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  חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומים בהם עוסק הפרסום

  .תחליף לחוות דעת מקצועית לגבי מקרים פרטייםואיננה 

  , יש לבחון- הקשורות במקרה פרטי, כל בעיה או שאלה מקצועית

ן י   .עם מומחה בתחום, לגופו של עני

  

  כל הזכויות שמורות© 

   מרכז מידע- למוסד לבטיחות ולגיהות 

  
וט לשדר או לקל, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

שהוא מהחומר   כל חלק- אופטי או מכני או אחר , בכל דרך או אמצעי אלקטרוני

 .ל"שבחוברת זה אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו

  . ם סדרת מאמרים הקשורה לאחסנה של כימיקלים ארוזיםכאנו מביאים לידיעת

    הבריטיHSE- עקרי הדברים מתוך החוברת של האת המהווה , סדרה זו

"Chemical warehousing" , כל מי שנושא באחריות על למיועדת ,  4מהדורה

הקטנת סיכונים להיא מתארת את האמצעים המכוונים לנטרול או . אחסנת כימיקלים

ים-  עובדים ואחרים - לאנשים  הסדרה מציגה .  הנובעים מאחסנת חומרים כימי

 - ובמידת האפשר (מיטב כללי המקצוע באשר לתכנון מחסנים חדשים את ומרכזת 

וק, ומתייחסת במידה שווה למחסני מעבר) מחסנים קיימים ן , מחסני שיו שטחי אחסו

  .פתוחים ומתקנים הקשורים במקום הייצור או שימוש בכימיקלים
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  :תוכ� העיניי�
  

  מבוא

 ?למי מיועד מדרי� זה •

 של המדרי�מטרות ה •

  

  החקיקה והתקינה

  

  וי תכונות הסיכו� והערכת הסיכוני�הזי

  

 תכונות הסיכו� של החומרי� •

  הסיכו�סיווג תכונות  •

  הערכת הסיכוני� •

  

  נטרול או הערכת הסיכוני�

  מבוא למדרג הבקרה •

  אמצעי הבקרה •

  האמצעי� להקטנת הסיכוני� •

  

  סיווג אזורי הסכנה

  

  סידורי המוכנות למצבי חירו�

  גישה כוללת

  אמצעי זהירות במקרה של דליקה •

  נוהלי חירו� •

  בקרת סיכוני� בשטח מרוחק  •

  מתקני מילוט •

  עזרה ראשונה •

  

  רכה והכשרההד, מידע

  

  הפעילות ובחינה מחדש של ביקורת

 ביקורת •

  הפעילות   בחינה מחדש של  •
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 מבוא

לנטרל או להקטי� סיכוני� לאנשי� הנובעי�  מתאר את האמצעי� שמטרת�  מדרי� זה

  .מאחסנת חומרי� כימיי�

כאשר חלק , תכנו� של מחסני� חדשי�לבמדרי� מוצגי� מיטב כללי המקצוע הקשורי� 

  .במחסני� הקיימי� ג�מתאימות ליישו� צות להמהמ

  

  ?למי מיועד מדרי� זה

 ,מדרי� זה מיועד לכל מי שבידיו אחריות על אחסנת חומרי� מסוכני� במחס� מכל גודל

מקומות אחסנה של . ומטרתו נטרול או הקטנת הסיכוני� הנובעי� מסוג זה של פעילות

ולמרות שהמדרי� איננו מתייחס , חומרי� מסוכני� מהווי� סיכו� ג� לסביבה מחו� למחס�

  .מתבצעת במחס�היש לקחת אותו בחשבו� בהערכת הסיכוני� , להיבט זה

לרבות שטחי , מתייחס לסוגי� שוני� של מחסני� לחומרי� מסוכני� ארוזי�זה המדרי� 

שטחי , שטחי אחסו� פתוחי�, חומרי� מסוכני� שלאחסו� שייעוד� הנו שיווק ומעבר 

  .ייצור של כימיקלי� או השימוש בה�אחסו� הקשורי� לאתר 

יש לוודא כי לא מתבצעת פעילות . ת הקשורות באחסנה בלבדיוהמדרי� מוגבל לפעילו

 כדי לא להחמיר את הסיכוני� ,הקשורה בעיבוד כימי של החומר במתח� של המחס�

  .קשורות לאחסנה בתו� המחס�הלאנשי� המבצעי� פעילויות 

  

