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 : לכבוד
 חברותהאגודות ה

 בדוא"ל                                                                                                                      איגוד הכדורסל בישראל
 

 ,שלום רב

 מכתב שני -קיימת פעילות ספורטבמקום בו מת עזרה ראשונהתיק וכוח אדם רפואי הימצאות  הנדון:

 

בעניין שבנדון, הריני מתכבד לעדכנכם  11.11.21בהמשך להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל ולמכתבי מיום 
 בדברים הבאים.

כי באולמות בהם מתקיימת פעילות ספורט, חובה על כל אגודה חובה כפי שוודאי ידוע לכם, ישנה  .1
ון להקל ולסייע לאגודות, הוחלט שהאיגוד יישא ברוב שיהיה ברשותה תיק עזרה ראשונה. מתוך רצ

 . מהכרטסת שבאיגוד ₪ 50העלות של התיק הרפואי ואילו האגודות ישתתפו בעלות סמלית בלבד של 

 יובהר כי מדובר בזכות שהאיגוד מעניק לאגודות החברות. .2

 יגוד, מר דוד גדי,מוזמנת לפנות למנהל הרכש והלוגיסטיקה בא ,אגודה שמעוניינת בתיק עזרה ראשונה .3
  . באיגוד התיקים זמינים עבורכם על מנת לקבל את התיק.

סבסוד האיגוד מתייחס לתיק אחד בלבד לכל אגודה. ניתן יהיה לרכוש מהאיגוד תיקי עזרה ראשונה  .4
 נוספים במחיר עלות. 

עזרה  יימצא תיקתקנות הספורט שבמקום בו מתנהלת פעילות ספורט יובהר ויודגש כי קיימת חובה ב .5
האחריות לעמוד בדרישת תקנות הספורט ובו יימצא ציוד עזרה ראשונה כנדרש בתקנות. ראשונה 

  כאמור חלה על האגודות עצמן. 

מהאיגוד תיק עזרה ראשונה כאמור, יראה בה האיגוד כמי שמחזיקה בידה לקבל לא תבחר שאגודה ש
  .תיק עזרה ראשונה עם ציוד רפואי כנדרש בתקנות

אשר לחובה בתקנות הספורט להימצאות כוח אדם רפואי במקום בו מתנהלת פעילות ספורט, מציע  .6
 האיגוד לאגודות אפשרות להסתייע באחד מהספקים הבאים.

מתוך רצון לסייע ולהקל על האגודות, ריכז האיגוד מספר ספקים שמעבירים את בעניין זה גם  .7
 הנדרשת.ההכשרה 

 :שהציעו מחיר מיוחד לאיגוד בצעים את ההכשרהלהלן פרטי הספקים המוצעים המ .8

 8101*/  03-6610520 –מגן דוד אדום בישראל  .8.1

 077-7901617 –אלישע הדרכות רפואה  .8.2

 050-5200973/  03-9247991 –המרכז לרפואת חרום  .8.3

 050-2647549/  08-9394100 –דקר ציוד רפואי  .8.4

להימצאות כוח אדם ורט, אשר ע ההכשרה הנדרשת בתקנות הספיובהר כי האגודות רשאיות לבצ .9
ובלבד שתעמודנה האגודות , בכל מקום המוסמך לכך במקום בו מתנהלת פעילות ספורט רפואי

 .  בחובה

 אנו נמשיך לפעול למען האגודות החברות באיגוד. .10
 

 בברכה,
 

 יעקב בן שושן, מנכ"ל
 איגוד הכדורסל בישראל

 :העתקים 
 יו"ר האיגוד -עמירם הלוי


