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קובץ התקנות
)מעבדות  העם  בריאות  לתקנות  עדכון  פורסם   2021 לפברואר   25 התשפ״א,  באדר  י״ג  מיום   9212 התקנות  בקובץ  א. 

רפואיות( )תיקון( התשפ״א-2021.
התיקון מתייחס לנגיף הקורונה.  

בקובץ התקנות 9258 מיום כ״ו באדר התשפ״א, 10 במרס 2021, פורסם תיקון מס’ 8 לתקנות התעבורה התשכ״א-1961,  ב. 
המתייחס להגדרת “מטען בתפזורת״ וכן, התייחסות לאבטחת המטען בכלי רכב מסוג N3 ,N2  ו-O, בהתאם לדרישות 
תקן ישראלי ת״י 6395 חלק 1. כמו כן, פורסמה תקנה המחייבת את מוביל המטען לעבור השתלמות מקצועית בנושא 

יישום תקן אבטחת מטענים. ברכב מהסוגים הללו תותקן נקודת עיגון בהתאם לדרישות התקן.    
בקובץ התקנות 9314, מיום כ״ט בניסן התשפ״א, 11 באפריל 2021, פורסמה אכרזת התקנים )תקן רשמי( בהסכמת שר   ג. 

האנרגיה והשר להגנת הסביבה. בין השאר, נקבעו התקנים הבאים:
סוללות,  למטעני  מיוחדות  דרישות  דומים:  ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   –  2.29 חלק   900 תקן   .1

מאפריל 2017.
ת״י 900 חלק 2.77 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות דשא המופעלות   .2

מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך רגל, מיוני 2012. 
ת״י 900 חלק 2.16 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת   .3

מזון, מיוני 2012.
לרשימת התקנים המלאה נא ראו פרסום “רשומות״ באתר משרד המשפטים.  

2021, פורסמו כללי שירות המדינה )מינויים( )מסירת  13 באפריל  9316, מיום א’ באייר התשפ״א,  בקובץ התקנות  ד. 
ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום בנגיף הקורונה(. 

ילקוט הפרסומים
בילקוט הפרסומים 92415, מיום כ״ז בשבט התשפ״א, 9.2.2021, פורסמה הודעתו של דוד יהלומי, המנהל הכללי של   .1
ובסוללות,  בציוד חשמלי, אלקטרוני  לטיפול  חוק  לפי  כספי״,  עיצום  סכומי  “עדכון  בדבר  להגנת הסביבה,  המשרד 
התשע״ב-2012. כך, למשל, בשל הפרת הוראה לפי סעיף  46)א( לחוק ליחיד 19,980 שקל, והפרה של תאגיד 35,950 
שקל. בשל הפרה של סעיף 46 )ב( לחוק העיצום הכספי ליחיד יהיה 74,910 שקל, ולתאגיד 149,710 שקל. בשל הפרת 

הוראה לפי סעיף 46 )ג( לחוק, ליחיד 301,150 שקל, ולתאגיד 602,300 שקל.
בילקוט הפרסומים 9440, מיום י’ באדר התשפ״א, 22.2.2021, פורסמה הודעה על עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק   .2

למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע״א-2011. 
בילקוט הפרסומים 9433, מיום ה’ באדר התשפ״א, 17.2.2021, פורסמה הודעה על עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק   .3

החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993.
בתוקף  קבע  הישראלי  התקנים  מכון  קבע   ,2020 בדצמבר   8 התשפ״א,  בכסלו  כ״ב  מיום   ,9278 הפרסומים  בילקוט   .4

סמכותו את התקנים הישראליים שלהלן:
ת״י 14688 חלק 1 - מתקני תברואה - כיורי רחץ: דרישות תפקוד ושיטות בדיקה, מנובמבר 2020, בא במקום ת״י  א. 

239 מפברואר 1991 ומגיליונות התיקון מדצמבר 1993, ממרס 1998 ומאוקטובר 2014.
ת״י 12296 - ארגונומיה: שינוע והזזה ידניים של אנשים במגזר שירותי בריאות, ממרס 2016, אשר עובד ולא פורסם  ב. 

ברשומות.
בילקוט הפרסומים 9541, מיום ו’ באייר התשפ״א, 18 באפריל 2021, פורסמה הודעה בדבר ביטול תקנים.  .5

ת״י 4483 חלק 1 - בטיחות וגיהות בריתוך ובתהליכים נלווים - שיטה מעבדתית לדגימת עשן וגזים הנוצרים בריתוך  א. 
בקשת חשמלית: קביעת קצב הפליטה ודגימה לצורך אנליזה של עשן חלקיקי, מיולי 2007.

ת״י 4483 חלק 2 - בטיחות וגיהות בריתוך ובתהליכים נלווים - שיטה מעבדתית לדגימת עשן וגזים הנוצרים בריתוך  ב. 
בקשת חשמלית: קביעת קצב הפליטה של גזים, למעט אוזון, מיולי 2007.

חידושים בתחיקה, בתקנות ובתקינה


