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 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן -  היתר רעלים

         
 )להלן החוק( ,  -1993  לחוק החומרים המסוכנים , התשנ''ג 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 כלהלן:    30/09/2024עד יום      28/09/2022מיום   עלים לתקופה ניתן בזה היתר ר
 

 למבקש 
 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן תאגיד או עסק:

     500701644מספר ח.פ.:  

 : בן חיים טלבעל היתר רעלים

 24073504ת.ז.:  

   0547795430טלפון נייד:  

 8410500, באר שבע, מיקוד 1שד בן גוריון :  מען התאגיד או העסק

   8410500, מיקוד 653, באר שבע, ת.ד. 1שד בן גוריון :  מען למכתבים

    08-6472959פקס התאגיד/עסק:           08-6461550:  טלפון התאגיד/עסק

   אוניברסיטאות:   ת העסקמהו 

. אחסנת פסולת 2 . אחסנת רעלים 1 עיסוק: 
 חומרים מסוכנים

 ח ותיפו רקחמ.4 ש ומיש.3

 
 אגיד או בעסקאחראי רעלים בת

 308923192שם:     לייבמן אמיליה   ת.ז:
 כתובת: באר שבע 

 0548054544טלפון )פרטי(: 
   0548054544טלפון )נייד(: 

 תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים 
 

 24277634ת.ז:   שם:     כהן סימה
 כתובת: באר שבע 

 0775470015טלפון )פרטי(: 
   0502029738טלפון )נייד(: 

 אחראי רעלים  גיד/בעסק:תפקיד בתא
 

  
    01/09/2022כמפורט בתוספת הראשונה לבקשה להיתר רעלים מיום    לעיסוק ברעלים

 הבקשה(.  -המאושרת והחתומה בידי הממונה, המצורפת להיתר זה  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן 
 . Bעסקך מסווג לסיווג 

 נפרד ממנו.-לק בלתילהיתר זה והמהווה חספת השניה המצורפת כמפורט בתו בתנאים מיוחדים
 מודגש בזה כי : 

העיסוק, שם הבעלים/מנהל, שם אחראי   1 העוסק, מיקום  זהות  העיסוק,  לסוגי  ורק  ניתן אך  זה  היתר   .
הרעלים וסוגי וכמויות הרעלים שפורטו בו.  יש להודיע מיד לממונה על כל שינוי בנתונים  האמורים, לשם 

 החליפו. ההיתר, לבטלו או ל יקת הצורך לשנות אתבד
. עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים ובכלל זה עיסוק שלא לפי הנתונים להם ניתן ההיתר או בניגוד לתנאיו   2

 808,000ש''ח עד  404,000 -מהווה עבירה פלילית שהעונש המרבי עליה הוא מאסר עד שלוש שנים או קנס מ
 ק, כמפורט בחוק.ש''ח לתאגיד או עס 1,616,000ש''ח למנהל ועד 

 
 
 ' תשרי תשפ"ג ג    

 2022ספטמבר  28    
 ____________________                                                                               _________________ 

 חתימת הממונה וחותמת                                               תאריך              
 
לשון זכר אמור גם בלשון נקבה. האמור ב לכ 
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 תוספת שניה להיתר רעלים 
 תנאים מיוחדים 

 
 

 ( 1993 -לחוק החומרים המסוכנים התשנ''ג   3)סעיף  
 

 28/09/2022:    תאריך 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן:    תאגיד/שם עסק 

 500701644מספר ח.פ.:  
 

 חלק א' : תנאים מיוחדים לענין בעל ההיתר 
 

נאותים ב .א ולהשגחה  יפעל ככל הדרוש, לאחסון, לטיפול  רעלים המפורטים  בעל היתר הרעלים 
בתוספת הראשונה בנספח א' ובפסולות מסוכנות. בעל ההיתר יפעל, ככל הנדרש, לשם הגנה על  

פסולת  של  נאות  לסילוק  הציבור,  בריאות  ועל  שמקורם    הסביבה  מטרדים  ולמניעת  מסוכנת 
 ברעלים ובפסולות. 

 לנדרש  סקהע  מפעילות  התאמות-ואי  פערים לאיתור  ,שוטף באופן יפעלהיתר הרעלים  בעל .ב
  והטעמת עדכון, אדם כוח הכשרת פערי  לרבות,  הישנותם ומניעת לתיקונם  ויפעל אלה בתנאים

 .תקלות  ותיקון  אירועים מתחקירי המלצות   יישום,  נהלים

פי דוגמת הטופס שלהלן הלקוח מהתוספת  -תר הרעלים מחויב בניהול פנקס רעלים, עלהי  בעל .ג
 השלישית לחוק.

 

 

  1טופס  
 

 

 )מכירות(  פנקס רעלים

 לענין טופס זה "מכירה" לרבות יצוא, מסחר, ניפוק או העברה.

 

מספר 
 סידורי

תאריך  
 המכירה 

שם 
 הרעל

 כמות 
הרעל  

 ק"ג/ליטר*

 שם 
 הקונה 

 ומענו

 מספר
ר  הית

הרעלים  
 של הקונה 

השימוש  
לו מיועד 

 הרעל

חתימת  
 הקונה**

        
 

 *   מחק את המיותר.

)ניתן   יחתום בצידו של הרישום  ** כל רישום בפנקס המכירות יעשה בזמן מסירת הרעל והקונה 
ההזמנה   תישמר  בכתב  הזמנה  לפי  המכירה  היתה  מהמחשב(.  הרישום  תדפיס  על  לחתום 

 במקום החתימה. 
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   2טופס 

 

 פנקס רעלים )קניות( 

 לענין טופס זה "קניה" לרבות יבוא או מסחר. 

מספר 
 סידורי

יך  תאר
 קניה 

 כמות  שם הרעל 
הרעל  

 ק"ג/ליטר*

 שם 
 הספק 

 ומענו
     
 

 * מחק את המיותר.      

 

 

 

 

פי חוק החומרים המסוכנים, חלה האחריות לקיים את כל התנאים המיוחדים בהיתר זה  -על .ג
בעל ההיתר וכן על בעלים או מנהל או שותף או פקיד האחראי מטעם התאגיד או העסק    הן על

 גע לעניין. ם הנועל התחו

העסק,   .ד או  התאגיד  מטעם  מינוי  כתב  מכוח  שיפעל  רעלים  אחראי  ימנה  הרעלים  היתר  בעל 
מקצועי טיפול  בעסק  או  בתאגיד  שיתקיים  לכך  הדרושות  הסמכויות  כל  לו  שיהיו  -באופן 

בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים  בטיחותי  
 טים בתוספת זו. המיוחדים המפור

 
 
 
 

 חלק ב' : תנאים מיוחדים לענין אחראי רעלים 
 

של   .א תכונותיהם המסוכנות  היטב את  יכיר  לעיל,  ד'  בפיסקה   כאמור  אחראי הרעלים, שמונה 
ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע    הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה

 חריג. 

ה הפרת תנאי מיוחד בהיתר. יש להודיע לממונה על  הפסקת  עבודתו של אחראי רעלים מהוו .ב
ההיתר   תיקון  או  חדש  רעלים  היתר  הוצאת  לאפשר  כדי  מועד  מבעוד  רעלים  אחראי  החלפת 

 הקיים, לפי הענין. 
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 ן בנגבגוריו-אוניברסיטת בן שם מפעל : 

 500701644מספר ח.פ.:  
 

 חלק ג' : תנאים מיוחדים לענין הטיפול ברעלים 
 

 תנאים כלליים  

   

 פרק א': כללי 

הפרטים   (א)  .1 תחולת ההיתר  לגבי  רק  ניתן  זה  הממונה,    ואושרו  העסקע"י    שמולאוהיתר  ידי  על 

 הבאים: ומופיעים בעמוד הפתיחה שלו ובתוספת הראשונה, בהיבטים 

 הישות המשפטית של העוסק )שם ומספר ת.ז או ח.פ(.   (1)   

סוגי (2)    או  להיתר,    הרעלים  הראשונה  בתוספת  המאושרים  הפסולת 

 בכמות ובריכוז המאושרים בתוספת זו;

 סוגי העיסוקים שאושרו בעמוד הפתיחה של היתר זה;  (3)   

 מיקום המפעל כפי שמצוין בעמוד הפתיחה של היתר זה.  (4)   

ופטור, שאינו  ע  כל (ב)   יסוק ברעלים, בכמות וריכוז העולים על הקבוע בתקנות סיווג 

א )תואם  קטנים  בסעיפים  המנויים  הפרטים  לעניין  בהיתר  האמור  הוא  4)-(1ת  לעיל,   )

 עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים. 

כל שינוי בפרטים המנויים בסעיף  טרם  יבקש שינוי היתר רעלים מהממונה  העסק   (ג)  

 .   קטן )א(

 הבקשה להיתר, על כל פרטיה, מהווה חלק בלתי נפרד מהיתר הרעלים.  (ד)  

 תר זה. יויעמוד בכל התנאים המפורטים בה  העסק יקיים (ה)  

תנאי ההיתר  

ביחס לתנאי  

 רישיון העסק 

התשנ"ג    .2 המסוכנים,  החומרים  חוק  מהוראות  גורעים  אינם  זה  היתר  ככל 1993  -תנאי   .

סותרי אשר  תנאים  זה  בהיתר  נותן  שקיימים  שנתן  בתנאים  הקבוע  על  מחמירים  או  ם 

ק של המפעל לעניין הרעלים, תגבר ההוראה  האישור במשרד להגנת הסביבה ברישיון העס

 בהיתר זה. 

 פרק ב': הגדרות   

, אחראי הרעלים הוא עובד של התאגיד העוסק ברעלים נשוא היתר זה  -"אחראי רעלים"    .3 הגדרות 

 אשר שמו נקוב בהיתר זה. 

מסוכנים"  וע  איר"   חומר    -חומרים  בה  שמעורב  תאונה  או  מבוקרת  בלתי  התרחשות 

הגור דליפה,  מסוכן,  שפך,  לרבות  ולסביבה,  לאדם  סיכון  לגרום  העלולה  או  מת 

 ;התאיידות, דליקה  פיזור, פיצוץ,
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אישור מנהל כמשמעותו בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים    –"אישור מנהל"    

 ; 1990 –א מסוכנים(, התשנ"

ריקה"  "   ב  –אריזה  עומדת  ואשר  מסוכנת  פסולת  או  רעלים  כל התנאים  אריזה שהכילה 

 הבאים:

 נמצאה ריקה בבדיקה ויזואלית; (1)   

 לא ניתן לשאוב מתוכה את הרעל או הפסולת המסוכנת;  (2)   

כאשר פתח האריזה פתוח או כאשר היא הפוכה לא ייצא ממנה חומר   (3)   

 נת; מסוכן או פסולת מסוכ

הרעילה"     הפסולת  שברמת  -"אתר  מסוכנים  חומרים  בפסולות  וטיפול  לנטרול   מפעל 

 ;חובב

לו    -אתר טיפול" או "מתקן טיפול"  "   דין, שניתן  כל  לפי  מפעל המטפל בפסולת מסוכנת 

 היתר רעלים לטיפול בפסולת מסוכנת; 

"בעל ההיתר"     או  רעלים"  היתר  כב  -"בעל  זה  בהיתר  נקוב  הרעלים,  מי ששמו  היתר  על 

היתר   נשוא  ברעלים  העוסק  התאגיד  בעל  הוא  באשר  פעיל  מנהל  או  אותו  זה, 

התאגיד או שותף, למעט שותף מוגבל, לו הסמכות לקבל החלטה בתאגיד הנוגעת  

 לביצוע תנאי היתר הרעלים;

בטיחות"   "  "גיליון  בטיחות(    -"  MSDSאו  )גיליון  בעבודה  הבטיחות  בתקנות  כמפורט 

 ;1998 – התשנ"ח

ם המסוכנים  היתר לייצוא פסולת חומרים מסוכנים לפי תקנות החומרי  –"היתר ייצוא"    

 ;1994  –)יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד 

 המקום בו מבוצע העיסוק ברעלים לו ניתן היתר זה, על כל מתקניו;   -"המפעל"   

הכתום"     )  -"הספר  עסקים  רישוי  בתקנות  מסוכנים(  כהגדרתו  חומרים  פסולת  סילוק 

 ;1990  –התשנ"א 

ובכלל   -"העסק"     ברעלים,  הם    העוסקים  בו  והתאגיד  ההיתר  בעל  הרעלים,  אחראי  זה 

   משמשים כנושאי משרה, ביחד ולחוד;

כמותם    -"הרעלים"     לפי  זה,  רעלים  להיתר  הראשונה  בתוספת  המפורטים  הרעלים 

הממונה, ידי  על  בה  המאושרים  המפורטים    וריכוזם  מסוכנת  פסולת  סוגי  לרבות 

 באותה תוספת; 

הראשונה"     א'  -"התוספת  הפסולת    נספח  או  הרעלים  טבלת  את  הכולל  הרעלים  להיתר 

 המסוכנת המאושרים לעיסוק;

 ; 1993 –כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  –"חומר מסוכן"   

 ום ייצורה ועד ליעד הטיפול הסופי;טופס אשר מלווה את הפסולת ממק -"טופס מלווה"   
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   -טיפול בפסולת" "  

נעשה השימוש הראשון  שימוש חוזר בפסולת   (1)    לאותה מטרה שלשמה 

 בחומר המסוכן; 

מחזור על ידי עיבוד של פסולת למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם,  (2)   

 למטרה שלשמה יועד החומר המסוכן בראשונה או למטרה אחרת; 

 ;יה מפסולתהפקת אנרג (3)   

טיפול   (4)    לרבות  שריפה,  או  נטרול  הטמנה,  ידי  על  הפסולת  סילוק 

 לכל אלה; מקדים 

חפץ וכל חומר שהוא, נייד או נייח המשמש או שנועד לשמש   -"כלי קיבול" או "אריזה"    

עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת רעל, לאצירתו,  

 כל פרק זמן שהוא;להצגתו או להגנה עליו ל

דפנות    -"מאצרה"     מוקף  אטום  שאטומות  משטח  שפך  לאגור  החומרים שמטרתו  ל 

 המאוחסנים בו ולמנוע פיזורם;

מספר בן ארבע ספרות לזיהוי חומר מסוכן או קבוצת  -(" UN Number"מספר או"ם )  

  חומרים מסוכנים, כפי שנקבע בספר הכתום;

כל המשטחים בעסק אליהם עלולים להגיע או עליהם   - ח"("משט )להלן: " י תפעולמשטח"  

מסו פסולת  או  רעלים  ממוקמים  מוחזקים  עליהם  בעסק  המשטחים  לרבות  כנת, 

  , תחזוקה  ייצור,  לרבות:  תעשייתית  פעילות  מתקיימת  שבהם  ייצור,  מתקני 

 וטעינה.   אחסון, פריקה,

חירום"     שמ  -"נוהל  אתובו  העסק    כיןמסמך  מפרט  התפקידים  הפעו  דרכי  הוא  לה, 

בעת אירוע  והאחריות של בעלי תפקידים בעסק, או כאלה שפועלים מטעם העסק,  

 ; חומ"ס

"פסולת מסוכנת"     או    -"פסולת" או  כוונה להשליכו  כל חומר או חפץ, שהושלך או שיש 

 שנדרש להשליכו לפי דין, המכילים רעלים, לרבות פסולת אריזות ואריזות ריקות;

   ."אריזה ריקה"אריזה שהכילה רעלים או פסולת מסוכנת, שאינה  -" (זותפסולת ארי"  

ו   כל מילוי או ריקון של כלי קיבול וצנרת לרבות כלי קיבול שהם חלק    -טעינה"  "פריקה 

מכלי רכב או נישאים על גבי כלי רכב, בין אם בכניסה וביציאה מהמפעל ובין אם  

 וצה לו;בפעילות שוטפת בעסק, בתחומי המפעל או מח 

 ; סיווג של רעל לפי תכונות סיכון המפורטות בספר הכתום –"קבוצת סיכון"   

חירום"     פעולת  לנקוט    -"קוד  שיש  הפעולות  המפרט את  ואותיות  המורכב מספרות  קוד 

( בטיחות  וגיליונות  האו"ם  מספר  לפי  מסוכנים,  חומרים  אירוע  (  MSDSבעת 

 תקניים; 
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 ; 1993-ים המסוכנים, התשנ"ג כהגדרתו בחוק החומר -"רעל"    

בועה בהחלטת מועצת האיחוד  רשימת סוגי הפסולת הק  -"רשימת הפסולת האירופאית"    

כפי    EC/2000/532האירופי   לזמן,  מזמן  תיקוניה  על  פסולת,  סוגי  רשימת  בדבר 

 שהיא מתפרסמת באתר האינטרנט של הקהילייה; 

 . 1996 -ום )סיווג ופטור(, התשנ"תקנות החומרים המסוכני –"תקנות סיווג ופטור"   

 

 

 פרק ג': תנאים לעניין בעל היתר הרעלים  

יות בעל  אחר

ההיתר לקיום  

 התנאים 

 

   בעל ההיתר יוודא כי העסק מקיים  את כל התנאים שבהיתר זה. (א)  .4

.  , בסדר עוקביוודא כי ההיתר שבידו הוא מלא וכולל את כל העמודיםבעל ההיתר  (ב)

, לממונה להשלמת העמודים באופן מידי בעל ההיתר יפנה,ככל שישנם עמודים חסרים,  

   החסרים. 

מינוי והחלפת  

 ל היתר רעלים בע

לא יאוחר משבועיים    הרעלים וזאתבעל היתר    לשינוי  העסק יגיש לממונה בקשה (א)  .5

מעודכן הכולל את פרטי בעל  ההיתר המעודכנים, מהווה    היתר רעליםלפני ביצוע השינוי.  

 .  אישור לשינוי המבוקש

לממונה   (ב)   העסק  ידווח  בעסק,  בתפקידו  לשמש  חדל  הרעלים  היתר  שבעל  במקרה 

   .ככל האפשר ולא יאוחר משבועיים לפני הפסקת העבודהמוקדם 

ניהול פנקסי  

 רעלים 

 

סעיף    .6 מהוראות  לגרוע  רעלים  לחוק,    5מבלי  היתר  רעליםפנקס  ינהלבעל  היתר    י  טעוני 

הל את הפנקס בדרך ממוחשבת, ובלבד שיתקיימו  רעלים לפי המפורט להלן, ורשאי הוא לנ 

 כל הוראות החוק:  לגביו

רעלים (א)   וריכוזו    –)מכירות(    פנקס  שכמותו  רעל  של  מכירה  כל  תצוין  זה  בפנקס 

 :להלןמחייבים היתר רעלים לפי תקנות סיווג ופטור, לפי הפירוט 

 מספר סידורי עוקב;  (1)   

 תאריך המכירה;  (2)   

 וזו;שם הרעל, כמותו וריכ (3)   

 שם הקונה, מענו, מספר היתר הרעלים של הקונה ותוקפו; (4)   

בפנקס זה תצוין כל קניה של רעל שכמותו וריכוזו מחייבים    –יות(  פנקס רעלים )קנ (ב)  

 :להלןהיתר רעלים לפי תקנות סיווג ופטור, לפי הפירוט  

 מספר סידורי עוקב;  (1)   

 תאריך הקניה;  (2)   

 שם הרעל כמותו וריכוזו; (3)   

 שם המוכר, מענו, מספר היתר הרעלים של המוכר ותוקפו; (4)   
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בפנקס זה יצוינו כל כניסה ויציאה של רעלים מהמפעל,    –פנקס רעלים )העברות(   (ג)  

סניפים   או  אתרים  בין  כגון  תאגיד,  אותו  של  שונים  חלקים  בין  רעלים  העברת  לרבות 

 : להלן טשונים של העסק )אם היא כרוכה ביציאה משטח המפעל(, לפי הפירו

 מספר סידורי עוקב;  (1)   

 תאריך ההעברה;  (2)   

 שם הרעל כמותו וריכוז;  (3)   

 מספר היתר הרעלים של העסק ממנו הועבר הרעל ותוקפו; (4)   

 מספר היתר הרעלים של העסק אליו הועבר הרעל ותוקפו; (5)   

מסוכנת   (ד)   פסולת  עברה    –פנקס  מהמפעל;  פסולת  העברת  כל  תצוין  זה  בפנקס 

לטי  תחנות  הפסולת  כל  יצוינו  הסופי,  ליעד  עד  ביניים  מתקני  במספר  לפי  פול  הביניים, 

 : לןלה הפירוט 

 מספר סידורי עוקב;  (1)   

 תאריך פינוי הפסולת מהמפעל; (2)   

 מספר האו"ם של הפסולת; (3)   

 תיאור הפסולת  ומאפייניה לפי רשימת הפסולת האירופאית; (4)   

 שם המפעל שאליו מועברת הפסולת לטיפול;  (5)   

 מספר היתר הרעלים של המפעל המטפל בפסולת;  (6)   

 סוג הטיפול בפסולת;  (7)   

אישור המנהל  כאשר   (8)    לא לאתר הפסולת הרעילה, מספר  הוא  הפינוי 

 ותוקפו;

 כאשר הפסולת מועברת לייצוא, מספר היתר ייצוא ותוקפו. (9)   

מינוי אחראי  

 רעלים 

יפעל מכוח    ,תר זהקוב בהיששמו נ   בבקשת להיתר רעלים,   המצוין,  אחראי הרעלים (א)  .7

לאחראי הרעלים ידע מעודכן    כייוודא  . בעל היתר הרעלים  בעל היתר הרעליםמינוי מטעם  

כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים  לאחראי הרעלים יהיו    נדרש בתנאים אלה.באשר ל

מקצועי  במפעל בו  טיפול  חומרים   ,רעליםבטיחותי  אירוע  בעת  והן  שוטף  בתפעול  הן 

 מסוכנים. 

אלא אם עודכן  בעל היתר הרעלים לא יחליף או ימנה אחראי רעלים חדש או נוסף,   (ב)  '

 היתר הרעלים בהתאם. 
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נוכחות אחראי  

 רעלים במפעל 

רעלים   (א)  .8 בעל ההיתר,אחראי  בצוות החרום, מטעם  ברעלים  או חבר  יהיה    ,הבקיא 

 . העבודה בהם עוסקים עם רעלים נוכח במפעל בכל שעות 

ח  (ב) בצוות  יחזיק  בשעות  ירום  העסק  בעסקזמין  רעלים  עם  עובדים  בהם    , העבודה 

 העבודה בעסק.   וזמין להגעה מהירה לאחר שעות

הדרכת עובדים  

אודות היתר  

הרעלים וניהול  

 פנקס הדרכות 

העסק   (א)  .9 עובדי  כל  את  ידריך  מטעמם  מי  או  הרעלים  אחראי  הרעלים,  היתר  בעל 

הרעל היתר  תנאי  אודות  ברעלים,  העוסקים  משנה  עובד  וקבלני  כל  וכן  לשנה  אחת  ים 

כל מי שמבצע פעולה ברעלים    –וקבלן חדש עם כניסתו לעבודה. לעניין זה "קבלן משנה"  

   עבור העסק.

   בעל ההיתר ינהל פנקס הדרכות ויציגו לממונה על פי דרישה, לפי הפירוט הבא: (ב)  

 מספר סידורי עוקב;  (1)   

 תאריך ההדרכה; (2)   

 נושא ההדרכה;  (3)   

 זהות;  ך ותעודתשם המודר (4)   

 חתימת המודרך;  (5)   

 שם המדריך ותעודת זהות;  (6)   

 . חתימת המדריך (7)   

 פרק ד': תנאים לעניין אחראי הרעלים   

הכרת תכונות  

הרעלים ואופן  

 הטיפול בהם 

של    ותהמסוכנהיטב את תכונותיהם    מכיר  אשר  אחראי הרעלים  ימנה  בעל ההיתר   (א)  .10

המסוכנת הפסולת  וסוגי  עוס  הרעלים  במפבהם  בשימוש  קים  בהם  הטיפול  אופן  את  על, 

ם, ואת אופן הטיפול בהם בעת התרחשות  השוטף על מנת למנוע אירועי חומרים מסוכני

בגיליונות הבטיחות של    המצוין ן, יכיר אחראי הרעלים את המידע  אירוע כאמור; כמו כ

המגן וציוד  הסיכון  מאפייני  האחסון,  אופן  לרבות  המפעל,  עוסק  בהם  רה  שגב  הרעלים 

 ובאירוע חומרים מסוכנים. 

עסק ובתנאי היתר רעלים זה,  ברעלים בהם עוסקים ב  יציג בקיאותו   אחראי רעלים (ב)  

   ככל שיידרש לכך על ידי הממונה.

רעלים בעל ההיתר,    .11 נוכחות בסיורים  מי מטעמם    אחראי  היתר הרעליםאו  בעל  עם  תיאום  אשר   ,()לאחר 

 . ר של הממונה בעסקח בכל סיויהיה נוכ  חבר בצוות החירום של העסק,

 פרק ה': תנאים לעניין העיסוק ברעלים  

ות  מניעת פליט

 לסביבה 

עומד    .12 שאינו  באופן  ולמים,  לקרקע  לאוויר,  לרבות  לסביבה,  רעלים  יפלוט  לא  העסק 

ורישיונות    1968  –בדרישות החקיקה והתקינה, ובין היתר, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  

אוו חוק  מכוחו,  התשס"ח  שהוצאו  נקי,  מכוחו,  2008  –יר  שהוצאו  והיתרים  תקנותיו   ,

 . 2010  –איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע תקנות בריאות העם )תקני 
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תפעול, תחזוקה  

 ובטיחות  

כאמור   (א)  .13 תקנים  שקיימים  ככל  רשמיים,  ישראלים  לתקנים  בהתאם  יפעל  העסק 

ועל פי כל   טיחות המפעלול, תפעול, תחזוקה ובלרבות לעניין כלי קיב  הרלבנטיים לעיסוקו,

   דין.

ם או בפסולת מסוכנת באופן שימנע תגובה כימית לא  העסק יבצע כל פעילות ברעלי (ב)  

מבוקרת בין רעלים לבין עצמם ובין רעלים לבין חומרים שאינם רעלים, לרבות בעת מילוי  

 .MSDS)פי ל ) הבטיחותליונות  יובהתאם לקבוע בג  כלי קיבול, שימוש בצנרות, ואריזה

פי   (ג) על  ויפעל  יכין  שינוייםהעסק  לעריכת  יוגדרו,נוהל  בנוהל  הנחיות    .  היתר,  בין 

 לפעילות הנדרשות בעת עריכת שינויים בעסק, לרבות: 

מיפוי כלל האמצעים הצפויים והבלתי צפויים שעתידים להיות מושפעים   -

 מהשינוי.  

 השינוי.  לביצוע הנלוות  המשמעויות ערכתה  -

 ביצוע את לקדם וכיצד האם בהן יבחן ויוחלט עצירה נותת תח הגדר -

 משלימים. יםוצעד  החלתו בטרם השינוי

 לפעילות.  המשיקים םרלונטי נהליםלמתן תוקף   -

ויפעל על פיהם,    נהלי תפעול ותחזוקהיפעל על פי  העסק   (ד)   להבטחת תקינות הציוד 

ציוד לטיפול  רעה,  י התאמצעצנרת, מאצרות, משאבות, שסתומים, גלאים,    לרבות לגבי:

וציוד מגן. התפעול והתחזוקה כך    נהלים אלה יקבעו את אופן  בתקלות, אמצעי בטיחות 

 שימנעו פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור. 

