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 ____________________________________________________:תנועהה שם
 

 ____________________________________________________________: קיטנה/מקום המחנה
 

 _________________________(עד יום) _________________________ (מיום) קיטנה /תקופת המחנה
 

  _____________________________: שם רכז המחנה
 

 _________________________________________________________________פלאפון
 

 ___________________________________________________________: כתובת התנועה
 

 __________________________________________________________________: טלפון
 

 _____________________________________________________________________:נייד
 

 ____________________________________________________________________:פקס
 

 ____מס מחזורים ____________________צוות אנשי ' מס_________________ :החניכים במחנה' מס
 

 ____________________________________________________________________סגל
 

 ___________________________________נייד___________________: שם רכז תברואה

 
o שם רכז התברואה במחנה, חניכים וגילאים' מס, ז לקיום המחנה כולל כל מחזור ומחזור"לו. 
o תאריכי קיום מחנות הנוער ומיקומם, פקס, פלאפון, מספרי טלפון. 
o שירותים, מקלחות, ברזיות מי שתייה, תתי מטבח, תכנית הנדסית מעודכנת עם סימון המטבח, 

 . 'מתקני אשפה וכו, מחסן, תתי מחנות/מגורים
o חוזים עם קבלנים וספקי מזון. 
o כולל תדירות ניקוי וחיטוי, סוג ומספר מתקני שירותים סניטריים. 
o כולל אישור על שטיפה וחיטוי של קווי המים בשטח המחנה ודיגום מים , תכנית אספקת מי שתייה

 .כנדרש
o פ מאושר"רות פינוי וסילוק לאסתדי, אישור על התקשרות עם קבלן אשפה. 
o אשור מדביר על ביצוע פעולות הדברה במהלך קיום המחנה. תכנית הדברה במחנה עם פירוט התכשירים. 
o שטח המחנה נקי מתהלוכן האורן, ל על בדיקת יער.ק.אישור ק. 
o תכנית סילוק מי דלוחין משטח המחנה.  

 
 



2 
 

 
 
 

 ' פרק א
 איכלוסבדיקה ראשונה לפני 

' מס
סידור

 י 

תקי תשתיות 
 ן 
5 
 

תקין 
חלקית 

2.5  

לא 
 תקין 

1 

לא 
רלבנטי 

0 

הערו
 ת 

 
1 

     :תשתיות להקמת מתקנים תברואיים
ניקוז , מערכות מי שתייה, שירותים, מקלחות

, המבנים, כל המתקנים. פנוי אשפה, ביוב,
חייבים להיות , והמקלחות השרותים, הברזיות

 84, במקום שתוכנן ואושר, ממוקמים באתר
 .שעות לפחות לפני אכלוסו

פתיחת המחנה ואיכלוסו תתאפשר אך ורק 
 לאחר קבלת כל האישורים ורשיון עסק כנדרש

     

      סידורי הצללה בשטח המחנה 2
למניעת המצאות כולל   אישור ביצוע הדברה 3

 תהלוכן האורן
     

 .והמטאורולוגיה  הטופוגרפיה  תנאי ניצול  8
 

     

       
פרק ב 

' 
 ' מס

      מטבח 

מטבח העומד בדרישות  - מטבח מרכזי 5
 התקנות לבתי אוכל

     

  300מיועד לקבוצות עד  - מטבח תת מחנה 6
 נפש ימוקם באוהל המיועד למטרה זו בלבד

     

לקבלה וקליטת מזון המסופק  - מטבחון 7
 (מאושר קייטרינג) ממפעל הסעדה 

     

, מרפאה , מגורים , משרדים ומתקני מנהלה 
מתקני , קבועות סניטריות , מתקני מזון 

 .אשפה 

     

שולחנות עבודה מצופים בחומר שאינו סופג  
 לחות והניתן לרחצה או לשימוש חד פעמי

     

כלים והמצרכים יאוחסנו על אצטבאות בגובה  
 מהרצפה לפחות' סמ 30

     

הלחם יאוחסן בארון מרושת המונע חדירת  
שיהיה סגור בכל עת בארגז , חרקים ומכרסמים

. המונחים על אצטבה, או קופסת קרטון נקיים
הלחם יהיה ארוז באריזה המקורית של 

 המאפייה

     

      במטבח יהיה ברז מים זורמים 
כיור  ,מקום מוסדר לשטיפת כלים שיכלול ברז 

הכיור , החניכים' מותאם למס, וניקוז מתאים
מיד , ואזור השטיפה ינוקו משאריות מזון

 לאחר שטיפת הכלים

     

במטבח יהיו ווים לתלית הכלים  הרחוצים  
 לפחות מהרצפה' סמ 50בגובה של 

     

      . מזון ממקורות בטוחים ומאושריםמקור ה 4

      ניהול המטבח  9
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 .מזוןבחיידקים וריבוי מניעת כניסה  
   .הרחקת חיידקים מכלים וממזון

