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הסקרניםקהלע״ימגובהקולניתצחוקהתפרצות

זקניםמיושנים,נתפסיםאנחנוכמהעדלנוהוכיחהסביבו

התנדבמעוור״לאלייזרדבר.כזה״איןמעודכנים.ולא

לייזר,בביתישלנו״גםכולםבשםלהבהירבןילד

הפגץכלום״לנוקרהלאפעםואףרחוקדישמגיע
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שוב,בררנוחנוכה?הדמיאתאשרושלך״ההורים

ביטחון.ליתר

הילד.גיחךשלמו״לאהריהםלא״למה
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שנעשהשלו,שהסנוורעצוםבכעסהנהגלוכשהבהיררק

לגרוםיכלמשוועת,בורותומתוךלבשימתבאיידועל

אלימגיעהיהזה״אםבבהלה.לסגתהחלהואלתאונה,

במהירותהנסלילדהבהירבחזרה״זהאתמקבלהייתלא

המום״אנילהירגע.סירבהואארוכותדקותמהמקום.

אנשים״להרוגיכולזהחופשי.לילדיםזהאתשנותנים

זהלי.קורהמהפתאוםהבנתי״לאבזעםהנהגמלמל

רגע״לשבריראותיששיתקכזהפתאומיסנוורמיןהיה

לאאניאבללאטנסעתי״בס״דמאחוריולנוסעיםהסביר

בנסיעהנשלחהיההלייזראםקורההיהמהלחשוברוצה

להסיחיכולזהבמדרון.אודרךבעיקולאומהירבכביש

שהילדגרועהכיוהחלקקשות.ולסנווראיומהבצורהדעת

כלילושישמביןלאהואבימהתלשהואבטוחהזה

נסער.בטוןהמשךבידיים״משחית

ומסוכןחופשי

אותם,המגביםההוריםכוללהילדים,שרובמסתבר

העוצמה.רבתהלייזרקרןשלפעילותהלסוףיורדיםלא

משחקיהפכומשלנובשכונותרביםבבתיםעובדה.

חלקממש.שללתופעההמעטה,בלשוןהבעייתייםהלייזר,

דרךהנשלחותירוקותאלומותעלמתלוננותמהמשפחות

בהם,המתעתעיםילדיםועלממולהבתיםמחלונותקבע

אחתבחלון.אוירלשאוףעומדיםאולרכבםנכנסיםכשם

הביתילדיבהשיטוכביסהתלייתשבזמןספרההנשים

להםשסימנהאףעללעיניה.ישירותשכוונהקרןעםממול
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שלאולוודאהחינוכימההיבטבילדםלטפלהבטיחו
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״זוהבהירו:נשימהבאותהאבלאנשיםירגיזו
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צעצועכעטיאותםומוכרהקרן(שלהאורנקודת

שבמצביםלעובדהמתכחשלאמבצע,במחירי

יכוליםהםמסוימותשימושובצורותמסוימים

קשיםלאסונותולהביאבבריאותלפגוע

מלייזרשהתעוורוהנערים

אנרגיהעםלייזרבאלומתשמדוברכיוון

בבואהתרמיתלאנרגיהההופכתאלקטרומגנטית

אתלחמםבכוחהישהגוף,שלהרקמהעםבמגע

שהפגיעהככלניכרת.כוויהלהולגרוםהרקמה

כךעוצמתית,יותרהלייזרואלומתקרובהיותר

העורחמורה.יותרבדרגהלהיותעלולההכוויה

באיברוכשמדוברלפגיעותחשופיםוהעיניים

א״אכמתים,חשוביםאנחנושבלעדיוהראייה,

דבריםהיוכברואכןקטן.יחסיבסיכוןאפילולזלזל

שלשהשלהמחרידהמקרההובא2003ב־מעולם.

הפיךבלתיעיוורוןשהתעוורושבע,מבאר16בני

חנוכהמסיבתבמסגרתלייזרמתאורתפגיעהעקב

והתלוננו׳סורוקה׳לביה״חהגיעוהנעריםבמועדון.

