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 )472, 270-271 (2011)( Nature מוות במעבדה מתוך
שלום חברים,

ניהול סיכונים הינו תחום העוסק במניעת תאונות 
גם בתחום  אחר,  כבכל תחום  בעובדים.  ופגיעה 
כבר  מחשבה  להקדיש  כדאי  במעבדה  העבודה 

במהלך תכנון הניסוי לנושא ניהול הסיכונים.
סיכונים  חקר  על  מתבססות  הבטיחות  הנחיות 
ולקחים מתאונות שהתרחשו לאורך שנים רבות. 
לעיתים שימוש באמצעי מגון והנחיות מתפרשים 
כגחמה של יחידת הבטיחות, אך לא כך. ההנחיות 
נועדו להגן על אותם שאינם מקדישים זמן לחקר 
בשגרת  וחוקים.  בתקנות  עוגנו  כן  ועל  הסיכונים 
סביבת העבודה לרב לא מתרחשות תאונות, אולם 
פגיעה  מונע  המגן  ציוד  מתרחשות  אלה  כאשר 

בעובד. 
y  הקפאת תאים בחנקן נוזלי -  מבחנות ההקפאה

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

מונעות פגיעה בעין!!!(. 
y  יש להקפיד להרכיב משקפי מגן בזמן עבודה

עם כימיקלים - אל תשאירו את עינכם חשופות 
למפגע.

y  - מגע  עדשות  עם  במעבדה  לעבוד  אין 
כימיקלים עלולים להתיז לעין ולהיכלא מתחת 

לעדשה ובכך לגרום לעין נזק חמור.

יחידת הבטיחות שוקדת להוריד את רמת הסיכון 
ידי מציאת חלופות לגורמי הסיכון  במעבדות על 
במטרה למזער את התאונות שנובעות מן “הגורם 

האנושי”. 
y  וסטודנטים עובדים  נפגעו  האחרונות  בשנים 

משימוש במזרקים עם מחט רגילה שלא לצורך. 
תחדור  מחט  בה  בתאונה  להסתכן  סיבה  אין 
עם תכולתה לעובד כאשר התהליך אינו כולל 
הרגילה  למחט  מצוינת  חלופה  לחיה.  הזרקה 
הינה המחט הקטומה. שימוש במחט הקטומה 
הרגילה.  המחט  שמציבה  דקירה  תאונת  ימנע 
לידיעתכם, מחטים קטומות סטריליות קיימות 
ומספרים  דוגמאות  והקטרים,  האורכים  בכל 

קטלוגים אצלי.
y  נמוך סיכון  בעלי  בחומרים  להשתמש  עדיף 

מוכנות במקום שקילת  יותר: רכישת תמיסות 
את  מורידה   )SDS, PFA( מסוכנות  אבקות 
הנשימה.  למערכת  האבקה  להחדרת  הסיכון 
במידה והינכם חייבים לשקול אבקה מסוכנת, 
בטוח  שקילה  בנוהל  להשתמש  הקפידו  אנא 
לאבקות מסוכנות כמפורט בקישורית שבאתר 
http://www.weizmann.ac.il/ יחידתנו:  
safety/Hebrew/pages/lab/chemistry.html

y  אתידיום של  מהול  בסטוק  להשתמש  יש 
ברומיד )ריכוז 0.625מ”ג למ”ל, או דומה( הארוז 
הנתונה  מרוכזת  תמיסה  במקום  בטפטפת 
באריזה עם מכסה סובב או במבחנת אפנדורף.

y  מדור ויראליים  בוקטורים  לעבוד  מומלץ 
מתקדם.

