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 התייחסויות באמצעות מערכת החקיקה הממשלתית

 מ.ס 
צריך לשטח את מגרש המשחקים, ובשביל זה צריך לפתוח את השוק. הבסיס לכל כלכלה 

 תוח ומתן אפשרות לתחרות.........מצליחה הוא שוק פ
 

 ר.ד 
 בטווח הארוך, רפורמה בשלבים והפעימות לפתיחת הייבוא טרם הסתיימו.פגיעה בציבור 

 

 E a 
 גזק דין פלילי )?(

 

 ט.מ 
ואילו בטבלת סיווג לקבוצות יבוא  2לקבוצה  1עובר מקבוצה  1498יבוא בתקן  RIAבקובץ 

 . מה הנכון?1נשאר בקבוצה  1498יבוא בתקן 
 

 י-ב.מ 
 אינני מאשר את החוק

 

 א-ב.מ 
מבקש להביא לתשומת לבכם, כי מגוון מכשירים העושים שימוש בקרינת רדיו עלולה להגיע 
לארץ בהתאם להקלות המוצעות. ספי החשיפה והתקנים לקרינת רדיו )גם באלה שבחסותם 

מוכרים ומאשרים שימוש בטלפונים סלולריים רגילים(, מגינים רק מפני השפעות חימום ולא 
חוקות טווח. אני יודע שזה נשמע לכם מוזר, אבל כך אומרים מפני השפעות בריאותיות ר

 ומודים גם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

 א.כ 
אשמח לראות התאמה מלאה של התקנים לאלו האירופאים לטובת פתיחה מלאה של מעבר 
סחורות בין ישראל לאירופה ולהיפך, צמצום עלויות מכון התקנים והגברת היצע המוצרים 

מה שיביא להורדת יוקר המחיה ועלייה ברמת החיים. הגיע הזמן שנוכל לקנות דברים  - בשוק
 בחנות ולא להזמין הכל מאיביי ואמאזון.

 

 מ.ל 
 מתנגדת לחוק זה

 

 ק.צ 
לא בעד. הדבר מסוכן ויגרום לפגיעה בציבור . מקווה שלא ימומש. באופן אישי כל דבר שאני 

דברים הרבה יותר גדולים מחפשת חותמת של מכון קונה, משמן זית שקונה בסופר ועד 
 התקנים, ורק אז אני שקטה.
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 G.Z 
שלום רב לאור פרסום הטיוטה ברצוני להעלות חשש ממשי של יבוא מוצרים באיכות ירודה 

על סמך אישורים לא תקינים, שלא לומר מזויפים ע"י יצרנים ממדינות שונות, ואשר ליבואן 
ת האישורים ונכונות תחולתם. אני תומך בהקלות על היבוא אך אין אפשרות לבדוק את נכונו

הן צריכות להיות מגובות בבדיקת אמיתות המסמכים )ע"י מכון התקנים( אל מול הגוף 
 המאשר, וכן בדיקות אקראיות של היבוא עצמו לפני הגעתו למשתמש הסופי.

 

 כ.צ 
ם את המספרים הקלה של משטר בדיקות גרמה להביא לכאן מטושים סוג ד. שמנפחי

 וגורמים למפולת כלכלית
 

 נד. 
()ב( לא מנוסח באופן 1)א()2. סעיף 2בצו מתייחסים לממונה אך לא הוגדר מי זה.  1בסעיף 

ברור לטעמי. האם הכוונה שתקן שהוכרז רשמי מוגדר אוטומטית בשנה הראשונה בקבוצת 
מכיוון שהם  1על כל חלקיהם צריכים להישאר בקבוצת יבוא  2481 -ו 2252. תקנים 3?  1יבוא 

ישור מכון התקנים לאחר התקנתם. ידוע לנו שיש יבוא של מעלונים וגם מחוייבים גם כך בא
תמנע אפשרות של  1מעליות שמותקנים בהמשך ללא אישור מכון התקנים ולכן קבוצת יבוא 

 יבוא מעלון או מעלית שלא יעברו אישור התאמה לתקן לאחר התקנתם בפועל.
 

 מ.מ 
לרמת  2שעומדים להוריד אותו מרמת בדיקות  3חלק  1430המדובר בתקן הישראלי הרשמי 

. זהו דירוג שאני רואה בו סכנה ממשית לענף האיטום והבניין...... יחד עם ההכרה 3בדיקות 
בחשיבות שמצאו שצריך להגן על בטיחות התושבים מהסכנה שבעיות הרטיבות יכולות לגרום 

בר על סכנת חיים כשהמים נכנסים לארונות החשמל. עוד קודם הם להן, ואני כבר לא מד
יוצרים בעיות של לחות ועובש שעשויות להוות גם גורם בריאותי. אני רואה סכנה מאוד 
גדולה בשינוי שעכשיו עומד לקרות עם ההנחיות החדשות, שאנחנו נחזור לימים באמת 

על המבנים וצרותיהם, שכבר היום  גרועים מאוד בענף האיטום והבנייה ושהוא ישפיע מאוד
אחוז מהתקלות שמטפלים בהם בבתי המשפט ובוודאי אף יותר  80-ממילא האיטום מהווה כ

אחוז מהגורמים שמביאים את האנשים לבית המשפט בגין תקלות בנייה. זו  80-מ
סטטיסטיקה חמורה מאוד, שעוד תיגבר ותעלה לעוד ועוד דרגות אם אנחנו נחזור לימים 

באמת היה בלגן מאוד גדול. לדעתי, אין להסתפק אך ורק בהצהרת היבואן להתאמה  שבהם
 לתקן.

 

 טצ. 
כמי שהיה חבר בוועדת התקינה ליריעות ביטמניות. יש לי משרד לייעוץ איטום והשינוי עלול 

להיות קריטי עבורנו .לפני התקן יובאו לישראל היריעות הנחותות ביותר המיוצרות ברחבי 
ביטול הצורך  רם לנזקים מאד !! גדולים בענף הבניה בכלל ולדיירים בפרט.העולם. זה ג

זה נזק בלתי הפיך לרמת הבניה  -בהוכחת טיב ) לפחות הצהרת יצרן ( וקביעת תקן מחייב
בישראל שבה רמת הכשלים באיטום גבוהה מאד ביחס לאחוז הכשלים בעולם. אני ממליץ כי 

 מחוייבים !! לתת הצהרת יצרן. במינימום יישאר התקן והיבואנים יהיו
 

 ג.ר 
אנו דורשים, לאור פערי המחירים הגדולים בין ישראל לחו"ל, לכלול ברפורמה גם מוצרי 
ילדים ומוצרי צריכה בסיסיים, ובפרט אלו שכבר עברו לקבוצה מקלה לתקופת הקורונה 

 וללא תקלות, כמו חיתולים וחומרי ניקוי כלים. 
 



 

 אח. 
העוסק ביריעות ביטומניות חוסך לרוכשי הדירות, יזמים קבלנים  3חלק  1430שלום, תקן 

ולמדינה עשרות מיליוני שקלים כל שנה במניעת כשלי איטום וחדירת מים למבנים, העברת 
תגרום בוודאות להידרדרות באיכות המוצרים  3לקבוצת יבוא  2התקן מקבוצת יבוא 

  למשקהמיובאים ומכאן לנזק משמעותי 
 

 ט.ש.א 
 בקרה לדוח גיבוש רגולציה חדשה 

 

 

 


