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הנדון :יישום תיקון  13לחוק התקנים – תיקון הודעות הממונה על התקינה מס' ) 18ת"י  1605חלק  ,1ת"י
 1604חלק  1ות"י  1220חלק  ,(2הודעה מס' ) 20ת"י  1847חלק  ,(2הודעה מס' ) 21ת"י (1107
והודעה מס' ) 24ת"י  1347ות"י  907חלק  (1בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות
של התקנים הרשמיים.
בתקנים המפורטים להלן פרסמתי הודעה כנדרש על פי תיקון סעיף ) 8ה (5לחוק התקנים )חוק התקנים )תיקון
מס'  ,(13התשע"ח .(2018-בפרסום הייתה התייחסות ,בין היתר ,לסעיפים בתקנים שסווגו כשינויים לאומיים
מתחייבים ועל כך על פי ההודעה לא תוסר מהם הרשמיות/לא תוכרז עליהם רשמיות .לאחר הפרסום התברר כי
חלק מהשינויים הלאומיים הנ"ל אינם מתחייבים או כלל לא פורסמו.
להלן פירוט התקנים:
 .1ביום  2.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על החלפת התקן כלהלן:
במקום ת"י  1605חלק  - 1מגלשות מים :דרישות בטיחות ושיטות בדיקה )אוגוסט (2014
יבוא ת"י  1605חלק  - 1מגלשות מים :דרישות בטיחות ושיטות בדיקה )יוני (2018
התקן המוצע מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה לתקן :מסלול ההתאמה לתקן של הוועדה
האירופית לתקינה ) (CENאו מסלול ההתאמה לתקן של האגודה האמריקנית לבדיקות ולחומרים
) -.(ASTMסעיף  5בהודעה מס' .18
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות וחלק
מהשינויים הלאומיים בסעיף  ,Identification Marking - 10במסלול התאמה תקן האמריקני הינם
שינויים לא מתחייבים ומהווים סעיף "ואקום" .לאחר בחינה של השינויים הנ"ל מכון התקנים שינה את
דרישות הסעיף .בנוסף ,היות והתברר שמסלול התאמה לתקן האירופי לא כלל דרישות סימון לאומיות,
הוספו דרישות סימון גם למסלול האירופי )סעיף  (Marking -10.2בהתאמה למסלול האמריקני ,אך
עדיין חלק מדרישות הסימון שבסעיף המעודכן בשני המסלולים ,מהוות שינויים לא-מתחייבים .לאור
שיקול הדעת המקצועי ,אין כוונה שלא להכריז רשמיות על השינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים
הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
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 .2ביום  2.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על החלפת התקן כלהלן:
במקום ת"י  1847חלק  - 2סולמות :דרישות ,בדיקות וסימון )יולי (2016
יבוא ת"י  1847חלק  - 2סולמות :דרישות ,בדיקות וסימון )אוגוסט (2018
התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה ) - (CENסעיף  10בהודעה מס' .20
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות ושינוי לאומי
בסעיף  - Normative referencesהפנייה לתקן ישראלי לא רשמי ת"י  1847חלק  ,3הינו שינוי לא
מתחייב.
אך עדיין ,לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי ,אין כוונה שלא להכריז רשמיות על
השינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
 .3ביום  2.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על החלפת התקן כלהלן:
במקום ת"י  1220חלק  -2מערכות גילוי אש :יחידות בקרה )אוקטובר (2014
יבוא ת"י  1220חלק  - 2מערכות גילוי אש :יחידות בקרה ואבזרים למערכות התרעת אש )יוני (2017
התקן המוצע מאמץ את התקן האמריקני ) (ANSIוכולל שינויים לאומיים מתחייבים ולא מתחייבים-.
סעיף  2בהודעה מס' .18
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות והשינוי
הלאומי בסעיף  - Normative referencesהפנייה לתקן ישראלי לא רשמי ת"י  61643חלק 11
במקום התקן האמריקני ,הינו שינוי לא מתחייב.
אך עדיין ,לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי ,אין כוונה שלא להכריז רשמיות על
השינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
 .4ביום  6.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על ביטול רשמיות של השינויים
הלאומיים שאינם מתחייבים בתקן הרשמי ת"י  – 1347ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת )יולי
) (2006התקן בעל רשמיות חלקית( .התקן שבתוקף מאמץ את התקן האירופי ) (ENוכולל שינויים
