בס"ד

2009 éàî - íééòöáî íéòåøéà

יום

תאריך

שבת

02.05.2009
ח' אייר תשס"ט
מוצאי שבת קודש
כ"ג לעומר
02.05.2009
ח' אייר תשס"ט
מוצאי שבת קודש
כ"ג לעומר
03.05.2009
ט' אייר תשס"ט
כ"ד לעומר

שבת

א

א

03.05.2009
ט' אייר תשס"ט
כ"ד לעומר
03.05.2009
ט' אייר תשס"ט
כ"ד לעומר
03.05.2009
ט' אייר תשס"ט
כ"ד לעומר

א

03.05.2009
ט' אייר תשס"ט
כ"ד לעומר
03.05.2009
ט' אייר תשס"ט
כ"ד לעומר
04.05.2009
י' אייר תשס"ט
כ"ה לעומר
05.05.2009
י"א אייר תשס"ט
כ"ו לעומר
05.05.2009
י"א אייר תשס"ט
כ"ו לעומר
05.05.2009
י"א אייר תשס"ט
כ"ו לעומר
05.05.2009
י"א אייר תשס"ט
כ"ו לעומר
05.05.2009
י"א אייר תשס"ט
כ"ו לעומר
06.05.2009
י"ב אייר תשס"ט
כ"ז לעומר
07.05.2009
י"ג אייר תשס"ט
כ"ח לעומר

ה

07.05.2009
י"ג אייר תשס"ט
כ"ח לעומר

א
א

א
ב
ג
ג
ג
ג
ג
ד
ה

מהות הפעילות

שעות

צוות

בת ים ,רח' בלפור 126

התאבדות של גבר באמצעות דקירות סכין בחזה  -במהלך
השבת  -איסוף הממצאים והעברתם לקבורה.

21.30 / 22.30

1

כתובת

ר"ג ,רח' הרוא"ה 142

התאבדות באמצעות חיתוך ורידים לאשה כבת - 73
במהלך השבת  -איסוף הממצאים והעברתם לקבורה.

22.30 / 23.30

2

ר"ג ,בית החולים תל-השומר

התאבדות אשה כבת  73בקפיצה מקומה  + 3מכתב ,ע"ר
קשיים כלכליים .ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה למכון
לשם בדיקה חיצונית.

03.45 / 05.45

2

ת"א ,דרך בן צבי 42

ת.ד .קטלנית לגבר כבן  ,82איסוף הממצאים והעברתם
לקבורה וסיוע בפינוי הגופה.

09.30 / 10.30

5

גבעתיים
בית העלמין 'נחלת יצחק'

עריכת הלוויה עפ"י בקשת הנהלת בית העלמין.

15.00 / 17.00

1

בת ים ,רח' הנביאים 43

מב"ט לגבר כבן ) 83חולה קרדיולוגי( שנמצא באמבטיית
ביתו ללא רוח חיים ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין.

15.15 / 16.15

2

רמת אפעל ,רח' האורנים 20

מב"ט לאשה כבת  ,65במצב קשיון .ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לביה"ע ירקון.

19.30 / 21.30

1

בת ים ,רח' בלפור 32

מב"ט לאשה כבת  58שנמצאה בביתה ללא רוח חיים ,ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה למכון בהעדרות בני משפחה.

21.00 / 22.00

2

חולון ,רח' דקר 10

מ.מ .לגבר כבן  ,70ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע ירקון.

07.00 / 08.00

1

ב"ב ,רח' רמב"ם 14

מ.מ .למבוגר ,לאחר החייאה שכשלה ,ללא ממצאים ,סיוע
לבני המשפחה.

08.15 / 09.15

1

ת"א ,רח' חובות הלבבות 43

מ.מ .לגבר כבן  ,80ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע.

10.00 / 11.00

1

חולון ,רח' שלום עליכם 18

מ.מ .למבוגרת כבת  ,85במצב קשיון .ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לביה"ע.

12.15 / 13.15

1

בת ים ,רח' מבצע סיני 17

מב"ט לגבר במצב בריקבון טוטאלי ,איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

17.45 / 19.45

4

חולון ,רח' הלוחמים

ת.ד .קשה לאופנוען צעיר כבן ,24פונה במצב קשה לביה"ח
הסמוך .איסוף הממצאים מהכביש עפ"י בקשת מ"י.

