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 משרד ראש הממשלה

 

 משרד הבריאות

 ₪(מיליארד  10 -כ -)שווי שוק תמרוקים

נועד לפקח על איכותם ובטיחותם של  1973צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים(, תשל"ג 

התמרוקים המיוצרים ומשווקים בישראל. הצו מסמיך את אגף רוקחות במשרד הבריאות לקבוע דרישות 

 -וצ"ב. יש לציין כי בישראל רשומים כלצורך קבלת רישיון תמרוק, אופן הגשת בקשת הרישיון וכי

 .מיובאים 57,000 -מיוצרים בישראל ו 43,000 -תמרוקים, מתוכם כ 100,000

 :פעולות להפחתה

 דרישות האיכות והבטיחות בין אירופה לישראל ע"י אימוץ הרגולציה האירופאית. התאמת .1

מעבר ממתן רישיון מראש לפיקוח בדיעבד לפי רמות סיכון, כך שכל המוצרים ישווקו בכפוף להצהרת  .2

 היבואן או היצרן על עמידתו בדרישות הרגולציה. 

 שנים. 5 -ביטול מגבלת רישיון לשיווק תמרוק ל .3

 לייבוא מקביל.פתיחת השוק  .4

 :תוצאות צפויות

 ונפח פעילות השוק.( 60%הגדלת היצע התמרוקים )צפי לגידול של  .1

 כניסת שחקנים חדשים, הגדלת התחרות והפחתת מחיר התמרוקים. .2

לשיווק תמרוק, ע"י שינוי הרגולציה לפיקוח לאחר שיווק במקום קבלת  Time to Market ביטול .3

 חודשים(. 3-5על כיום עומד זמן המתנה לרישיון לתמרוק ) רישיון מראש

 נון לוחות זמנים לשיווק תמרוקים.יצירת ודאות לגבי מועד כניסה לשוק ותכ .4

 הקלה על התעשייה באמצעות הקטנת עלויות )כדוגמת ביטול התשלום על חידוש רישיון(. .5

 הבטחת עקרון השמירה על בריאות הציבור.כל זאת, תוך  .6

  קידום התעשייה והיצואנים הישראלים באמצעות התאמת הדרישות לרגולציה האירופית. .7

 :לוחות זמנים ואבני דרך

)בכפוף  2016 לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות במהלך שנתחדשות התקנות הבאת ה .1

 אישור התקנות במשרד המשפטים(.השלמת ל

 טל מקוון להודעת יבואנים ויצרנים על שיווק תמרוק. הקמת פור .2

  היערכות ארגונית באגף רוקחות במשרד הבריאות ליישום השינוי, מבחינת כוח אדם ותהליכי עבודה. .3

 . להגברת הענישה נגד מפרי החוק שינויי חקיקה בתחום האכיפה והענישה .4
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 משרד ראש הממשלה

 

 משרד הבריאות

 ₪(מיליארד  2 -כ -)שווי שוק אגף ציוד רפואי

נועד לפקח על איכותו ובטיחותו של הציוד הרפואי. החוק מסמיך את אגף  2012 חוק ציוד רפואי, התשע"ב

ציוד רפואי לעסוק במגוון רחב של פעילויות בתחום רגולציית הציוד הרפואי, וביניהן: רישום ציוד רפואי 

 CFSבפנקס הציוד הרפואי, מתן אישורי יבוא לציוד רפואי ומעקב, בקרה ופיקוח לאחר השיווק והנפקת  

(Certificate of Free Sale- .)תעודת אישור מכירה חופשית 

 :פעולות להפחתה

 הרחבת מגוון המוצרים הפטורים מחובת רישום ומהצורך לרישיון באגף ציוד רפואי. .1

 הקלה בתהליכי שינוי רישום באמצעות הבחנה לפי רמת הסיכון וסוג השינוי )מהותי או מינורי(. .2

 סגרת חידוש רישום.צמצום כמות המסמכים הנדרשים במ .3

מעבר ממתן רישיון מראש לפיקוח בדיעבד לפי רמות סיכון, כך שמוצרים ברמות הסיכון הנמוכות  .4

 ייובאו בכפוף להצהרת היבואן על עמידתו בדרישות הרגולציה. 

