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תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט) (תיקון) ,התשע"ו128 .. . . . . . . . . 2015-
תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (הצהרת בריאות ותעודה רפואית) ,התשע"ו140 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2015-

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט)
(תיקון) ,התשע"ו2015-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (20ב)((23 ,)3א)((25 ,)3ג) ו–(78א) לחוק למניעת מפגעי
אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
שינוי השם

	.1

בתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט),
התשע"ג( 22012-להלן  -התקנות העיקריות) ,בשם התקנות ,אחרי "עוסק באסבסט"
יבוא "ותנאים נוספים".

תיקון תקנה 1

	.2

בתקנה  1לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 2

	.3

( )1אחרי ההגדרה "בקשה" יבוא:
""הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"  -כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות ,התשנ"ז`";31997-
()2

אחרי ההגדרה "טופס" יבוא:
""כתב הסכמה"  -הסכמה למסירת מידע למנהל מן המרשם הפלילי כמשמעותו
בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,41981-על אודות המבקש,
ערוך וחתום בידי המבקש לפי טופס  ,4ואם המבקש הוא תאגיד  -של
נושאי משרה בו;
"תצהיר מבקש"  -תצהיר של המבקש ערוך ומאומת לפי טופס  ,3ואם הוא
תאגיד  -של נושאי משרה בו;
"תקן  - "HSG 248נספח  2של תקן מספר  248של מנהלת הבריאות והבטיחות
באנגליה ,בעניין דיגום וזיהוי של אסבסט בדגימת צובר על ידי מיקרוסקופ
אור מקוטב ,מתוך המדריך לאנליזה של דיגום אסבסט והליכי ניקיון,
שאושר בשנת  ,2006בנוסחו המעודכן מזמן לזמן והעומד לעיון הציבור
במשרד המנהל בשעות העבודה ,וכן באתר האינטרנט של המשרד;
"תקן  - "VDI 3492תקן מספר  3492של ארגון המהנדסים הגרמני בעניין
מדידת אוויר תוך–מבנית ,מדידת אוויר בסביבה ,מדידת חלקיקי סיבים
אנאורגניים ,באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק ,לצורך דיגום ואנליזה
של סיבי אסבסט בסביבה ,שאושר ביוני  ,2013בנוסחו המעודכן מזמן לזמן
והעומד לעיון הציבור במשרד המנהל בשעות העבודה;
"תקן  - "VDI 3866חלק  5של תקן מספר  3866של ארגון המהנדסים הגרמני,
בעניין זיהוי אסבסט באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק לקביעת תכולת
אסבסט במוצרים טכניים ,שאושר באוקטובר  ,2004בנוסחו המעודכן מזמן
לזמן והעומד לעיון הציבור במשרד המנהל בשעות העבודה".

בתקנה (2ג) לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)3המילים "ואם הוא תאגיד  -גם של נושאי משרה בו ,ערוך ומאומת
לפי טופס ( 3להלן  -תצהיר מבקש)"  -יימחקו;

__________
1

2
3
4
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ס"ח התשע"א ,עמ' .694
ק"ת התשע"ג ,עמ' .174
ס"ח התשנ"ז ,עמ' .156
ס"ח התשמ"א ,עמ' .322
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()2

במקום פסקה ( )4יבוא:
"()4

	.4

כתב הסכמה של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק".

