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תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

מס'4

פרק י"ט: יבוא

סימן א': תקינה

  -פקודתהיבוא 96ר בפקודתהיבואוהיצוא[נוסחחדש],התשל"ט-2191979(בפרקזה
והיצוא)-

בסעיף2א- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"אישורדגם",במקום"בדרישותהתקניםהרשמייםהחלים )1(
עליו"יבוא"בדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקנים,החלות

עליו;";

בהגדרה"אישורעמידהבדרישותהממונה",במקום"לדרישותתקן )2(
התקנים" לחוק 9)א()1( בסעיף כאמור התקינה "לדרישות יבוא רשמי"

והמילים"שעניינםתחולתתקןרשמי"-יימחקו;

אחריההגדרה"שליטה"יבוא: )3(

""תיקמוצר"-הפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמור
לפיסעיף2יב)א()1(;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם"יבוא"לדרישות )ב(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלותעליהם"והסיפההחלבמילים

"הממונהעלהתקינהרשאילהורות"-תימחק;

במקוםסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(יבוא: )ג(

נוסףעלחובתהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)ב(,שרהכלכלה ")ג(
חובה טובין יבוא של להסדרה הפיקוח בצו לקבוע רשאי והתעשייה
להמצאתאישורדגם,לאחרקבלתהמלצתצוותשבוחבריםכלאלה

)בסעיףזה-הצוות(:

המנהלהכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהאשריכהןכיושב )1(
ראשהצוות;

הממונהעלהתקינה; )2(

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראועובדאגףהתקציבים )3(
שהואמינהלכך;
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הממונהעלהתחרותאועובדרשותהתחרותשהואמינהלכך; )4(

השרהממונהכמשמעותובסעיף8)ד(לחוקהתקנים)בסעיף )5(
זה-השרהממונה(אועובדהמשרדשהואמינהלכךר

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותר

הכלכלה שר שיקבע ההוראות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
והתעשייהבצוהפיקוחלענייןסוגיהטוביןכמפורטלהלןיחילוחובה

להמצאתאישורדגםואישורמשלוחבמקוםחובתהגשתהצהרה:

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:ציודהרמה; )1(
ציודלחץ;אביזריםאומכשיריםהמשמשיםבמערכותגזפחמימני
מעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,מונים,ברזים,צנרת,
מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציודלגילויוכיבויאש;ברזל
לזיוןבטון;מיתקניםלילדיםבמגרשימשחקים;צעצועיםלילדיםעד
גילשלוש;מוצציםופטמות;מחזיקמוצץ;בקבוקיםוכליאוכללהזנת
הכלכלה נמוךובינוני;ואולם,שר למתח חשמל תינוקות;וכבלי
והתעשייה,בהמלצתהממונהעלהתקינהובהתייעצותעםהשר
הממונה,רשאילקבועבצוהפיקוחחובהלהגישהצהרהבלבדאו
אישורדגםחלףאישורמשלוח,לגביטוביןלפיפסקהזואוסוגיטובין
כאמורכפישיקבע,ובלבדששוכנעכיאפשרלפקחעליבואהטובין

ולאכוףאתהוראותפקודהזובעניינם;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהממונהעלהתקינהמצאכי )2(
ישבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה;מצאהממונהעל
התקינהכיישליקויכאמור,ימליץלשרהכלכלהוהתעשייהלקבוע
אתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח,והשררשאי,לפי
המלצהכאמור,לקבועאתהחובהלתקופהשלשישהחודשים,
בהתחשבביןהיתרבסוגהליקוי,היקפוומידתהשפעתועלשלומו,
איכות על השפעתו מידת או הציבור של בטיחותו או בריאותו
הסביבה;ראהשרהכלכלהוהתעשייהכיהדברנדרשלפיהמלצת
אתהתקופההאמורה הואלהאריך רשאי התקינה, הממונהעל

בתקופהנוספתשלשישהחודשים;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמיוהצוותהמליץלשר )3(
הכלכלהוהתעשייהלקבועלגביהםחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוח,אםמצאכיישחששמשמעותילפגיעהבשלום

הציבור,בבריאותואובטיחותו,אובאיכותהסביבה;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:דודיחשמל )4(
ומערכותסולריות;אבניחיתוךוהשחזהותרמוסטטים;שרהכלכלה
והתעשייהיקבעאתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח
לענייןטוביןכאמורכךשתחוללתקופהשלשישהחודשיםמיום

הממונהעלהתחרותאועובדרשותהתחרותשהואמינהלכך; )4(

השרהממונהכמשמעותובסעיף8)ד(לחוקהתקנים)בסעיף )5(
זה-השרהממונה(אועובדהמשרדשהואמינהלכךר

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותר

הכלכלה שר שיקבע ההוראות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
והתעשייהבצוהפיקוחלענייןסוגיהטוביןכמפורטלהלןיחילוחובה

להמצאתאישורדגםואישורמשלוחבמקוםחובתהגשתהצהרה:

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:ציודהרמה; )1(
ציודלחץ;אביזריםאומכשיריםהמשמשיםבמערכותגזפחמימני
מעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,מונים,ברזים,צנרת,
מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציודלגילויוכיבויאש;ברזל
לזיוןבטון;מיתקניםלילדיםבמגרשימשחקים;צעצועיםלילדיםעד
גילשלוש;מוצציםופטמות;מחזיקמוצץ;בקבוקיםוכליאוכללהזנת
הכלכלה נמוךובינוני;ואולם,שר למתח תינוקות;וכבליחשמל
והתעשייה,בהמלצתהממונהעלהתקינהובהתייעצותעםהשר
הממונה,רשאילקבועבצוהפיקוחחובהלהגישהצהרהבלבדאו
אישורדגםחלףאישורמשלוח,לגביטוביןלפיפסקהזואוסוגיטובין
כאמורכפישיקבע,ובלבדששוכנעכיאפשרלפקחעליבואהטובין

ולאכוףאתהוראותפקודהזובעניינם;



טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהממונהעלהתקינהמצאכי )2(
ישבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה;מצאהממונהעל
התקינהכיישליקויכאמור,ימליץלשרהכלכלהוהתעשייהלקבוע
אתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח,והשררשאי,לפי
המלצהכאמור,לקבועאתהחובהלתקופהשלשישהחודשים,
בהתחשבביןהיתרבסוגהליקוי,היקפוומידתהשפעתועלשלומו,
איכות על השפעתו מידת או הציבור של בטיחותו או בריאותו
הסביבה;ראהשרהכלכלהוהתעשייהכיהדברנדרשלפיהמלצת
אתהתקופההאמורה הואלהאריך רשאי התקינה, הממונהעל

בתקופהנוספתשלשישהחודשים;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמיוהצוותהמליץלשר )3(
הכלכלהוהתעשייהלקבועלגביהםחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוח,אםמצאכיישחששמשמעותילפגיעהבשלום

הציבור,בבריאותואובטיחותו,אובאיכותהסביבה;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:דודיחשמל )4(
ומערכותסולריות;אבניחיתוךוהשחזהותרמוסטטים;שרהכלכלה
והתעשייהיקבעאתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח
לענייןטוביןכאמורכךשתחוללתקופהשלשישהחודשיםמיום
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תחילתהסימןכהגדרתובסעיף98)א(לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
התשפ"ב-2202021,ורשאיהואלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
אחתנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםאםמצאשישהצדקה
לעשותכן;בתוםהתקופהשבהתחולהחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוחכאמור,יקבעשרהכלכלהוהתעשייהלגביטוביןלפי

פסקהזוחובתהגשתהצהרהבכפוףלהוראותסעיף2א)ג(ר";

סעיףקטן)ח(-בטל; )ד(

בסעיף2ב,סעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(-בטלים; )2(

בסעיף2ה)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )3(

בלילגרועמהוראותסעיףזה,לענייןטוביןשבהתאםלהוראותלפיפקודה ")3א(
זונדרשתהצהרהבלבדלשםשחרורםמפיקוחרשותהמכס,יונפקאישורעמידה
בדרישותהממונהבתוךשלושהימיעבודהמיוםהגשתההצהרהכנדרשלפי
זו,אלאאםכןהחליטהממונהלדגוםאתתיקהמוצראואתהמוצר פקודה

בהתאםלהוראותסעיף2טו)א2(או)א3(;";

בסעיף2ו- )4(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"יגישהיבואןהרשוםלממונהעלהתקינה" )א(
יבוא"באמצעותמעבדתבדיקה"ובמקוםהסיפההחלבמילים"הממונהעל
התקינהרשאי"יבוא"בהנחיותהממונהעלהתקינהלאיידרשומסמכיםשלשם
השגתםאושימושבהםנדרשקשרישירביןהיבואןליצרן,לרבותמסמכים

מהיצרן";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לשםהוכחתהתאמתטוביןלדרישות ")ב(
תקןבין־לאומיעלעדכוניו,ובכללזהאסדרהזרה,שאומצובתקןרשמי,
כולןאוחלקן,כאמורבסעיף9)א()1()ב(לחוקהתקנים,תוגשהצהרהבדבר

התאמהלדרישותכאמורבאותוסעיףבצירוףהמסמכיםשלהלן:

תעודתבדיקהמאתמעבדהמוסמכתעלידיגוףהחברבארגון )1(
ILACאומאתמכוןהתקנים,שלפיההטוביןעומדיםבדרישותתקן
בין־לאומיעלעדכוניואשראומץבתקןרשמי,כולואוחלקו;ואולם
לענייןהוכחתעמידתטוביןבדרישותתיעודוסימוןהקבועותבתקן
רשמיהחלעלהטובין,רשאיהממונהעלהתקינהלקבועבהנחיותיו
כיניתןלצרףמסמךחלופילתעודתבדיקהכאמוראםהמסמךמעיד
בדבר תיעוד התאמתהטוביןלדרישותהאסדרההזרה,כגון על
החומריםהכלוליםבטובין,ובלבדשהמסמךהחלופיאינוהצהרת

יבואןכאמורבסעיף2א)ב(;

תעודהשלגוףהערכתהתאמהאושלמעבדתבדיקהבדבר )2(
עמידהבדרישותאסדרהזרה,אםהדרישהלענייןתעודהזונקבעה

לפיאותןהוראותאסדרה;
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שאליהם לטובין זהים שבמשלוח הטובין כי התחייבות )3(
כאמור חלופי מסמך או המעבדה בדיקת תעודת מתייחסת

בפסקה)1(;

הישראלי הדין לפי הנדרש הסימון להשלמת התחייבות )4(
הנוהגת החשמל לרשת חשמל מכשירי שהם טובין ולהתאמת

בישראלטרםשיווקם;

בסעיףזה- )ג(

שלגופיהסמכתמעבדות ILAC"-הארגוןהבין־לאומי "ארגון
International Laboratory Accreditation( פיקוח וגופי

;)Cooperation

Conformity(-גוף Assessment Body( "גוףהערכתהתאמה"
הערכתהתאמהעלפידרישותאסדרהזרהר";

בסעיף2ז)א(,במקום"בצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה"יבוא"לפי )5(
סעיף2א)ג(או)ד(";

שמסייעלהם מוכרת"יבוא"לרבותמי 2יא,אחרי"ובודקיםבמעבדה בסעיף )6(
בהפעלתסמכותאובמתןשירות";

בסעיף2יב- )7(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בכלדרישותהתקןהרשמיהחל"יבוא"בכלדרישות )1(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלות"ובמקום"ו-)א2()1("יבוא

"ו־)א2()1(ו־)2(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,יבואןרשוםפטורמחובתשמירתתיק ")ג(
מוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצהלציבורוהםאחדמאלה:

טוביןשהםדוגמאות; )1(

טוביןהמיועדיםלשימושבהליךהייצור; )2(

טוביןהמיועדיםלשימושעצמי; )3(

טוביןהמיועדיםלחלקיחילוףלתעשייהר )4(

הממונהעלהתקינהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לפטוריבואן )ד(
רשוםמחובתשמירתתיקמוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצה

לציבורואינםמנוייםבסעיףקטן)ג(ר";

בסעיף2טו- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"מוכרות"יבוא"בדיקה"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ממוחשבת ובקרה פיקוח מערכת יפעיל התקינה על הממונה ")א1(
סיכונים, ניהול בסיס על המכס, של ההתראות מערכת על שתתבסס
לבחינתהצהרותשהוגשולשםאישורהעמידהבדרישותהממונהבדרך
שלבדיקהמדגמיתשלהטוביןאושלתיקהמוצר,כמפורטבסעיפיםקטנים

)א2(ו–)א3(,לפישיקולדעתור

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתתיקהמוצר,יחולוכלאלה: )א2(

שאליהם לטובין זהים שבמשלוח הטובין כי התחייבות )3(
כאמור חלופי מסמך או המעבדה בדיקת תעודת מתייחסת

בפסקה)1(;

הישראלי הדין לפי הנדרש הסימון להשלמת התחייבות )4(
הנוהגת החשמל לרשת חשמל מכשירי שהם טובין ולהתאמת

בישראלטרםשיווקם;

בסעיףזה- )ג(

שלגופיהסמכתמעבדות ILAC"-הארגוןהבין־לאומי "ארגון
International Laboratory Accreditation( פיקוח וגופי

;)Cooperation

-גוף )Conformity Assessment Body("גוףהערכתהתאמה"
הערכתהתאמהעלפידרישותאסדרהזרהר";

בסעיף2ז)א(,במקום"בצופיקוחאובהנחיותהממונהעלהתקינה"יבוא"לפי )5(
סעיף2א)ג(או)ד(";

להם שמסייע מוכרת"יבוא"לרבותמי במעבדה 2יא,אחרי"ובודקים בסעיף )6(
בהפעלתסמכותאובמתןשירות";

בסעיף2יב- )7(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בכלדרישותהתקןהרשמיהחל"יבוא"בכלדרישות )1(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלות"ובמקום"ו-)א2()1("יבוא

"ו־)א2()1(ו־)2(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,יבואןרשוםפטורמחובתשמירתתיק ")ג(
מוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצהלציבורוהםאחדמאלה:

טוביןשהםדוגמאות; )1(

טוביןהמיועדיםלשימושבהליךהייצור; )2(

טוביןהמיועדיםלשימושעצמי; )3(

טוביןהמיועדיםלחלקיחילוףלתעשייהר )4(

הממונהעלהתקינהרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לפטוריבואן )ד(
רשוםמחובתשמירתתיקמוצרלגביטוביןשאינםמיועדיםלשיווקוהפצה

לציבורואינםמנוייםבסעיףקטן)ג(ר";

בסעיף2טו- )8(

בסעיףקטן)א(,במקום"מוכרות"יבוא"בדיקה"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

ממוחשבת ובקרה פיקוח מערכת יפעיל התקינה על הממונה ")א1(
סיכונים, ניהול בסיס על המכס, של ההתראות מערכת על שתתבסס
לבחינתהצהרותשהוגשולשםאישורהעמידהבדרישותהממונהבדרך
שלבדיקהמדגמיתשלהטוביןאושלתיקהמוצר,כמפורטבסעיפיםקטנים

)א2(ו–)א3(,לפישיקולדעתור

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתתיקהמוצר,יחולוכלאלה: )א2(

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 346

תיק להצגת עד יעוכב הממונה בדרישות העמידה אישור )1(
המוצראואישורבדיקתמעבדהאםנדרשלפיהוראותפסקה)5(;

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלהצגת )2(
תיקהמוצר;

היבואןיידרשלהציגאתתיקהמוצרבתוך72שעותממועד )3(
קבלתהדרישהלפיפסקה)2(;

יופק תוכנו לבדיקת ובמקביל המוצר תיק הצגת עם מייד )4(
אישורהעמידהבדרישותהממונה;

)3(ולאהציגהיבואןתיקמוצר חלףהמועדהאמורבפסקה )5(
)א3( קטן סעיף לפי מעבדה בדיקת אישור יידרש הממונה, בפני

כתנאילשחרורהטוביןר

החליטהממונהעלהתקינהלדגוםאתהטוביןיחולוכלאלה: )א3(

אישורהעמידהבדרישותהממונהיעוכבעדלקבלתהתחייבות )1(
היבואןכייאפשראתביצועהדגימהבמכסאובמחסניהיבואן,לפי

בחירתהיבואן;

הממונהעלהתקינהימסורליבואןבאופןמיידידרישהלביצוע )2(
דגימהשלהטוביןולקבלתהתחייבותהיבואןכאמורבפסקה)1(;

מיידעםקבלתהתחייבותהיבואןלביצועהדגימהיופקאישור )3(
העמידהבדרישותהממונהר";

אחריסעיף2טזיבוא: )9(

"הסתייעות
הממונהבמעבדות

הבדיקה,
סמכויותיהן

וחובותיהן

הממונהעלהתקינהרשאילהסתייעבמעבדתהבדיקה2טז1ר )א(
עמידה לאישור הבקשה את היבואן הגיש שבאמצעותה
בהוראותהממונה,לשםביצועבדיקהמדגמיתשלהטובין
אושלתיקהמוצרלפיסעיף2טו)א1(;ואולםבהתקייםנסיבות
בהחלטה להורות, התקינה על הממונה רשאי מיוחדות,
מנומקתבכתב,עלביצועהבדיקההמדגמיתכאמורבאמצעות
מעבדתבדיקהאחרת;במסגרתהסתייעותבמעבדתבדיקה
לפיסעיףזה,רשאיתמעבדתבדיקהלשלוחליבואןהודעות

ודרישותמטעםהממונהעלהתקינהר

לענייןהסתייעותכאמורבסעיףקטן)א(,מעבדתבדיקה )ב(
וכלמישמסייעלהכאמורבסעיף2יאיפעלומטעםהממונה
עלהתקינהבהתאםלהנחיותיווהוראותיוותחתפיקוחו,ולא
יפעילוסמכותהכרוכהבהפעלתשיקולדעתשניתןלממונה

