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 לביצוע בדיקות  הסמכהתעודת 
 תעסוקתיות-סביבתיות

 

 27095 :שירות-מס' נותן ,כם שרותי יעוץ והנדסה בע"מ-אל :את המעבדה אני מסמיך
 

במקומות  מזיקים גורמים של סביבתי וניטור מעודכן מקדים סקר הכוללות לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות 
 עבודה  לפי המפורט להלן:

 סקרים מקדימים .1
 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

 2011 –בגורמים מזיקים(, התשע''א )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים 

 דיגום כמפורט להלן: .2

  דיגום של גורמים מזיקים בהתאם לתקנות הבאות: .1.2
, תיקון 1993 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים(, התשנ''ג  א.

 2011 -התשע''א  -
 -, תיקון 1983 -העובדים בבנזן(, התשמ''ד תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות  ב.

 2011 -התשע''א 
, תיקון 1985 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך )ארסן((, התשמ''ה  ג.

 2011 -התשע''א  -
 תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים ד.

 2011 -התשע''א  -, תיקון 1992 -וקרבמטים (, התשנ''ג 
 -, תיקון 1983 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל כלוריד(, התשמ''ד  ה.

 2011 -התשע''א 
 -, תיקון 1985 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית(, התשמ''ה  ו.

 2011 -שע''א הת
, 1993 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות(, התשנ''ג  ז.

 2011 -התשע''א  -תיקון 
 -, תיקון 1983 -תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת, התשמ''ד(  ח.

 2011 -התשע''א 
)גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים תקנות הבטיחות בעבודה  ט.

 2011 -התשע''א  -,  תיקון 1993 -מסויימים(, התשמ''ד 
תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים  י.

 2011 -התשע''א  -,  תיקון 1990 -מסוימים(, התשמ''א 
 1984 -הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ''ד  תקנות יא.

 

או תקן אחר  ACGIHדיגום של גורמים כימיים אחרים, להם נקבע תקן חשיפה תעסוקתי בספר  2.2
 שאושר על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 .NIOSH 6600דיגום של ניטרוס אוקסיד לפי שיטת  2.3
 על המעבדה לעבוד לפי הנהלים המפורסמים באתר המינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 הסמכה זו תחול עבור הבודקים המוסמכים המפורטים להלן:
 

 מס זהות שם בודק
 38047775 תום אריה שפירא

 68684422 אריקה ספיר
 37646106 גיורא ברקן

 201489994 תום אריה פסטרנק
 300958634 ליכטריהונתן 

 
 . 24/08/2020, ד אלול תש"פתעודה זו ניתנה היום :                               
 31/07/2021 עד 20/08/2020 תוקף תעודה זו מ                              

 

 יחזקאל שורצמן
 מפקח עבודה ראשי

 והבריאות התעסוקתיתוראש מינהל הבטיחות 
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