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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התקנים )תיקון מס' 13(, התשע"ח-2018

בחוקהתקנים,התשי"ג-11953)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף8,במקוםסעיףקטן)ה5(1עתיקוןסעיף8
יבוא:

חוקהתקנים,התשי"ג-1953)תהתן-החוקאו  כללי
חוקהתקנים(,קובעבסעיף8מנגנוןתהכרזהעת 
תקןשעיבדוקבעמכוןהתקניםהישראתי)תהתן-מכון
כמו רשמיות(ע )אכרזת רשמי כתקן המכון(, או התקנים
כןקובעהסעיףהוראותתענייןפרסוםעתאודותשינויו,

החתפתואוביטותושתתקןשהוכרזכתקןרשמיע

ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(נכנסתתוקף
חוקהתכניתהכתכתית)תיקוניחקיקהתיישוםהמדיניות
הכתכתיתתשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016)ס"ח
התשע"ז,עמ'162(עסעיף44תחוקהאמורכתתתיקוןתחוק
התקנים,אשרעיגןבחוקאתהחתטתהממשתהמס'1857
מיוםח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(בדברשינוימבני

בענףהתקינה)תהתן-תיקוןמס'12(ע

במסגרתתיקוןמס'12,תוקןביןהשארסעיף8תחוק
ונוספותוסעיפיםקטנים)ה1(עד)ה5(אשרקובעיםהוראות
תקן עת המתבסס רשמי תקן שת רשמיות עדכון תעניין
תקן - )תהתן תחוק 7)ב()1( בסעיף כהגדרתו בין־תאומי
בין־תאומי(,וכןהוראתמעברתענייןבחינתםוהתאמתם
שתתקניםרשמייםשהאכרזהתגביהםפורסמהברשומות
תפנייוםח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(,תתקינהבין־

תאומיתע

הרשמית התקינה עת שתפיו תעיקרון בהתאם 
הבין־תאומית, תתקינה תואמת תהיות ישראת במדינת
תמעטבמקריםחריגיםביותר,נקבעבסעיף8)ה3(תחוקכי
שרהכתכתהוהתעשייה)תהתן-השר(תאיכריזעתתקן
המתבססעתתקןבין־תאומיכתקןרשמי,אםהואכותת
שינוימהתקןהבין־תאומיעזאת,אתאאםכןמדוברבשינוי
כאמוראשרמנויבתוספתהראשונהתחוקאושהממונה
עתהתקינה)תהתן-הממונה(הורהעתיותפיסעיף8)ה4(
תחוק)תהתן-שינויתאומימתחייב(,אושניתנהתאכרזה
עתרשמיותהשינוי)אםהואשינויתאומישאינומתחייב(

הסכמתשרהאוצרוראשהממשתהע

ערבכניסתושתתיקוןמס'12תתוקףנמצאוכ־300
תקניםבתהתיךשתבחינהתענייןהתאמתםתתקינהבין־

תאומיתתפיהוראותסעיף8)ה5(תחוק,מהםכ־150תקנים
היובשתביהתייעצותשונים,ומתוכםכ־80תקניםנמצאו
בהמתנהשתיותרמ־90ימיםתהתייחסותהשריםהממונים,
כתומרמעברתתקופההקבועהתהעברתהתייחסותהשרים

כאמורבסעיף8)ה1()2(תחוקע

כת הוחזרו תתוקף, האמור התיקון שת כניסתו עם
היהכאמורבעיצומו, בהם התקניםהנזכרים,שהטיפות

תתחיתתהתיכיהבדיקהכפישנקבעובחוקבמסגרתאותו
תיקוןעואותםסיוםהבדיקהשתאותםתקניםמתעכבעזאת,
ביןהשאר,בשתההמתנההממושכתתדיוןבתקןבוועדת
נובעת אשר תחוק, 8א)א()2( בסעיף כהגדרתה האימוץ,
במידהרבהמהעומסהרבהמוטתעתהוועדהעקבהחזרת
כתהתקניםכאמורתבדיקתה,נוסףעתעבודתההשוטפת;
וכןבשתהעיכובבקבתתהתייחסותהשריםהממונים,אשר
תפיסעיף8)ה1(תחוקאי־העברתהתייחסותםבמועדכמוה

כהבעתהתנגדותתעדכוןרשמיותהתקןע

בחינת בתהתיך תעית המתואר הרב העיכוב בשת
התקניםתענייןהתאמתםתתקינהבין־תאומיתתפיתיקון
ויעית מהיר התיך בחוק תעגן חיוני צורך קיים ,12 מס'
יותרשיאפשרתהשתיםאתהמשימהעתאורהאמורמוצע,
מהירה בדיקה שיאפשר מנגנון תקבוע זו, חוק בהצעת
ויעיתהשתכתאותםתקניםרשמייםהנזכריםתעית,תעניין

התאמתםתתקינההבין־תאומיתע

התקינה עת שתפיו תעית הנזכר תעיקרון בהתאם
הבין– תתקינה תואמת תהיות ישראת במדינת הרשמית

