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 כללי .1
חומרים רדיואקטיביים עלולים להוות סיכון רב לבריאות העובד ולסביבה ולגרום להתפתחות מחלות 

ים אמצעי תתעסוקתיות. המחלה החמורה ביותר היא גידול ממאיר. עבודה עם חומרים אלה מחייבת לעי
תכוף למניעת זיהום חומרים כימיים, וכן פיקוח לבטיחות ייחודיים, שיטות עבודה שונות מהנהוג בדרך כלל 

 סביבתי.
ננת(, ילתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיבכפוף  תהיההעבודה 

 נוהל זה והוראות העבודה במעבדה., 1992-תשע"ג
 

 מטרה .2

לקבוע כללי עבודה לחומרים רדיואקטיביים במעבדה ולפרט את האישורים, הבדיקות והאמצעים הנדרשים 
 לעבודה עם חומרי רדיואקטיביים.

 הגדרות .3
 

 = Ci 1, קירי; Ciכמות החומר הרדיואקטיבי המבוטאת על פי קצב התפרקותו. יחידות  - אקטיביות .3.1

3.7*1010 decays per second. 
3.2. Disintegrations per minute (dpm) -  ,מספר האטומים של כמות מוגדרת של חומר רדיואקטיבי

 משתמשים למדידה של זיהום רדיואקטיבי. dpmחידות אשר מתפרק תוך דקה. בי
 חומר הפולט מעצמו קרינה מייננת. - חומר רדיואקטיבי .3.3
משרד  היתר מטעם שמונה על ידי האוניברסיטה להיות ממונה קרינה ובעל מי - ממונה בטיחות קרינה .3.4

 לתקנות. בהתאם רדיואקטיביים ובחומרים העבודה והמשרד לאיכות הסביבה לעיסוק במתקנים
מעבדה או מכון בעלי יכולת מדעית וטכנולוגית לביצוע בדיקות, מדידות או  - מעבדה מוסכמת .3.5

 שירותים בהגנה מקרינה, ושהוסמכה בידי מפקח העבודה הראשי במשרד התמ"ת.
 מקורות קרינה רדיואקטיבית או חומרים עם שבו עובדים כל מקום -מעבדה / מתקן רדיואקטיבי .3.6

 קרינה מייננת " ובכל סימון –שמשולט במדבקת "זהירות רדיואקטיביות  מקוםוכל  רדיואקטיביים
 אחר המכיל את סמל הרדיואקטיביות הבינלאומי. 

 כל עובד סגל אקדמי, מנהלי, טכני, אורח וסטודנט, שבעבודתו קשורים בנוהל זה, -עובד קרינה .3.7
 או בא במגע עם חומרים רדיואקטיביים אחרים. פולטי קרינה מכשירים

קרינה בעלת אנרגיה מספקת כדי להוציא אלקטרונים מאטומים. אחד ממקורות  - קרינה מייננת .3.8
קרינה זו הם אטומים בלתי יציבים. אטומים אלה, הנקראים גם איזוטופים רדיואקטיביים, הופכים 

ליציבים יותר כתוצאה מפליטת חלקיקים ופוטונים בעלי אנרגיות גבוהות. תהליך זה נקרא 
תוריום, סוגי הפליטה  אורניום, רדיואקטיביות. דוגמאות לאיזוטופים בלי יציבים הם: ראדון, רדיום,

 . , ,העיקריים הם 

חלקיקי אלפא, שהם חלקיקים אנרגטיים בעלי מטען חיובי, בנויים מאטומי הליום  - אלפא  תקרינ .3.9
אנרגיה במעבר דרך חומר.  החסרים שני אלקטרונים. חלקיקים אלה דועכים במהירות ע"י איבוד

עצרו, לדוגמה, ע"י נייר, עור אדם ועוד, ולכן הם אינם מסוכנים כאשר הם מגיעים יחלקיקים אלה י
לגוף, למעט אם קיימים חתכים או פצעים בידיים, המאפשרים חדירה לגוף.  ממקור קרינה חיצוני

 ה נשימתית.חלקיקי אלפא מסוכנים לאדם כאשר הם חודרים לגוף בבליעה או בחשיפ

לקיקי בטא נעים במהירות והם בעלי מטען חיובי או שלילי. חלקיקים אלה נפלטים ח - קרינת בטא  .3.10
מאיזוטופים בלתי יציבים בתהליך התפרקות רדיואקטיבית. החלקיקים נפלטים ממקורות קרינה 

יותר מאשר (. לחלקיקים אלה יכולת חדירה גבוהה 14מלאכותיים או טבעיים כגון: טריטיום, פחמן )
לחלקיקי אלפא, והם יכולים לגרום לגוף נזק גם בהשפעת קרינה ממקור חיצוני. יחד עם זאת, עיקר 

 הסיכון בהם הוא בבליעה ובחשיפה נשימתית.

