
בריאות בתעסוקה

גהות



נקודות עיקריות

בריאות בתעסוקה•

תחיקה-גהות•

הגדרות-גהות •

השפעת גורמים מזיקים תעסוקתיים על  •
בריאות העובד

הגדרות ותקנות•

ניהול סיכונים בתחום הגהות•

ניטוריםסקר מקדים •



?מהי גהות 
הכוונה לבטיחות  –כצמד " בטיחות וגהות"

,  שיפור תנאי עבודה, קידום בריאות)ולבריאות 
....(.רווחת העובד ועוד
מקצוע העוסק בהיגיינה  –גהות תעסוקתית 

מתמקד בעיקר בפגיעות בבריאות , תעסוקתית
העובד הנובעות מחשיפה לתנאי סביבה מזיקים  

.הקשורים לתהליך העבודה
בקרה  , הערכה, הכרה, חיזוי-גיהות תעסוקתית

ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה ושל תנאי  
חשיפה המשפיעים על בריאות העובד



התעסוקתיתהגיהותמדע 
גהות תעסוקתית היא מדע העוסק בהגנה על  •

.  י פיקוח על סביבת עבודתו"בריאות העובד ע

היא המדע  , ההגדרה המקובלת של גהות•

בקרה  , להערכה, להכרה, לחיזויהמוקדש 

של גורמי סיכון בסביבת העבודה ושל ומניעה

תנאי חשיפה המשפיעים על בריאות העובד  

לאורח חיים ובריאות  , ועלולים לגרום למחלה

לקויים או לאי נוחות בולטת בתהליכי עבודתם  

.של העובדים

גיהות תעסוקתית הי מדע סביבתי המשמש  •

כמדע עזר לרפואה מונעת



התעסוקתיתהגיהותמדע 
לבצע בדיקות סביבתיות  , חובת המעסיק

לאותם גורמים ולתנאים הסביבתיים  , תעסוקתיות

התפתחות של מחלות  כדי למנוע ,  באופן שוטף

מקצוע בקרב העובדים החשופים לגורמי הסיכון 

. השונים



.סקר מקדים•
ביצוע ניטור לקביעת רמת החשיפה  •

לגורמי סיכון סביבתיים במקום  
.העבודה

מכיר ומיישם אמצעים לצמצום חשיפות  •
(הערכת ובקרה, זיהוי)תעסוקתיות 

:התמחות הבודק מעבדה מוסמך



האדם העובד

התנאים  

הסביבתיים

הגורמים  

המזיקים
השפעת גורמים  

מזיקים 

תעסוקתיים על  
בריאות העובד



:האדם העובד•

גיל–

מין–

בני משפחה  –

:תנאים סביבתיים•

:עבודות מחוץ למבניםמאקרוקלימטייםתנאים –

, רוחות, לחות', טמפ, א"מז, עונות השנה, מיקום טופוגרפי•

.תנאי קרקע ומצבי אקלים מיוחדים

:עבודות במבנים סגוריםמיקרוקלימטייםתנאים –

הרכב אויר במקום סגור , תאורה, אוורור, לחות', טמפ•

קרינה ותנאים סביבתיים משניים, (תסמונת הבניין החולה)

יורחב בהמשך–גורמים מזיקים •

קישור לחשיפה לאסבסט



פעולות  –" תעסוקתיות-בדיקות סביבתיות"
לשם  , המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך

רמת  ,    מדידת רמת החשיפה המשוקללת
החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום  

מעודכן וניטור וכוללות סקר מקדים, העבודה
סביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם  

;לממצאיו

ניטור  )הגדרות מתקנות הבטיחות בעבודה 
סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים  

:2011-א"תשע, (מזיקים



סקר מקדים



"סקר מקדים"
,  סקר שיטתי הנערך במקום העבודה לצורך זיהוי

הכולל אפיון , גורמים מזיקיםהערכה ותיעוד של 
של סביבת העבודה ומתבצע באמצעות תצפיות  

ואיסוף מידע איכותי וכמותי בעמדות עבודה 
וממצאיו משמשים , ובחללי עבודה

בסיס לקביעת היקף הניטור 
תעסוקתי-הסביבתי

:המשךהגדרות 



נוהל סקר מקדים  -ר"מפעמתוך נוהל 

לצורך קביעת תכנית ניטור תעסוקתי

חל איסור מוחלט לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי ללא  •

.סקר מקדים לפני

לשם  את מקום העבודה להכירהסקר המקדים נועד •

.הערכת החשיפה של עובדים לגורמים מזיקים

תוכן  , ככל שנדרש, על בסיס ממצאי הסקר המקדים•

.תכנית לניטור לפיה יבוצע ניטור סביבתי תעסוקתי

בודק מעבדה מוסמך  , בהתאם לתקנות ניטורמבצע הסקר •

.בעל תעודה תקפה מפקח העבודה הראשי



נוהל סקר מקדים  -ר"מפעמתוך נוהל 

לצורך קביעת תכנית ניטור תעסוקתי

הסקר המקדים יתבצע על ידי מיפוי שיטתי של מקום  •

העבודה ויכלול אפיון סביבת העבודה באמצעות תצפיות  

ואיסוף מידע איכותי וכמותי בעמדות העבודה ובחללי  

.העבודה

בשיחות עם מנהלים  לשם איסוף המידע יסתייע הבודק •

יעיין בגיליונות הבטיחות של  , ועובדים במקום

וידלה מהם כל קודמים וניטוריםבסקרים , חומרים

.מידע רלוונטי



:הסקר יתמקד

לימוד והכרת התהליכים הטכנולוגיים  •

:ותהליכי העבודה

לימוד התהליך יכלול תרשים זרימה של –

התהליך

מיקום הגורמים המזיקים בתהליך–

סימון אזורי ומוקדי פיזור הגורם המזיק לסביבה–

מאפייני התהליך ותנאיו המשפיעים על העובד  –

ועל חשיפתו לגורם המזיק כגון דרגת אוטומציה  

.או בקרה מרחוק



:הסקר יתמקד

לימוד והכרת התהליכים הטכנולוגיים  •

:ותהליכי העבודה

לימוד והכרת התהליכים הטכנולוגיים ותהליכי –

העבודה

,  ידנית של העובדמעורבות –

, משך התהליך ותדירותו–

,  תהליך סגור או פתוח–

, תהליך חם או קר–

מנתיתעבודה רצופה או –



:הסקר יתמקד
לימוד והכרת סביבת העבודה

:הכרת סביבת העבודה תספק מידע על•

חלל העבודה והתנאים האקלימיים  –

.שלווהמיקרואקלימיים

חשיפה עקיפה וחשיפת רקע הנובעות  –

.ממקורות חשיפה בסביבות שכנות

הקשורים בתהליך העבודה  , מוקדי זיהום משני–

, וביניהם מוקדי זיהום כתוצאה משינוע, העיקרי

.תחזוקה ופינוי פסולת, שטיפה, ניקוי, אחסון



:הסקר יתמקד

זיהוי גורמי חשיפה כימיים והערכה 

:איכותית של החשיפה

מוצרים , תוצרי ביניים, הזיהוי יקיף חומרי גלם–

.סופיים ותוצרי לוואי

המידע על כל חומר ייאסף מגיליון הבטיחות  –

MSDS))של החומר ומקורות מידע נוספים.



