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  נייחים נפיצים סיכון מקורותל הפרדה מרחקי מדיניות

 

 רקע

מרים והמשרד להגנת הסביבה עוסק בהסדרת העיסוק בחומרים מסוכנים בהתאם לחוק הח

. במסגרת זו קבועה רשימת הרעלים שהעיסוק בהם טעון היתר פרטני. 1993 –המסוכנים, התשנ"ג 

יודגש, כי . כהגדרתם בספר הכתום של האו"ם 1מקבוצה  מספר חומרים נפיציםנכללים ברשימה 

יה לחוק החומרים יאשר מופיעים בתוספת השנ 1מדיניות זו תחול רק לגבי נפיצים מקבוצה 

 וק בו טעון היתר רעלים לפי החוק )להלן: "נפיצים"(.המסוכנים ובכך מהווים רעל, שהעיס

, פרסם המשרד את מדיניותו בנושא מרחקי הפרדה בין עיסוק בחומרים מסוכנים 2011בשנת 

 –)להלן  2014, למדיניות זו פורסמו עדכונים, האחרון משנת ממקורות נייחים לבין אוכלוסייה

 ייחסות פרטנית לחומרים נפיצים. "מדיניות מרחקי הפרדה"(, במסגרת זו לא נכללה הת

חומרים  בשל אירועי בעיקר , כאמור,בשנים האחרונות, עלה הצורך לקבוע מדיניות פרטנית

ואשר היוו סיכון לאוכלוסייה וכן נוכח מאפייניהם  שבהם היו מעורבים חומרים נפיצים מסוכנים

 .חודיים של חומרים אלהיהי

לרבות במסגרת המנחה  ,דת מטה פנימית ובין משרדיתלצורך גיבוש המדיניות, קיים המשרד עבו

 הלאומי לחומרים מסוכנים.

 חוזר מנכ"ל בנושא מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחיםמוסיף על מסמך זה  האמור ב

 ..ומחליף אותו לעניין חומרים נפיצים בהקשרים מסוימים ן נפיציםילעני

 

והמדיניות  המקצועית המקצועית שנערכה לגיבוש התורהברקע הדברים יצוין, כי במהלך העבודה 

העיסוק לאסדרת סמכויות המשרד להגנת הסביבה בנוגע לדיון משפטי גם כאמור, התקיים 

בין היתר, נטען, כי למשרד אין סמכות מקבילה בתחום זה שמוסדר לכאורה בחומרים נפיצים. 

המשנה ליועץ המשפטי עמדת . בהתאם ל1954 –באופן בלעדי בחוק חומרי הנפץ, התשי"ד 

 , שכותרתה16.6.15במסגרת חוות דעתה מיום שקיבלה את עמדת המשרד, וקבעה , לממשלה

כי אכן קיימת אחריות מפורשת של המשרד להגנת , "בטיחות בנפיצים במפעלים ביטחוניים"

 ה לחוק החומרים המסוכנים, להסדיר את העיסוק בחומרים נפיציםיהסביבה לפי התוספת השני

מסוימים המהווים "רעלים" בהתאם לחוק, במקביל להיותם חומרי נפץ לפי חוק חומרי הנפץ. 

זאת, בהתחשב בקיומם של רגולטורים נוספים ותוך מניעת סתירות בין הנחיות הגורמים השונים. 

בהתאם מסמך מדיניות זה, מפורסם כעת, לאחר ביצוע תיאום בין משרדי עם גורמי משרד 

, ובמקביל ומשרד הפנים )היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים( עבודה והרווחהמשרד ה, הביטחון

 לשם יצירת אחידות ברגולציה., שמתבצע בימים אלה, לעדכון מדריך משרד הביטחון

נייחים, כגון מפעלים  מקורות סיכוןעבור הפרדה המובאת להלן עוסקת במרחקי המדיניות 

שאינם עוסקים בנפיצים ונמצאים  אחרים רצפטוריםלבין המחזיקים חומרים נפיצים  ומחסנים,

הגדרת  ,יצוין, כי בהתאם לטבעם של החומרים הנפיצים. אותם מקורות סיכוןבסביבת 

רעילים הקיימת במדיניות מרחקי הפרדה עבור חומרים  יותר מזו רחבה הרלבנטיים, יםהרצפטור

