
היתר רעלים מאושר
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

כמות

שנתית

מבוקשת

לעיסוק

כמות

מרבית

מבוקשת

לעיסוק

כמות

מרבית

מאושרת

לעיסוק מצב צבירהCASמספר  שם כימי

:תרכובות/ חומרי יסוד 

שיטת

איחסון
/מתקן

עמדה שם מסחרי
מאפייני

Rסיכון 

הצהרות

Hסיכון 

קבוצת

סיכון

מספר

ם"או

קוד

חירום שורה

.במדיניות מרחקי הפרדה' פ נספח ב''נדרש במרחקי הפרדה ע. *- החומר טרם טוייב- הערה לממונה- ^ :הערה

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 74-86-2compress
ed gas

acetyleneעמדה
סגורה

 R12, R5, R6  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1001

12SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק250 ג" ק250ג" ק250 132259-
10-0

compress
ed gas

AirAIR, 
[COMPRES

SED]

/מעוגן לקיר עמדה
לקרקע

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1002

22T ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק150 ג" ק150ג" ק150 7440-
37-1

compress
ed gas

Argonעמדה  H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1006

32T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

לא: מוביל רעלים:פעילות לא: מוכר רעלים

(כולל מעבדה)שימוש ברעלים לצורך עריכת מחקרים וניסויים – מחקר ופיתוח  1.:עיסוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק100 ג" ק100ג" ק100 124-38-
9

compress
ed gas

carbon 
dioxide

עמדה  H280, H281, H332, 
H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1013

42T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק49 ג" ק49ג" ק49 630-08-
0

compress
ed gas

carbon 
monoxide

עמדה  R12, R23, R48, 
R61

 H220, H331, H372 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1016

52SE *

מגבלת פיקוד העורף

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק120 ג" ק120ג" ק120 75-45-6compress
ed gas

Chlorodiflu
oromethan

e

DICHLORO
DIFLUORO
METHANE  

freon

עמדה  R40, R59  H280, H361, H420 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1018

62TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק150 ג" ק150ג" ק150 7440-
59-7

compress
ed gas

Heliumעמדה  H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1046

72T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק100 ג" ק100ג" ק100 1333-
74-0

compress
ed gas

hydrogenעמדה  R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1049

82SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק3 ג" ק3ג" ק3 7782-
44-7

compress
ed gas

oxygenעמדה  R8  H270 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1072

92S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2,000 ג" ק2,000ג" ק2,000 68476-
85-7

liquid Petroleum 
gases 

liquefied

צובר  R12, R45, R46  H220, H340, H350מוטמן 2.1 - Flammable gasesUN 
1075

102YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק2,000צובר

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 71-41-0liquid 1-pentanolארון
דליקים

 R10, R20, R37, 
R38

 H226, H315, H332, 
H335

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1105

113YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 75-15-0liquid carbon 
disulphide

ארון
דליקים

 R11, R23, R36, 
R38, R48, R62, 

R63

 H225, H315, H319, 
H372

מאצרה 3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1131

122WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק3 ג" ק3ג" ק3 108-90-
7

liquid chlorobenz
ene

ארון
דליקים

 R10, R20, R51, 
R53

 H226, H332, H411מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1134

132Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 4170-
30-3

liquid crotonalde
hyde

עמדה  R11, R22, R24, 
R25, R26, R37, 
R38, R41, R48, 

R50, R68

 H225, H301, H311, 
H315, H318, H330, 
H335, H341, H373, 

H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1143

142WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 107-30-
2

liquid chlormethyl
 methyl 

ether

ארון  R11, R20, R21, 
R22, R45

 H225, H302, H312, 
H332, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1239

153WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 8007-
47-4

liquid CANADA 
BALSAS

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1307

163Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק0.5 ג" ק0.5ג" ק0.5 131-74-
8

powder AMMONIU
M 

PICRATE

AMMONIU
M PICRATE

מבנה מקורהארון
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1310

171W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד צנצנת

ג" ק0.5 ג" ק0.5ג" ק0.5 131-74-
8

solid AMMONIU
M 

PICRATE

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1310

181W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

51-28-5solid גרם500 גרם500 גרם500 2,4-
dinitrophen

ol

עמדה  R23, R24, R25, 
R33, R50

 H301, H311, H331, 
H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1320

191W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 67533-
12-4

solid TETRAETH
YLAMMON

IUM 
ACETATE

TETRAETH
YLAMMONI

UM 
ACETATE

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

201Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-290-37 גרם100 גרם100 גרם100
9

powder PYRAZINEPYRAZINEמבנה מקורהעמדה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

211Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 91-20-3solid naphthalen
e

עמדה  R22, R40, R50, 
R53

 H302, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1334

221Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 7723-
14-0

powder red 
phosphoru

s

עמדה  R11, R16, R52, 
R53

 H228, H412מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1338

231Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7723-
14-0

powder red 
phosphoru

s

POTASSIU
M 

PHOSPHID
E

עמדה  R11, R16, R52, 
R53

 H228, H412מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1338

241Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 88-89-1powder 2,4,6-
trinitrophen

ol

PICRIC 
ACID

עמדה  R23, R24, R25, 
R3, R4

 H201, H301, H311, 
H331

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1344

251W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 7440-
21-3

powder siliconעמדה  H228, H315, H319, 
H335, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1346

261Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 7704-
34-9

solid sulfurעמדה  R38  H315מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1350

271Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 7704-
34-9

solid sulfurSULFUR 
FOR 

EXTERMAL
 USE

עמדה  R38  H315מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1350

281Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 110-88-
3

solid 1,3,5-
trioxan

TRIOXAN-
1,3,5

עמדה  R11, R37, R63  H228, H335מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1352

291Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 99-35-4solid 1,3,5-
trinitrobenz

ene

עמדה  R26, R27, R28, 
R3, R33, R50, 

R53

 H201, H300, H310, 
H330, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1354

301W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 118-96-
7

solid 2,4,6-
trinitrotolue

ne

TRINITROT
OLUENE

עמדה  R2, R23, R24, 
R25, R33, R51, 

R53

 H201, H301, H311, 
H331, H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1356

311W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-7440 גרם100 גרם100 גרם100
02-0

solid nickelNICKEL 
CATALYST

ארון
דליקים

 R23, R40, R43, 
R48

 H317, H351, H372מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1378

321Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7723 גרם100 גרם100 גרם100
14-0

solid red 
phosphoru

s

PHOSPHR
US WHITE

ארון
דליקים

 R11, R16, R52, 
R53

 H228, H412מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1381

331WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7429-
90-5

solid aluminium 
powder 

(pyrophoric
)

ארון
דליקים

 R15, R17  H250, H261מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1396

344W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

75-20-7solid גרם100 גרם100 גרם100 calcium 
carbide

ארון
דליקים

 R15  H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1402

354W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-156-62 גרם100 גרם100 גרם100
7

solid calcium 
cyanamide

ארון
דליקים

 R22, R37, R41  H302, H318, H335מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1403

364W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7693 גרם500 גרם500 גרם500
26-7

liquid Potassium 
hydride

POTASSIU
M 

HYDRIDE

ארון
דליקים

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1409

374W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-16940 גרם500 גרם500 גרם500
66-2

solid sodium 
tetrahydrob

orate

ארון
דליקים

 R15, R23, R24, 
R25, R34

 H260, H261, H301, 
H311, H314, H318, 
H330, H331, H332, 

H360

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1426

384W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7440 גרם100 גרם100 גרם100
23-5

powder sodiumארון
דליקים

 R14, R15, R34  H260, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1428

394W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7789 גרם100 גרם100 גרם100
12-0

powder Dichromic 
acid, 

disodium 
salt, 

dihydrate

עמדה  H272, H301, H312, 
H314, H317, H330, 
H334, H340, H350, 
H360, H372, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1479

401Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7789 גרם100 גרם100 גרם100
12-0

powder Dichromic 
acid, 

disodium 
salt, 

dihydrate

Sodium 
dichromate 

dihydrate

ארון  H272, H301, H312, 
H314, H317, H330, 
H334, H340, H350, 
H360, H372, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1479

411Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד צנצנת

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 121-73-
3

liquid CHLORON
ITRPBENZ

ENE 
,META

CHLORONI
TRPBENZE

NE ,META

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

422X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 100-00-
5

liquid 1-chloro-4-
nitrobenze

ne

ארון  R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, 
R40, R48, R51, 

R53, R68

 H301, H311, H331, 
H341, H351, H373, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

432X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 100-00-
5

liquid 1-chloro-4-
nitrobenze

ne

ארון  R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, 
R40, R48, R51, 

R53, R68

 H301, H311, H331, 
H341, H351, H373, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

442X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 76-06-2liquid trichloronitr
omethane

CHLOROPI
CRINE

ארון  R22, R26, R36, 
R37, R38

 H302, H315, H319, 
H330, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1580

452XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 75-05-8liquid acetonitrileארון
דליקים

 R11, R20, R21, 
R22, R36

 H225, H302, H312, 
H319, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1648

462YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 86-88-4powder antu (ISO)עמדה  R28, R40  H300, H351מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1651

472Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק49 ג" ק49ג" ק49 10102-
43-9

compress
ed gas

nitrogen 
monoxide

עמדה  H270, H280, H314, 
H318, H330, H331, 

H373

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1660

482PE

ר"הגבלות פקע

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 78-95-5liquid Chloroacet
one

CHLOROA
CETONE

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1695

492WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 532-27-
4

liquid CHLOROA
CETOPHE

NONE

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1697

502Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 79-11-8liquid chloroaceti
c acid

ארון  R23, R24, R25, 
R34, R50

 H301, H311, H314, 
H331, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1750

512X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 79-04-9liquid chloroacety
l chloride

ארון  R14, R23, R24, 
R25, R29, R35, 

R48, R50

 H301, H311, H314, 
H331, H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1752

522XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 56-23-5liquid carbon 
tetrachlorid

e

ארון  R23, R24, R25, 
R40, R48, R52, 

R53, R59

 H301, H311, H331, 
H351, H372, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1846

532Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7439-
95-4

solid magnesium
 powder 

(pyrophoric
)

עמדה  R15, R17  H250, H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1869

541Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7704 גרם100 גרם100 גרם100
98-5

solid TITANIUM 
HYDRIDE

TITANIUM 
HYDRIDE

ארון
דליקים

אחסנה)
(מיוחדת

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1871

551Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 74-97-5powder bromochlor
omethane

עמדה  H312, H314, H315, 
H318, H319, H332, 

H335, H420

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1887

562X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 67-66-3liquid trichlorome
thane

CHLOROF
ORM

ארון
דליקים

 R20, R22, R38, 
R40, R48

 H302, H315, H351, 
H373

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

572Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק4 ג" ק4ג" ק4 74-98-6compress
ed gas

propaneעמדה  R12  H220מבנה מקורה
(מחסן)

2.1 - Flammable gasesUN 
1978

582YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 70630-
17-0

liquid (R)-2-[(2,6-
dimethylph

enyl)-
methoxyac

etylamino]p
ropionic 

acid 
methyl 

ester

עמדה  R22, R41  H302, H318מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1993

593YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 91465-
08-6

liquid lambda-
cyhalothrin 

(ISO)

KARATE 5עמדה  R21, R25, R26, 
R50, R53

 H301, H312, H330, 
H400, H410

/סככה 
הצללה

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1993

603YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 106-47-
8

liquid 4-
chloroanilin

e

CHLOROA
NILINE , 

PARA

ארון  R23, R24, R25, 
R43, R45, R50, 

R53

 H301, H311, H317, 
H331, H350, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2018

612X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 95-51-2liquid CHLOROA
NILINE , 
ORTHO

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2019

622X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 108-43-
0

liquid 3-
chlorophen

ol

ארון  R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2020

632X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:29 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 12עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 106-48-
9

liquid 4-
chlorophen

ol

ארון  R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2020

642X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 59-85-8powder CHLORO 
MERCURI
NENZOIC(

p) acid

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2025

652X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 79-06-1powder acrylamideעמדה  R20, R21, R23, 
R24, R25, R36, 
R38, R43, R45, 
R46, R48, R62

 H301, H312, H315, 
H317, H319, H332, 

H340, H350, H372

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2074

662X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 108-39-
4

liquid m-cresolCRESOLעמדה  R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

672X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 108-39-
4

liquid m-cresolCRESOL 
META

עמדה  R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

682X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 95-48-7liquid o-cresolעמדה  R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

692X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:29 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 13עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 106-44-
5

liquid p-cresolעמדה  R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

702X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 584-84-
9

liquid 4-methyl-
m-

phenylene 
diisocyanat

e

ארון
דליקים

 R26, R36, R37, 
R38, R40, R42, 
R43, R52, R53

 H315, H317, H319, 
H330, H334, H335, 

H351, H412

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2078

712Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 30525-
89-4

powder PARAFOR
MALDEHY

DE

עמדה  H228, H301, H302, 
H311, H312, H314, 
H315, H317, H318, 
H319, H330, H331, 

H332, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2213

721Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 107-20-
0

liquid chloroaceta
ldehyde

עמדה  R24, R25, R26, 
R34, R40, R50

 H301, H311, H314, 
H330, H351, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2232

732XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 121-87-
9

liquid 2-chloro-4-
nitroaniline

עמדה  R22, R51, R53  H302, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2237

742X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:29 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 14עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 87-63-8liquid CHLORO-
O-4 

TOLUIDIN
E

CHLORO-
O-4 

TOLUIDINE

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2239

752X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7440 גרם100 גרם100 גרם100
09-7

solid potassiumארון
דליקים

 R14, R15, R34  H260, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
2257

764W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 608-31-
1

solid 2,6-
Dichloroani

line

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

772X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 108-98-
5

powder Benzenethi
ol

THIOPHEN
OL 

PHENYLME
RCAPTANE

עמדה  H226, H227, H228, 
H300, H301, H310, 
H311, H314, H315, 
H318, H319, H330, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2337

783WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 121-86-
8

liquid CHLORO-
4-

NITROTOL
UENE

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2433

792X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:29 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 15עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 140-29-
4

liquid Phenylacet
onitrile

עמדה  H301, H302, H311, 
H315, H319, H330, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2470

802X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 79-27-6powder 1,1,2,2-
tetrabromo

ethane

עמדה  R26, R36, R52, 
R53

 H319, H330, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2504

812Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 2867-
47-2

liquid 2-
dimethylam

inoethyl 
methacrylat

e

ארון  R21, R22, R36, 
R38, R43

 H302, H312, H315, 
H317, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2522

822W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 16עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 82657-
04-3

liquid bifenthrin 
(ISO); (2-

methylbiph
enyl-3-

yl)methyl 
rel-

(1R,3R)-3-
[(1Z)-2-
chloro-
3,3,3-

trifluoropro
p-1-en-1-

yl]-2,2-
dimethylcyc
lopropanec
arboxylate

TALSTARעמדה  H300, H317, H331, 
H351, H372, H400, 

H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

832X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 31895-
22-4

solid bis(1,2,3-
trithiacyclo
hexyldimet
hylammoni

um) oxalate

Evisect Sעמדה  R21, R22, R50, 
R53

 H302, H312, H400, 
H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

842X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 17עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 82657-
04-3

liquid bifenthrin 
(ISO); (2-

methylbiph
enyl-3-

yl)methyl 
rel-

(1R,3R)-3-
[(1Z)-2-
chloro-
3,3,3-

trifluoropro
p-1-en-1-

yl]-2,2-
dimethylcyc
lopropanec
arboxylate

Aceta Star 
46 EC

עמדה  H300, H317, H331, 
H351, H372, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

