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 כללי .1

תבצע מחקר ומתקיימים ניסויים מ להגדרה מטה( ם)בהתא האוניברסיטבבמהלך פעילות 
, כתוצאה מכך מצטברות במסגרתם מתבצעים ניסויים עם חומרים רדיואקטיביים .שונים

שאריות פסולת רדיואקטיבית העלולות להיות מסוכנות הן לאדם והן לסביבה. פסולת זו יש 
 לפנות לאתר מיוחד.

 

 מטרה .2

 .פינוי פסולת רדיואקטיבית במתחם האוניברסיטהגדרת שיטה אחידה לה

 תחולה .3

נוהל זה חל על עובדי המעבדה, מרצים במעבדות, חוקרים, לבורנטים, עוזרי הוראה וכל 
 .במעבדות בחומרים רדיואקטיביםמשתמשים ה

  

 הגדרות  .4

ריאל אוניברסיטת אריאל בשומרון, המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה א  -אוניברסיטה 4.1
 בשומרון וכל גוף הקשור לאוניברסיטה ופועל לפי נהליה.

כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  - ממונה הבטיחות 4.2
תקנות הממונים(, מי שנתמנה להיות ממונה על בטיחות  –)להלן  1996-התשנ"ו

ות, בהתאם לסעיף באוניברסיטה, על ידי המעביד החייב למנות אדם כממונה על בטיח
 )א( לחוק ארגון ופקוח על העבודה ומינויו אושר ע"י מפקח עבודה.  25

היתר  שמונה על ידי האוניברסיטה להיות ממונה קרינה ובעל מי - ממונה בטיחות קרינה 4.3
 ובחומרים משרד העבודה והמשרד לאיכות הסביבה לעיסוק במתקנים מטעם

 לתקנות. בהתאם רדיואקטיביים

אדם אשר ממונה מטעם האוניברסיטה והאחראי על נושא חומרים -עלים אחראי על ר 4.4
מטעם המשרד  של האוניברסיטהרשום ככזה בהיתר רעלים  מסוכנים בקמפוס ואשר

 .לאיכות הסביבה

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית  -מנהל מעבדה )מחזיק מקום( 4.5
. 2001 –מיות וביולוגיות( התשס''א בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כי

נדרש לפעול למנוע תאונות עבודה או פגיעה כתוצאה מחשיפה לגורמים מסוכנים, 
להעמיד לסטודנטים ולעובדים במעבדה הכשרה מתאימה, ציוד תקין וסביבת עבודה 

 ראויה ובטיחותית.

טיבית או מקורות קרינה רדיואק עם שבו עובדים כל מקום -מעבדה / מתקן רדיואקטיבי 4.6
קרינה  –שמשולט במדבקת "זהירות רדיואקטיביות  וכל מקום רדיואקטיביים חומרים

 אחר המכיל את סמל הרדיואקטיביות הבינלאומי. מייננת " ובכל סימון

חומר מכל סוג או צורה, המכיל חומר רדיואקטיבי או שמקורו  -פסולת רדיואקטיבית  4.7
רדיואקטיביים ויש חשש שהם מזוהמים  בחומר רדיואקטיבי או שבאו במגע עם חומרים

 .בחומרים רדיואקטיביים

לקיקי בטא נעים במהירות והם בעלי מטען חיובי או שלילי. חלקיקים ח - קרינת בטא  4.8
אלה נפלטים מאיזוטופים בלתי יציבים בתהליך התפרקות רדיואקטיבית. החלקיקים 

(. לחלקיקים 14ם, פחמן )נפלטים ממקורות קרינה מלאכותיים או טבעיים כגון: טריטיו
אלה יכולת חדירה גבוהה יותר מאשר לחלקיקי אלפא, והם יכולים לגרום לגוף נזק גם 
בהשפעת קרינה ממקור חיצוני. יחד עם זאת, עיקר הסיכון בהם הוא בבליעה ובחשיפה 

