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 .חברות וחברים  25נכחו -רשימת הנוכחים: 

, וכן למרצים שהציגו הנדיב אנו מודים לד"ר דליה זגר וליחידת הבטיחות של מכון וייצמן על הארוח

 והעלו נושאים לדיון.

  מנהלת יחידת הבטיחות במכון וייצמן:-דליה זגר הוצג ע"י ד"ר בפגישה הנושא הראשון 

 :גמישות בסיווג לקבוצות סיכון של מיקרואורגניזמים, לפי הדירקטיבה האירופית

דליה הציגה את הגמישות/שוני בסווג מיקרואורגניזמים בין האירגונים האמונים על הבטיחות 

 BMBL (Biosafety in -וה NIHיקאי של הביולוגית בארצות שונות. יש סיווגים אמר

Microbiological and Biomedical Laboratories סיווג קנדי, אוסטרלי, בלגי וגם של האיחוד ,)

לפי הדירקטיבה  חשוב עקב מחקרים הממונים על ידם ואישורי בטיחות האירופיסיווג האירופי. ה

 .ERC European Research Council  (ERC)-חוקרים עבור לספק ל האירופית שצריך

אצל האמריקאים כשייך המסווג (  Salmonella typhi)מסוים דליה הביאה לדוגמא גורם ביולוגי 

דרישות הבטיחות של האירופאיים  ,אצל האירופים. עם זאת  RG3 -( וכ RG2) 2 קבוצת סיכון ל

-לפי ה  BSL2רישות . למעשה דשל האמריקאיים אלהמות נמוכ 3לעבודה עם גורמים ברמה 

BMBL   יתאימו למדי לדרישותBSL3  . לפי הדירקטיבות האירופאיות 

 .DIRECTIVE 2000/54/EC) -)פרטים ב מספר סעיפים מכל דירקטיבה לצורך הדגמה הושוו

ניזם ולקבל גיש פינה בה אפשר להכניס שם של מיקרואור ABSAלם, כי באתר של ומזכירים לכ

חשב באנדמיות תהסיווג צריך להבקביעת את הסיווג לקבוצת סיכון בארצות שונות. יש לזכור, כי 

 בארץ המדוברת לעומת ישראל.  וטיות( של המיקרואורגניזםז)או אק

 

  תקנים של כפפות  - דר' רקפת פנדו מעבדה ארצי לנגיפים, תל השומרהנושא השני הוצג ע"י

 : והגנה על כפות הידיים

 תקנים בינלאומיים לכפפות לצורך הגנה על הידייםב עדכוןהרקפת הרחיבה על השינוי ו

(Regulation EU 2016/425). 

 לעבודה מעבדתית.מספקות , אינן  for examination -רק  כפפות שעליהן מצוין

 קטגוריות:  3-כפפות אשר נועדו להגנה על הידיים מחולקות ל

 הנועד –השנייה  לעבודה בה מעורב סיכון נמוך להיפגעות )הכנת אוכל וכד'( הנועד – הראשונה 

לעבודה בה מעורב סיכון גבוה ויכול להיגרם  הנועד –השלישית , ולעבודה בה מעורב סיכון מסוים

 (. BSL3 &4)  למשל עבודה ברמה )נזק רציני 

ישות התקינה בדרעל פי התקינה החדשה גם המפיץ ולא רק היצרן אחראים על עמידה 

  החדשות.



 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית            
 

וציון עברו שהכפפות הבדיקות הפיקטוגרמים המורים על על קופסת הכפפות צריכים להופיע 

 בודקים באמצעות  -  penetration) לחדירותכפפות חייבות להיות עמידות  הקטגוריה שלהם.

 כימיקליםשל ( תלוי זמןנבדק על כפפות "ללא פגם"  - permeation)חילחול לו חרירים בכפפה( 

 נבדקת. עמידות מכנית וגם  מיקרואורגניזמיםו

 תנדרשו –)ששה הוספו בתקינה החדשה ( כימיקלים  18מול  תבדקכפפות נשל מידות כימית ע

 ות. עבודה עם חיידקים דורשת עמידלפחות כימיקלים  6בסטנדרטים מסוימים מול  עמידה

 כימיקלים ולצורך אישור כפפה לעבודה עם וירוסים מתבצע טסט מיוחד 2לחדירות של מינימום 

ללא תלות  ,, בודקים האם עבר את הכפפה או לא תוך הפעלת לחץPhi-X174)עם בקטריופאג' 

 (.ISO 374-5:2016  מבדק = בזמן

 

