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־

תקנות הטיס )תשלומים בעד שירותים במסוף מטענים( )תיקון( ,התשמ״א—1981

־

438

צו התכנון והבניה )הארכת תקופת סמכותה של ועדה מחוזית במרחב תננון מקומי(,
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תקנות חינוך ממלכתי )העברה( )תיקון( ,התשמ״א—1981
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תקנות

הבטיחות בעבודה )גיהות מקצועית ובדיקות רפואיות
של עובדים בבנזן( ,התשמ״א1981 -

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  171ו־ 216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש״ ל— ,! 1970אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנות אלה —

״במן )בגזול( 06116״ — לרבות כל תכשיר המכיל יותר מ־ 1%בנפח לבנזן;
״עובד בבנזן״ — כל אדם הבא במגע או החשוף לבנזן עקב עבודתו ,והוא עובד עבודה
חלקית או מלאה לפחות יום אחד בשבוע;
ני.

״חשיפה משוקללת מותרת״ — הריכוז המשוקלל של בנזן באויר ,סמוך לאזור הנשימה של
העובד ,אשר החשיפה מותרת לגביו במשך יום עבודה גן  8שעות;
״חשיפה מירבית מותרת״ — הריכוז המירבי של בנזן ,סמוך לאזור הגשימה של העובד,
אשר החשיפה מותרת לגביו עד  15דקות כל י פעם ,לא יותר מ־ 4מעמים ביום עבודה
בן  8שעות ,במירווח של לפחות  60דקות .כין פעם לפעם;
״טילטול״ — לרבות הובלה ,הולכה ,שינוע ,העברה ממקום למקום ,מילוי ,הרקה;
״רופא מורשה״ — רופא של שירות רפואי מוסמך ,שהורשה לענין תקנות אלה בידי שר
העבודה והרווחה ,בהסכמת שר הבריאות;
״שירות רפואי מוסמך״ —
)(1

לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

)(2

קופת חולים ,כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל ,התשל״ג—; 1973

) (3מוסד רפואי ,ששר העבודה והרווחה הסמיכו לענין תקנות אלה ,בהסכמת שר
הבריאות.
לא ישתמשו בבנזן במפעל או במקום עבודה כלשהו אלא למטרות המפורטות להלן:

איסור השימוש
בבנזז

.2

הגבלות לגבי
החשיפה המותרת
של במן

במפעלים או במקום עבודה ,שבו עובדים בבנזן לאה ת מהמטרות המפורטות בתקנה
.3
 ,2תהיה החשיפה המשוקללת המותרת נמוכה מ•^) p,p,m.5חלקים למיליון( ,והחשיפה
המירבית המותרת תהיה נמוכה מ־) 10^.111.חלקים למיליון(.

אמצעי גיהות
מקצועית בעבודה
בגנזז

במפעל או במקום עבודה ,אשר עובדים בו בבנזן לאחת מהמטרות המפורטות בתקנה
.4
 ,2על המעביד לנקוט בצעדים הבאים:

)(1

ייצור ,עיבוד ,או טילטול של בנזן;

)(2

ייצור ,עיבוד ,שימוש או טילטול של דלק למנועים;

)(3

עבודה בסינתזה כימית ,שבה הבנזן הוא מרכיב הכרחי;

)(4

עבודה אנליטית או עבודת מחקר במעבדה ,שהיא שימוש ,עיבוד או

טילטול של בנזן.

) (1להתקין ולקיים אמצעי ניקוז ופליטה טובים ויעילים ,סמוך ככל האפשר
למקור של אד׳׳ ההנזן ,וכן להתקין ולקיים תנאי איוותר טובים בכל מקום
העבודה ,באופן שריכוז הבנזן באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת
המותרת;
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמי .317
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קוב? התקנות  ,4203חי באדר אי התשמ״א12.2,1981 ,

) (2להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים ,בעלי כוח יניקת מספיק ,במעב
דות שבהן עובדים עם בנזן;
) (3להתקין ולקיים מקלחות חירום ,מתאימות ונאותות ובמספר מספיק,
לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים;
) (4לדאוג לסילוק המיידי של פסולת הבנזן ,באופן שלא תגרום למיטח־ או
לנזק בריאות לעובד.