ככת כי מוצע ביותר, חריגים במקרים תמעט תאומית,
שמסקירתהתקינההרשמיתהקיימתבישראתיעתהכיקיים
שוניבינהתביןהתקינההבין–תאומית,הרישהשונייוסר
בדרךשתהסרתרשמיותשתהשינוימהתקןאובהתאמת
דרישותהתקןהישראתיתאתההקיימותבתקןהבין־תאומי,

הכותכמפורטתהתןע

מאחרשכאמורחתקגדותמהתקניםשנדרשתבחינת
התאמתםתתקינההבין־תאומיתנמצאבשתביםשוניםשת
בדיקהחוזרתתפיסעיף8)ה5(תחוקכנוסחוערבהתיקון
המוצע,מוצעתקבועשהמנגנוןהמוצעבהצעתחוקזויחות
עתאותםתקניםבהתאםתשתבבבדיקהשבוהםנמצאיםע

התיקוןהמוצעישבוכדיתתרוםתהפחתתהרגותציה
והסרתחסמיהיבואבמדינתישראת,זאתהןתשםהפחתת
יוקרהמחיהוהןתשםסיועתעוסקיםבתחוםעבנוסף,בכך
שהואמאפשרתזרזאכרזהעתעדכונםשתתקניםרשמיים,
תורםהתיקוןהמוצעגםתשמירהעתהבטיחותועתבריאות

הציבורע

תסעיףקטן)ה5(המוצע סעיף 1

לפסקאות )1( ו–)2( המוצעות - כללי

כאמור,מוצעתעגןבסעיף8)ה5(תחוקכנוסחוהמוצע
קיימים, רשמיים תקנים שת התאמתם תבחינת התיך
כהגדרתםהמוצעת,תתקניםהבין־תאומיים,שיסתייםעד

יוםי"אבאבהתשע"ט)12באוגוסט2019(ע

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ז,עמ'162ע 1
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בסעיףקטןזה-")ה5( )1(

"המועדהקובע"-ח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(;

"תיקוןמס'13"-חוקהתקנים)תיקוןמס'13(,התשע"ח-2018;

"תקןמקורי"-תקןשאינומהווהאימוץשתתקןבין־תאומיע

עתאףהאמורבסעיפיםקטנים)ה1(עד)ה3(ובסעיף8א,תקניםרשמיים )2(
המועד תפני ברשומות פורסמה תגביהם שהאכרזה מקוריים, תקנים שאינם
הקובע)בסעיףקטןזה-תקניםרשמייםקיימים(ייבחנובענייןהתאמתםתתקנים

בין־תאומייםתפיהוראותסעיףקטןזה,בתוךזמןסבירמיוםתחיתתושתתיקון
ובהתאם ,)2019 באוגוסט 12( התשע"ט באב י"א יאוחרמיום תא אך 13 מס'

תהוראותאתה:

המכוןיערוךויגישתממונה,בתוך90ימיםמיוםתחיתתושתתיקון )א(
הסעיפים סוגי קיים,את רשמי תקן הכותתת,תגביכת רשימה ,13 מס'

שבתקן,כמפורטתהתן)בסעיףקטןזה-הרשימה(:

סעיפיםהכותתיםשינוייםתאומייםמתחייבים; )1(

סעיפיםהכותתיםשינוייםתאומייםשאינםשינוייםתאומיים )2(
מתחייבים)בסעיףקטןזה-שינוייםתאומייםשאינםמתחייבים(,
תוךציוןאתהמביניהםשישאי־התאמהביןהערכיםאוהדרישות
בתקן הקבועים הדרישות או הערכים תבין בהם הקבועים

הבין־תאומי;

תצדכתסעיףברשימההכותתשינויכאמורבפסקתמשנה)א()1( )ב(
או)2(יצויןהנימוקהמקצועיתהכתתתהשינויבתקן,ותענייןסעיףהכותת
כשינוי השינוי הטעםתסיווג )א()1(-גם משנה בפסקת כאמור שינוי

תאומימתחייב;

השתנההתקןאוהוחתףבידיהמכוןתאחראכרזתוהאחרונהכתקן )ג(
רשמי,תכתותהרשימהאתסעיפיהתקןהמעודכן;

בסעיףקטןזה-")ה5( )1(

"המועדהקובע"-ח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(;

"תיקוןמס'13"-חוקהתקנים)תיקוןמס'13(,התשע"ח-2018;

"תקןמקורי"-תקןשאינומהווהאימוץשתתקןבין־תאומיע

עתאףהאמורבסעיפיםקטנים)ה1(עד)ה3(ובסעיף8א,תקניםרשמיים )2(
המועד תפני ברשומות פורסמה תגביהם שהאכרזה מקוריים, תקנים שאינם
הקובע)בסעיףקטןזה-תקניםרשמייםקיימים(ייבחנובענייןהתאמתםתתקנים

בין־תאומייםתפיהוראותסעיףקטןזה,בתוךזמןסבירמיוםתחיתתושתתיקון
ובהתאם ,)2019 באוגוסט 12( התשע"ט באב י"א יאוחרמיום תא אך 13 מס'