ימיםמספרתוךשהתפתחובראייה,הפרעותעל

הםהרופאים,לדבריהפיך.בלתיעיוורוןשללמצב

לעברםשהקרינומאפקטיםבעיניהםנכווכנראה

שלהעוצמהביןשהשילובנראההלייזר.קרני

משךוכןאליה,שלהםהקרבהלביןהלייזרקרן

הקרינה,אתישירותחטפהשלהםשהעיןהזמן

הורתהזאת,בעקבותלקטסטרופה.שגרמההיא

וחלההלייזרבציודהשימושאתלהפסיקהמשטרה

לפקחאזשהיוהקריאותהנושא.סביבהתעוררות

כשהלייזריםכיום,בשטח.מומשולאהתחוםעל

וחצרביתמשחקיאףמכךוגרועבידור,לצורכי

מקוםישמתמיד,ומבוקשיםרבהבתאוצהנמצאים

אתחלילהישלםנוסףשקרבןלפנירגעלהתעורר

והרשלנות.הבורותמחיר

לחוקשמחוץהלייזרים

למצגותהמשמשים)״הסמנים״הלייזרעטי

נחלקיםועוד(טיוליםומדריכיאסטרונאוטיםבקרב

שלהם,לתפוקהבהתאםהנמדדתסיכוןדרגתלפי

לייזריםהלייזר.אלומתשלוואטיםהמיליכמותלפי

לעיניים.מסוכניםנחשביםמיליוואטשמעל

לדרגהסמניםמכירתכךעקבמוגבלתבישראל

(.mw)עדדרגאו)מיליואט(mwעד3Aשל

**המקסימאליהוא3Aדרגלמשל,הבריתבארצות

ובאוסטרליהנוספים,בטיחותאביזריללאהמותר

למרותדרגהואהמקסימאליהדרגובריטניה

rwnpnהצעצועיםלהחרמת

עללידיעתכם:מוגזמת.איננה

בראייהלפגיעהשהסיכויאף

נדירמקצועייםשאינםמלייזרים

לעברשלהםהפנייהכלביותר,

להסתייםעלולהאדםשלעיניו

מעשיעללדברשלאבעיוורון,

וטייסיםנהגיםסנוורשלליצנות

באסון.להסתייםהעלולים

מורשותשאינןבחנויותמוכרים

בעוצמותלייזריםהמספקים

עלמציגים״אנחנומאיימות:

אםהסכנות.כלאתהשולחן

לרכושבכ״זמחליטיםההורים

אחריותםזולילד,המכשיראת

אפשריתרחישבכלהבלעדית.

אתרקלהאשיםיוכלוהם

״איןהתמ״ת:משרדעצמם!״.

אדםוכוחכליםמספיקלנו

להציביכוליםלאואנחנו

התקווה:חנות״.כלעלשוסר

אולישיעבורמרתיעחוק

בקנסותיחמירהבאה,בכנסת

למחדל!וישיםובעונשים
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נמכרים4.3מדרגסמניםמספקת,אכיפהחוסרבגללזאת,

