מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית

דף מידע
רשימת עזר – לבדיקת בטיחות בפארק מים
מס"ד

הערות

תיאור נושא הבדיקה

שם הפארק  _______________:יישוב ______________:תאריך הבדיקה___________:
פרטי הקייטנה -סמל _____________:שם_________________:
יישוב______________:
 .1האם קיים אחראי ומנהל פעילות לקבוצה?



האם למקום ישנו רישוי עסק בתוקף כנדרש
 .2המפרט את אופי הפעילות?



האם קיימים אישורי מהנדס למתקנים
 .3המעידים על כך שהמתקנים נבדקו אחת
לשנה?



האם למנהל הפעילות והקבוצה יש תיק
פעילות הכולל:
 .4רשימות תלמידים ,מלווים ,הוראות חוזר
המנכ"ל לפארק מים? עותק רישוי עסק
ואישורים מחייבים ,דגשים לבטיחות?



האם קיימים אישורי הורים ופירוט שהם
 .5יודעים/לא ידעים לשחות?



האם ידועים למנהל בעיות רפואיות מיוחדות
 .6ש לתלמידים?



האם נעשתה פגישת תיאום עם מנהל אתר
 .7פארק מים? האם היא כללה הנחיות
מפורטות ,כולל סיור מקדים בשטח?



האם קיימים בפארק המים מספר מצילים
 .8ומשגיחים כפי שרשומים ברישוי העסק?



האם מנהל הפעילות מכיר את מגבלות הגיל
לכל מתקן ומתקן והעביר זאת למורים
המלווים ,מדריכים ולתלמידים?
.9
(מגלשות מהירות ,מגלשות איטיות ,מגלשות
אבובים ,בריכת גלים ,בריכה לפעוטות,
בריכת מים עמוקים ,מתקנים אחרים)



שם_________________:
נייד_________________:
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מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר לביטחון ,שעת חירום ובטיחות סביבתית

מס"ד

הערות

תיאור נושא הבדיקה

האם המלווים\מורים\מדריכים\תלמידים
 .11קיבלו תדריך בטיחות מקדים לנוהל רחצה
בהתאם לדרישות המשרד?



האם בקבוצה קיימים מפתח  2מלווים על 15
 .11תלמידים?



האם בכל מתקן גלישה ישנם לפחות שני
 .12משגיחים ,האחד למעלה – משלח ,והשני
למטה – מקבל את הגולשים?



האם התלמידים חולקו לזוגות לכל מהלך
 .13הפעילות להשגחה האחד על השני?



האם המורים והמלווים צמודים לקבוצות
 .14שהם אחראים ,צופים ומשגיחים על
פעילותם?



האם קיים ציוד עזרה ראשונה
 .15בפארק ומנהל הפעילות יודע את
מקומו?



האם הוגדר מקום מרכזי לשליטה ופיקוח
להתכנסות במצב חירום ,מוצל ועם קשר
 .16טלפוני מים ומדריך אחראי? האם המורים
המלווים והתלמידים מכירים נקודה זו?



האם מתבצעים על ידי המורים מלווים
 .17מדריכים ספירה והתפקדות בתחילת
הפעילות וסיומה?



האם מוציאים מהמים ומהפעילות תלמידים
 .18שמשתוללים?



 .19אחר...



 .21אחר...



 .21אחר...



 .22אחר...



שם הבודק ______________________:נייד________________________:
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