. והיערכות ו מאפשר זמן תגובהאשר אינ הנשקף מחומרים נפיצים, , בשל  הסיכון המידיודליקים

 ,ערך ולהתכונן לאירועים ממפעלים שכנים, היוותה שיקול מרכזי בקביעהייובהר, כי האפשרות לה

כי אלה אינם מהווים רצפטורים ציבוריים כהגדרתם במדיניות הנוגעת לחומרים רעילים ודליקים. 
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מרים נפיצים בשונה כך גם דרכים סמוכות למקורות סיכון, נחשבות לרצפטורים עבור חו

 מחומרים רעילים ודליקים בשל המאפיינים של חומרים אלה.

 

, פיצוץ יאירועפני לצורך הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מ קביעת מרחקי ההפרדה נעשית

ובהתבסס על השיטות המקובלות בעולם לקביעת מרחקי הפרדה תוך התחשבות בצורכי הפיתוח 

איחוד האירופי, מדינות הבמדיניות של האו"ם, המיושמת בסס על ובעיקר הת, ממתקני נפיצים

 מדינות ברחבי העולם. 68 -ובעוד כ  NATOבמדינות ברית 

 

נקבעו סטנדרטים שונים עבור  במדיניות זו לא, למקורות נייחים מדיניות מרחקי הפרדהבשונה מ

חודיים והסיכון המיידי הנשקף יהי , זאת מאחר שבשל מאפייניהםמצב קייםעבור מצב תכנון ו

מחומרים נפיצים, מקובל גם בעולם, לקבוע סטנדרט אחיד למניעת סיכון מחומרים אלה במצב 

 . מתוכנן ובמצב קיים

 

 הגדרות

בכל מקום שלא  הפרדה מרחקי במדיניות קיימותהגדרות משנות מוסיפות ו שלהלן ההגדרות

  - הכללית בהגדרות הקיימות במדיניותנדרשו שינוי או תוספת יש לעשות שימוש 

אתר בו מאוחסנים חומרים  - "PES) )Potential explosion site"אתר אחסנת נפיצים 

 נפיצים, אשר במקרה של פיצוץ אקראי עלול ליצור רסס, רגמות או קרינה טרמית.

ניות הגדרה זו מחליפה את הגדרת "רצפטור ציבורי" במדי -"ES ,Exposed siteאתר חשוף, "

, הכללית. כל אתר מחוץ למפעל העשוי להיחשף לאפקטים של פיצוץ )על לחץ, רגמות ושריפה(

 .לרבות דרך וכביש

לפי הספר הכתום של  1, המשויך לקבוצת סיווג נוזל או מוצקבמצב צבירה  חומר – "נפיץ חומר"

  המכילה חומר כאמור.תערובת  האו"ם, לרבות

 מאלה:כל אחד  -  "פגיע /רגיש"מבנה 

 לא להיותהנזקים ממנו עלולים  אשר ואו השימוש של יהיהאוכלוסמבחינת  רגיש מבנה –

, מבנים ציבוריים גדולים חינוך מוסדותבית חולים,  – כגון לאירוע פרופורציונאליים

, מרכזית, נמלי ים ואוויר(אוטובוס  ותמרכזי תנועה ציבורים )תחנות רכבת, תחנ ,חשובים

 .קומות( 15)מעל  בניינים רבי קומות

 פנליםאו בעל כיסוי זכוכית או משטחים שבירים מטר,  12קומות או  משלושהגבוה  המבנ –

 120 מכסים או הבניין מחזית 50% מעל כסיםמטר רבוע, המ 1.5שבירים בגודל העולה על 

  ., ללא קשר לגובה הבנייןסה"כ רבועמטר 

המדריך מספק כללי בטיחות, מדירך ש משרד הביטחון,  –של משרד הביטחון"  4145"מדריך 

שיטות, תרגולות, דרישות ומידע סבירים ומתוקננים לעבודה הכרוכה בתחמושת ובנפיצים בכלל 

 .האמריקאי הביטחון משרד של 4145.26 מסמך עלהמבוסס  מדריךה זה מרחקי הפרדה,

, על ידי לפי מדיניות זו שמעבדה שהוסמכה לבצע את סוג הבדיקות הנדר - "מעבדה מוסמכת"

