הנחיות כלליות להורים לרכזים ולמדריכים – חג פורים
תחפושות


יש לרכוש תחפושות בעלות תו תקן ( בטיחות צעצועים  , ) 562חייב להיות על התחפושת פרטי יצרן /יבואן  ,כתובת  ,הוראות
שימוש ואישור על אי דליקות.



תחפושת בהכנה ביתית – אין להשתמש בחוטים  ,שרוכים ( סכנת חנק )  ,בצמר גפן  ,נוצות ( סכנת התלקחות ).



בזמן משחק במתקני שעשועים יש להוריד פאות  ,אביזרים וכו'.



עדיף איפור מאשר מסיכה.



בכל מקרה יש לדאוג שלילד /ה ישנם נעלים המאפשרים ללכת באופן בטוח ללא קשר לתחפושת.

איפור


דרוש אישור משרד הבריאות  ,איפור ללא שם יצרן  /יבואן עלול להיות מסוכן.



יש לבדוק שהמוצר אינו רעיל ומתאים למגע עם העור.

צעצועים


כל צעצוע המותר בשיווק ובמכירה חייב בסימון כחוק עם הוראות אזהרה בעברית ובצורה ברורה :שם יבואן ,שם יצרן,
כתובת ,אופן השימוש והגבלות גיל.



אסור להשתמש ולשחק משחקים בחזיזים ,טילים ,כדורי נפץ ,זיקוקי דינור ,כוורות ,רוגטקות ,אקדחים ורובים הדומים לכלי
נשק אמיתיים.



צעצועים שנמכרים בדוכן ברחוב שאינו מוכר ,עלולים להיות מסוכנים ואין להשתמש בהם.

דוגמאות לצעצועים מסוכנים

משלוח מנות


לילדים מתחת לגיל  – 5יש להיזהר ממוצרים הגורמים לחנק ( אגוזים  ,שקדים  ,מסטיקים עגולים  ,סוכריות )

קישורים לאתרים
בטרם  -פשוט לשמור על הילדים בפורים
משרד הכלכלה והתעשייה  -הנחיות בטיחות לפורים
מכון התקנים  -שמירה על בטיחות ילדנו בחג פורים

הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך
א.

אין להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים ,כגון כלי ירייה ואקדחי 'קפצונים' הדומים לנשק אמיתי ,טילים ,חזיזים,
נפצים ,זיקוקי די -נור מתעופפים ,כוורות נפץ ,פרפרי נפץ ,שרשרות נפץ ,אבקות נפץ מכל סוג שהוא ,מפתחות עם
מסמרים ומשחקים מסוכנים אחרים.

ב.

אין להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.

ג.

אין להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות ,העלולים לגרום לבהלה.

ד.

אין להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים ,כגון צמר גפן ,זהורית וניילון .אין להשתמש במסכה העשויה משקית
פלסטיק (בשל סכנת חנק למתחפש).

ה.

תרסיסי שלג אסורים לשימוש בתוך בית הספר או בכל פעילות הקשורה למוסד החינוכי.

