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 מחלונות מתקנים למניעת נפילהפירוט נהלי בטיחות סטנדרטיים ל

 1 2(ingressהצלה ) או, egress)חירום ) שלא לצרכי יציאתחלונות  עבור

 
This standard is issued under the fixed designation F 2006; the number immediately 

following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, 

the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A 

superscript epsilon (€) indicates an editorial change since the last revision or approval.  

 

 המגנים ומונעיםמהחלון מניעת נפילה ל םהלי בטיחות לצרכן המתייחסים למתקנינהלים אלה הם נ

נפילות פוטנציאליות של ילדים בגילאי חמש ומטה, מחלונות שאינם מיועדים ליציאות חרום או הצלה 

זה לא תקף  פירוטקרקע בבנייני מגורים של משפחות מרובות. ( מעל ה23 m) ft 75בהתקנות מעל ל 

 לגבי מבנים המותקנים על חלונות בבניינים של מגורי משפחה יחידה או שתי משפחות. 

עדה לבטיחות מוצרי הצרכן של ארה"ב הראה כי ילדים צעירים והנעשה על ידי הו 3מיוחדמחקר 

ה מהווים אחוז נפילה מחלונות. ילדים בני חמש ומטנמצאים בסיכון גבוה למוות ופציעות חמורות עקב 

 4גבוה ממיתות ופציעות עקב נפילה מחלונות.

סורגי בטיחות למניעת גניבות. ישומם מבדר"כ שונים במטרתם וב מניעת נפילה מחלונותל םמתקני

המטרה הכללית של מתקן למניעת נפילה הוא למנוע מילד בגיל חמש ומטה ליפול מהחלון. המטרה 

מתקנים למניעת  ,הכללית של סורג בטיחות היא למנוע פריצה בלתי חוקית דרך החלון. באופן כללי

יכולים לשמש כמתקן  סורגי בטיחותנפילה וסורגי בטיחות הם בעלי מטרות שונות. למרות זאת, 

 ם התקנתו עונה לדרישות נוהל ההתקנה המתואר במסמך זה.המונע נפילה א

 קףיה .1

פציעה או מוות  סיכוני למנוערוט הבטיחות הנ"ל מציג דרישות למתקנים המיועדים יפ 1.1

 עקב תאונות נפילה מחלונות של ילדים בני חמש ומטה. 

ינם ת נפילה מחלונות המותקנים על חלונות שאמניעתקנים להנ"ל מתייחס למ פירוטה 1.1

 .הצלה מיועדים ליציאת חרום או למחסה

מעל  ft5 ((23 m 75רוט הנ"ל מתייחס אך ורק למתקנים המיועדים לחלונות בגובה יהפ 1.1

הנ"ל לא מתייחס לחלונות  פירוטהקרקע במגורים בהם שוהות משפחות מרובות. ה

יכולים לשמש כמבני זה  שחלונות מתחת לגובה( מכיוון 23 m) ft 75מתחת לגובה 

 6ים.ייציאת חרום מישנ

                                                           
1
 This safety specification is under the jurisdiction of ATSM Committee F15 on Consumer Products and 

is the direct responsibility of Subcommittee F15.38 on Window Fall Prevention. Current edition 
approved March 10, 2000. Published June 2000.  
2
 This standard replaced former Provisional Safety Specification PS 112.  

3
 U.S. Consumer Product Safety Commission, special window falls study conducted in 1991.  

4
 U.S. Consumer Product Safety Commission, special window falls study conducted in 1991 and 

"Window Safety: Data and Patterns Related to Entrapments and Accidental Falls from Windows", 
prepared by Anderson Corporation. (Research Report F15-1002 available through ASTM.)  
5
 1994 Uniform Building Code Handbook, Sec. 1807. (a) and 2000 International Building Code-Section 

403.1 (January 2000; Published Feb. 1, 2000)- Special provisions for Group B and R1.   
6
 This is the intended application of the specification unless otherwise required by applicable building 

code.  
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הלי הבטיחות הקשורים בשימוש ההוראות. פירוט הנ"ל לא מתיימר לכסות את כל נה 1.1