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או על ידי רשות הסמכה אחרת, שהרשות הלאומית להסמכת 

והגרסה  1997 –מעבדות מכירה בה, על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז 

 .ISO/IEC/17025המעודכנת ביותר לתקן 
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 נפיצים אחסנת אתרהמרחק הנדרש בין  –QD (Quantity distance ")הפרדה  מרחק"

(PES ,)מרחק הפרדה  , מאושר או מתוכנן.חשוף אתרלבין גבולות מגרש של  ,מתוכנן או מאושר

( אל החלק PESנמדד לאורך קוים ישרים מהקיר הקרוב ביותר של המבנה המכיל חומרי נפץ )

  (.ESהאתר החשוף )גבול המגרש של הקרוב ביותר של 

לרבות החומר  נפיץ חומרמשקל נטו של  – "NEQ Net Explosive Quantity משקל נטו"

(, לרבות במכלים PESההודף והפירוטכניקה )מבוטא בקילוגרם(, הנמצא באתר אחסנת נפיצים )

 ובתחמושת.

( ESבאתר חשוף )הקצה  בנקודת המתקבללחץ העל משתנה בהתאם לסוג    Kהקבוע   -" Kקבוע "

 מרחק הפרדה. כאשר מוצב במשוואה לחישוב

 

 

 תחולהפרק א': 

המדיניות מתייחסת למקרים בהם נדרשת קביעת מרחק הפרדה בין עיסוק בחומרים נפיצים לבין 

  –במקרים שלהלן  אתרים חשופים כהגדרתם במדיניות זו

 אתר אחסנת נפיצים הכוללים  תכנוניים הליכיםPES) )Potential explosion site  או

אתר אחסנת נפיצים ואינם מהווים אתר כאמור בעצמם. שינוי ל מתקרבים אשר אתרים חשופים

 באתר אחסנת נפיצים או באתר חשוף המחייבים שינוי בהיתר הרעלים של אתר אחסנת הנפיצים.

 כאשר אתר אחסנת נפיצים ואתר חשוף נמצאים בקרבה זה לזה ושניהם מאושרים  – מצב קיים

 מבחינה תכנונית. 

 ניות:חריגים לתחולת המדי

  קבוצת סיכוןS1.4 –  מוכל בתוך  ,בעת הפעלה לא מכוונת ,ממנוחימוש אשר הסיכון

 .כגון תחמושת קליעית המארז

  בסיווג  1זיקוקי דינור מקטגוריהS1.4  וG1.4  חימוש בעל בערה מתונה וסיכון סביבתי

 ., המותר לשימוש פרטי ללא מפעיל מוסמךנמוך

   שינוע חומרי נפץ. –הכוללים חומרים נפיצים  ניידים סיכון מקורות 

 

 קבילות הסיכוןשיטת הערכת הסיכונים וקריטריון פרק ב': 

מדריכים אלו מחשבים את  ,מרחקי הפרדה מחומרי נפץ הקובעיםמדריכים מספר קיימים בעולם 

של נטו המשקל בין ל ,(QD) חומר הנפץכמות  -מרחקהיחס בין  מרחקי ההפרדה בהתבסס על

לרבות החומר הנפיץ, חומר  מדובר במשקל החומר הפעיל )חומר הנפץ כאמור, .(NEQ)חומר הנפץ 

לדוגמה כאשר מדובר בפגז נלקח בחשבון משקל חומר הנפץ , ( בפריט כלשהוההדף והפירוטכניקה

 בלבד ללא משקל רכיבי המתכת.

 

, בהתאם המאוחסןם לסיווג החומר מיפיצוץ המותא יתרחישהערכת הסיכונים מתבססת על 

 : לנהוג בעולם לגבי חומרים נפיצים
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 (1.1)קבוצת נפיצים בסיווג  לחץ על ויצירת כולל פיצוץ -

 (1.2)קבוצת נפיצים בסיווג  מסוכן רסס ופיזור פיצוץ -

 (1.3)קבוצת נפיצים בסיווג  עצימה בערה -

 מרחק הפרדה יקבע בהתאם להנחיות כב"ה –( 1.4בעירה )קבוצת סיכון  -

  .תרחישים פרהמשלב מספיצוץ  -

לנזק העלול להתקבל באתרים  מתייחס להגנת הסביבה קריטריון הקבילות שנקבע על ידי המשרד

 :( Endpoint - קצההנקודות החשופים )

  - לחץ כתוצאה מפיצוץעבור על נקודות קצה   .1

נפיצים מבוססת על מספר רמות בהתאם לנזק הנגרם עבור חומרים ת הקצה נקוד

 נוסחה לקביעת מרחק ההפרדהבלידי ביטוי  הרמת הפיצוץ בא  .מהפיצוץ

 𝐷 = 𝐾 × 𝑄1/3.  

