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"ג, עמ' 541; התשע"ח, עמ' 706.  1

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול רשויות מקומיות( )הוראת שעה(, התשע"ט-2019

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  14)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המייעצת  הוועדה  ובהמלצת  בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  התשע"ו-12016, 

להתחדשות עירונית, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי לשם בינוי:  .1
)א( קריית גת - יסקי קוממיות;

קריית גת - מרכז קליטה. )ב( 

הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות   ,1 בסעיף  המפורטים  המתחמים  מפת   .2
המקומית הנוגעת בדבר. 

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .3
ה' באדר א' התשע"ט )10 בפברואר 2019(

)חמ 3-5406(

ן ו ט י ב - א ש א ש ת  ע פ י  
  שרת הבינוי והשיכון

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 3(, התשע"ט-2019

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

ת"י 14372 - מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג )סכו"ם( ואבזרי   .1
1, ממרס 32017,  22010, לרבות ג"ת מס'  האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות, מנובמבר 

תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2019.

קביעת מכסה 
שנתית מרבית

מתחמים לפינוי 
לשם בינוי

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

י"פ התשע"א, עמ' 1742.  2
ק"ת 7945, עמ' 944.  3

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

הפקדת מפות

תחילה ותוקף

שינוי תקן
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התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים4.   .2
תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 29(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, ולאחר 
שפורסמה הודעת הממונה על התקינה כנדרש בסעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

 - ביד  המוחזקים  מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  1 חלק   60745 ת"י  במקום   .1
בטיחות: דרישות כלליות, מיולי 2009, לרבות ג"ת מס' 1, מינואר 22012, יבוא:

"ת"י 62841 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים 
ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.2 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .2
בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם, מיולי 32009, יבוא:

המוחזקים  כלים   - מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  2.2 חלק   62841 "ת"י 
למברגים  מיוחדות  דרישות  בטיחות:   - ולגינה  לדשא  ומכונות  ניידים  כלים  ביד, 

ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .3
בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה, מפברואר 42015, 

יבוא:

"ת"י 60745 חלק 2.3 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 
דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.4 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .4
בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות )למעט מטיפוס דסקה(, מיולי 52009, 

יבוא:

"ת"י 62841 חלק 2.4 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות 

)למעט מטיפוס דיסקה( המוחזקות ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .5
בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים, מפברואר 62015, יבוא:

הפקדה

תחילה

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  4

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

י"פ התשע"ב, עמ' 3409.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 5316.  3
י"פ התשע"ה, עמ' 4339.  4
י"פ התשס"ט, עמ' 5316.  5
י"פ התשע"ה, עמ' 4339.  6

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 1

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.2

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.3

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.4

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.5
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"ת"י 62841 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים 

המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .6
בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים, מיולי 72009, יבוא:

"ת"י 62841 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים 

המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.9 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .7
בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים, מיולי 82009, יבוא:

"ת"י 62841 חלק 2.9 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות 

המוחזקים ביד, בינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.11 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .8
בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב, מיולי 92009, יבוא:

"ת"י 62841 חלק 2.11 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב 

המוחזקים ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.13 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .9
בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת, ממאי 102013, יבוא:

"ת"י 60745 חלק 2.13 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 
דרישות מיוחדות למסורי שרשרת, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.14 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .10
בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות, ממאי 112013, יבוא:

"ת"י 62841 חלק 2.14 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות 

ביד, מינואר 2019."

במקום ת"י 60745 חלק 2.17 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -   .11
בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוי, ממאי 122013, יבוא:

המוחזקים  כלים   - מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  2.17 חלק   62841 "ת"י 
לכרסומות  מיוחדות  דרישות  בטיחות:   - ולגינה  לדשא  ומכונות  ניידים  כלים  ביד, 

המוחזקות ביד, מינואר 2019."

התקנים יופקדו במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים 13.  .12
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה( ואולם -    .13

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.8

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.9

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.11

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.13

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.14

החלפת תקן רשמי 
ת"י 60745 חלק 2.17

י"פ התשס"ט, עמ' 5316.  7

י"פ התשס"ט, עמ' 5316.  8

י"פ התשס"ט, עמ' 5315.  9
י"פ התשע"ג, עמ' 5250.  10

י"פ התשע"ג, עמ' 5250.  11

י"פ התשע"ג, עמ' 5250.  12

י"פ 7566, התשע"ז, עמ' 8488.  13

הפקדה

תחילה
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בתקופה שמיום התחילה ועד יום י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(, ימשיך   )1(
 - ביד  המוחזקים  מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  1 חלק   60745 ת"י  לחול  
התקן  לצד   2012 מפברואר   ,1 מס'  ג"ת  לרבות   ,)2009 )יולי  כלליות  דרישות  בטיחות: 

שלפי סעיף 1 לאכרזה זו; 

בתקופה שמיום התחילה ועד יום כ' באב התשע"ט )21 באוגוסט 2019(, ימשיכו   )2(
לחול, לצד התקנים שלפי סעיפים 2, 4, 5 ו–6 לאכרזה זו תקנים אלה: 

ת"י 60745 חלק 2.2 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -  )א( 
בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות-הולם, מיולי 2009;

ת"י 60745 חלק 2.4 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד  )ב( 
דסקה(, מטיפוס  )למעט  ומלטשות  למשחקות  מיוחדות  דרישות  בטיחות:   - 

מיולי 2009;

