
משרד החינוך

מה בכלל הבעיה?
מדי שנה נפגעים בחג הפורים ילדים ובני נוער כתוצאה 

משימוש בחזיזים, בזיקוקים, בנפצים, בקפצונים ובשאר 
חומרי נפץ מאולתרים. השימוש בצעצועים מסוכנים אלו 
מביא לעיתים לפגיעות קשות. יחד נעצור את התופעה!

  הצטרפו אלינו!
הכח להביא לשינוי נמצא אצל בני הנוער, המובילים החברתיים 

בקהילות בהן הם חיים. לכן, אנו קוראים לכל סניפי תנועות 
הנוער בישראל ליזום, לתכנון ולהפעיל פעילויות הסברה 
בנושא מניעת שימוש במשחקים מסוכנים. ספרו לנו על 

פעילות הסברה ייחודית שהובלתם, ואולי תזכו בפרס...

מנהל אכיפה מסחר ומדידה
הוועדה הבין-משרדית לצעצועים מסוכנים

http://bit.ly/play-it-safe-2019 - כתובת האתר
DangerousToys@economy.gov.il - כתובת האימייל לשליחת חומרים

https://survey.gov.il/he/play-it-safe-2019-registration - הגשת מועמדות
תייגו # משחקיםעלבטוח

 

  מה אנחנו יכולים לעשות?

פעילות הסברה בקהילה )הורים, חניכים ומדריכים( תעלה 
את המודעות לסיכונים הטמונים במשחקים אלו, ותביא 

לצמצום ההיפגעות המאפיינת את תקופת הפורים.

משחקים על בטוח
בתנועות הנוער

זו ההזדמנות שלכם! רוצים לשמור על חג פורים שמח?תחרות הסברה ארצית למניעת השימוש במשחקים מסוכנים

מה הם צעצועים מסוכנים? 
צעצועים אשר השימוש בהם עלול לגרום לנזק גופני, לסכן את בריאות הציבור או לגרום להטרדה ולבהלה )עקב 

התפוצצות(, לגירוי או לדימוע. כלי נשק הדומים בצורתם לנשק אמיתי, צעצועים המעבירים זרם, סמני לייזר ברמות 3 ו-4. 

שימו לב!
צעצועים הנמכרים אצל רוכלים ברחוב מסוכנים ואסורים בשימוש ואחזקה!

דוגמאות לצעצועים מסוכנים
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.

נתקלת בצעצוע מסוכן? אנא דווח/י על כך למשרד הכלכלה והתעשייה מנהל אכיפה מסחר ומדידה:
ירושלים: 02-6667922 פקס: 02-6231581 * מוקד 106 * משטרת ישראל 100

www.economy.gov.il/tzazuim :פרטים נוספים על צעצועים מסוכנים ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה
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הצטרפו לתחרות 

נושאת פרסים, 

וביחד נמנע היפגעות 

ילדים בפורים הקרוב