עלהתקינהלפידיןר

מעבדתהבדיקהרשאיתלבצעאתהבדיקההמדגמית )ג(
ולפעולבהתאםלתוצאותיהולהנחיותהממונהעלהתקינה,

כמפורטלהלן:

לגביבדיקהמדגמיתשלתיקמוצר- )1(

המעבדהתבדוקאםתיקהמוצרמכילאת )א(
כלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשיש

לשמורלפיסעיף2יב)א()1(;
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המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ב(
מכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמורבפסקת
משנה)א(,תודיעעלכךהמעבדהלממונהעל

התקינהוליבואן;

המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ג(
אינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמור
הודעת המעבדה תשלח )א(, משנה בפסקת
והמסמכים הפרטים להשלמת ליבואן דרישה
בהוראות שנקבעו המועדים בתוך החסרים
הממונהעלהתקינהותודיעעלכךלממונהעל

התקינה;

לאהשליםהיבואןאתהפרטיםוהמסמכים )ד(
בתוך )ג( משנה פסקת לפי להשלים שנדרש
המועדיםשנקבעולכך,תשלחהמעבדהליבואן
מכירת של מיידית להפסקה דרישה הודעת

הטוביןותודיעעלכךלממונהעלהתקינה;

)ד( משנה פסקת לפי הדרישה הודעת )ה(
תהיהבתוקףעדלהשלמתתיקהמוצרכנדרש
מעבדהמאושרתבדברעמידת והצגתאישור
הטוביןבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים;לענייןזה,"מעבדהמאושרת"-

כמשמעותהבסעיף12)א()1(לחוקהתקנים;

לאחרהשלמתתיקהמוצרכנדרשוהצגת )ו(
אישורכאמורבפסקתמשנה)ה(,תודיעהמעבדה
עלכךליבואןולממונהעלהתקינה;עםמסירת

ההודעה,תתבטלהודעתהפסקתהמכירה;

לגביבדיקהמדגמיתשלהטובין- )2(

הטובין עמידת את תבדוק המעבדה )א(
כאמור עליהם החלות התקינה בדרישות

בסעיף9)א()1(לחוקהתקנים;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןעומדים )ב(
9)א()1(לחוק בדרישותהתקינהכאמורבסעיף
על לממונה המעבדה כך על תודיע התקנים,

התקינהוליבואן;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןאינם )ג(
עומדיםבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים,תודיעעלכךהמעבדהלממונה
עלהתקינהותשלחליבואןהודעתדרישהובה

ייכללוכלאלה:

דרישהלהפסקהמיידיתשלמכירת )1(
הטוביןולאיסוףשלהטוביןשטרםנמכרו

לציבורמכלנקודותהמכירה;

המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ב(
מכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמורבפסקת
משנה)א(,תודיעעלכךהמעבדהלממונהעל

התקינהוליבואן;

המוצר הראתהתוצאתהבדיקהכיתיק )ג(
אינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםכאמור
הודעת המעבדה תשלח )א(, משנה בפסקת
והמסמכים הפרטים להשלמת ליבואן דרישה
בהוראות שנקבעו המועדים בתוך החסרים
הממונהעלהתקינהותודיעעלכךלממונהעל

התקינה;

לאהשליםהיבואןאתהפרטיםוהמסמכים )ד(
בתוך )ג( משנה פסקת לפי להשלים שנדרש
המועדיםשנקבעולכך,תשלחהמעבדהליבואן
מכירת של מיידית להפסקה דרישה הודעת

הטוביןותודיעעלכךלממונהעלהתקינה;

)ד( משנה פסקת לפי הדרישה הודעת )ה(
תהיהבתוקףעדלהשלמתתיקהמוצרכנדרש
מעבדהמאושרתבדברעמידת והצגתאישור
הטוביןבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים;לענייןזה,"מעבדהמאושרת"-

כמשמעותהבסעיף12)א()1(לחוקהתקנים;

לאחרהשלמתתיקהמוצרכנדרשוהצגת )ו(
אישורכאמורבפסקתמשנה)ה(,תודיעהמעבדה
עלכךליבואןולממונהעלהתקינה;עםמסירת

ההודעה,תתבטלהודעתהפסקתהמכירה;

לגביבדיקהמדגמיתשלהטובין- )2(

הטובין עמידת את תבדוק המעבדה )א(
כאמור עליהם החלות התקינה בדרישות

בסעיף9)א()1(לחוקהתקנים;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןעומדים )ב(
9)א()1(לחוק בדרישותהתקינהכאמורבסעיף
על לממונה המעבדה כך על תודיע התקנים,

התקינהוליבואן;

הראתהתוצאתהבדיקהכיהטוביןאינם )ג(
עומדיםבדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(
לחוקהתקנים,תודיעעלכךהמעבדהלממונה
עלהתקינהותשלחליבואןהודעתדרישהובה

ייכללוכלאלה:

דרישהלהפסקהמיידיתשלמכירת )1(
הטוביןולאיסוףשלהטוביןשטרםנמכרו

לציבורמכלנקודותהמכירה;
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הפעולות אחת את לבצע דרישה )2(
שלהלן,לפיבחירתו:

סילוקהליקוייםוקבלתאישור )א(
המעבדהעלכך;

השבתם או הטובין השמדת )ב(
לספקשממנורכשאתהטובין;

להערכתה בהתאם המעבדה, נוכחה )ד(
המקצועית,כיהטוביןאינםעומדיםבדרישות
התקנים, לחוק 9)א()1( בסעיף כאמור התקינה
ובהתאםלהנחיותהממונהעלהתקינה,הטובין
מהוויםסכנהלציבור,תודיעעלכךלממונהעל
התקינהבלאדיחוי,כדישישקוללהפעילאת
סמכויותיולפיסעיף10אאו10בלחוקהתקנים;

החליטהממונהעלהתקינהלהפעילאת )ה(
סמכויותיולפיסעיף10אאו10בלחוקהתקנים,
לאחרקבלתהודעהמהמעבדהכאמורבפסקת
משנה)ד(,יהיהרשאילשלוחהודעותליבואנים
המעבדה, באמצעות האמורים הסעיפים לפי
לפי היא כי ההודעה גבי על שצוין ובלבד

החלטתהממונהר

לשםביצועהוראותסעיףזה,יפעילומעבדותהבדיקה )ד(
אתהסמכויותהמוקנותלהןלפיסעיפים2הו־2זר

עלהודעתדרישהשלמעבדתבדיקהכאמורבסעיף2טז2רהשגה )א(
2טז1ניתןלהגישהשגהלממונהעלהתקינהבתוך14ימים
מיוםקבלתהודעתהמעבדה;השגהכאמורתוגשעםהעתק
ימים; עשרה בתוך התייחסותה את תשלח וזו למעבדה,
הממונהעלהתקינהרשאילהורותעלאופןהגשתהשגה

כאמורר

איןבהגשתהשגהלפיסעיףקטן)א(כדילבטלתוקפה )ב(
שלהודעתדרישהכאמורבסעיף2טז1ר

הודעהבדברהחלטהבהשגהתימסרליבואןולמעבדהר )ג(

פיקוחהממונהעל
מעבדותהבדיקה

2טו2טז3ר בסעיף כמשמעותו ומפקח התקינה על הממונה )א(
רשאיםלעשותשימושבסמכויותיהםלפיסעיפים2טוו־2טז

לשםפיקוחעלפעילותהמעבדותלפיסעיף2טז1ר

הממונהעלהתקינהיקבעבהנחיותיוהוראותשיחולו )ב(
פעילותןלפי ובקרהעל הבדיקהלשםפיקוח עלמעבדות
סעיפים2טז1;הוראותכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשל
התקינה על הממונה ורשאי והתעשייה, הכלכלה משרד

להורותעלדרכיםנוספותלפרסוםההוראותר
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מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מעבדתבדיקה

מעבדתבדיקהומישמסייעלהבהפעלתסמכותאובמתן2טז4ר
שירותכאמורבסעיף2יא,לאיבצעובדיקותמדגמיותכאמור
להימצא, להם לגרום עלול בהן הטיפול אם 2טז1, בסעיף
במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודעניינים;נודעלמימהם
עלחששלניגודענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבדיקהויודיע
ו־)4( 12)א2()3( סעיף הוראות התקינה; על לממונה כך על
לחוקהתקניםהחלותעלמעבדהמאושרת,יחולו,בשינויים
המחויבים,עלמעבדתבדיקהועלמישמסייעלהכאמור

בסעיףזהר";

בסעיף2יז,בכלמקום,במקום"2טז"יבוא"2טז4"; )10(

אחריסעיף2יזיבוא: )11(

תוקםועדתחריגיםשתפקידהלהמליץלשרהכלכלה2יחר"ועדתחריגים )א(
והתעשייה)בסעיףזה-השר(לענייןהוספתתקןלתוספת
השלישיתלחוקהתקניםבהתאםלסעיף9)א()5()ב(לאותוחוקר

וזההרכבועדתהחריגים: )ב(

עובדמשרדראשהממשלהשימנההמנהלהכללי )1(
שלמשרדראשהממשלהוהואיהיההיושבראש;

עובד משרדהמשפטים,או הכללישל המנהל )2(
משרדהמשפטיםשימנהלענייןזה;

הכלכלה במשרד היבוא חוקיות על הממונה )3(
והתעשייה;

שימנה האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )4(
הממונהעלהתקציבים;

עובדרשותהתחרותשימנההממונהעלהתחרות; )5(

הממונהעלהתקינה; )6(

הממונהעלהרשותלהגנתהצרכןוסחרהוגןאו )7(
עובדהרשותשימנההממונהעלהגנתהצרכןוסחר

הוגןלענייןזהר

הודעהעלמינויחבריועדתהחריגיםוהרכבהוועדה )ג(
המכהנתתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

השראוהממונהעלהתקינהיפנולוועדתהחריגיםלשם )ד(
)א(; קבלתהמלצתהבענייןהוספתתקןכאמורבסעיףקטן
לפנייהיצורפופרטיהתקןהנדוןוחוותדעתמאתהממונה
עלהתקינהבדברקיומושלחששלפגיעהבבטיחותהציבור,
בבריאותהציבוראובאיכותהסביבה,וכןהתייחסותלעניין

שיקוליתחרותוהפחתתיוקרהמחיהר

60 בתוך לשר המלצתה את תעביר החריגים ועדת )ה(
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לא
העבירהועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאו
הודיעהבמהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילו

המליצהלהוסיףאתהתקןבהתאםלסעיףקטן)ז(ר

מניעתניגוד
ענייניםבעבודת

מעבדתבדיקה

מעבדתבדיקהומישמסייעלהבהפעלתסמכותאובמתן2טז4ר
שירותכאמורבסעיף2יא,לאיבצעובדיקותמדגמיותכאמור
להימצא, להם לגרום עלול בהן הטיפול אם 2טז1, בסעיף
במישריןאובעקיפין,במצבשלניגודעניינים;נודעלמימהם
עלחששלניגודענייניםכאמור,יפסיקלטפלבבדיקהויודיע
ו־)4( 12)א2()3( סעיף הוראות התקינה; על לממונה כך על
לחוקהתקניםהחלותעלמעבדהמאושרת,יחולו,בשינויים
המחויבים,עלמעבדתבדיקהועלמישמסייעלהכאמור

בסעיףזהר";

בסעיף2יז,בכלמקום,במקום"2טז"יבוא"2טז4"; )10(

אחריסעיף2יזיבוא: )11(

תוקםועדתחריגיםשתפקידהלהמליץלשרהכלכלה2יחר"ועדתחריגים )א(
והתעשייה)בסעיףזה-השר(לענייןהוספתתקןלתוספת
השלישיתלחוקהתקניםבהתאםלסעיף9)א()5()ב(לאותוחוקר

וזההרכבועדתהחריגים: )ב(

עובדמשרדראשהממשלהשימנההמנהלהכללי )1(
שלמשרדראשהממשלהוהואיהיההיושבראש;

עובד משרדהמשפטים,או הכללישל המנהל )2(
משרדהמשפטיםשימנהלענייןזה;

הכלכלה במשרד היבוא חוקיות על הממונה )3(
והתעשייה;

שימנה האוצר במשרד התקציבים אגף עובד )4(
הממונהעלהתקציבים;

עובדרשותהתחרותשימנההממונהעלהתחרות; )5(

הממונהעלהתקינה; )6(

הממונהעלהרשותלהגנתהצרכןוסחרהוגןאו )7(
עובדהרשותשימנההממונהעלהגנתהצרכןוסחר

הוגןלענייןזהר

הודעהעלמינויחבריועדתהחריגיםוהרכבהוועדה )ג(
המכהנתתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

השראוהממונהעלהתקינהיפנולוועדתהחריגיםלשם )ד(
)א(; קבלתהמלצתהבענייןהוספתתקןכאמורבסעיףקטן
לפנייהיצורפופרטיהתקןהנדוןוחוותדעתמאתהממונה
עלהתקינהבדברקיומושלחששלפגיעהבבטיחותהציבור,
בבריאותהציבוראובאיכותהסביבה,וכןהתייחסותלעניין

שיקוליתחרותוהפחתתיוקרהמחיהר

60 בתוך לשר המלצתה את תעביר החריגים ועדת )ה(
ימיםמיוםקבלתהפנייהותפרטבהחלטתהאתנימוקיה;לא
העבירהועדתהחריגיםאתהמלצתהבתקופההאמורהאו
הודיעהבמהלכהכיאיןבכוונתהלדוןבפנייה,יראוכאילו

המליצהלהוסיףאתהתקןבהתאםלסעיףקטן)ז(ר
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ועדתהחריגיםתפרסםאתהמלצתהבאתרהאינטרנט )ו(
לא שיפורסם שהמידע ובלבד הממשלה, ראש משרד של
יכלולמידעשאיןלמוסרולפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,
התשנ"ח-2211998;הוועדהרשאיתשלאלכלולבפרסוםכאמור

מידעשאיןחובהלמוסרולפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

לתוספת התקן את להוסיף החריגים ועדת המליצה )ז(
השלישיתלחוקהתקנים,רשאיהשרלעשותכןר

המליצהועדתהחריגיםלשרשלאלהוסיףתקןלתוספת )ח(
השלישיתלחוקהתקנים,רשאיהואלפנותלממשלהלקבלת

אישורהלהוספתהתקןר

קבלתאישורהלהוספת לממשלהלשם לפנייתהשר )ט(
התקןכאמורבסעיףקטן)ח(,יצורפופרטיהתקןהנדון,המלצת
ועדתהחריגיםועמדתהשרהמפרטתאתנימוקיושלאלאמץ

אתהמלצתועדתהחריגיםר

כך על יודיע )ח(, קטן סעיף לפי לממשלה השר פנה )י(
לוועדתהחריגים,ורשאיהואלהוסיףבצו,אשרתוקפולא
יעלהעלשלושהחודשיםממועדההודעהלוועדתהחריגים,
אתהתקןלתוספתהשלישית)בסעיףזה-צוזמני(,ובלבד
שלאיחולובאותההעתצולפיסעיףקטןזהוצושניתןלפי

סעיףקטן)טו(לענייןאותותקןר

כאמור השר לפניית בנוגע החלטה תקבל הממשלה )יא(
בסעיףקטן)ח(בתוך21ימיםממועדפנייתהשרלממשלה,
ורשאיתהיאלהאריךאתהתקופהבתקופותנוספות,ובלבד
שהתקופההנוספתהכוללתלאתעלהעל42ימים;הממשלה
תהיהרשאיתלהפעילאתסמכותהלפיסעיףזהבאמצעות

ועדתשרים,כפישתחליטר

לתוספת התקן את להוסיף שלא הממשלה החליטה )יב(
)י(והצועומד השלישיתוקבעהשרצוזמנילפיסעיףקטן
בתוקפובמועדקבלתהחלטתהממשלה,יבטלהשראתהצו

מוקדםככלהניתןר

לאהחליטההממשלהבתוךהתקופההקבועהבסעיף )יג(
קטן)יא(,יראואתפנייתהשרלהוספתהתקןכאילואושרה
עלידה,אלאאםכןחזרבוהשרמפנייתולפיסעיףקטן)ח(

טרםסיוםהתקופההאמורהר

החליטההממשלהלהוסיףאתהתקןלתוספתהשלישית )יד(
לחוקהתקניםאואושרהפנייתהשרלהוספתהתקןבשלחלוף
התקופהכאמורבסעיףקטן)יא(,רשאיהשר,באישורועדת
הכלכלהשלהכנסת,להוסיףבצואתהתקןלתוספתהשלישית
לחוקהתקנים;הובאצוכאמורלאישורועדתהכלכלהוקבע
השרצוזמני,רשאיהואלהאריךאתתוקפושלהצוהזמניכל

עודלאהחליטהועדתהכלכלהאםלאשראתהצור

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 221
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לרבות)טו( השר, ראה זה, בסעיף האמור אף על )1(
בעקבותפנייהמהציבור,כיקייםחששמיידילפגיעה
בביטחוןהמדינה,בבריאותהציבור,בבטיחותהציבור
אובאיכותהסביבהאוכיקייםצורךחיוניאחר,רשאי
הואלהוסיףבצותקןלתוספתהשלישיתלחוקהתקנים
אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;צוכאמוריהיה

בתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

יהיה )1( פסקה לפי שקבע צו כי השר ביקש )2(
יפנה חודשים, שלושה על העולה לתקופה בתוקף
בהקדםהאפשרילוועדתהחריגים,ויחולועלפנייה
)יד(,בשינויים כאמורהוראותסעיפיםקטנים)ד(עד

המחויביםר";

בסעיף14א)ג(,אחריפסקה)4(יבוא: )12(

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיתיקמוצרמכילאתכלהפרטים )5("
והמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(,בלישבדקהאת

תיקהמוצר,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()1()א(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )6(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאהודיעהעלכךלממונהעלהתקינה,בניגוד