.5

במצבים מיוחדים שבהם עשוי העובד בבנזן לבוא במגע או להיות חשוף לריכוזים

ציוד מגז אישי

חריגים של בנזן ,הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה  ,3יספק המעביד לעובד ציוד מגן
אישי יעיל ובאיכות טובה ,והעובד יהיה חייב להשתמש בו; ציוד המגן האישי יכלול בין
השאר ולפי הצורך:
)(1

מסיכת מגן לפנים ,מצוידת במסנן מתאים ,או מחוברת לאספקת אויר;

)(2

בגד מגן;

)(3

כפפות מגן;

)(4

משקפי מגן;

)(5

נעלי מגן;

)(6

כיסוי מתאים לראש.

)א( במקום שבו עובדים בבנזן ,יערוך המעביד בדיקות סביבתיות תקופתיות
.6
חוזרות ,פעם בשבוע לפחות ,וימדוד את ריכוזי הבנזן באויר סמוך לאזור הנשימה של
העובדים; המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות האלה ביומן מעקב ,תוך ציון התאריך,
השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ,ולא יבוער  20שנה
לפחות מיום ביצוע הבדיקות.

חובת עריכת
בדיקות
סביבתיות

)ב( מפקח העבודה האזורי רשאי לפטור בכתב מהחובה כאמור בתקנת משנה )א(,
מקומות עבודה או תהליכי עבודה מסויימים ,בהתאם לרמת החשיפה ולתנאי העבודה.
המעביד ידריך בכתב ובעל־ פה את העובד בבנזן ,לגבי הסיכונים הבטיחותיים,
.7
הגיהותיים והבריאותיים הנוגעים לעבודה בבנזן ,בזמן קבלתו לעבודה בבנזן וכן אחת
לשנה לפחות.
)א( המעביד ידאג לטילטול ולאיחסון הבנזן בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאי־
.8
מים ,וכן ישמור את הבנזן במקום נעול או בר־פיקוח כל עת שאין משתמשים בו ועם
שילוט מתאים.

חובת הדרכת
ה ע י ב י

חובת שילוט
מ י ! א י ם

)ב( המעביד ידאג לכך שכל כלי המכיל בנזן יסומן בהוראת אזהרה שאינה ניתנת
למחיקה כדלקמן:
״רעל — מכיל בנזן; מגע ,בליעה או נשימת האדים של בנזן — מסכנים את
הבריאות; העובדים חייבים לעבור בדיקות רפואיות״.
)א( לא יועסק אדם כעובד בבנזן אלא אם עבר בדיקה רפואית יסודית ,לפני
.9
התחלת עבודתו בבנזן ,בידי רופא מורשה ,שיקבע את התאמתו או את אי־התאמתו להתחיל
לעבוד בבנזן.
קובץ התקנות  ,4203ת׳ באדר א׳ התשמ״א12.2,1981 ,

חובת בדיקות
רפואיות

)ב( לא יועבד עובד בבנזן אלא אם עבר בדיקה רפואית חוזרת ,אחת לכל ששה
חדשים ,בידי רופא מורשה ,שיקבע את המשך התאמתו או אי־התאמתו לעבוד בבנזן;
הרופא המורשה יכול להקדים את מועד הבדיקה הרפואית החוזרת אך לא לדחותו.
)ג( לא יועבד עובד בבנזן שנעדר מעבודתו ,בשל מחלה ממושכת כלשהי מעל
לחדשיים ,או בשל התערבות כירורגית גדולה ,אלא אם עבר בדיקות רפואיות בידי רופא
מורשה ,שיקבע את המשך התאמתו או אי־ התאמתו להיות עובד ב ב ט ן . .
היקף הבדיקה

.10

הבדיקה הרפואית היסודית תכלול לפחות —
)(1

אנמנזה רפואית כללית ומקצועית;

)(2

בדיקה קלינית כללית;

) (3בדיקת הדם ,לרבות :שקיעת דם ,ספירת דם אדומה ,ספירת דם לבנה
שלמה ומבדלת ,ספירת רטיקולוציטים וטרומבוציטים ,נפח חלקיקי ממוצע
של כדוריות אדומות ) ,(M.c.v.המוגלובין ,המוגלובין חלקיקי ממוצע
) ,(M.C.Hb.ריכוז ממוצע של המוגלובין חלקיקי) ;(M.c.HbC.ציון הימצאות
צורות פתולוגיות;
)(4

בדיקת תפקודי הכבד;

)(5

בדיקת שתן כללית;

)(6

תבחין לפינוי השען )אוראה( — ; Urea clearance test

או תבחין לפינוי קראטינין —  Creatinine clearance testלפי בחירת
הרופא המורשה;
) (7בדיקת המטאבוליטים של הבנזן בשתן )מנול או םולפאטים בלתי אורג־
ניים ,או אחרים(;
)(8

