מבזקי חדשות חודש יוני 2016
תאונה קטלנית בכביש  :2רוכב אופנוע נהרג מפגיעת משאית
רוכב אופנוע בן  33נהרג מפגיעת משאית על כביש  2סמוך למחלף נתניה" .המראה היה קשה ,ראינו את ההרוג לצד
המשאית והאופנוע המעוך" ,העידו אנשי מד"א שהגיעו לזירה .בכביש  443אירעה תאונה נוספת ,בה נפצעו  7נוסעים
 אחד מהם באורח אנושפורסם באתר חדשות 1.6.16 2

ילד בן חמש נפל מגובה בקניון אור יהודה; מצבו קשה
לפי עדי ראיה ,הילד נשען ככל הנראה על מדרגות נעות ונפל לקומה הראשונה מגובה של חמישה מטרים .צוותי
מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר" .היה בום גדול".
פורסם באתר 3.6.16 walla
פועל בניין נפל מגובה ונהרג בקיבוץ מעגן מיכאל
הפועל שעבד בקיבוץ מעגן מיכאל ,נפל מגובה של כשמונה מטרים .צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות
החייאה ,אך נאלצו לקבוע את מותו בזירת האירוע.
פורסם באתר נענע 5.6.16 10
גבר כבן  60נפצע קשה מאוד בנפילה מגובה בבאר שבע
גבר כבן  60נפצע באורח קשה מאוד לאחר שנפל מגובה ברחוב הסדנה בבאר שבע .חובשים ופרמדיקים של מד"א
העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בעיר ,כשהוא סובל מפגיעה רב-מערכתית ,מורדם ומונשם.
פורסם באתר 7.6.16 walla
שני הרוגים בשתי תאונות משאיות ליד נס ציונה ובבנימין
משאית תהפכה על צדה בכביש  ,431והנהג ,בן כ ,60-חולץ ממנה כשהוא ללא רוח חיים .בכיכר אדם דרסה משאית
הולכת רגל כבת  50והתנגשה בכלי רכב נוסף .הנהג הפוגע נמלט מהזירה.
נהג משאית כבן  60נהרג בהתהפכות משאיתו בסמוך לנס ציונה .המשאית התהפכה על צדה בירידה מכביש 431
במחלף נס ציונה מסיבה שטרם התבררה .הנהג נלכד בתא הנהג כשהוא מחוסר הכרה ,וצוותים של שירותי הכיבוי
והמשטרה חילצו אותו מהמשאית .צוות מד"א קבע את מותו במקום .בעקבות התאונה נסגר הכביש לתנועה.
פורסם באתר 20.6.16 walla

פועל כבן  40נפל מגובה של  5מטרים ברעננה; מצבו בינוני
פועל כבן  40נפצע באורח בינוני מנפילה מגובה של כחמישה מטרים ברחוב קרן היסוד שברעננה .חובשים
ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא.
פורסם באתר 23.6.16 walla

פועל בניין כבן  40נהרג בנפילה מגובה באתר בנייה בתל אביב
פועל בניין כבן  40נהרג מנפילה מגובה שלוש קומות באתר בנייה בדרום תל אביב .צוות מד"א שהגיע למקום קבע
את מותו של הפועל .על פי נתוני המשטרה מתחילת השנה נהרגו  19פועלי בנין מנפילה בגובה.
פורסם באתר 28.6.16 walla
פועל בניין בן  35נפצע בינוני בנפילה מגובה בראשון לציון
פועל בניין כבן  35נפצע באורח בינוני בנפילה מגובה כארבעה מטרים באתר בנייה בראשון לציון .צוות מד"א
שהגיע למקום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים אסף הרופא עם פגיעות חזה וגפיים ,כשהוא
בהכרה ומצבו יציב.
פורסם באתר 28.6.16 walla

אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

