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 מטרת ההוראה .1

 מטרת ההוראה להגדיר את השיטה להתקנה ואחזקה של הדומם בשטחים הציבוריים

 .ובחצרות גנ"י

 

 הגדרות .2

 מתקני משחק בשטחים הציבוריים וחצרות גני הילדים בישוב. –דומם  .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 התקנת מתקני משחק חדשים ושדרוג מתקנים ישנים:

( 1)מסמך ישים  1498תאם לתקן ת"י בה ופעליהרכש ומדור גנ"י מחלקת  ככלל,  .3.1

  מתקני משחק בעלי תו תקן בלבד. ה, התקנה אחזקה שלרכיש ווודאיו

 בנוסף, מיקום אתר המשחקים או המתקן ייעשה בהתאם להנחיות התקן. .3.1.1

 האתר.מלדרישות התקן יסולקו  יםמותאמ םאינן, ואשר מכושל  מתקנים ללא אישור .3.2

 טיפול ואחזקה מונעת במתקני משחק:

 רמות: תילבצע בדיקות למתקנים בש התאם לתקן, ישב .3.3

בדיקה ויזואלית לאיתור מפגעים או ליקויים. הבדיקה  –שבועית  בדיקה .3.3.1

 ע"י החברה הזכיינית ובפיקוח מחלקת תחזוקה.תבוצע 

 .תחזוקהחלקת החברה הזכינית ובפיקוח מ על ידי תבוצע  –בדיקה שנתית  .3.3.2

 :שבועית  בדיקה

בהתאם להנחיות מכון התקנים י החברה הזכיינית ע"בדיקת המתקנים תיעשה  .3.3

 הישראלי תוך התייחסות לפרמטרים הבאים:

 העדר חלקי מבנה, סדקים, שברים וכדומה. –מבנה כללי  .3.3.1

העדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, העדר אמצעי הבטחה  –אמצעי חיבור  .3.3.2

 מפני התרופפות וכדומה.

בתנועה )חופש יתר או העדר חומר סיכה במסבים, פגם  –חלקים נעים  .3.3.3

 היתפסות(.

 אי תקינות החיבורים ושחיקתם. –שרשרת  .3.3.3
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 חופש בין יסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל פני הקרקע. –יסודות  .3.3.3

 העדר כיסוי, ניקיון הכיסוי. –כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים וסביבתם  .3.3.3

 השחתה. –חבלים  .3.3.3

 שב, בכדי לאפשר מחלקת תחזוקה ובבטחון במחבבסיום הבדיקה יתועדו הממצאים  .3.3

 בקרה ומעקב על תיקון ליקויים במתקני משחק.

מפגע חמור, שאינו ניתן  בכל מקרה של ליקוי יש לתקן מיידית את המפגע. .3.3.1

או לחילופין, יגודר ויסומן כבלתי ראוי  לתיקון באופן מיידי, יסולק מן האתר

 לשימוש.

יש לטפל במקביל, יש לפתוח קריאת מוקד לגבי תקלות שטופלו או כאלו ש .3.3.2

 בהן.

 בדיקה שנתית:

לכל  בדיקה, מכון התקנים, שמאושרת על ידי בצע החברה הזכיניתתאחת לשנה  .3.3

 הציבוריים ובמוסדות החינוך. בגניםהמשחק  מתקני

(. הדו"ח יועבר למנהל 1)מסמך ישים  דו"ח ממצאים תגיש החברהבסיום הבדיקה  .3.3

 .ע"י החברה הזכינית תוך שבועתיקון הליקויים שיוודא מחלקת התחזוקה 

מפגע חמור, שאינו ניתן לתיקון באופן . מיידיתנו בכל מקרה  של ליקוי יש לתק .3.3.1

 מיידי, יוביל לפסילת המתקן ויסולק מן האתר.

הזכינית עפ"י החוזה ולהשלים  מהמתקן, יש לפנות לחברה במידה ויש להחליף חלק  .3.3

 החלק ע"י הוספה או ביצוע רכש.

 ים, תבצע החברה הזכינית בדיקה נוספת עד לאישור התקן.עם סיום התיקונ .3.3

 קבל עדכון סופי על סיום התיקונים וקבלת תקן למתקן.מנהל מחלקת הבטחון י .3.13

דו"ח המאשר תקינות הזכינית במידה וכל הליקויים תוקנו תפיק החברה  .3.13.1

 (.2המתקן )מסמך ישים 
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 אחריות ביצוע .3

 תחזוקהמנהל מחלקת  .3.1

 נהל מחלקת בטחוןמ .3.2

 רכש תמנהל .3.3

 מנהלת מדור גני ילדים .3.3

 מנהלת מדור בתי ספר .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 דו"ח ממצאים – 1מסמך ישים  .3.1

 דו"ח המאשר תקינות המתקן - 2מסמך ישים  .3.2

, מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה - 1498ת"י  – 3מסמך ישים  .3.3

2006. 

 

 נספחים .3

 א.מ.ל .3.1

 

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 ועצהסגני ראש המ .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהלת אגף חינוך .3.3

 מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 

 שלמה סבגכותב ההוראה:  

   משה ויגדור                       

 תחזוקהמנהל מחלקת תפקיד: 

 קב"ט מועצה מקומית שהם            

 מועצה מקומית שהם מנכ"לתפקיד:  דודי זביבמאשר ההוראה: 

 

 


