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איך תדעו אם אתם מוכנים? 

המקום מאושר לפתוח גן ילדים 
בוצעה בדיקת בטיחות ע"י יועץ מוסמך וקיבלתי אישור בטיחות 

לתקופת השיפוץ רכשתי ביטוח נפרד לתקופת השיפוץ
בחוזה השכירות קיים סעיף המאשר פתיחת גן ילדים

צד ג'
חבות מעבידים למעסיקים עובדים

תאונות אישיות לגננת ולילדים
 ביטוח מבנה שמתאים לדרישות הביטוח של בעל המבנה ולמבנה הקיים בפועל, כולל את כל

הנזקים האפשריים
ביטוח תכולה שמתאים בדיוק לשווי התכולה בפועל, וכולל את כל הנזקים האפשריים

בהתאם לצורך: אחריות מקצועית, כיסוי הסעות ברכב פרטי, כיסוי פריצה למצלמות
לוודא שכלול בביטוח: כיסוי נשיכת כלב וחתול, כיסוי פעילות בבריכה, כיסוי לילדים אלרגיים.

מעוניינים לפתוח גן? 
זה לא משחק ילדים!
המדריך מיועד לגננות וליזמים 

ומתמקד בפן הביטוחי והבטיחותי

מה חשוב שיהיה בביטוח הגן שלי?
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אתם עומדים לפתוח גן ילדים שהוא כולו שלכם,
אתם עומדים לפתוח גן ילדים שהוא כולו שלכם,

ועם ההתרגשות מגיעה האחריות וההבנה שתשפיעו על רבים כל כך!
 הילדים האלו יגדלו במרחב שאתם מקימים עבורם,

 ועל אחריותכם לדאוג לגן איכותי לא רק בפאן הפדגוגי - התפתחותי
אלא בראש ובראשונה לגן בטוח ומוגן עבור הילדים ועבור השקט של הצוות וההורים  
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הקמת בקשה לאישור הפעלה ראשוני

 החל מפתיחת שנת הלימודים תשפ”ב )1.9.2021(, גם מסגרת חינוכיות פרטית המונה
לפחות 7 פעוטות מחוייבת להחזיק ברישיון להפעלת מעון. 

יש לדאוג להקים בקשה לאישור ראשוני להפעלה באתר של מעונות היום
ולתייק בתיק המעון את אישור קיום ביטוח כמתבקש

המבנה - הוא היסוד של כל הפעילות שלך

• האם המבנה שלכם הינו מבנה מתאים לפעילות של גן ילדים? 
• האם נדרש אישור מיוחד מהעירייה או המועצה המקומית?
• האם הזמנתם יועץ בטיחות מוסמך שבדק את מבנה הגן?

יש לפעול לפי ההנחיות הכתובת בדו"ח היועץ 

 המבנה מתאים
לפעילות גן ילדים?
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החלטתם לשפץ לפני 
תחילת שנת הלימודים?

מעולה! אבל שימו לב!

 • ביטוח הגן בזמן השיפוץ אינו זהה לביטוחו במהלך שנת הלימודים.
 פנו לסוכן הביטוח שלכם ובקשו ביטוח ייעודי אשר ייקח בחשבון את כל מרכיבי השיפוץ

)חומרי הבניין, העובדים, האפשרות להיפצע וכו'(

 • יועץ בטיחות הכרחי לצורך בדיקת התקינות והבטיחות של המקום.
התייעצו  איתו לפני השיפוץ ולא בדיעבד.
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בדרך לגן בטוח
)בואו נדבר על ביטוחים כי תאונות קורות, השאלה היא האם ואיך תהיו מבוטחים(
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צד ג'

אתם כבר יודעים שילדים הם הכי סקרנים, מלאי מרץ, אוהבים לרוץ, להשתולל ולהתנסות 
התוצאה? רב הימים יעברו בשלום, אבל במקרים מסוימים, ובלי כוונה, ילדים גם יכולים להיפצע.

מה עושים? כל עוד הילדים בגן באחריות אנשי הצוות, רק כיסוי ביטוחי על כל אירוע תאונתי שלא 
 במתכוון, כולל פציעות, יספק מענה והגנה במקרה של תביעה )גם מאורחי הגן ומפעילי חוגים(.

למה עוד חשוב לשים לב? הכיסוי הביטוחי חייב לכלול גם כיסוי לאלרגיות, פעילות מחוץ לגן 
ונשיכות בעלי חיים.
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חבות מעבידים

 דאגתם לילדים, להורים ולעובדים,
עכשיו זה הזמן לדאוג לעצמכם!

