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 הפחתת נטל רגולטורי בתחום חובת סימון בתו תקןדו"ח מסכם: 

 

, , שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי'22.10.14, מתאריך 2118בעקבות החלטת ממשלה מס' 

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

קבלת היתר מאת מכון בתחום חובת הנושאים שעלו בתהליך ואת תכנית המשרד להפחתת הנטל 

 .  )ב( בחוק התקנים9כמפורט בצו התקנים ובהסתמך על סעיף  בתו תקןהתקנים לסמן מוצר 

 

 רקע

שחל עליהם תקן  וצרים בתו תקן נקבעה כאמצעי להבטחת בטיחותם של מוצריםחובת סימון מ

להפחית את  בתהליך המפורט בדו"ח זה נבחנה האפשרות סיכון מוגבר לציבור. מהסיבה של רשמי

חובת הסימון בתו תקן. תהליך כמות התקנים הרשמיים לגביהם הוכרזה הרגולציה על ידי צמצום 

ם הנובעים מהמוצרים תוך בחינה של העלויות והעומסים הנובעים זה התבסס על ניהול הסיכוני

 . 2118, בהתאם לעקרונות תהליך הפחתת הנטל שנקבעו בהחלטת ממשלה מהרגולציה

מוצרים  עליהם חלה חובת סימון בתו תקן הם מהמוצריםכבר בראשית התהליך נקבע כי חלק 

להפחתת הרגולציה בתהליך בחינה  שהסיכון הגלום בהם גבוה מאוד, ועל כן אין מקום להתחיל

 עליהם. מדובר בתקנים החלים על מתקני משחקים, מעליות ומעלונים. 

ישור אינה זהה לרגולציה בתחום אבתו תקן הרגולציה בתחום חובת סימון יש לשים לב כי 

 תהליך זה נגע אך ורק לתחום חובת סימון בתו תקן. . 1התאמה לתקן רשמי

 
 הרגולטור: הסבר כללי ונתונים בסיסייםפעילות  -חלק א 

 

  אינטרס ציבורי, ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום .א

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

טרסים צרכניים מהותיים הקשורים ובריאות הציבור והגנה על הסביבה, זאת לצד הגנה על אינ

 ספקת מידע, תאימות מוצרים ומניעת נזק כלכלי משמעותי לצרכן. בא

ועל  ביצוע מדיניות התקינה בישראלופיקוח הממונה על התקינה הוא הרגולטור האמון על 

אכרזה על תקנים מתן המלצות לשר הכלכלה והתעשייה ל, לרבות אכיפת התקנים הרשמיים

 רשמיים והסרת רשמיותם. 

                                                           
לפי חוק התקנים, על כל מוצר המיובא, משווק או נמכר בארץ הן מייצור מקומי והן מיבוא, להתאים לדרישות  1

 התקן הרשמי החלות עליו. 
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ח חוק התקנים ומפוקח על ידי הממונה על התקינה, אחראי בין היתר פועל מכומכון התקנים, ה

תקנים )באמצעות ועדות ציבוריות(, על ביצוע בדיקות מעבדה למוצרים, על הפקת העל פיתוח 

)מתן ההיתר לסמן מוצרים  ת מוצריםהתעדאישורים ליבואנים לצורך שחרור משלוחים מהמכס, 

 ינה.ופעילויות נוספות בתחום התק (תקןתו ב

כאשר  –דהיינו בתו תקן, מוצרים התעדה לסימון חובת ההפעילות הרלוונטית לעניין דוח זה היא 

  , כפי שיבואר להלן.1981צו התקנים )איסור ייצור מצרכים( התשמ"ב כוח מ הנעשהסימון 

 

 הרגולטור בתחום חובת סימון בתו תקןהבסיס החוקי לפעילות  .ב

 1953-ג"תשי, התקנים חוק  

  1981.2התקנים )איסור ייצור מצרכים( התשמ"ב צו 

 
 היתרים ורשיונות הניתנים על ידי הרגולטור  .ג

על מנת להבין את אופי הפעילות  3נותן היתר ליצרנים לסימון מוצריהם בתו תקן.מכון התקנים 

 הרגולטורית בתחום, יש להגדיר מהו תו תקן, ומהי חובת סימון בתו תקן. 

