בטיחות בחג הפורים
פורים בפתח והשמחה רבה .אנחנו רוצים שהשמחה תלווה אותנו גם כשהחג יחלוף
ובשלום .מספר טיפים בטיחותיים כדי לעזור לנו

לחגוג את החג בשמחה.

יריבות ,סכינים ,חזיזים ,קפצונים ,נפצים ושאר מזקין
 לא לרכוש מוצרים אלה ודומיהם אצל רוכל או במקום לא מוכר.
 הדריכו את הילד מה מותר לעשות ובעיקר ,מה שאסור.
 לבדוק שהחרב/הסכין של התחפושת ,עשויה מחומר גמיש ולא חד.
 שהילד לא ירכוש בעצמו חזיזים ,נפצים ,אבקות-שריפה וכו'.
 שהילד לא יכין בעצמו או בעזרת חבריו ,חומרים מסוכנים.

תרסיסי-שלג
 לא לקנות תרסיסים שאין עליהם אישור מכון התקנים.
 לא להתיז לפנים ובעיקר לא לעיניים .הם גורמים לפגיעות בעיניים ובעור
חמורים.
 לא להתיז במקום סגור.
 לא לקרב המיכלים או להשליכם לאש ,הם מתפוצצים.

איפור
 להקפיד על מוצרים לא רעילים או שלא גורמים לגירויים בפנים ובעור.
 כדאי לנסות ימים ספורים לפני החג את רגישות הילד לאיפור.
 איפור שליקקו או בליעתו לא יגרום לכאבי-בטן או הרעלה
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 להימנע מתחפושות הדורשות איפור לילדים קטנים שנוגעים רבות
בפניהם ומרבים להכניס ידיהם לפה.
 לפני האיפור ,למרוח קרם לחות.
 להימנע מאיפור על שטחים גדולים ,ידיים ורגליים .האיפור מונע מהעור
לנשום ,נספג בדם והתוצאה היא כאבי-ראש ,חולשה ועוד.
 במהלך היום ,להסיר את האיפור.
 לא ללכת לישון עם איפור.
 הסרת האיפור תיעשה בתכשירים עדינים מאיכות טובה.

אקדחים ,רובים ותחמושת
 לא לקנות ולהשתמש בכלים הדומים מאוד לכלים אמיתיים.
 אסור להשתמש בזיקוקים ,חזיזים ,טילים ,נפצים  ,אבקות-שרפה.
 קפצונים יאוחסנו רק באריזה המקורית או בתיק ולא בכיס המכנסיים .כבר
התפוצצו כאלה בכיס וגרמו לפציעות קשות.
 מותר להשתמש ב :קני-נשיפה ,קפצונים /פיקות לאקדחים (מנייר או
מפלסטיק) ,חזיזי-שום המוטחים בקרקע.


צעצוע המותר בשיווק ובמכירה חייב בסימון כחוק והוראות בעברית ובצורה
ברורה :שם היבואן ,שם היצרן ,כתובת ברורה ,הוראות שימוש והגבלות
גיל.

