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 כללי .1
בהן מתבצעות קיימות מעבדות  ובמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון באוניברסיטת

ציוד תוך שימוש ב מוד והוראהידגימות, בדיקות, אנליזות, סינתזות, ניסויים מחקר ופתוח, ל

  .מסוכנים חומריםוב

 

 

 מטרה .2

רכז לעיצוב האוניברסיטה והמהעבודה ובטיחות העבודה במעבדות אופן הגדרה וקביעת 
  .ולטכנולוגיה

 

 

 הגדרות .3

חלל המיועד לעריכת ניסויים ביולוגיים, כימיים, או אחרים ומצויד במכשור  -מעבדה .3.1
 .עובדמ"ק ל 11.5 -ובחומרים. נפח החלל לא יקטן מ

 .נוזלים, אבקות, גז, מוצקים, המשמשים לניסויים במעבדה -חומרים .3.2

 .נורי חימום, מכשירי ערבול וכו'מכשור מעבדתי, כגון: מכשירי מדידה, ת -ציוד .3.3

 .שאינם לשימוש חוזר חומר ואביזרים -חומר מתכלה .3.4

 .מי שאחריות על העברת חומר הלימוד בקורס וחומר הלימוד במעבדה חלה עליו -מרצה .3.5

 .עובד מעבדה בעל השכלה מקצועית רלוונטית להפעלת המעבדה -לבורנט .3.6

מסוגים מסוימים הפועל באמצעות מכשיר לעקור פסולת וחומרים ביולוגיים  -אוטוקלב .3.7
 .קיטור בלחץ לחיסול נבגי חיידקים

לסטודנט, שיאשר  ראוסף כללי התנהגות במעבדה שיימס -קובץ הוראות בטיחות .3.8
 בחתימתו כי הבין את תכנם.

ידית למזעור כ לא צפוי המחייב נקיטת אמצעים ממצב פתאומי ובד" -מקרה חירום .3.9

 .התוצאות)שריפה/תאונת עבודה(

3.10. MSDS- גיליון מידע על חומרים מסוכנים. 
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  אחריותו סמכות .4

הגורם האחראי על הניהול התקין של המעבדה תחת פיקוחו של ראש  -מהנדס מעבדה .4.1
 המחלקה. 

 אחראי לפעילותה התקינה של המחלקה מבחינה אקדמיתה הגורם -ראש מחלקה .4.2
 .ומנהלית

 

 

 השיטה .5

 שמירה על הבטיחות בשימוש בציוד וחומרים .5.1

 בשימוש לא נכון גורמי סיכון. מהווים במעבדההנמצאים  הציודו החומרים .5.1.1

כראוי וכי  ונשמר יוודא כי הציוד הנמצא במעבדתו מחוזק מנהל המעבדה .5.1.2
 .המשתמשים בו עברו הדרכה טרם השימוש בו

 החומרים הנמצאים במעבדתו מוחזקים ונשמרים כראוימנהל המעבדה יוודא כי  .5.1.3
 וכי המשתמשים בהם עברו דרכה טרם השימוש בהם.שלהם  MSDS ל ובהתאם

את דרכי הטיפול  ם חומר או ציוד טרם תחילת עבודתו ע כל עובד מעבדה יכיר .5.1.4
 .הנדרשים במקרי חירום

אמצעים למקרה חירום )עזרה ראשונה, ציוד חירום  הלכל מעבדה יהיה בקרבת .5.1.5

)לכוויות כימיות( אמצעים  עיניים, ערכות דיפיטרין ומשתפותלחומ"ס, מקלחות 

 בכל שעות הפעילות.זמין ונגיש הציוד יהיה  לנטרול או ספיגה של חומרים(

 

  הזמנת חומרים וציוד לקורס .5.2

לכל המאוחר חודש  למהנדס המעבדהתוכנית קורס בכתב  להגישהמרצה באחריות  .5.2.1
 לפני תחילת הקורס.

