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 פירוט המתקנים:

 .2002-01אתגר תמר סידורי:  .1

 .2002-00טרזן סידורי:  .2

 .2002-00מגלשת מיני סלייד סידורי:  .0

 .2002-00קיר טיפוס סידורי:  .0

 .2002-00הפל אותי סידורי:  .0

 2002-00מגלשת כריש סידורי:  .0

 2002-00מגלשת עץ הזית סידורי:  .0

 2002-00-טירת פרה הפוכה סידורי .0

  2002-10-דוריטירת ג'ירפה סי .0

 2002-11-מיטת צעצועים סידורי .10

 2002-12-שור זועם מן סידורי .11

 2002-10-מגלשת קצף סידורי .12

  2002-10-טירת פירטים עם מגלשה סידורי .10

 2002-10-טירת קפיצות סידורי .10

 2002-10-אקולייזר סידורי .10

 2010-10-מתנפח מבוך סידורי .10

 2000-10-מתנפח סומו סידורי .10

 2000-10-מתקן תותחים סידורי .10

 2000-20-מתנפח טירת נסיכת דרקון סידורי .10

 2000-21-מתנפח בריכה סידורי .20

 2000-22-מתנפח זירת מכוניות סידורי .21

 2000-20-מתנפח רוקנרול סידורי .22

 

 י שמריוס                                                                                                                       

 00000 קונסטרוקטור
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 6256ינואר  64 שלישי יום 
 יועץ בטיחות –אישור בעל מקצוע הנדון: 

 פרטי העסק .1
 

 בעל המתקן  .א

 .חוויה עם פוני –שם החברה  (1

 .ויקטור גבאי –שם המנהל  (2

 ,מודיעין68עמק האלה  -כתובת (3

 32199814-ע.מ. (4

 050-4457398-נייד (5

 
 אישור ביצוע .2

 
מצאתי כי המתקנים הנ"ל  נמצאו    24.01.2012הריני לאשר כי בתאריך  .2.1

 כשירים ובטוחים  ואין בהם בכדי לסכן את שלום הציבור.
 כמו כן הושם דגש בנושא מזרוני ההגנה ,תפוסת קהל            
 הוראות בטיחות וכיוב...           

בזמן ההפעלה יש לתלות את הוראות הבטיחות הרלוונטיות בסמוך לכל   2.2
 . מדריך בוגר לכל מתקן ומתקן ולהצמיד מתקן

אין מסמך זה מהווה אישור בטיחות לאירועים בהם נדרש דו"ח לפי פריט  2.2
 רישוי עסקים

 דוח זה כוחו לשנה מיום הוצאתו. 2.2

 דו"ח זה יפה כוחו כאשר פוליסת הביטוח מתאימה ותקפה.  2.2

מופיעה לעיתים ההערה "ללא הגבלת  מגבלות השימושיש לציין כי בסעיף  2.2
אין זאת אומרת שניתן להכניס למתקן את כל הגבהים וכל -"גובה/גיל

זמנית אלא לוודא אחידות בעניין משקל ,גובה וגיל -הגילאים בו
 המשתמשים.

 
 
 

 
 

 פרטי יועץ הבטיחות
 

 שם: שמר יוסף
 באר יעקב , 9/44 האלוניםכתובת: 
 216-6165511טלפון: 

 12144ספר רשום:מ
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 קפיצות קוף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .קפיצות קוף המתקן:  שם .ב

 .--דגם:  .ג

 .2006-01מספר סידורי:  .ד

 .תמונת המתקן .ה

 
 
 

 תאור כללי של המתקן:  .ו

 .בדמות קוף–רשתות סביבו לבטיחות הקופצים עם המתקן מבוסס על מזרן קפיצות 

 נתונים טכניים: .ז

 ס"מ. 000  –אורך  (1

 ס"מ. 000  –רוחב  (2

 .לא רלוונטי  –גובה  (0

 י.לא רלוונט –זוית שיפוע מגלשה  (0

 כ"ס. 1.0 –נתוני המפוח  (0

 מ"מ. 2בעובי  PVCיריעת   –נתוני היריעה  (0

 ק"ג. 100  –משקל המתקן במצב מקופל  (0

 ס"מ. 00קוטר גליל   -מימדים במצב ארוז  (0

 
 

 היצרן .ח

 .סין –שם היצרן  (1
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 סין –כתובת  (2

