יבוא ומסחר ללא אחסון

(עודכן – אוגוסט )5102

הגדרות:
חומרים התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה שמעורב בה חומר מסוכן ,הגורמת או העלולה
"אירוע
לגרום סיכון לאדם ולסביבה ,לרבות שפך ,דליפה ,פיזור ,פיצוץ.
מסוכנים"-
"גיליון בטיחות"-

כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות ,סיווג,אריזה,תווי ,סימון של
אריזות) התשנ"ח.0991 ,

"המוכר" -
"הספר הכתום" –

מי שהעסק קונה ממנו את הרעלים.
כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א – .0991

"העסק" -

כל העוסקים ברעלים האמורים ,לרבות בעל ההיתר והתאגיד בו הוא משמש כנושא
משרה ,ביחד ולחוד.
מי שרוכש את הרעל מהיבואן (בעל היתר זה).

"הקונה" -
"כרטיס בטיחות" -

כרטיס בטיחות להובלת חומרים מסוכנים ,כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה התשס"א
– .5110

"מספר או"ם ( UN
- ")Number

מספר בן ארבע ספרות לזיהוי חומר מסוכן או קבוצת חומרים מסוכנים ,כפי שנקבע
בספר הכתום.

פסולת
מסוכנים

חומרים פסולת מסוכנת כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
 התשנ"א , 0991-למעט פסולת רדיואקטיבית (קבוצת סיכון  ,)7פסולת(קבוצת סיכון  )0ופסולת זיהומית (קבוצת סיכון .).6
נפיצה

"קבוצת סיכון" -

קבוצת סיווג מתוך  9קבוצות של חומרים מסוכנים המסווגים לפי הספר הכתום.

"קוד פעולת חירום" קוד המורכב מספרות ואותיות המפרט את הפעולות שיש לנקוט בעת אירוע חומרים
מסוכנים ,הנגזרת ממספר האו"ם המצוין בגיליון הבטיחות (.)MSDS
"שטר מטען" -
 .1כללי

.0
.5
.3
.4
.2

.6

כהגדרתו בחוק שירותי הובלה התשנ"ז – .0997
תנאים אלה אינם גורעים מדרישות חוק חומרים מסוכנים .ככל שישנם תנאים סותרים בין
תנאי היתר זה לתנאי רישיונות או היתרים אחרים תגבר ההוראה המחמירה.
העסק לא יעסוק ברעלים ,בריכוזים או בכמויות שאינם מותרים בנספח א' ללא אישור מראש
ובכתב מאת הממונה.
היתר זה ניתן הינו לעיסוק ביבוא ומסחר ללא אחסון בלבד .כל עיסוק נוסף ,חייב באישור
מראש ובכתב מאת הממונה.
העסק לא יעסוק בעיסוקים שאינם מותרים בפירוט העיסוקים בהיתר ללא אישור מראש
ובכתב על ידי הממונה.
אין לשנות את מיקום פעילות העסק מהכתובת המצוינת על ההיתר ללא ידוע הממונה מראש
וביצוע דרישות הממונה הנוגעות לפינוי עסק העוסק ברעלים ובקשת היתר רעלים חדש
למיקום החדש.אין לעסוק בפסולת מסוכנת שאינה תוצר הפעילות השוטפת בעסק ושאינה
מצוינת בנספח א' ,ללא אישור מראש ובכתב מאת הממונה.
העסק יאחסן רעלים רק אצל מי שהוא בעל היתר רעלים מתאים לאחסון רעלים אלה
בכמויות ובריכוזים המתאימים  .העסק ישמור עותק מהעמוד הראשון של היתר הרעלים של
המאחסן ,וכן של העמוד המתאים בטבלת הרעלים המותרים להחזקה שלו בה מצוינים
החומרי םאותם הוא מעוניין לאחסן ,במשך  3שנים ,ויציגו לממונה לפי דרישתו.
1

 .2מסחר .0
ברעלים
.5
.3

.4
.2

.6

העסק יהיה אחראי על הרעלים מעת שחרורם מהמכס עד לקבלתם על ידי הקונה או מי
מטעמו ,לרבות בקרות אירוע חומרים מסוכנים בו מעורב הרעל.
העסק יהיה אחראי על הרעלים שקנה בארץ ,מעת עזיבתם את חצרו של המוכר ועד לקבלתם
בחצרו של הקונה או מי מטעמו ,לרבות בקרות אירוע חומרים מסוכנים. .
בעל היתר הרעלים יחזיק בעותק של העמוד הראשון של היתר הרעלים של רוכש הרעל וכן
העתק העמוד בו מאושר הרעל בטבלת "אחסון וצריכת חומרים מסוכנים" (נספח א' להיתר
הרעלים) ,בטרם העברת החומר לידיו של הקונה וישמרו במשרדיו במשך  3שנים.
העסק לא ימכור רעלים למי שאינו מחזיק בהיתר רעלים תקף הכולל את הרעל הנמכר בטבלת
האחסון וצריכת הרעלים שלו (מבחינת כמות וריכוז).
העסק לא יקנה רעלים ממי שאינו מחזיק בהיתר רעלים תקף הכולל את הרעל הנמכר בטבלת
האחסון וצריכת הרעלים שלו (מבחינת כמות וריכוז) ,אלא אם המוכר אינו כפוף לדין
הישראלי.
העסק לא יעביר רעלים למי שאינו מחזיק בהיתר רעלים תקף הכולל את הרעל הנמכר בטבלת
האחסון וצריכת הרעלים שלו (מבחינת כמות וריכוז).

