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השתתפו בדיון שרון פסי ואיציק לוי.
נושאים לסדר יום – בריכת יד מרדכי:
 .9שימוש מעבר לשעות פעילות הבריכה.
 .0אירועים בבריכה.
רקע:
בריכת יד מרדכי משמשת את החברים ,הבנים ,התושבים ואת אורחיהם .בשנים האחרונות ישנו
גידול באוכלוסייה ובמקביל עלתה גם כמות האורחים המגיעים לבריכה .הבריכה אינה גדולה וכבר
מיושנת אך בפועל כמות הצרכנים הולכת וגדלה.
הבריכה משמשת צרכנים מגוונים בכלל הגילאים ויש למצוא הסדרים כדי להתחשב אלו באלו.
בבריכה ישנם אירועים לאחר שעות הפעילות שכמות האורחים בהם לא מידתית לעיתים קרובות.
בשעות הפעילות ישנה תחושה כי החברים הולכים לעיתים לאיבוד בין האורחים.
נושא א' – שימוש מעבר לשעות פעילות הבריכה:
לאור האסון שקרה בקבוץ יטבתה לפני זמן קצר בו טבעו  0אנשים  -סף הרגישות עלה מאד
בקהילת המצילים ,מנהלי הבריכות ובצבור .בהתייעצות עם אנשי הבטוח שלנו ועם גורמים
משפטים – הם שוללים לחלוטין כניסת אדם לבריכה שלא בנוכחות מציל .להלן עיקרי הדברים:
מתוך חוות דעת סוכן הביטוח:
" האחריות של הקבוץ גבוהה מאד( כמעט "מוחלטת"-שהמשמעות המשפטית שלה שאם
קורה משהו נקודת המוצא היא שזו אחריות הקיבוץ).
" אני מציע לכם לא לאפשר רחצה מחוץ לשעות מציל (מפתחות לשחיינים הקבועים) ,כל
מפתח כזה משוכפל מיד ,בשעה שבעל המפתח מתרחץ השער פתוח ומתגנבים גם אחרים
שאין בכוחו להוציאם כאשר הם עוזבים את הבריכה".
" זהו מתכון לאסון" ובנוסף "האחריות הפלילית נופלת על כתפי מנהלי האגודה(גם אם
לא היו מעורבים באופן ישיר במתן המפתחות).
מתוך חוות דעת של עו"ד דינה פינסוד-זהר(ממשרד שלמה כהן):
 במקרה של אסון"-אחריות זו עלולה להגיע גם כדי אחריות פלילית של נושאי משרה
בקבוץ ,ככל שאלו יתירו את הרחצה בבריכה בהעדר מציל"
" למען הסר ספק יובהר ,אני בדעה כי בשום פנים ואופן אין לתת למתרחצים שונים
מפתח לבריכת השחייה על-מנת שיוכל לעשות בה שימוש מחוץ לשעות הפעילות!"
החלטה:
א .לאור כל זאת בריכת השחייה תהיה פתוחה לצבור רק בשעות הפתיחה ורק בנוכחות
המציל .ההסדר שהיה קיים לגבי חלוקת המפתחות יבוטל לאלתר -והמנעולים יוחלפו!
ב .יוקצה זמן נפרד לשחיינים בלבד במהלך שעות היום.
נושא ב' – אירועים בבריכה:
א .לבריכת יד מרדכי אין רישיון עסק ולכן לא ניתן לגבות תשלום עבור אירועים המתקיימים
בשטחה.
ב .לאור הדברים אירועים בבריכה יתאפשרו לחברים ובנים בלבד ,בכמות אורחים סבירה
וללא אלכוהול.
ג .חברים ובנים שיהיו מעוניינים לערוך אירוע בבריכה יפנו ישירות למציל לתיאום הנושא
וישלמו לקהילה את עלות שכרו ( ₪ 0/לשעה).
ד .אירועים בבריכה יתקיימו עד השעה  91://והחל מהשעה .0/://
ה .באירועים שבהם מעל  1/איש נדרשים  0מצילים על פי חוקי הביטוח.
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