
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•

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

:  שילוב תעשיינים בוועדות-השירות•

.  מקומות משוריינים לתעשייה-טכניות+ מרכזיות❖

.המלצה בלבד-מומחים❖

מינויים זמניים❖

?מה יוצא לתעשיין•

מעורבות אישית בהחלטות המשפיעות ישירות על המוצר ודרכי ייצורו❖

יצירת קשרים אישיים עם שחקנים מרכזיים  ❖



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  ❖

התאמת התקן למוצר-סגירת קו/מניעת הפסקת יצור❖



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 ❖

.  כלי שיווק-יתרון תחרותי ❖

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

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



נציגות בועדות תקינה בינלאומיות-שירות

:קידום עסקי ומקצועי: ?מה יוצא לתעשיין•

(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✓

.נסיעות בשנה2משרד הכלכלה והתעשייה -סבסוד השתתפות•

נציג ההתאחדות חבר בצוות ההיגוי-השירות•

.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

הסרת והכרזת רשמיות. 2

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

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

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



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•

.וכויבוא לשימוש עצמי /בתהליכי ייצור

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

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



סיוע שוטף מול מכון התקנים-שירות

חסכון בזמנים ועלויות: מה יוצא לתעשיין

הנחיות  , תקנים חדשים לביקורת ציבור-העברת מידע שוטף לתעשיין-שירות

שינוי נהלים ועוד, הממונה על התקינה

עמדה, היערכות, ידע: מה יוצא לתעשיין


