
 ביטחון ובטיחות –בדיקות תקופתיות בגן הילדים 

 טבלת עזר לגננת

 בדיקה יומית א.

 פירוט נושא הבדיקה מס'

 בדיקת חפצים חשודים על ידי מבוגר )איש צוות הגן או השומר( סריקת בוקר .1

 בדיקת הפריטים שלהלן: מתקני החצר .2

 שלמות המתקן: שרשאות, חבלים, שלבים 

  חדים העלולים לסכן ילדים, כמו ברגים, הסרת בליטות וקצוות
 מסמרים, לוחות שבורים

  פינוי חפצים שאינם שייכים לחצר כמו אבנים, גרוטאות, שאריות
 אוכל, פסולת

  ניקוי ארגז החול מפסולת, מאבנים וכדומה וכיסוי הארגז בסוף
 היום.

 בדיקת קיומם של אבזרים למניעת  פגיעה באצבעות: הדלתות .3

 צד הציריםמגן אצבעות ב 

  מתקן לבלימת הדלת ותפס הדלת המקבע אותה לקיר בסוף מהלך
 הפתיחה

 .מתקן להאטת תנועת הדלת 

 בדיקת השלמות של מכסי השקעים והקפדה על גובהם  החשמל .4

  בדיקה ויזואלית של  שלמות אבזרי החשמל )הקומקום, חוטי
 החשמל, הטלוויזיות, המקררים וכו'(.

נושאים הדורשים  .5
יומית -לב יום-תתשומ

 מיוחדת 

 גזירה במספריים 

 עבודה בכלי עבודה בגינה ובפינת הנגרות 

  עבודה בחומרים שיש להם ריח חריף כמו פלסטלינה, דבקים
 וצבעים

 מיקום ֵמחמים הרחק מהישג ידם של הילדים, במקום בטוח 

  אחסון חומרי ניקוי, חומרים רעילים וכלים חדים )כגון סכין או
 מספריים(

  נרות שבת )על ידי מבוגר, בפיקוח(הדלקת. 

 
 

 חודשי ב.

 פירוט נושא הבדיקה מס'

תיק העזרה הראשונה, לרבות התכולה המפורטת בחוזר בדיקת קיומו של  תיק העזרה הראשונה .1
 המנכ"ל 

תרגול פינוי ילדים אל מחוץ לגן או אל חדר הביטחון )לרבות משער  פינוי ילדים .2
 המילוט האחורי(

בדיקת מתקני המשחקים בגן על ידי איש תחזוקה של הרשות המקומית  מתקני חצר .3
 או הבעלות

 מניעת קיומם של מקומות מסתור מקומות מסתור .4

המקלט או חדר  .5
 הביטחון

בדיקת המקלט/החדר והתאמתו לשהייה במצב חירום, וכן לכניסה 
 וליציאה מהירות בהתאם לצורך

 תו של לחצן המצוקהבדיקת תגוב לחצן מצוקה .6

 בדיקת תקינותם, יציבותם ושלמותם של הגדרות ושערי הכניסה לגן. גדרות ושערים .7



 

 
 תקופתי ג.

 פירוט נושא הבדיקה מס'

הכנה והפעלה של  .1
 אירועי חגים

לימוד הנחיות הבטיחות בחוזר המנכ"ל לקראת החגים כגון פורים, ל"ג 
 בעומר, שבועות

הנחיות חוזר המנכ"ל לקראת מסיבת הסיום ותכנון האירוע באופן  לימוד מסיבת סיום .2
 בטוח

-פעילויות חוץ בית .3
 ספריות

לימוד הנחיות חוזר המנכ"ל לקראת סיורים, טיולים וביקורים בסביבת 
 הגן, ביישוב ומחוץ ליישוב

אמצעי תקשורת  .4
 בחירום

 קיומם בגןעדכון מספרי הטלפונים לשעת חירום ונוהלי הביטחון ובדיקת 

בדיקת ביצועה של בדיקת בטיחות לקראת הקיץ על ידי יועץ בטיחות  בדיקת יועץ הבטיחות .5
 מוסדות חינוך ותיקון הליקויים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

 


