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 רקע

 . להסדיר את תהליך ביצוע בדיקות תעסוקתיות סביבתיות םשמטרתופרוטוקולים זה הוא חלק  מסדרת נהלים  פרוטוקול

  הבטיחות והבריאות התעסוקתית )להלן "מינהל הבטיחות"( מפורסמת באתר מינהלסדרה זו 

http://www.economy.gov.il/NR/exeres/BE6F0D38-7107-4E00-91E7-ABE7A32BD69E.htm  

 פרוטוקולמטרת ה

מבצעי בעבודת להביא לאחידות נועד להבהיר תפקידיו של בודק מוסמך בכל הנוגע לביצוע סקר מקדים ותכנון ניטור תעסוקתי ו פרוטוקולה

 .הבטיחות ולמינהל ממצאי הסקר, הסקת מסקנות, גזירת תכנית ניטור ודיווח ללקוח תיעודאופן לקבוע את זה נועד  פרוטוקולכמו כן,  . הסקר

 תפקידיו של הבודק המוסמך: 

 תקנות הגהות והנהלים.בהתאם לדרישות ועוד תכנון הבדיקות לרבות מספרן, מיקומן, שיטות הבדיקה  .1

 הימנעות מתכנון בדיקות מיותרות תוך תיעוד מלא של הסיבות לכך. .2

 . מצדיקות זאתהסיבות  קיימות, כאשר תעסוקתיות לרווח ביצוע בדיקות סביבתיות להמשיך אוהמלצות למפעל  .3

 של המינהל. נוהל ריווח בדיקות סביבתיותיתבצע בהתאם לכאמור ריווח בדיקות 

הפניית המפעל לדרישות תקנות הניטור בדבר "הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים", כאשר קיים חשש של הבודק המוסמך  .4

 האמצעים המיטביים הזמינים להורדת החשיפה. וכאשר לא ננקטים כל לחשיפת עובדים מעל לרמות החשיפה המותרות

 מותרות.עדיין קיים חשש לחשיפת עובדים מעל לרמות החשיפה האם  לאחר נקיטת האמצעים להורדת חשיפהתכנון ניטורים  .5

 ,מדידה רלוונטיציוד שיטות דיגום ואנליזה, כגון: ) ולא קיימות תשתיות מתאימות לביצועאך  במידה ולדעת בודק נדרש ניטור .6

 מעבדות מוסמכות בארץ( יש לפנות למעבדת המינהל להמשך הטיפול.

לפרוטוקול , יפעל הבודק בהתאם הוראתו תוך פירוט דרישות על ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיותלמפעל הורה מפקח עבודה  .7

 זה כך שתכנית הניטור תכלול מענה לדרישות אלו.

 ומרכיביוהמקדים מבנה הסקר 

 ה לפי מספרו במערכת אפיק.הוזמפעל י על כל חלקיו ומחלקותיו. מפעלה מלא עלדע יכלול מימקדים  סקר

 :SEKERMAKDIM.MDBבהתאם לתוכנת הדיווח  הבאיםיכלול את הסעיפים המקדים הסקר 

 ,פרטי מפעל .1

 ,המקדים פרטי מבצע הסקר .2

 ,קודמים מקדימים מידע על ניטורים וסקרים .3

 ,חלוקה למחלקות .4

 ,מטלה זהה ותמבצעהחשיפה דומה  חלוקת עובדים לקבוצות עבודה בעלות .5

 ,ומאפייניהם פירוט תהליכים טכנולוגיים .6

הזיהוי יקיף חומרי גלם, ו/או מאגר חומרים כימיים.  הבטיחות נותגיליועל בסיס מידע מ ופיענוח מרכיביהם חומרים כימייםזיהוי  .7

 ,ותוצרי לוואי וצרים סופייםת ,תוצרי ביניים

ברשימת המזיקים  לרבות הגורמים שאינם נזכרים בתקנות ייחודיות ואינם הכימיים יש להדגיש, שנדרש  לתעד את כלל הגורמים 

 גורמים טעוני ניטור,

 ,ואחרים , ארגונומייםביולוגיים, פיסיקלייםלא כימיים כגון גורמים זיהוי גורמי חשיפה  .8

 ,)יניקות, אוורור וכו'( יפההנדסיים להורדת חש -טכנולוגיים  םסקירת אמצעי .9

 ,הגנה אישיתלאמצעים  .11

 .למפעל המלצותמסקנות ו .11

 

סביבתי קודמים ובהתאם לנוהל תכנון ניטור מקדימים ממצאי ניטורים וסקרים מעדכני וה מקדיםהסקר הממצאי מגזר ית  תכנית ניטור

 עסוקתי.ת
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 הסקר המקדים ח"ושליחת דותיעוד 

 וידווח למינהל הבטיחות וללקוח רק בפורמט זה. sekermakdim. mdbבתוכנת דיווח  מקדים יתועדה סקרה .1

 מקדים לאישור הלקוח.הסקר הטיוטה של המומלץ לשלוח גרסת  .2

לכתובת אלקטרונית  ללקוח ולמינהל הבטיחות  במקבילגרסה סופית של הסקר המקדים יש להעביר  .3

rimmacmolsa@yahoo.com. 

 שנים במעבדה המוסמכת.  51 שמרימקדים יהסקר ה .4

 

 פרוטוקול זה יכנס לתוקפו עם פרסומו.
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