מתלווה  מאת מסה הנקראות פוטונים. קרינת גקרינה המורכבת ממנות אנרגיה חסרו - קרינת גמא  .3.11
לעיתים לקרינת אלפא ובטא. קרינה זו היא חסרת מטען חשמלי ובעלת יכולת חדירה גבוהה ביותר. 
מקורותיה כוללים לדוגמה: פלוטוניום  וצזיום. קרינת גמא ממקור חיצוני חודרת בקלות לתוך גוף 

פרת בעובי מא בעלת אנרגיה גבוהה אפשרית באמצעות לוח עום ויוצרת סיכונים. חסימת קרינת גהאד
 (.1מס'  נספחשל מספר סנטימטרים, או גוש בטון בעובי מספר מטרים )

 של העובד הבגד ומטרתו להצביע על רמת חשיפתו תג פיקוח סכנות קרינה, שמוצמד לדש -תג פס"ק  .3.12
 בעלי סיכון לחשיפה לקרינה. התג מסופק על ידי ממונה בטיחות קרינה באוניברסיטה לעובדים

  ונית.חיצ
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 ואחריותסמכות  .4
 

 ממונה הבטיחות .4.1

לספק את כל המשאבים הנדרשים לקיום בטיחות במעבדה וכן להבטיח כי כללי הבטיחות  .4.1.1
 במעבדה מתקיימים.

 למנות ממונה על בטיחות קרינה. .4.1.2
 לאכוף יישום הנוהל. .4.1.3

 
 הממונה על בטיחות קרינה אחראי .4.2

 אזורי.להכין אחת לשנה תכנית בטיחות קרינה ולהעביר אותה למפקח עבודה  .4.2.1
 לאשר את העבודה עם חומרים רדיואקטיביים. .4.2.2
 לקבלת האישורים המתאימים. ולעדכן את אחראי רעלים . חומרים רדיואקטיבייםלהזמין  .4.2.3
להדריך כל עובד קרינה , לעובדי קרינה אל מול ממונה הבטיחות אחראי לתאם הדרכות בטיחות .4.2.4

 . חדש/ותיק בנוגע לסיכונים בעבודה עם חומרים רדיואקטיביים
 לוודא ביצוע בדיקות רפואיות, הנדרשות לתחילת/המשך עבודה עם חומרים רדיואקטיביים. .4.2.5

 

 אחראי רעלים  .4.3

 יבצע רישום של כל החומרים הנכנסים כולל מיקומם ומי המשתמש בהם  .4.3.1
 

 עובד קרינה .4.4
 לקרוא את הנהלים הרלוונטיים לפעילותו ולהבין את הנאמר בהם. .4.4.1
 המפורטות בנוהל זה ובמסמכים אחרים הרלוונטיים לפעילותו.לפעול על פי הוראות הבטיחות,  .4.4.2
 .הוא משתמשלהכיר את התכונות של כל חומר רדיואקטיבי וכל תרכובת שבהם  .4.4.3
להשתמש באמצעי בטיחות הקרינה, ציוד המגן, מכשור המדידה והניטור הסביבתי וכן אמצעים  .4.4.4

 לניטור אישי )דוזימטר אישי(.
 לממונה על בטיחות הקרינה אודות אירועי בטיחות חריגים.להתריע ולדווח למנהלו הישיר ו .4.4.5
 להתייצב לכל הדרכה שהוזמן אליה. .4.4.6
 לבצע בדיקות ראשוניות/בדיקות מעקב רפואיות שזומן אליהן. .4.4.7
 

 השיטה .5
 ממונה בטיחות קרינה .5.1

מנה ממונה בטיחות קרינה, אשר ללא קשר לעיסוקו  באוניברסיטה יהיה אחראי תאוניברסיטה ה .5.1.1
כללי העבודה והבטיחות ובקרתם במקומות בהן ישנה פעילות עם חומרים על התקנת 

 רדיואקטיביים.

