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תשובות

1

האם ניתן לחפש חומר במערכת ,על פי שם החומר?

ניתן לבצע חיפוש על-פי שם החומר ,אך לא מומלץ מאחר ועשויות
להתקבל תוצאות דומות רבות שעלולות להביא לטעות בהזנת
החומר המבוקש .לאור זאת ,החיפוש הנכון הנו חיפוש על פי מספר
ה CAS -של החומר (לפי המצוין בגיליון הבטיחות של החומר) ,כיוון
שמספר זה מהווה ערך חד ערכי.

2

כיצד ניתן להציג את שם החומר?

לאחר איתור החומר לפי מספר ה ,CAS-ניתן לבחור בו ולהקליק על
מספר ה CAS -להצגת שמו.
(בגרסת המערכת הבאה ,נבחנת אפשרות להוספת שם החומר לצד
מספר ה.)CAS-

3

חומר אשר מוחזק באריזות קטנות ,עד  11ק"ג לאריזה ,יש להזין
האם חומר אשר מוחזק במספר אריזות קטנות ,יידרש
את הכמות הכוללת של אריזות אלו ולבחור מתוך רשימת סוגי
בהקלדה נפרדת עבור כל סוג אריזה?
האריזות " אריזות עד  11ק"ג ".

4

לא .במידה ולא ניתן למצוא את סוג האריזה ברשימת הבחירה ,יש
האם ניתן להוסיף סוג אריזה שאינו נמצא ברשימת לדווח על כך בכתובת המייל –
האריזות?
toxins-permit-system@sviva.gov.il

5

בקשה לשינוי היתר או תוספת להיתר ,כיצד יתבצע עבור כל שינוי או הוספה של חומרים ייעשה כפי שנעשה עד היום ,שליחה
ידנית של הבקשה ,ללא שימוש במערכת הממוחשבת.
גרסת מערכת זו (?)1.0

6

כיצד המערכת תתממשק לרישוי הירוק?

בעתיד ,עם השלמת חקיקת החוק ,המערכת הממוחשבת שתפותח
לרישוי ירוק ,תכלול את המערכת הממוחשבת להיתרי רעלים
שתהווה חלק אינטגרלי ממנה.

7

א .ניתן להשתמש במחשב מנותק ממערכות המפעל ואשר מחובר
לאינטרנט.
נושא אבטחת מידע – ישנם עסקים שאינם מאפשרים
ב .ככל שקיימת בעיה פרטנית ,יש לפנות למרכז התמיכה הטכני
הכנסת מערכות חיצוניות ,כגון מערכת זו וכן ,האם
(.)073-273-3002
רשימת החומרים מוגנת?
ג .המערכת היא ברמת סיווג "בלמ"ס" .ככל שתתקבל הנחייה
להחריג "חומרים מסווגים" מהזנתם למערכת ,נפעל בהתאם.

0

בדיקת אפשרות לייבוא הנתונים מטבלת אקסל מובנית.

מבדיקה ראשונית ,נמצא בי בגרסה עתידית יתאפשר ייבוא וייצוא
של נתונים באמצעות קובץ מסוג .XML

9

ניתן לרכוש כרטיס חכם אחד עבור עסק כזה רק במידה ומדובר
בעסק אשר בבעלותו מספר אתרים להם היתרי רעלים באותו בעל היתר רעלים עבור כל האתרים ,בעוד הכניסה למערכת
הממוחשבת תיעשה באמצעות אותו כרטיס ,אך עם שם משתמש
שונים ,האם נדרשת רכישת כרטיס חכם עבור כל אתר?
וסיסמא שונים עבור כל אתר.

תשובות
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11

קושי בהגשת הבקשה בזמן ,עקב זמן העבודה הנדרש
להקלדת הנתונים.

11

לא .נדרשת הוצאה של כרטיס חכם חדש ,כיוון שכרטיס זה מהווה
מה קורה כאשר משתנה בעל היתר? האם המערכת נותנת תעודת הזהות לכניסה אל המערכת ,הן מבחינת אבטחת מסד
הנתונים והן מבחינה משפטית .עם זאת ,נתונים אשר הוזנו בטבלת
לעדכן בעל היתר חדש ?
החומרים ניתנים להעברה לכרטיס החדש .יש לבצע זאת מול
החברה אשר הנפיקה את הכרטיס החכם לעסק.

12

האם ברכישת כרטיס חכם חדש ,עקב שינוי בעל היתר נתוני הבקשה נשמרים במערכת ולא יידרש להזינם מחדש ,יחד עם
הרעלים או סיום תקופת המנוי לכרטיס ,יידרש להזין את זאת ,יש לעדכן על כך בכל מקרה את החברה אשר מנפיקה את
הכרטיס החכם.
כל המידע על החומרים המבוקשים מחדש?

 .1עסקים אשר תוקף היתר הרעלים שלהם יפוג בחודש ינואר
 ,2116יוכלו להגיש את הבקשה על כל מסמכיה ,מלבד טבלת
החומרים ,כ 3-חודשים לפני תום תוקף ההיתר ,כפי שנעשה עד
היום .בעוד את טבלת החומרים באופן הממוחשב ,ניתן יהיה
להגיש עד שבועיים לפני תום תוקף ההיתר.
 .2עסקים להם  111סוגי חומרים /תערובות ומעלה ,יקבלו ארכה
של חודשיים להשלמת מילוי הטבלה באופן ממוחשב .טופס
הבקשה יוגש עם טבלת החומרים שהייתה נהוגה עד היום
(נספח א')

