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"אכסלותשע"ויירושלים,

2015נובמבר23

 מבנה ושטח הקייטנהבטיחות של בדיקת 

לאחרונהנשאלתילגביבדיקותהבטיחותלמבניםהמתוכנניםלשמשאכסניהלקייטנות.מאחר

ונושאזההואחשובמאודומהווהתנאילקבלתרישיוןואישורלקייטנה,ברצונילהבהירמספר

אתמדיניותהמשרדבנושאזה.סוגיותבנושאזה.במסמךזהאציג

 נכתב: (א)9עד/ 2014 מאי בחוזר מנכ"ל קייטנות

 מבדקי בטיחות ותברואה

ראתפתיחתהקייטנהיקייםיועץהבטיחותמבדקבטיחותבמקום.במבדקיהיונוכחיםגםמנהללק5.1

סיכום דוח הקייטנה למנהל יוגש המבדק בתום והתברואה. הבריאות הבטיחות, ורכז הקייטנה

המפרטאתהליקוייםשישלתקןואתהמפגעיםשישלסלקבטרםלפניפתיחתהקייטנה)ראהנספחג

בחוזרזה(.7.11–32בסעיף7-ו6"טופסמבדקבטיחותכללילקייטנה"וכןנספחאבסעיףזה,

יועץ5.2 את תזמן היא בדוח שנרשמו המפגעים ואת הליקויים את תתקן הקייטנה שהנהלת לאחר

הבטיחותכדישיאשראתתיקוןהליקוייםויחתוםעלטופסאישורהבטיחותלקייטנה)ראהנספחא

(.זהבחוזר7.11-35בסעיף

הנושאים5.3 כלל את תכלול הבדיקה הבריאות. לשכת באישור צורך יש בקייטנה, מזון מכינים אם

התברואתיים,ובכללזהמתקניםסניטריים,מיםוכדומה.

הקייטנות5.4 של המחוזי למפקח להציג תוכלנה המקומית מהרשות עסק מרישוי הפטורות קייטנות

ישורברתוקףשנתישליועץבטיחותלמבנהשבוהקייטנהמתקיימת.במינהלהחברהוהנוערא

 העקרונות המובילים

ההכנות .א בטיחותכחלקמתהליך יועץ ידי על להיבדק קייטנהחייב אתרשמתקיימתבו כל

הבדיקה הבדלקייטנה. ולרשימת להנחיות בהתאם מנכ"לתתבצע בחוזר המפורטת יקה

 (מצורפתרשימתבדיקהלקייטנה)קייטנות

המקום .ב את יבדוק אשר בטיחות יועץ של בדיקה לבצע יש עסק, רישוי יש למקום אם גם

 חוזרמנכ"לקייטנות.-בהתאםלהנחיותמשרדהחינוך

במוסדותחינוךאומבניםאחריםהמשמשיםלפעילות:נתיש ר בטיחותקיים אישושבמקרה  .ג

גניילדים,מבניםשלאיל"ן,אקי"ם,חינוכית,מתנ"סים,מבנים שלתנועותנוער,בתיספר,

 להם ויש שנתית, בטיחות מבדקי שיגרת מתבצעת שבהם בטיחות"מבנים "שנתיאישור

ו לקראתפתיחתשנתהלימודים, החינוך למוסד קייםהשניתן ומתועדאישור מסודר כתוב

מ יותר 12-)לא הקייטנה(, פתיחת מיום לאחור במקומות אלו ניתן להשתמש חודשים

.באישור כאישור בטיחות לקייטנה

 ארציבטיחות  תחוםמנהל  ותם זהבי,ר
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  לבדיקת בטיחות בקייטנה –עזר רשימת 

רשימהזומטרתהלסייעליועץהבטיחותבבדיקתהבטיחותבשטחהקייטנה.בתוםהמבדקיגישיועץ)הסבר: 
הבטיחותאתממצאיולמנהלהקייטנהוינחהאותובאשרלתיקוניםולהסרתהמפגעיםהנדרשים;כלזאתכדי

נה.(לקבלאתהאישורהסופיעלבטיחותהקייט

 קיים/חסר נושא הבדיקה מס'

 בוצע/לא בוצע

 הערות

בטיחו.1 רכז קיים קטנה )בקייטנה לקייטנה ותברואה אפשרת
שמנהלהקייטנהישמשבתפקידזה(.

  

ההוראות.2 את ולמדו הבטיחות בנושא הדרכה קיבלו המדריכים
רחצהבפארק רחצהבברכה, פעילות)טיולים, סוג הייחודיותלכל

ימושבמתקניםמתנפחיםוכו'(,המפורטותבחוזרהמנכ"ל.מים,ש

  

  נקבעובעליתפקידיםלמקרהשלשרפהוהםתודרכו..3

והוראות.4 האישורים כל מרוכזים ובו בטיחות תיק מצוי בקייטנה
הבטיחותהמחייבות.

  

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

  

  קייםאישורשלטכנאיגזלמערכותהגזבמטבח)אםישמערכתגז(..6

  מתקניהחשמלבמבנהובחצרנבדקובידיחשמלאימוסמך..7

שימוש.8 בהם שנעשה והחומרים ולאמנויות למלאכה העבודה כלי
בחוגיםנמצאותקינים.

  

ציודהעזרהראשונהתקין..9



  

ציודכיבויהאשתקיןומתאיםלסוגהפעילות..10



  

  קיימיםמעקותומאחזיידבכלהמקומותהנדרשים..11

באצבעות.12 פגיעה מפני המגנים אמצעים קיימים המבנה בדלתות
גלגללהאטתהדלתותפסבסוף הדלתלמשקוף, הגנהבין )אמצעי

מהלךהפתיחה(.

  

השביליםומקומותהמש.13 חקבשטחהחצרנקייםמבורותהרחבות,
ומשקעים,ואיןמכשוליםבקרבתם.

  

  מתקניהמשחקתקינים)בדיקתהמתקניםתהיהויזואלית(..14

ללאשקעיםובורות,.15 הספורטוהמגרשיםתקיניםושלמים, מתקני
עםריפודוהגנהברצפהובצדדיםוכד'.

  

  קיימותסככותהצללהמספקותלכללהחניכים.16

מוסדות חינוך או מנהל בטיחות מוסדות  בטיחות *נדרש יועץ בטיחות לאחר מעבר קורס עורך מבדק
 במכון התקניםבוגר קורס  –ברשות המקומית חינוך 