בטיחות ובריאות תקינים היא אחריותו של המשתמש ועליו לקחת  נהלישמירה על 

 שימוש. לפני תקנוןבחשבון את מגבלות ה

( הם סטנדרט inch-pound unitsהערכים המתוארים ביחידות מדידה אינצ'ים ופאונדים ) 1.5

 מידע בלבד.הכתובים בסוגריים הם למטרות  SI  ערכי .המדידה

  

 הפניה למסמכים  .1

מחלונות עם מתקני  מתקנים למניעת נפילהל PS 120 פירוט: ASTMסטנדרטים של  1.1

 7(egressיציאת חרום )

—חומרי זגג בטיחותיים המשומשים בבניינים ANSI :ANSI Z97.1-1984סטנדרטיים של  1.1

 8מבחן פגיעה בזכוכית מוקשה(נוהל בטיחותי ושיטות מבחן ) פירוט

 מינוח .1

 הגדרות מונחים: 1.1

או שניהם לתוך  ר או גג המאפשר חדירת אור, אווירפתח הבנוי בתוך קי -חלון 1.1.1

 כל סוג מבנה.

 או מתוך חלון. (-)נפילה מ -נפילה מחלון 1.1.1

חלון ל בהתאםמוצר המותקן על פתח חלון קיים  -מתקן למניעת נפילה 1.1.1

מניעת נפילה של ילדים בני חמש ומטה מהחלון או מתוך המתפקד כשורה, ל

 חלון פתוח. 

חלון המיועד  -(ingress( ומתקן הצלה )egressחלון בעל מתקן יציאת חרום ) 1.1.1

( במהלך מצבי חרום כגון שריפה, ingress( והצלה )egressת חרום )ליציא

  דליפת גז, וכו', כמוגדר על ידי נהלי שריפה ובניה. 

 

 דרישות כלליות .1

באופן שלא מאפשר מעבר של מתקנים למניעת נפילה מחלונות צריכים להיות בנויים  1.1

ים לפי בשום שלב, לפני או אחרי מבחנים הנעש in (102 mm)9 1.0בקוטר  חומר מוצק

עבר בהצלחה  – הוראות היצרן. לפי  כאשר התקנת המתקן נעשית, 8פירוט סעיף 

 בדיקה במכון התקנים הישראלי

נפילה מהחלון לאחר שכל המבחנים נעשים למניעת מתקן השל  כל חלקיוהמרחק בין  1.1

( מתבצעת לפי 267 N) lbf10 60 שהשפעת משקל( לאחר 102 mm) in 1.0לא יעבור 

עבר בהצלחה בדיקה במכון התקנים  – 8.1בסעיף  חינת הבטיחות המפורטנוהל ב

 הישראלי

המוצר שלנו עובר  –ונות לא יכללו קצוות וחלקים חדים מתקנים למניעת נפילה מחל 1.1

 עיבוד לעיגול קצוות ואינו מכיל קצוות וחלקים חדים

מתקנים למניעת נפילה מחלונות לא יפריעו עם העיצוב, התפעול, או התפקוד של החלון,  1.1

אוורור  נהליאת החלון בצורה שגורמת למים או אויר לחדור פנימה, ולא יפרו  לא ישנו

 בקריטריון זהבאופן מלא המוצר שלנו עומד  –ותאורה של תקנון הבניה. 

                                                           
7
 Annual Book of ATSM Standards, Vol 15.07.  

8
 Available from American National Standards Institute, 11 W. 42

nd
 St., 13

th
 Floor, New York, NY 

10036.  
9
 CPSC Publication #362 Safety Barrier Guidelines for Home Pools, and New Jersey Community Affairs, 

Division of Codes and Standards (Cite 27 N.M.R 3150)- Subchapter 27. Child-Protection Window 
Guards- 5:10-27.4- Specifications for windows guards.   
10

 Anthropometry of Infants, Children, and Youths to Age 18 for Product Safety Design, May 31, 1977, 
Highway Safety Research Institute, The University of Michigan.   
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חלון יימכר בצרוף הוראות התקנה ומידע בטיחותי הכלול המניעת נפילה מלכל מתקן  1.5

 .י צוות מקצועי של החברה", אלא עאינו מותקן באופן עצמי סורג-אל – באריזת המוצר.

