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 20/2/2017: תאריך:                                                                                                                        לכבוד

 מועצה מקומית קריית עקרון

 

 

 :ממצאים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול

 כללי

 הממצאים אותרו מתוך השוואת המצב הקיים עם סטנדרטים  .1
                    נדרשים המפורטים ברשימות מנחות לעריכת מבדק המצויות גם 

 .                   ברשויות המקומיות וברשות ממוני הבטיחות המחוזיים
 :הממצאים ערוכים לפי תחומי בדיקה וקדימות טיפול באופן הבא .2

 קישור הממצא לתחום הנבדק בחלוקה : תחומי בדיקה. א
 .       המצויה ברשימות המנחות שצוינו לעיל

קישור הממצא לקדימות הטיפול על פי הבנתו : קדימות הטיפול. ב
בחלוקה לשלש רמות , המקצועית של עורך המבדק

 : קדימות אלו
 

 קיומו.  בטיחותי1מתייחסת להסרה של מפגע:  1קדימות 
 .                   של המפגע מחייב את הסרתו המיידית

 גודל הפער בין הממצא. מתייחסת לתיקון לקוי:  2קדימות 
 משך הזמן עד.                    לבין הדרישה מוערך כפער גדול

 .                   לתיקון בפועל של ליקוי יקבע על ידי הרשות
 גודל הפער בין הממצא. מתייחסת לתיקון לקוי:  3קדימות 

 משך.                    לבין הדרישה מוערך כפער קטן עד בינוני
                    הזמן עד לתיקון בפועל של הלקוי יקבע על ידי

 .                                                                     הרשות
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 .גן בצד ימין –מימון '  רח–גן זוהר שמעון :   שם המוסד שנבדק (1
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

    

    

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קדימות )

נוסף לשטחי הצל של הבניינים עצמם יותקנו שטחי 
 לפחות 25%ידי נטיעות וסככות בשיעור של -צל על

 .משטח החצר נטו

 .יש למתוח את ההצללה בצורה תקנית 

בבניין וכיתות לימוד  2

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

:  באבזרים לצורך המטרות הבאות הדלתות תצוידנה

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בצד )בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי שתכסה את  (הצירים

 .המרווח ותמנע אפשרות להכנסת אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 .להתקין מעצור לדלת הכניסה

 

 
 :הערות נוספות

 
 בפנים
 להתקין שלט יציאה מעל דלת הכניסה. 

  להתקין מכסים למנורות המותקנות על הקירות. 

  לחזק מתלה הילקוטים בצורה תקנית. 

  לפרק מתלים של חפצים במעבר לאורך השירותים. 

  חסר עוד דלת יציאה מהגן. 

  לתקן את הפנאלים המתפרקים בגן. 

  לתקן את המרצפות השקועים והשבורים בכיתת הגן. 

  לתקן קרמיקה המתפרקת בשירותים. 
 

 בחוץ
 

  ושיהיה השטח של החול במפלס עם מדרכת המעבר, צריך להוסיף חול נקי בחצר וארגז החול. 

 לתקן את אלמנטי העץ של הנדנדה מכיוון שזה מהווה סכנה מומלץ לפרק. 

  פינות חדות הבולטות בגדרות רשת ההיקפיות. 
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 .  בית ספר בן צבי –גן הדס :   שם המוסד שנבדק (2
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

בבניין וכיתות לימוד  1

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

:  באבזרים לצורך המטרות הבאות הדלתות תצוידנה

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בצד )בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי שתכסה את  (הצירים

 .המרווח ותמנע אפשרות להכנסת אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 .להתקין מעצור לדלת הכניסה

 .להתקין מתקן הידראולי לדלת הכניסה

 .להתקין שלט יציאה לדלת כניסה 

 

 

 
 :הערות נוספות

 
 בפנים

 להתקין שלט יציאה מעל דלת הכניסה. 

  להתקין מעצור לדלת כניסה. 

  להתקין מחזיר הידראולי לדלת כניסה. 

  מ1.80להתקין מגן תקני למתלה ילקוטים או להעלות אותו לגובה  '. 

  לתקן את פלטות תקרה האקוסטית שיש בהם רטיבות ובמקומות שלא הותקנו כמו צריך. 

  יש לבדוק את הרטיבות בתקרה. 

  לסגור מכסים של גופי תאורה בצורה תקנית. 

  להתקין מכסה תקני לגופי התאורה במחסן. 

  לחזק את מוטות הוילונות כמו שצריך. 

 לקצר את הוילונות עד לגובה שלילדים לא יהיה גישה אליהם. 

  לתקן מרצפות שבורות בשטח רצפת הגן ואת הרצפות שיש בהם בליטות. 

  לפרק מדפי אחסון בשטח השירותים. 

  לתקן את מחזיר ההידראולי לדלת יציאת חירום. 
 

 
 בחוץ

  לתקן מדרכת מעבר לכיוון המשחקים שיש בה שקיעות ובליטות אבן. 

