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 בתחום תקן לא חל )תל"ח(רגולטורי הפחתת נטל  -דו"ח מסכם 

 

 רקע כללי

נה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', , שעניי22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

מציג את עיקרי זה  דוחכלל משרדי הממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי.  נדרשים

 .  "תקן לא חל"בתחום יך ואת תכנית המשרד להפחתת הנטל הנושאים שעלו בתהל

 

  התהליךתיאור הרגולציה ומטרות 

התאמה המציא לרשויות המכס אישור חייב ל ,עליו חל תקן רשמי טובין,יבואן המבקש לייבא 

מכון כאמור ניתן ע"י אישור כיום  .ממונה על התקינההוראות הבהתאם ללהוראות התקן הרשמי, 

 1.התקנים

דרישה להמצאת האישור מפורטת בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי, כאשר סיווג הטובין הנדרש 

תים לעי צו תעריף המכס.  –באישור נעשה על פי מפתח של "פרט מכס" שנקבע ברגולציה אחרת 

 ןטוביל בתוכו גם וכלעשוי לפרט מכס שהתקן, כך  חלותפרט המכס לבין חלות אין הלימה בין 

, המשחרר את הטובין בהתאם לדרישות המפורטות בצו יבוא פקיד המכס שתקן לא חל עליהם.

בשל העובדה שפעמים רבות  בתוך פרט המכסטובין בין הלבצע את ההבחנה  מסוגלחופשי, אינו 

, על ידי הצוות ההנדסי במכון התקנים ת יהבחנה כאמור נעש. הבחנה זו דורשת הבנה הנדסית

אשר במקרים בהם נמצא כי תקן לא חל על הטובין מעניק אישור הקרוי תל"ח )תקן לא חל(. 

במסגרת וגם זה נעשה  לעיתים נדרש בירור משפטי לצורך הפרשנות בדבר חלות התקןבנוסף, 

תל"ח יכול להיות חד"פ למשלוח ספציפי, או תקופתי עבור אישור . הליך הבדיקה במכון התקנים

 על ידי אותו יבואן בפרק זמן מוגדר.  הטוביןמשלוחים נוספים של 

ח בעוד אישור על עמידה בתקן רשמי הוא דרישה מהותית הנוגעת לתכלית הרגולציה, אישור תל"

בצו יבוא חופשי מהאופן בו מוגדר הטובין בצו יבוא חופשי. בעיקרו הוא אישור פרוצדורלי הנובע 

ליהם חלה הדרישה בפרט מכס מסוים, קיימת האפשרות לתאר באופן מילולי מהם הטובין ע

 חלותבו ניתן לעשות שימוש לשם הבהרת . כלומר, "טור ב" הוא כלי בצו מופיע ב"טור ב"התיאור 

  ורך בהנפקת אישור תל"ח.לצמצם את הצ ובכךהתקן, 
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ישנן רמות שונות של הוכחת עמידה בתקן, בהתאם לרמות הסיכון הנובעות מהמוצר: ביצוע בדיקה במעבדה,  
הסתמכות על בדיקות שנעשו בחול, הגשת תצהיר על עמידה בתקן ועוד. הרמות השונות קבועות בהוראות הממונה על 

 מובא כאן בהרחבה. התקינה. מכיוון שנושא זה אינו נוגע במישרין לסוגיית התל"ח הוא אינו 
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פעילות  ישנהתהליך הפחתת הנטל המפורט בדוח זה הייתה לזהות את פרטי המכס בהם  מטרת

נאמדו  –משמעותית של תל"ח ולהביא לטיוב ההגדרות בצו יבוא חופשי באותם פרטים. במקביל 

"ח וכן פוטנציאל החיסכון ות על היבואנים כתוצאה מהצורך בהנפקת אישור תלתהעלויות המוש

יש לציין כי בשל מורכבות הסיווג וריבוי סוגי בעלויות אלו כתוצאה מצמצום הצורך בתל"ח. 

