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3815876נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקודמזהה

סיכום המבדק891640

פירוט הבדיקה
הערהתשובהשאלה #

א.ד מתקני משחקשם הלקוח
SeparatorBetweenAnswers

כמות המתקנים שנבדקו כמפורט פירוט המתקנים 
בהמשך הדוח

2

SeparatorBetweenAnswers
בדיקה של מתקני משחקים לילדים 

מתוצרת לא ידועה (מספרם  כמפורט 
בתיאור המתקנים)

SeparatorBetweenAnswers
בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן מהות הבדיקה

ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים 
המפורטים להלן : חלק מס' 1  משנת 
2000  סעיפים  4ג', 8 . חלק מס' 2  
משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 

ומשנת , סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 
8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4  משנת 

1994  כולל  ג"ת  משנת 2000 ומשנת 
2001  סעיפים 4.2,  טבלה 2 וסעיף 5. 

חלק מס' 5  משנת 1994 כולל ג"ת 
משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת 

סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 
וסעיף 5 ,  תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 

.5.1.4
SeparatorBetweenAnswers

המתקנים הנ"ל __מתאימים__  סיכום הבדיקה
לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק 

מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
SeparatorBetweenAnswers
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כיסוי השטח באתר במתקנים  בוצע סיכום
באמצעות גומי מלאכותי 

SeparatorBetweenAnswers
על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, 

בעל המתקן נדרש לתחזק את 
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר 

ממכון התקנים
SeparatorBetweenAnswers
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה 

לדרישות התקן עד גיל 4
SeparatorBetweenAnswers
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה 

לדרישות התקן מעל גיל 4
SeparatorBetweenAnswers

3815877נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקודמזהה

מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן -8916711

פירוט הבדיקה
הערהתשובהשאלה #

תקן ישןמהדורת בדיקה 
SeparatorBetweenAnswers

המתקן נבדק ונמצא תקיןפירוט ליקויים
SeparatorBetweenAnswers

מתקן משולב בעל 2 מגדליםתאור המתקן
SeparatorBetweenAnswers

לא ידועשם היצרן
SeparatorBetweenAnswers

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה כיסוי שטח וגיל המשתמשים
לדרישות התקן מעל גיל 4

SeparatorBetweenAnswers
כיסוי השטח באתר במתקנים  בוצע 

באמצעות גומי מלאכותי 
SeparatorBetweenAnswers

מנהרת זחילה מפח מחוררבין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:
SeparatorBetweenAnswers
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המגדל מרובעמגדל 1
SeparatorBetweenAnswers

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
SeparatorBetweenAnswers

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק 
SeparatorBetweenAnswers

סולם שלבים משופע ממתכת
SeparatorBetweenAnswers

למגדל קיים גגון
SeparatorBetweenAnswers

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת  עם 
שרשרת עזר

SeparatorBetweenAnswers
90גובה המפלס בס"מ מפני הקרקע:

SeparatorBetweenAnswers
למגדל לא קיים גגוןמגדל 2

SeparatorBetweenAnswers
המגדל משולש

SeparatorBetweenAnswers
49גובה המפלס בס"מ מפני הקרקע: 

82
112
140
163
194

SeparatorBetweenAnswers
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: 

SeparatorBetweenAnswers
מגלשה ישרה מפלסטיק

SeparatorBetweenAnswers
מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

SeparatorBetweenAnswers
סולם אנכי ממתכת

SeparatorBetweenAnswers
עמוד בורגי ממתכת

SeparatorBetweenAnswers
רשת כבלים שתי וערב

SeparatorBetweenAnswers

3815878נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקודמזהה

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 8916741

פירוט הבדיקה
הערהתשובהשאלה #

תקן ישןמהדורת בדיקה 
SeparatorBetweenAnswers

עם מושב עריסה מגומיחצובת נדנדה ממתכתשם המתקן
SeparatorBetweenAnswers
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לא ידועשם היצרן
SeparatorBetweenAnswers

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה כיסוי שטח וגיל המשתמשים
לדרישות התקן עד גיל 4

SeparatorBetweenAnswers
כיסוי השטח באתר במתקנים  בוצע 

באמצעות גומי מלאכותי 
SeparatorBetweenAnswers

המתקן נבדק ונמצא תקיןפירוט ליקויים
SeparatorBetweenAnswers
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