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  לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן המאמר או חלק ממנו אלא בהיתר מפורש ובכתב מזאב תלם. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או

 

  
  סימו
 הלבשה ביבוא לישראל

  זאב תל
  
  
  

חלה על יבוא� מוצרי טקסטיל לדאוג שהטובי� אות� הוא מייבא  ביבוא, עבר לתשלו� המסי�
מסומני� על פי החוק. חשוב להדגיש שבמקרה של הגעת טובי� לא מסומני�, יכולה ורשאית רשות 
המסי� להפעיל את סמכותה כנגד היבוא� וזאת בי� א� תחליט להטיל עליו קנס בצורה של כופר 

  או לתפוש ולהחרי� את הטובי�.
  

. צו זה מסדיר את 1983שא הקשור לתפירת המדבקות מעוג� בצו הגנת הצרכ� (סימו� טובי�) תשמ"ג כל הנו
  נושא הסימו� לפרטיו. 

  
  לצו ד� במוצרי הלבשה. מה מוגדר כמוצר הלבשה ? לפי הצו, מוצר הלבשה הוא:  10סעי# 

  
מוצר המיועד או העשוי לשמש לבוש לגברי, נשי או 

מסיבי טקסטיל או מעור, בי
 ילדי, המורכב ביסודו 
א יש בו חלקי או אבזרי שאינ עשויי סיבי 

  טקסטיל או עור מעובד ובי
 א אי
 בו חלקי כאמור;

  
  לגבי צורת ההדבקה קובע הצו:

  
הסימו
 יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על מוצר 

גבי תווית עשויה מבד התפורה  ההלבשה גופו, או על
אחר למוצר  ע באופ
היטב או המחוברת דר� קב

ההלבשה, ובלבד שתווית או סימו
 המצויי על גבי 
ההלבשה גופו יהיו עמידי בכביסה; ואול,  מוצר

,צעיפי וכפפות, ייעשה על       סימו
 גרביי, כובעי
היטב, או   גבי האריזה או על גבי תווית שתוצמד לה

  לאריזת, בהדבקה.

  
  בנוס# קובע הצו:

  
שה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או סימו
 טובי
 ייע

בכל דר� אחרת על הטובי
 או אריזת, למעט בכתב יד. 
לא נית
 לסמ
 על הטובי
 או על אריזת, ייעשה 
הסימו
 על גבי תווית שתוצמד היטב לטובי
 או 
לאריזת בהדבקה או בתפירה באופ
 שתמנע הסרתה 

  בקלות.

  
  !!ברצוני להדגיש: אסור שהסימו� ייעשה בכתב יד !
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  סימו� מוצרי הטקסטיל חייבי� לכלול את הפרטי� הבאי�:
  
  ש� המוצר וכינויו המסחרי  )1(
  ש� היצר� ומענו  )2(
(שימו לב: חייבת להופיע כתובת אמיתית. כתובת אינטרנט או אפילו ת.ד. ש� היבוא� ומענו   )3(

  יכולי לגרו לפסילת התווית !!!)
מוצר ההלבשה כגו�, כותנה, פוליאסטר, ויסקוזה, משי, צמר, אקריל�,  ש� הסיב שממנו עשוי  )4(

אנגורה, פשת�, ובלבד שלא יצוי� מוצר ההלבשה כעשוי מאחד הסיבי� האמורי� בלבד, א� 
, וא� הוא עשוי מתערובת של סיבי� שוני�, יצוינו שמות 85%*משקל הסיב באחוזי� קט� מ

  הסיבי� ומשקל� באחוזי�, לפי סדר יורד;

עשוי מוצר הלבשה מעור מעובד של בקר, צא� או חזיר, יצוי� העור המעובד שממנו עשוי מוצר   )5(
  ההלבשה;

גודל מוצר ההלבשה יצוי� בספרות או במילי� "קט�", "בינוני", "גדול" או "גדול מאד"   )6(
לצו זה, מותר במקו� המילי� האמורות להשתמש באותיות  4ואול� על א# האמור בסעי# 

נית� לסמ� מוצר הלבשה לתינוקות וילדי�,  ;S, M, L, XL, XXL, XXXLליות האנג
  .במספרי� או במילי� המצייני� טווח גיל

בגרביוני� הסרוגי� מחוטי� סינתטיי� או מלאכותיי�, יצוי� עובי החוטי� ביחידות דניה   )7(

)Denier;(  
מוצר הלבשה שנצבע או יוצר מחוטי� או מסיבי� צבועי� או מאריג מודפס, לא יסומ�   )8(

לגבי כל  4בסימו� שממנו נובע כי הצבע קבוע או יציב, אלא א� כ� הצבע הוא בעל יציבות 
  .1998שיטות לבדיקת יציבות הצבע של מוצרי טקסטיל מאוגוסט  916גור�, כאמור בת"י 

  
 ;ההלבשה מוצר עשוי שממנו המעובד העור יצוי�, חזיר או צא�, בקר של בדמעו מעור הלבשה מוצר עשוי

  .)Denierבגרביוני� הסרוגי� מחוטי� סינתטיי� או מלאכותיי�, יצוי� עובי החוטי� ביחידות דניה (
  

הסימו� על טובי� מיובאי� יהיה בעברית או בעברית ובלועזית; מופיע סימו� נוס# בלועזית, שאינו נדרש 
  , אי� צור0 בתרגומו לעברית.1983הגנת הצרכ� (סימו� טובי�) תשמ"ג לפי צו 

  
  מומל1 לעיי� בצווי� ובתקנות הרלוונטיי�.וחשוב לי להדגיש שכל הנאמר לעיל הוא תקציר 

  
 
 

 


