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בישראל ני הבטיחות  לשכת ממו

נרשמה לשכת ממוני הבטיחות בישראל כעמותה, 23.3.2020בתאריך •

:ואלה מטרות העמותה •

.הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל–

".וועדת אדם"לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות –

לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון הנדרשת מממונה  –

לכל יום  ₪ 100או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן שלא יעלה על /הבטיחות לפי דין ו

.עיון

שהינם ממונים על הבטיחות והיא מהווה היום  חברים2177מונה העמותה , 17.01.2022נכון ל •

.את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות



הוראות כלליות ליום העיון

.חתימות3כ "סה-במהלך היום תידרשו לחתום באמצעות האפליקציה בזמנים המוגדרים ❑

.להשאיר את מצלמת המחשב פתוחה בכל שעות יום העיון כולל בזמני ההפסקהחובה❑

.חל איסור על שימוש ברקע וירטואלי❑

.בעבריתמחייב להזדהות בשם פרטי ושם משפחה במשך כל ההדרכה ר"מפענוהל ❑

.חל איסור על שימוש בטלפון בזמן נהיגה ולכן חל איסור להימצא ברכב❑

.יש להימנע מלהסתובב עם המצלמה, בזמן ההדרכה נדרש לשהות במקום קבוע❑

.חובה להקפיד על מיקרופון סגור לטובת הצלחת ההדרכה❑

.אט אני מבטיח להתייחס לכולם'אם יש לכם שאלות אפשר לשאול באמצעות הצ, ניתן ואפילו רצוי לשאול שאלות❑

.משתתפים שלא  ימלאו אחר הוראות אלו לא יונפק עבורם אישור כשירות❑

.ימים10ל עד "אישור הכשירות יועבר בדוא❑

.055-5570919–( מזכירת לשכת הממונים)איריס –( ZOOMמנהל ה )איש הקשר ביום העיון ❑



בטיחותרמדורזמני חתימה באפליקציה 

10:30-10:00-חתימה ראשונה  ➢

12:00-13:00-חתימה שנייה  ➢

15:00-14:30-חתימה שלישית ➢

אפשרות החתימה היא רק בשעות שנקבעו לכך



יוסי קופל

הדרכה ופיקוד בחיל הרפואה, מגוון תפקידי ארגון–. ן מיל"רס–ל "פורש צה❖

❖M.H.A.  בניהול מערכות בריאות

(ל"צה)בוגר קורס היערכות היחידה לאירוע חריג ❖

ממונה בטיחות בעבודה וממונה קרינה מייננת❖

עורך מבדקים בכיר למערכות משולבות❖

מדריך בטיחות❖

052-9283231: נייד
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.בריאות ובטיחות לחברות וארגונים, מרצה בתחומי ניהול תקני איכות❑

.יעוץ והכוונה לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי-מנהל סניפי יד מכוונת -מדיטון❑

.יחידת הבטיחות–הטכניון ❑

.הדרכה ופיקוד, מגוון תפקידי ארגון-קצין בחיל הרפואה –ל "צה❑



:שירות צבאי

(ן"רס)שירות קבע –1999-2016

(מילואים)מפקד בחטיבת חיל רגלים –1990-1999

לוחם ומפקד בחטיבת גבעתי-1987-1991

:מתפקידי האחרונים בשירות

ל  "צה, סגן מפקד המרכז לציוד ומכשור רפואי–2012-2016

במשלחות   ח"בתי, ג"ברמהח לפצועים הסורים "בי)חירום בעיתותשדה ח"בתיאפיון והקמת ❑

(.ל"ל לאזורים מוכי אסון בחו"צה

.פ"וצרתכנון וניהול בקרה תקציבית לעולם המכשור וציוד רפואי ושרשרת לטיוב אספקת המכשור ❑

.י"ותגהות והגנת הסביבה בהתאם לדרישות תקני איכות , בטיחות, תכנון וניהול תחום איכות❑

ל"צה, (בחירום2מ "ר)ראש תחום מערך יקרים בחירום -2008-2012

יחידות מילואים הפורשות בבתי החולים הציבוריים  25הדרכה וניהול כשירותן של , אימון, תכנון❑

אגף השיקום במשרד הביטחון  , ושיתוף פעולה עם האגף לשעת חירום החירום במשרד הבריאות

.  ל"ויחידת דובר צה

".צוק איתן"ו" עמוד ענן", "עופרת יצוקה"פריסת היחידות במבצעים כדוגמת ❑





:החומר הנסקר

?מהו חומר מסוכן➢

SDSגיליון ➢

יסודות הטוקסיקולוגיה והגהות התעסוקתית  ➢

(  דרכי ותקני חשיפה)ס"חומהשפעות בריאותיות של ➢

סיווגים והגדרות➢

חלוקת חומרים מסוכנים לפי קבוצות סיכון➢

תגובות מסוכנות בין חומרים מסוכנים–תאימות ➢

'שטחי טיפול וכו, ס"חומדרישות המשרד לאיכות הסביבה למחסן , ס"חומאחסון ➢

SDS–ס"חוממקורות מידע של ➢

בטיחות ואיכות הסביבה-ס"חומתכנון מחסני ➢

היתר רעלים➢

תיק מפעל  ➢

במדינת ישראלס"חומהטיפול באירועי -תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת ➢

../../../ד.י.מ. יעוץ והדרכה/קורס אחראי רעלים/public_comments_2020_pc_toxins_permit_conditions_12_2020.docx
33412ImageFile3.pdf
hm180617.pdf


על סביבתו ועל רכושו  , חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על בריאותו של האדם•

.על הים ועל חופיו ועל איכות האוויר, על מי התהום, ומשפיעים על הקרקע

(:מתוך החוק)אירוע חומרים מסוכנים •

הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם  , שמעורב בה חומר מסוכן, התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה❑

.דליקה, התאיידות, פיצוץ, פיזור, דליפה, שפך: לרבות, ולסביבה

:ס"החוממטרות הכרת –

לצמצם ככל האפשר את רמת הסיכון לסביבה ולאדם מחומרים מסוכנים עד לרמה מזערית של סיכון  ❑

.לפרט ולסביבה

.לקיים מערך מניעה ותגובה יעיל לטיפול באירועי חומרים מסוכנים•

:  מטרת ימי העיון•

הובלה ועבודה עם  , אחסנה, תקנות ונהלים בתחום ניהול ידע במתן מענה יעיל לאפיון, ריענון חוקים❑

.  חומרים מסוכנים



ס"חומ

:ס"החוממטרות הכרת –

לצמצם ככל האפשר את רמת הסיכון לסביבה ולאדם מחומרים מסוכנים עד לרמה מזערית של סיכון לפרט  ❑

.ולסביבה

.למנוע נזקים ופגיעה בסביבה ובאדם מתוצרי הלוואי של השימוש בחומרים מסוכנים❑

.לקיים מערך מניעה ותגובה יעיל לטיפול באירועי חומרים מסוכנים❑



ן כ ו ס מ ר  מ ו ח ו  ה ?מ

ברכוש או בסביבה, כל חומר העלול לפגוע בחי ובצומח❖

ם כינסה רשימה של חומרים  "של האוס"חומועדת מומחי –הספר הכתום ❖

.וריכזה אותה בספר הכתום" חומרים מסוכנים"אותה הגדירה כ

.חומר מסוכן הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בספר הכתום❖



ס"חומ

על  , על סביבתו ועל רכושו ומשפיעים על הקרקע, חומרים מסוכנים הם חומרים שקיומם מאיים על בריאותו של האדם–

.על הים ועל חופיו ועל איכות האוויר, מי התהום

.  בכל הריכוזים ולכל האורגניזמים, אין זאת אומרת שהם מסוכנים בכל התנאים, גם אם חומרים מוגדרים כמסוכנים–

.גם הסיכונים עצמם אינם זהים

(.כרוניים)וסיכונים אחרים הנם ארוכי טווח ( אקוטיים)חלק מהסיכונים מידיים –



ס"חומ

(:מתוך החוק)אירוע חומרים מסוכנים –

הגורמת או העלולה לגרום סיכון , שמעורב בה חומר מסוכן, התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה❑

.דליקה, התאיידות, פיצוץ, פיזור, דליפה, שפך: לרבות, לאדם ולסביבה



ונטית רלו תחיקה 

1993–ג ''התשנ, חוק החומרים המסוכנים•

1996–ו"התשנ, (סיווג ופטור)תקנות חומרים מסוכנים •

1993–ג"התשנ, (מפעלים מסוכנים)תקנות רישוי עסקים •

1990–א"התשנ, (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)תקנות רישוי עסקים •

שינוע חומרים ברכב, 1997–ז"התשנשירותי הובלה "חוק •

2001–א"התשסתקנות שירותי הובלה •



ס"חומ

:מגדיר חומר מסוכן כדלקמן1993-ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים–

.רעל או כימיקל מזיק–" חומר מסוכן"–

.בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים, כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת הראשונה–" כימיקל מזיק"–

.בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים, כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה-" רעל"–

.כל תכשיר יוגדר כחומר מסוכן באם לפחות אחד ממרכיביו מוגדר כחומר מסוכן על פי ההגדרה המופיעה לעיל–

.הם חלק שגרתי של העבודה, עריכת ניסיונות ובדיקות ועוד, ייצור, עיבוד(או עבודה )שינוע , אחסנה, אריזה: לעובדים רבים טיפול כגון–

אלא גם דרך להקטין פגיעות באדם וברכוש וכן להציל  , ידע לגבי השפעת החומרים הללו על בטיחותם ובריאותם אינה רק זכות של העובד–

.חיים



ס"חומ

תווי וסימון של  , אריזה, סיווג, גיליון בטיחות(תקנות הבטיחות בעבודה "החקיקה בישראל הפכה זכות זו לחוקית ב•

לצרף לחומר  , סוכן או משווק של חומר מסוכן, יבואן, כאשר חייבה כל יצרן, (1ראה נספח )1998-ח"התשנ)אריזות 

.  המשווק גיליון בטיחות

.צריך להחזיק ברשותו גיליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו וכן העתק, מחזיק במקום עבודה•

.  הגיליון צריך להיות מוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים במקום העבודה או להימסר להם על פי בקשתם•

.תוכן גיליון הבטיחות צריך להימסר לעובד והעובד צריך לפעול על פי הוראות גיליון הבטיחות



ס"חומ

.קירור ועוד, מזון ומשקאות, קוסמטיקה, תרופות-בתעשייה ❑

.צבעים, ציפוי מתכות, ייצור אנרגיה, תחמושת, טקסטיל, פולימרים-אלקטרוניקה ❑

.חומרים רדיואקטיביים ועוד, גזים דחוסים, מעבדות רפואיות, מרפאות-ברפואה בתי חולי ❑

.חומרי ניקוי ועוד, דשנים, חומרי הדברה-בחקלאות  ❑

.צבעים וממיסים ועוד, חנויות ומחסנים לחומרי בנין, בתי מרקחת-במסחר ❑

.ועודקולחיןמאגרי , מתקנים פרטיים להכלרת מים, במתקני טיפול במים מי מקורות❑

.חומרים מדבקים ועוד, רעלים, חומרים רדיואקטיביים, מעבדות גזים דחוסים, במחקר אוניברסיטאות❑

