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הודעת הממונה בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות של  –לחוק התקנים  13יישום תיקון  הנדון: 
 20,ת"י 1חלק  61347, ת"י 441, ת"י 50214, ת"י 10חלק  1220, ת"י 929, ת"י 497ת"י :  התקנים  הרשמיים

 41, ת"י 56, ת"י 2.22חלק 

), הריני מפרסם כי בכוונת שר 2018-), התשע"ח13) לחוק התקנים (חוק התקנים (תיקון מס' 5(ה 8בהתאם לתיקון סעיף 
ככל שהתקן המעודכן יכלול סעיפים הכוללים שינויים  - הרשמיים שלהלן התקנים הכלכלה והתעשייה להכריז על עדכון

 :לאומיים שאינם מתחייבים, לא תוכרז רשמיות לגבי סעיפים אלו 

 )2004שיטות בדיקה (פברואר  -בשר ומוצריו - 497במקום ת"י  .1
 )2016שיטות בדיקה (ינואר  -בשר ומוצרי בשר - 497 יבוא ת"י

  ,)2016ינואר ( 497ת"י לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת תקופת מעברכמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 ). 2004(פברואר  497ת"י החדש והן התקן יהיו בתוקף הן התקן חודשים  6כפי שיקבע ברשומות ובמשך 

ולשיטות הבדיקה התקניות  ISOלאומיים של -מפנה לשיטות בדיקה שונות, ובעיקר, לתקנים ביןהתקן המוצע 
 . וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד AOAC INTERNATIONALשל ארגון 

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 
 )1984שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון (מאי  - 929במקום ת"י  .2

 )2013(נובמבר  לשימוש במגע עם מזוןשמן מינרלי לבן  - 929 יבוא ת"י

, )2013נובמבר ( 929ת"י לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת תקופת מעברכמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 ). 1984מאי ( 929ת"י החדש והן התקן יהיו בתוקף הן התקן חודשים  12במשך כפי שיקבע ברשומות ו

כולל ו הוועדה המשותפת לתוספי מזון של האומות המאוחדותמאמץ מפרט שבתוך המסמך של התקן המוצע 
 . שינויים לאומיים מתחייבים בלבד

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 
 )2013מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע (מאי  - 10חלק  1220ת"י במקום  .3

 )2017מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע (יוני  - 10חלק  1220 יבוא ת"י

 . כולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבדו תקן האמריקני קנדיאת המאמץ  התקן המוצע

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 
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 )2015כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי (פברואר  - 50214ת"י במקום  .4
 )2017כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי (נובמבר  - 50214 יבוא ת"י

כולל ו) CENELECמאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה בתחום האלקטרוניקה (התקן המוצע 
 . שינויים לאומיים מתחייבים בלבד

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 
) (התקן בעל רשמיות 1998(ינואר  בכל הנוגע לשימורי אננסשימורי פירות (לפתנים),  - 441במקום ת"י  .5

 חלקית)
 ), 2017(מרס  שימורי פירות: שימורי אננס - 5חלק  441 יבוא ת"י

 בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.כאשר כל הסעיפים 

מרס ( 5חלק  441ת"י לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת תקופת מעברכמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
(בכל הנוגע  441ת"יהחדש והן התקן יהיו בתוקף הן התקן שנתיים במשך ו  , כפי שיקבע ברשומות)2017

 ). 1998ינואר (לשימורי אננס) 

וועדת האימוץ בחנה את . Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-את התקן הביןמאמץ התקן המוצע 
 כשינויים מתחייביםהגדירה אותם ) בחוק התקנים, 3א(א)(8אות סעיף השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הור

 המליצה על הכרזתם כרשמיים. ו

המופיע בהמשך  מפורטים בטבלה שבקישורוהחלטות של וועדת האימוץ השינויים הלאומיים בתקן המוצע פירטי 
 המכתב.

 

 )2015אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות (פברואר  - 1 חלק 61347ת"י  במקום .6
 )2017רישות כלליות ודרישות בטיחות (דצמבר אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: ד - 1 חלק 61347ת"י  יבוא

וועדת האימוץ בחנה את השינויים . IECלאומית לאלקטרוניקה -את התקן של הנציבות הביןמאמץ התקן המוצע 
המליצה ו כשינויים מתחייביםהגדירה אותם ) בחוק התקנים, 3א(א)(8אות סעיף הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הור

 על הכרזתם כרשמיים. 

המופיע בהמשך  מפורטים בטבלה שבקישורוהחלטות של וועדת האימוץ השינויים הלאומיים בתקן המוצע פירטי 
 המכתב.

