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צו התקנים )פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים( )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020

חוק   - )להלן  התשי"ג-11953   התקנים,  לחוק  16)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנים(, אני מצווה לאמור:

בדיקת  בסעיפי  הדרישות  יחולו  לא  שלהלן  בטבלה  א'  בטור  המנויים  המוצרים  על   .1
תכולת העופרת שבתקנים הרשמיים המפורטים בטור ב' שבטבלה שלהלן: 

טור ב'טור א'

ולמקלחות  לאמבטיות  שסתום  )1( ברזי 
מעבר,  לפתיחת  המשמש  התקן   - )אינטרפוץ 
המים  של  הזרימה  לוויסות  מעבר,  לסגירת 
הקיר(  בתוך  והחבוי  ובאמבטיה,  במקלחת 
שאינם מיועדים למטבח ושלא ניתן להשתמש 

בהם במטבח

בתקן   5.1 )א( סעיף 
ישראלי ת"י 1317 - ברז 
ברזים  וסוללות  יחיד 
 ,2007 ממאי  לערבוב, 
תיקון  גיליון  לרבות 
;22019 מאפריל   ,1 מספר 

בתקן   7.1 )ב( סעיף 
ישראלי ת"י 1347 - ברז 
ידית  בעל  מכני  ערבוב 
מיולי  אחת,  הפעלה 
2006, לרבות גיליון תיקון 
מספר 1, מאוגוסט 32019.

)2( סוללות למילוי אמבטיה

)3( ברזי ערבוב משולבים בתרמוסטטים

)בהפעלה  מדודים  למים  )4( ברזים 
אלקטרונית או מכנית(

עם  כביסה  למכונת  המיועדים  )5( ברזים 
הברגה 3/4" שידית ההפעלה שלו נפתחת עד 

1/4 סיבוב בלבד

מותקן  אשר  סמוי  הדחה  למכלי  )6( ברז 
במכלול מכל ההדחה וקבוע בתוך הקיר

על ברזים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים לא יחולו הדרישות בסעיפי בדיקת   .2
תכולת העופרת שבתקנים הרשמיים המפורטים בטור ב' לטבלה שבסעיף 1.

תחילתו של צו זה ביום ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(.  )א(   .3

תוקפו של צו זה כלהלן: )ב(   

עד או   ,)2021 במרס   1( התשפ"א  באדר  י"ז  יום  עד   1 סעיף  של  תוקפו   )1(   
       כניסתה לתוקף של אכרזה לפי סעיף 8 לחוק התקנים על עדכונם של סעיפי       

      התקנים המפורטים בטור ב' של סעיף 1;

)2( תוקפו של סעיף 2 עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.   

ל' בשבט התש"ף )25 בפברואר 2020(
)חמ 3-95-ת2(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

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

ק"ת התשע"ט, עמ' 3218.   2
ק"ת התשע"ט, עמ' 3574.   3

פטור מדרישות 
על הגבלת תכולת 

עופרת בתקנים 
רשמיים

פטור מותנה 
מדרישות על הגבלת 

תכולת עופרת 
בתקנים רשמיים

תחילה ותוקף
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