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  בע"מ תעסוקתית וגיהות בריאות

 

Occupational Health & Hygiene Ltd. 

 Occupational & Environmental Monitoring Lab  תימעבדה לניטור תעסוקתי וסביב
   י"ע מוסמכת

 41 מס- נהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלהימ

  י"ע מוסמכת

181. ר.מ  - מעבדות להסמכת הלאומית הרשות  
  

 

  9מתוך  2עמוד  

 P.O.BOX  3  RANNANA  43100 43100 ננהרע ،3. ד.ת, הולצברג שמחה 'רח,לוינשטיין ח"בי

 Fax E-mail: gehutltd@gmail.com   09-8350320'   פקס Tel   09-7747270'   טל
 

 הבדיקות בוצעו במהלך משמרת עבודה שגרתית במפעל. .נערך ניטור סביבתי בחברתכם  .1

 .להלן תוצאות המדידות
  

  גורמי חשיפה נבדקים: .2

  רעש
  רעש סביבתי

 איזופלורן
  אמוניה

  רילאצטוניט
  חלקיקים בלתי מוגדרים

  מתיל מתאקרילט
  מתנול

  סטירן
עצים (אבק, מקטע בר 

  שאיפה)
  פורמאלדהיד

 :סיכום ממצאים .3

  חומרים כימיים  .א

 גיהות בעבודה הבטיחותבתקנות  זו רמה עבורם נקבעה אשר לחומרים הפעולה רמת מעל חשיפה נמצאה
  .הציבור ובריאות תעסוקתית

  
בודה המופיעים בתוספת על פי תהליכי העבחומרים השונים שנדגמו, דרים כעובדים מוגבמפעל קיימים עובדים ה

  לתקנה לאותם חומרים ספציפים. לפיכך,
  

   הציבור ובריאות תעסוקתית גיהות בעבודה הבטיחות תקנות פי על לפעול יש
  :לחשיפה מותרתה מרביתה רמהה מעל או/ו הפעולה רמת מעל ריכוזים התקבלו המחלקות בהן להלן

  מס' שורה  חומר  מחלקה
  בדו"ח

  4  איזופלורן  פסיכולוגיה
  6  אבק עץ  

  9, 8  אבק עץ  מדעים
  15, 13  איזופלורן  

  רעש  .ב

בתקנות הבטיחות  שנקבע כפי,  dB(A) 85, לרעש המשוקלל המרבי הערך שווה מפלס  מעל נמדדו מפלסי רעש
  .בעבודה ברעש

ילות של סטודנטים, לא בוצעו מדידות דוסימטריה אישיות מאחר ומדידות הרעש בוצעו בתקופה בה לא קיימת פע
  על עובדים, שמתוכם ניתן להסיק איזו קבוצת אוכלוסיה עובדת ברעש מזיק

  
מוגדרים כעובדים ברעש מזיק על פי תהליכי העבודה המופיעים בתוספת הראשונה מאחר וקיימים עובדים ה

  .1984ובדים ברעש) התשמ"ד בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הע
  

 "דהתשמ) ברעש העובדים ובריאות תעסוקתית גיהות( בעבודה הבטיחות בתקנות הנדרשים בצעדים לנקוט יש

1984.  

  סביבתי רעש  .ג

התאמתם לבקשת מחלקת הבטיחות, בוצע מיפוי רעש כולל ניתוח תדירויות במספר גנראטורים, לצורך בחינת 
  לעבודת מחקר ימית.

  :עש סביבתירסיכום ממצאי .1

 תדרים. 5תדרים וטון בולט ב  5, נמדדו מפלסי רעש מזיק ב P.G P110 E2  100/24בגנראטור   .א

 , נמדד מפלס רעש מזיק בתדר אחד וטון בולט בתדר אחד.BAIFA BF C200S 200/6בגנראטור   .ב

 דציבל. 85מפלס הרעש שווה הערך המשוקלל שנמדד בשני הגנראטורים לא חרג מ   .ג
  קות:להלו ממצאי הבדי



אוניברסיטת חיפה מקום בו בוצע בדיקה:

חיפה, חיפה  31905  טלפון: 04-8240360פרטים מזהים של המקום :
aanati@univ.haifa.ac.il  052-6178215 פקס: 04-8240465 איש קשר: גב'  איילת ענתי - מחלקת בטיחות

05/09/2016בוצע בתאריך:

בריאות וגיהות תעסוקתית בע'' משם מעבדת דיגום:גריידי שמואלשם הדוגם:

7734/2016דוח בדיקות תעסוקתיות מס'   
 

5018מס' תיק:

אנשי קשר נוספים:

tzoran@univ.haifa.ac.il :טניה צורן  תפקיד אחראית חומ"ס   טלפון:   054-3933092  דואל

17061 (ממיסים גזי הרדמה אמוניה)מס' דוח אנליזה:אל-כם שירותי יעוץ והנדסה בע'' ממעבדת אנליזה:

7734 (גרבימטריה)מס' דוח אנליזה:בריאות וגיהות תעסוקתיתמעבדת אנליזה:

17537 (איזופלורן)מס' דוח אנליזה:אל-כם שירותי יעוץ והנדסה בע'' ממעבדת אנליזה:

דגימה
 אישית

רמה הגורם הנבדקשם העובד/פעילותו/מכונה/מיקום
מותרת 

יחידת 
מדידה

מחייב
 פעולה

שיטת 
אנליזה

רמת 
פעולה

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה נשימתית  לחומרים כימיים

תהליך/
משך ותדירות 

ריכוז
     

נתוני 
דגימה

חשיפה 
משוקללת

פסיכולוגיה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: קיבוע קנולה,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