הבטיחות,   (ה)   ולגיליונות  היצרן  להוראות  בכפוף  ויפעל  שברשותו  ציוד  יפעיל  העסק 

עים למניעת אירועי חומרים  לרבות בהיבט של ביצוע בדיקות תקופתיות והקפדה על אמצ

 מסוכנים והטיפול בהם.  

בהוראות   (ו)   עת  בכל  יחזיק  ויציגן  העסק  הרעלים  לאחראי  נגיש  במקום  היצרן 

 לממונה לפי דרישתו.  

אירוע   (ז)   ובעת  בשגרה  נגיש  במקום  הרעלים,  לכל  בטיחות  גיליונות  יחזיק  העסק 

 חומרים מסוכנים.  

ו רשות  יעמוד בדרישות  העסק   (ח)      רעליםלמניעת דליקות בהנוגעות    ההצלה הכבאות 

   .הנחיותיהם על פיויפעל בפסולת מסוכנת ו

אזור אחסון רעלים או  לטיפול באירוע חומרים מסוכנים יימצאו בזמינים  אמצעים   (ט)  

  המפורט להלן: ולפיבעסק, כפי שיפורט בנוהל החירום של העסק,  פסולת מסוכנת 

יסוף בכמות המספיקה לטיפול  חומרים סופגים ואמצעי שאיבה או א (1)   

 ע חומרים מסוכנים; באירו

החומר   (2)    לאגירת  קיבול  לפחות  כלי  אחת  אריזה  של  בנפח  הספוג 

 האופיינית לאותו אזור האחסון. 
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גז   (י)   גלילי  יועברו בעסק  ריקיםלא  ו/או מונזל  מלאים או  , ממקום  בין במצב דחוס 

באמצעות   אלא  כגון:  למקום,  לכך  הולמים  אמריצאמצעים  מלגזותות  שתמנע    ו  ובאופן 

    .פגיעה בסביבה 

מתקנים  בנות להפעלה בכל עת, לגיבוי חשמל  העסק יחזיק במערכות תקינות ומוכ (יא)  

אירוע   להתרחשות  הסיכון  את  תגביר  חשמל  הפסקת  בשל  פעילותם  שהפסקת  ציוד,  או 

על   השפעתו  לצמצום  או  כאמור  אירוע  לניטור  אפשרות  תמנע  או  מסוכנים  חומרים 

גלאים ומערכות  הס כגון מערכות בקרת טמפרטורה, מערכות  ועל בריאות הציבור,  ביבה 

 .  נקלריםספרי

 : בכל הכללים המפורטים להלן, לכל הפחות, לא יאוחסנו אלא באופן העומד  רעלים  .14 כללים לאחסון  

באזורי   (א)   יאוחסנו  מסוכנת  ופסולת  מכל  ועמדות  רעלים  ונפרדים  ייעודיים  אחסון 

 אחר במפעל; רעל או פסולת מסוכנת  אינוש חומר או חפץ 

יאוחסנו באופן שיאפשר לעובדים  כלי קיבול המכילים רעלים או פסולת מס  (ב)   וכנת 

 ולכלי שינוע גישה נוחה ובטוחה אליהם;

מסוכנת  רעלים   (ג)   פסולת  ותקינות  או  סגורות  באריזות  דולפות,  יאוחסנו  שאינן 

 סדוקות, חלודות או מנופחות;

פ (ד)   או  מסוכנרעלים  שהם  סולת  הרטבתרת  בצות  שימנע  באופן  יאוחסנו    םאבקות 

 ;אחרת בגיליון הבטיחות של החומר, אלא אם נדרש םופיזור

קיבול   (ה)   במצב    כלי  מסוכנת  פסולת  או  רעלים  מונזל המכילים  גז  או  )למעט    נוזלי 

או  הגעת או פיזור הרעלים    ע נן בו תימופבא מוצבים    גזים מונזלים דליקים( יהיו בכל עת 

 ;  משטחים  גב על או בתוך מאצרותלסביבה כגון  הפסולת המסוכנת

בהם   • קטןכנפח  במקרים  הרעל  של  הקיבול  ניתן  ליטר    10  מ  לי  להציב    , 

ספיגהל  בסמוך אמצעי  הקיבול  הפסולת  פזור    שימנע  כך  ,כלי  או  הרעל 

 לסביבה.  המסוכנת 

לא יאוחסנו ביותר  כלי קיבול המכילים רעלים או פסולת )לרבות אריזות ריקות(   (ו)  

קומות זו  משתי  גבי  על  זו  מעל    ;המונחות  ע"י    בכתב  ושריא  כאמור  קומות  2אחסון 

 הממונה בלבד. 

יחזיק   (ז)   פסולת מסוכנתבעל ההיתר  או  גבי אמצעי    רעלים  על  ורק  קיבול  בכלי  רק 

 אחסון בעלי עמידות כימית לאותם רעלים או פסולת מסוכנת;

שהם   (ח)   מסוכנת  פסולת  או  בכל  רעלים  יאוחסנו  דליקים  הצללה  חומרים  תחת  עת 

 ובנפרד מחומרים בעירים לרבות צמחיה;

לפי הכללים   (ט)   יאוחסנו  גזים מונזלים דליקים  גלילים, המכילים  כלי קיבול, לרבות 

   –להלן, בין אם הם מלאים או ריקים והמפורטים ( MSDS)בגיליון הבטיחות המפורטים 

 לא במאצרות;  (1)   
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 ; ופגיעה מכנית חיצונית נגד נפילהתוך אבטחה  (2)   

לחץכשהם   (3)    ווסת  וללא  בשימוש  מגן וכיפ  ןעליה תחוברנה    ,אינם    ת 

   .ייעודיות ומתאימות

על    ,גז מונזל דליק  מיכליחזיק  העסק לא   (י)     ק"ג,   250שמשקל הגז המונזל בו עולה 

   .על פי כל דיןו יו הצטברות גז דליק מתחת אלא כאשר הוא מוטמן ואינו מאפשר

או   (יא)   )דליק  רעל  הימצאות  על  המתריעים  גלאים  בהתקנת  הצורך  את  יבחן  העסק 

הכוללת לוחות זמנים    , על פי הוראות היצרן,אוויר, יכין תכנית להתקנתם וכיולםרעיל( ב

ויתקינם לפי התוכנית או לפי דרישת הממונהשנה  על  יעלו  שלא  ,ככל האפשר  ,קצרים  , .  

 .  את התוכנית או הסבר לאי נחיצותההעסק יציג לממונה על פי דרישתו 

התקין   .1 והעסק  שכמותםבמידה  יוודא  בעבר,  הגלאים    גלאים  של 

 וכיולם עומדים בתכנית שהכין העסק.  

  רעלים הפרדת

 באחסון  ופסולת

מסוכנת,  רעלים   (א)  .15 פסולת  ביניהםאו  להגיב  שההנחיות    העלולים  או  כימית  תגובה 

( ( MSDSלפי הקבוע בגיליונות הבטיחותלטיפול בהם בעת חירום סותרות אלה את אלה )

וטעינה,    ויאוחסנ   - פריקה  בעת  לרבות  החומרים, בנפרד,  בין  מגע  יתאפשר  שלא  כך 

, אלא אם דרש הממונה בכתב, הפרדות שונות או  בהתאם להוראות בגיליונות הבטיחות

 . נוספות

פסולת  רעלים או  נוזלי לא יאוחסנו מעל  )צבירה(  רעלים או פסולת מסוכנת במצב   (ב)  

 .במצב צבירה מוצק או בצורת אבקהכנת שהם מסו

בנפרד  בעמדה משולטת ואו פסולת מסוכנת יאוחסנו    שהכילו רעלים  אריזות ריקות (ג)  

 אריזות ריקות יוצבו על מאצרה או משטח.   מרעלים או פסולת מסוכנת;

כללים למבנה  

 אחסון 

ואופן    או הסככה המבנה אלא אם   או סככה, רעלים או פסולת מסוכנת לא יאוחסנו במבנה   .16

 :  עומדים בכל הכללים המפורטים להלן הםהאחסון ב

   . לרבות מחיצותיו הפנימיות יהיה מחומר קשיח ולא דליק המבנה, (א)  

רעלים או פסולת מסוכנת    מונע חלחולה  ואטוםמחומר קשיח    היהרצפת המבנה ת (ב)  

 . לקרקע

פיזור  אטום כך שימנע    (הרצפה תהיה בעלת שפה מוגבהת או שתנוקז לבור איסוף (ג)  

המסוכנת  הרעלים   הפסולת  לאו  שפך.  מבנהמחוץ  הפנו   בעת  האיסוף  הנפח  בור  של  י 

הפחות,   לכל  יהיה,  המסוכנת,  הפסולת  או  הרעלים  הקיבול    110%לקליטת  כלי  מנפח 

 אליו.    להתנקזהגדול ביותר שעלול 

 . המבנה יהיה מאוורר באופן טבעי או מאולץ (ד)  

 . , לרבות תאורת חירוםבחשכהה להתמצאות תותקן תאור מבנהב (ה)  

יהיו    רי חשמל,  ויש בו אביז  ם דליקיםלאחסון חומרי  ים המיועדובמתקנים    מבנהב (ו)  

 .   בהתאם לתקן הרלוונטי. אביזרי החשמל מסוג המוגן מהתפוצצות
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המפורטים    .17 כללים למאצרות  הכללים  בכל  העומד  באופן  במאצרות  יאוחסנו  מסוכנת  פסולת  או  רעלים 

 : הלןל

ול  כלי הקיב מנפח    110%  -נפח המאצרה הפנוי לקליטת נוזלים יהיה שווה לפחות ל (א)  

 ; המאוחסן בההגדול ביותר  

מכני   (ב)   חוזק  בעלי  יהיו  המאצרה  תכולת  קירות  את  להכיל  בכדי  הרעלים    מספק 

בהב  הנוזליים המאוחסן  ביותר  הגדול  הקיבול  שיבטיח    כלי  לא שובאופן  נוזליים  רעלים 

לגבי הצורך בהגבהת החציצה בין כלי קבול  בדיקה  העסק יבצע    .בעת דליפה  ניהםו בייגיב

הדופן המפריד בין שתי המאצרות יהיה גבוה יותר  ,  כך ש םביניה  למניעת תגובה   סמוכים

 הגבוה ביותר המצוי באחת המאצרות. מגובה כלי הקיבול 

תהיה (ג)   כימית  אטומהתקינה,    המאצרה  ועמידה  נקייה,  סדקים,  ללא  או  ,  לרעלים 

 ביבה. מנע לחלוטין דליפה לסיבאופן ש  ,המאוחסנים בה לפסולת

 וז של המאצרה יהיה סגור בכל עת למעט בעת ריקון יזום.  פתח הניק (ד)  

בתוך   (ה)   המצויים  הקיבול  כלי  של  והשסתומים  הצנרות  והמילוי,  הריקון  פתחי 

 ה.  או משטח המונע דליפה לסביב  המאצרה יהיו בכל עת בתוך שטח המאצרה

בין   (ו)   לסביבה,  מסוכנת  פסולת  או  רעלים  הגעת  שימנע  באופן  בנויה  תהיה  מאצרה 

 יתר בהתחשב בגובה כלי הקיבול הנמצאים בתוכם.  ה

יאחסן    .18 למשטחים  כללים משטחיםהעסק  גבי  על  מסוכנת  פסולת  או  הכללים    רעלים  בכל  העומד    באופן 

 : המפורטים להלן

 ביבה. לחלוטין דליפה לס  מנעמשטח ינוקז לכלי קיבול, באופן שי (א)  

פסולת מסוכנת לסביבה,    יבנה באופן שימנע הגעת רעלים או יהיה אטום ו   משטחה (ב)  

 בין היתר בהתחשב בגובה כלי הקיבול המאוחסנים על גביו.

כלי הקיבול  מנפח    110%  -נפח כלי הקיבול אליו ינוקז המשטח יהיה שווה לפחות ל  (ג)  

 הגדול המאוחסן על גבי המשטח. 

ללא סדקים נקי ועמיד מכנית  כלי הקיבול אליו ינוקז המשטח יהיה תקין, אטום,   (ד)  

מנע לחלוטין  יבאופן ש וכימית לרעלים או לפסולת המסוכנת המאוחסנים על גבי המשטח,  

 ביבה.  דליפה לס

בעת   (ה)   למעט  עת  בכל  סגור  יהיה  המשטח  ינוקז  אליו  הקיבול  כלי  של  הניקוז  פתח 

 ריקון יזום. 

הר (ו)   והפתחי  המיקון  הקיבול  כלי  של  והשסתומים  הצנרת  גבי  מילוי,  על  אוחסנים 

 המשטח יהיו בכל עת בתוך תחום המשטח.

ביניהם (ז)   להגיב  העלולים  פסולת  או  רעלים  יאחסן  לא  גיליונות    העסק  פי  )על 

 על גבי אותו משטח. (MSDS ),הבטיחות
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ו פסולת מסוכנת  כלי קיבול ימוקמו על גבי המשטח באופן שימנע הגעת רעלים א (ח)  

רוע חומרים מסוכנים, וזאת בהתחשב, בין היתר,  לסביבה בכל עת לרבות בהתרחשות אי

 כלי הקיבול ובתרחישי שפך אפשריים, ובכלל זה נפילת כלי קיבול. הרעל בבגובה 

ריקון יזום של  

  מאצרה או משטח 

ע"י בעל ההיתר  

 או מטעמו 

הוז (א)  .19 חומר שנשפך,  כל  ישאב  או  יספוג  ינקז,  לכלי  העסק  או  נכנס למאצרה  או  רם 

תנאי מזג האוויר אינם    , אלא אם  טח, לרבות מי גשם, באופן מידימש  הקיבול אליו מנוקז

 מאפשרים זאת.  

החומרים שירוקנו מהמאצרה בעת הריקון היזום יפונו לפי כל דין, ובהתאם לקבוע   (ב)  

 בתנאים אלה, באופן שימנע לחלוטין הגעת רעלים לסביבה. 

סה  מניעת כני

 אחסון   לאזורי

ועמדות    .20 וה אזורי  הרעלים  כך אחסון  ומשולטים,  סגורים  יהיו  במפעל  המסוכנת  פסולת 

 שתתאפשר כניסת אנשים מורשים בלבד.  

עמדות,   (א)  .21 שילוט וסימון   מתקנים,  הקיבול,  כלי  לרבות  בעסק  פסולת  או  רעלים  יש  בו  מקום  כל 

 טים להלן,  שולטו לפי הכללים המפורי צנרת ומבני אחסון יסומנו ו

יצוינו   (1)    קיבול  כלי  כל  הכימעל  ההשם  של  הפסולת י  או    רעל 

בו המאוחס  או"ם  נים  מס'  לועזיות,  או  עבריות  מספר    באותיות  שישנו  ככל 

 ;וקוד חירום , קבוצת סיכוןאו"ם

את   (2)    הכולל  שילוט  יוצב  עמדה  או  מבנה  מתקן,  כל  המתקןעל  ,  שם 

באותיות עבריות או לועזיות,    ניםהמאוחס   רעל או הפסולתהשם הכימי של ה

 וקוד חירום. , קבוצת סיכוןמספר או"ם ככל שישנו מס' או"ם

או   (3)    הרעל  של  הצבירה  מצב  את  הכולל  שילוט  יוצב  צנרת  כל  על 

דרכן,   העוברים  ההפסולת  הפסולת  שם  או  וכיוון    תהמועבררעל  בצנרת 

המיהזרימה את  לראות  יהיה  ניתן  הצנרת  על  מבט  נקודת  שמכל  כך  דע  , 

שונים   בצבעים  שיצבעו  או  ההאמור  שמקרא  כל    סימוןובתנאי  את  הכולל 

 מתקן. יוצג במקום בולט בכניסה ל הפרטים האמורים )שם ומצב צבירה(

 מאפייני השילוט יהיו כמפורט להלן: (ב)  

 השילוט יהיה עשוי מחומר עמיד כימית ומכנית.  (1)   

 ם וברורים.  גודל הכתב על השילוט וצבעיו יהיו בולטים, קריאי (2)   

 ם לקריאה מחוץ למתקן או העמדה. שילוט מתקן או עמדה יהיו ניתני (3)   

לא ישולטו מספר רעלים או פסולות בשלט משותף, גם אם הם באותה עמדה, אלא   (ג)  

אם הם שייכים לאותה קבוצת סיכון, הוראות הטיפול בהם בעת אירוע חומרים מסוכנים  

כאשר מספר רעלים או סוגי פסולת ניתנים לשילוט   זהות והם אינם עלולים להגיב ביניהם.

 שותף בהתאם לאמור, יצוין על גבי השילוט קוד החירום המחמיר ביותר.  מ

 את השילוט באופן מידי.  או להסתיר עם פינוי רעלים או פסולת מסוכנת יש להסיר  (ד)  
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בכמות      לא   העסק (א)  .22 מסחר והעברה   רעלים  הקבוע  ו/ימכור  על  העולים  בריכוז  סיווג  או  בתקנות 

רעליםופטור,   בהיתר  שמחזיק  למי  התוספת    אלא  ולפי  חומרים  באותם  לעיסוק  תקף 

 הראשונה להיתר הרעלים של הרוכש. 

הקבוע   (ב) על  העולים  רעלים  של  ריכוז  ו/או  לכמות  מעבר  רעלים  ירכוש  לא  העסק 

  בתקנות סיווג ופטור, אלא ממי שמחזיק בהיתר רעלים תקף לעיסוק באותם חומרים )לפי

 התוספת הראשונה להיתר הרעלים של המוכר(. 

העולים על המאושר בתוספת הראשונה    כמות ו/או ריכוזבא ימכור רעלים  העסק ל (ג)

 להיתר זה.  

העסק לא יעביר רעלים בכמות או בריכוז העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור,   (ד)  

)לפי התוספת  אלא אל מי או ממי שמחזיק בהיתר רעלים תקף לעיסוק באותם החומרים  

 .  (םמקבל הרעלי הרעלים של  היתרבהראשונה 

, אלא על ידי נהגים וכלי  )מטעמו( העסק לא יוביל רעלים, בעצמו או באמצעות אחר (א)  .23 הובלה  

, ככל 1997  -להובלת חומרים מסוכנים לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז    רכב בעלי רישיון

 .2001 –שס"א שרישיון כאמור נדרש לפי תקנות שירותי הובלה הת

מ (ב)   פסולת  או  רעלים  יוביל  לא  אחרהעסק  באמצעות  או  בעצמו    ,)מטעמו(  סוכנת, 

  בהיתר רעלים תקף ומתאים להובלת רעלים או פסולת מסוכנתהמוביל חזיק מ אםאלא 

העסק לא יוביל רעלים או פסולת מסוכנת, בעצמו או באמצעות אחר, אלא כאשר   (ג)  

פס או  רעלים  המובילים  הרכב  בכלי  הקבוע  לפי  משולטים  מסוכנת  ש ולת  רותי  יתקנות 

 .  2001 -ס"א התש  ,לההוב

וקשירה והגנה    של גלילי גז תהיה בגלילים עם כיפת מגן  פנים וחוץ מפעלית  הובלה (ד)  

   נאותה באופן שתמנע השמטות הגלילים ופגיעה בהם.

אלא באזור המיועד    העסק לא יפרוק או יטען רעלים או פסולת מסוכנת לכלי רכב (א)  .24 פריקה וטעינה  

  בולט לעין, בו כתוב: "אזור פריקה/ טעינה של רעלים   לכך ומשולט  בשלט שיוצב במקום

 ". פסולת מסוכנת/

גבי משטח (ב)   על  יהיה רק  או פסולת מסוכנת  וטעינת רעלים  או    אטום  אזור פריקת 

 . ינוקז למערכת אגירת שפך מקומי

יכין   (ג)   וטעינההעסק  פריקה  ה  נוהל  לפיו.  לויפעל  יכלול,  הפרטים  נוהל  את  פחות 

ות בעת פריקה או טעינה של רעלים ופסולת מסוכנת, נוכחות נציג  הבאים: אמצעי הזהיר 

)ד(. העסק יבחן את הצורך לעדכן את  והטעינה כאמור בסעיף קטן  העסק בזמן הפריקה 

  הנוהל לפחות אחת לשנה וכן יעדכנו  בכל מקרה של שינוי בפרטים הקבועים בנוהל וכן על 

 פי דרישת הממונה. 

רעלים או פסולת, בכניסה או ביציאה מהמפעל, יהיה  בעת כל פריקה או טעינה של   (ד)  

תכונותיהן   את  מכיר  ואשר  והטעינה  הפריקה  נוהל  בפרטי  הודרך  אשר  העסק  נציג  נוכח 

 .  המסוכנות של הרעלים או הפסולת המסוכנת הנפרקים או הנטענים
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יקבל  מקורה בפעילותו, ובכלל זה לא    ולת מסוכנת אלא אםהעסק לא יעסוק בפס (א)  .25 פסולת מסוכנת 

 .  מנהל פסולת כאמור לרשותו ולא יבצע בה כל טיפול, אלא אם קיבל לכך אישור

בפעילותו (ב)   שמקורה  מסוכנת  פסולת  יפנה  יאוחר  , העסק  ולא  האפשרי    בהקדם 

,   1990–תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"אבקבוע הועד ממה

למקום או  חובב,  שברמת  הרעילה  הפסולת  לפי    לאתר  בייצוא  או  המנהל  באישור  אחר 

    היתר ייצוא, כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות כל דין.

יארוז   (ג)   שימנעפסולת  העסק  באופן  באופן    מסוכנת  לרבות  לסביבה  הגעתה  את 

 ה ודליפתה מהאריזה. פיזורשימנע את 

יסמן   (ד)   אריזה  העסק  מילויהכל  התחלת  טרם  מסוכנת,  בפסולת  למילוי    , המיועדת 

)מרכיבה הכימי העיקרי(, קבוצת   : שם המפעל וכתובתו, סוג הפסולת הכוללת אתבתווית  

 .האריזה תאריך תחילת מילויו  הסיכון, שם ומספר פריט ברשימת הפסולות האירופית,

ש (ה)   בפסולת  טיפול  לאתר  פסולת  לפינוי  המנהל  אישור  לקבלת  אתר  בקשה  אינו 

ייעודי טופס  גבי  על  תוגש  הרעילה  המשרד   הפסולת  של  האינטרנט  באתר  נמצא  אשר 

 להגנת הסביבה.  

בטרם העברת פסולת מסוכנת לאתר טיפול, יפעל העסק לפי השלבים הבאים, אלא   (ו)  

לא   הפסולת  והרכב  טיפול  ולאותו  מתקן  לאותו  נעשה  הפסולת  זרם  אותו  פינוי  אם 

 השתנה: 

  -אש ובכתב, לכל הפחות, את הפרטים הבאים הטיפול מר  יעביר לאתר (1)   

מרכיבים   האירופאית,  הפסולת  רשימת  לפי  הפסולת  סיווג  הפסולת,  תיאור 

וכל מסמך נוסף או דגימה שנדרש על ידי אתר הטיפול או  אנליזות  עיקריים  

 הממונה, לרבות הצהרת יצרן.

לקב (2)    הסכמתו  על  ובכתב,  מראש  הטיפול,  מאתר  אישור  את  יקבל  ל 

ר יינתן רק על בסיס יכולת  (. האישו"מסמך הסכמה "הפסולת לטיפול )להלן:  

מתקן הטיפול לטפל בפסולת לפי כלל הפרטים שהועברו אליו לפי סעיף קטן  

(1 .) 

מרכיביה   (3) מבחינת  תתאים  טיפול,  לאתר  המועברת  מסוכנת  פסולת 

ומאפייניה לפסולת שעבורה התקבל מסמך ההסכמה או אישור אחר מאתר  

 הטיפול. 

ו פסולת שאינה מלווה ב"טופס מלווה  העסק לא יקבל לחזקתו ולא יוציא מחזקת (ז)  

מסוכנת"   הפסולת    את  הכולללפסולת    עוסקים  אשר  הגורמים  כל  חותמים  ועליופרטי 

)הטופס    הסופי   והיעד   ביניים  תחנת  כל ,  הפסולת  מובילי,  יצרנה  ובהם,  הפסולת  באותה

 גנת הסביבה(.  מופיע באתר האינטרנט של המשרד לה
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המלוו (ח)   בטופס  חלקו  את  ימלא  מסוכנת  העסק  לפסולת  לה  כיצרן  עיסוקבהתאם  ו 

, ויאשר את אמיתות המידע בחתימתו. לאחר  היעד הסופי , יעד ביניים אוהמוביל, הפסולת

מכן יעביר את הטופס המקורי עם הפסולת המסוכנת ליעדה הבא ואם היה העסק היעד  

 צרן הפסולת. הסופי, יעביר את העותק לי

ות פסולת אריזות ואריזות ריקות, שמקורה  העסק לא יטפל בפסולת מסוכנת, לרב (ט)  

אם  בפעילותו לרבות פעולת טיפול שמטרתה שימוש חוזר בפסולת המסוכנת במפעל, אלא  

 פעילות זו אושרה בהיתר הרעלים. 

התשנ"ג   (י)   משומש(,  )שמן  מפגעים  מניעת  בתקנות  כהגדרתו  משומש  ,  1993שמן 

 טופל בהתאם להוראות תקנות אלה.  י

  היערכות לאירוע

 חומרים מסוכנים  

יכין   (א)  .26 תוספת  בהנדרשים  ויכלול בו לפחות את הפרטים    מעודכן  נוהל חירוםהעסק 

התשנ"ג   מסוכנים(,  )מפעלים  עסקים  רישוי  לתקנות  הפרטים    1993  –הראשונה  את  וכן 

 רישת הממונה.  י דלפ  או לתנאים אלה 2ו  1הנדרשים בפורמט לדוגמא בנספח  

ת נוהל החירום אחת לשנה, וכן יעדכנו בכל מקרה  העסק יבחן את הצורך לעדכן א (ב)  

וכן בנוהל  הקבועים  בפרטים  שינוי  העדכון   של  תאריך  הממונה.  דרישת  בעל    לפי  ושם 

 יצוין על גבי העמוד הראשון של הנוהל ולצדו יחתום בעל היתר הרעלים.   ההיתר  

חיר (ג)   צוות  ימנה  את  העסק  לפחות  הכולל  אשר  ום  נוסף,  ואדם  הרעלים  אחראי 

והתגובה המידית   החירום  נהלי  היטב את  ואשר מכירים  חירום  באירוע  לטיפול  הוכשרו 

מסוכנים. חומרים  ערוך    לאירוע  ויהיה  לשנה  אחת  הפחות  לכל  יתורגל,  החירום  צוות 

 וכשיר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, בכל עת.  

