
 האגף לחומרים מסוכנים

 תיק מפעל

 איה פכט
והתרי רעלים ס"חוממנהלת תחום   



 האגף לחומרים מסוכנים

 מוכנות המפעל 

הערכות  
 ותרגול

תגובה  
 מיידית



 האגף לחומרים מסוכנים

• , הגדרת האחריות
הסמכויות וסדר  
 הפעולות

ריכוז הנתונים  •
המקצועיים  

בעת   הנדרשים
 אירוע

הערכת הסיכונים  •
הנשקפים  

מהפעילות 
בחומרים 

מסוכנים בעסק  
ותכנון דרכי 
ההתמודדות 

 איתם

תרגול המפעל  •
בתרחישי אירועי  

 חירום

  הערכת תרגול
 סיכונים

 אחריות
  ריכוז

 נתונים

 מטרות



 האגף לחומרים מסוכנים

 כללי

לתיק המפעל ( 2016)על פי התבנית המעודכנת , בעל העסק יחזיק בתיק מפעל לטיפול באירוע חירום  

בשער המפעל ואצל מנהל המפעל, המפעל ט"מנב/ט"מבשל התיק יוחזק לפחות אצל " עותק קשיח"  

:העסק יחזיק באישורים הבאים  
 ,פיקוד העורף וכיבוי אש: של,  למרכיבי תיק המפעל, אישור תקף ומעודכן-
 היתר רעלים-
 אישור עדכני של נותן האישור ממשרד הבריאות  -

לפי הצורך ובכל עת שחל שינוי התיק יעודכן . בעל העסק יבטיח את נכונות ועדכניות תיק המפעל
 במפעל



 האגף לחומרים מסוכנים

מנהל המפעל מאשר בחתימתו את תיק  
 לרבות הנוהל, המפעל

 אחריות



 האגף לחומרים מסוכנים

 היערכות המפעל

צוות  
 הנהלה חירום

  טיפול
 באירוע

הקצאת  
 משאבים

 תרגול  
 

 תרחישים

 תקשורת



 האגף לחומרים מסוכנים

   .:ומשימותיהם באירוע החירום צוותי תפקידי

 חירום צוות תפקידי – המפעל היערכות

מס
' 

משימה  תפקיד
 כללית

התגובה 
 המיידית

המענה 
 הראשוני

המענה 
 המשלים

 השיקום

1 .           

2             

3             



 האגף לחומרים מסוכנים

 תרחישים תרגול תיעוד – המפעל היערכות

חובת   סוג תרחיש
תרגול  
אחת 

 -ל

תאריך  
 התרגול 

 ח/ש

תיאור התרחיש  
המתורגל ופירוט  

,  שם)החומרים 
מצב  , כמות/אריזה

 (צבירה

שם מנהל  משתתפים
 האירוע

שם  
וחתימת 

מנהל 
 המפעל

צוותי  
 המפעל

גופים  
חיצוניי

 ם

 "תקרית"

,  ,דליפה

דליקה  , תאונה

   ס"בחומ

             שנה

            

            

ללא  -דליקה 

 ס"חומנוכחות 

             שנה

            

            

             שנה נפיצים

            

            

לסירוגין   רעידת אדמה

אחת 

 לשנה

            

            

            

אירוע מלחמתי 

במצבורי 

 ע"פח ,ס"חומ

            

            

            



 האגף לחומרים מסוכנים

 שלבי טיפול באירוע

 – 4שלב 
 שיקום

מענה   – 3שלב 
 משלים

   מענה ראשוני – 2שלב 
 

   מיידיתתגובה – 1שלב 
 



 האגף לחומרים מסוכנים

 התגובה המידית

,  מעורבות חומרים, מקום מדויק –איסוף ורישום נתונים , קבלה ודיווח על האירוע•
 .'וכונפגעים , סוג התקלה

 

 –דיווח והפעלה •

 .צוותים מפעליים, בעלי תפקידים: גורמים פנימיים•
 .ס"הגנ, רשות מקומית, א"מד, ה"כב, משטרה: גורמי חוץ•
הערכת סיכונים  , גילוי זיהוי, פינוי נפגעים, בקרת נזקים במוקד האירוע•

 .ראשונית

 

 .  פינוי עובדים ומבקרים לנקודות ריכוז•

 