נטע מימון /קיבוע קנולות ועירבוב חומר מיחוץ
למנדף /מריחה מחוץ למנדף

1(fixation) 104  , משך דגימה  300  דקות  תאריך:05/09/2016יצוב/קיבוע XAD-2 שפופרת סיליקה ג'ל  200/400 מ"ג

חל"מ50 GC< 0.0125**מתיל מתאקרילט

רון מאנה /חדר 5088 /קיבוע קנולות ועירבוב
חומר במנדף /מריחה מחוץ למנדף

2(fixation) 101  , משך דגימה  310  דקות  תאריך:05/09/2016יצוב/קיבוע XAD-2 שפופרת סיליקה ג'ל  200/400 מ"ג

חל"מ0.150 GC0.125**מתיל מתאקרילט

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר חיות עכברים,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

סימולציה של הרדמת עכברים 102  , משך דגימה  280  דקות  תאריך:05/09/2016הרדמה3 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ3.82 GC3.81**איזופלורן

מוחמד חלייחל /קנולציה של עכברים /ניתוח 7
עכברים /מעבדה של קובי רוזנבלואום

103  , משך דגימה  223  דקות  תאריך:05/09/2016הרדמה4 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ2.12 GC2.11**איזופלורן

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: ניקוי כלובי עכברים,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

חדר  5075 חולדות /במרכז חדר חיות /חשיפה
לשתן חיות /אוריאה

103  , משך דגימה  260  דקות  תאריך:05/09/2016שטיפה/ניקוי5 'ל (עם חומצה גופרתית)  06-10-226

חל"מ0.225 Titr0.212.5אמוניה

חדר מדיח/פינוי פסולת /בפתח מנדף פינוי פסולת
מכלובים

G11  , משך דגימה  222  דקות  תאריך:05/09/2016שטיפה/ניקוי6 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.81 weight0.80.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

עמוד 1 מתוך 8
בריאות וגיהות תעסוקתית בע''מ, בנין ב'         בית חולים לוינשטיין, 09-7747270, 054-2274366

7734דוח מספר:05/09/2016תאריך ניטור:5018מספר אפיק:אוניברסיטת חיפה



דגימה
 אישית

רמה הגורם הנבדקשם העובד/פעילותו/מכונה/מיקום
מותרת 

יחידת 
מדידה

מחייב
 פעולה

שיטת 
אנליזה

רמת 
פעולה

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה נשימתית  לחומרים כימיים

תהליך/
משך ותדירות 

ריכוז
     

נתוני 
דגימה

חשיפה 
משוקללת

פסיכולוגיה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: ניקוי כלובי עכברים,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

עובד יצחק /חדר  5075 חולדות /החלפת נסורת
בכלובים

G35  , משך דגימה  263  דקות  תאריך:05/09/2016שטיפה/ניקוי7 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.41 weight0.40.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

מדעים מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מדעים ב'  חדר חיות,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

מאיר אזולאי /החלפת נסורת בכלובי חולדות
ועכברים

G43  , משך דגימה  244  דקות  תאריך:05/09/2016שטיפה/ניקוי8 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.61 weight0.60.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מדעים חדר SPF,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

מיכאל בר-טל /החלפת נסורת בכלובי עכברים G44  , משך דגימה  257  דקות  תאריך:05/09/2016שטיפה/ניקוי9 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.61 weight0.60.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מכון לאבולוציה חדר חיות,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

עוואד תאופיק /החלפת נסורת בכלובי חולד /
עבודה שלא במנדף

G20  , משך דגימה  226  דקות  תאריך:05/09/2016שטיפה/ניקוי10 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.51 weight0.50.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: חדר מכשירים 146,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

HPLC דלית רוזנברג /אנלזיה ב 11HPLC-105  , משך דגימה  230  דקות  תאריך:05/09/2016בדיקות כימיות-ממוכשרות שפופרת סיליקה ג'ל  75/150  מ"ג

חל"מ200 GC< 1.2מתנול

חל"מ0.620 GC0.6אצטוניטריל

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מדעים ב' מדעי הטבע חוג נוירוביולוגיה,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

חדר 25 /סימולציה של הרדמת עכברים /סקווינג'
מחובר למערכת היניקה כללית

109  , משך דגימה  280  דקות  תאריך:05/09/2016הרדמה12 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ2.12 GC2.11**איזופלורן

חדר 25 שני בהל /הרדמה וניתוח עכברים 101  , משך דגימה  165  דקות  תאריך:05/09/2016הרדמה13 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ2.72 GC2.71**איזופלורן

חדר 28/11 /סימולציה של הרדמת חולדות /
סקווינג'  פולט את האוויר לחלל החדר

108  , משך דגימה  280  דקות  תאריך:05/09/2016הרדמה14 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ20.72 GC20.71**איזופלורן

חדר 28/11 אוד רטאיו /הרדמה וניתוח חולדות 102  , משך דגימה  243  דקות  תאריך:05/09/2016הרדמה15 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ20.82 GC20.81**איזופלורן

עמוד 2 מתוך 8
בריאות וגיהות תעסוקתית בע''מ, בנין ב'         בית חולים לוינשטיין, 09-7747270, 054-2274366

7734דוח מספר:05/09/2016תאריך ניטור:5018מספר אפיק:אוניברסיטת חיפה



דגימה
 אישית

רמה הגורם הנבדקשם העובד/פעילותו/מכונה/מיקום
מותרת 

יחידת 
מדידה

מחייב
 פעולה

שיטת 
אנליזה

רמת 
פעולה

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה נשימתית  לחומרים כימיים

תהליך/
משך ותדירות 

ריכוז
     

נתוני 
דגימה

חשיפה 
משוקללת

מכון ללימודי ים מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מעבדת שקפים פטרוגרפיים,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

