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 140אלף  ₪לחשמלאי שנפל מגובה  6מטרים
היזמית "דיבון נאור כהן ייזום והנדסה" והקבלן האחראי באתר הבנייה יפצו את
הנפגע משום שביהמ"ש החליט שלא סופקה לו סביבת עבודה בטוחה
האירוע התרחש באוקטובר  :2017החשמלאי עמד על פיגום באתר הבנייה באזור השרון לצורך ביצוע עבודה
בממ"ד של אחת הדירות בפרויקט .בהמשך עלו שלושה פועלים נוספים על הפיגום ,שקרס והחשמלאי נפל
מגובה שישה מטרים .הוא הובהל לבית החולים "מאיר" בכפר סבא ,שם אבחנו אצלו שברים בחוליות והוא
אושפז למשך שבועיים .ביטוח לאומי הכיר בו כנפגע עבודה עם נכות אורתופדית קבועה בשיעור של
 12.18%בגין התאונה.

Ynet 8.8.2018

פועלת איבדה  4אצבעות בגלל לחץ בעבודה
עובדת חברת האריזות "ואקו פק" נפגעה קשות בכף ידה ותפוצה בכ 1.6-מיליון
שקל .ביהמ"ש מתח ביקורת על התנהלות החברה והמפעל שברשותה
לאחרונה את תביעתה של עובדת חברת "ואקו-פק" לאריזות בית משפט השלום בפתח תקווה קיבל
פלסטיק ,שנפגעה קשות בכף ידה בתאונה במפעל ,והורה למעסיקה לפצות אותה בכחצי מיליון שקל.
הסכום יצטרף לכמיליון שקל שקיבלה העובדת מביטוח לאומי .השופטת ריבה שרון מתחה ביקורת על
.החברה ,שניהלה את המפעל באופן רשלני ומקומם ,תחת לחץ ועם ליקויי בטיחות

Ynet 4.8.2018

מה מותר ומה אסור לעשות בנהיגה?
תעשו לעצמכם קצת סדר...
להעביר תחנה ברדיו ,לשתות קפה או פשוט להטות את הראש למטה  -פעולות בסיסיות שאתם עושים
במהלך נהיגה ברכב שהן למעשה עבירות תנועה  -כאלה שעלולות להוביל לתשלום קנס ,לנקודות  -וגם
למשפט .אז מה מותר ומה אסור לעשות כשאתם מאחורי ההגה? צפו בכתבה המלאה באתר מאקו

https://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2018/Article5dbf88564f00361004.htm?partner=tagit

דיון וועדת הכלכלה  1/8/18בנושא :קציני בטיחות בתעבורה.
בתאריך 1/8/18התקיים דיון המשך בוועדת הכלכלה בכנסת ,שעסק בעדכון חלק י' בתקנות
התעבורה ,הקשורות להסדרי בטיחות במפעלים .מדובר בדיון שישי בסדרה ,הנמשך לאורך כמה
שנים .הדיון הפעם התמקד בתקנה  585הקשורה לתפקידי קצין בטיחות בתעבורה.
לכתבה המלאה:
http://www.oto.org.il/?CategoryID=160&ArticleID=1293

תאונות דרכים בחופשת הקיץ
החופש הגדול ,החל מחודש אוגוסט ,סיום הקייטנות ותום תקופת המבחנים של הסטודנטים.
למשפחות רבות צפויות נסיעות רבות וארוכות והכבישים יהיו סואנים במטיילים .על פי נתוני עמותת
אור ירוק המבוססים על נתוני הלמ"ס ,במהלך חודשי קיץ ( 2017מאי-ספטמבר) נפגעו בתאונות דרכים
 10,838בני אדם ,זו השנה בה נפגעו הכי הרבה בני אדם מזה חמש שנים .עוד עולה מן הנתונים כי
בקיץ של שנת  2017נהרגו  164בני אדם בתאונות דרכים ,מתוכם נפגעו באורח קשה  970בני אדם,
כאשר זו השנה בה נפצעו קשה הכי הרבה בני אדם בתאונות דרכים בקיץ בכל העשור האחרון.
לכתבה המלאה ולטיפים" לחופשת הקיץ:
http://www.oto.org.il/?CategoryID=160&ArticleID=1296

מהפיכת לימודי הנהיגה יוצאת לדרך
יוצאים לדרך -הרפורמה במבחני הנהיגה המעשיים (טסטים) נכנסת לתקופת ההרצה של הרפורמה
במערך מבחני הנהיגה המעשיים ,החל מ 15 -ביולי .במסגרתה יבוצעו המבחנים במתכונת חדשה,
באמצעות זכיינים פרטיים .הרפורמה כוללת קיצור משמעותי של זמני ההמתנה ל"טסטים" ,שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות שישפרו לאין ערוך את השירות לציבור הנבחנים ושקיפות מלאה של מבחני
הנהיגה.
לפירוט שלבי ושיטות הרפורמה בכתבה המלאה:
http://www.oto.org.il/?CategoryID=160&ArticleID=1286

והרי עד כאן החדשות 😊,
אנא מכם ,נקטו בכל אמצעי הזהירות ,במיוחד בקיץ על מנת לשמור על עצמכם ,על
משפחותיכם ועל העובדים שלכם.