עסק, וכל  הכניסה למפעל, משרדי ה  –פחות במקומות הבאים זק ליוח  נוהל החירום (ד)  

   לפי שיקול דעת בעל ההיתר  מקום נגיש

נוהל   (ה)   את  יעדכן  בפרטים    החירוםהעסק  שינוי  של  מקרה  בכל  וכן  לשנה,  אחת 

הקבועים בנוהל או לפי דרישת הממונה. תאריך העדכון יצוין על גבי העמוד הראשון של 

 ל היתר הרעלים.   הנוהל ולצדו יחתום בע 

נוהל   (ו)   את  יתרגל  הפחות,  החירום,העסק  לשנה  לכל  לבישת  אחת  תרגול  לרבות:   ,

בתום תרגול הנוהל יתרגל העסק גם ביצוע תחקיר לפי הקבוע לעניין זה בתנאים    ציוד מגן

לפי דרישתו. לעיון הממונה,  ויעביר את התחקיר  סיכום התרגיל ומסקנותיו ישמרו    אלה 

 שנים ויוצגו לממונה, על פי דרישתו.  5בעסק למשך 

העסק ינהל פנקס תיעוד    . חירוםה  יתיעוד לתרגיל   ת הממונה,לפי דריש  העסק יציג, (ז)  

 ו. תרגולים, בו יציין את הפרטים הבאים, ויציגו לממונה לפי דרישת

 תאריך ביצוע התרגיל;  (1)   

 מספר ת.ז וחתימה;שם מנהל התרגיל,   (2)   

 שמות המתורגלים, מספרי תעודות זהות וחתימתם. (3)   
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 לפי הכללים הבאים:  העסק יחזיק בציוד מיגון  (ח)  

בסוגו (1)    יתאים  איכותוהציוד  הפסולת    ,  או  ברעלים  לטיפול  ובכמותו 

המסוכנת בהם הוא עוסק בעת אירוע חומרים מסוכנים, על פי הקבוע בגיליון  

   הבטיחות.

 ד יהיה תקין בכל עת.  הציו (2)   

 הציוד יספיק להתמגנות שני אנשי צוות חירום במקביל לפחות.  (3)   

חומרים  הציוד   (4)    אירוע  בעת  להתמגנות  ובטוח  נגיש  במקום  ימצא 

 מסוכנים.  

 אזור אחסון ציוד המיגון ישולט באופן בולט לעין.   (5)   

העסק   (6)    מצא  אם  אלא  הבאים,  הפרטים  את  לפחות  יכלול  הציוד 

או  שה ייעודי  ציוד  מחייבים  עוסק  הוא  בהם  המסוכנת  הפסולת  או  רעלים 

וגודל צוות החירום מחייבים החזקת כמות  או כי גודל המפעל  נוסף   ייחודי  

 גדולה יותר של ציוד מיגון: 

 ; 4013שתי מסכות פנוראמיות העומדות בתקן ישראלי  (א)    

מסוג   (ב)     מסננים  ישראלי  3P2(ABEK)שלושה  בתקן    העומדים 

4013 ; 

 ;,NFPA 1992מספר תקן  – (Level C)שתי חליפות מגן   (ג)    

 ות כפפות גומי; שני זוגות מגפיים ושני זוג  (ד)    

 שני פנסי ראש וסוללות חלופיות מתאימות.  (ה)    

במקרים בהם בעסק עובדים עד שני עובדים או במקרים בהם  (7)

בסעיף  הציוד   לממונה      6המפורט  ההיתר  בעל  יפנה  מתאים,  אינו 

המפורט  ו במקום  מחזיק  הוא  אותם  המגן  אמצעי  חלופות  את  ינמק 

 בסעיף זה. 

תגובה מידית  

  לאירוע חומרים

 מסוכנים 

) (א)  .27 אש  כיבוי  ולמוקד  הסביבה  למוקד  ידווח  אירוע    על   (102העסק  חומרים  כל 

אירוע   כל  על  וכן  לו,  השייכים  פסולת  או  רעלים  הכולל  או  בתחומו  המתרחש  מסוכנים 

  15ולא יאוחר מ  תרחש בעת הובלה בכלי רכב השייך לו, באופן מידי  חומרים מסוכנים המ

עסק, בין אם התגלה באמצעות גלאים, דיווח של עובד  מעת גילוי האירוע על ידי ה דקות  

  או אדם אחר, או בכל דרך אחרת.

של   הטלפון  פעילה:     6911*  -הסביבה  מוקד  מספר  כוכבית  ללא  -1222)במכשירים 

6911 .) 

חומרים מסוכנים יסייע העסק לכוחות החירום וימסור להם כל מידע  בעת אירוע   (ב)  

 רלבנטי לטיפול באירוע.  
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הגורם   (א)  .28 תחקיר  למציאת  תחקיר  העסק  יבצע  מסוכנים,  חומרים  אירוע  תום  לאחר 

יפרט   התחקיר  במסגרת  אחר.  גורם  או  טכני  כשל  אנושי,  אם  בין  האירוע,  להתרחשות 

א הישנות  למניעת  ומסקנות  לקחים  מסקנותיו  העסק  התחקיר,  מסוכנים.  חומרים  ירועי 

שהופקו   הסבי  ממונה ל  יוגשו והלקחים  להגנת  המשרד  בדואל:  ולמוקד  בה 

 infocenter@sviva.gov.il,  העסק ביקש  אם  אלא  האירוע,  מתום  משבוע  יאוחר  לא 

לוחו ובכתב מאת הממונה להארכת  יכלול לפחות את  ת הזמנים. התחקיר  אישור מראש 

 . 3 המפורט בנספח 

הזמנים שנקבעו להסדרת ותיקון  התחקיר על פי לוחות    המלצותהעסק יישם את   (ב)  

 לפי קביעתו.    -נקודות הכשל, או אם קבע הממונה לוחות זמנים 

סיום פעילות,  

שיקום והחזרת  

 המצב לקדמותו 

וכן   (א)  .29 מסוכנים  חומרים  אירוע  או  סגירתלפני  לאחר  ייבחן    ,המפעל  העברת  העסק 

ו ומסקנותיה, וכן  יעביר לממונה דיווח אודות בחינה זו העסק את הצורך בשיקום סביבתי,  

 .  לוח זמנים לביצוע השיקום הנדרש

בהתאם   (ב)   הנדרשות  הפעולות  יבוצעו  שיקום,  פעולות  נדרשות  כי  שנמצא  במקרה 

 לדיווח בסעיף קטן )א(,  ובהתאם לדרישות הממונה. 

במקרה ונמצא כי יש לערוך פעולות שיקום וחזרה לשגרה במערכות או במתקנים,   (ג)  

 י הנחיות גורמי מקצוע, לרבות: מהנדסים, חשמלאים. יפעל העסק בהתאם ועל פ 

במשך  .30 שמירת מסמכים  ישמור  לפי    5    העסק  לממונה  ויציגם  להלן,  המפורטים  המסמכים  כל  את  שנים 

 דרישתו: 

   -פנקסי רעלים   (א)   

 נקס מכירות; פ (1)    

 פנקס קניות;  (2)    

 פנקס העברות.  (3)    

 פנקס הדרכות אודות תנאי היתר הרעלים.  (ב)   

 -תפעול, תחזוקה ובטיחות  (ג)   

הוראות   (1)     לפי  ציוד  של  תקופתיות  בדיקות  ביצוע  על  אישורים 

 יצרן.  

 -פסולת מסוכנת  (ד)   

  אישורי מנהל לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים (1)    

 .  1990 –מסוכנים(, התשנ"א 

החומרים  ) (2)     תקנות  לפי  מסוכנת  פסולת  לייצוא  היתרים 

 . 1994 –בוא וייצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד המסוכנים )יי

mailto:infocenter@sviva.gov.il
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והסכמת  (3)     מסוכנת  בפסולת  טיפול  למתקני  מוקדמות  פניות 

 מתקני טיפול לקבל את הפסולת.  

היצרן ישמור את הטופס    –טפסים מלווים של פסולת מסוכנת   (4)    

המקורי המלא על ידי כל הגורמים שעסקו בפסולת את הגעתה ליעד  

משנע, מוביל, יעדי ביניים    –העוסקים בפסולת מסוכנת  הסופי; יתר  

 ישמרו עותק מהטופס המלא עד להגעת הפסולת אליהם. –ויעד סופי 

  -היערכות לחירום ותגובה מידית לאירועי חומרים מסוכנים  (ה)   

 פנקס תיעוד תרגילים; (1)    

 תחקירי תרגילים; (2)    

 תחקיר אירועי חומרים מסוכנים; (ו)   

 אים הכלליים נספחים לתנ

 נוהל חירום דוגמא ל  – 1נספח 
 

 מטרה .1

מודדות איתם, מטרת הנוהל היא להעריך את הסיכונים הנשקפים מהפעילות בעסק, ודרכיי ההת
ה התנאים  הגדרת  העלולים  יםהאופייני אורולוגיים  ט מתוך  הציבוריים  הרצפטורים  ואיתור   ,

   .בשגרה או בשעת חירום להינזק בעת אירוע חומרים מסוכנים
 

 אחריות  .2

 בסעיף זה יגדיר העסק מי הגורם האחראי על כתיבת הנוהל ועדכונו בהתאם לתנאי היתר הרעלים.  
 
 הגדרות .3

חירום"   אס   –"שעת  המשטרהאירוע  בפקודת  כמשמעותו  המוני  התשל"א  ון  מצב    1971  –,  או 
מחוץ  , או אירוע המתקיים  1951  –מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א  

למפעל שעלול לגרום לאירוע חומרים מסוכנים במפעל או לתגובה בין החומרים המצויים במפעל  
 לבין האירוע החיצוני, אשר עלול לסכן את הציבור.  

 
   שיטה .4

חירום  העסק   נוהל  להלן,  לפחות    שיכלוליכין  המפורטות  הטבלאות  כל  את  על  מלאות  כשהן 
לצורפרטיהן,   הנדרש  נוסף  מידע  כל  מסוכניםויציין  חומרים  לאירוע  המפעל  היערכות  בשגרה    ך 

 .  ובשעת חירום
 

 הנוהל יכלול בין השאר:
 
אחזקתו ודרכי גישה אליו. פרוט   אופן  הרעלים, ובכלל זה אזור אחסון ,במפעל רעליםמיפוי ה  1

 שונים.   ה  הרעליםנאי אחסון החומרים, סוגי האריזות ואמצעי ההפרדה בין סוגי ת

 ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם.  םרועיייים של אתרחישים אפשר 1.2

מיפוי ופרוט האמצעים הקיימים במערכת היצור למיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה  1.3

 ם. מהתפוצצות, התלקחות או פיזור בסביבה של רעלי
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מיפוי ופרוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה,   1.4

 ומערך גילוי וכיבוי אש. שיירים נטרול ספיגה ולאחר מכן י אמצע

רשימת אנשי צוותי החירום לטיפול באירוע ותפקידיהם כולל אופן ההתקשרות עימם בשעות   1.5

 העבודה ולאחריהן. 

 החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם.רשימת גופי   1.6

 פרוט ציוד המיגון האישי ומיקומו.  1.7

המפעל  בו מפורטים פתחי יציאה וכניסה ומיקום כל הפעילויות הכרוכות ברעלים,  תרשים של   1.8

לרבות: אזורי מתקנים, אזורי אחסון, מתקנים תת קרקעיים, צוברים, אזורי אחסון פסולת  

 יקום ציוד המגן.חומרים מסוכנים ומ 

 דית לאירוע חומרים מסוכניםנוהל תגובה מיל  דוגמא – 2נספח 

 :מטרה .1
היא להגדיר את האחריות, הסמכויות, וסדר הפעולות בעת אירוע חומרים מטרת הנוהל  

כל   וכן  לו,  השייכים  פסולת  או  רעלים  כולל  או  העסק  של  בתחומו  המתרחש  מסוכנים 
 ובלה בכלי רכב השייך לו. אירוע חומרים מסוכנים המתרחש בעת ה 

 :אחריות וסמכות .2
המוסמך   הגורם  מי  המפעל  יגדיר  זה  העסק  בסעיף  ומהם  לה מטעם  הנוהל  את  פעיל 

 הקריטריונים להפעלתו.  

 )שלבים ומשימות עיקריות במהלך הטיפול באירוע(: שיטה .3

 ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך השתלטות על מוקד האירוע והפסקתו.  .3.1

החירום,דיווח  במקביל,   .3.2 לכוחות  שלהלן  ראשוני  בטבלה  רלבנטי  המפורטים  גורם  וכל   ,
    -נוסף

 עי קשר נוסף אמצ פון טל  גורם מס"ד

   כיבוי אש  1
    מוקד הסביבה 2
   משטרת ישראל  3
   מד"א  3
מס' חירום של   4

 הרשות המקומית 
  

במקרה של הרעלת   5
לשכת   -מים/ מזון 

 הבריאות האזורית   

  

ידע ארצי  מרכז מ 6
לנפגעי הרעלות  

 בי"ח רמב"ם

04-8541900  

יחידה מקומית   7
 לאיכות סביבה 

  

 

 -לפחות את הנתונים המפורטים להלן אשוני לכוחות החירום יכלול  הדיווח הר .3.3

 תאריך ושעת קרות האירוע;   .3.3.1

 מיקום האירוע ונקודת החבירה עם איש הקשר מטעם העסק; .3.3.2

 ימי, מספר או"ם, קוד פעולת חירום(; החומר המעורב באירוע )שם מסחרי, שם כ .3.3.3

 תיאור התרחיש או סוג התקלה והאם התקלה נמשכת;  .3.3.4

 ם, ככל שישנם, ומצבם;מספר נפגעי .3.3.5

 אופן הגעה למקום התקרית;  .3.3.6
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 שליחת גיליון בטיחות של החומר המעורב באירוע למוקד הסביבה.   .3.4

 להקמת חפ"ק.  העסק לפי בקשת כוחות החירום, יציע מיקום  .3.5

 י התפקידים הרלבנטיים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים,  עדכון כל בעל  .3.6

 

   –הטבלה מהווה דוגמא בלבד( )המצוין בגוףפרטי ציוד מגן ומיקומם   .3.7

מספר  סוג הציוד
 פריטים

שם האדם האחראי על   מיקום המפתחות מיקום
המפתחות ופרטי הקשר  

 עמו

מסכה 
 פנוראמית

    
 מסנן 

    
חליפת  

 מגן
    

 

גנרייםתרחיש  עיקרי .3.8 סיכונים  והערכות  סיכונים    ים  הערכות  לבצע  יש  האירוע  )בעת 
   –פרטניות( 

שם 
המתקן 
 במפעל

 

אור ית
התהליך  

אחסון, )
 ( שימוש

החומר 
המסוכן 
 בתהליך 

כמותו 
החומר 

המרבית  
 בתהליך  

מצב 
  צבירה

קבוצת 
 סיכון

קוד 
 חירום

אמצעי   טמפ' לחץ 
 טיפול*

 

PAC2 PAC3   

            

            

 
 

 תכולת תחקיר אירוע חומרים מסוכנים  – 3נספח 
 
 תאריך ומשך האירוע.   .1

 באירוע ותפקידיהם, לרבות: עובדי העסק, עובדי קבלן,   המעורבים  ה שמיתרשימ .2

 גורמי חוץ, לרבות כוחות חירום(.            

 אופן  זמנים מוערכים ו  יפורטואירוע, קרות הל העניינים שהוביל מהלךפירוט  .3

 הטיפול באירוע.           

 ו  , בין אם מדובר בכשל אנושי, כשל טכני אהאירוע להתרחשותסיבות כשל שהובילו   .4

 כשל ניהולי.          

 נוהל חירום, נוהל   :פנימיים במפעל, לרבותהנהלים ה התנהלות העסק למול   בחינת .5

 טיחות,  ונהלי ב , נוהל עריכת שינוייםפריקה וטעינה, נהלי תפעול ותחזוקה           

 ליקויים שהובילו במישרין או בעקיפין לסיבות הכשל ברצף השתלשלות  ה ציון  .6

 ניינים.  הע          
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 המלצות לתיקון הליקויים שהובילו להתרחשות האירוע, המלצות למזעור הנזק  .7

 שנגרם בעקבות האירוע והמלצות למתן מענה טוב יותר באירועים עתידיים, תוך            

 ציון אחריות ומועד לביצוע.            

 חתימת מבצע התחקיר.  .8

 של ציוד שכשל, נהלי חירום,  צירוף נספחים רלוונטיים, לרבות מפרטים טכניים .9

 דו"חות חייגן, התייחסויות חתומות מאת יועצים מומחים, תוצאות בדיקות ניטור,             

 תוצאות בדיקות מעבדה וכו'.           

 הל העסק. חתימת מבצע התחקיר ומנ .10

 
 , מכלי איסוף ומשטחי תפעול  ואיסוףלמאצרות, משטחי אחסון   תנאים

 
 כללי 

להיתר הרעלים שהינם נוזלים כולל גזים מונזלים )למעט   הראשונה. החומרים הכלולים בתוספת 1

במאצרות או במשטחי אחסון ואיסוף או במשטחי תפעול   יאוחסנוגזים מונזלים דליקים(  

 .  המצוידים במכלי איסוף

  -יאוחר מ ולאתקופה שתסוכם עם הממונה  תוךאחסון   תכנית היתר הרעלים יגיש לממונה  . בעל 2

 יום מתחילת תנאים אלה. בהתאם לתנאים המפורטים להלן.  90

דרישה אחרת של גופים הממונים על כך מתוקף חוק. בכל   כל. תנאים אלה אינם באים במקום 3

  קובע.  מירהמחמקרה של סתירה בין התנאים, התנאי  

  

 הגדרות

המאוחסנים בו ולמנוע    החומריםאטום מוקף דפנות שמטרתו לאגור שפך של  משטח   מאצרה .1

 פיזורם, לרבות מאצרה ניידת.

 תעלות, למכל איסוף.  י" עמשופע המתנקז, ישירות או  משטח  אחסון ואסוף משטח .2

 מחלחל.  מיד ובלתי קיבול על קרקעי או תת קרקעי העשוי מחומר ע כלי איסוף מכל .3

  היכולה, שטיפה, או כל פעולה דומה ריקוןבו מבוצעות פעולות של מילוי,   משטח   תפעול משטח .4

 לגרום לזיהום סביבתי. 

 

 מאצרה  א

 מאצרה. תנאים כללים לתיכנון 1א

מונע חלחול באופן שתמנע הגעת שפך לקרקע. חומרי   בחומרמאצרה תהיה אטומה ומצופה  כל   1.1.א

של המאצרה יהיו עמידים לחומרים אותם היא אמורה להכיל,   פויוהצי חומרי האיטום הבניה ו

 הנטרול ומוצריהם.  לחומרי לתערובותיהם או 

 . ויציבתבנה מחומר עמיד   מאצרה 1.2.א

 ברצף כך שיבטיחו את אטימות המאצרה.  בנוייםהמאצרה והקירות יהיו  רצפת 1.3.א

  לגבי דליפה יאסף בתוך שטח המאצרה. /יבטיח כי כל שפך  המכלקירות המאצרה מדופן  מרחק 1.4.א

  50 -ניידים מרחק דופן המכל מקירות המאצרה לא יפחת מ ואינםמכלים המקובעים למקומם  

 .מס"

בנויים כך שכל התשטיפים והשפך הנאצר בהם ינוקזו לנקודת   יהיוושטח התפעול שלה  המאצרה 1.5.א
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 איסוף שנועדה לכך. 

בתוך מתחם המאצרה. במקרים בהם אין אפשרות לכך,   תמצא לוי של מכל הצוברהמי נקודת 1.6.א

. השפך שייאסף במכל האיסוף ישאב ויוחזר למכל הצובר  איסוףיובטח איסוף שפך אפשרי למכל 

 מסוכנת.  פסולתאו ייספג ויועבר למכל 

דליקים    עבור 1.7.א או  רעילים  נדיפים  מוגב   תבנהנוזלים  נידוף  שטח  בעלת  שימוש  מאצרה  ויעשה  ל 

 הערכת סיכונים שתבוצע.   פ"עמצעים נוספים לצמצום הנידוף  בא

 

 . תנאים לבניית המאצרה 2א

    ריצפה   2.1.א    

 או נקודות מהן ניתן לאסוף את הנוזל.  נקודתמאצרה תהיה משופעת לכיוון   רצפת 2.1.1.א 

 מיד. יהיה סגור ת  אשרהאיסוף חייבות להיות עם מגוף  נקודות  2.1.2.א 

, תוחזק במקום משאבה ייעודית תקינה יציאהבהם המאצרה היא ללא פתח    יםבמקר 2.1.3.א 

 לצורך שאיבת הנוזל. 

 

    קירות וצנרת  2.2.א

לפחות    קירות 2.2.1.א  עמידים  יהיו  החומרים   ללחץהמאצרה  של  המקסימלי  ההידרוסטטי 

 במקרה הצורך.  יעשה שימוש בהםאותם היא אמורה להכיל וכן לחומרי הנטרול 

 יהיו אטומים.  המאצרהמעברי צינורות החוצים את דפנות  כל 2.2.2.א 

תהיה    הצנרת 2.2.3.א  המאצרה  קירות  את  המאוחסנים   מחומרהחוצה  לחומרים  העמיד 

 במכלים שבמאצרה. 

גישה ותפעול בטיחותיים ויאפשר מענה   אפשרותהמאצרה יהיו בגובה שיבטיח    קירות 2.2.4.א 

 ן תקרית. בטוח בזמ

 

    נפח  2.3.א

נוזלים    נפח 2.3.1.א  לקליטת  הפנוי  הנוזל   110%  יהיההמאצרה  של  המקסימלי  מהנפח 

מנפח המכל הגדול ביותר המאוחסן    110%המאוחסן במכל המאוחסן בה, או לפחות   

 מס' מכלים במאצרה.  מאוחסניםבה כאשר 

 

 אחסון 2.4.א

  

ם ניתן לכך אישור בכתב מאת בקומות, אלא א  יוצבוהמאוחסנים במאצרה לא  מכלים 2.4.1.א 

 הממונה. 

 מכלים רק בהתקיים התנאים הבאים:  למספרלבנות מאצרה משותפת   ניתן 

בין    לא 2.4.2.א  כל ראקציה  להיוצר  פליטה   החומרים יכולה  ולא תהיה  במכלים  המאוחסנים 

 של חומר כתוצאה מערבובם. 

 ם בעת אירוע הוא זהה. הטיפול בה  שאופןרים באותה מאצרה רק חומ יאוחסנו 2.4.3.א 

המאוחסנים עם מיכל המכיל חומר אחר   מהחומריםיכולה להיוצר תגובה של אחד    לא 2.4.4.א 

 באירוע. מטיפולאו עם אביזרי המיכל האמור גם כתוצאה 
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    תפעול ותחזוקה  2.5.א

 י גשם. תמיד מחומרים וממ ומנוקזתתוחזק כשהיא נקיה   מאצרה 2.5.1.א 

ינוקז    כל 2.5.2.א  ולא  עומד   לביוב שפך במאצרה ייאסף  גם לאחר טיפול בו, אלא אם כן הוא 

ביוב   למערך  הזרמתו  המאפשרות  בצנרת עירוניבדרישות  יפגע  לא  שהשפך  באופן   .

בשימוש במי הקולחין המופקים   יפגעההולכה, לא יפגע בתהליך טיהור השפכים ולא  

 מהם.

 סגור. רות יהיו תמיד במצב המאצ מגופי  2.5.3.א 

)בכפוף לסעיף    ריקון 2.5.4.א  ידי    י( רק ע" 2.5.2. אהמאצרות יעשה  אדם שמונה לכך בכתב על 

 או ידיות המגופים. המפתחותבעל היתר הרעלים ובידיו יהיו 

בדיקה    בעל 2.5.5.א  נוהל  יכין  הרעלים  אינן    ומעקבהיתר  קרקעיות  תת  מאצרות  כי  שיבטיח 

ה וכי  הנודולפות  עת.  בכל  ריקות  ויוצג   יועלההל  ן  המפעל  במשרדי  ישמר  הכתב,  על 

 לבדיקת הממונה לפי דרישתו.

 

    אופן טיפול בשפך 2.6.א

 בכל עת באתר המאצרה: זמיניםהמפורטים להלן יהיו  האמצעים 

 מתאים )ורמיקוליט, שרוולי ספיגה וכיוב'(.  ספיגהלשאיבת שפך או חומר  משאבה 2.6.1.א 

חומרי נטרול מתאימים לחומר המסוכן    להכיןחובה לנטרל שפך יש  בהם יש    במקרים 2.6.2.א 

האמור   פטיפול בו אלא לאספו ע"  לאחרהמאוחסן. אין לנקז שפך ממאצרה לביוב גם  

 .  2.5.2בסעיף א.

 

 איסוף . משטחי אחסון, איסוף ומכלי ב

 . דרישות כלליות 1ב

חומרים כנדרש ממאצרות באופן  יבנו מאותם  יסוףאאחסון, משטחי איסוף ומכלי  משטחי 1.1.ב

 יחלחלו.   לאשהחומרים המאוחסנים או הנאספים בהם 

 מנוקזים למיכל איסוף.   יהיואחסון ומשטחי איסוף ותעלותיהם  משטחי 1.2.ב

 שפך.  לקליטת האיסוף יהיה ריק וזמין  מכל 1.3.ב

 קע. יפה או נזילה לקרשלא תהיה ממנו דל להבטיחהאיסוף ייבדק מעת לעת  מכל 1.4.ב

 

 . נפח מכל האיסוף2ב

 נפח המכלים המוצבים על משטח האחסון: יעפ"   יקבע     

 2.1.ב 
מכל   מנפח  -110%מק' יהיה נפח מכל האגירה לא פחות מ 1  מעלמאוחסנים מכלים בנפח  כאשר

 , או מנפח המכל הגדול ביותר. אחד

 2.2.ב
אריזות ולא   4יסוף נפח יהיה נפח מכל הא ' או קטן מכך מקמאוחסנים מכלים שנפחם  כאשר

 פחות ממק' אחד. 

 

 . משטח תפעולג



 70124: היתר 'מס   58933  מס' מפעל: 
  

  

 
 

 26מתוך   26ד עמו 

מהם תבנה המאצרה באופן שיהיה עמיד מכנית וכימית   חומריםהתפעול יבנה מאותם  משטח   1.1.ג

 לא יחלחלו דרכו.  ל" הנלחומרים המצויים בו והחומרים 

 . איסוףהתפעול ינוקז למכל   משטח 1.2.ג

 

 . מאצרות ניידות ד

 1.1 ד
כמפורט בסעיף א' על כל סעיפי המשנה שלו, שמטרתם  קבועותבנוגע למאצרות   התנאים כל

 , חלים גם לגבי מאצרות ניידות.  לקרקעמניעת הגעת השפך/דליפה 

 1.2 ד
ככל הדרוש לתפעול יומי במחלקות היצור, באזורי התפעול,   רקבמאצרות ניידות יעשה  שימוש

  8 -יות קטנות של חומרים מסוכנים )לא יותר מ או לאחסון של כמו במפעללצורך שינוע בטיחותי 

 או מכל אחד בנפח קוב למתקן(.  ליטר  200חביות של 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ' תשרי תשפ"ג ג       
 2022ספטמבר   28       

     _________________                            ____________________ 
 חתימת הממונה וחותמת        תאריך                                                      

 
 

 ר בלשון זכר אמור גם בלשון נקבה .  כל האמו
 כל האמור בלשון יחיד אמור גם בלשון רבים .    



