מבזקי חדשות חודש פברואר 2018
כתבה בנושא יחס קבלנים לבטיחות העובדים על אף החמרת הקנסות
בשל המחאה על כמות ההרוגים באתרי הבנייה ,יושמו תקנות המטילות קנס כבד על הפרות בטיחות.
אך משום שיש רק  22פקחים בכל הארץ ,עדיין משתלם לחסוך באמצעי בטיחות

לחצו כאן לצפייה בכתבה
פתח תקווה :פועל כבן  40נהרג מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו מגובה
פועל כבן  40נפגע מחפץ כבד שככל הנראה נפל עליו מגובה באתר בניה ברחוב מבצע דקל בפתח תקווה.
כוחות ההצלה דיווחו שמצאו אותו עם פגיעה רב מערכתית קשה ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו
במקום.

פורסם בתאריך 27.2.18 :באתר maariv
אישה בת  67נדרסה למוות על ידי מערבל בטון בחדרה
אישה בת  67נדרסה למוות על ידי מערבל בטון בחדרה ,התאונה התרחשה בעת שהאישה חצתה את
הכביש במעבר חצייה באור ירוק .נהג המשאית ,שפנה ימינה גם הוא באור ירוק ,לא הבחין באישה ופגע
בה .כתוצאה מכך היא נחבלה בראשה באורח אנוש ,ולצוות מד"א שהגיע למקום לא נותר אלא לקבוע את
מותה.

פורסם בתאריך 20.2.18 :באתר walla news
ביהמ"ש קבע 325 :אלף ש' לחשמלאי שהחליק על כתם שמן
בית משפט השלום בחיפה קבע כי שכיר של קבלן עבודות חשמל ,ששבר את ידו במהלך עבודה במפעל
"נייר חדרה" יפוצה ב 325אלף שקלים.
בית המשפט קבע שהמעסיק הישיר של העובד ,וכן מזמינת העבודה ,הפרו את חובתם לשמור על בטיחותו
של התובע .האירוע התרחש ב ,2011-כאשר התובע היה בן  19ועבד כחשמלאי שכיר מתלמד אצל קבלן
עבודות חשמל .הוא התבקש לעזור לעובד אחר להתקין גופי תאורה במפעל "נייר חדרה" ,ועלה על רמפה
חשמלית על מנת להעביר לו כלי עבודה .בשלב זה הוא החליק על כתם שמן ונפל על רצפת האולם ושבר
ידו.

פורסם בתאריך 19.2.18 :באתר ynet

התאונה הקטלנית בכביש  :6שלושה חיילי צה"ל נהרגו  10 ,נפצעו בדרגות שונות
התאונה אירעה באזור מחלף ניצני עוז בין משאית לשלושה כלי רכב צבאיים מסוג האמר.
שלושה הרוגים  ,שני פצועים במצב קשה ובינוני ,ושמונה נוספים במצב קל ,פונו לבתי החולים.
עד כה מהחקירה עולה כי נהג המשאית התנגש בשלושת הרכבים אשר עמדו בצדי הדרך בעקבות תקלה
באחד הרכבים.

פורסם בתאריך19.2.18 :
יממה לאחר אסון המנוף שבו נהרגה נטע רוטמן בכפר סבא -מנוף התנתק ממשאית ופגע במבנה
מקרה נוסף שבו פוגע מנוף במבנה .הפעם ,למרבה המזל ,לא היו נפגעים
צומת הרחובות בנימין וחלץ בירושלים התהפך מנוף ופגע במבנה.
לא היו נפגעים ,אך למבנה נגרם נזק .
מחקירה ראשונית עולה כי הברגים במנוף התנקו והזרוע שלו פגעה במבנה.

פורסם בתאריך  19.2.18 :באתר ynet

אישה נהרגה מקריסת מנוף בכפר סבא
חלק ממנוף קרס ליד אתר בנייה במתחם מסחרי בכפר סבא  -ומחץ רכב שעבר בסמוך .מותה של הנהגת,
אישה כבת  ,52נקבע במקום :מפעיל המנוף עוכב.
מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה" :גם הפעם הכתובת הייתה על הקיר"

פורסם בתאריך 18.2.18 :באתר walla news
פועל בן  45נפצע קשה בנפילה לבור באתר בנייה בכרמיאל
פועל כבן  45נפצע באורח קשה בנפילה לבור באתר בנייה בכרמיאל .צוות מד"א שהגיע למקום העניק לו
טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות ראש וגפיים.

פורסם בתאריך 9.2.18 :באתר  makoחדשות
פועל בן  22נפגע מנפילת חפץ כבד באשקלון; מצבו קשה
פועל בן  22נפצע באורח קשה היום (שלישי) מחפץ כבד שנפל מגובה רב באתר בנייה ברחוב עין עבדת
באשקלון .צוות מד"א שהגיע למקום העניק לו טיפול ראשוני ופינה אותו לבית החולים ברזילי שבעיר

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

