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 :פירוט המתקנים

. 2006-01: ירפה קפיצות סידורי'ג .1

 .2006-02: טרמפולינה ומגלשת פיל  סידורי .2

 .2008-03: קיר טיפוס סידורי .3

 .2005-04: טרמפולינה עם בריכת כדורים סידורי .4

 2006-05: מגלשת כריש סידורי .5

  2008-06-אתגרון  טיפוס סידורי .6

 2008-07-טירת ליצן סידורי .7

 2006-08-קיר טיפוס סידורי .8

 2006-09-מגלשת ספיידר מן סידורי .9

 2012-10-מתקן משולב סידורי .01

 2012-11-טירת קפיצות סידורי .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקים,הדרכות גובה,ספורט ומתקני משחק 

 shemersafety@gmail.com 052-2321144נייד -יוסי שמר  /75216צ " ראשל6/2דוד שמעוני ' רח

 
 

 40 מתוך 2עמוד 

  

 
 2012 פברואר 27 יום שני 

יועץ בטיחות – אישור בעל מקצוע : הנדון
 פרטי העסק .1

 
בעל המתקן   .א

. גולן כהן אירועים הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהן– שם המנהל  (2

 22855811-ז.ת (3

 .מודיעין,8נחל מירון ' רח- כתובת (4

 052-3561237-נייד (5

 
אישור ביצוע  .2

 
ל  נמצאו " מצאתי כי המתקנים הנ  27.02.2012הריני לאשר כי בתאריך  .1.2

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

...            הוראות בטיחות וכיוב
בזמן ההפעלה יש לתלות את הוראות הבטיחות הרלוונטיות בסמוך לכל   2.2

. מתקן ולהצמיד מדריך בוגר לכל מתקן ומתקן 
ח לפי פריט "אין מסמך זה מהווה אישור בטיחות לאירועים בהם נדרש דו 3.2

 רישוי עסקים

 .דוח זה כוחו לשנה מיום הוצאתו 4.2

 . ח זה יפה כוחו כאשר פוליסת הביטוח מתאימה ותקפה"דו 5.2

ללא הגבלת " מופיעה לעיתים ההערה מגבלות השימושיש לציין כי בסעיף  6.2
אין זאת אומרת שניתן להכניס למתקן את כל הגבהים וכל "-גיל/גובה

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

 
 
 

יועץ הבטיחות וקונסטרוקטור 
 

שמר יוסף : שם
. יעקב-באר ,9/48האלונים : כתובת
 052-2321144: טלפון

 30344:מספר רשום
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ירפה 'קפיצות ג
 

. ירפה 'קפיצות ג: שם המתקן .ב

 : -----.    דגם .ג

 .2006-01: מספר סידורי .ד

 .תמונת המתקן .ה

  

 
 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .ו

 

. ירפה עם הגנות מכל צדדיה וכניסה אחת גדולה'טירת קפיצות  בדמות ג

  
: נתונים טכניים .ז

 .מ" ס500  –אורך  (1

 .מ" ס500 –רוחב  (2

   לא רלוונטי–גובה  (3

 . לא רלוונטי– שיפוע מגלשה תזווי (4

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (5

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (6

 .ג" ק150  –משקל המתקן במצב מקופל  (7

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (8
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היצרן  .ח

 . סין–שם היצרן  (1

  סין–כתובת  (2

 :---ל"דוא (3

. 2006שנת ייצור  .ט

בעל המתקן   .י

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

 

מגבלות השימוש  .יא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים10 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .א

 .לא להתפרע .ב

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (1

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (2

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (3

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (4

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  
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 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 טרמפולינה ומגלשת פיל

 
. טרמפולינה ומגלשת פיל: שם המתקן .יב

 : -----.דגם .יג

 .2006-02: מספר סידורי .יד

 .תמונת המתקן .טו

  
 

 
 
 

 : תאור כללי של המתקן .טז

מתקן משולב המכיל טרמפולינה סגורה לחלוטין דרכה מטפסים למגלשה וגולשים החוצה אל מזרון 

. הגנה

 