בתקנה  4לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 4

במקום תקנת משנה (א) יבוא:
"(א) המבקש לקבל רישיון למעבדת אנליזה לפי סעיף  19לחוק ,יגיש למנהל
בקשה לפי טופס  ,6ממולא על כל פרטיו ,ובהם פרטי המבקש ופרטי נושאי
המשרה של המבקש ,ואם הוא תאגיד  -פרטי נושאי המשרה בו וכן פרטי
המעבדה ,מיקומה ,האמצעים והמכשור המשמשים אותה ופרטי ההסמכות
שניתנו לה; לבקשה כאמור יצורפו כל אלה:
( )1העתק כתב הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
לאחד מאלה:
(א) אנליזה של סיבי אסבסט בדגימת אוויר לפי תקן  ,VDI 3492או
לפי שיטה אחרת שאישר המנהל;
(ב) אנליזה של סיבי אסבסט בדגימת צובר לפי תקן  ,VDI 3866או
לפי שיטה אחרת שאישר המנהל; ואולם אם המעבדה מבקשת לבצע
אנליזה גם לפי תקן  ,HSG 248לא יינתן רישיון למבקש אם אין בידו
כתב הסמכה לפי תקן ;HSG 248
( )2טופס הסכמה למסירת מידע מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות
ערוך לפי טופס 6א (להלן  -טופס הסכמה) ,ולפיו ניתנת רשות לרשות
הלאומית להסמכת מעבדות ,לעובדיה או לנציגיה -
(א) למסור למנהל או לממונה ,לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות
החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף  48לחוק -
( )1פרטים על ההסמכה האמורה בפסקה ( )1ועל עובדי
המעבדה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין מקצועי הקשור
בהסמכה;
( )2כל מסמך הקשור בהסמכה בתחום האנליזה ,באופן שהוא
ידרוש ,ובכלל זה דוחות המבדקים ,הממצאים ואי–ההתאמות,
הפעולות המתקנות או הרישומים;
(ב) לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות בעניין ההסמכה ,לצורך ביצוע תפקידו
לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף  48לחוק;
( )3פרטי עובדי מעבדת אנליזה שיבצעו את בדיקות המעבדה כאמור
בסעיף  9לטופס  ,6שמתקיימים לגביהם כל אלה:
(א)

השכלה כאמור בתקנת משנה (ג)(;)1

(ב) ניסיון מעשי של שלושה חודשים לפחות בביצוע בדיקות
אנליטיות במעבדה באמצעות ציוד ומכשירים; ניסיון מעשי כאמור
יכול שיירכש ,כולו או חלקו ,במתכונת של הכשרה מעשית; לעניין
פסקת משנה זו" ,ציוד ומכשירים"  -ציוד ומכשירים הנדרשים לפי
התקן או השיטה המנויים בפסקת משנה ( ,)1לפי העניין;
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()4

תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טופס ;6

( )5תצהיר המבקש;
()6
()2

כתב הסכמה של המבקש;".

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) המבקש לקבל רישיון למעבדה דוגמת לפי סעיף (20א) לחוק ,יגיש למנהל
בקשה לפי טופס  ,6ממולא לכל פרטיו ,ובהם פרטי המבקש ופרטי נושאי המשרה
של המבקש ואם הוא תאגיד  -פרטי נושאי המשרה בו וכן פרטי המעבדה,
מיקומה ,האמצעים והמכשור המשמשים אותה ופרטי ההסמכות שניתנו לה;
לבקשה כאמור יצורפו כל אלה:
( )1טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי סעיף (20ב) לחוק ,לכל דוגם
אסבסט שמעסיקה המעבדה ,ערוך וחתום לפי טופס ;7
( )2העתק כתב הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
לביצוע דגימת אוויר לפי תקן  ,VDI 3492או לפי שיטה אחרת שאישר
המנהל;
( )3טופס הסכמה ולפיו ניתנת רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות,
לעובדיה או לנציגיה -
(א) למסור למנהל או לממונה ,לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות
החוק ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף  48לחוק -
( )1פרטים על ההסמכה האמורה בפסקה ( )2ועל כל דוגם
אסבסט שמעסיקה המעבדה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין
מקצועי הקשור בהסמכה;
( )2כל מסמך הקשור בהסמכה בתחום הדיגום ,באופן שהוא
ידרוש ,ובכלל זה דוחות המבדקים ,הממצאים ואי–ההתאמות,
הפעולות המתקנות או הרישומים;
(ב) לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות בעניין הסמכת המעבדה או דוגם
אסבסט שמעסיקה המעבדה ,לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק
ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף  48לחוק;
()4

תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טופס ;6

( )5תצהיר המבקש;
()6
()3

כתב הסכמה של המבקש;".

