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 (פלילית והכספית)לחשיפה הרבה דוגמאות  –חומרים מסוכנים •

 

 להפחתת חשיפה  אמצעים •

 
 
 

 :על מה נדבר היום
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  מאת רעלים היתר בידו יש כן אם אלא ברעלים אדם יעסוק לא"•
 (המסוכנים החומרים בחוק 3 סעיף) "הממונה

 

  בצורתו בין ,השניה בתוספת המפורטים החומרים מן חומר כל "רעל"•
 אחרים בחומרים ממוזג או מעורב ובין הפשוטה

 
 

 

 

 הבסיס החוקי
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 (מסוכניםעיסוק בחומרים )המשרד להגנת הסביבה 

 (דלק וגז)משרד האנרגיה 

 (ס"חומשינוע )משרד התחבורה 

 (חומרי הדברה)משרד החקלאות 

 (פסולת רפואית, רעלים רפואיים)משרד הבריאות 

 (ס"חומאמנות בנושא יצוא ויבוא )משרד החוץ 

 (ס"חומיבוא  –מכס )משרד האוצר 

 (פיקוד העורף)משרד הביטחון 

 (ס"חומטיפול באירועי  –משטרת ישראל )המשרד לביטחון פנים 

 (ס"חומטיפול באירועי )רשות הכבאות 

 חומרי נפץ  בשימוש אזרחי, בטיחות בעבודה, תקנים: ת"התממשרד 

 (חומרים רדיואקטיביים)משרד ראש הממשלה 

 (רישוי עסקים)רשויות מקומיות 

 

 

 

 

 ס"החומהרשויות בתחום 
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  במאצרה המוחזק המסוכן החומר כלל מנפח 110% לקליטת יותאם המאצרה נפח

 (העורף פיקוד)

 

 

 הקיבול כלי מנפח 110% ל לפחות שווה יהיה נוזלים לקליטת הפנוי המאצרה נפח

 (הסביבה הגנת) בה המאוחסן ביותר הגדול

 "הקלאסית"הדוגמה 
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 המחיר -הפרות תנאים בהיתר 
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 המכילים הקיבול כלי

  יאוחסנו לא פסולת

 קומות משתי ביותר

 

 

 רעלים או פסולת שהם חומרים דליקים יאוחסנו בכל עת תחת הצללה  

 

442,380 ₪   

 אחסנה -עיצום כספי 
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 מגילוי דקות 15 תוך ארוע על לדווח יש

 

 

 

: לרבות, לא תועמסנה ולא תובלנה אריזות של רעלים שאינן תקינות

 שבורות  /סדוקות/דולפות

 

443,740 ₪   

 דולפת קוביה –עיצום כספי 
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 בהיתר ההוראה

לא  , בעל היתר הרעלים לא יחליף או ימנה אחראי רעלים חדש או נוסף
 הרעלים בהתאםעודכן היתר אם 

 

 ההפרה

  (סיור במהלך זאת גילו) למחוז דווח ולא בחברה לעבוד הפסיק אחראי
 !נוסף רעלים אחראי שהיה למרות

 

 סכום העיצום

200,000 ₪ 

 

 
 

 

 עיצום כספי
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 ההוראה בהיתר

 לפי המפורטהיתר רעלים היתר רעלים ינהל פנקסי רעלים טעוני בעל 

 

  ההפרה

  רעלים היתר מספר (1) :חסר היה שבו (מכירות) רעלים פנקס ניהול
 ליטר או ג"ק – יחידות (2) ;הקונה של

 

 סכום העיצום

50,000 ₪ 

 

 
 

 

 עיצום כספי
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 ההוראה בהיתר

וכן יעדכנו , יבחן את הצורך לעדכן את נוהל החירום אחת לשנההעסק 
 שינוי בפרטים הקבועים בנוהל וכן לפי דרישת הממונהמקרה של בכל 

 

  ההפרה

 (סיור במהלך נתגלה) מעודכן היה לא החירום נוהל

 

 סכום העיצום

 200,000 ₪ 

 

 
 

 

 עיצום כספי
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 בהיתר ההוראה

   מאולץ או טבעי באופן מאוורר יהיה (רעלים לאחסנת) המבנה

 

 ההפרה

 מאווררתמכולה שאינה אחסנת רעלים ב

 

   סכום העיצום

200,000 ₪ 

 

 
 

 

