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ICS CODE: 97.190

מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים:
עגלות בעלות מרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה
Child use and care articles - Wheeled child conveyances: Pushchairs and prams

מסמך זה הוא הצעה בלבד
מופץ לב יקורת ציבורית
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תקן זה הוכן על ידי ועד ת ה מומחים  – 42219עגלות ילדים ,בהרכב זה:
שלומי איקורט  ,מו טי גרמיזה )יו"ר(  ,שחר נזרי ,ליאור פרידמן ,יובל שיזף

טלי בלובוקוב ריכז ה את עבודת הכנת התקן.
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הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

הודעה על רוויזיה

תקן ישראלי זה ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו,

תקן ישראלי זה ,ת"י  1888חלק ,1

זהה לתקן של הוועדה האירופית לתקינה )(CEN

והתקן הישראלי ת"י  1888חלק ,2

EN 1888-1: December 2018

באים במקום
התקן הישראלי ת"י  1888מנובמבר 2015
גיליון התיקון מס'  1מ) ...נמצא אצל הממונה על
התקינה(

מילות מפתח:
תינוקות ,פעוטות ,ציוד לתינוקות ,עגלות תינוק ,הוראות שימוש ,סימון ,תכונות ,בטיחות ,חוזק חומרים ,אריגים.
Descriptors:
babies, infants, baby equipment, baby carriages, instructions for use, marking, properties, safety, strength of
materials, textiles.
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 המסמך 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 based on EN 1888-1: December 2018 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
תקן ישראלי זה הוא התקן של הוועדה האירופי ת לתקינה )  EN 1888-1 ( CENמדצמבר  , 2018שאושר כתקן
ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.
התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 תרגום סעיף חלות התקן האירופי בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית ( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי )בעברית( תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( התקן האירופי ) באנגלית (מהדורה זו של ה תקן ה ישראלי  ,יחד עם התקן הישראלי ת"י  1888חלק  , 2באה במקום מהדורת התקן
הישראלי ת"י  1888מנובמבר  , 2015שאימ צה את ה תקן האירופי  EN 1888מ מרס  2012בשינויים ובתוספות
לאומיים  ,לרבות גיליון התיקון מס'  1מ ) ...נמצא אצל הממונה על התקינה ( .
ההבדלים העיקריים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת הם אלה:
 במהדורה זו פוצל התקן לשני חלקים  .התקן הישראלי ת"י  1888חלק  1ח ל על עגלות בעלות מרכב ישיבה ו עלעגלות בעלות מרכב שכיבה ,ו הוא ישמש בסיס לחלקים עתידיים .התקן הישראלי ת"י  1888חלק  2חל על
עגלות ילדים בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ 15 -ק"ג ועד  22ק"ג.
 במהדורה זו הושמטה החובה לכלול התקן חנייה עבור גלגל אחורי הממוקם בין שני גלגלים חיצוניים.הבדלים נוספים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת מפורטים בסעיף European

 forewordשל התקן האירופי.
לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות יש לעיין בנוסח המלא של הן .
תקן זה הוא חלק
חלקי הסדרה ה ם
ת"י  1888חלק 1
ת"י  1888חלק 2

מסדרת תקנים הדנה ב עגלות ילדים .
אלה:
 מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים  :עגלות בעלות מרכבישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה
 מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים  :עגלות בעלות מרכבישיבה לילדים שמשקלם גדול מ 15 -ק"ג ועד  22ק"ג

חלו ת התקן )תרגום סעיף  1של התקן האירופי בשינויים ובתוספות לאומיים (
הערה:
השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב גופן שונה .