יונתן גוטליב /דילול פוליאסטר ליצירת פולימר
להקשיית מינרלים

107  , משך דגימה  130  דקות  תאריך:05/09/2016עיבוד אברזיבי יבש -  חיתוך אברזיבי16 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ20 GC< 0.0210**סטירן

יונתן גוטליב /סמוך לעמדת חיתוך דוגמאות 106  , משך דגימה  130  דקות  תאריך:05/09/2016עיבוד אברזיבי יבש -  חיתוך אברזיבי17 P.V.C מסנן

מ"ג/מ"ק0.1 weight0.1חלקיקים בלתי מוגדרים - כלל חלקיקים

מעבדה רב תכליתית קומה 2.5 /חדר שימור מוצגי
עץ (היסטוריים)

111  , משך דגימה  16  דקות  תאריך:05/09/2016עיבוד אברזיבי יבש -  חיתוך אברזיבי18 DNPH-2  -מצופה ב S10 ל 350 מ"ג

חל"מ0.3 Ceiling HPLC< 0.01**פורמאלדהיד

ליד אוזן
העובד

מפלס רעש מקום דגימה/שם העובד ועיסוקו
נמדד

רמה 
מותרת 

מחייב
פעולה

משך תהליך 
(בדקות)

תהליך

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה לרעש תעסוקתי

חשיפה 
 ל-8 שעות

יחידות 
מדידה 

תדירות 
תהליך

משך דגימה 
(בדקות)

מיקום
מיקרופו

זמן תחילת 
דגימה/תאריך

אי
וודאות

מרכז אנרגייה מחלקה

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מערכות אנרגיה , משמרת:   8 שעות

מגדלי קירור /חדר מפוחי מסעדות 174.1dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מגדלי קירור /מגדלי קירור חדש 284.3dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מגדלי קירור /מגדלי קירור ישן 386.0dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /מדחס קירור
מס'  2

494.2; 94.2dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /מדחס קירור
מס'  4

593.5; 93.5dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /מדחס קירור
מס'  6

691.4; 91.4dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /משאבת מים
B-3/ קרים

790.1dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /משאבת מים
B-3-A/ קרים

890.0dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /משאבת מים
קרים /ק-2

985.5; 85.0dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /משאבת מים
קרים /רבין ראשי

1085.0; 85.1dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5
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ליד אוזן
העובד

מפלס רעש מקום דגימה/שם העובד ועיסוקו
נמדד

רמה 
מותרת 

מחייב
פעולה

משך תהליך 
(בדקות)

תהליך

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה לרעש תעסוקתי

חשיפה 
 ל-8 שעות

יחידות 
מדידה 

תדירות 
תהליך

משך דגימה 
(בדקות)

מיקום
מיקרופו

זמן תחילת 
דגימה/תאריך

אי
וודאות

מרכז אנרגייה מחלקה

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: מערכות אנרגיה , משמרת:   8 שעות

מרכז אנרגיה חדר מכונות /משרדים /
דלת סגורה

1163.9dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

מרכז אנרגיה חדר מכונות /משרדים /
דלת פתוחה

1273.7dBa תהליכי עזר -  יצור קיטור ומקורות כוח 
אחרים

0.5

משכן לאומנויות מחלקה

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: הדרכת סטודנטים סדנת פיסול,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

מלטשת סרט בנונית 1387.7dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מלטשת סרט בנונית עגולה 1493.0dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מלטשת סרט גדולה 1586.6dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מלטשת סרט קטנה 1689.6dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מלטשת סרט קטנה עגולה 1793.2dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מסור דיסק שורף 18103.2dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מסור סרט אנכי 1995.3dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מסור פנדל 2096.6dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מסור שולחני גדול 2191.2dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מסור שולחני קטן 2299.2dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

מקצוע תחתון 2391.3dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

משחזת עמוד 2496.2dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש

שימוש באוויר דחוס לצורך ניקוי מכונות 2597.3dBa 0.5עיבוד אברזיבי  יבש
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מסקנות, המלצות והערות המעבדה:
תיעוד ביצוע ניטור על פי סקר מקדים:

א.  סקר מקדים:

1.  הניטור בוצע על פי סקר גהותי מס'  879 , שהתבצע ע"י חברתנו /  מעבדה אחרת בתאריך 16/04/2015.
2.  באחריות המפעל לבצע ניטור על פי היקף תוכנית הניטור שהוצגה בדוח סקר המקדים.

3.  כמות הדגימות המוצגת בדוח זה בוצעה על פי תוכנית הניטור בהתאם לפעילות המפעל ביום הניטור,  ובהתאם לכמות העובדים שעסקו באותם חומרים הטעונים ניטור.

ב.  להלן המחלקות והמטלות בהן לא בוצעו ניטורים בהתאם לתוכנית הניטור:
1.  מחלקה:  מסגריה  במטלה:  עבודות מסגרות  -  לא היה שימוש בחומרים טעוני ניטור ביום הבדיקה.

2.  מחלקה:  מעבדה מיקרוביולוגיה ימית  במטלה:  תהליכי מיצוי והכנת קולונות  -  לא היה שימוש בחומרים טעוני ניטור ביום הבדיקה.

3.  מחלקה:  מעבדה לאקולוגיה של חברות  במטלה:  בדיקת כמות חומר אורגני במים  -  לא היה שימוש בחומרים טעוני ניטור ביום הבדיקה.

1

סיכום ממצאים חומרים כימיים,  עבודה בגורמים מזיקים:

לאור ריכוזי החומר/ים שנמצא/ו מעל רמת הפעולה ו/או מעל הרמה המרבית המותרת לחשיפה ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה:
1.   יש לפעול על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)  ,  התשע"א -  2011.

