
מסמכי יסוד ומוסדות מכון התקנים

חוק התקנים

תקנון המכון -אגף איכות והסמכה

תקן-תקנות תו

-אגף התקינה

כללי התקנים

ועדת תיאום•

ועדות תקינה מרכזיות•

ועדות טכניות•

ועדות מומחים•

תקן-מנהלת תו•

ועדת היתרים•

ועדות מקצועיות•

מועצת מכון התקנים•

הועד הפועל•

פ"לועהועדות משנה•



נציגות בועדות התקינה-שירות
מאות ועדות מומחים-ועדות טכניות172-ועדות מרכזיות 17•

(. קבלנים וכו, יבואנים, מהנדסים, צרכנים, תעשיינים,משרדי ממשלה)ועדות ציבוריות •

:  שילוב תעשיינים בועדות-השירות•

.  מקומות משוריינים לתעשייה-טכניות+מרכזיות❖

.המלצה בלבד-מומחים❖

?מה יוצא לתעשיין•

מעורבות אישית בהחלטות המשפיעות ישירות על המוצר ודרכי ייצורו❖

יצירת קשרים אישיים עם שחקנים מרכזיים  ❖

-דוגמאות•

עשרות מיליוני שקלים הכנסות בשנה-בלוקים מחרסית ( חסין אש)איגוד כללי ❖

חשש -לוחות תרמופלסטיים לציפוי גגות-(פוליגל ודנפל, פלרם)פורום פלסטיקה ❖

להוצאה מהשוק



או /סיוע בקידום תקנים חדשים ו-שירות

רוויזיה בתקן קיים
סיוע גם ללא ישיבה בוועדה

אישור הממונה על -עבודה בוועדות הטכניות והמומחים-אישור ועדה מרכזית : הליכים

(.תקן רשמי)התקינה 

תדרוך נציגי , שיבוץ בוועדות המומחים, ייצוג בוועדה המרכזית, הגשת מסמכים: שירות

.התעשייה ולובי

?מה יוצא לתעשיין

מילוי טפסים וייצוג-בירוקרטיה מול המכון-חסכון זמן וכוח אדם❖

קידום מוצר ושיווקו  ❖

(תקן מיושן טכנולוגית)קופסאות פח -חברות לגין-1' דוג

סורגים לחלונות למניעת נפילת ילדים-חברת אל סורג-2' דוג

התאמת התקן למוצר-סגירת קו/מניעת הפסקת יצור❖

מלט הר טוב להכניס לרשימת מלט מאושר-'דוג



מערכת תו תקן ומניעת ביטול היתר-שירות

(מ"נת)או תו ירוק ולצידם  משטר פיקוח (סימן המחוגה)תו איכות ? מהו תו התקן•

.וולונטרי,דרישת השוק,חובת תו תקן? מתי נדרש לו•

ערר למנהלת תו תקן-ועדת היתרים-וועדות מקצועיות : מערכת היררכית של ועדות•

ומניעת ביטול( עלות+מספר בדיקות)קביעת משטר פיקוח , הליך לקבלת ההיתר-שירות•

(מתחרים+פרסום שלילי)הפסקת פעילות או פגיעה קשה במכירות -משמעות ביטול•

?מה יוצא לתעשיין•

זירוז מתן היתר+סיוע בירוקראטי–חסכון זמן וכוח אדם ❖

מפוחים-'דוג. כלי שיווק-יתרון תחרותי ❖

מכירות והכנסות, קו יצור ופגיעה במוניטין/מניעת סגירת מפעל❖

(ירוק)פוליביד ,גמל שריד, רפאל, מזגנים-'דוג

.עשרות אלפי שקלים-כפילויות ,החזרים, צמצום בדיקות-הפחתת עלויות❖

סייטק, פניציה דרום, פלסטיק, פלדה, זכוכית-'דוג



נציגות בועדות תקינה בינלאומיות  -שירות

והתאמות לישראל בתקנים מאומצים
:קידום עסקי ומקצועי: ?מה יוצא לתעשיין-ועדות תקינה בינלאומיות•

(נערך מראש ולא בדיעבד)חסכון כספי -השפעה על תקינה שתאומץ ממילא בישראל וחשיפה ליידע✓