  המטרות

  :�ה ל"המטרות של המדרי� הנ

 ;לסייע בהערכה והקטנת הסיכוני� הקשורי� באחסנת חומרי� מסוכני� ארוזי� •

להגביר את המודעות לסיכוני� הפוטנציאליי� הקשורי� באחסנת חומרי�  •

 ;מסוכני� ארוזי�

 ,פגיעות ונזק לספק סיוע באשר לנוהלי ניהול בטוח ואמצעי זהירות להקטנת •

מתייחס  אינו המדרי� .מסוכני�הנגרמי� במצבי חירו� בה� מעורבי� חומרי� 

מתייחס  אינוהמדרי� , כלומר( בפירוט לסיכוני בריאות למרות חשיבות� הרבה

 הנובעי� מחשיפות חוזרות ונשנות ,בפירוט לסיכוני� מצטברי� לבריאותו של אד�

 אלא לסיכוני� אקוטיי� פיסיקליי� ובריאותיי� אשר מוצאי� ביטוי ,לחומר

 ;).ק. ל"  להתרחש במקרה של דליפהשיכולה  לחומרבחשיפה אחת

ה של שטחי אחסו� ומבני� המיועדי� לאחסנת ילספק הדרכה לגבי תכנו� ובני •

 ;חומרי� מסוכני� בתנאי טמפרטורה ולח� של הסביבה

 .'הכשרה וכו, תחזוקה,  זהירותיענקיטת אמצלגבי לספק עצה  •
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  .דרישות החקיקה והתקינה במדינת ישראל

בצי חקיקה וארוזי� מופיעות במספר קהמסוכני� החומרי� ה של הדרישות לכללי אחסנה

חו� בכל מקרה של בכזה יש ל או תקינההרלוונטיות של כל קוב� חקיקה  את .ותקינה

 ותהרלוונטיוהתקינה החקיקה להל� רשימה חלקית של . אחסנה לגופו של עניי�

  : להיבטי� שוני� הקשורי� באחסנהותהמתייחס

 ;1972" ב"התשל, )ציוד כיבוי במחסני�(תקנות שירותי כבאות  •

 ;1995" ה"התשנ, )עסקי� טעוני רישוי(צו רישוי עסקי�  •

 ;1999" ט"התשנ, )ת עובדי�מסירת מידע והדרכ(עבודה התקנות ארגו� הפיקוח על  •

 ;1993" ג"התשנ, )מפעלי� מסוכני�(תקנות רישוי עסקי�  •

  ;1976" ז"תשל, )אחסנת נפט(תקנות רישוי עסקי�  •

 ;1993" ג"התשנ, חוק חומרי� מסוכני� •

 ;1996" ב"התשנ, )סיווג ופטור(מסוכני� החומרי� התקנות  •

 ; של משרד להגנת הסביבהתנאי� למת� היתר רעלי� •

בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה ע� גורמי� (תקנות הבטיחות בעבודה  •

  ;2001" א"התשס, )כימיות וביולוגיות, מסוכני� במעבדות רפואיות

 ;"כללי בטיחות: גלילי� מיטלטלי� לגזי� "712תק� ישראלי  •

מ "בטיחות ההחסנה של מכלי� ומכלי מחנאות במחס� גפ) (בטיחות ורישוי(צו הגז  •

 ;1992"  ב"התשנ, ) עזרובמחס�

סיווג חומרי� הדרישות הקשורות ל, 2001א "התשס, תקנות שירותי הובלה •

 ; ואריזות של חומרי� מסוכני�סימו�, מסוכני�

תיווי ,אריזה, מיו�: חומרי� ותכשירי� מסוכני� "1 חלק, 2302ישראלי תק�  •

 ;"וסימו�

" ד"התשנ, )רישו� תכשירי� להדברת מזיקי� לאד�(תקנות החמרי� המסוכני�  •

1994; 