חדרון בכניסה לבנין

מול ביה"ח וולפסון

חולון ,כביש 20
מתחת למחלף וולפסון

ת.ד .קשה בין משאית לאופנוע ,לאחר שהאופנוען סירב
לעצור להוראת שוטר ,השוטר גם נפצע קל.

19.15 / 20.15
11.45 / 12.45

1
2

ר"ג ,רח' עטרות 15

מב"ט לאשה כבת  60שנמצאה בביתה ללא רוח חיים
+מכתב ,ככה"נ מדובר בהתאבדות .איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

02.15 / 03.15

1

אלעד ,רח' שמעיה 22

מב"ט לצעירה כבת  28שנמצאה ע"י בעלה ללא רוח חיים,
ללא ממצאים ,סיוע לצוות המקומי.

19.30 / 20.30

2
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בס"ד

2009 éàî - íééòöáî íéòåøéà

מהות הפעילות

שעות

צוות

ה

07.05.2009
י"ג אייר תשס"ט
כ"ח לעומר

אזור ,רח' אחד העם 25

מב"ט לגבר כבן  75שנמצא ללא רוח חיים ,בנסיבות שאינן
ברורות .איסוף הממצאים והעברתם לקבורה ,וסיוע
בפינוי הגופה.

20.30 / 21.30

1

ה

07.05.2009
י"ג אייר תשס"ט
כ"ח לעומר

גבעתיים ,רח' בורוכוב 38

מב"ט לגבר כבן  59שהתמוטט ברחוב ,לאחר החייאה
שכשלה .ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

22.45 / 23.45

1

ה

07.05.2009
י"ג אייר תשס"ט
כ"ח לעומר

ת"א ,המכון לרפואה משפטית

הרב יעקב רוזה רב היחידה ועוזרו הרב חיים רכניצר
בשמירה על כבוד המת ,ובמאמצים למניעת ניתוח
הצעירה שנפטרה באלעד.

21.15 / 02.15

2

ו

08.05.2009
י"ד אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
כ"ט לעומר
08.05.2009
י"ד אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
כ"ט לעומר
08.05.2009
י"ד אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
כ"ט לעומר
08.05.2009
י"ד אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
כ"ט לעומר
08.05.2009
י"ד אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
כ"ט לעומר
09.05.2009
ט"ו אייר תשס"ט
מוצאי שבת קודש
ל' לעומר
10.05.2009
ט"ז אייר תשס"ט
ל"א לעומר

יום

ו

ו

ו

ו

שבת

א

א
א
א
ב
ב

תאריך

10.05.2009
ט"ז אייר תשס"ט
ל"א לעומר
10.05.2009
ט"ז אייר תשס"ט
ל"א לעומר
10.05.2009
ט"ז אייר תשס"ט
ל"א לעומר
11.05.2009
י"ז אייר תשס"ט
ל"ב לעומר
11.05.2009
י"ז אייר תשס"ט
ל"ב לעומר

כתובת

אבו כביר

ת"א ,רח' העליה 32

מב"ט לאחר חשש לאסון ,לגבר כבן  51במצב ריקבון
טוטאלי ,איסוף הממצאים והעברתם לקבורה ,וסיוע
בפינוי הגופה.

01.15 / 02.15

6

חולון
מגרש הספורט צפרירים

מב"ט לגבר כבן  40שנמצא בין השיחים ,ככה"נ ע"ר מינון
יתר .ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

03.30 / 05.30

1

ר"ג ,רח' עציון 21

מ.מ .למבוגרת ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

07.30 / 08.30

1

יפו ,רח' בת עין 4

מ.מ לקשישה כבת  ,92ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע חולון.

08.30 / 09.30

1

הרצליה ,רח' יהודה הלוי 5

מב"ט לקשישה שנמצאה בדירתה על הריצפה ,ללא רוח
חיים במצב תחילת ריקבון .איסוף הממצאים ,וסיוע
בפינוי הגופה והעברתם לקבורה.

15.30 / 16.30

2

חולון ,רח' הגר"א 34

מב"ט לאחר חשש לאסון לגבר  -במהלך השבת  -איסוף
הממצאים והעברתם לקבורה.

20.30 / 21.30

1

כביש  - 20איילון צפון

ת.ד .קטלנית עצמית ,רכב ובו  4חיילים התנגש בגשר
ההפרדה ,התהפך ונשרף .במקום  1הרוג  1 +שנפטר
בביה"ח  2 +פצועים .איסוף הממצאים מהמקום
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.
כמו"כ סיוע בפינוי הרכב למוסך 'כליף' בחולון.

