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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  562חלק 7
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת טובין
"בטיחות צעצועים :צבעי אצבעות  -דרישות
מיובאים לדרישות תקן ישראלי רשמי
ושיטות בדיקה",
ינואר 2018
דף מתוך
מהדורה1 :
בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלצבעי אצבעות(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלתאישור
עמידהבדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיותוהוראות
הממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן"-הנחיות
והוראותהממונה").
 1.1.2אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
יחולועלהטוביןהוראותוהנחיותהממונהעלהתקינה .
 1.2מסמכים יישומים:
 1.2.1ת"י562חלק1"בטיחותצעצועים:תכונותמכניותופיזיקליות",מאי .2011
 1.2.2ת"י562חלק2"בטיחותצעצועים:דליקות",ספטמבר .2013
 1.2.1ת"י562חלק3"בטיחותצעצועים:נדידתיסודותכימייםמסוימים",ינואר .2018
 1.2.1ת"י562חלק7"בטיחותצעצועים:צבעיאצבעות-דרישותושיטותבדיקה",ינואר
 .2018
 1.2.1הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי.
 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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 1.1סיווג לקבוצות:
נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכיםלקבוצה1
לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא) 
 1.1הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
" 1.1.1דגם"-כדגםאחדיחשבוטוביןהנושאיםמק"טאחד,עשוייםמאותםחומריגלם,
בעליגווניםזהים,שיוצרוע"ייצרןאחד,באתרייצוראחדובאותהארץיצור
והמזוהיםע"יהיצרןכדגםאחד .
" 1.1.2משפחתדגמים"או"משפחה" -כמשפחהאחתייחשבודגמיםהנבדליםזהמזה
בגודלם,במספרהפריטיםבדגםובתכונותשאינןמשפיעותעלהתאמתןלתקן. 
 1.5תיק מוצר
" 1.1.1תיקהמוצר"-תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישל
הדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,
מק"טיצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה.
 1.1.2לפניביצועבדיקתהדגם,עלהיבואןלהעבירלמעבדתבדיקהאתגיליוןהבטיחות
העדכני()MSDSלמוצר,והמסמכיםהנוספיםהנדרשיםלהגדרהמלאהוחד
משמעיתשלהמוצר .
 1.1.1בתעודתבדיקהשלהדגםיירשםתיאורמלאוחדמשמעישלהמוצר,הכוללגםאת
פרטיהסימוןהנדרשיםלפיסעיף7שלת"י562חלק1ולפיסעיף5שלת"י562
חלק.7
 1.1.1תעודתבדיקתהדגםוהמסמכיםיצורפולתיקהמוצר.תיקהמוצרעםתיאורהדגם
והיסטוריההרלוונטיתאליוישמרובמערכתשלמעבדתבדיקה.
 .2בדיקת דגם  -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)2-
 2.1תדירות הביצוע:אחתלחייהדגםלכלדגםאומשפחתדגמים.
 2.2דגימה:כאשרהבדיקהמבוצעתעלדוגמאמהמשלוח,מחלקיםאתהטובין
שבמשלוחלמנותשלדגםו/אומשפחותדגמים.דוגמיםאקראיתיחידהאחתמכלמנת
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דגמיםו/אומנתמשפחתדגמים .
 2.1הבדיקה:בדיקתהתאמהלכלסעיפית"י562חלקים1,,23ו-,7שחלהעליהם
רשמיות.
 .1בדיקת משלוח-בדיקה חלקית/בדיקת ש'(רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא )1
 1.1תדירות ביצוע :כלמשלוחובכפוףלהנחיותוהוראותהממונה. 
 1.2דגימה :מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלמנותדגמיםו/אומשפחותדגמים.דוגמים
אקראיתיחידהאחתמכלמנתדגמיםו/אומנתמשפחתדגמים.ישלדגוםככל
שניתן,דגםשעדייןלאנבדקאושעברהכיהרבהזמןמהבדיקההקודמת. 
 1.1היקף הבדיקות:
 3.3.1בדיקת זיהוי:בבדיקתזיהוייבחןהמוצרבהשוואהלתיקהמוצרומסמכי
היבוא .
 3.3.2בדיקות לפי סעיפי התקן :המוצרייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשל
התקניםהישראליים:
 )1לסעיף7"אזהרותוהוראותשימוש"שלת"י562חלק,1
 )2לסעיף5"מידעעלמוצר"שלת"י562חלק7;
 )3לשניסעיפיםישימיםשלת"י562חלקים,1,23לפיבחירהשל
מעבדתהבדיקה .
 1.1אי התאמה :
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורות
לאיהתאמה,הכולבהתאםלנסיבות.
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדה
לממונהעלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה.
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 .1תנאים מיוחדים
 1.1אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשל
מעבדתבדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוק
תכונותנוספותהקשורותלתכונותשבהןנמצאהאיההתאמה.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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