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נקבע מותו של הפועל בן  30שנפל מגובה באתר בנייה בת"א
בבית החולים איכילוב בתל אביב נקבע מותו של פועל בניין כבן  30שנפל מגובה כשמונה מטרים
באתר בנייה בעיר ,בשעות הצהריים .מתחילת השנה נהרגו בתאונות דומות  29פועלים באתרי
בנייה ברחבי הארץ.
פורסם בתאריך news.walla.co.il 1.11.17
פועל בן  45נפל מגובה בראשון לציון; מצבו בינוני
פועל בן  45נפצע היום (חמישי) באורח בינוני כשנפל מהקומה הרביעית בבניין ברחוב הבוצרים
בראשון לציון .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסף
הרופא שבבאר יעקב.
פורסם בתאריך news.walla.co.il 9.11.17
הרוג בתאונת מלגזה במחסן לוגיסטיקה
יניר מלול הוא ההרוג בתאונת העבודה באשדוד.
שעות אחדות לאחר שנקבע מותו בתאונת מלגזה קשה ,הותר לפרסום שמו של הצעיר שנהרג
במפעל סלע לוגיסטיקה באזור התעשייה בעיר.
דוברות המשטרה (לכיש) :מעט לאחר השעה  15התקבל דיווח במוקד המשטרה על תאונת עבודה
במפעל לוגיסטיקה ברחוב המדע באשדוד .כוחות משטרה שהגיעו למקום הבחינו בצוותי רפואה
שמבצעים החייאה לנהג מלגזה כבן  35ובהמשך נקבע מותו במקום .מחקירה ראשונית עולה כי
הנהג במסגרת עיסוקו במפעל עסק בסידור סחורה באמצעות המלגזה .במהלך נסיעה לאחור פגע
ראשו של הנהג בעמוד המוצב במקום וכתוצאה מכך הנהג נפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו
כאמור.
פורסם בתאריך https://ashdodonline.co.il 6.11.17

פועל נפל מגובה בקריית אתא ,מצבו בינוני
פועל כבן  40נפל מגובה של שמונה מטרים באתר בניה ברחוב הדקלים בקרית אתא.
חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלת ראש ובטן.
פורסם בתאריך https://www.inn.co.il 13.11.17

"בשנה האחרונה נשברו כל השיאים במספר הנפגעים באתרי בנייה"
בכנס השנתי של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות אמר יו"ר האיגוד ,דני מריאן ,כי נדרש שינוי
מהותי בדרך הטיפול בנושא תאונות העבודה בענף הבנייה" .מהנדסים צריכים לראות את
הבטיחות כחלק מאיכות הביצוע והתכנון של הפרויקט"
פורסם בתאריך https://nadlan.walla.co.il 14.11.17

מפעיל מנוף לקה בלבו בגובה  60מטר  -ומת
מפעיל עגורן כבן  45התמוטט באתר בנייה בהרצליה לאחר שלקה בליבו כשהוא שרוי בגובה של
עשרות מטרים מעל הקרקע .לאחר חילוץ מורכב הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים
איכילוב ושם נקבע מותו.
החובשים הועלו בעזרת מנוף לגובה של  40מטר ,המשיכו בטיפוס על סולם עד שהגיעו לתא
המנוף ,שם החלו לבצע פעולות החייאה במפעיל .
לחץ כאן לסרטון מאתר הבנייה
פורסם בתאריך www.ynet.co.il 22.11.17
פועל בן  18מת בנפילה מגובה באתר בנייה בטבריה
פועל בן  18מת בנפילה מגובה של כ 12-מטרים באתר בנייה בטבריה .צוות מד"א שהגיע למקום
העניק לו טיפול רפואי וביצע בו פעולות החייאה שבסופן נאלץ לקבוע את מותו.
פורסם בתאריך news.walla.co.il 23.11.17

תאונת עבודה קטלנית ביבנה :בן  67נמחץ למוות תחת מלגזה שהתהפכה
נהג רכב משא חולץ מחצר מפעל כשהוא ללא דופק וללא נשימה ,וסובל מפגיעות בחזה ובבטן.
פעולות ההחייאה לא צלחו ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו.
פרמדיק מד"א גיאורגי גוליאק שהגיע לחצר המפעל סיפר" :ראינו בכניסה למחסן מלגזה הפוכה,
אנשים שנכחו שם חילצו את הנהג שהיה ללא דופק וללא נשימה עם פגיעות בחזה ובבטן והחלו
לסייע ולבצע פעולות החייאה בסיסיות .הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה
מתקדמות שכללו עיסויים הנשמה וטיפול תרופתי ,ולצערנו לאחר מאמצים נאלצנו לקבוע מותו
במקום ".
פורסם בתאריך www.maariv.co.il 26.11.17

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

