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מעת כתבה
המנופאים פשטו על  12אתרי בנייה – ובכולם נמצאו מפעילי מנוף ללא רישיון
היוזמה הפרטית של ארגון עגורני צריח הביאה למעצרם של שישה עובדים בשלושה אתרי בנייה .על פי
הערכות הארגון ,אחד מכל חמישה מנופים מופעלים על ידי אדם ללא רישיון.
לחץ כאן למעבר לסרטון וכתבה ב"הארץ"|
מת מפצעיו הפועל שנפל ברחוב ניצנים  -הוצא צו סגירה לאתר הבנייה ונפתחה חקירה פלילית
ההרוג ה 14-מתחילת השנה בתאונות בניין הוא עבד אל-רחים שוואהנה בן  62מג'לג'וליה ,אשר נפצע
בתאונה באורח אנוש ביום חמישי ( ,)22.6לאחר שנפל מגובה באתר בניה ברחוב ניצנים  12בעיר .מנהל
הבטחות הוציא אתמול צו סגירה לאתר הבנייה שנתגלו בו ליקויים בטיחותיים חמורים .כמו כן ,נמסר
מהמשטרה כי נפתחה חקירה פלילית בנושא.
שוואהנה נפל מסולם דו כנפי על משטח בטון ונפגע בראשו .המפקח הטיל
במקום צו להפסקת העבודה ל 48-שעות והציב דרישות לתיקון ליקויים
שהתגלו במקום .מפרטי הצו עולה כי האתר לא דווח למנהל הבטיחות; לא
מונה לו מנהל עבודה; לא נבנו גידורים; המעברים לא הובטחו ,העובדים לא
תודרכו והסולמות לקויים .
פועל נפגע באורח בינוני ממלגזה במפעל בנשר
פועל כבן  35נפגע באורח בינוני לאחר שנפל עם מלגזה מרמפה של משאית שהתנתקה מהמשאית תוך כדי
עבודתו בחצר מפעל ברחוב השיש בנשר .מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה יחד עם חובשים
ופאראמדיקים של מד"א טיפלו בנפגע שפונה בהמשך לבית חולים רמב"ם ע"י מד"א במצב בינוני וחבלה
בחזה .נסיבות המקרה בבדיקה.

פועל נפל מגובה ונפצע בינוני
פועל כבן  46נפצע באורח בינוני מנפילה מגובה של כ 5-מטרים באתר בנייה .
חובשים ופרמדיקים של איחוד והצלה ומד"א העניקו טיפול ראשוני במקום וצוותי מד"א פינו את הפצוע
לבי"ח וולפסון כשהוא במצב בינוני ,עם חבלת חזה .האירוע ייחקר ע"י המשטרה ומשרד העבודה.
מתחילת שנה זו נספרו כבר  11הרוגים באתרי הבנייה.

פועל נפל אל מותו מגובה של חמש קומות
חובשים ופאראמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן  40במעלה אדומים • סבל מפגיעה רב
מערכתית מותו של פועל בניין כבן  40נקבע היום (ראשון) ברחוב האורן במעלה אדומים .
חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה כשבסופן
נקבע מותו של גבר כבן  40לאחר שנפל מגובה של כ 5 -קומות.

בת  60נהרגה מפגיעת משאית בצפון
בתאונת דרכים בין רכב פרטי למשאית בכביש  77נפצעה קשה נהגת הרכב .צוותי מד"א שהוזעקו למקום
נאלצו לקבוע את מותה של האישה .בוחני תנועה של משטרת ישראל פתחו בחקירת נסיבות התאונה

כוחות מד"א גדולים הוזעקו היום (רביעי) בעקבות דיווח על תאונה בין רכב פרטי למשאית בכביש
 ,77סמוך למחלף המוביל לכיוון רמת ישי .חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי
לנהגת הרכב ,אישה כבת  ,60אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה.
תאונה בין משאית ו 2-רכבים :הרוגה ופצוע קשה
אישה בת  30נהרגה וגבר בן  50נפצע באורח קשה בתאונה קשה שהתרחשה הבוקר בין משאית ושני כלי
רכב פרטיים בכביש  471ביציאה מקרית אונו.
חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה ובסופן קבעו את מותה של
אישה כבת  ,30ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון גבר כבן  50במצב קשה עם פגיעה רב
מערכתית .נהג המשאית נפצע קל.
פורסם באתר 18.6.17 kikar

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

