מבזקי חדשות חודש מאי 2017
פועל כבן  30נפצע בינוני מנפילה מגובה באתר בנייה בתל אביב
פועל כבן  30נפצע באורח בינוני מנפילה מגובה באתר בנייה ברחוב יהודה הלוי שבתל אביב .חובשים של
מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לביה"ח בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש.
פורסם באתר 08.5.17 walla
 4נפצעו בינוני וקל בתאונה בין משאית לרכב בעמק יזרעאל
ארבעה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש  ,66בסמוך לצומת
התשבי .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים רמב"ם שתי צעירות כבנות
 20שנפצעו בינוני ושני פצועים קל.
פורסם באתר 10.5.17 walla
משאית התהפכה ועלתה באש במחלף ברקן :הנהג נלכד – ונהרג
הרכב התהפך בכביש  5בירידה למחלף ברקן .חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו לזירה וקבעו את מותו
לאחר שנלכד ללא רוח חיים במשאית .מחלף ברקן נחסם לתנועה ונפתחה חקירה לבדיקת נסיבות
התאונה.
התאונה אירעה בסביבות השעה  .20:30מדוברות המשטרה נמסר כי כוחות משטרה וכיבוי והצלה פעלו
במקום לכיבוי הרכב .מחלף ברקן נחסם לתנועה ונפתחה חקירה לבדיקת נסיבות התאונה.
"על אי התנועה בעיקול ראינו משאית הפוכה על צדה כשהיא עולה באש" ,סיפר חובש בכיר על אופנוע
מד"א שי עמיחי" .בתום פעולות הכיבוי איתרנו את נהג המשאית שנלכד בתוכה .הוא היה ללא רוח חיים
ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
פורסם באתר 11.5.17 walla
נהג משאית נהרג מפגיעת משאית אחרת
צוותי מד"א קבעו בזירה את מותו של הנהג בן ה 64-באזור צומת ג'לג'וליה .מחקירה ראשונית עולה כי
ההרוג ,נהג משאית ,ירד מרכבו לאחר שחנה ,אך המשאית החלה להידרדר ובניסיון לעצור אותה  -נפגע
ממשאית אחרת.
פורסם באתר 11.5.17 ynet

גבר כבן  40נפצע בינוני-קשה מנפילה מסולם באזור צפת
גבר כבן  40נפצע היום (שבת) באורח בינוני עד קשה מנפילה מסולם בכפר ריחאניה שליד צפת .חובשים
ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו באמצעות מסוק לבית החולים רמב"ם שבחיפה
כשהוא סובלת מחבלות בראשו ובגבו.
פורסם באתר 13.5.17 walla
פועל בניין כבן  40נפצע קשה בנפילה מגובה בבית שמש
פועל בניין כבן  40נפצע באורח קשה בנפילה מגובה שישה מטרים באתר בנייה בבית שמש .צוות מד"א
שהגיע למקום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם חבלה
בראשו ,כשהוא מורדם ומונשם.
פורסם באתר 15.5.17 walla
פצוע קשה בתאונה בין משאית לרכב פרטי באזור רמלה
גבר כבן  60נפצע באורח קשה בתאונה בין משאית ורכב פרטי בכביש  ,40בסמוך לכניסה לישרש ,ליד
רמלה .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים קפלן.
פורסם באתר 16.5.17 walla
משפחת פועל שנהרג תבעה את משרד הרווחה  -שהאשים את הפועל במותו
סמיון חודוש נהרג בתאונת עבודה בצורן לפני כשנתיים ,ומשפחתו תבעה פיצויים ממשרד הרווחה
ומהמשטרה ,בטענה להתרשלות באכיפת חוקי הבטיחות .בכתב ההגנה טענה המדינה כי "התנהגותו של
המנוח" הביאה למותו .מתחילת השנה נהרגו  12פועלים בתאונות עבודה
לכתבה המלאה לחץ כאן
פורסם באתר 21.5.17 walla
רוכב אופנוע נהרג מפגיעת משאית בתל אביב
בן  50נפגע בתאונת דרכים ברחוב ראול ולנברג ברמת החייל .פראמדיקים של מד"א קבעו את מותו
במקום .המשטרה פתחה בחקירה
פורסם באתר 25.5.17 ynet
אנא מכם ,שמרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