  ;1954" ד"התשי, חוק החשמל •

 ;קנות החשמלסדרת ת •

 ;דרישות כלליות" ציוד: אטמוספרות נפיצות: �60079 ישראלי תק •

  ;1997" ז"התשנ, )מג� אישי" ציוד(תקנות הבטיחות בעבודה  •

 ;'וכו, מכונה ניידת, אזור רכב תפעולי דרישות ל 1961" א" התשכ,תקנות התעבורה •

 היא מהווה בסיס בלבד .ממצההרשימה של החקיקה והתקינה שמובאת לעיל איננה 

  .לאיתור כל החקיקה שיכולה להיות רלוונטית לצור� הפעלת מחס� חומרי� מסוכני�

את גיליונות הבטיחות של כל החומרי�  מידתבאחסנת חומרי� ספציפיי� יש לבדוק , כמוב�

 " כלל  בדר� "  יליונות הבטיחות של החומרי� מכילי� בשל העובדה כי ג,הנמצאי� באחסנה

  .מידע חשוב לגבי האחסנה של החומרי� ותגובות אלימות ביניה�
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  זיהוי סיכוני� והערכת הסיכוני�

  

  .הסיכוני�

סיכוני� אלה עלולי� לפגוע . החסנת חומרי� מסוכני� ארוזי� יכולה ליצור מספר סיכוני�

נמצא מחו� הציבור ב ,ותי הצלה במקרה חירו�בצוותי שיר, באנשי� שעובדי� במחס�

  .סביבהבלאתר ו

  

שמספר רב של  מכיוו� ,נהוג לראות את הדליקה כסיכו� החמור ביותר במקו� האחסנה

יש לשקול קיו� , ע� זאת. עש� מזיקל וגמותרל ,אנשי� עלולי� להיחש/ בו זמנית לחו�

חומרי� , קרי� נדירי�במ. סיכוני� נוספי� במחס� חומרי� מסוכני�והתמודדות ע� 

, מסוימי� המאוחסני� באתר אחסנה עלולי� לעבור פירוק עצמי אלי� תחת השפעת האש

� באתר תיאור נוס/ בנושא זה נית� לקבל .והתפרקות עצמית זו עלולה לגרו� לפיצו

  :גיהות בכתובתלינטרנט של המוסד לבטיחות ואה

http://www.osh.org.il/uploadfiles/nl_1008_sibot_ledlifot.htm  

  

  :להל� הסיבות הנפוצות למצבי חירו� במחס�

 ;חוסר מודעות לתכונות סיכו� של החומרי� המאוחסני� •

 ;או פגמי� בהכשרה והשפעות אחרות של גור� אנוש הדרכההעדר עות מפעיל עקב ט •

 ;סיכו� של החומרי�התנאי אחסו� לא מתאימי� בהתייחס לתכונות  •

 ; לקויי�ציודהבנה והתקנה או תחזוקה של המ, תכנו� •

 ; אש קרובי� או מדליקה באזורתורחשיפה לחו� ממקו •

, הלחמה, ריתו�(עבודה חמה , לרבות עישו�, שליטה בלתי הולמת על מקורות הצתה •

 ;'וכו, ציוד חשמלי, ) 'וכו

 .מעשי קונדס, מעשה בריונות, הצתה מכוונת •

  

 סיווג וזיהוי תכונות סיכו� של החומרי�

  

תכונות סיכו� . מוגדרותמובנות ו תכונות סיכו� טומני� בתוכ�רוזי� חומרי� מסוכני� א

 יש , ע� זאת. שיטות אחסנה בטוחות יחד ע�בגיליו� הבטיחות, בדר� כלל,  מפורטותאלה

ה� עשויי� להגיב , לדוגמה, כ�. סביבת האחסנה יכולה ליצור סיכוני� נוספי�לזכור כי 

 יש לקחת אפשרות זאת בחשבו�. רובהחומרי� המאוחסני� בסביבת� הקהבאלימות ע� 

  .בי� החומרי� כללי ההפרדה בהערכת הסיכוני� ובקביעת
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אשר מבי�  מוסמ�) עובדי�(י עובד "קליטת חומרי� מסוכני� למחס� חייבת להתבצע ע

