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עשרות פועלים נהרגים בישראל  -וכשצופים בסרטון הזה מבינים למה
התיעוד חושף :פועל סיני עולה ללא רישיון להפעיל מנוף ,למרות צווי סגירה ממשרד הכלכלה לשלושה
אתרי בנייה של חברת ארזי הנגב בבאר שבע .כך נראית הפקרות .היום הגיעו לאתר פקחים של משרד
הכלכלה.
לחץ כאן לצפייה בסרטון
פורסם באתר 13.4.16 walla news

סדרת תמונות של תאונות משאית -שווה צפייה!
לחצו כאן

תיעוד :רכב פונה פניית פרסה לא חוקית ,פוגע ברוכב אופנוע  -וגורם למותו
בסרטון שתיעד את רגעי התאונה הקשה שאירעה שלשום בצומת פרדסיה ,נראה כלי הרכב פוגע בזוג
רוכבים על אופנוע .מותו של הגבר נקבע במקום ואילו האישה נפצעה באורח קשה .מתחילת השנה נהרגו
לפחות  11רוכבי אופנועים וקטנועים בכבישים
פורסם באתר 06.04.16 walla news

פועל נפל מגובה של ארבע קומות במודיעין ,מצבו אנוש
פועל כבן  30נפצע אנושות לאחר שנפל מגובה של ארבע קומות ברחוב שושן צחור במודיעין .חובשים
ופרמדיקים של מד''א ומתנדבי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל
השומר.
פורסם באתר 04.04.16 inn

נקבע מותו של הגבר שנפל לפיר בחדר מדרגות במודיעין
צוות הרופאים בבית החולים תל השומר קבע לפני זמן קצר (שני) את מותו של גבר כבן  30שנפל מגובה של
כארבע קומות לפיר בחדר מדרגות במודיעין .הנפילה התרחשה ככל הנראה בזמן שעסק בתיקון על גג בניין
מגורים ,והוא פונה לבית החולים במצב אנוש ,עם מפגיעה רב מערכתית.
פורסם באתר 04.04.16 walla news

פועל נפל מגובה באתר בנייה בירושלים ,מצבו קשה
תאונת עבודה אירעה ברחוב סורוצקין בירושלים כשפועל נפל מגובה באתר בנייה .הוא פונה על ידי מד"א
במצב קשה לבית החולים "עין כרם" בעיר.
נפתחה חקירה בשיתוף משרד העבודה.
פורסם באתר מעריב אונליין 03.04.16

פועל נפל מגובה בתל אביב ונפצע באורח בינוני
פועל נפל מגובה באתר בנייה ברחוב משה דיין בתל אביב .חובשים ופאראמדיקים של מגן דוד אדום פינו
לקבלת טיפול רפואי פועל כבן  30עם פציעות גפיים קשות.
פורסם באתר מעריב אונליין 01.04.16

אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

