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, ) החוק-להלן  (1993-ג"התשנ,  לחוק החומרים המסוכנים-17 ו12, )3(10ף סמכותי לפי סעיפים וקתב

 :אני מתקין תקנות אלה, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות

 

 דרותהג

 )ג"יקון התשסת(

 -קנות אלה בת .1

 ;בית קיבול המכיל תכשיר -" הריזא"

 ;ר כמפורט בבקשה לרישום בדיקה המאמתת את התאמת הרכב התכשי-" דיקת איכותב"

 ; מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין תקנות אלה-" ממונהה"

 ;)ב(א2 הפנקס לרישום התכשירים כאמור בתקנה -" פנקסה"

 ; כהגדרתו בחוק-" ומר מסוכןח"

 ;שיר למטרת מכירה בארץ או לייבא תכשיר למטרת מכירה בארץתכ המבקש לייצר -" בקשמ"

 ;אספקה וכל אופן אחר של העברת בעלות או חזקה לאחר, ה לרבות נתינ-" כירהמ"

 ;ך בדיקת איכות של תכשירר מעבדה שאישר הממונה לצו-" עבדהמ"

 ; תווית התכשיר הצמודה לאריזה או המודפסת עליה-" וויתת"

המשמש או המיועד לשמש להדברתם או , או תערובות שלו,  בכל מצב צבירהכן חומר מסו-" כשירת"

 חרקים ופרוקי רגליים אחרים או של מכרסמים או בעלי חוליות אחרים המטרידים לדחייתם של

למעט כל מצרך או חומר המיועד לשימוש על גוף , או העלולים להזיק לו או לרכושו המזיקים, אדם

 .האדם

 

 סוריםאי

 )ג"סתשיקון הת(

 הוא אלא אם כן, לא יחזיק למטרת מכירה ולא ישתמש בתכשיר, א ימכור אדםל )א( .2

 .ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר, תכשיר רשום

אלא אם כן , א ייבא למטרת מכירה בארץ תכשירל ייצר אדם למטרת מכירה בארץ ולא )ב( 

 .ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר, נרשם התכשיר על שמו בפנקס

ראות לא ייצר ולא ייבא תכשיר אלא על פי הו, לא ישתמש, לא יחזיק,  ימכור אדםלא )ג( 

 .ובהתאם לתנאי הרישום של התכשיר, תקנות אלה



והשימוש נעשה בהתאם , א תכשיר רשוםוא ישתמש אדם בתכשיר אלא אם כן הל )ד( 

 .להוראות השימוש המפורטות בתווית ובהתאם למטרות השימוש

ובאופן המונע מגע עם מזון או גישה של , ן אדם תכשיר אלא במקום סגורחסא יאל )ה( 

 .ת מחמד אליוילדים וחיו

 :ייצור או ייבוא למטרת מכירה הם, ענין תקנות אלה החזקהל )ו( 

 ;חזקה של תכשיר בכמות העולה על הנדרש באופן סביר לשימוש פרטיה )1(

הנדרש באופן סביר לצורך ביצוע ל ל ייצור או ייבוא של תכשיר בכמות העולה עכ )2(

 .בדיקות איכות או ניסויי יעילות בתכשיר

 

 רישום בפנקסשה לבק

 )ג"יקון התשסת(

ובצירוף , בקש יגיש לממונה בקשה לרישום תכשיר בפנקס לפי הטופס שבתוספתמ )א( .א2

 ). הבקשה-להלן  (3כמפורט בתקנה , המסמכים הנדרשים

 .וא יחליט לגבי צורתו ופרטי הרישום בווהפנקס ינוהל בידי הממונה ה )ב( 

 

