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 מחלקות.ברתית הבדיקות בוצעו במהלך משמרת עבודה שג

 .להלן תוצאות המדידות
  
  
  
  
  
  
  
  

  :גורמי חשיפה נבדקים .2

  עציםאבק 
  בלתי מוגדריםחלקיקים 
  איזופלורן

  כלורופורם
  קרוסין

  פורמאלדהיד
  מנגן

  
  
  
  
  
  
  
  

 :סיכום ממצאים .3

  חומרים כימיים

  יש לפעול על פי תקנות הבטיחות בעבודה גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור 
  לחשיפה: מותרתהמרבית הרמה ה רמת הפעולה ו/או מעל מעל המחלקות בהן התקבלו ריכוזיםלהלן 

  
  חריגהסוג   נבדקורם ג  דגימהקום מ  מחלקה

  רמת הפעולהמעל   עציםאבק   עציםעיבוד  -זילברג יואב   ולסדנת פיס - אומנויותמשכן 
בכלובי טיפול  - בגדסריאנץטטיאנה   פסיכולוגיה -רבין בנין 

  חיות קטנות
  הרמה המרבית המותרת לחשיפהמעל   עציםבק א

הרדמת  -בן טבו דה ליאון שלמה 
  עכברים

  רמת הפעולהמעל   איזופלורן

  הרמה המרבית המותרת לחשיפהמעל   עציםבק א  עציםעיבוד  -מזרחי קובי   נגריה \מסגריה   -ראשי בנין 
  
  
  
  
  
  



אוניברסיטת חיפהמקום 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

12/11/2017בוצע בתאריך:

בריאות וגיהות תעסוקתית בע'' משם מעבדת דיגום:רהב עודדשם הדוגם:

8403/2017דוח בדיקות תעסוקתיות מס'   
 

5018מס' תיק:

אנשי קשר נוספים:

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

147001401 -  04 (קרוסין , איזופלורן , כלורופורם , מנגן)מס' דוח אנליזה:המרכז הרפואי המשולב ע'' ש חיים שיבא, המכון לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה קליניתמעבדת אנליזה:

19260 (פורמאלדהיד)מס' דוח אנליזה:אל-כם שירותי יעוץ והנדסה בע'' ממעבדת אנליזה:

8403 (אבק עצים)מס' דוח אנליזה:בריאות וגיהות תעסוקתיתמעבדת 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

משכן לאומנויות - סדנת פיסול מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: עיבוד עצים,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

יואב זילברג /חיתוך \ ליטוש \ שיוף עצים G04  , משך דגימה  480  דקות  תאריך:12/11/2017עיבוד אברזיבי יבש -  חיתוך אברזיבי1 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.71 weight0.7.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

בנין רבין - פסיכולוגיה חדר 5104 מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: הרדמת חיות קטנות,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

שלמה בן טבו דה ליאון /חדר הדבקת וירוסים -
הרדמת עכברים עם שאיבת אוויר מקומית

28  , משך דגימה  250  דקות  תאריך:12/11/2017הרדמה2 Anasorb CMS  226-121  שפופרת

חל"מ1.52 GC1.51**איזופלורן

בנין רבין - פסיכולוגיה חדרים 5072-5 מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: איסוף \ פיזור נסורת עצים בכלובים,   מספר עובדים :   2 ,  משמרת:   8 שעות

טטיאנה בגדסריאנץ /איסוף \ פיזור נסורת עצים
בכלובים כולל ניקוי כלובים

G58  , משך דגימה  238  דקות  תאריך:12/11/2017פיזור3 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק2.41 weight2.4.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

רומן קפרינוב /איסוף \ פיזור נסורת עצים בכלובים
כולל ניקוי כלובים

G51  , משך דגימה  240  דקות  תאריך:12/11/2017פיזור4 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.41 weight0.4.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

בנין רבין - פסיכולוגיה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: הפקת RNA,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

RNA היבה זיידן /תהליכי הפקת 19  , משך דגימה  240  דקות  תאריך:12/11/2017עבודות מחקר ופיתוח-ביולוגיה5 שפופרת פחם  פעיל 50/100 מ"ג

חל"מ10 GC< 0.25**כלורופורם
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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

