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 כללי .1
אשר , שימוש בחומרים מסוכנים קיים או ביחידות השונות האוניברסיטהמעבדות מבחלק 

 לאיכות הסביבה.ולבריאות העובדים  הזיקגרום לפגיעה או לעלולים ל
 

 מטרה .2
 .מסוכניםהמוגדרים כ עבודה בחומריםבטיחות להגדרה וקביעת נוהל 

ללי הבטיחות והגהות בעת חומרים מסוכנים, לשמירה על כב לעוסקיםמודעות ה הגברת
 .העבודה והשימוש בהם

 
 תחולה .3

עם חומרים מסוכנים לרבות סטודנטים ,חוקרים, כל העוסקים והעובדים נוהל זה חל על 
 עוזרי מחקר ,חוקרים, אורחים ועובדים. 

 
  הגדרות .4

 
האחראי על נושא חומרים ו מונה מטעם האוניברסיטהאשר מאדם  :אחראי רעלים .4.1

מטעם המשרד  של האוניברסיטהרשום ככזה בהיתר רעלים  אשרמסוכנים בקמפוס ו
 .לאיכות הסביבה

חומרים בעלי סיכון פוטנציאלי ידוע המופיעים ברשימת  :)חומ"ס( חומר מסוכן .4.2
  .החומרים המסוכנים של המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף

שימוש רשיון לארגון הניתן מטעם המשרד לאיכות הסביבה ואחזקה ו – היתר רעלים .4.3
 .בחומרים מסוכנים

עבדה, בהתאם להוראות התקנות, ובהעדר לנהל מחקר בממי שמונה  - מחזיק מקום .4.4
 , מנהל מחלקה מנהלית,   בפועל מי שמנהל את המעבדה –מינוי כאמור 

חומ"ס  אשר קיים אצלו במעבדה  סדנא/מחסן/ארוןכל מנהל  מחזיק בחומר מסוכן: .4.5
 .או מחזיק מקום אשר מחזיק חומ"ס 

בטיחות וגיהות תעסוקתית )עובד כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה  - עובד מעבדה .4.6
 –התשס"א  (,כימיות וביולוגיות בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות,

 . אורח או (בכל שלב לימודים)לרבות חוקר, סטודנט  (להלן: "התקנות") 1003
הפסולת המסוכנת, העמדה תסומן מקום שהוגדר ואושר לאיסוף  :פסולת ריכוזת דונק .4.7

 באופן ברור.
 .שאריות של חומר מסוכן העלול לגרום נזק לאדם או לסביבה :פסולת מסוכנת .4.8
אירוע בו מתרחשת דליקה, שפך, פיזור או דליפה של חומר מסוכן,  אירוע חומ"ס: .4.9

אירועים מסוג זה יכולים לקרות  המסוגל לגרום לפגיעה באוכלוסייה, רכוש וסביבה.
תקלה במהלך ייצור, שינוע או אחסון של חומ"ס, אסון טבע, מלחמה או פעילות  בשל:

  מסוכנים. חומרים עם שבו עובדים : כל מקוםמעבדה .חבלנית עוינת
 בו מופיע : פריורטי(מערכת רכש מדעי/גיליון אלקטרוני ) :פנקס רעלים .4.10

 .הספק שם /כמות ק"ג/ליטר חומר/שם ה/תאריך קניה  מס"ד/
תקנות הבטיחות בעבודה לחומר המסוכן, על פי  גיליונות בטיחות :MSDSטופס  .4.11

, חייב יצרן, יבואן וספק של חומר מסוכן כהגדרתו 1998-התשנ"ח ,גיליון בטיחות
 MSDS - Material "המסוכן גיליון בטיחות. "גיליון בטיחות בתקנות, לצרף לחומר

Safety Data Sheet) SDS - Safety Data Sheet; ) דע לגבי החומר המסוכן, מכיל מי
גיליון בטיחות  .בשימוש בו ודרכי הגנה ממנו הכרוכים תכונותיו והשפעתו, הסיכונים

 :מידע לפי הפירוט הבא קטגוריות של 16כולל 

 (המשווק )לפי העניין זיהוי החומר המסוכן, זהות היצרן, היבואן, הסוכן או (1)

הוראות עזרה  (4), המסוכן ומרסיכוני הח (3), זיהוי מרכיבי החומר המסוכן (2)
ים אמצע   (8), טיפול ואחסון   (7), זהירות אמצעי  (6) , נוהל כיבוי אש  (5) ,ראשונה

יציבות    (10), תכונות פיסיקליות וכימיות   (9), לצמצום חשיפה ומיגון אישי
 דרכי  (13), מידע סביבתי  (12), (טוקסיקולוגי רעילות )מידע  (11), וריאקטיביות

