חדשות מאי 2019
קריסת המנוף ביבנה :נמצאו ליקויי בטיחות בחמישה אתרים נוספים של
הקבלן
המשטרה ערכה שימוע לבעלי החברה האחראית לאתר התאונה ,והוא נסגר ל 30-יום .ההסתדרות
והתאחדות הקבלנים הכריזו כי ביום חמישי תופסק העבודה באתרי הבנייה לחצי יום ,כדי לחדד
נוהלי בטיחות .לכתבה המלאה:
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.7268787
פורסם בתאריך  20.5.19ב"הארץ"

מנופאי נפל באתר בנייה  -ונהרג; מנהל העבודה נאשם ברשלנות
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מוניר דראושה ,ששימש מנהל עבודה באתר בניית מגדל מים
באלעד ,בגין גרימת מותו ברשלנות של ויטלי אסף ז"ל ,שנפל מפתח בתקרה שלא גודר ונהרג.
לכתבה המלאהhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5517179,00.html :
פורסם בתאריך  29.5.19ב""YNET

ועדה בין-משרדית תציע לדרג את הקבלנים לפי רמת הבטיחות באתרי
הבנייה שלהם
מטרת הדירוג היא יצירת מנגנון בו סיכויי הזכייה של קבלנים במכרזי מדינה יקבעו גם בהתאם
לרמת הבטיחות בה הם עומדים; במקביל ,החשב הכללי באוצר ומשרד הביטחון דחו הצעה להפריד
את סעיפי הבטיחות במכרזי מדינה  -הצעה שנועדה למנוע חיסכון של הקבלנים בנושא .אתמול
נהרגו  4פועלים בתאונת מנוף שהתרחשה באתר בנייה ביבנה .לכתבה המלאה:
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3762491,00.html
פורסם ב  20.5.19ב"כלכליסט"
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נפטר מפצעיו עובד ההפקה שנפגע מנפילת עגלת תאורה במתחם
האירוויזיון
שלשום ,במהלך פריקת משאית ציוד בחניון מתחם האקספו בת"א ,אחת מעגלות התאורה נפלה
על עובד שעבד במקום ,והוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים איכילוב • במהלך הלילה חלה
הידרדרות במצבו ,והרופאים נאלצו לקבוע את מותו.
פורסם בתאריך  15.5.19ב"גלובס"

הפועל נהרג בנפילה מהגג  -מעסיקו נאשם בגרימת מוות
ברשלנות
דאהר אבו זלטה עבד על גג מפעל בקריית גת ללא הדרכה ובלי רתמת בטיחות ,כשלפתע החלק
שעליו עמד התמוטט  -והוא נפל מגובה של  9מטרים .מעסיקו הואשם באחריות למותו ובשורת
עבירות בטיחות.
לכתבה המלאהhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5515391,00.html :
פורסם בתאריך  26.5.19ב""Ynet

 4הרוגים בתאונה בכביש 443
תאונה קטלנית סמוך לצומת שילת :נהג מיניבוס ,שהסיע אסירים בשיקום ליום כיף בים ,איבד
שליטה והתנגש במעקה 4 .נוסעים נהרגו ו 9-נפצעו ,רובם קל :נבדק אם הנהג נסע במהירות
גבוהה במיוחד .התנועה במקום נחסמה .לכתבה המלאה:
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2019/Articlea9e4775c16c9a61027.htm?partner=tagit
פורסם בתאריך  9.5.19ב"מאקו"

הולכת רגל כבת  80נהרגה מפגיעת משאית ברמלה
האישה נפגעה ממשאית בשדרות דוד רזיאל בעיר .צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותה במקום.
מתחילת השנה נהרגו  17בני אדם ב 16-תאונות דרכים בהן מעורבות משאיות.
לכתבה המלאה:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5506259,00.html
פורסם בתאריך  8.5.19ב"וואינט"

יום אחרי האסון :פועל זורק בלוקים מפיגום ומנוף מסכן נהגים
תיעד כמה אתרי בנייה ברחבי הארץ ביום אחרי קריסת המנוף ביבנה שהביאה למותם של ynet
ארבעה בני אדם .בירושלים נראה פועל זורק אבנים מקצה פיגום ,ופועלים אחרים עובדים ללא
קסדות וללא רתמות .בתל אביב מנוף הרים גלילי בטון מבלי לעצור את התנועה .לכתבה המלאה:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5512128,00.html
פורסם בתאריך  21.5.19ב"הארץ"

נהג משאית נפצע בינוני בהתהפכות רכבו באזור התעשייה באשדוד
צוותי כיבוי מתחנת אשדוד הוזעקו ביום ג'  14.5.19בעקבות דיווח על התהפכות משאית עם לכוד
באזור התעשייה ליד בתי הזיקוק בעיר .כאשר הגיעו למקום הבחינו במשאית הפוכה על צידה
ובתוכה לכוד במצב בינוני .לכתבה ולתמונות:
https://www.mivzaklive.co.il/archives/269489
פורסם בתאריך  14.5.19ב"מיבזק לייב"

אנא מכם ,הדריכו את העובדים והנהגים בהתאם לחוק ושימרו על
בטיחות הנהגים והעובדים!