היאלשאננותהסיבהאותם.מתירותשאינןבמדינותגם

%99שב־הרושםאתהיוצרותהקשותהפגיעותנדירות

שמנסיםכמומאיימים,לאוהלייזריםייתרבהגזמותמדובר

אותם.להציג

לאמדראגמיליוואטעדשלבעוצמהלייזרים

הראייה.בקליפתלנזקכגורמיםהחוקריםע״ינמצאו

נגרמושבהםמדרגלייזרשלמקריםידועזאתלעומת

וחלפוזמניותהיוהןמהאנשיםחלקאצלקשות.פגיעות

תוךאלשהסתכל34בןגברלא.אחריםואצלמאליהן

סבלשניות60ל־30ביןA3מדרגאדוםלייזרשלקרן

למרבההראייה.שדהואובדןזמנימרכזיעיוורמכתם

ובבדיקתיומייםאחרלחלוטיןהחלימהשלוהראייההנס,

מקרההמרכזית.הגומהבצבעקלשינוינמצאהרשתית

מיליוואטשלסמןשהחזיקהבתלילדהארעדומה

שניות.10למשךהקרןתוךאלוהסתכלהלעינהקרוב

חודשיםשלשהמשךעיוור()כתםמסקוטומהסבלההיא

מכן.לאחרונרפאה

מוצדקהחשש

לייזר.צעצועלילדלתתמסוכןכמהעדלבררניסינו

ומוצדק.גדולהחששקטניםשהסיכוניםשלמרותמסתבר

שלאביותר,נדירההיאלייזרמסמןהפיכהבלתי״פגיעה

שלכזהבסוגמתרחשאינושכמעטעיוורוןעללדבר

הרצינייםבלייזריםגםבידור.אושעשועלצורכילייזרים

להיותוצריךמצויהלאכמעטהפיכהבלתיבראייהירידה

אומרהזובסטטיסטיקהליפולכדיממשקיצונימקרה

הרפואיבמרכזעינייםבמחלקתרופאנחום,יואבד״רלנו

ילדיםשלאחראילאמשחקשני,״מצד)בלינסון(׳רבץ׳

לפניהיטבלשקולבהחלטוישבאסוןלהסתייםעלול

פחותההלייזרעטישלעוצמתםככלל,אותו.שמאפשרים

)המשמשיםוהמקצועייםהתעשייתייםהלייזריםשלמזו

המסוכנותודרגתנשק(לכליאולייזרלניתוחירופאים

שמשלביםהסיבה״זונחוםד״רמבהירנמוכה״שלהם

היאהחשיפהבד״כדכפין.לכלהנמכריםבמכשיריםאותם

המבטאתולהסיטלמצמץמספיקאדםשנייה.לחלקיק

ניסיוןכלמצדיקלאזהאבללעיניו,ישירנזקשנגרםלפני

מרכזי,חיוניבאיברשמדוברכיווןלעין.הלייזראתלכוון

הבטיחותתקנותכזה.ניסיוןכלולמנועלהחמירחייבים

אתמכווניםובד״כזאתלמנועאמורותאדםהומיבאזורים

הנוכחים.ראשימעלהאלומה

בעינייםכוויה

הנזק?עוצמתתלויהבמה

למקורבקרבהוגםהחשיפהבמשךגםתלויהנזק

למרחקמ׳חצישלממרחקמלייזרנפגעדיןאיןכיהלייזר

האוראלומתהלייזרלמקורשמתקרביםככלמ׳.40של

מהקטן,שטחעלמרוכזתיותרוהאנרגיהצפופהיותר

שגםבחשבוןלקחתצריךקשה.יותרכוויהלייצרשעלול

מספיקמכווןהואאםמסוכנת,מקטגוריהשאינולייזר

תמים,לייזרגםלנזק.לגרוםעלולהואפתוחהעיןעלזמן

שלוהחשיפהאםבידורי,שימושאומצגותלצורךשנועד

קטלני.להיותעלולהראיה,מרכזעלנופלוהאורארוכה

ללאהעיןבתוךהממוקדתהלייזרקרןגורמתלמה

בקרה?

האחוריתהשכבהאתרציניבאופןלפצועעלולהלייזר

המקולה.הראיהמרכזנמצאובהרשתיתהקרויההעיןשל

למוח.אותוומעבירהלחשמלהאוראתהופכתהרשתית

אינההיאנפגעתביותר,עדינהשהינהשלה,כשהשכבה

)כוללמלייזרדווקאלאוחזק,אורמכלפגיעהמתחדשת.