03.00 / 06.00

9

חולון ,מוסך כליף

איסוף הממצאים שנותרו ברכב השרוף שהיה מעורב
בת.ד .קטלנית לפנות בוקר ,והעברתם לקבורה.

לפני מ .קק"ל

אזור התעשיה

09.00 / 10.00

1

ת"א ,רח' בן יהודה 153

מב"ט לגבר כבן  80שנמצא במצב קשיון ,ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה למכון עקב העדרות בני משפחה.

21.45 / 22.45

1

חולון ,רח' הגאונים 21

מ.מ .למבוגרת כבת  80בביתה ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה לביה"ע בחולון.

22.30 / 23.30

1

חולון ,רח' טמאטב 3

מ.מ .לאשה כבת  ,74ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע.

07.45 / 08.45

1

כביש  - 20איילון צפון

ת.ד .קטלנית עצמית לרוכב אופנוע ,איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

רחבת זאבי

מ .וולפסון
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14.15 / 16.15

6

בס"ד

2009 éàî - íééòöáî íéòåøéà

יום
ב
ב
ב
ג
ג
ד
ה

תאריך
11.05.2009
י"ז אייר תשס"ט
ל"ב לעומר
11.05.2009
י"ז אייר תשס"ט
ל"ב לעומר
11.05.2009
י"ז אייר תשס"ט
ל"ב לעומר
12.05.2009
י"ח אייר תשס"ט
ל"ג בעומר
12.05.2009
י"ח אייר תשס"ט
ל"ג בעומר
13.05.2009
י"ט אייר תשס"ט
ל"ד לעומר
14.05.2009
כ' אייר תשס"ט
ל"ה לעומר

א

17.05.2009
כ"ג אייר תשס"ט
ל"ח לעומר
17.05.2009
כ"ג אייר תשס"ט
ל"ח לעומר

ב

18.05.2009
כ"ד אייר תשס"ט
ל"ט לעומר

ב

18.05.2009
כ"ד אייר תשס"ט
ל"ט לעומר

א

מהות הפעילות

שעות

צוות

יפו ,רח' בעל העקידה

התאבדות בתליה של גבר  -ע"ר חובות כספיים  -ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

16.15 / 17.15

2

כתובת
גינה ציבורית

ת"א ,רח' שערי תשובה 3

מב"ט לגבר כבן  ,70במצב תחילת ריקבון .ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה.

18.30 / 19.30

1

יהוד ,רח' העצמאות 66

היחידה לאיתור נעדרים :הקמת חפ"ק חיפושים בניהול ר'
הלל חמאויי אחרי מבוגר שנעדר.

22.00 / 04.00

13

בית אבות

ראשל"צ ,רח' המגילה 31

מ.מ .לגבר כבן  81שנפל בביתו  -פונה ע"י אמבולנס
השפלה  -איסוף הממצאים והעברתם לקבורה.

00.15 / 01.15

3

בת ים ,רח' הרצל 47

מב"ט למבוגר כבן  85שהתמוטט ברחוב ,ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה.

10.00 / 11.00

2

ת"א ,רח' בן יהודה 60

מ.מ .לגבר ערירי כבן  ,59ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה למכון עקב העדרות בני משפחה.

05.00 / 06.00

1

כביש  - 55צומת קבר בנימין

ת.ד .קטלנית בין משאית לרכב פרטי ,במקום  4הרוגים )2
מבוגרים  2 +ילדים(  5 +פצועים  -ב"מ  -סיוע לצוות
זק"א מרכז ,באיסוף הממצאים.

15.00 / 17.00

7

בת ים ,רח' דניאל 87

מ.מ .לגבר כבן  ,80ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע ירקון.

08.15 / 09.15

1

ישיבת הכנה במטה המחוזי לרגל תרגיל שייערך בחודש
הקרוב ,בהשתתפות ק .אק"מ מחוזי ,קמב"צ ת"א ,וגורמי
מד"א וכב"א.

13.00 / 15.00

2

ת"א  -רח' דיזנגוף
משטרת ישראל מחוז ת"א

ת"א ,רח'מח"ל

ת.ד .קטלנית להולכת רגל צעירה כבת  ,35שנפגעה ע"י
רכב חולף .איסוף הממצאים והעברתם לקבורה ,וסיוע
בפינוי הגופה.

