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חידושים בתקנות
בקובץ התקנות מס' 8230 מיום א' בסיוון התשע"ט, 4 ביוני 2019, פורסמו הוראות ארגון הפיקוח על העבודה   .1

)קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות( התשע"ט-2019. 

חידושים בתקנים
62560 – נורות דיודה  2019, פורסם כי ת"י  20 במאי  8222 מיום ט"ו באייר התשע"ט,  בקובץ התקנות מס'   .1

בטיחות,  דרישות   - כלליים  עצמי לשימוש תאורה  נטל  בעלות  וולט,  גדול מ-50  LED במתח  אור  פולטות 

מדצמבר 2016, הוא תקן רשמי. תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

בילקוט הפרסומים מס' 8295 מיום י"ד בסיוון התשע"ט, 17 ביוני 2019, פורסם כי נקבע תקן כדלקמן: ת"י   .2

14120 - בטיחות מכונות – מגינים - דרישות כלליות לתכן ולמבנה של מגינים קבועים ומגינים מיטלטלים, 

ממאי 2019.

בילקוט הפרסומים מס' 8295 מיום י"ד בסיוון התשע"ט, 17 ביוני 2019, פורסם כי נקבע תקן  3850 - בטיחות   .3

מכונות - פונקציית עצירת חירום - עקרונות תכן ממאי 2019, בא במקום ת"י 5912 מיוני 2012.

בילקוט הפרסומים מס' 8295 מיום י"ד בסיוון התשע"ט, 17 ביוני 2019, פורסם כי נקבע ת"י 1142 – מעקים   .4

ומסעדים, ממאי 2019, בא במקום המהדורה מיוני 2006 ומגיליון תיקון ממרס 2012.

רשמי(  )תקן  התקנים  אכרזת  על  פורסם   ,2019 במאי   12 התשע"ט,  באייר  ד'  מיום   8217 התקנות  בקובץ   .5

)החלפה( )מס' 59( התשע"ט-2019. 

החלפת תקן רשמי ת"י 2301 חלק 1

במקום ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון, מפברואר 2009 - תקן בעל 

רשמיות חלקית, יבוא:

ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי 

במלואו.

החלפת תקן רשמי ת"י 2301 חלק 2

במקום ת"י 2302 חלק 2 - חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה, מיון, אריזה, תיווי וסימון מפברואר 2009, 

יבוא: ת"י 2302 חלק 2 - חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה, סיווג, תיווי, סימון ואריזה, מאפריל 2019, אשר 

יהיה רשמי במלואו.

6.  בקובץ התקנות 8226 מיום כ"ה באייר התשע"ט, 30 במאי 2019, צוין ביטול רשמיות של תקן ת"י 70 חלק  

-2 מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחממניים מעובים )גפ"ם(, בדיקות תקופתיות, ממרס 2013 )להלן 

התקן(. רשמיות סעיף 4.1 בטלה.


