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בטיחות במרכזי מזון
לצערנו, התבשרנו לאחרונה שפועל נהרג במרכז מזון. כפי שפורסם, החקירה הראשונית העלתה שהפועל 
עמד מאחורי משאית שפרקה מספוא וניסה לשחרר את דלת הארגז שנתקעה. הדלת נפתחה בפתאומיות 
והפועל נקבר תחת טונות החומר שנשפכו. בהחלט מקרה מזעזע, מצער ומיותר. לפיכך יש צורך לחזור 

ולהעלות על ראש סדר העדיפויות את נושא הבטיחות במרכזי מזון

בטיחות וגהות

רכזי מזון הם מקומות שוקקי פעילות יצרנית מבורכת, אך יש בהם מ
שונים,  מפעלים  אחרים,  מקומות  בהרבה  כמו  מעטות,  לא  סכנות 
כבדים  כלים  ריבוי  הוא  מזון  למרכזי  המיוחד  וכבישים.  ערים  רחובות, 
שנוסעים הלוך ושוב, מצבורים גדולים וגבוהים של מזון יבש או תחמיצים  
שנים  כשלוש  לפני  לעתים.  מוגבלים  ראייה  שדות  עם  מתות  ונקודות 
התפרסם ב"משק הבקר והחלב" תרגום של מאמר שניתן בכנס התחמיצים 

לבטיחות  בקשר   )87-86 עמ'   ,344 )חוברת  ב-2009  ארה"ב  במדיסון, 
המזון  מרכזי  כלל  לגבי  גם  תקפים  הדברים  ובשימוש.  בהכנה  בתחמיצים 

ונחזור כאן על הנקודות העיקריות:
תחמיץ.  וכורי  טרקטורים  עגלות,  המשאיות,  ידי  על  דריסה  סכנת   .1
הבעיה במרכזי מזון היא, שאין הפרדה בין אזורים להולכי רגל לאזורים 
תמרורים.  אין  ובד"כ  וכבישים(  )מדרכות  וכלים  רכב  לכלי  המיועדים 
פריקת  או בעת  בזמן הפעלתם  לעמוד מאחורי הכלים האלה  אין  לכן, 

המספוא. מראות הכלים צריכות להיות מכוונות היטב ובנסיעה אחורה 
להיות  צריכה  בד"כ(.  בפועל  קורה  אכן  )זה  אתראה  להישמע  חייבת 

תקשורת ברורה בין מפעילי הכלים והולכי רגל.
טרקטורים עלולים להתהפך וליפול ממרומי בור תחמיץ בזמן ההידוק.   .2
הסיכון גובר בגלל הידוק שאינו אחיד ולא גמור. השיפועים של התחמיץ, 
סיכון  את  למזער  כדי  מתונים  להיות  חייבים  הבור,  ולרוחב  לאורך 

ההתהפכות. על המפעיל לחגור חגורת בטיחות. 
נפילה מגובה ערמות מכוסות בפלסטיק חלק, בייחוד אחרי ובזמן גשם.   .3

יש להימנע מלהתכופף בקצה התחמיץ העליון.
מפולת תחמיצים או התמוטטות ערמות חציר. המשקל נאמד בטונות.   .4
בזמן כריית התחמיץ צריך להימנע מלהשאיר חלקים גבוהים התלויים 
על בלימה שעלולים להתמוטט. בזמן דגימת תחמיצים יש לנקוט משנה 

זהירות, בעיקר כאשר הכרייה אינה חלקה והתחמיץ גבוה. 
לפני  וכיו"ב(  כרייה  דיסקיות  טרקטורים,  )מנועי  בכלים  לטפל  אין   .5

הדממתם. 
שעלול  מה  כל  את  מראש  לצפות  וקשה  בהפתעה  קורות  תאונות   .6
זהירות  באמצעי  לנקוט  ויש  בשאננות  לשקוע  אסור  לכן  לקרות. 

