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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 

 ' שבט, תשפ"אד

 2021ינואר  17

 

 דיווח מיוחד של המנחה הלאומי לחומרים מסוכנים

 ת העיסוק בחומרי נפץ ונפיצים והמלצות למניעת הסיכון מהםאסדרשל  תמונת מצב

 

 של מיוחד דיון התקיים, ל"המל ולבקשת, 4.8.2020 ביום בלבנון ביירות בנמל שהתרחש הפיצוץ אירוע בעקבות
, ונפיצים נפץ בחומרי לעיסוק הקיימת האסדרה לבחינת, 19.8.20 ביום מסוכנים לחומרים הלאומי המנחה וועדת
 .בישראל דומה אירוע להתרחשות והסיכון  הגורמים כלל מוכנות,  האסדרה דרישות יישום

בחומרים נפיצים וחומרי  ויישום העיסוק אסדרתקיימת של על תמונת מצב  דיווחכסיכום לדיון זה, מוגש בזאת 
ורמת המוכנות של העוסקים  אלה של הגורמים הממשלתייםהטיפול במניעת אירועים הנגרמים מחומרים ו נפץ

 ם שאותרו והמלצות לגישור עליהם.הדו"ח כולל את הפעריעל העוסקים באמוניום ניטראט.  כלל זה, באלובחומרי 

הטיפול של הגורמים הממשלתיים בחומרי נפץ ובחומרים נפיצים, פערים אסדרת המסמך מבקש להציג את סטטוס 
 .אירועיםהמוכנות להמניעה ווהמלצות לשיפור 

 נפיציםמקורות סיכון למרחקי הפרדה פרסם המשרד להגנת הסביבה נוסח סופי של מדיניות  15.09.20כי ביום  ,יצוין
הצורך לקבוע מדיניות פרטנית למרחקי הפרדה לעיסוק בנפיצים, שכן נמצא כי הרגולציה הקיימת , לאור נייחים

כיום בתחום חומרי הנפץ והנפיצים אינה מבוססת על עקרונות מקצועיים אחידים, אינה עומדת בקנה אחד עם 
ות נוספות ואינה נותנת מענה מספק להגנה על הציבור ועל הרגולציה הנהוגה באיחוד האירופי ובמדינות מתקדמ

בהמשך לפרסום המדיניות, המשרד פועל הסביבה מפני הסיכונים הטמונים בעיסוק בחומרי נפץ ובחומרים נפיצים. 
 .של העוסקים בנפיצים ובחומרי נפץ להטמעת תנאים בהיתרי הרעלים

טה פנימית ובין משרדית, לרבות במסגרת המנחה הלאומי לצורך גיבוש המדיניות האמורה, קיים המשרד עבודת מ
 )מדריך האו"ם לטיפול במצבורי תחמושת( IATG -לחומרים מסוכנים, במהלכה הוחלט לאמץ את מדריך ה

 רגולציה לביסוס מקצועי עזר ככלי משמשהמדריך בהיבטים הרלוונטיים לסמכויות המשרד להגנת הסביבה. 
 נפץ חומרי לאחסון הקשור בכל נוספות מדינות 86 -ו האירופאי האיחוד, ו"נאט מדינות – העולם מדינות במרבית
בקבוצת עבודה  –וכן המליץ המשרד על אימוץ המדריך לרגולטורים נוספים במסגרת המנחה הלאומי . BAT בשיטת

 משרדית הנוגעת לתחום החומרים המסוכנים.  -"נפיצים" ועבודת מטה בין

דו"ח תמונת המצב הוכן על ידי רומי אבן דנן מנהלת אגף חומרים מסוכנים, יבגני סופר מנהל תחום ניהול סיכונים, 

 עו"ד מעין פורת גנץ מהלשכה המשפטית ויחיאל קופרשטיין יועץ המשרד. 
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 תיאור אירוע הפיצוץ בלבנון .1

של אמוניום ניטראט. בשל הסיכונים הכרוכים טונות  2,750בנמל ביירות בלבנון, ספינה שהובילה עגנה  2013בשנת 
(. המטען 12ערובה בנמל )האנגר במחסני את המטען אחסנו בהחזקת אמוניום ניטראט על הספינה, רשויות הנמל 

 . 4.8.20 , ביוםנותר במחסני הנמל עד ליום אירוע הפיצוץ

ככל הנראה ובהתאם לדיווחים בכלי התקשורת, האירוע התחיל כשריפה במחסן דלק שהציתה וגרמה לפיצוץ 
של אמוניום ניטראט. מקור השריפה  )פיצוץ( שגרמה ליזוםוהיא , 12הראשוני במחסן זיקוקים סמוך להאנגר 

 במחסן, אינו ידוע, הסברה המרכזית כעת בתקשורת היא שמדובר בתאונה. 

ללא קורת גג. גל  איש נותרו 300,000 -. בניינים ניזוקו וכ6500  -אנשים ופצע יותר מ 190וביל למותם של הפיצוץ ה
ימים ספורים ממוקד האירוע. מצילומי הזירה שפורסמו  קמ' 15בתים במרחק של עד בשבר חלונות ההדף גרם ל
 עדיין מוקדי עשן אך לא אש.  ונרא, אחר הפיצוץ

קילוגרם עליהם סימון  1,000גדולים של  (ביגבגיםשקים )רת עלה, כי בהאנגר אוחסנו מתמונות שפורסמו בתקשו
בתנאי אחסון גרועים ובקרבת אוכלוסייה. החומר שאוחסן, יועד,  ," )אמוניום ניטראט(Nitroprill HD" שם החומר 

 לשימוש במכרות באפריקה )פיצוץ לצורך חציבה(.  ,לפי דיווחים בתקשורת

הבטיחות של החומר נכתב, כי החומר עשוי להתפוצץ תחת כליאה וטמפרטורה גבוהה, אך לא מתפוצץ בגיליון 
 עלול להתפוצץ בגלל פיצוצים סמוכים.  מצוין כי הוא בקלות. עם זאת,

  הרשויות בלבנון היו מודעות לבעייתיות שבאחסון החומר, אך לא פעלו בנידון. לפי דיווחים בתקשורת,

 