 עם זאת, אנו מצרפים הוראות ניקוי וטיפול בסורג במסגרת מסמך האחריות

יינתן לבעל הבניין שבו יבנה המתקן ולמי לפיה הוראות התקנה יכללו את ההצהרה   1.6

 – .העתק של נהלי הבטיחות (או יהיה מיועד להבנות)שמתגורר במקום בו המתקן ייבנה 

עם זאת, אנו  .י צוות מקצועי של החברה", אלא עאינו מותקן באופן עצמי סורג-אל

 מצרפים הוראות ניקוי וטיפול בסורג במסגרת מסמך האחריות

אינו מותקן באופן  סורג-אל –תקנה ומידע בטיחותי יהיה ברור וגלוי. ההוראות המסמך  1.7

עם זאת, אנו מצרפים הוראות ניקוי וטיפול  .י צוות מקצועי של החברה", אלא עעצמי

 בסורג במסגרת מסמך האחריות

בה פתח חלון מקסימאלי שעבורו התקנה ומידע בטיחותי ייפרט רוחב וגוההוראות מסמך  1.8

י צוות ", אלא עאינו מותקן באופן עצמי סורג-אל –מניעת נפילה מהחלון מיועד. למתקן ה

עם זאת, אנו מצרפים הוראות ניקוי וטיפול בסורג במסגרת מסמך  .מקצועי של החברה

 האחריות

 

ולכן  י צוות מקצועי של החברה", אלא עאינו מותקן באופן עצמי סורג-אל – - הוראות התקנה .5

 סעיפים אילו לא רלוונטיים

מניעת נפילה מהחלון יותקן באופן שלא מאפשר למתקן הייפרטו ש תקנהההוראות ה 5.1

הוראות התקנה יצהירו in (102 mm .) 1.0בקוטר  מוצק חומרמעבר בשום צורה של 

למנוע שאי יכולת לפעול על פי הוראות אלה עלול לגרום לחוסר יעילות של המתקן 

 נפילות. 

ימים. הוראות ההתקנה יכללו חלונות מסוהתקנה ייפרטו נוהל התקנה עבור הוראות ה 5.1

המלצות לגבי חומרים וטכניקות התקנה העונים לתקנון דרישות המבחן המפורטים 

 . 5.1.1ו  5.1.1תקנה יכללו את ההצהרות המפורטות בסעיפי ה. הוראות ה8בסעיף 

לגבי ההתקנה, תראה מילה יחידה "אזהרה"  11כאשר ההוראות נותנות אזהרה 5.1.1

(WARNINGבאותיות גדולות ) ולאחריה סמל אזהרה בצורת סימן קריאה בתוך ,

( וסמל הבטיחות יהיו WARNINGהמילה "אזהרה" )משולש המוטה כלפי מעלה. 

 ( בגובה. 8 mm) in  5/16יות שגודלן לפחות ותממורכזים בקו אחד ובא

  (!WARNING)אזהרה! 

 )בלוקים( מקורות מילוטהסכנה: "בהוראות ההתקנה נדרשת אזהרה לגבי  5.1.1

 תכיל את המידע הבא:שריפה וחרום" שבמקרה 

  (!WARNING)אזהרה!                        

