
 החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי                                

 אגף ביטחון מוסדות חינוך

 

 ינוךצעצועים מסוכנים/מותרים במוסדות ח

 

 מותרים של משרד התמ"ת   /  עקרונות לצעצועים מסוכניםלהלן 
 

 

 
 

 
 אסורים   \  רשימה מעודכנת של טובין מותרים

 אחזקה, ייצור ובמכירה בשיווק, 
 משרדית לצעצועים מסוכניםן על פי הועדה הבי

 אסורים   מותרים
 שאינם משמשים לירי  מחטים או חצים(blow pipes)–נשיפה ה  קנ

---------------------------------------------------- 
 קנה המכיל קונפטי הפועל בלחץ אויר

לרבות אקדחי גז  ם ייחיקוים של כלי נשק אמת –נשק  כלי  
 (6611)תקן ישראלי 

 קנה  נשיפה היורה מחטים וחיצים   
  מאושרים  ספורטלאתרי פרט  –קשתות וחיצים    בקבוקי שמפניה הפולטים סרטי נייר וקונפטי

לאקדחים המסומנים כדין  –קפצונים)פיקות( מנייר או מפלסטיק 
 לרבות הוראות אזהרה

 יד )רוגטקות(  מקלעות  

 פרט למועדוני ספורט . –אקדחי הזנקה )מרוץ(    קרקע במוטח    "שום"  חזיז

 ס"מ 61ס"מ גובה  5.2זיקוק דינור ליום הולדת  עד קוטר בסיס 
 ס"מ 1מ"מ אורך חומר פעיל  6זיקוק מוחזק ביד  הפולט ניצוצות קוטר 

תרסיסי שלג מסוגים שונים אסורים למכירה לילדים )תקן   
  (245ישראלי 

אקדחי קפצונים שהקנה חסום בפקק  צבעוני)אדום( באישור  מכון 
 התקינה

  

 עשן מכל סוג ם  ואבוקות כדורי  
כולל אבוקות הצלה של יורדי ים)שהשימוש נעשה  רק   

        חרום( בספינות  בשעת

 ונצ'קו  )מקלות המחוברים בשרשרת  (
( מיועדים רק לבגירים כאשר יש 245רוסולים תקן) יתרסיסי שלג בא

 סימון בהתאם לתקן

    
כוורות מכל סוג  שרקנים זיקוקים, טילים, נפצים, חזיזים,

תרסיסי סירחון , תרסיס דמוי  ואו נייחים, שמתעופפים
כל חפץ או פריט המכיל אבקת שריפה שחורה או חומר  צואה

 נפץ אחר

מסוכנים מעבירים שוק זרם חשמלי עלולים  צעצועים  כדורי הקשה צבעוניים
 להבהיל וכן עלולים לפגוע בבריאות הציבור

 ראה דוגמאות באתר

באישור מכון התקנים      כולל סימון  6סמני לייזר מקטגוריה      
                                                )אזהרה בצבע צהוב(  מתאים

או שאינם מסומנים   6 המקטגורילייזר שאינם   סמני  
 י לבעברית על פי התקן הישרא
 ראה פרסום בהמשך באתר 

 ואיירסופט  היורים כדורי צבע וכדורי חרסינה שונים  –רובי פיינטבול 
 וכוחות הביטחון בלבד.. רשות מקומית  שיון ימוגבל למתקנים שלהם ר

 סימון והוראות שימוש
כירה, חייב בסימון כחוק עם הוראות אזהרה בעברית בצורה כל צעצוע או תחפושת המותרים בשיווק ובמ

וראות כביסה, גיל שם היבואן, היצרן, כתובת ברורה ומלאה, אופן השימוש, היינו:הברורה ביותר. דה
 אזהרה. המשתמש והוראות

 הטובין ייתפסו, יירשם דו"ח תצורף אליו חשבונית הקנייה של הקמעונאי –בהעדר סימון בעברית
 קוקי דינור מותרת רק לבעלי רישיון שניתן ע"י משרד הכלכלההפעלת זי 

 
 ישראל משען

 משרדית לצעצועים מסוכניםן הבי יו"ר הועדה
 
 

 5102ואר קרת יגאל פבר                                                                                                                                       


