תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובטיחות
העוסקי בקרינת לייזר( ,התשס"ה  2005
בתוק סמכותי לפי סעיפי  173 ,47ו   216לפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[,
התש"ל  ) 1 1970להל : #הפקודה( ובאישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,לפי
סעי 21א לחוק יסוד :הכנסת  2וסעי )2ב( לחוק העונשי ,#התשל"ז   , 3 1977אני מתקי#
תקנות אלה:
 .1הגדרות
בתקנות אלה –
"אזור סיכוני לייזר" – אזור שבו מופקת קרינת לייזר והחשיפה הצפויה בו בפעילות שגרתית,
בתקלה או בתאונה עלולה לעבור את החשיפה המרבית המותרת;
"בדיקות סביבתיותתעסוקתיות"  בדיקות סביבתיות תעסוקתיות שמבצעת מעבדה
מאושרת במקו עבודה שבו מפעילי מוצרי לייזר ,כמפורט בתוספת הראשונה;
"בודק מאושר" – מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לפי תקנה  8בתקנות אלה לבצע
פעולות כמפורט בתוספת הראשונה;
"גבול הפליטה הנגישה" ) (accessible emission limitרמת הפליטה המרבית של קרינה
המותרת ממוצר לייזר על פי סיווג רמת הסיכו #שלו ,כמפורט בתוספת השניה;
"גו מחקר ופיתוח" מוסד בעל תשתית ויכולת מדעית וטכנולוגית לביצוע מחקר ופיתוח
במוצרי לייזר מסוכני ,לרבות שינויי ברמת הסיכו #שלה ,שהוכר על ידי מפקח עבודה
ראשי ,בכתב ,כגו מחקר ופיתוח;
"חשיפה מרבית מותרת" )  (maximum permissible exposureהרמה המרבית של קרינת לייזר
שאד יכול להיחש לה ,בתנאי רגילי ,מבלי להינזק בעיניו או בעורו ,נזק מיידי או נזק
מאוחר ,כקבוע בתק;#
"חשיפה תעסוקתית"  חשיפת גופו של אד לקרינת לייזר עקב עבודה ,הכשרה מקצועית,
לימודי או מחקר;
"מוצר לייזר" התק ,#מכשיר או מכונה הפולטי קרינת לייזר ,לרבות התק ,#מכשיר או
מכונה פולטי קרינת לייזר כאמור שאינ מוצרי מוגמרי;
"מוצר לייזר מסוכ "#מוצר לייזר המסווג ברמת סיכו ,3R #הפולט קרינת לייזר שאינה
בתחו האור הנראה ,או מוצר לייזר המסווג ברמת סיכו 3b #או ;4
"מחזיק במקו עבודה" כל אחד מאלה:
) (1במפעל – הבעל או התופש כמפורט בסעיפי  219עד  221לפקודה ;
) (2בעל מקו העבודה;
) (3המנהל בפועל את מקו העבודה;
) (4מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקו העבודה;
) (5המנהל בפועל של התאגיד ,א המפעל מצוי בבעלות תאגיד.
