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 תקציר מנהלים

 רקע .1

מפרט שלו נקבע כתקן רשמי, הלא ייצר אדם מצרך, שקובע כי  1941-חוק התקנים תשי"ג

ולא ימכרו ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה 

שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו המצרך או תהליך 

ה שבה הוכרז התקן העבודה לדרישות התקן הרשמי, או אם נקבעה הוראה אחרת באכרז

-ב)ג( לפקודת הייבוא והיצוא ]נוסח חדש[ התשל"ט1וסעיף צו יבוא חופשי מכח  .כתקן רשמי

 עמידה בבדיקות מעבדות להתאמה להוראותמכון התקנים הוא הגורם הנותן אישור , 1979

 .בתקן רשמי לצורך הכנסת מוצר לישראל

ין. יקות עמידה בתקן ביבוא טובהוראות החוק יוצרות, הלכה למעשה, מונופול בתחום בד

תקן רשמי לצורך הרשאי להנפיק אישור על עמידה ב 1ימכון התקנים הוא הגורם הבלעד

 ס.שחרור טובין מהמכ

מהיעדר התחרות בשוק בדיקות עמידה בתקן ביבוא היא באופן ישיר האוכלוסייה המושפעת 

הטובין לתקן רשמי.  של מוצרים שחלה החובה להמציא אישור מעבדה על התאמת היבואנים

יש למכון  עמן, למעט במקרים בהם נעשה שימוש במעבדות כבולים למכון התקניםאלה 

מצב זה  ידי המכון. ותלויים בתהליך הבדיקה ובתעריפים שנקבעו על הכרה הדדית,הסכמי 

מהווה חסם יבוא משמעותי המונע את הגברת התחרות, בין היתר מצד יבואנים קטנים 

 חקים החוצה מן השוק בשל עלויות בירוקרטיות. ובינוניים שנד

בהגבלת  הבא לידי ביטוידבר ת אל הצרכנים, ומתגלגלהיבואן  מושתות עלהעלויות אלה 

כמו כן, מושפעות מעבדות . גבוהה מחיריםברמת הנכנסים לישראל ו וצריםמהמגוון 

דיקת תקן, אך בבעמידת מוצר ל מעבדה בדיקת לקיים כשירות בעלות שהםמאושרות 

 מוצרים מיובאים נמנעת מהן.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 למעט מעבדות מוסמכות ומאושרות בתחומים ספציפיים ולטובין שיש להמציא לגביהם אישור מעבדה. 1
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 מטרת העבודה .2

המעבדה בחינת האפשרות לפתיחה לתחרות של שוק בדיקות מטרתה של עבודה זו היא 

התאמה לתקן למוצרים מיובאים, תוך שמירה על רמת התקינה ובטיחות המוצרים, בדבר 

 .מקסום התועלת וצמצום העלויות הנובעות ממהלך זה

 :שלבי העבודה הינם

  עמידה בתקן ביבוא המעבדה בדבר ל בדיקות מונופומהערכת העלות העודפת למשק

 .טובין

 סקירה בינלאומית. 

  העשויות להביא לתחרות בענף, לקיצור משכי ההמתנה שונות פעילות חלופות הצגת

 .להורדת מחירי בדיקות היבואלבדיקות ו

 ניתוח והשוואה בין החלופות. 

  ות יישוםעלחישוב חלופה נבחרת ובחירת. 

 

 הערכת תוספת העלות למשק .3

 :אומדנים לתוספת עלות ישירה ועקיפה למשקלהלן 

 עלות ישירה 

 -בכ 1014המעבדות העוסקות בבדיקות יבוא במכון התקנים הסתכמו בשנת  הכנסות

 .10142מסך הכנסות המכון בשנת  70% -המהווים כ₪, מיליון  280

הכנסות מכון התקנים מבדיקות התאמה לתקן למוצרי ייבוא )באגף תעשיה + אגף 

 מהכנסות המכון. 10% -, המהווים כ3בשנה₪ מיליון  160-בכ  הבניה( מוערכות

 4מתוך דו"ח תבור ונתונים כספיים של פעילות המעבדות עולה כי:

 .חוסר היעילות בהקצאת כ"א באגף התעשייהקיים  -

 .(5הבשנ₪ מיליון  14-כ 1011-14)שנים הבדיקות רווחיות הקיימת בפעילות  -

                                                           
 נתונים התקבלו ממכון התקנים. 2
 נתונים התקבלו ממכון התקנים. 3
 יצוין כי מדובר בטיוטה לא סופית לדו"ח 4
 נים.נתונים התקבלו ממכון התק 5
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תבסס על עלויות השכר הגבוהות המ 6תמחור גבוה של עלות שעות עבודה -

 .שעה(₪/ 144-111)מחיר שעה לאחר העמסות  הקיימות במכון

 .שנפתחו לתחרות בתחומים דומיםירידת מחירים ניכרת בשירותים  -

לפי הערכה, המחיר הגבוה של שעת עבודה יחסית לשוק המעבדות, וביצוע בדיקות 

)תעריף  50%דיקות עד ע"י מהנדסים/טכנאים, במקום עובדי מעבדה מייקר את הב

 עובד מעבדה לעומת מהנדס(.

,   7שקלול התעריפים הגבוהים וחוסר היעילות בכמות ובהקצאת כ"א אדם

ומסתכם  מתעריפי הבדיקות 30% -מצביעים על פוטנציאל התייעלות, המוערך בכ

 בשנה(. ₪מיליון  160מהכנסות של  30%) בשנה₪ מיליון  48-כב

 

 עלות עקיפה 

  אניםעלות על היבו

עולה כי מנתונים שנמסרו ממכון התקנים, איגוד לשכות המסחר ומשיחות עם יבואנים, 

 בפועל ארוך באופן ניכר מזמן הבדיקה הנדרש.   8הדגםמשך בדיקות 

נאלצים  Pre-Marketתוצאה מכך, יבואנים אשר לא העבירו את דגם המוצר בבדיקת כ

ם, עד לאישור שיווק הסחורה, דבר לאחסן את הסחורה במחסן, לעיתים שבועות וחודשי

 הגורר תוספת בעלויות אחסון ובעלויות המימון. 

 בחודש. 4% -עד לכעשויות להגיע לפי נתוני יבואנים, עלויות אחסון ומימון 

 חסמי יבוא

חודשים לאישור הדגם  1-4נאלצים להמתין  Pre-Marketיבואנים אשר מבצעים בדיקות 

 חודשים. 1-1שר בדיקות המעבדה יכולות להתבצע תוך )לדוגמא במקררים ומזגנים(, כא

 משך הזמן הארוך בהמתנה לאישור גורר:

 צמצום מספר הדגמים המיובאים -

 ויתור על הזדמנויות עסקיות -

כיו"ב צמצום בפועל של יבוא מקביל שנובע לרוב מהזדמנויות עסקיות  -

 המצריכות הליכי יבוא קצרים

                                                           
 1014דוח תבור, מודל תמחור מכון התקנים, שלב ב', דצמבר  6
 1014 דוח תבור, מודל תמחור מכון התקנים, שלב ב', דצמבר 7
ים /בדיקה שמטרתה לקבוע אם דגם של מוצר מסוים מתאים לדרישות המפורטות בכל הסעיפים של התקנ/ים החל 8

 עליו והמפורטים בצו יובא חופשי.
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 8 -כי ערך המוצרים העוברים בדיקות יבוא הינו כעל בסיס נתוני הלמ"ס, ניתן להעריך 

 בשנה. ₪ דמיליאר

 

 פתיחת שוק בדיקות היבוא לתחרות תקצר את זמני הבדיקה באופן מהותי.

של  מרביקיצור זמני הבדיקה בשקלול הרחבת מגוון דגמים ומתן אפשרות לניצול 

המוצרים מסך ערך  3% -, צפויים להניב חיסכון מוערך של כעסקיותהזדמנויות 

יצוין כי  בשנה, במחירי יבוא.₪ מיליון  240 -המיובאים, כלומר, חיסכון צפוי של כ

משקלל תועלת כתוצאה מהגדלת היקף  משקף את מצב השוק הקיים ואינו החישוב 

כניסת מתחרים קטנים התועלת כתוצאה מהיבוא כתוצאה מהפתיחה לתחרות או 

פשרות עתידית של הסרת רשמיות כמו כן, החישוב אינו מתחשב בא ובינוניים.

 .3מתקנים או מעבר תקנים לקבוצת בדיקה 

 
*מחיר ליבואנים עלויות עודפות  מחיר לצרכנים* 

 94 18 עלות ישירה

 180 110 עלויות עקיפות

188  תיועלועודף סה"כ   474 

 לשנה₪ מחירים במיליוני בהנחה שהמחיר לצרכן הינו כפול ממחיר הייבוא, *

 

 אומיתסקירה בינל .4

כחלק מתהליך הערכת השפעת הרגולציה בוצעה סקירה בינלאומית במטרה ללמוד כיצד 

במדינות אחרות, לצורך מתן אישורים לעמידה בדרישות הרגולציה פועל שוק בדיקות היבוא 

  אופן אכיפת ההתאמה לתקן.את הרגולציה ו אתהתאמה לתקן, אישור מתן  לבחון את הליך

 אוסטרליה, האיחוד האירופי, יפן, סינגפור, קוריאה וקנדה :באותבסקירה נבדקו המדינות ה

למציאות הסחר הבינלאומי חלק מהמדינות נבדקו בהיותן תלויות ביבוא ימי ואווירי בדומה )

 להלן נקודות עיקריות: . 10149משנת  OECD -, ונותח דוח ניהול הסיכונים של ה(של ישראל

 ת הבטיחות הכלליות, רגולציה ו/או תקינה בנוסף לדרישוקיימת,  10במרבית המדינות

 ספציפית עבור קבוצות מוצרים בעלי סיכון גבוה.

 רוב המדינות אינן ( מפעילות מערך אישור מוצרים טרם הכניסה לשוקPre-Market) אך ,

מפעילות מערך ביקורת בגבולות ובמכס הכולל בדיקות מסמכים, בדיקות פיזיות 
                                                           

9 "Report on International Consumer Product Safety Risk Assessment Practices”, Working Party on 

Consumer Product Safety, OECD, October 2015 
 , הנ"ל.1014בדוח ניהול הסיכונים   OECDשנבדקו בסקירה או שנבדקו ע"י ה  10
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לים שונים. האחריות לביצוע הביקורת היא בידי ובדיקות ע"י גורם שלישי, בתמהי

הרשות השלטונית האמונה על בטיחות המוצרים והביצוע נעשה בשיתוף פעולה עם רשות 

 המכס המקומית. 

 ברוב המדינות ישנו מעקב ובקרה בשווקים למוצרים המיובאים. מבנה רשויות המעקב 

ב לאומית אחת או לחילופין בכל מדינה אינו אחיד, ישנן מדינות בהן קיימת רשות מעק

  מחוזיות.מספר רשויות 

  ברוב המדינות אשר מפעילות מערך אישור מוצרים טרם הכניסה לשוק, מתבצעות

 . פרטיות מעבדות הינן הבדיקה מגופי חלק, אלה במדינותהבדיקות ע"י מספר גופים. 

 מים אשר מפעילות מערך אישור מוצרים טרם הכניסה לשוק לתחומים מסוי תבמדינו

ביצוע כלל,  Pre – Marketבלבד או במדינות אשר אינן מפעילות מערך אישור בדיקות 

ברשימת התחומים הנבדקים( לתקנים  )שאינובדיקות והתאמת המוצר המיובא 

כל  ות, ועליו חלבאחריות היבואן/ היצרןולרגולציה הייעודית בכל מדינה, הינו 

 הסנקציות על אי עמידה בהם.

 שנו לפחות גוף אחד )בד"כ סטטוטורי( האחראי על התקינה.ברוב המדינות י 

 ואינם מפוקחים. , מחירי הבדיקות בכל מעבדה נקבעים ע"י כוחות השוק על פי רוב

סינגפור, בה המחירים נקבעים ע"י כל גוף לעצמו אך מפוקחים ע"י הרשות לעידוד  למעט

 התחרות.

 מרישום כעוסק מורשה ועד  יבואנים ברמות שונות, החלנו רישום בכל המדינות יש

רישום יבואנים מיועד. במדינות בהן ישנו רישום יבואנים, ישנם מסלולי הקלה בהתאם ל

 לסטאטוס היבואנים.

 .חלק מהמדינות מחייבות סימון המוצרים בתו תקן לפני מכירת המוצר 

 

 

 

 

 תיאור החלופות  .5

 :שנבחנו במסגרת העבודהלהלן החלופות 

  :קייםמצב  חלופה אפס. 

 צב קיים + אמנת שירות מחייבת למכון התקניםמ :1לופה ח. 

  גם ע"י מעבדות ע"י מעבדות המכון ומעבדה להתאמה לתקן ביצוע בדיקות  :2חלופה

מינהל ביצוע אחריות והעברת הפעילות הרגולטורית של מכון התקנים לפרטיות, 

 .התקינה
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  ן וגם ע"י מעבדות ע"י מעבדות המכומעבדה להתאמה לתקן ביצוע בדיקות   :3חלופה

מינהל התקינה, כאשר מכון ופיקוח רגולטורית לאחריות , העברת הפעילות הפרטיות

, תוטכנירגולטוריות ות ויפעיל של מינהל התקינה ויבצע מבצעת שמש כזרוע התקנים י

 על רמת התחרות להיות בעלות השפעה ויותצפ אשר לא

  יה, מכון התקנים יהן התקניםשאינן מכובדיקות יבוצעו רק ע"י מעבדות   :4חלופה 

וכן יבצע בדיקות מעבדה להתאמה  הרגולטור בנושא בדיקות יבואזרועו הארוכה של 

. ליבוא בכל התחומים שבהם נדרש בשל כשל, או לצורך תפקידי הרגולטור בפיקוח
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 השוואה בין החלופות .6

 ה היחסי של כלוקביעת משקלבוצעה השוואה בין החלופות, ע"י קביעת קטגוריות לבחינה 
 ריה, לפי חשיבותה.קטגו

 (.100%, 74%, 40%, 14%, 0ניתן ציון למענה של כל חלופה, לנדרש בכל קטגורה )

 להלן שקלול התוצאות:

 

 

 

 
 

 4חלופה  3 חלופה 2חלופה  1חלופה  0חלופה  משקל

 

 

 משוקלל ציון משוקלל ציון משוקלל ציון משוקלל ציון משוקלל ציון 

ת
סכון בעלויו

חי
 

יסכון בעלות ח

 0% 0% 1% 74% 1% 40% 4% 100% 4% 100% 4% רגולטורל

חיסכון בעלות 
 10% 100% 10% 100% 10% 100% 1% 14% 0% 0% 10% ליבואנים

קיצור משך 
 11% 40% 19% 74% 19% 74% 11% 40% 0% 0% 14% הבדיקות

סה"כ חיסכון 
 23%  33%  31%  20%  5%  40% עלויות

ת
קצועיו

מ
 

ל שמירה ע
 8% 74% 8% 74% 4% 40% 10% 100% 10% 100% 10% מידע וידע

הפרדה בין 

שיטת הבדיקה 
 14% 100% 8% 40% 8% 40% 0% 0% 0% 0% 14% לביצועה

הפרדה בין 
ביצוע הבדיקה 

 8% 40% 8% 40% 8% 40% 14% 100% 14% 100% 14% לתשלום

סה"כ 
 30%  23%  21%  25%  25%  40% מקצועיות

ם
שו

יי
 1% 14% 8% 74% 4% 40% 8% 74% 10% 100% 10% מותישי 

מהירות ביצוע 
 1% 14% 8% 74% 4% 40% 4% 40% 10% 100% 10% חלופה

 5%  15%  10%  13%  20%   20% סה"כ יישום

 58%  70%  61%  58%  50%  100% סה"כ 
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 םחלופה נבחרת ועלות יישו .7

ירה על איזון וניקוד גבוה יחסי בשלוש קיבלה את הציון הגבוה ביותר, בשל שמ 1חלופה 

 הקטגוריות שנבחנו:

 השגת יעדי חסכון בעלויות -

 נצברדע שיהשמירה על מקצועיות הבדיקות ו -

 ומהירות ביצוע םקלות יישו -

 

, לרבות כוח אדם. והתעשייה הקצאת משאבים למשרד הכלכלה יישום החלופה דורש

המשאבים הנדרשים, לרבות ביצוע  משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה בוחנים בעת זו את

 שינויים ארגוניים. הקצאת המשאבים תסוכם בתקופה הקרובה, טרם הליך החקיקה

תקני כ"א  10תוספת הצורך ב. וזאת בשים לב להמלצת עורכי הדו"ח בדבר הנדרש ליישום

השינויים שעשוי להידרש למכון התקנים בגין תקציב גנרי  והתעשייה וכן למשרד הכלכלה

 .כנניםהמתו

 

 

 

לסיכום, לאחר הפחתת עלות הממשלה ביישום החלופה הנבחרת, מהערכת העלות העודפת 

 בשנה:₪ ון של למעלה מחצי מיליארד לצרכנים, מתקבל פוטנציאל חסכ

 

 

 

  

 לשנה₪ מיליון  474 -עלות עודפת לצרכן מוערכת בכ

 בשנה₪ מיליון  18 - נבחרתהחלופה העלות לממשלה ביישום 

 בשנה₪ מיליון  548 -סה"כ פוטנציאל חסכון למשק כ 

י משרות ותקציב למינהל הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לבחון ולקבוע היקפ*

התקינה וכן שיפוי כספי למכון התקנים בהיקפים שונים מהמוצג בדוח זה, ככל 

 שתמצא לנכון.
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  הגדרת תכלית והצורך בהתערבות .1
 

 רקע .1.1.

 

ם חוק התקניההסדרים הקבועים בהפועל על פי סטטוטורי מכון התקנים הינו תאגיד 

מכון התקנים משמש כזרועו  .ובבדיקות ואימות, תקינה, איכות והסמכה העוסק בהתעדו

 הארוכה של הממונה על התקינה גם בביצוע תפקידים רגולטוריים.

"מטרת המכון היא תקינה והבטחת רמה נאותה של טיב המצרכים, אם בקביעת תקנים 

קרים ובדיקות של חומרים, ואם בדרך אחרת, ורשאי הוא, בין השאר, לערוך מחקרים, ס

מוצרים ומתקנים, לאשר מפרטים וכללים טכניים ולעודד את השימוש בהם, ולקיים 

השגחה על ייצור מצרכים בהתאם לכללים שקבע וכן לעסוק באיסוף מידע, מיונו 

11והפצתו
". 

קובע כי אין לייצר, לייבא או לעשות שימוש במצרך שחל עליו  1941-חוק התקנים תשי"ג

ב)ג( 1וסעיף צו יבוא חופשי מכח שמי, אלא אם המצרך עומד בדרישות התקן. תקן ר

מכון התקנים הוא הגורם הנותן  ,1979-לפקודת הייבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ה תשל"ט

בתקן רשמי לצורך הכנסת מוצר  עמידה בבדיקות מעבדות להתאמה להוראותאישור 

בין עליהם חל תקן רשמי לארבע לישראל. הוראות הממונה על התקינה מסווגות את הטו

קבוצות, בהתאם לרמות הסיכון, תוך התאמת הליך אישור הכנסת הטובין לישראל לסיכון 

של ת מעבדה בוהה ביותר( מתבצעת בדיק)רמת הסיכון הג 1הנובע מהמצרך. בקבוצה 

נדרשים אישור דגם ותצהיר של היבואן על עמידה בדרישות  1רך המיובא, בקבוצה המצ

נכללים טובין המיועדים לשימוש  1נדרש תצהיר בלבד, ובקבוצה  1קבוצה התקן, ב

 דה בתקן.יבתעשייה בלבד, ובגינן ניתן פטור מקבלת אישור על עמ

 

 זיהוי הבעיה וסיבותיה .1.2.

 

המעבדה בדיקות מתן אישור להוראות החוק יוצרות, הלכה למעשה, מונופול בתחום 

הגורם הבלעדי הרשאי להנפיק אישור על  עמידה בתקן ביבוא טובין. מכון התקנים הואל

טובין הטעונים  ןלענייתקן רשמי לצורך שחרור טובין מהמכס, להתאמה ל בדיקת מעבדה

חרף העובדה שבישראל ישנן . סכנה לבטיחות הציבורהפוטנציאל בדיקות מעבדה נוכח 

חוק  לפימעבדות שאושרו על ידי הממונה על התקינה לביצוע בדיקות עמידה בתקן רשמי, 

בישראל, אך  עמידה בתקן למוצרים המיוצרים ןלעניימעבדה הן מבצעות בדיקות התקנים, 
                                                           

 1941-התשי"ג ,חוק התקנים 11
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עמידה בתקן של  ןלענייאינן מורשות לפי פקודת היבוא והיצוא לבצע בדיקות מעבדה 

 .  מוצרים מיובאים 

מהיעדר התחרות בשוק בדיקות עמידה בתקן ביבוא היא בראש  המושפעת האוכלוסייה

של מוצרים הטעונים המצאת אישור מעבדה על בדיקות התאמה לתקן יבואנים ובראשונה ה

 יקה ובתעריפים שנקבעו עלהכבולים למכון התקנים ותלויים לחלוטין בתהליך הבדרשמי, 

. קיומם של הסכמי הכרה הדדיים בין ומאושרים על ידי שר הכלכלה והתעשייה די המכוןי

ם במעט את תכולת הבדיקות אותן נדרש צמצממכון התקנים למעבדות מוכרות בעולם 

המכון לבצע בהינתן אישור מעבדה מוכרת בהסכם הכרה הדדי, אולם התלות במכון 

. תהתקנים לצורך קבלת האישור אותו יש להציג במכס לצורך שחרור הטובין עודנה עומד

הדבר נכון לגבי מצרכים מכל קבוצות המוצרים שהוגדרו בהוראות הממונה על התקינה. 

צב זה מהווה חסם יבוא משמעותי המונע את הגברת התחרות, בין היתר מצד יבואנים מ

 קטנים ובינוניים שנדחקים החוצה מן השוק בשל עלויות בירוקרטיות. 