לפגועעלולהמספיקלזמןמסוימתבעוצמההשמש(אור

בשדהעיוורכתםהפיך:בלתילנזקולגרוםברשתית

בחדותירידהאוהפיךבלתינקודתיחסרשהואהראייה

כמומלייזר,רציניתפגיעהסימניהפיכה.שאינההראייה

מספראחריחולפיםשאינםבראייהטשטושאוכאבים

קריטיאיננוהזמןזהבמקרהלרופא.פנייהמחייביםדקות,

והמטרההמקריםלרובטיפולאיןשממילאכיוןבד״כ,

בהםהנדיריםבמצביםהאבחוןאתלהחמיץלאכדיהינה

בחוראוברשתיתבדימומיםהמתבטאתקשהפגיעהיש

הראייה.במרכז

בטיחותיתסכנה

כשהילדשלוויםלהישאראפשרהאםהמסקנהמה

והםלייזרסמניבמתנהלהם

טייסלסנוורכשעשועהחליטו

הקריותבשמישטסקלנזטזס

נפשותבסבנתשגבלבאופן

לייזר?בעטמשחק

שבידיו.הלייזרסוגמהולוודאחייביםכלקודם

הסיכוןדרגתעלהמצביעיםוסימוניםתקניםאמנםיש

שוניםלייזריםישפרוץשהשוקכיווןאבללייזרכלשל

חנותעלסומךהייתילאידיים.מינילכלהמתגלגלים

עםעינייםבשבעבודקוהייתימסיןסחורההמקבלתקטנה

הלייזראםגםפנים,בשוםאסורבנוסף,הילד.משחקמה

הציבורמישהו.שללעינייםאותולכווןנמוכהבעוצמה

שכיווןהאופציהעלהבטיחותיהפןעלדגשלשיםצריך

)בעברוטייסיםנהגיםלסנוורעלולנסיעהנתיבלעברלייזר

למשל,טייסים.לסנוורכדיבעולםצבאותהלייזרשימש

מלייזרשנפגעואמריקנייםטייסיםהיובוסניהבמלחמת

עלולהואבנוסףלתאונה.חלילהולגרוםאליהם(שכוון

למעוד.כךועקבהליכתםתוךלהסתנוורלמבוגריםלגרום

מסוקהפילושכמעטהילדים

בשכונהאצלכםהמסתובביםהלייזריםעטישרובנניח

האםתקניים,שכולםונניחהבטוחהנמוךמהדרגהם

ילדיםעללסמוךאפשרהללוהמגבלותלאורלדעתכם

ביצועיםלהפגיןינסושלאההוראות?לפיבהםשישתמשו

הקצהעדהאלומהאתולמתוחהמעודדיםחבריהםמול

אתלהפניםמסוגליםילדיםהאםמישהו?שלעינולתוך

רגעשבשברירהנמוכההסיכוןרמתשלהזההדקהגבול

לעברילדיםשלהלייזרמשחקילקטלנית?להפוךעלולה

דייריםכוללמזדמנים,אורחעובריאוחולפיםרכבים

וניסוייםלייזריםחובבתמשפחהמוללגורמזלםשאתרע

בלולשעומדהתינוקמולילדים,החדרלתוךבול)פגיעה

להעלותלאשמוטבמצמררותאופציותועודבמרפסת

הבוגרלילדהכבודכלשעםמעידותהשפתיים(דלעל

עליולסמוךשאפשרבטוחלאהזהבתחוםוהאחראי,

משמע.-תרתיעיוורותבעיניים

שהשתעשעומילדיםבעברקבלנומקפיאותהוכחות

כמעטמסוימיםשבמקריםכךכדיעדטייסים,בסנוור

)סמן(בציין16בןנערשיחקמהםבאחדלהפלתםגרמו

מעלשגרתיתבטיסהשריחףמסוקמולעוצמהרבלייזר

להפלתו.הביאשכמעטכךכדיעדהטייס,אתוסנווריפו

משטרתשלחורבמפקדגםבמסוקשההמזלו,לרוע

הטייסעםויחדמהקרקעכוחותלהזעיקשמיהרת״א,

קרןשלהיציאהזוהתהממנההדירהלעבראותםכיוון

למעצר.והובלהלייזראקדחעםהנערנמצאשםהלייזר,

השתמש15בןכשנערים,בבתגםארעדומהמקרה

מחוזשלהאוויריבשטחשחגמסוקמוללייזרבאקדח

שהסנווריםמשטרתיבמסוקהיהמדוברהפעםגםת״א.

הסיורשוטרישלו.הטייסחייאתסכנולעברוהתכופים

ממנוהמקוםלעברוכוונובנעשהבמהירותעודכנובאזור

בבתמשחקיםבגןהנעראותרדקותתוךהקרן.שוגרה

מזלםניסוזאת,בעקבותלחקירה.ונלקחנעצרהואים.

