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בתוקףמיום:
תאריךאישור:
 .1כללי
 1.1תחום הנספח:
 1.1.1בנספחזהמפורטיםהוראותותנאיםמיוחדיםלביצועבדיקותהנדרשותלקביעת
התאמהשלשטיחיטקסטיל(להלן:הטובין)לתקןרשמי,לצורךקבלתאישור
עמידהבדרישותהממונהכנדרשבצוייבואחופשיובהתאםל"-הנחיותוהוראות
הממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי"(להלן"-הנחיות
והוראותהממונה").
 1.1.1אםישניגודביןההוראותשבנספחזהלביןהנחיותוהוראותהממונהעלהתקינה,
לרבותהוראותשלפרק3"קבוצותטובין"של"הנחיותוהוראותהממונהעל
התקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי",יחולועלהטוביןהוראות
והנחיותהממונהעלהתקינה.
 1.2מסמכים יישומים:
 1.2.1ת"י636"שטיחיטקסטיל",אפריל2018.
 1.2.2הנחיותוהוראותהממונהעלהתקינהלענייןיבואטוביןשחלעליהםתקןרשמי
(להלן-"הנחיותוהוראותהממונה").
 1.2.1הוראותהממונהעלהתקינהבענייןמעבדותבדיקהעל-פיפקודתהיבואוהיצוא
[נוסחחדש],תשל"ט.1979-
 1.2.1הודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי(קבוצותיבוא)
לחיפושקבוצותיבואשלתקנים .
 1.2.1צוייבואחופשי,תשע"ד2014-,עלעדכוניו.
 1.3סיווג לקבוצות:
נכוןלמועדכתיבתנספחש'זה,התקןוהטוביןשנספחזהחלעליהם,שייכים
לקבוצה2לפיהודעותהממונהעלהתקינהבדברהענקתאישורתקןרשמי
(קבוצותיבוא). 
 1.1הגדרת דגם ומשפחת דגמים:
" 1.1.1דגם"-כדגםאחדיחשבוטוביןבעליייעודזהה(שטיחמקירלקיראושטיח
מיטלטל),שיוצרוע"ייצרןאחד,בארץייצור/אותרייצוראחדוהמזוהיםע"יהיצרן
כדגםאחד.
 1.1.2"משפחתדגמים" -כמשפחתדגמיםייחשבו דגמים זהיםהנבדלים זה מזה בצבעים
אובמידותבלבד.
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 1.1תיק מוצר:
 1.1.1תיקהמוצר–תיעודהמגדיראתהמוצרבאופןחדמשמעי,כגון:תיאורמילולישל
הדגם(תת-דגמים),ארץמקור,שםהמותג,קטלוג,צילומים,שרטוטים,שםיצרן,
מק"טיצרן,פרטיהיבואן,תקניםרשמייםהחליםעליווכדומה.
 1.1.2עלהיבואןלהעבירלמעבדתבדיקהאתהמסמכיםהרלוונטייםהנוספים ,הדרושים
להגדרהמלאהוחדמשמעיתשלהמוצר,כגון:תעודתאחריות,הוראותהטיפול
בשטיח(שיטותהניקויוהייבוש)וכו'.התיעודכאמורבסעיפים,1.5.11.5.2לעיל
ישמשלתיאורהמוצרבתעודתבדיקתהדגםולצורךבדיקותזיהוי ,אבחוןוהשוואה.
 1.1.1בתעודתהבדיקהשלהדגםירשםתיאורמלאוחדמשמעישלהמוצר,הכוללגםאת
כלפירטיהסימוןהנדרשיםלפיסעיף2.2שלהתקןת"י.636תעודתבדיקת
הדגם,המסמכיםותמונותהמוצריצורפולתיקהמוצר.
 1.1.1תיקהמוצרעםתיאורהדגםו"-היסטוריה"הרלוונטיתאליוישמרובמערכתשל
מעבדתבדיקה.
 .2בדיקת דגם (בדיקה מלאה):
 2.1תדירות הביצוע:אחתלשנהלכלדגםאומשפחתדגמים.
 2.2דגימה:כאשרהבדיקהמבוצעתעלדוגמאמהמשלוח,מחלקיםאתהטובין
שבמשלוחלמנותשלדגםו/אומשפחותדגמים.דוגמיםאקראיתיחידהאחתמכל
מנתדגמיםו/אומנתמשפחתדגמים.משטיחמוגמרישלדגוםיחידהאחת.משטיח
לאמוגמרישלדגום1מ"ר.
 2.3הבדיקה:בדיקתהתאמהלכלסעיפיהתקןת"י636אשרחלהעליהםרשמיות.
 .3בדיקת משלוח (בדיקה חלקית-בדיקת ש')
 3.1תדירות ביצוע :כלמשלוחובהתאםלתנאיםמפורטיםבהנחיותוהוראותהממונה.
 3.2דגימה :מחלקיםאתהטוביןשבמשלוחלמנותדגמיםו/אומשפחותדגמים,דוגמים
אקראיתיחידהאחת(שטיחמוגמראוגליל)מכלמנתדגמיםו/אומנתמשפחת
דגמים.ישלדגוםככלשניתן,דגםשעדייןלאנבדקאושעברהכיהרבהזמן
מהבדיקההקודמת.
 3.3הבדיקות:
 3.3.1בדיקת זיהוי :תבוצעבדיקתזיהויוהמוצריבחןבהשוואהלתיקהמוצרומסמכי
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מהדורה1 :
בתוקףמיום:
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היבוא;
 3.3.2בדיקות לפי סעיפי התקן :המוצרייבדקלהתאמהלסעיפיםהבאיםשלהתקן
הישראלית"י:636
 )1סעיף2.2.1-סימוןשםהיצרןוכתובתו,אושםהיבואןוכתובתוושםהיצרןוארץ
היצור;
 )2סעיף2.2.5–הוראותטיפולבשטיחואזהרה;
 )3סעיף2.2.7–סימוןהמתייחסלהימצאותמעכביהבעירהבשטיח;
 3.1אי התאמה לתקן:
 3.4.1איהתאמהלאחדמדרישותהתקןתחשבכאיהתאמהשלכלקבוצתהטובין
שבמשלוחותחייבתיקוןובדיקתסילוקליקויים .
 3.4.2במקרהשלאיהתאמהבבדיקתזיהוי,רשאימנהלמעבדתהבדיקהלהחליטעל
תהליךאישורהמשלוחובכללזהעלבדיקתדגם,אובדיקתתכונותהקשורות
לאיהתאמה,הכולבהתאםלנסיבות.
 3.4.3במידהואיההתאמהמקימהעילהלהפרתאמוןידווחעלכךמנהלהמעבדה
לממונהעלהתקינה,לפיהנהלים,ויפעלעלפיהנחיותוהוראותהממונה.
אי 
 .1תנאים מיוחדים:
אםנמצאוליקוייםבבדיקתמשלוח(בדיקהחלקית-בדיקתש'),רשאימנהלשל
מעבדתבדיקה,במשלוחהבאשלהטובין,להחליטלבדוקמדגםגדוליותר,אולבדוק
תכונותנוספותהקשורותלתכונותשבהןנמצאהאי-ההתאמהלדרישותהתקן.

מאושר

יעקב וכטל ,הממונה על התקינה
תאריך_______________חתימה__________________ 
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