 

 
 

   1מתוך     1עמוד   

 מדינת ישראל 
 המשרד לאיכות הסביבה

 הענף לחומרים מסוכנים  דרום   מחוז
 08-6264111, פקס: 08-6264000טל:  , באר שבע 84102, 230, ת.ד. 4רחוב התקווה 

 
 

 2022ספטמבר  28תאריך: 
 ' תשרי תשפ"ג ג  

 70124היתר מספר:   58933מס' מפעל:
 

  
 
 
      שבע באר :יחידה סביבתית / איגוד ערים עבור 

 
 

 שלום רב, 

 ם הנדון: היתר רעלי

 

שברשותו היתר רעלים     גוריון בנגב-בן אוניברסיטתבעל היתר הרעלים במפעל    חיים טל בן

ה  נתן את הסכמתו המפורשת להעברת פרטי הבקש  30/09/2024עד תאריך   28/09/2022מתאריך 

אין לראות בכך את   .בטופס תצהיר בעל ההיתר, בבקשה להיתר רעלים 4בהתאם לסעיף  אליכם, 

 רת המידע הכלול בבקשתו לכל גורם אחר. הסכמתו להעב

 

למותר לציין, החלטתכם בדבר העברת המידע לגורמים נוספים כפופה להוראות כל דין ובמיוחד  

 . 1981 -ולחוק להגנת הפרטיות, תשמ"א  1998 -לחוק חופש המידע התשנ"ח  

    

   בכבוד רב                                                

 הממונה                                                                                      
 

 

 

 



היתר רעלים מאושר

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק16 ג" ק8ג" ק8 74-86-2dissolved 
gas 

(compress
ed)

acetylene R12, R5, R6  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1001

12SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701248

ג" ק211.2 ג" ק52.8ג" ק52.8 74-86-2dissolved 
gas 

(compress
ed)

acetylene R12, R5, R6  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1001

22SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012452.8

לא: מוביל רעלים:פעילות לא: מוכר רעלים

(כולל מעבדה)שימוש ברעלים לצורך עריכת מחקרים וניסויים – מחקר ופיתוח  1.:עיסוק

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 1עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק720 ג" ק180ג" ק180 32259-
10-0

dissolved 
gas 

(compress
ed)

not valid מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1002

32T ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124180

ג" ק360 ג" ק90ג" ק90 7664-
41-7

dissolved 
gas 

(compress
ed)

ammonia, 
anhydrous

 R10, R23, R34, 
R50

 H221, H314, H331, 
H400

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1005

42RE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012490

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 7664-
41-7

liquified 
gas 

(compress
ed)

ammonia, 
anhydrous

 R10, R23, R34, 
R50

 H221, H314, H331, 
H400

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1005

52RE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 2עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

1,338,240
ג"ק

334,560
ג"ק

334,560

ג"ק

7440-
37-1

liquified 
gas 

(compress
ed)

Argon H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1006

62T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124334,560

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 106-97-
8

liquified 
gas 

(compress
ed)

butane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1011

72YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק1,440 ג" ק360ג" ק360 106-97-
8

liquified 
gas 

(compress
ed)

butane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1011

82YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124360

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 3עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק60 ג" ק30ג" ק30 624-64-
6

liquified 
gas 

(compress
ed)

(E)-but-2-
ene

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1012

92YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 624-64-
6

liquified 
gas 

(compress
ed)

(E)-but-2-
ene

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1012

102YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק2,800 ג" ק700ג" ק700 124-38-
9

compress
ed gas

carbon 
dioxide

 H280, H281, H332, 
H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1013

112T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124700

ג" ק32 ג" ק8ג" ק8 630-08-
0

compress
ed gas

carbon 
monoxide

 R12, R23, R48, 
R61

 H220, H331, H372 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1016

122SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק6,800גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701248

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 4עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק0.5ג" ק0.5 630-08-
0

compress
ed gas

carbon 
monoxide

 R12, R23, R48, 
R61

 H220, H331, H372 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1016

132SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 7782-
50-5

liquified 
gas 

(compress
ed)

chlorine R23, R36, R37, 
R38, R50

 H315, H319, H331, 
H335, H400

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1017

142XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק600 ג" ק150ג" ק150 75-72-9liquified 
gas 

(refrigerat
ed)

CHLOROT
RIFLUORO

 METANE

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1022

152TE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124150

ג" ק840 ג" ק210ג" ק210 75-19-4liquified 
gas 

(compress
ed)

cyclopropa
ne

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1027

162YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124210

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 5עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק28 ג" ק7ג" ק7 75-19-4liquified 
gas 

(compress
ed)

cyclopropa
ne

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1027

172YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701247

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 124-40-
3

liquified 
gas 

(compress
ed)

di-
methylamin

e

 R12, R20, R37, 
R38, R41

 H220, H315, H318, 
H332, H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1032

182PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק480 ג" ק120ג" ק120 124-40-
3

liquified 
gas 

(compress
ed)

di-
methylamin

e

 R12, R20, R37, 
R38, R41

 H220, H315, H318, 
H332, H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1032

192PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124120

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 6עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 115-10-
6

liquified 
gas 

(compress
ed)

dimethyl 
ether

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1033

202YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק480 ג" ק120ג" ק120 115-10-
6

liquified 
gas 

(compress
ed)

dimethyl 
ether

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1033

212YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124120

ג" ק720 ג" ק180ג" ק180 74-84-0compress
ed gas

ethane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1035

222YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124180

ג" ק24 ג" ק6ג" ק6 74-84-0compress
ed gas

ethane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1035

232YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701246

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 7עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 75-04-7liquified 
gas 

(compress
ed)

ethylamine R12, R36, R37  H220, H319, H335 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1036

242PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 75-00-3compress
ed gas

chloroetha
ne

 R12, R40, R52, 
R53

 H220, H351, H412 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1037

252YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק300 ג" ק75ג" ק75 75-00-3compress
ed gas

chloroetha
ne

 R12, R40, R52, 
R53

 H220, H351, H412 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1037

262YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012475

ג" ק32 ג" ק8ג" ק8 74-85-1compress
ed gas

ethylene R12, R67  H220, H336 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1038

272YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701248

13:00 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 8עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 540-67-
0

liquified 
gas 

(compress
ed)

ETHYL 
METHYLE

THER

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1039

282SE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק720 ג" ק180ג" ק180 75-21-8liquified 
gas 

(compress
ed)

ethylene 
oxide

 R12, R23, R36, 
R37, R38, R45, 

R46, R6

 H220, H315, H319, 
H331, H335, H340, 

H350

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1040

292PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124180

ג" ק360 ג" ק90ג" ק90 7782-
41-4

liquified 
gas 

(compress
ed)

fluorine R26, R35, R8  H270, H314, H330 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1045

302PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012490

493.08 123.27
ג"ק

ג" ק123.27 7440-
59-7

compress
ed gas

Helium H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1046

312T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124123.27

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 9עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק160 ג" ק40ג" ק40 1333-
74-0

compress
ed gas

hydrogen R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1049

322SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק10,000גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440

1,971.68
ג"ק

492.92
ג"ק

ג" ק492.92 1333-
74-0

compress
ed gas

hydrogen R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1049

332SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124492.92

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 7647-
01-0

compress
ed gas

hydrogen 
chloride

 R23, R35  H314, H331 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1050

342RE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 74-90-8liquid hydrogen 
cyanide

 R12, R26, R50, 
R53

 H224, H330, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1051

352WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 10עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 74-90-8liquid hydrogen 
cyanide

 R12, R26, R50, 
R53

 H224, H330, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1051

362WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק360 ג" ק90ג" ק90 7783-
06-4

compress
ed gas

hydrogen 
sulphide

 R12, R26, R50  H220, H330, H400 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1053

372WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012490

ג" ק360 ג" ק90ג" ק90 7783-
06-4

compress
ed gas

hydrogen 
sulphide

 R12, R26, R50  H220, H330, H400 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1053

382WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012490

ג" ק360 ג" ק90ג" ק90 7783-
06-4

compress
ed gas

hydrogen 
sulphide

 R12, R26, R50  H220, H330, H400 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1053

392WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012490

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 11עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 7783-
06-4

compress
ed gas

hydrogen 
sulphide

 R12, R26, R50  H220, H330, H400 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1053

402WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

18,160 ג" ק9,080ג" ק9,080 7439-
90-9

compress
ed gas

krypton H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1056

412TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701249,080

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 74-89-5liquified 
gas 

(compress
ed)

mono-
methylamin

e

 R12, R20, R37, 
R38, R41

 H220, H315, H318, 
H332, H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1061

422PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 5581-
55-5

liquified 
gas 

(compress
ed)

METHYLA
MINE D3 
98% GAS

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1061

432PE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק24 ג" ק6ג" ק6 74-87-3compress
ed gas

chlorometh
ane

 R12, R20, R40, 
R48

 H220, H351, H373 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1063

442YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701246

ג" ק144 ג" ק36ג" ק36 7440-
01-9

compress
ed gas

neon H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1065

452T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012436

863.04 215.76
ג"ק

ג" ק215.76 7727-
37-9

compress
ed gas

Nitrogen H280, H281, H315, 
H319, H332, H335, 

H340, H350

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1066

462T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124215.76

ג" ק24 ג" ק6ג" ק6 10102-
44-0

compress
ed gas

nitrogen 
dioxide

 R26, R34, R8  H270, H314, H330 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1067

472PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701246

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק28 ג" ק7ג" ק7 10024-
97-2

compress
ed gas

Nitrous 
oxide

 H270, H280, H281, 
H330, H336

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1070

482P

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701247

ג" ק4,572 ג" ק1,143ג" ק1,143 7782-
44-7

compress
ed gas

oxygen R8  H270 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1072

492S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241,143

ג" ק332 ג" ק83ג" ק83 68476-
85-7

liquified 
gas 

(compress
ed)

Petroleum 
gases 

liquefied

 R12, R45, R46  H220, H340, H350 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1075

502YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין צובר

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012483

ג" ק480 ג" ק120ג" ק120 115-07-
1

compress
ed gas

propene R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1077

512YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124120

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק7,200 ג" ק1,800ג" ק1,800 2551-
62-4

compress
ed gas

Sulphur 
hexafluorid

e

 H280, H315, H319, 
H335, H336

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1080

522TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241,800

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 13960-
80-0

liquified 
gas 

(compress
ed)

TRIMETHY
LAMIN 

(TRIMETH
YL D9-

AMINE)

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1083

532PE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 593-60-
2

liquified 
gas 

(compress
ed)

bromoethyl
ene

 R12, R45  H220, H350 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1085

542YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 593-60-
2

liquified 
gas 

(compress
ed)

bromoethyl
ene

 R12, R45  H220, H350 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1085

552YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 75-01-4liquified 
gas 

(compress
ed)

vinyl 
chloride

 R12, R45  H220, H350 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1086

562YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 107-02-
8

liquid acrylaldehy
de

 R11, R24, R25, 
R26, R34, R50

 H225, H301, H311, 
H314, H330, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1092

572WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 71-41-0liquid 1-pentanol R10, R20, R37, 
R38

 H226, H315, H332, 
H335

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1105

583YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 75-15-0liquid carbon 
disulphide

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

R63

 H225, H315, H319, 
H372

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1131

592WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 107-07-
3

liquid 2-
chloroetha

nol

 R26, R27, R28  H300, H310, H330מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1135

602W *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" מ2,000 ג" מ2,000ג" מ2,000 156-60-
5

liquid trans-
dichloroeth

ylene

 R11, R20, R52, 
R53

 H225, H332, H412מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1150

612YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" מ701242,000

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 105-39-
5

liquid ethyl 
chloroaceta

te

 R23, R24, R25, 
R50

 H301, H311, H331, 
H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1181

622W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 541-41-
3

liquid ethyl 
chloroform

ate

 R11, R22, R26, 
R34

 H225, H302, H314, 
H330

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1182

633WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק320 ג" ק80ג" ק80 107-06-
2

liquid 1,2-
dichloroeth

ane

 R11, R22, R36, 
R37, R38, R45

 H225, H302, H315, 
H319, H335, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1184

642YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012480

ג" ק1,000 ג" ק250ג" ק250 50-00-0liquid formaldehy
de … %

 R23, R24, R25, 
R34, R40, R43

 H301, H311, H314, 
H317, H331, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1198

652W *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124250

ג" ק50 ג" ק25ג" ק25 98-01-1liquid 2-
furaldehyd

e

 R21, R23, R25, 
R36, R37, R38, 

R40

 H301, H312, H315, 
H319, H331, H335, 

H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1199

663Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012425

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק20ג" ק20 98-01-1liquid 2-
furaldehyd

e

 R21, R23, R25, 
R36, R37, R38, 

R40

 H301, H312, H315, 
H319, H331, H335, 

H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1199

673Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 110-03-
2

liquid 2,5-
DIAMINOT

OLUENE

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1224

683YE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 51-42-3solid (-)-
Epinephrin

e (+)-
bitartrate 

salt

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

692WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 14742-
26-8

solid Methanol-
13C

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

702WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 19עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 1095-
90-5

liquid Methadone
 

hydrochlori
de

 H300, H301, H311, 
H315, H317, H319, 
H330, H331, H332, 
H334, H336, H341, 

H350, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

712WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 107-30-
2

liquid chlormethyl
 methyl 

ether

 R11, R20, R21, 
R22, R45

 H225, H302, H312, 
H332, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1239

723WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק60 ג" ק30ג" ק30 107-30-
2

liquid chlormethyl
 methyl 

ether

 R11, R20, R21, 
R22, R45

 H225, H302, H312, 
H332, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1239

733WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק240 ג" ק60ג" ק60 13463-
39-3

solid tetracarbon
ylnickel

 R11, R26, R40, 
R50, R53, R61

 H225, H330, H351, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1259

742WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012460

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 20עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" מ2,000 ג" מ2,000ג" מ2,000 75-35-4liquid 1,1-
dichloroeth

ylene

 R12, R20, R40  H224, H332, H351מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1303

752YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" מ701242,000

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 148893-
10-1

solid 1-
(bis(dimeth
ylamino)me

thylene)-
1H-

[1,2,3]triaz
olo[4,5-

b]pyridine-
1-ium 3-

oxide 
hexafluorop
hosphate(V

)

 H228, H315, H317, 
H319, H334, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

761Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 7704-
34-9

solid sulfur R38  H315מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1350

771Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:01 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 21עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 10022-
31-8

solid barium 
nitrate

 H272, H301, H302, 
H319, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1446

781Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 1333-
82-0

solid chromium 
(VI) trioxide

 R23, R24, R25, 
R26, R35, R42, 
R43, R45, R46, 
R48, R50, R53, 

R62, R9

 H271, H301, H311, 
H314, H317, H330, 
H334, H340, H350, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1463

791W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 13637-
76-8

solid LEAD 
PERCHLO

RAT

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1470

801Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

-10026 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
22-9

solid Cobalt (II) 
Nitrate - 

hexahydrat
e

 H272, H302, H314, 
H315, H317, H318, 
H319, H332, H334, 
H335, H341, H350, 

H351, H

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1477

811Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 13453-
78-6

solid LITHIUM 
PERCHLO

RATE 
TRIHYDRA

TE

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1481

821Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 11018-
89-6

solid Ouabain 
octahydrat

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

832X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק0.12 ג" ק0.03ג" ק0.03 485-49-
4

liquid (+)-
BICUCULLI

N

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

842X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.03

ג" ק0.04 ג" ק0.01ג" ק0.01 40709-
69-1

liquid (-
)BICUCUL

LIN 
METHIODI

DE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

852X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 23עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 54-71-7liquid Pilocarpine
 

hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

862X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק0.02 ג" ק0.01ג" ק0.01 54-71-7liquid Pilocarpine
 

hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

872X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 54-71-7liquid Pilocarpine
 

hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

882X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 24עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 5908-
99-6

solid .alpha.-
(hydroxyme

thyl)-
benzeneac

etic acid, 
(3-endo)-8-

methyl-8-
azabicyclo[
3.2.1]oct-3-

yl ester 
sulfate, 
hydrate 

(2:1:1)

 H300, H302, H310, 
H315, H317, H319, 

H330, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

892X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 64-86-8solid colchicine R28, R46  H300, H340מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

902X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 62-53-3liquid aniline R23, R24, R25, 
R40, R41, R43, 

R48, R50, R68

 H301, H311, H317, 
H318, H331, H341, 

H351, H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1547

913X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 62-53-3liquid aniline R23, R24, R25, 
R40, R41, R43, 
R48, R50, R68

 H301, H311, H317, 
H318, H331, H341, 
H351, H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1547

923X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 100-00-
5

liquid 1-chloro-4-
nitrobenze

ne

 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

932X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 121-73-
3

liquid CHLORON
ITRPBENZ

ENE 
,META

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

942X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 688-73-
3

liquid Tri-n-
butyltin 
hydride

 H226, H261, H301, 
H312, H315, H319, 

H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1578

952X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 76-06-2liquid trichloronitr
omethane

 R22, R26, R36, 
R37, R38

 H302, H315, H319, 
H330, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1580

962XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 10290-
12-7

solid COPPER 
ARSENITE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1586

972Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 544-92-
3

solid Copper 
cyanide

 H300, H302, H310, 
H317, H330, H332, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1587

982X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 14763-
77-0

solid Copper 
dicyanide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1587

992X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 95-50-1liquid 1,2-
dichloroben

zene

 R22, R36, R37, 
R38, R50, R53

 H302, H315, H319, 
H335, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1591

1002Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 95-50-1liquid 1,2-
dichloroben

zene

 R22, R36, R37, 
R38, R50, R53

 H302, H315, H319, 
H335, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1591

1012Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 95-50-1liquid 1,2-
dichloroben

zene

 R22, R36, R37, 
R38, R50, R53

 H302, H315, H319, 
H335, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1591

1022Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק4,000 ג" ק1,000ג" ק1,000 75-09-2solid dichloromet
hane

 R40  H351מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1593

1032Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241,000

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק5,600 ג" ק1,400ג" ק1,400 75-09-2solid dichloromet
hane

 R40  H351מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1593

1042Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241,400

10,000 ג" ק2,500ג" ק2,500 75-09-2liquid dichloromet
hane

 R40  H351מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1593

1052Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242,500

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 1665-
00-5

liquid Dichlorome
thane-d2

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1593

1062Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 64-67-5liquid diethyl 
sulphate

 R20, R21, R22, 
R34, R45, R46

 H302, H312, H314, 
H332, H340, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1594

1072X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 77-78-1solid dimethyl 
sulphate

 R25, R26, R34, 
R43, R45, R68

 H301, H314, H317, 
H330, H341, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1595

1083XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 97-02-9liquid 2,4-
dinitroanilin

e

 R26, R27, R28, 
R33, R51, R53

 H300, H310, H330, 
H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1596

1092X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 528-29-
0

liquid 1,2-
dinitrobenz

ene

 R26, R27, R28, 
R33, R50, R53

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1597

1102X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 534-52-
1

liquid DNOC 
(ISO)

 R26, R27, R28, 
R38, R41, R43, 
R44, R50, R53, 

R68

 H300, H310, H315, 
H317, H318, H330, 
H341, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1598

1112X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 534-52-
1

liquid DNOC 
(ISO)

 R26, R27, R28, 
R38, R41, R43, 
R44, R50, R53, 

R68

 H300, H310, H315, 
H317, H318, H330, 
H341, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1598

1122X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 105-36-
2

liquid ethyl 
bromoacet

ate

 R26, R27, R28  H300, H310, H330מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1603

1132W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק20 ג" ק10ג" ק10 10102-
49-5

solid IRON 
ARSENAT

E

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1606

1142X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 757-58-
4

liquid HEXAETH
YL 

TETRAPH
OSPHATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1611

1152X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 31עמוד 

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 6080-
56-4

solid Lead 
(ll)acetate 
trihydrate

 H302, H332, H351, 
H360, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1616

1162Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 301-04-
2

solid lead 
di(acetate)

 R22, R33, R48, 
R50, R53, R61, 

R62

 H373, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1616

1172Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 3687-
31-8

solid LEAD 
ARSENAT

E

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1617

1182Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 10103-
50-1

solid MAGNESI
UM 

ARSENAT
E

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1622

1192Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 32עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 7487-
94-7

solid mercury 
dichloride

 R24, R25, R28, 
R34, R48, R50, 
R53, R62, R68

 H300, H314, H341, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1624

1202X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 7783-
34-8

solid Mercury(II) 
dinitrate, 

monohydra
te

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1625

1212X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7783-
34-8

solid Mercury(II) 
dinitrate, 

monohydra
te

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1625

1222X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 1600-
27-7

solid Mercury 
di(acetate)

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1629

1232X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:02 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 33עמוד 

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 7789-
47-1

solid Mercury 
dibromide

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1634

1242X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק0.2 ג" ק0.05ג" ק0.05 592-04-
01

solid MERCURY
 CYANIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1636

1252X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.05

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7774-
29-0

solid mercury 
diiodide

 H300, H310, H314, 
H330, H362, H373, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1638

1262X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 21908-
53-2

solid Mercury 
monoxide

 H300, H310, H330, 
H361, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1641

1272X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 34עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 7783-
35-9

solid Mercury 
sulphate

 H300, H310, H330, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1645

1282X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 557-19-
7

solid nickel 
dicyanide

 R23, R32, R42, 
R43, R48, R49, 

R50, R53

 H317, H334, H372, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1653

1292X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 54-11-5solid nicotine 
(ISO)

 R25, R27, R51, 
R53

 H301, H310, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1654

1302X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 98-95-3liquid nitrobenze
ne

 R23, R24, R25, 
R40, R48, R51, 

R53, R62

 H301, H311, H331, 
H351, H372, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1662

1312X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 35עמוד 
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לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 100-02-
7

liquid 4-
nitrophenol

 R20, R21, R22, 
R33

 H302, H312, H332, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1663

1322X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 99-99-0liquid 4-
nitrotoluen

e

 R23, R24, R25, 
R33, R51, R53

 H301, H311, H331, 
H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1664

1332X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 88-72-2liquid 2-
nitrotoluen

e

 R22, R45, R46, 
R51, R53, R62

 H302, H340, H350, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1664

1342X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 99-08-1liquid 3-
nitrotoluen

e

 H301, H302, H311, 
H319, H330, H331, 
H332, H361, H371, 

H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1664

1352X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 36עמוד 
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 76-01-7liquid pentachlor
oethane

 R23, R40, R48, 
R51, R53

 H351, H372, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1669

1362Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 108-95-
2

solid phenol R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, 
R34, R48, R68

 H301, H311, H314, 
H331, H341, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1671

1372X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 106-50-
3

liquid p-
phenylened

iamine

 R23, R24, R25, 
R36, R43, R50, 

R53

 H301, H311, H317, 
H319, H331, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1673

1382X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 108-45-
2

liquid m-
phenylened

iamine

 R23, R24, R25, 
R36, R43, R50, 

R53, R68

 H301, H311, H317, 
H319, H331, H341, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1673

1392X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 37עמוד 
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 7784-
41-0

solid Potassium 
arsenate 

monobasic

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1677

1402X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 151-50-
8

solid potassium 
cyanide

 H290, H300, H310, 
H315, H318, H330, 
H370, H372, H373, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1680

1412X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 10048-
95-0

solid Sodium 
arsenate 

dibasic 
heptahydra

te

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1685

1422X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק160 ג" ק40ג" ק40 26628-
22-8

liquid sodium 
azide

 R28, R32, R50, 
R53

 H300, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1687

1432XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 38עמוד 
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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

-26628 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
22-8

solid sodium 
azide

 R28, R32, R50, 
R53

 H300, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1687

1442XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 6131-
99-3

solid Sodium 
cacodylate 

trihydrate

 H301, H302, H331, 
H350, H351, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1688

1452X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 143-33-
9

solid sodium 
cyanide

 H290, H300, H310, 
H318, H330, H370, 

H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1689

1462X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 7681-
49-4

solid sodium 
fluoride

 R25, R32, R36, 
R38

 H301, H315, H319מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1690

1472Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 39עמוד 
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 78-95-5liquid Chloroacet
one

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1695

1482WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 532-27-
4

solid CHLOROA
CETOPHE

NONE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1697

1492Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 532-27-
4

liquid CHLOROA
CETOPHE

NONE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1697

1502Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 578-94-
9

liquid DIPHENYL
AMINECHL
OROARSI

NE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1698

1512XE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 40עמוד 
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 712-48-
1

liquid DIPHENYL
ECHLORO

ARSINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1699

1522XE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 33685-
54-0

liquid 1,1,2,2-
TETRACH
LOROETH

ANE-D2

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1702

1532X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 33685-
54-0

solid 1,1,2,2-
TETRACH
LOROETH

ANE-D2

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1702

1542X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 108-44-
1

liquid m-toluidine R23, R24, R25, 
R33, R50

 H301, H311, H331, 
H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1708

1553X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 41עמוד 
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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" ק5ג" ק5 79-01-6liquid trichloroeth
ylene

 R36, R38, R45, 
R52, R53, R67

 H315, H319, H336, 
H341, H350, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1710

1562Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק60 ג" ק30ג" ק30 79-01-6liquid trichloroeth
ylene

 R36, R38, R45, 
R52, R53, R67

 H315, H319, H336, 
H341, H350, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1710

1572Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 2937-
50-0

liquid Allyl 
chloroform

ate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1722

1583WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

-100-39 ליטר100 ליטר100 ליטר400
0

liquid α-
bromotolue

ne

 R36, R37, R38  H315, H319, H335מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1737

1592X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 42עמוד 
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לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 100-39-
0

liquid α-
bromotolue

ne

 R36, R37, R38  H315, H319, H335מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1737

1602X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 100-44-
7

liquid α-
chlorotolue

ne

 R22, R23, R37, 
R38, R41, R45, 

R48

 H302, H315, H318, 
H331, H335, H350, 

H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1738

1612X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק0.01 ג" ק0ג" ק0 10294-
34-5

liquified 
gas 

(compress
ed)

boron 
trichloride

 R14, R26, R28, 
R34

 H300, H314, H330 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1741

1622WE *

00

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240

ג" ק1,000 ג" ק250ג" ק250 79-11-8liquid chloroaceti
c acid

 R23, R24, R25, 
R34, R50

 H301, H311, H314, 
H331, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1750

1632X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124250
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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" ק10ג" ק10 79-04-9liquid chloroacety
l chloride

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

R48, R50

 H301, H311, H314, 
H331, H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1752

1642XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק60 ג" ק15ג" ק15 7440-
47-3

solid Chromium H228, H272, H315, 
H317, H319, H334, 
H335, H341, H350, 
H351, H371, H373, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1759

1652X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012415

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 7664-
39-3

liquid hydrogen 
fluoride

 R26, R27, R28, 
R35

 H300, H310, H314, 
H330

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1790

1662X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק240 ג" ק60ג" ק60 7664-
38-2

liquid phosphoric 
acid ... %, 

orthophosp
horic acid 

... %

 R34  H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1805

1672R

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012460
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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" ק8 ג" ק2ג" ק2 1750-
12-5

solid Purpaldמבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1805

1682R ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק60 ג" ק30ג" ק30 7719-
12-2

liquid phosphoru
s trichloride

 R14, R20, R26, 
R28, R35, R48

 H300, H314, H330, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1809

1694WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק400 ג" ק100ג" ק100 7789-
23-3

solid potassium 
fluoride

 R23, R24, R25  H301, H311, H331מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1812

1702X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124100

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 56-23-5liquid carbon 
tetrachlorid

e

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

R53, R59

 H301, H311, H331, 
H351, H372, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1846

1712Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

13:03 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 45עמוד 
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 1309-
60-0

solid Lead 
dioxide

 H272, H302, H332, 
H341, H350, H360, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1872

1721X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק3,200 ג" ק800ג" ק800 67-66-3liquid trichlorome
thane

 R20, R22, R38, 
R40, R48

 H302, H315, H351, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

1732Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124800

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 67-66-3solid trichlorome
thane

 R20, R22, R38, 
R40, R48

 H302, H315, H351, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

1742Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק400 ג" ק100ג" ק100 865-49-
6

liquid (2H)chlorof
orm

 H300, H302, H314, 
H315, H318, H319, 
H331, H336, H341, 
H351, H361, H370, 

H372, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

1752Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124100

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 46עמוד 
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 506-68-
3

liquid Cyanogen 
bromide

 H300, H310, H314, 
H330, H351, H400, 

H410, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1889

1762XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 74-96-4liquid bromoetha
ne