 להלן רשימת הכימיקלים אליהן עמידות הכפפות נבדקת:

 

 

 

 

צריכה להשיג  – Aכפפה בקטגוריה   New EN ISO 374-1:2016על פי התקנות החדשות: 

 עמידות , כלומר מהכימיקלים המוזכרים בטבלה 6עבור  לפחות  2של   penetrationרמת 
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ככל שהמספר . Acceptable Quality Level 2     דק'= 30-מ של כימיקל ליותר לחדירות

(AQL  ) עבור  .יותריותר נמוך האיכות טובהpermeation מודדים זמן עד ל ,- Breakthrough 

  .ככל

 

 -יותר האיכות טובה יותר וזה נמדד בדרגות עולות )אנו מעוניינים בכפפות שה ארוךשהזמן 

 Breakthrough ככל שהדרגה עולה האיכות טובה יותר2דרגה  –דקות   30לפחות  ןשלה .). 

 

 הכפפותדוגמא לסימון בפיקטוגרמות החדשות על 

 

 

 

 

 הוצג ע"י ליובוב איליאספוב הנושא השלישי  :  

 .אחריות עובדי ניקיון במעבדות מיקרוביולוגיות, בקרת זיהומים במעבדות, ניטור וחיטוי זיהומים

תארה את מגוון הבדיקות המבוצעות במעבדות כאלה: בדיקות סטריליות, כמותיות  ליובה

של מיקרואורגניזמים כולל זיהויים. בדיקות משטחים, אויר מוצרים וסביבה. גם לתכנון  תואיכותיו

. יש  cross contamination -לכל וע"מ למנוע  מקוםמרחב ו יההמעבדה חשיבות ע"מ שיה

. יש חשיבות לכיווניות וכו' לאורגניזם הנבדק כרפרנס, למדיומים להקצות מקום לדגימות,

 זרימה/עבודה במעבדה ממקום נקי ל"מלוכלך".

 

מתבצע באמצעות  –,  דיגום משטחים שיטות פסיבי ואקטיביתבצע בשתי במעבדות מדיגום אויר 

גם נבדקים  .sponge, swabs, petrifilm, contact plate, contact stick)) מספר שיטות

בתום הבדיקות  ם וכד'. אפילו הכפפות במהלך העבודה נדגמות.מנדפים ביולוגיים, אינקובטורי

נכתבים דוחות הכוללים בדיקת איכות אוויר ומשטחים. אם התוצאה אינה תקינה יש גבולות 

מנהל מפעל וכו'. מעל מנהל איכות, , הדווח למנהל מעבדוהדיווח נעשה למספר דרגים : ה, עתרה

 ודיגום חוזר. גבול בקרה מדווחים למנהל איכות ומתבצע חיטוי

 

Protection against 
 bacteria and fungi 

Protection against 
viruses  bacteria and 

fungi 
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 # נושא נוסף שעלה לדיון היה חיסונים והנחיות לעובדי מחקר בסביבה החיצונית למעבדה.

הנושא הועלה על ידי סלסט כץ וייס, שהציגה צרכים של קבוצות המבצעות עבודות בשדה. בדיון 

וס, ועובדים עם שפכים או מים מזוהמים, גם יחוסנו נגד הומלץ כי כל עובדי השדה יחוסנו נגד טטנ

 ובהתאם למושא המחקר, בעיקר אם . לגבי חיסונים נוספים, יש לשקול לגופו של ענין, Aצהבת 

 

. כמו כן הודגש, כי יש מתבצעות עבודות עם בעלי חיים העלולים לשאת מחלות זאונוטיות

 להשתמש בציוד מגן אישי גם בשדה ובהתאמה להערכת הסיכון, כלומר להגן על בגדי הבית, מיגון 

הידיים בכפפות מתאימות למטלות, נעלים שלמות וגבוהות, ובמקרים של חשיפה אפשרית 

וב ולהדריך לאירוסולים גם נישמיות. מומלץ למקומות עבודה, שצוותים יוצאים למחקר בשדה, לכת

 בנוהל בטיחות סגולי המתאים למטלות.

 –לם לעיין בספר של רוברט ארמון ואוטה חרותי ו, מומלץ לכלגבי מחלות זואונוטיות

Environmental aspects of zoonitic diseases, IWA publishing 2012 המרכז הרבה ,

 ילים אותם. מידע בנושא וערוך לפי קבוצות המיקרואורגניזמים ובעלי החיים המכ

 

 ד"ר אסתי מסר :רשמה

 


