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 יבואנים יקרים,

. אנו מזכירים 8:00שעה ב (01.06.2022בשעה טובה, רפורמת היבוא של משרד הכלכלה והתעשייה תצא לדרך מחר ) 

של צעדים אשר המשרד צופה שיקלו על יבוא מוצרים רבים, יוזילו את עלויות כי הרפורמה כוללת שורה ארוכה 

היבוא בצורה משמעותית וייצרו תחרות בשוק הישראלי. מטרת הרפורמה היא הסרת החסמים הבירוקרטיים 

הגברת ההיצע המגוון והאיכות של המוצרים המוצעים לצרכן הישראלי,  ,שכיום מקשים על יבוא מוצרים ובתוך כך

ל זאת תוך ניהול סיכונים ושמירה על בטיחות ובריאות הציבור. תוכלו למצוא סרטון הסברה קצר על הרפורמה כ

. ההקלה על https://www.youtube.com/watch?v=btRbL6h4tgE ומסלולי היבוא החדשים בקישור הבא: 

 בשני מסלולים עיקרים: היבוא מתבטאת

  

במסלול המוכר לכם עד היום התבצעו שינויים רבים והוקלו דרישות היבוא  – מסלול התקינה הישראלי .1

, הקבוצה המחמירה ביותר, הדורשת בדיקות דגם ובדיקת 1בשורה ארוכה של מוצרים אשר עברו מקבוצה 

תקנים לפני  244-כצומצמה מ 1 כל משלוח לקבוצות המקלות. לשם המחשת השינוי נציין כי קבוצה

תקנים בלבד לאחריה. מסלולי היבוא המקלים מתבססים על הצהרות שלכם, בין אם  110-כהרפורמה ל

 3בה נדרשת בדיקת דגם בלבד והצהרה על התאמת כל משלוח לדגם שנבדק ובין אם בקבוצה  2בקבוצה 

וצות הייבוא תוכלו למצוא בקישור המבוססת על הצהרה באופן מלאה ללא כל בדיקה. מידע נוסף על קב

 .info-groups-https://www.gov.il/he/departments/general/import הבא: 

  

מסלול חדשני שנוצר לראשונה ברפורמה ומהווה את עיקרה. המסלול  –מסלול התקינה הבינלאומית  .2

מאפשר לכם לייבא מוצרים על בסיס התאמה לתקנים זרים שונים )בינלאומיים, אמריקאים, אירופאים, 

 תקנים.  299תלוי במוצר המיובא(. במסלול ייבוא זה נכללים  -אוסטרלים ועוד

  
משרד הכלכלה והתעשייה יצר מנוע חיפוש אליו הוזנו כלל התקנים הרשמיים מחפשים תקן ספציפי? 

ובאמצעותו ניתן למצוא מידע על קבוצת היבוא של כל תקן ועל אפשרויות היבוא על בסיס תקינה זרה במסלול 

 .https://www.gov.il/he/service/search_official_standardsהיבוא החדש. המנוע זמין בקישור הבא: 
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לקראת הפעלת הרפורמה, המשרד בהובלת מינהל התקינה עושה את מירב המאמצים בכדי להנגיש את המידע 

 הרלוונטי ואת אפשרויות הייבוא החדשות. זאת, לשם מיצוי מקסימלי של פוטנציאל הרפורמה להקל על היבואנים

 הצרכנים וכלל המשק הישראלי. לנוחיותכם מצורפים להלן מספר קישורים ומידע רלוונטי בצורה מרוכזת:

מידע כללי על הרפורמה בתחום התקינה וכן על המשך הרפורמות המתוכננות בהמשך השנה להקלה על הייבוא  

 /https://govextra.gov.il/economy/import/reformתוכלו למצוא בקישור הבא: 

מידע מקצועי על אפשרויות הייבוא בתחום התקינה כולל מדריך ליבואן וכלל הנהלים וההנחיות בנוגע  .1

 tkina-https://go.gov.il/reformaלרפורמה נמצא בקישור הבא: 

( התקיים אירוע השקת הרפורמה במעמד שרת הכלכלה והתעשייה 26.05.2022ביום חמישי האחרון ) .2

ובשיתוף יבואנים רבים, לאלו מכם שלא הצליחו להיות עמנו באירוע מצורף קישור להקלטת אירוע 

ההשקה בו תוכלו למצוא מידע מקצועי רב כולל פאנל שאלות ותשובות עם כלל הגורמים המקצועיים 

ותר ברפורמה שעשו עבורכם סדר בחידושים של הרפורמה: בי

260522-webinar-reform-https://www.gov.il/he/departments/news/import  ניתן למצוא את(

 חפשו אותנו שם למידע נוסף ולקשר ישיר(. –הסרטון גם בעמוד הפייסבוק של משרד הכלכלה והתעשייה 

אינה מייתרת את הדרישה  ,אנחנו מזכירים כי רפורמה זו, לצד ההקלות המשמעותיות שהיא מעניקה לכם ולציבור 

ודא שהמוצרים אותם אתם מייבאים עומדים לעמידה בתקינה. לכן, משרד הכלכלה והתעשייה מפציר בכם לו

בדרישות התקינה, הצהרות היבואן מדויקות ומשקפות את המידע שברשותכם. בנוסף, חלה על היבואן החובה 

להחזיק תיק מוצר לפי פקודת היבוא והיצוא והוראות הממונה על התקינה )שניתן לראותן במדריך לייבואן 

 (.  portfolio-https://www.gov.il/he/departments/general/standarts-200721ובקישור הבא: 

משרד הכלכלה והתעשייה רואה בכם שותפים לדרך ומפעיל אפשרויות התקשרות רבות ומגוונות למענה על שאלות 

  צעות לשיפור השירות הניתן לכם בכל הערוצים:שיתעוררו וכן ישמח לקבל ה

( מרכז פניות טלפוני ייעודי לשאלות בנושא הרפורמה ולמתן 31.05.2022מהיום )המשרד מפעיל החל  .1

. המוקד יהיה פעיל בימים ראשון עד חמישי כאשר בין השעות 072-2483411תמיכה בזמן אמת במספר: 

באמצעות מוקד  20:00 – 17:00קצועיים במש/רד ובין השעות יינתן מענה ע"י הגורמים המ 17:00 - 08:00

 חיצוני. 

יינתן מענה בכתב באמצעות טופס פניות ייעודי בקישור הבא:  

 .gov.il#!infohttps://govforms.gov.il/mw/forms/ImportReform@moital 

 .Tkina@Economy.gov.ilובאמצעות תיבת דואר אלקטרוני:  .2

 בברכה,                                                                                                                                            

 איגור דוסקלוביץ                                                                                                                                  
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 הממונה על התקינה                                                                                                                                 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.economy.gov.il/
mailto:dover@economy.gov.il