תהוראותאתה:

המכוןיערוךויגישתממונה,בתוך90ימיםמיוםתחיתתושתתיקון )א(
הסעיפים סוגי קיים,את רשמי תקן הכותתת,תגביכת רשימה ,13 מס'

שבתקן,כמפורטתהתן)בסעיףקטןזה-הרשימה(:

סעיפיםהכותתיםשינוייםתאומייםמתחייבים; )1(

סעיפיםהכותתיםשינוייםתאומייםשאינםשינוייםתאומיים )2(
מתחייבים)בסעיףקטןזה-שינוייםתאומייםשאינםמתחייבים(,
תוךציוןאתהמביניהםשישאי־התאמהביןהערכיםאוהדרישות
בתקן הקבועים הדרישות או הערכים תבין בהם הקבועים

הבין־תאומי;

תצדכתסעיףברשימההכותתשינויכאמורבפסקתמשנה)א()1( )ב(
או)2(יצויןהנימוקהמקצועיתהכתתתהשינויבתקן,ותענייןסעיףהכותת
כשינוי השינוי הטעםתסיווג גם )א()1(- משנה בפסקת כאמור שינוי

תאומימתחייב;

השתנההתקןאוהוחתףבידיהמכוןתאחראכרזתוהאחרונהכתקן )ג(
רשמי,תכתותהרשימהאתסעיפיהתקןהמעודכן;

המנגנוןהמוצעבתיקוןזהיחותרקעתתקניםרשמיים
מהווים שאינם תקנים כתומר, מקוריים, תקנים שאינם
פורסמה ושהאכרזהתגביהם אימוץשתתקןבין־תאומי,
ברשומותתפנייוםח'באבהתשע"ו)12באוגוסט2016(,הוא

"המועדהקובע")תהתן-תקניםרשמייםקיימים(ע

לפסקה )2()א(

מוצעכימכוןהתקניםיערוךויעבירתממונה,בתוך
90ימיםממועדכניסתותתוקףשתהתיקוןהמוצעבהצעת
חוקזו,רשימההכותתתמיפוישתכתתהשינוייםהתאומיים
הנכתתיםבתקניםרשמייםקיימים,תוךהבחנהביןשינויים
תביןשינויים מתחייבים כאמורשהםשינוייםתאומיים
כאמורשאינםשינוייםתאומייםמתחייבים)תהתן-שינויים
תאומייםשאינםמתחייבים(,ותגביהשינוייםהתאומיים
שאינםמתחייבים-תוךציוןאתהמהםהכותתיםערכיםאו
דרישותשתשםהתאמתםתתקןהבין־תאומינדרשתשנות

אתהערכיםהקבועיםבהם)תהתן-הרשימה(ע

לפסקה )2()ב(

מוצעכיברשימהשיעבירתממונהכאמורבפסקה)2()א(,
יפרטהמכוןמהםהנימוקיםהמקצועייםתהכתתתכתשינוי
בתקןעכמוכןמוצעכיאםהחתיטהמכוןכימדוברבשינוי
תאומימתחייב,עתיותהוסיףתנימוקכאמוראתהסיבהתסיווג
השינויכשינוימתחייב,כתומר,אםמתקיימתתגביואחת
החתופותשבתוספתהראשונהתחוקאושמדוברבהקתהעת
עוסקיםביחסתדרישותהתקןהבין־תאומיאוביחסתדרישות

התקןהישראתיהקיים,כאמורבסעיף8)ה4(תחוקע

לפסקה )2()ג(

רבה, בדינמיות מתאפיין התקינה שתחום מאחר
תקנים שת ובעדכונם בבדיקתם העת כת עוסק והמכון
שקבע,מוצעכיאםהוכרזתקןרשמיקיים,ותאחראכרזתו
שינההמכוןאתהתקןאוהחתיפו)כותואוחתקיםממנו(
בתישהוכרזעתיותאחרשינויואוהחתפתוכתקןרשמי,
תתייחסהרשימהשתוגשתממונהתתקןהמעודכןשהוגש

תממונהתצורךפרסוםהאכרזהעתעדכונוע
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המכוןיערוך,בהקדםהאפשריתאחרהגשתהרשימהכאמור)ד( )1(
בפסקתמשנה)א(רישה,בהתאםתכתתיםשנקבעותפיסעיף7תחוק,
בדיקהשתהסעיפיםהכותתיםשינוייםתאומייםשאינםמתחייבים
שישחוסרהתאמהביןהערכיםאוהדרישותהקבועיםבהםתבין
הערכיםאוהדרישותהקבועיםבתקןהבין־תאומי,ויודיעתממונה
עתתוצאותהבדיקהתאיאוחרמתום270ימיםמיוםתחיתתושת

תיקוןמס'13;

תבקשת הממונה, רשאי ,)1( משנה בפסקת האמור אף עת )2(
המכון,תדחותאתהמועדתהודעהעתתוצאותהבדיקהכאמור
באותהפסקתמשנהב־30ימיםנוספים,אםראהכיהדברנדרש