852X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 107-14-
2

liquid chloroaceto
nitrile

ארון  R23, R24, R25, 
R51, R53

 H301, H311, H331, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2668

862W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 59-50-7liquid chlorocreso
l

ארון  R21, R22, R41, 
R43, R50

 H302, H312, H317, 
H318, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2669

872Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 109-70-
6

liquid 1-bromo-3-
chloroprop

ane

עמדה  R10, R20, R22  H226, H302, H312, 
H315, H319, H331, 
H332, H335, H336, 
H341, H350, H351, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2688

882X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 18עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 96-24-2liquid 3-Chloro-
1,2-

propanedio
l

CHLOROH
YDRINE

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2689

892X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 96-23-1liquid 1,3-
dichloro-2-

propanol

ארון  R21, R25, R45  H301, H312, H350מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2750

902X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 1563-
66-2

liquid carbofuran 
(ISO)

ארון  R26, R28, R50, 
R53

 H300, H330, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2757

912X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 1563-
66-2

solid carbofuran 
(ISO)

עמדה  R26, R28, R50, 
R53

 H300, H330, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2757

922X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 60-57-1powder dieldrin 
(ISO)

עמדה  R25, R27, R40, 
R48, R50, R53

 H301, H310, H351, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2761

932X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 19עמוד 
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 88671-
89-0

solid 2-(4-
chlorophen

yl)-2-(1H-
1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)he

xanenitrile

Systhaneעמדה  H302, H319, H361, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2763

942X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 22224-
92-6

liquid fenamiphos
 (ISO)

nemicurעמדה  R24, R28, R50, 
R53

 H300, H311, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2783

952X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 2921-
88-2

powder chlorpyrifos
 (ISO)

עמדה  R25, R50, R53  H301, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2783

962X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 55285-
14-8

powder carbosulfan
 (ISO)

MARSHAL 
25 DS

ארון
חומרי

 R25, R26, R43, 
R50, R53

 H301, H317, H330, 
H400, H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

972X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 88-15-3powder Methyl 2-
thienyl 
ketone

עמדה  H300, H301, H302, 
H310, H311, H312, 
H330, H331, H332, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

982X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 20עמוד 
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אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 106-53-
6

powder BROMOTH
IOPHENOL

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

992X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 135410-
20-7

powder (E)-N1-[(6-
chloro-3-

pyridyl)met
hyl]-N2-

cyano-N1-
methylacet

amidine

acetamiprid 
0.01%

ארון
חומרי

 R22, R52, R53  H302, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1002X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 1271-
55-2

powder ACETYL 
FERROCE
NENE 95%

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1012X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 79-07-2liquid 2-
chloraceta

mide

עמדה  R25, R43, R62  H301, H317מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1022X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 19750-
95-9

powder chlordimefo
rm 

hydrochlori
de

עמדה  R22, R40, R50, 
R53

 H302, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1032X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 21עמוד 
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 420-04-
2

liquid cyanamideCyanamideעמדה  R21, R25, R36, 
R38, R43

 H301, H312, H315, 
H317, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1042X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 71751-
41-2

liquid abamectin 
(combinatio

n of 
avermectin 

B1a and 
avermectin 
B1b) (ISO)

ofir 2000עמדה  R23, R25, R26, 
R28, R48, R50, 

R53, R63

 H300, H330, H361, 
H372, H400, H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1052X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 135410-
20-7

powder (E)-N1-[(6-
chloro-3-

pyridyl)met
hyl]-N2-

cyano-N1-
methylacet

amidine

Mosphilen 
20

עמדה  R22, R52, R53  H302, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1062X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 109-09-
1

liquid CHLOROP
YRIDINE

CHLOROP
YRIDINE

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2822

1072X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 109-09-
1

liquid CHLOROP
YRIDINE

CHLOROP
YRIDINE 2

מבנה מקורהארון
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2822

1082X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 22עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-16962 גרם100 גרם100 גרם100
07-5

solid ALUMINU
M 

BOROHYD
RIDE

ALUMINUM
 

BOROHYD
RIDE

ארון
דליקים

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
2870

1094W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7440-
02-0

solid nickelעמדה  R23, R40, R43, 
R48

 H317, H351, H372מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
2881

1104Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 4318-
37-0

solid METHYL-1-
HOMOPIP
ERAZINE

METHYL-1-
HOMOPIPE

RAZINE

ארון
דליקים

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2920

1113W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 1319-
77-3

liquid mix-cresolעמדה  R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

1122X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק0.5 ג" ק0.5ג" ק0.5 4039-
32-1

liquid Lithiumbis(t
rimethylsilyl

)amide

ארון
דליקים

 H225, H228, H251, 
H302, H312, H314, 
H318, H332, H335, 
H336, H373, H411, 

H412

מאצרה 4.1 - Flammable solidsUN 
2925

1131W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 23עמוד 
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אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק0.5 ג" ק0.5ג" ק0.5 4039-
32-1

liquid Lithiumbis(t
rimethylsilyl

)amide

ארון
דליקים

 H225, H228, H251, 
H302, H312, H314, 
H318, H332, H335, 
H336, H373, H411, 

H412

מאצרה 4.1 - Flammable solidsUN 
2925

1141W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 151-21-
3

powder sodium 
dodecyl 
sulphate

עמדה  H228, H302, H311, 
H315, H318, H319, 
H332, H335, H400, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2926

1151X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 5743-
04-4

powder CADMIUM 
ACETATE, 
DIHYDRAT

E

מדף  H302, H312, H332, 
H350, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1162Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 330-54-
1

powder diuron 
(ISO)

ארון
חומרי

 R22, R40, R48, 
R50, R53

 H302, H351, H373, 
H400, H410

/סככה 
הצללה

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1172Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק4 ג" ק4ג" ק4 1071-
83-6

liquid glyphosate 
(ISO)

ROUNDUPעמדה  R41, R51, R53  H318, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1182Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 24עמוד 
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קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 20427-
59-2

liquid Copper 
dihydroxide

עמדה  H302, H312, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H332, 
H335, H400, H410, 

H411, H

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1192Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 41394-
05-2

powder metamitron
 (ISO)

GOLTIX 
WG 70

עמדה  R22, R50  H302, H400מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1202Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 153719-
23-4

powder thiamethox
am (ISO)

acteraעמדה  R22, R50, R53  H302, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1212Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 94-75-7liquid 2,4-D (ISO)Albar Superעמדה  R22, R37, R41, 
R43, R52, R53

 H302, H317, H318, 
H335, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1222Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 330-55-
2

solid linuron 
(ISO)

linorexעמדה  R22, R40, R48, 
R50, R53, R61, 

R62

 H302, H351, H373, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1232Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 25עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 76738-
62-0

liquid (2RS,3RS)-
1-(4-

chlorophen
yl)-4,4-

dimethyl-2-
(1H-1,2,4-

triazol-1-
yl)-pentan-

3-ol

cultar 25עמדה  H228, H302, H312, 
H319, H332, H361, 

H400, H410, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1243Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 64700-
56-7

liquid 2-
butoxyethyl

 [(3,5,6-
trichloropyri

din-2-
yl)oxy]acet

ate

GARLON* 
4 

HERBICIDE

עמדה  H302, H315, H317, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1253Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 60207-
90-1

liquid propiconaz
ole (ISO)

atami extraעמדה  R22, R43, R50, 
R53

 H302, H317, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1263Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 107534-
96-3

liquid tebuconazo
le (ISO)

polycor   
NATIVO 

SC300

עמדה  R22, R51, R53, 
R63

 H302, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1273Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 26עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק30 ג" ק10ג" ק10 138261-
41-3

liquid imidaclopri
d (ISO)

