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לכבוד,
קהל לקוחותינו
שלום רב,

הנדון :שינוי שיטת הפיקוח – תחזוקת מתקני משחקים – גנים ציבוריים וגנים
במוסדות חינוך
 .1בתחום הרשות המקומית גנים ציבוריים ומקומות בילוי בהם מותקנים מתקני משחקים
לילדים .הפעלה לא בטוחה של המתקנים עלולה לסכן את בריאותם ובטיחותם של
המשתמשים בהם וקיימת חובה כי מתקני משחק אלו יעמדו בדרישות התקן.
 .2מכון התקנים ,האחראי על התקינה בתחומי המדינה ,מעניק שלושה סוגי תקנים :תקן רשמי,
תקן וולונטרי ותקן מחייב.
סעיף  9לחוק התקנים ,התשי"ג 1991-קובע:

"לא ייצר אדם מצרך ,שמפרט שלו נקבע כתקן רשמי ,ולא ימכרנו ,ולא ייבאו ולא
ייצאו ,ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא ,ולא יבצע עבודה הכללים הטכניים של
תהליכה נקבעו כתקן רשמי ,אלא אם התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות
התקן הרשמי ,או אם נקבעה הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי;"
 .1התקן הרלוונטי למתקני משחק הינו תקן  1991חלק  7תקן זה הינו תקן רשמי וחלה חובת תו
תקן על תחזוקת המתקן.
קרי ,חל איסור על הפעלת מתקני משחק ללא אישור תו תקן.
 .9נכון להיום ,מרבית הרשויות המקומיות מפעילות את מתקני המשחק באמצעות מתחזק
שאינו בעל האתר ,אשר מתקין את מתקני המשחק ודואג לתחזוקתם השוטפת בהתאם גם
פועל המתחזק להוצאת תו תקן למתקני המשחק על שמו ואמור לתחזק את המתקנים ע"פ
דרישות התקן .הנ"ל נובע לאור העובדה כי תו התקן ,נכון להיום ,יכול להינתן הן לבעל האתר
– מי שאתר המשחקים בבעלותו (במרבית המקרים ,הרשות המקומית) (להלן – בעל האתר)
והן למתחזק – גוף המבצע את התחזוקה במתקנים ע"פ תו התקן (להלן – המתחזק).
במסגרת ביקורת שנערכה ע"י מכון התקנים ,עלה כי קיימים ליקויים בטיחותיים רבים
במרבית המתקנים ברחבי הארץ וכי מרבית ממתקני המשחק בארץ מופעלים ללא היתר תו
תקן כלל.

G119028-V001

 .9לפיכך ,מכון התקנים שינה ביום  11.9.2121את ההוראות החלות על תו התקן ,כמפורט
בתמצית להלן:
 .9.1החל מיום  12120701רק בעל האתר יוכל להגיש לקבלת תו תקן לתחזוקת מתקני משחק.
משמעות הדבר היא כי מתחזק לא יוכל להגיש בקשה לקבלת תו תקן.
בעל אתר שאין ברשותו היתר תו תקן ולא נמצא בהליך לקבלת תו תקן בעצמו או
באמצעות מתחזק  -יהיה חייב להגיש בקשה להיתר תו תקן 2הפעלת מתקני משחק ללא
היתר תו תקן – מהווה עבירה פלילית2
 .9.2לבעל אתר הנמצא בחוזה עם מתחזק ,תינתן אפשרות למתחזק להמשיך ולהחזיק
בהיתר עד לסיום ההתקשרות או לחלופין עד ליום  ,12120701המוקדם מביניהם 2במהלך
תקופה זו ,על בעל האתר להתארגן להעביר את ההיתר על שמו.
במקרה בו הוגשה בקשה לקבלת תו תקן באמצעות מתחזק ,תינתן אפשרות למתחזק
לקבל תו תקן למתקן המשחקים ,עד לסיום החוזה בין הצדדים אך לא יאוחר מיום
212120701
בשלב זה רק בעל האתר יוכל להגיש בקשה לתו תקן 2בעל אתר שיעביר על שמו את
ההיתר (שנמצא בשלב זה על שם מתחזק) יזכה להקלות2
ההקלות יהיו תקפות כל עוד יש היתר תו תקן תקף למתחזק בהתייחס למתקני המשחק.
לאתרים לגביהם אין היתר תו תקן בתוקף  -רק בעל האתר יוכל להגיש בקשה לקבלת תו
תקן .במידה ובעל האתר יהיה מעוניין להוסיף אתרים נוספים/מתקנים נוספים לתו
התקן ,הוא יהיה חייב להגיש בקשה להיתר תו תקן לאתרים אלו על שמו.
בעל אתר שאין ברשותו היתר תו תקן ולא נמצא בהליך לקבלת תו תקן בעצמו או
באמצעות מתחזק  -יהיה חייב להגיש בקשה להיתר תו תקן 2הפעלת מתקני משחק
ללא היתר תו תקן – מהווה עבירה פלילית2
 2325מיום  – 12120701כל ההיתרים שלא יהיו על שם בעל האתר  -יבוטלו לאלתר (להלן –
המועד הקובע) 2משמעות הדבר היא כי ביצוע תחזוקה במתקנים אלו תהווה עבירה על
החוק2
 .6לשינוי בנוגע להוראות החלות על תו התקן למתקני משחק ,השפעה ניכרת על רשויות
מקומיות ,אשר יחוייבו (כבעלי אתרים) החל מהמועד הקובע ,להעביר את תו התקן לתחזוקת
מתקני המשחק בשטחן על שמן .לכך ,משמעויות רבות ,כמפורט להלן:
-

