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גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  – 206נורות וציוד עזר שלהן ומאור ,בהרכב זה:
איגוד התעשייה הקיבוצית

-

נועם גונן (יו"ר)  ,דניאל קלינה

איגוד לשכות המסחר

-

מוטי ישראל י  ,דוד תורג'מן

המוסד לבטיחות ולגיהות

-

אברהם גולדמן

התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

-

ארי ק שינגוט

התאחדות התעשיינים בישראל

-

יהונתן הולנדר

חברת החשמל לישראל

-

שלומי לוי

מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה

-

נחום הנדלסמן

משרד האנרגיה

-

אדי בית הזבדי

משרד הביטחון

-

מאיר סולומון

משרד הבינוי והשיכון

-

אינה ניסנבאום

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

מ שה גולדברג

מיכאל שיינגרט ריכז את עבודת הכנת גיליון התיקון .

גיליון תיקון מס'  1לתקן ה ישראלי ת"י ) 2019 ( 60155

הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  60155מאוגוסט 2010
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.
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פירוט השינויים וה תוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין  -לאומי
Normative references . 2
מסמכים ישראליים
בחלק העברי של התקן ,האזכור "צו הגנת הצרכן (סימון טובין) ,התשמ"ג 1983 -
(קובץ התקנות  4465מיום  ,) 1983-02-24על עדכוניו" – יושמט.
בחלק העברי של התקן  ,לאחר סעיף  2יוסף:

Terms and definitions . 3
לאחר סעיף  3.5יוס פו ה מונחים וה הגדרות שלהלן :
 .3.201אריזה  :עטיפה או מכל של מוצר המיועד למכירה לצרכן ,בין אם המוצר נארז בהם כול ו או חלק ו.
 .3.202אריזה כוללת  :אריזה המכילה מספר יחידות אריזה הנמכרות ביחד .
 .3.203מוצר מּו חדש  :מוצר שהיה בשימוש הצרכן ,הוחזר ליצרן או ליבואן ,ונארז בידו מחדש לשם מכירתו.
הערה למידע בלבד:
ההגדרות מבוססות על ההגדרות ב צו הגנת הצרכן (סימון טובין) ,התשמ"ג . 1983 -

Marking . 6
הכתוב בסעיף בחלק העברי של התקן יושמט ,ובמקומו ייכתב:
בסוף הסעיף יוסף:
א  .ה סימון ייעש ה בהדפסה ,בהטבעה ,בחריטה או בכל דרך אחרת על ה מוצרים או אריזתם ,למעט בכתב יד .
אם לא ניתן לסמן על ה מוצרים או על אריזתם ,ייעשה הסימון על גבי תווית  .התווית תוצמד היטב ל מוצרים
או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן ש תימנע הסרתה בקלות.
ב  .פרטי הסימון יהיו ברורים ו קריאים  .כל מ י לה ופרט יצוינו בבהירות ,באותיות לא קטנות ולא דחוסות,
במקום הנראה לעין  .הסימון יהיה בצבע השונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע.
ג.

ה סימון יכלול פרטים אלה בשפה העברית :
(  ) 1שם המוצר או/וגם כינויו המסחרי;
(  ) 2הסימן המסחרי הרשום אם ישנו כזה;
(  ) 3שם הדגם ו ה מספר ה ס ידורי ,אם ישנם;
(  ) 4אם המוצר מּו חדש – המלה "מּו חדש" ותאריך החדשתו ;
(  ) 5שם היצרן ומענו ,ואם המוצר מיובא – שם היבואן ומענו;
(  ) 6ארץ הייצור .

ד  .סימון אריזה כוללת:
(  ) 1על ה אריזה ה כוללת יסומנו מספר יחידות האריזה שבה .
(  ) 2למרות האמור בסעיף א  ,אין חובה לסמן אריזה כוללת בפרט י הסימון הנדרשים בתקן זה אם
מ תקיימ ים שני התנאים ה אלה:
-

יחידות האריזה שבאריזה הכוללת סומנו בכל פרטי הסימון הנדרשים בתקן זה ;

-

האריזה הכוללת שקופה ומאפשרת לקרוא בבירור את פרטי הסימון של יחידות האריזה.

הערה למידע בלבד:
הכתוב לעיל מבוסס על הכתוב ב צו הגנת הצרכן ( סימון טובין) ,התשמ"ג . 1983 -

1

