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 תקנות המצאת מסמכי0 לפי אמנת האג 1965 (תיקון), התשמ״ד-1984

ת למדינות חוץ [נוסח  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו־16 לחוק עזרה משפטי
ן תקנות  משולב], התשל״ז—1977 י, ושאר הסמכויות הנתונות לי על סי כל דין, אני מתקי

:  אלה

, בתוספת השניה _  בתקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל״ו—1975 2

א: ״לגבי — בו  (1) ליד ״הרפובליקה הגרמנית הפדרלית״, בטור ״הרשות ומענה״ י

ת 1. פ ס ו ת ן ה קו  תי
 משניר.

Baden-

Württemberg: 

Bavaria: 

Berlin: 

Bremen: 

Hamburg: 

Hesse: 

Lower Saxony: 

Northrhine-
Westphalia: 

Rhineland-
Palatinate: 

Saarland: 

Schleswig-
Holstein: 

The Ministry of Justice of Baden-Württemberg 
Schillerplatz 4 
D-7000'Stuttgart 1 

The Bavarian State Ministry of Justice 
A M Karlplatz 
D-8000 München 35 

The Senator of Justice 
Salzburger Strasse 21-25 
D-1000'Berlin 62, 

The President of the Regional Court of Bremen 
Domsheide 16 
D-2800 Bremen 

The President of the Local Court of Hamburg, 
Sievekingplatz 1 
D-2000 Hamburg 36 

The Hessian Minister of Justice 
Luisenstrasse 13 
D-6200 Wiesbaden 

The Minister of Justice of Lower Saxony 
A M Waterlooplatz 1 
D-3000 Hannover 

The Minister of Justice of the !,and Northrhine-
Wcstphalia 
Martin-Luther-Platz 40 
D-4000 Düsseldorf 11 

The Ministry of Justice 
Ernst-Ludwig-Strasse 3 
D-6500 Mainz 

The Minister of Justice and Federal Affairs 
Zähringerstrasse 12 
D-6600 Saarbruecken 1 

The Minister of Justice of the Land Schleswig-Holstein 
Lorenzendamm 35 
D-2300 Kiel". 

 1 0״ח התשל״ז, עמי 90.
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 428¡ התשמ״ג, עמי 81.
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 י (2) אחרי ״הולנד״, בטור ״שם המדינה״, יבוא ״יון״, ולידו, בטור ״הרשות ומענה״,
"The Department of Administrative and Judicial Affairs of the :א בו  י
Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic". 

 (3) בטור ״שם המדינה״, אחרי ״הרפובליקה הערבית המאוחדת (קע״ם)״ יבוא
 ״קפריסין״.

 (4) אחרי ״תורכיה״, במקום ״ביום 20.5.70״ יבוא ״בימים 20.5.70, 30.7.82
 ו־1.3.83״.

גואה״ יבוא ״אנגילה״, ולידו, בטור ״הרשות  (5) בטור ״הטריטוריה״, לפני ״אנטי
."The Registrar of the Supreme Court of Anguilla" : ומענה״, יבוא 

"The Administrator, (6) בטור ״הרשות ומענה״, מול ״איי הבתולה״, במקום 
"The Registrar of the Supreme Court, :א בו  "British Virgin Islands י

British Virgin Islands". 

 (7) בטור ״הטריטוריה״, אחרי ״סנט לוציה״ יבוא ״סנט קריסטופר ונביס״, ולידו,
"The Registrar of the West Indies Associated : בטור ״הרשות ומענה״, יבוא 
State Supreme Court, Saint Christopher and Nevis Circuit". 

"The Administra- י טורקס וקייקוס״, במקום  (8) בטור ״הרשות ומענה״, מול ״אי
"The Registrar of the Supreme :א בו  "tor, Turks and Caicos Islands י

Court, Turks and Caicos Islands". 

 כ״ג בחשון התשמ״ד(30 באוקטובר 1983) מ ש ה נ ס י ם
 (»»1.107-*) שר המשפטים

 תקנות מילווה בטחון(מפעלים מאושרים)(דין מיאוה שלא שולם
 עד התאריך הקובע), התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק מילווה בטחון (מפעלים מאושרים), התשל״ד—
: ן תקנות אלה  ) 1974 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1. מילווה שלא שולם עד התאריך הקובע ייהפך למס שמועד תשלומו הוא התאריך הפיכת המ״וווה
 הקובע. שלא שולם

ם ב עד י  גמו

ד ג ר ו א ־ ן ה ל כ א ג ד (22בדצמבר 1983) י ״ מ ש ת ה ת ב ט ב ז ״  ט
) שר האוצר 3 _ 8 7 ° מ ת ) 

 1 ס״ח התשל״ד, «מ׳ 67; התשל״ה, עמ׳ 165; התשיו״ו, עמ׳ 158¡ התש״ם, «מ׳ 44.
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 תקנות הבטיחות בעמדה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים
־ חמצני גבישי), התשמ״ד-984ן  באסבסט, שלק וצורן ח

 בתוקף סמיכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 ו־210 לפקודת הבטיחות
ות שר הבריאות לפי סעיף 62ב לפקודת י  בעבודה [נוסח חדש], התש״ל—v 1970וסמכו

