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תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין במצב חירום 
מיוחד( )תיקון(, התש"ף-2020

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108  ,106 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-21967, אני מתקין תקנות אלה:

מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות  המשפט  בתי  בתקנות   .1
התשנ"א-31991 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, בהגדרה "מצב חירום מיוחד", 
פגע  מחמת  או  הציבור  בבריאות  חמורה  לפגיעה  ממשי  חשש  "מחמת  יבוא  בסופה 

טבע;". 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ג(, אחרי "למועד חתימתה"  יבוא "באתרי   .2
האינטרנט של הרשות השופטת ושל רשות האכיפה והגבייה, וכן".

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  .3
כמשמעותו  הרשמים  על  הממונה  רשאי  )א()6(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  ")ד1(  
בסעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך 
שהליך  או  יידון,  לא  )א()6(  משנה  בתקנת  המפורטים  העניינים  עם  הנמנה  מסוים 

מסוים שאינו נמנה עמהם - יידון."

ט"ו באדר התש"ף )11 במרס 2020(
)חמ 3-2270(

ה נ ח ו א ר  י מ א  
שר המשפטים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 8(,  התש"ף-2020

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:

ת"י 790 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות-כללי, מיוני   .1
22011, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 32019, בסעיף General - 5.1.2.1, רשמיות 
הקטע החל במילים "לא יהיה מגע" עד המילים "למעט אבזרי הצנרת עצמם" - בטלה.  

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  

ביטול רשמיות 

תחילה     

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשמ"ט, עמ' 48.  1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.  2
ק"ת התשנ"א, עמ' 446; התשע"ב, עמ' 196.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
ק"ת התשע"ט, עמ' 3577.  3
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