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 כללי .1

המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות, במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט  .1.1

 וחוקי מדינת ישראל, הוראת הדין היא שקובעת.

 המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק. .1.2

 או מערכת איכות דומה. 8001:2009במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י  .1.1

 ,בטיחות צעצועים - 262ת"י לרבות וצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו, המ .1.1

 .על כל חלקיו הרלבנטיים

 

  חלות .2

 82%שתכולת העץ בהם היא  לפחות צעצועים  : מאת הדרישות  מפרט זה מגדיר  .2.1

 מסמך הבא:ממשקלם כפי שמוגדרים ב

Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the 

Member States concerning the safety of toys (Official Journal EC No. L 187 p. 1, “Toy 

Safety Directive”).  

 

 .עץ דמויחומרים מבוססי עץ וחומרים טבעיים וכן למתייחס לעץ מוצק  "עץ"המונח  ואילך,מכאן 

 

 הגדרות .3

 .אין

 

  דרישות .4

 כללי .1.1

בטיחות -  EEC/88/378יעמוד בדרישות החוק, בעיקר אלו המוזכרות בדירקטיבה המוצר 

 מסמך הבא:( ,  כמו גם ב1-11חלקים   DIN EN 71-)המפורטות ב -צעצועים

Act on the Protection against Hazardous Substances  . 

 ייצור .1.2

 מקור העץ .1.2.1

תי מתאים סביבבאופן יהיה יער מאושר המנוהל  מקור העץ בו משתמשים 

ולא מכריתה בלתי חוקית או מיערות מוגנים. כמו כן העץ יעמוד 

( או מערכת Forest Stewardship  Council)   FSCבקריטריונים של 

אישור של קרן קיימת לישראל ורשות הטבע -הסמכה שוות ערך )בארץ

 והגנים, לפי העניין(.
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 חומרים מבוססי עץ  .1.2.2

חומרים להיות מיוצרים תוך שימוש ב עץ שקבלו תו ירוק יכולים צעצועי 

או  עיצובםכלומר לפני  -פורמלדהיד, במצבם הגולמישריכוז המבוססי עץ, 

 חל"מ, ב"מבחן תא". 0.01לא יעלה על  –צפויים 

 

 דרישות כלליות .1.2.1

החומרים בהם נעשה שימוש כמו טיפול בעץ וציפוי לא יכילו חומרים 

 ם כמרכיבים ש:ותכשירי

 או בפרסום הרשימה  EEC  /62/219 לדירקטיבה   Annex 1-מסווגים  ב - 

 

של  צו החומרים המסוכנים  4aשל חומרים ותכשירים בהתאם לחלק 

(GefStoffV+( כרעילים מאד )T( רעילים ,)T מסרטנים, מוטגנים או ,)

 טרטוגנים.

  TRGS 905   -ב -מסווגים ב  -

 (list of carcinogenic, mutagenic or teratogenic substances 2008) 

 כ:

   K1או  Carc.Cat 2או  EC  Carc.Cat 1א. מסרטנים בהתאם לקטגוריית 

 . K2או     

 Mut.Cat 2או   EC  Mut.Cat 1ב. מוטגנים בהתאם לקטגוריית 

 .M1, M2או               

  Repr.Cat 2או  EC  Repr.Cat 1בהתאם לקטגוריית   רעיל לרבייהג.                        

 בהתאמה. RE/F2או    RE/F1או                           

 -אסורים לשימוש במוצרים שמתוכננים לצריכה בהתאם ל  -

Annex XVII to REACH Regulation 1970/2006. 

 

בהתאם  1קטגוריה  CMR-אפשר להשתמש בחומרים או תרכיבים שמסווגים כ

ימה העריכה ומצאה שהשימוש אם וועדה מדעית מתא, EEC  /62/219 לדירקטיבה 

 Articleבייחוד בכל הנוגע לחשיפה, הוא קביל לאחר שנעשתה החלטה בתנאים של 

45 para. 2  ובתנאי שהשימוש בחומר או תרכיב זה במוצר שתוכנן לצרכן לא נאסר

 76/769/EEC  (Annex XVII to REACH)  דירקטיבה-ב

 

    VdL-RL 02של דירקטיבת  1מערכת ציפוי נוזלית תעמוד בדרישות של סעיף 

Directive on the declaration on wood paint systems, Association of the 
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Paint Industry, reg. assoc. May 2001,. 

 

 טיפול  .1.2.1

המונח טיפול כולל את כל סוגי הטיפול בעץ המשתמשים בחומרים כמו 

 חומרי אימפרגנציה, הגנה מאש וכדומה.

וח סינטטיים לצעצועי עץ או לחומרים בהם נעשה לא יוספו חומרי ניח

 שימוש. 

 אין להשתמש במעכבי בעירה בצעצועי עץ. 

