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ספר החוקים
24 בדצמבר 2020, תוקנו מספר סעיפים בחוק עבודת נשים התשי"ד-  2886 מיום ט' בטבת תשפ"א,  בספר החוקים   .1

1954, וכן, נקבעה הוראת שעה לחוק, שתקפה עד יום ב' בתמוז התשפ"א )30 ביוני 2021(. 

בספר החוקים 2897 מיום כ"ח בטבת התשפ"א, 12 בינואר 2021, פורסם חוק הארכת תקופות )הוראת שעה – נגיף   .2

הקורונה החדש(, )אישורים רגולטוריים( )תיקון(, התשפ"א-2021.

תקופת תוקפו של אישור רגולטורי, כמפורט להלן, שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה הקובעת השנייה, תוארך   )1(

בתקופה כמצוין לצדו )בסעיף זה -  תקופת ההארכה(, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת 

ההארכה, אלא אם הותלה או בוטל, או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו 

לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:

אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה - שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי; )א( 

נוספים ממועד  - שישה חודשים  יותר משנה, אך פחות משלוש שנים  רגולטורי שניתן לתקופה של  אישור  )ב( 

הפקיעה המקורי;

אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר - 12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי; )ג( 

)א( ראש הממשלה רשאי בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת השנייה לעניין   )2(

נסיבות משקיות  כי מתקיימות  נוכח  אם  אחת,  כל  חודשים  על שישה  יעלו  נוספות שלא  בתקופות   )1( פסקה 

חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה כי ההארכה לא תחול על 

אישורים רגולטוריים שיקבע.

ילקוט הפרסומים
בילקוט הפרסומים 9278, מיום כ"ב בכסלו התשפ"א, 8 בדצמבר 2020, קבע מכון התקנים הישראלי בתוקף סמכויותיו את 

התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 14688 חלק 1 - מתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה, מנובמבר 2020, בא במקום ת"י 239 

מפברואר 1991 ומגיליונות התיקון מדצמבר 1993, ממרס 1998 ומאוקטובר 2014.

ת"י-12296 ארגונומיה: שינוע והזזה ידניים של אנשים במגזר שירותי הבריאות, ממרס 2016, אשר הוא כעת תקן מחייב, 

אך טרם פורסם ברשומות.

בילקוט הפרסומים 9407, מיום כ"א בשבט התשפ"א, 3.2.2021 , צוין כי מכון התקנים הישראלי ביטל את ת"י 88 בנושא 

חומצה חנקתית מפברואר 1961.
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