מבזקי חדשות חודש אפריל 2019
ידו של פועל נלכדה במכונה תעשייתית עד הכתף

הצוותים פעלו לחילוץ ולאחר פירוק המכונה הועבר הפצוע בהכרה לגורמי הרפואה במקום ,שמיהרו לעביר
אותו להמשך טיפול בבית חולים העמק בעפולה.
ישראל דרעי סגן ראש סניף איחוד הצלה בבית שאן" :יחד עם צוות אמבולנס של איחוד הצלה הענקנו סיוע
לפועל שידו נקטעה במלואה תוך כדי עבודתו במפעל למיון ושטיפת גזר .צוותי כיבוי פעלו אף הם בזירה
עקב אופי האירוע .לאחר הסיוע הראשוני הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לעבר מסוק שיפנה אותו להמשך
קבלת טיפול רפואי בבית החולים".
פורסם באתר  www.posizia.co.ilבתאריך 2.4.19
תאונת עבודה קשה באשדוד
פועל כבן  45שנפצע באורח בינוני טופל ע"י צוותים של מד"א וחובשים באיחוד הצלה סניף אשדוד לאחר
שנפגע ממלגזה בחצר מפעל ברחוב האומן באשדוד .נסיבות המקרה בבדיקה.
ממד"א נמסר" :בשעה  09:38התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב לכיש על פועל שנפגע ממלגזה
במפעל באזור התעשייה קלה באשדוד.
חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח אסותא אשדוד גבר כבן  45במצב
בינוני עם חבלות בגפיים".
הפועל שסובל מחבלות ופציעות בגפיים פונה לאחר מכן בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי
בבית החולים".
פורסם באתר  www.ashdodnet.comבתאריך 5.4.19

פועל בניין מסין נהרג הבוקר באתר בנייה בשפלה
באתר הבנייה ברמלה שבו התרחשה התאונה נבנה בניין בפרויקט מחיר למשתכן • זהו ההרוג ה-
 11בתאונות בנייה מתחילת .2019
פועל בניין ,אזרח סין כבן  , 45נהרג באתר בנייה ברחוב ז'בוטינסקי ברמלה ,סמוך לבאר יעקב ,באתר
בנייה של בניין בפרויקט מחיר למשתכן.
הפועל נהרג מפגיעת מוט ברזל שנפל מסיבה שטרם הובררה .הוא פונה לבית החולים שיבא בתל-
השומר ,אולם שם נאלצו לקבוע את מותו.
ממ שרד העבודה נמסר כי מפקח של מינהל הבטיחות פתח בבירור והטיל במקום צו הפסקת עבודה.
פורסם באתר  www.globes.co.ilבתאריך 7.4.19
תאונת עבודה :גבר בן  49פונה במצב בינונ י
בשעה  10:38התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב לכיש על חפץ כבד שנפל על נהג משאית בזמן
שפרק את המשאית באזור תעשייה כבדה בא שדוד .חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי
ומפנים לבי"ח תל השומר גבר כבן  49במצב בינוני עם חבלת ראש.
פורסם באתר  ashdodhayom.co.ilבתאריך 7.4.19
פועל נפצע בתאונה במפעל לייצור רהיטים בבת ים
הפצוע פונה לבית החולים כשהוא פצוע באורח בינוני.
קורות עץ נפלו על פועל במפעל לייצור רהיטים ,ברחוב ישראל וינשגרד בבת ים .הפועל באורח בינוני.
מדוברות איחוד הצלה – מחוז מרכז ,נמסר כי הפועל שנפצע קיבל טיפול רפואי ראשוני על ידי חובשים
מסניף בת ים.
מדוברות מד"א נמסר כי בשעה  15:02התקבל דיווח במוקד מד"א במרחב איילון על פועל שנפגע מחפץ
כבד במפעל בבת ים .חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים וולפסון גבר
כבן  ,53כשהוא פצוע במצב בינוני עם חבלות בגפיים.
פורסם באתר  www.hashikma-batyam.co.ilבתאריך 8.4.19
תאונה קטלנית ביבנה :בן  31התחשמל למוות באתר בנייה
נהג משאית בן  31נהרג באתר בנייה ,צוות מד"א שהעניק לו טיפול רפואי העביר אותו לבית החולים כשהוא
במצב אנוש ,שם נקבע מותו .מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בתאונת עבודה" .הבחנו בגפיו בסימני
התחשמלות והענקנו לו טיפול רפואי שכלל הנשמות ועיסויים" ,סיפרו במד"א.
נהג משאית בן  31התחשמל למוות באתר בנייה ברחוב ז'בוטינסקי ביבנה .צוות מד"א שהגיע למקום העניק
לו טיפול רפואי ,ופינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות ,שם נקבע מותו .מחקירה ראשונית עולה כי מדובר
בתאונת עבודה והועבר דיווח למשרד העבודה.

