
היתר רעלים מאושר

אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

כמות

שנתית

משוערת

להחזקה

כמות

מירבית

מבוקשת

להחזקה

כמות

מאושרת

להחזקה

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" ק150 ג" ק95ג" ק95 64-19-7liquid acetic acid 
… %

 R10, R35  H226, H314מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
2789

12P

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300295

ג" ק4,000 ג" ק1,950ג" ק1,950 67-64-1liquid acetone R11, R36, R66, 
R67

 H225, H319, H336מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1090

22YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30021,950

לא: מוביל רעלים:פעילות לא: מוכר רעלים

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

17:13 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 1עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 7727-
54-0

powder diammoniu
m 

peroxodisul
phate

 R22, R36, R37, 
R38, R42, R43, 

R8

 H272, H302, H315, 
H317, H319, H334, 

H335

משטח תפעול 5.1 - Oxidizing substancesUN 
1444

31Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025

ג" ק500 ג" ק400ג" ק400 7440-
37-1

compress
ed gas

Argon H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1006

42T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002400

ג" ק2,000 ג" ק1,750ג" ק1,750 124-38-
9

liquified 
gas 

(compress
ed)

carbon 
dioxide

 H280, H281, H332, 
H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1013

52T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30021,750

ג" ק400 ג" ק370ג" ק370 67-66-3liquid trichloromet
hane

 R20, R22, R38, 
R40, R48

 H302, H315, H351, 
H373

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1888

62Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002370

17:13 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 2עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק110 ג" ק55ג" ק55 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

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2074

72X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300255

ג" ק10,350 ג" ק5,500ג" ק5,500 64-17-5liquid ethanol R11  H225מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1170

82YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025,500

ג" ק1,350 ג" ק900ג" ק900 141-78-
6

liquid ethyl 
acetate

 R11, R36, R66, 
R67

 H225, H319, H336מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1173

93YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002900

ג" ק140 ג" ק85ג" ק85 60-29-7liquid diethyl 
ether

 R12, R19, R22, 
R66, R67

 H224, H302, H336מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1155

103YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300285

17:14 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 3עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק6,000 ג" ק5,000ג" ק5,000 7440-
59-7

compress
ed gas

Helium H280, H281 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1046

112T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025,000

ג" ק655 ג" ק500ג" ק500 110-54-
3

liquid n-hexane R11, R20, R38, 
R48, R51, R53, 
R62, R65, R67

 H225, H304, H315, 
H336, H373, H411

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1208

123YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002500

ג" ק150 ג" ק120ג" ק120 1333-
74-0

compress
ed gas

hydrogen R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1049

132SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002120

ג" ק145 ג" ק100ג" ק100 7722-
84-1

liquid hydrogen 
peroxide 

solution ... 
%

 R20, R22, R35, 
R5, R8

 H271, H302, H314, 
H332

מאצרה 5.1 - Oxidizing substancesUN 
2014

142P *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002100

17:14 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 4עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק240 ג" ק120ג" ק120 7647-
01-0

liquid hydrogen 
chloride

 R23, R35  H314, H331מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1789

152R *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002120

ג" ק1,580 ג" ק1,000ג" ק1,000 67-56-1liquid methanol R11, R23, R24, 
R25, R39

 H225, H301, H311, 
H331, H370

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1230

162WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30021,000

ג" ק600 ג" ק400ג" ק400 75-05-8liquid acetonitrile R11, R20, R21, 
R22, R36

 H225, H302, H312, 
H319, H332

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1648

172YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002400

ג" ק2,000 ג" ק1,900ג" ק1,900 75-09-2liquid dichloromet
hane

 R40  H351מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1593

182Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30021,900

ג" ק225 ג" ק150ג" ק150 7697-
37-2

liquid nitric acid 
... %

 R35, R8  H272, H314מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
2031

192R *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002150

17:14 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 5עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק6,000 ג" ק4,000ג" ק4,000 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

202T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30024,000

-7727 טון100 טון100 טון200
37-9

liquified 
gas 

(refrigerat
ed)