עובדי מחלקה פסיכולוגיה חדר חיות עכברים  חשופים ל אבק עץ
עובדי מחלקה מדעים  חדר חיות עכברים  חשופים ל אבק עץ

עובדי מחלקה פסיכולוגיה במהלך הרדמת חיות  חשופים ל איזופלורן
עובדי מחלקה מדעים ב'  מדעי הטבע חוג נוירוביולוגיה במהלך הרדמת חיות  חשופים ל איזופלורן

2
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מסקנות, המלצות והערות המעבדה:
הערות:

א.  פסיכולוגיה
*  חדר חיות עכברים:

1.  במהלך הניטור התעסוקתי בנוסף לסימולציה בעמדת העבודה בתהליך הרדמת חיות התקבל ריכוז איזופלורן מעל הרמה המרבית המותרת לחשיפה במהלך הרדמת חיות.
2.  בעמדה קיימת מערכת יניקה של שאריות עודפי גזים המוצמדת לראש העכבר.

*  ניקוי כלובי עכברים:
1.  בחדר פינוי פסולת התקבל ריכוז אבק עצים מעל רמת הפעולה.

2.  הפעולה מתבצעת בתוך מנדף שממחזר את האוויר בחדר דרך פילטרים.
3.  עוצמת היניקה של המנדף אינה תואמת לעוצמות יניקה הנדרשות ללכידת אבק וחלקיקים (1 מטר/שנייה),  מנדף זה מותאם יותר לעבודה עם אדי חומרים (ממיסים,  חומצות)

4.  ביום הניטור עבודות הפינוי לא התבצעו ע"י העובד הקבוע.

ב.  מדעים:
:SPF מדעים ב'  חדר חיות וחדר  *

1.  לעובדים המבצעים החלפת נסורת,  התקבלו ריכוזי אבק עצים מעל רמת הפעולה.
2.  פעולת הפינוי מתבצעת באופן ידני,  ע"י ריקון הנסורת הישנה והוספה ידנית של הנסורת למיכלים.

*  מדעים ב'  מדעי הטבע חוג נוירוביולוגיה:
1.  חדר 28/11:  במהלך הניטור התעסוקתי בנוסף לסימולציה בעמדת העבודה בתהליך הרדמת חיות,  התקבל ריכוז חריג ביותר של איזופלורן .

2.  בחדר קיימת מערכת יניקה של עודפי גזים הנפלטים מתהליך הרדמת העכבר למערכת סקוינג'  שאמורה לסנן את הגזים.
3.  מערכת הסקווניג'  פולטת את האוויר "הנקי"  לחלל החדר,  אל כיוון עמדת העבודה.

4.  לדברי העובדים,  מסנן מערכת הסקווינג'  הוחלף מספר ימים לפני מועד ביצוע הניטור.
5.  בסמוך לעמדה,  קיימת מערכת יניקה כללית שמפנה/ינקת ופולטת את האוויר הרחק מחלל המבנה.

6.  בחדר הסמוך חדר 25 , התבצעה פעילות דומה לחדר מס'  28/11.
7.  במהלך הניטור התעסוקתי בנוסף לסימולציה בעמדת העבודה בתהליך הרדמת חיות,  התקבל ריכוז איזופלורן מעל הרמה המרבית המותרת לחשיפה.

8.  בחדר זה מערכת יניקת עודפי גזים מחוברת לערכת יניקה כללית המפנה את האוויר אל מיחוץ לחדר.

3
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מסקנות, המלצות והערות המעבדה:
המלצות:

חדרי חיות:
א.  בכל חדרי החיות בהן התקבלו ריכוזי אבק עץ מעל רמת הפעולה מומלץ:

 1.  חדר מדיח -  מנדף פינוי פסולת:
    מומלץ לבצע בדיקת תקינות למנדף ולוודא כי מהירות היניקה תהיה מעל 1 מטר/שנייה.

 2.  לצייד את העובדים במסכות להגנה נשימתית בפני אבק עצים.
 3.  מומלץ לצייד את העובדים במסכות בעלות רמת מיגון P-2 ומעלה.

תהליך הרדמת חיות:
בכל העמדות בהן מתבצעות פעולות הרדמת חיות ניתן להקטין את ריכוזי האיזופלורן באמצעים הבאים:

1.  להימנע משימוש במערכת הסינון המותקן בחדר "שאמור לספוח את גז ההרדמה (סקווינג')  ובכל אותן עמדות בהן קיימת מערכת זו,  מומלץ לחבר את פתח פליטת
   האוויר "המסונן"  ישירות לצינור היניקה המרכזי.

2.  מומלץ לשקול אפשרות לבנות תא ייעודי עליו יבוצעו הניתוחים,  ותא זה יהיה מחובר למערכת יניקה מרכזית,  כאשר מיקום פתח היניקה יהיה מנגד לפני העובד.

4

רעש:
הערות כלליות:

א.  לבקשת מנהלת הבטיחות של האוניברסיטה,  בוצעו מיפויי רעש בלבד בחדרי מכונות אנרגיה על מנת לתעד את עוצמות הרעש של המכונות.
ב.  בנוסף בוצע מיפוי רעש שמשכן לאומנות סדנת פיסול.

  מאחר ובדיקות הרעש בסדנה זו בוצעו בתקופת הפגרה ללא פעילות מדריכים וסטודנטים,  לא הוצמדו מכשירי דויסמטריה לרעש לעובדים.

המלצות:
א.  יש לבצע ניטורי רעש אישיים (דוסימטריה)  בכל הענפים בהם קיימת חשיפה לרעש בעונה/סימסטר בה קיימת פעילות.

