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الســالمة

المقسم الوطني
“خط للحياة”

نشرة السالمة والصحة المهنية على االنترنت أيضًا:

المؤســسة للسـالمة والصحــة المهنــية
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عنــــوانـك للســــــالمــة والـصـحـــــــة في العـــمــــل.

القطع التي تحتاج إلى تسييج
وفقًا النظمة السالمة

الهدف :صفر انبعاثات من غازات
االحتباس الحراري حتى عام 2050

تفصل أوامر السالمة في العمل القطع التي تحتاج إلى تسييج،
والمواقع الخطرة وحلول السالمة

كيف تحول نموذج االقتصاد الدائري إلى عامل أساسي
في مواجهة أزمة المناخ العالمية

بقلم المهندس شلومو ايتسيكوفسكي
ودوف مائور

بقلم يفعات زار،
عالمة ومهندسة كيميائية

تــم

ينــص

تطويــر برنامــج االتفاقيــة الخضــراء األوروبيــة European
 Green Deal - EGDلمواجهــة تحديــات التهديــد الوجــودي
العالمــي بســبب أزمــة المنــاخ .وبموجــب هــذا البرنامــج ،يهــدف
االتحــاد األوروبــي إلــى أن يكــون أول قــارة فــي العالــم خاليــة مــن
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بحلــول عــام  2050وتقليــل
االنبعاثــات بنســبة  55٪علــى األقــل حتــى عــام .2030

أمــر الســامة المهنيــة (الصيغــة الجديــدة) لعــام
 ،1970فــي الفصــل ج «الســامة»  -األجــزاء التــي تتطلــب تســييجًا،
فــي البنــد  37علــى مــا يلــي« :يجــب تســييج كل قطعــة مــن هــذه
القطــع بشــكل آمــن» .وتظهــر بعدهــا قائمــة باألماكــن الخطــرة ثــم
البنــود التــي تحتــاج إلــى تســييج «صلــب» .ومــع ذلــك ،تتوفــر اليــوم
حلــول إضافيــة لضمــان الســامة ســنقوم بتفصيلهــا فيمــا يلــي.
فيما يلي ،اقتباس من األمر:

صورة للتجسيدFreepik :

نهاية االقتصاد الملوث
يتمثــل أحــد األســس الرئيســية لبرنامــج  EGDفــي تنفيــذ سياســة تنميــة
اقتصاديــة مســتدامة ،والتــي تشــمل مــن بيــن أمــور أخــرى ،االســتخدام
الذكــي للمــوارد الطبيعيــة ،والحــد مــن تدهــور التنــوع البيولوجــي ،وحمايــة
النزاهــة والعدالــة االجتماعيــة مــع الحفــاظ علــى ســوق ربحــي وتنافســي.
لتحقيــق لهــذه الغايــة ،اعتمــد االتحــاد األوروبــي فــي شــهر آذار 2020
نمــوذج االقتصــادي الدائــري ( )CEوهــو النمــوذج الــذي ســيحل تدريجيــا
محــل نمــوذج االقتصــاد الخطــي (نمــوذج االقتصــاد العمــودي الــذي
يتضمــن اســتخالص المــوارد ،واإلنتــاج والتعبئــة والتغليــف ،والتوزيــع،
والتســويق ،واالســتهالك واالســتخدام ،وأخيــرا التخلــص مــن النفايــات
وطمرهــا) .كجــزء مــن النمــوذج الجديــد ،ســيتم تمديــد دورة حيــاة كل
منتــج قــدر اإلمــكان ،مــن مرحلــة التخطيــط والتصميــم ،وعبــر توفيــر
ً
الخدمــات المســاعدة لعمليــة اإلنتــاج وصــوال إلــى مرحلــة االســتهالك،
بحيــث يتــم تقليــص حجــم مــوارد اإلنتــاج والنفايــات المتولــدة طــوال
دورة حيــاة المنتــج إلــى أقــل مســتوى ممكــن.
ً
فــي إســرائيل أيضــا ،ينتشــر االقتصــاد الخطــي ،الــذي يســتهلك
كميــات كبيــرة مــن المــوارد ويتســبب بالكثيــر مــن التلــوث .صاغــت وزارة
حمايــة البيئــة اســتراتيجية جديــدة إلدارة النفايــات لغــرض تحويــل
االقتصــاد اإلســرائيلي إلــى اقتصــاد دائــري بحلــول عــام  – 2050وذلــك
بهــدف الوصــول إلــى الحــد األدنــى مــن النفايــات المتبقيــة (بعــد إعــادة
التدويــر) وتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد.
وتأتــي هــذه اإلســتراتيجية لتطويــر االقتصــاد اإلســرائيلي حتــى
تحقيــق الهــدف المحــدد والــذي يتضمــن االنتقــال مــن نســبة الـــ 80%
طمــر نفايــات فــي عــام  2020إلــى  20٪طمــر النفايــات حتــى .2030
علــى ســبيل المثــال ،مــن أجــل تقليــل اســتهالك ودفــن النفايــات
البالســتيكية ،قــررت الحكومــة فــرض ضرائــب على األواني البالســتيكية
احاديــة االســتخدام (مــن خــال األمــر الصــادر فــي  1تشــرين الثانــي
 )2021وتمديــد قانــون الرهنيــة علــى عبــوات المشــروبات لعــام 1999
وتطبيقــه أيضــا علــى العبــوات بحجــم لتــر ونصــف وحتــى  5لتــرات
ً
ابتــداء مــن .1.12.2021
(مشــمولة)

