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יעל אלבנק, שהייתה מנהלת משרד 
הבטיחות משנת 2007, עברה לתפקיד 

ממונה בטיחות וגהות. יעל בעלת 
תואר ראשון בסיעוד, ובעלת תואר 

שני במנהל מערכות בריאות, הוסמכה 
כממונה בטיחות בעבודה ע”י משרד 

התמ”ת לאחר שסיימה בהצלחה קורס 
ממוני בטיחות בעבודה מטעם המוסד 

 לבטיחות וגהות.
תחליף את יעל בתפקיד מזכירת יחידת 

הבטיחות שרית נקש, שעברה ליח’ 
 הבטיחות מאגף במו”ת.

שרית בעלת תואר ראשון במזרחנות, 
שמשה בתפקיד רכזת כ”א של אגף 

 במו”ת.
אלה אירגין, מהנדסת בניין, עברה מאגף 

במו”ת ליח’ הבטיחות, בה תשמש 
בתפקיד מהנדסת מניעת דליקות, 

ורישוי עסקים. שירה אילן, התקבלה 
ליח’ הבטיחות לתפקיד ממונה בטיחות 

כימית. שירה בעלת תואר ראשון ושני 
בכימיה, עם ניסיון רב בעבודת מעבדות. 
שירה תחליף בתפקיד את טניה לסיצה, 

שסיימה את תפקידה במכון ויצמן. 

למידע נוסף, בקרו אותנו באתר 
יחידת הבטיחות

www.weizmann.ac.il/safety

חילופי יו"ר ועדת 
בטיחות

פרופ’ חנוך דניאל וגנר, 
מהמח’ לחומרים ופני 

שטח החל תפקידו 
כיו”ר ועדת הבטיחות 

של מכון ויצמן בחודש 
מרץ 2013.

פרופ’ וגנר החליף 
בתפקידו זה 

את פרופ’ מיכה 
הס, מהמח’ לפיסיקה של חלקיקים 

ואסטרופיסיקה, אשר מילא תפקיד זה 
בשנים האחרונות.

יח’ הבטיחות מבקשת להודות לפרופ’ 
הס על שנים רבות של עשייה בטיחותית 

וקידום הבטיחות במכון.

מינויים חדשים ביחידת הבטיחות

יעל אלבנק שרית נקשאלה אירגיןשירה אילן

בעקבות ריבוי מקרי הכשות הנחשים 
בארץ בתקופה האחרונה, אנו שבים 

ומרעננים את ההנחיות במקרה הכשת 
נחש:

אל תעשה:
•  אל תאכל ואל תשתה, כולל   

   משקאות אלכוהוליים או תרופות.
•  אין לרוץ או לבצע פעולות   

    מאומצות.
•  אין לחתוך את אזור ההכשה   

    בעזרת סכין.
•  אין לנסות לנקז את הארס.

•  אין לחסום את הדם באמצעות   
   חוסם עורקים.

•  אין להקפיא או לקרר באופן קיצוני  
    את אזור ההכשה.

 עשה:
 •  הישאר רגוע. צלצל ל-2999
    )08-9342999( והזעק עזרה.

•  יש להשתדל להימנע מהזזת   
    האבר המוכש. 

•  יש להסיר שעון, טבעות ובגדים  
    הדוקים מאזור ההכשה.

•  נסה לזהות את הנחש, אם הדבר  
   אפשרי, מבלי לסכן את עצמך או  

    לגרום לבזבוז זמן יקר.
•  דאג להגיע לבי"ח הקרוב או

   למרפאה הקרובה בהקדם   
   האפשרי.

הכשת נחש

במהלך חודש ספטמבר נערך ביחידת 
לכיבוי  מסוגו  ראשון  קורס  הבטיחות 

אש וחומ”ס.
מאבטחי  את  להכשיר  נועד  הקורס 
וחומרים  אש  באירועי  לטיפול  המכון 

מסוכנים.

נערכו  ובסופו  ימים   5 נמשך  הקורס 
בקיסריה  ייחודי  אימונים  במתקן 

תרגילים משולבים לכיבוי והצלה.
בקורס שולב לראשונה טרקטורון כיבוי 
אשר נרכש ע”י הנהלת המכון לשימוש 

המאבטחים באירועי אש.