     

לא יכנס אדם למטבח אלא לצרכי עבודה  
 .בלבד

     

או , לא יוחזקו ולא יוגשו לאכילה שאריות מזון 
 מאכלים מארוחה קודמת

     

המאכלים יוכנו סמוך ככל האפשר לשעת  
 הצריכה

     

מנע ככל הניתן מנגיעת ידיים מיותרת ייש לה 
 במצרכי המזון

     

, אחסנת המזון תהיה בכלים נקיים וסגורים 
 לפחות מהרצפה' סמ 30בגובה של 

     

מאכלים הנאכלים חמים יוחזקו במתקן מיוחד  
לפחות  c  65 ובחימום פעיל בטמפרטורה של

יוחזקו , מאכלים הנאכלים קרים. עד להגשתם
 c5בטמפרטורה של עד  , בקירור פעיל

     

העברת  המזון במחנה תיעשה במיכלים נקיים  
 המיכלים ינוקו לאחר השימוש,  וסגורים

     

, פירות וירקות יש לרחוץ  באופן יסודי 
 בתמיסת דטרגנט ולשטוף היטב  במים זורמים

     

המזון ירחצו ידיהם במים וסבון באופן עובדי  
לאחר הפסקה  , יסודי לפני תחילת העבודה

בין טיפול בסוגי מזון שונים ולאחר , בעבודה
ביקור בשירותים או עבודה שאינה קשורה 

 במזון

     

לא יעבוד  ,ובריאות עובדי המטבח הגינה 
 במטבח המחנה אדם שנתקיים בו אחד מאלה

     

או נושא , מדבקת כלשהיהוא חולה במחלה  
 טפילי מחלה מדבקת

     

פצעים פתוחים , חטטים, על גופו יש חבורות 
 אף אם הם מכוסים בתחבושת, או מוגלתיים

     

      הוא עונד תכשיטים על ידיו 

      קיון גופו ובגדיו אינם כנדרשינ 

אדם המסרב להציג אישור רפואי על פי דרישת  
 המפקח

     

יישמרו בקרור ממנות  דוגמאות מזוןשמירת  10
 .שעות 84העיקריות מכל ארוחה במשך 

     

      קבועות סניטריות 'פרק ג
      תאי השירותים והתאמה לתקנות. מס 11
תאי השירותים יהיה לפחות תא אחד לכל ' מס 

,  שירותים כימיים יוצבו במקום מוצל . נפש 50
 .פעמים ביום  ינוקו ותכנם ישאב לפחות 

     

. סמוך לשירותים יותקנו ברזים לשטיפת ידיים  
 לידם  יימצא  תמיד סבון

     

מרכז המחנה ימנה תורן  אחראי לניקיון  
 השירותים
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      והתאמה לתקנות. מס – מקלחות 12
      .לפחות מקלחת אחת -נפש  50לכל  
למערכת ביוב מוסדרת ניקוז המקלחות יהיה  

מכוסה , לבור סופגבאישור מיוחד ינוקז 
או פתרון , באבנים או חצץ לספיגת הדלוחין

 אחר להנחת דעתו של המנהל

     

רצפת  המקלחת תהיה בנויה מבטון או  
ותישטף ,עם שיפוע לכיוון הניקוז , מאריחים 

 מדי בוקר במברשת ובמים עם חומר מחטא
 

     

פרק 
 'ד

      שתייה אספקת מי

 איכות המים כמות ו 13
המים יהיו בהתאם  לאיכות הנדרשת בתקנות  

איכותם התברואית )בריאות העם המעודכנות 
 ( של מי שתייה

תובטח הספקה סדירה של מים לכל צרכי 
קיון ינ, מטבחים , רחצה , שתיה ) המחנה 

דיגום המים במחנות הנוער יבוצע ( . … וכו
פי הנחיות -בפקוח  ועל .י  דוגם מים מוסמך"ע

יש לבצע לפחות שלוש . משרד הבריאות
 :בדיקות לאיכות המים

 .שבוע לפני הקמת המחנה  1
בנוכחות נציג  -יומיים לפני התחלת המחנה  .2

 .משרד הבריאות 
 .במהלך פעילות המחנה  .3

     

 צנרת מים  14
לאחר שמקור המים נבדק ונמצא עונה על 

לחברו למערכת המים ניתן , הנדרש בתקנות 
יש להקפיד שהחיבורים בין קווי . של המחנה

או /למניעת נזילות ו, המים יהיו אטומים
חדירת זיהום אל מי השתייה במקרה של 

רצוי שהצנרת תהיה . היווצרות לחץ שלילי
טמונה באדמה כדי למנוע  התחממות המים 

 .ופגיעה בצנרת
יש למנוע חיבורי כלאיים בין צנרת מי שתייה 

, ביוב ) לבין צנרת  שאינה מיועדת  לשתיה 
 (.'ניקוז וכו

     