לייזרסמניבמתנהלהםהעניקושהוריהםבניילדיםגם

בשמישטסקלמטוסטייסלסנוורכשעשועהחליטווהם

להוציאקראהציבורנפשות.בסכנתשגבלבאופןהקריות

לדיןלהביאלפחותאולחוקמחוץהללוהמשחקעטיאת

המקריםבכלמחשבהבליאותםשקוניםההוריםאת

מבחינתםמישהו.מסכניםשהםחשבולאכיהילדיםהודו

יואשמושהםמאמיןהיהומילאותוקונדסמעשהזההיה

פחותלאלרצח״ב״ניסיוןכמעט

אשמיםההורים

לנהלומפוקפקיםשוניםגורמיםמרתיעזההאם

מרכולתםולהציעהמיניםמכלבלייזריםערה״מסחרה״

להשיגמאדשקלמסתברגיל?בכלדורשלכלהמסוכנת

הרשתמבצע.במחיריובעייתייםעוצמתייםלייזרים

יראימציבורממערבמזרחכרחוקרחוקהשבס״דהמקוונת

משולביםסוגמכללייזריםשמציעהעיקריהמקורהיאד׳,

בעוצמתמתהדראחדכלואחרים.כחולים+ירוק()אדום

צופיו,אתשילהיבהקרן,שלהעצוםובמרחקשלוהלייזר

האזהרותאתהקטנותבאותיותלהצניעמשתדליםוכולם

למגרשהאחריותאתמגלגליםכשהםהשימוש,מפני

המוכרתכזוחנותבהחלט.קטןראשומשחקיםהצרכנים

האפשריותהעוצמותבכללייזריםהמחשביםתקשורתדרך

״הלייזריםשברשתה.העצוםההיצעעלבאוזנינומתפארת

מאד.עוצמתייםוהםק״מ50שלממרחקמתחיליםשלנו

משמשיםוהאדומיםהירוקיםבלייזריםמעונייניםהרוב

למצגות.יותר

אליהםומרכיביםקושלסימןעםמגיעיםהלייזרים

אפקטים.מייצרהואאותומסובביםשכאשרנוסףראש

בעטלנגועלאמציעהאניולכןהאיכותאתקובעהמחיר

במקומותשקייםכמושקל,30שלמציאהבמחירלייזר

אחת.רגלעלשיעורהמוכרתלנומעניקהמסוימים״

ומעלהשקלים79במחיראצלהמתחיליםהירוקיםהעטים

200עד)מ־המיליוואטיםלעוצמתבהתאםומטפסים

אתלקטוענאלציםאנחנומסויםבשלבשקל.279עד

העניין.לעצםולהגיעהתלהבותה

דורש?לכלבמכירההציבוראתלסכןחוששתלאאת

הדרכהמקבללייזרהרוכשמבוגראדםכוללילד,כל

מוללאהעיניים,מוללאואסור.מותרלגביברורהמאד

השמיים.מולולאזכוכיותמוללאמראות,מוללאבניינים,

והאדםנקודותלכמההלייזרקרןאתמפצלתהזכוכית

להתעוור.עלולהשנימהצדשמביט

לילדההוראות?לפישיפעלוילדיםעללסמוךאפשר

חששללאבלייזרלשחקמאפשרתהייתשלך

בןלילדלאפשרתקנילאבהחלטילד.בכלתלוי

אחראי.יותרכבר41-31בןנעראבלבלייזר,לשחקלמשל

לשלומו.אחראיםוהםהוריובליווילקנותמגיעילדבד״כ

הלייזרממשחקנזקחלילהייגרםאםאכיפה,שאיןכיוון
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אתנותןרקהתקניםמכוןהם.ורקלכך,האשמיםיהיוהם

השארכלבשוק.ימכרולייזריםאלוומחליטהאישורים

הצרכנים.שלדעתלשיקולנתון

עצמהלנתקומצליחהבלילההיטבישנהעצמההיא

מאדאמינים״אנחנואפשריות.להשלכותקשרמכל

אנחנוקונה.הילדמהידעוואםאבשכלומעוניינים

ההחלטההסכנות.אתופורמיםשצריךמהכללהםמספרים

שמחליטיםהורים״ישהמוכרתמסבירהבידיהם״היא

וישהסכנותעלששמעואחרייקנולאואופןפניםשבשום

צדמהוויםלאאנחנוזאת.בכללילדשמאשריםאחרים

הזו״.בהחלטה

מובילים?הירוקיםלמה

ובחודשיםברגלייםמצביעהציבורלדבריה,

עלומשחקלצרכיהנקנותהלייזרסמניכמויותהאחרונים

מדגישה-היאאותו״להסביראפשרשאי״משהומאד

שנהשבחצימודיםאחרתמתנותבחנותגםבסיפוק.