ההנחיות  אתאו לבצע בצורה מושכלת (ומסוגל להחליט  סיכוני� של החומרי�ההיטב את 

קו� הראוי לאחסנת החומרי� שיבטיח הפרדה הולמת בי� לגבי המ) המחייבות בנושא

  .כמויות וגודל האריזות, ימיות של החומרי�כהפיסיקליות והתכונות ההחומרי� לאור 

  

 האריזות מגיעות למחס� כאשר ה� נושאות סימו� המתייחס לחומר שנמצא בתו� ,בדר� כלל

  . האריזה

  :וה�, האריזה יכולה לשאת סוגי סימו� שוני�

בדר� ,  סימו� זה נות� ביטוי.לצורכי הובלת חומרי� מסוכני� י�סימו� הנדרש נתוני •

 .או לסיכוני� לסביבה ימית, בריאותיי�, לסיכוני� אקוטיי� פיסיקליי�, כלל

אריזות ה ;2001 " א "התשס, פ תקנות שירותי הובלה"הסימו� יכול להיות ע

הדרישות של החוק פ "ת ייצוא יכולות לשאת סימו� עאריזות לקראהמיובאות וה

של  הקובע דרישות לשינוע בינלאומי ימי ,IMO של ארגו�  IMDG CODE" ה: הבינלאומי

של ההוראות הטכניות לשינוע בטוח של חומרי� מסוכני� באוויר של ארגו� , ס"חומ

ICAO ,וכו'. 

 :'אחסנה וכו, שימושהנדרשי� בנתוני סימו� החומר  •

חומרי� ותכשירי�  "1חלק , 2302 ישראליפ תק� " עי�סימו� הנדרשנתוני )     א

סימו� האשר אימ� את עקרונות  ,2009 משנת "תיווי וסימו�, אריזה, מיו�: מסוכני�

 . EC/1999/45 "  ו EEC/67/548 של הדירקטיבות האירופיות 

בימי� . במיוחד על האריזות המיובאות, GHS" י השיטה המתואמת "נתוני סימו� ע)         ב

הסימו� שיידרש על , וא� היא תאושר,  שהוזכר לעיל רוויזיה�2302 התק עובר, אלה

המהווה את האימו� CLP)  (1272/2008פ רגולציה אירופית "האריזות של כימיקלי� יהיה ע

אינטרנט ה מוצג באתר CLP"  וGHS" מידע נוס/ לגבי שיטת ה. GHS" האירופי של עקרונות ה

 בכתובת, של המוסד לבטיחות ולגיהות

pdf.ghs_125b/uploadfiles/il.org.osh.www://http 

  

שימוש , זמנית סימו� הנדרש לעבודה" תו ובוסימו� הנדרש להובל לעתי�נושאת האריזה 

  .ואחסנה

  

� לאפשר אי, ג� כאשר החומרי� נמצאי� בתהלי� מעבר בי� פעילויות שונות בתו� המפעל

   .והאריזות לא מסומנות, מצב בו תכונות החומר אינ� ידועות במהל� אחסנה זמנית

, כלומר, הסימו� המופיע על האריזה נות� ביטוי לסיווג של החומר שנמצא בתו� האריזה

סיווג זה יכול לסייע בקביעת כללי .  תכונות סיכו� שנמצאו כקיימות בחומר זההוא מעיד על

 , לצורכי ההפרדה יש להתייחס לאפשרויות תגובה בי� חומרי� כימיי�.ההפרדה של החומר

 כמו ).מתכת ליתיו� ומי�, כגו�( ולהפריד� אחד מהשני ,ואלבא� ה� הוגדרו כמסוכני� או 

  .כ� יש להתייחס להפרדה בי� קבוצות הסיכו�



 8' עמ

  

  הערכת הסיכוני�

  

כני� את העובדי� הערכת הסיכוני� המס היאהכרחיות במחס� ה החשובות והמשימותאחת 

 הנובעי� ,)ואחרי� בעלי היתר או אישור גישה למחס� מסיבות כאלה או אחרות(

  .מהימצאות� של חומרי� מסוכני� במחס�

  

