מבזקי חדשות חודש אוקטובר 2017
פועל כבן  50נפל מגובה בקריית שמונה; מצבו קשה
פועל כבן  50נפל מגובה ביום שלישי ונפצע באורח קשה במפעל באזור התעשייה הדרומי בקריית שמונה.
צוות מד"א שהגיע למקום הענק לו טיפול ראשוני ופינה אותו לבית החולים רמב"ם שבחיפה באמצעות
מסוק כשהוא מורדם ומונשם.
פורסם בתאריך news.walla.co.il 3.10.17

מנוף קרס חלקית באתר בנייה בפתח תקוה
מנוף התפרק באופן חלקי באתר בנייה בפתח תקוה .איש לא נפגע .שוטרים וכבאים נערכים לפינוי בניין
סמוך מחשש לקריסה מלאה.
חקירה ראשונית העלתה שזרוע המנוף התקפלה בזמן עבודות תחזוקה באתר בנייה במרכז העיר .לא היו
נפגעים .העירייה עצרה את העבודה באתר לשלושים יום מחשש לכשלי בטיחות נוספים.
חקירה ראשונית שביצעה המשטרה מעלה כי זרוע המנוף התקפלה בזמן עבודות שביצעה חברת האחזקה
של העגורן באתר .בעקבות האירוע הוציאה העירייה צו מנהלי להפסקת העבודה באתר לשלושים יום,
בחשד לכשלי בטיחות נוספים .רישיונות המנופאים נבדקו גם הם ונמצאו תקינים.

פורסם בתאריך www.haaretz.co.il 10.10.17

גוש עציון :גבר התחשמל בקיבוץ ראש צורים
גבר כבן  31התחשמל ביום ראשון בקיבוץ ראש צורים שבגוש עציון.
בשעה שלוש אחר הצהריים התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב ירושלים על גבר שהתחשמל.
חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לבחור טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח הדסה עין כרם ,במצב קשה
עם כוויות בכל חלקי גופו ,וכשהוא מורדם ומונשם.
מפרטי האירוע עולה ,כי ככל הנראה ,הגבר שהה בחדר גנרטורים בשעה שסידר את החשמל .כתוצאה מכך,
הוא התחשמל מהמפסק ראשי ונפצע כאמור קשה.
פורסם בתאריך http://www.srugim.co.il 15.10.17

נהג משאית נתקע תחת גשר במודיעין
נהג משאית עם מכולה מעל גובהו של הגשר הסמוך לפארק ענבה שבעיר מודיעין נתקע מתחת לגשר
ומכולתו התעקמה ,עומסי תנועה במקום.

פורסם בפורום למניעת תאונות עבודה 23.10.17

מפעיל מנוף בבת ים הושעה לאחר שהניף פועל לגובה עשרות מטרים
מפעיל מנוף הושעה לחצי שנה לאחר שפעל בניגוד לתקנות הבטיחות בעבודה וסיכן חיי עובדים .העגרונאי
הושעה לאחר שתועד ברשתות החברתיות מניף עובד אחר באתר בנייה בבת ים.
לחץ כאן לווידאו
פורסם בתאריך mynetbatyam.co.il 24.10.17

פרסום ראשון :מפקחי הבטיחות באתרי הבנייה בפני הכרזה על סכסוך עבודה
לוואלה ! NEWSנודע כי שר הרווחה כינס את ראשי מנהל הבטיחות ומפקחי הבנייה לקראת כניסתם
לתוקף של העיצומים ,לטענתו בגלל סירוב האוצר להטבת תנאים .הוא הנחה אותם שלא יעשו שימוש
ברכבם בנסיעה לאתרים או מעבר להוצאות רכב המשולמות להם 27 .נהרגו באתרי בנייה מתחילת השנה
לחץ כאן לכתבה המלאה כולל וידאו
פורסם בתאריך news.walla.co.il 24.10.17

הולך רגל כבן  50נהרג מפגיעת מערבל בטון באום אל-פחם
תושב העיר נפגע בכניסה לתחנת דלק ,צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום .בסוף השבוע נהרג
הולך רגל כבן  60מפגיעת כלי רכב בנתניה ושני רוכבי אופנוע נפצעו באורח קשה בתאונה ליד חיפה
פורסם בתאריך news.walla.co.il 28.10.17

פועל בניין נהרג לאחר ששק כבד נפל עליו ממנוף באתר בניה בצפון תל אביב
הפועל נהרג באתר בניה ברחוב קהילת ורשה בעיר .מתנדבי איחוד והצלה ביצעו בו פעולות החייאה אך
מותו נקבע במקום
פורסם בתאריך tlv.am 29/10/17

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

