
 םימרוגב םידבוע לש יגולויב רוטינו יתביבס רוטינ( הדובעב תוחיטבה תונקת
 2011-א"עשת ,)םיקיזמ

 ןכדועמו אלמ חסונ
 

1 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/androtol1/Downloads/2011 - םיקיזמ םימרוג תונקת.doc 

 םידבוע לש יגולויב רוטינו יתביבס רוטינ( הדובעב תוחיטבה תונקת
 2011-א"עשת ,)םיקיזמ םימרוגב

 
 
 םינכוסמ םירמוח – תואירב
  תואירבו תוהיג – הדובעב תוחיטב – הדובע

 םינינע ןכות
 Go 2 תורדגה  1 ףיעס
 Go 4 םיקיזמ םימרוגל הפישחל ןוכיסה תדרוה  2 ףיעס
 Go 4 םיקיזמ םימרוגב םירתומ הפישח יכרע  3 ףיעס
 Go 5 רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגב תויתקוסעת תויתביבס תוקידב תכירע  4 ףיעס
 Go 5 םיקיזמ םימרוג יבגל תכמסומ הדבעמ תוקידב  5 ףיעס
 Go 5 תויתביבס תוקידב עוציבל םינוש םידעומ  6 ףיעס
 Go 5 םיקיזמ םימרוגב םידבועל תויאופר תוקידב  7 ףיעס
 Go 6 םיניד תרימש  8 ףיעס
 Go 6 לוטיב  9 ףיעס
 Go 6 הליחת  10 ףיעס
 Go 6 רבעמ תארוה  11 ףיעס
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 םידבוע לש יגולויב רוטינו יתביבס רוטינ( הדובעב תוחיטבה תונקת
 *2011-א"עשת ,)םיקיזמ םימרוגב

 216-ו 173 םיפיעס יפל הקוסעתהו רחסמה היישעתה רש תוכמס ףקותב 
 ,)הדוקפה – ןלהל( 1970-ל"שתה ,]שדח חסונ[ הדובעב תוחיטבה תדוקפל
 םינחרז ןיינעל תואירבה רש תמכסהב ,רפכה חותיפו תואלקחה רש תמכסהב
 יפל ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,םיטמברקו םיינגרוא
 ןיינעלו ,1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעסו ,תסנכה :דוסי-קוחל א21 ףיעס
 :הלא תונקת ןיקתמ ינא ,תוהיגו תוחיטבל דסומה תצעומ םע תוצעייתהב 9 הנקת
 – הלא תונקתב .1
 הדבעמ קדוב ידיב תועצובמה תולועפ – "תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב" 

 תרקתו רצק ןמזל הפישחה תמר ,תללקושמה הפישחה תמר תדידמ םשל ,ךמסומ
 םימרוג לש יתביבס רוטינו ןכדועמ םידקמ רקס תוללוכו ,הדובעה םוקמב הפישחה
 ;ויאצממל םאתהב ךרענש םיקיזמ
 ףוגב םייגולויב םינמיס לש תוקידב – "תויגולויב-תויגולוקיסקוט תוקידב" 

 ;תיתקוסעת הפישחל םייגולויב םידדמל םתאוושהו םדאה
 הפקת הכמסה לעב ,תכמסומ הדבעמ דבוע – "ךמסומ הדבעמ קדוב" 

 ;הדובע תומוקמב תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב ךורעל ישארה הדובעה חקפממ
 םוקמב םיאצמנה ,םיקיזמ םיילקיזיפו םיימיכ םימרוג – "םיקיזמ םימרוג" 

 םימושר םהו הדובעה ןמזב םהילא ףשחיהל םילולע םידבועה רשאו ,הדובעה
 ;היינשה תפסותב וא הנושארה תפסותב ,רפסב
 תפסותב םיטרופמה םיקיזמ םימרוג – "רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוג" 

 ;4 הנקת יפל תיתקוסעת תיתביבס הקידב עוציב בייחתמ םהיבגלש ,הנושארה
 & Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents – "רפסה" 

Biological Exposure Indices – ACGIH, קתועש ,יתנשה ונוכדע יפל ןמזל ןמזמ ופקותכ 
 ראב ,ביבא לת ,םילשוריב הדובעה לע חוקיפה ידרשמב רוביצה ןויעל דקפומ ולש
 הינפהו ,ביבא לתב תוהיגו תוחיטבל דסומה לש עדימל זכרמב ןכו ,הפיחו עבש
 ותבותכש ,הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ לש טנרטניאה רתאב היוצמ וילא

www.moital.gov.il; חסונה אוה ,רומאכ הינפה שי וילאש ןורחאה ףקתה חסונה 
 ;בייחמה
 Threshold Limit Value – Time Weighted – "תרתומ תיברמ תללקושמ הפישח" 

Average (TLV-TWA) – רוזאב םיקיזמ םימרוג לש תיברמה תללקושמה המרה 
 תועש 8 לש הדובע םוי ךשמב הפישח תרתומ הילא דע רשא דבועה לש ותדובע
 ;הממי ךותמ
 Threshold Limit Value – Short Term – "רצק ןמזל תרתומ תיברמ הפישח" 

Exposure Limit (TLV-STEL) – לש ותדובע רוזאב םיקיזמ םימרוג לש תיברמה המרה 
 4-מ רתוי אל ,םעפ לכב תוקד 15 דע לש הפישח תרתומ הילא דע רשא דבועה
 ןיב תוחפל תוקד 60 לש חוורמבו הממי ךותמ תועש 8 לש הדובע םויב םימעפ