Confidor 
200 SC 

Insecticide

עמדה  R22, R50, R53  H302, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1283Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 2312-
35-8

liquid propargite 
(ISO)

omite 57עמדה  R23, R38, R40, 
R41, R50, R53

 H315, H318, H331, 
H351, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1293Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-25015 גרם10 גרם10 גרם10
63-8

liquid 4,4,5,5-
Tetramethy

l-1,3,2-
dioxaborola

ne

PINACOLB
ORANE[4,4,

5,5-
Tetramethyl

-1,3,2-
dioxaborola

ne]

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
3098

1302W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 25895-
60-7

solid Sodium 
cyanotrihyd

roborate

עמדה  H228, H260, H261, 
H300, H310, H314, 
H318, H330, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3179

1311X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 69887-
88-3

solid MANGANE
ASE (II) 

ISOPROP
OXIDE

MANGANE
ASE (II) 

ISOPROPO
XIDE

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3180

1321X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 27עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-865-34 גרם5 גרם5 גרם5
9

solid lithium 
methanolat

e

ארון
דליקים

אחסנה)
(מיוחדת

 R11, R14, R34  H251, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

1331W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק0.5 ג" ק0.5ג" ק0.5 109-72-
8

solid ButyllithiumBUTYL 
LITHIUM 
1.6M IN 

HEXANES

ארון
דליקים

אחסון)
(מיוחד

 H225, H250, H252, 
H260, H261, H302, 
H304, H314, H317, 
H318, H332, H336, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3394

1344W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 694-53-
1

solid Phenylsilan
e

PHENYLSIL
ANE

ארון
דליקים

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

1354W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 95-76-1solid 3,4-
dichloroanil

ine

עמדה  R23, R24, R25, 
R41, R43, R50, 

R53

 H301, H311, H317, 
H318, H331, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3442

1362X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 89-59-8liquid CHLORO-
2-

NITROTOL
UENE

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3457

1372X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:30 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 28עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 68505-
69-1

solid benfuresat
e pestanal

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא138
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 53152-
21-9

liquid BUPRENO
RPHIN 

HYDROCH
LORIDE

מבנה מקורהעמדה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא139
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-21645 גרם100 גרם100 גרם100
51-2

solid Aluminium 
hydroxide

ארון
דליקים

 H315, H319, H335, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא140
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 77182-
82-2

liquid glufosinate 
ammonium

 (ISO)

עמדה  R20, R21, R22, 
R48, R60, R63

 H302, H312, H332, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא141
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:31 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 29עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 66215-
27-8

powder N-
cyclopropyl

-1,3,5-
triazine-

2,4,6-
triamine

TRIGARD 
INSECTICI

DE

עמדה  H302, H315, H319, 
H335, H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא142
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 69327-
76-0

liquid (2Z)-3-
Isopropyl-

2-[(2-
methyl-2-
propanyl)i

mino]-5-
phenyl-

1,3,5-
thiadiazina

n-4-one

Aplorad 25עמדה  H373, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא143
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק4 ג" ק4ג" ק4 26675-
46-7

liquid Isofluraneארון
מותאם

 H315, H319, H335, 
H336, H360, H361, 

H373

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא144
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק90 ג" ק30ג" ק30 64-19-7liquid acetic acid 
… %

acetic acid 
glaical

ארון
מותאם

 R10, R35  H226, H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2789

1452P

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

10:31 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 30עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-404-86 גרם100 גרם100 גרם100
4

solid capsaicinCapsaicinארון
מותאם

 H300, H301, H302, 
H311, H312, H315, 
H317, H318, H319, 
H331, H332, H334, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא146
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד צנצנת

ג" ק12 ג" ק4ג" ק4 109-89-
7

liquid diethylamin
e

ארון
מותאם

 R11, R20, R21, 
R22, R35

 H225, H302, H312, 
H314, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1154

1472WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 128-37-
0

powder 2,6-di-tert-
butyl-p-

cresol

3,5-Di-tert-
4-

butylhydrox
ytoluene 

(BHT)

ארון
מותאם

 H301, H302, H312, 
H315, H317, H319, 
H332, H334, H335, 
H340, H341, H350, 

H351, H

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1482Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד צנצנת

-643-79 גרם100 גרם100 גרם100
8

powder Phthalalde
hyde

ארון
מותאם

 H228, H290, H301, 
H311, H314, H315, 
H317, H318, H319, 
H331, H335, H373, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

1492X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד צנצנת

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 13755-
38-9

solid Sodium 
nitroferricya

nide(III) 
dihydrate

ארון
מותאם

 H301, H311, H312, 
H331, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 1502X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 658066-
35-4

liquid N-{2-[3-
chloro-5-

(trifluorome
thyl)-2-

pyridyl]ethy
l}-a,a,a-

trifluoro-o-
toluamide

VELUM 
PRIME 
SC500

ארון
חומרי

 H400, H410, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1512Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק6 ג" ק4ג" ק4 57-09-0solid Cetrimoniu
m bromide

Hexadecyltr
imethylamm

onium 
bromide

ארון
מותאם

 H302, H312, H314, 
H315, H317, H318, 
H319, H332, H335, 
H336, H341, H361, 

H370, H

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1522Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק4 ג" ק4ג" ק4 7783-
33-7

liquid Dipotassiu
m 

tetraiodom
ercurate

Nessler’s 
reagent

ארון
מותאם

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1643

1532X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק8 ג" ק4ג" ק4 74-98-6liquified 
gas 

(compress
ed)

propaneLiquefied 
Petroleum 

Gas

על גג
המבנה

 R12  H220 סככה/
הצללה

2.1 - Flammable gasesUN 
1978

1542YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק3ג" ק3 79-06-1liquid acrylamideAcrylamide/
Bis-

acrylamide, 
30% 

solution

במקרר
מעבדות

 R20, R21, R23, 
R24, R25, R36, 
R38, R43, R45, 
R46, R48, R62

 H301, H312, H315, 
H317, H319, H332, 

H340, H350, H372

בקירור 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3426

1552X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק3ג" ק3 120-51-
4

liquid benzyl 
benzoate

Immersion 
oil for 

microscopy

ארון
מותאם

 R22, R51, R53  H302, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

1563Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-15307 גרם100 גרם100 גרם500
79-6

solid Sodium [2-
[(2,6-

dichlorophe
nyl)amino]p
henyl]aceta

te

Diclofenac 
sodium salt

ארון
מותאם

 H301, H302, H310, 
H311, H315, H319, 
H330, H331, H332, 
H335, H360, H361, 

H362, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

1572X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 80-05-7powder bisphenol 
A

Bisphenol Aארון
מותאם

 R37, R41, R43, 
R52, R62

 H317, H318, H335מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1582Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

-3380 גרם50 גרם50 גרם50
34-5

powder triclosanTriclosanארון
מותאם

 R36, R38, R50, 
R53

 H315, H319, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

1592Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 74-86-2compress
ed gas

acetyleneacetyleneעמדת
בלון גז

 R12, R5, R6  H220מבנה מקורה
(מחסן)

2.1 - Flammable gasesUN 
1001

1602SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק250 ג" ק250ג" ק250 132259-
10-0

compress
ed gas

AirAIR, 
[COMPRES

SED]

עמדת
בלון גז

מבנה מקורה
(מחסן)

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1002

1612T ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק150 ג" ק150ג" ק150 7440-
37-1

compress
ed gas

ArgonArgonעמדת
בלון גז

 H280, H281מבנה מקורה
(מחסן)

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1006

1622T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק150 ג" ק150ג" ק150 124-38-
9

compress
ed gas

carbon 
dioxide

carbon 
dioxide

עמדת
בלון גז

 H280, H281, H332, 
H335

מבנה מקורה
(מחסן)

