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הוראת מנהל לרשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים 
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א()5()א( לחוק התקנים, התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, אני מפרסם את רשימת התקנים הרשמיים 
החלים על מצרכים כאמור בסעיף קטן 9)א()1()ב( לחוק: 

מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

כל סוגי הצמנט, למעט תקן אירופיצמנט: צמנט רגילת"י 1
צמנט שאינו עומד 

בדרישות סעיף 1 3 7 של 
ת"י 1 לעניין כמות הכרום 
לצמנט מיובא בתפזורת ו/או 

בשקים )הדרישות הן על 
פי הרגולציה האירופית 

 REACH 1907/2006
ודרישות שונות ממדינה 

למדינה ושיטת הבדיקה לפי 
)EN 196-10

 

מנורות: דרישות כלליות ת"י 20 חלק 1
ובדיקות

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל לנורה 

פלואורנית(, התשס"ט-22009 
)להלן - תקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית((

 

מנורות: מנורות קבועות ת"י 20 חלק 1 2
למטרות כלליות

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 2 2
מנורות גומחה

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות ת"י 20 חלק 3 2
- מנורות לתאורת כבישים 

ורחובות

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; ס"ח התשפ"ב, עמ' 352   1

ק"ת התשס"ט, עמ' 554   2
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מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 4 2
מנורות מיטלטלות למטרות 

כלליות

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 5 2
מנורות הצפה

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: מנורות בעלות שנאי ת"י 20 חלק 6 2
מובנה לנורות עם נימת להט

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: מנורות מיטלטלות ת"י 20 חלק 7 2
לשימוש בגינות

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 8 2
פנסי יד

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: מנורות צילום ומנורות ת"י 20 חלק 9 2
קולנוע )לא מקצועיות(

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 10 2
מנורות מיטלטלות לילדים

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(
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מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומימנורות: מנורות לאקווריוןת"י 20 חלק 11 2
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 17 2
מנורות לתאורת במות, לאולפני 

טלוויזיה ולאולפני קולנוע 
)לשימוש בתוך מבנה ומחוצה 

לו(

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות ת"י 20 חלק 18 2
- מנורות לברכות שחייה 

ולשימושים דומים

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: מנורות למובלי אוויר ת"י 20 חלק 19 2
)דרישות בטיחות(

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 20 2
שרשרות תאורה

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 22 2
מנורות לתאורת חירום

כל המנורות למעט אלו תקן בין–לאומי
שמסוג 0

 

מנורות: דרישות מיוחדות - ת"י 20 חלק 23 2
מערכות תאורה לנורות להט 

למתח נמוך מאוד

כל המנורות למעט אלו תקן בין–לאומי
שמסוג 0

 

מנורות: דרישות מיוחדות ת"י 20 חלק 25 2
- מנורות לשימוש באתרים 

רפואיים של בתי חולים 
ומוסדות רפואיים

כל המנורות למעט אלה תקן בין–לאומי
שמסוג 0 ולמעט מנורות 

שכוללות נטל הנדרש 
לעמוד בתקנות מקורות 

אנרגיה )מדד יעילות 
מזערית לנטל נורה 

פלואורנית(

 

מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: ת"י 61 חלק 1
מגוף טריז בעל אטימה רכה

כל סוגי המגופים למעט אלו תקן אירופי
שבאים במגע עם מי שתייה
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מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: ת"י 61 חלק 2
מגוף טריז בעל אטימה קשה

כל סוגי המגופים למעט אלו תקן אירופי
שבאים במגע עם מי שתייה

 

אריזות מתכת אטימות וקשיחות ת"י 136 חלק 1
למוצרי מזון: אריזות

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא

אריזות מתכת אטימות וקשיחות ת"י 136 חלק 2
למוצרי מזון: ציפויים ולכות

אינו טעון אישור איןאחר
במסגרת היבוא

אריזות מתכת אטימות וקשיחות ת"י 136 חלק 3
למוצרי מזון: מידות של סגרים 

)מכסים( וסגירה

אינו טעון אישור איןמסמך אירופי
במסגרת היבוא

אריזות מתכת אטימות וקשיחות ת"י 136 חלק 3
למוצרי מזון: מידות של סגרים 

)מכסים( וסגירה

אינו טעון אישור איןמסמך אמריקאי
במסגרת היבוא

רעפים: רעפים ואבזרים ת"י 215 חלק 2
העשויים בטון לחיפוי גגות 

וקירות

 איןתקן אירופי

גפרורים - דרישות ביצועים, ת"י 282
בטיחות ומיון

 איןתקן אירופי

אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, ת"י 314
איפיונים וסימון

לעניין אריחי קרמיקה תקן בין–לאומי
המיועדים לחיפוי קירות 

בלבד

 

כובעונים )קונדומים(: כובעונים ת"י 386 חלק 1
מלטקס גומי טבעי - דרישות 

ושיטות בדיקה

 איןתקן בין–לאומי

כובעונים )קונדומים(: כובעונים ת"י 386 חלק 2
מפוליאורתן - דרישות ושיטות 

בדיקה

 איןתקן ניו זילנדי

כפפות גומי חד–פעמיות: כפפות ת"י 426 חלק 1
ניתוח מעוקרות

אינו טעון אישור איןתקן בין–לאומי
במסגרת היבוא

כפפות גומי חד–פעמיות: כפפות ת"י 426 חלק 1
ניתוח מעוקרות

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא

 איןתקן אירופיסירי לחץת"י 428

כלי עבודה ידניים המופעלים ת"י 472
על ידי תחמישים - דרישות 

בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון 
קשיח

 איןתקן אירופי

 איןתקן אירופיקסדות בטיחות תעשייתיותת"י 484

 איןתקן אמריקאיקסדות בטיחות תעשייתיותת"י 484
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מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

בטיחות צעצועים: תכונות ת"י 562 חלק 1
מכניות ופיזיקליות

לעניין הצעצועים איןתקן אירופי
לילדים עד גיל 

3 - לא ניתן לייבא 
את המוצרים על 

בסיס הצהרה אלא 
לפי משטר בדיקות 

יבוא שבקבוצת יבוא 
מספר 1, כהגדרתה 
בצו היבוא והיצוא 

)קבוצות יבוא(, 
התשפ"ב-32022 
)להלן - קבוצה 

מספר 1(  במסגרת 
בדיקת המוצרים 
יתאפשר ליבואן 

לבדוק את המוצרים 
לפי התקן הבין–
לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

לעניין הצעצועים איןתקן אירופיבטיחות צעצועים: דליקותת"י 562 חלק 2
לילדים עד גיל 3 - 
לא ניתן לייבא את 
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

בטיחות צעצועים: נדידת ת"י 562 חלק 3
יסודות כימיים מסויימים

לעניין הצעצועים איןתקן אירופי
לילדים עד גיל 3 - 
לא ניתן לייבא את 
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

ק"ת התשפ"ב, עמ' 3058   3
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מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

בטיחות צעצועים: צבעי ת"י 562 חלק 7
אצבעות - דרישות ושיטות 

בדיקה

לעניין הצעצועים איןתקן אירופי
לילדים עד גיל 3 - 
לא ניתן לייבא את 
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

בטיחות צעצועים: צעצועי ת"י 562 חלק 8
פעילות לשימוש ביתי

 איןתקן אירופי

בטיחות צעצועים: קפצות ת"י 562 חלק 14
)טרמפולינות( לשימוש ביתי

 איןתקן אירופי

מערכות צנרת פלסטיק לסילוק ת"י 576 חלק 1
שפכים )קרים וחמים( בתוך 

בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח 
)PVC-U(

לעניין צינורות ואבזרים תקן בין–לאומי
 RAL7037 בצבע אפור )גוון

לפי קטלוג גוונים 
RAL840HR( ובמידות 

מטריות בלבד

 

מיטות ומיטות מתקפלות ת"י 682 חלק 1
לתינוקות לשימוש ביתי: 

דרישות בטיחות

 איןתקן אירופי

מיטות ומיטות מתקפלות ת"י 682 חלק 2
לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות 

בדיקה

 איןתקן אירופי

מיטות ומיטות מתקפלות ת"י 682 חלק 3
לתינוקות לשימוש ביתי: 