 באחריות ממונה על הבטיחות לוודא כי ממונה בטיחות קרינה אושר ע"י הגופים הנדרשים. .5.1.2

שם הממונה ותחומי אחריותו יפורסמו במקומות בהן מתבצעת עבודה עם חומרים  .5.1.3
נה  ודרכי התקשרות. בנוסף יפורסמו דרכי התקשרות רדיואקטיביים. הפרסום יכלול שם הממו

 עם הממונה על הבטיחות והסייר.
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 הנחיות כלליות .5.2
השימוש בחומרים רדיואקטיביים מותר רק במעבדה, שקיבלה היתר עבודה, הניתן מדי שנה ע"י  .5.2.1

 אחד תקועבמעבדה ואצל ממונה הבטיחות. המשרד להגנת הסביבה. היתר העבודה יישמר 
ואחד  מההיתר ייתלה על דלת המעבדה שבה מאוחסנים ו/או עובדים בחומרים רדיואקטיביים

 .בטיחות קרינהיישמר אצל ממונה 
. כל שינוי בסוג החומר, הכמות, המקום וצורת אושרוהיתר עבודה מוגבל לחומרים ולכמויות ש .5.2.2

 העבודה מחייב אישור מראש מהממונה על בטיחות הקרינה.
: תכנית בטיחות קרינה, תעודות הסמכה של ת קרינה ירוכזו המסמכים הבאיםאצל ממונה בטיחו .5.2.3

הממונה על בטיחות הקרינה, תוצאות בדיקה סביבתית תעסוקתית שמתבצעת מדי שנה, דוחות 
 ביקורת מיחידות פיקוח ותכתובות הקשורות לבטיחות קרינה.

תבוצע ע"י שת לשנה( בדיקה סביבתית תעסוקתית תקופתית )אחממונה בטיחות קרינה יוודא  .5.2.4
מעבדה תדווח למשרד להגנת הסביבה, לאגף הפיקוח של משרד המעבדה מוסמכת לקרינה. 

 .אוניברסיטההתמ"ת ול
עובד רשאי לעבוד עם חומרים רדיואקטיביים רק לאחר, שעבר הכשרה מתאימה ע"י הממונה על  .5.2.5

קות רפואיות ראשוניות בטיחות הקרינה או מוסד מורשה אחר, קיבל הדרכה על נוהל זה ועבר בדי
 ע"י רופא מורשה.

עובד יענוד על בגד העבודה/חלוק תג פס"ק אשר ישמש לדוזימטריה אישית שלו, ואשר ייבדק מדי  .5.2.6
 חודש ע"י מעבדה מוסמכת.

מידת הרדיואקטיביות תימדד בעזרת בדיקות "ממרח", ממשטחי עבודה או מכל כלי או מכשיר  .5.2.7
ן ע"י מונה קרינה מתאים, שנמצא במעבדה. מעקב אחרי החשודים בזיהום רדיואקטיבי, וספירת

 כיול המכשיר ייעשה באופן שוטף מול תקנים חיצוניים ובאחריות הממונה על בטיחות הקרינה.
הממונה על בטיחות הקרינה ימנה ממלא מקום, שיחליפו במקרה הצורך. ממלא המקום יהיה  .5.2.8

 בעל ההכשרה והאישורים הנדרשים.
 

 תכנית בטיחות קרינה .5.3
המאושרת ע"י מעבדה  –אחת לשנה יש להעביר את תכנית בטיחות הקרינה )בשני עותקים(  .5.3.1

הכנת התוכניות תהיה ע"י ממונה בטיחות קרינה  לידיעת מפקח עבודה אזורי. –מוסמכת לקרינה 
 והעברתן תהיה ע"י ממונה על הבטיחות.

סביבתיים הקיימים תכנית בטיחות קרינה תכלול כל מידע הנוגע לסיכוני קרינה אישיים ו .5.3.2
, רשימת מעקב בדיקות רפואיות לעובדי קרינה אוניברסיטה בהתייחסות לכל מעבדה בנפרדב

 ותכנית הדרכה לעובדי קרינה בנושאי הגנה מפני קרינה מייננת.
 