1

"מכו #להדרכה"  מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לבצע הכשרה והדרכה לפי תקנה ;11
"ממונה על בטיחות לייזר" – מי שאושר על ידי מפקח עבודה אזורי לפי תקנה ;6
"מעבדה מאושרת" – מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לפי תקנה  9בתקנות אלה לבצע
פעולות כמפורט בתוספת הראשונה;
"מעביד"  לרבות מחזיק במקו עבודה שמבוצעות בו עבודות במוצרי לייזר מסוכני וכ#
עוסק עצמאי המפעיל מוצרי לייזר מסוכני;
"מפקח עבודה אזורי"" ,מפקח עבודה ראשי"  כמשמעות בחוק ארגו #הפיקוח על העבודה,
התשי"ד  ) 4 1954להל – #חוק ארגו #הפיקוח(;
"מקו עבודה" – מפעל או כל מקו עבודה אחר שמפעילי ,משתמשי או מייצרי בו
מוצרי לייזר מסוכני וקיי בו אתר אחד לפחות שהוא אזור סיכוני לייזר;
"עובד בסיכוני לייזר" – אד העובד במקו עבודה והעשוי להימצא באזור סיכוני לייזר,
לרבות סטודנט ,תלמיד  ,חוקר ,מתנדב וכל מי שנמצא במקו העבודה באופ #סדיר לצור0
עבודתו או הכשרתו המקצועית;
"קרינת אור"  קרינה אלקטרומגנטית בתחו אורכי הגל שבי 180 nm #ל  ,1 mmהכוללת את
תחו האור העל סגול )אורכי גל קצרי מ –  (400 nmתחו האור הנראה )(400 nm – 700 nm
ותחו האור התת – אדו )מעל ;(700 nm
"קרינת לייזר" ) – (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationקרינה אור
קוהרנטית ,המרוכזת בתחו צר של אורכי גל ,המיוצרת או מוגברת באמצעות תהלי 0מבוקר
של פליטת קרינה מאולצת;
"רמת סיכו – "#סיווג הסיכו #של מוצרי לייזר על פי גבול הפליטה הנגישה שלה; הסיווג
האיכותי לרמות סיכו #מפורט בתוספת השניה; המדדי הפיסיקליי המחייבי לסווג רמות
הסיכו #קבועי בתק;#
"שינוי מהותי" שינוי העשוי להעלות את רמת הסיכו #של מוצר לייזר לרמה של מוצר לייזר
מסוכ #או להרחיב משמעותית את אזור סיכוני הלייזר של המוצר;
"תק – "#תק #ישראלי ,ת"י  1249חלק  1מוצרי לייזר :בטיחות מוצרי ,מיו #ציוד ,דרישות
וגיליו #הדרכה ,5כמשמעותו בחוק התקני ,התשי"ג –  61953המופקד לעיו #הציבור במרכז
המידע במוסד לבטיחות ולגיהות בתל אביב ואצל מפקח העבודה הראשי במשרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה בירושלי.
 .2הגבלת חשיפה תעסוקתית
מעביד יגביל את החשיפה התעסוקתית של עובד בסיכוני לייזר ,כ 0שתהיה מתחת לחשיפה
המרבית המותרת.
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 .3שימוש במוצר לייזר מסוכ
לא ישתמש אד במוצר לייזר מסוכ ,#לא יקבל אותו ,לא ימכור או ישכיר אותו ולא ימסור
אותו לשימוש אלא א כ #
) (1רמת הסיכו #של המוצר מסומנת עליו באופ #ברור ובולט לעי ,#לפי הסיווג שבתוספת
השניה;
) (2למוצר מצורפות הוראות בטיחות לגבי הפעלתו והשימוש הבטוח בו ולגבי ציוד המג#
האישי ואמצעי המג #האחרי הנדרשי;
) (3מעבדה מאושרת אישרה כי תנאי העבודה ,הסימו #האמור בפסקה ) (1וכ #אמצעי המג#
וציוד המג #האישי ,כאמור בפסקה ) ,(2מתאימי למוצר ולרמת הסיכו #שלו.
