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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 26(, 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:

ת"י 1347 - ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת, מיולי 22006, תוקן על ידי פרסום   .1
גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019. גיליון התיקון יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 6.3 

- "סימון האריזה".

התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 1, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 27(, התשע"ט-2019

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

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

ת"י 576 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים וחמים( בתוך בניינים:   .1
פוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U(, ממרס 22006 )להלן - התקן(, תוקן על ידי פרסום 

גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.

התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשס"ו, עמ' 2517.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 28(, התשע"ט-2019
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה5( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, לאחר 
שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב( לחוק ובהסכמת שר האנרגיה 

ושר הבינוי והשיכון, אני מכריז לאמור: 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשס"ו, עמ' 4589.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1
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גלילי  של  תקופתיות  ובחינות  בדיקות  לגזים:  מיטלטלים  גלילים   -   2 חלק   712 ת"י   .1
ידי  על  תוקן   ,22011 ממרס   ,1 מס'  תיקון  גיליון  לרבות   ,2006 ממאי  מרותכים,  פלדה 

פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2019.

התקן, בצירוף גיליון תיקון מס' 2, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 29(, 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: 

בתוך  וקרים,  חמים  מים  למיתקני  רב–שכבתית  צנרת  מערכות   -  1 חלק   21003 ת"י   .1
בניינים: כללי, מאוגוסט 22012, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.

בתוך  וקרים,  חמים  מים  למיתקני  רב–שכבתית  צנרת  מערכות   -  2 חלק   21003 ת"י   .2
מאוגוסט   ,1 מס'  תיקון  גיליון  פרסום  ידי  על  תוקן   ,32012 מאוגוסט  צינורות,  בניינים: 

.2019

בתוך  וקרים,  חמים  מים  למיתקני  רב–שכבתית  צנרת  מערכות   -  3 חלק   21003 ת"י   .3
בניינים: אבזרים, מפברואר 2009, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 42013, תוקן על ידי 

פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2019.

בתוך  וקרים,  חמים  מים  למיתקני  רב–שכבתית  צנרת  מערכות   -  5 חלק   21003 ת"י   .4
בניינים: התאמת המערכת לייעודה, מאוגוסט 52012, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון 

מס' 1, מאוגוסט 2019.

בדבר  הודעה  בתיקון  המפורט  במקום  יופקדו  התיקון,  גיליונות  בצירוף  התקנים,   .5
המקומות להפקדת תקנים רשמיים6.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .6
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

הפקדה 

תחילה 

י"פ התשע"א, עמ' 3475.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

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

י"פ התשע"ב, עמ' 6416.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 6416.  3
י"פ התשע"ג, עמ' 3977.  4
י"פ התשע"ב, עמ' 6416.  5
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  6

שינוי תקן 21003 
חלק 1

שינוי תקן 21003 
חלק 2

שינוי תקן 21003 
חלק 3

שינוי תקן 21003 
חלק 5
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 77(, התשע"ט-2019
החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר הבינוי והשיכון, שר האוצר ושר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה 

על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4()ב(, אני מכריז לאמור: 

לרבות   ,1985 מינואר  צינורות,  לחיבור  חשילה  ברזל  יצקת  אבזרי   -  255 ת"י  במקום   .1
גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1988, גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 1989 וגיליון תיקון מס' 3, 

מדצמבר 21993, יבוא:

 ,"2019 מאוגוסט  חשילה,  ברזל  יצקת  עשויים  מתוברגים  צנרת  אבזרי   -  10242 "ת"י 
אשר יהיה רשמי במלואו.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.   .2
תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם ת"י 255   .3
מינואר 1985, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1988, גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 1989, 
וגיליון תיקון מס' 3, מדצמבר 1993, ימשיך לחול עד תום 180 ימים מיום התחילה, לצד 

התקן שלפי אכרזה זו.

ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 78(, 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 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות   .1
מיוחדות למחממי מים מידיים, ממרס 22013, יבוא:

דרישות  דומים:  ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   -  2.35 חלק   900 "ת"י 
מיוחדות למחממי מים מידיים, מאוגוסט 2019.", אשר יהיה רשמי במלואו למעט  סעיף 
7.1 החל במילים "לסעיף יוסף" עד המילים "באותיות שגודלן 5 מ"מ לפחות", ולמעט 

סעיף 7.12.201.

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
שמיום התחילה עד יום 1.12.2019, ת"י 900 חלק 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים, ממרס 2013, ימשיך לחול 

לצד התקן שלפי אכרזה זו .

ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן רשמי  

הפקדה 

תחילה 

החלפת תקן רשמי 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשנ"ד, עמ' 1472.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

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

י"פ התשע"ג, עמ' 3836.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 79(, התשע"ט-2019

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

8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור: 

במקום ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות   .1
- מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות, מינואר 22016, יבואו התקנים המפורטים להלן:

")1( ת"י 5697 חלק 1 - במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי - 
חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות, מאוגוסט 

.2019

)2( ת"י 5697 חלק 2 - במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה 
במתקן חי, מאוגוסט 2019."

