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 ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים, בהרכב זה: – 5422על ידי הוועדה הטכנית ואושר תקן זה הוכן 

 , נתלי ראובנימיזהרמוטי ג - איגוד לשכות המסחר

 איילת גבעתי - לבטיחות ילדים 'בטרםארגון '

 שלומי שמש - התאחדות התעשיינים בישראל

 גולן ליטמן גילי - יכלים/טכנולוגיםרמהנדסים/אד

 שחר נזרי - אגף התעשייה -התקנים הישראלי  כוןמ

 שי רייכר )יו"ר( - משרד הבריאות

 נטלי רובינשטיין - משרד הכלכלה והתעשייה

 אבן-דפנה הר - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 ריכזה את עבודת הכנת התקן. טלי בלובוקוב
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  ם זריםהודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכי 

  ,המצוינים בו לאומייםהתוספות השינויים וה, למעט זהישראלי תקן  

 (CEN) של הוועדה האירופית לתקינהלתקן זהה  

                                                EN 12790: March 2009    

 

 

  מילות מפתח:

, , טרמפולינה לתינוקותאמצעי בטיחותת מכניות, ציוד תינוקות, התקני נעילה, עריסות, תוויות, הוראות שימוש, סימון, בדיקו

  .מושב-עריסת

Descriptors: 

locking devices, cradles, labels, Instructions for use, marking, mechanical testing, baby equipment,  

safety measures. 

 עדכניות התקן

 , ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

 תוקף התקן

 דכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.תקן ישראלי על ע

 יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

 

 סימון בתו תקן

 מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 .אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This national standard is based on EN 12790: March 2009 and parts of this standard are 
reproduced with the permission of the European Committee for Standardization - CEN,  
Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. 
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 הקדמה לתקן הישראלי

 , 2009מרס מ EN 12790 (CEN) רופית לתקינהשל הוועדה האיתקן ישראלי זה הוא התקן 

 .בשינויים ובתוספות לאומיים שאושר כתקן ישראלי

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 )בעברית( בשינויים ובתוספות לאומיים האירופי סעיף חלות התקןתרגום   -

 ()בעבריתהאירופי  התקן פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי  -

 (באנגליתהתקן האירופי )  -

 בית.-הערות לאומיות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים וממוספרות באותיות האלף

 

 (ובתוספות לאומיים בשינויים של התקן האירופי 1סעיף תרגום ) התקן חלות

 הערה: 

  . גופן שונהסעיף זה מובאים בבלאומיים התוספות השינויים וה

  מושב-עריסותעבור טיחות ואת שיטות הבדיקה המתאימות להן תקן זה מפרט דרישות ב

 או לילדים ק"ג  9( קבועות או מתקפלות המיועדות לילדים שמשקלם עד )א(לתינוקות "טרמפולינות")

 שאינם מסוגלים לשבת ללא עזרה. 

  1107 ישראלי ת"יהתקן בהעומדים  י(התקני ריסון לילדים ברכב מנוע)לרכב  םתקן זה חל גם על מושבי

 לפי הוראות היצרן.  מושב-שאפשר להשתמש בהם כעריסות

 כאשר משתמשים בהן כנדנדות.  מושב-תקן זה אינו חל על עריסות

 הישראלי, חל עליה התקן לפונקצייה אחרתאו אם אפשר להסב אותה  פונקציותיש כמה  מושב-אם לעריסת

 (. Annex Bהרלוונטי )ראו 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

  בלשון הציבור מקובל לכנות עריסות אלה בשם "טרמפולינות". (א)

 . 14חלק  562הישראלי ת"י חל התקן  ת )טרמפולינה( לשימוש ביתיעל קפצ
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 לסעיפי התקן האירופי הלאומיים יים והתוספותפירוט השינו

2.  Normative references  

, יםישראלי ניםתק יםבסעיף זה חל יםבתקן והמפורט יםהמאוזכר יםהאירופי ניםהתקחלק מבמקום 

  כמפורט להלן:

 

 לסעיף יוסף:  -

 תקנים ישראליים   

 לבידים - על חלקיו 37ת"י 

 דרישות  -בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות  -  9חלק  562ת"י 

 לוחות שבבים - יו חלקעל  887ת"י 

 לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש - 1481ת"י 

 (OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים  - 1913ת"י 

 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

 , על עדכוניו1983-צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג

4.   Properties of materials 

 כמפורט להלן: 4.4-ו 4.3בסוף הסעיף יוספו סעיפים  

 במוצרי עץלדהיד אפורמכמות  . 4.3

 HDF)או  (MDFרים בתהליך יבש לבידים, לוחות שבבים, לוחות סיביים המיוצהמושב כוללת -אם עריסת

תתאים לדרישות התקנים הישראליים בהם לדהיד אכמות הפורמ (OSB)ולוחות כפיסי עץ מכוונים 

 המפורטים להלן )לפי העניין(: 