, אנו מתקינים תקנות אלה:  בריאות העם, 1940 2

 1. בתקנות אלה —

 ״אבק״ — חלקיקים או סיבים מינרליים מוצקים של חומר הפורחים או מרחפים באויר
 , והעשויים לחדור למערכת הנשימה בתהליך השאיפה, והנוצרים בתהליך טבעי, בעיבוד,

 בטיפול, בטלטול, בשימוש או בכל פעולה אחרת בחומר;

 ״אבק מזיק״ — אבק העלול לגרום למחלות ריאה הידועות בשם פנוימוקוניוזיס או לנזק
 בריאותי אחר שמקורו בחומר;

,(Chrysotile) קריזוטיל ,(Amosite) ״אסבסט״ — מינרל טבעי סיבי, לרבות אמוסיט 
,(Trcmoiite) טרמוליט ,(Anthophyiite) אנטופיליט ,(Crocidoiite) קרוסידוליט 

 אקטינוליט (Actinoiite), וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם;

 ״סיבי אסבסט״ —• סיבים של אסבסט שארכם עולה על 5 מיקרון וקטרם קטן מ־3 מיקרון,
; 3  והיחס בין ארכם לקטרם גדול מ־

ת; בי  ״טלק״ — מינרל טבעי בצורה פתיתית או סי

Crysקריסטובליט (־ ,(Quartz) י גבישי״ — מינרל טבעי לרבות קוורץ  ״צורן דו־חמצנ
 tobalite), טרידימיט (Tridymite), אבן טריפולי (Tripoli), אדמה דיאטומאית

 Diatomaceous Earth), וכן כל תערובת המכילה אהד או יותר מהם;

;  ״חומר״ — אסבסט, סיבי אסבסט, טלק, וצורן דו־ חמצני גבישי

ר ו ת  ״חשיפה משוקללת מותרת״ — הרמה המשוקללת המרבית של אבק מזיק באויד, מ
 הנשימה של עובד, אשר לגביה מותרת חשיפה במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך

; ממה  י

 ״תקרת חשיפה מותרת״ — הרמה המרבית של אבק מזיק באויר באמור הנשימה של עובד,
 אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום עבודה בן 8 שעות

ממה;  מתוך י

 ״עובד חשוף לאבק מזיק״ — אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה מתוך 8 שעות
יר; יק באו  עבודה ביממה, לפחות במשך 2 חדשים בשנה, לאבק מז

 ״עבודה בחשיפה לאבק מזיק״ — ייצור, עיבוד, טיפול, ניסור, אחסון, הרכבה, ציפוי,
 פירוק, ליטוש, חידוש, טלטולי, הובלה, שינוע, ניקוי, חריטה, מילוי, הרקה, העמסה,

 פריקה או שימוש בחומר, הגורמים להיווצרות אבק מזיק שמקורו בחומר;

 ״בודק מעבדה״ — עובד מעבדה מוסמכת ששר העבודה והרווחה ושר הבריאות הסמיכוהו
 לערוך בדיקות סביבתיות של רמת האבק המזיק באדר שחשופים לה עובדים או

 הציבור;

ח חדש 16, עמ׳ 337; ט״ח התשמ״א, עמי 274. ס י מדינת ישדאל, מ נ  1 די
ם׳ 1, עמי 191; ם״ח התש״ם, עמי 157.  2 ע״ר 1940, תו
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:  ״מעבדה מוסמכת״ — כל אחת מאלה
וחה;  (1) המעבדה לגיחות תעסוקתית של משרד העבודה והרו

 (2) מעבדה לבדיקות סביבתיות ששר העבודה והרווחה ושר הבריאות הסמיכו
 לבצע בדיקות של חשיפה לאבק מזיק ;

 ״ועדה רפואית״ — ועדה רפואית ארצית שמינה המנהל לענין אבק מזיק ואשר עיקר
 תפקידה הוא לדון ולהמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות לגבי כל ההיבטים
 הגיהותיים־בריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק לעובד ולסביבה וכן לקבוע

ק; י  אבחנה סופית לגבי כל מחלה הקשורה בחשיפה לאבק מז

 ״ועדה טכנית״ — תת־ ועדה לועדה הרפואית שמינה המנהל ושמתפקידה לדון ולהמליץ
 בפני הועדה הרפואית לענין ההיבטים הטכניים של עבודה או שימוש בחומר;

:  ״שירות רפואי מוסמר״ — כל אחד מאלה

 (1) לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

;  (2) קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל״ג—1973 3

 (3) תחנה למניעת מחלות ריאה של משרד הבריאות;

 (4) מחלקה, יחידה או מכון למחלות ריאה בבית חולים מוכר בארץ;

ות אלה;  (5) מוסד רפואי, ששר הבריאות הסמיכו לענין תקנ

 . ״רופא״ — כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז—976! 1;

 ״רופא מורשה״ — רופא של שירות רפואי מוסמך, שהוא בעל בקיאות וידע במחלות
 הקשורות באבק מזיק, לרבות קריאת תצלומי רנטגן של הריאות ופיענוחם לפי הסיווג
, ששר הבריאות הרשהו לענין  האחרון המומלץ על ידי ארגון העבודה הביךלאומי

 תקנות אלה;

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד עם המנהל הכללי של משרד העבודה
 והרווחה או מי שהם ביחד מינוהו להיות המנהל לעניו תקנות אלה;

