ת

ב

וכנית ה )European Green Deal( EGD -של
האיחוד האירופי פותחה במטרה להתמודד עם
אתגרי האיום הקיומי העולמי של משבר האקלים.
במסגרת התוכנית ,האיחוד האירופי חותר להיות היבשת
הראשונה בעולם עם אפס פליטות גזי חממה עד שנת 2050
ולהפחית את הפליטות לפחות ב 55%-עד שנת .2030

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש״ל,1970-
בפרק ג' בטיחות  -חלקים הטעונים גידור ,בסעיף
 37נכתב :״כל אחד מחלקים אלה יגודר לבטח״.
בהמשך ,מופיעה רשימת מקומות מסוכנים ולאחריה סעיפים
הכוללים הגדרות ״קשות״ לביצוע .עם זאת ,קיימים היום
פתרונות בטיחות והם יפורטו בהמשך.
להלן ,מתוך הפקודה:

קץ לכלכלה מזהמת

חלקים הטעונים גידור

אחד היסודות העיקריים של תוכנית ה EGD-הוא יישום מדיניות
של צמיחה כלכלית בת-קיימא ,הכוללת ,בין היתר ,ניצול מושכל
של משאבי טבע ,צמצום הידרדרות המגוון הביולוגי ,שמירה על
הוגנות וצדק חברתי תוך שמירה על שוק רווחי ותחרותי.
לצורך כך ,אימץ האיחוד האירופי במארס  2020את מודל
הכלכלה המעגלית ( ,)CEשיחליף בהדרגה את מודל הכלכלה
הליניארית (מודל הכלכלה בטור ,הכולל הפקת משאבים,
ייצור ואריזה ,הפצה ,שיווק ,צריכה ושימוש ,ולבסוף  -סילוק
והטמנת פסולת) ,שהביא לנזק סביבתי כבד ,עד כה .במסגרת
המודל החדש ,יורחב מחזור החיים של כל מוצר באופן מרבי,
החל משלב התכנון והעיצוב ,דרך אספקת שירותים נלווים
לתהליך הייצור ועד לשלב הצריכה ,כך שכמויות משאבי
הייצור והפסולת שתיווצר לאורך מחזור החיים של המוצר יהיו
הפחותות ביותר.
גם בישראל נהוגה כלכלה ליניארית ,הצורכת משאבים בהיקף
גדול ומזהמת מאוד .המשרד להגנת הסביבה גיבש אסטרטגיה
חדשה לטיפול בפסולת להפיכת כלכלת ישראל עד שנת
 2050לכלכלה מעגלית  -השואפת למינימום פסולת שאריתית
(לאחר ִמחזור) ולהתייעלות מקסימלית בשימוש במשאבים.
האסטרטגיה נועדה לקדם את המשק הישראלי להשגת היעד
הקובע מעבר משיעור של כ 80%-הטמנת פסולת נכון ל,2020-
ל 20%-הטמנה בשנת .2030
למשל ,במטרה לצמצם צריכה והטמנה של פסולת פלסטיק
החליטה הממשלה על מיסוי כלים חד-פעמיים מפלסטיק
(באמצעות הצו מ 1-בנובמבר  )2021ועל הרחבת חוק הפיקדון
על מכלי משקה ,תשנ"ט 1999-והחלתו (מיום  )1.12.2021גם על
מכלים בנפח ליטר וחצי עד  5ליטרים (כולל).

 .37כל אחד מהחלקים הללו יגודר לבטח:
( )1במנועים חשמליים ,בגנרטורים חשמליים ובממירים סיבוביים
– כל חלק שלהם וכל גלגל תנופה המחובר אליהם במישרין.
אלו מצטרפים לחוקים הקיימים עבור פסולת פלסטיק ,צמיגים
וציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות :חוק לצמצום השימוש
בשקיות נשיאה חד-פעמיות ,התשע"ו ;2016-חוק להסדרת
הטיפול באריזות ,התשע"א– ;2011חוק לטיפול סביבתי בציוד
חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב 2012-והחוק לסילוק
ולמחזור צמיגים ,התשס"ז.2007-
ִ