 ברת רישוםהע

 )ג"יקון התשסת(

 יגיש -את התכשיר על שמו  וביקש אחר לרשום, פנקס על שם אדם ב2יה תכשיר רשוםה )א( .ב2

 -ויצרף לבקשה , המבקש לממונה בקשה לרישום תכשיר לפי הטופס שבתוספת

 ;ותק של תעודת הרישום המקוריתע )1(

והמתיר ,  אל המבקשל תעודת הרישום בכתב להעברת הרישום ממנובעסכמת ה )2(

 ;למבקש להסתמך על הבקשה המקורית שהגיש

 התכשיר על הסכמתו להעברת רישום התכשיר ן אישור יצר-תכשיר מיובא ל )3(

 ;מבעל תעודת הרישום אל המבקש

 ;עודה של בדיקת איכות שנעשתה במעבדהת )4(

ושל התווית המוצעת כאמור , עודת הרישוםבתותק של התווית שאושרה ע )5(

 ;5תקנה ב

 .נתונים נוספים על התכשיר ועל העברת הרישום, פי דרישת הממונהל )6(

, ייתן למבקש תעודת רישום על שמו, מונה את העברת הרישום כמבוקשמישר הא )ב( 

 .שתוקפה יפקע ביום פקיעת תוקפה של תעודת הרישום המקורית

 

 פחים לבקשהנס

 )ג" התשסוןיקת(



 :ם כמפורט להלןקשה יצרף המבקש נספחילב )א( .3

המשמשים הוכחה , צאות ניסויים בתכשיר וספרות על דרכי השימוש בותו )1(

 ;ילות התכשיר למטרות שלשמן הוא נועדעלי

 ;)מחקהנ( )2(

מסמכים המעידים על רישום התכשיר ומכירתו בארצות , שר התכשיר מיובאכא )3(

 ;ות בארצות אלהויאחרות לרבות התו

 ;וגמת האריזה של התכשירד, י דרישת הממונהלפ )4(

Safety Data Sheet(וכן גיליונות בטיחות , ציר מפורט של תיק טוקסיקולוגיתק )5(
 ;לחומר הפעיל ולכל אחד ממרכיביו, תכשירל) 

הכולל נתוני רעילות אקוטית , תיק טוקסיקולוגי מלא, י דרישת הממונהלפ )6(

 ;חי או הצומחה, הסביבה, נין השפעת התכשיר על בני אדםלע, וכרונית

 ;דע על אורך חיי המדף של התכשירמי )7(

 ;)מחקהנ( )8(

 ; איכות שנעשתה במעבדהתודה של בדיקתע )9(

 ;5תק של התווית המוצעת כאמור בתקנה עו )10(

 .נתונים נוספים על התכשיר, י דרישת הממונהלפ )11(

; עשר עותקיםיוגשו בשנים , )6(למעט בפסקה , )א(משנה ת ספחים כאמור בתקנהנ )ב( 

 .אלא אם כן הם כתובים בשפה האנגלית, הנספחים כולם ילוו בתרגום לעברית

 

 למת פרטים ומסמכיםהש

והוא , 3 יביא הממונה לדיון בועדה המקצועית בקשה שאין מתקיימות בה הוראות תקנה לא .4

 .יחזירה למבקש להשלמת פרטים ומסמכים



 ווית התכשירת

 )ג"יקון התשסת(

שתוצמד אליה או תודפס עליה באופן שימנע את , ת תכשיר תישא עליה תוויתיזאר )א( .5

על דרך , )א(9בהסכמת הוועדה המקצועית האמורה בתקנה , ן החליט הממונהכאלא אם , הסרתה

 .אחרת לצירוף התווית לתכשיר

, בעברית ובערבית, ות ובולטות לעיןור התווית יהיו מודפסים באותיות דפוס ברעל )ב( 

 : אלהפרטים

 ; היצרן ומענושם )1(

 ; היבואן ומענושם )2(

 ;ינוי המסחרי של התכשירהכ )3(

 ;ארית התכשירתו )4(

 ;מות המקובלים של כל החומרים הפעילים ושל הסינרגיסטיםהש )5(

 ;כוזי החומרים הפעילים והסינרגיסטים בתכשיררי )6(

 ;בתכשירש רות השימומט )7(

 ;באריזה בשיטה המטריתקל או נפח נטו של התכשיר מש )8(

פר אצוות הייצור ותאריך התפוגה של התכשיר או תאריך הייצור ותקופת מס )9(

 ;התפוגה של התכשיר

 ;סיווג התכשיר,  פי דרישת הממונהעל )10(

 ;פן השימוש בתכשיראו )11(

 ;השימוש בו וצעי זהירות מפורטים לענין אחסנת התכשיראמ )12(

 ;יכות הסביבה ושנת פקיעת תוקפופר רישום של המשרד לאמס )13(

 ;ראה לפנות לרופא במקרה של חשד להרעלההו )14(

 ;8מוני רעל ודליקות כמפורט בתקנה סי )15(

המשרד לאיכות הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות "לים המ )16(