 וידא התקנים שמכון לאחר מוצריו על לסמן היצרן רשאי שאותו רשוםסימן השגחה  הוא תקן-תו

ותהליכי ייצורו נמצאים בהשגחת מכון התקנים  עליו החלים התקנים בדרישות עמד שהמוצר

רוב ההיתרים ניתנים לפי תקנים שאין עליהם חובת תו תקן וזאת לפי החלטת . ואושרו על ידו

 היצרנים ומשיקוליהם. 

: ישנם מקרים בהם יצרן מחויב בסימון מוצריו בתו תקן. מדובר במוצרים תקן-תוחובת סימון ב

נקבע שהם חייבים בפיקוח נוסף מלבד חובת זוהו כבעלי היבטי בטיחות ייחודיים, ועל כן ש

, ועל תקנים )איסור ייצור מצרכים(העמידה בדרישות התקן הרשמי. תקנים אלו מפורטים בצו ה

תהליכי מכון התקנים, הבוחן הן את המוצר והן את היצרן להיות מפוקח על ידי  חייבמנת לייצרם 

 הייצור. 

מסגרת הזמנים חובת תו תקן. מסיבת  400-היתרי תו תקן, מתוכם כ 2,200-נכון להיום ישנם כ

 4, ממועד הבקשה עד אישור מתן ההיתר על ידי ועדת ההיתרים.ימים 90עד מוגדרת לקבלת היתר 

 יותר. ארוך פרק זמן להימשך שיתואר להלן, התהליך עשוי בפועל, כפי 

 

                                                           
2

. עם זאת, לאורך השנים חלו שינויים בתקנים ים עליהם חלה חובת הסימוןתקנ 40-מפורטים כ בתוספת לצו 
מפורטת  ממונה על התקינהשהצריכו עדכון טכני של הרשימה. באתר העדכון מספר התקן, החלפת תקן(  -)לדוגמא 

 רשימה המסנכרנת בין התקן כפי שהוא מופיע בצו לתקן העדכני:
 http://economy.gov.il/standartization/PolicyInIsrael/Pages/ObligationStandards.aspx  
3
להם לתחום ישנם היתרים נוספים הניתנים על ידי הרגולטור, אולם אלא לא מצוינים כאן בשל חוסר הרלוונטיות ש 

 חובת סימון בתו תקן. 
4
. לוח זמנים: נתונים התקבלו ממכון התקנים 

https://portal.sii.org.il/UploadedImages/08_2014/1זמנים20%לוחות.jpg 

http://economy.gov.il/standartization/PolicyInIsrael/Pages/ObligationStandards.aspx
https://portal.sii.org.il/UploadedImages/08_2014/לוחות%20זמנים1.jpg
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 רגולציה ורגולטורים משיקים  .ד

 רגולטורים משיקים בתחום חובת סימון בתו תקן.  אין

 

 שפעות חובת סימון בתו תקןה ואומדןשיח עם בעלי עניין  -חלק ב 
מוצרים על מנת לאמוד את ההשפעות של חובת תו התקן בוצע שיח עם יצרנים המייצרים 

וצרים שונים, במטרה להבין את יצרנים של מ 12החייבים בסימון בתו תקן. התקיימו פגישות עם 

תהליך ההתעדה מנקודת מבטם של היצרים, לזהות מהן ההשפעות על שגרת עבודתם ולאמוד את 

 העלויות הנובעות ממנו. 

 הטענות המרכזיות שהועלו על ידי היצרנים: אומדן העלויות ולהלן 

 ₪מיליון  10-כסך העלויות ליצרנים הנובעות מחובת תו התקן נאמדות בעלויות: אומדן  .1

מעלויות  )תשלום למכון התקנים( והיתר מעלויות ישירות כמחצית מעלות זו נובעת  ,בשנה

סכום זה לא  5.עלויות כ"א וכדומה( –)תשומות המוקדשות לתפעול חובת תו התקן  עקיפות

שכן לצד העלויות ישנן תופעות נוספות שלא תומחרו  ,היצרניםממצה את הנטל המושת על 

 time to) עיכוב בשיווק מוצראך יש להם השפעה שלילית על הפעילות העסקית, לרבות  

market)  בנספח א פירוט מלא של מדידת העלויות. חדשנותתמריץ שלילי לויצירת . 