 R11, R20, R22, 
R40

 H225, H302, H332, 
H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1891

1772W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 100-57-
2

liquid phenylmerc
ury 

hydroxide

 R24, R25, R34, 
R48, R50, R53

 H301, H314, H372, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1894

1782X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 8003-
05-2

liquid Phenylmer
cury nitrate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1895

1792X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 47עמוד 
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" מ2,000 ג" מ2,000ג" מ2,000 127-18-
4

liquid tetrachloro
ethylene

 R40, R51, R53  H351, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1897

1802Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" מ701242,000

ג" ק160 ג" ק40ג" ק40 19287-
45-7

liquified 
gas 

(compress
ed)

diborane(6) H220, H280, H330 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1911

1812PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 19287-
45-7

liquified 
gas 

(compress
ed)

diborane(6) H220, H280, H330 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1911

1822PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק320 ג" ק80ג" ק80 111-44-
4

liquid bis(2-
chloroethyl)

 ether

 R26, R27, R28, 
R40

 H300, H310, H330, 
H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1916

1833W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012480

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 48עמוד 
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק240 ג" ק60ג" ק60 1333-
74-0

liquified 
gas 

(compress
ed)

hydrogen R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1954

1842SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012460

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 7782-
39-0

compress
ed gas

Deuterium H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1957

1852SE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק10,000גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק0 ג" ק0ג" ק0 7782-
39-0

compress
ed gas

Deuterium H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1957

1862SE

00

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240

ג" ק0 ג" ק0ג" ק0 7782-
39-0

compress
ed gas

Deuterium H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1957

1872SE

00

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 49עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק600 ג" ק150ג" ק150 74-85-1liquid ethylene R12, R67  H220, H336מבנה מקורה
(מחסן)

2.1 - Flammable gasesUN 
1962

1882SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124150

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 75-28-5compress
ed gas

and 
isobutane

 R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1969

1892YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק640 ג" ק160ג" ק160 74-82-8compress
ed gas

methane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1971

1902SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק32 ג" ק8ג" ק8 353-59-
3

liquified 
gas 

(compress
ed)

Bromochlor
odifluorom

ethane

 H280, H420 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1974

1912TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701248

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 50עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק2,880 ג" ק720ג" ק720 353-59-
3

liquified 
gas 

(compress
ed)

Bromochlor
odifluorom

ethane

 H280, H420 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1974

1922TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124720

ג" ק1,488 ג" ק372ג" ק372 75-73-0liquified 
gas 

(refrigerat
ed)

carbon 
tetrafluorid

e

 H280 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1982

1932TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124372

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 75-73-0compress
ed gas

carbon 
tetrafluorid

e

 H280 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1982

1942TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 51עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 75-89-8liquid 2,2,2-
trifluoroeth

anol

 H226, H301, H302, 
H311, H312, H315, 
H318, H319, H330, 
H331, H332, H335, 

H350, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1986

1953WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 109-97-
7

liquid Pyrrole H226, H301, H302, 
H311, H318, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1992

1963WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 25843-
45-2

solid AZOXYME
THANE

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1992

1973WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 420-12-
2

liquid Ethylene 
sulfide

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1992

1983WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 52עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 872-50-
4

liquid N-methyl-2-
pyrrolidone

 R36, R37, R38, 
R61

 H315, H319, H335מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1993

1993YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 13463-
40-6

solid IRON 
PENTACA

RBONYL

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1994

2002WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 106-47-
8

liquid 4-
chloroanilin

e

 R23, R24, R25, 
R43, R45, R50, 

R53

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

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2018

2012X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 95-51-2liquid CHLOROA
NILINE , 
ORTHO

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2019

2022X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 106-48-
9

liquid 4-
chlorophen

ol

 R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2020

2032X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 108-43-
0

liquid 3-
chlorophen

ol

 R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2020

2042X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 95-57-8liquid 2-
chlorophen

ol

 R20, R21, R22, 
R51, R53

 H302, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2021

2052X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 95-48-7liquid o-cresol R24, R25, R34  H301, H311, H314מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2022

2063X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 54עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק160 ג" ק40ג" ק40 106-89-
8

liquid 1-chloro-
2,3-

epoxypropa
ne

 R10, R23, R24, 
R25, R34, R43, 

R45

 H226, H301, H311, 
H314, H317, H331, 

H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2023

2073W *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 59-85-8liquid CHLORO 
MERCURI
NENZOIC(

p) acid

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2025

2082X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 59-85-8solid CHLORO 
MERCURI
NENZOIC(

p) acid

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2025

2092X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

13:04 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 55עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 13257-
51-7

solid MERCURY
 BIS 

(TRIFLUO
ROACETA

TE)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2025

2102X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 102-98-
7

solid PHENYLM
ECURICB

ORATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2026

2112X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7784-
46-5

solid Sodium 
(meta)arse

nite

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2027

2122Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 302-01-
2

liquid hydrazine R10, R23, R24, 
R25, R34, R43, 

R45, R50, R53

 H226, H301, H311, 
H314, H317, H331, 

H350, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2030

2132X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430
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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" ק8 ג" ק2ג" ק2 7803-
57-8

liquid Hydrazine R10, R23, R24, 
R25, R34, R43, 
R45, R50, R53

 H226, H301, H310, 
H311, H314, H317, 
H318, H330, H331, 
H350, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2030

2142X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 10217-
52-4

solid hydrazine 
hydrate

 H226, H300, H301, 
H311, H314, H317, 
H330, H331, H350, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2030

2152X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק1,200 ג" ק300ג" ק300 7697-
37-2

liquified 
gas 

(compress
ed)

nitric acid 
... %

 R35, R8  H272, H314 מעוגן לקיר/
לקרקע

8 - Corrosive substancesUN 
2031

2162R *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124300

374.88 ג" ק93.72ג" ק93.72 7440-
63-3

compress
ed gas

Xenon H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
2036

2172TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012493.72
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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" ק400 ג" ק100ג" ק100 79-06-1liquid acrylamide 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

2182X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124100

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 75-87-6liquid CHLORALמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2075

2192X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 108-39-
4

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

2202X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 108-39-
4

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

2212X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 1319-
77-3

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2076

2222X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 134-32-
7

liquid 1-
naphthylam

ine

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2077

2232Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 584-84-
9

liquid 4-methyl-
m-

phenylene 
diisocyanat

e

 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

2242Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק8.85 ג" ק1.11ג" ק1.11 4109-
96-0

liquified 
gas 

(compress
ed)

dichlorosila
ne

 H220, H261, H280, 
H314, H318, H330, 

H331

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
2189

2252WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241.11
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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" ק8 ג" ק2ג" ק2 4109-
96-0

compress
ed gas

dichlorosila
ne

 H220, H261, H280, 
H314, H318, H330, 

H331

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
2189

2262WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק10,000גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 7782-
65-2

liquified 
gas 

(compress
ed)

germanium
 

tetrahydrid
e

 H220, H280, H302, 
H330

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
2192

2272PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק24 ג" ק6ג" ק6 7803-
62-5

liquified 
gas 

(compress
ed)

silane H220, H280, H315, 
H319, H332, H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
2203

2282SE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701246
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 101-68-
8

solid 4,4'-
methylened

iphenyl 
diisocyanat

e

 R20, R36, R37, 
R38, R40, R42, 

R43, R48

 H315, H317, H319, 
H332, H334, H335, 

H351, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2206

2292X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 107-20-
0

liquid chloroaceta
ldehyde

 R24, R25, R26, 
R34, R40, R50

 H301, H311, H314, 
H330, H351, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2232

2302XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 121-87-
9

liquid 2-chloro-4-
nitroaniline

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2237

2312X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 87-63-8liquid CHLORO-
O-4 

TOLUIDIN
E

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2239

2322X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 542-88-
1

liquid bis(chlorom
ethyl) ether

 R11, R22, R24, 
R26, R45

 H225, H302, H311, 
H330, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2249

2333WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 121-69-
7

liquid N,N-
dimethylani

line

 R23, R24, R25, 
R40, R51, R53

 H301, H311, H331, 
H351, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2253

2343Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 95-87-4liquid 2,5-xylenol R24, R25, R34, 
R51, R53

 H301, H311, H314, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

2352X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק40 ג" ק20ג" ק20 105-67-
9

liquid 2,4-xylenol R24, R25, R34, 
R51, R53

 H301, H311, H314, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

2362X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 105-67-
9

liquid 2,4-xylenol R24, R25, R34, 
R51, R53

 H301, H311, H314, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

2372X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 576-26-
1

liquid 2,6-xylenol R24, R25, R34, 
R51, R53

 H301, H311, H314, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

2382X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 608-31-
1

liquid 2,6-
Dichloroani

line

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2261

2392X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 68-12-2liquid N,N-
dimethylfor

mamide

 R20, R21, R36, 
R61

 H312, H319, H332מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2265

2402Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק200 ג" ק50ג" ק50 000578-
54-1

liquid 2-
Ethylaniline

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2273

2413X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-1317 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
36-8

solid lead 
monoxide

 H302, H332, H351, 
H360, H361, H362, 
H372, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2291

2422Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 7783-
46-2

solid Lead(II) 
fluoride

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2291

2432Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7758-
95-4

solid lead 
dichloride

 H301, H302, H318, 
H331, H332, H350, 
H351, H360, H362, 
H370, H372, H373, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2291

2442Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 10031-
22-8

solid lead 
dibromide

 H301, H302, H312, 
H331, H332, H350, 
H360, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2291

2452Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 100-61-
8

liquid N-
methylanili

ne

 R23, R24, R25, 
R33, R50, R53

 H301, H311, H331, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2294

2463X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 121-17-
5

liquid 3-
NITROBEN
ZOTRIFLU

ORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2307

2472X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 120-82-
1

solid 1,2,4-
trichlorobe

nzene

 R22, R38, R50, 
R53

 H302, H315, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2321

2482X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:05 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 65עמוד 
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 107-11-
9

liquid allylamine R11, R23, R24, 
R25, R51, R53

 H225, H301, H311, 
H331, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2334

2492WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 1838-
59-1

liquid ALLYL 
FORMATE

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2336

2503WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 108-98-
5

liquid Benzenethi
ol

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

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2337

2513WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 108-98-
5

liquid Benzenethi
ol

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

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2337

2523WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

13:05 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 66עמוד 
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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" ק10ג" ק10 540-73-
8

liquid DIMETHYL
 

HYDRAZIN
E

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2382

2532WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 3424-
486-5

solid POTASSIU
M 

SELENOC
YANATE 

REAGENT
PLUS 
>99%

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2383

2542WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק1,500 ג" ק375ג" ק375 76-19-7liquified 
gas 

(compress
ed)

Octafluorop
ropane

 H280, H336, H373 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
2424

2552TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124375
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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" ק1,500 ג" ק375ג" ק375 76-19-7liquified 
gas 

(compress
ed)

Octafluorop
ropane

 H280, H336, H373 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
2424

2562TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124375

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 99-71-8liquid SEC-
BUTYL 

PHENOL-P

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2430

2572X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 91-66-7liquid N,N-
diethylanili

ne

 R23, R24, R25, 
R33, R51, R53

 H301, H311, H331, 
H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2432

2583X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק160 ג" ק40ג" ק40 121-86-
8

liquid CHLORO-
4-

NITROTOL
UENE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2433

2592X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440
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28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 20816-
12-0

liquid osmium 
tetraoxide

 R26, R27, R28, 
R34

 H300, H310, H314, 
H330

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2471

2602X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

-20816 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
12-0

solid osmium 
tetraoxide

 R26, R27, R28, 
R34

 H300, H310, H314, 
H330

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2471

2612X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק6 ג" ק3ג" ק3 463-71-
8

liquid thiocarbony
l chloride

 R22, R23, R36, 
R37, R38

 H302, H315, H319, 
H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2474

2622X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 109-90-
0

liquid ETHYL 
ISOCYANA

TE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2481

2633WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

13:05 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 69עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 103-71-
9

liquid Phenyl 
isocyanate

 H226, H301, H302, 
H314, H315, H317, 
H318, H319, H330, 
H332, H334, H335, 

H351, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2487

2643W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 3173-
53-3

solid Cyclohexyl 
isocyanate

 H226, H301, H302, 
H311, H312, H314, 
H315, H317, H318, 
H319, H330, H331, 

H334, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2488

2653W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 79-27-6liquid 1,1,2,2-
tetrabromo

ethane

 R26, R36, R52, 
R53

 H319, H330, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2504

2662Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 12125-
01-8

solid ammonium
 fluoride

 R23, R24, R25  H301, H311, H331מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2505

2672X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:06 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 70עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 2867-
47-2

solid 2-
dimethylam

inoethyl 
methacrylat

e

 R21, R22, R36, 
R38, R43

 H302, H312, H315, 
H317, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2522

2682W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 95-92-1liquid oxalic acid 
diethylester

 R22, R36  H302, H319מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2525

2693Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 598-99-
2

liquid Methyl 
trichloroace

tate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2533

2702Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 3132-
64-7

liquid 1-bromo-
2,3-

epoxypropa
ne

 H225, H226, H301, 
H302, H311, H314, 
H315, H318, H319, 
H331, H335, H341, 

H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2558

2712W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

13:06 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 71עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 5743-
04-4

solid CADMIUM 
ACETATE, 
DIHYDRAT

E

 H302, H312, H332, 
H350, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2570

2722X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7790-
84-3

solid cadmium 
sulphate 
hydrate 

(3:8)

 H301, H302, H312, 
H330, H332, H340, 
H350, H360, H372, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2570

2732X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 10022-
68-1

solid Cadmium 
nitrate 

tetrahydrat
e

 H272, H301, H302, 
H312, H330, H332, 
H340, H350, H360, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2570

2742X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

13:06 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 72עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-1306 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
19-0

solid cadmium 
oxide (non-
pyrophoric)

 R23, R25, R26, 
R45, R48, R50, 
R53, R62, R63, 

R68

 H330, H341, H350, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2570

2752X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 100-63-
0

solid phenylhydr
azine

 R23, R24, R25, 
R36, R38, R43, 
R45, R48, R50, 

R68

 H301, H311, H315, 
H317, H319, H331, 
H341, H350, H372, 

H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2572

2763X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 66-81-9liquid cycloheximi
de (ISO)

 R28, R51, R53, 
R61, R68

 H300, H341, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

2772X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 52918-
63-5

solid deltamethri
n (ISO)

 R23, R25, R50, 
R53

 H301, H331, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

2782X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

13:06 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 73עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך
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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

83-79-4solid ליטר50 ליטר50 ליטר200 (2R,6aS,12
aS)-

1,2,6,6a,12
,12a-

hexahydro-
2-

isopropenyl
-8,9-

dimethoxyc
hromeno[3,

4-
b]furo[2,3-

h]chromen-
6-one

 R25, R36, R37, 
R38, R50, R53

 H301, H315, H319, 
H335, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2588

2792X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012450

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 127-00-
4

liquid PROPYLE
NE 

CHLOROH
YDRINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2611

2802W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:06 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 74עמוד 

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 23745-
86-0

solid POTASSIU
M 

FLUOROA
CETATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2628

2812X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 62-74-8solid sodium 
fluoroaceta

te

 R26, R27, R28, 
R50

 H300, H310, H330, 
H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2629

2822X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 144-49-
0

liquid fluoroacetic
 acid

 R28, R50  H300, H400מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2642

2832X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 74-88-4liquid methyl 
iodide

 R21, R23, R25, 
R37, R38, R40

 H301, H312, H315, 
H331, H335, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2644

2842X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:06 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 75עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 74-88-4liquid methyl 
iodide

 R21, R23, R25, 
R37, R38, R40

 H301, H312, H315, 
H331, H335, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2644

2852X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 74-88-4solid methyl 
iodide

 R21, R23, R25, 
R37, R38, R40

 H301, H312, H315, 
H331, H335, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2644

2862X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 865-50-
9

liquid IODOMET
HANE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2644

2872X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 865-50-
9

liquid IODOMET
HANE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2644

2882X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242
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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" ק5ג" ק5 70-11-1liquid 2-
bromoacet
ophenone

 H300, H301, H302, 
H310, H311, H314, 
H315, H318, H319, 
H330, H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2645

2892X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 109-77-
3

solid malononitril
e

 R23, R24, R25, 
R50, R53

 H301, H311, H331, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2647

2902X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 534-07-
6

liquid DICHLOR
OACETON

-1,3

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2649

2912X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 16871-
90-2

solid alkali 
fluorosilicat

es(K)

 R23, R24, R25  H301, H311, H331מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2655

2922X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק120 ג" ק30ג" ק30 91-22-5liquid quinoline R21, R22, R36, 
R38, R45, R51, 

R53, R68

 H302, H312, H315, 
H319, H341, H350, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2656

2932X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 99-55-8solid 5-nitro-o-
toluidine

 R23, R24, R25, 
R40, R52, R53

 H301, H311, H331, 
H351, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2660

2942X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 116-16-
5

liquid hexachloro
acetone

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2661

2952Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 74-95-3liquid dibromome
thane

 R20, R52, R53  H332, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2664

2962Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 107-14-
2

liquid chloroaceto
nitrile

 R23, R24, R25, 
R51, R53

 H301, H311, H331, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2668

2972W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 59-50-7liquid chlorocreso
l

 R21, R22, R41, 
R43, R50

 H302, H312, H317, 
H318, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2669

2982Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 109-70-
6

liquid 1-bromo-3-
chloroprop

ane

 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

2992X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 96-24-2liquid 3-Chloro-
1,2-

propanedio
l

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2689

3002X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430
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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" ק5ג" ק5 10294-
33-4

liquid boron 
tribromide

 R14, R26, R28, 
R35

 H300, H314, H330מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2692

3014WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 10294-
33-4

solid boron 
tribromide

 R14, R26, R28, 
R35

 H300, H314, H330מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2692

3024WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 110-65-
6

liquid but-2-yne-
1,4-diol

 R21, R22, R23, 
R25, R34, R43, 

R48

 H301, H312, H314, 
H317, H331, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2716

3032X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 13478-
00-7

solid Nickel(II) 
nitrate 

hexahydrat
e

 H272, H302, H315, 
H317, H318, H332, 
H334, H341, H350, 
H351, H360, H372, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
2725

3041Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 118-74-
1

liquid hexachloro
benzene

 R25, R45, R48, 
R50, R53

 H350, H372, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2729

3052Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 577-19-
5

liquid 1-bromo-2-
nitrobenze

ne

 H301, H302, H311, 
H312, H315, H319, 
H330, H331, H332, 
H335, H373, H411, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2732

3062X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 586-78-
7

liquid 1-bromo-4-
nitrobenze

ne

 H301, H302, H311, 
H312, H315, H319, 
H331, H332, H335, 

H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2732

3072X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 585-79-
5

liquid NITROBR
OMOBENZ

EN-M

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2732

3082X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420
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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" ק10ג" ק10 1885-
14-9

liquid Phenyl 
chloroform

ate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2748

3092X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 7790-
78-5

solid CADMIUM 
CHLORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2750

3102X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק320 ג" ק80ג" ק80 96-23-1liquid 1,3-
dichloro-2-

propanol

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2750

3112X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012480

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 116-06-
3

liquid aldicarb 
(ISO)

 R24, R26, R28, 
R50, R53

 H300, H311, H330, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2757

3122X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420
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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" ק120 ג" ק30ג" ק30 50-29-3liquid DDT (ISO) R25, R40, R48, 
R50, R53

 H301, H351, H372, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2761

3132X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 60-57-1liquid dieldrin 
(ISO)

 R25, R27, R40, 
R48, R50, R53

 H301, H310, H351, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2761

3142X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 2227-
17-0

liquid DIENOCHL
OR

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2761

3152X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 62-73-7liquid dichlorvos 
(ISO)

 R24, R25, R26, 
R43, R50

 H301, H311, H317, 
H330, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2783

3162X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

13:07 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 83עמוד 
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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" ק25ג" ק25 1121-
60-4

liquid 2-
Pyridinecar
boxaldehyd

e

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2800

3172R ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012425

ג" ק800 ג" ק200ג" ק200 7439-
97-6

liquid mercury R23, R26, R48, 
R50, R53, R61

 H330, H372, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2809

3182X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124200

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 51-03-6liquid 2-(2-
butoxyetho
xy)ethyl 6-

propylpiper
onyl ether

 H310, H330, H331, 
H361, H400, H410, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3192X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים
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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" ק16 ג" ק4ג" ק4 113-48-
4

solid N-(2-
ethylhexyl)-

8,9,10-
trinorborn-
5-ene-2,3-

dicarboximi
de

 H311, H312, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3202X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק320 ג" ק80ג" ק80 106-91-
2

liquid 2,3-
epoxypropy

l 
methacrylat

e

 R20, R21, R22, 
R36, R38, R43

 H302, H312, H315, 
H317, H319, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3212X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012480

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 19721-
22-3

liquid 3-
Mercapto-

1-propanol

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3222X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242
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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

-100-53 ליטר100 ליטר100 ליטר400
8

liquid Benzyl 
mercaptan

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3232X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 75-11-6solid Diiodometh
ane

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3242X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 75-11-6liquid Diiodometh
ane

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3252X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק60 ג" ק30ג" ק30 140-08-
9

liquid tris 2-
chloroethyl 

phosphite

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3262X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430
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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" ק12 ג" ק3ג" ק3 88-05-1liquid 2,4,6-
Trimethylan

iline

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3272X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 311-45-
5

solid Diethyl 4-
nitrophenyl 
phosphate

 H300, H310, H330, 
H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3282X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק60 ג" ק15ג" ק15 88-15-3liquid Methyl 2-
thienyl 
ketone

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

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3292X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012415

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 126213-
50-1

liquid 2,3 
dihydrothie
no (3,4-b) -
1 4 dioxine

 H302, H311, H312, 
H319, H331, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3302X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק4 ג" ק1ג" ק1 2680-
03-7

solid N,N-
dimethylacr

ylamide

 H301, H302, H311, 
H312, H315, H317, 
H318, H319, H330, 
H331, H332, H335, 

H341, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3312X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 3391-8-
4

liquid OL 3-
OCTEN-1

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3322X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

-2378 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
02-1

liquid PERFLUO
RO-TERT-
BUTANOL

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3332X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124500

13:07 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 88עמוד 
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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" ק1.2 ג" ק0.3ג" ק0.3 918-21-
8

solid Hexafluoro-
2,3-

bis(trifluoro
methyl)-

2,3-
butanediol

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3342X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.3

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 350-03-
8

liquid 3-
Acetylpyridi

ne

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

3352X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 56-54-2solid Quinidineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3362X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

50-35-1solid ליטר20 ליטר20 ליטר80 thalidomineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3372X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012420
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-284028 ליטר100 ליטר100 ליטר400
89-3

solid XAV939מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3382X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

-284028 ליטר100 ליטר100 ליטר400
89-3

solid XAV939מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3392X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 51-05-8solid Procaine 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3402X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 73-24-5solid Adenineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3412X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:07 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 90עמוד 
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך
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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" ק4 ג" ק1ג" ק1 69-09-0solid CHLORPR
OMAZINE 
HYDROCH

LORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3422X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 113-52-
0

liquid Imipramine
 

Hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3432X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

50-67-9solid ליטר20 ליטר20 ליטר40 CEROTON
IN

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3442X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012420

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 54-95-5liquid Pentylenet
etrazole

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3452X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:07 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 91עמוד 
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך
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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" ק4 ג" ק2ג" ק2 132539-
06-1

liquid OLANZAPI
NE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3462X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 578-66-
5

liquid 8-
Aminoquin

oline

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3472X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

51-63-8solid ליטר50 ליטר50 ליטר100 D-
AMPHETA

MINE 
SULPHAT

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3482X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012450

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 990-73-
8

liquid Fentanyl 
citrate salt

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3492X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

13:07 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 92עמוד 
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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

-64057 ליטר10 ליטר10 ליטר20
70-1

solid METHYLE
NDIOXYM
ETHAMPH
ETAMINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3502X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012410

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 132664-
85-8

solid 2-
(Aminomet

hyl)-5-
methylpyra

zine

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3512X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

-16595 ליטר500 ליטר500 ליטר1,000
80-5

solid Tetramisol
e 

hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3522X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

-759-73 ליטר50 ליטר50 ליטר100
9

liquid N-Nitroso-
N-ethylurea

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3532X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012450

13:07 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 93עמוד 
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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

-614-60 ליטר10 ליטר10 ליטר20
8

liquid 2- 
Hydroxycin

namic 
acid, 

predomina
ntly trans

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3542X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 501-94-
0

liquid 2(4-
Hydroxyph
enyl)ethan

ol

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3552X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 442-51-
3

solid Harmineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3562X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק0.04 ג" ק0.01ג" ק0.01 76-74-4liquid PENTOBA
RBITOL 
SODIUM

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3572X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 94עמוד 
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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" ק160 ג" ק40ג" ק40 57-33-0liquid PENTOBA
RBITOL 

SODIUM 
SALT

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3582X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 63-45-6solid PRIMAQUI
NE 

BISPHOSP
HATE 

(DIPHOSP
HATE)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3592X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

-637-60 ליטר500 ליטר500 ליטר1,000
5

liquid p- 
Tolylhydraz

ine 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3602X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500
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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" ק1.2 ג" ק0.3ג" ק0.3 5786-
68-5

solid QUIPAZIN
E MALEAT 

SALT 
(QUINOLIN

E 
MALEATE)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3612X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.3

-12772 ליטר5 ליטר5 ליטר10
57-5

solid RADICICO
L

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3622X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701245

-446859 ליטר5 ליטר5 ליטר10
33-2

solid REPSOXמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3632X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701245

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 531-81-
7

solid Coumarin-
3-

carboxylic 
acid

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3642X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242
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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" ק8 ג" ק2ג" ק2 531-81-
7

liquid Coumarin-
3-

carboxylic 
acid

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3652X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק4 ג" ק2ג" ק2 6469-
93-8

liquid CHLORPR
OTHIXENE

 
HYDROCH

LORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3662X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

-102676 ליטר50 ליטר50 ליטר100
31-3

liquid FADROZO
L 

HYDROCH
LORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3672X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012450

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 100-76-
5

solid QUINUCLI
DINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3682X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 97עמוד 
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לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך
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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" ק0 ג" ק0ג" ק0 36622-
28-3

solid S(-) 
VERAPAMI

L 
HYDROCH

LORIDE 
HYDRATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3692X ^

00

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240

-13072 ליטר10 ליטר10 ליטר40
89-4

solid ANHYDRO
TETROTO

XIN

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3702X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012410

-13072 ליטר10 ליטר10 ליטר40
89-4

solid ANHYDRO
TETROTO

XIN

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3712X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 252917-
06-9

solid CBIR99021מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3722X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 98עמוד 
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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" ק0.2 ג" ק0.05ג" ק0.05 9002-
70-4

solid GOANADO
TROPINE 

FROM 
PREGNAN

T MARE 
(PMSG)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3732X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.05

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 22071-
15-4

liquid KETOPRO
FEN

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3742X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

-481-39 ליטר100 ליטר100 ליטר400
0

liquid 5-
HYDROXY-

1,4-
NAPHTHO
QUINONE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3752X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 7337-
45-3

solid BORANE 
TERT 

BUTYLAMI
NE 

COMPLEX

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3762X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 828934-
41-4

liquid ETOMOXI
R 

SODIUM 

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3772X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 7361-
61-7

liquid Xylazineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3782X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

