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 תשע"ח ' אלולח
 2018אוגוסט  19

 2018-540-4-177619סימוכין 
 13מס' 

 
 לכבוד

 (לוח תפוצה)
 

הודעת הממונה בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות של  –לחוק התקנים  13יישום תיקון הנדון: 
 , 411, ת"י 431, ת"י 423, ת"י 370, ת"י 441, ת"י 776, ת"י 357, ת"י 52ת"י :  התקנים הרשמיים

 524, ת"י 877, ת"י 718, ת"י 113, ת"י 112, ת"י 58ת"י 

 

), הריני מפרסם כי בכוונת 2018-), התשע"ח13קון מס' ) לחוק התקנים (חוק התקנים (תי5(ה 8בהתאם לתיקון סעיף 
ככל שהתקן המעודכן יכלול סעיפים  – הרשמיים שלהלן להכריז על עדכון התקניםשר הכלכלה והתעשייה 

 : הכוללים שינויים לאומיים שאינם מתחייבים, לא תוכרז רשמיות לגבי סעיפים אלו

 (התקן בעל רשמיות חלקית) )2002מיצי פירות ותרכיזיהם (מאי  – 52ת"י במקום  .1
(התקן בעל רשמיות  )1990(על התקן רשום אוקטובר  1993(דצמבר  מיץ עגבניות – 357ת"י 

 חלקית)
 ) (התקן בעל רשמיות חלקית)1989נקטר פירות (יולי  – 776ת"י 

 )2018מיצי פירות ונקטרי פירות (מרס  – 52ת"י יבוא 
 יהיו סעיפים רשמיים. ינויים לאומיים לא מתחייבים,כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לש

 6ייכנס לתוקף  52התקן המוצע ת"י כלהלן:  התארגנותתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 חודשים מיום פרסומו ברשומות.

וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 
 מתחייבים ולא מתחייבים.

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

), בכל הנוגע לשימורי פירות עם גלעינים בלבד 1998שימורי פרות (לפתנים) (ינואר  – 441ת"י במקום  .2
 (התקן בעל רשמיות חלקית)

 )2015(דצמבר  פירות גלעיניים שימורי פירות: שימורי – 2חלק  441ת"י יבוא 
 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים רשמיים.

 441ת"י התקן המוצע לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
(ינואר  441"י תהחדש והן התקן  ןהן התקיהיו בתוקף חודשים  24ובמשך  כפי שיקבע ברשומות ,2חלק 
 ) (בכל הנוגע לשימורי פירות עם גלעינים בלבד).1998

וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 
 מתחייבים ולא מתחייבים.

 יע בהמשך המכתב.המופ השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

) (התקן בעל רשמיות 2003מרגרינה וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן (מאי  – 370ת"י במקום  .3
 חלקית)

 )2018ממרחים שומניים וממרחים אחרים של תחליבי מים בשמן (אוגוסט  – 370ת"י יבוא 
 סעיפים רשמיים.כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו 
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) 2018(אוגוסט  370התקן המוצע ת"י כלהלן:  התארגנותתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 חודשים מיום פרסומו ברשומות. 12ייכנס לתוקף 

וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 
 מתחייבים ולא מתחייבים.

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 ) (התקן בעל רשמיות חלקית)1975רסק תפוחים (ספטמבר  – 423ת"י במקום  .4
 )2018שימורי רסק תפוחי עץ (מרס  – 423ת"י יבוא 

 סעיפים רשמיים.כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו 

) ייכנס 2018(מרס  423התקן המוצע ת"י כלהלן:  התארגנותתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 חודשים מיום פרסומו ברשומות. 6לתוקף 

וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 
 מתחייבים ולא מתחייבים.

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

), 2001מיונית ותחליבים אחרים של שמן במים המשמשים כממרחים או כרטבים (יוני  – 431ת"י במקום  .5
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )2011(מאי  1לרבות ג"ת מס' 

 )2017 מיונית (מיונז) , (נובמבר – 431ת"י יבוא 
 יהיו סעיפים רשמיים. כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים,

התקן המוצע ,כפי לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
), לרבות ג"ת 2001(יוני  431"י תהחדש והן התקן  ןיהיו בתוקף הן התקחודשים  12ובמשך  שיקבע ברשומות

 .1מס' 
וכולל שינויים  CULINARIA EUROPEמאמץ את הקובץ הכללים של הארגון האירופי התקן המוצע 

 לאומיים מתחייבים ולא מתחייבים.
 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1983(דצמבר מלח למזון: נתרן כלורי  – 411ת"י במקום  .6
 )2018מלח למזון (נתרן כלורי) ותערובת מלחים של נתרן כלורי ואשלגן כלורי (מרס  – 411ת"י יבוא 

 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים רשמיים.

וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 
 מתחייבים ולא מתחייבים.

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

), לרבות ג"ת 2002שימורי ירקות כבושים, או מוחמצים בחומץ או בחומצות מאכל (אפריל  – 58ת"י במקום  .7
 התקן בעל רשמיות חלקית)הנוגע לזיתים בלבד (), בכל 2011(מאי  1מס' 

 )2017(ספטמבר  ירקות כבושים או מוחמצים: זיתים למאכל – 1חלק  58ת"י יבוא 
 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים רשמיים.

 58ת"י  התקן המוצעלתוקף של  וכניסתכלהלן: מיום  מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
החדש והן התקן  ןיהיו בתוקף הן התקחודשים  24ובמשך  ,כפי שיקבע ברשומות )2017(ספטמבר  1חלק 

 בכל הנוגע לזיתים. 1), לרבות ג"ת מס' 2002(אפריל  58"י ת
אומיים וכולל שינויים ל Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-התקן הביןמאמץ את התקן המוצע 

 מתחייבים ולא מתחייבים.
 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

mailto:amendment13@economy.gov.il
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/standartization


 

 והתעשייה משרד הכלכלה -מינהל התקינה 
 6713833תל אביב  ,86דרך מנחם בגין 

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

 

 

 (ספטמבר  1), לרבות ג"ת מס' 1975ידי טיפול בחום (מרס -פלחי אשכוליות משומרים על – 112ת"י במקום  .8
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1979

(ספטמבר  1), לרבות ג"ת מס' 1975ידי טיפול בחום (מרס -משומרים עלפלחי תפוזים  – 113ת"י 
 (התקן בעל רשמיות חלקית) )1979
) 1975ידי טיפול בחום (מרס -פלחי פרי הדר מעורבים (תפוזים ואשכוליות) משומרים על – 718ת"י 

 (התקן בעל רשמיות חלקית)
 )2015(דצמבר שימורי פירות: שימורי פירות הדר  – 1חלק  441ת"י יבוא 

 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים רשמיים.

 441ת"י  התקן המוצעלתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
 החדש והן התקנים ןהתקיהיו בתוקף הן חודשים  24ובמשך  ,כפי שיקבע ברשומות )2015(דצמבר  1חלק 

 .718, ת"י 113, ת"י 112"י ת
וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 

 .מתחייבים ולא מתחייבים.
 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

שאינם כלולים בחלקי ), בכל הנוגע לשימורי פירות 1998שימורי פרות (לפתנים) (ינואר  – 441ת"י במקום  .9
 (התקן בעל רשמיות חלקית) סדרת התקנים הישראליים האחרים

יולי (מסוימים (לרבות שימורי מנגו ושימורי אגסים)  שימורי פירות: שימורי פירות – 4חלק  441ת"י יבוא 
2016( 

 יהיו סעיפים רשמיים. המוצעכאשר כל הסעיפים בתקן 

 441ת"י התקן המוצע לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
(ינואר  441"י תהחדש והן התקן  ןיהיו בתוקף הן התקחודשים  12ובמשך  כפי שיקבע ברשומות ,4 חלק

 ).סדרת התקנים הישראליים האחרים שאינם כלולים בחלקי ) (בכל הנוגע לשימורי פירות1998
וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 

 בלבד.מתחייבים 
 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

מעורבים לרבות ), בכל הנוגע לשימורי פירות 1998שימורי פרות (לפתנים) (ינואר  – 441ת"י במקום  .10
 (התקן בעל רשמיות חלקית)קוקטייל פירות 

 )2018(אפריל  מעורביםשימורי פירות: שימורי פירות  – 6חלק  441ת"י יבוא 
 שמיים.כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים ר 

 441ת"י התקן המוצע לתוקף של  וכלהלן: מיום כניסת מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
(ינואר  441"י תהחדש והן התקן  ןיהיו בתוקף הן התקחודשים  24ובמשך  כפי שיקבע ברשומות ,6חלק 
 ).מעורבים לרבות קוקטייל פירות ) (בכל הנוגע לשימורי פירות1998

וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 
 ולא מתחייבים.מתחייבים 

 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

(התקן בעל  )2015(נובמבר  1), לרבות ג"ת מס' 1995פירות וירקות מוקפאים: כללי (יולי  – 877ת"י במקום  .11
 רשמיות חלקית)

 )2018ירקות ופירות מוקפאים: כללי (מאי  – 1חלק  877 ת"ייבוא 
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 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים רשמיים. 