 ״תקן פליטה״ — תקן של פליטת אבק מזיק ממקור נקודתי בפתח היציאה של מיתקן פליטה
Environmental Protection  של אבק מזיק, הנמדד לפי שיטת המדידה המקובלת !-

 Agency (.E.P.A) בארצות הברית של אמריקה;

 ״פסולת רכה״ — אבק או שבבים שמקורם בחומר, הנשאבים למערכות היניקה, הניקוז
מר;  והפליטה או הנוצרים תוך כדי עבודה בחו

 ״פסולת קשה״ — פסולת מוצרים או חלקי מוצרים של חומר או אריזותיהם;

 ״שיווק״ — העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

י ב ת לג ו בל  2. במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר יהיו החשיפה המשוקללת הג
תרת  המותרת ותקרת החשיפה המרבית המותרת כמפורט בתוספת הראשונה. ההשיפז-. המו

 לאבק מזיק

ת ד ו ב  3, (א) נער לא יועבד בחומר. איסור ע
וער  נ

 (ב) בתקנה זו, ״נער״ — מי שטרם מלאו לו 18 שנים.

 3 ס״ח התשל״ג, עמי 88; התש״ם, עמי 124.
וסח חדש 30, עמ׳ 594. נת ישראל, נ  4 דיני מדי
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 4. במפעל או במקום עבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר, על המעביד —

 (1) להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יגיקה,
 ניקוז ופליטה טובים ויעילים, סמוך ככל האפשר למקום הימצאותו של האבק
ותר טובים בכל מקומות העבודה והשהיה ו  המזיק וכן להתקין ולקיים תנאי אי
 של העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן שהחשיפה המשוקללת המותרת

נה;  באויר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת הראשו

 (2) לדאוג לכך שאבק מזיק הנפלט מאמצעי הניקוז והפליטה ייאסף במערכות
 סגורות וייקלט במאגרים ובמכלים מרכזיים אטומים, באופן שלא יגרמו נזק

 לבריאות העובדים או הציבור;

 (3) לדאוג לסילוק מיידי של פסולת רכה ופסולת קשה בדרך שתמנע נזק
 אפשרי לבריאות העובדים או הציבור.

 5. (א) במצבים בהם עלול אדם, המועסק בעבודה באבק מזיק, להיות חשוף לריכוזים
 חריגים של אבק מזיק באויר, הגבוהים מהרמה שנקבעה בתוספת הראשונה, יספק המעביד
 לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית והעובד

 חייב להשתמש בו.

 (ב) ציוד מגן אישי מתאים יכלול בין השאר ולפי הצורך —

 (1) מסכת נשימה שאישר מפקח עבודה ראשי, המצויירת במסנן מתאים
 המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה, או מחוברת לאספקת אויר;

; ן ג  (2) בגדי מ
; ן ג  (3) כפפות מ
; ן ג  (4) משקפי מ

; ן ג  (5) נעלי מ
 ;(6) כיסוי לראש.

 6. (א) לא יעבוד עובד בחומר אלא אם כן הוא לובש בגדים המיועדים אך ורק לעבודה,
 לרבות לבנים וגרביים; בתום יום העבודה יסיר העובד מעליו את כל הבגדים האמורים

 וישאירם בתחום המפעל, במלתחות המיועדות לכך.

 (ב) לא יוציא עובד בגדי עבודה, בגדי מגן וציוד מגן אישי משטח המפעל או
 ממקום העבודה.

 (ג) המעביד ידאג לכיבוס וניקוי של בגדי עבודה ובגדי המגן של העובדים,
 במרוכז, במפעל או במקום העבודה; מפקח עבודה אזורי רשאי לאשר מקום כביסה וניקוי

 מרוכז אחר.

י ע צ מ א ת ט י ק  נ
 זהירות

 ציוד מגז אי,

 בגדי מגן
 ובגדי עבודה

 7. לא ינקה אדם בעזרת זרם אויר דחוס, בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, מכונות,
דה; פעולות  שולחנות עבודה, רצפות, קירות וכל חפץ או מקום במפעל או במקום העבו

 ניקוי כאמור יבוצעו אך ורק בעזרת שואבי אבק ומערכות יניקה מתאימים.

 8. (א) לא יאכל אדם, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו מתבצעת עבודה בחומר.

 (ב) המעביד יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, שיהיו רחוקים ככל האפשר
 ממקומות העבודה בחומר; העובדים יכנסו לחדד האוכל לאחר שניקו בעזרת שואבי אבק

 את בגדי העבודה שהם לובשים.

 איסור השימוש
יר דחום  באו

ת ו ל  לביצוע פעו
ת י ק  נ

 גיהות אישית
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 (ג) המעביד, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל/ יארגן הדרכה
 מתאימה לכל העובדים לגבי נזק בריאות הנגרם מעישון יחד עם עמדה בחומר ויעודד
 אותם לגמילה מעישון, בעזרת הלשכה המחוזית או הנפתית של משרד הבריאות; דיווח

 על ביצוע הפעולות לגמילה מעישון יישלח לועדה הרפואית.

 9. ,.(א) במקום עבודה בחומר יתקין המעביד מלתחות כפולות, ויספק סבון ומגבות
 אישיות לכל עובד, וכן יתקין מקלחות עם מים חמים במספר נאות, כפי שיורה מפקח

 העבודה האזורי.