                                                        
 .1318 'מע 29.8.2011 םוימ 7028 'סמ א"עשת ת"ק ומסרופ *
 .1362 'מע 8.9.2011 םוימ 7031 'סמ א"עשת ת"ק ט"ת

 תורדגה
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 היהת הממיב הדובע תועש 8-ל תללוכה הפישחה תמרש יאנתבו ,םעפל םעפ
 ;תרתומה תיברמה תללקושמה הפישחה תמרמ הכומנ
 – Biological Exposure Indices (BEI) – "תיתקוסעת הפישחל םייגולויב םידדמ" 
 ריוואבו ןתשב ,המסלפב ,םדב תוברל ,םדאה ףוגב םייגולויב םינמיס לש תומר
 םיימיכ םימרוגל דבועה תפישח יבגל יגולויב הרהזא ףס תווהמה ,הפישנה
 ;םיילקיזיפו
 תוחיטבה תונקתב ןתועמשמכ – "תנניימ הנירק" וא "הנירק" ,"תילובג הנמ" 
 ;1992-ג"נשתה ,)תנניימ הנירקב םיקסועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב
 םדקמב המקרל וא רביאל הנירק תנמ תלפכמ – "תללקושמ הנירק תנמ" 

 ;היינשה תפסותב 'ב קלחב טרופמכ ,המקר וא רביא ותואל לולקשה
 רש ךימסהש הדבעמ – "תויגולויב-תויגולוקיסקוט תוקידבל הדבעמ" 

 ,דחוימ וא יללכ ןפואב ,תואירבה רש תמכסהב ,הקוסעתהו רחסמה היישעתה
 וא םיפושחה םידבועב תויגולויב תויגולוקיסקוט תוקידב עוציבל ,תומושרב העדוהב
 ;םיקיזמ םימרוגל םיפושח תויהל םידמועה
 הדובעה חקפממ הפקת הכמסה תלעב הדבעמ – "תכמסומ הדבעמ" 

 ;הדובע תומוקמב תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב עצבל ,ישארה
 לש תיתקוסעת תוהיגל תיצרא תכמסומ הדבעמ – "חוקיפה ףגא תדבעמ" 

 ;הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ
 – "ירוזא הדובע חקפמ"ו "ישארה הדובעה חקפמ" ,"הדובע חקפמ" 
 ;1954-ד"ישתה ,הדובעה לע חוקיפה ןוגרא קוחב םתועמשמכ
 ;לעפמ תוברל ,והשלכ הדובע םוקמ – "הדובע םוקמ" 
 לש תוברל ,םידיברק לש תישקומ תבורעת – "ש"קתמ" וא "תושק תוכתמ" 

 ;טלבוקו לקינ תוברל ,תוכתמ לשו םוידנוו ,םולטנט ,םוינטיט ,ןטסגנוט
 ;תוכתמ דוביע תעב רוריקל םישמשמה םילזונ – "רוריק ילזונ" 
 הכרעה ,יוהיז ךרוצל הדובעה םוקמב ךרענה יתטיש רקס – "םידקמ רקס" 
 תועצמאב עצבתמו הדובעה תביבס לש ןויפא ללוכה ,םיקיזמ םימרוג לש דועיתו

 ויאצממו ,הדובע יללחבו הדובע תודמעב יתומכו יתוכיא עדימ ףוסיאו תויפצת
 ;יתקוסעת-יתביבסה רוטינה ףקיה תעיבקל סיסב םישמשמ
 ןמ רתוי וא דחאל ףושחה דבוע – "רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגב דבוע" 

 הדובעב ,הלועפה תמר לע הלועה הפישחב ,רוטינה ינועט םיקיזמה םימרוגה
 ;תוחפל הנשב םימי םישולש ךשמב ,האלמ וא תיקלח
 ,תורוסא תודובע( םישנ תדובע תונקתב התרדגהכ – "תוירופה ליגב תדבוע" 
 ;2001-א"סשתה ,)תונכוסמ תודובעו תולבגומ תודובע
 ,תרתומה תיברמה תללקושמה הפישחה – "םירתומ הפישח יכרע" 

 ;תרתומה הפישחה תרקת ,תרתומה תיברמה הפישחה
 הפישחה תיצחמ לש המר – Action Level – (AV) – "הלועפה תמר" 

 תללקושמה הפישחל ךרע עבקנ אל םא ,וא תרתומה תיברמה תללקושמה
 םיקיזמה םימרוגה לש תרתומה הפישחה תרקת תיצחמ ,תרתומה תיברמה
 ;היינשה תפסותב 'א קלחבו הנושארה תפסותב םיבוקנה
 :הלאמ דחא לכ – "ךמסומ יאופר תוריש" 
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 ;תואירבה דרשמ לש תיתפנ וא תיזוחמ תואירב תכשל )1(
-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחב התרדגהכ ,םילוח תפוק )2(

1994; 
 רש תמכסהב ,הקוסעתהו רחסמה היישעתה רשש יאופר דסומ )3(
 ;הדובעב תוחיטבה תונקת ןיינעל תומיוסמ תוקידבל וכימסה ,תואירבה

 תפסותב תוטרופמה הדובעב תוחיטבה תונקת – "תוידוחיי תונקת" 
 ;תיעיברה
 המרה – Threshold Limit Value – Ceiling (TLV-C) – "תרתומ הפישח תרקת" 