ובשכל ישר כל הזמן. 
נסיים בתנחומינו למשפחה שאיבדה את יקירה ובתקווה לעבודה בטוחה 

 .לכולנו

או  הפעלתם  בזמן  הכלים  מאחורי  לעמוד  אין 
בעת פריקת המספוא. מראות הכלים צריכות 
חייבת  אחורה  ובנסיעה  היטב  מכוונות  להיות 

להישמע אתראה

בזמן הכנת התחמיץ יש חשיבות לתאום בין השופלים שעובדים בבור

צבי וינברג - מכון וולקני
zgw@volcani.agri.gov.il
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הפך נכה במהלך 
הזרעה מלאכותית

תושב אשדוד יפוצה בסכום של 77.5 אלף שקל על 
ידי מעסיקיו והקיבוץ שבו עבד לאחר שעגלה שניסה 
להימלט  הצליחה  מלאכותית,  הזרעה  בה  לבצע 
עורכי  אותו.  ופצעה  ראשה  את  שמחזיק  מהמתקן 

הדין: היו צריכים ליידע אותו שהעגלה תוקפנית 

ידי עגלה במהלך ת ילדים, שנפגע על  ושב אשדוד )56(, אב לארבעה 
ניצנים  קיבוץ  ידי  על  שקל  אלף  ב-77.5  יפוצה  מלאכותית,  הזרעה 
המזריע  שהגיש  תביעה  בעקבות  זאת  מלאכותית.  להזרעה  שיאון  וחברת 

באמצעות פרקליטיו, עורכי הדין גיל וניצן הראל.   
התובע  בבוקר,   06:15 בשעה  ה-51  הולדתו  ביום  כי  נטען  התביעה  בכתב 
ניסה להזריע עגלה ברפת של קיבוץ ניצנים, במסגרת עבודתו בחברת שיאון, 
את  החל  המזריע  השמאלית.  בידו  ראשה  עם  וחבטה  הסתובבה  היא  אך 
מהלך ההזרעה כאשר כף יד שמאל הייתה בגוף הפרה. בשלב מסוים העגלה 

קפצה אחורה בפתאומיות והשתחררה מהמתקן לתפיסת ראשה.  
בעזרת עובד שהיה עמו ברפת, המזריע ניסה להחזירה למקום ואז העגלה 
הסתובבה ופגעה עם ראשה בשורש כף יד שמאל של המזריע. לאחר תאונת 
העבודה, המזריע פנה לבית החולים קפלן והתלונן על חבלה באצבעות ידו 

השמאלית. כשנה לאחר התאונה הוא נזקק לניתוח בכף ידו. 
עורכי הדין גיל וניצן הראל טענו, בין היתר, בכתב התביעה, כי אנשי הרפת 
היו אמורים לוודא כי העגלה קשורה וכי המתקן לתפיסת ראש הפרה נעול 

לא  העגלה  נטען,  כך  כנדרש,  ופועלים  מתרשלים  היו  לא  אם  ראשה.  על 
הייתה משתחררת ולא הייתה מתרחשת התאונה. בנוסף, נטען שם כי בעלי 

הרפת לא סיפקו למזריע מידע מוקדם שהעגלה התוקפנית. 
עורכי הדין טענו כי מאז התאונה ועד היום נזקק התובע לטיפול ולמעקב 
רפואי, עבר מספר רב של טיפולים רפואיים שונים ונזקק לכדורים לשיכוך 

כאבים. בנוסף, המוסד לביטוח לאומי הכיר במקרה כתאונת עבודה.  
ד"ר קונסטנטין קגסוב מומחה לכירורגיה אורטופדית אשר בדק את התובע 
קבע לו בגין התאונה נכות לצמיתות בשיעור של 10 אחוזים. בשל התאונה, 

התובע מתקשה באחיזה ומתקשה בביצוע פעולות שגרתיות ויומיומיות. 
בהתחשב בעיסוקו של התובע לפני התאונה, השכלתו, גילו וחומרת פגיעתו, 
ולעסוק  להמשיך  יוכל  לא  הנוכחי  במצבו  התובע  כי  התביעה  בכתב  מניחים 
בהזרעה מלאכותית או במקצוע אחר שמצריך שימוש בידו. ייתכן ובעתיד יזדקק 

