פינוי אשפה
ברשות המקומית
הוראות בטיחות לעובדים העוסקים באיסוף ובפינוי אשפה
מאת מאיר סאיג
ממונה על בטיחות וגיהות ,עיריית פתח-תקוה
יו"ר פורום הממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות

צילומים מתוך החוברת ״הוראות בטיחות וגיהות בפינוי אשפה״

מ

שחר ההיסטוריה ,ראה האדם
באשפה מטרד שיש לסלקו .החיים
בכרך העירוני בצפיפות ,בעידן
המודרני ,הובילו למציאת פתרונות לאיסוף
וסילוק אשפה ,החל משימוש בבעלי חיים,
דרך משאיות האשפה הפופולריות וכלה
בטכנולוגיות שאיבה מתקדמות.

״סטטיסטיקה עגומה״
תחום האשפה עובר שינויים גם מתפיסתו
כמטרד לתפיסתו כמשאב שניתן לניצול
ולשימוש חוזרים .החקיקה בתחום הבטיחות
לא התייחסה כמעט לעבודות פינוי אשפה.
כיוון שכך ,עסקתי שנים רבות כממונה
בטיחות עירוני בזירה כמעט ריקה ,עד
שעלה הצורך להגדיר הוראות בטיחות
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מנחות לעובדים לאורך כל שלבי איסוף
האשפה ,באמצעים שונים ,עד לפינויה אל
תחנת איסוף הפסולת.
הגורם המדרבן לשים דגש על עיסוק זה,
היא הסטטיסטיקה העגומה ,המלמדת
שעובדי פינוי אשפה ברשויות המקומיות,
לרבות עובדי קבלן ,עומדים בראש הסולם
של נפגעי תאונות העבודה וימי ההיעדרות
הנגזרים מכך .למרבה הצער ,עבודות פינוי
אשפה אף גבו מחיר יקר מאוד בחיי אדם או
גרמו לנכות ,לרבות השלכות ארוכות טווח
על עמוד השדרה.

״עיסוק מסוכן״
עיסוק בפינוי אשפה ,מטבע הדברים ,מסוכן

ומלווה במרבית סוגי הסיכונים הקיימים
בעולם הבטיחות :תברואתיים ,מכניים,
פיזיים ,ביולוגיים ,כימיים ,חשמליים ואש.
עובד פינוי אשפה מתמודד מדי יום עם
גורמים סביבתיים בעייתיים ,האופייניים
לעבודתו ,כגון זיהום אוויר ,טמפרטורות
גבוהות היוצרות עומסי חום או טמפרטורות
נמוכות בשילוב רוחות וגשמים ,מגוון סוגי
אשפה ,ילדים בסביבת העבודה ,תנועת כלי
רכב ,רכבים חונים ,בעלי חיים ,משטחים
הגורמים להחלקה ,מכשולים ועוד.
עבודה בשעות העבודה המוקדמות או
המאוחרות של הלילה ,תוך מאמץ פיזי
מורכב ומרוכז ,היא הווייתם של עובדי פינוי
האשפה בכל העולם .יש להוסיף על כך את
סביבת העבודה הדינמית ,אשר נכללים
בה שלושה מעגלי בטיחות שלובים זה בזה:

תברואה

העובד ,הצוות והציבור.

״לחץ נפשי״
ההתמודדות עם עובדי פינוי אשפה
מאתגרת .האתגר טמון ,בין היתר ,בכוחם
של העובדים בעבודה מאורגנת אל מול
מעבידיהם ברשויות המקומיות .אך ההכרח
לרצות את המעסיק ואת התושבים גם יחד
מוליד לא פעם גם לחץ נפשי (סטרס),
הפוגע בשלומם ובבריאותם של העובדים.
פינוי אשפה הוא שם כולל לתהליכים שונים
ולאמצעים שונים לאיסוף ,לשינוע ולהטמנת
אשפה.
חוברת הוראות בטיחות וגיהות לעבודות
פינוי אשפה ,שיצאה לאור בימים אלו,

נכתבה על בסיס מיטב הידע המקצועי
הקיים בעולם ,וכמובן על בסיס הפקת
לקחים ,ש"נכתבו בדם" ,והופקו לאחר
תאונות ברשויות המקומיות.
מטרת החוברת היא הקניית ידע לעובדים
ולמנהלים בתחום עבודות פינוי האשפה,
שכן ,הכרת הסיכונים והמודעות אליהם הן
המפתח למניעת תאונות ומחלות מקצוע
בתחום זה .הוראות הבטיחות המובאות
בחוברת אינן מכסות ,מטבע הדברים ,את
כל המצבים המסוכנים שעלולים להיווצר
בעבודות פינוי אשפה .נדרש תמיד שיקול
דעת ופעולה מונעת ,בבחינת "נוצר דרכו
שומר נפשו".

המשך בעמוד הבא
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