 (ב) המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל, ורחוק
 ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר.

 (ג) המעביד ידאג בקביעות לנקיון, לחיטוי, לצביעה ולאחזקה תקינה של המלתחות,
 המקלחות, והנוחויות הסניטריות.

יכד, ת הו ב ו  10. המעביד ידריך את העובדים בחומר, בכתב ובעל־פה, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות ״
 והבריאות הנוגעים לעבודה בחומר, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות; המעביד

 יוודא שכל עובד הבין את הנושא שהודרך בו.

 11. (א) לא יטלטל אדם ולא יאחסן חומר אלא באמצעים בטוחים בתוך כלים מתאימים
 וכן יסלק מיד כלי שהתגלה כי הוא פגום.

 (ב) בכל מקום שבו מתבצעת עבודה באסבסט, או בסיבי אסבסט, חייב המעביד
 בשילוט בעברית של אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה בנוסח הבא:
 '״זהירות — אבק מזיק י הימנע מיצירת אבק ! שאיפת אכל, מזיק עלולה לגרוש לנזק
 בריאות חמור! עישון מחמיר את י נזק הבריאות! העובדים חייכיפ להתרחץ ולהחליף את
 בגדי העבודה לפני היציאה מהמפעל! אסור להוציא כגדי עבודה מהמפעל! העובדים

 חייבים לעבור בדיקה רפואית תקופתית אצל שירות רפואי מושמד!״.

 12. לא ישווק אדם אסבסט או סיבי אסבסט ולא ייבאם אלא באריזות אטומות חד־
 פעמיות וסגורות הנושאות תויתאזהרה בעברית בנוסח הבא:

! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק ק ב  > ״זהירות — אב? מזיק! הימנע מיצירת א
 בריאות חמוד!״.

 13. לא ישווק אדם מוצר המכיל אסבסט אלא אם כן מופיעה עליו אזהרה בעברית,
 באותיות ברורות וקריאות שאינן ניתנות למחיקה או להסרה, בנוסח הבא:

 ״זהירות, מכיל אבבפט! עבודה עם החומר עלולה לגרום אבק מזיק לבריאות!״.

בת בדיקות  14. (א) לא יתחיל אדם בעבודה בכל מקום שבו עובדים בחומר אלא אם כן עבר חו
ת ו י א ו פ ה י ש ר ן א מ פ ו י ר ד י  בדיקה רפואית ראשונית, תוך שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה, ב

 שקבע את התאמתו לעבודה בחומר.

 (ב) לא יועסק אדם כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית
 חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק:

 בדיקה רפואית חוזרת תבוצע —
 (1) הבדיקה הראשונה: ,

 3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית — באדם שגילו פחות מ־40 שנים;

 אמצעי גיהות
 כלליים

ן בת איחסו  חו
 ושילוט מתאים

 תנאים לשיווק
 אסבסט

בת סימון  חו
צר אסבסט  מו
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 2 שנים לאחר הבדיקה הראשונית — באדם שגילו למעלה מ ־40 שנים
ים;  או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ־10 שנ

 (2) בדיקה שניה ואילך —

ם; י  2 שנים לאחר הבדיקה שקדמה לה — באדם שגילו פחות מ־40 שנ
 שנה אחת לאחר הבדיקה שקדמה לה — באדם שגילו למעלה מ־40 שנים

 או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ־10 שנים.

 (ג) נעדר עובד מן העבודה למעלה מחדשיים בשל מחלה ריאתית ממושכת, לא
 יועסק כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת נוספת בידי רופא

 מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק.

 (ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא יכולים להורות על ביצוע הבדיקות,
 לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, בתאריכים מוקדמים יותר.

 (ה) (1) הפסיק עובד לעבוד בחשיפה לאבק מזיק שמקורו אסבסט (להלן —
 עובד לשעבר), יודיע לו מעבידו כי עליו לעבור בדיקות מעקב רפואיות

ם; י  בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנ
 (2) המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים
 המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר

;  לצורך ביצוע בדיקות המעקב

 (3) השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח
 בדואר רשום, וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם

 הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית;

 (4) עובד לשעבר שנחשף לאבק מזיק למעלה מ־5 שנים יעבור בדיקות
; היה גילו של עובד  אחת לשנתיים ב־10 השנים הראשונות לאחר פרישתו
 לשעבר כאמור, מעל 40 או שנחשף לאסבפט למעלה מ־10 שנים, יעבור בדיקה

;  אחת לשנה ב־10. השנים הראשונות לאחר פרישתו

 (5) הוראות פסקאות (1) עד־(4) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו
 באבק מזיק שמקורו באםבסט ושנםגר מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי

 מוסמך.

 (ו) רופא מורשה ורופא מחוז של משרד הבריאות רשאים, בהסכמת הועדה
 הרפואית, להורות על ביצוע בדיקות המעקב במועדים שונים מן הקבוע בתקנת משנה (ה).

