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انهيار رافعة مع مشغلها
قتل العامل فور سقوط غرفة التشغيل

عن علو 30 مترا
تفككت رافعة في موقع البناء عند رفع
برميل باطون، وحجرة التشغيل واملشغل

سقطوا ارضًا من علو 5 طوابق.
توفي العامل على الفور.

ان سبب هذه احلادثة غير واضحًا، اما ان
يكون خطأ في حساب وزن احلِمِل او

فشل تقني اخر.
■■■

قطع 3 اصابع خالل العمل
على مكبس

بدأ املكبس بالعمل فجأة ونزل على يد
املشغل

طُلب من عامل في قسم التعبئة في
مصنع، من رب عمله تشغيل املكبس

حلني علب معدنية.
يشار الى انه ينبغي تشغيل هذا املكبس
يد شخصني.حظي العامل على شرح

مختصر وذهب لتشغيله مبفرده.
في مرحلة ما ادخل العامل يده الى اسفل
املكبس إلخراج علبة من حتته، فعمل
املكبس بصورة مفاجأة وسحق يد العامل.

في هذه احلادثة قطعت 3 من اصابع
العامل، واالصبع الرابع تضرر اضطر العامل
إلجراء عملية معقدة واعلن عن %52 عجز
دائم، تضمنت الشكوى التي قدمها ضد
ارباب عمله ان التوجيه الذي حظي عليه

لم يكن كاف وان املكبس كان خطرا.
كان القرار بتعويض العامل مببلغ يزيد عن
نصف مليون شاقل، جزء منه تدفعه شركة
التأمني التابع لها املصنع واجلزء االخر

تدفعه شركة التأمني الوطني.

اعرفوا اكثر - احظوا على املزيد
انضموا الى نادي ااصدقاء

مركز الوقاية والسالمة
هاتف 03-6575147

قُتلت اثر سقوط حمولة
عليها

عامل الذي قاد رافعة اسقط حاوية
خشبية مليئة بالصناديق

عاملة في مصنع مرّت في مكان معد
للرافعات فقط.العامل الذي قاد الرافعة في
ذلك املكان أسقط احلاوية وفيها عشرات
الصناديق، من علو 51 متر، اصاب العاملة

مباشرة.
عانت املصابة من اصابة صعبة في رأسها
ومن كسور مفتوحة في اطرافها السفلية.
طاقم جنمة داوود احلمراء قام بانعاشها
واعتنى بها حتى وصولها املستشفى.
ادخلت قسم الصدمات، وتوفيت في ما

بعد.
■■■

إقالة عامل شركة الغاز بسبب
تدخينه في العمل

تصوير سائق ناقلة غاز وهو يدخن
بالقرب من مجمع للغاز

شوهد سائق يعمل بشركة للغاز وهو
يدخن قريبًا جدًا من فتحة التعبئة خلزّان
الغاز، يعتبر هذا العمل مخالفًا لتعليمات
وتوجيهات سالمة الشركة ويشكل خطرًا

على الباقني في املكان وعلى احمليط.
عقب ذلك أُمِر مديرو الشركة تعليق عمل

املوظف اخملالف لتعليمات السالمة.
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نشرة معهد الوقاية والسالمة
شارع مازة 22، تل أبيب 61010 هاتف: 03�5266476

املعهد للعمل والوقاية مركز
املعلومات يعلن!

عندك مشكلة أو سؤال شخصي أو عام في نطاق الوقاية والصحة؟؟ أنت بحاجة إلى معلومات في موضوع الوقاية والصحة، مواد خطرة أو سامة، منع إصابات عمل-؟
توجه ملركز املعلومات خطيا أو شفهيا - من خالل رسالة، فاكس أو تلفون - سوف تلقى اجلواب.

