
 

והתעשייה משרד הכלכלה  

6713833, תל אביב 86דרך מנחם בגין   

  tkina@economy.gov.il   http://economy.gov.il/tkinaטל': 03-7347500 פקס: 03-7347641 

 

 
From: Raz Hillman - Chamber Of Commerce <razh@chamber.org.il>  
Sent: Wednesday, July 15, 2020 9:23 AM 
To:  נטלי רובינשטיין<Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il> 
Cc:  איגור דוסקלוביץ<Igor.Doskalovich@Economy.gov.il>;  יעקב וכטל

<Yaacov.Wachtel@economy.gov.il>; Merav Kaplan - Chamber Of Commerce 
<Meravk@chamber.org.il>; 'alil@zahav.net.il' <alil@zahav.net.il>;  שדי ישר

<Shadi.Yashar@economy.gov.il>;  אלכסנדרה ארונין<Alexandra.Aronin@economy.gov.il> 
Subject: FW:  תקנים לאלקטרודות -שינוי קבוצות יבוא  

 

 נטלי בוקר טוב,
  

, פנה אלי (המכותב לפניה זו)על רקע פרסום טיוטת צו קבוצות התקנים, אלי 
 .1340, 1339, 1338בנושא קבוצת התקינה של תקנים לאלקטרודות ת"י 

  
אני מזכיר שבהמשך להתכתבות שלהלן העברת את התשובה הבאה באוגוסט 

2019: 
  
. אין בכוונתנו 2א התקנים לאלקטרודות משויכים לקבוצת יבו -. תקני אלקטרודות 3

לעומת זאת, ישנה כוונה לשינוי קבוצות יבוא בוא שלהם כרגע. ילשנות את קבוצת ה
. בנוגע לתקני אלקטרודות בתקינה זרה, הנושא ייבחן בוועדת התקינה ויוכנו כלל

תקנים ישראלים על מנת לכסות את תחום אביזרי הריתוך בתקינה ישראלית. 
 רשמיות התקנים האלה.לאחר מכן, ייבחן הנושא של 

  
לקבוצת  1340, 1339, 1338 נבקש שתבחנו מחדש את הבקשה להעביר את ת"י

 .3תקינה 
  

 רז הילמן
 סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה

  
  

 :טל972-3-5631011+
 :פקס03-6240069

mailto:razh@chamber.org.il 

http://www.chamber.org.il 

-----Original Message----- 

From: Raz Hillman - Chamber Of Commerce  

Sent: Wednesday, June 13, 2018 10:30 AM 

To: 'Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il '

<Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il> 

Cc: 'Yaacov.Wachtel@economy.gov.il< 'Yaacov.Wachtel@economy.gov.il ;>
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'Alexandra.Aronin@economy.gov.il< 'Alexandra.Aronin@economy.gov.il ;>

'Shadi.Menasheof@economy.gov.il< 'Shadi.Menasheof@economy.gov.il ;>

'alil@zahav.net.il< 'alil@zahav.net.il> 

Subject: RE תקנים לאלקטרודות -: שינוי קבוצות יבוא 

  
 בוקר טוב,

  
לנוחותכם ראו באתר של איגוד הריתוך האמריקאי את עשרות התקנים למוצרי 

 3ריתוך. כאמור, לדברי היבואנים מתוך מגוון התקנים הללו אומצו בישראל רק 
 צרים שקיים יצור מקומי שלהם.תקנים ודווקא אלו המתייחסים למו

-filler-on-committee-https://www.aws.org/standards/committee/a5
materials-allied-and-metals 

  
בקש לבחון שוב את הטענות בנושא הזה בהמשך לשיחתי אתמול עם נטלי מ

ולהתייחס לשאלות שלי שלהלן )בינתיים גם פנה אלי יבואן נוסף שטוען שאין כלל 
 הצדקה שהתקנים הללו יהיו רשמיים(.