ם יבדוק את היתכנות התכנית, קיומהנדס המעבדה , תוכניתלאחר קבלת ה .5.2.2
 החומרים והציוד המפורט בתוכנית ויאשר את תוכנית הקורס.

 םתאם עם שאר הלבורנטייווהכלים הנדרשים רכז את החומרים ילבורנט המעבדה  .5.2.3
 על פי מערכת המעבדות הצפויה לאותה יממה.

הזמנת ציוד/ עפ"י "נוהל חסר הציוד החומרים וה יבצע הזמנת מהנדס המעבדה .5.2.4
 ."חומרים
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 פתיחת השיעור הראשון בקורס המעבדה .5.3

לפני תחילת  "קובץ הוראות בטיחות לעבודה במעבדה"יקבל  חוקר /כל סטודנט .5.3.1
ההצהרה החתומה  .הצהרה שקרא והבין את תוכנוהויידרש לחתום על  ורסהק

 תשמר אצל מהנדס המעבדה.

סיור הכרות עם המעבדה: מבנה  לערוךבתחילת השיעור באחריות מהנדס המעבדה  .5.3.2
אשר ישמש את השיעור  ,יציאות )דרכי מילוט(, המכשור המעבדתי וכניסות/

 .עור וציוד הבטיחות הנדרש בשיעורהמיועד, החומרים המתכלים אשר יטופלו בשי

 וכן איסורים  התנהגות והסיכונים במעבדהה סקירה תמציתית לגבי תינתןבנוסף,  .5.3.3
 ושימוש לבוש, הנעלה, שיער אסוף,  וכן חובת , איפוראכילה ושתייה, עישוןלגבי: 

 ., נטילת ידייםכפפות, משקפי מגןתאימים כגון: מבאמצעי מיגון 

 

 

 הכנת מעבדה לשיעור  .5.4

 ת ניאת תכ -מועד מבעודהשיעור במעבדה, יקבל מהמרצה  אסיסטנט לבורנט/ .5.4.1
 .להתקיים במעבדה יםהמיועד יםהשיעור

 השיעור במעבדה יכין את המכשור המעבדתי ואת החומרים המיועדים   לבורנט .5.4.2
 .לשימוש בשיעור וכן את ציוד הבטיחות המתאים

 מהנדס המעבדהעם  יערוך סיור במעבדה ,השיעור במעבדה אסיסטנט לבורנט/ .5.4.3
 תקינות המכשור המעבדתי והחומרים אשר ישמשו את  יוודאו

 .םויאשר את תקינות בשיעור, חוקרים /הסטודנטים
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 השיעור במעבדה .5.5

 הכנת המעבדה לשיעור ע"י הלבורנט תתבצע כדלקמן: .5.5.1

 ועדכון טופס מלאי. הוצאת חומרים מהמחסן .5.5.1.1

 הכנת תמיסות, מצעים וחומרים שונים. .5.5.1.2

 מכשור וכיול המכשירים.הכנת ציוד/  .5.5.1.3

 .חלוקת החומרים והציוד למעבדות העבודה .5.5.1.4

 פני השיעורל .5.5.2

בטרם תחילת העבודה במעבדה, תוודא הלבורנטית שכל החומרים בהם  .5.5.2.1
 .ישתמשו בשיעור מסומנים

 .הרעליםבמידה והתגלה חומר לא מזוהה יש לפנות לממונה על  .5.5.2.2

ן, הימצאות לפני הניסוי יש לבדוק את תכונות החומרים, רמות הסיכו .5.5.2.3
 .חיטוי זמינים, מתאימים, ובכמות מספקת אמצעי נטרול/

