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א.ג.נ,.
הנדון :אישור שינויים בתקנים רשמיים ת"י  ,1481ת"י  ,1913ת"י  37חלק  ,1ת"י  37חלק ,2
ת"י  ,887ת"י  ,887.1ת"י  887.2ות"י 887.3
הנני להודיעכם כי שר הכלכלה והתעשייה התבקש לאשר את השינוים בתקנים רשמיים כלהלן:
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שינוי בת"י  – 1481לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש ,מאוקטובר  ,2005לרבות ג"ת מס' 1
מאוקטובר  2013על ידי פרסום ג"ת מס'  2מינואר ;2020
שינוי בת"י  – 1913לוחות כפיסי עץ מכוונים ) , (OSBממרס  ,1996לרבות ג"ת מס'  1מאוקטובר
 2013על ידי פרסום ג"ת מס'  2מינואר ;2020
שינוי בת"י  37חלק  – 1לבידים :לבידים רגילים ,מיולי  ,1985לרבות ג"ת מס'  1מפברואר
 ,1989ג"ת מס'  2מיוני  ,1990ג"ת מס'  3מספטמבר  ,1995ג"ת מס'  4מיוני  ,2000ג"ת מס' 5
ממרס  ,2006ג"ת מס'  6מאוקטובר  2013וג"ת מס'  7מדצמבר  2019על ידי פרסום ג"ת מס' 8
מינואר ;2020
שינוי בת"י  37חלק  – 2לבידים :לבידים עם מליא פסיסי עץ ,מיוני  ,1985לרבות ג"ת מס' 1
מאוגוסט  1995וג"ת מס'  2מאוקטובר  2013על ידי פרסום ג"ת מס'  3מינואר ;2020
שינוי בת"י  – 887לוחות שבבים :דרישות כלליות ושיטות בדיקה ,מאפריל  ,1989לרבות ג"ת
מס'  1מיוני  ,1990ג"ת מס'  2מאוקטובר  ,1992ג"ת מס'  3מאוגוסט  1995וג"ת מס' 4
מאוקטובר  ,2013על ידי פרסום ג"ת מס'  5מינואר ;2020
שינוי בת"י  – 887.1לוחות שבבים :לוחות לא מחופים ,מאפריל  ,1989לרבות ג"ת מס' 2
מאוגוסט ( 1995המבטל ג"ת מס'  1מאוקטובר  )1992וג"ת מס'  3מאוקטובר  2013על ידי
פרסום ג"ת מס'  4מינואר ;2020
שינוי בת"י  – 887.2לוחות שבבים :לוחות מחופים בשכבות עץ ,מאפריל  ,1989לרבות ג"ת מס'
 1מיוני  ,1990ג"ת מס'  3מאוגוסט ( 1995המבטל ג"ת מס'  2מאוקטובר  )1992וג"ת מס' 4
מאוקטובר  2013על ידי פרסום ג"ת מס'  5מינואר ;2020
שינוי בת"י  – 887.3לוחות שבבים :לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים,
מאפריל  ,1989לרבות ג"ת מס'  1ממרס  ,1990ג"ת מס'  3מאוגוסט ( 1995המבטל ג"ת מס' 2
מאוקטובר  )1992וג"ת מס'  4מאוקטובר  2013על ידי פרסום ג"ת מס'  5מינואר ;2020
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התקנים הנ"ל הינם תקנים מקוריים ורשמיים חלקית.
לעניין שינוי התקנים כאמור לעיל וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לקבוע תקופת מעבר
בת  6חודשים (דהיינו ,במהלך  6חודשים מיום כניסה לתוקף של גיליונות התיקון המוצעיים
יעמדו בתוקפם הן התקנים הישנים לרבות גיליונות תיקונם הקודמים והן התקנים המעודכנים על
ידי גיליונות התיקון המוצעיים).
בהתאם לכך ,אבקשכם להמציא בכתב את עמדתכם והערותיכם ,במידה שישנן כאלה לגבי
השינויים כאמור לעיל עד ליום .26.06.2020
לאחר המועד האמור יקבל השר החלטה בעניין זה ,גם אם לא הגיעה תגובה מכם.
את טיוטות גיליונות התיקון אפשר להזמין במכון התקנים הישראלי ,רחוב חיים לבנון  ,42תל-
אביב
טלפון.03-6465154:
ניתן לעיין בטיוטות גיליונות התיקון באתר מכון התקנים:
https://ibr.sii.org.il/ibr/#/standards/3

בכבוד רב

העתק :מנכ"ל משרד הכלכלה
מרכז המידע WTO-TBT
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