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בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו  216 -לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח
חדש] ,התש"ל  ,21970 -אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -
"כספית"  -לרבות תרכובותיה האורגניות והאנאורגניות ,וכן אמלגם ותערובות
המכילות כספית מתכתית או תרכובות אורגניות ואנאורגניות של כספית ,בכל
צורה שהיא;
"עובד בכספית"  -כל אדם החשוף לריכוז של כספית באויר העולה על רמת הפעולה,3
או העובד בכספית בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה,
1

2
3

פורסמו בק"ת  ,4746התשמ"ה ,עמ'  ;504וניתנות להלן כפי שתוקנו בק"ת  ,4972התשמ"ו,
עמ'  ;1489בק"ת  ,5255התש"ן ,עמ'  ;461בק"ת  ,5512התשנ"ג ,עמ'  ;709בק"ת ,5958
התשנ"ט ,עמ'  ;466ובק"ת  ,7028התשע"א ,מיום ( 29.8.2011ותחילתן  60ימים מיום
פרסומן) .הרישא לתיקון התשע"א (ק"ת  )7028שונה מהרישא של התקנות ,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":
ראה הפקודה בפרק  10.13לקובץ ,לעיל.
המילים "רמת הפעולה" החליפו בק"ת  7028מתשע"א ,את המילים "מחצית החשיפה
המשוקללת המרבית המותרת".
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