חריגים, "טור ב" לא יכול לתת  מקריםהמוצרים, וכן בשל הדינמיות בעולם התקינה וקיומם של 

אין כוונה להביא לא ניתן ובשל כך, תקן רשמי.  וחלותמענה מלא לפערים בין תכולת פרט מכס 

את המקרים בהם ניתן לשפר את ההגדרה  הותאלא אך ורק לזכלל, לביטול השימוש בתל"ח 

 . כאשר ניתן ולצמצם את השימוש בו

2פעילות הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסיים -חלק א 
 

  אינטרס ציבורי, ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום .א

 בחוק התקנים, ועיקרה הבטחת בטיחות ובריאות 8בסעיף תכליתה של התקינה הרשמית מוגדרת 

הגנה על הסביבה, זאת לצד הגנה על אינטרסים צרכניים מהותיים הקשורים בהספקת ו הציבור

 מידע, תאימות מוצרים ומניעת נזק כלכלי משמעותי לצרכן. 

אכרזה על הממונה על התקינה הוא הרגולטור האמון על ביצוע מדיניות התקינה בישראל, לרבות 

ואימוץ תקינה בין  ביקורת על שינויים בתקנים קיימיםתקנים רשמיים והסרת רשמיותם, ייזום ו

 לאומית. 

מכון התקנים, הפועל מכוח חוק התקנים, אחראי בין היתר על פיתוח תקנים )באמצעות ועדות 

ורך שחרור הפקת אישורים ליבואנים לצעל  כןולמוצרים,  ציבוריות(, על ביצוע בדיקות מעבדה

  3., התעדה לתו תקן ופעילויות נוספות בתחום התקינהמשלוחים מהמכס

 הבסיס החוקי לפעילות  .ב

 החקיקה הרלוונטית לעניין תל"ח: 

 1953-חוק התקנים, תשי"ג 

 וצו יבוא חופשי1979-פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, תשל"ט , 
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הפעילות והנתונים המפורטים להלן מציגים את המידע הנדרש לצורך הדיון על נושא התל"ח. הרגולטור עוסק  
 בנושאים רבים נוספים אולם אלו אינם מפורטים בעבודה זו. 

3
יניהם ניתן לציין בנקודה זו יש מקום לציין כי מדיניות התקינה הלאומית עוברת שינויים רבים בשנים האחרונות, ב 

את המעבר למשטר בדיקות המבוסס על הסיכון הנובע מהמוצרים וקידום האימוץ של תקינה בינ"ל. הבחינה של 
 נושא התל"ח נעשית לצד שינויי המדיניות האחרים.
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 4היתרים ורשיונות הניתנים על ידי הרגולטור .ג

ניתנו  2015בשנת אישורים תקופתיים.  13,096אישורי תל"ח, מתוכם  30,552ניתנו  2014בשנת 

שהתקבלו במכון  מהבקשות 90%-כ 5אישורים תקופתיים. 14,762אישורי תל"ח, מתוכם  29,596

  6התקנים הוגשו על ידי עמילי מכס בשם היבואן, והיתר הוגשו ישירות על ידי היבואן.

 בין היתר ממועד קליטת הבקשה במכון התקנים ועד להנפקת האישור תלויפרק הזמן החולף 

על המוצר וביכולת לזהות את המוצר על בסיס המפרט הטכני שהוגש עם  בקיומו של מידע מקדים

. ככל שהמוצר מוכר וקיים 'תיק מוצר' עבורו, אישור יכול להינתן בתוך פרק זמן של הבקשה

, סוג האישורל המערכת הממוחשבת ממליצה באופן אוטומטי עשעתיים עד יממה. במקרים אלו 

את האישור. במקרים בהם לא ניתן לזהות את המוצר על סמך  ההצוות ההנדסי מנפיקבאישור ו

 הניירת נדרש ביצוע אבחון פיזי של המוצר, המצריך נטילת דגימה של המוצר ובדיקתה. 

