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SVHCהצגת גישות לקביעת נוכחות 
(ARTICLES) באביזרים 

REACH
והגבלה של כימיקלים מסוכנים, אישור, הערכה, רישום
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סיכום החובות עבור אביזרים בהתאם  

:REACHלחקיקת 

REACH
והגבלה של כימיקלים מסוכנים, אישור, הערכה, רישום

רישום המרכיב הכימי  במידה ומשתחרר מהאביזר 

שנה\טון1ובמידה והכמות גדולה מ 

SVHCמסירת מידע בשרשרת אספקה לגבי המצאות 
0.1%בחקיקה כאשר יש ריכוז גבוה מ ARTICLE 33לפי 

תתי אביזר, באביזר SVHCמשקלי של 

ARTICLE 7לפי SVHCיידוע בסוכנות לגבי המצאות מרכיב 
בסך כל אותם אביזרים גבוה  SVHCכאשר כמות  המרכיב  , בחקיקה

משקלי0.1%גדול מ SVHCטון בשנה וכאשר ריכוז ה 1מ 
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SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN 
SVHCסיווג החומרים המכונים 
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SDSהתבססות על גיליונות הבטיחות ➢
תערובות מהם הופק האביזר וניתוח\לכימיקלים

האם יש באביזר כימיקלים בעלי סיכון גבוה

לאביזר על ידי בדיקתRISK ASSESMMENTביצוע ➢

סבירות המצאות  הכימיקלים בעלי סיכון גבוה  

.אביזרתת / והכימיקלים בעלי ההגבלה בתוך האביזר

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN 
באביזר   SVHCגישות לקביעת 

SVHCביצוע בדיקות מעבדה לבדיקת המצאות ➢
(ARTICLE)באביזרים 
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SDSהתבססות על גיליונות הבטיחות ➢
וביצוע בחינה האם יש באביזר כימיקלים בעלי סיכון גבוה

לאביזר על ידי בחינה  RISK ASSESMMENTביצוע ➢

האם הכימיקלים בעלי סיכון גבוה והכימיקלים בעלי  

.אביזרתת / ההגבלה עלולים להיות בתוך האביזר

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN 
SVHCגישות לקביעת 

SVHCביצוע בדיקות מעבדה לבדיקת המצאות ➢
(ARTICLE)באביזר 



Risk Assessment       
SVHCמהי הסבירות שהכימיקל 

?יימצא באביזר

יש לאפיין את האביזר ואת תתי האביזר הקיימים  ❑

הכוללבמוצר 

:שלב ראשון
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Risk Assessment   אפיון

תתי האביזרים

דוגמא להפרדת תתי אביזרים במעגל חשמלי מודפס❑
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- Risk Assessment
:שלב שני

לרכז את כל הנתונים של הכימיקלים המצויים  יש ❑

החומרים המשמשים לחיבור האביזרים  כולל , באביזר

.הלחמות וכדומה, דבקים, השונים

בשלב זה יש לפנות לספקים בשרשרת האספקה ולבקש  

את המידע אודות הרכב החומרים השונים
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ריכוז כל הנתונים של הכימיקלים המצויים באביזר יכול  

להיעשות בשיתוף המידע בשרשרת האספקה של המוצר כפי  

שנדרש ב 

ARTICLE 33

:בחינת הנתונים המתקבלים מהספקים אודות הרכב האביזר

האם מקבלים את כל 

המידע על הרכב 

הכימיקלים באביזר 

כולל ריכוזים  

?מדויקים

גישה עדיפה

האם הצהרות של 

התאמה לדרישות 

?הרגולציה  מספקות

גישה פחות  

מומלצת

חות "האם קיבלתם דו

בדיקה להתאמה לדרישות 

?  SVHCהרגולציה 

יש לוודא אמיתות  

חות"הדו
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Risk Assessment
ניתוח הרכב החומרים באביזרים ייעשה בהתאם  ❑

:להיקף המידע

:חלוקה לקבוצות  לפי סוגי החומר

מתכות➢פלסטיקים➢ טקסטיל➢

PC   (POLY CARBONATE) 

PE ( POLYETHYLENE)

PP (POLYPROPYLENE)

PVC (POLY VINYLCHLORIDE)

PS (POLYSTYRENE)

ABS(ACRYLONITRIL_BUTADIENE 
STYRENE)

EPOX YRESINS

....סוגיםועוד

סינטטיםבדים 

(כותנהלדוגמא) בדים טבעיים 

...ועוד סוגים
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Risk Assessment
:הרכב החומרים באביזריםזיהוי 

מתכות➢פלסטיקים➢ טקסטיל➢

,  מכיל בנוסף תוספיםהאם
ADDITIVES?

