מבזקי חדשות חודש ספטמבר 2017
האסון הבא בדרך :מחדל המנופים הגדול
דו"ח שסוקר לראשונה את מצבם של עגורני הצריח בישראל מחזק את החשש" :מחלת הנפילה" אינה
מקרית אלא תולדה של הפקרות ■ עמי קאופמן ,שחייו וחיי בתו בת ה 9-ניצלו במקרה" :מהמרים על חיי
אדם  -המנופים יכולים ליפול על בתים ,גני ילדים ,בתי ספר או מכוניות"
לחץ כאן לכתבה המלאה
הם נשארו בחיים ,כדי לגלות כמה נורא להיפצע באתר בנייה
 24עובדים נהרגו באתרי בנייה מתחילת השנה  -ויחד איתם נפצעו עוד מאות ■ אחרי הפציעה ,ודאי אם
מדובר בפועלים זרים ,מתחילה דרך ייסורים כואבת לא פחות.
לחץ כאן ללכתבה המלאה
תאונת עבודה בכביש  :6עובד נהרג מפגיעת משאית
משאית שנסעה לאחור באתר עבודות סמוך למחלף קסם פגעה בשוגג בעובד שמתח סרט סימון .צוות
מד"א שהגיע למקום קבע את מותו.
עובד נהרג מפגיעת משאית באתר עבודות ליד מחלף קסם בכביש  .6מחקירת התאונה עולה כי בזמן
שהעובד מתח סרט סימון בנתיב העבודה ,נהג המשאית שלא הבחין בו נסע לאחור ודרס אותו למוות.
הנהג עוכב לחקירה וחוקרי תאונות הדרכים של משטרת מרחב שרון אספו ממצאים בזירת התאונה
והעבירו דיווח לחוקרי תאונות עבודה במשרד הכלכלה.
בשעה  23:12התקבל דיווח במוקד  101של מד"א מרחב ירקון על הולך רגל שנפגע ממשאית .חובשים
ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום מצאו גבר ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו.
פורסם באתר 11.9.17 ynet

בן  40נהרג בתאונת משאית סמוך למחלף זכרון יעקב
נהג משאית שעצר בצדי כביש  ,2ככל הנראה עקב תקלה ,נפגע בידי משאית חולפת .צוות רפואי של מד"א
נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה .הנהג השני פונה במצב קל אל בית החולים הלל יפה שבחדרה
נהג משאית בן  40מת בתאונת דרכים סמוך למחלף זכרון יעקב לאחר שעצר בצדי כביש ונפגע על ידי
משאית חולפת.
הנהג עצר בצדי כביש  ,2ככל הנראה עקב תקלה ,ונפגע בידי משאית .צוות רפואי של מגן דוד אדום ,הכלל
חובשים ופרמדיקים ,נאלץ לקבוע את מותו בזירת התאונה .הנהג השני פונה במצב קל אל בית החולים
הלל יפה שבחדרה.

פורסם באתר הארץ 17.9.17
רכב מטאטא כביש התהפך ברחוב פנחס איילון בחולון
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה חולון הוזעקו בעקבות דיווח על תאונת דרכים עם מעורבות רכב
שהתהפך.
חובשי רפואת חירום שהגיעו ראשונין למקום העניקו סיוע רפואי ראשוני לנפגע -נהג רכב ניקוי כבישים .
פורסם באתר 19.9.17 mynetholon

תאונה קטלנית בכביש  :4שלושה הרוגים ושני פצועים קשה מפגיעת משאית
התאונה אירעה בין מחלף יבנה למחלף חולות  -המשאית פגעה בהולכי הרגל לאחר שככל הנראה יצאו
משני רכבים שקרתה ביניהם תאונה .צוות רפואי של מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים תל
השומר וקפלן .נהג המשאית לחדשות " :10הם עמדו באמצע הכביש ורבו מכות ,לא יכולתי לעשות כלום".
כביש  4נפתח לכיוון צפון ,לאחר שנסגר בעקבות התאונה.
שלושה הולכי רגל נהרגו ושניים נפצעו קשה כתוצאה מפגיעת משאית בכביש  4צפון ,בין מחלף יבנה
למחלף חולות .התאונה הקטלנית אירעה כשהמשאית פגעה בהולכי הרגל לאחר שככל הנראה יצאו משני
רכבים שקרתה ביניהם תאונה.

פורסם באתר הארץ 19.9.17
קטין בן  17נתפס נוהג על משאית עם מנוף
קטין בן  17.8נתפס נוהג על משאית ענק עם מנוף כשמעולם לא הוציא רישיון נהיגה .מדובר במשאית
הדורשת רישיון מיוחד שיכול להינתן רק בגיל  19ורק לאחר שנה רישיון רגיל .
במהלך פעילות אכיפה של שוטרי אגף התנועה אתמול (שני) באזור העיר טירה שבמשולש ,נעצרה לבדיקה
משאית במשקל  25טון ,השוטרים שהבחינו כי הנהג נראה צעיר לנהיגה על כלי הרכב ערכו בדיקת
רישיונות לנהג ,במהלך הבדיקה הוברר כי הנהג לא הוציא רישיון נהיגה מעולם.
הקטין בן  17ו  8חודשים תושב טירה שטען כי המשאית שייכת לאביו ,הוסיף וטען כי הוא לומד נהיגה
והוציא כבר טופס תאוריה .הנהג עוכב לחקירה ביחידת הבוחנים כשבסיומה שוחרר בתנאים ,המשאית בה
נהג הושבתה למשך  30ימים במגרש האחסנה של משטרת ישראל.
פורסם באתר מעריב אונליין 19.9.17

ניקיון חג מסוכן :הבריק את החלון בקומה ה - 18-ללא ציוד בטיחות
אישה מפתח תקווה לקחה את ההכנות לקראת ראש השנה צעד אחד רחוק מדי  -וגבוה מדי .האישה
צולמה בחלקו החיצוני של חלון הדירה ,כשהיא לא נשמעת לקריאות השכנים המבקשים ממנה לחדול.
תושבת שכונת אם המושבות שבפתח תקווה הדהימה את שאר התושבים בשכונה ,שחזו בה מבריקה את
אחד מחלונות הדירה בקומה ה 18-באופן מסוכן .כשהיא מתעלמת מהסכנות הכרוכות וקריאות השכנים,
נעמדה האישה על אדן החלון הגבוה ,והחלה לנקות אותו לקראת ראש השנה.
"היא פשוט התעלמה מהסכנות ,דילגה מעל החלון והחלה לנקות אותו" ,סיפר אריה כהן ,שהיה עד ראייה
לאירוע" .רק לאחר חצי שעה לערך ,כשסיימה לנקות ,היא חזרה להמשיך את הניקיון בתוך הבית".
פורסם באתר 23.9.17 walla
באר שבע :פועל בן  50נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה באתר בניה
גבר כבן  50נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה באתר בניה ברחוב נחום שריג בבאר שבע .חובשים
ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים "סורוקה" עם חבלות ראש וגפיים
לאחר שנפל מגובה של כשלוש קומות.
פורסם באתר מעריב אונליין 24.9.17

אנא מכם ,שמרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