 הזמנת חומרים רדיואקטיביים .5.4
 , שעבורם לא קיים היתר עבודה.וניברסיטהחל איסור על הכנסת חומרים רדיואקטיביים לא .5.4.1
אישור הזמנה ו/או הזמנת חומרים ותיעוד יבוצעו על ידי הממונה על בטיחות הקרינה ובהיעדרו  .5.4.2

 .18-002בהתאם לנוהל רכש מדעי מס'  ע"י ממלא מקומו ובחתימתם בלבד
בטופס ההזמנה יש למלא בצורה ברורה את שם החומר הרדיואקטיבי )או סימונו( ואת הכמות  .5.4.3

שמדובר בחומר רדיואקטיבי. הממונה על בטיחות הקרינה  במפורשהנדרשת. כמו כן, יש לציין 
ישמור את ההזמנות בתיקייה בטיחות קרינה. אין להזמין חומרים בכמויות העולות על הכמויות 

 המותרות על פי היתר העבודה.
החומר יועבר ישירות למעבדה הרדיואקטיבית. החומר , לאחר קבלת החומר הרדיואקטיבי .5.4.4

 בדה הרדיואקטיבית כשהוא נעול ומסומן.יאוחסן בתוך המע
עובד, שקיבל לרשותו חומר רדיואקטיבי אחראי על החומר ונאסר עליו להעבירו לעובדים אחרים  .5.4.5

 ללא אישור מראש של הממונה על בטיחות הקרינה.
הממונה על בטיחות הקרינה ינהל מעקב אחר החומרים הרדיואקטיביים המצויים במלאי, שבו  .5.4.6

מיקום החומר והמשתמש  Ci -, החברה המייצרת, מספר קטלוגי, הכמות ביצוין: שם החומר
 העיקרי. 

כל עובד חייב לתאם מראש ולדווח מראש לממונה על בטיחות הקרינה על משלוח חומרים  .5.4.7
 לגורם חיצוני.  וניברסיטהרדיואקטיביים ו/או דוגמאות רדיואקטיביות מהא
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 הדרכת עובדים .5.5
לכל עובד קרינה חדש מיד עם קבלתו לעבודה ולכל עובד קרינה הדרכת בטיחות קרינה תבוצע  .5.5.1

אחר, אחת לשנה, ע"י מכון מוסמך להדרכה. בתום ההדרכה יש לוודא שההדרכה שניתנה הובנה 
 כראוי והעובדים פועלים על פיה.

ההדרכה תכלול הוראות עבודה, חובות ואמצעי מיגון, פינויי פסולת רדיואקטיבית והתנהלות  .5.5.2
 .בשעת חירום

( ולהעביר לתיוק אצל ממונה 5באחריות מעביר ההדרכה לתעד את ההדרכה בטופס הייעודי )מס'  .5.5.3
 .הבטיחות

 משתמש מעבדה שלא עבר הדרכה לא יוכל להיות נוכח במעבדה.  .5.5.4

 

 שילוט בטיחות קרינה .5.6
הכניסה לאזור שבו מבוצעת עבודה עם חומרים רדיואקטיביים תשולט בסימון הבינלאומי  .5.6.1

מקום האחסון של חומרים רדיואקטיביים  ולטו(. כמו כן, יש2מייננת )נספח  המקובל לקרינה
 )כולל מקררים( ומקום האיסוף של פסולת רדיואקטיבית.

 שילוט יש להזמין דרך הממונה על הבטיחות  .5.6.2
כל הציוד והכלים הבאים במגע עם חומרים רדיואקטיביים )פיפטורים, צנטריפוגות, אמבטים,  .5.6.3

 .ריהוט מעבדתי )שולחן העבודה, מגנים, פחי אשפה( יהיו מסומנים כולל מיכלים, כלי אחסון(,

מקום שבו קיימת אפשרות לחשיפה חיצונית או לחשיפה פנימית למנת קרינה מוכללת או למנת  .5.6.4
קרינה מחויבת, בשיעור העולה על עשירית המנה הגבולית בשנה, יסומן וישולט באמצעות שלט 

 סמ"ר לפחות; 14X16בממדים של 
ס"מ לפחות, על רקע צהוב זוהר, על פי  8לט יכלול "שושנה" בצבע אדום זוהר בקוטר של הש .5.6.5

הדוגמה שלהלן; בסוג המקור יש לפרט את אופיו של מקור הקרינה כגון: מכונת רנטגן, חומרים 
 סוגו ועוצמתו וכיוצא באלה. -רדיואקטיביים פתוחים, מקור חתום 
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 עבודה עם חומרים רדיואקטיביים .5.7
העבודה עם חומרים רדיואקטיביים תבוצע באישור הממונה על בטיחות הקרינה או ממלא מקומו  .5.7.1

ורק באזור המיועד לכך. העבודה תתבצע ע"י העובדים שהוסמכו לכך ע"י הממונה על בטיחות 
 הקרינה ובהתאם להנחיות המצויות בתכנית בטיחות הקרינה של המעבדה.