האש  טבילת  את  עבר  הטרקטורון 
הראשונה שלו בשריפה במתחם שבין 
בערב  לוננפלד  לבית  אירופה  בית 

סוכות.

קורס כיבוי אש וחומ”ס לאנשי מחלקת האבטחה

פרס מצוינות 
בבטיחות

בחודש ספטמבר התקיים טקס חלוקת 

פרס הבטיחות מספר 2 לשנת 2013, 

במעמד סגן הנשיא פרופ' חיים גרטי, 

פרופ' דניאל וגנר – יו"ר ועדת הבטיחות, 

ופרופ' יחיאל שי – ראש יחידת הבטיחות.

להלן שמות הזוכים:

במקום הראשון: בסך 5000$ זכתה 

קבוצת המחקר של פרופ' אסף אהרוני, 

מהמח' למדעי הצמח.

במקום השני: בסך 3000$ זכתה קבוצת 

המחקר של ד"ר איילת ארז, מהמח' 

לבקרה ביולוגית.

במקום השלישי: בסך 2000$ זכתה 

קבוצת המחקר של פרופ' ירדנה 

סמואלס, מהמח' לביולוגיה מולקולרית 

של התא.

ברכות לזוכים!

קורסים  מקיימת  הבטיחות  יחידת 
הבריאות  בתחום  והשתלמויות 

הפתוחים לקהל עובדי המכון.
בו  שעות,   4 בן  קורס  החייאה:  קורס 
איש מקרב   300 השתתפו למעלה מ- 
במסגרת  המכון.  וסטודנטי  עובדי 
הקורס לומדים המשתתפים את סכמת 
החייאה,  נהלי  החדשה,  ההחייאה 

וטיפול במצבי חירום נוספים. 

קורס עזרה ראשונה: קורס בן 8 השעות, 
ההחייאה,  לקורס  המשך  קורס  מהווה 
בו מקבלים המשתתפים כלים לטיפול 
במצבים רפואיים שונים, כגון שטפי דם, 

כוויות, שברים, ועוד.

במהלך  בארגונומיה:  השתלמות 
השתלמות  התקיימה  אוגוסט  חודש 

בסביבה  לעובדים  בארגונומיה 
ההשתלמות  במסגרת  המשרדית. 
לעבודה  טיפים  המשתתפים  קיבלו 
נכונה מול מחשב, הדגמה של תרגילי 
ועוד.  וצוואר  גב  מתיחה למניעת כאבי 
לסביבות  יעודיות  נוספות  השתלמויות 

עבודה שונות יתקיימו במהלך השנה.

של  נוספות  השתלמויות  כן,  כמו 
“אתנחתא בריאותית” יתקיימו במהלך 
השנה ביחידת הבטיחות. ההשתלמויות 
נושאי  הרחב.  לקהל  פתוחות  תהיינה 
באתר  יפורסמו  ההרצאות  ומועדי 

האינטרנט של יח’ הבטיחות.

נשמח לראותכם!

קורסים והשתלמויות בתחום הבריאות

בעקבות החלטת הנהלת המכון, 
הוחלף שמה של יחידת הבטיחות 
תיקרא  כעת  הסביבה.  ואיכות 

היחידה- “יחידת הבטיחות”

 שם חדש 
ליחידת הבטיחות

חודש  בסוף  קיימה  הבטיחות  יחידת 
ספטמבר מסיבת פרידה לרגל פרישתה 

של ד"ר מרית פכט.

למדע  ויצמן  במכון  עבדה  פכט  ד”ר 
במעבדות  מהן  שנים,   51 במשך 
קרינה.  ובמעבדות  כימיות  ביולוגיות, 
בטיחות  כממונה  שמשה  פכט  ד”ר 
מכן  ולאחר  הבטיחות,  ביחידת  קרינה 

כיועצת של יחידת הבטיחות.
להודות  מבקשת  הבטיחות  יחידת 
עבודתה  על  פכט  לד”ר  לב  מקרב 
הרבה  תרומתה  ואת  השנים  ארוכת 
למדע  ויצמן  במכון  הבטיחות  לקידום 
ולאחל לה בריאות טובה, ואריכות ימים.

 אירוע פרידה  
מד”ר מרית פכט 

 יחידת
הבטיחות
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