בדיקות משקאות משכרים במכון התקנים הישראלי
רקע:
 בספטמבר  2012החליט משרד התמ"ת לבטל את ההרשאה של מכו היי
לביצוע בדיקות של ייבוא וייצוא משקאות משכרי.
 באוקטובר  2012החליטה הממשלה על פירוק מכו היי.
 החל מיו  8בנובמבר  2012נער מכו התקני למת כל שירותי הבדיקה
ליבואני וליצואני.
מטרה:
לוודא כי תהלי המעבר של בדיקות משקאות משכרי למכו התקני הישראלי
יתבצע במינימו שינויי וזעזועי ,שמירה על רמת השירות והמחירי שהיו
נהוגי עד כה תו הקפדה על הנחיות מנכ"ל התמ"ת
אופ המעבר:
הוק צוות ייעודי לטיפול בנושא משקאות משכרי במעבדה לכימיה וטקסטיל/ענ%
כימיה ומזו.
אנשי הצוות המבצע:
עדי שלו – ראש הצוות
מירי ליבסו  ,טלי בטאט – חברות צוות
ד"ר רותי ארדי – רע"נ כימיה ומזו )יניב שמאי – מ"מ(
דליה ירו – מנהלת המעבדה לכימיה וטקסטיל
פרטי התקשרות:
wine@sii.org.il
מס' טלפו לבירורי036465136 :
מס' פקס036465338 :
אופ הפניה:
פתיחת לקוח חדש :נדרש עבור יבואני שאינ רשומי במאגר הלקוחות של מת"י.
יש למלא את הטופס ולצר %טופס רש חברות /צילו ת.ז ולהחזיר לפקס או למייל.
פתיחת לקוח חדשpdf.
שחרור טובי מהמכס :במייל או בפקס באמצעות טופס בקשה ממולא אישור טובי
מיובאיpdf.
מסמכי נלווי :תעודת בדיקה ממכו התקני או ממכו היי ,אשר שימשה לצור
קבלת אישור יבוא.
תוויות מאושרות ואישור יבוא מהתמ"ת.
א אי אפשרות להגיש תעודה ממכו היי ,נית להגיש תעודת בדיקה מהיצר
)הסדר זה מוגבל לתקופה של  3חודשי(.

שחרור המשלוח למחס היבוא עבור יבואני מוכרי יבוצע ע השלמת דרישות
מת"י ולא יותר מ  2ימי עבודה.
נטילה:
עפ"י הנחית משרד התמ"ת  נטילת דוגמאות מהמשלוח תבוצע ע"י נציג מת"י
)עלות  . 280למשלוח(.
תדירות :משקה חדש )שנה ראשונה( ייבדק כל משלוח ,משקה "וותיק" ליבוא מוכר
ייבדק אחת לשנה.
יבוא מקביל כל משלוח נבדק לאחר נטילת דוגמא מהנמל.
בדיקת משקה משכר חדש:
המוצר ייבדק בדיקת טרו יבוא במעבדת מת"י לפי הוראות מנכ"ל .2.5
יש לצר %לדוגמה את כל המסמכי הדרושי עפ"י ההוראה )כפי שהיה נהוג מול
מכו היי(:
תוויות מקוריות ותוויות בעברית.
מסמכי מקוריי של יצר המשקה ,מאושרי ומאומתי ע"י הרשות המוסמכת
באר /הייצור.
משקאות איכות :בהתא לנוהל מנהל מוצרי צריכה "ייבוא יינות ומשקאות כוהליי
איכותיי וייחודי" מתארי .26.5.11
יבוא אישי :אותו תהלי כפי שהיה נהוג במכו היי.
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