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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 261
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"תמיסות נתרן תת-כלוריתי",
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יולי  ,1990גיליון תיקון מס'  2פברואר 2009
דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלתמיסות נתרן תת-כלוריתי(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלת
אישורעמידהבדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיות
והוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן-
"הנחיותוהוראותהממונה") .
 1.1.2אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
יחולועלהטוביןהוראותוהנחיותהממונהעלהתקינה .
 2.1מסמכים יישומים:
 1.2.1ת"י261"תמיסותנתרןתת-כלוריתי",מהדורהיולי,1990גיליוןתיקוןמס'2מינואר
 .2004
 1.2.2ת"י2302חלק1"חומריםותכשיריםמסוכנים:מיון,אריזהתיוויוסימון",מהדורה
פברואר.2009 
 1.2.1הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי(להלן-
"הנחיותוהוראותהממונה").
 1.2.1הודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא)לחיפוש
קבוצות יבוא של תקנים.
 1.2.2הוראותהממונהעלהתקינהבענייןמעבדותבדיקהעל-פיפקודתהיבואוהיצוא[נוסח
חדש],תשל"ט .1979-
 1.2.1צוייבואחופשי,עלעדכוניו.
 2.1סיווג לקבוצות:
נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכיםלקבוצה2
לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא) .

 2.1הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
" 1.4.1דגם"-כדגםאחדשלטוביןייחשבוטובין/תמיסותנתרןתת-כלוריתיבעלותמפרטטכני
 1מתוך 3

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 261
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"תמיסות נתרן תת-כלוריתי",
מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי
יולי  ,1990גיליון תיקון מס'  2פברואר 2009
דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
זהה(הרכבכימי-פורמולציה),בעליאריזהזההוגיליוןבטיחות()MSDSזהה,שיוצרו
ע"יאותויצרןאחד,באותואתרייצורובאותהארץהיצור.
" 1.4.2משפחתדגמים"או"משפחה" -כמשפחהיחשבודגמיםזהים,הנבדליםזהמזהבגודל
האריזהבלבד.
 2.1תיק מוצר
" 1.5.1תיקהמוצר"-תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישלהדגם
(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,מק"טיצרן,
פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה
 1.5.2עלהיבואןלהעבירלמעבדתהבדיקהאתתיקהמוצר,אשריכלולמסמכיםהדרושים
להגדרהמלאהוחדמשמעיתשלהמוצר .
 1.5.1תעודתבדיקתהדגם,המסמכיםוהתמונותשלהמוצריצורפולתיקהמוצר.
 1.5.4תיקהמוצרעםתיאורהדגםוהיסטוריההרלוונטיתאליוישמרובמערכתשלמעבדת
בדיקה.
 .2בדיקת דגם -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)2-
 2.1בדיקת דגםיכולהלהתבצעגםעלמוצרשהוגשעלידימזמיןהבדיקה.
 2.2כאשר מדובר בדגם המייצג משפחת דגמים ,תקבע המעבדה את הדגם שייבדק מתוך
הדגמים שבמשפחה באופן שיבטיח כי ניתן להשליך את ממצאי הבדיקה על כל שאר
הדגמיםשבמשפחה.
 2.1תדירות הביצוע:אחתלשנהלכלדגם,או/וגםלאחרכלשינויבמפרטהטכני .
 2.2דגימה :דוגמים אקראית של  2יחידות מאצוות ייצוראחתבאריזהמקורית ,מכל קבוצת
הדגמיםאומשפחתדגמיםשבמשלוח.
 2.2היקף הבדיקה:בדיקתהתאמהלכלסעיפיהתקןת"י261שחלהעליהםרשמיות.
 .2בדיקת משלוח-בדיקה חלקית/בדיקת ש'(רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא )1
 2.1תדירות ביצוע :לפיכלאצווהממנתהדגמיםאומשפחתדגמיםבמשלוח,למעטמשלוח
לגביומבוצעתבדיקתדגם .
 2.2דגימה :מהטוביןשבמשלוחדוגמיםאקראית2אריזותמכלמנתדגמיםעםמספרי
אצווהזהים .
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מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 2.2היקף הבדיקות:
 3.3.1בדיקת זיהוי:תבוצעבדיקתזיהויוהמוצריבחןבהשוואהלתיקהמוצרומסמכי
היבוא.
 3.3.2בדיקות לפי סעיפי התקן :המוצרייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשלהתקן
הישראלית"י:261 
-106 )1סימון .
-201 )2דרישותכלליות .
-202.1.1 )3תכולתכלורפעיל.
-202.1.2 )4תכולתאלקליותחופשית .
 2.3אי התאמה :
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורותלאי
התאמה,הכולבהתאםלנסיבות.
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדהלממונה
עלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה. 
 .3תנאים מיוחדים
 3.1אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשלמעבדת
בדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוקתכונות
נוספותהקשורותלתכונותשבהןנמצאהאיההתאמה.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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