  
 תודה,

  
 רז הילמן

 מנהל אגף יבוא מכס ותקינה
  
  

 טל:972-3-5631011+
 :פקס03-6240069

mailto:razh@chamber.org.il 

http://www.chamber.org.il 

  
-----Original Message----- 

From: Raz Hillman - Chamber Of Commerce  

Sent: Thursday, January 04, 2018 11:21 AM 

To: 'Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il '

<Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il> 

Cc :Yaacov.Wachtel@economy.gov.il ;Alexandra.Aronin@economy.gov.il ;

Shadi.Menasheof@economy.gov.il' ;alil@zahav.net.il< 'alil@zahav.net.il> 

Subject: RE אלקטרודותתקנים ל -: שינוי קבוצות יבוא 

  
 נטלי בוקר טוב,
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 תודה על תשובתך.
 ראי להלן התייחסותו של אלי לתשובה זו.

  
בשיחה שקיימתי עם אלי הוא הסביר לי שמדובר בתקני איכות, לדבריו אין לתקנים 

השפעה על בטיחות המוצר ומעבר לכך המשתמשים במוצר הם משתמשים 
 שאינו כזה.מקצועיים שיודעים לזהות מוצר איכותי ומוצר 

  
אודה על קבלת התייחסות מפורטת יותר לפניה המתייחסת לטענות אלו וגם 

 לשאלות הבאות:
  
 . מהו שיעור הליקויים בבדיקות אב טיפוס שנעשו למוצרים אלו?1
  
. מה הם הסעיפים בתקן שאתם רואים כחשובים מבחינה בטיחותית והאם בכפוף 2

התקן כולו או סעיפים רבים ממנו לקבוצת  לשיעור הליקויים אין הצדקה להעביר את
 תקינה מקילה יותר בכל זאת?

  
מוצר שמיוצר בישראל לבין  -. מדוע שונה היחס הרגולטורי בין אלקטרודות 3

חוטים ממולאים שאינם מיוצרים בישראל ושלפי אלי מהווים רוב מכריע של מוצרי 
 הריתוך בשוק.

  
 תודה,

  
 רז

  
  

 רז שלום
  

) כמובן   בלבד 3קני ריתוך של אגודת הריתוך האמריקאית, אומצו ת 30-מתוך כ
 רק אלה אשר מיוצרים על ידי זיקה בע"מ(

  
ישנם עוד אלפים של חומרי ריתוך בצורת חוטים ממולאים, חוטים מלאים ואלה 

בשיטות שונות של ריתוך וכמובן עבור אלה אין דאגה של בעיה בטיחותית 
 ואינו בודק נושא בריאות!( ובריאותית ) התקן אינו עוסק

  
אנו מייבאים מאות טונות בשנה של חומרי ריתוך מסוגים שונים ) כן, מאות טונות ( 

 ועבור אלה אין דאגה בטיחותית ובריאותית?
  

 בתודה
 אלי

  



 

  
  
  

-----Original Message----- 

From :li.Rubinshtien@Economy.gov.ilNata 

[mailto:Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il ] 

Sent: Wednesday, January 03, 2018 4:29 PM 

Chamber Of Commerce -To: Raz Hillman  <razh@chamber.org.il> 

Cc :Yaacov.Wachtel@economy.gov.il ;Alexandra.Aronin@economy.gov.il ;

.Menasheof@economy.gov.ilShadi 

Subject תקנים לאלקטרודות -: שינוי קבוצות יבוא 

  
  

 שלום רב.
 מצ"ב מכתב ממינהל התקינה.

  
  

 בברכה,
  

 נטלי רובינשטיין
 מנהלת תחום בכירה הנדסת מכונות

 מינהל התקינה
 משרד הכלכלה והתעשייה

 02-6662077עבודה: 
 153-506240846פקס: 

   
 050-6240846נייד: 

 Natali.Rubinshtien@Economy.gov.il www.economy.gov.il דוא"ל:
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From: שלומי אביסרור  

Sent: Wednesday, July 15, 2020 4:53 PM 

To: Raz Hillman - Chamber Of Commerce <razh@chamber.org.il> 

Cc: יעקב וכטל <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il> 

Subject: RE:  פורסם לביקורת ציבורית 2020 -צו היבוא והיצוא )קבוצות יבוא(, התש"ף  
 

 הי רז,
ישאר  203, סעיף  2צודק יש פה טעות סופר , הכוונה היתה שמזגנים רגילים יעברו לקבוצה 

