
"רף – טף" - רשימה מנחה לבדיקת בטיחות במעון 

מבדק זה נועד לעבודה משותפת של מומחה הבטיחות יחד עם צוות הגן, לאחר מבדק עצמי, אנו 
נלווה וננחה אותך לשיפור מתמיד בבטיחות הגן ויצירת סביבה מאפשרת.

על מה כדאי להסתכל / מה אנחנו בודקים?
מרחב כיתת הגן (חדר הפעילות) ומוקדי הפעילות1.
מרחב החצר (אם יש) ומוקדי פעילות2.
ציוד ומתקנים מותאמים, מאושרים ובטוחים3.
בטיחות חשמל4.
בטיחות אש5.
עזרה ראשונה (ואפשרות לקריאת חירום)6.

הסבר
בטבלה להלן מצורפת רשימה מומלצת לבדיקת רמת הבטיחות בסביבת הפעילות של הילדים.1.

רשימה זו מתייחסת למסגרות פעוטונים המופעלות באופן פרטי ואיננה מחליפה את הרשימה 2.
המנחה של משרד העבודה והרווחה למסגרות גיל רך הנמצאות בפיקוח המשרד.

הרשימה מתבססת על הנחיות משרד העבודה והרווחה להפעלת מסגרות לגיל הרך בפרק 3.
העוסק בבטיחות. 

הרשימה מתייחסת לרמת הבטיחות של סביבת ההפעלה (מבנה, חצר) וציוד המשמש את 4.
הפעוטות. 

הרשימה איננה מתייחסת להנחיות הנוגעות לניהול הבטיחות בשגרת הפעילות.5.

ממצאים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול:6.

הממצאים שאותרו וצוינו בטבלה מייצגים מצב קיים בהשוואה לסטנדרטים נדרשים המפורטים א.
ברשימות מנחות לעריכת מבדקי בטיחות כפי שפורסמו על ידי משרד העבודה והרווחה. 

עמודה א' בטבלה מייצגת את המצב הרצוי/המבוקש.ב.
הממצאים ערוכים לפי קדימות הטיפול באופן הבא:ג.
קדימות הטיפול:  קישור הממצא לקדימות הטיפול על פי הבנתו המקצועית של עורך המבדק, ד.

בחלוקה לשלש רמות קדימות אלו:
1קדימות 0:  מתייחסת להסרה של מפגע בטיחותי חמור. קיומו של המפגע  מחייב את •

הסרתו המידית.
קדימות 1:  מתייחסת לתיקון ליקוי בתוך פרק זמן קצר על מנת להימנע מפגיעה  •

                ברמת סיכון מהותית. 
קדימות 2:  מתייחסת לתיקון ליקוי ברמת סיכון בינונית-נמוכה המאפשרת גמישות •

                 והיערכות נוחה לתיקון/השלמת הפער תוך ניהול סביר של הסיכון.

 *השימוש ברשימה זו נועד למצטרפים לתכנית "רף-טף" בלבד ואינו ניתן להעברה

1   מפגע הינו פגם או ליקוי שלפי דעת עורך המבדק הוא מהווה סכנה ברורה ומידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון (דוגמאות 
אפשריות – מרצפת שלא במקומה; ברזל זווית בולט בחצר המשחקים; חוסר במעקה; בור בחצר; פינה חדה במתקן משחקים או מתקן 

חצר; נקודת היתפסות או הילכדות במתקן משחקים; מתקן ספורט לא מקובע או מבוסס;  חלון ללא מגביל נפילה; מתקן חשמלי לא 
מוארק; שקע חשמלי חשוף; מדרגה שבורה; חפץ בולט למעבר ופגמים וליקויים דומים אחרים).
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רף-טף : רשימה מנחה לבדיקת בטיחות 

הערות והמלצותקדימותממצאהמצב הרצוי

דגבא

למספר  מותאם  הפעוטון  כיתת  שטח 
הילדים 

*שטח מינימלי המומלץ לכל ילד: 2.6 מ"ר

עם  לילדים  המיועדת  חצר  לפעוטון 
יציאה מסודרת וגישה בטוחה

מפלס החצר ישר, ללא בורות ומפגעים

אינה  החצר יציבה,  את  המקיפה  גדר 
מהילכדות  חשש  ואין  טיפוס  מאפשרת 

ראש בין סורגים

יציאה  המאפשר  מילוט  פתח  קיים 
מהחצר בעת חירום

דוקרים  מצמחים רעילים,  נקייה  החצר 
או מענפי עצים העלולים לקרוס ולפגוע

לא קיימת סכנת פגיעה מנפילת חפצים 
ממבנה/חדר הנמצא מעל חצר הפעוטות

הינו  בחצר  המותקן  משחקים  מתקן 
תקן 1498  בדרישות  ועומד  בדוק  תקין, 

למתקני חצר

בלימה  חומר  קיים  חצר  למתקן  מתחת 
על פי התקן.

