
 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    1עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

 פרטי ההזמנה

6ת.ד    60נתניה שד' בינימין    שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ כתובת: 

  סוג: בדיקה ראשונה
 

 

 תיאור האתר

 שם האתר וכתובתו:  גינת כושר פארק נווה רבין, רחוב יצחק רבין, אור יהודה

 כמות מתקנים:  15 
 

 

מתקני נטולי השגחה  - בדיקה שנתית עיקרית    - מהות הבדיקה    

בחלקים המפורטים להלן:  2012מהדורה     1497בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י    

)הסעיפים הרלוונטיים(  2-1חלקים    
 

 הערות:
 

 

 סיכום כללי
 

 המתקנים הבאים  מתאימים  לדרישות התקן ת"י  1497  בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. 
 

 כיסוי השטח וגיל המשתמשים לכל מתקן מתוארים בטבלת הסיכום.

 על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. 
 

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ  © כל זכויות היוצרים     

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    2עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

 טבלת סיכום

 מתקן שטח כיסוי גיל המתקן הנבדק תקן יצרן סטאטוס הערה

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   1 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   2 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   3 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   4 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   5 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   6 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   7 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   8 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   9 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   10 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   11 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   12 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   13 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   14 דשא סינטטי 

אורבניקס   מתאים  14מעל גיל   חדש   15 דשא סינטטי 
 

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת   ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

ר לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישו 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    3עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

  

  

 

 

 

  

 

 תאריך הוצאת דוח:  07/06/2022

 

 תאריך הבדיקה:  30/05/2022
 

  
 מאשר הדוח:

 

 שם הבודק: יוני בזז
 

 תוקף הבדיקה: 30/05/2023

   

 

   

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות והשימוש  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

מעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה ה 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

בדיקה מס'דוח   67/7096  
 

18מתוך    4עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

מדרגות קפיצה   3  -    1מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף  

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרטשנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו    

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    5עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

פרפר הידראולי   -    2מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת  

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

יעת תואמות לתקן/ מפרטשנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקב   

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    6עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

טרייספס הידראולי   -    3מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020בוצעה תחת תקן ההסמכה העבודה  

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

ת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכ 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

בע"מ© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף      

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    7עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

מאמן לחיצת כתפיים הידראולי   -    4מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת   ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

ר לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישו 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    8עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

חתירה הידראולי   -    5מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי  

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

ה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרטשנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיק   

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    9עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

אופניים   -    6מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

שות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הר 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

ושמורות לגבי שואף בע"מ© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות       

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    10עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

מאמן הידראולי סיבוב אגן   -    7מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות והשימוש בסמליל הרשות   ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

סמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין הה 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    11עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

דחיקת חזה הידראולי בשכיבה   -    8מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף ההסמכה של הארגון, 

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט  שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן   

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    12עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

חתירה בתמיכת חזה הידראולי   -    9מתקן מס'     

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה 

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

קחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרטשנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נל   

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   
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18מתוך    13עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

סקוואט הידראולי   -    מתקן מס'   
10 
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והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ© כל זכויות היוצרים       

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    14עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

סטפר הידראולי   -    מתקן מס'   
11 

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות והשימוש  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

מעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה ה 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    15עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

מתקן כושר משולב   -    מתקן מס'   
12 
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והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף ההסמכה של 

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

קו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרטשנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתי   

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    16עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

TRXאימון ברצועות    -    מתקן מס'   
13 

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט  

ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט 

בון בקביעת תואמות לתקן/ מפרטשנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחש   

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    17עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

מתקן שיווי משקל   -    מתקן מס'   
14 

  

 

 

GSI-12.00.26/3 (09-21) 
 

והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות  ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

ת להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומי 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

שואף בע"מ© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי      

 



 
 

 

 דוח בדיקה מס' 67/7096
 

18מתוך    18עמוד    
 

  מס' דף עבודה 99579

עמוד קיק בוקסינג   -    מתקן מס'   
15 
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מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת   ISO/IEC 17020העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה 

בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד 

ר לפריט ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישו 

 שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.  אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט

 © כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ   

 