רשפון  -מסילת הרכבת

התאבדות גבר על מסילת הרכבת )מכיוון חיפה לת"א(,
איסוף הממצאים הרבים והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי
הגופה .ע"י מתנדבים מצוותות הרצליה ורמה"ש.

ב

18.05.2009
כ"ד אייר תשס"ט
ל"ט לעומר

ת"א  -איילון צפון
לפני היציאה לשד' רוקח

ב

18.05.2009
כ"ד אייר תשס"ט
ל"ט לעומר
20.05.2009
כ"ו אייר תשס"ט
מ"א לעומר

ר"ג ,רח' ז'בוטינסקי

ד

פי' הטייסים

מפגש הרכבת 32

11.00 / 12.00

14.30 / 17.30

3

6

מב"ט לגבר כבן  - 40תושב בית שמש  -במהלך נהיגה
)פונה במצב אנוש לביה"ח איכילוב שם נפטר( .איסוף
הממצאים במקום ,ומביה"ח והעברתם לקבורה.

21.00 / 22.00

2

פגישת עבודה עם קציני אק"מ מיחידות שונות.

20.00 / 22.00

4

משטרת ישראל  -מטה מרחב דן

ר"ג ,רח' אחימאיר 1

מב"ט לגבר כבן  63שנחנק בעת אכילת פופקורן ,בעת
שישב 'שבעה' על מות אמו ע"ה .ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לביה"ע.

21.45 / 23.45

2

ד

20.05.2009
כ"ו אייר תשס"ט
מ"א לעומר

כפר שמריהו
רח' דרך הגנים 47

מב"ט לעובד זר מהפיליפינים כבן  ,44שנמצא ללא רוח
חיים בוילה של מעסיקו ,ע"ר לא ברור .ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה למכון.

22.00 / 00.00

2

ד

20.05.2009
כ"ו אייר תשס"ט
מ"א לעומר

ר"ג ,רח' הבילויים 36

מ.מ .לגבר כבן  ,71לאחר החייאה שכשלה ,ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה לביה"ע.

22.30 / 23.30

3
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בס"ד

2009 éàî - íééòöáî íéòåøéà

יום
ה
ה
ה
ו

ו

שבת

תאריך
21.05.2009
כ"ז אייר תשס"ט
מ"ב לעומר
21.05.2009
כ"ז אייר תשס"ט
מ"ב לעומר
21.05.2009
כ"ז אייר תשס"ט
מ"ב לעומר
22.05.2009
כ"ח אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
מ"ג לעומר
22.05.2009
כ"ח אייר תשס"ט
ערב שבת קודש
מ"ג לעומר
23.05.2009
כ"ט אייר תשס"ט
מוצאי שבת קודש
מ"ד לעומר

א

24.05.2009
א' סיון תשס"ט
ראש חודש
מ"ג לעומר
24.05.2009
א' סיון תשס"ט
ראש חודש
מ"ג לעומר
24.05.2009
א' סיון תשס"ט
ראש חודש
מ"ג לעומר
24.05.2009
א' סיון תשס"ט
ראש חודש
מ"ג לעומר
25.05.2009
ב' סיון תשס"ט
מ"ד לעומר

א

א

א

מהות הפעילות

שעות

צוות

הרצליה ,רח' יהודה הלוי 20

מ.מ .לגבר כבן  71במיטתו ,ללא ממצאים ,סיוע לאנשי
הח"ק בפינוי הגופה לביה"ע.

06.45 / 08.45

1

כתובת
חולון ,רח' המעורר 6

מ.מ .לקשיש כבן  ,90ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע בחולון.

07.15 / 08.15

1

ת"א ,שד' רוטשילד 109

מב"ט לאשה כבת  60בפתאומיות בביתה ,ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה למכון לשם בדיקה חיצונית.

12.30 / 13.30

1

ר"ג ,רח' הרוא"ה 175

מב"ט בריקבון לקשישה ערירית  -א"י  -ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה למכון.

12.45 / 13.45

4

מ.מ .לאחר החייאה שכשלה למבוגרת כבת  89שנחנקה,
ללא ממצאים .סיוע במקום לאנשי ההנהלה המטפלים
בענייני הפינוי והקבורה.

