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 ייבוא קבוצות עדכון התייחסות ארגון בטרם לבטיחות ילדים ל הנדון:
 

 יעקב שלום רב,

בוא כפי שהוצע על ידי הטיוטה להתייחסות הציבור בנוגע לעדכון קבוצות הייאת עיון קראנו ב

ארגון בטרם לבטיחות ילדים רואה בחיוב את המהלכים משרד הכלכלה. למותר לציין ש

אנו  ,זאתיחד עם הצרכן הישראלי.   לעודד תחרות ולהקל על יוקר המחיה עבור שמטרתם 

גה במהירות בה מתקבלות החלטות שעלולות להשפיע על בטיחות ובריאות הילדים צופים בדא

 בישראל לטווח הקצר והארוך. 

 200,000 -כבתאונות,  מעל שליש מפניות הילדים לחדרי המיון בישראל הינן עקב היפגעות

ובחלק מהמקרים כאמור, הפגיעה , לחדרי מיון עקב היפגעות בתאונות בכל שנהמגיעים  ילדים

מדוקדק מוצר שאינו בטיחותי ולא עבר הליך בחינה אליהם נחשפו הילדים.  הינה עקב מוצרים

 עלול להיות מסוכן לילדים ולגרום לפציעות קשות ואף למוות.  

אנו מדגישים כי חלק  עם זאת ,אמנם מוצרי ילדים הוחרגו וצפויים להישאר תחת פיקוח הדוק

ילדים על אף עבור להוות סכנה גם הם מוצרים שיש כוונה להקל ברגולציה לגביהם עלולים מה

לעודד את אנים )במטרה ועל היב  קלמטרתו להשכל מהלך .  הישיר שאינם מיועדים לשימושם

תקבל רק לאחר שעבר בחינה מדוקדקת של יש לוודא שיהתחרות ולהקל על יוקר המחייה(, 

וכן להיות מלווה בהקצאת משאבים שיבטיחו  ,אנשי מקצוע מתחומי הבריאות והבטיחות

 אכיפה ופיקוח אפקטיביים. 

, נים שבין ההקלותזויתקיימים בצורה סדירה בזכות האה מבאירופה ובארה"ב מהלכים אל

תוך  המהלך המוצעאנו קוראים למחוקק לבחון מחדש את החקיקה והאכיפה המתאימים. 

 שימת לב ודאגה לבטיחות ובריאות הילדים בישראל. 

 

 בברכה, 

 סילבינגר, מנכ"לית אורלי


