
 בריאות העובד  -תעסוקתית   גיהות 
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 מרצה וממונה בטיחות מוסמך, יועץ – פינסלראלי 

 E-mail: elipinsler@gmail.com ;052-4220271: נייד



 בריאות תעסוקתית

 רקע•

 נתונים סטטיסטיים•

 הגדרות/ מושגים •

 מסגרת החוק•

 גיהותייםגורמים •

2 



 רקע

 מתי ואיפה התחילה המודעות  

 שחשיפה לגורמים מסוכנים  

 בעבודה עלולה לגרום נזק

 ?בריאותי  
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 ,באנגליה

 ,16-בסוף המאה ה 

 אצל מנקי ארובות 
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 חשיפה לתוצרי שריפה בלתי מושלמת

 (עטרן, אפר)

 פגיעה במערכת הנשימה•
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 מוות ממחלת סרטן

 שק האשכים 
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 עבר בקנדה חוק המציין   1991-ב•

 האבלבאפריל כיום  28-יום האת •

לאנשים שנפצעו או נהרגו במקום   •
 . עבודתם

הכרה  

 בינלאומית
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ארגון העבודה הבינלאומי הכריז על   2001במהלך •

 .מועד זה כיום הבינלאומי לבטיחות וגהות בעבודה



 נתונים סטטיסטיים

 על פי הערכות ארגון העבודה  •

 לשני מיליון  קרוב ,(ILO)הבינלאומי 

 מחלותאדם מתים כל שנה בשל בני 

-מדובר בכ, סטטיסטית. ועשרות מיליונים נוספים חולים בהן, מקצוע
  10,000מקרי מחלה תעסוקתית או חשד למחלה תעסוקתית לכל  24

שיש בה יותר משלושה  , שבישראלהיא המשמעות  .עובדים מדי שנה
 ,מיליון עובדים

 ממחלות מקצוע  , שנהבכל , עובדים צפויים לחלות 8,000-כ

 .  רקע חשיפה תעסוקתיתעל 

 "שקט תעשייתי"חות "הדומסדרת  9

http://www.cfenvironment.org.il/index.php/what-we-do/taasia-mekaiemet/taaseyemekayemetproject
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http://www.cfenvironment.org.il/index.php/what-we-do/taasia-mekaiemet/taaseyemekayemetproject
http://www.cfenvironment.org.il/index.php/what-we-do/taasia-mekaiemet/taaseyemekayemetproject


 מסגרת החוק
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 מחלקה מיוחדת לענייני עבודה -1943•

 

 פקודת התאונות ומחלות משלוח יד -1945•

 פקודת עבודת נשים                  

 פקודת עבודת ילדים                  

 פקודת בתי חרושת -1946•

 פקודת הבטיחות בעבודה                   

 

 חוק שעות עבודה ומנוחה -1951•

 שנתיתחוק חופשה                    

 

 העבודהחוק ארגון הפקוח על  -1954•
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-ד"תשי, (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)הביטוח הלאומי תקנות •

1954   

 

 

חובת , ומאז, 1997בוטל בשנת )חוק מס מקביל  -1973•

 (ח עברה למשרד האוצר"התשלום לקו

 

,  (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות)עבודת הנוער חוק •
 1995-ו"התשנ

 

 

תעסוקתית ובריאות   גיהות)הבטיחות בעבודה תקנות •
 1984-ד"התשמ, (העובדים ברעש
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ניטור סביבתי וניטור )תקנות הבטיחות בעבודה 
-א"תשע, (בגורמים מזיקים עובדיםביולוגי של 

2011 
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התקנות מפרטות רמות חשיפה מותרות  , כמו כן

העלולים לגרום לפגיעה בבריאות  , לגורמים מזיקים

 העובדים

, טעוני ניטור, מפרטות גורמי סיכון בעבודה

 תעסוקתי-המחייבים בדיקה סביבתי

מפורטות תקנות ייחודיות  , בתוספת הרביעית

 תעסוקתי-לעריכת ניטור סביבתי

../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה ניטור סביבתי 2011.doc


תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1993-ג"התשנ, (באיזוציאנאטים

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1983-ד"התשמ, (בבנזן

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1983-ד"התשמ, (כלוריד בויניל

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1985-ה"התשמ, ((ארסן)בזרניך 

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1985-ה"התשמ, (בכספית

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1993-ג"התשנ, (במתכות מסוימות

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1983-ד"התשמ, (בעופרת
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תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1993-ג"התשנ, (בממסים פחמימנים ארומטיים מסוימים

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1990-א"התשנ, (מסוימים הלוגנייםבממסים פחמימנים 

תעסוקתית ובריאות העוסקים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1992-ג"התשנ, (בקרינה מייננת

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה •
 ;1992-ג"התשנ, (וקרבמטיםאורגנים  זרחניםבחומרי הדברה שהם 

עבודות מוגבלות ועבודות  , עבודות אסורות)תקנות עבודת נשים •
 ;2001-א"התשס, (מסוכנות

 .1979-ט"התשל, (עבודות בקרינה מייננת)תקנות עבודת נשאים •

  (2011ביוני  29) א"התשעז בסיוון "כ•
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 דרישות חוקתיות מממונה הבטיחות
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הגדרת תפקידו של הממונה על 

 הבטיחות מינהלי "הבטיחות ע

למעסיק בכל הנוגע  לייעץממונה הבטיחות אחראי •

לסייע לו  , לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לחוקים

, ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות

של  ובריאות תעסוקתיתהנדסת אנוש , גיהות

 .העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו
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ממונים על )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

 1996-ו"התשנ, (הבטיחות

לעובדים במפעל   בדיקות רפואיותקיום שגרת לוודא . 12

 ;לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה החשופים

על  בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ביצוע לוודא . 13

כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או   ידי מעבדות מוסמכות

ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת   לתעד את; בתקנות

 ;השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט המעביד והעובדים את

  וגיהותתנאי בטיחות הסדרים שיבטיחו  לקבוע. 14

 ;קבלני חוץ בהעסקתם שלנאותים 
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 חובותיו וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות

 (ב)-ו 1-19( א)  10סעיף , פרק שני



תכנית לניהול  )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
 2013-ג"תשע, (הבטיחות

  5סעיף 

 הוראות חובה בתכנית בטיחות•

 
 :תכנית שנתית לכל אחד מאלה (ד()4)

  בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כנדרש  ביצוע   (1)
 ;הניטור לרבות ביצוע סקר מקדיםבתקנות        

 תעסוקתיתהדרכות בטיחות ובריאות פרק (              5)   

    לביצוע הדרכות בטיחות ובריאות  נוהל ( א)    
 תעסוקתית           
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בהתאם לחובה  , בדיקות רפואיות תעסוקתיותביצוע פרק (7)
הקבועה בחיקוק הרלוונטי לעניין עובדים לפי הסיכונים  

 :שבו יפורטו נושאים אלה, בעבודתם

בבדיקות רפואיות  רשימת העובדים החייבים  (א)
 תקופתיותתעסוקתיות 

בדיקת  רשימת המיתקנים או העיסוקים המחייבים  (ב)
 בהםלעבודה העובדים התאמת 

רשימת העובדים שלגביהם קיימות המלצות או חובות   (ג)
כנובע מסיכונים מיוחדים , לחיסונים או לטיפול מניעתי אחר

 שאליהם הם עלולים להיחשף בעבודתם
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 תעסוקתית גיהות

 

 

 הגדרות/ מושגים 
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 טוקסיקולוגיה

 היא מדע, טוקסיקולוגיה

 ,בחקר הרעליםהעוסק  

 לרבות השפעתם על   

 .בריאות  האדם

 

 היא מדע, טוקסיקולוגיה

 ,  המחבר בין ביולוגיה 

 .ביוכימיה ורפואה
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 ,הכרה, חיזוי: מכלול הפעולות

 בקרה ומניעה של, הערכה 

 העבודהגורמי סיכון בסביבת  

 חשיפה המשפיעיםושל תנאי  

 .על בריאות העובד 

 :  תעסוקתית גיהות
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 .ב.   ה.   ז