-108341 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
18-0

solid Norepineph
rinebitartrat

e salt 
monohydra

te

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3792X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500
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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" ק10ג" ק10 53518-
18-6

solid COUMARI
N 153 

(LASER 
GRADE)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3802X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק6 ג" ק3ג" ק3 302962-
49-8

solid Dasatinibמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3812X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 626-05-
1

liquid 2,6-
DIBROMO
PYRIDINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3822X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 60-13-9solid D-
AMPHETA

MINE 
SULFATE-

DEA II 
ITEM

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3832X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 101עמוד 

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 2402-
78-0

liquid 2,6-
DICHLOR

OPYRIDIN
E

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3842X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

-152-11 ליטר50 ליטר50 ליטר100
4

solid Verapamil 
hydrochlori

de

 H300, H301, H302, 
H310, H311, H315, 
H319, H330, H331, 
H335, H360, H361, 

H362, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3852X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012450

ג" ק0.02 ג" ק0.01ג" ק0.01 5786-
21-0

solid Clozapine H301, H312, H315, 
H319, H331, H332, 
H335, H336, H341, 
H361, H362, H372, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3862X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 102עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק0.5ג" ק0.5 36322-
90-4

solid Piroxicam H301, H302, H319, 
H335, H341, H351, 
H360, H362, H372, 

H373, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3872X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

-137234 ליטר1 ליטר1 ליטר2
62-9

solid VORICON
AZOLE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3882X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701241

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 10060-
12-5

solid Chromium 
(III) 

chloride 
hexahydrat

e

 H302, H312, H314, 
H315, H317, H319, 
H332, H334, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3892X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 103עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-99011 ליטר5 ליטר5 ליטר10
02-6

liquid 1-(2-
Methylprop

yl)-1H-
imidazo[4,5
-c]quinolin-

4-amine

 H300, H301, H302, 
H315, H319, H335, 

H336

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3902X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701245

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 404-86-
4

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

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3912X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק60 ג" ק15ג" ק15 122453-
73-0

solid 4-bromo-2-
(4-

chlorophen
yl)-1-

ethoxymeth
yl-5-

trifluoromet
hylpyrrole-

3-
carbonitrile

 H302, H331, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3922X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012415

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 104עמוד 

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 103-85-
5

solid Phenyl-2-
thiourea

 H300, H301, H311, 
H315, H317, H319, 

H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3932X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 103-85-
5

solid Phenyl-2-
thiourea

 H300, H301, H311, 
H315, H317, H319, 

H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3942X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

-84057 ליטר100 ליטר100 ליטר200
84-1

liquid lamotrigine H301, H412מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3952X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

-826-39 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
1

solid Mecamyla
mine 

hydrochlori
de

 H301, H302, H312, 
H315, H319, H332, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3962X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 105עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 137-16-
6

solid sodium N-
lauroylsarc

osinate

 H301, H311, H315, 
H318, H319, H330, 

H331

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3972X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 25952-
53-8

liquid N'-
(ethylcarbo

nimidoyl)-
N,N-

dimethylpro
pane-1,3-
diamine 

monohydro
chloride

 H302, H312, H315, 
H317, H318, H319, 
H332, H334, H335, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3982X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 555-60-
2

solid [(3-
chlorophen
yl)hydrazon
o]malononit

rile

 H301, H311, H315, 
H319, H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

3992X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

13:08 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 106עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 370-86-
5

solid [[4-
(trifluorome
thoxy)phen
yl]hydrazon
o]malononit

rile

 H301, H317, H413מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4002X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 23007-
85-4

solid MPTP 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4012X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 23007-
85-4

liquid MPTP 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4022X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

51-83-2solid ליטר500 ליטר500 ליטר2,000 Carbamoyl
choline 
chloride

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4032X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

13:09 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 107עמוד 
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.אין לגרוע או להוסיף פרטים בטופס זה לאחר החתמתו, טופס זה מהווה נספח להיתר רעלים

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 144-48-
9

liquid Iodoaceta
mide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4042X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 144-48-
9

liquid Iodoaceta
mide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4052X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

-615-36 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
1

liquid 2-
Bromoanili

ne

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4062X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 53-21-4solid Cocaine 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4072X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1
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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

-109581 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
93-3

solid FK-506 
monohydra

te

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4082X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 54827-
17-7

liquid 3.3,5.5-
Tetra 

methylbenz
idime

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4092X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 1866-
15-5

solid Acetylthioc
holine 
iodide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4102X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

-3513 ליטר20 ליטר20 ליטר80
03-9

solid Blasticidine
 S 

hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4112X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012420
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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" ק0.5ג" ק0.5 52-86-8liquid HALOPERI
DOL

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4122X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 60-11-7solid dimethyl 
yellow

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4132X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 1271-
55-2

solid ACETYL 
FERROCE
NENE 95%

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4142X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 106-53-
6

liquid BROMOTH
IOPHENOL

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4152X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק10ג" ק10 120-80-
9

liquid 1,2-
dihydroxyb

enzene

 R21, R22, R36, 
R38

 H302, H312, H315, 
H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4162X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 1239-
45-8

liquid ethidium 
bromide

 R22, R26, R68  H302, H330, H341מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4172X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק0.04 ג" ק0.01ג" ק0.01 21725-
46-2

solid cyanazine 
(ISO)

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4182X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 66-71-7solid 1,10-
phenanthro

line

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4192X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק0 ג" ק0ג" ק0 65277-
42-1

liquid ketoconazo
le

 R22, R25, R48, 
R50, R53, R60

 H301, H373, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4202X

00

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 420-04-
2

solid cyanamide R21, R25, R36, 
R38, R43

 H301, H312, H315, 
H317, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4212X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

-538-75 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
0

liquid dicyclohexy
lcarbodiimi

de

 R22, R24, R41, 
R43

 H302, H311, H317, 
H318

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4222X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 538-75-
0

liquid dicyclohexy
lcarbodiimi

de

 R22, R24, R41, 
R43

 H302, H311, H317, 
H318

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4232X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק5ג" ק5 62-56-6solid thiourea R22, R40, R51, 
R53, R63

 H302, H351, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4242X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק6 ג" ק3ג" ק3 143-66-
8

solid Sodium 
tetraphenyl

borate

 H301, H302, H310, 
H315, H319, H335, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4252X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 1122-
58-3

solid N,N-
dimethylpyr

idin-4-
amine

 H301, H310, H311, 
H314, H315, H318, 
H319, H331, H335, 

H370, H411, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4262X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק60 ג" ק15ג" ק15 31282-
04-9

liquid Hygromyci
n B

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4272X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012415
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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" ק4 ג" ק1ג" ק1 75365-
73-0

solid Paraquat 
dichloride 

hydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4282X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 75365-
73-0

solid Paraquat 
dichloride 

hydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4292X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק0.2 ג" ק0.05ג" ק0.05 68259-
05-2

liquid Bis(2-
chloroethyl)

 3,3'-[(2,5-
dimethyl-p-
phenylene)
bis[iminoca

rbonyl(2-
hydroxy-

1,3- 
naphthylen
e)azo]]di-p-

toluat

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4302X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.05
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לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

53-86-1liquid ליטר200 ליטר200 ליטר800 indometaci
n

 R28  H300, H301, H310, 
H311, H317, H318, 
H319, H334, H335, 
H336, H341, H360, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4312X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124200

51-43-4liquid ליטר200 ליטר200 ליטר400 (-)-
Epinephrin

e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4322X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124200

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 55-98-1liquid Busulfanמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4332X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" מ20 ג" מ10ג" מ10 67-68-5liquid dimethyl 
sulfoxide

 R36, R37, R38  H302, H312, H315, 
H318, H319, H332, 
H335, H341, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4342X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" מ7012410
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק5ג" ק5 19750-
95-9

liquid chlordimefo
rm 

hydrochlori
de

 R22, R40, R50, 
R53

 H302, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4352X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק100 ג" ק50ג" ק50 71751-
41-2

solid abamectin 
(combinatio

n of 
avermectin 

B1a and 
avermectin 
B1b) (ISO)

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

R53, R63

 H300, H330, H361, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4362X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012450

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 71751-
41-2

solid abamectin 
(combinatio

n of 
avermectin 

B1a and 
avermectin 
B1b) (ISO)

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

R53, R63

 H300, H330, H361, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4372X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

mide

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4382X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 67-97-0liquid colecalcifer
ol

 R24, R25, R26, 
R48

 H301, H311, H330, 
H372

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4392X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 87-66-1liquid pyrogallol R20, R21, R22, 
R52, R53, R68

 H302, H312, H332, 
H341, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

4402X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק160 ג" ק40ג" ק40 108-95-
2

liquid phenol R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, 

R34, R48, R68

 H301, H311, H314, 
H331, H341, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2821

4412X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 109-09-
1

liquid CHLOROP
YRIDINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2822

4422X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 109-09-
1

liquid CHLOROP
YRIDINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2822

4432X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 109-09-
1

liquid CHLOROP
YRIDINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2822

4442X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 2050-
92-2

liquid DIAMYLAM
INE

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2841

4453W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 18972-
56-0

solid magnesium
 

silicofluorid
e 

hexahydrat
e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2853

4462Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 7803-
55-6

solid Ammonium
 

trioxovanad
ate

 H300, H301, H302, 
H315, H318, H319, 
H330, H331, H332, 
H335, H341, H351, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2859

4472Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 102-81-
8

liquid DI 
BUTYLAMI
NOETHAN

OL

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2873

4482Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק10ג" ק10 98-00-0liquid furfuryl 
alcohol

 R20, R21, R22, 
R23, R36, R37, 

R40, R48

 H302, H312, H319, 
H331, H335, H351, 

H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2874

4492X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 70-30-4liquid 2,2'-
methyleneb

is-(3,4,6-
trichloroph

enol)

 R24, R25, R50, 
R53

 H301, H311, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2875

4502X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 108-46-
3

solid resorcinol R22, R36, R38, 
R50

 H302, H315, H319, 
H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2876

4512Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 52315-
07-8

solid cypermethr
in cis/trans 

+/- 40/60

 R20, R22, R37, 
R50, R53

 H302, H332, H335, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2902

4522X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244
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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" ק5ג" ק5 2942-
58-7

solid Diethyl 
cyanophos

phonate

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

4532X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק30 ג" ק15ג" ק15 7727-
15-3

liquid ALUMINIU
M 

BROMIDE 
SOLUTION

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

4542X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012415

-5535 ליטר500 ליטר500 ליטר1,000
49-9

liquid 2-
Chloroethyl

 phenyl 
sulfide

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

4552X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 66-27-3liquid Methyl 
methanesul

phonate

 H301, H302, H315, 
H319, H335, H340, 

H341, H350, H361

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

4562X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241
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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" ק10ג" ק10 930-68-
7

liquid 2-
Cyclohexen

 - 1 - one

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

4572X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 930-68-
7

liquid 2-
Cyclohexen

 - 1 - one

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

4582X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 2038-
03-1

liquid 4(2-
Aminoethyl

) 
morpholine

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

4592X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 5470-
11-1

liquid hydroxylam
monium 
chloride

 R2, R21, R22, 
R36, R38, R40, 
R43, R48, R50

 H290, H302, H312, 
H315, H317, H319, 
H351, H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

4602X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 טון7012450
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 999-97-
3

liquid 1,1,1,3,3,3-
hexamethyl

disilazane

 R11, R20, R21, 
R22, R34, R52, 

R53

 H225, H250, H301, 
H302, H311, H312, 
H314, H315, H318, 
H319, H331, H332, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2924

4613WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 34837-
55-3

liquid PHENYL 
SELENYL 
BROMIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2928

4622X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 329-98-
6

solid α-
toluenesulp

honyl 
fluoride

 H290, H301, H302, 
H311, H314, H318, 

H330

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2928

4632X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

-128-53 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
0

liquid N-
ethylmalei

mide

 H300, H301, H311, 
H312, H314, H317, 

H318, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2928

4642X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500
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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" ק5ג" ק5 556-64-
9

liquid Methyl 
thiocyanate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2929

4653W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 24424-
99-5

solid di(tert-
butyl) 

carbonate

 H225, H226, H228, 
H301, H311, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2929

4663W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק240 ג" ק60ג" ק60 24424-
99-5

solid di(tert-
butyl) 

carbonate

 H225, H226, H228, 
H301, H311, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2929

4673W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012460

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 693-13-
0

liquid N,N'-
methanetet

raylbis(1-
methylethyl

amine)

 R10, R26, R36, 
R37, R38, R41, 

R42, R43

 H226, H315, H317, 
H318, H319, H330, 

H334, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2929

4683W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק120 ג" ק30ג" ק30 96-05-9liquid allyl 
methacrylat

e

 R10, R21, R22, 
R23, R50

 H226, H302, H312, 
H331, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2929

4693W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 79-42-5liquid Thiolactic 
acid

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2936

4702X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 98-85-1liquid (±)-α-
Methylbenz

yl alcohol

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2937

4712Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 348-54-
9

liquid 2-
fluoroanilin

e

 H226, H301, H302, 
H311, H312, H315, 
H318, H319, H331, 
H332, H335, H373, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2941

4722X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק80 ג" ק20ג" ק20 88-17-5liquid 2-
AMINOBE

NZOTRIFL
UORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2942

4732X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 60-24-2liquid 2-
mercaptoet

hanol

 H301, H302, H310, 
H311, H314, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H332, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2966

4742X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 4525-
33-1

solid dimethyl 
dicarbonat

e

 H226, H301, H302, 
H312, H314, H330

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2986

4754W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 62-73-7solid dichlorvos 
(ISO)

 R24, R25, R26, 
R43, R50

 H301, H311, H317, 
H330, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3018

4762X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק120 ג" ק30ג" ק30 121-75-
5

solid malathion 
(ISO)

 R22, R43, R50, 
R53

 H302, H317, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3018

4772X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 300-76-
5

solid naled (ISO) R21, R22, R36, 
R38, R50

 H302, H312, H315, 
H319, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3018

4782X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 300-76-
5

solid naled (ISO) R21, R22, R36, 
R38, R50

 H302, H312, H315, 
H319, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3018

4792X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 2921-
88-2

solid chlorpyrifos
 (ISO)

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3018

4802X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק1ג" ק1 540-63-
6

liquid ethane-1,2-
dithiol

 H226, H301, H302, 
H304, H310, H312, 
H315, H319, H330, 
H332, H335, H336

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3071

4813WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 540-63-
6

liquid ethane-1,2-
dithiol

 H226, H301, H302, 
H304, H310, H312, 
H315, H319, H330, 
H332, H335, H336

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3071

4823WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 1308-
06-1

solid Tricobalt 
tetraoxide

 H302, H315, H317, 
H318, H319, H334, 
H335, H350, H351, 
H370, H371, H373, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4832Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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

-184475 ליטר10 ליטר10 ליטר40
35-2

liquid GEFITINIBמבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4842Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012410

-763113 ליטר100 ליטר100 ליטר400
22-0

solid OLAPARIBמבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4852Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 2921-
88-2

liquid chlorpyrifos
 (ISO)

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

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4862Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 14484-
64-1

liquid ferbam 
(ISO)

 R36, R37, R38, 
R50, R53

 H315, H319, H335, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4872Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק120 ג" ק30ג" ק30 106-46-
7

liquid 1,4-
dichloroben

zene

 R36, R40, R50, 
R53

 H319, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4882Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430

50-32-8liquid ליטר100 ליטר100 ליטר400 benzo[a]pyr
ene

 R43, R45, R46, 
R50, R53, R60, 

R61

 H317, H340, H350, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4892Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

56-55-3liquid ליטר100 ליטר100 ליטר400 benz[a]ant
hracene

 R45, R50, R53  H350, H400, H410מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4902Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

-8003 ליטר1 ליטר1 ליטר2
34-7

liquid Pyrethrins 
and 

Pyrethroids

 H301, H302, H311, 
H312, H319, H331, 

H332, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4912Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701241
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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" ק10ג" ק10 1194-
65-6

liquid dichlobenil 
(ISO)

 R21, R51, R53  H312, H411מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

4922Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 84-74-2solid dibutyl 
phthalate

 R50, R61, R62  H400מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3082

4933Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 79-37-8liquid oxalyl 
dichloride

 R14, R23, R29, 
R34, R37

 H260, H290, H301, 
H302, H311, H312, 
H314, H318, H330, 
H331, H332, H335, 

H420

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3130

4944W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק240 ג" ק60ג" ק60 75-46-7compress
ed gas

trifluoromet
hane

 H280, H315, H319, 
H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
3136

4952T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012460
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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" ק5ג" ק5 547-58-
0

liquid sodium 4-
(4-

dimethylam
inophenyla
zo)benzen
esulphonat

 H301, H311, H331מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3143

4962X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 89-72-5liquid SEC-
BUTYL 

PHENOL-O

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
3145

4972X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 638-39-
1

solid Tin(II) 
acetate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3146

4982X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 865-34-
9

solid lithium 
methanolat

e

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

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

4991W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243
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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

-179324 ליטר20 ליטר20 ליטר80
69-7

solid BORTEZO
MIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3249

5002X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 693-98-
1

liquid 2-
methylimid

azole

 R22, R34  H302, H312, H314, 
H315, H318, H319, 
H332, H335, H351, 
H360, H361, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
3259

5012X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 17640-
15-2

liquid METHYL 
CYANOFO

RMATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3275

5023W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7782-
49-2

solid selenium R23, R25, R33, 
R53

 H301, H331, H373, 
H413

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3282

5032X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק8 ג" ק2ג" ק2 12069-
00-0

solid LEAD (II) 
SELENICE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5042X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 20405-
64-5

solid Copper(I) 
selenide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5052X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

-1482 ליטר500 ליטר500 ליטר2,000
82-2

liquid DIBENZYL 
DISELENI

DE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5062X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 3211-
76-5

solid Seleno-L-
methionine

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5072X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5
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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" ק4 ג" ק1ג" ק1 630-10-
4

solid Selenoureaמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5082X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 7446-
08-4

solid selenium 
dioxide

 H301, H314, H318, 
H330, H331, H362, 
H372, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5092X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 7783-
00-8

liquid Selenious 
acid

 H301, H331, H373, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

5102X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק600 ג" ק150ג" ק150 7773-
01-5

solid manganes
e dichloride

 H301, H302, H318, 
H334, H373, H411, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5112X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק70124150
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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" ק0.5ג" ק0.5 7789-
24-4

solid Lithium 
fluoride

 H301, H302, H310, 
H311, H314, H315, 
H318, H319, H330, 
H331, H335, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5122X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 13400-
13-0

solid cesium 
fluoride

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5132X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 13400-
13-0

solid cesium 
fluoride

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5142X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק4 ג" ק2ג" ק2 7782-
64-1

solid MANGANE
SE (II) 

FLUORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5152X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242
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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" ק200 ג" ק50ג" ק50 7758-
98-7

solid copper 
sulphate

 R22, R36, R38, 
R50, R53

 H302, H315, H319, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5162X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7646-
79-9

solid cobalt 
dichloride

 R22, R42, R43, 
R49, R50, R53, 

R60, R68

 H302, H317, H334, 
H341, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5172X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

-10025 ליטר100 ליטר100 ליטר400
99-7

solid dipotassiu
m 

tetrachloro
platinate

 R25, R38, R41, 
R42, R43

 H301, H315, H317, 
H318, H334

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5182X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

-10025 ליטר100 ליטר100 ליטר400
99-7

solid dipotassiu
m 

tetrachloro
platinate

 R25, R38, R41, 
R42, R43

 H301, H315, H317, 
H318, H334

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5192X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100
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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" ק5ג" ק5 10025-
99-7

solid dipotassiu
m 

tetrachloro
platinate

 R25, R38, R41, 
R42, R43

 H301, H315, H317, 
H318, H334

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5202X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

-10025 ליטר100 ליטר100 ליטר400
99-7

solid dipotassiu
m 

tetrachloro
platinate

 R25, R38, R41, 
R42, R43

 H301, H315, H317, 
H318, H334

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5212X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 15663-
27-1

solid cis-
Diaminepla

tinum(II) 
dichloride

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5222X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5
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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" ק5ג" ק5 7791-
20-0

solid Nickel 
Chloride 

Hexahydrat
e

 H301, H315, H317, 
H319, H331, H334, 
H335, H340, H341, 
H350, H351, H360, 

H370, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 5232X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 7647-
10-1

solid Palladium 
dichloride

 H290, H301, H302, 
H312, H314, H315, 
H317, H318, H319, 
H332, H335, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3290

5242X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 82657-
64-5

liquid BLFENTH
RIN

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3352

5252X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244

ג" ק16 ג" ק4ג" ק4 68359-
37-5

solid cyfluthrin 
(ISO)

 R23, R28, R50, 
R53

 H300, H331, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3352

5262X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701244
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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" ק5ג" ק5 18107-
18-1

liquid (Trimethylsi
lyl)diazome

thane 
solution

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3383

5273WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 7087-
68-5

liquid ethyldiisopr
opylamine

 R11, R22, R34, 
R52, R53

 H224, H225, H226, 
H301, H302, H312, 
H314, H318, H319, 
H331, H332, H335, 

H412, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3384

5283WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 24801-
88-5

liquid 3-
(Triethoxysi

lyl)propyl 
isocyanate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3390

5292XE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק5ג" ק5 2142-
68-9

liquid 2-
Chloroacet
ophenone

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3416

5302Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 619-72-
7

solid 4-
Nitrobenzo

nitrile

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3439

5312X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 619-72-
7

liquid 4-
Nitrobenzo

nitrile

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3439

5322X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242
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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" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 84-58-2liquid 4,5-
dichloro-

3,6-
dioxocycloh

exa-1,4-
diene-1,2-

dicarbonitril
e

 H301, H311, H312, 
H318, H331, H332, 

H413

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3439

5332X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק4 ג" ק1ג" ק1 84-58-2liquid 4,5-
dichloro-

3,6-
dioxocycloh

exa-1,4-
diene-1,2-

dicarbonitril
e

 H301, H311, H312, 
H318, H331, H332, 

H413

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3439

5342X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 608-31-
1

liquid 2,6-
Dichloroani

line

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3442

5352X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

13:11 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 142עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 554-00-
7

liquid 2,4 
DICHLOR
OANILINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3442

5362X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 95-76-1liquid 3,4-
dichloroanil

ine

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

R53

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

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3442

5372X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק80 ג" ק20ג" ק20 95-76-1liquid 3,4-
dichloroanil

ine

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

R53

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

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3442

5382X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012420

ג" ק40 ג" ק10ג" ק10 106-44-
5

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3445

5392X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410
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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" ק160 ג" ק40ג" ק40 89-59-8liquid CHLORO-
2-

NITROTOL
UENE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3457

5402X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012440

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 11024-
24-1

solid Digitonin H301, H310, H311, 
H330, H331, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5412X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק0.12 ג" ק0.03ג" ק0.03 124-87-
8

solid Picrotoxinמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5422X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.03

-7240 ליטר100 ליטר100 ליטר400
37-1

solid 7-
Aminoactin

omycin D

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5432X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124100
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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" ק0.04 ג" ק0.01ג" ק0.01 642595-
84-4

solid ENTEROT
OXINE 

STA

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5442X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

-1397 ליטר2 ליטר2 ליטר4
94-0

liquid Antimycin 
A, from 

Streptomyc
es sp.

