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 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה

 בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2223, התשל״ו, עמי 871ו.

 ב״ג בחשון התשם״א (ו2 בנובמבר 2000)

) אהוד ברק ג ־ 9 מ 5 ת ) 

 שר התעשיה והמסחר

 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר

 הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223,
 התשל״ו, עמי 1871.

 ב״ג בחשון התשם׳יא (21 בנובמבר 2000)

 (חמ 3-93)
 אהוד ברק

 שר התעשיה והמסחר

ם י י מ ש ר שינויים בתקנים ר ב ד ה ב ז ר ב  א

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני

 מודיע כי מבון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את

 התקנים הרשמיים האלה:

 ת״י 24 חלק 1 - מעליות נוסעים ומעליות משא חשמליות,

 מאוקטובר 1987, וגליונות התיקון מספטמבר 1989, מיולי
 1991, מנובמבר 1992, מיוני 1994, מיולי 1997, ומאוקטובר
 1997, על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ 8 מספטמבר

;2000 

 ת״י 24 חלק 2 - מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא

 הידרוליות, מאפריל 1996, וגליון התיקון מאוקטובר 1997,

 על ידי פרסום גליון התיקון מסי 3 מספטמבר 2000;

 ת״י 1271 חלק 15.1 - ריהוט: כיסאות גבוהים לילדים -
 דרישות בטיחות, מספטמבר 1994, על ידי פרסום גליון

 תיקון מס׳ ו מספטמבר 2000.

 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה

 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמי 1871.

 כ״ג בחשון התשס״א (21 בנובמבר 2000)

) אהוד ברק ג ־ 9 מ 5 ח ) 

 שר התעשיה והמסחר
 י סייח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ״ח, עמי
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ר ב ד געים ב ו ת נ ו ד ס ו ל מ ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד-954ו

 אני מודיע כי המוסדות הנוגעים בדבר לענין סעיף

 28(א) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה' הם:

 אוניברסיטת תל אביב

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

 מכון התקנים הישראלי

 המוסד לביטוח לאומי

 חברת החשמל לישראל בע״מ

 ארגון הממונים על הבטיחות

 י״ז בחשון התשם״א (15 בנובמבר 2000)

ז כהן נ ע ) י ג ־ ו 5 מ ° ח ) 

 שר העבודה והרווחה

ר שינויים בתקנים רשמיים ב ד ה ב ז ר ב  א

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-953ו

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
 מודיע בי מבון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את

 התקנים הרשמיים האלה:

 ת״י 32 - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים

 דומים עד 16 אמפר, מנובמבר 1988, וגליונות התיקון

 מספטמבר 1989, מיולי 1993, על ידי פרסום גליון תיקון

 מם׳ 4 מנובמבר 2000;

 ת״י 33 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים

 ובמיתקני חשמל קבועים דומים, מנובמבר 1988, כפי

 שתוקן בתיקון הטעות מאוקטובר 1990, וגליונות התיקון
 מיולי 1993, ומאוגוסט 1994, על ידי פרסום גליון תיקון

 מס׳ 3 מנובמבר 2000;

 ת״י 145 - תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות
 פלסטיק, מיוני 1994, ותיקון הטעות ממאי 1995, על ידי

 פרסום גליון תיקון מם׳ ו מנובמבר 2000.

 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2223, התשל״ו, עמי 1871.

 ב״ד בחשון התשס״א (22 בנובמבר 2000)

) אהוד ביק ג ־ 9 מ 5 ח ) 

 שר התעשיה והמסחר

 י ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ״ח, עמי
.52 

ר שינויים בתקנים רשמיים ב ד ה ב ז ר ב  א

 לפי תוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
 מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את

 התקנים הרשמיים האלה:

 ת״י 739 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים, מנובמבר 1973,

 ותיקון הטעות מפברואר 1994, על ידי פרסום גליון תיקון
 מס׳ 1 מספטמבר 2000, המשנה את מספרו של התקן

 לת״י 4466 חלק 3;

 ת״י 893 - פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים, מאוגוסט 1997,

 על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ ו מספטמבר 2000,

 המשנה את מספרו של התקן לת״י 4466 חלק 2.

 ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמי 34; התשנ״ח, עמי סייח התשי״ד, עמי 202.
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