: נתונים טכניים .יז

 .מ" ס500  –אורך  (9

 .מ" ס600  –רוחב  (01

 .מ" ס350  –גובה  (11

 . מעלות50 –זוית שיפוע מגלשה  (21

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (31

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (41

 .ג" ק120  –משקל המתקן במצב מקופל  (51

. מ" ס150קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (61
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היצרן  .יח

 . סין–שם היצרן  (4

  סין–כתובת  (5

 :---ל"דוא (6

. 2006שנת ייצור  .יט

בעל המתקן   .כ

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

מגבלות השימוש  .כא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים7 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .ג

 .לא להתפרע .ד

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (5

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (6

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (7

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (8

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1
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הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

         . חובה להשתמש ברתמות מלאות ובמדריך מוסמך לקירות טיפוס(1

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 קיר טיפוס מיני קומנדו

 
. קיר טיפוס מיני קומנדו: שם המתקן .כב

 : -----.דגם .כג

 .2008-03: מספר סידורי .כד

 .תמונת המתקן .כה

  

 
 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .כו

קיר טיפוס אשר מטפסים אליו עם רתמות המחוברות לחבל ועוברות על גלגלת עליונה ומישם אל מפעיל 
. המווסת את ירידת המשתמש

: נתונים טכניים .כז

 .מ" ס600  –אורך  (71

 .מ" ס400  –רוחב  (81

 .מ" ס550  –גובה  (91

 . לא רלוונטי–זוית שיפוע מגלשה  (02

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (12

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (22

 .ג" ק100  –משקל המתקן במצב מקופל  (32

. מ" ס1100קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (42

 

היצרן  .כח
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 . סין–שם היצרן  (7

  סין–כתובת  (8

 :---ל"דוא (9

. 2008שנת ייצור  .כט

בעל המתקן   .ל

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

מגבלות השימוש  .לא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים2 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .ה

 .לא להתפרע .ו

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (9

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (01

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (11

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (21

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

             

 

הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         
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הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 40 מתוך 12עמוד 

  

 

בריכת כדורים -טרמפולינה
 

. טרמפולינה בריכת כדורים : שם המתקן .לב

 : -----.    דגם .לג

 .2005-04: מספר סידורי .לד

 .תמונת המתקן .לה

  

 
 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .לו

 

. מתקן לפעוטות בלבד-טירת קפיצות  עם דמויות בתוכה וכדורים למשחק
  

: נתונים טכניים .לז

 .מ" ס300  –אורך  (52

 .מ" ס250 –רוחב  (62

   לא רלוונטי–גובה  (72

 . לא רלוונטי– שיפוע מגלשה תזווי (82

 .ס"כ0.75 –נתוני המפוח  (92

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (03

 .ג" ק50  –משקל המתקן במצב מקופל  (13

. מ" ס70קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (23



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקים,הדרכות גובה,ספורט ומתקני משחק 
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 40 מתוך 13עמוד 

  

 

היצרן  .לח

 . סין–שם היצרן  (01

  סין–כתובת  (11

 :---ל"דוא (21

. 2005שנת ייצור  .לט

בעל המתקן   .מ

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

 

מגבלות השימוש  .מא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים5 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .ז

 .לא להתפרע .ח

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (31

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (41

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (51

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (61

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 14עמוד 

  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 15עמוד 

  

 

מגלשת כריש 
 

. מגלשת כריש : שם המתקן .מב

 : -----.דגם .מג

 .2006-05: מספר סידורי .מד

 .תמונת המתקן .מה

  

 
 

 
 : תאור כללי של המתקן .מו

גבי סולמות ספוגיים וגולשים על פד -מגלשה בדמות כריש אשר מטפסים אליה מאחור על
 .גלישה לחזית אל בריכה

 

 
: נתונים טכניים .מז

 .מ" ס800  –אורך  (33

 .מ" ס400 –רוחב  (43

 ..מ" ס350  –גובה  (53

 . מעלות45 כ – שיפוע מגלשה תזווי (63

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (73

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (83

 .ג" ק160  –משקל המתקן במצב מקופל  (93

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (04

 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקים,הדרכות גובה,ספורט ומתקני משחק 
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 40 מתוך 16עמוד 

