
 

 www.sii.org.il 6412762-03'   פקס6465180-03' טל,  69977אביב -תל, 42רחוב חיים לבנון 

 2013 בנובמבר 7

 

 לכבוד

  מערכות אלקטרוניות בתחבורה– 870חברי ועדה טכנית 

 870ממני המוסדות בוועדה טכנית 

 מעוניינים

 

 :(ח"ומ) מומחיםהת והקמת ועד: הנדון

 דרישות פונקציונליות:  מניעת שכחת ילדים– 87005ח "ומ

 תנאי סביבה והתקנה, דרישות בטיחות:  מניעת שכחת ילדים– 87006ח "ומ

 

 ,שלום רב

 : הבאותמומחיםהת וועדאת בימים אלה אנו עומדים להקים 

 דרישות פונקציונליות : מניעת שכחת ילדים - 87005 'מסח "ומ .1

 :התקנים החדשים הבאיםתעסוק בהכנת ח זו "ומ

 דרישות הפונקציונליות ממערכת למניעת שכחה ילדים ברכב הסעות - 6400-1י "ת -

 דרישות הפונקציונליות ממערכת למניעת שכחה ילדים ברכב נוסעים פרטי - 6400-2י "ת -

 בטיחות והתקנה: מניעת שכחת ילדים - 87006 'מסח "ומ .2

 :התקנים החדשים הבאיםתעסוק בהכנת ח זו "ומ

בדרישות בטיחות ודרישות לעמידה בתנאי סביבה ובהפרעות אלקטרומגנטיות  - 6400-1-1י "ת -

 ממערכת למניעת שכחה ילדים ברכב הסעות

 דרישות להתקנה של מערכות למניעת שכחה ילדים ברכב הסעות - 6400-1-2י "ת -

דרישות בטיחות ודרישות לעמידה בתנאי סביבה ובהפרעות אלקטרומגנטיות  - 6400-2-1י "ת -

 ממערכת למניעת שכחה ילדים ברכב נוסעים פרטי

 דרישות להתקנה של מערכות למניעת שכחה ילדים ברכב נוסעים פרטי - 6400-2-2י "ת -

אנו מבקשים מכם להציע מועמדים ,  להגדיל את מאגר המומחים העוסקים בתקינה בתחום זהעל מנת

. המתאימים שלהםהמקצועיים בצירוף קורות החיים , ת המומחים שלעילולוועד

רכזת ועדות המומחים בנושא מניעת ,  זיוה שלולידילידיי או 2013 בנובמבר 18-האת ההצעות יש להגיש עד 

 .shalev_z@sii.org.il, 03-6465182: טלפון, שכחת ילדים

הוועדה הטכנית תבחר אתהמומחים מתוך . הצעותיכם יישלחו לחברי הוועדה הטכנית לקראת הדיון בנושא

.  מחברי הוועדה הטכנית ומאגף התקינה, ההצעות שיתקבלו מכם

. מאותו מקום עבודה (או יותר)שני אנשים לאותה ועדת מומחים לא יוכלו להתמנות , לתשומת לבכם

 

. אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה
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, בברכה

 דנית לביא

 870רכזת ועדה טכנית 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 מר כמאל קייס, מר אבי גונן, מר אבנר פלור: משרד התחבורה

 


