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 אופניים, בהרכב זה: – 1303על ידי הוועדה הטכנית ואושר תקן זה הוכן 

 אריה פרזנטי - איגוד לשכות המסחר 

 ארבל )יו"ר( אריאל  שמואל אבנון, - המועצה הישראלית לצרכנות

 אשר כשר - התעשיינים בישראלהתאחדות 

 אורן ברן - אגף התעשייה –מכון התקנים הישראלי 

 אנוור בשיר  - והבטיחות בדרכים משרד התחבורה

 ניל אובריין - רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 חנוך גרידינגר ריכז את עבודת הכנת התקן.
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 התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זריםהודעה על מידת 

 המצוינים בו, הלאומיים זה, למעט השינויים והתוספות ישראלי תקן 

 לתקינה לאומי-ביןהשל הארגון לתקן ה זה

                           ISO 4210-4 – First edition: 2014-07-01  

 

 הודעה על רוויזיה

 , 4חלק  4210, ת"י זהישראלי תקן 

 והתקנים הישראליים האלה:

 , 2חלק  4210, ת"י 1חלק  4210ת"י 

 , 5חלק  4210, ת"י 3חלק  4210ת"י 

 , 7חלק  4210, ת"י 6חלק  4210ת"י 

 ,9חלק  4210, ת"י 8חלק  4210ת"י 

 באים במקום 

 התקנים הישראליים האלה:

  2011מינואר  1117ת"י  -

 2010מנובמבר  14766ת"י  -

 2010מנובמבר  14781ת"י  -

  מילות מפתח:

 ם.י, רכיבי אופניאמצעי בטיחות, ביצועים, תכן, בדיקות ביצועים, בדיקות מכניות, הוראות שימוש, תחזוקהם, יאופני 
 

Descriptors: 

cycles, safety measures, performance, design, performance testing, mechanical testing, 

instructions for use, maintenance, cycle components. 

 עדכניות התקן

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

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

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

 התקן תוקף

 תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.

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

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

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

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

 

 זכויות יוצרים

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

 , 2014 יולימ)מהדורה ראשונה(  ISO 4210-4 לתקינה לאומי-ביןהשל הארגון התקן  תקן ישראלי זה הוא

 .ם ובתוספות לאומייםבשינויי תקן ישראליכשאושר 

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 )בעברית(לאומיים ובתוספות בשינויים  לאומי-ביןחלות התקן הסעיף תרגום  -

 לאומי )בעברית(-פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין -

 תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( -

 (באנגלית) לאומי-ביןההתקן  -

 .דרישות בטיחות לאופנייםתקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנים ב

 :אלה חלקי הסדרה הם

 מונחים והגדרות - דרישות בטיחות לאופניים :םיאופני  –   1חלק  4210ת"י 

  ניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופלדרישות  - דרישות בטיחות לאופניים :יםיאופנ  –   2חלק  4210ת"י 

 רוץיצעירים, אופני הרים ואופני מ בגיריםלאופניים             

 שיטות בדיקה מקובלות - דרישות בטיחות לאופניים :יםיאופנ  –   3חלק  4210ת"י 

 שיטות בדיקה לבלימה - דרישות בטיחות לאופניים :םייאופנ  –   4חלק  4210ת"י 

 שיטות בדיקה להיגוי - דרישות בטיחות לאופניים :םיאופני  –   5חלק  4210ת"י 

 בדיקה לשלדה ולמזלגשיטות  - דרישות בטיחות לאופניים :יםיאופנ  –   6חלק  4210ת"י 

 שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים - דרישות בטיחות לאופניים :םיאופני  –   7חלק  4210ת"י 

 ולמערכת ההינע לדוושותשיטות בדיקה  - דרישות בטיחות לאופניים :םיאופני  –   8חלק  4210ת"י 

 לאוכף ולעמוד המושב שיטות בדיקה - דרישות בטיחות לאופניים :םיאופני  –   9חלק  4210ת"י 

 

 תקנים ישראליים נוספים הדנים באופניים הם אלה:

 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה –אופניים: אופני ילדים  – 14765ת"י 

 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה –אופניים: אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי  – 15194ת"י 

 

האחרים הדנים באופניים,  4210סדרת התקנים הישראליים ת"י מהדורה זו של התקן הישראלי, יחד עם חלקי 

 EN 14764, שאימץ את התקן האירופי 2011מינואר  1117באה במקום התקנים הישראליים האלה: ת"י 

 ;2005מנובמבר  EN 14766, שאימץ את התקן האירופי 2010מנובמבר  14766ת"י  ;2005מדצמבר 

 .2005מנובמבר  EN 14781התקן האירופי , שאימץ את 2010מנובמבר  14781ות"י 

סדרת השינויים בין מהדורות התקנים הישראליים האלה לבין מהדורות התקנים הקודמות נובעים מכך ש

 התקנים והחליפה את( CENאומצה בארגון התקינה האירופי ) ISO 4210לאומיים לאופניים -התקנים הבין

  לאומיים גם על ידי-ןבעקבות זאת אומצו התקנים הבי. EN 14781-ו EN 14764 ,EN 14766האירופיים 

 הישראליים. התקנים
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 לאומיים( ובתוספות בשינויים לאומי-ביןשל התקן ה 1סעיף תרגום )חלות התקן 

 הערה:

 .גופן שונהסעיף זה מובאים בבהלאומיים והתוספות השינויים 

 .2חלק  4210ת"י התקן הישראלי עבור  בלימהל השיטות בדיקמפרט זה תקן 

 

 לאומי-ביןפירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן ה

2. Normative references 

 ,תקנים ישראלייםחלים והמפורטים בסעיף זה, המאוזכרים בתקן לאומיים -הבין ניםהתקחלק מ במקום 

 :להלןמפורט כ

לאומי -הביןהתקן 

 וזכראהמ

 הערות חל במקומוההתקן הישראלי 

ISO 4210-1:2014 

 :יםיאופנ – 1חלק  4210ת"י 
  - דרישות בטיחות לאופניים

 מונחים והגדרות

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לאומי -ביןלתקן ה ותוספות לאומיים,

ISO 4210-1:2014 

ISO 4210-2:2014 

 :יםיאופנ – 2חלק  4210ת"י 
 - דרישות בטיחות לאופניים

אופניים לעיר ולשבילי דרישות ל
צעירים,  בגיריםרכיבה, אופניים ל

 רוץיאופני הרים ואופני מ

, למעט שינויים התקן הישראלי זהה

 לאומי -ביןלתקן ה ותוספות לאומיים,

ISO 4210-2:2014  

 

 


