
 

 
 ז"התשנ, )טיפול בפסולת במוסדות רפואיי(קנות בריאות הע ת

19971 

 

וסמכות , ) הפקודהלהל  (1940, לפקודת בריאות הע) א(35 ו34תוק סמכותי לפי סעיפי ב

: יסוד לחוק42שנטלתי לעצמי לפי סעי ,  לפקודה33המנהל הכללי של משרד הבריאות לפי סעי 

ובאישור ועדת העבודה והרווחה , הסתדרות הרפואית בישראלה ואחרי התייעצות ע, הממשלה

, 1977ז"התשל, לחוק העונשי) ב(2ולפי סעי , הממשלה: יסודלחוק) א(48של הכנסת לפי סעי 

 :אני מתקי תקנות אלה

 

 גדרותה

 תקנות אלה ב .1

ל או וכ,  המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמי לעני תקנות אלה" המנהל"

 ;מקצת

 ;1995ג"התשנ,  כהגדרתו בחוק החומרי המסוכני" חומר מסוכ"

בית , )טיפת חלב(ולרבות תחנה למת שירות מונע ,  לפקודה24 כהגדרתו בסעי " מוסד רפואי"

ולמעט מרפאה שעובדי בה פחות משני רופאי , חיות ומעבדה לניסויי בבעלי חיי בבית חולי

 ;או רופאי שיניי

 ;א לפקודה42 כהגדרתו בסעי " ממונה על איכות הסביבה"

 ; לפקודה28 המנהל האחראי כמשמעו בסעי " מנהל מוסד רפואי"

לריכוז הפסולת של מוסד רפואי קוד , בתחו מוסד רפואי,  מקו" מרכז לסילוק פסולת"

 ;סילוקו אל מחו למוסד

 ;צור ניטרולה מחיידקי מדבקיל  מיתק לטיפול בפסולת זיהומית" מיתק טיפול"

פסולת רפואית מסוכנת ופסולת , פסולת זיהומית, פסולת רגילה:  כל אחד מסוגי אלה" פסולת"

 ;פגרי

 : פסולת שהיא כל אחד מאלה" פסולת זיהומית"

 ;ריטי חדיפ )1(

 ;ומר מתרביות של מיקרואורגניזמי פתוגניי וכלי שהכילו תרביות אלהח )2(

 ;ולת שהיתה במגע ע חולי המאושפזי בבידוד עקב מחלה זיהומיתפס )3(

 ;ומר אחר שהמנהל הורה שיש לטפל בו כפסולת זיהומיתח )4(

חומרי אנטיביוטיי ותרופות שעבר ,  פסולת שהיא חומר ציטוטוקסי" פסולת רפואית מסוכנת"

 אריזות ושאריות של תולרב, חומר מסוכ אחר, מועד תפוגת או שהוחלט לסלק מסיבה אחרת

 ;כל אלה



 

 
 פגרי ורקמות של חיות מעבדה ופסולת נלווית שנחשפה למיקרואורגניזמי " פסולת פגרי"

 ;פתוגניי לבני אד

 : פסולת שאינה אחד מאלה" פסולת רגילה"

 ;למעט פסולת זיהומית שעברה טיפול במיתק טיפול, סולת זיהומיתפ )1(

 ;סולת רפואית מסוכנתפ )2(

 ;סולת פגריפ )3(

, מזרקי ע מחטי, לרבות מחטי,  כל פריט או מכשיר העלול לחדור לגו" פריטי חדי"

 .אמפולות ועצמי חדי אחרי, סכיני חיתו כירורגיי

 

 חריות לטיפולא

נהל מוסד רפואי אחראי לטיפול בפסולת במוסד בהתא להוראות תקנות אלה וכל מי מ .2

 .קיי אות בכל הנוגע לעיסוקוי שעובד במוסד רפואי

 

 יפול בפסולתט

 .תיאס ותטופל בנפרד לפי סוגיה, סולת של מוסד רפואי תמויפ .3

 

 סולת רגילהפ

סולת רגילה תיאס בתו מכל פלסטי בעל מכסה צמוד שתוכו ידופ בשקית פ )א( .4

 .פעמיפלסטית לשימוש חד

,  של מיקרואורגניזמי פתוגנייתיגימת מעבדה של חומר ביולוגי שאינו מתרבד )ב( 

 .אחת בתו השניה, במכל נפרד שתוכו ידופ בשתי שקיות פלסטיות, תיאס לאחר סיו הבדיקה

 75בהתמלא , לפי העני, כל ירוק על ידי שליפה מתוכו של השקית או שתי השקיותמ )ג( 

 .אחוזי מנפחו או אחת ליממה לפחות

 לקשור אותה ולוודא שאי היא נוזלת ושלא שיעת שליפת שקית מתו המכל ב )ד( 

 .מתפזרת ממנה פסולת

 .סולת רגילה תועבר למרכז לסילוק פסולת אחת ליממה לפחותפ )ה( 

 



 