:הסקר יתמקד
זיהוי גורמי חשיפה פיסיקליים והכרתם•

זיהוי גורמי חשיפה ביולוגיים והכרתם•

,  הכרת אופי הפעילות של העובדים•

שיטות ודפוסי עבודה

,  הכרה זו תספק מידע על מספר העובדים–

חלוקתם לקבוצות בעלות חשיפה דומה לפי  

, שיטת העבודה ידנית, מאפייני העיסוק

אוטומטית

.אישיתגיהות, עבודה במשמרות–



:הסקר יתמקד

:סקירת אמצעי הבקרה•

הסקירה תכלול אמצעים לבקרת מקור החשיפה  –

בקרה  , בידוד ואוטומציה, תחליפים)או הסביבה /ו

אמצעים לבקרה  ( תחזוקה, אוורור מקומי, מרחוק

, ניטור רפואי, ניטור סביבתי וביולוגי)ניהולית 

(.קיצור זמן חשיפה

(.שמיעה, כלל הגוף, נשימה)אמצעים להגנה אישית•

.מסקנות והמלצות•

שנתיים-תוקף הסקר •









:הסקר יתמקד

סביבת העבודה•

תהליכים•

.חומרים בשימוש•

.תדירות שימוש•

.אמצעי מיגון אישי שקיימים•

.אוורור ויניקות-אמצעים הנדסיים •

.  האפשרות לחשיפה•

http://empimed.com/gp/process.asp






























קולופוני/ פלקסעם 

















מצבם הפיסיקאלי של חומרים כימיים

מעבר ממוצק לנוזל–היתוך •

מעבר מנוזל למוצק–התגבשות •

מעבר מנוזל לגז–התאדות •

מעבר מגז לנוזל–התעבות •

ללא מצב  )מעבר ישיר ממוצק לגז –המראה •

(ביניים של נוזל

מעבר מגז למוצק ללא מצב  –ריבוץ/ דחיסה •

ביניים של נוזל



חומרים מופיעים באוויר בשלוש 

צורות עיקריות

חלקיקים יכולים להיות מוצקים או -חלקיקים •

הנוזלים  

אדים•

גזים•
גזים ואדים שייכים 

למצב הצבירה הגזי



חלקיקים •

:מתחלקים לשלושה סוגים-חלקיקים מוצקים –

חלקיקים שנוצרו מחומר מוצק בתהליכים  –אבק ✓

התזה  , שחיקה, פירור, מכניים כמו גריסה

.וטחינה

מיקרון   25עד 0.1-גודל החלקיקים מ

(.אבק מתכות, מלט, טלק, אסבסט, סיליקה)



חלקיקים •

:חלקיקים מוצקים–

שנוצרו משריפה לא  , חלקיקי פחמן או פיח–עשן ✓

.  שלימה של חומרים מכילי פחמן

מיקרון   0.1-גודל החלקיקים פחות מ

(.טבק, נפט, חלקיקים משריפת פחם)



חלקיקים •

:חלקיקים מוצקים–

מקור , חלקיקים שנוצרו מדחיסת אדים–נדפים ✓

.האדים הוא במתכת שהותכה והתאדתה

מיקרון   1-גודל החלקיקים פחות מ

כמו , תהליך כימי נוסףכ"בדרהדחיסה מלווה 

.התחברות עם חמצן



חלקיקים •

החלקיקים הנוזליים נקראים  –חלקיקים נוזליים –

.ערפילים

:חלקיקים אלו נוצרים בשני תהליכים עיקריים

שבירת נוזל לחלקיקים בתהליך מכאני כמו ריסוס  –

(.צבע או שמן קירור)

.התעבות של אדים לחלקיקי נוזל–

חלקיקים מוצקים ונוזלים המפוזרים בצורה גזית  

בניגוד )מסוייםונשארים לרחף בה במשך זמן 

:לדוגמא, אירוסוליםנקראים ( לחלקים שוקעים

.נדפים ערפל, עשן, אבק מרחף



:  אדים•

תוצרי אידוי של חומרים שבתנאי לחץ  –

.וטמפרטורה סטנדרטים הם נוזלים או מוצקים

:גז•

גז הינו חומר שבתנאי לחץ וטמפרטורה  –

י העלאת לחץ או "סטנדרטים נשאר גז ורק ע

.הורדת טמפרטורה הופך לנוזל או למוצק



עובד מעבדה  –" בודק מעבדה מוסמך"•
בעל הסמכה תקפה ממפקח  , מוסמכת

-העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות
תעסוקתיות במקומות עבודה

:המשךהגדרות 





גורמים כימיים –" גורמים מזיקים"•
הנמצאים במקום  , ופיזיקליים מזיקים    

ואשר העובדים עלולים להיחשף  , העבודה
, אליהם בזמן העבודה והם רשומים בספר    
,בתוספת הראשונה    או בתוספת השנייה   

גורמים  –" גורמים מזיקים טעוני ניטור"•
,  מזיקים המפורטים בתוספת הראשונה

שלגביהם מתחייב ביצוע בדיקה סביבתית  
;4תעסוקתית לפי תקנה 

:המשךהגדרות 



–" עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור"•

עובד החשוף לאחד או יותר מן הגורמים 
בחשיפה העולה על , המזיקים טעוני הניטור

,  בעבודה חלקית או מלאה, רמת הפעולה
;במשך שלושים ימים בשנה לפחות

:המשךהגדרות 



:המשךהגדרות 

–" חשיפה משוקללת מרבית מותרת"

Threshold Limit Value – Time 

Weighted Average (TLV-TWA) –

הרמה המשוקללת המרבית של גורמים מזיקים  
באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת  

שעות מתוך  8חשיפה במשך יום עבודה של 
;יממה



:מדדים סביבתיים•
מדד החשיפה לחומרים כימיים הוא ריכוז  •

.החומר באוויר
מדד החשיפה לגורמים פיסיקאליים משתנה  •

מדד  , מדד עוצמת הרעש)בהתאם לתופעה 
מדד עומס  , עוצמת הקרינה החודרת לגוף

(.חום

:המשךהגדרות 



ריכוז החומר באוויר מבוטא בעזרת שתי •
:יחידות מדידה נפוצות

ריכוז המבטא יחס בין משקל החומר –ק "מ/ג"מ➢
.לנפח האויר שהוא נתון בו

מיליגרם= משקל 
מטר מעוקב= נפח 

ריכוז המתאר –חלקים למיליון ( PPM)מ"חל➢
יחס מספרי בין נפח החומר הנדון לבין נפח האויר  

סביבו ובמקרה זה את מספר יחידות הנפח של 
יחידה לגז –החומר בתוך מיליון יחידות נפח דומות 

