
  

  9פרק 

  

  

   בגני הילדים חול, צמחייה ותיקון ליקויי בטיחותארגזי  הנדון:

  

 כללי 1

 :הנושאים הבאים 3 במסגרת דו"ח ביקורת זה נבחנו 1.1

, על הנזקים העלולים להיגרם מתחזוקה ארגזי החול הקיימים בגני הילדיםמצב  -

 לקויה.

צמחים  , על הנזקים העלולים להיגרם מסוגיהצמחייה הקיימת בגני הילדיםמצב  -

 מסוימים.

  . במנהל חינוך וחברה ע"י אגף הלוגיסטיקה, תיקון ליקויי בטיחות בגני הילדים -

  

ובהם הוראות  נושאים אלו קיימים חוזרים שהוצאו ע"י מנכ"ל משרד החינוךלגבי  1.2

 פיהן יש לנהוג.-לעמפורשות על הדרכים 

 

מחלות ולנזקים מדובר בילדים בשכבת גיל צעירה מאוד הרגישה להעובדה כי  נוכח 1.3

מצד בעלי התפקידים ורגישות התנהגות מיוחדת  -כך מתחייבת מהרי ששונים, 

 במערכת החינוך.

 

גני ילדים שבחצרותיהם נשתלו במהלך השנים עצים, שיחים, צמחים  252בעיר קיימים  1.4

 עונתיים ורב שנתיים.  -מטפסים ושתילים שונים 

  

ובאחריות מנהל אגף הלוגיסטיקה  "מאחזקות בע .תאחזקת הגינון נעשית ע"י חברת 

  הלוואי לחוזה". על "דף כמנהל החתום ,במינהל החינוך

  

מו כן קיימים בחצרות גני הילדים, ארגזי חול המשמשים את ילדי הגן במשחקיהם כ 1.5

 ב"שעת חצר". 

  

ובאחריות מנהל  בע"מ קבלנות בנין .ג.באחזקת ארגזי החול/תיקונם נעשית ע"י חברת 

 החתום כמנהל על "דף הלוואי לחוזה". ,ה במינהל החינוךאגף הלוגיסטיק

  

, מבצע ביקורות שוטפות בכל גני הילדים, לבדיקת האחראי על גני הילדים הקב"ט 1.6

מבנים, מתקנים, מכשירים, חצר  על כל היבטיה השונים: גני הילדיםהבטיחות ב

 .וכיו"ב

  



  

המתאימים באגף  המועבר לטיפול הגורמים ,מוציא הקב"ט דו"ח ,לאחר כל ביקורת

   הלוגיסטיקה.

 

  הוראות והנחיות 2

 1 מתאריך(ב), 3תשסח/משרד החינוך חוזר מנכ''ל ב המובאת "המשנה החינוכית" 2.1

הוגדרה  ,(להלן החוזר) "בטיחות, ביטחון ושעת חירום" שכותרתו 2007בנובמבר 

  כדלקמן:

 ,בטיחות היעדר מפגעים וליקויי – הגן צריך לשמש מקום בטיחותי מההיבט הפיזי"

ומההיבט של הפעילות המאורגנת על ידי מנהלת הגן, ועל צוות הגן להכיר את הנחיות 

  ".הבטיחות המנחות אותו במהלך עבודתו

 

הרשות המקומית או הבעלות אחראית לתקינות המבנים, כי " ,לחוזר נקבע 4.1בסעיף  2.2

ת המתקנים והחצרות הכלולים בשטח הגן ובדרכי הגישה אליו. היא תפעיל א

 ."השירותים השונים כדי לתקן או להסיר מפגעים העלולים לגרום תאונות

 

 :כדלקמן לחוזר נקבע 11.4.3בסעיף  2.3

 ארגז חול"                         

 שלישים מבית קיבולו. סוג המילוי הבעלות תדאג שארגז החול ימולא כדי שני  א.                              

החול פעמיים בשנה לפחות. רצוי להתקין סככת  יהיה חול נקי. יש לנקות את

   צל מעל לארגז החול.

 ידי מבוגר ולאחסן בתחילתו של כל יום לימודים יש לגרף את החול שבארגז על    ב.                                 

את המגרפה במקום בטוח, ויש לסלק מארגז החול את הלכלוך ואת החפצים 

לוק חפצים חדים. בסיום יום הפעילות יש הזרים. יש להקפיד במיוחד על סי

לכסות את ארגז החול בכיסוי מאוורר. אם אין משתמשים בארגז החול 

  במהלך היום, יש להקפיד לכסותו.

     ס"מ מפני הקרקע לכל היותר, בעלי פינות  20שולי ארגז החול יהיו בגובה של     ג.                              

  ש ורך, כגון גומי.מעוגלות, ורצוי מחומר גמי 

ארגזי חול הם מוקד משיכה לחיות משוטטות כמו חתולים ולזוחלים העושים    ד.                              

ור למפגעים בריאותיים את צורכיהם בחול, ולכן הם עלולים להיות מק

אם מזהים בארגז החול פרעושים וצרכים של בעלי חיים, יש לזמן  ולמחלות.

רשות המקומית לניקוי החול ולטיפול בו. במידת הצורך על תברואן/וטרינר מה

  ."הרשות/הבעלות להחליף את החול לחול נקי וחדש

  

 - שכותרתהמשרד הבריאות, האינטרנט של באתר  רסמתהנחיות המפו חוברתב 2.4

לדים בגיל במעונות ובמוסדות לי תדריך למניעת התפשטות של מחלות מידבקות"

את התאריך  תהנושאו משרד הבריאותביאות הציבור שרותי בר על ידי נההוכש ,הרך"



  

חוברת זו כוללת מידע על מחלות מידבקות הובא במבוא כדלקמן: ", 2011ספטמבר  -

אמצעים שיש לנקוט כדי  הנפוצות בגיל הרך, על דרכי העברתן ועל ההידבקות בהן, וכן

לדים מחלות מידבקות מהוות גורם עיקרי לתחלואה בקרב י למנוע את התפשטותן.

הילדים ועל התפתחותם על בריאותם של  בכלל ובגיל הרך בפרט. לתחלואה זו השפעה

  .",,,,,התקינה

  

 :  לגבי ארגזי החול הובא בחוברת כדלקמן

  ארגז חול"

  .*בשנה יש להחליף את החול בארגז לפחות פעמיים. החול בארגז צריך להיות נקי. 1

  בהעברת  וון שחול מזוהם עלול לסייע. בתחילת כל יום עבודה יש לגרף את החול, כי2

  מחלות.    

   כדי למנוע זיהומו . יש לכסות את ארגז החול בברזנט או בניילון בתום יום העבודה3

  בהפרשות של בעלי חיים.    

  .". יש לדאוג לכך שארגז החול יהיה במקום מוצל4

  .לעיל אינה במקור 1ההדגשה בסעיף  *

  

 2001בפברואר  1(א), ח' שבט תשס"א, 6/תשסאל משרד החינוך "בחוזר מנכ 2.5

 2.3.3צוין בסעיף  ,"המלצות לתכנונה -הספר -בינוי ופיתוח חצר בית" שכותרתו

בתכנון הצמחייה בחצר יש להתייחס להנחיות חוזר  - גינון וצמחייה בחצר"כדלקמן: 

מומלץ  . כמו כןהעוסק בשטחי חורשהמיוחד א', התשמ"ח, פרק שני, בקטע  המנכ"ל

משרד החינוך והתרבות, וכן לחוברת  יחס לחוברת "נוי וצל אילנות" בהוצאתלהתי

רשימת סוגי הצמחייה  . את,,,,אל יפההמועצה לישר "גינון בקלי קלות", בהוצאת

הוועדה ממליצה  .,,,,,""חצר בית הספר כמקום המומלצת לשימוש בחצר ראה בחוברת

ידי -יאות הסביבה", שהוכנו עלבתחומי בר להתייחס ל"הנחיות לתכנון מוסדות חינוך

"אין לשתול של משרדי החינוך והבריאות בנושא צמחייה:  הוועדה הבינמשרדית

 (ראה רעילה וקוצנית ואין להשתמש בצמחייה הגורמת לאלרגיה" צמחייה

"הנחיות לתכנון מוסדות  של ההנחיות בפרק ב' של החוברת 1.6-ו 1.5, 1.4סעיפים 

רשימת הצמחים הגורמים לתופעות אלרגיות  ה", וכן אתחינוך בתחומי בריאות הסביב

 ההדגשה לעיל אינה במקור ."),,,,, המובאת בנספח

 

 לביטחון, בטיחות ושע"חהבכיר אגף הממונה בטיחות ארצי/פורסמה ע"י  2002בשנת  2.6

 "רשימה מנחה לבדיקת חצר מוסד חינוכי" ,, התרבות והספורטמשרד החינוךב

ל על בעלי תפקידים שונים במוסד החינוך, ברשות להק" (כפי שהוגדרה) במטרה

 דלקמן:", תוך שצוין כהמקומית ובכלל, לבדוק באופן יסודי חצר של מוסד חינוך

לחצר תפקיד מרכזי במרכיבים הפיזיים של מוסד החינוך, לפיכך, ראינו צורך לחזק "

נושא זה ולפרט במיוחד בכדי לשפר ולקדם את מצב החצרות במוסדות חדשים 

מוסדות קיימים. הרשימה מקיפה את מירב המתקנים והאלמנטים אשר מרכיבים וב

  ."חינוכיהמוסד האת חצר 



  

לא תהיה צמחיה דוקרנית ורעילה  גינון החצר"ברשימה צוין כדלקמן:  6.1בסעיף 

 13.11.2012לדברי ממונה בטיחות ארצי כפי שנמסרו לביקורת בתאריך ( בחצר ביה"ס"

   .ילדים) הדבר מתייחס גם לגני –

 . בהמשך,רשימת צמחים לא רצויים בחצר בית הספר""הובאה  ,בנספח למסמך זה

  ;שלהלן , זו המובאתהובאה רשימה עדכנית ומקיפה יותר

  
עץ/שיח רעילגניאלרתיאור שם הצמח

 בעייתי
מלכלך 

כל 
 השנה

דורש 
הרבה 
 מים

רגישות 
 לקרה

 קוצני

     כ ש אטרופה רפואית
     פ ש דטורה מצויה
     כ ש הרדוף הנחלים
     פ מ ויסטריה סינית
     כ ש חלבלוב רותמי
     כ ש חלבלוב הדור
     פ ש לנטנה מצויה

     פ ש פונציאנה ארוכת אבקנים
     כ ע רוביניה בת שיטה
     פ ש תבטית הרדופית
      ע אילנטה בלוטית
      ע זית אירופי
      ע ברוש מצוי
      ע אלון מצוי
      ע אלון התבור
       ע תות לבן

       ע אלמוגן רחב עלים
       ע פיקוס קדוש
       ע פיקוס הגדרות
     פ ע אזדרכת מצויה
       ע אשל הפרקים
       ע צאלון נאה
       ע בומבק הודי
       ע דולב מזרחי
       ע פיקוס הוואי
       ע אלבציה צהובה
       ש אקליפה מוזאיקה
       ש,מ בוגונוויליה נאה

       מ טרכלוספרמון יסמיני
       ש יוקה אלואית
       ש יתרופה

       ע כוריזיה בקבוקית
       ע כסיית האבוב

       ע מגנוליה גדולת פרחים
       מ העקולית משריש
       ע פלומריה ריחנית
       ע  פלפלון בכות

  
      תיאור:  מקרא:
  עץ –ע     
  שיח –ש     
  מטפס –מ     



  

  רעיל:    
  כל חלקי הצמח –כ     
  עלים –ע     
  פירות –פ                

  
  

פרסם באתר האינטרנט של ) מובאים להלן (פרטים על הארגון "בטרם"ארגון גם  2.7

 מעונות בקרבת יהיו שלא שמומלץ רעילים ופרחים עצים, צמחים של רשימה -הארגון 

 או רעילים להיות שעלולים ופרחים עצים, צמחים נכללים ברשימה .ילדים וגני יום

  "בטרם" ארגון ידי-על פותחה הרשימה, תוך שצוין, כי אלרגיות לתופעות לגרום

 ;להלן הרשימה .בהרעלות למידע הארצי והמכון ילדים לבטיחות

  מחים רעילים:צ"

  *דרגת רעילות גבוהה יותר מבוטאת באמצעות סימני קריאה.

  

  צמחים של ירקות גינה רעילים:

  אספרגוס  □

 נבט, נצר, נצן וחלק ירוק של תפוחי אדמה  □

  של צמח בר)  עלים של רבס (סוג □

חלקים ירוקים של עגבניות  □

  אזדרכת סם הכלב המזרחי  רוביניה בת השטה (!!)

  אחירותם החורש סמבוק  רוש עקוד (!!!)

  אטרופה רפואית (!) סרפד (צמח מגרה וצורב)  שיכרון (!)

 אצבעונית ארגמנית (!!!) סתוונית (!)  שקד מצוי (שקד מר)

  אקוניטון רפואי (!) פלכון יפאני  תרבותית (!!!) תבטיה

  דורבנית פרג תרבותי (!)  תורמוס

  דורנטה מצויה  פתילת המדבר הגדולה (תפוח סדום)  טבק (!!!)

  דטורה (!!!) ויסטריה  לבורנום צחנני (!)

 דיפנבכיה (צמח מגרה) ויתניה משכרת  ישראלי-לוף ארץ

  דוף הנחלים (!!!)הר חד מאבק יפה (!!!)  ליגוסטרום מצוי

  לנטנה (!) חלבלוב (צמח מגרה)  נרקיס

 סולנום (ענבי שועל) (!) קיקיון מצוי (זרעים לעוסים)  

פואנציאנה ארוכת אבקנים ("עץ  קנבוס תרבות י  
  האפונה") (!!)