 .מידע אחר   (16), חקיקה ותקינה   (15), שינוע  (14), סילוק

 
 עובד מעבדה בעל השכלה מקצועית רלוונטית להפעלת המעבדה. :לבורנט .4.12
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 ואחריות  סמכות .5
 
, בסמכותו מסוכניםהעבודה בחומרים אחראי לקביעת מדיניות  – ממונה על הבטיחות .5.1

 הפסקת עבודה עם חומר או במעבדה עד לבירור.
, הכנת ניהול ופיקוח על רכש, אכסון ופינוי חומ"ס אחראי על  -רעלים אחראי .5.2

האוניברסיטה לחידוש היתר , הדרכה וסיוע בכל הקשור לחומ"ס.  בסמכותו 
 לאשר/לא לאשר הכנסת חומר לארגון.

בהתאם לדרישות  "ס הכא אחראי על ביצוע מדיניות – ממונה על איכות הסביבה .5.3
 .המשרד  ותקנות

 אחראי לביצוע ולקיום הנהלים. - מחזיק מקום .5.4
 
 השיטה .6

תוודא הנהלת אחת לשנה , 1993-בהתאם לחוק חומרים מסוכנים תשנ"ג .6.1
 אוניברסיטה. להאוניברסיטה כי ישנו היתר רעלים בתוקף 

 
 הכנסת  חומ"ס .6.2

 חל איסור להשתמש בחומר שאינו נכלל בהיתר הרעלים התקף. .6.2.1
)רכש, תרומה וכדומה(  הכנסת חומ"ס לקמפוס האוניברסיטה מכל מקור שהוא .6.2.2

 מאחראי הרעלים. בכתב/דרך מערכת הרכש אישור תבוצע רק לאחר
למתן האישור יהיה עמידה בהיתר הרעלים של האוניברסיטה או קבלת  סף תנאי .6.2.3

 רלוונטי לבקשה.   MSDSדפיהיתר מיוחד ממשרד לאיכות הסביבה וכן צירוף 
. מעבדהמנהל הע"י של המעבדה  תתועד בפנקס הרעלים"ס כל רכישה של חומ .6.2.4

תאריך הקניה, שם החומר, הכמות המוזמנת ושם , casnumה  כלול אתי תיעודה
 הספק.

כי החומר תואם את  יוודא מנהל המעבדה/יחידה או מי מטעמוהחומ"ס בקבלת  .6.2.5
ומצורפים  הכמות המוזמנת, שם היצרן והספק תוקף, ההזמנה מבחינת שם החומר,

  .MSDS לו דפי 
 לא יתקבל. תו שאינו מתאים להזמנה המאושרחומ"ס לא בתוקף א .6.2.6

 
 אחסנת חומ"ס .6.3

 מוסדרים ומאושרים ע"י אחראי הרעלים נקודות ריכוזאחסנת החומ"ס תהיה רק ב .6.3.1
עול תחת מנ ,והוראות היצרן MSDS ובהתאם להוראות האחסון המפורטות ב 

 .ובריח ובנפרד מחומרים מגיבים
ר הועבר לכלי אחר, הכלי במידה והחומ ,החומרים ישמרו באריזתם המקורית .6.3.2

 יסומן בצורה ברורה.
סן חומ"ס )לרבות: ארונות, מקררים, מחסנים(  יהיה מסומן ע"י חכל מקום בו מאו .6.3.3

  .לזיהוי החומרים בהתאם לסיווג החומרים לקבוצת סיכון מדבקות
ואמים את הסיווג שעל המדבקה במקום המסומן ע"י מדבקה יהיו חומרים הת .6.3.4

סיווג  שימוש במדבקות - הוראת עבודה -רים לפי קבוצות רשומות חומבלבד, לפי 
 .לאחסנה ופינוי

 .חומרים אורגניים ואי אורגנייםיש להפריד  .6.3.5
 .חומצות ובסיסיםיש להפריד  .6.3.6
הפרדת נוזלים מאבקות. במידה ונדרש לאכסן באותו מקום נוזלים ואבקות, יש  .6.3.7

 לאחסן אבקות מעל נוזלים )ובלבד שניתן לאכסנם יחד(.
 אשל חסינים בטיחות ממסים אורגניים יש לאחסן בארונותדליקים וחומרים  .6.3.8

 .כחול ( -צהוב, ארון ממסים   -ייעודיים לסוג החומר )ארון דליקים 
גלילי גז יעוגנו לקירות בעזרת מתקנים מתאימים. אין לאחסן גלילי גז דליק )כגון  .6.3.9