.ואדים

ק"או סיבים לסמק"למסיבים ➢

:המשךהגדרות 

ערפל ונדפים, עשן, אבק



הערה חשובה

יחידת  מ"חל-כאשר משתמשים ביחידת ה

המדידה הנפחית של החומר הנמדד ושל  

,האויר צריכה להיות זהה

ק של חומר בתוך מיליון  "מספר סמ: כלומר

.ק של אויר"סמ

מספר ליטרים של חומר בתוך  : אפשרי גם

.מיליון ליטרים של אויר

מימדמ הינם יחידה ללא "החל



תרגיל דוגמא
:להלן ממצאי מעבדה מוסמכת•

0.154שעות בספיקה ממוצעת של 6משך הדיגום ➢

.ליטר לדקה

על שפורפרת  טולואןמיקרוגרם של 3,254נמצא ➢

הדיגום

?ק"מ/ג"מ-בבאוירהטולואןמה ריכוז •

?PPM-בהטולואןמה ריכוז •

(דקות60שעות כפול 6)דקות 360•

6-ליטר ב55.44= דקה /ליטר0.154כפול ' ד360•

.שעות

מקרוגרם58.7= ליטר 55.44-מיקרוגרם לחלק ל3254•



תרגיל דוגמא

ק"מ/ג"מ58.7=   לליטר   / מיקרוגרם 58.7•

15.6 ppm



:המשךהגדרות 
–" חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"

Threshold Limit Value – Short Term 

Exposure Limit (TLV-STEL) –

הרמה המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו  
15של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 

פעמים ביום עבודה 4-לא יותר מ, דקות בכל פעם
דקות  60שעות מתוך יממה ובמרווח של 8של 

ובתנאי שרמת החשיפה , לפחות בין פעם לפעם
שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה 8-הכוללת ל

;מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת



דקות60לפחות 

דקות15 דקות15 דקות15 Ceiling (TLV-C)



 Threshold Limit–" תקרת חשיפה מותרת"

Value – Ceiling (TLV-C) –

הרמה המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו  
של העובד אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל 

.פרק זמן שהוא במשך יום העבודה

:המשךהגדרות 





החשיפה  –" ערכי חשיפה מותרים"
החשיפה  , המשוקללת המרבית המותרת

;תקרת החשיפה המותרת, המרבית המותרת

:המשךהגדרות 

– Action Level–" רמת הפעולה" (AV)

החשיפה המשוקללת המרבית רמה של מחצית 
אם לא נקבע ערך לחשיפה  , אוהמותרת

מחצית תקרת  , המשוקללת המרבית המותרת
החשיפה המותרת של הגורמים המזיקים  

בתוספת  ' הנקובים בתוספת הראשונה ובחלק א
השנייה



:המשךהגדרות 
–" מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית"

Biological Exposure Indices (BEI) 

לרבות  , רמות של סימנים ביולוגיים בגוף האדם
המהוות , בשתן ובאוויר הנשיפה, בפלסמה, בדם

סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד לגורמים 
כימיים ופיזיקליים



עובד  –" עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור"
החשוף לאחד או יותר מן הגורמים המזיקים  

בחשיפה העולה על רמת  , טעוני הניטור
במשך  , בעבודה חלקית או מלאה, הפעולה

;שלושים ימים בשנה לפחות

:המשךהגדרות 



upper respiratory tract
דרכי נשימה עליונות

respiratory sensitization
רגישות נשימתית



,  בגורם מזיקבמקום עבודה שבו נעשה שימוש •
להורדת הסיכון לחשיפה לגורם זה  יפעל המעביד 

לפי  , לרבות נקיטת אמצעים אלה, ככל האפשר
:הוראות כל דין וכללי המקצוע

ניקוז ופליטה , יניקה, יתקין ויקיים אמצעי אוורור▪
או כל שיטה אחרת להורדת ריכוז  , מתאימים ויעילים

ובצורה שלא תזיק לבריאות עובד או  , הגורם המזיק
;לבריאות הציבור

מנדפים  , ככל הנדרש על פי כללי המקצוע, יתקין▪
מתאימים ויעילים שבהם יתבצעו פעולות בגורם מזיק  

;ויתחזקם כראוי

:הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים
2סעיף 



של פסולת המכילה גורם  מיידיידאג לאיסוף וסילוק ▪
באופן שלא יגרום למטרד או  , מזיק מתחנות העבודה

;לנזק לבריאות העובד
ידאג לכך שכל עובד בגורם מזיק ישתמש בבגדי עבודה  ▪

;מתאימים להגנה מפני חשיפה
לעישון , יקבע מקומות מיוחדים לאכילה ולשתייה▪

;ולמנוחת העובדים
כולל דרכי  , ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום▪

וככל הנדרש על פי , חילוץ ופינוי של עובדים, מילוט
.מקלחות לשטיפת הגוף והעיניים, כללי המקצוע

:הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים



–המעביד ינקוט את כל הפעולות הסבירות כדי . א

;שלא לחרוג מערכי החשיפה המותרים(  1)
מעבר   , שלא יועבד עובד בחשיפה לגורם מזיק( 2)

;לערכי החשיפה המותרים
שלא ייחשף עובד בקרינה מייננת לרמה העולה על  ( 3)

,  של התוספת השנייה' כנקוב בחלק ב, המנה הגבולית
וסכום מנות הקרינה המשוקללות לא יעלה על המנה  

ובכפוף להגבלות  , הגבולית כנקוב באותה תוספת
.הנוספות שבאותה תוספת

:ערכי חשיפה מותרים בגורמים מזיקים
3סעיף 



החשיפה  , החשיפה המשוקללת המרבית המותרת. ב
תקרת החשיפה המותרת , המרבית המותרת

יהיו לפי  והמדדים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית 
.הספר

הערכים שנקבעו  , (ב)על אף האמור בתקנת משנה . ג
בתוספת השנייה לגבי גורמים מזיקים ובתוספת 

השלישית לגבי מדדים ביולוגיים לחשיפה  
ולגבי  , יבואו במקום הערכים שבספר, תעסוקתית

–גורמים או חומרים שאין לגביהם ערכים בספר 

.נוסף עליהם

:ערכי חשיפה מותרים בגורמים מזיקים



, שבו נעשה שימוש בגורם מזיק טעון ניטור, במקום עבודה. א
שבאמצעותן  , תעסוקתיות-יערוך המעביד בדיקות סביבתיות

עובד בגורמים מזיקים טעוני ייקבע אם יש במקום העבודה 
.ניטור

נמצא בבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות כאמור כי במקום . ג
יערוך המעביד  , העבודה עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור

אחת לשנה  תעסוקתיות חוזרות בתכיפות של -בדיקות סביבתיות
.לפחות

כי במקום ( ב)או ( א)נמצא בבדיקות כאמור בתקנת משנה . ד
יערוך המעביד  , העבודה אין עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור

תעסוקתיות חוזרות בתכיפות של אחת -בדיקות סביבתיות
.לשנתיים לפחות

תעסוקתיות -עריכת בדיקות סביבתיות
:בגורמים מזיקים טעוני ניטור 4סעיף 



במקום עבודה שבו נעשה שימוש בגורם מזיק  
אשר לגביו קיים בתוספת  , הנמצא בתוספת השנייה

,   זו פירוט בתקנות הייחודיות והוא מסומן בכוכבית
יערוך המעביד בדיקות סביבתיות תעסוקתיות  