.בעיקר מצברים ועוד)שמנים מחסני חלפים , מוסכים, תחנות דלק, נמלי האוויר והים❑

.חומרי ניקוי ועוד, (צוברי גז)מסעדות , בתי מלון, (כלור)נופש ופנאי בריכות שחיה  ❑

צבעים ועוד, חומרי הדברה, גז בישול, במשק הבית חומרי ניקוי❑



ס"חומ

הם שם כללי לחומרים שעלולים בתנאים מסוימים   HAZMAT)בקיצור ) Hazardous Materialאו באנגלית ( ס"חומבקיצור )חומרים מסוכנים •

.להוות סיכון לבריאות האדם או סביבתו

:הגדרה של חומרים מסוכנים•

מדובר בקבוצות חומרים שונות המפורטות  . רעל וכימיקל מזיק: יש שני סוגים של חומרים מסוכנים, 1סעיף , י חוק החומרים המסוכנים"עפ❑

.וההתייחסות אליהן שונה, בחוק

חומרים  29כ "ואילו קבוצת הכימיקלים המזיקים כוללת בסה, חומרים שונים שמוגדרים בתוספת השנייה לחוק219קבוצת הרעלים מכילה ❑

.אלומיניום ועוד, נחושת, כסף, זהב: בין הכימיקלים המזיקים נמנים גם. אשר מוגדרים בתוספת הראשונה לחוק





:י קבוצות סיכון"מיון חומרים עפ-ס"חומקבוצות סיווג •

(תת קבוצות6)חומרים נפיצים -1קבוצה ▪❑

(תת קבוצות3)גזים -2קבוצה ▪❑

נוזלים דליקים-3קבוצה ▪❑

(תת קבוצות3)מוצקים דליקים -4קבוצה ▪❑

(תת קבוצות2)חומרים מחמצנים -5קבוצה ▪❑

(תת קבוצות2)חומרים רעילים ומדבקים -6קבוצה ▪❑

חומרים רדיואקטיביים-7קבוצה ▪❑

(קורוזיבים)חומרים מאכלים -8קבוצה ▪❑

חומרים מסוכנים שונים-9קבוצה ▪❑



:מושגים והגדרות•

:0-4שיטת סימול מקובלת בה נמדדת רמת הסיכון בסקאלה של -רמת סיכון ❑

0-אין סיכון ➢

1-סיכון נמוך ➢

2-סיכון בינוני ➢

3-סיכון גבוה ➢

4-סיכון גבוה מאוד ➢

.Fמסומן באות (  (FIREדליקות ❖

.Hמסומן באות ( HEALTH )בריאותי ❖

.Rמסומן באות  (REACTIVITY )חוסר יציבות/ ריאקטיביות❖

.Sמסומן באות (  (Specialמיוחד ❖



הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה משתחררים מספיק אדים מעל פני נוזל דליק ליצור – Flash Pointנקודת הבזק ❑

.י מקור הצתה כלשהו אבל ללא המשך בעירה"תערובת בעירה הניתנת להצתה ע

וימשיך בבעירה  , הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה חומר בעיר יתלקח באוויר בנוכחות מקור חום חיצוני-נקודת הצתה ❑

.ללא תלות במקור החום הזה

❑LEL - גבול נפיצות תחתון ראשי התיבות שלLimit Explosive Low גבול התפוצצות תחתון.

הגורם להבזק אש ולהתפוצצות בנוכחות מקור הצתה  , המזערי של חומר באוויר)ניפחייםהריכוז מבוטא באחוזים ➢

(.או להבה, קשת חשמלית, חיצוני כגון חום

❑- TLVראשי התיבות של:Limit Value Threshold ערך סף גבולי.

רמה מרבית מותרת: בתקנות➢



❑Action level  - L.A  או מחצית תקרת החשיפה המותרת  , רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת-רמת פעולה

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של  )לגבי הגורמים המזיקים הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה -

.תעסוקתיות במקום העבודה-שממנה ומעליה יש לערוך בדיקות סביבתיות,1990-א"התשנ, (עובדים בגורמים מזיקים

❑- LD50  מאוכלוסיית חיות  50%יגרום למוות של ( 'מגע עם העור וכו, למשל בליעה)רמה של חומר אשר אם יינתן בדרך מסוימת

.ועוזר לקבוע רמת רעילות החומר, הניסוי בטווח זמן מסוים

❑- LC50  וגם הוא  , מאוכלוסיית חיות הניסוי בטווח זמן מסוים50%רמת החומר באוויר אשר יכול להישאף ולגרום למוות של

.הרעילות של החומרעוזר לקבוע את רמת



ם  י ר מ ו ח ל ת  ו ח י ט ב ן  ו י ל י M-ג SDS

-MSDSגיליון בטיחות חומרים ❑

❑MSDS (המיועד למשתמשים בחומר  , הוא מסמך המכיל מידע בטיחותי בנוגע לחומר מסוכן מסוים[ גיליון בטיחות בעברית

.  וכוחות חירום במידת הצורך

.אחד מורחב לשימוש שוטף, אחד מקוצר לחירום: כ יש שני סוגי גיליון בטיחות"בד❑

? MSDSמה במסמך ❑

,  (טוקסולוגיה)רעילות , מאפיינים פיזיקליים וכימיים, משווק/יבואן/זהות היצרן, זיהוי החומר ומרכיביו: המידע המופיע❑

.ציוד מגן ונהלי טיפול, שינוע, סילוק וטיפול בפסולת, הובלה, אחסון, עזרה ראשונה, השפעות בריאותיות

.הפורמט של הגיליון אינו קבוע ויכול להשתנות בהתאם למקור❑



מטרת גיליון הבטיחות•

כדי שהוא יכיר וידע כיצד להגן על עצמו והסביבה ומה , לידע את העובד על כל הסיכונים הרלוונטיים של החומרים בהם הוא משתמש•

.לעשות במקרי חרום

הגדרות ומושגים•

.זהו רעל או כימיקל מזיק1993ג"התשנכהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים –חומר מסוכן ❑

.אקוטי או כרוני, קיימת הוכחה לסיכון בריאותי–חומר רעיל ❑

.ם יופיעו מיד לאחר מכן"ומספר או, שם קבוצת סיכון אליה החומר שייך-סיווג הבטיחות של החומר ❑

ואחרים  , ישנם מספרים המציינים חומר כימי בודד. מספר בן ארבע ספרות המציין חומרים מסוכנים בעת הובלתם–ם "מספר או❑

.מציינים קבוצת חומרים בעלי תכונות דומות

.ם להובלת חומרים מסוכנים"המספרים ניתנים על ידי קבוצת מומחים של האו❖



-MSDSגיליון בטיחות חומרים •

❑MSDS (המיועד למשתמשים בחומר , הוא מסמך המכיל מידע בטיחותי בנוגע לחומר מסוכן מסוים[ גיליון בטיחות בעברית

. וכוחות חירום במידת הצורך

.אחד מורחב לשימוש שוטף, אחד מקוצר לחירום: כ יש שני סוגי גיליון בטיחות"בד❑

? MSDSמה במסמך •

השפעות  , (טוקסולוגיה)רעילות , מאפיינים פיזיקליים וכימיים, משווק/יבואן/זהות היצרן, זיהוי החומר ומרכיביו: המידע המופיע❑

.ציוד מגן ונהלי טיפול, שינוע, סילוק וטיפול בפסולת, הובלה, אחסון, עזרה ראשונה, בריאותיות

.הפורמט של הגיליון אינו קבוע ויכול להשתנות בהתאם למקור❑



GHS

.בליעה או קרינת חום ופיצוץ, שאיפה, חומר מסוכן הינו חומר העלול לגרום לנזק בדרך של מגע

:שאלות3-נותן מענה ל GHS-ה

(Pומשפטי Hמשפטי )? מהי מהות הסיכון1.

(הפיקטוגרמה)? מהו סימול הסיכון2.

(סכנה או אזהרה)? מהי חומרת הסיכון3.



Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

:קבוצות סיכון עיקריות3–מחלק את החומרים ל  GHS-ה

שיגרמו לנזק פיזיריאקטיבייםאו חומרים /חומרים דליקים ו: חומרים בעלי סיכון פיזיקאלי . 1
.גז תחת לחץ, קורוזיבי, מחמצן, דליק, נפיץ-לתהליך , לרכוש, לאנשים

חומר שיכול להתפוצץ-חומר נפיץ 

לעוף כרקטה או לפגוע בבריאות במקרה של התבקעות, חומר שיכול להתפוצץ–גז תחת לחץ 

חומר שנדלק בקלות-חומר דליק 

חומר שיכול לגרום לחומרים אחרים לבעור–חומר מחמצן 

חומר שמאכל מתכות וחומרים אחרים–קורוזיביחומר 



קורוזיבי, רעיל–חומרים שיפגעו בבריאות האדם : חומרים בעלי סיכון בריאותי. 2

.חומר שיכול לגרום לנזק מידי ורציני לבריאות–חומר רעיל 

.חומר שיכול לפגוע בצורה רצינית בעור או בעיניים–קורוזיביחומר 

חומר שיכול לגרום להשפעות בריאותיות מיידיות כמו פריחה או קשיי נשימה

'פגיעה בפוריות וכו, חשיפה מתמשכת לחומר תגרום לבעיות בריאותיות חמורות כמו סרטן, לרוב



פגיעה באוזון, נזק לסביבה הימית–חומרים שיפגעו בסביבה : חומרים בעלי סיכון סביבתי. 3

חומר העלול לפגוע בשכבת האוזון

חומר העלול להרוג את הדגה וחיים ימיים אחרים



(MATERIAL) SAFETY DATA SHEET

ובו  , גיליון בטיחות ספציפי עבור חומר מסוכן•

.מכלול הידע על החומר ודרכי המיגון והטיפול בו



פי מספר קריטריונים על  :החומרים המסוכנים מאופיינים 

שם החומר. 1

ם"מספר או. 2

Classקבוצת סיכון . 3

קוד פעולת חרום. 4





ן9 קבוצות סיכו

נוזלים דליקים: 3קבוצה גזים: 2קבוצה חומרי נפץ: 1קבוצה 

חומרים מחמצנים: 5קבוצה 

חומרים  : 8קבוצה 
(קורוזיבים)מאכלים 

חומרים רעילים ומדבקים: 6קבוצה  מוצקים דליקים: 4קבוצה 

חומרים  : 7קבוצה 
רדיואקטיביים

חומרים  : 9קבוצה 
מסוכנים אחרים



נפץ-1קבוצה  חומרי 

חומר נפץ הינו למעשה כל חומר המסוגל לעבור תהליך אקסותרמי המלווה בשחרור אנרגיה  •

.  מרובה כתוצאה מפעולת הצתה כלשהיא

(.ימין-ניטרוגליצרין)חומר נפץ המוצת בקלות יכונה רגיש•

(.שמאלTNT-)חומר נפץ המוצת בקושי רב יכונה אדיש •



י: 1קבוצה  ר מ ו נפץח

,    התפוצצות המשפיעה על כל המטען באופן מידי-חומרים בעלי סיכון התפוצצות מסיבית1.1