להסבת מקצוע, כאשר בהתחשב בנסיבות, ספק אם בכלל ניתן יהיה לבצעה. 
במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף מבית משפט השלום בירושלים, נקבע 
לו  ישלמו  ההזרעה,  וחברת  הקיבוץ  את  המבטחות  הביטוח  חברות  כי 
סכום כולל של 77.5 אלף שקל, כאשר החברה שהעסיקה אותו תשלם רבע 

 .מהפיצוי ואילו הקיבוץ ישלם את היתרה

mynet 7.3.2013-יאיר הרוש - פורסם ב

במזון,
אנחנו המרכז!
מרכז מזון נהלל

מרכז מזון נהלל בע"מ
engeluzi@gmail.com  ,10600 נהלל 
טל. 04-8112452 פקס. 04-8112403

שירות  איכות  אמינות

חג שבועות 
שמח

לכל הרפתנים
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בן 50 נקבר תחת ערמת 
מזון לפרות - ומת

באמצעות  חולץ  הוא  עליו.  נשפך  זה  ברורה  לא  ומסיבה  באזור אשדוד,  מזון  למרכז  מטען  הוביל  האיש 
טרקטור אולם כוחות מד"א נאלצו לקבוע את מותו. ככל הנראה הוא שכב שעות מתחת לערמה 

)יום ת הערב  שנקבר  לאחר  נהרג   50 כבן  גבר  קטלנית:  עבודה  אונת 
ג'( תחת ערמה של מזון לפרות, במרכז מזון בקבוצת יבנה מזרחית 
לאשדוד. לאחר שחולץ על ידי טרקטור התברר כי אינו נושם, ופרמדיקים 
של מד"א שהוזעקו למקום, ביצעו בו פעולות החייאה, אולם בסוף נאלצו 

לקבוע את מותו. ככל הנראה הוא שכב מתחת לערמה כמה שעות.

ניסה לפתוח את הדלת  מזון לבהמות. הוא  ההרוג הוביל למקום תערובת 
האחורית במשאית ומסיבה, שטרם התבררה, מטען המשאית נפתח כשהוא 
עובדי המקום,  נקבר תחתיה.  והוא  עליו  נשפכה  עמד מתחתיו. התערובת 
פעולות  גם  אך  אותו  לחלץ  ניסו  החירום,  כוחות  את  הזעיקו  שכאמור 

החייאה ממושכות של אנשי מד"א לא הועילו.

תושב המקום שחילץ את הנהג מערמת התערובת סיפר: "כשהגענו למקום לא 
מצאנו אותו והבנו שהוא מתחת לערמה. פינינו את התערובת עם אתי חפירה 
ובידיים, אך מיד כשמצאנו אותו היה ברור לנו שמדובר בטרגדיה נוראה. אני 

בטוח שהוא עבד לפי הנהלים, אך כנראה לא נקט את כל אמצעי הזהירות". 
"כשהגענו, ראינו את האיש קבור תחת התערובת, כשעובדי המקום מנסים 
לחלץ אותו", סיפר גיא אטלי, פרמדיק של מד"א שהגיע למקום. "הוא היה 
רק עם הראש מחוץ לתערובת אך ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בו פעולות 

   ."החייאה אך לבסוף נאלצנו לקבוע את מותו

ynet:  5.3.2013-נרי ברנר - פורסם ב

משאית פורקת חומרי גלם ומזונות - יש לשמור מרחק חיוני
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להתראות בירושלים
בכנס השנתי שלנו

ברכות
לחג שבועות

חג הקציר
חג שמחת החלב

המגזין המקצועי של ענף הבקר
ביטאון הרפתנים בהוצאת

התאחדות מגדלי בקר

מדיה ומידע

��� ������-������ ������ ����.indd   55 5/1/13   11:21 AM