: ה ל יות לעיל בתקנה 14 תכלול לפחות את א ו  היקף הבדיקה 15. (א) כל בדיקה רפואית מן המנ
ת אי  הרפו

 (1) אנמנזה רפואית כללית ומקצועית;

ת;  (2) בדיקה קלינית כללי

;  (3) בדיקת דם ושתן כללית — בבדיקה הראשונית בלבד

ת; ם רנטגן של הריאות, בגודל של 45X 35 ס״מ לפחו ו ל י צ ( 4) 
F והיחס 1FEV וכן מדי־ E V , F V C 5 בדיקת תפקודי ריאה שתכלול לפחות() 

F V C ; Flow Volume דות ועקומה של 
ת נוספת הנראית לרופא המורשה דרושה.  (6) כל בדיקה קלינית או מעבדתי

 (ב) צילומי הרנטגן ייקראו לפחות בידי שלושה רופאים מורשים הבקיאים בקריאה
 ובפיענוה צילומי רנטגן של ריאה לפי הסיווג האחרון המומלץ על ידי ארגון העבודה
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 הבין־לאומי (.0.^1) ויחליטו לגבי הממצאים הרגטגניים שבהם; היו חילוקי דעות לגבי
 האבחנה יועבר הענין להחלטה סופית לועדה הרפואית.

 (ג) האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים.מורשים משירות רפואי מוסמך והאישור
 הסופי לאבחנה כאמור בתקנה 20(א), יינתן על ידי הועדה הרפואית.

 16. נקבעה אבחנה רפואית כאמור בתקנה 20(א), ימסור על כך השירות הרפואי המוסמך אבחנה רפואית
 לועדה הרפואית, למוסד לביטוח לאומי ולמפקח העבודה האזורי, בציון שמו המלא של
 האדם שנפגע במחלה הקשורה בחומר, מספר הזהות שלו, גילו, מקום עבודתו, תהליך

 העבודה ומשך תקופת עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

 17. (א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, כרטיס
 בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים המזהים של הנבדק, לרבות שמו המלא,

 שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו האישי, וכן הפרטים הבאים:•

 (1) התאריד שבו נערכה הבדיקה הרפואית;

 (2) שם המעביד ומען מקום העבודה;

 (3) תיאור העבודה של הנבדק אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

ת; ו  (4) ממצאי הבדיקות הרפואיות הקליניות והמעבדתי

; קבעה  (5) האבחנה הרפואית שנ

 (6) חוות דעתו של הרופא המורשה שבדק אותו על התאמתו או אי
; ק י ז  התאמתו של הנבדק להמשיך בעבודה באבק מ

 (7) המועד שנקבע לבדיקה הרפואית הבאה, לרבות מועד מוקדם מזה שנקבע
 לפי תקנה 14 (ד);

 (8) חתימתו של הרופא המורשה הבודק.

 (ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים
 לפחות לאחר שהפסיק האדם את עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

 18. (א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד באבק מזיק, שהוא בודק בהתאם לתקנות פנקס בריאות
ה; הוצא לעובד פנקס י  אלה, פנקס בריאות שבו ירשום את הפרטים שצוייגו בתוספת השנ
 בריאות לפי היקוק אחר יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה, וייכללו

 בו תוצאות הבדיקות הרפואיות והאבחנות השונות של העובד.

 (ב) השירות הרפואי המוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד
; נסגר המפעל או הפסיק  כאמור, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הוא עובד אצלו
 העובד בעבודה האמורה לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי

 המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

 (ג) המעביד ימסור את פנקס הבריאות לשירות הרפואי המוסמך, כל אימת
;  שהשירות יזדקק לפנקס לשם עריכת בדיקה רפואית ורישום תוצאותיה לפי תקנות אלה

 הפנקס יוחזר למעביד לאחר שנעשו בו הרישומים הדרושים.

 (ד) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד שנבדק על ידו, את
 מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

 19. (א) הבדיקות הרפואיות לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, לפי תקנה 15, ייערכו על הזמנה יבדיקת
ת י א ו פ  פי פניית המעביד, בימים ובמועדים שקבע השירות הרפואי המוסמך. ר

 כרטיס בדיקות
 רפואיות
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 (ב) עובד כאמור יתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות לפי תקנות אלה,
 בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

 20. (א) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל בעבודה בחשיפה לאבק מזיק או
 להמשיך עבודה כאמור אם נמצא אצלו אחד מאלה:

 (1) אסבםטוזיס (אמיינתית), טלקוזיס או סיליקוזיס (צורנית), על פי הסיווג
 המקובל האחרון של ארגון העבודה הבין־לאומי;

 (2) סרטן הריאות בכל הדרגות;

;  (3) מזוטליומה, לרבות של קרום הריאות, של קרום הבטן או של קרום הלב
 (4) כל מחלה אחרת הנגרמת על ידי אסבסט, טלק, או צורן דו־המצני

 גבישי;
 (5) מחלת ריאות כרונית כלשהי, וכן הגבלה ניכרת בתפקודי הריאות,

 הנובעות מסיבה כלשהי.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי רופא מורשה או מפקח עבודה שהוא
 רופא, להורות אחרת, ובלבד שהוראתו תינתן בכתב ובחתימת ידו, תוך התחשבות בגילו

 של העובד, באפשרויות תעסוקה חליפיות וברצונו של העובד שהובע בכתב.