  לנקות את החול הקיים בחצר המשחקים ולהוסיף חול עד לגובה המתאים. 

  שוחת ביוב בולטות בחצר המשחקים. 

  להוסיף חול לארגז החול. 

  חתיכות בטון מתפוררים מחזית המבנה ליד המשחקים. 
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 מימון '  רח– צד שמאלי –גן זוהר שמעון :   שם המוסד שנבדק (3
 
 

 פירוט הממצאים
 
 

 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-החשמל והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

 
 :הערות נוספות

 
 בפנים
 גופי התאורה בשירותים יהיו מוגני מים. 

  מ1.80יש להתקין מגן למתלה הילקוטים או להגביה עד גובה  '. 

  ארון ספרים צריך לסגור במנעול תקני. 

  להכשיר עוד דלת יציאה מהגן. 

 
 בחוץ
  מדרגה לא תקנית בעלייה לשער כניסה ראשי. 

  לתקן מדרכת מעבר בכניסה שיש בה שקיעות. 

  לפרק ארגזי עץ המותקנים מעל הקרקע לאורך הגדר הקדמי. 

  עץ דקל נמוך אשר מהווה סיכון לחלקים פוגעים. 

  לסגור את שטח צינורות הביוב העוברים על קיר חזית הכניסה. 

  להוסיף חול לארגז החול. 

  להוסיף חול נקי לשטח גן המשחקים. 

  לתקן את הגדר הירוקה המותקנת לאורך גדר הכניסה. 

  לטפל בחלודה בקונסטרוקצית ארגז החול. 

  לתקן מחסן חיצוני מפורק אשר שיש בו חלקים מסוכנים. 
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                   דקל'  רח–גן איריסים :   שם המוסד שנבדק (4
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי החשמל . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

בבניין וכיתות לימוד  3

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

:  באבזרים לצורך המטרות הבאות הדלתות תצוידנה

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בצד )בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי שתכסה את  (הצירים

 .המרווח ותמנע אפשרות להכנסת אצבעות

ולא , בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ברצפה

 .להתקין מעצור לדלת היציאה מהכיתה

 
 :הערות נוספות

 
 בחוץ

 
 לצבוע את הסככה שנמצאת בחצר החילה תופעת קורוזיה וחלודה. 

 להתקין פסי נגד החלקה לאורך המדרגות בכניסה. 

 צריך להוסיף חול בחצר ובארגז החול. 

 לפרק את המדפים בתאי שירותים. 

  להתקין מעקה מצד שמאל של מדרגות שער הכניסה. 

  לנקות את העשביה בחצר הגן. 

  לסגור את שאר הפתחים במקומות בגדר המקיף את הגן. 

  לתקן רשת צל קרועה מעל בית הבובות. 

  צריך לטמון את צינורות ההשקיה בשטח הגינון. 
 

 בפנים
  לתקן חלון בהול הכניסה החיצוני של הגן אשר שהינו שבור. 

  לחזק את מוטות הוילונות בצורה תקנית. 

  חלונות זכוכית נמוכות צריך להחליף לחומר לא שביר. 
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 .                      מימון' רח, גן שקד:  שם המוסד שנבדק (5 
 

 
 פירוט הממצאים

 
 

 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

בניין וכיתות לימוד  1

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  
 .ולא ברצפה

 .להתקין מגן אצבעות בין שני החדרים

 

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-החשמל והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

 

 :הערות נוספות     
 

 בפנים
 

  לתקן מרצפות שבורות במדרגות עליה בהול הכניסה. 

 להוסיף פסי החלקה למדרגות כנסה. 

 לסגור פינה תחתונה של מעקה במדרגות הכניסה. 

 להתקין מכסים תקניים לגופי התאורה בשטח הגן. 

 לפרק את מדפי האחסון בשירותים. 

 לפרק את דלת הזזה שנמצאת במטבח לדלת כנפית. 

 

 
 
 בחוץ
 להוסיף חול נקי בחצר ובארגז חול. 

  (חלק בגדר מול הכביש)לסגור את הכול הפתחים בגדר בכדי למנוע כניסה הילדים. 

 יש להחליף את מכסה שוחת הניקוז ליד המחסן בשוחה תקנית . 

 שורשים של העצים בולטים בחצר צריך לכסות אותם בחול. 

  יש לתקן את החלקים המסוקנים בגדר האסקורית. 

 כאבל חשמל עובר מאחורי המבנה בגובה נמוך מאוד. 
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                   היהלום'  רח–גן סביונים :   שם המוסד שנבדק (6
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 שערים ויציאות חירום 1

 (1הסיכון קדימות )

דלת כניסה , דלתות  2בכל גן קרקעי תהיינה לפחות 

בגן דו קומתי . ראשית ודלת יציאה למרפסת או החצר 

 תהינה לכל כיתת גן דרך יציאה בטוחה אחת לפחות

 .חסר עוד פתח דלת ליציאת חירום מתוך חצר הגן

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי החשמל . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

בניין וכיתות לימוד  3

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

:  באבזרים לצורך המטרות הבאות הדלתות תצוידנה

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בצד )בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי שתכסה את  (הצירים

 .המרווח ותמנע אפשרות להכנסת אצבעות

ולא , בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  
 .ברצפה

 .להתקין מעצור לדלת של יציאת החירום

 
 :הערות נוספות

 
 בחוץ

 
 צריך להוסיף חול בחצר ובארגז החול. 

