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קו לחיים בישובי הצפון
מחוז הצפון של המוס"ל פרוס על פני יישובים רבים, ממגזרים שונים, אך מדריכי הבטיחות 

 מגיעים מידית אל כל אתר ואתר לאחר קבלת הדיווח על ליקויי בטיחות מסכני חיים.
 הם מאבחנים את הממצאים המסכנים ומדריכים כיצד לטפל בהם.

והאזרחים? מדווחים ומשבחים
מאת ד"ר סמי סעדי

--------------------------------
מנהל מחוז הצפון, 

המוסד לבטיחות ולגיהות
צילום: המוסד לבטיחות ולגיהות

מחוז הצפון של המוס"ל שותף לפעילות במיזם "קו החיים", אשר 
באתרי  בטיחות  מפגעי  על  דיווחים  מעבירים  אזרחים  במסגרתו 
בנייה. מדריכי הבטיחות של מחוז הצפון מגיעים לאתרים, נפגשים 
עם הגורמים המתאימים )מנהל עבודה, מנהל אתר, קבלן או מהנדס 
לגבי  אותם  ומדריכים  המַסכנים  הממצאים  את  מאבחנים  ביצוע( 

דרכי הטיפול.
פעילות  בוצעה  הצפון  מחוז  מדריכי  ביקרו  שבהם  האתרים  בכל 

מתקנת באופן מידי, לצורך ביטול הסיכון או צמצומו.
הגיע  חיים,  ומסכני  רבים  היו  הליקויים  שבהם  מקרים,  בכמה 
צו  והוציא  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מינהל  של  מפקח 

סגירה לאתר באופן מידי.
על  המדווחים  עם  בקשר  עמדו  המחוז  מדריכי  המקרים,  בכל 
המפגע הבטיחותי ומסרו להם עדכון על אופן הטיפול, ואף זכו על 

כך לשבחים.  
דוגמאות לפניות שטופלו:

"מצטערת שחיכיתי"
על  כברי  מקיבוץ  דיווח  התקבל  הערב,  בשעות  במרץ,   4 בתאריך 
הלוגיסטי  המרכז  של  בנייה  באתר  שמבוצעות  מסוכנות  עבודות 

במפעל שבקיבוץ.
מדריך בנייה ממחוז צפון הגיע למחרת לאתר, ולאחר פגישה עם 
הממצאים  את  בפניהם  הציג  הוא  האתר  ומנהל  העבודה  מנהל 
העבודה  ואמנם,  לתיקונם.  מידית  לפעול  מהם  וביקש  המַסכנים 

באתר הופסקה וליקויי הבטיחות תוקנו.
המוסד  של  הפייסבוק  באתר  המדווחת  הגיבה  היום,  באותו  עוד 
לבטיחות ולגיהות וכתבה: "אני רק מצטערת שחיכיתי כל כך הרבה 
זמן ולא פניתי אליכם מיד עם תחילת העבודה בגובה ללא ציוד מגן".

"בלעדיך זה לא היה קורה"
בתאריך 22 בינואר התקבל דיווח מאזרח ממושב מנוף לגבי עבודה 

על פיגומים בצורה מסוכנת ולא בטוחה באתר בנייה במושב.
מדריך ממחוז צפון הגיע לאתר באופן מידי ונפגש עם מנהל האתר 
וממלא מקום מנהל העבודה. ואכן, בוצעו באתר עבודות על פיגום 
בטיחות  ליקויי  נמצאו  כך,  על  ונוסף  מסוכנת,  ובצורה  תקני  לא 

חשמל חמורים.
העבודה,  מנהל  מקום  וממלא  האתר  למנהל  הועברו  הממצאים 
תוך המלצה להפסיק באופן מידי את העבודה על הפיגום, לפרקו 

ולבנותו מחדש.

המדווח  מסר  פעולתו,  על  המדווח  את  עדכן  שהמדריך  לאחר 
שהטיפול הועיל והפיגום פורק. כמו כן, הוא שלח הודעת ווטסאפ 
למדריך: "אין ספק שחל שיפור משמעותי. אני שמח שהתערבתי. 

בלעדיך זה לא היה קורה".

צו סגירה עד לאחר תיקון הליקויים
בתאריך 13 ביוני מסר אזרח דיווח לקו החיים על ליקויים בסולמות 

ובעבודה בגובה באתר בנייה בקריית ביאליק.
עם  פגישה  ולאחר  מידי  באופן  למקום  הגיע  צפון  ממחוז  מדריך 
מנהל העבודה וסיור באתר הוא מצא ליקויי בטיחות רבים, שסיכנו 

את העובדים ואת עוברי האורח באזור.
התעסוקתית,  והבריאות  הבטיחות  מינהל  של  מפקח  עם  בשיחה 

סוכם שזה יגיע לאתר ויבצע בו בדיקה.
לאחר בדיקתו, החליט המפקח להוציא צו סגירה לאתר עד לאחר 

תיקון הליקויים.

הדיירים כבר אינם בסיכון
דיווח  התקבל  באוגוסט   7 בתאריך 
על מפגע שנוצר בבניין סמוך לאתר 
בנייה, עקב עבודות הבנייה, וסכנה 
הגרים  המבוגרים  לדיירים  שנוצרה 

בסמוך.
הגיע  הצפון  ממחוז  בנייה  מדריך 
עם  פגישה  ולאחר  לאתר  מידית 
סוכם  ומנהל האתר  מנהל העבודה 

על תיקון המפגע באופן מידי.
לאחר שהמפגע טופל והוסר הסיכון 
למדווח,  תמונה  נשלחה  לדיירים, 
אשר מצדו השיב: "מצוין. תודה". ■

צולם באתר בנייה בחיפה