  

  

  

  

  צמחים נוספים העלולים לגרום לתופעות אלרגיות

  כל מיני האלה (עצי זכר)  □

  כל מיני הערער (עצי זכר) □

  פקן  □

 "אלון □

  

  צמחים נוספים בעלי השפעות לא רצויות

  אלרגניים צמחים  צמחים דוקרניים
  צמחים הגורמים לדלקות עור

צמחים שבליעתם עלולה 

  לגרום להרעלה
  אסקליפאס אדום אגבה  אילנתה בלוטית  אגבה

  ילגיה קנדיתאקוו אילנתה בלוטית  אמברוזיה ימית  הקוצים-גלדיציה שלשת

  גפנית מחומשת אספרג רפוא י  ברוש מצוי  ורד

  דלעת הנחש חלבלוב  זית  חלבלוב (מינים קוצניים שונים)

  דפנה מללויקה רחבת עלים  יבלית מצויה  יוקה (מינים קוצניים שונים)

  וינקה ורודה מקלורה זהובה  אוז האשפות-כף  מלעניאל (מינים שונים)

  זון משכר עופרית הכף  ליםלכיד הנח  פרקינסוניה שיכנית

  חצב מצוי פיקוס  זרעית-לענה חד  צבריים (סוגים שונים)

  יערה איטלקית יפיקוס הגומ  מלחית אשלגנית  יצלף קוצנ

  כלנית מצויה תאנה  סיסנית  פרחים-קריסה גדולת

  לבלב מטפס פלומריה  צבורת ההרים  שיטה (מינים קוצניים שונים)

  לבנה רפואי אלה-ן דמויפלפלו  צפצפה מכסיפה  ישמיר קוצנ

  לכיד הנחלים פפיה מצויה  קחון החוף  תמר מצוי

  פול (בקית הגנה) קטלפה  יהודי נודד (סיכוי קטן)  

  פיטולקה מעושרת פלגית קנדית    

  קיסוס החורש שקמה (פיקוס השקמה)    

  רקפת מצויה מנגו    

  שבטבט אנתוריון (סיכוי קטן)    

  בגוניה (סיכוי קטן)      

  

  

  ה (סיכוי קטן)שפלר  



  

  

לילדי  ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים חרט על דגלו 'לעשות בטרם', מבעוד מועד, למען עולם בטוח
  ישראל. 

בקשו מייסדיו, פרופ'   לרפואת ילדים בישראל, , במרכז שניידר1995מאז הקמת הארגון בספטמבר 
לוטם, ומתנדביו לחולל שינוי בכל הנוגע לתרבות השמירה על חיי - וד"ר מיכל חמויהודה דנון 

  ישראל. ב הילדים
  

ידי ממשלת ישראל כמוביל מקצועי בבטיחות ילדים בישראל. פעילות -ארגון 'בטרם' הוכר על
ה, גופים ציבוריים ומוניציפאליים, ארגונים חברתיים הארגון מתבצעת בשיתוף עם משרדי ממשל

  וגופים עסקיים.
  

וכן הנציג הישראלי של ארגון  בישראל, Safe kids World Wideארגון 'בטרם' הינו נציג ארגון 
מדינות  30 - , בו חברות כEuropean Child Safety Alliance -הגג האירופי לבטיחות ילדים

 אירופאיות.

  

  

חוזרי ליישום  ,בעלי התפקידיםות פעולהמצב הקיים ואת לבחון את  - מטרת הביקורת 3

   .ולתיקון ליקויי בטיחות בגני ילדיםלצמחייה  ,לארגזי החולבכל הקשור  ,מנכ"ל משרד החינוך

  

 מתודולוגיה 4

משרד כן את הנחיות ו מנכ"ל משרד החינוך הרלבנטיים סקרה את חוזריהביקורת  4.1

 .רשירות בריאות הציבו - הבריאות

 לבדיקת מצב ארגזי החול ,גני ילדים 41במדגם של פיזי סקר עריכת יזמה הביקורת  4.2

 .הצמחייהו

ביצוע בדיקות חוזרות במספר גני ילדים, לבדיקת תיקון  הביקורת יזמה בנוסף לכך, 4.3

 של הקב"ט האחראי על תחום זה.  /מבדקים ליקויי בטיחות, לאור דו"חות ביקורת

 קידים הנוגעים בדבר.הביקורת שוחחה עם בעלי התפ 4.4

  .2013ינואר , 2012 מברדצהביקורת נערכה במהלך חודשים  4.5



  

  

  

  

 םממצאי 5

 

זמת הביקורת סקר נרחב ומקיף בוצע ביו 2013, ינואר 2012במהלך החודשים דצמבר  5.1

 - , באמצעות בעלי מקצועד.ב.ש יעוץ ופיקוח גינון ציבורי "י חברתגני ילדים עב

ידע נרחב בתחום אחזקת שטחי גינון, העוסקים  בעלי שהם ,והנדסאי נוף אגרונום

מחלות עצים וזיהוי עצים  המומחים בזיהוי סוגי צמחייה,בתחום זה יום יום ו

 .מסוכנים

 

 בצפון העיר, במרכזה, במזרחה ובדרומה. :גני ילדים 41 מדגם של הסקר כלל 5.2

  

 

 :ובסקר נבדק 5.3

חוזר מנכ"ל תב בהנדרש והמוכבהשוואה למצב  ,יזי של ארגזי החולהמצב הפ -

 .לעיל שצוינו חוברת משרד הבריאותבומשרד החינוך 

הימצאות המצב הפיזי של הצמחייה הקיימת באותם גני ילדים בהיבטים הבאים:  -

סבוכה העלולה להסתיר מכרסמים  רעילה, קוצנית, אלרגנית, מסוכנת או חייהצמ

במזיקים, : עצים מנוונים, נגועים כמו כן נבדקה הימצאות או זוחלים מסוכנים.

 הורדת משקל, עצים עקומים וכד'.נפים יבשים תלויים, ענפים כבדים הטעונים ע

 נושאים כלליים.  -

 

הממצאים המפורטים לרבות מדגם של תמונות רלבנטיות, מצורפים כנספח א' לדו"ח  5.4

  זה. 



  

 

 :גני הילדים שנדגמו 41-ב ארגזי החול שעלו בבדיקתתמצית הממצאים להלן  5.5

  הילדים גנימצב ארגזי החול ב
כמות   הנושא הנבדק מס"ד

גנים 
שהממצא 
לגביהם 
  תקין

כמות 
גנים 

שהממצא 
לגביהם 
 לא תקין

כמות 
 גנים

שאין 
בהם 
ארגז 
  חול

שיעור הגנים 
שהממצא 

לגביהם לא 
  תקין

  הבהרות/הערות

 2/3האם כמות החול בארגז   1
  כנדרש מבית קיבולו

28  11  2  27%    

    15%  2  6  33  נקי/לא נקי - חול המילוי   2

    66%  2  27  12  )1( ניקוי החול מועד  3

    71%  2  29  10  )2( החלפת החול מועד  4

 החול בארגז/בחצר,גירוף   5
   בתחילת יום הלימודים

22  19  2  46%    

    12%  2  5  34  האם קיים כיסוי מאוורר  6

    20%  2  8  31  )3( האם ארגז החול מכוסה  7

האם שולי הארגז מפני הקרקע   8
  תרס"מ לכל היו 20

39  0  2  0%    

    68%  2  28  11  פינות הארגז מעוגלותהאם   9

מהו החומר ממנו עשוי הארגז   10
  )4( (פרט סוג החומר כגון גומי)

רובם עשויים מעץ.   100%  2  39  0
בודדים עשויים 
  מפלסטיק

הימצאות צרכים/פרעושים   11
  ארגז החול/בחצרב

26  15  2 
(נמצאו 
  בחצר)

בגן קיפודון נמצאו   37%
  .קרציות

בגן קרית צאנז ובגן 
סלעית דיווחו הגננות 

(בהתאמה) כי 
"הילדים מתגרדים", 
"הילדים נעקצים ולא 

  ידוע ממה"
האם הגננת פנתה למינהל החינוך   12

להחלפת החול בגלל 
  /בכללפרעושים

מקרים לא פנתה,  3-ב  54%  2  22  14
  כיוון שלא היה צורך 

  

  (בהתבסס על חוזר מנכ"ל משרד החינוך)  מקרא

  יש לנקות את החול פעמיים בשנה.  )1(

  החלפת החול תבוצע במידת הצורך. )2(

  .בשנה יש להחליף את החול בארגז לפחות פעמיים -י משרד הבריאותעפ"     

  .הארגז יהיה מכוסה בסיום יום הפעילות או כשאין משתמשים בארגז   )3(

  מחומר גמיש ורך.רצוי שהארגז יהיה    )4(

  



  

 הערות הביקורת 5.5.1

 נמצא חוסר חול בארגזים. - )37%( חולארגזי  11- ב  5.5.1.1

 

 נמצא שהחול לא נקי. - ) 15%ארגזי חול ( 6-ב 5.5.1.2

 

תקופה  -ניקוי מועד ניקוי החול לא ידוע/לא בוצע -  )66%(ארגזי חול  27-ב 5.5.1.3

 ה.ניכרת/לאחרונה/בשנה האחרונ

 

ה החלפה לא ידוע/ לא בוצע מועד החלפת החול -) 71%ארגזי חול ( 29-ב 5.5.1.4

הוחלף החול לא הוחלף זמן רב או לאחרונה/החול ן בלבד/וצע סינוכלל/ ב

 .לפני שנתיים

 

בתחילת יום  הגן גירוף החול בארגז/בחצר - )46%ארגזי חול ( 19-ב 5.5.1.5

ולא  לעיתים רחוקות , לא בוצע/בוצע בתדירות חודשית אוהלימודים

 .יומית כנדרש בחוזר

 

 י מאוורר.כיסובגן הילדים לא קיים  - ) 12%חול (ארגזי  5-ל 5.5.1.6

 

ם הפעילות או כשאין בסיום יונמצאו לא מכוסים  - )20%חול (ארגזי  8 5.5.1.7

 .משתמשים בהם

 

 .כנדרש בחוזר פינות הארגזים אינן מעוגלות -) 68%ארגזי חול ( 28-ב 5.5.1.8

 

חומר גמיש אינו  יםהארגז יםהחומר ממנו עשוי -  )100%ארגזי חול ( 39-ב 5.5.1.9

רובם , אלא )11.4.3, סעיף וזר(עפ"י המוגדר בח כפי שרצוי ורך כגון גומי

 .בודדים עשויים מפלסטיקמעץ ועשויים 

 

נמצאו צרכים או פרעושים בארגז  -  )37%בחצר הגן (או  ארגזי חול 15-ב 5.5.1.10

 :בנוסף לכך בחצר הגן;החול או 

 נמצאו קרציות. קיפודוןבגן  -

"הילדים  דלקמן:דיווחו הגננות (בהתאמה) כ סלעיתו קרית צאנזם ניבג -

  .הילדים נעקצים ולא ידוע ממה"מתגרדים", "

  

החינוך להחלפת החול הגננת למינהל לא פנתה  -  )54%גני ילדים ( 22-ב 5.5.1.11

  .בעניין ארגז החול בכללבגלל פרעושים או 

  



  

 החול בארגז צריך להיות נקי -יודגש, כי עפ"י הנחיות משרד הבריאות שצוינו לעיל  

  .בשנה יש להחליף את החול בארגז לפחות פעמייםו

  

  :כדלקמן 19.3.2013בתאריך מסר בתגובתו לדו"ח נהל אגף לוגיסטיקה מ

"  

מקיבולת הארגז או לניקוי החול  2/3מכל גן בו הגיעה בקשה מהגננות למילוי חול בארגז כדי  .1

 הדבר מבוצע ע"י הקבלן מיידית ע"פ החוזה.

) 1(נספח א – 2012מצ"ב רשימת הגנים אשר ביקשו תוספת חול ו/או ניקיון החול בגנים במהלך 

) כמו כן מצ"ב רשימת הגנים אשר ביקשו  2(נספח א -2013וכן מס' גנים שביקשו חול במהלך 

  .)3(נספח א -וקיבלו סינון וטיחוח החול במהלך השנה

מנקה ומוסיף חול  -בנוסף לכך בכל קיץ עובר הקבלן על כל ארגזי החול בודק את ארגזי החול

  מנכ"ל ולראש מנהל החינוך בתחילת שנת הלימודים.רשימה מפורטת הועברה ל - ע"פ הצורך 

כל הגננות/ סייעות מקבלות לפחות פעמיים בשנה מנשר/ המחייב אותם לפעול ע"פ חוזר מנכ"ל  .2

 )x3(נספח ב -מצ"ב המנשרים האחרונים –

  .לכסות בכל יום את ארגז החול  א.

 .לגרף ולנקות את החול  ב.

מים וכד' פונה הגננת/ סייעת ישירות למח' ית יתושים/ קרציות/ מכרסיבכל מקרה של בע .3

 הדברה והם מבצעים הדברה מיידית ללא כל דיחוי. -התברואה

בהם כולל תאריכים יועברו למבקר ע"י אגף ש.פ.ע. לפי בקשת  הרשימת גנ"י וההדברה שבוצע

 המבקר.

החורף ובחופשת  ע"י קבלן האחזקה כפי שנדרש בסוףארגזי החול מנוקים פעמיים בשנה  .4

 קת כבר הועברה למנכ"ל בתחילת השנה.רשימה מדוי - יץהק

 רצוי(נאמר  אישור מכון התקנים ארגזי החול הנמצאים בגנים הינם ע"פ חוזר מנכ"ל וקיבלו  .5

 100-אישור מכון התקנים ל ולא חובה בחומר רגיש) רק בחודשים האחרונים סיימנו וקיבלנו

 ."מנהל החינוך לעיונך בכל עת)אישורים של מכון התקנים נמצאים ב 100- כל הגנ"י (

  

  

 :גני הילדים שנדגמו 41-בהצמחייה להלן תמצית הממצאים שעלו בבדיקת  5.6

  

  הילדים בגני הצמחייהמצב 
 יםצמח  שם הגן

  יםרעיל
 יםצמח
  יםדוקרני

 יםצמח
  יםאלרגני

  לציוןנקודות   ניםמסוכ עצים

 /הבעיההטיפול הדרוש  אין  יש  אין יש  אין יש אין יש
רקוב), דילול, עץ כריתה (    +    +   +      +  לוע הארי

  הרמת נוף, גיזום
בגן זה קיימים כל 
  סוגי הממצאים

    ענף שמוט    +            +  חבצלת
    דילול ענפים    +              האלה
    דילולסניטציה,     +            +  אדר
דילול, גיזום, הרחקה     +            +  האורן

הגורם  "פלפלון"(
  



  

 יםצמח  שם הגן
  יםרעיל

 יםצמח
  יםדוקרני

 יםצמח
  יםאלרגני

  לציוןנקודות   ניםמסוכ עצים

 /הבעיההטיפול הדרוש  אין  יש  אין יש  אין יש אין יש
  לצריבת עור)

    דילוליטציה, סנ    +        +      הצבעוני
    דילולסניטציה,     +    +          הלוטם
    הרמת נוף, גיזום, דילול    +              הנרקיס
                +      ק. צאנז
    גיזום    +        +      תפארת
    הורדת משקל    +              השנית
    הורדת משקל    +              השלמון
גיזום, דילול, הורדת     +              התלתן

  משקל
  

    ילולגיזום, ד    +        +      הבשמת
 בגן זה אין ממצאים                    ציפורנית
            +          שיבולת
רקובים עצים     +              ריינבו

ומסוכנים, הורדת 
  משקל

  

    סניטציה, הורדת משקל    +            +  הצלף
דילול דחוף, הורדת     +    +          ורד

  משקל
  

 בגן זה אין ממצאים                    צלילים
            +    +    +  קיפודון
                +      סלעית
            +    +    +  יובל
הרמת נוף, גיזום דחוף     +    +    +    +  ברבור

  מסוכן)עץ (
בגן זה קיימים כל 
  סוגי הממצאים

 בגן זה אין ממצאים                    כינור
   מסוכן)עץ ( כריתהביצוע     +    +    +      76גן 

            +    +      הנקר
                +      ינשוף
 בגן זה אין ממצאים                    פז
 בגן זה אין ממצאים                    ובלאצטר

 בגן זה אין ממצאים                    המורן
 בגן זה אין ממצאים                    איילה
                +      ורדית
                      צוקית
 בגן זה אין ממצאים                    אלמון
 בגן זה אין ממצאים                    ארגמנית
    הרמת נוף    +    +          היקינטון
טציה, דילול, הורדת סני    +    +          הרדופים

  משקל
  

    הרמת נוף    +              הירדן
            +    +    +  סהר
        21    12    14    9  סה"כ

  

  

  



  

 הערות הביקורת 5.6.1

 תבטיה הרדופית,: כגון) נמצאו צמחים רעילים 22%גני ילדים ( 9- ב  5.6.1.1

 דורנטה.הרדוף הנחלים, פיטנה, 

 

דקל  קה,ורד, יו: כגוןנמצאו צמחים דוקרניים ) 34%גני ילדים ( 14-ב 5.6.1.2

 .ציקס, הדר, רימון, לנטנה, תמר, עלוי מצוי (אלוורה)

 

ברוש מצוי, זית : כגוןנמצאו צמחים אלרגניים ) 29%גני ילדים ( 12-ב 5.6.1.3

 .אירופי,  אקליפטוס

 

כריתה  :טיפול כגון ) נמצאו עצים מסוכנים הדרושים51%(גני ילדים  21-ב 5.6.1.4

 ,מסוכן), סניטציה ), דילול, הרמת נוף, גיזום דחוף (עץ/מסוכן(עץ רקוב

 הורדת משקל. ,הרחקה (פלפלון הגורם לצריבת עור)

 

(צמחים רעילים,  גם יחד ) קיימים כל סוגי הממצאים5%גני ילדים ( 2-ב 5.6.1.5

 צמחים דוקרניים, צמחים אלרגניים ועצים מסוכנים).