.ניטרוגליצרין, דינמיט,  TNT:לדגוגמא

.חומרים בעלי סיכון התפוצצות לא מסיבית1.2

.חומרים בעלי סיכון לשריפה והדף קל1.3

(זיקוקים)חומרי נפץ ללא סיכון משמעותי 1.4

.כלומר רגישות נמוכה מאוד להתפוצצות, חומרי נפץ אדישים1.5

.חומרים בעלי רגישות נמוכה וללא סיכון להתפוצצות מסיבית1.6



גזים: 2קבוצה 



חלוקת הגזים לפי סיווג בטיחותי

.דחיית האוויר והורדת ריכוז החמצן: הסיכון

נפגע תפקודו הנורמלי%17-בריכוז חמצן מתחת ל

.שיתוק ומוות מהיר, יכול לגרום איבוד הכרה. של הגוף

.חנקן, אוויר דחוס: דוגמאות

:גז דליק

.התלקחות הגז ופריצת אש או התרחשות פיצוץ: הסיכון

.יכול לגרום לחנק

.חמצן, (גז בישול-גז פחמימני מעובה)ם”גפ, מימן: דוגמאות

:גז רעיל

במינון קטן יחסית עלול לגרום לפגיעה אקוטית: הסיכון

עד כדי מוות או התפתחות מחלה תעסוקתית, (חריפה(

.במקרה של חשיפה כרונית

גירוי  , רעילות, כוויות קור,חנק, התפוצצות מיכל: סכנות נוספות
.עור

.ברום, כלור, אמוניה: דוגמאות

2.2

2.1

2.3

גז דחוס בלתי מתלקח)-אינרטי)גז לא דליק ולא רעיל 



נוזלים מתלקחים: 3קבוצה 

.מתלקחים בקלות וגורמים לשריפה•

.פ נקודת ההבזק"סיווגם בשינוע נקבע ע•

מעלות צלסיוס ומטה 5.60נוזל אשר בשעת ההתחממות פולט אדים שידלקו בטמפרטורה של •

(.במבחן כלי סגור)

דליקות,  UVCE-סיכונים •

בנזין, נפטא, קסילן, טולואן, דוגמאות אצטון•

.  הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה נוזל הופך לאדים ויוצר תערובת דליקה עם האויר: נקודת הבזק



:קיימים מספר פרמטרים פיזיקאליים אשר קובעים את מידת הדליקות של החומר•

זלי-3קבוצה  ו נ חומר מתלקח 



דוגמאות לכימיקלים דליקים שבשימוש נרחב בתעשייה

טמפרטורת הבזקההחומרשם

(C⁰)

טמפרטורת הצתה עצמית  

(C⁰)

נפח  -תחום התפוצצות

)%(באוויר 

17.8-4652.6-12.8אצטון

11.1-5601.3-7.1בנזן

45-1601.9-36.6אתר

254641.1-7.0קסילן

23-2341.2-7.7הקסאן

133654-75אתנול



:תחומי נפיצות•

אין מספיק חומר בעירה כדי שתהיה התנגשות  1.

.מוליקולרית באוויר

.אין מספיק חמצן או יותר מדי חומר בעירה2.



חומרים מתלקחים מוצקים: 4קבוצה 

.מתלקחים בקלות וגורמים לשריפה•
.פ נקודת ההבזק"סיווגם בשינוע נקבע ע•
מעלות צלסיוס ומטה5.60נוזל אשר בשעת ההתחממות פולט אדים שידלקו בטמפרטורה של •
(.במבחן כלי סגור)
דליקות,  UVCE-סיכונים •
בנזין, נפטא, קסילן, טולואן, דוגמאות אצטון•

.  האוירהטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה נוזל הופך לאדים ויוצר תערובת דליקה עם : נקודת הבזק



חומרים מחמצנים: 5קבוצה 

.מתלקחים בקלות וגורמים לשריפה•
.פ נקודת ההבזק"סיווגם בשינוע נקבע ע•
מעלות צלסיוס ומטה5.60נוזל אשר בשעת ההתחממות פולט אדים שידלקו בטמפרטורה של •
(.במבחן כלי סגור)
דליקות,  UVCE-סיכונים •
בנזין, נפטא, קסילן, טולואן, דוגמאות אצטון•

.  האוירהטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה נוזל הופך לאדים ויוצר תערובת דליקה עם : נקודת הבזק



.י הוספת חמצן"בדרך כלל ע, חומרים אשר עשויים לגרום או ללבות בעירה של חומרים אחרים



בטיחות באש



בטיחות באש

.אנרגיהמשתחררתובמהלכומחמצןחומרעםמגיב(תרכובתאויסוד)חומרבואקסותרמיכימיתהליך?בעירהמהי•

.כאשהידועהתופעה,ואורחוםבצורתרבהאנרגיהמשתחררתמהירהבבעירה•

.ריקבון,חלודה-איטיחמצון•

.שריפה,בעירה-מהירחמצון•

.(הכרמלהר)יובש,רשלנות-לשריפהסיבות•

.(כמוסחום)מהרפחותמתלקחלחחומר-חומרשלההתלקחותנקודת•



.(חמצני-חדפחמן)COגזי"ע.חנקבעיקר-בשריפהסיכונים•

.לבעירהלגרוםנ"עמחמצן16%נדרשים•

.מפסקים,רופפיםחשמלמגעי,חשמלמקורות-לבעירהמקורות•

.'וכוגפרורים,סיגריות-גלוייםאשמקורות•

.חשמלכשריפתאליהלהתייחסצריךשריפהכל•



.החומרגורםהוצאת-בידוד–כיבוישיטת•

.16%-למתחתהחמצןאחוזהורדת-השנקה•

.(מעשילא)ההתלקחותלנקודתמתחתלהוריד-רקירו•

להיווצרועלולומימןלחמצןהמיםמתפרקותגבוהותבטמפרטורות,למוצקים–מים-שריפותלכיבויחומרים•

.פיצוץ

.וגזיםלנוזלים-קצף•

.ביותרהנפוץ.השריפותסוגילכל-יבשהאבקה•

.לסביבהידידותילא.ונוזליםלגזיםגםמתאים,חשמללוחות-הלוןגז•

.ההלוןגזאתמחליף,לסביבהידידותי-הלוטרוןFM200/גז•

.אבקהכ"בדר-אשכיבוימטפי,חיישניםי"עמופעלים-ספרינקלרים,כיבויברזי,מיםגלגלון-כיבויאמצעי•



ומדבקים: 6קבוצה  חומרים רעילים 

.מתלקחים בקלות וגורמים לשריפה•
.פ נקודת ההבזק"סיווגם בשינוע נקבע ע•
מעלות צלסיוס ומטה5.60נוזל אשר בשעת ההתחממות פולט אדים שידלקו בטמפרטורה של •
(.במבחן כלי סגור)
דליקות,  UVCE-סיכונים •
בנזין, נפטא, קסילן, טולואן, דוגמאות אצטון•

.  האוירהטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה נוזל הופך לאדים ויוצר תערובת דליקה עם : נקודת הבזק





חומרים רדיואקטיביים: 7קבוצה 

חומרים רדיואקטיביים פולטים קרינה מייננת אשר מתחלקת למספר•

:סוגים•

קרינת אלפא❑

קרינת ביתא❑

קרינת גמא❑

-בהתאם לדרגת הקרינה , קבוצות-קבוצה זאת מדורגת לשלוש תת •

IIIוקבוצה IIקבוצה , Iקבוצה 

.  מחלת קרינה או סרטן, החשיפה לקרינה רדיואקטיבית עלולה לגרום למוות•

.הסיכונים הבריאותיים תלויים בעוצמת הקרינה ובמשך החשיפה



י הנמכת  "הגורמת לגרעין בלתי יציב להיות יציב יותר ע, רדיואקטיביות הינה פליטה ספונטנית של חלקיקים מגרעין אטום•

.האנרגיה שלו

.החלקיקים שייפלטו יקראו אנרגיה מייננת• 



(קורוזיביים)חומרים מאכלים : 8קבוצה 

.או לנזק ברכוש/חומרים בעלי פוטנציאל לנזק רב במגע עם רקמות חיות ו•

.אירוע בו מעורב חומר מאכל עלול לגרום לפגיעה קשה באנשים או ברכוש באזור הפגוע•

.מבחינה כימית מדובר בעיקר בחומצות ובסיסים•

דוגמאות❑

חומצה חנקתית, הידרופלואוריתחומצה , חומצה זרחתית, חומצה גופריתנית, חומצת מלח-חומצות 

אמוניה מימית, סודה קאוסטית-בסיסים 

.אקסותרמיתיש להפריד ביניהם מחשש לראקציה •





חומרים מסוכנים אחרים: 9קבוצה 

אבל עלולים להוות סכנה  , בקבוצה זו חומרים מסוכנים שלא הוגדר להם סיכון ספציפי•

(.כולל בתנאי הובלה בכבישים(לבריאותם וביטחונם של בני אדם 

:דוגמאות❑

אבק בריליום, סיליקה, אסבסט•

קרח יבש•

(עלולים לגרום לשיבוש במערכות ניווט במטוסים ובכלי שיט)מגנטים חזקים •

כלי רכב או מנועים המובלים ובהם  שאריות דלק  או חומצה במצברים•

מזיקים לסביבה/ /חומרים הפוגעים•



וג לפי הדירקטיבה אירופאית  ו וג לפי סיכונים פיסיקליים CLP-2008/1272סי ו ,  סי
וסביבתיים בריאותיים 



דרישות החוק–שילוט חומס 

2000-ס"התש, (תיוג וסימון של אריזות, אריזה, סיווג, גיליון בטיחות)תקנות הבטיחות בעבודה 

((2( )א)4תקנה )זיהוי מרכיבי החומר המסוכן 

.תערובת של חומרים–" תכשיר", לעניין זה;יצוין אם המוצר הוא חומר לרבות כזה שאינו טהור או תכשיר(א

:לגבי חומר יפורטו( ב

.  שלוCASשם כימי או גנרי של החומר ומספר1)

(Serviceהכימית האמריקאית מספר זיהוי לתרכובות כימיות בהתאם לפרסום האגודה– CAS"מספר"–לעניין זה 2)

