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הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי
ע"פ סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא
ת"י 1417
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"אבקות לניקוי כלים למדיח כלים :דרישות
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דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלאבקותלניקויכליםלמדיחכלים(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלת
אישורעמידהבדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיות
והוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן-
"הנחיותוהוראותהממונה") .
 1.1.2אםיש ניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
יחולועלהטוביןהוראותוהנחיותהממונהעלהתקינה .
 1.2מסמכים יישומים:
 1.2.1ת"י1417"אבקותלניקויכליםלמדיחכלים:דרישותלהבטחתאיכותהסביבהולסימון",
אוקטובר.2006
 1.2.2הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי.
 1.2.1הודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא)לחיפוש
קבוצותיבואשלתקנים.

 1.2.1הוראותהממונהעלהתקינהבענייןמעבדותבדיקהעל-פיפקודתהיבואוהיצוא[נוסח
חדש],תשל"ט .1979-
 1.2.1צוייבואחופשי,עלעדכוניו.
 1.1סיווג לקבוצות :נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,
שייכיםלקבוצה2לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצות
יבוא).
 1.4הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
 1.1.1דגם (של מוצר):גרסהמסוימתשלמוצרהמאופיינתעלידיהאלמנטיםהבאים :תכן
מוגדראחד ,החומריםשממנוהואעשויורכיביםעיקרייםזהים,מיוצרבתהליכיייצור
זהיםע"ייצרןאחד ,בארץייצור/אתריצוראחד ,בעלערכיםתפקודייםנומינלייםזהים,
מיוצרבתהליכיייצורזהיםע"ייצרןאחד ,בארץייצור/אתריצוראחד ,בעלערכים
תפקודייםנומינלייםזהים,והמסומניםעלידיהיצרןכדגםאחד (עםסימן).
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מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
כדגםאחדיחשבוטוביןבעליהרכבחומרזהה,בעליאותוסיווגבטיחותישלהמוצרעל
פיגיליוןהבטיחותשלהחומר(,)SDSשיוצרוע"יאותויצרןאחד,בארץייצור/אתר
ייצוראחדוהמזוהיםע"יהיצרןכדגםאחד .
 1.1.2משפחת דגמים או משפחה:כמשפחתדגמיםיחשבודגמיםזהיםהנבדליםזהמזה
בגודלובצורתהאריזה,בשינוייםבהרכבכימישאינםמשפיעיםעלסיווגהסיכוניםשל
המוצר(עפ"י)SDSובשםהמותגבלבד,המיוצריםעלידיאותוהיצרןובאותואתר
היצור .
 1.1תיק מוצר
" 1.1.1תיק המוצר"-תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישל
הדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,מק"ט
יצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה. 
 1.1.2לפניביצועבדיקתהדגם,עלהיבואןלהעבירלמעבדתהבדיקהאתהמסמכיםהדרושים
להגדרהמלאהוחדמשמעיתשלהמוצר.התיעודישמשלתיאורהמוצרבתעודת
בדיקתהדגםולצורךבדיקותזיהוי,אבחוןוהשוואה. 
 1.1.1תעודתבדיקתהדגםוכלתעודותבדיקהנוספות(בדיקותש'במסגרתבדיקהואישור
משלוחים),המסמכיםוהתמונותשלהמוצריצורפולתיקהמוצר. 
 1.1.1כלהתיעודהנ"לישמרבמערכתשלמעבדתבדיקה.

 2בדיקת דגם  -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)2-
 2.1תדירות הביצוע:אחתל3-שניםלכלדגםאומשפחתדגמים.
 2.2דגימה :בדיקת דגם יכולה להתבצע גם על מוצר שהוגש על ידי מזמין הבדיקה .כאשר
מדובר בדגם המייצג משפחת דגמים תקבע המעבדה את הדגם שייבדק מתוך הדגמים
שבמשפחה באופן שיבטיח כי ניתן להשליך את ממצאי הבדיקה על כל שאר הדגמים
שבמשפחה.
דוגמיםאקראיתכמותשל4ק"גמוצרמאותהאצוותייצור,מהדגםבעלהריכוזהגבוה
ביותרשלחומריםפעילישטח(אניוניםונוניונים)מכלקבוצתדגמיםו/אומשפחתדגמים .
 2.1היקף הבדיקה:בדיקתהתאמהלכלסעיפית"י1417שחלהעליהםרשמיות.
הערה :טוביןממשפחותשונות,שיוצרועלי דיאותויצרן,באותהארץייצור,ומכיליםריכוז
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תאריךאישור:
נמוךשלפעילישטח(אניוניםונוניונים)מזהשנבדקובבדיקתהדגם,יבדקולכלהסעיפים
שחלהעליהםרשמיותשלהתקןלמעטסעיף2.3.2.2שלת"י.1417 

 .1בדיקת משלוח– בדיקה חלקית/בדיקת ש' (רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא )1
 1.1תדירות ביצוע :כלמשלוחובכפוףלהנחיותוהוראותהממונה. 
 1.2דגימה :מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלמנותדגמיםו/אומשפחותדגמים.דוגמיםאקראית
יחידהאחתמכלמנתדגמיםו/אומנתמשפחתדגמים.ישלדגוםככלשניתן,דגםשעדייןלא
נבדקאושעברהכיהרבהזמןמהבדיקההקודמת .
 1.1הבדיקות:
 3.3.1בדיקת זיהוי:תבוצעבדיקתזיהויוהמוצריבחןבהשוואהלתיקהמוצרומסמכיהיבוא .
 3.3.2בדיקות לפי סעיפי התקן :המוצרייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשלהתקןהישראלי
ת"י:1417 
 )1סעיף2.1-"אריזה" 
 )2סעיף2.2-"סימון" .
הערה :בבדיקהזאת לאייבדקומשפחותשנבדקולפיסעיף2.3(הנ"ל)באותוהמשלוח .
 1.4אי התאמה :
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורותלאי
התאמה,הכולבהתאםלנסיבות .
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדהלממונה
עלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה.
 .4תנאים מיוחדים
 4.1אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשלמעבדת
הבדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוקתכונות
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מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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