
 הנוער העובד והלומד
 מרחב חיים

 

 קובץ הנחיות לקראת אירועי פורים 

טופס ירוק ובעזרת דף מקדים יש לבצע תחקיר על כל פורימון: מתקנים, אחראי מתקנים וכ"ו. תחקור ע"פ  .1
ההנחיות  לכזה, יש לוודא את ישומן של כל . לאחר שעבר תחקירמועצהיבוצע ע"י רכז המחוז / ה לתחקיר פורימון

 והדגשים ע"י רכז/ת הפעילות הבוגר/ת ועל ידי מפקד/ת הפורימון. 

וכל חוזר שקשור  בנושא בטיחות וביטחון בחגיגות פורים 3-5.1 ב"תשעכ"ל חוזר מניש לבצע תדרוך והכרות עם  .2
לפעילות. בנוסף יש לוודא שהנחיות אלו מופיעות בתיק המפקד, ולוודא שכל מפעיל תחנה יודע את ההנחיות 

 לתחנה שלו. 

יבוצע בתחילה על ידי אחראי  –בטיחות" על כל מתקן בפורימון כולל תיעוד ואישור המתקנים יש לבצע "סקר  .3
 .בשטח הפעילות הפורימון יכול להתחילאוזר רק לאחר אישור רכז המחוז//אזור. בטיחות וגם  ע"י רכז המחוזה

במקרה של שריפה  ולקבוע לאן מפנים את החניכים במבנה הפעילותהכיבוי פי יש לוודא נוכחות ותקינות מט .4
 כדי לסייע בפינוי החניכים(.בשטח, פון אמג / בידוריתקיום גדולים יש לוודא באתרי פעילות )

 נפריד בין סוגי המתקנים: -מבנים מחנאיים  .5

  יאושר ע"י רכז מוקד הפעילות. –מ'  2עד גובה  –מתקן מחנאי 

  יאושר ע"י רכז המחוז/אזור. –מ'  2-4בין  –מתקן מחנאי 
  שעבר את ההשתלמות השנתית לאישור מתקנים מחנאייםיאושר ע"י רכז מחוז/אזור  –מתקני מחנאי הנדסי-

 .הנדסיים
o מטר(. 6מטר )עד  4מתקן הגבוה מ 

o .)מתקן בעל תכונות קינטיות )אחד או יותר מחלקיו נעים 

o אנשים 6מתקן עליו נמצאים בו זמנית יותר מ. 

הנדסיים" אחראי המתקן יהיה רכז הקן / הבית / המועדון שעבר אם בפורימון נבנים מתקנים "מחנאים  .א
הדרכה והכשרה בנושא והוא יהיה נוכח בכל מהלך הבניה, השימוש והפרוק באופן אישי, יש לפעול על פי 

 .ר מנכ"ל ובהתאם לאישורים הנדרשיםהנחיות התנועה וחוז

שעליהן אנשים, מתקני טיפוס לסוגיהם, חל איסור חמור לבנות מתקנים מסוכנים כגון נדנדות / סביבונים  .ב
 תחנות אשר מסכנות את המפעילים / חניכים. לבטל בריכות ומגלשות מאולתרות וכ"ו. יש

כים, יזהירם אשר יתדרך את החניבמבנה הפעילות בוגר  / ית המתקנים יהיה נוכח תמיד קומונריבנ במהלך .ג
! חלק ניכר מהפציעות הן בסוף רוזכוק הפורימון! בפיר ל"כנ ע"פ הנהלים ובצורה בטוחה,ויוודא שהם עובדים 

 האירוע!

הפעלת פירוטכניקה הינה רק ע"י מי שמחזיק  ,דליקים מכל סוג שהוא /ם יחל איסור להשתמש בחומרים פירוטכני .6
 רישיון להפעלת זיקוקים. 

 ופעילות.לכל מתקן למשתתפים והוראות  תדרוך ולכתוב םלמנות אחראים למתקני ,יש לתדרך את המדריכים .7

 על פי מלא לפי התקן,תיק חובש ואו חובש  לא לפי התקן,תיק מע"רים מובכל פורימון יהיה נוכח לפחות מע"ר  .8
 ביותר. יםהקרוב וקופת החולים הצורך. כמו כן, צריכה להיות "קופת חירום" זמינה וטלפון של חדר מיון

 מהנדס שנתי בתוקףאישור י מכון התקנים וקיום תיק מתקן מאושר ע"באם יוזמנו מתקנים מתנפחים יש לוודא  .9
 של מנהל אתר מתקנים מתנפחים מוסמך ובהנחיהבנוכחות רק  תזכרו הפעלת המתקנים מותר –מתקנים ל
יש לקרוא את חוזר המנכל המנחה על שימוש במתקנים מתנפחים  !מחזיק תעודה בתוקף )שנתיים מהכשרה(ה

 !פיוולפעול על מתוך חוזר מנכ"ל פעילויות חוץ 
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 .לעבוד בשעות המנוחה המקובלותלא יש להקפיד  ,(23:00) לאחר שעות המנוחה המקובלות אירועיםאין לקיים  .10

 את החניך ולא את המדריך. לא –ואינן מבזות ינן חינוכיות ה יש לוודא שהתחנות .11

 במידת הצורך יש לבטל תחנות לא לגיטימיות! .12

 סוגיהן!חל איסור חמור על שימוש בעגלות סופר על  .13

פורימון. יש לוודא ל / לזהות מראש חניכים שייתכן ויהוו איום על חניכים אחרים ולשקול כניסתם לתחנותיש  .14
 שישנו בעל תפקיד )מש"צ ומעלה( הפנוי להתמודדויות מהסוג הנ"ל בזמן הפורימון. 