  

היצרן  .מח

 . סין–שם היצרן  (31

  סין–כתובת  (41

 :---ל"דוא (51

. 2006שנת ייצור  .מט

בעל המתקן   .נ

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

מגבלות השימוש  .נא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים1 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .ט

 .לא להתפרע .י

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (71

 .כלשהוא

 6-מספר יתדות עגינה  (81

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (91

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (02

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         
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 40 מתוך 17עמוד 

  

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 18עמוד 

  

 

אתגר סגור 
 

. אתגר סגור : שם המתקן .נב

 : -----.דגם .נג

 .2008-06: מספר סידורי .נד

 .תמונת המתקן .נה

  
 

 
 

 

 
 
 

 : תאור כללי של המתקן .נו

 

. מכשולים ומגלשה,בתוכו מתקנים מתנפחים -מסלול מכשולים כשניתן להיכנס אליו משתי צידיו

 
: נתונים טכניים .נז

 .מ" ס800  –אורך  (14

 .מ" ס300 –רוחב  (24

 .  לא רלוונטי–גובה  (34

 . מעלות40 – שיפוע מגלשה תזווי (44

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (54

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (64



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקים,הדרכות גובה,ספורט ומתקני משחק 
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 40 מתוך 19עמוד 

  

 .ג" ק120  –משקל המתקן במצב מקופל  (74

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (84

 

היצרן  .נח

 . סין–שם היצרן  (61

  סין–כתובת  (71

 :---ל"דוא (81

. 2008שנת ייצור  .נט

בעל המתקן   .ס

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

מגבלות השימוש  .סא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים2 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .יא

 .לא להתפרע .יב

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (12

 .כלשהוא

 6-מספר יתדות עגינה  (22

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (32

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (42

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 20עמוד 

  

הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 40 מתוך 21עמוד 

  

 

טירת ליצן 
 

. טירת ליצן : שם המתקן .סב

 : -----.    דגם .סג

 .2008-07: מספר סידורי .סד

 .תמונת המתקן .סה

  

 
 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .סו

 

. טירת קפיצות  בדמות ליצן עם הגנות מכל צדדיה וכניסה אחת קטנה
  

: נתונים טכניים .סז

 .מ" ס300  –אורך  (94

 .מ" ס300 –רוחב  (05

   לא רלוונטי–גובה  (15

 . לא רלוונטי– שיפוע מגלשה תזווי (25

 .ס" כ0.75 –נתוני המפוח  (35

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (45

 .ג" ק150  –משקל המתקן במצב מקופל  (55

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (65



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקים,הדרכות גובה,ספורט ומתקני משחק 
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 40 מתוך 22עמוד 

  

 

היצרן  .סח

 . סין–שם היצרן  (91

  סין–כתובת  (02

 :---ל"דוא (12

. 2008שנת ייצור  .סט

בעל המתקן   .ע

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

 

מגבלות השימוש  .עא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים4 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .יג

 .לא להתפרע .יד

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (52

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (62

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (72

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (82

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 23עמוד 

  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 קיר טיפוס מיני קומנדו

 
. קיר טיפוס מיני קומנדו: שם המתקן .עב

 : -----.דגם .עג

 .2006-08: מספר סידורי .עד

 .תמונת המתקן .עה

  

 
 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .עו

קיר טיפוס אשר מטפסים אליו עם רתמות המחוברות לחבל ועוברות על גלגלת עליונה ומישם אל מפעיל 
. המווסת את ירידת המשתמש

: נתונים טכניים .עז

 .מ" ס600  –אורך  (75

 .מ" ס400  –רוחב  (85

 .מ" ס550  –גובה  (95

 . לא רלוונטי–זוית שיפוע מגלשה  (06

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (16

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (26

 .ג" ק100  –משקל המתקן במצב מקופל  (36

. מ" ס1100קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (46

 

היצרן  .עח



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 25עמוד 

  

 . סין–שם היצרן  (22

  סין–כתובת  (32

 :---ל"דוא (42

. 2006שנת ייצור  .עט

בעל המתקן   .פ

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

מגבלות השימוש  .פא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים2 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .טו

