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 מטרת הצו המוצע והצורך בו 

 

בין תקן  מאמצים  שאינם  תקנים  ליבאלאומי-קביעת  ניתן  אשר  חלים    ,  עליהם  המצרכים  את 

התקנים בהתבסס על אסדרה זרה החלה במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים, אשר נמצא  

כי יש בה כדי לשמור על בריאות הציבור, בטיחות הציבור או על איכות הסביבה וכי קיימות יכולות  

 לממונה על התקינה לבדוק את עמידת המצרך בדרישות האסדרה הזרה.  

ר הוא כמפורט בתוספת, ובהתקיים התנאים הקבועים לצד כל תקן וצירוף כל המסמכים  כל האמו

 הנדרשים. 

 

 להלן נוסח טיוטת הצו המוצע:  

  



 

 התוספת הרביעית 

 :  הכלכלה והתעשייה טיוטת צו מטעם משרד

 2022  –התקנים )התוספת הרביעית(, התשפ"ב טיוטת צו 

 ( )ד(-ו (()ג 5)א()9)סעיף 

  

סעיףבתוקף     לפי  התשי"ג    לחוק)ד(    –ו    ()ג(5)א()9סמכותי    19531  –התקנים, 

 , אני מצווה לאמור: החוק(  –)להלן 

   

קביעת התוספת  

 הרביעית 

התקנים הרשמיים המפורטים בתוספת הם תקנים, שאינם מבוססים על תקן    .1

בין-בין תקן  לרבות  זרה,  אסדרה  בעניינם  נמצאה  אשר  והם  -לאומי,  לאומי 

סעיף   בהוראות  והצגת  5)א()9עומדים  התנאים  בהתקיים  וזאת  לחוק,  ()ג( 

 ()ד(: 5)א()9בהתאם להוראות סעיף , המופיעים לצידם, וזאת המסמכים 

 
 .  352; התשפ"א, עמ' 30ס"ח התשי"ג, עמ'  1



  
  מסמכים שיש לצרף תנאים  סדרה זרה א תקן

לשם הוכחת העמידה  
 באסדרה הזרה 

   438 ית"
אבקות 
 כביסה 

רגולציה  
 אירופאי 

EC 
1272/2008 

  –ו 
EC648/2004 

אבקת כביסה  

 שעומדת ב:

 
תכולת הנתרן עד   -

לפי  ג'/ק"ג 4

11885 ISO 

)בהתאם לחישוב 

כמות האבקה  

המתאימה 

ק"ג  1לכביסה של 

 . (כבסים

פריקות ביולוגית  -

  מינימום לפי 80%

EC648/2004 

תכולת כלורידים  -

ג'/ק"ג   40עד  –

במכונה,    כביסה

גרם/ק"ג   90עד 

 לפי  לכביסה ביד

ASTM D820 

 0.5תכולת בור עד  -

לפי  גר/ק"ג מוצר

6835 ISO 

גיליון הבטיחות  -

 העדכני של המוצר 

מסמכי היצרן או  -

תעודת התאמה 

לדרישות הרגולציה  

1272/2008 EC  כי

והאריזה הסימון 

את גיליון   מיםתוא

הבטיחות, כולל 

 . עמידות הסימון

תעודת התאמה לפי  -

EN ISO 8317  

- אריזה קשתעבור 

ילדים, אם  פתיחה ל

נדרש לפי 

EC1272/2008 . 

סימון ההרכב   -

הכימי לפי 

EC648/2004 

 

ת"י 
1417   

אבקות 
 למדיח

רגולציה  
 אירופאי

 EC 
1272/2008 

אבקת מדיח שעומדת 
 ב:
 
פריקות ביולוגית  -

מינימום לפי   80%

EC648/2004 

 0.5תכולת בור עד  -

לפי  גר/ק"ג מוצר

6835 ISO 

גיליון הבטיחות  -

 המוצר העדכני של 

מסמכי היצרן או  -

תעודת התאמה 

לדרישות הרגולציה  

1272/2008 EC  כי

והאריזה הסימון 

את גיליון   מיםתוא

הבטיחות, כולל 

 . עמידות הסימון



 תעודת התאמה לפי -

EN ISO 8317  

- אריזה קשתעבור 

פתיחה לילדים, אם  

נדרש לפי 

EC1272/2008 . 