כהגדרתן

סעיף שחסר בתקנה



בדיקות מעבדה מוסמכת לגבי גורמים  
מזיקים

תעסוקתיות יבוצעו אך ורק -בדיקות סביבתיות(א)
, בידי בודק מעבדה מוסמך ובמעבדה מוסמכת

לרבות  , במכשירים מכוילים ובשיטות מקובלות
.לבקרת איכות שאישר מפקח העבודה הראשיתכניות

תוצאות הבדיקות יירשמו במעבדה המוסמכת (ב)
המעבדה המוסמכת תשלח מיד את  ; שנה50ויישמרו 

.תוצאות הבדיקות למעביד ולמעבדת אגף הפיקוח

5סעיף 



בדיקות מעבדה מוסמכת לגבי גורמים  
מזיקים

מעבדת אגף הפיקוח תעביר העתק מתוצאות  (ג)
תעסוקתיות לשירות רפואי  -הבדיקות הסביבתיות

וכן לעובדי מקום העבודה שבו בוצעו  , מוסמך
.לפי פניותיהם, הבדיקות

המעביד ישמור את תוצאות הבדיקות  (ד)
שנה ויפרסם  20תעסוקתיות במשך -הסביבתיות

ימים  3בתוך , לידיעת העובדים במקום העבודה
את התוצאות  , ממועד קבלת תוצאות הבדיקות

בצמוד לתוצאות  ; המתייחסות לאותו מקום עבודה
.הבדיקות יפורסמו ערכי החשיפה המותרים



ביצועעללהורותרשאיאזוריעבודהמפקח
ביצועעלאותעסוקתיות-סביבתיותבדיקות
שוניםבמועדיםאושונהבתכיפותבדיקות

הכל,הייחודיותבתקנותאו4בתקנהמהאמור
מפקחיורהשעליהםלקריטריוניםבכפוף

.בנוהלהראשיהעבודה

מועדים שונים לביצוע בדיקות סביבתיות
6סעיף 





או על פי דרישת מפקח כל דיןנדרשות על פי . א
בדיקות רפואיות תעסוקתיות  , עבודה שהוא רופא

לא ייערכו בדיקות אלה , לעובדים בגורמים מזיקים
הפניה  ; אלא בידי שירות רפואי שהוסמך לבצען

ביולוגיות תיעשה על ידי  -טוקסיקולוגיותלבדיקות 
.השירות הרפואי המוסמך

אך ורק במעבדה לבדיקות  יבצועובדיקות . ב
תוצאות הבדיקות ; ביולוגיות-טוקסיקולוגיות

יימסרו לשירות הרפואי המוסמך אשר ביקש אותן  
ויישמרו במעבדה  , וכן למפקח עבודה שהוא רופא

.שנים לפחות50למשך 

:בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים
7סעיף 



המעביד יפעל לפי הוראות השירות הרפואי  .ג
ככל שתוצאות  , המוסמך או הוראות מפקח עבודה

.הבדיקות מחייבות זאת

:בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים



כל אדם החשוף לריכוז של עופרת  -" עובד בעופרת"
העובד בעופרת או , רמת הפעולהבאוויר העולה על 

תהליך עבודה מהנקובים בתוספת או בעבודה
2והוא עובד עבודה חלקית או מלאה , הראשונה

אלא אם כן קבע מפקח עבודה , חדשים בשנה לפחות
;אזורי תקופה קצרה ממנה

טלטול או  , טיפול, עיבוד, שימוש, ייצור-" עבודה"
;עבודת אחזקה

גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
:1983-ד"תשמ, (ובריאות העובדים בעופרת



חשיפה לעופרת

יהיו  , במפעל או במקום עבודה שעובדים בו בעופרת(א)
ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ורמת  

הפעולה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה  
ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים  )

(.תקנות הניטור–להלן )2011-א"התשע, (מזיקים

2סעיף 



חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
, עובדים בעופרתבמפעל או במקום עבודה שבו . א

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות  , יערוך המעביד
סמוך לאזור  באוירתקופתיות של ריכוזי עופרת 

על ידי בודק מעבדתי מוסמך , הנשימה של העובדים
זולת אם , חדשים לפחות6-לבתכיפות של אחת 

.יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת

3סעיף 



חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות  (  ב)

באוירהסביבתיות התעסוקתיות של ריכוזי עופרת 
השעה ומקום  , בציון התאריך, ביומן מעקב

וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח  , הדגימה
תעסוקתית של לגיהותלמעבדה , עבודה אזורי

משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המבצע 
.את הבדיקות הרפואיות לעובדים

המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות (   ג)
במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות  

, התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה
.כדי שיובאו לידיעת כל העובדים



(מעלות צלזיוס1000-של כ' טמפ)פיקה והקליע –חשיפה נשימתית 
נדפי עופרת

(.מקרון10-קטנים מ)חלקיקי עופרת ותרכובותיה 
חשיפה בבליעה









חובת בדיקות רפואיות
אלא אם כן עבר  , לא יועבד אדם בעופרת(  א)

בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש לפני תחילת  
שיקבע את התאמתו , בידי רופא מורשה, העבודה

.להתחיל לעבוד בעופרת
אלא אם כן עבר  , לא יועבד עובד בעופרת(  ב)

בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע  
בדיקה רפואית  ; את המשך התאמתו לעבוד בעופרת

חדשים לאחר תחילת  3חוזרת ראשונה תבוצע 
עבודתו בעופרת ולאחריה תבוצע בדיקה רפואית  

לתרשים  .חדשים6חוזרת מדי 
תהליך

תרשים תהליך.pdf


חלקיקים או סיבים מינרליים מוצקים של –" אבק"
והעשויים לחדור באוירחומר הפורחים או מרחפים 

והנוצרים  , למערכת הנשימה בתהליך השאיפה
בשימוש  , בטילטול, בטיפול, בעיבוד, בתהליך טבעי

;או בכל פעולה אחרת בחומר
אבק העלול לגרום למחלות ריאה –" אבק מזיק"

או לנזק בריאותי אחר פנוימוקוניוזיסהידועות בשם 
;שמקורו בחומר

תקנות הבטיחות בעבודה  
גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור  )

:1984-ד"תשמ, (והעובדים באבק מזיק



-וצורן דו, טלק, סיבי אסבסט, אסבסט–" חומר"
;חמצני גבישי

אדם החשוף עקב  –" עובד חשוף לאבק מזיק"
,  שעות בשנה לפחות200עבודתו החלקית או המלאה 

ברמה העולה על מחצית החשיפה  באוירלאבק מזיק 
ולאסבסט וסיבי  המשוקללת המרבית המותרת

;ק"סמ/סיב0.1על –אסבסט 

תקנות הבטיחות בעבודה  
גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור  )

:1984-ד"תשמ, (והעובדים באבק מזיק



חובת בדיקות רפואיות
עובדים  לא יתחיל אדם בעבודה בכל מקום שבו (  א)

תוך  , אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשוניתבחומר
בידי רופא  , שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה

.מורשה שקבע את התאמתו לעבודה בחומר
אלא אם כעובד חשוף לאבק מזיק לא יועסק אדם (  ב)