 חומרי נפץ וחומרים נפיצים בישראל -תמונת מצב  .2

 פירוט המחזיקים מפורט בנספח א'  שימושיםהסוגי החומרים ו .א

 ( 5.1אמוניום ניטראט )קבוצת סיכון  .1

מחמצן חזק מאוד(. החומר עצמו אינו בוער אך מכיוון  – 5.1הוא חומר מסוכן )מקבוצת סיכון  אמוניום ניטראט
שהוא מחמצן חזק מאוד, בעת שריפה עלול להתפרק ולשחרר חומרים רעילים. במקרים מסוימים של שריפה או 

ייזום ודטונציה  כליאה של החומר, וכן כאשר החומר מזוהם בחומרים אורגניים, אמוניום ניטראט יכול לעבור
)פיצוץ(. בנוסף, גם בחשיפה לחומרים כימיים או פגיעה מחלקיק אנרגטי )פיצוץ אחר בקרבת החומר או מקור 

  להתרחש ייזום ודטונציה. יםהצתה( עלול

לישראל דרך הים )נמל חיפה ונמל טון אמוניום ניטראט מיובאים  97,000 -כ ישראל,באינו מיוצר אמוניום ניטראט 
לפי תנאי היתר הרעלים של הנמלים חל איסור על אחסון אמוניום ניטראט, כך שהחומר מועבר במסירה אשדוד(. 

למחסני ערובה מעולם לא ניתן היתר לעיסוק באמוניום ניטראט במסגרת היתרי ישירה מהאוניה ליבואן. כהשלמה, 
 הרעלים. 

 :תצורות שלו לושבשמוש בארץ אמוניום ניטראט נמצא בשי

החומר ברמת רגישות  אמוניום ניטראט זה הינו בצפיפות נמוכה, – 1942אמוניום ניטראט טכני מספר או"מ  (1
 -)כ לצרכים נוספיםבמחצבות ולפיצוץ משמש  הה לפיצוץ או ייזום, ביחס לסוגים אחרים של חומר זה.גבו

טון בשנה( 4,350
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הינו בצפיפות גבוהה ולכן פחות רגיש לפיצוץ או אמוניום ניטראט זה  – 2067אמוניום ניטראט מס' או"מ  (2

 . מאוחסן בכמויותטון בשנה( 92,000 -)כ ייזום. משמש ליצירת דשן, תערובות דשנים, תמיסות דשן וכו'
  – גדולות בשלושה מוקדים

ברמת אמוניום ניטראט –גז צחוק( כדוגמת אמוניום ניטראט לשימוש כחומר גלם לייצור חומרים אחרים ) (3
מאוחסן בכמויות  .(טון בשנה 750)ניקיון גבוהה, ברמת צפיפות גבוהה ולכן פחות רגיש לפיצוץ או ייזום 

  קטנות יחסית במפעלים 

 (1חומרי נפץ )מקבוצת סיכון  .2

 משמשים וכן ,אחרים לצורכי ביטחוןוייצור פריטי תחמושת שונים ל חומרי נפץ משמשים בתעשיות הביטחוניות
ם בישראל, מיוצאים ומיובאים חומרים אלו מיוצרי .פיצוציםוחציבה  ,במחצבות כרייהלצורכי  האזרחיבסקטור 

 בנמלים. על פי תנאי היתרי הרעלים של הנמלים אין אישור לאחסנה של חומרי נפץ הים. ינמלמישראל ואליה דרך 
יודגש,  ., במסירה ישירה מהיצואן לאוניהללא אחסוןגם הוא מסירה ישירה ליבואן והייצוא נעשה בייבוא מתבצע ה

וכפועל יוצא חומרי נפץ אינם  למחסני ערובה מעולם לא ניתן היתר לעיסוק בחומרי נפץ במסגרת היתרי הרעליםכי 
 .מאוחסנים במחסני ערובה בנמלים

 : כמויות מסווגות(ה) חומרי נפץ לשימוש ביטחוני (1

 –תעשיות ביטחוניות  .א
 

 בונקרים. עיקר בבבמפעלים אלה החומר מאוחסן  

 אחסון  –תעשיות אזרחיות  .ב
  בבונקרים.בעיקר החומר מאוחסן במפעלים אלה  .

 .שוטף בצה"ל ובמשטרהמבצעי שימוש  .ג

 : טון בשנה( 18,000-כ) חומרי נפץ לשימוש אזרחי (2

  לצרכי בנייה, ללא אחסון. מחצבות ושימושים נוספים 11 -חומרי נפץ לשימוש ב .א

 עיקריים, אחסון מוקדי -זיקוקים .ב
 . 

 נפיצים נוספים (3

טון  -כאמוניום פרכלוראט ) נעשה שימוש בחומרים מסוכנים נוספים בעלי תכונות נפיצות, כדוגמת
, בשנה טון -כאשלגן ניטראט ) דפים לחימוש בתעשייה הביטחונית(,חומרים הומשמש לייצור בשנה, 

  ביטחוניות(.התעשיית הדשנים ובתעשיות משמש לייצור ב

  נפיצים וחומרי נפץחומרים בלעיסוק  הקיימת רגולציהה .ב

  דברי החקיקה המסמיכים את הרגולטורים השונים: .1

מסדיר את העיסוק )להלן: "חוק החומרים המסוכנים"(  1993 –חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  (1
להגנת הסביבה לתת היתרים לעיסוק כאמור ולקבוע  בחומרים מסוכנים, ובין היתר, מסמיך את המשרד

בהם תנאים מתאימים לעניין מניעת סיכון לבריאות הציבור ולסביבה לרבות באמצעות מניעה וטיפול 
באירועי חומרים מסוכנים. במסגרת הגדרת רעלים שהעיסוק בהם טעון היתר לפי החוק, נכללים גם 

  .וחומרי נפץ חומרים נפיצים
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, מסמיך את משרד העבודה, הרווחה והשירותים )להלן: "חוק חומרי נפץ"( 1954-ץ, תשי"דחוק חומרי נפ (2

החברתיים, להסמיך ממוני פיצוצים ולאשר אחסנת חומרי נפץ וזיקוקי דינור בשוק האזרחי; ואת שר 
. לאורך השנים פטר שר הביטחון את חומרי נפץ חוקר את המפעלים הביטחוניים מתחולת הביטחון לפטו

