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 חריגות וקדמיום עופרת רמות נמצאו בהם ילדים תכשיטי – לציבור הודעה

 

 בסקר נבדקו אשר ילדים בתכשיטי והקדמיום העופרת בערכי התקבלו אשר החריגות התוצאות כל את מרכז זה מסמך

 . חיפה אוניברסיטתמו התקנים מכוןמ חוקרים עם בשיתוף הבריאות משרד שערך

 

 בהתאם לילדים המיועדים בתכשיטים וקדמיום עופרת המתכות של לתכולה המרביים הסף ערכי מפורטים הבאה בטבלה
 (:EN 71-3 (2014) cat III) האירופית לרגולציה ובהתאם( ASTM F2923-14) האמריקאית לחקיקה

 ppm ב מותרות מרביות רמות מדינות חקיקה

 ( *Cd) קדמיום (Pb) עופרת

ASTM F2923-14 75 100 ב"ארה 

EN 71-3 (2014) cat III 17 160 אירופה 

 . קדמיום נדידת של מותרת מרבית רמה*     
 .נדידה מבחני לבצע יש 300ppm של עליון סף מערך חורגת קדמיום תכולת כאשר      

 

 החברה שם תחת מסכמת בטבלה מובאים פריט כל עבור הקדמיום תכולת ושל העופרת תכולת של האנליטיים הערכים
 תכולה נמצאה מחלקיו באחד לפחות אשר פריט כל מציג זה מסמך. החלקים כל נבדקו פריט כל עבור. הפריט את המשווקת

 תמונה. קדמיום של או/ו עופרת של חריגה רמה נמצאה בהם החלקים רק מוצגים בטבלה. קדמיום של או עופרת של גבוהה

 . בטבלה הפריט של הסידורי למספור בהתאם, הלטבל מתחת מופיעה הנבדק הפריט של
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 "מוזלים" רשת .א

 

 תמונה מספר
 המוצר של

 ( *ppm) מהפריט המתכת תכולת נבדק חלק/רכיב

 (Cd) קדמיום (Pb) עופרת

 745 תקין שרשרת 1

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 דוברות
 משרד הבריאות

Spokesman  office 

Ministry of Health 
 07979ירושלים  7711ת.ד.מגדלי הבירה, 
.health.gov.ildover@moh 

 02-5655965 פקס:  02-5081220/5  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
dover@moh.health.gov.il 
Tel: 02-590711905  Fax: 02-5655965 

 

 קידס הוניגמן .ב

 

 תמונה מספר
 המוצר של

 ( *ppm) מהפריט המתכת תכולת נבדק חלק/רכיב

 (Cd) קדמיום (Pb) עופרת

 תקין 491 כסופה שרשרת 2

 24,087 תקין פרה תליון 3

 תקין 100 כסופה שרשרת 4

 219,786.1 תקין פנדה תליון

 תקין 2,731 כתום ציפוי צמיד 5

 תקין 381 ירוק ציפוי צמיד

 תקין 20,982 צהוב ציפוי צמיד

 תקין 16,945 אדום ציפוי צמיד

2. 3. 
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  ילדים קסטרו .ג

 

 תמונה מספר
 המוצר של

 ( *ppm) מהפריט המתכת תכולת נבדק חלק/רכיב

 (Cd) קדמיום (Pb) עופרת

 375,000 תקין מוזהב אייל 6

 366,340 תקין מוזהב תליון

 385 תקין מתכת פס 7

 582,559.9 תקין שחור עגיל

 335,032.8 תקין צהוב עגיל

 328,468.1 תקין אדום עגיל

 348,118.5 תקין כחול עגיל

4. 5. 
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 תקין 214 (שקוף) ורודים חרוזים שרשרת 8

 תקין 277 ציפור תליון

 

6.

 

7. 

 

8.  
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 Sweet GirlShop .ד

 תמונה מספר
 המוצר של

 ( *ppm) מהפריט המתכת תכולת נבדק חלק/רכיב

 (Cd) קדמיום (Pb) עופרת

 תקין 514 מוזהב מטבע 9

 575,137.6 תקין חום מטבע

 329,041.3 תקין כסוף כוכב

 תקין ** 116 ברונזה בצבע סוגר 10

 (.ASTM F2923-14) האמריקאית התקינה פי על המותר המרבי מהערך חורג**   
 

9.

 

10.
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 TOPTEN  .ה

 

 תמונה מספר
 המוצר של

 ( *ppm) מהפריט המתכת תכולת נבדק חלק/רכיב

 (Cd) קדמיום (Pb) עופרת

 234,670.5 455 שחור תליון 11

 185,760.3 תקין ורוד תליון

 תקין 145 ורוד ציפוי צמיד 12

 תקין 940 ירוק ציפוי צמיד

 תקין 361 צהוב ציפוי צמיד

 תקין 313 כתום ציפוי צמיד

 תקין 227 מתכת סגר 13

 תקין 628 כסופה מתכת 14

 תקין 197 ורודה שרשרת

 166,840 תקין כסוף תליון

 64,392 תקין ורוד תליון

 526,292 תקין סגול תליון
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11. 12. 

13.

 

14.

 

 

 


