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 "ףהנחיות לחניכים לקראת אירועי פורים תש

כל אחד מאיתנו החברים אחראי  ערך עליון!השמירה על החיים בפעילויות התנועה היא  .1
 על 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

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

בטיחות ע"י הקומונר/רכז  בתחילת כל יום עבודה על כלל המשתתפים ביום לעבור תדרוך .4
 .הפעילות, ובכל מקרה אין להשתתף ביום עבודה ללא תדריך

 בתחילת כל יום עבודה יש לבצע סקר סיכונים ופינוי גורמים מסכנים. .5

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

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

 .דליקים מכל סוג שהוא /חל איסור להשתמש בחומרים פירוטכנים  .8

ורשות שימוש בציוד על תחנות שד בבניית תחנות )ובייחוד אין לעבוד בשעות החשכה .9
 (כבד.

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

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

כללים  .קן/המועדון/הסניף/הבית הכל מתקן מחנאי צריך לעבור אישור בנפרד של רכז  .12
 בחוברת נשבעים לחיים.לבנייה מחנאית מופיעים 

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

. המדריך את ולא החניך את לא – מבזות ואינן!!!  חינוכיות הן יש לוודא שהתחנות .14
 !לגיטימיות לא תחנות לבטל יש הצורך במידת

 חל איסור על שימוש בעגלות סופר למיניהן. .15

מתקן מתנפח יופעל רק ע"י מי שהוסמך לכך ובנוכחות מנהל אתר מתקנים מתנפחים בעל  .16
 תעודת הסמכה.

 פעילות יש לקיים ניהול סיכונים בנפרד.לכל תחנה או  .17

שימו לב והקפידו על  –נחיות אלה הינן תוספת להנחיות ולשגרת היום יום ה
, היעזרו במדריכיכם משרד החינוךמנכ"ל מילוי כל הנחיות התנועה וחוזרי 
 אם יש ספק אין ספק.  -לשאלות נוספות

 בברכת פעילות מוצלחת ובטוחה,

 .חייםמרחב  -מטה שמירת החיים 

 

 