 זיהוי

גורם  

 הסיכון

 הערכת רמת

 הסיכון

בקרת  

 הסיכון



 

 "בתעסוקה וגיהותבטיחות "

 

 בטיחות ובריאות תעסוקתית – ת"בג: מושג ישן•

 בטיחות ובריאות העובד – ת"בב :מושג עדכני•
או     " Health” Safety and Workplace: באנגלית  •

Health” Safety and Occupational "   

,  תחום תורה ופעילות שמטרתו שימור בריאות העובדיםמהווה •
בתעסוקה   וגיהותבטיחות . וכן מניעת נזקים כלכליים ומזעורם

בסיסי  )מחקר : תחומית של מספר שדות-הן פרי פעילות רב
,  תכנון; הרחבת ידע ופיתוח מודעות; חקיקה ותקינה, (ויישומי

סביבתיות  , ציוד: בדיקות; ייצור ושיווק של אמצעים ואביזרים
 .ייעוץ ותכנון; ואישיות
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 תעסוקתיתחשיפה 

 

המשפיעים על  , לגורמים מזיקיםחשיפה •
 בריאות העובד
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 (Occupational Medicine)רפואה תעסוקתית 
 

 תחום העוסק בבריאות האדם העובד  •

 למניעת המלצות ,תעסוקתיים סיכון גורמי של הרפואי ההיבט והערכת הכרה•

  עובדים אחר תקופתי רפואי מעקב ,אלה סיכון לגורמי עובדים של חשיפה

  לשיבוץ המלצות ,מקצוע מחלות אבחון ,תעסוקתיים סיכון לגורמי החשופים

  בעבודה העובד לשיקום והמלצות ,הרפואי למצבו המתאימה בעבודה העובד

 .מגבילה במחלה מדובר כאשר
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 ,  שהעובד נפגע בה עקב עבודתומחלה 

 ,  חשוף לגורמים מזיקים שוניםבהיותו 

 מחלותזו מופיעה ברשימת ומחלה 

 .לאומיי המוסד לביטוח "המוכרות עהמקצוע 

לא כל מחלה הנגרמת כתוצאה מעבודה תיחשב כמחלת מקצוע בעיני  •

,  הנחשבות למחלות מקצוע מחלות 40-רשימה של כקיימת . החוק

בין המחלות המופיעות  . ורק בגין מחלות אלו ניתן לקבל פיצוי

מחלות  , שחפת, ליקויי שמיעה, סרטן העור: ברשימה ניתן למצוא

 .הרעלות למיניהן ועוד, מחלות גידים, מחלות עצבים, פרקים
•\Documents\.. רשימת מחלות מקצוע\חוקים ותקנות\מצגות\12.2011מצגות עדכון.pdf 

 

 

 מחלת מקצוע
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 י שירותי"בדיקות רפואיות המבוצעות ע

 רפואה תעסוקתית
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 רפואה תעסוקתית שירותי 

 

החובה לערוך בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופים במקום  •

,  מכבי, כללית: ארבע קופות החולים חלה על, עבודתם לגורמים מזיקים

:  קופות חולים 3למעשה נותנות את השירותים הללו . לאומית ומאוחדת

קופת חולים מאוחדת קונה כיום שירותים אלו  . כללית מכבי ולאומית

הסמיך  , בהסכמת שר הבריאות, שר הרווחה, בנוסף. מקופת חולים כללית

לבצע בדיקות רפואיות תעסוקתיות כנדרש  , שירותים רפואיים נוספים

 .בחוק
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אלו בדיקות שמטרתן לקבוע  – בדיקות קבלה לעבודה. א

בטרם כניסתו  מסוים לסוג עיסוק עובד מסוים התאמתו של 

 .לעבודה
 

 

 

. 
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שירותי הרפואה התעסוקתיים עוסקים בשלושה סוגים 

 :עיקריים של בדיקות
 

בדיקה רפואית ראשונית   – בדיקות פיקוח רפואי תקופתי. ב

ובדיקת מעקב רפואית תקופתית לעובדים החשופים לגורמי  

בבדיקות  . על פי תקנות הבטיחות בעבודה, סיכון תעסוקתיים

אלה הרופא התעסוקתי מעריך האם העובד כשיר להתחיל או  

 .להמשיך לעבוד בעיסוקו המסוים או לא



 

מטרתן לאשר שעובד שחלה או   –בדיקות כושר עבודה . ג
מסוגל לשוב למקום עבודתו ולהמשיך במילוי מטלות  , נפגע

 .עיסוקו המוגדר
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הרופא התעסוקתי מהווה גורם  , מעבר לביצוע סוגי הבדיקות הללו
מייעץ למפעל ולעובדים בתחום השפעות הבריאות האפשריות של 

נוסף לכך הרופא מתפקד  . תהליכים ושל חשיפות במקום העבודה
כגורם מסייע בהטמעת תכניות לקידום בריאות במקום העבודה או  

כמקור מידע בכל שאלה בתחומי הבריאות והבטיחות המתעוררת  
 .בקרב העובדים
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 (תאונת עבודה)אקוטית הרעלה . 1
 שלמחשיפה קצרה לריכוזים גבוהים נובעת       

 . מזהמים וגורמת למצבים של גירויים ואף מוות      
נשימת גז ציאניד בריכוז  , גופריתניתבליעת חומצה : לדוגמא      

 .גבוה

 סוגי הרעלות

 ( מחלת מקצוע)הרעלה כרונית . 2
 .כ מחשיפה ממושכת לריכוזי מזהמים נמוכים"נובעת בד      
ההרעלה הכרונית יוצרת מצב של הצטברות חומר מזהם        

 .דבר שמוביל לנזק מצטבר, ברקמות
מחלות סרטן הנגרמות מחשיפה ממושכת לחומרים  : לדוגמא      

 לאסבסט, מסרטנים



 

 .בסיסים, תחמוצות, חומצות, אמוניה, אבק:  חומרים מגרים 

 ההשפעה הפיזיולוגית מתבטאת בתקיפת רקמות                          

   הננשמיםרוב הגזים (. דרכי נשימה, עור)                        

 את דרכי   מיידמתמוססים בקלות במים ותוקפים                         

 ומצליח לחדור , מסיס פחות 2NOגז . הנשימה                        

 .  עמוק יותר למערכת הנשימה                        

 :לדוגמא, ישנם חומרים שגורמים לבצקת בריאות                        

 NOX,פוסגן                        
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 י השפעה פיזיולוגית"סיווג עפ –הרעלה 

 



 חומרים הגורמים לחנק

ומפריעים  ,  ברקמות חימצוןלא מאפשרים ביצוע תהליכי 
 .באחד השלבים של העברת החמצן בגוף

 

 חמצן                    ריאות                      דם                    תאים

 

י מיהול החמצן "ע, פועלים כגזים אינרטיים המחניקים הפשוטים     
 .כך שיחסר חמצן בריאות , הסביבתי

 .  2CO, חנקן, מימן, גזים כגון אתן: דוגמאות     

או מפריעים להעברת  , מונעים קליטת החמצן בדם מחניקים כימיים      
 .החמצן מן הדם אל הרקמות

 .יותר מהחמצן 300י ההמוגלובין פי "מועדף ע CO: דוגמאות     

     HCN האנזיניםמתחבר עם , מועבר באמצעות הדם לתאים  
י כך נמנעת העברת  "בתאים וע החימצוןהאחראים על בקרת תהליכי 

 34 .   החמצן 



 חומרים מרדימים
  

פועלים על מערכת העצבים ובחשיפה מתמשכת עלולים לגרום       
 :שונים בגוף כגון קשותבאיבריםלמחלות 

,  (אקרילוניטריל, כלוריד ויניל) כלורייםפחמימנים   -כבד   מרעילי     
 .TNT ,PCB, בנזן

 

 אורניום, כלורייםפחמימנים   -כליות   מרעילי      

        

 מתנול  -עצבים   מרעילי      

 

 (   טולואן, קסילן) ונגזורתיובנזן   -יצור הדם   ' מע מרילי      
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 הרעלות נוספות
 

