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במלחמה כמו במלחמה - 
הוקם חמ״ל ״קו החיים"

למאבק בתאונות בענף הבנייה
מאת המוסד לבטיחות ולגיהות
-------------------------------------

המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום: המוסד לבטיחות ולגיהות

היעדר תרבות של בטיחות בחלקים נרחבים של ענף הבנייה ממשיך 
לגבות נפגעים.

המוסד לבטיחות ולגיהות ממשיך לפעול ללא לאות לקידום תרבות 
התעסוקה  ענפי  בכלל  והמעסיקים  העובדים  בקרב  בטיחות  של 
לאומי  מוקד  שהוא  חמ"ל,  ומקים  בפרט  הבנייה  ובענף  במשק, 

לדיווח על מפגעי הבטיחות באתרי הבנייה בישראל.

לאחרונה, נוסף על פעילותו המקצועית בכל רחבי המדינה, הקים 
ליקויי  על  בדיווחים  לטיפול   – חמ"ל   – לאומי  מוקד  המוס"ל 
המופעל  ייחודי,  חם"  "קו  הוא  החמ"ל  הבנייה.  באתרי  בטיחות 
באמצעות טכנולוגיות וכלים מתקדמים ביותר ונותן מענה מקצועי 
שמדובר  ההבנה  בישראל.  והעובדים  האזרחים  לפניות  ואיכותי 
בתופעה חמורה, שמחייבת התנהלות כמו במלחמה ושימוש בכל 
האמצעים, הובילה את המוס"ל להקמת חדר מלחמה של ממש. 
של  פניות  אלפי  עשרות  החיים"  "קו  מוקד  אל  הגיעו  היום,  עד 
מסכני  בטיחות  ליקויי  על  שהצביעו  הארץ,  רחבי  מכל  אזרחים 
חיים, הן באתרים עצמם והן במרחבים הציבוריים סביב האתרים. 
לפניות צורפו תמונות ותיאורי ליקויים אשר נבדקו בשטח על ידי 
מדריכי המוס"ל, תוך מתן מענה הדרכתי משלים ושיתוף פעולה 

מקצועי עם משרד העבודה והרווחה ועם הרשויות המקומיות.

מתחם האינטרנט של מוקד "קו החיים" רשם עד כה כ-145,000 

לסוף  נכון  דיווחים  כ-1,650  בו  והתקבלו  הפעלתו,  מיום  כניסות, 

המרכז  מאזור  הגיעו  שמרביתם  המדינה,  רחבי  מכל  יוני,  חודש 

גדול  חלק  הבטיחות,  מפגעי  על  הדיווחים  שלל  בין  וירושלים. 

בחוסר  תקינים,  לא  בפיגומים  בגובה,  בעבודה  בליקויים  עוסק 

למרחבים  לכאורה,  החורגים,  ובעגורנים  אישי  מגן  בציוד  שימוש 

מינהל  אלו, סגר  בדיווחים  המוס"ל  לטיפול  בהמשך  הציבוריים. 

הבטיחות בתעסוקה במשרד העבודה והרווחה כ-180 אתרי בנייה.

במאבק למניעת תאונות העבודה, על כלל הגורמים לרכז מאמץ 
במיוחד  הוקם  החיים"  "קו  חמ"ל  מוקד  לצמצומן.  להוביל  כדי 
על  מצביעה  זו  למטרה  הציבור  כלל  התגייסות  זו.  מטרה  למען 

הבנת חשיבות העניין. ■

"קו חם" ייחודי, המופעל באמצעות טכנולוגיות וכלים מתקדמים.
בתצלום: מפה אינטראקטיבית, המציינת את המיקום שממנו הגיעה הפנייה, ואת מדריך 

הבנייה הקרוב שיישלח למקום