5

א.  בריאות וגיהות תעסוקתית בע"מ מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לדרישות רגולטור לביצוע ניטור רעש.

ב.  המדידות בוצעו על יד פי נוהל הרגולטור.

ג.  מדידות הרעש נערכו באמצעות מכשירי רעש הבאים:
    מד רעש:    Larson Davis 831 S.N - 2692 תאריך כיול 17/09/2014 תוקף כיול 17/09/2017.

    מכייל רעש מדגם Larson Davis CAL200 מס"ד 8827  תאריך כיול 17/09/2014 תוקף כיול 17/09/2017.

 .(NIST Traceable) ואשר נושא תעודת כיול עקיבה ISO 17025:2005 לתקן A2LA ד.  המכשירים כויילו במעבדת היצרן,  תחת הסמכת

6

הערה כללית:

הניטור בוצע ע"י מר נדב זק בהשגחתו של גריידי שמואל.

7
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סוף דוח טופס מהדורה מספר 12

שימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שבהיקף ההסמכה של מעבדתנו ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכות מעבדות לביצוע בדיקות תעסוקתיות לרעש ולדיגום תעסוקתי של גורמים כימיים.

חומרים המסומנים בשתי כוכביות (**) הם גורמים עבורם מוסמכת מעבדתנו ומעבדת אנליזה.
חומרים ללא כל ציון,  כלולים ברשימת החומרים שמעבדתנו קיבלה אישור לדיגום ע"י אגף הפיקוח על העבודה,  המעבדה המרכזית לגיהות תעסוקתית במשרד התמ"ת ואינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  ניטור חומרים כימיים בוצע

בהתאם לנהלים של מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.  תוצאות אנליזה מתיחסות רק לפריטים שנבדקו.
סוגי הבדיקות והיקפן נערכו בהתאם לפעילות הייצור במפעל ביום הדיגום.

ביצוע היקף הבדיקות כפי שמופיע בתכנית הניטור בסקר המקדים,  הינה באחריות מזמין העבודה ניטור רעש בוצע בהתאם לדרישלפי דרישות רגולטור 1-000005 ולהיקף הסמכת מעבדתנו ראה אתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו \  או אתר אגף
הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

הרשות הלאומית להסמכות מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך אירגון /ואו מתקן המחקר  ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט,  מערכת או תהליך שנבדק.
מקרא:  L - סמוך לאוזן שמאל,  R - סמוך לאוזן ימין

JB -  Job Based Measurement, TB - Task Based Measurement, FD -  Full Day Measurement

הסמכה מספר 18גריידי   שמואל
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  בע"מ תעסוקתית וגיהות בריאות

 

Occupational Health & Hygiene Ltd. 

 Occupational & Environmental Monitoring Lab  תימעבדה לניטור תעסוקתי וסביב
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  ממצאי בדיקות רעש של גנראטורים   .4
  מקרא

  דציבל 85תדרים בהם נמדדו מפלסי רעש מעל   
  תדרים בהן נמדד טון בולט  

 P.G P110 E2  100/24גנראטור   .א
  הפרש לקביעת 

  טון בולט  לוח הפעלה  Hzתדר   טון בולט
  צד מפלט

  עליון 
טון 
  בולט

צד 
  אחורי

  טון בולט
פתח 
  אוורור

טון 
  בולט

  Leq A 82.0   83.3   80.8   79.0  ללרעש משוק

15.0 

20 67.3   67.0   66.5     

25 69.1 1.2 68.8 1.8 69.6 2.6   

31.5 68.5 -12.1 67.0 -2.4 67.5 -2.0   

40 92.0 22.8 70.1 -8.2 69.4 -11.2   

50 69.9 -14.0 89.6 16.9 93.7 23.8 90.4  

63 75.7 -0.5 75.4 -9.8 70.4 -15.3   

80 82.4 3.2 80.7 4.6 77.7 3.3   

100 82.7 0.1 76.9 -1.3 78.5 -0.5   

125 82.8 1.2 75.7 -3.6 80.2 -0.5   

8.0 

160 80.5 0.7 81.8 -0.5 83.0 1.1   

200 76.9 -1.6 88.9 7.0 83.7 4.1   

250 76.5 -1.2 82.0 0.7 76.2 -3.0   

315 78.5 2.5 73.8 -5.5 74.7 -1.9   

400 75.6 0.3 76.5 1.1 77.0 3.3   

5.0 

500 72.0 -0.7 77.0 0.8 72.6 -1.2   

630 69.8 0.0 75.8 1.4 70.6 0.2   

800 67.5 -2.6 71.8 -0.7 68.2 -2.0   

1000 70.3 1.1 69.2 -1.1 69.7 2.0   

1250 70.8 1.3 68.8 0.1 67.3 -0.6   

1600 68.7 30.2 68.1 1.3 66.1 0.0   

2000 6.3 -61.8 64.9 -0.8 64.8 0.1   

2500 67.5 32.5 63.2 -1.2 63.3 -1.3   

3150 63.8 -0.4 63.9 1.6 64.3 1.2   

4000 60.8 -0.8 61.4 -0.6 62.9 -0.3   

5000 59.4 0.1 60.2 -0.5 62.1 0.1   

6300 57.7 0.7 60.1 1.5 61.1 0.6   

8000 54.6 -0.4 57.1 -0.1 58.9 0.5   

10000 52.3 1.5 54.3 0.4 55.7 -0.3   

12500 47.0   50.6   53.1     
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 BAIFA BF C200S 200/6גנראטור   .ב
  הפרש לקביעת 

