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 למעבדה דוגמתרישיון תנאים נוספים ב

 ולדוגם אסבסט

 2011-לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 20לפי סעיף 

 –)להלן  2011-בתוקף סמכותי כמנהלת רישוי אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א
 הרשיון בתנאים כלהלן: החוק(, הריני נותן רישיון למעבדה דוגמת ולדוגם אסבסט, ומתנה את

 המעבדה הדוגמתפרטי 

המעבדה שם  19281 מס' רישיון: 
 : הדוגמת

 512608183 ח.פ. :  המבדקה הכימית בע"מ

   51812766 ת.ז.: אליהו פיימן :התאגיד שם מנהל

   059800805 ת.ז.: דוד נעים שם מנהל המעבדה:

   קיבוץ בית העמק ישוב: קיבוץ בית העמק כתובת:

 דוגם האסבסטי פרט

 ת.ז. שם ת.ז. שם

 037821675 פורמן איל בנימין 320968704 גלובין אולג
 042838276 פרץ חיים 059076265 גרש אנדרי שלמה

 327097127 אלכס דובין 059800805 נעים דוד 
 026574996 קאסם פאדל 301946547 גלזמן דמיטרי 

 תנאי הרישיון: 
עבדה שפרטיהם מופיעים ברישיון זה ובכפוף בעל רישיון זה רשאי ליטול דגימות אויר באמצעות דוגמי המ .1

 להוראות החוק.

על ידי מעבדת הדוגמת בעלת  יםדוגמי המעבדה שפרטיהם מופיעים ברישיון זה מועסקכל הרישיון מותנה בכך ש .2
 רישיון זה. 

 .לחוק 32לחוק, והרישיון לא הותלה לפי סעיף  20הרישיון בתוקף כל עוד מתקיימים התנאים לקבלתו לפי סעיף  .3

על בעל הרישיון לדווח למנהל לאלתר אם חדל להתקיים בו או בעובד מעבדה תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון לפי  .4
-החוק או לפי תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק )בקשה לרישיון עוסק באסבסט ותנאים נוספים(, תשע"ג

 , ועל כל שינוי מהפרטים המופיעים בבקשה לרישיון.2012

" VDI 3492הרישיון בתוקף כל עוד קיימת הסמכה למעבדה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי "תקן  .5
 לביצוע דגימת אוויר לפי השיטה המפורטת להלן בנוסח המעודכן מעת לעת:

Indoor air measurement 
Ambient air measurement 

Measurement of inorganic fibrous particles 
Scanning electron microscopy method 

 לעיל. 5כל דגימת אוויר שיבצע בעל הרישיון תהיה תחת הסמכה לפי השיטה המפורטת בסעיף  .6

בכל מבדק הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המתקיים אצל בעל הרישיון, יהיו נוכחים עובדי  .7
 המעבדה שפרטיהם מופיעים ברישיון זה.

הודעה  לאלתרשיון יישלח בעל הר מ"ק,סיב /  600ל סיבי אסבסט גבוהה מ ש במקרה בו תוצאת דיגום אוויר .8
 . עם פרטי הדוגם ונתוני הדגימה asbest@sviva.gov.ilלכתובת  לאגף לאבק מזיק באמצעות דואר אלקטרוני
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