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 קייטנות לבדיקת בטיחות 

 במסמך זה מוצגת מדיניות בדיקות הבטיחות והבריאות לקייטנות. 

 )א(.9עד/ 2014 מאי בחוזר מנכ"ל קייטנותהדברים מפורטים שימו לב: 

 המוביליםהעקרונות 

עורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך או מנהל כל אתר שמתקיימת בו קייטנה חייב להיבדק על ידי  .א

כחלק מתהליך ההכנות לקייטנה. הבדיקה תתבצע בהתאם להנחיות  טיחות מוסדות חינוך ברשותב

 .יקה המפורטת בחוזר מנכ"ל קייטנות )מצורפת רשימת בדיקה לקייטנה(ולרשימת הבד

 יבדוק אתבדיקה של יועץ בטיחות אשר  יש לבצע, רישוי עסקגם אם למקום יש  .ב

אם לרשימה בהת) הבטיחות של משרד החינוךהמקום להנחיות  התאמת

 .(המצורפת בסוף

במוסדות חינוך או מבנים אחרים המשמשים לפעילות : במקרה שקיים אישור בטיחות שנתי .ג

חינוכית, מתנ"סים, מבנים של תנועות נוער, בתי ספר, גני ילדים, מבנים של איל"ן, אקי"ם, מבנים 

שנתי" שניתן למוסד החינוך  אישור בטיחות"ויש להם שבהם מתבצעת שיגרת מבדקי בטיחות שנתית, 

חודשים לאחור  12 -כתוב מסודר ומתועד )לא יותר מ לקראת פתיחת שנת הלימודים, והאישור קיים

 .במקומות אלו ניתן להשתמש באישור כאישור בטיחות לקייטנהמיום פתיחת הקייטנה(, 

שיבצע בשטח הקייטנה  מוסדות חינוך בטיחות עורך מבדקי תהליך אישור הבטיחות כולל: סיור של .ד

הבריאות והתברואה.  מנהל הקייטנה, רכז הבטיחותיהיו נוכחים  הבטיחות במבדק. מבדק בטיחות

בתום המבדק יוגש למנהל הקייטנה דוח סיכום המפרט את הליקויים שיש לתקן ואת המפגעים שיש 

תתקן את הליקויים ואת המפגעים לאחר שהנהלת הקייטנה  .לסלק בטרם לפני פתיחת הקייטנה

אישור "על טופס  שנרשמו בדוח היא תזמן את יועץ הבטיחות כדי שיאשר את תיקון הליקויים ויחתום

 ."הבטיחות לקייטנה

אם מכינים מזון בקייטנה, יש צורך באישור לשכת הבריאות. הבדיקה תכלול  .ה

 וכדומה. את כלל הנושאים התברואתיים, ובכלל זה מתקנים סניטריים, מים

קייטנות הפטורות מרישוי עסק מהרשות המקומית תוכלנה להציג למפקח המחוזי של הקייטנות  .ו

למבנה שבו מוסדות חינוך בטיחות  עורך מבדקיבמינהל החברה והנוער אישור בר תוקף שנתי של 

 הקייטנה מתקיימת.

 

 בברכת קיץ נעים ובטוח,

 ארציבטיחות  אגףמנהל  רותם זהבי,
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 לבדיקת בטיחות בקייטנה –רשימת עזר 

בבדיקת הבטיחות בשטח הקייטנה. בתום  מוסדות חינוך הבטיחות עורך מבדקלסייע  מטרת רשימה זו
יועץ את ממצאיו למנהל הקייטנה וינחה אותו באשר לתיקונים ולהסרת המפגעים ההמבדק יגיש 

 נה.(הנדרשים; כל זאת כדי לקבל את האישור הסופי על בטיחות הקייט

 נושא הבדיקה מס'
 קיים/חסר

 בוצע/לא בוצע
 הערות

קיים רכז בטיחות ותברואה לקייטנה )בקייטנה קטנה  .1
 אפשר שמנהל הקייטנה ישמש בתפקיד זה(.

  

המדריכים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות ולמדו את  .2
ההוראות הייחודיות לכל סוג פעילות )טיולים, רחצה 

שימוש במתקנים מתנפחים בברכה, רחצה בפארק מים, 
 וכו'(, המפורטות בחוזר המנכ"ל.

  

   נקבעו בעלי תפקידים למקרה של שרפה והם תודרכו. .3

בקייטנה מצוי תיק בטיחות ובו מרוכזים כל האישורים  .4
 והוראות הבטיחות המחייבות.

  

בקייטנה מצוי חוזר המנכ"ל המעודכן של משרד החינוך  .5
 בנושא קייטנות.

  

קיים אישור של טכנאי גז למערכות הגז במטבח )אם יש  .6
 מערכת גז(.

  

מתקני החשמל במבנה ובחצר נבדקו בידי חשמלאי  .7
 מוסמך.

  

כלי העבודה למלאכה ולאמנויות והחומרים שנעשה בהם  .8
 שימוש בחוגים נמצאו תקינים.

  

   ציוד העזרה ראשונה תקין. .9

   ומתאים לסוג הפעילות.ציוד כיבוי האש תקין  .10

   קיימים מעקות ומאחזי יד בכל המקומות הנדרשים. .11

בדלתות המבנה קיימים אמצעים המגנים מפני פגיעה  .12
באצבעות )אמצעי הגנה בין הדלת למשקוף, גלגל להאטת 

 הדלת ותפס בסוף מהלך הפתיחה(.

  

הרחבות, השבילים ומקומות המשחק בשטח החצר נקיים  .13
 מבורות ומשקעים, ואין מכשולים בקרבתם.

  

מתקני המשחק תקינים )בדיקת המתקנים תהיה  .14
 ויזואלית(.

  

מתקני הספורט והמגרשים תקינים ושלמים, ללא שקעים  .15
 ובורות, עם ריפוד והגנה ברצפה ובצדדים וכד'.

  

   קיימות סככות הצללה מספקות לכלל החניכים .16

  בוקר קורס מכון התקנים, או מנהל –מוסמך לאשר בטיחות בקייטנה: עורך מבדק בטיחות מוסדות חינוך   

 בוגר קורס במכון התקנים –בטיחות מוסדות חינוך ברשות המקומית 


