מבזקי חדשות חודש ספטמבר 2016
ענף המוות :למעלה מ 200-עובדי בניין נהרגו מ2010-
ענף הבניין מספק למעלה ממחצית מהרוגי תאונות העבודה בישראל .מצבו של הגוף המפקח עגום והתאונות
הרבות גורמות גם נזק כלכלי עצום למשק.
קריסת חניון הברזל ברמת החייל בתל אביב ,שגרמה לפגיעה בעשרות פועלים ,מהם שלושה הרוגים בפרויקט של
חברת דניה סיבוס ,אמנם נחשבת לאירוע חריג – אך תמונת המציאות של ענף הבנייה נחשבת לקטלנית כבר שנים
רבות .מנתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת עולה כי בשש השנים האחרונות איבדו את חייהם למעלה מ200-
פועלי בניין – וכי שיעור התאונות הקטלניות בענף הבנייה ,ביחס לשאר ענפי העבודה במשק רק הולך וגדל.
מתחילת שנת  2010ועד לסוף ינואר  ,2016לדוגמא ,איבדו את חייהם  198עובדים בתאונות במהלך עבודה בענף
הבניין  -שהם  54.5%מן ההרוגים בתאונות עבודה בכלל המשק באותה תקופה ( 363הרוגים).
על פי נתוני מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה ,גורם הפגיעה השכיח ביותר בענף הבניין בשנים ( 2010-2015לא כולל
ינואר  ) 2016היה ונשאר נפילה מגובה.
פורסם באתר 6.9.16 walla
מנוף קרס באתר עבודות הרכבת הקלה בת"א
צוותי משטרה ומד"א הוזעקו לאתר ברחוב יהודה הלוי לאחר שמנוף שעבד במקום קרס במהלך העמסת כלי קידוח
ונפל על משאית .עד ראייה" :ראיתי שהמנוף פגע במשאית" .העבודות באתר הופסקו
מהמשטרה נמסר" :באתר בנייה בפינת הרחובות לבונטין ויהודה הלוי בתל אביב נפל מנוף בעת העמסה ומעך קבינה
של משאית .מתחקיר ראשוני שבוצע מול חברת סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי ,האחראית על העבודות באתר זה,
עלה שהמנוף התהפך על צדו בעת שניסה להעמיס אחד מכלי הקידוח .לא היו נפגעים באירוע .נזק נגרם למשאית
הגרירה בתוך האתר .הממונה על הבטיחות בנת"ע ,סגן ניצב בדימוס שחר פז ,הורה על עצירת העבודות באתר.

קובי פרידמן שעובד ליד האתר סיפר ל" -ynet:המנוף זז וראיתי שהחלק העליון איבד שיווי משקל .המנוף קרס על
המשאית וריסק אותה .תוך כמה שניות המנופאי פתח את הדלת ,יצא משם וסימן שהוא בסדר".
פורסם באתר 22.9.16 Ynet

משאית התהפכה בצומת מת”מ בחיפה ,איש לא נפגע
סמוך לצומת מת”מ בחיפה התהפכה משאית לפני זמן קצר ,מתנדבי איחוד הצלה יחד עם צוותי מד”א שהוזעקו
למקום גילו להפתעתם כי איש לא נפגע באירוע .כביש  65מחלף צלמון נחסם לתנועה בעקבות השמטת מטען של
סלעים ממשאית.

פורסם באתר 22.9.16 Hnn
שבעה נפגעים בהתנגשות שלושה כלי רכב ומשאית סמוך לצומת נחשונים.
אישה נפצעה בינוני ,אישה נוספת נפצעה קל עד בינוני ,ילדה ושלושה גברים נוספים נפצעו קל בתאונה עם מעורבות
שלושה כלי רכב ומשאית בכביש  444בסמוך לצומת נחשונים .מתנדבי איחוד הצלה יחד עם צוותי מד”א העניקו
טיפול רפואי ראשוני לנפגעים.
פורסם באתר 25.9.16 Hnn
פועל נפל מגובה במהלך עבודת שיפוצים וחולץ ע”י לוחמי האש בירושלים ,מצבו בינוני
לוחמי האש מתחנה אזורית ירושלים ,פעלו בחילוץ ידו של פועל שנלכדה במוט ברזל לאחר שהוא ומספר פועלים
נפלו ממרפסת בבניין בבנייה .בסיום פעולות החילוץ הועבר הפועל לטיפול כוחות מד”א ומתנדבי איחוד הצלה
כשמצבו בינוני .נסיבות ואופי האירוע בבדיקה.
פורסם באתר 26.9.16 Hnn

מיכל חומצה נפל מרכב מסחרי בפתח תקווה ,לוחמי האש פעלו במקום – הנהג נפצע קל
מיכל חומצה נפל מרכב מסחרי ברחוב אסף שמחוני בפתח תקוה ,אזרחים דיווחו על צריבות ,לוחמי האש שהוזעקו
למקום החלו בעבודה ,וביצעו הכלת מוקד וספיגת החומר באמצעות חול ,בשלב ראשון בוצעה סגירה של  200מטרים
במקביל לפעולות ניטור סביבתי ,נהג הרכב שאינו חש בטוב הועבר לטיפול מד”א כשמצבו קל .זמן קצר לאחר מכן
לוחמי האש דיווחו על שליטה באירוע .אנו מזכירים כי אין לשנע חומ"ס ללא היתר מיוחד

פורסם באתר 25.9.16 Hnn
לוחמי האש פעלו באירוע של מטען המכיל חומר מסוכן שנשמט בנמל חיפה

במהלך עבודות שינוע בנמל חיפה נשמט איזוטנק (כלי קיבול להובלת נוזלים) המכיל חומר מסוכן מסוג קורוזיבי
בשם דיאתיל תיופוספוריל ,שלושה צוותים של לוחמי אש חברו לצוות החירום של הנמל ופעלו לאבטחת סביבת
המכולה עד להבאת מלגזה אשר הפכה אותה שוב .האירוע הסתיים ללא נפגעים.
פורסם באתר 25.8.16 Hnn
אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