 מיכלי מים  15
במידה ויש מיכל רזרבי עליו להיות חלק בלתי 

כך שיתאפשר רענון מתמיד , נפרד מהמערכת
וימנע מצב של מים עומדים , של המים
במקומות בהם המיכל הרזרבי אינו . במערכת

יוחלפו יש לדאוג שהמים , מחובר למערכת 
 .בכל מחזור חניכים חדש 

המיכלים יהיו עשויים מחומר  שלם אטום 
 . י משרד הבריאות "ועמיד ומאושר ע

יש להציב את המיכלים באזור מוגן בפני 
 סגורים ונעולים, מגודרים, פגיעות וחבלה

     

 ניקוי וחיטוי המערכת 16
לאחר הרכבת הציוד ולפני אספקת המים 

 .וחיטוי המערכת לשתייה יש לבצע ניקוי
פ הנחיות משרד "הניקוי והחיטוי יבוצעו ע

 . הבריאות ובנוכחות  נציגו
י הזרמת מים עד שהזיהום "הניקוי יעשה ע

לאחר מכן מחטאים את . הנראה לעין נעלם
י החדרת תמיסת כלור בריכוז "המערכת ע
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השארת ריכוז זה במשך שעה לפחות , גבוה
 במערכת ולאחר מכן פתיחת הברזים עד

כלור   P.P.M 0.3שתימצא במים שארית של 
 .נותר

בשלב זה יש לבצע את מערך הדגימות 
 שיאשרו את מוכנות המערכת להספקת המים

 אביזרי מערכת המים 17
אביזרי מערכת המים המותקנים במחנה יהיו 

עשויים מחומרים אשר בבואם במגע עם המים 
לא ישחררו תרכובות העלולות לפגוע באיכות 

 .הכימית והאסתטית של המים
על אביזרי מערכת המים להיות עשויים 

 .י משרד הבריאות"מחומרים שאושרו ע

     

למחנה תיבדק מטעם  בדיקת מערכת המים 18
 רשות הבריאות בסמוך להקמת המחנה

     

פרק 
 'ה

      טיפול בפסולת   

הפסולת בתוך המחנה תוחזק במיכלים   19
פעמים ביום  3לפחות מתאימים ותפונה 

 .למתקן האשפה המרכזי

     

השטח שמסביב למיכלי האשפה ומתחתם  20
 .יהיה נקי בכל עת

     

י הרשות המקומית "סילוק הפסולת יבוצע  ע 21
 –או קבלן בתדירות של פעם ביום לפחות 

 .לאתר מאושר

     

      .שטח המחנה יהיה נקי  בכל עת  22
 טיפול רפואי  'פרק ו

 עזרה ראשונה  ופינוי,  ציוד רפואי,  מרפאה
     

הוא יופנה , נתגלו אצל ילד סימני מחלה 23
 .בליווי מדריך, לרופא

     

24  
, גילה הרופא אצל ילד סימני מחלה מדבקת

יודיע מנהל המחנה  על כך ללשכת הבריאות 
 .הקרובה 

 

     

, הורה הרופא על שליחת ילד חולה לביתו 25
 . יישלח עמו מלווה מבוגר

המלווה המבוגר ילווה את הילד החולה עד 
 מסירתו לידי הוריו או אפוטרופסו

     

 תחלואה 26
כל מקרה של תחלואה או חשד לתחלואה 
ידווח ללשכת הבריאות שבתחומה נמצא 

 המחנה

     

 התנהגות בימי שרב 27
אלא , טיולים מחוץ לשטח המחנהא יתקיימו ל

 .בתיאום עם גורמי הבריאות
הפעילות תתנהל  במקומות מוצלים בלבד  

 ובאופן  שימנע מאמץ פיזי מוגבר

     

 . איסור הכנסת בעלי חיים  28
 אין להתיר הכנסת בעלי חיים לשטח המחנה

     

 תברואה מוסמך במחנה נוער רכז   תפקוד   'פרק ז
 

     

להשתתף יחד עם האחראי על המחנה . א 29
בתכנון הקמת המחנה בהתאם לדרישות משרד 

 .הבריאות 
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 :הערות
 
 

 

 .ב פיקוח על מערך הטיפול במזון  30
 

     

 .ג מעקב אחר ביצוע בדיקות המים הנדרשות 31
 

     

דיקת כלור נותר במים פעם ביום בשעה בד  32
 .קבועה ממספר נקודות בדיקה

 

     

ה פיקוח על מערך הטיפול בפסולת לסוגיה  33
 וניקיון המחנה 

 

     

      ו פיקוח על ביצוע פעולות הדברה במחנה 34

 . ז ניהול יומן תברואה יומי  35
 

     

ת משרד הבריאות /קשר קבוע עם מפקח ח 36
 .ודיווח על מפגעים ואירועים חריגים 

 

     

       