בתקנת משנה (ג) -
(א) ברישה ,במקום "ממולא לכל פרטיו ,שפורטו בו פרטי המבקש ,השכלתו,
הכשרתו וניסיונו" יבוא "ממולא על כל פרטיו ,ובהם פרטי המבקש ,השכלתו
והכשרתו ,וכן שם המעבדה הדוגמת שהוא עובד שלה";
(ב)

במקום פסקה ( )1יבוא:
"()1

__________
5
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תעודה המעידה על כך שהוא אחד מאלה:
(א) בעל תואר אקדמי שניתן מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,51958-באחד מהתחומים האלה:

ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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(א) הנדסה ,מדעי הטבע ,מדעי הסביבה ,בריאות תעסוקתית,
גיהות ,בריאות סביבתית או מדעי הרפואה;
(ב) בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים האמורים בפסקת משנה (א)
מאת מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל שהמנהל הכיר בו
כשווה ערך לתואר אקדמי כאמור בפסקת משנה (א) וכן אישור מאת
הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך על
כך שהתואר שבידו שווה ערך לתואר כאמור;
(ג) הנדסאי או טכנאי מוסמך הרשום בפנקס ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,
התשי"ח ,61958-במדור המקנה השכלה בתחומים האמורים בפסקת
משנה (א) ,להנחת דעתו של המנהל;
(1א) תעודה המעידה על השתתפותו בקורס הכשרה לדיגום שהמנהל
הכיר בו ובסיומו עמד בהצלחה בבחינה שאישר המנהל".

	.5

תיקון תקנה 6

בתקנה (6א) לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1המילים "הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה
שהגיש וכן"  -יימחקו;
()2

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2בקשה להוספת עובד נוסף לפי טופס  ,9הממולא על כל פרטיו ,ובהם פרטי
העובד והגדרת תפקידו ,היקף המשרה ,פרטים על העסקת העובד על ידי עוסק
אסבסט אחר ,וכן הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה שהגיש;".

	.6

בתקנה (7ד) לתקנות העיקריות ,במקום "או סוקר" יבוא "דוגם אסבסט ,מעבדת אנליזה תיקון תקנה 7

לעניין עובד מעבדה או סוקר".

	.7

אחרי תקנה  8לתקנות העיקריות יבוא:
"בקשת הכרה
בקורס הכשרה

.9

תנאים להכרה
בקורס

 .10המנהל רשאי להתנות את ההכרה בקורס ,בכל עניין הנכלל
בבקשה לפי תקנה  ,9וכן בכל אלה:

הוספת תקנות 9
עד 11

(א) המבקש לקבל הכרה בקורס הכשרה לעניין סעיפים (17ב)(()1ג),
 )3(18או  21לחוק ,או תקנה (4ג)(1א) ,יגיש למנהל בקשה להכרה
 60ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לתחילת קורס ההכשרה.
(ב) הבקשה תכלול את תכנית הקורס ,חומר הלימוד ,שיטות
ואמצעי הלימוד ,שמות המרצים והשכלתם ,האחראים על
ניהול הקורס מבחינה מקצועית ומבחינה ארגונית ,מיקום
הקורס ,מועדיו ושעות הלימוד.

()1

מספר משתתפי הקורס;

()2

מספר קורסים שיוכרו לכל מבקש הכרה בשנה;

( )3קיום הקורס במועדים ובאופן שיאפשרו פיקוח נאות
של המנהל או מי מטעמו;
()4

המרכז המקצועי של הקורס עומד בכל אלה:

__________
6

ס"ח התשי"ח ,עמ' .257
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(א) הוא מפקח אסבסט פריך או בעל אישור כעובד
אחראי אסבסט פריך שביצע  5עבודות אסבסט
בהיתר לפחות;
(ב) הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות
בהדרכה או בהוראה.
(א) המנהל יערוך בחינה לעניין סעיפים (17ב)(()1ג))3(18 ,
ו–(21א) לחוק פעמיים בשנה לפחות ,ויפרסם את מועד הבחינה
ומיקומה באתר האינטרנט של המשרד  120ימים מראש לפחות.

עריכת בחינות

(ב) המנהל לא יערוך בחינה חוזרת לאדם שנכשל פעמיים
בבחינה שערך המנהל ,אלא אם כן אותו אדם סיים בהצלחה
קורס הכשרה נוסף".
תיקון התוספת

	.8

בתוספת לתקנות העיקריות -
()1

בטופס - 1
(א)

אחרי סעיף  8יבוא:
"8א .מלא וסמן  Xבמקום המתאים ,לגבי כל אחד מהעובדים האחראים:
 העובד  .............................שפרטיו פורטו לעיל אינו עובד אצל עוסק
באסבסט אחר.
 העובד  ............................שפרטיו פורטו לעיל עובד אצל עוסק
באסבסט נוסף :שם העוסק ............................. :מס' רישיון;"......................... :