הילדיםאתתפסהלייזרבתחום.מהפךמסתמןאחרונה

התהליךאתהמוכרמסבירענק״בצעדיוחודרהולךוהוא

מקצועיים,לגופיםרקלייזריםמכרנולכןקודם״אם

הלייזריםהיוםואוניברסיטאות,המשטרההצבא,כמו

בקרבהןלהיטהפכווהפוינטרים,הלייזרמצביעיהקטנים,

מכללקוחותלנוישנוער.בניבקרבוהןטיוליםמדריכי

f1x,7בגללמבוקש,הכיהירוקוהלייזרהציבוריםומכל

לאוילדיםלאומנותיותרמתאים)הכחולזוהרהכישהוא

אוהבתהעיןהשנים(.עםלחונסוהאדוםאותואוהבים

אצלהנתפסהירוקהצבעשלהספקטרוםקליטתכיאותו

המחיריםטווחביולוגית.העדפהזוברור.והכיטובהכי

)סביבותיותרכשהיקרים120עדשקלים40מ־אצלונע

האפקטיםעםהעטיםהמקצועי.לשוקנועדושקלים(300

אתמפזריםהאפקטיםכיבטיחותםבשללדבריומומלצים

ישירהקרןלעומתזאתהפגיעה,סיכוייומפחיתיםהקרן

הואהכחולים,העטיםלגבילשימוש.בריאהפחותשהרבה

שלהם.הגלאורךבשלשלהםהגדולהמהבעייתיותמזהיר

הגבוההתדראבלבלבדמטרננו400ל־מגיעאמנםהוא

קטןיותרגל()האורךשהננומטרככללשרוף.עלולשלהם

ולכןצפוףהכיהכחולאנרגיה.יותרלהוציאנוטההואכך

לקוחותיואתלהרחיקמעדיףאישיתהואבהרבה.מסוכן

מבעיות.עצמו(את)כולל

אסורה!לילדיםהמכירה

רקהמקצועייםהלייזריםמכירתאתמגבילים״אנחנו

לאוניברסיטאותאולמעבדותנועדוהםומעלה.18לגילאי

שמגיעיםלייזריםמייעדיםאנחנו״לילדיםמדגישהוא

לייזריםשישאףעליותר,לאק״מ,6-2שללמרחק

הואגםקילומטרים״.מאותשללטווחיםלהגיעהיכולים

מידיצעירותבידייםהנמצאיםתקנייםלאשלייזריםסבור

והםואשרושקנואלו״הםבלבדההוריםשלאשמההם

אתהמסכןבלייזרלהשתמשילדםעללאסורשצריכיםאלו

הואמיליוואט״002-001שלבעוצמהשמגיעהסביבה,

מעונייניםאיננואחד.לכלמוכריםלא״אנחנומבהיר

מבוגראםעין.חלילהלמישהויוציאשילדסיכוןלקחת

נגדאנחנובעייתו.זולילדאותולתתומחליטלייזרקונה

כמונו״.עודוישלילדיםמכירה

אינןלייזרצעצועילממכרשחנויותלהדגישחשוב

ייעודיותוחנויותגדולאינובישראלהשוקנפוצות.

כאמוראבלהאצבעות.עשרמנייןאתעוברותלאלמטרה

שגולתאחרים,רביםבמקומותלייזריםלהשיגקושיאין

השוקלוחוגגכךפיקוח.היעדרהיאשלהםהכותרת

מקום.בכלנפוציםהופכיםהמסוכניםוהלייזריםהפרוץ

לתסבוכתמודעותמהחוקהחורגותהחפעריותהחנויות

תאונה.שלבמקרהאליהלהיקלעעלוליםשהןהמשפטית

עלאותהומטילאחריותכולללאשלהםההיצעלכן

בלבדהקונים

אחראיםביןמסע

שערורייההזועקהזהלמחדלאחראיכןמילבדוקיצאנו

דרךעברנותמיד,כמוואחרת.אדומהירוקה,קרןמכל

הציבורלשלוםבלעדיהלאהאחראיאתשגילינועדארוכה

בריאותיותהשלכותבעלבתחוםשמדוברכיוןזה.בעניין

הבריאות.למשרדובראשונהבראשפנינוראשונה,מדרגה

קרינה,בסכנתשדוברכיוןכילנולבשרהזדרזובדוברות

להגנתהמשרדהיאוהכתובתאליהישירקשראיןלהם

מהבהקלתלנוהודיעוהסביבהלהגנתבמשרדהסביבה.

הקטניםהתעשייתיים.ה״גדולים״בלייזריםמטפליםהםכי

אינםולכןקרינהמהיתרפטוריםמשחקלצורכיהמשמשים

כיהתחבורהמשרדאתלערב״צריךאחריותם.בתחום

מסנווריםכשהםדרכיםלתאונותגורמיםהללוהלייזרים

והוסיפונוסףאפשרילאחראיטיפלנוהעניקונהגים״

גםכנראהפתרונים.יהיוהתקניםלמכוןהדעותשלכל

לפזריכולללייזריםייבואאישוריהמעניקהתמ״תמשרד

הערפל.את

משמשיםשאינםכיוןכימיידהדגישוהתקניםבמכון

להורותכדיצעצועיםלבדוקרקביכולתםאוכף,כגוף

לאבהחלט״זהלשימוש.ובטוחיםתקנייםהםאםלציבור

מכירותהמוןוישמסוכניםלייזריםאיןשבשוקמבטיח

ואיןמשטרהלאאנחנועליהן.שליטהלנושאיןמקוונות

צעצועים״בחנויותבמכוןמבהיריםאכיפה״־כלילנו

קונהשלאומימסוכניםלייזריםמכירתנאסרתרשמיות

יכוליםשכןהיחידיםליפול.יכולהמוכרותהחנויותדרך

הםמסוכניםבהםהלייזריםהאםולבדוקלחנויותלהיכנס

האורלנקודתאותנומפניםהםהתמ״ת״משרדאנשי

שלנו.הבאההתחנהאכןוזושנותרה.