תקנים  להפקדת  המקומות  בדבר  הודעה  בתיקון  המפורט  במקום  יופקדו  התקנים   .2
רשמיים3. 

ת"י  ואולם  התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומה  מיום  ימים   90 זו  אכרזה  של  תחילתה   .3
5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה 
- בטיחות - בחינות ובדיקות, מינואר 2016, ימשיך לחול עד תום 18 חודשים מיום 

התחילה, לצד התקנים שלפי אכרזה זו.

ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשע"ו, עמ' 3096.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 6(, 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  האנרגיה,   שר 

אני מכריז לאמור:

בת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי, מיוני   .1
22011 )להלן - התקן( - 

עד  יוסף"  הראשונה  הפסקה  "לאחר  במילים  החל  הקטע  רשמיות   ,5.2.4 בסעיף   )1(
המילים "על כפתור ההפעלה ביותר מ–10° צ'" - בטלה;

בסעיף 5.2.8.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "לפני הפסקה הראשונה" עד המילים    )2(
"או לפחות 0.186 מ"ק לש' גז טבעי" - בטלה;

בסעיף 6.1.2.2, רשמיות הקטע החל במילים "לאחר הפסקה הראשונה" עד המילים   )3(
"גז טבעי, לפי העניין" - בטלה;

רשמיות סעיף 6.2.1.3 - בטלה;   )4(

החלפת תקן רשמי 

הפקדה 

תחילה 

ביטול רשמיות 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
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המילים עד  יוסף"  הסעיף  "בסוף  במילים  החל  הקטע  רשמיות   ,6.2.2 בסעיף    )5( 
"לא יהיה גדול מ–0.02" - בטלה;

בסעיף 6.3.1, רשמיות הקטע החל במילים "לפני סעיף 6.3.1.1 יוסף" עד המילים    )6(
"גם בגפ"מ" - בטלה;

רשמיות סעיף 6.3.3 - בטלה;   )7(

רשמיות סעיף 6.3.4 - בטלה;   )8(

המילים עד  יוסף"   7.1.1 סעיף  "לפני  במילים  החל  הקטע  רשמיות   ,7.1 בסעיף    )9( 
"36 מיליבר" - בטלה;

)10(  רשמיות סעיף 9 - בטלה.

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 7(, התשע"ט-2019
החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4(

)ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

בת"י 995 חלק 2 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז   .1
דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי, מיוני 22011 )להלן - התקן( - 

"יהיה  המילים  עד  תסומן"  "האריזה  במילים  החל  הקטע  רשמיות   ,8.1.2 בסעיף   )1(
בולט לעין" - בטלה;

בסעיף 8.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "לחוברת ההוראות יוסף" עד המילים   )2(
"יהיו בולטות לעין" - בטלה;

רשמיות סעיף 9 - בטלה.  )3(

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

ביטול רשמיות 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 8(, התשע"ט-2019

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

8)ה5()4()ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

בת"י 995 חלק 3 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה   .1
עצמאיים, מיוני 22011 )להלן - התקן( - 

המילים  עד  התנור"  שאם  "דרישה  במילים  החל  הקטע  רשמיות   ,8.2.2.1 בסעיף   )1(
"בתוך הגומחה" - בטלה;

בסעיף 8.2.2.1, רשמיות הקטע החל במילים "המידע יכלול הוראות" עד המילים   )2(
"והמבער השמש" - בטלה;

רשמיות סעיף 9 - בטלה.  )3(

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 9(, התשע"ט-2019

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

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

בת"י 995 חלק 6 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם   .1
הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו 

גדול מ–70 קו"ט, מיוני 22011 )להלן - התקן(, רשמיות סעיף 8 - בטלה.

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ביטול רשמיות 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ביטול רשמיות 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 10(, 
התשע"ט-2019

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

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

 C בת"י 1296 חלק 4 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס  .1
שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ–70 קילווט, ממאי 22011 )להלן - התקן(, 

רשמיות סעיף 8.3.1.8 - דרישה לסימון הנצילות התרמית - בטלה.

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 11(, 
התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4(

)ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

בת"י 995 חלק 4 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם   .1
הסעת אוויר מאולצת, בלא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, 
בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ–70 קו"ט, מיוני 22011 )להלן - התקן(, רשמיות 

סעיף 8 - בטלה.

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ביטול רשמיות 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5170.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ביטול רשמיות 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 12(, 
התשע"ט-2019

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

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

בת"י 70 חלק 1 - מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים )גפ"ם(:   .1
תכן ומבנה, ממרס 22013 )להלן - התקן(, רשמיות תת–סעיף 5.1.5 - בטלה.

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות ושינוי( )מס' 13(, 
התשע"ט-2019

החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953  התקנים,  לחוק  8)ה5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהסכמת שר האנרגיה, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8)ה5()4(

)ב( לחוק, אני מכריז לאמור:

תנורי  טבעי:  בגז  או  בגפ"ם  המופעלים  ביתיים  חימום  תנורי   -  5 חלק   995 בת"י   .1
הסעה עצמאיים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, 
 בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ–20 קו"ט, מיוני 22011 )להלן - התקן(, רשמיות

סעיף 9 - בטלה.