صورة للتجسيد :مؤسسة السالمة والصحة المهنية

مركز المعلومات ،قسم المعرفة واالبتكارات ،مؤسسة السالمة
والصحة المهنية

تنضــم هــذه القوانيــن إلــى القوانيــن الحاليــة المتعلقــة بالنفايــات
البالســتيكية واإلطــارات والمعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة
والبطاريــات :قانــون الحــد مــن اســتخدام أكيــاس النايلــون القابلــة
للطــرح مــن عــام 2016؛ وقانــون تنظيــم معالجــة العبــوات مــن عــام
2011؛ وقانــون المعالجــة البيئيــة لألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة
والبطاريــات مــن عــام  ،2012وقانــون التخلــص مــن اإلطــارات وإعــادة
تدويرهــا مــن عــام .2007

التغييرات في سوق العمل
مــع االنتقــال الملــيء بالتحديــات إلــى نمــوذج  ،CEمــن المتوقــع حــدوث
تغييــرات كبيــرة فــي فــروع التصنيــع والتشــغيل فــي ســوق العمــل:
 ســتنمو صناعــات إعــادة التدويــر والصيانــة وتحــل محــل صناعــاتاإلنتــاج والمعالجــة «البكــر» ،مثــل المحاجــر ومصانــع معالجــة المــواد الخــام.
 ســتتم مالءمــة نظــام سلســلة التوريــد والنقــل مــن أجــل نقــل كميــاتأكبــر مــن المنتجــات والنفايــات ألغــراض المشــاركة وإعــادة التدويــر،
ممــا يقلــل مــن اســتهالك المــواد ومــوارد الطاقــة.
 ُســيطلب مــن المصمميــن ومطــوري المنتجــات المتمرســين تطويــر
منتجــات متينــة ذات عمــر افتراضــي طويــل يمكــن إعــادة اســتخدامها
وإعــادة تدويرهــا واســتهالكها بشــكل مشــترك.
 ســتكون هنــاك زيــادة فــي الطلــب علــى عمــال الصيانــة والنظافــةالذيــن سيشــاركون فــي إصــاح وإعــادة اســتخدام المنتجــات.
 ســيتم تدريــب العمــال علــى فــرز وإعــادة تدويــر النفايــات فــيالمرافــق القائمــة والجديــدة التــي ســيتم إنشــاؤها• .