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

H340, H350

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

gases

UN 
1977

212T

משקל סוג אריזה :אריזות

 טון50

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 טון3002100

ג" ק600 ג" ק400ג" ק400 7782-
44-7

compress
ed gas

oxygen R8  H270 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1072

222S

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002400

ג" ק320 ג" ק250ג" ק250 8032-
32-4

liquid Ligroine R45, R46, R65  H304, H340, H350מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1993

233YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002250

17:14 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 6עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק400 ג" ק240ג" ק240 71-23-8liquid propan-1-ol R11, R41, R67  H225, H318, H336מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1274

242YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002240

ג" ק400 ג" ק300ג" ק300 7681-
52-9

liquid sodium 
hypochlorit
e solution 

... % Cl 
active

 R31, R34, R50  H314, H400מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1791

252X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002300

ג" ק100 ג" ק75ג" ק75 109-99-
9

liquid tetrahydrof
uran

 R11, R19, R36, 
R37

 H225, H319, H335מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
2056

262YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300275

ג" ק150 ג" ק80ג" ק80 1330-
20-7

liquid xylene R10, R20, R21, 
R38

 H226, H312, H315, 
H332

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1307

273Y *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300280

17:14 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 7עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

-68476 טון14 טון14 טון30
85-7

liquified 
gas 

(compress
ed)

Petroleum 
gases 

liquefied

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

282YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

 טון2

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 טון300210

-64741 טון40 טון40 טון60
44-2

liquid Distillates 
(petroleum)

, straight-
run middle

 H226, H301, H302, 
H304, H315, H318, 
H319, H332, H335, 
H336, H361, H373, 

H411, H413

מוטמן 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1202

293Y

משקל סוג אריזה :אריזות

 טון40

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 טון300240

ג" ק90 ג" ק60ג" ק60 108-88-
3

liquid toluene R11, R20, R38, 
R48, R63, R65, 

R67

 H225, H304, H315, 
H336, H373

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1294

303YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300260

ג" ק200 ג" ק125ג" ק125 68-12-2liquid N,N-
dimethylfor

mamide

 R20, R21, R36, 
R61

 H312, H319, H332מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
2265

312Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002125
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק100 ג" ק55ג" ק55 50-00-0liquid formaldehy
de … %

 R23, R24, R25, 
R34, R40, R43

 H301, H311, H314, 
H317, H331, H351

מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
2209

322X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300255

ג" ק20 ג" ק10ג" ק10 60-24-2liquid 2-
mercaptoet

hanol

 H301, H302, H310, 
H311, H314, H315, 
H317, H318, H319, 
H330, H331, H332, 
H335, H336, H371, 
H373, H400, H410, 

H411

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2966

332X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210

ג" ק75 ג" ק50ג" ק50 1310-
73-2

powder sodium 
hydroxide

 R35  H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1823

342W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300250

-7664 טון10.13 טון10.13 טון10.13
93-9

liquid sulphuric 
acid ... %

 R35  H314מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1830

352P

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 טון30020.13

 טון300210
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק30 ג" ק20ג" ק20 108-95-
2

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

 H301, H311, H314, 
H331, H341, H373

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2821

362X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300220

ג" ק15 ג" ק10ג" ק10 7782-
41-4

compress
ed gas

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

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1045

372PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210

ג" ק60 ג" ק50ג" ק50 7664-
39-3

liquid hydrogen 
fluoride

 R26, R27, R28, 
R35

 H300, H310, H314, 
H330

מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1790

382X *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300250

-7782 גרם300 גרם300 גרם450
65-2

compress
ed gas

germanium 
tetrahydride

 H220, H280, H302, 
H330

/מעוגן לקיר 
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
2192

392PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 גרם3002300
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק3.5 ג" ק3ג" ק3 7603-
62-5

compress
ed gas

Silane מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
2203

402SE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30023

-19287 גרם120 גרם120 גרם150
45-7

compress
ed gas

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

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1911

412PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 גרם3002120

ג" ק300 ג" ק200ג" ק200 74-86-2dissolved 
gas 

(compress
ed)

acetylene R12, R5, R6  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1001

422SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002200

ג" ק42 ג" ק21ג" ק21 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

432SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300221
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק200 ג" ק100ג" ק100 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