D – המרחק הנדרש 

K – מקדם 

Q – משקל נטו של חומר נפיץ בקילוגרמים 

  :בנקודת הקצה הקביללחץ המשתנה בהתאם לסוג המחסן ו   Kהקבוע 

2 KPa – פגיעה ל קיים סיכון, אך אינו קיים פציעה ישירה מאפקטי הפיצוץסיכון לה

 זכוכיות )בהיקף גדול(.מרסיסי כגון פגיעות  ,מאפקטים משניים

5 KPa –  פגיעה קיים סיכון ל, אך לפציעה ישירה מאפקטי הפיצוץ אינו גבוההסיכון

מחלקי מבנה שעלולים  כן)בהיקף גדול( ו זכוכיותרסיסי מאפקטים משניים כגון פגיעות מ

 כתוצאה מהפיצוץ. להתמוטט

  -ורגמותרסס  עבורקצה  נקודות .2

, על פי הנחיות חשוףבאתר מרחק הפרדה הנקבע על פי סיכון מפגיעת רסס ורגמות 

NATO'המופיעות בנספח ב ,. 

 -שטף חום עבורנקודת קצה  .3

נוצר השטף חום המתקבל מכדור אש הוא הסיכון העיקרי  ,ת סיכון מסוימותועבור קבוצ

משרד של  4145או בהתאם למדריך  , המופיעות בנספח ב'NATO, על פי הנחיות בפיצוץ

 .הביטחון

 

המתקבל כפי הגבוה ביותר המרחק הקובע הינו המרחק  ,כלל החומריםעבור הערה: 

 .שמפורט בפרק ד'

 

 

 מרחקי ההפרדהאופן קביעת פרק ג': 

אתר אחסנת הנפיצים ממדד ייאתר חשוף לבין  אתר אחסנת נפיציםמרחק ההפרדה בין  ,ככלל

 . בו עוסקים בנפיצים( לגבול מגרש האתר החשוף הפונה לרצפטור המבנהקיר )
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ייזום דהיינו,  –אפקט דומינו למניעת  פנימיים מרחקי הפרדה שמירה על  בנוסף, מתחייבת

, 4145 משרד הביטחון מדריך -מדריכים המקובלים, לפי הקבוע באחד הסימפתטי בין מחסנים

  .IATG -מדריך ה( וAASTP) NATO מדריך 

 

נת הסיכון )כמפורט בפרק ההנחיה מיגון להקט במסגרת התרחיש, ניתן יהיה להתחשב באמצעי

 .ם הנפיציםהמקצועית( וכן בהקטנת כמויות של החומרי

 

 כבישים, מסילות רכבת לרבותדרכים בשימוש הציבור לגבי קביעת מרחק ההפרדה הנדרש מ

על עומס השימוש באותה הדרך )כמות כלי רכב  ייקבע בהתבסס . מרחק ההפרדה שיטנתיבי ו

נתונים עבור צפיפות תנועת כלי רכב ניתן למצוא  בהתאם למשקל היחסי המפורט בטבלהואנשים( 

 :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבאתר 

 חישוב מרחק הפרדה צפיפות השימוש בדרך ציבורית

ום, או יותר כלי רכב בי 5000צפיפות כביש גבוהה )

 נוסעים ליום( 5000רכבת 

  לרצפטורמהמרחק המחושב  100%

כלי רכב ביום, רכבת  5000- 1000צפיפות כביש בינונית )

 נוסעים ליום( 1000-5000

  לרצפטורמהמרחק המחושב  67%

או פחות כלי רכב ביום,  1000צפיפות כביש נמוכה )