(ב)

בסעיף - 9
( )1במקום "למבקש שהוא יחיד  -צילום תעודת זהות" יבוא "למבקש שהוא
יחיד  -צילום תעודת זהות וספח התעודה הכולל את כתובתו הרשומה";
( )2במקום "תעודות זהות של מנהלי התאגיד" יבוא "תעודות זהות של
מנהלי התאגיד וספח התעודות הכולל את כתובתם הרשומה";

( )2בטופס  ,2בסעיף  ,6במקום "צילום תעודת זהות" יבוא "צילום תעודת זהות וספח
התעודה הכולל את כתובתו הרשומה";
()3

בטופס  ,3במקום:

"טופס 3
(תקנות (2ג)( )3ו–(6א)( )3ו–("))4
יבוא:

"טופס 3
(תקנות  1ו–(6א)( )3ו–(;"))4
()4

במקום טופס  4יבוא:

"טופס 4
(תקנה )1
הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
אני החתום מטה ,................................... ,מספר זהות  ,..........................מען :רחוב ........
 ,............................מס' בית  ...............יישוב  ,.....................נותן בזה את הסכמתי לכך
132

קובץ התקנות  ,7568כ"ב בחשוון התשע"ו4.11.2015 ,

שמשטרת ישראל תמסור מידע על אודותיי מן המרשם הפלילי ,לפי סעיף  6לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א( 71981-להלן  -חוק המרשם הפלילי),
למנהל רישוי אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,במסגרת בקשתי לקבלת רישיון עוסק באסבסט לפי החוק; יובהר
כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם האמור מזמן לזמן לצורך
ביצוע מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי על אודותיי.
הובהר לי בזה כי אני זכאי על פי חוק המרשם הפלילי לעיין בתחנת משטרה
ברישומים המנוהלים על שמי במאגר המידע הפלילי ,וכן כי ככל שיש לחובתי
רישום פלילי ,אני רשאי לצרף מידע על אודות שיקומי או נסיבותי האישיות,
כדי שיילקחו בחשבון בעת בחינת בקשתי ,בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי
החוק.
ידוע לי כי בהסכמתי זו ,אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע ,וכל
זאת בכפוף להוראות חוק המרשם הפלילי.
תאריך .............................. :חתימה;".................................. :
( )5בטופס  ,5בסעיף  ,7במקום "צילום תעודת זהות" יבוא "צילום תעודת זהות וספח
התעודה הכולל את כתובתו הרשומה";
()6

במקום טופס  6יבוא:

"טופס 6
(תקנה (4א) רישה )3( ,ו–( )4ו–(ב) רישה ו–())4
לכבוד:
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון מעבדת אנליזה/מעבדה דוגמת
 .1לפי סעיף  19או (20א) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,ולפי תקנה  4לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה
לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים) ,התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות),
מוגשת בזה בקשה לרישיון עוסק באסבסט כמפורט להלן.
 .2סוג הבקשה לרישיון עוסק באסבסט -


בקשה לרישיון מעבדת אנליזה



בקשה לרישיון מעבדה דוגמת



בקשה לחידוש רישיון מעבדת אנליזה (מס' רישיון קיים ).............................



בקשה לחידוש רישיון מעבדה דוגמת (מס' רישיון קיים )..........................

 .3המבקש הוא:


יחיד  -שם מלא ............................... :מספר זהות.............................. :

 תאגיד  -שם מלא של התאגיד ................................. :מספר חברה פרטית
(ח"פ)............................... :
__________
7

ס"ח התשמ"א ,עמ' .322
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 .4פרטי המעבדה:
כתובת
יישוב

רחוב

פקס'

טלפון

דואר אלקטרוני

 .5פרטי המנהלים של המעבדה:
שמות המנהלים של
התאגיד
שם משפחה שם פרטי מס' זהות

כתובת פרטית
תאריך
לידה

רחוב
שם האב ומס' בית יישוב

טלפון

תפקיד

 .6פרטי מנהלי תאגיד שהוא בעל המעבדה:
שמות המנהלים של
התאגיד
שם משפחה שם פרטי מס' זהות