.(American Chemical      

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/051_057.htm


:לגבי תכשיר יפורטו( ג

.של התכשיר ושל מרכיביואפיונו הכימימידע על( 1

.של מרכיבי התכשיר שהם המסוכניםשם כימי(2

.שלהן וטווח ריכוזיהםCASמספר, כימי או גנרי שלהםבציון שם, מוגדרים התורמים לסיכון(  (impuritiesזיהומים כימיים(3



פעולות חירום ד  קו





דליקות

3

4

2

W

בריאות ריאקטיביות

סיכונים מיוחדים
:רמת הסיכון

סיכון לא משמעותי–0

סיכון נמוך–1

סיכון בינוני-2

סיכון גבוה–3

סיכון גבוה ביותר–4

:לדוגמא
W מסוכן במגע עם מים  –

OXY מחמצן חזק            –



בתגובה מסוכנת ביניהם  גי חומרים העלולים להגיב  סו

חומצות חזקות עם בסיסים חזקים

אורגניים, חומרים מחמצנים עם חומרים דליקים

מרוכזות, חומרים אורגניים עם חומצות חזקות

או שתוצרי התגובה  , תוך פליטת גז דליק או רעיל, אקסותרמיתחומרים המגיבים ביניהם בריאקציה 
או בלתי יציביםקורוזיביים

חומרים מחמצנים  עם חומצות חזקות





SDS-סעיפי ה

וזהות היצרן–1סעיף  י החומר  וק, היבואן, זיהו כן או המשו הסו

ן כ ו ס מ ה ר  מ ו ח ה של  י  ו ה י ז לל  ו ם  , כ י פ ד ר נ ת  ו מ ש ו ו  מ ש ל  ל ו כ

משל) KE:ל R OSI NE ן  י ס ו ר י, ק נ ו ל י ס ק  ה, דל ק ס ה ן  י ס ו ר .  ק )

ף ס ו נ י  , ב ט ר פ ת  א ו ר  מ ו ח ה של  ים  י ר ק י הע ים  וש מ י הש ת  א ט  ר מפ ף  י סע ה

ן ר צ י ן/ה א בו כן/י ק/סו ו ו .מש

זיהוי מרכיבי החומר המסוכן-2סעיף 

ריכוז החומר וסיווגו ,  AS,מספר, כולל את שם החומר

.על רכיביוטוקסיקולוגיומידע 



ני החומר המסוכן–3סעיף  סיכו

ר מ ו ח ב וש  מ י בש ן  ו מ ט ה ן  ו כ י ס ה י  פ ו א ת  א ט  ר ת  , מפ ו י ר ק י ע ת  ו צ ו ב ק י  לפ

ן ו כ י ס י  רמ ו ג :של 

חשיפה לאדי סולר מגבירה את הסיכון : למשל–גורמי סיכון בריאותיים ❑

מסוכן לשאוף  , במקרה של קובלט. לתמותה מסרטן ריאות ומסרטן הוושט

.את החומר והוא רעיל לריאות

.בנזין מתלקח במהירות: למשל–גורמי סיכון אש ❑

טיפול ביוד , למשל–גורמי סיכון שקשורים לרדיואקטיביות של החומר ❑

.רדיואקטיבי עלול לגרום לדלקת בבלוטות הרוק

קרוסין רעיל לחי במים עם השפעות  , למשל–גורמי סיכון סביבתיים ❑

.ממושכות



הוראות עזרה ראשונה–4סעיף 

מגע  , מגע בעור: מפרט את הסיכון הבריאותי של החומר ואת העזרה הראשונה שצריך להגיש במקרים שונים

.נשימה ועוד, בליעה, בעיניים

במידה ולנפגע יש עדשות מגע יש  , דקות במים זורמים10יש לשטוף למשך , במקרה של מגע בעיניים•

.  להסירן 

.אסור להשתמש במשחה לעיניים•

תוך  , יש לשטוף את העור מידית בכמות רבה של מים זורמים ולמרוח עליו משחה, במקרה של מגע בעור•

.הקפדה על אזורים מסוימים כגון המפשעות

.למקום מאוורר היטב ואסור לגרום לו להקיאס"החומחובה להעביר את האדם שבא במגע עם •

.לבצע הנשמה מפה לפה, יש להרפות את כל בגדיו ואם הוא אינו נושם•



י אש–5סעיף  כיבו נוהל 

ר מ ו ח ה ת  ו ק י דל על  דע  י מ לל  ו ת, כ ו ח ק תל ה ת  ד ו ק ד, נ ו ע ו ים  נ ו ש ים  ר מ ו ח ת  ו ח כ ו נ ב ה  ר י בע ן  ו כ י .  ס

ף ס ו נ ים , ב י ו צ ר ה י  ו ב י כ ה י  צע מ א ה  ז ף  י סע ב ים  ט ר ו משל)מפ י: ל ו ב י כ ף  צ ה, ק מ ד א ו  א ל  ו ם  ( ח י ר ו ס א ה ו

ל) ש מ ים: ל מ ן  ו ל י הם, (ס ב ד  י י ט צ ה ל ה  ב ו ח ן ש ו ג י מ ה י  צע מ א ו ן  ו כ י ס ה י  נ י י אפ . מ

ר מ ו ח ה ן  ס ח ו א מ הם  ב ים ש כל מ ה ת  א ן  נ צ ל ה  ב ו ת, ח ו צ צ ו תפ ה ע  ו נ מ ל י  ד .כ



אמצעי זהירות–6סעיף 

.  דליפת גז או שפך של נוזלים דליק, למשל–מפרט את אמצעי הזהירות שיש לנקוט במקרה של שחרור לא מכוון של החומר 

כלים שאינם יוצרים ניצוצות , למשל–של חומר ספציפי ס"חומהמידע בסעיף זה מסייע בבחירת הכלים הנכונים לטיפול באירוע 

מרתפים  , כגון הרחקת החומר ממערכת שפכים, ולמניעת נזק לסביבה–ומותאמים לסביבה נפיצה במקרה של דליפת נוזל דליק 

.ומקורות מים



טיפול באחסנה–7סעיף 

ר  מ ו ח ב ל  ו פ י ט ה ן  פ ו א ת  א ט  ר משל–מפ ים , ל ד א ו  א ז  ג ת  יפ א מש ו ר  ו הע עם  ע  ג מ מ ת  ו ע נ מ י ן –ה פ ו א ת  א ו

ה נ ס ח א משל; ה בש: ל י ו ר  ר ו ו א מ ום  ק מ ב ב  ט י ה ים  ר ו ג ס ים  כל מ ב ן  ו ס ח .א

ן ג מ י  ד ג ב וש  ב ולל אש  ת  ו ר ו ק מ מ ר  מ ו ח ה ת  א ק  י ח ר ה ל . יש 

ים א ת מ ר  ו ר ו ו א א  לל ים  נ ס ח ו א מ ים  כל מ ה ו ה  ר ק מ ה, ב מ י נש ל ר  ז ע י  צע מ א ב מש  ת הש ל ה  ב ו .ח



אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי–8סעיף 

.ס"לחומכולל את האמצעים השונים לצמצום החשיפה 

.ציוד מגן אישי ומיגון נשימתי, כגון סוג הכפפות הנדרשות, מפרט המלצות למיגון אישי

ריכוז החומר אליו הציבור יכול להיחשף עד שעה מבלי לסבול  -למשל ; מפורטים בסעיף הקריטריונים לחשיפה, בנוסף

.מהשפעות קלות וחולפות ועד לסכנת מוות, מהשפעות בריאותיות ברמות שונות

.מגפיים וכפפות, נשמיות, חובה להרכיב משקפי מגן, בשימוש בחומרים רבים



וכימיות–9סעיף  נות פיסיקליות  תכו

של   ות  י ימ כ ה ו ות  י יקל יס הפ ות  נ ו כ הת ן את  י י צ מ

מ ו ח ך, ס"ה ו ת י ה ה ו ן  ו א יפ ק ה ת  ד ו ק נ ן  ו ג ,  כ

ר מ ו ח ה של  ת  ו ג י מ צ ו ת  ו י צ מ ו .ח

וריאקטיביותיצירת –10סעיף 

מציין את יציבות החומר בתנאים רגילים ואת 

.של החומרהריאקטיביות



(טוקסיקולוגימידע )רעילות –11סעיף 

ר ומ ח ה על  ים  ג ו ל ו יק וקס ט ים  נ ו נת רט  ות, מפ ל י רע י  נ ו נת ן  ו ג ים, כ י נ י בע ו ר  ו בע ע  ג ות ממ כ ,  השל

ת י נ ו ר כ ת  ו ל י רע ו ים  י ר אפש ים  מ ו ט מפ י .  ס

ף ו ג ל ר  מ ו ח ה של  ת  ו י ר אפש ה  ר י ד ח ת  ו ד ו ק נ ת  ו נ י ו צ מ ה  ז ף  י סע .  ב

א מ ג ו ד ה-ל יע ים, בל י נ י הע עם  ע  ג מ ו  א ה  יפ א .ש



מידע סביבתי–12סעיף 

.מפרט את הסיכונים לסביבה שמהווה החומר הרעיל לחי

.מוצרי הפירוק הביולוגי ורעילותם של מוצרים אלו, מפורטים סעיף נתוני הרעילות על פי היצרן, בין השאר



ף  חומר מסוכן–13סעי דרכי סילוק 

ר מ ו ח ה ק  ו ל י ס ל ת  ו א ר ו ה לל  ו ר, כ מ ו ח ה ת  א ק  סל ל יש  ו  י אל ום ש ק מ ה ולל  ק , כ ו ל י ס ל ת  ו נ ק ת ל אם  ת ה ב

ים נ כ ו ס מ ים  ר מ ו ח ת  ול ס .פ



שינוע-14סעיף 

.  וכן את השילוט הנדרש לחומר מסוכן, ם"את הגדרות האו, אווירי או ימי של חומר מסוכן, כולל מידע לגבי סיווג נדרש לשינוע יבשתי

האם החומר רגיש לזעזוע או  : למשל)הסעיף מציין גם אמצעי זהירות מיוחדים שחובה לנקוט כדי לשנע את החומר המסוכן 

(.לטמפרטורות גבוהות



ותקנות–15סעיף  חוקים 

ן כ ו ס מ ה ר  מ ו ח ה ל  ע ם  י ל ח ה ת  ו נ ק ת ה ו ם  י ק ו ח ה ת  א ט  ר פ ת  , מ ו ח י בט י  ע צ מ א ול ים  נ ו כ י לס ע  ג ו נ ב ע  ד י מ ק  פ מס ן  כ ו
ה ז י ר א ה ת  י ו ו ת ב ים  ר כ ז נ .ה