  

בתחומים שצוינו  ) לא נמצאו ממצאים%22גני ילדים ( 9-ביצוין, כי 

 . בטבלה לעיל

  

  

 עדתוו -, לפיה העבירה תגובתה לדו"ח "ל, ראש מנהל כללי ויו"ר ועדת הבטיחות העירוניתסמנכ

   נתנה דעתה לעניין הצמחייה הרעילה.העירונית בטיחות ה

  

  :מנהל אגף לוגיסטיקה מסר בתגובתו לדו"ח כדלקמן

"  

עצים , סוגי הצמחים, צמחי אלרגיות, צמחים דוקרנים, צמחים רעיליםכל ההתייחסות לנושא 

מנהלת  וכל שאר ההערות המוצדקות הינן בתחום אחריותה של סוג הכריתה ו/או הגיזום, מסוכנים

  )x4מצ"ב (נספח ג - כפי שקבעה ראש מנהל החינוך מח' גנ"י הגב' ב.ש.א.

מאחר ואין לה כל גורם מקצועי (כפי שחייב להיות וכפי שנמצא ב.ש.א. אך יאמר מיד כי גם הגב' 

אינה שנמצא בכל רשות בישראל) שיפקח , יבקר ויבדוק את עבודת קבלן הגינון באגף ש.פ.ע. וכפי 

   יכולה לתת מענה נאות לדו"ח הביקורת.

חברה לפיקוח וכד' כדי שיפקח על קבלן  -אגרונום -ין כי הח"מ ביקש מס' פעמים מפקח מקצועייצו

  .)x7(נספח ד –מצ"ב מס' בקשות לכך  - הגינון

לבדה תדע מה רעיל ומה לא? מהו עץ מסוכן? מהו צמח דוקרני? מהו צמח ב.ש.א. וכי יתכן כי הגב' 

  אסור? כמה לגזום? איזה דשן? ועוד ועוד ועוד נושאים מקצועיים גרידא?!!!



  

  'להעביר למבקר את התייחסותה לדו"ח המבקר המעמיק והיסודי ב.ש.א. הועבר מכתב לגב

   שנערך ע"י חברת ד.ב.ש. יעוץ ופיקוח גינון ציבורי.

  'היא האחראית על נושא הגינון כפי שנקבע ע"י ראש המנהל ואף הובהר חד ב.ש.א. הגב

 ."משמעית בישיבה עם מנכ"ל העירייה לסיכום שיפוצי הקיץ בלשכת המנכ"ל

  

  

  : כדלקמן 14.4.2013לביקורת מתאריך  בהתייחסותה הגב' ב.ש.א. מסרה

 דבריו הטיפול יארך כחודש ימים.העברתי את המסמך לקבלן הגינון לטיפול בכל הליקויים ל"

  ."אבדוק מידי פעם אתו מתי יסתיימו העבודות

  

  

 :גני הילדים שנדגמו 41מתוך  12-ב הכלליים שנמצאוממצאים העיקרי להלן  5.7

 יש לנקז. -בעיה של הצטברות מים בסככה שמעל ארגז החול  - האריגן לוע  5.7.1

 

 סלקו.קיים מתקן נדנדה ללא שימוש, הגננת מבקשת ל - גן האלה 5.7.2

 

 הגן. ט קצר ולכן קיימת נזילת מים לתוךמרזב בית הכנסת מעל הגן מע -  גן אדר 5.7.3

צנרת טפטוף אינה מעוגנת  הכניסה מנקז את המים אל הרחבה. המרזב ברחבת

 ליד שער הכניסה.

 

 המרזבים מנקזים מים אל רחבת החול. -  גן האורן 5.7.4

 

, יש לבצע גיזום 5יים קיים עץ סיסם מכיוון הבניין הסמוך בדברי ח -  גן תפארת 5.7.5

 דילול וסניטציה.

 

 עץ ברוש בחלק האחורי של הגן נכרת ונשאר גדם. -  גן התלתן 5.7.6

 

 הגננת מלינה על רטיבות בתקרה.. מרזבים לא נקיים - גן שיבולת 5.7.7

 

 .יש לבצע גיזום דחוף לעץ הסיסם אשר נוטה ליפול  - גן ורד 5.7.8

 

 ה , נאמר לה כי אין תקציב.ביקשהגננת אין צמחים בכלל בחצר הגן. כאשר  -  גן פז 5.7.9

  

טעות  גן חדש, אין כמעט צמחים, רשת בור הניקוז אינה בטיחותית. - אצטרובלגן 5.7.10

גובה של הביוב מעל הגריל  שהתקינו את (לדברי נציג חברת ד.ב.ש) מאד גדולה



  

ילדים כיוון שאין כיסוי לביוב ה ,צמוד למשטח גומי של החצר הגן ילדים ,הגומי

 גריל הברזל, רצוי מאד להניח שם מכסה אטום. מכסהלתוך זורקים צעצועים 

  

 מסוכן. מתבצעת בניה בסביבת הגן, - גן איילה5.7.11

  

 קיימים הפרשי גבהים ושברים.תית, המדרכה בחצר הגן אינה בטיחו -  גן הרדופים5.7.12

  

  

  :כדלקמןגף לוגיסטיקה מסר בתגובתו מנהל א

"  

 חזקה.ח הסבר לגבי כל הגנים הקשורים לקבלן הא"מצ"ב דו .1

הגב'  –אינם קשורים לאחזקה אלא לנושאי גינון  5.7.10+  5.7.9+  5.7.8+  5.7.6+  5.7.5סעיף  .2

העבירה התייחסותה כמצוין בסעיף  בינתיים ( תתייחס בהתאם ותעביר ישירות למבקר..ש.א. ב

 ).לעיל 5.6.1.5

 מצ"ב (נספח ו) - שלבים 3- בכל מקרה של תלונה/ בקשה מהגננות ישנו נוהל ברור כיצד לפעול ב .3

  נוהל זה הועבר מס' פעמים לגננות הן במייל והן בכנסים.

תלונות ו/או הערות ו/או ליקויים שמופיעים בדו"ח המבקר שלא ע"פ הנוהל הקיים מן הסתם 

  סביר להניח שלא נרשמו ולכן גם לא טופלו.

וכן  2012שנת  מצ"ב דו"ח מפורט של הגנים אשר המבקר ציין: (נספח ז) לכל גן וגן לכל אורך .4

דבר המוכיח מהות הביצוע  -הטיפול -המראה את תאריך התלונה 2013לכל גן בשנת  -נספח ח

 כי מי שפעל ע"פ ההנחיות קיבל ביצוע מיידי לשביעות רצון הגננת.

שנה) ובכל שעה מן הסתם ימצא  60שנה,  50כמובן שאם מאן דהוא יצא לגן בכל יום (גנים בני  .5

ודאי אם יהיו אלה מר א.א ממונה בטיחות עירוני ומר א.ק. ובוליקויים כאלה ואחרים 

 !!!הקב"ט

 

מס' פעמים הוא הופיע  וזאת בלשון המעטהאינו מבצע את תפקידו כראוי  א.ק.הקב"ט   -הערה

  לברור.

  ביקש מס' פעמים להעבירו מתפקידו. מ.ז.מנהל המחלקה 

בר מס' פעמים גם  לידיעת ראש מנהל הגננות/ סייעות מתלוננות על תיפקודו וסגנונו והנושא הוע

  ".)x2להתנהגותו (נספח ה  דוגמא קטנהמצ"ב  –החינוך 

  

  

  

  

  

  

  



  

  בטיחותתיקון ליקויי  5.8

 -האחראי על הבטיחות בגני הילדים  קב"ט מטעם אגף הלוגיסטיקה במנהל חינוך 5.8.1

, גהות ואחזקה בגני הילדים. בעקבות המבדקיםמבדקי בטיחות, מבצע  מר א.ק.

 ט דו"חות בהם מפורטים המפגעים הטעונים תיקון.מוציא הקב"

 

 ממונה בטיחות עירוני מר א.א.במבדקים, אל הקב"ט מתלווה מעת לעת  5.8.2

 

תוקנו המפגעים שנמצאו לבדוק האם  ,ע"י הביקורת נתבקש ממונה בטיחות עירוני 5.8.3

במהלך שנות  מבדקים ע"י הקב"טגני ילדים, שבהם בוצעו  14במדגם של 

והוצאו בגינם דו"חות מפורטים על  ,שע"ג (הנוכחית)הלימודים תשע"ב ות

 המפגעים הטעונים תיקון.

 

- בבדיקה חוזרת  2013, ינואר 2012החודשים דצמבר במהלך ך, בוצעה בהתאם לכ 5.8.4

 בשיתוף קב"ט גני הילדים.ממונה בטיחות עירוני  ע"יהאמורים, ילדים הי גנ 14

 

 בדיקהממצאי ה ,חות עירוניהועברו לביקורת ע"י ממונה בטי 17.1.2013בתאריך  5.8.5

 נוכחי.המצב הקודם למצב ההחוזרת תוך השוואת 

 

מצב ה ביןקודם לה מצבההשוואה בין  ,בטבלהמובאת  ,בנספח ב' לדו"ח זה 5.8.6

 נוכחי.ה

 

 :עולים הממצאים הבאיםשבנספח ב' ההשוואתית מהטבלה  5.8.7

, מפגעים 54נבדקו, נמצאו בביקורות הקודמות שגני הילדים  14-ב 5.8.7.1

 :כדלקמן , דהיינו במצב הנוכחי,מצא בבדיקה החוזרתשלגביהם נ

 .)83%( לא טופלו כללמפגעים  45 -

 .)2%( טופלמפגע  1 -

 .)15%( טופלו חלקיתמפגעים  8 -

 .%98שיעור המפגעים שלא טופלו/טופלו חלקית עומד על  -בהתאם לכך 

טיפול אי תיקון/ , בשלדי הגניםהסכנות הרבות אליהן חשופים יללהלן  5.8.7.2

נו בדו"ח כפי שצוי ,גני הילדים האמורים 14- מצאו בפועל בשנ מפגעיםב

 וע"י הקב"ט ע"י ממונה בטיחות עירוני ,ממצאי הבדיקה החוזרת על

 ,סכנת פגיעה ,סכנת פציעה ,סכנת מעידה סכנת התלקחות, :האחראי

סכנת כניסה של אנשים  ,סכנת נפילה ,סכנת טיפוס, סכנת התחשמלות

/אצבעות, איברים תסכנת הילכדו ריסה,, סכנת קסכנת חנק ,לא מורשים

אי  סכנתהרעלת ילדים ו סכנת הפצת מחלות, סכנת וחבלה,סכנת מעידה 

  .יכולת פתיחת שער מילוט בחרום



  

  

  

  

  :מנהל אגף לוגיסטיקה מסר בתגובתו לדו"ח כדלקמן

ת לה, הפצהתלקחות... מעידה, פגיעה, טיפוס, התחשמלות, נפילה, חנק, קריסה, חבבנוסף לסכנת '"

  .מחלות, הרעלה ועוד ועוד'

  ."ויר באטמוספירה!!!ונדמה לי כי הביקורת שכחה את סכנת הנשימה מהא

  

  

, אשר ממצאי הבדיקה הפיזית החוזרת בגני הילדים לענייןעל תגובה זו של מנהל אגף הלוגיסטיקה 

 אין לביקורת מההקב"ט האחראי, ו ממונה בטיחות עירוניבעלי המקצוע הבאים: נערכה ע"י 

  ., כל מילה נוספת מיותרתלהוסיף

  

  :מנהל אגף לוגיסטיקה הוסיף ומסר בתגובתו כדלקמן

הנני חוזר ומדגיש כי קבלן הגינון אינו עושה את מלאכתו כיאות וזאת בלשון המעטה ע"פ דו"ח "

  ."המבקר וע"פ הבעיות בקיץ ואני מבקש ושוב להחליפו לאלתר במיוחד לאור ביקורת זו

  

להעלות את  -לנכון  כך, שרק בעקבות הביקורת מצא מנהל אגף הלוגיסטיקה יצרה עלהביקורת מ

  . קבלן הגינון סוגיית תיפקודו של

  

  

  אחזקת הגינוןאחריות על ה 5.9

 .נעשית ע"י חברת תולי אחזקות בע"מגני ילדים  252-באחזקת הגינון כאמור,  5.9.1

מנהל  הוא - כמנהלעם קבלן הגינון  חתום על "דף הלוואי לחוזה"הכיוון שהגורם 

 .אחזקת הגינוןהוא זה האחראי על  - , הרי שעפ"י נהלי העירייהאגף הלוגיסטיקה

 

כי לביקורת,  הגב' ב.ש.א.מסרה מנהלת מחלקת גני ילדים  17.4.2013בתאריך  5.9.2

את האחריות  בע"פ עליה הטילה ראש מינהל חינוך וחברה ,2012בחודש נובמבר 

על אף , מנהל אגף הלוגיסטיקה להמוטל עהשוטף בשל העומס  , זאתעל הגינון

 .שאין לה את הכלים או את הידע המקצועי הנדרש

 

בראשות מנכ"ל  אחזקת גני ילדים התקיימה ישיבה בנושא 9.12.2012בתאריך  5.9.3

, הלוגיסטיקהאגף מנהל ר' מינהל חינוך וחברה,  :בין היתר בה נכחו, העירייה

 ועוד. דיםגני יל מחלקתמנהלת , מנהלת האגף לגיל הרך והמשפחה

  

 : מובא להלןכפי שנכתב בפרוטוקול הישיבה,  הרקע הכללי



  

למרות ההשקעות של מיליוני שקלים בבנייה ובשיפוצים במבני החינוך "

העירוניים התגלו ליקויים רבים במערך האחזקה והלוגיסטיקה של גני ילדים 

 בעיר.