כתובת פרטית
תאריך
לידה

רחוב
שם האב ומס' בית יישוב

טלפון

תפקיד

 .7מקום ,אמצעים ומכשור המשמשים לביצוע בדיקות המעבדה/לנטילת
דגימות אוויר (למעבדת אנליזה  -סוג המיקרוסקופ ,שיטת הבדיקה; למעבדה
דוגמת  -סוג מכשיר הדגימה ,שיטת הדגימה)............................................................ :
.............................................................................................................................................................
( .8א) למעבדה דוגמת  -הסמכות תקפות לעניין דיגום אסבסט מאת הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות:
 תקן Indoor air measurement, Ambient air - VDI 3492
measurement, Measurement of inorganic fibrous particles, Scanning
electron microscopy method


שיטה אחרת שאישר המנהל .................................. -

(ב) למעבדת אנליזה  -הסמכות תקפות לעניין אנליזה של אסבסט מאת
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות:
 תקן Indoor air measurement, Ambient air - VDI 3492
measurement, Measurement of inorganic fibrous particles, Scanning
electron microscopy method
 תקן Asbestos the analysts' guide to sampling analysis - HSG 248
and clearance procedures. Appendix 2: Asbestos in bulk materials:
)Sampling and identification by polarized light Microscopy (PLM
 תקן part 5. Determination of asbestos in technical - VDI 3866
.products Scanning electron microscopy method
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(ג) הסמכות תקפות שניתנו למעבדה בתחום הדיגום או האנליזה של
אסבסט ואוויר ,לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ,והסמכות נוספות ,אם יש:
סוג ההסמכה

הגורם המסמיך

תאריך תחילת תוקף

תאריך תום תוקף

 .9למעבדת אנליזה  -עובדי המעבדה שמעסיק המבקש ,אשר יבצעו את
בדיקות המעבדה:
שמות העובדים
שם משפחה שם פרטי

מס' זהות

השכלה
מקצועית

ניסיון (לרבות
הכשרה מעשית
אם קיימת)

הגדרת התפקיד

 .10למעבדה דוגמת  -דוגמי האסבסט שמעסיק המבקש ,אשר ייטלו דגימות אוויר:
שמות דוגמי אסבסט

כתובת פרטית

שם משפחה שם פרטי מס' זהות רחוב ומס'

יישוב

מס' רישיון
דוגם אסבסט הגדרת
טלפון נייד (אם קיים) התפקיד

 .11מצורפים לבקשה לפי התקנות:
 למבקש שהוא יחיד  -צילום תעודת זהות וספח התעודה הכולל את
כתובתו הרשומה


למבקש שהוא תאגיד -


תעודת רישום תאגיד

 צילום תעודות זהות של מנהלי התאגיד וספח התעודות הכולל
את כתובתם הרשומה
 צילום תעודות זהות של מנהלי המעבדה וספח התעודות הכולל את
כתובתם הרשומה
 לעניין סעיף  7לטופס הבקשה  -מסמך המפרט את המקום ,האמצעים
והמכשור המשמשים לביצוע בדיקות האנליזה או נטילת הדגימות
(למעבדת אנליזה  -סוג המיקרוסקופ ,שיטת הבדיקה; למעבדה דוגמת -
סוג מכשיר הדגימה ,שיטת הדגימה)
 תעודות הסמכה תקפות של המעבדה מאת הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות
 למעבדת אנליזה  -תעודות על השכלה ואישורים על ניסיון (ובכלל
זה ניסיון במתכונת של הכשרה מעשית) של עובדי המעבדה שיבצעו את
בדיקות המעבדה ,שיפורטו בהם מקום רכישת הניסיון (ובכלל זה הכשרה),
ותקופת הניסיון.
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תצהיר המבקש (לפי טופס  3לתוספת לתקנות)

 כתב הסכמה  -למבקש רישיון שהוא יחיד ,לנושאי משרה במבקש
שהוא תאגיד שפרטיהם מופיעים בבקשה (לפי טופס  4לתוספת לתקנות)
 למעבדה דוגמת  -טופס בקשה לאישור דוגם אסבסט (לפי טופס 7
לתוספת לתקנות)
 טופס הסכמה למסירת מידע מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות
(לפי טופס 6א בתוספת לתקנות)
תאריך ............................ :שם המבקש ................................ :חתימה;"............................ :
()7

אחרי טופס  6לתוספת לתקנות העיקריות יבוא:

"טופס 6א
(תקנה (4א)())2
לכבוד:
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
טופס הסכמה למסירת מידע מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות
שם המעבדה .................................... :מספר חברה פרטית (ח"פ)............................... :
כתובת...................................................................................................................................... :
אנו החתומים מטה ( ...................................מנהל המעבדה) ו– ( ................................בעל
המעבדה)
נותנים בזה רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,לעובדיה או לנציגיה
למסור למנהל רישוי אסבסט או לממונה אסבסט במשרד להגנת הסביבה,
לצורך ביצוע תפקידיו לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,
התשע"א( 2011-להלן  -החוק) ,ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף  48לחוק,
באופן שהוא ידרוש ,כל מסמך הקשור בהסמכת המעבדה בתחום האנליזה
או הדיגום של אסבסט בהתאם לתחום שבו ביקשה המעבדה רישיון (להלן
 ההסמכה) ,ובכלל זה דוחות המבדק ,הממצאים ואי–ההתאמות ,הפעולותהמתקנות ,והרישומים.
כמו כן אנו נותנים בזה רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,לעובדיה או
לנציגיה למסור למנהל או לממונה ,לצורך ביצוע תפקידיו לפי הוראות החוק
ולשם פיקוח על ביצוען כאמור בסעיף  48לחוק ,פרטים על ההסמכה ועל עובדי
המעבדה והדוגמים המועסקים בה ובלבד שהפרטים הם לגבי עניין מקצועי
הקשור בה.
נוסף על כך אנו נותנים בזה רשות לרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,לעובדיה
או לנציגיה לאפשר השתתפות המנהל או הממונה בפעולות הרשות בעניין
ההסמכה ,לצורך ביצוע תפקידיו לפי הוראות החוק ולשם פיקוח על ביצוען
כאמור בסעיף  48לחוק.
אנו משחררים בזה את הרשות או כל עובד או נציג מטעמה מחובת שמירה על
סודיות בכל הנוגע לאמור בטופס זה.
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אנו מסכימים למסירת מידע לפי טופס זה ,ולא תהיה לנו אליכם כל טענה או
תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת מידע כאמור.
........................
תאריך

()8

...............................
חתימת המעבדה

.......................................
חתימת בעל המעבדה

..........................................

חתימת מנהל המעבדה";

במקום טופס  7יבוא:

"טופס 7
(תקנה (4ב)( )1ו–(ג) ו–(6א)())4
לכבוד:
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון דוגם אסבסט
 .1לפי סעיף (20ב) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  4לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשות
לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים) ,התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות),
מוגשת בזה בקשה לרישיון ,כמפורט להלן.
 .2סוג הבקשה לרישיון:


בקשה לרישיון דוגם אסבסט



בקשה לחידוש רישיון דוגם אסבסט (מס' רישיון קיים )...............................

 .3פרטי המבקש:
מס' רישיון או
כתובת פרטית
שם
מס' אישור
כתובת עוסק באסבסט
תאריך
שם
שם
(אם קיים)
משפחה פרטי מס' זהות לידה שם האב רחוב ומס' יישוב טלפון נייד עסקית

כתובת דואר אלקטרוני:

 .4שם המעבדה הדוגמת שאני עובד שלה...................................................... :
 .5השכלת המבקש:
מוסד הלימודים

אקדמאי/הנדסאי או
טכנאי מוסמך

סוג התעודה

תחום הלימודים

 .6הכשרה בתחום הדיגום:
מוסד הלימודים

שם הקורס

מועד סיום ההכשרה

מקום ההכשרה

 .7מצורפים לבקשה לפי התקנות:


צילום תעודת זהות וספח התעודה הכולל את כתובתו הרשומה

 למבקש בעל תואר ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל  -אישור
מאת הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד החינוך


אישור על השכלה
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אישור על הכשרה בתחום הדיגום



תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)



כתב הסכמה (לפי טופס  4בתוספת לתקנות)

 בחידוש  -אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף  31לחוק
בתקופת הרישיון הקודמת
תאריך ............................ :שם המבקש ........................... :חתימה;".................................... :
( )9בטופס  ,8בסעיף  ,5במקום "צילום תעודת זהות" יבוא "צילום תעודת זהות וספח
התעודה הכולל את כתובתו הרשומה";
()10