תשםהשתמתהבדיקהתגביתקניםמסוימיםע

כתתתקןרשמיקייםשינויתאומישאינומתחייב-)3( )א(

יכריזהשרעתביטותהרשמיותשתכתשינויכאמור)בפסקה )1(
זו-ביטותרשמיות(,אתאאםכןמתקייםתגביוהאמורבפסקה)4()א(

או)ב(;

)1(,אם רשאיהשר,נוסףעתסמכותוכאמורבפסקתמשנה )2(
השתנההתקןאוהוחתףבידיהמכוןתאחראכרזתוהאחרונהכתקן
רשמי כתקן המעודכן, בתקן הנכתת שינוי כת עת תהכריז רשמי,

)בסעיףקטןזה-עדכוןרשמיות(;

אכרזהעתביטותרשמיותאועתעדכוןרשמיותתפיפסקתמשנה)א()1( )ב(
או)2(תהיהבהתאםתהוראותשתהתן:

לפסקה )2()ד(

הגשתהרשימהכאמורתממונה,יחת מוצעכיעם
מכוןהתקניםבבדיקהשתכתהסעיפיםבתקניםרשמיים
מתחייבים, שאינם תאומיים שינויים הכותתים קיימים
שת שינוי נדרש הבין־תאומי תתקן התאמתם שתשם
ערכיםאודרישותהקבועיםבהםעהתיךהבדיקהכאמור
יסתייםעתפיהמוצעתאיאוחרמתום270ימיםממועד
כניסתותתוקףשתהחוקהמוצע)תהתן-יוםהתחיתה(,
עםאפשרותתהארכתהתקופההאמורהב־30ימיםנוספיםע

במקבית יתקיים האמור הבדיקה תהתיך כי יוסבר
הרשמיים התקנים שת כאמור הנדרש המיפוי תעריכת
הקיימיםעבמסגרתהבדיקה,יבחנוועדותהתקינההפועתות
במכון)מכוחסעיפים6ו־7תחוק(אתהתאמתםשתערכים
תערכים קיים רשמי תקן בסעיפי הנכתתים דרישות או
הנדרש וככת הבין־תאומי בתקן הקבועים הדרישות או
יתקנואתאותםערכיםאודרישותבהתאםתתקןהבין־

או בחוק שנקבעו התקינה תכתתי הכותבהתאם תאומי,
מכוחועתאחרהבחינה,ככתשהחתיטהועדתהתקינהתבצע
התאמהתתקןהבין–תאומי,היאתעביראתהתקןהמתוקן
תממונה,תצורךהמשךהתיךאכרזתוכתקןרשמיעעתפי
270ימים המוצעיועברהתקןתממונהתאיאוחרמתום
מיוםהתחיתה,ואםהוארכההתקופההאמורה-תאיאוחר
מתום300ימיםמיוםהתחיתהעאםהחתיטהועדתהתקינה
תהשאיראתהשינויהתאומיעתכנו,היאתודיעעתכך

תממונהבמהתךהתקופההאמורהע

לפסקה )3( המוצעת

לפסקת משנה )א(

תאומיים שינויים שככתת, קובעת זו משנה פסקת
שאינםמתחייביםתאייכתתובתקניםרשמיים,אתאאםכן
מתקיימיםתגביהםתנאיםמסוימיםכמפורטתהתןעבהתאם
תכך,מוצעכיהשריכריזעתביטותהרשמיותשתכתשינוי
תאומישאינומתחייב,ותענייןתקןשהשתנהאוהוחתף
בידיהמכוןתאחראכרזתותראשונהכתקןרשמי-השרתא
יכריזעתשינויתאומישאינומתחייבהכתותבתקןשעודכן
תאפשר מוצע כן כמו רשמיע כתקן המכון, בידי כאמור
תשרתהכריז,תענייןתקןשעודכןכאמורבידיהמכון,עת
רשמיותשתשינוייםאחריםהנכתתיםבאותותקן,ביןאם
הםנכתתיםבסעיףהכותתגםשינויתאומישאינומתחייב

ביןאםתאוע

לפסקת משנה )ב(

)6(מוצעותהוראותתעניין )1(עד בפסקאותמשנה
הדרךשבהתתבצעאכרזהעתביטותרשמיותאועדכון

רשמיותכאמורבפסקתמשנה)א(ע

עתפיהמוצע,תאחרקבתתהרשימהממכוןהתקנים
מיום ימים 180 מתום יאוחר ותא ,)2( בפסקה כאמור
הכוונה עת תציבור הודעה הממונה יפרסם התחיתה,
תהכריזעתביטותהרשמיותאועדכוןהרשמיות,תפיהעניין
משפורסמה כי )תהתן-הודעתהממונה(עכמוכןמוצע
זו,תאיידרשעודפרסוםשתהודעהעתהכוונה הודעה
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הממונהיפרסם,תאחרקבתתהרשימהכאמורבפסקה)2()א(, )1(
ותאיאוחרמתום180ימיםמיוםתחיתתושתתיקוןמס'13,הודעה
תפי רשמיות עדכון עת או רשמיות ביטות עת תהכריז כוונה עת
פסקהזו)בסעיףקטןזה-הודעתהממונה(;הודיעהמכוןתממונה
)2()ד(,תאחרפרסוםהודעת עתהשתמתהבדיקהכאמורבפסקה
הממונה,תאיידרשפרסוםנוסףשתההודעה,גםאםהשתנההתקן

