תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקון מס'  ,)2התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק),
ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 46

.1

בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ,התשע"ו ,22016-במקום תקנה  46יבוא:
"תוקף החלטה
לאשר בקשה להיתר

( .46א) תוקפה של החלטה לאשר בקשה להיתר הוא שנתיים
מיום שהתקבלה.
(ב) מבקש הבקשה להיתר רשאי להגיש למהנדס בקשה
להארכת תוקפה של החלטה כאמור לתקופה אחת נוספת
שלא תעלה על שנה ,לא יאוחר מ־ 15ימים לפני פקיעת
תוקפה.
(ג) הוגשה בקשה כאמור ,יחליט המהנדס בבקשה בתוך 15
ימים מיום שהוגשה לו.
(ד) לא השיב המהנדס לבקשה כאמור בתוך  15ימים מיום
שהוגשה לו ,יוארך תוקף ההחלטה לשנה נוספת".

י"ט באייר התש"ף ( 13במאי )2020
(חמ )3-5221

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
ק"ת התשע"ו ,עמ'  ;1512התש"ף ,עמ' .324

1
2

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס'  ,)5התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק התקנים ,התשי"ג( 11953-להלן  -החוק) ,בהסכמת
שר האנרגיה ,שר האוצר ,שר הבינוי והשיכון והשר לביטחון הפנים ,ולאחר התייעצות עם
נציגי היצרנים ,היבואנים והצרכנים ,אני מכריז לאמור:
שינוי תקן

.1

ת"י  1220חלק  - 3מערכות גילוי אש :הוראות התקנה ודרישות כלליות ,מאוקטובר
( 22014להלן  -התקן) ,תוקן על ידי פרסום גיליונות תיקון מס'  1ומס'  ,2ממאי .2020

הפקדה

.2

התקן ,בצירוף גיליונות התיקון ,יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות
להפקדת תקנים רשמיים.3

תחילה

.3

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.

כ' באייר התש"ף ( 14במאי )2020
(חמ -3-95ת)1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
1
2
3

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ה ,עמ' .1726
י"פ התשע"ז ,עמ' .8488
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אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס'  ,)6התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק התקנים ,התשי"ג( 11953-להלן  -החוק) ,בהסכמת
שר האוצר ,שר הבינוי והשיכון והשר לביטחון הפנים ,ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים,
היבואנים והצרכנים ,אני מכריז לאמור:

.1

ת"י  1212חלק  - 1מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן :דלתות אש סובבות ,ממאי שינוי תקן

( 2003להלן  -התקן) ,לרבות גיליון תיקון מס'  ,1מדצמבר  ,2004גיליון תיקון מס' ,2
ממרס  ,2006גיליון תיקון מס'  ,3מאוגוסט  ,2008גיליון תיקון מס'  ,4מספטמבר 2012
וגיליון תיקון מס'  ,5מפברואר  ,22018תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  ,6ממאי .2020

.2

התקן ,בצירוף גיליונות התיקון ,יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה

להפקדת תקנים רשמיים.3

.3

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.

תחילה

כ' באייר התש"ף ( 14במאי )2020
(חמ -3-95ת)1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
1
2
3

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ח ,עמ' .5728
י"פ התשע"ז ,עמ' .8488

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס'  ,)7התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק התקנים ,התשי"ג( 11953-להלן  -החוק) ,בהסכמת שר
האוצר ושרת הבינוי והשיכון ,ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים ,היבואנים והצרכנים,
אני מכריז לאמור:

.1

ת"י  23חלק  - 3מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות :דלתות לבודות שינוי תקן

סובבות ,מפברואר ( 22015להלן  -התקן) ,לרבות גיליון תיקון מס'  ,1מפברואר ,32018
תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  2ממאי .2020

.2

התקן ,בצירוף גיליונות התיקון ,יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות הפקדה

להפקדת תקנים רשמיים.4

.3

תחילה

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.

כ' באייר התש"ף ( 14במאי )2020
(חמ -3-95ת)1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
1
2
3
4

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ה ,עמ' .3907
י"פ התשע"ח ,עמ' .4968
י"פ התשע"ז ,עמ' .8488

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (שינוי) (מס'  ,)8התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק התקנים ,התשי"ג( 11953-להלן  -החוק) ,בהסכמת שרת
הבינוי והשיכון ,שר האנרגיה והשר לביטחון הפנים ,ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים,
היבואנים והצרכנים ,אני מכריז לאמור:
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שינוי תקן

.1

ת"י  448חלק  - 1הידרנט לכיבוי אש :ברז כיבוי ,מפברואר ( 21996להלן  -התקן) ,תוקן
על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  1ממאי .2020

הפקדה

.2

התקן ,בצירוף גיליון התיקון ,יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות
להפקדת תקנים רשמיים.3

תחילה

.3

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה (להלן  -יום התחילה) ,ואולם בתקופה
שמיום התחילה ובמשך שנתיים ,יהיו בתוקף הן התקן המעודכן על ידי גיליון תיקון
מס'  1והן התקן בלא גיליון התיקון.

כ' באייר התש"ף ( 14במאי )2020
(חמ -3-95ת)1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשנ"ו ,עמ' .2419
י"פ התשע"ז ,עמ' .8488

1
2
3

אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס'  ,)30התש"ף2020-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-בהסכמת שר האנרגיה,
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ושר הבריאות ,ולאחר התייעצות עם נציגי
היצרנים ,היבואנים והצרכנים ,אני מכריז לאמור:
החלפת תקן רשמי

.1

הפקדה

.2
.3

במקום ת"י  60601חלק  - 2.4ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות מיוחדות לבטיחות
בסיסית ולביצועים חיוניים של דפיברילטורים (מפסיקי פרפור) לבביים ,ממאי 2012
(להלן  -התקן המוחלף) ,יבוא:

2

"ת"י  60601חלק  - 2.4ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות מיוחדות לבטיחות
בסיסית ולביצועים חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים ,ממאי ".2020
תחילה

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.3
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה (להלן  -יום התחילה) ,ואולם התקן
המוחלף ימשיך לחול עד יום ט"ז בתשרי התשפ"ג ( 11באוקטובר  )2022לצד התקן
שלפי אכרזה זו.

כ' באייר התש"ף ( 14במאי )2020
(חמ -3-95ת)1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
1
2
3

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשנ"ב ,עמ' .4522
י"פ התשע"ז ,עמ' .8488

תיקון טעות
בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  ,)2התש"ף,2020-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,8360עמ'  ,664בתקנה  ,)1(1אחרי "בסימן ב'" צריך להיות
"בפרט ."2.04
(חמ -3-347ת)1
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