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 4מתוך   1עמוד  במהדורה:   01/08/2019 בתוקף מיום:

 

 המטר .1
יבוצעו רק , לרעש םייתעסוקת יםסביבתי ניטורים, השונות שיפורטו להלן בהתאם לתקנות הבטיחות

 .במעבדה מוסמכת
 –)להלן  יםתעסוקתי יםסביבתי ניטוריםלביצוע   ההליך הסמכת מעבדזה לקבוע את מטרת נוהל 

הל הבטיחות והבריאות מינבין להמעבדה  ןבי הקשר, האופן  פעולתאת  ,"(ניטור רעש"מעבדה מוסמכת ל
 ה.או השעיית הביטול הליך חידוש ההסמכה,את , וכן המינהל( –)להלן  התעסוקתית

 : וד משפטייס .2
פקודת וא ה ביצוע ניטורים סביבתיים תעסוקתיים לרעשמעבדה מוסמכת להיסוד המשפטי להסמכת 

גיהות ) המכוח  הבעבודה שהותקנ תקנת הבטיחותו 1970 -[ התש"ל  הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש
 התקנה(. -, להלן  2000 –התש''ס  -, תיקון 1984 –תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש, התשמ''ד 

 גדרות:ה .3

 ה.כהגדרתו בתקנ  -" מוסמך מעבדה"בודק 

 מעבדה מוסמכת. –ה, להלן בתקנ הכהגדרת  -" ניטור סביבתי תעסוקתי לרעשל מעבדה מוסמכת"
 .תה של המעבדהולילפעואדמיניסטרטיבית עית אחראי מקצואדם ה – "מנהל מעבדה"

 .1954-בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד וכמשמעות - "מפקח העבודה הראשי"

 

 :להסמכהסף  תנאי .4

 המבקש לקבל הסמכה כמעבדה מוסמכת חייב לעמוד בתנאים הבאים:

  כוח אדם: .4.1

  של: ניסיון מוכח בכל מעבדה יועסק לפחות בודק אחד בעל

 ;שנים אחרונות 5מתוך תקופה של  מעבדה מוסמךכבודק  תשנה לפחו  -

 שונים מקומות עבודה  10-ב לרעש  תעסוקתיים סביבתיים בביצוע ניטורים ניסיון מוכח  -
 .מעבדה מוסמכתבמסגרת  לפחות

נוהל הסמכה ועבודה של בודק ליהיה מוסמך בהתאם מכל מקום, כל בודק המועסק ע"י המעבדה, 
 .לרעש מוסמך לביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי

 

 

  :נהל מעבדהמ .4.2
חובות מנהל המעבדה מפורטים בסעיף "חובות  ה. העומד בראשמנהל מעבדה בכל מעבדה, יהיה 

 המעבדה".

  בנה:מ .4.3
 המעבדה תשכון במבנה של קבע.

 

  ציוד: .4.4

מחשב, אמצעי נוסף לגיבוי נתונים וכן  , ניטור רעשמתאים לו , מכוילתקין מעבדה יהיה ציודבכל 
 מקום בטוח לשמירת הניירת.

 נהלים פנימיים, אשר יהיו בהלימה עם הנהלים המפורסמים באתר המינהלהמעבדה תכתוב ותקיים 
  .רגולטורישות וכן עם דר הנ"לבלינק 

 :הליך ההסמכה .5

  הגשת בקשה: .5.1
מעבדת  –)להלן  ארצית לגיהות תעסוקתיתהלמעבדה יפנה   ,מנהל מעבדה המבקשת  הסמכה

 להלן: המינהל(, כמפורט

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Certification/SafetyServices/Pages/NoiseInspector.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Certification/SafetyServices/Pages/NoiseInspector.aspx
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 4מתוך   2עמוד  במהדורה:   01/08/2019 בתוקף מיום:

 

 :לקטרוניתהפניה תתבצע  למנהלת מעבדת המינהל, הגב' רימה כהן, בכתובת הא .5.1.1
ma.Cohen@economy.gov.ilRi   (.7347072-03)טלפון לבירורים 

 הבאים:  הפרטים את תכלולבקשה ה  .5.1.2

 המעבדהשל  כתובת דואר אלקטרוניו כתובת  ,שם; 

 ;אישור תאגיד או תעודת עוסק מורשה 

 שם ופרטי מנהל המעבדה; 

  וניסיונם המועסקים במעבדהלרעש שמות הבודקים המוסמכים; 

  עשלמדידת רפרטי הציוד. 