 .3הובלה .0 ,העסק יוביל רעלים רק באמצעות מובילים בעלי היתר רעלים תקף להובלת רעלים וכן  ,בעלי
רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים ,על פי תקנות שירותי הובלת התשס"א – 5110
הספקה
במידה ונדרש לפי תקנות אלה.
של רעלים
 .5בעסק יוחזקו המסמכים הבאים:
 עותק תקף של היתר הרעלים של המוביל.
 עותק תקף של רישיון המוביל ,ככל שהמוביל נדרש לכך.
 עותק של נוהל התגובה המיידית של המוביל.
 .3העסק ינהל "יומן רישום הובלות" בו ינוהל רישום שוטף של כל הובלה של רעלים ,כמפורט
להלן:
שם
ההובלה

חברת

מועד ההובלה
( תאריך)

מס' טלפון להתקשרות
עם חברת ההובלה

סוג הרעל
וכמותו

נקודת
המוצא

שם
הקונה
ומענו

 .4העסק יספק לקונה ,גיליונות בטיחות (  ) MSDSשל הרעלים המסופקים על ידו וכן יספק
למובילי הרעלים ,טרם ההובלה ,כרטיסי בטיחות המכילים לפחות את הפרטים הבאים:
 .4.0שמו המסחרי של הרעל ושמו על פי "הספר הכתום".
 .4.5קבוצת סיכון ,מס' או"ם ,קוד חירום.
 .4.3רשימת אמצעי ההגנה האישית לטיפול בחומר ,אופן הטיפול ,פעולות החירום הנדרשות
במקרה של נזק לאריזה /דליפה /שריפה והוראות עזרה ראשונה.
 .4.4מספרי טלפון זמין בכל עת ,להתקשרות בעת חירום ,לרבות :משטרת ישראל ,כיבוי אש,
מוקד הסביבה ,יצרן החומר /היבואן.
 .2שם עורך הכרטיס וכל מידע נוסף הנחוץ להובלה בטוחה של הרעל.
 .4פסולת  .0העסק לא יעסוק בפסולת חומרים מסוכנים.
מסוכנת
 .5פסולת חומרים מסוכנים שנוצרה במסגרת עיסוקו הרגיל של העסק ,לרבות כתוצאה מאירוע
חומרים מסוכנים ,אחסון חירום של חומרים וכדומה תטופל לפי כל דין.
.5
הערכות
לחירום

 .0העסק יכין ויפעיל בעת אירועי חומרים מסוכנים בהתאם לנוהל תגובה מיידית לאירוע חומרי
מסוכנים (להלן – נוהל תגובה מיידית) אשר יגדיר את האחריות ,הסמכויות והפעולות לביצוע
בעת אירוע חומרים מסוכנים .הנוהל ייכתב לפי התבנית הקבועה בנספח  0לתנאים אלה.
 .5כאשר בעל ההיתר הוא המזמין את שרותי ההובלה ,הוא יכין נוהל תגובה מיידית לטיפול
באירוע חומרים מסוכנים ,המתואם עם כל הנוגעים בדבר ,לרבות :הקונה של הרעל הספציפי
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ומוביל הרעלים .נוהל התגובה המיידי יהיה ייעודי לכל לקוח ויכלול את הפרטים הבאים:
 .3נוהל הקפצת צוות חירום מיומן למקום האירוע (אנשי צוות החירום יהיו מטעם בעל ההיתר/
הקונה /המוביל או גורם חיצוני ייעודי לטיפול באירועי חומרים מסוכנים ,הקשור בהתחייבות
עם אחד מהגורמים האמורים) .הנוהל יוצג לממונה על פי דרישתו.
 חובת דיווח בהתאם לאמור בפרק  2סעיף .5
 .4העסק יעדכן את נוהל התגובה המיידית ,אחת לשנה ועם כל שינוי באחד מסעיפיו .תאריך
העדכון יצוין על גבי העמוד הראשון של הנוהל ולצידו חתימת בעל ההיתר.
 .5תגובה .0
מיידית
בעת
.5
אירוע
חומרים
מסוכנים
.3
.4