בדיקת תפקודי הריאות;

) (9כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת ,לפי ראות עיניו של הרופא
המורשה הבודק.
היקף הבדיקה
הרפואית החוזרת

• 11

הבדיקה הרפואית החוזרת תכלול לפחות —
)(1

אנמנזה רפואית כללית ומקצועית משלימה;

)(2

בדיקה קלינית כללית;

) (3בדיקת הדם ,לרבות :ספירת דם אדומה ,ספירת דם לבנה שלמה ומבדלת,
נפח חלקיקי ממוצע של כדוריות אדומות ) ,(M.C.V.המוגלובין ,המוגלובין
חלקיקי ממוצע ) ,(M.C.Hb.ריכוז ממוצע של המוגלובין חלקיקי),(M.CHbC.
ספרת רטיקולוציטים וטרומבוציטים ,ציון הימצאות צורות פתולוגיות;
)(4

בדיקת שתן כללית;

) (5בדיקת המטבוליטים של הבנזן בשתן )פנול או סולפאטים בלתי אורג־
ניים או אחרים(; על אף האמור בסעיף )9ב( תיערך בדיקה זו בפרק זמן
קצר יותר מששה חדשים ,בהתאם לתנאי החשיפה הסביבתיים של העובד
לבנזן ,תוך תיאום בין המעביד ,השירות הרפואי המוסמך הבודק ומפקח עבודה
שהוא רופא.
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קובץ התקנות  ,4203ח׳ באדר א׳ התשמ״א12.2,1981 ,

השירות הרפואי המוסמך ינהל לגבי כל עובד שהוא בודק ,כרטיס בדיקות רפואיות,
.12
שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד ,לרבות שמו המלא ,שם אביו ,מספר תעודת
הזהות שלו ומענו האישי ,וכן פרטים אלה:
)(1

תאריך הבדיקה הרפואית;

)(2

שם המעביד ומקום המפעל;

)(3

תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

)(4

ממצאי הבדיקות והמבחנים השונים;

חובת ניהול
כרטיס בדיקות
רפואיות

) (5תוצאות הבדיקות הרפואיות וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק
על התאמת או אי־התאמת העובד להתחיל או להמשיך כעובד בבנזן;
)(6

מועד לבדיקה חוזרת ,לרבות מועד מוקדם מהרגיל;

)(7

חתימתו של הרופא המורשה הבודק.

) .13א( השירות הרפואי המוסמך ינפיק ל כ ל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה
פנקס בריאות ,שבו יירשמו השירות הרפואי והמעבידים ויאשרו בחותמת ובחתימה את
הפרטים שצויינו בתוספת; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנה אחרת ,יירשמו
הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה ויכללו את תוצאות הבדיקות הרפואיות
השונות של העובד.

פנקס הבריאות

)ב(  .השירות הרפואי המוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד,
אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד העובד עובד אצלו; הפסיק העובד לעבוד אצלו ,יחזיר
המעביד את הפנקס לידיו או לידי השירות הרפואי המוסמך הבודק.
)ג( המעביד ימסור את פנקס הבריאות לשירות הרפואי המוסמך ,כל אימת שהשי
רות ייזקק לפנקס לשם עריכת בדיקה רפואית ורישום תוצאותיה לפי תקנות אלה; הפנקס
יוחזר למעביד לאחר שנעשו בו הרישומים הדרושים.
) .14א( הבדיקות הרפואיות ייערכו לפי בקשת המעביד בימים ובמועדים שייקבעו
בידי השירות הרפואי המוסמך ,בהתאם לאמור בתקנות  9ו־ 11תוך תיאום עם המעביד.

חובת מעביד
להסדרת הבדיקות
הרפואיות

)ב( העובד יפעל בהתאם להוראות המעביד בכל האמור לגבי התייצבותו בשירות
הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות לפי תקנות אלה.
.15

יראו עובד כאינו מתאים להתחיל או להמשיך לעבוד כעובד בבנזן אם נתקיים בו

או נמצא אצלו אהד מאלה:
)(1

אי־התאמה
לעבוד בבנזן

ליקוי או נזק במערכת תאי הדם )ההמטופוייטית( או במרכיביה;

) (2ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות הנדרשות בתקנות
 10ו־;11
)(3

כל אי־ התאמה אחרת הנראית לרופא המורשה הבודק.

