מדינת ישראל
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
הממונה על העמדת מידע לציבור
הלב פתוח לרווחה

כ"ד תמוז תשע"ז
 18יולי 2017
2017-0043-583
לכבוד
עו"ד גדיר ניקולא
קו לעובד
מנהלת סניף נצרת ורכזת תחום עובדים ערבים
באמצעות הדוא"לgadeer@kavlaoved.org.il :
שלום רב,

הנדון :מענה לבקשך למידע לפי חוק חופש המידע ,תשנ"ח1998-
להלן התייחסות הגורם המקצועי בזרוע התעסוקה לפנייתך למידע בעניין אתרי בנייה מסוכנים
ברעננה:
 .1הינך מוזמנת לעיין בפרסום אודות מבצע האכיפה שנערך ב 25.05.17-באתר האינטרנט של
המינהל:
http://economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Enforcement/Enforce
mentOperations/Pages/Raanana-153-safety-flaws-were-found-in-21Tama38-sites.aspx
 .2במבצע פעלו  5צוותים שכללו  20מפקחים וחוקרים שבחנו את מצב הבטיחות ב 20-אתרי
בנייה בהם מתבצעות עבודות להתחדשות עירונית (תמ"א  .)38להלן פירוט האתרים שבוקרו
במסגרת המבצע:
מס' שם האתר

מבצע

רח' קרן היסוד
 ,30-32רעננה
רח' קרן היסוד ,5
רעננה
רח' קרן היסוד ,7
רעננה
רח' חפץ חיים ,17
רעננה

גליר פיתוח טכני
בע"מ

5

רח' החשמונאים
 ,32רעננה

אנפה בניה ופיתוח
בע"מ

6

רח' מכבי ,34
רעננה

ירדנה נבנה ארצנו
בע"מ

7

רח' מכבי ,45
רעננה

בקעת תמר בע"מ

8

רח' בר אילן ,15
רעננה

סולו בנייה ושימור
בע"מ

1
2
3
4

אוגלים בע"מ
בקעת תמר בע"מ
בקעת תמר בע"מ

ליקויים שאותרו
גידורים ,הפעלת מכונות הרמה,
ציוד מגן אישי ,פיגומים ,חשמל
חשמל ,אביזרי הרמה ,גידורים,
פיגומים
פיגומים ,חשמל ,מכונות הרמה,
סולמות ,גידורים
פנקס הדרכה ,גידורים ,פיגומים,
חשמל
ציוד מגן אישי ,פנקס הדרכה,
גידורים ,סולמות ,מתקני
ואביזרי הרמה ,חשמל,
הדרכה ,שילוט ,ציוד מגן אישי,
מסירת מידע ,פנקס הדרכה,
גידורים ,חשמל ,עבודה בגובה
ציוד מגן אישי ,פיגומים ,פנקס
כללי ,חפירה ,נוחיות ,שילוט,
חשמל
ציוד מגן אישי ,גידורים,
פיגומים ,מכונות ואביזרי הרמה,

מס'
צווים
2

1
1
3
1

3
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קרפייס חברה
לבניין בע"מ
א.ק אחים קשוע
בניה יזמות ופיקוח
בע"מ
א.ק אחים קשוע
בניה יזמות ופיקוח
בע"מ
עמירם סיבוס בע"מ
עבודות בנייה עפר
ושיפוצים

9

רח' בר אילן ,17
רעננה

10

רח' בר אילן ,32
רעננה

11

רח' בר אילן ,37
רעננה

12

רח' בר אילן ,33
רעננה

13

רח' שברץ  ,3רעננה עדס נביל

חשמל
התחלף מבצע .זמנית לא עובד.
1

פיגומים ושילוט
שילוט ,גידורים ,פיגומים
ציוד מגן אישי ,מסירת מידע,
שילוט ,חפירה,
ציוד מגן אישי ,מסירת מידע,
גידורים ,פיגומים ,חשמל

1
1
1

14

רח' שברץ ,15
רעננה

מ .דיין חברה
להנדסה בניין
ופיתוח בע"מ

15

רח' אחוזה ,61
רעננה

אפקון בניה בע"מ

פיגומים וחשמל

16

רח' קזן  ,12רעננה

סיגנל חב' לבנייה
והנדסה בע"מ

גידורים וציוד מגן אישי

1

ציוד מגן אישי

1

17
18
19
20

רח' ז'בוטינסקי ,8
רעננה
רח' הר סיני ,6
רעננה
רח' השרון ,14-16
רעננה
רח' השרון ,12
רעננה

אוגלים בע"מ
קידר מבנים בע"מ
י.מ .פרז חברה
לבנייה בע"מ
י.מ .פרז חברה
לבנייה בע"מ

+1
נפתחה
חקירה
1

מסירת מידע ,גידורים ,פיגומים1 ,
סולמות ,מכונות הרמה
1
ניהול עבודות בנייה ,מכונת
הרמה
1
גידורים ,פיגומים ,סולמות,
חשמל ,מכונות הרמה

 .3חוקרי המינהל זיהו הפרת צו בטיחות תקף באתר מ .דיין חברה להנדסה בניין ופיתוח בע"מ
באתר בכתובת רח' שברץ  ,15בגין ביצוע עבודת בנייה באתר שלא בהנהלתו הישירה
והמתמדת של מנהל עבודה ופתחו בחקירה בנוגע לכך ולגבי עבירות בטיחות נוספות שהתגלו
באותו האתר .לאור ההליך שהחל במקום ,לא נוכל לספק פרטים נוספים בשלב זה.
לצורך העניין ,ראו סעיף ( 14א)( )8לחוק חופש המידע.

בכבוד רב,
עופר איקו
הממונה על העמדת
מידע לציבור
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