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 מכס  היבואנים, היצרנים ועמילי לציבור הודעה
 של טובין  ת יבואושיוך לקבוצ שינויעל כוונה ל

 קורונהנגיף הבעקבות התפרצות 
 

במסגרת היערכות משרדי ממשלה למצב המיוחד במשק נוכח התפשטות הקורונה, הממונה על התקינה במשרד 

על מנת להבטיח המשכיות עסקית בתחום יבוא טובין המצריכים  זמניים מהלכיםהכלכלה והתעשייה מפעיל מספר 

מיוחדות שנגרמו עקב התפרצות בעקבות הנסיבות ה קבלת אישור תקן ועל מנת להקל על ציבור היבואנים ככל שניתן

 .הנגיף כאמור

בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא ש"קבוצות יבוא"  3ובהתאם לנקבע בפרק בהמשך לאמור לעיל, 

 לקבוצות ייבוא, כלהלן:  טוביןשינוי חלוקת הכוונה לההנני מודיע על  טובין שחל עליהם תקן רשמי,

 

 
 תחום 

 מקצועי
מס' התקן 

 הרשמי
הצעה לניוד זמני של  המצרך

 קבוצת ייבוא
 הערות

קבוצה 
 קיימת

 הצעה

כימיה 
ואיכות 
 הסביבה

נוזל לניקוי ידני של   139
  כלים 

קבוצת מוצרים  3 2
 34.02בפרט מכס 

 בצו יבוא חופשי
תמיסת  -"אקונומיקה"  261

 כלוריתי -נתקן תת
קבוצת מוצרים  3 2

 34.02בפרט מכס 
 חופשיבצו יבוא 

קבוצת מוצרים  3 2 כביסה  אבקות 1חלק  438
 34.02בפרט מכס 

 בצו יבוא חופשי
אבקות לניקוי כלים  1417

 למדיח כלים
קבוצת מוצרים  3 2

 34.02בפרט מכס 
 בצו יבוא חופשי

חומרים לניקוי חלונות,  2302
רצפה, כלים סניטריים, 

רהיטים, שטיחים, 
 טקסטיל, נעליים

מוצרים קבוצת  3 1
 34.02בפרט מכס 

 בצו יבוא חופשי

תכשירים לניקוי  4272
תנורים ולהסרת 

 שומנים

קבוצת מוצרים  3 1
 34.02בפרט מכס 

 בצו יבוא חופשי
מוצרים עשויים  5113

פלסטיק הבאים במגע 
 עם מזון ומשקאות

2 3  

  1268 מכניקה
 3חלקים 

  7-ו

מזרקים ומחטים: 
 מחטים היפודרמיות

-סטריליות לשימוש חד
 פעמי

2 3 
 

 

1268  
 5חלק 

-מזרקים סטריליים חד
פעמיים, עם מחט או 
בלא מחט, המיועדים 

 לאינסולין

2 3  

  2 1 חיתולים לתינוקות 2חלק  818
  2 1 טמפונים לאישה 1313
  2 1 כובעונים 386
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לשימוש בהם בעקבות הנחיות משרד הבריאות לשמירה רי היגיינה וחומרי ניקיון שקיימת דרישה גבוהה צמדובר במו

במחלה. לכן, קיימת דחיפות למתן ההקלות במוצרים המפורטים בטבלה  הקטנת הסיכון להידבק למעןיגיינה על ה

הממונה על התקינה יפרסם הודעה אודות העברת  19.03.2020עד ליום במידה ולא יתקבלו הסתייגויות  לכןבעת הזו. 

 .ת היבוא המקלות כמפורט בטבלה לעיל המוצרים לקבוצו

 

שינוי משטר שבטבלה וההקלה היא רק לעניין  הטוביןכי חלה חובת עמידה בדרישות התקנים החלים על  יובהר

בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל בעת יבואם כמפורט  בדיקות יבוא שיחול על הטובין

 . עליהם תקן רשמי

 

 

 ,    tkina@economy.gov.ilהערות בעניין הכוונה ניתן להגיש לממונה על התקינה בתיבת דואר 
 .9103101, ירושלים 5או בדואר לכתובת: בנק ישראל 

 
"הוראות הממונה על התקינה בדבר הענקת אישור תקן רשמי בהתאם לצו יבוא חופשי" -ניתן לעיין ב

 באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: 
e/departments/policies/goods_imports_with_official_standard_prohttps://www.gov.il/h

cedure_march_2018  
 ניתן לעין ברשימת התקנים הרשמיים לפי קבוצות יבוא באתר המשרד:

ndartization/Import/Pages/ImportCategories.aspxhttp://economy.gov.il/sta  
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