 
נדיפים עלולים לגרום לפגיעה   הידרוקרבונים   הפרעות בלב

י כך להפרעות  "וע, (רגישות יתר לאדרנלין)הלב  בשריש
 בקצב הלב

 

י חשיפה  "ע להגרםעלולות הפרעות במערכת העצבים   
 .וכספית, מנגן: מתמשכת למתכות כגון

-רגישה באופן מיוחד לתרכובות אורגנו, העצבים' מע
 וחשיפה מתמשכת לאותן תרכובות עלולה לגרום, מתכתיות

 .עד להתמוטטותה העיצביתהאטת הפעילות     
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 הרעלות נוספות

 

 ,בנזידין) ארומטיםחומרי נפץ ואמינים    נזק במערכת הדם

,  בחשיפה מתמשכת, ( טולידין, אנילין                           

 גורם,(VC)כלוריד  ויניל. עלולים לגרום לשינויים בדם

 .פגיעה במערכת יצירת הדם    

 

 בחשיפה מתמשכת עלול לגרום   אקרילוניטריל    נזק בעובר

 (טרטוגניאפקט )לשינויים בעובר                    
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 סקר מקדים
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 הגדרה -" סקר מקדים" 

 
 שיטתי הנערך במקום סקר •

 הערכה, לצורך זיהויהעבודה 

 ,של גורמים מזיקיםותיעוד 

 סביבת העבודהאפיון של הכולל 

 ומתבצע באמצעות תצפיות  

 וכמותי  מידע איכותי ואיסוף 

 .  עבודהעבודה ובחללי בעמדות 

 

 לקביעת  בסיס משמשים ממצאיו •

 ;תעסוקתי-היקף הניטור הסביבתי



 מסגרת החוק –סקר מקדים 
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 (התעסוקתיתהבטיחות והבריאות  מינהל)נוהל סקר מקדים 

מצגות עדכון ..\Documents\פרוטוקול דיווח
פרוטוקול דיווח סקר  \חוקים ותקנות\מצגות\12.2011

 סקר מקדים pdf.מקדים

../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/נוהל סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/פרוטוקול דיווח סקר מקדים.pdf


 (??)גורמים מזיקים 

 ,ופיסיקלייםכימיים גורמים •

 ,במקוםהנמצאים העבודה  

 ואשר העובדים עלולים   

 העבודהאליהם בזמן להיחשף  

 בתוספת  רשומים בספר והם 

 ". השנייהאו בתוספת הראשונה 
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../חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וסביבתי תעסוקתי) 2011.pdf


 " תעסוקתיות -בדיקות סביבתיות "

  

 מבוצעות בידי בודק  בדיקות 

 לשם מדידת,מעבדה מוסמך  

 ,רמת החשיפה המשוקללת 

 רמת החשיפה לזמן קצר 

 ותקרת החשיפה במקום   

 וכוללות סקר מקדים  , העבודה 

 מעודכן וניטור סביבתי של   

 גורמים מזיקים שנערך   

 בהתאם לממצאיו
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 בודק מעבדה מוסמך  •

בעל הסמכה תקפה ממפקח עבודה  , עובד מעבדה מוסמכת

במקומות , תעסוקתיות-לערוך בדיקות סביבתיות, ראשי

 .עבודה
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 (  (industrial hygienist גיהותן

 ,בעל רקע בהנדסה, איש מקצועהיינו •

 ,  המתמחה בזיהוי, כימיה וביולוגיה, פיזיקה

 לגורמי  חשיפות עובדים וניטור של מדידה 

 וארגונומייםביולוגיים , כימיים, סיכון פיזיקאליים

 פתרונות לצמצוםומספק , במקום העבודה

 . ונזקיההחשיפה 

 עלולים  גורמי סיכון איזה אמור לדעת  הגיהותן

 להיות מסוגל לזהות את גורמי  , עבודה נתונהבסביבת להיות 

להעריך את רמת הסיכון הנשקף לבריאות העובדים  , בשטחהסיכון 
ולהמליץ על נקיטה . כתוצאה מהחשיפה לגורמי סיכון בסביבת העבודה

באמצעים שונים כדי למזער את הסיכונים לבריאות העובדים עד לרמה 
 .קבילה
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 ?מה השתנה בתקנות החדשות 

 חובת ביצוע סקר מקדים כדרישה  •

 להפחתת הסיכון לגורמים מזיקים         

 הוספת חומרים לרשימת גורמים•

 המזיקים טעוני ניטור       

 עדכון ערכי החשיפה המותרים•

 והערכים של המדדים הביולוגים       

 ,ריכוז כל ערכי החשיפה המותרים•

 גם  של הגורמים , הייחודיים     

 .    המפורטים בתקנות      
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  מקדים סקר לבצע חובה, על פי התקנות החדשות•

 בודק רק. סביבתי לניטור תכנית קביעת לצורך מעודכן

  מקדים של מקורות סקר לבצע רשאי מוסמך מעבדתי

 .  בבריאות לפגוע העלולים חשיפה

  ומספר לבדוק שיש הגורמים ,הסביבתי הניטור תכנון•

  י"ועפ שנאספו הסקר נתוני על בהסתמך נקבעים הדגימות
   .המוסמך הבודק של המקצועי שיקול הדעת

,  חומרים שעבורם יש לבצע ניטור 39בתקנות מפורטים •
זאת בנוסף לחומרים לגביהם יש תקנות ייעודיות של  

  ויניל, בנזן, ארסן, כגון עופרת)תעסוקתית  גיהות
,  מתכות קשות מסוימות כגון ניקל וקדמיום, כלוריד

ממיסים פחמימנים , קרבמטיים זרחנים, איזוציאנטים
קרינה , אבק מזיק, רעש, ארומטיים מסוימים/ אליפטיים 

 (.  מייננת ועוד
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במקרים בהם נמדדו בבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות  •

מעל מחצית מסף החשיפה  ), ריכוזים מעל רמת הפעולה

  .יבוצע ניטור כל שנה( המותר

במצבים בהם רמות החשיפה היו נמוכות מרמת הפעולה יש  

  .אחת לשנתיים לפחותלחזור ולבצע ניטור סביבתי 

 

התקנות מחייבות   התקופתיות הבדיקות לחובת בנוסף•
 60 גורמים מזיקים טעוני ניטור בתוך של סביבתי ניטור

 :מ יום

 .העבודה במקום לשימוש הגורם הכנסת  .א

 .הגורם עם העבודה בתהליך מהותי שינוי  .ב

 .החשיפה רמות על להשפיע ועלול שחל אירוע   .ג
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בביצוע בדיקות סביבתיות    שלבים הכרחיים

 תעסוקתיות  

 סקר מקדים   .1 
  

זיהוי גורמים מזיקים ומוקדי , לשם מיפוי תהליכי העבודה  סקר

ותיעוד האמצעים והפעולות הננקטים לצורך הורדת חשיפת    החשיפה

 .  העובדים

 

על ידי מעבדה מוסמכת  , הניטור  בטרם ביצוע, סקר זה מתבצע באופן תקופתי

ובשיתוף פעולה מלא של נציגי מקום , לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

 .העבודה

  
יש לעדכנו סמוך למועד  , אולם, הסקר יהיה תקף למשך שנתיים לכל היותר

 .שינויים העלולים להשפיע על רמת החשיפה של העובדים  הניטור אם בוצעו
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 :סייגים              
 
 

 באתרי פירוק אסבסט

 אסבסט צמנט ואסבסט  )

 בהם עובדים  ( פריך כאחד 

 ,חשופים לסיבי אסבסט בלבד 

 .יש להיצמד לתנאי ההיתר  שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה 

 

הבטיחות יקבל תוצאות בדיקות סביבתיות שבוצעו על בסיס   מינהל

שנים רק במקומות   4-סקר מקדים שתקפו מעל שנתיים ולא מעבר ל

עובדי יצור ובתנאי שבמקום העבודה לא  6-העבודה בהם יש פחות מ

 .חלו שינויים בתהליכי העבודה מיום הסקר המקדים האחרון
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 הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים . 2 
,  דרישות מהמעבידחלות בתקנות , המזיקיםלגבי כל הגורמים 

