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במקום תקנה  27לתקנות העיקריות יבוא:

"מיקום ומבנה
הלוח

) .27א( במיתקן דירתי ימוקם הלוח בתוך הדירה; במיתקן דירתי במבנה
צמוד קרקע ניתן להתקין את הלוח בכניסה מקורה או במרפסת חיצונית
מקורה ,בתנאי שהלוח יוגן בפני חדירת מים; הלוח ,לרבות המעטה שלו,
יהיה מסוג ) IIבידוד כפול או בידוד מוגבר(.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,יכול שלוח של מיתקן דירתי
יהיה מתכתי )מסוג  (Iאם נתקיימו בו תנאים אלה:
) (1מנגנון ההגנה בפני זרם יתר של המפסק הראשי יהיה ניתן
לכוונון ,הכוונון יהיה  100 × 3אמפר או יותר;
) (2החיבור בין הלוח ובין המבטח המזין אותו נעשה באמצעות
כבל בלבד;
) (3הכבל האמור בפסקה ) (2יוכנס ללוח באמצעות התקן
מבודד )"מכפש"(.
)ג( על אף האמור בתקנה )10א() (1ו–) ,(2יכול שהמרווח המזערי
החופשי בין לוח דירתי לבין קיר שממול יהיה  0.7מטר בלבד.
)ד( על אף האמור בתקנה )16ב( ,יהיה הגובה המזערי של אמצעי
הפעלה ידניים של ציוד בלוח של מיתקן דירתי  1.4מטרים; הוראה זו לא
תחול על לוח המותקן -
)(1

בחדר ייעודי ללוח חשמל או בחדר מכונות;

) (2בארון או בגומחה עם דלת בעלת מנגנון סגירה ,המותקן
בגובה שבין  1.4מטר ל– 2מטרים".
תחילה

.11

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

א' באייר התשס"ח ) 6במאי (2008
ב ני מ י ן ) פ ו א ד ( ב ן א ל י ע ז ר
שר התשתיות הלאומיות

)חמ (3-2102

תקנות החשמל )התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח
נמוך( )תיקון( ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק החשמל ,התשי"ד) 11954-להלן  -החוק( ,ובאישור
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לפי סעיף 21א לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף )2ב(
לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-אני מתקין תקנות אלה:
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 .1בתקנה  1לתקנות החשמל )התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח
נמוך( ,התשס"ג) 42002-להלן  -התקנות העיקריות( -
)(1

במקום ההגדרה "מובל" יבוא:
""מובל"  -צינור ,תעלה או התקן אחר ,המיועד להתקנה בתוכו של מוליכים או
כבלים";

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשי"ד ,עמ' .190
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשס"ג ,עמ' .210
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)(2

אחרי ההגדרה "תיבה" יבוא:
""תיבה להתקנת אבזר"  -תיבה המיועדת להתקנת אבזר ,כגון בית תקע ,מפסק או
לחיץ ,במעגל סופי;";

)(3

בהגדרה "תיבת מעבר" ,במקום "להשחלת" יבוא "להתקנת";

)(4

ההגדרה "תיבת הסתעפות"  -תימחק;

)(5

במקום ההגדרה "תיבת חיבור" יבוא:
""תיבת חיבור"  -תיבה המיועדת לחיבור בין מוליכים או כבלים המותקנים במובל
או היכולה לשמש תיבת מעבר;".

.2

בתקנה  3לתקנות העיקריות ,הסימון )א( ותקנת משנה )ב(  -בטלים.

תיקון תקנה 3

.3

בתקנה  6לתקנות העיקריות -
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)(1

בכותרת השוליים ,במקום "קור" יבוא "חום";

)(2

במקום תקנה משנה )א( יבוא:
")א( מובל יהיה מחומר העמיד בטמפרטורה האופפת של הסביבה שבה הוא
מותקן ,ומוגן מפני חום הנגרם כתוצאה ממעבר זרם במוליכים המותקנים בתוכו".

