מבזקי חדשות חודש מאי 2016
המקצוע הקטלני ביותר :פועל בניין
מדוח תאונות העבודה השנתי של משרד הכלכלה והתעשייה והמוסד לביטוח לאומי עולה כי בעוד
שבישראל ישנן פחות תאונות בהשוואה לאיחוד האירופי ,ענף הבנייה בישראל ממשיך להיות המסוכן
ביותר  -גם ביחס לעולם :אחוז הפגיעות בישראל כפול מהממוצע באירופה .הנפגעים המרכזיים הם
העובדים הזרים ואלו מהשטחים.
לחצו כאן לכתבה המלאה
פורסם באתר 8.5.16 mako

פועל נפצע בינוני מפגיעת מלגזה באזור התעשייה צריפין
פועל נפצע בינוני מפגיעת מלגזה במפעל באזור התעשייה צריפין ,כוחות מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו
למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים אסף הרופא
במצב קל – בינוני עם פגיעת גפיים תחתונות .נסיבות המקרה נחקרות.
http://innews.co.il
פורסם באתר 2.5.16 innews

עובד נפצע קשה ,הבנייה באתר המסוכן נמשכת
מכת תאונות העבודה ממשיכה לגבות קורבנות .עובד באתר בנייה בדרום נפצע קשה ,ולמחרת הבנייה
המשיכה כסדרה .בפורום למניעת תאונות עבודה קובלים על התנהלות משרד הכלכלה וטוענים כי אינו
עושה עבודתו נאמנה על מנת למגר את התופעה .צפו בתמונות הקשות
תאונות העבודה בענף הבניין ממשיכות להתרחש ,עם עוד הרוגים ופצועים שמתווספים לרשימה .בעקבות
תאונה שהתרחשה בשבוע האחרון ,והביאה לפציעה קשה של עובד ,הפורום למניעת תאונות עבודה קובלים
כי משרד הכלכלה אינו עושה די כדי לטפל בבעיה.
פורסם באתר 4.5.16 ynet

טכנאי מזגנים נהרג לאחר שנפל מסולם בקניון בחיפה
טכנאי מזגנים בן  49נהרג בעקבות נפילה מסולם במרכז הקניות גרנד קניון שבחיפה .צוות מד"א ביצע בו פעולות
החייאה ,אך נאלץ לקבוע את מותו במקום.
פורסם באתר 19.5.16 ynet

פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה של כ 2-קומות בנתניה
פועל בן  24נפצע באורח בינוני הבוקר בנפילה מגובה של כשתי קומות ברחוב הגילה בנתניה .חובשים
ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים לניאדו בעיר.
פורסם באתר 22.5.16 walla

נקבע מותו של הפועל שנפגע באתר בנייה ברעננה
צוותי מד"א קבעו לפני זמן קצר את מותו של פועל בן  25שנפגע מקיר בטון שקרס במהלך שיפוצים בדירה
ברחוב רמב"ם ברעננה .חובשים ופרמידיקם של מד"א שהוזעקו למקום וביצעו בו פעולות החייאה ,אך
בסופן נאלצו לקבוע את מותו 16 .פועלי בניין נהרגו מתחילת השנה בתאונות באתרי בנייה.
פורסם באתר 22.5.16 walla

פועל נהרג באתר קידוח בגולן
פועל אזרח אוסטרליה כבן  50נהרג הבוקר (ראשון) מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באתר
קידוח נפט ברמת הגולן .חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה אך
נאלצו לקבוע את מותו במקום .המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה בשיתוף עם חוקרים מטעם
משרד הכלכלה והתעשייה.
לחץ כאן לכתבה המלאה
פורסם באתר 29.5.16 walla

אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

