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حافظ عىل نفسك
يف العمل بالزراعه

حتى تعود اىل بيتك بصحة وعافية
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مخاطر العمل يف الزراعة

عامل الزراعة يتعرضون ملخاطر كثرية واملؤدية للعجز الكيل ملدى الحياة وحتى املوت .

حوادث العمل املعروفة يف فرع الزراعة يف إرسائيل  

−  إصابة نتيجة انقالب الرتاكتور 

−  السقوط من السلم او عن الشجرة 

−  إصابة من معدات العمل 

−  لدغة االفاعي بانواعها  

امراض املهنة املنترشة يف فرع الزراعة يف إرسائيل

−  التعرض للشمس وملواد خطرة مثل رش املبيدات واملواد الكياموية  

     املختلفة العامل تسبب امراض الجلد املختلفة مبا فيها رسطان الجلد .

−  العمل يف مزارع وحاضنات الدجاج ,  مزارع االبقار , ومزارع الخنازير قد  

    تصيب  العامل عدوى باالمراض التي تنتقل من الحيوان لالنسان . 

    )امراض مصدرها الحيوانات (.

−  التعرض للمبيدات قد تسبب امراض يف الجهاز العصبي .

−  التعرض للغبار قد تتسبب مبشاكل يف التنفس ..

−  الوقوف واالنحناء يف العمل بطريقة غري صحيحة وحمل اغراض 

    ثقيلة قد تتسبب باصابة يف العمود الفقري  والعضالت 
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حقوقك يف العمل يف فرع الزراعة 

دولة ارسائيل اقرت  قوانني وترشيعات ليك تحافظ عىل امن وسالمة وصحة العامل  يف مجال 

الزراعة , وتطبيق  , تنفيذ واحرتام متطلبات هذه  القوانني والترشيعات هو رشط للعمل بامان 

وان عدم فعل ذلك  يعرض العامل للمخاطر. 

وااللتزامات املطلوبة من املشغل هي: 

التوجيه واالرشاد

−  ارشاد العامل باملخاطر يف العمل وكيفية تنفيذ العمل بطريقة امنة . 

−  االرشاد والتوجيه يتم من قبل املشغل لحظة دخول العامل  للعمل لديه, 
    باالضافة  لذلك يجب فعل ذلك مرة واحدة سنويا او يف حالة حدوث 

    حادث عمل , وبداية العمل عىل معدات جديدة اىل بيئة العمل , او يف 
    حالة تغيريات يف طريقة العمل . 

−  ارشاد وتدريب العامل لتنفيذ العمل كام ينص علبه القانون والترشيعات 
    من قبل  مدرب مؤهل ) مثل العمل يف اماكن مرتفعة (. 

معدات للحامية والوقاية 

−  عىل املشغل توفري معدات وادوات عمل مالمئة ومطابقة للمعايري  
     القانونية للعامل عند تنفيذ عملهم وذلك لالمتناع من املخاطر التي   
     يتعرضون لها )مثال استخدام سلم مطابق للمعايري  وغري مكسور ( . 

−  عىل املشغل  القيام بفحص  املعدات حسب تعليامت  املنتج , وتغيري 
    املعدات واالدوات الغري صالحة مبعدات سليمة )مثل تغيري االحذية  عند 

    ما تهرتئ او يظهر بها ثقوب ( .
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فحوصات طبية من قبل طبيب املهنة 

−  يف كل عمل  يشمل التعرض لعوامل ضارة )مثل ضجيج االصوات العالية  
      ومواد الرش يتطلب فحص طبيب مهني مرة يف السنة( .

−  عند قبول العامل للعمل قبل بداية عمله وبعد ذلك فحوصات حسب 
      القانون او الترشيع .  

البيئة األمنة 

−  عىل املشغل التشديد عىل توفري بيئة امنة وسليمة  للعامل .

−  عىل املشغل اعالم العامل مبعلومات عن املخاطر التي ميكن مواجهتها 
     يف العمل  وذلك من خالل لوحة اعالنات يف مكان العمل وكذلك يف سكن العامل .  

−  عىل املشغل القيام باختبارات سنوية للمخاطراملرتبطة مبواد ومعدات خطرة 
     يف بيئة العمل . 

‹  ال تعمل يف عمل مل يتم تدريبك وتأهيلك  للعمل فيه . 
‹  ال تعمل اذا مل تكن مؤمنا صحيا يف صندوق املرىض . 

‹  ال تعمل  مع مشغل الذي ال يدفع عنك ملؤسسة التامني الوطني . 

‹  ال توافق عىل العمل  يف اعامل أومكان تشك أنها غري امنة وسليمة  
     وممنوع عىل املشغل ان يجربك بفعل ذلك .