 ".והמשתמש ואת איכות הסביבהר התווית עלול לסכן את בריאות הציבו

 רשאי בהסכמת הועדה המקצועית לדרוש מהמבקש להוסיף פרטים נוספים מונההמ )ג( 

 .לתווית התכשיר

 .ווית התכשיר והפרטים המופיעים בה יהיו חלק מתנאי רישום התכשירת )ד( 

 .א ישנה אדם את נוסח התווית אלא על פי היתר מראש ובכתב מאת הממונהל )ה( 

 

 )ג"קון התשסית (

 ).בוטלה( .6



 

 מכירהסום והצגה לפר

 )ג"יקון התשסת(

והפרסום או ,  יפרסם אדם תכשיר ולא יציגו למכירה אלא אם כן הוא תכשיר רשוםלא )א( .7

לשאר תנאי הרישום ולהוראות , ההצגה נעשו בעת היות הרישום בתוקף ובכפוף לאמור על התווית

 .תקנות אלה

ע כי שימוש המשרד לאיכות הסביבה קוב" יופיעו המלים ירל פרסום של תכשבכ )ב( 

 ".בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאותך ואת איכות סביבתך

 

 יזת תכשיראר

 )ג"יקון התשסת(

 -לא ייבא ולא ימכור תכשיר אלא אם כן אריזתו , א ייצר אדםל .א7

פיזור או התאיידות בלתי , פהליד, סגורה ואטומה באופן המונע שפיכה, חוזקתמ )1(

 ;התכולהמבוקרים של 

עם ) ריאקציה(שאינם יוצרים תגובה כימית , שויה מחומרים יציבים מבחינה כימיתע )2(

 .התכולה

 

 מוני רעל ודליקותסי

 )ג"יקון התשסת(

בצבע שחור על רקע לבן ויכלול דמות , מון רעל יודפס על התווית בצורת מעויןסי )א( .8

; בערבית ובאנגלית, ס גדולות בעבריתבאותיות דפו" רעל"עצמות מוצלבות והמילה ם גולגולת ע

 .קיימא-קריא ובר, הסימון יהיה ברור;  מילימטרים-15אורך צלע המעוין לא יהיה קטן מ

מון הרעל יופיע על כל תווית תכשיר אלא במקרים מיוחדים שבהם אישר הממונה סי )ב( 

 .בהסכמת הועדה המקצועית, אחרת

 .ות או כל סימן אחר בתוויתיופיע סימון דליק, י דרישת הממונהלפ )ג( 

 



 עדה מקצועית לרישום תכשיריםו

 )ג"יקון התשסת(

 לאיכות הסביבה ימנה ועדה מקצועית לענין רישום תכשירים המורכבת מששה השר )א( .9

ה נציגים של ושושל, שלושה נציגים של השר לאיכות הסביבה שאחד מהם יהיה היושב ראש, חברים

 .גן היושב ראששר הבריאות שאחד מהם יהיה ס

נות אלה ולדון קקידי הועדה המקצועית יהיו לייעץ לממונה בכל נושא מקצועי לפי תתפ )ב( 

 ).ב(2בכל בקשה שתוגש לממונה כאמור בתקנה 

חידושו , לרבות החלטה בדבר רישום תכשיר,  החלטה של הממונה לפי תקנות אלהכל )ג( 

 .הועדה המקצועיתטעונה הסכמה של , לו וקביעת תנאי הרישוםטואו בי

 .עדה המקצועית רשאית לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוניההו )ד( 

 

 ווג תכשירסי

 )ג"יקון התשסת(

לרבות על פי , לקבוע סיווג לסוגי תכשירים, בהתייעצות עם הועדה המקצועית, ממונה רשאיה .א9