 נשימתית.
 חומר הפולט מעצמו קרינה מייננת. - חומר רדיואקטיבי 4.9

4.10  P-32 - ולט קרינת חומר רדיואקטיבי הפβ .באנרגיה גבוה 

  נמוכת אנרגיה. βחומר רדיואקטיבי הפולט קרינת  – טריטיום  4.11
 חומר סופג נוזלים. - טקוליימרו  4.12
 מתקן לניקוי אויר מסביבת העבודה. -מנדף   4.13
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 אחריות וסמכות   .5
 
 

 .דיואקטיביתאחראי לקביעת מדיניות לפינוי פסולת ר - ממונה על הבטיחות 4.1

 אחראי על ביצוע המדיניות לפינוי הפסולת הרעילה. -קרינהממונה בטיחות  4.2

אחראי על מניעת תאונות עבודה או פגיעה כתוצאה מחשיפה לגורמים  - אחראי מעבדה 4.3
 מסוכנים.

 אחראי על ביצוע המדיניות לפינוי הפסולת הרעילה. - אחראי רעלים 4.4

בהתאם לדרישות   אחראי על ביצוע מדיניות  בשוטף ובחירום – ממונה על איכות הסביבה 4.5
 ותקנות איכות הסביבה.

 

 השיטה .6

במעבדה עם חומרים רדיואקטיביים חל איסור לעבוד עם חומרים ביולוגיים  5.1
 מסוכנים

יש לאסוף את הפסולת הנוזלית במכלים מיוחדים, המסומנים בסמל  5.2
הרדיואקטיבי המקובל. בתיאום עם מחלקת בטיחות, תפונה הפסולת הנוזלית 

  סולת רדיואקטיבית נוזלית.למקום האיסוף של פ

אין לפנות פסולת רדיואקטיבית נוזלית למערכת השפכים, אלא אם ניתן לכך  5.3
 אישור מיוחד ממפקח בטיחות קרינה.

 אך יעשה ,וחדר הפסולת הריכוז לנקודת מהמעבדות רדיואקטיבית פסולת פינוי 5.4

 זאת עבודה למסור אין( בקרינה לעבודה אישור שקיבלו עובדים ידי-על ורק

 מודעים הניקיון שעובדי יוודאו והעובדים במעבדה המעבדה מנהל.)לפועלי ניקיון

 .רדיואקטיבית לגעת בפסולת לאיסור

 רדיואקטיבית אך פסולת ולפנות לאחסן חובה :רדיואקטיבית לפסולת שקיות 5.5

 בצורה ומסומנות עבה מניילון עשויות השקיות !לכך המיועדות בשקיות ורק
מכלים  גם  הרדיואקטיבית. הפסולת סוגי לכל עדותמיו ברורה. השקיות

 שעברה פסולת וכן לשקיות יוכנסו ורמיקוליטב ספוגה נוזלית פסולת המכילים

 רדיואקטיבית לפסולת המיועדות בשקיות להשתמש אסור .עיקור תהליך
  אחרות. למטרות

 לקריעת לגרום עלולה )''וכו זכוכית שברי ,מזרקים( חדה רדיואקטיבית פסולת 5.6

 לשקיות לפנות אסור .בפסולת המטפלים בעובדים לפגוע וכן עלולה השקיות

 הוא כאשר רק לפסולת ייזרק מזרק .אחרת חדה או פסולת מוגנים לא מזרקים

 את לאסוף יש אפשרי לא והדבר במידה .המקורית לאריזתו חזרה הוכנס

 ותהלפנ אז ורק הקופסה היטב את לסגור,עבה פלסטיק או פח לקופסת המזרקים

 .הפסולת לשקיות

 

