
 
 

 
    לכבוד 

                                                                                                                                                                                          21.10.2020       
 והתעשיה  הכלכלה מנכ"ל משרד

 מר דוד לפלר 

 

 שינוי קבוצות יבוא בנושא פגישה סיכום הנדון: 

התקיימה שיחה בנוכחות מנכ"ל משרד הכלכלה, בעלי תפקידים שונים במשרד ונציגי מעבדות העוסקות   15/10/2020  -ביום חמישי ה

עילות  חשיבותה של פו  הרפורמה  בבדיקות מעבדה למוצרי צריכה מיובאים. במהלך השיחה פרסנו בפני מנכ"ל המשרד את עמדתנו אודות 

המעבדות והתפקיד המרכזי שהן ממלאות בשרשרת הטיפול בבדיקות מוצרים מיובאים, ועל תפקידן כשומר סף בטיחותי השומר על כלל 

 הצרכנים בישראל. 

טומן בחובו סכנות  היינו ועודנו מאמינים כי מבחינה מקצועית שינוי קבוצות הייבוא כפי שהוא מוצע בצו אותו מקדם משרד הכלכלה  

כמעבדות  ת לצרכנים בישראל, ועלול לפגוע ולהקשות על יבואנים קטנים ובינוניים ולא להקל עליהם כפי שהצו מבקש לעשות.  ממשיו 

מוצרים לשוק הגלובלי ומניסיון שלנו עם בעבודה עם היבואנים הישראלים ועמילי המכס,   באישורשנה    30בינלאומיות העובדות מעל  

ולפיכך "  עצמו את אחריות ההצהרות. מתן אחריות ליבואנים הינו כבחינת "מתן מכשול בפני עוור  אין אנו סבורים שהשוק בשל לקחת על 

יינתנו הצהרות על מוצרים שמסכנים את הציבור. בנוסף, לאחר בירור, המודל הכלכלי שהוכן במשרד הכלכלה לא לקח בחשבון את הזמן 

. לפיכך  ליבואנים אינו ברמה שהוצגה  ן, ולכן אין אנו סבורים שהחיסכוההצהרהעליו מתבססת    והעלויות שייקח ליבואן להכין תיק מוצר 

פחות חלופין  לבצע את הפיקוח סמוך לאחר מועד השווק או לואנו מבקשים לשקול בכובד ראש את הצעתינו לשנות את עיתוי הבדיקות  

להמשיך עם יישום המדיניות המוצעת, או חלקה,  , אנו מבינים כי משרד הכלכלה מעוניין  שהתקיימה  מהשיחה  מהמשלוחים.  25%לבדוק  

אלו תקנים  , שכן להלן ועל פי סדר העדיפות הבאהשארת התקנים הבאים בקבוצות הייבוא הנוכחיות שלהם כמפורט את נבקש   ולפיכך 

 ן קבוצות יבוא: שמבחינה בטיחותית יש חשיבות רבה להשארתם באות

 תקן של מוצרי אלקטרוניקה בידוריים וציוד מחשבים  – 62368תקן  .1

 תקן של מוצרי חשמל ביתיים ולמטבח  – 900תקן   .2

 תקן לגופי תאורה -  20תקן  .3

 תקן לכלי עבודה – 62841תקן  .4

 על התקנים מופיע בנספח שבסוף המסמך. מפורט יותר המידע

מנתבנוסף,    מקצועי  שהמעבדות  על  שירות  בישראל  ולצרכנים  ליבואנים  ולספק  להמשיך  הציבור,  תוכלנה  בטיחות  על  אנו   ולשמור 

 מבקשים להזכיר במסמך זה את הנקודות שעלו מצד נציגי המשרד בשיחה, על מנת להוציאן לפועל בהקדם האפשרי: 

נצ .א ידי  על  מהשוק  מוצרים  נטילת  ידי המעבדות הפרטיות לאחר  על  בדיקות  משרד הכלכלהקיום  מבוצע  , יגי    ותשכרגע 
 . בבלעדיות על ידי המכון

ביטול פיקוח המחירים על בדיקות הדגם כדי לאפשר תחרות אמתית על פי העלויות האמתיות של בדיקת דגם ולא כפי  .ב
 שמתקיים היום, כשהמחיר שנכפה על מכון התקנים אינו ראלי. 

