מבזקי חדשות חודש פברואר 2017
פועל נפצע בינוני לאחר שנפגע ממלגזה במפעל באזור התעשייה החדש בנתניה
פועל נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע ממלגזה במפעל באזור התעשייה החדש בנתניה .צוות מד”א העניק לו טיפול
רפואי ופינה לבית החולים מאיר גבר כבן  52במצב בינוני עם חבלת גפיים .נסיבות המקרה בבדיקה.
פורסם באתר 29.1.17 hnn
פועל נפל מגובה בשעות הבוקר במפעל בראשון לציון ,מותו נקבע בביה"ח

בבית החולים נקבע מותו של פועל שנפל מגובה בשעות הבוקר במפעל בראשון לציון .הפועל הובא לטיפול
בבית החולים תל השומר כשהוא פצוע באורח קשה ושם כאמור נקבע מותו .נפתחה חקירה בשיתוף
חקירות תאונות עבודה לבירור נסיבות המקרה.
פורסם באתר 06.02.17 hnn
הרוג בהתהפכות טרקטור במחצבה סמוך לעתניאל

צילום  :ביטחון הר חברון

פועל נהרג לאחר שנפגע מטרקטור (שופל) במחצבות הסמוכות ליישוב עתניאל ,כוחות מד”א שהזועקו
למקום נאלצו לקבוע את מותו עקב אופי הפגיעה.
פורסם באתר 08.02.17 hnn

פצוע קשה ופצוע בינוני בקריסת מנוף עגורן בבת ים

צילום  :חדשות צ.ב.מ  /מד"א

מנוף עגורן קרס על חניון רכבים ברחוב הקוממיות בבת ים ,כוחות מד”א ומתנדבי רפואת חירום של איחוד
הצלה מטפלים בזירה בפצוע באורח קשה ,פצוע במצב בינוני ו 10-פצועים במצב קל ,אמבולנסים של מד”א
פינו את הנפגעים לבית החולים וולפסון ,לוחמי האש פועלים לחילוץ לכודים במקום.
פורסם באתר 13.02.17 hnn

גילון :אדם נפגע ממשאית שהידרדרה באתר בניה ונהרג במקום

באתר בניה בישוב גילון ,נהג משאית מערבל בטון ,בן  49מהישוב טמרה (בגליל התחתון צפונית לשפרעם)
נהרג במהלך העבודה באתר .נהג המשאית הפעיל את מערבל הבטון ושפך בטון לכף טרקטור שעבד
במקום .בשלב מסויים המשאית התדרדרה לאחור ופגעה בנהג המשאית אשר פונה באורח קשה לבית
החולים נהריה ולפני זמן קצר הצוות הרפואי קבע את מותו .משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות
התאונה בשיתוף חוקר תאונות עבודה של משרד הכלכלה והתעשיה.
פורסם באתר 13.02.17 hnn

לוחמי האש פעלו בדליפת אמוניה ממשאית בכביש  75סמוך לצומת העמקים

צילום  :כבאות והצלה חוף

כביש  75בין צומת העמקים לצומת יקנעם נסגר לתנועה לשני הכיוונים עקב חשש לדליפת אמוניה
ממיכלית בשלב זה אין סכנה לציבור ולאזרחים הנמצאים בקרבת האירוע.
מדובר במשאית אשר הובילה חומר מסוג אמוניה במכלים בני  1000ליטר .במקום קיימת דליפה  .צוותי
יחידת החומרים המסוכנים של תחנת חיפה בראשות רשף משנה מוטי סנדר מטפלים באירוע באמצעות
רסס מים למהילת החומר .לוחמי האש יחלו בניסיונות לאטום את כלי הקיבול הדולף .נכון לרגע זה לא
דווח על השפעה אפשרית לסביבה מאחר ומדובר בכמות קטנה יחסית ובשטח פתוח.
פורסם באתר 17.02.17 hnn
גבר כבן  45נפצע באורח קשה לאחר נפילה מגובה בקיסריה

גבר כבן  45נפצע באורח קשה לאחר נפילה מגובה בקיסריה .צוות מד”א שהוזעק למקום העניקו לו טיפול
רפואי ופינו אותו לבית החולים במצב קשה עם חבלות בגפיים ,נסיבות המקרה בבדיקה.
פורסם באתר 25.02.17 hnn

קריית אונו :לוחמי האש חילצו פועל שנפל לבור באתר בניה

צילום :דוברות כבאות והצלה דן

בשעות אחר הצהריים נפל פועל לבור בעומק של עשרה מטרים ברחוב יצחק רבין בקרית אונו ,ויש צורך
בחילוץ. .כאשר הגיעו למקום הלוחמים חילצו אותו בעזרת עגורן שהיה באתר כאשר כל הדרך מעלה
אבטחו אותו עם חבלים וליווי צמוד של לוחם מהיחידה לחילוצים מיוחדים .הפצוע פונה לבית החולים.
פורסם באתר 22.02.17 hnn

אנא מכם ,שמרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