יות הנושא עלה בישיבת מועצת העיר האחרונה והדיון חשף הרבה מאוד בע

בדרך הטיפול במערך האחזקה של אגף הלוגיסטיקה במינהל החינוך, המחייב 

 ."מענה המיידי

 

  :להלן הנושאים שהועלו וסיכום מנכ"ל העירייה לגביהם 5.9.4

"  

 :ישיבההנושאים שהועלו במהלך ה .1

סקירה על המכרזים בתחום אחזקה, מזגנים וגינון בגני ילדים כולל תקופות   .א

 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,המכרז ותוכן העבודה

נושא רמת הבקרה ופיקוח על ידי אגף הלוגיסטיקה במינהל החינוך על עבודתם   .ב

 של קבלנים הזוכים במכרז.

אגף רגזי החול לשאלת המנכ"ל את מנהל בתחום אחזקת מבני גנים וא )1

הלוגיסטיקה ומנהל מחלקת האחזקה במינהל החינוך באם קיים רישום 

שאין רישום.  וע"פ המכרז נעניניומי על התייצבות העובדים המתחייב 

לשאלת המנכ"ל האם הם מוכנים לתת תצהיר שהקבלן מעמיד את כמות 

העובדים ע"פ המכרז כולל האם העובדים עובדים בפועל בשעות העבודה 

 כפי המפורט במכרז נתנה תשובה שלילית.

התגלה חוסר בהירות מוחלט באשר לאחריות על  –באשר לאחזקת הגינון  )2

. מנהלת מחלקת גני ילדים ציינה ת הגינון המתחייב ע"פ המכרזביצוע עבודו

על חוסר וודאות, שלא ברור לה מי בדיוק אחראי והיא רק חותמת על 

  הקבלות.

 

 :העירייה מנכ"לסיכום  .2

באחריות ראש מינהל החינוך, מנהל אגף הלוגיסטיקה ומנהלת האגף לגיל הרך   .א

ת מבני חינוך ובכלל זה לרענן המשמעויות מהמכרזים הקיימים בתחום אחזק

בתחום גני ילדים בכל הקשור לתכולת המכרזים, מערכת הבקרה והמעקב . כמו 

 גם המחויבויות של הגננות ועוזרות הגננות עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 

להוצאתם  אחראי באופן ישיר וחד משמעימנהל אגף לוגיסטיקה במינהל החינוך   .ב

כל מבני חינוך ינוך הנוגעים לאחזקה של מינהל החלפועל של כלל המכרזים ב

בעיר. במסגרת הזאת ייצור מנגנון של דיווח יומי כמחייב מהמכרזים. כמו גם 

בקרה ופיקוח "על" ברמת המנהל והאגף ויוודא שמנהל מחלקת האחזקה באגף 

 לעיל.  יםפועל ברוח הדברים הנאמר

 



  

ך בכתב פירוט כמה להעביר לראש מינהל חינומנהלת מחלקת גני ילדים באחריות   .ג

פעמים היו פניות לקבלן (בכל בתחומים) ולא ניתן הטיפול הנדרש, ככול שיהיה 

  כן ייטב. - פירוט

 

עדת המכרזים בנושא קבלני האחזקה של גני ותשתתף בולת האגף לגיל הרך מנה  .ד

ילדים בכל התחומים. כמו כן כל מכרז יכלול נוהל על התייצבות של עובדי קבלן 

 מידי יום.

 

 חיית המנכ"ל האחריות על מעקב אחרי מחויבויות הקבלן הגינון הוטלה עלבהנ  .ה

מידי יום. כמו כן הנחיות לתיעוד הפעולות של  - *מנהל מחלקת אחזקה מר ד.ש.

מר ד.ש.  – הבהרת ביקורת*  .כל אלמנט של אחזקה שנעשתה בין כותלי הגנים

  .מנהל אגף הלוגיסטיקהכפוף ל

 

ת מהגננות בתחום הגינון  רכז את כל הפניולמנהלת מחלקת גני ילדים על 

 ."ד.ש.למר  ולהעבירן
  : ההדגשות לעיל אינן במקור.ההבהר

  

  

, הוא זה אגף הלוגיסטיקהכי  – המסקנה העולה מסיכום מנכ"ל העירייה היא 5.9.5

 .אחזקת הגינוןהאחראי על 

 

 הוסיפה ומסרה מנהלת מחלקת גני ילדים 17.4.2013על אף האמור לעיל, בתאריך  5.9.6

לה שלא להעביר לטיפולו פניות של  הודיע מנהל אגף הלוגיסטיקהכי  ,יקורתלב

 גננות בנושא הגינון, בטענה שראש המינהל החליטה שהיא זו האחראית על הגינון.

 

 5לביקורת  מנהל אגף הלוגיסטיקההעביר  ,במסגרת תגובתו לדו"ח ביקורת זה 5.9.7

 , כיתריע/ביקש להבהירובהם ה, ר' מינהל חינוך וחברהמכתבים שבכולם מכותבת 

 לתגובתו לא צירף אחזקת הגינון. היא זו האחראית עלמנהלת מחלקת גני ילדים 

 לפניותיו. ר' מינהל חינוך וחברה תגובה שלאישור או כל  מנהל אגף הלוגיסטיקה

 

ר' מינהל חינוך וחברה בתאריך  בבדיקה שנערכה ע"י מבקר העירייה עם 5.9.8

כי למבקר, , נמסר על ידה אחריות על הגינוןהבהרת סוגיית הצורך ל 17.4.2013

איסוף דפי משוב בכל  –היה  מנהלת מחלקת גני ילדים הדבר היחיד שהוטל על

הנוגע לאחזקת הגינון מהגננות, בדיקתם וניתוחם של דפי המשוב לצורך קביעת 

 שביעות הרצון.

  



  

ך ר' מינהל חינו הביקורת מצינת, כי החלטת מנכ"ל העירייה מחזקת את דברי

   .      וחברה

  

כתב מספר פעמים כי  מנהל אגף הלוגיסטיקההביקורת סבורה, כי עצם העובדה ש 5.9.9

 ראשואף כיתב בהודעות הללו את  מנהלת מחלקת גני ילדיםהאחריות עברה ל

אין בזה הודעות שנותרו ללא מענה מראש המינהל,   –מינהל חינוך וחברה 

היה עליו לוודא זאת בפגישה  וכיממנו את האחריות על תחום הגינון הסיר מל

, ולא להסתמך על הוצאת המכתבים שהוזכרו לעיל מינהלראש ה פנים אל פנים עם

שלא קיבלו מענה כאמור. עוד היה עליו, כאשר נוכח לדעת כי הוא אינו מקבל 

לוודא באופן ישיר את טענתו זו ולא  –אישור בכתב מראש המינהל למכתביו 

גני ילדים) ב"ערפל" או כפי שהוגדר בסיכום  252-ן בלהותיר נושא חשוב כזה (גינו

התגלה חוסר בהירות מוחלט  –"באשר לאחזקת הגינון : כדלקמן מנכ"ל העירייה

באשר לאחריות על ביצוע עבודות הגינון המתחייב ע"פ המכרז. מנהלת מחלקת 

גני ילדים ציינה על חוסר וודאות, שלא ברור לה מי בדיוק אחראי והיא רק 

  ."על הקבלותחותמת 

  

לעיל,  5.6נמצאו ליקויים משמעותיים בתחום הגינון כמפורט בסעיף  -לסיכום  5.9.10

טוען כי אינו אחראי על לוקח אחריות, ה מנהל אגף הלוגיסטיקהשלגביהם אין 

אחזקת הגינון, זאת על אף שקיימות אסמכתאות לכך שהאחריות המובהקת על 

 : ואלו הןאחזקת הגינון מוטלת עליו, 

נהל חינוך וחברה למבקר העירייה תגובת ראש מימנכ"ל העירייה שלעיל, החלטת 

ל ראש מינהל ש/אישור בכתב חוסר מענהכי לא העבירה ממנו את האחריות, 

של  שצוינו, וכן מעצם חתימתו מנהל אגף הלוגיסטיקהחינוך וחברה למכתבי 

  י לחוזה הגינון כמתואר לעיל.על דפי הלווא מנהל אגף הלוגיסטיקה

  

העבירה לביקורת בתאריך  ראש מינהל חינוך וחברהיקורת מבקשת להוסיף, כי הב

"פיקוח , שכותרתו למנכ"ל העירייה 1.2.2011תאריך עותק ממכתבה מ 17.4.2013

מנהל אגף "ר.ז. (כי בו הודיעה  מקצועי על עבודות הגינון בגני הילדים",

זה האחראי על תחום  הוא ,דהיינו, ) יבקר שאכן העבודות בוצעו,,,,"הלוגיסטיקה

   .זאת בניגוד לטענתו כי הוא אינו אחראי על אחזקת הגינון, הגינון

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 סיכום והמלצות 6

 :גני הילדים שנדגמו 41-תמצית הממצאים שעלו בבדיקת ארגזי החול בלהלן  6.1

 נמצא חוסר חול בארגזים. -) 37%ארגזי חול ( 11- ב  6.1.1

 

 .נמצא שהחול לא נקי - ) 15%ארגזי חול ( 6-ב 6.1.2

 

תקופה  לא בוצע ניקוימועד ניקוי החול לא ידוע, או  - ) 66%ארגזי חול ( 27-ב 6.1.3

 בשנה האחרונה.ניכרת/לאחרונה, או לא בוצע 

 

ול לא ידוע/ לא בוצעה החלפה כלל/ מועד החלפת הח -) 71%ארגזי חול ( 29-ב 6.1.4

החול הוחלף לפני בוצע סינון בלבד/החול לא הוחלף זמן רב או לאחרונה/

 .שנתיים

 

ז/בחצר הגן בתחילת יום הלימודים, גירוף החול בארג - ) 46%ארגזי חול ( 19-ב 6.1.5

 .ולא יומית כנדרש בחוזרלא בוצע/בוצע בתדירות חודשית או לעיתים רחוקות 

 

 כיסוי מאוורר.בגן הילדים לא קיים  - ) 12%ארגזי חול ( 5-ל 6.1.6

 

ן ת או כשאינמצאו לא מכוסים בסיום יום הפעילו - ) 20%ארגזי חול ( 8 6.1.7

 משתמשים בהם.

 

 מעוגלות כנדרש בחוזר.פינות הארגזים אינן  -) 68%ארגזי חול ( 28-ב 6.1.8

 

חומר גמיש ורך החומר ממנו עשויים הארגזים אינו  -) 100%ארגזי חול ( 39-ב 6.1.9

), אלא רובם עשויים 11.4.3, סעיף כפי שרצוי (עפ"י המוגדר בחוזר כגון גומי

 מעץ ובודדים עשויים מפלסטיק.

 

פרעושים בארגז החול  נמצאו צרכים או -) 37%זי חול או בחצר הגן (ארג 15-ב 6.1.10

 :בנוסף לכך או בחצר הגן;

 נמצאו קרציות. קיפודוןבגן  -

 "הילדים דלקמן:דיווחו הגננות (בהתאמה) כ סלעיתו קרית צאנז םניבג -

  .מתגרדים", "הילדים נעקצים ולא ידוע ממה"

 

ל החינוך להחלפת החול בגלל לא פנתה הגננת למינה -) 54%גני ילדים ( 22-ב 6.1.11

 פרעושים או בכלל בעניין ארגז החול.



  

  

לוודא  - אגף הלוגיסטיקהמנהל מומלץ כי ראש מנהל חינוך וחברה תנחה את 

  . כלשונן משרד החינוך ומשרד הבריאות תקיום הוראואת 

 

   

 :גני הילדים שנדגמו 41-בהצמחייה להלן תמצית הממצאים שעלו בבדיקת  6.2

 

הרדוף ) נמצאו צמחים רעילים כגון: תבטיה הרדופית, 22%ים (גני ילד 9-ב 6.2.1

 הנחלים, פיטנה, דורנטה.

 

) נמצאו צמחים דוקרניים כגון: ורד, יוקה, דקל תמר, 34%גני ילדים ( 14-ב 6.2.2

 עלוי מצוי (אלוורה), ציקס, הדר, רימון, לנטנה.

 

אירופי,  ) נמצאו צמחים אלרגניים כגון: ברוש מצוי, זית 29%גני ילדים ( 12-ב 6.2.3

 אקליפטוס.

 

) נמצאו עצים מסוכנים הדרושים טיפול כגון: כריתה 51%גני ילדים ( 21-ב 6.2.4

), דילול, הרמת נוף, גיזום דחוף (עץ מסוכן), סניטציה, /מסוכן(עץ רקוב

 הרחקה (פלפלון הגורם לצריבת עור), הורדת משקל.

 

ילים, (צמחים רע גם יחד ) קיימים כל סוגי הממצאים5%גני ילדים ( 2-ב 6.2.5

 צמחים דוקרניים, צמחים אלרגניים ועצים מסוכנים).

  

מנהלת ו אגף הלוגיסטיקהמנהל מומלץ כי ראש מנהל חינוך וחברה תנחה את 

בתיאום עם משרד החינוך, של הרחקה או כל טיפול אחר לוודא  -  מח' גנ"י

  .צמחייה רעילה, דוקרנית, או אלרגנית

  

 אגף הלוגיסטיקה מנהלה תנחה את כי ראש מנהל חינוך וחבר ,כמו כן מומלץ

: ע"י כגוןעצים מסוכנים הטיפול הדרוש בביצוע  לוודא - מנהלת מח' גנ"יו

), דילול, הרמת נוף, גיזום דחוף (עץ מסוכן), סניטציה, /מסוכןכריתה (עץ רקוב

  .לדוגמא), הורדת משקל פלפלוןשל הרחקה (

  

  

  

  

  

  



  

  

   

 :גני הילדים שנדגמו 41מתוך  12-ב הכלליים שנמצאוממצאים העיקרי להלן  6.3

 יש לנקז. -בעיה של הצטברות מים בסככה שמעל ארגז החול  - האריגן לוע  6.3.1

 

 קיים מתקן נדנדה ללא שימוש, הגננת מבקשת לסלקו. - גן האלה 6.3.2

 

 הגן. מרזב בית הכנסת מעל הגן מעט קצר ולכן קיימת נזילת מים לתוך -  גן אדר 6.3.3

צנרת טפטוף אינה מעוגנת  הרחבה. המרזב ברחבת הכניסה מנקז את המים אל

 ליד שער הכניסה.