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1013

1632T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק49 ג" ק49ג" ק49 630-08-
0

compress
ed gas

carbon 
monoxide

carbon 
monoxide

עמדת
בלון גז

 R12, R23, R48, 
R61

 H220, H331, H372מבנה מקורה
(מחסן)

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1016

1642SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק150 ג" ק150ג" ק150 7440-
59-7

compress
ed gas

HeliumHeliumעמדת
בלון גז

 H280, H281מבנה מקורה
(מחסן)

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1046

1652T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק150 ג" ק150ג" ק150 1333-
74-0

compress
ed gas

hydrogenhydrogenעמדת
בלון גז

 R12  H220מבנה מקורה
(מחסן)

2.1 - Flammable gasesUN 
1049

1662SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק6 ג" ק6ג" ק6 7782-
44-7

compress
ed gas

oxygenoxygenעמדת
בלון גז

 R8  H270מבנה מקורה
(מחסן)

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1072

1672S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק2,000 ג" ק2,000ג" ק2,000 68476-
85-7

liquid Petroleum 
gases 

liquefied

Petroleum 
gases 

liquefied

מיכל
מוטמן

 R12, R45, R46  H220, H340, H350מוטמן 2.1 - Flammable gasesUN 
1075

1682YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין מכל

ג" ק4 ג" ק4ג" ק4 74-98-6compress
ed gas

propanepropaneעמדת
בלון גז

 R12  H220מבנה מקורה
(מחסן)

2.1 - Flammable gasesUN 
1978

1692YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק49 ג" ק49ג" ק49 10102-
43-9

compress
ed gas

nitrogen 
monoxide

nitrogen 
monoxide

עמדת
בלון גז

 H270, H280, H314, 
H318, H330, H331, 

H373

מבנה מקורה
(מחסן)

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1660

1702PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 71-41-0liquid 1-pentanolארון
חומרים
דליקים

 R10, R20, R37, 
R38

 H226, H315, H332, 
H335

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1105

1713YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 75-15-0liquid carbon 
disulphide

carbon 
disulphide

ארון
חומרים
דליקים

 R11, R23, R36, 
R38, R48, R62, 

R63

 H225, H315, H319, 
H372

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1131

1722WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק3 ג" ק3ג" ק3 108-90-
7

liquid chlorobenz
ene

chlorobenze
ne

ארון
חומרים
דליקים

 R10, R20, R51, 
R53

 H226, H332, H411מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1134

1732Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 4170-
30-3

liquid crotonalde
hyde

crotonaldeh
yde

ארון
מעבדה

 R11, R22, R24, 
R25, R26, R37, 
R38, R41, R48, 

R50, R68

 H225, H301, H311, 
H315, H318, H330, 
H335, H341, H373, 

H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1143

1742WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 107-30-
2

liquid chlormethyl
 methyl 

ether

chlormethyl 
methyl 

ether

ארון
מעבדה

 R11, R20, R21, 
R22, R45

 H225, H302, H312, 
H332, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1239

1753WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 8007-
47-4

liquid CANADA 
BALSAS

CANADA 
BALSAS

ארון
חומרים
דליקים

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1307

1763Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-7693 גרם500 גרם500 גרם500
26-7

liquid Potassium 
hydride

Potassium 
hydride

ארון
חומרים
דליקים

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1409

1774W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 121-73-
3

liquid CHLORON
ITRPBENZ

ENE 
,META

CHLORONI
TRPBENZE

NE ,META

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

1782X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 100-00-
5

liquid 1-chloro-4-
nitrobenze

ne

1-chloro-4-
nitrobenzen

e

ארון
מעבדה

 R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, 
R40, R48, R51, 

R53, R68

 H301, H311, H331, 
H341, H351, H373, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

1792X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 76-06-2liquid trichloronitr
omethane

trichloronitr
omethane

ארון
מעבדה

 R22, R26, R36, 
R37, R38

 H302, H315, H319, 
H330, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1580

1802XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 75-05-8liquid acetonitrileacetonitrileארון
חומרים
דליקים

 R11, R20, R21, 
R22, R36

 H225, H302, H312, 
H319, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1648

1812YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 78-95-5liquid Chloroacet
one

Chloroaceto
ne

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1695

1822WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 532-27-
4

liquid CHLOROA
CETOPHE

NONE

CHLOROA
CETOPHE

NONE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1697

1832Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 79-11-8liquid chloroaceti
c acid

chloroacetic
 acid

ארון
מעבדה

 R23, R24, R25, 
R34, R50

 H301, H311, H314, 
H331, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1750

1842X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 79-04-9liquid chloroacety
l chloride

chloroacetyl
 chloride

ארון
מעבדה

 R14, R23, R24, 
R25, R29, R35, 

R48, R50

 H301, H311, H314, 
H331, H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1752

1852XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 56-23-5liquid carbon 
tetrachlorid

e

carbon 
tetrachlorid

e

ארון
מעבדה

 R23, R24, R25, 
R40, R48, R52, 

R53, R59

 H301, H311, H331, 
H351, H372, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1846

1862Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 67-66-3liquid trichlorome
thane

trichloromet
hane

ארון
מעבדה

 R20, R22, R38, 
R40, R48

 H302, H315, H351, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

1872Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 70630-
17-0

liquid (R)-2-[(2,6-
dimethylph

enyl)-
methoxyac

etylamino]p
ropionic 

acid 
methyl 

ester

(R)-2-[(2,6-
dimethylphe

nyl)-
methoxyace
tylamino]pro
pionic acid 

methyl ester

ארון
חומרים
דליקים

 R22, R41  H302, H318מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1993

1883YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 91465-
08-6

liquid lambda-
cyhalothrin 

(ISO)

lambda-
cyhalothrin 

(ISO)

ארון
חומרים
דליקים

 R21, R25, R26, 
R50, R53

 H301, H312, H330, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1993

1893YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 106-47-
8

liquid 4-
chloroanilin

e

4-
chloroanilin

e

ארון  R23, R24, R25, 
R43, R45, R50, 

R53

 H301, H311, H317, 
H331, H350, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2018

1902X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 95-51-2liquid CHLOROA
NILINE , 
ORTHO

CHLOROA
NILINE , 
ORTHO

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2019

1912X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק3 ג" ק2ג" ק2 108-43-
0

liquid 3-
chlorophen

ol

3-
chlorophen

ol

ארון
מעבדה

 R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2020

1922X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 106-48-
9

liquid 4-
chlorophen

ol

4-
chlorophen

ol

ארון
מעבדה

 R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2020

1932X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 108-39-
4

liquid m-cresolm-cresolארון
מעבדה

 R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

1942X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 95-48-7liquid o-cresolo-cresolארון
מעבדה

 R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

1952X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 106-44-
5

liquid p-cresolp-cresolארון
מעבדה

 R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

1962X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 584-84-
9

liquid 4-methyl-
m-

phenylene 
diisocyanat

e

4-methyl-m-
phenylene 
diisocyanat

e

ארון
מעבדה

 R26, R36, R37, 
R38, R40, R42, 

R43, R52, R53

 H315, H317, H319, 
H330, H334, H335, 

H351, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2078

1972Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 107-20-
0

liquid chloroaceta
ldehyde

chloroacetal
dehyde

ארון
מעבדה

 R24, R25, R26, 
R34, R40, R50

 H301, H311, H314, 
H330, H351, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2232

1982XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 121-87-
9

liquid 2-chloro-4-
nitroaniline

2-chloro-4-
nitroaniline

ארון
מעבדה

 R22, R51, R53  H302, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2237

1992X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 87-63-8liquid CHLORO-
O-4 

