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גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  – 6601ציוד מגן אישי ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

אבישי ויקרוביצקי ,רונן ורדי

המוסד לבטיחות ו ל גיהות

-

מיכאל וינקלר

המועצה הישראלית לצרכנות

-

צבי קרן

התאחדות התעשיינים בישראל

-

דניאל טופז ,זאב פוטרמן

מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

-

אלכס טוריצקי ,ישראל שרייבמן (יו"ר)

מ ינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

-

מירה בוגדנובסקי

מינוי אישי

-

אלכסנדר אוסטינסקי ,זאב דיבסק ,רומן פובולוצקי

מינוי אישי – מעבדה

-

שחר נזרי

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

יורם איזנברג

רעות צורף ריכז ה את עבודת הכנת גיליון התיקון.
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה זהה לגיליון התיקון של הוועדה האירופית לתקינה ()CEN
EN ISO 374-1:2016/A1: July 2018
)(ISO 374-1:2016/Amd 1:2018
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  1284חלק  4מנובמבר 2018
(פרק א – מסלול ההתאמה לתקן האירופי )EN ISO 374-1: November 2016
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.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
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 the identical implementation of EN ISO 374-1:2016/A1: July 2018
 and is adopted with the permission of the European Committee for StandardizationCEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium.
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הקדמה לגיליון התיקון הישר אלי
גיליון תיקון ישראלי זה הוא גיליון התיקון של הוועדה האירופית ל ת קינה ( EN ISO 374-1:2016/A1 ) CEN

מיו ל י  , 2018שאושר כלשונו כגיליון תיקון ישראלי .
גיליון תיקון ישראלי זה מעדכן את פרק א – מסלול הההתאמה לתקן האירופי (ראו החלק העברי של תקן זה –
ת"י  1284חלק  4מנובמבר .) 2018
גיליון התיקון של הוועדה האירופית לתקינה (  ) CENמובא להלן בשפה האנגלית.
הער ה :
גיליון התיקון האירופי  EN ISO 374-1:2016/A1מיולי  2018מאמץ את גיליון התיקון הבין  -לאומי ISO 374-1:2016/Amd 1

מיוני  2018כלשונו.
לנוחות המשתמשים ב תקן  ,מובא גיליון התיקון הבין  -לאומי  ISO 374-1:2016/Amd 1מ יוני  2018לאחר גיליון התיקון האירופי.
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