כבולותידינו

ברישיוןמחויביםהלייזריםכימודיםהתמ״תבמשרד

תגובהלספקמעדיפיםאבלמשרדםע״יהמונפקיבוא

הרחבלציבורלמכור״ניתןהלשון:בזוכתובהרשמית

המסומןאונמוכהסיכוןברמתהמוגדרלייזררק

אתבודקהישראליהתקניםמכוןהישראלי(.התקןפיעל

ומאשרחוקיבאופןלארץהנכנסותהמיובאותהסחורות

כמוהברחות,קיימותאלהבמוצריםגםאךהכנסתן

התקניםמכוןע״ישנבדקוהמוצריםעלתחומים.בהרבה

סיכון.ורמתשימושהערותעםבעבריתסימוןמופיע

צרכניםpxVשהוברחומוצריםהםסימוןללאהמוצרים

ופקחימסוכניםלצעצועיםלוועדהתלונהלהעביריכולים

המוגדריםוהמוצריםמאחרבדיקה.יערכוהתמ״תמשרד

לצעצועיםהועדהידיעלהוכרזויותרגבוההסיכוןברמת

עליהםחלמסוכנים,כצעצועיםהתמ״תבמשרדמסוכנים

אתלהחריםיכוליםהתמ״תמשרדופקחימכירהאיסור

עסק״.בבתיכמסוכניםשהוכרזוהלייזרים

להסתפקמסרביםאנחנוהאחראינמצאסוףשסוףאחרי

אינוהקייםהמצבהאםלהביןומבקשיםהלאקוניבמידע

להעבירהזמןהגיעלאהאםמשווע?אחריותבחוסרגובל

לאמידייםקטלנייםבלייזריםשימוששיפקיעאחראי,חוק

ישראלהחוזרת.לפנייתנונענוהתמ״תבמשרדאחראיות?

כיו״רהמשמשהתמ״תבמשרדהמחוזמנהלסגןמשען

החינוךממשרד)מורכבתמסוכניםלצעצועיםהועדה

שלנוהיאהאחריותומתוודהמודהוהמשטרה(הבריאות

ובתקציביםהקיימיםשבתנאיםרקממנה,בורחיםואיננו

הקטגוריותארבעת״מתוךלפעמים.כבולותידינושניתנים

ו־בדרגהשנמצאיםאלובשוקהקיימיםלייזריםשל

בשווקיםמופצותאינןו־)דרגותלשימושמורשים

מגוביםהםכאשרורקוכד׳(ביה״חטייסים,לצורךונועדו

לסכנותמודעהיוםהציבוראזהרה.והוראותנכוןבסימון

למקומותלהגיעיכולתנוכמיטבעושיםואנחנומבעבריותר

בזמניםהמסוכנים.הסוגיםאתהמוכריםמורשיםבלתי

ביקורותיוזמיםאנחנולפורענות,המועדיםמסוימים

עומדשאינהמסוכנת,סחורהמגליםוכאשרבחנויות

מקוםעלמידעכלבנוסף,אותה.מחרימיםבקריטריונים,

נקודתית״לפשיטהיובילמסוכניםלייזריםהמוכראיקס

מהציבורמצפיםאנחנוהפעילות.עיקריאתמשעןמפרט

עלהפיקוחלחוקבהתאםופועליםפעולהאיתנושישתף

בשימושהאסור־מותרכלליאתהקובעמסוכניםצעצועים

בלייזרים.