 . 4חובותיו של המעביד
)א( בכל מקו עבודה שבו מפעילי מוצר לייזר מסוכ , #משתמשי בו או מייצרי אותו ינקוט
המעביד אמצעי אלה:
) (1ימנה אד ,באישור מפקח עבודה אזורי ,כממונה על בטיחות לייזר  ,יספק לו את כל
האמצעי הדרושי לביצוע תפקידו כמפורט בתקנה  ,6יאפשר לו לבצע ויוודא
מילויי;
) (2ימסור למפקח עבודה אזורי ,לפני תחילת השימוש במוצר לייזר מסוכ #ומיד לאחר כל
שינוי מהותי שבוצע בו ,תכנית בטיחות הכוללת מידע הנוגע לסיכוני קרינת לייזר
אישיי וסביבתיי בחצרי שבהחזקתו וכ #תכנית להדרכת עובדי בנושאי הגנה מפני
סיכוני לייזר;
) (3ידרי 0ויאמ ,#בכתב ובעלפה ,ג בהתא לתוכנית להדרכת עובדי בנושאי הגנה מפני
סיכוני לייזר ,באמצעות הממונה על בטיחות לייזר או מכו #להדרכה ,כל עובד חדש,
מיד ע קבלתו לעבודה ,וכל עובד אחר ,באופ #שוט וקבוע ,אחת לשנה לפחות ,על פי
צורכי הבטיחות המתאימי למקו העבודה;
המעביד ינקוט אמצעי כאמור בתקנות ארגו #הפיקוח על העבודה )מסירת מידע
והדרכת עובדי( ,התשנ"ט –)8 1999להל  #תקנות מסירת מידע( ,כדי לוודא שההדרכה
שניתנה לעובדי הובנה על יד כראוי ,וכי ה פועלי על פיה;
) (4יספק לעובדיו העלולי להיחש לקרינת לייזר אמצעי מג ,#לרבות ביגוד
ומשקפי מג ,#המתאימי להפעלת מוצר לייזר מסוכ #שברשותו ,לאופי
העבודה ולאופי ההפעלה של המוצר;
) (5יוודא ,באמצעות הממונה על בטיחות לייזר ,כי לא ייעשה שימוש במוצר לייזר מסוכ#
אלא א כ #תנאי הבטיחות לגבי השימוש במוצר לייזר מסוכ #ותנאי העבודה תואמי
את המלצות היצר #את רמת הסיכו #של המכשיר ואת הוראות המעבדה המאושרת;
) (6יוודא כי לא ייעשה שימוש במוצר לייזר מסוכ #שעבר שינוי מהותי ,אלא א כ#
עבר בדיקה באמצעות מעבדה מאושרת שקבעה את רמת הסיכו #של המכשיר ואת
סידורי הבטיחות ואמצעי המג #הנדרשי להפעלתו הבטוחה;
3

) (7יציב במקו העבודה שלטי בהתא לתקנות מסירת מידע ,שבה יצויינו כל
הסיכוני הנלווי להפעלת מוצר לייזר מסוכ #שברשותו ואמצעי הבטיחות והזהירות
שיש לנקוט כדי להימנע מה;
) (8יוודא ביצוע בדיקות סביבתיותתעסוקתיות באמצעות מעבדה מאושרת אחת לשנה
לפחות ,אלא א כ #הורה מפקח העבודה הראשי אחרת; בהתא לממצאי הבדיקה
ישפר את הבטיחות ,יקטי #למינימו סיכוני סביבתיי תעסוקתיי בכל אזורי
סיכו #הלייזר שבחדריו וישמור את תוצאות הבדיקות למש 0שבע שני לפחות.
) (9יתחו במקו העבודה ,לפי הצור ,0את אזורי סיכוני הלייזר ויקפיד על סימונ ועל
שילוט באופ #ברור ובולט לעי;#
) (10יפנה למעבדה מאושרת בכל מקרה של ספק לגבי אמצעי בטיחות שיש לנקוט ויפעל על
פי ההנחיות שיקבל;
) (11ידווח למפקח עבודה אזורי על כל תאונה שאירעה במקו העבודה ,הנובעת משימוש או
תקלה במוצר לייזר מסוכ.#
)ב( החובות המוטלות על המעביד לפי תקנת משנה )א() (10) ,(9) ,(8) ,(7) ,(6) ,(4ו – ) ,(11יחולו
עליו לגבי כל מי שנמצא במקו העבודה והעלול להיחש לקרינת לייזר א א אינו עובד.
)ג( תקנת משנה )א() (2לא תחול על גו מחקר ופיתוח בעל מעבדה מאושרת.
