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Item Site Field Type of Activity Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Engineering Items - Buildings, Constructions, Infrastructure and 

Concrete 

מבנים, תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים משפחת מוצרים:   

  

Physical and Engineering Testing בדיקות פיזיקליות והנדסיות 

1  T Playground equipment   מתקני משחקים General כללי SI 1498 part 1 
--- 

SI= Israeli standard 

מתקנים שהותקנו עד שנת 
נבדקים עפ"י תקן ישן 2006  

2  T Playground equipment   מתקני משחקים Design of equipment המיתקנים תכן SI 1498 part 2 
--- 

מתקנים שהותקנו עד שנת 
 נבדקים עפ"י תקן ישן 2006

3  T Playground equipment   מתקני משחקים Installation of equipment התקנת המתקנים SI 1498 part 3 
--- 

מתקנים שהותקנו עד שנת 
 נבדקים עפ"י תקן ישן 2006

4  T Playground equipment מתקני משחקים Testing and maintenance בדיקות ותחזוקה SI 1498 part 4  
--- 

מתקנים שהותקנו עד שנת 
 נבדקים עפ"י תקן ישן 2006

5  T Playground equipment   מתקני משחקים Special requirements for different kinds 

of equipment 

בדיקות מיוחדות למתקנים ממינים 
 שונים

SI 1498 part 5  
--- 

מתקנים שהותקנו עד שנת 
 נבדקים עפ"י תקן ישן 2006

6  T Physical training modules 

in unsupervised sites 

מתקנים לפעילות גופנית 
 באתרים נטולי השגחה

General safety requirement and test 

methods 

דרישות בטיחות כלליות ושיטות 
 בדיקה

SI 1497 part 1 
---  

7  T Physical training modules 
in unsupervised sites 

מתקנים לפעילות גופנית 
 באתרים נטולי השגחה

Guidance on inspection, maintenance and 
site operation 

ולתפעול הוראות לבחינה ,לתחזוקה 
 האתר

SI 1497 part 2 
---  

8  T Playground equipment מתקני משחקים General safety requirements and 

Inspection methods 

דרישות בטיחות כלליות ושיטות 
 בדיקה

SI 1498 part 1  
---  

9  T Playground equipment מתקני משחקים Additional specific safety requirements 

and Inspection methods for swings 

דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
 בדיקה נוספות לנדנדות תלויות

SI 1498 part 2  
---  

10  T Playground equipment מתקני משחקים Additional specific safety requirements 
and Inspection methods for slides 

דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
 בדיקה נוספות למגלשות

SI 1498 part 3  
---  

11  T Playground equipment מתקני משחקים Additional specific safety requirements 

and Inspection methods for runways 

דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
 גלישהבדיקה נוספות למסילות 

SI 1498 part 4  
---  

12  T Playground equipment מתקני משחקים Additional specific safety requirements 

and Inspection methods for carousels 

דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
 בדיקה נוספות לסחרחרות

SI 1498 part 5  
---  

13  T Playground equipment מתקני משחקים Additional specific safety requirements 
and Inspection methods for rocking 

equipment 

דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים 

 ולמתקני נענוע

SI 1498 part 6  
--- 
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Item Site Field Type of Activity Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Engineering Items - Buildings, Constructions, Infrastructure and 

Concrete 

מבנים, תשתיות ובטון -פריטים הנדסיים משפחת מוצרים:   

  

Physical and Engineering Testing בדיקות פיזיקליות והנדסיות 

14  T Playground equipment מתקני משחקים Installation, inspection, operation and 

maintenance guide 

מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 
 ולתפעול

SI 1498 part 7  
---  

15  T Playground אתר משחקים Accessibility requirements   דרישות נגישות SI 1498 part 8  
--- 

 

16  T Fully enclosed play 
equipment 

מתקני משחקים סגורים 
 במלואם

Safety requirements and Inspection 
methods  

   SI 1498 part 10 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
--- 

 

17  T Spatial network מתקני רשת מרחבית Safety requirements and Inspection 

methods 

   SI 1498 part11 דרישות בטיחות ושיטות בדיקה 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 


