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צו הבזק )תעתיק של מסר בזק כראיה( )ביטול(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, אני 
מצווה לאמור:

צו הבזק )תעתיק של מסר בזק כראיה(, התשמ"ד-21984 - בטל.  .1
ד' באלול התש"ף )24 באוגוסט 2020(

)חמ 3-1723-ת9(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תקנים ומפרטים של רשתות כבלים( 
)ביטול(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53ג ו־59 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-11982, 
אני מתקין תקנות אלה:

התשמ"ח-,  כבלים(  רשתות  של  ומפרטים  )תקנים  ושידורים(  )בזק  התקשורת  תקנות   .1 
21987 - בטלות.

ד' באלול התש"ף )24 באוגוסט 2020(
)חמ 3-2059(

ל ד נ ה ז  ע ו י  
שר התקשורת  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )שינוי( )מס' 9(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, בהסכמת 
שר הבריאות, ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

ת"י 682 חלק 3 - מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות   .1
בטיחות, מפברואר 22010, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מיוני 32015 והצעת גיליון תיקון 

מס' 42, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3 מאוגוסט 2020.

התקן, בצירוף גיליונות התיקון, יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות   .2
להפקדת תקנים רשמיים5.

ביטול

ביטול

שינוי תקן

הפקדה

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

י"פ התש"ע, עמ' 2281.  2
י"פ התשע"ה, עמ' 7973.  3

טרם פורסמה אכרזה בעניינו - נמצא במסלול לקבלת הסכמתם של ראש הממשלה ושר האוצר מכוח  4
      סעיף 8)ה5()5( לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  5

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1021.  2

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ד, עמ' 282.  1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 134; התשס"ד, עמ' 77.  2
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תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.  .3
ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(  

)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה    

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 33(, התש"ף-2020

הבריאות  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  והצרכנים,  היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  הסביבה,  להגנת  והשר 

מכריז לאמור:

המיועדים  שומנים,  ולהסרת  תנורים  לניקוי  תכשירים   -  1 חלק   4272 ת"י  במקום   .1
לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון, מאפריל 22006, יבוא:

אריזה  לבטיחות,  דרישות   - שומנים  ולהסרת  תנורים  לניקוי  תכשירים   -  4272 "ת"י 
וסימון, מאוגוסט 2020" אשר יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 2.2.9 החל במילים 

"המילים 'לא למאכל'" עד המילים "3 מ"מ לפחות".

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם ת"י 4272   .3
חלק 1 - תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות 
בטיחות, אריזה וסימון, מאפריל 2006, ימשיך לחול עד תום 3 שנים מיום התחילה, 

לצד התקן שלפי אכרזה זו.

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה    

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 34(, התש"ף-2020

הבריאות,  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור: 

במקום ת"י 493 - בדיקת חלב: קביעת החומציות הניתנת לטיטור, מספטמבר 21963,   .1
יבוא:

"ת"י 493 - בדיקת חלב: בדיקת החומציות הניתנת לטיטור, מאוגוסט 2020."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2

תחילה

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

החלפת תקן רשמי

הפקדה

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

י"פ התשס"ו, עמ' 3348.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

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

י"פ התשמ"ג, עמ' 2572.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3
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תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם ת"י 493 -   .3
בדיקת חלב: קביעת החומציות הניתנת לטיטור, מספטמבר 1963, ימשיך לחול עד תום 

שנה מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

ה' באלול התש"ף )25 באוגוסט 2020(
)חמ 3-95-ת1(

ץ ר פ ר  י מ ע  
שר הכלכלה והתעשייה    

תיקון טעות

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
)הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה(, התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ התקנות 8728, 

התש"ף, עמ' 2158, בתקנה 9)ב(, במקום "סעיף 3)ה()ב(" צריך להיות "סעיף 3ה)ב(".

)חמ 3-6104(
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