 .5חובותיו של עובד בסיכוני לייזר
עובד בסיכוני לייזר חייב למלא אחר כל אלה:
) (1למלא בקפידה אחר הוראות הבטיחות שנקבעו כאמור ,ולא לבצע כל שינוי מהותי
במוצר לייזר מסוכ #ובהתקני הבטיחות שלו ללא אישור מעבדה מאושרת;
) (2להודיע למעביד או לממונה על בטיחות לייזר על כל תקלה ,או שינוי מהותי שחל
במבנה מוצר לייזר מסוכ #או בהתקני הבטיחות שלו ועל כל סיכו #במקו
העבודה ,שנתגלה לו במהל 0עבודתו;
) (3להתייצב להדרכה במקו ובמועד שיורה לו המעביד או הממונה על בטיחות לייזר.
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 .6תנאי לאישור ממונה על בטיחות לייזר
לא ימונה אד כממונה על בטיחות לייזר אלא א כ #התקיימו כל אלה:
) (1הוא בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ) 81958להל– #
חוק המועצה להשכלה גבוהה( בתחו מדעי הטבע ,הטכנולוגיה או ההנדסה ,או הנדסאי או
טכנאי במגמות חשמל ,אלקטרוניקה ,אלקטרו אופטיקה וגרעי;#
) (2השתת בקורס ממוני על בטיחות לייזר בהדרכת מכו #להדרכה לפי תוכנית לימודי
שאישר מפקח עבודה ראשי והכוללת ,בי #השאר ,נושאי אלה :פיזיקה ,מתמטיקה,
עקרונות של הקרינה האלקטרומגנטית ,אמצעי מיגו ,#אמצעי מדידה ומיגוו #השימוש
בלייזרי וגורמי הסיכו #שלה ,ועמד בהצלחה בכל מטלות הקורס;
) (3הוא בעל ניסיו #בעבודה ע מערכות לייזר מדרגה  3bאו  4של שנה לפחות.
 .7תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על בטיחות לייזר
)א( .מתפקידו של ממונה על בטיחות לייזר לייע 2למעביד בכל הנוגע לחוקי ולתקנות בענייני
בטיחות ,לסייע לו בקידו התודעה בנושא בטיחות ,גיהות ,הנדסת אנוש ובריאות
תעסוקתית של העובדי העלולי להיחש לקרינת לייזר ,ולבצע פעולות אלה:
) (1לבדוק כי מתקיימות כל הוראות המעבדה המאושרת והוראות בטיחות אחרות
לעניי #התאמת מקו העבודה לעבודה ע מוצר לייזר מסוכ #לפני הפעלה
ראשונה של מוצר לייזר חדש ולאחר כל שינוי מהותי שבוצע בו;
) (2להכי ,#לפני תחילת השימוש במוצר לייזר מסוכ #חדש ,תכנית בטיחות הכוללת כל מידע
על אזורי סיכוני לייזר ועל הסיכוני האישיי והסביבתיי מקרינת לייזר ,ולעדכנה
לאחר כל שינוי מהותי שבוצע בו;
) (3לבדוק באופ #שוט כי תנאי הבטיחות במקו העבודה ותנאי העבודה תואמי את
המלצות יצר #מוצר הלייזר המסוכ) #להל – #היצר (#את הוראות תוכנית הבטיחות ואת
הוראות המעבדה המאושרת;
) (4להבטיח קיו הוראות הפעלה ,כוונו ,#כיול ותחזוקה של מוצרי לייזר מסוכני
לפי המלצות היצר ,#הוראות תוכנית הבטיחות והמעבדה המאושרת ולוודא את ביצוע#
בפועל;
) (5לבדוק קיו אמצעי הגנה הנדסיי הנדרשי על ידי היצר;#
) (6לבדוק קיו שילוט מתאי על כל מוצר לייזר מסוכ #ובאזור סיכוני לייזר;
) (7לבדוק מלאי מספיק של אמצעי המיגו #האישי הנדרשי ולוודא תקינותו;
) (8לאתר במקו העבודה מפגעי בטיחות וגיהות בתחו קרינת לייזר ולהודיע עליה
למעביד;
) (9לחקור סיבותיה #ונסיבותיה #של מחלות מקצוע ושל תאונות עבודה הנובעות משימוש
במוצרי לייזר מסוכני ,במגמה להפיק לקחי ,לערו 0בכתב ממצאי ,מסקנות והצעות
למעביד בדבר צעדי מתאימי למניעת הישנות התאונות;
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) (10לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור למחלות מקצוע ולתאונות עבודה שאירעו במקו
