
 

1 
 

 אגף המבצעים          
 חומ"ס, תרגילים והדרכות         

               182-4300-2020-O 
 כ' באייר תש"פ         
                   14.05.2020 

 
 לכבוד

 מנהלי מרחבים
 פרויקטור מסוקים 

 להכשרת פרמדיקים מנהל המרכז
 

  2016מהדורת  חירום בתקריות חומרים מסוכנים תגובותמדריך  הנדון:
 ודפי הנחיות טיפול לבתי חולים חומ"ס"( -"מתח"ב - הספר הכתום'')

 ( 'קלסר דפי מידע טוקסיקולוגיים') המוני באירוע טוקסיקולוגי
 

 , הספר הכתום''חירום בתקריות חומרים מסוכנים )תגובות מדריך  .1
הנמצא ברכבי הצלה ובמוקדים בא לתת לצוותי מד"א  (חומ"ס" -"מתח"ב 

מידע אודות חומרים מסוכנים, סיכונים וכללי התנהגות בעת  במוקד ובשטח
 אירוע. 

 
בנוסף נמצאים במוקדים "דפי הנחיות טיפול לבתי חולים באירוע  .2

   2דפי מידע טוקסיקולוגים מהדורה ' -הקלסר הכחול' ': טוקסיקולוגי המוני"
  .'2008 3מהדורה  דפי מידע טוקסיקולוגים' -, ה'קלסר התכלת' ' 2001

מכילים מידע לגבי חומרים רעילים העלולים וע"י משרד הבריאות  שהופקו
אט"ה של משרד הבריאות(   )כפי שמופיעים בתו"ל להיות מעורבים באט"ה

חשיבותם במידע הרפואי  - טיפולות הדפים מכילים מידע על החומר והנחי
 הספציפי שהם מכילים.

 
בשל צורת העדכון שבוצעה במשרד הבריאות נוצר מצב בו קיימים תכנים  .3

)'קלסר תכלת'(  3)'קלסר כחול'( אשר אינם קיימים במהדורה   1-2במהדורה 
 בפועל המהדורות משלימות זו את זו.  -ולהפך 

 
למרחבים 'ספרים כתומים'  אפסנאותבימים הקרובים יונפקו ע"י מחלקת  .4

 , מסוקיםחפ"קים ,רחדשים המיועדים לאט"נים, תאר"נים, רכבי סופרווייז
 .ולמוקדים המרחביים

 
בעת אירוע לסייע ולספק לצוותים מידע נרחב ככל האפשר על מנת  .5

סימון ידני  ע"בבשני האמצעים הר"מ  חומ"ס/אט"ה מבוצע שימוש משולב
אשר מפנה  ב'ספר הכתום' בסמוך למספר האו"ם/שם החומר )*( של כוכבית

שם קיים מידע רפואי  'קלסר דפי המידע הטוקסיקולוגים'את עובד המוקד ל
, וגיותנוסף לגבי החומר המעורב בדגש על סימנים קליניים, השפעות פיסיול

 סכנות וטיפול רפואי בדרג בית החולים.
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 ם' לרכבי ההצלה ה'ספרים הכתומי הנחיות להכנה והכנסת  .6
 

ע"י  'דפי המידע הטוקסיקולוגים'קלסר יש לסמן את החומרים המופעים ב .א
שם בדפים הצהובים וליד  מספר האו"ם ברורה ליד בצורה (*כוכבית )סימן 

  .מקרא - 1מספרי האו"מ ורשימת החומרים בנספח  -בדפים הכחולים  החומר
 .  ההצלהבכלל רכבי לאחר הסימון יש להחליף את המדריכים  .ב
יש להשמיד בהתאם לנהלי  מרכבי ההצלהאת המדריכים הישנים שהוצאו  .ג

 . (04.04.03, הליך ול באבדן, נזק והשמדת פרטי ציוד")"טיפ מד"א
 

 דגשים לשימוש במדריך: .7
 

המנחה את פעילות צוותי  הארגונית המדריך אינו מחליף את תפיסת ההפעלה .א
 ואט"ה. מד"א חומ"ס /

על  המגיבים הראשונים באירוע חומרים מסוכנים המדריך נועד לשמש את .ב
מידע ראשוני לצורך קבלת  המלצות ו מקורמנת לסייע בקבלת החלטות, כ

 והתמודדות עם האירוע. החלטות
 שנמסר כפי באירוע המעורב המסוכן החומר זיהוי ב"ע בו להשתמש יש .ג

, MSDS, שינוע שלט) אחרים מידע מקורות סמך על או בזירה ה"כב ממפקד
 (.מטען שטר

  – (*) כאשר בסמוך למס' האו"ם / חומר המעורב באירוע מופיעה כוכבית .ד
מ'קלסרי דפי מידע  יש לפנות למוקד המרחבי על מנת לקבל מידע נוסף

 .'טוקסיקולוגים
בכל מקרה שבו יש טיפול בנפגעים יש לבצע התייעצות עם מרכז הרעלות  .ה

חיפה )שיחת ועידה באמצעות המוקד הרפואי( במקרים אחרים בהתאם לצורך 
 לאירוע. ולאופי

ומדויק  מחייב זיהוי ודאי (111)מלבד כרטיס מס'  השימוש בכרטיס ההדרכה .ו
 של החומר המעורב באירוע.