 

 המרזבים מנקזים מים אל רחבת החול. -  גן האורן 6.3.4

  

, יש לבצע גיזום 5קיים עץ סיסם מכיוון הבניין הסמוך בדברי חיים  -  גן תפארת 6.3.5

 דילול וסניטציה.

 

 עץ ברוש בחלק האחורי של הגן נכרת ונשאר גדם. -  גן התלתן 6.3.6

 

 הגננת מלינה על רטיבות בתקרה.. לא נקייםמרזבים  - גן שיבולת 6.3.7

 

 .יש לבצע גיזום דחוף לעץ הסיסם אשר נוטה ליפול  - גן ורד 6.3.8

 

 אין צמחים בכלל בחצר הגן. כאשר הגננת ביקשה , נאמר לה כי אין תקציב. -  גן פז 6.3.9

 

טעות  גן חדש, אין כמעט צמחים, רשת בור הניקוז אינה בטיחותית. - אצטרובלגן 6.3.10

גובה של הביוב מעל הגריל  שהתקינו אתברי נציג חברת ד.ב.ש) (לדמאד גדולה 

כיוון שאין כיסוי לביוב הילדים , צמוד למשטח גומי של החצר הגן ילדים הגומי,

 גריל הברזל, רצוי מאד להניח שם מכסה אטום. זורקים צעצועים לתוך מכסה

 

 מתבצעת בניה בסביבת הגן, מסוכן. - גן איילה6.3.11

 

 ה בחצר הגן אינה בטיחותית, קיימים הפרשי גבהים ושברים.המדרכ -  גן הרדופים6.3.12

  

  

  



  

  

מנהלת ו אגף הלוגיסטיקהמנהל מומלץ כי ראש מנהל חינוך וחברה תנחה את 

מתקנים, מרזבים, אמצעי ל בכל הקשורקיום תחזוקה נאותה לוודא  - מח' גנ"י

   .מפגעים המפורטיםניקוז, עצים מסוכנים ושאר ה

  

  

  תיקון ליקויי בטיחות 6.4

טופלו תוקנו/האם  - במטרה לבדוק חוזרתבדיקה  בהם בוצעהגני הילדים ש 14-ב 6.4.1

 נמצא כדלקמן:, בגנים אלו שנמצאו בביקורות הקודמות מפגעיםה 54

 .)83%( מפגעים לא טופלו כלל 45 -

 .)2%( מפגע טופל 1 -

 .)15%( מפגעים טופלו חלקית 8 -

חלקית עומד טופלו שתוקנו/טופלו או שיעור המפגעים שלא  -בהתאם לכך 

 .%98על 

  

כפי שצויינו , במצב הנוכחי הסכנות הרבות אליהן חשופים ילדי הגניםלהלן  6.4.2

  וע"י הקב"ט האחראי: הבדיקה החוזרת, ע"י ממונה בטיחות עירוני בדו"ח על

סכנת התלקחות, סכנת מעידה, סכנת פציעה, סכנת פגיעה, סכנת טיפוס, סכנת 

ל אנשים לא מורשים, סכנת חנק, התחשמלות, סכנת נפילה, סכנת כניסה ש

איברים/אצבעות, סכנת מעידה וחבלה, סכנת  תסכנת קריסה, סכנת הילכדו

  .הפצת מחלות, סכנת הרעלת ילדים וסכנת אי יכולת פתיחת שער מילוט בחרום

  

  :כדלקמןאגף הלוגיסטיקה מנהל את  מלץ כי ראש מנהל חינוך וחברה תורהמו

  

שמתקבל דיווח לגביו, תוך שימת לב מיוחדת לתקן מיידית כל מפגע, כל אימת  -

  למפגעים בטיחותיים העלולים לסכן את ילדי הגנים בעיר.

 

תיקון  בתיאום עם אגף מחשוב ותקשורת, אחר לנהל בקרה ממוחשבת -

 שיעור שבמצב הנוכחילכך, בשים לב , המפגעים והסרת הסיכונים

 .בלבד %2עומד על טופלו תוקנו/המפגעים ש

  

  

  

  

  

  



  

  

  כללית 6.5

דו"ח זה וכן בדו"ח ביקורת אחר בנוגע לגיזום בהתחשב בליקויים שנמצאו ב 6.5.1

 העצים, 

הרי שהביקורת ממליצה, כי ראש מנהל חינוך וחברה תשקול את המשך תפקידו 

 של מנהל אגף הלוגיסטיקה בתחום עליו הוא מופקד.

  

  אחזקת הגינוןהאחריות על  6.6

ותיים בתחום הגינון ם משמעליקויי) 5.6כמפורט בגוף הדו"ח (סעיף נמצאו  6.6.1

טוען כי אינו אחראי על לוקח אחריות ו מנהל אגף הלוגיסטיקהשלגביהם אין 

אחזקת הגינון, זאת על אף שקיימות אסמכתאות לכך שהאחריות המובהקת על 

 לעיל). 5.9.10(סעיף  אחזקת הגינון מוטלת עליו
   .מומלץ כי ראש מנהל חינוך וחברה תיתן דעתה החד משמעית לסוגיה זו

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  נספח א'
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23.12.12תאריך בדיקה:139מספר הגן:

13:00שעת בדיקה:יוספטל 10כתובת:

ליאורשם הבודק:ג' ינה בן-  דודשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אזדרכת מצויהרעילמעל 5

דוקרני אך גזום1

אלרגני1

לא

הערות כלליות:

קיים

כן

תקין

לא

שקד מצוי

דרוש דילול

גזום פיקוס בנימיני

רקוב,  דרושה כריתה

דרושה הרמת נוף

כמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

חול המילוי:

תאריך ניקוי החול:

תאריך החלפת החול:

גירוף בתחילת יום לימודים:

עשביה ברמה מועטה,  אך יש לכלוך מעץ הברוש והאזדרכת.

סבך שיחים:

בעיה של הצטברות מים בסככה שמעל ארגז החול -  יש לנקז.מרזבים וניקוז:

בטון עם כיסוי עץ

חסר חול

נקי למראית עין,  אך קיימת צואת חתולים

לא ידוע

לא הוחלף,  אך הוסף בתחילת שנה"ל

מבוצע ע"י הסייעת והגננת

מעט,  אך דווח על יתושים

-

כיסוי מאוורר:

ורד

סוג הצמח

ארגז חול מכוסה:

שולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

פינות הארגז מעוגלות:

החומר ממנו עשוי הארגז:

הימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

האם הגננת פנתה למינהל החינוך?

תבטיה הרדופית

מהגן הסמוך דווח על גניבת חול.

סוג:

ברוש מצוי

ברוש מצוי

  



  

צפוןאזור:חבצלתשם הגן:

23.12.12תאריך בדיקה:105מספר הגן:

13:35שעת בדיקה:יוחנן הסנדלר 5כתובת:

ליאורשם הבודק:אילנה לגזיאלשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

פירות רעילים1

לא

לא קיימת בעיה

הגן נראה נקי,  אך לדברי הגננת אחת הילדות נעקצה בעורפה מפרעושים.הערות כלליות:

קיים ענף דקל שמוט מכיוון השכנים מצפון,  הגננת מוסרת כי שוחחה עם השכן.

מבוצע ע"י הסייעת והגננתגירוף בתחילת יום לימודים:

לא קייםכיסוי מאוורר:

לא קיים ארגז חולארגז חול מכוסה:

קיים חול בחצר הגן,  נראה נקיחול המילוי:

לא קיים ארגז חולתאריך ניקוי החול:

לא קיים ארגז חולתאריך החלפת החול:

קיימים פרעועשים וצרכים בחול שבחצרהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה בחודש האחרון ע"מ לבצע ריסוס וניקיוןהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

לא קיים ארגז חולשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לא קיים ארגז חולפינות הארגז מעוגלות:

לא קיים ארגז חולהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא קיים ארגז חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

סוג:סוג הצמח

מרזבים וניקוז:

שקד מצוי

סבך שיחים:

לא מסוכן -  יש להרים נוףתפוח אדמה

ענף שמוט מכיוון השכניםדקל

  



  

צפוןאזור:האלהשם הגן:

25.12.12תאריך בדיקה:175מספר הגן:

12:40שעת בדיקה:עציון 2כתובת:

ליאורשם הבודק:פזית לוגסישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

פקאן

לא

הערות כלליות:

סבך שיחים:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע דילול ענפים

לא קיימת בעיהמרזבים וניקוז:

קיים מתקן נדנדה ללא שימוש,  הגננת מבקשת לסלקו.

בוצע

קייםכיסוי מאוורר:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

נוקה בתחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

פלסטיקהחומר ממנו עשוי הארגז:

היו פרעושים אך נעלמו בעקבות הניקיוןהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא פנתה כי לא היה צורךהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

הוסף חול בתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

גירוף בתחילת יום לימודים:

  



  

צפוןאזור:אדרשם הגן:

25.12.12תאריך בדיקה:193מספר הגן:

12:50שעת בדיקה:בר -  אילן 1כתובת:

ליאורשם הבודק:אורית טסלרשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

רעיל במקצת4

לא

מרזב בית הכנסת מעל הגן מעט קצר ולכן קיימת נזילת מים לתוך הגן.

המרזב ברחבת הכניסה מנקז את המים אל הרחבה.

צנרת טפטוף אינה מעוגנת ליד שער הכניסה.הערות כלליות:

חלק מן העצים נגזמו במהלך חודש נובמבר.

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע סניטציה ודילול.אלביציה צהובהתורמוס ההרים

קיים

כןארגז חול מכוסה:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לפחות מתחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לפחות מתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

כיסוי מאוורר:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

לאחרונה קיימים צרכים ופרעושיםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה בגלל אי ניקיון ב-18.12.12האם הגננת פנתה למינהל החינוך?

  



  

צפוןאזור:האורןשם הגן:

25.12.12תאריך בדיקה:13מספר הגן:

13:20שעת בדיקה:יצחק שדה 9כתובת:

ליאורשם הבודק:אביבית חג' ג' שם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

רעיל1

גורם לצריבות בעור.פלפלון דמוי אלה

לא

המרזבים מנקזים מים אל רחבת החול.

רחבת הגן מלאה עלים,  נראה לא מטופל.הערות כלליות:

פנתה בתחילת שנה"להאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

לא בוצע לפחות מתחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לפחות מתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא קייםכיסוי מאוורר:

מכוסה,  נמצא מתחת למבנהארגז חול מכוסה:

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

לא נקיחול המילוי:

אזדרכת מצויה

סוג:סוג הצמח

יש לבצע דילולתבטיה הרדופית

יש לגזום ענף אופקיברוש מצוי

תקין,  אך די גבולישולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

בטון עם חיפוי עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

קיימים פרעושים וצואת חתולים בארגז ובחול בגןהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

  



  

צפוןאזור:הצבעונישם הגן:

25.12.12תאריך בדיקה:115מספר הגן:

14:00שעת בדיקה:זומרשטיין 28כתובת:

ליאורשם הבודק:מיכל תורג' מןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני1

דוקרני במקצת1

לא

תקין

הצמחים הדוקרניים נמצאים בערוגה אשר אינה נגישה בקלות לילדים.הערות כלליות:

גנן מגיע פעם בחודש ומבצע

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא מולא זמן רבתאריך ניקוי החול:

לא הוחלף אך סונן בתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

גירוף בתחילת יום לימודים:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא פנתההאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לבצע סניטציה ודילולמכנף נאהיוקה

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

דרצנה אוסטרלית

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

  



  

צפוןאזור:הלוטםשם הגן:

25.12.12תאריך בדיקה:155מספר הגן:

14:20שעת בדיקה:בורוכוב 7כתובת:

ליאורשם הבודק:אסנת דנןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

לא

תקין

הגן נראה נקי.הערות כלליות:

תחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

לא הוחלף זמן רבתאריך החלפת החול:

פעם בחודש ע"י גנןגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע סניצטיה ודילולמכנף נאהזית אירופי

סבך שיחים:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

פלסטיקהחומר ממנו עשוי הארגז:

קיימים פרעושיםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה מספר פעמים במהלך דצמבר ומתחילת השנההאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

מרזבים וניקוז:

  



  

צפוןאזור:הנרקיסשם הגן:

27.12.12תאריך בדיקה:1מספר הגן:

10:30שעת בדיקה:הנרקיס 1כתובת:

ליאורשם הבודק:ליטל דודשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

יש לגזום ענפים יבשיםדקל וושינגטוניה

לא

תקין

הגננת מבקשת להתקין בד יוטה סביב הגדר למניעת כניסת חתולים.הערות כלליות:

מבוצע ע"י הגננת והסייעתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקי,  קיימים מעט עלים בחולחול המילוי:

סונן בתחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

לא הוסףתאריך החלפת החול:

יש לבצע גיזום דילולאזדרכת -  2 פרטים

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

קיימים מעט צרכים של חתוליםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לבצע הרמת נוףבוהיניה

  



  

צפוןאזור:ק.  צאנז בנות השירשם הגן:

30.12.12תאריך בדיקה:166מספר הגן:

08:30שעת בדיקה:החוזה מלובלין 18כתובת:

ליאורשם הבודק:רחל ישראלישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני2

לא

קיימת בעיה של מרזבים מהדירות שמעל הגן.

