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 מבזקי חדשות - חודש דצמבר 5102

 

 בנמל אשדוד: מלגזה מתנגשת ברכב ונועצת בו את שיניה

התנגשות בין מלגזה לרכב ביטחון שהתרחשה צהרי אמש בנמל אשדוד, עלולה הייתה להסתיים באסון 

 כבד, אך באורח פלא, הסתיימה בפצוע קל ובתיעוד האירוע הבלתי שגרתי.

בשעות העבודה העמוסות של הנמל, חצה רכב ביטחון את הכביש הפנימי. מולו נסעה מלגזה, וברגע 

ההתנגשות ננעצו שיניה ברכב, וחדרו בקלות את חלונות הרכב. מצלמות האבטחה של הנמל תיעדו את 

.האירוע  

 לתיעוד האירוע לחצו כאן

 

 פועל בן 52 נפל מגובה במפעל בעפולה; מצבו קשה 

באורח קשה מנפילה מגובה שתי קומות במפעל אלומיניום בעפולה. חובשים ופרמדיקים נפצע  56גבר בן 

ם שבחיפה. חוקרי המשטרה פתחו של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים רמב"

 בחקירת נסיבות האירוע. 

 wallaאתר  51.01.06 :ורסםפ

 

 פעולות לחילוץ גבר שנפל לבור בעומק 51 מטרים בנצרת 

מנת לחלץ אותו, מהם מטרים בעיר. צוות כיבוי והצלה הוזעק למקום על  11לבור בעומק תושב נצרת נפל 

 נמסר כי הלכוד בהכרה. 

 wallaאתר  12.01.06 :ורסםפ

 

 פועל כבן 21 נהרג בנפילה מגובה באתר בנייה בחדרה 

הפועל נפל מגובה ארבע קומות ברחוב התמרים בעיר. פרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו 

ברמת גן מאותה הסיבה. החודש נהרגו שני  51במקום. כמה שעות לאחר מכן, נפצע קשה פועל בן 

 פועלים נוספים מנפילה מגובה באתרי בנייה בארץ

 wallaאתר  12.01.06 :ורסםפ
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 פועל נהרג בנפילה מגובה באתר בנייה בחדרה 

חדרה. גבעת אולגה ב , באתר בנייה ברחוב אדני פז שבשכונתבנפילה מגובהנהרג  51פועל בניין כבן 

ום. צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במק  

 wallaאתר  01.01.06 :ורסםפ

 

 פועל בן 74 נהרג מנפילה מגובה שבעה מטרים במפעל בנתניה 

. חובשים ופרמדיקים של מד"א בנתניהלאחר שנפל מגובה שבעה מטרים במפעל עצים נהרג  14פועל בן 

שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. שוטרי תחנת נתניה הגיעו לזירה והועבר דיווח לחוקרי תאונות 

 עבודה. 

 wallaאתר  10.01.06 :ורסםפ

 

 פועל בן 01 נפצע קשה בנפילה מגובה בהרצליה 

באורח קשה בנפילה מגובה של שלושה מטרים בדרך משה דיין בהרצליה. חובשים נפצע  51פועל בן 

ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים איכילוב שבתל אביב, כשהוא 

 סובל מפגיעה רב מערכתית. 

 wallaאתר  01.01.06 :ורסםפ

 

 

 שימרו על עצמכם ועל בטיחות העובדים שלכם!

 

 