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5452X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701242

ג" ק1 ג" ק0.25ג" ק0.25 27061-
78-5

solid ALAMETHI
CINE 

FROM 
TRICHOER
MA VIRIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5462X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.25

13:12 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 145עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-676570 ליטר2 ליטר2 ליטר4
37-9

solid DIPHTHER
IA 

TOXOID 
FROM 

CORVEBA
CTERIUM

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5472X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701242

-676570 ליטר2 ליטר2 ליטר4
37-9

solid DIPHTHER
IA 

TOXOID 
FROM 

CORVEBA
CTERIUM

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5482X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701242

ג" ק1 ג" ק1ג" ק1 50-07-7liquid Mitomycin 
C from 

Streptomyc
es 

caespitosu
s

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5492X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

13:12 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 146עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

50-76-0solid ליטר500 ליטר500 ליטר2,000 Actinomyci
n D

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

5502X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

-20449 ליטר1 ליטר1 ליטר2
79-0

solid Melittin, 
from 

honey bee 
venom

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3464

5512X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר701241

ג" ק0.04 ג" ק0.01ג" ק0.01 70323-
44-3

solid PERTUSSI
S TOXINE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3464

5522X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01

-6055 ליטר30 ליטר30 ליטר120
19-2

solid Cyclophos
phamide 

monohydra
te

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3464

5532X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר7012430
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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" ק5ג" ק5 543-27-
1

liquid Isobutyl 
chloroform

ate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3489

5542WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק12 ג" ק3ג" ק3 865-49-
6

liquid (2H)chlorof
orm

 H300, H302, H314, 
H315, H318, H319, 
H331, H336, H341, 
H351, H361, H370, 

H372, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא555
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701243

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 67-48-1solid Choline 
chloride

 H290, H315, H318, 
H319, H335, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא556
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 25316-
40-9

solid Doxorubici
n Hcl 

Precipitate
d

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא557
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

-25316 ליטר500 ליטר500 ליטר1,000
40-9

solid Doxorubici
n Hcl 

Precipitate
d

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא558
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124500

ג" ק0.04 ג" ק0.01ג" ק0.01 56390-
09-1

liquid Epirubicin 
HCl 

Precipitate
d

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא559
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.01
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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" ק4 ג" ק1ג" ק1 97-53-0liquid eugenol H227, H302, H303, 
H304, H315, H316, 
H317, H319, H334, 

H335, H401

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא560
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701241

40,000 10,000
ג"ק

ג" ק10,000 7439-
92-1

solid lead H301, H302, H311, 
H315, H331, H332, 
H341, H351, H360, 
H361, H371, H372, 

H373, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא561
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410,000

40,000 10,000
ג"ק

ג" ק10,000 7439-
92-1

solid lead H301, H302, H311, 
H315, H331, H332, 
H341, H351, H360, 
H361, H371, H372, 

H373, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא562
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק1קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012410,000
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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" ק5ג" ק5 135-20-
6

solid N-nitroso-
N-

phenylhydr
oxylamine, 
ammonium

 salt

 H301, H315, H317, 
H319, H335, H341, 

H350, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא563
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 135-20-
6

solid N-nitroso-
N-

phenylhydr
oxylamine, 
ammonium

 salt

 H301, H315, H317, 
H319, H335, H341, 

H350, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא564
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 135-20-
6

liquid N-nitroso-
N-

phenylhydr
oxylamine, 
ammonium

 salt

 H301, H315, H317, 
H319, H335, H341, 

H350, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא565
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245
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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" ק5ג" ק5 90-82-4solid Pseudoeph
edrine

 H302, H312, H315, 
H317, H319, H332, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא566
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

-85622 ליטר300 ליטר300 ליטר600
93-1

liquid 3,4-
Dihydro-3-
methyl-4-

oxoimidazo
(5,1-d)-as-
tetrazine-

8- 
carboxamid

e

 H302, H312, H315, 
H319, H332, H335, 
H336, H340, H341, 
H350, H351, H360, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא567
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 ליטר70124300

ג" ק120 ג" ק30ג" ק30 62-50-0liquid Ethyl 
methanesul

phonate

 H302, H312, H315, 
H319, H332, H335, 
H340, H350, H351, 

H361

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא568
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012430
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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" ק0.25ג" ק0.25 259-62-
1

liquid METHYL 
AZOXYME
THANOL 
ACETA E

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא569
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.25

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 182067
3-23-1

solid CEPHALE
XIN 

HYDRAT

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא570
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק8 ג" ק2ג" ק2 16373-
93-6

liquid Deoxyaden
osine 

monohydra
te

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא571
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701242
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לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 83-43-2solid MEDROL 
(METHYLP
REDNISOL
ONE) TAB

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא572
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק2 ג" ק0.05ג" ק0.05 57-91-0liquid 17A-
ESTRADIO

L

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא573
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.05

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 521304-
36-9

liquid DIMETHYL
 

METHANE
SULFONA

T

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא574
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450
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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" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 14214-
32-5

solid DIPHENA
MIDE 

PESTANAL

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא575
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק24 ג" ק6ג" ק6 1609-
47-8

liquid FUNGIZON
E

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא576
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701246

ג" ק200 ג" ק50ג" ק50 51114-
68-2

solid 5-
CHLORO-

O-
ANISIDIN

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא577
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק7012450
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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" ק0.5ג" ק0.5 145108-
58-3

solid DOMITOR 
VETERINA

RY 
(medetomi

dine 
hydlochlori

de)

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא578
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 75607-
67-9

solid Fludarabin
e 

Phosphate

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא579
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1

ג" ק2 ג" ק0.5ג" ק0.5 10540-
29-1

solid TAMOXIFE
N

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא580
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5
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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" ק0.5ג" ק0.5 10540-
29-1

solid TAMOXIFE
N

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא581
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.5

ג" ק20 ג" ק5ג" ק5 1405-
41-0

liquid Gentamicin
, sulfate 

(salt)

 R42, R43  H261, H302, H312, 
H315, H317, H319, 
H332, H334, H335, 
H360, H361, H371, 

H373, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא582
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701245

ג" ק0.4 ג" ק0.1ג" ק0.1 957-51-
7

solid diphenamid
 (ISO)

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

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא583
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק701240.1
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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

-20283 ליטר100 ליטר100 ליטר100
92-5

solid Rosmarinic
 acid, 
97+%

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

5842X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק2ג" ק2 302-17-
0

solid chloral 
hydrate

 R25, R36, R38  H301, H315, H319מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

5852X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק2ג" ק2 3033-
62-3

liquid N,N,N',N'-
tetramethyl

-2,2'-
oxybis(ethy

lamine)

 H226, H301, H302, 
H311, H312, H314, 
H318, H319, H330, 
H331, H332, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2927

5862X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק2ג" ק2 7791-
07-3

solid Perchloric 
acid, 

sodium 
salt, 

monohydra
te

 H271, H302, H319, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1502

5871Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק2ג" ק2 7791-
03-9

solid Lithium 
perchlorate

 H270, H271, H272, 
H302, H315, H319, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1481

5881Y

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" ק20 ג" ק5ג" ק5 7719-
09-7

liquid thionyl 
dichloride

 R14, R20, R22, 
R29, R35

 H302, H314, H332מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1836

5894WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 75-05-8liquid acetonitrile R11, R20, R21, 
R22, R36

 H225, H302, H312, 
H319, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1648

5902YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 -811-98 ליטר100 ליטר100
3

liquid Methanol-
D4 

(D,99.8%)

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

5912WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 67-56-1liquid methanol R11, R23, R24, 
R25, R39

 H225, H301, H311, 
H331, H370

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

5922WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 116-17-
6

liquid Triisopropyl
 phosphite

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3278

5932X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 328-74-
5

liquid 3,5-
Bis(trifluoro
methyl)anili

ne 98%

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

5942X ^

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" ק10 ג" ק1ג" ק1 62-53-3liquid aniline R23, R24, R25, 
R40, R41, R43, 
R48, R50, R68

 H301, H311, H317, 
H318, H331, H341, 
H351, H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1547

5953X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 558-13-
4

solid Carbon 
tetrabromid

e

 H302, H312, H315, 
H318, H319, H332, 
H335, H370, H372

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2516

5962Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 6004-
24-6

solid 1-
hexadecylp

yridin-1-
ium 

hydrate 
chloride

 H301, H302, H311, 
H315, H318, H319, 
H330, H335, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

5972X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7761-
88-8

solid silver 
nitrate

 R34, R50, R53, 
R8

 H272, H314, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1493

5981Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 107-15-
3

liquid ethylenedia
mine

 R10, R21, R22, 
R34, R42, R43

 H226, H302, H312, 
H314, H317, H334

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1604

5992W *

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" ק10 ג" ק1ג" ק1 10277-
43-7

solid Lanthanum
 nitrate 

hexahydrat
e

 H272, H302, H312, 
H315, H318, H319, 

H332, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1477

6001Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 36548-
87-5

solid Thulium(III)
 nitrate 

pentahydra
te

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1477

6011Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 13759-
83-6

solid Samarium(I
II) nitrate 

hexahydrat
e

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1477

6021Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 15878-
77-0

solid Praseodym
ium(III) 
nitrate 

hexahydrat
e

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1465

6031Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7727-
54-0

solid diammoniu
m 

peroxodisul
phate

 R22, R36, R37, 
R38, R42, R43, 

R8

 H272, H302, H315, 
H317, H319, H334, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1444

6041Z

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" ק10 ג" ק1ג" ק1 1885-
29-6

solid Anthranilon
itrile

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3439

6052X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 448-61-
3

solid 2,4,6-
Triphenylpy

rylium 
tetrafluorob

orate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6062X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 5098-
14-6

solid Aminomalo
nonitrile p-

Toluenesulf
onate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6072X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 937-14-
4

solid 3-
chloroperb
enzoic acid

 H226, H240, H242, 
H271, H302, H312, 
H314, H315, H317, 
H318, H319, H332, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

5.2 - Organic peroxidesUN 
3106

6081WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 16940-
66-2

solid sodium 
tetrahydrob

orate

 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

6094W

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

10,000
ג"מ

ג" מ1,000ג" מ1,000 231615-
77-3

liquid 1,2-
dioleoyl-sn-

glycero-3-
[(N-(5-

amino-1- 
carboxypen
tyl)iminodia

cetic 
acid)succin

yl] (nickel 
salt), 18:1 

DGS-
NTA(Ni)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

6102Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7632-
00-0

solid sodium 
nitrite

 R25, R50, R8  H272, H301, H400מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1500

6111Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

-7789 ליטר100 ליטר100 ליטר1,000
61-9

solid Antimony(II
I) bromide, 

99%

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1549

6122Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

-514-73 ליטר1 ליטר1 ליטר10
8

solid 3,3'-
Diethylthia
dicarbocya
nine iodide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6132X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

13:13 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 163עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק1ג" ק1 75-77-4liquid CHLOROT
RIMETHYL

SILANE 
>98%

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1298

6144WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 120068-
37-3

solid fipronil H301, H311, H330, 
H331, H372, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6152X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 13453-
62-8

solid Lead(II) 
perchlorate

 trihydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1470

6161Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

10,000 ג" ק1,000ג" ק1,000 50-00-0liquid formaldehy
de … %

 R23, R24, R25, 
R34, R40, R43

 H301, H311, H314, 
H317, H331, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2209

6172X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין בקבוק

-536-47 ליטר100 ליטר100 ליטר1,000
0

solid DIMETHYL
-

PHENYLE
NE 

DIAMINE 
SULFATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6182X ^

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 16919-
27-0

solid Dipotassiu
m 

hexafluoroti
tanate

 H301, H302, H314, 
H315, H317, H318, 
H319, H332, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא619
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק4,000 ג" ק400ג" ק400 999-97-
3

liquid 1,1,1,3,3,3-
hexamethyl

disilazane

 R11, R20, R21, 
R22, R34, R52, 

R53

 H225, H250, H301, 
H302, H311, H312, 
H314, H315, H318, 
H319, H331, H332, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2924

6203WE

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" מ40 ג" מ4ג" מ4 16561-
29-8

solid (1aR,1bS,4
aR,7aS,7b

S,8R,9R,9a
S)-9a-

(Acetyloxy)
-

1a,1b,4,4a,
5,7a,7b,8,9

,9a-
decahydro-

4a,7b-
dihydroxy-

3-
(hydroxyme

thyl)-
1,1,6,8-

tetramethyl
-5-oxo-1H-

cyclopropa[
3,4]benz[1,
2-e]azulen-

9-yl 
tetradecan

oate

 H315, H351מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6212X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 108-95-
2

liquid phenol R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, 

R34, R48, R68

 H301, H311, H314, 
H331, H341, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2821

6222X *

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" מ4,000 ג" מ400ג" מ400 50-91-9solid 5-Fluoro-2'-
deoxyuridin

e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6232X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" מ2,000 ג" מ200ג" מ200 75-89-8liquid 2,2,2-
trifluoroeth

anol

 H226, H301, H302, 
H311, H312, H315, 
H318, H319, H330, 
H331, H332, H335, 

H350, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1986

6243WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" מ4,000 ג" מ400ג" מ400 10294-
33-4

liquid boron 
tribromide

 R14, R26, R28, 
R35

 H300, H314, H330מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2692

6254WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 64-18-6liquid formic acid 
… %

 R35  H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1779

6262W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 95-54-5solid o-
phenylened

iamine

 R20, R21, R25, 
R36, R40, R43, 
R50, R53, R68

 H301, H312, H317, 
H319, H332, H341, 
H351, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1673

6272X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

-873-74 ליטר200 ליטר200 ליטר2,000
5

solid 4AMINOBE
NZONITRI

LE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6282X ^

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" מ40 ג" מ4ג" מ4 51-55-8solid atropine R26, R28  H300, H330מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

6292X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" מ200 ג" מ20ג" מ20 59467-
70-8

solid Midazolam H301, H302, H312, 
H315, H317, H319, 
H332, H334, H336, 
H350, H361, H362, 

H373, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6302X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק160 ג" ק16ג" ק16 7722-
84-1

liquid hydrogen 
peroxide 

solution ... 
%

 R20, R22, R35, 
R5, R8

 H271, H302, H314, 
H332

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
2014

6312P *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-58428 ליטר4 ליטר4 ליטר40
97-0

liquid 2,3-
Dimercapto

-1-
propanol 
tributyrate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

6322X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-76195 ליטר100 ליטר100 ליטר1,000
82-9

solid 2,4,6-
Trimethylph
enylhydrazi

ne 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6332X ^

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

-2857 ליטר100 ליטר100 ליטר1,000
97-8

liquid Bromotrime
thylsilane

 H225, H226, H314, 
H318

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2920

6343W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 7440-
39-3

solidמבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1400

6354W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 75-15-0liquid carbon 
disulphide

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

R63

 H225, H315, H319, 
H372

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1131

6362WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2,500 ג" ק250ג" ק250 13755-
38-9

solid Sodium 
nitroferricy
anide(III) 
dihydrate

 H301, H311, H312, 
H331, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא637
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 2450-
71-7

solid Propargyla
mine

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
3286

6383WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 94-36-0solid dibenzoyl 
peroxide

 R3, R36, R43, 
R7

 H241, H317, H319מבנה מקורה
(מחסן)

5.2 - Organic peroxidesUN 
3104

6391WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

13:14 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 169עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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" ק3ג" ק3 99-97-8liquid N,N-
dimethyl-p-

toluidine

 R23, R24, R25, 
R33, R52, R53

 H301, H311, H331, 
H373, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

6402X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 75-64-9liquid tert-
butylamine

 H225, H300, H301, 
H302, H314, H318, 
H331, H332, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2735

6412X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7803-
57-8

liquid Hydrazine R10, R23, R24, 
R25, R34, R43, 

R45, R50, R53

 H226, H301, H310, 
H311, H314, H317, 
H318, H330, H331, 

H350, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2030

6422X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 1264-
72-8

liquid Colistin 
sulfate salt

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6432X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 103-72-
0

solid Phenyl 
isothiocyan

ate

 H225, H301, H311, 
H314, H317, H318, 
H330, H331, H334, 
H335, H341, H361, 

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2937

6442Z

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 1345-
04-6

solid Antimony(II
I) sulfide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1549

6452Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 57-30-7solid Phenobarbi
tal sodium

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6462X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 556-52-
5

liquid 2,3-
epoxypropa

n-1-ol

 R21, R22, R23, 
R36, R37, R38, 

R45, R60, R68

 H302, H312, H315, 
H319, H331, H335, 

H341, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

6472X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 7087-
68-5

liquid ethyldiisopr
opylamine

 R11, R22, R34, 
R52, R53

 H224, H225, H226, 
H301, H302, H312, 
H314, H318, H319, 
H331, H332, H335, 

H412, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3384

6483WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 50358-
35-5

solid 5-Amino-6-
methylquin

oline

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6492X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 96-09-3solid styrene 
oxide

 R21, R36, R45  H312, H319, H350מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

6502X

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" ק30 ג" ק3ג" ק3 7782-
49-2

solid selenium R23, R25, R33, 
R53

 H301, H331, H373, 
H413

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3282

6512X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 55-91-4liquid Diisopropyl
fluorophos

phate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3382

6522XE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 814-49-
3

solid Diethyl 
phosphoro
chloridate

 H300, H310, H314, 
H318, H330, H331

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3278

6532X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 1313-
84-4

liquid SODIUM 
SULFIDE, 
HYDRATE

D

 H290, H301, H302, 
H311, H314, H318, 

H400

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1849

6542X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7553-
56-2

solid iodine R20, R21, R50  H312, H332, H400מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
3495

6552WE

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" ק20 ג" ק2ג" ק2 207683-
21-4

solid Sodium 
tetrachloro
platinate(II)

 hydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא656
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 1310-
65-2

solid lithium 
hydroxide

 H290, H301, H302, 
H312, H314, H318, 
H331, H362, H411, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2679

6572R

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 7664-
39-3

liquid hydrogen 
fluoride

 R26, R27, R28, 
R35

 H300, H310, H314, 
H330

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1052

6582XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 100-01-
6

solid p-
nitroaniline

 R23, R24, R25, 
R33, R52, R53

 H301, H311, H331, 
H373, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1661

6592X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 13446-
34-9

solid Manganese
 Chloride, 

Tetrahydrat
e

 H302, H318, H332, 
H373, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא660
סיווג

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" ק20 ג" ק2ג" ק2 10424-
65-4

solid TETRAME
THYLAMM

ONIUM-
HYDROXI

DE-
PENTAHY

DRATE-

 H290, H300, H301, 
H310, H311, H314, 
H318, H370, H372, 

H411, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
3423

6612X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק40 ג" ק4ג" ק4 16940-
81-1

liquid Hexafluoro
phosphoric 

acid

 H300, H301, H310, 
H311, H314, H318, 

H330, H331

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1782

6622X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 97-56-3solid 4-o-
tolylazo-o-

toluidine

 R43, R45  H317, H350מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6632X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 10099-
74-8

solid lead 
dinitrate

 H272, H302, H317, 
H318, H332, H351, 
H360, H372, H373, 

H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1469

6641Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 1867-
66-9

liquid Ketamine 
hydrochlori
de solution

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

6652WE ^

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" ק3ג" ק3 1315-
05-5

solid Antimony(II
I) selenide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1549

6662Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 12068-
69-8

solid Bismuth(III)
 selenide

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3283

6672X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 13718-
26-8

solid Sodium 
metavanad

ate

 H301, H315, H317, 
H319, H331, H332, 
H334, H335, H340, 
H350, H360, H361, 

H372, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3285

6682X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 329-98-
6

solid α-
toluenesulp

honyl 
fluoride

 H290, H301, H302, 
H311, H314, H318, 

H330

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2928

6692X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 110-18-
9

liquid N,N,N',N'-
tetramethyl
ethylenedia

mine

 R11, R20, R22, 
R34

 H225, H302, H314, 
H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2372

6702YE

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" ק3ג" ק3 2206-
26-0

liquid Acetonitrile
-D3 

deuteration
 degree 

min. 99% 
for NMR 

spectrosco
py 

MagniSolv

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1648

6712YE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק4ג" ק4 7718-
54-9

solid nickel 
dichloride

 R23, R25, R38, 
R42, R43, R48, 
R49, R50, R53, 

R61, R68

 H301, H315, H317, 
H331, H334, H341, 
H372, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 6722X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

300,000
ג"ק

30,000
ג"ק

ג" ק30,000 7440-
37-1

liquified 
gas 

(refrigerat
ed)

Argon H280, H281מבנה מקורה
(מחסן)

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

gases

UN 
1951

6732T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק1000- ל100אריזות בין גליל

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 41575-
94-4

solid Carboplatinמבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא674
סיווג

^

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" ק10 ג" ק1ג" ק1 763113-
22-0

solid OLAPARIBמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6752X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 827022-
33-3

solid Palbociclib 
(PD033299

1) 
Isethionate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

3077 6762X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 2302-
25-2

solid 4-
Bromoimid

azole

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6772X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

71-62-5solid ליטר500 ליטר500 ליטר5,000 Veratridineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

6782X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 329-63-
5

solid (+/-)-
Epinephrin

e 
hydrochlori

de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6792X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 215-58-
7

solid Dibenz[a,c]
anthracene

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6802X ^

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" ק30 ג" ק3ג" ק3 51-45-6solid Histamineמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6812X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 153345
3-55-2

liquid DRAQ7מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

6822X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 311-45-
5

liquid Diethyl 4-
nitrophenyl 
phosphate

 H300, H310, H330, 
H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

6832X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק40 ג" ק4ג" ק4 6101-
15-1

solid Succinylch
oline 

chloride 
dihydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6842X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 108-24-
7

liquid acetic 
anhydride

 R10, R20, R22, 
R34

 H226, H302, H314, 
H332

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1715

6852YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 14930-
96-2

liquified 
gas 

(compress
ed)

Cytochalasi
n B

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

6862X ^

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" ק3ג" ק3 26023-
84-7

solid Dihydrogen
 

hexachloro
platinate(IV

) hydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2507

6872X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 121-44-
8

liquid triethylamin
e

 R11, R20, R21, 
R22, R35

 H225, H302, H312, 
H314, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1296

6882WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 100-69-
6

liquid 2-
Vinylpyridin

e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3073

6893W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 79-41-4liquid methacrylic
 acid

 R21, R22, R35  H302, H312, H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2531

6903W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 22862-
76-6

solid Anisomycinמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

6912X ^

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" ק10 ג" ק1ג" ק1 158681-
13-1

liquid Rimonaban
t 

hydrochlori
de

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6922X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 10124-
36-4

solid cadmium 
sulphate

 R23, R25, R26, 
R45, R46, R48, 
R50, R53, R60, 

R61

 H301, H330, H340, 
H350, H372, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2570

6932X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 25984-
63-8

solid 4-
Hydroxythi
obenzamid

e

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא694
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 331753-
56-1

solid No public 
or 

meaningful 
name is 
available

Potassium 
antimony(III

) tartrate 
hydrate

 H301, H302, H332, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1551

6952Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 75-78-5solid dimethyldic
hlorosilane

 R11, R36, R37, 
R38

 H225, H315, H319, 
H335

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1162

6964WE *

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 68-11-1liquid thioglycolic 
acid

 R23, R24, R25, 
R34

 H301, H311, H314, 
H331

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1940

6972X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 383906-
59-0

liquid L-α-
Phosphatid
ylethanola

mine-N-
(lissamine 
rhodamine 
B sulfonyl) 
(Ammoniu

m Salt) 
(Egg-

Transphos
phatidylate
d, Chicken)

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

6982Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 62-56-6solid thiourea R22, R40, R51, 
R53, R63

 H302, H351, H411מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

6992X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 629-03-
8

solid 1,6-
dibromohex

ane

 H300, H301, H302, 
H311, H315, H317, 
H319, H331, H335, 

H341, H411, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

7002X

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" ק400 ג" ק40ג" ק40 151-21-
3

liquid sodium 
dodecyl 
sulphate

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

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא701
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק400 ג" ק40ג" ק40 7697-
37-2

liquid nitric acid 
... %

 R35, R8  H272, H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2031

7022R *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 135-20-
6

solid N-nitroso-
N-

phenylhydr
oxylamine, 
ammonium

 salt

 H301, H315, H317, 
H319, H335, H341, 

H350, H351

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא703
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 3829-
86-5

solid 1,10-
phenanthro

line 
monohydro

chloride 
monohydra

te

 H301, H302, H312, 
H332, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7042X

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 64-04-0liquid Phenethyla
mine

 H290, H301, H302, 
H312, H314, H318, 

H332, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2922

7052X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

99-35-4solid ליטר500 ליטר500 ליטר5,000 1,3,5-
trinitrobenz

ene

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

R53

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

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1354

7061W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

88-72-2liquid ליטר500 ליטר500 ליטר5,000 2-
nitrotoluen

e

 R22, R45, R46, 
R51, R53, R62

 H302, H340, H350, 
H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1664

7072X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

-2691 ליטר500 ליטר500 ליטר5,000
41-0

solid Nitrocellulo
se

מבנה מקורה
(מחסן)

1.1 - Explosives with a 
mass explosion hazard

UN 
0226

ללא708
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

88-89-1solid ליטר500 ליטר500 ליטר5,000 2,4,6-
trinitrophen

ol

 R23, R24, R25, 
R3, R4

 H201, H301, H311, 
H331

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1344

7091W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

13:15 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 183עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

-121-82 ליטר500 ליטר500 ליטר5,000
4

solid Hexahydro-
1,3,5-

trinitro-
1,3,5-

triazine 
solution

מבנה מקורה
(מחסן)

1.1 - Explosives with a 
mass explosion hazard

UN 
0072

ללא710
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

-479-45 ליטר500 ליטר500 ליטר5,000
8

solid N-methyl-
N-2,4,6-

tetranitroan
iline

 R23, R24, R25, 
R3, R33

 H201, H301, H311, 
H331, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

1.1 - Explosives with a 
mass explosion hazard

UN 
0208

ללא711
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7681-
55-2

solid Sodium 
iodate

 H271, H272, H302, 
H317, H319, H334, 

H335

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1479

7121Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 7726-
95-6

liquid bromine R26, R35, R50  H314, H330, H400מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1744

7132XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 999-97-
3

liquid 1,1,1,3,3,3-
hexamethyl

disilazane

 R11, R20, R21, 
R22, R34, R52, 

R53

 H225, H250, H301, 
H302, H311, H312, 
H314, H315, H318, 
H319, H331, H332, 

H335, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2924

7143WE

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 109-63-
7

liquid Diethyl 
ether--
boron 

trifluoride

 H226, H260, H261, 
H290, H301, H302, 
H311, H312, H314, 
H318, H330, H331, 

H332, H

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2604

7154WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 71125-
38-7

liquid (3E)-3-
[hydroxy-

[(5-methyl-
1,3-thiazol-

2-
yl)amino]m

ethylidene]-
2-methyl-

1,1-
dioxobenzo

[e]thiazin-
4-one

 H300, H301, H302, 
H311, H312, H315, 
H319, H331, H332, 
H335, H360, H362, 

H370, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7162X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 57432-
61-8

liquid Methylergo
novine 

maleate 
salt

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

7172X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 617-89-
0

liquid furfurylami
ne

 H226, H301, H302, 
H310, H311, H312, 
H314, H318, H330, 

H332

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2526

7182W

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" ק3ג" ק3 7424-
00-2

solid 4-Chloro-
DL-

phenylalani
ne

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7192X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 512-64-
1

solid ECHINOM
YCIN

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3462

7202X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 25895-
60-7

solid Sodium 
cyanotrihyd

roborate

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

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3179

7211X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 4648-
54-8

liquid Trimethylsil
yl azide

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1992

7223WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 738-70-
5

solid trimethopri
m

 H301, H302, H312, 
H317, H332, H334, 
H341, H360, H361, 

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7232X

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 1665-
00-5

liquid Dichlorome
thane-d2

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1593

7242Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 7783-
79-1

compress
ed gas

SELENIUM
 

HEXAFLU
ORIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
2194

7252RE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד גליל

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 2966-
50-9

solid Silver 
trifluoroace

tate

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא726
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 10361-
37-2

solid barium 
chloride

 R20, R25  H301, H332מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1564

7272Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 5470-
11-1

solid hydroxylam
monium 
chloride

 R2, R21, R22, 
R36, R38, R40, 
R43, R48, R50

 H290, H302, H312, 
H315, H317, H319, 
H351, H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

7282X

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 333-27-
7

liquid Methyl 
trifluoromet
hanesulfon

ate for 
synthesis

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2920

7293W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 6320-
02-1

liquid 2-
Bromothiop

henol

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

7302X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 1121-
60-4

liquid 2-
Pyridinecar
boxaldehyd

e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

7312X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 51-21-8solid Fluorouraci
l

 H301, H302, H311, 
H312, H315, H319, 
H331, H332, H335, 
H340, H341, H350, 

H351, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא732
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק150 ג" ק15ג" ק15 455-14-
1

liquid α,α,α-
trifluoro-p-

toluidine

 H301, H311, H315, 
H318, H319, H330, 
H331, H341, H372, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

7332X

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" ק5ג" ק5 20925-
27-3

solid 4-Amino-2-
chlorobenz

onitrile

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3439

7342X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 206184-
49-8

solid TENOFOVI
R

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7352X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 1303-
00-0

solid Gallium 
arsenide

 H301, H331, H350, 
H360, H372, H373, 
H400, H410, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1557

7362X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 78-11-5solid pentaerythr
itol 

tetranitrate

 R3  H200מבנה מקורה
(מחסן)

1.1 - Explosives with a 
mass explosion hazard

UN 
0150

ללא737
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 7790-
98-9

solid ammonium
 

perchlorate

 R3, R9  H201, H271מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1442

7381Y *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 556-88-
7

solid 1-
nitroguanidi

ne

 H201, H228, H315, 
H318, H319, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1336

7391W

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" ק500 ג" ק50ג" ק50 288-13-
1

solid Pyrazole H302, H311, H314, 
H315, H318, H319, 
H335, H361, H371, 

H372, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7402X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7289-
92-1

liquid Tris(dimeth
ylamino)ant

imony 
(99.99%-

Sb) 
PURATRE

M

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

7414W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 148-24-
3

solid Quinolin-8-
ol

 R22  H302, H312, H315, 
H319, H332, H335, 
H341, H371, H400, 

H410, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7422X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 182137
0-28-8

solid MitoPQמבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7432X ^

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 18497-
13-7

solid Dihydrogen
 

hexachloro
platinate(IV

) 
hexahydrat

e

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2507

7442X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 302-15-
8

solid METHYLH
YDRAZINE
 SULFATE

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7452X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 14040-
11-0

solid Hexacarbo
nyltungsten

 H301, H311, H315, 
H319, H331, H335, 

H413

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3466

7462X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 155716-
06-6

solid Okadaic 
acid 

ammonium
 salt from 

Prorocentr
um 

concavum

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7472X ^

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" ק20 ג" ק2ג" ק2 989-38-
8

solid Rhodamine
 6G 

chloride

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7482X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

10,000 ג" ק1,000ג" ק1,000 100-43-
6

liquid 4-
Vinylpyridin

e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3073

7493W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 630-08-
0

compress
ed gas

carbon 
monoxide

 R12, R23, R48, 
R61

 H220, H331, H372מבנה מקורה
(מחסן)

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1016

7502SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 111-86-
4

solid Octylamine H226, H301, H302, 
H310, H311, H312, 
H314, H318, H332, 
H335, H400, H410, 

