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 מידע כללי
, כל אחת מתייחסת , קיימות שתי מהדורות של התקן1894בגני משחקים יש לעשות שימוש בתקן  שנתיותביצוע בדיקות לצורך 

 למתקנים שנבנו בטווח שנים שונה.
  

 
 

 ס מטרות הקור
בדיקות אלו נעשו על ידי גורם חיצוני לרשות  בעברלמתקני המשחקים אשר בתחומה . שנתיותכל רשות נדרשת לבצע בדיקות 

והדבר היה כרוך בעלויות גבוהות. קורס זה נועד להכשיר  מהנדסים לבצע בדיקות אלו ובצורה זו להוזיל את עלויות אחזקת 
 מתקני המשחקים.

 

 
 

 ה תנאי קבל

 דרישות הסף למועמדים המיועדים להשתתף בקורס שבנדון:
 תואר מהנדס,כדלקמן:  מהנדס מכונות/בניין/מהנדס אזרחי .הנדסאי בניין / מכונות.

 עברית ברמה גבוהה )קריאה, כתיבה, דיבור( .
 אנגלית טכנית ברמה של קריאה והבנה.

 .בעל ערכת מדידים
 

 
 

 נרשמיםמידע ל
 ערכת מדידים  ציוד בדיקה שיכלול מד שיפוע, מטר אורך. יש צורך ברכישת 

  502-6052033אצל בועז יעקובי מס' פלאפון מפרט טכני ניתן להשיג 
  אינו כולל את ציוד הבדיקה הנדרשהקורס * מחיר 

 יש להעביר העתק תעודה לפי קהל היעד0*** 
 

 

 

 קהל יעד
 מהנדסים מתחום ההנדסה והבניין, מהנדסי ערים העובדים ברשויות המקומיות, הנדסאי בניין והנדסאי מכונות.

 

 
 

 נושאי הקורס
  מבוא לביצוע בדיקות תחזוקה תקופתיות 

 .תפקיד הבודק והיבטים משפטיים 
  חלות ומהדרות ועולם האיכות. 1894תקן 

  
 

 
 

 מרכז מקצועי
 משחקים במכון התקנים הישראלייו"ר וועדה מקצועית למתקני  -מנחם קציר 

 למתקיקות תקופתיות 

 

 2551-98מהדורה 
 .תיוג, מבנה ואופן העבודה 
 . אופן הבדיקה של סעיפי התקן 
 טחי משחק, גובה נפילה, הילכדותש 

 2553מהדורה 
 .תיוג, מבנה ואופן העבודה 
  . אופן הבדיקה של סעיפי התקן 
 שטחי משחק, מעקים, מושבים 
  .מעבר בין המהדורות השונות 

 

 למסיימים בהצלחה תוענק תעודה של 
 לאחר בחינה התקנים הישראלי מכון

 

  15 -הקורס מוכר כ

 ימי כשירות לממונה 
בטיחות מטעם המפקח על 

 העבודה 

 



 

 
 

 

 טופס התחייבות והרשמה
 למתקני משחקים תקופתיותבדיקות 

 13:65-54:65, 20.50.2513, תשע"ו איירב זי", רביעיביום פתיחה 
  אחת לשבועמפגשים  14 

  תל אביב ,82יערך במרכז ההדרכה, מכון התקנים הישראלי, חיים לבנון יהקורס 
 

 כל השדות המופיעים ב * הינם שדות חובה. יש למלא את הפרטים 
   אנא ודאו את הגעת הפקס!  03-6465327 בכתב יד ברור וקריא  ולשלוח לפקס:

 

 ___________________________: _________ת.ז*שם פרטי ומשפחה: ________________________________    

 *נייד: _______________________* נייח: _______________________ *מפעל /ארגון: ____________________  

 ________ *כתובת _________________________________  _________*דוא"ל : __________________________ 

 ________                          ___________________________: _______/ ח.פ  ע.מ_________* __________מס' לקוח:___________

 לא כולל מע"מ ₪   009,11עלות למשתתף: 

 *חתימה וחותמת החברה: ______________________  אופן התשלום:                                                          
                                           

 )חובה לציין אמצעי תשלום(

 באמצעות הדואר    מכון התקנים הישראלי"לפקודת " המחאה 

 לטופס התחייבות וההרשמה חתומה ע"י מנהל רכש / כספים יש לצרף: הזמנת רכש 

 מס' כרטיס: ______ כרטיס אשראי______/_______/__________/____________                      _ 

 בתוקף עד: _____/____  

 ______________ __________שם בעל הכרטיס: ______________________ ת.ז: __                                           

 ____________________נייח: _______________________נייד:_________________                                           

 

 .חנייה במקום בתשלום 

 00:11-10:11ה בין השעות -הדרכה של מכון התקנים עומד לרשותך בימים: אהמרכז 

 10-0806000פקס:   10-0806106טל רב קווי: 

 training2@sii.org.ilדוא"ל:   www.sii.org.ilאתר האינטרנט: 

מש י
 חקים

הדרכה . בכל מקרה, לא תהיה השינוי /ביטול מועד הפתיחה מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של מרכז  

החברה זכאית לכל סכום או החזר כלשהו מעבר לעלות הקורס. 

 יום מיום העסקה ובתנאי שנותרו 14הודעה על ביטול וזכאות להחזר כספי מלא תתקבל בפקס תו  

 / כנס/ יום עיון  ימים עד למועד פתיחת הקורס7למעלה מ -

 

http://www.sii.org.il/
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