וכאלה בחומר מובני� הבביצוע הערכת הסיכוני� יש לאתר את הסיכוני� הרלוונטיי� 

 .יכוני� אלה בסטו ולקבוע את האמצעי� הנדרשי� לשל,המחס�שנובעי� מפעילות בתו� 

  .הערכת הסיכוני� במחס� חומרי� מסוכני� לביצועלסייע מאמר זה נועד 

  

  .אופ� ביצוע הערכת הסיכוני�

  :נית� לפרק את כל התהלי� לחמישה שלבי�

  ;הסיכוני� את זהה: 1שלב 

  ;מי יכול להינזק ובאיזה דר�תחליט : 2שלב 

  ;זהירותהעל צעדי  ותחליטהערכת הסיכו�  תבצע: 3שלב 

 ; ותייש� אות�הממצאי� תרשו� את ה: 4 שלב

  .א� יש צור� ותעדכ� אותההערכת הסיכוני�  תבח� מחדש את : 5שלב 

   

  .גורמי� אליה� יש להתייחס בביצוע הערכת הסיכוני�

  :וביניה�,  מספר גורמי� אליה� רצוי להתייחסנ�בביצוע הערכת הסיכוני� יש

 ;מסוכני�התכונות סיכו� של החומרי�  •

מידע המופיע בגיליו� הבטיחות של הלרבות  ,י יצר� החומר"ותי שסופק עמידע בטיח •

 ;)חומרי�ה(החומר 

ופעולות העברה ,  כמויות החומרי� המסוכני�:לדוגמה, המכלול של האחסנה •

 ;המתבצעות במקו�

 ;תנועה או העברה ,פעולות תחזוקה, כגו�, בעלות פוטנציאל סיכו� גבוהפעולות  •

 ;מקו� כתוצאה מביצוע הערכות סיכו� קודמותהשפעת האמצעי� שהותקנו ב •

 ;אפשרות להיווצרות של אווירה נפיצה וצור� בסיווג המקו� מבחינה זו •

לרבות פריקת חשמל , הסבירות כי מקורות אש וניצוצות עלולי� להימצא במקו� •

 ;סטטי

 ;חומרת התוצאות בעקבות פיצו� או שריפה •

 .דקק לוכל מידע נוס/ שמבצע הערכת הסיכוני� יכול להז •

  



 9' עמ

 את  הערכת הסיכוני� מחדש באופ� סדיר ולעדכ� אותה בעקבות שינויי� לבחו�על המעביד 

אופי הסיכוני� של החומרי� המאוחסני� בכמות או  בעקבות שינוי ב:לדוגמה, משמעותיי�

  .ציוד עבודה וניטולבשינויי� בניהול המקו� או בעקבות , באתר

  

  .לידיעת כל הגורמי� הרלוונטיי� להעביר�יש לרשו� את הממצאי� בהקד� האפשרי ו

  

 בתהלי� ,)פ העניי�"ע(או את שניה�  יש לערב את נציגי העובדי� או חברי ועדת הבטיחות

  אתהיכרות� הודות ליעילה העובדי� יכולי� לסייע בצורה . ביצוע הערכת הסיכוני�

  . בפועלסביבת העבודה ושל הפעילות שמתבצעת במקו�

  

שאומצו בשליטה בסיכוני� בתו� המחס� המאחס� את החומרי� מומל� כי האמצעי� 

  .לי הבטיחות של מקו� העבודההונשמו במסמ� המרכז את רייהמסוכני� 

  

  נטרול או הקטנת הסיכוני�

  

  קדימות בניהול סיכוני�

להבטיח קיו� , בי� היתר, אחת המטרות החשובות של חוק ארגו� הפיקוח ותקנותיו היא

  .עבודההחות במקו� בטיהלשמירת מנגנוני� 

  : אחת הדרכי� לניהול סיכוני� במחס� חומרי� מסוכני� היא לנקוט במספר גישות

 .נטרול מוחלט או הקטנה משמעותית של הסיכוני� במחס� •

אי� זה תמיד אפשרי , כמוב�.  מסוכני� פחותבחומרי�יותר החלפת חומרי� מסוכני�  •

מסוכני� החומרי� את ה/ אבל כדאי לפחות להחלי, במחס� בו מאחסני� חומרי�

 ). ויקכגו� חומרי ני(הנדרשי� לצורכי תחזוקה במחס� בחומרי� ידידותיי� יותר 

כאשר אי� אפשרות לנטרל את הסיכוני� הפוטנציאליי� של החומרי� במחס� או  •

אפשר ת סיכוני� שבקרתהמעביד חייב לנקוט באמצעי , להחליפ� בחומרי� אחרי�

 אתלהבטיח   כדי– הסיכוני� הקטנתג� זמנית  בו ו,שליטה במה שמתרחש במחס�

 . ובדי� ואחרי�עה  של�בטיחות

  

