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בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו 261-לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],
התש"ל ,21970-אני מתקינה תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה-
"בודק מעבדתי מוסמך" – עובד מעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח עבודה ראשי
לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה ,של ריכוזי מפ"א
באוויר;
קצר" Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit

"חשיפה מרבית מותרת לזמן
 - (TLV-STELהרמה המרבית של מפ"א באוויר ,סמוך לאזור הנשימה של
העובד ,אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד  15דקות בכל פעם ,לא יותר מ4-
פעמים ביום עבודה של  8שעות מתוך יממה ובמרווח של  60דקות לפחות בין
1

תוכן הענינים והערות השוליים הוספו ע"י עורכי הקובץ .התקנות פורסמו בק"ת ,5504
התשנ"ג ,עמ'  ;450ומובאות להלן כפי שתוקנו בק"ת  ,5958התשנ"ט ,עמ'  ;477ובק"ת ,7028
התשע"א ,29.8.2011 ,עמ' ( 1340תחילת התיקון שבק"ת  60 ,)7028ימים מיום פרסומו.
הרישא לתיקון התשע"א (ק"ת  )7028שונה מהרישא לתקנות העיקריות ,ונוסחה כלהלן:
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו 216-לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל,1970-
ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,לפי סעיף 21א לחוק-יסוד :הכנסת ,וסעיף ( 2ב)
לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אני מתקין תקנות אלה.":
בפרק שולב גם תיקון טעות דפוס שפורסם בק"ת  ,7031התשע"א ,8.9.2011 ,עמ' .1362
ראה הפקודה בפרק  10.13לקובץ.
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