 לצרכי יצואנים. CFSייעול תהליכי הנפקת  .5

 .בתהליכים בירוקרטיים שיפור המענה והזמינות למפוקחים ופיתוח מערכת מידע מקוונת להקלה .6

 :תוצאות צפויות

 קיצור משך הזמן לקבלת אישור יבוא ויצוא. .1

 קיצור משך הזמן ברישום, חידוש רישום ושינוי רישום. .2

 שיפור וחיזוק הקשר עם המפוקחים.ו הרגולטור מול העבודה ימתהליכצמצום עלויות הנובעות  .3

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 ..2016במהלך שנת  –בכנסת  עבודה, רווחה ובריאותועדת אישור התקנות החדשות בו .1

 בוצע. -צמצום כמות מסמכים נדרשים .2

 גובש הנוהל. יישום  לאחר אישור התקנות.  -הקלה בתהליכי שינוי רישום .3

 בתהליך.  -מתן אפשרות יבוא באמצעות דיווח בלבד  .4

 בוצע.  -CFSייעול תהליכי הנפקת  .5

 . הכלכליים הגופים להערות ונשלח הנוהל נכתב -Post Marketingגיבוש נוהל מעקב  .6

 בתהליך יישום. - מידע מקוונת מערכת ופיתוח למפוקחים והזמינות המענה שיפור .7

קבלת כח אדם נוסף, הכשרתו ותהליכי  –היערכות ארגונית באגף ציוד רפואי במשרד הבריאות  .8

 עבודה. 
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 משרד ראש הממשלה

 

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד 

 ₪(מיליארד  10 -כ -)שווי שוק מוצרי חשמליבוא 

צריכת האנרגיה במשק לטובת הבטחת משק חשמל  ם אתלצמצ נועד 1989תש"ן  חוק מקורות אנרגיה,

אשר יענה על צרכי האנרגיה של הצרכנים ויספק יכולת השוואה נאותה לצרכן בין מוצרים  ,יעיל וחסכוני

. החוק מסמיך את אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לקבוע את שונים

 תוך התייחסות לבדיקת הנצילות האנרגטית של המכשירים.  אופן אישור ייבוא מכשירי חשמל ביתיים

 :פעולות להפחתה

אחר עמידת היבואן אשר  פיקוח בשווקים, במוצרי חשמלהחלפת הצורך ברשיון מראש לשם יבוא  .1

על יבוא האנרגיה יהיה מחויב בהחזקת תיק המעיד על עמידתו בדרישות הרגולציה והודעה למשרד 

 .המוצר

 בבדיקת הנצילות האנרגטית של מוצרים.מכון התקנים של בדיקה ביטול מונופול ה .2

 התאמת כל התקנים לסטנדרט אירופאי לנצילות אנרגטית. .3

 :תוצאות צפויות

 .והתחרות הייבואהגדלת  .1

 .Time to Marketקיצור  .2

 יצירת ודאות רגולטורית. .3

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 וועדת הכלכלה בכנסת. לאישור מנכ"ל נמצא בהליכי גיבוש. לאחר מכן, יידרש  .1

 .2017להתבצע עד יוני  הצפוי -הרגולטורארגונית של היערכות  .2
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 משרד ראש הממשלה

 

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד 

 דיווח צריכה שנתית וביצוע סקר התייעלות  – אנרגטית של מפעליםצריכה 

 ₪( 10,000-100,000)עלות ביצוע סקר נעה בין 

צריכת האנרגיה במשק לטובת הבטחת משק חשמל  ם אתלצמצ נועד 1989תש"ן  חוק מקורות אנרגיה,

אשר יענה על צרכי האנרגיה של הצרכנים ויספק יכולת השוואה נאותה לצרכן בין מוצרים  ,יעיל וחסכוני

. החוק מסמיך את אגף שימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לקבוע שונים

, דרישות להתייעלות אנרגטית מינימלית או לחלופין לצריכת חשמל מקסימלית למוצרי צריכה חשמליים

חובת בדיקה תקופתית ו ביצוע סקר לאיתור הפוטנציאל לשימור אנרגיה, ווח על צריכת אנרגיהחובת די

 .  למכשירים צורכי אנרגיה

 :פעולות להפחתה

 (.300)במקום  1"ןטשע 360 -לצריכה אנרגטית העלאת הסף הנדרש ממפעלים החייבים בדיווח  .1

 מעבר לדיווח דו שנתי ממוחשב. .2

 (.5שנים )במקום  7כל התייעלות אנרגטית ביצוע סקר  .3

 (.700שעט"ן )במקום  1,500החלת החובה לביצוע הסקר על מפעלים הצורכים מעל  .4

השארת שיקול הדעת בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה של  –טול חובת יישום הסקר במגזר הפרטי בי .5

 המפעל.

