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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ת"י 60601 חלק 2.2 - דחיית תום תקופת 
המעבר(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
אני  והיבואנים,  הצרכנים  היצרנים,  נציגי  עם  ובהתייעצות  האנרגיה,  ושר  הבריאות  שר 

מכריז לאמור:

חלק   60601 לת"י  הנוגעת  שפורסמה2,  החוק  לפי  רשמי  תקן  החלפת  בדבר  באכרזה   .1
ולביצועים  בסיסית  לבטיחות  מיוחדות  דרישות  רפואי:  לשימוש  חשמלי  ציוד   -  2.2
בתדר  הפועלים  לניתוח  אבזרים  ושל  גבוה  בתדר  הפועל  לניתוח  ציוד  של  חיוניים 
גבוה, מיולי 2018, בקטע החל במילים "תחילתה של אכרזה זו" ועד סופה, במקום "ט' 

בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(" יבוא "י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020(".

ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 9522.  2

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 1( )תיקון(, התש"ף-2020

הבריאות  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהתייעצות עם נציגי היצרנים, הצרכנים והיבואנים, אני מכריז לאמור:

באכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 1(, התש"ף-22019, לעניין תקנים אלה: ת"י 13209   .1
חלק 1 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות 
ושיטות בדיקה: מנשאי גב בעלי מסגרת, מפברואר 2016; ת"י 13209 חלק 2 - אבזרים 
בדיקה:  ושיטות  בטיחות  דרישות   - תינוק  מנשאי   - בהם  ולטיפול  ילדים  לשימוש 
מנשאים רכים, מפברואר 2016 ות"י 13209 חלק 3 - אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי כריכות, מפברואר 
בספטמבר   1( התש"ף  באלול  י"ב  "ביום  יבוא  פרסומה"  מיום  ימים   90" במקום   ,2016

.")2020

ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

ק"ת התש"ף, עמ' 368.  2
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