
 

 
23.8.2019 

(1) 
 לכבוד:

 מר איציק רייך                                          
 מפקח אסבסט

 כפר חגלה
  38880ד.נ. חפר

 6365918-04באמצעות פקס : 
 א.נ.

של סביבתיות מדידות  -סככה  -פתח תקווה  72פינסקר  -ר ריק מבנה תעשייה/מסח: הנדון 
 191/8475.דו"ח מספר  -צמנט אסבסט פירוק  במהלךסיבי אסבסט באוויר 

 כללי

רוק פי במהלך ,בפתח תקווהשל סיבי אסבסט באוויר, סביבתיות התאם לבקשתך בוצעו מדידות ב .1

 .VDI 3492בשיטת  21.8.19 –ב. המדידות הסביבתיות בוצעו צמנט אסבסט

  האתראור ית

בשטח  צמנט אסבסטבעל , פתח תקווה 72קר סנפי-בגבול המתחםהמדידות הנדונות, בוצעו  .2

                                                                                                                                        .צמנט האסבסט במהלך פירוק בגבול המתחם סביבתיותדגימות  2בוצעו , מ"ר 900-של כ

 שיטות ותקנים     

 :VDI 3492 - בדיקה לנוכחות סיבים אי אורגניים באווירבמסגרת עבודה זו השתמשנו בשיטת  .3

  .)בעלות בקרת ספיקה מובניתi(,)(ii )) משאבות ייעודיות הבדיקה מבוצעת באמצעות .א

מ"מ  25מצופה זהב בקוטר של  חלקים( ומסנן פוליקרבונט 3האוויר נשאב דרך בית מסנן )

שעות כתלות בהחלטת  3-8מיקרומטר. האוויר נשאב במשך  0.8ובעל פורות )חרירים( בקוטר 

 הדוגם בהתחשב בזיהום הצפוי במקום הדיגום )ע"מ למנוע עומס חלקיקים על גבי הפילטר(.

 מספר הדגימות מבוסס על שיקול הדעת של הדוגם אך לא פחות מההנחיות של הוועדה .ב

 הטכנית לאבק מזיק כפי שמצויין באישור העבודה )אישור הפירוק שניתן לקבלן האסבסט(.

מיקום הדגימות מתבסס על שיקול הדעת של הדוגם )תוך העדפה לביצוע הניטור ביחידות  .ג

חדר/עמדות בהם עלולה להיווצר חשיפה גבוהה )לדוגמא בחדרים בהם לא קיימת תקרה 

 מפרידה(.

_______________________________________________________________ 

(i משאבת דיגום מסוג )- APC PNA 384N 

(iiמשאבת דיגום מסוג ) .Deconta air sampler 15- 

(iii)  משאבת דיגום מסוג– SG12 GSA 

 

 



 

 

(2) 

 המאפיינים העיקריים של הבדיקה והאנליזה הם: .4

אוויר נפח שאיבה ב םאשר התקיימו במדידה זו ה םהאופטימאלייתנאי השאיבה  .א

 מ"ק.  2.5-3.9אשר נע בין 

 , מתחת למיקרוסקופ האלקטרוני,כדי להגיע לרמת זיהוי סבירה של סיבי האסבסט .ב

 AIA (Asbestosהמקצועיות של  להנחיותסרוק ולאתר בהתאם יש צורך ל

Industries Association  זיהוי סיבים אלה :( וההגדרות אשר אומצו לשם 

 מיקרון; 3 –ורוחבם קטן מ מיקרון  5 –יבים אשר אורכם גדול מ ס 

  1:3מהיחס של  –היחס בין אורכם לרוחבם גדול מ. 