,  כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה
שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בעבודה בחשיפה  

–בדיקה רפואית חוזרת תבוצע ; לאבק מזיק



-ו"תשנ' חובת עריכת בדיקות סביבתיות תק
2000-ס"תש' תק1998-ח"תשנ' תק1996

עובדים בחומר במפעל או במקום עבודה אשר בו 
תעסוקתיות  -בדיקות סביבתיות, יערוך המעביד

באיזורבאוירתקופתיות של ריכוז האבק המזיק 
, על ידי בודק מעבדה, הנשימה של העובדים

אלא אם כן  , לפחותחודשים 6-אחת לבתכיפות של 
. יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת

הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה 
.הטכנית
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מודל איכותי להערכת סיכוני גהות

חשיפה

השפעה



דרגות חשיפה פוטנציאלית
תיאורהגדרהדרגה

אין מגע עם גורם הסיכוןאין חשיפה1

מגע לא תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו נמוכיםחשיפה נמוכה2

מגע תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו נמוכיםחשיפה בינונית3

מגע בלתי תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו  
גבוהים

מגע תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו גבוהיםחשיפה גבוהה4

חשיפה גבוהה  6
מאד

מגע תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו גבוהים  
מאד



דרגות חשיפה פוטנציאלית לזמן
רמה נצפית ביחס לרמה רמה מקסימאלית אפשריתדרגה

המקסימאלית באחוזים

( דקות ביום)1
דקות ביום480עד 

אחוז0-25

(או שעות בשבוע)2

שעות בשבוע 45או 

אחוז26-50

(או ימים בחודש)3

ימים בחודש24או 

אחוז51-75

(או ימים בחודש)4

ימים בשנה288או 

אחוז76-100





,  קטגוריה שמתייחסת לדירוג בקרה במקום העבודה נגד חשיפה לגורם הסיכון

:להלן המפתח



288: ערך מקסימלי אפשרי לסיכון

:  לדוגמה

( 6מתוך )2אם דירוג החומרה הוא 

(4מתוך )4דירוג משך החשיפה הוא 

(  3מתוך )2דירוג הכמות הוא 

(  4מתוך )2דירוג הבקרה הוא 

. 54אז מכפלתם היא 

.  0.1111נותנת  288-ב54חלוקת 

.11%-ובאחוזים מתקבל הערך הוא כ



: להלן דוגמה פרקטית

באתר לפירוק אסבסט אנו מזהים עמדת עבודה  

שבה העובד מפרק לוחות אסבסט צמנט ללא  

.אינקפסולציה

. אחוז אסבסט לבן10אסבסט צמנט מכיל 

עמדת העבודה אינה מצוידת במערכת אוורור 

. יניקה מקומית

. העובד לא משתמש בציוד להגנה נשימתית

העובד משתמש בסרבל חד פעמי וכפפות להגנה  

. עורית

ביום העבודה השגרתי העובד עוסק בפירוק כשש  

.שעות



חשיפה ממושכת לריכוזים גבוהים של סיבי  

,  לאסבסטוזיסאסבסט עלולה לגרום 

.או סרטן הריאותמזוטוליומה
ק אוויר"סמ/סיב0.2 -של אסבסט  TLV 

: הציונים לפי הקטגוריות

. 6-ל4בין –דירוג חּומרה 

.4-ל3בין –דירוג משך החשיפה 

. 2–דירוג הכמות 

. 4–דירוג הבקרה 
. 160תוצאת הכפולה של הקטגוריות היא 

ובאחוזים . 0.555נותנת , 288--חלוקת תוצאה זו ב

.55%-ערך של כ



סיווג חומרים לקבוצות לצרכי ניטור

:  1קבוצה ▪
חומרים המופיעים בתקנות המחייבות ביצוע  

.ניטורים ובדיקות רפואיות
:  2קבוצה 

חומרים המופיעים בתקנות המחייבות ביצוע  
.אך אינן מחייבות ביצוע בדיקות רפואיות, ניטורים

:3קבוצה ▪
אך בעלי רמה מרבית , חומרים ללא תקנות יחודיות

(.גוף מוכר אחר, ACGIHי "עפ)מותרת לחשיפה 

:4קבוצה ▪
חומרים ללא תקנות יחודיות וללא רמה מרבית  

.  מותרת לחשיפה



תפקיד

ראש מערך הבטיחות

מהנדס הבטיחות

ממונה על הבטיחות

אחראית מרפאה

ממונה רעלים

ממונה קרינה

ראש צוות חירום

רשימת גורמי פנים 
שהניטור הוא עניינם



גורם החוץ

מפקח עבודה

מדריך המוסד לבטיחות

איגוד ערים–כיבוי אש 

בהרעלותמרכז למידע 
ם"ח רמב"ביה

פיקוד העורף
ס"חומענף 

המשרד להגנת הסביבה

מרפאה תעסוקתית

רשימת גורמי חוץ שהניטור 
הוא עניינם או עשוי לעניינם



סיוע ממונה הבטיחות בביצוע הסקר

מיון לתהליכים טכנולוגיים ותהליכי עבודה  ▪

איתור מקורות חשיפה בתהליך עבודה▪

מידע על סביבת התהליך ומאפייניו▪

רישום חומרים כימיים וכמויות יומיות בתהליך עבודה▪

(  'ויברציה וכו, קרינה, רעש)רישום גורמי סיכון פיסיקליים ▪

בתהליך עבודה

ציון שיטות עבודה ומשטר עבודה בתהליך▪

רישום משך עבודה ותדירות עבודה בתהליך▪

(אישיים, הנדסיים ניהוליים)רישום אמצעי הגנה בתהליך ▪



:דוגמאות :סקר מקדים•

נוהל לביצוע סקר מקדים–

נוהל לדיווח סקר מקדים–

דוגמא לסקר מקדים–

:ניטור סביבתי תעסוקתי•

נוהל תכנון ניטור רעש–

נוהל תכנון ניטור כימי–

נוהל ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי–

סביבתיים תעסוקתייםניטוריםנוהל דיווח –

דוגמא לניטור–

file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/ניטור גהות 2016 אלביט - נס ציונה.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/סקר מקדים מספר 9172.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/SafetyAndHealthP103.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/נוהל דיווח לסקר מקדים.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/נוהל רעש.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/תכנון ניטור כימי.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/פרוטוקול דיווח ניטורים סביבתיים תעסוקתיים.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/נוהל ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/דוח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של גורמים כימיים ומפלסי רעש סימוכין 9002.pdf
file:///F:/הדרכות למוסד לבטיחות/אלביט - נס ניטור 2016ציונה.pdf


פעולות הבודק המוסמך

סיור בשטח עם הממונה להכרת התהליכים והתנאים▪

בקרת הנתונים שסיפק הממונה▪

זיהוי דרכי חשיפה ומופע הגורם בסביבת התהליך▪

יעילות ותחזוקה של אמצעי ההגנה, התרשמות משימוש▪

לצורך( SEG)הגדרת קבוצות בעלות חשיפה דומה ▪

תכנון הניטור▪
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file:///F:/2020/יום עיון בגהות/סקר גהות לקורס.ppt#1. מצגת של PowerPoint


