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גליון חודש אוגוסט 2009

     פינת ההמלצות
     משולחנה של ד"ר דליה זגר

שלום חברים,
הינו תחום העוסק במניעת תאונות  סיכונים  ניהול 
למנוע  במטרה  לסיכון,  בהתאם  מיגון  ובהתאמת 
בתחום  גם  אחר,  תחום  כבכל  בעובדים.  פגיעה 
לנושא  מחשבה  להקדיש  כדאי  במעבדה  העבודה 

ניהול הסיכונים כבר במהלך תכנון הניסוי. 
סיכונים  חקר  על  מתבססות  הבטיחות  הנחיות 
רבות.  שנים  לאורך  שהתרחשו  מתאונות  ולקחים 
מתפרשים  והנחיות  מגון  באמצעי  שימוש  לעיתים 
הוא.  כך  לא  אך  הבטיחות,  יחידת  של  כגחמה 
עובדים שאינם מקדישים  על  להגן  נועדו  ההנחיות 

זמן לחקר הסיכונים ועל כן עוגנו בתקנות וחוקים.
מספר דוגמאות לניהול סיכונים מושכל:

ההקפאה  מבחנות    - נוזלי  בחנקן  תאים  הקפאת 
חייבות להכיל חבק )o-ring( למניעת כניסת חנקן 
נוזלי לתוך המבחנה. אולם, גם במבחנות המכילות 
חנקן  כניסת  תאפשר  חסר  או  יתר  הברגת  חבק, 
גבוה  סיכוי  קיים  זה  במצב  המבחנה.  לתוך  נוזלי 
המיכל.  מתוך  המבחנה  הוצאת  עם  מיד  לתאונה 
התאונה מתרחשת בשל עליה חדה בטמפרטורה, 
להפוך  במבחנה  הכלוא  הנוזלי  לחנקן  הגורמת 
לרב   .700 פי  תופס  הנפח שהוא  תוך הרחבת  לגז 
הפקק עף בעוצמה רבה לכוון העיניים הבוחנות את 
המבחנה ולכן חובה להשתמש בציוד מגן – מסכת 
פנים או לפחות משקפי מגן )משקפיים אופטיות אינן 

מונעות פגיעה בעין!!!(. 
כולל  אינו  הפרוטוקול  כאשר    - למחטים  חלופות 
קטומות.  במחטים  להשתמש  יש  לחיה  הזרקה 
מונע חמש תאונות  היה  שימוש במחטים קטומות 
חומרים  הוחדרו  בהם  במכון  לאחרונה  שהתרחשו 
בית  עובדי  לידיעתכם,  רגילה.  מדקירת מחט  לגוף 
לכל כמות מזרקים  קיטום  יבצעו  המלאכה במכון 
לשימוש  הן  אלה  קטומות  מחטים  להם.  שתספקו 
בעבודה לא סטרילית . ניתן להזמין מחטים קטומות 

סטריליות )למעוניינים פרטים אצלי(. 
חלופות לגורמי סיכון נוספים - תמיד כדאי להשתמש 

בחומרים בעלי סיכון נמוך יותר: 
מתנול  ללא  בבופר  להשתמש  בעבר  המלצתי 
לעומת  מהול  מעט  הבופר   .WESTERN BLOTS ב– 
המקורי ובכך מונע את התחממות הממברנה. מספר 
קבוצות במכון עברו לשימוש בבופר זה בהצלחה, 

אתם מוזמנים להתייעץ איתי.
שימוש בPFA 4% נוזלי – עדיף לקנות PFA בתמיסה 
מוכנה במקום אבקה. התמיסה נמכרת ע"י מספר 
ביוטק  דניאל  חברת  שונים.  בריכוזים  משווקים 
של   4% תמיסת  משווקת   )08-9366066 )טלפון 
חברת USB בעלות פחותה יותר מהשווקים האחרים 

)מחושב לריכוז(.
)למשל  מתקדם  מדור  ויראליים  בוקטורים  שימוש 

לנטיוירוס מדור שלישי ומעלה(.  
  בברכת עבודה פוריה ובטוחה, ד“ר דליה זגר
ממונת בטיחות ביולוגית  

לאחרונה ארעו שתי תאונות עבודה עם נפגעים, 
שהתרענו  תאונות  של  חוזר”  “שידור  למעשה  שהן 
היה  שניתן  ספק  אין  רחוק.  כך  כל  הלא  בעבר  עליהן 

למנוע אותן ע”י עבודה נכונה - לפי כללי הבטיחות.
הפקולטה  של  המחלקות  באחת  ארעו  התאונות  שתי 

לביוכימיה.