עריסות - דרישות בטיחות

 תקן אירופי

מיטות ומיטות מתקפלות ת"י 682 חלק 4
לתינוקות לשימוש ביתי: 
עריסות - שיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

רגולציה מנפקי אירוסולת"י 742
אירופית

כל המנפקים למעט מנפקים 
שיש בהם תפר והם בלא 

הגנה על התפר

 

צמר מינרלי לבידוד תרמי: ת"י 751 חלק 1
מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי 

של בניינים

 איןתקן אירופי

צמר מינרלי לבידוד תרמי: ת"י 751 חלק 2
מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי 

של מיתקנים תעשייתיים

 איןתקן אירופי



ילקוט הפרסומים 10565, ב' בסיוון התשפ"ב, 2022 6 1  8804

מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

אופטיקה אופתלמית - ת"י 798 חלק 1
עדשות מוגמרות לא חתוכות 
למשקפיים: דרישות לעדשות 

חד-מוקדיות ולעדשות רב-
מוקדיות

 איןתקן בין–לאומי

אופטיקה אופתלמית - ת"י 798 חלק 2
עדשות מוגמרות לא חתוכות 
למשקפיים: דרישות לעדשות 

בעלות כוח משתנה

 איןתקן בין–לאומי

יריעות חיפוי תרמופלסטיות ת"י 821 חלק 2
לשימוש בחקלאות ובגננות: 

יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות 
נמוכות

 כל היריעות למעט: תקן אירופי
א  יריעות שעוביין 30-100 
מיקרון, שהתנגדותן לקרע 

פחותה מ-3,000 גרם 
 למילימטר עובי 

 ,N-ו A ב  יריעות בדרגה
שחדירות תכשירי האידוי 

בהן גבוהה מ-2 0 גרם למ"ר 
לשעה 

 

מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ת"י 832 חלק 1 2
בלא שילוב הגנה מפני זרם 

יתר והמיועד לשימוש ביתי 
ולשימושים דומים: חלות 

הדרישות הכלליות על המפסק 
שפעולתו אינה תלויה במתח 

הזינה

כל המפסקים למעט תקן בין–לאומי
 AC מפסקי מגן מטיפוס
בעלי רגישות של עד 30 

מיליאמפר ועד בכלל 

 

סרטים נדבקים בלחיצה קלה ת"י 840 חלק 1
לשימושים חשמליים - דרישות 

כלליות

 איןתקן בין–לאומי

סרטים נדבקים בלחיצה קלה ת"י 840 חלק 2
לשימושים חשמליים: סרטי דוק 

)PVC( פוליוויניל כלורי

 איןתקן בין–לאומי

צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח ת"י 884 חלק 1
)PVC-U( לתיעול ולביוב 

תת–קרקעיים בלא לחץ: דרישות 
ושיטות בדיקה

לעניין צינורות ואבזרים תקן בין–לאומי
בצבע חום-כתום )גוון 

RAL8023 לפי קטלוג גוונים 
RAL840HR( עם עובי דופן 

 SN4, צינורות ומחברים
 SN8
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בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ת"י 900 חלק 1
ומכשירים דומים: דרישות 

כלליות

 כל המכשירים למעט:תקן בין–לאומי
א  מכשירים הבאים במגע 

עם מי שתיה ומחוברים 
 לרשת המים; 

ב  מכשירים מסוג 0 ומסוג 
 ;01 

ג  מכשירים בעלי מצב 
המתנה שאינם עומדים 

בתקנות מקורות אנרגיה 
)הספק חשמלי מרבי 

במצב המתנה למכשירים 
חשמליים ביתיים 

ומשרדיים(, התשע"א-42011 
)להלן - בתקנות מקורות 

אנרגיה )הספק חשמלי מרבי 
במצב המתנה למכשירים 

חשמליים ביתיים 
ומשרדיים(

 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ת"י 900 חלק 1
ומכשירים דומים: דרישות 

כלליות

 כל המכשירים למעט:תקן אמריקאי
א  מכשירים הבאים במגע 

עם מי שתיה ומחוברים 
 לרשת המים; 

ב  מכשירים מסוג 0 ומסוג 
 ;01 

ג  מכשירים בעלי מצב 
המתנה שאינם עומדים 

בתקנות מקורות אנרגיה 
)הספק חשמלי מרבי 

במצב המתנה למכשירים 
חשמליים ביתיים 

ומשרדיים(

 

בטיחות מכשירי חשמל ת"י 900 חלק 2 2
ביתיים ומכשירים דומים: 

דרישות מיוחדות לשואבי אבק 
ולמכשירי ניקוי שואבי מים

 כל המכשירים למעט: תקן בין- לאומי
א  מכשירים מסוג 0 ומסוג 

 ;01 
ב  מכשירים שבהם הסטייה 
בין ההספק המוצהר להספק 

הנמדד לפי התקן גדולה 
מ 15%

 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ת"י 900 חלק 3 2
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למגהצים חשמליים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ת"י 900 חלק 9 2
ומכשירים דומים: דרישות 
מיוחדות למכשירי צלייה, 
למכשירי קלייה ולמכשירי 

בישול מיטלטלים דומים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ק"ת התשע"א, עמ' 871   4
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ת"י 900 חלק 
2 12

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למשטחי חימום 
ומכשירים דומים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 13

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירי טיגון בשמן 
עמוק, למחבתות ולמכשירים 

דומים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 14

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירי מטבח

 כל המכשירים למעט: תקן בין–לאומי
א  מוצרים הבאים במגע עם 

מי שתיה ומחוברים לרשת 
 המים; 

ב  מכשירים מסוג 0 ומסוג 
;01 

ג  מכשירים בעלי מצב 
המתנה שאינם עומדים 

בתקנות מקורות אנרגיה 
)הספק חשמלי מרבי 

במצב המתנה למכשירים 
חשמליים ביתיים 

ומשרדיים(

 

ת"י 900 חלק 
2 15

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירים לחימום 
נוזלים

 כל המכשירים למעט: תקן בין–לאומי
א  מוצרים הבאים במגע עם 

מי שתיה ומחוברים לרשת 
 המים; 

ב  מכשירים מסוג 0 ומסוג 
 ;01 

ג  מכשירים בעלי מצב 
המתנה שאינם עומדים 

בתקנות מקורות אנרגיה 
)הספק חשמלי מרבי 

במצב המתנה למכשירים 
חשמליים ביתיים 

ומשרדיים(

 

ת"י 900 חלק 
2 16

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירים לסילוק 
פסולת מזון

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 17

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 
מיוחדות לשמיכות, כריות, 

פריטי לבוש ומכשירי חימום 
גמישים דומים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 23

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: מכשירי 

חשמל לטיפול בעור או בשיער

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01
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ת"י 900 חלק 
2 24

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירי קירור, 
למכשירי גלידה ולמכשירים 

לייצור קרח

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
 מכשירים מסוג 0 ומסוג 01                

ולמעט מכשירים שאינם 
מתאימים לדרישות תקנות 
מקורות אנרגיה )התייעלות 
אנרגטית ומידע על צריכת 

אנרגיה של מכשירי קירור(, 
התשס"ד-52004 )להלן - 

תקנות מקורות אנרגיה 
)התייעלות אנרגטית ומידע 

על צריכת אנרגיה של 
מכשירי קירור( על עדכוניהן

 

ת"י 900 חלק 
2 24

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירי קירור, 
למכשירי גלידה ולמכשירים 

לייצור קרח

כל המכשירים למעט תקן אמריקאי
 מכשירים מסוג 0 ומסוג 01                

ולמעט מכשירים שאינם 
מתאימים לדרישות תקנות 
מקורות אנרגיה )התייעלות 
אנרגטית ומידע על צריכת 

אנרגיה של מכשירי קירור(, 
על עדכוניהן

 

ת"י 900 חלק 
2 25

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, 
לרבות תנורי גלי-מיקרו 

משולבים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 28

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכונות תפירה

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 29

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למטעני סוללות

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 30

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 
מיוחדות לתנורים לחימום 

חדרים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 45

בטיחות מכשירי חשמל 
ביתיים ומכשירים דומים: 

דרישות מיוחדות לכלי עבודה 
מיטלטלים לחימום ומכשירים 

דומים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 52

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירים להיגיינת 
הפה

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ק"ת התשס"ד, עמ' 478   5
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ת"י 900 חלק 
2 55