 .--lדוא"ל:  (0

 .2006שנת ייצור  .ט

 בעל המתקן  .י

 . ורטגבאי ויק–החברה  שם (1

 .גבאי ויקטור –שם המנהל  (2

 .מודיעין –כתובת  (0

 --דוא"ל:  (0

 מגבלות השימוש .יא

 אחוז. 0 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 קמ"ש. 20מגבלות מהירות הרוח  (2

 יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו. (0

 .ילדים 10 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (0

 .ללא הגבלה –גיל משתמשים  (0

 .ללא הגבלה–גובה המשתמשים  (0

 השימוש אסור לחולי לב, נשים בהריון, לסובלים ממחלות לב. –מגבלות רפואיות  (0

 הוראות התנהגות: (6

 להסיר נעליים וחפצים אחרים. .א

 לא להתפרע. .ב

 

 אופן ההתקנה יא.

מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ  0השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (1

 כלשהוא.

 0-גינה מספר יתדות ע (2

 10להניח מזרנים באיזור העלייה למתקן ובאיזור הנחיתה בעובי של  –מזרוני מגן  (0

 ס"מ.

 באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות. (0

                  

 יב.  הנחיות לתפעול

 1-( מספר המדריכים1

             

 הנחיות שילוט. יג   

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

 ס"מ 0מינימום -גובה האות (2         

 הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל-נוסח השלט (3         

 

 הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן יד.   

mailto:sales@pealton.co.il
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         אין (1

      

 טו. נוהלי חירום וחילוץ  

 ( במקרה של הפסקת חשמל יש לפנות את הקהל מתוך המתקנים המתנפחים.1       

 במקרה של פאניקה של אורח יש להרגיעו ולתת לו לנוח.(2       

 

 הנחיות לתחזוקה.טז   

 ס"מ. 20(יש לתקן כל תפר שאורכו מעל 1         

 (יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.2         

  

 יז.דף בדיקות וטיפולים    

 (בדיקה תקופתית1          

 (בדיקה לפני שימוש2          

 (תיקון שבוצע0

 

 

 

 

 יוסי שמר                                                                                                                              

 00000יועץ בטיחות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    בטיחות בעבודה, בדיקת מתקני  -שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקיםגובה,  הדרכותספורט ומתקני משחק ,

 shemersafety@gmail.com 4616554-216נייד -/יוסי שמר  61652ראשל"צ  2/6רח' דוד שמעוני 

 55מתוך  2עמוד 

  

 

 

 תמנון-מתקן משולב
 

 .מתקן משולבשם המתקן:  .א

 .--דגם:  .ב

 .2006-02מספר סידורי:  .ג

 .תמונת המתקן .ד

 

 

מתקן בדמות תמנון כשבזרועותיו אלמנטים מתנפחים תאור כללי של המתקן:  .ה

 .כגון:מגלשה,מנהרה,משטח קפיצות ועוד

 נתונים טכניים: .ו

 ס"מ. 000  –אורך  (1

 ס"מ. 000  –רוחב  (2

 .לא רלוונטי –גובה  (3

 מעלות. 00 – טיפוסזוית שיפוע  (4

 כ"ס. 1.0 –נתוני המפוח  (5

 מ"מ. 2בעובי  PVCיריעת   –נתוני היריעה  (8

 

 

 ק"ג. 100  –משקל המתקן במצב מקופל  (7

 ס"מ. 100קוטר גליל   -מימדים במצב ארוז  (6

 
 היצרן .ז

 .סין –שם היצרן  (1

 סין –כתובת  (2

 ---דוא"ל:  (0

 .2006שנת ייצור  .ח
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 בעל המתקן  (1

 . גבאי ויקטור–שם החברה  .א

 .גבאי ויקטור –שם המנהל  .ב

 .מודיעין –כתובת  .ג

 --דוא"ל:  .ד

 

 מגבלות השימוש .ט

 אחוז. 0 –המישוריות של המשטח רמת  (1

 קמ"ש. 20מגבלות מהירות הרוח  (2

 יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו. (0

 .ילדים 20מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (0

 ללא הגבלה –גיל משתמשים  (0

 .ללא הגבלה –גובה המשתמשים  (0

 לב. השימוש אסור לחולי לב, נשים בהריון, לסובלים ממחלות –מגבלות רפואיות  (0

 הוראות התנהגות: (6

 להסיר נעליים וחפצים אחרים. .א

 לא להתפרע. .ב

 יש לטפס ולרדת אך ורק דרך החבלים. .ג

 אופן ההתקנה יא.

מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ  0השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (0

 כלשהוא.