העבודה ,ושמקור #בהפעלת של מוצרי לייזר מסוכני או השימוש בה;
) (11לוודא הדרכת עובדי באשר לנסיבות תאונות ומחלות מקצוע והלקחי שהופקו;
) (12להדרי 0ולאמ #עובדי בנושאי בטיחות בעבודה ע קרינת לייזר;
) (13לשת פעולה ע הממונה על הבטיחות וועדת הבטיחות במקו העבודה ,א ישנ,
ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילות השוטפת בנושאי בטיחות בהפעלת מוצרי
לייזר מסוכני; לעניי #זה" ,ממונה על בטיחות" ו"ועדת בטיחות"  כמשמעות בפרק
השני לחוק ארגו #הפיקוח;
) (14להורות על הפסקת העבודה במוצר לייזר מסוכ #כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או
לבריאותו של עובד ,ולדווח על כ 0מיד למעביד או לנציגו במקו העבודה;
) (15להילוות אל מפקחי עבודה בביקורות הפיקוח במקו העבודה ,א יידרש לכ;0
)ב( ממונה על בטיחות לייזר רשאי ,בכל עת ,להיכנס לכל מקו ,במקו העבודה שהוא מונה
בו ,לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות ,ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצור 0מילוי
תפקידו כאמור בתקנת משנה )א(.
 .8תנאי לאישור בודק מאושר
)א( לא יאושר אד כבודק מאושר אלא א כ #התקיימו כל אלה:
הוא עובד במעבדה מאושרת או קשור בחוזה עבודה ע מעבדה מאושרת או בעל
)(1
אישור כמעבדה מאושרת;
הוא בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה בתחו מדעי
)(2
הטבע ,הטכנולוגיה או ההנדסה ,הוא הנדסאי או טכנאי במגמות חשמל ,אלקטרוניקה,
אלקטרו אופטיקה או גרעי;#
השתת בקורס בודקי מאושרי על ידי מכו #להדרכה לפי תוכנית לימודי
)(3
שאישר מפקח עבודה ראשי הכוללת את הנושאי כאמור בתקנה  (2)6ולרבות נושאי
אלה :סיכוני בריאות וטיפול בנפגעי ,קביעת רמות סיכו #וסיווג לייזרי ,גורמי סיכו#
שאינ אופטיי ,אמצעי למניעת סיכוני וכתיבת נהלי בטיחות ,ועמד בהצלחה בכל
מטלות הקורס;
הנו בעל ניסיו #של שלוש שני לפחות במחקר ובפיתוח של מערכות לייזר או
)(4
בבטיחות מפני קרינת לייזר.
)ב( תוקפו של אישור לבודק מאושר הוא לשלוש שני ,ונית #לשוב ולחדשו בכפו
לעמידתו בכל הדרישות בקשר לביצוע תפקידו והשתתפותו בהשתלמויות לעדכו#
ידע בבטיחות בקרינת לייזר ,כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה ראשי מזמ #לזמ.#
)ג( על א האמור בתקנת משנה )ב( ,תוקפו של אישור לבודק מאושר יפוג ע סיו עבודתו
במעבדה מאושרת.
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 .9תנאי לאישור מעבדה מאושרת
)א( לא תאושר מעבדה מאושרת אלא א התקיימו כל אלה:
) (1היא בעלת יכולת מדעית וטכנולוגית לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ומת#
שירותי להגנה מסיכוני לייזר;
) (2היא בעלת יכולת לקבוע את רמות הסיכו #של מוצרי לייזר ולבצע בדיקות סביבתיות
תעסוקתיות במקומות עבודה בה עוסקי בפיתוח ,הפעלה ,שימוש וביצוע שינויי
מהותיי במוצרי לייזר;
) (3מועסק בה בודק מאושר אחד ,לפחות ,בעל אישור בתוק ;
) (4לרשותה ציוד נייד ונייח ,מכויל אחת לשנה ,לזיהוי ולמדידת כל הפרמטרי
הרלוונטיי לניתוח ולפיקוח בטיחות לייזר ;
)ב( תוקפו של אישור למעבדה מאושרת הוא לשלש שני ונית #לשוב ולחדשו בכפו לעמידה
בכל דרישות תקנות אלה.