442RE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002100

ג" ק64 ג" ק32ג" ק32 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

452TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300232

ג" ק3 ג" ק1.5ג" ק1.5 7647-
01-0

compress
ed gas

hydrogen 
chloride

 R23, R35  H314, H331 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1050

462RE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30021.5

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 110-89-
4

liquid piperidine R11, R23, R24, 
R34

 H225, H311, H314, 
H331

מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
2401

472WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 16984-
48-8

powder CORRECTI
ON

משטח תפעול  ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא48
סיווג

^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025

ג" ק135 ג" ק90ג" ק90 115-07-
1

compress
ed gas

propene R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1077

492YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300290

ג" ק360 ג" ק180ג" ק180 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

502P

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002180

ג" ק21 ג" ק14ג" ק14 74-85-1compress
ed gas

ethylene R12, R67  H220, H336 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1962

512SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300214
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק9.6 ג" ק6.4ג" ק6.4 106-98-
9

compress
ed gas

but-1-ene R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1012

522YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30026.4

ג" ק250 ג" ק150ג" ק150 7631-
90-5

liquid sodium 
hydrogensu
lphite … %

 R22, R31  H302מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2693

532X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002150

ג" ק400 ג" ק200ג" ק200 13446-
18-9

liquid Magnesium
 Nitrate 

Hexahydrat
e

 H271, H272, H315, 
H319, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1760

542X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002200

ג" ק1,500 ג" ק500ג" ק500 7440-
59-7

liquified 
gas 

(refrigerat
ed)

Helium H280, H281בקירור 2.2 - Non-flammable, non-
toxic (non-poisonous) 

gases

UN 
1963

552T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002500
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק100 ג" ק75ג" ק75 1310-
58-3

powder potassium 
hydroxide

 R22, R35  H302, H314מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1813

562W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300275

ג" ק30 ג" ק20ג" ק20 67-68-5liquid dimethyl 
sulfoxide

 R36, R37, R38  H302, H312, H315, 
H318, H319, H332, 
H335, H341, H373

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2811

572X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300220

ג" ק50 ג" ק25ג" ק25 56-23-5liquid carbon 
tetrachlorid

e

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

R53, R59

 H301, H311, H331, 
H351, H372, H412

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1846

582Z *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300225

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 107-30-
2

liquid chlormethyl
 methyl 

ether

 R11, R20, R21, 
R22, R45

 H225, H302, H312, 
H332, H350

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1239

593WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025

17:15 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 15עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק32 ג" ק16ג" ק16 74-82-8compress
ed gas

methane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1971

602SE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300216

ג" ק2 ג" ק1ג" ק1 124-65-
2

powder Sodium 
cacodylate 

hydrate

מבנה מקורה
(מחסן)

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
1688

612X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30021

ג" ק5 ג" ק2.5ג" ק2.5 84-65-1powder Anthraquin
one

 H302, H312, H317, 
H332, H350, H351, 

H400

מבנה מקורה
(מחסן)

 ללא0ללא סיווג
–סיווג  
על פי
גליון

הבטיחות

ללא62
סיווג

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30022.5

ג" ק20 ג" ק10ג" ק10 8014-
95-7

liquid Oleum H290, H314, H318, 
H330, H335, H350, 

H413

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
1831

634WE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210

17:16 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 16עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק80 ג" ק40ג" ק40 71-43-2liquid benzene R11, R23, R24, 
R25, R36, R38, 
R45, R46, R48, 

R65

 H225, H304, H315, 
H319, H340, H350, 

H372

מבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1114

643WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300240

ג" ק40 ג" ק20ג" ק20 7726-
95-6

liquid bromine R26, R35, R50  H314, H330, H400מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1744

652XE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300220

ג" ק90 ג" ק60ג" ק60 872-50-
4

liquid N-methyl-2-
pyrrolidone

 R36, R37, R38, 
R61

 H315, H319, H335מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1993

663YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300260

ג" ק80 ג" ק60ג" ק60 7664-
38-2

liquid phosphoric 
acid ... %, 

orthophosp
horic acid 

... %

 R34  H314מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1805

672R

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300260

17:16 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 17עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק256 ג" ק128ג" ק128 75-46-7compress
ed gas