בעקבותהבדיקה;

שינויים הכותתים סעיפים תגבי הממונה, יציין בהודעתו )2(
תאומייםשאינםמתחייבים-

כיבחינתהתאמתםשתהערכיםאוהדרישותשבסעיפים )א(
אתהתערכיםוהדרישותהקבועיםבתקןהבין־תאומיתתבצע
זה בנושא תמכון הציבור הערות העברת המכון,וכי בידי

תיעשהבהתאםתכתתיםשנקבעותפיסעיף7;

כיאםיתברר,תאחרהבחינהכאמורבפסקתמשנה)א(, )ב(
שינויים שינוייםשהם הכותתים סעיפים קיימים כיעדיין
תאומייםשאינםמתחייבים,יכריזהשרעתביטותרשמיותםאו
שתאיכריזעתעדכוןרשמיותם,אתאאםכןמתקייםתגביהם
הודעה שתפורסם בתי וזאת )ב(, או )4()א( בפסקה האמור

נוספתעתהכוונהתעשותכן;

המשרד שת האינטרנט באתר תפורסם הממונה הודעת )3(
והממונהישתחהודעהעתפרסומהתשריהממשתהובכתתםתשר
והצרכנים; התעשיינים היבואנים, היצרנים, תנציגי וכן הממונה
הממונהיורה,בנוהת,עתהדרךתהבטחתקבתתההודעהבידיהשר

הממונה;

היבואנים, היצרנים, נציגי זה ובכתת בדבר, הנוגע כתאדם )4(
בדבר עמדתו את תממונה תהגיש רשאי והצרכנים, התעשיינים
הודעתהממונה,תאיאוחרמתום30ימיםמיוםפרסומהכאמור

בפסקתמשנה)1(;

הממונהיפרסם,תאחרקבתתהרשימהכאמורבפסקה)2()א(, )1(
ותאיאוחרמתום180ימיםמיוםתחיתתושתתיקוןמס'13,הודעה
תפי רשמיות עדכון עת או רשמיות ביטות עת תהכריז כוונה עת
פסקהזו)בסעיףקטןזה-הודעתהממונה(;הודיעהמכוןתממונה
)2()ד(,תאחרפרסוםהודעת עתהשתמתהבדיקהכאמורבפסקה
הממונה,תאיידרשפרסוםנוסףשתההודעה,גםאםהשתנההתקן

בעקבותהבדיקה;

שינויים הכותתים סעיפים תגבי הממונה, יציין בהודעתו )2(
תאומייםשאינםמתחייבים-

כיבחינתהתאמתםשתהערכיםאוהדרישותשבסעיפים )א(
אתהתערכיםוהדרישותהקבועיםבתקןהבין־תאומיתתבצע
זה בנושא תמכון הציבור הערות העברת המכון,וכי בידי

תיעשהבהתאםתכתתיםשנקבעותפיסעיף7;

כיאםיתברר,תאחרהבחינהכאמורבפסקתמשנה)א(, )ב(
שינויים שהם שינויים הכותתים סעיפים קיימים כיעדיין
תאומייםשאינםמתחייבים,יכריזהשרעתביטותרשמיותםאו
שתאיכריזעתעדכוןרשמיותם,אתאאםכןמתקייםתגביהם
הודעה שתפורסם בתי וזאת )ב(, או )4()א( בפסקה האמור

נוספתעתהכוונהתעשותכן;

המשרד שת האינטרנט באתר תפורסם הממונה הודעת )3(
והממונהישתחהודעהעתפרסומהתשריהממשתהובכתתםתשר
והצרכנים; התעשיינים היבואנים, היצרנים, תנציגי וכן הממונה
הממונהיורה,בנוהת,עתהדרךתהבטחתקבתתההודעהבידיהשר

הממונה;

היבואנים, היצרנים, נציגי זה ובכתת בדבר, הנוגע כתאדם )4(
בדבר עמדתו את תממונה תהגיש רשאי והצרכנים, התעשיינים
הודעתהממונה,תאיאוחרמתום30ימיםמיוםפרסומהכאמור

בפסקתמשנה)1(;

תהכריז,וזאתגםאםחתותאחריו,בעקבותהבדיקהשערך
המכון,שינוייםבתקן,ובהתאם-שינוייםבאכרזהע

