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משרד הכלכלה והתעשייה
מינהל התקינה
הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי
הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי
ע"פ סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא
ת"י 139
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח
מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי
סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל",
ינואר  ,1990גיליון תיקו מס'  3מאפריל
2003
דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלנוזלעלבסיסחומריםפעילי-שטחסינתטייםלניקויידנישלכליאוכל
(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלתאישורעמידהבדרישותהממונה
כנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלעניין
יבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן"-הנחיותוהוראותהממונה").
 1.1.2אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעל
התקינה,לרבותהוראותשלפרק3"קבוצותטובין"של"הנחיותוהוראות
הממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי",יחולועלהטובין
הוראותוהנחיותהממונהעלהתקינה.
 1.2מסמכים יישומים:
 1.2.1ת"י139"נוזלעלבסיסחומריםפעילי-שטחסינתטייםלניקויידנישלכליאוכל"
(ינואר,1990גיליוןתיקוןמספר1ממרס,1992גיליוןתיקוןמספר2ממרס
,1996גיליוןתיקוןמספר3מאפריל.)2003 
 1.2.2הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי
(להלן-"הנחיותוהוראותהממונה").
 1.2.1הודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא)לחיפוש
קבוצות יבוא של תקנים.
 1.2.1הוראותהממונהעלהתקינהבענייןמעבדותבדיקהעל-פיפקודתהיבואוהיצוא
[נוסחחדש],תשל"ט.1979-
 1.2.1צוייבואחופשי,עלעדכוניו.
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 1.3סיווג לקבוצות:
נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכים
לקבוצה2לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי
(קבוצותיבוא) .
 1.1הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
" 1.1.1דגם"(שלמוצר)-גרסהמסוימתשלמוצרהמאופיינתעלידיהאלמנטיםהבאים:
תכןמוגדראחד ,החומריםשממנוהואעשויורכיביםעיקרייםזהים,מיוצר
בתהליכיייצורזהיםע"ייצרןאחד ,בארץייצור/אתריצוראחד ,בעלערכים
תפקודייםנומינלייםזהים,מיוצרבתהליכיייצורזהיםע"ייצרןאחד ,בארץ
ייצור/אתריצוראחד ,בעלערכיםתפקודייםנומינלייםזהים,והמסומניםעלידי
היצרןכדגםאחד (עםסימן).
 1.1.2כדגםאחדייחשבטובין,ממיןאחד(כמוגדרבסעיף104שלת"י139–לפיאחוז
חומרפעיל),שיוצרוע"יאותויצרןאחדובמקוםייצוראחד,הרכבחומרזההוגודל
אריזהאחד,בעלאותוסיווגבטיחותישלהמוצרעלפיגיליוןהבטיחותשלהחומר
(.)MSDS
 1.1.1"משפחתדגמים"או"משפחה" -כמשפחהאחתייחשבודגמיםזהיםשלנוזלכלים
הנבדליםזהמזהבעיצובפניהאריזהו/אובשינוייםבהרכבכימי(תוספותריח
וצבע)שאינםמשפיעיםעלסיווגלקבוצתהסיכוניםשלהמוצרע"פMSDS.
 1.1תיק מוצר
" 1.1.1תיקהמוצר"-תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישל
הדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,
מק"טיצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה. 
 1.1.2לפניביצועבדיקתהדגם,עלהיבואןלהעבירלמעבדתהבדיקהאת"תיקהמוצר",
אשריכלולמסמכיםהדרושיםלהגדרהמלאהוחדמשמעיתשלהמוצר,כוללגיליון
הבטיחותשלהמוצר(.)MSDS
 1.1.1תיקהמוצרעםתיאורהדגםוהיסטוריההרלוונטיתאליוישמרובמערכתשלמעבדת
 2מתוך 4

משרד הכלכלה והתעשייה

בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5ת.ד  ,3166ירושלים 9103101
טלפון l 02-6662295 :פקס02-6662943 :
מייל tkina@economy.gov.il :אתר אינטרנטwww.economy.gov.il/tkina :

משרד הכלכלה והתעשייה
מינהל התקינה
הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי
הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי
ע"פ סעיף 2ז(ד) לפקודת הייבוא והייצוא
ת"י 139
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח
מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי
סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל",
ינואר  ,1990גיליון תיקו מס'  3מאפריל
2003
דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
הבדיקה.
 .2בדיקת דגם  -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)2-
 2.1תדירות הביצוע :אחתלשנהייבדקדגםאחדמכלמשפחה.בכלפעם,במידת
האפשר,ייבדקדגםשעדייןלאנבדקאושעברהכיהרבהזמןמהבדיקההקודמת .
 2.2דגימה :כאשרנדרשתבדיקתדגםשלהטוביןמהמשלוח,תבוצעדגימהאקראית
של2אריזותמכלקבוצתדגמים,אומשפחתדגמים. 
 2.3הבדיקה :בדיקתהתאמהלכלסעיפית"י139שחלהעליהםרשמיות.

 .3בדיקת משלוח-בדיקה חלקית/בדיקת ש'(רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא )1
 3.1תדירות ביצוע :כלמשלוחובכפוףלהנחיותוהוראותהממונה. 
 3.2דגימה :כלמשלוחיחולקלקבוצותדגמיםו/אומשפחותשלדגמים.תבוצעדגימה
אקראיתשליחידה1מאותודגםשנדרשלבדיקה.מכלמנהשלמשפחתדגמים
תבוצעדגימהאקראית,ככלשניתן-מדגםשעדייןלאנבדק,אושעברהכיהרבהזמן
מהבדיקההקודמת.
 3.3הבדיקות:
 3.3.1היקף הבדיקות:
 3.3.2בדיקת זיהוי :ייערכובדיקותזיהויבהשוואהלתיקהמוצרומסמכיהמשלוח.
כמוכן,ישלקבלהצהרתיצרןכילאחלשינויבהרכבהמוצר .
 3.3.3בדיקות חלקיות :בדיקותהתאמהלפיסעיפית"י139הרשמיים,כדלקמן :
 )1סעיף-201דרישותכלליות .
 )2סעיף-202החומרהפעיל .
 )3סעיף202-pHבתמיסהמימית. 
 )4סעיף202-בדיקתגירויעור(תבוצערקאםהערךשלהpH-שלנוזל
הניקויבתמיסה מימיתשריכוזה1%שנמדדגבוהמהערךשהתקבל
בבדיקתהדגםשבתיקהמוצרומהערךהרשוםבסעיף9שלגיליוןהבטיחות
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בתוקףמיום:
תאריךאישור:
שלהמוצר .
 3.1אי התאמה :
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורות
לאיהתאמה,הכולבהתאםלנסיבות.
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדה
לממונהעלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה.

 .1תנאים מיוחדים
 1.1אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשל
מעבדתבדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוק
תכונותנוספותהקשורותלתכונותשבהןנמצאהאיההתאמה.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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