ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092161/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100252/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

במת הרמה אנכית ניידת יעודית להרמה נכה ומלווה
מצויידת במשטח עליה משופע קידמי ו 2מעקות מהצד

2

תליית מארז  2רמקולים במרכז האולם
מחוברים במבנה מתכת קשיח
עם  2כבלי אבטחה בלתי תלויים לאבטחה נוספת

רדיוס
עומס
)מטר(

TERRT GROUP

דגם:

עומס
מבחן )טון(
0.25

עומס
עבודה
בטוח )טון(
0.25
נכה ומלווה

2B 20 17 0902
0.05

0.05

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה
רק עובד מוסמך כחוק רשאי להפעיל המתקן
התסקיר מייצג מצב המתקן ביום הבדיקה

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092162/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100253/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

במת הרמה לעבודה בגובה
במה בגודל  65/65ס"מ
מורכב על תורן טלסקופי עשוי מ 6-עמודי  ALמושלבים
התוקן מחובר לעגלה ניידת בגרירה על  4גלגלים
 4זרועות יציבות עם ברגי כיוון מתחברים לעגלה
הרמה ע"י בוכנה הדראולית בהפעלת משאבה חשמלית
 2זוגות שרשראות " 1/2במבנה 4/3
וזוג כבלי פלדה  5מ"מ בין שלבי התורן
מצויידת בהורדת חרום הדראולית ישירה

רדיוס
עומס
)מטר(

JLG Indust
36AM
900017926

דגם:

עומס
מבחן )טון(
0.1

עומס
עבודה
בטוח )טון(
0.1
עד לגובה
 11מ'

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה
יש לשמור על כללי בטיחות ותקנות עבודה בגובה
רק עובד מוסמך כחוק רשאי להפעיל המתקן
התסקיר מייצג מצב המתקן ביום הבדיקה
במידה והבמה עובדת בבניה או בניה הנדסית
תוקף הבדיקה צריך להיות  1/2שנתי ע"פ הוראות מפע"ר בנושא
עבודה מותרת עם  4מייצבים תקינים במקומם

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092163/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100254/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

 20צוגים ידניים
סולם אופקי בגודל  17/0.48מ'
עשוי מזוג צינורות " 1.5מחוברים ביניהם
ע"י צינורות אנכיים "1.25
הסולם מחובר ע"י מהדקי צינור ומותחנים M10
ל 6-כבלים פלדה מגולבנים  6מ"מ במבנה F.C.6*19
הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה
יורדים ומתחברים לכלוב משקל נגדי
הנע בין  2מסילות  IPE80מעוגנות לקיר בטון
הרמה/הורדה ע"י משיכה של חבל פשתן  20מ"מ
העובר דרך  2גלגלי הטיה ומתקן נעילה ידני
ומתחבר לשני הצדדים של כלוב המשקולת

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(
0.04

דש בימות ובדים

עומס
עבודה
בטוח )טון(
 0.4נטו
מפוזר
לאורך הצוג
עם משקולות
איזון בכלוב
0.04
מרוכז

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל
חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים
כניסה מתחת לצוגים מותרת במצב סטטי

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092164/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100255/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

 9מערכות צוגים חשמליים בהנעת חיכוך
סולם אופקי בגודל  17/0.48מ'
עשוי מזוג צינורות " 1.5מחוברים ביניהם
ע"י צינורות אנכיים "1.25
הסולם מחובר ע"י מהדקי צינור ומותחנים M10
ל 6-כבלים פלדה  6מ"מ במבנה F.C.6*19
הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה
יורדים ומתחברים לכלוב משקל נגדי
מערכת הנעת חיכוך מורכבת משני גלגלי הטיה וגלגל מניע בקוטר  230מ"מ
המונע ישירות ע"י ממסרת הפחתה חלזונית
 MI-110ביחס  1/50ומנוע חשמלי  5.5כ"ס  1400סל"ד עם מעצור
יחידת ההנעה מורכבת על בסיס עשוי מקורות U-80
מחובר למבנה קורות לפלדה המחוברות
לעמודי אגדי הגג ולקיר הבטון
מפסיקי גבול חשמליים למהלך הצוג
מותקנים על ציר גלגל מניע ומסלול סל המשקולות
לוח פיקוד בצד הבמה עם מפסק חרום פטריה אדומה ומפתח

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(
0.4

דש בימות ובדים
4
10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

עומס
עבודה
בטוח )טון(
 0.4נטו
מפוזר
לאורך הצוג
עם 0.25
משקולות
בכלוב
0.04
מרוכז

SITI

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל
חל איסור להרים ולהוריד הצוג מעל אנשים
כניסת אנשים מותרת במצב סטטי
כאשר הצוגים לא בשימוש יש לנעול מפסק חרום במפתח )פטריה אדומה(

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092165/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100256/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:
שנת יצור:

מספר פנימי:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

צוג חשמלי פדוגה -קידמת במה
מסגרת בגודל  17/2.4מ'
עשויים מקורות  P'80/40*3עם חיזוקים פנימיים
של קורות  P'40 + P'80/40המסגרת מכוסה לוחות דיקט ובד
המסגרת מחוברת ע"י מותחנים  M-10ל 6-כבלי פלדה  6מ"מ
במבנה  F.C.6*19הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי
הטיה ומערכת הנעת חיכוך יורדים ומתחברים לכלוב משקולת
כלוב המשקולת מערכת הנעת חיכוך ומפסיקי גבול

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(

עומס
עבודה
בטוח )טון(
0.4

דש בימות ובדים

עם 0.2
משקולות
בכלוב

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל
חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים
כניסת אנשים מתחת לצוג מותרת במצב סטטי

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092166/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100257/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:
שנת יצור:

מספר פנימי:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

צוג חשמלי מסך קידמי
מסך בגודל  17*10מ' מחובר
לסולם אופקי בגודל  17*0.48וכבלי פלדה
הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה
יורדים ומתחברים לתוך מחורץ עם  6התחלות
תוף עשוי מצינור פלדה  114*10"/8ס"מ
ממונע ישירות ע"י ממסרת הפחתה חלזונית דגם MI130
ביחס  1/50ומנוע חשמלי  10כ"ס  1400סל"ד עם מעצור
מעצור חשמלי נוסף מורכב על ציר הכניסה לממסרת
מפסיקי גבול חשמלי רוטורי לתנועות המסך מחובר לציר התוף

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(

עומס
עבודה
בטוח )טון(

0.25
0.25
משקל עצמי משקל עצמי

דש בימות ובדים

SITI

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ העומס המותר
חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים
כניסה מותרת מתחת למסך במצב סטטי

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092167/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100258/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

חצובה להרמת גופי תאורה
 3רגלי יצוב
כננת ידנית עם עמוד טלסקופי
שלב אחד הרמה לגובה  2.2מטר

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(

עומס
עבודה
בטוח )טון(

0.03

0.03

1

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה
התסקיר מייצג מצב האביזר ביום הבדיקה
יש לאבטח החצובה לבמת הארוע ע"פ תנאי סביבה

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092168/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100259/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

חצובה להרמת גופי תאורה
 3רגלי יצוב
כננת ידנית עם עמוד טלסקופי
שלב אחד הרמה לגובה  2.2מטר

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(

עומס
עבודה
בטוח )טון(

0.03

0.03

2

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה
התסקיר מייצג מצב האביזר ביום הבדיקה
יש לאבטח החצובה לבמת הארוע ע"פ תנאי סביבה

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

ת' בדיקה קודמת04/02/2020 :

תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה

מס' תסקיר קודם092169/288 :

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  1970 -סעיפים  81 ,76 ,75ו86-

ששון יחזקאל

בוצעה ע"י:

יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

 .1פרטי לקוח  /תופס :היכל אמנויות הבמה הרצליה

מספר תסקיר:
100261/288
תאריך בדיקה נוכחית22/03/2021 :
22/05/2022
תאריך בדיקה הבאה:

נייד 053-7455082 :

איש קשר  :זיו ראובן-מנהל תפעול
פקס 09-9729969 :
טלפון 09-9729966 :

כתובת  :ז'בוטינסקי 15
מיקוד 4680008 :

יישוב  :הרצליה

מס' שילדה:

 .2תיאור המתקן  :מכונת הרמה
מיקום  :אולם

מספר רישוי:

מספר פנימי:

שנת יצור:
יצרן,
דגם,
מספר סידורי

#

תיאור

1

 3צוגים חשמליים
הצוגים מבנה סולם ממתכת מורמים על ידי  6כבלים  6מ"מ
המחוברים לצוג בשלות ומותחני כבל  10מ"מ עין עם עזקת לב ו 3מהדקי עבות 1,7,14
הכבלים עוברים דרך מערך גלגלות  140מ"מ
הרמה על ידי כננת תוצרת MONTOVAIO
עם ממסרת חלזונית ותוף מאסף לכל כבלים
המערכת מצויידת בגובל עליון ותחתון
התיפעול מלוח פיקוד מצוייד בלחצן חרום

רדיוס
עומס
)מטר(

דגם:

עומס
מבחן )טון(

עומס
עבודה
בטוח )טון(

0.4

0.4

 .3תיאור הליקויים ,השיפורים והאמצעים לתיקונים
מס'
1

נושא
ליקוי

פירוט
אין

 .4הערות נוספות :

הערה חוזרת

סוג בדיקה :תקופתית
הערה:
יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר
חל איסור לבצע הרמה מעל ראשי אנשים
כניסה מותרת במצב סטטי בלבד

בעל תעודה מס288 :
אני :ששון יחזקאל
שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ,1970
לעשות ניסויים ובדיקות ,מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

חתימת הבודק

פרטים מלאים :ת.ד ,2872 .רמת גן5212801 ,טלפון ,050-6853007 , ,03-6160413 :פקס03-6160492 :
תאריך הדפסה:

24/03/2021

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "ישיטה ,מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137

)(B

עמוד  1מתוך 1

