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 2021 , במאי 26
 משתתפי המכרז לכבוד

 

 לעריכת ביטוחי רכוש וחבויות לחברת אחוזות החוף בע"מ 3/2021מס' מכרז  הנדון:
 

 מכתב תשובות והבהרות 
 

 
 :בעניין המכרז שבנדון ובקשות שנמסרו לידיהלשאלות להלן מענה החברה 

 

הפניות אלינו להשתתפות בהגשת הצעה למכרז התקבלו ממספר סוכני ביטוח. האם מטופל היום  - 1.3.1.7, סעיף 4ש: עמוד  (1)
 ישירות בחברת הביטוח, ללא סוכן ? האם אתם מתנגדים למינוי סוכן ?

 המבוטח פועל כמבוטח ישיר מול המבטח כאמור בסעיף. לא ימונה סוכן.ת: 

בביטוחים בהם קיימים הסדרי ביטוח משנה . חודשים 12-תקופת התקשרות מעבר ללא נוכל לאשר  - 1.3.2.1, סעיף 4עמוד ש:  (2)
 נדרשת הסכמת המבטחים מראש טרם החידוש ולכן לא נוכל להתחייב מראש.

חודשים ועל המציעים להגיש הצעתם ביחס לתקופת התקשרות של    18-הבקשה מקובלת. תקופת ההתקשרות לא תשונה לת:  
 חודשים כאמור בסעיף.  12

 חודשים  12-לא נוכל לאשר תקופת התקשרות מעבר ל - 1.3.2.1, סעיף 4: עמוד ש (3)

חודשים ועל המציעים להגיש הצעתם ביחס לתקופת התקשרות של    18-הבקשה מקובלת. תקופת ההתקשרות לא תשונה לת:  
 חודשים כאמור בסעיף.  12

וף לנוסח הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של תנאי הביטוח לביטוח אחריות מקצועית: בכפ - 1.3.3.1, סעיף 5ש: עמוד  (4)
 . 2019איילון, מהדורת 

 וצע. יו בהתאם לנוסח שיהבקשה נדחית. הסעיף קובע לעניין ביטוח אחריות מקצועית שתנאי הביטוח יהת: 

 .לא נוכל לאשר את הסעיף נבקש לבטלו - 5.2, סעיף 17עמוד ש:  (5)

 . 28.6.2021תוקף ההצעה יוארך עד ליום : ת

בהמשך להוראות חוזר המפקח על הביטוח אנו נוכל לבחון מתן הצעה לתאונות אישיות לתקופת ביטוח  -  5.6, סעיף 7ש: עמוד  (6)
קבוצת דירקטורים שאינם נקובים בשמם ובלבד שאחוזת החוף/החברה משלמת את עלות הביטוח )כולל  של עד שנה עבור 

 גילום המס( ללא כל השתתפות שהיא מצד הדירקטורים בעלות הביטוח או בקיזוז שווי מס.

 ביטוח תאונות אישיות לדירקטורים ישולמו במלואן על ידי אחוזות החוף.. עלויות הבקשה אינה ברורה: ת

 ? IBNRהאם ניסיון התביעות כולל  -, דו"ח ניסיון תביעות 12ש: עמוד  (7)

 כן. מצורף הדו"ח. ת:

 IBNR, נבקש לקבל ניסיון תביעות ללא IBNRבמידה וניסיון התביעות המוצג כולל  -דו"ח ניסיון תביעות  ,12עמוד  ש: (8)

 .IBNRתביעות ללא סיון יהמבטחת הנוכחית השיבה כי אין באפשרותה להוציא דו"ח נ ת:

 האם ניסיון התביעות המוצג הינו לאחר ניכוי השתתפות עצמית ? -, דו"ח ניסיון תביעות 12ש: עמוד  (9)

 השתתפות עצמית.הסכומים לפני ניכוי  ת:

 ז? רהאם ניסיון התביעות משקף את גובה ההשתתפויות העצמיות הנקובות במכ -, דו"ח ניסיון תביעות 12עמוד  ש: (10)

 כן. ת:
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ועד   2011נבקש לקבל פירוט ההשתתפויות העצמיות שהיו בענפי הביטוח השונים למן  -, דו"ח ניסיון תביעות 12ש: עמוד  (11)
 היום.   

 ועד היום.  2016ביטוח אש מורחב משנת מצורף דוח השתתפויות עצמיות לביטוח צד ג' ול ת:

 לנסיבות ומהות התביעות המפורטות בדו"ח התביעות.נבקש לקבל פרטים באשר  -, דו"ח ניסיון תביעות 12ש: עמוד  (12)

 ף דוח מפורט.מצור ת:

 נוכל ולא ב"המצ התקציב בטבלת המפורטים הביטוח ענפי לכל ,אחת כמקשה מוגשת צעתנוה  - 2.10, סעיף 16ש: עמוד  (13)
 .לבטח באמצעותנו רק חלק מענפי הביטוח ותבחרו במידה בה הנקובות ולפרמיות להתחייב למיונים

על זכותה לבטח רק ים במכרז, אך אחוזות החוף שומרת רי הביטוח המתואהבקשה אינה מקובלת. המכרז הינו לכלל ענפ ת:
 חלק מהם.

 .נבקש נתונים על מחזור ההכנסות –, אחריות מקצועית 24עמוד ש:  (14)

 .₪מיליון  133מחזור ההכנסות היה  2020בשנת  . ₪מיליון  162מחזור ההכנסות היה  2019בשנת ת: 

בביטוחים בהם קיימים הסדרי ביטוח משנה תידרש הסכמת המבטחים מראש. אי לכך לא נוכל  - 5.2, סעיף 17ש: עמוד  (15)
 להתחייב מראש.

 . 28.6.2021תוקף ההצעה יוארך עד ליום ת: 

 נבקש לקבל פירוט אתרים הכולל כתובות וסכומי ביטוח.  - , ביטוח אש מורחב19ש: עמוד  (16)

 . מיגון אישורי סכומי ביטוח ו  , דולים הכולל כתובותמצורף פירוט שלושת האתרים הגת: 

 . נבקש לקבל פירוט מיגוני אש ופריצה ביחס לאתרים השונים - , ביטוח אש מורחב19ש: עמוד  (17)

 . אישורי מיגון דולים הכולל כתובות, סכומי ביטוח ו מצורף פירוט שלושת האתרים הגת: 

 מה נכלל במלאי במחסנים קהילת ניו יורק ? - , ביטוח אש מורחב19ש: עמוד  (18)

כות לעמדות תשלום, פרוז'קטור, מזגנים, תמרורים, שלטים, עמודים אין חומרים מסוכנים. מבנה סדרן, מבנה תקשורת, סכת:  
 שלטים אלקטרוניים. לים, לשלטים, ציוד משרדי, ברגים, דיב

 הינם למקרה ולתקופת הביטוח. -ראשון  סעיפים על בסיס נזק - , ביטוח אש מורחב19ש: עמוד  (19)

 הבקשה מאושרת.ת: 

מהו הסכום  –סעיף תשתיות שאינן נכללות בפרק מבנים  -סעיפים על בסיס נזק ראשון  - , ביטוח אש מורחב19ש: עמוד  (20)
 המלא ?

 לא ניתן להעריך. ת: 

 חתימה.נבקש לקבל טופס הצעה מלא הנושא תאריך עדכני, חותמת וחתימת מורשה  -, ביטוח נאמנות עובדים 22ש: עמוד  (21)

 הבקשה נדחית. ת: 

 ₪.  ₪1,000,000 ובמקומו יבוא:  10,000,000יימחק  -רכוש בחזקתו ו/או בשליטתו ו/או בפיקוחו  - , ביטוח צד שלישי 23ש: עמוד  (22)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מהנזק/שווי הפרויקט המוצהר.  20% -גובה ההרחבות יצומצם ל -, ביטוח עבודות קבלניות 24ש: עמוד  (23)

 הבקשה נדחית. ת: 

 כפוף לקיום שמירה על ידי חברת שמירה מורשית כדין. –סעיף פריצה/גניבה  -קבלניות , ביטוח עבודות 24ש: עמוד  (24)

 ית. הבקשה נדחת: 
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 למעט בגין סיכוני פריצה/גניבה.  -סעיף העברה יבשתית + סעיף אחסנה מחוץ לאתר  - , ביטוח עבודות קבלניות24ש: עמוד  (25)

 הבקשה נדחית. ת: 

ההרחבה תיכנס לתוקף רק לאחר העברת סקר  -שען סעיף רעד, הסרה או היחלשות מ - , ביטוח עבודות קבלניות24ש: עמוד  (26)
 הנדסי למבטחת ואישורה בכתב.

 הבקשה נדחית. ת: 

נבקש לקבל פירוט ציוד הנדרש לביטוח לרבות לעניין שבר מכאני וציוד אלקטרוני  -, ביטוח עבודות קבלניות 24ש: עמוד  (27)
 בכלילת בין השאר שם יצרן, שם דגם, שנת ייצור ושווי כחדש. 

 הבקשה נדחית. ת: 

 האם ההשתתפויות העצמיות זהות להשתתפויות העצמיות בפוליסות הפוקעות ? -, נתוני השתתפות עצמית 29ש: עמוד  (28)

 כןת: 

הזכות לשנות את גובה ההשתתפויות  נולעצמ יםשומר אנואנו מבקשים להבהיר כי  -, נתוני השתתפות עצמית 29ש: עמוד  (29)
 העצמיות במכרז.

 הבקשה נדחית. ת: 

נבקש להוסיף סעיף נוסף : כל נזק אחר בקשר עם עבודות קבלניות  -, נתוני השתתפות עצמית בפוליסת צד שלישי 29עמוד ש:  (30)
 ₪  100,000 –שאינן מבוטחות בהראל 

יות הנקובות יות העצמלהשתתפו הצעות חלופיות  , בנוסףות רשאיות להגיש המציעזאת יחד עם הבקשה אינה מקובלת. ת: 
 במכרז. 

נבקש להוסיף סעיף נוסף : כל נזק אחר בקשר עם עבודות  -, נתוני השתתפות עצמית בפוליסת אחריות מקצועית 30עמוד ש:  (31)
 ₪   1,000,000 –קבלניות שאינן מבוטחות בהראל 

יות הנקובות יות העצמלהשתתפו הצעות חלופיות  , בנוסףות רשאיות להגיש המציעזאת יחד עם הבקשה אינה מקובלת. ת: 
 במכרז. 

 ם.למעט חבות הניתנת לביטוח במסגרת פוליסת אחריות דירקטורי -לעניין דירקטורים  -, שם המבוטח, סעיף ד' 34ש: עמוד  (32)

 הבקשה מאושרת.ת: 

   "למעט בביטוחי חבויות". -בסוף המשפט יתווסף  -ד' פסקה ראשונה , שם המבוטח, סעיף 34ש: עמוד  (33)

 הבקשה נדחית. ת: 

 לאחר המילים "אי קיום או הפרה" תתווספנה המילים "בתום לב".  – שלישיתד' פסקה , שם המבוטח, סעיף 34ש: עמוד  (34)

 הבקשה מאושרת.ת: 

לאחר המילים "...כל מטרה אחרת המותרת למבוטח הראשי"  -ראשונה פסקה שניה, שורה  , עיסוקו של המבוטח,34ש: עמוד  (35)
 . תתווספנה המילים "שאינה שונה מהותית מעיסוקו כמפורט להלן"

 הבקשה מאושרת. ת:

בסוף הפסקה השניה לאחר המילים "המותרת על פי כל דין למבוטחים." תתווספנה , עיסוקו של המבוטח, 34ש: עמוד  (36)
 ל המבוטח כמפורט לעיל." המילים "שאינם שונים מהותית מעיסוקו ש

 הבקשה מאושרת. ת:

תנאי הביטוח לביטוח אחריות מקצועית הינם: בכפוף לנוסח הפוליסה לביטוח אחריות  - , הכיסוי הביטוחי  35ש: עמוד  (37)
 . 2019מקצועית של איילון, מהדורת 

 תנאי המכרז מדברים בעד עצמם.הבקשה נדחית.  ת:
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לאחר המילים "עקב היעדר  -)זכותם של המבוטחים לקבלת שיפוי(  4שורה  -פסקה רביעית  - , הכיסוי הביטוחי  35ש: עמוד  (38)
 רישוי מרשויות מוסמכות" תתווספנה המילים "ובתנאי כי היעדר רישוי כזה אינו הסיבה הישירה לנזק." 

 הבקשה מאושרת. ת:

ניסיון התביעות יוגש בפורמט ניסיון התביעות כפי שהוצג במכרז זה ולכן  -פסקה שישית  – , הכיסוי הביטוחי 35ש: עמוד  (39)
 פסקה זו מבוטלת.

מסירת מידע שאינו בידי  ידרושלא המבוטח . המבטח יגיש את פירוט התביעות בפורמט האמור בסעיף. נדחיתהבקשה ת: 
 המבטח.

 . 34יתווספו המילים כמפורט בסעיף "עיסוקו של המבוטח" בעמוד  - 3, תנאים מיוחדים, סעיף 36ש: עמוד  (40)

 אושרת.הבקשה מת: 

 נודה לקבלת הבהרה. – 3.5, גילוי ושינוי מהותי, סעיף 36ש: עמוד  (41)

 הסעיף מדבר בעד עצמו. השאלה אינה ברורה. ת: 

 נודה לקבלת הבהרה. – 4, גילוי ושינוי מהותי, סעיף 36ש: עמוד  (42)

 השאלה אינה ברורה. הסעיף מדבר בעד עצמו.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 5, גילוי ושינוי מהותי, סעיף 36ש: עמוד  (43)

 הבקשה נדחית. ת: 

מסכום  10%נבקש להוסיף בסוף הפסקה האחרונה את המילים: עד לסכום מקסימאלי של  –, אמצעי מיגון 37עמוד ש: (44)
 הביטוח של המבנה הניזוק.  

 הבקשה נדחית. הסעיף כולל סכום מקסימאלי ולא ייערך בו שינוי. ת: 

 נבקש לבטל את הפסקה המתחילה במילים : "מבלי לגרוע... ומסתיימת ב פעם אחת בלבד" -, השתתפות עצמית37עמוד  ש: (45)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מערכת תקינות אישור. ג; עסק רישיון. ב; אש כיבוי אישורנודה לקבלת האישורים הבאים: א.  –, אמצעי מיגון 37ש: עמוד  (46)
 כיבוי מטף. ו; החשמל בלוחות טרמוגרפיות בדיקות ביצוע אישור. ה; ספרינקלרים מערכת תקינות אישור. ד; עשן /אש גילוי

 ; ח. אישור תקינות מערכות מנדפים.המצלמות למערכת תקינות אישור. ז; חשמל בארונות

 גדולים. מיגונים לאתרים ה צורפים אישורימם אישור כיבוי אש. לכל האתרים קיי ת: 

"מוסכם בזה כי אמצעי המיגון לא יהוו תנאי מבוקש למחוק את הסעיף ולכתוב במקומו:  – 3, אמצעי מיגון, סעיף 37ש: עמוד  (47)
 ויבוצעו על ידם בהתאם." מקדים לכיסוי אלא יהוו אמצעי לצמצום הסיכון. דרישות לצמצום הסיכון יתואמו עם המבוטחים 

 דחית. הבקשה נת: 

 יישקל כנגד תמחור ותנאים. –, אמצעי מיגון, פסקה שנייה 37ש: עמוד  (48)

 דחית. הבקשה נת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, השתתפות עצמית, סעיף ג' 37ש: עמוד  (49)

 ועד למילים "פעם אחת בלבד".  רוע""מבלי לג החל מהמיליםמאושרת מחיקת הפסקה ת: 

 ₪.  200,000- נבקש לעדכן את גבול ההרחבה ל –, סעיף הוצאות מיוחדות 38עמוד  ש: (50)

 הבקשה נדחית. ת: 

 באישור שמאי מטעם המבטח. –, סעיף הוצאות מיוחדות 38עמוד  ש: (51)

 הבקשה נדחית. ת: 
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שקלית למעט פוליסת אחריות מקצועית שתהיה כפופה לנוסח   2019בכפוף לנוסח ביט  –מפרטי הפוליסות  – 39ש: עמוד  (52)
 . 2019איילון מהדורת 

 מדברים בעד עצמם.כי המכרז הבקשה נדחית. מסמת: 

 ₪.  2,000,000בסוף הפסקה נבקש להגביל את ההרחבה לסך של  –, פסקת הרכוש המבוטח 39עמוד ש: (53)

 הבקשה אינה ברורה. מדובר בהגדרת הרכוש המבוטח ואין הרחבה ספציפית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 28, סעיף 43עמוד  ש: (54)

 דחית. הבקשה נת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 29.1, סעיף 43עמוד ש: (55)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 5, סעיף 46עמוד  ש: (56)

 . הבקשה נדחיתת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 7, סעיף 46עמוד  ש: (57)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -  8, סעיף 46עמוד  ש: (58)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 1, הגדרות נזק, סעיף 46עמוד  ש: (59)

 קשה נדחית. הבת: 

 מגבול האחריות לאתר. 10%בסוף הפסקה לאחר המילים: "העברת כספים" יש להוסיף  -)א(  5, סעיף 47עמוד ש: (60)

 הבקשה מקובלת.ת: 

  מבוקש לבטל את הסעיף. -  6, סעיף 47עמוד  ש: (61)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 7, סעיף 47עמוד  ש: (62)

 ית. הבקשה נדחת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 8, סעיף 47 עמוד ש: (63)

 דחית. הבקשה נת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 9, סעיף 47עמוד  ש: (64)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש למחוק את המילים "ו/או חברת שליחויות מטעמו של המבוטח".  –)א(  12, סעיף 47עמוד  ש: (65)

 הבקשה נדחית.  ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - )ב( 12, סעיף 47עמוד  ש: (66)

 הבקשה נדחית. ת: 
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 מבוקש לבטל את הסעיף. - 14 , סעיף47עמוד  ש: (67)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 15 , סעיף47עמוד  ש: (68)

 יימחק. ר שא 5תת סעיף בקשה נדחית למעט הת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 17 , סעיף48עמוד  ש: (69)

 שה מקובלת.הבקת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -, "הגדרת הכיסוי"  49עמוד  ש: (70)

 נדחית. הבקשה ת: 

נים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים ע"י המבוטח  נבקש להסיר את המילים : ..." ו/או קבל -, "הגדרת עובד" 49עמוד  ש: (71)
 . )ישירות ו/או באמצעות כח אדם(

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 1, "סייגים לפוליסה", סעיף 49עמוד  ש: (72)

 הבקשה נדחית. ת: 

 . "חודשים  9" נבקש להסיר את המילים : "לרבות עקב הפסקת הביטוח".   וכן - 3, "סייגים לפוליסה", סעיף 49עמוד  ש: (73)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -)א(  5, סעיף 49עמוד  ש: (74)

 נדחית. הבקשה ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -)ג(  5, סעיף 49עמוד  ש: (75)

 נדחית. הבקשה ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -  1, סעיף 50עמוד  ש: (76)

 נדחית. הבקשה ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -  2, סעיף 50עמוד  ש: (77)

 ובלת.הבקשה מקת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -  4, סעיף 50עמוד  ש: (78)

 ובלת.הבקשה מקת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 10סעיף , 50עמוד  ש: (79)

 ובלת.הבקשה מקת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 11, סעיף 50עמוד  ש: (80)

 ובלת.הבקשה מקת: 

נבקש להוסיף לאחר המילים : "..ביטוח עבודות קבלניות" בעבודות המבוטחות בחברתנו, ובכפוף  - 1, סעיף 51עמוד ש: (81)
 .₪ לכל מקרה 100,000להשתתפות עצמית של 
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יות הנקובות יות העצמלהשתתפו הצעות חלופיות  , בנוסףות רשאיות להגיש המציעזאת יחד עם הבקשה אינה מקובלת. ת: 
 במכרז. 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -  3, סעיף 51ש:עמוד  (82)

 מקובלת. הבקשהת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -  4, סעיף 51ש:עמוד  (83)

 הבקשה נדחית. ת: 

 תשלום הפרמיה יהיה כפי שיאושר ע"י המבטח מראש ובכתב. -  6, סעיף 51ש:עמוד  (84)

 מקובלת. הבקשהת: 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה : ובתנאי שאינם נכללים ברשימות השכר של המבוטח, והחבות בגינם   - 12, סעיף 52עמוד ש: (85)
 .אינה מבוטחת בפוליסה חבות מעבידים אחרת

 וטח". הבקשה מקובלת בחלקה. בסוף הפסקה יתווספו המילים: "ובתנאי שאינם נכללים ברשימות השכר של המבת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, סעיף "הגדרת הנזק" 52עמוד ש: (86)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 3.2.3, פרק סייגים, סעיף  52עמוד ש: (87)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 3.3.2, פרק סייגים, סעיף  52ש:עמוד  (88)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 3.3.1, פרק סייגים, סעיף  53ש:עמוד  (89)

 מקובלת. הבקשהת: 

 ₪.  5,000,000בגבול אחריות של  – 3.5.1, פרק סייגים, סעיף  53ש:עמוד  (90)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 3.10, פרק סייגים, סעיף 53עמוד  ש: (91)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 3.12, פרק סייגים, סעיף 53עמוד  ש: (92)

 ה מקובלת.הבקשת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 3.13, פרק סייגים, סעיף 53עמוד  ש: (93)

 דחית. נ הבקשהת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 12, סעיף 53עמוד ש: (94)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 13.1, סעיף 53עמוד ש: (95)

 הבקשה מקובלת.ת: 
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 מבוקש לבטל את הסעיף. – 14, סעיף 53עמוד ש: (96)

 חלופות לסכום המבוקש. בנוסףדחית. יחד עם זאת, ניתן לציין הבקשה נת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 15, סעיף 53עמוד  ש: (97)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 המילים: "הפוליסה מורחבת לכסות... עד ו/או בשירות המבוטח..."נבקש למחוק את  - 18, סעיף 53עמוד ש: (98)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 3, סעיף 56עמוד ש: (99)

 הבקשה מקובלת.ת: 

"לעניין עבודות פיתוח... עד ע"י המבוטח  :בשורה השלישית  נבקש למחוק את המילים -, "תנאי הפוליסה" 56עמוד  ש: (100)
 הראשי" 

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 1.5, סעיף 57עמוד ש: (101)

 הבקשה מקובלת.ת: 

הסעיף יירשם : החריג מבוטל בזאת, אך יובהר כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטח  - 2.4, סעיף 57עמוד ש: (102)
 וחובות המבוטח ע"פ כל דין. 

 . לנות רבתיכוונה לחריג רש ככל שהמקובלת הבקשה ת:

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 3.3.5, סעיף 57עמוד ש: (103)

 .הבקשה מקובלתת: 

 נבקש למחוק את המילים "יחד עם זאת...והמבוטח לא ידע על כך..."  - 3.4, סעיף 57עמוד ש: (104)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 3.5, סעיף 57עמוד  ש: (105)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 3.7.2, סעיף 58עמוד ש: (106)

 הבקשה מקובלת.ת: 

ומוסכם בזה כי המבוטחים הנוספים על פי פוליסה זו מהנדסים, מתכננים הסעיף יירשם : מוצהר  - 2, סעיף 59עמוד ש: (107)
 . ומנהלי פרויקטים שהינם עובדים שכירים של המבוטח

 . דחיתהבקשה נת: 

 . נבקש להוסיף בסוף הפסקה : בכפוף לחריגי וסייגי הפוליסה -  6, סעיף 59עמוד  ש: (108)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 ₪ למקרה ולתקופה.  1,000,000יעמוד על גבול האחריות להרחבה זו   -, סעיף הגנת הפרטיות 60עמוד ש:  (109)

   . ₪ 2,000,000גבול האחריות המאושר יהיה ת: 
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 ₪ למקרה ולתקופה.  2,000,000גבול האחריות להרחבה זו יעמוד על  -  8, סעיף 60עמוד ש:  (110)

   . ₪ 4,000,000גבול האחריות המאושר יהיה ת: 

 נבקש למחוק את המילים : "הפוליסה מורחבת לכסות.... עד "שמבצע המבוטח עבורם"  - 12, סעיף 60עמוד ש:  (111)

 נדחית. הבקשה ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 16, סעיף 60עמוד ש:  (112)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 17, סעיף 60עמוד ש:  (113)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 18, סעיף 60עמוד ש:  (114)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 19, סעיף 61עמוד ש:  (115)

 דחית. הבקשה נת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 20, סעיף 61עמוד ש:  (116)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 21, סעיף 61עמוד ש:  (117)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 22, סעיף 61עמוד ש:  (118)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 23, סעיף 61ש: עמוד  (119)

 הבקשה נדחית. ת: 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים: ואולם מהנדסים, מתכננים, יועצים,   -, סעיף "מבוטחים נוספים" 62עמוד ש:  (120)
מפקחים, אדריכלים חיצוניים, וחברות שמירה )שאינם עובדיו השכירים של המבוטח הראשי( אינם כלולים בביטוח זה לעניין 

 .אחריותם המקצועית

 . ראשי"ילים "המבוטח ההבקשה מקובלת בכפוף להוספת המילים "לרבות עובדים כנגד חשבונית" לאחר המת: 

נבקש למחוק את המילים : "אולם על המבוטח... שתגיע בין הארכה זו. ונבקש לציין "בהתאם  -( I) 8, סעיף 63עמוד ש:  (121)
לתנאים שייקבעו ע"י המבטחת ובכפוף לאישור המבטחת מראש ובכתב, גם במקרה בו ההצעה נמסרה בדיעבד ולא יאוחר מ 

    ימים. 10

 ". ימים 10גם במקרה בו ההצעה נמסרה בדיעבד ולא יאוחר מ : "הבקשה מקובלת למעט הוספת המילים ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – 2.6, סעיף 65עמוד ש:  (122)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 ים לביצוע הפרויקט.שנבקש למחוק את המילים : "מודגש במפורש...המשמ -, סעיף )א( 65ד עמוש:  (123)

 הבקשה מקובלת.ת: 
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 נבקש למחוק את המילים : "וכן הוצאות ליישור... בעקבות מקרה ביטוח"  -, סעיף )א( 65עמוד ש:  (124)

 רורה.הבקשה אינה בת: 

 חסר""הכיסוי נערך על בסיס.... ביטוח נבקש למחוק את המילים :  -, סעיף )ד( 65עמוד ש:  (125)

 הבקשה נדחית. ת: 

 ביטוח חסר סכום זה...נבקש למחוק את המילים : " - 3.19, סעיף 66עמוד ש:  (126)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מעבר לסכומים שהוצהרו.  10% – 3.20, סעיף 66עמוד ש:  (127)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 4.4.3מבוקש לבטל את סעיף  –, סעיף )ב( 66עמוד ש:  (128)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק ב', סעיף ג' 67עמוד ש:  (129)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק ב', סעיף ד' 67עמוד ש:  (130)

 דחית. הבקשה נת: 

 ₪.  1,000,000עד לגבול אחריות של  –, פרק ב', סעיף ז 67עמוד ש:  (131)

 שה מקובלת.הבקת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –( 6, פרק ב', סעיף ד )67עמוד ש:  (132)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 ים: "מודגש במפורש.. הנובע מכך" נבקש למחוק את המיל -, פרק ג' סעיף הגדרות 67עמוד ש:  (133)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק ג', סייגים )ב( 68עמוד ש:  (134)

 מקובלת.הבקשה ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק ג', סייגים )ג(  68עמוד ש:  (135)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק ג', סייגים )ד( 68עמוד ש:  (136)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק ג', סייגים )ה( 68עמוד ש:  (137)

 מקובלת.הבקשה ת: 

 קש לבטל את הסעיף.ומב –, פרק ג' הרחבות )ג( 68עמוד ש:  (138)

 הבקשה מקובלת.ת: 
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 קש לבטל את הסעיף.ומב –, פרק ג' הרחבות )ד( 68עמוד ש:  (139)

 . נדחיתהבקשה ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. -( 2סעיף ו )הרחבות , 68עמוד ש:  (140)

 הבקשה נדחית. ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף.  –, תנאים מיוחדים סעיף )א( 68עמוד ש:  (141)

 הבקשה מקובלת.ת: 

הסעיף יירשם : החריג מבוטל בזאת, אך יובהר כי אין בביטול החריג כדי לגרוע   -, פרק סייגים כלליים, סעיף )ב( 69עמוד ש:  (142)
 מזכויות המבטח וחובות המבוטח ע"פ כל דין. 

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק תנאים כלליים, סעיף )ב( 69עמוד ש:  (143)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. – , פרק תנאים כלליים, סעיף )ה(69עמוד ש:  (144)

 הבקשה מקובלת.ת: 

 מבוקש לבטל את הסעיף. –, פרק תנאים כלליים, סעיף )ח( 69עמוד ש:  (145)

 הבקשה נדחית. ת: 

ומהנדסים שאינם שכירים נבקש למחוק את המילים " של יועצים, מתכננים  -( 4, פרק תנאים כלליים, סעיף ט )69עמוד ש:  (146)
 . של המבוטח"

 הבקשה נדחית. ת: 

 נבקש להוסיף בסוף המשפט וכוח אדם. -( 6, פרק תנאים כלליים, סעיף ט )69ש: עמוד ש:  (147)

 הבקשה נדחית. ת: 

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים: "ובלבד שהעדר הרישוי / היעדר היתר כלשהוא   - 15.17, הוספת סעיף 69עמוד ש:  (148)
 .הסיבה הקרובה לנזקמעת הרשויות המוסמכות אינו 

 הבקשה מקובלת.ת: 

******************************************************************************************************************************** 

 

 .  על ידי המציע הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפה להצעה במכרז כשהיא חתומה

 
 _________________          שם החברה:  

 
 

 _________________שם החותם ותפקיד:   
 
 

 _________________        תאריך:
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16,8006016001548 16,800₪ 0₪ ₪החליקה על כתם שמן שהיה על רצפת החניון וכתוצאה מכך נחבלה בברךגל שירי15016000397920150930פתוח162015
21,7026016001548 21,000₪ 702₪ ₪נתקל בעמוד מתכת ונחבלברגמן יהלי15016000419420150404פתוח162015
53,6366016001548 5,000₪ 48,636₪ ₪נטען כי משאית קטעה ענף מעץ שגרם נזק לרכבים חונים.מגדל חברה לב15016600026820150527פתוח162015
06016001548 0₪ 0₪ ₪עמד ביציאה מחניון מפעל הפיס בת"א ולפתע המחסום נפל על פניווולף דוד15016000261520150502סגור162015
18,8356016001548 0₪ 18,835₪ ₪החליקה בחניון התרבות בשל מים שהיו ברצפה\שפירא דנה15016000303620150710סגור162015
32,7316016001548 0₪ 32,731₪ ₪הלכה בחניון לכיוון רכבה,נתקלה בדרך משובשת ונפלה וכתוצאה מכךעדני מירב15016000448620150412סגור162015
906016001548 0₪ 90₪ ₪נתקלה רגלה במוט ברזל חלודגרוסמן גבאי15016000471320150915סגור162015
7026016001548 0₪ 702₪ ₪נתקלה בדוקרנים ונפלה ונחבלה בראשהמצגר דלית15016000505920151130סגור162015
7306016001548 0₪ 730₪ ₪נפלה בחניון ונגרמו לה נזקי גוףעבד אלחלים ר16016000175920150507סגור162015
06016001548 0₪ 0₪ ₪התהפך עם אופנוע בחניון ונגרמו לו נזקי גוףערוסי אהרן16016000487120151018סגור162015
06016001548 0₪ 0₪ ₪מחסום נפל על ראשוקול שון16016000488820160314סגור162015
06016001548 0₪ 0₪ ₪נטען לאחריות החניון לנזקים שנגרמו לרכב בעקבות עבודות שבוצעוביטוח ישיר/ס16016600011020150625סגור162015
06016001548 0₪ 0₪ ₪דווח לידיעה בלבד ! בשלב זה!אחוזות החוף16016600030020160104סגור162015
7036016001548 0₪ 703₪ ₪נתקלה במפגע בצורת ברזל בחניון בו עבדה,מעדה ונפלה ונגרמו להשלום רבקה17016000073520150406סגור162015
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪רכב צד ג' פגע באלמנט הגנה בחניון ושבר את מנפיק הכניסהאחוזות החוף17016600003320170128פתוח162016
70,8196016001548 70,000₪ 819₪ ₪מחסום נפל על ראשו בעוצמה ועקב כך נפל ונחבל בצלעותאביטל יוסף18016000061820160724פתוח162016
21,0006016001548 21,000₪ 0₪ ₪בעת תשלום חניה   מעדה על מדרגה  ומעדה  ונחבלה בשורשי כפות ידקציר מירי18016000290220160610פתוח162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪נפל מסיבה אינה ברורה בחניון,נחבל בידו,ראשו ופונה לביצת חוליםארזי יוסי16016000337620160828סגור162016
139,7986016001548 0₪ 139,798₪ ₪החליקה על כתם שמן בדרכה לרכבוילסון עדנה16016000486920160720סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪מחסום פגע בראשוווקנין דודו16016000487020161201סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪דווח לידיעה בלבד !אחוזות החוף16016600030120160707סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪אירוע בחניון הלולאה ,שתי מכוניות שחנו בחניון עלו באשאחוזות החוף16016600030220160717סגור162016
766016001548 0₪ 76₪ ₪נפילת עץ על רכב צד ג' בחניון בבעלות ובאחריות אחוזות החוף.אבשלום עדה16016600034220160925סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪גניבת רכב מחניון ארלוזורוב- מ.ר 5705673אחוזות החוף16016600036120160727סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪נתקלה בצינור בחניון,מעדה ונפלה ונגרמו לה נזקי גוףבוחניק רחל17016000015620161014סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪נפלה ונחבלה בכתף שמאל במגרדות החניוןאמיר זהבה17016000015720161028סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪נתקלה במפגע שבלט מהרצפה והיא נפלה ונחבלה בגופהברזן זמירה17016000015820161009סגור162016
116,9856016001548 0₪ 116,985₪ ₪החליקה על שלולית מים בסמוך למדרגות בתוך חניום הבימה וכתוצאהחסיד דורית17016000053220160524סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪מחסום נסגר על ראשהאלה17016000055120160928סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪ביום עיון במכון התקנים-כשהקבוצה עברה את המחסום-לפתע ירד המחסביסו ניסים17016000121020170227סגור162016
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57,5726016001548 0₪ 57,572₪ ₪נפלה בחניון  ונגרמו לה נזקי גוףסוויד אילנה17016000269420170627סגור162016
18,2796016001548 0₪ 18,279₪ ₪החליקה בחניון על רצפה רטובה מנוזל כלשהו ונגרמו לה נזקי גוףחן אסתי הילה17016000429920161229סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪נפילת עץ על רכב צד ג' בחניון עבודה סוציאלית באונ' ת"אאחוזות החוף17016600000820161214סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪מחסום נחת על ראשה והיא נחבטה חבטה קשהכהנא שמחה18016000008720170504סגור162016
06016001548 0₪ 0₪ ₪נפלה והחליקה עקב ריצפה רטובה טרם כניסתה למכוניתה בחיון היכללדר טלי18016000116720161102סגור162016
35,9366016001548 35,000₪ 936₪ ₪ירדה מהמדרכה למעבר החציה החליקה בשל דריכה על מדרגת שפתזר אביב נורי17016000469620170717פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪שומר בחניון - נפגע מרכב שניסה להיכנס - ת.דבן יוסף יונת18016000100420180227פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪פגיעה בכתףשלף רוקסנה18016000109220171231פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נפגעה ממחסוםאלמוני18016000239420180617פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪גברת אלמונית נפגעה בפניםאלמונית18016000241720180618פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪רכב צד ג' פגע במחסום בחניון דובנוב. בשלב זה הודעת זהירות.אחוזות החוף18016600007820180224פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪הודעת זהירות בלבד. רכב צד ג' נסע לאחור ופגע במחסום.אחוזות החוף18016600007920171224פתוח162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪צד ג' טוענת כי לפני שנה עפה שמשיה על רכבה וגרמה לה לנזקיםאורית גלעד18016600016120170806פתוח162017
147,0016016001548 140,000₪ 7,001₪ ₪נקרא לחניון לתקן מחסום,עבד בחיזוק ברגים במחסום,ידו החליקהפונומריוב דמ19016000280620180528פתוח162017
5,0006016001548 5,000₪ 0₪ ₪נפלה בחניון ונחבלה בברך שמאלמישאלי נעמי20016000140320180624פתוח162017
5,0006016001548 5,000₪ 0₪ ₪ירדה במדרגות העץ אשר היו רטובות כתוצאה ממי הגשמים והחליקהדביר רויטל20016000199220180128פתוח162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪נפגע בראשו ממחסום בחניוןשוורץ דב17016000411020171026סגור162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪בזמן הליכה לכיוון כניסה ללובי נפלה לפתע ונפגעה בפניה ובידדניס17016000411120171026סגור162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪ירד על ראשו מוט המחסום,פגע בו קשות ובמיוחד בחלק העליון שלכהן שלומי17016000438820171029סגור162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪תאונת דרכים בחניוןאלמוני17016000482720171202סגור162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪ביציאה מהחניון נפלה ונגרמו לה נזקי גוףברנע קרן18016000234020171114סגור162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪אדם בן 82 שנכנס לחניון המבוטחים קיבל התקף לב ופגע במספראחוזות החוף18016600017720180618סגור162017
06016001548 0₪ 0₪ ₪עת התלכה בחניון היכל התרבות והחליקה עקב רצפה חלקה ומבריקהרצון מרים19016000274520171027סגור162017
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נפגע בראשו ע"י מחסוםבוקובזה רוזה18016000416220181028פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נסגר עליה המחסום ונפצע מכך בפנים וירד לה דםמזרחי מעיין18016000416320181022פתוח162018
5,0006016001548 5,000₪ 0₪ ₪מעד בחניון עקב רטיבות עם מים וקיבל מכה קשה בגברוזן גיא18016000422320181002פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נפגע בראשו ע"י מחסוםפיינשטיין רמ19016000196920190505פתוח162018
284,7766016001548 280,000₪ 4,776₪ ₪החליקה על כתם שמן בחניון הבימה וכתוצאה מכך נגרם לה נזק גוףהוד איריס19016000197020181218פתוח162018
5,9366016001548 5,000₪ 936₪ ₪מעדה על בור בחניון ונפלה,נחבלה בברך,בגדים נקרעווולף אילת19016000197120190222פתוח162018
5,0006016001548 5,000₪ 0₪ ₪מחסום ירד על כתף ימין וכתוצאה מכך נחבלהפרג'ון מאיה19016000301720190721פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪במהלך ירידה במדרגות לחניון התגלגל במדרגות ונפגע בכל גופומיכאל19016000345820190822פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪מחסום נסגר ונגרם לו נזקפיש קובי19016000350320190819פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪רכב מסוג ג"פ עלה על רגלו של הסדרן כאשר נסע בכיוון הנגדיברוך19016000479620191210פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נפגע ע"י רכב שרצה להכנס לחניון - חבלה ביד שמאל וכל בחלקיאברמוב יונתן19016000482620191209פתוח162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪רכב צד ג' ניזוק כתוצאה מגדר שהקיפה את החניון והתנתקה.אחוזות החוף19016600010820190116פתוח162018
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2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪רכב צד ג' פגע במעקה הבטיחות בחניון הכובשים אחד- הודעת זהירותאחוזות החוף19016600014620190522פתוח162018
16,8006016001548 16,800₪ 0₪ ₪בעקבות מזג אויר סוער ורוחות חזקות קרס עמוד תאורה בחניוןאחוזות החוף19016600015720190330פתוח162018
151,8476016001548 140,000₪ 11,847₪ ₪עלתה במדרגות המובילות מהחניון לרח' בזל,נתקלה רגלה ברוםשטאובר אילה20016000363620180823פתוח162018
145,4036016001548 140,000₪ 5,403₪ ₪הורידה את רגלה מן המדרכה עליה ניצבת מכונת התשלום אל הכבישבן תורה אורנ20016000399420180905פתוח162018
06016001548 0₪ 0₪ ₪הולכת רגל נפגעה מהמחסום אשר ירדקוצ'גרוב אלכ18016000345520180913סגור162018
06016001548 0₪ 0₪ ₪מחסום ירד על ראשהברק יהודית18016000345620180908סגור162018
06016001548 0₪ 0₪ ₪פגיעה ממחסום בראשהבן זקן סילבי19016000178720190415סגור162018
06016001548 0₪ 0₪ ₪מעדה במדרגות הנעות לאורך חצי קומה וכתוצאה מכך נגרמו לה נזקימנחם שושנה19016000294820181105סגור162018
06016001548 0₪ 0₪ ₪עץ נפל על רכב בחניון ארלוזורוב- בשלב זה מדובר בהודעת זהירותכלל חברה לבי19016600031620191212סגור162018
06016001548 0₪ 0₪ ₪שלום, ראשל"צ. החליקה עקב רטיבות, כתוצאה מכך נגרם שבר בברךאביאל דליה21016000019920191026סגור162018
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נפלו בדרגוע ונפצעואשל דן ורחל20016000040920200105פתוח162020
5,8196016001548 5,000₪ 819₪ ₪תביעה בגין חבלת ראש שנגרם ממחסום יציאה מחניוןבן דוד סמדר20016000396820201115פתוח162020
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪צד ג' טוען כי החליק בחניון המבוטחת בהיכל התרבות תל אביבאחוזות החוף20016600009820200104פתוח162020
2,5006016001548 2,500₪ 0₪ ₪נפילת הולכת רגל על המדרכה בחניון-נפגעה בגב פונתה באמבולנסויינר טלי21016000091920210130פתוח162020
06016001548 0₪ 0₪ ₪מעדה בשל בור אשר היה בחניון ועפה קדימה ונחבלה קשות בפניהדמבינסקי תרז20016000228920200107סגור162020