התקן תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.  .2
התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .3

להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .4
י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ביטול רשמיות 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"ג, עמ' 3836.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

ביטול רשמיות 

שינוי תקן 

הפקדה 

תחילה 

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

י"פ התשע"א, עמ' 5449.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 14(,  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:  

בת"י 742  - מנפקי אירוסול, מפברואר 22011 -   .1
בסעיף 2.2.3.2 ב', רשמיות המילים "ומספר הטלפון שלו", "שם היצרן" וכן המילים   )1(

"ועיר הייצור" - בטלה;

בסעיף 2.2.3.2 ו', רשמיות המילים "גובה האותיות יהיה 1.5 מ"מ לפחות" - בטלה.  )2(

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2
ז' באב התשע"ט )8 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 15(,  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:  

בת"י 1107 - התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006, לרבות גיליון תיקון  .1 
מס' 1, מדצמבר 22010 - 

רשמיות סעיף א.1, מען - בטלה;  )1(

רשמיות סעיף א.2, סימון בר–קיימה - בטלה.  )2(

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2
י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 30(, התשע"ט-2019

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

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

ביטול רשמיות 

תחילה     

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

י"פ התשע"א, עמ' 3475.  2

ביטול רשמיות 

תחילה     

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

י"פ התשע"א, עמ' 1824.  2

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  1
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ת"י 968 חלק 1 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה )גפ"מ(: מכשירים   .1
הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר, מיוני 22011, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון 

מס' 1, מאוגוסט 2019".

התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 31(, התשע"ט-2019

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

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

ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 22010, תוקן על ידי פרסום   .1
גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019".

התקן, בצירוף גיליון התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים3.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
י"א באב התשע"ט )12 באוגוסט 2019(

)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשע"א, עמ' 158.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

הודעת המודדים )אגרות(, התשע"ט-2019

 - )להלן  התשל"ז-11977  )אגרות(,  המדידות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד, חל שינוי בסכומי האגרות שלפי תקנות 2 ו–3 לתקנות העיקריות,   .1
מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(, הם כלהלן:

)א( בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך 
96.24 שקלים חדשים לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או לחלק משעת 

עבודה כאמור, ואלה העבודות:

שינוי האגרות

שינוי תקן 968 
חלק 1

הפקדה 

תחילה 

י"פ התשע"א, עמ' 5212.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

 שינוי תקן 1220
חלק 1 

הפקדה 

תחילה 

ק"ת התשל"ז, עמ' 7716; התשמ"ד, עמ' 533; התשע"ח, עמ' 453.  1
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עבודת שדה של מודד או של עוזר מודד;  )1(

חישובים,  שרטוט,  עבודת  שהיא  המדידות  אגף  עובד  של  משרד  עבודת   )2(
ביקורת תכנית, או עיון בתיקים, בספרים, בפנקסים, בחוברות, בתצלומי אוויר 

במפות או בחומר מדידה אחר;

עבודת משרד של עובד אגף המדידות שהיא המצאת חומר מדידה לעיונו   )3(
של מבקש השירות, העתקת חומר כאמור, או מתן הסברים בקשר אליו;

בדיקת סרט תקן במועד אחר מאשר בחודש אפריל.  )4(

בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהועתק בידי מבקש השירות או  )ב( 
בידי עובד המרכז למיפוי ישראל ישלם המבקש, נוסף על כל תשלום המגיע ממנו לפי 

תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:

בשקלים חדשים

 קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים ופרטים)1(
2.26כיוצא באלה, לכל קו או נקודה

4.57תיאור נקודות, לכל יחידה)2(

4.57מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום)3(

4.57פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום)4(

ג' באב התשע"ט )4 באוגוסט 2019(
)חמ 3-640-ת2(

ב ג ר ן  נ ו ר  
מנהל המרכז למיפוי ישראל  

 הודעת צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא
לצרכים חקלאיים(, התשע"ט-2019

חיים(  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  לתקנות  16ב)ז(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט-12009, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד לחודש אוקטובר 2018 לעומת המדד לחודש אוקטובר 2017, מיום   .1
)1 בינואר 2019(, השתנו סכומי האגרות הקבועות בתקנה 16ב  כ"ד בטבת התשע"ט 
חקלאיים(,  לצרכים  שלא  )החזקה  חיים(  בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  לתקנות 

התשס"ט-2009, המפורטים להלן, לסכומים המפורטים לצדם:

     בשקלים חדשים

304הסכום הנקוב בתקנת משנה )א()1( - אגרה בעד ניתוח חתול 

405הסכום הנקוב בתקנת משנה )א()2( - בעד ניתוח כלב

בשבב  חתול  סימון  בעד   - )ג(  משנה  בתקנת  הנקוב  הסכום 
שבוצע לפי תקנה 16א)א(

73

כ"ו בתמוז התשע"ט )29 ביולי 2019(
)חמ 3-5879(

ן ש ג ר  י מ ת  
מנהל השירותים הווטרינריים  

עדכון סכומים 

ק"ת התשס"ט, עמ' 1260; התשע"ז, עמ' 1706.  1
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