 22אוקטובר2018 ,
לכבוד ,
יבואני נעלי בטיחות וסוכני המכס
הנדון :עדכון בנוגע להכרה בתעודות בדיקה עבור בדיקות דגם למנעלי בטיחות
שלום רב,
כחלק משיפור השירות  ,ברצוננו להביא לידיעתכם עדכון בנוגע להסכמי הכרה בתחום של מנעלי בטיחות.
לתשומת ליבכם ,תוקף בדיקת דגם המייצג משפחה עודכן ל 5שנים בהתאם למופיע על תעודת הבדיקה
שתתקבל.
בנוסף ,אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם כי התנאים להכרה בתעודות יהיו זהים לכל המעבדות
והתהליך יהיה כדלכמן:
הלקוח או המעבדה החתומה על ההסכם עם מת"י ,תפנה למכון התקנים לצורך ביצוע בדיקת דגם,
שעיקרה הכרה בתעודת בדיקה .במכון תפתח הזמנה ע"ש הלקוח או המעבדה ותתבצענה הבדיקות
הנדשות שעיקרן אימות תעודת הבדיקה ותופק תעודה על שם הלקוח או המעבדה.
לצורך הנפקת התעודה ,על הלקוח או המעבדה החתומה על ההסכם לשלוח למת"י את דו"ח הבדיקה
( )TEST REPORTשיכיל תיאור מפורט של המוצר המאפשר זיהוי חד ערכי שלו .הדו"ח יהיה בשפה
האנגלית בלבד.במידה ומסופק למת"י  Summary of test reportיש לצרף את כל דוחו"ת הבדיקה עליהן
מסתמכות בהוצאת מסמך זה ,תוך פירוט מלא וחד ערכי של הדוגמא הנבדקת.
תהליך אישור דגם לפני ייבוא:
לצורך ביצוע הבדיקה ,היבואן יעביר למכון זוג נעליים זהה לזה שנבדק בחו"ל ואת חלקי הנעל
(, TOECAP, OUTSOLE, TONGUE, INSOCK , INSOLE, QUARTER LINING,UPPER VAMP LINING
 )PROTECTIVE INSERTכאשר הם מסומנים באופן הזהה לזה המופיע בתעודת הבדיקה ,וסימון בעברית

כפי שנדרש בתקן הישראלי.
בסיום הבדיקה המכון יפיק ליבואן תעודת בדיקה – תעודה זו תהווה בדיקת דגם ותוקפה יהיה זהה
לתוקף המופיע דו"ח הבדיקה שסופק מהמעבדה החתומה על ההסכם עם מת"י.
תהליך אישור משלוחים:
לצורך שחרור משלוחים מהמכס ,התקן למנעלי בטיחות שייך לקבוצה 2א' ,כלומר ניתן לשחרר משלוח
עם תצהיר עו"ד בתנאי שקיימת בדיקת דגם בתוקף.
לנוחיותכם להלן רשימת המעבדות עימן יש למכון הסכם בתחום בדיקת מנעלי בטיחות:
CTC

RICOTEST

TUV SUD

TUV RH

 INTERTEKגרמניה
PFI

איטליה
CIMAC

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למרכז המידע ליבואן של המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה בטלפון
.03-6465138
נשמח לעמוד לשרותכם.

ליאור ארואס
מ"מ ראש ענף סביבה טקסטיל ותשתיות
המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה

