
 
 

  טון2תנאים למחסן הדברה עד 
 

 
 אחריות

 

פליטה או פיזור של , דליפה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תקלה של שפך
 יש לנקוט בכל האמצעים לטיפול נכון -קרתה תקלה . חומרי הדברה ולהערך לטיפול בתקלה

 .ובטיחותי ולצמצום הנזק 

 תשתית ובינוי

 מבנה

 או P.V.C,  דקות לפחות ואינו עשוי מעץ90עמיד בפני אש במשך , המבנה יהיה קשיח .1
 .המבנה יהיה נעול או תחת השגחה . פוליאוריתן

 רצפה

ובעלת שפה מוגבהת באופן שימנע פיזור חומרי , הרצפה תהיה מחומר קשיח מונע חלחול .1
 .הדברה מחוץ למחסן בעת שפך 

 אוורור

 .המחסן יהיה תמיד מאוורר  .1

 חלונות

 ) .למניעת כניסת בעלי כנף או בעלי חיים ( יו מסורגים ומרושתים החלונות יה .1

 ברז מים

 .מחוץ למחסן ובצמוד אליו יותקן ברז מים  .1

 מדפים

 ) .פח וכדומה ( יצופו במתכת , במקרה והמדפים עשויים מעץ. יוצבו מדפים ממתכת .1

 שילוט

 -רעל , סכנה'': בעליו יכת, מ לפחות'' ס30 על 40על דלת המחסן יוצב שלט אזהרה בגודל  .1
 .מ '' ס4באותיות שגובהן הוא לפחות '' חומרי הדברה

_______  מ לפחות שבחלקו העליון יהיה כתוב '' ס30 על 40על דלת המחסן יוצב שלט בגודל  .2
ובחלקו התחתון שם ומספר הטלפון של בעל המחסן או , מ'' ס10באותיות שגובהן הוא לפחות 

במקרים בהם אין בתוך המחסן ארון . מ לפחות'' ס4ן באותיות שגובה, בעל היתר הרעלים
 -מתכת סגור או כל הגנה אחרת על חומרים המתלקחים במגע עם מים ישולט כל המחסן ב

 __________. 

 אחסון

 

 .מוצקים יאוחסנו במדפים גבוהים ונוזלים יאוחסנו במדפים נמוכים . א

 

 . כמפורט להלן  קבוצות מופרדות זו מזו4 -חומרי הדברה יאוחסנו ב. ב

 

חומרי ''אזור האחסון של קבוצה זו ישולט בשלט ). מוצקים ונוזלים(חומרי הדברה דליקים . 1
 .'' הדברה דליקים

 



על דלת . תכשירים האסורים במגע עם מים יאוחסנו בארון מתכת או בחביות מתכת סגורות. 2
התאם כל המחסן ישולט אם אין אחסון ב. _______ הארון יוצב שלט ובו יכתב קוד החירום 

 . ________ -כאמור ב

 

 .במדפים נמוכים , חומרים קורוזיביים יאוחסנו בנפרד משאר הקבוצות. 3

 

 .אין צורך בשילוט מיוחד לאיזור אחסון זה  : שאר החומרים . 4

 הפעלה

 אריזות ריקות

, לשפוך את התשטיפים לתוך מיכל המרסס, בגמר השימוש יש לשטוף את האריזה היטב .1
ולסלקה ) על מנת למנוע שימוש משני(כ לנקב את האריזה ''לחזור על הפעולה עוד פעמיים ואח

 .למקום איסוף פסולת מסודר 

 פסולת מסוכנת

במיכל זה  תאוחסן . מ לפחות'' מ0.3בתוך המחסן יהיה מיכל שבתוכו שקית פוליאתילן בעובי  .1
סילוק פסולת חומרים (עסקים כאמור בתקנות רישוי , פסולת מסוכנת עד לפנויה לרמת חובב

  .1990 -א ''התשנ, )מסוכנים

, חומרי הדברה שנאסרו לשימוש:  לעניין חומרי הדברה כוללת בין השאר -פסולת מסוכנת  .2
שפך חומרי , חומרי הדברה שאין משתמשים בהם יותר, חומרי הדברה ישנים ומקולקלים

 אריזות שאי אפשר לשטוף חול ספוג בשפך חומרי הדברה נוזליים וכן, הדברה מוצקים
 .ואריזות שאינן שטופות 

 הערכות לטיפול באירוע

 ציוד מיגון וציוד לטיפול באירוע

 שתכיל מטף -עמדת כיבוי אש . א: יוחזקו בסמוך למחסן העמדות הבאות, למקרה של אירוע .1
. שיאוחסן במיכל ויישמר יבש בכל  עת,  חול או רמיקוליט-עמדת חומרי ספיגה . ב; אבקה

יש לשפוך תחילה חול על השפך ורק לאחר '' מאנב''מקרה של שפך של תכשיר מוצק המכיל ב
 .כיוון שהחומר ניצת כתוצאה מחיכוך , מכן לאספו

 ציוד מיגון

כפפות ,  )ABEK(שני פילטרים  , מסיכה לכל הפנים: יוחזק בסמוך למחסן, למקרה של אירוע .1
הציוד יוחזק במקום .  רק במקרה אירועבציוד המיגון יעשה שימוש. מגפיים וסרבל, גומי

 .כך שיהיה זמין בכל עת , מוצל סמוך למחסן

 
 
 
 
 
 
 


