מוצרי האכלה לילדים בישראל (או :מה באמת קורה בצלחות שלנו).
בישראל אין חוק שמסדיר את התחום של חומרים הבאים במגע עם מזון .כלי אוכל ,אריזות מזון ,כלי בישול ,סכו"ם וכל
מוצר אחר שבא במגע עם האוכל שלכם ,עלולים להכיל כימיקלים מסוכנים שיכולים לעבור אל המזון עצמו ולהוות סיכון
ממשי לבריאות .תינוקות וילדים רגישים במיוחד להשפעות של כימיקלים מסוכנים העלולים להימצא בחומרים אלו.
משקל גופם הנמוך והימצאותם בשלבי התפתחות וגדילה ,מבדילים אותם ממבוגרים במבנה ובמטבוליזם וגם בתהליכים
פיזיולוגיים וביוכימיים.
כלי אוכל של ילדים עלולים להכיל כימיקלים מסוכנים כגון ביספנול  ,)BPA( Aכימיקלים רב מופלרים ( (PFCsמרככי
פלסטיק בשם פתאלאטים ,מתכות כבדות כגון עופרת וקדמיום וחומרים לא בריאים אחרים .לחומרים אלו השפעות
פוטנציאליות רבות על בריאות ילדינו .למשל שיבוש הפעילות ההורמונאלית התקינה של הגוף ,פגיעה במערכות הרבייה,
פגיעה במערכת העצבים ,פגיעה במערכת החיסונית ואף סרטן .על אף הסיכונים הרבים ,אין כל דרישה מחייבת לגבי
מוצרים אלו(.)1
כל עוד התקן של מוצרי האכלה וסכו"ם של ילדים אינו רשמי( )2אין חובה על יצרנים ויבואנים לעמוד בדרישותיו או
להיבדק לפיו .כיום אין כל פיקוח או אכיפה על מוצרים אלו שמוודא כי הכלים בטוחים לשימוש ילדים( .)3כיוון שאין תקנים
רשמיים ומחייבים שמציבים דרישות עבור כל סוגי כלי האוכל ,האריזות וכלי הבישול המשווקים בארץ ,התחום פרוץ .נכון
להיום ,אף אחד לא שומר על בריאותנו ובריאות ילדינו בחזית חשובה זו.
אנו קוראים לשר הכלכלה להפוך את התקן למוצרי האכלה של ילדים לתקן רשמי ומחייב .עזרו לנו ופנו גם אתם לשר
הכלכלה ודרשו ממנו לשמור על בריאות ילדינו ולוודא שכלי האוכל שלהם יהיו בטוחים לשימוש.

()1

לכלי אוכל וסכו"ם המיועדים לילדים קיים תקן לא רשמי ולכן לא מחייב ,אשר מגביל את כמות המזהמים המסוכנים במוצרים אלו .תקן לא רשמי זה קובע
דרישות בטיחות וכן דרישות כימיות עבור כל אביזרי ההאכלה המיועדים לילדים ,בין אם מדובר בכלי פלסטיק ,מתכת ,זכוכית ,קרמיקה או עץ .התקן הלא
רשמי קובע מגבלות נדידה של כימיקלים מסוכנים רבים ממוצרי האכלה המיועדים לילדים אל מזון .מדובר בכימיקלים מסוכנים כגון עופרת ,קדמיום ,ארסן,
כספית ,פתאלאטים ,BPA ,פורמלדהיד ועוד.

()2

קיימים מספר תקנים רשמיים בתחום זה ,אבל הם אינם מכסים את כל החומרים מהם עשויים מוצרים הבאים עם מזון או את כל המוצרים .יש תקנים רשמיים
לחומרים מפלסטיק ,לחומרים קרמיים ולאביזרי שתייה לתינוקות .לא קיים תקן רשמי עבור המוצרים הבאים :כלים מנייר וקרטון ,כלי זכוכית ,כלי מתכת
מצופים אמייל או אמייל פורצלן ,כלי מתכת ,כלים מעץ ומבמבוק.

()3

כלים מפלסטיק לילדים צריכים לעמוד בדרישות תקן הפלסטיק הרשמי בלבד – תקן שלא מתחשב בהכרח ברגישות של ילדים להשפעות הבריאותיות של
הכימיקלים המסוכנים.