וכו'(  , שריפהעה, תקלהלמקרים השונים )פציצוות המדריכים לתרגל את יש להכין מסמך מקרים ותגובות, לתדרך ו .15
 . 33010ביפר חירום   ולהשאיר אזור/את רכז המחוז עדכןעל כל אירוע חריג יש ל

נים, מייד בתום הפורימון יש לסלק מן הקן את כל התחנות ולהחזיר את הקן לקדמותו, בדגש על חדרי עיתו .16
 .וכו', סנדות, בזנטים מבוכים למיניהם, בורות בחצר

 הפורימון סגור וכי מבוצעת בכניסה בקרה וסינון של הנכנסים.יש לוודא כי מתחם  .17

 
שימו לב והקפידו על מילוי כל הנחיות  –הנחיות אלה הינן תוספת להנחיות ולשגרת היום יום 

  !כמו כן הנחיות אלא אינן לדיון, אלו הנחיות לביצוע. משרד החינוךמנכ"ל התנועה וחוזרי 
 

 :בשנים האחרונות בתנועה בפורימוניםמצ"ב מספר אירועים שהתרחשו  
 

 

 .שיער של מדריכה על באש עקב שימוש בספריי לשיער בתחנה 

 .חניך נפגע בעינו כתוצאה משימוש בנפץ שהביא לפעילות פורים בקן 

 .במהלך פירוק תחנה נכנס לחניך מסמר לרגל, המדריך האחראי לא היה נוכח במקום 

  בגלגל עץ גדול הנמצא שם בעקבות הפורימון!חניך נפצע בגבה כשהתרומם בחצר ופגע 

 חניך נעקץ מעקרב בעת איסוף מזרונים במקלט כחלק מההכנות לפורימון. החניך פונה למיון. 

  .חניכים  2פורימון הופעל ע"י מעט מדי כוחות הדרכה, לא הייתה יכולת להשתלט על החניכים שהגיעו לפורימון
 נפצים על שאר החניכים. הפורימון פוזר! לו לזרוקשהגיעו טיפסו לגג המבנה והתחימתוך אלו 

 .חניכה התייבשה במהלך ההכנות לפורימון, פונתה לקופ"ח לקבלת עירוי 

 שנפתחה עליו דלת בחוזקה כחלק מהתחנה שהוא הפעיל. לאחרה שן למפעיל תחנה בפורימון נשבר 

  חמורה, פונה בעקבותיה למיון!פציעה  –חניך נפצע במהלך פורימון בתחנה של קרבות אבירים באזור העין 

 .בלון גז נמצא בכניסה לקן )מקלט( כחלק מתחנה בפורימון 

  החניכה מקיאה ומסוחררת. –חניכה נפגעה בראשה מפיגום במהלך הפעלת תחנה בפורימון 

  מקלות מטאטא שהיו מרופדים בצדדי הקצוות -חניכים בי"ב עם מקלות תחנת הסומו 2במהלך מכות בצחוק בין- 
מרופדים מספיד בראשם, )מטעמי ב.ב.ב התחנה נסגרה, והמקלות נסגרו במחסן עוד בתחילת הערב(. אחד  אך לא

 קדמית שלו נשברה לגמרי. השן הדחף את המקל לכיוון ראשו של השני, ו

  חניכה בשכבה הצעירה השתתפה בתחנה מסוכנת שנאסרה ע"י מרחב חיים הכוללת עגלת סופר מרקט ושברה שן
 .ות העגלה שנגרמה כתוצאה מהשתוללות יתר של מפעיל התחנהבעקבות התהפכ

 חניכה בשכבה י"ב חטפה מכה מדלת שנפתחה עליה בעת הכנות לפורימון בעת ניסוי של תחנה האם בטוחה. 

  במהלך גביית כסף אב הגיע לקן ואיים על הקומונרים, יש להקפיד לגבות כסף בזוגות, לשמור עליו במהלך
 בתום הפורימון להפקידו, אין להסתובב לבד עם סכומי כסף גדולים! הפורימון היטב ומייד

 2  חדרים נשרפו קליל וגרמו לנזקים משמעותיים במבני התנועה בעקבות שריפות שפרצו בחדרי עיתונים מקרני
 שמש שהציתו את העיתונים


