מבזקי חדשות חודש נובמבר 2018
קנס בגובה כפול מהשכר היומי לעובד בניין על הפרת בטיחות חמורה
הסכם חדש בין ההסתדרות לקבלנים קובע כי ניתן יהיה להטיל קנסות על עובדים שיפרו הוראות בטיחות
כמו אי חבישת קסדה או עבודה ללא רתמה11
לפני כשבועיים חתמה ההסתדרות עם משרדי הממשלה על הסכם להגברת הבטיחות בענף הבנייה -
והקבלנים נשארו בחוץ.
היום ,לאחר משא ומתן ממושך ,הצטרפה גם התאחדות בוני הארץ וחתמה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות
עובדי הבניין והעץ :הצדדים הסכימו על הקמת ועדת בטיחות משותפת שבה יהיו חברים נציגי הצדדים וכן
מומחה בטיחות חיצוני מוסכם ,שתסייע "בהטעמת סטנדרטים מקדמי בטיחות ,בדגש על חובת השימוש
בציוד מגן אישי".
להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן
פועל נכווה מזפת באתר בנייה בחולון ,מצבו קשה
פועל בן  46נכווה מזפת באתר בנייה בחולון .מצבו קשה .צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל
השומר .הוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון ובגפיים.
*דוברות מד"א :בשעה  11:54התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב איילון על פועל שנכווה מזפת
באתר בניה בחולון .חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל
השומר גבר כבן  46במצב קשה עם  30%כוויות בפלג גופו העליון ובגפיים כשהוא מורדם ומונשם .נדב
פורסם בתאריך  , 4.11.2018באתר ידיעות אחרונות
פועל בן  53נהרג בחיפה לאחר שנפגע בראשו מחפץ כבד
פועל בן  53נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד שנפל עליו במהלך שיפוצים ברחוב הסייפן בחיפה .צוות מד"א
ביצע בו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו.
פורסם בתאריך  , 8.11.2018באתר מעריב אונליין
פועל כבן  35נפצע קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודת סנפלינג במבנה בתל אביב
דוברות איחוד הצלה  -מחוז מרכז :פועל כבן  35נפצע אנוש לאחר שנפל מגובה תוך כדי עבודות שיפוצים
במבנה ברחוב רוטשילד בתל אביב.
אבי לוי חובש באיחוד הצלה סיפר" :כשהגעתי לזירה באופנוע החירום של איחוד הצלה נתקלתי בפועל
שסבל מפגיעה רב מערכתית וללא הכרה לאחר שנפל מגובה תוך כדי עבודתו עם סנפלינג .הענקנו לו טיפול
רפואי ראשוני עד להגעת ניידת טיפול נמרץ שהעבירה אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים".
פורסם בתאריך  ,12.11.18באתר Walla news

מנוף קרס במהלך עבודה לפינוי פסולת
באתר בנייה בשכונת אורנים במעלות ,מסיבה שטרם ברורה מנוף המותקן על משאית קרס במהלך עבודה
לפינוי פסולת .עובד באתר שהבחין בכך התרחק מהמקום ומעד .העובד()30נפצע באורח בינוני(ע"פ גורמי
רפואה)ופונה למרכז הרפואי לגליל.

פורסם בתאריך  ,12.11.18באתר פורטל הכרמל
תל אביב :פועל בן  40נחבל בינוני לאחר שנחבל מנפילת משטחים
פועל כבן  40נפצע באורח בינוני לאחר שנחבל ככל הנראה ממשטח עץ וברזל שנפל ופגע בו באתר בנייה
ברחוב יוסף בוקסנבאום בתל אביב .חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו
לבי"ח איכילוב עם חבלות בגב ,בראש ובגפיים.
פורסם בתאריך  , 16.11.2018באתר מעריב אונליין
פועל בן  55נפל עם זרוע של מנוף עליו באתר בניה ברחוב חביבה רייך בחיפה
מדוברות איחוד הצלה – מחוז צפון לחי פה :פועל שנפצע בינוני עד קשה טופל ע”י חובשים באיחוד הצלה
כרמל לאחר שנפל עם זרוע של מנוף עליו עבד באתר בניה ברחוב חביבה רייק בחיפה.
שלומי פדר חובש באיחוד הצלה סיפר כי הפצוע כבן  55שסובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו פונה
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.
נסיבות המקרה בבדיקה.
פורסם בתאריך  , 20.11.2018באתר חדשות חיפה

שני הרוגים בהתנגשות בין משאית לרכב פרטי בכביש  6לכיוון צפון
גבר ואישה נהרגו בהתנגשות בין משאית לרכב פרטי בצומת קסם הסמוך לפתח תקווה בכביש  .6מחקירה
ראשונית עולה כי נהג הרכב התנגש במשאית חונה .נהג המשאית נפצע קל ופונה לבית החולים מאיר.
בעקבות התאונה ,כביש  6לצפון ממחלף קסם נחסם לתנועה וכן הירידה מכביש 5
פורסם בתאריך  ,20.11.18באתר Walla news

הרוג בתאונה בין  5כלי רכב ליד קריית מלאכי
בן  38נהרג ושישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה בין שלוש משאיות ושתי מכוניות בצומת ניר בנים
בכביש  .40המשטרה חסמה את התנועה בכביש לכיוון דרום.
פראמדיק מד"א הנרי זערור וחובש בכיר במד"א איציק אמזלג סיפרו" :כשהגענו לזירה הבחנו בתאונה
קשה עם מעורבות שלוש משאיות ושני כלי רכב פרטיים שהיו מעוכים .באחת המשאיות נלכד הנהג .הוא
היה מחוסר הכרה וסבל מפגיעה רב מערכתית .בזמן שחולץ על ידי הכבאים ניסינו להעניק לו טיפול,
ביצענו בדיקות רפואיות ,הוא היה ללא סימני חיים ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותו .נוסע שישב
לצידו היה בהכרה מלאה וסבל מחבלות בחזה ובגפיים .לאחר טיפול ראשוני בשטח פינינו אותו לבית
חולים במצב בינוני ויציב ,שני פצועים מהרכבים נפגעו קל ולאחר טיפול ראשוני פינינו גם אותם.

פורסם בתאריך  , 26.11.2018באתר Walla

אנא מכם ,נהגו בזהירות ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