 רגולציה ורגולטורים משיקים  .ד

 די מספר גופים בממשלה, בהתאם לסוגהיבוא נקבעת ומיושמת על י תהרגולציה בתחום חוקיו

ופרט לעניין תל"ח, אין נגיעה ישירה לרגולטורים  המיובאים. עם זאת לעניין תקינה, המוצרים

 נוספים ולא ידוע על רגולציה סותרת. 

 

 שיח עם בעלי עניין -חלק ב 

 סיכום תהליך השיח  .א

 :תהליך זה הם בעלי העניין עמם התקיים שיח במסגרת

 יבואנים שנדרשו לאישור תל"ח בשנה החולפת 

 ת ליבואנים הנדרשים לאישור תל"חעמילי מכס המספקים שירו 

 מכון התקנים 
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ם  בעניינ מכון התקנים נותן גם אישורים נוספים אולם אין מקום לפרטבפסקה זו מידע על אישורי תל"ח בלבד.  

 לסוגיית התל"ח. בשל חוסר הרלוונטיות 
5
נתונים אלה מעידים על מגמה חיובית של גידול השימוש בתל"חים תקופתיים, המקלים על היבואן ביחס לתל"ח  

 . 2015בשנת  50%-לכ 2014בשנת  43%-חד"פ, מכ
6
מילים התקבלו ממכון הנתונים על כמות האישורים וכן האומדן באשר ליחס בין פניות שהתקבלו מיבואנים ומע 

 התקנים. 
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שמהותו שינוי טכני  הפחתת נטל בשל העובדה שמדובר בהליךהיקף השיח היה מצומצם, 

יות. עם מכון התקנים זיהוי עומסים ומדידת עלו. מטרת השיח הייתה שהסיכון הגלום בו מזעריו

 התקיימה פגישה, ועם היבואנים והעמילים בוצעו ראיונות טלפוניים. 

  רשימת העומסים שמופו על ידי בעלי העניין .ב

האם הצורך בהנפקת אישור  –היבואנים נשאלו על האופן בו התל"ח משפיע על עבודתם. בפרט 

האם הפרוצדורה כרוכה בעלות ייחודית והאם ישנם תל"ח יוצר נטל או עומסים חריגים בעבודה, 

העמילים נשאלו על מקרים בהם שחרור משלוח מהמכס מתעכב בגלל צורך באישור תל"ח. 

השירות שהם מספקים ליבואנים בנושא התל"ח, על המחירים הנגבים עבור השירות, על התהליך 

תל"ח. להלן הנקודות  מול מכון התקנים ועל מקרים של עיכובים כתוצאה מהצורך באישור

 המרכזיות שעלו בשיח.

  :לצורך קבלת אישור תל"ח יבואן יכול לפנות בעצמו השפעה על שגרת עבודה של היבואן

להם היקפי יבוא יכר כי יבואנים נלמכון התקנים, או להשתמש בשירותיו של עמיל מכס. 