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 
מיוחדות למכשירי חשמל 

לשימוש באקווריומים ובבריכות 
גינה

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 59

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות לקוטלי חרקים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 60

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות לאמבטי עיסוי )ג'קוזי( 
ולאמבטי מרפא )ספא(

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 66

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למחממים למיטות 
מים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 74

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למחממים מיטלטלים 
לחימום בטבילה

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 77

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 
מיוחדות למכסחות-דשא 

המופעלות מרשת החשמל 
והמבוקרות על ידי הולך-רגל

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 80

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למאווררים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 81

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 
מיוחדות למחממי רגליים 

ולשטיחוני חימום

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 82

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכונות שעשועים 
ולמכונות לשירות אישי

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 85

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למכשירי קיטור 
לגיהוץ בדים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 91

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים 
ביד, גוזמי דשא המובלים 

מאחור וגוזמים לקיצוי דשא

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01
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ת"י 900 חלק 
2 95

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למערכות הינע 
לדלתות מוסכים נעות אנכית 

לשימוש בבתי מגורים

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
2 97

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: דרישות 

מיוחדות למערכות הינע 
לתריסים , לסוככים, לווילונות 

ולציוד דומה

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

ת"י 900 חלק 
21 03

מכשירי חשמל ביתיים 
ומכשירים דומים: בטיחות 
- דרישות מיוחדות עבור 

מערכות הינע לשערים, לדלתות 
ולחלונות ודרישות מיוחדות 

למניעת סיכונים הנובעים 
מתנועתם

כל המכשירים למעט תקן בין–לאומי
מכשירים מסוג 0 ומסוג 01

 

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש ת"י 938 חלק 1 2
בבניינים: זכוכית רגילה עשויה 

סיליקט סודה ליים - הגדרות 
ותכונות פיזיקליות ומכניות 

כלליות

 איןתקן אירופי

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש ת"י 938 חלק 2 2
בבניינים: זכוכית רגילה עשויה 

סיליקט סודה ליים - זכוכית 
צפה

 איןתקן אירופי

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש ת"י 938 חלק 3 2
בבניינים: זכוכית רגילה עשויה 

סיליקט סודה ליים -זכוכית 
משוכה

 איןתקן אירופי

לוחות זכוכית שטוחה לשימוש ת"י 938 חלק 4 2
בבניינים: זכוכית רגילה עשויה 

סיליקט סודה ליים - מידות 
אספקה ומידות סופיות

 איןתקן אירופי

ת"י 1003 חלק 
1 1

שחרור עופרת וקדמיום מכלים 
הבאים במגע עם מזון: כלים 

קרמיים, כלים קרמיים-
זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית 

- שיטות בדיקה

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 1003 חלק 
1 2

שחרור עופרת וקדמיום מכלים 
הבאים במגע עם מזון: כלים 

קרמיים, כלים קרמיים-
זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית 

- גבולות מותרים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 1003 חלק 
3 2

שחרור עופרת וקדמיום מכלים 
הבאים במגע עם מזון: כלי 

זכוכית עמוקים - גבולות 
מותרים

איןתקן בין–לאומי
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ת"י 1038 חלק 
2 1

מפסק מגן משולב הפועל 
בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש 
ביתי ולשימושים דומים: חלות 

הדרישות הכלליות על מפסק 
שפעולתו אינה תלויה במתח 

הזינה

כל המפסקים למעט תקן בין–לאומי
 AC מפסקי מגן מטיפוס
בעלי רגישות של עד 30 

מיליאמפר ועד בכלל

 

מוצרי טיפול בילדים - עריסות ת"י 1048
נישאות ומעמדים לתינוקות - 

דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

התקני ריסון לילדים ברכב ת"י 1107
מנועי

רגולציה 
אירופית

נמצא באחריות אין
ואכיפה של משרד 

התחבורה )באישור 
של מעבדה 

מוסמכת בהתאם 
לתקנות התעבורה, 

התשכ"א-61961( 
)להלן - תקנות 

התעבורה(

התקני ריסון לילדים ברכב ת"י 1107
מנועי

נמצא באחריות איןתקן אמריקאי
ואכיפה של משרד 

התחבורה )באישור 
של מעבדה מוסמכת 

בהתאם לתקנות 
התעבורה(

ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה ת"י 1112 חלק 1
למנעלים

 איןתקן בין–לאומי

 איןתקן בין–לאומיציוד מגן אישי: מנעלי בטיחותת"י 1112 חלק 2

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול ת"י 1157
בהם - מוצצים לתינוקות 

ולילדים קטנים: דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

ביגוד מגן - דרישות לביגוד ת"י 1258 חלק 2
מגן כשקיימת סכנת היתפסות 

בחלקים נעים

 איןתקן אירופי

ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות ת"י 1258 חלק 4
גבוהה - שיטות בדיקה 

ודרישות

 איןתקן אירופי

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425   6
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ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות ת"י 1258 חלק 4
גבוהה - שיטות בדיקה 

ודרישות

 איןתקן אמריקאי

מזרקים ומחטים: מזרקים ת"י 1268 חלק 3
היפודרמיים סטריליים לשימוש 

חד-פעמי - מזרקים לשימוש 
ידני

 איןתקן בין–לאומי

מזרקים ומחטים: מזרקים ת"י 1268 חלק 4
היפודרמיים סטריליים לשימוש 

חד-פעמי - מזרקים לשימוש 
עם משאבות מזרק חשמליות

 איןתקן בין–לאומי

מזרקים סטריליים חד-ת"י 1268 חלק 5
פעמיים, עם מחט או בלא מחט, 

המיועדים לאינסולין

 איןתקן בין–לאומי

מזרקים ומחטים: מחטים ת"י 1268 חלק 6
היפודרמיות לשימוש חד-פעמי 

- קידוד צבע לזיהוי

 איןתקן בין–לאומי

מזרקים ומחטים: מחטים ת"י 1268 חלק 7
היפודרמיות סטריליות לשימוש 

חד-פעמי - דרישות ושיטות 
בדיקה

 איןתקן בין–לאומי

מוצרים לשימוש ולטיפול ת"י 1273
בילד - "הליכונים" לתינוקות: 

דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

כיסאות גלגלים: כיסאות ת"י 1279 חלק 1
מונעים ידנית

 איןתקן אמריקאי

כיסאות גלגלים: כיסאות ת"י 1279 חלק 1
מונעים ידנית

 איןתקן אירופי

כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות ת"י 1284 חלק 2
)חום או אש או שניהם(

 איןתקן אירופי

כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות ת"י 1284 חלק 2
)חום או אש או שניהם(

 איןתקן אמריקאי

כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים ת"י 1284 חלק 3
מכניים

 איןתקן אירופי

כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים ת"י 1284 חלק 3
מכניים

 איןתקן אמריקאי

כפפות מגן: כפפות נגד ת"י 1284 חלק 4
כימיקלים ומיקרואורגניזמים 

מסוכנים: מונחים ודרישות 
ביצועים בעבור סיכונים כימיים

 איןתקן אירופי

כפפות מגן: כפפות נגד ת"י 1284 חלק 4
כימיקלים ומיקרואורגניזמים 

מסוכנים: מונחים ודרישות 
ביצועים בעבור סיכונים כימיים

 איןתקן אמריקאי

לעניין מוצרים שלא באים תקן אירופיברז יחיד וסוללת ברזים לעירובת"י 1317
במגע עם מי שתייה
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אלקטרודות מצופות ת"י 1338
ואלקטרודות עשויות פלדות 
דלות סגסוגת לריתוך בקשת

 איןתקן בין–לאומי

אלקטרודות מצופות ת"י 1338
ואלקטרודות עשויות פלדות 
דלות סגסוגת לריתוך בקשת

 איןתקן אמריקאי

אלקטרודות מצופות לריתוך של ת"י 1339
פלדות בלתי מחלידות ופלדות 

עמידות בחום

 איןתקן אירופי

אלקטרודות מצופות לריתוך של ת"י 1339
פלדות בלתי מחלידות ופלדות 

עמידות בחום

 איןתקן אמריקאי

אלקטרודות מצופות לריתוך ת"י 1340
בקשת מתכת חשמלית של 

פלדות לא מסוגסגות

 איןתקן אמריקאי

אלקטרודות מצופות לריתוך ת"י 1340
בקשת מתכת חשמלית של 

פלדות לא מסוגסגות

 איןתקן אירופי

ברז ערבוב מכני בעל ידית ת"י 1347
הפעלה אחת

לעניין מוצרים שלא באים תקן אירופי
במגע עם מי שתייה

 

