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חידושים בתחיקה, בתקנים ובתקנות

חידושים בתחיקה 
 ,2018 ביולי   19 התשע"ח,  באב  ז'  מיום   2735 החוקים  בספר   .1

התפרסמו התיקונים לחוק רישוי עסקים )תיקון 34(. 
בתיקון סעיף 3 צוין כי "לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק של   
כיפת  תחת  המתקיים  קהל,  מרובה  אירוע  שהוא  ציבורי  עינוג 
כי  אישרה המשטרה  אם  אלא  קבע,  במבנה  או שלא  השמים, 
הדרושים  הבטיחות  סידורי  קיום  לעניין  אישור  ניתן  לאירוע 
לקיומו, מאת מורשה בטיחות, שהרשה לעניין זה שר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להוראות שקבע השר 

האמור לפי חוק זה או לפי כל דין".    
 ,2018 ביולי   24 י"ב באב התשע"ח,  מיום   2736 בספר החוקים   .2
4 – הוראת  התפרסמו התיקונים לחוק חומרי נפץ )תיקון מס' 

שעה( התשע"ח-2018.
בתמוז  כ"ח  יום  ועד  זה,  חוק  של  תחילתו  שמיום  בתקופה   
התשע"ט )31  ביולי, 2019(, יקראו את סעיף 22 )ב( לחוק חומרי 
הנפץ התשי"ד כך, שהאמור בו יסומן כפסקה )1(, ואחריה יבוא 
"הופרטו מפעל או שלוחה ששר הביטחון הורה לפי פסקה )1( 

כי דינם יהיה כדין  גופים פטורים...............".
 ,2018 ביולי   26 י"ד באב התשע"ח,  מיום   2747 בספר החוקים   .3

התפרסמו התיקונים לחוק משק הגז הטבעי. 
בתיקון מספר 8 לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב-2002 בסעיף   
4 )ד(, בסופו יבוא: "מבעלי רישיון לניהול מערכת לפי חוק משק 
בהתאם  רישיונו,  תנאי  מילוי  לשם  טבעי  גז  לשיווק  החשמל, 

לכללים שתקבע הרשות".  

חידושים בתקינה
ת"י 60601 חלק 2.3 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות 
לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל בגלים 

קצרים במקום ת"י 1011.3 ות"י 1011, חלק 2.3. 

חידושים בתקנות
בקובץ התקנות 8024 מיום ז' בתמוז התשע"ח, 20 ביוני 2018,   .1
פורסמו "תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית )בקשה 

לרישיון מדביר(, התשע"ח-2018. 
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז באייר התש"פ )1 ביוני 2019(.  

 ,10.7.2018 התשע"ח,  בתמוז  כ"ז  מיום   8037 התקנות  בקובץ   .1
פורסמו: תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )פעולות 

ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד( התשע"ח-2018.
בין הפעולות שאותן רשאים לבצע ברכב שלא במוסך או במוסך   
נייד הן: התקנת מגבים, החלפת גלגל עקב נקר או הוספת אוויר 
בו, החלפת נתיכים, בדיקת נוזל קירור, לרבות מים, במצנן, או 
הוספה  או  הילוכים,  שמן  או  מנוע  שמן  בדיקת  שלו.  הוספה 

שלהם. החלפת נורות ועוד.  
 ,10.7.2018 התשע"ח,  בתמוז  כ"ז  מיום   8037 התקנות  בקובץ   .2
פורסם: צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית )היתר מיוחד 

לביצוע פעולות הדברה( התשע"ח.
בקובץ התקנות 8054 מיום י"ט באב התשע"ח, 31 ביולי 2018,   .3

פורסמו:
מוגבלות  ועבודות  אסורות  )עבודות  הנוער  עבודת  תקנות   
)תיקון( התש"ח-2018. תיקון תקנה 1 ותקנה 2 מתייחס לתיקון 
לשוני. במקום "יעביד" יבוא "יעסיק"; במקום "העבדת", יבוא 

"העסקת" וכדומה. 
בהוראת השעה לתקנות אלה צוין כי "בתקופה של 5 שנים מיום   
פרסומן של תקנות אלה יראו בתוספת לתקנות העיקריות בחלק 
הראשון: גורמים מכניים ואחרים....", כי ייאסר על בני נוער לעבוד 

בבנייה או פעולות בנייה באתר בנייה". 
בנייה מוגדר בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-  אתר   
בעבודה  הבטיחות  בתקנות  כהגדרתן  בנייה  עבודות   .1954

)עבודת בנייה( התשמ"ח-1988. ■

בגיליון האחרון )374( צורפה לכתבה
"מאמץ עיני ממושך מול המחשב", בעמ' 25, רשימת מקורות שגויה. 

הרשימה הנכונה בכתבה שפורסמה באתר המוס"ל:
 https://www.osh.org.il/UploadFiles/08_2018/374_Part_25-27.pdf

תיקון טעות 