TOLUIDIN
E

CHLORO-
O-4 

TOLUIDINE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2239

2002X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 121-86-
8

liquid CHLORO-
4-

NITROTOL
UENE

CHLORO-4-
NITROTOL

UENE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2433

2012X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 140-29-
4

liquid Phenylacet
onitrile

Phenylacet
onitrile

ארון
מעבדה

 H301, H302, H311, 
H315, H319, H330, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2470

2022X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 2867-
47-2

liquid 2-
dimethylam

inoethyl 
methacrylat

e

2-
dimethylami

noethyl 
methacrylat

e

ארון
מעבדה

 R21, R22, R36, 
R38, R43

 H302, H312, H315, 
H317, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2522

2032W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 82657-
04-3

liquid bifenthrin 
(ISO); (2-

methylbiph
enyl-3-

yl)methyl 
rel-

(1R,3R)-3-
[(1Z)-2-
chloro-
3,3,3-

trifluoropro
p-1-en-1-

yl]-2,2-
dimethylcyc
lopropanec
arboxylate

TALSTARארון
חומרי

 H300, H317, H331, 
H351, H372, H400, 

H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

2042X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 82657-
04-3

liquid bifenthrin 
(ISO); (2-

methylbiph
enyl-3-

yl)methyl 
rel-

(1R,3R)-3-
[(1Z)-2-
chloro-
3,3,3-

trifluoropro
p-1-en-1-

yl]-2,2-
dimethylcyc
lopropanec
arboxylate

Aceta Star 
46 EC

ארון
חומרי

 H300, H317, H331, 
H351, H372, H400, 

H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

2052X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 107-14-
2

liquid chloroaceto
nitrile

chloroaceto
nitrile

ארון
מעבדה

 R23, R24, R25, 
R51, R53

 H301, H311, H331, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2668

2062W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 59-50-7liquid chlorocreso
l

chlorocresolארון
מעבדה

 R21, R22, R41, 
R43, R50

 H302, H312, H317, 
H318, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2669

2072Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 109-70-
6

liquid 1-bromo-3-
chloroprop

ane

1-bromo-3-
chloropropa

ne

ארון
מעבדה

 R10, R20, R22  H226, H302, H312, 
H315, H319, H331, 
H332, H335, H336, 
H341, H350, H351, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2688

2082X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 96-24-2liquid 3-Chloro-
1,2-

propanedio
l

3-Chloro-
1,2-

propanediol

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2689

2092X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 96-23-1liquid 1,3-
dichloro-2-

propanol

1,3-
dichloro-2-

propanol

ארון
מעבדה

 R21, R25, R45  H301, H312, H350מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2750

2102X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 1563-
66-2

liquid carbofuran 
(ISO)

carbofuran 
(ISO)

ארון
מעבדה

 R26, R28, R50, 
R53

 H300, H330, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2757

2112X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 22224-
92-6

liquid fenamiphos
 (ISO)

fenamiphos 
(ISO)

ארון
מעבדה

 R24, R28, R50, 
R53

 H300, H311, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2783

2122X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 79-07-2liquid 2-
chloraceta

mide

2-
chloracetam

ide

ארון
מעבדה

 R25, R43, R62  H301, H317מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2132X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 420-04-
2

liquid cyanamidecyanamideארון
מעבדה

 R21, R25, R36, 
R38, R43

 H301, H312, H315, 
H317, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2142X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 71751-
41-2

liquid abamectin 
(combinatio

n of 
avermectin 

B1a and 
avermectin 
B1b) (ISO)

ofir 2000ארון
חומרי

 R23, R25, R26, 
R28, R48, R50, 

R53, R63

 H300, H330, H361, 
H372, H400, H410

/סככה 
הצללה

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2152X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 109-09-
1

liquid CHLOROP
YRIDINE

CHLOROP
YRIDINE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2822

2162X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 1319-
77-3

liquid mix-cresolmix-cresolארון
מעבדה

 R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

2172X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 4039-
32-1

liquid Lithiumbis(t
rimethylsilyl

)amide

Lithiumbis(tr
imethylsilyl)

amide

ארון
מעבדה

 H225, H228, H251, 
H302, H312, H314, 
H318, H332, H335, 
H336, H373, H411, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2925

2181W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 330-54-
1

liquid diuron 
(ISO)

Diorex 80ארון
חומרי

 R22, R40, R48, 
R50, R53

 H302, H351, H373, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2192Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 1071-
83-6

liquid glyphosate 
(ISO)

ROUNDUPארון
חומרי

 R41, R51, R53  H318, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2202Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 20427-
59-2

liquid Copper 
dihydroxide

Copper 
dihydroxide

ארון
חומרי

 H302, H312, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H332, 
H335, H400, H410, 

H411, H

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2212Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 94-75-7liquid 2,4-D (ISO)Albar Superארון
חומרי

 R22, R37, R41, 
R43, R52, R53

 H302, H317, H318, 
H335, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2222Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 76738-
62-0

liquid (2RS,3RS)-
1-(4-

chlorophen
yl)-4,4-

dimethyl-2-
(1H-1,2,4-

triazol-1-
yl)-pentan-

3-ol

cultar 25ארון
חומרי

 H228, H302, H312, 
H319, H332, H361, 

H400, H410, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

2233Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 64700-
56-7

liquid 2-
butoxyethyl

 [(3,5,6-
trichloropyri

din-2-
yl)oxy]acet

ate

GARLON* 
4 

HERBICIDE

ארון
חומרי

 H302, H315, H317, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

2243Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 60207-
90-1

liquid propiconaz
ole (ISO)

atami extraארון
חומרי

 R22, R43, R50, 
R53

 H302, H317, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

2253Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 107534-
96-3

liquid tebuconazo
le (ISO)

polycor   
NATIVO 

SC300

ארון
חומרי

 R22, R51, R53, 
R63

 H302, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

2263Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק30 ג" ק10ג" ק10 138261-
41-3

liquid imidaclopri
d (ISO)

Confidor 
200 SC 

Insecticide

ארון
חומרי

 R22, R50, R53  H302, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

2273Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 2312-
35-8

liquid propargite 
(ISO)

omite 57ארון
חומרי

 R23, R38, R40, 
R41, R50, R53

 H315, H318, H331, 
H351, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

2283Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-25015 גרם20 גרם20 גרם20
63-8

liquid 4,4,5,5-
Tetramethy

l-1,3,2-
dioxaborola

ne

PINACOLB
ORANE[4,4,

5,5-
Tetramethyl

-1,3,2-
dioxaborola

ne]

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
3098

2292W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק40ג" ק40 89-59-8liquid CHLORO-
2-

NITROTOL
UENE

CHLORO-2-
NITROTOL

UENE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3457

2302X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 53152-
21-9

liquid BUPRENO
RPHIN 

HYDROCH
LORIDE

BUPRENO
RPHIN 

HYDROCH
LORIDE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא231
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 77182-
82-2

liquid glufosinate 
ammonium

 (ISO)

glufosinate 
ammonium 

(ISO)

ארון
מעבדה

 R20, R21, R22, 
R48, R60, R63

 H302, H312, H332, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא232
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 69327-
76-0

liquid (2Z)-3-
Isopropyl-

2-[(2-
methyl-2-
propanyl)i

mino]-5-
phenyl-

1,3,5-
thiadiazina

n-4-one

Aplorad 25ארון
חומרי

 H373, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא233
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק0.5 ג" ק0.5ג" ק0.5 131-74-
8

powder AMMONIU
M 

PICRATE

AMMONIU
M PICRATE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1310

2341W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

-290-37 גרם100 גרם100 גרם100
9

powder PYRAZINEPYRAZINEארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

2351Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 7723-
14-0

powder red 
phosphoru

s

red 
phosphorus

ארון
מעבדה

 R11, R16, R52, 
R53

 H228, H412מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1338

2361Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 88-89-1powder 2,4,6-
trinitrophen

ol

PICRIC 
ACID

ארון
מעבדה

 R23, R24, R25, 
R3, R4

 H201, H301, H311, 
H331

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1344

2371W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 7440-
21-3

powder siliconsiliconארון
מעבדה

 H228, H315, H319, 
H335, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1346

2381Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

-7440 גרם300 גרם300 גרם300
23-5

powder sodiumsodiumארון
מעבדה

 R14, R15, R34  H260, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1428

2394W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

-7789 גרם300 גרם300 גרם300
12-0

powder Dichromic 
acid, 

disodium 
salt, 

dihydrate

Dichromic 
acid, 

disodium 
salt, 

dihydrate

ארון
מעבדה

 H272, H301, H312, 
H314, H317, H330, 
H334, H340, H350, 
H360, H372, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1479

2401Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 86-88-4powder antu (ISO)antu (ISO)ארון
מעבדה

 R28, R40  H300, H351מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1651

2412Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 74-97-5powder bromochlor
omethane

bromochlor
omethane

ארון
מעבדה

 H312, H314, H315, 
H318, H319, H332, 

H335, H420

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1887

2422X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 59-85-8powder CHLORO 
MERCURI
NENZOIC(

p) acid

CHLORO 
MERCURIN
ENZOIC(p) 

acid

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2025

2432X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 79-06-1powder acrylamideacrylamideארון
מעבדה

 R20, R21, R23, 
R24, R25, R36, 
R38, R43, R45, 
R46, R48, R62

 H301, H312, H315, 
H317, H319, H332, 

H340, H350, H372

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2074

2442X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 30525-
89-4

powder PARAFOR
MALDEHY

DE

PARAFOR
MALDEHY

DE

ארון
מעבדה

 H228, H301, H302, 
H311, H312, H314, 
H315, H317, H318, 
H319, H330, H331, 

H332, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2213

2451Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 108-98-
5

powder Benzenethi
ol

THIOPHEN
OL 

PHENYLME
RCAPTANE

ארון
מעבדה

 H226, H227, H228, 
H300, H301, H310, 
H311, H314, H315, 
H318, H319, H330, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2337

2463WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 79-27-6powder 1,1,2,2-
tetrabromo

ethane

1,1,2,2-
tetrabromoe

thane

ארון
מעבדה

 R26, R36, R52, 
R53

 H319, H330, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2504

2472Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 60-57-1powder dieldrin 
(ISO)

dieldrin 
(ISO)

ארון
מעבדה

 R25, R27, R40, 
R48, R50, R53

 H301, H310, H351, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2761

2482X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 2921-
88-2

powder chlorpyrifos
 (ISO)

chlorpyrifos 
(ISO)

ארון
מעבדה

 R25, R50, R53  H301, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2783

2492X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 55285-
14-8

powder carbosulfan
 (ISO)

MARSHAL 
25 DS

ארון
חומרי

 R25, R26, R43, 
R50, R53

 H301, H317, H330, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

2502X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 88-15-3powder Methyl 2-
thienyl 
ketone

Methyl 2-
thienyl 
ketone

ארון
מעבדה

 H300, H301, H302, 
H310, H311, H312, 
H330, H331, H332, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

2512X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק10 ג" ק10ג" ק10 106-53-
6

powder BROMOTH
IOPHENOL

BROMOTHI
OPHENOL

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2522X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 135410-
20-7

powder (E)-N1-[(6-
chloro-3-

pyridyl)met
hyl]-N2-

cyano-N1-
methylacet

amidine

(E)-N1-[(6-
chloro-3-

pyridyl)meth
yl]-N2-

cyano-N1-
methylaceta

midine

ארון
מעבדה

 R22, R52, R53  H302, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2532X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 1271-
55-2

powder ACETYL 
FERROCE
NENE 95%

ACETYL 
FERROCE
NENE 95%

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2542X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 19750-
95-9

powder chlordimefo
rm 

hydrochlori
de

chlordimefo
rm 

hydrochlorid
e

ארון
מעבדה

 R22, R40, R50, 
R53

 H302, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

2552X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק5 ג" ק5ג" ק5 151-21-
3

powder sodium 
dodecyl 
sulphate

sodium 
dodecyl 
sulphate

ארון
מעבדה

 H228, H302, H311, 
H315, H318, H319, 
H332, H335, H400, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2926

2561X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 5743-
04-4

powder CADMIUM 
ACETATE, 
DIHYDRAT

E

CADMIUM 
ACETATE, 
DIHYDRAT

E

ארון
מעבדה

 H302, H312, H332, 
H350, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2572Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 330-54-
1

powder diuron 
(ISO)

ארון
חומרי

 R22, R40, R48, 
R50, R53

 H302, H351, H373, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2582Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 41394-
05-2

powder metamitron
 (ISO)

GOLTIX 
WG 70

ארון
חומרי

 R22, R50  H302, H400מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2592Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 153719-
23-4

powder thiamethox
am (ISO)

acteraארון
חומרי

 R22, R50, R53  H302, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2602Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 66215-
27-8

powder N-
cyclopropyl

-1,3,5-
triazine-

2,4,6-
triamine

TRIGARD 
INSECTICI

DE

ארון
חומרי

 H302, H315, H319, 
H335, H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא261
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 51-28-5solid 2,4-
dinitrophen

ol

2,4-
dinitrophen

ol

ארון
מעבדה

 R23, R24, R25, 
R33, R50

 H301, H311, H331, 
H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1320

2621W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

10:33 29/12/2022: תאריך הדפסה 61 מתוך 53עמוד 

  (כמות מרבית מאושרת לעיסוק וכמות שנתית מבוקשת לעיסוק)  ברשימה לעיל 500701644ז  .ת./פ.מספר ח.ש  "ב, גוריון בנגב-ידי העוסק  אוניברסיטת בן-  הנני מאשר עיסוק ברעלים המפורטים על

29/12/202228/12/2024

.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

אלירז סטמקר עד תאריך מתאריך

                                                                           



קמפוס שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב184942 udizur@gmail.comגוריון-אוניברסיטת בן500701644 665721

כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 67533-
12-4

solid TETRAETH
YLAMMON

IUM 
ACETATE

TETRAETH
YLAMMONI

UM 
ACETATE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

2631Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 91-20-3solid naphthalen
e

naphthalen
e

ארון
מעבדה

 R22, R40, R50, 
R53

 H302, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1334

2641Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 7704-
34-9

solid sulfursulfurארון
מעבדה

 R38  H315מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1350

2651Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק50 ג" ק50ג" ק50 7704-
34-9

solid sulfurSULFUR 
FOR 

EXTERMAL
 USE

ארון
מעבדה

 R38  H315מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1350

2661Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 110-88-
3

solid 1,3,5-
trioxan

TRIOXAN-
1,3,5

ארון
מעבדה

 R11, R37, R63  H228, H335מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1352

2671Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 99-35-4solid 1,3,5-
trinitrobenz

ene

1,3,5-
trinitrobenz

ene

ארון
מעבדה

 R26, R27, R28, 
R3, R33, R50, 

R53

 H201, H300, H310, 
H330, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1354

2681W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 118-96-
7

solid 2,4,6-
trinitrotolue

ne

TRINITROT
OLUENE

ארון
מעבדה

 R2, R23, R24, 
R25, R33, R51, 

R53

 H201, H301, H311, 
H331, H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1356

2691W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7440 גרם200 גרם200 גרם200
02-0

solid nickelNICKEL 
CATALYST

ארון
מעבדה

 R23, R40, R43, 
R48

 H317, H351, H372מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1378

2701Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7723 גרם200 גרם200 גרם200
14-0

solid red 
phosphoru

s

PHOSPHR
US WHITE

ארון
מעבדה

 R11, R16, R52, 
R53

 H228, H412מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1381

2711WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7429-
90-5

powder aluminium 
powder 

(pyrophoric
)

aluminium 
powder 

(pyrophoric)