 

 :נציגי המינהל במעבדהביקור   .5.2

קיומם של התנאים במעבדה ויבחנו  מעבדת המינהל נציגי  יבקרו בטרם אישור הבקשה, .5.2.1
 המבנה. ו ציודנהלי העבודה, , ו של כוח האדםהמפורטים לעיל, לרבות קיומ

לגבי ע"י נציגי מעבדת המינהל  תינתן הדרכהבמידה ונמצא כי תנאי הסף מתקיימים במעבדה,  .5.2.2
 למינהל.הניטור  דיווח תוצאות ופןא

 תוכנת דיווח:  .5.3

תבקש להוכיח שליטה י כל בודק מוסמך במעבדה .בדיקות רעשלדיווח  עדכניתתקן תוכנה ומעבדה תב
 מלאה בתוכנת דיווח.

 

 :ע"י מפקח עבודה ראשי המעבדהסמכת ה .6

הסמכה,  לה מפקח העבודה הראשי תעודת נפיקלעיל, ישפורטו לאחר שעמדה המעבדה בדרישות  .6.1
 בדרך כלל ההסמכה תינתן .בה יפורטו שמות הבודקים המוסמכים הפועלים במסגרת המעבדה

 .שנה לתקופה של

מפקח העבודה הראשי, רשאי לתת הסמכה לפרק זמן קצר יותר משנה, אם ראה כי בנסיבות  .6.2
ין אם פנה מנהל מעבדה לשם קבלת הסמכה בפרק הזמן שבהעניין יש צורך או הצדקה לכך )כגון: 

בודה עיעניק מפקח  -באוגוסט, במידה ועמד בתנאים דלעיל  1מועדי ההסמכה כנקוב לעיל, דהיינו 
 .(באוגוסט יחד עם יתר ההסמכות 1ביולי וההסמכה תתחדש ביום  31הראשי הסמכה עד ליום 

 

 ת המעבדה:וחוב .7

על פי כל הוראות החוק, התקנות והתקנים המחייבים  ופעליהמעבדה וכל אחד מהמועסקים בה  .7.1
 .וכן על פי נהלי המינהל המפורסמים באתר האינטרנט של משרד 

למלא אחר הוראות מפקח העבודה הראשי המתעדכנות מעת לעת ומתפרסמות באתר האינטרנט  .7.2
 של המשרד.

דוחות, שליחת של המעבדה, לרבות: בקרת איכות ה אחראי לניהול מערכת איכותמנהל המעבדה  .7.3
 הדוחות בהתאם לזמנים המצוינים בנוהל דיווח תוצאות ניטור ועוד.

. מתן מענה לכל פניות המינהל כמו גםביחס לכל שינוי המתרחש במעבדה  עליו לדווחכמו כן, 
ימלא מנהל המעבדה כל תפקיד אחר הנדרש מכוח תפקידו, לרבות תפקידים בנוסף, 

 .םאדמיניסטרטיביי
על ידו לשם קבלת  על כל שינוי בפרטים שדווחות המינהל לדווח למעבד על מנהל המעבדה

דרישות ביחס ל אם חל שינוי במעמד המעבדה או ,הרכב כוח אדם, ציוד , לרבות ההסמכה
תבחן מעבדת המינהל המשך הסמכתה ע"י מפקח עבודה ראשי עם כל שינוי כאמור,  .רגולטור

 זה. ובהתאם למפורט בנוהל בהתאם לשינויים שחלו

mailto:Rima.Cohen@economy.gov.il
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 4מתוך   3עמוד  במהדורה:   01/08/2019 בתוקף מיום:

 

שערכה תוך  ניטוריםלהמעבדה מתחייבת לתת מענה לכל השאלות של מינהל הבטיחות בנוגע  .7.4
 שבוע ימים. 

