מבזקי חדשות חודש יוני 2018
אחרי בוקר של  2תאונות עבודה  ,תעלומה במפעל  -של מי הילד בן ה 16שנפל מגג ?
נער בן  16תושב רהט נפצע ביום ו' מנפילה מגג מפעל ,הקטין נפל מגובה שישה מטרים ונפצע באורח קשה | לדברי
המשטרה הקטין עבד במקום ,אך תפקידו טרם הוברר .מנגד ,במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית טענו כי ככל
הנראה דווקא לא מדובר בתאונת עבודה וכי נראה שמדובר בנער שכלל לא עבד במקום אלא הגיע להביא אוכל לשומרים
וכי הנער לא עבד שם ובמפעל מבהירים שזה בכלל קרה בחברה אחרת | הבוקר ארעו עוד שתי תאונות עבודה :עובד בן
 25נפל בשעות הבוקר המוקדמות מגובה חמישה מטרים בסמטת התמר בשדרות ,נפצע באורח בינוני .בסביבות השעה
 10:20נפל עובד כבן  34מגובה שישה מטרים באזור התעשייה מכתשים בבאר שבע ,במצב קשה עם פגיעה רב
מערכתית .

פורסם בתאריך  , 3.6.2018באתר "דבר ראשון
תשעה נפצעו בתאונה בין משאית לאוטובוס בכביש הערבה
ת שעה בני אדם נפצעו היום (חמישי) בתאונת דרכים בין משאית לבין אוטובוס מלא בנוסעים בכביש ( 90כביש
הערבה) ,סמוך ליישוב צוקים .שתי נשים כבנות  60נפצעו באורח בינוני ושבעה נפצעו באורח קל ,רובם
מפגיעת שברי זכוכית .אל שתי זירות התאונה שבכביש  90הגיעו צוותי מד"א וכוחות רפואה גדולים של צה"ל,
והוזנקו בנוסף אליהם מסוקים .חובש סיפר כי הוא ראה במקום "זכויות מנופצות על תלולית עפר" ,ואת אחת
הפצועות שרועה למרגלות האוטובוס
פורסם בתאריך  , 7.6.2018באתר "וואלה"
חזרו לשגרה למרות החוק? תאונת העבודה בחיפה כימיקלים :יוסף נהרג והמפעל חזר לעבודה מלאה
תוך שעות .
וזאת למרות שלאחר התאונה שגרמה למותו של העובד יוסף מששה ז"ל ,ולפציעתו של עובד נוסף במצב קל.
גרשון כלימי ,מנהל מרחב נגב מזרחי כיבוי כי ״האירוע התנהל בצורה שיש הרבה טעם לפגם ,בהיבט של כשל בטיחות
בתוך המתקן עצמו ,ואת זה אנחנו מתחקרים" | נזכיר ,מששה ז"ל נהרג מפיצוץ שלווה בלהבה ככל הנראה בעקבות ניצוץ
שנוצר כשעבד על במת הרמה ובעת הפעלת דיסק/משחזה בסביבה נפיצה במתקן של אשלגן חנקתי ,הוא פונה במסוק

כשהוא במצב אנוש וסובל מכוויות וחבלות בכל חלקי גופו – ומותו נקבע עם הגיעו לבית החולים סורוקה בבאר שבע
פורסם בתאריך  , 13.6.2018באתר "דבר ראשון"
שמונה פצועים בתאונת שרשרת ליד חדרה; גבר במצב קשה
על פי החשד ,אחד מכלי הרכב נסע נגד כיוון התנועה בכביש  4והתנגש חזיתית ברכב שנסע מולו ,וכלי רכב נוספים שלא
הספיקו לבלום התנגשו ברכב אף הם .שלושה אחרים נפצעו בינוני והשאר באורח קל .הכביש נחסם לתנועה
על פי החשד ,אחד מכלי הרכב ,ג'יפ בצבע כהה ,נסע נגד כיוון התנועה והתנגש חזיתית בכלי רכב שנסע מולו .הג'יפ
הסתחרר ונותר תקוע על אי ההפרדה .עוד כלי רכב שהגיעו אחר כך התנגשו בהם ובכלי רכב שעצרו לסייע .הכביש רטוב
בשל גשם שירד לסירוגין.