  לטמון את צינורות ההשקיה הבולטים בשטח הגן. 

  לעטוף את הפינות העליות באסקורית של ארגז החול. 
 

 בפנים
 

 גופי התאורה בשירותים יהיו מוגני מים. 

 ד נמצאים סדקים צריכים לבדוק ולטפל בהם"מעל דלת הממ. 

 ד "יש נזילות מים מעל דלת הממ. 

   צריך לתקן וסגור תקנית - תעלת חשמל פתוחה במעבר הכניסה. 

  כל גופי התאורה בגן יהיו עם מכסים תקניים. 

  יש לתקן נזילה מתחת לריצוף –מים העולה בין החריצים של ריצוף השירותים . 

  להתקין מכסה תקני למנורות אולטרה סגול. 

 ד שיהיה באותו מפלס עם ריצוף הגן "יש לתקן את הריצוף בדלת לפני הממ. 

  לקבע את מדפי הספרים בחדר הספרים לקיר  אחורי. 
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                  הדקל'  רח–גן שושנים : שם המוסד שנבדק (7
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-החשמל והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (1הסיכון קידמה )

כל הצנרת של מערכות השירותים והמתקנים של גן 
תהיה  ('דלק וכו, ניקוז, ביוב, מים, חשמל)הילדים 

לא . מתחת לפני הקרקע, לפחות, מ" ס30בעומק של 
על פני הקרקע או , תהיינה מערכות וצנרת עיליות

 .באוויר

צינור מים עובר לאורך המדרגות צריכים להעביר 

 .אותו למקום אחר או לטמון אותו

    

 
 :הערות נוספות

 
 בחוץ

 
 צריך להוסיף חול בחצר ובארגז החול. 

  (בחלק של הגדר)לתקן את כל הפריצות בגדר שתוחם את החצר. 

  צינורות השקייה בולטות יש לטמון. 

  לתקן את קורת הבטון של ארגז החול מסביב. 

  גדר לא תקני מאחורי המחסן החיצוני אשר יש בו חלקים מסוכנים. 

  להוסיף חול נקי לשטח הגן עד לגובה המתאים. 
 
 

 בפנים
 

 

 להתקין שלט יציאה מעל דלת הכניסה ודלת היציאה. 

  לפרק את מדפי האחסון בשטח השירותים. 

   להתקין מגן תקני למנורה המותקנת על הקורה. 

  לקבע את מוטות הוילונות בצורה תקנית. 
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                  גן רותם: שם המוסד שנבדק (8
 

 

 :רשימת הליקויים
 

 (כניסה למבנה ) בחוץ
 

  להתקין מגן אצבעות לשער הכניסה הראשי. 

  לתקן את השקיעות לאורך מדרכת המעבר. 

  להתקין מגן אצבעות לשער פלדה של המבנה. 
 
 (גן המשחקים ) בחוץ
 
 צריך להוסיף חול בחצר ובארגז החול. 

  להוסיף חול נקי עד לגובה של רצפת החצר החיצוני. 

  לתקן פנות השיש השבורות בחצר החיצוני. 

  לנקות את הגג של ארגז החול. 
 

 בפנים
 

  להתקין שלט יציאה בדלת הכניסה. 

  להתקין מכסים תקניים לכל גופי התאורה בשטח כיתת הגן. 

  לחזק ולקבע את מוטות הוילונות בכל החלונות בצורה תקנית. 
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              פינת שבזי"הבנים '  רח–גן הזית : שם המוסד שנבדק (9
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קידמה )

באדמת , בכורכר, ים-שטח החצר יהיה ממולא בחול

חצץ בעל פינות מעוגלות שגודל , "סומסומייה")גן 

יש להימנע . או בדשא (מ" מ3- גרגיריו אינו קטן מ

 .ממילוי חצר הגן בחצץ דק

 .צריך להוסיף חול נקי בחצר המשחקים

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קידמה )

יש ' נדנדות וכו, כגון מגלשה, אפשרות נפילה מהם

או משטח , לפחות', מ" ס30לפזר חול נקי בעומק של 

י מכון התקנים "בולם נפילה אחר המאושר ע

המרווח בין מתקן כזה למשטח קשיח . הישראלי

 .' מ2יהיה לפחות 

צריך לנקות את החול ולרענן את שכבות החול בתוך 

 .ארגז החול

    

בבניין וכיתות לימוד  3

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 .להתקין מעצור לדלת היציאה

 

 :הערות נוספות
 
 

  בחוץ
 

 להשלים את קורת הבטון לאורך הגדר. 

 לתקין שקיעות של הריצוף במעבר החיצוני לגן. 

