
 

 
 
 והתעשייה משרד הכלכלה

 9103101, ירושלים 3166, ת.ד 5, רחוב בנק ישראל 1 בניין ג'נרי

 02-6662943פקס:      l    02-6662295טלפון:  
 www.economy.gov.il/tkinaאתר אינטרנט:   tkina@economy.gov.ilמייל: 

 

 "ב באב תש"פי                                                                                        
 2020באוגוסט  2                                                                                        

 

 2020-540-1-15257סימוכין                                                                                                               

     לכבוד                                              
 דניאלה זלוטניק  גב'

 הילד לשלום הלאומית המועצה
  ירושלים

 
 
 

 שלום רב,
                                      

 
  1998 - ה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע, תשנ"חהנדון: בקש

  פעולות פיקוח למוצרי פעוטות וילדים
 20.7.20פנייתך מיום 

 בקשתך נסובה סביב נושא תקנים למוצרי פעוטות וילדים.

מענה לסוגיות שעניינן: פעולות פיקוח ואכיפה שהעברת אלינו, ביקשת לקבל פנייה ב

 יזומות למוצרי פעוטות וילדים. 

 השאלות שנשאלו על ידך:

 מה המשמעות של המונח 'פעולת פיקוח למוצרי פעוטות וילדים', ומה הוא כולל? .1

במה מתבטאות 'פעולות פיקוח למוצרי פעוטות וילדים' במקרים בהם לא  .2

 מתבצעת נטילה של מוצר לבדיקה?

על מה מבוססת ההחלטה, במסגרת 'פעולות פיקוח למוצרי פעוטות וילדים'  .3

 שלא ליטול מוצר לבדיקה? ליטול או

כיוון שהשאלות הינן שאלות "ידע" ואינן עולות בקנה אחד עם הגדרת חוק חופש המידע 

 לחוק(, פנייתך הועברה ליחידה המקצועית.  2ל"מידע" )סע' 

 להלן התייחסותנו: 
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 מה המשמעות של המונח 'פעולת פיקוח למוצרי פעוטות וילדים', ומה הוא כולל? .1

מכוח סמכות שניתנה לממונה על התקינה ולמפקח ן פעולות פעולות פיקוח ה

לפקח על קיום  -, כאשר מטרתן 1953-לחוק התקנים, תשי"ג 10שמינה לפי סעיף 

 ע סיכון לציבור.ומנללאסוף מידע וראיות והוראות החוק, 

 בין היתר: פעולות פיקוח כוללות

רים נשוא , איתור מוצביקורות בבתי עסק למטרת איסוף מודיעין וסקרים ✓

פיקוח חוזרות הפיקוח, דגימה/נטילה של המוצרים לצורך בדיקה, בדיקות 

הוראות מנהליות ל ש יישומןבמטרה לבדיקת  ,במסגרת תיקי פיקוח/אכיפה

שניתנו )סילוק מוצרים מהשיווק, איסוף מוצרים, תיקון ליקויים, 

  .השמדות...(

ביקורות פיקוח באתרים, בהם מחזיקים ו/או מפעילים מתקני לונה פארק,  ✓

מוצרים הדברים, ב)בביקורות אלו מטבע  מתקנים מתנפחים ומגלשות מים 

 .הנאכפים לא מתבצעות נטילות/דגימות המוצרים(

ב מדובר ברשויות וביקורות פיקוח במגרשים של מתקני משחקים )לר ✓

מוצרים הנאכפים לא מתבצעות דברים, בהמקומיות, בביקורות אלו מטבע 

 .נטילות/דגימות המוצרים(

  .הפעלת סמכויות פיקוח מנהליות ✓

במה מתבטאות 'פעולות פיקוח למוצרי פעוטות וילדים' במקרים בהם לא  .2

 מתבצעת נטילה של מוצר לבדיקה?

 נטילות./דגימות למעט, לעיל 1 בסעיף המתוארות אלו כל

'פעולות פיקוח למוצרי פעוטות וילדים'  על מה מבוססת ההחלטה, במסגרת .3

 ליטול או שלא ליטול מוצר לבדיקה?

ממצאים ובל יעל משימה שק, בין היתר, החלטה של המפקח בשטח מתבססת

  .שגילה במקום הביקורת
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 ככל שיידרש מידע בנושאים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של משרד הכלכלה והתעשייה,

 .שמח להיות לך לעזר גם בעתידיש לפנות אלינו באופן ישיר ונ

 

 ,הכרבב                                                                   

                                                         
 איגור דוסקלוביץ                                                                     

 סגן מנהל מינהל התקינה                                                                      
 
 
 

   :העתקים
 הממונה על התקינה

 הממונה על חופש המידע
 עו"ד אמל כולאב, הלשכה המשפטית 

 עו"ד נחמה פרל, הלשכה משפטית
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