 האלרבות נקיטת , הסיכוןלפעול להפחתת 

 :  הבאיםמצעים 

 

 ופליטה יניקה וניקוז , אמצעיהתקנת אוורור . א

 מתאימים      

 מנדפים יעילים ותחזוקתם  התקנת . ב

 המזיקיםאיסוף וסילוק פסולת של הגורמים . ג
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 .  חשיפה שימוש בביגוד המתאים להגנה מפני . ד

 מנוחה    , אכילה, לשתייה, קביעת מקומות מיוחדים. ה

 .ועישון     

 ומשטפותמקלחות , חירוםסידורים למצבי קביעת .  ו

 .  על פי הנדרשעיניים          

חובה נוספת של המעביד לגבי  קיימת , ל"הנלדרישות בנוסף 
 : הגורמים המזיקים  

 : ינקוט בכל הפעולות הסבירות על מנת המעביד 

A . לחרוג מערכי החשיפה המותריםשלא   ; 

B . המותרים,יועבד עובד בחשיפה לגורם מזיק שלא 

 ;מעבר לערכי החשיפה      

51 



 גורמים מזיקים טעוני ניטור. 3

52 

חומרים   39הינם גורמים מזיקים טעוני ניטור •

 (  בתוספת הראשונההמפורטים )

אשר לגביהם ) חומרים  30הקודמות היו בתקנות •

 .תקופתיותמודגשת חובה לבצע בדיקות סביבתיות 

חומרים זו באה בנוסף לחומרים המפורטים  רשימת •

בתקנות הייחודיות לגביהם קיימת חובה מפורשת  

 .  תקופתילבצע 



 מבנה הסקר המקדים

53 

 מבנה הסקר המקדים ומרכיביו  •

 עלמקדים יכלול מידע מלא סקר      

 .המפעל על כל חלקיו ומחלקותיו     

 במערכתיזוהה לפי מספרו מפעל      

 (.   (SEKERMAKDIM.MDBאפיק      

 

 הסעיפיםהמקדים יכלול את הסקר •

 :הבאים בהתאם לתוכנת הדיווח      

   



 פרטי המפעל. 1

 

 פרטי מבצע הסקר המקדים. 2

 

 או סקרים קודמים/ ו ניטוריםמידע בדבר . 3

 

 חלוקת המפעל למחלקות. 4

 

חלוקת העובדים לקבוצות בעלות סיכוני . 5

 .מטלה זהה/ חשיפה דומים 
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 פירוט תהליכי העבודה.   6

 ,(SDSאו /בהתאם למאגר מידע ו) ס"חומפירוט .   7

 בכל תהליך, בכל שלבי העבודה      

 ,  פיסיקליים)זיהוי גורמי חשיפה לא כימיים .   8

 ('ביולוגיים וכד, ארגונומיים      

 הנדסיים להפחתת  / סקירת אמצעים טכנולוגיים .   9

 היקף החשיפה      

 .(א.מ.צ)אמצעים להגנה אישית . 10

 מסקנות והמלצות למזעור החשיפה. 11
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 ואחריותודרישות ממקום העבודה 

 
הנדרש  , יש להביא לידיעת הבודק המוסמך את כל המידע הרלוונטי  1.

סוגי , לרבות רשימת חומרים איתם עובדים, לביצוע בדיקות סביבתיות 

רשימת עובדים בכל תחנת עבודה וכן כל מידע  , התהליכים המבוצעים

 .נוסף שיידרש 

 

 (MSDS)  החומרים  יש לנהל מאגר עדכני של גיליונות בטיחות של2.

  .לצורך עריכת הסקר המקדים, ככל שיידרש, ולהציגם לבודק המוסמך 

 

שתכנית הניטור תבוצע במלואה וכן שהניטור עצמו  , יש להבטיח3.

,  יבוצע בתנאי העבודה ובתהליכי העבודה האופייניים למקום העבודה

 .גם אם ביצועם דורש זמן נוסף
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   יש ללמוד ולהבין ממצאי סקר וניטור ולבקש הסברים  . 4

 .אם נדרש, המוסמכתמהמעבדה     

 בלתילחקור ולתעד סיבות לתוצאות חשיפה יש . 5

 או תוצאות החורגות מרמות החשיפה  צפויות     

 לרבות המלצות לביצוע פעולות מתקנות , המותרות    

 .  מושכלות    

 לבצע פעולות מתקנות מושכלות להורדת  יש . 6

 על ידי  , ולבדוק יעילות הפעולות  שננקטו, החשיפה    

 ללא  , בדיקה סביבתית תעסוקתית חוזרתביצוע     

 .לניטור התקופתי הבאהמתנה     

 לפרסם תוצאות הבדיקות הסביבתיות יש . 7

 ומשמעותן במקום בולט ולהביאן  התעסוקתיות     

 .העובדים כפי שנדרש בתקנותלידיעת     
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קבלת סקר מקדים לעיון אין לשנות כמות או סוג הבדיקות  בעת 8.
יודגש כי  ניטור אשר לא תואם את . י הבודק המוסמך"שתוכננו ע

לא  , תכנית הניטור או לחילופין בוצע ללא סקר מקדים או תכנית ניטור
מהווה אינדיקציה להעדר חשיפה ותוצאותיו עלולות להידחות על ידי  

 .  המינהל

 

 .היקף הניטור הינה באחריות בודק מוסמך בלבדקביעת 9.

 

 הבטיחות להתערב   מינהלשבסמכותה של מעבדת , יצוין.10

 בודק מוסמך  בנוגע להיקף תכנית הניטור ולדרוש  בקביעת      

 .תנמק את דרישותיה  המינהלבמקרים אלה מעבדת . שינויים     

 

 הניטור תוכניתהמקום העבודה לפעול לצורך ביצוע חובת . 11

 פניבמלואה גם אם הדבר מצריך ביצוע השלמות נמשכות על       

 .מספר ימי ניטור נוספים      
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 תכנית ניטור

  

ממצאי הסקר המקדים משמשים בסיס לקביעת היקף הניטור  •
 .הסביבתי תעסוקתי

,  תכנית לביצוע ניטור של גורמים מזיקים נגזרת מתוך סקר מקדים
משכי  , עמדות העבודה, וכוללת בתוכה תכנון מספר הדגימות

 .אמצעי דיגום ועוד , הדגימות
לגורמים מזיקים שונים לגביהם    במקרים בהם נדרש לבצע ניטור

יש לציין , הוגדרו בתקנות הבטיחות בעבודה תדירויות ניטור שונות
 .לתכנית הניטור" הערות"זאת בסעיף 

בכל המקרים בהם נדרש  , תכנית הניטור נבנית בצמוד לסקר מקדים
חשוב לזכור שלא כל התהליכים שמוזכרים בסקר מקדים  . ניטור
 .ניטור  יעברו

כאשר מתקיימים כל   תכנית הניטור תוכן ותצורף לסקר המקדים
 :  התנאים הבאים
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פיזיקאליים או תהליכי    נמצאו גורמים מזיקים כימיים או•

עבודה שמדינת ישראל קבעה עבורם רמות מרביות  

  ,לחשיפה ותדירות ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

שמשך החשיפה שלהם   במקום העבודה מצויים עובדים•

עולה על משך הזמן המינימלי של חשיפת עובדים  

אשר הוגדר בתקנות  , או בתהליכים/מזיקים ו  בגורמים

 .גהות כמחייב ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

הנדסיים המיטביים  -לא ננקטו האמצעים הטכנולוגיים•

או האמצעים הניהוליים אשר מבטיחים חשיפה  /הזמינים ו

 .של העובדים מתחת למחצית הרמה המותרת לחשיפה
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פסילת בדיקות  / דוגמאות של נהלים לביצוע 

 תעסוקתיות-סביבתיות
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 תעסוקתיות לרעש-סביבתיות בדיקותנוהל ביצוע 
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  תעסוקתיות-סביבתיותנוהל פסילת תוצאות 

04.01.2015 

 תעסוקתיות-סביבתיותנוהל לריווי בדיקות 

../חוקים ותקנות/נוהל ביצוע בדיקות תעסוקתיות לרעש.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל פסילת תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל פסילת תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל פסילת תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל ריווח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל ריווח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל ריווח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf
../חוקים ותקנות/נוהל ריווח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.pdf


 משולש אפידמיולוגי

 העובד

תנאים  

 סביבתיים
גורמים 

 מזיקים
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תעסוקתית  גיהות)בעבודה  הבטיחותתקנות 

 1985-ה"התשמ(. בעבודה עם כספית
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../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה עם כספית.docx


 נתונים סטטיסטיים

65 



 סיבות למוות ממחלות

 25.9%-----------------( סרטן)מחלות ממאירות 1.