שינויים בשוק העבודה
עם המעבר המאתגר למודל  CEצפויים שינויים משמעותיים
בענפי הייצור והתעסוקה בשוק העבודה:
המחזור והתחזוקה יגדלו ויתפסו את מקומם של ענפי ייצור
 ענפי ִועיבוד חומרי גלם "בתוליים" ,כגון מחצבות ומפעלים לעיבוד
חומרי גלם.
 מערך שרשרת האספקה וההובלה יותאם לצורך העברתכמויות גדולות יותר של מוצרים ופסולות לצרכי שיתוף ומחזור,
צמצום בצריכת משאבי חומרים ואנרגיה.
 יידרשו מעצבים ומפתחי מוצר מיומנים לפיתוח מוצריםעמידים ,בעלי חיי מדף ארוכים ,הניתנים לשימוש חוזר ,למחזור
ולצריכה שיתופית.
 יגדל הביקוש לעובדי תחזוקה וניקיון ,שיעסקו בתיקון ובהשמשתמוצרים.
 יוכשרו עובדים לצורכי מיון ומחזור פסולות במתקנים קיימיםוחדשים שיוקמו.

( )2בכל מניע ראשי ,חוץ ממניעים ראשיים כאמור בפסקה ( – )1כל
חלק נע שלו וכל גלגל תנופה המחובר אליו במישרין ,בין שהמניע
הראשי או גלגל התנופה נמצאים בבית מכונות ובין אם לאו.
( )3בממסרת – כל חלק שלה.
( )4במכונות שאינן מניע ראשי או ממסרת – כל חלק מסוכן
שבהן.
( )5במחרטה – כל חלק של מוט גלם הבולט מעבר לראש
המחרטה.
( )6בגלגל מים או בטורבינה המונעת במים – התעלה העליונה
והתעלה התחתונה.

המגנים הקיימים בתעשייה:
ִ
סוגי
מגן קבוע :גדר ,מסך ,וילון ,בולעי רעש ,שואבים ,מסנני רסס
אמולסיה ושמני חיתוך
מגנים נפתחים :עם מתג בטיחות .בפתיחתו נעצר התהליך
(סיבוב /תנועה) בתאוטה טבעית :מחרטה ,מקדחה ,השחזה,
כרסום ,ריתוך ,התזה.
מגנים עם מתג בטיחות והתקן בלם המאפשר פתיחה רק לאחר
בלימה מהירה  +וידוא עצירה.
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חזי שוורצמן ,ראש מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי" :יש קשר מדעי
חד-ערכי בין מחלות מקצוע לתמותה .הבריאות
התעסוקתית הוא אחד מהיעדים העיקריים שהמדינה
צריכה להתייחס אליו".

סדר העבודה הרצוי:
• סקר סיכונים הנדסי
• בדיקת מצב קיים ומערכת הבקרה
• התאמת מיגון
• התקנה וחיבור לבקרה
• סקר הנדסי לאחר הביצוע

אחריות המעסיק
צבר חלקי של תאונות עבודה בתחום התעשייה מהשנים
האחרונות מצביע על העברת מרכז הכובד אל המעסיק .עליו
בלבד מוטלת האחריות לאיתור סיכונים ,לשיפור ולמיגון מכונות
מסוכנות ,לעריכת ביקורות בטיחות ולהדרכת המשתמשים
(המורשים) לעבודה נכונה ובטוחה ,כדי להפחית ,ככל האפשר,
אפשרות פגיעה.
פתרונות המיגון האפשריים ,גם אם אינם מלאים ,ברובם מקנים
ביטחון של כ ,80%-אך מהווים בכל זאת פתרון מניעתי ,בעיקר
עבור מכונות שכיחות בתעשייה.
חובה להצמיד לכל מכונה הוראות הפעלה בטיחותיות והוראות
להתגברות על תקלות ,הרשומות באותיות גדולות ,ופרטי בטיחות
שמסומנים כמיועדים לתחום הבטיחות ומיוצרים בתקני בטיחות
מקובלים .יש להכין נוהל "נעילה ותיוג" ,שיילמד תקופתית
בעיקר בקרב עובדי אחזקה ,ומערכות הבטיחות השונות ייבדקו
לתקינותן בתחילת כל משמרת וידווח על כך בכתב .כל מערכי
הבטיחות מחייבים תחזוקה שוטפת ואין להשאירם ללא השגחה
לתקופה ארוכה.

