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 9201 פורים הנחיות לחניכים לקראת אירועי

כל אחד מהחברים אחראי על  ערך עליון!השמירה על החיים בפעילויות התנועה היא  .1
 הבטיחות בפעילות.

 כלל לפני כל פעילות, סיכונים ניהול לקיים ישאירועי פורים טומנים בחובם סיכון רב,  .2
האם היא לא מסכנת את המשתמשים בה,  העבודה ולבחון משלבי אחד ובכל תחנה

"ראה כללים לבחינת משחק בטוח" בחוברת נשבעים  -חניכים ומפעילים/מדריכים כאחד.
 .לחיים

 כל תחנה לפני תחילת בנייתה צריכה לעבור בשלב התכנון את אישור מפקד הפורימון .3
 על מנת להפכה לבטוחה. )קומונר/ בוגר(

בטיחות ע"י הקומונר/רכז  בתחילת כל יום עבודה על כלל המשתתפים ביום לעבור תדרוך .4
 .מקדים ךה אין להשתתף ביום עבודה ללא תדרוהפעילות, ובכל מקר

 .ולטפל במפגעים שנתגלובתחילת כל יום עבודה יש לבצע סקר סיכונים  .5

 , גם כשמזג האוויר הוא לא שרבי אפשר להתייבש.יש לשים לב לשתייה מרובה .6

מע"ר )אחד הקומונרים( ותיק מע"רים מלא   אין להתחיל יום עבודה בלי נוכחות של .7
 .מקום הפעילותב

 .דליקים מכל סוג שהוא/םיחל איסור להשתמש בחומרים פירוטכני .8

, (על תחנות שדורשות שימוש בציוד כבד )ובייחודהחושך בשעות חל איסור על בנייה  .9
במקרה חריג יש לקבל להקים מערכת תאורה בטוחה ואיכותית ולקבל אישור מקדים 

 מרכז המחוז/אזור.

רק מי שהוסמך לכך  , מסור ידני וכו'(5הלמניה, פטיש )כגון:  רשאים להשתמש בציוד כבד .10
  נועה., לאחר תדרוך וע"פ נהלי הת/מדריכים בוגרים ע"י הקומונרים

)לא להפריע לשכנים בשעות הצהרים ולאחר יש לשים לב לשעות המנוחה המקובלות  .11
 .(23:00השעה 

 קן/המועדון/הסניף/הביתהאישור של רכז להיבנות ולקבל  כל מתקן מחנאי צריך לעבור .12
אשר לבנייה מחנאית נהלים זאת בהתאם לכל , בהתאם לסוג המבנה או רכז המחוז/אזור

 נשבעים לחיים ובנוהל בנייה מחנאית.בחוברת מופיעים 

 / המועדון/הסניף/הבית הבנייה של מתקנים מחנאים הנדסיים היא רק באישור רכז הקן .13
 , ולאחר ההכשרה המתאימה.ובנוכחותו המלאה בבניה בזמן השימוש ובפרוק 

 .המדריך את ולא החניך את לא – מבזותולא  חינוכיות ןינה יש לוודא שהתחנות .14
 יש לשמור על מרחב בטוח בפעילות. !לגיטימיות לא תחנות לבטל יש הצורך במידת

 חל איסור על שימוש בעגלות סופר למיניהן. .15

 בצביעה על הגוף או הפנים יש להשתמש רק בצבעים המיועדים לכך.  .16

 חל איסור על תליית קישוטים/עזרים מתקרות אקוסטיות. .17

 חל איסור להביא ולהשתמש בתרסיסי שלג בפעילות. .18

מתנפח יופעל רק ע"י מי שהוסמך לכך ובנוכחות מנהל אתר מתקנים מתנפחים בעל מתקן  .19
 תעודת הסמכה.

 לכל תחנה או פעילות יש לקיים ניהול סיכונים בנפרד. .20

שימו לב והקפידו על  –נחיות אלה הינן תוספת להנחיות ולשגרת היום יום ה
, היעזרו במדריכיכם משרד החינוךמנכ"ל הנחיות התנועה וחוזרי  למילוי כל

 .לשאלות נוספותוברכזים 

 אם יש ספק אין ספק!

 ! בברכת פעילות מוצלחת ובטוחה

 מרחב חיים –מטה שמירת החיים 


