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ע"פ סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא
ת"י " 1313אביזרים להיגיינה של
נספח ש'  -תנאים מיוחדים
האישה :טמפונים לווסת"
לבדיקת טובין מיובאים לפי תקן ישראלי רשמי
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דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
1.1.1

בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלטמפוניםלווסת(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלתאישור
עמידהבדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיותוהוראות
הממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן"-הנחיות
והוראותהממונה").

1.1.1

אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
לרבותהוראותשלפרק3"קבוצותטובין"של"הנחיותוהוראותהממונהעל
התקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי",יחולועלהטוביןהוראות
והנחיותהממונהעלהתקינה.

 1.2מסמכים יישומים:
 1.2.1ת"י1313"אביזריםלהיגיינהשלהאישה:טמפוניםלווסת",מרס,1999גיליוןתיקון
מס',3אוגוסט .2002
 1.2.2הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי
(להלן-"הנחיותוהוראותהממונה").
 1.2.1הודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא)
לחיפושקבוצותיבואשלתקנים.
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 1.2.1הוראותהממונהעלהתקינהבענייןמעבדותבדיקהעל-פיפקודתהיבואוהיצוא
[נוסחחדש],תשל"ט .1979-
 1.2.1צוייבואחופשי,תשע"ד2014-,עלעדכוניו.
 1.3סיווג לקבוצות:
הטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכיםלקבוצתהמוצריםשלאניתןלזהותבהם
שינוייםבצורהפשוטהיחסית,בבדיקהחזותית. 
 1.1הגדרת דגם ומשפחת דגמים
 1.4.1דגם:כדגםאחדיחשבוטוביןבעלימבנהאחד,שיוצרוע"ייצרןאחד,בארץ
ייצוראחדוהמזוהיםע"יהיצרןכדגםאחד .
1.4.2

משפחה:כמשפחתדגמיםיחשבודגמיםזהיםהנבדליםזהמזהבגודל
בלבד .

 1.5תיק מוצר
 1.5.1תיקהמוצר–תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולי
שלהדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שם
יצרן,מק"טיצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה,הכול
בהתאםלהנחיותוהוראותהממונה,פרק3סעיף.5
 1.5.2עלהיבואןלהעבירלמעבדתבדיקהאתהמסמכיםהרלוונטיים,כגון:הוראות
הפעלהוהתקנה,תרשמיםחשמליים,קטלוגוכו',הדרושיםלהגדרהמלאהוחד
משמעיתשלהמוצר.
 1.5.3בתעודתהבדיקהשלהדגםירשםתיאורמלאוחדמשמעישלהמוצר,הכוללגם
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מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
אתכלפירטיהסימוןהנדרשיםלפיסעיף104שלהתקןת"י.1313תעודת
בדיקתהדגם,המסמכיםותמונותהמוצריצורפולתיקהמוצר.
 1.5.4תיקהמוצרעםתיאורהדגםו"-היסטוריה"הרלוונטיתאליוישמרובמערכתשל
מעבדתבדיקה.
 .2בדיקת דגם  -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)2-
 2.1תדירות הביצוע:אחתלשנהלכלדגםאומשפחתדגמים.
 2.2דגימה:כאשרהבדיקהמבוצעתעלדוגמאמהמשלוח,מחלקיםאתהטובין
שבמשלוחלמנותשלדגםו/אומשפחותדגמים.דוגמיםאקראית2יחידותמכלמנת
דגמיםו/אומנתמשפחתדגמים.
 2.3הבדיקה:בדיקתהתאמהלכלסעיפית"י1313אשרחלהעליהםרשמיות.
 .3בדיקת משלוח – בדיקה חלקית/בדיקת ש' (רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא )1
 3.1תדירות ביצוע :כלמשלוחאובתדירותאחרתלפיהנקבעבהנחיותוהוראות
הממונה.
 3.2דגימה :מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלמנותדגמיםו/אומשפחותדגמים.דוגמים
אקראיתיחידהאחתמכלמנתדגמיםו/אומנתמשפחתדגמים.ישלדגוםככל
שניתן,דגםשעדייןלאנבדקאושעברהכיהרבהזמןמהבדיקההקודמת .
 3.3הבדיקות:
3.3.1 בדיקת זיהוי:תבוצעבדיקתזיהויוהמוצריבחןבהשוואהלתיקהמוצר
ומסמכיהיבוא .
 3.3.2בדיקות לפי סעיפי התקן :המוצרייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשל
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התקןהישראלית"י:1313 
103 )1-אריזה .
104 )2–סימוןותיעוד .
)3203-חוזקהצמדותומתיחהשלהשרוך.



 3.1אי התאמה :
3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלהמנהותחייב
תיקוןובדיקתסילוקליקויים .
3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלהמעבדהלהחליטעל
בדיקתדגםחוזרת,אובדיקתתכונותהקשורותלאיהתאמה. 

 .1תנאים מיוחדים
1.1

אםנמצאוליקוייםבבדיקההחלקית,רשאימנהלשלמעבדתהבדיקה,במשלוח
הבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוקתכונותנוספות
הקשורותלתכונותשבהןנמצאהאיההתאמה.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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