תנור הסקה ביתי המוסק בדלק ת"י 1368 חלק 3
מוצק: פליטת חומר חלקיקי

רגולציה 
אמריקאית

לעניין תנורים שמצויידים 
בהתקן בעירה קטליטי 

ולאלו שאינם מצויידים 
בהתקן בעירה קטליטי שערך 

תכולת החומר החלקיקי 
הנפלט מתאים לסעיף 18 

בת"י 1368 חלק 3

 

יריעות לאיטום גגות: יריעות ת"י 1430 חלק 1
)PVC( פוליוויניל כלורי

כל המוצרים למעט יריעות תקן אירופי
שאינן עומדות בתקן הגרמני 

DIN V 20000

 

יריעות לאיטום גגות: יריעות ת"י 1430 חלק 1
)PVC( פוליוויניל כלורי

 איןתקן אמריקאי

ת"י 1458 חלק 
1 1

פרופילי פלדה מבניים חלולים: 
פרופילים מעובדים בקר - 

דרישות לתנאי הספקה

 איןתקן אירופי

ת"י 1458 חלק 
1 2

פרופילי פלדה מבניים חלולים: 
פרופילים מעובדים בקר - 
דרישות לסבולות, למידות 

ולאופייני חתך

 איןתקן אירופי

ת"י 1458 חלק 
2 1

פרופילי פלדה מבניים חלולים: 
פרופילים מעובדים בחם - 

דרישות לתנאי הספקה

 איןתקן אירופי

ת"י 1458 חלק 
2 2

פרופילי פלדה מבניים חלולים: 
פרופילים מעובדים בחם - 
דרישות לסבולות, למידות 

ולאופייני חתך

 איןתקן אירופי
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מיתקני משחקים: דרישות ת"י 1498 חלק 1
בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

מיתקני משחקים: דרישות ת"י 1498 חלק 2
בטיחות נוספות ושיטות בדיקה 

נוספות לנדנדות תלויות

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

מיתקני משחקים: דרישות ת"י 1498 חלק 3
בטיחות נוספות ושיטות בדיקה 

נוספות למגלשות

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

מיתקני משחקים: דרישות ת"י 1498 חלק 4
בטיחות נוספות ושיטות בדיקה 

נוספות למסילות גלישה

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות 

יבוא שבקבוצה 1  
במסגרת בדיקת 

המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 
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מיתקני משחקים: דרישות ת"י 1498 חלק 5
בטיחות נוספות ושיטות בדיקה 

נוספות לסחרחרות

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

מיתקני משחקים: דרישות ת"י 1498 חלק 6
בטיחות נוספות ושיטות בדיקה 

נוספות לנדנדות מאזניים 
ולמיתקני נענוע

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

למעט מציתים בצורת כלי תקן בין–לאומימציתים: דרישות בטיחותת"י 1546
ירייה כמשמעותו בחוק כלי 
ירייה, התש"ט-71949 )להלן 

- חוק כלי ירייה(

 

למעט מציתים בצורת כלי תקן אמריקאימציתים: דרישות בטיחותת"י 1546
ירייה כמשמעותו בחוק כלי 

ירייה

 

מזרנים ומגיני ראש למיטות ת"י 1548
ולעגלות של תינוקות ופעוטות, 

ולחפצים ביתיים דומים

 איןתקן בריטי

מגלשות מים: דרישות בטיחות ת"י 1605 חלק 1
ושיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

מגלשות מים: דרישות בטיחות ת"י 1605 חלק 1
ושיטות בדיקה

 איןתקן אמריקאי

 איןתקן אירופיקסדות מגן לרוכבי אופנייםת"י 1613

רגולציה קסדות מגן לרוכבי אופנייםת"י 1613
אמריקאית

 אין

 איןתקן בין–לאומיפלדה לדריכת בטון - גדיליםת"י 1735 חלק 4

ס"ח התש"ט, עמ' 143   7
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שיטות ייחוס לבדיקה של ת"י 1811
שחרור ניקל מכל מכללי 

העגילים המוחדרים לנקבים 
שנעשו בגוף האדם )פירסינג( 

ומפריטים המיועדים לבוא 
במגע ישיר וממושך עם העור

 איןתקן אירופי

שיטות ייחוס לבדיקה של ת"י 1811
שחרור ניקל מכל מכללי 

העגילים המוחדרים לנקבים 
שנעשו בגוף האדם )פירסינג( 

ומפריטים המיועדים לבוא 
במגע ישיר וממושך עם העור

 איןתקן אמריקאי

דרישות בטיחות למוצרי ת"י 1836
השחזה מלוכדים

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

סולמות: מונחים, טיפוסים, ת"י 1847 חלק 1
מידות פונקציונליות

 איןתקן אירופי

סולמות: דרישות, בדיקות ת"י 1847 חלק 2
וסימון

 איןתקן אירופי

 איןתקן אירופיסולמות: סולמות מפרקייםת"י 1847 חלק 4

ת"י 1847 חלק 
6 1

 איןתקן אירופיסולמות: סולמות טלסקופיים

מוצרים לטיפול בילדים - ת"י 1888 חלק 1
עגלות ילדים: עגלות בעלות 
מרכב ישיבה ועגלות בעלות 

מרכב שכיבה

 איןתקן אירופי

מוצרים לטיפול בילדים - ת"י 1888 חלק 2
עגלות ילדים: עגלות בעלות 

מרכב ישיבה לילדים שמשקלם 
גדול מ-15 ק"ג ועד 22 ק"ג

 איןתקן אירופי

משקפי שמש ומשקפיים ת"י 1898
אופנתיים: דרישות 

תקן אוסטרלי/ניו 
זילנדי

 אין

חומרים ותערובות מסוכנים: ת"י 2302 חלק 1
סיווג, תיווי, סימון ואריזה

רגולציה 
אירופית

 אין
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דבקים לאריחים: הגדרות ת"י 4004 חלק 1
ודרישות

למעט המוצרים המורכבים תקן אירופי
מחומרים שפולטים חומרים 

מסוכנים בשיעור גבוה 
מהמותר בתקנים, חוקים 

ובתקנות ישראליים

 

ריהוט - מיטות קומתיים ת"י 4007 חלק 1
ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: 
דרישות בטיחות, חוזק וקיימות

 איןתקן אירופי

ת"י 4141 חלק 
12

ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד 
להגנת העיניים והפנים בעת 

ריתוך ותהליכים נלווים

 איןתקן אירופי

ת"י 4141 חלק 
12

ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד 
להגנת העיניים והפנים בעת 

ריתוך ותהליכים נלווים

 איןתקן אמריקאי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 1
לאופניים

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 2
לאופניים - דרישות לאופניים 
לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים 

לבגירים צעירים, אופני הרים 
ואופני מרוץ

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 3
לאופניים - שיטות בדיקה 

מקובלות

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 4
לאופניים - שיטות בדיקה 

לבלימה

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 5
לאופניים - שיטות בדיקה 

להיגוי

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 6
לאופניים - שיטות בדיקה 

לשלדה ולמזלג

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 7
לאופניים - שיטות בדיקה 

לגלגלים ולחישוקים

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 8
לאופניים - שיטות בדיקה 
לדוושות ולמערכת ההינע

 איןתקן בין–לאומי

אופניים: דרישות בטיחות ת"י 4210 חלק 9
לאופניים - שיטות בדיקה 

לאוכף ולעמוד המושב

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 4402 חלק 
1 1

פרופילי אלומיניום לשימושים 
ארכיטקטונים: פרופילים 

משוחלים מדויקים מסגסוגות 
6060 ו-6063 - דרישות כלליות

 איןתקן אירופי
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מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5111 חלק 1
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליפרופילן: כללי

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 1,4,5( 1,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5111 חלק 2
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליפרופילן: צינורות