 יה. כמו כן, אסור להתאפר.ימזון ושת אסור לאכול, לשתות או לאחסן במעבדה .5.7.2
במעבדה המאושרת לעבודה עם חומרים רדיואקטיביים יש להקפיד על שימוש בציוד מגן אישי:  .5.7.3

 חלוק, כפפות, נעלי עבודה סגורות, משקפי מגן וכד'.

במשך כל זמן העבודה עם חומר רדיואקטיבי יש ללבוש חלוק המיועד אך ורק  - חלוק .5.7.3.1
ואקטיביים. על החלוק יש להצמיד תג פס"ק המשמש לעבודה עם חומרים רדי

יש להחליף  והוא נבדק מדי חודש ע"י מעבדה מוסמכת.לדוזימטריה אישית של העובד 
חלוקים לפחות פעם בשבוע. כאשר החלוק הזדהם יש להשליך אותו לפח פסולת 

 רדיואקטיבית.
רוול של החלוק אין להיכנס לחדר ללא כפפות. יש ללבוש כפפות כך שקצה הש – כפפות .5.7.3.2

יהיה מכוסה בכפפה. עבודה עם מקור )סטוק מקורי( של חומר רדיואקטיבי ופילטרציה 
תתבצע עם שני זוגות של כפפות. בסיום לקיחת חומר מסטוק יש להסיר זוג כפפות אחד. 

יש להקפיד להחליף כפפות בתדירות גבוהה ככל האפשר. אם קיים חשש שהכפפה 
 יד!יש להחליף אותה מ -הזדהמה 

לפני תחילת עבודה עם חומרים רדיואקטיביים יש לכסות את משטח העבודה בסדיניות )חומר  .5.7.4
סופג( ולבצע את העבודה אך ורק על גבי משטח זה. כל הפעולות הקשורות בטיפול בנושלים 
רדיואקטיביים יבוצעו בתוך מגש מרופד בנייר סופג. כיסוי משטח העבודה שהזדהם יישלח 

כוז פסולת רדיואקטיבית. אין להשאיר על שולחן עבודה כיסוי משטח עבודה בהקדם האפשרי לרי
 שהזדהם.

 P32יש להכין מראש כלים לפינוי פסולת רדיואקטיבית נוזלית ומוצקה. בעבודה עם חומרים כגון  .5.7.5
 וחומרים פולטי קרינת גאמא חובה להכין מגן פרספקס למיגן, כולל מיגון לפסולת עד לפינוי.

 חומר רדיואקטיבי יש למקם בתוך כלי חיצוני נוסף, הממולא בחלקו בחומר סופג.מיכל המכיל  .5.7.6
עיקר העבודה עם חומרים רדיואקטיביים תיעשה בכלים חד פעמיים )פיפטות, מבחנות(, אשר  .5.7.7

יסולקו בתום העבודה לפח של פסולת רדיואקטיבית. כלים אשר השימוש בהם יהיה ממושך יותר, 
ה, יסומנו בשילוט "רדיואקטיבי" ויאוחסנו אך ורק במקום המיועד כגון קופסאות אחסון וכדומ

אין לכלים מסוג זה, והוא מסומן בהתאם. כלים אלה מיועדים לשימוש רדיואקטיבי בלבד. 
 להשתמש בכלים שבשימוש רדיואקטיבי למטרה אחרת.

בחדר, יש להשתמש אך ורק בברזי ברך או בברזים חשמליים. יש להימנע מלגעת בכל דבר נוסף  .5.7.8
 כגון: מתגי החשמל, ידיות הדלתות וכדומה.

בעבודה עם תמיסות בריכוז המקורי הגבוה של חומר רדיואקטיבי וכן בתהליכי עבודה שעלולים  .5.7.9
 לגרום לפיזור חלקיקים לאוויר יש להשתמש במנדף כימי.

נה אין להשאיר חומרים רדיואקטיביים ללא השגחה, על שולחן עבודה או בכל מקום אחר שבו יש .5.7.10
 גישה לאנשים לא מוסמכים.

אין להוציא ממעבדה רדיואקטיבית )למעבדה אחרת ו/או לתיקון( ציוד שבא במגע עם חומר  .5.7.11
 רדיואקטיבי, ללא בדיקה ואישור בכתב מהממונה על בטיחות הקרינה.

