
 

 תכנית השתלמות הנדון:  

 580667נוהל הכרה בימי השתלמות מס'  

 

 אחראי רעלים הכשרה ל קורס  :  נושא ההשתלמות   .1

 9:  מספר האשכול  .2

 9.4:  קוד נושא  .3

 : סילבוס  .4

 
  



 

 

 : 1יום  

 שם מרצה + ת.ז  הפנייה לחקיקה הרלוונטית  פירוט החומר הנלמד  שם הנושא  שעות 
מספר שעות  

 אקדמאיות

08.30-09.15 
חוקים ותקנות בנושא 

 חומרים מסוכנים 

 1993 –חוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג 
תקנות חומרים מסוכנים )סיווג ופטור(,  

 1996  -התשנ"ו 

  –חוק החומרים המסוכנים, התשנ''ג 
1993 

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

 
תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת  

 1990 – חומרים מסוכנים(, התשנ"א 
 

 תקנות ונהלים נלווים 

  ד"ר ורד קויפמן
 53626149ת.ז 

 
 

1 

09.15-10.00 
חוקים ותקנות בנושא חומרים  

 מסוכנים 
תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(,  

 1993 -התשנ"ג 
1 

  הפסקה  10.00-10.30

10.30-11.15 
חוקים ותקנות בנושא חומרים  

 מסוכנים 

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

1 

11.15-12.00 
חוקים ותקנות בנושא חומרים  

 מסוכנים 
מאי  )עדכון חוזר מנכ''ל המשרד להגה''ס 

2020 ) 
1 

 הפסקה  12.00-13.00
 2015תנאים כלליים, עדכון דצמבר 

 
תקנות הבטיחות בעבודה )ניטור  

סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים 
 2011-בגורמים מזיקים(, תשע"א

   מוזכרות בתקנהוהתקנות ה

ד"ר ורד קויפמן  
 53626149ת.ז 

 

 

 בעל ההיתר ואחראי הרעלים  13.00-13.45
הרעלים ושל  סמכויות ואחריות בעל היתר 

 אחראי רעלים
1 

13.45-14.30 
יסודות הטוקסיקולוגיה  

 והגהות התעסוקתית 
, השפעות  דרכי חשיפה, תקני חשיפה

 בריאותיות של חומ"ס 
1 

 
  



 

 : 2יום  

 שם מרצה + ת.ז  הפנייה לחקיקה הרלוונטית  פירוט החומר הנלמד  שם הנושא  שעות 
מספר שעות  

 אקדמאיות

 חומרים מסוכנים סיווג וניהול  08.30-10.00

חומרים מסוכנים בהתאם לספר  סיווג של  •

 הסגול והספר הכתום 
   SDS  גיליונות בטיחות •
תוויות זיהוי חומרים מסוכנים לאחסון, שינוע   •

 והערכות לחרום 

 הספר הכתום, הספר הסגול 
 לחלקיו   2302תקן ישראלי 

 ד"ר ורד קויפמן  
 53626149ת.ז 

2 

    הפסקה  10.00-10.30

10.30-11.15 
  מסוכניםחומרים  אחסון 

   ופסולת חומרים מסוכנים

  אחסון חומ"סבגורמי סיכון בטיחותיים  •
   בהתאם לקבוצות הסיכון

ופיקוד   דרישות המשרד להגנת הסביבה  •
    אחסון ולטיפול בחומרים מסוכניםל העורף 

תנאים כלליים, עדכון דצמבר  
2015 

 היתרי רעלים –)תנאים כללים 
 ( 2020נוסח להערות ציבור 

 
פיקוד העורף בדבר דרכי  הוראות 

 מרים מסוכנים והחסנה של ח
תקנות ההתגוננות האזרחית  

)דרכי החסנה של חומרים  
 2021-התשפ"א מסוכנים( 

 ד"ר ורד קויפמן  
 53626149ת.ז 

1 

11.15-12.00 
המשך אחסון חומרים  

ופסולת חומרים  מסוכנים 
 מסוכנים 

ואחסון  תכנון מחסני חומרים מסוכנים   •
פסולת חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות  

וקטלוג   הגנת הסביבה ופיקוד העורף
 הפסולת  

1 

 הפסקה  12.00-13.00

 2020חוזר מנכל  , תיק מפעל 
 ד"ר ורד קויפמן  

 53626149ת.ז 

 

13.00-14.30 
ניהול סיכונים בהיבט  

 הסביבתי 
 – CAMEO)שימוש בתוכנת  ,תיק מפעל  •

ALOHA ) להערכות לחרום 
2 

 
  



 

 : 3יום  

 שם מרצה + ת.ז  הפנייה לחקיקה הרלוונטית  פירוט החומר הנלמד  שם הנושא  שעות 
מספר שעות  

 אקדמאיות

08.30-10:00 
אירועי חומרים מסוכנים  

 וניהול גורמי סיכון  

דוגמאות לאירועי חומרים מסוכנים וההשפעה   •
 על הסביבה 

 זיהוי גורמי סיכון וכשל והערכת סיכונים  •

תרגיל לדוגמא לניתוח ההשפעה של שינוי   •
 כמות חומר מסוכן באחסון על חומרת אירוע 

 
 ד"ר ורד קויפמן 

 53626149ת.ז 
2 

 הפסקה  10.00-10.30
   

10.30-11.15 

 
   מערך החרום המפעלי

 

 מערכות לזיהוי, התרעה ומניעה של אירוע  •
פסיביות ואקטיביות במפעלים,  מערכות  

מעבדות ומחסנים להערכות לאירוע חומרים  
מסוכנים ואירוע משולב חומרים מסוכנים ואש  

  ולהגנה על הסביבה 
 ד"ר ורד קויפמן 

 53626149ת.ז 

1 

11.15-12.00 
   המשך מערך החרום המפעלי

 

הערכות למצבי חרום וטיפול באירוע: צוותים   •
 לטיפול באירוע חרום חומרים מסוכנים  
הערכות הצוותים לטיפול באירוע חרום  

 חומרים מסוכנים 

1 

 הפסקה  12.00-13.00

 
 ד"ר ורד קויפמן 

 53626149ת.ז 

 

13.00-13.45 
טיפול באירוע חומרים  

 מסוכנים 

מתודולוגיה של בנית תרחיש אירוע חומרים   •
 ותרגיל מסוכנים 

1 

 היתר רעלים  ופסט 13.45-14.30
תרגיל למילוי וטיפול בטופס בקשה להיתר   •

 רעלים 
1 

 
 

 


