


במשקים  , במושבים,ענפי הנוי בקיבוצים 

הנם   –הפרטים וברשויות המקומיות 

מקומות עבודה בהם קיימים סיכונים  

 .לעובדים כבכל מקום עבודה אחר



בעבודות הגינון חשופים העובדים למגוון רב  

ומחייבים   וגהותייםשל סיכונים בטיחותיים 

את הגנת המכונות ואזור העבודה וכן שימוש 

 .בציוד מגן אישי לעובד



ההמלצות תינתנה לפי סוגי הכלים בהתאם  

דף מידע זה  –לסיכונים האופייני לכל כלי וכלי 

אינו בא במקום נקיטת צעדים המתחייבים מכוח 

חוק או מתקנות וכללי עבודה הייחודיים לכל סוגי  

 .העבודות



אין להסיר או לשנות את התקני המיגון  

 .המקוריים של היצרנים

לפני התחלת עבודה סרוק את מקום 

אבנים  , שאריות גזם, העבודה ופנה ענפים

 .וכל מכשול אחר, וחפצים

 .רצוי ומומלץ לעבוד בשעות הבוקר ובאור יום



 .אין להשאיר כלי מותנע או פועל ללא  השגחה 

 ...מעברי מים וכו, מדרכה, אין לעבוד מעל מרצפות

אין למלא דלק במכשיר פועל או מותנע או 

 .כאשר מנוע המכשיר חם



יש לוודא כי המגן על פתח פליטת   -

העשב במקומו ויציב על מנת למנוע  

 .העפת אבנים או רגבי עפר

רמת הרעש   -יש להשתמש באוזניות   -

של המכסחות עוברות את סף הרעש  

 (  d.b.85)המותר הוא  

יש לוודא כי קיים משבת מנוע בידית   -

,  המכסחת המפסיק את פעולת הסכין 

 .ברגע  בו מוסרת היד מידית הדחיפה



יש לוודא כי קיים מגן על גל ההינע  במכסחות ממונעות  

 (קרדן). עצמאית

במכסחות המורכבות על גבי טרקטור יש לנהוג לפי כל  

 (.בעיקר נהיגה לאחור. )כללי הנהיגה והנסיעה

אלא  –ובאזור הסכינים בפרט , אין לטפל במכונה בכלל

להוציא את  .)לאחר השבתה מוחלטת של הכלי

 (המפתח



יש לוודא שימוש ברתמה המבטיחה   -

 .אי הגעת ראש החרמש אל המפעיל

יש לוודא כי מגני החום על המנוע 

 .מורכבים

יש להשתמש בציוד מגן אישי   -

 .כנגד רעש

חל איסור חמור על הפעלת הכלי 

 –באזור בו נמצאים אנשים נוספים 

 .מטר  15ברדיוס של 



יש לוודא כי מגן הראש הסובב תקין ושלם ומבטיח אי  -

 .העפת חפצים ואבנים 



 (פ לאבק "מסכה ח)יש להשתמש בנשמית  -

 .יש להשתמש בציוד מגן כנגד רעש -

 15שמירת רדיוס עבודה מאנשים אחרים של  -

 .מטר

 .חובה לחבוש משקפי מגן מחוסמות -



הכלי מותר לעבודה רק לעובד מיומן  ומנוסה  

 .המכיר את כל סיכוני הכלי 

יש לוודא קיומו של מגן היד ומשבית המנוע  -

המפסיק מיידית פעולה עם הסרת היד 

 .האוחזת במשור

יש לכסות את להב המשור בגמר  -

 .העבודה

 .חובה -ציוד מגן אישי   -

 חובה -מגיני אוזניים    -



 -משקפי מגן מחוסמות  -

 חובה

 מגני פנים -



 –ביגוד ארוך ורכוס היטב  -

 .חובה 



 –נעלי בטיחות  -

 .חובה



נדרשת שמירת מרחק מאנשים אחרים ועוברי  -

 .אורח 

 .מגנים לברכיים ומרפקים –מומלץ  -



הסכנות בחומרי ההדברה לשימוש ביתי אינם שונות  

 .מהסכנות בחומרים המשמשים בחקלאות

עליהם  , הבעיה מקבלת משנה תוקף בעיקר בדשאים

לשבת או להשתרע , לשחק, (יחפים)נוהגים לרוץ 

 ...(וכובעיקר ילדים בבית )

מכאן שסכנת החשיפה והחדירה רבה יותר אפילו  

 .מאשר בשימוש חקלאי



רוב החומרים הקיימים לגינון הם מקבוצות החומרים  

 (מחוללי סרטן)אורגנים והם קרצינגנים   –הזרחניים 

יש לנקוט בכל הפעולות התוויות והאזהרות  

המופיעות על תווית התכשירים ולהשתמש בהם  

 .על פי כל ההנחיות המתחייבות



שיחים וצמחים אשר , בגני נוי אנו מוצאים עצים

מסוכנים או בעלי קוצים  , מוגדרים כצמחים רעילים

 .חדים

הן בטיחותיות והן  , בצמחים אלו טמונות סכנות

 (בריאותיות)גיהותיות 

הסכנה העיקרית היא היפגעות באקראי ולא בשעות 

 .העבודה



 ... בין הצמחים השכיחים אנו מוצאים את

  דקל התמר

הקוצים  , עץ רעיל וקוצני

הארוכים והרעילים נמצאים  

 (על הכפות.)בבסיסי הענפים



(  12בעיקר ילדים מתחת לגיל )במקרה של פגיעה 

 .יש לפנות מיידית את הנפגע לבית חולים



 דיפנבכיה

 ווילות  , פרטים, בתים, צמח רעיל הנמצא בגינות נוי



 ANAGALLIS -מרגנית השדה  



 NERIUM  OLEANDER –הרדוף הנחלים 



 LUPINUS  VARIUS –תורמוס  ההרים 



 RICINUS  COMMUNIS –קיקיון מצוי 



 SOLANUS    NEGRO– סולונוס שחור וזיתני



 URGINEA MAITIMA –חצב מצוי           



   פטריות שונות



כאשר הם בעלי בתים  )כאמור הסיכונים לעובדים 

ויש לנקוט את כל הפעולות  , רבים(שאינם מיומנים 

 .המתחייבות מאופי הסיכונים השונים





 סנדלים

חשוף  לקרני  

 השמש

 ללא משקפי מגן



    אסור להסתכן



אסור לעבוד בקרבת  

 .כבלי חשמל



 מה הוא  עובד קרקס או עובד גינון  



 איזה פחד  

 איך אני ירד

אסור  

   להסתכן











 .עבודה בקרבת כבל חשמל, פעולה מסוכנת



שימוש בציוד 

אומנם  , הנדסי/מכני

   .יקר

   העובדים שווים זאת

 העלויות , למרות זאת

 מפגיעה בעובד

 ..........יקרות יותר






