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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  438חלק 1
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"אבקות ניקוי -דרישות להבטחת איכות
מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי
הסביבה ולסימון :אבקות כביסה",
ספטמבר 2012
דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלאבקות כביסה(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלתאישורעמידה
בדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיותוהוראותהממונה
עלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן"-הנחיותוהוראות
הממונה").
 1.1.1אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
יחולועלהטוביןהוראותוהנחיותהממונהעלהתקינה .
 1.2מסמכים יישומים:
 1.1.1ת"י438חלק1"אבקותניקוי-דרישותלהבטחתאיכותהסביבהולסימון:אבקות
כביסה"(ספטמבר.)1011
 1.1.1ת"י1301חלק1"חומריםותכשיריםמסוכנים:מיון,אריזה,תיוויוסימון"(פברואר
 .)1009
 1.1.3הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי.
 1.1.4הוראותהממונהעלהתקינהבענייןמעבדותבדיקהעל-פיפקודתהיבואוהיצוא[נוסח
חדש],תשל"ט.1979-
 1.1.1הודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא)לחיפוש
קבוצותיבואשלתקנים.

 1.1.1צוייבואחופשי,עלעדכוניו.
 1.3סיווג לקבוצות:
נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכים
לקבוצה2לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצות
יבוא) .
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 1.4הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
 1.4.1"דגם"-כדגםאחדיחשבוטובין/אבקותכביסהבעלותייעודאחד(לשימושבמכונהאו
לכביסהידנית),שיוצרוע"יאותויצרןאחד,באותואתרייצורובאותהארץיצור,
בעלותהרכבחומרזההואותוגודלהאריזה,בעליאותוסיווגבטיחותישלהמוצרעל
פיגיליוןהבטיחותשלהחומר(.))MSDS
 1.4.1"משפחתדגמים"או"משפחה" -כמשפחהאחתייחשבודגמיםזהיםשלטובין,
המיוצריםעלידיאותוהיצרןובאותואתרייצור,הנבדליםזהמזהבגודלובצורת
האריזהו/אובשםהמותגבלבד,ו/אובשינוייםבהרכבהכימישאינםמשפיעיםעל
סיווגלקבוצתהסיכוןשלהמוצר(ע"פMSDS-גיליוןהבטיחותשלהמוצר).
 1.1תיק מוצר
 1.1.1"תיקהמוצר"-תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישל
הדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,
מק"טיצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה.
 1.1.1לפניביצועבדיקתהדגם,עלהיבואןלהעבירלמעבדתהבדיקהאתהמסמכים
הדרושיםלהגדרהמלאהוחדמשמעיתשלהמוצר ,כוללגיליוןבטיחותשלהמוצר
(,)MSDSכמוכן,אתהרכבהחומרעלפידרישהשלמעבדתהבדיקה(לצורףאפיון
משפחה) .
. 1.1.3תעודתבדיקתהדגםוכלתעודותבדיקהנוספות(בדיקותש'במסגרתבדיקהואישור
משלוחים),המסמכיםוהתמונותשלהמוצריצורפולתיקהמוצר.
 1.1.4כלהתיעודהנ"לישמרבמערכתשלמעבדתבדיקה.
 .2בדיקת דגם  -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)1-
 2.1תדירות הביצוע :אחתלארבעשניםלכלדגםאומשפחתדגמים.
 2.2בדיקת דגםיכולהלהתבצעגםעלמוצרשהוגשעלידימזמיןהבדיקה .
 2.3דגימה:
 1.3.1כאשרמדוברבדגםהמייצגמשפחתדגמיםתקבעהמעבדהאתהדגםשייבדק
מתוךהדגמיםשבמשפחהבאופןשיבטיחכיניתןלהשליךאתממצאיהבדיקה
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מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
עלכלשארהדגמיםשבמשפחה.
 1.3.1מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלקבוצותשלדגםו/אומשפחותדגמים.דוגמים
אקראיתכמותשל4ק"גמוצרמאותהאצוותהייצורמהדגםבעלהריכוז
הגבוהביותרשלחומריפעילישטח(אניוניםונוניונים).
 2.4היקף הבדיקות:
 1.4.1בדיקתהתאמהלכלסעיפית"י438חלק1שחלהעליהםרשמיות,ובהתאם
לייעודהמוצר.
 1.4.1ממשפחתדגמים,הבדיקהתבוצעבדגםבעלהריכוזהגבוהביותרשלחומרים
פעילישטח(אניוניםונוניונים). 
 1.4.3בדיקתהשלמה:טוביןממשפחותשונות,שיוצרועלידיאותויצרן,באותהארץ
ייצור,ומכיליםריכוזנמוךשלפעילישטח(אניוניםונוניונם)מזושנבדקה
בבדיקתהדגם,ייבדקורקבבדיקתהשלמהבהתאםלייעודהמוצר,הכוללת
אתכלהסעיפיםהרשמייםשלהתקן,למעטסעיף1.3.1תתסעיף1בטבלה
1-פריקותביולוגית,שלת"י438חלק .1
 .3בדיקת משלוח – בדיקה חלקית/בדיקת ש' (רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא)1
 3.1תדירות ביצוע :כלמשלוחובכפוףלהנחיותוהוראותהממונה. 
 3.2דגימה :מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלקבוצותדגמיםו/אומשפחותדגמים.דוגמים
אקראיתיחידהאחתמכלמנתדגמיםו/אומנתמשפחתדגמים.ישלדגוםככלשניתן,
דגםשעדייןלאנבדקאושעברהכיהרבהזמןמהבדיקההקודמת .
 3.3היקף הבדיקות:
 3.3.1בדיקת זיהוי:תבוצעבדיקתזיהויוהמוצריבחןבהשוואהלתיקהמוצרומסמכי
המשלוח.
 3.3.1בדיקות לפי סעיפי התקן :המוצרייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשלהתקן
הישראלית"י438חלק:1 
)1עבוראבקתכביסהידנית:סעיף1.3.1תתסעיף3בטבלה"-1תכולתכלורידים". 
)1עבוראבקהלכביסהבמכונה:סעיף1.3.1תתסעיף3בטבלה"-1תכולת
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כלורידים";סעיף1.3.1תתסעיף4בטבלה"-1תכולתנתרן" .
הערה:באותומשלוח,הבדיקותהחלקיותלאיבוצעובמשפחהשנבדקהבבדיקתהשלמהלפי
סעיף1.3.3הנ"ל.

 3.4אי התאמה :
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.1במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורותלאי
התאמה,הכולבהתאםלנסיבות.
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדה
לממונהעלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה.

 .4תנאים מיוחדים
 4.1אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשלמעבדת
בדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוקתכונות
נוספותהקשורותלתכונותשבהןנמצאהאיההתאמה.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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