‹  تذكر يف ارسائيل  اذا تركت العمل بسبب  قلة االمن واالمان يف 
    العمل فان حقوقك محفوظة , وان تم انتهاكها يوجد عنوان لتقديم الشكوى . 

متى يجب القول ال 
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كيفية التعامل مع

اشعة الشمس 

−  عليك ان تلبس مالبس تغطي جسمك كامال , قبعة مع اطراف 
     جانبية, بلوزة ذات اطراف طويلة,بنطال طويل حذاء مغلق ومالئم 

      ونظارات شمسية,  كريم واقي للجلد وخاصة للوجه واليدين .  

االفاعي والحرشات

−  عليك التزود باحذية مغلقة وعالية حتى ال تتعرض للدغ  من قبل 
      االفاعي والحرشات . 

−  عليك استخدام مواد طاردة للحرشات وخاصة الخطرة منها )مثل , 
      ذباب الرمل يف منطقة االغوار الذي يؤدي اىل مرض الليشامنيا ( .

العمل عىل ارتفاع
)املقصود مع  عمل فيه امكانية السقوط من علو 2 مرت او اكرث (

−  يجب ان يحصل العامل عىل تدريب من قبل مدرب خاص ومؤهل 
     للعمل عىل ارتفاع مرة كل سنتني )مثل العمل يف مزارع اشجار النخيل 

     , يف الدفيئات الزراعية , الحدائق وغريها ( . 

−  يجب الحصول عىل معدات  وادوات مالمئة ووسائل حامية صالحة  
     لالستعامل من املشغل : حبل للعمل عىل ارتفاع , قبعة ومانع 

     للسقوط .

−  قدر املستطاع العمل عىل مسطحات عمل محاطة بجدار مانع 
     للسقوط . 
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تراكتور ومعدات اخرى 

−  يجب التاكد عىل وجود  اطار حامية لكابينة  الرتاكتور وخاصة يف حالة 
      االنقالب .

−  السياقة فقط للذي لديه رخصة سواقة ارسائيلية مالمئة للرتاكتور . 

−  يجب استخدام معدات واقية من الضوضاء , الغالق االذنني اذا مل تكن 
     كابينة السائق مغلقة . حامية للرتاكتور. 

−  يف كل ماكنة زراعية الجلوس فقط عىل الكريس املعد لذلك حسب 
      تعليامت املنتج.

ماكينة  زراعية 

−  تأكد من وجود اطار واقي للامكنة – انتبه لوجود غطاء لكل القطع 
     املتحركة وانه ال ميكن التسلق عىل  قطعة متحركة من املاكينة . 

مبيدات الحرشات واملواد الكياموية

−  يجب لبس معدات  واقية : كفوف يدين  , نظارات , وزرة , أحذية  
      واقيه وقناع للتنفس يحتوى عىل مصفاة ) فلرت( . 

−  ممنوع االكل والرشب والتدخني يف فرتة العمل عند استخدام  مواد 
     الرش, تستطيع االكل والرشب والتدخني  يف اماكن االسرتاحة املعدة 

     لذلك واملنفصلة عن مبيدات الحرشات  واملواد كياموية. 

−   بعد استحدام  املبيدات واملواد الكياموية عليك  غسل اليدين والوجه بالصابون 
       واملاء الساخن والتنشيف ببشاكري نظيفة , وخلع مالبس العمل ) يجب غسل           

       مالبس العمل امللوثة باملواد الكياموية منفصلة عن املالبس االخرى ( .. 
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−  يجب مطالبة املشغل بارشاد وتدريب العامل  كيفية استعامل 
    واستخدام هذه املواد حسب تعليامت الرشكة املنتجة واملزودة لهذه 

    املواد, االرشاد يتم حسب لغة العامل.

−  يجب الحرص عىل ان املشغل يوفر فحوصات طبية للعمل املهني 
    يف حالة ان العامل عمل اكرث من 30 ساعة يف الشهر باستعامل  

    املواد الكياموية واملواد املبيدة. 

استخدام  وتخزين مواد سامة او مواد قابلة لالنفجار

−  يجب الحصول عىل ترجمة كاملة للتعليامت عىل العبوات التي تحتوي 
    عىل هذه  املواد  وكيفية الوقاية منها بلغة يفهمها العامل , )املواد 

     الكياموية والقابله لالنفجار يتم  تخزينها مبخزن مالئم 
−  ومعد لذلك 

الكهرباء

−  عىل العامل عدم التعامل مع الكهرباء )تركيب او صيانة ( بدون  
     ان يكون لديك شهادة   كهربايئ مؤهل .

العمل يف التقليم باستخدام  املقصات اليدوية او املاكينات 

−  يلزم وسائل حامية : نظارات واقية وكفوف سميكة  .
−  يف حالة وجود خطر االصابة   بالرأس يجب استخدام قبعة محمية . 

