
 
 

From: עירית הן [mailto:IRIT.HEN@MOH.GOV.IL]  
Sent: Monday, August 3, 2020 1:48 PM 
To: יעקב וכטל <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il> 
Cc: עמיר יצחקי <amir.itzhaki@MOH.GOV.IL>; עטר עדות הבלנה <atar.a@MOH.GOV.IL>; שדי ישר 
<Shadi.Yashar@economy.gov.il>; גלית יעקובוב <Galit.Yakubov@Economy.gov.il>; אלכסנדרה ארונין 
<Alexandra.Aronin@economy.gov.il>; איגור דוסקלוביץ <Igor.Doskalovich@Economy.gov.il>;  תמר

 <tamar.berman@MOH.GOV.IL> ברמן
Subject: RE: ההסדרים צו קבוצות יבוא וחוק  

 
 יעקב שלום

 מספר הערות למה ששלחת:
 

בהמשך למה שתמר כתבה, בנושא מי שתיה נראה כי צפויה פגיעה במערכות לטיפול במי שתייה  .1
 . 2לקבוצה  1( שעובר מקבוצה 1505לשימוש ביתי )ת"י 

כידוע בבתים רבים בישראל שותים מים ממתקני טיפול מסוג זה, ולכן חשובה במיוחד תקינה 
 מחמירה בתחום זה. 

( לצו 1האם לא צפויה סתירה בין מה שמקודם בחוק ההסדרים )שמשמעותו ביטול קבוצות יבוא  .2
 שיידעת אותנו לגביו רק היום?

רת, פנינו אליכם להעביר אביזרי מי שתיה והפחתת תכולת העופ 5452לאחרונה בהקשר של ת"י  .3
 ולהדק את הפיקוח על מוצרים אלו. האם זה יקבל ביטוי בצו? 2לקבוצה  3מקבוצת יבוא 

שנעשתה לקראת שינוי הצו נראה כי במדינות המערב נותנים אמון גבוה  RIA –מתוך ה  .4
 במשווקים, אך במקביל לא מוותרים על פיקוח ממשלתי הדוק. 

 ם תתוגברו ב"צבא" לצורך הפיקוח על המוצרים בשוק?האם גם את
 רק צוותי פיקוח נרחבים יוכלו לתת את הגיבוי האפשרי להפחתה בדרישות מהיבואנים

 בברכה

 

From: תמר ברמן <tamar.berman@MOH.GOV.IL>  
Sent: Monday, August 3, 2020 1:01 PM 
To: Yaacov.Wachtel@economy.gov.il; עירית הן <IRIT.HEN@MOH.GOV.IL> 
Cc: עמיר יצחקי <amir.itzhaki@MOH.GOV.IL>; עטר עדות הבלנה <atar.a@MOH.GOV.IL>; 
Shadi.Yashar@economy.gov.il; Galit.Yakubov@Economy.gov.il; 
Alexandra.Aronin@economy.gov.il; Igor.Doskalovich@Economy.gov.il 
Subject: RE: חוק ההסדרים 

 
 תודה יעקב

 אנחנו עוברים על הרשימה ונעדכן אם יש הערות נוספות
 תודה 

 

 

 
 

 

 

 

 

  עירית הן
סגנית ראש המערך הארצי 

 לבריאות הסביבה
  :פקס | 02-5080421טל: 

 050-6242058נייד: 
IRIT.HEN@MOH.GOV.IL 
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From: Yaacov.Wachtel@economy.gov.il <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il>  
Sent: Monday, August 3, 2020 12:59 PM 
To: תמר ברמן <tamar.berman@MOH.GOV.IL>; עירית הן <IRIT.HEN@MOH.GOV.IL> 
Cc: עמיר יצחקי <amir.itzhaki@MOH.GOV.IL>; עטר עדות הבלנה <atar.a@MOH.GOV.IL>; 
Shadi.Yashar@economy.gov.il; Galit.Yakubov@Economy.gov.il; 
Alexandra.Aronin@economy.gov.il; Igor.Doskalovich@Economy.gov.il 
Subject: RE: חוק ההסדרים 

 
 שלום תמר

 רשמתי לפני את הערתך, אנו לומדים את מכלול ההערות ונגבש המלצה אח"כ.
 האם יש לכם הערות נוספות?