מוטל פיקוח הן על תהליך הייצור  חובת תו התקןעל יצרן תחת פער בין יבואנים ליצרנים:  .2

שחל עליהם תקן רשמי והן על המוצר המוגמר, זאת בעוד כאשר מדובר במוצרים מיובאים 

. לטענת היצרנים הדבר יוצר תחרות לא ולכל משלוח המוצר המוגמר בלבדעל האישור ניתן 

נמצאים  ולאבישראל לציין כי מוצרים המיוצרים חשוב מאוזנת עם היבואנים. )לצד טענה זו 

תחת חובת תו תקן אינם נבדקים טרם כניסתם לשוק, זאת לעומת מוצרים מיובאים 

 הנבדקים באופן מדגמי, בהתאם להוראות הממונה על התקינה, טרם כניסתם לשוק(. 

, אורכת בממוצע בין חודשיים לחצי שנה לסימון מוצר ושיווקוקבלת היתר משך התהליך:  .3

חלק מהיצרנים העידו כי  6.מוצר ומשך הזמן הדרוש לבדיקתווהדבר תלוי בין היתר בסוג ה

של כי ביכולתם בדיקות הנעשות משך הזמן הוא סביר, אולם במקביל נאמר בהתחשב ב

ולקצר לבצע בדיקות אלו באופן עצמאי ובכך לחסוך חלק ניכר מן העלויות הנובעות היצרנים 

ם צוין כי עיכוב בהוצאת במקרים בהם יצרנים מתחרים במוצרים מיובאי. את התהליך

 המוצר לשוק עשוי להיות קריטי, שכן הוא מאפשר למתחרים מיבוא לתפוס נתחי שוק. 

                                                           
5
יובהר כי עלות זו נכונה עבור אותם מוצרים שנבדקו במסגרת תהליך זה, ואינן כוללות את העלות הכרוכה בסימון  

 בתו תקן של המוצרים שלכתחילה לא נכללו במסגרת בדיקה זו. 
משך זמן בדיקת המוצרים משתנה בהתאם לסוג המוצרים הנבחנים, למשל, בדיקת מזגנים ודודי שמש וקולטנים  6

 אורכת זמן רב יותר מבדיקת גופי חימום במיחמים.
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יצרנים קטנים עם שולי רווח נמוכים עשויים להידחק החוצה השפעה על יצרנים קטנים:  .4

מהשוק )או שכבר נדחקו( גם בשל העלויות הנובעות מחובת תו התקן, ששוחקות את 

אמירה זו מקבלת משנה תוקף בעיקר בשווקים בהם ישנה תחרות מצד יבואנים, הרווחיות. 

אלא בעלויות הבדיקה בכניסה לשוק  אשר אינם נושאים בעלויות חובת הסימון בתו תקן

. כמו כן, ישנם יצרנים שלצד הייצור המקומי גם מייבאים, כך שהם רואים לנגד עיניהם בלבד

ייצור במפעל בחו"ל, הנובע בין היתר מעלויות תו התקן. את פער עלויות הייצור בארץ לעומת 

 פער זה בעלויות עשוי להוות תמריץ להעברת פסי ייצור מהארץ לחו"ל. 

וכן את העלות לביצוע  ן את תכנית העבודהבראשית כל שנה מעביר המכו: שיטת התשלום .5

הייתה  ועבר על ידי היצרנים בתחילת השנה. במקרים בהםהתכנית. התשלום עבור כך מ

בוצעו פחות ביקורות מהתכנון( המכון יחזיר את החלק היחסי  –חריגה מהתכנית )לדוגמא 

עלות המשולמת למכון מסך ה 30%-החזר זה מגיע לעיתים עד ליצרנים, ליצרן. לדברי ה

 מודל תמחור זה טומן בחובו עלויות מימון שניתן לחסוך. בראשית השנה, כך ש

מספר יצרנים ציינו כי המכון אינו בנושא זה התקבלו עמדות סותרות.  שקיפות בתהליך: .6

מאפשר מעקב אפקטיבי אחר שלבי האישור והבדיקה של המוצרים המחויבים בתו התקן. 

מנגד, יצרנים אחרים העידו כי ניתן ליצור קשר עם המכון ולקבל סטאטוס עדכני של אישור 

 המוצר. 