בנין רבין - פסיכולוגיה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: פרפוזיות,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

אדוניס יאנקס /תהליכי פרפוזיות F21  , משך דגימה  220  דקות  תאריך:12/11/2017עבודות מחקר ופיתוח-ביולוגיה6 DNPH-2  -מצופה ב S10 ל 350 מ"ג

חל"מ0.030.2 HPLC0.03.1**פורמאלדהיד

בנין רב תכליתי - אבולוציה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: איסוף \ פיזור נסורת עצים בכלובים,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

תאופיק עאווד /איסוף \ פיזור נסורת עצים
בכלובים כולל ניקוי כלובים

G03  , משך דגימה  236  דקות  תאריך:12/11/2017פיזור7 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.41 weight0.4.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

SPF בנין רב תכליתי - חדר חיות מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: טיפול בחיות קטנות,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

SPF מיכה ברטל /עובד בחדר G38  , משך דגימה  232  דקות  תאריך:12/11/2017עבודות מחקר ופיתוח-ביולוגיה8 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק0.041 weight0.04.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

בנין רב תכליתי - מעבדה להכנת שקפים פטרוגרפיים מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: עיבוד ממצאים,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

יונתן גוטליב /חיתוך רטוב \ הכנת ממצאים
פטרוגרפיים

1  , משך דגימה  257  דקות  תאריך:12/11/2017עיבוד אברזיבי רטוב -חיתוך אברזיבי9 P.V.C מסנן

מ"ג/מ"ק0.8 weight0.8חלקיקים בלתי מוגדרים - כלל חלקיקים

מ"ג/מ"ק10200 GC10100**קרוסין

בנין ראשי - מסגריה\נגריה מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: עיבוד עצים,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

קובי מזרחי /חיתוך \ שיוף עצים בנוכחות שאיבת
אוויר מקומית

G45  , משך דגימה  222  דקות  תאריך:12/11/2017עיבוד אברזיבי יבש -  חיתוך אברזיבי10 IOM בית פילטר P.V.C מסנן 25 מ"מ

מ"ג/מ"ק21 weight2.5עצים (אבק,  מקטע בר שאיפה)

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: ריתוך,   מספר עובדים :   1 ,  משמרת:   8 שעות

קובי מזרחי /ריתוך אלקטרודה בנוכחות חופת
שאיבה

CA13  , משך דגימה  224  דקות  תאריך:12/11/2017ריתוך -  אלקטרודה מצופה11 CAמסנן

מ"ג/מ"ק0.0020.1 ICP0.002.05**מנגן(מתכת ומלחים אי- אורגניים)

עמוד 2 מתוך 4
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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'  591.2017,  שהתבצע ע"י  מעבדה אחרת בתאריך 06/06/2017 . 
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.

1

סיכום ממצאים חומרים כימיים,  עבודה בגורמים מזיקים:

לאור ריכוזי אבק העצים וה-  איזופלורן שנמצאו מעל רמת הפעולה ו/או מעל הרמה המרבית המותרת לחשיפה ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה:

 יש לפעול על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים)  ,  התשע"א -  2011.

מסקנות :

משכן לאומנויות (סדנת פיסול)  -  ריכוז אבק עצים הגבוה מרמת הפעולה נמדד בדגימה האישית של מפעיל מתקני עיבוד עצים,  יואב זילברג.  חלק מתהליכי עיבוד העצים

מתבצע בנוכחות שאיבת אוויר מקומית.  העובד מתשמש בנשמית.

בנין ראשי (מסגריה \  נגריה)  -  ריכוז אבק עצים הגבוה מהרמה המרבית המותרת לחשיפה נמדד בדגימה האישית של העובד בעיבוד עצים,  קובי מזרחי.  חלק מתהליכי עיבוד

העצים מתבצע בנוכחות שאיבת אוויר מקומית.  העובד מתשמש בנשמית.

בנין רבין (פסיכולוגיה)  -  ריכוז אבק עצים הגבוה מהרמה המרבית המותרת לחשיפה נמדד בדגימה האישית של העובדת באיסוף \  פיזור נסורת עצים בכלובי חיות קטנות,

טטיאנה בגדסריאנץ.  תהליכי העבודה ידניים ופתוחים וללא אפשרות לשימוש באמצעי שאיבה מקומיים.  העובדת מתשמשת בנשמית.

