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 יבואן במכון התקנים/ דף מידע לפתיחת תיק יצרן
 ,לקוח נכבד
 :סימנים 3חייב לשאת עליו  ומעלה גרם 2.0 הינוג למכירה ומשקלו כל תכשיט זהב המוצ, במדינת ישראל, על פי חוק

: דרגות טוהר בלבד  6במדינת ישראל מותרות . היצרןי "תכשיט עה מוטבע עלסימן זה  – סימן דרגת הטוהר .א
 .585או  K14קראט סימן דרגת הטוהר יכול להופיע בקראט או באלפיות לדוגמא  9,14,18,21,22,24

הסבר מפורט על תהליך . היבואן/היצרןי "תכשיט עה מוטבע עלסימן זה . כפי שנרשם במכון התקניםיבואן / סימן יצרן .ב
 .הרישום בהמשך מסמך זה

כל תכשיט יוצג למכון כשהוא נושא עליו כבר . י מכון התקנים"סימן זה ניתן לתכשיט ע -סימן האימות של מכון התקנים .ג
 .יוחתם סימן מכון התקנים מות הטוהרת אילאחר בדיק. לעיל בו  אאת החותמות שבסעיף 

 .בבדיקת אימות הטוהר אך לא בסימון מחויביםגרם גם כן  2.0-מוצרים שמשקלם פחות מ .ד
מידע לצרכן  http://www.sii.org.il :פרטים מלאים לגבי הדרישות למוצרי זהב ניתן לקרוא באתר האינטרנט של המכון  .ה

אשר ניתן " סימון מוצרי זהב ובדיקתם"-299ובנוסף מומלץ להכיר את דרישות התקן הרלוונטי  לרכוש מוצרי זהבכיצד 
 .לקרוא או לרכוש בספריית המכון

 
 סוחר/יבואן/תהליך רישום יצרן

 .לעיל' כמתואר בסעיף ב, תהליך זה מטרתו קבלת סימן ייחודי ליצרן או יבואן שיוטבע על התכשיט 
מעבדה למתכות , תל אביב 42רחוב חיים לבנון )תגיע למכון התקנים ( 03-6467730/97)תור לפתיחת תיק לאחר שתקבע 

 :בא עמך את המסמכים הבאיםהו( יקרות
 :תאגיד/חברהבאם הינך  .1

 .י עורך דין"מאומתת ע( רשם החברות/עוסק מורשה)יש להביא תעודת התאגדות של התאגיד  .1.1
 .ת התאגיד פעיל ובדבר מורשי החתימה בויש להביא אישור עורך דין בדבר היו .1.2

בטופס זה יש מקום לציין את הסימן שהינך , שים לב. מלאב כאשר הוא "יבואן הרצ/טופס בקשה לרישום יצרן .1.3
 (באם עיקר עיסוקך ביבוא עדיף סימן באותיות באנגלית) אותיות 3או  2כ סימן זה כולל "בד. מבקש כסימן שלך

בעת ( . י כ בתוך מסגרת מרובעת: לדוגמא מר יעקב כהן יכול לבקש סימן )סגרת או ללא מ, בתוך מסגרת כלשהיא
לכן רצוי לחשוב מראש על . תהליך הרישום אנו נוודא שהסימן שביקשת לא רשום כבר כסימן של מישהו אחר

 ".תפוס"אופציה נוספת במידה והסימן כבר 
בעתיד . לא את טופס ייפוי הכוח לעמיל המכסאנא מ, במידה והינך יבואן והינך משתמש בשירותי עמילות מכס .1.4

 .עמיל המכס יוכל לבקש עבורך אשורי שחרור מהמכס ללא צורך בחתימה נוספת מצידך
 :לקוח פרטיבאם הינך  .2

 . עוסק מורשה תעודתיש להביא  .2.1
 .תעודת זהות .2.2
 (מעלה 1.3ראה פירוט בסעיף )יבואן /טופס בקשה לרישום יצרן .2.3
 .מעלה 1.4ראה סעיף -ש בשירותי עמילות מכסבמידה והינך יבואן והינך משתמ .2.4

 .כל הטפסים יצולמו לשמירת עותק ויוחזרו לך

 .להטבעה יבואן ותוכל להציג לנו תכשיטים / ח תהיה רשום במכון כיצרן"ש 180-כשעלותו , בתום תהליך רישום קצר

לצרף חשבון ספק , טים מהמכסלמלא טופס שחרור תכשי,( או עמיל המכס שלך) עליך ,משלוח תכשיטים במכס בעת קבלת
 .אנו נשלח אישור לשחרור מהמכס תוך יום עבודה. נו בפקסילאושטר מטען ולשלוח 

 ,שים לב
 .הקפדה על ביצוע הפעולות הרשומות במסמך זה תחסוך לך זמן ואי נעימויות

 03-6467797, 03-6467730: לכל שאלה עומד לרשותך צוות הענף בטלפונים 
 ,בברכה

 כות יקרותצוות ענף מת
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 _____________תאריך         לכבוד
 מכון התקנים הישראלי

 _____________לקוח         מתכות יקרות ענף
 (לשימוש פנימי)                     42חיים לבנון ' רח

  69977אביב -תל
 03-6467795: פקס 03-6467730/1: 'טל

 
 ,שלום רב

 

 של מוצרי זהב וקבלת סימן רשמי* סוחר/יבואן/בקשה לרישום כיצרן:  הנדון
 מחק את המיותר* 

 : אנו החתומים מטה
 

 ' ________________עוסק מורשה מס ________________________________: העסק שם
 

 :  כתובת מלאה של העסק
 

_____________________________________________________________________ 
 מיקוד        עיר  '                 מס    רחוב                                         

 
 

 ________________________: ל"דוא______________, : פקס_______________, : טלפון
 

 _____________ , __________________ ,  ______________________: שמות אנשי קשר
 

של מוצרי זהב ומבקשים לקבל את הסימן המיוחד לנו להטבעה * סוחר/יבואן/מבקשים בזאת לרשום אותנו כיצרן
 (:צייר את הסימן במסגרת/תאר) על מוצרינו

 

           
 
 

 
 ________________:שם הנציג

 
 ________________:    חתימה
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 ד"על נייר פירמה של עוה

 
 

 ________: תאריך           
 
 
 
 

 לכבוד
 הישראלי התקנים מכון

 
 ,נ"אג

 
 ........................... תאגיד: הנדון

 
 :כדלקמן לאשר הריני, "(התאגיד: "להלן)   __________________ של המשפטי כיועצו

 
 ._______________ הינו התאגידים ברשם רישומו' ומס פעיל, כדין בישראל ורשום מאוגד  התאגיד .1
 

 .ב"מצ מאומתת התאגדות תעודת העתק
 
 
  תאגידהחתימה ב מורשי .2

 
 ______________________________________________________________ הינם

 
 .התאגיד אתמחייבת _____________________________________________ימת וחת 
 
 
 
 
 

 
 ,בכבוד רב

 
 
 
 

        ____________________ 
 ד"עו          

 