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 1,4,5( 1,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5111 חלק 3
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליפרופילן: אבזרים

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 1,4,5( 1,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5111 חלק 5
מים חמים וקרים, בתוך 

בניינים - פוליפרופילן: התאמת 
המערכת לייעודה

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 1,4,5( 1,4,5 יישום

 

חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק ת"י 5113
הבאים במגע עם מזון ומשקאות

רגולציה 
אירופית

 אין

חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק ת"י 5113
הבאים במגע עם מזון ומשקאות

רגולציה 
אמריקאית

 אין

יחידות החתלה: יחידות החתלה ת"י 5115 חלק 1
לשימוש ביתי - דרישות 

בטיחות

 איןתקן אירופי

יחידות החתלה: יחידות החתלה ת"י 5115 חלק 2
לשימוש ביתי - שיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

יחידות החתלה: יחידות החתלה ת"י 5115 חלק 3
לשימוש ציבורי - דרישות 

בטיחות ושיטות בדיקה

 איןתקן אמריקאי

חומרים להצתת פחמים או ת"י 5201
עץ, לשימוש במכשירי צלייה 

וקלייה )"מנגל", "ברביקיו", 
"גריל"( - דרישות בטיחות 

ושיטות בדיקה

 איןתקן אירופי
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מיתקני משחקים מתנפחים - ת"י 5378
דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

למעט דרישות תחזוקה תקן אירופי
ובדיקות תקופתיות

לא ניתן לייבא את 
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
2, כהגדרתה בצו 

היבוא והיצוא 
)קבוצות יבוא(, 

התשפ"ב-2022  
במסגרת בדיקת 

המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

עמידות בהידלקות של מזרנים, ת"י 5418
רפידות מזרנים, בסיסי מיטות 

מרופדים ובסיסי מיטות שאינם 
מרופדים

למעט מזרונים שמכילים תקן בריטי
מעכבי בעירה האסורים לפי 

אמנת שטוקהולם

 

עמידות בהידלקות של מזרנים, ת"י 5418
רפידות מזרנים, בסיסי מיטות 

מרופדים ובסיסי מיטות שאינם 
מרופדים

רגולציה 
אמריקאית

למעט מזרונים שמכילים 
מעכבי בעירה האסורים לפי 

אמנת שטוקהולם

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5433 חלק 1
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליאתילן מצולב: כללי

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5433 חלק 2
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליאתילן מצולב: צינורות

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5433 חלק 3
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליאתילן מצולב: אבזרים

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5433 חלק 5
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליאתילן מצולב: התאמת 
המערכת לייעודה

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5434 חלק 1
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליבוטילן: כללי

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום
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מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5434 חלק 2
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליבוטילן: צינורות

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5434 חלק 3
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליבוטילן: אבזרים

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני ת"י 5434 חלק 5
מים חמים וקרים, בתוך בניינים 

- פוליבוטילן: התאמת המערכת 
לייעודה

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 1
המיועדים לשתייה: חומצה 

הידרוכלורית

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(, 

התשע"ג-82013 
)להלן - תקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(( 

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 2
המיועדים לשתייה: כלור

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 3
המיועדים לשתייה: נתרן תת–

כלוריטי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ק"ת התשע"ג, עמ' 1394   8
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כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 3
המיועדים לשתייה: נתרן תת–

כלוריטי

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 4
המיועדים לשתייה: חומצה 

פלואורוסיליצית )חומצה 
הקסא-פלואורוסיליצית(

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 5
המיועדים לשתייה: תמיסת 

אמוניה

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 5
המיועדים לשתייה: תמיסת 

אמוניה

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 6
המיועדים לשתייה: נתרן 

הידרוקסידי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 7
המיועדים לשתייה: סידן תת–

כלוריטי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(
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כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 7
המיועדים לשתייה: סידן תת–

כלוריטי

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 8
המיועדים לשתייה: נתרן 

כלוריטי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 9
המיועדים לשתייה: אלומיניום 

גופרתי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה( 

כימיקלים לטיפול במים ת"י 5438 חלק 9
המיועדים לשתייה: אלומיניום 

גופרתי

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
10

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: חומצה 

גופרתית

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
11

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: ברזל תלת–

כלורי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(
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ת"י 5438 חלק 
11

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: ברזל תלת–

כלורי

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
12

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: סידן פחמתי 

)קלציום קרבונט(

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
13

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: פחם פעיל 

גרגירי בתולי

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
13

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: פחם פעיל 

גרגירי בתולי

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
14

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: 

פוליאקריל-אמידים קטיוניים

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
14

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: 

פוליאקריל-אמידים קטיוניים

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(
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ת"י 5438 חלק 
15

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: 

פוליאקריל-אמידים אניונים 
ולא-יוניים

אינו טעון אישור איןתקן אירופי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

ת"י 5438 חלק 
15

כימיקלים לטיפול במים 
המיועדים לשתייה: 

פוליאקריל-אמידים אניונים 
ולא-יוניים

אינו טעון אישור איןתקן אמריקאי
במסגרת היבוא  

המוצר נדרש 
בעמידה בתקנות 

בריאות העם 
)איכותם התברואית 

של מי שתייה 
ומיתקני מי שתייה(

אוורור בניינים - מובלים ת"י 5678
- מידות ודרישות מכניות 

למובלים גמישים

למעט מוצרים שהמוליכות תקן אירופי
התרמית שלהם גדולה 

מהמוצהר על ידי היצרן 
וסיווג תגובתם בשריפה קטן 

מהמוצהר על ידי היצרן

 

אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות ת"י 5694
- דרישות ושיטות בדיקה

לעניין המוצרים שבמידות תקן אירופי
הקבועות כפי שפורטו 

בתקן הישראלי ושעומדים 
 EN בדרישות של התקן

274-2

 

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול ת"י 5817 חלק 1
בהם - אבזרי שתייה: כללי 

ודרישות ושיטות בדיקה מכניות

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול ת"י 5817 חלק 2
בהם - אבזרי שתייה: דרישות 

ושיטות בדיקה כימיות

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 
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 איןתקן אירופישרפרפי שלביםת"י 5840

בטיחות תכשיטים: תכשיטים ת"י 6558 חלק 1
לילדים - דרישות בטיחות

 איןתקן אמריקאי

אופניים - דרישות בטיחות ת"י 8098
לאופניים לילדים קטנים

 איןתקן בין–לאומי

אבזרי צנרת מתוברגים עשויים ת"י 10242
יצקת ברזל חשילה 

כל המוצרים למעט אבזרים תקן אירופי
הבאים במגע עם מי שתייה

 

צינורות מפלדה לא מסוגסגת ת"י 10255
המתאימים לריתוך ולתבריג - 

תנאי אספקה טכניים

כל המוצרים למעט אבזרים תקן אירופי
הבאים במגע עם מי שתייה

 

ת"י 12227 
חלק 1

לולים לשימוש ביתי: דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

ת"י 12402 
חלק 1

התקני ציפה אישיים: אפודות 
הצלה לאוניות המפליגות בים 

- דרישות בטיחות

אינו טעון אישור איןמסמך בין–לאומי
במסגרת היבוא

אבזרים לטיפול בילדים - ת"י 12586
מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות 

ושיטות בדיקה

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

ת"י 13209 
חלק 1

אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי 

גב בעלי מסגרת

 איןתקן אירופי

ת"י 13209 
חלק 1

אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי 

גב בעלי מסגרת

 איןתקן אמריקאי

ת"י 13209 
חלק 2

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות 

בטיחות ושיטות בדיקה: 
מנשאים רכים

 איןתקן אירופי

ת"י 13209 
חלק 2

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות 

בטיחות ושיטות בדיקה: 
מנשאים רכים

 איןתקן אמריקאי

ת"י 13209 
חלק 3

אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי 

כריכות

 איןתקן אירופי
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ת"י 13209 
חלק 3

אבזרים לשימוש ילדים ולטיפול 
בהם - מנשאי תינוק - דרישות 
בטיחות ושיטות בדיקה: מנשאי 

כריכות

 איןתקן אמריקאי

מוצרים לשימוש של ילדים ת"י 14036
ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה 

