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1 סעיף "מפרט"תיקון הגדרת במקום העיקרי), החוק  (להלן התקנים,תשי"ג11953 לחוק .בסעיף1 1
יבוא:

או כולם אלה פרטים זה ובכלל מצרך, של תכונותיו תיאור  ""מפרט"
הפעלתו, התקנתו, ייצורו, תהליך מטרתו, פעולתו, ייעודו, מקצתם:
ודרכי וממדיו כמותו הבטחתה, ודרכי איכותו בו, השימוש דרכי
ממקום ולהעברתו לתחזוקתו להחסנתו, לבדיקתו, הדרכים מדידתם,
ושל מצרך של תכונות ושאר אריזתו סימונו, כינויו, מקורו, למקום,

המכון;". אותן שידרוש וחמריו חלקיו

2 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 2 סעיף במקום . 2

התקנים "מכון
מבוקר וגוף תאגיד

לכל כשר תאגיד הוא המכון)  זה (בחוק הישראלי התקנים מכון .2
המדינה." מבקר של לבקרתו ועומד משפטית ופעולה וחובה זכות

2א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 2 סעיף אחרי .3

המכון המצרכים,"מטרות טיב של נאותה רמה והבטחת תקינה היא המכון מטרת 2א.
לערוך השאר, בין הוא, ורשאי אחרת, בדרך ואם תקנים כקביעת אם
מפרטים לאשר ומיתקנים, מוצרים חמרים, של ובדיקות סקרים מחקרים,
ייצור על השגחה ולקיים בהם, השימוש את ולעודד טכניים וכללים

שקבע." לכללים בהתאם מצרכים

6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף . 4

תהליך של טכניים "כללים המלים ואחרי (א), יסומן בסעיף האמור (1)
טכניות"; הגדרות "לרבות יבוא עבודה"

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)
ברשומות." תפורסם תקן קביעת על הודעה "(כ)

לא סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי .5

.1

זמני "תקן (להלן לסעיף7 בהתאם עובד שלא תקן לקבוע רשאי המכון (א) 7א.
שר בהסכמת המכון, לכך שקבע כללים לפי שעובד ובלבד זמני), תקן
יפורסמו הכללים הכנסת; של הכלכלה ועדת ובאישור והתעשיה המסחר

ברשומות.
בהליכים מיד יתחיל קטן(א), בסעיף כאמור תקן המכון קבע (ב)

לסעיף7. בהתאם התקן לעיבוד
קבי על ברשומות בהודעה לכך שצויין ביום יפקע זמני תקן (ג)
שפקע תקן הודעה; אותה פרסום לאחר חדשים מתום36 יאוחר ולא עתו,

קטן(א). סעיף לפי כתקן עוד ייקבע לא כאמור
ברשומות. כך על הודעה תפורסם זמני, תקן של תקפו משפקע (ד)
הוראות כל זמני תקן על יחולו זה, בחוק אחרת נאמר אם זולת (ה)

תקן." על החלות החוק
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(ב). יסומן קטן(ג) וסעיף בטל,  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק בסעיף12 .612 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף12א אחרי . סעיפים7 הוספת
ו12ג 12ב

השגחה ייצורו'סימן על משגיח והמכון כתקן נקבע לא שמפרטו מצרך (א) 12ב.
על המעיד בסימן סימונו להתיר המכון רשאי שאישר, למפרט בהתאם

למימונו. תנאים ולקבוע המכון השגחת
היתר בכתב, מנומקת בהודעה לבטל, עת בכל רשאי המכון (ב)

(א). קטן סעיף לפי שניתן
כהיתר שלא (א) קטן בסעיף כאמור בסימן אדם ישתמש לא (ג)

קטן. סעיף באותו כאמור
שהזמין שמצרך כלבד כך בשל יבוטל לא זה סעיף לפי היתר (ד)
ואי שאושר למפרט מתאים אינו הבלעדי לשימושו לישראל צבאהגנה
שקבע בסימן יסומן שהמצרך ובלבד ההזמנה, מתנאי מתחייבת התאמתו

בתקנות. הבטחון שר
שכר שיקבעקגלת כפי נותן, שהוא השירותים בעד שכר לקבל רשאי המכון 12ג.

מטעמו." לכך שהוסמך משרדו עובד או והתעשיה המסחר שר

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

ספיר פנחס
והתעשיה המסחר שר