ארון
מעבדה

 R15, R17  H250, H261מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1396

2724W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

75-20-7solid גרם100 גרם100 גרם100 calcium 
carbide

calcium 
carbide

ארון
מעבדה

 R15  H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1402

2734W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-156-62 גרם100 גרם100 גרם100
7

solid calcium 
cyanamide

calcium 
cyanamide

ארון
מעבדה

 R22, R37, R41  H302, H318, H335מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1403

2744W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-16940 גרם500 גרם500 גרם500
66-2

solid sodium 
tetrahydrob

orate

sodium 
tetrahydrob

orate

ארון
מעבדה

 R15, R23, R24, 
R25, R34

 H260, H261, H301, 
H311, H314, H318, 
H330, H331, H332, 

H360

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1426

2754W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7439-
95-4

powder magnesium
 powder 

(pyrophoric
)

magnesium 
powder 

(pyrophoric)

ארון
מעבדה

 R15, R17  H250, H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1869

2761Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7704 גרם100 גרם100 גרם100
98-5

solid TITANIUM 
HYDRIDE

TITANIUM 
HYDRIDE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1871

2771Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-7440 גרם100 גרם100 גרם100
09-7

solid potassiumpotassiumארון
מעבדה

 R14, R15, R34  H260, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
2257

2784W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 608-31-
1

solid 2,6-
Dichloroani

line

2,6-
Dichloroanili

ne

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

2792X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 31895-
22-4

solid bis(1,2,3-
trithiacyclo
hexyldimet
hylammoni

um) oxalate

Evisect Sארון
חומרי

 R21, R22, R50, 
R53

 H302, H312, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

2802X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 1563-
66-2

solid carbofuran 
(ISO)

carbofuran 
(ISO)

ארון
מעבדה

 R26, R28, R50, 
R53

 H300, H330, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2757

2812X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 88671-
89-0

solid 2-(4-
chlorophen

yl)-2-(1H-
1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)he

xanenitrile

Systhaneארון
חומרי

 H302, H319, H361, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2763

2822X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-16962 גרם100 גרם100 גרם100
07-5

solid ALUMINU
M 

BOROHYD
RIDE

ALUMINUM
 

BOROHYD
RIDE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
2870

2834W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7440-
02-0

solid nickelnickelארון
מעבדה

 R23, R40, R43, 
R48

 H317, H351, H372מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
2881

2844Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 4318-
37-0

solid METHYL-1-
HOMOPIP
ERAZINE

METHYL-1-
HOMOPIPE

RAZINE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2920

2853W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2 ג" ק2ג" ק2 330-55-
2

solid linuron 
(ISO)

linorexארון
חומרי

 R22, R40, R48, 
R50, R53, R61, 

R62

 H302, H351, H373, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

2862Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 25895-
60-7

solid Sodium 
cyanotrihyd

roborate

Sodium 
cyanotrihydr

oborate

ארון
מעבדה

 H228, H260, H261, 
H300, H310, H314, 
H318, H330, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3179

2871X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 69887-
88-3

solid MANGANE
ASE (II) 

ISOPROP
OXIDE

MANGANE
ASE (II) 

ISOPROPO
XIDE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3180

2881X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-865-34 גרם5 גרם5 גרם5
9

solid lithium 
methanolat

e

lithium 
methanolat

e

ארון
מעבדה

 R11, R14, R34  H251, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

2891W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-109-72 גרם500 גרם500 גרם500
8

solid ButyllithiumBUTYL 
LITHIUM 
1.6M IN 

HEXANES

ארון
חומרים
דליקים

 H225, H250, H252, 
H260, H261, H302, 
H304, H314, H317, 
H318, H332, H336, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3394

2904W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 694-53-
1

solid Phenylsilan
e

PHENYLSIL
ANE

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

2914W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 95-76-1solid 3,4-
dichloroanil

ine

3,4-
dichloroanili

ne

ארון
מעבדה

 R23, R24, R25, 
R41, R43, R50, 

R53

 H301, H311, H317, 
H318, H331, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3442

2922X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק30ג" ק30 68505-
69-1

solid benfuresat
e pestanal

benfuresate
 pestanal

ארון
מעבדה

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא293
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-21645 גרם100 גרם100 גרם100
51-2

solid Aluminium 
hydroxide

Aluminium 
hydroxide

ארון
מעבדה

 H315, H319, H335, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא294
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-10022 גרם500 גרם500 גרם500
68-1

solid Cadmium 
nitrate 

tetrahydrat
e

ארון
מעבדה

 H272, H301, H302, 
H312, H330, H332, 
H340, H350, H360, 

H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2570

2952X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 11141-
17-6

liquid Azadirachti
n

Neematolארון
חומרי

 H317, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא296
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

ג" ק20 ג" ק20ג" ק20 7782-
44-7

compress
ed gas

oxygenעמדתחמצן
בלון גז

 R8  H270מבנה מקורה
(מחסן)

2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1072

2972S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

תכשיר

הדברה ספק גיליון
מספר

מ"או

כמות

שנתית

מבוקשת

לעיסוק

כמות

מרבית

מבוקשת

לעיסיק

כמות

מרבית

מאושרת

לעיסוק שם מסחרי
מצב

צבירה

:תערובות חומרים

שיטת

איחסון

קוד

חירום

/מתקן

עמדה

הצהרות

Hסיכון 

מאפייני

Rסיכון  קבוצת סיכון כינויי תערובתשורה

.החומר טרם טוייב- הערה לממונה- ^ :הערה

לא ג" ק50ג" קUN 195430מקסימה compressתערובת חנקן מימן
ed gas

/סככה 
הצללה

2SEעמדה
לגליל גז

ג" ק30  H280 2.1 - Flammable gases  מימן16%
 חנקן94%

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

hydrogen 1333-74-06% 5%

Nitrogen 7727-37-995% 94%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

כן CORTEVA 
AGRISCIENC

E

UN 308240ג" ק40ג" ק MilestoneTMliquid סככה/
הצללה

3Zארון
חומרי

הדברה

ג" ק40  H400 9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

2MilestoneT
M

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

propane-1,2-diol 57-55-65% 5%

Clopyralid-olamine 57754-85-5^30% 30%

aminopyralid potassium 566191-87-5^6% 6%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד מכל

קבוצת סיכון

כולל המפורט בפרקי, הן הכמויות המירביות המבוקשות להחזקה, "נמל ומוסדות מחקר-עורף, מחסן ערובה"הכמויות המפורטות בפרק 

".תערובות ותכשירי הדברה"ו" תרכובות\ חומרי יסוד - "החומרים  

כמות שנתית

מבוקשת לעיסוק

כמות מרבית

מבוקשת לעיסוק

כמות מרבית

מאושרת לעיסוק

:מעבדה או מוסדות מחקר, נמל-עורף, מחסן ערובה

שיטת אחסון Hהצהרות סיכון 

3 - Flammable liquids (and Combustible liquids [U.S.]) ג" ק3,000(מחסן)מבנה מקורה ג" ק1,300ג" ק1,300

8 - Corrosive substances ג" ק300(מחסן)מבנה מקורה ג" ק100ג" ק100

9-PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED ג" ק400(מחסן)מבנה מקורה ג" ק200ג" ק200

3 - Flammable liquids (and Combustible liquids [U.S.]) ג" ק1,300(מחסן)מבנה מקורה ג" ק1,300ג" ק1,300

8 - Corrosive substances ג" ק100(מחסן)מבנה מקורה ג" ק100ג" ק100

9-PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED ג" ק200(מחסן)מבנה מקורה ג" ק200ג" ק200
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