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תאונת חנקן נוזלי
שישה עובדים נהרגו בתאונה  , בינואר האחרון

.ב"ארה, יה'ורג'בגבמפעל עיבוד מזון 

ברפואה ובמחקר , חנקן משמש בתעשייה

.  לקירור עמוק ולשמירה על איכות המזון

התאונה הקשה נגרמה במהלך עבודת אחזקה  

.לא שגרתית בצנרת חנקן נוזלי

הוא לא דליק ולא רעיל אך כאשר  , חנקן נוזלי

דולף הוא הופך במהירות מנוזל לגז ומגדיל את  

דבר זה גורם לדחיקת חמצן  , 700נפחו פי 

מהאזור עד כדי הורדת ריכוז החמצן לרמות  

.  מסוכנות לבריאות

?מה ניתן לעשות
גם  , לבצע הערכת סיכונים לפני כל עבודה•

.אם היא לא שגרתית או דחופה

להדריך את העובדים למקרים ותגובות •

.לשגרה ובחירום

במידה שישנו סיכון לשפך או דליפה  •

העלולים להוריד את ריכוז החמצן לרמות  

בין , יש להתקין אמצעי בקרה, מסוכנות

מערכת  , גלאי חמצן, השאר מערכות אוורור
.התראה וברזים אוטומטיים
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גז לא דליק

₪פועל שיפוצים יפוצה בחצי מיליון 
בית משפט השלום בירושלים חייב קבלן בניין 

.  ₪לפצות עובד שנפגע בעינו מסיד בחצי מיליון 

ניתז סיד לעינו של העובד , בזמן שיפוץ וסיוד בית

בית המשפט הטיל את  . ונגרם לו נזק לראייה

וזאת למרות שהוא  מירב האשמה על הקבלן 

סיפק משקפי מגן לעובד והדריך אותו בתחילת 

:כל זאת מכיוון ש, עבודתו בחברה

הקבלן לא תיעד את ההדרכה שנעשתה  •

.לעובד בעת תחילת עבודתו

הקבלן לא הדריך את העובד לגבי הסיכונים  •

.בעבודתו עם סיד

הקבלן לא הקפיד ולא אכף את השימוש של •

.העובד במשקפי המגן

באי הדרכה כנדרש ובאי אכיפת השימוש 

הקבלן הפר את חובת הזהירות  , במשקפי מגן

הפר חובה חקוקה לפי  , והתרשל במעשיו ובנוסף

.תקנות הבטיחות בעבודה
32001-06-18,26/01/2021תיק ', בסל ואח' פלוני נ

?מה החוק דורש לעניין הדרכת העובד
מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר •

באמצעות  , מניעת סיכונים והגנה מפניהם

ויוודא שכל עובד הבין  בעל מקצוע מתאים 

והוא בקיא דיו בנושאי את הסיכונים

ולסיכונים  בהתאם לתפקידו , ההדרכה

.שלהם הוא חשוף

מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי •

הובנה  לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים 

.על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה
מסירת מידע והדרכת )תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

1984–ד"התשמ, (עובדים

?מה החוק דורש לעניין ציוד מגן
ויפקח על  ...מעביד יספק ציוד מגן אישי•

.השימוש

ישגיח השגחה נאותה  , ממונה על העבודה•

לוודא שהעובד משתמש  וינקוט אמצעים 

.כראויבציוד מגן אישי 

ראה ממונה על העבודה שעובד אינו  •

,  משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא

.יפסיק לאלתר את עבודתו
1997-ז"התשנ, (ציוד מגן אישי)תקנות הבטיחות בעבודה 

Holistic EHS  מתמחה בייעוץ בנושאי

איכות הסביבה  , בטיחות, ניהול תפעול

.וחומרים מסוכנים

מידע זה אינו מחליף יעוץ משפטי או את עבודתו של איש  * 

.מקצוע מתאים ומיומן

054-6635334

http://www.holisticehs.com/

