מבזקי חדשות חודש מאי 2018

גרסאות סותרות :מתי תקום היחידה המשטרתית לחקירת תאונות עבודה? תלוי את מי שואלים.
המשטרה דיווחה לוועדת המשנה לבטיחות בבנייה היחידה תוקם רק בשנה הבאה ,אך בלשכת השר ארדן התעקשו
שכפי שהתחייב בעבר ,הדבר יקרה עוד השנה | עוד עלה בדיון כי העובדים הסינים שיובאו לארץ יהנו מהכשרת בטיחות
טובה יותר מזו של הישראלים

פורסם בתאריך  , 1.5.2018באתר "דבר ראשון"
הצעת חוק לעוזרי בטיחות באתרי בנייה עברה בקריאה טרומית
הצעת החוק של איל בן ראובן קוראת למנות עוזרים למנהלי העבודה לפיקוח על הבטיחות ● בכל שנה עשרות אנשים
נהרגים בתאונות באתרי בנייה ,ומאות נפצעים

פורסם בתאריך  , 16.5.2018באתר "דבר ראשון"
עבודה מסוכנת -נהרג בשעת עבודתו ממכונה לבצק
תאונות עבודה :פועל נהרג כשנלכד במכונה במפעל לייצור מאפים בחולון .
מותו של הפועל כבן ה 30-נקבע במקום | משטרת ישראל פתחה בחקירה אך הבהירה כי נראה שמדובר בתאונת עבודה

פורסם בתאריך  , 17.5.2018באתר "דבר ראשון"
פועל נדרס למוות בת"א במהלך עבודות בכביש
רכב פגע בצעיר שעסק בצביעת סימני כביש בת"א ,לאחר ששני רוכבי אופנוע נהרגו בשתי תאונות שונות .האחד החליק
ופגע במעקה בטיחות באזור מכבים ומת מפצעיו כעבור כמה שעות ,והשני נהרג מפגיעת רכב בבאקה אל-גרבייה

פורסם בתאריך  16.5.18באתר YNET
ההרוג ה :14-עובד בניין נמחץ למוות באתר של חברת אלקטרה בנייה בתל אביב .
העובד ,כבן  ,59נפגע בזמן שעבד בתוך סל של מנוף באתר בנייה ברחוב יובל נאמן בעיר | צוות של מד"א נאלץ לקבוע
את מותו במקום | מפקח של משרד העבודה שהגיע למקום הטיל צו הפסקת עבודה באתר ,המשך החקירה תתבצע על
ידי משטרת ישראל

פורסם בתאריך  , 18.5.2018באתר "דבר ראשון"

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

ההפקרות נמשכת -ההרוג ה 15 -מתחילת שנה
עובד נהרג בנפילה מגובה באתר בנייה של קבוצת חג'ג.
'לואיז גומז ,בן ה 32-נפל אתמול (ב') מגובה של כ 20-מטרים באתר ברחוב מנחם בגין בעיר תל אביב ונהרג ככל הנראה
תוצאה של קריסת פיגום ממוכן (תלוי) | ,מפקח של משרד העבודה הגיע למקום ,המשטרה פתחה בחקירה | גומז הוא
העובד ה 15-שנהרג בענף הבניין מתחילת השנה | בשתי תאונות נוספות שאירעו אמש באתרי בנייה נפצעו שני עובדים
באורח בינוני

פורסם בתאריך  ,21.05.2018באתר "דבר ראשון"

"על רשות ני"ע להנחות חברות נסחרות לדווח על תאונות בנייה"
הקבוצה למאבק בתאונות בניין ,יחד עם המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים ,פנו במכתב ליו"ר
רשות ני"ע ,ענת גואטה ,במסגרתו הם תוהים מדוע חברות נדל"ן ובנייה הנסחרות בבורסה אינן מחויבות לדווח על
תאונות קטלניות המתרחשות באתרי הבנייה שלהן

פורסם בתאריך  21.5.18באתר "גלובס"
קריית מוצקין :פועל בן  22נפל מגובה
בשעה  07:02התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב כרמל על פועל שנפל מגובה באתר בניה בשדרות ירושלים
בקרית מוצקין .חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים רמב"ם גבר כבן  22במצב בינוני עם
חבלות בגפיים לאחר שנפל מגובה של כ  4מטר.

פורסם בתאריך  23.5.18באתר "כל הזמן"

ההרוג ה 16-עובד חברה אזרחית נהרג בתאונת עבודה בבסיס קציעות .
נאיף אבו קוידר ,בן  ,45מכפר זרנוק בנגב ,נפגע ככל הנראה מלוח פח ,בעת שנפרק על ידי מנוף במהלך עבודות
קונסטרוקציה באתר | עו"ד ישראל אסל מהפורום למניעת תאונות עבודה :כמעט ואין אכיפה של תקנות הבטיחות
בעבודה עם מנופים להעמסה עצמית

פורסם בתאריך  29.5.18באתר "כל הזמן"

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