  לטפל בחלודה בסככה האחורית. 

  למתוח את רשת הצל בחצר בצורה תקנית. 

  להחליף פסי החקה במדרגות קרועים. 
 
 

 בפנים
 

 לפרק את דלת ההזזה בחדר המשחקים ובמחסן ליד המטבח. 

  לפרק את מדפי האחסון בשטח השירותים. 

  להתקין מכסים תקניים לכל גופי התאורה בגן במכסה תקני. 

  לחזק את מוטות הוילונות בחלונות הגן. 

 ד בקירות וברצפת הכניסה "לתקן את הסדקים בכניסה לממ. 

 

 
 

 



 

11 

 

              אחד העם'  רח–גן נרקיסים : שם המוסד שנבדק (10
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-החשמל והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

בבניין וכיתות לימוד  2

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

  . צריך להתקין מעצור  לדלת היציאה

 חצר הגן  וסביבתו 3

 (2הסיכון קידמה )

באדמת , בכורכר, ים-שטח החצר יהיה ממולא בחול

חצץ בעל פינות מעוגלות שגודל , "סומסומייה")גן 

יש להימנע . או בדשא (מ" מ3- גרגיריו אינו קטן מ

 .ממילוי חצר הגן בחצץ דק

צריך להוסיף חול נקי בחצר המשחקים עד לגובה של 

 המדרכה ובארגז החול 

 חצר הגן  וסביבתו 4

 (2הסיכון קידמה )

יהיו מבטון ' הברזים וכו, הבריכות, כל תאי הביקורת

ללא בליטה או , שפניהם מתיישרים עם פני הקרקע

תאי הביקורת יהיו צמודים למבנה או . שקערורית

 .ובשום אופן לא יהיו במרכז החצר, לגדר

בחצר נמצאת שוחות ביוב במפלס יותר גבוה ממפלס 

הקרקע וזה מהווה מכשול לתלמידים לכן צריך 

 .לעשות אותה באותו גובה של הקרקע

 

 :הערות נוספות
 

 בחוץ
 

 צריכים לכסות את השורשים של העץ בחול בכדי שימנע נפילת הילדים. 

  פינות תחתונות של הגדר ההיקפי אשר שיש בהם חלקים מסוכנים. 

  לטפל בחלודה בשתי הסככות הקיימות בחצר. 
 

 

 
 בפנים

 

  לסדר את כאבל בזק העובר ליד החלון בכניסה לשירותים. 

  לפרק מדפים בשטח של השירותים. 

  להתקין מגן אצבעות לדלת מחסן של השירותים. 

  להתקין מכסה תקני לגוף תאורה אולטרה סגול. 
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               הכלנית' רח- גן שירן: שם המוסד שנבדק (11
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (1הסיכון קידמה )

כל הצנרת של מערכות השירותים והמתקנים של גן 
תהיה  ('דלק וכו, ניקוז, ביוב, מים, חשמל)הילדים 

לא . מתחת לפני הקרקע, לפחות, מ" ס30בעומק של 
על פני הקרקע או , תהיינה מערכות וצנרת עיליות

 .באוויר

צינור מים עובר לאורך החצר צריכים להעביר אותו 

 .למקום אחר או לטמון אותו

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קידמה )

באדמת , בכורכר, ים-שטח החצר יהיה ממולא בחול

חצץ בעל פינות מעוגלות שגודל , "סומסומייה")גן 

יש להימנע . או בדשא (מ" מ3- גרגיריו אינו קטן מ

 .ממילוי חצר הגן בחצץ דק

צריך להוסיף חול נקי בחצר המשחקים ובארגז 

 .לנקות את השטח לפני ההוספה+ החול 

 

 

 בחוץ

 לנקות את רשת צל מהעלים של העצים. 
 

 

 בפנים

 

  להתקין מעצור לדלת היציאה. 

  צינור השקייה העובר במדרגה העליונה של הכניסה. 

  להתקין פס אזהרה למדרגה העליונה של הכניסה. 

  להתקין מכסה תקני לגוף תאורה אולטרה סגול. 

  לחזק את כל הוילונות של החלונות בצורה תקנית. 
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             הכלנית'  רח–גן מיטל : שם המוסד שנבדק (12
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

    

בבניין וכיתות לימוד  1

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 להחליף את מגן האצבעות לדלת של השירותים  

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קידמה )

באדמת , בכורכר, ים-שטח החצר יהיה ממולא בחול

חצץ בעל פינות מעוגלות שגודל , "סומסומייה")גן 

יש להימנע . או בדשא (מ" מ3- גרגיריו אינו קטן מ

 .ממילוי חצר הגן בחצץ דק

צריך להוסיף חול נקי בחצר המשחקים ובארגז 

 החול

 

 :הערות נוספות
 

 בחוץ

  להחליף סולם של מתקן משחקים לא תקני. 
 

 בפנים

 לפרק את המדף שנמצא מעל כיור שנמצא בחדר שירותים של הילדים. 

