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 הודעה על רוויזיה ת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זריםהודעה על מידת התאמ

 תקן ישראלי זה, למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו, 

  (CEN) הת לתקינהאירופי של הוועדהזהה לתקן 

 2020 April +A3:01427:-17 NE 

 ישראלי זה בא במקוםן תק

 9201 רספטמבמ 7חלק  562י התקן הישראלי ת" 

 מילות מפתח: 

 ,, אריזהם, סימוןספיות מרים רעילים,ם מסוכנים, חוריומאמצעי בטיחות, ח ,מנות(, צבעיםו)א העיבילדים, צעצועים, צבע, צ

 .ביתבבטיחות 

Descriptors: 

children, toys, colour, painting (art), paints, safety measures, dangerous materials, toxic materials, additives, 

marking, packaging, domestic safety.  
 

 ת התקןעדכניו

 תפתחות המדע והטכנולוגיה.תאימם לה, כדי להםילחמש שנולפחות אחת  ,ומדים לבדיקה מזמן לזמןיים עאלשרהתקנים הי

 ורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.המהדיהם ידשבדאו ובתקנים יו המשתמשים

 ן.תקו תיקון המשולב במסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד א
 

 תוקף התקן

 ומות.סומו ברשממועד פר לתוקף החכוניו נכנס לדתקן ישראלי על ע

 י או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקףרשמ תקן ם.יירשמ חלקים ממנו יש לבדוק אם התקן רשמי או אם

 .קףתוחר יותר לכניסה ליום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאו 60
 

 סימון בתו תקן

 החלים עליו, ישראלייםהתקנים ה תלדרישו יםמוצר, המתא כל המייצר

 תקן:בתו מנו לס, ראליהתקנים היש רשאי, לפי היתר ממכון

 

 זכויות יוצרים

 .ן התקנים הישראליאין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכו ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This national standard is based on EN 71-7:2014+A3: April 2020 and parts of this standard are 
reproduced with the permission of the European Committee for Standardization - CEN,  
Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. 
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 ליראישהקדמה לתקן ה

 , 2020אפריל מ EN 71-7:2014+A3 (CEN) ת לתקינהופיהאירוועדה ה לשתקן ישראלי זה הוא התקן 

 לאומיים.ות וספתבום וייישראלי בשינ שאושר כתקן

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה: 

 )בעברית( האירופי סעיף חלות התקןתרגום  -

 יפי התקן האירופי )בעברית(סעל התוספות הלאומייםפירוט השינויים ו -

 (תאנגליבברי של התקן )תרגום חלקו הע -

 (אנגליתב) האירופיהתקן  -

 ,  2019פטמבר סמ 7חלק  562מהדורת התקן הישראלי ת"י ם קובמה תקן הישראלי באהמהדורה זו של 

 . מייםובשינויים ובתוספות לא 2018אר ורבפמ 2014מאפריל   EN 71-7:2014+A2שאימצה את התקן האירופי

   פימעדכון התקן האירו נובעיםן מהדורתו הקודמת הישראלי לבי זו של התקן המהדורן ביהעיקריים  הבדליםה

 בגוף התקן האירופי.  בדגלונים צוינים, והם מושל Amendment 3-ב

 מלא שלהן.ה סחיש לעיין בנו ין המהדורותמדוקדקת ב לשם השוואה

 בטיחות צעצועים. חלים עלסדרת תקנים התקן זה הוא חלק מ

 אלה:חלקי הסדרה הם 

 ות ת ופיזיויבטיחות צעצועים: תכונות מכנ - 1חלק  562ת"י 

 עים: דליקּות וצעצ ותבטיח - 2חלק  562ת"י 

 ם יסודות כימיים מסוימי בטיחות צעצועים: נדידת - 3חלק  562ת"י 

       עילויות הקשורות בהם סויים כימיים ולפצועים: ערכות לניבטיחות צע - 4ק חל 562ת"י 

 ם ט ערכות ניסויילמע ות(,חות צעצועים: משחקים כימיים )ערכבטי - 5 חלק 562ת"י 

 ושיטות בדיקה  שותדרי – (צבעותא)צבעי  ידייםיחות צעצועים: צבעי טב - 7 חלק 562ת"י 

 לשימוש ביתיצעצועי פעילות ות צעצועים: בטיח - 8חלק  562ת"י 

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

 דוגמת בדיקה ומיצויה  ה שלכנה –ות אורגניות ובות כימיבטיחות צעצועים: תרכ - 10חלק  562ת"י 

 שיטות אנליזה  –ניות בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורג -  11 חלק 562ת"י 

 יתית )טרמפולינות( לשימוש בֹצופ  ק  עצועים: בטיחות צ - 14חלק  562ת"י 

 
 ירופי(של התקן הא 1 יףסעתרגום ) חלות התקן

 חל על  , והוא(אצבעות)צבעי  ידייםבצבעי  יםשמשהמכיבים והחומרים מפרט דרישות עבור הר תקן זה

 בלבד. (ותאצבע)צבעי  ידייםצבעי 

  , תיווי ומכלים.םינדרישות נוספות עבור סימו מפרטתקן ה
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 ופיויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירפירוט השינ

2.      Normative references      
 חל תקן ישראלי, כמפורט להלן:   יף זה קן והמפורטים בסעים בתכרהאירופיים המאוזבמקום אחד התקנים        

 תהערו

 )המידע המפורט בעמודת ההערות

 תקן זה( נכון ליום הכנת

 התקן האירופי המאוזכר חל במקומוהלי התקן הישרא

ם ה, למעט שינוייהתקן הישראלי זה

 ותוספות לאומיים, לתקן האירופי

EN 71-3:2013+A3: June 2018 

בטיחות  – 3חלק  265ת"י 

יסודות  תדידנ :ועיםצעצ

   מסוימים כימיים

EN 71-3 

3. Terms and definitions 

finger paint 3.1.  

 יף יוסף:בסוף הסע

 שלעיל:  ההגדרהלעברית של מובא תרגום  ,המשתמשים בתקןחות לנו

 צבעי ידיים/תצבעי אצבעו 

 ותישיר בה השתמשכלו ליודים ילש ךכ במיוחד הוצקה או נוזלית, שתוכננמ-חצימימית ובת צבעונית תער

 . םידייהאצבעות והאמצעות ב מתאימיםמשטחים  על

5. Product information 

5.2.Marking   

 סף:( יו5.2.1בתחילת הסעיף )לפני סעיף 

 .ים"ידי צבעי"או  ""צבעי אצבעות במיליםתסומן  (אצבעות)צבעי  ידייםצבעי ה של כל אריז

5.2.1. Primary packaging 

5.2.1.2.  Labelling phrases 

במילה ומסתיימת  "Warning. Children under" יםבמילחילה המתה אזהראחרי ה בשורה השנייה, -

"adults", :יוסף 

  :בנוסח זה, בשפה העבריתתב כיתזהרה זו א

  "ר.גהשגחת מבובחייבים  3ילדים מתחת לגיל "אזהרה. 

  "Warning. Mix with" יםמילבילה תחהמהרה אזהאחרי , שיעית והעשיריתתבשורות ה -

 יוסף: ,"powder" להבמייימת תומס

  :בנוסח זהעברית, בשפה הכתב תיאזהרה זו 

  "אבקה.ה. יש להימנע משאיפת לילד שנותניםת לפני פי ההוראולמים עם זהרה. יש לערבב "א    
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