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__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34   1

י"פ התש"ע, עמ' 2903   2

אכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשע"ו-2016

עם  התייעצות  לאחר  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  8)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז כי - 

הסעיפים שבת"י 5418 - עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות    1
מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים )מיולי 2016(, מוכרזים בזה רשמיים: 

בפרק א' "מסלול התאמה לתקן הבריטי":  )1(

;"mattress"  - 3 6 סעיף )א( 

;"mattress pad" - 3 7 סעיף )ב( 

;"resistant to ignition" – 3 9 סעיף )ג( 

 BS EN 597-1:1995 לתקן  התאמה  לדרישת  המתייחס  בכל   4 1 1 סעיף  )ד( 
נמוך  "סיכון  קטגוריית  ושל  ביתי("  )לשימוש  מאוד  נמוך  "סיכון  קטגוריית  של 

)לשימוש ביתי(", הקבועות  ב–"Table 1" של הסעיף האמור;

לקטגוריית  המתייחס  בכל   "Labelling and identification"  -  6 סעיף  )ה( 
"סיכון נמוך מאוד )לשימוש ביתי(" ולקטגוריית "סיכון נמוך )לשימוש ביתי(";

סעיף 7 - "הצהרת יצרן"; )ו( 

בפרק ב' "מסלול התאמה לתקנים האמריקניים":  )2(

   16 CFR Ch  II )1-1-12( בכל המתייחס לדרישת התאמה לתקן האמריקני )א( 
)לשימוש  מאוד  נמוך  "סיכון  קטגוריית  של   Edition PART 1632, Subpart A
ביתי(" ושל קטגוריית "סיכון נמוך )לשימוש ביתי(", הקבועות בהערה לאומית 

כללית;

סעיף "הצהרת יצרן"; )ב( 

סעיף "סימון"  )ג( 

פסקאות )1( ו–)2( בסעיף 1 יחולו על מזרנים ורפידות מזרנים בלבד     2
תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016( )להלן - יום    3
יעמוד   )2017 באפריל   25( התשע"ז  בניסן  כ"ט  יום  שעד  בתקופה  ואולם  התחילה(, 

בתוקפו גם ת"י 5418, מרס  22010, בנוסחו ערב יום התחילה 

י"ג בתמוז התשע"ו )19 ביולי 2016(
)חמ 3-95-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ושר הכלכלה והתעשייה  

סעיפים רשמיים

תחולה

תחילה



1703 קובץ התקנות 7695, כ"ה בתמוז התשע"ו, 2016 7 31 

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, אני מכריז לאמור:

ברישה של ההודעה, המילים "ולפי החלטת בית המשפט העליון וההליכים לפיו" -    1
יימחקו 

בסעיף 4 לאכרזת התקנים )תקן רשמי(, התשע"ג-22013,  במקום "תחילתה של אכרזה    2
זו ביום כ"ז בסיוון התשע"ו )3 ביולי 2016(" יבוא "תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ט 

בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017( " 

י"ג בתמוז התשע"ו )19 ביולי 2016(
)חמ 3-95-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

                ושר הכלכלה והתעשייה  

תקנון מכון התקנים הישראלי )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, ובאישור המועצה הכללית 
של מכון התקנים הישראלי )להלן - המכון(, מתקן הוועד הפועל של המכון את תקנון מכון 

התקנים הישראלי, התשס"ג-22002 )להלן - התקנון(, כלהלן:

במקום סעיף 15 לתקנון יבוא:   1

 "יושב ראש
האסיפה

15  )א( יושב ראש האסיפה יהיה יושב ראש לשכת המהנדסים, 
בישראל  הטכנולוגיים  במקצועות  והאקדמאים  האדריכלים 
הלשכה  ראש  יושב  הגיע  לא  הלשכה(,  ראש  יושב   - )להלן 
עד חלוף 15 דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, יבחרו 