 תורוסא הילעמ רשא דבועה לש ותדובע רוזאב םיקיזמ םימרוג לש תיברמה
 .הדובעה םוי ךשמב אוהש ןמז קרפ לכב ןהשלכ תוגירח
 תגרוהל דיבעמה לעפי ,קיזמ םרוגב שומיש השענ ובש הדובע םוקמב .2
 תוארוה יפל ,הלא םיעצמא תטיקנ תוברל ,רשפאה לככ הז םרוגל הפישחל ןוכיסה
 :עוצקמה יללכו ןיד לכ

 וא ,םיליעיו םימיאתמ הטילפו זוקינ ,הקיני ,רורווא יעצמא םייקיו ןיקתי )1(
 תואירבל קיזת אלש הרוצבו ,קיזמה םרוגה זוכיר תדרוהל תרחא הטיש לכ
 ;רוביצה תואירבל וא דבוע
 םיליעיו םימיאתמ םיפדנמ ,עוצקמה יללכ יפ לע שרדנה לככ ,ןיקתי )2(

 ;יוארכ םקזחתיו קיזמ םרוגב תולועפ ועצבתי םהבש
 תונחתמ קיזמ םרוג הליכמה תלוספ לש ידיימ קוליסו ףוסיאל גאדי )3(
 ;דבועה תואירבל קזנל וא דרטמל םורגי אלש ןפואב ,הדובעה
 םימיאתמ הדובע ידגבב שמתשי קיזמ םרוגב דבוע לכש ךכל גאדי )4(
 ;הפישח ינפמ הנגהל
 ;םידבועה תחונמלו ןושיעל ,הייתשלו הליכאל םידחוימ תומוקמ עבקי )5(
 לש יוניפו ץוליח ,טולימ יכרד ללוכ ,םוריח יבצמל םידחוימ םירודיסל גאדי )6(
 ףוגה תפיטשל תוחלקמ ,עוצקמה יללכ יפ לע שרדנה לככו ,םידבוע
 .םייניעהו

 – ידכ תוריבסה תולועפה לכ תא טוקני דיבעמה .3
 ;םירתומה הפישחה יכרעמ גורחל אלש )1(
 הפישחה יכרעל רבעמ ,קיזמ םרוגל הפישחב דבוע דבעוי אלש )2(
 ;םירתומה
 ,תילובגה הנמה לע הלועה המרל תנניימ הנירקב דבוע ףשחיי אלש )3(
 תוללקושמה הנירקה תונמ םוכסו ,היינשה תפסותה לש 'ב קלחב בוקנכ
 תולבגהל ףופכבו ,תפסות התואב בוקנכ תילובגה הנמה לע הלעי אל
 .תפסות התואבש תופסונה

 ,תרתומה תיברמה הפישחה ,תרתומה תיברמה תללקושמה הפישחה )ב( 
 יפל ויהי תיתקוסעת הפישחל םייגולויבה םידדמהו תרתומה הפישחה תרקת
 .רפסה
 היינשה תפסותב ועבקנש םיכרעה ,)ב( הנשמ תנקתב רומאה ףא לע )ג( 
 הפישחל םייגולויב םידדמ יבגל תישילשה תפסותבו םיקיזמ םימרוג יבגל
 םהיבגל ןיאש םירמוח וא םימרוג יבגלו ,רפסבש םיכרעה םוקמב ואובי ,תיתקוסעת

 ןוכיסה תדרוה
 םימרוגל הפישחל
 םיקיזמ

 םירתומ הפישח יכרע
 םיקיזמ םימרוגב
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 .םהילע ףסונ – רפסב םיכרע
 ךורעי ,רוטינ ןועט קיזמ םרוגב שומיש השענ ובש ,הדובע םוקמב )א( .4
 םוקמב שי םא עבקיי ןתועצמאבש ,תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב דיבעמה
 .רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגב דבוע הדובעה
 :הלאמ םידעוממ דחא לכמ םימי 60 ךותב וכרעיי רומאכ תוקידב )ב( 

 ;רוטינ ןועט קיזמ םרוג הדובעה םוקמב שומישל סנכוהש םוימ )1(
 ןועט קיזמ םרוג םע הדובע ךילהתב יתוהמ יוניש וב לחש םוימ )2(
 ;רוטינ
 הפישחה תומר לע עיפשהל לולע וא עיפשמה עוריא וב לחש םוימ )3(
 .הדובעה םוקמב רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגל

 דבוע הדובעה םוקמב יכ רומאכ תויתקוסעת תויתביבסה תוקידבב אצמנ )ג( 
 תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב דיבעמה ךורעי ,רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגב
 .תוחפל הנשל תחא לש תופיכתב תורזוח
 ןיא הדובעה םוקמב יכ )ב( וא )א( הנשמ תנקתב רומאכ תוקידבב אצמנ )ד( 
 תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב דיבעמה ךורעי ,רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגב דבוע
 .תוחפל םייתנשל תחא לש תופיכתב תורזוח
 הדבעמ קדוב ידיב קרו ךא ועצובי תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב )א( .5
 תוינכת תוברל ,תולבוקמ תוטישבו םיליוכמ םירישכמב ,תכמסומ הדבעמבו ךמסומ
 .ישארה הדובעה חקפמ רשיאש תוכיא תרקבל
 ;הנש 50 ורמשייו תכמסומה הדבעמב ומשריי תוקידבה תואצות )ב( 

 ףגא תדבעמלו דיבעמל תוקידבה תואצות תא דימ חלשת תכמסומה הדבעמה
 .חוקיפה
-תויתביבסה תוקידבה תואצותמ קתעה ריבעת חוקיפה ףגא תדבעמ )ג( 

 ,תוקידבה ועצוב ובש הדובעה םוקמ ידבועל ןכו ,ךמסומ יאופר תורישל תויתקוסעת
 .םהיתוינפ יפל
 ךשמב תויתקוסעת-תויתביבסה תוקידבה תואצות תא רומשי דיבעמה )ד( 