ומזגנים לשימושים מיוחדים )כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת,  3בקבוצה 
 , להלן איך שלהבנתי זה צריך להיות כתוב: 4ישארו בקבוצה   בצבא(

 
למעט מזגנים לשימושים מיוחדים )כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני  - 2קבוצה 

 תקשורת, בצבא(, 
   בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול" 203ולמעט דרישות סעיף 

 
   בעניין"דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול" 203לעניין סעיף  - 3קבוצה 

 
לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים )כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני  - 4קבוצה 

  תקשורת, בצבא(
 

 שלומי

 
From: Raz Hillman - Chamber Of Commerce <razh@chamber.org.il>  

Sent: Tuesday, July 14, 2020 10:15 AM 

To: שלומי אביסרור <Shlomi.Avisror@Economy.gov.il> 

Cc: יעקב וכטל <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il>; Eran Tal - Chamber Of Commerce 

<eranr@chamber.org.il>; Merav Kaplan - Chamber Of Commerce 

<Meravk@chamber.org.il> 

Subject: RE:  פורסם לביקורת ציבורית 2020 -צו היבוא והיצוא )קבוצות יבוא(, התש"ף  

 

 שלומי בוקר טוב,
 

לא ברור מהכתוב להלן האם  –אודה להסבר שלך מה אומרת ההצעה בטיוטת הצו לגבי מזגנים 
 או לא? 2המזגנים הרגילים עוברים לקבוצת תקינה 
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חלק  994ת"י 
1 

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות 
 פעולה

1; 2; 

3; 4 
למעט  - 1קבוצה  2,3,4

מזגנים לשימושים 
מיוחדים )כגון: 

שימוש בתהליכים 
תעשייתיים, במתקני 

 תקשורת, בצבא(, 
למעט מזגנים 

מיוחדים לשימוש 
 בכלי תחבורה 

ולמעט דרישות סעיף 
בעניין "דרישות  203

ה ושיטות פעול
מדידה עבור הספק 

   קול"
 

לעניין  - 2קבוצה 
מזגנים מיוחדים 

לשימוש בכלי 
 תחבורה 

 
לעניין  - 3קבוצה 

 203סעיף 
בעניין"דרישות 
פעולה ושיטות 

מדידה עבור הספק 
   קול"

 
לעניין  - 4קבוצה 

מזגנים לשימושים 
מיוחדים )כגון: 

שימוש בתהליכים 
תעשייתיים, במתקני 

   (תקשורת, בצבא

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 טל:972-3-5631011+
 פקס :03-6240069

razh@chamber.org.il 
www.chamber.org.il 

 

 רז הילמן
ותקינהסמנכ"ל יבוא מכס   
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 באמצעות דוא"ל למינהל 19.07.20
 

 חיתולים לתינוקות 2חלק  8181ת"י  -התייחסות לצו קבוצות היבוא 
 

 צהריים טובים,
 

 818בהמשך לטיוטת צו קבוצות היבוא להלן פניה בבקשה לעדכן את קבוצת היבוא של ת"י 
 2יבוא חיתולים לתינוקות לקבוצת  – 2חלק 

 
ראוי לציין שלכל שותפות הסחר של ישראל בתחום זה אין תקן לחיתולים. הדבר יחודי לישראל. 

 מחמירה מאוד. 1היותו של התקן בקבוצה 
על ידי שמירה על תדירות הבדיקות המלאות  2ניתן להשיג משטר אכיפה מחמיר גם בקבוצה 

 ווקים.לפעם בשנה, תוך בדיקה של משרד הכלכלה במסגרת פיקוח בש
כגון תמרוקים. בתמרוקים   כבר היום ישנו משטר בדיקות פחות מחמיר עבור מוצרים לתינוקות

שנים ואין בדיקות מוצרים ביבוא. בימים אלו ישנו דיון לבטל את דרישות  5ניתן רישיון תמרוק ל
 הרישיון ולהעביר את המוצרים למנגנון של פיקוח בשווקים כמו באירופה.

 
 טיפולכם,נודה על 
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 רז הילמן
מכס ותקינהסמנכ"ל יבוא   
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