 בריחה מקורות )בלוקים( במקרה של שריפה וחירום

 :אין להתקין מתקן למניעת נפילה מחלון על 

 מבני חרום וחלונות הצלה.-

 מבני מילוט משריפה.-

 מגובה הקרקע.ומטה  ft 75גובה חלונות ב-

 מאושר על ידי תקנון בניה ו/או תקנון שריפה.( )אלא אם

  לגרום תוצאה של התקנת מתקן מניעת נפילה מחלון זה על חלונות והתקני מילוט עלולה

 במהלך שריפה או מצב חירום. למוות ממלכוד 

  מתקן למניעת נפילה מחלון. צור קשר הלפני התקנת בדוק את תקנון הבניה והשריפה

 עם גופי תקנון בניה מקומיים או גופים הממונים על תקנון שריפה לקבלת מידע מדויק. 

                                                           
11

 WARNING format to be written per ANSI Z535.4-1998 requirements unless otherwise approved by 
applicable building or fire codes or both.   
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המידע את אזהרה לגבי: "סכנת נפילה" ויכילו  יכללו הודעת הוראות ההתקנה 5.1.1

 : הבא

  (!WARNING)אזהרה!              

 סכנת נפילה 

  מניעת נפילה מהחלון אינו מותקן למתקן הילדים קטנים עלולים ליפול מהחלון אם

 כהלכה.

וכל לעבור דרך אף פתח בחלון ילא  in 1 מוצק בקוטר חומרהתקינו את המתקן כך ש-

 לאחר התקנה.

 :ילדים קטנים עלולים ליפול מהחלון אם ההתקנה אינה מתבצעת לפי ההוראות 

 המומלצים.השתמשו בטכניקה והחומרים -

 ודאו שהמתקן למניעת נפילה מחובר למסגרת החלון באופן בטוח.-

 ודאו שמסגרת החלון הינה במצב תקין.-

 

 מידע בטיחותי .6

על המידע הבטיחותי להיות נפרד מהוראות ההפעלה. מידע בטיחותי ימצא תחת  6.1

תשומת ליבו של המתקין להשאיר העתק להכותרת "מידע בטיחותי חשוב" ויכלול הערה 

 עבור המתגורר במקום בו יבנה מתקן הבטיחות.

מידע בטיחותי יכלול לפחות את המידע, מילות האזהרה, והסימנים הגרפיים הכלולים  6.1

 (.X2)דוגמא למידע בטיחותי כלולה בנספח  6.5ו  6.1בסעיפים 

מידע בטיחותי יפרט שמתקנים למניעת נפילה מהחלון יותקנו באופן שלא מאפשר חלל  6.1

 in  (102 mm.) 1בקוטר  מוצק חומרוכל לעבור ידרכו החלון שבפתח 

ימצא תחת כותרת בעלת מילה  6.5ו  6.1המידע הבטיחותי הכלול בסעיפי  6.1.1

אחת "אזהרה" באותיות גדולות שאחריה סמל אזהרה של סימן קריאה בתוך 

משולש המופנה כלפי מעלה. המילה "אזהרה" וסמל האזהרה יהיו במרכז 

 ( לפחות.7.9 mm) in 5/16העמוד באותיות שגובהן 

  (!WARNING)אזהרה!              

מילוט מקורות )בלוקים( במקרה שריפה "המידע הבטיחותי יכלול את הצהרת הסכנה;  6.1

 וחרום" ואת המידע הבא:

  (!WARNING)אזהרה!                               

 "מילוט מקורות )בלוקים( במקרה שריפה וחרום"                      

 :אין להתקין מתקן למניעת נפילה מחלון על 

 מבני חרום וחלונות הצלה.-

 מבני מילוט משריפה.-

 ומטה מגובה הקרקע. ft 75חלונות בגובה -

 הסכנה; "סכנת נפילה" ואת המידע הבא: ותי יכלול את הצהרתהמידע הבטיח 6.5

  עלולות להיות תאונות עצמו מניעת נפילה מהחלון קטן מידי עבור החלון לאם מתקן

 נפילה.

 ומת לב. אי יכולת לעשות זאת עקוב אחרי הוראות היצרן לגבי התקנה והרכבה בתש

 לגרום לנפילות.עלולה 

  נגד תאונות נפילה על ידי ילדים בגילאי כמתקן מניעת נפילות זה מעוצב עבור הגנה

 חמש ומטה.