1,433,976 965,600₪ 468,376₪ ₪סה"כ צד שלישיסה"כ 16

23,2056040001640 0₪ 23,205₪ ₪נזק לשלט  אלקטרוני בעקבות משאית שפגעה בו. רח' מרמורקאחוזות החוף15040600100920151022סגור402015
06040001640 0₪ 0₪ ₪תוך כדי נסיעה התנגד רכב בקיר בחניון התרבות,לידיעה בלבד.אחוזות החוף15040600116320151117סגור402015
06040001640 0₪ 0₪ ₪פריצה ונדליזהם וגניבת כספים . חניון "חנה וסע" אצטדיון המושבהאחוזות החוף16040600066520160904סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪רכב צד ג' פגע במגן של תעלת מפוח. חניון בזל.אחוזות החוף16040600069020160606סגור402016
18,5326040001640 0₪ 18,532₪ ₪רכב מסחרי פגע בעמוד , תוך כדי שהוא מנסה לחנות לצורך פריקתאחוזות החוף17040600004620160701סגור402016
1,1596040001640 0₪ 1,159₪ ₪נער שרכב על סקיטבורד שבר זכוכית במבנה הדרגנוע. בשלב זה הודעתאחוזות החוף17040600005420170113סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪רכב שפגע במחסום חניון התקומה .אחוזות החוף17040600056020160508סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪פגיעה במחסום יציאה -קומפלט (חניון ארלוזורוב)אחוזות החוף17040600065020170301סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪נזקים לאחר תאונת דרכים עם משאית . בקשה לאי הגשה . חניוןאחוזות החוף17040600076820170410סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪רכב צד ג' פגע ושבר זרוע של מחסום .אחוזות החוף17040600101320160508סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪שבירת רגל בולע מערבי . בקשה לאישור אי הגשת תביעה.אחוזות החוף17040600101420160710סגור402016
06040001640 0₪ 0₪ ₪פגיעת רכב במנפיק תרס"ט 4 חניון התרבות.אחוזות החוף17040600101820170128סגור402016
1,2646040001640 0₪ 1,264₪ ₪שבר זכוכית מבנה דרגנוע בחניון התרבות.אחוזות החוף17040600089220171015סגור402017
11,0126040001640 5,000₪ 6,012₪ ₪חדירת מי גשמים לפיר מעלית , נזק למעלית .אחוזות החוף19040600004620190114פתוח402018
20,5086040001640 0₪ 20,508₪ ₪גניבה של עמדת תשלום מחניון ברוריה- צבי גובראחוזות החוף19040600082220191221פתוח402018
40,6676040001640 0₪ 40,667₪ ₪דווח על משאית שהתנהגשה בשילוט אלקטרוני , החשמונאים פינתאחוזות החוף18040600087120181102סגור402018
122,6526040001640 2,500₪ 120,152₪ ₪קריסת עץ וגרימת נזקים - חניון הצפירה.אחוזות החוף20040600008320200109פתוח402020
267,7576040001640 2,500₪ 265,257₪ ₪הצפת מי גשמים את חניון הבימה בת"א - נזק למעליות.אחוזות החוף20040600008420200107פתוח402020
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מחוז תעשיה

טלפון: 03-7549693, פקס: 03-7348759

ענף

שנת 

חיתום

מצב 

פוליסהשולם+תלויתלוישולםפירוט אירועשם תובעתאריך נזקמס.תביעהתביעה

15,8196040001640 15,000₪ 819₪ ₪נזק ע"י נהגת שנסעה לאחור בחניון האצ"ל וגרמה לנזקים לרכושאחוזות החוף20040600036920200420פתוח402020
28,0006040001640 28,000₪ 0₪ ₪נפילת בלוק מתקרת המחסן ע"ג ציוד מחשבים - נזק למתגי תקשורתאחוזות החוף20040600037620200407פתוח402020
56,2676040001640 32,200₪ 24,067₪ ₪חדירת מי גשמים וגרימת נזקים לציוד מחשוב - חניון החברה החדשהאחוזות החוף20040600099320201115פתוח402020
7186040001640 0₪ 718₪ ₪נזק לשלט (שילוט) אלקטרוני רחוב אבן גבירול פינת פינת פרופ'אחוזות החוף20040600070420200728סגור402020
1,0816040001640 0₪ 1,081₪ ₪נפתח על תאריך הגילוי - שבר זכוכית במבנה דרגנוע , חניוןאחוזות החוף20040600072020200817סגור402020

608,640 85,200₪ 523,440₪ ₪סה"כ אשסה"כ 40

72,9376056001043 47,600₪ 25,337₪ ₪תובענה שהוגשה בגין אירוע הצפה אשר עליו נפתחה התביעה הנ"ל,נילי וינברג17056600004120151229פתוח562015
140,3786056001043 0₪ 140,378₪ ₪נטען כי נגרמו נזקים לצדי ג' עקב עבודות המבוטחים באיזור.אחוזות החוף15056600003920150412סגור562015
6,6526056001043 0₪ 6,652₪ ₪כאשר רכב על אופניים חשמליות בדרכו הביתה בת"א,במהלך נסיעתושני ליאור18056000100120150401סגור562015
48,2626056001043 0₪ 48,262₪ ₪במהלך עבודות חפירה או מיד לאחר מכן,קרס קיר /חומת מבנה צד ג'בן ברוך רווי16056600003420160406סגור562016
2926056001043 0₪ 292₪ ₪צעד ברחוב השוק בת"א ותוך כדי הליכה נתקבל בבלוק בטון וכתוצאהבראון מנור18056000015020170811סגור562016
06056001043 0₪ 0₪ ₪השלום תל אביב.בעת היה על קורקינט נתקל  בשפת המדרכה  ונפל ונפד"ר בועז אמן19056000009620180404סגור562016
06056001043 0₪ 0₪ ₪הלכה ברחוב ביו ולפתע התרסקה בחוזקה על הכביש וכתוצאה מכךעיוטי מייסא19056000051720170118סגור562016
1,4986056001043 0₪ 1,498₪ ₪עקב גשמים רבים הוצפה דירת מרתף הנמצאתברחוב בובליק הסמוך לרח'אחוזות החוף19056600006320180125סגור562016
42,9366056001043 42,000₪ 936₪ ₪נסעה על אפוניה בשביל האופנוים,כשלתפע נתקל הגלגל הקדמי בבורדוידוביץ איי19056000069820181023פתוח562018
21,0006056001043 21,000₪ 0₪ ₪השלום בת ים. נתקלה באבן בולטת במדרכה. שבר פרק ירך שמאלרונן אילנה21056000027420191113פתוח562018
3,4366056001043 2,500₪ 936₪ ₪במהלך עבודתו באתר נחתך ממסור חשמלי בבוהן 4-5 רגל ימיןאחמד דאוד20056000022120200114פתוח562020
2,5006056001043 2,500₪ 0₪ ₪עובד קבלו נפגע בגופו במהלך עבודתואמגד תורך20056000043720200402פתוח562020
77,4916056001043 53,298₪ 24,193₪ ₪נזק בשדה דוב , הכשרת הקרקע לחניה, עמוד חשמל נפל על רכבים .אחוזות החוף20056600001520200124פתוח562020

