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אכרזת היערות )אזור שמור ליער( )שמורת יער אחים עצמון( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1, אני מכריז לאמור:

התשע"ה-22015,  עצמון(,  אחים  יער  )שמורת  ליער(  שמור  )אזור  היערות  באכרזת   .1 
האמורה  "ומהמפה  יבוא   "1 "בסעיף  אחרי   ,2 בסעיף  העיקרית(,  האכרזה   - )להלן 

בתוספת )להלן - המפה(". 

בתוספת לאכרזה העיקרית, בטבלה שתחת המספר הסידורי 1101 -  .2
)מ"ר(",  בחלקה  התכנית  "שטח  בטור   ,19 מספר  חלקה  של  בשורה   ,17693 )1( בגוש 
המילים "המופקדת במשרדו של פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר" - 

יימחקו.

)2( בגוש 19420 -

)א( בשורה של חלקה מספר 1, בטור "חלקה", במקום "1" יבוא "17", בטור "שטח 
החלקה )מ"ר(", במקום "564,897" יבוא "540,236", ובטור "שטח התכנית בחלקה 
)מ"ר(", במקום "510,129" יבוא "509,951", לפי השטח המסומן בקווי רשת אדומים 

על גבי המפה".

בטור   ,"19" יבוא   "10" במקום  "חלקה",  בטור   ,10 מספר  חלקה  של  )ב( בשורה 
התכנית  "שטח  ובטור   ,"10,168" יבוא   "14,172" במקום  )מ"ר(",  החלקה  "שטח 
רשת  בקווי  המסומן  השטח  לפי   ,8,982" יבוא   "9,261" במקום  )מ"ר(",  בחלקה 

אדומים על גבי המפה".

י"ט בכסלו התשפ"ב )23 בנובמבר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ר ו פ ד  ד ו ע  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת היערות )סייג לתחולה - שמורת יער פסוטה(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת היערות1 )להלן - הפקודה(, אני מכריז לאמור:

השטחים  על  תחול  לא   ,21926 במרס   1 ביום  שניתנה  לפקודה   3 סעיף  לפי  האכרזה   .1
המפורטים להלן הנמצאים תחת המספר הסידורי 5 והנמצאים בשמורת יער פסוטה, 
בהתאם לשטח המסומן בקווי רשת צהובים על גבי מפה המופקדת במשרדו של פקיד 

היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר -

סייג לתחולה

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 720; התש"ף, עמ' 1720.  2

תיקון סעיף 2

תיקון התוספת

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130.  1

ע"ר 1926, עמ' 87.  2
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)1( בגוש 19677 -

)א( שטח בגודל 14,424 מ"ר - בחלקה מספר 30;

)ב( חלקה מספר 32.

י"ט בכסלו התשפ"ב )23 בנובמבר 2021(
)חמ 3-262-ת1(

ר ר ו פ ד  ד ו ע  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )ביטול רשמיות( )מס' 2(, התשפ"ב-2021
להגנת  השרה  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  התחבורה,  ושר  האנרגיה  שר  הסביבה, 

והצרכנים, אני מכריזה לאמור:

 ,21995 מספטמבר  עופרת,  המכיל  בנזין  מנועי:  לרכב  בנזין   -  1 חלק   90 ת"י  רשמיות   .1
לרבות גיליון תיקון מספר 1 מינואר 31999, גיליון תיקון מספר 2 מאוקטובר 41999, גיליון 
 תיקון מספר 3 ממאי 52000, גיליון תיקון מספר 4, מפברואר 62001, וגיליון תיקון מספר 

5 ממרס 72003 - בטלה.

תחילתה של אכרזה זו מיום פרסומה.   .2
כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(

)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשנ"ו, עמ' 293.  2
י"פ התשנ"ט, עמ' 1927.  3

י"פ התש"ס, עמ' 705.  4

י"פ התש"ס, עמ' 3860.  5

י"פ התשס"א, עמ' 1843.  6

י"פ התשס"ג, עמ' 1972.  7

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )מס' 2(, התשפ"ב-2021

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

ת"י 1003 חלק 3.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית   .1
עמוקים - גבולות מותרים, מיוני 2013, לרבות גיליון תיקון מספר 1, ממרס 22019, הוא 

תקן רשמי.

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו שישה חודשים מיום פרסומה.   .3

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

ביטול רשמיות ת"י 
90 חלק 1

תחילה

תקן רשמי

הפקדה

תחילה

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

י"פ התשע"ט, עמ' 9871.  2

י"פ  התשע"ז, עמ' 8488.  3
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 11(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הפנים ושר 
מכריזה  אני  והצרכנים,  היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  והשיכון,  הבינוי 

לאמור:

במקום ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM, ממאי 22018, יבוא:  .1
"ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM, מנובמבר 2021".

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3..  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 8010.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 12(, התשפ"ב-2021

האנרגיה  שר  בהסכמת  התשי"ג-1953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  והצרכנים,  היבואנים  היצרנים,  נציגי  עם  התייעצות  ולאחר  הסביבה,  להגנת  והשרה 

מכריזה לאמור:

במקום ת"י 50464 חלק 1 - שנאי חלוקה תלת־מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ,   .1
בעלי הספק מ־50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 
ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון, מאפריל 2013, בעל רשמיות חלקית, ובמקום ת"י 50541 
חלק 1 - שנאי חלוקה תלת־מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ־100 
קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ־36 ק"ו: יעילות אנרגטית 

וסימון, מאפריל 2013, בעל רשמיות חלקית )להלן - התקנים המוחלפים(, יבוא:

"ת"י 50588 חלק 1 - שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ בעבור ציוד במתח שאינו 
גדול מ־36 ק"ו: דרישות כלליות, מנובמבר 2021, אשר יהיה רשמי במלואו".

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים.   .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה )להלן - יום התחילה(, ואולם, התקנים   .3
המוחלפים, ימשיכו לחול עד תום שלוש שנים מיום התחילה, לצד התקן שלפי אכרזה זו.

כ"ט בחשוון התשפ"ב )4 בנובמבר 2021(
)חמ 3-95-ת1(

י א יב רב ב ה  נ ר ו א  
שרת הכלכלה והתעשייה  

החלפת תקן רשמי

הפקדה

תחילה

החלפת תקנים 
רשמיים

הפקדה

תחילה

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

י"פ התשע"ג, עמ' 4749; ק"ת התשע"ט, עמ' 3569.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 4749; ק"ת התשע"ט, עמ' 3562.  3

י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  4
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