בהגבלת  הבא לידי ביטוידבר מתגלגלת אל הצרכנים, מושתות על היבואן העלויות אלה 

. כמו כן, מושפעות מעבדות בוההג מחיריםברמת הנכנסים לישראל ו וצריםהמגוון של מ

 מאושרות הבודקות עמידת מוצר לתקן, אך בדיקת מוצרים מיובאים נמנעת מהן.

 

 משקל עלות עודפתהערכת  .1.3.

 

התאמה לתקן לטובין מעבדה לם, ישנן עלויות עודפות בפעילות בדיקות יקיהבמצב 

שק באופן המשפיעות על המהטעונים בדיקות מעבדה להתאמה בשל מסוכנותם, מיובאים 

 ישיר ובאופן עקיף. 

 עלות ישירה .1.3.1.

( הוא "האגף"העלות הישירה מתייחסת למחיר הבדיקות ליבואנים. אגף התעשייה )להלן 

מעבדה לכימיה  ;האגף העיקרי הרלבנטי לבדיקות היבוא והוא מחולק למספר מעבדות

ומעבדה  הוטקסטיל, מעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב, מעבדה למכניקה והידרוליק

מבוצעות במעבדות המשויכות לאגף הבניין, בהיקף ה ישנן בדיקות יבואכמו כן, מל. לחש

 .יותר קטן
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מסתכמות בשנת )אגף תעשייה ואגף הבניה( מעבדות העוסקות בבדיקות ייבוא הכנסות ה

מבדיקות התאמה לתקן למוצרי ייבוא  מכון, מתוכם הכנסות ה₪ 12מיליון  180 -כב 1014

  .מהכנסות המכון 10%המהווים , 13בשנה ₪ מיליון 140-מוערכות בכ 

מחירון  לפי  נקבע יהן, מחירבדיקותבביצוע ה תחרות במצב הקיים לא קיימתשכיוון, 

ואושר ע"י מינהל התקינה.  1991שבוצע בשנת עלויות תמחור מכון התקנים המבוסס על 

 הזמין משרד הכלכלה בדיקה של תמחור הבדיקות.  1014במהלך שנת 

 14של מחירים לכל מוצר: בדיקה מלאה, בדיקת ש'בסיסיות כון שלוש רמות מחירון המב

 .15ובדיקת השלמה

 עולה כי:ונתונים כספיים של פעילות המעבדות  מתוך דו"ח תבור

"למען הסר ספק, ככל שאנו  ,אבמכון התקנים חוסר יעילות בהקצאת כ" קיימת -

ן אפשרות לביצוע יכולים לשפוט על בסיס החודשים בהם שהינו במכון, יש במכו

 .התייעלות, הן בכמות כ"א, הקצאתו והפעלתו והן בעלויות כ"א"

תמחור גבוה של עלות על  ,בין היתר ,תעריפי הבדיקות במחירון הקיים מבוססים -

שעה ללויות השכר הגבוהות הקיימות במכון )מחיר נובע מעהתמחור  .16שעת עבודה

וע עבודת מעבדה ע"י מהנדסים וכן ביצ שעה(₪/ 144-111 -הינו כ 17לאחר העמסות

אשר מתומחרים לתפקידים מסוימים, בעוד  וטכנאים "ישנם תקנים רבים

הבדיקות בפועל מתבצעות ע"י בעלי תפקידים אחרים, אשר התעריף השעתי עבורם 

 .18הינו גבוה יותר"

 .(19בשנה₪ מיליון  14 -)כהמעבדות  בפעילותרווחיות קיימת   -

  .ירידת מחירים ניכרתהביאה ל תפתיחת שירותים דומים לתחרו  -

 

                                                           
 .נתונים שהתקבלו ממכון התקנים 12
 .הערכה של מנהל אגף תעשייה במכון התקנים 13
בדיקה שמטרתה לקבוע, אם הטובין שבמנה מתאימים לדרישת חלק מסעיפי התקן הרשמי החלים עליהם. הבדיקה  14

 שים.מבוצעת  עפ"י המפורט בנספח הש' הי
בדיקה המתבצעת במסגרת בדיקת הדגם במקרים הבאים: בדיקת הדגם בוצעה ע"י מעבדה שהמכון הכיר בה אך  15

אינה מכסה את כל סעיפי התקן, המכון יבצע בדיקת השלמה לסעיפי התקן שלא נבדקו. כאשר מוצר דומה לדגם 
מאושר, או כאשר דגמים מאותה משפחה, שלגביו קיים אישור דגם וניתן להסתפק בבדיקה של השפעת השוני מהדגם ה

 בנוסף לבדיקה המלאה שבוצעה לדגם מייצג במשפחה, בכדי לבדוק את השפעת ההבדלים מהדגם המאושר.
 .1014דוח תבור, מודל תמחור מכון התקנים, שלב ב', דצמבר  16
העבודה של עובדי  שעות אשר לא נגבה עבורן תשלום והן כוללות את שעותהעמסת תקורה ועלויות מנהליות ) 17
 (.מנהלה והמטה אשר מתוקף הגדרת תפקידם הם אינם יצרנייםה
 .1014דוח תבור, מודל תמחור מכון התקנים, שלב ב', דצמבר  18
 .נתונים שהתקבלו ממכון התקנים 19
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לפי הערכה, המחיר הגבוה של שעת עבודה, יחסית לשוק המעבדות וביצוע בדיקות 

)תעריף  50%ע"י מהנדסים/טכנאים, במקום עובדי מעבדה מייקר את הבדיקות עד 

 עובד מעבדה לעומת מהנדס(.

  "ח תבור(, שקלול התעריפים הגבוהים וחוסר יעילות, בכמות והקצאת כ"א אדם )דו

 ומסתכם  ות,תעריפי הבדיקמ 30% -בכ ךהמוער, מצביעים על פוטנציאל התייעלות

 בשנה(. ₪מיליון  160מהכנסות של  30%) בשנה₪ מיליון  48-כב

 

 עלויות עקיפות .1.3.2.

 עלויות המוטלות על היבואנים 

מנתונים שנמסרו ממכון התקנים, איגוד לשכות המסחר ומשיחות עם יבואנים, עולה 

 ארוך באופן ניכר מזמן הבדיקה הנדרש.   ,שך בדיקות הדגם בפועלכי מ

 זמן בדיקה בפועל זמן בדיקה נדרש דוגמאות

 ואף יותר שבועות 1-1 מספר ימים בודדים המגיעים כחלק ממשלוח מסחרי צעצועים

 חודשים ואף יותר 1-1 חודשים 1-1 בדיקת דגם למוצר חשמלי טרום ייבוא

 
 Pre-Marketאשר לא העבירו את דגם המוצר בבדיקת  כתוצאה מכך, יבואנים

נאלצים לאחסן את הסחורה במחסן, לעיתים שבועות וחודשים, עד לאישור שיווק 

 .ומימון הסחורה, דבר הגורר תוספת עלויות אחסון

 בחודש. 5% -לפי נתוני יבואנים, עלויות אחסון ומימון מגיעות עד לכ

ים מוגבלים ביכולתם "לגלגל" סחורה ובכך בנוסף, בשל מגבלות אובליגו, היבואנ

 להקטין את שיעור העמסת העלויות הקבועות על המוצרים.

 חסמי ייבוא 

חודשים  1-4 להמתין לעיתים, נאלצים Pre-Marketיבואנים אשר מבצעים בדיקות 

שר בדיקות המעבדה יכולות להתבצע לאישור הדגם )לדוגמא במקררים ומזגנים(, כא

 .20םחודשי -תוך חודש 

 

 משך הזמן הארוך בהמתנה לאישור גורר:

                                                           
 נתון מוערך ע"י מעבדות בשילוב נתונים ממוצעים שהתקבלו מביצוע סקירה בינלאומית. לדוגמת, קוריאה, אישור 20

 יום. 14למקרר )סטנדרטי( בתוך 
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 :צמצום מספר הדגמים המיובאים -

תכן צרים שעברו אישור דגם ולא להסמו תאהתמקד בהביבואנים מעדיפים ל

, עלול לגרור פגיעה בהמתנה ארוכה לאישור דגם חדש, כיוון שעיכוב באישור

בות מול יצרן אי עמידה בהתחיילגרור במכירות, במקרה של מוצרים עונתיים, או 

 ומשווקים. 

 :ויתור על הזדמנויות עסקיות -

לעיתים מזדמנות ליבואנים עסקות במחיר אטרקטיבי, של דגמים שלא עברו 

 בדיקות דגם במכון התקנים )לדוגמא עודפים, חיסול מלאים(.

לא במקרים בבדיקות הדגם והצורך לקבלת החלטה מהירה,  , הצפוי בשל העיכוב

   .ואנים על ביצוע העסקותמוותרים היב מועטים,

 

מצב זה מהווה חסם יבוא משמעותי המונע את הגברת התחרות, בין היתר מצד 

שנדחקים החוצה מן השוק  , ובכלל זאת יבואנים מקבילים,יבואנים קטנים ובינוניים

בשל עלויות בירוקרטיות. עלויות אלה מושתות על הצרכן ותורמים בצורה ישירה 

 .משקועקיפה ליוקר המחיה ב

 

 הערכת היקף כספי של שוק בדיקות היבוא 

 :י דרכיםתשנבדק בהיקף השוק 

 

 

 

 

 

וני רשות המיסים, סוכמו קבוצות המוצרים מנת .1

 העיקריות שעוברות בדיקה במכון התקנים 

 

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נלקח סך  .1

 םערך מוצרי הצריכה המיובאים, הרלוונטיי

 לבדיקות במכון התקנים
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  עיקריות: , עבור קבוצות מוצרים1011נתוני רשות המיסים לשנת  להלן .1

 המוצר תחום

 

 כמות
ערך 

 במיליוני $

ערך 
במיליוני 

₪21 

 449   מזגנים מוצרי חשמל לבנים

 144 110 141,418 מקררים

 104 78 181,197 המכונות כביס

 77 10 84,111 מייבשי כביסה

 111 19 81,101 מדיחי כלים

 149   תנורים

 919 111 718,101 טלוויזיות

 DVD 141,917 17 44וידאו + 

 1,094 181  צעצועים, משחקים, צרכי ספורט

 4,101   סה"כ

 

  ₪. מיליארד 1של מוצרי הצריכה שנבדקו להלן הינו מעל  ערך הייבוא

בחישוב הנ"ל, ניתן  נוספות, אשר לא נכללו וצות מוצריםבקיימות עשרות קשכיוון מ

 הוא לפחות כפוללהניח שסה"כ ערך המוצרים מיבוא, העוברים בדיקות במכון התקנים 

 (.₪מיליארד  8)

 

 

ערך מוצרי הצריכה עולה כי  1011שנת מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל .1

 :, להלן הנתוניםמיליארד $ 11.4ל עמד עלארץ המיובאים 
 

                                                           
 לדולר.₪  1.9לפי שער המרה של  21
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 מיליונים לבדיקות יבוא םסעיפים רלוונטיי

 $748 כלי בית )מיליוני $(

 $1,119 אחר )מיליוני $(

 $1,041 ריהוט וחשמל ביתיים )מיליוני $(

 $111 אחר )מיליוני $(

 $5,519 סה"כ  )מיליוני $(

 ₪  11,411  ₪()מיליוני  3.9המרה לשקלים לפי שער של 

 

  דוגמתבמכון התקנים )ל מהיקף היבוא הנ"ל עובר בדיקות יבוא 40% -כרק ניתן להניח ש

 בשנה. ₪מיליארד  10.8 –כלומר כ שאינו עובר בדיקות(,ריהוט 

הינו ניתן להעריך, בהתאם לחישובים הנ"ל כי היקף שוק המוצרים העובר בדיקות יבוא 
 בשנה.   ₪מיליארד  8 -כ

 להשפעת צמצום משך זמני הבדיקות על הורדת יוקר המחיה:להלן תרשים תהליך 

 ( USנתונים מקוריים )במיליוני $

   מוצרים בני קיימא מוצרים לצריכה שוטפת  
כלי  2014

 בית
מזון, 

משקאות 
 ותרופות

הלבשה 
 והנעלה

מוצרים  אחר
לצריכה 
שוטפת: 

 סה"כ

כלי 
 תחבורה

ריהוט  
ומוצרי 
חשמל 
 ביתיים

 
 אחר

מוצרים 
-בני

קיימא: 
 סה"כ

סה"כ 
וא יב

מוצרי 
 צריכה

 $1,020 $426 14 111 144 $594 111 144 144   41 ינואר

 $1,069 $419 17 118 141 $650 114 109 140 74 פברואר

 $1,121 $458 11 141 140   $663 110 191 174 71 מרץ

 $943 $396 11 118 114 $547 104 118 119 41 אפריל

 $971 $422 18 119 144 $548 109 110 140 40 מאי

 $1,037 $460 11 179 118 $577 114 140 118 41 יוני

 $1,121 $474 19 191 141 $646 117 181 144 71 יולי

 $1,131 $480 14 140 194 $651 108 119 111 81 אוגוסט

 $1,050 $402 11 118 111 $648 104 114 111 41 ספטמבר

 $1,011 $431 14 117 149 $579 101 188 117 44 אוקטובר

 $890 $385 10 119 114 $506 101 119 111 41 נובמבר

 $1,182 $630 18 181 119 $552 117 110 117 47 דצמבר

  $768 $2,965 $2,079 $1,349 $7,161 $1,983 $3,061 $341 $5,385 $12,546 
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 .באופן מהותי שוק בדיקות היבוא לתחרות תקצר את זמני הבדיקהפתיחת 

של  מרביניצול להרחבת מגוון דגמים ומתן אפשרות בשקלול קיצור זמני הבדיקה 

 מסך ערך המוצרים 3% -של כמוערך סכון יחלהניב  יםצפוי, עסקיותהזדמנויות 

, בהיקף היבוא במחירי יבוא ,בשנה₪ מיליון  240 -סכון צפוי של כיח, כלומר, המיובאים

 .הקיים

 

 סיכום עלויות עודפות למשק

 

 לצרכן* מחיר מחיר ליבואן ויות עודפותעל

 94 18 עלות ישירה

 180 110 עלויות עקיפות

188  סה"כ חיסכון עלויות  474 

 לשנה₪ מחירים במיליוני שהמחיר לצרכן הינו כפול ממחיר הייבוא,  בהנחה*      

 

העבודה לקחה בחשבון את המצב הקיים ולא הכניסה להערכה את  לצורך חישוב החיסכון

כן, לא נלקח  גידול האפשרי בהיקף שוק המוצרים המיובאים עקב הכנסת התחרות. כמוה

בחשבון קיטון אפשרי של השוק עקב הסרת דרישות בדיקות יבוא ממוצרים מיובאים, בין 

או בעקבות הסרת רשמיות של תקנים, בהתאם  1לקבוצה  1-ו 1אם על ידי מעבר מקבוצות 

או \ו בנוסף, גם לא נלקח בחשבון גידול בהיקף היבוא למדיניות משרד הכלכלה והתעשייה.

כתוצאה מהסרת חסמי יבוא, הן כתוצאה מהליך זה והן מפעולות  הפחתת כמות הבדיקות

 שונות של הממשלה להסרתם.

 

 תכליות ויעדים 1.4

 
 הרגולציה תכלית 

. הסעיף 1941-)א( בחוק התקנים תשי"ג8תכליתם של תקנים רשמיים מפורטת בסעיף 

 קובע כי תקן יוכרז כרשמי כאשר הוא מיועד להשיג את אחת מהמטרות הבאות: 

 שמירה על בריאות הציבור;. 1

צמצום 
משך זמן 
 הבדיקות

העלאת מגוון  
המוצרים 
 המיובאים

עליה במחזור  
המכירות של  

 *היבואנים

הוזלה 
בעלות 

 ליבואנים

תחרות 
גבוהה 
 במשק

הורדת 
המחיר 
 לצרכן

 * ללא שינוי בהוצאות הנלוות
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 שמירה על בטיחות הציבור;. 1

 הגנה על איכות הסביבה;. 1

הספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן; . 1

 בו, יהיה תקן להספקת מידע בלבד; תקן שיוכרז לפי פסקה זו, לרבות הוראה

 הבטחת תאימות או חלופיות של מוצרים;. 4

מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות, . 4

חומרי בניה(, הגלויים לעין, וכן  –בחומרים או במוצרים המשמשים בבניה )להלן 

מוש בחומרי בניה שאינם מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משי

 גלויים לעין.

 .הממשלתית בתחום התקנים הרשמיים מטרות אלו מגדירות את הצורך בהתערבות

 

 סיכונים 

הם סיכונים הטובין עליהם חלים תקנים רשמיים הסיכונים הקיימים בתחום 

בטיחותיים, בריאותיים וסביבתיים. חומרת הנזק והסיכוי להתממשותו משתנים בין 

ודה זו, העוסקת בהיבטי מאקרו של צר, ובחינתם הפרטנית אינה רלוונטית לעבמוצר למו

 סדרת שוק בדיקות העמידה בתקן בלבד.  א

בדיקות המעבדה להתאמה לדרישות תקן רשמי במוצרים הסיכון המרכזי בפתיחת שוק 

מחשש לפגיעה ביכולת המניעה של סיכונים לציבור, נובע  ,לתחרותמיובאים בסיכון גבוה 

מחשש מפגיעה באיכות בדיקות ההתאמה לתקן. סיכון זה ייבחן וינוהל במסגרת בות לר

עם זאת יצוין שגם כיום ישנן מעבדות המאושרות על ידי הממונה על  ניתוח החלופות.

 התקינה אשר מבצעות בדיקות התאמה לתקן, אך של מוצרים שאינם מיובאים.

הטמון באי יכולתו של השוק לספק  סיכון נוסף שייבחן במסגרת עבודה זו הוא הסיכון

יא לפגיעה את כלל הבדיקות הנדרשות לצורך הכנסת טובין לישראל, דבר העלול להב

ולצמצום במגוון הטובין הנכנסים  של המעבדות המאושרותו בפעילותם של היבואנים

 לישראל. 
 

 יעדים 

 תקן למוצריםהתאמה להמעבדה לבעבודה ייבחנו חלופות לפתיחת שוק בדיקות 

מעבדה מיובאים. היעד של השינוי הרגולטורי המבוקש הוא קיומו של שוק בדיקות 

התאמה לתקן ביבוא שיתקיים בו איזון בין היכולת לממש את תכלית הרגולציה, ל
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להבטיח כי טובין הנכנסים לישראל אינם מסכנים את הציבור או את הסביבה,  –דהיינו 

להכנסת  ת של העמידה בדרישות התקןוטכניה מהמונופול על הבדיקותלבין הנטל הנובע 

 טובין לישראל. 

יובהר כי העבודה לא תעסוק בתוכן של דרישות התקנים הרשמיים או בסיווג לקבוצות 

 מוצרים.

ודדת הקלה בתהליך בדיקות הייבוא. מדיניות משרד הכלכלה בשנים האחרונות מע

מתוכנן  ,1-ו 1 ותקבוצל 1 -ו 1מקבוצות  קבוצות מוצריםמבוצע מעבר  כחלק מהשינויים

ומדרישות מתקנים , הסרת הרשמיות ת יבואןולהצהר 22יםמתצהירתהליך של מעבר 

 רשמיים והרחבת ההכרה במעבדות חוץ. תקניםשונות ב

  

                                                           
תצהיר הוא מסמך בכתב, שתוכנו מיועד להוות תחליף לעדות הנמסרת בבית המשפט. זהו אמצעי הוכחה משפטי, הן  22

 במישור האזרחי והן במישור הפלילי
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 סקירה בינלאומית .2
 

ללמוד כיצד סקירה בינלאומית במטרה הערכת השפעת הרגולציה בוצעה כחלק מתהליך 

ות אחרות, בחינת מתן התאמה לתקן, בחינת הרגולציה במדינ היבואפועל שוק בדיקות 

 ואופן אכיפת ההתאמה לתקן.

יפן, סינגפור, קוריאה האיחוד האירופי,  אוסטרליה, :המדינות הבאותנבדקו  סקירהב

חלק מהמדינות נבדקו . 101423משנת  OECD -הסיכונים של הדוח ניהול  נותחו, וקנדה

פרוט מה למציאות הסחר הבינלאומי של ישראל. בהיותן תלויות ביבוא ימי ואווירי בדו

 להלן הממצאים המרכזיים. .1ברמת מדינה מוצגים בנספח ממצאי הסקירה 

 בנוסף לדרישות הבטיחות הכלליות, קיימת,  24מהסקירה עולה כי במרבית המדינות

 רגולציה ו/או תקינה ספציפית עבור קבוצות מוצרים בעלי סיכון גבוה.

 אכיפת העמידה בתקני בטיחות לת רשויות ייעודיות למעקב ובחלק מהמדינות פועלו

 במדינות אלה, גוף פיתוח התקנים הינו גוף נפרד מרשות המעקב והאכיפה. המוצר.

 רוב המדינות אינן ( מפעילות מערך אישור מוצרים טרם הכניסה לשוקPre-Market) אך ,

דיקות פיזיות מפעילות מערך ביקורת בגבולות ובמכס הכולל בדיקות מסמכים, ב

ובדיקות ע"י גורם שלישי, בתמהילים שונים. האחריות לביצוע הביקורת היא בידי 

הרשות השלטונית האמונה על בטיחות המוצרים והביצוע נעשה בשיתוף פעולה עם רשות 

 המכס המקומית. 

  ויבואניםביקורת הגבולות והמכס מתבצעת על בסיס פרופילי סיכון של מוצרים ,

מערכות מידע המרכזות  ית תכניות עבודה שנתיות ותעדוף הבקרה.המשמשים לבני

, הינן כלי מרכזי בגיבוש (Big Data)מערכות  נתונים בנוגע למוצרים, יבואנים ויצרנים

 תכניות ביקורת הגבולות.

 מבנה רשויות המעקב  מעקב ובקרה בשווקים למוצרים המיובאים. םברוב המדינות ישנ

ן מדינות בהן קיימת רשות מעקב לאומית אחת או לחילופין בכל מדינה אינו אחיד, ישנ

 מספר רשויות מחוזיות.