 .לא להתפרע .טז

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (92

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (03

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (13

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (23

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

             

 

הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 40 מתוך 26עמוד 

  

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 40 מתוך 27עמוד 

  

 

 

מגלשת ספיידר מן 
 

. מגלשת ספיידר מן: שם המתקן .פב

 : -----.    דגם .פג

 .2009-09: מספר סידורי .פד

 .תמונת המתקן .פה

  

 
 

 
 : תאור כללי של המתקן .פו

 

. מגלשה בת שני מסלולים אשר עולים אליה מהחזית וגולשים מהצד השני אל מזרון הגנה

 
  

: נתונים טכניים .פז

 .מ" ס700  –אורך  (56

 .מ" ס350 –רוחב  (66

 .מ" ס300  –גובה  (76

 . מעלות40- כ– שיפוע מגלשה תזווי (86

 .ס" כ1.5 –נתוני המפוח  (96

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (07

 .ג" ק150  –משקל המתקן במצב מקופל  (17



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
 רישוי עסקים,הדרכות גובה,ספורט ומתקני משחק 
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 40 מתוך 28עמוד 

  

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (27

 

היצרן  .פח

 . סין–שם היצרן  (52

  סין–כתובת  (62

 :---ל"דוא (72

. 2008שנת ייצור  .פט

בעל המתקן   .צ

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

מגבלות השימוש  .צא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים2 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .יז

 .לא להתפרע .יח

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3 הנדרש למתקן היינו יהשטח המינימאל (33

 .כלשהוא

 6-מספר יתדות עגינה  (43

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (53

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (63

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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מתקן משולב דינוזאור 
 

. מתקן משולב דינוזאור : שם המתקן .צב

 : -----.    דגם .צג

 .2012-10: מספר סידורי .צד

 .תמונת המתקן .צה

  
 

 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .צו

 
. טירת קפיצות  בדמות דינוזאור עם הגנות מכל צדדיה ומחוברת עם מגלשה פנימית

  
: נתונים טכניים .צז

 .מ" ס600  –אורך  (37

 .מ" ס500 –רוחב  (47

   לא רלוונטי–גובה  (57

 . לא רלוונטי– שיפוע מגלשה תזווי (67

 .ס" כ1.50 –נתוני המפוח  (77

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (87

 .ג" ק150  –משקל המתקן במצב מקופל  (97

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (08

 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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היצרן  .צח

 . סין–שם היצרן  (82

  סין–כתובת  (92

 :---ל"דוא (03

. 2012שנת ייצור  .צט

בעל המתקן   .ק

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

 

מגבלות השימוש  .קא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים10 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .יט

 .לא להתפרע .כ

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (73

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (83

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (93

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (04

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         

 

הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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 טירת קפיצות

. טירת קפיצות : שם המתקן .קב

 : -----.    דגם .קג

 .2012-11: מספר סידורי .קד

 .תמונת המתקן .קה

 
 

 
 

 : תאור כללי של המתקן .קו

 
. טירת קפיצות  עצי דקל עם הגנות מכל צדדיה ופתח כניסה חזיתי

  
: נתונים טכניים .קז

 .מ" ס500  –אורך  (18

 .מ" ס500 –רוחב  (28

   לא רלוונטי–גובה  (38

 . לא רלוונטי– שיפוע מגלשה תזווי (48

 .ס" כ1.50 –נתוני המפוח  (58

 .מ" מ2 בעובי PVC יריעת  –נתוני היריעה  (68

 .ג" ק120  –משקל המתקן במצב מקופל  (78

. מ" ס120קוטר גליל -  מימדים במצב ארוז  (88

 

היצרן  .קח

 . סין–שם היצרן  (13



בדיקת מתקני    , בטיחות בעבודה - שמר בטיחות והנדסה 
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  סין–כתובת  (23

 :---ל"דוא (33

. 2012שנת ייצור  .קט

בעל המתקן   .קי

 .גולן הפעלות– שם החברה  (1

 .גולן כהןשם המנהל  (2

 מודיעין,8נחל מירון  -כתובת (3

 052-3561237נייד  (4

 

