
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.4.2017 בתוקף מתאריך:   הפרק:

 31.07.2017 ת' עדכון אחרון:   

מס' 
 עמודים 9 מתוך 1 עמוד מס'  20-1011 הנוהל:

 
 

 

 שירות בתי הסוהר 

 
 אגף האסיר

 בחצרות הטיולים פעילות גופניתמתקני 

 כללי .1

למטרת פעילות  משמשים הנמצאים בחצרות הטיולים של האגפים,פעילות גופנית מתקני  1.1

שמירת הבטיחות, הסדר ל תוך התייחסות לכלליםספורט עצמאית, בהתאם לכללי האגף 

 והביטחון.

 

 מטרה .2

 הטיולים.בחצרות  פעילות הגופניתתקינות מתקני לקבוע כללים לשמירת  2.1

הגורמים האחראים על שמירת תקינות המתקנים, סדר הפעולות הנדרש ולוח לקבוע את  2.2

 הזמנים.

 במתקן פעילות גופנית.לצורך אישור השימוש ליך הרפואי התלקבוע את ה 2.3

 

 הגדרות .3

לשמש את של שב"ס, הבטיחות ענף הבטחון וחטיבת מתקן שאופיין על ידי  –פעילות גופנית מתקן 

 עצמאית. אגף, לפעילות ספורטהר הטיולים של האסירים בחצ

 

 :השיטה .4

 :התקנה ראשונית 4.1

 .במכרז זוכההחברה ההתקנת מתקני פעילות גופנית בחצרות הטיולים, מתבצעת על ידי  4.1.1

 ,תתבצע בדיקת תקינות ההתקנה על ידי מכון התקנים ורק לאחר מכן ,עם סיום ההתקנה 4.1.2

 יולים.יותר השימוש במתקני פעילות גופנית בחצרות הט

  הזוכה במכרז.החברה  את נציגיבמהלך ההתקנה קצין ת"ל ביחידה ילווה  4.1.3

בסמוך,  )נספח ה'( באחריות מנהל אגף לתלות שלט "הוראות השימוש במתקני פעילות גופנית" 4.1.4

  .עד כמה שניתן, למכשירים / לוח המודעות האגפי

 

 בדיקות 4.2
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 שנתית.ו: שבועית, חודשית בתדירותתהליך בדיקת המתקנים יבוצע  4.2.1

 פרטים לבחינה תפעולית"." –הבדיקות יבוצעו בהתאם לנספח א'  4.2.2

משך ל ,יחות מחוזי לפי הענייןבטק. ת"ל/ ת יישמרו בקלסר ייעודי במשרדו של ק.וקכלל הבדי 4.2.3

 שנים. 7

  בדיקה שבועית 4.3

של המתקנים, במסגרת בדיקת אמצעי אבטחה שבועית  סוהר בדק בית ביחידה, יבצע בדיקה 4.3.1

 .פ (פיזיים ) א.א.

את עביר י" ובדיקה"טופס  -ב'בהתאם לנספח יתעד את ממצאי נתוני הבדיקה סוהר בדק בית   4.3.2

 לקצין ת"ל יחידתי.הטופס 

  בדיקה חודשית 4.4

  פעילותהשל מתקני  חודשיתה תפעוליתה בדיקהאת ה בצעי ,ת"ל יחידתיקצין      4.4.1

    ,  יתייקו "טופס בדיקה" -'בח קה בהתאם לנספיתעד את ממצאי נתוני הבדי קצין ת"ל    4.4.2 

  לקצין בטיחות מחוזי.  בתיקייה נושאית ויעביר את ממצאי הבדיקות                      

  בדיקה שנתית 4.5

התקנים לביצוע  את נציגי מכוןזמן ת החברה הזוכה במכרזקצין ת"ל יחידתי יוודא כי  4.5.1

  .ביחידותהשנתית הבדיקה 

 .בטיחות מחוזי קציןעברו ליוהשנתית סיכום ממצאי הבדיקה  4.5.2

  .בקלסר נושאיהמחוזיים את הנתונים קצין בטיחות מחוזי יתעד  4.5.3

 

 תיקונים 5

 עם גילוי הליקוי במכשיר, מנהל אגף אחראי  לסמן את המכשיר כלא שמיש ולוודא אי שימוש  5.1

  .במכשיר על ידי האסירים

  .מכשיר לא תקין עלש לתלות שלט י 5.2

 השבתת המכשיר בשל התקלה ותליית שלט איסור פעילות על  את סגל האגף יתעד ביומן האגף, 5.3

 המכשיר. 

