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 בדיקות אסבסט ח "דו
 VDI-3492בשיטת  

 
 קאב בית ספר ליאו :שם הלקוח
 רונן גנזאוי :איש קשר

  
  בית ספר ליאובק : מיקום ביצוע הדגימה

 
 

 21080809IS : ח"מספר הדו
 08/08/2021 תאריך הדיגום: 

  
  

 

טליע 
   יובל מרק     19284  סרחאן 

 חתימת בודק הדו"ח   שם בודק הדו"ח   חתימת הדוגם  רישיון' מס  שם הדוגם 

 
 
 

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות בדיקה שערך אירגון ו/או מתקן מחקר ואין   •
 .הסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט , מערכת או תהליך נבדק

לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק  •
 .ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה 

 .והיא  פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים ISO/IEC17025 למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי •
 .ISO17025-דיגום ואנליזה בוצעו תחת הסמכה ל •
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 טופס דיווח תוצאות ניטור סביבתי לסיבי אסבסט
 

, טליע סרחאן :שם הדוגם 09808IS210:ח"מספר דו
  קאב בית ספר ליאו:שם האתר רק יובל מ

 קאב ספר ליאובית : שם מזמין העבודה חיפה  :כתובת האתר 

 רקע ניטור  VDI3492 :שיטת הדיגום  ללא היתר  :מספר היתר

 : החללים ושטח החלל הנדגם' מס 13 :הדגימות הנדרש על פי ההיתר  'מס

 הפעלת מפוח אוויר  :אופן ביצוע הרחפת הסיבים המעבדה לזיהוי אסבסט   :שם מעבדת האנליזה

  17-21081005 : מספר דו"ח אנליזה
 

 דיגום תאריך 
 תיאור המיקום  

 
 תרשים  ורףמצ

' מס
סידורי  

של 
 המשאבה 

 /דגימה  'מס
 פילטר

שעת  
התחלת  

 דיגום 

שעת  
סיום 
 הדיגום 

משך 
 דיגום 

ספיקה  
 ממוצעת

שונות 
 בספיקה

כ "סה
נפח 
 נדגם 

 
 ליטר 

' תוצאות מס 
סיבים על פי  

ב  "רצ(*האנליזה 
תוצאות ממעבדת  

 )האנליזה
 סיבים לפילטר 

תוצאת  
 -הדיגום

ריכוז סיבים  
 בדגימה

 
 ק "מ / סיב

  /ליטר
 דקה 

08/08/2021 
מסדרון קומה  

, חדר  100
 אטום 

1245 ALK1 17:00 01:10 490 8.0 0.03 3897 - 100 < 

08/08/2021 
  100קומה 

סמוך לכיתה  
103 

1098 2ALK 17:05 01:15 490 8.0 0.01 3902 - 100 < 

08/08/2021 
  100קומה 

סמוך לכיתה  
107 

1256 ALK3 17:15 01:25 490 8.0 0.02 3903 - 100 < 

08/08/2021 
  200קומה 

סמוך לכיתה  
208 

1097 ALK4 17:25 01:35 490 8.0 0.01 3879 - 100 < 

08/08/2021 
  200קומה 

סמוך לכיתה  
201 

1146 ALK5 17:30 01:40 490 8.0 0.03 3891 - 100 < 

08/08/2021 
  300קומה 

סמוך לכיתה  
303 

1145 ALK6 17:45 01:55 490 8.0 0.03 3899 - 100 < 

08/08/2021 
  300קומה 

סמוך לכיתה  
303 

1192 ALK7 17:50 02:00 490 8.0 0.04 3869 - 100 < 

 > YMLB10 17:00 01:10 490 8.0 0.01 3875 - 100 1245 גן תמר  09/08/2021

 > YMLB11 17:05 01:15 490 8.0 0.01 3928 - 100 1098 גן תמר  09/08/2021

 > YMLB12 17:15 01:25 490 8.0 0.02 3908 - 100 1256 גן תאנה  09/08/2021

 > YMLB13 17:25 01:35 490 8.0 0.01 3889 - 100 1097 גן תאנה  09/08/2021

 > YMLB14 17:35 01:45 490 8.0 0.01 3987 - 100 1146 400קומה  09/08/2021

 > YMLB15 17:40 01:50 490 8.0 0.03 3917 - 100 1192 400קומה  09/08/2021
 

 נמצא ריכוז סיבי אסבסט המחייב דיווח למשרד להגנת הסביבה לא  מסקנות:
 הסימן > משמעותו שלא נמצאו סיבים מעל סף הרגישות של האנליזה 

 ק"סיב למ 600 - ריכוז סיבים המחייב פעולה, ק"סיב למ 1000  - ערך מנחה
והוראת המנהל על המעבדה לדווח לאלתר למשרד להגנת הסביבה  , 2011 א"התשע, מזיק ואבק אסבסט  מפגעי למניעת לחוק) ב( 28 סעיף לפי

 ק "סיב למ 600-על תוצאות גבוהות מ
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 דגימותה מיקומי תרשים
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 :וח אנליזהד
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 –סוף דוח   –

 
  הנתונים המפורטים משקפים במדויק את תוצאות הבדיקה של הדגימה שהתקבלה במעבדה. 

 .החברה הדוגמת/ח ללא אישור המעבדה" אין להעתיק חלקים מהדויש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם, 


