מבזקי חדשות חודש ינואר 2019
בטיחות גם בגובה
ממוני בטיחות חדשים בענף הבנייה יהיו מחויבים בהסמכה להדרכה בעבודה בגובה .
כך הודיע מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה |  64%מהתאונות בענף הבנייה בשנת  2018נבעו בשל
נפילה מגובה ,ועד כה המפקחים לא נדרשו לעבור הסמכה בנושא זה | "חולייה חשובה ועיקרית במניעת
תאונות עבודה"
מעתה ידרשו ממוני בטיחות חדשים בענף הבנייה להיות בעלי הסמכה כמדריכי עבודה בגובה ,כך הודיע
מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה וראש מינהל הבטיחות בפועל ,אריק שמילוביץ' .זוהי דרישה חדשה
שלא היתה קיימת עד כה .על פי נתוני מינהל הבטיחות כ 40%-מהתאונות הקטלניות בענף הבניין ב2017-
ארעו בשל נפילה מגובה ,כמו כן ,מתוך כ 7,000-ביקורי פיקוח ב 2017-נמצאו למעלה מ 4,300-ליקויים
בתחום תדרוך העובדים על בטיחות.
פועל נפצע בינוני בהתהפכות מעמיס טלסקופי בדימונה
דוברות איחוד הצלה  -מחוז דרום :פועל שנפצע באורח בינוני טופל ע"י חובשים באיחוד הצלה סניף דימונה
לאחר שהתהפך עם כלי הנדסי מסוג מעמיס טלסקופי באתר בניה בשכונת הר נוף בדימונה .הפצוע כבן 25
פונה לאחר מכן להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע.
פורסם בתאריך  , 2.1.19באתר דוברות איחוד הצלה
עובד נהרג בתאונה במפעל בטייבה" :יצא מביתו ולא שב"
עבד אלג'באר דאהא חאג' יחיא ,תושב העיר ,ככל הנראה נדרס ע"י טרקטור בחצר המפעל .במשטרה
נבדקת אפשרות כי נפל ממלגזה .לפני כשנה ,עובד בן  19נמחץ למוות במכונה באותו המפעל
עבד אלג'באר דאהא חאג' יחיא בן  57מטייבה נהרג היום (ב') בתאונת עבודה במפעל באזור התעשייה
בעיר .במשטרה בודקים אם נפל ממלגזה או נדרס על ידי טרקטור בתוך המפעל .גופתו הועברה לנתיחה
במכון לרפואה משפטית באבו כביר.
הוא פונה למרפאת "אלראזי" בעיר במצב קשה מאוד ומשם פונה על ידי מד"א לבית חולים מאיר בכפר
סבא ,שם נקבע מותו .שוטרים מתחנת קדמה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה.
בשנה שעברה נהרג באותו המפעל צעיר בן  19בשם אסלאם מסארוה (חמזה) ,גם הוא תושב טייבה ,לאחר
שנמחץ למוות באחת מהמכונות שבמפעל.
פורסם בתאריך  , 14.1.19באתר www.davar1.co.il

אשקלון :עובד בניין נפצע באורח קשה מפגיעת משטח כבד
עובד בניין נפצע באורח קשה אתמול (חמישי) בתאונת עבודה באתר בנייה ברחוב התלמוד באשקלון,
לאחר שנפגע ממשטח כבד שנפל עליו .לאחר טיפול החייאה במקום ,הוא פונה ע"י מד"א לקבלת טיפול
בבית החולים ברזילי .במשטרה חוקרים את נסיבות האירוע.
ממד"א נמסר כי בשעה  09:55התקבל דיווח על פועל שנפגע מחפץ כבד על גג אתר בניה ברחוב באשקלון.
חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו במקום טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה מוצלחות בגבר ,כבן
 40שסובל מחבלת ראש .לאחר ההחייאה ,פתחו בפעולות חילוץ מגג המבנה בסיוע כוחות הכיבוי והפצוע
מפונה בניידת טיפול נמרץ לבי"ח ברזילי.
מהמשטרה נמסר "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות עובד שנפגע באורח קשה מאוד באתר בניה שברחוב
התלמוד באשקלון כתוצאה מפגיעת משטח כבד .ברגעים אלו מתבצעות פעולות החייאה בקומה ה 5-שם
ארע המקרה .שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום והחלו בחקירת נסיבות האירוע .דיווח יועבר בהתאם
למשרד העבודה".
לפני כשבוע נהרג איאד עסמאיל רג'ב בן  ,45אב לשלושה מהכפר אללבד שליד טול כרם ,בתאונה בזמן
שעבד בבניין בנתניה .רג'ב הוא עובד הבניין הראשון והיחיד שנהרג בשנת  2019עד כה.
פורסם בתאריך  ,17.1.19באתר www.davar1.co.il