جميع التوجهات سوف حتفظ بسرية تامة واألجوبة متنح مجانا بدون أي مقابل.
(باستثناء إجابات ملستشارين مستقلني، خملمنني وللمحامني)

املعهد للوقاية والصحة، مركز املعلوماتعنواننا:
شارع مازة 22، تل أبيب 61010 ص.ب: 1122
تلفون:  5266455-03  فاكس: 03-5266456

info@osh.org.il
خدمة جديدة لراحة املستهلكني:

اتصال مقصّر - 9394* - من كل هاتف (خلوي و ارضي)

مشروع اجملتمع اآلمن
في أم الفحم

في هذه األيام ابتدأ العمل في مشروع اجملتمع اآلمن في مدينه أم الفحم الذي
يهدف إلى زيادة الوعي المان وصحة العمال والعامالت في ورشات العمل

اخملتلفة في أملدينه بتمويل صندوق منوف في مؤسسة ألتامني الوطني.

خالل املشروع سيقوم مرشد من
قبل معهد ألسالمه والصحة املهنية،
وهو شخص مهني مؤهل في هذا
اجملال بزيارة ورشات العمل في

أملدينه.
سينضم ملرشد ألسالمه والصحة
املهنية األستاذ باسم محاجنه
مندوب من قبل قسم ترخيص

األعمال في ألبلديه.

هذه الزيارة ستتضمن في املواضيع التالية:
جولة قصيرة إلعطاء النصح●

وإلرشاد بكل ما يتعلق بتحسني
الوضع القائم في مجال األمان

والصحة املهنية.
توزيع مواد مكتوبة في هذا اجملال●
إرشاد العمال بكل ما يتعلق في●

أحملافظه على قواعد العمل بشكل
فحص سمع بواسطةامن.

مختبر متنقل يتم فيه فحص سمع
العمال.

دورة أمناء األمان ملدة ثالثة أيام للمعنيني بذلك (مندوبني عن ورشات العمل).●

نشرة�الوقاية�والسّالمة
على�االنترنت�ايضا

نوجه�عناية�القرّاء�الكرام�ان�هذه
النّشرة�موجودة�على�موقع�مركز

السّالمة�والوقاية�وعنوانه�
www.osh.org.il

احلياة حلوة حافظوا عليها

في تاريخ 19.11.09 مت فحص
سمع العمال في ورشات العمل
في أم الفحم بواسطة اخملتبر

املذكور.
في ألصوره رئيس البلديه يتفقد
العمل في املشروع وقد مت إجراء

فحص سمع له شخصيا.

مرفق صور اخذت في منجره
كبيره في ام الفحم.

في الواقع نحن امام خطر حقيقي يهدد سالمة العمّال الذين
لم يتقيدوا باستعمال وسائل الوقاية من السقوط

ألول وهلة يظن املرء ان هذا
عمل جملموعة منظمة

وصفة للكارثة

تبني أن اماكن العمل التي توظف عددا
قليال من العمال- تعاني اكثر من غيرها
من ازدياد عدد ايام الغيابات بسبب حوادث

العمل.
حسب معطيات معهد السالمة والوقاية -
مكان العمل الذي يوظف خمسة عاملني:
معدل ايام الغياب لكل عامل في السنة هو
46 يوم غياب، بينما األماكن التي توظف

250 عامل يكون املعدل 28.4 يوما للعامل.

التفسير املمكن لهذا هو ان الشركات
الكبيرة تلتزم مبتطلبات السالمة اكثر من الورشات الصغيرة.

يذكر انه حسب القانون- في اماكن العمل املوظف فيها 25 عامل او اكثر - يجب أن
تعيّن جلنة سالمة واالماكن التي يعمل فيها اكثر من 50 عامل يجب ان يعيّن مسؤول

عن السالمة.
االلتزام بتنفيذ متطلبات السالمة�يتيح القيام بعمل سليم ومنتظم للشركة مع احلفاظ

على سالمة العاملني.

التغيب عن العمل في أماكن العمل
الصغيرة بسبب احلوادث.

في اماكن العمل التي توظف القليل من العاملني يتزايد
الغياب بسبب حوادث العمل.