ן ו ג כ ם  י נ ו ת נ ם  י ל ל כ נ ה  ז ף  י ע ס :ב

.האם יש צורך להגיש היתר רעלים ולנהל פנקסי רעלים בשל החזקת החומר–היתר רעלים ➢

.הוראות לטיפול בחומר או למניעת מגע אתו–משפטי בטיחות ➢

.גורם לגירוי בעור או עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת: למשל–הצהרות על גורמי סיכון ➢

.אין לגרום להקאה, יש לעטות כפפות ובגדי מגן: למשל–הצהרות על אמצעי זהירות ➢



מידע אחר–16סעיף 

מספרי  , כגון מקור המידע שעליו מבוסס הגיליון, כולל את כל המידע שאינו נוגע במפורש לאחד הפרקים האחרים בגיליון הבטיחות

.טלפון למקרי חירום ותנאי שימוש במידע



(MATERIAL) SAFETY DATA SHEET

ובו מכלול הידע על החומר ודרכי המיגון  , גיליון בטיחות ספציפי עבור חומר מסוכן•

.והטיפול בו

ן"בז–גיליון בטיחות סולר לתעשייה ולהסקה •

ן"בז–כרטיס בטיחות להובלה סולר •

גיליון_בטיחות_סולר_V02.pdf
soler1(1).pdf


פי מספר קריטריונים על  :החומרים המסוכנים מאופיינים 

שם החומר. 1

ם"מספר או. 2

Classקבוצת סיכון . 3

קוד פעולת חרום. 4





ן9 קבוצות סיכו

נוזלים דליקים: 3קבוצה גזים: 2קבוצה חומרי נפץ: 1קבוצה 

חומרים מחמצנים: 5קבוצה 

חומרים  : 8קבוצה 
(קורוזיבים)מאכלים 

חומרים רעילים ומדבקים: 6קבוצה  מוצקים דליקים: 4קבוצה 

חומרים  : 7קבוצה 
רדיואקטיביים

חומרים  : 9קבוצה 
מסוכנים אחרים



https://cameochemicals.noaa.gov/search/simple

זה לא מספיק כל  ?ואם 

 onlineנתונים ד"מס

https://cameochemicals.noaa.gov/search/simple


זה חשוב כל  ?למה 

https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB

https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB
https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB


יסודות הגהות התעסוקתית

בקרה ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה המשפיעים  , הערכה, גהות תעסוקתית עוסקת בחיזוי•

.על בריאות העובד

.לרכוש או לסביבה, גורם שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם-גורם סיכון •

:הבהרה•

מצב של  , תהליך, חומר, וכן מתקן, ארגונומי או אחר, ביולוגי, כימי, הגורם יכול להיות פיסיקלי–

.מצב בריאות או התנהגות בריאותית, מערכת

.עישון, רעש, זכוכית-חלון, חשמל: דוגמאות לגורם סיכון–



((occupational exposureחשיפה תעסוקתית •

המתממשת בדרכים שונות במקום העבודה או  , התעסוקתיתהגיהותחשיפה לגורם סיכון מתחום –

.עקב העבודה

((occupational diseaseמחלת מקצוע •

כתוצאה מחשיפה מתמשכת ומשמעותית לגורם  , מחלה הפוגעת בעובד עקב עבודתו או עיסוקו–

.סיכון

((environmental monitoringניטור סביבתי תעסוקתי •

.הערכת רמות החשיפה ומעקב אחריהן, מדידת רמות חשיפה לגורמי סיכון בסביבת העבודה–



:סוגים שונים של מחלות מקצוע

המוכרות כפגיעה בעבודה עקב התנאים  , רשימת מחלות מקצוע כוללת בתוכה סוגים שונים של מחלות❑

.או סוג העבודה עצמה/בסביבת העבודה ו

מנעד מחלות המקצוע נע החל מתסמונות ובעיות שפוגעות באיכות החיים כדוגמת צרידות כרונית ❑

בקרב מורים ועד למחלות מסכנות חיים כמו סוגי סרטן הנגרמים כתוצאה מחשיפה כימית לחומרים  

.מסוכנים

מכיר המוסד לביטוח לאומי בסוגים שונים של בעיות ומחלות  , כשמדברים על רשימת מחלות מקצוע ❑

.בהתאם למקורותיהן



:מקור החשיפה המתקיימת בעבודה/מקובל לסווג מחלות מקצוע בהתאם לסוג❑

:חשיפה פיזיולוגית✓

.  שכתוצאה ממנה עלולה להתפתח מחלת מקצוע, מקצועות מסוימים כרוכים בפעילות פיזיולוגית•

דבר העלול לגרום להם לבעיות ברכיים , רצפים עובדים תוך כדי ישיבה ממושכת על הברכיים: לדוגמה•

היכולות לגרום  , קלדניות מבצעות תוך כדי הקלדה תנועות חוזרות ונשנות של כף היד; ושחיקת סחוס

.CTS–הקרפליתלתסמונת התעלה 



:  חשיפה פיזיקאלית✓

העובדים פועלים בסביבה או בעזרת כלים העלולים לגרום  , במקומות עבודה ובמקצועות שונים•

.למחלת מקצוע

עבודה עם מכשירים רוטטים יכולה  , עבודה תוך חשיפה לרעש עלולה לגרום לירידה בשמיעה: לדוגמה•

חשיפה  , כלי דם או עצבים של הגפיים, מחלות שרירים, (טניס אלבו)להוות גורם לבעיות מפרקים 

ואף אסבסטוזיסמחלת , לאבק סיבי אסבסט במקום העבודה עלולה להוביל לבעיות בדרכי הנשימה

.לסרטן הריאה



:חשיפה כימית✓

עובדים עלולים ללקות  , ב במהלך עבודתם"רעלים וכיו, דלקים, כתוצאה מחשיפה לחומרים נדיפים•

.בסוגי סרטן שונים או במחלת הפרקינסון

:חשיפה ביולוגית✓

.עבודה בסביבת חיידקים או וירוסים יכולה לגרור הידבקות במחלות מדבקות למיניהן•

עלולים להידבק במחלות מדבקות כמו , אחיות ורופאים החשופים לנוזלי גוף של מטופלים, כך למשל•

.ועוד Cהפטיטיס, שחפת



?מניעת מחלות מקצוע

.החשיפה לגורמים המזיקיםמניעת ❑

יש  , פיזיקליים ועוד, ביולוגיים, חומרים כימיים: כגון, בכל מקום שבו נחשפים העובדים לחומרים מזיקים✓

להזמין גהותן מוסמך לגהות בעבודה אשר יבדוק ויעריך את הסיכונים והסיכויים למחלות מקצוע ויצביע  

.על הדרכים לצמצום הסיכונים

לעובדים תנאי עבודה ותנאים סביבתיים תקינים כמו למשל הקפדה על  לספקעל המעביד חלה החובה ❑

.אוורור נכון וכדומה, שימוש בציוד מגן אישי מתאים, תהליכי ייצור בטוחים ולא מזיקים



עשויים לצמצם את הסיכוי לחלות  המלצות של ממונה בטיחותמודעות ושינוי הרגלי עבודה בעקבות ❑

.  במחלת מקצוע

,  הרגלי ישיבה ועבודה נכונה לפי כללי הארגונומיה ועוד, מריחת קרם הגנה, חבישת כובע בשמש❑

.סרטן עור ועוד, כאבי גב, עשויים לצמצם בעיות רבות כמו כאבי ראש כרוניים

על מנת להפחית את סיכויי העובד לחלות במחלת מקצוע יש להקפיד על בדיקה תקופתית על ידי רופא  ❑

.תעסוקתי בהתאם לתקנות



?מהם חובות המעביד, על אף אמצעי הזהירות אחד העובדים חלה

כאשר המעביד חושד כי אחד מעובדיו חלה במחלת מקצוע המופיעה ברשימת המחלות שעליהן יש  ❑

עליו לדווח מיד למפקח אזורי באזור מקום העבודה ולהודיע לרופא המחוזי  , לדווח לפיקוח על העבודה

.של משרד הבריאות

ממונה הבטיחות במקום העבודה יבצע תחקיר אודות הגורמים להתפתחות המחלה וידאג למניעת  ❑

.הישנות המחלה בעתיד

יש לדווח למוסד לביטוח לאומי כדי שידאג לזכויות העובד שחלה ויעניק לו את התמיכה והפיצויים  ❑

.בהתאם למה שקובע החוק

המעביד יוודא כי העובד ייבדק על ידי רופא תעסוקתי אשר יבדוק את כשירות העובד ואת יכולתו ❑

.להמשיך בעבודה או לחילופין הוא יקבע הגבלות להמשך עבודתו בעתיד



ניהול סיכונים

((risk managementניהול סיכונים   •

.במטרה לבטלם או לפחות לצמצמם במידת האפשר, להערכה ולבקרה של סיכונים, תהליך רב שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי–

:הבהרות•

.בקרת סיכונים( ד), הערכת סיכונים( ג), ניתוח סיכונים( ב), סיכון-זיהוי גורמי( א: )שלבי תהליך ניהול הסיכונים הם–

.והרפואה התעסוקתית מקובל לראות את הניתוח כחלק משלב ההערכההגיהותבתחומי –

ניהול סיכונים הוא תהליך מקצועי ומורכב ושימוש  ": סקר סיכונים"אין הצדקה לשימוש במונח , "סקר מפגעים"בניגוד ל–

.יתר-מציג תהליך זה בפשטנות" סקר"במונח 



בעבודה  רפואיות תעסוקתיות–תקנות הבטיחות  בדיקות 

חלה על ארבע  , החובה לערוך בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופים במקום עבודתם לגורמים מזיקים•

.  לאומית ומאוחדת, מכבי, כללית: קופות החולים

קופת חולים מאוחדת קונה כיום  . כללית מכבי ולאומית: קופות חולים3למעשה נותנות את השירותים הללו •

.  שירותים אלו מקופת חולים כללית

לבצע בדיקות רפואיות  , הסמיך שירותים רפואיים נוספים, בהסכמת שר הבריאות, שר הרווחה, בנוסף•