 :תוצאות צפויות

 .לתעשייההפחתת עלויות  .1

 .הרגולטור מול העבודה מתהליכיצמצום עלויות הנובעות  .2

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 וועדת הכלכלה בכנסת.  השר להגנת הסביבהישור לאלאחר מכן יועבר נמצא בהליכי אישור מנכ"ל.  .1

  

                                                           
1
 צריכת אנרגיהלמדד  -(שווה ערך טונה נפט)שעט"ן   
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 משרד ראש הממשלה

 

 ינוי והשיכוןמשרד הב

 שאינם רשומים( 20,000 -קבלנים רשומים וכ 11,000 -)כ רשם הקבלנים

לשמור על ביטחון הציבור מפני בנייה לא נועד  1969תשכ"ט  בנאיות,שום קבלנים לעבודות הנדסה חוק רי

באמצעות הרישום והמעקב שמבצע רשם הקבלנים, אשר מטרתם וזאת  ,נאותה העלולה לסכן חיי אדם

ינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הרשם החוק קובע כי להבטיח את המיומנות והיכולות של הקבלן. 

ולפי רמת הסיווג אליה הנדסה בנאיות, יפריד בין הקבלנים הרשומים לפי ענפים ראשיים וענפי המשנה, 

, מגדיר החוק את הדרישות ותנאי הסף לצורך רישום בפנקס, הכוללות הכשרה כמו כן. הם משויכים

 .מקצועית וניסיון רשמי שנצבר לקבלנים רשומים

 :הפחתהפעולות ל

, הגדלת היקפי 4-ל 5-הפחתת מספר הסיווגים, הקובעים את היקף העבודה המותרת לקבלן, מ .1

 הביצוע המותרים בכל סיווג והורדת היקפי העבודה הנדרשים לשם העלאת סיווג.

ביטול מושג הסמיכות באתרי העבודה לצורך העלאת סיווג, וקביעת תנאים אפשריים חלופיים  .2

 תרים, לצורך העלאת סיווג.לצירוף עבודות משני א

, 21 -ל 39 -ומספר הענפים המשניים מ 5 -ל 7 -צמצום מספר הענפים הראשיים לרישום קבלנים מ .3

במטרה למנוע כפילויות ולאפשר לקבלנים לבצע עבודות בתחומים נוספים, אשר מתאימים לכישורים 

 ולנסיון שצברו.

לידי העסקת בעל כישורים אחד בכל  רישום,לצורך צמצום הדרישה להעסקת שני בעלי כישורים  .4

 הסיווגים,  והקלה בדרישות העסקת מהנדס לצורך סיווג.

 צמצום שנות הוותק הנדרשות ממנהל עבודה לרישום כקבלן.  .5

 מערך מעקב אפקטיבי. הקלה במעקב אחר קבלנים תוך וידוא .6

  :תוצאות צפויות

 הגבוה בפרט )בו התחרות נמוכה(.הגדלת התחרות בקרב הקבלנים בכלל ובקרב בעלי הסיווג  .1

  .הרגולטור מול העבודה צמצום עלויות הנובעות מתהליכי .2

 הוזלת מחירים לצרכן. .3

 הורדת חסמי כניסה לענף והגדלת מספר הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים. .4

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 .6.2016  -ההמלצות לאישור מועצת הקבלניםהבאת  .1



 

8 

 

 משרד ראש הממשלה

 

 .7.2016 -הבאת התקנות לחתימת השר .2
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 משרד ראש הממשלה

 

 החקלאות ופיתוח הכפרשרד מ

 ₪(מיליון  700 -כ -שווי שוק -)חיסונים וחומרי חיטוי  רישוי תכשירים וטרינריים

, תקנות מחלות בעלי חיים )מיקרואורגניזמים, תרכיבים 1985-פקודת מחלות בעלי חיים, תשמ"ה

נועדו למנוע הפצת  1982-ותקנות מחלות בעלי חיים )תכשירים כימיים(, תשמ"ב 1975-ומעבירים(, תשל"ה

ריים מחלות בין בעלי חיים והעברתן מבעלי חיים אל האדם. התקנות מסמיכות את השירותים הווטרינ

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לרשום תכשירים ותרכיבים לשימוש ווטרינרי ובכך להעניק היתר 

 להחזיק אותם, לסחור בהם ולהשתמש בהם. 