ומניחים שמדובר באירוע חומ"ס יש  ומרבמידה ולא ניתן לאתר את הח .ז
 עד לקבלת מידע נוסף וזיהוי החומר. 111להשתמש בכרטיס הדרכה מס' 

 
 אבקש להביא מסמך זה לידיעת העובדים בהתאם לנוהל קרא וחתום. .8

 
 .1/6/2020 ולא יאוחר מיוםיש לדווח לח"מ גמר ביצוע  .9

 
של 'קלסר דפי מידע  3השימוש בקלסרים והעברת מהדורה הנחיות לגבי  .10

 מערכות מנהל סגן, לוי עומריבאחריות סמ"ג  - למוקדיםטוקסיקולוגים' 
 .ארצי מוקדים מפקח מ"מ מידע

 
 .כתמיד אודה המסורלטיפולכם  .11

 בברכה               
 

 תמ''ג גיא כספי,                
 תרגילים והדרכותמנהל מח' חומ"ס,              
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 :העתקים

 סמנכ"ל מבצעים 

 סמנכ"ל רפואה 
 ראש אג"מ 

 פרמדיק ראשימנהל אגר"פ ו 

 מנהל אגף תקשוב ומידע 

  ההלוגיסטיקמנהל אגף 

  מנהל אגף הד"ס 
 מ"מ מפקח מוקדים ארציסגן מנהל מערכות מידע ו 

 סגני מנהלי מרחבים 

 סגן מנהל מח' אפסנאות 

 מד"ר המרכז להכשרת פרמדיקים 

 פרמדיקים מפקחים אגר"פ 
 יםאחראי מוקד 

 פרמדיקים אחראיים 

 במרחבים םאחראים לוגיסטיי 

 מדריכי אג"מ 

  אג"מ 
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 מקרא - 1נספח מס' 
 ('ספר הכתום'* )בכוכבית טבלת מס' האו"מ ושמות החומרים שיש לסמן ב

המופיע מס' פעמים ב'ספר בכתום'  ייתכן מצב שבו מספר האו"מ -  לתשומת ליבכם
 של מס' האו"מ כאשר שם החומר שונה יש להקפיד לסמן את כלל האזכורים

 

הפניה לקלסר בו 
א את וניתן למצ

דפי המידע 
 םהרלבנטיי

מס'  שם החומר
 או"מ

 מס"ד

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Ammonia (anhydrous) 1005 1 

  2קלסר מס' 
                כחול

 2001מהדורת 
Boron trifluoride  1008 2 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Carbon monoxide  1016 3 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Chlorine 1017 4 

  2קלסר מס' 
               כחול

 2001מהדורת 
Dimethylamine ( anhydrous) 1032 5 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Ethylamine / Monoethylamine  1036 6 

  2קלסר מס' 
        כחול

 2001מהדורת 
Hydrogen bromide  ( anhydrous) 1048 7 

  2קלסר מס' 
                  כחול

 2001מהדורת 
Hydrogen chloride 1050 8 
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 1קלסר מס' 
    תכלת

   2008מהדורת 

Hydrocyanic acid / Hydrogen cyanide       
(aqueous solution, eanhydrous, 
stabilized) 

1051 9 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 

Hydrogen fluoride / Hydrofluoric acid           
( anhydrous ) 

1052 10 

  2קלסר מס' 
              כחול

 2001מהדורת 
Methylamine ( anhydrous)  1061 11 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Methyl bromide  1062 12 

  2קלסר מס' 
מהדורת   כחול
2001 

Methyl mercapten  1064 13 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Nitrogen dioxide / tetroxide   1067 14 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Nitrous oxide  1070 15 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Phosgene 1076 16 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Sulfur dioxide  1079 17 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Acetaldehyde  1089 18 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Carbon disulfide  1131 19 
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  2קלסר מס' 
             כחול

 2001מהדורת 
Dimethylamine ( aqueous solution)  1160 20 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Formaldehyde  1198 21 

  2קלסר מס' 
מהדורת   כחול
2001 

Methylamine ( aqueous solution) 1235 22 

  2קלסר מס' 
מהדורת   כחול
2001 

Toluene  1294 23 

  2קלסר מס' 
            כחול

 2001מהדורת 
Xylene 1307 24 

  2קלסר מס' 
         כחול

 2001מהדורת 
Methylene chloride 1593 25 

  2קלסר מס' 
            כחול

 2001מהדורת 
Dimethyl sulfate 1595 26 

  2קלסר מס' 
            כחול

 2001מהדורת 
Ethylene dibromide / Ethylene bromide 1605 27 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 