הודעת תוכן תעניין הוראות תקבוע מוצע עוד
הממונהעמאחרשההתיךהמוצעכותת,תגביכתתקןשנבחן,
אפשרויותשונותשתאכרזה,חשובשהציבוריהיהמודע
תאפשרויותאתהוכןתעובדהשכאמור,תאתפורסםהודעה
נוספתעתהכוונהתהכריז,גםאםחתותאחריהשינויים

בתקןובהתאם-בתוכןהאכרזהע

באתר המוצע פי עת תפורסם הממונה הודעת
האינטרנטשתמשרדהכתכתהוהתעשייה)בדףשתמינהת
ישיר, בדיוור פרסומה עת הודעה תופץ וכן התקינה(
באמצעותרשימתתפוצהקבועה,תכתשריהממשתהעכמו
כן,תופץההודעהתנציגיהיצרנים,היבואנים,התעשיינים
גורמים מיוצגים שבחוק, הרגית ההסדר תפי והצרכניםע
אתהבוועדותהאימוץכמשמעותןבחוקעמאחרשהמנגנון

המוצעבחוקזהאינוכותתמעורבותועדותכאמור,קיימת
דבר אתה, תגורמים ההודעה בהפצת מיוחדת חשיבות

שייתןתהםהזדמנותתהעביראתהערותיהםע

אופן תעניין נוהת יקבע הממונה כי מוצע כן כמו
הפצתההודעהוהבטחתקבתתהבידיהשרהממונהאו
אדםמטעמועחשיבותושתנוהתכאמורנעוצהבכךשעת
פיהמוצעבפסקתמשנה)6(,אי–העברהשתעמדתהשר

הממונהבמועדכמוהכהסכמהתאכרזהע

מוצעגםכיהציבור,ובכתתזהנציגייצרנים,היבואנים,
התעשייניםוהצרכנים,יוכתותהעביראתעמדתםבעניין
הודעתהממונה,תממונה,בתוך30ימיםממועדפרסומה
תעניין )4((ע משנה פסקת )ראו כאמור האינטרנט באתר
שרממונהאוכתשראחרהנוגעבדבר,מוצעכייעמדו
תרשותם60ימיםתשםהעברתעמדהכאמורעואותםהשר
הממונהיהיהרשאיתהודיע,בכתב,בתוךתקופת60הימים
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)4(,רשאיכתשרהנוגעבדבר עתאףהאמורבפסקתמשנה )5(
ובכתתזההשרהממונהתהעבירתממונהאתעמדתובדברהודעת
60ימיםמיוםשנשתחהאתיוההודעה הממונה,בכתב,עדתום
עתפרסומהכאמורבפסקתמשנה)3(;ראההשרהממונה,במהתך
התקופההאמורה,כינדרשתתותקופהנוספתתשםגיבושעמדתו,
יודיעעתכךתממונה,בכתב,ויעבירתואתעמדתועדתום120ימים
מיוםשנשתחהאתיוההודעהכאמור)בפסקתמשנהזו-תקופת

ההארכה(ע

תאהתקבתהעמדתהשרהממונהעדתוםתקופת60הימים )6(
האמורהבפסקתמשנה)5(,ואםהודיעהשרהממונהכינדרשתתו
תקופהנוספתתכך-עדתוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-
התקופהתהגשתעמדה(,יראואתהשרהממונהכמישהודיעעת

הסכמתותאכרזהתפיפסקהזוע

עתאףהאמורבפסקה)3(- )4(

רשאיהשר,במקריםחריגים,אםמצאכיישחששתפגיעהבמטרה )א(
מהמטרותהמנויותבסעיףקטן)א()1(עד)6(,שתאתהכריזעתביטותרשמיות
תאחר הוחתף או התקן ואםהשתנה מתחייב, שאינו תאומי שינוי שת
אכרזתוהאחרונהכתקןרשמי-תהכריזעתשינויכאמורהנכתתבתקן
המעודכן,כתקןרשמי,ובתבדשניתנהתכךהסכמתראשהממשתהושר

האוצרבהתאםתהוראותסעיףקטן)ה3()1(סיפה;

סברהשרהממונהכינדרשתהכרזהעתשינויתאומישאינומתחייב )ב(
כתקןרשמי,יחותוהוראותאתה:

השרהממונהיגישתשר,במהתךהתקופהתהגשתעמדה,את )1(
עמדתובדברהצורךתהכריזעתהשינויהתאומיכאמורכתקןרשמי,
בכתב,בצירוףנימוקיםוכתחומראחרהדרושתעניין,תרבותעמדה

שתשראחרהנוגעתעניין,אםהועברהאתיו;

האמורה,כידרושהתותקופהנוספתשת60ימיםתשם
גיבושעמדתו)תהתן-תקופתההארכה(,ואםהודיעכאמור,
מיום ימים 120 אתעמדתותממונהבתוך יוכתתהעביר

