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הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה
מודיע לציבור היצרנים ,היבואנים והצרכנים:
הדרישה שבתקן  5452לגבי מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה תיכנס לתוקף ב1-
למרץ .2020
היצרנים והיבואנים מתבקשים להתארגן בהתאם.

בדצמבר 2016פורסםברשומות עלהחלפתהתקן 5452"בדיקתמוצריםהבאיםבמגעעם
מישתייה" .

במהדורההמעודכנת( )2016שלהתקןנקבעהדרישהחדשהלתכולהמרבית שלעופרת
במוצריםמתכתייםובמוצריפלסטיקהבאיםבמגעעםמישתייה,כלהלן :
התכולה המרבית של עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על .0.25%

נציין כי התקן  5452אינו רשמי ,אך קיימים תקנים רשמיים רבים החלים על מוצרים
המשמשיםבתהליכיהספקה,אגירהושימושבמישתייה המפניםלתקן 5452בענייןבדיקת
מוצריםהבאיםבמגעעםמישתייה ומתוקףכךמחייביםלעמודביןהיתרבדרישההאמורה.
להלןרשימה(חלקית)שלהתקניםהרשמייםהמפניםלתקן :5452

תקן ישראלי רשמי המפנה
לתקן  5452בנוגע למוצרים מוצרים בחלות התקן
הבאים במגע עם מי שתייה
מגוףטריזעשוימתכת
61
מחממימיםחשמלייםבעליויסותתרמוסטטיובידודתרמי
69
מחממי מים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם
251
לשימושביתי
מכשיריחשמלביתייםהמחובריםלרשתהספקתהמים 
900 
ברזיחידוסוללותברזיםלערבוב 
 1317
ברזערבובמכניבעלידיתהפעלהאחת 
 1347
מערכותלטיפולבמישתייהלשימושביתי 
1505(חלקים,1 )2
5111(חלקים,1,2,3 )5 מערכותצנרתפלסטיקלמתקנימיםחמיםוקרים 
5433(חלקים,1,2,3 )5 מערכותצנרתפלסטיקלמתקנימיםחמיםוקרים 
5434(חלקים,1,2,3 )5 מערכותצנרתפלסטיקלמתקנימיםחמיםוקרים 
21003(חלקים,1,2,3 )5 מערכותצנרתרב-שכבתיתלמתקנימיםחמיםוקריםבתוך
בניינים 
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71452(חלקים,1,2,3 )5 מערכותצנרתפלסטיקלהספקתמים,לתיעול ולביוב(תת
קרקעייםועל-קרקעיים)בלחץ 


הדרישה כאמור לגבי מוצרי פלסטיק במגע עם מי שתייה כבר נכנסה לתוקף ממרץ
 .2018

יוסברכיהדרישההחדשהלתכולהמרביתשלעופרתבמוצריםהבאיםבמגעעםמישתייה
חלה על כל המוצרים שבאים במגע עם מי השתייה ,כגון : צינורות  ,אביזרים ,רכיבים וכן
חומריםהמשמשיםלציפוי,להגנה,לחיפוי,לחיבור,לאיטוםבמערכותהאספקהוהאגירהשל
המיםלשתייה .
הדרישה לגבי מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתיה הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב1-
למרץ ,2019אך בעקבותבקשות של יצרנים ויבואנים,הוחלט בוועדת התקינה לדחות את
מועדהכניסהלתוקףשלהדרישהלתכולתעופרתבמוצרימתכתהבאיםבמגעעםמישתייה
לתאריך1במרץ.2020 

הממונהעלהתקינהמדגיש,החל מ 1-למרץ  2020כל מוצרי מתכת הבאים במגע עם מי
שתייה חייבים להתאים לדרישות התקן  ,5452דהיינו – התכולה המרבית של העופרת
במוצרי מתכת הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על  ,0.25%על היצרנים והיבואנים
להתארגן בהתאם.

הממונה על התקינה מבהיר :מטרתה של הגבלת תכולת עופרת במוצרים הבאים במגע
עם מי שתייה היא לשמור על בריאות הציבור.
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