להוראותסעיף2טז1)ג()1()ג(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )7(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאשלחהליבואןהודעתדרישהלהשלמת

הפרטיםוהמסמכיםהחסריםבניגודלהוראות2טז1)ג()1()ג(;

לאהודיעהלממונהעלהתקינהעלכךשהיבואןלאהשליםאתהפרטים )8(
והמסמכיםעלפידרישתהבתוךהמועדיםשנקבעולכך,בניגודלהוראותסעיף

2טז1)ג()1()ד(;

לאשלחהליבואןהודעתדרישהלהפסקהמיידיתשלמכירתהטובין,בניגוד )9(
להוראותסעיף2טז1)ג()1()ד(;

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיהטוביןעומדיםבדרישותהתקינה )10(
בלישבדקהאתהטובין,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()א(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאהודיעהעלכך )11(
לממונהעלהתקינה,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאשלחהליבואןדרישה )12(
להפסקהמיידיתשלמכירתהטוביןולאיסוףהטוביןשטרםנמכרולציבורודרישה

לבצעפעולות,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(ר";

בסעיף14יח- )13(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

יבואןשמסרמידעכוזבאושגויבהצהרהשמסרלפיסעיפים2ג)ב( ")א(
או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו,דינו
-מאסר18חודשיםאוכפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,

ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לרבות)טו( השר, ראה זה, בסעיף האמור אף על )1(
בעקבותפנייהמהציבור,כיקייםחששמיידילפגיעה
בביטחוןהמדינה,בבריאותהציבור,בבטיחותהציבור
אובאיכותהסביבהאוכיקייםצורךחיוניאחר,רשאי
הואלהוסיףבצותקןלתוספתהשלישיתלחוקהתקנים
אףבלאקבלתהמלצתועדתהחריגים;צוכאמוריהיה

בתוקףלתקופהשלאתעלהעלשלושהחודשיםר

יהיה )1( פסקה לפי שקבע צו כי השר ביקש )2(
יפנה חודשים, שלושה על העולה לתקופה בתוקף
בהקדםהאפשרילוועדתהחריגים,ויחולועלפנייה
)יד(,בשינויים כאמורהוראותסעיפיםקטנים)ד(עד

המחויביםר";

בסעיף14א)ג(,אחריפסקה)4(יבוא: )12(

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיתיקמוצרמכילאתכלהפרטים )5("
והמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(,בלישבדקהאת

תיקהמוצר,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()1()א(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )6(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאהודיעהעלכךלממונהעלהתקינה,בניגוד

להוראותסעיף2טז1)ג()1()ג(;

מצאהכיתיקמוצראינומכילאתכלהפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספת )7(
שנדרשלשמורלפיסעיף2יב)א()1(ולאשלחהליבואןהודעתדרישהלהשלמת

הפרטיםוהמסמכיםהחסריםבניגודלהוראות2טז1)ג()1()ג(;

לאהודיעהלממונהעלהתקינהעלכךשהיבואןלאהשליםאתהפרטים )8(
והמסמכיםעלפידרישתהבתוךהמועדיםשנקבעולכך,בניגודלהוראותסעיף

2טז1)ג()1()ד(;

לאשלחהליבואןהודעתדרישהלהפסקהמיידיתשלמכירתהטובין,בניגוד )9(
להוראותסעיף2טז1)ג()1()ד(;

הודיעהלממונהעלהתקינהאוליבואןכיהטוביןעומדיםבדרישותהתקינה )10(
בלישבדקהאתהטובין,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()א(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאהודיעהעלכך )11(
לממונהעלהתקינה,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(;

מצאהכיהטוביןאינםעומדיםבדרישותהתקינהולאשלחהליבואןדרישה )12(
להפסקהמיידיתשלמכירתהטוביןולאיסוףהטוביןשטרםנמכרולציבורודרישה

לבצעפעולות,בניגודלהוראותסעיף2טז1)ג()2()ג(ר";

בסעיף14יח- )13(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

יבואןשמסרמידעכוזבאושגויבהצהרהשמסרלפיסעיפים2ג)ב( ")א(
או2ואובמסמכיםופרטיםשמסרלפיסעיפים2ג)ב(,)ג(או)ד(או2ו,דינו
-מאסר18חודשיםאוכפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,

ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(
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יבואןשעשהאחדמאלה,דינו-מאסרשנהאוכפלהקנסכאמור ")א1(
בסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפל

הקנסהאמור:

בדרישות עמידה אישור טעון ידו על שיבואם טובין ייבא )1(
הממונהבלישנרשםבמרשםהיבואנים,בניגודלהוראותסעיף2ד;

הפרתנאימהתנאיםלקבלתאישורשחרורמותנהשנקבעולפי )2(
סעיף2ה)ב(;

מסרטוביןמסויםבמשלוחמסויםלבדיקהשליותרממעבדת )3(
בדיקהאחת,בניגודלהוראותסעיף2יב)א()4(ר";

בסעיףקטן)ב(,ברישה,במקום"כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()3("יבוא )ג(
"קנסכאמורבסעיף61)א()4(";

בסעיףקטן)ג(,ברישה,במקום"דינה-קנסכאמור"יבוא"דינה-כפלהקנס )ד(
כאמור";

בתוספת- )14(

בפרט)1(- )א(

בפסקה)5(,בסופהיבוא"אופרטיהספק"; )1(

אחריפסקה)6(יבוא: )2(

תיעודערוציההפצה; )7("

צילוםהמוצרוהתוויתר"; )8(

בפרט)2(- )ב(

בפסקה)2(,במקום"רשמון"יבוא"הצהרתיבוא"; )1(

פסקה)6(-תימחק; )2(

בפסקה)7(,במקום"ישכאלה"יבוא"הועברוליבואןעלידיהספק )3(
רשימותהכוללותמידעזה";

פסקה)8(-תימחקר )4(

תיקוןחוקהתקנים
-מס'16

בחוקהתקנים,התשי"ג-2221953)בפרקזה-חוקהתקנים(-97ר

בסעיף1,לפניההגדרה"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"יבוא: )1(

היבוא לפקודת 2יח סעיף לפי שהוקמה החריגים ועדת - החריגים" ""ועדת
והיצוא]נוסחחדש[,התשל"ט-2231979;";

בסעיף8- )2(

)ג(,במקום"שבסעיפים9ו־9א"יבוא"בסעיף9"ובסופויבוא בסעיףקטן )א(
"ואולםניתןלהכריזאכרזהשתוקפהמיוםפרסומהברשומותאםכללהתקופת
מעברשל60ימיםלפחות;לענייןזה,"תקופתמעבר"-תקופהשבהניתןלפעול

גםלפידרישותהתקןהרשמישחלעלהמצרךטרםהאכרזהר";

בסעיףקטן)ה1(- )ב(

במקוםהרישהיבוא"עלאכרזהשלהשרלפיסעיףזהיחולוהוראות )1(
אלה";

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ט,עמ'249ר 222

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625ר 223
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בפסקה)1(,במקום"עמדתהשרהממונה"יבוא"עמדתהשרהממונה; )2(
בתקניםהמתבססיםעלתקןבין־לאומי,יצרףהממונהלפנייתואתהמלצות

ועדתהאימוץכאמורבסעיף8א,למעטבמקריםשלביטולרשמיות;";

בפסקה)2(,במקום"90"יבוא"60"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כמי )3(
שהודיעעלהתנגדותו"יבוא"כמישהודיעעלהסכמתולאכרזה;";

פסקה)3(-תימחק; )4(

בפסקה)4(,במקום"90"יבוא"60",במקום"180"יבוא"120",והמילים )5(
"מןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין"-יימחקו;

במקוםפסקה)5(יבוא: )6(

הממונהיורה,בנוהל,עלהדרךלהבטחתקבלתהפנייהכאמור )5("
)1(בידיהשרהממונה;נוסףעלהאמור,הממונהיפרסם בפסקה
באתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייההודעהבדברכוונת
התאחדות המסחר, לשכות איגוד אלה: לכל גם ויפנה האכרזה
התעשייניםבישראל,וארגוניהצרכניםכהגדרתםבסעיף31)ג(לחוק
הגנתהצרכן,התשמ"א-2241981,ובלבדשהודיעולממונהעלנציג

מטעמםשיהיהמוסמךלקבלאתההודעה;

כלאדם,ובכללזהנציגיהגופיםהמפורטיםבפסקה)5(,רשאי )6(
להגישלממונהבכתבאתעמדתולענייןהודעתהממונה,לאיאוחר

מתום30ימיםמיוםפרסומהכאמורבאותהפסקהר";

במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )ג(

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולאכרזהלפיסעיףזה,כולהאו ")ה2(
חלקה,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזאכרזהכאמור,יביאאת
המחלוקתלפניהממשלהועדלהכרעתהממשלהלאיכריזאכרזהלפי

סעיףזהלגביהסעיפיםבתקןשהשרהממונההתנגדלהםר";

סעיףקטן)ו(-בטל; )ד(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לאייצראדםמצרךשמיפרטשלונקבעכתקןרשמי,לאימכרנו, )1("
עבודה יבצע ולא שהיא עבודה בכל בו ישתמש לא ייבאו, לא
שהכלליםהטכנייםשלתהליכיהנקבעוכתקןרשמי,אלאאםכן
מתקיימתבמצרךאובתהליךהעבודהאחתמאלה)בסעיףזה-

דרישותתקינה(:

התקן לדרישות מתאים העבודה תהליך או המצרך )א(
הרשמיאושהואעומדבהוראהאחרתבאכרזהשבההוכרז

התקןשחללגביאותומצרךאותהליךעבודהכתקןרשמי;

המצרךאותהליךהעבודהמתאיםלדרישותתקןבין־ )ב(
לאומיעלעדכוניוובכללזהאסדרהזרה,שאומצו,במלואן
אובחלקן,בתקןרשמי,למעטתקןרשמיהמפורטבתוספת

בפסקה)1(,במקום"עמדתהשרהממונה"יבוא"עמדתהשרהממונה; )2(
בתקניםהמתבססיםעלתקןבין־לאומי,יצרףהממונהלפנייתואתהמלצות

ועדתהאימוץכאמורבסעיף8א,למעטבמקריםשלביטולרשמיות;";

בפסקה)2(,במקום"90"יבוא"60"ובמקוםהסיפההחלבמילים"כמי )3(
שהודיעעלהתנגדותו"יבוא"כמישהודיעעלהסכמתולאכרזה;";

פסקה)3(-תימחק; )4(

בפסקה)4(,במקום"90"יבוא"60",במקום"180"יבוא"120",והמילים )5(
"מןהמועדיםהנקוביםבפסקה)3(לפיהעניין"-יימחקו;

במקוםפסקה)5(יבוא: )6(

הממונהיורה,בנוהל,עלהדרךלהבטחתקבלתהפנייהכאמור )5("
)1(בידיהשרהממונה;נוסףעלהאמור,הממונהיפרסם בפסקה
באתרהאינטרנטשלמשרדהכלכלהוהתעשייההודעהבדברכוונת
התאחדות המסחר, לשכות איגוד אלה: לכל גם ויפנה האכרזה
התעשייניםבישראל,וארגוניהצרכניםכהגדרתםבסעיף31)ג(לחוק
הגנתהצרכן,התשמ"א-2241981,ובלבדשהודיעולממונהעלנציג

מטעמםשיהיהמוסמךלקבלאתההודעה;

כלאדם,ובכללזהנציגיהגופיםהמפורטיםבפסקה)5(,רשאי )6(
להגישלממונהבכתבאתעמדתולענייןהודעתהממונה,לאיאוחר

מתום30ימיםמיוםפרסומהכאמורבאותהפסקהר";

במקוםסעיףקטן)ה2(יבוא: )ג(

הודיעהשרהממונהעלהתנגדותולאכרזהלפיסעיףזה,כולהאו ")ה2(
חלקה,ועלאףעמדתוסברהשרכיישלהכריזאכרזהכאמור,יביאאת
המחלוקתלפניהממשלהועדלהכרעתהממשלהלאיכריזאכרזהלפי

סעיףזהלגביהסעיפיםבתקןשהשרהממונההתנגדלהםר";

סעיףקטן)ו(-בטל; )ד(

בסעיף9- )3(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

לאייצראדםמצרךשמיפרטשלונקבעכתקןרשמי,לאימכרנו, )1("
עבודה יבצע ולא שהיא עבודה בכל בו ישתמש לא ייבאו, לא
שהכלליםהטכנייםשלתהליכיהנקבעוכתקןרשמי,אלאאםכן
מתקיימתבמצרךאובתהליךהעבודהאחתמאלה)בסעיףזה-

דרישותתקינה(:

התקן לדרישות מתאים העבודה תהליך או המצרך )א(
הרשמיאושהואעומדבהוראהאחרתבאכרזהשבההוכרז

התקןשחללגביאותומצרךאותהליךעבודהכתקןרשמי;

המצרךאותהליךהעבודהמתאיםלדרישותתקןבין־ )ב(
לאומיעלעדכוניוובכללזהאסדרהזרה,שאומצו,במלואן
אובחלקן,בתקןרשמי,למעטתקןרשמיהמפורטבתוספת

ס"חהתשמ"א,עמ'248ר 224
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השלישית,ובלבדשהמצרךסומןכנדרשלפיהדיןהישראלי
ואםהואמכשירחשמלי-הואתואםלרשתהחשמלהנוהגת

בישראל;

המצרךאותהליךהעבודהמתאיםלדרישותאסדרה )ג(
זרהבענייןהמצרךאותהליךהעבודה,ובלבדשהתקןהרשמי
בתוספת מנוי העבודה תהליך או מצרך אותו לגבי שחל
הרביעיתוהמצרךסומןכנדרשלפיהדיןהישראלי,ואםהוא
מכשירחשמלי-הואתואםלרשתהחשמלהנוהגתבישראל;
לענייןזה,"אסדרהזרה"-לרבותתקןבין־לאומיעלעדכוניור";

אחריפסקה)4(יבוא: )2(

הממונהעלהתקינהיפרסםברשומותובאתרהאינטרנט")5( )א(
שלהמשרדאתרשימתהתקניםהרשמייםהחליםעלמצרכים
כאמורבסעיףקטן)א()1()ב(,ויעדכןאתהרשימה,אםהדבר
נדרש,לאחרכלאכרזהשלתקןרשמי,לרבותשינוי,תיקון
אוהחלפהשלתקןרשמיכאמור;איןבאי־פרסוםכאמורכדי

לפגועבתוקפןשלהוראותאותוסעיףקטןר

השררשאי,בצו,להסירתקניםמהתוספתהשלישית, )ב(
ורשאיהוא,בכפוףלהוראותסעיף2יחלפקודתהיבואוהיצוא
]נוסחחדש[,התשל"ט-1979,להוסיף,בצו,תקניםלתוספת

השלישיתר

השררשאי,בצו,לקבועבתוספתהרביעיתתקןרשמי )ג(
שאינומבוססעלתקןבין־לאומי,אםישאסדרהזרה,לרבות
תקןבין־לאומי,בענייןשמוסדרבאותותקןומתקיימיםלגביה

כלאלה:

עם מפותחות במדינות חלה הזרה האסדרה )1(
שווקיםמשמעותייםוישבהכדילשמורעלבריאותו

שלהציבוראובטיחותואועלאיכותהסביבה;

לממונהעלהתקינהישיכולתלבדוקאתעמידת )2(
המצרךבדרישותהאסדרההזרהר

השררשאילקבועבצוכאמורבפסקתמשנה)ג(חובה )ד(
להציגמסמכיםלפיסעיף2ולפקודתהיבואוהיצוא]נוסח
חדש[,התשל"ט-1979אומסמכיםנוספים,כפישיקבע,לשם
הוכחתהתאמתושלמצרךלדרישותהאסדרההזרהכאמור

באותהפסקתמשנהר

הוראותפסקה)1(לאיחולועלייצוראויבואשלמצרךכאמור )6(
באותהפסקה,אםמתקייםבואחדאלה:

הואמיועדלשםמחקראופיתוחכהגדרתםבחוקלעידוד )א(
התשמ"ד- בתעשייה, טכנולוגית וחדשנות פיתוח מחקר,

;2251984

הואמיועדליצואר )ב(

ס"חהתשמ"ד,עמ'1114ר 225
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הוראותפסקה)1(לאיחולועליבואמצרך,לענייןחובתעמידה )7(
בהוראותסימוןשלמצרךשאינומיועדלשיווקולהפצהלציבור

שהואאחדמאלה:

דוגמאות; )א(

מצרךהמיועדלשימושבהליכיהייצור; )ב(

מצרךהמיועדלשימושעצמי; )ג(

חלקיחילוףלתעשייהר"; )ד(

בסעיףקטן)א2(- )ב(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

נודעלעוסקכימצרךשייבא,ייצר,מכראותחזקאוהשתמש ")א(
בובתהליכיעבודהלאמתאיםלדרישותהתקינהכאמורבסעיף

9)א()1(החלותעלהמצרךאושקיימתהסתברותגבוההלאי־עמידתו
שלהמצרךבדרישותהתקינהכאמור;איןבהוראותסעיףזהכדי

לגרועמחובתושלעוסקכאמורבסעיףקטן9)א()1(ר";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

)1(,ינקוט,באופןמיידי,אתכל נודעלעוסקהאמורבפסקה )2("
הפעולותהנדרשותלמניעתהשימושבמצרךולמניעתיבואו,ייצורו,
מכירתו,תחזוקתווהשימושבובתהליכיהעבודה,לפיהעניין,לרבות
בהודעה שנקט הפעולות על ויודיע נדרש, אם לעוסק, החזרתו

לממונהלפיהוראותפסקה)1(ר";

בסעיףקטן)א3()3(,במקום"סעיףקטןזה"יבוא"סעיףקטן)א2(וסעיףקטן )ג(
זה";