קבע ; עתם בסביבהומידת פגי, סוג המשתמשים בהם, שימוש בהם במידת הסיכון, מידת רעילותם

 .תכלול תעודת הרישום של תכשיר את סיווגו, הממונה סיווג כאמור

 

 שום תכשיררי

 )ג"יקון התשסת(

, להתנות את הרישום בתנאים, מונה רשאי לרשום תכשיר ולתת תעודת רישוםהמ )א( .10

, יוטופס הבקשה והמסמכים שצורפו אל. מקצועית ההכל בהסכמת הועדה, להוסיף עליהם ולשנותם

 .יהיו חלק מתנאי הרישום של התכשיר, כפי שאישר הממונה

ש שנים או לשש שנים מיום נתינתו או לתקופה הקצרה וקף הרישום יהיה לשלתו )ב( 

 .על פי קביעת הממונה בהסכמת הועדה המקצועית, משלוש שנים

 

 רוב לרשום תכשירסי

 )ג"יקון התשסת(

לסרב לרשום תכשיר בכל אחד מהמקרים , בהסכמת הועדה המקצועית, ממונה רשאיה .11

 :הבאים

 ;לחי או לצומח, לסביבה, דםאלהוות סכנה לבני , לדעתו, כשיר עלולהת )1(

שהתכשיר יעיל , להנחת דעתה של הועדה המקצועית, בקש לא הביא הוכחותהמ )2(

 ;למטרות המוצהרות בבקשה

ת המוצהרת של כימית הראו כי התכשיר אינו מכיל את הכמו הצאות הבדיקהתו )3(

 ;החומר הפעיל



לחי או , לסביבה, ים תכשיר רשום המיועד לאותן המטרות המזיק פחות לבני אדםקי )4(

 ;לצומח

 .ריזה או התווית אינם עומדים בדרישות תקנות אלההא )5(

 

 דוש רישוםחי

 )ג"יקון התשסת(

לפי , תוקפוש לממונה שישה חודשים לפחות לפני פקיעת וגקשה לחידוש רישום תב )א( .12

הבקשה  תוגש, היתה תקופת תוקף הרישום של התכשיר קצרה משלוש שנים. הטופס שבתוספת

 -לבקשה יצורפו ; לחידושו במועד שנקבע בתנאי הרישום של התכשיר

צהרה על קיום הפרטים שהופיעו בבקשה לרישום התכשיר או חומר מעודכן ה )1(

 ;רטים ששונו לעומת הבקשה לרישום פשל

לרבות , כים המעידים על רישום התכשיר ומכירתו בארצות אחרותסממ )2(

 ;התוויות בארצות אלה

 ;עודה של בדיקת איכות שנעשתה במעבדהת )3(

 ;ותק של התווית שאושרה ושל התווית המוצעתע )4(

 .נתונים נוספים על התכשיר, פי דרישת הממונהל )5(

 . והנספחים לבקשה יוגשו בשנים עשר עותקיםשהבקה )ב( 

 

 טול רישוםבי

 )ג"יקון התשסת(

אם התברר , שנתן או להתלותו לבטל רישום, בהסכמת הועדה המקצועית, ממונה רשאיה .13

 :אחד או יותר מאלה

לחי או , לסביבה, ריזה אינה מגינה על התכשיר מפני קלקול או מפני סכנה לבני אדםהא )1(

 ;לצומח

 ;לחי או לצומח, הלסביב, כשיר מזיק ומהווה סכנה לבני אדםהת )2(

 ;כשיר אינו יעיל למטרתוהת )3(

קיים חשד ; מה שאושרה בבדיקת האיכותגכב התכשיר אינו זהה להרכב הדוהר )4(

 ;רשאי הממונה לחייב ביצוע בדיקה חוזרת במעבדה, כאמור

 ;ווית אינה זהה לתווית שאושרה בעת הרישוםהת )5(

 ;ום הותנה בהםצרן או היבואן הפר תנאי מן התנאים שהרישהי )6(

 ;קבל מידע חדש השונה מזה שהוגש בעת הרישוםהת )7(
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