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 :  נהלים והנחיות להבטחת הבטיחות במעון -לרענון  1פרק  .1

 
מבנה מעון היום, מתקניו וכל הציוד בו  יהיו בטוחים לשימוש ויעמדו בדרישות כל דין, 

נחה לביצוע מבדק בטיחות במעון יום ובכלל זה יעמדו גם בדרישות המפורטות ברשימה מ
  המפורסמת באתר האינטרנט של האגף בכתובת:

-84C0-476C-F69A-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/3F801AD1

/0/betichut2014.pdf06E828282D8C 

 

 :נוהל פתיחה וסגירה של מעון יום .א

 : סריקה במעון .1

על מנהלת המעון לקבוע את תורנות הסריקה כחלק מסידור העבודה הקבוע  .א

  במעון.

יש לבצע סריקת המעון מדי בוקר, לפני כניסת הילדים למעון. על סריקת הבוקר  .ב

וץ ומבפנים. בסריקה לכלול את החצרות, את גדר המעון, את מבנה המעון מבח

  חיצונית תינתן הדעת לאיתור רכבים חשודים בקרבת הכניסה למעון ובסביבתו.

 תקינים.  -מערכת המצוקה והטלפונים יש לוודא כי  .ג

 : שערי המעון .2

לאחר כניסת הילדים למעון בבוקר, ינעלו שערי הכניסה למעון וישארו נעולים  .א

ה לכיתות יהיו  נעולות במשך כל . דלתות הכניסת הפעילות במעון ושעבמשך כל 

זמן הפעילות במנעול פרפר.  בנוסף, כל מעבר בין חצרות, או בין כיתות אשר יש 

ישמרו אף הם נעולים במשך כל שעות פעילות המעון.  –ביניהם שער או דלת 

 תעשה בהשגחה צמודה של אחד מאנשי הצוות.  –פתיחתם וסגירתם 

  דם.ל פי זיהוי מוקכניסה למעון תותר ע .ב

 : סגירת מעון .3

המנהלת תמנה בכל כיתה מטפלת, אשר תבדוק לפני עזיבתה את כל שטח הכיתה  .א

 ריקים מאדם )ילד/מבוגר(. ותוודא כי הם לרבות שירותים, מחסן וחצר 

מנהלת המעון תמנה בכל יום אחראית לסגירה סופית של המעון. האחראית  .ב

בשטח  א נשאר אף ילדלאשר תוודא כי  תבצע סריקה נוספת לבדיקה הכיתתית

כל מכשירי החשמל מנותקים, כל הברזים סגורים וכל וכן תוודא כי , המעון

בסיום הסריקה תבצע סגירה של כל  הדלתות החיצוניות והחלונות סגורים.

עם כל האחראיות הכיתתיות כי כל  ווידאהלאחר שהשערים במעון., וזאת  

  הילדים יצאו לביתם.
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א תצא מהכיתה עד שאחרון הילדים נלקח ע"י הורה ל, 1, כאמור בסעיף מטפלת .ג

  או מבוגר מורשה אחר.

בשעת ההמתנה להורים גם אם ההורים מאחרים אין לצאת מתחומי הכיתה  .ד

  למבואה או לכוון החצר/ השער. ההמתנה תעשה אך ורק בתחומי הכיתה.

/משפחתון ולא יצר המורשה כל קשר לא בא המורשה להוציא את הילד מהמעון  .ה

, תשאיר מנהלת המעון/משפחתון את הילד מנהלת המעון ו/או המטפלת עם

 .המטפלת השגחתאו ב השגחתהב

במצב דברים זה, תנסה מי שבהשגחתה נשאר הפעוט להשיג את אחד מהורי הפעוט ו/או 

מורשה מטעמם על מנת לברר את נסיבות אי איסוף הילד. משלא הצליחה להשיג אף אחד 

שעה מרגע סיום שעות פעילות המעון / המשפחתון   תעדכן את מן הגורמים הנ"ל ובחלוף 

מנהלת המעון / רכזת המשפחתונים וההורים, ואת המורשה מטעמם בדבר. לעניין זה, אף 

 השארת הודעה במענה הקולי ו/או שליחת הודעה כתובה, ייחשבו לעדכון.