הפעוטון  לכיתת  המובילות  מדרגות 
שלמות, יציבות וללא חשש החלקה

לא מתאפשרת יציאת ילדים ללא פיקוח 
משער הפעוטון ומתוך חצר הפעוטון.

לא מתאפשרת יציאת ילדים ללא פיקוח 
מדלת הכניסה לפעוטון

כל הדלתות בפעוטון בטוחות מפני 
פגיעת טריקה או הילכדות אצבעות:

  בכל דלת מותקן מעצור כנף דלת •
  בכל דלת מותקן מגן אצבעות •
בכל דלת מותקן התקן האטה מפני •

טריקה. 
ידיות ואביזרים ללא חשש שריטה / •

לכידה / היתקלות

לדלתות השירותים התקן נעילה 
דו-צדדי המאפשר פתיחה מבחוץ.
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חלונות הפעוטון בטוחים מפני חבלה 
ונפילה:

 אין חשש פגיעה מכנף חלון •
 שמשת החלון מוגנת מפני ניפוץ •
 החלון בגובה שאינו מאפשר טיפוס   •

  ונפילה.

בכיתת הפעוטון אין חשש מפגיעת חנק 
מווילון תלוי

מרחב המשמש כמטבח, מגודר וחסום 
בפני הילדים.

בכל מרחב הפעוטון, כולל ריהוט 
ומתקנים, לא קיימת סכנת הילכדות 
ראש. (המרווח בין אלמנטים אנכיים 

ואופקיים קטן מ-  8 ס"מ)

אין חשש טיפוס ונפילה ממעקה קיים.

רצפת הפעוטון מרוצפת בריצוף שאינו 
מחליק 

ארונות וכונניות מקובעים לקיר בקיבוע 
איכותי.

חפצים תלויים (שעון, תמונה וכד') 
מקובעים היטב אל הקיר

הריהוט בפעוטון שלם ובטוח: ללא חשש 
פגיעה מפינות חדות או לכידת / פגיעה 

באצבעות

אין חשש פגיעה או לכידת אצבעות 
ממגירות

חומרי ניקוי וחיטוי נמצאים הרחק 
מהישג ידם של הילדים בתוך ארון סגור 

ונעול

לא קיימת סכנת כוויה ממים חמים 
בברזי השטיפה

לא קיימת סכנת כוויה ממים/שתיה חמה 

בפעוטון מותקנים 2 מטפי כיבוי אש 
(הלון או חומר תחליפי), כל אחד במשקל 

3 ק"ג. המטפים תלויים במקום בולט 
לעין, בסמוך לדלת היציאה  ובגובה מעל 

1.5 מ'.

על כל מטף מוצמדת תווית המעידה על 
בדיקת תקינות אחת לשנה

בנוסף, קיים ארון כיבוי אש תקין ובדוק, 
הכולל גלגלון וזרנוק

הערות והמלצותקדימותממצאהמצב הרצוי

דגבא
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בהצלחה
מאיר אביקר

ייעוץ והדרכת בטיחות
ממונה בטיחות אש

צוות רף טף 

בפעוטון קיים ארון חשמל תקין אשר 
נבדק על ידי חשמלאי מורשה.

בארון החשמל מותקן מפסק מגן (מפסק 
נגד התחשמלות). המפסק בדוק ותקין.

בתי התקע (השקעים) בפעוטון 
מרוחקים מהישג יד הילדים או עם 
התקן שאינו מאפשר הכנסת חפצים

גופי התאורה מצוידים במיגון שימנע את 
נפילה ופיזור זכוכיות

בסביבת הפעילות לא קיימים גופי 
תאורה המותקנים על גבי חומרים  

דליקים.

מאווררים ותנורי חימום חשמליים 
ניידים 

מותקנים על הקיר  בגובה של 2 מ' 
הרחק 

מחומרים דליקים ומקובעים היטב אל 
הקיר.

קיים תיק עזרה ראשונה בהישג יד 
במכיל ציוד וחומרי ע"ר. התכולה 

נבדקה, לרבות תאריך תפוגה של הציוד 
והחומרים

הערות והמלצותקדימותממצאהמצב הרצוי

דגבא
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