)ג( על א האמור בתקנת משנה )ב( ,תוקפו של אישור למעבדה מאושרת יפוג ע סיו עבודתו
של הבודק המאושר האחרו #הקשור עימה.
 .10חובות מעבדה מאושרת
לאחר ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקו העבודה ,חייבת מעבדה מאושרת ,לפי
העניי ,#לנהוג כמפורט להל:#
) (1למסור למעביד תעודה חתומה שתכלול את תארי 0ביצוע הבדיקות וש הבודק המאושר
שביצע את הבדיקות ,אישור להמש 0עבודה ע מוצרי הלייזר המסוכני ,תארי 0הבדיקות
הבאות והוראות לשיפור הבטיחות ,א הוא נדרש;
) (2למסור למפקח עבודה אזורי את ממצאי הבדיקות ,תו 21 0ימי מיו ביצוע;#
) (3לשמור את ממצאי הבדיקות למש 7 0שני לפחות.
 .11תנאי לאישור מכו הדרכה
)א( לא יאושר מכו #להדרכה אלא א התקיימו כל אלה:
) (1הוא בעל יכולת מדעית וטכנולוגית בנושאי הגנה מקרינת לייזר;
) (2מועסק בו צוות הוראה הכולל מרצי ומדריכי ,בעלי תואר מוכר בתחומי הנלמדי
בקורס ובעלי ניסיו #מוכח בהדרכה;
) (3לרשותו מעבדה ואמצעי הוראה ,הדרכה ,הדגמה ,הגנה ומדידה מתאימי לתחומי
הנלמדי בקורס.
)ב( תוקפו של אישור למכו #להדרכה הוא לשלש שני ונית #לשוב ולחדשו בכפו להוראות
מקצועיות שייקבעו מזמ #לזמ #על ידי מפקח עבודה ראשי.
)ג( מכו #להדרכה רשאי לקבל אישור להכשיר עובדי קרינת לייזר ,ממוני על בטיחות קרינת
לייזר או בודקי מאושרי ,כול או מקצת ,בכפו לתכניות הלימודי שאישר מפקח
עבודה ראשי.
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 .12מעבדה מאושרת בגו $מחקר ופיתוח
גו מחקר ופיתוח בעל מעבדה מאושרת רשאי לבצע את הפעולות הנדרשות לפי תקנות
אלה ג לעצמו.
 .13תחולה על גופי ביטחו
)א( לעניי #יחידות סמ 0של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילות בטחו #המדינה ,משרד
הביטחו #ויחידות סמ 0של משרד הביטחו ,#צבא הגנה לישראל וכל מקו שבו מבוצעת
פעילות מסווגת,של ייצור או מחקר ופיתוח עבור משרד הביטחו ,#יראו כל מקו שנאמר
"מפקח עבודה ראשי" או "מפקח עבודה אזורי" כאילו נאמר "מנכ"ל משרד הביטחו #או
הרמטכ"ל" ,לפי העניי ,#או מי שכל אחד מאלה מינה.
)ב( תקנה  3לא תחול ביחס לשימוש ,מסירה או קבלה של מוצר לייזר מסוכ #שהינו אמצעי
לחימה או אמצעי סיוע ללחימה; כללי לעניי #זה ייקבעו בפקודות הצבא.
 .14עונשי
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה דינו מאסר ששה חודשי או קנס שלא יעלה על
הקבוע בסעי )61א() (1לחוק העונשי  #התשל"ז –.101977
 .15תחילה
תחילת #של תקנות אלה שנה מיו פרסומ) #להל #יו התחילה(.