לחוקיהפוךכשהצו

המסוכניםמהלייזריםלמנועכדידינעשהלרעתכם

בטוחות?לאלידייםלהגיע

לשיםניתןשלאלהביןוצריךיותרלעשותאפשרתמיד

טוטאלי.באופןהנעשהעלולהשתלטחנותכלעלפקח

לאאבלהסברהבנושאיגםיכולתנוכמיטבעושיםאנחנו

משמעותאתמביניםשכולםכמובדיוק,פועלזהתמיד

בהם.להשתמשממשיכיםועדייןוחזיזיםנפציםשלהסכנה

הפקרתו.שלתחושהוישפרוץהשטחדברשלבסופו

בנושא?החוקאתלהחמירמתכווניםהאם

מקווה״אניהאחרונה.התקווהשזומודהמשעןישראל

חמורשיהיההמסוכנים,הצעצועיםחוקיתקבלשבקרוב

29במקוםכיום.התקףהמסוכניםהצעצועיםמצובהרבה

ושיווקשימושעללתתהצושמאפשרקנסשקליםאלף

קנס.שקלאלף300עלידוברהחדשבחוקבלייזר,מסוכן

החדשברףבסכומים,להקלנוטההמשפטשביתלמרות

החוקאתרע.לאהרתעהכוחיהווהמהסכוםמחציתגם

תהליכיםלעבוראמורוהואשנתייםמזהלהריץמנסים

שבקדנציהמקווהאניהממשלה.משרדיכלשלסבוכים

יעלההקנסותשגובהברגעלדעתייעבור.הואהבאה

חוקבנוסף,בהרבה.טוביהיההמצביתוגברווהעונשים

בהתאם.לפעולנוכליותר,אותנויתקצבואםכסף.גםהוא

להעניקכדימספיקלנואיןוכיוםאדםבכוחתלויהריהכל

לציבור.טובההגנה

עץשימו

עלולדווחעינייםלפקוחלציבורמציעמשעןישראל

בלייזרהרףבליבכםהמהתלילדוןשלכוללחריג,מקרהכל

להודיעמעיניומופקעלאממול.מהחלוןשלוצעצוע

להעניקיכולההיאהזה.הציבוריהאיוםעללמשטרה

להמאפשרהחוקהציבור.לשלוםלמפריעיםאישוםכתבי

שימוש,בועושהשהיאשנדירולמרותמעצרשנותלתת

שישיםמרתיעכוחלהוותיכולהלתמונהכניסתהעצם

האלטרנטיבהעלממליציםלאכמובןאנחנולתופעות.

להיותחייבתקיצונייםבמקריםגםשכמובןהזו,הקיצונית

אפשראישני,מצדמוסמך.הוראהממורהבהיתרמגובה

מגדרמחויבהורהוכלהסכנותמולאדישיםלהישאר

להיותסביבתו,ולמעןלמענולנפשותיכם״,״ונשמרתם

מכליילדיוולהרחיקשבסביבתוהלייזרעלאצבעעם

הצעצועיםלמגירתבטעותשהגיעוהללו,המשחית

התקנים:ממכון3HTO1Kד״ר

המדבקה"את"חפשו

לסכנותהציבוריתהמודעותאתלהעלות״צריך

לייזרוצעצועילייזר)סמניהלייזרבעטייהמצויות

ד״רסבורההקיים״המצבנגדבחומרהולפעולבכלל

במכוןולייזריםרפואיציודענףראשאנטונוב,אירנה

שבסמכותוגוףאינוהתקניםומכון״מאחרהתקנים

מהשכללוודאכליםלנואיןהתקנים,אתלאכוף

ערני״.להיותצריךוהצבורתקיןשבשוק

להיותעלוללייזרואיזהלשימושבטוחלייזראיזה

מסוכן?

בלבד)לצעצועיםסוגהמסווגיםליטריםבישראל

לשימושמאושריםהםליטר(לסמניו־(וסוגים

שהופךמהצבע.בכללהגיעיכולהשלהםהקרינהביתי.

האורעוצמתשלו,הגבוהההספקהואלמסוכןלייזר

מהלקבועכדיהאורלמדידותמקצועייםכליםויש

להגיעהיכולליטרלכםמציעיםאםמותר.ומהאסור

המסוכנתבקטגוריהספקללאהואקילומטרים,לטווח

רפלקסע״ימוגנתשלנוהעיןבד״כגבוה.שלווההספק

מכוונתנראיתאורכשקרןאוטומטיתהמופיעמצמוץ

העיןאתלשרוףעלולהואחזקשהפולסאבלישירות.

מופיעהרפלקסבעיה.שישחושביםשבכלללפני

אפשראיגבוהיםוכשההספקיםשניות52.0שלבטווח

עליו.להסתמך

לרכושבכ׳׳זהמתעקשיםלהוריםמציעיםאתםמה

לילדיהםהלייזרצעצועיאת

בלייזרשמדוברהוכחהובראשונהבראשלבקש

לבקשצריךהתקנים(.מכוןשלתעודה)למשלמסוג

ובנוסףהמוצרשלהשימושבספרהסימוןאתלראות

עליו.מדבקהלהופיעצריכה

שלמשלוחכלסטטיסטיתדוגםהתקניםמכון

יתגלגלבעייתישמוצרהסיכוןאתמקטיןוזהלייזרים

סוחריםעדייןמושלם.מענהנותןלאשהואאףעללשוק,

שלאתקנייםלאמוצריםולהחדירפרצהלנצלעלולים

יכוליםההוריםמת״ישלהאסמכתותאתכשישנבדקו.

להםמוכריםשאםגםלהביןצריךרגועים.יותרלהיות

לצרףומציעיםבתעשיותהמקובליםבטיחותמשקפי

מסוכןהמוצרשבלעדיהםסימןהליטר,למוצראותם

מועד.בעודמילדיםלהרחיקוורצוילשימוש
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