 תלבק דעוממ םימי 3 ךותב ,הדובעה םוקמב םידבועה תעידיל םסרפיו הנש 20
 תואצותל דומצב ;הדובע םוקמ ותואל תוסחייתמה תואצותה תא ,תוקידבה תואצות
 .םירתומה הפישחה יכרע ומסרופי תוקידבה
 תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב עוציב לע תורוהל יאשר ירוזא הדובע חקפמ .6
 וא 4 הנקתב רומאהמ םינוש םידעומב וא הנוש תופיכתב תוקידב עוציב לע וא
 ישארה הדובעה חקפמ הרוי םהילעש םינוירטירקל ףופכב לכה ,תוידוחייה תונקתב
 .להונב
 ,אפור אוהש הדובע חקפמ תשירד יפ לע וא ןיד לכ יפ לע תושרדנ )א( .7
 הלא תוקידב וכרעיי אל ,םיקיזמ םימרוגב םידבועל תויתקוסעת תויאופר תוקידב
 תויגולויב-תויגולוקיסקוט תוקידבל הינפה ;ןעצבל ךמסוהש יאופר תוריש ידיב אלא
 .ךמסומה יאופרה תורישה ידי לע השעית
 תוקידבל הדבעמב קרו ךא ועוצבי תויגולויב-תויגולוקיסקוט תוקידב )ב( 

 רשא ךמסומה יאופרה תורישל ורסמיי תוקידבה תואצות ;תויגולויב-תויגולוקיסקוט
 םינש 50 ךשמל הדבעמב ורמשייו ,אפור אוהש הדובע חקפמל ןכו ןתוא שקיב

 תוקידב תכירע
 תויתקוסעת-תויתביבס
 ינועט םיקיזמ םימרוגב
 רוטינ

 הדבעמ תוקידב
 םימרוג יבגל תכמסומ
 םיקיזמ

 עוציבל םינוש םידעומ
 תויתביבס תוקידב

 תויאופר תוקידב
 םימרוגב םידבועל
 םיקיזמ
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 .תוחפל
 חקפמ תוארוה וא ךמסומה יאופרה תורישה תוארוה יפל לעפי דיבעמה )ג( 
 .תאז תובייחמ תוקידבה תואצותש לככ ,הדובע
 .ןהמ עורגל אלו ,ןיד לכ תוארוה לע ףיסוהל תואב הלא תונקת תוארוה .8
 םידבוע לש יגולויב רוטינו יתביבס רוטינ( הדובעה לע חוקיפה ןוגרא תונקת .9
 .תולטב – 1990-א"נשתה ,)םיקיזמ םימרוגב

 .)הליחתה םוי – ןלהל( ןמוסרפ םוימ םימי 60 הלא תונקת לש ןתליחת )א( .10
 םיקסועה ,לעפמב וא הדובע םוקמב ,)א( הנשמ תנקתב רומאה ףא לע )ב( 
 ,תישילשה תפסותב תרפוע טירפה לש ותליחת היהת ,םירבצמ קוריפו רוצייב
 הלעת אל םידבועה לש םדב תרפועה תמרש דבלבו ,תונקתה םוסרפ םוימ םייתנש
 .םידבועה ראשל µg/100 mL 45 לעו םישנל µg/100 mL 30 לע

 רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוגב שומיש השענ ובש הדובע םוקמב וא לעפמב .11
 הלא םימרוגל תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב וב וכרענ אלו ,וינפל וא הליחתה םויב
 הנקת יפל תויתקוסעת-תויתביבס תוקידב וכרעיי ,הליחתה םויל המדקש הנשב
 .הליחתה םוימ םימי 60 ךותב )א(2
 

 הנושאר תפסות
 )1 הנקת(

 4 הנקתל םאתהב תיתקוסעת תיתביבס הקידב םיבייחמה רוטינ ינועט םיקיזמ םימרוג
 ZINC OXIDE דיסקוא ץבא
 WOOD DUSTS (Inhalable) )תואירל הפיאש רב קבא( םיצע לש קבא
 FLOUR DUST (Inhalable) )תואירל הפיאש רב קבא( חמק קבא
 ISOFLURANE (Anaesthetic Gas) )המדרה זג( ןארולפוזיא
 AMMONIA הינומא
 ENFLURANE (Anaesthetic Gas) )המדרה זג( ןארולפנא
 EPICHLORHYDRIN ןירדיהרולכיפא
 ACRYLONITRILE לירטינ-ולירקא
 ETHYLENE OXIDE דיסקוא ןליתא
 ETHYLENE DIBROMIDE דימורביד ןליתא
 BUTYL ACETATE טטצא ליטוב
 BENZOYL PEROXIDE דיסקוארפ ליאוזנב
 GLUTARALDEHYDE דיהדלארטולג
 GLYCOL ETHERS םירתא לוקילג

 DIOXANE – 1,4 ןסקואיד – 4,1
 DIMETHYLFORMAMIDE דימאמרופ ליתמיד
 HYDRAZINE ןיזרדיה
 HALOTHANE (Anaesthetic Gas) )המדרה זג( ןתולה

 םיניד תרימש

 לוטיב

 הליחת

 רבעמ תארוה



 םימרוגב םידבוע לש יגולויב רוטינו יתביבס רוטינ( הדובעב תוחיטבה תונקת
 2011-א"עשת ,)םיקיזמ

