
 

 מוקד הפעילות  – אולם /טופס בטיחות למגרש

 (מסמך פנימי) 

 שם ממלא/ת הטופס:_____________                                                    תאריך : ____________ 

הטופס ימולא על ידי המאמן באופן אישי לאחר תדריך מכין, לאחר סיום המילוי ישלח לרכזת  
 התחום. 

 ____________ כתובת: _______________ ישוב: 

 שם מוקד הפעילות: ______________ גיל החניכים: ___________ 

 האם יש שירותים בקרבת מקום ?  ________________

 האם יש מחסן שמכיל את כל ציוד הקבוצה? _____  האם הוא נעול בנפרד? ______________ 

 _________ האם המגרש מוזמן/משוריין לפעילות שלך?__ 

האם יש בו תושבים/בני נוער שאינם חניכים בקבוצה?__________  במידה וכן, האם זה מהווה  
 בעיה?_____ 

 האם יש בעיות עם שכנים בקרבת המגרש? ______________ 

 האם מתקני הספורט (שער/סל וכו') תקניים ובטיחותיים? ________ 

מדריך אחראי מטעם מוקד    האם המגרש קרוב למקום הפעילות?_______  האם יש
 הפעילות?__________ 

האם במוקד הפעילות יש תיק מע"ר?___  האם התיק נמצא במרחק רלוונטי לטיפול?  
 ___________ 

 האם במגרש יש בזנ"טים בולטים / ענפים או עצים שמפריעים ? _______________________ 

סלעים, בורות, הפרשי גובה ? פרט:  האם יש מפגעים בטיחותיים במגרש כגון: גדר נמוכה/הרוסה,
 _____________ 

 האם התאורה במגרש תקינה ? __________ האם יש חוטי חשמל חשופים? __________ 

 האם הרצפה מתקלפת/מגורדת/בעלת סדקים מסוכנים? __________________ 

 האם יש ברזים דולפים במגרש שמהווים מפגע , כגון שלוליות ? __________________ 

 האם קיימים במגרש  חוטי תיל, קונצרטינות או ברזלים? ____________________

 האם במגרש קיימת סכנת החלקה מעבר לרגיל? ___________________ 

 האם יש גדר סגורה המפרידה בין המגרש לבין החוץ? ____________________ 

 _____________________ האם יש מעקה הפרדה בין הכביש למגרש ?  

האם יש בקרבת מקום אמצעי כיבוי אש ? מהם ?  
 ___________________________________ 

 הערות מיוחדות : 

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

 ____________________________ 

 מוקד הפעילות כשיר לפעילות בהסתייגויות אלו: 

 ________________________________________________ ____________________
 ____________________________________________________________________ 

 

 .קיומו של המפגע מחייב את הסרתו המיידיתקדימות א': מתייחסת להסרת מפגע (א') בטיחותי.   

 ה באדם במגע מקרי או לא מכוון. יעא') מפגע הינו פגם או ליקוי שלפי דעת עורך המבדק הוא מהווה סכנה ברורה ומיידית לפג

  ,שוף, מדרגה שבורה, מתקן ספורט לא מקובע ולא מבוסס, שקע חשמלי חבורות, בולט תמרצפת שלא במקומה, ברזל זווי   למשל: 
קה  , פסולת זרוובה מסוכניםהפרשי גמתג חשוף, ברזלים, שיפודי מתכת, , ארון חשמל חשוף, שקע  זכוכית מסוכנת, מעקה רופף

 ליקויים דומים אחרים.ופגמים ו

 ! ולטפל בבעיה  יש לחדול פעילות במיידי  – בכל המקרים הנ"ל 
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