417,383 168,898₪ 248,485₪ ₪סה"כ קבלניםסה"כ 56

2,459,999 1,219,698₪ 1,240,301₪ ₪סה"כ לדו"ח 

בכבוד  רב

מחוז תעשיה

הראל חברה לביטוח בע"מ
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 2020-2016  -' ג  וצד  אש  עצמיות   השתתפויות   -החוף   אחוזות
 

 השתתפות עצמית ביטוח אש מורחב:
 

 : 2020שנת 
 

 
 

 ( 31.12.2019: )עד 2018 שנת 

 
 : 2017שנת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : 2016שנת 
 

 
 
 

 השתתפות עצמית ביטוח צד ג': 
 

 : 2020שנת 
 

 
 

 ( 31.12.2019: )עד 2018 שנת 

 
 : 2017שנת 

 

 
 
 

 : 2016שנת 
 



 
 

 



 

 האתרים הגדולים: 3
 
 

 

 כתובת  שם החניון 

 סה"כ שווי ציוד טכני ואלקטרוני ורכוש אחר שווי מבנה

 1הוברמן  התרבות

 ₪144,000,000    ₪6,750,000    ₪150,750,000  

 7ברקוביץ  גולדה 

 ₪94,327,200    ₪4,082,000    ₪98,409,200  

רחוב קלצ'קין  חניון המוזיאונים 
12 

 ₪45,705,600    ₪9,621,504    ₪55,327,104  



`  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  1954)עפ"י חוק החשמל תשי"ד 
 
 
 
 

 חשמלהבדיקה בוצעה ע"י בודק 
 

 אור ניראל          שם פרטי ומשפחה: 
 

 108383      רישיון מהנדס חשמל מס': 
 

 3סוג הרישיון:                    975551:              רישיון בודק מס' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 02/05/2021           תאריך:

  אור גבאי מזמין הבדיקה: 

 רמי : מלווה הבדיקה

 אחוזות החוף : חברה

 בדיקת חשמל למתקן החשמלי סוג הבדיקה:

 חניון התרבות  שם המתקן:

 , תל אביב1הוברמן  כתובת:
              



`  
 

 

 

 

 

 
 פרטי זיהוי 

 
 
 

 פרטים טכניים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חניון התרבות  שם המתקן  .1
 אחוזות החוף  בעל המתקן ) צרכן (  .2
 גבאי אור   מנהל המתקן  .3
 --------------  מס' טלפון  .4
 רמי  מלווה הבדיקה  .5
  תפקידו  .6
  מס' טלפון  .7
 ------  נוכח בבדיקה  .8
 -------  כתובת ומס' טלפון המתכנן  .9

 ------  מבצע המתקן  .10
 -------  כתובת ומס' טלפון המבצע  .11

 מתח הזנה .1
 

 KV  13גבוה  הזנה במתח 

 גודל חיבור .2
 

 מתח גבוה  

 תיאור המתקן  .3
 
 

 משרדים ומעבדות מבנה 

 מקור הזנה  .4
 

 חברת חשמל  

 אספקת חירום  .5
 

 גנרטור אספקה חלופית  

 סוג הגנה נגד חשמול  .6
 

 T.N.S .הארקת יסוד 



`  
 

 

 

 

 

 
 

 הצהרת החשמלאי.
 מתקן החשמלי( תיקונים ב )אשר ביצע את ה

 
 
 המתקן:_______________________________ שם 

 
 

נו לפי כללי המקצוע והבטיחות  \ים שהעבודה במתקן הנ"ל בוצע על ידי\ו מצהיר\הריני

והתקנות שפורסמו על פיו, תקני   1954-הטובים , בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 

  מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת

 החשמל לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים.

 על כל תקנותיו.   1954נו מתחייב לפעול לפי הוראות חוק החשמל תשי"ד \הנני

לתיקון    ,ים כי אני האחראי הבלעדי לכל הקשור בעבודות החשמל\ נו מצהיר\הנני

 במתקן זה. הליקויים, 

א במצב תקין וראוי לשימוש ואינו  נו והו\ים כי המתקן הנ"ל נבדק על ידי\ נו מצהיר\הנני

 מסכן אדם או ציוד. 

 
 

 פרטי החשמלאי המצהיר:
 

 

 

        ___________________שם החשמלאי:  
                                   

 : _____________________ ן מס' רישיו
 

 _____________________               סוג: 
 

 _____________________        כתובת: 
 

 טלפון:        _____________________ 
 

 _____________________       חתימה: 
 
 
 
 
 
 



`  
 

 

 

 

 

 
 לכלל לוחות החשמל במתקן. 3בדיקת חשמל ע"י מהנדס בודק סוג  .1

 
 הבדיקות בוצעו באמצעות המכשור הבא: .2

 
 Metrel EuroTestAT MI3101 Serial Number: 10481268                  רב מודד .א

 Metrel EuroZ 290 A adapter A1143  גשר לבדיקת לולאת תקלה ברזולוציה גבוה .ב

Serial Number: 11330403 

 ETCR2000C) ערך הארקה כלפי המסה הכללית של האדמה (  צבת בדיקת טיב הארקה .ג

Ground Test       Serial Number: 1210035                                                            
 
 

 יש לפעול בהתאם להוראות   – להלן הדו"ח המפורט .3

 

 ם נבדקה ונמצאה תקינה. תאורת חירו .4

 

 ערך : – תקינהערך הארקת יסוד נבדק ע"י מכשיר ייעודי התוצאה  בדיקת ערך הארקת יסוד : .5
 אוהם כלפי המסה הכללית של האדמה . 0.2

 
 נבדק ויזואלית ותרמית.   חדר מתח נמוך .6

 יש להשלים שילוטים בפס השוואה  ונמצאה תקינהמערכת הארקה נבדקה  .א
 כוילו מפסקים בהתאם לאופי המתקן  נבדקו כיווני ערכי הגנות טרמיים  .ב

 
נבדקו רק   –  חשמלית להלן פירוט התוצאות בטבלהבמתקן נבדקו ויזואלית ו  לוחות החשמל .7

 הלוחות הרשומים בטבלה מטה.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



`  
 

 

 

 

 

 לוחות חשמל  

מס'   
 הלוח

 

מפסק   
 ראשי 

 

  LT כיולים  הארקה  כבל הזנה

[Ω] 

לוח 
 מזין 

 הערות  

ראשי   1  .1
מ"נ בחדר  

חשמל  
  ראשי

 1-קומה 

3X1000A 
+ מע' החלפה   

4POLE  
4X630A 

4X(NA2XY3X

240+120) 

 
מוזן חיוני  

3X(4X150NHX

H Fe180E90) 

1X240CU 

 
איפוס בלוח  

2X(1x240cu) 
 

Ith=600A 

Ik=X4 

 

בחדר   בפה"פ הראשיגידים לא משולטים   2  שנאי 0.07
 חשמל 

ראשי   2  .2
  –אוורור  

חדר חשמל  
ראשי  
 1-קומה 

3X1000A 4X(NA2XY3X
240+120) 

1X240CU 
 

איפוס בלוח  
2X(1x240cu) 

Ith=950A 
Ik=X4 

  שנאי 0.06

לוח עמדת   
  –טעינה 

חדר חשמל  
ראשי  
 1-קומה 

3X630A 2X(N2XY4X15

0) 

1X150CU 

 

Ith=630A 

Ik=X4 

 להוציא כבילה אשר לא מחוברת מחוץ ללוח 1 0.06

לוח   3  .3
חלוקה  
 גנרטור 

3X1600A 
 

4X(1X300) AL 2X(1x240cu) 

 
איפוס  

2X(1x240cu) 

Ith=X0.8 

Ik=X2 

  גנרטור  0.06

הכנסת   4  .4
אוויר 
  - מזרחי
 1-קומה 

4X630A   .ב
 חיוני 

4X63A חיוני 
מע' החלפה  

4POLE 

מוזן ב. חיוני 
3X185+90 

NHXH 

Fe180E90 

 
 4X16מוזן חיוני 

NHXH 

Fe180E90 

  0.07 2 + 3  

 

ראשי   6  .6
מקלטים  

 1-קומה 

3X200A 
 

3X50+25 
NHXH 

Fe180E90 

1X50cu Ith=160A 
Ik=X6 

0.08 1  

מקלט   7  .7
 2-קומה 

 

3X63A   סקטוריאלי
NA2XY 4X35 

1X16cu Ith=50A 
Ik=X6 

0.15 6  

מקלט   8  .8
 3-קומה 

 

3X63A   סקטוריאלי
NA2XY 4X35 

1X16cu Ith=50A 

Ik=X6 

0.11 6  

מקלט   9  .9
 - 4קומה 

 

3X63A   סקטוריאלי
NA2XY 4X35 

1X25cu Ith=50A 

Ik=X6 
0.12 6  

לוח    10  .10
משאבות  
טבולות  

 4-קומה 

3X25A 
 

N2XY 5X4 
 

 Ith=25A 

Ik=X10 

 

0.27 9  
 

לוח    11  .11
  משרדים

 1-קומה 

3X50A    .ב
 חיוני 

3X50A חיוני 

 ב. חיוני  

N2XY5X10 
חיוני  

N2XY5X10 

1X16cu Ith=50A 

Ik=X10 

 

0.21 1  

לוח    12  .12
  1משנה 
 1-קומה 

3X63A    .ב
 חיוני 

3X50A חיוני 

 ב. חיוני  
סקטוריאלי   

NA2XY 

3X50+25 
חיוני  

N2XY5X10 

 Ith=63A 

Ik=X10 
 

0.18 1  

לוח    13  .13
 2משנה

 1-קומה 

3X100A   .ב
 חיוני 

3X100A חיוני 

 ב. חיוני  

 NA2XY 

3X35+16 
 NA2XYחיוני 

4X35 

1X35cu Ith=100A 
Ik=X10 

 

0.18 1  

לוח    14  .14
מפוחים  

  –ניפוח 
ככר  

 התזמורת 

3X100A 
 

4X50 NHXH 

Fe180E90 

1X50cu Ith=25A 

Ik=X10 

 

0.11   
 



`  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

לוח    15  .15
ראשי  
 2-קומה 

3X80A    .ב
 חיוני 

3X63A חיוני 

 ב. חיוני  
סקטוריאלי   

NA2XY 

3X50+25 
חיוני  

N2XY5X16 

1X50cu Ith=63A 
Ik=X10 

 

0.12 1  

לוח    16  .16
  1משנה 
 2-קומה 

3X50A    .ב
 חיוני 

3X50A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY4X10 

חיוני  
N2XY5X10 

1X50cu Ith=50A 
Ik=X10 

 

 . ממסרי צעד מתחממים.1 15 0.33
 מזמזם   K14. ממסר צעד  2
 להוציא גיד מנותק מתוך הלוח. יש  3
 

לוח    17  .17
  2משנה 
 2-קומה 

3X100A   .ב
 חיוני 

3X63A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY4X16 

חיוני  
N2XY4X16 

1X50cu Ith=63A 

Ik=X10 

 

0.33 15  
 

לוח    18  .18
ראשי  
 3-קומה 

3X100A   .ב
 חיוני 

3X63A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY5X10 

חיוני  
N2XY5X10 

1X70cu Ith=55A 

Ik=X10 
 

0.13 1  

לוח    19  .19
  1משנה 
 3-קומה 

3X50A    .ב
 חיוני 

3X50A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY4X10 

חיוני  
N2XY5X10 

1X50cu Ith=50A 
Ik=X10 

 

0.33 18  

לוח    20  .20
  2משנה 
 3-קומה 

3X100A   .ב
 חיוני 

3X63A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY4X16 

חיוני  
N2XY4X16 

1X50cu Ith=63A 

Ik=X10 

 

0.35 18  
 

לוח    21  .21
משאבות  
כיבוי אש  

 ראשי 

3X250A 
 

3X240+120 

NHXH 
Fe180E90 

1X70cu    0.08 1  

 21A    לוח
משאבה  
טבולה  

 ניקוז 

3X32A 
 

N2XY 5X6 
 

  0.15 21  
 

לוח   22  .22
ראשי  
 4-קומה 

3X100A   .ב
 חיוני 

3X63A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY5X10 

חיוני  
N2XY5X16 

1X50cu Ith=55A 
Ik=X10 

 

0.12 1  

לוח    23  .23
  1משנה 
 4-קומה 

3X50A    .ב
 חיוני 

3X50A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY4X10 

חיוני  
N2XY5X10 

1X16cu Ith=50A 

Ik=X10 

 

0.33 22  

לוח    24  .24
  2משנה 
 4-קומה 

3X63A    .ב
 חיוני 

3X63A חיוני 

ב. חיוני   
N2XY4X16 

 חיוני 

N2XY4X16 

1X50cu Ith=63A 

Ik=X10 
 

0.35 22  

לוח    25  .25
משאבות  
טבולות  

ביוב קומה  
-4 

3X40A 
 

N2XY 5X6 
 

1X50cu th=32A 
Ik=X10 

 

0.45   

לוח    26  .26
אינסטלצי

 4-ה קומה 

3X80A 
 

N2XY 4X50 
 

1X25cu th=32A 

Ik=X10 

 

0.27   



`  
 

 

 

 

 

 

  –תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן יש לבצע בדיקת ממסרי פחת בהתאם להוראות  .1
1990 . 