פרסוםהודעתהממונה)ראופסקתמשנה)5((ע

לפסקה )4( המוצעת

)3( בפסקה הקבוע תכתת חריגים תקבוע מוצע
המוצעת,ותפיושינוייםתאומייםשאינםמתחייביםתא

ייכתתובתקניםרשמייםע

ראשית,מוצעתאפשרתשרשתאתהכריזעתביטות
רשמיותשתשינויכאמוראותהכריזעתרשמיותשתשינוי
כאמורהנכתתבתקןשעודכןתאחראכרזתותראשונהכתקן
בפסקת כמפורט ובתנאים חריגים במקרים וזאת רשמי,
כיקייםחששכבד )א(,כתומראםהממונהסבר משנה
תפגיעהבמטרותהקבועותבחוקתאכרזתרשמיות,והשר
קיבתאתעמדתובענייןזהעבמקרהכזה,תידרשהסכמת

ראשהממשתהושרהאוצרתאכרזהע

שנית,מוצעכיבמקרהששרממונהסבורשישחשיבות
תהכרזהעתרשמיותשתשינויתאומישאינומתחייב,והשר
מסכיםתכך,תאיכריזהשרעתביטותהרשמיותשתשינוי
כאמוראויפעתתהכרזהעתהשינויהאמורכתקןרשמי,

הכותכמפורטבפסקתמשנה)ב()2(ע

במקרהששרממונהסבורשישחשיבותתהכרזהעת
רשמיותשתשינויתאומישאינומתחייב,אךהשרמתנגד
תכך,מוצעכיהמחתוקתתובאתהכרעתהממשתה)בהתאם
בהתאם יפעת והשר בחוק( כיום כבר הקבוע תמנגנון

תהכרעתה,בתאצורךבקיוםהתיךנוסףע

יובהרכיבמקריםשבהםשינויתאומישאינומתחייב
אשרנכתתבתקןרשמיתפניהתיךהבדיקה,נותרעתכנו
גםתאחרסיוםההתיך,תרבותאישוריהשריםכאמור,הוא

יישאררשמיותאיהיהצורךתהכריזעתרשמיותובשניתע
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הסכיםהשרעםעמדתושתהשרהממונה,יפנההשר)2( )א(
תקבתתהסכמתםשתראשהממשתהושתשרהאוצרתהכרזת
זה תעניין ויחותו כרשמי, מתחייב שאינו התאומי השינוי
הוראותסעיףקטן)ה3()1(סיפה;הסכימוראשהממשתהושר
האוצרתהכרזהכאמור,תאיכריזהשרעתביטותהרשמיותשת
השינויהתאומיהאמור,ואםהשתנההתקןאוהוחתףתאחר
אכרזתוהאחרונהכתקןרשמי-יכריזהשרעתשינויתאומי
כאמורהנכתתבתקןהמעודכן,כרשמי,תפיהוראותסעיףזה,

בתאצורךבהתיךנוסף;

את השר יביא הממונה, השר תעמדת השר התנגד )ב(
תא והשר הממונה והשר הממשתה, תהכרעת המחתוקת
את יבטתו ותא חתופי הסדר יקבעו תא התקן, את יעדכנו
הממשתה הכריעה עדתהכרעתהממשתה; התקן רשמיות
בהתאםתהכרעתהתהכרזתהשינוי במחתוקת,יפעתהשר
שת הרשמיות תביטות כרשמי,או מתחייב, שאינו התאומי

השינויהאמור,תפיהעניין,בתאצורךבהתיךנוסףע

אכרזהתפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותתאיאוחרמתום120ימיםתאחר )5(
תוםהתקופהתהגשתעמדה,אתאאםכןנדרשההסכמתםשתראשהממשתה
ושתשרהאוצרכאמורבפסקה)4()א(או)ב()2()א(אושהובאהמחתוקתתהכרעת
סעיפים הוראות יחותו כאמור אכרזה עת )4()ב()2()ב(; פסקה תפי הממשתה

קטנים)ב(עד)ד(ע

נבחנותפיהוראותסעיףקטןזהסעיפיםשוניםבתקןרשמיקיים,רשאיהשר )6(
תהכריז,תפיהוראותסעיףקטןזה,עתביטותהרשמיותאועדכוןהרשמיותשת
חתקמאותםסעיפים,גםאםתאהסתיימההבחינהכאמורתגבישארהסעיפים

שתאותותקןע

עתאףהאמורבסעיף8)ה5(תחוקהעיקריכנוסחובסעיף1תחוקזה,תקןרשמי2עהוראתמעבר )א(
קיים,שבחינתהתאמתותתקינהבין־תאומיתתפיהוראותסעיף8)ה5(תחוקהעיקרי
החתהתפנייוםתחיתתושתחוקזה,ניתןתהשתיםאתבחינתותפיהוראותסעיף8)ה5(
תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1תחוקזה,בשינוייםהמחויבים,מהשתבבתהתיךהבחינה