  טון בולט  לוח הפעלה  Hzתדר   טון בולט
  צד מפלט

  עליון 
טון 
  בולט

צד 
  אחורי

  טון בולט
פתח 
  אוורור

טון 
  בולט

  Leq A 78.0   78.8   80.9   79.0  רעש משוקלל

15.0 

20 73.1   70.4   70.8      

25 74.2 -1.5 75.5 0.8 79.0 4.2    

31.5 78.3 4.1 78.9 2.0 78.8 -0.3    

40 74.3 -2.9 78.3 -1.8 79.1 2.6    

50 76.1 1.5 81.2 1.2 74.2 -0.6    

63 74.9 -2.4 81.8 -1.3 70.6 -7.6    

80 78.6 1.5 84.9 3.8 82.1 8.9 84.9  

100 79.3 0.0 80.4 -3.4 75.8 -5.9    

125 79.9 1.6 82.7 -0.3 81.2 1.7    

8.0 

160 77.3 -2.5 85.6 3.1 83.2 3.1    

200 79.7 2.3 82.3 1.9 78.9 0.2    

250 77.6 2.8 75.2 -1.0 74.2 -1.8    

315 69.8 -5.1 70.0 -3.5 73.1 -0.4    

400 72.3 2.8 71.8 2.2 72.7 0.0    

5.0 

500 69.2 0.3 69.2 0.0 72.2 0.1    

630 65.5 -4.4 66.5 0.2 71.4 0.8    

800 70.6 5.3 63.5 -1.6 68.9 -2.9    

1000 65.0 -2.8 63.6 0.6 72.3 3.4    

1250 65.1 1.3 62.5 -0.8 68.9 -2.4    

1600 62.6 -0.8 63.0 -0.2 70.4 2.3    

2000 61.7 -0.5 63.9 0.0 67.3 -1.4    

2500 61.7 0.8 64.8 1.3 67.0 1.2    

3150 60.2 -0.5 63.1 0.5 64.3 -0.7    

4000 59.8 0.1 60.4 -1.1 63.0 -0.1    

5000 59.2 -1.1 59.8 0.5 61.9 -0.6    

6300 60.7 1.0 58.2 0.2 61.9 -0.4    

8000 60.2 0.0 56.2 -0.1 62.8 -0.8    

10000 59.8 1.6 54.5 1.5 65.3 2.6    

12500 56.2   49.9   62.6      
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  חומרים כימייםמדידות נספח    .5
  הגדרות והסברים:  1' נספח מס

  תקני חשיפה  .א

  חשיפה משוקללת מרבית מותרת 

)TWA-TLV (Time Weighted Average-Threshold Limit Value   

 חשיפה מותרת אליה עד אשר העובד של עבודתו באזור ופיסיקליים כימיים גורמים של המרבית המשוקללת הרמה

  .יממה מתוך שעות 8 של עבודה יום במשך

  פעולה ורמת תעסוקתית-סביבתית פעולה רמת

)AL (ACTION LEVEL  

 לערוך יש ומעלה כימיים שממנה לגורמים המותרת המרבית המשוקללת החשיפה מחצית של רמה-" הפעולה רמת"

  .מזיקים בגורמים עבודה במקום תעסוקתיות-סביבתיות בדיקות

  קצר לזמן מותרת מרבית חשיפה

)LSTE-TLV (Short Term Exposure Limit-Threshold Limit Value   

, העובד של עבודתו באזור ופיסיקליים כימיים לגורמים דקות 15 של זמן לפרק המרבית משוקללת הממוצעת הרמה
 יום כל פני על ומשוקללת הממוצעת החשיפה רמת אם גם העבודה יום במשך זמן בכל מעליה לחרוג אסור אשר

  ).TWA-TLV( עבודה שעות 8 -ל המותרת המשוקללת המרבית מהרמה כהנמו העבודה

 חשיפה גבול ואינה ומשוקללת הממוצעת מהרמה חריגות המאפשרת רמה היא) STEL( קצר לזמן המרבית הרמה

  אינה, STEL - ה לבין TWA-TLV - ה שבין בתחום נע שערכה, המשוקללת החשיפה בו מצב לגבי מיושמת היא. נפרד

 בין לפחות דקות 60 של מרווח קיים, עבודה ביום פעמים מארבע יותר מתרחשת אינה, דקות 15 - מ מעלהל אורכת

 המשוקללת החשיפה מרמת נמוכה עבודה שעות 8 -ל המשוקללת החשיפה ורמת ובתנאי, למשנהו אחד חשיפה אירוע

  ).TWA-TLV( המרבית
  מותרת חשיפה תקרת

)C-TLV (ngCeili-Threshold Limit Value   
 בכל כלשהן חריגות אסורות מעליה אשר העובד של עבודתו באזור ופיסיקליים כימיים גורמים של המרבית  הרמה

  .עבודה יום במשך שהוא זמן פרק
  

  אופן דגימה  .ב

  .עבודתו במשך לעובד מוצמדת הדגימה מערכת  :אישית דגימה .1

  .העובד של הנשימה אזור את דוגמת הדגימה מערכת  :נשימה אזור  .2

  .העבודה באזור קבועה בנקודה מוצבת הדגימה מערכת  :שטח דגימת  .3

 .העובד על אישית דגימה אינה אך העובד של שהותו למקום המתייחסת דגימה  :עבודה בעמדת .4
  

  באוויר חומרים ריכוזי הבעת של יחידות  .ג

 .אוויר של אחד ק"במ מסה במיליגרם החומר ריכוז  -  ק"מ/ג"מ .1

 נפח יחידות מספר שבין היחס י"ע שמובע באוויר גזים או אדים ריכוז - למיליון חלקים  -) PPM( מ"חל .2
  ).זהות נפח יחידות( אוויר של נפח יחידות מיליון לבין הנדון החומר של

