
  

 

 מחלקת בטיחות וגהות בעבודה 
"גכסלותשע"הכ  

4152דצמבר51  

 לכבוד  
 עובדי ומתנדבי מד"א 

 
 הנדון: ריענון הנחיות בטיחות בעקבות תאונת עבודה

 
 התרחש אירוע בטיחותי חמור מאד שבעקבותיו נפצע בידו כונן מד"א. 41.41.41בתאריך 

  
במטרה להחליפו  גליל חמצן ישן שאינו שייך למד"אכונן מד"א הגיע למחסן המרחבי עם 

 בגליל חדש. 
 ברז הגליל.על  רגיל, היה מותקן שעון לחץ קבועהלחץ הבנוסף לווסת 

 
 גלילים מסוג זה אינם קיימים במד"א ומעולם לא היו בשימוש הארגון. 

 
סת ואת והחליטו לרוקן את הגליל ולפרק את הואחראי המחסן והכונן, ללא כל סיבה הגיונית 

 . שעון הלחץ
 

החל  ,הוא פירק את וסת הלחץ והכונן שעמד לידו ,לדברי אחראי המחסן, לאחר ריקון הגליל
 לחץ שמותקן בהברגה על ברז הגליל. )מצורפת תמונה(לפרק את שעון ה

פגע בידו של  ,מוברגע שהכונן החל לסובב את השעון, נשמע רעש פיצוץ, השעון עף ממקו
  . במחסן ניתז אל הקיר ומשם חדר את תקרת הגבס ,הכונן

 
 נן נפצע והובחן עם שבר בכף ידו. הכו

 ואף חמור מכך !!!קשה יותר פציעה תאונה הייתה יכולה להסתיים ביש לציין כי ה
 

חמצן שאינם שייכים למד"א  יחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בגליל
 לרבות פרוק, התקנה, מילוי או כל פעולה אחרת. 

 

, בכל שאלה או אין לקבל למחסני מד"א גלילי חמצן שאינם שייכים לארגון
   יש ליצור קשר עם הח"מ לקבלת הסברים והנחיות.  ,ספק בנושא

 
 להזכירכם: 

אדיר  טמון בהם פוטנציאל גלילי חמצן דחוסים בלחץ אטמוספרי גבוה מאד וכפועל יוצא
 לסכנות וסיכונים: 

 פיצוץ הגליל.  

 של אביזרים נלווים )ווסתים, שעונים, ברזים(גבוהה(  מעוף )במהירותהתנתקות ו.   

  התלקחות הגליל והאביזרים הנלווים 
 

בכל תפעול וזהירות להגביר ערנות בחמצן ו הנכם נדרשים לפעול על פי כל כללי הבטיחות
 ועבודה עם גלילי חמצן. 

 
  .על מנת להעשיר את הידע ולרענן את הזיכרון בנושאי בטיחות

( תחת תיקיית בטיחות וגהות  CMEהנכם מתבקשים להיכנס לאתר הלימודי של מד"א )

 את כל התכנים הרלוונטיים. בעבודה ולקרוא 
 

                                                                                   



 
 
 

 שעון הלחץ היה מוברג לברז הגליל
 
 

 
 

 בברכה,   

 סמ"ג  –גולן ראשון                        
 ממונה בטיחות וגהות ארצי                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

שעון הלחץ 

היה מוברג 

לברז הגליל 

בנקודת 

 חיבור זו  


