משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח

חוגגים פורים בטוח
האלכוהול הוא אחד המרכיבים בבילוי לילי של צעירים רבים .שילוב של אלכוהול עם נהיגה
מוביל לתוצאות הרות אסון .על פי נתונים שפורסמו על ידי משטרת ישראל ,נמצא כי בין 10
ל  20%מהנהגים ,מדווחים כי הם נוהגים תחת השפעת אלכוהול .משטרת ישראל מדווחת
על יותר מ 300-תאונות דרכים אשר נגרמו כתוצאה משתיית אלכוהול .בתאונות הללו נפגעו
מעל  1100אנשים ונהרגו כמה עשרות.

משטרת ישראל רשאית לעצור כל כלי רכב ולבקש מהנהג לבצע
בדיקת ינשוף גם אם אין הם חושדים בו כי נהג תחת השפעת
אלכוהול

הנחיות לחוגגים בפורים
בחופשת פורים נערכות מסיבות כחלק
מהבילוי וממנהגי החג .הצעירים נוהגים
לשתות אלכוהול במסיבות ואירועים אלו
ולכן המורים והרכזים מתבקשים לשוב
ולרענן מסר חד משמעי וברור-

אם שותים לא נוהגים .קובעים נהג תורן שאינו שותה והוא בלבד רשאי לנהוג לאחר המסיבה.

צריך להזכיר שנהיגה תחת השפעת אלכוהול פוגמת ביכולות הנהיגה -בריכוז ,בקואורדינציה,
בתפקודי הראייה ,בחלוקת הקשב ,ביכולת לעצור נכון ,ביכולת לשמור על המהירות וביכולת לשמור
על נתיב הנסיעה.

כשאתה נוהג תחת השפעת אלכוהול אתה נותן לאלכוהול לנהוג במקומך.
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הנחיות בטיחות ילדים בפורים
מדי שנה נפגעים בחג הפורים ילדים ובני
נוער כתוצאה משימוש בחזיזים ,זיקוקים,
נפצים ,קפצונים ושאר חומרי נפץ מאולתרים.
הפגיעות והחבלות השכיחות יכולות להופיע
בצורת כווייה בידיים ,בפנים ,בצוואר או
בירכיים.
לקראת החג מומלץ להנחות את הצוות
החינוכי

לקיים

פעולות

הסברה

בקרב

התלמידים ולהביא לתודעתם את הסיכונים
הקשורים בחג ודרכי מניעתם.

תחפושת מוצלחת היא תחפושת בטוחה

o

בוחרים תחפושת מאושרת ומסומנת כחוק על ידי מכון התקנים .רק
תחפושת כזו ראויה למי שיוצא מחופש לרחוב.

o
o

מסכות מגבילות את שדה הראיה ואינן מתאימות לילדים מתחת לגיל 8
בהכנת תחפושות ביתיות לא משתמשים בחומרים ואביזרים העלולים
להגביל את תנועתו של הילד על המדרכה ובמעברי חצייה.

o

מנחים את הילד להוריד את התחפושות וכל האביזרים הנלווים (פאות,
מסכות) בעת יציאה לרחוב ובדרך למשחק במתקני שעשועים

מניעת שימוש בצעצועים מסוכנים בדרכים


בדרכים וברחובות אסור להשתמש בכלי ירייה או אקדחים המשמיעים קולות נפץ העלולים
לגרום לבהלה של ילדים ואף של נהגים.



אסור להשתמש בחזיזים ,טילים ,כדורי נפץ ,אבקות שריפה מכל סוג ,זיקוקי דינור (למעט
מפעיל מוסמך).

פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים המחוזיים על החינוך לזה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח

רח' דבורה הנביאה  , 2בניין לב רם ,ירושלים ,פקס  , 02-5602542 :טלפון 02-5602294
www.education.gov.il/zahav

