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תאונת עבודה - התהפכות עגלה כבדה

גליון חודש מרץ 2009

 תמונה מס‘ 1: לפני התיקון
תמונה מס‘ 3: העגלה ביחידה אחרת17.12.08 עגלה לשינוע מיכלי חנקן נוזלי

תמונה מס‘ 4: העגלה בבנין אחר

     פינת ההמלצות
     משולחנה של ד"ר דליה זגר

לאור התרבות תאונות במכון בהן מעורבות פיפטות 
לעבוד  ממליצה  הבטיחות  יחידת  מזוהמות,  פסטר 
כבר  מיושמים  אלה  אמצעים  חלופים.  באמצעים 
עתה בחלק ממעבדות המחקר במכון באופן המשלב 

בטיחות עם נוחות למשתמש.  
פלסטי  במתאם  שימוש  הינה  המוצעת  החלופה 
תרביות  של  מדיומים  פילטרצית  ממערכת  הלקוח 
בקצהו.  פילטר  ללא  סטרילי  מ"ל   1 וטיפ  רקמה 
את המתאם יש לחבר בצידו האחד לצינור היניקה 
סטרילים  טיפים  הסטרילי.  לטיפ  האחר  ובצידו 
מחסן  פריט  המכון,  במחסן  לרכוש  ניתן  שקופים 
במתאם  בתמונה  שנראה  כפי   .010005413 מספר 
זהה  )המתאם  בתפעול  נוחות  המקנה  כיפוף  קיים 
לזה הקיים בצבע לבן(. כמו כן, במידת הצורך, ניתן 
קטנים  לנפחים  טיפ  הגדול  הסטרילי  לטיפ  לחבר 
יותר. במקרה זה יש לקטום את קצה הטיפ הגדול 

על מנת לאפשר שאיבה טובה.

תאונת  העובדים  לאחד  ארעה   ,2008 דצמבר  במהלך 
נוזלי  חנקן  של  מיכל  של  העברה  במהלך   - עבודה 
)"דיואר"(, בעזרת עגלה יעודית, התהפכה העגלה )עם  

המיכל( עליו, כאשר ידית האחיזה לוחצת על חזהו. 
משקל כולל של המיכל הוא כ-240 ק"ג.

סטודנט שהזדמן למקום חילץ את העובד והזעיק עזרה. 
הנפגע הועבר לטיפול רפואי בבית החולים.

בו  גורמים,  שלושה  חברו  כי  עולה  הארוע  בבדיקת 
זמנית, שהביאו לתאונה:

העובד דווח כי קיבל סחרחורת ואיבד את שווי משקלו 
)התקשה לזכור בדיוק את מהלך הארוע(.

כחלק מתהליך העלאת המיכל על העגלה, יש להתאים 
כי  דווח  העובד  במיכל.  לחור  בעגלה  ההרמה  זיז  את 

משך את העגלה כדי לבצע התאמה מלאה.
)תמונה ניכר  שיפוע  בעלת  היתה  התאונה  בעת   העגלה 
שציר  כך  טכני  שינוי  נעשה  בעבר  כי  מסתבר   .)1 מס' 
הגלגלים הוזז לכיוון מטה, דבר שיצר שיפוע )קטן מ- 450(.

הציוד - הן המיכל והן העגלה - הוא ציוד סטנדרטי ונפוץ 
במכון. 

להפוך את  כח  לא מעט  נדרש  כי  לכך, מצאנו  מעבר 
וכן - בבדיקה עם  העגלה, אף במצבה בעת התאונה. 
מספר עובדים עולה, כי לדעתם העגלה נוחה לתפעול 

ואיננה מהווה מפגע בטיחותי.
העגלה  הנ"ל,  הגורמים  שלושת  של  לשילוב  מעבר 
המעורבת בתאונה, נשלחה )תוך כדי בקרה( למסגרית 

המכון, על מנת להחזיר את הציר למקומו המקורי.
במצב זה, כפי שניתן לראות בתמונה )מס‘ 2( - שיפוע 
)גדול מ-450(, באופן משמעותי, מהמצב  העגלה קטן 

הקודם.
המוטות, ליד הגלגלים הקטנים - מאונכים לקרקע, כמו 

בשאר העגלות במכון )תמונות מס‘ 3, 4(.