 :פעולות להפחתה

 (.National Deviationתאימות בין דרישות הרגולציה הישראלית לאירופית )ללא יצירת  .1

 .לפי הרגולציה האירופיתמסלול רישום מקוצר לתכשירים שנרשמו בעבר  .2

תנאי ייצור נאותים( שיאפשר מתן תו איכות  -Good Manufacturing Practice) GMPהקמת מערך  .3

 ליצרנים ישראלים המהווה תנאי לשיווק בעולם.

 : הארכת תוקף היתרים .4

 שנים. 6 -ל 3 -מ -לצרכי חיטוי, ניקוי והדברה רישום תכשירים כימיים 

 10 -שנים ולאחר מכן ל 5 -משנה אחת ל -)חיסונים(  תרכיבים ביולוגיים. 

 :תוצאות צפויות

 (.50%חדשים ) 3-ל 5-מ; תכשירים (78%חודשים ) 4-ל 19-הזמן לרישוי: תרכיבים מקיצור משכי  .1

 מש"ח בשנה )בטווח הקצר(. 200 -פתיחת השוק הישראלי לייצוא והגדלת יצוא הביוטק בכ .2

 הגדלת היבוא והתחרות. .3

 חסכון בעלויות למפוקחים.ויצירת ודאות רגולטורית  .4

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 .31.12.2017 ליום עד למשרד המשפטים לאישור תוגש -התרכיבים לתקנות טיוטת תיקון .1

 .1.10.2016 ליום עד יפורסם -כולה ומבנה של  תיק לרישום תרכיב לשימוש וטרינרית נוהל .2

 שאושרו במדינה וטרינריים היתרי יבוא, החזקה והפצה לתרכיביםלעניין מתן  מורחב הכרה נוהל .3

 .1.9.2016 ליום עד יפורסם -מוכרת

 .1.12.2016 ליום עד יפורסם -(GMP) נאותים ייצור תנאיבעניין  נוהל .4
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 משרד ראש הממשלה

 

 החקלאות ופיתוח הכפרמשרד 

 ₪(מיליארד  1 -כ -)שווי שוק רישוי תכשירים כימיים לצמחים

ותקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(,  1956-תשט''זחוק הגנת הצומח, 

נועד להגן על הצומח מפני מחלות ונגעים ולוודא שהשימוש בתכשיר כימי לא יסכן בני אדם,  1994-תשנ''ה

צמחים ובעלי חיים. התקנות מסמיכות את השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח 

 ום תכשירים כימיים ובכך להעניק היתר להחזיק אותם, לסחור בהם ולהשתמש בהם.הכפר לרש

 :פעולות להפחתה

 במעבדות חיצוניות. הגברת השימוש .1

 מתן פטור לתכשירים המיועדים ליצוא בלבד. .2

 מתן פטור לתכשירים העשויים מחומרים טבעיים בלבד. .3

 שנים. 6 -ל 3 -הארכת תוקף רישיון מ .4

 מוכרות.יצירת מסלולי רישוי מקלים )"מסלולים ירוקים"( עבור תכשירים מיובאים ממדינות  .5

 לרישום תכשירים. משרדית-הנדונים בוועדה הביןמספר התיקים  הכפלת .6

 שימוש במערכות מיחשוב.ופישוט והבהרת נהלים  .7

 :תוצאות צפויות

 הגברת היבוא והתחרות. .1

 קיצור משכי זמנים. .2

 חסכון בעלויות למפוקחים.רגולטורית ויצירת ודאות  .3

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 .1.8.2016 ליום עד תבוצע -חיצוניות במעבדות ההסתייעות הרחבת .1

משרד  לאישור תוגש -בלבד לייצוא לצורך מתן פטור מרישוי הצומח הגנת לתקנות טיוטת תיקון .2

 .1.1.2017 ליום המשפטים עד

לאישור משרד  וגשת -הרישום תעודת תוקף הארכתלצורך  הצומח הגנת טיוטת תיקון לתקנות .3

 .1.9.2016 ליום המשפטים עד

 ליום עד תבוצע -כימיים תכשירים לרישום משרדית-הבין בוועדה הנדונים התיקים מספר הכפלת .4

1.7.2016. 

