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סימוכין 2018-540-4-177090
מס' 4
לכבוד
)לוח תפוצה(
הנדון :יישום תיקון  13לחוק התקנים – הודעת הממונה בדבר כוונת שר הכלכלה והתעשייה על עדכון רשמיות של
התקנים הרשמיים  :ת"י  ,5731ת"י  ,5935ת"י  ,5113ת"י  ,1921ת"י  ,314ת"י  14988חלק ,1
ת"י  938חלק  ,2ת"י  ,1117ת"י  ,1160ת"י 730

בהתאם לתיקון סעיף ) 8ה (5לחוק התקנים )חוק התקנים )תיקון מס'  ,(13התשע"ח ,(2018-הריני מפרסם כי בכוונת שר
הכלכלה והתעשייה להכריז על עדכון התקנים הרשמיים שלהלן – ככל שהתקן המעודכן יכלול סעיפים הכוללים
שינויים לאומיים שאינם מתחייבים ,לא תוכרז רשמיות לגבי סעיפים אלו:

 .1במקום ת"י  - 5731דלק לרכב מנועי -אסטרים מתיליים של חומצות שומניות ) (FAMEלמנועי דיזל -דרישות
ושיטות בדיקה )ספטמבר  – (2013תקן רשמי
ות"י  - 5935דלק להסקה :אסטרים מתיליים של חומצות שומניות )) (FAMEביוסולר( – דרישות ושיטות בדיקה
)אוגוסט  – (2009תקן לא רשמי
יבוא ת"י  - 5731אסטרים מתיליים של חומצות שומניות ) (FAMEלשימוש במנועי דיזל ולצורכי הסקה -
דרישות ושיטות בדיקה )דצמבר (2015
כאשר התקן המוצע יהיה רשמי במלואו )גם לעניין דלק לרכב מנועי וגם לעניין דלק להסקה(.
התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה ) .(CENוועדת האימוץ בחנה את השינויים
הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה
על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.
 .2במקום ת"י  - 5113חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק ,הבאים במגע עם מזון ומשקאות
)מאי (2002
יבוא ת"י  - 5113חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות )יוני (2018
התקן המוצע מבוסס על דרישות תקנות האיחוד האירופי ) (EUועל דרישות המנהל הפדרלי למזון ולתרופות
) (FDAבארה"ב .וועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק
התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.
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 .3במקום ת"י  - 1921וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ )ספטמבר  ,(1999לרבות ג"ת מס' ) 1מאי
(2011
יבוא ת"י  - 1921וסתי לחץ לגפ"מ )אפריל (2018
התקן המוצע מאפשר בחירה בין שני מסלולי התאמה  :מסלול התאמה לתקן האירופי ) (ENומסלול התאמה
לתקן האמריקני ) .(ANSI/ULוועדת האימוץ בחנה את השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף
8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.
 .4במקום ת"י  - 314אריחי קרמיקה לחיפוי קירות ולריצוף )יוני  ,(2004לרבות ג"ת מס' ) 1אוקטובר (2005
יבוא ת"י  - 314אריחי קרמיקה -הגדרות ,מיון ,אופיינים וסימון )מרס (2018
כמו כן ,וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת התארגנות כלהלן :התקן המוצע ת"י ) 314מרס  (2018ייכנס
לתוקף  180ימים מיום פרסומו ברשומות.
התקן המוצע מאמץ את התקן של הארגון הבין-לאומי לתקינה ) .(ISOוועדת האימוץ בחנה את השינויים
הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה
על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.

