
 

 

 מותאם בטיחותית לילדים הלומדים בו  מעון  /רשימת תיוג לזיהוי המידה בה הגן 

   בשאלות בהן לא ניתן לצפות, ניתן לקיים תשאול לשיחה ודיון

 

 נושא 
 

 קיים  היבטים סביבתיים והתנהגותיים
לא  

 קיים 

לא  

רלוונטי /  

 הערות 

מנעול עם מנגנון נעילה    אוהכניסה הראשית למעון: סוגר שער או דלת  שער או דלת הכניסה  

 ומטי אוט

     

      לנעול את השער  המזכירשילוט בולט על שער או דלת הכניסה 

מנגנון למניעת טריקת דלת )מעצור פנאומטי, מעצור דלת רצפתי, אביזר   דלתות פנימיות

 המותקן על משקוף הדלת וכד'(

     

      צבעות בצירי הדלת  אביזר למניעת צביטת א

      הזכוכיות   פיזור למניעתטפט  דלת הזכוכית מכוסה  דלתות זכוכית

      סימון על הזכוכית בגובה ילדים 

 ווילונות חלונות

 

    אין מתחת לחלונות ארונות או שידות  -מניעת גישה לחלונות 

      ם: מניעת נפילת מחלונות. אחד מהאביזרים הבאימותקנים אביזרים ל

      המכסים את כל מפתח החלון ס"מ,  10אנכיים, במרווח עד . סורגים 1    

      ס"מ בלבד  10-. אביזרים להגבלת פתיחת החלונות ל2    

      . רשתות מיוחדות המונעות נפילה 3    

      קיצור חוטי הוילונות    -מניעת גישה לילדים לחוטי וילונות

      אשו ובתחתיתו של גרם המדרגות שערים בר מדרגות 

בכל מקום בו יש גרם של   ,ס"מ 10מרווח של עד  ב , אנכייםשלבים מעקה 

 מדרגות   3מעל 

     

מערכת החשמל וחוטי 

 החשמל  

      נים ולא חשופים י חוטי החשמל )של מכשירי החשמל או מאריכים( תק

      כך שקעי חשמל שלא בשימוש מכוסים בכיסוי בטיחות המיועד ל 

      מיקום גבוה או קיבוע לקיר   -מניעת הגישה לילדים לחוטי החשמל 

      קיימים גלאי עשן במעון  

      קיבוע ארונות, מדפים ומגירות אחסון   ומגירות   םארונות, מדפי

 חימום וקירור המעון 

      חימום באמצעות מזגן או רדיאטור

      הגבלת גישת ילדים לרדיאטור 

      מאווררים לקירור תלויים הרחק מגישת ילדים

חדר האמבטיה  

 והשירותים

/ אפשרות למים   מעלות בכל הברזים 45  -התקנת מגבילי טמפרטורה ל

 קרים בלבד 

     

שטיחים / ציפוי הרצפה   -פתרונות למניעת החלקה בחדר האמבטיה

 בחומר ייעודי אחר 

   

 



 

 

 נושא 
 

 קיים  ייםהיבטים סביבתיים והתנהגות
לא  

 קיים 

לא  

רלוונטי /  

 הערות 

חדר האמבטיה  

 והשירותים

ניתוק מנגנוני נעילה /   -מניעת האפשרות לנעילת דלתות שירותי הילדים 

 אפשרות פתיחה דו צדדית / העדר דלתות 

     

    ריקון גיגיות או דליים בסיום השימוש או נעילת החדר בו הם נמצאים דליים וגיגיות 

כנת  אזור ה,  מטבחה

המזון וזמן הארוחות  

 עצמן 

    הפרדת המטבח משאר חלקי המעון )שער או גדר( 

    קומקומי חשמל ומיחמים נמצאים רק במטבח וממוקמים גבוה 

    במתקני שתייה ברז המים החמים מבוטל או שמותקן עליו סוגר בטחון 

    הצוות במעון שותה שתייה חמה הרחק מהישג ידם של ילדים 

הילדים אוכלים את ארוחותיהם תחת השגחת מבוגר בהתאם ליחס כוח  

 משרד הכלכלה והתעשייה  שנקבע על ידי האדם לכל קבוצת גיל, 

 ( 1:11 -חודשים  25-36 , גילאי1:9  -חודשים  16-24)גילאי 

   

    המזון ואופן הגשתו מותאם לגיל הילדים הצעירים ביותר  

    , לא מסתובבים עם אוכל בפה או ביד כל הילדים ישובים בזמן האוכל

    כל החומרים הרעילים נמצאים בארון נעול וגבוה  החזקת חומרים מסוכנים  

    )יש לבקש לראות(  כל החומרים המסוכנים מאוחסנים באריזתם המקורית

התאמת הציוד הנייד  

 לילדים 

גיני  'מ -ב קהות / פינות עגולות או שימוששימוש ברהיטים בעלי פינות 

 פינות' לרהיטים 

   

התאמת בטיחות  

 המשחקים לגיל הילדים  

    גודל הצעצועים והמשחקים במעון מותאם לגיל הילדים הצעירים ביותר 

צעצועים בעלי חלקים קרועים, שבורים, הצעצועים הינם שלמים )אין 

 ( וחלקים המתפרקים בקלות

   

    נת המשחקים בפיחומרי ניקוי ותרופות ריקות של אריזות  העדר 

      ס"מ 15חוטים, שרשראות וחבלים שאורכם מעל העדר משחקים הכוללים 

בלונים או שקיות נמצאים הרחק מהישג ידם של ילדים )לא רואים בלונים  

 או שקיות על הרצפה או במקום נגיש לילדים(

   

    םכל החפצים הקבועים והכבדים הנמצאים בחצר מקובעים ומיוצבי  משחקי החצר  

    משטח החצר הינו ללא בורות, מהמורות ומרצפות מוגבהות  

    ישנה השגחה* מתמדת בזמן מתקני החצר 

    קיימת גדר התוחמת את כל מתחם המעון, כולל חצר המשחקים  שטח החצר  

    לתורים  תקינים וללא א  כל מתקני המשחקים מתקני משחק בחצר 

    ס ליעדים גבוהים )עצים וכו'(מיקום מתקני החצר לא מאפשר טיפו

    ס"מ, גומי(   30)חול בעומק  מתחת למתקנים תקין משטח בולם זעזועים

    ישנה השגחה* מתמדת בזמן פעילות חופשית  פעילות חופשית 

    כלי העבודה נעולים בחדר / מחסן נפרד  ציוד לגינה ולחצר 

    הילדים ישנים על מזרנים המונחים על הרצפה  שינה 

    ישנה השגחה* מתמדת על הילדים בזמן השינה 

    רשימת טלפונים למקרי חירום במקום נגיש  מצבי חירום

 

ראייה והגעה  בטווח  נמצא/ת  ה עם הילדים בלבד,  /עסוקהמשגיח/ה נוכחות באותו חלל בו נמצאים הילדים,   - השגחה

 לכל חלל החדר בו מתקיימת הפעילות.  