 ןכדועמו אלמ חסונ
 

7 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/androtol1/Downloads/2011 - םיקיזמ םימרוג תונקת.doc 

n – ןאסקה n – HEXANE 
 SULFURIC ACID תיתרפוג הצמוח
 COTTON DUST (Raw and Processed) תדבועמו תימלוג הנתוכ
 CHLORINE רולכ
 CHLOROFORM םרופורולכ
 MANGANESE ןגנמ
 METHYL ISOBUTYL KETONE ןוטק ליטובוזיא ליתמ
 METHYL ACRYLATE טאלירקא ליתמ
 METHYL ETHYL KETONE ןוטק ליתא ליתמ
 METHYL METHACRYLATE טאלירקאתמ ליתמ
 METHYLENE CHLORIDE דירולכ ןליתמ
 METALWORKING FLUIDS רוריק ילזונ
 NITROUS OXIDE (Anaesthetic Gas) )המדרה זג( דיסקוא סורטינ
 SEVOFLURANE (Anaesthetic Gas) )המדרה זג( ןארולפובס
 MINERAL FIBERS  םיילרנימ םיביס
 FORMALDEHYDE דיהדלאמרופ
 CARBON BLACK רוחש ןמחפ
 CARBON TETRACHLORIDE ירולכארטט ןמחפ
 PHENOL לונפ
 COLOPHONY םוינופולוק
 KEROSENE ןיסורק
 

 היינש תפסות
 )3 ,1 הנקת(

 'א קלח
 דחא םהב םייקתהש םיקיזמ םימרוגל תרתומ תיתקוסעת הפישח לש םיכרע
 :הלאמ
 ;תיבכוכב םינמוסמו תוידוחייה תונקתב וטרופ )1(
 ;רפסב םיעיפומ םניאו ,תידוחיי הנקת םהיבגל ןיא )2(
 הפישח יכרע םהל ועבקנ ךא רפסב םיעיפומ םה ,תידוחיי הנקת םהיבגל ןיא )3(

 .רפסב עובקהמ םינושה ,)ג(3 הנקת יפל תרתומ תיתקוסעת

 קיזמה םרוגה

 הפישח
 תללקושמ

 תרתומ תיברמ

 תיברמ הפישח
 ןמזל תרתומ

 רצק
 הפישח תרקת

 תורעה הלועפה תמר תרתומ
 – םיצע לש קבא
 הפיאש רב קבא

WOOD DUSTS 
(Inhalable) 

 םרגילימ 1
 בקועמ רטמל
 – ןלהל(
 )ק"מ/ג"מ

  ק"מ/ג"מ 0.5  

  מ"לח 1  מ"לח 6 םיקלח 2 זג( ןארולפוזיא
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 )המדרה
ISOFLURANE 

(anaesthetic gas) 

 ןלהל( ןוילימל
 )מ"לח –

 )*( םיטאנאיצוזיא
ISOCYANATES 

 0.0025  מ"לח 0.02 מ"לח 0.005
 מ"לח

 

 זג( ןארולפנא
 )המדרה

ENFLURANE 
(anaesthetic gas) 

  מ"לח 1  מ"לח 6 מ"לח 2

 )As( )ךינרז( ןסרא
)*( 

ARSENIC (as As) 
 תובוכרת .1
 תוינגרוא

organic compounds 

 
 

0.200 
 ק"מ/ג"מ

   
 

0.100 
 ק"מ/ג"מ

 

 תובוכרת .2
 תוינגרואנא

inorganic compounds 

0.010 
 ק"מ/ג"מ

  0.005 
 ק"מ/ג"מ

 

 )*( )3AsH( ןיסרא .3
ARSINE 

0.05 
 וא ק"מ/ג"מ

 מ"לח 0.02

  0.025 
 וא ק"מ/ג"מ

 מ"לח 0.01

 

 דיסקוא ןליתא
ETHYLENE OXIDE 

 הפישחה מ"לח 0.5   מ"לח 1
 תללקושמה
 תיברמה
 תרתומה
 ליגב תדבועל
 תוירופה
 םישנלו

 לש תופוקתב
 ,הקנה וא ןוירה
 0.75 היהת
 מ"לח

 דימורב-יד ןליתא
ETHYLENE 

DIBROMIDE 

  מ"לח 0.5  מ"לח 3 מ"לח 1

 )*( )לוזנב( ןזנב
BENZENE 
(BENZOL) 

  מ"לח 0.25  מ"לח 2.5 מ"לח 0.5

 )*( )Be( םוילירב
 תובוכרת + תכתמ
 )םוילירבכ( םוילירב

BERYLLIUM and 
compounds (as Be) 

0.0002 
 ק"מ/ג"מ

  0.0001 
 ק"מ/ג"מ

 

 זג( ןתולאה
 )המדרה

HALOTHANE 
(anaesthetic gas) 

  מ"לח 2.5  מ"לח 10 מ"לח 5

 )*( דירולכ-ליניו
VINYL CHLORIDE 

 הפישחה מ"לח 0.5   מ"לח 1
 תללקושמה
 תיברמה
 תרתומה
 ליגב תדבועל
 תוירופה
 םישנלו

 לש תופוקתב
 וא ןויריה
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 היהת ,הקנה
 מ"לח 0.75

 םיינגרוא םינחרז
 )*( םיטמברקו

ORGANO-
PHOSPHATES and 

CARBAMATES 

 יפ לע
 םסרפתמה
 רפסב

    

 תיתרפוג הצמוח
 )הצמוח ללככ(

SULFURIC ACID 

 0.15   ק"מ/ג"מ 0.3
 ק"מ/ג"מ

 

