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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 14372
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת
טובין מיובאים לדרישות תקן ישראלי "מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -סכין ,כף
ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה :דרישות
רשמי
בטיחות ובדיקות" ,נובמבר 2010
דף מתוך
בתוקףמיום :מהדורה:1
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלסכו"ם ואבזרי האכלה לילדים(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורך
קבלתאישורעמידהבדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל-
"הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"
(להלן"-הנחיותוהוראותהממונה").
 1.1.2אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
יחולועלהטוביןהוראותוהנחיותהממונהעלהתקינה .
 2.1מסמכים ישימים:
 1.2.1ת"י14372"מוצריםלשימושילדיםולטיפולבהם-סכין,כףומזלג(סכו"ם)ואבזרי
האכלה:דרישותבטיחותובדיקות",נובמבר .2010
 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.
 2.1סיווג לקבוצות:
נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכים
לקבוצה 1לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי
(קבוצותיבוא) .
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ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה :דרישות
רשמי
בטיחות ובדיקות" ,נובמבר 2010
דף מתוך
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 2.1הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
" 1.1.1דגם"(שלמוצר)-גרסהמסוימתשלמוצרהמאופיינתעלידיהאלמנטיםהבאים:
תכןמוגדראחד ,החומריםשממנוהואעשויורכיביםעיקרייםזהים,מיוצרבתהליכי
ייצורזהיםע"ייצרןאחד ,בארץייצור/אתריצוראחד ,בעלערכיםתפקודיים
נומינלייםזהים,מיוצרבתהליכיייצורזהיםע"ייצרןאחד ,בארץייצור/אתריצור
אחד ,בעלערכיםתפקודייםנומינלייםזהים,והמסומניםעלידיהיצרןכדגםאחד
(עםסימן).
 1.1.2"משפחתדגמים"או"משפחה" -כמשפחתדגמיםייחשבו דגמים זהיםהנבדלים זה
מזה בגדליםו/אוצורההחיצוניתבלבד.
 2.1תיק מוצר
" 1.1.1תיקהמוצר"-תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישל
הדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,
מק"טיצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה.
 1.1.2לפניביצועבדיקתהדגם,עלהיבואןלהעבירלמעבדתהבדיקהאתהמסמכים
הדרושיםלהגדרהמלאהוחדמשמעיתשלהמוצר.התיעודישמשלתיאורהמוצר
בתעודתבדיקתהדגםולצורךבדיקותזיהוי ,אבחוןוהשוואה.
 1.1.1תעודתבדיקתהדגםוכלתעודותבדיקהנוספות(בדיקותש'במסגרתבדיקה
ואישורמשלוחים),המסמכיםוהתמונותשלהמוצריצורפולתיקהמוצר.
 1.1.1כלהתיעודהנ"לישמרבמערכתשלמעבדתבדיקה.
 .2בדיקת דגם  -בדיקה מלאה (רלוונטיתלטוביןשבקבוצותיבוא1ו)2-
 2.1בדיקת דגםיכולהלהתבצעגםעלמוצרשהוגשעלידימזמיןהבדיקה.
 2.2תדירות הביצוע:אחתלשנהלכלדגםאומשפחתדגמים .
 2.3דגימה:
 2.3.1כאשר מדובר על בדיקת דגם המייצג משלוח ,תקבע המעבדה את הדגם
שייבדק מתוך הדגמים שבמשפחה באופן שיבטיח כי ניתן להשליך את ממצאי
 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 14372
נספח ש'  -תנאים מיוחדים לבדיקת
טובין מיובאים לדרישות תקן ישראלי "מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם -סכין ,כף
ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה :דרישות
רשמי
בטיחות ובדיקות" ,נובמבר 2010
דף מתוך
בתוקףמיום :מהדורה:1
תאריךאישור:
הבדיקהעלכלשארהדגמיםשבמשפחה.
 2.3.2דוגמיםאקראית10יחידותשלמוצריםמכלקבוצתהדגמיםו/אומשפחתדגמים
 2.4היקף הבדיקה:בדיקתהתאמהלכלסעיפית"י14372שחלהעליהםרשמיות.

 .3בדיקת משלוח– בדיקה חלקית/בדיקת ש' (רלוונטיתלטוביןשבקבוצתיבוא )1
 3.1תדירות ביצוע :כלמשלוחובכפוףלהנחיותוהוראותהממונהככלשהיבואןזכאי
למסלולהקלות. 
 3.2דגימה :מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלקבוצותדגמיםו/אומשפחותדגמים.
דוגמיםאקראית3יחידותמכלקבוצתדגמיםו/אוממשפחתדגמים.ממשפחת
דגמיםישלדגוםככלשניתן,דגםשעדייןלאנבדקאושעברהכיהרבהזמן
מהבדיקההקודמת .
 3.3היקף הבדיקות:
 3.3.1בדיקת זיהוי ונטילה:בדיקתזיהוישמטרתהלאמתכיהטוביןשבמשלוחזהים
לאלושבמסמכיהמשלוח(דגמיםוכמויות),בחירתונטילתהמוצריםלבדיקהלפי
הוראותנספחזה.
 3.3.2בדיקת ש'  :המוצרשנדגםייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשלהתקןהישראלי
ת"י:14372 
 )1סעיף5.2.4-חלקיםקטנים
 )2סעיף5.3.3-התנגדותלקריעה 
 )3סעיף5.3.4-בדיקתחוזק
 )4בכלמשלוחחמישיאופעםב6-חודשים(המוקדםשביניהם)תבוצעאחתמהבדיקות
הישימות:בדיקהלפיסעיף5.4.2.3"תכולתפתלאטים",אובדיקהלפיסעיף
5.4.2.5"נדידתפורמלדהיד" .
 3.4אי התאמה :
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
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תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורות
לאיהתאמה,הכולבהתאםלנסיבות.
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדה
לממונהעלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה.
 .4תנאים מיוחדים
 4.1אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשל
מעבדתבדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוק
תכונותנוספותהקשורותלתכונותשבהןנמצאהאיההתאמה.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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