trifluoromet
hane

 H280, H315, H319, 
H335

/מעוגן לקיר 
לקרקע

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

gases

UN 
1984

682T

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002128

ג" ק200 ג" ק100ג" ק100 75-73-0compress
ed gas

carbon 
tetrafluoride

 H280 מעוגן לקיר/
לקרקע

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

gases

UN 
1982

692TE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002100

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 7446-
09-5

compress
ed gas

sulphur 
dioxide

 R23, R34  H314, H331 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1079

702RE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025

-463-58 גרם220 גרם220 גרם440
1

compress
ed gas

OCS מעוגן לקיר/
לקרקע

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
2204

712PE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

 גרם3002220

17:16 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 18עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק50 ג" ק30ג" ק30 123-91-
1

liquid 1,4-dioxane R11, R19, R36, 
R37, R40, R66

 H225, H319, H335, 
H351

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1165

722YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300230

ג" ק30 ג" ק15ג" ק15 7761-
88-8

powder silver 
nitrate

 R34, R50, R53, 
R8

 H272, H314, H400, 
H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
1493

731Y

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300215

ג" ק40 ג" ק20ג" ק20 108-48-
5

liquid 2,6-
dimethylpyr

idine

 R10, R20, R21, 
R22, R36, R37, 

R38, R41

 H226, H302, H304, 
H311, H312, H313, 
H314, H315, H318, 
H319, H332, H335

מבנה מקורה
(מחסן)

8 - Corrosive substancesUN 
2734

742W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300220

ג" ק30 ג" ק20ג" ק20 108-47-
4

liquid Lutidineמבנה מקורה
(מחסן)

3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1992

753WE ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300220

17:16 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 19עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק4 ג" ק2ג" ק2 124-63-
0

liquid methanesul
phonyl 

chloride

 R24, R25, R26, 
R34, R37

 H226, H290, H300, 
H301, H302, H310, 
H311, H312, H314, 
H317, H318, H330, 
H335, H371, H400, 

H412

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3246

762XE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30022

ג" ק300 ג" ק200ג" ק200 67-63-0liquid propan-2-ol R11, R36, R67  H225, H319, H336מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1219

772YE

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק3002200

ג" ק80 ג" ק40ג" ק40 74-98-6compress
ed gas

propane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1961

782YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300240

ג" ק50 ג" ק30ג" ק30 75-59-2liquid tetramethyl
ammonium 

hydroxide

 H290, H300, H310, 
H314, H318, H370, 

H372, H411

מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1835

792X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300230

17:16 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 20עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק80 ג" ק40ג" ק40 109-66-
0

liquid pentane H224, H225, H304, 
H315, H319, H335, 

H336, H411

מאצרה 3 - Flammable liquids (and 
Combustible liquids [U.S.])

UN 
1265

803YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300240

ג" ק50 ג" ק25ג" ק25 12125-
01-8

powder ammonium 
fluoride

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

6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
2505

812X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300225

ג" ק50 ג" ק25ג" ק25 126-33-
0

powder tetrahydrot
hiophene-

1,1-dioxide

 R22  H302מבנה מקורה
(מחסן)

9-PACKAGINGS, 
DISCARDED, EMPTY, 

UNCLEANED

UN 
3334

822Z

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300225

ג" ק50 ג" ק25ג" ק25 16774-
21-3

powder diammoniu
m 

hexanitrato
cerate

 H272, H290, H302, 
H314, H317, H318, 
H335, H400, H410

מבנה מקורה
(מחסן)

5.1 - Oxidizing substancesUN 
3085

831W

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300225

17:16 09/07/2020: תאריך הדפסה 25 מתוך 21עמוד 

3002' הנני מאשר החזקת הרעלים המפורטים ברשימה לעיל על ידי בעל היתר רעלים מס

09/07/202010/07/2022

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

מיכאל אביר עד תאריך מתאריך

                                                                           



אביב-אוניברסיטת תל47967 mgenut@tauex.tau.ac.ilאביב-אוניברסיטת תל589931187 3002

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

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק30 ג" ק15ג" ק15 10035-
10-6

liquid hydrogen 
bromide

 R35, R37  H314, H335מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
1788

842R

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300215

ג" ק54 ג" ק27ג" ק27 7783-
06-4

compress
ed gas

hydrogen 
sulphide

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

2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

UN 
1053

852WE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק100- ל10אריזות בין 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300227