.תעסוקתיות כנדרש בחוק



רפואיות תעסוקתיות3ישנם  בדיקות  גי  סו

:שירותי הרפואה התעסוקתיים עוסקים בשלושה סוגים עיקריים של בדיקות•

–בדיקות קבלה לעבודה . א

אלו בדיקות שמטרתן לקבוע התאמתו של עובד מסוים לסוג עיסוק מסוים בטרם  

.כניסתו לעבודה

–בדיקות פיקוח רפואי תקופתי . ב

בדיקה רפואית ראשונית ובדיקת מעקב רפואית תקופתית לעובדים החשופים  

בבדיקות אלה הרופא  . על פי תקנות הבטיחות בעבודה, לגורמי סיכון תעסוקתיים

התעסוקתי מעריך האם העובד כשיר להתחיל או להמשיך לעבוד בעיסוקו המסוים  

.או לא

–בדיקות כושר עבודה . ג

מסוגל לשוב למקום עבודתו ולהמשיך במילוי  , מטרתן לאשר שעובד שחלה או נפגע

.מטלות עיסוקו המוגדר



רופא תעסוקתי

הרופא התעסוקתי מהווה גורם מייעץ למפעל ולעובדים בתחום השפעות הבריאות  •

.  האפשריות של תהליכים ושל חשיפות במקום העבודה

נוסף לכך הרופא מתפקד כגורם מסייע בהטמעת תכניות לקידום בריאות במקום העבודה או •

.כמקור מידע בכל שאלה בתחומי הבריאות והבטיחות המתעוררת בקרב העובדים



גי הרעלות סו

–( תאונת עבודה)הרעלה אקוטית •

נובעת מחשיפה קצרה לריכוזים גבוהים של מזהמים וגורמת למצבים של  –

.גירויים ואף מוות

.נשימת גז ציאניד בריכוז גבוה, בליעת חומצה גופריתנית: לדוגמא•



–( מחלת מקצוע)הרעלה כרונית •

.  כ מחשיפה ממושכת לריכוזי מזהמים נמוכים"נובעת בד–

,  ההרעלה הכרונית יוצרת מצב של הצטברות חומר מזהם ברקמות–

.דבר שמוביל לנזק מצטבר

מחלות סרטן הנגרמות מחשיפה ממושכת לחומרים  : לדוגמא•

(אסבסט)מסרטנים 



פגיעה  ס"מחומאמצעי הגנה מפני 

אישיים אדמיניסטרטיביים הנדסיים



רפואה מונעת

מניעת הופעת המחלה לפני הופעתה–ראשונית •

גילוי מוקדם של המחלה למניעת הצטברות נזקים–שניונית •

הפחתת וטיפול בנזקים שכבר נוצרו לאנשים חולים–שלישונית •



תעסוקתיות-בדיקות סביבתיות 

רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה  , לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת, בדיקות מבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך•

.במקום העבודה וכוללות סקר מקדים מעודכן וניטור סביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם לממצא



דרכי חשיפה

נשימה•

(דרך מערכת העיכול)בליעה •

(רגליים, ידיים, עיניים)מגע בעור •

(כווית חום)פגיעה מאש •

פגיעה מחומר רדיואקטיבי•

(השפעות לחץ)פגיעה מפיצוץ •



בביירות ?מה קרה 

•https://www.youtube.com/watch?v=qxoEekrHluw&ab_channel=ynet

.  מספינה שנאלצה לעגון בנמל2014שהוחרם בשנת , אמוניום חנקתי•

.2009האמוניום אוחסן במכלי להם תאריך שימוש אחרון ב •

ואף שהרשויות היו מודעות במשך כל השנים לסכנה  , 2014-מדובר בחומר שהוחרם מספינה שעוכבה בנמל ב•

.דבר לא נעשה–הנשקפת ממנו ולכך שיש לסלקו משם 

https://www.youtube.com/watch?v=qxoEekrHluw&ab_channel=ynet


.  הפיצוץ הביא לנזק גדול בנמל וניפוץ חזיתות הזכוכית של מבנים ובתים ברוב שכונות ביירות•

.  הנזק השפיע על אלפי בתים קילומטרים ספורים מאתר הפיצוץ•

.  בסולם ריכטר3.3כתוצאה מהפיצוץ נגרמה רעידת אדמה קטנה בעוצמה •

.  הופסקה אספקת החשמל בכל רחבי ביירות והיא הוכרזה אזור מוכה אסון, עקב ממדי האירוע•

פצועים קל טופלו בבתי מלון וניתוחים רבים נערכו , במהלך פינוי הפצועים מתו חלקם עקב חוסר מקום בבתי החולים•

.במסדרונות בתי החולים

.דיאבחסאן, מספר ימים לאחר הפיצוץ התפטר ראש ממשלת לבנון•



INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION

.  מיליון אנשים מתים בכל שנה מתאונות עבודה ומחלות מקצוע2.34מעריך כי ILOארגון העבודה הבינלאומי •

מספר מקרי  )המוות הוא תוצאה של מחלות מקצוע או מחלות הקשורות לעבודה ( מיליון2.02)ברוב המקרים •

(.  ממספר מקרי המוות שהם תוצאה של תאונות עבודה10המוות כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים גבוה פי 

.  מיליון איש160-מספר הפגיעות הלא קטלניות המשויכות למחלות מקצוע מוערך ב•



?ובארץ

הערכות ממדינות בעלות רשם מחלות  , מנהל המחלקה לבריאות העובד במשרד הבריאות, ר אלי רוזנברג"על פי ד•

עובדים  10,000מקרי מחלה או חשד למחלה תעסוקתית לכל 24-מצביעות על כ, מקצוע מקיף ומלא כגון פינלנד

.  מדי שנה

עובדים חולים על רקע חשיפה תעסוקתית  8000-היא שכ, מיליון עובדים3בה יש מעל , המשמעות למדינת ישראל•

.  מדי שנה

תמנע פגיעה באיכות החיים של  , מניעה של מחלות מקצוע הנגרמות על ידי חשיפה לחומרים כימיים תציל חיים•

.עובדים ותקטין ההוצאות הסוציאליות הנובעות מפגיעות אלו



בריאותיות של חומרים מסוכנים השפעות 

פגיעה במגע עם העור•

פגיעה במערכת העיכול, פגיעה בבליעה•

(נדיפים)פגיעת המערכת הנשימה •

פגיעה במערכת העצבים•

(אספקה והולכה)פגיעה במערכת הדם •

המעביד והכלכלה, משפחתו, העובד–השפעה קולקטיבית •



צריך תקני חשיפה ?למה 

.  יש לבדוק האם ידועה רמת החשיפה המותרת לחומר, חלק מתהליך איסוף מידע על החומר הכימי•

תקנים אלו מייצגים רמת חשיפה משוקללת שצפוי כי תמנע את רוב ההשפעות הבריאותיות בחשיפה של עובד לחומר ביום •

.  או לחילופין תקרת חשיפה מותרת או חשיפה מותרת לזמן קצר, עבודה מלא

ACGIHב  "של ארההתעשייתיים הממשלתייםהגיהותניםבמדינת ישראל מקובלים ערכי החשיפה שנקבעו על ידי ארגון •

.תקני חשיפה קיימים רק למספר מאות של חומרים. אלא אם נקבעו בתחיקה ערכים שונים



תקני חשיפה

•Biological Exposure Indices (BEI)

סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת  המהוות, בשתן ובאוויר הנשיפה, בפלסמה, לרבות בדם, רמות ביולוגיות בגוף האדם–

לגורמים כימיים ופיסיקלייםהעובד

•(Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV-TWA

עד אליה מותרת חשיפה  של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשרהרמה המשוקללת המרבית–

מתוך יממהשעות8במשך יום עבודה של 



•Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit(TLV – STEL)-

דקות  15אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד של גורמים כימים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובדהמרביתהרמה–

,  דקות לפחות בין פעם לפעם60ובמרווח של שעות מתוך יממה8פעמים ביום עבודה של 4-לא יותר מ,בכל פעם

.מרמת החשיפה המשוקללת המותרתתהיה נמוכהעבודה ביממהשעות8-הכוללת לשרמת החשיפהבתנאיו

•(Threshold Limit Value – Ceiling (TLC-C

אסורות חריגות כלשהן בכל פרק  מעליהשל גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשרהמרביתהרמה–

זמן שהוא במשך יום העבודה





ושנייה  בעבודה–תוספת ראשונה  תקנות הבטיחות 

;בטור הריכוזים או בריכוז נמוך ממנולצידורעל הרשום בתוספת הראשונה בריכוז כמפורט -רעל מסוג א •

;בטור הכמויות או בכמות פחותה ממנהלצידורעל הרשום בתוספת הראשונה בכמות כמפורט -' רעל מסוג ב•



ס"חומהובלת 

תקנות משרד התחבורה•

עיקרי החוק-

סימון ושילוט-

מסמכים-

ורכבס"חומהרשאות -

משקל מותר-

ס"חומהובלת •

אריזות-

אחסון ושינוע-

תאימות קבוצות-

מקרים ותגובות-

טיפול באירוע חירום, דוגמאות לאירועים-



מסמכים ישימים  

שינוע חומרים ברכב, 1997–ז"התשנשירותי הובלה "חוק ❖

2001–א"התשסתקנות שירותי הובלה ❖

1993-ג"התשנ, חוק החומרים המסוכנים❖

טופס דיווח על תאונה בעת הובלת חומר מסוכן❖

../../../ד.י.מ. יעוץ והדרכה/קורס אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים/הוראות תקנות ונהלים/mitanim_HokHovala1997.pdf
../../../ד.י.מ. יעוץ והדרכה/קורס אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים/הוראות תקנות ונהלים/b078_takanot_sherutei_hovala.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/154_001.htm#Seif16
../../../ד.י.מ. יעוץ והדרכה/קורס אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים/הוראות תקנות ונהלים/transporting hazardous material accident report (4).docx


ל  ו פ י וט ה  בל ו מה ו ח ת–ס"ב ו ר ד ג :ה

•UN Number-המצייניםכאלההמספריםבין.הובלתםבעתס"חומהמצייניםספרותארבעבנימספריםהםם"אומספרי

.דומותתכונותבעליחומריםקבוצתמצייניםואחרים,בודדכימיחומר

.מסוכניםחומריםלהובלתם"האושלמומחיםקבוצתידיעלניתניםהמספרים•

1000-9999-ס"החומשארכל0001-0999-נפץחומרי•

•CAS NUMBER-חומרלכלקיים.