 .5במקום ת"י  14988חלק  - 1כיסאות גבוהים לילדים :דרישות בטיחות )פברואר (2009
יבוא ת"י  14988חלק  - 1כיסאות גבוהים לילדים :דרישות בטיחות )דצמבר (2017
כמו כן ,וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת התארגנות כלהלן :התקן המוצע ת"י  14988חלק ) 1דצמבר
 (2017ייכנס לתוקף  180ימים מיום פרסומו ברשומות.
בנוסף ,וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן :מיום כניסתו לתוקף של ת"י  14988חלק ) 1דצמבר
 ,(2017כפי שיקבע ברשומות ובמשך  12חודשים יהיו בתוקף הן התקן החדשים והן התקן ת"י  14988חלק 1
)פברואר (2009
התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה ) .(CENוועדת האימוץ בחנה את השינויים
הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה
על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.
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 .6במקום ת"י  938חלק  - 2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים :זכוכית שקופה )מאי  ,(1995לרבות תיקון
מס' ) 1אפריל  ,(1999ג"ת מס' ) 2פברואר ) (2006התקן בעל רשמיות חלקית(
יבואו :ת"י  938חלק  - 2.1לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים :זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -
הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות )מאי (2018
ת"י  938חלק  - 2.2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים :זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -
זכוכית צפה )מאי (2018
ת"י  938חלק  - 2.3לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים :זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -
זכוכית משוכה )מאי (2018
ת"י  938חלק  - 2.4לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים :זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -
מידות אספקה ומידות סופיות )מאי (2018
כאשר הסעיפים הבאים בתקנים המוצעים יהיו סעיפים רשמיים:
ת"י  938חלק :2.1
 חלות התקן סעיף Normative References -2 סעיף Terms and definitions - 3 סעיף General Chemical Composition -5.1 סעיף General Characteristics -6.1 סעיף Characteristic Bending Strength – 6.2ת"י  938חלק :2.2
 חלות התקן סעיף Normative References -2 סעיף Terms and definitions - 3 סעיף Thickness - 4.1 סעיף Designation - 6ת"י  938חלק :2.3
 חלות התקן סעיף Normative References -2 סעיף Terms and definitions - 3 סעיף Thickness - 4.1 סעיף Designation - 6ת"י  938חלק :2.4
 חלות התקן סעיף Normative References -2 סעיף Terms and definitions - 3 סעיף Thickness - 4.1כמו כן ,וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן :מיום כניסתם לתוקף של התקנים המוצעים ,
כפי שיקבע ברשומות ובמשך  12חודשים יהיו בתוקף הן התקנים החדשים והן התקן ת"י  938חלק ) 2מאי
 ,(1995לרבות תיקון מס' ) 1אפריל  ,(1999ג"ת מס' ) 2פברואר .(2006
התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה ) .(CENוועדת האימוץ בחנה את השינויים
הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים והמליצה
על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.
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 .7במקום ת"י  - 1117אופניים :אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה -דרישות בטיחות ושיטות בדיקה )ינואר - (2011
תקן רשמי
ת"י  - 14766אופניים :אופני הרים -דרישות בטיחות ושיטות בדיקה )נובמבר  -(2010תקן לא רשמי
ת"י  - 14781אופניים :אופני מירוץ -דרישות בטיחות ושיטות בדיקה )נובמבר  -(2010תקן לא רשמי
יבואו :
ת"י  4210חלק  - 1אופניים :דרישות בטיחות לאופנים -מונחים והגדרות )ינואר (2017
ת"י  4210חלק  - 2אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה ,אופניים
לבגירים צעירים ,אופני הרים ואופני מירוץ )אפריל (2018
ת"י  4210חלק  - 3אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה מקובלות )ינואר (2017
ת"י  4210חלק  - 4אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה לבלימה )ינואר (2017
ת"י  4210חלק  - 5אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה להיגוי )ינואר (2017
ת"י  4210חלק  - 6אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג )ינואר (2017
ת"י  4210חלק  - 7אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים )ינואר (2017
ת"י  4210חלק  - 8אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע )ינואר
(2017
ת"י  4210חלק  - 9אופניים :דרישות בטיחות לאופניים -שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב )ינואר (2017

כאשר בתקן המוצע ת"י  4210חלקים  1-9תחול הרשמיות רק על אופניים לעיר ולשבילי רכיבה
ועל אופניים לבגירים צעירים .

התקנים המוצעים מאמצים את התקנים של הארגון הבין-לאומי לתקינה ) .(ISOוועדת האימוץ בחנה את
השינויים הלאומיים בתקנים הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים
מתחייבים והמליצה על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.
 .8במקום ת"י  - 1160חומץ )דצמבר ) (2000התקן בעל רשמיות חלקית(
יבוא :ת"י  - 1160חומץ -מוצר העשוי נוזלים ממקור חקלאי -הגדרות ,דרישות ,סימון )יוני (2018
כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
כמו כן ,וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן :מיום כניסתו לתוקף של התקן המוצע ,כפי שיקבע
ברשומות ובמשך  12חודשים יהיו בתוקף הן התקן החדש והן התקן ת"י ) 1160דצמבר .(2000
התקן המוצע מאמץ את התקן של הוועדה האירופית לתקינה ) .(CENוועדת האימוץ בחנה את השינויים
הלאומיים בתקנים הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים
והמליצה על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.

