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א"ת, משרד הפנים–מקום 

11.07.2019–תאריך 

מתקני שעשועים החייבים ברישוי  
ובעמידה בתקנים ישראלים רשמיים

תקינהמינהל
משרד הכלכלה והתעשייה



ברחבי הארץ מצויים אלפי גנים ציבוריים ומקומות בילוי בהם  
:  כגון, קבועים וזמניים, מותקנים מתקני שעשועים שונים

(ימבורי'ג" )רב מרחב"מתקני 

,  מתקני משחקים מתנפחים

,(מתקני לונה פארק)מתקני יריד ממונעים 

.מגלשות מים

,  הפעלה לא בטוחה של מתקנים אלה עלולה לסכן את בטיחותם
ולגרום  , בריאותם ואף חייהם של המשתמשים והמפעילים אותם

.לאסון

2

תמונת מצב



מטרה משותפת

מניעת היפגעות משתמשים ומפעילים במתקני שעשועים

והתקינותהבטיחותרמתבשיפורשיסייעוכליםמתן
:השוניםלסוגיהםמשחקיםמתקנישל

.הידעוהעמקתהתקניםהכרת➢

.החוקדרישותהכרת➢

.מחויבותויצירתהאחריותהבנת➢
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(י"ת)מעמד תקנים ישראליים 
(תקנים2760-כ)לא רשמי –תקן וולונטרי 

.לא מחייב–מסמך דרישות תכן ובדיקה -

העילות להכרזת  -
(:תקנים640כ )תקן רשמי 

.על ידי שר הכלכלה והתעשייההכרזה-
הגנת הסביבה, בריאות, בטיחות: העילות להכרזת רשמיות-

שמפרט  , לא ייצר אדם מיצרך: "לחוק התקנים( א)9סעיף -
אלא  ......ולא, ולא ייבאו, ולא ימכרנו, שלו נקבע כתקן רשמי

אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן  
."הרשמי

(:תקנים40כ )חובת תו תקן 
הטלת החובה על ידי שר הכלכלה והתעשייה-
ולא  ... ,לא ייצר, לא ירכיב אדם" : לצו התקנים( א)2סעיף -

שהמפרט שלו נקבע כתקן רשמי אלא אם ניתן  ...ימכור מצרך 
..."לו היתר מן המכון לסמנו בתו תקן
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התקנים הרלוונטיים
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(  ימבורי'ג" )רב מרחב"מתקני 
לילדים  

על  1498י "ת-תקן ישראלי רשמי 
רשמיים וחלה 8עד 1: חלקיו

.  עליהם חובת תו תקן

מתקני משחקים מתנפחים
14לילדים עד גיל 

5378י "ת-תקן ישראלי רשמי 
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מכונות ומבנים של ירידים  

( מתקני לונה פארק)ומתקני שעשועים
. 1חלק 1604י  "ת-תקן ישראלי רשמי 

מגלשות מים  
מים ובפארקיבבריכות שחייה 
1חלק 1605י "ת-תקן ישראלי רשמי 

(המשך)התקנים הרלוונטיים 



אישור מעבדות 

(י"פ ת"לבדיקה ע)
מאושרתמעבדה:

שאושרמיוכלהמכון"–התקניםלחוק(1()א).12סעיף
(מאושרתמעבדה-להלן)הממונהידיעלבכתבזהלעניין

,רשמילתקןאולתקןמצרךשלהתאמתולבדוקרשאים
"כךעלבדיקהתעודתולתת

:התקינהמינהלבאתרלקבלניתןמאושרותמעבדותרשימת

https://www.gov.il/he/service/approved_standards_labs
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אחריות וסמכות הרשות המקומית
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הרשות המקומית אחראית למתן היתרים למפעילי  
בהתאם  , מתקני שעשועים בתחומה הגאוגרפי

.להוראות החוק והתקן

חל איסור להפעיל מתקנים אלה ללא מילוי  , להזכירכם
כל התנאים להפעלתם הבטוחה בהתאם לדרישות  