 0-מספר יתדות עגינה  (0

 10הנחיתה בעובי של  להניח מזרנים באיזור העלייה למתקן ובאיזור –מזרוני מגן  (0

 ס"מ.

 

 

 באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות. (0

                  

 יב.  הנחיות לתפעול

 2-( מספר המדריכים1

             

 הנחיות שילוט. יג   

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

 ס"מ 10מינימום -גובה האות (2         

 ת בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל.הוראו-נוסח השלט (3         

 

 הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן יד.   
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 אין( 1        

      

 טו. נוהלי חירום וחילוץ  

 ( במקרה של הפסקת חשמל יש לפנות את הקהל מתוך המתקנים המתנפחים.1       

 (במקרה של פאניקה של אורח יש להרגיעו ולתת לו לנוח.2       

 

 נחיות לתחזוקהה.טז   

 ס"מ. 20(יש לתקן כל תפר שאורכו מעל 1         

 (יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.2         

  

 יז.דף בדיקות וטיפולים    

 (בדיקה תקופתית1          

 (בדיקה לפני שימוש2          

 (תיקון שבוצע0

 

 

 יוסי שמר                                                                                                                                 

 00000יועץ בטיחות 
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 תיבת נוח

 
 .תיבת נוחשם המתקן:  .א

 .--דגם:  .ב

 .2006-04מספר סידורי:  .ג

 .תמונת המתקן .ד

 

 
בתוכה מכשולים בדמות תיבה עליה ישנן חיות מתנפחות ומתקן תאור כללי של המתקן:  .ה

 .ומעברים צרים

 נתונים טכניים: .ו

 ס"מ. 000  –אורך  (1

 ס"מ. 000  –רוחב  (2

 .לא רלוונטי  –גובה  (3

 לא רלוונטי. –זוית שיפוע מגלשה  (4

 כ"ס. 1.0 –נתוני המפוח  (5

 מ"מ. 2בעובי  PVCיריעת   –נתוני היריעה  (8

 ק"ג.000  –משקל המתקן במצב מקופל  (7

 ס"מ. 100קוטר גליל   -מימדים במצב ארוז  (6

 
 היצרן .ז

 .סין –שם היצרן  (1

 סין. –כתובת  (2

 --דוא"ל:  (0

 .2006שנת ייצור  .ח

 בעל המתקן         

 . גבאי ויקטור–שם החברה  .א

 .גבאי ויקטור –שם המנהל  .ב

 .מודיעין –כתובת  .ג
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 --דוא"ל:  .ד

 

 

 מגבלות השימוש .ט

 אחוז. 0 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 קמ"ש. 20מגבלות מהירות הרוח  (2

 כניסה למתקן והירידה ממנו.יש להציב מזרנים ב (0

 .ילדים 20מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (0

 .לא רלוונטי –גיל משתמשים  (0

 .לא רלוונטי–גובה המשתמשים  (0

 השימוש אסור לחולי לב, נשים בהריון, לסובלים ממחלות לב. –מגבלות רפואיות  (0

 הוראות התנהגות: (6

 להסיר נעליים וחפצים אחרים. .א

 לא להתפרע. .ב

 
 קנהאופן ההת יא.

מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ  0השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (0

 כלשהוא.

 0-מספר יתדות עגינה  (10

 10להניח מזרנים באיזור העלייה למתקן ובאיזור הנחיתה בעובי של  –מזרוני מגן  (11

 ס"מ.

 באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות. (12

                  

 יב.  הנחיות לתפעול

 2-מספר המדריכים (1

             

 הנחיות שילוט. יג              

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1                 

 ס"מ 10מינימום -גובה האות (2                 

 הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל-נוסח השלט (3                 

 

 יוחדות למתקןהנחיות בטיחות מ יד.              

 אין( 1                 

 

      

 טו. נוהלי חירום וחילוץ           

 ( במקרה של הפסקת חשמל יש לפנות את הקהל מתוך המתקנים המתנפחים.1              

 (במקרה של פאניקה של אורח יש להרגיעו ולתת לו לנוח.2             
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 הנחיות לתחזוקה.טז          

 ס"מ. 20(יש לתקן כל תפר שאורכו מעל 1            

 (יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע.2         

  

 יז.דף בדיקות וטיפולים          

 (בדיקה תקופתית1           

 (בדיקה לפני שימוש2           

 (תיקון שבוצע0

 

 
 יוסי שמר                                                                                                                              

 00000יועץ בטיחות 

 
 
 
 
 