חדירה לשווקים השפעה על תקן במדינת יצוא -יצוא✓

אנשי מפתח מחברות מובילות-חילופי דעות וקשרים עסקיים, יצירת הזדמנויות✓

מידע שאין למתחרה–יתרון תחרותי ✓

.נסיעות בשנה2משרד הכלכלה והתעשייה -סבסוד השתתפות•

התאחדות התעשיינים-מכון התקנים-משרד הכלכלה והתעשייה: צוות היגוי-השירות•

.  90%-סבסוד השתתפות✓

טלדור כבלים/ נטפים-טפטפות מגופים מסננים-מפעלי השקיה/אריחים ודבקים-תרמוקיר: דוגמאות•

.מהנדסים וצרכנים, כלכלה, ועדה בהשתתפות אוצר-התאמות לישראל בתקנים מאומצים•



תקינה רשמית וטיפול בתלונות  -שירות
.יבוא בניגוד לתקן/איסור ייצור. הכרזת השר-תקינה רשמית

–שירות •

(.  איכות ומחיר)פגיעה בכושר התחרות -משמעות העבירה-הובלת תלונות מול הממונה1.

מעקב(+ההתאחדות בפרונט)הגשה 

הוצאת עבריינים שפוגעים בתחרות ההוגנת? מה יוצא לתעשיין

ארדן שנאים*הוגש כתב אישום -העברת כתובות יבואנים–מוצרי חשמל : *דוגמא

הסרת והכרזת רשמיות. 2

העלאת רף איכות מוצר והעוסקים בשוק או לחלופין הסרת מגבלות יצור? מה יוצא לתעשיין

:דוגמאות

(זרנוק בגלגלון כיבוי אש)טרפלקס-הכרזה✓

קטשופ מלח-הסרה✓

ויצרני מגופים( רעפים)קוניאל, אקרשטיין,(תחבושות)שיאון נתר -מניעת הסרות✓

.קידום האינטרס לשני הכיוונים-היקף הבדיקה בנמל-קבוצות יבוא. 3

שמירה על רף איכות או לחלופין הוזלה בעלויות פיקוח? מה יוצא לתעשיין

:דוגמאות

דרוםופניצייהארדן שנאים , דיוויסברל --מניעת הקלה✓

4תנובה יבוא בקבוקים לקבוצה ✓



יבוא -סיוע בקבלת פטור עמידה בתקן-שירות

.יבוא מוצר שחל עליו תקן רשמי נעצר בנמל ונדרש באישור מכון התקנים-הדרישה•

עלויות ועיכובים-הקושי•

יבוא לשימוש  / יבוא לשם יצוא: סעיפי פטור-ל משרד הכלכלה והתעשייה"נוהל מנכ•

.יבוא לשימוש עצמי וכו/בתהליכי ייצור

(.  שחרור מהיר)היכרות אישית + שליטה בסעיפי הנוהל-השירות•

.קיצור זמנים, (מניעת בדיקות/דמי השהייה בנמל)חסכון עלויות ? מה יוצא לתעשיין•

:  דוגמאות•

חלק למכונה-(כללי)שלם פתרונות אריזה ✓

ניסוי עצמי-(כימיה)אנליט ✓

שימוש עצמי-(טקסטיל)פלוקטקס ✓



סיוע שוטף מול מכון התקנים-שירות

-חסכון בזמנים ועלויות: מה יוצא לתעשיין

: דוגמאות

זירוז בדיקת מעבדה-(בדיקת מבחנות ליצור בקבוקים)גן שמואל ✓

ל"המכון שלח על חשבונו בדיקה לחו-(נדנדה לגני שעשועים)אקסודוס ✓

התקבל לאחר יום-המתנה לאישור-ש"מ25הקמת מתקן -לטניר ✓

ל"ח מחו"מתן היתר ללא דו-אישור חריג-שריונית חוסם✓

מניעת עיכוב עסקה-שחרור מידי של תעודה להצגה ללקוח-ביסקול✓

, תקנים חדשים לביקורת ציבור-העברת מידע שוטף לתעשיין-שירות
שינוי נהלים ועוד, הנחיות הממונה על התקינה

עמדה, היערכות, ידע:מה יוצא לתעשיין



רגולציה כללי

-הגבלים עסקיים•

התנהלות פנימית בישיבות מתחרים-תאגידים גדולים רב לאומיים-

.כגון מיזמים בין מתחרים-שאלות פרטניות-

-הגנת הצרכן•

חקיקה צרכנית -

הטעיה וכו, אחריות, סימון-שאלות ותשובות בנושא החובות-

תביעות הממונה על הגנת הצרכן-

.חקיקה כללית כגון חוק הנגישות•


