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ערב הוקרה למתנדבי צוות החילוץ וההצלה של מכון ויצמן למדע במועדון רוטרי רחובות

לפני 7 שנים הוקם במכון ויצמן למדע צוות חילוץ והצלה, על מנת 
לשמש ככח חלוץ במקרי חירום בתחומי המכון.

אנשי הצוות, המורכב ממתנדבים עובדי המכון, עוברים קורסים 
והכשרות לטיפול במצבי החירום השונים- מרעידת אדמה ועד ירי 

טילים וטיפול בחומ"ס.
מועדון "רוטרי" רחובות העניק לאחרונה למתנדבי הצוות תעודות 
הוקרה על פועלם ואף נטעו עצים על שמם של חברי הצוות ביער 

"פאול האריס" הנמצא בביריה, צפת.

”אתנחתא בריאותית“
לעובדי מכון ויצמן

נוסף להדרכות בנושאי הבטיחות 
השונים, מקיימת יחידת הבטיחות 

הרצאות בתחומי בריאות וגהות לקהל 
הרחב של עובדי מכון ויצמן למדע.

ההשתתפות בהרצאות הללו היא ללא
עלות, ומטרתן לקדם את נושאי 

הבריאות המגוונים ולהעלות את 
המודעות לקיום אורח חיים בריא בקרב 

עובדי וסטודנטי המכון.
לאחרונה התקיימו הרצאות בנושא:

יתר לחץ דם - הרוצח השקט, ומחלת 
הסכרת - אבחון, משמעות וטיפול.

ההרצאות הועברו ע“י רופאה מומחית 
לרפואה פנימית.

קהל המשתתפים ”הצביע ברגליים“, 
עשרות עובדים הגיעו להרצאות,הביעו 

את שביעות רצונם מהתכנים שהועברו, 
וכעת הם מחכים בקוצר רוח לפרסום 

מועד ההרצאה הבאה.
בהמשך השנה תתקיימנה הרצאות 
נוספות בתחומי הבריאות במסגרת 

יחידת הבטיחות, ועובדי המכון מוזמנים 
לבוא ולשמוע.

רענון הנחיות הבטיחות בנושא מבערי הגז המעבדתיים

לאחרונה התרחשו מספר אירועי בטיחות בהם היו מעורבים מבערי גז מעבדתיים. רוב האירועים 
קשורים היו להחלפה לא נכונה של מיכל הגז במבער, ולדליפות גז שנשאר במיכל ”הריק“ שהוחלף, 

ושהושאר במעבדה. מצורפות ההנחיות להחלפה נכונה ובטוחה של מיכל במבער הגז המעבדתי.
זכרו - חובה לבצע את פעולת החלפת המיכל במינדף כימי. ניתן לעיין בהוראות אלה גם באתר 

האינטרנט של יחידת הבטיחות.
1- סגור את ברז הגז, בדוק שהמיכל ריק ע“י נענוע המכשיר, ודא שלא נשמע שקשוק נוזל.

2- שחרר לחלוטין את הברגת המערכת ”ברז המבער“.
3- הוצא את ”ברז המבער“ מבית המיכל והנח אותו על משטח העבודה.

4- הסר את תחתית בית המיכל, הבא את הלשונית את הפתח בגוף המבער ושלוף את התחתית.
5- הוצא את מיכל הגז הריק ממקומו.

6- הכנס מיכל גז חדש לתוך בית המיכל במבער.
7- הרכב את תחתית בית המיכל, וודא שהקימורים לכיוון המיכל, סובב את התחתית.

8- ודא כי ”בית המחט“ אכן קפיצי והמחט אינה בולטת.
9- הברג את ברז המבער אל בית המיכל וחזק אותו היטב.

בטיחות בניה
עבודה בתנאי חום 

- הקפד על  לבישת ביגוד העשוי 
  מכותנה, כובע, משקפי מגן שמש      

  ומריחת קרם הגנה.
- הקפד על שתיה מרובה במהלך יום

  העבודה.
-  דאג לבצע הפסקות מעת לעת

במקום מוצל.   

למידע נוסף בקרו אותנו באתר יחידת הבטיחות
www.weizmann.ac.il/safety