  ברוב המדינות אשר מפעילות מערך אישור מוצרים טרם הכניסה לשוק, מתבצעות

 .פרטיות מעבדות הינן הבדיקה מגופי חלק, הבדיקות ע"י מספר גופים. במדינות אלה

                                                           
23 "Report on International Consumer Product Safety Risk Assessment Practices”, Working Party on 

Consumer Product Safety, OECD, October 2015 
 , הנ"ל.1014בדוח ניהול הסיכונים   OECDשנבדקו בסקירה או שנבדקו ע"י ה  24
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 הכניסה לשוק לתחומים מסוימים  מפעילות מערך אישור מוצרים טרם במדינות אשר

ביצוע כלל,  Pre – Marketמדינות אשר אינן מפעילות מערך אישור בדיקות בבלבד או 

לתקנים ברשימת התחומים הנבדקים(  )שאינובדיקות והתאמת המוצר המיובא 

כל  ות, ועליו חלבאחריות היבואן/ היצרןהינו  בכל מדינה, ולרגולציה הייעודית

 עמידה בהם.הסנקציות על אי 

 כ סטטוטורי( האחראי על התקינה.ישנו לפחות גוף אחד )בדרוב המדינות ב" 

 יבואנים ברמות שונות, החל מרישום כעוסק מורשה ועד נו רישום בכל המדינות יש

במדינות בהן ישנו רישום יבואנים, ישנם מסלולי הקלה בהתאם  רישום יבואנים מיועד.ל

 לסטאטוס היבואנים.

  מחייבות סימון המוצרים בתו תקן לפני מכירת המוצרחלק מהמדינות. 

  .על פי רוב, מחירי הבדיקות בכל מעבדה נקבעים ע"י כוחות השוק ואינם מפוקחים    

למעט סינגפור, בה המחירים נקבעים ע"י כל גוף לעצמו אך מפוקחים ע"י הרשות לעידוד 

 התחרות.
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 להלן טבלה מסכמת למדינות נבחרות

 

וד חהאי סינגפור 

 האירופי

 קוריאה קנדה

בדיקות 

Pre 

market 

במדינת 

 היעד

על חלק 

מהמוצרים 

המיובאים, 

בדיקות על 

 םמוצרים ספציפיי

מחויבות להתבצע 

ע"י גופים ומעבדות 

מאושרות ע"י 

Spring25 

על חלק ממוצרי  לא חובה לא חובה

 החשמל

מעבדות 

וגופי 

 בדיקה

 CB26ישנם חמישה 

ומספר מעבדות 

כן,  מאושרות, כמו

הסתמכות על 

תוצאות מעבדות 

 וגופים בחו"ל

מספר רב של 

NB27  במדינות

האיחוד 

והסתמכות על 

תוצאות מעבדות 

וגופים מחוץ 

 לאיחוד

ישנם מספר רב 

 CAB's28של 

כמו כן, 

הסתמכות על 

CAB's 

מאושרים 

מחוץ לגבולות 

 קנדה

שלושה גופי בדיקה 

ממשלתיים 

)לבדיקות מוצרים 

ברמת סיכון גבוהה 

נית( ומספר ובינו

מעבדות פרטיות 

מוסמכות )לבדיקת 

מוצרים ברמת 

 סיכון נמוכה(

בקרה 

בשווקים 

 ובנמלים

לפי  Springע"י 

ניהול סיכונים או 

 תלונות/ תאונות

ע"י רשויות 

המכס ורשויות 

המעקב והפיקוח 

בכל מדינה, 

הפועלות 

ע"י רשות 

( CBSAהמכס )

 בשיתוף

Health 

 KATS29ע"י 

בהתאם לניהול 

סיכונים ותלונות 

 ציבור

                                                           
25 Spring Singapore.הינו גוף סטטוטורי, האחראי לבטיחות ותקינה וכפוף למשרד התעשייה והמחסר , 
26 Certificate Bodies-  גופים פרטיים המוסמכים ע"י ספרינג לביצוע בדיקות התאמה לתקן, הנותנים גם שרותי

 הסמכה.
27 Notified Bodies-  ארגונים שקיבלנו הסמכה מטעםNotifying Authority  לבצע בדיקותConformity 

Assessments  למוצרים מסוימים.  הNB דה.מטפלים בכל היבטי מתן תעודה לתקן לרבות בדיקות מעב 
28 Conformity Assessment Bodies- .גופים פרטיים, לביצוע בדיקות התאמה לחוק ולתקנים 
29 Korean Agency for Technology-  הסוכנות הקוריאנית לטכנולוגיה ותקנים הכפופה למשרד המסחר, התעשייה

 והאנרגיה.
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וד חהאי סינגפור 

 האירופי

 קוריאה קנדה

בשיתוף פעולה  

בהתאם לניהול 

 הסיכונים 

Canada ,

בהתאם לניהול 

 הסיכונים

רישום 

 יבואנים

קיים, לא חובה 

בכל קבוצות 

 המוצרים 

* רישום 

 ברשויות המכס

*רישום כיבואן 

הינו  -מורשה

 רשות

- - 

הצהרות 

יצרן/ 

 יבואן

בחלק מקבוצות 

 המוצרים

חתימה על  

הצהרת 

 30תאימות

ק בחל

מקבוצות 

 המוצרים

קיים במוצרי חשמל 

בקטגורית סיכון 

, 32ובינוני 31נמוך

 בהתאם למוצר

יות ראח

/ היבואן

 היצרן

בדיקת הקבוצה *

בה נכלל המוצר 

 המיובא

במידה ולא חלק *

באחריות  33CPSמ 

היבואן עמידה 

/ אזורייםבתקנים 

 בינ"ל

*ביצוע בדיקות 

והתאמה לתקן 

CE  באחריותו

המלאה של 

 ואןהיצרן/היב

 

ביצוע בדיקות 

והתאמת 

המוצר לחוק 

ולרגולציה 

באחריות 

היצרנים 

 והיבואנים

על חלק מהמוצרים 

בהתאם לסוג 

המוצר ורמת 

 הסיכון שלו

  

                                                           
30 EU Declaration of Conformity- קיקה.הצהרה על כך שהמוצר עומד בדרישות הח 
31 Certificate of Supplier's Conformity 
32 Electric Appliances Self-Regulatory 
33 Consumer Protection Scheme-  קבוצות מוצרים המצריכה רישום יבואנים ובדיקות  14רגולציה מיוחדת ל

 פיסיות של המוצרים ע"י הגופים המוסמכים לכך בסינגפור.

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nQPlboA4o_RaoM&tbnid=8z0WizhnV5GLQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aisrael.org/?CategoryID=2676&ArticleID=42664&ei=Isy-U-KbEsW-PYOzgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGABjB2AHr9HGGCAhmnLY7kvBztkQ&ust=1405099418554635


   
 
 

 

 98מתוך  25עמוד 
 

 שיח עם בעלי עניין .3
 

לקבלת התייחסותם לנושא פתיחת שוק  34בתחילת העבודה בוצעה פנייה לבעלי עניין בארץ

, כך שמעבדות בדיקה, שיאושרו על ידי תחרותל ההתאמה לתקן רשמי ביבוא טוביןבדיקות 

 , יוכלו לבצע את הבדיקהיהיו בעלות הסמכה מקצועית כפי שיידרשהממונה על התקינה ו

 35.וצעה פניה באינטרנט לכלל הציבורבלאחר מכן, . בנוסף למכון התקנים הישראלי

 כתוצאה מהפניות התקבלו עשרות ניירות עמדה.

בעלי  וכן התקיימו עשרות פגישות ושיחות טלפון עם ףמידע שנאסבהמשך, בוצע עיבוד ל

להסמכת מעבדות, הלאומית מכון התקנים, איגוד לשכות המסחר, הרשות  ;ם, ביניההעניין

 חים בתחומים שונים.מעבדות מוסמכות, יבואנים ומומ

 להלן נימוקים עיקריים שעלו בכתב ובפגישות:

 תהליך בדיקות הטובין נועד להגן על הציבור מפני "שכן  מתנגד לתהליך מכון התקנים

פגיעות בטיחותיות ובריאותיות העלולים להתרחש בעת שימוש במוצרים לקויים 

השוק לתחרות עלולה פתיחת  ."ולהגנת הסביבה בפני מוצרים שאינם ידידותיים לה

הציבור ו"יש לכמת את החיסכון הנגרם למשק כתוצאה בבטיחות קשות פגוע ל

שיהיה  ,ממניעה של מחלות, תאונות ונזקי רכוש ולהציבו מול התועלת, אם בכלל

  למהלך."

המיושמות בהתמדה ע"י המכון , 36מסקנות ועדת דויטששהמכון,  כמו כן, ציין

קבוצות, פתיחת המסלולים הירוקים מחד והחמרות כוללת חלוקת מוצרי הייבוא לו

אמון מאידך, הסרת הרשמיות ממוצרים רבים ומדרישות שונות  מפרינגד לקוחות 

והרחבת ההכרה  1 -ו 1לקבוצות  1 -ו 1בתקנים רשמיים, העברת מוצרים מקבוצות 

 שכן תורמות לייעול ושיפור תהליך ,במעבדות חוץ, הופכות את ההצעה ללא רלוונטית

 "המכון פעל ופועל כל העת באופן מקיף להקלה על הייבוא". דיקות הייבוא.ב

ההצעה עומדת בסתירה לקו הפעולה שהותווה ע"י משרד הכלכלה והתעשייה "

 ."ומיושם בהתמדה ע"י המכון

 הביעו את שביעות רצונן מהתהליך וציינו:  מעבדות פרטיות 

ת בהתאם לאמות "שינוי חוק התקנים כך שמעבדות מוסמכות ומאושרו -

המידה יוכלו לבצע את בדיקות התקינה ולהבטיח בצורה זו את האיזון הנדרש 

                                                           
 .1ח רשימת המכותבים מוצגת בנספ 34
35 http://economy.gov.il/About/GoalsAndObjectives/Regulation/Pages/StandardsFeb2016.aspx 
 

 .1001י דויטש, אוגוסט הועדה לבחינת בדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים, פרופ' סינ 36
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בין החובה לשמור על בטיחותם ובריאותם של האזרחים לבין הצורך להקל על 

 ". יהסחר הבינלאומ

 "המהלך יגרור הפחתת עלויות והורדת יוקר המחייה בישראל". -

לת העצומה למעבדות "קבלת התיקון הינו מתבקש שכן מלבד התוע -

המוסמכות, ליבואנים ולצרכנים הסופיים, קיימת פגיעה ממשית בחופש 

 העיסוק ובאפשרות המעבדות להתפתחות בתחומים שונים".

"הנכם מתקנים עוול ארוך שנים אשר מנע הזדמנות הוגנת לשאר המעבדות  -

ר בארץ, מעבדות ראויות אשר איכותן אינה נופלת מזו של מכון התקנים. מעב

, עקב התחרות, ממחירים הלכך, הננו בטוחים שהצרכן הישראלי ייהנ

 משופרים ושירות טוב יותר"

"המעבדה מבצעת היום בדיקות למוצרים ששימושם יהיה בארץ ובחו"ל, אך  -

 מנועים מלבצע את אותן הבדיקות בדיוק למוצרים המגיעים מחו"ל".

שות לאחר פתיחת המעבדות בטוחות ביכולתן לעמוד בביצוע הבדיקות הנדר -

 השוק, ללא התפשרות על מקצועיות ואיכות הבדיקות.

 נכתב שישנו חשש לאיכות ירודה של הטובין הנובעת  מהמוסד לבטיחות ולגיהות

מהיעדר מקצועיות ומומחיות רלוונטיות של המעבדות וגופי הבדיקה, החשש לתלות 

 ה על התהליך.רק, ניגוד עניינים וקושי בפיקוח ובפיננסית בתוצאות הבדיקות

 תומכים בהצעת החוק, שכן מאמינים שתקל על תהליך קבלת אישור ת"ר  יבואנים

בפרט ועל תהליך הייבוא בכלל, אשר יתורגמו לירידה בעלויות ולהגדלת המגוון 

וההיצע הקיים היום. כמו כן, הצעת החוק תאפשר שיפור בשרות המתקבל היום 

 מהמכון, הקטנת חוסר הוודאות בתהליך.

 סבורה כי ניתן לתקן את החוק הקיים על בסיס מספר  אחדות התעשייניםהת

הסתמכות על מעבדות מאושרות הממוקמות בארץ, מעבדות מחו"ל  םעקרונות ביניה

יחויבו לפתוח סניפים בישראל לצורך הקלת השרות ללקוחות וכן לאפשר פיקוח 

בדיקות גם ות ואכיפה. כמו כן, על המעבדות להיות אינטגרטיביות וכאלו המבצע

 רווחיות. שאינן

 תומך בהצעת החוק ומציין כי "זוהי הזדמנות פז עבור מכון  איגוד לשכות המסחר

התקנים לביצוע שינויים מבניים במכון, שההנהלה רוצה לעשותם אך אינה יכולה 

שינוי  אפשריוביל את המכון להתייעלות, ילעשותם... קידום תיקון הצעת החוק 

אפשר ביצוע רפורמה לשיפור השרות, יעילותו ואיכותו המכון, יבמבנה התעסוקה של 

 ללקוחות המכון, דבר שבוודאי אף יוביל להוזלת "מחירון" שירותי המכון".
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 להלן טבלה המסכמת ומשווה בין ניירות העמדה שהתקבלו או שהועלו בפגישות בנושא

התייחסות כללית  גוף

 להצעת החוק

 פיננסית תלות בטחון הציבור

צועיות של ומק

 מעבדות הפרטיותה

עלויות ואורך 

, ביצוע הבדיקות

רמת שרות 

 ליבואנים

מכון 

 התקנים

"קיים חשש...  "עלול להיפגע" מתנגד

שהלקוחות יעדיפו 

את המעבדה 

המקלה במתן 

 אישורי ת"ר"

"פועלים באופן 

מקיף להקלה 

 בייבוא"

מעבדות 

 פרטיות

לא נפגע, בדיקות  תומכות

מבוצעות ברמת 

ת הגבוהה האיכו

 ביותר

"מעבדות 

מקצועיות", "גילוי 

של תלות פיננסית 

יתגלה במהירות 

בשוק ויגרור לביטול 

האישור וההסמכה 

ועל כן לא שווה את 

 זה"

יתקצרו 

משמעותית, רמת 

 שרות תעלה

 המוסד

 לבטיחות

 ולגיהות

מציע לבחון בועדה 

את ההשלכות 

הטכניות של 

החקיקה בטרם 

המשך 

 מוצעהתהליך.

 יישוםו במידה

 יצא חוקל התיקון

 שיוכנו חיוני, "לפועל

 ובקרה פיקוח דרכי

, איכות שיבטיחו

 עניינים ניגוד מניעת

 שיקולים ונטרול

 "מסחריים

 לאיכות חשש"

 של ירודה

, "הטובין

 קריטיות השלכות"

 לקבוע העשויות

 לבריאותם

 של ובטיחותם

 וכלל העובדים

 "הציבור

 י"ע בדיקות ביצוע"

 שנתנו מעבדות

 זולה מחיר הצעת

 על התפשרות תוך

  "האיכות רמת

- 
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התייחסות כללית  גוף

 להצעת החוק

 פיננסית תלות בטחון הציבור

צועיות של ומק

 מעבדות הפרטיותה

עלויות ואורך 

, ביצוע הבדיקות

רמת שרות 

 ליבואנים

יתקצרו  - לא נפגע תומכים יבואנים

משמעותית, רמת 

 שרות תעלה

התאחדות 

 התעשיינים

, בהתאם תומך

 לעקרונות מסוימים

"יש לקבוע בחוק. או  -

בתקנות את אמות 

 המידה הנדרשות"

"מעבדות חייבות 

להיות 

אינטגרטיביות.. 

שכן לא יעלה על 

ע את הדעת להר

 השירות.."

איגוד 

לשכות 

 המסחר

 תומך

 

 יתקצרו - -

 

 

 בתגובת הגוף לקריטריון.שאין התייחסות  ומשמע  "-"הסימן  
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  ניסוח חלופות .4
 

שש  רדי הממשלה השונים,במהלך הכנת העבודה הוצגו ע"י משתתפי הדיון, נציגי מש

שימות החלופות נבחרו י חלופות אפשריות, בנוסף לחלופה אפס. לאחר בחינה משותפת של

 השוואה.לארבע חלופות בנוסף לחלופת האפס לבחינה ו

החלופות כולן )למעט חלופה אפס( מתארות מצב של פתיחת שוק בדיקות יבוא הטובין 

 לתחרות ברמות שונות.

 

 המצב הקיים  - 0חלופה מספר  .4.1.

 תמצית החלופה:  .א

 נדרש ,37)ת"ר( תקן רשמי ושחל עלי מוצר מעוניין בייבואיבואן אשר על פי המצב הקיים, 

)או הבדיקות מתבצעות במעבדות מכון התקנים במכון התקנים.  לבדיקת דגםלהעבירו 

 .38של המוצר ש'הנספח בהתאם לו( של המכון לבחירתו מעבדות חיצוניותבאמצעות 

 במידה ובדיקות הדגם תקינות, מקבל היבואן אישור ת"ר והוא רשאי לשווק את המוצר. 

צריכים לעבור דרך מכון  39כי גם מוצרים שאינם מצריכים תקן רשמי )תל"ח(יובהר 

 התקנים ולקבל אישור תל"ח.

)בדיקה של דוגמה( או כחלק  מסחרי את הבדיקות ניתן לקיים טרם ייבוא משלוח

לא ניתן לשווק את המשלוח עד לתום בדיקות הדגם ומתן , כאשר ממשלוח מסחרי

הדגם, על המשלוח לעבור בדיקה  ואישור בדיקהלאחר כאשר המשלוח מגיע אישור ת"ר. 

על נוספת, 'בדיקה ש'', לצורך השוואת הדגמים ואישור לשיווק. בדיקת הש' מתבצעת 

 .ובהתאם לממצאי בדיקת הדגם הש'נספח  בסיס

בין מכון התקנים  הדוקה בפן הפיננסי ובפן הפרסונלי, הפרדה לא קיימתבמצב הקיים 

 ן המבצעות את בדיקות הייבוא.כרגולטור למעבדות המכו

במונחי  ₪כאמור, שימור המצב הקיים מוערך כבעל עלות עודפת של מעל חצי מיליארד 

 צרכן.

                                                           
א' כמפורט בהוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי 1או  1טובין אשר נכללים בקבוצות 37

 (.19/04/1004)עדכון אחרון מיום  1978-בהתאם לצו יבוא חופשי, התשל"ח
ות הגדרת דגם או משפחה מסמכים המפרטים את נוהל הבדיקות של מוצר מיובא לצורך מתן אישור תקן רשמי, לרב 38

של הדגמים וכן את התקן או התקנים המשמשים בסיס לכתיבתם. נספחי הש' נכתבים במכון התקנים ומאושרים ע"י 
 מינהל התקינה במשרד הכלכלה. 

מתקיים כאשר התקנים המוזכרים בטור ג' של התוספת השנייה לצו יבוא חופשי אינם חלים על הטובין  -תקן לא חל 39
 במשלוח.
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 סמכות ואחריות: .ב

 אחריות ותפקידים גוף

הממונה על 
 התקינה

 ביצוע בקרה ואכיפה בשווקים 

 101נוהל ב םאישור עדכוני 

 נוסח  והיצוא תפקידים רגולטורים נוספים כמפורט בפקודת היבוא[
 1941-תשי"גובחוק התקנים  1979-חדש[ ה תשל"ט

 כתיבת תקנים  מכון התקנים

  101כתיבת נוהל 

 'כתיבת נספחי הש 

 הסכמי הכרה עם מעבדות בינ"ל ושיתוף מעבדות פרטיות 

  ניהול ממשק עם המכס לשחרור משלוח ומתן אישור שיווק
 ליבואנים

  אמון יפרסיווג כמוסיווג יבואנים למסלולים מקלים 

מעבדות של 
 מכון התקנים

 את הבדיקות הנדרשות לבקרת השווקים המתבצעת ע"י  מבצעות
 הממונה על התקינה

 מבצעות את כלל בדיקות הייבוא, כולל בדיקות לא רווחיות 

עבדות מ
שאינן בבעלות 
 מכון התקנים

 40לא מאושרות לבדיקות יבוא 

רשות 
להסמכת 

 מעבדות

 בישראל ובמדינות החתומות על  הסמכה וולונטרית של מעבדות
 הסכמי הכרה הדדית עם הרשות

 

 תהליך הייבוא והבדיקות: .ג

יבואן מחויב בקבלת אישור ייבוא ו/או התאמה לתקן לטובין מיובאים הניתן ע"י מכון 

 התקנים בלבד )למעט תחומים ספציפיים אשר נקבעו בחוקים השונים(. 

של רמות בדיקה לפי רמת הסיכון לארבע קבוצות, במדרג  41ממוין הטובין ,ככלל

 .10142שטמונה בטובין, כפי שמפורט בנוהל 

                                                           
 בתחומים שנבדקו. לא כולל בניה, תחבורה, מזון ומשקאות, תרופות ומוצרי טלקומוניקציה. 40
 .1979המיון נקבע ע"י הממונה על התקינה מכוח סמכות הנתונה לו בפקודות היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט  41
 ן מיובאים )מתן אישור ת"ר(.בנושא בדיקת טובי 101מבוא, מיון טובין וחלוקה לרמות בדיקה, נוהל מת"י מספר  42
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, במידת בצורך, על פי הקבוצה יבואן יעביר למכון התקנים דגם לבדיקה )בדיקת דגם(

כחלק ממשלוח מסחרי או טרום יבוא. במידה והדגם יובא כחלק  אליה משתייך הטובין,

. על 43ס בהתאם למסלול היבואןממשלוח מסחרי, ישחרר המכון את המשלוח מהמכ

או  1מכון התקנים למיין את הטובין לקבוצה המתאימה, במידה והמוצר נכלל בקבוצה 

 א' עליו לפעול לצורך מתן אישור ת"ר. 1

. מוצרמתאימות, לפי הלצורך מתן אישור ת"ר, על דגם הטובין לעבור בדיקות במעבדות 

שונים ונותנות שירותי בדיקה לרוב למכון חמש מעבדות בבעלותו, המורכבות מענפים 

לבדיקה במעבדה טובין הבדיקות המבוצעות בפועל.  למכון קיימת האפשרות לשלוח 

 חיצונית, שאינה בבעלות המכון, לבחירתו.

שולח  וכחלק מהפעילויות הרגולטוריות של המכון,  רשמי לאחר קבלת אישור תקן

 המכון אישור שיווק לטובין.