מגבלות השימוש  .קיא

 . אחוז5 –רמת המישוריות של המשטח  (1

 .ש" קמ20מגבלות מהירות הרוח  (2

 .יש להציב מזרנים בכניסה למתקן והירידה ממנו (3

 . ילדים10 –מספר המשתמשים המרבי בו זמנית  (4

 .פ הוראות היצרן" ע–גיל משתמשים  (5

 .פ הוראות היצרן"ע–גובה המשתמשים  (6

 .לסובלים ממחלות לב, נשים בהריון,  השימוש אסור לחולי לב–מגבלות רפואיות  (7

: הוראות התנהגות (8

. להסיר נעליים וחפצים אחרים .כא

 .לא להתפרע .כב

 

אופן ההתקנה . יא

 מטר מסביב למתקן ללא הפרעה של חפץ 3השטח המינימלי הנדרש למתקן היינו  (14

 .כלשהוא

 4-מספר יתדות עגינה  (24

 .מ" ס10 להניח מזרנים באזור העלייה למתקן ובאזור הנחיתה בעובי של –מזרוני מגן  (34

 .באירוע המוני נדרש לגדר את מתחם הפעילות (44

                  

הנחיות לתפעול .  יב

 1-מספר המדריכים (1

         

הנחיות שילוט .  יג  

 A3מינימום דף -גודל השלט( 1         

מ " ס5מינימום -גובה האות( 2         

הוראות בטיחות יבואו בהנחיות נפרדות למפעיל -נוסח השלט( 3         
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הנחיות בטיחות מיוחדות למתקן . יד   

1)--          

      

נוהלי חירום וחילוץ . טו  

. 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   

. מ" ס20יש לתקן כל תפר שאורכו מעל (1         

. יש להחליף כל סרט עגינה שנקרע(2         

  

 דף בדיקות וטיפולים.    יז

בדיקה תקופתית (1          

בדיקה לפני שימוש (2          

תיקון שבוצע (3
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 דף התקנות

 

תאריך האתר מספר 

התקנה 

תאריך 

פירוק 

מנהל 

אחראי 

הערות חתימה 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

01.        

11.        

 

 תקלות ותאונות .א

שם תאריך  אתר מספר 

הנפגע 

תאור 

המקרה 

מנהל 

אחראי 

חתימה 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

01.        
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בדיקה תקופתית 

 

תאריך האתר מספר 

הבדיקה 

שם 

הבודק 

הערות חתימה 

21.       

31.       

41.       

51.       

61.       

71.       

81.       

91.       

02.       

12.       

22.       

 

בדיקה לפני הפעלה 

 

תאריך האתר מספר 

הבדיקה 

שם 

הבודק 

הערות חתימה 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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9.       

01.       

 

 

 

 

 בדיקה שגרתית – 3ניספח מספר 

 

הערות הנושא הנבדק מספר 

 בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן   .1

 כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש   .2

 ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום   .3

 אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים   .4

 נעשה שימוש במפוח המתאים   .5

לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב   .6

וקשיח במתקנים 

 

אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם   .7

. שחוקים וגלויים

 

 . שקעים ומתגים, אין נזק לפלגים  .8

 . צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה  .9

המפוח ממוקם בצורה בטוחה ורשתות ההגנה   .01

שלמות 

 

לא בוצע שום שימוש במתקן על ידי קהל עד   .11

שהפגמים והליקויים שנתגלו בבדיקה השגרתית 

. תוקנו

 

 : נקודות נוספות  .21

31.    

41.    

51.    

61.    