פורסם בתאריך  , 13.6.2018באתר "וואלה"

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

תאונות עבודה :שני פועלים נפצעו הבוקר לאחר שנפלו מגובה ,באתרי בניה בקריית גת וביד בנימין,
מצבם בינוני
חובשי מד"א טיפלו לפני השעה  8:00בפועל ( )25שנפל מגובה של  3מטרים באתר בניה ביד בנימין ,ופינו אותו לבי"ח
קפלן ,כשהוא במצב בינוני עם חבלות בפלג גופו העליון .מעט מאוחר יותר ,דווח על פועל ( )45שנפל מגג בקריית גת
במהלך התקנת דוד שמש במבנה בשיפוצים ונפצע באורח בינוני.

פורסם בתאריך  , 20.6.2018באתר "דבר ראשון"
חקירת התאונה בת"א :חשד כי הנהג התעסק בנייד וגרם למות האם בדרכה לגן
לפי בדיקת המשטרה ,דעתו של החשוד בן  56הוסחה בשל התעסקות בטלפון הנייד שלו ,והוא פגע בעוצמה בכלי רכב
שהביא למותה של פלורי ויטל שקד בת ה 33-בדרך יגאל אלון בעיר .הנהג חשוד בגרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים
ורישיונו נשלל .שקד נדרסה למוות ביום ראשון האחרון בעת שח צתה את הכביש בתל אביב ,בדרכה לגן הילדים של בנה
הבכור בעת שהתכוונה לאסוף אותו .בנה הגדול אסף ,חגג יום הולדת ארבע באותו הבוקר בגן הילדים ,ולאחר מכן נסעה
פלורי לעבודתה בחברת הייטק בעיר .בשעות אחר הצהריים היא הגיעה לאסוף את אייל בן השנתיים ואחיו הגדול ,אך
כשהחלה לחצות את הכביש וכשהיא הייתה מול חזית כלי הרכב שעצר ,הגיח כלי רכב שני שנסע על אותו נתיב נסיעה
של הרכב שעצר ו בשל היסח הדעת לא הבחין הנהג בכלי הרכב שלפניו עומד ונכנס בו מאחור בעוצמה .כתוצאה מכך כלי
הרכב הראשון שעמד הועף קדימה ופגע בה בעוצמה.

פורסם בתאריך  , 21.6.2018באתר "וואלה חדשות"
בן  40נפל מגובה באתר בנייה במ.א שדות דן ,מצבו קשה
דוברות מד"א :בשעה  15:01התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב איילון על פועל שנפל מגובה באתר בניה
במועצה אזורית שדות דן .חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר גבר
כבן  40במצב קשה עם חבלת ראש

פורסם בתאריך  , 22.6.2018באתר "דבר ראשון"
תאונת עבודה בנצרת עילית :פועל כבן  20נפל ונהרג
צוות מד"א קבע את מותו של הצעיר ,תושב אזור ג'נין ,שעבד בבניית מבנה רב קומות .ההרוג ככל הנראה נפל מגובה של
כ 12-מטרים לתוך פיר מעלית .המשטרה עיכבה לחקירה את מנהל האתר ושני פועלים פלסטינים שעבדו ללא אישור
כניסה לישראל

פורסם בתאריך  , 23.6.2018באתר ""YNET
רמת השרון :פועל כבן  25נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה
פועל כבן  25נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה באתר בניה בשדרות אלוף מאיר עמית ברמת השרון .חובשים
ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בת"א

פורסם בתאריך  , 23.6.2018באתר ""YNET

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

כדי להתחמק מהפקק :נהגים נסעו אחורנית ,נגד כיוון התנועה.
תאונת הדרכים שאירעה אתמול בכביש תל אביב -אשדוד גרמה לעומסי תנועה כבדים ,וכדי להימנע מהם מצאו נהגים
פתרון יצירתי ,מסוכן ובלתי חוקי -הם החלו לנסוע לאחור ברוורס נגד כיוון התנועה ובניגוד לחוקי התנועה כדי להימנע מן
העומסים .גורמים במרכז השליטה של "נתיבי ישראל" התקשו להיזכר באירוע כה חריג מהשנים האחרונות.