 נוסעים ליום( 1000רכבת פחות מ 

 לרצפטורמהמרחק המחושב  50%

 
יהיה  ,גם לאחר התקנת אמצעים שלא ניתן לעמוד במרחקי ההפרדה הנדרשיםאם יימצא : חריג 

קביעת מרחק הפרדה קטן יותר וזאת בכפוף בסמכות מנהל אגף חומרים מסוכנים, לאשר זה 

 .ואישור המעבדה המוסמכת למרחק ההפרדה לפי דרישת המשרדביצוע בחינה טכנית מעמיקה ל

  .הבחינה האמורה יהיה באחריות המפעל בלבדביצוע 

 

היסטוריית המפעל מבחינת אירועי חומרים בקבלת החלטתו יתחשב מנהל האגף בין היתר, ב

 מסוכנים, עמידה בתנאי היתר הרעלים וכדומה.

 

לאשר סטייה  יהיה זה בסמכות מנהל האגף לחומרים מסוכנים במקרים מיוחדים בלבד,בנוסף, 

כגון שמדובר  ,מנימוקים שיירשמו גם לאחר הקטנתו בבחינה טכנית מעמיקה הנדרש מרחקהמ

אינו חורג באופן משמעותי מהמרחק הנדרש על  בתשתית לאומית נדרשת והמרחק שייווצר בפועל

 .פי מדיניות זו

 

 הנחיה מקצועית –אופן ביצוע חישוב מרחק הפרדה פרק ד': 

עשה בהתאם לתרחיש של פיצוץ כולל או חלקי. לתרחיש ינפיצים  לחומריםחישוב מרחק הפרדה 

יצירת על לחץ,  -זה יכולות להיות תוצאות שונות אליהן יש להתייחס בהערכת הסיכון שייגרם 

 .פיזור רסס מסוכן ובערה עצימה

 

קבוצת 

 סיכון

 הגדרה

 קבוצת תחמושת בעלת סיכון לניפוץ כולל של כל החומר 1.1
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קבוצת תחמושת בעלת סיכון ליצירת רסס ורגמות ללא ניפוץ כולל )פריטי  1.2

תחמושת מתחלקים לעוד מספר תת קבוצות המשפיעות על מרחקי 

 (ההפרדה

קבוצת תחמושת בעלת סיכון ליצירת בערה עצימה )שריפה כוללת( וסיכון  1.3

מצומצם ליצירת ניפוץ ורסס אך ללא ניפוץ כולל, כאשר מאוחסן במחסן 

 1.1כלוא יש להתחשב כ 

 קבוצת תחמושת בעלת סיכון לשריפה מתונה. 1.4

קבוצת תחמושת בעלת רגישות נמוכה וסיכון לניפוץ כולל, יש להתייחס בעת  1.5

 1.1חישוב מרחקי הפרדה כקבוצה 

 קבוצת תחמושת בעלת רגישות נמוכה ללא סיכון לניפוץ כולל 1.6

 

  .UNהסיווג לקבוצות סיכון מבוצע בהתאם לבחינות  – הערה

 

לחישוב מרחקי  Implementation support toolkit IATGעזר באתר יניתן לה –כלים תומכים 

התוכנה מבוססת על מודל המחשב את המרחק בין מקום הפיצוץ האפשרי של  ההפרדה הנדרשים.

חומר הנפץ לבין הנקודה בה עדיין קיימת סכנה לציבור בהתאם לקריטריון הקבילות. מיקומה של 

 נקודה זו, יקבע למעשה את מרחק ההפרדה הנדרש. 

 

השפעותיהם בעניין  , למשלהממונה לדרוש ביצוע תרחישים נוספים, או חישוביםבסמכות 

, בין אם נפיצים ובין אם חומרים מסוכנים אחרים בתוך שטח המפעלעם ההדדיות בתוך המפעל 

  .חומרים אחרים
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לצורך חישוב מרחקי הפרדה יחושב , (PES)באתר  הנפיץ אופן החישוב לסך הכמות של החומר

 :המטריצה הבאה לפי

 דרישות לחישוב מרחק הפרדה באחסנה קבוצת סיכון

1.1 1.2 1.3 

 1.1יש לחשב ע"פ מרחקי הפרדה ע"פ קבוצה   לא לא כן

 1.2ו  1.1( עבור קבוצות NEQיש לסכום את המשקל הכולל )  לא כן כן

  1.2ו 1.1להעריך מרחק הפרדה לפי קבוצת סיכון 

 יש להשתמש במרחק הגדול ביותר שמתקבל 

 1.3ו 1.2,  1.1( עבור קבוצות NEQיש לסכום את המשקל הכולל )  כן כן כן

  1.2ו 1.1להעריך מרחק הפרדה לפי קבוצת סיכון 

 יש להשתמש במרחק הגדול ביותר שמתקבל 

 1.3ו 1.1( עבור קבוצות NEQיש לסכום את המשקל הכולל )  כן לא כן

  1.1להעריך מרחק הפרדה לפי קבוצת סיכון . 