בודק חיצוני  .1
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מצב הדרישה ' מס

קיים 

הערות 

  . שלט הוראות השימוש והוראות הבטיחות של המתקן 

  . המתקן לשימוש יהיו ללא חורים או חתכים משמעותיים ביריעה או בתפרים 

  . המתקנים יהיו נקיים מחפצים זרים ומלכלוך 

חלקו העליון מעוגן לנקודה , מתקן בעל חלק עליון שיוצר קירוי ואפילו חלקי 

. קבועה באתר

  

  . השטח עליו יוצב המתקן ישר וסביבתו נקייה מחפצים חדים 

עמודים וכל , עצים, גדרות, המתקן ימוקם בשטח פתוח רחוק מקווי חשמל 

. מכשול אחר

  

  . האחד מהשני'  מ5המרחק בין המתקנים יהיה  

  . כמצוין בנוהל-בלימה ביציאה מהמתקן ובסביבתו/ישנם מזרני הגנה 

  . יש לסמן כניסה ויציאה 

כל מתקן מעוגן באמצעות יתדות כמספר נקודות העגינה הקיימות במתקן  

. כמצוין בנוהל-(4לפחות )

  

: מערכת החשמל 

אין  (ארונות חשמל, שקעים ראשיים)למקורות הספקת החשמל  .א

. גישה אלא למנהלי האירוע

פרוסים נכון ואינם חשופים , כבלי החשמל יהיו תקינים ושלמים .ב

. חלקי חשמל כמו שקעים ותקעים שלמים וללא נזק. לקהל

או יונחו '  מ3כבלי החשמל העוברים באזור הפעילות  יותקנו בגובה  .ג

.  PVCעל הרצפה ויכוסו בכיסוי 

כבלי החשמל יהיה מקובעים ויקשרו לעוגנים יציבים משני צידיהם  .ד

וקשורים באופן שלא יתנתקו  משקע החשמל במקרה של משיכה 

. פתאומית

תהיה מוגנת כחוק בפני סכנת , הזנת המתח החשמלי למתקנים .ה

. התחשמלות

יש לפרוס את . כבלי החשמל יעברו מאחורי המתקן ולא בחזיתו .ו

הכבלים ולא להשאירם גלולים על התוף למניעת התחממות יתר 

 .וגרימת קצרים חשמליים

. כל המתקנים יהיו מצוידים בבדיקת חשמל מהשנה האחרונה .ז

, אם יידרשו, (מעבר לחיבור שקע בתקע)חיבורי החשמל מורכבים  .ח

. יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך

, אם קיימות כאלו, הארקות מיוחדות  של המתקנים המתנפחים .ט

 .ייבדקו על ידי חשמלאי בודק
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.  מתנפחים המשולבים במים יהיו בדוקים לאחר התקנתם .י

המפוח  

יש לוודא שלכל מתקן יש מפוח מסוג מאושר ומתאים לתקני  .א

המפוח יהיה קשור . בטיחות ורשתות ההגנה של המפוח שלמות

המפוח יציב על . היטב לשרוול ופתח היניקה חופשי מחסימות

. הקרקע

. המפוח יהיה עם שסתום אל חוזר למניעת יציאת אויר מהירה .ב

תימנע גישה חופשית למפוח באמצעות שולחן או : מיגון מפוח .ג

. חסימה אחרת

. יש לקשור את כבל החשמל אל המפוח לפני נקודת החיבור .ד

. חיבור המפוחים יהיה לשקעים המוגנים במפסק פחת .ה

. צינור אספקת האוויר מחובר היטב ובחוזקה אל המפוח .ו

. המפוח ממוקם מחוץ לתחום התנועה של הקהל .ז

. אזור כניסת האוויר למפוח פנוי מחפצים זרים .ח

המפוחים יהיו מגודרים לבטח למניעת גישה של ילדים אל המפוח  .ט

 .וכן למניעת הינתקות כבלי החשמל המפעילים אותו

  

הפעלת ניסוי   

בתום ההתקנה תבוצע בדיקה של יועץ חיצוני שתכלול הפעלת ניסוי כדי לבחון 

במסגרת הפעלת הניסוי ינותק זרם החשמל ותיבדק . את כשירות המתקנים

יפסל המתקן , במידה והזמן אינו סביר לחילוץ מהמתקן. קריסת המתקנים

. ויוצא מהאתר

  

בטיחות אש  

יש לבדוק את מערך כיבוי האש הקיים באתר ,  בעת ההערכות לקראת ההקמה

 .ולשקול הצבת ציוד כיבוי אש נוסף בהתאם לנסיבות

  

 

 

 
 

 


