מבזקי חדשות חודש מרץ 2018
ב"ש :בת שנתיים ובן  4נפגעו באורח אנוש בשריפה
השריפה פרצה בדירה בבניין בן  8קומות ברחוב דוד אלעזר בעיר .אם המשפחה כבת  30נפגעה בינוני ובתה
בת ה 8-תועדה קופצת מהמרפסת כדי להינצל .הכבאים הצליחו לחלץ עוד שני ילדים שלה ,בת שנתיים ובן 4
שאותר כשהוא מתחבא מתחת למיטה ,שמצבם מוגדר אנוש
פורסם ב  25.3.2018באתר YNET

בן  32נפל מגובה באזור התעשייה אבו סנינה ממזרח לכפר סבא
מקרה קשה של נפילה מגובה התרחש ב  ,25/3פועל בניין צנח מגובה רב באתר בנייה באזה"ת כפר סבא,
מצבו הוגדר בינוני ועיקר פגיעותיו באזור הגפיים התחתונות.

פועל כבן  40נהרג מנפילה מגובה באתר בנייה ברחובות
הגבר נמצא באתר הבנייה שברחוב ארלוזורוב שבעיר כשהוא סובל מחבלת ראש קשה עקב נפילה מכמה
מטרים .צוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו בזירה" .ביצענו בו כמה בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא
סימני חיים" סיפר פרמדיק שהגיע למקום
פורסם ב  19.3.2018באתר וואלה

טרגדיה בגדרה :מורה נדרס למוות לעיני בנו בן ה10-
המורה ,שתכנן לקחת את בנו לפעילות עם תלמידיו מחוץ לביה"ס ,נפגע בעת שיצא מרכבו .עדי
ראייה" :הוא הועף למרחק של  20מטרים" .עובדים סוציאליים ופסיכולוגים הגיעו לתמוך בתלמידים.
נהגת הרכב הפוגע נחקרת
פורסם ב  14.3.2018באתר YNET

הקבלנים המובילים בעבירות בטיחות  -הרשימה נחשפת
דניה סיבוס היא חברת הבנייה עם המספר הגדול ביותר של עבירות בטיחות בשנים האחרונות .כך
מגלה רשימה החושפת לראשונה את צווי הבטיחות שהוטלו על קבלנים בשנים האחרונות .בין
העבירות הבולטות כלולות כאלו הקשורות בהפעלת מנופים ,שמסכנות גם את כל הסביבה.
פורסם בתאריך  7.3.2018באתר YNET

תיעוד :נהג משאית עקף וכמעט התנגש במכונית
מצלמת הדשבורד במכונית תיעדה נהג משאית שיצא לעקיפה מסוכנת בין באר שבע לירוחם .ינאי אדרי ,נהג
המכונית שצפה במתרחש" :הוא יכול היה למחוק משפחה שלמה"
לסרטון תיעוד המקרה לחץ כאן

החלטה יוצאת דופן :ביהמ"ש קבע כי ההתאבדות היא תאונת עבודה
כתב תביעה שהוגש על ידי אלמנת מהנדס וילדיה בבקשה להכיר באירוע ההתאבדות כתאונת עבודה,
מצביע על כך כי המהנדס שהיה בכיר בתחומו ,סבל מחרדה בלתי פוסקת לאי הצלחה בעבודה .על פי הנטען,
שיחת טלפון לגבי תקלה שתוקנה במהרה גרמה לו לשים קץ לחייו
פורסם בתאריך  14.3.2018באתר YNET

יום של תאונות :פצוע אנוש ו 22-פצועים קל
בכביש  4במחלף ראשון לציון התנגש רוכב אופנוע ברכב שעמד בשולי הדרך ופונה במצב אנוש .בתאונה
בין רכב פרטי למסחרי בכביש  6נפצעו  15בני אדם 2 ,בינוני והיתר קל .בדרום 9 :פצועים קל בתאונה בין
אוטובוס לרכב פרטי
פורסם בתאריך  20.3.18באתר YNET

"הפועלים שמתים על מזבח בנייני היוקרה" .פברואר גבה  7קורבנות
בענף הבנייה
 10עובדי בניין נהרגו בתאונות עבודה בענף מתחילת השנה ,בנוסף למותה הטרגי של נטע רוטמן כתוצאה
מקריסת מנוף בכפר סבא" .כל מי שירים ראשו ברחוב יוכל לראות פיגומים לא בטיחותיים ,שמסכנים את
כולנו" ,מזהירים הפעילים בתחום .אך בצד תמונת המצב העגומה יש גם בשורות מעודדות :משרד השיכון
הודיע על שלילת רישיונות לקבלנים שלא יקפידו על בטיחות
פורסם בתאריך  4.3.2018באתר YNET

מבזק תאונה ברחובות :ילד בן  4נדרס ,הילד פונה לבית חולים קפלן
יום שני  26/3בשעה  20:34התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב איילון על הולך רגל שנפגע
מרכב/אופנוע ברחוב ארלוזורוב ברחובות .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו
לבי"ח קפלן ילד כבן  4במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובראש.
פורסם בתאריך  26/3/2018באתר בי.אי106 .

