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 !בטיחות בא נדבר על זה              
 ? כולנו רוצים בטיחות                     

 מתקנים תקינים מצילים חיים

 האחריות הינה על הוועדים המקומיים  
 מכוח האצלת הסמכויות לישוב      
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 יעדים חזון בבטיחות במרחב היישובי

 

רמת בטיחות הנדרשת על פי   -" נאותה"היעד הטמעת רמת בטיחות • 
 המעניקה מענה  מיטיבי לבטיחות התושבים  במרחב היישובי  , חוק

 .במבנה הציבור מגרשי משחק ספורט וסביבתם•

החזון שלנו שבאמצעות מזכירות וועדי הישוב ותושבים  לשאוף  •
לנהל מערך בטיחות אפקטיבי לשיפור מתמיד של הבטיחות במרחב  

 .  היישובי ובמועצה בכלל

והכל במטרה למנוע תאונות ומזעור גורמי סיכון שעשויים לגרום   •
 .לפגיעה בנפש וברכושו

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 על פי הוראות נציבות   -בטיחות אש 

 כבאות אש 

.  פינוי גזם ועצים, עשביית חורף) איתור מוקדים ומטעני אש • 
 .בסמוך למבנה ציבור מגרשי משחק ספורט 

ביצוע בדיקות  ותחזוקה לציוד כיבוי אש מטלטל האחת  •
 .לשנה 

 .ביצוע בדיקות ותחזוקה למערכות גילוי אש•

בדיקת תקינות תאורת חירום שלטי הכוונה ושלטי יציאת  •
 .דלתות אש, תקינות ידיות בהלה , חירום 

 בניית נוהל תרחיש ותגובות  לאירוע חירום כולל נוהל פינוי•

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 במרחב היישובי   –בטיחות 
 סימון גידור ושילוט מקומות מסוכנים  

ביצוע בדיקה ויזואלית של עצים לבחינת מסוכנותם  •
 .לתושב 

 .איתור בורות מסוכנים•

 .איתור מבנים מסוכנים וסגירת נגישות •

 .שלטים וגדרות לא יציבים , איתור עמודים •

 .  איתור שברים בכבישים ומדרכות •
 

 

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 בטיחות מבני ציבור  
 5חובה קיום בדיקות למערכת החשמל ותקינות הארקה אחת ל •

 .י חשמלאי בודק בהתאם לגודל הלוח "שנים ע

י חשמלאי מוסמך לציוד החשמלי  "חובה קיום בדיקות שנתיות ע•
במבנה כולל תקינות תאורת חירום ותאורת התמצאות ומערכת 

 כריזה  

תקרות ,שנים  5אחת ל " תלויות"חובה קיום בדיקות תקרות תותב •
י מעבדה מוסמכת מהנדס קונסטרוקציה  "מגשים  אביזרי תלייה ע

בדיקת סדקים , חובה קיום בדיקות ויזואליות ליציבות המבנה .
 '  וכו

 

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 דלתות   –בטיחות במבני ציבור 

התקנת מגני אצבעות לשני ִצדי  )התקנת מגן אצבעות במרווח בין הצירים •
 הדלת במקרה של אפשרות להילכדות אצבעות משני הצדדים  

 .נדרשת בדיקה מידת שחיקת הגלגל, בדיקת תפקוד של גלגל האטה •

המותקנת בגובה  , דלת עליון או שרשת לתפיסת הדלת במצב פתוחמעצור •
 .'מ 1.80של 

 .  תקינות תנועת הדלת ותקינות ציריהבדיקות •

 . רוזטותכולל תקינות , ביטול מרווח בין הידיות לגוף הדלת, ידיותחיזוק •

,  מותקן מחזיר שמן נדרש לבדוק את תפקודו בהאטת תנועת הדלתאם  •
 .לכוון אותו ולוודא תקינותו

 

 

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 בטיחות מתקני משחק במתחם היישובי  

  1498שנתיות למתקני משחק לפי תקן , ביצוע בדיקות חודשיות •

גיל המשתמש למתקן ולכל מתחם מתקני  ,שילוט המתחם •
 המשחק  

חובה לשמור על תקינות משטח הדריכה והבלימה  שמתחת  •
 .למתקנים 

 .למועצה קיים ספק זוכה להתקנה והספקת מתקני משחק •

למועצה קיים ספק זוכה ליעוץ וליווי בתהליכי תחזוקה בחצר •
 ומתקני המשחק כולל בדיקות חודשיות ושנתיות 

 

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 מתקני כושר בשטח פתוח 
 . במתחם כושר יישובי עדיף שכל מתקני הכושר יהיו מתוצרת חברה אחת •

חובה על התקנת שלט הוראות בטיחות והתנהגות בכניסה למתחם מתקני  •
 .הכושר

 חובה שעל כל מתקן כושר יותקן שלט הסבר והגדרת המכשיר גיל המשתמש•

 חובה לשמור על תקינות משטח הדריכה של מתחם הכושר  •

 .למתקני הכושר1497חובה לבצע התאמה לתקן •

 .מומלץ אחת לשבוע על קיום בדיקות ויזואליות של המתקנים•

מומלץ שחברה מוסמכת תבצע אחת לחודש בדיקת תפקוד לאתר מתקני  •
 .הכושר 

 י חברה מורשת"חובה שאחת לשנה תבוצע בדיקה שנתית ע•

 מתקנים תקינים מצילים חיים
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 בטיחות במגרשי ספורט פתוחים

 מתקנים תקינים מצילים חיים

חובה קיום בדיקות בטיחות של מתקני הספורט ועמודי הסל על ידי מעבדה  •
 .5515מסומכת בהתאם לתקן 

 .י גורם מקצועי מתאים "חובה ביצוע המלצות עורך הבדיקה כלשונן ע•
 .חובה להחזיק באישור תקין ותקף אחת לשנה •
חובה קיום בדיקות ויזואליות של המתקנים אחת לשבוע ולפני אירועים  •

 .  וטורנירים
 .חובה קיום בדיקות ויזואליות ליציבות גדרות ושערים •
חובה קיום בדיקות ויזואליות לתקינות ושלימות                           ארונות  •

 . החשמל ותאורת המגרש
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 כולנו רוצים שהילדים יחזרו הביתה כל

 יום בשלום כולנו רוצים בטיחות 
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 מתקנים תקינים מצילים חיים