ריקי קייט שטרית ,מפקחת חקלאות ארצית במינהל
הבטיחות ,סיפרה כי כיום יש שני "סטים" של תקנות
בתחום תכשירי הדברה ,והכוונה היא לאֲ חד אותם
לתקנה אחת מקיפה וכוללת ,אשר תסגור את הפערים
הקיימים היום בנושא יישום תכשירי הדברה ,בהיבט של
אחסון ,אמצעי גיהות אישיים ,כולל התייחסות לאמצעי
גיהות בתחום החקלאי.

כנס הראשון של המוסד לבטיחות ולגיהות
בנושא "משלבים כוחות לקידום הבריאות
התעסוקתית" ,ציין מנכ"ל המוסד לבטיחות
ולגיהות מיקי וינקלר כי ההערכה היא שבישראל
קרוב ל 800-עובדים נפטרים בכל שנה עקב מחלות
תעסוקתיות  -פי שניים ממספר ההרוגים בכבישים.
לדברי וינקלר ,בשונה מהיחס העולמי של 1:6.5
במספר המתים ממחלות מקצוע ,ביחס למספר
ההרוגים בתאונות עבודה ,היחס בישראל בין ההרוגים
בתאונות עבודה למספר המתים ממחלות מקצוע
הוא כנראה גבוה יותר ועומד על  1ל - 13-פי שניים
מהממוצע העולמי .בישראל נהרגים בממוצע בכל
שנה ,בשנים האחרונות ,כ 60-עובדים בתאונות עבודה.
סגן שרת הכלכלה והתעשייה ,ח"כ יאיר גולן ,אמר
כי בכוונת המשרד לפעול במספר תחומים ,במטרה
לקדם את הבטיחות בעבודה בכלל ואת הבריאות
התעסוקתית בפרט.

מערכת גידור עם בקרת כניסה ,המאפשרת כניסה למורשים
מזוהים בלבד ורק לאחר הפחתת הסיכון לרמה מותרת –
(מכונות גדולות ,רובוטים ,קובוטים וקווי ייצור חכמים).

ד"ר חיים כהן ,מומחה לרפואה תעסוקתית ויו"ר
המועצה הלאומית לבריאות העובד ,ציין כי בשנת
 2005קרוב ל 10%-מהעובדים היו מעל גיל  .65עובדים
מעל גיל  65מוגדרים כעובדים מבוגרים .בשנת 2017
כבר הוגדרו כ 21%-מהעובדים כמבוגרים.

חידושים וחדשנות ,ופעילות לקידום
הבריאות התעסוקתית

נמצא שקרוב ל 43-אלף מועסקים במשק חשופים
לקרינה בלתי מייננת.

במהלך הכנס הציגו שורה ארוכה של מומחים מטעם
המוסד לבטיחות ולגיהות ומגופים נוספים ,כגון קופת
חולים כללית ועוד ,את הנעשה בתחום הבריאות
התעסוקתית ואת התוכניות לקידום בשנים הבאות.

בדיקות ניטור

ד"ר אמנון דובדבני ,ראש תחום קרינה בלתי מייננת
במוסד לבטיחות ולגיהות ,סיפר כי מסקר שנערך
בשנת  2005על ידי הקריה למחקר גרעיני (קמ"ג)

רימה כהן ,מנהלת המעבדה הארצית לגיהות
תעסוקתית במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,
ציינה כי כל שנה מבוצעים במעבדה מעל 50,000
בדיקות ניטור .קרוב ל 10,000-עובדים נחשפים
לגורמים מזיקים שאותם אפשר לנטר.

ד"ר אשר פרדו ,מנהל מחלקת מחקר במוסד לבטיחות
ולגיהות ,דיבר על בריאות העובד בתוך מבנה והתייחס
בעיקר לעובדי משרדים בתעשיית ההייטק ובמגוון גדול
של ענפים ,כגון ראיית חשבון ,עריכת דין ,אנשי מנהלה
במערכת הבריאות והחינוך ועוד רבים.
ד"ר יוהנה גייגר ,ארגונומית ויו"ר האגודה
הישראלית לארגונומיה" :הארגונומיה פועלת לקידום
בריאות העובד בכך שהיא מאפשרת את התאמת
העובד לסביבת העבודה .על פי הערכות ,כשליש
מימי ההיעדרות של העובדים נגרם כתוצאה מפגיעה
ארגונומית ,כגון תסמונת כף היד ,תסמונת התעלה
הקרפלית ,כאבי גב ,שרירים "תפוסים" ,צוואר
"תפוס" ועוד.

