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 צו סדר הדין הפלילי )קביעת בית משפט לעניין הגבלים עסקיים( 
)הוראת שעה( )תיקון(, התש"ף-2020 

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 6)ג1( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, 
אני מצווה לאמור:

שעה(,  )הוראת  עסקיים(  הגבלים  לעניין  משפט  בית  )קביעת  הפלילי  הדין  סדר  בצו   .1
התשע"ט-22019, בסעיף 4, במקום האמור בו יבוא "תוקפו של צו זה עד יום י"ח בניסן 

התשפ"א )31 במרס 2021(".

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(

)חמ 3-2502(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי( )הוראת שעה( )מס' 2(,  
התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א()1( לחוק התקנים, התשי"ג-11953, אני מצווה לאמור:

דרישות תקן רשמי ת"י 1921 - וסתי לחץ לגפ"מ, מינואר 22019, לא יחולו  על מוצרים   .1
העומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים 
לגפ"מ, מספטמבר 1999, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממאי 32011, כנוסחו ערב תחילתה 

של אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 19(, התשע"ט-42019.

תחילתו של צו זה ביום ל' בניסן התשע"ט )5 במאי 2019(.  )א(    .2
צו זה יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסומו. )ב(    

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(

)חמ 3-95-ת2(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

תיקון סעיף 4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ט, עמ' 250.   1

ק"ת התשע"ט, עמ' 3092.  2

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

ק"ת התשע"ט, עמ' 2091.  2
י"פ התשע"א, עמ' 5171.  3

ק"ת התשע"ט, עמ' 2091.   4

פטור מדרישות תקן 
רשמי

תחילה ותוקף
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