  .אישור לפעילות במתקן לאחר התיקון קבלת ,סגל האגף יתעד ביומן 5.4

  ויוודא תיקון כנדרש. קצין ת"ל יחידתי ידווח לנציג החברה על כל ליקוי 5.5

 החודשי, רף לדו"ח דו"ח הטיפול של נציג החברה בתיק הנושאי ויצו הדיווח יתייק את קצין ת"ל  5.6

 לקצין בטיחות המחוזי. המועבר

 בתקופת האחריות, החברה שזכתה במכרז התקנת מתקני הפעילות הגופנית, היא האחראית  5.7

 לביצוע תיקון הליקויים הנדרשים.

במקרים בהם חרגה החברה מזמני ואיכות תיקון המתקנים, ידווח קצין ת"ל יחידתי לקצין  5.8

 .ול מול הגורם הנציבותיהמשך טיפלהבטיחות המחוזי, 
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 אישור רפואי  6

שימוש במתקני פעילות  -אסיר בריאות הצהרת " על טופס אסיר יוחתם על ידי מנהל האגףכל  6.1

לפעול עפ"י  המהווה הצהרת בריאות והתחייבות של האסיר , (גנספח ) גופנית בחצר הטיולים"

 המפורטות בנספח ה'.   "ההנחיות "הוראות שימוש במתקנים

  המנהלי של  האסיר. והמסמך בתיקיתייק האגף מנהל  6.2

או  כי מצבו הבריאותי אינו תקין , בעת מילוי טופס הצהרת הבריאות,במקרים בהם דיווח האסיר 6.3

מנהל  לרופא היחידה. (ג'מנהל האגף יעביר הצהרת האסיר )נספח  ,כי חל שינוי במצבו הבריאותי

כי חל עליו איסור שימוש במתקני הנספח, בעת החתמתו על לאסיר  ויודיע ,האגף או מי מטעמו

 וכל פעילות שאינה מותרת, היא על אחריותו הבלעדית. פעילות גופנית בחצר הטיולים

 

 תיעוד תאונות: 7

 בעקבות שימוש במתקן לפעילות גופנית בחצר  התרחשותאונות שבאחריות מנהל האגף לתעד  7.1

 הטיולים.

 לנוהל זה. במתקני פעילות גופנית" "תיעוד תאונות התיעוד יעשה על גבי נספח ד'   7.2

 שנים. 7התיעוד יועבר ע"י מנהל האגף או מי מטעמו לק. ת"ל יחידתי ויישמר על ידו במשך  7.3

 .לק. בטיחות מחוזיהתיעוד ק. ת"ל יחידתי יעביר את   7.4

 

 פיקוח ובקרה: 8

 .באחריות מפקד בית הסוהר לוודא ביצוע בדיקת מכון התקנים, פעם בשנה 8.1

המפרט שינוי במצבו הבריאותי/מצב בריאות אינו תקין האסיר בריאות הרת עם קבלת טופס הצ 8.2

עד לקבלת   הן לאסיר והן למנהל האגף. ,חוות דעתו בהקדם האפשריתן י( רופא היחידה יג')נספח 

 חוות דעת הרופא, חל איסור על האסיר להשתמש במתקנים והשימוש הוא על אחריותו הבלעדית.

 

 אחריות ביצוע: 9

 מפקד ביס"ר ברמת בית הסוהר:

 קצין בטיחות ברמת המחוז:

 .גורם אגף האסיר גורם רפואה,רע"ן בטיחות,  ברמת הנציבות:

 

  נספחים: 10

 פרטים לבחינה תפעולית. –נספח א' 

 טופס בדיקה  -נספח ב' 

 שימוש במתקני פעילות גופנית בחצר טיולים  הצהרת האסיר –ג' נספח 
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 מתקני פעילות גופניתתיעוד תאונות ב –נספח ד' 

 הוראות שימוש במתקנים -'  הנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א'

 פרטים לבחינה תפעולית
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 פגמים אפשריים הפרט הנבדק מס'ד

מבנה כללי)חלקים  1

 קבועים ואחרים(

 וכ'ו. סדקים, שברים -העדר חלקי מבנה

העדר אמצעי  אמצעי חיבור, התרופפות סגירה,העדר  אמצעי חיבור 2

 אבטחה מפני התרופפות

חומר סיכה במסבים, פגם בתנועה ) חופש או העדר  חלקים נעים 3

 יתר היתפסות (

בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל פני חופש  יסודות 4

 הקרקע

 לא קריא, בעיות קיימותשילוט  סימון ושילוט 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב'נספח 
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 טופס בדיקה