סימון ההרכב   -

הכימי לפי 

EC648/2004 

 
 

   139ת"י 
נוזל  
 כלים

רגולציה  
 אירופאי

 EC 
1272/2008 

  –ו 
 

EC648/2004 

נוזל לניקוי כלי שעומד  
 ב:
 
 0.5תכולת בור עד  -

לפי  ג'/קילו מוצר

 692ת"י 

מוצר בעל ערך  ל -

PH 10   ,או יותר

קטן   PH או בעל 

יצורף דוח   4 -מ

בדיקה לפי נספח 

 . 139 ת"יא ל

 

גיליון הבטיחות  -

 העדכני של המוצר 

מסמכי היצרן או  -

תעודת התאמה 

לדרישות הרגולציה  

1272/2008 EC  כי

והאריזה הסימון 

את גיליון   מיםתוא

הבטיחות, כולל 

 . עמידות הסימון

 תעודת התאמה לפי -

EN ISO 8317  

- אריזה קשתעבור 

פתיחה לילדים, אם  

נדרש לפי 

EC1272/2008 . 

הצהרה כי המוצר   -

לא משתייך  

לקטגורית המשנה 

1A (H314)    לפי

EC 1272/2008 או  

כי ריכוז המרכיבים  

במוצר שלפיהם 

נקבע הסיווג 

בקטגורית המשנה  



 

1A גדול  הלא יהי

של כל  SCLמערכי 

מרכיב כמוגדר  

 בתקנה זו.

סימון ההרכב   -

לפי  הכימי

EC648/2004 . 

על התאמה  הצהרה  -

לרמת הפריקות 

הביולוגית 

לחומרים פעילי  

 ECתקנה פנים לפי 

648/2004 . 

 

ת"י 
1313  

אבזרים 
גיינה ילה

של  
שה: יהא

טמפונים  
 לווסת 

תקן אוסטרלי  
AS 2869 

תעודת בדיקה לפי  - 

2869 AS 

 תחילתו של צו זה מיום פרסומו ברשומות.    .2 תחילה 

 

 

 

 

 

 ( 2022______, פ"ב )התש ______,

 ( 3-)חמ _____

 

 __________________ 

 אורנה ברביבאי 

 שרת הכלכלה והתעשייה 

 

  



י   ר ב ר ד ב ס  ה

 ()ג( לחוק התקנים נקבע כי: 5)א()9בסעיף 

השר רשאי, בצו, לקבוע בתוספת הרביעית תקן רשמי שאינו מבוסס על תקן  "
בין-בין תקן  לרבות  זרה,  אסדרה  יש  אם  שמוסדר  -לאומי,  בעניין  לאומי, 

 באותו תקן ומתקיימים לגביה כל אלה: 

עותיים  האסדרה הזרה חלה במדינות מפותחות עם שווקים משמ    (1)
ויש בה כדי לשמור על בריאותו של הציבור או בטיחותו או על איכות  

 הסביבה; 

לממונה על התקינה יש יכולת לבדוק את עמידת המצרך בדרישות      (2)
 האסדרה הזרה; 

השר רשאי לקבוע בצו כאמור בפסקת משנה )ג( חובה להציג מסמכים      )ד(
סעיף   ]נוסח  2לפי  והיצור  היבוא  לפקודת  התשל"טו  או    1979-חדש[, 

לדרישות   מצרך  של  התאמתו  הוכחת  לשם  שיקבע,  כפי  נוספים,  מסמכים 
 האסדרה הזרה כאמור באותה פסקת משנה; 

 

בהתאם להוראות אלו, בדק הממונה על התקינה את התקנים המפורטים בתוספת ומצא כי חלה  

מתאימה  זרה  אסדרה  בדיקתעליהם  יכולת  התקינה  על  לממונה  קיימת  וכי  של   ,  ההתאמה 

 , וזאת בכפוף לעמידה בכל התנאים הקבועים בתוספת.   המצרכים לאסדרה הזרה 

 


