מבזקי חדשות חודש פברואר 2019
פצוע מפגיעת מלגזה במפעל באשדוד
צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני להולך רגל ( )54שנפגע במצב קל ממלגזה
בשטח תפעולי במפעל בבני דרום ,נסיבות התאונה בבדיקה.
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה מסניף אשדוד הוזעקו לרחוב הקידמה באשדוד בעקבות דיווח
שהגיע למוקד איחוד הצלה על תאונת דרכים.
פורסם בתאריך ashdodonline.co.il 28.02.2019
מפעל נסטלה בקרית מלאכי -דליפת אמוניה 8 ,נפגעים במצב קל
בקרית מלאכי במפעל נסטלה אירוע של דליפת אמוניה חומר מסוכן 8 .נפגעים מעובדי המפעל פונו במצב
קל  .צוותי חירום פועלים במקום.
הדליפה הסתיימה.
פורסם בתאריך ashdodonline.co.il 28.02.2019
מוסכניק נפצע בינוני לאחר שנחתך מדיסק מסור חשמלי במישור אדומים
המוסכניק ,כבן  50טופל והועבר לבית חולים ,נסיבות המקרה נחקרות
דוברות איחוד הצלה  -מחוז יו"ש :פועל שנפצע באורח בינוני טופל ע"י חובשים באיחוד הצלה סניף בנימין
לאחר שנפצע בגפיו תוך כדי עבודתו עם דיסק מסור חשמלי במוסך במישור אדומים .יוסי ליברמן חובש
באיחוד הצלה שהעניק לו סיוע רפואי ראשוני מסר כי הפצוע כבן  50פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך
קבלת טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני .נסיבות המקרה בבדיקה.
פורסם בתאריך www.myzman.co.il 27.02.2019
תאונת עבודה בשדרות ההסתדרות :כף ידו של צעיר בן  18נתפסה במכונה ,מצבו בינוני
פועל בן  18פונה לבית החולים רמב"ם לאחר שכף ידו של נתפסה במכונה תוך כדי עבודתו במפעל

פלסטיק בשדרות ההסתדרות .נסיבות האירוע בבדיקה.
כף ידו של פועל נתפסה במכונה תוך כדי עבודתו במפעל בשדרות ההסתדרות  .מצבו בינוני.
מדובר במפעל לפלסטיק.
מדוברות איחוד הצלה  -מחוז צפון נמסר כי צעיר כבן  18שנפצע באורח בינוני טופל על ידי חובשים
באיחוד הצלה מרחב כרמל לאחר שכף ידו נתפסה במכונה תוך כדי עבודתו במפעל ההסתדרות בחיפה.
נסיבות האירוע בבדיקה.
פורסם בתאריך http://mynetkrayot.co.il 21.2.19

תאונת עבודה :בת  64נפלה מגובה ונפצעה קשה
לקראת השעה  10בבוקר התקבל דיווח על תאונת עבודה בעסק לגיהוץ בגדים הנמצא באזור התעשייה
הדרומי אשקלון .למקום הגיעו חובשים ופראמדיקים של מד"א והעניקו טיפול רפואי לאישה ,בת 64
הסובלת מחבלת ראש ,ופינו אותה לבית החולים ברזילי כשהיא מורדמת ומונשמת במצב קשה.
מישאל נחום סגן ראש סניף איחוד הצלה באשקלון סיפר" :כשהגעתי למקום יחד עם חובשים נוספים
הענקנו סיוע רפואי ראשוני לגברת שנפלה מסולם ונחבלה בראשה .לאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול
נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים ברזילי כשמצבה מוגדר קשה".