תיעוד ושליחת דוחות

יתועדו בטופס המצורף  ,  הסקר המקדים וגרסאות העדכון שלו

לניטור סביבתי  ( מקדים)סקר הערכה ראשונית )לנוהל זה 

או בידי  , וישמרו לצמיתות במעבדה המוסמכת, (תעסוקתי

(.  אם אין הוא קשור למעבדה מוסמכת)הבודק המוסמך המבצע 

סקר מודפס וחתום ישלח למזמין הסקר ולסניף של אגף  

.הפיקוח שבאזורו נמצא מקום העבודה



אמצעים הנדסיים

אמצעים ארגוניים

ציוד מגן אישי

נוהלי חירום



סיכום

בטיחות•

גהות•

השפעת גורמים מזיקים תעסוקתיים  •

על בריאות העובד



(מניעת פיזור אבק)שיטות לאיסוף אבק 

:מחקרים
94%–שיטות רטובות מפחיתות את שיעור האבק ב 











(4013תקן )-מסכות /סימונים על מסננים



אסבסט

סיכוני אסבסט•

זיהוי אסבסט•

ביצוע עבודות אסבסט•

ניטור אסבסט•

בדיקות צובר•

תקציר

אסבסט.pdf


תקצירצורן דו חמצני, סיליקה

סיליקה.pdf


עבודה לא נכונה עם ממיסים



התגובה העורית של הפריחה מגיעה  . האודם מאוד בולט

.דקות60דקות וחולפת תוך 30למקסימום תוך 

הנזקים העוריים





מבנה מערכת  השמיעה





תאי שיער ניזוקים     תאי שיער בריאים



תאי שיער בריאים



תאי שיער הרוסים כתוצאה מחשיפה 

תקצירלרעש

גהות/רעש מזיק.pdf
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NIOSH NRR Adjustment Calculation

Earmuffs

Subtract 25% from the

manufacturer’s

adjusted NRR

Formable Ear

Plugs

Subtract 50% from the

manufacturer’s

adjusted NRR

All Other Ear

Plugs 

(Canal Caps)

Subtract 70% from the

manufacturer’s

adjusted NRR 

file:///C:/Users/AviDrix/Google Drive/בטיחות/רופין - בטיחות בבניה/גהות/רעש בעבודה.ppt#1. מצגת של PowerPoint


חומר מסרטן

.חומר הגורם להיווצרות או התפתחות גידול ממאיר ברקמה או או איבר של בני אדם
:חומר נקבע כמסרטן על ידי

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

חומר מוכר כמסרטן בבני אדם -A1

.על סמך עדויות ממחקרים אפידמיולוגיים וראיות רפואיות

A5-חומר שאינו חשוד כמסרטן בבני אדם
.על בסיס מידע ניסיוני מספק

A4-חומר שלא ניתן להגדירו כמסרטן בבני אדם
.אין נתונים מספיקים לסווגו כחומר מסרטן בחיות מעבדה או בבני אדם

חומר מסרטן בחיות מעבדה -A3
ובאופן שאינו אופייני , החומר נמצא מסרטן בחיות מעבדה במינון גבוה יחסית

.מחקרים אפידמיולוגיים אינם מעידים על סיכון מוגדל בבני אדם. בחשיפת עובדים

חומר חשוד כמסרטן בבני אדם- A2
במינון ובאופן חשיפה הנחשבים אפשריים , החומר נמצא מסרטן בחיות מעבדה

.לחשיפת עובדים



סיכום

בטיחות•

גהות•

השפעת גורמים מזיקים תעסוקתיים  •

על בריאות העובד





ס"קבוצות סיווג חומ
:י קבוצות סיכון"מיון חומרים עפ

(תת קבוצות6)חומרים נפיצים -1קבוצה ▪

(תת קבוצות 3)גזים -2קבוצה ▪

נוזלים דליקים-3קבוצה ▪

(תת קבוצות 3)מוצקים דליקים -4קבוצה ▪

(תת קבוצות 2)חומרים מחמצנים -5קבוצה ▪

(תת קבוצות 2)חומרים רעילים ומדבקים -6קבוצה ▪

חומרים רדיואקיבים-7קבוצה ▪

(קורוזיביים)חומרים מאכלים -8קבוצה ▪

חומרים מסוכנים שונים-9קבוצה ▪

../../חומס/נתרן במים.flv


NFPAזיהוי על פי 

NFPA-National Fire Protection Associationקוד 

:אופייני סיכון

▪F-Flammability -דליקות

▪H-Health -בריאות

▪R-Reactivity -מכלול התנאים המאפשרים הפעלה מחדש

special-סיכונים יחודיים▪

:4עד 0-י ספרות מ"דרגת סיכון החומר לפי אופייני הסיכון מוגדרת ע

אין סיכון

סיכון נמוך

סיכון בינוני

סיכון גבוה

סיכון גבוה מאוד

0

1

2

3

4

דרגת דליקות

סיכוני ראקטיביות

סיכונים ייחודיים

סיכוני בריאות

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.adfsfire.com/nfpalogo.jpg&imgrefurl=http://www.adfsfire.com/links.htm&usg=__HW-pTOxycymcUJHXVicUh1RogT8=&h=308&w=274&sz=12&hl=iw&start=1&sig2=vuTozZ_e14C19E_4osguNQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5VRT_BsINUCZ4M:&tbnh=117&tbnw=104&prev=/images?q%3DNational%2BFire%2BProtection%2BAssociation%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DN%26rlz%3D1W1_____iw%26tbs%3Disch:1&ei=sJA2TcXgJ8GwhQfQk_mqAw


שלט האזהרה להובלת חומרים מסוכנים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A9%D7%9C%D7%98-%D7%90%D7%96%D7%94%D7%A8%D7%94.png


דרגות חשיפה פוטנציאלית

תיאורהגדרהדרגה

אין מגע עם גורם הסיכוןאין חשיפה1

מגע לא תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו נמוכיםחשיפה נמוכה2

מגע תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו נמוכיםחשיפה בינונית3

מגע בלתי תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו  
גבוהים

מגע תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו גבוהיםחשיפה גבוהה4

חשיפה גבוהה  6
מאד

מגע תדיר עם גורם סיכון שריכוזיו גבוהים  
מאד



דרגות חשיפה פוטנציאלית לזמן
רמה נצפית ביחס לרמה רמה מקסימאלית אפשריתדרגה

המקסימאלית באחוזים

( דקות ביום)1
דקות ביום480עד 

אחוז0-25

(או שעות בשבוע)2

שעות בשבוע 45או 

אחוז26-50

(או ימים בחודש)3

ימים בחודש24או 

אחוז51-75

(או ימים בחודש)4

ימים בשנה288או 

אחוז76-100





,  קטגוריה שמתייחסת לדירוג בקרה במקום העבודה נגד חשיפה לגורם הסיכון

:להלן המפתח



גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
, (באיזוציאנאטיםובריאות העובדים 

1993-ג"תשנ

באוויר  איזוציאנאטיםעובד החשוף לריכוז של -" באיזוציאנאטיםעובד "
בעבודה  , לאיזוציאנאטיםבחשיפה או במגעאו העובד , מעל לרמת הפעולה