 .יש לצמצם, ככל האפשר, קיבולת חומרים מסוכנים במעבדה .5.5.2.4

 השיעור .5.5.3

כל מהלך  ויקפידובמעבדה כל זמן השיעור  ויישארהאסיסטנט המרצה ו .5.5.3.1
בשיעור בכל האמור לגבי  על התנהגות הסטודנטיםבמעבדה השיעור 

ובשימוש התקן במכשור  ולם בחומרים המתכליםבטיחותם האישית, בטיפ
 .המעבדתי

דית מייכל עבירה מצד הסטודנט על כללי ההתנהגות והבטיחות תגרום  .5.5.3.2
 ממונה עלה /מהנדס המעבדה והמרצה א ע"י להרחקתו מן המעבדה

 .טיחותהב

אין לטעום שום חומר הנמצא במעבדה ויש להימנע משאיבת נוזלים רבה,  .5.5.3.3
 ות. הפיפטציה תתבצע בעזרת אמצעים ידניים/בפרט בעת השימוש בפיפט

 .מתאימים םמכאניי

 אדיאסורה. ההרחה תתבצע ע"י  -הרחת חומרים כימיים ישירות לאף .5.5.3.4
 .לכיוון האף -החומר באמצעות כף היד
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ביולוגיים בעלי תכונות גירוי, או בעלי  בעת העבודה עם חומרים כימיים/ .5.5.3.5
ל מנת להימנע ככל האפשר סיכון אחר, יש להשתמש בכפפות מתאימות, ע

 .ממגע העור עם החומר

 .יש לשטוף מיד את המקום הנגוע במים רבים -במידה ונוצר מגע ישיר .5.5.3.6

יש להקפיד על עבודה  , שאדיהם רעילים או מסריחים,בחומרים נדיפים .5.5.3.7
יש  , שצפיפותן גדולה מצפיפות המים,בעת מהילת חומצות -במנדף

 .להוסיף את החומר למים ולא להפך

 ם השיעורבתו .5.5.4

להפסיק את פעילות  החוקר /בתום השיעור במעבדה יקפיד הסטודנט .5.5.4.1
  .המכשור המעבדתי

בין אם הוא משומש ובין  -מן המעבדה חל איסור להוציא חומר מתכלה .5.5.4.2
 .אם לא

 כל סטודנט/ חוקר יסדר את פינת העובדה בה עבד. .5.5.4.3

י נוהל "פינוי "הסטודנטים יפנו כל פסולת כימית מעל השולחנות עפ .5.5.4.4
 שניתנו בשיעור ויניח את הכלים הריקים על העגלה.רעילה"  ולתפס

הנמצאים במעבדה.  םייעודיילמיכלים  אך ורקחומרים יש לפנות  פסולת .5.5.4.5
 .ראה נוהל "טיפול בפסולת רעילה", ולא לכיור או פח האשפה

 ., על השולחנותבשום מקרה לא יושארו כלים או שאריות כלשהן .5.5.4.6

לקבוצות סיכון ובנפרד. יש למנוע מגע אחסון הכימיקלים יבוצע בהתאם  .5.5.4.7
 .בין חומרים העלולים להגיב ביניהם

מיכלים גדולים וכן בקבוקים המכילים חומרים מאכלים )חומצות  .5.5.4.8
 .ובסיסים( יש להחזיק נמוך ככל האפשר )לא על הרצפה( ובנפרד

 מהמעבדה ולפני יציאת ומעלי את אמצעי המיגון יסיר החוקר /הסטודנט .5.5.4.9
 .במים ובסבון ול את ידיווייט

לאחר עזיבת הסטודנט/ החוקר, יפנה הלבורנט את החומרים שנותרו על  .5.5.4.10
 .השולחנות ויעביר את עגלות הכלים לחדר השטיפה

בצע מעקב קבוע אחר ממיסים אחרים לצורך ל באחריות הלבורנט .5.5.4.11
 שלילת המצאות פראוקסידים. 

 מסמכים קשורים ונלווים .6
 

 טפסים .7
 

 הפניות .8

 


