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אחריות הרשות המקומית/הבעלות על פינוי חומרים ממעבדות בבתי הספר ובאשכולות ותפוחי פיס
במסגרת העבודה השוטפת במעבדות בתי הספר ,מצטברים במעבדות חומרים המיועדים לפינוי-
חומרים שפג תוקפם ופסולת כימית וביולוגית .חומרים אלו מחייבים פינוי לאתר פינוי פסולת מורשה.
ניתן לפנות להתייעצות למדריך הבטיחות של המקצוע.
מתוקף אחריותה של הרשות המקומית/הבעלות על תקינות מבנה המעבדות במוסדות החינוך ,כולל
אשכול/תפוח פיס ,הכוללת תחזוקה וטיפול בהיבטים פיזיים ,הנדסיים ובטיחותיים ,מחויבת הרשות
לדאוג גם לפינוי החומרים המסוכנים ואחרים המחייבים פינוי.
לצורך הפינוי יש להזמין אחת מהחברות הפועלות בארץ לפינוי חומרים מסוכנים ממעבדות (ניתן
למצוא באינטרנט).
בכל מעבדה תמצא עמדת פינוי ,שתאוחסן בחדר חומרים על גבי משטח מתאים .אריזות הפסולת
יסומנו בתווית קבוצת הסיכון ,סוג הפסולת והכמות .בעמדת הפינוי ימצאו הכלים המתאימים לאחסון
לקראת הפינוי .

פסולת ביולוגית יש לעקר באוטוקלב עפ"י הנחיות חוזר המנכ"ל עה( 7/ב)" ,הבטחת הבטיחות
במעבדות" (סעיף קטן  ,)2.10לאחר העיקור יש לפנות לפח אשפה רגיל.
מנהל בית הספר יוודא כי יועץ בטיחות מטעם הרשות/הבעלות יערוך ביקורת בטיחות שנתית במעבדה,
ידריך את הלבורנטים האחראים על החומרים במעבדה בנושא טיפול בחומרים המסוכנים וידאג
לוודא פינוי החומרים מבית הספר על ידי הרשות המקומית לאתר פסולת מורשה.
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ד"ר אירית שדה ,מפמ"ר ביולוגיה ,אגף א' למדעים
ד"ר דורית טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה ,אגף א' למדעים
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