 אי התאמה לעבוד
 באבק מזיק

 21. (א) קבע הרופא המורשה הבודק אי התאמתו של אדם לעבודה בחשיפה לאבק
 מזיק או להמשך עבודה כאמור, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך
 למפקח העבודה האזורי תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק,

 ובה פרטים מזהים של הנבדק, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו באבק,
 מזיק, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנותיו; העתק ההודעה האמורה יישלח גם לועדה

 הרפואית.

 (ב) קיבל מפקח העבודה האזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) ישלח למעביד
 התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק מההתראה
 יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות

 העובדים המייצגת את העובד.

 הודעה למפקח צל
בד  אי התאמת העו

 22. מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבודה בחשיפה לאבק מזיק, יחדל
 להעסיקו תוך שבוע ימים ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח העבודה האזורי.

 23. לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בחומר אלא אם כן נמסרה על כך
 הודעה מוקדמת בכתב למפקח עבודה אזורי, 3 חדשים לפחות מראש, תוך ציון סוג החומר,

 השימוש בו ותהליך העבודה.

ה ק ס ע  איסור ה
ת ל ב  אחדי ק

 התראה

בת הודעה  חו
ל עבודה  ע

 באבק מזיק

 24. (א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד, על חשבונו,
 בדיקות סביבתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים,
 על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל־3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח

 עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

 (ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות האמורות ביומן מעקב,
 בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא

 יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.

ת עריכת ג ו  ח
ת ו בתי  בדיקות סבי
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 אמצעי יניקה
 וסילוק פסוקית

 של אסבסט

ן פליטה של  תק
 אבק אסבסט

כלוסיה  הדרכה לאו
ט פ ב ס א פה ל  החשו

ר השימוש סו  אי
 באסבפט

ר ייצור סו  אי
 ושימוש

ות האמורות למפקח עבודה ד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתי  (ג) המעבי
ת; העתקים אלה יישמרו ולא  אזורי ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל־3 חדשים לפחו

; .התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים. ן  יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרו

ד יערוך בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באדר סביב המפעל או  (ד) המעבי
 מקום עבודה באסבסט, לפי תנאים והנחיות ובתכיפות שתקבע הועדה הרפואית.

 25. במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים באםבסט או במוצריו, על המעביד, בלי
 לגרוע מחובותיו לפי תקנה 4 —

 (1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה. וכן מינדפים טובים ויעילים, במקומות
 העבודה השונים בהם עובדים, מעבדים או משתמשים באסבסט או במוצרי

 אסבסט;

 (2) לדאוג לסילוק המיידי של הפסולת הרכה. והפסולת הקשה של האסבסט,
בור; הרופא המחוזי  באופן שלא תגרום נזק לבריאות עובד או לבריאות הצי
 של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לתת הוראות בדבר

 דרכי הסילוק, אופן הסילוק ומקום הסילוק; הועדה הטכנית תמליץ על י
 אפשרויות של שימוש בפסולת האסבסט.

 26. לא ינהל אדם ולא יחזיק מפעל שבו עובדים, מעבדים, או משתמשים באסבסט או
:  במוצרי אסבסט, אלא אם כן ריכוז האבק הנפלט יהיה נמוך מתקן הפליטה כמפורט להלן

 (1) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה או
 בלתי רציפה, יערוך המעביד בדיקה של ״ניטור אבק אסבסט הנראה לעין״,
 אחת לשבוע, על פי התקן האמריקאי האחרון של על ידי מעבדה

ק; י  מוסמכת לבדיקות אבק מז
 (2) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה, תקן
ר; במפעלים י  הפליטה יהיה 2 סיבים של אסבסט בסנטימטר מעוקב אחד של או
, £ . ?^ . ־  אלה יערוך המעביד את הבדיקה אחת לשנה, ליפי השיטה המקובלת ב

 במדידה איזו־קינטית, על ידי מעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.

 27. משרד הבריאות ידריך בכתב, בעל־פה או בכל דרך אחרת שיקבע המנהל הכללי של
 משרד הבריאות את האוכלוסיה החשופה לאםבסט, לגבי סיכוני גיהות ובריאות לרבות

 הצורך בגמילה מעישון.

 28. לא ישתמש אדם באסבסט בפעולה מפעולות אלה:

 (1) התזה, ריסוס, מריחה, או תהליך דומה אחר;
 (2) סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הגעשית במפעל בעל

; ן י  רשיון תקף לפי כל ד

 (3) סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל 340 מעלות
 צלסיוס.

 29. (א) לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט זולת סוגי
 המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.

 (ב) לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.

י גבישי בתהליך של ניקוי בהתזת חול אלא  (ג) לא יעבוד אדם בצורן דו־חמצנ
 אם כן קיבל לכך היתר מיוחד מאת מפקח עבודה ראשי.
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 30. (א) המעביד במקום עבודה או במפעל שערב תחילתן של תקנות אלה עובדים
 בו בחומר, ישלה תוך חודש ימים מיום פרסומן, הודעה על כך בכתב למפקח עבודה אזורי

 בציון סוג החומר, השימוש בו ותהליד העבודה.

 (ב) תאגיד, מפעל, או אדם אשר ערב תחילתן של תקנות אלה ייצר, ייבא, שיווק
 או השתמש באסבסט או במוצרי אסבסט, יהיה דשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (א),
 להמשיך בייצור, ייבוא, ושיווק או שימוש של אותם מוצרים, למעט פעולות המנויות

 בתקנה 28.

