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 ד"ר אבי רייך, 
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-------------------------- 
 

 מפרט אחיד למרכזים קהילתיים, אולמות ספורט ובריכות שחיההנדון: 
 
 

 ף לחוקים, לתקנות ולדרישות כל מנהל מרכז יפעל בכל דרך להפעלת המתקן בכפו -. חוקים ותקנות0
 :יםיהמשרדים הרלוונט    
 והתעסוקה,  רישוי עסקים, משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל,  משרד התעשיה המסחר    
 , משרד החינוך, משרד הספורט והמדעהעורף י אש, המשרד לאיכות הסביבה, פיקודכיבו    
 פציעה/ טביעה והחתמת העובדים על הנוהל להכרתו והבנתו.כולל הכנת נהלים: חירום )חמ"ס( ונוהל     
 
 . בכל פניה /דרישה של גורם ממשלתי מוסמך, יש לענות מיידית בכתב עם העתקים:2

 למנהלת המחלקה לבינוי ותחזוקה  בחברה למוסדות חינוך.    
 למנהל המחלקה הישיר באגף קנו"ס.    
 
 כהנחייה מקומית ובתוספת לדרישות המשרדים  . ברצוננו להדגיש שרשימת אישורים זו באה0

 ים, חוקים ותקנות ובכפוף לתנאי רישיון עסק.יהרלוונט    
 בכל מקום בו נמצאת סתירה כלשהיא הרי שהוראות החוק והתקנות הן תמיד המחייבות אותנו.    
 בחוק ובתקנות(. )יש להקפיד וליישם אחר דרישות המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ובכפוף לשינויים    
 
  ,. בכל מקרה של חוסר וודאות, שאלות, התלבטויות, רצון בפרשנות נוספת וכו' ניתן לפנות בכל עת4

 ולחתום מטה. הישיר באגף קנו"ס למנהל המחלקה, למנהלת המח' לבינוי ותחזוקה בחב' למוסדות חינוך     
 
 . רצ"ב טבלת חוקים ותקנות:5
 

 מות ספורטמרכזים קהילתיים + אול. 0.5
 

 -חידוש אחת ל תוקף  הנושא  
 עפ"י צו רישוי עסקים  רישיון עסק 0
 שנתי  ביקורת לציוד כיבוי אש+ אישור מכון התקנים 2
 שנתי  מכבי אש -כיבוי אש 0
 שנתי  אישור משטרה 4
 שנתי  אישור חב' השמירה, בודקים בטחוניים 5
 שנתי  מע' כריזה+ גיבוי סוללות 6
 שנתי  בודק חשמל -מהנדס 7
 שנים  מכון התקנים 0  מתקני משחקים לילדים, שעשועים בחצר -תמ"ת 8
תקינות אולמות  –אישור מהנדס מבנים קונסטרוקטור 9

. 5505ספורט + מגרשי ספורט בחצרות. תקן 
סולמות,סלים,עמודים,ריצפה,מחיצות וילון,חיזוק 

 מתקנים לקרקע ועוד.

 שנתי 

ורת חרום+ תאורת לילה באולמות אישור חשמלאי לתא 01
 .לוקס 411-ספורט 

 שנתי 

 שנתי  בדיקת ציוד ע"ר תקנית 00
 צמיתות  חדר כושר 02
 שנתי  קייטנות 00
 שנתי  לאירועים תחת כיפת השמיים ןרישיו 04
 שוטף  לאירועים חד פעמיים ןרישיו 05
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 שנים 0  רישיון למזנון/ בית אוכל 06
 

 עצמיות נהלים ובקורות. 2.5
 

 -חידוש אחת ל תדירות הנושא 
 יומיומית יומיומית  יםפתוחומעברים יציאות חירום  0
 מעבדה מאושרת –שנתי  יומיומית ביקורת מתקני משחקים לילדים 2
 בהתאם לצורך יומיומית ביקורת ציוד ע"ר 0
תרגול עובדים  נוהל חרום  4

מינימום פעמיים 
 בשנה

י חודשים ובזמן שינוי בעל 6
 תפקידים

תרגול הפעלה והסבר: מערכת מצוקה, לוח  5
 חשמל ראשי, ברז מים ראשי וציוד כיבוי אש

תרגול עובדים 
מינימום פעמיים 

 בשנה

חודשים ובזמן שינוי בעלי  6
 וקבלת עובד חדש תפקידים

 שוטף שוטף ניהול דוחות: יומן אירוע, בטחון,ע"ר 6
המצאות תעודות מקצועיות במשרד המרכז  7

 הקהילתי
 שוטף שוטף

נוהל לפתיחת וסגירת המתקן כולל מינוי לאחראי  8
 משמרת

חודשים ובזמן שינוי בעלי  6 
 תפקידים

דרישות החוק ותקנות, הוראות  –שילוט  9
 מקומיות

 שוטף שוטף

איחסון בחדר / ארון  –חומרי ניקיון ואחזקה  01
 נעול

 שוטף יומיומית

 
 שחייה יכותבר -אישורים לרישוי עסקים .0.5

 
 -חידוש אחת ל תוקף  הנושא 
 מנהל חדש  מחזיק בריכה 0
 שנים 0-אחת ל   רישיון עסק 2
כחלק מרישיון  צו הסדרת מקומות רחצה חדש 0