     פינת ההמלצות
     משולחנה של ד"ר דליה זגר

למידע נוסף, בקרו אותנו באתר יחידת 
הבטיחות ואיכות הסביבה

www.weizmann.ac.il/safety

מוקדמת  בוקר  בשעת 
באפריל  ה-13  של 
סטודנטים   ,2011
למעבדת  שנכנסו 
באוניברסיטת  הכימיה 
ארה”ב,  הייבן  שבניו  ייל 
גופת  לתדהמתם  גילו 
מוטלת   22 בת  סטודנטית 
המלאכה  בית  באזור 
הארוך  שערה  שבמעבדה. 
נתפס  הסטודנטית  של 
במחרטה בה עבדה ונקבע 

כי מותה נגרם כנראה מחנק.
רשויות הבטיחות הפדרליות פתחו בחקירה מיידית 
בהפעלת  מנוסה  הייתה  הסטודנטית  כי  ומצאו 
המחרטה, קבלה הדרכה בקורס מתקדם להפעלת 
פעמים רבות.  במחרטה  השתמשה  ואף  המכשיר 
אולם, הסטודנטית עבדה לבדה עד שעות מאוחרות 

בלילה בו התרחשה התאונה הטראגית. 
טיימס,  יורק  בניו  שפורסמו  כפי  חבריה,  לדברי 

הקשור  בכל  מאוד  קפדנית  הייתה  הסטודנטית 
אף  היא  בהתנהלותה.  יסודית  ומאוד  לבטיחות 
נבחרה מטעם NASA לפרוייקט בו הייתה שותפה 

לכתיבת פרוטוקולים בענייני בטיחות.
מסוכנת  אך  מסוכנת,  הינה  בלילה  יחיד  עבודת 
שבעתיים כאשר נדרש ריכוז גבוה לצורך הפעלת 
כי  מכשירים כבדים. חבריה של הנפגעת בטוחים 
הגורם לכך שלא אספה את שערה  היא  עייפותה 
שכן שלט מוצב ליד המכונה ובו כתוב “ אם אתה 
בעל שער ארוך או בעל זקן - קשור אותו, שכן אם 
אם  רק  ייתלש  הוא  המכונה  בגלגלי  ייתפס  שערך 

בר מזל אתה!!!
את  באקדמיה  לדיון  שוב  העלתה  זו  קשה  תאונה 
עבודה  תנאי  ובין  מחקר  חופש  בין  הקונפליקט 
זו  קשה  שתאונה  משום  בעיקר  בטיחותיים. 
מצטרפת לתאונה קשה קודמת שאירעה ב-2008 
במעבדת הכימיה של אוניברסיטת לוס אנג’לס, בה 
ומתה  נכוותה קשה בשריפה במעבדה  סטודנטית 
וגרמה  כימיים  בחומרים  שטיפלה  לאחר  מפצעיה 
לפיצוץ ולשריפה. בעקבות התאונה באוניברסיטת 

לוס אנג’לס הוקם מרכז חדש לבטיחות במעבדה, 
ששם למטרה לבחון את יעילות מדיניות הבטיחות 
המדענים  יחס  לשיפור  חדשות  גישות  ולפתח 
רמת  את  לשפר  במטרה  זאת  כל  לבטיחות, 

הבטיחות ברחבי ארה”ב.
ציין  אנג’לס  לוס  באוניברסיטת  הבטיחות  מנהל 
חשוב  נתפש  האקדמי  החופש  רבות  פעמים  כי 
הדרכה  ללא  לבד  עובדים  וחוקרים  מהבטיחות 

מתאימה ומיגון מספק.
ממוני בטיחות וכימאים מנוסים מציינים כי הבטיחות 
הפיקוח  בבדיקות  רק  תלויה  אינה  במעבדה 
קבוצות  שראשי  בכך  בעיקר  אלא  השגרתיות 
המחקר יקבלו עליהם אחריות מלאה על כל אחד 
העוסק במחקר במעבדתם, תוך יצירת תרבות בה 

החוקרים חושבים בטיחות באופן אינסטינקטיבי.
חופש  יש  לתעשייה,  בניגוד  האקדמית,  לקהילה 
להתנהג  האחריות  מוטלת  כתפיה  על  ולכן  ייחודי 