  .1.4.2017 ליום עד יבוצע -מיובאים תכשירים עבור מקלים רישוי מסלולי שעניינו נוהל פרסום .5
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 משרד ראש הממשלה

 

 החקלאות ופיתוח הכפרמשרד 

 ₪(מיליארד  13.5 -כ -)שווי שוק רישיון סיטונאי למכירת פירות וירקות

העוסקים נועד לוודא כי  1960 תשכ"א, ם )הסחר במזון, ייצורו ואחסנתו(צו הפיקוח על מצרכים ושירותי

, ובכך לשמור על בריאות הציבור. הצו מסמיך בשיווק תוצרת חקלאית טרייה יעמדו בתנאים בסיסיים

את משרד החקלאות לקבוע תנאים ולהעניק "רישיון סיטונאי" כתנאי לעיסוק בתחום זה, וכן לקבוע 

 תנאים ולאשר את חידוש הרישוי.  

 :פעולות להפחתה

 ביטול חובת הרישיון, וקביעת סטנדרט מחייב ובר אכיפה במקומו. .1

 :תוצאות צפויות

 הסיטונאים בשוק ופתיחת השוק לתחרות. הגדלת מספר .1

  .הרגולטור מול העבודה צמצום עלויות הנובעות מתהליכי .2

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 .גיבוש בהליכי נמצא .1
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 משרד ראש הממשלה

 

 הכלכלה והתעשייהמשרד 

 (חברות 1,140 -כ ן)ישנ רישיון לחברות קבלני כוח אדם ושירות

על זכויותיהם של עובדים המועסקים  , נועד להגן1996אדם, תשנ"ו  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח

. החוק מסמיך את שר על ידי קבלני כוח אדם וקבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון

הכלכלה והתעשייה לקבוע תנאים לקבלה וחידוש רישיון קבלן כח אדם ושירות ולהאריך העסקת עובדי 

 ה אחראי על יישום החוק ומתן הרישיונות.כח אדם. מנהל הסדרה ואכיפ

 :פעולות להפחתה

שיפור השירות באמצעות שיבוץ מנהל תיק שילווה באופן אישי כל בקשה וצמצום פערי מידע ע"י  .1

 שיפור התכנים באתר והבהרת הדרישות. 

 צמצום מסמכים נדרשים. .2

 ביטול החובה להציג חוזה שכירות בעת הגשת הבקשה. .3

 לחברות בעלות היסטוריה חיובית 3 -המחודש משנתיים ל הארכת תוקף הרישיון .4

 :תוצאות צפויות

( 66%יום )  111 -ב התקצרמשך הזמן לקבלת רישיון חדש : חדש קיצור משכי זמנים בקבלת רישיון .1

 .כוח אדם( לקבלן 48%יום ) 75 -וב לקבלן שירות

ימים  7 -ולחידוש רישיון קבלן שירות ( 25%ום )י 13קיצור של  :קיצור משכי הזמנים לחידוש רישיון .2

 רישיון קבלן כוח אדם. ( לחידוש17%)

בשנה  ₪מיליון  2.4היקף של עד ושירות ב דםאכוח י נחיסכון עלויות מצרפיות לקבלפוטנציאל  .3

 בעקבות בידטול החובה להציג חוזה שכירות בעת הגשת הבקשה. 

שנים בעקבות  3 -ב ₪מיליון  1.6-2.8 של היקףושירות ב דםאכוח י נחיסכון עלויות מצרפיות לקבל .4

 האפשרות לחדש רישיון לפרק זמן של שלוש שנים.