 .חבירה לכוחות הביטחון וההצלה ותיאום הפעולות עימם•



 האגף לחומרים מסוכנים

ייעוץ בנושאים הקשורים  ,(ק"חפ)העברת פיקוד למפקדה משולבת •
 .באירוע

 
 .   השלמת פינוי עובדים ומבקרים ממקום הסכנה•

 
 .  ביצוע סריקות ופינוי נפגעים מהמוקד•

 
המשך  . ביצוע פעולות השתלטות ראשוניות וצמצום עוצמת המוקד•

 ה"כבוהערכת סיכונים בשיתוף צוותי  ז"גופעולות 

 המענה הראשוני



 האגף לחומרים מסוכנים

 המענה המשלים

 .ביצוע פעולות הצלת חיים משלימות•
 

 .שחרור החומר/השתלטות על מוקד האירוע והפסקת דליפה•
 

והערכת סיכונים לשלילת ממצאים   ז"גוביצוע פעולות •
 .ומזהמים באוויר



 האגף לחומרים מסוכנים

 שיקום

 .סילוק הפסולת המסוכנת וההריסות•
 

 .מערכות והשמשתשיקום •
 

 .החזרת המצב לקדמותו•
 

 .ביצוע בקרת נזקים•
 

 .וישומםהפקת לקחים , תחקיר•



 האגף לחומרים מסוכנים

 נוהל תגובה מידית
השתלטות על מוקד  
האירוע תוך ביצוע  

זיהוי והערכת  , גילוי
,  סיכונים ראשונית

טיפול באוכלוסיית  
עובדים  )המפעל 
ותיאום  ( ומבקרים

פעולות עם כוחות  
 .הביטחון וההצלה

 –דיווח והפעלה 
גורמים פנימיים  

,  בעל תפקידים)
,  (צוותים מפעליים

גורמי חוץ ושירותי  
חירום להצלה  

 ולשליטה

קבלת ההודעה על  
איסוף , האירוע

ורישום פרטים 
 לדווח ראשוני



 האגף לחומרים מסוכנים

 ראשוני דיווח ,האירוע על הודעה

1 
 גילוי האירוע•
 "מקבל הדיווח הראשוני"דיווח למי שנקבע כ•

2 

 :מקבל הדיווח ירכז  את המידע הנחוץ לגבי האירוע•
 ;משך הזמן שחלף עד הגילוי והדיווח הראשוני, מועד קרות האירוע•
 ;מיקום האירוע•
קוד פעולת  , ם"מספר או, שם כימי, שם מסחרי -החומר המעורב באירוע ומידע מרבי ככל הניתן •

 ;כמות משוערת, חירום
 .תיאור האירוע על פי הנראה לעין, ...(שריפה, דליפה, שפך)סוג התקלה •
 .מיקומם ומצבם, ככל שישנם, מספר נפגעים•

3 

למטה החירום   הדווחויעביר את ( לפי תרחישים ותרגול)מקבל הדיווח יבצע פעולות מידיות •
 (.רשימת תפוצה)בעסק ולבעלי תפקידים נוספים כפי שנקבע מראש 

 
 .יועבר באמצעים טכנולוגיים שיבטיחו העברתו במהירות ובדייקנות הדווח•



 האגף לחומרים מסוכנים

שם   תפקיד  

 מלא

תפקיד  

 במפעל

טלפון  

 בעבודה

טלפון   נייד' טל

 בבית

/  מירס

 איתורית

שם  

 מחליף

'   טל

 נייד

                 מנהל מטה החירום

                 גילוי וזיהוי, הערכת סיכונים

                 תיאום צוותי חירום מפעליים

                 (לפי צורך)תיאום מול רצפטורים 

תיאום מול גורמי חילוץ והצלה  

ק  "נציג המפעל בחפ, חיצוניים

קשר למוקד  , האחוד לכשיוקם

 .הסביבה

                

                 ביטחון

                 גורמים נוספים לפי הצורך

                 מנהל המפעל

                 מהנדס המפעל

                 אחראי רעלים

                 ממונה בטיחות

                 שער/מוקד בטחון מפעלי

                  

                 אחרים

 פנימיים לגורמים דיווח



 האגף לחומרים מסוכנים

 2אמצעי קשר  1אמצעי קשר  תפקיד   ד"מס

     משטרת ישראל 1

     כיבוי אש 2

מתוקף רישיון העסק  , ס"מגילוי אירוע חומ' ד 15יש לדווח בתוך )מוקד הסביבה  3

 (והיתר הרעלים

    