נשאלו באשר לתועלת של תו התקן, ולערך המוסף שהם היצרנים  תועלת מקיומו של תו תקן: .7

 רואים בכך שמוצריהם מסומנים בתו תקן. להלן הנקודות שצוינו בהקשר זה: 

  אינםחשיבות תו התקן בעיני הצרכן: מרבית החברות מאמיניות כי הצרכנים 

נותנים משקל מהותי, אם בכלל, לתו התקן. לדידם העדפת המחיר היא השיקול 

המכריע של הצרכנים, כלומר, בהינתן מוצרים דומים האחד בעל תו תקן והשני ללא 

 הצרכן יבחר במוצר הזול מבניהם.  

 תו התקן מאפשר יתרון בהתמודדות עם חלק ממכרזי הרכש למגזר ציבורי. 

  גושפנקא משפטית על בטיחות המוצר.סוג של החזקה בתו התקן מהווה 

  ביקורות ובדיקות המכון מהוות בחינה חיצונית לאבטחת איכות ובטיחות

המוצרים. מבחינה זו ייתכן והבדיקות מהוות בקרה אפקטיבית ויעילה המשרתת 

 גם את היצרן.

 מיעוט היצרנים ציינו כי תו התקן מחזק את מותג החברה, אך גם יצרנים אלו העידו 

כי לא היו מתעידים את מוצריהם בהיעדר חובה, זאת למעט יצרן בודד שהעיד כי 

 את היתרי  הסימון גם בהיעדר חובה.ישנו ערך שיווקי בתו ועל כן היו משמרים 

היצרנים ציינו כי ישנו ערך מוסף מסוים בקיומו של תו, בעיקר בפן של  נקודה זו:לסיכום 

מרבית החברות ציינו כי בהיעדר חובת תו שיווקי. על אף זאת, -בקרה נוספת ולא בפן הצרכני
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תקן הן לא היו בוחרות לעבור את תהליך ההתעדה ולהחזיק בהיתרים. לדידם בדיקות 

מוסף לקיום הבדיקות על ידי מכון הערך והות המבוצעות על ידם מספיק האיכות והבטיחות

 .תיואינו מצדיק את העלו התקנים

 

 סיכום ההשפעות ואומדן העלויות: 

המחיר ההשפעה של ביטול חובת הסימון בתו התקן על בבחינה של העלויות הישירות, נראה כי 

היצרנים העלות המושתת על על פי רוב . הדבר נובע מכך שלא צפויה להיות משמעותיתלצרכן 

ת נמוכה ביחס למחזורי הפעילות שלהם. כמו כן, נמצא שברוב המקרים היכולת להעמיס את עלו

תו התקן על המחיר לצרכן מוגבלת, בין היתר לאור העובדה שרבים מהמוצרים חשופים לתחרות 

 מיבוא. 

עם זאת, ההשפעות הנוספות שצוינו והעלויות העקיפות הנגזרות מחובת הסימון בתו התקן 

פגיעה אפשרית בתחרותיות של  -. בין היתר מעידות כי ישנן השפעות שליליות ברמה המשקית

אלו יוצרות פוטנציאל תופעות ופגיעה בחדשנות.  סיכון מוגבר ליצרנים קטניםהמשק, יצירת 

 . מקומות עבודה, אובדן הכנסות המדינה ממיסים וכדומהלפגיעה בפעילות העסקית, פגיעה ב

 

 

 המשרד להפחתת הנטל תכנית -חלק ג 
 
 וניהול סיכוניםסיכום עומסים  .א

העומסים אל מול והעלויות נשקלו החלטה בדבר התקנים אותם מוצע להסיר מהצו לצורך קבלת 

 –במונחי מימוש תכלית הרגולציה, דהיינו  ןהתועלת הנובעת מקיומה של חובת סימון בתו תק

 היבטי בטיחות ובריאות הציבור. 

 : להלן תמצית העומסים. בפרק השיח עם בעלי הענייןבהרחבה  מפורטיםהעומסים והעלויות 

 ,מלש"ח  10-וכ עלויות ישירות ועקיפות בהיקף של עשרות עד מאות אלפי שקלים ליצרן

העלויות ברמת היצרן הבודד מהוות על פי רוב שיעור קטן מסך ברמה המשקית. 

קטנים עם מחזור מכירות שנטל העלות משמעותי בעיקר עבור עסקים הכנסותיו, כך 

 נמוך.