רי, נבדק בבדיקת ש' ע"י מכון התקנים, בהתאם לנספח ש' כאשר מגיע משלוח מסח

 ובהתאם למסלול היבואן, במידה והבדיקות תקינות משתחרר הטובין ומאושר לשיווק.

תהליך הייבוא, מאישור שחרור המשלוח מהמכס, דרך ביצוע הבדיקות ואישור  ,כלל

מכון מנהל את . הכחלק מהפעולות הרגולטוריות לשיווק המוצר, מתבצע במכון התקנים

  רשימת הדגמים המאושרים ואת רשימת היבואנים ומסלוליהם.

של תהליך הייבוא  ,(101)ככל שנכתב בנוהל ניתן לראות תרשים תהליך מפורט  1בנספח 

 לקוח, אישור משלוחים, בדיקות דגם ובדיקות ש'. קליטתכפי שמתבצע היום כולל 

  

                                                           
 בנושא בדיקת טובין מיובאים )מתן אישור ת"ר(. 101פרק ד', נוהל מת"י מספר  43
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 98מתוך  32עמוד 
 

 ות המצב הקיים בתוספת אמנת שר - 1חלופה מספר  .4.2.

 

 תמצית החלופה:  .א

 מכון התקניםבתוספת קביעת אמנת שירות מחייבת להמצב הקיים  השארת. 

  אמנת השרות תכלול בין היתר התחייבות לזמני בדיקת מוצרים, עלויות בדיקה

על האמנה להיות מפורטת מאוד ולכלול "קנסות"  ואיכות השרות הניתן ע"י המכון.

לל נת השרות יש צורך לנתח את כעל אי עמידה ביעדים. לצורך הרכבת אמ

ת לנתוני בדיקות מקבילות בארץ ובעולם ולתקף התהליכים במכון התקנים, להשוו

 את הזמנים והתעריפים של הבדיקות.

  בתחום מכון התקנים של פעולותיו בין נוספת על הקיים כיום, אין הפרדה

באמצעות , כזרועו הארוכה של הממונה על התקינה, לבין פעולותיו הרגולטורי

המעבדה להתאמה לתקן החלים על מוצרים מעבדות המכון המבצעות את בדיקות 

 .באישור על בדיקות מעבדה כתנאי ליבוא והמחויבים

 

 סמכות ואחריות: .ב

 זהה למצב הקיים המוצג בחלופה אפס. 

 .1.1יף בסעראה טבלת גופים ותפקידם 

 

 תהליך הייבוא והבדיקות: .ג

 .1.1פרוט תהליך הייבוא והבדיקות בסעיף ללא שינוי התהליך הקיים, ראה 

 

על מנת לעמוד באמנת השירות, ייתכן ומכון התקנים יצטרך להשתמש באופן יותר תדיר 

בהסכמי ההכרה ההדדית עם מעבדות בינלאומיות או להשתמש בקבלני משנה במעבדות 

 בארץ.
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 :1חלופה  – להלן תרשים עיקרי התהליך
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 מינהל התקינה כרגולטור לבדיקות – 2חלופה מספר  .4.3.

 

 תמצית החלופה:  .א

 טיות אשר קיבלו הסמכה מעבדות פרשוק בדיקות ייבוא מוצרים יהיה פתוח ל

 התקינהאת אישור מינהל  להסמכת מעבדות וכן קיבלומטעם הרשות הלאומית 

 . לשמש כמעבדה לבדיקות ייבוא הרגולטור( ;)להלן

 באופן חופשי.בשוק והן יתחרו  ולבצע בדיקותימשיכו לפעול ים מעבדות מכון התקנ 

 ויבצע גם שמש כרגולטור הראשי של תחום בדיקות הייבואוסיף למינהל התקינה י ,

 .את הפעולות הרגולטוריות שהתבצעו מטעמו במכון התקנים

  בתחום  ית של הממונה על התקינהרגולטורה כזרועמכון התקנים יפסיק לשמש

 ימשיך את תפקידו בתחום פיתוח התקינה(.כן וא )בדיקות הייב

 

 סמכות ואחריות: .ב

 אחריות ותפקידים גוף

מינהל 
 התקינה

 

  ומתן בדיקות מעבדה להתאמה לתקן אישור מעבדות למתן
 הכרה למעבדות לקיום בדיקות יבוא

  משלוחים אישור שחרור ניהול ממשק עם רשויות המכס לצורך
הסדרת האפשרות של מעבדות , עד להצורך ידתוביצוע נטילה במ

 פרטיות לתת אישור לשחרור משלוחים באופן ישיר למכס

 ביצוע בקרה ואכיפה בשווקים 

  (101אחראי לכתיבה של נוהל בדיקות טובין מיובאים )נוהל 

  ניהול מאגרי המידע של יבואנים ושל דגמים מאושרים, כולל
 וקביעת יבואן מפר חלוקה למסלולי הקלה

 על הסכמי הכרה הדדיים עם מעבדות  אל(חתימה )כנציג ישר
 בחו"ל

  / מאשר תקפות אישוריהם של מעבדותNB  זרות  

 בשיתוף כלל כתיבת נספחי הש' שגופי הבדיקה מחויבים להם ,
 המעבדות המאושרות ומכון התקנים 

 תקנים פיתוח  מכון התקנים

מעבדות של 
 מכון התקנים

 בדה להוראות אישור מע מתןובדיקות דגם, בדיקות ש'  ביצוע
 (ישתתפו בתחרות החופשית בשוק הבדיקות) תקן
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 אחריות ותפקידים גוף

מעבדות 
שאינן בבעלות 

 מכון התקנים

 אישור מעבדה להוראות מתן ו ש' ביצוע בדיקות דגם, בדיקות
 תקן 

רשות 
להסמכת 

 מעבדות

  המעוניינות בכךהסמכת מעבדות 

  לקיום מאושרות סיוע לממונה על התקינה במתן הכרה למעבדות
 אבדיקות יבו

 עמידה  ןלענייהמוסמכות על ידה  יקוח על עבודת המעבדותפ
 בהסמכה

 

 תהליך הייבוא והבדיקות: .ג

עם מעבדה מאושרת לבחירתו, כאשר המעבדה הנבחרת  להתקשריבואן יהיה רשאי 

בדיקות כי הדגם עומד בותקבע לדגם לאחר שתבדוק  מעבדה להנפיק אישור אחראית 

ואן יעבוד מול מעבדה אחת בלבד לאורך תהליך יבה. המעבדה הנדרשות לפי התקן החל

הנדרשות לדגם המעבדה אישור הדגם, ומעבדה זו תהיה אחראית לתכלול כלל בדיקות 

 )לרבות מעבדות משנה(. 

בדיקת חרור משלוחים ו/או דגמים מהמכס למחסני היבואן טרם מתן אישור לצורך ש

ספק ליבואנים אי להיה רש, אשר ייפעלו המעבדות מול מינהל התקינה המעבדה

שחרור טובין מיובאים ויגבה ערבויות מהיבואן במידת מותנה לולמעבדות אישור 

הצורך. במקרים בהם לא ניתן לשחרר את הטובין מהמכס )יבואן מפר אמון ו/או סחורה 

המיובאת לשטחי הרשות הפלסטינית( תבצע היחידה הרלוונטית במינהל התקינה את 

 ותעביר את הדגימה למעבדה הרלוונטית. במחסני המכס 44הליך הנטילה

מינהל התקינה מערכת מידע המידע בנוגע למוצרים ויבואנים, יפעיל לצורך ניהול 

פיקוח )סיווג יבואנים לייעודית. מערכת זו תשמש את מינהל התקינה לבקרה ו

למסלולים מקלים או מחמירים, דגמים מאושרים וכד'( ובאמצעותה יועבר מידע 

. כמו כן, המעבדות ידווחו )סטאטוס יבואן, סטאטוס מוצר וכד'(דות רלוונטי למעב

באמצעות ממשק למערכת זו על תוצאות הבדיקות וסטאטוס הדגם והמשלוחים. 

גם סמכויות הפיקוח והבקרה הנדרשות, כולל מתן הוראות  לממונה על התקינה תוענקנה

קיום בדיקת מעבדה, לבדיקות חוזרות, מתן הוראה לעיכוב שחרור ממחסנים גם לאחר 

 וכיוב'. fishingמניעת הפסקת פעילות מעבדה כמעבדה מאושרת, 

                                                           
נטילה משמועתה דגימה אקראית של מדגם מייצג ממוצרי המשלוח לצורך ביצוע בדיקות זיהוי ובדיקות מעבדה.  44

 ש' הרלוונטיים. -הכמות הניטלת נקבעת בנספחי ה
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לל את סמכויות הבקרה, הפיקוח והאכיפה של מינהל התקינה, לרבות הנדרש לאור התווספות התרשים אינו כו 45

 מעבדות מלבד מכון התקנים לתחום בדיקות היבוא.
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 של הרגולטור כזרוע המבצעתמכון התקנים  – 3חלופה מספר  .4.4.

 
 תמצית החלופה:  .א

  לתקן של טובין מיובא.רשאיות לבצע בדיקות התאמה  תהיינהמעבדות פרטיות 

  הממוקמות עבדות פרטיות מייבוא מעבדה להתאמה לתקן ביורשו לבצע בדיקות

לחוק התקנים וכן  11אישור הממונה על התקינה לפי סעיף אשר קיבלו בישראל 

או גוף מתאים אחר, לפי שיקול  להסמכת מעבדותהלאומית הסמכה מטעם הרשות 

 קות ייבוא. לשמש כמעבדה לבדי התקינה,מינהל דעת 

  חלק מכון התקנים ישמש כזרוע המבצעת של הרגולטור ויהיה אחראי לביצוע

, אשר ימצאו ככאלה שלא מקנות למכון יתרון תחרותי הפעילויות תומכות הרגולציהמ

 על פני המעבדות הפרטיות.

 אחראי לקביעת הסטנדרטים, מתן הוראות ובכלל ההוא הרגולטור,  מינהל התקינה

לפעילותו של מכון התקנים כפי שמפורט להלן ויהיה אחראי לות פעו ביצועזאת 

המעבדות  עלוכן פיקוח  , ע"י בקרה ופיקוח שוטפיםארוכהכזרוע הבסוגיות הנדרשות 

 .46על ידוהמאושרות 

  והוא  טוביןלשחרור  אישורים דרכו יעברויהווה מעין "צינור" למכס מכון התקנים

תוצאות בדיקות מעבדה בהתאם לאישור ו כן, כמתוצאות בדיקות ונתוני דגמים. ירכז 

אישור  ןיית , כזרוע הארוכה של הרגולטורהמכוןע"י המעבדות,  להתאמה לתקן

 תוקם אמנת שרות אלוו ילצורך תפקיד. , בכפוף להוראות הרגולטורלשיווק הסחורה

 .ושרותאשר תכלול זמני עמידה  מחייבת

 תיבחן האפשרות לחייב את ככל שיהיה צורך לתת מענה לבדיקות לא רווחיות ,

מענה מלא לבדיקות לפי תקנים ול לבתחומן, שיכ להציע סל בדיקות מעבדות פרטיותה

 ו.שייבחר

 .מעבדות מכון התקנים ימשיכו לפעול ולבצע בדיקות והן יתחרו בשוק באופן חופשי 

  החלופה מציעה רישום יבואנים, במרשם שינוהל ע"י מינהל התקינה, טרם הייבוא על

ולמניעת התחמקות מכללי הרגולציה באמצעות שינוי זיהוי  אכיפהשמש כלי לל מנת

הצגת  , דיגיטאלי ואינו כולליבוצע באופן חד פעמי , כתנאי ליבוא,הרישום .היבואן

 .אישורים וניירת מלבד מספר פרטים בסיסיים

                                                           
מקצועי על עבודת המעבדה, שמבוצע כחלק המעבדות  שאינו פיקוח הכוונה לפיקוח ובקרה באמצעות מנגנון אישור  46

 מהסמכת המעבדות.
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  ,ות מעבד להסמיך אתהאפשרות תבחן בעתיד, ובהתאם למדיניות הממונה על התקינה

על ידי הרשות להסמכת מעבדות, באופן הדרגתי ותוך התחשבות  התקנים וןמכ

 .במגבלות התקציב

 

 סמכות ואחריות: .ב

 

 אחריות ותפקידים גוף

הממונה על 
 התקינה

 

 קב על פעילות מכון התקניםניהול, פיקוח ומע 

 סיווג יבואנים למסלולים מקלים והעברה/ ביטול יבואן כמפר אמון 

  101נוהל יבוא, כולל ועדכון נהלים בכתיבת 

  ואכיפה בשווקיםבקרה ביצוע בדיקות 

 פיקוח ומעקב על כלל המערכת 

  והכרתן למתן אישור מעבדה להתאמה להוראות אישור מעבדות
 תקן

 כולל מוכרות המאושרות וה פיקוח שוטף על פעילות המעבדות(
קות יומתן הוראות לבד במקרה הצורךוהכרות אישורים שלילת 
 (חוזרות

 או עקיפה אחרת  בין מעבדות קנות ונהלים למניעת פישינגהתקנת ת
 של ההסדרים לפי חוק )כמו מפרי אמון(

 ואחריות  קביעת חובת עקיבות ברורה של הגורמים השונים במשק
  במקרים של יבוא שלא לפי תקן החל

 בהתחשב בהמלצות , נספחי הש' שגופי הבדיקה מחויבים להם אישור
 המעבדות הפרטיות ומכון התקנים י ועדה מייעצת הכוללת את נציג

 ינהתק פיתוח  מכון התקנים

  ניהול ממשק עם המכס לשחרור משלוח ומתן אישור שיווק
 על בסיס אישורי מעבדות לבדיקות התאמה לתקן ליבואנים

 ובכפוף להוראות הממונה

 שופינג" או -עדכון הממונה על התקינה על חשדות ל"פורום
 בדה מסוימת"בתוצאות במעטטיסטית ס"חריגה 

 'השתתפות בוועדות מייעצות לעניין עדכון נספחי ש 

 

ישתתפו בתחרות החופשית בשוק הבדיקות )בדיקות דגם,  מעבדות של 
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 אחריות ותפקידים גוף

 (בדיקות מעבדה להתאמה לתקןבדיקות ש' ואישור  מכון התקנים

 

מעבדות 
שאינן בבעלות 
 מכון התקנים 

 

  ן ת"ר למתיאושרו ע"י הממונה על התקינה כמעבדות מאושרות
 ויפוקחו על ידובדיקות יבוא ל

 או גוף מתאים אחר  להסמכת מעבדות  הלאומית יוסמכו ע"י הרשות
זה על ידי הממונה על התקינה/ מוכר בהסכמי הכרה  ןלעניישיאושר 

 בינלאומיים

 בדיקת  ביצוע בדיקות דגם ובדיקות ש' עבור יבואנים ומתן אישור
 מעבדה להתאמה לתקן

  עדכון נספחי ש'עצות לעניין מייהשתתפות בוועדות 

 

רשות 
להסמכת 

 מעבדות

  המעוניינות בכך לביצוע בדיקות מעבדה להתאמה הסמכת מעבדות
  לתקן

  לקיום מאושרות סיוע לממונה על התקינה במתן הכרה למעבדות
  בדיקות יבוא

 לעמידתן בתנאי  המוסמכות על ידה פיקוח על עבודת המעבדות
 ההסמכה

 
 קות:תהליך הייבוא והבדי .ג

 יבואן יהיה מחויב ברישום מקדים לייבוא במרשם היבואנים.

יבואן יהיה רשאי להתקשר עם מעבדה מאושרת לבחירתו אשר תבצע בדיקות התאמה ה

 לתקן ותקבע האם הדגם עומד בתקנים כנדרש בחוק ובתקנות הישראליים.

תהיה היבואן יעבוד מול מעבדה אחת בלבד לאורך תהליך אישור הדגם, ומעבדה זו 

 אחראית לתכלול כלל הבדיקות הנדרשות לדגם )לרבות מעבדות משנה(. 

חרור משלוחים ו/או דגמים מהמכס למחסני היבואן טרם מתן אישור התאמה לצורך ש

ומינהל התקינה לתקן ולצורך קבלת אישור שחרור לשיווק המוצר, יפעלו המעבדות 

פעם  , בשלבים שונים:כ"צינור". המכון ישמש מכון התקנים של  באמצעות הסיוע הטכני

 המכסחרור טובין מאישור שיפעל כזרועו הארוכה של הרגולטור למתן אחת כאשר 

התקשרו ובכפוף לכך שלא התקבלה  עמהליבואנים, בהתאם להודעתם בדבר המעבדה 

לאחר  אישור לשיווק הסחורה במתןופעם שניה הוראה מונעת מן הממונה על התקינה, 

התקבלה הוראה  ה ובכפוף לכך שלאבדיקות המעבדרות זאת, של המאפשקבלת תוצאות 

ובדיקות  יבואנים, לצורך ניהול המידע בנוגע למוצרים .מן הממונה על התקינהאחרת 
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הממונה על מערכת מידע ייעודית. מערכת זו תשמש את  מכון התקנים, יפעיל מעבדה

, רישום ומעקב על ריםדגמים מאושניהול פיקוח )ללבקרה ומטעמו,  המכוןהתקינה ואת 

וכד'( ובאמצעותה יועבר מידע רלוונטי למעבדות )סטאטוס יבואן,  בדיקות פסולות

מערכת זו על תוצאות בסטאטוס מוצר וכד'(. כמו כן, המעבדות ידווחו באמצעות ממשק 

 הבדיקות וסטאטוס הדגם והמשלוחים. 

נים מטעמו בהליכים הוא הרגולטור האחראי, אחראי לפעילות מכון התק מינהל התקינה

איתור סיכונים ות, על שחרור משלוחים בערבישירות יהיה אחראי האמורים לעיל, ו

סיווג יבואנים למסלולי הקלה מיוחדים ומתן הוראות למכון התקנים במידת הצורך, 

 .הכנסה / הוצאה של יבואנים מסטאטוס מפרו
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 :147חלופה  – להלן תרשים עיקרי התהליך
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 הוראות למעבדות, הגבלת בדיקותל את מנגנוני הפיקוח והבקרה הנדרשים, כולל סמכויות למתן התרשים אינו כול 47

 .'וכו
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 בלבד מעבדות פרטיות לשתחרות מלאה  – 4חלופה מספר  .4.5.

 

 תמצית החלופה:  .א

 ייבוא מוצרים יהיה פתוח מעבדה להתאמה לתקנים רשמיים החלים על  שוק בדיקות

או להסמכת מעבדות הלאומית למעבדות פרטיות אשר קיבלו הסמכה מטעם הרשות 

וכן קיבלו את אישור מינהל התקינה גוף מוכר אחר על  ידי הממונה על התקינה, 

 ייבוא.  ןלענייהתאמה לתקן  לשמש כמעבדה לבדיקות 

 גופי בין לצורך יצירת הפרדה מוחלטת בין התחום הרגולטורי במכון התקנים ל

ואולם,  ות בשוק בדיקות הייבוא.ישתתפו בתחר לאמעבדות מכון התקנים יקה, הבד

תחומים שיחליט עליהם מינהל התקינה יהיו אחראיות על ביצוע בדיקות בהמעבדות 

, ושבהן מענה השוק הפרטי אינו בגדר מסיבות של רגישות, סיכון או אי רווחיות

ע"י ת ו. כמו כן יהוו "מעבדות רפרנס" לביצוע בדיקות אכיפה המתבצעמענה מספיק

  מינהל התקינה.

  ועל ומכון התקנים פ רגולטור של תחום בדיקות הייבואהממונה על התקינה הוא

 . מטעמו כזרועו הארוכה

  החלופה מציעה רישום יבואנים, במרשם שינוהל ע"י מינהל התקינה, טרם הייבוא על

ולמניעת התחמקות מכללי הרגולציה באמצעות שינוי זיהוי  אכיפהשמש כלי למנת ל

הרישום, כתנאי ליבוא, יבוצע באופן חד פעמי, דיגיטאלי ואינו כולל הצגת  .היבואן

 ירת מלבד מספר פרטים בסיסיים.אישורים וני

 

 סמכות ואחריות: .ב

 אחריות ותפקידים גוף

הממונה על 
 התקינה

 

 ניהול מרשם היבואנים 

 ביצוע בדיקות ואכיפה בשער הנמל ובשווקים 

 בקרה ואכיפה של פעילות המעבדות 

  קביעת התחומים בהם יבצעו מעבדות מכון התקנים בדיקות
 יות(במקרים של בדיקות לא רווח ;)לדוגמא

 ואחריות  קביעת חובת עקיבות ברורה של הגורמים השונים במשק
 במקרים של יבוא שלא לפי תקן החל

 תקנים פיתוח  מכון התקנים

  101כתיבת נספחי ש' ונוהל 
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 אחריות ותפקידים גוף

 אישור שחרור מהמכס 

 ניהול מאגרי המידע של דגמים מאושרים ושל היבואנים 

 ו "חריגה שופינג" א-עדכון הממונה על התקינה על חשדות ל"פורום
 סטטיסטית בתוצאות במעבדה מסוימת"

 )על הסכמי הכרה הדדיים עם מעבדות בחו"ל חתימה )כנציג ישראל 

  / מאשר תקפות אישוריהם של מעבדותNB  זרות 

מעבדות של 
 מכון התקנים

 לא משתתפות בתחרות החופשית בשוק הבדיקות 

  בשיעור משמעותי  הבדיקות הנדרשות לבקרת השווקיםביצוע
 המתבצעת ע"י הממונה על התקינה ,לוחיםהמשמ

  ביצוע הבדיקות הנדרשות לממונה על התקינה במסגרת הליכי
 אכיפה

  ביצוע הבדיקות הנדרשות לממונה על התקינה לצורך השוואה
 לבדיקות מעבדה "מעוררות חשד"

  מעבדה להתאמה לתקן, עבור יבואנים ומוצרים, ביצוע בדיקות
במקרים של  ;ה )לדוגמאבתחומים שקבע הממונה על התקינ

 בדיקות לא רווחיות(

מעבדות 
שאינן בבעלות 
 מכון התקנים 

 

 יאושרו ע"י הרגולטור 

  להסמכת מעבדות )לא חובה( הלאומית יוסמכו ע"י הרשות
 ובהתאם להחלטת הרגולטור 

  מעבדות בחו"ל שהןNB  במדינתן ואיתן קיימים הסכמי הכרה עם
 המכון

 'בדיקת  עבור יבואנים ומתן אישור ביצוע בדיקות דגם ובדיקות ש
 מעבדה להתאמה לתקן

רשות 
להסמכת 

 מעבדות

 ומתן אישורלביצוע בדיקות  המעוניינות בכך הסמכת מעבדות 
 בדיקת מעבדה להתאמה לתקן

 

 תהליך הייבוא והבדיקות: .ג

 ברישום מקדים לייבוא במרשם היבואנים. מחויביבואן יהיה 

למעט בתחומים )מאושרת לבחירתו פרטית יבואן יהיה רשאי להתקשר עם מעבדה 

 התאמה לתקן.מעבדה לאשר תבצע בדיקות ( אותם קבע הרגולטור
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היבואן יעבוד מול מעבדה אחת בלבד לאורך תהליך אישור הדגם, ומעבדה זו תהיה 

 אחראית לתכלול כלל הבדיקות הנדרשות לדגם )לרבות מעבדות משנה(.