פורסם בתאריך www.kan-ashkelon.co.il 19.02.2019
ראשוני :פועל נפצע באתר בנייה בבת ים – פונה במצב בינוני
בשעות הבוקר התקבל דיווח במד"א מרחב איילון על פועל שנפצע באתר בנייה בבת ים .הפועל ,כבן ,30
נפגע ככול הנראה מחפץ כבד שנפל באתר ,ברחוב רוטשילד בעיר.
חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פונה לבית
החולים וולפסון כשהוא במצב בינוני עם חבלות בגפיים.
פורסם בתאריך 18.02.2019

www.hashikma-batyam.co.il

טבריה :בן  45נפל ממשאית ונפצע באורח בינוני
נהג משאית נפל תוך כדי עבודה ברחוב אסתר המלכה בטבריה ונפגע באורח בינוני.
חובשים של מד"א ומתנדבי איחוד הצלה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים פוריה.

פורסם בתאריך news.xoox.co.il 18.02.2019

שדרות החשמונאים :פועל צנח מגובה באתר בנייה ונהרג
הפועל ,בן  ,23תושב הפזורה הבדואית ,נפל באתר בנייה בשדרות החשמונאים בעיר ,לאחר שהפיגומים
עליהם עבד התמוטטו; פראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו;
פועל ,בן  ,23צנח הבוקר ,ראשון ,מגובה באתר בנייה בשדרות החשמונאים במודיעין ונהרג .הפועל ,תושב
הפזורה הבדואית ,נפל מגובה לאחר שהפיגומים שעליהם עבד התמוטטו .כוחות מד"א שהגיעו לאתר
הבנייה נאלצו לקבוע את מותו.
ממד"א נמסר כי "בשעה  9:14התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב איילון על פועל שנפגע
מפיגומים שנפלו באתר בנייה בשדרות החשמונאים במודיעין .חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו
טיפול רפואי ולאחר פעולות החייאה קובעים את מותו של הגבר".
פורסם בתאריך www.kolhair-modiin.co.il 17.02.2019
מותו נקבע במקום :ירוחם פועל נמצא לכוד ללא רוח חיים במכונה במפעל רעפים .
הפועל בן ה 50-חולץ במבצע מורכב ,ומותו נקבע במקום | משטרת ישראל חוקרת את נסיבות האירוע
ירוחם ,נמצא בשעה שבע הבוקר במפעל ייצור הרעפים קוניאל בירוחם כשהוא לכוד במכונה .התאונה
ארעה ככל הנראה בשעות הלילה המאוחרות בהן עבד לבדו ,כשהמפעל ריק או מצויים בו עובדים ספורים
בלבד .משטרת ישראל חוקרת את נסיבות האירוע ,חוקרי תאונות עבודה עודכנו.
מהמשטרה נמסר כי במשטרת ישראל התקבל דיווח אודות אדם שאותר ללא רוח חיים במפעל בירוחם.
שוטרים במקום פתחו בחקירה ,חוקרי תאונות עבודה עודכנו.
ממד"א נמסר כי בשעה  7:00בבוקר התקבל הדיווח על הפועל שנלכד במכונה .פאראמדיק מד"א מייק פרז
סיפר" :כשהגענו למקום ראינו סמוך לאחד המכונות גבר כבן  50לכוד מחוסר הכרה ,לאחר חילוץ מורכב
וממושך של כוחות הכיבוי ,הוציאו אותו אלינו כשהוא ללא דופק וללא נשימה ,בבדיקות הרפואיות שביצענו
הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
פורסם בתאריך  17.2.19באתר www.davar1.co.il
דליקה באזור התעשייה באופקים :מחסן גלילי נייר עלה באש
לוחמי אש מתחנות נתיבות ,אשקלון ובאר שבע פעלו לכיבוי דליקת גלילי נייר שפרצה במפעל שניב