1. תעתועי החומצה החנקתית
המאמר:  פורסם   2008 ספטמבר  בגיליון 
בשבע  תאונות  שלוש   - חנקתית  “חומצה 
ארבע   - חנקתית  “חומצה   - ועתה  שנים”, 
התאונות תאונות בשבע וחצי שנים”. כלומר - תדירות 

מסוג זה גדלה והולכת, וזה חמור מאוד.
המעבדות  באחת  ארע  הערב,  בשעות  ב-16.6.09 
הביולוגיות פיצוץ של בקבוק עם פסולת שכללה חומצה 
קל-  באופן  נפגעו  סטודנטים  שני   .)HNO3( חנקתית 

אחד בעיניו והאחר - בגבו.
חומצה חנקתית היא חומר מחמצן )חזק(, ובבואה במגע 
עם חומר אורגני מתרחשת ריאקציה אגרסיבית המלווה 

ביצירת חום, גזים רעילים, לחץ - עד כדי פיצוץ.
בבקבוקים  אירעו  הפיצוצים  המקרים,  ארבעת  בכל 
של פסולת כימית שבה ערבבו בניגוד להנחיות חומצה 

חנקתית עם פסולת אורגנית.
וכן   2008 ספטמבר  בגליון  בהרחבה  כאמור  לפיכך, 
באתר האינטרנט של יחידת הבטיחות - על מנת להקטין 
את הסיכוי לתקלה מסוג זה, ולמזער את הפגיעה בעת 

התרחשותה: 
חובה להדביק מדבקת זיהוי אדומה - “פסולת חומצות” 
על הבקבוק / המיכל הנקי, וזאת עוד בטרם מוזגים את 
פסולת החומצות. אין להשתמש בבקבוק שהכיל ממסים 

אורגניים כגון אלכוהול לאיסוף פסולת של חומצות. 
יש להפריד בין סוגי הפסולת - למניעת תקלות וערבוב 

חומרים לא תואמים )ריאקציות “עוינות”(.
להציב את הבקבוק במקום נוח ולא גבוה.

ולסיכום - יש לפעול בזהירות מירבית ובהתאם להנחיות, 
ולהיות מצויד בציוד מגן אישי, כאשר מילת המפתח היא 

.)Compatibility( תאימות -

2. פגיעות בעיניים
בגיליון מרץ 2007 פורסם המאמר “זה קורה גם אצלנו 
אולם  אצלנו.  שוב  קורה  זה  והנה,  בעיניים”.  פגיעות   -

הפעם, למרבית הצער, הפגיעה היא רצינית.
תמצית הארוע - ב-9.6.09 סטודנטית נפגעה בעינה מפקק 
משקפיה  את  הרכיבה  העובדת  הקפאה.  מבחנת  של 

המבחנה  הוצאת  לאחר  מגן(.  משקפי  )לא  האישיים 
לטמפרטורת החדר התאדה החנקן הנוזלי שהיה כלוא 
ופגע בעדשת משקפיה.  וכתוצאה מכך עף הפקק  בה 
שברי הזכוכית שנוצרו פגעו בקרנית העין של העובדת. 

תפרים  מספר  בוצעו   - הרפואי  הטיפול  במסגרת 
בקרנית העין והעובדת עדיין בחופשת מחלה.

בפנייתו למדענים, הסביר ראש יח’ הבטיחות - הפרופ’ 
הנגזרים  הסיכונים  מהות  את  רובינשטיין,  מנחם 
בחנקן  הוצאת המבחנות ממיכלי ההקפאה  מתהליך 
נוזלי, ואת הדרכים לצמצם אותם ואת הנזקים. שימוש 
לציבור  הנמסרים  מלא,  פנים  במגן  או  מגן  במשקפי 
העובדים ע”י יחידת הבטיחות, יתנו מענה הולם לסיכון 
עוזי בייטלר, ממונה הבטיחות האישי.  

כמנהל  משמש  ליבוביץ  אריה 
הסביבה  ואיכות  הבטיחות  יחידת 

החל מחודש מרץ 2009.
בהנדסת  ראשון  תואר  לאריה 
חומרים, ותואר שני בניהול והנדסת 

בטיחות.
כמנהל  שימש  הקודם  בתפקידו 
של  הסביבה  ואיכות  הבטיחות 

מפעל אסם שדרות.

את  החלה  לסיצה  טטיאנה 
כימיה   בטיחות  כממונה  תפקידה 

ואיכות הסביבה מחודש יוני 2009.
ראשון  תואר  בעלת  טטיאנה 
בכימיה, ומסיימת בימים אלה תואר 

שני בתחום.
כקצינת  שמשה  הקודם  בתפקידה 

חומרים מסוכנים בפיקוד העורף.