 14.9%---------------------------------מחלות לב 2.

 5.6%-------------------------------------סוכרת 3.

 5.6%-------------------מחלות מערכת נשימה 4.

 5.6%-------------( שבץ)מחלות כלי דם במוח 5.

 5.5%--------------------------מחלות זיהומיות 6.

 4.2%---( רצח, תאונות, התאבדות)סיבות חיצוניות 7.

 3.7%------------------------------מחלות כליה 8.

 2.4%------------------------------דלקת ריאות 9.

 2.1%------------------------------יתר לחץ דם 10.

 24.5%-------------------------כל שאר המחלות 11.
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 גופים העוסקים בבריאות תעסוקתית

 האגף לפיקוח על העבודה –משרד הכלכלה והתעשייה •

 מרפאות תעסוקתיות•

 המכון לבריאות תעסוקתית•

 המוסד לביטוח לאומי•

 מכוני מחקר•

 ולגיהותהמוסד לבטיחות •

 ס"להגהמשרד •

 יועצים•

 מעבדות•
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 תקני חשיפה תעסוקתית
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גופים העוסקים בקביעת תקני חשיפה 

 ACGIH• בריאותית
American Conference of  

Governmental Industrial Hygienists  
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•NIOSH 
National Institute of  

Occupational Safety and Health 

•OSHA 

and SafetyOccupational  

Health Administration  

•MAK-Ger. 

https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/
https://www.osha.gov/


Threshold Limit Value –)  TLV( -   ערך סף
 גבולי

   
  40שעות עבודה ביום או  8-חשיפה מותרת לרמת 

 שעות עבודה בשבוע

)TWA-TLV( -  מותרתמשוקללת מרבית חשיפה 
Threshold limit value - Time weighted average  

 
משוקללת מרבית של גורמים כימיים רמה 

ופיסיקליים באזור עבודתו של עובד אשר אליה  
 .שעות מתוך יממה 8מותרת חשיפה במשך 
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-TLV) חישוב חשיפה משוקללת

TWA)  
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•C  - ריכוז המזהם 

•T  - זמן החשיפה 



TLV- STEL 

TLV- Short-term exposure limit 

רמה ממוצעת   –מרבית מותרת לזמן קצר חשיפה •
 4עד , דקות 15משוקללת מרבית לפרק זמן של 

שעות עבודה ביום והפסקה   8חשיפות כאלה במשך 
לגורמים כימיים  של שעה אחת בין חשיפה לחשיפה 

אשר אסור  , ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד
לחרוג מעליה בכל זמן במשך יום העבודה גם אם 

רמת החשיפה הממוצעת ומשוקללת על פני כל יום  
העבודה נמוכה מהרמה המרבית המשוקללת 

 TWA-(TLV)שעות עבודה  8-המותרת ל
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https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgsNqrheTPAhXEPRoKHXKOBC4QFggnMAE&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Short-term_exposure_limit&usg=AFQjCNHfQODC-LwrMsKltfUwOrwqpWvJUA&sig2=oDVshZsXgAmGuqaQYXT2KA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgsNqrheTPAhXEPRoKHXKOBC4QFggnMAE&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Short-term_exposure_limit&usg=AFQjCNHfQODC-LwrMsKltfUwOrwqpWvJUA&sig2=oDVshZsXgAmGuqaQYXT2KA


 של גורמיםהמרבית הרמה 
 ופיסיקליים באזור כימיים 
 של העובד אשר עבודתו 
 חריגותאסורות מעליה 
 בכל פרק זמן שהוא כלשהן 
 יום עבודהבמשך 
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AL ((Action Level  - תעסוקתית-רמת פעולה סביבתית 
 

 רמה –" רמת פעולה" •

 מחצית החשיפה  של     

 המרבית  המשוקללת     

 לגורמים כימיים  המותרת     

 לערוךומעלה יש שממנה     

 תעסוקתיות-בדיקות סביבתיות    

 במקום עבודה בגורמים מזיקים    
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•LC -ריכוז קטלני של גזים או אדים רעילים. 

•LD – ריכוז קטלני של חומר נוזלי או מוצק 

•LC50-  50%ריכוז של גז או אדים הגורם למוות של  
 .בזמן מסוים, (10 כ''בד)נתוןבמדגם מחיות המעבדה 

•LCLO-ריכוז קטלני הנמוך ביותר שפורסם. 

•LDLO-המנה קטלנית הנמוכה ביותר שפורסמה. 

•LD50- מנה של מוצק או נוזל רעיל הגורם למוות  .....
 .לאחר בליעה או ספיגה דרך העור

 

ג של חומר שנבלע או נספג  ''במהריכוזים נמדדים •
 .משקל של הנחשף ג''לק
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 מדדי חשיפה תעסוקתית
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 :ממדדי חשיפהדרישות 

 
 אותםאפשר לכמת שיהיה •

 

דרגות שונות של )בכל טווח כמותי שיהיו ישימים •
 (חשיפה

 

לגבי כל החומרים הכימיים אליהם שיהיו ישימים •
 נחשפים
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 ppm -מ"חל    

אשר  , ריכוז אדים או גזים באוויר –למיליון חלקים     
י היחס שבין מספר יחידות נפח של החומר "מובע ע

יחידות נפח )הנדון לבין מיליון יחידות נפח של אוויר 
 (זהות

 

 ק"מ/ג"מ    

 אוויראחד של  ק"במהחומר במיליגרם מסה ריכוז     

 

 ק"מ/ג"מק    

 אחד של אוויר ק"במהחומר במיקרוגרם מסה ריכוז     
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ריכוז החומר הסיבי מובע לפי מספר   -ק "סמ/ סיב •
 .ק אוויר"הסיבים בסמ

 

•CFU/M3  (Colony Forming Units )-   מספר
 .  אוויר ק“בממושבות  של מיקרואורגניזמים 

 

•CFU/ft3 – מספר מושבות של מיקרואורגניזמים  

 אווירברגלך מעוקב של 
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:  ערכי חשיפה לדוגמא

\Documents\.. מצגות עדכון

ניטור וסקר  \חוקים ותקנות\מצגות\12.2011

 pdf.2011מקדים 
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 מאפייני מחלות מקצוע

 תקופת החביון•

 דומים  –סימנים חיצוניים •

 לסימנים של מחלות באוכלוסייה     

 הכללית   

 למחלות מקצוע קיימים מספר גורמים ולא רק •

 גורם אחד   
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 מטרות הבריאות התעסוקתית

 מניעה ראשונית        
 

 ,הכוונה לקיום פיזי( פיתוח בריאות)         
 נפשי ורווחתי         
 

 מניעה שניונית                       
 

 מניעת מחלות מקצוע( רפואה מונעת)                             
 

 מניעה שלישונית           
 

 טיפול במחלות מקצוע( רפואה טיפולית)                                                  
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 הגיהותייםסיווג הגורמים 
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 סיווג גורמי סיכון בריאותיים

 אנדוגנייםגורמים 1.

 גורמים אקסוגניים2.

 גורמים כימיים3.

 גורמים פיסיקליים4.

 כימיים-פיסיקוגורמים 5.

 גורמים סביבתיים6.

 גורמים ביולוגיים7.

 גורמים פיזיולוגיים ומכניים8.

 גורמים פסיכולוגיים9.