 

מס' סעיף/   התקנה שם 
 התקנה 

 ממסרי פחת   תדירות בדיקות

תקנות הבטיחות בעבודה  
 1990 –)חשמל(, התש"ן 

א(. בדיקת מפסק  (5
מגן המופעל בזרם דלף,  

 אמפר  0.03ברגישות  

 .אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו
 רשאי לבצע אדם שאינו חשמלאי 

תקנות החשמל )מתקן  
חשמלי ארעי באתר בניה  

שאינו עולה על מתח  במתח 
 2002 –נמוך(, התשס"ג 

תוספת שניה )תקנות  
  )ב( בדיקות תקופתיות 2

 מפסק מגן 

אחת לשבוע לפחות על ידי לחיצה על לחיץ  -
בדיקה, רשאי לבצע גם אדם שאינו  

 חשמלאי 

חודשים לפחות באמצעות   3 - אחת ל-
מכשיר בדיקה למפסק מגן, ע"י חשמלאי  

 שיון חשמלאי מעשי לפחות יכעל ר

תקנות החשמל )הארקות  
ואמצעי הגנה בפני חשמול  

  וולט(,  1000במתח עד 
 1991  –התשנ"א 

. בדיקה  72תקנה 
תקופתית של מפסק  

 מגן 

מוש במפסק מגן כהגנה  יבמקרים של ש
בלעדית בפני חשמול, כושר פעולתו ייבדק  

 ;מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים
 מותר שהבדיקה תבוצע על ידי אדם שאינו  

 
 . דו"ח זה מתייחס למתקן שנבדק. שינויים עתידיים במתקן יחייבו בדיקה חוזרת .1

 

 דו"ח זה מתייחס למתקן שנבדק. שינויים עתידיים במתקן יבטלו את הדו"ח הנוכחי.  •
ממצאי הבדיקה ותוצאותיה נכונה ליום הבדיקה בלבד. כל שינוי במערכת החשמל מחייב   •

 בדיקה מחודשת. 

 ומערכות המוסתרות מהעין.לא נבדקו אביזרים  •
 לא נבדק ציוד מטלטל וצרכני קצה. •

 לא נבדק גנרטור  •
 נבדקו רק הלוחות המצוינים בדו"ח זה. •

 חובה בדיקה חוזרת לאחר תיקון הליקויים  •

 
 
 

 בברכה,
 

 אור ניראל 
 מהנדס חשמל 

 3בודק סוג 
 108383מ"ר מהנדס 
   975551מ"ר בודק    

















017704/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017418/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7117דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  ימני1' חניון ככר התזמורת מס

7117:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0155/E8

2009

FEH-302-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

YASKAWA:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ3.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120300מספר אלקטרה 

אידן+אולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.למעקב- קרעים במאחז יד ימין11

.לתקן רמזור במפלס תחתון ימני21

.לכוון שרשרת הנעת מאחזי היד31

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

הוחלפה שרשרת. YASKAWA                                                           2 2015הוחלף בקר תדר . 1
2019המדרגות 

:הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017705/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017417/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7118דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4 שמאלי2' חניון ככר התזמורת מס

7118:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0152/E5

2009

FEH-302-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

VACON:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ3.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120301מספר אלקטרה 

יעקב:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.לתקן רמזור שמאל תחתון12

.להחליף, האקולון נשחק- לתקן מתקן רפיון שרשרת הנעה22

.למעקב- קרעים במאחז יד ימני31

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

למעקב- רעש מגלגלי המדרגות. 1 :הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017702/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017420/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7119דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  ימני3' חניון ככר התזמורת מס

7119:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0153

2009

FEH-302-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

VACON:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ3.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120302מספר אלקטרה 

אידן+אולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.למעקב- קרעים במאחזי היד11

.לתקן רמזור במפלס תחתון ימני21

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

.2020הוחלפה שרשרת המדרגות . 1 :הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017703/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017419/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7120דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  שמאלי4' חניון ככר התזמורת מס

7120:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0151

2009

FEH-302-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

VACON:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ3.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120303מספר אלקטרה 

אידן+אולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.לתקן רמזור ימין עליון12

.למעקב- קרעים במאחזי היד21

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

2020הוחלפה שרשרת המדרגות . 2.                              לתקן- הדרגנוע לא עובר לנסיעת חיסכון אלא עוצר. 1 :הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017700/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017422/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7121דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  ימני5' חניון ככר התזמורת מס

7121:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0154

2009

FEH-302-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

VACON:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ3.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120304מספר אלקטרה 

אידן+אולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.לתקן רמזור במפלס תחתון שמאלי11

.למעקב- קרעים במאחז יד ימין21

.לכוון מצמד למאחז יד שמאלי32

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

.2018- מאחז שמאל הוחלף. 2.                                       2018 (עגלה)הוחלפה שרשרת הנעת המדרגות  :הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017701/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017421/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7122דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  שמאלי6' חניון ככר התזמורת מס

7122:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0150

2009

FEH-302-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

VACON:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ3.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120305מספר אלקטרה 

אידן+אולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.למעקב- קרעים במאחזי היד11

.לתקן רמזור במפלס עליון ימני21

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

:הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017699/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017423/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7123דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  ימני7' חניון ככר התזמורת מס

7123:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0149/E2

2009

FEH-303-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

VACON:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ7.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120306מספר אלקטרה 

אידן+אולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

.להחליף סיגמנט אחד, שן שבורה במסרק עליון11

.למעקב- סדקים במאחז היד21

.לארגן את אביזרי הבור העליון כפי שנדרש31

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

.2017הוחלפה עגלה . 2.                                                     5/2013הוחלף מאחז יד ימין וקשתות . 1 :הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)



017698/29100:מספר תסקיר תסקיר בדיקת דרגנוע
197021/05/2020- ל "תש. (נוסח חדש)פ פקודת הבטיחות בעבודה "ע :תאריך בדיקה נוכחית

21/05/2021 :תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/05/2019

017424/29100

יעקב טל

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

מיוחדתראשונה התקנה תקופתית סוג הבדיקה. 2

INDOOR 7124דרגנוע 

:מיקום הבדיקה . 4  שמאלי8' חניון ככר התזמורת מס

7124:תיק באגף הפיקוח ' מס

:תיאור הדרגנוע. 5

EN115פי תקן -יש למלא את בדיקת הבטיחות השנתית על:הערה. 7

:שינויים נדרשים לביצוע , חידושים, תיקונים. 9

SJC

08HJJ0148/E1

2009

FEH-303-1000

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנת ייצור 

:דגם 

אחרכיוון נסיעה רגיל. 3 למעלה ולמטה למטה למעלה

:תפקיד:שם מלווה באתר

INDOOR:סוג דרגנוע

מ" מ1000:רוחב מדרגה 

ח מבוקר"ז:סוג הנעה 

'ש/ מ0.50:ש /מהירות מ

FLENDER:יצרן מכונה

יש:בקר תדר

YASKAWA:שם יצרן בקר תדר

2010:שנת התקנה

מעצור חרום משני:פרטים נוספים
רפיון שרשרת

' מ7.20:גובה הרמה

 מעלות30:(רדיוס)זווית 

:החזקה. 6

תקין:גידור הדרגנוע

יש:לוחות הסטה

מברשת הסטה

יש:באיזור דופן

:צד חובה

זכוכית:בלוסטרדה

יש:מתקן חוסר מדרגה

קיים:שימון אוטומטי

92120307מספר אלקטרה 

איבן+יעקבאולג:מלווה 052-6159027:טלפון אלקטרה מרכז:חברת שירות. 8

קריטי - 4,   חמור - 3,   בינוני - 2,   קל - 1: רמת אי תקינות. = ת.א.ר (*)

:מספר פנימי

הערה חוזרתפירוט'מס תאריך יעד*ת .א.ר נושא

!דחוף- (מתקן ביטחון). להחליף אלקטרומגנט להפעלת מעצור חרום12

.למעקב- סדקים במאחזי היד21

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

אחר:מסקנות . 11 לא תקין תקין

.2015הוחלף בקר תדר . 2.                                                                       2014הוחלפו מאחזי יד . 1
.2017הוחלפה עגלה . 3                                                                

:הערות והמלצות . 10

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493ד .ת: פרטים מלאים

נוסח)בפקודת הבטיחות בעבודה , בדרגנועים: 1'י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי סימן ה"שהוסמכתי ע, אני החתום מטה
להבטיח, לפי מיטב ידיעותי, ל נעשתה ביסודיות ומסקנות הבדיקה עשויות"מצהיר בזאת כי הבדיקה הנ, 1970- ל "תש (חדש

.פעולה בטוחה של המתקן

:שם 29100:בודק' מס

חתימת הבודק

(1)

























21/07/2021

001500/153483:מספר תסקיר תסקיר בדיקת מעלית
6021/01/2021 סעיף 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

:תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/07/2020

001173/153483

אדמונד רפיעי

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

רוני, אלקטרה מרכז:שירות ומלווה ' חב

6885מעלית נוסעים 

דרום- 2'חניון היכל התרבות מס

.י טכנאי מורשה"חילוץ ידני מהמעלית יעשה ע. 1

:מיקום המעלית . 2

:הערות נוספות . 9

6885:ת "תיק במשרד התמ' מס

:סוג המעלית ותיאורה . 3

1275:משקל מותר17:מספר נוסעים מותר

אין התנגדות להפעלת המעלית:מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו . 10

כן:גידור פיר המעלית . א

כן   אוטומטיות:דלתות הרובדים ודלתות התא . ב

כן:מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא . ג

כן:מתקני נעילה אחרים בדלתות . ד

כן:כוונות התא - 

כן   הדראולי:הפגושות - 

כן:פנים פיר המעלית - 

כן   נבדקו בפעולה:גובלי תנועה . ו

כן   נבדקו בפעולה :(סידורים למניעת נפילת התא)התקן בטחון . ז

כן:בלמים . ח

 אנדרסלינג2:1תילוי .-מ" מ60 רצועות הנעה ברוחב 4כן     :חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם . ט

כן:התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית . י

כן:ציוד חשמלי אחר . יא

5/2017כן ווסת מהירות כוייל :חלקים אחרים . יב

אין:חלקים שלא היתה אליהם גישה . 6

כן:תכנון ומבנה מעלית. 4 ? (במידה והדבר ניתן לבדיקה)מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות , האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה

.(8, 6פירוט ליקויים בסעיפים )ציין הליקויים שנמצאו , אם לא? המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב:החזקה . 5