 .אוויר ק"בסמ הסיבים מספר לפי מובע הסיבי החומר ריכוז  -  ק"סמ/סיב .3
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יחות הבטפי תקנות -לע רמים מזיקיםותעסוקתיות לרעש ולגתדירות ביצוע בדיקות  .6
  .הכלכלהמשרד ב התעסוקתית מינהל הבטיחות והבריאותבעבודה 

  תדירות  גורם לבדיקה
  כספית: מתכות

  חודשים 3 –אחת ל   בנזן, ויניל כלוריד חומרים וממיסים אורגניים:

  MDI)), מתילן ביס פניל דיאיזוציאנט (TDIטולואן דיאיזוציאנט (: איזוציאנטים
  כרום, ניקל, קדמיום,, עופרת, קובלט, מתק"שארסן (זרניך), בריליום, : מתכות

  טולואן, קסילנים, סטירן: חומרים וממיסים אורגניים

  טריכלורואתן,  טריכלורואתילן , , פרכלורואתילן 1,1,1
  .חמצני גבישי חופשי-טלק, צורן דו :אבק

  חנקתיים  אורגאנו , פסטיצידיםםזרחניי-אורגאנו פסטיצידים: חומרי הדברה
  )ניים וקרבמטיםזרחנים אורג(

  אסבסט: סיבים

  חודשים 6 - אחת ל

  (כגון: סיבי זכוכית, צמר סלעים) סיבים מינרליים: סיבים
  , כותנה, קמחעצים, פחם שחור: אבק

  : מנגן, אבץ אוקסידמתכות
  , חומצה גופרתית, נוזלי קירוראמוניה, הידרזין, כלור: אורגניים-חומרים אי

  :חומרים וממיסים אורגניים
מתיל אתיל קטון, מתילן כלוריד,  ורמלי, כלורופורם, מתיל איזובוטיל קטון,הקסן נ

 קרילוניטריל,אמתיל אקרילט, מתיל מתאקרילט,  יל אצטט,נובוטיל אצטט, 
  כלורי, הפחמן טטר גליקול אתרים, אפיכלורוהידרין, דימתיל פורמאמיד,

  , פנול, קרוסיןדיאוקסן 1,4 ברומיד, בנזואיל פראוקסיד,דיאתילן 
  : קולופוניחומר אורגני

  .סבופלורן#ניטרוס אוקסיד, # .איזופלואורן, אנפלורן, הלותן: גזי הרדמה
  פורמאלדהיד, גלוטראלדהיד, אתילן אוקסיד: חומרי חיטוי/עיקור

  חודשים 12 -  אחת ל* 

  חודשים 24 -אחת ל   רעש

  חות השונות ושלא בהיקף הסמכת מעבדתנוהם חומרים המופיעים בתקנות הבטי  # גורמים המסומנים ב

סביבתי וניטור  בעבודה (ניטורתקנות הבטיחות לממצאי הניטורים כפי שמצויין ב תדירות הניטורים לחומרים אלו משתנה בהתאם * 

  .2011 – התשע"א ביולוגי של עובדים בגורמיםמזיקים),

  29/08/2011שהתפרסם ב  7028בקובץ התקנות רשימת החומרים עדכנית כפי שמופיעה  *
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  מדידות מפלסי רעשנספח   
  מכשור  .א

  .הניטור בדוח המפורטים רעש מכשירי באמצעות בוצע הניטור

   Iso17025 דרישות פי על מכוילים המכשירים כל
  

  דידות  מ  .ב
  .סיומן עם שנית נבדק וכיולו המדידות ביצוע לפני מכויל המדידה מכשיר:  כיול .1

  :סוגי המדידה .2
  בעמדת העבודה

של חשיפת העובד בעמדת עבודתו, כשהעובד אינו נמצא  המידיתמדידה בנקודה שנבחרה לייצג את הסביבה 
  ליד מקור הרעש.

  שטח מדידת
  .עובדים מוצבים בהן ודההעב בעמדות נמצאת שאינה בנקודה מדידה

  דוסימטר
  .המדידה של הזמן בפרק העובד שקולט המנה ומדידת עבודתו במשך לעובד רעש מנת מד הצמדת

  )מחושב( משוקלל ערך שווה רעש
 משמרת פני על משוקללת היא כאשר שונים חשיפה וזמני עבודה מתהליכי מתמשך רעש רמת חישוב

  .העבודה

  מנורמל רעש
 למשמרת משוקללתו מחושבת היא כאשר שונים חשיפה וזמני עבודה מתהליכי משךמת רעש רמת חישוב

  .שעות 8 בת
  

  תקני חשיפה והסברים , הגדרות  .ג
  :רעש מתמשך .1

 רעש מד באמצעות  A(dB( ביחידות והנמדד, אחת משניה יותר ברציפות הנמשך, משתנה או קבוע שמפלסו רעש

  .שניות 30 -מ פחות נמשך, הרעש אם הרעש כמשך או, לפחות שניות 30 המדידה ומשך  Leq למצב מכויל

Leq, T – המדידה זמן למשך הרעש מפלס של ערך שווה קבוע רעש מפלס.  

LEX, 8h – שעות 8 בת משמרת למשך המנורמל הרעש מפלס.  

   = LEX,8h Leq,T שעות 8 המשמרת משך כאשר: הערה
  

  :רעש התקפי .2

  :אלה תנאים לגביו שמתקיימים רעש

  אחת משנייה פחות ברציפות נמשך הוא •

 למצב מכוון כשהוא הרעש מד קריאת בין C ( dB20( או dB20 )L( על העולה הפרש קיים המדידה בזמן •

"SLOW "למצב מכוון כשהוא הרעש מד קריאת לבין "PEAK".  
  