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 144-62-
7

liquid oxalic acid R21, R22  H302, H312מאצרה 8 - Corrosive substancesUN 
3261

862X

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 75-21-8compress
ed gas

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

872PE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

ג" ק10 ג" ק5ג" ק5 74-84-0compress
ed gas

ethane R12  H220 מעוגן לקיר/
לקרקע

2.1 - Flammable gasesUN 
1035

882YE *

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30025

ג" ק4 ג" ק2ג" ק2 661-69-
8

liquid Hexamethyl
ditin

מאצרה 6.1 - Toxic (poisonous) 
substances

UN 
3146

892X ^

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק30022

תכשיר

הדברה ספק גיליון
מספר

מ"או

כמות

שנתית

משוערת

להחזקה

כמות

מירבית

מבוקשת

להחזקה

כמות

מאושרת

להחזקה
שם מסחרי

מצב

צבירה

:תערובות חומרים

שיטת

איחסון

קוד

חירום

/מתקן

עמדה

הצהרות

Hסיכון 

מאפייני

Rסיכון  קבוצת סיכון כינויי תערובתשורה

לא AIR LIQUIDUN 195310ג" ק15ג" ק Gas mixture 
(PH3 1%/H2)

compress
ed gas

מעוגן לקיר
לקרקע/ 

2PE10ג" ק 2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

1

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

hydrogen 1333-74-099% 99%

phosphine 7803-51-21% 0.1%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

לא AIR 
PRODUCT

UN 195310ג" ק15ג" ק Diborane Mixturecompress
ed gas

מעוגן לקיר
לקרקע/ 

2PE10ג" ק 2.3 - Toxic (poisonous) 
gases

2

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

hydrogen 1333-74-099.9% 99%

diborane(6) 19287-45-71% 0.1%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210

לא MathesonUN 001010ג" ק15ג" ק 10% 
GERMANIUM 

TETRAHYDRIDE
(GERMANE

compress
ed gas

מעוגן לקיר
לקרקע/ 

ג" ק10ללא סיווג 1.3 - Explosives with 
predominantly a fire 

hazard

3

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

hydrogen 1333-74-099.9% 99%

germanium tetrahydride 7782-65-21% 0.1%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210

לא CHEMTRECUN 195410ג" ק15ג" ק NIROGEN/SILAN
E GAS MIXTURE

compress
ed gas

מעוגן לקיר
לקרקע/ 

2SE10ג" ק 2.1 - Flammable gases 4

ריכוז מקסימלי משקלישם כימיCASמספר  ריכוז מינימלי משקלי :מרכיבים בתערובת

Nitrogen 7727-37-999% 85%

silane 7803-62-515% 1%

משקל סוג אריזה :אריזות

ג כולל" ק10אריזות עד 

משקל היתר לאתר אחסון.מס אחסון באתרים אחרים

ג" ק300210
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כתובת מיילמספר בקשה שם חברה האם העסק שם אתר סביבתיחברה. פ.ח

?מוכר רעלים

 לא

האם העסק מספר אתר

?מוביל רעלים

 לא

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

משוערת להחזקה

כמות מירבית

מבוקשת להחזקה

כמות מאושרת

להחזקה

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

שיטת אחסון

2.2 - Non-flammable, non-toxic (non-poisonous) gases טון1 טון1 טון1לקרקע/ מעוגן לקיר 

3 - Flammable liquids (and Combustible liquids [U.S.]) טון1 טון1 טון1(מחסן)מבנה מקורה 

4.1 - Flammable solids ג" ק100(מחסן)מבנה מקורה ג" ק100ג" ק100

5.1 - Oxidizing substances ג" ק100(מחסן)מבנה מקורה ג" ק100ג" ק100

8 - Corrosive substances ג" ק500(מחסן)מבנה מקורה ג" ק500ג" ק500

9-PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED ג" ק100(מחסן)מבנה מקורה ג" ק100ג" ק100

6.1 - Toxic (poisonous) substances ג" ק20(מחסן)מבנה מקורה ג" ק10ג" ק10

4.3 - Water-reactive substances/Dangerous when wet materialsג" ק5מערכת סגורה ג" ק5ג" ק5

4.2 - Spontaneously combustible materialsג" ק5מערכת סגורה ג" ק5ג" ק5
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