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 . בוצע -נדרשים מסמכים וצמצום , קיצור זמני טיפולהשירות שיפור .1

נמצאים בהליכי הטמעה  -ביטול הצורך בחוזה שכירות טרם קבלת הרישיון והארכת תוקף הרישיון .2

 במשרד.
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 משרד ראש הממשלה

 

 הכלכלה והתעשייהמשרד 

 הליך בקשת היתר מכוח חוק עבודת נשים

פגיעה בעובדות ובעובדים בתקופות ובמצבים המוגדרים בחוק,  למנוע נועד 1954חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 שהות במקלט לנשים מוכות.יום אחריה, טיפולי פוריות ו 60של ביניהם: הריון, חופשת לידה ותקופה 

 לחוק בכפוף שכר\משרה בהיקף לפגיעהו לפיטורים היתרלכלה והתעשייה לתת החוק מסמיך את שר הכ

 מנהל הסדרה ואכיפה אחראי על הטיפול בבקשות לפיטורי בעילות המוגנות בחוק. . נשים עבודת

 :פעולות להפחתה

מתן סמכות למפקחים לקבל החלטה בתיק על מנת לשחרר "צוואר בקבוק" ולהביא לשיפור  .1

 החלטה על ידי הגורם המטפל בתיק )בוצע טרם הליך הפחתת הנטל(.במקצועיות בקבלת 

פישוט הטפסים להגשת בקשה והתחייבות למענה בטווחי זמן קצרים )עד שבוע( במקרים בהם נדרש  .2

 שיקול דעת מצומצם.

ותוכנו, תוך טיוב הנגשת המידע, יצירת עמוד המרכז שאלות ותשובות, שיפור  שיפור אתר האינטרנט .3

 יות וכיוצ"ב.ניסוח ההנח

 :תוצאות צפויות

ימים )תלוי במהות  16-24קיצור משמעותי של משך ההליך, והעמדת ממוצע הטיפול בבקשה על  .1

 הבקשה(.

וכתוצאה מכך הפחתת התלות  פרק הזמן הנדרש לצורך הכנת בקשה והגשתהפישוט ההליך והפחתת  .2

 בגורמים חיצוניים לצורך הגשת הבקשה.

 אלש"ח. 682 -בהסתייעות בגורמים חיצוניים יוביל להפחתה מצרפית של כ 10%קיטון בשיעור של  .3

 -במשך הזמן הנדרש להכנת בקשה והגשתה יוביל להפחתה מצרפית של כ 10%קיטון בשיעור של של   .4

 אלש"ח.  467

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 הטמעה במשרד. בהליכי נמצאים השינויים .1
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 משרד ראש הממשלה

 

 והתעשייההכלכלה משרד 

 תקנים רשמיים

צר שאינו עומד בדרישות קובע כי לא ניתן לייצר, לייבא או לשווק בישראל מו 1953-חוק התקנים התשי"ג

תקן רשמי. החוק מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה להכריז על רשמיות של תקן, בהתאם לעילות 

תקנים רשמיים  700-בישראל כהקבועות בחוק, בראשן בטיחות ובריאות הציבור והגנה על הסביבה. 

תקנים מחייבים מכוח חיקוקים אחרים. לצד החשיבות  200-ובנוסף להם כ תקני מזון(, 170-מתוכם כ)

הטמונה בקיומם של תקנים רשמיים, ישנה גם השפעה שלילית בעיקר בפן של הטלת קשיים משמעותיים. 

הנובע ממערך התקינה הרשמית, בתקופה האחרונה בוצעו מספר מהלכים שמטרתם להפחית את הנטל 

 תוך הקפדה על הבטחת בטיחות המוצרים. 

ובחלקם דרישות התקן שונות מהדרישות של תקנים מקובלים בעולם. פערים אלה נקראים "סטיות 

(. סטיות לאומיות יכולות להיות טכניות או מינוריות, כמו לדוגמא National Deviationsלאומיות" )

או מהותיות, כמו דרישות הנוגעות לבטיחות המוצר. קיומן של סטיות מהווה דרישה לכיתוב בעברית, 

חסם ליבוא בשל הצורך להתאים מוצרים העומדים בתקנים בינ"ל לתקינה הרשמית בישראל. מתוך כך, 

הוחלט לפעול להסרתן של כל הסטיות הלאומיות שאינן עומדות בעילות האכרזה על תקן רשמי שנקבעו 

 בחוק התקנים. 