דת הסעד, לפקילמשטרה ו/או  באופן מיידי תפנה מנהלת המעון / רכזת המשפחתונים

 .ותפעל על פי הנחייתם תסביר את פרטי המקרה

 

 :משפחתוןנוהל פתיחה וסגירה של  .ב

ההוראות לעניין נוהל פתיחה וסגירה של מעון יום יחולו, בשינויים המחויבים, אף 

 .א. לעיל(.1במשפחתונים ועל מנהלת המשפחתון )סעיף 

 

 :הגעה והחזרת ילד למעון / משפחתון -נוהל  .ג

באחריותם המלאה /או ילד למעון / משפחתון תעשה ע"י ההורים והגעה והחזרת  .1

 והבלעדית.

הסעת ילד למעון / משפחתון או ממנו באמצעות חברת הסעות, הינה באחריותם  .2

 המלאה והבלעדית של ההורים.

בעת ההרשמה למעון / משפחתון יש למלא את טופס "הבאת והחזרת ילד למעון"   .3

 -ם להוציא ילד מהמעון / משפחתון )להלןהרשאי ציין את שמותישבו ההורה 

 .נספח א'המורשה(

לא בא המורשה להוציא את הילד מהמעון / משפחתון, תפעל המנהלת או המטפלת  .4

 שבנוהל סגירת מעון לעיל. 5בהתאם להוראות סעיף 

 

 :מנוחת צהרים במעון יום / משפחתון - נוהל .ד

נדרשת  במעון ה, בכל כיתהבשעת השינה נדרשת השגחה מתמדת של המטפלות בכית   .1

   נוכחות של לפחות שתי מטפלות.
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בחדר , בשעת השינה נדרשת השגחה מתמדת של מנהלת המשפחתון במשפחתון

חל איסור מוחלט על השכבת  המשפחתון, תוך שנשמר קשר עין מתמיד עם הילדים.

  פעוט לישון מחוץ לחדר המשפחתון

/ מנהלת המשפחתון ישון, צוות הכיתה ל מסרב ואחד או יותר מהפעוטות מידהב    .2

תתאים  ,לא תפריע לשאר הילדים ומצד שני -, אשר מחדלו פעילות שקטה יאפשרו

 לצרכיו.

הקו המנחה  – /משפחתוןישן במעוןיבמעון דורשים שהילד לא   הפעוטמצב בו הורי    .3

ובמקביל הינו להתייחס  לצרכי הילד ולפיכך, במידה והילד עייף יש לאפשר לו לישון 

 .על כך ההורים ליידע את

אין להשאיר תינוקות ופעוטות ללא השגחה מתמדת בכל שעות הפעילות כולל בזמן    .4

 הן במשפחתון והן במעון. - השינה

 

 : הסרת וילונות מעונות יום ומשפחתונים -נוהל  .ה

 משפחתון מפינת המשחקים בכיתת מעון/על כל סוגיהם הסרת ווילונות יש לפעול ל

מוך למקומות בהם לנים הילדים, על מנת להימנע מסכנות הנובעות ממשיכת ובס

 . לרבות סכנות חנק – הווילוןלולאות  /הווילון

 

  :בכיתות קטנות -תקינת כוח אדם במעונות -נוהל  .ו

במעון בו פועלת כיתה ו/או כיתות עם מספר ילדים קטן המצריך עפ"י התקן מטפלת אחת 

  . נוספת במטפלת לתגבר את הכיתה חובהבלבד, 

 

 :נוהל תיקון ליקויים להמשך פעילות שוטפת במעונות / משפחתונים   ז.

שיפוץ  בכלל זה עבודותו/או פעולות בנייה מתוכננות,  יש לתכנן ביצוען של עבודות .1

ק בשעות שאינן שעות הפעילות של ליקויים במעונות / משפחתונים רותיקון מתוכנן 

כפי   עוטות ובהתאם להנחיות המשרד לעניין זה,של המסגרת ושבהן לא שוהים פ

 שמתעדכנות מעת לעת ולרבות כל דין.

ו/או המחייב תיקון להמשך  לצפותובמקרים חריגים שבהם מדובר בליקוי שלא ניתן  .2

ות הפעילות השוטפת של המסגרת, ניתן יהיה לבצע עבודות של תיקון הליקוי גם בשע

 :פעילות המסגרת ובכפוף לכל אלה

מנהלת   -והליקוי הנדרש לתיקון הינו בשטח הכיתה בה שוהים הפעוטות  במידה .א

המסגרת תעביר את הפעוטות לכיתה אחרת. במידה ולא קיימת כיתה אחרת, 

תרחיק המנהלת באופן מוחלט את הפעוטות מאזור הליקוי תוך חסימת אזור 
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וע הליקוי ומניעת גישתם של הפעוטות לאזור הליקוי ובמרחק שיש בו כדי למנ

 את היפגעותם. 