רת העבודה דבר נטמע בתוך שגהואינם "מרגישים" את נושא התל"ח. משמעותיים כמעט 

ביבוא, וכך גם העלויות, הנטמעות בסך העלויות המשולמות לגורם המטפל בפרוצדורות 

 .)בין אם מדובר בגורם פנים ארגוני ובין אם מדובר בעמיל( הנדרשות מול מכון התקנים

בשל העובדה אישור תל"ח, יבואנים קטנים מושפעים יותר מהצורך בקבלת  לעומת זאת,

ועל כן הם רגישים יותר להסטת משאבים לפרוצדורות רגולטוריות שמשאביהם מוגבלים 

 . מסוג זה

  :ביאה על כן לא מבמהירות, וברוב המקרים ככלל, הנפקת אישור תל"ח נעשית עיכובים

לעיכוב של המשלוח. ניתן להגיש את הבקשה מראש כך שהאישור יונפק עוד לפני הגעת 

כי במקרים מסוימים הצורך באישור המשלוח. עם זאת יבואנים ועמילי מכס העידו 

תל"ח גרר עיכוב בשחרור המשלוח. במקרים בהם השילוח הוא אווירי לא מספיקים 

מושפעים  יבואנים קטניםגם בהיבט זה  להגיש את הבקשה טרם הגעת הסחורה. כמו כן,

 , ועל כן הם עשויים להתעכב בהגשת הבקשה"מיומנים" בפרוצדורה יותר שכן הם אינם

)ולהידרש לתקן את הבקשה ולהשלים מסמכים(, כך שהשחרור  שה באופן לקויאו להגי

  עשוי להתעכב. 

  עמיל )עלות: העלות הכרוכה באישור תל"ח מורכבת מהתשלום לגורם המטפל בבקשה

וכן אגרה המשולמת למכון. פירוט העלויות יובא  מתוך החברה המייבאת(עובד או מכס 

 בהרחבה בנספח המדידה. 
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 חתת הנטלפתכנית המשרד לה –חלק ג 

 סיכום עומסים ובעיות ברגולציה הקיימת .א

שזוהה הוא העלויות הכרוכות בפרוצדורה לקבלת אישור  העיקריהעומס מבין העומסים שזוהו, 

, אם במשלוח עיכובים. בקרב היבואנים תל"ח. לא נמצא כי הצורך באישור תל"ח יוצר אי ודאות

תן להיערכות )משך יהטיפול בבקשות ובשל פרק הזמן שנישנם, הם מינוריים בשל מהירות 

 המשלוח של המוצר המיובא(. 

התחשיבים על מנת לאמוד את הנטל על היבואנים בוצע אומדן של העלויות הנובעות מרגולציה זו. 

עלות שנאספו מיבואנים ועמילי מכס, שהוכפלו בנתונים על הכמויות  בוצעו על בסיס נתוני

חשיב מפורט בהרחבה בנספח ממכון התקנים. אופן התהתל"ח שהתקבלו  השנתיות של אישורי

 המדידה.

מלש"ח  9.5-הפרוצדורה הכרוכה בקבלת אישור תל"ח עומדת על כנמצא כי העלות המצרפית של 

סכום זה כולל הן את העלות עבור התשומות שמשקיע היבואן בהגשת הבקשה )בין אם  7בשנה.

ם באמצעות תשלום לעמיל מכס( והן את האגרה המשולמת באמצעות משאבים פנימיים ובין א

 8למכון התקנים.

 פרטי התכנית המשרדית .ב

בצו פרטי המכס טובין הנדרש באישור תקן לצד חידוד ההגדרות של הפחתת הנטל תבוצע על ידי 

מכיוון שאין אפשרות לבצע את המשימה על כלל פרטי יבוא חופשי במקומות בהם הדבר אפשרי. 

המכס בהם נדרש תל"ח, הוחלט להתמקד באותם פרטי מכס בהם נדרש נפח פעילות משמעותי. 

בהם  רטי המכספ וזוהו 2014-2015י התל"ח שניתנו בשנים אישורכלל לצורך כך בוצע ניתוח של 

 מרוכזים עיקר אישורי התל"ח.

, המכס בהם יבוצע טיוב של ההגדרות לצורך צמצום הצורך בתל"ח בטבלה הבאה מפורטים פרטי

 :2014-15כמות אישורי התל"ח שהונפקו בשנים לצד 

 מספר אישורי תל"ח שהונפקו  

 2014+2015 2015 2014 תיאור פרט מכס פרט מכס 

 7474 3823 3651 שסתומים 848180998

 1349 667 682 שלטים מוארים, מנורות 940540909
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. התוצאות בשני המקרים דומות ועל כן המספר המוצג מהווה אומדן מקורב של 2015-ו 2014בוצע חישוב נפרד עבור  

 שתי השנים. 
8
 מלש"ח 7.2-עלות הפרוצדורה בלי האגרה נאמדת בכ 
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 2161 1046 1115 תלת אופן 950300905