?צבענים? האם יש פיגמנטים 

?  יש מעכבי בעירה  ועוד חומריםהאם

(פתלאטים)? האם יש מרככים
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יש לבחון מהי הסבירות לכל מרכיב שנמצא 

להימצא באביזר בהתאם לסוג החומר CANDIDTE LISTב

RISK ASSESSMENT
:שלב שלישי
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ניתן להיעזר בטבלאות המתייחסות➢

לכימיקלים מסוכנים העלולים להימצא  

:לדוגמא, בסוגי החומרים השונים

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN  גישות לקביעתSVHC
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יש לעיין ברשימת החומרים המסוכנים עליהם יש הגבלה
BANNED SUBSTANCES ANNEX XVII
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יש לעיין ברשימת החומרים המסוכנים עליהם יש הגבלה
BANNED SUBSTANCES ANNEX XVII
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יש לעיין ברשימת החומרים המסוכנים עליהם יש  
BANNED SUBSTANCES ANNEX XVIIהגבלה 
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יש לדעת מה הפונקציונליות של החומרים המסוכנים  

:במוצר  לדוגמאלהמצאוהאם הם יכולים 
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יש לדעת מה הפונקציונליות של החומרים המסוכנים  

:והאם הם יכולים להימצא במוצר  לדוגמא

אין צורך בבדיקה של רכיב זה  

עבור פולימרים

:שים לב

,נמצא בעיקר  במזונות עשירים בעמילן

החומר פוגע באשכים ונחשד כמסרטן
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מידע חיוני לביצוע הערכת החומרים המסוכנים  

סיכום: באביזר

לפרק את המוצר לרכיבים שלו1.

עבור רכיבים שלא ידוע ממה , לדעת ממה עשוי כל רכיב. 2

יש לפנות לספקים ולבקש מידע נוסף עליהם, הם עשויים

לאחד למשפחות את הרכיבים העשויים מאותם     . 3

(כימיקלים) חומרים

, לדעת מה משקל כל רכיב באביזר ומה הכמות השנתית בטון. 4

.  שאותו רכיב מיוצא

ומה הריכוז שלוSVHCלדעת אם יש ברכיב . 5

לתעד בטבלה את כל הממצאים. 6
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(הכימיקל) סוג החומר האביזרסוג\שם האביזר

פלסטיקים רכיםפדלים ועוד, ידיות אחיזה, אוכף

פלסטיקים קשיםבית מנורה ועוד, בלםידית, בלמים

גומיועודרפידות בלמים בקצוות, צמיגים

, כבלים, מסגרת מתכת צבועה

ועודשרשראות

חומרים מתכתיים

זכוכיתמנורה

:לדוגמא
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ידית  ,PVCהידיות עשויות מ 

גרם וידית  50אחת שוקלת 

משקלי  רכיב 0.5%מכילה 
SVHC -הגורם לריכוך פתלאט

הפלסטיק

10,000בהנחה שרוצים לייצא 

אזי מדובר על  , יחידות של אופניים 

ידיות20,000

((t\articleטון לשנה 1יהיה PVCסך כל הכמות של הידיות העשויות 

על ידי הכפלת  : המיוצא בשנה הנמצא באביזר SVHCכעת יעשה חישוב של אותו 

:  המיוצאים בשנהSVHCסך המשקל של כל הידיות בשנה בריכוז של אותו 

X0.005(0.5%w/w=0.005)=0.005t/a year )1.0(משקל הידיות באופנים בשנה)

:ולכן
טון בשנה  1המיוצא בשנה לאירופה קטן מ SVHCהכמות הכוללת של מרכיב ה 

ל  "לאביזר הנ

בפריט המיוצא   SVHCדוגמא לחישוב 

לאירופה טון בשנה

ECHANOTIFICATIONלא יהיה צורך ליידע ב 
באביזרSVHCכן יהיה צורך לעדכן את הלקוח על נוכחות 
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RISK ASSESMMENTביצוע ➢

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN  גישות לקביעתSVHC

Riskיתרונות בביצוע \סרונות ח Assessment

חסרונותיתרונות
-חיסכון בעלות בדיקות✓

בעיקר באביזרים המכילים הרבה תתי  .