  התהליך עשויה להביא לעיכוב ביציאת המוצר לשוק ובאובדן רווחים. ככלל, התמשכות

שך נמצא כי העומס הנובע מהעיכוב הוא בינוני, שכן יצרנים רבים העידו כי התהליך מ

ם זאת במקרים בהם ישנה תחרות מיבוא עיכוב התהליך סביר בהתחשב בבדיקות. ע

 וי להביא להשלכות משמעותיות לאור אובדן נתחי שוק. בתהליך עש
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  ודאות בתהליך )שקיפות(: התקבלו עמדות סותרות. בחלק מהמקרים דווח על חוסר

 ודאות בתהליך העבודה מול מכון התקנים. 

 ים וליבואנים עבור אותם נחוסר איזון בתחרות מול יבוא: "כללי משחק" שונים ליצר

ההשפעה של עומס )יצרן בעמדת נחיתות בתחרות מול יבוא. את העשויים להציב מוצרים, 

זה אינה ברורה שכן ניתן לטעון מנגד שכללי המשחק מוטים במקרים מסוימים לטובת 

 (., בשל השונות במשטר הבדיקה של מוצרים שאינן תחת חובת סימון בתו תקןםהיצרני

הסרת הפיקוח באמצעות . השאלה שנשאלה היא האם הסיכונים נבחנו ביחס לכל אחד מהתקנים

סיכון פוטנציאלי , לעומת קן תביא לסיכון מוגבר לבטיחות ובריאות הציבורחובת סימון בתו ת

. המוצרים אותם הומלץ להסיר מהצו הם תחת חובת סימון בתו תקןבהיותו מהמוצר מופחת 

מוצרים שרמת הסיכון הגלומה בהם פחתה משמעותית בשנים שמאז פרסום הצו, בעיקר עקב 

עבור יתר המוצרים, שלא הומלץ להסירם, נמצא כי  שיפורים טכנולוגיים ושיפור בתהליכי הייצור.

 הסיכון הגלום בהם גבוה והסרת הפיקוח מהם אינה מוצדקת לאור העומסים והעלויות שנמצאו. 

  

 וניתוח ההשפעותפרטי התכנית המשרדית  .ב

ם בהם או לאור העובדה שהם אינם תקנים מהצו, לאור הסיכון הנמוך הגלו 38הומלץ על הסרת 

מיוצרים בישראל. רשימת התקנים אותם מוצע להסיר מפורטת בנספח ב. העלויות הישירות 

מלש"ח, וסך העלויות, כולל  3.5-המצרפיות הנובעות מהתקנים אותם מוצע להסיר עומדות על כ

דדה בתקנים מסך העלות שנמ 70%-סכום זה מהווה כמלש"ח.  7-עלויות עקיפות, נאמדות בכ

 שנבחנו בתהליך זה. 

 . 31.7.2017נים תופץ להערות עד ליום טיוטה מתוקנת של צו התקלוז לביצוע: 

 

 

  



 
 

 משרד הכלכלה והתעשייה
 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  02-6662705, פקס: 02-6662786טל': 
 

 11מתוך  7עמוד 

 

 נספח א: מדידה

 מתודולוגיה .1

לת ובתחזוקת היתר לסימון בתו תקן העלויות המצרפיות והמשקיות הכרוכות בקבלשם בחינת 

 היתר ושימוש בתו תקן. ליצרנים לקבלתת הישירות והעקיפות גובש מודל המרכז את כלל העלויו

מודל זה גובש לאחר ביצוע שלב פיילוט במסגרתו בוצעו ראיונות עם מכון התקנים ועם יצרן 

המחזיק בהיתרי תו תקן. אם השלמת הפיילוט, באמצעותו מופו סוגי העלויות הכרוכות בתו 

הנתונים בוצעו בסיוע חברת גיבוש המודל ואיסוף יצרנים נוספים.  11התקן, התקיימו פגישות עם 

 "פארטו". 

. היצרנים לשם תמחור העלויות הטמונות בחובת תו התקןהשונים רואיינו היצרנים בפגישות אלו 

עמם בוצעו הראיונות נבחרו מתוך רשימת בעלי היתר תו תקן המפורסמת על ידי מכון התקנים, 

חות ראיון אחד עבור כל אחד מן בחלוקה לתקנים השונים. במסגרת זו נעשה ניסיון לבצע לכל הפ

 התקנים שנבחנו. 