القطع التي تتطلب تسييجًا
 – 37يجــب تســييج كل قطعــة مــن القطــع التاليــة مــن أجــل
تأمينهــا:
( )1فــي المحــركات الكهربائيــة والمولــدات الكهربائيــة والمحــوالت
الــدوارة  -أي جــزء منهــا وأي تــرس متصــل بهــا بشــكل مباشــر.
( )2فــي أي محــرك رئيســي ،باســتثناء المحــركات الرئيســية المذكــورة
فــي البنــد ( - )1أي جــزء متحــرك منــه وأي تــرس متصــل بهــا مباشــرة،
ســواء كان المحــرك الرئيســي أو التــرس ضمــن جســم اآللــة أم ال.
( )3في أنظمة نقل الحركة  -كل قطعة منها.
ً
ـركا رئيسـ ًـيا أو ً
ترســا رئيسـ ًـيا  -أي جــزء
( )4فــي اآلالت التــي ليســت محـ
خطيــر فيها.
( )5فــي المخرطــة  -أي جــزء مــن العمــود الخــام الــذي يبــرز خــارج رأس
المخرطــة.
( )6فــي الدواليــب المائيــة أو فــي التوربينــات التــي تعمــل بالمــاء -
القنــاة العلويــة والقنــاة الســفلية.

أنواع األسيجة والواقيات المتوفرة في الصناعة
واقــي ثابــت :ســياج ،حاجــز ،ســتارة ،ممتصــات ضوضــاء ،شــفاطات،
مرشــحات رذاذ ومحاليــل وزيــوت قطــع
واقيــات قابلــة للفتــح :مــع مفتــاح أمــان .عنــد فتحهــا تتوقــف العمليــة
(الــدوران  /الحركــة) بتباطــؤ طبيعــي :مخرطــة ،مقــدح ،آلــة شــحذ ،آلــة
طحــن ،لحــام ،رش.
واقيــات مــزودة بمفتــاح أمــان وجهــاز مكابــح ال يســمحان بالفتــح إال
بعــد الكبــح الســريع  +التأكــد مــن التوقــف.
أنظمــة تســييج مــع التحكــم فــي الوصــول ،والتــي يســمح بدخــول
المرخــص لهــم المحدديــن فقــط إليهــا وفقــط بعــد تقليــل المخاطــر

إلــى المســتوى األدنــى المســموح بــه ( -آالت كبيــرة ،روبوتــات ،األذرع
اآلليــة ،وخطــوط اإلنتــاج الذكيــة).
ترتيب العمل المطلوب:
•مسح المخاطر الهندسية
•فحص الوضع الحالي ونظام التحكم
•مالئمة الحماية
•التركيب والتوصيل بنظام التحكم
•المسح الهندسي بعد التنفيذ