יש צורך בגיזום /  סילוק עצי הדקל הנמוכים הנמצאים בגן.הערות כלליות:

חסר חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא קיימים,  אך הגננת מוסרת כי הילדים מתגרדיםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

במהלך אוקטוברתאריך ניקוי החול:

לא בוצע בשנה האחרונהתאריך החלפת החול:

הסייעת מבצעת,  גנן מגיע אחת לחודשגירוף בתחילת יום לימודים:

לא קייםכיסוי מאוורר:

לא קיים,  בנוסף הילידים שהו בחצרארגז חול מכוסה:

מרזבים וניקוז:

סוג:סוג הצמח

דקל תמר

סבך שיחים:

  



  

צפוןאזור:תפארתשם הגן:

30.12.12תאריך בדיקה:158מספר הגן:

09:00שעת בדיקה:רבי עקיבא /  דברי חיים 1כתובת:

ליאורשם הבודק:וימר טובישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני1

לא

לא קיימת בעיה

קיים עץ סיסם מכיוון הבניין הסמוך בדברי חיים 5,  יש לבצע גיזום דילול וסניטציהערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

בוצע לפני שנתייםתאריך החלפת החול:

פלסטיקהחומר ממנו עשוי הארגז:

קיימים צרכים של חתוליםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לגזום -  מכיוון השכניםסיסם הודידקל תמר

מבוצע ע"י הסייעת באופן יומיגירוף בתחילת יום לימודים:

לא קייםכיסוי מאוורר:

לאארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

  



  

מרכזאזור:השניתשם הגן:

29.12.12תאריך בדיקה:134מספר הגן:

12:00שעת בדיקה:ברודצקי 20כתובת:

משהשם הבודק:מלכה אהובהשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

לא קיימת בעיה

על פניו הגן נראה תקין,  אולם יש להוריד משקל לעץ הסיסם.הערות כלליות:

במהלך נובמברתאריך ניקוי החול:

במהלך נובמברתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

לאארגז חול מכוסה:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע הורדת משקלסיסם הודי

סבך שיחים:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לאהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא ידועהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

מרזבים וניקוז:

  



  

מרכזאזור:השלמוןשם הגן:

29.12.12תאריך בדיקה:34מספר הגן:

12:15שעת בדיקה:ברודצקי 20כתובת:

משהשם הבודק:אוולין קוטיגרושם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

תקין

על פניו הגן נראה תקין מלבד עצי הצאלון הדורשים הורדת משקלהערות כלליות:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

לאארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

חסר חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

לא נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

יש לבצע הורדת משקלברוש מצוי

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

קיימים פרעושיםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא ידועהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לבצע הורדת משקלצאלון נאה

  



  

מרכזאזור:התלתןשם הגן:

29.12.12תאריך בדיקה:33מספר הגן:

12:30שעת בדיקה:ברוצדקי 29כתובת:

משהשם הבודק:נעמי סיסטרשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

יש -  אלביציה לאורך הגדר

תקין

עץ ברוש בחלק האחורי של הגן נכרת ונשאר גדם.הערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

הוסף חול בתחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

הוסף חול בתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

מרזבים וניקוז:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע גיזום דילולאלביציה צהובה

יש לבצע הורדת משקלברוש מצוי

סבך שיחים:

  



  

מרכזאזור:הבשמתשם הגן:

29.12.12תאריך בדיקה:133מספר הגן:

12:45שעת בדיקה:ברודצקי 29כתובת:

משהשם הבודק:אורה רגבשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני1

דוקרני1

לא

תקין

הערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

29.12.12תאריך ניקוי החול:

הוסף חול ב-29.12.12תאריך החלפת החול:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לבצע גיזום דילולאורןיוקה

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עלוי מצוי (אלוורה)

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

  



  

מרכזאזור:ציפורניתשם הגן:

26.12.12תאריך בדיקה:182מספר הגן:

12:39שעת בדיקה:השבעה 19כתובת:

משהשם הבודק:רוית חסוןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

תקין

הערות כלליות:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

לאארגז חול מכוסה:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

סוג:סוג הצמח

סבך שיחים:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא קייםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא ידועהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

מרזבים וניקוז:

  



  

מרכזאזור:שיבולתשם הגן:

26.12.12תאריך בדיקה:167מספר הגן:

13:00שעת בדיקה:השבעה 19כתובת:

משהשם הבודק:רות תשובהשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

לא

מרזבים לא נקיים

הגננת מלינה על רטיבות בתקרה.הערות כלליות:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא פנתההאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

זית אירופי

  



  

מרכזאזור:ריינבושם הגן:

27.12.12תאריך בדיקה:28מספר הגן:

14:00שעת בדיקה:ירמיהו 28כתובת:

משהשם הבודק:אנה רומנסקיהשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

תקין

יש לבצע הורדת משקלים לעצים.הערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא ידועהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

מרזבים וניקוז:

סוג:סוג הצמח

רקובים ומסוכניםשני עצי אזדרכת

יש לבצע הורדת משקליםאורן

סבך שיחים:

  



  

מרכזאזור:הצלףשם הגן:

27.12.12תאריך בדיקה:30מספר הגן:

12:00שעת בדיקה:השבעה 19כתובת:

משהשם הבודק:תרצה שושןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

רעיל2

לא

תקין

יש לבצע גיזומים לעציםהערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

הוסף חול במהלך אוקטוברתאריך החלפת החול:

פלסטיקהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא פנתההאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לבצע סניטציהסיגלוןהרדוף הנחלים

מבוצע ע"י הסייעתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

הורדת גובה ומשקלאורן

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

  



  

מרכזאזור:ורדשם הגן:

27.12.12תאריך בדיקה:87מספר הגן:

12:20שעת בדיקה:השבעה 19כתובת:

משהשם הבודק:מריאנה נובקשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

לא

תקין

יש לבצע גיזום דחוף לעץ הסיסם אשר נוטה ליפול.הערות כלליות:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

הוסף חול בתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

לא ידועגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע דילול באופן דחוףסיסם הודיברוש מצוי

יש לבצע הורדת משקלברוש מצוי

סבך שיחים:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

מרזבים וניקוז:

  



  

דרוםאזור:צליליםשם הגן:

6.12.12תאריך בדיקה:602מספר הגן:

13:15שעת בדיקה:משפ'   מלבסקיכתובת:

נעמישם הבודק:הני גורדוןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא קיימת צמחיה בגן

גן חדש מאד ללא כל צמחייה רב שנתיתהערות כלליות:

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא ידועתאריך ניקוי החול:

שנה שעברהתאריך החלפת החול:

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

כןהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה לעירייה ובאו וריססוהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

תקין

  



  

דרוםאזור:קיפודוןשם הגן:

6.12.12תאריך בדיקה:16מספר הגן:

13:30שעת בדיקה:מוטה גור /לסקוב 60כתובת:

נעמישם הבודק:מיכלשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

דוקרני1

דוקרני1

רעיל1

לא

הערות כלליות:

הדר

פיטנה

לא ידועתאריך ניקוי החול:

לא ידועתאריך החלפת החול:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

המצאות של קרציותהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

כן,  באו וריססוהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

זית

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

גן מחולק לאזור שמותר לילדים לעבור בהשגחה של הגננת ואזור אחר חופשי

ציקס

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

  



  

דרוםאזור:סלעיתשם הגן:

6.12.12תאריך בדיקה:72מספר הגן:

1330שעת בדיקה:לסקוב מול 58כתובת:

נעמישם הבודק:ענת ברונשטייןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני1

דוקרני2

לא

הערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

לא נקיחול המילוי:

לא בוצע ניקיון אך רוססתאריך ניקוי החול:

תאריך החלפת החול:

סוג:סוג הצמח

ציקס

כןפינות הארגז מעוגלות:

פלסטיקהחומר ממנו עשוי הארגז:

הילדים נעקצים,  הגננת לא יודעת ממה הימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

כןהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

לימון והדרים

גירוף בתחילת יום לימודים:

חלקיכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

הגן מחולק לאזור בו הילדים הולכים בהשגחת הגננת,  שם נמצאים הצמחים 

הדוקרניים.  יש אזור ללא צמחים דוקרניים בו הילדים חופשיים.

  



  

דרוםאזור:יובלשם הגן:

11.12.12תאריך בדיקה:505מספר הגן:

09:20שעת בדיקה:נר הלילה 7כתובת:

נעמישם הבודק:יונהשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

דוקרני1

רעילמעל 5דורנטה

לא

הערות כלליות:

לא ידועתאריך ניקוי החול:

לא ידועתאריך החלפת החול:

סבך שיחים:

דורנטה מגוונת -  יש לעקור את השתילים כי הפירות רעילים

קיימת צואת חתוליםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

כן האם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

תקיןמרזבים וניקוז:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

נקיחול המילוי:

זית

דקל 

  



  

דרוםאזור:ברבורשם הגן:

18.12.12תאריך בדיקה:147מספר הגן:

13:35שעת בדיקה:בר יהודה 15כתובת:

נעמישם הבודק:אורלישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

סיסם הודי דוקרני1

רעילמעל 5

רעיל1דורנטה

אלרגני1זית

דוקרנימעל 5לנטנה

לא

ענף עץ הסיסם ההודי מסוכן,  יש לבצע גיזום באופן דחוףהערות כלליות:

מבוצע ע"י הסייעת והגננתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

סבך שיחים:

יש לבצע הרמת נוףרימון 

הר דוף 

תקיןמרזבים וניקוז:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לא פינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

כןארגז חול מכוסה:

נקיחול המילוי:

לא ידועתאריך ניקוי החול:

בקיץ לפני חצי שנהתאריך החלפת החול:

נמצאו יתושים,  וזבובוני חולהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה במהלך החודשים האחרוניםהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

  



  

דרוםאזור:כינורשם הגן:

6.12.12תאריך בדיקה:604מספר הגן:

13:00שעת בדיקה:משפ מלבסקיכתובת:

נעמישם הבודק:ניקולשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

גן חדש אין כמעט צמחים בחצר  הגן.הערות כלליות:

נקי חול המילוי:

לא ידועתאריך ניקוי החול:

גן חדש -  ארגז החול נבנה השנהתאריך החלפת החול:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

כןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

תקיןמרזבים וניקוז:

סבך שיחים:

  



  

דרוםאזור:שם הגן:

17.12.12תאריך בדיקה:76מספר הגן:

08:30שעת בדיקה:כצנלסון מאחורי לב יסמיןכתובת:

נעמישם הבודק:לילי קלהשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

גדמים מתים ורקוביםאלרגני3

דוקרני1

דוקרני1ציקס

לא

הערות כלליות:

קייםכיסוי מאוורר:

כיסוי ארגז החול נגנבארגז חול מכוסה:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא ידועתאריך ניקוי החול:

לא ידועתאריך החלפת החול:

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא היה צורךהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

מסוכן -  יש צורך בקידודזית אירופי

רימון 

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

  



  

דרוםאזור:הנקרשם הגן:

17.12.12תאריך בדיקה:58מספר הגן:

11:15שעת בדיקה:ד"ר סטופ 8כתובת:

נעמישם הבודק:עינבשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני1

דוקרני1

לא

הערות כלליות:

חסר חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

9.12.12תאריך ניקוי החול:

בוצע בתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא היה צורךהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

לנטנה

רימון

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

  



  

דרוםאזור:חופיתשם הגן:

17.12.12תאריך בדיקה:74מספר הגן:

09:50שעת בדיקה:שמורק 25כתובת:

נעמישם הבודק:איריסשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

לא

הערות כלליות:

חסר חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

לא נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא הוחלףתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

הגננת פנתה ובוצע ריסוסהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

זית אירופי

לא קייםכיסוי מאוורר:

לאארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

  באופן כללי אין מספיק חול  בחצר הגן 



  

דרוםאזור:ינשוףשם הגן:

17.12.12תאריך בדיקה:6מספר הגן:

09:30שעת בדיקה:לוי אשכול 31כתובת:

נעמישם הבודק:חנישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרני1

לא

הערות כלליות:

חסר חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

לא נקיחול המילוי:

לא ניקו בשנה אחרונהתאריך ניקוי החול:

לא החליפו בשנה אחרונהתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

נמצאה צואת חתוליםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

הגננת פנתה ובוצע ריסוסהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

לנטנה 

חלקיכיסוי מאוורר:

לאארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

פלסטיקהחומר ממנו עשוי הארגז:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

  



  

מזרחאזור:פזשם הגן:

26.12.12תאריך בדיקה:523מספר הגן:

13:30שעת בדיקה:אייר 8כתובת:

נעמישם הבודק:אתי אליזםשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא קיימת צמחיה

הערות כלליות:

חסר חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

אין צמחים בכלל בחצר הגן.  כאשר ביקשה ,  נאמר לה כי אין תקציב.

  



  

מזרחאזור:אצטרובלשם הגן:

31.12.12תאריך בדיקה:524מספר הגן:

11:00שעת בדיקה:אייר 8כתובת:

נעמישם הבודק:מיטלשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

 

לא

מכיוון שאין כיסוי לביוב הילדים זורקים צעצועים לתוך המכסה

גריל הברזל,  רצוי מאד להניח שם מכסה אטום.

**

©Hershko

לא מספיקכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

בתחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

מבוצע ע"י הסייעת והגננתגירוף בתחילת יום לימודים:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

קייםכיסוי מאוורר:

כוארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

כןפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

סבך שיחים:

רשת בור הניקוז אינה בטיחותית.מרזבים וניקוז:

גן חדש,  אין כמעט צמחים,  טעות מאד גדולה שהתקינו את

גריל לביוב מעל גובה של הגומי ,צמוד למשטח גומי של החצר הגן ילדים

הערות כלליות:

  



  

מזרחאזור:גן המורןשם הגן:

31.12.12תאריך בדיקה:515מספר הגן:

14:00שעת בדיקה:מורן 54כתובת:

נעמישם הבודק:מאירה יוחאישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

הערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא

סוג:סוג הצמח

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לא בוצע לאחרונהפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

גן חדש מהשנה הנוכחית.  לא קיימת צמחייה.

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

האם הגננת פנתה למינהל החינוך?

  



  

מזרחאזור:איילהשם הגן:

31.12.12תאריך בדיקה:528מספר הגן:

11:30שעת בדיקה:ארז 16כתובת:

נעמישם הבודק:סבינהשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא

הערות כלליות:

מתבצעת בניה בסביבת הגן -  מסוכן.

אין צמחיה

גן חדש וזמני

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

גן חדש וזמני,  אין ממש ארגזי חול ,  כל החצר עם חול ,  עד שיעברו לגן החדש.

