
טבלת משפחות מוצר
A מזון E תרופות

A.1 ממרחים, ריבות ודבש E.1 תרופות )כולל תרופות וטרינריות, לרפואת שיניים, פיזיותרפיה וכדומה( 

A.2 פירות וירקות )טרי, קפוא, בפחית שימורים או מוכן( F מוצרי גינה

A.3 עוגה, בצק, לחם, פסטה ומוצרים נוספים מסוג זה F.1 פרחים, צמחים, זרעים ומוצרי גינה נוספים )למשל דשנים, זבל וכדומה(

A.4 קפה, תה, ומשקאות נוספים להכנה ברגע F.2 כלים ואביזרים לגינה ומחנאות )למשל עציצים, שמשיות, ברביקיו וכדומה(

A.5 שמן ושומנים G מוצרי "עשה זאת בעצמך"

A.6 סוכר, דברי מתיקה, שוקולד ומוצרים נוספים מסוג זה G.1 כלי עבודה )למשל יתדות, ברגים וכדומה(

A.7 מרקים וארוחות מוכנות G.2 דבקים ומוצרים נלווים

A.8 רטבים ותבלינים G.3 צבע ולכה

A.9 בשר, דגים )טרי, קפוא, בקופסת שימורים או מוכן( G.4 מוצרי "עשה זאת בעצמך" שונים )למשל מברשות צבע, עץ,
מלט 10 ק"ג/ 10 ליטר וכדומה(

A.10 מוצרי חלב )למעט משקאות(, חמאה, גבינה ומוצרים נוספים מסוג זה H הלבשה, הנעלה, טקסטיל ואביזרים

A.11 מוצרי מזון אחרים )למשל עוגיות מלוחות, צ'יפס, חומץ, H.1 בגדים, נעלים, בדים )למשל בדים לכיסוי מיטה, שולחן, מטבח, שטיחים, 
ומוצרי סויה למיניהם( תיקי נסיעה וכדומה(, מוצרי עור )למשל תיק, ארנק, חגורה, וכדומה( 

ואביזרים )אביזרי תפירה וכדומה(

B משקאות )ללא פיקדון( I מוצרי חשמל

B.1 בירה I.1 מוצרי חשמל גדולים )למשל טלויזיה, וידאו, מכשירי הקלטה, מקרר, 
מכונת כביסה וכדומה(

B.2 מיצי פירות או ירקות I.2 מוצרי חשמל קטנים )למשל רדיו, טלפון, מחשבון אישי, קונסולת משחקים, 
מצלמה, מכונת קפה, מיקסר וכדומה(

B.3 חלב ותחליפי חלב )משקאות סויה, שקדים וכו'( I.3 אביזרים נילווים למוצרי חשמל )למשל מנורה, סוללות, סרט צילום, 
תקליטורים, כבל מאריך וכדומה(

B.4 משקאות קלים, לימונדה ותרכיזים J מוצרי עיצוב פנים

B.5 משקאות חריפים, אפריטיף וג'ין J.1 מוצרי עיצוב שונים )למשל מוצרים למטבח, סכו"ם, אגרטלים, מפיות, 
פריטים דקורטיבים וכדומה(

B.6 יין, שמפניה, יין מבעבע, וסיידר )מיץ תפוחים( J.2 ריהוט )למשל בסיס מיטה, מזרון, ספה, שולחן אוכל, ארון, כיסאות וכדומה(

B.7 מים J.3 מוצרי תאורה )למשל גופי תאורה, מנורות למיניהן, תאורת חירום, 
גרילנדה, פנס וכדומה(

C מוצרי ניקיון ותחזוקה K בעלי חיים

C.1 מוצרי ניקיון ותחזוקה K.1 מזון, מוצרי טיפוח ואביזרים לבעלי חיים )למשל צעצועים, וכדומה(

C.2 אביזרים לניקוי ותחזוקה )למשל מברשת, מגב, דלי, ספוג וכדומה( Z שונות

D מוצרי טיפוח גוף, שיער והיגיינת פה Z.1 גפרורים, מצתים

D.1 מוצרי טיפוח השיער Z.2 תכשיטים ושעונים

D.2 מוצרי טיפוח גוף והיגיינת פה Z.3 עיתונים, מגזינים וספרים

D.3 אביזרים לטיפוח הגוף, השיער והפה )למשל נייר טואלט, ממחטות נייר,  Z.4 מוצרי קידום מכירות
מברשת שיניים, מברשת שיער וכדומה(

Z.5 אביזרים למעשנים )סיגריות, טבק, מקטרת וכדומה( 

Z.6 צעצועים )לא כולל משחקי מחשב( וכלי נגינה

Z.7 כתבות ספורט, אביזרי רכיבה על אופניים ואופנועים )לא כולל אביזרי 
לבוש(

Z.8 ערכות כתיבה, ציור ופאזלים

SE אריזת שרות Z.9 משלוחי דואר למינהם

TR זרם מסחרי Z.10 אחר