כי על הבדיקות  ,בטחון, חוסר כדאיות ועוד מטעמי ;תחומים בהם קבע מינהל התקינהב 

יידרש היבואן לפעול באמצעות מעבדות מכון התקנים, להתבצע במעבדות המכון בלבד, 

 .או לקבלת הכרה בבדיקות מעבדה זרות מוכרות הדדית על ידי מכון התקנים לאותו ענין

מעבדה משלוחים ו/או דגמים מהמכס למחסני היבואן טרם מתן אישור  שחרורלצורך 

תקן ולצורך קבלת אישור שחרור לשיווק המוצר, יפעלו המעבדות דרישות ל להתאמה

בשלבים . כזרועו הארוכה של הרגולטור מכון התקניםשל הסיוע הטכני  באמצעות

שונים: פעם אחת כאשר יפעל כזרועו הארוכה של הרגולטור למתן אישור שחרור טובין 

התקשרו ובכפוף לכך שלא  עמהמעבדה מהמכס ליבואנים, בהתאם להודעתם בדבר ה

התקבלה הוראה מונעת מן הממונה על התקינה, ופעם שניה במתן אישור לשיווק 

 הסחורה לאחר קבלת תוצאות המאפשרות זאת, של בדיקות המעבדה ובכפוף לכך שלא

 התקבלה הוראה סותרת מן הממונה על התקינה.

אן מפר אמון ו/או סחורה במקרים בהם לא ניתן לשחרר את הטובין מהמכס )יבו 

, כזרועו הארוכה של המיובאת לשטחי הרשות הפלסטינית( יבצע מכון התקנים

 את הליך הנטילה במחסני המכס ויעביר את הדגימה למעבדה הרלוונטית. הרגולטור,

מהיבוא, יבוצעו במכון התקנים, כמעבדות רפרנס  בשיעור משמעותיבדיקות מדגמיות 

 וצעו ע"י המעבדות הפרטיות.לבקרת בדיקות הייבוא שב

, כזרועו הארוכה של לצורך ניהול המידע בנוגע למוצרים ויבואנים, יפעיל מכון התקנים

מכון הממונה על התקינה, ואת מערכת מידע ייעודית. מערכת זו תשמש את  הרגולטור,

לבקרה ופיקוח )סיווג יבואנים למסלולים התקנים כזרועו הארוכה של הרגולטור, 

ו מחמירים, דגמים מאושרים וכד'( ובאמצעותה יועבר מידע רלוונטי למעבדות מקלים א

)סטאטוס יבואן, סטאטוס מוצר וכד'(. כמו כן, המעבדות ידווחו באמצעות ממשק 

והיא תשמש גם המערכת  למערכת זו על תוצאות הבדיקות וסטאטוס הדגם והמשלוחים

 . המקשרת למכס
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 :148 חלופה – להלן תרשים עיקרי התהליך
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 הוראות למעבדות, הגבלת בדיקותהתרשים אינו כולל את מנגנוני הפיקוח והבקרה הנדרשים, כולל סמכויות למתן . 48

 .'וכו
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 סיכום והשוואת החלופות לפי הגופים המעורבים ותפקידם בתהליך .4.6.
 

בכל חלופה ותפקידם  מתבססת על הגופים המעורביםהחלופות ההשוואת  באההטבלה ב

 :בתהליך

 

  

 

 4 חלופה   3חלופה   2חלופה  1חלופה    0חלופה 

/ פרטיות מעבדות ניםמכון התק מכון התקנים ביצוע בדיקות יבוא
 מעבדות מת"י

פרטיות/  מעבדות
 מעבדות מת"י

 מעבדות פרטיות

בדיקות לא רווחיות/ 
 בדיקות שקבע הרגולטור

פרטיות/  מעבדות מכון התקנים מכון התקנים
 מעבדות מת"י *

פרטיות/  מעבדות
 *מעבדות מת"י 

 מכון התקנים

ניהול מאגר נתוני דגמים 
 מאושרים

 מכון התקנים התקנים מכון נהל התקינהימ התקנים מכון התקנים מכון

 מכון התקנים התקנים מכון נהל התקינהימ התקנים מכון התקנים מכון ניהול מאגר יבואנים

 התקינה נהלימ יש, יש - אין אין מרשם יבואנים

 מכון התקנים מנהל התקינה נהל התקינהימ מכון התקנים מכון התקנים 101נוהל 

 מכון התקנים **מינהל התקינה **מינהל התקינה מכון התקנים כון התקניםמ ש' נספח אישור

 מינהל התקינה מכון התקנים מכון התקנים ממשק למכס
 )בשלב ראשון(

 מכון התקנים
)בכפוף למינהל 

 התקינה(

 התקנים מכון
)בכפוף למינהל 

 התקינה(

חתימה על הסכמי הכרה 
 בינ"ל

/ טיותפר מעבדות - מכון התקנים מכון התקנים
 מת"ימעבדות 

 מכון התקנים

אישור אמינות תעודות 
 מחו"ל

פרטיות/  מעבדות מעבדות פרטיות מכון התקנים מכון התקנים
 מעבדות מת"י

 מכון התקנים

 מינהל התקינה מינהל התקינה מינהל התקינה מינהל התקינה מינהל התקינה אישור מעבדות בישראל

 ית הלאומ הרשות - - הסמכת מעבדות בישראל
להסמכת 

מעבדות/ גוף 
 מאשר בינ"ל

הלאומית הרשות 
/ להסמכת מעבדות

אושר ע"י מגוף 
 הממונה

הלאומית הרשות 
להסמכת מעבדות/ 

 גוף מאשר בינ"ל

בדיקות אכיפה והשוואה 
 )מעבדת ייחוס(

פרטיות/  מעבדות מכון התקנים מכון התקנים
 מעבדות מת"י

 מכון התקנים מכון התקנים

 תקן הדורש בדיקות
במספר מעבדות )גוף 

התאמת בדיקות  מאשר 
 (המעבדה לתקן

מעבדות פרטיות  מכון התקנים מכון התקנים
  )מעבדה ראשית

 מת"ימרכזת(/ 

מעבדות פרטיות 
  )מעבדה ראשית

 מת"ימרכזת(/ 

מעבדות פרטיות 
  )מעבדה ראשית

 מת"ימרכזת(/ 

 .שייקבע כפי פרטיות מעבדותי "ע או המכון מעבדות"י ע יבוצעו רווחיות לא בדיקות*

 איגוד לשכות המסחר, יגי המעבדות הפרטיות באותו התחוםנצ ,התקינה תוך התייעצות עם נציגי מכון התקנים מינהלנספח ש' ע"י  אישור**

האינטרסים  . זאת על מנת למנוע שימוש בנספחי ש' כחסם בבדיקות הייבוא ולצמצם את ניגודומומחים אחרים בהתאם לשיקול דעת הממונה

 הקיים מעצם היות מכון התקנים גוף כותב וגוף המבצע את הבדיקות בפועל.

 .זה לקריטריון בחלופה התייחסות אין -
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  חלופותושקלול הניתוח  .5
 

יות כספיות לעסקים ולאזרחים ו, עלטל רגולטורינבחינת על התבסס ניתוח החלופות 

 . קבוצות 1-ל    המחולקים קריטריונים שבעהנוספים, אשר תורגמו ל אינטרסים ציבורייםו

המשקלות, נלקחה בחשבון חשיבות הקריטריון, כאשר מירב המשקל חולק קביעת בעת 

הציבור הנובעת  לבין שמירה על בטחון (10%) שווה בשווה בין החיסכון ביישום החלופה

 .(10%) משמירה על רמת בדיקות מקצועית ולא תלויה

מהווה את הוא הקריטריון של משך ביצוע הבדיקות קיבל את המשקל הרב ביותר, משום ש

 הסיבה העיקרית לעלויות הגבוהות כפי שמפורט בסעיף עלויות עקיפות.

 להלן פירוט הקריטריונים ומשקלם היחסי:

 (:%40)החלופה  יישוםסכון ביח

 (. 4%)כתוצאה מהפעלת החלופה  סכון בעלויות לרגולטוריח  – רגולטורעלות ל

העלויות שיחסכו מהיבואנים בתהליך בדיקות היבוא,  כתוצאה  -יבואניםהבדיקה לעלות 

 (.10%מהפעלת החלופה )

קיצור צפוי במשך הזמן לביצוע בדיקות הייבוא, כולל בדיקות דגם  -משך ביצוע הבדיקות

 (.14%ות ש' )ובדיק

 (:%40שמירה על מקצועיות )

שמירה על ידע, ניסיון ומקצועיות, שנצברו במכון התקנים  - שמירה על מידע וידע קיים

 (.10%)תהליכי בדיקות, ניהול יבואנים, דגמים וכד'( בתחום בדיקות היבוא )

יצוע אופן בשמירה על הפרדה בין פעילות כתיבת   -הפרדה בין שיטת הבדיקה לביצועה 

 .(14%) בפועל ש' לביצוע הבדיקות ינספחהבדיקות / 

שמירה על הפרדה בין פעילות פיננסית לאיכות  -הפרדה בין ביצוע הבדיקה לתשלום 

 .(14%) ומהימנות הבדיקות

 :(%20יישום החלופה )

הקלות בה ניתן ליישם את החלופה, ללא תלות בפעילויות מקדימות,  - החלופה ישימות

 .(10%ן עלול לפגוע באפשרות ליישום החלופה )אשר אי ביצוע

 (.10%המהירות בה ניתן  ליישם את החלופה ) – משך זמן ליישום החלופה
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(, עמידה 0%ציוני העמידה בקטגוריות מחולקים לחלופות שאינן עומדות כלל בקריטריון )

ה ( ועמיד74%(, עמידה ברמה גבוהה )40%(, עמידה ברמת בינונית )14%ברמה מועטה )

 (.100%מלאה ביעד הקריטריון )

בקריטריון  נקבע לה ציון בהתאם לרמת עמידתההנ"ל,  קריטריוניםהלפי  נותחהכל חלופה 

 ולאחר מכן חושב הציון המשוקלל לכל חלופה.
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 המצב הקיים - 0חלופה מספר  .5.1.

 

 המכון מחזיק בפן הרגולטורי של כתיבת התקינה, כתיבה ועדכון נספחי הש'בחלופה אפס 

, אחראי על ניהול מאגרי המידע של הדגמים והיבואנים, על חלוקת היבואנים 101ונוהל 

למסלולי הקלה וחותם על הסכמי הכרה עם מעבדות בחו"ל. כמו כן מחזיק מעבדות לביצוע 

 בתחום זה. לבדיקות יבוא ומהווה מונופו

לטורי לגוף המבצע בין הגוף הרגוהדוקה שכן אין הפרדה  ניגוד אינטרסיםבמצב הקיים ישנו 

 בדיקות.

  תועלת 

מכון התקנים עם  הרב שצבר ןיוסישמירה על הידע והנהתועלת העיקרית בחלופה זו היא 

 קלה, השארת המצב כמו שהוא אינו מצריך שינויים כלל ובכך החלופה בנוסףהשנים. 

 .זמן כלל צורכתולא  ליישום מאוד

 נטל רגולטורי -עומסים 

ת עלויות המכון בביצוע התפקידים הרגולטורים ובביצוע הרגולטור ימשיך לממן א

שום החלופה אינו מצריך עלויות ישאר ללא שינוי שכן יית רגולטורהעלות ל. הבדיקות

 . נוספות

 לויות כספיות ישירות המוטלות על עסקים או אזרחיםע 

. יםבהשארת המצב הקיים משך זמן הבדיקות ועלותן לא משתנים ונשארים גבוה

במונחי  ₪שימור המצב הקיים מוערך כבעל עלות עודפת של מעל חצי מיליארד  כאמור,

 צרכן.

  אינטרסים ציבוריים 

 השפעות חברתיות:

  גוף סטטוטורי יושפע פחות מגופים פרטיים כי חלק מחברי הצוות הניחו

מהתלות הפיננסית של הפעילות, כתוצאה מכך בטיחות המוצרים המגיעים 

 לארץ נשמרת גבוהה.

 לופה אינה נותנת מענה לתחרות בשוק החופשי.הח 

 השפעות כלכליות:

  הרגולטור ימשיך לממן את עלויות המכון בביצוע התפקידים הרגולטורים

 , ללא שינוי בעלויות היבואנים.ובביצוע הבדיקות
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 המצב הקיים משך זמן הבדיקות ועלותן לא משתנים ונשארים  בהשארת

מוערך כבעל עלות עודפת של מעל חצי גבוהים. כאמור, שימור המצב הקיים 

 במונחי צרכן ₪מיליארד 

 

 הרשומים מעלה קריטריוניםלהלן טבלת ניתוח החלופה לפי ה 

 

 הסבר ועמידת החלופה בפרמטר פרמטר לבחינה
עמידה 
 בפרמטר

ללא שינוי והיא נמוכה  העלות לרגולטור נותרת רגולטורלחיסכון בעלות 
ים הקי במצב הנוספות.ביחס לחלופות 

בדיקות את מסבסדת  הפעילות הרווחית במכון
 היבוא הלא רווחיות

מידה מלאה ע
 ביעד

ללא עמידה  סכון בעלויות ליבואניםילא קיים ח חיסכון בעלות ליבואנים
 ביעד

ללא עמידה  לא קיים קיצור במשך הבדיקות קיצור משך הבדיקות
 ביעד

במכון  שמירה על המידע והניסיון שנצבר שמירה על מידע וידע
 התקנים

עמידה מלאה 
 ביעד

הפרדה בין שיטת הבדיקה 
 לביצועה

מכון התקנים נשאר הגוף שכותב את נספחי 
 בפועל הש' ובמקביל מבצע את הבדיקות

ללא עמידה 
 ביעד

הפרדה בין ביצוע הבדיקה 
 לתשלום

נשמרת אי התלות בין עלות הבדיקה לביצועה 
שכן מכון התקנים הינו מלכ"ר. יתרה מזו, 

נפרדת ממעבדות  ,יחידה שמתעסקת בגביהה
 הבדיקה

עמידה מלאה 
 ביעד

אינה מצריכה דבר, השארת המצב כפי החלופה  ישימות
 שהוא

עמידה מלאה 
 ביעד

החלופה אינה מצריכה דבר, השארת המצב כפי  מהירות ביצוע חלופה
 שהוא

עמידה מלאה 
 ביעד
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 בתוספת אמנת שרות המצב הקיים  – 1לופה מספר ח .5.2.

 

למכון  מחייבתו אמנת שרות מורחבת קביעתינוי למעט המצב נשאר ללא ש זובחלופה 

  .התקנים

בין הגוף הרגולטורי הדוקה כמו כן, במצב הקיים ישנו ניגוד אינטרסים שכן אין הפרדה 

 לגוף המבצע בדיקות.

  תועלת 

ים עם מכון התקנ ון הרב שצברישמירה על הידע והניסהיא בחלופה זו התועלת העיקרית 

  השנים. 

קלה יחסית היא  מהותייםבנוסף, משום שחלופה זו לא מצריכה יישום או שינויים 

עלולה לגרור זמן הסתגלות  ליישום. עם זאת, חיוב מכון התקנים לעמידה באמנת השרות

 והתאמה.

 נטל רגולטורי -עומסים 

בביצוע הרגולטור ימשיך לממן את עלויות המכון בביצוע התפקידים הרגולטורים ו

שום החלופה אינו מצריך עלויות ישאר ללא שינוי שכן יית רגולטורהעלות ל. הבדיקות

 . נוספות

 לויות כספיות ישירות המוטלות על עסקים או אזרחיםע 

ביחס ת ופחעשוי ל משך ביצוע הבדיקותשרות, התקנים באמנת  מכוןמחיוב כתוצאה 

קצר )בהתאם למוצר(, יחסכו עליות  ובכך ייהנו היבואנים מאישורים בזמןלמצב הקיים, 

 .אחסון ועלויות מימון ויוכלו לתכנן את תאריך הכניסה לשוק של המוצרים

 בשיעור נמוך , אךביחס למצב הקיים תפחתבדומה למשך הזמן לביצוען, , עלות הבדיקות

 תיבת אמנת השרות.יקבעו לאחר בחינת עבודת המכון וכהמחירים . יותר

לא צפויה י פרסום אמנת שירות עד לעת זאת על ידי המכון, לאור ניסיון העבר, וא

 הפחתה ניכרת במחירי הבדיקות.

 אינטרסים ציבוריים 

 השפעות חברתיות:

 גוף סטטוטורי יושפע פחות מגופים פרטיים מהתלות  חלק מחברי הצוות הניחו כי

הפיננסית של הפעילות, כתוצאה מכך בטיחות המוצרים המגיעים לארץ נשמרת 

 ה.גבוה

 .החלופה אינה נותנת מענה לתחרות בשוק החופשי 
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 השפעות כלכליות:

  הרגולטור ימשיך לממן את עלויות המכון בביצוע התפקידים הרגולטורים ובביצוע

 , ללא שינוי בעלויות היבואנים.הבדיקות

 המצב הקיים משך זמן הבדיקות ועלותן לא משתנים ונשארים גבוהים.  בהשארת

 ₪הקיים מוערך כבעל עלות עודפת של מעל חצי מיליארד כאמור, שימור המצב 

 במונחי צרכן

 

  הרשומים מעלה הקריטריוניםלהלן טבלת ניתוח החלופה לפי 

 

 הסבר ועמידת החלופה בפרמטר פרמטר לבחינה
עמידה 
 בפרמטר

העלות לרגולטור נותרת ללא שינוי והיא נמוכה  רגולטורלחיסכון בעלות 
צב הקיים . במביחס לחלופות הנוספות

הפעילות הרווחית במכון מסבסדת את בדיקות 
 .תהיבוא הלא רווחיו

עמידה מלאה 
 ביעד

סכון מועט בעלויות ליבואנים, שכן יקיים ח חיסכון בעלות ליבואנים
 מכח אמנת השרות יופחתועלויות הבדיקות 

רמה עמידה ב
 מועטה 

 משך הבדיקה יפחת באופן חלקי מכח העמידה קיצור משך הבדיקות
 באמנת השרות

 רמהעמידה ב
 בינונית 

שמירה על המידע והניסיון שנצבר במכון  שמירה על מידע וידע
 התקנים

עמידה מלאה 
 ביעד

הפרדה בין שיטת הבדיקה 
 לביצועה

מכון התקנים נשאר הגוף שכותב את נספחי 
הש' ובמקביל מבצע את הבדיקות ועל כן ניגוד 

 האינטרסים נשמר

ללא עמידה 
 ביעד

ה בין ביצוע הבדיקה הפרד
 לתשלום

נשמרת אי התלות בין עלות הבדיקה לביצועה 
שכן מכון התקנים הינו מלכ"ר. יתרה מזו, 

נפרדת ממעבדות  ,היחידה שמתעסקת בגביה
 הבדיקה

עמידה מלאה 
 ביעד

מהותיים מלבד  אינה מצריכה שינוייםהחלופה  ישימות
 כתיבת אמנת השרות

 רמהבעמידה 
  גבוהה

כתיבת אמנת השרות וחיוב המכון לעמידה בה  וע חלופהמהירות ביצ
עלולים לקחת זמן רב לצורך הסתגלות המכון 

 ושינויי תהליכים קיימים

ברמה  מידהע
 בינונית 
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 תקינה כרגולטור לבדיקות מינהל  - 2 חלופה מספר  .5.3.

 

כל התחומים הרגולטורים . כתיבת התקניםמכון התקנים את החלופה משאירה בידי 

פרטיות או  עבדותהמכון יבוצעו ע"י מינהל התקינה. הבדיקות עצמן יבוצעו ע"י מ שביצע

 . מעבדות של מת"י

  תועלת 

ויות הבדיקות ליבואנים ובמשך הפחתה ניכרת בעלת בחלופה זו הן והתועלות העיקרי

 עקב פתיחת השוק לתחרות חופשית.הבדיקה  זמן

פרטיות, עלות הבדיקה ומשך הזמן  בפתיחת השוק לביצוע בדיקות הייבוא ע"י מעבדות 

ולכן תתאפשר כניסה לשוק של יבואנים נוספים, קטנים  אינו מהווה חסם הלביצוע

 וגדולים, אשר יגרמו להרחבת המגוון הקיים ולהגדלת ההיצע בשוק הישראלי.

 נטל רגולטורי -עומסים 

ול בהיבטים תגדל עקב הצורך בהקמת גוף ייעודי במינהל התקינה לטיפ רגולטורהעלות ל

בצע את הפעולות הרגולטוריות שבוצעו עד כמו כן, על מנת ל הרגולטורים שבאחריותו.

. על הרגולטורגרור עלויות נוספות ייש צורך לקלוט  כ"א אשר  עתה במכון התקנים

עלות עודפת הערכת כמפורט בסעיף יות הנחסכות למשק ובטלות ביחס לעל העלויות

 .למשק

 המוטלות על עסקים או אזרחים לויות כספיות ישירותע 

ביצוע בדיקות היבוא ע"י מעבדות פרטיות, יגרור תחרות בין המעבדות המאושרות 

למשיכת היבואנים לביצוע הבדיקות אצלן. התחרות, עקב כוחות השוק, תגרור ירידה 

ניכרת במשך זמן הבדיקות ובעלויות שלהן. כאשר העלות ומשכי הזמן לא יהוו חסם 

ם לישראל, תתאפשר כניסה לשוק של יבואנים נוספים, קטנים וגדולים, לייבוא מוצרי

אשר יגרמו להרחבת המגוון הקיים ולהגדלת ההיצע וכתוצאה מכך להפחתת המחירים 

עליות אחסון ועלויות מימון ויוכלו לתכנן את תאריך מהיבואנים ן, יחסכו לצרכן. כמו כ

 .הכניסה לשוק של המוצרים

 במונחי צרכן. ₪יסכון של מעל לחצי מיליארד התועלת מהחלופה היא ח

  אינטרסים ציבוריים 

 השפעות חברתיות:

  ,פתיחת השוק לביצוע בדיקות ע"י מעבדות פרטיות, לעומת ריכוזן במכון התקנים

מפחיתה מהרגולטור את מוטת השליטה והריכוזיות בתהליך הבדיקות ומקשה על 
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ורווחת הצרכנים ת הבדיקות שמירה על איכו כתוצאה מכך,בקרת התהליכים. 

 פעילויות האכיפה.ב מצריכה הגברה

 צמצום פערים בין יבואנים קטנים וגדולים. 

 השפעות כלכליות:

  בין תשלום  תהמעבדות גופים עם כוונת רווח, עלולה להיחלש אי התלו היותמעצם

 .הבדיקה לביצועה

  נוספיםאינטרסים  

מינהל התקינה לא והעברתם לים וההיבטים הרגולטורים ממכון התקנ בורהוצאת 

מאפשרת שמירה מלאה של המידע והידע הרב שנצבר במכון התקנים. כמו כן, הקמת 

ולכן  רבלארוך זמן  שוייםמורכבים אשר עתפעול הגוף במינהל התקינה מצריכה תכנון ו

 אינם אופטימליים.ישימות ומהירות ביצוע החלופה 

 

 הרשומים מעלה ניםלהלן טבלת ניתוח החלופה לפי הקריטריו 

 הסבר ועמידת החלופה בפרמטר פרמטר לבחינה
עמידה 
 בפרמטר

העלות לרגולטור תגדל עקב הצורך בהקמת גוף  רגולטורלחיסכון בעלות 
והרחבת מנגנון ייעודי במינהל התקינה 

 האכיפה

מידה ברמה ע
 בינונית 

התחרות וכוחות השוק יקבעו את עלות  חיסכון בעלות ליבואנים
 ניכרתות ועל כן יפחתו במידה הבדיק

עמידה מלאה 
 ביעד

התחרות וכוחות השוק יקבעו את משך  קיצור משך הבדיקות
 הבדיקות ועל כן יפחתו במידה רבה

עמידה ברמה 
  גבוהה

והעברתם ההיבטים הרגולטורים רוב הוצאת  שמירה על מידע וידע
מידע מאפשרים שמירת מינהל התקינה ל

 בינוניתברמה 

ה מידה ברמע
 בינונית 

הפרדה בין שיטת הבדיקה 
 לביצועה

נציגי המעבדות הפרטיות בכל עדכון  שיתוף
ין כתיבת שומרת על אי התלות בנספח ש' 

 באופן חלקי נוהלי הש' לגופי הבדיקה

עמידה ברמה 
 בינונית

הפרדה בין ביצוע הבדיקה 
 לתשלום

המעבדות גופים עם כוונת רווח,  מעצם היות
בין תשלום  תהתלו אי במעטעלולה להיחלש 

 ביצועהאופן הבדיקה ל

עמידה ברמה 
 בינונית

מצריכה תכנון  קינהמינהל התהרחבת תפקידי  ישימות
 וביצוע מורכבים

מידה ברמה ע
 בינונית 

מצריכה תכנון  קינהמינהל הת הרחבת תפקידי מהירות ביצוע חלופה
 ארוכיםוביצוע 

עמידה ברמה 
 בינונית
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 של הרגולטור כזרוע המבצעתהתקנים מכון  - 3 חלופה מספר .5.4.

 

 ,היום ר בטיפולוהנושאים הרגולטורים אשחלק ממשאירה בידי מכון התקנים  חלופה שלוש

מאפשרת ביצוע וחלק מעבירה למינהל התקינה ובכפוף לסמכות הממונה על התקינה, 

הווה המכון מ. כמו כן, י מעבדות פרטיות בנוסף למעבדות של המכוןע" בדיקות ייבוא

, תקבע האחרוןלצורך תפקידו בכפוף להוראות הממונה על התקינה. , למכס ""צינור ראשי

 אמנת שרות.

  תועלת 

הפחתה ניכרת בעלויות הבדיקות ליבואנים ובמשך זמני הבדיקה ן ת בחלופה זו הוהתועל

  עקב פתיחת השוק לתחרות חופשית.

שצבר  המידע והניסיון הרב כמו כן, מכון התקנים נשאר הזרוע הרגולטורית ועל כן נשמר

 עם השנים. 

קלה ומהירה היא יישום או שינויים גדולים בנוסף, משום שחלופה זו לא מצריכה 

 ליישום ומאפשרת פתיחת השוק באופן הדרגתי.

 נטל רגולטורי -עומסים 

עמוד בשינויים על מנת לרגולטור תגדל עקב הצורך בחיזוק מינהל התקינה. העלות ל

יש צורך להרחיב את מנגנון האכיפה  צורך שמירה על בטיחות הציבורול שיחולו בשוק

תקני לתחזוקה ויפה בשווקים יגרור עלויות נוספות כמנגנון הא תגבור והרחבתהקיים. 

הערכת  כמפורט בסעיף ת הנחסכות למשקיואך הן בטלות ביחס לעלו ,כ"א על הרגולטור

 .עלות עודפת למשק

 על עסקים או אזרחים לויות כספיות ישירות המוטלותע 

ביצוע בדיקות היבוא ע"י מעבדות פרטיות, יגרור תחרות בין המעבדות המאושרות 

למשיכת היבואנים לביצוע הבדיקות אצלן. התחרות, עקב כוחות השוק, תגרור ירידה 

ניכרת במשך זמן הבדיקות ובעלויות שלהן. כאשר העלות ומשכי הזמן לא יהוו חסם 

, תתאפשר כניסה לשוק של יבואנים נוספים, קטנים וגדולים, לייבוא מוצרים לישראל

וכתוצאה מכך להפחתת המחירים  ,אשר יגרמו להרחבת המגוון הקיים ולהגדלת ההיצע

עליות אחסון ועלויות מימון ויוכלו לתכנן את תאריך מהיבואנים ן, יחסכו לצרכן. כמו כ

 .הכניסה לשוק של המוצרים

 במונחי צרכן. ₪מוערך במעל חצי מיליארד ה החיסכון כתוצאה מצעד זכאמור 

  אינטרסים ציבוריים 

 השפעות חברתיות:
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  ,פתיחת השוק לביצוע בדיקות ע"י מעבדות פרטיות, לעומת ריכוזן במכון התקנים

מפחיתה מהרגולטור את מוטת השליטה והריכוזיות בתהליך הבדיקות ומקשה על 

הבדיקות ורווחת הצרכנים בקרת התהליכים. כתוצאה מכך, שמירה על איכות 

 מצריכה הגברה בפעילויות האכיפה.

  'לצורך הפחתת ניגוד האינטרסים הקיים מעצם תפקידי המכון ככותב נספחי ש

נספחי הש' תועבר למנהל תקינה, אישור , האחריות לוכבעל מעבדות לבדיקה בפועל

ורכב כאשר הממונה על התקינה רשאי להתייעץ בפורום שימנה לשם כך. הפורום י

או מומחים אחרים,  איגוד לשכות המסחר, מעבדות פרטיותמכון התקנים,  מנציגי

פורום ולאחריו, אישור מינהל ב היוועצותהצורך ב .יראה לנכוןהממונה ככל ש

ומונע  ין כתיבת נוהלי הש' לגופי הבדיקהעל אי התלות ב מירהשמאפשר  התקינה,

מנגד, כתיבת נספחי הש'  דיקות.הב מקצועיותניגוד אינטרסים העלול להשפיע על 

היוועצות עם הפורום דורשת היכרות טכנית מעמיקה עם עבודת המעבדות ועל כן 

 מקצועי-ידע הטכניהעל איזון בין  וואישור סופי על ידי הממונה על התקינה ישמר

 .להסתכלות רחבה על השוק ומניעת חסמים

  בקבלת שירותי טניםקגדולים לעומת יבואנים העדיפות הקיימת כיום לצמצום ,

 בדיקות יבוא.

 השפעות כלכליות:

  בין תשלום  המעבדות גופים עם כוונת רווח, עלולה להיחלש אי התלות היותמעצם

 .הבדיקה לביצוען
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 הרשומים מעלה קריטריוניםלהלן טבלת ניתוח החלופה לפי ה 

 

 הסבר ועמידת החלופה בפרמטר פרמטר לבחינה
עמידה 

 פרמטרב

, תוספת כ"א גדלות עקבהעלויות לרגולטור  רגולטורלחיסכון בעלות 
תגבור אכיפה בשווקים, ייעוץ, תשתיות 

וסבסוד הפעילויות הרגולטוריות שנשארות 
במכון, ביחס לשאר החלופות העלויות אינן 

 גבוהות 

עמידה ברמה 
 גבוהה

התחרות וכוחות השוק יקבעו את עלות  חיסכון בעלות ליבואנים
 ניכרתבצורה תו הבדיקות ועל כן יפח

עמידה מלאה 
 ביעד

התחרות וכוחות השוק יקבעו את משך  קיצור משך הבדיקות
 הבדיקות ועל כן יפחתו במידה רבה

עמידה ברמה 
 גבוהה

, שאינם בעלי השארת היבטים רגולטורים שמירה על מידע וידע
במכון התקנים  השפעה על רמת התחרות,

מאפשרת שמירה על המידע והידע הקיים 
 וןבמכ

עמידה ברמה 
 גבוהה

הפרדה בין שיטת הבדיקה 
 לביצועה

נציגי המעבדות הפרטיות עם  צורך בהיוועצותה
ין שומרת על אי התלות בנספח ש' בבכל עדכון 

 באופן חלקי כתיבת נוהלי הש' לגופי הבדיקה

עמידה ברמה 
 בינונית

הפרדה בין ביצוע הבדיקה 
 לתשלום

רווח, המעבדות גופים עם כוונת  היותמעצם 
בין תשלום  תהתלו איבמעט עלולה להיחלש 

 ןביצועלאופן הבדיקה 

עמידה ברמה 
 בינונית

החלופה יחסית )לחלופות הנוספות( קלה  ישימות
לביצוע שכן השינויים העיקריים מתבטאים 
בהוספת כ"א וניהול המערך החדש במינהל 

 התקינה

עמידה ברמה 
 גבוהה

הירה לביצוע שכן רוב החלופה יחסית מ מהירות ביצוע חלופה
 השינויים ניתנים לביצוע באופן הדרגתי

עמידה ברמה 
 גבוהה
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 תחרות מלאה למעבדות פרטיות - 4חלופה מספר  .5.5.

 

ל נושא פן הרגולטורי אך לוקחת ממנו את כמשאירה בידי מכון התקנים את ה החלופה

 מוחלטת להפרדההקיים ולגרום  ניגוד האינטרסיםבדיקות הייבוא, זאת על מנת למנוע את 

 בדיקה. ה ף הרגולטורי לגופיגוהבין 

תפקידן לבצע בדיקות  ינן משתתפות בתחרות החופשית בשוק.בחלופה זו מעבדות המכון א

בנוסף, מכון התקנים יבצע בדיקות  במכס  השוואה, התאמה ואכיפה בשווקים בלבד.

 .מהיבוא משמעותיהיקף ובשווקים ב

  תועלת 

עקב פתיחת השוק   בעלות ליבואניםהפחתה ניכרת יא זו ה ת בחלופההעיקרי תהתועל

  לתחרות חופשית.

שצבר  נשמר המידע והניסיון הרבכמו כן, מכון התקנים נשאר הזרוע הרגולטורית ועל כן 

 עם השנים. 

 הערכות מכון התקנים לחלופה זו מהירה מאוד.בנוסף, 

הש' לגופי הבדיקה שכן בחלופה זו קיימת הפרדה ברורה בין הגוף שכותב את נספחי 

 בתחרות החופשית בשוק.תתפות מעבדות המכון לא מש

 נטל רגולטורי -עומסים 

לביצוע בדיקות עלויות מימון פעילות מעבדות מכון התקנים כמעבדות "רפרנס", 

ללא קבלת הכנסות מבדיקות ייבוא, צפויה מדגמיות של כמות משמעותית מהמשלוחים, 

 .על הרגולטורלהטיל עלויות גבוהות מאוד 

ור והרחבת מנגנון האכיפה בשווקים, לצורך שמירה על רמת האיכות של כמו כן, תגב

 נוספות של תקני כ"א על הרגולטור. יגרור עלויותהבדיקות ובטיחות הציבור, 

 לויות כספיות ישירות המוטלות על עסקים או אזרחיםע 

 ן המעבדות המאושרותביצוע בדיקות היבוא ע"י מעבדות פרטיות, יגרור תחרות בי

התחרות, עקב כוחות השוק, תגרור ירידה למשיכת היבואנים לביצוע הבדיקות אצלן. 

 . הבדיקותניכרת בעלות 

 אינטרסים ציבוריים 

 השפעות חברתיות:

  ,פתיחת השוק לביצוע בדיקות ע"י מעבדות פרטיות, לעומת ריכוזן במכון התקנים

ריכוזיות בתהליך הבדיקות ומקשה על מפחיתה מהרגולטור את מוטת השליטה וה
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בקרת התהליכים. כתוצאה מכך, שמירה על איכות הבדיקות ורווחת הצרכנים 

 מצריכה הגברה בפעילויות האכיפה.

  הפרדת גוף כתיבת נספחי הש' מגופי הבדיקות יוצרת חוצץ ומונעת ניגוד אינטרסים

 הבדיקות.  מקצועיותהעלול להשפיע על 

 השפעות כלכליות:

 ם היות המעבדות גופים עם כוונת רווח, עלולה להיחלש אי התלות בין תשלום מעצ

 הבדיקה לביצוען.

  נוספיםאינטרסים 

 הוצאת מעבדות המכון עם זאת,  .הערכות מכון התקנים לחלופה מהירה יחסית

תתאפשר רק לאחר שהמעבדות הפרטיות יאושרו ע"י הממונה על  ,משוק הבדיקות

המכון. סוגי הבדיקות המבוצעות כיום ע"י מעבדות  ביתמרמענה ל ויספקוקינה תה

תרון למרבית הבדיקות ומתן פ)בכל תחומי היבוא(  אישור המעבדותתהליך 

דורש הערכות  , באופן מיידי עם יישום החלופה,המבוצעות כיום במכון התקנים

 .תקופה ארוכהבמשך צפוי להתבצע של המעבדות וקדמת וממקצועית 

 ביחס לחלופות האחרות. פה ומהירות ביצועה נמוכיםישימות החלו ,לכן
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  הרשומים מעלה הקריטריוניםלהלן טבלת ניתוח החלופה לפי 

 הסבר ועמידת החלופה בפרמטר פרמטר לבחינה
עמידה 
 בפרמטר

למימון מערך הבדיקות מאוד עלויות גבוהות  רגולטורלחיסכון בעלות 
 במכון התקנים

ללא עמידה 
 ביעד

התחרות וכוחות השוק יקבעו את עלות  ון בעלות ליבואניםחיסכ
 הבדיקות ועל כן יפחתו בצורה ניכרת

עמידה ברמה 
 גבוהה

צרו את משך התחרות וכוחות השוק יק קיצור משך הבדיקות
לא צפוי הבדיקות בתחומים שיפתחו לתחרות, 

בביצוע  ושיישארמשך הבדיקות שינוי מהותי ב
 בלעדי של מכון התקנים

ה ברמה עמיד
 בינונית

שמירת ההיבטים הרגולטורים במכון התקנים  שמירה על מידע וידע
רה על הניסיון והידע שנצבר מאפשרת שמי

 במכון

עמידה ברמה 
 גבוהה

הפרדה בין שיטת הבדיקה 
 לביצועה

כתיבת נספחי הש' ע"י מכון התקנים וביצוע 
חוצץ  יםהבדיקות ע"י מעבדות פרטיות יוצר

 מוחלט

 עמידה מלאה
 יעדב

הפרדה בין ביצוע הבדיקה 
 לתשלום

המעבדות גופים עם כוונת רווח,  היותמעצם 
בין תשלום  תהתלו איבמעט עלולה להיחלש 

 ןביצועלאופן  ותבדיקל

עמידה ברמה 
 בינונית

העלות לרגולטור גבוהה מאוד ועל כן ישימות  ישימות
 נמוכההחלופה 

עמידה ברמה 
 מועטה

ה מציעה שינוי מהותי באופן פעילות החלופ מהירות ביצוע חלופה
של שוק והמעבדות של מכון התקנים בפרט 

 הבדיקות בכלל ועלולה לקחת זמן רב ליישום

עמידה ברמה 
 מועטה
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 ת החלופה הנבחרתהשוואה בין חלופות ובחיר .6
 

המחלק  בפרק הקודםשתי טבלאות השוואה המתייחסות לניתוח שבוצע  מוצגות זהבפרק 

 קטגוריות מדידה וסכום הציונים שהתקבלו. ונהשמאת החלופות ל

 

 והשוואת הקטגוריות יכום ס .6.1.

 להלן טבלת סיכום לעמידת החלופות בכל קטגוריה

  4חלופה   3חלופה   2חלופה  1 חלופה   0חלופה   

                           

חיסכון בעלות 
     רגולטורל

 

    
 

    
 

    
 

    
 

ות חיסכון בעל
     ליבואנים

 

    
 

    
 

    
 

    
 

     קיצור משך הבדיקות
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  עלויות

    
     שמירה על מידע וידע

 

    
 

    
 

    
 

    
 

הפרדה בין שיטת 
     הבדיקה לביצועה

 

    
 

    
 

    
 

    
 

הפרדה בין ביצוע 
     הבדיקה לתשלום

 

    
 

    
 

    
 

    
 

  מקצועיות

    
     ישימות

 

    
 

    
 

    
 

    
 

     מהירות ביצוע חלופה
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    יישום
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 החלופות בכל קטגוריה שקלול ציונילהלן טבלת 

 

  

 
 4חלופה  3 חלופה 2חלופה  1חלופה  0חלופה  משקל

 

 משוקלל ציון משוקלל ציון משוקלל ציון למשוקל ציון משוקלל ציון 

חיסכון בעלות 
 0% 0% 1% 74% 1% 40% 4% 100% 4% 100% 4% רגולטורל

חיסכון בעלות 
 10% 100% 10% 100% 10% 100% 1% 14% 0% 0% 10% ליבואנים

קיצור משך 

 11% 40% 19% 74% 19% 74% 11% 40% 0% 0% 14% הבדיקות

סה"כ חיסכון 
 23%  33%  31%  20%  5%  40% עלויות

שמירה על מידע 
 8% 74% 8% 74% 4% 40% 10% 100% 10% 100% 10% וידע

הפרדה בין שיטת 
 14% 100% 8% 40% 8% 40% 0% 0% 0% 0% 14% הבדיקה לביצועה

הפרדה בין ביצוע 
 8% 40% 8% 40% 8% 40% 14% 100% 14% 100% 14% הבדיקה לתשלום

 30%  23%  21%  25%  25%  40% מקצועיותסה"כ 

 1% 14% 8% 74% 4% 40% 8% 74% 10% 100% 10% ישימות

מהירות ביצוע 
 1% 14% 8% 74% 4% 40% 4% 40% 10% 100% 10% חלופה

 5%  15%  10%  13%  20%   20% סה"כ יישום

 58%  70%  61%  58%  50%  100% סה"כ
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 הצגת החלופה הנבחרת .6.2.

 

המציעה , 1ניתן לראות כי חלופה  ושקלולם, תוח הציונים, ניבטיםילאחר בחינת כלל הה

 הגבוההמשוקלל  ציוןמציגה את השמכון התקנים ישמש כזרוע המבצעת של הרגולטור, 

 ליבואניםסכון בעלויות יחבין  בשל שמירה על איזון ציון זהקיבלה החלופה  (.70%ביותר )

 ללאמהיר יחסית, יצוע במתן אפשרות לישימות גבוהה ו וקיצור משך הבדיקות ובין

 מקצועיות וידע.שמירה על התפשרות על 

ולא  הבדיקהיות ובקיצור משך זמן ועלחסכון שיפור משמעותי ב ותלא מציע  0,1ות חלופ

 בין קביעת שיטת הבדיקה לביצועה בפועל. מוחלטת מאפשרת הפרדה 

העלויות הישימות ובחיסכון  ,, מציעה מענה חלקי, בכלל סעיפי המקצועיות1חלופה 

 לרגולטור. 

, לא מציעה מענה כלל לחיסכון בעלות הרגולטור ונותנת מענה חלקי בלבד לסעיפי 1חלופה 

 הישימות ומהירות הביצוע.
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 יישום החלופה הנבחרת .7
 

המציעה  ,1חלופה  החלופה הנבחרת,יישום ועלויות צפויות מבפרק זה מוצגים עקרונות 

 רגולטור.שמכון התקנים ישמש כזרוע המבצעת של ה

 
 

 עקרונות יישום החלופה .7.1.

 

  מכון התקנים יספק שרותי תפעול לפעילות רגולטורית, כדי לאפשר יישום מהיר

זאת בכפוף לכך שפעולות אלה לא יספקו לו יתרון תחרותי על  .ואפקטיבי של החלופה

 פני המעבדות הפרטיות.

נשאר הגוף המבצע של החלופה, מכון התקנים הדרגתי אף ועל מנת לאפשר יישום מהיר 

הפעולות המבוצעות על ידיו היום, זאת תחת פיקוח הדוק של מינהל חלק מאת 

 התקינה.

  מינהל התקינה יפקח על הפעילות הרגולטורית שתבוצע במכון התקנים ויאשר את

 .ההחלטות הנגזרות

מינהל התקינה לביצוע פעילויות תומכות  אחריותיישום החלופה מחייב את  -

 רגולציה. 

