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גיליון תיקון זה הוכן על ידי הוועדה הטכנית  – 5422ריהוט ומוצרי תינוקות וילדים ,בהרכב זה:
איגוד לשכות המסחר

-

רוני סגל  ,נתלי ראובני

ארגון ' בטרם ' לבטיחות ילדים

-

איילת גבעתי

התאחדות התעשיינים בישראל

-

מילי עשור  ,שלומי שמש

מהנדסים/אד ריכלים/טכנולוגים

-

גילי ליטמן גולן

מ כון התקנים הישראלי – אגף ה תעשייה

-

אביהו לוי

משרד הבריאות

-

שי רייכר )יו"ר(

משרד הכלכלה והתעשייה

-

נטלי רובינשטיין

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

דפנה הר  -אבן

טלי בלובוקוב ריכז ה את עבודת הכנת גיליון התיקון.
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הודעה על גיליון תיקון
גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י  5115חלק  3מספטמבר 2009
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 והתוספות לסעיפי התקן האמריקני
.2

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

-

לבידים
בטיחות צעצועים :תרכובות כימיות אורגניות  -דרישות
לוחות שבבים
לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש
לוחות כפיסי עץ מכוונים )(OSB

General Testing Requirements . 4
בסוף הסעיף יוס פו סעי פי משנה  4.6ו  , 4.7 -כמפורט להלן :
 . 4.6תכולת הפתלאטים
בבדיקה לפי התקן הישראלי ת"י  562חלק  , 9רפידות או/וגם מ שטחי החתלה ל ש ימוש ציבורי ,
המכיל ים פוליוויניל כלורי )  ( PVCמרוכך ,יעמדו בדרישות המפורטות ב תקן הישראלי ת"י  562חלק 9
בכל הנוגע לפתלאטים.
 . 4.7כמות פורמאלדהיד במוצרי עץ
בבדיקה של מוצרי העץ לפי התקנים הישראליים המפורטים להלן ,כמות הפורמ א לדהיד בלבידים ,בלוחות
שבבים ,בלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש )  MDFאו  ( HDFובלוחות כפיסי עץ מכוּ ונים ) , ( OSB
תתאים לדרישות המפורטות בתקנים אלה )לפי העניין( :
 התקן הישראלי ת"י  37על חלקיו; התקן הישראלי ת"י  887על חלקיו; התקן הישראלי ת"י ; 1481 -התקן הישראלי ת"י . 1913
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ל הלן הסעיפים הרלוונטיים מתוך ת "י  5115חלק  3שבתוקף:

2

ת"י  - 5115-3יחידות החתלה יחידות החתלה לשימוש ציבורי  -דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
טבלת השינויים להצעת ג"ת 1
מהדורת התקן הישראלי ,אליו מתייחסת הטבלה ספטמבר  .2009מהדורת גיליון התיקון אליו מתייחסת הטבלה  -יולי 2019
תאריך הכנת הטבלה  -יולי :2019
לשימוש פנימי :מספר נושא 110984
פירוט השינויים
מס' הסעיף בתקן
הישראלי

שם הסעיף בתקן הישראלי

 4.6תכולת פתלאטים

נימוקים לשינויים לאומיים מתחייבים לפי חוק התקנים
מהות השינוי בתקן הישראלי

הוספת דרישה לבדיקת תכולת
הפתלאטים

general .4
safety
requirements

 4.7כמות פורמאלדהיד
במוצרי עץ

הוספת דרישה לבדיקת תכולת
הפורמאלדהיד במוצרי עץ

קריטריון מס' 1
התאמה לשפה ובכלל זה
התאמה של הוראות
הפעלה,הוראותסימון,אזהרות,או
הוראות אחרות הקבועות בתקן
ביןל' או מסמך מחייב של גורם
בינל'

קריטריון מס' 2
דרישות הנגזרות
מהוראות חיקוק
בישראל והפניות
להוראות כאמור

קריטריון מס'  3התאמת הפניות לחקיקה
של מדינת חוץ או למסמך מחייב של
גורם בינל' או לדרישה המופיעה בחקיקה
או במסמך מחייב

בהתאם לתקנות  ,REACHישנה
דרישה להגבלת כמות הפתלאטים
במוצרים המיועדים לתינוקות .דרישות
אלו מאומצות בת"י  ,562-9ולכן נוספה
הדרישה לתכולת פתאלטים על ידי
הפנייה לת"י .562-9
מקור הבקשה ביוזמת משרד הבריאות.

פורמאלדהיד הוא חומר מסרטן המצוי
בדבק שמשמש לייצר של מוצרי עץ
שבהם נעשה שימוש בתעשיית רהיטי
עץ .באירופה סיווג הפורמאלדהיד
כחומר מסרטן מוסדר בהוראות
רגולטוריות המכונות  .Reachרמות
הפליטה המותרות בישראל ממוצרי עץ
מיישרות קו עם רמות הפליטה הנקבעות
לפי תקן אירופי -EN 13986 Wood
based panels for use in
,construction - Characteristics
evaluation of conformity and
 markingומבוצעות בהתאם לשיטות
הבדיקה של התקנים האירופיים EN
 717או  .EN 120בהעדר תוספת
לאומית זו ,רמות פליטת הפורמאלדהיד
לא ידרשו לבדיקה .כמות הפורמאלדהיד
במוצרי עץ מטופלת בישראל ע"י סעיפים
רשמיים בתקני מוצרי העץ  -ת"י ,37
.1481 ,1913 ,887

קריטריון מס'  4הפנייה
לתקנים בינל'אחרים או
לחלקים בהם ,ובלבד
שההפנייה היא לתקן
הבינל' עצמו או שהתקן
הבינל' אומץ כלשונו ,או
בשינויים מתחייבים על פי
החוק או בשינויים לאומיים
מיוחדים שאושרו ע"י
השרים

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

לעומת התקן
המאומץ

לעומת התקן הישראלי
הקיים

הנימוק לבחירת מסלול זה

הקלה

אינו שינוי
החמרה

יישום דרישת התקן
המאומץ

שינויים שאינם מתחייבים לפי חוק התקנים
המלצה /הבהרה

נימוקים

האם סעיף "ואקום"?

המלצות ועדה לגבי הכרזת רישמיות על השינוי הלא מתחייב
בעד

נגד

ועדת האימוץ

הערות אגף התקינה
סוג השינוי

החלטה

נימוקים

הערות