 מימן או אצטילן( בתוך המבנה.
למניעת יש להתקין ספים ומדפים בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים בארונות .6.3.10

 נפילה מהמדפים.
 .במעצרהיש לאחסן נוזליים חומרים מסוכנים .6.3.11
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 הדרכות - עבודה עם חומ"ס
 או מנהל היחידה מחזיק המקוםשל עבודה עם חומ"ס תתאפשר רק לאחר הדרכה .6.3.12

 או מי מטעמם.
תקיימת הדרכת מאקדמי קורס  באחריות ממונה הבטיחות לוודא כי בתחילת כל.6.3.13

. מסוכנת שתכלול נושא פינויי פסולת  בטיחות לכל משתמשי מעבדת ההוראה
 ההדרכה תתבצע  ע"י מרצה הקורס או אדם מטעמו.

 , הוראות עבודה במעבדהההדרכה תכלול הסבר על החומר, השפעותיו, פינוי פסולת.6.3.14
 .ותאור מקרים ותגובות

כה ובכל  מקום בו נעשה שימוש בחומ"ס  במעבדות המחקר ,סדנאות, בתי מלא.6.3.15
 )לרבות גפ"ם דלק וגזים מסוכנים( ההדרכה באחריות הממונה הישיר במקום.

שנים  7ותישמר אצל מהנדס המעבדה ( 5עד בטופס הייעודי )מס' ותתההדרכה .6.3.16
 לפחות.

 
קיומם של התנאים ל מחזיק המקום עבודה עם חומ"ס תתבצע רק לאחר בדיקתו של  .6.4

 הבאים:
 :חומ"סלעבודה עם  נדרשיםאמצעים ותנאים ו תתשתי .6.4.1

 מהסוג ומההיקף המתאימים אוורור. 

 אבקות רעילות מתקן סגור לעבודה עם.  

 מאוד מנדף כימי מתאים לעבודה עם גזים או עם אדים רעילים. 

 עיניים ומקלחת חירום משטפת. 

 ידיים רחיצתל כיור. 

 כימית( )לטיפול בכוויה דיפוטריןעזרה ראשונה הכוללת  עמדות  

 החומר המסוכן, הפסולת וחפצים אישיים :מתקנים לאחסון 
 

 .מיםמתאי וסביבתי אמצעי מיגון אישי .6.4.2

  חלוק 

  יש להשתמש בסוגי הכפפות השונים בהתאם לכל חומר –כפפות.  

 יש להשתמש במשקפי מגן – הגנת עיניים ,goggles או במיגון פנים מלא 
 .העבודה בהתאם לדרישות

   עפ"י הצורך יש להשתמש בנשמיות מתאימות –הגנה נשימתית. 

   לנעול נעליים סגורות, ובעת הצורך לעטפן בכיסוי נעליים חד יש –נעליים-
 .)ערדליים( פעמי

 
 על הכללים הבאים: הקפדה .6.4.3

  מסוכןאין לנשום אדי חומר. 

 ם.ובעיניי יש להימנע ממגע החומר בעור 

  ש.מוכן לשימו מסוכןמומלץ להזמין חומר 

 המינימלית הדרושה לניסוי ומר בכמותיש להזמין ח. 

  ותתבצע בתוך מתקן סגור, המתאים ומיועד למטרה ז חומ"סהכנת. 

  במצב של אבקה, יש להקפיד למנוע פיזור חו"מסבעת שקילת  –שקילה 

 .כלשהו של החומר

 בזמן שקילה במנדף כימי יש להפסיק את זרימת האוויר במנדף. 

 ה הידייםחייב להיות סגור עד גוב חלון המנדף. 

 יש להשתמש בהגנה נשימתית בזמן השקילה. 

 יש לשקול מנה אחת ולהכין חומ"ס מנת לצמצם העברה של אבקות על ,
  .נוספת תמיסה בהתאם, ללא העברה

 אין לעשות פיפטציה בפה אלא באמצעים מכניים בלבד. 

 להקפיד להחליף כפפות ולרחוץ ידיים לאחר כל תהליך יש. 
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 :"סנטרול החומ .6.4.4

 על ידי עובד מעבדה מיומן.  יבוצע נטרול 
 סלאחר סילוק כל החומ רק העבודה שטחמלנקות את  יש". 

 ר יש לנטרל את החומר לפני הפינויבמידת האפש. 