 החומרי שימור עץ על צעצועי עץ. אין להשתמש

 

 שימוש .1.1

 ריח  .1.1.1

. ריח כזה יהיה ניתן להבחנה  material-specific odourלמוצר יהיה רק 

ם( ריחות שניתן אך לא יציק. בנוסף, לא יפלטו ממרכיבים נדיפים )ממיסי

 מנע מהם טכנית.ילה

 

. ההערכה DIN 10955בצרוף עם  SNV 195651-ייערכו בדיקות בהתאם ל

 . 1-הממוצעת של עוצמת הריח תהיה פחות מ

 

 (VOCפליטת חומרים אורגאניים נדיפים )  .1.1.2

את הפליטה של חומרים אורגאניים נדיפים. המוצר לא יחרוג יש לקבוע 

 -בהתאם ל 1מהריכוזים המופיעים הטבלה 

"health risk assessment process for emissions of volatile organic  

compounds (VOC) from building products” developed by the 

Committee for Health - Related Evaluation of Building Products 

 פליטה מרבייםערכי  :1טבלה 

מבחן תא: ערך סופי -ריכוז חומר

 )ביום השלישי(

 חל"מ( 0.01) 1מיקרוגרם/מ 16 פורמלדהיד

 1מיקרוגרם/מ 10-קטן מ סה"כ אלדהידים אחרים

חומרים מסרטנים, מוטגנים 

 או טרטוגנים

לערך   1מיקרוגרם/מ 1-קטן מ

 יחיד
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 C6-C16 (TVOC )אורגאניים בטווח של הערך של כלל חומרים 

 יינתן תוך ציון מפרט העץ וציפוי שטח פני העץ. ,((C16-C22 TSVOC-ו

המונח צעצועי עץ מכסה את משפחת מוצר )בית בובות כולל כל  –במקרה זה 

 שלו ניתן התו הירוק.למשל(  ,החלקים הבודדים

 מ 1לשטח ספציפי של פליטת של צעצוע עץ יקבע במבחן תא בעל קצב זרימת אוויר 

 *שעה(.2/ )מ 1

 

 לא עשויים מעץחומרים   .1.1.1

 ,חומרים שאינם עשויים מעץ ופריטים שעלולים להיות מוכנסים לפה

 ותקנות   EC/2005/84יעמדו בנוסף בתנאים שבדירקטיבה 

EC1935/2004. 

 

 מיגרציה של יסודות  .1.1.1

ה מערכי המיגרציבגלל האופן בו משתמשים בצעצעי עץ, הם לא יחרגו 

 .2המופיעים בטבלה 

 ערכי מיגרציה :2טבלה 

 ערך מיגרציה )מ"ג/ק"ג( יסוד

 22 אנטימון

 10 ארסן

 100 בריום

 10 עופרת

 200 בורון

 1 קדמיום

 10 ערכי 1כרום 

 10 כספית אנאורגאנית

 10 סלניום

 10 תרכובות בדיל )אורגאני(

ייחס או בהת DIN 71-3-מבקש הבקשה יציג דוח בדיקה בהתאם ל

 .  DIN EN ISO 17353-לתרכובות בדיל אורגאני, בהתאם ל

 

 תכולת עופרת   .1.1.2

 מ"ג/ק"ג. 20כוז עופרת על פני ציפוי פני השטח לא יעלה על יר
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 תכולת ניקל   .1.1.6

 בנוגע לחשיפה עורית לניקל.  EC/94/27יש ליישם את דירקטיבה 

 

 אריזה   .1.1.2

 חומרי האריזה לא יכילו פולימרים הלוגניים.

 

 ור וסילוקמיחז   .1.1.9

אין להוסיף למוצר תכשירי הגנה )קוטלי פטריות, קוטלי חרקים, מערכבי 

 או חומרים אורגאניים מוכלרים כולל לחומרים לייצור המוצרבעירה( 

 ) עץ, דבקים, ציפויים וכדומה(.

 

 תיעוד המוצר ומידע לצרכן  .1.1.8

המכיל לפחות את  –אם ישים –לצעצועי עץ יצורף מידע לצרכן ומידע אחר 

 מידע הבסיסי הבא:ה

 .1.2.1מידע לגבי סוג ומקור העץ העיקרי בו נעשה שימוש כנדרש בסעיף 

 משקלית(. 1%-מידע לגבי המרכיבים האחרים )בתכולה גבוהה מ

 . Toy Safety Directive-הנחיות בהתאם ל

 

 פרסום .1.1.10

פרסום אסור שיכלול הערות שימעיטו ברמת הסיכון בהתאם לאמור 

כמו לדוגמה: )לא רעיל,   EEC/67/548קטיבה לדיר 1, סעיף 21בחלק 

 לא מסוכן לבריאות, חופשי מ...(. 

 

 אין לפרסם בשם המוצר מונחים כמו "ביו" "אקו" וכדומה.

 

 שיטות בדיקה .5

כל הבדיקות, הנדרשות במפרט זה, יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  לסוג הבדיקות הנדרש.   .2.1

ה מוכרת או בעלת ניסיון בסוג במידה ולא קיימת מעבדה כזו, יעשו הבדיקות במעבד

 בדיקות אלו.

,  ISOהבדיקות יבוצעו בשיטות מקובלות, שפורסמו באחד מהמקורות האלה: תקני  .2.2

 AWWA , ASTM  NSF , ,EPA מסמכי:  , תקנים של מכוני תקינה לאומיים,ENתקני 

,APHA standards methods, FCCו-  KIWA. 
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 מסמכים ישימים .6

6.1. Der Blaue Engel – wooden toys RAL-UZ 110 Edition April 2011 

 

 
 נספחים .7

 .אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זכויות יוצרים

אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, מפרט זה או קטעים ממנו, ללא רשות © 

 מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.