.פגיעהתיגרםשמעליוהחומרריכוז-רעילותסף•

:ס"לחומדוגמאות•

.נפץלחומרימתאים,דשן-ניטראטאמוניום❖

.קירורמערכת-אמוניה❖

.מקררים,קירור'ומעמזגנים-פראון❖



ומ ח יל  ב ו לה ד  צ י ?ס"כ

מיכל דלק מלא•

היתרים לנהג ולרכב•

גיליון בטיחות/ כרטיס בטיחות •

שטר מטען•

שילוט•

קשר•

פיקוח ובקרה על הנוהג ברכב-טכוגרף •

יעד מסלול•

הפסקת נסיעה•





מ ו ח ת  מס ע ס"ה

.לא לערבב חומרים שונים•

.ייעוץ מכימאי•

.גיליונות בטיחות/כרטיסי בטיחות•

.  ס הן התכונות בגורמות תגובה בלתי נשלטת במידה וחומרים באים במגע זה עם זה"סיכון בעת הובלת חומ•

.רעילות אינו הקריטריון משמעותי היחיד, לפיכך•



מ ו ח ת  מס ע ס"ה

:סביבה או בינו ובין עצמו, על אדםס"חומ•

!אסורים בהובלה עם כל חומר אחר-חומרי נפץ –

.רק עם גזים כמותו ולא מתלקחים-גז מתלקח •

.אין כל בעיה בהובלה-גז דחוס בלתי מתלקח •

.לא מומלץ להוביל עם חומר אחר-מתלקח נוזל•

.רצוי לא להוביל עם חומרים אחרים-מתלקח מוצק •

.להיזהר מאוד בהובלה-אורגניים פראוקסידים•

.נטייה להתפרצות וגרימת שריפה-מחמצנים •

!יש להיזהר, אלים מאוד-קורוזיביחומר •



ן חומ ו ס"מי

.נפיצות,דליקות,ראקטיביות,קורוזיביות,חיזור,חמצון:החומריםביןהאינטראקציהאתבחשבוןמביא•

:דוגמאות•

.אורגניפראוקסיד,נפיץ,קורוזיבי,מחמצןעםדליקלהובילניתןלא–

.נפיץ,קורוזיבי,(בוער)מחזרעםמחמצןלהובילניתןלא–

.ומחזריםמחמצנים,נפיצים,אורגנייםפראוקסידיםעםקורוזיביחומרלהובילניתןלא–

.חומצותעםחומצות–

.בסיסיםעםבסיסים–

.בסיסיםעםחומצותלהובילניתןלא–







נים בשלט חומ ס"הבהרות לסימו











סיכונו העיקרי      , הכוללת לפחות את שם החומר, כל מיכל חייב להיות מסומן בתווית זיהוי-תוויות 

.ואזהרות מיוחדות

Material)-גיליון בטיחות Safety Data Sheet - MSDS)

.  חובת היצרן לספקו עם החומר

.חובת המפעל להחזיק גיליונות בטיחות לחומרים שבשימוש

.סעיפים16בן , בעל מבנה מוגדר

אינטרנט, מרכזי מידע, מקורות מידע▪

מקורות מידע על חומרים מסוכנים



קליטת חומר חדש





כימיים כרטיסי בטיחות לחומרים 

עובדים עם חומרים אלה במטרה למנוע תאונות עבודה ולשמור על  /כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים באים לסייע למשתמשים❑

.בריאותם

,  השפעה בריאותית, אמצעי מיגון וכיבוי אש, הסיכונים בשימוש בהם, הכרטיסים מכילים נתונים בסיסיים על תכונות החומרים

.עזרה ראשונה ועוד

❑



כימיים כרטיסי בטיחות לחומרים 

במטרה , בחקלאות ובמקומות אחרים, בבנייה, עובדים עם חומרים אלה במפעלים/רטיסי בטיחות לחומרים כימיים באים לסייע למשתמשיםכ•

.למנוע תאונות עבודה ולשמור על בריאותם

עזרה ראשונה  , השפעה בריאותית,אמצעי מיגון וכיבוי אש , הסיכונים בשימוש בהם, הכרטיסים מכילים נתונים בסיסיים על תכונות החומרים•

...ועוד

.צריך לציין כי יש הבדל בסיסי בין השנים, ( (MSDSלמרות הדמיון בין כרטיס בטיחות וגיליון בטיחות•

.הוא מכיל מידע טכני ומדעי מפורט ולא בהכרח מיועד במלואו לעובדים בעמדת העבודה, גיליון בטיחות במקרים רבים כתוב בשפה האנגלית•

הוראות עיקריות לגבי בטיחות בעבודה עם החומר וכללי  , מרוכזים רק הנתונים הבסיסיים עבור החומרים, לעומת זאת, בכרטיסי הבטיחות•

.ההתנהגות בעת חירום

תווי וסימון של , אריזה, סיווג, גיליון בטיחות)תקנות הבטיחות בעבודה "כרטיסי הבטיחות אינם מחליפים את גיליון הבטיחות הכתוב וערוך על פי •

.אלא מהווים אמצעי נוסף למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע, "1998-ח"התשנ, (אריזות

https://www.osh.org.il/heb/general/effort/article,99/


יסודות הטוקסיקולוגיה והבריאות 
התעסוקתית

הגדרות



דוגמאות של ערכים    TLV, IDLH
וסף הריח

הריח סףחומר

(ppm)

TLV (ppm)IDLH 

(ppm)

135002500אצטון

5.225300אמוניה

0.310.510כלור

HCl0.775.050

HF0.0423.030

IPA224002000

Xylene1.0100900

Arsine2.50.054



תוך , באוויר או במגע ישיר, בה נחשף האדם לריכוז גבוה של חומר, חשיפה חריפה:חשיפה אקוטית

.זמן קצר

,  העלולה לגרום, לאורך חודשים ושנים, נשימה או בליעה של כמויות קטנות של חומר:חשיפה כרונית

(.אזבסטוזיס: לדוגמא)התפתחות של מחלה תעסוקתית , לאחר זמן רב

מחלה שנגרמה או הוחמרה בעקבות חשיפה מתמשכת לגורם סיכון תעסוקתי  :מחלה תעסוקתית

.בסביבת העבודה( 'וכד, ארגונומי, פיסיקלי, ביולוגי, כימי)

אופן החשיפה













פגיעה ונזק ממשי מחומר כימי

מידת הנזק לרקמות הגוף עקב חשיפה לחומר כימי כלשהו תלויה בשלושה מרכיבים  
:עיקריים

מידת הרעילות של החומר1.

הריכוז של החומר באוויר אותו אנו נושמים או בעת המגע עם העור או 2.
העיניים

זמן החשיפה לחומר הכימי3.

!חשוב 
סך כל הכמות של החומר שנספג ושוהה בגוף יקבע  

את מידת הנזק הבריאותי



חשיפה לחומרים והתגוננות



ס"מחומאמצעי הגנה מפני פגיעה 

.החלפת חומרי גלם, שינוי תהליכים–אמצעים טכנולוגיים •

,                 שיפורי בקרת תהליך–אמצעים הנדסיים •

מערכות        , הוספת מנדפים, הוספת אמצעי מגן לחירום

.  ארונות אחסון, מפוחיםהוספת , יניקת אדים

,               הגנת העיניים, הגנת הראש–ציוד מגן אישי •

.הגנת הרגליים, הגנת העור, הגנת הנשימה



הגנת העור



הגנת העיניים



הגנת הנשימה





ם י מ ר ו ג ה  ש ו ל ש מ ו  ג צ ו י ם  י א נ ת ה ו ת  ו ש י ר :ד

ק- ס ע ן  ו י ש י ר ת  ל ב ק ל ת  ו ש י ר ד ה ך  ר ד ת  י נ ו ר י ע ה ת  ו ש ר ה

ה- ל צ ה ו ת  ו א ב כ ה ת  ו ש ר

ם- י ל ע ר ר  ת י ה ל ם  י א נ ת ה ך  ר ד ה  ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ ה

   * * א* ל מ ם  ו א ת ב ת  ו ל ע ו פ ה  ל א ת  ו י ו ש *ר * *



ןכללי  ןאיחסו וסימו

עשויים מחומר עמיד בחומרים הכימיים

בעלי חוזק מכני מתאים, בלתי שבירים

ובמאצרהסגורים היטב 

מקובל או שם כימי-שם החומר 

נזק בריאותי וסיכון פיסיקלי  , קבוצת סיכון-סיכון החומר 

אמצעי זהירות מיוחדים לטיפול בחומר

כלים מתאימים

:תווית זיהוי הכוללת

הוראות חרום למקרה של שריפה או שפך חומר כימי



ן לחומרים מסוכנים מאפייני מקומות אחסו

מקום קריר ומאוורר היטב➢

מסלולי מילוט ופתחי מילוט נאותים ועל פי התקנות➢

בעירה ומקורות ניצוץ, רחוק ממקור חום, חסין אש➢

רחוק ממקורות תנודות ומערכות מסוכנות➢

או חומרים העלולים להגיב ביניהם בתגובות מסוכנות, הפרדה בין חומרים מקבוצות סיכון שונות➢

ציוד מגן אישי ואמצעי חרום➢

בכניסה ועל מדפי החומרים: משולט בשילוט מתאים➢

גישה מבוקרת➢



טיפול בפסולת חומרים מסוכנים

נוזלים

.וודא ביסודיות תגובות אפשריות והפרד סוגי חומרים שאינם מתאימים

מיכל שביר יש לשים בתוך מיכל חיצוני בלתי שביר

הדבק תווית זיהוי בולטת על כל מיכל

מוצקים

יש להכניס פסולת מוצקה למיכל קשיח או לשתי שקיות פלסטיק מתאימות

יעודים  לשם פינוי לרמת חובבבמיכליםפסולת חומרים מסוכנים תיאסף 





היתר רעלים•

.  ס"להגנחוק חומרים מסוכנים מחייב כל אדם העוסק ברעלים בקבלת היתר רעלים מאת המשרד ❑

מניעת דליפות  , פסולת, שינוע, חירום, שילוט, אחסון)היתר הרעלים קובע את אופן הטיפול בחומרים ❑

(.  ניהול פנקס ועוד, מינוי אחראי רעלים, ופליטות

1996-ו"התשנ, (סיווג ופטור)תקנות החומרים המסוכנים •

רעלים היתר 

../../../ד.י.מ. יעוץ והדרכה/קורס אחראי רעלים/public_comments_2020_pc_toxins_permit_conditions_12_2020.docx
תקנות החמרים המסוכנים סיווג ופטור.pdf


אחראי רעלים•

.אחראי רעלים הוא עובד החברה שאחראי לטפל ברעלים❑

עסק המחויב להיתר רעלים חייב למנות אחראי רעלים מבין עובדי העסק שאחריותו לטפל ברעלים בשגרה ובעת אירוע  ❑

שלושה מסמכים רשמיים מתייחסים לאחראי . אחראי רעלים צריך להיות נוכח בכל שעות פעילות העסק. ס"חומ

(:  החוק והתקנות לא מציינים את התפקיד)רעלים 

תנאים כלליים בהיתר רעלים❑

תנאים מיוחדים לעניין בעל ההיתר ואחראי הרעלים❑

.טופס הבקשה להיתר רעלים❑

אחראי רעלים יהיה עובד של התאגיד אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של ההיתר •

(.'נספח א–15' עמ, טופס בקשה)הן בטיפול שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים , ואת אופן הטיפול בהם







ג"התשנ, (מפעלים מסוכנים)לתקנות רישוי עסקים 4תקנה ( מפעלים מסוכנים)תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים בנית •
להכין ולהחזיק תיק מפעל לטיפול במקרים של  , כהגדרתו בתקנות, מחייבת את בעליו או מנהלו של מפעל מסוכן,1993–

.  העלולות להתרחש במפעל ולהוות סכנה לבני אדם ולסביבה, תקלות ותקריות

.  כי העתק תיק המפעל יימסר לרשות הרישוי ויעודכן מזמן לזמן, עוד נקבע•

אשר על בסיסה נתבקשו רשויות הרישוי , פורסמה תבנית תיק מפעל05.06.1997ל משרד הפנים מיום "בחוזר מנכ•
.  המקומיות לדרוש ממפעלים מסוכנים להכין את תיקי המפעל בהתאם לחובה שבדין

