
REACH זוהי תקנה של האיחוד האירופי העוסקת בחומרים כימיים והשימוש הבטוח בהם.  
השם REACH מורכב מ:

מידי הממשלה  כימיים  בחומרים  בטוח  שימוש  על  האחריות  את  מוציאה   REACH תקנת 
לאיחוד  מיובאים  או  שמיוצרים  החומרים  כל  על  חלה  היא  תעשיינים.  על  אותה  ומטילה 
וכל  הרשומים  בחומרים  רק  ולסחור  להשתמש  ניתן  יהיה   ,2018 משנת  החל  האירופי. 
מכירה או שימוש בחומרים שאינם רשומים יהיו לא חוקיים בשוק האירופי. כדי לעמוד בכל 

האתגרים השונים שטמונים בתקנה המורכבת הזו, נדרשת מומחיות רבה. 

פשוט להבין -
.REACH על  חשובות  עובדות 

?REACH מהן המטרות של

?REACH-האם החברה שלי מושפעת מ

 ?REACH -אילו תעשיות מושפעות מ

החברה שלי אינה רשומה באיחוד האירופי האם אפשר 
?REACH-להתעלם מ

איך זה יתבצע? 

 Registration.רישום החומרים והשימוש בהם
Evaluation.הערכה של תיקי המידע ע"י רשויות אירופאיות
 Authorization אישור המתקבל על ידי הגדרת רמות בטיחות מרביות

.)SVHC( לחומרים המחייבים התייחסות מיוחדת
Restriction of
Chemical substances

מהווים  אשר  בחומרים  שימוש  על  איסור  או  הגבלה 
סיכון גבוה מדי לבריאות או לסביבה.

    להבטיח רמת הגנה גבוהה על הבריאות והסביבה.

    לזהות ולמזער את הסיכונים שטמונים בחומרים כימיים.

    ליצור שקיפות ציבורית למאפיינים של חומרים כימיים.

    לעודד שיטות חלופיות להערכת סיכונים של חומרים ולהגביל את הניסויים שנערכים 
       על בעלי חיים.

    חומרים כימיים, בין אם כיסודות או כתרכובות

    תכשירים העשויים מתערובת של חומרים כימיים )כולל פלסטיק וסגסוגות(

    כל המוצרים בהתאם להרכבם הכימי

    כימיקלים

    טקסטיל, ריהוט

    מוצרי פלסטיק

    צעצועים

    ציוד ספורט

    קוסמטיקה

    תעשיית מזון

    עיבוד נפט

    דפוס

    אופטיקה

    מוצרי חשמל

    ועוד...

תקנת REACH משפיעה על כל החברות שרשומות באיחוד האירופי ואשר מייצרות, מייבאות 
או משתמשות ב: 

לא, אי אפשר. במיוחד אם אתם רוצים שהמוצרים שלכם יוכלו להיכנס לשווקים האירופיים. 
מכון התקנים הישראלי ערוך לטפל בכל שלבי יישום ה REACH, כולל ייעוץ, אישור ורישום 

המוצרים שלך.

רישום REACH דורש רכישת ידע ספציפי, השקעה כספית משמעותית ומחויבות של החברה. 
מכון התקנים הישראלי ערוך לטפל בכל שלבי יישום ה REACH, כולל ייעוץ, אישור ורישום 

המוצרים שלך.

בזכות  באירופה.  המאוגדת  משפטית  ישות  של  מעורבות  נדרשת   REACH רישום  לצורך 
LUX CONTROL תשמש  TUV RH לבין מכון התקנים הישראלי, חברת  חתימת הסכם בין 
כנציג בלעדי )ONLY REPRESENTATIVE( לצורך הרישום והמעבדה לכימיה וטקסטיל של 

מכון התקנים תשמש כנציג הבלעדי בישראל למתן שירות זה!

וכאשר:

   הכמות של החומר )בעצמו או כחלק מתכשיר( היא: של טון אחד בשנה או יותר 

 )w/w) substances of very high concern )SVHC) 0.1% במוצרים: המכילים מעל   

amounts of SVHC > 1 ton per year per manufacturer/importer   

ליצירת קשר:
המעבדה לכימיה וטקסטיל

www.sii.org.il
http://www.sii.org.il/178-he/SII.aspx

 ardi@sii.org.il

ענף כימיה סביבתית
zisman_keren@sii.org.il
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