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ICS CODE: 97.190

מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים:
עגלות בעלות מרכב ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ 15-ק"ג
ועד  22ק"ג
Child use and care articles - Wheeled child conveyances: Pushchairs for children above
15 kg up to 22 kg

מסמך זה הוא הצעה בלבד
מופץ לביקורת ציבורית

מכון התקנים הישראלי
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תקן זה הוכן על ידי ועד ת ה מומחים  – 42219עגלות ילדים ,בהרכב זה:
שלומי איקורט  ,מוטי גרמיזה )יו"ר(  ,שחר נזרי ,ליא ור 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 ,2

זהה לתקן של הוועדה האירופית לתקינה )(CEN

והתקן הישראלי ת"י  1888חלק ,1

EN 1888-2: 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 1888-2: 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 1888-2 ( CENמדצמבר  , 2018שאושר כתקן
ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.
התקן כולל ,בסדר המפורט להלן ,רכיבים אלה:
 תרגום סעיף חלות התקן האירופי בשינויים ובתוספות לאומיים )בעבר ית( פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי )בעברית( תרגום חלקו העברי של התקן )באנגלית( התקן האירופי ) באנגלית (מהדורה זו של התקן הישראלי  ,יחד עם התקן הישראלי ת"י  1888חלק  , 1באה במקום מהדורת התקן הישראלי
ת"י  1888מנ ובמבר  , 2015שאימצה את התקן האירופי  EN 1888ממרס  2012בשינויים ובתוספות לאומיים ,
לרבות גיליון התיקון מס'  1מ ...שנמצא אצל הממונה על התקינה .
אחד ההבדלים העיקריים בין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת הוא פיצול התקן לשני
חלקים .התקן הישראלי ת"י  1888חלק  1חל על עגלות בעלות מרכב ישיבה ועל עגלות בעלות מרכב שכיבה
לילדים שמשקלם עד  15ק"ג  ,וישמש 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 .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 שלהן.
תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנה ב עגלות ילדים .
חלקי הסדרה הם אלה:
 מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  -ע גלות ילדים  :עגלות בעלות מרכבת"י  1888חלק 1
ישיבה ועגלות בעלות מרכב שכיבה
 מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים :עגלות בעלות מרכבת"י  1888חלק 2
ישיבה לילדים שמשקלם גדול מ 15 -ק"ג ועד  22ק"ג

חלות התקן )ראו  ) ( Annex Aתרגום סעיף  1של התקן האירופי בשינויים ו בתוספות לאומיים (
הערה:
השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב גופן שונה .

תקן זה מפרט את דרישות הבטיחות הנוספות ושיטות ה בדיקה הנוספות עבור עגלות ילדים בעלות מרכב ישיבה
) ( pushchairsהמתוכננות להסעת ילד אחד או יותר ,שמשקלו של כל ילד גדול מ 15 -ק"ג ועד  22ק"ג.
תקן זה חל בשילוב עם התקן הישראלי ת"י  1888חלק  1ויש לעיין בו יחד עם תקן זה ,ואין להשתמש בו
בנפרד.

1
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פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי
Normative references . 2
במקום התק ן האירופי המאוזכר בתקן והמפורט בסעיף זה ,חל תק ן ישראלי ,כמפורט ל הלן:
התקן האירופי
המאוזכר
EN 1888-1:2018

התקן הישראלי ה חל במקומו

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

ת" י  1888חל ק  - 1מוצרים
לשימוש של ילדים ולטיפול בהם
 עגלות ילדים  :עגלות בעלותמרכב ישיבה ועגלות בעלות מרכב
שכיבה

התקן הישראלי זהה  ,למעט שינויים
ותוספות לאומיים ,לתקן האירופי
EN 1888-1: December 2018

Product information . 7
Marking of product . 7.1
שני המשפטים הראשונים  ,המתחילים במילים " " The vehicle shallוהמסתיימים במילים
" ) ," ( EN 1888-1:2018, 10.2.8אינם חלים.
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ת"י  1888חלק  - 2מוצרים ל שימו ש של ילדים ולטיפול בהם  -עגלות ילדים :עגלות בעלות מרכב י שיבה לילדים שמ שקלם גדול מ 15-ק"ג ועד  22ק"ג

טבלת ה שינויים לאימוץ EN 1888-2: Decem ber 2018

הטבלה מתייחסת למהדורת טיוטה של ת"י  1888חלק  2מאוקטובר .2019
תאריך הכנת הטבלה  -אוקטובר 2019
ל שימו ש פ נימי :מספר נו שא 112013
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

אזכור תקן י שראלי 1888-1
במקום תקן אירופי EN 1888-1

ת"י  1888חלק  1הי נו תקן
ר שמי המאמץ את -EN 1888
.1

2

Norm ative
references

אזכור תקן י שראלי במקום תקן
אירופי

ת"י  1888חלק  1הי נו תקן
ר שמי המאמץ את -EN 1888
.1

7

Marking of
product

ביטול  2מ שפטים רא שו נים
הדור שים סימון ""EN 1888-2
על המוצר

בהתאם לחוק התק נים חל
איסור לדרו ש בתקן סימון
של מספר תקן על המוצר.

1

חלות התקן

שני המשפטים הראשונים ,המתחילים במילים " "The vehicle shallוהמסתיימים במילים

.אינם חלים "(EN 1888-1:2018, 10.2.8)",

לעומת התקן הי שראלי
הקיים

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים

אינו שינוי
החמרה

יי שום דרי שת התקן
המאומץ

המלצה /הבהרה

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

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

נגד

ועדת האימוץ

הערות אגף התקינה
סוג ה שינוי

החלטה

נימוקים

הערות

