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מנוף קרס באתר בנייה בתל אביב ,אין נפגעים
מנוף קרס באתר בנייה של חברת "דניה סיבוס" המבצעת עבודות בנייה עבור גינדי ברחוב מנחם בגין בתל
אביב .לא דווח על נפגעים.
מחברת "דניה סיבוס" ,שמבצעת את העבודות באתר ,נמסר" :לעגורן יש כל האישורים הנדרשים על פי דין
לצורך פעילותו .עם היוודע פרטי המקרה החברה דיווחה על כך לגורמים הרלוונטיים במשרד העבודה
באופן מיידי".

פורסם 24.07.17 :אתר YNET
משאית עם מנוף ענק התהפכה באתר בנייה בשכונת הדר
באתר בניה בשכונת הדר בחיפה ,התהפכה משאית ענק עם מנוף .לא היו נפגעים ,נסיבות התאונה נחקרות.

כפר סבא :נהג משאית נהרג כתוצאה מגשר שקרס
נהג משאית נהרג כתוצאה מגשר שקרס על משאיתו ברחוב וייצמן בכפר סבא ,חובשים מתנדבים של
'איחוד הצלה' מצוות דרור שחשו למקום דיווחו כי "נהג המשאית שנלכד במשאיתו חולץ כשהוא ללא רוח
חיים" .מדוברות 'איחוד הצלה' נמסר" :מדובר בגשר של הולכי רגל שקרס מסיבה שאינה ברורה ומחץ את
קדמת המשאית של משאית גרר ,למרבה הצער נהג המשאית נלכד ונהרג כתוצאה מעוצמת הפגיעה,
הכביש נחסם לתנועה עקב אופי האירוע ,המשטרה בודקת את הנסיבות".

פורסם 23.07.17 :אתר YNET
רוכב אופנוע בן  17נלכד מתחת למשאית במפרץ חיפה ונהרג
הנער נלכד מתחת למשאית וחולץ על ידי צוותי הכיבוי כשהוא ללא רוח חיים .חובשים ופרמדיקים של
מד"א שהוזעקו לזירת התאונה ,ברחוב חלוצי התעשייה בעיר ,נאלצו לקבוע את מותו .נהג המשאית לא
נפגע
פורסם 26.7.17 :אתר YNET
חייל מילואים וחייל בשירות סדיר נהרגו בהתהפכות משאית מצפון לאילת
המשאית הצבאית שבה נסעו השניים התהפכה בכביש  ,12כחמישה ק"מ מהעיר .ראש אט"ל מינה ועדת
חקירה לתחקור נסיבות האירוע .מצ"ח פתחה גם היא בחקירה .אלוף חליוה הורה לעצור את הנסיעות
המבצעיות באגף עד יום ראשון
 https://news.walla.co.il/item/3080607סרטון מזירת התאונה

פועל בן  23נפצע בינוני מנפילה מגובה שתי קומות בחיפה
פועל בן  23נפצע באורח בינוני מנפילה מגובה שתי קומות במהלך עבודתו בבניין מגורים ברחוב רבי עקיבא
שבחיפה .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם שבעיר
כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגב ובחזה.
 23.7.17אתר YNET
פועל כבן  30נפצע באורח קשה בנפילה מגובה בהרצליה
פועל בניין כבן  30נפצע באורח קשה בנפילה מגובה של  12מטרים באתר בנייה בדרך משה דיין בהרצליה.
חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב ,כשהוא
סובל מפגיעה רב מערכתית.
 11.7.17אתר YNET
גבר בן  43נפל מגובה באתר בנייה בגליל המערבי; מצבו קשה
גבר בן  43נפצע באורח קשה בנפילה מגובה עשרה מטרים באתר בנייה בבענה אל עריד שבגליל המערבי.
צוות מד"א שהגיע למקום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם פגיעה רב
מערכתית כשהוא מורדם ומונשם.
 25.7.17אתר YNET

פועל בן  46נהרג בתאונת עבודה לאחר שנלכד תחת מלגזה במשק בדרום
הפועל שנהג במלגזה בשטח חקלאי במושב יד נתן שבחבל לכיש ,נלכד תחתיה לאחר
שהתהפכה.
בן  46נהרג בתאונת עבודה לאחר שנלכד תחת מלגזה במשק חקלאי במושב יד נתן שבחבל לכיש .סמוך
לשעה  10:30התקבל הדיווח במוקד החירום של מד"א ,לפיו המלגזה שבה נהג הפועל התהפכה .כוחות
כיבוי שהוזעקו אף הם לזירה סייעו בחילוץ האיש .לאחר מכן ,הבחין הצוות הרפואי כי הפועל ללא רוח
חיים וקבעו את מותו.
"כשהגענו למקום ראינו מלגזה הפוכה שמתחתיה נלכד גבר כבן  ,46הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק
וללא נשימה עם פגיעות קשות" ,סיפר חובש מד"א ליאור דוכן" .בסיוע כוחות הכיבוי חילצנו אותו .ניסינו
להעניק לו טיפול רפואי אך מצבו היה קשה .הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

 20.7.17אתר YNET

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