עידכונים מיחידת הבטיחות
חדשים ביחידת הבטיחות

הגן על רגליך!

אין לעבוד בנעליים פתוחות!

רשמים מכנס בטיחות לייזר 
ILSC 2009 בינלאומי

 LIA )Laser Institute ללייזרים  האגודה האמריקאית 
of America( מארגנת, אחת לשנתיים, כנס בינלאומי 
 ILSC )International - בתחום בטיחות לייזר, שכותרתו
נמשכים  אלה  כנסים   .)Laser Safety Conference
מי  לכל  ייחודי-מקצועי  מפגש  מקום  ומהווים  ימים,   4
כאחד.  וחדשים  מקצוענים   - לייזר  בבטיחות  שעוסק 
השנה התקיים הכנס ILSC2009 בעיר Reno שבמדינת 
Nevada בארה"ב, בין התאריכים 23-26 לחודש מרץ. 
משנת  החל  אלה,  בכנסים  קבוע  באופן  משתתף  אני 
מקצוע  לאנשי  פורה  מפגש  מקום  בהם  ומוצא   ,1999
הכנסים  לייזר.  בטיחות  בתחום  הראשונה  השורה  מן 
בתקנים  המתוכננים  והשינויים  ההגיגים  את  מביאים 
של בטיחות לייזר, הן אלה המיועדים ליצרני הלייזרים, 
ניתנות  כן,  כמו  הלייזר.  המיועדים למשתמשי  והן אלה 
הרצאות המציגות את המחקרי האחרונים בנושאים של 
לאלומות  בחשיפה  לרשתית(  )בעיקר  ביולוגיים  נזקים 
בעיות  מגן(,  )משקפי  אישיים  מיגון  אמצעי  לייזר, 
לייזר  בטיחות  ניהול  של  בפרקטיקה  נתקלים  שבהם 
בטיחות לייזר, והיבטי בטיחות לשימושים מיוחדים של 
בנושאים  סדנאות  נערכות  כן,  כמו  הלייזר.  טכנולוגית 
מגוונים החשובים לעוסקים בבטיחות לייזר. להלן, מספר 

נושאים מעניינים שהוצגו השנה.
לייזר  בטיחות  ניהול  של  הסבוכות  הבעיות 
במספר  הוצגו  גדולים  מחקר  ומכוני  באוניברסיטאות 
הרצאות, שבאחת מהן הצגתי מודל לניהול בטיחות לייזר 
באקדמיה ובמוסדות מחקר, מודל שהתבסס על הניסיון 
הסיבוך  ויצמן.  במכון  לייזר  בטיחות  כממונה  שרכשתי 
בלייזרים  משתמשים  הלייזר  שבמעבדות  מכך  נובע 
באזורים  מובלות  הלייזר  כשאלומות  גל,  אורכי  במגוון 
פתוחים ואזור מעבדות הלייזר נגיש לכל מי שחפץ בכך. 
אנשי  של  צמודה  לבקרה  מרובה  חשיבות  יש  לפיכך, 
בטיחות בסביבת המעבדות. המודל שהצגתי כלל את 
במכון,  מקיימים  שאנו  לייזר"  בטיחות  "נאמני  מערך 
מערך שנראה לרבים מהשומעים כנותן תשובה נכונה 
במודות  לייזר  בטיחות  ניהול  של  המיוחדת  לבעייתיות 
במוסדות  לייזר  בטיחות  הדרכות  בנושא  גם  אקדמיים. 

אקדמיים, בעיקר הדרכות 
הוצג  השנתיות,  הרענון 
מרצים,  מספר  ע"י 
היא  הכללית  והנטייה 
הדרכה  מערך  לבנות 
מחשב,  באמצעות 
להתמודד  קשה  אחרת 

הדרכות  של  הגדולים  המספרים  עם 
נדרשות.

קבלה  מחקר  במוסדות  המגן  משקפי  של  הבעייתיות 
גם כן התייחסות מיוחדת. היום אין משקפי מגן הנותנים 
 OPO  מענה מלא לאורכי הגל מרובים, ובמיוחד ללייזרי
את  המציגה  הרצאה  ניתנה  בכנס  הנראה.  בתחום 
האפשרות להשתמש בתכונה של חומר הפוליקרבונט 
לה  ולתת  הלייזר  לאלומת   Phase Distortion ליצור 
הנחתה גדולה יותר מאור שאינו שומר על הפזה. בדיקות 
שיחסמו  מגן  משקפי  לפיתוח  סיכוי  נותנות  ראשונות 