זאת בהתאם להחלטת  –סיבים למ"ק  1000הערך המנחה לחשיפה סביבתית הוא  .ג

הסביבה ומשרד  הגנתהוועדה הטכנית, הבינמשרדית לאבק מזיק )המשרד ל

 .2007מאוגוסט ( תעסוקהה

 תוצאות 

 .פתמצורה הבאוויר ראה בטבלתוצאות של רמות סיבי האסבסט  .5

 מסקנות 

-המתחםבגבול  ,תוצאות בטופס דיווחשל סיבי אסבסט באוויר הרמות הסביבתיות  .6

מתחת לערך המנחה אשר הוא , היו צמנט אסבסטבמהלך פירוק  ,פתח תקווה 72קר סנפי

לאבק מזיק )המשרד  זאת בהתאם להחלטת הוועדה הטכנית, הבינמשרדית סיב / למ"ק 1000

 .2007מאוגוסט ( תעסוקההסביבה ומשרד ה להגנת

 
 

 

 
               ,בברכה

 דוד מעין
 מודד מוסמך      
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(3) 

 23.8.19-מעין בדק
 טופס דיווח תוצאות ניטור סביבתי לסיבי אסבסט

 ., פתח תקווה72פינסקר -מבנה תעשייה/מסחר ריק שם האתר:   דוד מעיןשם הדוגם:  5847/19.1מספר דו"ח:  

, 72פינסקר רח'  כתובת האתר: 
  פתח תקווה.

חיים איציק רייך/: שם מזמין העבודה
 ומיות ולבנייןחברה לעבודות טר לביא
 בע"מ

 8895מספר עבודה: 

 
 /   בסיום   במהלך VDI 3492 שיטת הדיגום: 2-1872/2019 מספר היתר )במידה וקיים(

 מס הדגימות הנדרש  
 .מוסך ישןמבנה מס' החללים ושטח החלל הנדגם:      2 על פי ההיתר:

  מ"ר. 900שטח: 

  החברה לשרותי איכות הסביבהשם מעבדת האנליזה:  
 SH1901248מספר דוח אנליזה: 

 אופן ביצוע הרחפת הסיבים 
  לא רלוונטי. )במקרה ונדרש בסיום עבודה(ֻ:

תאריך 
  דיגום

 תיאור המיקום 
יש לצרף תרשים ולמספר את 

מיקום המשאבה בהתאם 
 לתרשים

מס' סידורי 
 של המשאבה

מס' 
 דגימה /

מס' 
 פילטר

שעת 
התחלת 

 דיגום

שעת 
סיום 

 הדיגום

משך 
 םדיגו

ספיקה 
 ממוצעת

 ליטר/דקה

 שונות בספיקה

 מ"ק

סה"כ 
 נפח נדגם

 ליטר

תוצאות מס' 
סיבים על פי 

האנליזה 
)*רצ"ב תוצאות 

ממעבדת 
 האנליזה(

תוצאת 
 -הדיגום

ריכוז סיבים 
 בדגימה

21.8.19 
 גבול המתחם צד דרום

SG12V350 
M-37 

07:18 13:08 
350 8.008 

0.004 2803 <380 136> 

גבול המתחם צד צפון/פינת  21.8.19
 פינסקר גיסין

D1141 M-38 07:20 13:10 350 8.0335 0.006 2812 <380 135> 
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(4) 
 

 התגלו סיבים שאינם אסבסט.ות דגימשתי הב 
 סיב למ"ק 600 -סיב למ"ק, ריכוז סיבים המחייב פעולה  1000  -ערך מנחה  

, והוראת המנהל על המעבדה לדווח לאלתר למשרד להגנת הסביבה  2011התשע"א  )ב( לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, 28לפי סעיף 
 סיב למ"ק. 600-על תוצאות גבוהות מ

"השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ומבוצעות כמתחייב  
 מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה"

ומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך "הרשות הלא 
 שנבדק".