 31. בטלות —

 (1) תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים באבק אסבסט,
 טלק וצורן), התשכ״ד—1964 5 ;

 (2) תקנות הבטיחות בעבודה (הגבלות בהתזת אסבסט), התיםל״ח—978! 6,

ר ב ע  הוראות מ

ל  ביטו

ת ר ת ו ת חשיפה מ ר ק  ת

 סיבים/סמ״ק אויר 10
 (X106 מ10/3)

ה נ ו ש א  תוספת ר
 (תקנת 2)

 ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק :
 חשיפה משוקללת מותרת

 הגורם ל־8 שעות

ב/סמ״ק אויר  1 סי
( ג מ / x 1 0 < i 1 ) 

3 אויר  2 מ״ג/מ,

 1 מיב/םמ״ק אויר
: אויר) , מ / ^ 1 0 6 ) 

3  0.1 מ״ג/מ

3 מ / ג ״  0.3 מ

 א. א&בפגז לכל סוגיו

 ב. טלק
 1. פתיתי(ללא סיבים)
 בר־ נשימה לריאות
 (קטן מ־10 מיקרון)

 2. טלק המכיל סיבים

 ג. צורו דו־חמצני גבישי 8102
 1. אבק בר־נשימה לריאות

 (קטן מ־ 5 מיקרון)
 2. אבק כללי מרחף

 תוספת שמה
 (תקנה 18 (א))

 הרישופ בפנקס הבריאות:

 1. מדוד לזיהוי העובד (לרישומ על ידי השידות, הרפואי המופמד):

; י  א. שם המשפחה ושם פרט
 ב. שם האב;

 ג. מספר הזהות;

 5 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1606,
 6 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1540.
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דה;  ד. תאריך הלי

ת הפנקס;  ה. שם השירות הרפואי המוסמך שנתן א

 ו. תאריך מתן הפנקס.

 2. מדוד המעבידים (לירישזט מידיי המעביד):

; ד ומקום העבודה או המפעל  א. שם המעבי

נה עבודה ארעית —  ב. תיאור עבודת העובד — ואם הועבר לעבודה חדשה שאי
ר;  תיאור׳ עבודה זו, וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמו

;  ג. תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה(ב)

ד והחותמת שלו.  ד. חתימת המעבי

 3. מדור הבדיקות הרפואיות (לריש!• פ כידי הרוע א המורשה):

 א. תאדיד כל בדיקה ומטרתה, בציון הקביעה אם היא בדיקה ראשונית, חוזרת,
; ב ק ע  נוספת או של מ

;  ב. האם נתגלה ממצא רפואי חריג במבחנים ובבדיקות שנערכו

 .ג. האבחנה הרפואית, והאם נתגלו מחלת מקצוע, נזק בריאותי או השפעה אחרת על
; בד  בריאות העו

 ד. אישור השירות הרפואי המוסמך על התאמתו או אי התאמתו של העובד להתחיל
 או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, וכן חתימתו וחותמתו של הרופא המורשה

 הבודק.

 תוסטת שאשית
 (תקנה 29(א))

י BSSDX הימותרייפ לייצור, יבוא, שיווק ושימוש:  רשימת ממר

: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ט נ מ  1. מוצרי אסבסט צ
;  ארובות, ואבזריהם של כל אלה

 2. חומרי חיכוך: לבלמים ולמצמדים ברכב;

 3. מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט: חוטים ורצועות מכל הסוגים, בדים, בגדי מגן,

 פתילות.

 4. נייר אסבסט: מסננים (פילטרים) לנוזלים;

; ש  5. דלתות ומחיצות מגן ווילונות מגן נגד א
 6. אטמים למנועים ולהגנה מחום, מאש ומחומרים קורוזיביים (מאכלים).

 י״ט בכסלו התשמ״ד(25 בנובמבר 1983)
 ׳(וומ 310—3)

ק ט ס ו ר ש ז ע י ל ן א ז ו ן א ו ר ה  א
 שר העבודה והרווחה שר הבריאות
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 צו זכות מטפחים (החלפת התוספת), התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק זכות מטפחים, התשל״ג—1973 •י, אני מצווה
ר:  לאמו

א: בו ת 1. במקום התוספת לחוק י פ ס ו ת  החלפת ה

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 סוגי צמחים שעליהם יחול החוק

Persea americana P. Mill. אבוקדו אמריקני 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum, & Nakai אבטיח פשוט 
Arachis hypogaea L  אגוזי אדמה .
Pyrus communis L  אגס תרבותי .
Iris L. איריס 
Alstroemeria L  אלםטרומריה .
Annona cherimola P. Mill. אנונה חלקה 
Annona squamosa L. אנונה קשקשית 
Anthurium Schott. אנתוריון 
Callistephus Cass. אסתר 
Medicago hispida Gaertn. (ח״ש) אספסת מצויה 
Medicago sativa L. (ח״ש) אספסת תרבותית 
Diospyrus kaki L i  אפרסמון סיני .
Prunus pérsica (L.) Batsch י  אפרסק מצו
Cynara L  ארטישוק .
Begonia L  בגוניה .
Musa L  בננה .
Allium cepa L. בצל הגינה 
Vicia sativa L. בקיה תרבותית 
Vitis L  גפן .
Gypsophila L. גפסנית 
Gerbera גרברה 
Duboisia leichardtii F . Moell. דובוזיה 
Citrus spec. הדר 
Cataranthus roseus (..) G. Don וינקה ורודה 
Rosa L  ורד .
Olea europa L  זית תרבותי .
Simmondsia chinensis (Link) Schneider חוחובה 