 .המעבדות הפרטיותבדיקות תו תקן על ידי מסלול מקביל ל . ג

 .שילוב המעבדות במערך האכיפה שיקים משרד הכלכלה במסגרת יישום הצו .ד

 

 

 

 



 
 

 

על מנת שנוכל להמשיך ולתת את שירותנו החשוב, נודה לך מאד אם תוכל לבחון יחד עם שאר הגורמים המקצועיים במשרד את יישומן  

 להיות עימנו בקשר בנושא.  המהיר של הנקודות שעלו מצידכם בשיחה ומובאות בפניה זו, וכמובן

 בברכה, 

 אילן בר                                   אופיר גמליאל                                  שמעון בוייקו  

 מנכ"ל ובעלים מעבדות סיסטם             ITLמנכ"ל מעבדות חרמון            מנכ"ל ובעלים מעבדות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים: 

 מר עקב וכטל  –הממונה על התקינה במשרד הכלכלה 

 מר איגור דסקולביץ –הממונה על התקינה הנכנס במשרד הכלכלה 

 מר אנואר חילף  –הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה 

 



 
 

 :תקנים רשימת  - א נספח

  2אודיו וידאו, ציוד משרדי ותקשורת. מוצע להעביר באופן חלקי לקבוצה  – OFF TRON ,ITAV -(3ל  1)עבר מ  62368ת"י  .א

a. 60065ואת ת"י  60950. הוא מחליף את ת"י 1. התקן חייב להישאר בקבוצה סיכון גבוהה למוצרים ביתיים ומשרדיים  . 

b. 2או  1וולט או מספק כח חיצוני מאושר בקבוצה  12אפשר לפטור מוצרי רכב, מצלמות דרך, מוזנים  -אודיו וידאו 

  2ציוד ביתי מוצע להעביר באופן חלקי לקבוצה   - HOUS–( 2ל  1על חלקיו )עבר מ  900ת"י  .ב

a. התקן חייב להישאר בקבוצה    ים:הנמצאים בהישג ידם של ילדינו ומשתמשים לא מקצועי  סיכון גבוהה למוצרים ביתיים

ועלולים לסכן באופן משמעותי את ציבור    . נכנסים לארץ הרבה מוצרים בקבוצה זאת ממפעלים לא מפוקחים בחו"ל1

 הצרכנים בישראל 

b.   גורף)קבוצה באופן  (  (:3אפשר לפטור  מובנות  ליתיום  סוללות  סוללות)מלבד  על  מוזנים  כח  מוצרים  מספק  חיצוני   או 

   2או  1מאושר בקבוצה 

 מוצע מעבר חלקי   -(2ל  1על חלקיו )עבר מ   61347ות"י   20ת"י  . ג

a. וולט 230גופי תאורה המוזנים נו מזהים חדשות לבקרים בעיות בתכולת המשלוחים של עם ניסיון רב בנושא א כמעבדות  ,

 אלו. . יש להמשיך ולקיים בדיקות של מוצריםגם אצל יבואנים גדולים

b.  (3אפשר לפטור באופן גורף)קבוצה   : 

i.  עם ספק מאושר  (וולט,  12 פסי תאורה, תאורות גינה(  

ii.  ) 2או  1או מספק כח חיצוני מאושר בקבוצה  מוצרים מוזנים על סוללות )מלבד סוללות ליתיום מובנות   

 כלי עבודה  .ד

a.  שהוא  כפי  המצב להשארת בעדיפות גבוהה ן( סיכו2ל   1על כל חלקיו )עבר מ   62841ת"י 

b.  שהוא כפי  המצב להשארת בעדיפות גבוהה( סיכון 2ל  1על כל חלקיו )עבר מ  60745ת"י  

מדובר במוצר מאוד מסוכן שמופץ  -1במקרה הנ"ל עדיף להעביר לקבוצה  –( 3ל 2)העברה מ –על כל חלקיו   -ספקי כח – 61558ת"י  . ה

 רים. ומגיע בהרבה משלוחים ממפעלים לא מסוד 

 . 2קבוצת התקנים הנ"ל היא של מוצרים בעלי אלמנט בטיחותי מאוד גבוהה ולכן חייבים להישאר לפחות בקבוצה  .ו

i.  (  3ל  2מערכות לגילוי אש )קבוצה  –על כל חלקיו  1220ת"י  

ii.  (   3ל   2מפסקי פחת )קבוצה  – 1038ת"י  

 (3ל  2)עבר מ   1חלק  62040ת"י  .1