. ל התקינה ינהל ויפקח על הפעילויות אשר יבוצעו בפועל ע"י מכון התקניםמינה

 תתיאשר את המעבדות אשר יוכרו לצורך בדיקות יבוא, יהיה מוסמך לכמו כן, 

 וירחיב את הבקרה על המוצרים המאושרים בשווקים. יהןיפקח עללהם הוראות, 

רגולטור את מוטת פתיחת השוק לביצוע בדיקות ע"י מעבדות פרטיות, מפחיתה מה -

השליטה והריכוזיות בתהליך הבדיקות ומקשה על בקרת התהליכים. כתוצאה 

הגברה  נדרשתר על איכות הבדיקות ורווחת הצרכנים ושמועל מנת למכך, 

 .והתאמת סמכויותיו בקרה והאכיפה של הממונה על התקינהבפעילויות ה

 

  ביצוע בדיקות ובממשק ב ל יכולת התחרות של מעבדות פרטיות והיבואניםעשמירה

 מול מכון התקנים.

יכתבו ויעודכנו על ידי מינהל  ,101 , ככל שיש, לדוגמת נוהלנהלי בדיקות הייבוא -

 התקינה. 

למניעת שימוש בנספחי ש' כחסם לביצוע בדיקות במעבדות פרטיות, יש ליצור  -

פורום בהשתתפות מכון התקנים, נציגי המעבדות הפרטיות, איגוד לשכות המסחר 
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. הממונה על התקינה העדכונים בנספחי הש' ייעוץ לגביומינהל התקינה, לצורך 

 יאשר את נספחי הש'.

 

 עלויות יישום החלופה .7.2.

 

לצורך הערכת עלויות יישום החלופה, נבדקו הפעילויות המבוצעות כיום במכון התקנים,  

, ימון הקיים היום, נבדק המבמחלקות התומכותו מש"י( ;במרכז השירות ליבואנים )להלן

המוערך הדרוש לביצוע הפעילויות הנדרשות ע"י מינהל כ"א ו תוספת המימון הנדרשת

 התקינה. 

בגין ביצוע תקינה, אשר  ותות עקיפוילעלויות הישירות הרשומות מעלה, על וכמו כן, נוספ

 .בדיקות, בגין הרחבת האכיפה בשווקיםביצוע ועלות מימון  לא ממומנת ע"י המזמין

 

 רות יבואניםיז שמרכ .7.2.1.

עובדים בשלוש מחלקות עיקריות:  110-110 מש"י במכון התקניםנכון להיום מונה 

 נציגים טכניים, נציגי שרות ונוטלים.

מחולקות הפעולות המבוצעות כיום, שבחינת היקף פעילות מש"י מצביעה על כך 

 .תומכות בפעילות רגולציה ולפעילויותעבודת המעבדות לפעילויות הקשורות ל

 הפעילויות התומכות רגולציה ימומנו ע"י מינהל התקינה.

גוף שיהיה , הכיוםנושאים העיקריים בטיפול מש"י להלן טבלה הכוללת את ה

 .לאחר יישום החלופהאחראי לפעילות והגוף שיבצע אותה, 
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 גוף מבצע אחריות אור פעילותית 
ת 

מכ
תו

או 
ת ו/ 

טורי
ת רגול

פעילו
הל 

מינ
ת 

חריו
א

ת 
ח

ת
ה 

רגולצי
ה

קינ
ת

ה
 

 49 מינהל התקינה מינהל התקינה םבדיקת הצהרות יבואני

 מינהל התקינה מינהל התקינה טיפול בערבויות

שחרור משלוחים על סמך 
 "כמויות קטנות"

 מכון התקנים מינהל התקינה

 פורום מייעץ מינהל התקינה טיפול בנספחי ש'

 המינהל התקינ מינהל התקינה טיפול ביבואנים מפרי אמון

 מכון התקנים מינהל התקינה ניהול מאגר דגמים ויבואנים

 מינהל התקינה מינהל התקינה חלוקת יבואנים למסלולי הקלה 

ה
מעבד

ת ב
קו

ת לביצוע בדי
שורו

ק
ה

ת 
פעילו

 
ת

טי
פר

 
או 

ב
ם

קני
ת

ה
מכון 

 
 

מכון התקנים/  הקמת תיק מוצר לדגם  
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/  ל מוצריםנטילות ש
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/  אישור תל"ח )תקן לא חל( 
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/  שירות לקוחות
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

 מכון התקנים מכון התקנים טיפול במחירונים

מכון התקנים/  בדיקות טרום ייבוא
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

שינוע סחורה בין מחסנים 
 ומעבדות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

מכון התקנים/ 
 מעבדות פרטיות

הכנת נספח הש' על ידי ועדה מייעצת הכוללת את נציגי המעבדות הפרטיות, מכון התקנים ואיגוד לשכות  *

זאת על מנת למנוע שימוש בנספחי ש' כחסם בבדיקות הייבוא . .חר ואישור הנספח על ידי מנהל תקינההמס

ולצמצם את ניגוד האינטרסים הקיים מעצם היות מכון התקנים גוף כותב וגוף המבצע את הבדיקות 

 הממונה על התקינה יאשר את נספחי הש'. בפועל.

 

ר העברה של חלק ניכר מהפעולות לפי הערכה, לפעילות התומכת רגולציה, לאח

הרגולטוריות לביצוע מינהל התקינה ולפחות לתקופה עד לפעילות מלאה של מינהל התקינה 

 .מכמות כ"א הקיים היום במש"י 1/1 -ושל המעבדות הפרטיות, תידרש במכון התקנים כ

                                                           
 .מינהל התקינה בעוד כשנהצפוי לעבור לביצוע   49
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 עובדים לפעילות תומכת הרגולציה. 10 -כלפיכך יידרשו 

 50בשנה₪  מיליון  8 -הינה כ ממשלהעלות לה, לפי חישוב עלות ממוצעת

 

 מימון מערך תומך .7.2.2.

קת מחלבנדרשת תמיכה  עילות הרגולטורית במכון התקניםעל מנת לבצע את הפ

ערכת המידע, מערכת "מיטב" וממשק תפעול שוטף של מצורך ל מערכות מידע

 קישור מערכת המחשוב למינהל התקינה ולמעבדות פרטיות.ולצורך  "מסלול"ל

 בשנה, למימון המערך התומך₪ מיליון  2 -לפי הערכה, נדרשים כ

 

 מימון מערך התקינה .7.2.3.

-כ בהיקף שנתי שליבוא, מערך התקינה ממומן כיום בחלקו, מרווחים מבדיקות הי

מימון זה מאפשר למערך התקינה לספק שירותים למשק, אשר אינם  ₪.מיליון  8

 ממומנים ע"י המזמינים.

פתיחת השוק לתחרות לא תאפשר העברת מימון מרווחי בדיקות היבוא למימון 

 .על כן יידרש מימון ע"י הרגולטור מערך התקינה,

 
 

 בשווקיםבדיקות תוספת תקציב ל .7.2.4.

ר מערך כ"א במינהל התקינה לתוספת אכיפה בשווקים, ידרוש תוספת תגבו

 .בשנה₪ מיליון  2 -בהיקף שנתי של כתקציבית לביצוע בדיקות 

בדיקות מעבדה של נטילות שביצע הממונה על התקינה. תקציב  100כיום מתבצעות 

מלש"ח נוספים יאפשר לממונה להוסיף לתכנית הבדיקות שלו, שמבוססת על  1של 

על ניהול הסיכונים במצב  שיתבססויכונים הקיימים בשוק, בדיקות נוספות הס

החדש, ובכלל זאת שייעודן "רפרנס" לבדיקות המעבדות הפרטיות, על מנת לבחון 

 את תחום המעבדות והמוצרים המיובאים ולאתר כשלים.

 

 

  

                                                           
אלש"ח בשנה,  100 - לפי משכורות שנתיות ממוצעות של מהנדסים בכירים חושבה עלויותההערכת  50

 .אלש"ח בשנה 180 -אלש"ח בשנה ופקידות  110 -הנדסאים 
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 תוספת תקני כ"א במינהל התקינה .7.2.5.

 יחידה
מס' 

משרות 
 מוערך

 הערות

מעבדות למתן ת"ר, בקרה אישור  מעבדות
 שוטפת וניהול תלונות  

הרחבת תהליך האישור הקיים  4
והרחבת הבקרות על פעילות 

 שוטפת
ביצוע בקרות בשווקים, דגימות  אכיפה

 ובדיקות
הרחבת יחידה קיימת במינהל  7

התקינה והעמקת האכיפה 
 בשווקים

ואישור  101עדכון נהלים כולל נוהל  נהלים
 נספחי ש'

ועדכון תהליכי עבודה  קביעה 1
 ביבוא

סיווג 
 יבואנים/

טיפול 
, במפירים

בקרה 
 ואכיפה

סיווג יבואנים למסלולי הקלה, 
ואכיפת טיפול ביבואנים מפרי אמון 

 ביצוע נהלים ע"י מכון התקנים

, ניהול שימוע לגבי הפרות 14
בדיקות והחלטה על סיווג 

 יבואנים
מענה ליבואנים ומעבדות 

 קניםבעבודה מול מכון הת

 30 סה"כ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, לרבות כוח אדם. והתעשייה הקצאת משאבים למשרד הכלכלה יישום החלופה דורש

זו את המשאבים הנדרשים, לרבות ביצוע  משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה בוחנים בעת

 שינויים ארגוניים. הקצאת המשאבים תסוכם בתקופה הקרובה, טרם הליך החקיקה

תקני כ"א  10תוספת הצורך ב. וזאת בשים לב להמלצת עורכי הדו"ח בדבר הנדרש ליישום

ם השינויישעשוי להידרש למכון התקנים בגין תקציב גנרי  והתעשייה וכן למשרד הכלכלה

 .המתוכננים

 .יתר-יצוין כי נציגי אגף התקציבים סבורים שמדובר בהקצאת
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 וספת עלות יישום החלופה לרגולטורטבלה מסכמת ת .7.2.6.

מס'  ביצוע תעלויו 
 משרות*

עלות מיליוני 
ש"ח )בשנה(
 

 

עלויות 
 ישירות

 8 10 מכון התקנים עבודה תומכת רגולציה

 8 10 מינהל התקינה ל התקינהתוספת כ"א במינה

מח' מערכות  מכון התקנים עבודה תומכת תהליך
 מידע

1 

 1  מינהל התקינה  תוספת תקציב לבדיקות

עלות 
 51עקיפה

עלות בגין ביצוע תקינה, אשר 
 לא ממומנת ע"י המזמין

 8 - מכון התקנים

 28 סה"כ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .ולא יינתן פתרון ע"י המכון/מעבדות פרטיות לא כולל מימון בדיקות לא רווחיות, במידה 51

 לפיכך, פוטנציאל החיסכון למשק ביישום החלופה:

 לשנה₪ מיליון  474 -עלות עודפת לצרכן מוערכת בכ

 בשנה₪ מיליון  18 - נבחרתהחלופה העלות לממשלה ביישום 

 בשנה₪ מיליון  548 -סה"כ פוטנציאל חסכון למשק כ 

 בשנה ₪מיליון  28 -כ ממשלהסה"כ תוספת עלות ל

 

 
הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לבחון ולקבוע היקפי משרות ותקציב למינהל התקינה *

 מצא לנכון.וכן שיפוי כספי למכון התקנים בהיקפים שונים מהמוצג בדוח זה, ככל שת
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 ח"ותהליך הכנת הדו מתודולוגיה .8

 

משרד הכלכלה המשנה למנכ"ל התכנסה וועדת היגוי בראשות  1014שנת  בתחילת

 להתוות את קווי פעולת העבודה.והתעשייה 

 כלכלה ;בשיתוף משרדי הממשלה השוניםזה  52במהלך כתיבת העבודה התכנס פורום

, לפחותאחת לשבוע  , משפטים, אוצר ובריאות, ובליווי חברת ייעוץ חיצונית,שייהותע

  .שונים ולעדכוני סטאטוסבתחומים מומחים ת והצגלצורך 

 :שהציגוהגורמים 

 .אבי גונן, מהנדס ראשי לרכב, משרד התחבורה 

 משרד התחבורה.בכיר אבנר פלור, סמנכ"ל תנועה , 

 מית להסמכת מעבדות.אתי פלר, מנכ"ל, הרשות הלאו 

 משרד הבריאות.)בפועל( המחלקה למעבדות תד"ר רותי ישי, מנהל , 

 משרד הבריאות.שירותי בריאות הציבור ,ד"ר שי רייכר , 

 וצוות הנהלת מכון התקנים ,אלי שטיין, מנכ"ל מכון התקנים 

 

התייחסותם  לקבלתולציבור הרחב  לבעלי העניין בארץ בוצעה פנייהבתחילת העבודה 

ההתאמה לתקן רשמי ביבוא טובין, כך שמעבדות בדיקה, ושא פתיחת שוק בדיקות לנ

שיאושרו על ידי הממונה על התקינה ועל ידי הרגולטור הנוגע בדבר, במקרים הרלבנטיים, 

עשרות ניירות  התקבלוכתוצאה . יוכלו לבצע את הבדיקה, בנוסף למכון התקנים הישראלי

 עמדה.

 במטרה לבחון את שוק בדיקות המוצרים מייבואומית בוצעה סקירה בינלאבמקביל 

מפותחות בעלות מאפייני משק ומדינות אי הסקירה התמקדה במדינות במדינות אחרות. 

 לישראל.  בדומה

בוצע עיבוד של המידע שנאסף מבעלי העניין ובסקירה הבינלאומית, וכן בשלב השני, 

מכון התקנים, איגוד  ;םביניהין, התקיימו עשרות פגישות ושיחות טלפון עם בעלי העני

מעבדות מוסמכות, יבואנים ומומחים להסמכת מעבדות, הלאומית הרשות לשכות המסחר, 

, וביניהם אלי גורדון, מנהל שרות המזון הארצי וזיוה פתיר, לשעבר בתחומים שונים

 .מנכ"לית מכון התקנים

 
                                                           

 .1וות מוצגים בנספח שמות חברי הצ 52
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כלל הנתונים. לאור  , התכנס פעם נוספת פורום המשתתפים להצגתהמידע איסוףלאחר 

מספר חלופות אפשריות. החלופות נבחנו ע"י המחלקה  גבשוהנתונים שהוצגו, הת

 המשפטית ומשרד המשפטים ולאחר מכן צומצמו לכדי ארבע החלופות המוצגות בעבודה זו.

הייבוא  הגופים המעורבים בתהליךתפקידי הושוו על בסיס נותחו ו החלופות ארבע

 . יםנבחר ריטריוניםק עמידה בשמונהתנים, אשר כלל ובאמצעות ניתוח רב מש

 ו בעבודה הובילו לבחירת החלופה המוצעת.סיכום הציונים ושקלול כלל הנתונים שהוצג

 

 

  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nQPlboA4o_RaoM&tbnid=8z0WizhnV5GLQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aisrael.org/?CategoryID=2676&ArticleID=42664&ei=Isy-U-KbEsW-PYOzgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGABjB2AHr9HGGCAhmnLY7kvBztkQ&ust=1405099418554635


   
 
 

 

 98מתוך  72עמוד 
 

 מקורות וחומרים .9

 

 לפי מדינות –פרק השוואה בינלאומית  .9.1.

 

יים, העיקריים ששימשו את תהליך הלמידה, כולל מסמכים רשמהכתובים  להלן המקורות

מחקרים מרכזיים, השוואה לניסיון בינלאומי, ניירות עמדה, חוות דעת ומסמכים אחרים 

 שהתקבלו במסגרת תהליכי השיח.

 

 כללי

1. Consumer Product Safety Framework Analysis – OECD 

2. Report on international consumer product safety risk assessment practice - 

OECD  

3. ACCC Product Safety Component Analysis Discussion Framework OECD 

 

 סינגפור

1. http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Pages/raising-

confidence-overview.aspx 

2. https://www.case.org.sg/ 

 

3. MR. Lee Yicheng – Spring Singapore גורם מקצועי מטעם חברת 

 

EU 

1. Gov.uk – Business and enterprise https://www.gov.uk/guidance/ce-marking  

2. Official Journal of the European Union - Directive 2009/48/EC of the 

European Parliament and of the Council, 18 June 2009, on the safety of toys. 

3.  http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/ 

4. OECD Consumer Product Safety Working Party Agenda Item X: ACCC 

Product Safety Component Analysis Discussion Framework  
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5. Official Journal of the European Union - Directive 2014/35/EU of the 

European Parliament and of the Council, 26 February 2014, on the 

harmonization of the laws of the Member States relating to the making 

available on the market of electrical equipment designed for use within 

certain voltage limits. 

6. Sidley- attorney –client privileged and attorney work product memorandum - 

http://www.sidley.com/  

7. Skribnovska.E, (2015), Workshop on the Principles of the New and Global 

Approach and EU New Legislative Framework – presentation 

8. Official Journal of the European Union – DECISION No 768/2008/EC of the 

European Parliament oh the Council, 9 July 2008, on a common framework 

for the marketing of products, and repealing council decision 93/465/EEC 

9. The 'Blue Guide' on the implementation of EU product Rules 2014 

10. Meureen L. The Actors in the Product Supply Chain and Their Obligations – 

http://economie.fgov.be/ 

 

 קנדה

1. CSA group Products, Process and Services Scheme -

http://www.csagroup.org/  

2. Canada Broder Services Agency - http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/guide-

eng.html  

 Checklist for Importing Commercial Goods into Canada 

3. Standards Council of Canada, Consumer product safety in Canada: A guide 

to standards and conformity assessment options (2012) 

4. Justice Laws Website - http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/  

5. Health Canada - http://www.hc-sc.gc.ca/    

6. A guide for Canadian entrepreneurs - A Step by Step Guide to Importing 

7. Canada Consumer Product Safety Act, 2010 – presentation 
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8. Revenue - A Guide to Customs Import Procedures, July 2015  

9. SCC - https://www.scc.ca/en/accreditation/standards/directory-of-accredited-

standards-development-organizations 

10. Vera Li, Consumer Product Safety Officer, Regions and Programs Bureau, 

Health Canada.   

 . בקנדהיעצות עם הנספחים הכלכליים התי .11

 

 קוריאה

1. Korea - Framework Act on Product Safety - 

http://english.kca.go.kr/down/eng/laws/Framework_Act_on_Product_Safety.

pdf 

2. Prof. HaeGeun.S, Rick Assessment Method in Korea – presentation 

3. EU - Korea FTA User Guide for Electromagnetic Compatibility - 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151637.pdf  

4. Kats - Korean Agency for Technology and Standards - 

http://www.kats.go.kr/en/main.do 

5. MOTIE - ministry of trade, industry and energy - http://english.motie.go.kr/ 

6. http://onetech.co.kr/en/national-certification/kc-certification-of-conformity/ 

7. http://www.export.gov/southkorea/doingbusinessinskorea/traderegulationssta

ndards/index.asp  

8. Ms. Sun Chung ת ייעוץ ובדיקות בתחום המקצועי, עובדת בנספחות הכלכלי   

 

 יפן ואוסטרליה

 .Adkit, 1014בדיקת תקינות מוצרים מיובאים באוסטרליה, מרץ  .1

 .Adkit, 1014, מרץ יפןמוצרים מיובאים בתקינה ל .1
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151637.pdf
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 מקורות כלליים .9.2.

 

 .1014דצמבר תבור כלכלה ופיננסים, , שלב ב, מודל תמחור בדיקות מכון התקנים .1

 .1011הכלכלה,  א, משרד44חסמי הסדרה המגבילים יבוא טובין, דוח שנתי  .1

יעוץ  חסמי סחר בינלאומי בתחומי תקינה ובדיקות תואמות, מחקר כלכלי, דוד בועז .1

 .1007, יולי ויזום עסקי

 יצחק סוארי.פרופ' , 1999אפריל חוות דעת בנושא פעילותו העתידית של מכון התקנים,  .1

וגוסט הועדה לבחינת בדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים, פרופ' סיני דויטש, א .4

1001. 

 .1997הפרטת פעילות מכון התקנים, פרופ' יוסף גרוס,  ינואר   .4

 , מכון התקנים הישראלי, פאהן קנה ושות'.11.11.1011דוחות כספיים  .7

 .11.08.1997מיום  1174החלטת הממשלה מספר  .8

 1014–מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין(, התשע"ו –הצעת חוק התקנים )תיקון  .9

 .1014מרץ  צו יבוא חופשי, .10

 .1941 ,חוק התקנים .11

 .1011בדיקת טובין מיובאים )מתן אישור ת"ר(, נובמבר  - 101 מת"י נוהל .11

 .1014ממשלתי, אפריל  RIAהערכת השפעות רגולציה, מדריך  .11

 אתר האינטרנט של מכון התקנים לרבות המחירון המפורסם באתר. .11

 אתר האינטרנט של משרד הכלכלה. .14

  יאות.אתר האינטרנט של משרד הבר .14

 אתר האינטרנט של משרד התחבורה. .17

 אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .18

 אתר האינטרנט של רשות המיסים. .19
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 נספחים .10
 

 ממצאי הסקירה הבינלאומית - 1נספח  .10.1

 סינגפור .10.1.1

 האיחוד האירופי .10.1.1

 קנדה .10.1.1

 קוריאה .10.1.1

 

 רשימת בעלי העניין  - 1נספח  .10.1

 

 מצב קיים, מכון התקנים –תרשימי תהליך  - 1נספח  .10.1

 קליטת לקוח .10.1.1

 תהליך הגעת משלוח/ דגם לבניה .10.1.1

 שחרור משלוח .10.1.1

 בדיקת ש' .10.1.1

 בדיקת דגם .10.1.4

 

  רשימת משתתפי הפורום השבועי - 1נספח  .10.1
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 י הסקירה הבינלאומיתממצא - 1נספח  .10.1.