.4

במקום תקנה  11לתקנות העיקריות ,יבוא:
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"התקנת מוליך או ) .11א( מוליך או כבל יותקן במובל לאחר השלמת התקנתו של המובל,
כבל במובל
לרבות חיבוריו ואבזריו.
)ב( מוליכים או כבלים בין נקודת מוצא בצינור לבין נקודה עוקבת
בצינור ,יותקנו רצופים ושלמים בלא חיבורים ביניהם.
)ג( כל המוליכים המבודדים המותקנים בתוך מובל יהיו בדרגת
בידוד התואמת את בעל המתח הגבוה ביותר ביניהם".
.5

בתקנה  12לתקנות העיקריות ,במקום "השחלה" יבוא "התקנה".
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בתקנה  13לתקנות העיקריות ,במקום "להשחלה" יבוא "להתקנה".
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.7

בתקנה  19לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 19

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא" :תיבות בצנרת פלסטיק";

)(2

במקום תקנות משנה )א( ו–)ב( יבוא:
")א( תיבה בצנרת פלסטיק תתאים למקום התקנתה; כשהיא משמשת תיבת
חיבור ותיבה להתקנת האבזר גם יחד ,יאפשר המבנה שלה התקנה והחלפה נוחה
של מוליך או כבל.
)ב(

בתיבה המשמשת להתקנת כמה אבזרים -
) (1אם הם ניזונים ממעגלים שונים או ממתחים שונים ,יופרדו האבזרים
ביניהם במחיצות העשויות חומר מבדד; מחיצה כאמור יכול שתהיה קבועה
או ניתנת להוצאה באמצעות כלי עבודה בלבד;
) (2אם כל האבזרים המשתייכים למיתקן במתח נמוך ניזונים מאותו מעגל
סופי ,יכול שהתיבה תהיה בלא מחיצות הפרדה בין האבזרים".
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 .8בתקנה  20לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "התקנה אופקית בגובה של פחות מ–1.80
מטרים מעל לרצפה מותרת רק בין אבזרים סמוכים המותקנים במרחק שעד  30ס"מ בין מרכזי
האבזרים".

תיקון תקנה 34
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.10

בתקנה )37א( לתקנות העיקריות ,במקום "השחלה" יבוא "התקנה".
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.11

בתקנה )52א( לתקנות העיקריות ,במקום "השחלת" יבוא "התקנת".

תחילה

.12

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

בתקנה )34א( לתקנות העיקריות -
)(1

בפסקה ) ,(1במקום פסקת משנה )ב( יבוא:
")ב(  70ס"מ כאשר הכבל המותקן מיועד למתח גבוה;".

)(2

בפסקה ) ,(2במקום פסקת משנה )ב( יבוא:
")ב(  90ס"מ כאשר הכבל המותקן מיועד למתח גבוה".

א' באייר התשס"ח ) 6במאי (2008
ב ני מ י ן ) פ ו א ד ( ב ן א ל י ע ז ר
שר התשתיות הלאומיות

)חמ (3-3125

תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( )תיקון( )תיקון( ,התשס"ח2008-
סמכותי לפי סעיף )36ב( לפקודת בריאות העם ,11940 ,וסעיף  10לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,21968-ובהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 34

 .1בתקנה )34ב() (2לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( )תיקון( ,התשס"ה,32004-
במקום פסקת משנה )ב( יבוא:
") (2מי שבתקופה בין יום פרסומן של תקנות אלה לביום יום תחילתן היתה בידו
תעודה זמנית תקפה ממשרד הבריאות המכירה בו כעובד מעבדה רפואית אקדמאי או
עובד מעבדה רפואית מוסמך ,זכאי לאחד מאלה ,לפי העניין -
)א( לקבל תעודה קבועה של עובד מעבדה רפואית אקדמאי או עובד מעבדה
רפואית מוסמך ,לפי העניין ,ובלבד שהגיש למנהל חוות דעת חיובית על עבודתו
ממנהל מעבדה רפואית שבה עבד בתקופה של  12חודשים לפחות;
)ב( לקבל תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי או עובד מעבדה
רפואית מוסמך ,לפי העניין; על תעודה כאמור יחולו הוראות תקנה 62ה כנוסחה
בתקנות אלה".
כ"ט בניסן התשס"ח ) 4במאי (2008
)חמ (3-54

יעקב בן יזרי
שר הבריאות

__________
1
2
3
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ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשנ"ב ,עמ' .10
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ד ,עמ' .276
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;(484) 384התשס"ז ,עמ' .884
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