 1.2יש לחשב ע"פ מרחקי הפרדה ע"פ קבוצה   לא כן לא

לפי המשקל של כל קבוצה  1.2ו 1.3להעריך מרחק הפרדה לפי קבוצת סיכון   כן כן לא
 בנפרד

 יש להשתמש במרחק הגדול ביותר שמתקבל 

 1.3יש לחשב ע"פ מרחקי הפרדה ע"פ קבוצה   כן לא לא

 

 

 שימוש באמצעים להקטנת מרחק ההפרדה הנדרש 

בכפוף לאישור מעבדה ישנם אמצעים שבהם ניתן להתחשב לצורך הקטנת מרחק ההפרדה הנדרש, 

 :מוסמכת על קיומם של אמצעים אלה, כמפורט להלן

 

 לחץ על של קבילותה בקריטריון לעמידה עד של המצבור או במחסן כמויות הקטנת.  

 פירוט סוגי מבנה מופיעים בפרק כגון שינוי סוג מבנה אחסנה וכדומה ) ,שיפור תשתיות

  ( .IATGשל ה 5.20

 סימפתטית של  יזימהכך שלא תיווצר  ,מרחק או קירות"י ע אפקטיבית הפרדה ביצוע

-ה של TP 15המתוכננים בהתאם לעקרונות של המסמך הטכני קירות  .באתר החומר

 DDESB1 תחמושת. מתרסים מתוכננים  ערומי, יבטיחו שלא תהיה התפשטות בין שני

על  מגובים הם כאשר או, TM 5-1300/AFM 88-22/NAVFAC P-397-ובנויים בהתאם ל

 .זו דרישה על עונים, ניסויים תוצאות ידי

 

                                                 
1 Technical Paper 15, Revision 3, Approved Protective Constructions. US Department of Defense 
Explosive Safety Board. May 2010 
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אתרים יובהר, כי המשרד ידרוש שימוש באמצעים להפחתת סיכון, רק ממקורות הסיכון ולא מה

הרעלים. הבטחת קיומו של  יבמסגרת היתרוזאת  )לדוגמא זכוכית עמידה לפיצוץ(החשופים 

 . בלבד מרחק הפרדה תתבסס על אמצעי מיגון במקור הסיכון עצמו

 

 (PES) אתרי אחסנת נפיצים: א' נספח
 אפקטים כיוונים תאור סוג מבנה מוסר סימול

 

 1םמחסן נפיצי

מכוסה 

 2Iglooעפר/

 מבנה בעל כיסוי עפר )גג, צד ואחור(
פתח המחסן הפוך למבנה 

 אחורכיוון -הסופג

 

 מחסן נפיצים

 Iglooמכוסה עפר/
 מבנה בעל כיסוי עפר )גג, צד ואחור(

צד המחסן בניצב למבנה 

 הסופג

 

 מחסן נפיצים

 Iglooמכוסה עפר/
 מבנה בעל כיסוי עפר )גג, צד ואחור(

פתח המחסן מול המבנה 

 הסופג

 

מחסן נפיצים 

 3כבד

מ"מ  450מבנה בעל קירות נומינליים של 

מ"מ קירות לבנים, גג  680או בטון מזויין 

 מ"מ מבטון מזויין 150מגן של 

מכל כיוון של המחסן 

 למבנה הסופג

 

מחסן נפיצים 

 כבד

מ"מ  450מבנה בעל קירות נומינליים של 

מ"מ קירות לבנים, גג  680בטון מזויין או 

 מ"מ מבטון מזויין 150מגן של 

פתח/כניסה רחבה של 

 המחסן מול המבנה הסופג

 