) .16א( קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי־התאמת העובד להמשיך לעבוד
בבנזן ,ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי תוך
 10ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק ,ובה פרטים על העובד ,מקום
העבודה או המפעל ,ותוצאות הבדיקה הרפואית.
קונץ התקנות  ,4203ח׳ באדר א׳ התשמ״א12,2,1981 ,

הודעה למפקח
על אי־התאמת
העובד
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)ב( קיבל מפקח העבודה האזורי הודעה בהתאם לתקנה ) :16א( מאת השירות
הרפואי המוסמך ,ישלח למעביד התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד,
והעתק ההתראה יישלח ללשכת העבודה.
איסור העבדה
אחר קבלת
התראה

מעביד שקיבל התראה כאמור בתקנה  ,16לגבי אי־התאמת העובד להמשיך לעבוד
.17
כעובד בבנזן ,יחדל להעבידו בבנזן תוך שבוע ימים.

חובת הודעה
%ל עבודה
בחשיפה לבנזן

) .18א( לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בחשיפה לבנזן ,אלא אם נמסרה
על כך הודעה מוקדמת בכתב למפקח העבודה האזורי.
)ב( במקום עבודה שבו עובדים כבר בחשיפה לגנזן ,ישלח המעביד הודעה על
כך ,בכתב ,למפקח העבודה האזורי ,תוך חודש מיום פרסום תקנות אלה.

)תקנה (13
.1

מדור לזיהוי העובד )לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך( —
)(1

.2

)(2

שם האב;

)(3

מספר תעודת הזהות;

)(4

תאריך הלידה;

)(5

שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;

)(6

תאריך מתן הפנקס.

מדור המעבידים )לרישום על־ ידי כל מעביד ומעביד( —
)(1

שם המעביד ומקום העבודה או המפעל;

)(2

תיאור עבודת העובד; ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה עבודה
ארעית — תיאור עבודה זו ,וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

)(3

תאריך יום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה );(2

)(4
.3

שם המשפחה ושים פרטי;

חתימת המעביד והחותמת שלו.

מדור הבדיקות הרפואיות —
) (1תאריך כל בדיקה ומטרתה ,תוך ציון אם היא בדיקה יסודית או חוזרת;
)(2

האם נתגלה ממצא רפואי חריג במבחנים ובבדיקות שנערכו;

)(3

האם נתגלו מחלת מקצוע ,נזק בריאות או השפעה אחרת על בריאות
העובדים;

)(4

אישור השירות הרפואי על התאמתו או אי־ התאמתו של העובד להתחיל
או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק.

כ״א בטבת התשמ״א ) 28בדצמבר (1980
)חמ (3—1256
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תקנות חינוך ממלכתי)מוסדות מוכרים( )תיקון( ,התשמ״א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו־ 34לחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג— 1953י ,ולאחר
היוועצות בועד החינוך ובמועצה לחינוך ממלכתי־דתי ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  1לתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים( ,התשי״ד— 1953־ ) ל ל ן _
.1
התקנות העיקריות( ,אחרי ״מנהל המחוז״ יבוא ״מנהל אגף החינוך הדתי״ ,״המפקח על
החינוך הדתי במחוז״.
ה

בתקנה )6א( לתקנות העיקריות ,בסיפה יבוא ״בעל מוסד רשאי לבקש כי ה מ ו
.2
יהיה בפיקוח אגף החינוך הדתי; הסכים מנהל אגף החינוך הדתי להענות לבקשה ,יודיע
מנהל המחוז לבעל המוסד ולמנהלו את שם המפקח לאחר שקיבל לכך את הסכמת המפקח
על החינוך הדתי במחוז.״

ס ד

ז׳ בשבט התשמ״א ) 12בינואר (1981
~
) ח מ 7 7 3

( 3

תיקי!תקנה!

תיקון ת-נה 6

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח התשי״ג ,עמי  ;137התשים ,עמ׳ .105
 2ק״ת התשי״ד ,עמ׳  ;104התשל״ז ,עמ׳ .45

תקנות חינוך ממלכתי)המועצה לחינוך ממלכתי־דתי( )תיקון(״
התשמ״א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  34לחוק חינוך ממלכתי־דתי ,התשי״ג—1953
היוועצות במועצה לחינוך ממלכתי־דתי ,אני מתקין תקנות אלה:

ולאחר

בתקנה )4ג( לתקנות חינוך ממלכתי )המועצה לחינוך ממלכתי־דתי( ,התשי״ג—
.1
) 1953להלן — התקנות העיקריות( ,במקום ״יציע השר למועצה מועמד חדש ודין הצעה
זו כדין הצעה לפי תקנות משנה )א( ו־)ב(״ יבוא ״יתייעץ השר עם המועצה בדבר מועמד
חדש .מועמד חדש יכול השר להציע למועצה ודין הצעה זו כדין הצעה לפי תקנות משנה
)א( ו־)ב( ,ויכול שיוצע לשר על ידי המועצה״.

