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חידושים בתקנות

ההוראה  בעבודה.  הבטיחות  לצו  הארכה  פורסמה   ,5.9.2018 באלול התשע"ח,  כ"ה  מיום   8068 התקנות  בקובץ   .1

מתייחסת להוראות מעבר )תיקון מספר 9(, המופיעות בסעיף 8 )ב(. בצו פורסם כי ההארכה היא לשישה חודשים, 

"עד יום כ"ב בשבט התשע"ט )28 בינואר 2019(, ואולם לא יישא אדם באחריות פלילית בשל הפרה של הנחיות 

והוראות הנוהל כאמור, שעבר בתקופה שמיום ט"ז באב התשע"ח )28 ביולי  2018( ועד יום פרסומו של צו זה.  

בקובץ התקנות 8071 מיום ד' בתשרי התשע"ט, 16 בספטמבר 2018, פורסם תיקון לתקנות הגז )בטיחות ורישוי(   .2

אירוע  כמו  להגדרות  התייחסות  כוללות  החדשות  התקנות  התשע"ט-2018.  גפ"מ(  בעבודות  העוסקים  )רישוי 

גפ"מ; מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי ושאינו ביתי; מתקין גפ"ם ברמה 1 או רמה 2 או מתכנן גפ"ם; מתכנן גפ"ם 

בכיר; הפרטים הנדרשים ברישיון לעסוק בעבודות גפ"ם ועוד.

17 בספטמבר 2018, פורסמה אכרזה על תקן רשמי )החלפה(.  ח' בתשרי התש"ט,  בקובץ התקנות 8073 מיום   .3

במקום ת"י 1011.6 – בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד לטיפול בגלי מיקרו, מספטמבר 1985, יבוא: ת"י 

6061 חלק 2.6 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד 

רפואי הפועל בגלי מיקרו, מספטמבר 2018.   

               

                                                                                                  

חידושים בתקנים 

בילקוט הפרסומים 7877 מיום ד' באב התשע"ח, 16.7.2018, פורסם:  .1

על תקן חדש ת"י 60601 חלק 2.1 ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים    

חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום MeV 1 ועד MeV 50, במקום ת"י 1011.1 ות"י 1011 חלק 2.1. 

כמו כן, 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.

בקובץ התקנות 8063 מיום י"א באלול התשע"ח, 22.8.2018, פורסם כי רשמיותו של ת"י 1076: זרנוקי לחץ מחוזקים   .2

מפוליוויניל כלורי )פי-וי-סי( לחומרי ריסוס למים או לאוויר מנובמבר 1993 בטלה.

חשמלי  חימום  מתקני   –  62076 ת"י  פורסם   ,6.9.2018 התשע"ח,  באלול  כ"ו  מיום   7936 הפרסומים  בילקוט   .3

תעשייתיים – שיטות בדיקה לתנורי תעלה השראתיים ולתנורי כור )כבשנים( השראתיים, מיולי 2018.