לאומיים מתחייבים ולא מתחייבים  -סעיף  3בהודעה מס' .24
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות והשינוי
הלאומי בסעיף  Requirements -10.6.1.2הוגדר כהקלה ,כאשר בפועל מדובר בשינוי לא מתחייב.
אך עדיין ,לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי ,אין כוונה להסיר הרשמיות מהשינוי
הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
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 .5ביום  2.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על החלפת התקן כלהלן:
במקום ת"י  1604חלק  - 1מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים -בטיחות )אוגוסט (2002
יבוא ת"י  1604חלק  - 1מתקני שעשועים :מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים -בטיחות )אוקטובר
(2017
התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה ) (CENוכולל שינויים לאומיים מתחייבים
ולא מתחייבים -סעיף  6בהודעה מס' .18
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות והשינויים
הלאומיים בסעיף Initial approval, examination and acceptance – Recommended 6.5
 proceduresוסעיף  ,General – 6.5.1הינם שינויים לא מתחייבים.
אך עדיין ,לאור התגובות שהתקבלו ושיקול דעת המקצועי ,אין כוונה לא להכריז רשמיות על
השינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
 .6ביום  2.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על ביטול רשמיות של השינויים
הלאומיים שאינם מתחייבים בתקן הרשמי ת"י  - 1107התקני ריסון לילדים ברכב מנועי )פברואר
 ,(2006לרבות ג"ת מס' ) 1דצמבר  .(2010התקן ת"י  1107שבתוקף מאפשר בחירה בין שני מסלולי
התאמה :מסלול התאמה לתקנה האירופית ומסלול התאמה לתקן האמריקני וכולל שינויים לאומיים
מתחייבים ולא מתחייבים – סעיף  10בהודעה מס' .21
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות כלהלן:
בסעיף ב .סימון – הוספת הדרישה לגודל אותיות הסימון )שגודלן אינו קטן מ 2-מ"מ( לא פורסמה
להתייחסות הציבור ובכוונת השר לבטל את רשמיותה.
בסעיף ב – 4.הדרישה לסימון האזהרה בשפה הערבית )בנוסף לשפה העברית( לא פורסמה
להתייחסות הציבור ,אך עדיין ,לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי ,אין כוונה להסיר
רשמיות מהשינויים הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
 .7ביום  6.09.2018פרסמתי כי בכוונת שר הכלכלה והתעשייה להכריז על ביטול רשמיות של השינויים
הלאומיים שאינם מתחייבים בתקן הרשמי ת"י  907חלק  - 1מכשירי גז ביתיים לאפייה ,לבישול ולצלייה:
בטיחות  -כללי )יוני  .(2011התקן ת"י  907חלק  1שבתוקף מאמץ את התקן האירופי ) (ENוכולל
שינויים לאומיים מתחייבים ולא מתחייבים  -סעיף  7בהודעה מס' .24
הרינו להביא לידיעתכם כי בטבלת השינויים הלאומיים שפורסמה לעניין התקן נפלה טעות כלהלן:
בסעיף  ,Soundness – 6.1.1השינוי הלאומי הוגדר כהקלה לעומת התקן המאומץ .בפועל מדובר
בשינוי לא מתחייב ומהווה סעיף "ואקום" .אך עדיין ,לאור התגובות שהתקבלו ושיקול הדעת המקצועי,
אין כוונה להסיר רשמיות מהשינוי הנ"ל ולשם כך ינקטו ההליכים הנדרשים לאישור ראש הממשלה
ושר האוצר.
בסעיף  - 8.3.1הדרישה להוראות התקנה בשפה העברית וגם הערבית .השינוי הוגדר כשינוי מתחייב.
בפועל את הדרישה לסימון בשפה הערבית אינה מתחייבת ובכוונת השר להסיר רשמיותה.
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לעניין ת"י  1605חלק  ,1ת"י  1847חלק  ,2ת"י  1220חלק  ,2ת"י  ,1347ת"י  1604חלק  ,1סעיף ב 4.בת"י
 1107וסעיף  6.1.1בת"י  907מדובר בהודעה בלבד.
לעניין סעיף ב .סימון בת"י  1107וסעיף  8.3.1בת"י  907חלק  1חלות ההוראות הבאות:
לצפייה בתקן המוצע להחלפת התקן הקיים )רביזיה( הנדרש להתייחסותכם במכתב זה ,אנא לחצו כאן
• במידה ותרצו לצפות ולהשוות אל המהדורות הקיימות הישנות של התקנים המוחלפים ,אנא לחצו כאן
• הנכנסים בפעם הראשונה לאתר הציפייה בתקנים של מת"י נדרשים לקרוא הנחיות ולהוריד תוסף לצפייה
כאן 3
1

