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מרכז משולב מועצה מקומית כפר תבור

תושב יקר:
השנה יחול חג הפורים בתאריך  27\2-3\3\18ומדי שנה בתקופה זו של החג
חלה עלייה באירועי פציעת ילדים בעיקר בגפיים וכוויות מדרגות פציעה
שונות מצ"ב מספר דגשים בנושא:

כללים לשמירה מפני צעצועים מסוכנים בפורים ?
צעצועים הנמכרים אצל רוכלים ברחוב מסוכנים ואסורים בשימוש ואחזקה!
הצעצועים חייבים בסימון בעברית לרבות גיל משתמש .האזהרות ,הסימון צריך
להיות זהה למצוין בשפה שאינה עברית.

 .1רכישת תחפושת:
תחפושות ומסכות חייבות בסימון הכולל את פרטי יבואן/יצרן ,כתובת מלאה,
הוראות שימוש ואזהרות ,הוראות כביסה( ,אישור על אי דליקות) בשפה העברית.
השימוש בתחפושת ומסכות מחומרים דליקים מסוכן.

 .2פיקות וקפצונים:




לרכוש רק כשיש סימון והוראת אזהרה ולהשתמש באקדח צעצועים מתאים ,אין
לפוצץ באבן או במכשיר שאינו מתאים.
אין להכניס פיקות (קפצונים) בכיס המכנסים ,אין לפרק הפיקות מאריזתם המקורית
או להשתמש בפיקות בניגוד להוראות השימוש ובניגוד לאזהרה שמופיע על
הפיקות( .אין להשתמש בפיקות שאינם מסומנים כדין) .קיימת סכנה להתלקחות
וכוויות.
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 .3זיקוקי דינור:




לעוגות ואירועים המסומנים ע"י היבואן ,לרבות הוראות אזהרה ,יש להפעיל בטווח
ביטחון של מטר מבני אדם ולא במקום סגור.
זיקוקי דינור מעופפים ונייחים אסורים לציבור הרחב ומותרים רק למפעילי זיקוקין
מורשים הפועלים על פי הנחיות הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגהות.

 .4תרסיסי שלג מכל הסוגים:
תרסיסי שלג מסוכנים לשימוש .בתרסיס יש חומר כימי שעלול לגרום לפגיעה
בקרנית העין .השימוש והחזקה של תרסיסי שלג ודומיהם אסורים לילדים.

 .5כדורי עשן-
מכל הסוגים אסורים לאחזקה ולשימוש ושיווק.

 .6אקדחים ורובים:
הדומים בצורתם לכלי נשק אמיתי אסורים לציבור הרחב.

 .7חץ וקשת :
אסור לציבור הרחב (מיועד רק למועדוני ספורט המאושרים ע"י הרשות המקומית).

.8

חזיזים ונפצים מכל הסוגים מסוכנים ואסורים על כולם.

 .9סימני לייזר אסורים למכירה לאחזקה ושימוש פרט לסמני לייזר שרמת
הסיכון  2 1שעליהם יש מדבקה צהובה על הסמן בלבד במידה ואין סימון סכנה
למשתמש.
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כתובת לדיווח על צעצועים מסוכנים:
כתובת דואר אלקטרוני : Tzazuim@economy.gov.il
 -1חיפה טל : 04-8631055פקס04-8631006 :
 -2מוקד משטרת ישראל .100
 -3מוקד עירוני מועצה מקומית כפר תבור 106
 -4שוטר קהילתי – רס"מ רועי כהן0506274993 -
 -5מפעיל מתנדבים -רס"מ אביעד אליהו0505064209 -

בברכה
רס"מ רועי כהן
מפקד מרכז שיטור קהילתי משולב
מועצה מקומית כפר תבור

