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לכבוד:
מר עמית לנג ,מנכ"ל
משרד הכלכלה
ירושלים
הנדון :החסמים בהם נתקלים העוסקים בתחום בטיחות אש
שלום רב,
חטיבת בטיחות אש באיגוד לשכות המסחר מייצגת את העוסקים בתחום הבטיחות
באש בישראל; בין היתר עוסקים חברי החטיבה ביבוא ציוד בטיחות אש ומעכבי
בעירה ,התקנה ,בדיקות ,ייעוץ ושירותי מעבדות לבחינת ציוד ,מוצרים ואופן
ההתקנה.
החברות מקדמות יעדים לאומיים בתחום בטיחות האש ,ופועלות באופן מקצועי
ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לסטנדרטים בינ" ל מחמירים בכל תחומי פעילותן.
אנו מבקשים להביא לידיעתך כי העוסקים בענף עוברים מסכת ייסורים על כל צעד
ושעל ,ונאלצים להתמודד עם בירוקרטיה וחסמים קפקאיים החונקים את
התפתחות הענף.
ריבוי החסמים מנוגד לעמדות הממשלה בנושאי קידום התחרות ,הוזלת יוקר
המחיה ,הגדלת התל"ג והתעסוקה ,אימוץ תקינה בינ"ל ויציאת המדינה מתחומי
פעילות שצריכים להתבצע ע"י המגזר הפרטי.
מכון התקנים הישראלי ,שאמור לשמש כגוף מפקח נייטרלי ללא אספירציות
עסקיות  -פועל כגוף עסקי מונופוליסטי המדיר מהשוק את מתחריו בענף זה בכל
האמצעים.
מכון התקנים נסמך על האפשרות להחלת שינויים בתקנים הבינ"ל לפי סעיפי
"שינויים לאומיים" – בניגוד למדיניות הממשלה על אימוץ התקינה הבינ"ל; באופן
זה נוצרים תקנים שאינם זהים לתקנים הבינ"ל ומחייבים את היבואנים לשלם
למכון התקנים עבור הבדיקה ,או לחלופין לוותר על יבוא המוצרים.
לא זו בלבד שמכון התקנים קובע תקן ,אלא גם מחליט באיזו מעבדה הוא ייבדק.
למשל ,כאשר אין למכון התקנים אפשרות בדיקה בתנור יאושר מוצר אם נבדק בכל
אחת ממעבדות  ,EGOLFאולם כאשר יש למכון התקנים אפשרות בדיקה בתנור
יאושר המוצר אם נבדק בדר"כ במעבדת  ULבלבד ( .דהיינו מוצרים שנבדקו
במעבדות אחרות גם אם באחת ממעבדות  EGOLFידרשו לבצע בדיקות חוזרות
במכון התקנים הישראלי)
התקן הישראלי מופעל שלא לצורך גם על מוצרים שאין בהם כלל עניין בטיחותי;
ב מוצרים רבים לא מתבצעת בדיקה בארץ ולמרות זאת מכון התקנים מחיל תקן
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מקומי .אין זה נכון לדעתנו לחסום יבוא מוצרים שיש להם תקן אירופי וניתן
להביאם ,לעתים באיכות גבוהה ממוצרים אחרים המגיעים לארץ.
החסמים קיימים הן בתקנים המתייחסים לבדיקות מעבדה והן בתקנים
המתייחסים לבדיקות התקנה בשטח; ישנן מעבדות בארץ המעוניינות להביא על
חשבונן ציוד בדיקה יקר כגון תנור בדיקות על מנת להוות תחרות למכון התקנים אך
מוערמים קשיים על המעבדות גם בתחום ההסמכה לביצוע הבדיקות בארץ.
וועדות התקינה מהוות כלי בידי מכון התקנ ים להכנסת שינויים לא חיוניים בתקנים
הבינ"ל ,לגרירת רגליים ולשימור כוחו המונופוליסטי שיצא מפרופורציה.
דוגמאות:
 .0תקן  100מתייחס לבדיקות עמידות אש של המוצר עצמו .במקום לאמץ את
התקינה הבינ"ל כלשונה ,הוכנסה דרישה לבדיקה נוספת לפי תקן .UL
 .5תקן כיבוי אש באוטובוסים; הרשות להסמכת מעבדות סבורה שאינה
מוסמכת להסמיך כאשר אין בתקן התייחסות למדידה אלא רק לבקרה.
 .0הסמכת מעבדה לבדיקה לפי תקן  150לקחה שנתיים וחצי ,וגם אז אושרה
הודות להתערבות נציבות הכבאות.
סיכום:
ענף זה החיוני למדינת ישראל בכל היבט נאלץ לפעול באופן שאינו תואם התנהלות
של מדינה מערבית מודרנית ,ובסופו של דבר הצרכן הישראלי נפגע בהיצע ,איכות
ומחיר המוצרים והציוד.
אנו מבקשים ממך לפעול לתיקון העיוותים והחסמים הללו ,ובפרט:
א .הקפדה על אימוץ תקינה אירופית ואמריקאית כלשונה.
ב .יישום הסכם  ILAC-MRAעליו חתומה הרשות להסמכת ועל ידי כך
לייתר את הצורך בבדיקות נוספת במכון התקנים ,בפרט במוצרים וציוד
שאין בהם צורך מהותי בכך.
ג .הרחבת היתרי הבדיקות לציוד ולהתקנות למעבדות הקיימות בארץ ,הן
באמצעות מתן היתר לבדיקת התאמת מסמכים לתקן והן במתן אישורים
לבדיקות תנור.
בברכה,
נטלי אבן ,עו"ד
יו"ר חטיבת בטיחות אש

העתק:
עו"ד דן כרמלי – משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר
מר יוסף טמלר – מנהל אגף מכס ותקינה – כאן
מר עוז חיים – סמנכ"ל חטיבות ענפיות  -כאן
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