 .לפי מאפייני האירוע, הדווח ליתר הגורמים שלהלן

     לפי העניין, פיקוד העורף/ל"צה 4

     לשכת הבריאות האזורית   -מזון / במקרה של הרעלת מים 5

     ברשות אנשי קשר/ המקומית מוקד חירום של הרשות  6

     א"מד  7

 פרטי הגורמים -רצפטורים ציבוריים חיצוניים אשר האירוע יכול להשפיע עליהם 

     (4סעיף ', מוסף ג', הפנייה לטבלה בפרק ג... )רצפטור 8

     ...   )"(רצפטור 9

     אחרים  10

לרשות לרישוי  , לאחר דווח לכל גורמי החירום וההצלה, המפעל הביטחוני ידווח 11

 .מפעלים ביטחוניים

    

 חירום ושירותי חוץ לגורמי דיווח



 האגף לחומרים מסוכנים

 ;  תאריך ושעת קרות האירוע•

 ;מיקום האירוע ונקודת החבירה עם איש הקשר מטעם העסק•

קוד  , ם"מספר או, שם כימי, שם מסחרי)החומר המעורב באירוע •

 ;(פעולת חירום

 ;תיאור התרחיש או סוג התקלה והאם התקלה נמשכת•

 ;מיקומם ומצבם, ככל שישנם, מספר נפגעים•

 ; אופן הגעה למקום התקרית•

ים באירוע  /ים המעורב/נות בטיחות של החומר/שליחת גיליון•

 .  למוקד הסביבה

 .  ק"יציע העסק מיקום להקמת חפ, לפי בקשת כוחות החירום•

   חירום ושירותי חוץ לגורמי הדיווח פרטי



 האגף לחומרים מסוכנים

 צוות חירום

* 

שם  

 מלא

  

תפקי

/  ד

מקום  

עבוד

 ה

טלפון  

 בעבודה

טלפון  

 נייד

טלפון   איתורית

 בבית

 מחליף כתובת

                 הערכת סיכונים, וזיהויגילוי 

                

 במוקד האירועתגובה 

 (אנשים 2לפחות )

                

                

                

מקום האירוע במעגל בידוד 

 הקרוב והרחוק

                

                

,  באוכלוסיית המפעלטיפול 

 פינוי וסריקה

                

                

                

                 צוות בקרת תהליכי ייצור

                

                 צוות טיפול רפואי ראשוני

                

 וכיבוי אשחילוץ 

 (אנשים 2לפחות )

                

                

                

מפעלי ציוד כבד /קבלני

 .ואמצעים טכניים

                

                

                

                 לפי המפעל, אחרים

 מפעלי חירום צוות



 האגף לחומרים מסוכנים

 4תרחיש  3תרחיש  2תרחיש  1תרחיש  (:מחולל האירוע)התרחיש 

,  חומרים המעורבים באירוע ,...(דליקה, שפך)סוג האירוע : תמצית
 כמותם

        

 :פירוט נתוני התרחיש

         מיקומו. שם המתקן במפעל

         בו אירע התרחיש( שימוש, אחסון)תיאור התהליך 

         המעורב בתרחיש, סוג החומר המסוכן בתהליך

         כמות החומר המרבית בתהליך

         כמות החומר בתרחיש

         מצב צבירה

         קבוצת סיכון

         קוד חירום

         לחץ

         'טמפ

 :טווח השפעת התרחיש המתואר

PAC2         

PAC3          

         במפעל ורצפטורים חיצוניים  –גורם מושפע 

         שיטת טיפול מומלצת באירוע המתואר בתרחיש

         מיקומם, *אמצעים וחומרים לטיפול באירוע

        

 תרחישים תמצית



 האגף לחומרים מסוכנים

 4תרחיש  3תרחיש  2תרחיש  1תרחיש  תרחיש

         כריזה/צורך בהפעלת מערכת אזעקה

         הסתגרות/ פינוי 

מיקום ושטחי   –"הסתגרות"כאשר ההנחיה היא 

ציר הפינוי   –כאשר ההנחייה היא פינוי . כינוס

 (בהתאם לכיוון רוח שכיח)

        

         נתוני רכבי פינוי

          

          

 המפעל אוכלוסיית



 האגף לחומרים מסוכנים

 אמצעים

 אמצעי טיפול

 משאבות

שרוולי  
,  ספיגה
 חול  

  ז"גואמצעי 
 נייחים וניידים

אמצעי מיגון  
 אישיים

,  מסכות
 מסננים

 חליפותך

אמצעי קשר 
,  סוג)ושליטה 
,  כמות
 (מיקום

מערכות  
ואמצעי  
אזעקה 
 וכריזה

אמצעי  
 קשר

,  סוג החומר

סף גילוי  

תחתון  

 ועליון

 מיקום



 
 

 תודה