  :רעש שווה ערך .3

  .זמן פני על ומשוקללת ממוצעת היא כאשר מתמשך רעש רמת

  

  :מאלה חדא כל-" מזיק ברעש עובד" .4

   הראשונה בתוספת הנקובים מן העבודה בתהליך או בעבודה העובד אדם  .א

 המרבית המשוקללת החשיפה לרמת מעל התקפי או מתמשך מזיק לרעש, העבדתו במקום, החשוף אדם  .ב

 200 עובד והוא התקפי לרעש המותרת המרבית החשיפה לרמת מעל או, והתקפי מתמשך לרעש המותרת
 .מסוים עבודה מקום לגבי ממנה שונה תקופה על אזורי עבודה מפקח הורה כן אם אלה, לפחות בשנה שעות
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  ראשונה תוספת  .ד
 

  מזיק ברעש כעובד נחשב  בה שהעובד העבודה תהליכי או עבודותה

 ;גריסה וטחינה ,ץפיצו ,ציבהח  )1(

  ;שזירהו אריגה םמכאניי טוויה, וטפינ  )2(

 ;םמכאנייהשחזה וליטוש  ,ניסור  )3(

 ;תמכאנינגרות   )4(

 ;םבגזי מתכות לרבות סמרורו ךחיתו ,ופחחות סגרותמ  )5(

 ;רסגו מפעיל תא ללא םוטרקטורי הנדסי ניאמכ ציוד הפעלת  )6(

 ;םפניאומאטיי םהפעלת פטישי  )7(

 ;דחוס אויר בעזרת התזה או םע ניקוי  )8(

 ;םהידראוליי מכבשים למעט, מכבשים הפעלת  )9(

 ;סגור מפעיל תא ללא, בגז או בדיזל מלגזות הפעלת  )10(

 ;נוזלי בדלק קיטור ידוד הסקת  )11(

 ;הפעלת מדחסי אוויר  )12(

 מנוע באמצעות המונעים שרשרת ומשורי ממונעים חרמשים, דשא מכסחות, םוגנראטורי טורבינות הפעלת  )13(

  .פנימית שריפה של

  

 הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק   .ה
  תבטבל כמפורט, המותרת המשוקללת החשיפה תהיה, מזיק ברעש םעובדי שבו עבודה  םבמקו או במפעל

  ךמתמש לרעש מותרתה משוקללתהמרבית ה חשיפהה

  *A(dB(  80  82  85  88  91  94  97  100  103  106  109  112  115(( ערך שווה רעש מפלס

  24  משך חשיפה מרבי מותר
  'ש

16  
  'ש

8  
  'ש

4  
  'ש

2  
  'ש

1  
  'ש

30  
  'דק

15  
  'דק

7.5  
  'דק

3.45  
  'דק

1.50  
  'דק

.55  
  'שנ

30  
  'שנ

  

  .אישיים מגן אמצעי ללא זמן בכל A( dB115( מעל שמפלסו שוקללמ לרעש חשיפה אסורה* 

 

  :התקפי לרעש מותרת מרבית חשיפה  .ו
  ההתקפי הרעש שיא

)L( dB 

  התקפים של מותר מרבי מספר

  שעות 8 בן עבודה ביום

120    10,000  

130   1,000  

  140*  100  

 L(dB 140( מעל חשיפה אסורה •
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 תעסוקתיותובת עריכת בדיקות סביבתיות ח  .ז

 
  )ס"התש ،ה"התשנ ،ז"התשמ: תיקונים(

  
  – מזיק ברעש בו םשעובדי להניח סביר יסוד שיש או מזיק ברעש םעובדי שבו עבודה םמקו או במפעל מעביד

, העובדים של לאוזניים סמוך, פיוההתק ךהמתמש הרעש מפלסי של תעסוקתיות סביבתיות בדיקות ךערוי .1

 אם אלא, לפחות לשנתיים אחת, הרעש מפלסי מיפוי וכן, השונים ודההעב ובתהליכי העבודה מקומות בכל

 ;מוסמך מעבדתי בודק יבצע הבדיקות את ;אחרת אזורי עבודה מפקח הורה כן

 

 הרעש מפלסי של התעסוקתיות הסביבתיות הבדיקות תוצאות את השונות העבודה בתחנות יפרסם .2

 לפי, להם וימסרו העובדים לידיעת ובאושי כדי, עבודה מקום לאותו המתייחסות וההתקפי המתמשך

 ;התוצאות של עותק בקשתם

  

, מעקב ביומן וההתקפי המתמשך הרעש מפלסי של התעסוקתיות הסביבתיות הבדיקות תוצאות את ירשום .3

 למעבדה, אזורי עבודה למפקח אלה מתוצאות העתק מיד וישלח, הדגימה ומקום השעה, התאריך בציון

 הרפואיות הבדיקות את המבצע המוסמך הרפואי ולשירת והרווחה העבודה משרד של תעסוקתית לגיהות

 ;לפחות שנים 20 במשך המעביד ישמור כאמור הבדיקות תוצאות על ;לעובדים

  

 מעבדה באמצעות וההתקפי ךהמתמש הרעש מפלסי של תעסוקתיות-סביבתיות בדיקות מעבדי ביצע .4

 את המוסמכת המעבדה תשלח, והרווחה ודההעב משרד של תעסוקתית לגיהות המעבדה שאינה מוסמכת

 תשמור וכן, והרווחה העבודה משרד של תעסוקתית לגיהות למעבדה, שביצעה האמורות הבדיקות תוצאות

 .לפחות שנים 20 למשך אותן

  




