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 כללי .1

 ,ביצוע ניסויים או עבודות מחקר כמו  להגדרה מטה( ם)בהתא פעילות באוניברסיטה במהלך

 . פסולתוביולוגית העלולות להיות מסוכנות הן לאדם והן לסביבה מיתמצטברות שאריות פסולת כי

 זו יש לפנות לאתר מיוחד לפינוי פסולת רעילה.

 

 מטרה .2

 עילה במתחם האוניברסיטה. פינוי פסולת רשיטה אחידה לטיפול והגדרה 

 

 תחולה .3

הוראה  יעוזר לבורנטים, חוקרים, מרצים במעבדות, עובדי המעבדה,מנהלי מעבדות, נוהל זה חל על 

 או בשטחי האוניברסיטה. במעבדותבחומרים מסוכנים משתמשים הוכל 

 

 הגדרות .4

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

 .אוניברסיטת אריאלהגוף המקצועי בתחום הבטיחות בעבודה ב - הבטיחותאגף  .4.2

או  ,שנמצא בסביבתםחומרים המסכנים את מי  מרים כימיים, המכילהשאריות חו -פסולת כימית .4.3

 חומרים שפג תוקפם.

עלולה לגרום לסיכון ביולוגי )כגון וירוסים,  יאפסולת שמוצאה מן החי וה-פסולת ביולוגית .4.4

 (אנומליחיידקים, תאים ממקור הומני או 

חומר מכל סוג או צורה, המכיל חומר רדיואקטיבי או שמקורו בחומר  -פסולת רדיואקטיבית  .4.5

או שבאו במגע עם חומרים רדיואקטיביים ויש חשש שהם מזוהמים בחומרים רדיואקטיבי 

 .רדיואקטיביים

4.6. MSDS- יליונות בטיחות לחומר המסוכן מכיל מידע לגבי החומר המסוכן, תכונותיו והשפעתו, ג

 הסיכונים הכרוכים בשימוש בו ודרכי הגנה ממנו

בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית בעבודה  - (מנהל מעבדה )מחזיק מקום .4.7

. נדרש לפעול 2001 – עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות( התשס''א

למנוע תאונות עבודה או פגיעה כתוצאה מחשיפה לגורמים מסוכנים, להעמיד לסטודנטים 

 .ולעובדים במעבדה הכשרה מתאימה, ציוד תקין וסביבת עבודה ראויה ובטיחותית

מי שאחריות על העברת חומר הלימוד בקורס וחומר הלימוד במעבדה  -במעבדה מרצהחוקר/ .4.8

 ימוש בחומרים. או הש חלה עליו

 עובד מעבדה בעל השכלה מקצועית רלוונטית להפעלת המעבדה. -לבורנט .4.9

 אביזרים )צלחות פטרי, פיפטה, וכו'( שבאו במגע עם חומר ביולוגי.-פסולת ביולוגית מוצקה .4.10

 חומרים מן החי.נוזלים המכילים -פסולת ביולוגית נוזלית .4.11

 כלים או אביזרים עם סיכון לפצוע.-פסולת חדה .4.12

כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(,  -ה על בטיחותממונ .4.13
תקנות הממונים(, מי שנתמנה להיות ממונה על בטיחות באוניברסיטה,  –)להלן  1996-התשנ"ו
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)א( לחוק ארגון  25על ידי המעביד החייב למנות אדם כממונה על בטיחות, בהתאם לסעיף 
 ושר ע"י מפקח עבודה. ופקוח על העבודה ומינויו א

אדם אשר ממונה מטעם האוניברסיטה והאחראי על נושא חומרים מסוכנים -רעלים על אחראי  .4.14

 .מטעם המשרד לאיכות הסביבה האוניברסיטה שלרשום ככזה בהיתר רעלים  בקמפוס ואשר

 

 סמכות ואחריות .5

במעבדה בעת עבודה להפסיק , אחראי לקביעת מדיניות לפינוי פסולת רעילה –ממונה על הבטיחות  .5.1
 עבודה שלא על פי הנחיות. 