עלות הכוללת ליצרן המקומי הבודד הנובעת התקיימו במטרה לקבל תמונת מצב ל פגישות אלו

 מחובת תו התקן.

העלות המשקית  חושבהעל בסיס תחשיב העלויות של היצרן הבודד להוצאת היתר תו תקן, 

התקנים הנבחרים. לשם חישוב זה סוכמו העלויות  28המצרפית הכרוכה בחובת תו התקן של 

  תקן סה"כ(. תו היתרי 120-הכרוכות בהוצאת היתר לפי תווי התקן הנבחנים )כ

עלות אגרגטיבית זו, הנובעת מהוצאת היתרי תו תקן, נמצאה כנכונה יותר לחישוב העלות 

ואה לחישוב עלויות ליחידת מוצר, היות ועלות ההתעדה אינה משתנה המשקית. זאת בהשו

בהתאם ליחידת מוצר מיוצרת. כלומר שעלות ההתעדה עבור יצרן המייצר ומוכר מוצר בודד זהה 

 לעלות יצרן בעל אותו היתר לאותו מוצר המייצר ומוכר רבבות ממנו. 

 ממצאים  .2

 עלויות ישירות .2.1

-כי העלות השנתית הישירה להיתר עמדה בממוצע על כבהתאם למודל העלות שחושב נמצא 

ראוי להדגיש כי עלויות ההיתרים בענף המיזוג גבוהים באופן ניכר בממוצע מיתר ₪,  45,706

 בטיחות דרישות :אוויר מזגני) 1חלק  994הענפים. עלות שנתית ממוצעת להיתר, ללא ת"י 

 5.1-סך העלות הישירה הנובעת מחובת תו התקן נאמדת ב ₪.  23,212(, עמדה על פעולה ודרישות

 בשנה. ₪ מיליון 

 עלויות עקיפות .2.2
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משיחות עם יצרנים המחזיקים בהיתרי תו התקן נעשה ניסיון להבין מהם העלויות העקיפות 

הנובעות מתהליך ההתעדה ומשימור תו התקן. עלויות אלו מגוונות ונמצא כי ישנו שוני רב בסוג 

 וני זה נובע גם מתהליכי העבודה של היצרנים וגם מסוג המוצר אותו מייצרים. ובסך העלות, ש

 סוגי העלויות העקיפות שנמצאו כוללת:

  עלויות כ"א .1

עלויות אלו כוללות את משאבי כוח האדם המוקצים לעבודה מול מכון התקנים לשם החזקה 

 ייעודי  אדם כוח מקדישים הם כי ניכר הגדולות החברות עם משיחותבהיתר תו התקן. 

. נוסף על כ"א זה ישנה עלות של כ"א משני הנדרש תקופתית להקדיש תשומות נושאטיפול בל

  עבודה לאישור המוצרים. כ"א זה כולל עובדי ייצור, מהנדסים וכד'.

 עלויות הנובעות מהתקשרות מול גורמים חיצוניים .2

ידה בחובת תו התקן. מספר במרבית החברות ניכר כי לא שוכרים שירותים חיצוניים לשם עמ

מועט של חברות, בעיקר הגדולות שבהן, שוכרות שירותי ייעוץ חיצוני ושירותים משפטיים, 

מסך העלות( ועל כן אינה דורשת  1%מחישובי המודל נראה כי עלות זו זניחה )פחות מ

 התייחסות ייחודית במסגרת זו.

  עלויות עיכוב .3

(. time to marketררת מניעת שיווק המוצר לשוק )עלות זו נובעת מעיכוב אישור מוצר הגו

בקרב מספר יצרנים צוין כי עלות זו היא העלות העקיפה המשמעותית ביותר. יחד עם זאת 

כלל היצרנים לא ידעו לאמוד עלות זו בפועל. לאור חוסר האחידות בקרב היצרנים בדבר 

העלויות לא שוקללה עלות זו העלות הנובעת מעיכוב זה ולאור חוסר היכולת לאמוד את 

אולם, יש להביאה בחשבון כאשר שוקלים את כלל הנטל הנובע מחובת סימון בתו  במודל,

 תקן. 