 עיצום כספי
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 בהיתר ההוראה

  כל על (102) אש כיבוי ולמוקד (6911)* הסביבה למוקד ידווח העסק
  גילוי מעת דקות 15 - מ יאוחר ולא מידי באופן מסוכנים חומרים אירוע

 האירוע

 

 ההפרה

אשר  א "הועבר דווח למדלמרות ש, דקות 15אי העברת דיווח תוך 
 הסביבהלמשרד להגנת דיווח 

 

   סכום העיצום

750,000₪ 

 

 
 

 

 עיצום כספי
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 בהיתר ההוראה

 ;  הצללה או מבנה –דליקים 

 ;או משטח אצירה מאצרה –נוזלים 

 מתקן -שילוט 

 

  -    ההפרה

 

   סכום העיצום

2,600,000  ₪ 

 

 
 

 

 עיצום כספי
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 בהיתר ההוראה

  ברור באופן ישולטו רעלים לאחסון העמדות וכל רעלים מאוחסנים בהם המתקנים כל

 מכנית עמיד חומר על וייעשה וברור קריא יהיה הכיתוב .בולט במקום יוצב והשילוט

 וכימית

 ההפרה

 (אחסנה בכניסה למפעל)

 בהיתרההוראה 

מיכל וקריאת  /הפסולת יסודרו באופן שתתאפשר גישה נוחה לכל חביתאריזות 

 מדבקת הסימון

 ההפרה

אחסנה של אריזות ריקות של מי חמצן באופן שבו לא ניתן לקרוא את המדבקה  

 של כל אריזה

 

 

 כתב אישום פלילי
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 הסנקציה 

 

 ,לחברה ₪ 450,000) משרה ולנושאי לחברה פלילית הרשעה
 (ל"למנכ ₪ 50,000 ,לבעלים ₪ 100,000

 

 
 

 

 כתב אישום פלילי
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 ההפרה

 (בדואר שאבדו וההנחיות שפוטר העובד) היתר ללא רעלים אחזקת

 

 הסנקציה 

  30,000 ,לחברה ₪ 300,000) משרה ולנושאי לחברה פלילית הרשעה
 (ל"למנכ ₪

 

 

 

 כתב אישום פלילי
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 בהיתר ההוראה

  בתקנות הקבוע על העולים בריכוז או/ו בכמות רעלים ימכור לא העסק
  באותם לעיסוק תקף רעלים בהיתר שמחזיק למי אלא ,ופטור סיווג

 הרוכש של הרעלים להיתר הראשונה התוספת ולפי חומרים

 

 ההפרה

 ללא היתר לקונה -מכירה בכמויות המחייבות היתר 

 כתב אישום

 לחברה₪  224,000

 עיצום כספי

 (  מכירות בודדות)₪  440,000

 

 
 

 

 מכירת רעלים
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 התנהלות מול רגולציה סביבתית



 'מטלון ושות, פולק, עמיתמצגת על ידי  24

 שלכם העדכני הרעלים היתר תנאי את הכירו

 

  אחר פיקוח וקיימו שלכם החומרים של הספציפיות ההוראות את הכירו
 (אכיפה תכנית – למשל) הדרישות ביצוע

   

 שלכם מפעלל הרלוונטיות החירום פעולות את הכירו

 

  כולל) בחירום והן בשגרה הן מסוכנים בחומרים העוסקים את הכשירו
 (קבלנים

 

 (ופטור סיווג ,מכס) האפשר במידת החומרים רשימת את צמצמו

 במפעל עצמו
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 כנגדה הלחמואת הדרישה או  בצעו: אל תתעלמו מדרישות

 

 מהרשותאישור קבלת איננה לרשות  הודעה

 

 אינה תופסת  " הם ראו את זה ולא אמרו כלום"טענת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מול הרגולטור
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  יהפוך פעמיים שיחזור פער :בסיורים להערות ברצינות התייחסו
 לאכיפה

 

  ,אדמה רעידות ,הפרדה מרחקי :דרישות בקבלת מומחים עם התייעצו
 מקצועית תשתית התקנת ,קרקע סקרי

 

 התראות ובקבלת שימועים או חקירות לפני דין עורכי עם התייעצו

 

 להוכחה קל הכי .במועדים ועמידה תעוד על דגש שימו

 

 

 

 

 

 דגשים
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 תודה

 ד אמיר פיש"עו


