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 הודעה ליבואנים ולסוכני המכס

 של הממונה על התקינה מידעהתקשורת והמערכת בדבר הפעלת 

 )דגשים , הנחיות ותמיכה(



 

)החל משעה  2019לאפריל  30ב  תופעלשל הממונה על התקינה מידע הו התקשורתת מערכ

  שהופעלה על ידי מכון התקנים.את המערכת הזמנית , החל ממועד זה תחליף (17:00



והמערכת )להלןהתקשורת נועדה(מת"ממידע והיצוא, היבוא בפקודת שהוגדרה כפי לאפשר,

הלתחרותשלפתיח עליהמיובאיםטוביןהתחוםבדיקות הםשחל תקן לאגרשמי, מידעווכן ר

.ונתוניםאודותבדיקותהטובין



הממונהעלהתקינהוהמכסהמערכתיוצרת מעבדותבדיקה, לווייןמערכותועםממשקיםבין

.מרשםיבואנים,פורטליבואניםופורטלמעבדות:כמושפותחובמקביל



 כוללת איננה הליךולאהמערכת לרבות בדיקה, למעבדות יבואנים בין ממשקים לייצר נועדה

ממשקעםלקוחותיה.נדרשהלייצרכלמעבדתבדיקה-לשחרורהטוביןהגשתבקשתהיבואנים

 

סוכני שנוגעים ליבואנים/ משיחולו עם הפעלת מערכת מת"שינויים מספר לשים לב ל חשוב

 :מעבדותהמכס/

 

 ישירות למעבדה – אופן הגשת הבקשה .1

המערכתלאמחייבתאתהמעבדותלעבודעםתשתיתשלמערכתמסלול.

הממשקעםהלקוחות/יבואניםכרצונה.כלמעבדהיכולהלייצראת

קישוריםלטפסיהבקשהשלהמעבדות:

 מיטב מערכת בקשה התקנים-טופס :מכון

https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlF

orm.aspx?formType=import7@mti.gov.il

 :טופסבקשהמערכתחרמוןimport.com-https://www.hl 

 טופסבקשהמערכתITL:https://import.itlglobal.org 

טופס%20בקשה%20מערכת%20מיטב-%20מכון%20התקנים
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=import7@mti.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=import7@mti.gov.il
https://www.hl-import.com/
https://import.itlglobal.org/


 

העומדים באמצעים בבקשה הטיפול תהליך על המידע את להציג מעבדה כל באחריות

לרשותה.



 למכס מותנה שחרוראישור אופן שיגור  .2

למכסבאמצעותמערכתמת"מ.מותנהמעבדהמשגרתאישורשחרור

 .מופקעלידיהמעבדההמותנהאישורהשחרורמכתב -

 .השחרוריוצגבפורטלהיבואניםובמערכתמסלול -

 - בקרה התקינהמבצע על מדגמיתהממונה םאישוריהעל בהעברת, עיכוב יהיה כי יתכן

 האישורלמכס,אםהאישורנדגםלבקרה.



 עמידה בדרישות הממונהאישור  .3

 הממונהאישור בדרישות עמידה ונשלח מופק המלצתליבואן בעקבות מת"מ, ממערכת

.מעבדה

ההווועוד(בהםאישורעמידהבדרישותמ,תותקןקיימיםמקרים)כגוןתל"חהצהרות -

גםאישורשחרורמהמכס במקריםאלו שליחתהאישורלמכסיהיהבאמצעותמערכת.

 .הכלכלה"הגורםהמאשריהיה"משרדמת"מ,ו

 - בקרה מבצע התקינה על מדגמיתהממונה המעבדהעל עיכוב,המלצות יהיה כי יתכן

 בהפקתמכתבאישורעמידהבדרישות,אםהמלצתהמעבדהנדגמהלבקרה.



 פורטל יבואנים  .4

הכוח המרשםלרבותעדכוניםבמיופי שינוייםבנתוני לבצע ליבואנים לאפשר נועד הפורטל

ליבואן.

 לטיפולהפורטל בנוגע מת"מ מערכת מול המעבדות של בפעילות לצפות ליבואן מאפשר

יהבאישורישחרורמותנה,ואישוריהעמידהבדרישותהממונה.יבבקשות,כגון,צפ

 ההזדהות בכניסה לפורטל הקשר היבואן/איש היבואןשל זיהוישל באמצעות מתבצעת

.דיגיטלי)לאנדרשכרטיסחכם(

בואנים:קישורלפורטלהי

https://importers.economy.gov.il/ 

 

 פורטל מעבדות  .5

שלהמעבדהמולמערכתמת"מ.פעילותהיאפשרלמעבדותבדיקהלצפותבכלהפורטל

כמוכן,הפורטלמאפשר:

 - שאילתות סטטוסבביצוע לסטטוסיבואן, הנוגע תקניםמערכתמת"מבכל מיופהכוח,

 .מוכריםלמעבדה

 .צפייהבסטטוסממשקים -

https://importers.economy.gov.il/
https://importers.economy.gov.il/


 

 הממונה.בקשות,אישורישחרורואישורעמידהבדרישותבצפייהבפעילות -

והגשתהמלצהלעמידהבדרישותהתממשקותזמניתלצורךהגשתאישורישחרורמותנה -

 הממונהעלהתקינה,למעבדותשטרםהקימומערכתהמתממשקתעםמערכתמת"מ.



)נועדלמעבדותבדיקהבלבד,באמצעותזיהוידיגיטלי(:קישורלפורטלמעבדות

https://labsstd.economy.gov.il/



 הגשת הצהרות למכס .6

יחולשינויבקודהגורםהחלמיוםהפעלתהמערכתוהיבואנים,עמיליהמכסלתשומתלבםשל

 במקריםהבאים:המאשר

ליום - התקניםעד למכון 1700)שעה30.4.2019בקשותשנשלחו אישור( לעניינן והתקבל

 .4קודהתקניםמכוןמאשרשחרור,בהגשתהצהרהלמכסישלהזיןכגורם

 -  התקניםמיום למכון לענ1.5.2019בקשותשישלחו בהגשתיויתקבל שחרור, אישור ינן

 .24קודמאשרמעבדתבדיקההצהרהלמכסישלהזיןכגורם

 - בסעיף כאמור שישלחו שחרור 3באישורי לעיל, כגורםבהגשתהצהרהלמכס ישלהזין

.3מאשרמשרדהכלכלהקוד

 !יבואן תדחהה בהצהרה למכס תגרום לכך שהצהרת הקלדת קוד שגוי

 

 תמיכה טכניתשרות 

ושרותכלהלן:הפעלתהשלהמערכתיופעלומרכזיתמיכהבימיםהראשוניםל

 משרדהכלכלהוהתעשייה -

 מכוןהתקנים -

 מעבדתחרמון -

 ITLמעבדת -

 מכס -

 ממשלזמין -



 פרטי/אופן יצירת הקשר עם מרכזי התמיכה והשרות יפורסמו בהמשך.

 הרכבב

 יעקב וכטל

 הממונה על התקינה

  משרד הכלכלה והתעשייה.

https://labsstd.economy.gov.il/
https://labsstd.economy.gov.il/
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