לתינוקות - דרישות בטיחות 
ושיטות בדיקה

 איןתקן אירופי

ת"י 14079 
חלק 1

ציוד רפואי בלא חומר פעיל 
- דרישות ביצועים ושיטות 

בדיקה: גזה סופגת עשויה 
כותנה וגזה סופגת עשויה 

כותנה וזהורית

 איןתקן אירופי

ת"י 14079 
חלק 1

ציוד רפואי בלא חומר פעיל 
- דרישות ביצועים ושיטות 

בדיקה: גזה סופגת עשויה 
כותנה וגזה סופגת עשויה 

כותנה וזהורית

 איןתקן אמריקאי

מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ת"י 14304
ולמיתקני תעשייה - מוצרים 

אלסטומריים גמישים מוקצפים 
)FEF( המיוצרים במפעל - 

מפרט דרישות

 איןתקן אירופי

מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול ת"י 14372
בהם - סכין, כף ומזלג )סכו"ם( 

ואבזרי האכלה: דרישות 
בטיחות ובדיקות

לא ניתן לייבא את איןתקן אירופי
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

אופטיקה אופתלמית - עדשות ת"י 14889
משקפיים: דרישות בסיסיות 

לעדשות מוגמרות לא-חתוכות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 14988 
חלק 1

כיסאות גבוהים לילדים: 
דרישות בטיחות

 איןתקן אירופי

אופניים: אופניים עם מנוע ת"י 15194
עזר חשמלי - דרישות בטיחות 

ושיטות בדיקה

נמצא באחריות איןתקן אירופי
ואכיפה של משרד 

התחבורה )באישור 
של מעבדה מוסמכת 

בהתאם לתקנות 
התעבורה(
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אופטיקה אופתלמית - שיטת ת"י 16128
ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל 

ממסגרות של משקפי ראייה 
וממשקפי שמש

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 21003 
חלק 1

מערכות צנרת רב-שכבתית 
למיתקני מים חמים וקרים, 

בתוך בניינים: כללי

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

ת"י 21003 
חלק 2

מערכות צנרת רב-שכבתית 
למיתקני מים חמים וקרים, 

בתוך בניינים: צינורות

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

ת"י 21003 
חלק 3

מערכות צנרת רב שכבתית 
למיתקני מים חמים וקרים, 

בתוך בניינים: אבזרים

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

ת"י 21003 
חלק 5

מערכות צנרת רב-שכבתית 
למיתקני מים חמים וקרים, 

בתוך בניינים: התאמת המערכת 
לייעודה

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה( שהינן מקבוצת 

)CLASS 2,4,5( 2,4,5 יישום

 

כבלים שטוחים גמישים בעלי ת"י 50214
מעטה פוליוויניל כלורי

 איןתקן אירופי

ת"י 50588 
חלק 1

שנאים להספק בינוני בתדר 50 
הרץ עבור ציוד במתח שאינו 

גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות

 איןתקן אירופי

ת"י 60034 
חלק 1

מכונות חשמל מסתובבות: דירוג 
וביצועים 

לעניין מנועים שחל תקן בין–לאומי
עליהם ת"י 60034 חלק 30 
ושנצילותם אינה פחותה 

מדרגה IE3 כמפורט בטבלה 
 IEC /30 7 בת"י 60034 חלק

60034-30

 

ת"י 60095 
חלק 1

מצברי התנעה מטיפוס עופרת-
חומצה: דרישות כלליות 

ושיטות בדיקה

 איןתקן בין–לאומי

 איןתקן בין–לאומימדלקי להט לנורות פלואורניותת"י 60155

נורות אדי כספית בלחץ גבוה - ת"י 60188
דרישות ביצועים

 איןתקן בין–לאומי

נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - ת"י 60192
דרישות ביצועים

 איןתקן בין–לאומי

בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס ת"י 60238
אדיסון

כל המוצרים למעט בתי תקן בין–לאומי
E3 נורה בעלי תבריג
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ת"י 60269 
חלק 3

נתיכים למתח נמוך: דרישות 
מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי 
אנשים שאינם מיומנים )נתיכים 
המיועדים בעיקר לשימוש ביתי 

ולשימושים דומים( - דוגמות 
למערכות תקניות של נתיכים 

F עד A

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60320 
חלק 1

מערכות חיבור למכשירי חשמל 
לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים: דרישות כלליות

 איןתקן בין–לאומי

בתי נורה לנורות שפופרת ת"י 60400
פלואורניות ובתי מדלק

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60432 
חלק 1

נורות להט - דרישות בטיחות: 
נורות להט מטונגסטן לשימוש 
ביתי ולמטרות תאורה כלליות 

דומות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60432 
חלק 2

נורות להט - דרישות בטיחות: 
נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש 

ביתי ולמטרות תאורה כלליות 
דומות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60601 
חלק 1

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות כלליות לבטיחות 

בסיסית ולביצועים חיוניים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60601 חלק 
2 1

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות מיוחדות לבטיחות 

בסיסית ולביצועים חיוניים של 
מאיצי אלקטרונים בתחום מ- 

MeV 50 ועד MeV 1

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60601 חלק 
2 2

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות מיוחדות לבטיחות 

בסיסית ולביצועים חיוניים של 
ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה 

ושל אבזרים לניתוח הפועלים 
בתדר גבוה

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60601 חלק 
2 3

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות מיוחדות לבטיחות 

בסיסית ולביצועים חיוניים של 
ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60601 חלק 
2 4

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות מיוחדות לבטיחות 
בסיסית ולביצועים חיוניים 

של מפעמים )דפיברילטורים( 
לבביים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60601 חלק 
2 5

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות מיוחדות לבטיחות 

בסיסית ולביצועים חיוניים של 
ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים 

על-קוליים

 איןתקן בין–לאומי
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ת"י 60601 חלק 
2 6

ציוד חשמלי לשימוש רפואי: 
דרישות מיוחדות לבטיחות 

בסיסית ולביצועים חיוניים של 
ציוד רפואי הפועל בגלי-מיקרו

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60730 חלק 
2 7

אמצעי בקרה חשמליים 
אוטומטיים: דרישות מיוחדות 

לקוצבי זמן ולמתגי זמן

לעניין אמצעי בקרה תקן בין–לאומי
המצויד במפסק העומד 

בדרישות ת"י 33

 

ת"י 60745 חלק 
2 1

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למקדחות 
ולמקדחות-הולם

לעניין כלים העומדים תקן בין–לאומי
 ,E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים, בשימוש 
תקין, רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם אחד 
 מאלה: 

א  כלי עבודה מוחזקים ביד 
III או מסוג II מסוג 

ב  מקדחות לעבודה עם מים 
 שהן אחת מאלה: 

 III 1  מסוג

2  מסוג II ובעלות דרגת 
 IPX3 הגנה מפני מים

 IEC לפחות בהתאם לתקן
  60529 

3  מסוג II ומוזנות 
באמצעות שנאי מבדל 

 II מסוג

 

ת"י 60745 חלק 
2 3

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למשחזות, 
למלטשות ולמשחקות דסקה

לעניין כלים העומדים תקן בין–לאומי
 ,E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים, בשימוש 
תקין, רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם אחד 
 מאלה: 

א  כלי עבודה מוחזקים ביד 
III או מסוג II מסוג 

ב  משחזות, מלטשות, 
משחקות דסקה לעבודה עם 

 מים, שהן אחד מאלה: 
III 1  מסוג

2  מסוג II ובעלות דרגת 
 IPX3 הגנה מפני מים

 IEC לפחות בהתאם לתקן
  60529 

3  מסוג II ומוזנות 
באמצעות שנאי מבדל 

 II מסוג
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ת"י 60745 חלק 
2 3

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למשחזות, 
למלטשות ולמשחקות דסקה

לעניין כלים העומדים תקן אמריקאי
 ,E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים, בשימוש 
תקין, רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם אחד 
 מאלה: 

א  כלי עבודה מוחזקים ביד 
III או מסוג II מסוג 

ב  משחזות, מלטשות, 
משחקות דסקה לעבודה עם 

 מים, שהן אחד מאלה: 
III 1  מסוג

2  מסוג II ובעלות דרגת 
 IPX3 הגנה מפני מים

 IEC לפחות בהתאם לתקן
 60529 

3  מסוג II ומוזנות 
באמצעות שנאי מבדל 

 II מסוג

 