 
) 2018(מאי  1חלק  877התקן המוצע ת"י כלהלן:  התארגנותתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 

 חודשים מיום פרסומו ברשומות. 12ייכנס לתוקף 
וכולל שינויים לאומיים  Codex Alimentarius-לאומי של ועדת ה-מאמץ את התקן הביןהתקן המוצע 

 ולא מתחייבים.מתחייבים 
 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 (התקן בעל רשמיות חלקית)) 1983(דצמבר  1, לרבות ג"ת מס' )1979קטשופ (פברואר  – 524ת"י במקום  .12
 )2018קטשופ (פברואר  – 524 ת"ייבוא 

 כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע, פרט לשינויים לאומיים לא מתחייבים, יהיו סעיפים רשמיים. 

 524ת"י התקן המוצע לתוקף של  ומיום כניסתכלהלן:  מעברתקופת כמו כן, וועדת התקינה ממליצה לקבוע 
), 1979(פברואר  524"י תהחדש והן התקן  ןיהיו בתוקף הן התקחודשים  24כפי שיקבע ברשומות ובמשך 

 .1לרבות ג"ת מס' 
וכולל שינויים לאומיים ) CFRמאמץ את התקנה האמריקנית שבקובץ התקנות הפדרליות (התקן המוצע 

 ולא מתחייבים.מתחייבים 
 המופיע בהמשך המכתב. השינויים הלאומיים בתקן המוצע מפורטים בטבלה שבקישורפירטי 

 

1 
  2  כאן  להתייחסותכם במכתב זה, אנא לחצו הנדרשלצפייה בתקן המוצע להחלפת התקן הקיים (רביזיה) 

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

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

את העמדה ניתן להעביר באמצעות מילוי הערות לצד  ימים מיום פרסום הודעה זאת. 30הכוונה לא יאוחר מתום 
טבלת 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. 

הממונה על ביצוע חוק שעל פיו מהות המצרך האמור בתקן או תהליך ייצורו מסורים לסמכותו שהוא שר  – ממונה שר
 גיבוש לשם נוספת תקופה לו נדרשת רשאי, (תוך שפרט את האסמכתא להיותו השר הממונה), להודיע לממונה כי
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 והתעשייה משרד הכלכלה -מינהל התקינה 
 6713833תל אביב  ,86דרך מנחם בגין 

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

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

7347412, 03-7347498 ,03-7347501 

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

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

 זה לעניין הציבור הערות העברת וכי התקנים מכון ידי על הבינלאומי לתקן הדרישות של התאמתן בחינת תערך
 לאחר, יתברר אםאם ישתנה התקן בעקבות הבדיקה, לא יידרש פרסום נוסף של ההודעה. . מולו ישירות תתבצע
 לא השר בכוונת, מתחייבים שאינם לאומיים שינויים מכיל עדיין שהתקן ,כאמור הבחינה את יסיים שהמכון
 וזאת 13)(א) או (ב) לתיקון 5() 5(ה 8 אלא אם כן מתקיים לגביהם האמור בפסקה רשמיותםעדכון  על להכריז

 .כן לעשות הכוונה על נוספת הודעה שתפורסם בלי

 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

בהמשך להודעת הממונה על התקינה בדבר הבקשה לקבוע אנשי קשר מטעם כל משרד לעניין זה, כאשר תתקבל 
גורם זה העביר את אישור השר עצמו. אולם, בכל  התייחסות לאכרזה, תתקבל התייחסות זו מכל גורם, תוך הנחה כי

מקרה יש לנסות להקפיד להעביר את ההסכמה או את אי ההסכמה בנוסח המשקף את העובדה שמדובר בעמדת 
השר הממונה בנוסח כגון: הריני לאשר כי עמדת שר ה.... הינה להסכים להליך האכרזה / להתנגד להסרת הרשמיות / 

 התקן. להתנגד להכרזה על עדכון

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

 .  וראש הממשלהשינוי לאומי שאינו מתחייב , תועבר הסוגיה לאישור שר האוצר 

 5אתר משרד הכלכלה והתעשייההודעה זו פורסמה ב

 

 

 בכבוד רב,
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