 
 פסולת זיהומית

, סולת זיהומית תיאס בתו מכל פלסטי בעל מכסה צמוד ע כתובת בצבע כתופ )א( .5

פעמי בצבע כתו שעליה  לשימוש חדתיותוכו ידופ בשקית פלסט, "פסולת זיהומית"בנוסח 

 ". חומר מזוהסכנה "יודפס בצבע שחור 

ריטי חדי יש לשי במכל קט מפלסטיק קשיח בעל פתח רחב ע מכסה מתאי פ )ב( 

 . אחוזי מנפחו75בהתמלא , ולהשליכו למכל פסולת זיהומית כשהוא סגור

 .לת זיהומיתוסיחולו ג על פינוי פ) ה(עד ) ג(4וראות תקנה ה )ג( 

 

 סולת פגריפ

פעמי בצבע צהוב שעליה מודפס סולת פגרי תיאס בשקית פלסטית לשימוש חדפ )א( .6

 ".פגרי בעלי חיי"בצבע שחור 

הכל באישור הממונה על , סולת פגרי תועבר ישירות לביעור במשרפה או לקבורהפ )ב( 

 .איכות הסביבה

 

 סולת רפואית מסוכנתפ

 :ית מסוכנת תטופל כמפורט להלאוסולת רפפ )א( .7

או שהוחלט לסלק , ומרי אנטיביוטיי ותרופות שעבר מועד תפוגתח )1(

, ירוכזו במכל או בארו שנועד לכ בבית מרקחת של מוסד רפואי, מסיבה אחרת

 ;בארו המיועד לכ בלבד, וא אי במוסד רפואי בית מרקחת

, ימשו בחומרי ציטוטוקסייששסולת ציטוטוקסית וכ פריטי חדי פ )2(

המכל יסומ באותיות ; ייאספו במכל פלסטי קשיח ע פתח רחב הנית לסגירה

 ;" חומר מסוכ" זהירות"גדולות וקריאות 

פי שיקולי בטיחות מתאימי בכלי סולת רפואית מסוכנת תופרד ותרוכז עלפ )3(

 ;אחסו מתאימי

 .כל אופ נוס שימנע סכנהב )4(

ת רפואית מסוכנת תעבור למרכז לסילוק פסולת כשהתמלא המכל הפלסטי לוספ )ב( 

 תועבר למרכז היתה הפסולת הרפואית המסוכנת פסולת ציטוטוקסית ; ולפחות אחת לשבוע

 .האמור פע ביומיי

 .סולת רפואית מסוכנת לא תסולק למערכת הביובפ )ג( 

 



 

 
 קבורת אברי

 5 במכלי מתאימי בטמפרטורה שלא תעלה על ונשליות ונפלי יאוחס, ברי גו אדא .8

מוסד או אד , מעלות צלזיוס ויועברו לקבורה אחת לשבועיי לפחות לידי חברה קדישא

 שבועות 25 עוברי מתי עד ל" נפלי", לעני זה; המורשי כדי לעסוק בקבורת נפטרי

 .הריו

 

 יתק טיפול בפסולת זיהומיתמ

 מוסד רפואי שאינו עסק טעו רישוי כמשמעותו בחוק רישוי ויתק טיפול בתחמ )א( .9

 .יוק ויופעל באישור בכתב מאת המנהל, ) חוק רישוי עסקילהל  (1968ח"התשכ, עסקי

יתק טיפול שחוק רישוי עסקי חל עליו יוק ויופעל בהתא לרשיו העסק מ )ב( 

מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לפי  " נות אישור", לעני זה; ולתנאי שקבע נות האישור

 . לחוק רישוי עסקי6סעי 

 

 רכז לסילוק פסולתמ

 .כל מוסד רפואי יהיה מרכז לסילוק פסולת שאליו תובא הפסולת במכליל )א( .10

מרכז ימוק במקו שבו קיימת גישה נוחה לרכב איסו פסולת ובמקו שלא ה )ב( 

 .יגרו למפגע

זיהומית ורפואית מסוכנת ,  נפרדי לריכוז פסולת רגילהירמרכז יוגדרו אזוב )ג( 

 .במכלי נפרדי

גישה למרכז לסילוק פסולת תהיה מוגבלת למי שמנהל המוסד הרפואי נת היתר ה )ד( 

 .לכ

 ינוי ממרכז סילוק פסולת יהיה פ )ה( 

 ; לאתר לסילוק פסולת שאושר על פי כל דיפסולת רגילה ב )1(

לאתר לסילוק , ולאחר מכ, בו תטופל,  למיתק טיפולת ימפסולת זיהוב )2(

 ;מלווה בתעודה המעידה על כ שהפסולת עברה טיפול, פסולת שאושר על פי כל די

 למקו שאושר בהתא לתקנות רישוי עסקי פסולת רפואית מסוכנת ב )3(

 תהכל כשהפסולת ארוזה ומשונע;1990א"התשנ, )סילוק פסולת חומרי מסוכני(

 .לפי כל די

 



 

 
 תחילה

 .חילת של תקנות אלה שישה חודשי מיו פרסומת .11

 

 

 )1997 באוגוסט 10(ז "באב התשנ' ז
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