 )לואולוט( ןאולוט
)3CH5H6C( )*( 

TOLUENE 

  מ"לח 25   מ"לח 50

 )*( )W( ןטסגנוט
TUNGSTEN 

 תובוכרת + תכתמ .א
 תוסיסמ יתלב
 )ןטסגנוטכ(

metal and insoluble 
compounds (as W) 

 תוסיסמ תובוכרת .ב
 )ןטסגנוטכ(

soluble  compounds (as 
W) 

 
 

5.000 
 ק"מ/ג"מ
 
 

1.000 
 ק"מ/ג"מ

   
2.500 

 ק"מ/ג"מ
 

0.500 
 ק"מ/ג"מ

 

-ורולכירט ,1,1,1
 )CHs-3CCl( ןאתא
)*( 

1,1,1-TRICHLORO-
ETHANE Methyl 

Chloroform 

  מ"לח 100  מ"לח 350 מ"לח 200

 ןליתא-ורולכירט
)=CHCl2CCl( )*( 

TRICHLORO-
ETHYLENE 

  מ"לח 25  מ"לח 100 מ"לח 50

 תימלוג הנתוכ
 תדבועמו

COTTON DUST, 
raw and processed 

 0.25   ק"מ/ג"מ 0.5
 ק"מ/ג"מ

 

 )*( )Hg( תיפסכ
 תינגרוא תיפסכ .א
 )תיפסככ(

MERCURY 
ORGANIC (as Hg) 

 ליקלא תובוכרת .1
alkyl compounds 

 
 
 
 
 
 

0.010 
 ק"מ/ג"מ

 
 
 
 
 
 

0.030 
 ק"מ/ג"מ

  
 
 
 
 
 

0.005 
 ק"מ/ג"מ

 הפישחה
 תללקושמה
 תיברמה
 תרתומה
 ליגב תדבועל
 תוירופה
 םישנלו

 לש תופוקתב
 וא ןויריה
 היהת ,הקנה

0.005 
 ק"מ/ג"מ

 לירא תובוכרת .2
aryl compounds 

0.100 
 ק"מ/ג"מ

  0.050 
 ק"מ/ג"מ

 הפישחה
 תללקושמה
 תיברמה
 תרתומה
 ליגב תדבועל
 תוירופה
 םישנלו
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 לש תופוקתב
 וא ןויריה
 היהת ,הקנה

0.005 
 ק"מ/ג"מ

 תיתכתמ תיפסכ .ב
 תינגרואנאו
 )תיפסככ(

MERCURY 
elemental and forms 

(as Hg) inorganic 

0.025 
 ק"מ/ג"מ

  0.0125 
 ק"מ/ג"מ

 

 )*( )Cr( םורכ
CHROMIUM 

 תובוכרת .1
 לש תוינגרואנא
 :)םורככ( םורכ

inorganic compounds 
(as Cr) 

 + תכתמ .א
 םורכ לש תובוכרת

III metal and Cr III 
compounds 

 לש תובוכרת .ב
 תוסיסמ VI םורכ
 םימב

water-soluble Cr VI 
compounds 

 לש תובוכרת .ג
 יתלב VI םורכ
 תוסיסמ

insoluble Cr VI 
compounds 

 
 
 
 
 
 
 

0.500 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 

0.050 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 

0.010 
 ק"מ/ג"מ

   
 
 
 
 
 
 

0.250 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 

0.025 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 

0.005 
 ק"מ/ג"מ

 

 םיטאמורכ קניצ .2
 )4ZnCrO( )םורככ(

ZINC CHROMATES 
(as Cr) 

0.010 
 ק"מ/ג"מ

  0.005 
 ק"מ/ג"מ

 

 טאמורכ .3
 )םורככ( תרפועה
)4PbCrO( 

LEAD CHROMATE 
(as Cr) 

0.012 
 ק"מ/ג"מ

  0.006 
 ק"מ/ג"מ

 

 םויצנורטס .4
 )םורככ( טאמורכ
)4SrCrO( 

STRONTIUM 
CHROMATE (as Cr) 

0.00050 
 ק"מ/ג"מ

  0.00025 
 ק"מ/ג"מ

 

 טאמורכ םויצלק .5
 )4CaCrO( )םורככ(

CALCIUM 
CHROMATE (as Cr) 

0.0010 
 ק"מ/ג"מ

  0.0005 
 ק"מ/ג"מ

 

 רוריק ילזונ
METAL-WORKING 

FLUIDS 

 0.25   ק"מ/ג"מ 0.5
 ק"מ/ג"מ

 

 רב( )*( )Ni( לקינ
 )הפיאש
 )לקינכ( תכתמ .1

 
 

1.500 

   
 

0.750 
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NICKEL (inhalable) 
elemental 

 תובוכרת .2
 תוינגרואנא
 לקינ לש תוסיסמ
 )לקינכ(

soluble inorganic 
compounds (as Ni) 

 תובוכרת .3
 יתלב תוינגרואנא
 לקינ לש תוסיסמ
 )4Ni(CO)( )לקינכ(

insoluble inorganic 
compounds (as Ni) 

 לינוברק לקינ .4
 )לקינכ(

NICKEL 
CARBONYL (as Ni) 

 ק"מ/ג"מ
 
 

0.100 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 
 

0.200 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 
 
 

 מ"לח 0.05

 ק"מ/ג"מ
 
 

0.050 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 
 

0.100 
 ק"מ/ג"מ
 
 
 
 
 

 מ"לח 0.025
 זג( ןארולפובס
 )המדרה

SEVOFLURANE 
(anaesthetic gas) 

