מבזקי חדשות חודש מרץ 2019
המשטרה מודה :יחידת פל"ס לא חקרה עד כה תאונות עבודה
יחידת המשטרה פלס הוקמה בסוף  2018במטרה לחקור תאונות עבודה ,אך היחידה לא חקרה אף אחת
מהתאונות שאירעו מתחילת השנה ,והיא צפויה לחקור רק "אירועים בעלי מאפיינים ייחודיים" • מתחילת
 2019נהרגו  19עובדים בתאונות עבודה ,ונפצעו עוד  63עובדים באורח קשה ובינוני
לקריאת הכתבה לחץ כאן 19.3.191
הרוג שביעי מתחילת השנה :פועל נפל באתר בנייה בשרון
פועל פלסטיני נפצע אנושות בנפילה מפיגום בגובה  10מטרים באתר בנייה בכוכב יאיר-צור יגאל .צוות
מד"א קבע את מותו" .מקבלי ההחלטות נרדמו בשמירה על העובדים הכי חלשים בחברה".
פועל פלסטיני כבן  58נהרג לאחר שנפל מפיגום באתר בנייה באזור התעשייה כוכב יאיר-צור יגאל .מותו
נקבע במקום .מדובר בהרוג השביעי בתאונות עבודה מתחילת השנה.
היום עבד הפועל על פיגום באתר הבנייה .מסיבה לא ברורה שנחקרת ,הוא נפל מהפיגום שגובהו 10
מטרים ונפצע אנושות .צוות מד"א ירקון שהוזעק למקום מצא אותו מחוסר הכרה וללא סימני חיים ,וקבע
את מותו .בעקבות האירוע הגיעה המשטרה למקום ופתחה בחקירה ,ובמקביל הוזעקו חוקרי תאונות
עבודה של משרד הכלכלה.
פורסם בתאריך  10.3.19באתר YNET
פועל בן  46נפל מגג נגריה בקריית אתא ,מצבו קשה
פועל בן  46שנפצע בינוני עד קשה טופל ע"י חובשים באיחוד הצלה מרחב כרמל לאחר שנפל מגג
(אסבסט) שנשבר תוך כדי עבודות שיפוצים על גג נגריה ברחוב יוסף לוי בקרית אתא .
פורסם בתאריך  11.3.19באתר מעריב אונליין
אילת :פועל נפל מגובה באתר בנייה ונפצע באורח בינוני
פועל כבן  46נפצע באורח בינוני לאחר שנפל ,תוך כדי עבודתו באתר בנייה ברחוב לוס אנג'לס באילת.
הפועל שנפל סובל מחבלות בראש ובגפיים.
חובשים ופראמדיקים במד"א ובאיחוד הצלה שהוזעקו למקום ,העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית
החולים יוספטל בעיר.
פורסם בתאריך 12.3.19

נפל משלוש קומות :צעיר נהרג בתאונת עבודה בת"א
צעיר בן  19מנצרת נהרג בתאונת עבודה בתל אביב .צוות של מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו של
העובד .מדובר בפועל השמיני בענף הבנייה שנהרג מתחילת השנה בתאונת עבודה.
הצעיר עבד בשיפוצים של בניין ברחוב דובנוב .מסיבה שעדיין אינה ברורה ,הוא נפל אל מותו מגובה של
שלוש קומות אל הקרקע .צוותי החירום שהוזנקו לזירה עמלו במשך דקות ארוכות לחלץ את הצעיר שנפל
לחוות מזגנים בתחתית הבניין.
צוות של כיבוי אש הצליחו להעביר אותו למפלס הרחוב באמצעות מנוף ,אולם בתוך זמן קצר נאלצו צוותי
הרפואה לקבוע את מותו.
מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה בשיתוף משרד העבודה.
פורסם בתאריך  15.3.19באתר www.msn.com
פועל בניין בן  23נהרג הבוקר באתר בנייה במודיעין
הקטל באתרי הבנייה ממשיך :הפועל שנהרג הבוקר הוא החמישי מתחילת השנה • האתר שבו נהרג היום
הפועל הוא של היזמית דונה שי נכסים ,והקבלנית היא דונה חברה לבניין בע"מ • המשטרה :עולה חשד
שמשא שהיה על המנוף נפל על הפועל; פתחנו בחקירה
במשטרת מרחב שפלה מסרו ל"גלובס" כי נפתחה חקירה ,וכי "עולה חשד שמשא שהיה על המנוף
נפל על הפועל .עוכבו  4אנשים לחקירה ,בהם מנהלי עבודה ,מנופאי ופועל נוסף".
פורסם בתאריך  17.3.19באתר www.globes.co.il
פועל נהרג מפגיעת מלגזה בחנות בנתיבות
פלסטיני בן  38נהרג במחסן של חנות לחומרי בניין באזור התעשייה בנתיבות .צוות מד"א קבע את מותו
במקום .בשרון נפצע קשה פועל כבן  30בנפילה מגובה של כ 4-מטרים באתר בנייה
פועל נהרג במחסן של חנות לחומרי בניין באזור התעשייה בנתיבות .הפועל ,פלסטיני בן  ,38נפגע ממלגזה.
צוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו של הפועל ,שסבל מפגיעה רב מערכתית .המשטרה הגיעה גם היא
למקום ובודקת חשד לתאונת עבודה .בנוסף ,הועבר דיווח לחוקר תאונות עבודה.
יצחק ברכה ,חובש באיחוד הצלה סיפר" :כשהגעתי למקום נתקלתי בפועל ששוכב בסמוך למלגזה כשהוא
סובל מפגיעה רב מערכתית וללא דופק ונשימה .למרבה הצער לא נותר אלא להמתין לקביעת מותו ".
פורסם בתאריך  17.3.19באתר YNET

