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מציג איך הוא –מכון התקנים הישראלי 

את עצמו לציבור באתר האינטרנט שלו  

צרכן רוכש משחק עבור פעוט בן שנתיים הוא  כאשר "•

כאשר  . רוצה לדעת שהוא לא יוכל לבלוע חלקים ממנו

הוא רוכש מכשיר חשמלי הוא רוצה להיות סמוך ובטוח  

לכך ולעוד  . שהמוצר בטוח לשימוש ושהוא לא יתחשמל

מוצרים רבים כותב המכון תקנים ישראליים ייעודיים  

.  ואחראי על בדיקות המוצרים ואישורם טרם הגעתם לשוק

המכון הינו הגוף הלאומי שמופקד על איכות במדינת  

והוא פועל מתוקף חוק התקנים אותו חוקקה  , ישראל

,  התקניםמתוך אתר האינטרנט של מכון (." 1953הכנסת בשנת 

.)י.א–ההדגשות שלי 



תקן מחייב לעומת תקן רשות  

תקן רשמי•
.תקן ישראלי שנקבע על ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים  
כולו או חלקו , מסוייםלהכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן , והצרכנים

אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת  , )מחייב(כעל תקן ישראלי רשמי 
:המטרות הבאות

שמירה על בריאות הציבור•

שמירה על בטיחות הציבור•

הגנה על איכות הסביבה•

כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי העשוי להקנות הגנה לצרכן, אספקת מידע•

הבטחת תאימות או חליפיות של מוצרים•

,  מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במערכות•
וכן מניעת נזק כלכלי  . הגלויים לעין, בחומרים או במוצרים המשמשים לבניה

.העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בניה שאינם גלויים לעין



למדי מים הנו תקן מחייב 63תקן 

מכלולי מדי המים המותקנים לאחר ההסבה  כל "•

מהסוג המותקן במד  יהיו חדשים  2"עד לקוטר 

דוגמא ממפרט  (......." 63המים הנושא תו תקן ישראלי 

)של מכרז טיפוסי לרכישת והתקנת מדי מים על ידי תאגידי מים וביוב



ממצאים שהועלו במחקר שהוצג בכנס ארגוני המים  

על ידי פלדמן ושומר   2010בשנת 

:2010ציטוטים מתוך חוברת תקצירי כנס ארגוני המים בשנת 
•.........."

לא יסופקו מים "חוק המים קובע כי.א :משפיעים באופן מהותי על מצב מדידת המים בישראלשלושה גורמים •
תלוי בגודל   ,שנים 2-5תקנות מדידת המים מחיבות בדיקה וכיול של מדי אחת לתקופה של .ב ."אלא במדידה

למדי מים הוא תקן חובה כלומר מדי המים המסופקים חייבים באישור   63תקן ישראלי .ג .ובסוג מד המים
חוק התכנון והבניה המחייב התקנת מד מים ראשי לכל בנין   .ד .סימון בתו תקן או באישור תאימות לתקן

.קומות-גבוה או רב

 ,הקמת תאגידי המים .אנו עדים לבעיות וכשלים ,בפועל .נושא המדידה בישראל מוסדר ותקין ,לכאורה•
מחייבת בדיקה של המצב   ,והעלייה המשמעותית הצפויה בתעריפי המים לצריכה ,הפועלים על בסיס כלכלי

:במאמר יסוקרו הנושאים הבאים .ותיקון הכשלים ,הקיים

•......................

 ,הוא קטן ומוגבל 63י"מספר סוגי מוני המים בקטרים השונים בעלי אישור סימון בת ,כיום :מצב התקינה•
אין תקן ישראלי לאף אחד ממדי המים משולבים המשווקים   ,לדוגמא .ואינו עומד בדרישות שוק משוכלל

 .מכביד על האפשרות לקבלת אישור סימון בתקן ,"רוויזיה"בשלבהנמצא ,החדש ISO 4064תקן  .בשוק
.....".נסקור ונברר מדוע אין למוני מים רבים תקן כנדרש וכיצד ישפיע התקן החדש על התהליך

)י.א–ההדגשות אינן במקור אלא שלי (•



שימוש בתקינה כאמצעי הגנה על תעשייה  

מקומית  

  כאחד התופעה מתוארת האקדמית בספרות•
Non הסחר מחסמי Tariffs Barriers. 

  ייחודי תקן וקביעת יחסית קטן הישראלי השוק•

  שיצרנים לכך גורמת בעולם מהמקובל שונה

 דוגמא( לישראל ייעודים ייצור קווי יפתחו לא עולמיים

;)בעבר בתיונים סיכות –אחר מענף

  כרגולטור המדינה( העניין בעלי בין פשרה מהווה תקינה•

 קבלת והצרכנים בתקן עמידה יכולת היצרנים ,ובטיחותו הציבור בריאות לשמירת

)סבירה בעלות בטוח מוצר



Non Tariffs Barrier 

• Standards take a special place among non-tariff barriers.

Countries usually impose standards on classification, labeling

and testing of products in order to be able to sell domestic

products, but also to block sales of products of foreign

manufacture. These standards are sometimes entered under

the pretext of protecting the safety and health of local

populations.   )בוויקיפדיה סחר חסמי של ערך מתוך(



שיתוף פעולה בין גוף  -גבולות האתיקה 

...ממשלתי לתוכנית בידור בערוץ מסחרי 

;ממשלתי גוף הנו התקנים מכון•

 - מכל וחשוב והיבואנים היצרנים ,המים תאגידי•

  לפיה ומקבלים התקינה על נסמכים הצרכנים

;)? תקן תו ללא מיטה לתינוקכם תקנו האם( .החלטות

 נושאי מים מדי הוצגו בו "ניסוי" ביצע התקנים מכון•

;מדויק לא קריא ,לכאורה ,המציגים תקן תו

  הסמכה אין התקנים למכון כי לציין למותר•

.מים למדי כמבדקה



–מילא לשתף פעולה עם ערוץ מסחרי 

?אבל עוד להתגאות בזה 



...מסקנות ביניים

  הם – כך כל רע רעיון אינה התקנים מכון הפרטת•

;הפרטי הסקטור עם לעבוד התרגלו במילא

  לתקן כי ישראל במדינת וצרכן יבואן ,יצרן כל יידע•

  מעניין אינו הוא עוד כל תוקף יש התקנים מכון של

;רייטינג עתירי טלוויזיה ערוצי

 התעסוקה המסחר התעשייה לשר לפנות יש•

 ! התקנים במכון בית לבדק בדרישה
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