−  يف حالة ان  املعدات متحركة وتصدر ضجيج وجب استخدام معدات 
    وقاية للسمع . 
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حمل االوزان 

−  يفضل عدم رفع أوزان تزيد عن 25 كيلو  , يجب طلب املساعدة من 
    عامل اخرين او استخدام رافعة.

الضجيج 

الضجيج يؤثر عىل القدرات السمعية , يف ارسائيل )الضجيج املؤذي ( هو اكرث 
من  85 ديسيبل ملدة 8 ساعات .  ضجيج كهذا ميكن ان يحدث يف اعامل 

تشتمل عىل معدات  )قص االعشاب , تراكتور بدون غرفة سائق , منفاخ الوراق 
الشجر وغريه(. 

يف عمل كهذا وجب استخدام وسائل وقاية لالذن للحفاظ عىل حاسة السمع . 

العمل مع الحيوانات 

−  يجب غسل اليدين بعد ملس حيوانات املزرعة أو مخلفاتهن .

−  وجب تنظيف اسطح العمل ومعدات املطبخ يف املزرعة او يف الساحات وغريها 

−  وجب الحصول عىل تطعيامت مستمرة .. 

−  عىل املشغل التأكد من وجود رقابة بيطرية عىل  الحيوانات .

يف حالة اطالق صواريخ ومقذوفات متفجرة 

عند سامع صافرات االنذار يجب التقيد حسب التعليامت :  املتواجدين 
يف املبنى : يدخلون للمالجيء  او الغرف االمنة او بيت الدرج او الغرف 

الداخلية مع اغالق االبواب والنوافذ . املتواجدين يف الخارج :اذا كان 
هناك مبنى يف الجوار يتم االحتامء به, ويف حالة  املناطق املفتوحة يجب  

االستلقاء عىل االرض ووضع اليدين فوق الرأس . . 
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يف حالة الهزات األرضية

يف حالة الهزة االرضية  – " املناطق املفتوحة هي االكرث امانا "  يجب 
االبتعاد عن املباين والجسور واعمدة الكهرباء .

ويف حالة التواجد يف املبنى :  وقت الهزة االرضية إن أمكن  الخروج 
اىل املناطق املفتوحة إذا تعذر الخروج  يجب الدخول اىل الغرف االمنة  
وابقاء الباب مفتوحا , او  االختباء من تحت االثاث  , او االستلقاء عىل 

االرض مقابل الحائط الداخيل .
يف حالة التواجد داخل السيارة : يجب اطفاء املحرك  وعدم النزول من 

السيارة وعدم التوقف بالقرب من الجسور والتحويالت .
يف النهاية يجب قطع مصادر الكهرباء والغاز.
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ملن يجب التوجه ؟  

يف اثناء العمل

−   اثناء العمل يف حالة اصابة يف العمل او مرض مهني يتم مبارشة ابالغ املشغل او مسؤول 

      العمل او  مراقب العمل.

−   يف الكيبوتس او املوشاف  يجب التوجه ملدير العمل , ويف جميع االحوال من حقك 

     التوجه مبارشة ملراقب العمل . 

−   عىل املشغل  تعليق الفتة واالعالم عن اسامء املسؤولني الذين يعملون يف مجال االمن 

      واالمان  باللغة املفهومة للعامل وتشمل مراقب العمل عنوانه ووظيفته . 

يف حالة الطواريء 

يف حالة حدوث حادث عمل يجب تبليغ املشغل ليك يطلب املساعدة  االولية نقله 

للمشفى بالرسعة املمكنة

االطفاء– 102 

االسعاف – 101

الرشطة – 100 – ويشمل حوادث لدغ االفاعي او انفجارات باملنطقة .
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ليك تفحص حقوقك و تقديم شكوى  ميكنك التوجه اىل :

״عنوان العامل״

عنوان العامل هي جمعية تعمل عىل مساعدة العامل الفلسطينيني واالرسائيليني واملهاجرين  , 
نتستطيع تقديم املشورة يف حقوقك وكيفية تحصيلها .

العنوان : نحالت بنيامني 75 الطابق الرابع  , للتواصل عىل االرقام التالية 0598111264  , 

0525349870 , 0509099044 و عىل موقع الفيسبوك  - املرشوع الفلسطيني . 

هذه التوجيهات تم اصدارها من قبل جمعية عنوان العامل  ضمن مرشوع "تحسني ظروف 
االمان يف العمل يف فرع الزراعة للعامل االجانب "  بتمويل من صندوق مانوف  التابع 

ملؤسسة التامني الوطني االرسائييل  
  بتوجيه من قبل مؤسسة أفييك لالمان والسالمة .

هذا الكتيب معد فقط للتوضيح فقط  , وال يعترب كتاب شامل لكل وسائل االمان يف فرع 
الزراعة واليشكل بديل  لذلك   
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