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 לכבוד 
 גב' לילך גל 

 חברה כלכלית כפר סבא 
 052-3487643נייד: 

 lilachg@ksaba.co.ilמייל: 
 

לנשיאת לוחות סולאריים בשטח   ל בדיקת סככות אישור מהנדס ע
 העיר כפר סבא 

יציבות ואופן   בבדיקת  בימים אלו  ובטיחות בע"מ מטפלת  כי חברת רשגד חברה להנדסה  הריני לאשר 

 סככות בשטח העיר כפר סבא לאחר התקנתם.   13ההתקנה של 

 ה. איות של כל הסככות יצאו בימים הקרובים בצורה מל מסקנות הבדיקות הסופ 

כי   מצאנו  כה,  עד  שנעשו  הבדיקות  למעט  מתוך  הציבור  לשימוש  וראויות  תקינות  מצאו  הסככות  כל 

 קירוי הסככה בבי"ס סולד שם מצאתי לנכון לקיים מספר חיזוקים טרם פתיחתו. 

הגעה  לבקשת   לטובת  מגרש  כל  עבור  מפורט  בדוח  מסודרת  שיפורים  רשימת  תצא  הכלכלית  החברה 

 . ד יותרלסטנדרט בטיחות מחמיר עו 

 ככול שלא תהיה הודעה אחרת על ידי, בדוח זה אני מאשר שימוש במגרשים כמפורט מעלה. 

 : להלן הסככות שנבדקו

 פירוט:  ר: שם האת
 פתוח לציבור  עטרת חיים 

 פתוח לציבור  מפתן 
 בור פתוח לצי  לב -בר

 פתוח לציבור  הרצוג 
 סגור בעקבות עבודות שלא קשורות  דבורה עומר 

 וריםגמר השיפ סגור עד  סולד 
 עדיין בעבודות  יצחק שדה 

 עדיין בעבודות  גוונים 
 עדיין בעבודות  הראל 

 פתוח לציבור  סורקיס 
 ר לציבו פתוח  גלילי 

 פתוח לציבור  תורה ומדע 
 פתוח לציבור  רמז 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B972523487643&hl=iw&authuser=0
mailto:lilachg@ksaba.co.il
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  בברכה,  

 רמי שמש, יועץ בטיחות 

 110133מהנדס מס' 
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 מיהו רמי שמש? 
 

 . 1995-1999נים ין השבוגר הטכניון בחיפה, הפקולטה להנדסה אזרחית בתחום תכנון קונסטרוקצייה ב .1
 . 110133( ובעל רשיון בפנקס המהנדסים במדור "מבנים" מספר רישוי  B.S.Cבעל תואר בוגר מוסמך )  .2

 . 501030008מטעם המוסד לבטיחות וגיהות, מס' תעודה  בניה הנדסית ודות בנייה וב עבוגר קורס מומחים לבטיחות ב  .3
 . 511002327' תעודה ת. מסוגיהובוגר קורס מנהלי בטיחות בספורט מטעם המוסד לבטיחות  .4

 . 503.06.08.01מוסמך עריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מטעם משרד החינוך, מס' תעודה  .5
 מתקני ספורט על פי חוק איסור אלימות בספורט. "ת( לבטיחות לה )לשעבר תמכליועץ מוסמך מטעם משרד הכ  .6

 חיפה. בוגר קורס "תכן מבנים לרעידות אדמה" מטעם מוסד הטכניון ב .7
 ". C.S.Mמרצה בקורס "ממונה מקצועי לניהול בטיחות באירועים המוניים  .8

 להתקהלות המונית של קהל. קים המשמשים  ן בתקנים וחודה יו"ר הוועדה לאירועים המוניים מטעם משרד התמ"ת ומכון התקנים, תקן  .9
 חבלים.  חבר בועדת מומחים מטעם מכון התקנים הישראלי למתקני .10

 מתקני כדור סל.  -1חלק  5515הישראלי לרוויזיה לתקן ת"י התקנים מכון מטעם חבר בועדת מומחים  .11
 
 

 לקוחות מובילים 
 
 יברסיטה הפתוחה ברעננה ומרכז גב ים בהרצליה. נון שלד האונ השתתפות בתכ  . "צחר-שנבל -מהנדס תכנון קונסטרוקציות במשרד "מילר  .1

יית שמונה, חידוש  ים ומבני ציבור כגון אצטדיון הכדורגל החדש בקר מגור  מבני בעלים של חברת רשגד להנדסה ובטיחות. תכנון 2001החל משנת  .2
 תעשייה ומסחר.  המרכז ומבני משרדים באזור ימ"ר(, בתי כנסת, מבנ 15,000)  2000ושיפוץ בריכת השלום במתחם ימית 