 .16הוראת מעבר
מוצר לייזר שביו התחילה אי #עליו סימו #רמת הסיכו ,#יעבור בדיקה של מעבדה
מאושרת לסיווג וסימו #רמת הסיכו #תו 0שנה מיו התחילה ,ועד לסימו #כאמור יראו
אותו כמסווג ברמת הסיכו.4 #

8

תוספת ראשונה
)תקנה (1
פעולות מורשות לבודק מאושר ולמעבדה מאושרת
 .1בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 .1.1בדיקות תנאי בטיחות בעיסוק במוצרי לייזר מסוכני במקומות עבודה הכוללות:
)א( בחינת אמצעי הבטיחות ההנדסיי והניהוליי בהפעלת מוצרי לייזר מסוכני
והתאמת לדרישות היצר #ולדרישות התק;#
)ב( מיפוי אזורי סיכוני לייזר במקו העבודה;
)ג( זיהוי ומניעה של תקלות במוצרי לייזר מסוכני והתקני הבטיחות שלה;
 .1.2בדיקת תקינות אמצעי הבטיחות;
 .1.3בדיקת אמצעי התרעה ,שילוט וגידור;
 .1.4ייעו 2וסיוע בהכנת נהלי בטיחות לייזר לשגרה ולמצבי חירו ,ובהכנת תוכנית הבטיחות
וההדרכה;
 .2סיווג מוצרי הלייזר לפי רמות הסיכו #שלה;
 .3ייעו 2במכלול נושאי בטיחות לייזר ;
 .4ייעו 2וסיוע בביצוע שינויי בטיחותיי במוצרי לייזר מסוכני;
 .5ייעו 2וסיוע בסיווג מחודש של מוצרי לייזר לאחר ביצוע שינויי מהותיי או לאחר בניית
מוצרי לייזר מסוכני חדשי.
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תוספת שניה
)תקנות  1ו – ((2)3
סיווג רמות הסיכו #של מוצרי לייזר
רמת סיכו:(class 1 ) 1 #
מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת.
רמת סיכו: (class 1M )1M #
מוצר לייזר שרמת קרינתו אינה מסוכנת דר 0כלל;
מוצר זה עלול להיות מסוכ #לעי #כאשר צופי על קר #הלייזר בעזרת מערכת אופטית מרכזת.
רמת סיכו:(class 2) 2 #
מוצר לייזר הפולט בתחו האור הנראה ) ,(700 nm400nmאשר רמת קרינתו מסכנת את העי#
רק א החשיפה נמשכת יותר מ   0.25שניות ) זמ #התגובה הארו 0ביותר לרפלקס המצמו.(2
רמת סיכו: (class 2M) 2M #
מוצר לייזר אשר רמת קרינתו אינה מסוכנת לעי #כאשר החשיפה נמשכת פחות מ  0.25שניות
)זמ #התגובה הארו 0ביותר לרפלקס המצמו;( 2
מוצר זה עלול להיות מסוכ #לעי #כאשר צופי על קר #באמצעות מערכת אופטית מרכזת.
רמת סיכו:( class3R) 3R #
מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה עלולה להיות מסוכנת לעי .#גבול הפליטה הנגישה
לרמת סיכו #זו הוא עד חמש פעמי רמת סיכו ,2 #בתחו האור הנראה ועד חמש פעמי רמת
סיכו , 1 #בשאר התחומי.
רמת סיכו:(class 3b) 3 b #
מוצר לייזר שפגיעת קרינתו באלומה ישירה מסוכנת לעי #בכל זמ #חשיפה שהוא ,א 0בדר 0כלל
אינה מסוכנת לעור.
רמת סיכו:( class 4) 4 #
מוצר לייזר שפגיעתו בעי #ובעור מסוכנת ה #באלומה ישירה וה #באלומה מוחזרת ומפוזרת;
אלומתו של מוצר כזה עלולה להצית חומרי דליקי.
)התשס"ה (2005
)חמ (32974
אהוד אולמרט
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
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