מעסיקים רבים לא חושבים על היום שאחרי ומפרישים לעצמם פחות מרבע ממה שהם מפרישים 
עבור עובד שלהם! אתם לא רוצים להיות במקום הזה, נכון? 

פתיחת קרן פנסיה, קרן השתלמות, כיסויים ביטוחיים יגנו עלייך ויכינו אותך לכל צומת בחיים 

קבעו פגישה במשרד הסוכנות שלנו, עם איש מקצוע אשר ינתח את התיק הפנסיוני 
שלכם ויעזור לכם לרכוש הגנות לפי מצבכם המשפחתי והכלכלי.

כן, אני רוצה לדאוג 
לעצמי לפנסיה

לאיסוף המידע האישי שלי במסלקה

https://asherlevi.com/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%99/
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תאונות אישיות לילדים ולגננת

כל מי שעבד ושהה עם ילדים אפילו יום אחד יכול לדעת שילדים לא קמים בבוקר כדי 
לשבת בשקט במקום אחד. ברור, הם מחפשים אקשן! עכשיו תכפילו את זה במספר ילדי הגן... 

התוצאה? תאונות יכולות לקרות תמיד ובכל מקום. 

 מה עושים? חייבים להיות ערוכים גם למקרי קיצון.
ביטוח תאונות אישיות מאפשר לכם להיות ערוכים ומכוסים במקרה של פינוי באמבולנס או חלילה 

מצב של נכות או מוות מתאונה.  

ביטוח תאונות אישיות לתאונות ולמקרי קיצון הכרחי וחשוב גם לגננת. 

אל תוותרו עליו!
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ביטוח מבנה הגן

חושבים שאתם קפדנים ואחראים? למרבה הצער אסונות יכולים להתרחש גם כשאין לנו 
שליטה עליהם. שריפות, הצפות, פיצוץ צינור או נזק אחר עלולים פשוט להרוס את מבנה הגן בו 

ממוקם מקור הפרנסה שלכם.

התוצאה? העסק יושבת לצורך תיקונים אשר עשויים להימשך זמן רב ואשר עלותם עלולה להיות 
גבוהה והרסנית.

מה עושים? ביטוח למבנה הגן יבטיח החזר עלויות וראש שקט.

 אם מבנה הגן שכור:
זכרו כי לפני חתימת חוזה השכירות עליכם לבדוק את דרישות הביטוח של בעל המבנה )מי מבטח, 

האם בעל הנכס או השוכר?( 

• זכרו כי במידה ואתם מפעילים גן במבנה מושכר, גם בעל המבנה צריך להיות מוזכר בפוליסה כדי 
שלא יהיה חשוף לתביעות מעצם היותו בעל המבנה.

• וודאו שבפוליסה מצוין שהמבנה משמש כגן ילדים )אם המבנה מושכר כבית מגורים הביטוח לא 
יהיה תקף במקרה של נזק(. 

• האם בביטוח מצוין כיסוי לתביעות כנגד בעל המבנה וגם כנגד השוכר?
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ביטוח תכולת הגן

 ביטחתם את המבנה? זה לא מספיק.
ההוצאות על תכולת הגן – ריהוט, משחקים, צעצועים, ציוד מקצועי, מכשירים 
חשמליים וציוד מטבח עולה הון, ובמקרה של שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע 

אחרים או גניבה אתם עלולים למצוא את עצמכם מול שוקת שבורה. 

התוצאה? גן סגור, מושבת מפעילות, וצורך בהוצאה כספית גבוהה ברכישת ציוד 
חדש ובהתקנתו.

מה עושים? ביטוח תכולת הגן יסייע לכם לחסוך בהוצאות ולהשיב את הגן לשגרת 
הפעילות במהרה.
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מה עוד חשוב?

 חושבים שאתם קפדנים ואחראים?
 אחרי שדיברנו על כל מה שהכרחי כדאי לדבר גם על מה שחשוב:

 אחריות מקצועית:
 כי גם אם הגננת המקצועית ביותר יכולה לעמוד בפני תביעה

 כיסוי הסעות ברכב פרטי:
 כי אם נעשה שימוש ברכב הפרטי להסעות הוא לא מכסה הסעות ילדים

 כיסוי פריצה למצלמות:
כי בכל גן מודרני כמעט מותקנות מצלמות...

לוודא שכלול בביטוח

 ביטחתם ונערכתם, חושבים שאתם מוגנים?
 יש תאונות שחוזרות על עצמן בגני ילדים ולכן הכרחי שתבדקו שאתם מכוסים. 

 כיסוי נשיכת כלב וחתול – כולל נשיכה בגן ומחוצה לו.
כיסוי פעילות בבריכה – כולל פעילות בבריכה בתחום הגן או מחוצה לו.
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