مسؤولية صاحب العمل
يشــير االزديــاد المســتمر فــي حــوادث العمــل فــي فــرع الصناعــة
منــذ الســنوات األخيــرة إلــى انتقــال مركــز الثقــل إلــى صاحــب العمــل.
فهــو وحــده المســؤول عــن تحديــد المخاطــر ،وتحســين وتأميــن
الماكينــات الخطــرة ،وإجــراء فحوصــات الســامة وإرشــاد المســتخدمين
(المرخصيــن) فــي موضــوع العمــل الصحيــح واآلمــن ،لتقليــل احتماالت
اإلصابــة قــدر اإلمــكان.
ً
توفــر حلــول الحمايــة المتاحــة ،حتــى لــو لــم تكــن كاملــة ،أمانــا بنســبة
ً
ً
ً
وقائي ـا ،خاصــة لــآالت
 80٪فــي الغالــب ،لكنهــا ال تــزال تعتبــر حــا
شــائعة االســتخدام فــي الصناعــة.
مــن الضــروري إرفــاق تعليمــات وإرشــادات التشــغيل اآلمــن مكتوبــة
بأحــرف كبيــرة إلــى كل آلــة ،بحيــث تشــمل إجــراءات التغلــب علــى
األعطــال ،وتفاصيــل اإلجــراءات المتعلقــة بالحفــاظ علــى الســامة
ً
والتــي تؤكــد بــأن اآللــة مصنعــة وفقــا لمعاييــر الســامة المقبولــة.
يجــب تحديــد إجــراءات “القفــل والتوســيم” ،وأن يتــم تدريســها
بشــكل دوري ،خاصــة لعمــال الصيانــة ،ويجــب فحــص أنظمــة الســامة
المختلفــة للتأكــد مــن ســامتها فــي بدايــة كل مناوبــة وتوثيــق هــذه
ً
كتابي ـا .تتطلــب جميــع أنظمــة الســامة صيانــة دوريــة
الفحوصــات
ويجــب عــدم تركهــا دون رقابــة لفتــرات طويلــة• .

مؤتمر «توحيد القوى لتطوير الصحة المهنية»
في المؤتمر األول من نوعه ،عرضت مجموعة من المتخصصين االبتكارات االخيرة في مجاالت السالمة والصحة المهنية
إدارة الســامة تقــول ،إن هنــاك ً
حاليــا «مجموعتــان» مــن اللوائــح
فــي مجــال المبيــدات ،والهــدف هــو توحيدهمــا فــي الئحــة واحــدة
جامعــة وشــاملة ،وهــذا مــن شــأنه ســد الثغــرات الموجــودة اليــوم فــي
قواعــد اســتخدام المبيــدات ،مــن حيــث تخزينهــا وتدابيــر الســامة
الشــخصية ،إضافــة إلــى تضميــن تدابيــر الصحــة المهنيــة فــي مجــال
الزراعــة.

بقلم ميخال ليرار M.Sc.
محرر متخصص ،مؤسسة السالمة والصحة المهنية

ً
وفقــا لفينكلــر ،علــى عكــس النســبة العالميــة فــي عــدد الوفيــات
الناجمــة عــن األمــراض المهنيــة مقارنــة بعــدد الوفيــات فــي حــوادث
العمــل والتــي تبلــغ  ،1:6.5فــإن النســبة فــي إســرائيل بيــن عــدد
الوفيــات نتيجــة حــوادث العمــل وعــدد الوفيــات بســبب األمــراض
المهنيــة ربمــا يكــون أعلــى وقــد يصــل إلــى  1لــكل  – 13أي ضعــف
المعــدل العالمــي .خــال األعــوام األخيــرة يمــوت فــي إســرائيل
ً
بالمتوســط فــي كل عــام نحــو  60عامــا نتيجــة حــوادث عمــل .وقــد
عقــب نائــب وزيــرة االقتصــاد والصناعــة ،عضــو الكنيســت يائيــر
غــوالن ،علــى هــذه األرقــام بــأن الــوزارة تعتــزم العمــل علــى عــدد مــن
األصعــدة ،بهــدف تعزيــز الســامة المهنيــة بشــكل عــام والصحــة
المهنيــة بشــكل خــاص.
حيــزي شــوارتزمان رئيــس إدارة الســامة والصحــة المهنيــة وكبيــر
مفتشــي العمــل قــال« :هنــاك عالقــة علميــة طرديــة بيــن األمــراض
المهنيــة والوفيــات .الصحــة المهنيــة هــي أحــدى القضايــا الرئيســية
التــي يجــب علــى الدولــة التعامــل معهــا».
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فــي المؤتمــر األول لمعهــد الســامة والصحــة المهنيــة حــول
موضــوع «توحيــد القــوى لتعزيــز الصحــة المهنيــة» ،أشــار المديــر
العــام لمعهــد الســامة والصحــة المهنيــة ميكــي فينكلــر إلــى أنــه
مــن المتوقــع أن يمــوت فــي إســرائيل مــا يقــرب مــن  800عامــل كل
عــام بســبب لألمــراض المهنيــة – وهــذا الرقــم يبلــغ ضعــف عــدد
الضحايــا فــي حــوادث الطــرق.