2

תחפושת
 לחפש על התחפושת ,תווית שהבגד חסין-אש .אם הדבר לא מצוין ,לוודא
שהתחפושת לא עשויה מצמר-גפן ,ניילון ,נוצות ,פוליאסטר ,קרטון או
מנייר .הם דליקים ועלולים להתלקח ולגרום לכוויות חמורות.
 תחפושת המותרת בשיווק ובמכירה חייב בסימון כחוק והוראות בעברית
ובצורה ברורה :שם היבואן ,שם היצרן ,כתובת ברורה ,הוראות שימוש
והגבלות גיל.
 להדריך את הילד (במקרה של תחפושת דליקה) ממה להיזהר וכיצד ,אם
הוא בוגר מספיק ואינו מבלה עם הוריו בפורים.
 העדיפו תחפושת קצרה וצמודה .תחפושות בעלות שרוולים נפוחים ,שמלות
רחבות וכד' עלולים לבוא בקלות עם נרות ,תנורי-חימום וכו'.
 להתאים את התחפושת היטב לגודל הילד ,שלא ייכשל עליה וייפול.
 לבנות או לקנות תחפושת ,שלא תסתיר לו את הדרך בה ילך שיוכל להבחין
במכשולים ושלא ייפול ושיוכל לחצות כבישים בבטחה .רצוי שאת
התחפושת יילבש אחרי שיגיע למטרתו .בדרך היא תהיה בשקית או נישאת
ביד.
 להימנע ממסכה עם חוטים  ,שרוכים או סרטים שעלולים להיכרך סביב
צווארו ולגרום לחנק.
 מסיכה צמודה מדי תפריע לנשימה ועלולה לחנוק.
 מסיכה אטומה או מחומר לא נושם ,עלולה לחנוק.
 פתחי-העיניים מספיק גדולים שיוכל לראות את הדרך שלא ייפול ושיוכל
לחצות כבישים .כנ"ל לגבי ברדסים/קפוצ'ונים למיניהם.
3
 לילדים מתחת לגיל  ,3לא לתת מסיכות ואביזרים המעוטרים בפרטים
קטנים שעלולים להיבלע.
 לא ללבוש מסיכות ופריטי לבוש של תחפושת ,בגן-השעשועים ,מחשש
שייתפסו במתקנים ועלולים לגרום לחנק או לנפילה או לפגיעה אחרת.
 בדים סינטטיים ,ניילון ,משי ובשילוב עם פרווה וצמר ,עלולים לרום
אדמומית לבעלי-עור רגיש ואף נפיחות .רצוי להלביש בגד תחתון למניעת
גירוי.

 לרגישים לניקל וכרום ,להקפיד שהאביזרים יהיו עשויים מפלסטיק
ובצבעים המותרים לשימוש.
 להרחיק מהפנים ומעור חשוף ,תחרה ,מלמלה ופרוות סינטטיות.
 נעליים גדולות או רפויות (כמו נעלי ליצן או נעלי מבוגרים) ,עלולות לגרום
ונפילה.למעידה
 בלונים מפוצצים או לא מנופחים ,עלולים להגיע לפיו של פעוט ולגרום
לחנק.
 רעש ופיצוצים ,עלולים להפחיד ילדים קטנים ולגרום לתגובות לא רצויות,
מעבר לבכי.

אש
 קפצונים יאוחסנו רק באריזה המקורית או בתיק ולא בכיס המכנסיים .כבר
התפוצצו כאלה בכיס וגרמו לפציעות קשות.
 מותר להשתמש ב :קני-נשיפה ,קפצונים /פיקות לאקדחים (מנייר או
מפלסטיק) ,חזיזי-שום המוטחים בקרקע.


צעצוע המותר בשיווק ובמכירה חייב בסימון כחוק והוראות בעברית ובצורה
ברורה :שם היבואן ,שם היצרן ,כתובת ברורה ,הוראות שימוש והגבלות
גיל.
4

זיקוקים
 קיימים שני סוגים:
המועפים ממשגרים :רקטות" ,פרחים"" ,פצצה"" ,כוורות" – שהבערתם
משלחת כוכבים בוערים לגובה של  11מטר.
שמופעלי קרוב לפני הקרקע :חזיזים" ,לפידים"" ,מפלי-אש",
"ממטרות"" ,מזרקות – בהם החומר הבוער מותז לגובה  4מטר לערך ובוער
כ 52-שניות.
הזיקוקים משתי הקבוצות מורכבים מחומרים רגישים ,כגון :אבקות של:
אלומיניום ,פחם ,ברזל וכו' המתלקחים בקלות ותוך כדי בערתם נוצר גשם
של חלקיקים לוהטים  .גשם כזה עלול לגרום לכוויות קשות ,בכל הגוף
ובעיניים .אם קורה והזיקוק לא מנתר לגובה רב  ,התזת החומר תהיה
היישר לתוך פניהם של הילדים ועל גופם.

הפעלת זיקוקים מחייבת קורס מתאים ותעודת הסמכה ממשרד התמ"ת
וגיל המפעיל יהיה מעל .11
חל איסור מוחלט על הפעלת זיקוקים למי שאינו מורשה.
פ ג י ע ו ת אפשריות מזיקוקים :כוויות ,פגיעה בעיניים ,קטיעת אצבעות.

בברכת חג פורים שמח ובטוח
הרצל טובלי
ממונה בטיחות עירוני