 העסק
 ביקורת עצמית בצורה שוטפת

 שנים, בתיאום איכות לסביבה 0  איכות הסביבה -היתר רעלים 4
 שנתי  מכבי אש -כיבוי אש 5
 שנתי  ביקורת לציוד כיבוי אש+ אישור מכון התקנים 6
 שנתי   -אישור תקינות חשמל ומערכות בחדר מכונות 7
 שנתי  ביקורת משטרה 8
 בהתאם לרישום ברישיון עסק  מתנפחים במים 9

 שנתי  מע' כריזה+ גיבוי סוללות 01
 שנתי  תקינות מע' חשמל חדר מכונות-אישור חשמלאי 00
מלאי לתאורת חרום+ תאורת לילה אישור חש 02

 לוקס 011בבריכה 
 שנתי 

 שנתי  בודק חשמל -מהנדס 00
 שנתי  סולר-אישור תקינות מערכת גז 04
 שנתי  אישור מהנדס בטיחות למתקן 05
 שנים 0  מתקני משחקים לילדים, שעשועים בחצר -תמ"ת 06
 שנתי  אישור מז"ח 07
 דשיםחו 04  אישור מעלון ירידה למים 08
 שנתי  בדיקת ציוד ע"ר תקנית 09
 שנים 0  סאונות 21
 שנתי  ג'קוזי 20
 שנים 0  חדר מסאג' 22
 צמיתות  כושר מכון 20
 שנתי  קייטנות 24
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 שנתי  לאירועים תחת כיפת השמיים ןרישיו 25
 שנים 0  רישיון למזנון/ בית אוכל 26

 בריכות שחייה - נהלים ובקורות עצמיות .4.5
 

 -חידוש אחת ל תוקף  הנושא 
 יומיומית יומיומית  יםפתוחומעברים יציאות חירום  0
 פעמיים בשנה שוטף טופס בדיקה עצמי 2
 שבועי שוטף ביקורת אביזרי בטיחות בחדר מכונות 0
 יומיומי שוטף  ביקורת ציוד ע"ר 4
חודשים ובזמן שינוי  6  )חמ"ס( נוהל חומרים מסוכנים 5

 בעלי תפקידים
חודשים ובזמן שינוי  6  נוהל פציעה/טביעה 6

 בעלי תפקידים
 שוטף  החתמת בעלי תפקידים  7
 שוטף שוטף ניהול דוחות: יומן אירוע,חדר מכונות,בטחון,ע"ר 8
הקאנטרי / המצאות תעודות מקצועיות במשרד  9

 בריכה
 שוטף שוטף

נוהל לפתיחת וסגירת המתקן כולל מינוי לאחראי  01
 משמרת

חודשים ובזמן שינוי  6 
 בעלי תפקידים

 שוטף יומיומית תקינות -מעלון ירידה למים  00
 שוטף שוטף דרישות החוק ותקנות, הוראות מקומיות –שילוט  02
 שוטף יומיומית איחסון בחדר / ארון נעול –חומרי ניקיון ואחזקה  00
 
 

 בריכות שחייה – רענונים. 5.5
  

 -חידוש אחת ל תוקף  הנושא 
 שנתיים שוטף רענון הצלה -מצילים  0
 שנים  4 -אחת ל שוטף איות+ ראיהובדיקות רפ -מצילים  2
 שנתיים שוטף רענון  עזרה ראשונה -מצילים  0
 שנתיים שוטף מגישי עזרה ראשונה 4
 שנתיים שוטף ריענון מגישי עזרה ראשונה –מדריכי מכון כושר  5
 
 
 .2116יפו, אגף רישוי עסקים, מרץ -ריית ת"א. מצ"ב מדריך לרישוי עסקים, עי6

 
 ברצוננו להדגיש שרשימת אישורים זו באה כהנחייה מקומית ובתוספת לדרישות המשרדים הרלוונטיים, חוקים . 7

 ותקנות ובכפוף לתנאי רישיון עסק.    
 נו.בכל מקום בו נמצאת סתירה כלשהיא הרי שהוראות החוק והתקנות הן תמיד המחייבות אות    

 
 

 ב ב ר כ ה 
 

  עודד חוברה       
 אגף קהילה, נוער וספורטמנהל       

 
 העתקים:

 איתן בן עמי, ס. מנהל אגף קנו"ס מר
 רא,מנהל המחלקה למרכזים קהילתייםמר משה עז

 טמר מוטי אמברם, מנהל המחלקה לספור
 גביש, מנהל המחלקה לנוער וצעיריםמר עידן 

 מרכזי נופש ושחייהמר ארז גולני, מנהל המחלקה ל
 מר ניצן צדוק, יו"ר דירקטוריון החב' למוסדות חינוך
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 מלך, סמנכ"ל החברה למוסדות חינוךרו"ח גיל אלי
 בינוי ותחזוקה, חב' מוסדות חינוךגב' גליה רוזנבליט, מנהלת מח' 

 אגף קנו"ס -מנהלי מוסדות