 גורמים סוציולוגיים10.
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 אנדוגנייםגורמים . 1
 

 מבוגרים,נערים –גיל •

 

 גברים,נשים –מין •

 

 גזע•

 

 מחלות מהעברתוצאות •

 

 יתררגישות •

 

 פגמים גנטיים•
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 אקסוגנייםגורמים . 2
 

 

 .נוספת למספר גורמיםחשיפה . א

 

 .רמת חיים נמוכה.  ב

 

 .רמת פעילות ומעורבות גבוהה.  ג

 

 .או גורמים נוספים/חשיפה קודמת לאותו גורם ו. ד

 

 (.  כימיות  תרכבותאפשרות לתגובה הדדית בין ) הרכב החומר .   ה

 

 סמים, אלכוהול, עישון.  ו
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 כימייםגורמים . 3
 

       

 מתכות    
 'וכו בריליום,כרום, ניקל, קדמיום, ארסן, כספית, עופרת     

 

 נוזלים           

 'וכו טטראכלורומתאן, טריכלורואתילן, בנזן: ממיסים ארומטיים     

 

 גזים           
     CO  ,VC חנקן וכו, גפריתתחמוצות של , מונומרי' 

 

86 



 ס"חומהשפעה פיזיולוגית של 

 אבק, חומצות, חשיפה לאמוניה:    גירוי1.

 

 .'וכד אתאן, מתאן, הליום, מימן, חשיפה לחנקן: חניקה2.

 

 :נגרמת הפרעה בתהליך הפיזיולוגי      

  

 חמצן         ראות          דם            תאים בגוף האדם   
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 :הרדמה. 3

מרעילי , (כלורייםפחמימנים )מרעילי כליות , (בנזן)מרעילי כבד 

 (כלורופורם, אתר, בנזן)ייצור הדם ' מרעילי מע, (מתנול)עצבים 

   
 :תופעות סרטניות. 4
 סרטן כלי נשימה – פורמאלדהיד•

•C..V – סרטן הכבד 

 סרטן שלפוחית השתן והכבד –אמינים ארומטיים •

 סרטן הכבד – טאניתחומצה •

 סרטן הריאות ושק האשכים –זפת •

 סרן העור והכבד –( נמצא בצבעי אפוקסי) אפיכלורוהידרין•

•PCB –   סרטן העור והכבד 
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 :נזק לעובר. 5

 גורם למוטציות בעובר, מוטאגניחומר  – אקרילוניטריל
 



 חומרים מסרטנים
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 חומרים מסרטנים

 
 (וטרטוגניים מוטגניים, לחומרים מסרטנים הבינמשרדיתי הועד "דירוג עפ)

 
 

 מסרטנים ודאיים בבני  – 'רשימה א
 .אדם                    

 ח "מסרטנים ודאיים בבע – 'רשימה ב
 מסרטנים   לודאיוקרוב                     
 .בבני אדם                     

 ח "מסרטנים בבע – 'רשימה ג
 ומסרטנים אפשריים בבני                     
 אדם                    
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 טרטוגנייםחומרים  רשימת
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רשימת חומרים  \חוקים ותקנות\מצגות..\Documents\רשימת

 –מסרטנים סבירים בבני אדם  pdf.שסביר מסרטנים בני אדם

 1'ב

 2'ב –רשימת מסרטנים סבירים בבני אדם 

 חומרים מסרטנים ודאיים בבני אדם רשימת

../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/חומרים טרטוגניים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים שסביר מסרטנים בני אדם.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/מסרטנים סבירים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/מסרטנים סבירים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/מסרטנים סבירים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/מסרטנים סבירים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/מסרטנים סבירים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/מסרטנים סבירים.pdf
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/רשימת חומרים מסרטנים ודאים בבני אדם.pdf






 פיסיקלייםגורמים . 4       
 

 רעש•

 

 ויברציות•

 

 (בעיות נשימתיות) קייסוןמחלת -אוויר דחוס •

 

 'וכו אולטראסגולית, קרינה אלקטרומגנטית-קרינה בלתי מייננת•

 

 תחום. א.רמקור , רנטגן –קרינה מייננת •

 

   עיפותעיניים  -צגי מחשב•
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 כימיים-פיסיקוגורמים . 5

 

 
 (פנוימוקוניוזיס)מחלות ריאה  –אבק מזיק •

 

 גירוי בדרכי הנשימה –אבק מטריד •

 

 (ריאתיתפיברוזה )טונגסטן , ונדיום -אבק מתכות קשות•

 
 נזלת אלרגית –גורמים אלרגניים •
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 סיכוני בריאות בחשיפה לאבק
 

 נזקים במערכת הנשימה1.
 
 ריניטיס –נזק דלקתי או אחר במעברי האף •

 
 לרינגיטיס –דלקות בגרון •

 
 ברונכיטיס –ובקנה הנשימה  בסימפונותדלקת •

 
 אסטמה –כתוצאה מגירוי , התכווצות השרירים של דרכי הנשימה•

 
 דלקת ריאות -פריצת נוזל אל שק הריאה בגלל גירוי•

 
 אמפיזמה –פגיעה בשלפוחית הריאה •

 
   סרטן הריאה•
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 פנאומוקוניוזות. 2
הקטנות ושלפוחיות הריאה ובנאדיות   הסימפונותהתפתחות רקמה סיבית קשה בחיבורי       

 :  לדוגמא. לימפה בריאה 

 חשיפה לסיבי אסבסט – אסבסטוזיס         

 חשיפה לסיליקה גבישית חופשית – סיליקוזיס         

 

 סיכוני אבק אורגני3.
 (סוגי צמחים שונים)כתוצאה מחשיפה לחומרים מגרים  – אלרגיות. א         

 

כתוצאה מחשיפה לנסורת עץ קשה   – סרטן במערות האףחשדות לגרימת . ב         

 (אלון)

 

י נבגי  "הנגרמות ע( חשיפה לאבק סיבי כותנה) ביסינוזיס: גרימת מחלות כגון. ג         

 בקטריות ונבגי פטריות מיקרואורגניזמים  

 
97 



 סביבתייםגורמים . 6

 
 קור/חום –טמפרטורה •

 חמצן ושאר המרכיבים –הרכב האוויר •

 לרבות גז ראדון –קרינה מייננת •

 תנאי לחות•

 מלאכותי/טבעי –אוורור •

 מרתפים/עבודה במקום מוקף•

 מלאכותית/טבעית –תאורה •

 סביבתי נקיון/היגיינה•

 

 ביולוגייםגורמים . 7
 נגיפים,חיידקים•

 

 

98 



 ומכאנייםגורמים פיזיולוגיים . 8
 

 לחץ ממושך על איבר מסוים•

תנועה כזאת על אצבעות הידיים יכולה לגרום למחלת  )תנועה חדגונית •
 ויגיניטיס-מקצוע טנדו

אצל  בורסיטיסלגרום מחלת  יכלחיכוך ממושך של הברך או המרפק •
 רצפים

 

 פסיכולוגייםגורמים . 9

 

 סוציולוגייםגורמים . 10
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 בריאות תעסוקתית
 'חלק ב

100 

 מרצה וממונה בטיחות מוסמך, יועץ – פינסלראלי 

 E-mail: elipinsler@gmail.com ;052-4220271: נייד



 קשיים באבחון מחלות מקצוע•

 

 תכנית פעולה לבקרת הסיכונים הבריאותיים•

 

 מחלות מקצוע•
 

תעסוקתית ובריאות העובדים   גיהות)בעבודה  הבטיחותתקנות •
 (בגורמים מזיקים

 

 בעיות ואתגרים בתחום הבריאות התעסוקתית•

 

 101 חובת דיווח ושמירת תוצאות•

../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות לעבודה ברעש 1984.pdf


 

 אבחון מחלות מקצוע/ בעיות באיתור 
 

 

סימפטומים של מרבית מחלות מקצוע אינם ניתנים להבדלה מאלו שבמחלות לא  •

 .תעסוקתיות

 ,פועלים יחד עם גורמים סביבתיים ליצירת מצב של חולי גיהותייםגורמי חשיפה •

 .כדמיוםעישון ועבודה עם אסבסט או מתכת (: מולטיפקטוראלית אתיולוגיה)    

בין תחילת החשיפה והביטוי הראשון  , ברוב מחלות המקצוע תקופת חביון ארוכה•

 .למחלה

 .חומרים כימיים בשימוש 60000-כ •

 .מצומצם טוקסיקולוגימידע •

 .חומרים בתערובות  בעלות הרכב שונה והתנהגות שונה•

 



 הכימי הסכוןתכנית פעולה לבקרת 

 

תוצרי לוואי , זהה את חומרי הגלם)הכרת הגורם הכימי 1.