העברת חומרים רדיואקטיביים ו/או דוגמאות המכילות חומרים רדיואקטיביים תיעשה אך ורק  .5.7.12
 ור, כדי למנוע דליפה או שפיכה.בתוך כלי סג

בעבודה עם חומרים פולטי קרינת בטא באנרגיה גבוהה, או חומרים פולטי קרינת גאמא )כגון  .5.7.13
I125 ,P32 )– את אזור עבודתו )כולל רצפת המעבדה( ו ועל העובד לבדוק, בתדירות גבוה, את עצמ

במהלך העבודה, בסיומה , בעזרת מכשיר הניטור. חובה לבצע את הבדיקה לפני תחילת העבודה
 ולפני יציאה ממעבדה.

 C14בעבודה עם חומרים פולטי קרינת בטא באנרגיה נמוכה, הניתנים לגילוי במכשיר נייד )כגון  .5.7.14
,H3 ). 

יש לרחוץ ידיים לאחר כל מגע עם חומר רדיואקטיבי, לאחר הסרת הכפפות ולפני עזיבת  .5.7.15
 המעבדה.

ת את הפסולת כמפורט בסעיף פינוי פסולת )סעיף בסיום העבודה עם חומר רדיואקטיבי יש לפנו .5.7.16
( והשלכת הפסולת. בכדי לאפשר מעקב אחר כמויות החומרים הרדיואקטיביים המצויים בכל 4.9

 זמן.
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 איסוף ופינוי פסולת רדיואקטיבית .5.8
 חל איסור על השלכת פסולת רדיואקטיבית לפח פסולת רגילה. .5.8.1
כלים יהיו מסומנים בסימון המיועדים לכך. המ צע אל תוך מכליםאיסוף פסולת רדיואקטיבית יבו .5.8.2

 רדיואקטיבי ויימצאו בסמוך לשולחן העבודה.
 איסוף פסולת רדיואקטיבית מוצקה .5.8.3

בפח המיועד לאיסוף פסולת רדיואקטיבית מוצקה תימצא שקית ייעודית לפסולת  .5.8.3.1
רדיואקטיבית )שקית פוליאתילן ייעודית לחומרים רדיואקטיביים, המסומנת בסימון 

 שקית באמצעות סרט דביק.ה ואקטיבי(. כאשר הפח מתמלא יש לסגור אתרדי
כלים חד פעמיים, כפפות וכדומה, שהיו בשימוש עם חומרים רדיואקטיביים יושלכו לפח  .5.8.3.2

 לאיסוף פסולת רדיואקטיבית מוצקה.
פסולת רדיואקטיבית חדה )מזרקים, שברי זכוכית( יש לאסוף לקופסאות מפלסטיק עבה  .5.8.3.3

היטב. רק אז אפשר לפנות אותן לפח לאיסוף פסולת מוצקה. יש לסמן את ולסגור אותן 
 הקופסה בתווית "רדיואקטיבי".

( יש לפנות למיכל איסוף P32פסולת של חומרים פולטי קרינת בטא באנרגיה גבוהה ) .5.8.3.4
 כאשר הפסולת מוגנת במיגון פרספקס מתאים.

 -ראה פחות מתיידגמו בבדיקת "ממרח". במידה והספירה  בקבוקים של נוזל הסינטילציה .5.8.3.5
50 dpm  יש להשליך את הבקבוקים לפח של חומרים אורגניים. במידה ותוצאות הספירה

הבקבוקים יושלכו לפח אשפה המסומן בסימון  -  dpm 50 -תהיינה גבוהות מ
 רדיואקטיבי.

 איסוף ופינוי פסולת רדיואקטיבית נוזלית .5.8.4
 ת פסולת רדיואקטיבית נוזלית לביוב המרכזי.חל איסור על השלכ .5.8.4.1
פסולת נוזלית תפונה בתוך מיכל פלסטיק המכיל חומר סופג )ורמיקוליט או שווה ערך(. יש  .5.8.4.2

למלא את המיכל בחומר סופג )ורמיקוליט או שווה ערך(, כך שלא תישאר במיכל פסולת 
 נוזלית שלא נספגה.

סומן בסימון "רדיואקטיבי". יש להדביק מיכל איסוף פסולת רדיואקטיבית נוזלית יהיה מ .5.8.4.3
 את התווית לפני תחילת מילוי המיכל.