לקחים - בתחום הטכני
באופן עקרוני אין לבצע שינויים טכניים העלולים לפגוע 

ברמת הבטיחות של מכשיר או ציוד.

והיה והוחלט לבצע שינוי שיש לו היבטים בטיחותיים 
ולקבל  ומתועדת,  רשמית  בצורה  זאת  לעשות  יש   -
והן מטעם יחידת  אישור / היתר - הן מטעם המנהל 
הבטיחות.                עוזי בייטלר

תמונה מס‘ 2: לאחר התיקון במסגריה
עגלה לשינוע מיכלי חנקן נוזלי - 30.12.08

השיפוע 0.924

השיפוע 1.426

המקום
המקורי של 

הציר

הגלגלים 
הוחזרו

למקומם
המקורי

השיפועתוספת הציר
1.263

השיפוע
1.331

נוספות שארעו במכון היו הזרקה  תאונות שכיחות 
עצמית של חומרים מזיקים בעיקר בשלב ההזרקה 
לחיות אך גם הזרקות תוך עבודה במעבדה  בחומרים 

כימיים ורדיואקטיבים. 
לחיות  חומרים  הזרקת 
או  כימיים  )ביולוגיים, 
לבצע  יש  פארמצוטיים( 
מורדמת  החיה  כאשר  רק 
לנוחותכם  בסד.  נתונה  או 
בכל  סדים  מצויים 

המידות. 

 אבקש להזכירכם כי שימוש במחטים שלא לצורך 
הזרקה לחיות, יעשה במחט שעברה קיטום בבית 
מאפשרת  הקיטום  פעולת  שבמכון.  המלאכה 
לעור.  לחדור  מסוגלת  שאינה  מחט  עם   עבודה 
בכל  סטריליות  קטומות  מחטים  לרכוש  גם  ניתן 

הגדלים )לדורשים פרטים אצלי(.  
בברכת עבודה פוריה ובטוחה, דליה

קורס כיבוי אש לצוות 
החילוץ וההצלה

התקיים   2009 ינואר  בחודש 
במכון קורס כיבוי אש לצוות 

החילוץ וההצלה.
חברי   20 השתתפו  בקורס 

צוות החילוץ וההצלה.
תירגלו  הקורס  במהלך 
החניכים כיבוי נוזלים דליקים, 

חדירה למבנה אפוף עשן באמצעות מערכות נשימה אוויר 
דחוס ופריסת קווי מים.

הקורס הועבר ע"י חברת "דעת אש" בשיתוף המכון.

קורס נאמני בטיחות
 - נאמני בטיחות  קורס  2009 התקיים במכון  ינואר  בחודש 

מחזור ב'.
בקורס השתתפו 13 נאמני  בטיחות חדשים וותיקים.

הקורס נוהל ע"י המוסד לבטיחות וגהות.

פינוי מעבדה מחומרים מסוכנים
סיימת עבודתך במכון ויצמן? הנך צריך לפנות 

את מעבדתך העומדת לעבור שיפוץ? 
עם  עבודה  מעבדה/אזור  "סגירת  נוהל  ויצמן  במכון  קיים 
חומרים מסוכנים". מדען או עובד מעבדה )כולל לבורנטים, 
תפקידו  את  המסיים  ובתר-דוקטורנטים(,  סטודנטים 
חייב  אחר,  עבודה  לתחום/אזור  עובר  או  ויצמן,  במכון 
לדאוג לפינוי מסודר של חומרים מסוכנים )רדיואקטיביים, 
כימיים, ביולוגיים(. באחריות המחלקה לעזור למדען/עובד 
בפינוי החומרים המסוכנים בהתאם לנוהלי המכון. חומרים 
אשר לא ימויינו או לא ישאו תווית זיהוי – המחלקה תחויב 