 יעקב 
 

From: תמר ברמן [mailto:tamar.berman@MOH.GOV.IL]  
Sent: Monday, August 3, 2020 11:56 AM 
To: יעקב וכטל <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il>; עירית הן <IRIT.HEN@MOH.GOV.IL> 
Cc: עמיר יצחקי <amir.itzhaki@MOH.GOV.IL>; עטר עדות הבלנה <atar.a@MOH.GOV.IL>; שדי ישר 
<Shadi.Yashar@economy.gov.il>; גלית יעקובוב <Galit.Yakubov@Economy.gov.il>; אלכסנדרה ארונין 
<Alexandra.Aronin@economy.gov.il>; איגור דוסקלוביץ <Igor.Doskalovich@Economy.gov.il> 
Subject: RE: חוק ההסדרים 

 

 יעקב שלום,
 3בקבוצה – 1343-אני רואה שהתקן שעבר רוויזיה לאחרונה 

 כל מהות הרוויזיה הייתה להוסיף דרישה חדשה לבדיקת עופרת בצבעים!
לפחות בשנה  2ו א 1מכיוון שמדבור בדרישה רגולטורית חדשה, נראה לי סביר שהמוצר יהיה בקבוצה 

 הראשונה
 

 אשמח להסבר
 בברכה, תמר 

 
 
 

 

      

  ד"ר תמר ברמן
ראשית, טוקסיקולוגית 

 בריאות הסביבה

 
 02-5080428טל: 

 050-6243273נייד: 
tamar.berman@MOH.G

OV.IL 
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From: Yaacov.Wachtel@economy.gov.il <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il>  
Sent: Monday, August 3, 2020 10:04 AM 
To: עירית הן <IRIT.HEN@MOH.GOV.IL> 
Cc: עמיר יצחקי <amir.itzhaki@MOH.GOV.IL>; תמר ברמן <tamar.berman@MOH.GOV.IL>;  עטר עדות

 ;atar.a@MOH.GOV.IL>; Shadi.Yashar@economy.gov.il; Galit.Yakubov@Economy.gov.il> הבלנה
Alexandra.Aronin@economy.gov.il; Igor.Doskalovich@Economy.gov.il 
Subject: RE: חוק ההסדרים 

 
 בוקר טוב חברות וחבר

חוק ההסדרים/הצעת המחליטים הם של האוצר, לא שלנו, לכן את ההתייחסות שלכם עליכם להעביר 
 אשמח לקבל עותק מתגובתכם(.לאוצר )

להלן לינק לפרסום  –מה שאנחנו פרסמנו זו טיוטת צו קבוצות יבוא 
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?language=iw&tzkir=a093Y00001RdOFjQANיין זה , לענ

חשוב מאוד שתעבירו את התייחסותכם אלינו בהקדם האפשרי שכן המועד שנקצב להתייחסויות הוא עד 
 היום.

 אם נדרשת הבהרה תתקשרו.
 יעקב

 
From: עירית הן [mailto:IRIT.HEN@MOH.GOV.IL]  
Sent: Monday, August 3, 2020 9:50 AM 
To: יעקב וכטל <Yaacov.Wachtel@economy.gov.il> 
Cc: עמיר יצחקי <amir.itzhaki@MOH.GOV.IL>; תמר ברמן <tamar.berman@MOH.GOV.IL>;  עטר עדות

 <atar.a@MOH.GOV.IL> הבלנה
Subject: חוק ההסדרים 
Importance: High 

 

 יעקב שלום ובוקר טוב
  2020הופתענו לאחרונה לגלות בחוברת התכנית הכלכלית )חוק ההסדרים( לשנת 

 כיבו נאמר  1.א, (1את סעיף 
יבוא טובין עליו תקן רשמי יהיה באמצעות הגשת הצהרה לממונה על התקינה  2021בינואר  1"החל מיום 

בדבר התאמת הטובין לדרישות התקן הרשמי החל עליהם, ללא צורך בבדיקות נוספות או המצאת 
 אישורים כתנאי לייבוא"

להגן על  –רה אחת ויחידה לאורך השנים הטמענו בתקנים ישראלים רבים את דרישותינו, מתוך מט
 בריאות הציבור מפני מוצרים בהם סיכון פוטנציאלי גבוה.

אנו מודאגים מאוד מההשלכות של סעיף זה על מוצרים רבים שעלולים להגיע לצרכנים, ללא בדיקות 
 ופיקוח מכון התקנים בהיבטים הנוגעים למשרדנו.

 ומה ההשלכות של החלטה זו? להבין ממך את מהות התקינה הנ"ל, האם הבנו נכון?נבקש 
 בברכה

 

       

  ד"ר תמר ברמן
טוקסיקולוגית ראשית, 

 בריאות הסביבה

 
 02-5080428טל: 

 050-6243273נייד: 
tamar.berman@MOH.G
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  עירית הן
סגנית ראש המערך הארצי 

 לבריאות הסביבה
  :פקס | 02-5080421טל: 

 050-6242058נייד: 
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