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לכבוד
מנהלות גני הילדים
מנהלי בתי ספר
שלום רב,
הנדון :הנחיות משרד החינוך לבטחון באירועי פורים
.0

הנני מעביר אליכם את הנחיות בטיחות לחג הפורים במוסדות חינוך ,כפי שמופיעות בחוזר
מנכ"ל סב(6/ב) וכן דגשים לגבי הקפדת יתר על הכניסה למוסד חינוכי לתלמידים מחופשים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אין להרשות משחקים באקדחי פיקות וקפצונים ,זיקוקין או באמצעי נפץ אחרים.
התחפושות תהיינה מחומרים לא דליקים בלבד .השימוש בצמר גפן,ניילון ,וכד' – אסור.
אין להשתמש במיכלי תרסיס המרססים חומר דמוי שלג ,או איטריות וכד' .יש להזהיר
את התלמידים ,שמיכלי תרסיס עלולים להיות מסוכנים במגע עם חום ,אש וכד' .לכן אין
לזרוק מכלים מלאים או ריקים לאש או להפעילם בקרבת מקור אש.
לאסור שימוש בשקיות פלסטיק למסיכה.
על המנהלים להסביר לילדים את הסכנות הכרוכות בשימוש בחומרים דליקים ,באקדחי
פיקות וקפצונים ובחפצים חדים וכד'.

.2

כמו כן ,הנחיות בטיחות ,הנמצאים גם בתיק נהלים שהופק על ידי אגף ארגון ובקרה ,סעיף 6.6
"בטיחות בפורים" .עיקר הנחיות הבטיחות הן:
איסור שימוש באקדחי משחק מכל סוג שהוא

איסור שימוש באמצעים היוצרים קולות נפץ

הקפדה על אי שימוש בחומרים דליקים


.3

אנא קראו המסמך בעיון ותפעלו בהתאם.

מצ"ב דפי הנחיות וחוזר מנכ"ל וכן הנחיות משרד החינוך לשנה זו.

בכבוד רב,

העתקים:
גב' חנה הרצמן – מנכ"ל העירייה
ד"ר טליה פרידמן – ראש מינהל החינוך
מר ניסים אשכנזי ממונה בטיחות
מנהלי יחידות גיל במינהל החינוך
מפקחות משרד החינוך

יוני רובינשטיין
מנהל אגף ארגון ובקרה

רח' ויצמן  ,16ת.ד ,6.חולון ,מיקוד  ,37585טל' ,25 -320851266 :פקס25 -3259315 :

מדינת ישראל

משרד החינוך
מרכז ביטחון בטיחות ושע"ח
מחוז תל אביב

לכבוד:
__________________
(תפוצת מוסדות חינוך)

הנדון  :בטיחות וביטחון בחגיגות פורים
לקראת חג הפורים ידאגו מנהלי מוס"ח לקיים פעילות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לתודעתם את
הסיכונים הקשורים בחג פורים ואת הדרכים למניעתם .המחנכים ועובדי סגל ההוראה האחרים יבדקו
ויבקרו את ישום הכללים המפורטים:
 .3כללי בטיחות.
 1.1אסור להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים כגון כלי ירייה ואקדחי קפצונים ,הדומים לנשק
אמיתי ,טילים ,חזיזים ,נפצים ,זיקוקי דינור מתעופפים ,כוורות נפץ ,פרפרי נפץ ,שרשרות נפץ,
אבקות נפץ מכל סוג שהוא ,מפתחות עם מסמרים וכו' ,ואסור להשתמש בצעצועים אלה.
 1.2אסור להשתמש באבקות שריפה מכל סוג שהוא.
 1.3אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות ,העלולים לגרום לבהלה.
 1.1אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים ,כגון צמר גפן ,זהורית וניילון .יש להשתמש
בבדים שאושרו על ידי מכון התקנים.
 1.1אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמשכה( משום סכנת חנק למתחפש ) .
 1.6אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם נושמים"  .יש לבדוק רגישות של ילדים למוצרי
איפור .מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי משרד הבריאות ,כאלו המותאמים
למגע עם האור ושאינם מכילים חומרים רעילים.
 1.6אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם.
 2כללי ביטחון
 2.1אין לאפשר כניסת תלמידים /הורים סגלי הוראה עם:
מסכה על הפנים  ,זיקוקין ,נפצים  ,אבוקות ואמצעי פיצוץ אחרים
 2.2בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב מורה שיזהה את הנכנסים.
 2.3מאבטחי מוס"ח יקפידו על בדיקה קפדנית של הנכנסים ,כולל בדיקת כבודה ,ולא יאפשרו כניסה
של אדם שאינו מאושר על די הנהלת מוסד החינוכי.

