התיקון ה 13 -לחוק התקנים:
טבלאות השינויים הלאומיים להערות הציבור ולהסכמות השרים הממונים
התיקון ה 13-לחוק התקנים קובע מנגנון לבחינה מזורזת של אפשרות ביטולם של שינויים לאומיים
בתקנים רשמיים בישראל  -למידע נוסף אודות התיקון לחצו כאן.
כנדרש בתיקון ה 13-לחוק התקנים ,מודיע הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה על כוונת
השר לעדכן תקנים רשמיים )החלפת התקן הרשמי או שינויו על ידי פרסום גיליון תיקון( או להסיר את
הרשמיות מהשינויים הלאומיים הלא-מתחייבים בתקנים רשמיים קיימים ̶ לצפייה בהודעות הממונה
על התקינה לחצו כאן.
באתר טבלאות השינויים הלאומיים ניתן לאתר את כל התקנים שלגביהם פורסמו הודעות על ידי
הממונה על התקינה .לצד כל אחד מהתקנים נמצאת טבלת השינויים הלאומיים הרלוונטית לאותו
התקן .באמצעות טבלה זו ניתן להעביר את התייחסות ו/או את הסכמות השרים הממונים לשינויים
הלאומיים בתקן.
בהמשך ניתן למצוא גם קישור לצפייה בתקן .אנא שימו לב להבדל בצפייה בין 'תקן קיים' לבין 'תקן
בתהליך אישור שר הכלכלה והתעשייה' .למשרדי הממשלה קיימת אפשרות גישה פרטית.
שרים ממונים )באמצעות נציגיהם(:
לצורך שליחת הסכמה  /הסכמה חלקית  /אי הסכמה להכרזה ,אנא פעלו באופן הבא:
 .1הורידו ושימרו במחשבכם את הטבלה או הטבלאות הנדרשות.
 .2מלאו את פרטיכם בגיליון "פרטי מעיר ההערות".
 .3ציינו בגיליון "פרטי מעיר ההערות" ,במקטע הדן בהסכמות שרים ממונים ,את הסכמתכם
המלאה ,החלקית או את תנאי התנגדותכם.
 .4לאחר שסיימתם למלא את הערותיכם יש להעלות את הקובץ המוער ,כפי ששמרתם
במחשבכם ,באמצעות הקישור המופיע לצד התקן הרלוונטי.
 .5אם בנוסף אתם מבקשים להוסיף הערות ספציפיות לשינויים הלאומיים שאינם מתחייבים,
באפשרותכם להכניס זאת בטור ההערות בגיליון המפרט את סעיפי התקן.
לכל יתר המעוניינים ,לצורך הגשת הערות יש לפעול כדלהלן:
 .1הורידו ושימרו במחשבכם את הטבלה או הטבלאות הנדרשות.
 .2מלאו את פרטיכם בגיליון "פרטי מעיר ההערות".
 .3מלאו את התייחסותכם ,אם קיימת ,בתאים הנדרשים:
• הערות כלליות לתקן כולו  -בגיליון 'פרטי מעיר ההערות' במקטע הדן בהתייחסות כללית;
• הערות לסעיפים הלאומיים – בעמודת ההערות בגיליון המפרט את הסעיפים בעלי
השינויים הלאומיים .עמודת ההערות נמצאת בתחילת הטבלה ויש להקליד הערות בתא
הרלוונטי לכל סעיף לא-מתחייב.
 .4לאחר שסיימתם למלא את הערותיכם יש להעלות את הקובץ המוער ,כפי ששמרתם
במחשבכם ,באמצעות הקישור המופיע לצד התקן הרלוונטי.
 .5ההערות יבחנו כנדרש בחוק בתום תקופת ההערות.
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