 המעבדה תפעל תוך הימנעות מניגוד עניינים. .7.5

ל המסמכים לולשמור את כ ניטוריםעל המעבדה לדאוג לגיבוי מתמיד של  נתונים בתוכנת דיווח  .7.6
 .בדיקות רעשהקשורים לביצוע 

 

 פיקוח: .8

את כל הנוגע לפעילות במעבדה המוסמכת ולבדוק  ,לעתרשאים לבקר מעת  מעבדת המינהלי נציג
, ע"פ הצורך ובהתאם לגורם המוסמך הרלוונטיולהעביר ממצאיה  ותקינות הציוד הסמכתה ,המעבדה

 המעבדה מתחייבת לאפשר ביקור הפיקוח ולספק התנאים הנדרשים לשם כך. לשיקול דעתה.

  חידוש הסמכה: .9
 

מעבדת המינהל הסמכה מחודשת וחתומה ע"י ה והמעבדה פועלת בהתאם למפורט להלן, תנפיק לה במיד
 :מפקח עבודה ראשי, בחודש אוגוסט, מדי שנה, ותשלח למעבדה את תעודת ההסמכה

  כמפורט לעניין ניטורי רעש המינהלונהלי המעבדה פועלת על פי כל הוראות נוהל זה ,
 ;באתר האינטרנט של המינהל

 המינהל מדי שנהארגן מש ובהכשרות, ימי עיוןב פוהמעבדה השתת אנשי;  

 בהתאם לתנאים המפורטים לא חלו במעבדה שינויים המונעים המשך הסמכתה ,
 .כמעבדה מוסמכת בנוהל זה לצורך הסמכתה

  

 :תלייתהאי חידוש הסמכה, ביטול הסמכה או ה .10

 אי חידוש הסמכה  .10.1

וש הסמכה, רשאי מפקח עבודה ראשי שלא לחדש מעבדה אינה עומדת בדרישות לחידהבמידה ו
 הסמכתה.

 ביטול הסמכה או התלייתה  .10.2

 ,הלהתלות או הסמכתה , לא לחדש את הסמכת מעבדהלבטל בכל עת  מפקח העבודה הראשי רשאי
 :עשה אחד או יותר מאלה כי נמצאאם 

  המקצועיים ושגה בשיקוליבודק מטעם המעבדה; 

 ימות או פעלה בניגוד לכללי המקצוע או הנחיות הוראות קינהלים והמעבדה התעלמה מ
 ;המפקח העבודה הראשי או מי מטעמו

  ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי;ההסמכה 

 למשל: אין מנהל פעיל  חלו במעבדה שינויים המונעים המשך הסמכתה כמעבדה מוסמכת(
ין למעבדה הל זה, אנדרש בנוכ -העומד בראש המעבדה, לא דווח על שינוי כלשהו במעבדה

 וכיוב'(.  בתוקףעל פי דרישות רגולטור הסמכה 
 

 שימוע:   .10.3
 ע"י נציגי מעבדת המינהל, ובמידה ונמצא כי יש בו ממש, יפעלו נציגי מעבדת המינהלייבחן המידע 

 באופן הבא:
,  המחדלים המיוחסים למעבדההמפרט  את  אל מנהל המעבדה מכתב ישלחו נציגי מעבדת המינהל

תן תינבטרם ו/או להשמיע טענותיו בעל פה, , הזכות להעלות את טענותיו על הכתבובו תינתן לו 
 החלטה על ידי מפקח עבודה ראשי.
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 4מתוך   4עמוד  במהדורה:   01/08/2019 בתוקף מיום:

 

  הודעה:החלטה ו  .10.4

 לנקוט באחד או יותר מן הצעדים הבאים:מפקח העבודה הראשי  לאחר שבחן את הממצאים, רשאי
קביעת תנאים מוגבל או תה לפרק זמן ייתלהאו ביטול ההסמכה , אי חידוש הסמכת המעבדה

ביחס לחלק מן הגורמים והשיטות או לכולם או אי חידוש, ביטול או התליית  לחידוש ההסמכה
 ההסמכה. 

ימים מיום  30בתוך  תועבר למנהל המעבדה בכתב  החלטתו המנומקת של מפקח העבודה הראשי
 השימוע.