היו פרעושים לפני חנוכההימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה ובוצע ריסוס לפני חנוכההאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

לא קיים ארגז חולשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לא קיים ארגז חול

לא קיים ארגז חולתאריך ניקוי החול:

תאריך החלפת החול:

לא קייםכיסוי מאוורר:

לא קיים ארגז חולארגז חול מכוסה:

לא קיים ארגז חול

לא בוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

לא קיים ארגז חולפינות הארגז מעוגלות:

לא קיים ארגז חולהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא קיים ארגז חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

חול המילוי:

  



  

מזרחאזור:ורדיתשם הגן:

2.1.13תאריך בדיקה:39מספר הגן:

11:00שעת בדיקה:הרטום 37כתובת:

משהשם הבודק:שרון זוארץשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

דוקרניים4

לא

הערות כלליות:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

גן חדש עם משטח גומי

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

עצי הדר

חסר חול בכמות גדולהכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

מבוצע ע"י הגננת והסייעתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

  



  

מזרחאזור:צוקיתשם הגן:

2.1.2013תאריך בדיקה:527מספר הגן:

11:15שעת בדיקה:הרטום 37כתובת:

משה שם הבודק:קרן קריסטלשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא קיימים שיחים

הערות כלליות:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

גן חדש עם משטח גומי

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

חסר חול כמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

תחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

תחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

כןגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

  



  

מזרחאזור:אלמוןשם הגן:

2.1.13תאריך בדיקה:526מספר הגן:

11:30שעת בדיקה:הרטום 37כתובת:

משהשם הבודק:אילנה קופרמןשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא קיימים שיחים בגן

הערות כלליות:

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

גן חדש עם משטח גומי

מבוצע ע"י הגננת והסייעתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

חסר מעט חולכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

תחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

תחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

  



  

מזרחאזור:ארגמניתשם הגן:

2.1.13תאריך בדיקה:195מספר הגן:

11:45שעת בדיקה:הרטום 37כתובת:

משהשם הבודק:פסי לוקשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

לא קיימים שיחים בגן

הערות כלליות:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

סבך שיחים:

תקיןמרזבים וניקוז:

גן חדש עם משטח גומי.

תחילת שנה"לתאריך ניקוי החול:

תחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

מבוצע ע"י הגננת והסייעתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

  



  

מזרחאזור:היקינטוןשם הגן:

30.12.12תאריך בדיקה:22מספר הגן:

09:45שעת בדיקה:התור 7כתובת:

ליאורשם הבודק:קרן כנען -  לוישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

לא

תקין

הגן נראה מטופל,  קיימים עצים צעירים אשר יש לבצע בהם הרמת נוף.הערות כלליות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

מבוצע ע"י הסייעת והגננתגירוף בתחילת יום לימודים:

קיימיםהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

פנתה פעמיים בתחילת שנה"להאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

סוג:סוג הצמח

יש לבצע הרמת נוףתפוז סיניזית אירופי

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

יש לבצע הרמת נוףתפוז ולנסיה

סבך שיחים:

מרזבים וניקוז:

  



  

מזרחאזור:הרדופיםשם הגן:

30.12.12תאריך בדיקה:4מספר הגן:

10:05שעת בדיקה:הדוכיפת 8כתובת:

ליאורשם הבודק:עתליה יהלוםשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

ייתכן ואלרגני1

קיים מעט לאורך הגדר

תקין

המדרכה בחצר הגן אינה בטיחותית -  קיימים הפרשי גבהים ושברים.הערות כלליות:

הגננת מבקשת לכרות את עץ הפיקוס הקדוש מפאת הלכלוך הרב שמותיר.

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

בוצע בתחילת נובמברתאריך החלפת החול:

לא מבוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקיחול המילוי:

סוג:סוג הצמח

יש לבצע סניטציה ודילולפיקוס קדושברוש לימוני

יש לבצע הורדת משקלפיקוס השדרות

סבך שיחים:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לא פנתההאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

מרזבים וניקוז:

  



  

מזרחאזור:הירדןשם הגן:

30.12.12תאריך בדיקה:511מספר הגן:

10:35שעת בדיקה:אונטרמן 7כתובת:

ליאורשם הבודק:גלית שלוש בן עמישם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

קיימת גדר חיה בצדו הצפוני של הגן שלעיתים הילדים מכניסים לתוכה ידיים.

תקין.

קיים מתקן משחק בגן הסמוך שאינו בשימוש ומגודר,  אך צובר מים עומדים.הערות כלליות:

מרזבים וניקוז:

סבך שיחים:

סוג הצמח

האם הגננת פנתה למינהל החינוך?

הימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

החומר ממנו עשוי הארגז:

מקי

לא בוצע לאחרונהתאריך ניקוי החול:

לא בוצע לאחרונהתאריך החלפת החול:

יש לבצע הרמת נוףלימון

עץ

לא נמצאו

הגננת פונה למנהל החינוך בכל שבוע

סוג:

יש לבצע הרמת נוףאלביציה צהובה

לא מבוצעגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

חול המילוי:

  



  

מזרחאזור:סהרשם הגן:

30.12.12תאריך בדיקה:145מספר הגן:

10:55שעת בדיקה:אונטרמן 7 א' כתובת:

ליאורשם הבודק:דינה ארביבשם הגננת:

ארגזי חול:

עצים מסוכנים בגן:צמחים רעילים /  דוקרניים /  אלרגניים:

הערות:הערותכמות

אלרגני1

אלרגני1

אלרגני1

רעיל2הרדוף הנחלים

דוקרני1דקל וושינגטוניה

מעט,  בחלקו הדרומי של הגן.

תקין.

נמצאו זריעי הרדופים אשר פרצו כנראה משיחים שנכרתו בעבר בגן.הערות כלליות:

מרזבים וניקוז:

סבך שיחים:

ברוש מצוי

חול המילוי:

תקיןכמות החול בארגז כ-2/3 מבית קיבולו:

נקי

סוג:סוג הצמח

זית אירופי

אקליפטוס

תקיןשולי הארגז 20 ס"מ מפני הקרקע:

לאפינות הארגז מעוגלות:

עץהחומר ממנו עשוי הארגז:

לא נמצאוהימצאות צרכים /  פרעושים בחול:

לאהאם הגננת פנתה למינהל החינוך?

לפני כשנתייםתאריך ניקוי החול:

מולא חול בתחילת שנה"לתאריך החלפת החול:

מבוצע לעיתים ע"י הסייעתגירוף בתחילת יום לימודים:

קייםכיסוי מאוורר:

כןארגז חול מכוסה:

  



  

  נספח ב'
  בגני ילדים/ /גהות/אחזקהבטיחות /יטבלת השוואה מבדק

עצים  יגדמ רעילים, םשורשי עצים ,צמחיה קוצנית, צמחי חשוד כמזוהם , חול +חול זמתקני משחקים, ארג :הנושאים הנבדקים
  דבחצר, ועו

 

 סטטוס טופל  הערות
 /לא טופל

פרוט המפגע {קדימות 
1{ 

 תמונה נוכחית 
 צולם 

מס הגן צולםתמונה קודמת

 
אלמנט של רשת 

ברזל מסוכנת 
וחלודה ועלולה 
לגרום לפציעת 

ילדים בשעת 
 משחק בחצר הגן

 
 לא טופל

 מ’ מהרצפה 2עד גובה 
לא יבלטו מהקירות 

 עצמים שהם.

ביקורת בוצעה 
 2.1.13בתאריך 

 

 
 ביקורת בוצעה

 7.11.12בתאריך 
 

גן 
םזירעוני
 53- מס' 

בכניסה לגן 
רצפות שקועות 

 מעידה סכנת
 פציעה.

 
 לא טופל

לא יהיו מפגעי תשתית 
 ובפרט סדקים ןבבניי

 תבמבנה, רצפו
 שקועות.

ביקורת בוצעה 
   02.01.13בתאריך 

  
 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

06/06/12 
 

 
גן פאר- 

 163מס' 

השטיחים בכיתת 
הגן אינם חסני 

סכנת אש 
 .התלקחות

 
 

 
 לא טופול

     
 

השטיחים והציפויים 
בכיתת הגן אינם 
מתאימים לתקן 

 הישראלי.

ביקורת בוצעה  
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

06/06/12 
 

גן פאר- 
 163מס' 

בחצר הגן תהיה 
חופשיה 

 תממפגעים: ערמו
פסולת בניה, 

גרוטאות בעלות 
קצוות חדים, 

ברזלים תקועים, 
 גזע עץ וכד’

 
טופל חלקי- 
 בנו גדר- לא

ניתן לסגור את 
השער (בעזרת 

  בד ארוך). 

בחצר הגן תהיה חופשיה 
 תממפגעים: ערמו

פסולת בניה, גרוטאות 
בעלות קצוות חדים, 

ברזלים תקועים, גזע עץ 
 וכד’

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

  



  

 

מתקני משק, 
 וכו’ שיש םמחסני

בהם סיכונים 
בטיחותיים כגון 
חומרי הדברה, 

 צביעה, יחומר
 ניקוי יחומר

 חומרים דליקים
 

 
 לא טופל

 םמתקני משק, מחסני
וכו’ שיש בהם סיכונים 
בטיחותיים כגון חומרי 

 צביעה, יהדברה, חומר
 ניקוי חומרים יחומר

 דליקים

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

שולחנות ופרטי 
ריהוט אחרים 

יהיו בעלי פינות 
 םמעוגלות, עשויי

 מחומר לא שביר.

 
 לא טופל

שולחנות ופרטי ריהוט 
אחרים יהיו בעלי פינות 

 מחומר םמעוגלות, עשויי
 לא שביר.

 
 

 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

סכנת פציעה 
מהגדר יש קושי 

בפתיחה של שער 
חרום חלוד 

 ומסוכן.

 
 לא טופל

שער יציאת חרום 
מברזל חלוד המאפשר 

טיפוס עליו. דרך 
המילוט נמצא בתוך 

בית פרטי ומלאה 
במכשולים. הגדר 

הגובלת לא תקנית עם 
אלמנטים חדים. מנגנון 
הסגירה שניתן להפעלה 

מבפנים ומבחוץ לא 
 קיים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

מעבים של המזגן 
אינם מוגבהים 

 מהקרקע.
סכנת טיפוס, 

סכנת 
 התחשמלות.

 
 לא טופל

 יבנו או יותקנו לא
 בולטיםאלמנטים 

ופינות חדות בקירות 
 2חוץ ופנים, עד לגובה 

מ' מהרצפה. 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

  



  

 

גדר סורגים: יש 
בבסיס לייצב 
 ,הסורגים בטון

יהיו אנכיים 
,במרווחים של לא 

 ס"מ 10יותר מ-
בין סורג לסורג 
ובחוזק הדרוש 

 למניעת כיפופם.

 
טופל חלקי- 

עדיין אין 
בסיס בטון 

מתחת לגדר 
(חלק מהבסיס 

 שבור)

גדר סורגים: יש לייצב 
 ,הסורגים בבסיס בטון

יהיו אנכיים ,במרווחים 
 ס"מ 10של לא יותר מ-

בין סורג לסורג ובחוזק 
 הדרוש למניעת כיפופם.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

מערכת מים 
צמודה לגדר עם 
 עצמים בולטים

סכנת פגיעה, 
 .סכנת טיפוס

 
 לא טופל

 ביקורת, בריכות תאי
 ד' וכמגופיםהסתעפות, 

יותקנו בשטח מוסד 
החינוך באופן שפניהם 

פני הקרקע,  יהיו בגובה 
 בליטה או ליצורבלי 

 שקע.
 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

 סכנת התלקחות, 
לוח חשמל עשוי 

 מעץ.

 
 לא טופל

הלוח הראשי ייבנה 
מפח או מחומר פלסטי 
הכבה מעצמו ולא מעץ 

או מפרפיקס. עליו 
יהיה סימון זוהר לוח 

 . חשמל

ביקורת בוצעה 
   02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

06/06/12 

 

גן פאר- 
 163מס' 

מדרכה שמקיפה 
את הגן קיימים 
הפרשי גובה של 

 ס"מ בין 10מעל 
 מדרכה לחצר.
 סכנת נפילה!!!

 
 לא טופל

 משערי השבילים
, דרכי לבנייןהכניסה 

הגישה והשטחים בחצר 
 יהיו תקינים.

ביקורת בוצעה 
   02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 
 

גן פאר- 
 163מס' 

 

  



  

 

לא קיימת גדר 
תקנית מסביב 

 סכנת טיפוסלגן.  
ו/או כניסה של 

אנשים לא 
 מורשים

 
 לא טופל

 יש לייצב : סורגיםגדר
. הסורגים בטוןבבסיס 

יהיו אנכיים, במרווחים 
 מ"ס10 לא יותר משל 

 ובחוזק לסורג בין סורג
הדרוש למניעת כיפופם. 

ביקורת בוצעה 
   02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
    163מס' 

עובדי קבלן לא 
עשו עבודה טובה, 
 יש עדיין מפגעים.

 
טופל חלקי- 

מסגרת 
הישנה מסביב 

לשער חלוד 
 ושבור

השער ייבנה באופן שלא 
יהיה אפשרות לטפס 

עליו או לזחול מתחתיו 
.פרזול השער יכלול סגר 

ומנעול הניתנים להפעלה 
מבפנים ומבחוץ ולא 

ימצאו נקודות הילכדות. 
 אנכיים ושסורגי

לא  םוהמרווח ביניה
 נטו מ ס"10יותר מ-

 .תלמניעת היתפסו
ביקורת בוצעה  

   02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
06/06/12 

 

גן פאר- 
  163מס' 

 סכנת פגיעה
 יחידת פציעה/

מזגן הותקנה 
בגובה נמוך 

 בחצר ’-מ1.80מ
 הגן.

 
 לא טופל

 יבנו או יותקנו לא
 בולטיםאלמנטים 

ופינות חדות בקירות 
 2חוץ ופנים, עד לגובה 

 מ' מהרצפה.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 
 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
קשת- 

מס' 
9304 

,אלמנטים סכנה 
מסוכנים  בחצר 

המשחקים בגן 
צינורות השקיה 

 סכנת חנק.
 

 
 לא טופל

מתקני משק, שיש בהם 
 סיכונים בטיחותיים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
קשת- 

 9304מס'

  



  

 

בור ביוב בחצר 
 תקרוב  לדל

 יציאת חרום
 סכנת נפילה. 

 
 לא טופל

שבילי הגישה והמדרכות 
הגובלים בחצר הגן יהיו 

סלולים  או מרוצפים או 
 בליטות- אכבושים. לל

 ביקורת, בריכות תאי
 ד' וכמגופיםהסתעפות, 

יותקנו בשטח מוסד 
החינוך באופן שפניהם 

פני הקרקע,  יהיו בגובה 
 בליטה או ליצורבלי 

שקע.  
 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 

 

גן אקים 
קשת- 

מס' 
9304 

 סכנת קריסת
 ענפים בחצר הגן

 
 לא טופל

 ןפיקוח על עצים, ומת
היתרים לכריתה 

 ועקירה.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
קשת- 

מס' 
9304 

הסורגים בכניסה 
לגן חלודים 

,המרווחים יותר 
סכנת ’, מ ס"10מ-

 . איבריםתהילכדו

 
 לא טופל

גדר סורגים: יש לייצב 
בבסיס בטון ,הסורגים 

יהיו אנכיים ,במרווחים 
 ס"מ 10של לא יותר מ-

בין סורג לסורג מגולוון 
ובחוזק הדרוש למניעת 

 כיפופם.