  (בעזרת חומר סופג )נייר, פדים, שרוולי ספיגה וכדיש לאסוף נוזל שנשפך' 

 .ולפנות כפסולת מסוכנת

 ולהרטיב קלות עם  ופגבמקרה שנשפכה אבקה רעילה, יש לכסותה בנייר ס
 .כפסולת מסוכנת אותה לאסוף ולפנותומהשוליים פנימה  מים

 להשתמש בנייר אטום לאיסוף חומר ולהעברתו לכלי המיועד לפסולת  ניתן
 .מסוכנת

 יש להסיר את החלוק מיד ,על חלוק"ס כאשר נשפך חומ. 

 המקום במים זורמים כאשר ניתז חומר לעיניים או על העור, יש לשטוף את 
  .דקות 15במשך 

 רפואי יש לקבל ייעוץ של פגיעה המקרכל ב. 

 
 :פינוי פסולת החומ"ס .6.5

 פינוי הפסולת למכלי איסוף ופינוי מהקמפוס יהיה בכפוף לנוהל פינוי פסולת רעילה. .6.5.1
בתוך מעצרות מסומנות,  המכליםהצבת ע"י  ,הכנת מקום במעבדה לפינוי פסולת .6.5.2

 בהתאם לסוג החומרים.
ל מיכל המיועד לפינוי מודבקות שתי מדבקות אחת המסווגת את יש לוודא כי על כ .6.5.3

  .החומר והשניה המעידה על כך שמיכל זה מכיל פסולת מסוכנת ראה נוהל

 
 אירוע חומ"ס: .6.6

 בעת אירוע חומ"ס יתבצעו הפעולות הבאות: .6.6.1

 התראה. בהתאם לצורך יש להשתמש במערכת הכריזה. .6.6.1.1

 יר. בידוד מקום האירוע והרחקת הסובבים למרחק סב .6.6.1.2

הנחיות לטיפול טיפול במפגע בהתאם להוראות עבודה ) .6.6.1.3
 (.במקרה של שפך

 למנהל חומ"סל ה חריגהאו חשיפ ךעל אירוע שפמידי דווח  .6.6.1.4
ופיעים במידע והנחיות לשעת גופים הרלוונטיים המול ההמחלקה/היחיד

 חירום.
 אירוענוהל "הגופים הרלוונטיים יוחלט אם להפעיל  הערכת המצב ע"ילפי  .6.6.1.5

 ."סדר פעולות לטיפול באירוע עם חומרים מסוכניםל" בהתייחסות  "חירום

חזרה לשגרה תהיה על פי החלטת הסמכות הגבוהה מבין המיודעים על  .6.6.1.6
 האירוע.

האירוע יתוחקר ע"י מנהל המעבדה בשיתוף הממונה על הבטיחות ויתועד.  .6.6.1.7
 במקרה הצורך המשך הטיפול יהיה בוועדת הבטיחות.

 
 :רישום ומעקב רפואי .6.7

למשאבי אנוש  ועברו, יתקופתיות ובדים עם חומ"ס הנדרשים בבדיקות רפואיותע .6.7.1
     מעקב ובקרה על ביצוע הבדיקה.  לצורך

עובדת הרה חייבת לפנות למרכז לייעוץ לנשים בהריון לקבלת  הנחיות לגבי עבודה  .6.7.2
 עם חומ"ס. 
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 מסמכים קשורים ונלווים .7
  .רעילה נוהל פינוי פסולת .7.1
 רעלים. פנקס .7.2
 שימוש במדבקות סיווג לאחסנה ופינוי -הוראות עבודה  .7.3

 הוראות בטיחות בעבודה עם מערכות גז מימן במעבדות .7.4
 הוראות בטיחות לעבודה עם חומרים קריאוגנים .7.5
 נוהל עבודה עם גלילי גז מעבדתיים .7.6
 .הנחיות לטיפול במקרה של שפך .7.7
 סדר פעולות לטיפול באירוע חומרים מסוכנים .7.8
 חירום.נוהל אירוע  .7.9

 הוראות שימוש בדיפוטרין .7.10
 

 

 טפסים  .8
 (5)מס'  למעבדות תיעוד הדרכה .8.1

 הפניות .9

      'ניתן לקבל ייעוץ כללי בכל הקשור לרעלים במרכז לחומרים מסוכנים טל –מידע בארץ  מרכזי

  08-9250249פקס'  08-9250248        

  :04-8529205 בי"ח רמב"ם טל ייעוץ רפואי במרכז מידע וייעוץ להרעלה

         

 אישורים וחתימות .10

 חתימה תאריך תפקיד שם  

     מאשר הנוהל
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 טבלת מהדורות ושינויים

 
 

 
 

מהדורה 
 מס'

 מהות השינוי סעיף עורך השינוי תאריך

     

     

     

     

     