דליקה באזור התעשייה באופקים .כוחות גדולים של לוחמי אש ,מתחנות נתיבות ,אשקלון ובאר שבע
נמצאים במקום משעות הבוקר המוקדמות ומנסים להשתלט על האש.
אלי כהן דובר ,כבאות והצלה מחוז דרום ,מוסר כי צוותי כיבוי מתחנות נתיבות אופקים פועלים בשעות
האחרונות לכיבוי שריפת גלילי נייר במפעל שניב באזור התעשייה האופקים .נכון לשעה 7:00
בבוקר ,פועלים לוחמי האש למניעת התפשטות השריפה למפעלים סמוכים.
המפעל עוסק בייצור מגבות נייר ונייר טואלט ,בהם מוצרי ''טאצ''' המוכרים לצרכנים בנגב וכן מטליות רב
פעמיות לניגוב משטחים ,כוסות חד פעמיות ושקיות אשפה ואחסון .
למקום הוזנקו רכבי כיבוי לסיוע מאשקלון ובאר שבע ובשלב זה ,אין שליטה עדיין על השריפה .במקום
נמצא מפקד המחוז טפסר שמוליק פרידמן ומת"ח נתיבות סגן טפסר יעקב גבאי.
למעבר לסרטון מזמן הכיבוי לחץ כאן

בת  15נפצעה קשה מפגיעת מוט ברזל שנפל עליה מאתר בניה בירושלים
הנערה ששהתה בשטח בית הספר בזמן האירוע ,פונתה לבית החולים במצב קשה כשהיא סובלת מחבלת
ראש .המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה כמה גורמים מאתר הבניה.
נערה בת  15מירושלים נפגעה באורח קשה ממוט ברזל שנפל עליה מאתר בניה הסמוך לשטח בית הספר
בו שהתה ברחוב דוד ילין בעיר .הנערה פונתה לבית החולים הדסה עין כרם ,כשהיא מונשמת ומורדמת.
ישי לוי ,חובש מד"א שהגיע למקום ,סיפר כי "ראיתי את הנערה שוכבת בתוך מבנה כשהיא וסובלת
מחבלת ראש מדממת .מיד התחלתי בטיפול הרפואי שכלל עצירת דימום ,והיא פונתה במהירות לבית
החולים בניידת טיפול נמרץ".
פורסם בתאריך news.walla.co.il 14.02.2019

נפילה קטלנית :פועל נפל מגג רפת במושב היוגב – ומת
תאונת עבודה קשה במושב היוגב ,בעמק יזרעאל :פועל בן  46נפל מגובה של  10מטרים ,ונהרג .גג הרפת
למעשה קרס בזמן עבודתו של הפועל .ניידת טיפול נמרץ נשלחה למקום וניסתה לבצע בו פעולות החייאה,
אך הוא נאלצה לקבוע את מותו .התאונה אירעה ב 3-בפברואר.
ב 31-במאי נפל גבר בן  70מגג רפת בקיבוץ נווה איתן ,בעמק המעיינות .הוא נפצע קשה ופונה לבית
החולים רמב"ם בחיפה.
פורסם בתאריך  14.2.19באתר https://www.zhuti.co.il
 5פצועים באירוע חומ"ס בסופר
חמישה נפגעים במצב קל כתוצאה מאירוע חומרים מסוכנים בסופר ברחוב צה"ל בקרית מלאכי .נסיבות
האירוע בבדיקה של כיבוי והצלה.
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה מסניף קרית מלאכי הוזעקו לסופר ברחוב מנחם בגין בקרית מלאכי
בעקבות דיווח שהגיע למוקד איחוד הצלה על אירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס).
חובשים של איחוד הצלה מעניקים בדקות אלו טיפול רפואי ראשוני לחמישה נפגעים במצב קל עם קשיי
נשימה ,נסיבות ואופי האירוע בבדיקה של כיבוי והצלה יתכן ומדובר בהתפרצות של גז מזגנים
מדוברות מד''א-הצלה דרום נמסר :כונני מד''א-הצלה דרום הוזנקו על ידי מוקד הכוננים של מגן דוד אדום
לארוע עם מעורבות חומרים מסוכנים ברחוב צה''ל בקרית מלאכי.
כונני מד''א-הצלה דרום וצוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לארבעה נפגעים
במצב קל .אמבולנסים של מגן דוד אדום פינו את הנפגעים להמשך טיפול בבית החולים
פורסם בתאריך www.angeles.co.il 11.02.2019
עובד תחזוקה נפל מגובה ונפצע באורח קשה בירושלים
עובד תחזוקה בן  48נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כשישה מטרים ברחוב לח"י בירושלים .צוות
מד"א פינה אותו לבית חולים הדסה הר הצופים בעיר.
פורסם בתאריך www.ynet.co.il 11.02.2019
שלוש שעות ,חמש תאונות -עובד כבן  30נהרג מפגיעת משאית סמוך לים המלח .
צוות של מד"א שהוזעק למתקן פינוי הפסולת אפעה קבעו את מותו במקום | ארבעה עובדים נוספים נפצעו
בתאונות שונות ברחבי הארץ | קו לעובד" :את מותם של העובדים בעבודתם ניתן למנוע על ידי אכיפה
ופיקוח של המדינה"
עובד כבן  30נהרג אחרי שנפגע ממשאית למתקן פינוי הפסולת אפעה במישור רותם ,סמוך לים המלח.
חובשים ופראמדיקים של מד"א ,שהוזעקו לזירה סמוך לשעה  ,13:55דיווחו כי העובד נמצא עם חבלות
בפלג גופו העליון ללא סימני חיים .מותו נקבע במקום .זהו ההרוג השמיני בתאונות עבודה מתחילת .2019
פורסם בתאריך www.davar1.co.il 05.02.2019