המפעלים הביטחוניים מתחולת החוק. עם זאת, בעקבות אסון תע"ש נוף ים שלאחריו הוקמה וועדת היגוי 
הישראלי  4145לבטיחות בנפיצים במשרד הביטחון, התנה השר את הפטור בעמידת המפעלים במדריך 

המבוסס על מדריך  הישראלי"( 4145לן: "מדריך )לה לבטיחות בייצור, אחסנה ושינוע תחמושת וחומרי נפץ
4145.26MOD   .משמש קבלנים העובדים עבור משרד הביטחון  האמריקאי מדריךההאמריקאי

הישראלי  4145מדריך הנפיצים. האמריקאי ומסדיר את אופן האחסנה ופעילויות נוספות הקשורות לתחום 
טחוניים ונציגי משרד הפנים ומשרד הביטחון; וועדה בה השתתפו נציגי המפעלים הביעבר התאמות ע"י 

בנוסף, חוק חומרי הנפץ מחריג מתחולתו את השימוש בחומרי נפץ, ייצורם, ייבואם, קנייתם ומכירתם על 
  ידי הצבא, המשטרה ושירות בתי הסוהר. 

 , קובע את החובה של העוסקים בחומרי נפץ להחזיק רישיון עסק.1968 -ח "חוק רישוי עסקים, התשכ (3
רישיון כאמור ניתן למפעלים הביטחוניים על ידי היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים. 
במסגרת התנאים שקבעה היחידה, נדרשים המחזיקים בנפיצים לעמוד במרחקי ההפרדה על בסיס מדריך 

הדרישה באמצעות מעבדה מוסמכת. עסקים העוסקים במחזור,  יישוםהישראלי ולהבטיח את  4145
הנצלה, טיפול בפסולת חומרי נפץ ואתר לבחינות של חומרי נפץ יהיו גם הם טעוני רישוי. משרד העבודה 

לעניין הבטחת  אישורהנותן יין בטיחות והמשרד להגנת הסביבה הוא אישור הקובע את התנאים לענהנותן 
ווה נותן אישור מה. הרשות הארצית לכבאות והצלה איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים

 .למניעת דליקות ובטיחות אש

קובעות כי מכירתם, אחסונם ואריזתם של )להלן: "תקנות חומרי נפץ"(  1994תקנות חומרי נפץ, התשנ"ד  (4
בין משטרת ישראל האמונה על מניעת  תרישוי נחלקסדרת הה .נפץ כהגדרתם בחוק, טעונים רישוי חומרי

וגניבות, לבין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בטחה מפני שוד אלשלום הציבור ו הסכנ
 האמון על בטיחותם של השוהים במקום העסק או בסביבתו. 

קובעות כי שינוע, הובלה ואיסוף  )להלן: "תקנות שירותי הובלה"( 2001-א"תשס, הובלה שירותי תקנות (5
חבורה לרשות את המובילים מסמיכות את משרד הת שירותי הובלה תקנות. של חומרי נפץ טעון רישוי

 המבקשים להוביל חומרי נפץ. 

לפקח על ם ומסמיך את משרד הכלכלה נפיציהנפץ והמסדיר את יבוא חומרי  2014-, תשע"דצו יבוא חופשי (6
 תחום זה.

מסדירות את  )להלן: "תקנות ההתגוננות"( 1991-ב"תשנ(, מסוכנים מריםוח) האזרחית ההתגוננות תקנות (7
 .בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף ,בכלל זה חומרי נפץוחומרים מסוכנים להמיגון בכל הקשור  דרישות

להסדיר החזקה  מסמיכות את פיקוד העורףוכן דרישות למיגון כמוכנות למצב מלחמתי, תקנות ההתגוננות 
 ,ביטחונייםמפעלים  הבכלל זו ,התקנות אינן חלות על גופים ביטחוניים של חומרים מסוכנים בהקשר זה.

הסכם הבנות בין פיקוד העורף לבין היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד המוסדרים באמצעות 
  .הפנים
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 , לצורך המחשת תמונת המצב הרגולטורית:הדרישות הרגולטוריות העיקריות הקיימות להלן טבלה המשווה בין .2 

רגולטור 
ודברי 

החקיקה 
 המסמיכים

סיווג משני  מרחקי הפרדה תחולה
של חומרי 

 הנפץ

טיפול 
 בפסולת

חובת דיווח 
 באירוע

חומרים 
מסוכנים 
לרבות 
 תחקיר

 שינוע
אופן חישוב 

 מרחק
ערך קצה 

לחישוב 
מחוץ 

 למפעל

רצפטורים 
 ייחוסל

סוג מתקן 
אחסון 
)מקור 

 הסיכון(

מרחק 
 מינימלי

המשרד 
להגנת 

 - הסביבה
חוק 

החומרים 
המסוכנים, 

תקנות 
והוראות 

  מכוחו

תרכובות 
ניטרוארומטיות 
וניטרואליפטיות 

)חומרי נפץ 
 1וזיקוקים( מעל 

ק"ג החייבים 
בהיתר רעלים 

תקנות סיווג  לפי
ופטור )חומרי 
נפץ וחומרים 

 ונפיצים(

בהתאם 
 תלנוסח

 מרחקה
הקבועה ב 

IATG 

𝐷

= 𝐾

× 𝑄1/3 

K=22.2 
 לרצפטור 

K=44.4 
לרצפטור 

, רגיש
בהתאם 
 -לאמור ב

IATG 

רצפטור 
, ציבורי

תעשייה, 
 כבישים

ורצפטור 
רגיש מחוץ 

לגבולות 
המתקן 
 המסכן

בהתאם 
 -לאמור ב

IATG 

כל מתקן 
המשמש 
לעיסוק 

בחומרים 
 ,מסוכנים
בהתאם 
 -לאמור ב

IATG 

לא נקבע 
מרחק 

מינימלי, 
 המרחק
מחושב 

בהתאם 
לסיווג 
החומר 

המאוחסן 
וצורת 

האחסנה, 
החל מהק"ג 

 הראשון

בהתאם 
לסיווג 

קבוצות 
סיכון של 

האו"מ, לפי 
 1כמות מעל 

 ג"ק

בהתאם 
להוראות 

 רישוי תקנות
 עסקים

 סילוק)
 פסולת

 חומרים
(, מסוכנים

 1990-א"תשנ
ותנאים 
בהיתר 
 רעלים

 15דיווח תוך 
על כל  דקות

התרחשות 
; בלתי נשלטת

היתר תנאים ב
רעלים לעניין 
ביצוע תחקיר 

 לפי פורמט

תנאים 
נוספים 

הובלה ל
בהיתר 
רעלים 

)הדרישות 
הקבועות 
בתקנות 
שירותי 
הובלה 

ודרישות 
נוספות 

ברמה 
 הסביבתית(
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משרד  
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
 -החברתיים 
חוק חומרי 
נפץ, תקנות 