אופניים בעלי שני גלגלים  871200002
 ואופניים אחרים

489 348 837 

 1039 462 577 כבלים אחרים 854449907

 598 324 274 שלטים מוארים 940510902

בקבוקים, צלוחיות, כדים,  701090318
 צנצנות

288 282 570 

 

 :ניתוח השפעות .ג

  טיוב ההגדרות בצו יבוא חופשי צפוי להביא להפחתת  בבירוקרטיה.שינויים שנעשו

הבירוקרטיה באותם פריטים שיטוייבו, שכן לא יהיה צורך באישור הרגולטור לצורך 

טמון ייתור הצורך בקבלת אישור תל"ח בפרטי המכס הנ"ל ליבוא פרטים אלו. 

ביחס לסך  24% הפחתה של  –מלש"ח בשנה  2.2של עלויות בגובה פוטנציאל חסכון 

 מכלל דרישות התל"ח בשנה. הנובעות  העלויות

 לא רלוונטי.שינויים שנעשו בדרישות הרגולציה . 

 לא רלוונטי.. התאמות של הדרישות הטכניות למקובל בעולם 

 לא רלוונטי.פיקוח ואכיפה . 

 בשיח עם בעלי העניין נמצא כי הנושא בעל ניתוח השפעות משקיות של התכנית .

צפוי שההקלות המתוכננות יהיו בעלות משמעות בעיקר עבור יבואנים קטנים, ועל כן 

 אוכלוסיה זו.  משמעות רבה יותר על

 לו"ז ואבני דרך  .ד

. 31.7.2016פרטי המכס המדוברים עד ליום תיאור הטובין ביגובשו המלצות לניסוח מחדש של 

 יום ממועד השלמת עבודת הצוות.  180תוך הצו יעודכן ב
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 עלויות רגולציההפחתת מדידת  –נספח 

לצורך ביצוע אומדן של העלויות המושטות על היבואנים כתוצאה מהצורך לפנות לקבלת אישור 

ח בוצעו שיחות עם יבואנים ועמילי מכס. מטרת השיחות הייתה לנתח את הפרוצדורה תל"

מנקודת המבט של היבואן, לזהות את מרכיבי העלות, ולתמחרם. השיחות עם עמילי המכס 

 השלימו את התמונה מפן של עלויות השירות אותו הם מספקים ליבואנים. 

לי מכס, הוחלט לבסס את התחשיב על עמי באמצעותמכיוון שרוב בקשות התל"ח מטופלות 

ות אצל היבואן )דהיינו זמן ועלות עלויות השימוש בשירותיו של עמיל מכס ולא על עלויות פנימי

יבואן מבצע את הפרוצדורה מקרים בהם גם בשכר של הגורם המטפל בבקשה אצל היבואן(. 

הפחתת הסכום בשיעור  וךבאופן עצמי נגזרו העלויות על בסיס מחירי הטיפול של עמיל מכס, ת

י נעשה רק במקרים בהם הדבר כרוך בעלויות הפחתה מבוססת על ההנחה שטיפול עצמאה .נתון

 נמוכת משירות של עמיל מכס )שכן אחרת היבואן היה מסתייע בעמיל(. 

 להלן הנחות התחשיב: 

 :הם העלות מרכיבי .1

 היבואן אצל טיפול עלות או שירות עבור מכס לעמיל תשלום .א

 למכון התקנים אגרה תשלום .ב

 שהתקבל אומדן פי על) היבואן ידי על 10%. מכס עמיל ידי על מוגשות מבקשות 90% .2

 (התקנים ממכון

 שהתקבלו נתונים ממוצע) פ"חד ח"מתל גבוה תקופתי ח"תל עבור עמיל של טיפול עלות .3

 בשיחות עם עמילי מכס(

  9.25% בשיעור של מכס עמיל ידי על הטיפול מעלות כהנמו היבואן ידי על הטיפול עלות .4

עמילי  10הן ממוצע של נתוני עלות שנאספו בשיחות עם המוצגות להלן פירוט העלויות. העלויות 