 (ותוצר סופי

 

אחסון  , גימור, תהליכי ייצור)הכרת תהליכי העבודה 2.

 (ואריזה

 

,  לפי סוג החומרים)קביעת השיטה לבקרת הסיכון 3.

 (לפי תלונות העובדים

 

הכרת , שימוש בדפי מידע)הערכת פוטנציאל הסיכון 4.

 (התנאים הסביבתיים



גורמים להקטנת או  , משך החשיפה) הערכת החשיפה5.

 (הגדלת הסיכון לחשיפה

 

 

 בקרת הסיכון ומניעתו6.
 אוורור. א        

 אמצעי מגן אישיים. ב        

 'נפיצות וכו, שריפות, סיכוני חשמל. ג        

 נהלי עבודה. ד        

 הדרכת עובדים. ה        

 

 

 שמירת נתונים וממצאים7.
,  מפרטים טכניים, מסמכים שונים, תיקי עובדים, שמירת דוחות        

       '    וכו ניטוריםממצאי 

 



 שיטות בקרה ומניעה

105 

 בידוד התהליך

סגירת שטח הבריחה של  

:  לדוגמא)החומר המזהם 

 (הרטבת אבק
/  הפעלת מתקנים סגורים 

התזת חול  : לדוגמא)אטומים 

 (בתא כפפות



 חומר/ שינוי תהליך 
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שיטות רטובות  

 במקום יבשות

 הרטבת אבק  

 שינוי ציוד

החלפת מלגזה  

 דיזל בחשמלית

בקרת תהליך        

 מרחוק

 רובוטיקה    

 שינוי תהליך

מעבר מצביעה  

בריסוס לצביעה  

 בטבילה

 החלפת חומר

מעבר לחומר       

 פחות מסוכן



 תדירות הבדיקות הרפואיות והניטור
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 תדירות הניטור הסביבתי תקנה כללית

 תעסוקתי

 תדירות הבדיקות הרפואיות

 6 6 עופרת

 6 3 כספית

 12 6 ארסן

וכל שנתיים מתחת  40כל שנה מעל גיל  3 חמצני-צורן דו, טלק, אסבסט

 40לגיל 

 6 3 בנזן

 12 6 ממיסים פחמימנים הלוגנים

 12 3 ויניל כלוריד

 12 12 מיננתקרינה 

 12 24 רעש

 12 6 חומרי הדברה

 6 6 מתכות כבדות

 ארומטיםממיסים 

 

6 12 

 (חודשים 6תפקודי ריאה כל )12 6 איזוציאנטים





 

 חומרים כימיים הגורמים למחלות מקצוע
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 ומכנים פיזיקליםי גורמים "מחלות מקצוע הנגרמות ע

 

 תךר

 נגר

 ניקוי חול





 י גורמים ביולוגים"מחלות מקצוע הנגרמות ע

 חיידק השחפת



 י אבק צמחי"מחלות מקצוע הנגרמות ע



תעסוקתית  גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

) 
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תעסוקתית   גיהות)בעבודה  הבטיחותתקנות 

 1984- ד"התשמ, (ובריאות העובדים ברעש

119 

../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות לעבודה ברעש 1984.pdf


תעסוקתית ובריאות  גיהות)תקנות הבטיחות 

 1984- ד"התשמ, (בעופרתהעובדים 

120 

../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות לעובדים בעופרת.doc


תעסוקתית ובריאות   גיהות) בעבודהתקנות הבטיחות 

 1984-ד"התשמ, (חמצני-טלק וצורן דו, העובדים באסבסט
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../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה עם אזבסט אבק וחול.doc


תעסוקתית   גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

ובריאות העובדים בפחמימנים ארומטיים  

   1993, (מסוימים
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עבודות אסורות )תקנות הבטיחות בעבודת נוער •

 1954 -ד "תשי, (מוגבלותועבודות 

  גיהות)תקנות הבטיחות בעבודה 

העובדים בקרינה  ובריאות  תעסוקתית

 1992, (מייננת

../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), התשנג-19.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשסא-2001.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בקרינה מייננת 1992.htm


ניטור סביבתי וניטור ביולוגי  )תקנות הבטיחות בעבודה 
תקנות הבטיחות  \חוקים ותקנות\מצגות..\Documents\של

 ,  (עובדים בגורמים מזיקים htm.2011ניטור ביולוגי ורפואי 
 2011-א"תשע
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../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm
../Documents/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות ניטור ביולוגי ורפואי 2011.htm


בדיקות רפואיות  

 לעובדים בגובה

124 

-ז"התשס, (בגובה עבודה) בעבודהתקנות הבטיחות 

2007  

../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה בגובה.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/תקנות הבטיחות בעבודה בגובה.pdf


 

 

 

עבודות בגובה לגביהם נדרשת בדיקה  סוגי 

 רפואית לעובדים  
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 גלישת בניין1.

 

 מטפסי תרנים2.

 

 מנהל מקצועי לגולשי בניין3.

 

 מנהל מקצועי לטיפוס תרנים4.



 היקף הבדיקה הרפואית  לעובד בגובה 

 איסוף אנמנזה רפואית ותעסוקתית1.

נטילת , הרגלים, קבלת מידע מרופא משפחה על מחלות2.
 (רפואי סיכום מידע)וכושר ראיית לילה  תרופות

מערכת , כלי דם-לב עם דגש על מערכת  בדיקה קלינית כללית3.
 .מערכת העצבים המרכזית וההיקפית, שרירים ושלד

 בדיקת שמיעה4.

 היקפי ובדיקת שדה ראיה חדות ראיה בדיקת5.

אחרת לפי שיקול דעתו של    כל בדיקת קלינית או מעבדתית6.
 הרופא הבודק
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 תדירות הבדיקות

 מומלץ לערוך בדיקה  •

 לעובד בגובה לפני רפואית 

 או לכל , העבודהתחילת 

לקביעת כשירותו לסוג , בגובה שלא נבדק עדייןעובד 
ימליץ הרופא  , במידת הצורך. הספציפי של עבודה בגובה

בתכיפות  , התעסוקתי הבודק על בדיקה חוזרת לעובד
 .שתיקבע על ידי הרופא

יצוין באישור הרפואי כי כשירותו של עובד  , במקרה זה
לעבודה בגובה נקבעה לתקופה מוגדרת ויש לחזור לבדיקה 

 .בתום התקופה
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הבעיות והאתגרים בתחום הבריאות  

 בישראלהתעסוקתית 

 האכיפה בעיית•

 

   ,במדינה ביותר הבעייתיים הנושאים אחד הוא האכיפה נושא•

   .התחומים בכל כמעט

 :במיוחד חמור המצב התעסוקתית הבטיחות בתחום

 

   16-ב החוק על עבירות נמצאו ,ח"בדו שנסקרו המפעלים 26 מתוך•

  אינם חלקם ,העובדים בסביבת מסוכנים חומרים של חורגים ריכוזים נמצאו ל"הנ מהמפעלים בחלק .מהם

 .בדיקה אף ביצעו לא מעולם וחלקם ,הנדרשת בתדירות הבדיקות ביצוע על מקפידים

 

  לא ,ל"הנ מהמפעלים אחד אף כלפי כלשהם הליכים שננקטו מצאנו לא ,האמור למרות•

  הבטיחות חוקי אכיפת על הממונה המשרד שהוא) הכלכלה משרד מצד ,מנהליים ולא פליליים

 .לשינוי דרישות למעט ,(בעבודה
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שירותי הרפואה  בעיית תקצוב 