אי� לאפשר , הנדרשי� עבור חומר ספציפי א� לא נית� להגיע לתנאי אחסנה בטוחה

  .החומר במקו� אחסו� של

  

 אמצעי שליטה בסיכוני�

ני�  במהל� ביצוע הערכת הסיכו,אמצעי שליטה הנדרשי� בסיכוני� את יש לקחת בחשבו�

 אמצעי שליטה ואבהערכת הסיכוני� במחס� המעביד חייב לשקול א� ניהול . במחס�

ויעילות�  כאלהאמצעי� שימוש ביש לשקול .  ומתאימי�מספיקי�אכ� בסיכוני� הקיימי� 

  .בתכנו� של כל מתק� חדש



 10' עמ

  

  סיכוני�הניהול 

 אתובכל מקו� בו מאוחסני� חומרי� מסוכני� יש להערי� את הסיכוני� הנוצרי� 

אחסנת חומרי� בעלי סיכוני� רבי� יחד . מצעי� הנדרשי� לצור� שליטה בסיכוני� אלהאה

  .פוטנציאל סיכו� גבוה שדורשת שיקולי ניהול מתקדמי�ע� פעילות  היא

ניהול הסיכוני� חייב להתבסס על עקרונות מדיניות בטיחות כוללת עבור כל אתר וכל מחס� 

  .  העבודהבה� מאחסני� חומרי� מסוכני� במקו�

  

יש להטיל את האחריות הכוללת הישירה על הניהול הבטוח של המחס� על עובד בתפקיד 

עובד ה חשוב ש.האחריות המרכזית של אותו תפקיד הואכאשר ניהול הסיכוני� , ירכב

ניטול ואחסנה של כל החומרי� המסוכני� , הערכה, בתפקיד זה יישא באחריות על זיהוי

 לעבור הכשרה,   לתפקידכשירלהיות  חייב) או העובדי�( העובד ברור כי. המוחזקי� באתר

  .מתאימה ולהפגי� ידע בנושא

  

פעולות במקרה , לבחירת מקו� אחסנה, בי� היתר,  נהלי� כתובי� אשר יתייחסולהכי�יש 

שירותי של רלוונטיות והרשויות של ה  הפרטי� ,י� הקשורי� בביטחו�אהנוש, שפ�

, דיווח לרשויות, עובדי קבל�,  של מבקרי�ת� לשליטה בתנוענחוצי�הסידורי� ה, חירו�ה

  .'וכו

  

  קליטת מטעני�

 לפני חומרי� האמורי� להגיע לאתרהמוקד� אודות  המעביד חייב להבטיח כי ברשותו ידע

נתוני� המופיעי� במסמכי� האת  וותשיש לה, כאשר החומרי� מגיעי� לאתר. הגעת�

  .למות האריזותהמלווי� ע� המשלוח עצמו ולבדוק את ש

  

אי� להכניסו , בעיות אחרות מעוררבמקרה והחומר המגיע לאתר איננו נית� לזיהוי או 

הנוהל חייב להתייחס לאפשרות כזאת ולקבוע כללי ניטול של משלוחי� . למקו� אחסנה

  . אלה ולחייב התקשרות ע� הספק לצור� קבלת סיוע

א� . ו� מרוחק בזמ� הבירורי�יתכ� ויהיה צור� לאחס� את המשלוח באופ� זמני במק

 .את החומר מהאתר בהקד�יש להרחיק , המידע הנדרש והרלוונטי אתהספק איננו מספק 

  .כל אנשי הצוות באתר חייבי� להכיר נוהל זה

  

  

�  