 כל יהיה סגור במכסה. בעת פתיחת המיכל יש להניח את המכסה על הנייר הסופג.יהמ .5.8.4.4
לאיסוף פסולת רדיואקטיבית נוזלית יש להשתמש במיכלים בעלי נפח קטן ככל האפשר,  .5.8.4.5

 ליטר. 5 -בנפח גדול מ בהתאם לצורכי העבודה. אין להשתמש במיכלים
מיכל שהתמלא יש לסגור היטב, להדביק את המכסה באמצעות סרט דביק, להכניס  .5.8.4.6

 לשקיות המיועדות לפסולת רדיואקטיבית ולסגור גם את השקית עם סרט דביק.
 את השקית עם המיכל שבתוכה יש לפנות לנקודת ריכוז פסולת רדיואקטיבית. .5.8.4.7

מעבדה. יש להקפיד לפנות את הפסולת לנקודת הריכוז  אסור לצבור פסולת רדיואקטיבית בתוך .5.8.5
 בתוך יום העבודה.

פינוי פסולת רדיואקטיבית אל נקודת הריכוז יבוצע אך ורק ע"י עובדים שהוסמכו לכך. אין  .5.8.6
 למסור את הפסולת הרדיואקטיבית לעובדי ניקיון.

לאחסון פסולת של  הפינוי יבוצע בעגלה, המיועדת לנושא זה בלבד והמסומנת בהתאם, המיועדות .5.8.7
חומרים רדיואקטיביים. לפני הוספת הפסולת יש להוסיף לחביות מעט חומר סופג )ורמיקוליט או 

 שווה ערך(, כדי שתהיה ספיחה של הנוזלים במקרה של נזילה.
 ידאג אשר מנפחן יש להודיע לממונה על בטיחות הקרינה 2/3כאשר החביות מתמלאות עד כדי  .5.8.8

 טיבית.רדיואקהפסולת הלפינוי 

פינוי חבית פסולת רדיואקטיבית יהיה באחריות הממונה על בטיחות הקרינה ויבוצע ע"י חברה  .5.8.9
 בעלת רישיון כחוק )לרבות רישיון רכב ורישיון נהג להובלת חומרים מסוכנים(. המורשה לכך

 תעודת המשלוח והחשבונית לתשלום על פינוי הפסלות יהוו אישור על פינוי תקין.  .5.8.10
 

  



 

 07-006מס' נוהל: םעבודה עם חומרים רדיואקטיביי

 ת.אישור:  בטיחות

 6/7/2017תאריך עדכון: 9מתוך:   7דף:  1מהדורה:  מאיר כהן ערך: 
 

 כליםשטיפת  .5.9
כל כלי מעבדה לשימוש רב פעמי, שבא במגע עם חומר רדיואקטיבי או הכיל בתוכו חומר  .5.9.1

 רדיואקטיבי בכל כמות שהיא, יטופל בנפרד משטיפת הכלים האחרים של המעבדה.
שטיפת הכלים, שבאו במגע עם חומר רדיואקטיבי תבוצע בתוך החדר הרדיואקטיבי ע"י עובדים  .5.9.2

רדיואקטיביים. השטיפה תיעשה ידנית, עם חומר ניקוי המיועד שהוסמכו לעבודה עם חומרים 
 לכך, ועל פי הוראות היצרן.

 נוזל השטיפה ייאסף ויפונה כפסולת רדיואקטיבית נוזלית. .5.9.3
לאחר השטיפה הראשונה יש לקבוע את רמת הזיהום בכלי באמצעות מכשיר לגילוי קרינה.  .5.9.4

השטיפה. כאשר מדובר בחומרים  בהתאם לתוצאות הבדיקה יש לקבוע האם יש צורך בהמשך
יש  -(, והקרינה עולה מעל פי שלוש מקריאת הרקע P32 ,I125המזוהים ע"י מכשיר לגילוי קרינה )

יש  -( H3 ,S35לבצע שטיפה חוזרת, כאשר מדובר בחומרים שאינם מזוהים ע"י מונה קרינה )
מיקרו קירי(  10על להתייחס לכל כלי שבו היו כמויות משמעותיות של חומר רדיואקטיבי )מ

 ככלים מזוהמים ויש לבצע שטיפה חוזרת.
 