אשר נכתבה , מפורסמת בזאת תבנית תיק מפעל חדשה, בשל חלוף הזמן ושינויים מקצועיים בתחום ההיערכות לחירום•
,  בתיאום עם הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה, על ידי היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים

משרד הבריאות  , הרווחה והשירותים החברתיים, משרד העבודה, פיקוד העורף, הרשות הארצית לכבאות והצלה
.  ומשטרת ישראל

.  לרישוי עסקיםהבינמשרדיתאושרה התבנית על ידי הוועדה , בהמשך לכך

.  תוך התמקדות בשלב התגובה המיידית, תבנית תיק המפעל החדשה על נספחיה מפרטת את כלל שלבי הטיפול באירוע•

.  05.06.1997היא מחליפה ומבטלת את התבנית הקודמת מיום •

רשויות הרישוי המקומיות מתבקשות להביא את תבנית תיק המפעל החדשה לידיעת כלל המפעלים המסוכנים הקיימים  •
לעדכן את תיק המפעל על פי , בתחומן וכן להורות למפעלים מסוכנים המחזיקים בתיק מפעל על פי המתכונת הישנה

.שנים לכל המאוחר3התבנית החדשה בתוך 

8/2020ל "חוזר מנכ•

י עסקים  רישו לפי תקנות  (  מפעלים מסוכנים)תבנית תיק מפעל 

תיק מפעל חוזר מנכל 2020.pdf
תבנית להכנת תיק מפעל מהדורת 2019.pdf


האגף לחומרים מסוכנים–פעילות המשרד להגנת הסביבה -תיק מפעל ➢

.  1993–ג"התשנ, (מפעלים מסוכנים)לתקנות רישוי עסקים 4כנדרש בתקנה ❑

תיק מפעל

33412ImageFile3.pdf


:פוטנציאל הסיכון והאיום•

.  לרכוש או לסביבה, לצומח, לחי, נוזלים או גזים אשר עשויים להזיק לאדם, חומרים מסוכנים הם מוצקים❑

מאחסנים ומשנעים כמויות גדולות של  , משתמשים, מתקנים ובתי עסק המייצרים, ברחבי המדינה מצויים מפעלים❑

.חומרים מסוכנים

או של תקרית בטיחות  של תאונה , למרות הפעילות בתחום המניעה ייתכנו מקרים של התרחשות בלתי מבוקרת❑

התאיידות או דליקה שמעורב בה חומר מסוכן הגורמת או העלולה לגרום סיכון , פיצוץ, פיזור, דליפה, שפך: כדוגמת

"(.אירוע חומרים מסוכנים: "להלן)לאדם ולסביבה 

לשתי קבוצות עיקריות לפי מאפיין  מקובל לסווג באורח ראשוני . את החומרים המסוכנים ניתן לסווג בכמה אופנים❑

:הסיכון הפוטנציאלי הנשקף מהחומר

חומרים רעילים❖

חומרים דליקים ומתפוצצים❖

ת ב ול ש מ ה ת  י ע צ ב מ ה ה  על פ ה ה ת  יס פ ת
ל א ר ש י ת  נ י ד מ ב ם  י נ כ ו ס מ ם  י ר מ ו ח י  ע ו ר י א ב ל  ו פ י ט ה

hm180617.pdf


:שלבי ההיערכות והטיפול באירוע חומרים מסוכנים5•

.כולל חמישה שלביםס"חומההיערכות והטיפול באירוע ❑

שלב ההכנות❖

שלב התגובה המיידית❖

שלב המענה הראשוני❖

שלב המענה המשלים❖

שלב השיקום❖



שלב ההכנות. 1

:בשלב ההכנות מתבצעות פעולות כגון❑

הכנת המערכות✓

.  פיקוח, הנחיה, מניעה-על פי תחומי אחריותו וסמכויותיו , פעולות של כל אחד מהגופים✓

תיק מפעל/ הכנת תיקי שטח ✓

.אחרים הנוטלים חלק בטיפול באירועפנים ארגוניים ובשיתוף פעולה עם גופים –ביצוע תרגילים ואימונים ✓

.הכשרה ושימור כשירות הכוחות, הדרכה✓

הצטיידות✓



שלב התגובה המיידית. 2

תוך  , (כמו צוותי המפעל)על ידי כל גורם זמין באזור התקרית, בשלב התגובה המיידית מתבצע המענה המיידי לאירוע❑

הכנסת כוחות נוספים לכוננות ועד למימוש האחריות של מפקד  , הזעקת כוחות רלוונטיים מקרב המגיבים הראשונים

.האירוע בזירה

.  שלב התגובה המיידית מתחיל עם קבלת הדיווח והזנקת כוחות התגובה הראשונים❑

.  ס"חומבשלב זה מוכרז האירוע כאירוע ❑

.ההכרזה יכולה להתבצע לפני הזנקת הכוחות או תוך כדי הטיפול והמענה המיידי לאירוע❑

איסוף  , פעולות להכלת מוקד האירוע, פעולות ניטור, במהלך שלב זה מבצעים הכוחות פעולות חילוץ והצלה ראשוניות❑

.ביצוע הערכת סיכונים ראשונית והפעלת כוחות תגבור בהתאם לצורך, נתונים לצורך הערכת מצב



(:לא בהכרח לפי סדר כרונולוגי)דוגמות לסוגי הפעולות המבוצעות ❑

באירוע המתרחש במפעל או בשינוע, הזנקת צוות חירום מפעלי✓

מתן מענה ראשוני על ידי צוותי המפעל✓

או בהתרחשותוס"חומלגבי אפשרות של אירוע , ה"כב/ א "מד/ י "הודעה למוקד מ, במקביל✓

בידוד ראשוני של אזור האירוע והרחקת עוברים ושבים✓

פעולות מידיות לייצוב האירוע✓

התמגנות✓

חילוץ נפגעים✓

איסוף מידע ראשוני וכיוצא בזה✓



שלב המענה הראשוני. 3

שינוי או שיפור מערך  , ניטור, חילוץ והצלה של לכודים, כיבוי שריפות: בשלב המענה הראשוני נעשות פעולות כגון❑

.גיבוש המלצות הנוגעות להתנהגות האוכלוסייה, הערכת סיכונים, הכלת המוקד, בידוד אזור הפעולה, החסימות

ומבצעים הערכת  , אוספים נתונים מטאורולוגיים, ולזיהוי החומרים המסוכנים ולניטורםבשלב זה פועלים גם לגילוי ❑

.  סיכונים מקורבת

והמלצות לשיטת הטיפול בזירת אירוע  , ניתן לגבש המלצות להמשך הטיפול באוכלוסייה שבסיכון, על בסיס נתונים אלו❑

.ס"החומ



(:לא בהכרח לפי סדר כרונולוגי)הראשוני הוא סיכום הפעולות הנעשות בשלב המענה ❑

השלמת ריכוז כוחות✓

הסיכוןבאיזוריוניטור חומרים ( ז"גו)זיהוי , גילוי✓

(בשלב ראשון הערכה מקורבת)הערכה מקצועית של סיכונים ✓

(או בידוד האזור/פינוי ו, הסתגרות: כגון)מתן הנחיות משלימות לאוכלוסייה ✓

כנגזרת מהערכת הסיכונים, אחוד( ק"חפ)לרבות קביעת מיקום חדר פיקוד קדמי , ארגון ראשוני של הזירה✓

המשך פעולות חילוץ והצלה✓

הגשת טיפול רפואי ופינוי לבתי חולים✓

בידוד אזור הפעולה✓

הערכת מצב והחלטת החלטות✓

הערכה דינמית ועדכנית של סיכונים✓

ריכוז חללים וזיהוי ראשוני✓



שלב המענה הראשוני. 3

שינוי או שיפור מערך  , ניטור, חילוץ והצלה של לכודים, כיבוי שריפות: בשלב המענה הראשוני נעשות פעולות כגון❑

.גיבוש המלצות הנוגעות להתנהגות האוכלוסייה, הערכת סיכונים, הכלת המוקד, בידוד אזור הפעולה, החסימות

ומבצעים הערכת  , אוספים נתונים מטאורולוגיים, ולזיהוי החומרים המסוכנים ולניטורםבשלב זה פועלים גם לגילוי ❑

.  סיכונים מקורבת

והמלצות לשיטת הטיפול בזירת אירוע  , ניתן לגבש המלצות להמשך הטיפול באוכלוסייה שבסיכון, על בסיס נתונים אלו❑

.ס"החומ



שלב המענה המשלים. 4

בדגש על ניטור והערכה  , בשלב המענה המשלים מסתיימות פעולות הטיפול במוקד ונמשכות שאר הפעולות הנדרשות❑

שינוי  , שינוי בעוצמת המקור: כמו, הערכת סיכונים נעשית מעת לעת בהתאם לשינויים בזירה)דינאמית של סיכונים 

(.  בתנאים המטאורולוגיים

.מבוצעות פעולות לתיקון תשתיות חיוניות ומתוכננות פעולות לקראת החזרת המצב לקדמותו, כמו כן❑



שלב השיקום. 5

נערך תחקיר  , נערכת בקרת נזקים, במהלך שלב השיקום מתבצעות פעולות לקראת החזרת הכוחות לכשירות ולכוננות❑

.ומופקים לקחים

.מפונה בתום האירוע כחלק מסילוק המפגע, כל ציוד המיגון שהזדהם ואינו ניתן לטיהור❑

.תחקור האירועים ותהליך הפקת הלקחים הם מרכיבים חשובים בבניית הארגון❑

.בעוד הפרטים ניתנים לשחזור מהיר ומדויק, יש לשאוף שכל אירוע יתוחקר מיד לאחר סיומו, ככלל❑



:על התחקיר להתבצע בשני מישורים❑

–תחקיר מבצעי ✓

.ובו ישתתפו נציגי כלל הגורמים והגופים שפעלו במהלך האירוע, באחריות מפקד האירוע❖

.יוצגו בו הלקחים הנוגעים לפעילות המשותפת במהלך האירוע❖

–תחקיר פנים ארגוני ❑

.בהתאם לנהליו הפנימים, של כל אחד מהגורמים והגופים שפעלו באירוע❖

חשוב שכל ארגון וכל גוף יתאים לעצמו שיטות התואמות לאופי  , לפיכך. קיימות מתודולוגיות שונות לעריכת תחקיר❑

.פעילותו כדי לאפשר למידה ומוכנות טובה יותר לטיפול באירוע הבא

.הוא שיקום התשתיות והסביבה, החורג מהטיפול המבצעי הישיר, היבט נוסף של שלב השיקום❑

.האחריות לפעולות האלה אינה מוטלת על כוחות המענה המבצעיים. זמן ממושכיםקבועישלב זה עשוי להתפרס על פני 



פיקוד ושליטה
































