 "יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים". 
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: (לקוח)איש קשר :שם הלקוח

:תאריך קבלה 

: ESCאיש קשר :(ESC-SH)מספר זיהוי 

(ESC-SM)מספר זיהוי 

:EDSהגדלה בניתוח 

:   הגדרות והערות 

פרטי הלקוח

פרטים כללים של האנליזה

FEI Inspect S50:דגם מיקרוסקופ סורק 

SH1901248

8895(לקוח)עבודה ' מס22.8.2019

SH1901248: דוח מעבדת אנליזה מספר

EDS: Ocford -Xact:דגם גלאי 

. מיקרון לא נכלל בספירה0.2-סיב ברוחב קטן מ. 3-רוחב גדול מ/ ויחס אורך3µm-  ורוחבו קטן מ5µm   סיב מוגדר כחלקיק באורך הגדול מ 

.על כן אין מעבדת האנליזה אחראית על נתון זה או חישובים הנובעים מנתון זה, י המעבדה הדוגמת"   נתוני נפח הדגימה ניתנים ע

אייל הרשקוביץ

דויד מעיין בדק מקבוצת גיהות מליניום

SM1901601

X2000X20000: הגדלה עבור ביצוע ספירה 

.הכנת הדוגמה כוללת ניקוי בפלזמה קרה, VDI 3492 לפי תקן ISO17025   הדוגמה בוצעה בהסמכה 

עורך הדוח 

תאריך עריכת הדוח 

מהדורת הדוח 

 

. חריגות בתחום נפח הדיגום הינן באחריות הדוגם,    מעבדת האנליזה אינה אחראית על נפח הדיגום 

צוות מעבדת מיקרוסקופ סורק
eyal@escil.co.il 
08-6503707

החברה לשירותי איכות הסביבה 
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:מספר זיהוי לקוח

:מיקום שמירת הדוגמה ESCזיהוי 

:תאריך ביצוע האנליזה

m)נפח אוויר מצוהר שנדגם 
3

):

:מבצע האנליזה

22380:אצוות פילטר

mm)שטח שדה ניבדק :מספר שדות שנבדקו
2

)

D>0.2µmD<0.2µmD>0.2µmD<0.2µmD>0.2µmD<0.2µmD>0.2µmD<0.2µm

00001010מסי סיבים שנספרו 

 136 136>136>136ק"סיבים ל מ' מס

 380 380 >380סיבים לפילטר' כ מס" סה

 136 136>136ק "כ סיבים למ"סה

m) 95%-כ מרווח בר סמך ב"סה
-3

)-4060-7563

:מספר זיהוי לקוח

:מיקום שמירת הדוגמה ESCזיהוי 

:תאריך ביצוע האנליזה

m)נפח אוויר מצוהר שנדגם 
3

):

:מבצע האנליזה

22380:אצוות פילטר

mm)שטח שדה ניבדק :מספר שדות שנבדקו
2

)

D>0.2µmD<0.2µmD>0.2µmD<0.2µmD>0.2µmD<0.2µmD>0.2µmD<0.2µm

00002000מסי סיבים שנספרו 

>135 270>135>135ק"סיבים ל מ' מס

>380 760>380סיבים לפילטר' כ מס" סה

>135 270>135ק "כ סיבים למ"סה

m) 95%-כ מרווח בר סמך ב"סה
-3

)-4050-97733

ח"סוף דו

chrysotileאנאורגניםgypsum

SH190124802 134קופסה E2

21.8.2019 :תאריך הדיגום

הערות

TPM1812.O.8 קוטר הפילטר(mm): שטח הפילטר(mm
2

)

1000.01

21.8.2019:תאריך הדיגום22.8.2019

M-38

amphibolechrysotileאנאורגניםgypsum

 

SH190124801 134קופסה E1

אייל הרשקוביץ

תוצאות 

הערות

-

סיבים אנאורגניםסיבי אסבסט

amphibole

M-37

TPM1812.O.8 קוטר הפילטר(mm): שטח הפילטר(mm
2

)

0.01 100

2.803

22.8.2019

-

סיבים אנאורגניםסיבי אסבסט

אייל הרשקוביץ

 

2.812
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