בעבודה חלקית או , או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה
, ימים בחודשיים לפחות10במשך , שעות ביממה8ביום עבודה של , מלאה

אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה





גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
,(ובריאות העובדים בבנזן

1983-ד"תשמ

 ,6H6Cחומר שנוסחתו הכימית -(" בנזול)בנזן "

בנזן מנפח התמיסה1%-לרבות תכשיר המכיל יותר מ

העולה  באויראדם החשוף לריכוז של בנזן -" עובד בבנזן"
או העובד בבנזן בעבודה או בתהליך , על רמת הפעולה

והוא עובד עבודה  , עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה
אלא אם כן קבע  , חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות
מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה





גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
, (כלוריד-בוינילובריאות העובדים 

1983-ד"תשמ
CH2=CHCl,חומר שנוסחתו הכימית-" כלוריד-ויניל"

לרבות כל תערובת או תרכובת המכילים חומר כאמור  
ומסוגלים לשחררו

-וינילכל אדם החשוף לריכוז של –" כלוריד-בוינילעובד "
-בוינילאו העובד , העולה על רמת הפעולהבאוירכלוריד 

,  כלוריד בעבודה או תהליך מן הנקובים בתוספת הראשונה
,  ימים בחודש לפחות14והוא עובד עבודה חלקית או מלאה 

אלא אם כן קבע מפקח עבודה ראשי ריכוז נמוך יותר או 
תקופה קצרה יותר





גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
, ((ארסן)ובריאות העובדים בזרניך 

1985-ה"תשמ
,  לרבות תרכובותיו האורגניות והאנאורגניות-( ארסן" )זרניך"

וכן תערובות המכילות זרניך או תרכובות זרניך בכל צורה  
שהיא

באוירכל אדם החשוף לריכוז של זרניך -" עובד בזרניך"
או העובד בזרניך בעבודה או , העולה על רמת הפעולה

והוא עובד  , בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה
אלא אם כן  , עבודה חלקית או מלאה שני חדשים בשנה לפחות

קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה



לספק לכל עובד בזרניך מברשת שיניים ומשחת שיניים  ( 9)
.וכן מברשת וסבון לניקוי הידיים והציפורניים, לצחצוח השיניים



גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
1985-ה"תשמ, (ובריאות העובדים בכספית

,והאנאורגניותהאורגניותתרכובותיהלרבות–"כספית"
אומתכתיתכספיתהמכילותותערובותאמלגםוכן

צורהבכל,כספיתשלואנאורגניותאורגניותתרכובות
;שהיא

כספיתשללריכוזהחשוףאדםכל-"בכספיתעובד"
בכספיתהעובדאו,הפעולהרמתעלהעולהבאויר

בתוספתהנקוביםמןעבודהבתהליךאובעבודה
אחדחודשמלאהאוחלקיתעבודהעובדוהוא,הראשונה

אזוריעבודהמפקחקבעכןאםאלא,לפחותבשנה
;ממנהקצרהתקופה



לספק לכל עובד בכספית מברשת שיניים ומשחת שיניים (4)
וכן מברשת וסבון לניקוי הידיים , לצחצוח השיניים

.והצפורניים
רצפה חלקה ללא  , במקום שבו עובדים בכספית, להתקין(9)

ולהשתמש , בהמשך רציף, ללא שקעים וללא חריצים, אריחים
בשיטה יעילה וטובה לאיסוף שיירי כספית הנמצאים על  

הרצפה



גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
1983-ד"תשמ, (ובריאות העובדים בעופרת

,והאנאורגניותהאורגניותתרכובותיהלרבות-"עופרת"
תרכובותאומתכתיתעופרתהמכילותתערובותוכן

;שהיאצורהבכל,עופרתשלואנאורגניותאורגניות

עופרתשללריכוזהחשוףאדםכל-"בעופרתעובד"
בעופרתהעובדאו,הפעולהרמתעלהעולהבאויר

,הראשונהבתוספתמהנקוביםעבודהתהליךאובעבודה
בשנהחדשים2מלאהאוחלקיתעבודהעובדוהוא

תקופהאזוריעבודהמפקחקבעכןאםאלא,לפחות
ממנהקצרה



לספק לכל עובד בעופרת מברשת שיניים ומשחת  ( 4)
וכן מברשת וסבון לניקוי הידיים  , שיניים לצחצוח השיניים

והצפורניים



גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
, (מיננתובריאות העוסקים בקרינה 

1992-ג"תשנ

אדם העוסק בקרינה שחשיפתו -" עובד קרינה"
המנה 1/10התעסוקתית עלולה לעבור בשנה אחת את 

או בכמה מהעבודות  , או העובד באחת, הגבולית
שעות בשנה  200המפורטות בתוספת השלישית בהיקף של 

אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי אחרת, לפחות



לחשיפהסיכוןבעליוהעובדיםחיצוניתלחשיפהסיכוןבעליהעובדיםחייביםלהלןהמפורטיםהעבודהוסוגיהעבודהבמקומות
:מיננתלקרינהחשיפתםשלאישיתבבקרהפנימית

:הבאותבפעולותעוסקיםבהםרפואייםומכוניםמעבדות,מרפאות.1

.(CT)ממוחשבסורקהפעלת,פנורמייםפהצילומי,שינייםמרפאותלרבותצורותיוכלעלברנטגןאבחון1.1

,(חתומיםמקורות,מאיצים,רנטגןבמכונת)חיצונייםהקרנהטיפולילרבותגרעיניתרפואהאואונקולוגייםטיפולים1.2
חומריםשהןתרופותבאמצעותהקרנהטיפוליאואבחון,חתומיםמקורותבאמצעותפנימייםהקרנהטיפולי

.פתוחיםרדיואקטיביים

.(RIA)רדיואימונואסיי1.3

:הבאיםהקרינהבמקורותמשתמשיםאומפעיליםבהןגבוההלהשכלהובמוסדותמחקרבמכונימעבדות.2

שלהאקטיביותמכפלתבהםגאמהפולטיחתומיםמקורות,מאיצים,רנטגןמכונות)מיננתלקרינהחזקיםמקורות2.1
Bqמעלהיא,פוטוןשלהממוצעתבאנרגיההמקור MeV 710 d 4 (~1 mCi MeV)ממוצעתבאנרגיהמקורות

MeVמעל Bqשלובאקטיביות0.3 610 d 4 (Cif MeV-למתחתממוצעתבאנרגיהמקורות,ומעלה(~100 0.3

Bqשלובאקטיביות 910 d 4 (mCi .ומעלה(~100

.פתוחיםרדיואקטיבייםחומרים2.2

:הבאיםהקרינהבמקורותמשתמשיםאומייצרים,מפעיליםבהםוחקלאותתעשייהמפעלי.3

.רדיוגרפיהמקורות3.1

.('וכוסטטימטעןמסלקי,לחות-מד,צפיפות-מד,גובה-מד)מיננתקרינהפולטיגרעינייםמדידים3.2

.פלואוריד-בתוריוםעדשותציפוי3.3

.פתוחיםרדיואקטיבייםבחומריםמסומנותתרכבות3.4

ושירותיםמסחר.4

במדד(אחריםאותעשייתיים,רפואייםלשימושים)גאמאקרינתפולטירדיואקטיבייםחומריםשלומוביליםספקים4.1
.100עלהעולהכוללתפעילות