ת"י 60745 חלק 2.5 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -  )ג( 
בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים, מפברואר 2015;

ת"י 60745 חלק 2.9 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד -  )ד( 
בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים, מיולי 2009;

בתקופה שמיום התחילה ועד יום ח' באייר התש"ף )2 במאי 2020(, ימשיך לחול ת"י   )3(
60745 חלק 2.8 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות 

מיוחדות למספריים ולמקבים, מיולי 2009, לצד התקן שלפי סעיף 6 לאכרזה זו; 

בתקופה שמיום התחילה ועד יום כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(, ימשיך   )4(
 - ביד  המוחזקים  מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  2.11 חלק   60745 ת"י  לחול 
בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב, מיולי 2009, לצד התקן שלפי סעיף 9 

לאכרזה זו;

בתקופה שמיום התחילה ועד יום ל' באב התשע"ט )31 באוגוסט 2019(, ימשיך לחול   )5(
ת"י 60745 חלק 2.14 - כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למקצעות, ממאי 2013, לצד התקן שלפי סעיף 10 לאכרזה זו;

בתקופה שמיום התחילה ועד יום ג' באלול התש"ף )23 באוגוסט 2020(, ימשיך   )6(
 - ביד  המוחזקים  מופעלי–מנוע  חשמליים  עבודה  כלי   -  2.17 חלק   60745 ת"י  לחול 
בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוי, ממאי 2013, לצד התקן שלפי 

סעיף 11 לאכרזה זו. 

כ"ה בשבט התשע"ט )31 בינואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 30(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, ולאחר 

שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך, מספטמבר   .1
22009, יבוא:

"ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך, מפברואר 2019."

החלפת תקן רשמי

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

י"פ התש"ע, עמ' 131.  2
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התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 31(, התשע"ט-2019
החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר הבריאות ושר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי 

סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 900 חלק 2.30 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות   .1
מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מנובמבר 22012 )להלן - התקן המוחלף(, יבוא: 

דרישות  דומים:  ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   -  2.30 חלק   900 "ת"י 
מיוחדות לתנורים לחימום חדרים, מפברואר 2019." 

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם בתקופה   .3
התקן  לחול  ימשיך   ,)2019 בדצמבר   1( התש"ף  בכסלו  ג'  יום  ועד  התחילה  שמיום 

המוחלף לצד התקן שלפי אכרזה זו.

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשע"ג, עמ' 2005.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

 אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 32(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
לחוק, 8)ה5()4()ב(  סעיף  לפי  התקינה  על  הממונה  הודעת  שפורסמה  ולאחר  הבריאות,   שר 

אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 14765 - אופניים: אופני ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה מינואר   .1
22011,  יבוא:

"ת"י 8098 - אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים, מפברואר 2019."

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

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

הפקדה

תחילה

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

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

י"פ התשע"א, עמ' 2342.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 33(, התשע"ט-2019

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

לאמור:

 ,1 מס'  ג"ת  לרבות   ,1995 מאוגוסט  וסימון,  אריזה  ולכות:  צבעים   -  1343 ת"י  במקום   .1
מדצמבר 22005 )להלן - התקן המוחלף(,  יבוא:

רשמי  יהיה  אשר   ,2019 מפברואר  כלליות,  דרישות   - ולכות  צבעים   -  1343 "ת"י 
במלואו )להלן - התקן החדש(."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה, ואולם מיום כניסתו לתוקף של התקן   .3
החדש ועד יום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, יהיו בתוקף הן התקן החדש והן 

התקן המוחלף.

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשס"ג, עמ' 1377.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 34(, התשע"ט-2019

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

ג"ת  ,1984 מאוקטובר   ,1 מס'  ג"ת  לרבות   ,1984 מיוני  גזה,  מרפד   -  1078 ת"י  במקום   .1 
מס' 2, מאוקטובר 1991, וג"ת מס' 3, מינואר 22005, יבוא:

"ת"י 14079 חלק 3 - ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: 
מרפד גזה, מפברואר 2019." 

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

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן

הפקדה

תחילה

החלפת תקן

הפקדה

תחילה

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

י"פ התשס"ה, עמ' 1888.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 35(, התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר הבריאות ושר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי 

סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 844 - מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה )גפ"מ(, ממאי 2006,   .1
לרבות ג"ת מס' 1, מיוני 22011, יבוא:

"ת"י 844 - מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה )גפ"מ(, מפברואר 2019. 

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

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 4(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הבריאות 
ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק אני מכריז לאמור:

כלים  מזון:  עם  במגע  הבאים  מכלים  וקדמיום  עופרת  שחרור   -  1.2 חלק   1003 ת"י   .1
קרמיים, כלים קרמיים - זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים, מפברואר 

22015, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 1, מפברואר 2019.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון טעות

בתקנות מס הכנסה )יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות 
בתוספת   ,2094 עמ'  התשע"ט,   ,8165 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשע"ט-2019,  פיננסיים(, 

- VI הראשונה, בחלק

;"VI צריך להיות "חלק  "VI 1( בכותרת, במקום "סעיף(

."NFE"צריך להיות "NFF" 2( בתת–סעיף קטן א.2.)א(, בכל מקום, במקום(

)חמ 3-5418(

החלפת תקן רשמי

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

י"פ התשע"א, עמ' 5171.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

הפקדה

תחילה

הפקדה

שינוי תקן

תחילה

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

י"פ התשע"ה, עמ' 4339.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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