באופן שיתמוך בחופש שהוענק לה.
תורגם ועובד ע”י ד”ר מרית פכט וד”ר דליה זגר 

Michele Dufault

מאת: טניה לסיצה

רבות.  פעמים  שמעתי  הזה  המשפט  את  לצערי 
במהלך הסיורים במסדרונות הבניינים של  המחלקות 
המדעיות פגשתי עובדים וסטודנטים שלא מקפידים 
אנשים  מהמעבדה.  בצאתם  הכפפות,  את  להוריד 
יוצאים למסדרון כאשר ביד אחת, המוגנת בכפפה, 
הם מחזיקים כלי או חלק ממערכת ניסוי, והיד השנייה 
-  גם היא עם כפפה . . .וזאת למה ? אנשים נוגעים 
עם הכפפות במעקה הבטיחות במדרגות, בכפתורי 

המעלית, ובידיות הדלתות.
מתחום  יוצאים  אתם  כאשר  נדיר,  תאור  זה  אין 
עטויים בכפפות אתם  ציבוריים  המעבדה לשטחים 
מוציאים עמכם את גורם הסיכון הכימי ו/או הביולוגי, 

ובכך עלולים לפגוע באנשים תמימים. 
עם  במסדרון  שפגשתי  הסטודנטיות  לאחת  ניגשתי 
שתי כפפות על הידיים ושאלתי מדוע היא לא מסירה 
למסדרון?  יוצאת  היא  כאשר  אחת  כפפה  לפחות 
נגעתי  לא  "אבל  להצטדק:  מיהרה   - הסטודנטית 
בכלום! . . . . באמת". הסברתי לה שאני לא מפקפקת 
חוששת  מהצד  כאדם  אני  אבל  דבריה,  באמיתות 
לשלומי כאשר אני רואה מחזה כזה. זו באמת תופעה 
סטודנטית   , היחידה  החוששת  לא  ואני  מדאיגה 
שעלתה עימי במעלית לחצה על כפתור המעלית רק 
לאחר שהוציאה מהתיק פיסת טישו ובעזרתה לחצה 

על הכפתור. 
זה המקום לקרוא לכולם -  הבטיחות איננה שייכת 
אך ורק ליחידת הבטיחות, האחריות שייכת לכולנו. 
והכוונה איננה לשמור רק על הבטיחות האישית אלא 

 

מאיתנו  הרבה  אותנו.  הסובבים  לאנשים  לדאוג  גם 
מבלים שעות רבות במכון, לעתים עד השעות הקטנות 
של הלילה, אז לא כדאי להנעים קצת את האווירה? 
לשמור על כללי הבטיחות ולדאוג לזולת? כך שכולנו 
נלך במדרגות או ניכנס למעלית בראש שקט. בעיניי 

התשובה פשוטה, והדרך ליישומה קלה מאוד.

תזכורת נוספת:
עבודה  מכם  אנא  הסנדלים,  ועימו  מגיע  הקיץ 
נעולים  אתם  כאשר  להתבצע  חייבת  במעבדה 
השאירו לפעילות  הסנדלים  את  סגורות.  בנעלים 

שמחוץ למעבדה.

ללא מילים 

בקרה על רכישה 
ואחזקה של כימיקלים 

וגזים מסוכנים
מאת: עוזי בייטלר

על  בקרה  לקיים  חובה  קיימת  לחוק  בהתאם 
אחזקה  שימוש,  רכישה,   - המסוכנים  החומרים 
ואחסנה. הנחיות החוק חלות על כל המפעלים, 
מכך,  יתרה  הרלוונטיים.  והארגונים  המוסדות 
קיימת החובה לקבל אישור של המשרד להגנת 
הסביבה על אותם כימיקלים מסוכנים - מוצקים 
וגזים. אישור זה מכונה - "היתר רעלים".  נוזלים 
הבטיחות  ממונה  הוא  ה"היתר"  על  האחראי 

בייטלר(.   )עוזי 
על כל ארגון לעדכן 
מדי  הנתונים  את 
הצורך.  פי  על  זמן, 
לחדש  יש  בנוסף,  
בכל  ה"היתר"  את 
קבועה,  תקופה 
להנחיות  בהתאם 
להגנת  המשרד 