אביזרים  

   SVHCצמצום בדיקות לקביעת נוכחות 
באביזרים על סמך ניתוח תיאורטי כי  

המרכיב לא יכול להיות באביזר

תהליך ממושך המחייב איסוף נתונים  -זמן 

הא  -ובחינה תיאורטית עבור כל תת אביזר

כולל מידע עבור האופן בו   ,SVHCמכיל 

:  חוברו החלקים יחד והחומרים ששימשו

'הלחמה וכו, דבקים

תלוי במידע שמסופק  -זמינות מידע 

תקשורת  -מהספקים בשרשרת האספקה

התהליך מחייב יצירת  -מול ספקי החומרים 

לדעת  , קשר עם ספקים במערכת האספקה

ממה מורכבים באביזרים

על  לגבי קבלת מידע קושי -אי ניקיונות

להיותשיכולים חומרים מזהמים בתהליך 

חיסכון בזמן לגבי -זמן✓

התייחסות למוצרים דומים  

מאותה משפחה השונים בגדלים

נדרשת הבנה מאיש מקצוע ייעודי לגבי   

לא  CANDIDATE LISTב   SVHCאיזה מרכיב 

יכול להימצא בחומר
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SDSהתבססות על גיליונות הבטיחות ➢
וביצוע בחינה האם יש באביזר כימיקלים בעלי סיכון גבוה

לאביזר על ידי בחינה  RISK ASSESMMENTביצוע ➢

האם הכימיקלים בעלי סיכון גבוה והכימיקלים בעלי  

.אביזרתת / ההגבלה עלולים להיות בתוך האביזר

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN 
SVHCגישות לקביעת 

SVHCביצוע בדיקות מעבדה לבדיקת המצאות ➢
(ARTICLE)באביזר 
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SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN 
SVHCגישות לקביעת 

של החומרים המרכיבים את האביזרים SDSהשגת 
:שלב ראשון



בגיליון הבטיחותSVHCקבלת מידע על נוכחות 
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SDS- גיליון בטיחות של תערובת המכילהSVHC

26
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בהתבסס על  SVHCחישוב תיאורטי של ריכוז ➢

SDSגיליונות הבטיחות  

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN  גישות לקביעתSVHC

חסרונותיתרונות
חיסכון בעלות בדיקות✓

בעיקר באביזרים המכילים הרבה תתי  .

אביזרים  

   SVHCצמצום בדיקות לקביעת נוכחות 
באביזרים על סמך ניתוח תיאורטי כי  

המרכיב לא יכול להיות באביזר

תהליך ממושך המחייב איסוף נתונים  -זמן 

האם  -ובחינה תיאורטית עבור כל תת אביזר

כולל מידע עבור האופן בו   ,SVHCמכיל 

:  חוברו החלקים יחד והחומרים ששימשו

'הלחמה וכו, דבקים

תלוי במידע שמסופק  -זמינות מידע 

תקשורת  -מהספקים בשרשרת האספקה

התהליך מחייב יצירת  -מול ספקי החומרים 

לדעת  , קשר עם ספקים במערכת האספקה

ממה מורכבים באביזרים

על  לגבי קבלת מידע קושי -אי ניקיונות

להיותשיכולים חומרים מזהמים בתהליך 

ייעודי לאבחון  נדרשת הבנה מאיש מקצוע 

האם הגיליון הבטיחות תקין
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SDSהתבססות על גיליונות הבטיחות ➢
וביצוע בחינה האם יש באביזר כימיקלים בעלי סיכון גבוה

לאביזר על ידי בחינה  RISK ASSESMMENTביצוע ➢

האם הכימיקלים בעלי סיכון גבוה והכימיקלים בעלי  

.אביזרתת / ההגבלה עלולים להיות בתוך האביזר

SUBSTANCE  of  VERY HIGH CONCERN 
SVHCגישות לקביעת 

SVHCביצוע בדיקות מעבדה לבדיקת המצאות ➢
(ARTICLE)באביזר 
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SVHCח בדיקה "דוגמא לדו
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חסרונות בביצוע בדיקה אנליטיתיתרונות בביצוע בדיקה אנליטית

עלות בדיקותSVHCלגבי נוכחות וודאות✓

בזמן איסוף נתונים לגבי חיסכון✓

SVHC   מהספקים במעלה שרשרת

האספקה

אימות ההצהרות המתקבלות  ✓

חות"מספקים כאשר לא מקבלים דו

בדיקה מהספקים להתאמה ל 

REACH



MS.c, זיסמןקרן : מרצה
טקסטיל ותשתיות, ענף סביבה

רגולציה סביבתית  : תחום

בריאות וסביבה, המעבדה לכימיה

מכון התקנים הישראלי  

03-6465389,0526978603: טלפון
Zisman_keren@sii.org.il: מייל

sds@sii.org.il
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