 

 סינגפור .10.1.1.
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סינגפור -תרשים תהליך הייבוא 

 

 

על היבואן להירשם 
 SPRINGב
"יבואן רשום"

 R)קבלת קוד 
Code)  ועותק מ

Safety Mark

היבואן מקבל 
Certificate of 

Conformity  מה-
CB

התחלה

היבואן מגיש בקשה 
לבדיקת  CB-ל

המוצר

הבדיקות תקינות

  

  

Spring   יעדכן את
המוצר ברשימת 

המוצרים "
המפוקחים 
"הרשומים

היבואן יסמן את 
-המוצר ב

Safety Mark

SPRING  מבצעת
בקרה בשווקים

-היבואן יגיש את ה
CoC  וישלם דמי

-רישום מוצר ל
SPRING

יבוא המוצרים 
והכנסתם לשוק

באחריות היבואן 
בדיקה האם המוצר 
נכלל ברשימת 

המוצרים המבוקרים 
CPSי ה "ע

  

המוצר נכלל 
ברשימת המוצרים 

?המבוקרים

באחריות היבואן 
עמידה בתקנים 

אזוריים או לאומיים

    
האם למוצר תקנים 

?בינלאומיים

באחריות היבואן 
עמידה בתקנים 
בינלאומיים 

  

ייבוא המוצר

כל עוד המוצר רשום 
ברשימת המוצרים 

, בתוקף CoCהמפוקחים וה 
ניתן להכניס את המוצר 
לסינגפור ללא בעיה

1 

2 

 ערכי.-מספר זיהויי חד .1

1. Certificate of Conformity - CoC 
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 (EUהאיחוד האירופי ) .10.1.2.
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 האיחוד האירופי –שים תהליך הייבוא תר

 

 

יבואן מוגדר כאדם/גוף מתוך קהילת האיחוד האירופי, אשר מביא מוצר ממדינה שלישית בשוק  .1

האיחוד. אחריותו המשפטית היא להבטיח כי הוא מביא לשוק אך ורק מוצרים אשר תואמים את 

המוצר מצריך 
?CEתקן    

ניתן לייבא את המוצר ולשווקו 
 EUבגבולות ה

בכפוף לעמידה בדרישות (
)הרגולטוריות של המוצר

  

על היבואן לוודא כי 
הייצרן עומד בחובות 

 CEתקן  

הגעת המוצר

טרם הגעת המשלוח 
היבואן ימלא הודעה 
, אלקטרונית למכס

באמצעות טופס ייעודי 
ENS)  (

האם קיים חשד 
לסיכון הציבור או 
?אי עמידה בתנאים

רשות מעקב השווקים 
או רשויות /הלאומית ו

המכס מעכבים 
משלוחים בהתאם 
להערכת סיכונים 
ותוכנית עבודה

  
  

שיחרור המוצר

על רשות המעקב לבצע 
בדיקות  מסמכים 

ובדיקות מעבדה בהתאם 
ימים 3לצורך תוך 

האם הבדיקות 
?תקינות

  

  
מניעת כניסת 

EU-המשלוח ל

ביצוע בדיקות שווקים 
י רשויות "רנדומליות ע

מעקב השווקים 
הלאומוית

התחלה

היבואן יירשם 
ברשויות המכס של 

ויקבל מספר  EU-ה
EORIרישום 

ניתן להירשם כייבואן מורשה     
(AEO) -  מצריך עמידה

בקריטריונים מוגדרים ומקנה 
הקלות אדמיניסטרטיביות 

1 
2 

3 

4 
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קות ההתאמה לתקן, אך חייב הסטנדרטים של האיחוד )הוא אינו הגורם אשר בהכרח מבצע את בדי

 לוודא כי המוצר עומד בדרישות וכי יש לו את כל המסמכים והתעודות הנדרשות(.

1. Economic Operator Registration and Identification) - EORI )- ערכי המונפק -מספר זיהוי חד

 שעות מרגע העברת המסמכים הנדרשים. 11באמצעות מערכת רשויות המכס ומופק תוך 

1. Entry Summery Declaration) – ENS) –  מסמך הצהרה אלקטרוני בו מפרט היבואן את פרטי

  המשלוח ואופן הגעתו.

הבדיקה המתקיימת במסגרת שלושת הימים, הינה בדיקה ראשונית. במידה ויש צורך בבדיקה מקיפה  .1

בדיקות יותר, יש להודיע על כך למכס עד תום שלושת הימים. קיימת המלצה בחוק לבצע את ה

 המורחבות עם מינימום עיכובים, אך אין מגבלת זמן הקבועה בחוק.

 

 קנדה .10.1.3.
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 קנדה –תרשים תהליך הייבוא 

 

 באחריות היבואן בדיקת הדרישות והרגולציה הרלוונטיות למוצר אותו הוא מעוניין לייבא. .1

ואת כל  CCPSAי ה תיק המוצר כולל: תיאור ומפרט טכני, עמידה בדרישות בטיחות כלליות לפ .1

 המסמכים הנדרשים.

הבדיקות כוללות גם תהליך טיפול בליקויים, במידה והתגלו כאלה ותיקון המוצר בהתאם ע"י  .1

 היצרן/היבואן.

האם קיימת 
רגולציה יעודית 

למוצר
  

הכנת תיק מוצר 
מפורט וביצוע 

בדיקות 
וולונטריות

ייבוא המוצר

  

באחריות היבואן לבצע בדיקות 
Conformity Assessment 

בהתאם  באמצעות גוף מוסמך
לדרישות הרגולציה הרלוונטית

גוף הבדיקה יפיק 
תעודת התאמה 

לתקנים 

 -יבוא המוצר
הבאת המשלוח

תשלום כל 
המיסים 
והחובות

התחלה

הודעה מראש על 
הגעת המשלוח 
לגבול באמצעות 

CCD/EDI

האם קיים חשד 
לסיכון הציבור או 
?אי עמידה בתנאים

Health Canada  
והמכס מעכבים 
:משלוחים כאשר

יבואנים מקוטלגים כ .1
"לא אמינים"

המוצרים מוגדרים . 2
" אסורים"

בדיקות רנדולמליות. 3

  

  

CBSA )משחרר  )המכס
2את המוצר בגבול

האם המשלוח 
?תקין

    
מניעת כניסת 
המשלוח לקנדה

ביצוע בדיקות שווקים 
 Healthי "רנדומליות ע

Canada 

1 

2 

3 

 

4 
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( במידה  (EDI( או בדואר אלקטרוניCargo Control Document) CCDעדכון המכס מתבצע במסמך  .1

  והמשלוח מגיע ברכבת או בים.

 

 קוריאה .10.1.4.
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לאיזה קבוצת סיכון 
משתייך המוצר   

?המיובא

Supplier’s 
Confirmation of 

Conformity 

Safety Certification 

התחלה

Self-Regulatory 
Safety 

Confirmation

    

      

היבואן אחראי כי 
קיימות בדיקות 

עצמאיות למוצר לפי 
דרישות החוק והתקינה 

על היבואן להגיש טופס 
Electrical 

Appliances Safety 
Application ,

מסמכים מפורטים 
ודוגמא של המוצר ל 

Safety certification 
Agency

באחריות היבואן לבצע 
בדיקות למוצר במעבדה 

)גוף שלישי(מוסמכת 

Safety certification 
Agency  יבדוק את

המוצר 

על היבואן למלא 
 Electric הצהרה

Appliances Self-
Regulatory

יבוא המוצר

     

על היבואן להעביר את 
תוצאות , ההצהרה

הבדיקה ומסמכים 
 Safetyנוספים ל

Certification 
Agency

Safety certification 
Agency  תנפיק

Confirmation letter

האם המסמכים 
?תקינים

 עומד המוצר
?בתקנים

Safety certification 
Agency  תנפיק מספר אישור ו

 Electric Appliance Safety
Certificate

על היבואן להכין תיק 
מוצר המכיל מפרטים 
ותוצאות הבדיקות

חתימה על הצהרת 
יבואן

Certificate of 
Supplier’s 
Conformity

היבואן יסמן את המוצר 
KC Markעם 

 לקוריאה, בכפוף להסכמי הכרה הדדים )איחוד האירופי(. עבדות מוסמכות מחוץמניתן להביא תוצאות בדיקה של  .1
 ימים מקבלת המוצר לבדיקה. 14להנפיק מספר אישור ואת התעודה לא יאוחר מ  SCA'sעל ה  .1

1 

2 

 קוריאה –תרשים תהליך הייבוא 
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 שינוי חוק התקניםב בעלי הענייןרשימת  - 2נספח  .10.2.

 

 התאחדות התעשיינים

 איגוד לשכות המסחר

 להב

 התאחדות המלאכה והתעשייה

 מכון התקנים

 להסמכת מעבדותהלאומית הרשות 

 מכון הייצוא

 המועצה הישראלית לצרכנות

 התאחדות חקלאי ישראל

 המוסד לבטיחות ולגהות

 לשכת המהנדסים

 ברות הביטוחאיגוד ח

 התאחדות בוני הארץ

 רשות הצרכנות בהסתדרות

 ארגון הצרכנים הדתיים

 בטרם

 משרד התחבורה

 המשרד להגנת הסביבה

 משרד השיכון

 משרד החקלאות

 משרד הביטחון

 משרד הבריאות

 

 מעבדות מאושרות

 א.ב.א. שירותי הנדסה בע"מ

 אגרילאב בע"מ

 איזוטופ בע"מ

 איזולאב בע"מ

 ת בע"מאיזוסאונד מעבדו

איי. קום ציוד מדידה טכנולוגי 
 )ישראל( בע"מ

 ( בדיקות מוצרים בע"מ ITLאיי.טי.אל )

 ( בע"מ1004איקא מעבדות )

 ( בע"מ1984אסית הנדסה )

 גבי שואף בע"מ

המבדקה הכימית )ע"ש אליוף ובנטור( 
 בע"מ

המעבדה הכימית של המכון הישראלי 
 לאנרגיה ולסביבה

מוסד המעבדה של מכון המתכות של 
 הטכניון למחקר ופיתוח

 חרמון מעבדות

 כרמל בדיקות סביבה בע"מ

 מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול

 מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ

 מבדק הצפון בע"מ

 מבדקה לבניין ותשתית בע"מ

מגאמא הנדסה טכנולוגיות ותוצרים 
 בע"מ

 בע"מ 71מורקס 

 מכון העמקים בע"מ

 מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ

 מעבדות מתקדמות בע"מ סיסטם

 פ.ק. מעבדות כיול ויעוץ בע"מ

 פי.אמ.די.אס. בע"מ

 קבוצת הנדסה ואיכות בע"מ

 שמר בטיחות והנדסה בע"מ
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 מכון התקנים -תרשימי תהליך מצב קיים -3נספח  .10.3.

 קליטת לקוח .10.3.1.

 

 

?לקוח חדש

:מילוי תנאי סף
טופס תנאים להזמנת בדיקה. 1
התחייבות יבואן. 2

תעודת תאגיד 3.1
ד"אישור עו 3.2
לוגו תאגיד הכולל פרטי תאגיד+ מכתב  3.3
ז"ת 4.1
עוסק מורשה' תעודה עם מס 4.2
ייפוי כוח מטעם הלקוח 5.1
התחייבות סוכן מס 5.2

התחייבות לשכת המסחר. 6

  

התאגיד מופיע 
?במאגר הלקוחות

' דיווח למח
כספים לצורך 

קישור 
ללקוחות 

אחרים

כרטיס פתיחת 
+  לקוח

הקלדת 
נתונים 
נדרשים

תחילת הליך 
בדיקת טובין 

מיובאים

האם יש בקשה 
להסדר אשראי

  

חלו שינויים 
בפרטי לקוח

קבלת מכתב חתום 
מהלהקה עם 

פרטים 
לוגו +עדכניים

תאגיד

  

  

  

  

האם ישנה אי 
עמידה בהתחייבויות 

?כספיות למכון

סיכום תנאי אשראי 
בין הלקוח לבין 

הגזברות

עדכון המערכת הממוכנת 
י נציג "בדבר ההסדר ע
הגזברות

  

הגדרת הלקוח 
+" לקוח סגור"כ

שליחת הודעה ללקוח

הפסקת הטיפול בלקוח 
והפנייה לגזברות להמשך 

הטיפול

האם הלקוח סילק 
?את חובותיו

חידוש מתן 
השירות ללקוח

  

  

  

  

  

סוף
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  תהליך הגעת משלוח/ דגם לבדיקה .10.3.2.

 

טרום ייבוא/  משלוח מסחרי
:ר לטובין מיובאים"הגשת בקשה לקבלת אישור ת

טופס בקשה. 1
חשבון ספק. 2
מניפסט/שטר מטען. 3
)סכמה חשמלית, קטלוג)מסמכים נוספים ככל הנדרש  . 4

קליטת ובדיקת הבקשה 
והמסמכים המצורפים

האם צורפו כל 
?המסמכים

האם הדגם בבקשה 
מופיע במערכת והוא 

?בתוקף

  

  

פתיחת הזמנה לזיהוי ונטילה
+

פתיחת הזמנה לבדיקת דגם

פתיחת הזמנה לזיהוי ונטילה
+

/ ' פתיחת הזמנה לבדיקת ש
מורחבת' בדיקת ש

  

פתיחת הזמנה לביצוע בדיקת 
אבחון+ זיהוי ונטילה 

                      

שליחת הזמנה 
לאישור לקוח

  

האם הלקוח אישר 
?הזמנה בתוך שבועיים

פנייה בכתב 
המפרטת את 

העדכון

תשלום בגין 
טיפול בבקשה 

י מחירון"עפ

           

 ביטול הזמנה

 +
תשלום

תשלום בגין 
טיפול בבקשה 

י מחירון"עפ

  

שליחת התראה 
ללקוח טרם 

כניסה לסטאטוס 
" (מפר אמון"

  

האם הוזמנו בדיקות זיהוי 
בוצע שינוי / אבחון בלבד +ונטילה

בהזמנה
  

  

בדיקת : 2
'ש

  

שחרור :1
משלוח

אישור : 3
דגם

  

?הדגם בתוקף
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 שחרור משלוח .10.3.3.

 
 

  

האם הלקוח מפר 
מייבא לשטחי / אמון 

?הרשות

הפקת אישור 
שחרור משלוח 
למחסני היבואן

הפקת טופס למכס 
' הפניה להוצאת דוג"

"י"לצורך בדיקת מת

  

  

האם חל 
תקן על הדגם 

הנבדק

הפקה ללקוח 
ח "אישור תל

אישור + 
שחרור 
מהמכס 

  

?מה סוג הלקוח

  

מסלול ירוק/ רגיל 
אישור תחת 

התחייבות יבואן

לקוחות תחת התראה 
לכניסה לסטטוס מפר 
אמון וטרם התקבלה 

החלטה
אישור תחת. 1

+התחייבות יבואן     
ערבות. 2

מפר אמון 
לא ניתן לשחרר עד 

ר"לקבלת ת

 '

 ' '

מייבא לרשות 
הפלסטינית

לא ניתן לשחרר 
במהלך אישור דגם

 '

שחרור :1
משלוח
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 בדיקת ש' .10.3.4.

 

 
 
 
 

+ בדיקת טופס הבקשה 
תצהירים מלאים כנדרש 

ותואמים למסמכים

האם המוצר 
1בקבוצה 

האם המוצר 
'א2בקבוצה 

האם המוצר 
'ב2בקבוצה 

לאלא
בדיקת תצהיר בדבר 

התאמה לתקן הרשמי      
)3קבוצה (

/ הצהרת יצרן +  1+2
מסמכים טכניים להוכחת 
זהות בין הדגם במשלוח 

הנוכחי לדגם שאושר

ר "בדיקה האם הת. 1
בתוקף

הדגם במשלוח הנוכחי . 2
זהה לאב טיפוס שאושר

פתיחת הזמנת בדיקה 
במערכת הממוחשבת 

' בדיקת ש/ ' י נספח ש"עפ
מורחבת

כןכןכן

לא

פתיחת הזמנת שירות 
לצורך תיעוד והתחשבנות 

נוספת

אישור לשיווק

י "אישור הזמנה ע
הלקוח

הלקוח מוגדר 
והיבואן מוגדר " ירוק"כ

"יהלום"כ

+ ר "אישור ת
אישור לשיווק 

כן

לא

בדיקת : 2
'ש

בדיקת : 2
המשך -' ש

?ח"האם תל

  

שחרור מהמכס   
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 98מתוך  95עמוד 
 

 המשך בדיקת ש' .10.3.5.

 

 

י "עפ' ביצוע בדיקת ש
'ש-נספח ה

בדיקת 
חיובית' ש

האם זהו 
המשלוח הראשון 

לאחר אישור 
הדגם

האם נדרשת 
' בדיקת ש
1מורחבת

לקוח מפר 
אמון

ביצוע בדיקת 
מורחבת' ש

אישור שחרור

כן

כן כן

לא לא

מורחבת ' בדיקת ש
לכל משלוח

כן

י "קבלת מכתב חתום ע
הלקוח המאשר סילוק כל 
הליקויים במשלוח הנוכחי 

ובמשלוחים הבאים

לקוח ( לא 
במסלול רגיל

)ירוק/

לא

האם המשלוח 
המשלוחים  3-נכלל ב

הנבדקים באופן סדיר 
ורציף

2מורחבת' בדיקת ש

כן

כן

 3הסתיימו 
הבדיקות וכולן 

תקינות

חזרה למשטר 
בדיקות אקראי

' ביצוע בדיקות ש
 30%-מורחבת ל

3מהמשלוחים

פתיחת הזמנה 
לבדיקת זיהוי ונטילה 

ולבדיקת סילוק 
ליקויים

שליחת הזמנה ללקוח 
העתק של +
הבדיקה.ת

י הלקוח"אישור הזמנה ע. 1
סילוק הליקויים. 2
תיאום מועד לביצוע זיהוי . 3

ונטילה

בוצעו 
י "השלבים ע
הלקוח

שליחת התראה טרם 
הכנסה לסטטוס 

"מפר אמון"

לא

לא

כן

בדיקת : 2
המשך -' ש

 .הדגם בבדיקת ליקויים נמצאו בהם התקן סעיפי בדיקת' + ש בדיקת – מורחבת' ש בדיקת1
 .הרגילה' הש בדיקת את ותחליף הרגיל הבדיקות משטר במסגרת מורחבת קהבדי ביצוע 1
, בדיקה בגינם לערוך שהוחלט מהמשלוחים 10%-ל מורחבת' ש בדיקת ביצוע, הירוק במסלול ליבואן 1

 .הרגילה' הש בדיקת במקום
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 98מתוך  96עמוד 
 

  בדיקת דגם .10.3.6.

 

 

האם המסקנה 
?חיוביות

נטילת מדגם 
'י נספח ש"עפ

מילוי דוח זיהוי 
ונטילה לבקשה

/ רישום המדגם 
דוגמא במחסן 

המכון

פתיחת / עדכון 
לדגם " תיק מוצר"

+' במע
תיק פיזי

כניסה לבדיקת 
מעבדה

ביצוע בדיקה

: הפקה ושליחה
תעודת בדיקה 

חיובית

: הפקה ושליחה
תעודת בדיקה עם 

מסקנה שלילית

ר"אישור ת
פתיחת הזמנה 

להוכחת יכולת "
"סילוק ליקויים

    

אישור : 3
דגם

אישור : 3
 -דגם 

המשך

ח"אישור תל?ח"האם תל
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 98מתוך  97עמוד 
 

 המשך בדיקת דגם .10.3.7.

  

 

שליחת הזמנה 
לאישור לקוח

האם הלקוח אישר 
?הזמנה תוך שבועיים

שליחת דוגמא מתוקנת 
למעבדה תוך שבועיים מאישור 

ההזמנה

שליחת הודעה ללקוח 
טרם כניסה לסטטוס 

"מפר אמון"

  

  

  

סולקו / האם תוקנו 
כל הליקויים

הוצאת תעודה הכוללת 
את פירוט סעיפי התקן 
בהם התגלה ליקוי ותוקן

פתיחת הזמנה לבדיקת 
בדיקת + זיהוי ונטילה 

סילוק ליקויים למשלוח 
הבא

  

  

אישור : 3
 -דגם 

המשך

  

ר"אישור ת
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 98מתוך  98עמוד 
 

 משתתפי הפורום השבועי - 4נספח  .10.4.
 

 להלן רשימת שמות חברי הקבוצה:
 

 והתעשייה משרד הכלכלה

 ינון אלרועי, משנה ומ"מ מנכ"ל

 היועץ המשפטי, לשכה משפטית, מיכאל אטלן

 , הממונה על התקינהיץאיגור דוסקלוב

 למנכ"לבכיר שי לובשיס, יועץ 

 יועץ משנה למנכ"ל, מרכז הצוות, רטנמתן ר

 , מנהל תחום טיוב רגולציה, אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניותיוחאי ברנשטיין

 אלכסנדרה ארונין, מנהלת תחום בכירה מדיניות תקינה וקשרי חוץ

 הממונה על חוקיות הייבוא, ףילאנואר ח

 , רכזת בכירה מדיניות והסכמי סחרג'אנן עדוי

 ם בכיר מקצועי חשמל ואלקטרוניקהגרגורי גרוזמן, מנהל תחו

 סגנית בכירה ליועמ"ש, לשכה משפטית, דבי אליעזר ספיר

 מנהל מחלקה בכיר אכיפה מנהלית, לשכה משפטית, יובל אביעד

 , לשכת המשנה למנכ"למריאן סעדה

 , ממונה יעוץ משפטי, לשכה משפטיתסיגל מרד אברג'יל

 , עוזר ראשי, לשכה משפטיתשדי מנשהאוף

 , עוזרת ראשית, לשכה משפטיתרוןתהילה ו

 משרד האוצר

 רפרנט תעשייה ומסחרעידו סופר, 

 איריס סעדון, מנהלת תחום בכירה )חוקיות היבוא(, מנהל המכס

 משרד המשפטים:

 , ראש תחום יעוץ וחקיקהעדנה הראל

 , עוזר ראשי יעוץ וחקיקהיובל נעים

 הבריאות משרד

 , משרד הבריאות.פועל()ב המחלקה למעבדות תד"ר רותי ישי, מנהל

 , משרד הבריאות.שירותי בריאות הציבור ,ד"ר שי רייכר

 משרד הגנת הסביבה

 ווים סביבתייםרכזת תקינה ותמיכל ארן, 

 חברת קו פרויקט

 שותפה מנהלת, גולדהמראסתי 

 ירקטור, מנהל תחום פיננסיםד ,דני לרר

 , מנהלת פרויקטיםדנה ויינר

 
 תאם לנושא הפגישה ואילוצי המשתתפים.פגישות בהשתתפים השתנה בין התמהיל המ*
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