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  תקציר הרצאה בנושא בטיחות ברפת לחלב

  אלי לרנר

וגהות במשק החי בטיחות ,חלק מההרצאה והתקציר מבוססי� על אוגד�  בטיחות 

וישראל פלמנבאו� : בעבודה ברפת החלב שכתבו  דוד  נווה 

ולגהות2008במאי    במסגרת פרסומי המוסד לבטיחות 

  

  :גורמי הסיכו� העיקריי�

  ,גלי� בגילאי� שוני�ע, עגלות, פרות: בעלי חיי� •

 ',מאווררי� וכו, מדחסי�, משאבות, מיכו� חליבה, עגלות, טרקטורי�: ציוד •

ניקוי: חומרי� מסוכני� •  ,תוספי מזו�, תרופות וטרינריות, חומרי הדברה, חומרי 

 ,עירומי קש ושחת, ערמות גרעיני�: חומרי מזו� באחסו� •

ו, בסככות הפרות, במרכז מזו�: משטחי עבודה • במכו� החליבה , העגלי�העגלות 

 .ובהעמסת בעלי חיי� למשלוח

  
  מניעת סיכוני� וכללי זהירות

עגלות ועגלי� ה� חיות עדר אשר נבהלות בקלות מכל שינוי פתאומי , פרות

  .אבל בדר� כלל אינ� תוקפניות, בסביבת�

  

  סיכוני בטיחות

  בעלי חיי�

וכ ג ל" ק500#50 –ג לפרה בוגרת כ " ק850#500משקל� הכבד הוא  •  450 –עגלה 

הסיכו� העיקרי לעובד הוא מעיכת גופו כנגד קיר או גדר או . ג לעגל בוגר"ק

  .י דריכת הפרה"מעיכת כ' הרגל ע

נגיחות וכו: התנהגות בעלי החיי� • עגל /עגלה/בדר� כלל כאשר הפרה', בעיטות 

, טיפול וטרינרי, הולכה תו� צעקות ומכות, נתוני� בלח( עקב קשירת� בסגר

 .הולכה למשקל או לרמפה, שאיתהעמסה למ

  

  טרקטורי�

לוודא כי מפעיל הטרקטור הוא בעל רישיו� , יש למלא אחר ההנחיות המקובלות

פ "ע, ל תקני ע� מסגרת בטיחותי  ובטרקטור קיי� תא מפענהיגה בעל תוק'

ב "תשל, הדרישה בתקנות הבטיחות בעבודה ומכירת טרקטורי� ומסגרות בטיחות

  . מוג� ועל קשירה מאובטחת לטרקטורPTOקפיד על כמו כ� יש לה. 1972
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 מכונה ניידת •

לכל המכונות הניידות יש צור� ברשיו� נהיגה ע�  22.06.10:החל מתארי� �

 )היתר למלגזה אינו נחשב להיתר למכונה ניידת  (125היתר  

.  

היתר נית� לאחר השתלמות מתאימה בביתי ספר לנהיגת טרקטורי�  �

  .י משרד התחבורה"המורשי� ע

  

  חומרי� מסוכני�

  .תרופות וטרינריות ותוספי מזו�, חומרי הדברה, ברפת נעשה שימוש בחומרי ניקוי

 הסיכוני� –תוספי מזו� , תרופות וטרינריות, חומרי הדברה, לגבי חומרי ניקוי

  .פורטי� על גבי האריזותודרכי המניעה מ

 יש לקרוא בעיו� את הוראות והתוויות הבטיחות והזהירות המופיעות על גבי ✓

  .האריזות

  

  : תרופות וטרינריות

 מינו� לא –הסיכוני� בתחו� זה ה� בעיקר בשימוש לא נכו� בתרופות לבעלי החיי� 

� תרופות ע) לבני אד�" (הומניות"תרופות שפג תוקפ� וערבוב של תרופות , נכו�

  .לשימוש וטרינרי

  

  מכו� החליבה

  : הסיכוני� העיקריי�

חליבה לא שקטה , זירוז במכות: כגו�(פרות מבוהלות עקב התנהגותו של החולב  •

  ;)ועוד

 ;סיכוני חשמל •

 ;סיכוני מעידות והחלקות •

 ;לחות, רטיבות •

 ;חומרי חטוי וניקוי, חומצות •

וזיהומי� ביולוגיי� •  .מחלות מידבקות 
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  כות אנרגיה סולארית על גבי גגותהתקנת מער

  
  רקע כללי

אנרגיה (בתקופה האחרונה נכנסו חברות רבות המתקינות מערכות קולטי שמש 

  .לנצל את הגגות הגדולי�) נוספת(כדר� , אל המשקי� החקלאיי�) סולארית

בעל המשק חייב להיות מודע לתקנות . עבודה על גגות מהווה סכנה לעובדי�

  פ התקנות"ול עהבטיחות בנושא ולפע

  :עיקרי התקנה

י אג' הפיקוח במשרד "ע(י מדרי� מוסמ�"אי� לאפשר למי שלא קיבל הסמכה ע

  .מ ויותר' 2לעלות  לגובה של )מת"הת

  בציוד מג� אישי מתאי�רבעבודה על גגות הרפת יש להיעז

  

 :מאפייני המערכת המומלצי�

    גג לוח איסכורית �

  ומגודרי�� יציבי,חזקי� .  סולמות עליה קבועי�  �

    מרחקי ביטחו� משולי הגג   �

  התזת חומר מונע החלקה על הגג �

    קו חיי� �

  

  