בנין רבין (פסיכולוגיה)  -  ריכוז איזופלורן הגבוה מרמת הפעולה נמדד בדגימה האישית של העובד בהרדמת עכברים,  שלמה בן טבו דה ליאון.  תהליך ההרדמה מתבצע

בנוכחות זרוע לשאיבת אוויר מקוןמי.

המלצות :

משכן לאומנויות (סדנת פיסול)  -  מומלץ להפעיל את מערכות השאיבה בתהליכי עיבוד עצים.  במקביל על העובדים בעיבוד העצים ושאר חומרים בשימוש להקפיד על השימוש

בנשמיות בעלות דרגת סינון P3 או לחילופין במסכות חצי פנים בעלות מסנן מתאים ומשקפי מגן.

בנין ראשי (מסגריה \  נגריה)  - מומלץ להפעיל את מערכות השאיבה בתהליכי עיבוד העצים.  במקביל על העובדים בעיבוד העצים להקפיד על השימוש בנשמיות בעלות דרגת

סינון P3 או לחילופין במסכות חצי פנים בעלות מסנן מתאים ומשקפי מגן.

בנין רבין (פסיכולוגיה)  -  לאור אופי העבודה בחדרי החיות (איסוף ופיזור ידני של נסורת עצים -  כולל ניקוי כלובים),  יש להקפיד על השימוש בנשמיות בעלות דרגת סינון P3 או

לחילופין במסכות חצי פנים בעלות מסנן מתאים ומשקפי מגן.

בנין רבין (פסיכולוגיה)  -  יש להקפיד על שימוש ומיקום יעיל של הזרוע לשאיבת אוויר מקומי במהלך הרדמת חיות קטנות.

2
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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

הסמכה מספר 7רהב   עודד

עמוד 4 מתוך 4
בריאות וגיהות תעסוקתית בע''מ, בנין ב'         בית חולים לוינשטיין, 09-7747270, 054-2274366
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  חומרים כימייםמדידות נספח    .4
  : הגדרות והסברים 1נספח מס'     
  

  תקני חשיפה  .א

  חשיפה משוקללת מרבית מותרת 

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

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

  שעות מתוך יממה. 8במשך יום עבודה של 

  

  תעסוקתית ורמת פעולה-רמת פעולה סביבתית

)AL (ACTION LEVEL  

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

  .תעסוקתיות במקום עבודה בגורמים מזיקים-לערוך בדיקות סביבתיות

  

  אופן דגימה  .ב

  מערכת הדגימה מוצמדת לעובד במשך עבודתו.  דגימה אישית:
  
  

  יחידות של הבעת ריכוזי חומרים באוויר  .ג

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

ריכוז אדים או גזים באוויר שמובע ע"י היחס שבין מספר יחידות נפח  -חלקים למיליון   -) PPMחל"מ ( .2
  של החומר הנדון לבין מיליון יחידות נפח של אוויר (יחידות נפח זהות).
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הבטיחות פי תקנות -לע רמים מזיקיםורעש ולגתעסוקתיות לתדירות ביצוע בדיקות  .5
  .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
  ארסן (זרניך), בריליום, כרום, ניקל, קדמיום,, עופרת, קובלט, מתק"ש: מתכות

  טולואן, קסילנים, סטירן: חומרים וממיסים אורגניים
  טריכלורואתן,  טריכלורואתילן , , פרכלורואתילן 1,1,1

  .חמצני גבישי חופשי-טלק, צורן דו :אבק
  חנקתיים  אורגאנו צידים, פסטיםזרחניי-אורגאנו פסטיצידים: חומרי הדברה

  )זרחנים אורגניים וקרבמטים(
  אסבסט: סיבים

  חודשים 6 - אחת ל

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

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

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

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

  , פנול, קרוסיןדיאוקסן 1,4 פראוקסיד, ברומיד, בנזואילדיאתילן 
  : 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

  ם המופיעים בתקנות הבטיחות השונות ושלא בהיקף הסמכת מעבדתנוהם חומרי  # 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 *