Hydrocynic acid / Hydrogen cyanide            
(aqueous solution ) 

1613 28 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Hydrogen cyanide                               
(stabilized, absobed) 

1614 29 

  2קלסר מס' 
         כחול

 2001מהדורת 

Motor fuel anti-knock mixture /          
Tetraethyl lead  

1649 30 
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 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Nitric oxide   1660 31 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Phenol (solid) 1671 32 

  2קלסר מס' 
        כחול

 2001מהדורת 
Trichloroethylene  1710 33 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Bromine 1744 34 

  2קלסר מס' 
          כחול

 2001מהדורת 

Nitric acid  -  Chemical kit, Compounds, 
cleaning liquid (corrosive), Compounds, 
tree or weed killing, liquid (corrosive), 
Corrosive liquid, n.o.s. ,Ferrous chloride, 
solution 

1760 35 

  2קלסר מס' 
             כחול

 2001מהדורת 
Formic acid 1779 36 

  2קלסר מס' 
          כחול

 2001מהדורת 

Hydrobromic acid / Hydrogen bromide   
(solution) 

1788 37 

  2קלסר מס' 
          כחול

 2001מהדורת 

Hydrochloric acid / Hydrogen chloride  
(solution) 

1789 38 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Hydrofluoric acid  1790 39 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Phosphorus pentoxide  1807 40 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Phosphorus trichloride  1809 41 
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  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Phosphorus oxychloride  1810 42 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Sulfuric acid                                           1830 43 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Sulfuric acid (fuming ) 1831 44 

  2קלסר מס' 
מהדורת   כחול
2001 

Sulfuric acid ( spent ) 1832 45 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Thionyl chloride  1836 46 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Carbon tetrachloride 1846 47 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Thioglycolic acid 1940 48 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 

Hydrogen peroxide                             
(aqueous solution)  

2014 49 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 

Hydrogen peroxide                               
(aqueous solution stabilized) 

2015 50 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Epichlorohydrin  2023 51 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Hydrazine (anhydrous) 2029 52 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Hydrazine (aqueous  solution) 2030 53 
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  2קלסר מס' 
         כחול

 2001מהדורת 
Nitric acid (other than red fumimg) 2031 54 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Nitric acid (red fuming) 2032 55 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Ammonia (solution) 2073 56 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Arsine 2188 57 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Phosphine 2199 58 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 

  Nitrous oxide / Nitric oxide                   
(refrigerated liquid)                                    
"מופיע בטעות כמספר או  הדף בגוף 2001מ   

2201 59 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Formaldehyde 2209 60 

  2קלסר מס' 
        כחול

 2001מהדורת 
Paraformaldehyde 2213 61 

  2קלסר מס' 
         כחול

 2001מהדורת 

Ethylamine / Monoethylamine                       
(aqueous solution) 

2270 62 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Phenol (molten) 2312 63 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Dipropylamine 2383 64 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Nitrogen trioxide     2421 65 
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  2קלסר מס' 
        כחול

 2001מהדורת 
 N-N Diethylaniline  2432 66 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Nitrogen trifluoride 2451 67 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Ammonia  (solutions) 2672 68 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Carbamate pesticide/ insecticides   2757 69 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Carbamate  pesticide/ insecticides   2758 70 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organophosphorus pesticide/  
Organophosphate insecticides  

2783 71 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organophosphorus pesticide/ 
Organophosphate insecticides  

2784 72 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Sulfuric acid 2796 73 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Phenol (solution) 2821 74 

  2קלסר מס' 
       כחול

 2001מהדורת 
Hydrogen peroxide     (aqueous solution) 2984 75 

 1קלסר מס' 
    תכלת

  2008מהדורת 
Carbamate pestecide/ insecticides   2991 76 
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 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Carbamate pestecide/ insecticides   2992 77 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organophosphorus pesticide/  
Organophosphate insecticides  

3017 78 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organophosphorus pesticide/  
Organophosphate insecticides  

3018 79 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organophosphorus compound / 
Organophosphate insecticides 

3278 80 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organophosphorus compound / 
Organophosphate insecticides 

3279 81 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Organoarsenic compound / 
Organophosphate insecticides 

3280 82 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 
Hydrazine (aqueous solution)  3293 83 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Hydrogen cyanide                                         
( alcohal solution )  

3294 84 

 1קלסר מס' 
    תכלת

 2008מהדורת 

Carbon monoxide                                          
מופיע בטעות כמספר אובדף הפתיח  " 9209מ   

9202 85 

 1קלסר מס' 
    תכלת

   2008מהדורת 
Methemoglobinemia 

בהתאם 
לחומר 
 הגורם 

86 

 1קלסר מס' 
    תכלת

   2008מהדורת 
Smoke inhalation 

בהתאם 
לתוצרי 
 השריפה 

87 

 


