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 תפוצת מנהלי בטיחות מוס"ח רשותיים

 תפוצת קב"טים
 

 שלום רב,
 
 

 הנחיות בטיחות לקראת פוריםהנדון:  
 
 

 לפורים.ובו הנחיות חדשות  2093חוזר ניהול שגרת הבטיחות יצא בינואר  .1
 

 -להלן ההנחיות: .2
  

  חג פורים

לקראת חג הפורים מומלץ שמנהלי מוסדות החינוך ינחו את הצוות החינוכי לקיים 
פעולות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לתודעתם את הסיכונים הקשורים בחג זה 

 ואת הדרכים למניעתם, כמפורט להלן:

כגון כלי ירייה ואקדחי 'קפצונים' אין להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים,      א.
נור מתעופפים, כוורות -הדומים לנשק אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקי די

נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, מפתחות עם מסמרים 
 ומשחקים מסוכנים אחרים.

 אין להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.     ב.

מש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות, אין להשת      ג.
 העלולים לגרום לבהלה.

מומלץ לא להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים, כגון צמר גפן, זהורית וניילון.      ד.
 אין להשתמש במסכה העשויה משקית פלסטיק )בשל סכנת חנק למתחפש(.

פר או בכל פעילות הקשורה לבית תרסיסי שלג אסורים לשימוש בתוך בית הס     ה.
 הספר. 

  
 זה הקישור לחוזר: .3

  

http88:cms.-education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5

51.htm-1-5-5a-2013-1/HoraotKeva/K 
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 יש להפיץ הנחיות אלו בכול מוסדות החינוך ולכול הגורמים הרלוונטיים. .4
 

 
 
 
 
 

 בברכה,              
 

 קרן וייס              
 מרכזת בטיחות מל"ח ושע"ח

 אביב-מחוז תל           
 

 העתקים:
 אביב.-מנהלת מחוז תל –גב' חיה שיטאי 

 סגן מנהלת המחוז. –עו"ד משה הרשקוביץ 
 מפקח המחוז. –מר שמואל גרוס 

 אביב.-מחמ"ד מחוז תל –גב' אסתר אורנבוך 
 מתאמת יסודי. –צימרמן גב' יוהנה 

 יסודי.-מתאמת על –גב' נורית רמתי 
 ילדים.-מתאמת גני –גב' עליזה בדרשי 

 ילדים.-מתאמת גני –גב' רחל לזניק 
 מנהל אגף בכיר ביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית. –מר אריה מור 
 סגן מנהל אגף בכיר לביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית. -מר שאול יגיל 
 ממונה בטיחות מוס"ח ארצי. –י מר רותם זהב

 ממונה על הביטחון והבטיחות במחוז. –מר חובב צברי 
 תפוצת מנהלי מינהל/אגף/מח' החינוך ברשויות.

 מחוז ת"א-תפוצת מפקחים כוללים
 תיק בטיחות.

 ש.
 
 
 
 
 