חברי האסיפה יושב ראש מבין החברים הנוכחים בה 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, שר הכלכלה והתעשייה 
בהודעה  המכון  לראש  להודיע  שיירשמו,  מנימוקים  רשאי, 
של  לכינוסה  קודם  ימים  מ–14  יאוחר  לא  שתגיע  בכתב 
אסיפה כלשהי, כי באותה אסיפה יבחרו חברי האסיפה יושב 

ראש מבין החברים הנוכחים בה "

י"ד בסיוון התשע"ו )20 ביוני 2016(
)חמ 3-445(

י ר ו ד י  ר ו א  
  יושב ראש הוועד הפועל

מכון התקנים הישראלי  
__________

ס"ח התשי"ג, עמ' 30   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 133   2

החלפת סעיף 15

תיקון הרישה

תיקון סעיף 4

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 913; התשע"ד, עמ' 513 ועמ' 1802; התשע"ה, עמ' 206)208(; עמ' 956)1224(; התשע"ה,   2
עמ' 1231; התשע"ו, עמ' 858 
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צו הדואר )דחיית היום הקובע( )מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 57)ג( לחוק הדואר )תיקון מס' 11(, התשע"ב-12012  )להלן - החוק(, 
ולאחר שנוכחתי כי לא התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 57)ב( לחוק, אני מצווה לאמור:

בסעיף 56)1( לחוק, במקום "48 חודשים" יבוא "54 חודשים"    1
כ' בתמוז התשע"ו )26 ביולי 2016(

)חמ 3-4680(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  

ראש הממשלה ושר התקשורת                

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק 
והצמדתם( )הוראת שעה(, התשע"ו-2016

ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  ו–59  ו–)ד(  15)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
התשמ"ב-21982, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 2)א( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )חישוב תשלומים בעד    1
 )2(1 ובתקנה  העיקריות(  התקנות   - )להלן  התשס"ג-32003  והצמדתם(,  בזק  שירותי 
והצמדתם( בזק  שירותי  בעד  תשלומים  )חישוב  ושידורים(  )בזק  התקשורת  לתקנות 

)הוראת שעה(, התשע"ה-42015 -

התשלומים לא יעודכנו ביום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(;   )1(

כאילו יראו   )2017 ביוני   1( התשע"ז  בסיוון  ז'  ביום  שחל  העדכון  יום  לעניין    )2( 
בתקנה 1 לתקנות העיקריות -

בהגדרה "מקדם הפחתה", בפסקה )2(, במקום פסקאות משנה )א( עד )ג( בא:  )א( 

")א( היה שיעור הצמיחה בין %)1-( לבין %)3-( - 8227 0;

)ב( היה שיעור הצמיחה מעל ל–%)1-( - יחושב לפי הנוסחה שבפרט 1)1( 
בתוספת כשהיא מועלית בחזקת שש;

)ג( היה שיעור הצמיחה פחות מ–%)3-( - יחושב לפי הנוסחה שבפרט 
1)2( בתוספת כשהיא מועלית בחזקת שש";

במקום ההגדרה "שיעור הצמיחה" בא: )ב( 

""שיעור הצמיחה" - שיעור השינוי השנתי הממוצע שחל בסכום המתואם 
השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון, לעומת הסכום המתואם 

השנתי לשנת הכספים שקדמה ליום העדכון הקודם " 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(    2
כ' בתמוז התשע"ו )26 ביולי 2016(

)חמ 3-2497-ת1(

י ב ג נ ה י  ח צ  

                שר במשרד ראש הממשלה  

הוראת שעה

תחילה

תיקון סעיף 56 לחוק

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 566; ק"ת התשע"ג, עמ' 1564; התשע"ד, עמ' 585 ועמ' 1570; התשע"ה, עמ' 832 ועמ'   1

1384; התשע"ו, עמ' 683 

__________
י"פ התשע"ו, עמ' 8894   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ה, עמ' 395; התשע"ג, עמ' 136   1
ק"ת התשס"ג, עמ' 1063; התשע"ה, עמ' 1246   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1246   1