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ד(

יחולו 10 סעיף הוראות וכן ו–)א3( )א2( קטנים סעיפים הוראות ")א4(
בשינוייםהמחויביםגםעלמצרכיםאותהליכיעבודהשחלותעליהם

דרישותתקינהכאמורבסעיף9)א()1()ב(או)ג(ר";

בסעיף10א)1(,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינהכאמור )4(
בסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף10ב,בכלמקום,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינה )5(
כאמורבסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף16,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )6(

השר,בהתייעצותעםהשרהממונה,רשאיבצולפטור,לתקופהשלאתעלה ")א(
עלשנה,ממילויאחרדרישותתקןרשמי,אםנוכחכיישצורךמיוחדוממשי
בכךוכילאנשקפתממתןהפטורסכנהלשלומואובטיחותושלהציבור;לעניין

זה,"השרהממונה",כמשמעותובסעיף8)ד(ר

השררשאיבצולפטורמחובתסימוןבשפההעבריתלפידרישותהתקן )ב(
הרשמימצרכיםהמיועדיםלשיווקבשטחיהמועצההפלסטינית,ובלבדשהטובין
יסומנוכנדרשבתקןהרשמיבשפההערבית;לענייןסעיףקטןזה,"שטחיהמועצה
הפלסטינית"-השטחיםהכלולים,מזמןלזמן,בתחוםהסמכותהטריטוריאליתשל

הוראותפסקה)1(לאיחולועליבואמצרך,לענייןחובתעמידה )7(
בהוראותסימוןשלמצרךשאינומיועדלשיווקולהפצהלציבור

שהואאחדמאלה:

דוגמאות; )א(

מצרךהמיועדלשימושבהליכיהייצור; )ב(

מצרךהמיועדלשימושעצמי; )ג(

חלקיחילוףלתעשייהר"; )ד(

בסעיףקטן)א2(- )ב(

בפסקה)1(,במקוםפסקתמשנה)א(יבוא: )1(

נודעלעוסקכימצרךשייבא,ייצר,מכראותחזקאוהשתמש ")א(
בובתהליכיעבודהלאמתאיםלדרישותהתקינהכאמורבסעיף

9)א()1(החלותעלהמצרךאושקיימתהסתברותגבוההלאי־עמידתו
שלהמצרךבדרישותהתקינהכאמור;איןבהוראותסעיףזהכדי

לגרועמחובתושלעוסקכאמורבסעיףקטן9)א()1(ר";

במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

)1(,ינקוט,באופןמיידי,אתכל נודעלעוסקהאמורבפסקה )2("
הפעולותהנדרשותלמניעתהשימושבמצרךולמניעתיבואו,ייצורו,
מכירתו,תחזוקתווהשימושבובתהליכיהעבודה,לפיהעניין,לרבות
בהודעה שנקט הפעולות על ויודיע נדרש, אם לעוסק, החזרתו

לממונהלפיהוראותפסקה)1(ר";

בסעיףקטן)א3()3(,במקום"סעיףקטןזה"יבוא"סעיףקטן)א2(וסעיףקטן )ג(
זה";

אחריסעיףקטן)א3(יבוא: )ד(

יחולו 10 סעיף הוראות וכן ו–)א3( )א2( קטנים סעיפים הוראות ")א4(
בשינוייםהמחויביםגםעלמצרכיםאותהליכיעבודהשחלותעליהם

דרישותתקינהכאמורבסעיף9)א()1()ב(או)ג(ר";

בסעיף10א)1(,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינהכאמור )4(
בסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף10ב,בכלמקום,במקום"לדרישותתקןרשמיהחל"יבוא"לדרישותהתקינה )5(
כאמורבסעיף9)א()1(החלות";

בסעיף16,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )6(

השר,בהתייעצותעםהשרהממונה,רשאיבצולפטור,לתקופהשלאתעלה ")א(
עלשנה,ממילויאחרדרישותתקןרשמי,אםנוכחכיישצורךמיוחדוממשי
בכךוכילאנשקפתממתןהפטורסכנהלשלומואובטיחותושלהציבור;לעניין

זה,"השרהממונה",כמשמעותובסעיף8)ד(ר

השררשאיבצולפטורמחובתסימוןבשפההעבריתלפידרישותהתקן )ב(
הרשמימצרכיםהמיועדיםלשיווקבשטחיהמועצההפלסטינית,ובלבדשהטובין
יסומנוכנדרשבתקןהרשמיבשפההערבית;לענייןסעיףקטןזה,"שטחיהמועצה
הפלסטינית"-השטחיםהכלולים,מזמןלזמן,בתחוםהסמכותהטריטוריאליתשל
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המועצהלפיהסכםהבינייםהישראלי־פלסטיניבדברהגדההמערביתורצועת
עזה,שנחתםבוושינגטוןביןמדינתישראללביןארגוןהשחרורהפלסטיני,ביום
ד'בתשריהתשנ"ו)28בספטמבר1995(,לרבותנספחיווהמסמכיםשנלוואליו,

וכןכלשטחרצועתעזהר";

בסעיף16א- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

פסקה)1(-תימחק; )1(

בפסקה)4(,במקום"ייבאאוייצא"יבוא"אוייבא"; )2(

"לדרישות יבוא החל" רשמי תקן "לדרישות במקום ,)5( בפסקה )3(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(החלות"ר

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

יצר,מכראוייבאעוסקמצרךשלאעומדבדרישותהתקינהכאמור ")א1(
בסעיף9)א()1(החלותעליו,למעטדרישותבדברסימוןהמצרך,השתמש
במצרךכאמורבכלעבודהשהיאאוביצעעבודהשהכלליםהטכנייםשל
תהליכיהאינםמתאימיםלדרישותכאמור,בניגודלהוראותסעיף9)א()1(,
רשאיהממונהלהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה,לפיהעניין-:

אםהואיבואן- )1(

10,000 המתקבלממכפלהשל יחיד-הסכום שהוא )א(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןבתעודתהמשלוחאובסכום

ה–CIFכפול10,לפיהנמוך;

שהואתאגיד-הסכוםהמתקבלממכפלהשל25,000 )ב(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןבתעודתהמשלוחאובסכום

ה–CIFכפול10,לפיהנמוך;

אםהואעוסקשאינויצרןאויבואן- )2(

10,000 של ממכפלה המתקבל הסכום - יחיד שהוא )א(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןשנמצאובאתרשבוהתקיים
הפיקוחאובסכוםהנקובבחשבוניתהספקכפול10,לפיהנמוך;

שהואתאגיד-הסכוםהמתקבלממכפלהשל25,000 )ב(
שקליםחדשיםבמספרהטוביןשנמצאובאתרשבוהתקיים
הפיקוחאובסכוםהנקובבחשבוניתהספקכפול10,לפיהנמוך;

אםהואיצרן-10,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד- )3(
בסכוםשל25,000שקליםחדשים;

בסעיףזה-)CIF")Cost,Insurance,andFreight"-הסכםמשלוחעלות,
ביטוחומשאבין־לאומי,המייצגאתהחיוביםששילםהמוכרלכיסויעלות

ההזמנה;";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

)1(,במקום"ייבאאוייצא"יבוא"אוייבא",ובמקום בפסקה )1(
הסיפההחלבמילים"שלאעומדבדרישותבדברסימון"יבוא"שלא
מתאיםלדרישותהתקינהבסעיף9)א()1(החלותעליו,לענייןסימון

בניגודלהוראות9)א()1(ר
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בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"עומדבדרישותתקן )3(
רשמי"יבוא"מתאיםלדרישותהתקינהבסעיף9)א()1(החלותעליו,

בניגודלהוראותסעיף9)א2()1()א(;";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א()1("יבוא")א()1(,)א1(",במקום"יצרן, )ד(
יבואןאויצואן"יבוא"יצרןאויבואן",במקום"היצרן,היבואןאוהיצואן"
יבוא"היצרןאוהיבואן"ובמקום"לדרישותהתקןהרשמי"יבוא"לדרישות

התקינהבסעיף9)א()1(",";

בסעיף17א- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"שנהאוהקנסכאמור"יבוא"18חודשיםאוכפל )1(
הקנסהאמור";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

מייצר,מוכראומייבאמצרךשלאעומדבדרישותהתקינה )1(
המצרך, סימון בדבר דרישות למעט עליו, החלות 9)א()1( בסעיף
אומבצעעבודהשהכלליםהטכנייםשלתהליכיהאינםעומדים

בדרישותכאמור,בניגודלהוראותסעיף9)א()1(;";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף כאמור קנס או שנה מאסר - דינו מאלה, אחד העושה ")א1(
61)א()4(לחוקהעונשין:

להשתמש ידו על שהוסמך לאדם או לממונה מפריע )1(
)2(,אולא )ב1()1(או 10)ב()1(או בסמכויותיולפיהוראותסעיף
ממלאאחרהוראהאודרישהשלהממונהאושלאדםשהוסמךעל

ידו,בניגודלהוראותסעיף10)ב()2(או)4(;

מסמןחומראוכלמוצרבתותקןבניגודלהוראותסעיף11)ג(; )2(

בסעיף כאמור התקינה בדרישות עומד שלא מצרך מייבא )3(
9)א()1(לגביסימוןבלבד,בניגודלהוראותאותוסעיףר";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,המילהבמקום"מוכר,מייבאאומייצא"יבוא"אומוכר" )1(
והמילים"הקבועותבתקןהרשמי"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"שעומדבדרישותתקןרשמילפיהוראותסעיף )2(
9)א()1(והחייב"יבוא"החייב";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

מייצראומוכרמצרךומסמןאותובתותקןבלאהיתרמאת ")3א(
המכוןאושלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)ב(;";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )ד(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12)א()1(בלישבדקאתהתאמתושל ")ב2(
מצרךאואחדמחלקיולתקןאולתקןרשמי-דינומאסר18חודשיםאו

כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןר";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א(או)ב("יבוא")א(,)א1(או)ב("; )ה(

בפסקה)3(,במקוםהסיפההחלבמילים"עומדבדרישותתקן )3(
רשמי"יבוא"מתאיםלדרישותהתקינהבסעיף9)א()1(החלותעליו,

בניגודלהוראותסעיף9)א2()1()א(;";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א()1("יבוא")א()1(,)א1(",במקום"יצרן, )ד(
יבואןאויצואן"יבוא"יצרןאויבואן",במקום"היצרן,היבואןאוהיצואן"
יבוא"היצרןאוהיבואן"ובמקום"לדרישותהתקןהרשמי"יבוא"לדרישות

התקינהבסעיף9)א()1(",";

בסעיף17א- )5(

בסעיףקטן)א(- )א(

ברישה,במקום"שנהאוהקנסכאמור"יבוא"18חודשיםאוכפל )1(
הקנסהאמור";

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

מייצר,מוכראומייבאמצרךשלאעומדבדרישותהתקינה )1(
המצרך, סימון בדבר דרישות למעט עליו, החלות 9)א()1( בסעיף
אומבצעעבודהשהכלליםהטכנייםשלתהליכיהאינםעומדים

בדרישותכאמור,בניגודלהוראותסעיף9)א()1(;";

פסקאות)3(ו–)4(-יימחקו; )3(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיף כאמור קנס או שנה מאסר - דינו מאלה, אחד העושה ")א1(
61)א()4(לחוקהעונשין:

להשתמש ידו על שהוסמך לאדם או לממונה מפריע )1(
)2(,אולא )ב1()1(או 10)ב()1(או בסמכויותיולפיהוראותסעיף
ממלאאחרהוראהאודרישהשלהממונהאושלאדםשהוסמךעל

ידו,בניגודלהוראותסעיף10)ב()2(או)4(;

מסמןחומראוכלמוצרבתותקןבניגודלהוראותסעיף11)ג(; )2(

בסעיף כאמור התקינה בדרישות עומד שלא מצרך מייבא )3(
9)א()1(לגביסימוןבלבד,בניגודלהוראותאותוסעיףר";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

בפסקה)1(,המילהבמקום"מוכר,מייבאאומייצא"יבוא"אומוכר" )1(
והמילים"הקבועותבתקןהרשמי"-יימחקו;

בפסקה)3(,במקום"שעומדבדרישותתקןרשמילפיהוראותסעיף )2(
9)א()1(והחייב"יבוא"החייב";

אחריפסקה)3(יבוא: )3(

מייצראומוכרמצרךומסמןאותובתותקןבלאהיתרמאת ")3א(
המכוןאושלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)ב(;";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )ד(

הנותןתעודתבדיקהלפיסעיף12)א()1(בלישבדקאתהתאמתושל ")ב2(
מצרךאואחדמחלקיולתקןאולתקןרשמי-דינומאסר18חודשיםאו

כפלהקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןר";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום")א(או)ב("יבוא")א(,)א1(או)ב("; )ה(

ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18



ספרהחוקים2933,י"דבכסלוהתשפ"ב,2021ר11ר18 358

בסעיף21,אחריפסקה)2(יבוא: )6(

חוקשירותהמדינה)סיוגפעילותמפלגתיתומגביתכספים(,התשי"ט- )3("
;2261959

חוקשירותהציבור)מתנות(,התש"ם-2271979; )4(

חוקהבחירותלכנסת]נוסחמשולב[,התשכ"ט-2281969; )5(

חוקהעונשין-הוראותהנוגעותלעובדיציבור; )6(

חוקשירותהציבור)הגבלותלאחרפרישה(,התשכ"ט-2291969ר" )7(

אחריהתוספתהשנייהיבוא: )7(

"תוספת שלישית

)סעיף9)א()1()ב(ו–)5()ב((

תקנים מוחרגים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

בהגבלותצמנט:צמנטרגילת"י1 עומד שאינו צמנט לעניין
דרישות לפי הכרום כמות לעניין
מיובא לצמנט 1 ת"י של 1ר3ר7 סעיף
פי על שנקבע בשקיות ו/או בתפזורת

R EACH האירופית הרגולציה
ממדינה שונות ודרישות 1907/2006

)EN196-10למדינה)שיטתבדיקהלפי

בלוקיבטון:בלוקיקירת"י5חלק1

אריחירצפהמטראצות"י6

טרומייםת"י8 בטון מוצרי
לריצוף

תעלהת"י19 ואבני שפה אבני
טרומותמבטון

כלליותת"י20חלק1 דרישות מנורות:
ובדיקות

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
1ר2

קבועות מנורות מנורות:
למטרותכלליות

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
2ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותגומחה

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ס"חהתש"ם,עמ'2ר 226

ס"חהתשכ"ט,עמ'103ר 227

ס"חהתשכ"ט,עמ'144ר 228

ס"חהתשכ"ט,עמ'149ר 229
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תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

ת"י20חלק
3ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
4ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
5ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותהצפה

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
6ר2

בעלות מנורות מנורות:
עם לנורות מובנה שנאי

נימתלהט

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
7ר2

ת ו ר ו נ מ  : ת ו ר ו נ מ
ש ו שימ ל  לות ט ל יט מ

בגינות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
8ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-פנסייד

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
9ר2

צילום מנורות מנורות:
)לא קולנוע ומנורות

מקצועיות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
11ר2

מנורותמנורות:מנורותלאקווריון ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
17ר2

לתאורת מנורות מנורות:
טלוויזיה ואולפני במות
בתוך )לשימוש וקולנוע

מבנהומחוצהלו(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
18ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלברכותשחייה

ולשימושיםדומים

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
19ר2

למובלי מנורות מנורות:
אוויר)דרישותבטיחות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
20ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-שרשרותתאורה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
22ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלתאורתחירום

לענייןמנורותמסוג0
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ת"י20חלק
3ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
4ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
אורת לת מנורות -

כבישיםורחובות

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
5ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותהצפה

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
6ר2

בעלות מנורות מנורות:
עם לנורות מובנה שנאי

נימתלהט

מנורות ולעניין ,0 לענייןמנורותמסוג
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
7ר2

ת ו ר ו נ מ  : ת ו ר ו נ מ
ש ו שימ ל  לות ט ל יט מ

בגינות

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
8ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-פנסייד

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
9ר2

צילום מנורות מנורות:
)לא קולנוע ומנורות

מקצועיות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
11ר2

מנורותמנורות:מנורותלאקווריון ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
17ר2

לתאורת מנורות מנורות:
טלוויזיה ואולפני במות
בתוך )לשימוש וקולנוע

מבנהומחוצהלו(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
18ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלברכותשחייה

ולשימושיםדומים

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
19ר2

למובלי מנורות מנורות:
אוויר)דרישותבטיחות(

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
20ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-שרשרותתאורה

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

ת"י20חלק
22ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מנורותלתאורתחירום

לענייןמנורותמסוג0
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ת"י20חלק
23ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
-מערכותתאורהלנורות

להטלמתחנמוךמאוד

לענייןמנורותמסוג0

ת"י20חלק
25ר2

מנורות:דרישותמיוחדות
לשימוש מנורות -
באתריםרפואייםשלבתי

חוליםומוסדותרפואיים

מנורות ולעניין ,0 מסוג מנורות לעניין
בתקנות לעמוד הנדרש נטל שכוללות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

מכללידלתותעץאו/וגםת"י23חלק3
לבודות: דלתות מכללי

דלתותלבודותסובבות

מבטוןת"י27 גליליים צינורות
ומבטוןמזוין

ת"י32חלק
1ר1

ע ק ת – י ת ב ו  ם י ע ק ת
לשימושביתיולשימושים
דומים:תקעיםובתי-תקע
לזרמים חד–מופעיים
דרישות - אמפר 16 עד

כלליות

ת"י32חלק
5ר2

ע ק ת – י ת ב ו  ם י ע ק ת
לשימושביתיולשימושים
דומים:דרישותייחודיות

למתאמים

םת"י33חלק1 י י ל מ ש ח  ם י ק ס פ מ
מגורים בבתי לשימוש
קבועים חשמל ובמתקני

דומים:דרישותכלליות

לבידים:לבידיםרגיליםת"י37חלק1

לבידים:לבידיםעםמילאת"י37חלק2
פסיסיעץ

יצקתת"י61חלק1 עשוי טריז מגוף
בעל טריז מגוף ברזל:

אטימהרכה

מי עם במגע שבאים מגופים לעניין
שתייהר

יצקתת"י61חלק2 עשוי טריז מגוף
בעל טריז מגוף ברזל:

אטימהקשה

מי עם במגע שבאים מגופים לעניין
שתייהר

שלת"י66 מיטלטלים מטפים
כימיקל או מים או קצף
רטובהמכיליםגזסניקה:

המטפה
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חשמלייםת"י69 מים מחממי
ויסות בעלי מחממים -

תרמוסטטיובידודתרמי

מכליםמיטלטליםלמילוית"י70חלק1
פחמימניים לגזים חוזר,
תכן : )גפ"ם( מעובים

ומבנה

מכליםמיטלטליםלמילוית"י70חלק2
פחמימניים לגזים חוזר,
בדיקות )גפ"ם(: מעובים

תקופתיות

בנזיןת"י90חלק1 מנועי: לרכב בנזין
המכילעופרת

קרוסיןת"י100

ת"י107חלק
2

סולר:סולרלהסקה

ת"י129חלק
1

: ם י ל ט ל ט י מ  ם י פ ט מ
תחזוקה

חומריםת"י139 בסיס על נוזל
סינתטיים פעילי–שטח

לניקויידנישלכליאוכל

ת"י145חלק
1

תיבותומעטפותלאבזרים
נות להתק  ליים חשמ
ביתי לשימוש קבועות
ים: דומ  ים ש ו ימ ש ל ו

דרישותכלליות

ת"י158חלק
1

מתקניםלגזיםפחמימניים
מעובים)גפ"מ(:מאגרים

ת"י158חלק
2

מתקניםלגזיםפחמימניים
התקנה )גפ"מ(: מעובים

שלצנרתואבזרים

מתקניםלגזיםפחמימנייםת"י158חלק3
התקנת )גפ"מ(: מעובים

מכשיריםצורכיגפ"מ

מתקניםלגזיםפחמימנייםת"י158חלק4
מעובים)גפ"מ(:בדיקות

ברזביתמסגסוגתנחושתת"י169

מכליזכוכיתלמוצרימזוןת"י172
ומשקאות
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חשמלייםת"י69 מים מחממי
ויסות בעלי מחממים -

תרמוסטטיובידודתרמי

מכליםמיטלטליםלמילוית"י70חלק1
פחמימניים לגזים חוזר,
תכן : )גפ"ם( מעובים

ומבנה

מכליםמיטלטליםלמילוית"י70חלק2
פחמימניים לגזים חוזר,
בדיקות )גפ"ם(: מעובים

תקופתיות

בנזיןת"י90חלק1 מנועי: לרכב בנזין
המכילעופרת

קרוסיןת"י100

ת"י107חלק
2

סולר:סולרלהסקה

ת"י129חלק
1

: ם י ל ט ל ט י מ  ם י פ ט מ
תחזוקה

חומריםת"י139 בסיס על נוזל
סינתטיים פעילי–שטח

לניקויידנישלכליאוכל

ת"י145חלק
1

תיבותומעטפותלאבזרים
נות להתק  ליים חשמ
ביתי לשימוש קבועות
ים: דומ  ים ש ו ימ ש ל ו

דרישותכלליות

ת"י158חלק
1

מתקניםלגזיםפחמימניים
מעובים)גפ"מ(:מאגרים

ת"י158חלק
2

מתקניםלגזיםפחמימניים
התקנה )גפ"מ(: מעובים

שלצנרתואבזרים

מתקניםלגזיםפחמימנייםת"י158חלק3
התקנת )גפ"מ(: מעובים

מכשיריםצורכיגפ"מ

מתקניםלגזיםפחמימנייםת"י158חלק4
מעובים)גפ"מ(:בדיקות

ברזביתמסגסוגתנחושתת"י169

מכליזכוכיתלמוצרימזוןת"י172
ומשקאות
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ת"י215חלק
1

חרסית רעפי רעפים:
משתלבים

טרפנטיןמינרלית"י221

םת"י222 י רג וב ת מ  ם י פ ו ג מ
מסגסוגתנחושת

סבוןתמרוקיםת"י240

מחמיםחשמלייםלחימוםת"י251
ולהרתחתם שתייה מי
לשימושביתיולשימושים

דומים

תמיסותנתרןתתכלוריתית"י261

סגסוגתת"י272 מ  ים ומ שסת
נחושת:שסתוםאלכסוני

סימוןמוצריזהבובדיקתםת"י299

הגדרות,ת"י314 קרמיקה: אריחי
מיון,איפיוניםוסימון

דו–חמצנית"י318 פחמן מטפי
מיטלטלים

ציודלכיבויאש:זרנוקיםת"י365חלק1
אטומיםשטוחים

מצמדת"י365חלק2 אש: לכיבוי ציוד
לחץ

חיבורת"י365חלק3 אש: לכיבוי ציוד
זרנוקומצמדלחץבמכלל

לכיבויאש

חליפייםת"י383חלק1 חימום גופי
גופי חשמל: למכשירי
לא מעטה בעלי חימום

מתכתי

חליפייםת"י383חלק2 חימום גופי
גופי חשמל: למכשירי
מעטה בעלי חימום

מתכתי

)קונדומים(:ת"י386חלק1 כובעונים
גומי מלטקס כובעונים
ושיטות דרישות - טבעי

בדיקה
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חלק 386 ת"י
2

)קונדומים(: כובעונים
- מפוליאורתן כובעונים

דרישותושיטותבדיקה

פחמןדו–חמצנימעובהת"י388

חלק 426 ת"י
1

חד–פעמיות: גומי כפפות
כפפותניתוחמעוקרות

חלק 438 ת"י
1

דרישות - ניקוי אבקות
להבטחתאיכותהסביבה

ולסימון:אבקותכביסה

חלק 448 ת"י
1

ברז אש: לכיבוי הידרנט
כיבוי

שלת"י463 מיטלטלים מטפים
גז ושל יבשה אבקה
סניקההמאוחסניםבנפרד

תת"י484 ו ח י ט ב  ת ו ד ס ק
תעשייתיות

חלק 489 ת"י
1ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
הגדרות, רגל: והולכי
תכן עקרונות סיווג,
כלליים,דרישותביצועים

ושיטותבדיקה

חלק 489 ת"י
2ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

יצקתברזל

חלק 489 ת"י
3ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי
סגסוגות  ו א  דה פל

אלומיניום

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 386 ת"י
2

)קונדומים(: כובעונים
- מפוליאורתן כובעונים

דרישותושיטותבדיקה

פחמןדו–חמצנימעובהת"י388

חלק 426 ת"י
1

חד–פעמיות: גומי כפפות
כפפותניתוחמעוקרות

חלק 438 ת"י
1

דרישות - ניקוי אבקות
להבטחתאיכותהסביבה

ולסימון:אבקותכביסה

חלק 448 ת"י
1

ברז אש: לכיבוי הידרנט
כיבוי

שלת"י463 מיטלטלים מטפים
גז ושל יבשה אבקה
סניקההמאוחסניםבנפרד

תת"י484 ו ח י ט ב  ת ו ד ס ק
תעשייתיות

חלק 489 ת"י
1ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
הגדרות, רגל: והולכי
תכן עקרונות סיווג,
כלליים,דרישותביצועים

ושיטותבדיקה

חלק 489 ת"י
2ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

יצקתברזל

חלק 489 ת"י
3ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי
סגסוגות  ו א  דה פל

אלומיניום
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חלק 489 ת"י
4ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

בטוןמזוייןבפלדה

חלק 489 ת"י
5ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
מכסים רגל: והולכי
ומכסים ניקוז לפתחי
העשויים בקרה לתאי

חומריםמרוכבים

חלק 489 ת"י
6ר2

ניקוז לפתחי מכסים
בקרה לתאי ומכסים
רכב כלי של לאזורים
והולכירגל:מכסיםלפתחי
ניקוזומכסיםלתאיבקרה
פוליפרופילן העשויים
)PP(,פוליאתילן)PE(או
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(

שפופרותפלואורסצנטיותת"י520
לשימושכללי

חלק 565 ת"י
1

תילי עשויים כבלים
כלליים שימושים פלדה:

-דרישותמינימום

חלק 565 ת"י
2

תילי עשויים כבלים
פלדה:מעליות-דרישות

מינימום

חלק 570 ת"י
1

מטפיםמיטלטלים:מטפים
גז ושל יבשה אבקה של
סניקההמאוחסניםבנפרד

חלק 570 ת"י
2

מד– מיטלטלים: מטפים
לחץ

חלק 576 ת"י
1

פלסטיק צנרת מערכות
)קרים שפכים לסילוק
בניינים: בתוך וחמים(
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(
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חלק 579 ת"י
1

יות ר א ל ו ס  ות כ ר ע מ
קולטים מים: לחימום

שטוחים

חלק 579 ת"י
2

יות ר א ל ו ס  ות כ ר ע מ
לחימוםמים:אוגרימים

צמרגפןסופגת"י597

שטיחיטקסטילת"י636

חלק 637 ת"י
1

גז: לגלילי שסתומים
דרישותובדיקותטיפוס

חלק 637 ת"י
1ר2

גז: לגלילי שסתומים
גז לגלילי שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני
המופעלים שסתומים -

ידנית

חלק 637 ת"י
2ר2

גז: לגלילי שסתומים
גז לגלילי שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני
הנסגרים שסתומים -

מעצמם

חלק 637 ת"י
3

גז: לגלילי שסתומים
חיבורימוצא

חלק 681 ת"י
3

ביתי: לשימוש לולים
דרישות - עגלולים

בטיחותושיטותבדיקה

םת"י712 י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
לגאזים:כלליבטיחות

חלק 712 ת"י
1

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות

פלדהללאתפר

חלק 712 ת"י
2

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות

פלדהמרותכים

חלק 712 ת"י
3

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות
ללא אלומיניום סגסוגת

תפר
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חלק 579 ת"י
1

יות ר א ל ו ס  ות כ ר ע מ
קולטים מים: לחימום

שטוחים

חלק 579 ת"י
2

יות ר א ל ו ס  ות כ ר ע מ
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דרישותובדיקותטיפוס

חלק 637 ת"י
1ר2

גז: לגלילי שסתומים
גז לגלילי שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני
המופעלים שסתומים -

ידנית

חלק 637 ת"י
2ר2

גז: לגלילי שסתומים
גז לגלילי שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני
הנסגרים שסתומים -

מעצמם

חלק 637 ת"י
3

גז: לגלילי שסתומים
חיבורימוצא

חלק 681 ת"י
3

ביתי: לשימוש לולים
דרישות - עגלולים

בטיחותושיטותבדיקה

םת"י712 י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
לגאזים:כלליבטיחות

חלק 712 ת"י
1

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות

פלדהללאתפר

חלק 712 ת"י
2

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות

פלדהמרותכים

חלק 712 ת"י
3

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
ובחינות בדיקות לגזים:
גלילי של תקופתיות
ללא אלומיניום סגסוגת

תפר
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חלק 712 ת"י
7

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
לגזים זיהוי סימני לגזים:

תעשייתיים

חלק 712 ת"י
8

ם י ל ט ל ט י מ  ם י ל י ל ג
גזים לזיהוי סימון לגזים:

רפואיים

המבוססתת"י733 ניקוי משחת
שטח פעילי חומרים על

סינטתיים

לענייןמנפקיםללאהגנהעלהתפרמנפקיאירוסולת"י742

צמרמינרלילבידוד:צמרת"י750
בתפזורת

לבידוד:ת"י751 מינרלי צמר
מוצריםמעוצבים

פחמימנית"י764 לגז זרנוקים
מעובה)גפ"מ(בפזהגזית

חלק 798 ת"י
1

אופתלמית אופטיקה
לא מוגמרות עדשות -
למשקפיים: חתוכות
חד– לעדשות דרישות
רב– ולעדשות מוקדיות

מוקדיות

חלק 798 ת"י
2

אופתלמית אופטיקה
לא מוגמרות עדשות -
למשקפיים: חתוכות
בעלות לעדשות דרישות

כוחמשתנה

לקליטהת"י799 אנטנות מתקני
, ) ם " ק א (  ת פ ת ו ש מ
לקליטה אנטנות מתקני
)אק"א( אינדווידואלית
אנטנה נושא ועמוד

אנכיתשלחובבירדיו

תרמוסטטיםלמחממימיםת"י808
חשמליים

חלק 818 ת"י
2

חד– חיתולים חיתולים:
פעמייםלתינוקות
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חלק 821 ת"י
2

י ו פ י ח  ת ו ע י ר י
לשימוש תרמופלסטיות
: ות נ נ ג וב  ות א ל ק ח ב
קרקע לחיפויי יריעות

ולמנהרותנמוכות

חלק 832 ת"י
1ר2

בזרם– הפועל מגן מפסק
הגנה שילוב ללא דלף
והמיועד יתר זרם מפני
לשימושביתיולשימושים
הדרישות חלות דומים:
המפסק על הכלליות
תלויה אינה שפעולתו

במתחהזינה

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

מכליםשלאלמילויחוזר,ת"י844
מעובה פחמימני לגז

)גפ"מ(

רפואייםת"י867 תרמומטרים
העשוייםכספיתבזכוכית

ילקוטלתלמידת"י873

חלק 884 ת"י
1

כלורי מפוליוויניל צנרת
לתיעול )PVC-U( קשיח
ולביובתת-קרקעייםללא
ושיטות דרישות לחץ:

בדיקה

דרישותת"י887 שבבים: לוחות
כלליותושיטותבדיקה

חלק 887 ת"י
1

לוחותשבבים:לוחותלא
מחופים

חלק 887 ת"י
2

לוחות שבבים: לוחות
מחופיםבשכבותעץ

חלק 887 ת"י
3

לוחות שבבים: לוחות
קישוט בשכבות מחופים

משרפיםאמינופלסטיים

חלק 900 ת"י
1

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:

דרישותכלליות

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
במסלולהתאמהלתקןבינלאומילעניין:

שתיה מי עם במגע הבאים מוצרים
ומחובריםלרשתהמים;מכשיריםמסוג
בתקנות עומדים שאינם ;01 ומסוג 0

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 821 ת"י
2

י ו פ י ח  ת ו ע י ר י
לשימוש תרמופלסטיות
: ות נ נ ג וב  ות א ל ק ח ב
קרקע לחיפויי יריעות

ולמנהרותנמוכות

חלק 832 ת"י
1ר2

בזרם– הפועל מגן מפסק
הגנה שילוב ללא דלף
והמיועד יתר זרם מפני
לשימושביתיולשימושים
הדרישות חלות דומים:
המפסק על הכלליות
תלויה אינה שפעולתו

במתחהזינה

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

מכליםשלאלמילויחוזר,ת"י844
מעובה פחמימני לגז

)גפ"מ(

רפואייםת"י867 תרמומטרים
העשוייםכספיתבזכוכית

ילקוטלתלמידת"י873

חלק 884 ת"י
1

כלורי מפוליוויניל צנרת
לתיעול )PVC-U( קשיח
ולביובתת-קרקעייםללא
ושיטות דרישות לחץ:

בדיקה

דרישותת"י887 שבבים: לוחות
כלליותושיטותבדיקה

חלק 887 ת"י
1

לוחותשבבים:לוחותלא
מחופים

חלק 887 ת"י
2

לוחות שבבים: לוחות
מחופיםבשכבותעץ

חלק 887 ת"י
3

לוחות שבבים: לוחות
קישוט בשכבות מחופים

משרפיםאמינופלסטיים

חלק 900 ת"י
1

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:

דרישותכלליות

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
במסלולהתאמהלתקןבינלאומילעניין:

שתיה מי עם במגע הבאים מוצרים
ומחובריםלרשתהמים;מכשיריםמסוג
בתקנות עומדים שאינם ;01 ומסוג 0

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה
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חלק 900 ת"י
2ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלשואבי
ניקוי ולמכשירי אבק

שואבימים

;01 ומסוג 0 מסוג מכשירים לעניין:
ההספק בין הסטיה שבהם מכשירים
התקן לפי הנמדד להספק המוצהר

גדולהמ15%

חלק 900 ת"י
3ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למגהציםחשמליים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
5ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלמדיחי

כלים

חלק 900 ת"י
6ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלתנורי
לתנורי לכיריים, בישול,
כיריים הכוללים בישול
ולמכשיריםדומיםנייחים

חלק 900 ת"י
7ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למכונותכביסה

חלק 900 ת"י
9ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריצלייה,למכשירי
בישול ולמכשירי קלייה

מיטלטליםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
11ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למייבשיכביסה

חלק 900 ת"י
12ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
ם ו מ י ח  י ח ט ש מ ל

ומכשיריםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר
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חלק 900 ת"י
13ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
בשמן טיגון למכשירי
ת ו ת ב ח מ ל  , ק ו מ ע

ולמכשיריםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
14ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למכשירימטבח

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
15ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
ום ימ ח ל  ים ר י כש למ

נוזלים

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
16ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריםלסילוקפסולת

מזון

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
17ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
פריטי כריות, לשמיכות,
חימום ומכשירי לבוש

גמישיםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
23ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
לטיפול חשמל מכשירי

בעוראובשיער

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
24ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריקירור,למכשירי
גלידהולמכשיריםלייצור

קרח

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;במסלול
אי לעניין - אירופאי לתקן התאמה
של אנרגטית נצילות לתקנות התאמה

משרדהאנרגיהר

חלק 900 ת"י
35ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למחממימיםמידיים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

חלק 900 ת"י
13ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
בשמן טיגון למכשירי
ת ו ת ב ח מ ל  , ק ו מ ע

ולמכשיריםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
14ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למכשירימטבח

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
15ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
ום ימ ח ל  ים ר י כש למ

נוזלים

מי עם במגע הבאים מוצרים לעניין:
שתיהומחובריםלרשתהמיםרמכשירים
מסוג0ומסוג01רשאינםעומדיםבתקנות

