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תיקוןפקודת
היבואוהיצוא-

מס'4

 

פרק י"ט: יבוא

סימן א': תקינה

  -פקודתהיבוא 96ר בפקודתהיבואוהיצוא[נוסחחדש],התשל"ט-2191979(בפרקזה
והיצוא)-

בסעיף2א- )1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בהגדרה"אישורדגם",במקום"בדרישותהתקניםהרשמייםהחלים )1(
עליו"יבוא"בדרישותהתקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקנים,החלות

עליו;";

בהגדרה"אישורעמידהבדרישותהממונה",במקום"לדרישותתקן )2(
התקנים" לחוק 9)א()1( בסעיף כאמור התקינה "לדרישות יבוא רשמי"

והמילים"שעניינםתחולתתקןרשמי"-יימחקו;

אחריההגדרה"שליטה"יבוא: )3(

""תיקמוצר"-הפרטיםוהמסמכיםהמנוייםבתוספתשנדרשלשמור
לפיסעיף2יב)א()1(;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לדרישותהתקןהרשמיהחלעליהם"יבוא"לדרישות )ב(
התקינהכאמורבסעיף9)א()1(לחוקהתקניםהחלותעליהם"והסיפההחלבמילים

"הממונהעלהתקינהרשאילהורות"-תימחק;

במקוםסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(יבוא: )ג(

נוסףעלחובתהגשתהצהרהכאמורבסעיףקטן)ב(,שרהכלכלה ")ג(
חובה טובין יבוא של להסדרה הפיקוח בצו לקבוע רשאי והתעשייה
להמצאתאישורדגם,לאחרקבלתהמלצתצוותשבוחבריםכלאלה

)בסעיףזה-הצוות(:

המנהלהכללישלמשרדהכלכלהוהתעשייהאשריכהןכיושב )1(
ראשהצוות;

הממונהעלהתקינה; )2(

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצראועובדאגףהתקציבים )3(
שהואמינהלכך;

דינימדינתישראל,נוסחחדש32,עמ'625;ס"חהתשע"ז,עמ'187ר 219
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הממונהעלהתחרותאועובדרשותהתחרותשהואמינהלכך; )4(

השרהממונהכמשמעותובסעיף8)ד(לחוקהתקנים)בסעיף )5(
זה-השרהממונה(אועובדהמשרדשהואמינהלכךר

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותר

הכלכלה שר שיקבע ההוראות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
והתעשייהבצוהפיקוחלענייןסוגיהטוביןכמפורטלהלןיחילוחובה

להמצאתאישורדגםואישורמשלוחבמקוםחובתהגשתהצהרה:

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:ציודהרמה; )1(
ציודלחץ;אביזריםאומכשיריםהמשמשיםבמערכותגזפחמימני
מעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,מונים,ברזים,צנרת,
מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציודלגילויוכיבויאש;ברזל
לזיוןבטון;מיתקניםלילדיםבמגרשימשחקים;צעצועיםלילדיםעד
גילשלוש;מוצציםופטמות;מחזיקמוצץ;בקבוקיםוכליאוכללהזנת
הכלכלה נמוךובינוני;ואולם,שר למתח תינוקות;וכבליחשמל
והתעשייה,בהמלצתהממונהעלהתקינהובהתייעצותעםהשר
הממונה,רשאילקבועבצוהפיקוחחובהלהגישהצהרהבלבדאו
אישורדגםחלףאישורמשלוח,לגביטוביןלפיפסקהזואוסוגיטובין
כאמורכפישיקבע,ובלבדששוכנעכיאפשרלפקחעליבואהטובין

ולאכוףאתהוראותפקודהזובעניינם;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהממונהעלהתקינהמצאכי )2(
ישבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה;מצאהממונהעל
התקינהכיישליקויכאמור,ימליץלשרהכלכלהוהתעשייהלקבוע
אתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח,והשררשאי,לפי
המלצהכאמור,לקבועאתהחובהלתקופהשלשישהחודשים,
בהתחשבביןהיתרבסוגהליקוי,היקפוומידתהשפעתועלשלומו,
איכות על השפעתו מידת או הציבור של בטיחותו או בריאותו
הסביבה;ראהשרהכלכלהוהתעשייהכיהדברנדרשלפיהמלצת
אתהתקופההאמורה להאריך הוא התקינה,רשאי הממונהעל

בתקופהנוספתשלשישהחודשים;

טוביןשחלעליהםלראשונהתקןרשמיוהצוותהמליץלשר )3(
הכלכלהוהתעשייהלקבועלגביהםחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוח,אםמצאכיישחששמשמעותילפגיעהבשלום

הציבור,בבריאותואובטיחותו,אובאיכותהסביבה;

טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהםמסוגיםאלה:דודיחשמל )4(
ומערכותסולריות;אבניחיתוךוהשחזהותרמוסטטים;שרהכלכלה
והתעשייהיקבעאתהחובהלהמצאתאישורדגםואישורמשלוח
לענייןטוביןכאמורכךשתחוללתקופהשלשישהחודשיםמיום