תדאג  -במידה והליקוי הנדרש לתיקון אינו בשטח הכיתה בה שוהים הפעוטות 

מנהלת המעון למנוע את גישתם של הפעוטות לאזור הליקוי תוך חסימת גישתם 

 כדי למנוע את היפגעותם מהליקוי. של הפעוטות לאזור הליקוי ובמרחק שיש בו 

, תיידע המנהלת של הארגון לאחר שפעלה בהתאם לאמור בסעיף קטן א' .ב

של הארגון המפעיל   המפעיל, באופן מידי, את קצין הבטיחות / מנהל הבטיחות

תוך   באשר להמשך הפעילות במסגרת, עמוותתייעץ   בדבר הליקוי במסגרת

ותפעל בהתאם להנחיותיו ביחס למהות   יידועו בדבר הנחייה זו על כל סעיפיה,

הזמן הדרוש לשם כך. כן תפעל מנהלת המסגרת התיקון הנדרש, תהליך התיקון ו

בהתאם להנחיותיו ביחס לנקיטת אמצעים הנוגעים לבטיחות הפעוטות השוהים 

    במסגרת, בעת ביצוע התיקון. 

במקרה שאין לארגון המפעיל קצין בטיחות או מנהל בטיחות, תיידע מנהלת  .ג

ת ותתייעץ די ממונה בטיחות מוסמך בדבר הליקוי במסגריהמסגרת באופן מי

תוך יידועו בדבר הנחייה זו על כל   אתו באשר להמשך הפעילות במסגרת,

ותפעל בהתאם להנחיותיו ביחס למהות התיקון הנדרש, תהליך התיקון   סעיפיה,

והזמן הדרוש לשם כך. כן תפעל מנהלת המסגרת בהתאם להנחיותיו גם ביחס 

גרת, בעת ביצוע לנקיטת אמצעים הנוגעים לבטיחות הפעוטות השוהים במס

 התיקון.

במידה וקצין הבטיחות /מנהל הבטיחות/ ממונה בטיחות מוסמך קבע כי אין  .ד

תפעל המנהלת בהתאם  –לבצע את תיקון הליקוי בזמן פעילות המסגרת 

להחלטתו המקצועית ולא תאפשר תיקון הליקוי /ביצוע השיפוץ בזמן פעילות 

רי הפעוטות, תיידע אותם המסגרת. במצב כאמור, תיצור המנהלת קשר עם הו

בדבר הנחיותיו של קצין הבטיחות/ מנהל הבטיחות/ ממונה בטיחות מוסמך וכי 

 בהתאם לכך עליהם להגיע למסגרת על מנת להוציא את ילדם מהמעון.

במידה וקצין הבטיחות / מנהל הבטיחות / ממונה בטיחות מוסמך קבע כי ניתן  .ה

על המנהלת בהתאם להנחיותיו תפ –לתקן את הליקוי בזמן פעילות המסגרת 

לביצוע התיקון לרבות סידורי בטיחות והבטחת שלום הפעוטות בעת ביצוע תיקון 

לא יבוצע תיקון ליקוי שנדרשת לגביו הנחייה, כאמור,   הליקוי ובהתאם לכל דין.

ללא הנחיותיו בכתב של קצין הבטיחות / מנהל הבטיחות / ממונה בטיחות 

ור, בטרם תחילת התיקון, תיידע מנהלת המעון את מוסמך. כמו כן, במצב כאמ

         טלפונית, בדבר התיקון הנדרש וזמן הביצוע הצפוי. -ההורים

מנהלת המסגרת תתעד ב"תיק מעון" את פנייתה לגורם האמור בסעיף ב' או ג'  .ו

 ,את החלטתו כאמור בסעיף ד' ואת הנחיותיו בכתב כאמור בסעיף ה'. 
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המסגרת יפעלו להבטחת שלום ובטיחות הפעוטות על פי הארגון המפעיל ומנהלת  .ז

 כל דין ובהתאם להנחיות המשרד כפי שמתעדכנות מעת לעת.