 10:מכס ויבואנים

 ש"ח 160 –עלות טיפול בתל"ח חד"פ  .1

 ש"ח 340 –עלות תיפול בתל"ח תקופתי  .2

 ש"ח 78 –אגרת מכון התקנים  .3
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בלבד  10%-טיפול. מכיוון שמדובר בכשיעור זה הוא אומדן גס שמטרתו לשקף סדרי גודל של הפערים בין עלויות ה 
 מכלל המקרים הרגישות של התחשיב לשינויים בשיעור זה נמוכה. 

10
בשיחות נמצאו מודלים שונים של תמחור, לרבות מחירים שונים בהתאם לכמות הבקשות המטופלות, היקף  

נה עלות עבור טיפול ב"שורה", הפעילות של היבואן עם העמיל וכן תשלומי ריטיינר. עם זאת בכל המקרים צוין כי יש
דהיינו עלות לכל בקשה ספציפית. על מנת לשמור על הנחה שמרנית ככל הניתן העלות הממוצעת מגלמת רק את 

 העלות שדווחה עבור טיפול ב"שורה" ולא כוללת עלויות נוספות כמו תשלום ריטיינר. 
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 אופן החישוב: 

העלות השנתית חושבה על ידי הכפלת עלות הטיפול בכמות הבקשות המטופלות בשנה, תוך 

 דת לטיפול עצמאי או על ידי עמיל.רח תקופתי וחד"פ, והעלות הנפ"שקלול העלות הנפרדת לתל

 :2014שנת 

  עלותסה"כ  מספר מקרים   : שחחד"פ(\עלות הטיפול בבקשה )תקופתי

  2,513,664   15,710             160 חד"פ -עמיל 

  4,007,376   11,786             340 תקופתי -עמיל 

  209,472      1,746                120 חד"פ -יבואן 

  333,948      1,310                255 תקופתי -יבואן 

  2,383,056   30,552             78 אגרה

  9,447,516   עלות מצרפית שנתית –סה"כ 

 

 :2015שנת 

 עלותסה"כ  מספר מקרים   : שחחד"פ(\עלות הטיפול בבקשה )תקופתי

פ"חד - עמיל  160 13350  2,513,664  

תקופתי - עמיל  340 13285  4,007,376  

פ"חד - יבואן  120 1483     209,472  

תקופתי - יבואן  255 1476     333,948  

  2,383,056   29,596                  78 אגרה

 9,516,195  עלות מצרפית שנתית –סה"כ 

 

 שיעור ההפחתה: 

שיעור ההפחתה חושב על ידי קיזוז עלות הטיפול במספר בקשות התל"ח בפרטי המכס בהם 

 בלבד: 2015החישוב בוצע על שנת  מתוך סך הבקשות. הומלץ לבצע שינוי

 מתוכם חד"פ מתוכם תקופתי מס' בקשות

6952 3757 3195 
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 :לשנותם שהומלץ המכס בפרטי בבקשות טיפול עלות

 עלותסה"כ  מספר מקרים : שחחד"פ(\עלות הטיפול בבקשה )תקופתי

  460,080  2,876                    160 חד"פ -עמיל 

  1,149,642  3,381                    340 תקופתי -עמיל 

  38,340  320                        120 חד"פ -יבואן 

  95,804   376                        255 תקופתי -יבואן 

  542,256  6,952                    78 אגרה

  2,286,122 עלות טיפול בבקשות בפרטים שהומלץ לשנותםסה"כ 

 

מיליון  2.3-העלות השנתית של טיפול בבקשות בפרטי המכס בהם יבוצעו שינויים עומדת על כ

שיעור ההפחתה פוטנציאל ליון שקלים. זהו ימ 9.5 –מסך העלות בשנה זו  24%שקלים, המהווים 

 הצפוי בעקבות יישום ההמלצות. 

  

 