-

רק בעל האתר יוכל להיות בעל ההיתר.
החל מיום המעבר של תו התקן על שם בעל האתר ,כל רשות תקבל מידע עדכני למצב
תחזוקת המתקנים שבבעלותה באופן ישיר אליה ולא באמצעות המתחזק.
על בעל האתר למנות איש קשר מטעמו אל מול מכון התקנים.
באחריותו של בעל האתר לוודא תקינות מתקני המשחקים.
בעל האתר ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהאתרים שהוא מתחזק
יתאימו בכל עת לדרישות התקן הישראלי ת"י  1991חלק ( 7תקן רשמי) ,החלות על
האתר או כל תקן אחר שיקבע תחתיו מכון התקנים.
באחריותו של בעל האתר לבצע את תחזוקת המתקנים כנדרש  -בעצמו או באמצעות
קבלני משנה מטעמו.
ככל שבעל האתר יבחר להתקשר עם קבלן משנה לביצוע תחזוקת המתקנים ,יהיה עליו
לוודא קודם להתקשרות עמו ,כי ברשות קבלן המשנה (המתחזק) תעודת הסמכה
לתחזוקת מתקני משחקים תקפה ממכון התקנים הישראלי .קבלן המשנה לא יבצע
פעולות ניהול הקשורות בהיתר שניתן לבעל האתר.
על בעל האתר ליידע את מכון התקנים על העסקת קבלן המשנה.
בתחילת כל שנה ,בעל ההיתר יידרש להעביר למכון התקנים אישור כניסה גורף ממחלקת
הביטחון לכלל מוסדות החינוך בהם יש מתקני משחק.

 .7לצורך העברת המתקן על שם הרשות ,על הרשות לפנות למכון התקנים בטופס בקשה למתן
היתר ,המצ"ב.
 .7.1לטופס הבקשה יש לצרף – מסמך המסביר איך המערכת עובדת (נוהל תחזוקה); רשימה
של כל האתרים הכוללת זיהוי מובהק של האתר (חד ערכי); מידע מלא לגבי כל אתר עם
מתקני משחקים שבו (תמונות ,תיעוד וכו'); התעדה לאופן מילוי כל דרישות תו תקן
 1991חלק .7
 .7.2לאחר הגשת הבקשה ,תשלח תכנית עבודה ממכון התקנים ,יש להחזיר אותה חתומה
למנהלת תו התקן .כמו כן ,יערכו בירורים מוקדמים במסגרתם תיבדק יכולת ניהול
התחזוקה של בעל האתר.
 28לאור האמור ,מוצע ללקוחותינו רשויות מקומיות לפעול במספר פעולות ,ככל שטרם ננקטו –
 למפות את כל מתקני המשחק ברשות2
 למפות את כל תווי התקן שניתנו למתקני משחק בתחום הרשות2
 לפנות למכון התקנים בבקשה לקבלת תו תקן עבור מתקני משחק עבורם אין תו תקן2
 ככל שתו התקן להפעלת המתקנים אינו ע"ש בעל האתר ,לפעול להעברת תו התקן ע"ש
בעל האתר בהקדם ע"מ לזכות להקלות בקבלת תו התקן אך לא יאוחר מהמועד הקובע2
 גם אם ההיתר/תו התקן ע"ש הרשות המקומית – ולרשות יש הסכם עם המתחזק של
מתקני המשחק – יש לבצע התאמות בהסכם עם המתחזק על מנת לוודא עמידת
המתחזק בדרישות והוראות לעיל וכן ביצוע מחוייבות הרשות המקומית ,באמצעותו2
 .9יובהר כי פנייה זו איננה בבחינת חוות דעת מקצועית פרטנית ,כי אם בגדר מסירת אגרת מידע
בלבד.
 .11אנו עומדים לרשותכם ולשירותכם בכל עת לצורך הבהרות/השלמות נוספות.
בברכה,
בראש סומך ,חברת עורכי דין
מצ"ב לעיונכם:
טופס בקשה לקבלת תו תקן.
מכתב מכון התקנים מיום  22.6.2121בדבר שינוי שיטת הפיקוח.
הוראות נת"מ  1991-1חלק .7