התא ואביזריו. ה

:שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם , חידושים, תיקונים. 7

 :7עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף . 8

:תיאור מפורט 

567ט " קוו18.4מעלית נוסעים חשמלית  מנוע גירלס אוטיס 
לוח פיקוד, מאסף דופלקס- פיקוד , שניה/'  מ1.60, ד"סל

.OTIS-אלקטרוני 

ג"ק

 יום45התקופה הינה , אלא אם צוין אחרת

OTIS

45NR9211

2010

MRL-GEN 2

2

17

5

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנתון 

:דגם 

:סידורי ' מס

מספר נוסעים  או

: עומס מירבי 

:תחנות ' מס

הערה חוזרתפירוטנושא'מס

.לתקן מיד- או למוקד החניון, טלפון למרכז השרות לא פועל 1

.לצמצם מרווח בית דלת התא למשקוף התא 2

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

1 מתוך 1עמוד 

אדמונד רפיעי

052-3490899, , , : פרטים מלאים

.1970ל "תש (נוסח חדש) של פקודת הבטיחות בעבודה 60י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף "כבודק שהוסמך ע

.בדקתי את המעלית באופן יסודי:מאשר כי ביום153483:בעל תעודה מס:אני 21/01/2021

חתימת הבודק

(1)



21/07/2021

001499/153483:מספר תסקיר תסקיר בדיקת מעלית
6021/01/2021 סעיף 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

:תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/07/2020

001175/153483

אדמונד רפיעי

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

רוני, אלקטרה מרכז:שירות ומלווה ' חב

6887מעלית נוסעים 

צפון- 4'חניון היכל התרבות מס

.י טכנאי מורשה"חילוץ ידני מהמעלית יעשה ע. 1

:מיקום המעלית . 2

:הערות נוספות . 9

6887:ת "תיק במשרד התמ' מס

:סוג המעלית ותיאורה . 3

1275:משקל מותר17:מספר נוסעים מותר

אין התנגדות להפעלת המעלית:מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו . 10

כן:גידור פיר המעלית . א

כן   אוטומטיות:דלתות הרובדים ודלתות התא . ב

כן:מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא . ג

כן:מתקני נעילה אחרים בדלתות . ד

כן:כוונות התא - 

כן   הדראולי:הפגושות - 

כן:פנים פיר המעלית - 

כן   נבדקו בפעולה:גובלי תנועה . ו

כן   נבדקו בפעולה :(סידורים למניעת נפילת התא)התקן בטחון . ז

כן:בלמים . ח

 אנדרסלינג2:1תילוי .-מ" מ60 רצועות הנעה ברוחב 4כן     :חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם . ט

כן:התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית . י

כן:ציוד חשמלי אחר . יא

5/2017כן ווסת מהירות כוייל :חלקים אחרים . יב

אין:חלקים שלא היתה אליהם גישה . 6

כן:תכנון ומבנה מעלית. 4 ? (במידה והדבר ניתן לבדיקה)מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות , האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה

.(8, 6פירוט ליקויים בסעיפים )ציין הליקויים שנמצאו , אם לא? המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב:החזקה . 5

התא ואביזריו. ה

:שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם , חידושים, תיקונים. 7

 :7עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף . 8

:תיאור מפורט 

567ט " קוו18.4מעלית נוסעים חשמלית  מנוע גירלס אוטיס 
לוח פיקוד, מאסף דופלקס- פיקוד , שניה/'  מ1.60, ד"סל

.OTIS-אלקטרוני 

ג"ק

 יום45התקופה הינה , אלא אם צוין אחרת

OTIS

45NR9213

2010

MRL-GEN 2

4

17

5

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנתון 

:דגם 

:סידורי ' מס

מספר נוסעים  או

: עומס מירבי 

:תחנות ' מס

הערה חוזרתפירוטנושא'מס

.לצמצם מרווח בין דלת התא למשקוף התא 1

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

1 מתוך 1עמוד 

אדמונד רפיעי

052-3490899, , , : פרטים מלאים

.1970ל "תש (נוסח חדש) של פקודת הבטיחות בעבודה 60י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף "כבודק שהוסמך ע

.בדקתי את המעלית באופן יסודי:מאשר כי ביום153483:בעל תעודה מס:אני 21/01/2021

חתימת הבודק

(1)



21/07/2021

001501/153483:מספר תסקיר תסקיר בדיקת מעלית
6021/01/2021 סעיף 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

:תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/07/2020

001172/153483

אדמונד רפיעי

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

רוני, אלקטרה מרכז:שירות ומלווה ' חב

6884מעלית נוסעים 

דרום- 1'חניון היכל התרבות מס

.י טכנאי מורשה"חילוץ ידני מהמעלית יעשה ע. 1

:מיקום המעלית . 2

:הערות נוספות . 9

6884:ת "תיק במשרד התמ' מס

:סוג המעלית ותיאורה . 3

1275:משקל מותר17:מספר נוסעים מותר

אין התנגדות להפעלת המעלית:מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו . 10

כן:גידור פיר המעלית . א

כן   אוטומטיות:דלתות הרובדים ודלתות התא . ב

כן:מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא . ג

כן:מתקני נעילה אחרים בדלתות . ד

כן:כוונות התא - 

כן   הדראולי:הפגושות - 

כן:פנים פיר המעלית - 

כן   נבדקו בפעולה:גובלי תנועה . ו

כן   נבדקו בפעולה :(סידורים למניעת נפילת התא)התקן בטחון . ז

כן:בלמים . ח

 אנדרסלינג2:1תילוי .-מ" מ60 רצועות הנעה ברוחב 4כן     :חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם . ט

כן:התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית . י

כן:ציוד חשמלי אחר . יא

5/2017כן ווסת מהירות כוייל :חלקים אחרים . יב

אין:חלקים שלא היתה אליהם גישה . 6

כן:תכנון ומבנה מעלית. 4 ? (במידה והדבר ניתן לבדיקה)מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות , האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה

.(8, 6פירוט ליקויים בסעיפים )ציין הליקויים שנמצאו , אם לא? המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב:החזקה . 5

התא ואביזריו. ה

:שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם , חידושים, תיקונים. 7

 :7עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף . 8

:תיאור מפורט 

567ט " קוו18.4מעלית נוסעים חשמלית  מנוע גירלס אוטיס 
לוח פיקוד, מאסף דופלקס- פיקוד , שניה/'  מ1.60, ד"סל

.OTIS-אלקטרוני 

ג"ק

 יום45התקופה הינה , אלא אם צוין אחרת

OTIS

45NR9210

2010

MRL-GEN 2

1

17

5

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנתון 

:דגם 

:סידורי ' מס

מספר נוסעים  או

: עומס מירבי 

:תחנות ' מס

הערה חוזרתפירוטנושא'מס

.לתקן מיד- טלפון למעקב אינו פועל 1

.לצמצם מרווח בין דלת התא למשקוף התא 2

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

1 מתוך 1עמוד 

אדמונד רפיעי

052-3490899, , , : פרטים מלאים

.1970ל "תש (נוסח חדש) של פקודת הבטיחות בעבודה 60י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף "כבודק שהוסמך ע

.בדקתי את המעלית באופן יסודי:מאשר כי ביום153483:בעל תעודה מס:אני 21/01/2021

חתימת הבודק

(1)



21/07/2021

001502/153483:מספר תסקיר תסקיר בדיקת מעלית
6021/01/2021 סעיף 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

:תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

21/07/2020

001174/153483

אדמונד רפיעי

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

רוני, אלקטרה מרכז:שירות ומלווה ' חב

6886מעלית נוסעים 

צפון- 3'חניון היכל התרבות מס

.י טכנאי מורשה"חילוץ ידני מהמעלית יעשה ע. 1

:מיקום המעלית . 2

:הערות נוספות . 9

6886:ת "תיק במשרד התמ' מס

:סוג המעלית ותיאורה . 3

1275:משקל מותר17:מספר נוסעים מותר

אין התנגדות להפעלת המעלית:מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו . 10

כן:גידור פיר המעלית . א

כן   אוטומטיות:דלתות הרובדים ודלתות התא . ב

כן:מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא . ג

כן:מתקני נעילה אחרים בדלתות . ד

כן:כוונות התא - 

כן   הדראולי:הפגושות - 

כן:פנים פיר המעלית - 

כן   נבדקו בפעולה:גובלי תנועה . ו

כן   נבדקו בפעולה :(סידורים למניעת נפילת התא)התקן בטחון . ז

כן:בלמים . ח

 אנדרסלינג2:1תילוי .-מ" מ60 רצועות הנעה ברוחב 4כן     :חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם . ט

כן:התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית . י

כן:ציוד חשמלי אחר . יא

5/2017כן ווסת מהירות כוייל :חלקים אחרים . יב

אין:חלקים שלא היתה אליהם גישה . 6

כן:תכנון ומבנה מעלית. 4 ? (במידה והדבר ניתן לבדיקה)מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות , האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה

.(8, 6פירוט ליקויים בסעיפים )ציין הליקויים שנמצאו , אם לא? המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב:החזקה . 5

התא ואביזריו. ה

:שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם , חידושים, תיקונים. 7

 :7עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף . 8

:תיאור מפורט 

567ט " קוו18.4מעלית נוסעים חשמלית  מנוע גירלס אוטיס 
לוח פיקוד, מאסף דופלקס- פיקוד , שניה/'  מ1.60, ד"סל

.OTIS-אלקטרוני 

ג"ק

 יום45התקופה הינה , אלא אם צוין אחרת

OTIS

45NR9212

2010

MRL-GEN 2

3

17

5

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנתון 

:דגם 

:סידורי ' מס

מספר נוסעים  או

: עומס מירבי 

:תחנות ' מס

הערה חוזרתפירוטנושא'מס

.לתקן מיד- טלפון למרכז השרות לא פועל או למוקד החניון 1

אור גבאי:איש קשר חניונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

03-5663002:טלפון 11קהילת ניו יורק ' רח:כתובת 

053-7209243:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

1 מתוך 1עמוד 

אדמונד רפיעי

052-3490899, , , : פרטים מלאים

.1970ל "תש (נוסח חדש) של פקודת הבטיחות בעבודה 60י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף "כבודק שהוסמך ע

.בדקתי את המעלית באופן יסודי:מאשר כי ביום153483:בעל תעודה מס:אני 21/01/2021

חתימת הבודק

(1)











 
 
 
 
 
 
 

 
    03-6137833 פקס':   052-3291473נייד:    , רמת גן 21רמבה יעקב ברכה, 

www.BODEK.co.il  brachajac@gmail.com  

 
 4מתוך   1עמוד 

תעודת בדיקה למתקן   
 חשמל 

 
 

 
 
 

 

 

 

 נבדק על ידי:

 יעקב ברכה
 בודק חשמל מוסמך

 092505מס' רישיון: 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת:  5.11.2020 תאריך:
 
 
 
 

מ    תוקף הבדיקה לא יאוחר
4.11.2021 

 יעקב ברכה 

 אחוזות החוף  שם המזמין : 
 חניון המוזיאונים, אוניברסיטת תל אביב  כתובת: 

 חניון  אור המתקן:ית

http://www.bodek.co.il/
mailto:brachajac@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 
    03-6137833 פקס':   052-3291473נייד:    , רמת גן 21רמבה יעקב ברכה, 

www.BODEK.co.il  brachajac@gmail.com  

 
 4מתוך   2עמוד 

 אישור בדיקה למתקן חשמלי
 )ע"פ חוק החשמל תשי"ד(

 11.20אחוזות, חניון המוזיאונים 

 LT (Ώ) גודל המתקן  מתח המתקן 
 0.05 3*225 וולט   400רשת חח 

 לא נמדד  3*400 לא נמדד  –גנרטור 
 

 היתר חיבור למתח 
מכשירי חשמל ניידים המחוברים לבתי תקע ומכשירים אחרים המותקנים על היחידה ועל אחריותה   ✓

 לא נבדקו. 