"באתר בניה סמוך למנוף שכב גבר בשנות ה 30-כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה" ,סיפרו
פרמדיק מד"א ניר בבאי וחובשת בכירה במד"א אילנה בן אברהם.
"אנשים במקום סיפרו לנו שהוא התחשמל .הבחנו בגפיו סימני התחשמלות והענקנו לו טיפול רפואי שכלל
הנשמות ,עיסויים ,מתן תרופות ושוקים חשמליים ופינינו אותו לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות
החייאה כשמצבו אנוש".
פורסם באתר  news.walla.co.ilבתאריך 15.4.19
פצוע קשה בתאונת עבודה בכפר סבא
גבר נפצע קשות לאחר שפלטות עץ נפלו עליו בנגריה באזור תעשייה בכפר סבא .פונה לבית חולים כשהוא
מורדם ומונשם.
לצפייה בסרטון לחץ כאן
גבר נפצע בצהריים בתאונת עבודה בכפר סבא לאחר שפלטות עץ נפלו עליו תוך כדי עבודתו .
סמוך לשעה  13:30התקבל דיווח על גבר שנפצע בבית עסק ברחוב יוחנן הסנדלר באזור התעשייה בכפר
סבא .עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות מד"א ירקון ,איחוד הצלה מצוות דרור ומשטרה .
לאחר דקות ארוכות של טיפול בשטח ,פונה הגבר בן  , 41תושב העיר  ,בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית
חולים כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם .הפצוע ככל הנראה בן משפחתו של בעל העסק .
יצחק בלוקה חובש באיחוד הצלה סיפר" :יחד עם חובשים נוספים הענקנו טיפול רפואי ראשוני לפועל
שנפגע קשות בראשו ובפלג גופו העליון לאחר שפלטות עץ (שהושענו על הקיר) נפלו עליו תוך כדי עבודתו
בנגריה .לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים כשהוא ללא
הכרה".
פורסם באתר  www.ynet.co.ilבתאריך 11.4.19
פתח תקווה :נפל עם מחפרון ממשאית ונפצע באורח בינוני
פועל בן  56נפצע באורח בינוני וטופל לאחר שמחפרון שהתהפך על צדו כשירד עמו במתחם עבודות עפר
ברחוב יואל בפתח תקווה .נסיבות האירוע בבדיקה.

פורסם באתר  all-world.newsבתאריך 16.4.19

סיר לחץ התפוצץ במטבח מלון באילת ,התקרה נפגעה
במטבח מלון דן אילת התפוצץ סיר לחץ תעשייתי להכנת מרק ,וחלק מהתקרה במקום קרסה 5 .עובדים
נפגעו באורח קל .

סיר התפוצץ ותקרה ניזוקה במלון באילת :סיר לחץ תעשייתי התפוצץ בצהריים במטבח מלון דן אילת
והוביל לקריסה חלקית של תקרה .כוחות גדולים של מד"א וכיבוי אש הוזעקו למקום ופינו לבית החולים
יוספטל בעיר חמישה פצועים שמצבם מוגדר קל .אחד מהם נפגע מרסיס והיתר נחבלו ולקו בחרדה.
שישה צוותי כיבוי הוזעקו למלון דן ,לאחר הדיווח על פיצוץ וקריסה .צוותי הכיבוי שהגיעו למקום זיהו כי
סיר לחץ שהתפוצץ הוביל לקריסה חלקית של תקרת מטבח המלון .הם ביצעו סריקות על מנת לוודא שאין
לכודים במקום ,וניתקו מקורות חשמל וגז למטבח .לפי הכיבוי ,האירוע בשליטה וכלל הנפגעים פונו לבית
החולים לקבלת טיפול רפואי.
פרמדיק מד"א דולב טופיקיאן-כהן סיפר" :כשהגענו למקום הובילו אותנו לחמישה עובדים שהוצאו
מהמטבח על ידי הכיבוי כשהם בהכרה מלאה וסובלים מפציעות קלות בגפיים .לאחר טיפול רפואי ראשוני
במקום פינינו אותם לבית החולים כשמצבם קל".
ממלון דן אילת נמסר בתגובה" :סיר לחץ להכנת מרק התפוצץ במטבח המלון .בעקבות כך ניזוקה התקרה
במטבח 6 .מעובדי המטבח של המלון פונו לבית חולים בעקבות פגיעות הלם וחרדה ונציג המלון מלווה
אותם .במלון דן אילת מדגישים שההכנות לחג בעיצומן .המלון פועל ויפעל כרגיל".
באילת שוהים היום ישראלים רבים ,שהגיעו עם ילדיהם  -שכבר יצאו ביום חמישי האחרון לחופשת הפסח
הארוכה מבתי הספר ומגני הילדים.
פורסם באתר  www.ynet.co.ilבתאריך 17.4.19
צפת :נהג משאית נהרג בהידרדרות רכבו לוואדי בעומק  60מטרים
נהג המשאית ,בן  19מהיישוב מרר ,איבד שליטה על הרכב מסיבה בלתי ברורה  -ואז התהפך כמה פעמים
לוואדי באתר עבודות עפר של משרד השיכון ליד אצטדיון הכדורגל בעיר .צוותי מד"א קבעו את מותו,
המשטרה קבעה כי מדובר בתאונת עבודה.
לצפייה בסרטון לחץ כאן