  להתקין מעצור לדלת כניסה. 

  להתקין מכסים למנורות אולטרה סגול. 

  לחזק את מוטות הוילונות בצורה תקנית. 

  לקבע את ארון האחסון שבתוך השירותים לקיר. 
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           הנרקיס/ גן הדרים:   שם המוסד שנבדק (13
 

 פירוט הממצאים
 

 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

בבניין וכיתות לימוד  1

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 . להתקין מעצור לדלת הכניסה

 .להתקין מגן אצבעות לשער בחצר

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קידמה )

באדמת , בכורכר, ים-שטח החצר יהיה ממולא בחול

חצץ בעל פינות מעוגלות שגודל , "סומסומייה")גן 

יש להימנע . או בדשא (מ" מ3- גרגיריו אינו קטן מ

 .ממילוי חצר הגן בחצץ דק

צריך להוסיף חול נקי בחצר המשחקים ובארגז 

 החול ולנקות את החול הקיים

 חצר הגן  וסביבתו 3

 (2הסיכון קידמה )

יש ' נדנדות וכו, כגון מגלשה, אפשרות נפילה מהם

או משטח , לפחות', מ" ס30לפזר חול נקי בעומק של 

י מכון התקנים "בולם נפילה אחר המאושר ע

המרווח בין מתקן כזה למשטח קשיח . הישראלי

 .' מ2יהיה לפחות 

צריך לנקות את החול ולרענן את שכבות החול אין 

 .צורך בהוספת חול

 
 בחוץ

 למתוח את ההצללה הקיימת בחצר המשחקים. 

 לעטוף את ברז המים שנמצא ליד חצר המשחקים בחומר רך בכדי למנוע פגיעה בילדים. 
 

 
 בפנים

 
  לקבע את מוטות הוילונות בצורה תקנית. 
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              הלבונה' רח- גן ורדים: שם המוסד שנבדק (14
 

 
 פירוט הממצאים

 
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קידמה )

יהיו מבטון ' הברזים וכו, הבריכות, כל תאי הביקורת

ללא בליטה או , שפניהם מתיישרים עם פני הקרקע

תאי הביקורת יהיו צמודים למבנה או . שקערורית

 .ובשום אופן לא יהיו במרכז החצר, לגדר

בחצר נמצאת שוחות ביוב במפלס יותר גבוה ממפלס 

הקרקע וזה מהווה מכשול לתלמידים לכן צריך 

 .לעשות אותה באותו גובה של הקרקע

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (1הסיכון קידמה )

כל הצנרת של מערכות השירותים והמתקנים של גן 
תהיה  ('דלק וכו, ניקוז, ביוב, מים, חשמל)הילדים 

לא . מתחת לפני הקרקע, לפחות, מ" ס30בעומק של 
על פני הקרקע או , תהיינה מערכות וצנרת עיליות

 .באוויר

צריכים לכסות את השורשים בכדי שלא יהבו 

 מכשול לילדים

 
 

 בפנים
 לפרק את המדף אחסון מעל לדלת הכניסה. 

  להתקין מכסים תקניים לכל גופי התאורה בשטח של הגן. 

  לפרק את מדפי האחסון בחדר היצירה. 
 

 בחוץ
 להוסיף חול נקי לארגז וחצר המשחקים. 

 לטפל בחלודה בקורות של הסככה בחצר הבטון ולצבוע מחדש. 

 לטמון את צינורות ההשקיה הבולטים. 

  לתקן את הסדקים במעבר הבטון  לכיוון גן המשחקים. 

  לנקות את החול מלכלוך ולהוסיף לגובה המתאים. 

  לסגור את המרווחים התחתונות  של הגדרות ההיקפיות. 
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          130עמיחי '  רח–גן תמר  :   שם המוסד שנבדק (15
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

בבניין וכיתות לימוד  1

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 . צריך להתקין מתקן הידראולי לדלת הכניסה

להכשיר עד דלת יציאה מהמבנה הכולל שלט יציאה 

 .ומעצור לדלת ומתקן הידראולי

 

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קידמה )

יש ' נדנדות וכו, כגון מגלשה, אפשרות נפילה מהם

או משטח , לפחות', מ" ס30לפזר חול נקי בעומק של 

י מכון התקנים "בולם נפילה אחר המאושר ע

המרווח בין מתקן כזה למשטח קשיח . הישראלי

 .' מ2יהיה לפחות 

צריך לנקות את החול ולרענן את שכבות החול אין 

 .צורך בהוספת חול

 

 
 :הערות נוספות

 
 בפנים

 (מתפרקות ), לתקן את הקרמיקה בקירות השירותים. 

 לתקן את הפאנילים בכיתה. 

 להתקין פסים נגד החלקה לאורך המדרגות. 

  להתקין שלט יציאה בדלת הכניסה. 

  (דלת הזזה  )לסגור את דלת המחסן סגירה קבועה ללא פתיחה. 

 
 
 

 בחוץ
 

 לתקין את השקיעות ליד השער בכניסה לגן. 