  עלות נטילת מוצרים .4

מכון התקנים נוטל את המוצרים בעלי היתר תו תקן לשם בדיקתם, מוצרים אלו לרוב אינם 

נות רבה בין היצרנים השונים חוזרים ליצרנים במצב בו ניתן לשווקם. ניכר כי ישנה שו

בהתאם למוצר בעל ההיתר. יצרנים המייצרים מוצרים בעלי תג מחיר גבוהה )כגון: מזגנים, 

דודי שמש וקולטנים( ציינו כי עלות זו לא מבוטלת. מנגד, יצרנים המייצרים מוצרים "זולים" 

 באופן יחסי ציינו כי זוהי עלות שולית בלבד.

דומה הניתנת לכימות משיחות עם היצרנים עולה כי העלות העקיפה  :סיכום הערכת עלות עקיפה

 5-עלות הישירה, כלומר שסך העלות העקיפה הניתנת לכימות עומדת על כבסדרי הגודל שלה ל

חשוב לציין כי עלות זו אינה כוללת עלויות נוספות כגון עלויות הנובעות מעיכוב בשיווק ₪. מיליון 

 מוצר או מפגיעה בחדשנות.
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 נקודות נוספות .2.3

, הביעו היצרנים במהלך הפגישות את עמדותיהם מלבד לעלויות הישירות והעקיפות הנ"ל עלו

 ת, אשר ראוי לציין.ספר סוגיובמ

 גלגול העלות על הצרכן .1

 מרבית היצרנים העידו כי העלות הנובעת מחובת תו התקן מגולגלת לצרכן. מידת העברת

ם ולהיקף התחרות מיבוא בענפים אלו. חברות העלות לצרכן שונה בהתאם לענפים השוני

שאינן חשופות לתחרות מיבוא העידו כי כלל העלות מגולמת במחיר לצרכנים, זאת לעומת 

חברות המייצרות בענפים בהם התחרות מיבוא גבוה שם לא ניתן להעמיס את העלות כולה 

 על הצרכנים. 

 אפליית היצרן המקומי בהשוואה ליבואן .2

מקומיים חובת תו התקן מטילה עליהם עלות ישירה ועקיפה אשר עולה לטענת היצרנים ה

לאין ערוך בהשוואה לעלויות היבואן. חובת העמידה בתקן, המוטלת על היבואן, מאפשרת 

ליבואנים לייבא מוצרים מקבילים למוצרים המיוצרים במדינה. היעדר האחידות בדרישות 

ויות הישירות הגבוהות יותר אלא גם משום אלו פוגעת ביצרנים המקומיים, לא רק לאור העל

שעלויות עקיפות, כגון עלויות הנובעות מעיכובים בתהליך אישור מוצר חדש או שינוי מוצר 

 א.שאינם חשופים לתחרות מיבו היצרניםקיים. כלל היצרנים הלינו על מצב זה למעט 

עומדת בסטנדרט יצרנים נוספים ציינו כי האכיפה המבוצעת על מוצרים מיובאים אינה 

הפיקוח הנובע מחובת תו התקן. לדידם גם כאשר מתגלה מוצר מסוכן ואשר אינו עומד 

בתנאי התקן )למרות הצהרות היבואן( לא מוטלת על היצרן סנקציה חריפה המונעת הישנות 

 המקרה.

 לאור היתר בין ליבוא ייצור פסי להעביר שוקלים הם כי העירו מייבאים גם אשר יצרנים

כמובן שההכרעה בגין הפסקת יצור  .בארץ לייצורו בהשוואה מוצר ביבוא היחסית הקלות

נובעת בעיקרה משיקולים עסקיים אחרים, אך נראה כי חובת תו התקן  בארץ ומעבר ליבוא

 תורמת במידת מה לאלה המצדדים במהלך שכזה. 

 חובת תו התקן פוגעת בחדשנות במידה מועטה .3

מרבית היצרנים העידו שחובת תו התקן אינה מונעת מהם לבצע שינויים נדרשים או הכנסת 

עם זאת, במקרים בהם השינוי הצפוי הוא מינורי בלבד ייתכן ולא יחדשו מוצרים חדשניים. 

