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 רשימת נושאים לבדיקת ליקויי בטיחות בגן הילדים בחתך תקופתי

 בדיקה זו אינה פוטרת את הרשות/הבעלות מהחובה לבצע בדיקות תקופתיות.לתשומת לב: 

  א.   יומי

 פירוט הנושא מס'

 מתקני חצר .1

 שלמות המתקן, שרשראות חבלים, שלבים  •
ו בליטות וקצוות חדים העלולים לסכן ילדים, כמ  •

 ברגים, מסמרים, לוחות שבורים 
גרוטאות,  פינוי חפצים שאינם שייכים לחצר, כמו אבנים,   •

 שאריות אוכל, פסולת
ניקוי ארגז החול מפסולת, מאבנים וכדומה )כיסוי   •

 הארגז בסוף היום( 
 בדיקה של מתקני המשחקים בגן ויזואלית ע"י איש צוות הגן  •

 דלתות .2

 יעת היפגעות האצבעות:קיומם של אבזרים למנ
 מגן אצבעות בצד הצירים  •
 הפתיחה מתקן לבלימה ותפס הדלת לקיר בסוף מהלך   •
 מתקן לבלימה הדלת ולהאטת תנועתה  •

 חשמל .3

 שלמות המכסים של השקעים והקפדה של גובהם  •
טלוויזיות,  שלמות אבזרי חשמל )קומקום, חוטי חשמל,   •

מנקודת המבט של איש  י בלבד מקררים וכו'( באופן ויזואל
 צוות הגן

4. 

 נושאים המחייבים
 לב-תשומת

 מיוחדת
 יומית-יום

 

 גזירה במספריים  •
 עבודה עם כלי עבודה בגינה, בפינת הנגרות  •
פלסטלינה,  עבודה עם חומרים שיש להם ריח חריף כמו   •

 דבקים, צבעים
 מחמים  •
 אחסון חומרי ניקוי וחומרים רעילים  •

 שבועי  ב. 

 פירוט הנושא מס'

 גדרות .1
תקינותם, יציבותם ושלמותם של הגדרות ושערי הכניסה 

 לגן

 הדלקת אש .2
הדלקת נרות שבת )ע"י מבוגר ובפיקוח רחוק מהישג יד 

 ילדים(

 ג.   חודשי

 פירוט הנושא מס'

 לרבות התכולה המפורטת בחוזר מנכ"ל תיק עזרה ראשונה .1

 מתקני חצר .2
בדיקת מתקני המשחקים בגן ע"י איש תחזוקה מהרשות 

 המקומית/ מהבעלות
 איתורם ונטרולם מקומות מסתור .3
 איתורם, עקירתם וסילוקם צמחים רעילים .4

 ד.   תקופתי

 פירוט הנושא מס'

1. 
 הכנה והפעלה

 של אירועי חגים
פורים, ל"ג בעומר, שבועות, סוכות, פסח, ימי זיכרון, יום 

 העצמאות

 מסיבת סיום .2
בדיקת ההיערכות למסיבת סיום מההיבטים 

 הביטחוניים והבטיחותיים

 בסביבת הגן, ביישוב ומחוץ ליישוב –סיור, טיול, ביקור  פעילות מחוץ לגן .3

 עדכון נהלים וטלפונים .4
בדיקה ועדכון של נוהלי הביטחון והבטיחות ושל רשימת 

 הטלפונים לשעת חירום
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