אחרי טופס  8לתוספת לתקנות העיקריות יבוא:

"טופס 9
(תקנה (6א))
לכבוד
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה להוספת עובד של קבלן אסבסט/אתר פסולת אסבסט/מעבדת
אנליזה/מעבדה דוגמת
 .1לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א ,2011-ולפי תקנה 6
לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט
ותנאים נוספים) ,התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות) ,מוגשת בזה בקשה להוספת
עובד:


עובד אחראי של קבלן אסבסט



עובד אחראי של אתר פסולת אסבסט



עובד מעבדת אנליזה



דוגם אסבסט במעבדה דוגמת

 .2אני החתום מטה  ....................................נושא תעודת זהות מספר ,.............................
מנהל התאגיד/בעל רישיון קבלן אסבסט/מפעיל אתר פסולת אסבסט/בעל
מעבדת אנליזה/בעל מעבדה דוגמת מספר רישיון  ,....................................מצהיר
בזה כלהלן:
 .3אני מעוניין לצרף את העובד שפרטיו מפורטים להלן לרישיון עוסק באסבסט
שבידי -
שם העובד הנוסף

מס' זהות

מס' אישור עובד אחראי /
רישיון דוגם אסבסט (אם קיים) הגדרת התפקיד

שם משפחה שם פרטי
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 .4למעבדת אנליזה  -אני מעוניין לצרף את העובד/ים שפרטיו/הם מפורטים
להלן לרשימת עובדי המעבדה אשר יבצעו את בדיקות המעבדה:
שם העובד/ים
שם
משפחה שם פרטי

מס' זהות

ניסיון (לרבות
הכשרה מעשית אם
קיימת)
השכלה מקצועית

הגדרת
התפקיד

 .5לגבי קבלן אסבסט המבקש הוספת עובד אחראי  -העובד מועסק על ידי
כשכיר במשרה בהיקף .....................................
 .6אני מצהיר בזה כי אין שינוי בשאר פרטי הבקשה לרישיון שהגשתי בתאריך
. ....................
 .7ידוע לי כי עלי לדווח למנהל בכתב על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסרתי
בבקשה לרישיון ובבקשה זו לפי סעיף (25ב) לחוק האמור.
 .8סמן  Xבמקום המתאים:
 העובד  .......................שפרטיו פורטו לעיל אינו עובד אצל עוסק באסבסט
אחר.
 העובד  .......................................שפרטיו לעיל עובד אצל עוסק באסבסט
נוסף :שם העוסק ................................. :מס' רישיון....................................... :
 .9מצורפים לבקשה לפי התקנות:
 לבקשה להוספת עובד אחראי  -טופס בקשה לאישור עובד אחראי לפי
טופס  2בתוספת לתקנות ,כולל מסמכים שיש לצרף כמפורט בטופס האמור
 לבקשה להוספת דוגם אסבסט  -בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי טופס
 7בתוספת לתקנות ,כולל מסמכים שיש לצרף כמפורט בטופס האמור
 לבקשה להוספת עובד מעבדת אנליזה  -תעודות על השכלה
ואישורים על ניסיון (ובכלל זה ניסיון במתכונת של הכשרה מעשית) של
עובדי המעבדה שייבצעו את בדיקות המעבדה ,שיפורטו בהם מקום
רכישת הניסיון (ובכלל זה הכשרה) ,ותקופת הניסיון.


תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)

תאריך ................................ :חותמת התאגיד .................................... :שם וחתימת המנהל של
הקבלן  /האתר  /המעבדה"........................... :

	.9
 	.10על אף האמור בתקנות אלה ,רשאי המנהל לתת רישיון מעבדת אנליזה ,רישיון
תחילתן של תקנות אלה  30ימים מפרסומן (להלן  -יום התחילה).