ניות בהתאם לדרישות ותקנות איכות אחראי על ביצוע מדי –ממונה על איכות הסביבה  .5.2

 .הסביבה

 .ע המדיניות לפינוי הפסולת הרעילהעל ביצו אחראי-על הרעלים אחראי .5.3

 מעבדות ביולוגיה אחראי לפינוי פסולת ביולוגית.אחראי  .5.4

 .כימיתאחראי לפינוי פסולת מעבדות כימיה אחראי  .5.5

 

 השיטה .6

 הדרכה .6.1

מתקיימת הדרכת בטיחות לכל  במעבדה וודא כי בתחילת כל קורסיהממונה על הבטיחות  .6.1.1

 י פסולת. והיא כוללת נושא פינומשתמשי המעבדה 

 ההדרכה תתבצע  ע"י מרצה הקורס או אדם מטעמו. .6.1.2

ש בחומ"ס  )לרבות במעבדות המחקר ,סדנאות, בתי מלאכה ובכל  מקום בו נעשה שימו .6.1.3

 גפ"ם דלק וגזים מסוכנים( ההדרכה באחריות הממונה הישיר במקום.

( ולהעביר לתיוק 5ההדרכה לתעד את ההדרכה בטופס הייעודי )מס'  בצעבאחריות מ .6.1.4

 במחלקה ואצל הממונה על הבטיחות.

לקחת חלק פעיל בפעילות בית מלאכה שלא עבר הדרכה לא יוכל \סדנה\משתמש מעבדה .6.1.5

  .במעבדה

 

 הטיפול בחומרים .6.2

מכלים לפינוי פסולת  הכי קיימים ב טרם תחילת הפעילות במעבדה מנהל המעבדה יוודא .6.2.1

 המותאמים לחומרים שיהיו בשימוש באותה עת במעבדה וכי הם מסומנים באופן ברור.

 הספציפיים של החומר. MSDSיעשה בהתאם להוראות ה  טיפול ונטרול הפסולת הרעילה .6.2.2

 מנהל המעבדה יוודא בתום כל שיעור כי הפסולת פונתה בהתאם לנוהל זה. .6.2.3

 אחת לשבוע לפחות תועבר הפסולת אל מחסן הפסולת לפינוי . .6.2.4

 דבקת סיווג של החומר הנמצא במיכל.תודבק מ על כל מיכל אשר מיועד לפינוי .6.2.5
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 טיפול בפסולת ביולוגית .6.3

 .ילפני הפינוביולוגית נוזלית או מוצקה תחוטא  פסולת .6.3.1

ותסומן בסרט הדבקה  Biohazardפסולת ביולוגית מוצקה תוכנס לשקית מסומנת בסמל  .6.3.2

ותפונה למיכל פסולת עפ"י הוראת עבודה "שימוש באוטוקלב"  תעוקר מיוחד. השקית 

 .רגיל

 30לאחר אקונומיקה בריכוז כעשירית מנפח הפסולת.  תוסףפסולת ביולוגית נוזלית ל .6.3.3

 .לכיור נוזליתאת הפסולת ה דקות ניתן לשפוך

עיקור , תעבור םייעודיי במכליםתיאסף  מסוכן, פסולת חדה הבאה במגע עם חומר ביולוגי .6.3.4

 .האשפה אוטוקלב ותיזרק לפחב

 

 סימון פסולת ע"י מדבקות  .6.4

 כל מיכל פסולת המיועד לפינוי תודבק עליו מדבקה לסיווג וסימון החומר .6.4.1

 שלושה סיווגים למדבקות:  .6.4.1.1

  מדבקה כחולה(  תכימימדבקה לסימון פסולת( , 

  מדבקה אדומה( ביולוגיתמדבקה לסימון פסולת( , 

  מדבקה צהובה( תרדיואקטיבימדבקה לסימון פסולת(. 