 הפסולת את לפנות יש P 32 גבוהה באנרגיה β  קרינת פולטי של פסולת 5.7

 לחביות רק בצמוד.מתאים פרספקס במיגון מוגנת היא כאשר לחביות מהמעבדה
 לחבית. ולהכניסה מהמיגון הפסולת שקית את להוציא יש

אי לאחר לפנות יש לנוהל בהתאם לפעול ניתן לא כאשר מיוחדים במקרים 5.8
  – קרינה. מבטיחות מראש אישור מחייבת מהנוהל חריגה כל .קרינה בטיחות
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פסולת  לאיסוף וסגור מסומן פסולת פח ימצא רדיואקטיבית מעבדה בכל 5.9
 .רדיואקטיבית לפסולת המיועדת שקית תמצא הפח בתוך .רדיואקטיבית

 מתאים מיגון במעבדה ימצאP 32 – וב γ קרינת בפולטי במעבדות המשתמשות
 פסולת.ל

 רגילה פסולת רדיואקטיבית לפסולת המיועד לפח להשליך אסור 5.10

  רגילים. אשפה לפחי רדיואקטיבית פסולת להשליך אסור 5.11

 ,במעבדה העבודה לצורכי בהתאם או,רדיואקטיבית פסולת עם פח יתמלא כאשר 5.12

  דביק. סרט י"ע הפוליאטילן שקית את יש לסגור

 החדר יוציא בתוך .הריכוז קודתלנ הפח בתוך השקית את יפנה המעבדה עובד 5.13

 רדיואקטיבי זיהום פוזר שלא לוודא יש .חבית לתוך ויכניסה השקית את העובד
 הפסולת פינוי תוך כדי

 בתדירות הפסולת את לפנות יש .במעבדה רדיואקטיבית פסולת לצבור אסור 5.14
 .האפשר גדולה ככל

  .לביוב רדיואקטיבית פסולת לפנות אסור 5.15

 למלא ורמיקוליט. יש המכיל זכוכית/פלסטיק מיכל בתוך תפונה נוזלית פסולת 5.16

 תישאר לא להקפיד שבמיכל יש .נוזל הכנסת לפני כליהמ נפח בכל ורמיקוליט

 ,המיכל את להכניס יש גזים לפליטת חשש ויש ספוגה. במידה לא נוזלית פסולת

 מיכל לאותו להכניס הפינוי. אסור לפני שעות 24 למשך מינדף לתוך ,הפקק ללא

 פסולת עם להכניס מכלים יש .מחזרים חומרים עם חומצות/מחמצנים ומריםח
, שהתמלא נפרדות. מיכל בחביות אחרים חומרים עם במגע להגיב שעלולה נוזלית

 להכניס לשקיות ,דביק סרט באמצעות הפקק את להדביק ,היטב לסגור יש
סרט  תבאמצעו היטב השקית את ולסגור רדיואקטיבית פסולת לפינוי המיועדות

 .דביק

 פינוי הפסולת ממתחם האוניברסיטה .7

פינוי הפסולת הרדיואקטיבית ממתחם האוניברסיטה יבוצע אך ורק על ידי חברה או קבלן 
המאושר לכך על ידי משרד איכות הסביבה. לא יימסר חומר רדיואקטיבי לידי שום חברה 

 או קבלן אשר אינו מוסמך לטפל בחומרים מסוג זה.
 

 ונלוויםמסמכים קשורים  .8

 טפסים  .9

 הפניות .10

 ת י ב י ט ק א ו י ד ר  ת ל ו ס פ  סילוק ם י נ כ ו ס מ ה  ם י ר מ ו ח ה  ת ו נ ק ת

   2 0 0 2 ב ״ ם ש ת ה 
 

 אישורים וחתימות .11

 חתימה תאריך תפקיד שם  

     מאשר הנוהל
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 טבלת מהדורות ושינויים

 
 
 

מהדורה 
 מס'

 עורך השינוי תאריך
 סעיף

 מהות השינוי

     

     

   
 

 

   
 

 

   
 

 