תקן זה מפרט את דרישות הבטיחות ו את שיטות ה בדיקה ל עגלות ילדים בעלות מרכב ישיבה ו ל עגלות ילדים
בעלות מרכב שכיבה שנתכנו להסעת ילד אחד או יותר ,כשמשקלו של כל ילד עד  15ק"ג  ,ול נשיאת משקל של
עד  20ק"ג על כל משטח משולב שילד יכול לעמוד עליו.
תקן זה אינו חל על צעצועים ,על מנשאי תינוקות עם גלגלים ,על עגלות בעלות מרכב ישיבה ועל עגלות בעלות
מרכב שכיבה המונעות במנוע ועל עגלות בעלות מרכב ישיבה ו על ע גלות בעלות מרכב שכיבה שנתכנו לילדים
בעלי צרכים מיוחדים.
הערה:
ה פסקה ה שלישי ת ,המתחילה במילים " " Where a pushchair or pramוהמסתיימת במילים
" ) , " with relevant standard(sאינה חלה.
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי
הערה כללית:
בכל מקום בתקן האירופי שבו מופיע ות התקנ ות האירופי ו ת  ECE R44ו , ECE R129 -הכתוב אינ ו חל,
ובמקומ ו יחול :התקן הישראלי ת"י . 1107

Normative references . 2
 במקום התק נים האירופי ים המאוזכר ים בתקן והמפורט ים בסעיף זה ,חל ים תק נים ישראלי ים ,כמפורט להלן:
התקן האירופי המאוזכר

התק ן הישראלי
ה חל במקומו

EN 71-1

ת"י  562חלק  - 1בטיחות
צעצועים :תכונות מכניות
ופיזיקליות

EN 71-2:2011+A1:2014

ת"י  562חלק  – 2בטיחות
צעצועים :דליקות

EN 71-3

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

הערות
)המידע המפורט בעמודת ההערות
נכון ליום הכנת תקן זה(

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן האירופי
EN 71-1-1:2005+A9: July 2009

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן האירופי
EN 71-2:2011+A1: March 2014

 לסעיף יוסף:תקנים ישראליים
ת"י  37על חלקיו
ת"י  562חלק 9
ת"י  887על חלק יו
ת"י 1481
ת"י 1913

2

 -לוחות כפיסי עץ מכוונים ) ( OSB

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן האירופ י
EN 71-3:2013+A1: October 2014

לבידים
בטיחות צעצועים :תרכובות כימיות אורגניות  -דרישות
לוחות שבבים
לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש
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Chemical hazards . 6
בסוף הסעיף יוס ף:
 כמות פורמ א לדהיד במוצרי עץאם עגלת תינוק כוללת לבידים ,לוחות שבבים ,לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש )  MDFאו ( HDF
או לוחות כפיסי עץ מכוונים ) , ( OSBכמות הפורמאלדהיד בהם תתאים לדרישות התקנים הישראליים
המפורטים להלן )לפי העניין(:
 התקן הישראלי ת"י  37על חלקיו; התקן הישראלי ת"י  887על חלקיו; התקן הישראלי ת"י ; 1481 התקן הישראלי ת"י . 1913 תכולת פתלאטיםרכיבים הממוקמים בנפח המוגן )  , ( protected volumeהעשויים פוליוויניל כלורי ) (PVCמרוכך,
י עמד ו בדרישות ובבדיקות התקן הישראלי ת"י  562חלק  , 9בכל הנוגע לפתלאטים.

Mechanical hazards . 8
Protective function . 8.1
Suitability of vehicle . 8.1.1

Requirements . 8.1.1.1
Vehicles intended for use from birth . 8.1.1.1.1
ב סעי פי המשנה )  bו , c) -המילים " " figure 27אינן חלות ,ובמקומן יחול:
"." figure 30

Hazards from moving parts . 8.3
Locking mechanism(s) . 8.3.5
Folding system for storage or transportation 8.3.5.1
Test methods . 8.3.5.1.2
Effectiveness of locking mechanism(s) on vehicles where the chassis can fold with the pram .8.3.5.1.2.4
body or seat unit or car seat installed
בשורה  , 12המתחילה במילים "  " The testומסתיימת במילים " ) ," them (see Figure 32המילים " " Figure 32
אינן חלות ,ובמקומן יחול:
" ." Figure 35
Parking and braking devices (see A.9) . 8.8
Requirements . 8.8.1
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-

בסוף הפסקה הרביעית המתחילה במילי ם "  " Parking devices on vehiclesו ה מסתיימת במילים
"  " with a single actionיוסף:
למעט גלגל אחורי )אחד או יותר( הממוקם בין שני גלגלים חיצוניים.
במקרה זה אין חובה לכלול התקן חנייה ,ובלבד שהעגלה תתאים לשאר דריש ות התקן.