  יעת נפילה מהחלון אינו תחליף להשגחה זהירה הנדרשת בטיפול ילדים מנלמתקן

 קטנים.

 

 המוצר שלנו מתויג עם שם היצרן  – הוראות תיוג .7
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המתקן למניעת נפילה מהחלון יכלול זיהוי של היצרן, הספק או המוכר בכך שינקוב את  7.1

 שמו, ואת העיר והמדינה שלו.

ואת  הנאותותהתקנה ההוראות  תכלול אתהאריזה של המתקן למניעת נפילה מהחלון  7.1

 רוחב וגובה החלון המקסימאליים שעבורם נועד המתקן. 

מניעת נפילה ייוצגו ככאלה על האריזה שלהם לא יותר משנה לאחר התאריך ל המתקנים 7.1

   של תקנון זה.

 

 !ינבדק בהצלחה במכון התקנים הישראל – מבחן יעילות .8

 הכנת הדגימה למבחן: 8.1

יפרש לאורך והגובה המפורטים על ידי היצרן תהמתקן למניעת נפילה מהחלון דגימת  8.1.1

רכבה הורכב במסגרת לצרכי מבחן או בעזרת חומרי החזקה תוך שימוש בהוראות התו

המייצגות את אותם הטכניקות והחומרים המומלצים בהוראות היצרן. במהלך המבחן המתקן 

ת נפילה מהחלון יהיה מורכב כך שהשטחים הפנימיים שלו )החשופים( יצטרכו לעמוד למניע

 .8.1.1ו  8.1בלחץ כפי שמפורט בסעיפים 

עזרי המבחן ימוקמו כך שיצרו מגע אך ורק עם המסגרת שעליה מתבצע המבחן ולא  8.1.1

 יתמכו בשום צורה במתקן למניעת נפילה מהחלון עצמו.

 8.1היעילות )עבור כל מבחני  למתקן למניעת נפילה מהחלון  מהדגיהשתמשו באותה  8.1.1

 (. עשו את הבדיקה לפי סדר המספור של מבחני היעילות.8.1ו 

 12:מבחן למטען סטאטי )תלוי( 8.1

 .lb60השתמשו במכשיר הקצאת מטען במשקל   8.1.1

ומוט  מניעת נפילה מהחלון )מוט אנכילמתקן המבחן זה יבוצע עבור כל חלק של  8.1.1

 מאוזן, חגורות וכו'(.

, תלו את המכשיר 8.1.1המתקן למניעת נפילה מהחלון מורכב כמפורט בסעיף כאשר  8.1.1

להקצאת משקל מכל חלק של המתקן למניעת נפילה מהחלון )לדוגמא, תלו את המשקל 

מלחץ  חגורות( בצורה שמדמה את השפעת המשקל המצופההמהמוט האנכי או מפתח 

 הנתלה מכל חלק נפרד של המתקן למניעת נפילה מהחלון. משקלו של ילד 

 על החלק בכל נקודה. 60lbצרו לחץ אנכי של  8.1.1

על הנבחנת צריכה להיבדק  הקצאת המשקל מוסר מהמתקן, הדגימה כאשר מכשיר 8.1.5

 in  (102 4בקוטר  מוצק חומרלקבוע שהמתקן למניעת נפילה מהחלון ימנע מעבר של מנת 

mm .) 