תחילה
הוראות מעבר

מעבדה דוגמת או רישיון דוגם אסבסט ,לפי העניין ,למי שהיה בידו ערב יום התחילה
רישיון מהרישיונות האמורים ,אף אם לא התקיים בו האמור בתקנה (4א)(()3א)(4 ,ג)()1
או (4ג)(1א) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה  4לתקנות אלה ,לפי העניין.
א' בחשוון התשע"ו ( 14באוקטובר )2015
(חמ )3-4505

אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
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תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (הצהרת בריאות ותעודה רפואית),
התשע"ו2015-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (4א) ו–(ו) ו– 8לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח),
התשנ"ד( 11994-להלן  -החוק) ,בהסכמת שר הבריאות לעניין סעיף (4א) ו–(ו) לחוק ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות לעניין סעיף  8לחוק ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של
הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:
הצהרת בריאות

	.1
	.2
	.3

שמירת מסמכים

	.4

מכון כושר ישמור את המסמכים המפורטים בסעיף (4ה) לחוק לתקופה של שנתיים
מיום חתימתם.

הסכמת הורה
של קטין

	.5

נוסח ההסכמה בכתב של אחד מהוריו של קטין לעניין סעיף (4ג) לחוק יהיה לפי
הטופס שבתוספת השנייה.

הגדרות

תעודה רפואית

בתקנות אלה" ,הצהרת בריאות"" ,תעודה רפואית"  -כמשמעותן בסעיף  4לחוק.
נוסח הצהרת בריאות יהיה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
לעניין סעיף (4ב) לחוק ,מכון כושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו
שלושה חודשים ממועד הנפקתה.

תוספת ראשונה
(תקנה )2
טופס הצהרת בריאות למבקש להתאמן בחדר כושר*
שם ושם משפחה........................................................ :
מספר זהות..................................................... :
גיל........................................ :
(האמור בשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך הוא מיועד גם לנקבה).
חלק א' :שאלון רפואי
אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:
א .אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית ,אז
לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא למכון הכושר גם תעודה רפואית מרופא
ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר; מכון כושר יקבל מתאמן
שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה.
ב .אם כל התשובות לשאלות שבחלק א' לטופס זה הן שליליות  -מלא את ההצהרה
שבחלק ב' לטופס זה וחתום עליה.
ג .בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי ,יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות
במכון הכושר.

 .1האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב?
 .2האם אתה חש כאבים בחזה -

__________
1
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(א)

בזמן מנוחה?

(ב)

במהלך פעילויות שגרה ביום–יום?

(ג)

בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית?

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;110התשע"ה ,עמ' .237
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 .3האם במהלך השנה החולפת -
(א) איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא  -אם הסחרחורת נבעה
מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת)
(ב)

איבדת את הכרתך?

 .4האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים
האחרונים -
(א)

נזקקת לטיפול תרופתי?

(ב)

סבלת מקוצר נשימה או צפצופים?

 .5האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר -
(א) ממחלת לב?
(ב) ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל  55אם מדובר בגבר ,ולפני גיל
 65אם זו אישה)
 .6האם הרופא שלך אמר לך ב– 5השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק
תחת השגחה רפואית?
 .7האם אתה סובל ממחלה קבועה (כרונית) ,שאינה נזכרת בשאלות לעיל
ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?
 .8לנשים בהיריון :האם ההיריון הזה או כל היריון קודם הוגדר היריון בסיכון?
חלק ב' :הצהרה
אני ,החתום מטה ,מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס
זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות
ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור.
ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו אידרש להמציא הצהרת
בריאות חדשה.
תאריך.................................... :

שם ושם משפחה....................................... :
חתימה..................................................... :

* התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו
פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית בטוחה מאוד לרוב האנשים; השאלון
הזה יבהיר לך באילו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני
שתתחיל להתאמן במכון כושר.
חשוב להדגיש ,מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג ,במיוחד
אם אתה מעל גיל  45ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.

תוספת שנייה
(תקנה )5
הסכמה בכתב של אחד מהורי הקטין
מתאמן שלא מלאו לו  18שנה יצרף להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית ,לפי העניין,
את ההסכמה מטה ,חתומה בידי אחד מהוריו.

קובץ התקנות  ,7568כ"ב בחשוון התשע"ו4.11.2015 ,

141

אני מסכים/ה כי ( ...................................................................................יש לציין שם ,שם משפחה,
מס' זהות) י/תתאמן בחדר כושר בכל סוג אימון/בסוגי האימונים המפורטים להלן:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................
שם ההורה

תאריך ...........................................................

חתימת הורה ...............................................................

ל' בתשרי התשע"ו ( 13באוקטובר )2015
(חמ )3-5123

מירי רגב
שרת התרבות והספורט
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