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 חינוך לקראת חג פוריםהנחיות למערכת ה

משרד החינוך, משרד התמ"ת וארגון 'בטרם' יוצאים בקריאה 
 למנוע את השימוש בצעצועים מסוכנים  - לרשויות המקומיות

 
תרסיסי שלג שאינם מדובר בזיקוקים, נפצים וחזיזים המכילים חומר נפץ. 

עזרת חומרי הדף מאושרים על ידי מכון התקנים וסוגי טילים המשוגרים ב
 ואקדחים הדומים לכלי נשק אמיתיים.ברובים  ,כן. כמו ואבקת שריפה

 
 בחג פורים ישנה עלייה גבוהה בפניות ילדים לחדרי מיון עקב כוויות

 
 , בתי הספרב פוריםיגות בחגוביטחון משרד החינוך פרסם נוהל בטיחות 

 הכולל הנחייה למנהלים לקיים פעולות הסברה לתלמידים
 
 

ראת חג הפורים יוצאים משרד החינוך, משרד התמ"ת וארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים לק
נפגעים ילדים  מדי שנה בקריאה לרשויות המקומיות לאסור את השימוש בצעצועים מסוכנים.

חומרי נפץ וחזיזים, זיקוקים, נפצים, קפצונים תרסיסי שלג, ובני נוער כתוצאה משימוש ב
ם' לבטיחות ילדים עולה כי בפורים נרשמה עלייה בפניות ילדים למיון מנתוני ארגון 'בטר .אחרים

  ביחס לשאר ימות השנה. 5.3פי  -בגין כוויות 
 

פורים. מסגרת חג בחגיגות ואירועים בית ספריים ב וביטחון נוהל בטיחות פרסם משרד החינוך
צעצועים מסוכנים  וכימפורטות וכוללות, בין היתר, איסור להביא למוסד החינ )מצ"ב( ההנחיות

, חזיזים, נפצים, אבקות נפץ, אבקות שריפה, מפתחות עם תרסיסי שלגולהשתמש בהם, כגון: 
מסמרים, אמצעים היוצרים קולות נפץ הגורמים לבהלה, תחפושות מחומרים דליקים, שקיות 

בקרב הנחייה למנהלים לקיים פעולות הסברה פלסטיק כמסכה )חנק( ועוד. כמו כן, ניתנה 
 .הדרכים למניעתם ואת הפורים בחג הקשורים באשר לסיכונים מידיםהתל

 
. ילדים ובני נוער רוכשים לעצמם השימוש בתרסיסי שלג, נפצים, חזיזים וכדומה נפוץ ביותר

צעצועים מסוכנים באופן עצמאי והורים רבים אף רוכשים עבור ילדיהם צעצועים אלו. הציבור 
ות בשימוש בצעצועים אלו. ישנה חשיבות רבה לעריכת הרחב אינו מודע באשר לסכנות הטמונ

 פעולות הסברה בקרב אנשי מקצוע, הורים וילדים. 
 
 
 
 
 

 יש למנוע מהילדים להשתמש בצעצועים מסוכנים:
  .אסור להשתמש בכלי ירייה או אקדחים הדומים לכלי נשק אמיתי 
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  זיקוקי , אבקות שריפה מכל סוג, כדורי נפץ, חזיזים, טיליםבאסור להשתמש
 .דינור )למעט מפעיל מוסמך(

  בכיסים מחשש להתפוצצות ופגיעה (קפצוניםפיקות )אין לאחסן . 
  :צעצוע מסומן על פי חוק בעברית ופרסומו כולל: פרטי צעצועים מותרים לשימוש

 היצרן או היבואן, הוראות שימוש, אזהרות והגבלות גיל.
 וכר, מסוכן ואין להשתמש בומוצר שנרכש אצל רוכל/סוחר בדוכן ברחוב שאינו מ. 

 
 

משרד החינוך, משרד התמ"ת וארגון 'בטרם' קוראים לקובעי המדיניות ברשויות המקומיות 
 .חינוך והסברה ,לנקוט פעולות של חקיקה ואכיפה וכן

 

 חקיקה:
שיון למכור ברוכלות ימתן הרחקיקת חוק עזר הקובע איסור מכירת תרסיסי שלג והתניית 

 .בהתחייבות כתובה מצד המבקשים שלא ימכרו תרסיסי שלגבחגים 
 

 אכיפה:
  עריכת מבצעי אכיפה נרחבים, בעיקר לקראת חגים בהם ישנו שימוש גובר

 בצעצועים מסוכנים בקרב בעלי עסקים ומפיצים.

  פיקוח קפדני על הוראת משרד החינוך בדבר איסור הכנסת צעצועים מסוכנים
 סת צעצועים מסוכנים למוסדות ציבור אחרים. למוסדות חינוך ואיסור על הכנ

 

 חינוך והסברה:
 .פנייה למשרד התמ"ת לקבלת עלונים ופוסטרים בנושא 

  הפצת מידע בדבר הסיכונים הכרוכים בשימוש בספריי שלג ובצעצועים מסוכנים
באמצעים השונים העומדים לטובת הרשות המקומית, ביניהם מקומונים, לוחות 

פסים הנשלחים לבתי התושבים כגון דרישות תשלום ארנונה מודעות עירוניים, ט
 ועוד.

 .עידוד הציבור לדווח על שימוש ו/או מכירת צעצועים מסוכנים בניגוד לחוק 
 

על אף האיסור והמגבלות "בנייר עמדה שהוציאו שלושת הגופים לרשויות המקומיות נכתב כי 
סוכנים, יש בישראל בעיה של ייצור הקיימים כיום בדבר ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מ

והברחת צעצועים אלה. צעצועים מסוכנים מגיעים לשווקים והם זמינים לרכישה. נוסף על 
כך, יש בעיה עם מוצרים העומדים בתקן אשר יכולים להיות מסוכנים לילדים המשתמשים 

 . פי תנאי הבטיחות הנדרשים"-בהם שלא על
 
 
 
 
 
 
 

ממונים על האכיפה  , גורמי פיקוח עירוניים ומשמר הגבול,משרד התמ"ת, בשיתוף המשטרה
על בסיס מודיעין משטרתי ודיווחים המגיעים למשרד. מי שנתפסים וברשותם צעצועים 
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מסוכנים צפויים לענישה מינהלתית ופלילית. במסגרת הענישה המינהלית ניתן לשלול רישיון 
מכירה; במסגרת הענישה הפלילית עסק ממי שנתפס וברשותו צעצועים מסוכנים המיועדים ל

 מעמידים לדין את מי שנתפסו מוכרים צעצועים מסוכנים או מחזיקים בהם לצורך מכירה.

 העונשים הנגזרים על מי שהורשעו בשיווק צעצועים מסוכנים הוא קנס או מאסר על תנאי. 
 
 

 מצ"ב נוהל בטיחות וביטחון בחגיגות פורים שהופץ למערכת החינוך
 

בטיחות וביטחון 
pdf.2010 בחגיגות פורים ינואר 

 
 
 

 צעצועים מסוכנים אסורים -הסברה  מצ"ב עלון ה
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