ביקורת בוצעה 
   02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 

 

גן אקים 
קשת- 

מס' 
9304 

הגדר בחומה 
הדרומית קרסה 

,הגדר שקרסה 
עשויה מרשת 

ובחלקה חלודה. 
סכנת 

 פגיעה/פציעה
 תפיסת איברים

 
 לא טופל

 
גדר סורגים: יש לייצב 
בבסיס בטון ,הסורגים 

יהיו אנכיים ,במרווחים 
 ס"מ 10של לא יותר מ-

בין סורג לסורג מגולוון 
ובחוזק הדרוש למניעת 

 כיפופם.
ביקורת בוצעה 

   02.01.13בתאריך 
 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
קשת- 

מס' 
9304 

הגדר בחומה 
הדרומית פרוצה, 

 גיזום ץנחו
סכנת למניעת 

 .  התלקחות

 
 לא טופל

גדר סורגים: יש לייצב 
 ,הסורגים בבסיס בטון

יהיו אנכיים ,במרווחים 
 ס"מ 10של לא יותר מ-

 בין סורג לסורג.

ביקורת בוצעה 
   02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

  



  

 

חבל משתלשל 
סכנת מצליה. 

. צליה חנק
שהותקנה, לא על 

 פי חוזר מנכ"ל.

 
 לא טופל

 
גובהה של סככת הצל 

 מ'. הסככה 2.5יהיה 
תהיה יציבה, ובסיסי 
העיגון לא יבלטו מעל 

פני הקרקע ,כל 
המתקנים היה סימון 

 התאמת המתקן לת"י.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

מתקן משולב 
בחצר הגן ,עם 

תוספות של 
סכנת חבלים. 

 חנק

 
 לא טופל

מתקן המשחק יהיה 
 ללא יחלק אינטגרל

תוספות שלא באחריות 
 .1498היצרן תו תקן 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

סכנת פגיעה  
חלקי עץ  עם 

כפיסים העלולים 
 לגרום לפציעה.

 
 לא טופל

מתקני משחקים יהיו 
 ויבדקו 1498בתקן 

בבדיקות תקופתיות 
בהתאם לדרישות החוק. 

 תהינה פינות חדות אל
 או חלקים בולטים.

 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 
 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

שורשי עצים 
בולטים בחצר 

סכנת המשחקים. 
 !!נפילה

 
טופל חלקי- 

חתכו כמה 
 שורשים

חצר הגן תהיה חופשיה 
 ממפגעים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

 סכנת פציעה, 
חלקי עץ עם 

כפיסים במתקן 
 משולב בחצר הגן.

מתקני משחקים יהיו  לא טופל
 ויבדקו 1498בתקן 

בבדיקות תקופתיות 
בהתאם לדרישות 

 המתקן יהחוק. רכב
 יהיו שלמים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

  



  

אלמנט בולט 
בחצר מהווה 

סכנת 
 .פגיעה/פציעה

 
 לא טופל

 יבנו או יותקנו לא
 בולטיםאלמנטים 

ופינות חדות בקירות 
 2חוץ ופנים, עד לגובה 

 מ' מהרצפה.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

מפגע גהותי / 
בטיחותי הדלתות 

חלודות מהוות 
סכנה לפציעה 

 בכניסה /פגיעה
לגנים  וכן פסולת 

בסמוך לגדר 
 המערבית.

 
 לא טופל
 

 
 
 

  בריאות גהות/בטיחות

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
10.12.12 

 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

השטיחים אינם 
 סכנתחסני אש. 

 התלקחות.

 
 לא טופל

 
שטיחים אינם חסני  אש 

אינם מתאימים לת"י 
 לת"י ת והווילונו921

5893. 
 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
08/10/10 

 

גן 
הניסנית

 56- מס' 

במטבח שקעים 
ללא מוגני מים. 

התחשמלות סכנת 
. 

 
 לא טופל

 
שקעים במטבח  יהיו 

 מוגני  מים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 
 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

08.01.12 

 

גן 
הניסנית

 56- מס' 

סדקים במעטפת 
של הגן ,רטיבות, 
 התפוררות בטון.

 
 לא טופל

 
לא יהיו מפגעי תשתית 

 ובפרט תבבניין, ובכיתו
סדקים  במבנה, סימני 

רפיון {כגון בטן} ומפגעי 
 תשתית אחרים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

ביקורת בוצעה בתאריך 
08.01.12  

גן 
הניסנית

 56- מס' 

  



  

 

בחצר המשחקים 
תפיסת סכנת 

 איברים.

 
לא טופל- עשו 
גיזום אבל הגר 

 חלוד

מגרש גן הילדים יגודר 
 הגדר הבכל עבריו. גוב

 מ לפחות מפני 2היה 
 .הקרקע משני הצדדים 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
08.01.12 

 

גן 
הניסנית

 56- מס' 

 סדקים ומפגעי
תשתית  בחגורת 

 בטון מתחת לגדר.

 
טופל חלקי- 

סגרו חלק עם 
בטון,  עדיין יש 
נקודות שיש 

ברזל גלוי 
 בתוך הקורה. 

לא יהיו מפגעי תשתית 
 ובפרט תבבניין, ובכיתו

סדקים  במבנה, סימני 
רפיון {כגון בטן} 

 ומפגעי תשתית אחרים.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
08.01.12 

גן 
הניסנית

 56- מס' 

במיתקן 
המשחקים 

המשולב בחצר 
 לסכנתהגן מקום 
  אצבעות.תהילכדו

 
 לא טופל

לא ימצאו נקודות 
 לפי תו תקן תהילכדו

1498. 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

09/01/12 

 

גן ורד- 
 87מס' 

נפילה או סכנת 
פגיעה בחצר 

המשחקים ,מוט 
התומך בעץ 

 מהווה מכשול.

 
 לא טופל

*אפשרות תנועה ופעילות 
של תלמידים בתנאי 

 בטיחות מרבית. 
 

 *לא ימצאו עצים 
 במקומות שבהם ילדים  

 מניעת חנמצאים, תובט
 אפשרות הטיפוס עליהם.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09/01/12 

 

גן ורד- 
 87מס' 

  



  

 

מתקן ישיבה 
שבור וחלוד בחצר 

סכנת הגן. 
  אצבעות.תהילכדו

 
טופל חלקי- 

תיקנו את 
הספסל בחלק 

הקדמי אבל 
ספסל אחורי 

יש חור בעמוד 
 תומך.  

* מתקני חצר יהיו 
 תקינים 

    ללא מפגעים.
 

 * לא ימצאו נקודות 
    הילכדות. 

 
 * לא יהיו אזורים נגועים  

    בחלודה.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09/01/12 

 

גן ורד- 
 87מס' 

חורים במשטח 
המגלשה בחצר. 

סכנת 
 פציעה/פגיעה.

 
 לא טופל

מתקני המשחקים 
המוצבים בחצר יעמדו 
לכל הפחות בדרישות 

 האלו:
 
 *משטח המגלשה יהיה   

   ללא פגמים.
 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09/01/12 

 

גן ורד- 
 87מס' 

ארגז החול בחצר 
הקדמית כמעט 

. 2/3אינו מלא 
מעידה סכנת 

 וחבלה. 
אין כיסוי הרמטי 

 סכנתשל היריעה. 
 הפצת מחלות.

 

 
 לא טופל

  פינות –ארגז חול 
 2/3מעוגלות, מלא כדי 

 מקיבולו.
 
 

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09/01/12 

 

גן ורד- 
 87מס' 

הגדר הדרומית 
 2 אינהשל הגן, 

 ממשטח ’מ
הדריכה משני 

 הצדדים.

 
 לא טופל

מגרש הילדים יגודר 
 הגדר המכל עבריו. גוב

 מ’ לפחות מפני 2
הקרקע משני הצדדים. 

במקרים שבהם קיים 
משטח דריכה כלשהו 
שממנו ניתן לטפס על 

 גובה הגדר דהגדר, יימד
ממשטח הדריכה 

 כאמור.

ביקורת בוצעה 
 02.01.13בתאריך 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09/01/12 

 

גן ורד- 
 87מס' 

  



  

 

 הרעלת סכנת
 ילדים.

 
 לא טופל

צמחים רעילים 
 במוסדות החינוך.

ביקורת בוצעה 
 20.12.12בתאריך 

 

 

ביקורת בוצעה בתאריך  
9.1.12 

גן 
–האריה 

 42מס' 

שורשי עצים 
בולטים בחצר 

 המשחקים
 סכנת נפילה!!

 
 טופל חלקי

חצר הגן תהיה חופשיה 
 ממפגעים

ביקורת בוצעה 
 20.12.12 בתאריך

 

 

ביקורת בוצעה בתאריך 
23.11.11 

 

גן 
השנית- 

 34מס' 

שורשי עצים 
בולטים בחצר 

המשחקים 
אפשרות לטיפוס 

סכנת על הגדם. 
 נפילה/פגיעה

 
 לא טופל

חצר הגן תהיה חופשיה 
 ממפגעים.

ביקורת בוצעה 
 20.12.12 בתאריך

ביקורת בוצעה בתאריך  
10.12.12     

גן 
נרקיס- 

 1מס'

שער יציאת חרום 
 .  סכנתחסום
 ולא תהילכדו

יתאפשר מילוט 
 בזמן חרום.

 
 לא טופל

לחצר הגן יהיו שני 
 הכניסה רשערים. שע

והיציאה  יפתח כלפי חוץ 
 1.50.-120ורוחבו יהיה 

מהשער השני ישמש 
למצבי חרום בלבד, 

 מצדו האחורי של םימוק
 הגן והיה נעול.

 
ביקורת בוצעה 

 20.12.12 בתאריך
 

 

 ביקורת בוצעה בתאריך
10.12.12 

גן 
נרקיס- 

 1מס' 

חסרים אלמנטים 
נגד מעיכת 

אצבעות בדלת 
סכנת בכניסה לגן. 

 פציעה

 
 לא טופל

 באבזר תצוידנהדלתות
או באבזרים לצורך 

 המטרות הבאות: 
     הדלתאגף ת*האט

   במהלך פתיחתו 
    וקביעתו למקומו.
 *האטת אגף הדלת 

   במהלך סגירתו.
האבזר יותקן  *סטופר, 

בקיר, בגובה אגף הדלת   
. ברצפה ולא 

ביקורת בוצעה 
 20.12.12בתאריך 

 

 

 
 ביקורת בוצעה בתאריך

10.12.12 

גן 
נרקיס- 

 1מס' 

  



  

 

הורידו את 
 המתקן

 
 טופל

מתקני משחקים יהיו 
 ויבדקו 1498בתקן 

בבדיקות תקופתיות 
 בהתאם לדרישות החוק.

 

הורידו את 
 המתקן

 
ביקורת בוצעה בתאריך 

10.12.12 

גן אקים 
פרחים- 

מס' 
9302 

. תהילכדוסכנת 
איברים אלמנט 

בחצר מהווה 
 מפגע בטיחותי.

 
 לא טופל

מתקן המשחק יהיה 
 ללא יחלק אינטגרל

תוספות שלא באחריות 
 .1498היצרן תו תקן 

ביקורת בוצעה 
 12.12.12 בתאריך

 

 
 ביקורת בוצעה בתאריך

09.01.12 

גן פרפר-    
      97מס' 

המדרכה בחזית 
הגן בולטת מעל 
 12פני הקרקע כ-  

 סכנת ס"מ.
 . מעידה ופציעה

 

 
 לא טופל

  שטח החצר יהיה
 .ממולא בחול-ים

ביקורת בוצעה 
 12.12.12 בתאריך

 

 
 ביקורת בוצעה בתאריך

09.01.12 

גן פרפר- 
 97מס'

  פציעה.סכנת  
טופל חלקי- 

חסר עדיין 
אלמנט 

המעיט סגירת 
 הדלת 

 באבזר תצוידנהדלתות
או באבזרים לצורך 

 המטרות הבאות: 
     הדלתאגף ת*האט

במהלך פתיחתו  
  וקביעתו למקומו.

 *האטת אגף הדלת 
 במהלך סגירתו.

האבזר יותקן  *סטופר, 
בקיר, בגובה אגף הדלת 

. ברצפה ולא

ביקורת בוצעה 
 12.12.12 בתאריך

 

 
 ביקורת בוצעה בתאריך

09.01.12 

גן פרפר- 
 97מס'

שער יציאת חרום 
חסום ע"י פלטות 

עץ לאורך הגדר 
עקב בניה באתר 

 אי סכנתהסמוך. 
יכולת פתיחת 
שער המילוט 

 בחרום. 

 
 לא טופל

*תקינותם, יציבותם 
ושלמותם של הגדרות 

 ושערי הכניסה לגן.
 

*אין לקבוע מסלולי 
מילוט משותפים עם 

 חללים מסוכנים.
ביקורת בוצעה 

 03.01.13בתאריך 
ביקורת בוצעה בתאריך 

09.01.12 
 

גן האיה- 
 42מס'

  



  

 

יש להוריד את 
 העץ מהחצר.

 
 לא טופל

 עץ עם קוצים בחצר הגן

ביקורת בוצעה 
 03.01.13בתאריך 

ביקורת בוצעה בתאריך 
17.05.12 

גן נועם 
בנות- 

 176מס' 

שורשי עצים 
בולטים בחצר 

 המשחקים
 סכנת נפילה!!

בחצר המשחקים 
 סכנתגדם עץ. 

 פגיעה.

 
 לא טופל

חצר הגן תהיה חופשיה 
ממפגעים: ערמות 

 תפסולת בניה, גרוטאו
בעלות קצוות חדים, 

ברזלים תקועים 
בקרקע, שברי זכוכית, 

  עץ וכד’.יגזע

ביקורת בוצעה 
 03.01.13בתאריך 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09.01.12 

גן 
סנונית- 

 41מס'

 התחשמלות סכנת
 ושרפה.

 
 לא טופל

גן ילדים או חצר 
משחקים של הגן לא 

ימצא מתחת למרפסות 
,לרמפות, לגגות של 

מבנה, או מתחת לכל 
מערכת אחרת 

שתאפשר נפילת גופים 
מגבוה על הגן או על 

 חצרו.

ביקורת בוצעה 
 03.01.13בתאריך 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09.01.12 

גן האיה- 
 42מס'

בממ"ד/ מקלט 
 סכנתמדף נוטה .

 קריסה

אן לערום חפצים  לא טופל
כבדים לגובה רב. 

 לבמדפים גבוהים, מע
להישג ידו של הילד 

,יהיו ערוכים אך ורק 
חפצים קלים ובלתי 

ביקורת בוצעה  שבירים.
 03.01.13בתאריך 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09.01.12 

גן 
זהבית- 

 187מס' 

סכנת התחשמלות 
 ושרפה.

 
 לא טופל

התחברות לארון חשמל 
שלא כדין ושיבוש 

רישום עלולים לגרום 
סכנת התחשמלות 

 ושריפה.

ביקורת בוצעה 
 03.01.13בתאריך 

ביקורת בוצעה בתאריך 
09.01.12 

גן 
האריה- 

 42מס' 

  

  