 מ"לח 2  
 )העשל(

  מ"לח 1

 )ןזנב-ליניו( ןריטס
)2H=CHC5H6C( )*( 

STYRENE 

  מ"לח 10  מ"לח 40 מ"לח 20

 םיילרנימ םיביס
MINERAL FIBERS 

 0.5   ק"מס/ביס 1
 ק"מס/ביס

 

 )*( )Pb( תרפוע
 תיתכתמ תרפוע .א
 תינגרואנאו
 )תרפועכ(

LEAD and inorganic 
compounds (as Pb) 

 
0.050 

 ק"מ/ג"מ

   
0.025 

 ק"מ/ג"מ

 

 הרטט תרפוע .ב
 הרטט וא ליתמ
 )תרפועכ( ליתא

TETRAMETHYL 
LEAD or 

TETRAETHYL 
LEAD (as Pb) 

0.050 
 ק"מ/ג"מ

  0.025 
 ק"מ/ג"מ

 

 )O2CH( דיהדלמרופ
FORMALDEHYDE 

  מ"לח 0.1 מ"לח 0.3  מ"לח 0.2

 ןליתא-ורולכרפ
-ורולכהרטט(
 )CCl2CCl=2( )ןליתא
)*( 

PERCHLORO-
ETHYLENE 

Tetrachloroethene 

  מ"לח 12.5  מ"לח 100 מ"לח 25

 )*( )Cd( םוימדק
 תובוכרת + תכתמ
 )ףחרמ יללכ קבא(
 )םוימדקכ(

CADMIUM and 
compounds (as Cd) 

0.010 
 ק"מ/ג"מ

  0.005 
 ק"מ/ג"מ

 הפישחה
 תללקושמה
 תיברמה
 תרתומה
 ליגב תדבועל
 תוירופה
 םישנלו
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 לש תופוקתב
 וא ןויריה
 היהת ,הקנה

0.005 
 ק"מ/ג"מ

 )*( )Co( טלבוק
 + תכתמ .1
 תובוכרת
 לש תוינגרואנא
 )טלבוקכ( טלבוק

COBALT metal and 
inorganic compounds 

(as Co) 
 לינוברק טלבוק .2
 טלבוק +
 לינוברקורדיה
 )טלבוקכ(

COBALT 
CARBONYL and 

COBALT HYDRO-
CARBONYL (as Co) 

 
0.020 

 ק"מ/ג"מ
 
 
 
 
 

0.100 
 ק"מ/ג"מ

   
0.010 

 ק"מ/ג"מ
 
 
 
 
 

0.050 
 ק"מ/ג"מ

 

 םוינופולוק
COLOPHONY 

0.05 
 ק"מ/ג"מ

0.15 
 ק"מ/ג"מ

 0.025 
 ק"מ/ג"מ

 

 + )לוליסק( ןליסק
 םינליסק
)2)3(CH4H6C( )*( 

XYLENE 

  מ"לח 50  מ"לח 150 מ"לח 100

 
 'ב קלח

 )*( תנניימ הנירק
 תופסונ תולבגהו םינושה םירביאלו תומקרל לולקשה םדקמ תילובג הנמ 
 לש תולפכמה ףוריצ ידיב השעיי תוללקושמה הנירקה תונמ םוכס בושיח 

 וא רביא םתואל לולקשה םדקמב המקר וא רביא לכ ףשחנ ןהלש הנירקה תונמ
 :ןלהלכ ,המקר

 המקרה/רביאה 
  תילובג הנמ

 תופסונ תולבגה לולקשה םדקמ )טרביסילימ-ב(
 דבוע לכ .א
 18 ליגמ
 טרפ( הלעמו
 תדבועל
 )ןויריהב

 וא ףוגה לכ .1
 הנמה
 תיביטקפאה
 
 ןיע תשדע .2
 םיידי( םייפג .3
 )םיילגרו

 ןימה תוטולב .4
 םצעה חמ .5
 )םודאה(
 יעמה ןפוד .6
 סגה
 תואיר .7
 הביק .8

50 
 
 

150 
500 

 
250 
400 

 
400 
400 
400 
500 
500 

1 
 
 
0 
0 
 

0.2 
0.12 

 
0.12 
0.12 
0.12 
0.05 
0.05 

-מ רתוי אל .א
100 

 5-ב טרביסילימ
 תובקוע םינש
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 תיחופלש .9
 ןתשה

 םיידש .10
 דבכ .11
 טשו .12
 תטולב .13
 ןגמה

 רוע .14
 םצעה ינפ .15
 ראש .16
 לכל( םירביאה
 )רביא

500 
500 
500 
500 
500 
500 

0.05 
0.05 
0.05 
0.01 
0.01 
0.05 

 
 
 וז הצובקב
 תוטולב :םיללכנ
 ,הילכה תרתוי

 ,המישנ הנק ,חומ
 ,םיקד םייעמ
 ,רירש ,הילכ
 ,לוחט ,בלבל
 תרתוי תטולב
 םחרו חומה

 תדבוע .ב
 ןויריהב

 וא ףוגה לכ .1
 הנמה
 תיביטקפאה
 ןיעה תשדע
 םיידי( םייפג
 )םיילגרו

1 
 

150 
500 

1 
 
0 
0 

 קר סחייתמ
 תפוקתל
 ןויריהה
 רחאל תרתונה
 רבדב העדוהה
 ןויריהב התויה

 
 תישילש תפסות

 ))ב(10 ,)ג(3 הנקת(
 םהב םייקתהש םיקיזמ םימרוגל תיתקוסעת הפישחל םייגולויב םידדמ לש םיכרע
 :הלאמ דחא
 ;תוידוחיי תונקתב וטרופ )1(
 ;רפסב םיעיפומ םניאו ,תידוחיי הנקת םהיבגל ןיא )2(
 םידדמ יכרע םהל ועבקנ ךא רפסב םיעיפומ םה ,תידוחיי הנקת םהיבגל ןיא )3(
 .רפסב עובקהמ םינושה ,)ג(3 הנקת יפל תרתומ תיתקוסעת הפישחל םייגולויב

