
 התאחדות התעשיינים   -רשימת התנגדויות -נספח א'

 שם התקן מספר תקן
 צמנט: צמנט רגיל  1ת"י  .1

 
  

 מנורות: דרישות כלליות ובדיקות  1חלק   20ת"י  .2
 
  

 מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות  2.1חלק   20ת"י  .3
 
  

 מנורות גומחה   -וחדות  מי שותמנורות: דרי 2.2חלק   20ת"י  .4
  

מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות   3  חלק 23ת"י  .5
 לבודות סובבות 

  
 צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין  27ת"י  .6

  
נוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינטתיים לניקוי ידני של  139ת"י  .7

 כלי אוכל 
  

 מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות  172ת"י  .8
  

 רסית משתלביםח ירעפ רעפים:  1חלק  215ת"י  .9
  

 רעפים: רעפי בטון משתלבים 2חלק  215ת"י  .10
  

 אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון  314ת"י  .11
  

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי   1חלק  383ת"י  .12
 מעטה לא מתכתי 

  
  יל בע מוםגופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חי 2חלק  383ת"י  .13

 מעטה מתכתי 
  

 הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי  1חלק  448ת"י  .14
  

מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב,  1חלק  489ת"י  .15
 ניקוז ותיעול 

  
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי   2.1חלק  489ת"י  .16

  ,םלייכל רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן
 דרישות ביצועים ושיטות בדיקה 

  
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי   2.2חלק  489ת"י  .17

רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה 
 העשויים יצקת ברזל 

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי   2.3חלק  489ת"י  .18
תחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לפ   סיםמכ גל:רכב והולכי ר

 העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום 
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי   2.4חלק  489ת"י  .19

רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה 
 העשויים בטון מזויין בפלדה 

 
 
  



קרה לאזורים של כלי  אי בם לתכסי ומ מכסים לפתחי ניקוז 2.5חלק  489ת"י  .20
רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה 

 העשויים חומרים מרוכבים 
מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי   2.6חלק  489ת"י  .21

רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה 
או פוליוויניל ( PE) ילןיאת(, פולPPהעשויים פוליפרופילן )

 ( PVC-Uכלורי קשיח )
 קות טיפוס שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדי 1חלק  637ת"י  .22

 
 

 ית "ם( בפזה גזזרנוקים לגז פחמימני מעובה )גפ 764ת"י  .23
  

 תרמוסטטים למחממי מים חשמליים  808ת"י  .24
  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  2.35חלק  900ת"י  .25
 ות למחממי מים מידייםמיוחד 

  
 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה  1חלק  994ת"י  .26

  
 מערכות גילוי אש: גלאי עשן  1לק ח  1220ת"י  .27

  
 מערכות גילוי אש: יחידות בקרה 2חלק   1220ת"י  .28

  
 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות  3חלק   1220ת"י  .29

  
 חום  וי אש: גלאית גילמערכו 4חלק   1220ת"י  .30

  
 מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים  5חלק   1220ת"י  .31

  
 גילוי אש: התקנים לאיתות ידני ות ערכמ 6חלק   1220ת"י  .32

  
 מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע   10חלק   1220ת"י  .33

  
 ( PVCיריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי ) 1חלק   1430ת"י  .34

  
ופר בפולימרים, מש ומןיריעות לאיטום גגות: יריעות ביט 3חלק   1430 ת"י .35

מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, 
 המיועדות להתקנה בריתוך 

סינון וטיהור:  –מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי  1חלק   1505ת"י  .36
 כות אוסמוזה הפוכה מערכות, למעט מער

  כותות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מעררכמע 2חלק   1505י "ת .37
  סמוזה הפוכה או

ק"ו    1-כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ 1חלק   1516ת"י  .38
(: כבלים למתח נקוב  Umק"ו=  36ק"ו ) 30( עד Umק"ו=  1.2)

 (Umק"ו=  3.6ק"ו ) 3-( וUmק"ו= 1.2ק"ו ) 1של 
ק"ו    1-הם למתח נקוב ממשוחל ואבזרי וח בעלי בידודכבלי כ 2חלק   1516ת"י  .39

( כבלים למתח נקוב  Umק"ו=  36ק"ו ) 30( עד Umק"ו=  1.2)
 ( Umק"ו= 36ק"ו )  30( עד Umק"ו= 7.2ק"ו ) 6-מ

 שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה )גפ"מ( ולגז טבעי  1607ת"י  .40
  

