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 03-9066187, טלפון הבטיחות, קמפוס מילקןו הביטחון מינהל, 3דרך קריית המדע  –אוניברסיטת אריאל בשומרון 

 במעבדות כימיה וביולוגיהבעבודה להדרכת נשים בטיחות הנחיות 
 

 .הקפדה רבה בכל הנוגע לשמירת כללי הבריאות והזהירות מחייבותהריון נשים בגיל הפוריות ונשים ב
 ,2001-אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות(, תשס"אתקנות עבודת נשים )עבודות בהתאם ל
הריון לנשים בפוריות ונשים בגיל הליידע את הנשים במקום העבודה בדבר סיכונים הנוגעים למחויב המעסיק 

 להציג תקנות אלו במקום בולט במקומות העבודה הרלוונטיים.ו
 החשופות לחומרים מזיקים במעבדות.גם עבור סטודנטיות  םכמו כן, חוקים ותקנות אלה רלוונטיי

 להלן עיקרי הדרישות לפי התקנות:

 
  ודות מסוכנות בגיל הפוריותעב :2סעיף 

 –שה בגיל הפוריות העובדת או המועמדת לעבוד במוסד חינוכי או רפואי אי

כי (, וRubellaמעביד כי בשל אופי מקום עבודתה קיים סיכון מוגבר שתידבק באדמת )ה ידע אותי (1)
אם תחלה באדמת בזמן הריון הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר, ויפנה אותה לתחנה לבריאות המשפחה 

 טיפת חלב(; -)טיפת חלב( המופעלת על ידי משרד הבריאות )להלן 
החיסון(  -שה אישור רפואי על קבלת חיסון נגד אדמת )להלן איצאה טיפת חלב כי אין בידי המ (2)

 משרד הבריאות; לון; החיסון יינתן בתחנות טיפת חלב שמפעיתמליץ לה על קבלת החיס
(, תקבל מטיפת חלב אישור רפואי על קבלת החיסון; טיפת 2סקה )בפישה אשר חוסנה, כאמור א (3)

 חלב תתעד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי;
ירבה האישה לקבל את החיסון, תחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון לפי התוספת הראשונה, אשר ס (4)

 נים, לפי המאוחר.ש 53שנים או עד הגיע האישה לגיל  26יישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 

  עבודות אסורות לאישה בגיל הפוריות: 3סעיף 

במקום עבודה שבו (, וEtretinateט )נתועבד אישה בגיל פוריות במקום עבודה שבו מייצרים אטרטי לא
האוויר הסמוך לאזור נשימתה מכיל חומר המפורט בתוספת השניה בריכוזים העולים על אלה הנקובים 

 מזיקים( ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים)בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה 

  חובת יידוע בדבר הריון: 4סעיף 

ישית עד החמישית או העובדת בקרבה למקור שלבדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספות העו
שעות רצופות, תודיע למעבידה על  4מעלות צלזיוס למשך  38.5-חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל

ע לה על הריונה; העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי בדבר ימים מהיום שבו נוד 10היותה בהריון, בתוך 
 הריונה

  הגבלות העבדה בתקופת הריון: 5סעיף 

 –נודע למעביד על הריונה של עובדת, לא יעבידה 

 בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית; (1)

החמישית  חשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים בתוספתב (2)
 בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור;

( לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים 2)-( ו1הוראות פסקאות )
 בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה;

 שעות רצופות. 4ס למשך מעלות צלזיו 38.5-בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל (3)
 

  בלות העסקה בתקופת הנקההג: 8סעיף 
ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה ( חובת יידוע בתקופת הנקה) 7דיעה העובדת למעביד, כאמור בתקנה הו

מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית, לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים המפורטים בתוספת 
השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור או לחומרים 

ל הזרקת תכשירים ציטוטוקסים וספת השלישית או הרביעית; הוראה זו לא תחול עבתהמפורטים 
אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; על המעביד למצוא בעבורה 

 עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר.

  קילוהרץ 15.5עד  -שימוש בסוניקטור הגבלת 
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 (9, 8, 7, 3קנות )ת   ספת שניהתו 

 (Lead and Derivativesופרת ונגזרותיה )ע .1

 (Cadmium and Derivativesדמיום ונגזרותיו )ק .2

 (Organic Mercury and Derivatives) ספית אורגנית ונגזרותיהכ .3
 

 (9-ו 8, 7, 5, 4קנות )ת    ספת שלישיתתו

 (;Arsenic and Inorganic Derivativesרסן )זרניך( ונגזרותיו האנאורגניות )א .1

 (;Benzeneנזן )ב .2

 (;Warfarinורפרין )ו .3

 (; Thalidomideלידומיד )ת .4

 (;Diethylstilbestrolיאתיל סטילבסטרול )ד .5

 כשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים, לרבות:ת .6

 (;Anthracyclinesנתרציקלינים )א (1)

 (;Epipodophyllotoxinsפיפודופילוטוקסינים )א (2)

 (;Vinca Alkaloidsלקלואידים )א–ינקאו (3)

 (;Fluorouracilלואורואוראציל )פ נטימטבוליטים כגון:א (4)

 (;Thioguanineוגואנין )תי .1

 (;Methotrexateתוטרקסאט )מ .2

 (;Mechlorethamineכלוראתאמין )מ לקילטורים כגון:א (5)

 (;Cyclophosphamideיקלופוספאמיד )צ .3

 (;Ethylnitrosoureaתיל ניטרוזו אוריאה )א .7

 (;Polychlorinated Biphenilsיפנילים פוליכלוריניים )ב .8

 (.Retinoids-Isoretinoidsטינואידים לרבות איזורטינואידים )ר .9
 

 (9-ו 8, 7, 5, 4קנות )ת   ספת רביעיתתו

 (;Arsenic and Inorganic Derivativesרסן )זרניך( ונגזרותיו האנאורגניות )א .1

 (;Benzeneנזן )ב .2

 כשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים בצורתם הנוזלית, לרבות:ת .3

 (;Anthracyclinesנתרציקלינים )א (1)

 (;Epipodophyllotoxinsפיפודופילוטוקסינים )א (2)

 (;Vinca Alkaloidsלקלואידים )א-ינקאו (3)

 (;Fluorouracilלואורואוראציל )פ נטימטבוליטים כגון:א (4)

 (;Thioguanineוגואנין )תי .4

 (;Methotrexateתוטרקסאט )מ .5

 (;Mechlorethamine)כלוראתאמין מ לקילטורים כגון:א (5)

 (;Cyclophosphamideיקלופוספאמיד )צ .6

 (;Ethylnitrosoureaתיל ניטרוזו אוריאה )א .4

 (.Polychlorinated Biphenilsיפנילים פוליכלוריניים )ב .5
 

 (9-ו 8, 7, 5, 4קנות )ת  ספת חמישיתתו
 הגורם המזיק שם 

 Ethylene-Oxideתילן אוקסיד א .1

 Vinyl Chlorideיד ורלכ-ינילו .2