שני הרוגים באתר בנייה בחריש :נפלו מהקומה השביעית בבניין
מאז תחילת השנה נהרגו  9פועלים; המדינה אינה מצליחה לעצור את התאונות למרות הקמת היחידה
המשטרתית והכוונות להחמיר את הסנקציות על הקבלנים.
אונת עבודה חמורה היום בחריש ,פועל נהרג ופועל נוסף נפצע קשה בעקבות נפילה מהקומה ה 7-בבניין
שבו עבדו .פראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום מצאו את הפועלים ,שניהם בשנות העשרים לחייהם,
שוכבים למרגלות הבניין בסמוך לפיגומים כשהם מחוסרי הכרה ,אחד מהפועלים היה ללא סימני חיים
ואנשי מד"א נאלצו לקבוע את מותו ,הפועל השני נפגע באורח קשה מאוד בכל חלקי גופו הורדם והונשם
בשטח ופונה בניידת טיפול נמרץ לבי"ח הלל יפה עם פגיעה רב מערכתית .מאוחר יותר נקבע מותו בבית
החולים.
פורסם בתאריך  17.3.2019אתר כלכליסט
פועל נהרג כתוצאה מנפילה מגובה באתר בנייה ליד חדרה

לאחר ששני פועלים מתו השבוע מנפילה בחריש ,גם הבוקר  -צנח פועל בניין אל מותו באותה העיר.
פועל נהרג הבוקר כתוצאה מנפילה מגג קומה  6באתר בנייה ברחוב ספיר בחריש.
חובשים באיחוד הצלה סניף חריש ביצעו בו פעולות החייאה ובסיומן למרבה הצער נקבע מותו.
פורסם בתאריך  19.3.2019אתר כלכליסט
פועל נפגע ממסגרת ברזל תוך כדי פריקת משאית
פועל באשדוד נפגע באזור התעשייה מפלטת ברזל ,הפועל נפצע באורח בינוני .נסיבות המקרה נבדקות.
פועל שנפצע באורח בינוני טופל ע"י צוותים רפואיים של מד"א ואיחוד הצלה לאחר שנפגע מחפץ כבד
(פלטת ברזל) תוך כדי עבודתו על משאית ברחוב בעלי המלאכה באשדוד.
אושי הלד חובש באיחוד הצלה שהעניק לו סיוע רפואי ראשוני מדווח מהזירה כי הפצוע כבן  50פונה לאחר
הטיפול הראשוני שהענקנו לו בזירת האירוע להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים בניידת טיפול נמרץ.
פורסם בתאריך www.ashdodnet.com 19.3.2019
פועל נפצע קשה בחיפה; עוד תאונת עבודה בחריש
שוב תאונות עבודה באתרי בנייה :פועל בן  27נפצע היום (ה') באורח קשה כשנפל מפיגום בשכונת
נווה שאנן בחיפה .מוקדם יותר נפצע באורח בינוני פועל שנפל באתר בנייה בחריש ,שבה נהרגו השבוע
שלושה פועלים.
לצפייה בווידאו בנושא הכתבה לחץ כאן
פורסם בתאריך  19.3.19אתר www.msn.com

מנוף קרס בכביש הטכני :שדרות משה דיין נחסמו לתנועה
מנוף קרס מהמשאית על הכביש בדרך משה דיין סמוך לבסיס הטכני של חיל האוויר .הכביש נחסם
לתנועה לשני הכיוונים.
תקרית בטיחות חמורה אירעה במפרץ חיפה ,כאשר מנוף בשדרות משה דיין קרס על הכביש סמוך לבסיס
הטכני .הכביש נחסם לתנועה .למרבה המזל ,אין נפגעים.

פורסם בתאריך  26.3.19אתר www.rotter.net
תאונה קטלנית בגליל :שתי אחיות בנות  70נהרגו בהתנגשות
צוות מד"א שהגיע לזירת התאונה סמוך ליישוב יודפת שבגליל התחתון ביצע פעולות להחייאת השתיים,
אולם לבסוף נאלץ לקבוע את מותן .שלושה פצועים נוספים פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה .נסיבות
התאונה נחקרות.
שתי נשים כבנות  70נהרגו בתאונת דרכים קשה בכביש  7955בקטע שבין היישובים יודפת והררית שבגליל
התחתון .חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו מיד לזירת התאונה פתחו בפעולות להחייאתן ,אולם לבסוף
נאלצו לקבוע את מותן במקום .שלושה פצועים נוספים פונו באורח קל למרכז הרפואי לגליל המערבי.
פורסם בתאריך news.walla.co.il 29.3.19
אנא מכם ,הדריכו את העובדים והנהגים בהתאם לחוק ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