 התעסוקתית

 ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי •

 המעבידים פטורים לגמרי מתשלום בעד  שבה 

 הבריאות של עובדיהם או בעד שירותי ביטוח 

ברוב המדינות המתקדמות בעולם המעסיקים . תעסוקתיתרפואה 
מממנים את שירותי הרפואה התעסוקתית בעצמם בלא כל 

 .  השתתפות מהמדינה

 

מס ששולם על ידי המעסיקים )בוטל המס המקביל  1997בשנת •
ובעקבות חקיקת חוק ביטוח  ( ויועד לשירותי בריאות לעובד

נכנס נושא שירותי הבריאות  , 2004בריאות ממלכתי בשנת 
ומאז ועד היום התקציב שהמדינה  , התעסוקתית לסל הבריאות
וסל הבדיקות התעסוקתיות לא , מקצה לנושא רק הולך ויורד

 129 .1994התעדכן מאז שנת 



 בעיית כוח האדם

   בבריאות המתמחים ברופאים משווע חוסר יש•

 :נלווים במקצועות אדם בכוח חוסר וכן ,בישראל תעסוקתית

 .'וכו ארגונומים, רופאים, אחיות 

 

 לשרת שאמורים בלבד פעילים תעסוקתיים רופאים 90-כ היום יש ,למשל ,כך•

 התעסוקתיים הרופאים למספר העובדים מספר בין היחס .מועסקים מיליון 2.79

  :בעולם מהמקובל 15%-כ – וחריגה מועטה בכמות מדובר .1:35000 הוא

 

  1:1530 ,בצרפת 1:3600 ,בשבדיה 1:4500 ,ביפן 1:1000 ,בהולנד 1:5000•

   .בבלגיה 1:5632 ,בפינלנד
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 אפידמיולוגיבעיית חוסר מידע 

 והערכת היקף הבעיה 

 התחלואה  עד היום אין בישראל נתונים על היקף •

 (.  תאונות עבודהעל יש רק נתונים )העובדים בקרב 

 

הוקם רשם המחלות התעסוקתיות בישראל   2011בשנת רק •
ץ כי המדינה הפרה את חובתה לרכז מידע "בעקבות קביעת בג

המאגר נמצא בשלביו  . רפואי על אודות עובדים שנחשפו לאסבסט
 .הראשונים ובינתיים מכיל מידע על מספר מועט של עובדים

•  

הוא עוסק רק במחלות : יש כמה בעיות הקשורות לגוף הזה, כןכמו •
הכוונה להכרה מצד המוסד  )מקצוע שהוכרו עד היום בישראל 

אף שבמציאות יש מחלות רבות נוספות המוכרות  , (לביטוח לאומי
ציבור העובדים  , בנוסף. י המדע בעולם כמחלות מקצוע"ע

והמעסיקים טרם הפנים את הקמתו של גוף זה ואינו מודע 
 .לסמכויותיו
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בעיות נוספות בתחום  

 הבריאות התעסוקתית

 אחוזים 10-עובדי קבלן מהווים כ•

אף שבדרך כלל הם נמצאים  . העובדים במשק הישראלימכלל 

ברוב המקרים הם אינם  , בעמדות עבודה החשופות לחומרים מסוכנים

מקבלים הכשרות מקצועיות הדומות בהיקפן ובעומקן להכשרות של  

 .קבועיםעובדים 
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בתי  , למשל בנגריות, בבתי עסק קטנים ועובדים עצמאייםעובדים •

אינם  , עבודת ניקיון והדברה, מכוני קוסמטיקה ומספרות, מאפה

 .מודעים לבעיות הבריאות התעסוקתית בתחומם



 החשיפה לחומרים מסוכנים  •

 גם על בריאות  משפיעה    

 מהידע: העובדיםמשפחות    

 הספרותי המקצועי מתברר שמשפחותיהם של    

 אףחשופות , החשופים לחומרים מסוכניםעובדים    

 עלחשיפה המשפיעה , הן לשאריות חומרים אלה   

 .בריאות המשפחה ובעיקר הילדים   
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מי אחראי על בריאות 

 ?העובדים בארץ 

 משרד העבודה והרווחה•

 

הוא   המינהלהעיקרי של פקידו  - והבריאתהבטיחות  מינהל

הגהות והבריאות  , להביא לשיפורן של הבטיחות בעבודה

 .מקצועומחלות תאונות עבודה התעסוקתית כדי למנוע 
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תאגיד ציבורי  הוא  - המוסד לבטיחות ולבריאות העובד

 (.  ר"מלכ)ששירותיו ניתנים ללא כוונת רווח 

לנהל פעולות  : עיקר תפקידי המוסד כפי שהוגדרו בחוק הם

 הסברה והדרכה



רשם המחלות  

 התעסוקתיות

 ביוזמת   2011הוקם ביולי •

 .  הלאומית לבריאות העובדהמועצה 

 

הבטיחות והבריאות   מינהלממומן על ידי הרשם •

הרשם   הגוף שבו ואילו, התעסוקתית של משרד הכלכלה

הוא  , והמספק לו את הבסיס המקצועי והארגוני, משולב

 .במשרד הבריאות המרכז הלאומי לבקרת מחלות
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יד -חובת הדיווח בעקבות מחלת משלח
 (מחלת מקצוע)
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 לרופאהמעביד להודיע חובת 

 למחלת מקצועולמפקח עבודה על חשד  

 

 שיש או ,החושד או המאמין מעביד כל

   ,לחשוד או להאמין סבירות סיבות לו 

 אחת) מקצוע מחלת נגרמה שלעובד

  חייב ,(זה פרק של בהמשכו ברשימה המובאות המחלות 
  ,הבריאות משרד של ממשלתי לרופא בכתב כך על להודיע

 על) האזורי העבודה למפקח מיד כך על לדווח חייב וכן
 והמובא עבודה תאונת על לדווח שנהוג טופס אותו גבי

 .(הבא בעמוד

 

. 



חובת רופא להודיע למפקח עבודה ארצי על חשד  
 למחלת מקצוע

 

   של הדיווח לחובת בנוסף•

  המטפל רופא כל ,המעביד

  ממחלת הסובל בחולה

  הוא גם חייב יד-משלח

 .בירושלים הראשי העבודה למפקח מיד כך על לדווח
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 טפסים למילוי בעת  פגיעה בעבודה



 הפיקוח על העבודה לאגףטופס הודעה    

 לביטוח לאומי הודעהטופס 
 (211. ל.ב)

 רפואיטיפול / עובד לבדיקה  שליחתטופס       
 (250. ל.ב)   

../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/טופס הודעה על תאונה.xls
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/211 טופס.pdf
../Documents/מצגות עדכון 12.2011/מצגות/חוקים ותקנות/250 טופס.pdf


ובדיקות   ניטוריםחובת שמירת תוצאות 

 רפואיות



5. 

  50 ויישמרו המוסמכת במעבדה יירשמו הבדיקות תוצאות(ב)•
  הבדיקות תוצאות את מיד תשלח המוסמכת המעבדה ;שנה

 .הפיקוח אגף ולמעבדת למעביד
 תעסוקתיות-הסביבתיות הבדיקות תוצאות את ישמור המעביד(ד)•

  במקום העובדים לידיעת ויפרסם שנה 20 במשך
  תוצאות קבלת ממועד ימים 3 בתוך ,העבודה

 ;עבודה מקום לאותו המתייחסות התוצאות את ,הבדיקות
 .המותרים החשיפה ערכי יפורסמו הבדיקות לתוצאות בצמוד
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7. 

 ביולוגיות-טוקסיקולוגיותבדיקות (ב) •

;  ביולוגיות-טוקסיקולוגיותאך ורק במעבדה לבדיקות  יבצועו 

תוצאות הבדיקות יימסרו לשירות הרפואי המוסמך אשר  

ויישמרו  , ביקש אותן וכן למפקח עבודה שהוא רופא

 .שנים לפחות 50במעבדה למשך 
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 בריאות תעסוקתית ואקולוגיה, בטיחות – פינסלראלי 

 E-mail: elipinsler@gmail.com 144 ;052-4220271: נייד