 על כל מדבקה יש לציין: סוג החומר, החומר , מחלקה, חדר. .6.4.1.2

 

 ממעבדות למחסן חומרים רעילים פינוי הפסולת .6.5

 ""פסולת מדבקהעבדה בעזרת מנהל המ כפי שמפורט להלן יסומן ע"י ד לפינויחומר המיוע .6.5.1

ויפונה באופן מבוקר למחסן שיוגדר ע"י אחראי על  פירוט סוג הפסולת המפונה, עם

 הרעלים בקמפוס.

 ,תמיסות של חומרים אורגניים ללא הלוגנים )ממסים פחממנים 

 וכהלים(  אסטרים  אתריים, קטונים,

 ,ןמטיל תמיסות של ממסים אורגנים המכילים הלוגנים )כלורופורם-

 כלוריד(

 ,תמיסות מימיות ( ניטרליותPH6-9  ) 

 .במיכל פלסטי מיוחד כל קבוצת המומסים תפונה בנפרד, .6.5.2

 .תפונה במיכל נפרד-פסולת חדה .6.5.3
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 לאתרי פסולת רעילה של פסולת ופינוי הזמנה .6.6

פסולת הרעילה שהצטברה במחסן לאתר הארצי לסילוק תאם פינוי אחראי על הרעלים י .6.6.1

 .לפחות אחת לסמסטר ,ככל שיידרש ,תפסולת רעילה מעת לע

הפינוי יעשה ע"י חברה קבלנית חיצונית ומאושרת בעלת רישיון כחוק )לרבות רישיון רכב  .6.6.2

 ורישיון נהג להובלת חומרים מסוכנים(.

בטופס  לפינוי עם הערכת כמויותרעילה הרעלים יכין רשימה של פסולת על אחראי  .6.6.3

 ." הערכת כמויות לפנוי חומרים מסוכנים"

על אחראי ,  בכפוף לנוהל רכש והתקשרויותתהיה ההתקשרות עם החברה הקבלנית לפינוי  .6.6.4

 .הרשומות בטופס לפינוי פסולתבהתאם להערכת הכמויות  הרעלים ידאג להצעות מחיר

 מהחברה. פסולת הרעלים ידאג להוציא הזמנת רכש לפינויעל אחראי  .6.6.5

 ילה לפני ביצוע פינוי . אחראי הרעלים באמצעות אחראי בטיחות כימיה יבצע שק .6.6.6

הכמויות שפונו  הערכת את ויצייןאחראי הרעלים יהיה נוכח בזמן פינוי הפסולת מהמחסן  .6.6.7

 יעביר את הטופס המעודכןבסיום הפינוי  .הערכת הכמויותבפועל מהמחסן בטופס 

  .לממונה על הבטיחות

ירוף העתק בצ אחראי הרעלים כאשר הם מאושרות על ידו יעבירהחשבוניות לתשלום את  .6.6.8

 של הזמנת הרכש לאישור הממונה על הבטיחות.

 .הפסלות יהוו אישור על פינוי תקיןתעודת המשלוח והחשבונית לתשלום על פינוי  .6.6.9

 

 מסמכים קשורים ונלווים .7

7.1.  MSDS 

 שימוש במדבקות סיווג לאחסנה ופינוי -הוראת עבודה  .7.2

 

 טפסים  .8

 (5תיעוד הדרכה )מס'  .8.1

 רים מסוכנים הערכת כמויות לפנוי חומ .8.2

 

 הפניות .9

 (002-04) נוהל רכש והתקשרויות .9.1

 

 אישורים וחתימות .10

 חתימה תאריך תפקיד שם  

     מאשר הנוהל
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 טבלת מהדורות ושינויים

 

 

 

 

מהדורה 

 מס'
 עורך השינוי תאריך

 סעיף
 מהות השינוי

     

     

   
 

 

   
 

 

   
 

 