ת"י 60745 חלק 
2 12

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למרטטות 
בטון

לעניין כלים העומדים תקן בין–לאומי
 ,E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים בשימוש 
תקין רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם אחד 
מאלה: 

כלי עבודה המוחזקים ביד 
מסוג II או III, או - 

מרטטות בטון לעבודה עם 
מים שהן:

מסוג III, או -

מסוג II ובעלות דרגת הגנה 
מפני מים IPX3 לפחות 

 ,IEC 60529 בהתאם לתקן
או -

מסוג II ומוזנות באמצעות 
שנאי מבדל מסוג II, או - 

מסוג I שמסת המנוע שלה 
גדולה מ- 18 ק"ג 

 

ת"י 60745 חלק 
2 13

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למסורי 
שרשרת

לעניין כלים העומדים תקן בין–לאומי
 ,E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים, בשימוש 
תקין, רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם כלי 
עבודה המוחזקים ביד מסוג 

III או מסוג II
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ת"י 60745 חלק 
2 13

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 

דרישות מיוחדות למסורי 
שרשרת

לעניין כלים העומדים תקן אמריקאי
 E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים בשימוש 
תקין רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם כלי 
עבודה המוחזקים ביד מסוג 

III או מסוג II

 

ת"י 60745 חלק 
2 15

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: 
דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים 

)גדר חיה(

לעניין כלים העומדים תקן בין–לאומי
 ,E לפחות בדרגת בידוד

שאינם פולטים, בשימוש 
תקין, רעש גבוה מהמוצהר 

על ידי היצרן והם כלי 
עבודה המוחזקים ביד מסוג 

III או מסוג II

 

ת"י 60898 
חלק 1

אבזרים חשמליים - מפסקי 
מעגל להגנה מפני זרם-יתר 

למיתקנים ביתיים ולמיתקנים 
דומים: מפסקים אוטומטיים 

זעירים )מא"ז( לפעולה בזרם 
חילופים

לעניין מפסקים שהערך תקן בין–לאומי
הנקוב לזרם-קצר של 

המפסק לא יפחת מ-3000 
אמפר והזרם בחיבורים בלא 
בורג אינו עולה על 16 אמפר

 

ת"י 60898 
חלק 2

אבזרים חשמליים - מפסקי 
מעגל להגנה מפני זרם-יתר 

למיתקנים ביתיים ולמיתקנים 
דומים: מפסקים אוטומטיים 

זעירים )מא"ז( לפעולה בזרם 
חילופים ובזרם ישר

לעניין מפסקים שהערך תקן בין–לאומי
הנקוב לזרם-קצר של 

המפסק לא יפחת מ-3000 
אמפר והזרם בחיבורים בלא 
בורג אינו עולה על 16 אמפר

 

אבזרי עזר לנורות - נטלים ת"י 60923
לנורות פריקה )למעט נורות 

שפופרת פלואורניות( - דרישות 
ביצועים

 איןתקן בין–לאומי

נורות פלואורניות בעלות נטל ת"י 60968
עצמי לשימושי תאורה כלליים 

- דרישות בטיחות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60974 
חלק 1

ציוד ריתוך בקשת חשמלית: 
ספקי כוח לריתוך

אינו טעון אישור איןתקן בין–לאומי
במסגרת היבוא

ת"י 60974 
חלק 6

ציוד ריתוך בקשת חשמלית: 
ציוד לעבודות מוגבלות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60998 
חלק 1

התקני חיבור למעגלי מתח 
נמוך לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים: דרישות כלליות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60998 חלק 
2 1

התקני חיבור למעגלי מתח 
נמוך לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים: דרישות מיוחדות 
להתקני חיבור נפרדים עם 

יחידות הידוק מתוברגות

 איןתקן בין–לאומי
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ת"י 60998 חלק 
2 2

התקני חיבור למעגלי מתח 
נמוך לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים: דרישות מיוחדות 
להתקני חיבור נפרדים עם 

יחידות הידוק לא מתוברגות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60998 חלק 
2 3

התקני חיבור למעגלי מתח 
נמוך לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים: דרישות מיוחדות 
להתקני חיבור נפרדים עם 

יחידות הידוק חודרות בידוד

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 60999 
חלק 1

התקני חיבור - מוליכי חשמל 
עשויים נחושת - דרישות 

בטיחות ליחידות הידוק 
מתוברגות ולא מתוברגות: 
דרישות כלליות ודרישות 
מיוחדות ליחידות הידוק 

המיועדות למוליכים ששטח 
החתך שלהם מ-2 0 ממ"ר עד 

35 ממ"ר )ועד בכלל(

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61008 
חלק 1

מפסקי מגן הפועלים בזרם 
שיורי )זרם דלף( בלא שילוב 

הגנה מפני זרם יתר, המיועדים 
לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים: דרישות כלליות

כל המוצרים למעט תקן בין–לאומי
 AC מפסקי מגן מטיפוס
בעלי רגישות של עד 30 

מיליאמפר ועד בכלל 

 

ת"י 61009 
חלק 1

מפסקי מגן הפועלים בזרם 
שיורי )זרם דלף( בשילוב הגנה 

מפני זרם-יתר )מפסקי מגן 
משולבים(, המיועדים לשימוש 

ביתי ולשימושים דומים: 
דרישות כלליות

כל המוצרים למעט תקן בין–לאומי
 AC מפסקי מגן מטיפוס
בעלי רגישות של עד 30 

מיליאמפר ועד בכלל 

 

ת"י 61084 
חלק 1

מערכות תיעול להעברת כבלים 
ומערכות השחלה להעברת 
כבלים עבור מיתקני חשמל: 

דרישות כלליות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61084 חלק 
2 1

מערכות תיעול להעברת כבלים 
ומערכות השחלה להעברת 
כבלים עבור מיתקני חשמל: 
דרישות מיוחדות למערכות 

תיעול להעברת כבלים 
ומערכות השחלה להעברת 
כבלים עבור מיתקני חשמל, 

המיועדות להרכבה על קירות 
ועל תקרות

 איןתקן בין–לאומי

מגעונים אלקטרומכניים ת"י 61095
לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים

 איןתקן בין–לאומי
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תופי כבלים לשימוש ביתי ת"י 61242
ולשימושים דומים

לעניין תופי כבל שבהם כבל תקן בין–לאומי
בעל שטח חתך של לפחות 

5 1 ממ"ר

לא ניתן לייבא את 
המוצרים על בסיס 

הצהרה אלא לפי 
משטר בדיקות יבוא 

שבקבוצה מספר 
1  במסגרת בדיקת 
המוצרים יתאפשר 
ליבואן לבדוק את 

המוצרים לפי התקן 
הבין–לאומי העדכני, 

אשר אומץ בתקן 
הישראלי 

ת"י 61347 
חלק 1

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות כלליות ודרישות 

בטיחות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61347 חלק 
2 1

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות להתקני 

הדלקה )למעט מדלקי להט(

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61347 חלק 
2 2

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לממירים 

אלקטרוניים מורידי מתח 
לנורות להט המוזנים בזרם ישר 

או בזרם חילופים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61347 חלק 
2 3

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לאבזרי 

הפעלה ובקרה אלקטרוניים 
המוזנים בזרם חילופים או/וגם 

בזרם ישר והמיועדים לנורות 
פלואורניות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61347 חלק 
2 7

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לאבזרי 

הפעלה ובקרה אלקטרוניים 
המוזנים ממצברים והמיועדים 

לתאורת חירום )עצמאיים(

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61347 חלק 
2 9

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: 
דרישות מיוחדות לאבזרי 

הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים 
המיועדים לנורות פריקה )למעט 

נורות פלואורניות(

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61386 חלק 
21

מערכות מובלים לניהול כבלים: 
דרישות מיוחדות - מערכות 

מובלים קשיחים

כל מערכות המובלים למעט תקן בין–לאומי
אלו שמדרגה 1 או 2

 

ת"י 61386 חלק 
22

מערכות מובלים לניהול כבלים: 
דרישות מיוחדות - מערכות 

מובלים כפיפים

כל מערכות המובלים למעט תקן בין–לאומי
מובלים כפיפים בעלי דופן 

מלאה מדרגה 1 או 2

 