והוראות 
 מכוחו

תקנות חומרי ו
 הנפץ

כל  ,חומרי נפץ
כמות  ת ללאוכמ

 ,מינימום
לשימוש אזרחי 

לא כולל )בלבד 
( זיקוקים

בהתאם לאכרזת 
חומרי הנפץ 
)חומרי נפץ 
מאושרים(, 

 1999-תשנ"ט

נקבעו 
מרחקים 
בתוספת 

יה יהשנ
 לתקנות

 חומרי נפץ

לא קיים ערך 
 קצה

מבנים או 
בנינים 

שאנשים 
רגילים 

להימצא 
בהם, 

כבישים 
דרכים 

ומסילות 
ברזל ברשות 

הרבים, 
כבישים 

רכים ד
ומסילות 

ברזל 
פנימיים, 
 מחסנים

בלי מחסן 
 סוללה
עם  ומחסן
 סוללה

מטר  13-50
לפי סוג 

הרצפטור. 
למפקח 
סמכות 

הפחתה של 
10%  

השמדה  אין
 והשלכה לים

בהתאם 
להוראות 

תקנות 
 חומרי נפץ

למפקח הודעה 
על כל אירוע 

בהקדם 
 י. האפשר

 
העברת דיווח 

 לפיותחקיר 
 .העבודה חוקי

הפקת היתר 
לשינוע על 

ידי המפקח 
לפי חוק 

חומרי נפץ 
או מי שיש 
בידו היתר 

  כאמור.

משרד 
העבודה, 
הרווחה 

והשירותים 
 -החברתיים 
חוק חומרי 

נוהל נפץ ו
בטיחות 

 בזיקוקים

זיקוקים בחוק 
ל הכל כמות, בנו

 – 1לקטגוריה 
התייחסות 

 לכמות מסחרית

נקבעו 
מרחקים 

 בנוהל

לא קיים ערך 
 קצה

שטח בנוי, 
כבישים 

ראשיים, 
מחסן 

 זיקוקים

מתקן 
אחסנת 

 זיקוקים

  ת"י לפי  מטר 25
)סיווג  4373
 כללי(

הוראות 
להשמדת 

 פסולת

למפקח הודעה 
על כל אירוע 

בהקדם 
 .האפשרי

 
העברת דיווח 

 לפיותחקיר 
 .העבודה חוקי

תנאים 
להעמסה, 

פריקה 
והעברה 

 בהיתר
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משרד  
 -הביטחון 

 4145מדריך  
 הישראלי

מפעלים 
ביטחוניים ששר 

הביטחון פטר 
אותם מחובות 
לפי חוק חומרי 
נפץ המחזיקים 
 1חומרי נפץ מעל 

 ק"ג 

בהתאם 
לנוסחה 
 למרחק

שנקבעה 
במדריך 
4145.26 

 האמריקאי

 𝐷 = 𝐾 ×

𝑄1/3 

K=22   ,מבני מגורים
בנייה 

 ,"רוויה"
נתיבי 

 תחבורה,
מבנים 

-פנימיים
מחסן 

מכוסה עפר, 
מחסן עילי 

 עם מתרס

מתקן כל 
שיש בו 

 חומרי נפץ

לא נקבע 
מרחק 

מינימלי, 
 המרחק
מחושב 

בהתאם 
לסיווג 
החומר 

המאוחסן 
צורת 

האחסנה, 
 1החל מ 

 ק"ג

בהתאם 
לסיווג 

קבוצות 
סיכון של 

 האו"מ

הוראות 
בכל בטיחות 

הנוגע 
להשמדה 

)שריפה 
 ופיצוץ(

 3תוך דיווח 
 שעות

; כל תאונהעל 
ישנה דרישה 

 לתחקיר

הוראות 
 שינועבעניין 

פיקוד העורף 
 -)פקע"ר( 

חוק התגוננות 
אזרחית 
 ותקנותיו

המחזיק 
חומרים 

מסוכנים 
מהרשימה 
 המנויה בצו
 ההתגוננות
 האזרחית

 על אכרזה)
 חומרים

(, מסוכנים
. 1995-ה"תשנ

מפעלים 
ביטחוניים 

 הוחרגו.

דרישות 
מיגון 

בהתאם 
לקבוע 

בתקנות. 
חישוב 
מרחק 

הפרדה על פי 
סרגלי 
 פקע"ר

 -לא קיים
המיגון נקבע 
על בסיס סוג 

החומרים, 
הכמויות 
והמרחק 

 ה ייכלוסומא

כל מתקן  מבני מגורים
שיש בו חומר 

נפץ בהתאם 
 לאכרזה

בהתאם  אין אין אין אין
לתקנות 

ההתגוננות 
 האזרחית

משרד 
 –התחבורה 

חוק ותקנות 
שירותי 

 הובלה

קבוצת התאמה 
על פי הספר 

הכתום, אינו חל 
על צה"ל 

משטרת ישראל 
וגופי ביטחון 

 מסוימים.

כל כמות,  לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי
למעט 

תחמושת 
 אישית

עמידה  לא רלוונטי לא רלוונטי
בדרישות 

ADR  9פרק 



 

 

8 

 

 

 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
 הרגולטורים השונים בדרישות ת המפוקחיםעמיד - יישום הרגולציה הקיימת .ג

 (5.1אמוניום ניטראט )קבוצת סיכון מפעלים המחזיקים  .1

עומדים בדרישות  -מפעלים(  11שימוש במחצבות ופיצוצים ) – 1942אמוניום ניטראט טכני מספר או"מ  (1
תנאי היתרי הרעלים של המשרד להגנת הסביבה ובדרישות משרד העבודה בהתאם לחוק חומרי נפץ  

 ותקנותיו.

