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  2022 ,נובמבר 09

 הבהרה בנושא מתקני נינג'ה בשטח המוסד החינוכיהנדון: 

  רקע

בשנים ה , התפתחפופולריות מופיעים בתכניות טלוויזיהנינג'ה, דוגמת מתקנים ה מתקניפעילות ב

של מתקנים מסוג זה פונים מפעילים והגיעה גם לפתחם של מוסדות החינוך. ברחבי הארץ, האחרונות 

או באמצעות מפעיל  ,התקנת מתקנים אלו באופן קבוע בחצר בית הספרבהצעה למנהלי מוסדות חינוך ל

  פעמי, לאירוע של מספר שעות בתוך בית הספר.-שממקם מתקנים ניידים, באופן חד

 חינוכי.המוסד הבכל הנוגע לשימוש במתקני נינג'ה בשטח  להבהיר את מדיניות המשרדמטרת מסמך זה 

 הגדרות

כרוכים בהם סיכונים אשר ו ,מתקנים אתגריים הדורשים מיומנויות גופניות מיוחדות - מתקני נינג'ה .1

 .רבים. מתקנים אלה מחייבים בדרך כלל השגחה צמודה

מתקני אימון שנועדו לחיזוק הגוף והגברת הכושר הגופני העומדים  - 1497מתקני כושר גופני תקן  .2

  .תקן זה-ומותקנים על ידי חברה העומדת בתו 1497בתקן ישראלי 

 .תמונות להמחשה המסמך ראו בהמשך

  מדיניות המשרד

מאשר התקנת מתקני אינו ככלל, המשרד איסור התקנה והפעלה של מתקני נינג'ה בבית ספר:  .1

, ולא באמצעות הממקם מתקנים ניידים מפעיל, לא באמצעות נינג'ה בשטחם של מוסדות חינוך

קפיצות )כרוכה במיומנות גבוהה במתקני הנינג'ה הפעילות  התקנה קבועה בשטח המוסד החינוכי.

שיש בה סיכונים בטיחותיים, ושאינה מתאימה לציבור התלמידים, לכושרם  (וריחוף באוויר

 וליכולותיהם.

המשרד מאפשר להגיע לאתרים מסודרים בעלי פעילות תלמידים באתרי נינג'ה מחוץ לבית הספר:  .2

מתייחסת  )ראה קישור בהמשך(בנושא זה שעה ה רישוי עסק שיש בהם מתקני נינג'ה. הוראת

 וכוללת הוראות נוספות בדבר הגבלת גיל מחוץ לשטח המוסד החינוכילפעילות באתר נינג'ה 

לכל דבר  בעל רישוי עסק יהיההמתקן  כיפעילות מסוג זה מחייבת קבוצה. הוגודל  המשתתפים

  ספרית במתחמי נינג'ה-בית-פעילות חוץ -הוראת שעה . ועניין

רק בתנאי שהם גופני  מעודד הקמת מתקני כושרמשרד החינוך  :1497תקן  מתקני כושר גופני .3

תקן של מתקני כושר הממוקמים בשטח פתוח. המשרד מעודד רשויות ומנהלי  -1497בתקן עומדים 

מתקני כושר  ה שלאנו מדגישים כי כל הכנס במוסדות חינוך. מסוג זהבתי ספר להתקין מתקנים 

  .מתואמת עם המורה לחינוך גופניגופני לחצר בית הספר, צריכה להיות 
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 תמונות להמחשה

 מתקן כושר גופני

 

 

 נינג'המתקן 

 

 

 

  

 

 

 

  המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני  גיא דגן, רותם זהבי, מנהל אגף בטיחות ארצי  

mailto:rotemza@education.gov.il

