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חג פורים ,יום העצמאות והרמאדן הם ימי חג ,שמחה
וצהלה .מידי שנה אנו עדים לפציעות הנגרמות
כתוצאה משימוש בצעצועים מסוכנים .יחד כולנו
נדאג שהילדים לא ישתמשו בצעצועים מסוכנים
אלא רק בצעצועים מותרים לשימוש.
שימו לב!!

מה הם צעצועים מסוכנים?

צעצועים אשר השימוש בהם עלול לגרום נזק גופני ,לסכן את בריאות הציבור או
לגרום להטרדה ובהלה (עקב התפוצצות) ,לגירוי דימוע .כלי נשק הדומים בצורתם
לנשק אמיתי .צעצועים המעבירים זרם .סמני לייזר ברמות  3ו .4

שימו לב!

אין להכניס פיקות (קפצונים) בכיס המכנסים ,אין לפרק הפיקות מאריזתם
המקורית או להשתמש בפיקות בניגוד להוראות השימוש ובניגוד לאזהרה
שמופיעה על הפיקות (אין להשתמש בפיקות שאינם מסומנים כדין).
•

תרסיסי שלג מסוכנים לשימוש .בתרסיס יש חומר כימי שעלול לגרום לפגיעה
בקרנית העין.
השימוש והחזקה של תרסיסי שלג ודומיהם (ארסוליים) אסורים לילדים.
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.
הצעצועים חייבים בסימון בעברית לרבות גיל משתמש .האזהרות ,הסימון
צריך להיות זהה למצוין בשפה שאינה עברית.

צעצועים הנמכרים אצל רוכלים ברחוב מסוכנים ואסורים בשימוש ואחזקה!

•
•

אקדחים ורובים הדומים בצורתם לנשק אמיתי ,חזיזים מכל סוג ,טילים ,כדורי
נפץ ,אבקות שריפה וזיקוקי דינור .צעצועים הגורמים לקולות נפץ ורעשים הזהים
להתפוצצות ועשויים לגרום לבהלה.

•
•

צעצועים המסומנים על פי חוק בעברית ,כולל ,פרטי :יצרן ,יבואן ,הוראות שימוש,
אזהרות והגבלת גיל ,המאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.

** הפעלת זיקוקי דינור מועפים אסורים לכולם ,זיקוקי דינור נייחים מותרים
למפעלי דינור מורשים.
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