עומדים בדרישות תנאי היתרי  - וכימיקליםלייצור דשנים  – 0672אמוניום ניטראט מס' או"מ  (2
סיימו   –הרעלים של המשרד להגנת הסביבה 

לאחרונה תוכנית להפחתת הסיכון לאוכלוסייה באמצעות הקטנת כמויות מאוחסנות וביצוע הפרדות בין 
  מערומי אחסון;

 

מדים בדרישות תנאי היתרי עו -לייצור גז צחוק(  יםמפעלשני )אמוניום ניטראט לשימוש כחומר גלם  (3
 ;הרעלים של המשרד להגנת הסביבה ובדרישות פקע"ר

עומדים בדרישות תנאי היתרי הרעלים   -עסקים(  3ט לעסקים ללא אחסון במסירה ישירה )אאמוניום ניטר (4
  .של המשרד להגנת הסביבה וכן בדרישות פקע"ר )לעניין מיגון מלחמתי(

 (1)מקבוצת סיכון חומרי נפץ מפעלים המחזיקים  .2

 חומרי נפץ לשימוש ביטחוני:  (1

  –תעשיות ביטחוניות  .א
 
 
 

 

 –תעשיות אזרחיות  .ב
 

 

גופים אלו פטורים מחוק חומרי נפץ וחוק החומרים המסוכנים. בצה"ל  –שימוש שוטף בצה"ל ובמשטרה  .ג
 של משרד הביטחון האמריקאי. 4145.26מדריך האחסון מבוצע על פי 

 חומרי נפץ לשימוש אזרחי:  (2

הקיימים  הרעלים יתנאי היתרדרישות עומדים ב –מפעלים(  11חומרי נפץ לשימוש במחצבות ופיצוצים ) .א
משרד העבודה  עומדים בדרישות .)לא נדרשת הטמעת מדיניות המשרד לנפיצים שכן לא מתבצע אחסון(

 נפץ. חוק חומריל בהתאם

ונוהל  חוק חומרי נפץמשרד העבודה בהתאם לעומדים בדרישות  – זיקוקים  .ב
המשרד להגנת הסביבה פועל להטמעת תנאים בהיתרי רעלים בהתאם  בטיחות בעבודה עם זיקוקין דינור.

 למדיניות נפיצים החדשה.

הקיימים )לא נדרשת הטמעת  הרעלים יתנאי היתרדרישות בעומדים  – יבוא ויצוא חומרי נפץ (3
 . ובדרישות פקע"רמדיניות המשרד לנפיצים שכן לא מתבצע אחסון( 
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 פיקוח .ד

, בהתאם לתכניות העבודה וסדרי העדיפות של כל הפיקוח נעשה על ידי כל אחד מהרגולטורים בתחום אחריותו
עוסקים בנפיצים לפחות אחת לשנה )במחצבות רגולטור. המשרד להגנת הסביבה עורך סיורי פיקוח במפעלים ה

 אחת לשנתיים(, במסגרת חידוש היתר הרעלים.לפחות 

 היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים עורכת פעולות פיקוח בתיאום בין הרגולטורים השונים, לעיתים.
מבצע פעולות  פיקוד העורף בין היתר באמצעות הפצת דוחות הסיור הנערכים על ידה לכלל הרגולטורים בתחום.

 . בהם מתגלות הפרות סביבתיות בעסק במקרים מסוימים המשרד להגנת הסביבה,פיקוח בתיאום עם 

אום בפעולות הפיקוח והמידע באשר לממצאי הפיקוח לא משותף בין ילא מתקיים תלרוב  יחד עם זאת,
 הרגולטורים.

 טיפול באירוע חומרים מסוכנים  .ה

חומרים מסוכנים מכל הסוגים, מוסדר באמצעות תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת הטיפול הטיפול באירועי 
 מיום 5217' מס ת ממשלהות החלטושנקבעה במסגר ,"התו"ל"( –חומרים מסוכנים בישראל )להלן  אירועב

 . 18.6.2017 מיום 2750ומס'  08.11.2012

, או על צה"למשטרת ישראל מסוכנים מוטלת על אירוע חומרים על אחריות הפיקוד והשליטה בתו"ל נקבע כי 
פיקוד ושליטה . אחריותו של הגוף הפוקד כוללת בהתאם למיקום הגיאוגרפי של האירוע והמצב המשפטי הקיים

וידוא ביצוע הערכת סיכונים  ;יצירת תמונת מצב ;הקמת חפ"ק אחוד והפעלתו ;בידוד הזירה ;עבמרחב האירו
מתן הנחיות מצילות חיים לאוכלוסייה במעגלי  ;הכרזה על סוג האירוע ;וקביעת היקפהסיווגה , ראשונית מידית
 ,חקירת האירוע במקרה שהוגשה תלונה -לעניין משטרת ישראל. הכרזה על סיום הטיפול באירוע ;הסיכון השונים

  ם.ים לפחות שני גופי מגיבים ראשוניתחקור משותף לאירוע שבו היו מעורב

מחזיק  -הגורמים המשתתפים בטיפול באירוע חומרים מסוכנים, בין היתרע את תפקידיהם של בנוסף, התו"ל קוב
 החומר המסוכן, הרשות הארצית לכבאות והצלה, מד"א, המשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית.

תו"ל מטיפול , ובהתאמה ב5217מסגרת החלטת הממשלה מס' יודגש כי הרשות הארצית לכבאות והצלה הוחרגה ב
, על אף שהוגדרה כגוף אחראי רדיואקטיביים וחומרים נפיצים חומריםבאירועי חומרים מסוכנים במעורבות 

 לטיפול במוקד אירועי חומרים מסוכנים בשאר המקרים.

