תאריך_______________ :

דו"ח מבנה

בס"ד

קומה ________ :האם קיימת מעלית בבניין________ :
מיקום המשפחתון:
 שטח החדר  12מ"ר )מרווח ופנוי מעומס אביזרים המבטלים את המרחב(
 חדר נוסף המשמש לפעילות המשפחתון
 מקום מוגן
 חצר צמודה
 המשפחתון איננו ממוקם מתחת למרפסות ,רמפות ,גגות של מבנה כלשהו ואין סכנה של נפילת
גופים ואין סכנה של נפילת גופים וחפצים מגובה
הערות /חריגות בנהלי בטיחות /יתרונות עודפים:

ב
סידורי בטיחות:

 לחסום גישה לשאר חדרי המגורים
 לחסום מדרגות
 לחסום גישה למטבח
 שער בטיחותי
)ללא שלבים מעוינים ,הרווח בין השער התחתון לקרקע לא יעלה על  8ס"מ,
מרווח בין האלמנטים לא יעלה על  8ס"מ(
הערות /חריגות בנהלי בטיחות /יתרונות עודפים:

דלתות:






הערות /חריגות בנהלי בטיחות:

דלת בטיחותית המחוברת למשקוף עם  2צירים.
)דלתות לא תקינות :דלת דו כיוונית ,דלת הזזה ,דלתות הנעות על ציר או דלתות זכוכית(
רצועת מגן )לכל הדלתות של החדרים המשמשים את המשפחתון(
אין בליטות מסכנות )ברגים /פינים וכד'(
לדלתות השירותים -יש להתקין מנעול המאפשר פתיחה מבחוץ

חלונות:
 סורגים חובה )המרווח נטו בין שלבי הסורג לא יעלה על  8ס"מ(
 פתחי אוורור שימושיים
 אין וילונות נגישים לילדים) ,לשים לב שלא תהיה נגישות גם לילדים הנמצאים בלול(
הערות /חריגות בנהלי בטיחות:

ציוד כיבוי אש:

 2 מטפי כיבוי אש ) 3ק"ג(
 מיקום נכון -בכניסה וכן בגובה 1.5מ' לפחות
 במשפחתון מורחב -גלגלון כיבוי אש באורך  25מ'

ציוד עזרה ראשונה

 תיק עזרה ראשונה המכיל את כל הציוד הנדרש * פרוט הנדרש מצו"ב
 בדיקת תוקף התרופות /משחות וכיוצ"ב

מערכות חשמל:






הערות /חריגות בנהלי בטיחות:

מפסק מגן נגד התחשמלות
שקעים מכוסים
גופי תאורה-פלורוסנטים ,ומצוידים במיגון שימנע את נפילתם ואת פיזור הזכוכיות.
רמת ההארה מספקת
אין לחבר קישוטים אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות
חוטי חשמל תקינים ולא משתרכים

אמצעים
בטיחותיים
לחימום וקירור:
המרפסת:
)תחליף לחצר(

 יש לפרט מה בנמצא:
 מאווררים ותנורי חימום יותקנו בגובה  2מ' לפחות





מעקה  /סורג למרפסת סגור ואטום בגובה  1.3מ') ,גובה זה ימדד מעל מדרך רגל אם קיים(
המעקה יהיה עשוי בצורה שלא ניתן לטפס עליו
המרווח בין שלבי הסורג /המעקה לא יעלה על  8ס"מ נטו
חובה לפנות את המרפסת מכל אביזר שיסכן את הילדים או אביזר שישמש את הילדים לטיפוס

הערות /חריגות בנהלי בטיחות /יתרונות עודפים:

החצר:
 האם קיימת חצר
 החצר המיועד לפעילות יהיה באותו מפלס
 שטח החצר ימולא בחול ים ,אדמת גן תחוחה או דשא
 ללא עמודי חשמל/טלפון/צנרות מים בולטות
 אין מפגעים בטיחותיים
 צמחיה לא רעילה/דוקרנית /ללא שימוש בחומרי הדברה
מתקני חצר:
 מתקני חצר מותאמים לתקן הישראלי )ת"י (1498
 מתחת למתקני החצר חומר בולם נפילה
 אין במתקנים פינות חדות ,נקודות הילכדות
 אין במשפחתון נדנדות או קרוסלות
גדר:
 הגדר בגובה מינימלי של  '2מ' )ממשטח דריכה עליון(
 הגדר תהיה עשויה מסורגים האנכים במרווח של עד  8ס"מ נטו בין סורג לסורג
הערות /חריגות  /יתרונות עודפים:
________________________________________________________________________________
יש לפרט האם החצר מצוידת במתקנים ,ובדיקת תקינותם .פרטי:
________________________________________________________________________________

מטבח:








אזור המטבח מופרד ע"י דלת או שער .ואין כל נגישות לילדים
סירים או מחבתות יימצאו על הלהבות האחוריות בלבד
הבישול והאפייה אינם מתבצעים בזמן פעילות המשפחתון ,אלא חימום בלבד
מייחם המים אינו דלוק ונמצא רחוק מהישג ידם של הילדים
חומרי ניקוי ,ניילונים ,כלי זכוכית ,סכינים ,וחפצים חדים יאוחסנו במקום גבוה  /נעול
מיכל הגז ממקום באופן תקין

רמת תחזוקת המבנה:
 מניח את הדעת
 טוב

רמת ניקיון המבנה:
 מניח את הדעת  טעון שיפור
טוב

הציוד הדידקטי וחומרי העבודה:
 ממוצע  דל * מפרט ציוד החובה מצו"ב
 תקין
הערות /יתרונות עודפים:
 טעון שיפור


סיכום ממצאים והמלצות:
 מתאים  אינו מתאים
המבנה:
מתאים בתנאי______________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

שונות:


























עבודות בניה ושיפוצים יבוצעו בחופשות בלבד
אין לערום חפצים כבדים לגובה
ספריות  /ארונות /שידות יציבים או מקובעים לקיר
רהיטים שניתן לטפס עליהם יורחקו מהחלונות
חפצים שבירים לא נמצאים בהישג ידם של ילדים
פרטי ריהוט בעלי פינות מעוגלות ,יציבים ,וללא חלקים קנים הניתנים לפירוק
מיטות /מזרנים /לולים בעלי תו תקן
לכל ילד יש מיטה או מזרון או לול ,סדין ושמיכה אישית
הלולים לא יהיו בקרבת וילונות  /מפת שולחן  /תחת מדפים
במיטות  /בלולים אין צעצועים העלולים לגרום לחנק  /טיפוס של התינוק
הילדים שוכבים לישון ללא בקבוקים ,ללא מוצצים הקשורים בשרוך ,ללא סינרים ,ללא נעליים
המטפלת משאירה את דלת החדר בו ישנים הילדים -פתוחה
חומרי ניקוי בארון נפרד סגור/גבוה מעבר להישג ידם של הילדים
מחמים וקומקומים ,שתיה חמה ואוכל רותח יורחקו מהישג ידם של הילדים
אביזרים המחוברים לקיר יחוברו היטב )תמונות,מדפים( ,ותחת כל מדף תוצב ארונית
אין לאפשר גישת ילדים למטבח.
מיכל גז ימצא מחוץ למבנה ,רחוק משטח פעילות הילדים ,יוקף רשת נעולה עם גגון וייבדק תקופתית
ע"י טכנאי גז.
שקיות נילון יורחקו או יאוחסנו בארון נעול
כלי אוכל מפלסטיק בלבד )אסור להשתמש בכלים חד פעמיים או כלי זכוכית(
מפות ,חבלים ,חוטים וכל דבר באורך של  15ס"מ ויותר )חלקי צעצועים וכדו'( מחוץ להישג ידי הילדים
חפצים ומשחקים קטנים מחוץ לטווח השגתו של הפעוט
החדר נקי ומסודר וללא רטיבות
אין עגלות במשפחתון
לחצן מצוקה  -רשות

שם המטפלת ____________________ :חתימה_________________ :

שם הרכזת_____________________ :

חתימה________________ :

