פורים שמח ובטוח
כל שנה אנו עדים לפציעות הנובעות משימוש במוצרים אסורים ומסוכנים ו/או
תחפושות מתלקחות .מנתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים עולה כי בפורים
נרשמת עלייה בפניות ילדים למיון בגין כוויות ,פי  5.3ביחס לשאר ימות השנה.
עשרות ילדים ובני נוער נפגעים מחזיזים ,זיקוקים ,נפצים ,קפצונים ושאר חומרי
נפץ מאולתרים .ממאגר נתוני 'בטרם' המתעד את תרחישי הפגיעה ,עולה כי
הפגיעה השכיחה היא כווייה בידיים ,בפנים ,בצוואר או בירכיים בדרגות .5-2
אחד התרחישים הוא התפוצצות הקפצונים או החזיזים בכיס המכנסיים כתוצאה
ממגע כף היד וחיכוכם .כמו כן ,תחפושות שעשויות לכלול חומרים דליקים
עלולות להגביר את הסיכון לכוויה חמורה.
משרד התמ"ת מפרסם הנחיות ועצות לציבור לבטיחות בחג הפורים:
רכישת תחפושת  -רק כאשר יש על התחפושת תווית סימון  -והוראות אזהרה,
(הרחק מאש) הוראות כביסה  -וסימון ת"י .362
פיקות וקפצונים  -לרכוש רק כשיש סימון והוראת אזהרה ולהשתמש באקדח
צעצועים מתאים  -אין לפוצץ באבן או במכשיר שאינו מתאים.
פיקות וקפצונים  -הכנסה לכיסים עלולה לגרום להתלקחות וכוויות ונזק בלתי
הפיך.
תרסיסי שלג  -לרכוש רק תרסיסים שיש סימון כדין של מכון התקנים לרבות מס'
בדיקה  -אין לרסס על בני אדם ובמיוחד לא לכיוון העיניים.
זיקוקי דינור לעוגות ואירועים המסומנים ע"י היבואן לרבות הוראות אזהרה יש

להפעיל בטווח בטחון של מטר מבני אדם.
זיקוקי דינור מתעופפים ונייחים אסורים לציבור הרחב מותרים רק למפעילי
זיקוקין מורשים שפועלים על פי הנחיות הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגהות.
אקדחים ורובים הדומים בצורתם לכלי נשק אמיתי אסורים לכולם.
קשת וחץ מקצועי ,רוגטקות אסורים לציבור הרחב ( ,מיועד רק למועדוני ספורט
המאושרים ע"י הרשות המקומית.
חזיזים ונפצים מכל הסוגים אסורים על כולם (כגון ,טייגר ,חזיזי קרוסלה ,חזיזי
שחיקה ופרפרי נפץ שונים ושרקנים למיניהם).
כדורי עשן  -אסור להשתמש בכל הסוגים.
פירוט מלא על סוגי הצעצועים המסוכנים ופרטים נוספים בנושא באתר
האינטרנט של משרד התמ"ת.
במידה ונתקלים בפריט צעצוע (מסוכן) לציבור יש לדווח בהקדם למוקד עירוני –
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