  יישומהו הרגולציה הקיימתניתוח רמת הסיכון לאור  .3

 רגולציה הקיימת כיוםפערים ב .א

הרגולציה הכוללת הקיימת כיום בתחום חומרי הנפץ והנפיצים אינה מבדיקת המשרד להגנת הסביבה, נמצא כי 
מבוססת על עקרונות מקצועיים אחידים ואינה עומדת בקנה אחד עם הרגולציה הנהוגה באיחוד האירופי ובעולם, 

מונים בעיסוק בחומרי נפץ ובחומרים ואינה נותנת מענה מספק להגנה על הציבור ועל הסביבה מפני הסיכונים הט
 נפיצים. 

ור ה לערך סיכון שונה בהתאם לרגולציה החלה בעניינו של מקימשמעותם של פערים אלו, היא חשיפת האוכלוסי
ולא בהתייחס לרמת הסיכון הנובעת ממקור הסיכון בפועל. כמו כן, יכולות להיות סתירות בין הדרישות  הסיכון,

ינן עומדות בסטנדרטים בינלאומיים מקבילים. כפועל יוצא קיים סיכון מוגבר לאוכלוסייה אהשונות, או דרישות ש
 בקרבת מפעלים העוסקים בנפיצים.

לצד האחריות והסמכות למניעת סיכונים מחומרי נפץ ומחומרים נפיצים נחלקת בין מספר משרדי ממשלה. 
סמכויות המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע להסדרת העיסוק בחומרים מסוכנים באמצעות היתרי רעלים לצורך 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אחראי על אחסנת חומרי נפץ הגנה על הסביבה ובריאות הציבור, 
טחון אחראי על המפעלים הביטחוניים ; משרד הביזיקוקין וכן על הכשרת מפעילי דינור בשוק האזרחי ןוזיקוקי
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
)עבור מפעלים ביטחוניים הנושא מרוכז ומטופל  רישיונות עסק אחראי על מתןמשרד הפנים  ;העוסקים בחומרי נפץ

מניעת דליקות ובטיחות הרשות הארצית לכבאות והצלה אמונה על ; על ידי היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים(
עת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד וגניבות של חומרי נפץ; משרד משטרת ישראל אמונה על מני; אש

או  המחזיק בחומרי נפץ עסקמון על בטיחותם של השוהים במקום אהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
; משרד התחבורה אחראי על רישוי מובילי חומרי נפץ; משרד הכלכלה אחראי על ייבוא וייצוא של חומרי בסביבתו

  ; פיקוד העורף אחראי על הסדרת המיגון המלחמתי הנדרש ממחזיק חומרים מסוכנים.ץ ונפיציםנפ

תחומי חסות צרה וממוקדת של כל רגולטור בבמסגרת השוואת הרגולציות השונות החלות, אנו רואים התיי
נפיצים. להלן יפורטו סמכותו, מבלי להתייחס למכלול ההיבטים והסיכונים הנובעים מעיסוק והחזקה של חומרים 

 -הפערים באופן ספציפי

, קיימים פערים בכמויות החומרים לעיל 2בבסעיף כפי שניתן לראות בטבלה המסכמת  – היקף התחולה .1
המינימליות ובסוג החומרים עליהם חלות הרגולציות השונות. המשמעות היא שיש שונות בהגדרת רמת 

 יה החלה בעניין ולא בהתאם לרמת הסיכון בפועל.הסיכון מכמות מסוימת של נפיצים, לפי הרגולצ

מקור הסיכון, קביעת מרחק ההפרדה הנדרש אינה אחידה, הן באופן החישוב, ערך הקצה,  – מרחקי הפרדה .2
 מייצרים מרחקי הפרדה שונים ה להרצפטורים הציבוריים ומרחק ההפרדה המינימלי. פערים א

  סיכון בלתי קביל לציבור.הדבר עלול לייצר  המוטמעים בהיתרים ורישיונות הניתנים למפעלים.

קיים פער בדרישות הנוגעות לטיפול בפסולת מסוכנת. מלבד דרישות המשרד  – טיפול בפסולת מסוכנת .3
דרישה להגנת הסביבה, לא קיימת התייחסות לטיפול סביבתי בפסולת מסוכנת. בחלק מהדרישות קיימת 

ל"השמדה" או "השלכה לים", כאשר דרישות אלה הן מיושנות ולא עומדות, ולעיתים אף סותרות את 
הסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים ומייצר  תואם את ואינ החקיקה הישראלית העדכנית. המצב הקיים

  ת. כרוני כתוצאה מפליטת מזהמים אגב השמדת הפסולסיכון ו ,סיכון אקוטי כתוצאה מאירועים

השוני  .ישנה התייחסות שונהלכל רגולטור הגדרה שונה ל"אירוע", ועל כן  – ותחקורם אירועים דיווח על .4
בדרישות הדיווח נובע מנקודת המיקוד השונה של כל רגולטור ולא בטוח שיש מקום לייצר האחדה של 

אירועים לצורך מניעתם דרישות השונות. לגבי תחקור ב למועד הדיווח הדרישות או של הגדרות האירוע
והישנות, קיימות דרישות שונות של הרגולטורים השונים, מה מייצר הכבדה ניכרת על העוסקים בנפיצים 

 וקושי בביצוע של תחקיר מעמיק ואיכותי.

לכל אחד מהרגולטורים קיימות דרישות שונות לעניין שינוע חומרי נפץ, לגבי אותם  – שינוע חומרי נפץ .5
 לרבות תקנות .חומרים בדיוק

 שירותי הובלה שאמורות לתת את המענה הרוחבי לשינוע חומרי נפץ
 

יצוין כי להיתרי הרעלים נוספו דרישות הנוגעות  
 לשינוע בעקבות תחקירים שבוצעו בכדי להפחית את הסיכון בהקשר זה. 

 פיצים וחומרי נפץיישום הנחיות הרגולציה בקרב העוסקים בנ .ב

לעניין עמידה בדרישות הקיימות כיום למפעלים העוסקים בנפיצים וחומרי  ,רגולטוריםשנעשתה על ידי ה מבדיקת
 נפץ, עולה כי מרבית המפעלים עומדים בדרישות הקיימות

  

 פיקוח .ג

טיב הפיקוח המבוצע  , לא נבחןכל רגולטור מבצע פיקוח בהתאם לסדרי העדיפויות שלו, במסגרת הכנת דו"ח זה
לגופו. יחד עם זאת, קיימים פערים משמעותיים בכל הנוגע לשיתוף מידע בין הרגולטורים כאשר שיתוף כאמור יכול 
לטייב את עבודת הפיקוח של כל אחד מהרגולטורים בפני עצמו ובכך להפחית את הסיכון לבריאות הציבור 

 ולסביבה.
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
 

 

 טיפול באירוע חומרים מסוכנים  .ד

התו"ל אינו נותן מענה כולל ומספק לטיפול באירועי חומרים , 5217האמור בהחלטת הממשלה שמספרה לאור 
 מסוכנים במעורבות נפיצים וחומרי נפץ. 