כאמורשבוהיהמצויערבהמועדהאמורע

הסכיםהשרעםעמדתושתהשרהממונה,יפנההשר)2( )א(
תקבתתהסכמתםשתראשהממשתהושתשרהאוצרתהכרזת
זה תעניין ויחותו כרשמי, מתחייב שאינו התאומי השינוי
הוראותסעיףקטן)ה3()1(סיפה;הסכימוראשהממשתהושר
האוצרתהכרזהכאמור,תאיכריזהשרעתביטותהרשמיותשת
השינויהתאומיהאמור,ואםהשתנההתקןאוהוחתףתאחר
אכרזתוהאחרונהכתקןרשמי-יכריזהשרעתשינויתאומי
כאמורהנכתתבתקןהמעודכן,כרשמי,תפיהוראותסעיףזה,

בתאצורךבהתיךנוסף;

את השר יביא הממונה, השר תעמדת השר התנגד )ב(
תא והשר הממונה והשר הממשתה, תהכרעת המחתוקת
את יבטתו ותא חתופי הסדר יקבעו תא התקן, את יעדכנו
הממשתה הכריעה עדתהכרעתהממשתה; התקן רשמיות
בהתאםתהכרעתהתהכרזתהשינוי במחתוקת,יפעתהשר
שת הרשמיות תביטות כרשמי,או מתחייב, התאומישאינו

השינויהאמור,תפיהעניין,בתאצורךבהתיךנוסףע

אכרזהתפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותתאיאוחרמתום120ימיםתאחר )5(
תוםהתקופהתהגשתעמדה,אתאאםכןנדרשההסכמתםשתראשהממשתה
ושתשרהאוצרכאמורבפסקה)4()א(או)ב()2()א(אושהובאהמחתוקתתהכרעת
סעיפים הוראות יחותו כאמור אכרזה עת )4()ב()2()ב(; פסקה תפי הממשתה

קטנים)ב(עד)ד(ע

נבחנותפיהוראותסעיףקטןזהסעיפיםשוניםבתקןרשמיקיים,רשאיהשר )6(
תהכריז,תפיהוראותסעיףקטןזה,עתביטותהרשמיותאועדכוןהרשמיותשת
חתקמאותםסעיפים,גםאםתאהסתיימההבחינהכאמורתגבישארהסעיפים

שתאותותקןע"

עתאףהאמורבסעיף8)ה5(תחוקהעיקריכנוסחובסעיף1תחוקזה,תקןרשמי2ע )א(
קיים,שבחינתהתאמתותתקינהבין־תאומיתתפיהוראותסעיף8)ה5(תחוקהעיקרי
החתהתפנייוםתחיתתושתחוקזה,ניתןתהשתיםאתבחינתותפיהוראותסעיף8)ה5(
תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1תחוקזה,בשינוייםהמחויבים,מהשתבבתהתיךהבחינה

כאמורשבוהיהמצויערבהמועדהאמורע

הוראתמעבר

לפסקה )5(

מוצעתהחיתעתאכרזהתפיפסקאות)3(או)4(את
הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(שתסעיף8תחוק,החתים
תענייןאכרזהתפיסעיףקטן)א(שתהסעיףהאמורוקובעים
ביצועה דרך תוקפה, תקופת תוכנה, תעניין הוראות

ותחותתהע

המוצע המנגנון תפי האכרזות כי מוצע כן כמו
התקופה מתום ימים 120 בתוך ברשומות יפורסמו
)3()ב()6( פסקה )ראו התייחסויות תקבתת שהוקצתה
המוצעת(,אתאאםכןמתקייםאחדהחריגיםהמפורטים

בפסקה)5(המוצעתע

לפסקה )6(

שינויים הן הכותתים קיימים רשמיים תקנים יש
הקבוע תמנגנון שבהתאם מתחייבים שאינם תאומיים
רשמיותם, ביטות עת תהכריז יכות השר המוצע בתיקון
בתקן הקבועים מאתה השונים דרישות או ערכים והן

הבין־תאומיאשרדורשיםבדיקהנוספתעתגביתקניםכאתה,
את תהסיר דעתו, תשיקות בהתאם תשר, תאפשר מוצע
הרשמיותשתהסעיףהכותתשינויתאומישאינומתחייב
-ככתשהדבראפשריבהתאםתהתיךהמוצע-ותהמשיך

תטפתבנפרדברשמיותםשתהסעיפיםהאחריםבתקןע

מוצעתקבועהוראתמעברשתחותעתתקנים  סעיף 2
רשמייםקיימים,כתומרכתהתקניםשהוכרזה 
רשמיותםתפניהמועדהקובע,ושהתיכיבחינתםתעניין
ההתאמהתתקינהבין־תאומית,ואכרזתםתאורהבחינה,

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיףזה,"תקןרשמיקיים"-כהגדרתובסעיף8)ה5()2(תחוקהעיקרי,כנוסחו )ב(
בסעיף1תחוקזהע

החתותפנייוםהתחיתהעעתפיהמוצעיהיהניתןתהשתים
בהתאם תקנים אותם שת והאכרזה הבחינה התיך את
תהתיךהמוצעבסעיף8)ה5(תחוקכנוסחוהמוצעבסעיף1

תהצעתהחוק,והממונהיוכתתהורותכיהםישתתבובהתיך
בהתאםתשתבשבוהיומצוייםביוםהתחיתהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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