אורכי גל מרובים, מבלי לפגוע ביכולת לראות דרכן.
היו עוד נושאים רבים מעניינים, אבל היריעה של "עלון 
הבטיחות" קצרה מלהכיל את מה שהייתי רוצה להציג, 
נסתפק בנושא אקזוטי שמציג את היבטי בטיחות לייזר 
)Space Elevator(. הרעיון )המזכיר את  במעלית חלל 
התחתון  שקצהו  דק  חבל  להקים  הוא  יעקב(  סולם 
לחללית  קשור  העליון  והקצה  הארץ,  לכדור  קשור 
של  בגובה  הארץ,  כדור  של  הסיבוב  במהירות  הנעה 
)עשוי פחמן( אמורה לעלות,  זה  40 ק"מ. על חבל  כ- 
חלקה  זה?  ברעיון  הלייזר  עושה  מה  מעלית.  ולרדת, 
התחתון של המעלית מכיל תאים פוטו-וולטאים שצירו 
על  המוצב  לייזר  באמצעות  המעלית  להנעת  אנרגיה 
מופנית לתחתית המעלית. התוכנית  ואלומתו  הקרקע 
מתחילה בכבל בגובה של 100 מ' שקצהו העליון מוחזק 
ע"י עגורן, בהמשך יעברו לכבל באורך 1300 מ' שקצהו 
NASA פונה  וכן הלאה.  העליון מוחזק ע"י הליקופטר, 
למהנדסים וממציאים להגיש רעיונות, ומציעה פרס של 

4 מליון דולר לזוכה.
למקצוע  עמיתים  עם  והמפגש  מאוד,  מעניין  היה  הכנס 
מרגש, כרגיל. למרות שהכנס נערך באחד מבתי הקזינו 
הגדולים, לא התפנינו, ולו לזמן קצר, להמר, ומוטב שכך.  
ד"ר שמעון גבאי, ממונה בטיחות לייזר ביחידה.

 קורס תחנת ארוע רב נפגעים
לצוות החילוץ וההצלה

ויצמן  בימים אלה הסתיים ביחידת הבטיחות במכון 
ראשונה  עזרה  מגישי  שהכשיר  שעות   44 בן  קורס 

לאירוע רב נפגעים.
בקורס שהועבר ע"י צוות פרמדיקים מהמרכז לרפואת 
חרום תורגלו פריסת תחנת אירוע רב נפגעים, טיפול 
מהקורס  כחלק  וחללים.  קשים  קלים,  בנפגעים 
התקיים יום כשירות מבצעי בו הועברו הרצאות ע"י 
נציגים מפיקוד העורף, והתקיימו תרגילים משולבים 

חילוץ  כיבוי,  של  
וטיפול בנפגעים. 

סיימו  הקורס  את 
החילוץ  צוות  אנשי 
שהוסמכו  וההצלה, 
תחנת  כחובשי 

אירוע רב נפגעים.
לכל בוגר ניתן אפוד חובש זוהר על ציודו.

תאר"ן  נגרר  נרכש  לחרום,  ההיערכות  במסגרת 
)תחנת ארוע רב נפגעים( מיוחד לשעת חרום, המכיל 
תיקי חובש אישיים לכל חובש בצוות החילוץ והצלה, 
וציוד רפואי נוסף, רב  ואיכותי, המאפשר מתן סיוע 

רפואי למספר גדול של פצועים.
את  ולהביע  להודות  מבקשת  הבטיחות  יחידת 
הערכתה הרבה לחברי צוות החילוץ וההצלה על רוח 
ההתנדבות ושיתוף הפעולה.      ירון אילון ויעל אלבנק

אתר אינטרנט בעברית של יחידת הבטיחות
הבטיחות  יחידת  אתר  את  להשיק  שמחים  אנו 
בשפה  המעודכנת  בגרסתו  הסביבה  ואיכות 
העברית, אתר זה ישמש את כולנו להעברת מידע 
והסביבה  הבטיחות  בתחומי  המודעות  והעלאת 
)הדרכות, נהלים, אירועי בטיחות, ועוד(. אנו בטוחים 
להעמקת  נוסף  נדבך  יהווה  זה  באתר  שימוש  כי 
הקשר בין יחידת הבטיחות ואיכה"ס לבין מחלקות 
אחרות במכון ויסייע להשגת היעד המשותף: קידום 
מניעת  תוך  במכון  והפעילויות  המדעית  העבודה 

כשלים בטיחותיים וסביבתיים.
המכון,  של  הבית  דף  דרך  האתר  אל  להגיע  ניתן 

.Support Services  בקטגוריה
וגם בכתובת הישירה-

www.weizmann.ac.il/safety/Hebrew
בברכת עבודה פורייה ובטוחה

חדשחדש