בתשלום עבור הפינוי.
 REGULATIONS ,הוראות מפורטות ניתן למצוא באתר הבטיחות

www.weizmann.ac.il/safety 12 פרק
מרית פכט

כנס בטיחות לייזר למוסדות ההשכלה הגבוהה ומוסדות מחקר ופיתוח
לייזר  בטיחות  בנושא  ארצי  כנס  ויצמן,  שבמכון  אבנר  באולם  התקיים,   31.12.2008 בתאריך 
המיועד לאנשי בטיחות במוסדות ההשכלה הגבוהה ובגופי מחקר ופיתוח אחרים המשתמשים 
בטכנולוגיה של הלייזר. הכנס אורגן ע"י יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה במכון ויצמן, בניצוחו 

של ד"ר שמעון גבאי, ממונה בטיחות לייזר של מכון ויצמן. 
בכנס השתתפו 84 איש מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, התעשיה האוירית, רפא"ל, ממ"ג, קמ"ג, צה"ל, 

אלאופ, אלאביט, אורבוטק, ומספר רב של יצרנים נוספים המפתחים מוצרים מבוססי לייזר. 
הכנס, שנערך בין השעות 9:00-15:00 נפתח, בדברי ברכה של פרופ' מנחם רובינשטיין, ראש יחידת הבטיחות 
ואיכות הסביבה, ואינג' יורם אלעזרי מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת. בהמשך ניתנו 7 הרצאות ע"י אנשי 
מקצוע המובילים בארץ בתחום בטיחות לייזר, שדנו בהיבטים שונים של בטיחות לייזר הרלוונטיים לגופי מחקר 
ויצמן,  גרינוולד, ממכון  פרופ' עמירם  לנושאי הבטיחות כלל הכנס את הרצאתו המרתקת של  בנוסף  ופיתוח. 
שהוביל את השומעים, ביד אמונה, בסיור וירטואלי אל תוך מסתרי המוח, והציג את ההבנות האחרונות של אנשי 
המדע על אופן פעולתו המופלאה של המוח האנושי. הכנס ננעל בהפניית שאלות בנושאי בטיחות לייזר לפנל של 

מומחים שענה על השאלות, והרחיב ככל שנדרש.
זהו הכנס השנתי השלישי שנערך, בתחום זה, במכון ויצמן. המשתתפים גילו מעורבות רבה במהלך הכנס, הביעו 
כנסים כאלה  על צפיתם להמשך  והצהירו  בכנס,  ומהתכנים שהוצגו  רצונם מהרמה המקצועית  את שביעות 
בעתיד. למעשה, יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה של מכון ויצמן, מהווה, היום, מרכז ידע בנושאים של בטיחות 

לייזר, ויש בדעת יחידת הבטיחות למסד את הכנס באופן שיתקיים אחת לשנה במכון ויצמן. 
אנו מבקשים, בהזדמנות זו, להודות לכל עובדי יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה על עזרתם בהכנות לכנס, 

וביום הכנס עצמו, ולהנהלת מכון ויצמן על שנענתה והקצתה את התקציב הדרוש לארגון הכנס ולארוח של 
כתב: ד“ר שמעון גבאי, ממונה בטיחות לייזר ביחידה.  באי הכנס.     

רפאל מיכאלי - מפקח בטיחות
ויצמן.  במכון  שנים   33 כ-  עובד  רפי 
בוגר מדעי החיים, עבד ככימאי  כימאי 
אורגני ומנהל מעבדה במספר מקומות 

במכון.
במחסן  מחסנאי  ככימאי  שימש  רפי 

הכימיקלים.
רפי ישמש כמפקח בטיחות במעבדות, 

ביחידת הבטיחות ואיכות הסביבה.

בריאות  תחום  רכזת   - שחר  יפה 
תעסוקתית

עבר  התעסוקתית  הבריאות  תחום 
מאגף משאבי אנוש אל יחידת הבטיחות 
רכזת  שחר,  יפה  הסביבה.  ואיכות 
עבודתה  את  ותבצע  תמשיך  התחום, 

במסגרת יחידת הבטיחות.

עידכונים מיחידת הבטיחות
חדשים ביחידת הבטיחות

פורים
שמח

כוכבי הבטיחות