 לנקות את העשבייה בחצר הגן. 

 להוסיף חול נקי לחצר עד הגובה המתאים. 

 שוחת ביוב בולטת בשטח הגינון. 
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 נרקיס'  רח–( רימון לשעבר) גן הדקל :   שם המוסד שנבדק (16
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

    

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (2הסיכון קידמה )

יש ' נדנדות וכו, כגון מגלשה, אפשרות נפילה מהם

או משטח , לפחות', מ" ס30לפזר חול נקי בעומק של 

י מכון התקנים "בולם נפילה אחר המאושר ע

המרווח בין מתקן כזה למשטח קשיח . הישראלי

 .' מ2יהיה לפחות 

צריך לנקות את החול ולרענן את שכבות החול אין 

 . צורך בהוספת חול

 .ולהוסיף במקומות החסרים 

 

 
 

 בפנים
 

  להתקין מעצור לדלת יציאה. 

  להתקין מגן אצבעות לשני שערי יציאה מחצר הגן. 
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               הבנים'  רח– גן התנאה:   שם המוסד שנבדק (17
 

 פירוט הממצאים
 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה תחום הבדיקה 'ספ

 חצר הגן  וסביבתו 1

 (1הסיכון קידמה )

 4- וכך יהיה מרווח של כ, לשער יהיו צירים מוזזים

, מ לפחות בין כנף השער למשקופים האנכיים"ס

 .  ותימנע האפשרות של קטיעת אצבעות

מ " ס4- מכיוון שהרווח בין המשקוף לכנף פחות מ

לכן חייבים לסגור את הרווח באמצעות מגן 

 .אצבעות

 חצר הגן  וסביבתו 2

 (2הסיכון קדימות )

כל קווי . בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
 .קרקעיים-החשמל והטלפון יהיו תת

כבל חשמל עובר בחסר וזה מהווה סכנה לילדים 

 במידה וזורקים חפצים על הכבל

בבניין וכיתות לימוד  3

 (דלתות)

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך המטרות  הדלתות תצוידנה

: הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף האנכי . 2

ובין הכנף למשקוף   רצועת גומי  (בצד הצירים)

שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת 

 .אצבעות

, בגובה אגף הדלת, יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

. ולא ברצפה

 .צריך להתקין מעצור לדלת יציאה הראשית

 

 

 :הערות נוספות
 

 בחוץ
 

 להוסיף חול נקי בחצר המשחקים עד לגובה המתאים ובארגז החול. 
 

 בפנים
 

  להחליף דלת הזזה במחסן בהול הכניסה  לדלת רגיל הכולל מגן אצבעות. 

  להתקין מכסים תקניים לגופי התאורה שחסר בהם מגן. 

  גופי התאורה בשירותים יהיו מוגני מים. 

 ד והתפוררות הבטון "יש לטפל בסדקים בהול הכניסה של הממ. 

 ד "מגן אצבעות לדלת מערכת הסינון בממ. 
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                  .28הבנים '  רח–גן נחליאלי : שם המוסד שנבדק (18
 

 רטיבות וקליפה לאורך הקיר מעל הפאנלים 

  רגליים 4 רגליים במקום 3לתקן רגל של שולחן אשר היינו עומד על . 
 
 
 
 
 
 

 
                  .כלנית'  רח–גן רימון : שם המוסד שנבדק (19

 
 

  מ1.80להתקין מגן למתלה הילקוטים בשירותי נכים או להגביה ל  '. 

 לקבע את הוילונות בחלונות הגן בצורה תקנית. 
 
 
 
 
 
 

                  .כלנית'  רח–גן השלושה : שם המוסד שנבדק (20
 

 

 בחוץ
 

  צריך לתקן את השקיעות במדרכות המעבר החיצונית. 

  לנקות את שטח גן המשחקים מלכלוך ולהוסיף חול נקי. 
 

 בפנים
 

  יש לפרק את החבלים המתוחים בין הקירות אשר עליהם מטריות פתוחות. 

   (עדיף לפרק את המדפים )מידוף לא תקני מעל הכיורים בשירותים.  

 לחזק את כל הוילונות וקבע בצורה תקנית. 
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 בית ספר אוהל מאיר: שם המוסד שנבדק (12
 

 הממצאים פירוט                                               
 

 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה  הבדיקהתחום 'ספ

    

 וסביבתו  בית הספר חצר 1

 (3הסיכון קדימות )

נוסף לשטחי הצל של הבניינים עצמם 
ידי נטיעות וסככות -יותקנו שטחי צל על

 . לפחות משטח החצר נטו15%בשיעור של 

 .צריך להתקין שטחי הצללה בחצר

 (דלתות) וכיתות לימודבניין 2

 (1הסיכון קדימות )

 באבזרים לצורך  הדלתות תצוידנה

: המטרות הבאות

. מנגנון האטת אגף הדלת במהלך סגירתו.1

בכל מקרה יש להתקין לאורך המשקוף . 2

ובין הכנף למשקוף    (בצד הצירים)האנכי 

רצועת גומי שתכסה את המרווח ותמנע 

 .אפשרות להכנסת אצבעות

בגובה , יותקן בקיר, התקנת סטופר .3  

 .ולא ברצפה, אגף הדלת

להתקין מגני אצבעות לדלתות השירותים לשירותים 

 'ג- ו' המיועדים לכיתות ה

 

 

 
 

 :הערות נוספות
 
 בחצר הדרומית נמצא צינור ניקוז פתוח צריכים לסגור אותו בכדי למנוע כניסת ילדים לתוכו. 