H411, H

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2735

7512X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 75-89-8liquid 2,2,2-
trifluoroeth

anol

 H226, H301, H302, 
H311, H312, H315, 
H318, H319, H330, 
H331, H332, H335, 

H350, H

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1992

7523WE

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" ק200 ג" ק20ג" ק20 681-84-
5

liquid Tetramethy
l 

orthosilicat
e

 H225, H226, H302, 
H314, H315, H318, 
H319, H330, H335, 
H360, H370, H371, 

H372

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2606

7533WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 603-32-
7

solid Triphenylar
sine

 H301, H331, H350, 
H373, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3465

7542X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 2437-
29-8

solid malachite 
green 

oxalate

 R22, R41, R50, 
R53, R63

 H302, H318, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7552X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 4530-
20-5

solid BOC-
Glycine

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7562X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 7689-
03-4

solid (S)-(+)-
Camptothe

cin

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1544

7572X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2,000 ג" ק200ג" ק200 123-54-
6

liquid pentane-
2.4-dione

 R10, R22  H226, H302מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2310

7582Y

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

10,000 ג" ק1,000ג" ק1,000 7791-
25-5

liquid sulphuryl 
chloride

 R14, R34, R37  H314, H335מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1834

7594WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק250 ג" ק25ג" ק25 96-27-5liquid 1-
Thioglycero

l

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2810

7602X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק5,000 ג" ק500ג" ק500 544-16-
1

liquid butyl nitrite R11, R23, R25  H225, H301, H331מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2351

7613YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 75-25-2liquid bromoform R22, R23, R36, 
R38, R51, R53

 H302, H315, H319, 
H331, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2515

7622X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 13007-
92-6

solid Chromium(
0) 

hexacarbon
yl

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3466

7632X ^

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 219716
7-50-1

solid 2-(5,6-
Dichloro-3-

oxo-2,3-
dihydro-

1H-inden-
1-

ylidene)mal
ononitrile 

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7642X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2,500 ג" ק250ג" ק250 18871-
66-4

liquid N,N-
Dimethylac

etamide 
dimethyl 

acetal

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1993

7653YE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 10125-
13-0

solid Copper (II) 
chloride 

dihydrate

 H290, H301, H302, 
H312, H314, H315, 
H318, H319, H332, 
H335, H373, H400, 

H410, H

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2802

7662X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 67-66-3liquid trichlorome
thane

 R20, R22, R38, 
R40, R48

 H302, H315, H351, 
H373

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

7672Z *

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

10,000 ג" ק1,000ג" ק1,000 7758-
99-8

solid copper 
sulphate

 H302, H315, H319, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3077

7682Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 25054-
53-9

solid Piperonylo
yl chloride

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
3096

7694W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק5,000 ג" ק500ג" ק500 123-30-
8

solid 4-
aminophen

ol

 R20, R22, R50, 
R53, R68

 H302, H332, H341, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2512

7702X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 75-57-0solid Tetramethy
lammonium

 chloride

 H300, H301, H311, 
H312, H315, H319, 
H335, H336, H370, 

H410, H411

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7712X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 643-79-
8

solid Phthalalde
hyde

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

H400, H

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2923

7722X

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" ק2,500 ג" ק250ג" ק250 51811-
82-6

liquid Giemsa's 
stain

 H319מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1230

7732WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 10025-
78-2

liquid trichlorosila
ne

 R12, R14, R17, 
R20, R22, R29, 

R35

 H224, H250, H302, 
H314, H332

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1295

7744WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק2,500 ג" ק250ג" ק250 297-78-
9

solid isobenzan 
(ISO)

 R27, R28, R50  H300, H310, H400מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7752X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2,500 ג" ק250ג" ק250 540-37-
4

solid 4-
Iodoaniline

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

7762X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 100-17-
4

solid 4-
Nitroanisol

e

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3458

7772Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 104-94-
9

solid p-anisidine R26, R27, R28, 
R33, R50

 H300, H310, H330, 
H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2431

7782Z

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" ק500 ג" ק50ג" ק50 106-49-
0

solid p-toluidine R23, R24, R25, 
R36, R40, R43, 

R50

 H301, H311, H317, 
H319, H331, H351, 

H400

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3451

7792X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1,000 ג" ק100ג" ק100 78-94-4liquid Butenone H224, H225, H300, 
H310, H314, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H370, 

H372, H

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1251

7802WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 217180-
76-2

liquid 8-Azido-
octanoic 

acid

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא781
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

50,000 ג" ק5,000ג" ק5,000 24390-
14-5

solid (2E,4S,4aR
,5S,5aR,6R

,12aS)-2-
[amino(hyd
roxy)methyl

ene]-4-
(dimethyla

mino)-
5,10,11,12

a-
tetrahydrox
y-6-methyl-
4a,5,5a,6-

tetrahydro-
4H-

tetracene-
1,3,12-
trione; 

ethanol; 
hydrate; 

dihydrochlo
ride

 H302, H312, H315, 
H317, H319, H332, 
H335, H360, H361, 

H362, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא782
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 298-00-
0

solid parathion - 
methyl 

(ISO)

 R10, R22, R24, 
R26, R28, R48, 

R5, R50, R53

 H226, H300, H311, 
H330, H373, H400, 

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3017

7833W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 119-61-
9

solid benzophen
one

 H302, H315, H319, 
H335, H351, H372, 
H373, H400, H410, 

H411, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
1224

7843YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

13:17 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 199עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 4039-
32-1

solid Lithiumbis(t
rimethylsilyl

)amide

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

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2925

7851W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 7429-
90-5

liquid aluminium 
powder 

(pyrophoric
)

 R15, R17  H250, H261מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1396

7864W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 2997-
92-4

solid 2,2'-
azobis[2-

methylpropi
onamidine]
dihydrochlo

ride

 R22, R43  H302, H317מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3226

7871WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק120 ג" ק12ג" ק12 24363-
37-9

solid BARIUM 
ISOPROP

OXIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3205

7881Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7740-
69-9

solid not validמבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3089

7894Y ^

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 109-72-
8

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

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3394

7904W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 17702-
41-9

liquid DECABOR
ANE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1868

7911X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 1191-
15-7

solid Diisobutylal
uminium 

hydride

 H220, H224, H225, 
H250, H252, H260, 
H261, H304, H314, 
H318, H336, H361, 

H373, H

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא792
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 74-94-2solid Dimethyla
mineboran

e

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

7931Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 95-45-4solid Butanedion
e dioxime

 H228, H301, H302, 
H312, H319

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2926

7941X

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 51-28-5solid 2,4-
dinitrophen

ol

 R23, R24, R25, 
R33, R50

 H301, H311, H331, 
H373, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1320

7951W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק0.5ג" ק0.5 7440-
18-8

solid Ruthenium 
on 

charcoal 
type 698

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3089

7964Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7440-
58-6

liquid HAFNIUM 
(hf)

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1326

7971Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 541-05-
9

solid HEXAMET
HYLCYCL
OTRISILO

XANE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

7981Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7440-
74-6

solid Indium H228, H302, H311, 
H312, H315, H319, 
H331, H332, H335, 

H372, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3089

7994Y

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" ק20 ג" ק2ג" ק2 19446-
52-7

solid LANTHAN
UM 

ISOPROP
OXIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

8001Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק600 ג" ק60ג" ק60 4111-
54-0

solid Lithium 
diisopropyl

amide

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3393

8014W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 2388-
07-0

solid LITHIUM 
ETHOXIDE

 95%

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

8021W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 865-34-
9

solid lithium 
methanolat

e

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

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

8031W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 7439-
95-4

liquid magnesium
 powder 

(pyrophoric
)

 R15, R17  H250, H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1869

8041Z

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" ק200 ג" ק20ג" ק20 23578-
23-6

solid MANGANE
ASE (II) 

ISOPROP
OXIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא805
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 505-66-
8

solid METHYL-1-
HOMOPIP
ERAZINE

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
3259

8062X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק0.5ג" ק0.5 16051-
77-7

solid Isosorbide 
mononitrat

e

 H228, H242, H302, 
H315, H319, H335, 

H361

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
3251

8071Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק1,300 ג" ק130ג" ק130 91-20-3solid naphthalen
e

 R22, R40, R50, 
R53

 H302, H351, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1334

8081Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7440-
02-0

solid nickel R23, R40, R43, 
R48

 H317, H351, H372מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1378

8091Y

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" ק200 ג" ק20ג" ק20 30525-
89-4

solid PARAFOR
MALDEHY

DE

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

H332, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2213

8101Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7723-
14-0

liquid red 
phosphoru

s

 R11, R16, R52, 
R53

 H228, H412מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1381

8111WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 88-89-1liquid 2,4,6-
trinitrophen

ol

 R23, R24, R25, 
R3, R4

 H201, H301, H311, 
H331

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1344

8121W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק250 ג" ק25ג" ק25 865-47-
4

solid Potassium 
tert-

butanolate

 H225, H228, H251, 
H252, H261, H302, 

H314, H318

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

8131W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק0.1ג" ק0.1 290-37-
9

solid PYRAZINEמבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

8141Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 7440-
21-3

solid silicon H228, H315, H319, 
H335, H373

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1346

8151Z

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" ק35 ג" ק3.5ג" ק3.5 7775-
14-6

solid sodium 
dithionite

 R22, R31, R7  H251, H302מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1384

8161S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק800 ג" ק80ג" ק80 151-21-
3

solid sodium 
dodecyl 
sulphate

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

H412

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2926

8171X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7775-
14-6

solid sodium 
dithionite

 R22, R31, R7  H251, H302מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
1384

8181S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק250 ג" ק25ג" ק25 865-48-
5

solid Sodium 2-
methylprop
an-2-olate

 H228, H251, H302, 
H314, H318, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2306

8192X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק2,000 ג" ק200ג" ק200 7704-
34-9

solid sulfur R38  H315מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1350

8201Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק400 ג" ק40ג" ק40 594-19-
4

liquid tert-
butyllithium

 H250, H260, H304, 
H314, H318, H336, 

H411

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3394

8214W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד (שק גדול)ביג בג 
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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" ק5ג" ק5 67533-
12-4

solid TETRAETH
YLAMMON

IUM 
ACETATE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

8221Z ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7704-
98-5

liquid TITANIUM 
HYDRIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1871

8231Y ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק150 ג" ק15ג" ק15 12137-
20-1

solid Titanium 
Monoxide

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא824
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7440-
32-6

solid titanium H228, H250, H251, 
H252, H260, H315, 

H319, H335, H413

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1352

8251Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 75-24-1liquid trimethylalu
minium

 H224, H225, H250, 
H252, H260, H261, 
H304, H314, H315, 
H318, H332, H336, 

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3394

8264W

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" ק500 ג" ק50ג" ק50 998-40-
3

solid TRIBUTYL
PHOSPHIN

E

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3254

8273W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 110-88-
3

solid 1,3,5-
trioxan

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

4.1 - Flammable solidsUN 
1352

8281Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 15573-
38-3

solid TRIS(TRIM
ETYLSILY)
PHOSPHIN

E

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
2845

8293W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 7440-
66-6

solid zinc 
powder - 
zinc dust 

(pyrophoric
)

 R15, R17, R50, 
R53

 H250, H260, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1435

8304Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7704-
99-6

liquid ZIRCONIU
M(II) 

HYDRIDE, 
-

325MESH, 
99 %

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1437

8314Y ^

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" ק50 ג" ק5ג" ק5 557-20-
0

solid diethylzinc R14, R17, R34, 
R50, R53

 H250, H260, H314, 
H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

8324W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 109-99-
9

liquid tetrahydrof
uran

 R11, R19, R36, 
R37

 H225, H319, H335מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2056

8332YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 694-53-
1

solid Phenylsilan
e

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

8344W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 16853-
85-3

solid aluminium 
lithium 
hydride

 R15, R35  H260, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1410

8354W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 20859-
73-8

liquid aluminium 
phosphide

 R15, R28, R29, 
R32, R50

 H260, H300, H400מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1397

8364WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 74-94-2solid Dimethyla
mineboran

e

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2926

8371X ^

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 20770-
41-6

liquid potassium 
phosphate

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
2012

8384WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 33725-
74-5

solid Tetrabutyla
mmonium 
borohydrid

e

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3131

8394W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק250 ג" ק25ג" ק25 109-99-
9

solid tetrahydrof
uran

 R11, R19, R36, 
R37

 H225, H319, H335מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

UN 
2056

8402YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק500 ג" ק50ג" ק50 25015-
63-8

solid 4,4,5,5-
Tetramethy

l-1,3,2-
dioxaborola

ne

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3398

8414W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 16962-
07-5

liquid ALUMINU
M 

BOROHYD
RIDE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
2870

8424W ^

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" ק200 ג" ק20ג" ק20 7784-
21-6

liquid ALUMINU
M 

TRlHYDRI
DE

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
2463

8434WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 7440-
39-3

liquidמבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1400

8444W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 156-62-
7

liquid calcium 
cyanamide

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

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1403

8454W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 75-20-7liquid calcium 
carbide

 R15  H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1402

8464W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7789-
78-8

liquid calcium 
hydride

 R15  H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1404

8474W

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" ק100 ג" ק10ג" ק10 7440-
46-2

liquid Caesium H228, H260, H314, 
H318, H361

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1407

8484W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק3,000 ג" ק300ג" ק300 7439-
93-2

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

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1415

8494W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 16853-
85-3

solid aluminium 
lithium 
hydride

 R15, R35  H260, H314מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1410

8504W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 16949-
15-8

liquid Lithium 
borohydrid

e

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1413

8514W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 7693-
27-8

liquid מגנזיום
הידריד

MgH2, up
to 100%

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
2011

8524WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

13:18 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 212עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    



גוריון בנגב-אוניברסיטת בן58933 simac@bgu.ac.ilגוריון-אוניברסיטת בן500701644 70124

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

מוכר 

לא? רעלים

האם העסק מספר אתר

מוביל 

לא? רעלים

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 109-72-
8

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

H361, H

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

8534W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 25015-
63-8

solid 4,4,5,5-
Tetramethy

l-1,3,2-
dioxaborola

ne

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3399

8544W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 13762-
51-1

liquid Potassium 
borohydrid

e

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1870

8554W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 7693-
26-7

solid Potassium 
hydride

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1409

8564W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 7440-
17-7

liquid RUBIDIUM,
 INGOT, 

99.6%

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1423

8574W ^

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" ק10 ג" ק1ג" ק1 7646-
69-7

solid sodium 
hydride

 R15  H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1427

8584W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק300 ג" ק30ג" ק30 13770-
96-2

liquid Sodium 
aluminum 

hydride

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
2835

8594W ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 7782-
92-5

liquid sodium 
amide

 H260, H261, H314, 
H318, H400

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1390

8604W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 16940-
66-2

liquid sodium 
tetrahydrob

orate

 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

8614W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק10ג" ק10 25895-
60-7

solid Sodium 
cyanotrihyd

roborate

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

H410

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3141

8622Z

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" ק200 ג" ק20ג" ק20 7646-
69-7

liquid sodium 
hydride

 R15  H260מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1427

8634W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק50 ג" ק5ג" ק5 7789-
24-4

solid Lithium 
fluoride

 H301, H302, H310, 
H311, H314, H315, 
H318, H319, H330, 
H331, H335, H412

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1427

8644W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק200 ג" ק20ג" ק20 12058-
85-4

liquid SODIUM 
PHOSPHID

E

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1432

8654WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק100 ג" ק19ג" ק19 25324-
56-5

liquid SRANIUM 
PHOSPHID

E

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1433

8664WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק150 ג" ק15ג" ק15 7440-
66-6

liquid zinc 
powder - 
zinc dust 

(pyrophoric
)

 R15, R17, R50, 
R53

 H250, H260, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
1435

8674Y

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" ק2ג" ק2 464-49-
3

liquid (+)-bornan-
2-one

 H225, H226, H228, 
H302, H315, H319, 
H330, H332, H335, 

H371

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2717

8681Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 79-37-8solid oxalyl 
dichloride

 R14, R23, R29, 
R34, R37

 H260, H290, H301, 
H302, H311, H312, 
H314, H318, H330, 
H331, H332, H335, 

H420

מבנה מקורה
(מחסן)

4.3 - Water-reactive 
substances/Dangerous 

when wet materials

UN 
3130

8694W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין קופסא

ג" ק20 ג" ק2ג" ק2 464-48-
2

liquid (-)-bornan-
2-one

 H228, H302, H315, 
H319, H332, H335, 

H341

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
2717

8701Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

ג" ק30 ג" ק3ג" ק3 865-34-
9

solid lithium 
methanolat

e

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

4.2 - Spontaneously 
combustible materials

UN 
3206

8711W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

ג" ק10 ג" ק1ג" ק1 95010-
17-6

solid Vinylboroni
c 

anhydride 
pyridine 
complex

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

8721Z ^

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" ק20 ג" ק2ג" ק2 148893-
10-1

solid 1-
(bis(dimeth
ylamino)me

thylene)-
1H-

[1,2,3]triaz
olo[4,5-

b]pyridine-
1-ium 3-

oxide 
hexafluorop
hosphate(V

)

 H228, H315, H317, 
H319, H334, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

4.1 - Flammable solidsUN 
1325

8731Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

40,000 10,000
ג"ק

ג" ק10,000 7727-
37-9

liquified 
gas 

(refrigerat
ed)

Nitrogen H280, H281, H315, 
H319, H332, H335, 

H340, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

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

gases

UN 
1977

8742T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג" ק3,000מכל

ג" ק1,200 ג" ק300ג" ק300 7727-
37-9

compress
ed gas

Nitrogen H280, H281, H315, 
H319, H332, H335, 

H340, H350

מבנה מקורה
(מחסן)

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

gases

UN 
1066

8752T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין גליל

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 sigma-aldrichUN 179040ג" ק400ג" ק Buffered oxide 
etchant (BOE) 

6:1 with 

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X40ג" ק  H300, H310, 
H314, H330

8 - Corrosive substances 1
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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

surfactant

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

hydrogen fluoride 7664-39-320% 10%

ammonium fluoride 12125-01-850% 30%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 179010ג" ק100ג" ק Titanium etchantliquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X10ג" ק  H300, H310, 
H314, H331

8 - Corrosive substances 2

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

hydrogen fluoride 7664-39-330% 20%

water 7732-18-580% 70%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 12303ג" ק30ג" ק Dimethyloctadec
yl[3- 

(trimethoxysilyl)p
ropyl]ammonium 
chloride solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2WE3ג" ק  H225, H301, 
H311, H319, 

H331, H370

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

3

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

methanol 67-56-150% 30%

Dimethyloctadecyl ammonium chloride 27668-52-6^50% 30%

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

לא sigma-aldrichUN 31055ג" ק50ג" ק tert-Butyl 
hydroperoxide 

solution (TBHP)

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2WE5ג" ק  H226, H242, 
H302, H304, 
H311, H314, 
H317, H330, 
H335, H341

5.2 - Organic peroxides 4

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

tert-butyl hydroperoxide 75-91-270% 50%

Decane 124-18-570% 50%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 15933ג" ק30ג" ק Benzo[j]fluoranth
ene solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2Z3ג" ק  H201, H202, 
H302, H305, 
H313, H315, 
H319, H336, 
H350, H351, 

H412

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

5

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

benzo[j]fluoranthene 205-82-3.25% .1%

dichloromethane 75-09-2100% 90%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

לא sigma-aldrichUN 12045005,000ג" ק
ג"ק

Glyceryl 
trinitrate solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2YE500ג" ק  H225, H302, 
H311, H319

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

6

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

ethanol 64-17-5100% 90%

glycerol trinitrate 55-63-010% 1%

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

לא sigma-aldrichUN 32861,000

ג"ק

10,000
ג"ק

AMMONIA, CA. 
7N SOLUTION 
IN METHANOL 
(Methanol+amm
onia anhydrous)

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

3WE1,000
ג"ק

 H225, H301, 
H311, H314, 
H331, H370, 

H412

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

7

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

ammonia, anhydrous 7664-41-720% 10%

methanol 67-56-190% 70%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 292250ג" ק500ג" ק TRI Reagentliquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X50ג" ק  H301, H311, 
H314, H331, 

H341, H373

8 - Corrosive substances 8

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

phenol 108-95-270% 50%

guanidinium thiocyanate 593-84-050% 30%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 29221001,000ג" ק
ג"ק

Phenol:Chlorofor
m:Isoamyl 

Alcohol 25:24:1 
Saturated with 

10 mM Tris, pH 
8.0, 1 mM EDTA

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X100ג" ק  H301, H312, 
H314, H332, 
H336, H341, 
H351, H361, 

H372, H373

8 - Corrosive substances 9

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

trichloromethane 67-66-350% 30%

phenol 108-95-270% 50%

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

לא SOLARONIXUN 32893ג" ק30ג" ק Ni-Nanoxide 
N/SP

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X3ג" ק  H315, H317, 
H350, H372

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

10

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

nitric acid ... % 7697-37-21% .01%

nickel monoxide 1313-99-125% 10%

Terpineol 8000-41-7100% 50%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 168640ג" ק400ג" ק Sodium arsenite 
solution 

c(NaAsO2) 0.05

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X40ג" ק  H350 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

11

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

diarsenic trioxide 1327-53-31% .25%

Sodium (meta)arsenite 7784-46-5^.25% .1%

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

לא Alfa AesarUN 31063ג" ק30ג" ק 3-
Chloroperoxyben

zoic acid, 50-
55%, 3-

chlorobenzoic 
acid 10%, 

balance water

solidמבנה
מקורה

(מחסן)

1WE3ג" ק  H242, H302, 
H314, H317, 

H410

5.2 - Organic peroxides 12

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

water 7732-18-540% 35%

3-chlorobenzoic acid 535-80-840% .01%

3-chloroperbenzoic acid 937-14-455% 50%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד קופסא

לא Merial LimitedUN 30823ג" ק30ג" ק Ivermectinliquidמבנה
מקורה

(מחסן)

3Z3ג" ק לא קיים 9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

13

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

propane-1,2-diol 57-55-660% 59%

Ivermectin 070288-86-7^1% .9%

Glycerol Formal 5464-28-8^40% 39%

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

לא sigma-aldrichUN 326510ג" ק100ג" ק Glutaraldehyde 
solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X10ג" ק  H302, H314, 
H317, H332, 
H334, H335, 

H410

8 - Corrosive substances 14

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

methanol 67-56-11% .1%

glutaral 111-30-830% 25%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 328610ג" ק100ג" ק Tetramethylamm
onium hydroxide 

solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

3WE10ג" ק  H226, H300, 
H310, H314, 
H331, H370, 
H372, H412

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

15

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

methanol 67-56-190% 70%

Alkanes, C3-4 68475-59-225% 20%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 342650ג" ק500ג" ק Acrylamide/Bis-
acrylamide, 40% 

solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X50ג" ק  H302, H315, 
H317, H319, 
H332, H340, 
H350, H361, 

H372

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

16

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

acrylamide 79-06-150% 30%

N,N'-methylenediacrylamide 110-26-910% 1%

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

לא Dechra 
Veterinary 

Products

 ללא סיווג0
על פי גליון– 

הבטיחות

ג" ק40ג" ק4 Ketamine 
Hydrochloride 

Injection, U.S.P

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

ללא
סיווג

ג" ק4  H315, H319, 
H401

ללא סיווג 17

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

water 7732-18-590% 89%

Benzethonium chloride 121-54-03% 2%

Ketamine hydrochloride solution 1867-66-9^13% 12%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 292250ג" ק500ג" ק Boron tribromide 
solution

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2X50ג" ק  H300, H314, 
H330, H336, 

H351

8 - Corrosive substances 18

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

boron tribromide 10294-33-450% 30%

dichloromethane 75-09-290% 70%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא Airgas USA, 
LLC and its 

affiliates

UN 330430,000

ג"ק

300,000
ג"ק

Toxic 
Nonflammable 

Gas Mixture: 
Helium 88.51-

95% / Nitric 
Oxide 5-11.49%

compress
ed gas

מבנה
מקורה

(מחסן)

2RE30,000
ג"ק

לא קיים 2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

19

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

Helium 7440-59-795% 88.51%

nitrogen monoxide 10102-43-911.49% 5%

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

לא Alfa Aesar0ללא סיווג 
על פי גליון– 

הבטיחות

ג" ק500ג" ק50 LAEMMLI SDS-
SAMPLE BUFFE
R(6X) REDUCIN

G 5ML

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

ללא
סיווג

ג" ק50 לא קיים ללא סיווג 20

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

glycerol 56-81-550% 49%

sodium dodecyl sulphate 151-21-39% 8%

water 7732-18-526.07% 26.06%

2-Mercaptoethanol 000060-24-2^9% 8%

Tris (base)  תמיסת בופר 1185-53-1^5.9% 5.8%

Phenol, 4,4'-(3H-1,2-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo -, S,S-dioxide, monosodium salt 62625-28-9^.03% .02%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא Fisher 
Scientific 
Company

UN 19922502,500ג" ק
ג"ק

Trimethylsilyl)dia
zomethane, 1.8 
to 2.4M solution 

in hexanes

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

3WE250ג" ק לא קיים 3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

21

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

Hexanes, isomers 92112-69-1^67% 66%

(Trimethylsilyl)diazomethane solution 18107-18-1^33% 32%

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

לא CRC 
Industries 
Europe BV

UN 19501001,000ג" ק
ג"ק

GRAPHIT 33liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

ללא
סיווג

ג" ק100  H222, H319, 
H336

2-Aerosols 22

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

propan-2-ol 67-63-050% 25%

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate 68512-91-475% 50%

Graphite 7782-42-55% 1%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא Cytodiagnostic
s Inc

UN 12941ג" ק10ג" ק Cadmium 
Selenide Zinc 

Sulfide 
Quantum Dots - 

Alkyl

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

3YE1ג" ק  H225, H302, 
H304, H315, 
H332, H350, 
H361, H373, 

H410

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

23

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

toluene 108-88-3100% .001%

oleic acid 112-80-1100% .001%

Zinc sulphide 1314-98-3100% .001%

Cadmium selenide 1306-24-7^100% .001%

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

לא sigma-aldrichUN 12302ג" ק20ג" ק Leptomycin B 
solution from 

Streptomyces 
sp.

liquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2WE2ג" ק  H225, H301, 
H311, H331, 

H370

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

24

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

methanol 67-56-170% 50%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

לא sigma-aldrichUN 123010ג" ק100ג" ק Cannabidiolliquidמבנה
מקורה

(מחסן)

2WE10ג" ק  H225, H301, 
H311, H331, 

H370

3 - Flammable liquids 
(and Combustible liquids 

[U.S.])

25

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

methanol 67-56-1100% 90%

Cannabidiol 13956-29-1^1% .1%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד בקבוק

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" ק600,000(מחסן)מבנה מקורה ג" ק60,000ג" ק60,000

9-PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED ג" ק320,000(מחסן)מבנה מקורה ג" ק32,000ג" ק32,000

8 - Corrosive substances ג" ק250,000(מחסן)מבנה מקורה ג" ק25,000ג" ק25,000

2.2 - Non-flammable, non-toxic (non-poisonous) gases ג" ק15,000(מחסן)מבנה מקורה ג" ק1,000ג" ק1,000

5.1 - Oxidizing substances ג" ק3,200(מחסן)מבנה מקורה ג" ק3,200ג" ק3,200

13:19 29/09/2022: תאריך הדפסה 227 מתוך 227עמוד 

  (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

28/09/202230/09/2024

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

לילך אהרון עד תאריך חותמתמתאריך

                                                                                                    


