
 הנוער העובד והלומד

  מרחב חיים

 
 

  9120דף מקדים לתחקיר לקראת פורימונים 
 

 ___________ טלפון שם רכז הפורימון ____________ 
 

 -שמות וטלפונים –צוות האירוע 
 רכז ______________טלפון __________

 _________טלפון __________ -א. בטיחות
 _________טלפון __________  -א.ביטחון

 מע"ר/חובש________ טלפון __________
-תפקידים נוספים)קומונרים/מדריכים בוגרים(

___________________________________________________ 
תפקידו ותחומי האחריות שלו. נעשתה קיימתי תדריכים והכנות לצוות ה"פורימון". כל אחד מכיר את 

 הכרות עם חוזרי מנכ"ל הרלוונטיים וכן עם נהלי התנועה.
 חתימה  _____________.

 
 

 מהן מטרות הפורימון מה היא  אוכלוסיית היעד )חניכי הקן/הסניף/הבית, פעילות פתוחה לשכונה/לעיר(?
o ________________________________________________________ 

o ________________________________________________________ 

o ________________________________________________________ 

o ________________________________________________________ 

o ________________________________________________________ 

 
 שעות הפעילות___________ תאריך הפורימון _____________

 
 כתובת מדויקת של הפורימון: _________________________

 
  -תאריך הבניה וההכנות כולל פרוט של שעות ימי עבודה מרכזיים

 
 _____________________ימי עבודה מרכזיים: 
                                  _____________________ 
                                  _____________________ 
                                   _____________________ 

 
 )זכור, על אחראי האירוע להיות נוכח בימי העבודה כך גם רכז הבטיחות(
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 הגדרות תפקיד לצוות הפורימון
 

  -פרט את אחריות כל אחד מבעלי התפקידים
 

 רכז הפורימון:
 
 
 
 
 
 

 רכז הבטיחות:
 
 
 
 
 
 

 רכז ביטחון:
 
 
 
 
 
 
 

 תפקידים נוספים:
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 האם יש בנייה מחנאית הנדסית בפורימון?  כן/לא

 המבנה?______________ מספר נייד?_________איזה מתקן_______________ אחראי 

 מי תיחקר את המתקן?____________שם המהנדס איתו התייעצו__________________

 תאריך בו נערכה ההתייעצות עם המהנדס___________________________________ 

 נא צלם עותק מהתיק מתקן  והמסמכים הקשורים אליו

 

 לוחות זמנים

מתגלגל של האירוע, הסבר מתי ואיך נערכים לאירוע, הגעת חניכים/,אירוע מרכזי)אם יש פרט את הלו"ז ה
 כזה(, ניהול סיכונים, וכו' :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________ 

בפורימון? )סדרנים , "בקר" בכניסה לשטח מה הכלים העומדים לרשותך לשמירה על בטחון המשתתפים 
 הפעילות/ מאבטח/ גידור מקום הפעילות (

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________ 

 
שם  חובש/מע"ר שיהיה נוכח?_________איזה ציוד עומד לרשותו?_______________)זכור! חובה 

 לפחות תיק מע"ר/סייפתיק(
 במידה והנך מסתמך על גורמים תנועתיים פרט מיהם:_____________________________

 
 בחרום( 33010?) איך?( "מקרים ותגובות" בתחום הרפואה. )זכור השארת ביפר  במקרה פציעה לאן מפנים

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_________ 
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 תבטיחו
 

 מי מבצע את סקר הסיכונים המקדים?________מה הוא כולל?____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________ 
 עילי התחנות?_____________________________________מי מעביר את התדרוכים למפ

מה הם 
 ______________כוללים?____________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________ 
 

 ניהול סיכונים של התחנות
 

 מנת להקטין את הסיכון בהמה אני עושה על  מה הסכנות והסיכונים בה שם התחנה
   
   
   
   
   
   
   

 
 ספקים

 
  כן/לאהאם הוזמן ציוד   –ציוד 

 __________  מאיזה ספק
 ________ יגיע הציודמתי ולאן 

 _________________ שאר הציוד מגיע מ
 __________ בדיקת הציוד תעשה ע"י

 
 פירוק הפורימון

יש לתכנן את הפירוק במחשבה מראש, זכרו כי בפירוק החברים עייפים ואין לפעול " מהר מהר" בפירוק  
 אלא בצורה סדורה ובטוחה.

 
 מהו לו"ז/תוכנית הפירוק?

 

 מי עושה מה עושים שעה

   

   

   

   