אסון בסניף "רמי לוי" בבת ים :פועל נהרג לאחר שנפל ממעלון
צוות מד"א הגיע אל המחסן שברחוב העמל בעיר ונאלץ לקבוע את מותו של הפועל כבן  ,45לאחר
שהעניקו לו טיפול רפואי שכלל מאמצי החייאה .המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע
פועל זר כבן  45נהרג הבוקר (שישי) לאחר שככל הנראה נפל ממעלון שקרס במחסן בסניף "רמי לוי",
שברחוב העמל בבת ים .חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ולאחר מאמצי החייאה
נאלצו לקבוע את מותו .המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע .דיווח הועבר לנציגי משרד
העבודה והרווחה.
חגי נתני ,חובש מד"א בכיר ופראמדיקית מד"א ,יערית אורן ,סיפרו" :כשהגענו למקום ראינו מעלון הפוך
ובסמוך שכב גבר כבן  45מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו ,הוא היה ללא דופק וללא נשימה ,הענקנו
לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה שבסופן נאלצנו לקבוע את מותו".
פורסם בתאריך  1.2.19באתר www.10.tv
פועל נפגע בראשו ממזלג מנוף להרמת משטחים ,מצבו בינוני
פועל כבן  50נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע בראשו תוך כדי עבודתו כתוצאה מפגיעת מזלג מנוף להרמת
משטחים באזור התעשייה בכפר מסריק .נסיבות האירוע בבדיקה.

פורסם בתאריך  31.1.19באתר www.inn.co.il
פועל נפל מגובה  11קומות באתר בנייה בחדרה ונהרג
פועל סיני בן  44נפל מגובה רב בצהריים באתר בנייה ברחוב ששת הימים .מותו נקבע במקום
פראמדיקים של מד"א דיווחו מהמקום על גבר כבן  44שנפל מקומה של  11קומות ללא סימני חיים
וקובעים את מותו.
פרמדיק וחובשים של איחוד הצלה סניף חדרה סיפרו כי הפועל סבל מפציעות קשות בעקבות הנפילה.
אביעד קטאבי חובש באיחוד הצלה סיפר" :כשהגעתי לזירה באופנוע החירום של איחוד הצלה נתקלתי
בפועל שסובל מפגיעה רב מערכתית וללא רוח חיים .ע"פ מה שסיפרו לנו הוא נפל ממעלית משא שבקומה
 12ובעקבות כך נהרג במקום".
פורסם בתאריך  30.1.19באתר www.mynethadera.co.il
אנא מכם ,הדריכו את העובדים והנהגים בהתאם לחוק ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

