מבזקי חדשות חודש דצמבר 2017
מנוף הרים פועל בניין בתוך מכולת אשפה
פועל בניין באתר בנייה בחדרה הורם בתוך מכולת אשפה באמצעות מנוף  -בניגוד לחוק .החברה
הקבלנית המבצעת את הפרויקט מסרה כי המנופאי והעובד הורחקו מהאתר מייד וכי נוהלי
העבודה חודדו" .הפורום למניעת תאונות עבודה" :זו תולדה של הפקרות מתמשכת בענף"
עבירת בטיחות חמורה באתר בנייה בחדרה :פועל בניין הורם הבוקר (ה') באמצעות מנוף בעודו
במכולת אשפה ,בניגוד לחוק האוסר במפורש להרים אנשים באמצעות מנופים באתרי
בנייה .החברה הקבלנית המבצעת את הפרויקט מסרה כי המנופאי והעובד הורחקו מהאתר מייד
וכי נוהלי העבודה חודדו.
מדובר בפרויקט שבונות החברות טווארס החזקות ויזמות וחברת הייזום והביצוע עמרם אברהם,
ברחוב ירושלים בחדרה .מתמונות שהגיעו לידי הפורום למניעת תאונות עבודה עולה בבירור כי
אחד הפועלים באתר הבנייה הורם באמצעות מנוף בעודו עומד בתוך מכולת אשפה ,בניגוד
לתקנות הבטיחות בעבודה.

פורסם בתאריך 21.12.17 :באתר ynet

פועל כבן  55נהרג מנפילה מגובה בפארק התעשיות בקיסריה
פועל כבן  55נהרג לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בפארק תעשיות צפוני בקיסריה .הפועל נפל
מגובה של שישה מטרים.
פורסם בתאריך 21.12.17 :באתר walla
נהג טרקטור נהרג בהתהפכות למאגר מים בים המלח
גבר כבן  65נלכד לאחר שהטרקטור שבו נהג התהפך למאגר מים במפעלי ים המלח .הוא חולץ
ללא רוח חיים.
נהג טרקטור כבן  65נהרג לאחר שהתהפך לתוך מאגר מים במפעלי ים המלח .פרמדיקים של
מד"א חילצו את הגבר ללא סימני חיים לאחר שהיה לכוד מתחת למים ,וקבעו את מותו.
פורסם בתאריך 24.12.17 :באתר ynet
המדינה נלחמת בסכנת כלי רכב כבדים :טסט כל  6חודשים
בעקבות מעורבות משאיות וכלי רכב כבדים באחוז גבוה יחסית של תאונות דרכים קשות
וקטלניות ,הוחלט לקצר את פרק הזמן בין מבחני כשירות תנועה .הפער בין טסטים למשאית ורכב
כבד אחר יקוצר לחצי שנה.
מחודש מרס  :2018מבחן כשירות כל שישה חודשים במקום שנה כנהוג כעת .במשרד התחבורה
הוחלט להגביר את בטיחות כלי הרכב הכבדים על כבישי הארץ בעקבות מעורבותם של כלי רכב
אלה באחוז גבוה יחסית של תאונות דרכים קשות בשנים האחרונות ,כמו-גם עקב ליקויי בטיחות
קשים המתגלים בהם במבצעי אכיפה.
התקנה החדשה אותה יזם השר כץ תיושם מינואר  2018ותוקף רישיונות כלי רכב כבדים -
משאיות וכלי רכב מסחריים במשקל  10טון ויותר  -שחייבים במבחן רישוי תקופתי (טסט) מחודש
מרס ואילך ,יהיה לשישה חודשים בלבד .יש להזכיר כי משאיות וכלי רכב מסחריים מחויבים כיום
לעבור בדיקות חורף במוסך מורשה או במכון רישוי בנוסף למבחן הרישוי השנתי .הטסט החצי
שנתי יחליף את בדיקות החורף הנהוגות כיום ,במידה ויבוצע עד  90יום לפני מועד בדיקות החורף.
פורסם בתאריך 25.12.17 :באתר ynet

תיעוד :מערבל בטון מתהפך בכיכר ברחובות; הנהג נפצע באורח קל
בסרטון שצולם מרכב חולף נראית המשאית נכנסת לכיכר ,נוטה על צדה ומתהפכת בצד הדרך.
מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הנהג נסע במהירות גבוהה ולא בהתאם לתנאי הדרך.
למרבה המזל ,לא עבר איש במקום בעת ההתהפכות.
נהג מערבל בטון נפצע באורח קל בהתהפכות משאיתו ברחובות .בתיעוד האירוע נראה מערבל
הבטון נוטה על צדו במהלך נסיעה בכיכר בעיר ,ולאחר מכן מתהפך .מחקירה ראשונית של
המשטרה עולה כי נהג המשאית נסע ככל הנראה במהירות גבוהה ולא בהתאם לתנאי הדרך .הוא
נכנס לכיכר ,ובשל המהירות ועומס הבטון על המשאית ,איבד את האיזון.
בסרטון ,שצולם במצלמת רכב שחלף במקום ,נראה המיקסר של המשאית נתלש מהמרכב.
למרבה המזל ,לא עבר איש במקום בעת ההתהפכות
לחץ כאן למעבר לסרטון
פורסם בתאריך 25.12.17 :באתר walla news
גם ב :2017-פועלי הבניין צונחים אל מותם ,ואין מי שנותן את הדין
בשנה החולפת הושמעו הבטחות רבות לשיפור הטיפול הלקוי בבטיחות עובדי הבניין ,אך בשטח
אין תוצאות .לפי נתוני קו לעובד 2017 ,מסתיימת עם  35הרוגים בענף ,מבלי שמישהו שילם על
כך מחיר .עוד שנה מסתיימת ללא שינוי משמעותי מבחינת מכת תאונות העבודה בענף הבניין.
במהלך  2017התרחשו  255תאונות עבודה בענף הבנייה ,שגרמו למותם של  35עובדים
ולפציעתם של  228עובדים באורח בינוני-קשה .כך לפי נתונים שאסף ארגון קו לעובד.

פורסם בתאריך 31.12.17 :באתר ynet
אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