 1 ס״ת התשל״ג, עמי 272.
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Triticum aestivum L. emend. Fiori & Paol. 
(T. aestivum L. ssp. vulgare (Vill., Host) 

Mac Kay) 
Triticum durum Desf. 
Cicer arietinum L. 
Helianthus annuus L . 
Lactuca sativa L . 
Phalaris tuberosa L . 
Solanum melongena L. var. esculentum Nees 
Carthamus tinctorius L . 
Chrysanthemum spec. 
Nicotiana tabacum L. 
Gossypium 
Anemone L . 
Brassica oleracea L . convar. 

botrytis (L.) Alef. 
Leucadendron spec. 
Leucospermum R. Br. 
Liatris Gaertn. ex Sehreb. 
Litchi chinensis Sonn. 
Cucumis melo L . 
Cucumis sativus L . 
Mangifera indica L . 
Prunus armeniaca L . 
Ranunculus L . 
Narcissus L . 
Oryzopsis holciformis (N.B.) Hack. 
Sorghum vulgare L . 
Orchidaceae Juss. 
Gladiolus L . 
Saintpaulia ionantha H. Wendl. 
Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karst, ex Farwell 
Limonium Mill. (Statice) 
Vicia faba L. 
Petunia 
Carya illinoinensis (Wagenh.) C. Koch 
Capsicum annuum L. 
Pelargonium L'Her. ex Ait. 

 חיטה רכה

 חיטה קשה

 חימצה תרבותית

יה מצויה  המנ

 חסה תרבותית

 חפורית הפקעים

 חציל (סולנום החציל)

 חריע (קורטט הצבעים)

 חרצית

 טבק אמיתי

 כותנה

 כלנית

 כרובית

 לאוקדנדרון
 לאוקספרמום

 ליאטריס
 ליצ׳י סיני

א מתוק) שו (קי ן ו  מל
ן (קישוא הגינה)  מלפפו

גו הודי  מנ
 משמש מצוי

 נורית
 נרקיס

 נשרן שעיר
 סורגום (דורה פשוטה)

 סחלבים
 סייפן

 סנפוליה אפריקנית
 עגבניה (עגבנית הגינה)

 עדעד

 פול (בקית הגינה)

 פטוניה

ה תרבותית) (קרי קן  פי
 פלפל (פלפלת הגינה)

 פלרגוניום
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Freesia Klatt 
Dianthus L . 
Carum carvi L. 
Kalanchoe Adans. 
Ricinus communis L . 
Cucurbita pepo L. 
Avena sativa L . 
Allium sativum L . 
Sesamum indicum L. 
Lilium L. 
Prunus domestica L . 
Prunus sal id na Lindl. 
Eriobotrya japónica Lindl. 
Phaseolus vulgaris L . 
Hordeum vulgare L . 
Amygdalus communis L . 
Fragaria L . 
Zea mays L . 
Trifolium alexandrinum L. 
Trifolium berytheum Boiss. 
Trifolium repens L . 
Trifolium subterraneum L . 
Malus sylvestris Mill. 
"Solanum tuberosum L. 

ה י ת  פ
 צפורן

 קימל י
 קלנכואה

 קקיון מצוי
 קישוא (דלעת השדה)

 שבולת שועל
 שום (שום הגיגה)

 שומשום מזרחי
 שושן

 שזיף אירופי
 שזיף יפני
 שסק יפני

 שעועית הגינה
 שעורה תרבותית

 שקד מצוי
 תות שדה

 תירס
 תלתן אלכסנדרוני

 תלתן בירותי
 תלתן זוחל

 תלתן תת־קרקעי
 תפוח

 תפוח אדמה

ר פ ו ר ח ג ס  פ
 שר החקלאות

 כ״ח בחשון התשמ״ד (4 בנובמבר 1983)
 (,ח מ 12—3)

׳ 2), התשמ׳׳ד-984ו ס ן מ קו ם מילים)(תי י ס כ נ ת בנק ישראל ( ו א ד ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 ולאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 6 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—21971 (להלן —
א: בו  ההוראות העיקריות), בפסקה 2, לפני פסקת משנה (א) י

 ״(א1) לתקופה קצובה שלא תפחת משבוע אך תפחת משבועיים — 23%״.

א: בו  2. בסעיף 7 להוראות העיקריות, לפני פסק־ (1) י

 ״(1א) תקופה שלא תפחת משבוע אד תפחת משבועיים — שבוע״.

 3. תהילתן של הוראות אלה ביום ח׳ בשבט התשמ״ד (12 בינואר 1984).

ם ו ב ל ד נ ה מ ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 ז׳ בשבט התשמ״ד (11 בינואר 1984)
 ׳(חמ 106-י-3)

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192; התשמ״א, עמי 243.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 690; התשמ״ג, עמ׳ 1615: התשמ״ד, עמ׳ 405.
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 תיקון סעיף 7

 תחילה
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