 לא קיימת מתודולוגיה סדורה לקביעת אזורי הסיכון באופן המייצר שפה משותפת בין הגורמים השונים. .1
  .ייחודיים הנובעים מאירועים במעורבות נפיצים וחומרי נפץהתייחסות להיבטים באופן ספציפי, חסרה 

הוחרגה בתו"ל מטיפול באירועי חומרים מסוכנים במעורבות חומרים הרשות הארצית לכבאות והצלה,  .2
נפיצים וחומרים רדיואקטיביים, על אף שהוגדרה כגוף אחראי לטיפול במוקד אירועי חומרים מסוכנים 

 בשאר המקרים.

כוחות המענה על כל אחד מהגופים בנפרד ואינה קובעת גורם אחראי  האחריות לכשירות את התו"ל מטיל .3
בין היתר לתאום תקני הציוד, הגדרת רמת הכשירות הכוללת של המענה המשולב,  .לתאום הבין ארגוני

 מהתו"ל.קביעת תרחיש הייחוס להערכות ובקרה על העמידה בדרישות ההערכות כמתבקש 

והמנגנונים להפצה  בעת קרות אירוע חומרים מסוכנים תמונת המצבללים לקביעה של לא קיים פורמט או כ .4
 ושיתוף של תמונת המצב.
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
  המלצות .4

 רגולציה הקיימת כיוםטיוב ההמלצות בעניין  .א

שיהווה את נקודת הייחוס לקביעת הדרישות הנגזרות  ,אימוץ מדריך מקצועי אחד על ידי כלל הרגולטורים .1

, משמש ככלי עזר מקצועי לביסוס )להלן: "המדריך"( – IATGהמדריך מהסמכויות השונות של כל רגולטור. 
 הקשור בכל נוספות מדינות 86 -ו האירופאי האיחוד, ו"נאט מדינות – העולם מדינות במרבית רגולציה
מדריך זה שימש את המשרד להגנת הסביבה בקביעת מדיניות נפיצים  .BAT בשיטת נפץ חומרי לאחסון

 , בהתבסס על מדיניות זאת פועל המשרד להטמעת תנאים בהיתרי רעלים. 15.09.20שפורסמה ביום 

בהתאם לעקרונות מקצועיים שיגובשו על ידי המנחה הקיימת כיום, של כלל הרגולטורים, עדכון הרגולציה  .2
 ., על ידי כל רגולטורבהתבסס על המדריך ,הלאומי

האירופית בכל הנוגע לשינוע חומרים מסוכנים בכלל וחומרי נפץ  ADR -עקרונות אמנת ה אימוץהשלמת  .3
 .1בפרט

 :2לביצועמוצעים ולוחות זמנים  , אחריותלהלן טבלת ההמלצות המסכמת

 מועד לסיום אחראי מדד למימוש ההמלצה המלצה 
 IATG  -אימוץ מדריך ה  .1

ככלי מקצועי לקביעת 
הרגולציה הישראלית 

 ללותהבכ

צירת ליעקרונות מקצועיים 
מדיניות אחידה המאמצת 

המקצועיים את העקרונות 
 במדריך.  

 

המשרד להגנת 
הסביבה, כמנחה 
הלאומי לחומרים 

 מסוכנים.

 2021חציון 

תיקוני חקיקה, עדכון  .2
מדיניות ועדכון תנאים 

 ברישיונות והיתרים
 
 

כל רגולטור בהתאם  רגולציה עדכנית 
 לסמכויותיו

נדרש תיאום מול כל 
לאור  -הרגולטורים 

חשיבות הנושא 
מומלץ לקבוע יעד 
לפרסום לציבור של 
טיוטות חקיקה עד 

 2021סוף 
אמנת עקרונות אימוץ  .3

ADR  לשינוע חומרי נפץ
 ונפיצים בישראל.

פרסום תקנות תואמות 
  ADR  -אמנת הל

לאור חשיבות הנושא  משרד התחבורה
מומלץ לקבוע יעד 
לפרסום לציבור של 

עד סוף  טיוטת תקנות
2021 

 

 

 

                                                            
 

 ADRמפנה ל 8.10בפרק  IATGמדריך  1

לוחות הזמנים המוצעים תלויים בתכניות העבודה של כל משרד ומשרד, בהחלטות הממשלה ויכולת ההתקדמות מול וועדות הכנסת  2
 השונות, לפי העניין
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
 המלצות ליישום הנחיות הרגולציה בקרב העוסקים בנפיצים וחומרי נפץ .ב

 כיום מרבית המפעלים עומדים בדרישות הקיימות,
יחד עם זאת, לאחר שתעודכן הרגולציה לפי המדריך, יהיה צורך במעקב אחר הטמעת הדרישות החדשות  

 ויישומן.

 המלצות בעניין פיקוח .ג

קביעת מנגנון שיתוף מידע בתחום הפיקוח לכלל הרגולטורים, תוך התייחסות למצבים הדורשים פעולות  .1
 פיקוח משולבות.

לפי המדריך, לצורך טיוב הפיקוח והתאמתו לסטנדרטים המקצועיים המפוקחים בין אימוץ נהלי פיקוח  .2
 היתר באמצעות רשימת תיוג )צ'ק ליסט( רלוונטית.

 
  

 מועד לסיום אחראי הפעולה הנדרשת המלצה 
המשרד להגנת  קביעת נוהל עבודה משותף קביעת מנגנון שיתוף מידע .1

מנחה כ הסביבה
לאומי לחומרים 

 מסוכנים

  רבעון ראשוןעד סוף 
2021 

קביעת נהלי פיקוח בהתאם  .2
 ה של המדריךידלאמות המ

 -העניין לאור חשיבות כל משרד בתחומו נוהל פיקוח
מומלץ ליישם עד סוף 

2021 
3.  