 גופי התאורה בשירותים יהיו מוגנים בשירותים ובמסדרונות. 

 בכדי למנוע פגיעה בתלמידים' לסגר הרווח מתחת לקירות בטון שנמצאים ביציאות למבנה של כיתות א. 

 ומסביב שיש בהם שקיעות' לסדר את המשתלבת בחצר האחורי למבנה של כיתות א. 

  לסדר את השטח מעל מגרש הדשא של קריית עקרון שיהיה בשטח ללא מדרונות וללא בורות. 

  לתקן את כל מעברי הבטון בין המבנים הסדוקים ושיש בהם מפלסים גבוהים אחד מהשני. 

 ל אשר יש בו גובה לא תקני "לפלס את השטח מסביב למבנה קק. 

  יש לתקן אותם עד גובה המתאים –שוחות ביוב בולטות בכל שטח הבית ספר . 

  לסגור מתחת לעמודים במנה א ו ג אשר הינם בגובה ראש של הילדים. 

  לתקן גדר ירוקה עקומה מול מבנה א ו ב. 

  להביה את השטח הריק בין מבנה א ו ב לבין מבנה ג ו ד עד לגובה של המדרכות מסביב. 

  לתקן גדר הרשת החוסמת את המדרגות העולות לגג מבנה ג ו ד. 

  לתקן מרצפות שבורות ופנלים מפורקים במבנה ג ו ד. 

  לתקן את הבטון המתפורר בתוך המעבר בתקרת מבנה ג ו ד. 

  גדר אסכורית לא תקינה מאחורי מבנה ג ו ד. 

  לתקן סדקים ברצפת המעבר בחצר הראשית ליד מגרש הספורט. 

  גדר לא תקין שיש בו חלקים מסוכנים הבולטות מהגדר של גינה אקולוגית. 

  לטמון את כל צינורות ההשקיה העוברות בחצרות מסביב. 

 8' צינורות מים מפלדה הבולטות בשטח הימני לפני מבנה מס.  
 

  לתקן את מגני אצבעות לכל הדלתות בבית הספר במקומות שיש מגני קרועים. 

 
  לתקן את המחזירים לכל הדלתות במקומות שהינם לא תקניים. 
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 בית ספר בן צבי   :   שם המוסד שנבדק (22
 הממצאים פירוט

 מהותו ומיקומו, הממצא הדרישה  הבדיקהתחום 'ספ

 וסביבתו  בית הספר חצר 1

 (3הסיכון קדימות )

. הקרוואן יותקן על בסיס מוגבה מהקרקע
סוג הבסיס ). מ" ס60גובהו המרבי יהיה 

לפי הנחיות תכנון מהנדס קונסטרוקציה 
 (.422כ "על פי מפמ

 לסגור בכדי למנוע כניסת 6' מתחם למבנה מס

 .תלמידים מתחת המבנה

 וסביבתו  בית הספר חצר 2

 (3הסיכון קדימות )

נוסף לשטחי הצל של הבניינים עצמם 
ידי נטיעות וסככות -יותקנו שטחי צל על

 . לפחות משטח החצר נטו15%בשיעור של 

 .צריך להתקין שטחי הצללה בחצר

 חצר בית הספר וסביבתו 3

 (2הסיכון קדימות )

. בחצר לא יימצאו עמודי חשמל או טלפון
-כל קווי החשמל והטלפון יהיו תת

 .קרקעיים

 6' כבל חשמל עובר לאורך החצר המחובר מבנה מס

למבנה השירותים וזה מהווה סכנה לילדים במידה 

 וזורקים חפצים על הכבל

 חצר בית הספר  וסביבתו 4

 (2הסיכון קדימות )

' הברזים וכו, הבריכות, כל תאי הביקורת
יהיו מבטון שפניהם מתיישרים עם פני 

תאי . ללא בליטה או שקערורית, הקרקע
, הביקורת יהיו צמודים למבנה או לגדר

 .ובשום אופן לא יהיו במרכז החצר

חלק מתאי שירותים שנמצאים בחצר במפלס יותר 

גבוה מהקרקע לכן צריך להנמיך את השוחות לגובה 

 .הקרקע שלא יהווה סכנה לתלמידים

 חצר בית הספר  וסביבתו 5

 (2הסיכון קידמה )