 
 )2009מנורות לתאורת חירום (ספטמבר  -מנורות: דרישות מיוחדות - 2.22חלק  20ת"י  במקום .7

 )2018מנורות לתאורת חירום ( אפריל  -מנורות: דרישות מיוחדות - 2.22חלק  20ת"י  יבוא

וועדת האימוץ בחנה את השינויים . IECלאומית לאלקטרוניקה -את התקן של הנציבות הביןמאמץ התקן המוצע 
המליצה ו כשינויים מתחייביםהגדירה אותם ) בחוק התקנים, 3א(א)(8אות סעיף הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הור

 על הכרזתם כרשמיים. 

המופיע בהמשך  מפורטים בטבלה שבקישורוהחלטות של וועדת האימוץ השינויים הלאומיים בתקן המוצע פירטי 
 המכתב.
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 (התקן בעל רשמיות חלקית) ), לרבות גיליונות התיקון1976שימורי אפונה ירוקה (יוני  - 56ת"י  במקום  .8
 (התקן בעל רשמיות חלקית) ), לרבות גיליון התיקון1981שימורי אפונה ירוקה וגזר (יוני  - 147ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) ), לרבות גיליון התיקון1981אוגוסט ירוקה וגזר (שימורי אפונה  - 229ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1992שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניות (מאי  - 394ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1979שימורי במיה ברוטב עגבניות  (פברואר  - 424ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1981שימורי גזר (ינואר  - 440ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1979שימורי אספרגוס (פברואר  - 486ת"י 
(התקן בעל רשמיות  ), לרבות גיליון התיקון1987שימורי פטריות תרבותיות (פברואר  - 655ת"י 

 חלקית)
 )(התקן בעל רשמיות חלקית )1981שימורי פטריות בר (יולי  - 671ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1994שימורי תירס (אוקטובר  - 705ת"י 
 התיקון), לרבות גיליון 1983שימורי אפונה מיובשת בתמיסת מלח (ינואר  - 1193ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1984שימורי סלרי (כרפס) (יולי  - 1204ת"י 

 
 , )2018שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה (ינואר  - 56 יבוא ת"י

 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

), כפי 2018( 56 ת"ילתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת תקופת מעברכמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
והן התקנים לשימורי ירקות  )2018ינואר ( 56ת"י החדש יהיו בתוקף הן התקן שנתיים במשך ו  שיקבע ברשומות

, 1193, ת"י 705, ת"י 671, ת"י 655, ת"י 486, ת"י 440, ת"י 424, ת"י 394, ת"י 229, ת"י 147, ת"י 56ת"י 
 . 1204ת"י 

וועדת האימוץ בחנה את . Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-את התקן הביןמאמץ התקן המוצע 
 כשינויים מתחייביםהגדירה אותם ) בחוק התקנים, 3א(א)(8אות סעיף הורהשינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי 

 המליצה על הכרזתם כרשמיים. ו

המופיע בהמשך  מפורטים בטבלה שבקישורוהחלטות של וועדת האימוץ השינויים הלאומיים בתקן המוצע פירטי 
 המכתב.

 
 חלקית)(התקן בעל רשמיות  )1991מיץ עגבניות מרוכז (מאי  - 41במקום ת"י  .9

 )2018תרכיזי עגבניות מעובדים (ינואר  - 41 יבוא ת"י
 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

), כפי 2018( 41 ת"ילתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת תקופת מעברכמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 ).1991(מאי  41והן ת"י  החדשיהיו בתוקף הן התקן שנתיים במשך ו  שיקבע ברשומות

וועדת האימוץ בחנה את . Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-את התקן הביןמאמץ התקן המוצע 
 כשינויים מתחייביםהגדירה אותם ) בחוק התקנים, 3א(א)(8אות סעיף השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הור

 המליצה על הכרזתם כרשמיים. ו

המופיע בהמשך  מפורטים בטבלה שבקישורוהחלטות של וועדת האימוץ השינויים הלאומיים בתקן המוצע פירטי 
 המכתב
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1 
   2כאן  להתייחסותכם במכתב זה, אנא לחצו הנדרשלצפייה בתקן המוצע להחלפת התקן הקיים (רביזיה) 

  3כאן  במידה ותרצו לצפות ולהשוות אל המהדורות הקיימות  הישנות של התקנים המוחלפים, אנא לחצו  •
   4   כאן  סף לצפייההנכנסים בפעם הראשונה לאתר הציפייה בתקנים של מת"י נדרשים לקרוא הנחיות ולהוריד תו •

 
רשאים להגיש את עמדתם לעניין  נציגים של גופי הצרכנים, התעשיינים והיצרניםכל אדם הנוגע בדבר ובכלל זה 