 13בחן מטוטלת:מ 8.1

ft lb (136 J ) 100מבחן זה מבוסס על חשיפה של המתקן לנפילה מהחלון ל  -רציונאל 8.1.1

 lb  (22.7 kg( )95% 50היא המיוצרת על ידי משקלו של ילד השוקל  . כמות זושל אנרגיה

דרך החלון ועל המתקן למניעת נפילה מהחלון מגובה של כאשר הוא נופל  מילדים בני חמש(

2 ft  11.4ישירות לתוך המתקן למניעת נפילה מהחלון במהירות של  או רץ ft/s (3.48 m/s )

הגיל הצעיר הם מ 6ילדים בני  כאשר הם רצים; 6מילדים בני  50%)המהירות של בערך 

 (.14ביותר עבורו קיימים נתונים אלה

                                                           
12

 Test procedure based upon data found in ATSM F 1487-95 "Standard Consumer Safety Performance 
Specification for Playground Equipment for Public Use"—12. Structural Integrity, 12.4.1.1 and 
12.4.1.2.  
13

Test procedure based upon data found in CPSC 16 CFR Ch. 11 (1-1-87 Edition) {art 1201—"Safety 
Standard for Architectural Glazing Materials" and ANSI Z97.1-1984 "American National Standard for 
Safety Glazing Materials Used in Buildings—Safety Performance Specifications and Methods of 
Test"—(Tempered Glass Impact Test)  
14

Maximum Running Speed 167 in Child Measurements and Capabilities—Data for Design Safety, 
Department of Trade and Industry, UK, June 1995, Beverly Norris and John R. Wilson, Eds. Institute for 
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8.1.1.1 100 ft-lb (136 J הוא קריטריון קפדני במידת ההיגיון. אם, בזמן קפיצה על מיטה )

נגד המתקן למניעת נפילה מהחלון, אין זה סביר שכל האנרגיה מנפילה כלדוגמא, הילד נופל 

מהסוג הזה תהיה מכוונת ישירות לתוך המתקן למניעת נפילה מהחלון כמו שהיה קורה 

ד עומהחלון אינו מי, המתקן למניעת נפילה בנסיבות המדומות על ידי מבחן היעילות. בנוסף

 דרך המתקן למניעת נפילה מהחלון.  על ידי ריצה ישירהלהגן נגד נפילות מכוונות מצד הילד 

המבחן קובע את יכולת ההתנגדות של המתקן למניעת נפילה מהחלון  -מטרת המבחן 8.1.1

. מוזכרתהלחץ ה לאפשר לפתח להיווצר הנותן לילד לעבור דרכו אחרי שמושפע מכמות

. אם פתח 1.1המתקן למניעת נפילה לא יצור פתח מעבר לגודל המקסימאלי המוזכר בסעיף 

 של המתקן. נאות כזה נוצר לאחר מבחן היעילות, ייחשב הדבר כחוסר תפקוד

 תהליך המבחן: 8.1.1

 לפי הוראות ההרכבה של היצרן. הדגימה הנבחנתהמתקן למניעת נפילה יורכב על  8.1.1.1

-ANSI Z97.1מ 1ו  1( כפי שמוצג בדוגמאות lb( )45.3 kg 100כלי ליצירת משקל ) 8.1.1.1

(, יוכן ויורכב על כבל מבנה המבחן כך שבמצב פסיבי הוא אינו X1)אנא ראו נספח   1984

 ( מהמרכז האנכי והמאוזן של המתקן למניעת נפילה.50 mm)in 2 במרחק גדול מ

המבחן עד שהתחתית דגימת על מ הכלי ליצירת משקלאת הציב על המשתמש ל 8.1.1.1

 במצב פסיבי.  דגימה( מעל ל300 mm)  in 12שלו עולה למרחק אנכי של 

כלי ליצירת משקל על מנת משתמש לשחרר את הה על כאשר אין יותר תנועה, 8.1.1.1

  דגימה הנבחנת.להשפיע פעם אחת על ה

 לצורכי המבחן. דוגמאות פגיעה שלוש כדי לקבלחוזרים על תהליך זה פעמיים  8.1.1.5

מעבר  על דגימת המבחן למנועהפגיעות מבוצעות והמשקל מוסר, לאחר ששלוש  8.1.1.6

 .דרכה או סביבה בכל צורהin (102 mm ) 4מוצק בקוטר  חומרשל 

 

 מילות מפתח .9

 בטיחות; חלונות; מתקן למניעת נפילה מחלונות.  נהלינפילות;  9.1
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