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מעת כתבה
בן  60נפצע קשה לאחר שככל הנראה נפל מגובה רב בשרון
גבר כבן  60נפצע באורח קשה לאחר שככל הנראה נפל מגובה רב .הוא פונה למרכז הרפואי בטירה שבשרון,
ומשם פינה אותו צוות מד"א לבית החולים בילינסון בפתח תקווה והוא מורדם ומונשם.
פורסם באתר 30.8.17 ,YNET

פועל נפל על מכונה ונכווה במועצה האזורית עמק המעיינות ,הפועל נפטר בביה"ח
פועל נהרג ביום שני לאחר שהתמוטט בשעות הבוקר על מכונה רותחת במפעל בקיבוץ חמדיה שבעמק
המעיינות .באתר 'פאנט' דווח כי ההרוג הוא סאד סעיד זועבי ,בן  ,41תושב כפר מסר שבעמקים.
זועבי פונה על ידי חובשים ופארמדיקים של מד"א שציינו כי הוא התמוטט כתוצאה מהתחשמלות .הוא
פונה במצב אנוש לבית החולים העמק בעפולה ,שם נקבע מותו .מהמרכז הרפואי העמק בעפולה נמסר:
״המטופל פונה למרכז רפואי העמק כשהוא ללא סימני חיים ותוך כדי החייאה ממושכת שהחלה בשטח
המשיכו את ההחייאה בבית החולים אך נאלצו לקבוע מוות״ .משטרת ישראל חוקרת את האירוע בסיוע
משרד העבודה והרווחה.
פורסם באתר 28.8.17 ,YNET

נקבע מותו של מנופאי שהתמוטט במהלך עבודתו בתל אביב
נקבע מותו של מנופאי בן  46שהתמוטט ואיבד את הכרתו במהלך עבודה באתר בניה בתל אביב .לאחר
שחולץ מהגובה ע"י כוחות הכיבוי ,חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו פעולות רפואיות ונאלצו לקבוע
את מותו.
פורסם באתר 27.8.17 ,0404

לחץ כאן לצפייה בסרטון מהאתר
אדם נהרג לאחר שנפל מגובה ארבע קומות
בבני ברק קבעו כעת כוחות הרפואה את מותו של אדם בשנות ה 30-לחייו ,לאחר שנפל מגובה של כארבע
קומות ומאמצי ההחייאה בו לא צלחו .נפתחה חקירה לבירור המקרה .
פורסם באתר 23.8.17 ,kikar

|

גשר קרס על משאית בכביש  ;4הנהג נמחץ למוות
עומסי תנועה כבדים נרשמו בכל גוש דן לאחר שכביש  4נחסם לשני הכיוונים .ככל הנראה המשאית
התנגשה בגשר מאחר שזרוע המנוף שהורכב עליה היה פתוח ,וכך הביאה לקריסתו.
לחץ כאן לצפייה בסרטון מזירת ההתרחשות
אדם נמחץ הערב בתוך משאית ,לאחר שהגשר הסמוך למפעל "קוקה קולה" בכביש  4בבני ברק קרס עליה.
לפי ההערכות ,הוא אינו בחיים .לאחר כארבע שעות של ניסיונות חילוץ ,הצליחו כוחות הכיבוי להוציא את
המשאית מתחת לגשר .מוקדם יותר ניסו חובשים ופרמדיקים של מד"א להגיע אל הלכוד  -אולם הפסיקו
בשל חשש מקריסה נוספת.
זכי הלר ,דובר מד"א ,אמר כי "חתיכה מהגשר פשוט קרסה .כרגע נעשים מאמצים להעריך מה מצב
הלכוד" .לדבריו" ,זהו גשר בטון כבד וגדול .הוא מחץ את הקבינה של המשאית".
"כשהגענו למקום ראינו את הגשר שקרס על תא הנהג של המשאית שהיה מעוך לגמרי" ,סיפר חובש רפואת
חירום על אופנוע מד"א יובל שמר" .ניסינו להגיע לנהג הלכוד על מנת לטפל בו ,אבל בשל הסכנה של
הקריסה לא ניתן להגיע אליו ובשלב זה נעשות הכנות עם כלים מיוחדים על מנת לחלצו".

פורסם באתר 14.8.17 ,walla

בתוך שעות :שלושה פועלים ומציל נהרגו בתאונות עבודה
גבר בן  40נפל מגובה באתר בנייה בראש העין ,ולאחר שעות ספורות משאית דרסה למוות פועל שהכווין
אותה בכביש  .2בצהריים ,פועל נהרג בקריסת פיגום בנהרייה ,ובאירוע נפצעו קשה וקל שני פועלים
נוספים .בחוף הכלבים טבע למוות מציל שנפגע בראשו.
לחץ כאן כתבה המלאה
פורסם באתר הארץ17.8.17 ,

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