.עשןלגלאישירותונותניספקים4.2

.בטחוןלצרכישיקוףמכונותמפעילי4.3



גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
,  (מסויימותובריאות העובדים במתכות 

1993-ג"תשנ
תערובת מוקשית  -( ש"מתק-להלן " )מתכות קשות"

,  טנטלום, טיטניום, לרבות של טונגסטן, קרבידיםשל 
;לרבות ניקל וקובלט, וונדיום ושל מתכות אחרות

מתכת מן המתכות המפורטות בתוספת  -" מתכת"
לרבות תרכובותיה  , ש"מתקובכלל זה , הראשונה

האורגניות והאנאורגניות וכן מסגים ותערובות  
המכילות את אותה מתכת או את תרכובותיה בכל צורה  

.שהיא



:מאלהאחדכל-"במתכתעובד"

חשוףוהואלמתכתבחשיפהאובמגעהעובדאדם(1)
רמתעלהעולה,נשימתובאזור,באווירמתכתשללריכוז

מפקחהורהכןאםאלא,בשנהלפחותשעות200,הפעולה
;ממנהשונהתקופהעלאזוריעבודה

אובעבודה,למתכתבחשיפהאובמגעהעובדאדם(2)
שעות200,השניהבתוספתהנקוביםעבודהבתהליך
.בשנהלפחות

כולל נעליים , לספק לכל עובד במתכת בגדי עבודה מתאימים( 4)
וכן מברשת שיניים ומשחת , וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה

ומברשת וסבון לניקוי הידיים והציפורניים, שיניים לצחצוח השיניים









גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
פחמיימנייםובריאות העובדים בממיסים 

1993-ג"תשנ, (מסויימיםארומטיים 

החומרים -( ארומטייםפחמיימנייםממיסים " )א"מפ"
הכימיים אשר שמותיהם ונוסחאותיהם הכימיות מפורטים 

וכן תערובות המכילות חומרים אלה , בתוספת הראשונה
בכל צורה שהיא



א באוויר  "כל עובד החשוף לריכוז של מפ-" א"במפעובד "
או העובד במגע או בחשיפה או תוך  , הפעולה-מעל לרמת

בעבודה או בתהליך  א"למפאפשרות של מגע או חשיפה 
והוא עובד עבודה  , השניהעבודה מן הנקובים בתוספת 

10, שעות מתוך יממה8ביום עבודה של , חלקית או מלאה
אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי  , לפחותבחדשייםימים 

תקופה קצרה ממנה

כולל,מתאימיםעבודהבגדיא"במפעובדלכללספק(4)
;לעבודהורקאךהמיועדיםוגרבייםנעליים

לבגדיאחת,עובדלכלונפרדותכפולותמלתחותלהתקין(6)
,חמיםמיםעםמקלחותוכן,נקייםלבגדיםואחתעבודה

;נאותבמספראישיותומגבותסבון





גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
פחמיימנייםובריאות העובדים בממיסים 

1990-א"תשנ, (מסויימיםהלוגניים

-( ה"מפ-להלן " )הלוגנייםפחמיימנייםממיסים "
אשר שמותיהם ונוסחאותיהם הכימיות החמרים

וכן תערובות המכילות , מופיעים בתוספת הראשונה
בכל צורה שהיאה"מפ



באוויר מעל  ה"מפעובד החשוף לריכוז של -" ה"במפעובד "
או העלול לבוא  ה"מפאו העובד במגע עם , לרמת הפעולה

במקום עבודה או בתהליך  ה"למפעמו במגע או להיחשף 
והוא עובד עבודה חלקית  , השניהעבודה מן הנקובים בתוספת 

ימים  10, שעות מתוך יממה8ביום עבודה של , או מלאה
זולת אם קבע מפקח עבודה אזורי תקופה  , בחודשיים לפחות

קצרה ממנה

כולל,מתאימיםעבודהבגדיה"במפעובדלכללספק(4)
;לעבודהורקאךהמיועדיםוגרבייםנעליים

לבגדיאחת,עובדלכלונפרדותכפולותמלתחותלהתקין(6)
,חמיםמיםעםמקלחותוכן,נקייםלבגדיםואחתעבודה

נאותבמספראישיותומגבותסבון







גיהות תעסוקתית  )תקנות הבטיחות בעבודה 
זרחניםובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם 

1992-ג"תשנ, (וקרבמטיםאורגניים 

כימייםחמריםשלתערובתאוחומר-"הדברהחומר"
:אלהלמטרותוהמיועדים,יותראואחדפעילחומרהמכילים

;עליםשילוך(1)

אוגידוליםויסותוכן,נגעיםשלמשיכהאודחיה,ביעור(2)
מניעתם

, הקרבמטייםהאורגניים או הזרחניםכל חומר מקבוצת -" תכשיר"
וכן תערובת של חומרים כאמור המשמשים לייצור או לשימוש 

הדברה והכלולים בתוספת הראשונהכחמרי



עבודהבמקוםמועסקאוהעוסקאדם-"בתכשירעובד"
;בחודשלפחותשעות30בתכשירהקשורותבעבודות

לאחסן תכשיר במקום עבודה על משטחים חלקים שלא יספחו  (6)
לפחות  מ"ס25או יספגו את התכשיר ויהיו קבועים בגובה של

;לפחות מהקירותמ"ס25ובמרחק, מן הרצפה

לדאוג לכך שרצפת מקום העבודה תהיה מחומר מוצק ובלתי  (7)
;חדיר לרטיבות

,  שפיכת תכשיר על רצפת מקום העבודה, ככל האפשר, למנוע(8)
לסלקו מיד על ידי שטיפה בחומרי  , ובמקרה שנשפך תכשיר

אשר תימצא בקביעות במקום  , או סודה אש, סיד: כגוןניטרול
או באמצעים יעילים אחרים בהתאם  , העבודה ובכמות מספקת

(.ב)8לאמור בדף המידע האמור בתקנה 
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אוקסידאבץ

(לריאותשאיפהבראבק)עציםשלאבק
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הידרזין
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קטוןאתילמתיל

מתאקרילאטמתיל

כלורידמתילן

קירורנוזלי

(הרדמהגז)אוקסידניטרוס
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מינרלייםסיבים
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פנול

קולופונים

קרוסין

גורמים מזיקים טעוני ניטור המחייבים  -תוספת ראשונה 

.4בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם לתקנה 



ערכים של חשיפה תעסוקתית מותרת -תוספת שניה

:שהתקיים בהם אחד מאלהלגורמים מזיקים 

;פורטו בתקנות הייחודיות ומסומנים בכוכבית( 1)



;ואינם מופיעים בספר, אין לגביהם תקנה ייחודית( 2)

הם מופיעים בספר אך נקבעו , אין לגביהם תקנה ייחודית( 3)

, (ג)3להם ערכי חשיפה תעסוקתית מותרת לפי תקנה 

.השונים מהקבוע בספר