.ל "התקנים הרשמיים החלים על המתקנים הנ



פ חוק התקנים"מערך האכיפה והפיקוח ע
קיוםעלאכיפהסמכויותבחוקניתנוהתקינהעללממונה

הרשמייםלתקניםהמוצריםלהתאמתהנוגעבכלהחוק
.עליהםהחלים

איסור,מכירהאיסור)מינהליותהנןהממונהשלהסמכויות
חיוב,כספייםעיצומיםהטלת,תפיסה,הפעלה/שימוש
בחוקהמוגדרותהעבירותסוגילפיפליליותוגם('וכדבריקול

.התקנים

ולמנועמסוכניםמוצריםבשוקלאתרהנההאכיפהמטרת
.הרתעהלייצרוכןבהםשימוש/הפצתם

המתקבליםומיידעיםיזומהתכניתלפימתבצעתהאכיפה
.במינהל
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2018תמונת מצב -ממצאי הפיקוח 

11-בוצע פיקוח של הממונה על התקינה  ב 
" רב מרחב"אתרי משחקים הכוללים מתקן 

1498בהתאמה לתקן הישראלי הרשמי 

היתר נמצאו אתרים הפועלים ללא 9-ב 
!כחוק( ת"ת)תו תקן

מהאתרים שנבדקו נתגלו ליקויים 2-ב 
!!!בטיחותיים חמורים וקריטיים
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2018תמונת מצב -ממצאי הפיקוח 
(המשך)

הרשמיהישראלילתקןהתאמהלבדיקת"פארקלונה"אתרי50בפיקוחבוצע•
בחלק,וקריטייםחמוריםליקוייםנמצאואתרים9מתוךמתקנים37ב-1604

.למתקניםתקופתיותבדיקותואישורימעבדהאישוריכללהיולאמהאתרים

לבדיקת התאמה לתקן הישראלי  " אתרי מתקנים מתנפחים12בוצע פיקוח ב •
אתרים התגלו ליקויים חמורים  3מתקנים מתוך 10ב –5378הרשמי 

.וקריטיים

אתרי מגלשות מים לבדיקת התאמה לתקן הישראלי הרשמי  4בוצע פיקוח ב •
מתקנים  9מתוך 5ב )בכל האתרים התגלו ליקויים חמורים וקריטיים –1605

(.שנבדקו

התקינה במסגרת האכיפה  מינהלי "בדיקות הפיקוח הנערכות ע: חשוב להדגיש 
אינן פוטרות הרשויות ובעלי המתקנים מעמידת המתקנים לכל דרישות החוק



מה נדרש לבדוק במתן רישיון עסק

7קבוצה , לפי צו רישוי עסקים

(נופש וספורט, עינוג ציבורי)
קבוע/זמני:העיסוקמטרת.

העיסוקתיאור/תכולת:

מיםמגלשות,מיםפארק–ב7.4קבוצה.

(מתנפחיםמתקנים,ימבורי'ג–מרחברבמתקני)שעשועיםמתקני–א7.10קבוצה.

(ממונעיםירידמתקני)פארקלונה–ב7.10קבוצה.

הגורמיםידיועלעליוהחלרשמיי"תלפימתקןאישור
.זהמתקןלבדיקתהמוסמכים

"(ייצור/ייבואתאריך)"המתקןגיל.
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הנדרש לבדוק במתן רישיון עסק בתחום 

המשך-השעשועים 
לבדיקהמוסמכיםוגורמיםרשמיי"תבחתךאישורים:
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תקן  מספר
ישראלי רשמי

בדיקה תעודתנושא
תקופתית

הערותגורם מוסמך

מכון התקנים  שנתית בתוקףחצייריד ממונעיםמתקני1604
,(י"מת)הישראלי 

בודק ציוד הרמה  
או מעליות/ו

רישיון  לאחר מתן
' יש לקבל תע, עסק

בדיקה לאחר התקנה  
במקום ההפעלה  

שסוכם

בודק חיצוני  ,י"מתבדיקה שנתית בתוקףמיםמגלשות1605
בעל ידע וניסיון  

.רלוונטיים

בדיקה לפי תקנות  
משרד הפנים

-משחקים מתקני1498
"רב מרחב"