הממונהעלהתחרותאועובדרשותהתחרותשהואמינהלכך; )4(

השרהממונהכמשמעותובסעיף8)ד(לחוקהתקנים)בסעיף )5(
זה-השרהממונה(אועובדהמשרדשהואמינהלכךר

במקרהשלקולותשקוליםביןחבריהצוותתכריעעמדתיושבראש )ג1(
הצוותר

הכלכלה שר שיקבע ההוראות )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
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מעובה)גזבישול(,ובכללזהמכליגז,וסתים,מונים,ברזים,צנרת,
מכשיריםצורכיגז;אמצעיבטיחותאשוציודלגילויוכיבויאש;ברזל
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ולאכוףאתהוראותפקודהזובעניינם;



טוביןשחלעליהםתקןרשמיוהממונהעלהתקינהמצאכי )2(
ישבהםליקוישעלוללסכןבאופןרחבהיקףאתשלומו,בריאותו
אובטיחותושלהציבוראואתאיכותהסביבה;מצאהממונהעל
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איכות על השפעתו מידת או הציבור של בטיחותו או בריאותו
הסביבה;ראהשרהכלכלהוהתעשייהכיהדברנדרשלפיהמלצת
להאריךאתהתקופההאמורה הוא התקינה,רשאי הממונהעל
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תחילתהסימןכהגדרתובסעיף98)א(לחוקהתכניתהכלכלית)תיקוני
חקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2021ו־2022(,
התשפ"ב-2202021,ורשאיהואלהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
אחתנוספתשלאתעלהעלשישהחודשיםאםמצאשישהצדקה
לעשותכן;בתוםהתקופהשבהתחולהחובהלהמצאתאישורדגם
ואישורמשלוחכאמור,יקבעשרהכלכלהוהתעשייהלגביטוביןלפי

פסקהזוחובתהגשתהצהרהבכפוףלהוראותסעיף2א)ג(ר";

סעיףקטן)ח(-בטל; )ד(

בסעיף2ב,סעיפיםקטנים)ב(ו־)ג(-בטלים; )2(

בסעיף2ה)א(,אחריפסקה)3(יבוא: )3(

בלילגרועמהוראותסעיףזה,לענייןטוביןשבהתאםלהוראותלפיפקודה ")3א(
זונדרשתהצהרהבלבדלשםשחרורםמפיקוחרשותהמכס,יונפקאישורעמידה
בדרישותהממונהבתוךשלושהימיעבודהמיוםהגשתההצהרהכנדרשלפי
זו,אלאאםכןהחליטהממונהלדגוםאתתיקהמוצראואתהמוצר פקודה

בהתאםלהוראותסעיף2טו)א2(או)א3(;";

בסעיף2ו- )4(

האמורבויסומן")א(",ובו,אחרי"יגישהיבואןהרשוםלממונהעלהתקינה" )א(
יבוא"באמצעותמעבדתבדיקה"ובמקוםהסיפההחלבמילים"הממונהעל
התקינהרשאי"יבוא"בהנחיותהממונהעלהתקינהלאיידרשומסמכיםשלשם
השגתםאושימושבהםנדרשקשרישירביןהיבואןליצרן,לרבותמסמכים

מהיצרן";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לשםהוכחתהתאמתטוביןלדרישות ")ב(
תקןבין־לאומיעלעדכוניו,ובכללזהאסדרהזרה,שאומצובתקןרשמי,
כולןאוחלקן,כאמורבסעיף9)א()1()ב(לחוקהתקנים,תוגשהצהרהבדבר

התאמהלדרישותכאמורבאותוסעיףבצירוףהמסמכיםשלהלן:

תעודתבדיקהמאתמעבדהמוסמכתעלידיגוףהחברבארגון )1(
ILACאומאתמכוןהתקנים,שלפיההטוביןעומדיםבדרישותתקן
בין־לאומיעלעדכוניואשראומץבתקןרשמי,כולואוחלקו;ואולם
לענייןהוכחתעמידתטוביןבדרישותתיעודוסימוןהקבועותבתקן
רשמיהחלעלהטובין,רשאיהממונהעלהתקינהלקבועבהנחיותיו
כיניתןלצרףמסמךחלופילתעודתבדיקהכאמוראםהמסמךמעיד
בדבר תיעוד התאמתהטוביןלדרישותהאסדרההזרה,כגון על
החומריםהכלוליםבטובין,ובלבדשהמסמךהחלופיאינוהצהרת

יבואןכאמורבסעיף2א)ב(;

תעודהשלגוףהערכתהתאמהאושלמעבדתבדיקהבדבר )2(
עמידהבדרישותאסדרהזרה,אםהדרישהלענייןתעודהזונקבעה

לפיאותןהוראותאסדרה;
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