הוראות נוהל זה באות להוסיף על הוראות נוהל אישור תכניות אדריכל לבנייה של  .3

מבנה חדש או הסבה ו/או התאמה ו/או הרחבה של מבנה להפעלת מעון יום, ככל 

או תיקון ליקוי בלתי צפוי ו/או המחייב  1י מתוכנן כאמור בסעיף שמדובר בתיקון ליקו

להמשך פעילות המסגרת ואשר מתבצעות בו פעולות בנייה כמשמעותם בנוהל אישור 

תכניות אדריכל לבנייה של מבנה חדש או הסבה ו/או התאמה ו/או הרחבה של מבנה 

   להפעלת מעון יום.

חות שלו ו/או מנהל בטיחות שלו בדבר הנחיה הארגון המפעיל ידאג ליידע כל קצין בטי .4

  זו על כל סעיפיה ובכל הנחיות האגף הנוגעות ליישום הוראות נוהל זה ובקשר אליו

ובהיעדר אלה, תדאג מנהלת המסגרת ליידע את הממונה הבטיחות המוסמך בדבר 

הנחייה זו על כל סעיפיה ובכל הנחיות האגף הנוגעות ליישום הוראות נוהל זה, עת 

פנתה לראשונה אליו לצורך קבלת הנחיותיו ותאשר בתיק המעון כי העבירה אליו 

   הנחיה זו בטרם התייעצה עמו.

מי שהינו בוגר ומוסמך של קורס ממונה  -"ממונה בטיחות מוסמך"  -לעניין נוהל זה  .5

ו/או בעל  הכלכלהבטיחות בעבודה מטעם גוף מוכר בידי מפקח עבודה ראשי במשרד 

   ת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך.הסמכה בעריכ

 

 :איסור שתיית משקה חם בכיתות המעון/ משפחתון - נוהל   .ח

 שתייה חמה(-קפה/תה או כל משקה חם אחר )להלןאו הכנת  חל איסור מוחלט על שתיית

 ;/ בשטח המשפחתון , בכיתות המעוןלרבות הכנת מזון לתינוקות

 

 :פחתוןבכיתות המעון/ מש הכנת תמ"ל איסור  - נוהל .ט

ע"י  חל איסור מוחלט על הכנת מזון לתינוקות בכיתות המעון, הכנת המזון תתבצע

תדאג ,במשפחתון  מנהלת המשפחתון המבשלת בפינה המיועדת לכך במטבח המעון 

 .להיות בקשר עין  עם ילדי המשפחתון בעת הכנת התמ"ל 

 

 : איסור הימצאות שקיות ניילון במעון/משפחתון -נוהל  .י

 נה בשטח המעון / המשפחתון שקיות ניילון בנגישות לילדים .לא תימצא .1

יאוחסנו בארון נפרד המשפחתון מנהלת המעון ו/או  צוות שקיות ניילון לשימוש  .2
מפתח הארון יימצא בידי  של הילדים וזאת מחשש לחנק. להישג ידם חוץמונעול 

 ראי. בלבד. שקית ניילון תימסר רק למבוגר אח המטפלות / מנהלת המשפחתון
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  : משפחתון מעון/באחסון חומרי ניקוי   - נוהל .יא

מפתח  להישג ידם של הילדים. חוץכל חומרי הניקוי והחיטוי יוחזקו בארון נפרד ונעול מ

 / מנהלת המשפחתון מצא בידי המטפלותיייהיה מחוץ להישג ידם של הילדים והארון 

 בלבד.

 : מתלים לתיקים ומעילים במעון /משפחתון  - נוהל .יב

בכיתות פעוטות וילדים יהיו תלויים ומקובעים לקיר ה לתיקים ומעילים תקני תלימ

עם הגנה על הווים  מ' מהרצפה,1.30ובכיתות התינוקות בגובהה  מ' מהרצפה 1.50 -בגובה 

היה ומתקני התלייה אינם עומדים  . הםמונעים כל פגיעה וכל סיכון של הפעוט מה

  . משטח המעון/משפחתון ים והוצאתם לפינוי לאלתריש לפעול  –בדרישה זו 

 : במעון / משפחתון עזרה ראשונה - נוהל .יג

שעות  44המשפחתון יוכשרו להגיש עזרה ראשונה בקורס בן נהלת מנהלת וצוות המעון ומ

שעות  20נדרש קורס רענון בן  אחת לשנתיים, לפי הנחיות מד"א ומשרד הבריאות.

 )חובה!( שכולל החייאה והוצאת גוף זר. 

כל מעון / משפחתון יימצא תרמיל עזרה ראשונה על פי הנחיות משרד הבריאות ב .1

 ובו ציוד בתוקף. 

 הנחיית משרד הבריאות מצ"ב כנספח ב'.

