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לכבוד
איגור דוסקלוביץ
הממונה על התקינה וראש מנהלת תו תקן

גלעד גולוב
מנכ"ל מכון התקנים

שלום רב,

הנדון :ביטול אישורים תקופתיים במסלול תו תקן
המגזר העסקי מתמודד עם קשיים ואתגרים רבים על רקע משבר הקורונה.
הממשלה מבינה זאת ומגוון רגולטורים ובכלל זה הממונה על התקינה במשרד הכלכלה
קידמו בחודשים האחרונים שורה של הקלות שסייעו למגזר העסקי להתמודד בתקופה
מורכבת זאת.
בנוסף להקלות מטעם רגולטורים שונים ,היום אושר בכנסת תיקון חוק שיאפשר הארכות
אוטומטיות של אישורים רגולטוריים בצורה רוחבית ומשמעותית במטרה להקל עוד יותר
 חלק מהאישורים צפויים להיות מוארכים אוטומטית לפי תיקון החוק בשנה שלמה.להפתעתנו ,מנהלת תו תקן קיבלה ביום  29.12.2020החלטה שהיא מנוגדת לחלוטין
למדיניות זו ומהווה הכבדה קשה ובלתי מידתית ביחס לבדיקת מוצרים במסלול פיקוח
של תו תקן.
לפי ההחלטה ,כבר החל מה 1.1.2021 -לא יינתנו אישורים תקופתיים וכך תעשיינים
ויבואנים ייאלצו לעמוד בדרישות בירוקרטיות ובבדיקות מכבידות בעלות של זמן וכסף
שהם גבוהים ביותר ,בלי שהמכון ערוך לתת שירות לתהליך זה ובלי שניתן זמן לבחון
חלופות פעולה ולהיערך לשינוי הדרמטי.
הדבר מסב נזקים משמעותיים ומצטברים רבים ויש לתת לכך פתרון דחוף.
מובן שהקורונה מציבה אתגרים גם בכל הקשור בפיקוח על מוצרים וחומרי גלם ורכיבים
מיובאים במסלול תו תקן .הדבר אינו ייחודי לישראל כמובן ,מפעלים בכל העולם
שנמצאים תחת מערכות פיקוח של מעבדות בינ"ל גלובאליות ,מתמודדים עם הקשיים
הללו וככל שידוע לנו ,לא מעט תהליכי פיקוח מתבצעים באמצעים מקוונים שעל בסיסם
מוארכות תעודות פיקוח.
נבקש שבשלב ראשון יינתנו אישורים תקופתיים עד סוף הרבעון הראשון של 2021
ושבתקופה זו יגבש מכון התקנים פתרון מתאים ומאוזן יותר שיבטיח פיקוח מספק עם
הכבדה מינימאלית נדרשת בנסיבות הקורונה .הפתרון המוסכם יובא לאישור מנהלת תו
תקן כנדרש.

בכבוד רב,
רז הילמן
סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה
העתק :חברי מנהלת תו תקן ונציגי לשכת המסחר בוועד הפועל של מכון התקנים
בית לשכת המסחר ,רח' החשמונאים  84ת"א   67132ת.ד 20027 .תל אביב 61200
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