ניתן להעביר באמצעות מילוי הערות לצד טבלת את העמדה  ימים מיום פרסום הודעה זאת. 30הכוונה לא יאוחר מתום 
השינויים ולעניין עצם החלפה/שינוי התקן כולו ניתן להעביר באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי מעיר ההערות" אשר 

 . נמצא בקובץ אחד עם הטבלה

את . זאת הודעה פרסום מיום ימים 60 מתום יאוחר לא לעניין הכוונה עמדתו את להעביר רשאי, בדבר הנוגע שר כל
עמדת השר לעניין השינויים הלאומיים בתקן ניתן להעביר באמצעות מילוי הערות לצד טבלת השינויים ולעניין עצם 
החלפה/שינוי התקן כולו ניתן להעביר באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם 

 הטבלה. 

יצוע חוק שעל פיו מהות המצרך האמור בתקן או תהליך ייצורו מסורים לסמכותו שהוא שר הממונה על ב -  ממונה שר
 גיבוש לשם נוספת תקופה לו נדרשת שפרט את האסמכתא להיותו השר הממונה), להודיע לממונה כי רשאי, (תוך

יש להעביר את ההודעה . זאת ההודעה מיום ימים 120 מתום יאוחר לממונה לא עמדתו את ובהמשך לכך יעביר, עמדתו
03-,  7347412-03, ולוודא את קבלת ההודעה בטלפון: Amendment13@economy.gov.ilייעודית המייל ה לכתובת

7347498 ,03-7347501 

שדה בגיליון "פרטי  באמצעות מילוילציין במפורש  את הסכמתם להחלפת התקן או שיניו  מתבקשים השרים הממונים
 מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.

 בו הקבועות, ערכים לרבות, הדרישות בין התאמה-אי שיש, מתחייב שאינו לאומי בשינוי מדובר כאשר :לב לתשומת
 תערך(כמוגדר בטבלאות האקסל כסעיף "ואקום")  לאומי-הבין בתקן הקבועות הדרישות לבין) דרישות – להלן(

 תתבצע זה לעניין הציבור הערות העברת וכי התקנים מכון ידי על הבינלאומי לתקן הדרישות של התאמתן בחינת
 שהמכון לאחר, יתברר אםאם ישתנה התקן בעקבות הבדיקה, לא יידרש פרסום נוסף של ההודעה. . מולו ישירות

עדכון  על להכריז לא השר בכוונת, מתחייבים שאינם לאומיים שינויים מכיל עדיין שהתקן, כאמור הבחינה את יסיים
 הודעה שתפורסם בלי וזאת 13)(א) או (ב) לתיקון 5() 5(ה 8אלא אם כן מתקיים לגביהם האמור בפסקה   רשמיותם

 .כן לעשות הכוונה על נוספת

 הסכמתו על שהודיע כמי אותו נראה, לעיל כמפורט התקופה תום עד השר הממונה של עמדתו תתקבל ולא במידה
 .)5(ה8האכרזה, לפי כל הוראות סעיף  והתעשייה בדבר הכלכלה שר לכוונת

בדבר הבקשה לקבוע אנשי קשר מטעם כל משרד לעניין זה, כאשר תתקבל  על התקינהלהודעת הממונה בהמשך 
התייחסות לאכרזה, תתקבל התייחסות זו מכל גורם, תוך הנחה כי גורם זה העביר את אישור השר עצמו. אולם, בכל 
מקרה יש לנסות להקפיד להעביר את ההסכמה או את אי ההסכמה בנוסח המשקף את העובדה שמדובר בעמדת השר 
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  והתעשייה משרד הכלכלה -מינהל התקינה 
 6713833, תל אביב 86דרך מנחם בגין 

 03-7347641פקס: 03-7347412  03-7347501/03/80טל': 
 amendment13@economy.gov.ilמייל: 
 https://www.gov.il/he/Departments/Topics/standartizationאתר: 

ממונה בנוסח כגון: הריני לאשר כי עמדת שר ה.... הינה להסכים להליך האכרזה / להתנגד להסרת הרשמיות / להתנגד ה
 להכרזה על עדכון התקן.

לתשומת לבכם, במקרה שבו תיווצר מחלוקת בין עמדת השר הממונה לעמדת שר הכלכלה והתעשייה, תועבר הסוגיה 
יסכימו על אכרזת רשמיות / אי ביטול הרשמיות של הסעיף בתקן המכיל קרה שבו שני השרים מלהכרעת הממשלה וב

 שינוי לאומי שאינו מתחייב , תועבר הסוגיה לאישור שר האוצר וראש הממשלה. 

 5אתר משרד הכלכלה והתעשייההודעה זו פורסמה ב

 

 בכבוד רב,
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