Product information . 10
General . 10.1
בסוף ה משפט הראשון ,המתחיל במילים "  " All productו ה מסתיים במילים " ," of the country of sale
יוסף:
משפטי האזהרה ייכתבו בשפה העברית  ,כמפורט בנספח . H
Marking of product . 10.2
הסעי פים  10.2.1ו 10.2.2 -אינם חל ים  ,ובמ קומ ם יחול:
 אם העגלה מיוצרת בישראל  ,יסומנו עליה פרטים אלה: שם היצרן ומענו  -בעברית; סימן המסחרי הרשום  ,אם קיים. אם העגלה מיובאת  ,יסומנו עליה  ,ב עברית או בעברית ובלועזית  ,פרטים אלה: שם היבואן ומענו ; שם ארץ ה י יצור .כאשר ני תן למכור את העגלה בחלקים נפרדים  ,כגון שלדה או  /וגם מרכב שכיבה או  /וגם מרכב ישיבה ,
יסומן כל חלק בנפרד.

נספח  – Hתרגום משפטי האזהר ה לעברית
)נורמטיבי(

האזהרה בעברית

האזהרה באנגלית
 WARNINGאזהרה
Marking of product
- Never leave the child unattended.
- Use a harness as soon as the child can sit
unaided.
- This seat unit is not suitable for children
under 6 months.
- Always use the restraint system.
Purchase information
- This product is not suitable for running
or skating.
Instructions for use
- Important – Read carefully and keep
for future reference.
- Never leave the child unattended.

סימון המוצר
 אין להשאיר את הילד ללא השגחה. יש להשתמש ברתמה מהרגע שבו הילד יכוללשבת ללא עזרה.
 יחידת המושב הזאת אינה מתאימה לילדיםמתחת לגיל  6חודשים.
 יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.מידע על רכישה
 -מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה .

הוראות שימוש
 חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימושעתידי.

 אין להשאיר את הילד ללא השגחה . - - Ensure that all the locking devices areיש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול
לפני השימוש .
engaged before use.
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 למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת- - To avoid injury ensure that the child is
.  פתיחה או קיפול של העגלהkept away when unfolding and folding
this product.
. אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה- - Do not let the child play with this
product.
 יש להשתמש ברתמה מהרגע שבו הילד- - Use a harness as soon as the child can sit
.  יכול לשבת ללא עזרהunaided.
 יחידת המושב הזאת אינה מתאימה.  חודשים6 לילדים מתחת לגיל
. יש להשתמש תמיד במערכת הריסון יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכבהשכיבה או של מרכב ישיבה או של מושב
.לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש
.  מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה-
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- This seat unit is not suitable for children
under 6 months.
- Always use the restraint system.
- Check that the pram body or seat unit
or car seat attachment devices are
correctly engaged before use.
- This product is not suitable for running
or skating.
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ת"י  1888חלק  - 1מוצרים ל שימו ש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים :עגלות בעלות מרכב י שיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה
טבלת ה שינויים לאימוץ EN 1888-1: Decem ber 2018

הטבלה מתייחסת למהדורת טיוטה של ת"י  1888חלק  1מאוקטובר .2019
תאריך הכנת הטבלה  -אוקטובר 2019
ל שימו ש פ נימי :מספר נו שא 111817
פירוט ה שינויים
מס' הסעיף
בתקן הי שראלי