 נפיציםמחסן 

 כבד-חצי

מ"מ  450מבנה בעל קירות נומינליים של 

מ"מ קירות לבנים,  680בטון מזויין או 

 ללא גג מגן

מכל כיוון של המחסן 

 למבנה הסופג

 

, 4מחסן ביניים

 עם סוללה

מבנה בעל קירות לבנים בעובי מינימלי של 

 150מ"מ )או שווה ערך(, גג מגן של  215

 מ"מ מבטון מזוין

למול המבנה צד הסוללה 

 הסופג

 

 מבנה ביניים
מבנה בעל קירות לבנים בעובי מינימלי של 

 150מ"מ )או שווה ערך(, גג מגן של  215

 מ"מ מבטון מזוין

מכל כיוון של המחסן 

 למבנה הסופג

 

מבנה קל/אחסנה 

פתוחה, עם 

 סוללה

מבנה קל או אחסנה פתוחה של תחמושת 

 עם סוללת מגן

צד הסוללה למול המבנה 

 ופגהס

 

מבנה קל/אחסנה 

 פתוחה
 מבנה קל או אחסנה פתוחה של תחמושת

מכל כיוון של המחסן 

 למבנה הסופג

1 ESH– ( מחסן נפיציםExplosive storehouse) 
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2Igloo- מחסן עילי בעל כיסוי עפר )גג, צד ואחור( המורכב מפלדה גלית או בטון מזויין 

 (Reinforced EHSמבחינה מבנית )המונח "כבד" מתייחס למחסן המוגדר "מחוזק" 3

  (Medium buildingהמונח "ביניים" מתייחס למבנה בעל חוזק "בינוני" )4
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 4145לחילופין ניתן להשתמש בטבלאות של מדריך משהב"ט  : מטריצות לחישוב מרחקי הפרדהב' נספח

 המפורט ק"ג יש לפעול על פי  50* עבור אחסנה במשקל הנמוך מ 

 

 

 רצפטור רגיל

 רצפטור רגיש
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 "גק 50ל מתחת מרחקים לטבלת הערות

 (וכדומה)כבאות  דין כל"פ ע הפרדה מרחקי לשמור יש, ורגמות רסס לעצור המסוגל מבנה או עפר מכוסי מחסניםנדרש מרחק הפרדה עבור  לא 

  1השתמש בSQ  30.45צפיפות אחסנה משקל נטו/נפח מבנה הקטן מ עבורkg/m  

  3/4השתמש בSQ  3עבור צפיפות אחסנה משקל נטו/נפח מבנה הגדול  מkg/m0.45 

  חומר נפץ בלבד ללא רסס או רגמות יחושב ע"פK=22.2 
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לחילופין ניתן להשתמש בטבלאות של מדריך  ק"ג 50-עלה ממאחסנה של לב (כאשר הוא כלוא)רק  1.3וקבוצה  1.5, 1.1מרחקי הפרדה עבור קבוצה מטריצת 

 :4145משהב"ט 

 
 

 משקל

NEQ 

 הפרדה מרחק

D12 D13 D14 D15 

 22.2 × 𝑄1/3  עבורQ<2500 1.5ק"ג × 𝑄2/3 

3.6ק"ג Q>2500עבור  × 𝑄1/2 

22.2ק"ג Q>4500עבור × 𝑄1/3 

14 × 𝑄1/3 18 × 𝑄1/3 

 "גק 50מעל  מרחקים לטבלת הערות

  שימוש במקדמיםD14  וD15  ק"ג.  45000מ"ק וכמות איחסון אינה עולה על  500: כאשר מדובר מבחסן מכוסה עפר )בהתאם לדרישות נאטו(, בעל נפח פנימי העולה על

 .מטר 400 -בכל מקרה לא פחות מ  כאשר מחושב מצידי המחסן D15כאשר המרחק מחושב מחלקו האחורי של המחסן ו  D14להשתמש ב  ניתן

  

 רצפטור רגיל

 רצפטור רגיש
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 D12 D13 D14 D15 נטו משקל D12 D13 D14 D15 נטו משקל

