ד' שבט ,תשפ"א
 17ינואר2021 ,

הגברת בדיקות במסגרת פיקוח תו תקן
יצרן  /יבואן יקר,
הריני להודיעך כי בהתאם לעדכון החלטת מינהלת תו תקן מיום ה – 14.1.21
יוגבר משטר הפיקוח עבור יצרנים שמבוצע אצלם מבדק תהליך מרחוק ,בשל מגיפת הקורונה.
הפיקוח המוגבר ייעשה כדלקמן:
.1
.2

מוצרים מוגמרים המיובאים לארץ ,ונמצאים תחת פיקוח תו תקן ,יקבלו אישור
תקופתי בתנאי שהיבואן יחתום על טופס "כתב התחייבות" (מסמך המצורף למייל
זה)
בהתאם לבקשת המעבדה ,היבואן גם יתחייב לשמור דוגמאות מהמשלוח לצורך
הבדיקה( .זאת כדי להימנע ממצב בו המעבדה מגיעה לבצע נטילה ,אך כל המוצרים
כבר שווקו).

יבואן שלא דיווח על משלוחים  -מנהלת תפעול תו תקן תפנה לממונה על התקינה על מנת
להפעיל את סמכותו לשלול את האישור התקופתי של היבואן.
 .3הדיווח יבוצע בשלב ראשון (עד הערכות עם מערכת ממוחשבת של מכון התקנים ,כ – 3
שבועות) ע"ג גיליון אקסל המצורף למייל זה.
את הטופס (קובץ אקסל) יש לשלוח למינהלת תפעול תו תקן,
לשרון מנשה במייל.sharon_me@sii.org.il :
כאשר הטופס ימוחשב ,ימולא דיווח זה בפורטל של מכון התקנים.
.4

לאחר שחרור המשלוח ובהתאם להתחייבות ,כאמור בסעיף  2לעיל ,יבוצעו בדיקות
מוגברות– כלומר  -יוכפל מספר הבדיקות הנדרשות על פי נספח התנאים המיוחדים
(הנת"מ).

.5

הבדיקות וכמותן תיערכנה לפי ההיתר (הבדיקות ייעשו במסגרת היתר של היצרן).
כלומר ,אם ישנם מספר יבואנים המייבאים טובין מיצרן אחד (היתר אחד) ,הפיקוח
המוגבר יתייחס ליצרן (לא יעשו כפל בדיקות).
הבדיקה תהיה חלקית .במקרים בהם נדרשת בדיקה מלאה לפי הנת"מ ,אך המעבדה
ממליצה בפיקוח המוגבר (לא בפיקוח הרגיל לפי הנת"מ) לבצע בדיקה חלקית ,המעבדה
יחד עם הוועדה המקצועית ,תקבע מה היקף הבדיקה הנדרש ומהו סוג בדיקת הנת"מ
המתאים כדי ליישם את החלטת המינהלת לפיקוח המוגבר.
הבדיקה תהיה למוצר שיידגם אקראית!
ביצוע הנטילה ייעשה במחסני תוצרת גמורה של היבואן.
התיאום ייעשה מול המעבדה ,באחריות היצרן לוודא שיתוף פעולה של היבואנים לצורך
יישום המתווה.

.6

.7
.8
.9

החלטות אלה מחליפות את החלטות המינהלת בישיבותיה הקודמות (מיום  29.12.20ומיום
.)17.8.20

בגין הנטילות שיתבצעו לצורך ביצוע הבדיקות ובגין ביצוע הבדיקות ,ייגבה תשלום נוסף בהתאם
למחירון המכון .תוספת עלות זו תתווסף לחשבון הפרופורמה לשנת .2021
בשלב זה ,תוקף ההחלטה עד סוף יוני  ,2021או עד שניתן יהיה לבצע מבדקי תהליך פיזיים
במפעלים ,המוקדם מביניהם.
רצ"ב קובץ אקסל לדיווח על משלוחים  +טופס התחייבות עליו הינכם נדרשים לחתום לצורך
קבלת היתר תקופתי מהממונה.
את טופס הדיווח על משלוחים (קובץ אקסל) יש לשלוח לשרון מנשה
sharon_me@sii.org.il
את טופס ההתחייבות (מסמך וורד) יש להעביר :
 בתחום הבניין – לאייל עמבר eyal_am@sii.org.il -בכל שאר התחומים – ליוסי אביב yossi_a@sii.org.il

נשמח לעזור בכל שאלה נוספת :
זהבית קמחין zehavit_kamchin@sii.org.il -