הרשימה המלאה :אלו הערים המסוכנות לילדים בדרכים
לקראת יציאת תלמידי בתי הספר והגנים לחופש הגדול ,הציגה עמותת "אור ירוק" נתונים על אודות מעורבות ילדים עד
גיל  14בתאונות דרכים .בחדרה ובקריית אתא שיעור הילדים הנפגעים הגבוה ביותר ,גם חיפה מסוכנת לילדים

פורסם בתאריך  , 27.6.2018באתר ""YNET

במסגרת פרוייקט" נרתמים – בטיחות לעובדי הבניין במימון האיחוד האירופאי ,
מנוהל קו לעובד -מעקב אזרחי אחר תאונות העבודה המדווחות בענף הבניין.
הידיעות מגיעות על פי רוב מפירסומי גורמי ההצלה אשר נקראים לזירות התאונה ,ובראשם ארגון מד״א .ידיעות ומידע
נוסף מועבר על ידי עיתונאים מחוייבים ,מינהל הבטיחות התעסוקתית ,עובדים באתרי התאונות ,ופעילים עצמאיים אשר
נרתמו למאבק במחדלי הבטיחות בבניין.
החל מינואר  2018מפורסם באתר מסד נתוני התאונות המצטבר בהן נפגעו עובדים ,וזאת על מנת לשתף את ציבור

העובדים והעוקבים בנתונים הזורמים אלינו( .מתוך אתר הפרוייקט) .
אנו ב"במבי" ריכזנו לפניכם דוח נתונים מעודכן מהאתר לחודש יוני :

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!
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שדרות אלוף
מאיר עמית 2
מגדלי ישראל
בע"מ

פתח תקווה
דרך יצחק רבין
 ,3פינת
ז'בוטינסקי
אתר גלובל
טאוורס

דרך יצחק רבין
 ,3פינת
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אתר גלובל
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08:35
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פונה לבי"ח סורוקה במצב
בינוני עם חבלות בגפיים
פונה לבי"ח הלל יפה במצב
בינוני עם חבלות בפלג גופו
העליון
נמצא ללא סימני חיים ומותו
נקבע במקום
פונה לבי"ח שיבא בתל
השומר במצב קשה עם חבלת
ראש
פונה לבי"ח בלינסון במצב
בינוני עם חבלות ראש וחזה
פונה לבי"ח קפלן במצב בינוני
עם חבלות בפלג גופו העליון
פונה לבי"ח איכילוב במצב
בינוני עם חבלת בטן
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פגיעה רב מערכתית ,פונו
לבי"ח בילינסון

ב.ס.ט
מגדלי ישראל
בע"מ

פתח תקווה

נפלו מגובה

פונה לבי"ח בילינסון במצב
בינוני עם חבלות בגפיים

נמצא ללא סימני חיים ועם
פגיעה רב מערכתית ומותו
נקבע במקום

החברה הקבלנית היא דונה.
העובד נפל מגובה לפיר מדרגות
בעת עבודת יציקה שבוצעה
באתר

דונה

פגיעה  /בי"ח

נפלו מגובה

קשה
פגיעה רב מערכתית ,פונו
לבי"ח בילינסון

ב.ס.ט

ושימרו על

נפל מגובה של כ 10מטר ,מגג
בטיחות הנהגיםסככה
והעובדים!
נפל מגובה של כ 4-מטר מגג
בית כנסת במסגרת עבודות
שיפוצים

קשה
בינוני

פונה במסוק לבי"ח הדסה עין
כרם במצב בינוני עד קשה עם
חבלה באגן
חבלות בגפיים ,חבלות
ופציעות בפלג הגוף העליון

11.06.18

08:35
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08:06

25

אשקלון ,שדרות
עמק האלה

05.06.18

08:39

55

בני ברק

03.06.18

10:22

34

נפל מגובה של כ 4-מטר מגג
בית כנסת במסגרת עבודות
שיפוצים

קריית אתא
הוגו מולר

03.06.18

25

רחוב השניים
26
אזור התעשייה
מכתשים באר
שבע

שמעון צרפתי
בע"מ

נפל מגובה
נפל מגובה של כ 5מטר
ממרפסת אל תוך מכולה

רכבת ישראל
י.ז ברזאני
בע"מ

שדרות

בינוני

קשה
בינוני

חבלות בגפיים ,חבלות
ופציעות בפלג הגוף העליון
פונה לבית החולים "ברזילי"
כשמצבו מוגדר קשה.
פונה לבית החולים
"בילינסון"כשמצבו מוגדר
בינוני.

נפילה מגובה של  6מטרים
מגשר בהקמה באתר של רכבת
ישראל.

קשה

פונה במצב קשה לבית
החולים "סורוקה".

נפל מגובה של  5מטר

בינוני

פונה לבי"ח ברזילי

סה"כ חודש יוני –
 17מקרי נפילות מגובה
 3מתוכם הרוגים

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!
קיץ בטוח ובריא !

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