 תעודת הבדיקה נכונה למתכונת המתקן המתואר ביום ובשעת הבדיקה. ✓

 . החשמלי למתח ולהפעילובהתאם לכך, הריני מתיר לחבר את המתקן  ✓
 

 לידיעה 
 

 נבדקו לוחות החשמל בחניון לפי הפירוט מטה.  -
 לוח גנרטור באחריות אחרים לא נבדק.  -
  225מכוון   100-250מפסק ראשי רשת חברת חשמל מותקן בלוח ראשי בחדר חשמל, ניתן לכיוון  -

 . 1.5מכוון   1.5-10, זרם מגנטי  0.9-1/0.98אמפר, 
 רשימת בלוחות שנבדקו 

לוח   מגנטית  מעגל הגנה   לוח מזין  'מס
 מוזן 

 מידע  מגנטית  הגנה  

ראשי   1
 חיוני 

56-80/80  ,
 יש סליל 

Q101 640 MP1 56-
,יש  80/80
 סליל 

יש  640
 גילוי

ראשי   2
 חיוני 

70-
100/100  ,
 יש סליל 

Q102 800 MP2 70-
,יש  100/100

 סליל 

יש  800
גילוי  
 וכיבוי 

ראשי   3
 חיוני 

35-
,יש  50/50
 סליל 

Q103 500 MP4 28-
,יש  40/40
 סליל 

500  

ראשי   4
 חיוני 

35-
,יש  50/50
 סליל 

Q104 500 MP7 28-
,יש  40/40
 סליל 

500  

ראשי   5
 חיוני 

16-
,יש  25/25
 סליל 

Q160 300     

ראשי   6
 חיוני 

16-
,יש  25/25
 סליל 

Q161 300     

ראשי   7
 חיוני 

16-
,יש  25/25
 סליל 

Q162 300     

ראשי   8
 חיוני 

16-
,יש  25/25
 סליל 

Q163 300     

http://www.bodek.co.il/
mailto:brachajac@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 
    03-6137833 פקס':   052-3291473נייד:    , רמת גן 21רמבה יעקב ברכה, 

www.BODEK.co.il  brachajac@gmail.com  

 
 4מתוך   3עמוד 

 11.20אחוזות, חניון המוזיאונים 
 

 מידע  מגנטית  הגנה   לוח מוזן  מגנטית  מעגל הגנה   לוח מזין  מס'
ראשי ב   9

 חיוני 
35-50/50  ,
 יש סליל 

Q1 500 MP1 28-40/40  יש,
 סליל 

יש  500
 גילוי

ראשי ב   10
 חיוני 

56-
,יש  80/80
 סליל 

Q2 640 MP2 50-80/80  יש,
 סליל 

יש  640
גילוי  
 וכיבוי 

ראשי ב   11
 חיוני 

35-
,יש  50/50
 סליל 

Q3 500 MP7 28-40/40  יש,
 סליל 

500  

ראשי ב   12
 חיוני 

35-
,יש  50/50
 סליל 

Q4 500 MP4 28-40/40  יש,
 סליל 

500  

לוח מפוח       13
 שדה חיוני 

160-
,יש  400/250

 סליל 

יש  0-10/3
גילוי  
 וכיבוי 

מפוח  לוח       14
 ב חיוני 

160-
,יש  400/250

 סליל 

0-
10/5.5 

 

15 MP1 44-
,יש  63/63
 סליל 

חדר   500 
 תקשורת 

לא    
נמצא  
 הלוח 

לוח   16
 מפוח 

112-
160/160 

Q1 1600   לוח
מפוחים  

1-,2 - 

יש גילוי  
 וכיבוי 

לא   
 נמצא 

לוח   17
 מפוח 

112-
160/160 

Q2 1600   לוח
מפוחים  

3-,4 - 

לא    
 נמצא 

,יש  MP3 28-40/40 חיוני     18
 סליל 

לא   400
 נמצא 

,יש  MP3 28-40/40 ב חיוני     19
 סליל 

לא   400
 נמצא 

,יש  MP6 28-40/40 חיוני     20
 סליל 

לא   400
 נמצא 

,יש  MP6 28-40/40 ב חיוני     21
 סליל 

לא   400
 נמצא 

,יש  44-63/63 ק.כניסה  חיוני     22
 סליל 

לא   640
 נמצא 

,יש  44-63/63 ק.כניסה  ב חיוני     23
 סליל 

לא   640
 נמצא 

-28 ק.כניסה  24
,יש  40/40
 סליל 

אחוזות    
 החוף 

מבנה    
 שומר?

מבנה       25
 שומר 

 מקור?   1* 25

26 MP1 44-63/63  630   חדר
 תקשורת 

  בורר  מנתק 
80 *4 

 --  

 
 

http://www.bodek.co.il/
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    03-6137833 פקס':   052-3291473נייד:    , רמת גן 21רמבה יעקב ברכה, 

www.BODEK.co.il  brachajac@gmail.com  

 
 4מתוך   4עמוד 

 
 

 11.20אחוזות, חניון המוזיאונים 
 
 
 
 
 
 

 שכללה: בתאריך המצוין לעיל , נערכה ביקורת חשמל 

 .משנה תבדיקת מעגלים סופיים של מאור, שקעים, צרכני כוח והזנה ללוחו   ✓

 בדיקת רציפות הארקה ואביזרי הקצה החדשים.  ✓

 . בדיקת התנגדות לולאת התקלה של המתקן ✓

 מתקן מיזוג אוויר לא נבדק. ✓

 רציפות הארקה :  תקין.  ✓

 
 
 
 

http://www.bodek.co.il/
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16/05/2021

001377/153483:מספר תסקיר תסקיר בדיקת מעלית
6016/11/2020 סעיף 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

:תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

17/05/2020

001127/494687

_רפיעי אדמונד

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

כפיר מעליות:שירות ומלווה ' חב

133233מעלית נוסעים 

(בית התפוצות)א "חניון המוזאונים אוניברסיטת ת

.י טכנאי מוסמך"חילוץ חרום ידני מהמעלית יעשה ע. 1

:מיקום המעלית . 2

:הערות נוספות . 9

133233:ת "תיק במשרד התמ' מס

:סוג המעלית ותיאורה . 3

600:משקל מותר8:מספר נוסעים מותר

אין התנגדות להפעלת המעלית:מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו . 10

כן:גידור פיר המעלית . א

כן   אוטומטיות:דלתות הרובדים ודלתות התא . ב

כן:מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא . ג

כן:מתקני נעילה אחרים בדלתות . ד

כן:כוונות התא - 

כן   גומי:הפגושות - 

כן:פנים פיר המעלית - 

כן   נבדקו בפעולה:גובלי תנועה . ו

כן   נבדקו בפעולה :(סידורים למניעת נפילת התא)התקן בטחון . ז

כן:בלמים . ח

2:1מ   תילוי " מ8*   כבלים 5כן    :חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם . ט

כן:התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית . י

כן:ציוד חשמלי אחר . יא

5/2017כן כיול וסת מהירות :חלקים אחרים . יב

אין:חלקים שלא היתה אליהם גישה . 6

כן:תכנון ומבנה מעלית. 4 ? (במידה והדבר ניתן לבדיקה)מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות , האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה

.(8, 6פירוט ליקויים בסעיפים )ציין הליקויים שנמצאו , אם לא? המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב:החזקה . 5

התא ואביזריו. ה

:שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם , חידושים, תיקונים. 7

 :7עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף . 8

:תיאור מפורט 

,ד" סל439ט " קוו4.6מעלית נוסעים חשמלית  מנוע גירלס 
.לוח פיקוד אלקטרוני , מאסף - פיקוד , שניה/'  מ1.00

ג"ק

 יום45התקופה הינה , אלא אם צוין אחרת

EDUNBURGH

6052

2017

MRL-EDVF 32

630/8

4

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנתון 

:דגם 

:סידורי ' מס

מספר נוסעים  או

: עומס מירבי 

:תחנות ' מס

הערה חוזרתפירוטנושא'מס

.ת  בתא המעלית  ועל שלט נתונים על גג התא"התמ' לשלט מס 1

.מיידי- לתקן חייגן בתא המעלית ולחבר אל מרכז השירות 2

יוסף אריאל:איש קשר חניון המוזאונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

053-7295287:טלפון 11קהילת ניו יורק :כתובת 

:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

1 מתוך 1עמוד 

אדמונד רפיעי

052-3490899, , , : פרטים מלאים

.1970ל "תש (נוסח חדש) של פקודת הבטיחות בעבודה 60י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף "כבודק שהוסמך ע

.בדקתי את המעלית באופן יסודי:מאשר כי ביום153483:בעל תעודה מס:אני 16/11/2020

חתימת הבודק

(1)



12/05/2021

026249/242:מספר תסקיר תסקיר בדיקת מעלית
6012/11/2020 סעיף 1970- ל "תש (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  :תאריך בדיקה נוכחית

:תאריך בדיקה הבאה יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

4687

:תאריך בדיקה קודמת

:תסקיר קודם' מס

:י"בוצעה ע

כפיר מעליות:שירות ומלווה ' חב

133234מעלית נוסעים 

5' א מעלית מס"חניון המוזאונים אוניברסיטת ת

.י טכנאי מוסמך"חילוץ חרום ידני מהמעלית יעשה ע. 1

:מיקום המעלית . 2

:הערות נוספות . 9

133234:ת "תיק במשרד התמ' מס

:סוג המעלית ותיאורה . 3

600:משקל מותר8:מספר נוסעים מותר

אין התנגדות להפעלת המעלית:מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו . 10

כן:גידור פיר המעלית . א

כן   אוטומטיות:דלתות הרובדים ודלתות התא . ב

כן:מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא . ג

כן:מתקני נעילה אחרים בדלתות . ד

כן:כוונות התא - 

כן   גומי:הפגושות - 

כן:פנים פיר המעלית - 

כן   נבדקו בפעולה:גובלי תנועה . ו

כן   נבדקו בפעולה :(סידורים למניעת נפילת התא)התקן בטחון . ז

כן:בלמים . ח

2:1מ   תילוי " מ8*   כבלים 5כן    :חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם . ט

כן:התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית . י

כן:ציוד חשמלי אחר . יא

5/2017כן כיול וסת מהירות :חלקים אחרים . יב

אין:חלקים שלא היתה אליהם גישה . 6

כן:תכנון ומבנה מעלית. 4 ? (במידה והדבר ניתן לבדיקה)מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות , האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה

.(8, 6פירוט ליקויים בסעיפים )ציין הליקויים שנמצאו , אם לא? המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב:החזקה . 5

התא ואביזריו. ה

:שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם , חידושים, תיקונים. 7

 :7עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף . 8

:תיאור מפורט 

,ד" סל439ט " קוו4.6מעלית נוסעים חשמלית  מנוע גירלס 
.לוח פיקוד אלקטרוני , מאסף - פיקוד , שניה/'  מ1.00

ג"ק

 יום45התקופה הינה , אלא אם צוין אחרת

EDUNBURGH

6053

2017

MRL-EDVF 32

630/8

4

:יצרן 

:יצרן ' מס

:שנתון 

:דגם 

:סידורי ' מס

מספר נוסעים  או

: עומס מירבי 

:תחנות ' מס

פירוטנושא'מס

.ת  בתא המעלית  ועל שלט נתונים על גג התא"התמ' לשלט מס 1

.לחדש פרטי נותן השרות בתא המעלית ובקומות 2

.מיידי- לתקן חייגן בתא המעלית ולחבר אל מרכז השירות 3

יוסף אריאל:איש קשר חניון המוזאונים- מ"חניוני אחוזות החוף בע:תופס/ פרטי לקוח . 1

053-7295287:טלפון 11קהילת ניו יורק :כתובת 

:נייד 

:פקס 

:מיקוד יפו-תל אביב:יישוב 

1 מתוך 1עמוד 

יעקב טל

09-7496511: פקס, 050-2342343, , 09-7493421: טלפון44864, כוכב יאיר, 493. ד.ת: פרטים מלאים

.1970ל "תש (נוסח חדש) של פקודת הבטיחות בעבודה 60י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף "כבודק שהוסמך ע

.בדקתי את המעלית באופן יסודי:מאשר כי ביום242:בעל תעודה מס:אני 12/11/2020

חתימת הבודק

(1)


































































