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היתר רעלים

אתגרים באחסון בטוח

2017ערן דורון
צפון -התעשיינים התאחדות 

חומר מסוכן הוא רעל או כימיקל מזיק  •
כל חומר מן החומרים  : כימיקל מזיק

לחוק  (המפורטים בתוספת הראשונה 
בין , )1993-ג"התשנ, החומרים המסוכנים

בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג  
.בחומרים אחרים

?מהו חומר מסוכן
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  -אז אם עוסקים אצלי בארגון בחומרים מסוכנים
?אנחנו נדרשים להוציא היתר רעלים
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רעליםסיווג 

ריכוז1.

כמות2.

חומרים שונים 40בתנאי של עד 

ג"ק 50עד  -עבור חומרי הדברה

פ תקנות סיווג ופטור"סיווג ע

  :ניתן לקבל פטור על פי
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?מהם התנאים המקדימים לקבלת היתר רעלים
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)20או טופס (והצלה אישור הרשות הארצית לכבאות •
])ס"חומ[תקנות ההתגוננות האזרחית (אישור פיקוד העורף •
עסקרישיון •
תשתיות מתאימות•

...זה יחסית בסיסי
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?מה נדרש מהמפעל בתהליך הוצאת היתר רעלים

 שבשימוש היכרות מעמיקה עם החומרים)MSDS(

 כפי שבאות לידי (היכרות מעמיקה עם דרישות המשרד
)ביטוי בתנאי ההיתר

הכשרת אחראים על הרעלים

הכנת תשתיות אחסון מתאימות

בקרה קפדנית על תנועת חומרים למפעל וממנו

תשלום אגרה
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...זה עדיין סביר

?אילו תנאים כלולים בהיתר הרעלים
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מינוי בעל ההיתר
 חובת נוכחות בכל שעות הפעילות(מינוי אחראי רעלים וצוות חרום(
 או לאוויר, לקרקע, לשפכים(מניעת פליטות לסביבה  .(
בטיחות ונהלים, תחזוקה, תפעול:

לאחסון נאות של חומרים מסוכנים•
לסימון ולשילוט לפי תקנים ישראליים רשמיים•
להיערכות למצבי חירום•
פריקה וטעינה, לשינוע•
לטיפול בפסולת מסוכנת•
...מתחיל להסתבךלשינויים במפעל•
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הנחיות מקצועיות לאחסון חומרים מסוכנים

עמדות ייעודיות

אחסון בקומות

גישה

הפרדה

מאצרות

קירוי

סימון ושילוט

ניקוז

חומרי ספיחה ונטרול
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:הוראות לאחסון חומרים ספציפיים

הוראות לחומרים דליקים

הוראות לגזים דליקים

 דרישה לגלאים לחומרים ספציפיים
)רעילים או דליקים(

ממשיך להסתבך

סיווג חומרים מסוכנים

חומרים נפיצים. 1

,  רעילים, דליקים(גזים . 2
)ושאינם רעילים או דליקים

נוזלים דליקים. 3

מוצקים דליקים. 4

חומרים מחמצנים. 5

:קבוצות סיכון בהתאם לתכונותיהם 9 –ם ל "פ האו"סיווג ע
 

חומרים רעילים ומזהמים. 6

חומרים רדיואקטיביים. 7

קורוזיבייםחומרים . 8

.חומרים מסוכנים שונים. 9

8
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MSDSגיליונות בטיחות 

:גיליון הבטיחות כולל מידע לגבי

תכונות החומר*

פוטנציאל הסיכון*

אמצעי מגן*

וטיהוראופן נטרול *

סעיפים 16= גיליון בטיחות תקני 
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אבל כאן נכנסות דרישות  
:קצת יותר מאתגרות

אתגרים באחסון בטוח
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שינוי שיטות הסימון

11

נושא ההגדרה של פסולת כפסולת מסוכנת הוא מורכב ביותר  
.  וקיימות בעולם הגדרות ורשימות שונות של פסולת מסוכנת

או תכונותיה  , ריכוזה, היא זו שבגלל כמותהפסולת מסוכנת 
הפיסיקליות או הכימיות עלולה לגרום או לתרום בצורה משמעותית  

