
  

 

 

  תשרי, התשפ''א   דכ''
12.10.2020  

  
  לכבוד 

  מר יעקב וכטל 

  ממונה על התקינה, משרד הכלכלה  
  באמצעות דוא''ל 

  
  נכבדי שלום רב, 

  

פיקוח ואכיפה למוצרי פעוטות וילדים במסגרת הרפורמה המוצעת   ,הליכי תקינההסדרת  הנדון:  

  בתחום התקינה  

  

'ביטול  ', בנושא  15.09.2020שהתקיים בוועדת הכלכלה בכנסת, מיום  החשוב  אנו פונים אליך בהמשך לדיון  

ובצורך להבטיח  '. הדיון עסק ברפורמה המוצעת בתחום התקינה,  בדיקות מעבדה למוצרי צריכה מיובאים'

בהחלטות    -  פעוטות וילדים ל   ובכלל זה   -   י יינתן מעמד בכורה לשיקולים של בריאות והגנה על הציבורכ

  . הנוגעות להליכי תקינה, פיקוח ואכיפה 

הילד,   לשלום  המועצה  לך,  הסביבה,    בשיתוףכידוע  לבריאות  תקופהפועלות  הקרן  באפיקים  מזה   ,

סגרת רגולטורית סדורה עבור מוצרי פעוטות וילדים תחת חוק התקנים (בין היתר,  על מנת לקבוע מ   שונים, 

, שהונחה  ']מניעת חומרים מסוכנים במצרכים לפעוטות וילדים   -תיקון  [ הצעת חוק התקנים  'דרך קידום  

פעוטות  של  יבטיח את זכותם  יעגן ו שבאופן  ,  )אזולאי ונמצאת בשלב זה בבחינת הייעוץ המשפטי   על ידי ח''כ

הסדרה שלטעמנו אינה באה לידי ביטוי באופן מספק כיום בחקיקה    , והגנה.ילדים לבריאות, התפתחות ו 

מהווה  ,  צומסגרת  ב   ה, והסדרת רפורמה המוצעת בתחום התקינההאנו סבורים כי  ובפרקטיקה הנוהגת.  

מפורש  להכירהזדמנות  גם   משמעי    באופן  התקינהוחד  בתחום  וילדים  פעוטות  ,  במעמדם המיוחד של 

פגיעה,   אוכלוסייה  מוגברים  כקבוצת  והגנה  דגש  ואכיפה  וליתן  פיקוח  התקינה,  להליכי  הנוגע  בכל 

    .אותם  יועדים למוצרים המ

פונים   אנו  זאת,  המוצעלתיקון  בבקשה  אליך  לאור  יבוא),    הצו  (קבוצות  והיצוא  היבוא  צו  (הצעת 

ו/או  2020-התש''ף  התשי''ג חוק התקנים את  )  הנדרש) (   1953- ,  להם   'לפי  היתר,  ולהוסיף  בין  התייחסות  , 

  להיבטים הבאים:  

, הינה אחת ממטרות  והתפתחותם  בריאותם  גנה על פעוטות וילדים, והבטחת ה מפורשת לפיה   הצהרה  . 1

 .  ', שיחייב רמת פיקוח ואכיפה מוגברים פעוטות וילדים'מצרך ל -ל וכן הוספת הגדרה ברורה    ,התקינה 

ביחס   הפיקוח והאכיפה מערך  , ופירוט דרישות 1יכללו בקבוצת יבוא ביעה כי מצרכי פעוטות וילדים ק . 2

;  הבדיקותממצאי  אופן פרסום    ; והיקפן  אופן ביצוען  ,הבדיקות הנדרשותבכלל זה,    ,לקבוצת יבוא זו

מקרי הפרה  בגין  וענישה  סנקציות מחמירות  תוך  (   סנקציות  ל קביעת  במצרכי  ביחס  פעוטות  הפרות 

, תוך  להפעלת המערך, הן מבחינה תקציבית, והן מבחינת כוח אדםהמשאבים הדרושים  כן  ו   ; וילדים)

 התייחסות להיבטים של תקנים, גיוס והכשרה מקצועית.  



  

 

 

  פיקוח ואכיפה למוצרי פעוטות וילדים   ופעולות  בכל הנוגע להליכי תקינה הסדרת היבטים של שקיפות   . 3

  , בין היתר,. על הפרסום לכלול באופן דיגיטלי ובשפה בהירה לציבור הרחב, ובפרט להורים ופרסומם  

ן  קטו בגי והסנקציות המנהליות והפליליות שננ ,  ממצאיהן   ,פעולות פיקוח ואכיפההיקפי  מידע בנוגע ל 

 עמידה בדרישות התקן. - אי 

  בקנה אחד עם עמדת משרד הכלכלה, וכן עם הצהרות שר הכלכלה  עולות  ההתייחסויות לעיללהבנתנו,  

הנוגע לשהתפרסמו   בכל  וילדיםמשרדכם  מחויבות  בתקשורת,  פעוטות  ולכך שהרפורמה המוצעת  ,  כלפי 

     . זכאיםבתחום התקינה לא תפגע ברמת ההגנה לה הם  

להקנות לפעוטות  מהווה חלון הזדמנות  הרפורמה בתחום התקינה  סבורים כי  לאור האמור לעיל, אנו  

ו מיוחד בהליכי התקינה,  המיועדים   לחזק אתכן  וילדים מעמד  למוצרים  ביחס  והאכיפה    . להם  הפיקוח 

  לדון בדברים. נשמח לתאם עמך פגישה בהקדם על מנת  

  

  בברכה, 

  

  

  
  

  עו''ד דניאלה זלוטניק רז 

  המחלקה המשפטית, המועצה לשלום הילד 

  עו''ד כרמית פולק כהן 

  יועצת משפטית, המועצה לשלום הילד 

  

  

  העתק 

  עו''ד ורד וינדמן, מנכ''לית המועצה לשלום הילד 

  ח''כ עמיר פרץ, שר הכלכלה והתעשייה  

  ועדת הכלכלה   ח''כ יעקב מרגי, יו''ר 

  ח''כ עאידה תומא סלימאן 

  יצחק זאב פינדרוס ח''כ  

  יאסין - ח''כ אימאן ח'טיב

  נטאנס שחאדה  ח''כ א 

  ח''כ הילה שי וזאן 

  

  