التحديثات واالبتكارات
وأنشطة تعزيز الصحة المهنية

مجمــع األبحــاث النوويــة عــام  2005وجــد أن مــا يقــرب مــن 43000
موظــف فــي ســوق العمــل يتعرضــون إلشــعاعات غيــر مؤينــة.

خــال المؤتمــر  ،قدمــت مجموعــة كبيــرة مــن الخبــراء مــن معهــد
الســامة والصحــة المهنيــة وهيئــات أخــرى ،مثــل صنــدوق المرضــى
كالليــت وغيرهـا ،مــا تقــوم بــه فــي مجــال النهــوض بالصحــة المهنيــة
وخطــط العمــل الخاصــة بهــا لتعزيــز الصحــة المهنيــة خالل الســنوات
المقبلــة.

اختبارات المراقبة

يقــول الدكتــور أمنــون دوفدفانــي ،رئيــس مجــال اإلشــعاع غيــر
المؤيــن فــي معهــد الســامة والصحــة المهنيــة ،إن مسـ ًـحا أجــراه

أشــارت ريمــا كوهيــن ،مديــرة المختبــر القطــري للصحــة المهنيــة
فــي إدارة الســامة والصحــة المهنيــة ،إلــى أنــه يتــم إجــراء أكثــر مــن
 50000اختبــار مراقبــة فــي المختبــر كل عــام .ويتعــرض مــا يقــرب مــن
 10000عامــل لعوامــل ضــارة يمكــن رصدهـا.
ريكــي كيــت شــيتريت ،المشــرفة القطريــة علــى الزراعــة فــي

أشــار الدكتــور حاييــم كوهيــن ،الخبيــر فــي الطــب المهنــي ورئيــس
المجلــس القطــري لصحــة العامليــن ،إلــى أنــه فــي عــام  ،2005كان مــا
يقــرب مــن  10٪مــن العامليــن فــوق ســن ُ .65يعـ َّـرف العاملــون الذيــن
تزيــد أعمارهــم عــن ً 65
عامــا بأنهــم كبــار الســن .فــي عــام  ،2017تــم
تعريــف حوالــي  21٪مــن الموظفيــن علــى أنهــم مــن كبــار الســن.
تحــدث الدكتــور آشــر بــرادو ،مديــر قســم األبحــاث فــي معهــد
الســامة والصحــة المهنيــة ،عــن صحــة العامليــن داخــل المبانــي
وأشــار بشــكل أساســي إلــى العامليــن فــي المكاتــب فــي صناعــات
التكنولوجيــا الفائقــة ومجموعــة واســعة مــن الصناعــات األخــرى
مثــل المحاســبة والقانــون واإلداريــون فــي مجــال الصحــة والتعليــم
وغيرهــم الكثيــر.
الدكتــورة يوهانــا جايجــر ،عالمــة تنظيــم بيئــة العمــل ورئيســة
جمعيــة تنظيــم بيئــة العمــل اإلســرائيلية« :يســاعد تحليــل بيئــة
العمــل فــي تعزيــز صحــة العامــل مــن خــال تمكيــن العامــل مــن
التكيــف مــع البيئــة التــي يعمــل فيهـا .بحســب التقديــرات ،نحــو ثلث
ايــام غيــاب العامليــن تنجــم عــن إصابــة تتعلــق بتنظيــم بيئــة العمــل،
مثــل متالزمــة كــف اليــد ومتالزمــة آالم الرســغ (النفــق الرســغي) وآالم
الظهــر وتشــنج العضــات والرقبــة وغيره ـا• .
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