מבזקי חדשות חודש אוגוסט 2016

מתחילת השנה :עלייה של יותר מ 50%-במספר ההרוגים בתאונות עבודה
בעקבות הנתונים הקשים של משרד הכלכלה ,בשבוע האחרון נפתח מבצע אכיפה ממוקד ב 34-אתרי בנייה של
שתי חברות קבלניות גדולות בשל ליקויים .ח"כ בן ראובן" :הממשלה מפקירה את חיי העובדים"
28פועלים נהרגו בתאונות עבודה במהלך המחצית הראשונה של השנה ,מתוכם  16פועלים בענף הבנייה.
מדובר בעלייה של  11הרוגים לעומת התקופה המקבילה אשתקד .כך עולה מנתונים שפרסם היום (שני) מנהל
הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.
בנוסף ל 16-העובדים שנהרגו באתרי בנייה ,חמישה עובדים נהרגו בענפי התעשייה; חמישה עובדים אחרים נהרגו
בענף השירותים והמסחר; ושני עובדים נהרגו במשקים חקלאיים.
פועל בן  16נפצע בינוני בנפילה מגובה בקרית מוצקין
פועל בניין כבן  16נפצע באורח בינוני בנפילה מגובה חמישה מטרים ברחוב דקר בקרית מוצקין.
צוות מד"א שהגיע למקום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלה בגבו.
נסיבות האירוע נחקרות.
פורסם באתר 10.8.16 walla
פועל כבן  20נפל מגובה שמונה מטרים בת"א; מצבו קשה
פועל כבן  20נפצע הלילה (שלישי) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של שמונה מטרים באתר בנייה בתל אביב .
חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מפגיעה רב-מערכתית והוא
מורדם ומונשם.
פורסם באתר 23.8.16 walla
פועל בניין נהרג ,שניים נפצעו קשה ואחד בינוני בארבע תאונות עבודה
העובד שנהרג ,גבר כבן  ,40נלכד תחת קורת בטון שקרסה עליו באתר בנייה בהרצליה .שני פועלים נוספים בשנות ה-
 30לחייהם נפצעו באורח קשה באתרי בנייה בגן יבנה ובהוד השרון .הפועל הרביעי נפצע באורח בינוני באשדוד.
פורסם באתר 24.8.16 walla

בניגוד לחוק ,אתרי בנייה שהיו אמורים להיסגר בשל תאונות קשות נותרו פתוחים
חוק חדש קובע כי אתר בנייה שבו קרתה תאונה שהסתיימה במוות או פציעה קשה ייסגר ליומיים לפחות .למרות
זאת ,איש לא ביקר בשני אתרים בהם נפצעו קשה שני פועלים.
פועל בניין נהרג היום ( )24.8.16ושניים נוספים נפצעו באורח קשה בתאונות בשלושה אתרים שונים בשרון ובדרום.
חוק חדש שנכנס לתוקפו לפני שבועיים קובע כי אתר בנייה שבו מתרחשת תאונה חמורה המסתיימת בפציעה קשה
או מוות חייב להיסגר מיד ליומיים לפחות .עם זאת ,אנשי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ,בתוכם גם
חוקרי תאונות העבודה ,נמצאים בחופשה מרוכזת מתחילת השבוע ויחזרו לעבודה רק ב 4-בספטמבר .במנהל פועל
אמנם חוקר מחליף ,אך הוא לא נשלח לשתי זירות התאונה .במנהל הבטיחות מסרו כי מחר יגיעו פקחים אל שני
האתרים ,וכי לא קיבלו דיווחים על התאונות שקרו בהם .
פורסם באתר 24.8.16 walla
טכנאי מזגנים בן  37נפצע קשה בנפילה מגובה באשקלון
טכנאי מזגנים בן  37נפצע באורח קשה במהלך עבודתו ,כשנפל בקומה שנייה בבניין ברחוב ההסתדרות באשקלון.
חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר ,כשמצבו אינו יציב
והוא סובל מפגיעה רב-מערכתית.
פורסם באתר 25.8.16 walla
הנהג החשוד בהריגת אישה בכביש החוף" :לא ישנתי  27שעות ,אני מצטער"
מעצרו של אביעד מדר שהביא למותה של תושבת יקנעם בת  60הוארך עד מחר .נציג המשטרה טען כי הנהג
"הודה שצרך סמים ולא ישן זמן רב לפני התאונה" .בתום הדיון הביע מדר צער על האירוע.
מעצרו של הנהג שהיה מעורב בתאונת הדרכים בכביש החוף ,שבה נהרגה אתמול לאה חזי ,הוארך היום (רביעי)
בבית הדין לתעבורה בחדרה עד מחר .זאת על אף שהמשטרה ביקשה להאריכו בשבוע .לנהג ,אביעד מדר ,מיוחסות
עבירות של הריגה ,גרימת חבלה של ממש ,נהיגה בקלות ראש ,נהיגה תחת השפעת סמים וסטייה מנתיב נסיעה.
בתום הדיון אמר" :אני מצטער על מה שקרה".
נציג המשטרה בדיון ,חתאם חרדאן ,טען כי מדר "מסוכן לעצמו ולציבור" .לדבריו ,מדר ,תושב חדרה בן " ,31הודה
כי צרך כמות משמעותית של סמים  18שעות לפני התאונה הקטלנית ,ולא ישן במשך  27שעות לפני האירוע .הנהג
זלזל בחוק ובחיי אדם .הוא נהג על אף שאשתו ,בעלת רישיון נהיגה ,ישבה לצדו" .חרדאן ציין כי "בעברו של הנהג
חמש עבירות תנועה קודמות ,האחרונה בשנת  .2010אין לו עבר פלילי".
פורסם באתר 31.8.16 walla
אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