נצילותאנרגטיתשלמשרדהאנרגיה

חלק 900 ת"י
16ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריםלסילוקפסולת

מזון

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
17ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
פריטי כריות, לשמיכות,
חימום ומכשירי לבוש

גמישיםדומים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
23ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
לטיפול חשמל מכשירי

בעוראובשיער

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
24ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למכשיריקירור,למכשירי
גלידהולמכשיריםלייצור

קרח

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;במסלול
אי לעניין - אירופאי לתקן התאמה
של אנרגטית נצילות לתקנות התאמה

משרדהאנרגיהר

חלק 900 ת"י
35ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למחממימיםמידיים
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חלק 900 ת"י
74ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
מיטלטלים למחממים

לחימוםבטבילה

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
77ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
ת ו ש י ר ד  : ם י מ ו ד
למכסחות– מיוחדות

מרשת המופעלות דשא
על והמבוקרות החשמל

ידיהולך–רגל

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
80ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות

למאווררים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
81ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
דרישותמיוחדותלמחממי
רגלייםולשטיחוניחימום

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
82ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
עים עשו ש  ות ונ כ למ

ולמכונותלשירותאישי

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
85ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
לגיהוץ קיטור למכשירי

בדים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
91ר2

חשמל מכשרי בטיחות
ביתייםומכשיריםדומים:
לגוזמי מיוחדות דרישות
דשאהמוחזקיםביד,גוזמי
מאחור המובלים דשא

וגוזמיםלקיצוידשא

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
95ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
לדלתות הינע למערכות
אנכית נעות מוסכים

לשימושבבתימגורים

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר
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חלק 900 ת"י
97ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למערכותהינעלתריסים,
לווילונות  לסוככים,

ולציודדומה

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
03ר21

ביתיים חשמל מכשירי
ומכשיריםדומים:בטיחות
-דרישותמיוחדותעבור
לשערים, הינע מערכות
ת ו נ ו ל ח ל ו  ת ו ת ל ד ל
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד ו
למניעתסיכוניםהנובעים

מתנועתם

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 907 ת"י
1

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:

בטיחות-כללי

חלק 907 ת"י
2

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
או/וגם תנורים הכוללים
מצליםהפועליםבהסעת

אווירמאולצת

חלק 907 ת"י
3

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
מזכוכית כירה הכוללים

קרמית

חלק 907 ת"י
4

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
שימושמושכלבאנרגייה

-כללי

חלק 907 ת"י
5

גז

חלק 938 ת"י
1

שטוחה זכוכית לוחות
: ם ני י ני ב ב  ש ו ימ ש ל
ושיטות כלליות דרישות

בדיקה

חלק 938 ת"י
3

שטוחה זכוכית לוחות
לשימושבבניינים:זכוכית

בטיחות
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חלק 900 ת"י
97ר2

חשמל מכשירי בטיחות
ם י ר י ש כ מ ו  ם י י ת י ב
מיוחדות דומים:דרישות
למערכותהינעלתריסים,
לווילונות  לסוככים,

ולציודדומה

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 900 ת"י
03ר21

ביתיים חשמל מכשירי
ומכשיריםדומים:בטיחות
-דרישותמיוחדותעבור
לשערים, הינע מערכות
ת ו נ ו ל ח ל ו  ת ו ת ל ד ל
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד ו
למניעתסיכוניםהנובעים

מתנועתם

לענייןמכשיריםמסוג0ומסוג01ר

חלק 907 ת"י
1

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:

בטיחות-כללי

חלק 907 ת"י
2

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
או/וגם תנורים הכוללים
מצליםהפועליםבהסעת

אווירמאולצת

חלק 907 ת"י
3

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
מכשירים - בטיחות
מזכוכית כירה הכוללים

קרמית

חלק 907 ת"י
4

ביתיים  גז  מכשירי
לאפייה,לבישולולצלייה:
שימושמושכלבאנרגייה

-כללי

חלק 907 ת"י
5

גז

חלק 938 ת"י
1

שטוחה זכוכית לוחות
: ם ני י ני ב ב  ש ו ימ ש ל
ושיטות כלליות דרישות

בדיקה

חלק 938 ת"י
3

שטוחה זכוכית לוחות
לשימושבבניינים:זכוכית

בטיחות
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מנגנוןת"י950 - בניין פרזול
דרישות - למנעול גלילי

ושיטותבדיקה

חלק 958 ת"י
1

פלסטיק צנרת מערכות
)קרים שפכים לסילוק
הבניין: בתוך וחמים(

מערכותפוליפרופילן

חלק 968 ת"י
1

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
מכשירים )גפ"מ(: מעובה
הצורכיםגפ"מבפזהגזית

בלחץישיר

חלק 968 ת"י
2

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
מחממים )גפ"מ(: מעובה
ארובה ללא קורנים
)" ה י י ר ט פ  י מ מ ח מ " (
לבניינים מחוץ לשימוש
מאווררים בשטחים או

היטב

חלק 968 ת"י
3

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
משפתים )גפ"מ(: מעובה
עצמם, בפני העומדים
שמשולב אלה לרבות
לשימוש מצלה, בהם

מחוץלבניינים

חלק 968 ת"י
4

מיטלטלים מכשירים
פחמימני גז הצורכים
מכשירי )גפ"מ(: מעובה
)" ו י ק י רב ב " (  ה י י ל צ

לשימושמחוץלבניינים

מיטלטליםת"י987 הלון מטפי
למילויחוזר

חלק 990 ת"י
1

סוללותראשוניות:כללי

חלק 994 ת"י
1

דרישות אוויר: מזגני
בטיחותודרישותפעולה
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חלק 995 ת"י
1

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
מיטלטלים תנורים טבעי:
לחימוםחלל,ללאארובה,

המופעליםבגפ"ם

חלק 995 ת"י
2

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
גז מכשירי טבעי: בגז
המדמים דקורטיביים

בערהשלדלקמוצקי

חלק 995 ת"י
3

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
הסעה תנורי טבעי: בגז

עצמאיים

חלק 995 ת"י
4

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
ללא מאולצת, אוויר
להובלת לסיוע מפוח
או/וגם לבערה אוויר
תוצריבערה,בעליהספק
גדול שאינו נצרך חום

מ–70קו"ט

חלק 995 ת"י
5

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
טבעי:תנוריהסעהעצים,
לסיוע מפוח הכוללים
להובלתאווירלבערהאו/

בעלי בערה, תוצרי וגם
שאינו נצרך חום הספק

גדולמ–20קו"ט

חלק 995 ת"י
6

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
לחימום מאולצת אוויר
מפוח, מבערי עם חלל,
נצרך חום הספק בעלי

שאינוגדולמ–70קו"ט

אגדיםלשימושרפואית"י997

ת"י1001חלק
3

בבניינים: אש בטיחות
מדפיאש
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חלק 995 ת"י
1

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
מיטלטלים תנורים טבעי:
לחימוםחלל,ללאארובה,

המופעליםבגפ"ם

חלק 995 ת"י
2

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
גז מכשירי טבעי: בגז
המדמים דקורטיביים

בערהשלדלקמוצקי

חלק 995 ת"י
3

ביתיים חימום תנורי
או בגפ"ם המופעלים
הסעה תנורי טבעי: בגז

עצמאיים

חלק 995 ת"י
4

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
ללא מאולצת, אוויר
להובלת לסיוע מפוח
או/וגם לבערה אוויר
תוצריבערה,בעליהספק
גדול שאינו נצרך חום

מ–70קו"ט

חלק 995 ת"י
5

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
טבעי:תנוריהסעהעצים,
לסיוע מפוח הכוללים
להובלתאווירלבערהאו/

בעלי בערה, תוצרי וגם
שאינו נצרך חום הספק

גדולמ–20קו"ט

חלק 995 ת"י
6

ביתיים חימום תנורי
המופעליםבגפ"םאובגז
הסעת עם תנורים טבעי:
לחימום מאולצת אוויר
מפוח, מבערי עם חלל,
נצרך חום הספק בעלי

שאינוגדולמ–70קו"ט

אגדיםלשימושרפואית"י997

ת"י1001חלק
3

בבניינים: אש בטיחות
מדפיאש
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ת"י1003חלק
1ר1

וקדמיום עופרת שחרור
מכליםהבאיםבמגעעם
מזון:כליםקרמיים,כלים
וכלי קרמיים–זכוכיתיים
הגשהמזכוכית-שיטות

בדיקה

ת"י1003חלק
2ר1

וקדמיום עופרת שחרור
מכליםהבאיםבמגעעם
מזון:כליםקרמיים,כלים
וכלי קרמיים–זכוכיתיים
הגשהמזכוכית-גבולות

מותרים

ת"י1038חלק
1ר2

מפסקמגןמשולבהפועל
ובזרם–יתר בזרם–דלף
לשימושביתיולשימושים
הדרישות חלות דומים:
מפסק על הכלליות
תלויה אינה שפעולתו

במתחהזינה

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

םת"י1049 י י ת י ב  ם י ר י ש כ מ
וחשמל גז הצורכים
לאפייה,לבישולולצלייה

סרטמידבקמאליוהמכילת"י1084
והמיועד חמצני אבץ

לשימושרפואי)פלסטר(

וינילת"י1104 המונומר תכולת
PVC באריזות כלורי

ובמוצרהארוזבהן

ת"י1112חלק
1

שיטות אישי: מגן ציוד
בדיקהלמנעלים

ת"י1112חלק
2

מנעלי אישי: מגן ציוד
בטיחות

מוניגזת"י1116

ת"י1139חלק
2

פיגומים:פיגומיםתלויים
- )פת"ם( ממוכנים
דרישותבטיחות,חישובי
תכן,קריטריוניםליציבות,

מבנה,בדיקות

העשוית"י1144 כדורי שסתום
מתכת
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)אלסטי(:ת"י1147 מתמתח אגד
דרישותכלליות

ת"י1147חלק
1

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי 3:1 אגד
ר מ ו ט ס ל א  , ה נ ת ו כ ו
או ופוליאסטר-כותנה

אלסטומר

ת"י1147חלק
2

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי ,4:1 אגד

וכותנהאוזהורית

ת"י1147חלק
3

)אלסטי(: מתמתח אגד
אגדעשויחוטאלסטומר
מלופףבשתיוחוטכותנה

אוזהוריתהערב

מעקריקיטורגדוליםת"י1148

אשת"י1153  לכיבוי  טפים מ
לשימושחד–פעמי

דלתותאש:עמידות–אשת"י1212

ת"י1212חלק
1

מכללידלתותאשומכללי
אש דלתות עשן: דלתות

סובבות

ת"י1220חלק
1

גלאי אש: גילוי מערכות
עשן

ת"י1220חלק
2

מערכותגילויאש:יחידות
בקרה

ת"י1220חלק
3

אש: גילוי מערכות
הוראותהתקנהודרישות

כלליות

ת"י1220חלק
4

גלאי אש: גילוי מערכות
חום

ת"י1220חלק
5

גלאי אש: גילוי מערכות
עשןעצמאיים

ת"י1220חלק
6

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותידני

ת"י1220חלק
10

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותשמע

אגדמתמתחמידבקאליות"י1228
המכילאבץחמצני

אגדגבסת"י1240
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)אלסטי(:ת"י1147 מתמתח אגד
דרישותכלליות

ת"י1147חלק
1

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי 3:1 אגד
ר מ ו ט ס ל א  , ה נ ת ו כ ו
או ופוליאסטר-כותנה

אלסטומר

ת"י1147חלק
2

)אלסטי(: מתמתח אגד
אלסטומר עשוי ,4:1 אגד

וכותנהאוזהורית

ת"י1147חלק
3

)אלסטי(: מתמתח אגד
אגדעשויחוטאלסטומר
מלופףבשתיוחוטכותנה

אוזהוריתהערב

מעקריקיטורגדוליםת"י1148

אשת"י1153  לכיבוי  טפים מ
לשימושחד–פעמי

דלתותאש:עמידות–אשת"י1212

ת"י1212חלק
1

מכללידלתותאשומכללי
אש דלתות עשן: דלתות

סובבות

ת"י1220חלק
1

גלאי אש: גילוי מערכות
עשן

ת"י1220חלק
2

מערכותגילויאש:יחידות
בקרה

ת"י1220חלק
3

אש: גילוי מערכות
הוראותהתקנהודרישות

כלליות

ת"י1220חלק
4

גלאי אש: גילוי מערכות
חום

ת"י1220חלק
5

גלאי אש: גילוי מערכות
עשןעצמאיים

ת"י1220חלק
6

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותידני

ת"י1220חלק
10

אש: גילוי מערכות
התקניםלאיתותשמע

אגדמתמתחמידבקאליות"י1228
המכילאבץחמצני

אגדגבסת"י1240
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ת"י1258חלק
4

אזהרה ביגוד מגן: ביגוד
בעלנראותגבוהה

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1268חלק
3

מזרקים מזרקיםומחטים:
סטריליים היפודרמיים
- חד–פעמי לשימוש

מזרקיםלשימושידני

ת"י1268חלק
4

מזרקים מזרקיםומחטים:
סטריליים היפודרמיים
- חד–פעמי לשימוש
עם לשימוש מזרקים

משאבותמזרקחשמליות

ת"י1268חלק
5

חד– סטריליים מזרקים
או מחט עם פעמיים,
המיועדים מחט, בלא

לאינסולין

ת"י1268חלק
6

מחטים ומחטים: מזרקים
לשימוש היפודרמיות
צבע קידוד - חד–פעמי

לזיהוי

ת"י1268חלק
7

מחטים ומחטים: מזרקים
סטריליות היפודרמיות
- חד–פעמי לשימוש

דרישותושיטותבדיקה

ת"י1279חלק
1

כיסאות גלגלים: כיסאות
מונעיםידנית

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1284חלק
2

פגיעות נגד מגן כפפות
או אש או )חום תרמיות

שניהם(

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1284חלק
3

נגד כפפות מגן: כפפות
סיכוניםמכניים

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י1284חלק
4

כפפות  מגן: כפפות
ם י ל ק י מ י כ  ד ג נ
ם י מ ז י נ ג ר ו א ו ר ק י מ ו
ם י ח נ ו מ  : ם י נ כ ו ס מ
ודרישותביצועיםבעבור

סיכוניםכימיים

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ןת"י1291 זו מ  ובלת ה ל  ב רכ
בטמפרטורהמבוקרת

ת"י1296חלק
1

ביתיים מים מחממי
מחממי בגז: מוסקים

אגירה
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ת"י1296חלק
2

ביתיים מים מחממי
מוסקיםבגז:מחממימים
מידייםלהפקתמיםחמים

ביתיים

ת"י1296חלק
3

ביתיים מים מחממי
הסקה דודי בגז: מוסקים
מרכזיתהמופעליםבגז-
למכשירים ספציפי תקן

B1מטיפוס

ת"י1296חלק
4

ביתיים מים מחממי
דודי בגז: המוסקים
Cהסקהמרכזיתמטיפוס
הנומינלי החום שהספק
מ–70 גדול אינו שלהם

קילווט

שלת"י1300 מיטלטלים מטפים
גז ושל יבשה אבקה
מתכות לכיבוי סניקה

בעירות

שלת"י1313 להיגיינה אבזרים
האשה:טמפוניםלווסת

ברזיםת"י1317 וסוללת יחיד ברז
לעירוב

לענייןהברזיםוהסוללותהבאיםבמגע
עםמישתיה

מצופותת"י1338 אלקטרודות
עשויות ואלקטרודות
סגסוגת דלות פלדות

לריתוךבקשת

מצופותת"י1339 אלקטרודות
בלתי פלדות של לריתוך
מחלידותופלדותעמידות

בחום

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

מצופותת"י1340 אלקטרודות
מתכת בקשת לריתוך
לא פלדות של חשמלית

מסוגסגות

במסלולהתאמהלתקןאמריקאי

דרישותת"י1343 ולכות- צבעים
כלליות
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שלת"י1313 להיגיינה אבזרים
האשה:טמפוניםלווסת

ברזיםת"י1317 וסוללת יחיד ברז
לעירוב

לענייןהברזיםוהסוללותהבאיםבמגע
עםמישתיה

מצופותת"י1338 אלקטרודות
עשויות ואלקטרודות
סגסוגת דלות פלדות

לריתוךבקשת

מצופותת"י1339 אלקטרודות
בלתי פלדות של לריתוך
מחלידותופלדותעמידות
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מצופותת"י1340 אלקטרודות
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דרישותת"י1343 ולכות- צבעים
כלליות
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ברזערבובמכניבעלידיתת"י1347
הפעלהאחת

לענייןהברזיםוהסוללותהבאיםבמגע
עםמישתיה

פסיפסת"י1353 אריחי לוחות
מקרמיקהאומזכוכית

מדמיעת"י1366 חומר מרסס
להגנהאישית

ת"י1368חלק
3

תנורהסקהביתיהמוסק
בדלקמוצק:פליטתחומר

חלקיקי

כליםת"י1417 לניקוי אבקות
דרישות כלים: למדיח
להבטחתאיכותהסביבה

ולסימון

ת"י1430חלק
1

גגות: לאיטום יריעות
כלורי פוליוויניל יריעות

)PVC(

מסלולהתאמהלתקןהאמריקאי;ולעניין
יריעותבמסלולהאירופישאינןעומדות

DINV20000בתקןגרמני

ת"י1430חלק
2

גגות: לאיטום יריעות
EPDMיריעות

ת"י1430חלק
3

גגות: לאיטום יריעות
משופר ביטומן יריעות
מזוינות בפולימרים,
או פוליאסטר בסיבי
לא אחרים בסיבים
עדות יו מ ה  , וגים ר א

להתקנהבריתוך

המיוצריםת"י1481 סיביים לוחות
בתהליךיבש

ת"י1490חלק
1

גבס: וחיפויי מחיצות
לוחות

ת"י1498חלק
7

מדריך משחקים: מתקני
, ח ו ק י פ ל  , ה נ ק ת ה ל

לתחזוקהולתפעול

ת"י1498חלק
8

מתקניםלמגרשימשחקים
וחיפוימשטחיהמגרשים:

מגרשהמשחקים

ת"י1505חלק
1

במי לטיפול מערכות
- ביתי לשימוש שתייה
מערכות, וטיהור: סינון
אוסמוזה מערכות למעט

הפוכה
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ת"י1505חלק
2

במי לטיפול מערכות
ביתי: לשימוש שתייה
מערכותאוסמוזההפוכה

ת"י1516חלק
1

בידוד בעלי כוח כבלי
למתח משוחלואבזריהם
= ק"ו )2ר1 ק"ו מ–1 נקוב
Um(עד30ק"ו)36ק"ו=
Um(:כבליםלמתחנקוב
)Um=של1ק"ו)2ר1ק"ו

)Um=ו–3ק"ו)6ר3ק"ו

ת"י1516חלק
2

בידוד בעלי כוח כבלי
ם ה י ר ז ב א ו  ל ח ו ש מ
)2ר1 ק"ו מ–1 נקוב למתח
ק"ו 30 עד )Um ק"ו=
כבלים :)Um ק"ו= 36 (
)2ר7 ק"ו מ–6 נקוב למתח
36( ק"ו 30 עד )Um=ק"ו

)Um=ק"ו

מציתים:דרישותבטיחותת"י1546

ת"י1554חלק
1

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמטראצואומבטון

בציפויטראצו

ת"י1554חלק
2

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמאבןטבעית

ת"י1604חלק
1

של ומבנים מכונות
- שעשועים וגני ירידים

בטיחות

ת"י1605חלק
1

דרישות מים: מגלשות
בטיחותושיטותבדיקה

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

לגזת"י1607 ידניים שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני

ולגזטבעי

לרוכבית"י1613 מגן קסדות
אופניים

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י1735חלק
4

- בטון לדריכת פלדה
גדילים
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ת"י1516חלק
1

בידוד בעלי כוח כבלי
למתח משוחלואבזריהם
= ק"ו )2ר1 ק"ו מ–1 נקוב
Um(עד30ק"ו)36ק"ו=
Um(:כבליםלמתחנקוב
)Um=של1ק"ו)2ר1ק"ו

)Um=ו–3ק"ו)6ר3ק"ו

ת"י1516חלק
2

בידוד בעלי כוח כבלי
ם ה י ר ז ב א ו  ל ח ו ש מ
)2ר1 ק"ו מ–1 נקוב למתח
ק"ו 30 עד )Um ק"ו=
כבלים :)Um ק"ו= 36 (
)2ר7 ק"ו מ–6 נקוב למתח
36( ק"ו 30 עד )Um=ק"ו

)Um=ק"ו

מציתים:דרישותבטיחותת"י1546

ת"י1554חלק
1

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמטראצואומבטון

בציפויטראצו

ת"י1554חלק
2

מדרגות: לחיפוי לוחות
לוחותמאבןטבעית

ת"י1604חלק
1

של ומבנים מכונות
- שעשועים וגני ירידים

בטיחות

ת"י1605חלק
1

דרישות מים: מגלשות
בטיחותושיטותבדיקה

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

לגזת"י1607 ידניים שסתומים
)גפ"מ( מעובה פחמימני

ולגזטבעי

לרוכבית"י1613 מגן קסדות
אופניים

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י1735חלק
4

- בטון לדריכת פלדה
גדילים
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שיטותייחוסלבדיקהשלת"י1811
מכללי מכל ניקל שחרור
המוחדרים העגילים
בגוף שנעשו לנקבים
האדם)פירסינג(ומפריטים
במגע לבוא המיועדים

ישירוממושךעםהעור

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ומשקפייםת"י1898 שמש משקפי
אופנתיים:דרישות

לוחותכפיסיעץמכווניםת"י1913
)OSB(

וסתילחץלגפ"מת"י1921

שסתוםבטיחותושסתוםת"י1964
עם משולב בטיחות

שסתוםחד–כיווני

ת"י2206חלק
1

אש: לכיבוי גלגילון
דרישותמבנהובדיקות

הצתהת"י2207 עם תחמושת
מרכזיתלנשקקללשימוש

אזרחי

אוטומטייםת"י2217 אבקה מטפי
ב ממין לדלקות קבועים

)נוזליםוגזים(

ת"י2250חלק
1

בצנרת סתימות פותח
לבטיחות, דרישות ניקוז:

לאריזהולסימון

ת"י2251חלק
1

מענבירצועותלהרמה-
בטיחות:מענביםמחגורות
הרמהשטוחות,מסיבים-

עשויים,לשימושכללי

ת"י2251חלק
2

הרמה רצועות מענבי
מענבים בטיחות: -
עגוליםמסיבים-עשויים,

לשימושכללי

ת"י2252חלק
1

ים י ל מ ש ח  ונים על מ
מוגבלות עם לאנשים
בטיחות, כללי - תנועה
מידותופעולהתפקודית:
ם י י כ נ א  ם י נ ו ל ע מ
שאינו בפיר המותקנים

סגור
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ת"י2252חלק
2

חשמליים הרמה משטחי
כללי - למוגבלי–תנועה
ופעולה מידות בטיחות,
עלונים מ  : ית ד ו פק ת
למשתמשים משופעים
עמידה ישיבה, במצב
לתנועה גלגלים, ובכיסא

במישורמשופע

ת"י2302חלק
2

ת ו וב ר ע ת ו  ם י ר מ ו ח
מיון, - הובלה מסוכנים:

אריזה,תיוויוסימון

ת"י2481חלק
0

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

דרישותיסוד

ת"י2481חלק
1

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותחשמליות

ת"י2481חלק
2

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותהידרוליות

ת"י2481חלק
41

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה
מעליותמיוחדותלהובלת
נוסעיםומשא-מעלונים
בפיר המותקנים אנכיים
סגורלשימושאנשיםעם

מוגבלותתנועה

ת"י4004חלק
1

דבקיםלאריחים:הגדרות
ודרישות

ת"י4141חלק
12

לעיניים: אישי מגן ציוד
העיניים להגנת ציוד
ריתוך בעת והפנים

ותהליכיםנלווים

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י4210חלק
1

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים

ת"י4210חלק
2

אופניים:דרישותבטיחות
דרישות - לאופניים
ולשבילי לעיר לאופניים
לבגירים אופניים רכיבה,
הרים אופני צעירים,

ואופנימרוץ
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ת"י2252חלק
2

חשמליים הרמה משטחי
כללי - למוגבלי–תנועה
ופעולה מידות בטיחות,
עלונים מ  : ית ד ו פק ת
למשתמשים משופעים
עמידה ישיבה, במצב
לתנועה גלגלים, ובכיסא

במישורמשופע

ת"י2302חלק
2

ת ו וב ר ע ת ו  ם י ר מ ו ח
מיון, - הובלה מסוכנים:

אריזה,תיוויוסימון

ת"י2481חלק
0

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

דרישותיסוד

ת"י2481חלק
1

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותחשמליות

ת"י2481חלק
2

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה

מעליותהידרוליות

ת"י2481חלק
41

מעליות:דרישותבטיחות
- ולהתקנה לבנייה
מעליותמיוחדותלהובלת
נוסעיםומשא-מעלונים
בפיר המותקנים אנכיים
סגורלשימושאנשיםעם

מוגבלותתנועה

ת"י4004חלק
1

דבקיםלאריחים:הגדרות
ודרישות

ת"י4141חלק
12

לעיניים: אישי מגן ציוד
העיניים להגנת ציוד
ריתוך בעת והפנים

ותהליכיםנלווים

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

ת"י4210חלק
1

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים

ת"י4210חלק
2

אופניים:דרישותבטיחות
דרישות - לאופניים
ולשבילי לעיר לאופניים
לבגירים אופניים רכיבה,
הרים אופני צעירים,

ואופנימרוץ
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ת"י4210חלק
3

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

מקובלות

ת"י4210חלק
4

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לבלימה

ת"י4210חלק
5

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

להיגוי

ת"י4210חלק
6

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לשלדהולמזלג

ת"י4210חלק
7

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לגלגליםולחישוקים

ת"י4210חלק
8

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה
לדוושותולמערכתההינע

ת"י4210חלק
9

אופניים:דרישותבטיחות
לאופניים-שיטותבדיקה

לאוכףולעמודהמושב

תנוריםת"י4272 לניקוי תכשירים
- שומניות ולהסרת
דרישותלבטיחות,אריזה

וסימון

ת"י4280חלק
1

דודיקיטור:דוודיםבעלי
צינורותאש

מכלילחץת"י4295

שחוריםת"י4314 פלדה צינורות
ומגולווניםעםתפרוללא
במערכות לשימוש תפר
)מתזים( אוטומטיות

לכיבויאש

ת"י4466חלק
2

מוטות בטון: לזיון פלדה
חלקים

ת"י4466חלק
3

מוטות בטון: לזיון פלדה
מצולעים

ת"י4466חלק
4

פלדהלזיוןבטון:רשתות
מרותכות
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ת"י4466חלק
5

מוטות בטון: לזיון פלדה
ם י כ ו ת ח  ת ו ת ש ר ו

ומכופפים

ת"י4476חלק
1

ם י ר ז ב א ו  ת ו ר ו נ י צ
מערכות מפוליאתילן:
)קרים שפכים לסילוק
- בבניינים וחמים(

דרישות

יםת"י4501 י מ –פע ד ח  ים כל מ
רפואיים פריטים לאיסוף
באזורי המשמשים חדים

טיפולרפואי

ת"י5111חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:כללי

ת"י5111חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:צינורות

ת"י5111חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:אבזרים

ת"י5111חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,
התאמת פוליפרופילן:

המערכתלייעודה

ומוצרית"י5113 פלסטיק חומרי
פלסטיקהבאיםבמגעעם

מזוןומשקאות

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י5115חלק
4

יחידות החתלה: יחידות
ציבורי לשימוש החתלה

-התקנהותחזוקה

מתקנימשחקיםמתנפחיםת"י5378
בטיחות דרישות -

ושיטותבדיקה

לענייןתחזוקהובדיקותתקופתיותבלבד

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

ת"י4466חלק
5

מוטות בטון: לזיון פלדה
ם י כ ו ת ח  ת ו ת ש ר ו

ומכופפים

ת"י4476חלק
1

ם י ר ז ב א ו  ת ו ר ו נ י צ
מערכות מפוליאתילן:
)קרים שפכים לסילוק
- בבניינים וחמים(

דרישות

יםת"י4501 י מ –פע ד ח  ים כל מ
רפואיים פריטים לאיסוף
באזורי המשמשים חדים

טיפולרפואי

ת"י5111חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:כללי

ת"י5111חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:צינורות

ת"י5111חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליפרופילן:אבזרים

ת"י5111חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,
התאמת פוליפרופילן:

המערכתלייעודה

ומוצרית"י5113 פלסטיק חומרי
פלסטיקהבאיםבמגעעם

מזוןומשקאות

מסלולהתאמהלרגולציהאמריקאית

ת"י5115חלק
4

יחידות החתלה: יחידות
ציבורי לשימוש החתלה

-התקנהותחזוקה

מתקנימשחקיםמתנפחיםת"י5378
בטיחות דרישות -

ושיטותבדיקה

לענייןתחזוקהובדיקותתקופתיותבלבד
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שלת"י5418 בהידלקות עמידות
מזרנים, רפידות מזרנים,
מרופדים מיטות בסיסי
שאינם מיטות ובסיסי

מרופדים

ת"י5433חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליאתילןמצולב:כללי

ת"י5433חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
בניינים בתוך וקרים,
מצולב: פוליאתילן -

צינורות

ת"י5433חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
בניינים בתוך וקרים,
מצולב: פוליאתילן -

אבזרים

ת"י5433חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
למתקנימיםחמיםוקרים,
בתוךבניינים-פוליאתילן
מצולב:התאמתהמערכת

לייעודה

ת"י5434חלק
1

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליבוטילן:כללי

ת"י5434חלק
2

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליבוטילן:צינורות

ת"י5434חלק
3

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
- בניינים בתוך וקרים,

פוליבוטילן:אבזרים

ת"י5434חלק
5

פלסטיק צנרת מערכות
חמים מים למתקני
בניינים בתוך וקרים,
התאמת פוליבוטילן: -

המערכתלייעודה
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נטליםלנורותפלואורניותת"י5485
מדד לחישוב שיטות -
נצילותהאנרגיהודרישות

לסימון

אוורורבניינים-מוביליםת"י5678
-מידותודרישותמכניות

למובליםגמישים

שלא אירופי במסלול מובילים לעניין
לפי תרמית מוליכות בדרישת עומדים

EN12667תקן

לקבועותת"י5694 ניקוז אבזרי
דרישות - תברואיות

ושיטותבדיקה

הקבועות במידות שאינם אלו לעניין:
כפישפורטובתקןישראלי;אלושאינם
עומדיםבדרישותשלתקןEN274חלק2

ת"י5697חלק
1

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
חישובי לשימושכללי-
ריונים ריט ק  -  תכן
- מבנה - ליציבות
בחינות  -  יחות בט

ובדיקות

ת"י5697חלק
2

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
מבדדותלעבודהבמתקןחי

ת"י9809חלק
1

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
שלהםקטןמ–1100מגפ"ס

ת"י9809חלק
2

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
110 0 מ– גדול שלהם

מגפ"סאושווהלו

ת"י9809חלק
3

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן -

מכליםמפלדהמנורמלת

מתוברגיםת"י10242 צנרת אבזרי
ברזל יצקת עשויים

חשילה

מי עם במגע הבאים האביזרים לעניין
שתייהר

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

נטליםלנורותפלואורניותת"י5485
מדד לחישוב שיטות -
נצילותהאנרגיהודרישות

לסימון

אוורורבניינים-מוביליםת"י5678
-מידותודרישותמכניות

למובליםגמישים

שלא אירופי במסלול מובילים לעניין
לפי תרמית מוליכות בדרישת עומדים

EN12667תקן

לקבועותת"י5694 ניקוז אבזרי
דרישות - תברואיות

ושיטותבדיקה

הקבועות במידות שאינם אלו לעניין:
כפישפורטובתקןישראלי;אלושאינם
עומדיםבדרישותשלתקןEN274חלק2

ת"י5697חלק
1

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
חישובי לשימושכללי-
ריונים ריט ק  -  תכן
- מבנה - ליציבות
בחינות  -  יחות בט

ובדיקות

ת"י5697חלק
2

ניידות הרמה במות
הרמה במות לעבודה:
מבדדותלעבודהבמתקןחי

ת"י9809חלק
1

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
שלהםקטןמ–1100מגפ"ס

ת"י9809חלק
2

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן, -
מכליפלדהשעברוצינון
והרפיה,שחוזקהמתיחה
110 0 מ– גדול שלהם

מגפ"סאושווהלו

ת"י9809חלק
3

פלדה מכלי - גז מכלי
חוזר למילוי תפר, ללא
ובדיקות: מבנה תכן -

מכליםמפלדהמנורמלת

מתוברגיםת"י10242 צנרת אבזרי
ברזל יצקת עשויים

חשילה

מי עם במגע הבאים האביזרים לעניין
שתייהר
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לאת"י10255 מפלדה צינורות
המתאימים מסוגסגת
תנאי - ולתבריג לריתוך

אספקהטכניים

מי עם במגע הבאים האביזרים לעניין
שתייהר

לבנייהת"י12159 זמניות מעליות
ים נש א ל  עדות יו מ ה

ולחומרים

124 02 ת"י
חלק1

אישיים: ציפה התקני
לאוניות הצלה אפודות
המפליגותבים-דרישות

בטיחות

14 079 ת"י
חלק1

חומר ללא רפואי ציוד
פעיל-דרישותביצועים
גזה בדיקה: ושיטות
כותנה עשויה סופגת
וגזהסופגתעשויהכותנה

וזהורית

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי

14 079 ת"י
חלק3

חומר ללא רפואי ציוד
פעיל-דרישותביצועים
ושיטותבדיקה:מרפדגזה

מוצריבידודתרמילציודת"י14304
תעשייה ולמיתקני בנייה
אלסטומריים מוצרים -
)FEF( מוקצפים גמישים
- במפעל המיוצרים

מפרטדרישות

לענייןמסלולהתאמהלתקןאמריקאי

אופתלמיתת"י14889 אופטיקה
משקפיים: עדשות -
דרישותבסיסיותלעדשות

מוגמרותלא–חתוכות

-ת"י16128 אופתלמית אופטיקה
שיטתייחוסלבדיקהשל
שחרורניקלממסגרותשל
וממשקפי ראייה משקפי

שמש

210 03 ת"י
חלק1

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:כללי
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210 03 ת"י
חלק2

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:צינורות

210 03 ת"י
חלק3

רב  רת נ צ  ות רכ ע מ
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:אבזרים

210 03 ת"י
חלק5

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים
ת מ א ת ה  : ם י נ י י נ ב

המערכתלייעודה

5 0464 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
בשמן טבולים מופעיים
בעלי הרץ, 50 לתדר
הספקמ–50קו"אעד2500
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

C036 הפסדים: בדרגות שנאים לעניין
Ck,DkCk36

5 0 541 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
יבש מטיפוס מופעיים
לתדר50הרץ,בעליהספק
3150 עד קו"א 100 מ–
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

Ck,C0,:לענייןשנאיםבדרגותהפסדים
D0

6 0 034 ת"י
חלק1

מכונותחשמלמסתובבות:
דירוגוביצועים

של 30 בחלק המוגדרים מנועים למעט
פחותה אינה שלהם שהנצילות התקן

IIE3מדרגה

6 0 095 ת"י
חלק1

מטיפוס התנעה מצברי
דרישות עופרת-חומצה:

כלליותושיטותבדיקה

6 0227 ת"י
חלק1

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

דרישותכלליות

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

210 03 ת"י
חלק2

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:צינורות

210 03 ת"י
חלק3

רב  רת נ צ  ות רכ ע מ
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים

בניינים:אבזרים

210 03 ת"י
חלק5

רב– רת צנ מערכות
מים למתקני שכבתית
בתוך וקרים, חמים
ת מ א ת ה  : ם י נ י י נ ב

המערכתלייעודה

5 0464 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
בשמן טבולים מופעיים
בעלי הרץ, 50 לתדר
הספקמ–50קו"אעד2500
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

C036 הפסדים: בדרגות שנאים לעניין
Ck,DkCk36

5 0 541 ת"י
חלק1

תלת– חלוקה שנאי
יבש מטיפוס מופעיים
לתדר50הרץ,בעליהספק
3150 עד קו"א 100 מ–
קו"א,לשימושעבורציוד
מ–36 גדול שאינו במתח
אנרגטית יעילות ק"ו:

וסימון

Ck,C0,:לענייןשנאיםבדרגותהפסדים
D0

6 0 034 ת"י
חלק1

מכונותחשמלמסתובבות:
דירוגוביצועים

של 30 בחלק המוגדרים מנועים למעט
פחותה אינה שלהם שהנצילות התקן

IIE3מדרגה

6 0 095 ת"י
חלק1

מטיפוס התנעה מצברי
דרישות עופרת-חומצה:

כלליותושיטותבדיקה

6 0227 ת"י
חלק1

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

דרישותכלליות
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6 0227 ת"י
חלק2

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

שיטותבדיקה

6 0227 ת"י
חלק3

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
4 5 0/7 5 0 – מ  ים ל גדו
מעטה ללא כבלים וולט:

המיועדיםלתיולקבוע

6 0227 ת"י
חלק4

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים
מעטה בעלי כבלים

המיועדיםלתיולקבוע

6 0227 ת"י
חלק5

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים

כבליםגמישים)פתילים(

6 0227 ת"י
חלק6

ם י ד ד ו ב מ  ם י ל ב כ
י ר ו ל כ  ל ני י ו ו י ל ו פ ב
שאינם נקובים למתחים
וולט: מ–450/750 גדולים
למעליות עגולים כבלים
וכבליםלחיבוריםגמישים

תבריגת"י60238 בעלי נורה בתי
מטיפוסאדיסון

E3לענייןביתנורהבעלתבריג

6 0245 ת"י
חלק1

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

דרישותכלליות

6 0245 ת"י
חלק2

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

שיטותבדיקה
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6 0245 ת"י
חלק3

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
כבליםמבודדיםבסיליקון

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק4

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים

פתיליםוכבליםגמישים

6 0245 ת"י
חלק5

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

כבליםלמעליות

6 0245 ת"י
חלק6

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים
כבליםלאלקטרודתריתוך

בקשת

6 0245 ת"י
חלק7

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
בגומי מבודדים כבלים
ט אצט  ל ן-ויני ל תי א

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק8

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
4 5 0/7 5 0 – מ  ים ל גדו
ליישומים פתילים וולט:
הדורשיםגמישותגבוהה

6 073 0 ת"י
חלק7ר2

חשמליים בקרה אמצעי
דרישות אוטומטיים:
זמן לקוצבי מיוחדות

ולמתגיזמן

במפסק המצוייד בקרה אמצעי למעט
העומדבדרישותת"י33ר

6 0745 ת"י
חלק1ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
ות ח ד ק למ  דות ח יו מ

ולמקדחות–הולם

כלהכליםלמעטכליםהעומדיםלפחות
בדרגתבידודE,שאינםפולטיםבשימוש
תקיןרעשגבוהמהמוצהרעלידיהיצרן
והםאחדמאלה:כליעבודההמוחזקים
מקדחות - או ,III או II מסוג ביד

לעבודהעםמיםשהן:

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

6 0245 ת"י
חלק3

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
כבליםמבודדיםבסיליקון

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק4

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים

פתיליםוכבליםגמישים

6 0245 ת"י
חלק5

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים

כבליםלמעליות

6 0245 ת"י
חלק6

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ-450/750 גדולים
כבליםלאלקטרודתריתוך

בקשת

6 0245 ת"י
חלק7

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
וולט: מ–450/750 גדולים
בגומי מבודדים כבלים
ט אצט  ל ן-ויני ל תי א

עמידיםבחום

6 0245 ת"י
חלק8

בגומי מבודדים כבלים
-מתחיםנקוביםשאינם
4 5 0/7 5 0 – מ  ים ל גדו
ליישומים פתילים וולט:
הדורשיםגמישותגבוהה

6 073 0 ת"י
חלק7ר2

חשמליים בקרה אמצעי
דרישות אוטומטיים:
זמן לקוצבי מיוחדות

ולמתגיזמן

במפסק המצוייד בקרה אמצעי למעט
העומדבדרישותת"י33ר

6 0745 ת"י
חלק1ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
ות ח ד ק למ  דות ח יו מ

ולמקדחות–הולם

כלהכליםלמעטכליםהעומדיםלפחות
בדרגתבידודE,שאינםפולטיםבשימוש
תקיןרעשגבוהמהמוצהרעלידיהיצרן
והםאחדמאלה:כליעבודההמוחזקים
מקדחות - או ,III או II מסוג ביד

לעבודהעםמיםשהן:
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דרגת ובעלות II מסוג - או ,III מסוג
הגנהמפנימיםIPX3לפחותבהתאם
לתקןIEC60529,או-מסוגIIומוזנות

באמצעותשנאימבדלמסוגIIר

6 0745 ת"י
חלק3ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
, שחזות למ  מיוחדות
ולמשחקות למלטשות

דסקה

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;

במסלולהתאמהלתקןבינלאומי,למעט
בידוד בדרגת לפחות העומדים כלים
רעש תקין בשימוש פולטים שאינם ,E
גבוהמהמוצהרעלידיהיצרןוהםאחד
מאלה:כליעבודההמוחזקיםבידמסוג
עם לעבודה מלטשות - או ,III או II
מיםשהן:מסוגIII,או-מסוגIIובעלות
לפחות IPX3  מים מפני הגנה דרגת
IIאו-מסוג,IEC60529בהתאםלתקן
ומוזנותבאמצעותשנאימבדלמסוגIIר

6 0745 ת"י
חלק12ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד

מיוחדותלמרטטותבטון

בדרגת לפחות העומדים כלים למעט
בידודE,שאינםפולטיםבשימושתקין
היצרן ידי על מהמוצהר גבוה רעש
והםאחדמאלה:כליעבודההמוחזקים
בידמסוגIIאוIII,או-מרטטותבטון
- או ,III מסוג שהן: מים עם לעבודה
מים מפני הגנה דרגת ובעלות II מסוג
,IEC60529לפחותבהתאםלתקןIPX3
IIומוזנותבאמצעותשנאי או-מסוג
שמסת I מסוג - או ,II מסוג מבדל

המנועשלהגדולהמ–18ק"ג

6 0745 ת"י
חלק13ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי–מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
מיוחדותלמסורישרשרת

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;במסלול
כלי למעט בינלאומי, לתקן התאמה
III או II מסוג ביד המוחזקים עבודה
,E בידוד בדרגת לפחות העומדים
שאינםפולטיםבשימושתקיןרעשגבוה

מהמוצהרעלידיהיצרן

6 0745 ת"י
חלק15ר2

חשמליים עבודה כלי
המוחזקים מופעלי-מנוע
דרישות בטיחות: - ביד
שיחים לגוזמי מיוחדות

)גדרחיה(

IIלמעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
,EהעומדיםלפחותבדרגתבידודIIIאו
שאינםפולטיםבשימושתקיןרעשגבוה

מהמוצהרעלידיהיצרןר
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6 0 898 ת"י
חלק1

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם–יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים

בזרםחילופים

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

6 0 898 ת"י
חלק2

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם-יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים
בזרםחילופיםובזרםישר

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

תת"י60921 ו ר פ ו פ ש ל  ם י ל ט נ
דרישות - פלואורניות

ביצועים

610 0 8 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בלא דלף( )זרם שיורי
זרם מפני הגנה שילוב
לשימוש המיועדים יתר,
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 09 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בשילוב דלף( )זרם שיורי
זרם–יתר מפני הגנה
משולבים(, מגן )מפסקי
ש ו ימ ש ל  עדים יו המ
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 84 ת"י
חלק1

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת
דרישות חשמל: מתקני

כלליות

610 84 ת"י
חלק1ר2

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת

מתקניחשמל:

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

6 0 898 ת"י
חלק1

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם–יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים

בזרםחילופים

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

6 0 898 ת"י
חלק2

- חשמליים אבזרים
להגנה מעגל מפסקי
למתקנים זרם-יתר מפני
ביתייםולמתקניםדומים:
אוטומטיים מפסקים
לפעולה )מא"ז( זעירים
בזרםחילופיםובזרםישר

אמפר 16 עד של לזרם מפסקים למעט
של קצר לזרם הנקוב שהערך ובלבד

המפסקלאיפחתמ–3000אמפרר

תת"י60921 ו ר פ ו פ ש ל  ם י ל ט נ
דרישות - פלואורניות

ביצועים

610 0 8 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בלא דלף( )זרם שיורי
זרם מפני הגנה שילוב
לשימוש המיועדים יתר,
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 09 ת"י
חלק1

מפסקימגןהפועליםבזרם
בשילוב דלף( )זרם שיורי
זרם–יתר מפני הגנה
משולבים(, מגן )מפסקי
ש ו ימ ש ל  עדים יו המ
דומים: ולשימושים ביתי

דרישותכלליות

בעלי AC מטיפוס מגן מפסקי לעניין
רגישותשלעד30מיליאמפרועדבכלל

בלבד

610 84 ת"י
חלק1

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת
דרישות חשמל: מתקני

כלליות

610 84 ת"י
חלק1ר2

להעברת תיעול מערכות
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת

מתקניחשמל:
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ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד
למערכותתיעוללהעברת
כבליםומערכותהשחלה
עבור כבלים להעברת
מתקניחשמל,המיועדות
ועל קירות על להרכבה

תקרות

לשימושת"י61242 כבלים תופי
ביתיולשימושיםדומים

למעטתופיכבלשבהםכבלבעלשטח
חתךשללפחות5ר1ממ"ר

613 47 ת"י
חלק1

ובקרה הפעלה אבזרי
כלליות דרישות לנורות:

ודרישותבטיחות

613 47 ת"י
חלק1ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
)למעט הדלקה להתקני

מדלקילהט(

613 47 ת"י
חלק2ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
אלקטרוניים לממירים
מורידימתחלנורותלהט
או ישר בזרם המוזנים

בזרםחילופים

613 47 ת"י
חלק3ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
ובקרה הפעלה לאבזרי
המוזנים אלקטרוניים
או/וגם חילופים בזרם
והמיועדים ישר בזרם

לנורותפלואורניות

613 47 ת"י
חלק7ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
ובקרה הפעלה לאבזרי
המוזנים אלקטרוניים
והמיועדים ממצברים
לתאורתחירום)עצמאיים(

613 47 ת"י
חלק8ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות
לנטליםהמיועדיםלנורות

פלואורניות

613 47 ת"י
חלק9ר2

ובקרה הפעלה אבזרי
לנורות:דרישותמיוחדות

לאבזריהפעלהובקרה
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ם י י ט נ ג מ ו ר ט ק ל א
המיועדיםלנורותפריקה
)למעטנורותפלואורניות(

613 86 ת"י
חלק21

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

קשיחים

613 86 ת"י
חלק22

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

כפיפים

613 86 ת"י
חלק24

פלסטיק מובלי מערכות
למתקניחשמלותקשורת:

הטמנהתת–קרקעית

61439 ת"י
חלק1

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח

כלליות

61439 ת"י
חלק2

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותהספק

61439 ת"י
חלק3

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותחלוקה
על להפעלה המיועדים
לא–מיומנים אנשים ידי

)DBO(

61439 ת"י
חלק4

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח
לאתרי ללוחות מיוחדות

)ACS(בנייה

61439 ת"י
חלק5

ובקרה מיתוג לוחות
לוחות נמוך: למתח
ברשתות חשמל לחלוקת

ציבוריות

61439 ת"י
חלק6

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:מערכתסינוף
)פסי מוליכים פסים של

צבירה(

62368 ת"י
חלק1

ציוד שמע/חוזי, ציוד
טכנולוגיותהמידעוציוד
תקשורת:דרישותבטיחות

-ת"י62552 ביתיים קירור מכשירי
מאפייניםושיטותבדיקה

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

ם י י ט נ ג מ ו ר ט ק ל א
המיועדיםלנורותפריקה
)למעטנורותפלואורניות(

613 86 ת"י
חלק21

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

קשיחים

613 86 ת"י
חלק22

לניהול מובלים מערכות
כבלים:דרישותמיוחדות
מובלים מערכות -

כפיפים

613 86 ת"י
חלק24

פלסטיק מובלי מערכות
למתקניחשמלותקשורת:

הטמנהתת–קרקעית

61439 ת"י
חלק1

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח

כלליות

61439 ת"י
חלק2

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותהספק

61439 ת"י
חלק3

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:לוחותחלוקה
על להפעלה המיועדים
לא–מיומנים אנשים ידי

)DBO(

61439 ת"י
חלק4

ובקרה מיתוג לוחות
דרישות נמוך: למתח
לאתרי ללוחות מיוחדות

)ACS(בנייה

61439 ת"י
חלק5

ובקרה מיתוג לוחות
לוחות נמוך: למתח
ברשתות חשמל לחלוקת

ציבוריות

61439 ת"י
חלק6

ובקרה מיתוג לוחות
למתחנמוך:מערכתסינוף
)פסי מוליכים פסים של

צבירה(

62368 ת"י
חלק1

ציוד שמע/חוזי, ציוד
טכנולוגיותהמידעוציוד
תקשורת:דרישותבטיחות

-ת"י62552 ביתיים קירור מכשירי
מאפייניםושיטותבדיקה
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62841 ת"י
חלק1

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות

כלליות

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
הבינלאומי, לתקן התאמה במסלול
למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג

IIIאוII

62841 ת"י
חלק2ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
: יחות בט  -  ולגינה
ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש י ר ד
ולמפתחות– למברגים

הולםהמוחזקיםביד

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
הבינלאומי, לתקן התאמה במסלול
למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג

IIIאוII

62841 ת"י
חלק4ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ות חק ש למ  יוחדות מ
ומלטשות)למעטמטיפוס

דיסקה(המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק5ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
מיוחדותלמסוריםעגולים

המוחזקיםביד

מסלולהתאמהלתקןאמריקאי;
הבינלאומי, לתקן התאמה במסלול
למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג

IIIאוII

62841 ת"י
חלק8ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ריים למספ  מיוחדות

ולמקביםהמוחזקיםביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק9ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ם י ז ר ב מ ל  ת ו ד ח ו י מ
המוחזקים ולמחרוקות

ביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII
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62841 ת"י
חלק11ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
: יחות בט  -  ולגינה
דרישותמיוחדותלמסורי
הלוךושובהמוחזקיםביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק14ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ות צע ק למ  דות ח יו מ

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק17ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
רסומות לכ  מיוחדות

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

71452 ת"י
חלק1

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:כללי

71452 ת"י
חלק2

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:צינורות

71452 ת"י
חלק3

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:אביזרים

תנאיםמיוחדיםשםהתקןמספרהתקן

62841 ת"י
חלק11ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
: יחות בט  -  ולגינה
דרישותמיוחדותלמסורי
הלוךושובהמוחזקיםביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק14ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
ות צע ק למ  דות ח יו מ

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

62841 ת"י
חלק17ר2

חשמליים עבודה כלי
כלים - מופעלי–מנוע
כלים ביד, המוחזקים
לדשא ומכונות ניידים
ולגינה-בטיחות:דרישות
רסומות לכ  מיוחדות

המוחזקותביד

למעטכליעבודההמוחזקיםבידמסוג
IIIאוII

71452 ת"י
חלק1

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:כללי

71452 ת"י
חלק2

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:צינורות

71452 ת"י
חלק3

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל

)PVC-U(:אביזרים
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71452 ת"י
חלק5

פלסטיק צנרת מערכת
לתיעול מים, להספקת
)תת–קרקעיים ולביוב
- בלחץ קרקעיים( ועל
קשיח כלורי פוליוויניל
ת מ א הת  : )P VC-U (

מערכתלייעודה

71568 ת"י
חלק3

אש: לכיבוי אמצעים
מפרט - קצף תרכיזי
קצף לתרכיזי דרישות
בעלייחסהתפשטותנמוך
להשמהעלפנישטחשל

נוזליםלאמזיגיםבמים

71568 ת"י
חלק4

אש: לכיבוי אמצעים
מפרט - קצף תרכיזי
קצף לתרכיזי דרישות
בעלייחסהתפשטותנמוך
להשמהעלפנישטחשל

נוזליםמזיגיםבמים

תוספת רביעית
)סעיף9)א()1()ג(ו–)5()ג(ו–)ד((

הוראות לעניין תקנים רשמיים שאינם מבוססים על תקנים בין־לאומיים ויש בעניינם 
אסדרה זרה".

תחילתםשלפקודתהיבואוהיצואוחוקהתקנים,כנוסחםבחוקזה,ביוםב'98רסימןא'-תחילה )א(
בסיווןהתשפ"ב)1ביוני2022()בסעיףזה-יוםתחילתהסימן(;שרהכלכלהוהתעשייה,
באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי,בצו,לדחותאתיוםתחילתהסימןבתקופה
אחתנוספתשלאתעלהעלתשעהחודשים,אםשוכנעכילאהושלמהההיערכות
להפעלתסמכויותהאכיפההנדרשותליישוםהוראותפקודתהיבואוהיצואוחוק
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