50 85 220 220 220 8000 445 445 400 400 

75 95 220 258 258 9000 465 465 400 400 

100 105 240 294 294 10000 480 480 400 400 

200 130 270 376 376 12000 510 510 400 415 

300 150 270 400 400 14000 540 540 400 435 

400 165 270 400 400 16000 560 560 400 455 

500 180 270 400 400 18000 590 590 400 475 

600 190 270 400 400 20000 610 610 400 490 

700 200 270 400 400 25000 650 650 410 530 

800 210 270 400 400 30000 690 690 435 560 

900 215 270 400 400 35000 730 730 460 580 

1000 225 270 400 400 40000 760 760 500 620 

1200 240 270 400 400 50000 820 820 515 663 

1400 250 270 400 400 60000 870 870 548 705 

1600 260 270 400 400 70000 920 920 577 742 

1800 270 270 400 400 80000 960 960 603 776 

2000 280 270 400 400 90000 1000 1000 627 807 

2500 305 280 400 400 100000 1040 1040 650 835 

3000 325 305 400 400 120000 1100 1100 690 887 

3500 340 330 400 400 140000 1160 1160 727 935 

4000 355 350 400 400 160000 1220 1220 760 977 

5000 380 380 400 400 180000 1260 1260 790 1016 

6000 405 405 400 400 200000 1300 1300 819 1053 

7000 425 425 400 400 250000 1400 1400 882 1134 
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  1.2מרחקי הפרדה עבור קבוצה מטריצת 

 

 

 
 

 NEQ משקל
 הפרדה מרחק

D1 D2 

 D = 28.127 − [2.364 × (ln𝑁𝐸𝑄)]

+ [1.577 × (ln𝑁𝐸𝑄)] 

D = −167.648 + [70.345 × (ln𝑁𝐸𝑄)]

− [1.303 × (ln𝑁𝐸𝑄)] 

 

  

  1.2.1עבור תת קבוצה 

  1.2.2עבור תת קבוצה 
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 D1 D2 משקל נטו D1 D2 משקל נטו D1 D2 משקל נטו

10 30 60 1800 100 290 70000  200 455 

20 30 60 2000 105 295 80000 205 465 

50 44 88 2500 110 305 90000 210 470 

70 47 110 3000 115 315 100000 215 470 

80 49 120 3500 115 320 120000 220 480 

90 50 125 4000 120 330 140000 225 485 

100 51 130 4500 120 335 160000 230 490 

120 53 140 5000 125 340 180000 235 495 

140 55 150 6000 130 350 200000 235 500 

160 57 160 7000 135 355 250000 245 510 

180 59 165 8000 135 360 500000 270 540 

200 60 170 9000 140 365    

250 64 185 10000 145 370    

300 66 195 12000 150 380    

350 69 200 14000 150 390    

400 71 210 16000 155 395    

500 75 220 18000 160 400    

600 78 230 20000 160 405    

700 81 240 25000 170 415    

800 83 245 30000 175 420    

900 86 255 35000 180 430    

1000 88 260 40000 185 435    

1200 91 270 45000 185 440    

1400 94 275 50000 190 445    

1600 97 285 60000 195 450    

 :4145לחילופין ניתן להשתמש בטבלאות של מדריך משהב"ט  ק"ג 500עלה מ מאחסנה של ל ,לא כלוא 1.3מרחקי הפרדה עבור קבוצה מטריצת 
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 NEQמשקל 
 מרחק הפרדה

D2 D4 

 3.2 × 𝑄1/3 6.4 × 𝑄1/3 

 

  

 רצפטור רגיל

 רצפטור רגיש
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 D2 D4 משקל נטו D2 D4 משקל נטו

500 60 60 20000 87 175 

600 60 60 25000 94 190 

700 60 60 30000 100 200 

800 60 60 35000 105 210 

900 60 62 40000 110 220 

1000 60 64 50000 120 240 

1200 60 69 60000 130 255 

1400 60 72 70000  135 265 

1600 60 75 80000 140 280 

800 60 78 90000 145 290 

2000 60 81 100000 150 300 

2500 60 87 120000 160 320 

3000 60 93 140000 170 335 

3500 60 98 160000 175 350 

4000 60 105 180000 185 365 

5000 60 110 200000 190 375 

6000 60 120 250000 205 405 

7000 62 125    

8000 64 130    

9000 67 135    

10000 68 140    

12000 74 150    

14000 78 155    

16000 81 165    

18000 84 170    

 