 . 2013לשנת  19-המכביה הת של בטיחו קבלת ציון לשבח על רמת הבטיחות באירועים. יועץ ה  – 18-וה  17-יועץ הבטיחות של המכביה ה  .3

 AHAVAפסטיבל    , עסמכות מובילה בנושא בטיחות לאירועים המוניים ולמגה אירועים: פסטיבל הג'אז באילת, אנפאזה במדבר בפארק תמנ .4
ופע  ים, מירושלבים המלח, פסטיבל עכו, פסטיבל מחולות בכרמיאל, פסטיבל בומבמלה, פסטיבל שנטיפי, מצעדי האהבה והגאווה בתל אביב וב

גשרים פסטיבל  בירושלים,  האור  פסטיבל  ירושלים,  ישראל  פסטיבל  במצדה,  ברוזה  דיויד  מופע  באהבה,  פסטיבל   מרוסיה  אלכסנדר,  בנחל 
 . פסטיבל מקודשת בירושלים. 2019פסטיבל התמר  . 2019ועד  2014החל משנת  –פסטיבל מידברן נע, ם פורחים בתמ ירכדו 

וולדורף י תרבות ואירום בבתמוניי יועץ הבטיחות לאירועים ה .5 ירושלים, פארק מיני ישראל, נמל קיסריה, נמל תל אביב,   אסטוריה  עים: מלון 
תקוה, מוזיאון מגדל דוד  -ארץ ישראל ברמת אביב, מוזיאון ת"א, מוזיאון פתח נה, מוזיאון  פו, בית מיומ י   , נמל22, האנגר  12, האנגר  11האנגר  

ירושלים, מרכ ירושלים, בנייני האומה בירושלים,  ירושלים, מערת צדקיהו  ירושלים,  ז דוידסון  , 2000ימית  אמפיתאטרון רוטנברג הר הצופים 
במה אשדוד, אולם ורדה של להקת בת שבע מרכז סוזן דלאל, מתחם  ן אומנויות הבאר שבע, משכ  האמפי שוני בנימיניה, משכן אומנויות הבמ 

 התחנה מנשיה נווה צדק, מרכז וייל כפר שמריהו. 

בישראל:  המ .6 הקרקסים  מרבית  של  הבטיחות  ויועץ  הקונסטרוקציה  קרקס    ONנדס  מדראנו,  קרקס  עכשוי,  לקרקס  בינלאומי  יצירה  מרכז 
 אקשין. ריס י, קרקס כפרי, קרקס שבזי, קרקס פלורנטין, קרקה, קרקס אירופה, קרקס ווא אמריקנו, קרקס דורול

ים, טראסק בנמל תל  בית לאירוע  בטיחות של גני אירועים: חוות רונית, הטירה בגעש, ד'פלוס הום )לשעבר סטואה(, ארקה בנמל תל אביב, עלמה .7
אביב, אביגדור  -תל ברחובות, גילת והאגם ביקום, קלאו אירועים בתל אביב, איסט  אביב, סיטרוס גן אירועים, בית על הים יפו, שמיים כחולים

 לאירועים, אווניו, קאסה דל סול, שבע מקום לאירועים ועוד. מקום 

)אוניברסיטת ת"א(, המרכז הבינתחומי הרצליה, אוניברסיטת אריאל, בטיחות ארועים המוניים של אגודות הסטודנטים ברחבי הארץ  .8 נ.כ.ס   :
 לת בית ברל, מכללת לוינסקי שנקר ועוד. מכל

אביב וגוש דן, לרבות: רשת לנדוור, רשת ארומה, בליקר בייקרי, קינג ג'ורג', שגב אקספרס,   בטיחות של מסעדות, ברים  ובתי קפה רבים בתל .9
ק  ויקי  ריי,  מנטה  מונטיפיורי  גלינה,  עדנה,  אגאדיר,  בר7ריסטינה,  ננה  גוצ'ה,  פרונטו,  מוזס,  קיוטו,  בקיסריה,  ,  הצלבנים  מסעדת  שיגידיגי,   ,

בית אנדרומדה, המ  בראוליב, סושיאל קלאב, מנדיס,  גוריון,  בר  הדייג,  בני  גאוצ'ו,  לי, ספידו-גדלור, אל  צ'ינה  בר, -צלונה, הסינית האדומה, 
 ועוד רבים.   9וטשילד עלמה, פסטהמיה, פאשה, ר 

, אליזבת, זאפה )ירושלים, רמת החייל והרצליה(, המרקיד, המזג, ביפר,  3בות: רדינג  בטיחות של מועדונים ופאבים רבים בתל אביב וגוש דן, לר  .10
, 132, אלנבי  ( 122נגוף  סימטה )דיזי , הגג,  17בר, האומן  -בר, שמפינה, הגוסיפ, ארתור, דיזי פרישדון, פאינאפל, אוטו-, הבלוק, מרסר ולי עלמהכ