 :ותוצאות ולות להפחתהפע

הסרת רשמיות: נעשתה מבחינה מחדש של התקינה הרשמית במטרה לזהות תקנים שניתן  -

 תקנים. 60-עד כה הוסרה רשמיות מלהסיר מהם את הרשמיות. 

העברה בין קבוצות: על מנת להקל על הליך יבוא הטובין הועברו דרישות רבות של תקינה רשמית  -

סעיפים  270קה מלאה לקבוצה בה ניתן להצהיר על עמידה בתקן. מסיווגם בקבוצה המחייבת בדי

 הועברו למסלול של תצהירים. 

 Nationalהתאמה לתקינה בינ"ל: הוקם צוות הבודק באופן שוטף סטיות לאומיות בתקנים ) -

Deviations בוחן את נחיצותן ופועל להסרתן אם נמצא כי אינן נחוצות. הצוות בחן מאז הקמתו ,)

סעיפי תקינה רשמית, וממשיך לעשות כן )הדינמיות של עולם התקינה וההשתנות התדירה מאות 

 של תקנים בינ"ל מחייבת בקרה שוטפת על קיומן של סטיות לאומיות(.

 הלפיהם לא תוגש בקשה לאכרזה על רשמיות של תקן בלי שלצדם נקבעו נהלישיפור המנגנון:  -

ונימוק לקיומן. ככל שהנימוקים לא עומדים בקנה יוגש פירוט של כל הסטיות הלאומיות שבתקן 

 התקן יוחזר לוועדות התקינה לבחינה מחדש.  –אחד עם העילות לאכרזה על רשמיות תקן 
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 משרד ראש הממשלה

 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 (מיליון רכבים 3-רכבים לכ 255,000-הצטרפו כ 2015בשנת ) רישוי שירותים לרכב

חוק רישוי שירותים לרכב נכתב בהתאם לעבודתו של צוות בינמשרדי ולהמלצות הועדה להגברת 

תחומים עיקריים: יבוא של כלי רכב, יבוא  3-התחרותיות בענף הרכב. הוא כולל חידושים והפחתת נטל ב

 מוצרי תעבורה ושירותי תחזוקה לרכב.

 :פעולות להפחתה

מאפשר יבוא עקיף ויבוא זעיר של כלי רכב, ומסדיר את נושא בנוסף על היבואנים הרשמיים, החוק  .5

 היבוא האישי והתיווך ליבוא אישי, מתוך מטרה להגדילם.

החוק מחייב נציג רשמי של יצרן לממש את אחריות היצרן על כלל כלי הרכב שלו שיובאו ארצה, ללא  .6

 ו רשמי.קשר לערוץ בו יובאו. זאת, מתוך הבנה שזהו חסם משמעותי על יבוא שאינ

 במוסך מטופל יהיה שהרכב בכך לרכב היצרן אחריות מימוש את להתנות רשמי יבואן על איסור .7

 .הרכב יבואני של שירות

 הרכב יבואני של השירות במוסכי מוסכים אלו יתחרו .מומחה מוסך -מוסכים של נוסף סוג יצירת .8

 יצטרכו לא אך, התחבורה משרד בדרישות יעמדו המוסכים. חדשים רכב לכלי רכב שירותי וויספק

 .הרכב יצרני בדרישות לעמוד

 תנאים יוגדרו עבורם רק אשר, התחבורה שר של באישורובצו,  התעבורה מוצרי תרשיממיסוד של  .9

 . יתר מוצרי התעבורה ייובאו באופן חופשי.ליבוא

 מוצרי תעבורה. ייבוא לגבי התחבורה משרד של הייחודיות הדרישות כלל לוטיב .10

 :צפויותתוצאות 

והגדלת שיעור  90%-הקטנת שיעור היבוא הרשמי מ -שינוי תמהיל היבוא וירידת מחירי כלי הרכב .5

 כל אחד. 5%-היבוא האישי והעקיף מ

 גידול במספר חלופות התחזוקה העומדות לרשות בעלי הרכבים. .6

 ירידת מחירי הרכב, שירותי התחזוקה ומוצרי התעבורה לצרכן. .7

 :לוחות זמנים ואבני דרך

 .לקראת סיום -אישור חוק שירותים לרכב בקריאה שנייה ושלישית בכנסת .3

 בוצע. -פרסום התקנות הנדרשות למימוש החוק לעיון הציבור .4

 