 למוצרי השחזה מלוכדים  דרישות בטיחות  1836ת"י  .41
  

 ן לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות  גלגילו 1חלק   2206 ת"י .42
  

פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה   1חלק   2250ת"י  .43
 ולסימון 

  
כללי   –מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה  1חלק   2252ת"י  .44



אנכיים   בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים
 סגור שאינו המותקנים בפיר 

כללי בטיחות,   –תנועה -משטחי הרמה חשמליים למוגבלי 2חלק   2252ת"י  .45
מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים 

במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור  
 משופע 

 יווי וסימון חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, ת  1חלק   2302ת"י  .46
  

מיון, אריזה, תיווי    –ים מסוכנים: הובלה חומרים ותכשיר   2חלק   2302ת"י  .47
 וסימון 

 
 
  

תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים   1חלק   4272ת"י  .48
 לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון 

  
נים: פרופילים  פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטו  1.1חלק   4402ת"י  .49

דרישות   – 6063-ו 6060ם מסגסוגות מדויקימשוחלים  
 כלליות 

מוצרים  –מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה  14304ת"י  .50
  –( המיוצרים במפעל FEFאלסטומריים גמישים מוקצפים )

 מפרט דרישות 
הרץ,  50טבולים בשמן לתדר  פעיים  מו-שנאי חלוקה תלת 1חלק   50464ת"י  .51

ציוד קו"א, לשימוש עבור  2500ו"א עד ק  50-בעלי הספק מ
 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון  36-במתח שאינו גדול מ

הרץ, בעלי    50מופעיים מטיפוס יבש לתדר -שנאי חלוקה תלת 1חלק   50541ת"י  .52
קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח    3150קו"א עד  100-הספק מ

 אנרגטית וסימון ק"ו: יעילות   36-ל מנו גדושאי
חומצה: דרישות כלליות  -רתמצברי התנעה מטיפוס עופ 1חלק   60095ת"י  .53

  ושיטות בדיקה 
-מתחים נקובים שאינם גדולים מ  -כבלים מבודדים בגומי  1חלק   60245ת"י  .54

 וולט: דרישות כלליות  450/750
-מ  נקובים שאינם גדוליםמתחים   -כבלים מבודדים בגומי  2חלק   60245ת"י  .55

 בדיקה וולט: שיטות 450/750
-מתחים נקובים שאינם גדולים מ  -בגומי  כבלים מבודדים 3חלק   60245ת"י  .56

 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום  450/750
-מתחים נקובים שאינם גדולים מ  -כבלים מבודדים בגומי  4חלק   60245ת"י  .57

 וכבלים גמישים תילים וולט: פ  450/750
-מתחים נקובים שאינם גדולים מ  -ודדים בגומי כבלים מב 5חלק   60245י ת" .58

 וולט: כבלים למעליות  450/750
-מתחים נקובים שאינם גדולים מ  -כבלים מבודדים בגומי  6חלק   60245ת"י  .59

 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת  450/750
-שאינם גדולים ממתחים נקובים   -ומי דים בגכבלים מבוד 7חלק   60245ת"י  .60

ויניל אצטט -וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן 450/750
 דים בחום עמי

-מתחים נקובים שאינם גדולים מ  -כבלים מבודדים בגומי  8חלק   60245ת"י  .61
  וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה 450/750

ת ודרישות  אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליו 1ק  חל 61347ת"י  .62
 בטיחות 

חלק   61347י ת" .63
2.1 

דות להתקני  אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוח
 הדלקה )למעט מדלקי להט( 

חלק   61347ת"י  .64
2.3 

בזרי  דות לאאבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוח
חילופים או/וגם הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם 

 לואורניות בזרם ישר והמיועדים לנורות פ
חלק   61347ת"י  .65

2.8 
אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים  

 המיועדים לנורות פלואורניות
חלק   61347ת"י  .66

2.9 
י  לאבזר  אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות
ות פריקה הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנור



 

 )למעט נורות פלואורניות( 
ק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים  מובלי פלסטי 21חלק   61386ת"י  .67

  קשיחים 
מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים   22  חלק 61386ת"י  .68

  כפיפים 
וג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים ות מית לוח 3חלק   61439ת"י  .69

  ( DBOמיומנים )-להפעלה על ידי אנשים לא
תוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות  לוחות מי 4חלק   61439י ת" .70

  ( ACSלאתרי בנייה )
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל   5חלק   61439ת"י  .71

  ברשתות ציבוריות 
מערכת סינוף של פסים לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:  6חלק   61439ת"י  .72

  מוליכים )פסי צבירה( 


