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 תחום: .1

תקן -להענקת היתר לסמן מוצרים בתו התנאים הכללייםמסמך זה קובע את  .1.1
 ההיתר(.-)להלן

אלה חלים על יצרנים אשר קיבלו ממכון התקנים הישראלי )להלן:  תנאים כלליים .1.2
סימן -תו תקן –לתקנות התקנים  7תקן )תקנה -המכון( היתר לסמן מוצרים בתו

תקן( וחתמו אתו על הסכם פיקוח -להלן: תקנות תו – 1895השגחה(, התשמ"ב 
 )א( לתקנות תו תקן(. 11)תקנה 

 :כללי .2

2.1. 

 

 

תקן )להלן: היצרן, המוצר(, לדאוג -על היצרן שקיבל מהמכון היתר לסמן מוצר בתו
להענקת היתר, המפורטים   התנאים המיוחדיםאלה יחד עם  תנאים כללייםלקיים 

במסמך נפרד, כפי שתקבע אותם מפעם לפעם וועדת ההיתרים, בהתאם לתקנה 
 ( לתקנות תו תקן.1)ד( )7

 יינתן למוצר המיוצר באתר ייצור אחד.  בתו תקן המוצר היתר נפרד לסימון 2.2

מהווים נספח להסכם הפיקוח שבין  תנאים המיוחדיםאלה וה תנאים כלליים .2.3
 המכון לבין היצרן והפרתם עלולה לגרום לביטול ההיתר.

אלה אינו בא לגרוע מחובות המכון ותפקידיו, כפי שהם  תנאים כללייםהאמור ב .2.2
 תקן.-מפורטים בתקנות תו

אלה, יחולו על היחסים שבין המכון לבין היצרן  תנאים כללייםנוסף לאמור ב .2.5
ונוהל מת"י , כללים להפעלת מערכת תו תקן – 117ההוראות הכלולות בנוהל מת"י 

מדיניות קביעת הסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על ייצורם של  – 110
 המכון. הם, או כל נוהל אחר שיקבע תחתיתקן -מצרכים הנושאים תו

תנאים כלליים יודיע ליצרן על כל שינוי שיחול באחד המסמכים המפורטים בהמכון  .2.6
 אלה.

 

 
3. 

 
 :מערכת איכות

בתקן היצרן יקיים במפעלו מערכת איכות התואמת את הדרישות המפורטות  .3.1
דרישות, או בכל תקן אחר שיקבע  –מערכת ניהול איכות  – 8111ישראלי ת"י 
 .תחתיו המכון

 יודיע למכון על כל שינוי מהותי במערכת האיכות של מפעלו.היצרן  .3.2

 :ידי המכון-פעולות הנערכות על .2

כוח המכון לבצע את פעולות הפיקוח, הביקורת, נטילת -היצרן יאפשר לבא .2.1
 .תנאים המיוחדיםהדוגמות לבדיקה והבדיקות, המפורטות ב

 :שינויים במוצר .5

כל שינוי מהותי שחל בתכן המוצר, לרבות שינויים ברכיביו, היצרן יודיע למכון על  .5.1
בשינויים בתהליך  ,, במקום הייצור של המוצרבחומרי הגלם שהוא משתמש בהם

 וכיוצא באלה שינויים העשויים להשפיע על מידת התאמת המוצר לתקן. הייצור
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 פגמים במוצר: .6

במוצר או שנודע לו על כך, ינקוט מיד את כל האמצעים הדרושים  פגםגילה היצרן  6.1 

עד לסילוקו  .פגםולשם סילוק הגורמים להיווצרות ה פגמיםלשם תיקון המוצרים ה

, יפסיק היצרן לסמן את המוצר בתו תקן ויסיר תו זה מעל אותם פגםההמלא של 

וצר הוא תקן הנמצאים בחצריו או בבעלותו. אם התקן שחל על המ פגומיםמוצרים 

 .פגוםרשמי, יפסיק היצרן גם לייצר את המוצר ה

 משמעותו כל חריגה של תכונה מתכונות המוצר מדרישות התקן שחל עליו. פגם: במסמך זה, הערה

  ISO 8111מערכת איכות שאיננה תואמת לתקן ת"י במוצר ו/או  פגםגילה המכון  6.2 

ו/או בתהליך הייצור והבקרה של המוצר ו/או אי התאמה של המוצר בתיק המוצר, 

 .117מכון בהתאם לנוהל היפעל 

בוטל ההיתר שניתן ליצרן, לחלוטין או לתקופה, והתקן שחל על המוצר הוא "תקן  6.3 

רשמי", יודיע המכון על הביטול לממונה על התקינה במשרד הכלכלה, ובמידת 

 ממשלה נוספים הנוגעים לדבר.הצורך למשרדי 