 
 

   
 

 
 
 
 

 

 

 טיפול באירוע חומרים מסוכנים  .ד

כך שתוסר ההחרגה של הרשות הארצית לכבאות והצלה מטיפול  5217עדכון החלטת ממשלה שמספרה  .1
 באירועי חומרים מסוכנים במעורבות נפיצים וחומרי נפץ.

סדורה לטיפול באירועי מתודולוגיה כך שיכלול  התו"ל המשולב לטיפול באירועי חומרים מסוכנים, עדכון .2
כגורם מטפל  הרשות הארצית לכבאות והצלהחומרים מסוכנים במעורבות לנפיצים וחומרי נפץ, קביעת 

בעת קרות אירוע חומרים מסוכנים תמונת המצב  בכלל אירועי החומרים המסוכנים ויקבע כללים לקביעת
 מנגנונים להפצה ושיתוף של תמונת המצב.ו

ירום לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, בין היתר באמצעות הדרכות מקצועיות הגברת מוכנות כוחות הח .3
להיכרות עם התחום, החומרים והסיכונים הנובעים מהם, המפעלים העוסקים והטיפול הנדרש בעת קרות 

 אירוע חומרים מסוכנים.

 מועד לסיום אחראי הפעולה הנדרשת המלצה 
לתקן את החלטת ממשלה  .1

 5217מספר 
 הצעת מחליטיםהגשת 

ואישורה על ידי  מתוקנת
 הממשלה

המשרד לביטחון 
פנים )רשות הארצית 

 לכבאות והצלה(

לאור חשיבות הנושא 
מומלץ לקבוע יעד לעד 
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
סוף רבעון ראשון 

2021 
לעדכן את התו"ל המשולב  .2

לטיפול באירועי חומרים 
מסוכנים, לעניין הטיפול 
בחומרי נפץ וחומרים 

 נפיצים 

לתו"ל הכולל  פרסום עדכון
את עקרונות המענה באירוע 
במעורבות חומרים נפיצים 

 וחומרי נפץ.

המשרד לביטחון 
רשות הפנים )

כבאות ארצית לה
 והצלה(

לאור חשיבות הנושא 
מומלץ לקבוע יעד לעד 
סוף רבעון ראשון 

2021 

כוחות  שיפור מוכנות .3
תחום הנפיצים החירום עם 
 וחומרי הנפץ

 לקיים השתלמות לכוחות
 מכלול ההיבטיםהחירום ל

המשרד לביטחון 
הפנים )רשות 

 הכבאות וההצלה(

לאור חשיבות הנושא 
מומלץ לקבוע יעד לעד 

 2021סוף שנת 

 

 מעקב אחר יישום ההמלצות .ה

לאור חשיבות הנושא וההמלצות האמורות, מוצע לקבוע כי כל רגולטור יגיש עדכון שנתי למנחה הלאומי בדבר 
 .שיתקבלוסטטוס יישום ההמלצות 
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
)הושחר מטעמים של הגנה על  פרוט מחזיקי חומרים נפיצים וחומרי נפץ וסטטוס עמידה בדרישות -נספח א' 

 בטחון המדינה(

 
 
 

א

 
א
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 מנחה לאומי לחומרים מסוכנים

 
 מסמכים מחייבים: דברי חקיקה ותקינה -נספח ב' 

 1961 –א ”חוק למניעת מפגעים, התשכ

 1992-ב”תקנות למניעת מפגעים )איכות אוויר(  התשנ

 1962-ב”מפגעים )זיהום אוויר מחצרים(  התשכתקנות למניעת 

 1990 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת(,התש"ן 

 1972 -א ”תקנות למניעת מפגעים )פליטת חומר חלקיקי לאוויר(, התשל

 1992 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג 

 1990 -מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן תקנות למניעת 

 1993 -חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

 1994 -תקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד 

 חוק אוויר נקי ותקנותיו.

 1995-ה ”צו ההתגוננות האזרחית )הכרזה על חומרים מסוכנים(, התשנ

 1991-ב”האזרחית )חומרים מסוכנים(  תשנתקנות ההתגוננות 

 2003 -תקנות התכנון והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה( , התשס"ג 

 1970 -ל ”פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[  התש

 1998-ח ”תקנות הבטיחות בעבודה )גיליון בטיחות  סיווג  אריזה  תווי וסימון של אריזות(, התשנ

 2012לכבאות והצלה, התשע"ב חוק הרשות הארצית 

 רישוי מפעלים ביטחוניים  – 513הוראת מכ"ר 

 . 1954 –חוק חומרי נפץ, תשי"ד 
 1994-תקנות חומרי נפץ )מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש(, תשנ"ד

 1997-ז”חוק שירותי הובלה, התשנ

 2001 -א ”תקנות שירותי הובלה, התשס

 1983 -ד ”מסוכנים( , התשמתקנות הטיס )הובלת חומרים 

 [14-ו 13]פרקים  1971 –תקנות הנמלים, התשל"א 

 1999 -ט ”תקנות מסילות הברזל )שינוע חומרים מסוכנים( , התשנ

 1983 -חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג 

 1988 -חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 

 1984 -)הטלת פסולת(, התשמ"ד תקנות מניעת זיהום הים 

 1990 -תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן 

 1959-ט”חוק המים  התשי

 2000 -א ”תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מתכות ומזהמים אחרים(, התשס

 2003 -תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ערכי הגבה של שפכי תעשיה(, התשס"ד 

 1995 –ה ”העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה( , התשנתקנות בריאות 

 1968 -ח ”חוק רישוי עסקים, התשכ

 1995 -ה ”צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ

 2000 -א ”תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס

 1976 -תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, תשל"ז 

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

 מפרט התנאים ברשיון העסק

 1954 –חוק החשמל, התשי"ד 

 1967 -תקנות החשמל )עבודה במיתקנים חשמליים חיים(, התשכ"ז 

 : סיווג  אריזה  תיווי וסימון של חומרים מסוכנים )רשמי2302י ”ת

 4145מדריך משהב"ט 
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