
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשתית ואחזקהמקום בו בוצע בדיקה:

באר שבע, שד'  בן גוריון  טלפון: 050-6264221 איש קשר: שחר גולדברג -מנהל מחלקת בטיחות, חנה בן גליםפרטים מזהים של המקום :

30/04/2015בוצע בתאריך:

קרן מעבדות גיהותשם מעבדת דיגום:טקצ'מן אלכסשם הדוגם:

2662/2015דוח בדיקות תעסוקתיות מס'   
 

12248מס' תיק:

ליד אוזן
העובד

מפלס רעש מקום דגימה/שם העובד ועיסוקו
נמדד

רמה 
מותרת 

מחייב
פעולה

משך תהליך 
(בדקות)

תהליך

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה לרעש תעסוקתי

חשיפה 
 ל-8 שעות

יחידות 
מדידה 

תדירות 
תהליך

משך דגימה 
(בדקות)

מיקום 
מירקופון

זמן תחילת 
דגימה/תאריך

אי
וודאות

בית הדפוס מחלקה:

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: הדפסה,   מספר עובדים :   3 ,  משמרת:   8 שעות  , מהם הפסקות:   30 דקות

480מכונת הדפסה 178.7dBa 5הדפסה -  גלילה /  שטוחה

במרכז החדר / בעת הפעלת מכונת
הדפסה

480 271.5dBa 5הדפסה -  גלילה /  שטוחה
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מסקנות, המלצות והערות המעבדה:

סיכום:

.dB(A ) 85  -בעמדות העבודה ובמקורות הרעש בבית הדפוס לא נמדדו מפלסי רעש מזיק הגבוהים מ
יש להתייחס לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),התשמ''ד-1984

1

המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע בדיקות רעש.

הרשות הלאומית להסמכות מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך אירגון /ואו מתקן המחקר  ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט,  מערכת או תהליך שנבדק.

הערות:
למדידת חשיפת הרעש נבחרו עובדים מקבוצות  בעלות חשיפה דומה,  על פי תפקידם ופעולתם,  אשר ייצגו באופן מלא את כל סוגי העבודה  במחלקה ביום הבדיקה.

.ISO 9612 (97) הבדיקות נערכו בהתאם לנוהל ביצוע מדידות רעש של אגף הפיקוח על עבודה המבוסס על

2

מיכשור וכיול:

מדידות המיפוי מפלסי רעש נערכו במכשיר SVANTEK 977 תוקף הכיול  20/04/2016 . 
המכשירהמכשירים מכוילים במיכייל Quest  QC-10 מס'  QID-10366 - תוקף הכיול  14/04/2017.

3

סוף דוח טופס מהדורה מספר 12

שימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון  מבוצעות  כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.  המעבדה הינה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכות מעבדות
לביצוע בדיקות תעסוקתיות לרעש,  וגם לדיגום תעסוקתי של גורמים כימיים אשר סומנו בכוכבית,  ולדיגום ואנליזה של   גורמים כימיים אשר סומנו בשתי כוכביות.  ניטור רעש בוצע בהתאם לדרישות התקן ISO 9612: 2009.  אי וודאות חושבה לפי רמת
JB -  Job  ,סמוך לאוזן ימין - R  ,סמוך לאוזן שמאל - L  :סמך 95% . הרשות הלאומית להסמכות מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך אירגון /ואו מתקן המחקר  ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט,  מערכת או תהליך שנבדק.  מקרא

Based Measurement, TB - Task Based Measurement, FD -  Full Day Measurement

הסמכה מספר 214טקצ'מן   אלכס
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