, אוזן בר, אוקטופוס, פרשמייקרוהחתול, אירופה, הדואר, סופרמרקט, הבורסה, ראול,  , הכלב  ספיק איזי,  5, סנוקר סקורס, המקווה  ג'ימי הו
 ועוד רבים.   פופה, המגדלור, 1ד הבית, בארבי, ווקס, ארליך, סטוציליס, גולדה, מינוס וע

, 32, מלון בוטיק ביבנה  96, מלון בוטיק ברחוב רוטשילד  16מבנים לשימור בת"א: בית העצמאות ברוטשילד    יועץ הבטיחות לפרויקטים בתחום .11
, האנגרים בנמל ת"א, מחסנים בנמל יפו, בית מלון  32על ברח' בן יהודה  -בית אל  , 60, בית החייל תל אביב בוייצמן  56מלון דיאג'ילב במאז"ה  

 . ועוד ת"א 20ין )לנוקס(, מלון שנק 29רוטשילד ברחוב 

בעיר .12 למחלקות האירועים  לנושא אירועים המוניים  בטיחות  היכל התרבות  יועץ  עיריית רמת השרון,  יבנה,  עיריית  עיריית הרצליה,  יית ת"א, 
 ית ר"ג. נתניה ועירי

 . יועץ הבטיחות בפרויקטים מגוונים בתחום הבינוי ואירועי הענקת תארים באוניברסיטת ת"א, מכללת לוינסקי בת"א .13

יועץ הבטיחות של ח.ל.ת נתניה לנושא שיפוץ כיכר  2012-2019יועץ הבטיחות מטעם חברת אתרים לפרויקט שיפוץ והרחבת טיילת תל אביב   .14  .
 העיר, נתניה. יועץ הבטיחות של נמל תל אביב, נמל יפו, מתחם מנשיה )התחנה( בית הנסן בירושלים ועוד. העצמאות ומדרחוב הרצל, מרכז 

ל .15 )תמ"א  יועץ בטיחות  בקריית גת, קריית מוצק   38פרויקטים של התחדשות עירונית  הוד השרון, רמת השרון, ראשון  ופינוי בנוי(  ין, הרצליה, 
 אביב. -לציון, בת ים, ר"ג, גבעתיים, תל

ירושלים י .16 הגן הארכיאולוגי  ירושלים: מערת צדקיהו,  בעיר העתיקה  חולדה מטעם    מרכז דיוידסון, העופל ומדרגות-ועץ הבטיחות של אתרים 
 החברה לפיתוח מזרח ירושלים. 

ינטר ב"ש, ות מתקני ספורט על פי חוק איסור אלימות בספורט: יד אליהו, אצטדיון קריית שמונה, ויועץ מוסמך מטעם משרד התמ"ת לבטיח  .17
יוסף, תיכונט ת"א, אצטדיון ר"ג, היכל הספורט הקונכיה ב"ש, רמת השרון, מרכזי   הטניס בישראל, כפר סבא,  מרכז הספורט הלאומי בהדר 

 הרצליה, אזור. 
נופש וספורט כפר    חולון, מימדיון תל אביב, בריזה חולון, מרכז הנופש במכון וייצמן, מרכז  2000: ימית יועץ בטיחות מומחה לנושאי מרכזי מים  .18

 ביל"ו, חמי יואב, היכל הקרח חולון ועוד עשרות בריכות ציבוריות ופרטיות ברחבי הארץ. 

פארק אקסטרים רמת השרון, פארק אקסטרים ת לפארקים ציבוריים: פארק אריאל שרון )חיריה( פארק אתגרי למנהיגות אריאל,  יועץ בטיחו .19
 ים גבעתיים, פארק החורשות, בריכות אקולוגיות בכיכר רבין, פארק וולפסון, גן מאיר ת"א. יקנעם, פארק אקסטרים הוד השרון, פארק אקסטר 

לאחר אסון קריסת    2012טרוקציה מטעם אגף ההסברה משרד ראש הממשלה לאירועי יום העצמאות בהר הרצל  יועץ הבטיחות ומהנדס הקונס .20
 . 2020ועד לשנת    2013צמאות בהר הרצל גשר התאורה. יועץ הבטיחות ומהנדס הקונסטרוקציה לאירועי יום הע

 . 2012תיות הבניה עבור הילולה בל"ג בעומר ממונה ע"י וועדת החמישה לניהול קבר הרשב"י במירון לבצע "פיקוח על" על כל תש .21

 יב. כולל "צעדת המיליון" בתל אב  2011-20ת החברתיות של התאחדות הסטודנטים בישראל בקיץ "מהנדס המחאות": כל אירועי המחאו .22
 