על כל בקבוק וקופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה  .2

  ג תוקפם.ופי נפתחו לראשונה והתאריך בו התאריך שבו

או בקופסאות של תרופות לאחר שפג תוקפם או לאחר  אין להשתמש בבקבוקים .3

  שנגמר החומר בתוכם.

יש להקפיד על השלמה מיידית של ציוד שהסתיים תוכנו ו/או שפג תוקפו בתיק  .4

 העזרה הראשונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

  ציוד העזרה הראשונה יהיה בלתי נגיש לילדים. .5

וזו  הלת המעון / רכזת המשפחתוניםאחת לחצי שנה תבוצע ביקורת ציוד ע"י מנ .6

 תתעד את הביקורת בתיק המעון/ המשפחתון. 

 

 : איסור עישון במעון/משפחתון - נוהל .יד

 משפחתון, לרבות בחצר. ן / החל איסור על עישון בכל תחומי המעו

 

 : במעון /משפחתון דיווח על אירוע חריג - נוהל .טו

חלה חובת דיווח על עובד  1977 -זד לחוק העונשין, תשל"368בהתאם ובהסתמך על סעיף 

  חינוך טיפול וכן על איש צוות במעון, ביחס לכל אירוע חריג נספח ג'.
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הזנחה )פיזית, הפקרה, העדר עונה להגדרה:  אירוע אשר אירוע חריג הינולעניין נוהל זה, 

, העדר טיפול, התעללות פיזית, נפשית ומילולית. עבירות )מין, רפואית ומוסרית( פיקוח

זנות, תועבה, נטישה, תקיפה וסחר בקטין (או כל התנהגות אחרת לא הולמת כלפי ילד 

 ד לחוק העונשין.368אמור בסעיף ולוהכל כאמור בכפוף לכל דין 

לדווח  רכזת משפחתוןל חובה על המנהלת /משפחתון,במעון חריגקרה אירוע ש במידה

 ק העונשין:ד לחו368באופן מיידי לגורמים הבאים והכול כאמור בסעיף 

 משטרה/ פקידת סעד; .1

הדיווח יועבר למנהלת תחום במחוז הרלוונטי בטופס  –והתעשייה כלכלהמשרד ה .2

 ." המצ"ב"דווח אירוע חריג

 כאשר מדובר בילד רווחה יימסר דיווח גם לרשויות הרווחה.  .3

 

 : במעון/משפחתון נוהל דווח על תאונה .טז

מעון/ מנהלת הלת הל הנבמעון/ משפחתון, עבמידה וארעה תאונה לילד  .א

 - "טופס דו"ח תאונה"על גבי  באופן מידילדווח  משפחתון לרכזת המשפחתון

למחוז הרלוונטי של המשרד ולתאר את התאונה והתנהלות המסגרת נספח ד', 

  התאונה.אירוע  מהלךב

יש לדווח בכתב למנהלת תחום מחוזית על המסקנות שהתקבלו אחרי התאונה  .ב

  ן במטרה למניעת הישנות תאונות מסוג זה בעתיד.והאמצעים בהם נקט הארגו

במקרים חריגים,  ככלל, יש להעביר העתק מהדיווח להורים של הילד שנפגע.  .ג

בהם קיים חשש לפגיעה מצד ההורים בילד או כאשר יש חשש כי הדבר ישבש  

על הארגון לציין זאת מפורשות  –הליכי חקירה המתנהלים בקשר לאירוע הפגיעה

עבר לאגף והעברת הדו"ח להורים תתבצע בכפוף לתיאום מול בדיווח המו

 הגורמים הרלוונטיים )פקידת סעד, משטרה ועובדת האגף(. 

העתק הדיווח שהועבר למנהלת תחום מחוזית כאמור לעיל יישמר בידי הארגון /  .ד

ו/או  25מנהלת משפחתון  (עד להגיעו של הילד הנפגע לגיל -הרכזת )בתיק מטפלת

כל החומרים המצויים בידיהם בנוגע לתאונה למנהלת תחום  ידאגו להעברת

 מחוזית.

 

 :  הנחיות נוספות -לרענון  2פרק  .2

 : מידע להורים .א

 :, מרגע תחילת שנה"ל ועד לסיומהיפורסמו באופן קבוע / משפחתוןבלוח הורים במעון 

 כפי שנקבעה ע"י המשרד.זטבלת שכר לימוד לשנה"ל תשע" .1

 .ז"לוח חופשות לשנה"ל תשע .2