הגדר . מגרש בית הספר יגודר מכל עבריו
גובה הגדר . לפחות'  מ2תותקן בגובה של 

יימדד ממשטח הדריכה האופקי שניתן 
, לכל היותר',  מ3ברווחים של . להגיע אליו

וביסוסם יהיה , יותקנו עמודי ברזל אנכיים
 .ביסודות בטון

וחייבים '  מ1.5- הגדר שמקיפה את החצר בגובה כ

בעיקר בחזית , לפחות'  מ2.0להרים אותה לגובה 

 .המזרחית

 חצר בית הספר  וסביבתו 6

 (2הסיכון קידמה )

החצר תהיה נקייה ופנויה ממפגעי 

ולא יישארו בה פסולת בניין או , בטיחות

 .בורות לאחר עבודות בניה או שיפוצים

 נמצאות בורות המהווה משכול 7בחצר ליד מבנה 

 . לתלמידים צריך לסגור את הבורות

 
 

 :הערות נוספות
 
  לקופסאות החשמל שנמצאות בחצר מדעים פתוחות לכן צריכים לסגור אותם ולנעול אותם בכדי למנוע מהילדים שישחקו

 .בהם

 לפחות'  מ1.10וגני ילדים שיהיה בגובה ' במבנה כיתות א, 4' צריך להתקין מעקה לאורך המדרגות במבנה מס. 

 לא עומדת בדרישות תכנון ובניה5' המדרגה הראשונה שנמצאת למהלך המדרגות במבנה מס . 

 להתקין מאחז יד באמצע המדרגות המובילות למגרשי ספורט. 

 נמצאת סגירה הבנויה מבלוקים והבלוקים עם הרבה סדקים לכן צריכים לתקין את הסדקים 6' מתחם למבנה מס 
 .באמצעות טיח

  אינם אחידים לכן צריכים לסדר את רום המדרגות שיהיו אחידים6המדרגות המובילות לכיוון מבנה . 

 המדרגות המשמשות את מבנה המוזיאון אינם תקניות צריכים לבנות מחסום לכל שלח. 

  להתקין מאחזי יד לאורך מדגרות הכניסה מלפני השומר ועד לחצר הכי עליונה. 

  לתקן את כל המדרכות לאורך המעבר מלפני השומר ועד לחצר הכי עליונה שיש בהם שקיעות ובליטות. 

 לתקן את כל המדרגות העולות משער השומר ועד לחצר הכי עליונה שיהיו בגובה אחד ואותו מפלס. 

  לתקן את כל המרצפות החיצוניות אשר שיש בהם שקיעות ובליטת. 

 2' לתקן שקיעות במרצפות מעבר מאחורי מבנה מס.  

  אשר יש בו הרבה סדקים 2לתקן את אספלט החצר מול מבנה . 

  לתקן את כל גדרות העשויות מעץ הנמצאים בכל שטח הבית ספר. 

  עד לגובה המדרכות 3לפלס את השטח האחורי של מבנה . 

  שיהיו במפלס אחיד ללא בליטות לאורך 3לתקן מדרכות בטון מאחורי מבנה . 

 עד לגובה המדרכות 29' להגביה את השטח מאחורי מקלט מס . 

  לטמון את כל צינורות ההשקיה העוברות בחצרות בית הספר. 

 עד לגובה המדרכות6' להגביה את השטח מאחורי בניין מס . 

  6לטפל בסדקים ובהתפוררות בטון בחזית הכניסה של מבנה.  
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 שיהי ללא בורות 7ל ומסביב למבנה "להגביה את שטח מסביב לשירותים ומסביב למבנה קק . 

  ל ומבנה השירותים " לבין מבנה קק7הרבה שוחות ביוב בולטות בחצרות בין מבנה. 

  גדר רשת מפלדה לא תקנית מול מגרש הספורט. 

  לפלס את השטח עד לגובה המתאים מסביב למגרש ספורט. 

  להתקין מעקה בירידה ממגרש הספורט הסגור עד למגרש הספורט הפתוח במקום שיש הגבהת שטח. 

  לתקן גדר בשער כניסה של מגרש פיס סגור. 
 

  לתקן את מגני אצבעות לכל הדלתות בבית הספר במקומות שיש מגני קרועים. 

 
  לתקן את המחזירים לכל הדלתות במקומות שהינם לא תקניים. 

 
  לתקן את כל המרצפות השבורות בתוך המבנים ואת הפנלים המפורקים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

 

 :הערות כלליות לכל הגנים
 

 כל החצרות שנמצאים בגנים צריכים להוסיף חול או כל חומר רך . 

  או להתקין מגן על הקולבים שימנע פגיעה '  מ1.50צריך להתקין כל המתלים של הילקוטים בגובה
 . בילדים

 י כיבוי אש"ציוד כיבוי אש שנמצא בבתי ספר יעבור בדיקות ע. 

 י חשמלאי מוסמך"כל המבנים של מוסדות החינוך יעבור בדיקות חשמל לתשתית ולציוד ע 
 . שעות ביממה למתן פתרונות אטרקטיביות  בזמן תיקון הליקויים24אני לשירותכם 
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