שם הסעיף בתקן
הי שראלי

מהות ה שינוי בתקן
הי שראלי

נימוקים ל שינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים
קריטריון מס' 1
התאמה ל שפה ובכלל
זה התאמה של
הוראות
הפעלה,הוראותסימון,א
זהרות,או הוראות
אחרות הקבועות בתקן
ביןל' או מסמך מחייב
של גורם בינל'

קריטריון מס' 2
דרי שות הנגזרות
מהוראות חיקוק
בי שראל והפניות
להוראות כאמור

קריטריון מס'  3התאמת הפניות לחקיקה קריטריון מס'  4הפנייה
לתקנים בינל'אחרים או
של מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם
לחלקים בהם ,ובלבד
בינל' או לדרי שה המופיעה בחקיקה או
שההפנייה היא לתקן
במסמך מחייב
הבינל' עצמו או שהתקן
הבינל' אומץ כל שונו ,או
ב שינויים מתחייבים על פי
החוק או ב שינויים לאומיים
מיוחדים שאו שרו ע"י
ה שרים

סנכרון בין מסלולים
הקלה על פי החוק )סעיף  8ה (4

לעומת התקן המאומץ

חלות התקן

1

הערה כללית

2

Norm ative
references

6

Chem ical
hazards

8.1.1.1.1

Vehicles
intended for
use from birth

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

אינו שינוי
החמרה

יי שום דרי שת התקן
המאומץ

המלצה /הבהרה

לעומת התקן הי שראלי
הקיים
מ שפט זה נמצא כמ שפט
מיותר שאי נו תורם מידע בעל
ערך ,מאחר וברור שכל מוצר
ש נוסף שהעגלה יכולה להפוך
אליו ,צריך לעמוד בדרי שות
התקן הייעודי.

בוטלה הפסקה הרביעית.
מ שפט אי נפורמטיבי.
מבטל את הדרי שה שכל
יעוד שו נה של עגלה
יתאים לתקן הרלוו נטי

במקום התק נה האירופית
 ECE R44וECE R129 -
מפ נים ל -ת"י 1107

ת"י  - 1107התק ני
ריסון לילדים ברכב
מ נועי ,הי נו תקן
ר שמי המאמץ את
התק נה ECE

אזכור תקן י שראלי במקום
תקן אירופי

ת"י  562חלק  1הי נו
תקן ר שמי המאמץ
את .EN 71-1

אזכור תקן י שראלי במקום
תקן אירופי

ת"י  562חלק  2הי נו
תקן ר שמי המאמץ
את .EN 71-2

אזכור תקן י שראלי במקום
תקן אירופי

ת"י  562חלק  3הי נו
תקן ר שמי המאמץ
את .EN 71-3

הוספת ת"י  37על חלקיו
– לבידים

הוספת ת"י  887על חלקיו
– לוחות שבבים
הוספת ת"י  - 1913לוחות
כפיסי עץ מכוו נים

ההפ נייה לתק נים הי שראלים אלו היא
בעקבות הבדיקה ש נוספה לסעיף 6
לפליטת פורמאלדהיד בחומרים ממוצרי
עץ .בדיקה לפורמאלדהיד מעוג נת
באירופה תק נות REACH

הוספת ת"י  - 1481לוחות
סיביים המיוצרים
בתהליך יב ש
הוספת ת"י  562חלק - 9
בטיחות צעצועים-
תרכובות כימיות אורג ניות
 -דרי שות

הפ ניה לת"י  562-9בעקבות הדרי שה
ש נוספה לבדיקת ספי פתלאטים

נוספו בדיקות לפליטת
פורמאלדהיד במוצרי עץ
שמ שמ שים כתחתית
במרכבי ה שכיבה
)"האמבטיות"(