הסביבה.
דגש מיוחד ניתן על 

עפ"י   - גורף  ובאופן  מסוכנים,  גזים  של  אחזקה 
תקנות הבטיחות חל איסור על אחזקה של גלילי 
גזים מסוכנים במבנים בכלל, ובמעבדות בפרט. 
זאת, אף מעבר לחובה על קיום בקרה ומגבלות 

של סוגי הגזים וכמותם. 
גידול משמעותי בצריכת  בתקופה האחרונה חל 
וכמויות, כגון - סילאן  הגזים המסוכנים - סוגים 
חד  פחמן   ;)H2( מימן   ;)NH3( אמוניה   ;)SiH4(
חנקן  תחמוצות  פחמימניים;  גזים   ;)CO( חמצני 
ובנוסף חומרים נוזליים אשר משתמשים בפאזה 

הגזית שלהם.
הבקרה  את  ותהדק  מהדקת  הבטיחות  יחידת 
והפיקוח על רכישת הגזים המסוכנים הן ע"י מתן 
הספקים.  עם  בקשר  והן  הרכש  לאגף  הנחיות 
חוקיות  מגבלות  הטיל  הסביבה  המשרד להגנת 
חומרים  לספק  אותם  ומחייב  הספקים  על 
הרעלים",  ב"היתר  הנתונים  עפ"י  רק  מסוכנים 
ורק לאחרונה חל עיכוב משמעותי באספקת גזים 
מסוכנים, וזאת עד לקבלת אישור מטעם המשרד.

יחידת  עם  בקשר  להיות  מתבקשים  המדענים 
ושימוש  אספקה  הקשור לרכש,  בכל  הבטיחות 
של גזים מסוכנים. טוב יעשו כולם אם יבחנו עם 
יחידת הבטיחות את מגבלות הרכש, מוקדם ככל 
באספקת  מנת למנוע עיכובים  על  וזאת  שניתן, 

הגזים המסוכנים.

כותרת זו מסכמת את תוצאותיה הטראגיות של תאונה שהתרחשה במעבדה לכימיה באוניברסיטת ייל שבארה“ב לסטודנטית 
מוכשרת לאסטרופיסיקה והיא רק בת 22.  

כללי התנהגות בשריפה
Æ≤πππ התקשרו øגיליתם שריפה  

Æאין להתיז מים על מכשירי חשמל  
Æאין להתיז מים על שמן רותח  

Æסגרו את הגז וכסו את הסיר בבד רטוב  
לא התגברתם על האש¨ הימלטו מייד°  

Æפרצה דליקה בחדר מדרגות¨ אל תצא החוצה  
חסום את הסדקים במגבת רטובה¨ גש לחלון    
הקרוב ושאף אוויר צחÆ ניתן לכסות את איברי    

Æהנשימה בבד רטוב  
Æבאזור אפוף עשן זחל על הרצפה לאזור מאוורר  
Æהגיע לחלון¨ הזעק עזרה והמתן לכוחות ההצלה  

אין לצאת למדרגות אפופות עשן או  
Æלהשתמש במעלית  

יחידת הבטיחות ואיכות הסביבה

כללי זהירות
למניעת דליקות

Æאין להעמיד תנור חימום בקרבה לריהוט דליק¨ או וילונות  

Æאין להשאיר סדין חשמלי דולק ללא השגחה  
Æרצוי לנתק מכשירי חימום ביתיים לפני השינה  
Æנרות שבת וחג מותרים על משטח שיש בלבד  

Æאל תשליך תוכן מאפרה לסל ניירות øסיימת לעשן  
זכור ≠ אין לעשן במבנים°  

Æהרחק אש מילדים¨ סקרנות עלולה לגרום לאסון  
Æאין להתיז מדליק פחמים על גחלים בוערים  

Æאין ליבש בגדים באמצעות תנור חימום  
Æאין לחסום פתחי אוורור של מפזר חום  
Æאין להשאיר סיר על האש ללא השגחה  

בברכת עבודה פוריה ובטוחה  
ד”ר דליה זגר  

ממונת בטיחות ביולוגית  
וסגנית מנהל היחידה  

עדיף להוריד את רמת הסיכון 
במקום להעלות את רמת המיגון