ג'ון אמטאנס ,נהג משאית עפר בן  19מהיישוב מרר ,נהרג הבוקר בהידרדרות רכבו לוואדי בעומק של 60
מטרים סמוך לאצטדיון הכדורגל בצפת .צוותי מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו של אמטאנס,
המשטרה קבעה כי מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה במהלך עבודות פיתוח של משרד השיכון בשכונת
מצפה הימים שמוקמת בעיר .מדובר בהרוג ה 23-בתאונות עבודה מתחילת השנה.
בשעה  8:34התקבל דיווח במוקד  101של מד"א במרחב ירדן על משאית שהידרדרה מגובה .חובשים
ופרמדיקים נאלצו לקבוע את מותו של נהג המשאית.

המשאית שהידרדרה בצפת
פורסם באתר  www.ynet.co.ilבתאריך 18.04.19
הרוג בקריסת פיגומים בחיפה
פיראס יאסין ,בן  29מעראבה ,נהרג לאחר שפיגום בן  10קומות שעליו עמד באתר שיפוץ בשכונת
נווה שאנן קרס לחלוטין .לאחר חילוצו מההריסות ,צוות מד"א קבע את מותו במקום.
פיראס יאסין ,בן  29מעראבה ,נהרג בקריסת פיגום באתר שיפוץ ,ברחוב פרץ מרקיש שבשכונת נווה שאנן
בחיפה .הפיגום ,בן  10קומות ,התמוטט וקבר את העובד תחתיו.
במשך שעה ארוכה עמלו צוותי כיבוי על חילוצו של יאסין ,וצוות מד"א שהוזעק למקום קבע את מותו.
במקביל ,בדיקות שנערכו במקום שללו אפשרות ללכודים נוספים ,אך ליתר ביטחון הוזמן לזירה כלב גישוש.
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ,יחד עם משרד העבודה
פורסם באתר  www.ynet.co.ilבתאריך 22.4.19

לאחר שעה ארוכה – הושגה שליטה בשריפה שהשתוללה סמוך לאשדוד
מחסן שמנים עלה באש וגרם לשריפה גדולה שהשתוללה סמוך לעיר אשדוד  -צוותי לוחמי האש הרבים
שהיו במקום השיגו שליטה בשריפה והאירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש

קודם דיווחנו כאן באשדוד אונליין על שריפה המשתוללת בסמוך לאשדוד ,צוותי כיבוי מתחנת אשדוד יצאו
לשריפת קונטיינר שע"פ החשד מכיל שמן או חומר דליק אחר ,במקום פעלו שבעה צוותי כיבוי .מדובר
במחסן שמנים ,כמו כן מפקד המשמרת מדווח ששתי משאיות נתפסו בלהבות ובעורת ,שדה חיטה סמוך
בוער במקביל.
לאחר שעה ארוכה בו עמלו הצוותים של לוחמי האש מאשדוד ומאשקלון לטיפול באירוע ,הושגה שליטה
בשריפה והאירוע הסתיים למרבה המזל ללא פגיעה באדם ,בנוסף גם נפתחה חקירה שתבדוק מה גרם
לשריפה הקשה הזאת.
פורסם באתר  ashdodonline.co.ilבתאריך 28.4.19

אנא מכם ,הדריכו את העובדים והנהגים בהתאם לחוק ושימרו על בטיחות הנהגים והעובדים!

