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 צ'ק ליסט לזיהוי מידת הבטיחות במעון

 להלן רשימת היגדים המתייחסים לרמת הבטיחות במעון.  .1

 יש לסמן קיים או לא קיים בתיבה המתאימה.  .2

 במידה וסומן לא קיים, יש לפרט מדוע.  .3

 

 דלתות, חלונות ושערים 

 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

שער כניסה למעון נעול  

באמצעות מנעול מכאני  

 או אוטומטי 

   

תזכורת לנעילה מוצבת  

בסמוך לשער, במקום  

 גלוי לעין 

   

קיים מנגנון למניעת  

 טריקת דלתות 

   

קיים מנגנון למניעת  

תפיסת אצבעות בציריות  

 הדלת 

   

אין גישה לחלונות  

 באמצעות טיפוס 

   

חלונות בגובהם של  

הילדים סגורים בעזרת  

 למניעת פתיחה מנגנון 

   

לילדים אין גישה  

 לווילונות 

   

משטחי הזכוכית מצופים  

במדבקה כדי למנוע  

התפזרות הזכוכית בעת  

 התנפצות 

   

כל הזכוכיות בגובהם של  

 הילדים מסומנות 

   

 

 מדרגות 
 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

שער תקין אשר מונע  

גישה מותקן בתחילתן  

 וסיומן של המדרגות 

   

    המדרגות נקיות ויבשות 
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 חשמל 
 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

חוטי החשמל אינם  

 חשופים 

   

כל שקעי החשמל מכוסים  

בכיסוי פלסטיק, מלבד  

אלו שלא באזור הנגיש  

 לילדים 

   

אין לילדים גישה לאמצעי  

הקירור או החימום  

מאוורר, מזגן,  )רדיאטור,  

 תנור( 

   

קומקום ומיחם אינם  

 בהישג ידם של הילדים 

   

 

 שירותים ומקלחת 
 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

הברזים בשימוש הילדים  

מוגבלים בטמפרטורה  

 ו/או מותאמים לגילם 

   

אביזרים למניעת החלקה  

 מותקנים בחדר האמבטיה 

   

    רצפה נקייה ויבשה 

מניעת האפשרות לנעילה  

 בשירותי הילדים 

   

מוצב שלט המזכיר על  

שטיפת ידיים והיגיינה  

 כללית 

   

כל החומרים הרעילים  

מאוחסנים בארון גבוה  

 ונעול 
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 מטבח

 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

המטבח מופרד משטח  

 המעון

   

פתח המים החמים  

במתקני השתייה בעל  

אמצעי בטיחות, נעול או  

 מבוטל 

   

ארוחת הצהריים  

מתבצעת בהתאם ליחס  

 כוח האדם כלשון החוק 

   

החפצים החדים מוגבהים  

ורחוקים מעיניהם של  

 הילדים 

   

 

 המשחקים פינת

 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

כלל הצעצועים שלמים,  

ללא חלודה או חלקים  

 חדים 

   

החפצים הכבדים  כל  

והגדולים מקובעים  

 לרצפה או לקיר 

   

אין בלונים או שקיות  

 בהישג ידם של הילדים 

   

קיימת נקודת איסוף  

לצעצועים שבורים  

 )המלצה( 
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 חצר

 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

משטח החצר חלק, ללא  

בורות, מהמורות או  

 הבדלי גבהים 

   

    החצר מוצל שטח 

קיימת גדר אשר תוחמת  

 את שטח החצר 

   

המתקנים בחצר שלמים  

 ותקינים

   

מתחת למתקנים יימצא  

 משטח רך למניעת חבלות 

   

כלי העבודה הנמצאים  

בחצר רחוקים מהישג  

 ידם של הילדים ונעולים 

   

המתקנים בחצר  

מותאמים לגיל הילד  

 הצעיר ביותר 

   

גיגיות  אין דליי מים או 

מלאות בסיום או פתיחת  

 היום 

   

 

 כללי

 במידה ולא, מדוע? לא קיים  קיים היגד לבדיקה 

במעון מותקנים גלאי עשן  

 תקינים

   

רשימת מספרי חירום  

 תלויה במקום גלוי 

   

סכמת החייאה תלויה  

 במקום גלוי 

   

תיק עזרה ראשונה נגיש  

מאוחסן במקום עליו  

 מודעים כלל הצוות 

   

טלפונים ניידים של כלל  

 הצוות תקינים 

   

צוות המעון ביצע קורס  

עזרה ראשונה והתנהלות  

בטוחה בשנתיים  

 האחרונות 
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