 קיזמה םרוגה

 וא רמוחה
 טילובאטמה

 ןתשב םדב קדבנה
 ריוואב
 תורעה הפישנה

 ינגרואנא ןסרא
Inorganic 

ARSENIC 

 ינגרואנא ןסרא
 םיטילובטמו

 םייליתמ
)Methylated( 

 35 
 םרגורקימ
 ןלהל( רטילל
– µg/L( 

  

 )לוזנב( ןזנב
BENZENE 
(BENZOL) 

-סנרט הצמוח
 תינוקומ סנרט

 םרגילימ 0.5 
 םרגל
 ןיניטאירק
 – ןלהל(

mg/G 
Creatinine( 

  

 םינחרז
 םינגרוא
 םיטמברקו

ORGANO-
PHOSPHATES 

and 
CARBAMATES 

 הזרטסאנילוכ
 םד יאתב(
 )םימודא

1. 80% 
 המרהמ
 תיסיסבה
 תישיאה

 םיסייטב  

 םידבועב   70% .2  

 2011-א"עשת ט"ת



 םימרוגב םידבוע לש יגולויב רוטינו יתביבס רוטינ( הדובעב תוחיטבה תונקת
 2011-א"עשת ,)םיקיזמ

 ןכדועמו אלמ חסונ
 

14 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/androtol1/Downloads/2011 - םיקיזמ םימרוג תונקת.doc 

 המרהמ
 תיסיסבה
 תישיאה

 םירחא

 ןאולוט
 )לואולוט(

TOLUENE 

 הצמוח
 תירופיה

 םרג 1.6 
 םרגל
 ןיניטאירק
 g/G – ןלהל(

Creatinine( 

  

1,1,1 
 ןאתא-ורולכירט
 ליתמ(
 )םרופורולכ

1,1,1 
TRICHLORO-

ETHANE 

 הצמוח
-ורולכירט
 תיטצא

 םרגילימ 10 
 ןלהל( רטילל
– mg/L( 

  

-ורולכירט 
 לונאתא

1 mg/L 30 mg/L   

 ןליתא-ורולכירט
TRICHLORO-

ETHYLENE 

 הצמוח
-ורולכירט
 תיטצא

 100 mg/G 
Creatinine 

  

-ורולכירט 
 לונאתא

4 mg/L    

 תיפסכ
MERCURY 

 תיפסכ
 תינגרואנא
 תיללכ

1.5 
 םרגורקימ
 100-ל
 רטילילימ
 – ןלהל(

µg/100 mL( 

35 
 םרגורקימ
 םרגל
 ןיניטאירק
 µg/G – ןלהל(

Creatinine( 

  

  )VI( םורכ
 םיסיסמ םיפדנ
 םימב

CHROMIUM 
Water-soluble Cr 

(VI) fumes 

   µg/L 25  יללכ םורכ

 לקינ
NICKEL 

   µg/L 15  לקינ

-ליניו( ןריטס
 )ןזנב

STYRENE 

 תילדנמ הצמוח
 הצמוח +
 תיליסקוילגלינפ

 400 mg/G 
Creatinine 

  

 תרפוע
LEAD 

    µg/100 mL 30 תרפוע

 ןליתאורולכרפ
-ורולכארטט(
 )ןליתא

PERCHLORO-
ETHYLENE 

 הצמוח
-ורולכירט
 תיטצא

 3.5 mg/L   

 םוימדק
 תובוכרתו

 תוינגרואנא
CADMIUM and 

Inorganic 
compounds 

 µg/L 5 µg/G 5 םוימדק
Creatinine 

  

 טלבוק
COBALT 

   µg/L 15 µg/L 1 טלבוק
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 )לוליסק( ןליסק
 םינליסקו

XYLENE 

 ליתמ הצמוח
 תירופיה

 1.5 g/G 
Creatinine 

  

 
 תיעיבר תפסות

 )1 הנקת(
 :תוידוחיי תונקת
 ,)םיטאנאיצוזיאב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1993-ג"נשתה
-ד"משתה ,)ןזנבב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת

1983; 
 ,)דירולכ ליניוב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1983-ד"משתה
 ,))ןסרא( ךינרזב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1985-ה"משתה
 ,)תיפסכב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1985-ה"משתה
 תוכתמב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1993-ג"נשתה ,)תומיוסמ
 ,)תרפועב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1983-ד"משתה
 םיסממב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1993-ג"נשתה ,)םימיוסמ םייטמורא םינמימחפ
 םיסממב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1990-א"נשתה ,)םימיוסמ םיינגולה םינמימחפ
 ,)תנניימ הנירקב םיקסועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1992-ג"נשתה
 הרבדה ירמוחב םידבועה תואירבו תיתקוסעת תוהיג( הדובעב תוחיטבה תונקת
 ;1992-ג"נשתה ,)םיטמברקו םינגרוא םינחרז םהש
 ,)תונכוסמ תודובעו תולבגומ תודובע ,תורוסא תודובע( םישנ תדובע תונקת
 ;2001-א"סשתה
 .1979-ט"לשתה ,)תנניימ הנירקב תודובע( םיאשנ תדובע תונקת
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 ןאכ שקה - ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע לע םייונמל העדוה

 