העסק יפעל בעת אירוע חומרים מסוכנים בהתאם לנוהל התגובה המיידית ובהתאמות
הנדרשות.
העסק ידווח למוקד הסביבה על כל אירוע חומרים מסוכנים הכולל רעלים השייכים לו וטרם
הגיעו לחצרו של הקונה ,באופן מיידי ולא יאוחר מ  2דקות מעת גילוי האירוע על ידי העסק
לרבות באמצעות גלאים ,דיווח של עובד או אדם אחר ,או בכל דרך אחרת.
(טלפון מוקד הסביבה ( *6911 -במכשירים ללא כוכבית פעילה.))1222-6911 :
העסק יסייע וימסור כל מידע הנדרש לטיפול באירוע ,לגופי החירום וההצלה.
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נספח  – 1נוהל תגובה מידית לאירוע חומרים מסוכנים (פורמט)
 .0מטרה:
מטרת הנוהל היא להגדיר את האחריות ,הסמכויות ,וסדר הפעולות בעת אירוע חומרים מסוכנים
המתרחש בתחומו של העסק או כולל רעלים או פסולת השייכים לו ,וכן כל אירוע חומרים
מסוכנים המתרחש בעת הובלה בכלי רכב השייך לו.
 .5אחריות וסמכות:
בסעיף זה יגדיר המפעל מי הגורם המוסמך מטעם העסק להפעיל את הנוהל ומהם הקריטריונים
להפעלתו.
 .3שיטה (שלבים ומשימות עיקריות במהלך הטיפול באירוע):
 .3.0ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך השתלטות על מוקד האירוע והפסקתו.
 .3.5במקביל ,דיווח ראשוני לכוחות החירום ,המפורטים בטבלה שלהלן ,וכל גורם רלבנטי נוסף-
מס"ד

תפקיד

1

כיבוי אש

2

מוקד הסביבה

3

משטרת ישראל

3

מד"א

4

מס' חירום של הרשות
המקומית

5

במקרה של הרעלת מים/
מזון  -לשכת הבריאות
האזורית

אמצעי קשר נוסף

טל' נייד

 .3.3הדיווח הראשוני לכוחות החירום יכלול לפחות את הנתונים המפורטים להלן-
 .3.3.0תאריך ושעת קרות האירוע;
 .3.3.5מיקום האירוע ונקודת החבירה עם איש הקשר מטעם העסק;
 .3.3.3החומר המעורב באירוע (שם מסחרי ,שם כימי ,מספר או"ם ,קוד פעולת חירום);
.3.3.4תיאור התרחיש או סוג התקלה והאם התקלה נמשכת;
.3.3.2מספר נפגעים ,ככל שישנם ,ומצבם;
.3.3.6אופן הגעה למקום התקרית;
 .3.4שליחת גיליון בטיחות של החומר המעורב באירוע למוקד הסביבה.
 .3.2לפי בקשת כוחות החירום ,יציע מיקום העסק להקמת חפ"ק.
 .3.6עדכון כל בעלי התפקידים הרלבנטיים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים ,ולפחות את הגורמים
הבאים:
תפקיד +שם

מס' טל'
נייד

טלפון בעבודה

איש קשר למוקד הסביבה ונציג
המפעל בחפ"ק האחוד
מנהל המפעל
מהנדס המפעל
אחראי רעלים
אחראי משמרת
מנהל צוות חירום וחברי צוות
חירום
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טלפון
בבית

מירס
באשכול

שם
מחליף

מס' טל' נייד

קצין ביטחון
ממונה בטיחות
מוקד בטחון מפעלי
שער
קבלן ציוד כבד במקרים
המתאימים

 .3.7פרטי ציוד מגן ומיקומם (המצוין בגוף הטבלה מהווה דוגמא בלבד)–
מספר
פריטים

סוג הציוד

מיקום

שם האדם האחראי על המפתחות
ופרטי הקשר עמו

מיקום המפתחות

מסכה
פנוראמית
מסנן

חליפת מגן

 .3.1עיקרי תרחישים והערכות סיכונים גנריים ,על בסיס טבלת התרחישים בנוהל החירום (בעת
האירוע יש לבצע הערכות סיכונים פרטניות) –
שם
המתקן
במפעל

תיאור
התהליך
(אחסון,
שימוש)

החומר
המסוכן
בתהליך

כמותו
החומר
המרבית
בתהליך

מצב
צבירה

קבוצת
סיכון

קוד
חירום

לחץ

טמפ'

אמצעי
טיפול*

PAC2

* דוגמאות -ערכות אטימה ,רסס מים ,כדורים להפחתת נידוף ,שרוולי ספיגה ,חול ,אמצעי
שאיבה ,אמצעי כיבוי.
 .3.9פעולות שינקוט עובד המפעל להשתלטות על האירוע ,יפורטו בהתאם לתרחישים המפורטים
נפרדת:
התייחסות
תינתן
תרחיש
שלכל
כך
שלעיל,
בטבלה
תרחיש

.3.01
תרחיש

פעולה

מבצעי הפעולה

פירוט הפעולות ולו"ז לביצוען

פירוט הטיפול בעובדי המפעל ,על פי התרחישים שפורטו בטבלת התרחישים שלעיל:
צורך בהפעלת
מערכת אזעקה

פינוי  /הסתגרות

כאשר ההנחייה היא
להסתגרות – מיקום
ושטחי כינוס
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כאשר ההנחיה
היא פינוי – ציר
הפינוי (בהתאם
לכיוון רוח שכיח)

נתוני רכבי פינוי

PAC3

