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 לכבוד

 עמיר פרץ 
 התעשייה ו שר הכלכלה

 והתעשייה  משרד הכלכלה
 
 

 כבוד השר,
 
 

              - התנגדויותרשימת - 2020 צו היבוא והיצוא )קבוצות יבוא(, התש"ף  הנדון:
 התעשיינים התאחדות            

 
בתעשייה תפגע קשות  מקילות    צות יבואהעברתם לקבואשר  אני מתכבד להעביר אלייך את רשימת התקנים  

 .המקומית
 

נלמדה בקפידה על ידינו תוך כדי ניתוח המשמעויות וההשלכות של המהלך הן על קנים המלאה  ימת התרש
תקנים בלבד )מצ"ב כנספח א'(    72ו  התקנים נמצא  204מתוך    התעשייה הישראלית והן על הציבור בכללותו.

לא תפגע ישירות בריאות הציבור אא לפגיעה בביטחון ואשר העברתם לקבוצת יבוא מקילה לא רק שתבי
 וקשות בתעשייה המקומית.

 
 יש שלושה מאפיינים משותפים:  ',ברשימת ההתנגדויות המצורפת בנספח אתקנים ל
 

ואילו   גשג. להיפך, היבוא משמוצרים אלה אם לא בכולם, אין כלל חסמי יבואברוב המכריע של  ראשית,  
חסם   אין מקום לטענתבואנים. לפיכך,  אל מול עשרות י  מקומי אחד בלבד  ייןתעשנותר  במקרים רבים אף  

 יבוא ו/או יוקר מחייה במקרים אלה.
 

שהובהרשנית,   וצוותובפגישותי  ונומק   כפי  התקינה  על  הממונה  עם  המקצועיות  המוצרים לכל  ש   הרי  ,נו 
רים שאינם עומדים בתקן, . כניסת מוציש היבטים בטיחותיים ו/או בריאותיים ו/או סביבתיים  שברשימה

 או בסביבה./באזרח ו תפגע 
 

המתקרבת לזו   אכיפה  אין תשתיתכידוע,  בישראל )  עד אפסית  הירודה  אכיפההן  לקח בחשבויבהשלישית,  
, יקל על )קבוצות היבוא המקילות( ללא בדיקה ופיקוח צהיר יבואן בלבדהרי שמעבר לת  -(וארה"ב באירופה
 אנושה בתחרות ההוגנת פגיעה קשה עד  ל  , אשר יביאוןשאינם עומדים בתק  מסוכנים,ם  של מוצרי  כניסתם

 נמוכים  םשאינם עומדים בתקנים במחירי  נחותים  )כניסת מוצרים  ובכושר התחרות של התעשייה המקומית
כפי שקרה בעבר, מדיניות זו תוביל בהכרח להפחתת כדאיות      לא תוכל להתחרות(.   המקומית  מולם התעשייה

ה שנדרש כעת למשק הישראלי הסובל ממאות אלפי מחוסרי בדיוק הפוך ממ -ל ומעבר ליבואייצור בישראה
 תעסוקה!

 
 סקים.  מוע 7000- מפעלים וכ 140 -כמדובר בשהרי כנו ס שערשוב גיבח

 
 

 התקנים שבנספח.   72-שר לקבוצת היבוא באלהותיר על כנה את  ךאבקשלפיכך, 
 

 א. בנושעימי  דיון כל צעד ליישום ההצעה, טרם    תנקוטם לא , אודה באלחלופין 
 
 

 בברכה,

 
 ד"ר רון תומר 

 


