מבזקי חדשות חודש יולי 2016
פועל כבן  40נפל מגובה חמישה מטרים בשרון; מצבו בינוני
פועל כבן  40נפל מגובה חמישה מטרים בשקד שבשרון .חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים הלל
יפה בחדרה כשמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מחבלת חזה וגז.
פורסם באתר 1.7.16 walla
פועל כבן  50נפצע קשה מנפילה מגובה בטייבה שבשרון
פועל כבן  50נפל מגובה של שתי קומות בטייבה שבשרון ונפגע באורח קשה .הוא פונה לבית החולים בילינסון בפתח
תקווה ,כשהוא מורדם ומונשם.
פורסם באתר 3.7.16 walla
סכנה בדרך :נהג אוטובוס תועד צופה במשחק כדורגל במהלך הנהיגה
נוסע בקו  219של חברת "קווים" ,מבני ברק למודיעין עילית ,תיעד את הנהג כשהוא צופה במשחק בעת הנהיגה .הוא
יוזמן לשימוע בהנהלת החברה" .חייבים להוריד נהגים שמסכנים את החיים שלנו מהכביש לפני שתתרחש תאונה"
פורסם באתר 4.7.16 walla
צעיר ניסה לסייע לרכב בכביש  ,6ומת מנפילה; אחר נהרג בתאונה באשקלון
בן  24נפל מגובה כשניסה לסייע לרכב תקוע במחלף עירון .הוא נפצע קשה ובבית החולים נקבע מותו .במקרה אחר,
שאירע באשקלון ,התהפך רכב ,התנגש בעמוד ועלה באש .אחד מיושבי הרכב נהרג וצעיר נוסף נפצע בינוני
פורסם באתר 9.7.16 walla
פועל בן  28נפצע קשה בנפילה מגובה ארבע קומות בהרצליה
פועל בן  28נפצע באורח קשה בנפילה מגובה ארבע קומות ברחוב אבן גבירול בהרצליה .צוות מד"א שהגיע למקום
העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.
פורסם באתר 14.7.16 walla

נהג המשאית נסע במהירות גבוהה  -הטרקטור מחץ שתי הולכות רגל למוות
חקירה ראשונית של התאונה שאירעה בסמוך למודיעין עילית ,העלתה כי נהג המשאית שהובילה את הטרקטור נסע
במהירות גבוהה שלא התאימה לתנאי הדרך וכתוצאה מכך התהפך הכלי ונפל אל הכביש .בתאונה נהרגה חנה גאולה
דוויק ,אם לשבעה בת  53תושבת מודיעין עילית ,וילדה כבת ארבע נפצעה אנושות ומותה נקבע בבית החולים .הנהג
עוכב לחקירה בידי שוטרי משטרת מחוז ש"י.השתיים נלכדו מתחת לטרקטור וחולצו בידי כוחות כיבוי אש מתחנת
מתתיהו הסמוכה .הן פונו לבית החולים שיבא בתל השומר ,תוך כדי ביצוע פעולות החייאה בילדה ,שם מתה
בהמשך דוויק מפצעיה .

פורסם באתר 12.7.16 walla

פועל בניין כבן  20נפל לארובה באתר בנייה בחדרה; מצבו בינוני
כוחות כיבוי אש פועלים לחילוץ פועל בניין כבן  20שנפל לפיר ארובה באתר בנייה בשטח תחנת החשמל "אורות
רבין" בחדרה .ארבעה צוותי כיבוי משתתפים במאמצי החילוץ של הפועל שנפל על פי הערכות מגובה של  15מטרים
ומצבו מוגדר בינוני .המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע בשיתוף פקחים של משרד הכלכלה.

פורסם באתר 22.7.16 walla

נקבע מותו של הפועל שנפל מגובה הבוקר בראשון לציון
מותו של הפועל שנפל מגובה הבוקר בראשון לציון נקבע לפני זמן קצר בבית החולים אסף הרופא .הפועל ,כבן ,30
נפצע הבוקר באורח קשה בנפילה מגובה של כארבע קומות ,באתר בנייה ברחוב דוידזון בעיר ,ופונה לבית החולים
עם פגיעה רב מערכתית.
פורסם באתר 27.7.16 walla
פועל אחד נהרג וארבעה נפצעו :חמש תאונות עבודה קשות ברחבי הארץ
באתר בנייה בראשל"צ נפל פועל מגובה כארבע קומות ומת מפצעיו 4 .פועלים נוספים נפצעו בחיפה ,בראש העין,
ברעננה ובפתח תקווה  -שניים מהם קשה ושניים בינוני" .הקבלנים מבינים שאין דין ואין דיין  -איש הישר בעיניו
יעשה".
ארבע תאונות עבודה אירעו היום ברחבי הארץ ,בהן נהרג אדם אחד ושלושה נפצעו ,שניים באורח קשה ואחד באורח
קל .בראשון לציון ,בראש העין וברעננה נפגעו הפועלים בנפילה מגובה ,ובחיפה נפגע פועל מחפץ כבד .בסך הכול
נהרגו  22פועלי בניין מתחילת השנה.
פורסם באתר 27.7.16 walla

אנא מכם ,שמרו על בטיחות העובדים!