 על חלקיו; 37התקן הישראלי ת"י  -

 על חלקיו; 887ת"י  התקן הישראלי -

  ;1481התקן הישראלי ת"י  -

 .1913התקן הישראלי ת"י  -

התקן האירופי 

 המאוזכר

 הערות חל במקומוההתקן הישראלי 

)המידע המפורט בעמודת ההערות נכון ליום 

 נת תקן זה(הכ

EN 71-1  בטיחות – )א(1 חלק 562ת"י 

 צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות

ה, למעט שינויים הז הישראלי תקןה

 לתקן האירופי ,לאומיים ותוספות

 EN 71-1:2005+A9: July 2009             

EN 71-3  בטיחות  – (ב)3 חלק 562ת"י

 נדידת יסודות כימייםצעצועים: 

 מסוימים

ה, למעט שינויים הז הישראלי תקןה

 לתקן האירופי ,לאומיים ותוספות

EN 71-3:2013+A1: October 2014  

 לטבלה: ותהער

 .EN 71-1:2014+A1: June 2018 האירופיאת התקן  ץאמתהחדשה  תוהדורמ. רוויזיהבנמצא התקן  (א)

 .EN 71-3:2013+A3: June 2018 האירופיאת התקן  ץאמתהחדשה  תו. מהדורנמצא ברוויזיההתקן  (ב)
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 לת פתלאטיםתכו . 4.4

  מרוכך (PVC) פוליוויניל כלורי ותהמכיל מושב-עריסות ,9חלק  562בבדיקה לפי התקן הישראלי ת"י  

 , בכל הנוגע לפתלאטים.9חלק  562יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 

7.Product information    

7.1  .General  

 Product information shall be provided in the official language(s) ofלאחר המשפט "בשורה השלישית, 

the country where the product is sold":יוסף , 

 .C כמפורט בנספח בשפה העברית משפטי האזהרה ייכתבו

7.2. Marking of the product 

 אינו חל, ובמקומו יחול:  (aסעיף משנה 

  ( בסעיף 2פרט הסימון )על עדכוניו 1983-התשמ"גבצו הגנת הצרכן )סימון טובין(,  3 , 

 )הדן בסימן המסחרי הרשום(. 

  ( בסעיף 5פרט הסימון )על עדכוניו 1983-בצו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג 3 , 

 )הדן בשם היצרן ומענו או בשם היבואן ומענו(. 

7.3 . Purchase information  

 אינו חל.  (e המשנה סעיף  

 

Annex B - Relevant standards and recommendations for multi purpose          

reclined cradles 

 

 , כמפורט להלן:יםישראלי ניםתק יםזה, חל פורטים בנספחהמ יםהאירופי ניםהתק במקום

  

 

 )נורמטיבי(, כמפורט להלן: Cיוסף נספח  Annex Bלאחר  -

 חל במקומוההתקן הישראלי  התקן האירופי

EN 1466  עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות  -מוצרי טיפול בילדים  - 1048ת"י–  

 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

EN 1888  דרישות בטיחות  -עגלות ילדים  -מוצרים לטיפול בילדים   - 1888ת"י 

 ושיטות בדיקה

EN 14036  נדנדות הקפצה לתינוקות  -מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  - 14036ת"י

 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה -

EN 14988-1  דרישות בטיחותםאות גבוהים לילדיכיס - 1חלק  14988ת"י : 

EN 14988-2  שיטות בדיקה: םכיסאות גבוהים לילדי - 2חלק  14988ת"י 

ECE 44  התקני ריסון לילדים ברכב מנועי - 1107ת"י 
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 לעברית ההאזהרמשפטי תרגום  – Cנספח 

 )נורמטיבי(

 עבריתב האזהרה נגליתבא אזהרהה

Warning    אזהרה 

Never leave the child unattended אין להשאיר את הילד ללא השגחה 

It is dangerous to use the reclined cradle on 

an elevated surface, e.g. a table  

על משטח מוגבה,  מושב-מסוכן להשתמש בעריסת

 כגון שולחן

This reclined cradle is not intended for 

prolonged periods of sleeping 

זו אינה מיועדת לתקופות ממושכות  מושב-תעריס

 של שינה

Always use the restraint system  ריסוןבמערכת היש להשתמש תמיד 

Do not use the reclined cradle once your 

child can sit unaided 
דך יכול ברגע שיל מושב-אין להשתמש בעריסת

 לשבת ללא עזרה

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE 

REFERENCE 

 לשימוש עתידי שמוריש לחשוב! 

Never use the toy bar to carry the reclined 

cradle 

הצעצועים לנשיאה של  מוטלעולם אין להשתמש ב

 המושב-עריסת

This reclined cradle does not replace a cot or a 

bed. Should your child need to sleep, then it 

should be placed in a suitable cot or bed 

זו אינה מהווה תחליף לעריסה או  מושב-עריסת

הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה  אםלמיטה. 

 ותמיטה מתאימלאו 

Do not use the reclined cradle if any 

components are broken or missing 

 הרכיבימאם אחד  המושב-שתמש בעריסתאין לה

 שבור או חסר

Do not use accessories or replacement parts 

other than those approved by the manufacturer  

אושרו  שלאחלקי חילוף באין להשתמש באבזרים או 

 על ידי היצרן

 