, שכן השינוי המבוקש לא מצדיק את התשומות הנדרשות תהליך ההתעדה את המוצר בשל

 החובה בפני עצמה אינה מונעת חדשנות.במרבית המקרים כי  בביצוע תהליך ההתעדה. נראה

הפגיעה הפוטנציאלית בחדשנות רלוונטית בעיקר עבור היצרנים הקטנים, המושפעים באופן 

 משמעותי יותר מעלויות נוספות )ישירות ועקיפות( הנגזרות מחובת תו התקן. 

 



 
 

 משרד הכלכלה והתעשייה
 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  02-6662705, פקס: 02-6662786טל': 
 

 11מתוך  10עמוד 

 

 הסרה מצו התקניםהמומלצים לתקנים הנספח ב: רשימת 

 תיאור תקן
תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות -תקעים ובתי 2.5חלק  32

 אמים ייחודיות למת

נורות ליבון שיש להן תיל טונגסטן: דרישות מיוחדות לנורות  3חלק  246
 וולט  75-6 למתח של

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  2.6חלק  900
ורי בישול הכוללים כיריים מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנ

 ולמכשירים דומים נייחים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  2.7חלק  900
 מיוחדות למכונות כביסה

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  2.15חלק  900
 מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים 

 2.24חלק  900
 + 62552 * 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 
 מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  2.30חלק  900
 מיוחדות לתנורים לחימום חדרים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  2.74חלק  900
 בילה מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בט

 כללי  -מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות  1חלק  907

מכשירים -מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות 2 חלק 907
 הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת

מכשירים  -מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות  3חלק  907
 הכוללים כירה מזכוכית קרמית 

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל  4חלק  907
 כללי -באנרגיה 

מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל  5חלק  907
מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים -באנרגיה 

 בהסעת אוויר מאולצת

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה )גפ"מ(:  1חלק  968
 מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר 

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה )גפ"מ(:  2חלק  968
טרייה"( לשימוש מחוץ מחממים קורנים ללא ארובה )"מחממי פ

 לבניינים או בשטחים מאווררים היטב 

הצורכים גז פחמימני מעובה )גפ"מ(:  מכשירים מיטלטלים 3חלק  968
משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם 

 מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים 

מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה )גפ"מ(:  4חלק  968
 מכשירי צלייה )"ברביקיו"( לשימוש מחוץ לבניינים 

 סוללות ראשוניות: כללי  1חלק  990

 מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה  1049

דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי -נורות להט 1חלק  60432
 ולמטרות תאורה כלליות דומות 

דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי -נורות להט 2חלק  60432
 ת ולמטרות תאורה כלליות דומו

תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי -תקעים ובתי 1.1חלק  32
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 משרד הכלכלה והתעשייה
 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  02-6662705, פקס: 02-6662786טל': 
 

 11מתוך  11עמוד 

 

 דרישות כלליות –אמפר  16מופעיים לזרם עד -תקע חד–
מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי  251

 ולשימושים דומים
 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה 1חלק  994
תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים  1חלק  995

 ה, המופעלים בגפ"ם מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארוב

רי גז תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשי 2חלק  995
 דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי 

בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה  תנורי חימום ביתיים המופעלים 3חלק  995
 עצמאיים 

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם  4חלק  995
הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה 

 70-או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ
 קו"ט

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים,  5חלק  995
אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה,  הכוללים מפוח לסיוע להובלת

 קו"ט  20-בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם  6חלק  995
הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק 

 קו"ט  70-חום נצרך שאינו גדול מ

מוצצים לתינוקות ולילדים -מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם 1חלק  1157
 קטנים: דרישות בטיחות כלליות ומידע על המוצר 

מוצצים לתינוקות ולילדים -מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם 2חלק  1157
 קטנים: דרישות ושיטות בדיקה מכניות

מוצצים לתינוקות ולילדים -מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם 3חלק  1157
 קטנים: דרישות ושיטות בדיקה כימיות 

אבזרי שתייה: כללי ודרישות -מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם 1חלק  5817
 ושיטות בדיקה מכניות

אבזרי שתייה: דרישות -מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם 2חלק  5817
 ושיטות בדיקה כימיות 

 מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים  1חלק  60034

 בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון  60238

נטלים לנורות פריקה )למעט נורות שפופרת  -אבזרי עזר לנורות 60923
 דרישות ביצועים  -פלואורניות( 
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