חדשות חודש יולי :2018
לקוחות במבי יקרים ,החל מה 15/10/2018 -יתווסף מבחן חיצוני ע"י בוחן מטעם משרד
התחבורה בקורסים למלגזה ולמכונה ניידת.
המשמעות היא שיהיה צורך בהגעה ליום נוסף לצורך מבחן.
כמו כן ,עלות הקורסים תשתנה ותתווסף אגרת מבחן מעשי.
•

פועל נהרג מגזע עץ שנפל .הפיצוי 860 :אלף שקל
בית משפט השלום בקריות קבע לאחרונה שמשפחתו של פועל בחברה לכריתת עצים ,שנהרג
בגיל  51מפגיעת גזע שנפל עליו במהלך עבודה במושב חגלה ,תפוצה ב 860-אלף שקל על ידי
מעסיקיו ועל ידי בעלי המשק .השופט ערן נווה הטיל את מרבית האחריות לתאונה על המעסיקים,
שלדבריו פעלו באופן חסר אחריות ,ללא שיטת עבודה ברורה ותוך הסתמכות על "בורא עולם".

•

מוטות מתכת נפלו על פועל .החברה :הוא אשם
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה לאחרונה ערעור שהגישו בעלת מפעל הצנרת "סי.אר.פי" וחברת
הביטוח שלה" ,הכשרה" ,על החוב שהוטל עליהן לשלם  95אלף שקל לפועל שנפגע בדצמבר
 2010מקריסת ערימת מוטות מתכת .השופטים דחו את טענתן שלפיה הנפגע התרשל בעצמו.

•

פועל נפל מהקומה השישית ונהרג" :דאג לפרנס את
משפחתו"
מהרן מיעארי ,בן  29מהגליל שנהרג בקריית אתא הוא הפועל ה 20-שנהרג מתחילת השנה" .כולנו
בהלם ,הוא תמיד דאג לעבוד בזהירות" ,סיפר קרוב משפחתו של הצעיר שהותיר אחריו אישה ושני
ילדים" .המדינה מטילה קנסות עתק על קבלנים ,אבל אף אחד לא משלם"

•

חשד :כשל בטיחותי ב"חיפה כימיקלים" בנגב גרם
למות פועל
פיצוץ במתקן אשלגן חנקתי במפעל גרם לנפילתו של פועל בן  34מגובה רב .צוות חקירה מיוחד
הוקם לבדיקת נסיבות האירוע

•

 620,000שקל לפועל שאצבעותיו נפגעו ממסור
עובד במפעל "אלוקל" בקריית חיים נפצע בתאונת עבודה עם מסור דיסק .השופט קבע שנפרשה
בפניו תמונה עגומה באשר לבטיחות במקום

• הנהג התקשר ואמר לי "המערכת הזאת הצילה לי עכשיו
את החיים"'
הקטל בכבישים גובה קורבנות מדי יום ,ובחברת סופרגז החליטו להילחם בתאונות הדרכים
באמצעות טיפול בגורם האנושי ובתשתית צי הרכב .התוצאה :ירידה משמעותית בכמות התאונות.
מקסים ביטון ,קצין בטיחות בתעבורה של סופרגז הסביר באולפן וואלה
 https://cars.walla.co.il/item/3175658לכתבה המלאה:

• תאונה קטלנית בכביש  :6הולך רגל בן  37נהרג מפגיעת
משאית
הגבר נפגע מכלי הרכב החולף בין מחלף ניצני עוז למחלף אייל לכיוון דרום .צוות מד"א פינה את
הגבר לבית החולים תוך פעולות החייאה ,אך הצוות הרפואי קבע את מותו
•

 25%מהנהגים מודים :נסענו באדום.

סקר חדש מציב מראה עגומה על התנהגות בכבישים 90% .מהנשאלים העידו כי בשנה החולפת
היו עדים ללפחות מקרה אחד של רכב שעבר ברמזור אדום .עוד עולה בסקר :אחד מארבעה נהגים
חצה בעצמו ברמזור אדום והדרך היחידה למגר את התופעה – מצלמות בכבישים
לכתבה המלאהhttps://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2018/Article- :
318ee4376195361004.htm?partner=tagit

•

הקבלנים המובילים בעבירות בטיחות  -הרשימה
נחשפת
דניה סיבוס היא חברת הבנייה עם המספר הגדול ביותר של עבירות בטיחות בשנים האחרונות .כך
מגלה רשימה החושפת לראשונה את צווי הבטיחות שהוטלו על קבלנים בשנים האחרונות .בין
העבירות הבולטות כלולות כאלו הקשורות בהפעלת מנופים ,שמסכנות גם את כל הסביבה
לכתבה המלאה ולרשימת העבירות הבולטות והחברות המובילות –
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5148182,00.html