חולפת או , או לכל פגיעה שהיא, בתחלואה, לעלייה בתמותה
בבריאותו של האדם או בסביבה אם אין , )בלתי הפיכה(מתמשכת 

. משנעים או מטמינים אותה כראוי, או מאחסנים, מטפלים בה

המשרד להגנת הסביבה עובד על כתיבת תקנות חדשות  
.מתוקף חוק החומרים המסוכנים, לפסולת מסוכנת

פורסמה להערות טיוטת מדריך מקצועי לסיווג פסולות מסוכנות

12

טיוטה -עדכון להגדרת פסולת מסוכנת
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פינוי פסולת מסוכנת מתוקף תקנות אחרות
)שלא הוזכרו לעיל(

13

פסולת רדיואקטיבית

פסולת זיהומית

פסולת אסבסט

פסולת שהיא חומר נפץ

תכשירי הדברה

 -היערכות ותגובה לאירוע חומרים מסוכנים

!דרישות משלוש רשויות שונות
היערכות לטיפול באירוע

תיק מפעל
נוהל חירום
צוות חירום
תרגול ותיעוד
ציוד מיגון וטיפול

תגובה מיידית
  דיווח
טיפול ראשוני
סיוע לכוחות החירום

תחקיר

14החזרת המצב לקדמותו

להתפשטות חומרים מסוכנים חשש: ת"פיצוץ במפעל בפ -2008



8

15

:דרישות נוספות

קישור בין תנאי ההיתר  
  -לתקנות רישוי עסקים

או  " גם וגם"הדרישה היא בגדר 
"המחמיר קובע"

דרישות מיוחדות שנוספו להיתרים בתקופה האחרונה

מוסיף המשרד דרישות להיתר  , בהתאם לתעשייה ולחומרים
):דוגמאות(הרעלים 

אמוניה
מיקרואלקטרוניקה
מפעלי צבע

ניהול סיכונים

 רצפטורים ציבוריים(מרחקי הפרדה(

 אדמההערכות לרעידות

הערות בעקבות סיור הממונה: לא לשכוח

16
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רשויות נוספות המפקחות על חומרים מסוכנים
)שלא הוזכרו לעיל( 

 בטיחות בעבודה(משרד הכלכלה(

 רישוי ופיקוח על חומרי הדברה ויישומם(משרד החקלאות(

 רישוי מתקני גז ודלק(משרד האנרגיה והמים(

 אבטחה(משטרת ישראל(
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-קושי לעדכון ההיתר בארגונים העוסקים בפיתוח
בשל תחלופת חומרים מהירה           

18
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-הארגון נדרש לתת את הדעת לכל שינוי בו
מהותית יכולה להיות השפעה

19

ספרינקלריםדוגמה של התקנת *

-בחינת צורך להתקנת גלאים
דרישה מורכבת הדורשת מעורבות איש מקצוע           

20
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-מיידיבאופן  מאצרותריקון 
?האם ניתן ליישום           

21

-סימון אריזות פסולת לפני התחלת המילוי
?האם ניתן ליישום           
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וכמובן שיש גם דרישות  
:  נוספות במסגרת

תקנות רישוי עסקים  
סילוק פסולת  (

,  )חומרים מסוכנים
1990 -א"התשנ
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....ותרגיל מחשבתי

23

24

קריאה מדוקדקת של תנאי ההיתר

בכל שינוי(העברת דרישות ההיתר לאקסל  -עבודה מסודרת(

והכנת תוכנית עבודה לטיפול, מיפוי פערים יסודי

שמירת תיעוד נדרש ומסמכים

ובזמן, דיווחים לפי הנדרש!

לאישורי מנהל, לחידוש היתר, לדיווחים -קביעת מנגנון תזכורת ,
'לעדכון נהלים וכו

  ביקורת מנהלים על קיום תנאי ההיתר בשטחי הייצור בתדירות
גבוהה

המלצות להתנהלות שוטפת עם היתר הרעלים
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office@yaadyarok.co.il | 04-8494055 | www.yaadyarok.co.il

Find us on

!תודה על ההקשבה 