מעבדות  , י"מתבדיקה שנתית בתוקף
מאושרות

מסמך חובה לקבל גם
"היתר תו תקן"

מתנפחים  מתקנים5378
14לילדים עד גיל 

מעבדות  , י"מתבדיקה שנתית בתוקף
מאושרות



הנדרש לבדוק במתן רישיון עסק בתחום 

המשך-השעשועים 
מכוןתעודתלקבלחובה,חדשיםמתקניםשלבמקרה

ההתקנה/הייצור/הייבואבשלב(י"מת)הישראליהתקנים
.הראשונה

קייםתעודהבכלכילוודאיש:

מספררשמיי"לתמתאים:מסקנותבסעיף___.

מועדיבסיסעלאוהתקופתיתהבדיקהתוקףפיעל:האישורתוקף
."(ניידפארקלונה"שלבמקרה)ההפעלה

רלוונטייםבמתקנים,חשוב–חשמלאיאישורי.

(י"מ)ישראלמשטרת,והצלהבטיחותגורמיאישור–
.המקומיהשלטוןלהוראותבהתאם

החינוךמשרדל"מנכחוזרפ"ע–קייטנות/חינוכיבמוסדבהפעלה. 14



לאחרהנדרש לבדוק במתחם ההפעלה 

מתן רישיון עסק בתחום השעשועים
שלהכנהלוודאיש,שעשועיםמתקןשלהתקנהלאחר

:הכולליםאזהרהושילוטההפעלהמתחם

למשקלים/לגבהים/לגילאיםהתאמה.

בטיחותהוראות.

הברורושילוטםיציאה/כניסהשערי,למתקןמסביבגידור.

(השמייםכיפתתחתמתנפחיםלמתקנים)יתדותעםעיגון.

(מתנפחיםמתקניםבפתחי)נפילהבלימתמזרני.

לוודאיש,לציבורהפעלהטרם:

שלוהבטיחותובהוראותהמתקןבהפעלתהבקיאמפעילנוכחות.

למתקןבכניסה,ובולטברורבטיחותושילוטגידורקיום.
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ניתן לפנות אל  , לכל שאלה בנושא מתקני משחקים
:במשרד הכלכלה והתעשייה , התקינהמינהל

ירושלים, 5רחוב בנק ישראל :כתובת -
Tkina.Email@Economy.gov.il: דואר אלקטרוני -
02-6662295:טלפון  -
02-6662943:פקס -

mailto:Tkina.Email@Economy.gov.il
tel:02-6662295


תעודות בדיקה-1498י "ת-'נספח א

מרחברבמתקן–והתקנהייבואבשלבבדיקהתעודת.

(שנתית)תקופתיתבדיקהתעודת.

תקןתו"סימוןהיתר"
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תעודות בדיקה-5378י "ת-'נספח ב

מתנפחלמתקן-טיפוסבדיקת–ייבואבשלבבדיקהתעודת

מתנפחלמתקן–ראשוניתהתקנהלאחרבדיקהתעודת

מתנפחלמתקןשנתיתבחינה–תקופתיתבדיקהתעודת.

18



תעודות בדיקה-1604י "ת-'נספח ג

ממונעירידמתקן–והתקנהייבואבשלבבדיקהתעודת.

ממונעירידלמתקן–(שנתית)תקופתיתבדיקהתעודת
.קבוע
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מסמכים-מתחם שעשועים נייד -'נספח ד

מכניתתקינותבדיקת.

חשמלמהנדסאישור+בטיחותויועץקונסטרוקטוראישור.

זמני/ניידבמתחםירידמתקני–התקנהלאחרבדיקהח"דו.

זמני/ניידבמתחםמתנפחמתקן–בדיקהח"דו.
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תעודות בדיקה-1605י "ת-'נספח ה

קבועהמיםמגלשת–והתקנהייבואבשלבבדיקהתעודת.

(שנתית)תקופתיתבדיקהתעודת.

1605י"תלפיבדיקה'תעלא–מבניםיציבותאישור
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