2

כל אדם הנוגע בדבר ובכלל זה נציגים של גופי הצרכנים ,התעשיינים והיצרנים רשאים להגיש את עמדתם
לעניין הכוונה לא יאוחר מתום  30ימים מיום פרסום הודעה זאת .את העמדה ניתן להעביר באמצעות מילוי
הערות לצד טבלת השינויים ולעניין עצם החלפה/שינוי התקן כולו ניתן להעביר באמצעות מילוי שדה בגיליון
"פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.
כל שר הנוגע בדבר ,רשאי להעביר את עמדתו לעניין הכוונה לא יאוחר מתום  60ימים מיום פרסום הודעה זאת.
את עמדת השר לעניין השינויים הלאומיים בתקן ניתן להעביר באמצעות מילוי הערות לצד טבלת השינויים ולעניין
עצם החלפה/שינוי התקן כולו ניתן להעביר באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ
אחד עם הטבלה.
שר ממונה  -שהוא שר הממונה על ביצוע חוק שעל פיו מהות המצרך האמור בתקן או תהליך ייצורו מסורים
לסמכותו רשאי) ,תוך שפרט את האסמכתא להיותו השר הממונה( ,להודיע לממונה כי נדרשת לו תקופה נוספת
לשם גיבוש עמדתו ,ובהמשך לכך יעביר את עמדתו לממונה לא יאוחר מתום  120ימים מיום ההודעה זאת .את
ההודעה יש להעביר לכתובת המייל הייעודית  Amendment13@economy.gov.ilולוודא את קבלת ההודעה
בטלפון03-7347501 ,03-7347498 ,03-7347412 ,:
השרים הממונים מתבקשים לציין במפורש את הסכמתם להחלפת התקן או שיניו באמצעות מילוי שדה בגיליון
"פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.
לתשומת לב :כאשר מדובר בשינוי לאומי שאינו מתחייב ,שיש אי-התאמה בין הדרישות ,לרבות ערכים,
הקבועות בו )להלן – דרישות( לבין הדרישות הקבועות בתקן הבין-לאומי )כמוגדר בטבלאות האקסל כסעיף
"ואקום"( תערך בחינת התאמתן של הדרישות לתקן הבינלאומי על ידי מכון התקנים וכי העברת הערות
הציבור לעניין זה תתבצע ישירות מולו .אם ישתנה התקן בעקבות הבדיקה ,לא יידרש פרסום נוסף של
ההודעה .אם יתברר ,לאחר שהמכון יסיים את הבחינה כאמור ,שהתקן עדיין מכיל שינויים לאומיים שאינם
מתחייבים ,בכוונת השר לא להכריז על עדכון רשמיותם אלא אם כן מתקיים לגביהם האמור בפסקה ) 8ה(5
))(5א( או )ב( לתיקון  13וזאת בלי שתפורסם הודעה נוספת על הכוונה לעשות כן.
במידה ולא תתקבל עמדתו של השר הממונה עד תום התקופה כמפורט לעיל ,נראה אותו כמי שהודיע על
הסכמתו לכוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר האכרזה ,לפי כל הוראות סעיף )8ה.(5
בהמשך להודעת הממונה על התקינה בדבר הבקשה לקבוע אנשי קשר מטעם כל משרד לעניין זה ,כאשר
תתקבל התייחסות לאכרזה ,תתקבל התייחסות זו מכל גורם ,תוך הנחה כי גורם זה העביר את אישור השר
עצמו .אולם ,בכל מקרה יש לנסות להקפיד להעביר את ההסכמה או את אי ההסכמה בנוסח המשקף את העובדה
שמדובר בעמדת השר הממונה בנוסח כגון :הריני לאשר כי עמדת שר ה ....הינה להסכים להליך האכרזה /
להתנגד להסרת הרשמיות  /להתנגד להכרזה על עדכון התקן.
http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3 1
http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/1 2
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מינהל התקינה  -משרד הכלכלה והתעשייה

דרך מנחם בגין  ,86תל אביב 6713833
טל'03-7347412 03-7347501/03/80 :פקס03-7347641 :
מיילamendment13@economy.gov.il :
אתרhttps://www.gov.il/he/Departments/Topics/standartization :

לתשומת לבכם ,במקרה שבו תיווצר מחלוקת בין עמדת השר הממונה לעמדת שר הכלכלה והתעשייה ,תועבר
הסוגייה להכרעת הממשלה ובמקרה שבו שני השרים יסכימו על אכרזת רשמיות  /אי ביטול הרשמיות של הסעיף
בתקן המכיל שינוי לאומי שאינו מתחייב ,תועבר הסוגייה לאישור שר האוצר וראש הממשלה.
4
הודעה זו פורסמה באתר משרד הכלכלה והתעשייה

http://economy.gov.il/standartization/Pages/amendment_13.aspx 4
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