 פעילות גופנית באתרים נטולי השגחהמתקני  בדיקת

 

  

 

 
 
 
 
 

 ג'נספח 
 

 שם היחידה: 
 
 
 

 מ"א שם הבודק  שם אגף ומספר תאריך:

שם  מתקן  מס"ד
 הספורט

לא  תקין
 תקין

 תיאור הליקוי 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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 םאסיר  שימוש במתקני פעילות גופנית בחצר הטיוליבריאות הצהרת 

 : __________ 'תאריך: ___________   שם האסיר: _________________  ט         

 :מצהיר כי מצב בריאותיאני הח"מ   .1

 ת השימוש במתקני פעילות גופנית.אמני מתקין וכי איני סובל מכל מחלה/מגבלה המונעת  

 פול(.עם סימון זה יעביר מנהל האגף את הטופס לרופא היחידה להמשך טי)אינו תקין  

 בריאותי.על כל שינוי במצב  בכתב ובעל פה מתחייב לעדכן את מנהל האגף /רופא היחידה הנני .2

עלי חל , בעת שינוי במצב בריאותיאו וכך סימנתי בנספח,  אם מצב בריאותי אינו תקין ידוע לי כי   .3

 דית.כל חריגה תהיה על אחריותי הבלערפואי וכי במתקנים עד לאישור הגורם הלהשתמש איסור 

 ידוע לי כי השימוש במתקנים הוא על אחריותי הבלעדית.  .4

על פי הכללים המפורסמים ליד המתקנים / לוח  פעילות גופניתאני מתחייב להשתמש במתקני  .5

 ההודעות.

 אם ייעשה שימוש על ידי במתקנים שלא על פי הכללים, לא תהיה לי כל טענה נגד שב"ס. .6

 ל הנם נכונים ומדויקים.הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעי .7

 

 שם המחתים:_________________   תפקיד המחתים: ___________________

 

 חתימת האסיר: __________________

 

 

 יש לתייק את המסמך בתיקו המנהלי של האסיר. –מנ"א 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ספח ד' נ
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 תיעוד תאונות במתקני פעילות גופנית
 

 שם האסיר:_______   ט':________

 אריך התאונה: _____________  שעת התאונה:___________ת

 המתקן המעורב בתאונה:________________

 אור התאונה:_______________________________________ית

 הפגיעות הגופניות שנגרמו:______________________________

 עדים לתאונה:

 ___סוהרים:________________________________________

 אסירים:___________________________________________

 
_________________                                         ______________ 

 תאריך                                                                   חתימת מנהל האגף
 
 

 ך טיפול מול ק. בטיחות מחוזיהטופס יועבר לק. ת"ל יחידתי לתיוק והמש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה'נספח 
 

 פעילות גופנית הוראות שימוש במתקני
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 הפעילות במתקן זה היא ללא השגחה ומיועדת לאנשים בריאים בלבד. •
 

 הפעילות אסורה בהחלט. –לסובלים מבעיות לב, שיווי משקל ולחץ דם  •
 

 שים בטוב.יש להפסיק את הפעילות אם אין ח –השימוש הוא להנאה  •
 

 יש לבדוק את תקינות המתקן ושלמותו לפני תחילת הפעילות. •
 

 במקרה בו המתקן אינו תקין, יש לדווח במידית למנהל האגף או מי מטעמו. •
 

 יש להקפיד על ביצוע נכון של התרגיל לפי ההוראות הכתובות על המתקן ועל נשימה  •
 

 נכונה.
 

 יש להתאמן במתקנים באופן הכתוב בהוראות. •
 

 ין להתאמן במתקנים ללא נעליים סגורות.א •
 

 מומלץ לבצע חימום לפני תחילת הפעילות ושחרור בסיום. •
 

 מומלץ להקפיד על הפסקה של דקה וחצי לפחות, בין תרגיל לתרגיל ) חזרה לדופק  •
 

 רגיל (.
 

 שימוש במתקני  –לא יעשה שימוש במתקן אלא לאחר חתימה על "הצהרת אסיר  •

 

 .הטיולים" פעילות גופנית בחצר

 

 אחריות השימוש במתקנים היא על המשתמש בלבד. •


