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החשמל  רשת מיתקני מפעיל ינקוט החשמל רשת מיתקני לענין התחילה יום עד (ב)  
וידווח 26(ב)(1), בסעיף כהגדרתו המומחים ועדת דוח להמלצות בהתאם זהירות אמצעי
ליישום היערכותו התקדמות על לשנה, אחת הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים לוועדת

זה. חוק הוראות

תוספת
(4 (סעיף

היתר טעונה אינה והפעלתם שהקמתם קרינה מקורות

 Ultraviolet) סגולה  על קרינה להיווצר עלולה או נוצרת פעילותו שעקב קרינה 1. מקור
בעל  הוא הקרינה שמקור ובלבד מ–400 ננומטרים, הקצרים גל אורכי בתחום (Radiation
5 סנטימטרים  במרחק במדידה ,3×10-8  W/cm2 על עולה שאינה משוקלל הספק צפיפות
פרט לענין שיזוף; ומנורות הלוגן נורות ובכלל זה: הקרינה, מקור גוף על נגישה נקודה בכל

ממונה. להנחיות בהתאם ייעשה ההספק צפיפות שקלול זה,

לבין  400 ננומטרים בין הנעים אורכי גל בתחום לעין, הנראה בתחום הפולט אור מכשיר .2
להיווצר  עלולה או נוצרת שעקב פעילותו או מיתקן מכשיר שאינו ובלבד 780 ננומטרים,

לסוגיהם. תאורה גופי זה: ובכלל לייזר, קרינת

שהמכשיר ובלבד קרינת לייזר, עלולה להיווצר נוצרת או שעקב פעילותו מיתקן או מכשיר .3
הבין–לאומי טכני האלקטרו התקן של האחרונה במהדורה מסווג הלייזר, מיתקן  או
לייזר סיכון לדרגת כשייך ,1249 ת"י  ישראלי בתקן או  IEC-60825-1, ed. 1.2 
ברקוד, לבדיקת  מכשיר זה: ובכלל  ,Class 1, Class 1M, Class 2, Class 2M, Class 3a

תקליטורים. נגן או לייזר טווח מד או מצביע

תת–אדומה קרינה להיווצר עלולה או נוצרת פעילותו שעקב קרינה מקור .4 
אחד,  מילימטר לבין 780 ננומטרים בין הנעים אורכי גל בתחום (Infrared Radiation)
 10mW/cm² על עולה שאינה משוקלל בעל צפיפות הספק הוא הקרינה שמקור ובלבד

רחוק. שלט מכשיר זה: מקור הקרינה, ובכלל של ממוצאו סנטימטרים 5 במדידה במרחק

בתדרי אלקטרומגנטית קרינה להיווצר עלולה או נוצרת פעילותו שעקב קרינה מקור .5 
הקרינה  שמקור ובלבד הרץ, 300 ג'יגה עד קילוהרץ (100 Radio Frequency - RF) רדיו
רכב; לענין  אזעקת להפעלת רחוק שלט זה: 0.1 וואט, ובכלל עולה על שאינו הספק הוא בעל
בתצורת שנמדד ,(Root Mean Square - RMS) ריבועי בממוצע הספק - "הספק" זה, פרט
חשמלית מתואמת במוצא אין גישה ואם רדיו, תדרי במוצא משדר השידור הגבוהה ביותר

.(Effective Radiated Power - ERP) מוקרן אפקטיבי הספק יימדד המשדר,

מכשיר לפיקוד טיסנים ,961 ת"י הישראלי התקן העומד בדרישות ביתי מיקרוגל תנור .6
שאינו הספק בעל (Simplex) חד–מגמי קשר מכשיר וואט, 0.5 בעל הספק שאינו עולה על
אלחוטי,  טלפון כולל לסוגיו, נייד וטלפון נישא אלחוטי קשר מכשיר 25 וואט, על עולה
(Specific Absorption Rate - SAR) הספיגה הסגולי התאית שקצב טלפון בשיטה או

   1.6W/Kg על ביולוגית, או פני 10 גרמים רקמה 2W/Kg בממוצע על על עולה אינו ממנו
רקמה ביולוגית. גרם 1 פני על בממוצע



1.1.2006 התשס"ו, בטבת א' ,2046 החוקים 169ספר

מ–100  הנמוך התדרים בתחום קרינה להיווצר עלולה או נוצרת פעילותו שעקב קרינה מקור .7
גילוח, מכונת מכונת כביסה, מקרר, מזגן, כגון ביתיים, זה: מכשירי חשמל ובכלל  קילוהרץ,
המשמשים מיתקנים ולמעט  חשמל, נורות  או אישי מחשב  חשמלי, סדין  שיער, מייבש
עילי מתח קווי עליון, מתח ולהספקה של חשמל, ובכלל זה קווי לחלוקה להולכה, לייצור,

הביתית. החלוקה לשלב עד מתח נמוך, והשנאה וקווי משנה תחנות ותת–קרקעי,

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

ן ו שר  אריאל
הסביבה השר לאיכות מקום ממלא

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2006* ,(34 מס' (תיקון ממלכתי בריאות ביטוח חוק

18(א), בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשנ"ד-11994  ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק .1
ו–46א(א)". "ו–19" יבוא "19 במקום

לחוק העיקרי יבוא: 46 סעיף אחרי .2
 "תלונה שענינה
שירותי מתן אי

בריאות

שירותי מתן אי שענינה מבוטח  של  תלונה  כי  הנציב החליט (א) 46א.
21 בתוך הנציב פי החלטת על חולים קופת פעלה מוצדקת ולא היא בריאות
שהוא או למי למנהל לפנות רשאי המבוטח יהיה ההחלטה, מיום מתן ימים
(בסעיף הנציב את החלטת המנהל) בבקשה לאכוף זה - (בסעיף לכך הסמיך
יורה הבריאות, שירותי את המבוטח ורכש בקשה הוגשה הבקשה); - זה
שיקבע, מתוך בסכום הרכישה, בעד למבוטח החזר ביצוע על המנהל למוסד

16(א)(1). סעיף לפי לקופה המגיעים המימון מקורות

ההוראות  המנהל יחולו על זה, סעיף לפי הפעלת סמכותו לענין (ב)  
בשינויים 3א(ה)(3)(א), לענין סעיף הבריאות שר שמינה הוועדה החלות על
עליו החלות ההוראות המוסד יחולו על ההחזר  ביצוע ולענין המחויבים,

האמורה. הוועדה החלטת ביצוע לענין

של זכאותו שענינה תובענה  לעבודה  הדין  לבית הוגשה (1) (ג)
קופת כך על תודיע התלונה, נשוא בריאות לשירותי המבוטח

למנהל. בכתב המבוטח רשום שבה החולים

כאמור תובענה הוגשה (א), קטן  בסעיף האמור אף על (2) 
יעשה לא הבקשה, הוגשה שבו מהמועד מוקדם במועד (1) בפסקה
כך, שימוש בסמכויות על לו הודיע המנהל או המוסד אם המנהל,

(א). סעיף קטן לו לפי הנתונות

18 תיקון סעיף

46א הוספת סעיף

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו כ' ביום בכנסת  * התקבל
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