תיקה תקנה41

2

.2

בתקנה )6א( לתקנות העיקריות ,אחרי ״ומפקחים״ יבוא ״במחוזות ובאגף החינוך

תיקון תקנה 6

הדתי״.
ז׳ בשבט התשמ״א ) 12בינואר (1981
<חמ (3-773

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

 1ס׳׳ח התשי״ג ,עמ׳  ;137התש״ם ,עמי .105
 2ק״ת התשי״ג ,ענז׳ .1423

תקנות חינוך ממלכתי)העבדה( )תיקון( ,התשמ״א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  34לחוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג— 1953ולאחר היווע־
צות בועד החינוך ובמועצה לחינוך ממלכתי־דתי ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה 11א)א( לתקנות חינוך ממלכתי )העברה( ,התשי״ט— 1959־ ,אחרי ״מנהל
.1
מוסד שקיבל הודעה על העברת תלמיד למוסדו לפי תקנה )8ב(״ יבוא ״או סירוב רשות
חינוך מקומית לאשר בקשתו לפי תקנה 5״.
ז׳ בשבט התשמ״א ) 12בינואר (1981
< (3-773
חמ

תיקון תקנה su

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח התשי״ג ,עמי  ;137התש״ט ,עמי .105
 2ק״ת התשי״ט ,עמי  ;1169התשל״ה ,עמ׳ .1477
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תקנות

תיקיי תקנה י

הטיס )תשלומים געד שירותים במסוף מטענים(
התשמ״א1981-

בתוקף

סמכותי

בתקנה

)7א()(2

.1
, 1981
2

לפי סעיף  30לחוק

)תשלומים

לתקנות הטיס

ב מ ק ו ם ״ ת ק נ ה )6ב(״

יבוא

הטיס,
בעד

 , 1927אני
נ

שירותים

) ח מ 9

2

תקנות אלה:

במסוף מטענים( ,ה ת ש מ ״ א —

״ ת ק נ ה )6א( א ו ) ב (  ,ל פ י ה ע נ י ן ״ .

י ״ ד ב ש ב ט ה ת ש מ ״ א ) 19ב י נ ו א ר (198.1

' ־־

מתקין

)תיקון(,

חיים

ל נ ד א ו

שר ה ת ח ב ו ר ה

(3

 1חוקי א״י ,כרך גי ,עמי  ;2551ס״ח התש״י ,עמי  ;73התשל״ג ,עמי  ;148התשל״ו ,עמי .182
 2ק״ת התשמ״א ,עמי .182

צו התכנון והבניה )הארכת
במרחב תכנון מקומי( ,התשמ׳׳א1981-
תקופת

בתוקף

סמכותה של ועדה מחוזית

ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  1ל ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י ה ) ה ו ר א ת ש ע ה (  ,התשמ״א—,! 1981

א נ י מצווה לאמור:
הארכת תקופה

.1

כל שטח

והבניה,
לחוק

שאיננו

במחוז

התשכ״ה—1965

2

מרחב תכנון מקומי לפי

ס י מ ן ג׳ בפרק

ב ׳ לחוק

) ל ה ל ן — החוק( ,א ו מ ר ח ב ת כ נ ו ן מ י ו ח ד ל פ י ס י מ ן ד ׳ ב פ ר ק ב ׳

ו א ש ר ה י ה כ ל ו ל ב ת ח ו ם ר ש ו ת מ ק ו מ י ת ל פ נ ־ י ו ם ט ״ ז ב ש ב ט ה ת ש ל ״ א )11

 ,(1971י ו ס י ף
התשמ״ג

)11

להיות
בפברואר

התכנון

מרחב

(1983

תכנון

מקומי לפי

ס ע י ף )12א(

ולועדה המחוזית ש ל

המחוז

בפברואר

לחוק ע ד יום כ ״ ח

בשבט

יהיו באותו ש ט ח כ ל הסמכויות

שהיו לועדה המקומית אילו הוכרז ה ש ט ח מרחב תכנון מקומי.

ד ׳ ב א ד ר א ׳ ה ת ש מ ״ א ) 9ב פ ב ר ו א ר (1981
<חמ (3-1356

ב ו ר ג
י ו ס ף
ש ר הפנים

 1ס״ח התשמ״א ,עמי .107
 2ס״ת התשכ״ה ,עמי .307
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