זרוע של עגורן המותקן ברציף  21בנמל אשדוד השתחררה הבוקר במהלך העבודה
מדובר בעגורן מתוצרת של חברה ספרדית שנרכש בשנת  2004ובנמל אשדוד מותקנים שישה עגורנים מסוג
זה.
בעקבות האירוע החליט מנכ״ל החברה ,יצחק בלומנטל ,לעצור לאלתר את פעילות המנופים מסוג זה.
בנוסף ,הורה המנכ״ל ,על הקמת ועדה בראשות סמנכ״ל לוגיסטיקה והנדסה לבצע הערכת מצב מיידית
לבדיקת מצבם של כלל העגורנים .הוועדה תעביר ממצאים ראשונים עד ליום ראשון הקרוב.
פורסם בתאריך  ,18.1.19באתר נמל אשדוד

תאונת עבודה :פועל נפצע קשה במהלך עבודתו במפעל בכפר מנדא
פועל כבן  50נפצע במהלך עבודתו במפעל בכפר מנדא .חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום
האירוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו קשה עם פגיעה רב
מערכתית.
מבירור ראשוני של המשטרה עולה כי העובד ,תושב מנדא בן  53נפגע מחפץ כבד שנפל עליו .נסיבות
התאונה נבדקות והועבר דיווח על המקרה למשרד העבודה.
פורסם בתאריך  ,21.1.19באתר www.mivzaklive.co.il
ברגע האחרון :כך נמנעו עבודות לפינוי אסבסט במתחם כיתן המיתולוגי בת"א
ל -ynetנודע כי פועלים של אקרו נדל"ן ,המקימה במתחם פרויקט יוקרה למגורים ,החלו בעבודות הפינוי
ללא אמצעי זהירות  -יומיים לפני המועד .מכיוון שמדובר בחומר מסוכן במתחם הצמוד לגני ילדים ,ביטל
המשרד להגנת הסביבה את ההיתר שנתן .תושבים טוענים שמדובר בניסיון למחטף ,אך בחברה מבהירים:
"הקמת הפרויקט מתבצעת בהתאם לכל ההיתרים וההנחיות"
בודות רחבות היקף לפינוי כמות גדולה של אסבסט ממתחם כיתן המיתולוגי בצפון תל אביב ,שהיו אמורות
להתחיל היום (א') ,בוטלו ברגע האחרון  -כך נודע ל -ynet.זאת ,לאחר שביום השישי האחרון החלו עבודות
הקשורות בחומר המסוכן והרעיל  -יומיים לפני המועד שעליו התבשרו התושבים ,וללא נקיטה באמצעי
זהירות כנדרש.
פורסם בתאריך  ,27.1.19באתר Ynet
ההרוג השני לשנת 2019
פועל מת מפצעיו לאחר שנפצע בתאונת בנייה באשקלון לפני שבוע .
מסבאח עבד אלואחד אלזהור ( )33מהכפר עין כאחל שממערב לחברון ,מורה בית ספר במקצועו ,נפצע
לפני כשבוע בראשו ממשטח בטון כבד כאשר עבד על גג אתר בניה של חברת 'יעד להנדסה ובנין ג.פ.
בע"מ'
מסבאח עבד אלואחד אלזהור ז"ל ,בן  33מהכפר עין כאחל שממערב לחברון ,נפטר אמש מפצעיו בבית
חולים ברזילי ,לאחר שנפצע בתאונת בניין באשקלון בשבוע שעבר .אלזהור היה נשוי ואב לארבעה ,מורה
בית ספר במקצועו.
הוא נפצע ביום חמישי ה 17-בינואר כאשר עבד על גג אתר בניה של חברת 'יעד להנדסה ובנין ג.פ .בע"מ'.
משטח כבד קרס עליו ופגע בראשו .הוא פונה בסיוע כוחות הצלה ,ולאחר טיפול החייאה במקום ,פונה ע"י
מד"א לבית החולים ברזילי ,שם נותר מאושפז עד מותו.
פורסם בתאריך  ,27.1.19באתר www.davar1.co.il

תל אביב :פועל בניין נפל מגובה של עשרות מטרים ונהרג
ההרוג ,בשנות ה 40-לחייו ממזרח ירושלים ,צלל לתוך פיר של מעלית ומותו נקבע במקום .חברו נפצע קשה
ופונה ל"איכילוב" .בפרדס חנה :פועל בניין נפצע בינוני עד קשה מפגיעת מלגזה
צוות מגן דוד של אזור דן שהגיע לאתר הבנייה קבע את מותו של אחד הפועלים ,תושב מזרח ירושלים
בשנות ה 40-לחייו ,במקום .הפועל השני פונה לבית החולים "איכילוב" ,כשהוא סובל מפגיעות בגפיים
העליונות ובאגן.
בעקבות התאונה ,הגיעו לאתר הבנייה חוקרים של משרד העבודה ושל המשטרה .הצוותים יבדקו ,האם כל
נהלי הבטיחות יושמו.
מחקירה ראשונית עולה ,כי שני הפועלים נפלו לאחר שהמשטח שעליו הם עמדו בתוך פיר של מעלית קרס.
הם צנחו מהקומה ה 12-של המבנה לקומה מינוס שלוש  -גובה של עשרות מטרים.
פורסם בתאריך  , 28.1.19באתר www.10.tv

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