פורמאלדהיד הוא חומר מסרטן המצוי
בדבק שמ שמ ש לייצר של מוצרי עץ
שבהם נע שה שימו ש בתע שיית רהיטי
עץ .באירופה סיווג הפורמאלדהיד כחומר
מסרטן מוסדר בהוראות רגולטוריות
המכו נות  .Reachרמות הפליטה המותרות
בי שראל ממוצרי עץ מיי שרות קו עם רמות
הפליטה ה נקבעות לפי תקן אירופי EN
Wood-based panels for use in 13986
,construction - Characteristics
evaluation of conformity and marking
ומבוצעות בהתאם ל שיטות הבדיקה של
התק נים האירופיים  EN 717או .EN 120
בהעדר תוספת לאומית זו ,רמות פליטת
הפורמאלדהיד לא ידר שו לבדיקה.

נוספה דרי שה לתכולת
פתלאטים לרכיבים
הממוקמים ב נפח המוגן
הע שויים מ.PVC -

8.3.5.1.2.4

בדרקטיבה לצעצועים  – TSDי ש נה חובת
עמידה בתק נת ) REACHסעיף 21
בדרקטיבה ,ראו ציטוט בהמ שך( ,שבהם
מפורטות הדרי שות לספים המותרים של
פתאלטים בצעצועים .דרי שות אלו
מאומצות בת"י  ,562-9ולכן נוספה
הדרי שה לתכולת פתאלטים על ידי הפ נייה
לת"י .562-9
"…toys should comply w ith general
chemicals legislation, in particular
Regulation (EC) No 1907/2006 of the
European Parliament and of the
Council of 18 December 2006
,concerning the Registration
Evaluation, Authorisation and
)"…Restriction of Chemicals (REACH

תיקון טעות סופר בתקן
האירופי

אותרה טעות סופר ,ולכן
תוק נה .במקום  figure 27ל-
.figure 30

Effectiveness of
locking
)m echanism (s
on vehicles
w here the
תיקון טעות סופר בתקן
 chassis can foldהאירופי
w ith the pram
body or seat
unit or car seat
installed

אותרה טעות סופר ,ולכן
תוק נה .במקום  figure 32ל-
.figure 35

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

המלצות ועדה לגבי הכרזת רי שמיות על ה שינוי הלא מתחייב
בעד

נגד

הערות אגף התקינה

ועדת האימוץ
סוג ה שינוי

החלטה

נימוקים

הערות

8.8.1

Requirem ents

10.1

General

10.2

Marking of
product

נספח H

תרגום מ שפטי
האזהרה לעברית

בתקן האירופי נדר ש שהתק ני
הח נייה יופעלו בו זמ נית על כל
גלגלי העגלה:
Parking devices on vehicles
w ith sw ivelling or steering
front w heel(s) shall be
engaged simultaneously on
all
rear or front w heels or
sets of w heels w ith a
.single action
דרי שה זו אי נה י שימה עבור
עגלות תאומיים כא שר י ש נו
בהם גלגל אמצעי המיועד
לספק תמיכה מב נית ל שלד.
בהעדר גיליון תיקון זה ,עגלות
אלו יפסלו בבדיקה זו ,מאחר
וגלגל שלי שי המהווה תמיכה
ל שלד ,יכול שלא לכלול התקן
ח נייה.

הקלה יחסית לדרי שה
בתקן המאומץ

נוספה דרי שה שמ שפטי
האזהרה יכתבו ב שפה
העברית

תרגום האזהרות
וההוראות ל שפה
העברית

סימון פרטי היבואן
הותאם לדרי שות צו
סימון טובין

התאמת סעיף 10.2.1
לדרי שות צו סימון טובין.

סעיף  :10.2.2המ שפט
הרא שון בוטל ,ו שאר
הסעיף תורגם כל שו נו
לעברית.

תרגום לעברית

הוספת נספח נורמטיבי

הוספת נספח הכולל
טבלה המרכזת את כל
מ שפטי האזהרה
המתורגמים לעברית

הוחלט לבטל את המ שפט
הרא שון:
"Means to identify the
 ,".modelכי לדעת חברי
הוועדה מ שפט זה אי נו תורם.

לא