 התנהגות באירוע חרום .5.10
במקרה של התרחשות אירוע חרום )פיזור זיהום על עובד/באזור במעבדה(, יש להודיע מיד  .5.10.1

לממונה על בטיחות הקרינה או לממלא מקומו ולמנהל המעבדה. יש להפעיל שיקול דעת כדי 
 למנוע התפשטות הזיהום.

 ל המעבדה ידווח מאופן מידי למחלקת הביטחון על האירוע.מנה .5.10.2
 סגירת האזור תתבצע ע"י מחלקת הביטחון. לאזור.ה יש למנוע כניס .5.10.3
דבק שכל העובדים שהיו במעבדה בזמן התקלה לא יעזבו את המקום לפני שנבדקה רמת הזיהום  .5.10.4

מקור הזיהום. יש לגופם, בגדיהם ונעליהם. ניטור וניקוי אישי יש לבצע רחוק ככל האפשר מ
 להמתין להגעתו של הממונה על בטיחות הקרינה, על מנת למנוע התפשטות הזיהום.

במקרה ונתגלה זיהום על בגדי העובד )חלוק, נעליים או בגדים אישיים( יש להוריד מיד את  .5.10.5
הבגדים המזוהמים ולהשליך אותם לפח פסולת רדיואקטיבית. יש לבדוק את הגוף במכשיר 

 יש ללבוש בגד נקי אחר ולצאת מאזור התקלה. -ה והגוף נקי המתאים. במיד
במידה ונמצא זיהום רדיואקטיבי על חלקי גופו של העובד יש לנקות בזהירות את האזור הנגוע  .5.10.6

במים וסבון. אין להשתמש בחומר ניקוי ואין לשפשף את האזור המזוהם. יש לבצע ניטור חוזר. 
הפינוי יהיה  יש לפנות את העובד המזוהם בדחיפות לבית חולים. -במקרה והזיהום אינו יורד 
 באחריות מחלקת הביטחון

ניקוי האזורים המזוהמים יבוצע בעזרת מים וסבון או דטרגנטים מתאימים. הניקוי מתבצע תמיד  .5.10.7
מהאזור המזוהם פחות לכיוון האזור המזוהם ברמה גבוהה. בעת הניקוי יש להשתמש בציוד מגן 

 כפפות, חלוק, מגן פנים.אישי: 
 בתום תהליך הניקוי יש לבצע בדיקת ממרח על מנת לקבוע את רמת הזיהום. .5.10.8
יש לספוג מיד את  -( C14 ,H3 ,S35במקרה של שפך של התמיסה המכילה חומר רדיואקטיבי ) .5.10.9

הנוזל בעזרת נייר, תוך שמירה על מרחק מירבי. יש לנגב את אזור השפך מהאזור הנקי לכיוון 
המזוהם. את הנייר יש להשליך לפח אשפה רדיואקטיבית. לאחר הניקוי יש לבצע בדיקת האזור 

 ממרח באזור השפך.

במקרה חרום אשר עלול לגרום זיהום רדיואקטיבי לסביבה )שריפה, פיצוץ, אבדן או גניבה  .5.10.10
 (.08-9253321) דקות למוקד הסביבה של ממ"ג שורק 5להתקשר תוך של מקור רדיואקטיבי( יש 

 
  



 

 07-006מס' נוהל: םעבודה עם חומרים רדיואקטיביי

 ת.אישור:  בטיחות

 6/7/2017תאריך עדכון: 9מתוך:   8דף:  1מהדורה:  מאיר כהן ערך: 
 

 מסמכים קשורים ונלווים .6

 תכנית בטיחות קרינה. .6.1
 

 טפסים  .7
 .(5תיעוד הדרכה )מס'  .7.1

 
 הפניות .8

", אגף 1992–"תקנות הבטיחות בעבודה )גהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת(, התשנ"ג .8.1
 הפיקוח על העבודה, משרד התמ"ת.

 .1999מושגי יסוד בהגנה מקרינה, טוביה שלזינגר, מכון ההדרכה ע"י י. פייגה, ממ"ג,  .8.2
שאלות ותשובות על זיהום פנימי בחומרים רדיואקטיביים ובדיקות רדיוטוקסיקולוגיות, תלמה בירן,  .8.3

 .1996יאיר שמאי וטוביה שלזינגר, נובמבר 
 ל המשרד להגנת הסביבה." ש1980"תקנות הרוקחים יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם  .8.4
 ".1979-עבודת נשים )עבודה בקרינה מייננת(, התשל"ט ת"תקנו .8.5

 
 אישורים וחתימות .9
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