 .9במקום ת"י  - 730מוצרי עגבניות )מאי ) (1988התקן בעל רשמיות חלקית(
יבוא :ת"י  - 730מוצרי עגבניות משומרות )מאי (2018
כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
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כמו כן ,וועדת התקינה ממליצה לקבוע תקופת מעבר כלהלן :מיום כניסתו לתוקף של התקן המוצע ,כפי שיקבע
ברשומות ובמשך  12חודשים יהיו בתוקף הן התקן החדש והן התקן ת"י ) 730מאי .(1988
התקן המוצע מאמץ את התקן הבין-לאומי של ועדת ה .Codex Alimentarius-וועדת האימוץ בחנה את
השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל לפי הוראות סעיף 8א)א() (3בחוק התקנים ,הגדירה אותם כשינויים מתחייבים
והמליצה על הכרזתם כרשמיים.
פרטי השינויים הלאומיים בתקן המוצע והחלטות של וועדת האימוץ מפורטים בטבלה שבקישור המופיע בהמשך
המכתב.

לצפייה בפרטי השינויים הלאומיים בתקנים
1

לצפייה בתקן המוצע להחלפת התקן הקיים )רביזיה( הנדרש להתייחסותכם במכתב זה ,אנא לחצו כאן
• במידה ותרצו לצפות ולהשוות אל המהדורות הקיימות הישנות של התקנים המוחלפים ,אנא לחצו כאן
• הנכנסים בפעם הראשונה לאתר הציפייה בתקנים של מת"י נדרשים לקרוא הנחיות ולהוריד תוסף לצפייה כאן
2

3

4

כל אדם הנוגע בדבר ובכלל זה נציגים של גופי הצרכנים ,התעשיינים והיצרנים רשאים להגיש את עמדתם לעניין
הכוונה לא יאוחר מתום  30ימים מיום פרסום הודעה זאת .את העמדה 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.
כל שר הנוגע בדבר ,רשאי להעביר את עמדתו לעניין הכוונה לא יאוחר מתום  60ימים מיום פרסום הודעה זאת .את
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.
שר ממונה  -שהוא שר הממונה על ביצוע חוק שעל פיו מהות המצרך האמור בתקן או תהליך ייצורו מסורים לסמכותו
רשאי) ,תוך שפרט את האסמכתא להיותו השר הממונה( ,להודיע לממונה כי נדרשת לו תקופה נוספת לשם גיבוש
עמדתו ,ובהמשך לכך יעביר את עמדתו לממונה לא יאוחר מתום  120ימים מיום ההודעה זאת .את ההודעה יש להעביר
לכתובת המייל הייעודית  Amendment13@economy.gov.ilולוודא את קבלת ההודעה בטלפון03- ,03-7347412 ,:
03-7347501 ,7347498
השרים הממונים מתבקשים לציין במפורש את הסכמתם להחלפת התקן או שיניו באמצעות מילוי שדה בגיליון "פרטי
מעיר ההערות" אשר נמצא בקובץ אחד עם הטבלה.
לתשומת לב :כאשר מדובר בשינוי לאומי שאינו מתחייב ,שיש אי-התאמה בין הדרישות ,לרבות ערכים ,הקבועות בו
)להלן – דרישות( לבין הדרישות הקבועות בתקן הבין-לאומי )כמוגדר בטבלאות האקסל כסעיף "ואקום"( תערך
בחינת התאמתן של הדרישות לתקן הבינלאומי על ידי מכון התקנים וכי העברת הערות הציבור לעניין זה תתבצע
ישירות מולו .אם ישתנה התקן בעקבות הבדיקה ,לא יידרש פרסום נוסף של ההודעה .אם יתברר ,לאחר שהמכון
יסיים את הבחינה כאמור ,שהתקן עדיין מכיל שינויים לאומיים שאינם מתחייבים ,בכוונת השר לא להכריז על עדכון
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רשמיותם אלא אם כן מתקיים לגביהם האמור בפסקה ) 8ה)(5) (5א( או )ב( לתיקון  13וזאת בלי שתפורסם הודעה
נוספת על הכוונה לעשות כן.
במידה ולא תתקבל עמדתו של השר הממונה עד תום התקופה כמפורט לעיל ,נראה אותו כמי שהודיע על הסכמתו
לכוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר האכרזה ,לפי כל הוראות סעיף )8ה.(5
בהמשך להודעת הממונה על התקינה בדבר הבקשה לקבוע אנשי קשר מטעם כל משרד לעניין זה ,כאשר תתקבל
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
הממונה בנוסח כגון :הריני לאשר כי עמדת שר ה ....הינה להסכים להליך האכרזה  /להתנגד להסרת הרשמיות  /להתנגד
להכרזה על עדכון התקן.
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
שינוי לאומי שאינו מתחייב  ,תועבר הסוגיה לאישור שר האוצר וראש הממשלה .
הודעה זו פורסמה באתר משרד הכלכלה והתעשייה
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