ת"י 61386 חלק 
24

מערכות מובלי פלסטיק למיתקני 
חשמל ותקשורת: הטמנה תת-

קרקעית

 איןתקן בין–לאומי
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ת"י 61558 
חלק 1

בטיחות של שנאי הספק, ספקי 
כוח, מגובים ומוצרים דומים: 

דרישות כלליות ובדיקות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61558 חלק 
2 4

בטיחות של שנאים, מגובים, 
ספקי כוח ומוצרים דומים 

למתחי הספקה עד 1100 וולט: 
דרישות ובדיקות מיוחדות 

לשנאים מבדדים ולספקי כוח 
הכוללים שנאים מבדדים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61558 חלק 
2 5

בטיחות של שנאים, מגובים, 
ספקי כוח ושילוביהם: דרישות 

ובדיקות מיוחדות לשנאים 
עבור מכונות גילוח ולספקי כוח 

המשולבים במכונות גילוח

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61558 חלק 
2 6

בטיחות של שנאים, מגובים, 
ספקי כוח ומוצרים דומים 

למתחי הספקה עד 1100 וולט: 
דרישות ובדיקות מיוחדות 

לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי 
כוח הכוללים שנאי בטיחות 

מבדדים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 61558 חלק 
2 7

בטיחות של שנאי הספק, ספקי 
כוח, מגובים ומוצרים דומים: 

דרישות מיוחדות ובדיקות 
לשנאים וספקי כוח לצעצועים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 62040 
חלק 1

 :)UPS( מערכות אל-פסק
דרישות כלליות ודרישות 

בטיחות

לעניין מערכות אל-איןתקן בין–לאומי
פסק מעל 4 קו"א - 
אינן טעונות אישור 

במסגרת היבוא

ת"י 62040 
חלק 1

 :)UPS( מערכות אל-פסק
דרישות כלליות ודרישות 

בטיחות

לעניין מערכות אל-איןתקן אמריקאי
פסק מעל 4 קו"א - 
אינן טעונות אישור 

במסגרת היבוא

ת"י 62133 
חלק 1

תאים וסוללות נטענים 
המכילים אלקליין או 

אלקטרוליטים לא-חומציים 
אחרים - דרישות בטיחות עבור 

תאים נטענים ניידים ואטומים 
ועבור סוללות העשויות מהם, 

לשימוש ביישומים ניידים: 
מערכות ניקל

איןתקן בין–לאומי

ת"י 62133 
חלק 2

תאים וסוללות נטענים 
המכילים אלקליין או 

אלקטרוליטים לא-חומציים 
אחרים - דרישות בטיחות עבור 

תאים נטענים ניידים ואטומים 
ועבור סוללות העשויות מהם, 

לשימוש ביישומים ניידים: 
מערכות ליתיום

איןתקן בין–לאומי
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ת"י 62368 
חלק 1

ציוד שמע/חוזי, ציוד 
טכנולוגיות המידע וציוד 
תקשורת: דרישות בטיחות

כל המכשירים למעט אלו תקן בין–לאומי
שאינם עומדים בדרישות 

תקנות מקורות אנרגיה 
)הספק חשמלי מרבי 

במצב המתנה למכשירים 
חשמליים ביתיים 

ומשרדיים(  

לעניין ספקי כוח 
לציוד טכנולוגיות 
המידע, שהספקם 

מעל 3,000 וואט - 
אינו טעון אישור 

במסגרת היבוא

ת"י 62552 
חלק 1

מכשירי קירור ביתיים - 
אופיינים ושיטות בדיקה: 

דרישות כלליות

לעניין מכשירי קירור תקן בין–לאומי
המתאימים לסוג אקלים 

"T" - טרופי

 

ת"י 62552 
חלק 2

מכשירי קירור ביתיים - 
אופיינים ושיטות בדיקה: 

דרישות ביצועים

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 62552 
חלק 3

מכשירי קירור ביתיים - 
אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת 

אנרגייה ונפח

 איןתקן בין–לאומי

נורות דיודה פולטת אור )LED( ת"י 62560
במתח גדול מ-50 וולט, בעלות 

נטל עצמי, לשימושי תאורה 
כלליים - דרישות בטיחות

 איןתקן בין–לאומי

נורות דיודה פולטת אור )LED( ת"י 62776
בעלות שתי כיפות שנתכנו 
להחלפת נורות פלואורניות 

לינאריות - דרישות בטיחות

 איןתקן בין–לאומי

ת"י 62841 
חלק 1

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
כלליות

לעניין כלים לעבודה מסוג תקן בין–לאומי
 II או מסוג III, או

לעניין כלים לעבודה עם 
 מים שהם: 

 1  מסוג III או 
2  מסוג II ובעלי דרגת הגנה 

מפני מים IPX3 לפחות 
 בהתאם לתקן IEC 60529 או 

3  מסוג II ומוזנים 
באמצעות שנאי מבדל 

 II מסוג

 

ת"י 62841 
חלק 1

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
כלליות

לעניין כלי עבודה תקן אמריקאי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג 
ולעניין כלים לעבודה עם 

 מים שהן: 
 1  מסוג III או 

2  מסוג II ובעלות דרגת 
 IPX3 הגנה מפני מים

 IEC לפחות בהתאם לתקן
 60529 או 

3  מסוג II ומוזנות 
באמצעות שנאי מבדל 

 II מסוג
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ת"י 62841 חלק 
2 2

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למברגים ולמפתחות-

הולם המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 2

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למברגים ולמפתחות-

הולם המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן אמריקאי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 4

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למשחקות ומלטשות 

)למעט מטיפוס דיסקה( 
המוחזקות ביד

לעניין כלי עבודה מסוג II תקן בין–לאומי
III או מסוג 

ולעניין משחקות ומלטשות 
 לעבודה עם מים שהן: 

 1  מסוג III או 
2  מסוג II ובעלי דרגת הגנה 

מפני מים IPX3 לפחות 
 בהתאם לתקן IEC 60529 או 

3  מסוג II ומוזנים 
באמצעות שנאי מבדל 

 II מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 5

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למסורים עגולים 

המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 5

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למסורים עגולים 

המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן אמריקאי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 8

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למספריים ולמקבים 

המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 9

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למברזים ולמחרוקות 

המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג
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מסלול אימוץשם התקןמס' תקן
התנאים ליבוא תחת מסלול 

הערותתקינה זרה

ת"י 62841 חלק 
2 11

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למסורי הלוך ושוב 

המוחזקים ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 14

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות למקצעות המוחזקות 

ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 62841 חלק 
2 17

כלי עבודה חשמליים מופעלי-
מנוע - כלים המוחזקים ביד, 
כלים ניידים ומכונות לדשא 

ולגינה - בטיחות: דרישות 
מיוחדות לכרסומות המוחזקות 

ביד

לעניין כלי עבודה תקן בין–לאומי
המוחזקים ביד מסוג II או 

III מסוג

 

ת"י 71452 
חלק 1

מערכת צנרת פלסטיק 
להספקת מים, לתיעול ולביוב 

)תת–קרקעיים ועל קרקעיים( 
בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח 

)PVC-U(: כללי

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה(

 

ת"י 71452 
חלק 2

מערכת צנרת פלסטיק 
להספקת מים, לתיעול ולביוב 

)תת–קרקעיים ועל קרקעיים( 
בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח 

)PVC-U(: צינורות

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה(

 

ת"י 71452 
חלק 3

מערכת צנרת פלסטיק 
להספקת מים, לתיעול ולביוב 

)תת–קרקעיים ועל קרקעיים( 
בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח 

)PVC-U(: אבזרים

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה(

 

ת"י 71452 
חלק 5

מערכת צנרת פלסטיק 
להספקת מים, לתיעול ולביוב 

)תת–קרקעיים ועל קרקעיים( 
בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח 

)PVC-U(: התאמת מערכת 
לייעודה

לעניין מערכות צינורות תקן בין–לאומי
להובלת מים שאינם 

מיועדים לצריכת אדם )לא 
למי שתייה(

 

א' בסיוון התשפ"ב )31 במאי 2022(
)חמ 3-6400(

איגור דסקלוביץ  
הממונה על התקינה  