17.45 / 18.45

1

ב"ב ,רח' עמרם גאון 6
בית אבות 'משכנות ותיקים'

יפו ,רח' אפלטון 6

אירוע רצח של  -במהלך השבת  -של גבר כבן  78ע"י בנו
חונ"ש כבן  37בדקירות סכין ובחבלות ,האמא אף היא
נפצעה קל .איסוף הממצאים מהזירה ,והעברתם לקבורה
בביה"ע בחולון.

22.15 / 00.15

6

ת"א ,רח' מחרוזת 35

מ.מ .לחולה אונקולוגית כבת  ,67ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לביה"ע ירקון.

06.00 / 08.00

1

ת"א ,המכון לרפואה משפטית

הרב יעקב רוזה רב היחידה בשמירה על בדיקה חיצונית
לתושב עלי  -הנעדר מיום שישי  -שנמצא בבוקר ירוי
בראשו סמוך למושב ,ככה"נ מדובר בהתאבדות.

06.15 / 09.15

1

בת ים ,רח' ישראל אורט 7

מב"ט בנפילה מגובה לאלמוני כבן  ,60איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה לביה"ע בחולון ,וסיוע בפינוי הגופה.

אבו כביר

מעון למחוסרי בית

14.45 / 15.45

5

חולון ,רח' באזל 5

מ.מ .למבוגרת כבת  ,84ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע ירקון.

23.00 / 00.00

1

ב"ב ,רח' שד"ל 6

מ.מ למבוגר לאחר החייאה שכשלה ,ללא ממצאים .השגת
כתב ויתור מנתיחה ,וסיוע בפינוי הגופה לביה"ע.

04.30 / 05.30

2

ב

25.05.2009
ב' סיון תשס"ט
מ"ד לעומר

ר"ג ,רח' מבוא דוד 5

מב"ט לגבר חונ"ש כבן  ,69במצב ריקבון טוטאלי .השגת
כתב ויתור מנתיחה.
איסוף הממצאים וסיוע בפינוי הגופה והעברתם לקבורה.

14.30 / 16.30

4

ב

25.05.2009
ב' סיון תשס"ט
מ"ד לעומר
25.05.2009
ב' סיון תשס"ט
מ"ד לעומר
26.05.2009
ג' סיון תשס"ט
מ"ה לעומר

ת"א ,רח' נוה שאנן 27

מ.מ .לקשישה בביתה ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע ירקון.

18.15 / 19.15

1

ב"ב ,רח' רמב"ם

היחידה לאיתור נעדרים :חיפושים אחרי ילד כבן  ,6לאחר
כשעתיים נמצא בריא ושלם.

19.30 / 21.30

2

בת ים ,רח' ירושלים 13

מ.מ .למבוגרת כבת  ,80ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע בחולון.

16.30 / 17.30

1

ב

ב
ג
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בס"ד

2009 éàî - íééòöáî íéòåøéà

יום

תאריך

ג

26.05.2009
ג' סיון תשס"ט
מ"ה לעומר

ג

26.05.2009
ג' סיון תשס"ט
מ"ה לעומר

ד

27.05.2009
ד' סיון תשס"ט
מ"ו לעומר
28.05.2009
ה' סיון תשס"ט
ערב חג השבועות
מ"ז לעומר
28.05.2009
ה' סיון תשס"ט
ערב חג השבועות
מ"ז לעומר
28.05.2009
ה' סיון תשס"ט
ערב חג השבועות
מ"ז לעומר

ה

ה

ה

שבת

31.05.2009
ח' סיון תשס"ט
מוצאי שבת קודש

שבת

31.05.2009
ח' סיון תשס"ט
מוצאי שבת קודש

כתובת
יפו  -חוף הים
סמוך לרציף העליה השניה
סמוך למשטרת יפו הישנה

מהות הפעילות

שעות

צוות

סיוע ליחי' השיטור הימי במשיית גופת צעירה כבת 38
שטבעה ונלכדה בין הסלעים ,בסיוע חבלים ואמצעים
נוספים.

19.45 / 21.45

5

חולון ,רח' אילת 68

מ.מ .לגבר כבן  ,60ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לביה"ע ירקון.

21.30 / 22.30

1

הרצליה ,רח' מלכות 35

ת.ע .לטכנאי מזגנים ,צעיר כבן  33שהתחשמל למוות ,ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

21.15 / 22.15

3

מסעדת טנדורי

גבעתיים ,רח' ארלוזורוב 8

מ.מ .למבוגרת כבת  ,87ללא ממצאים ,סיוע לאנשי הח"ק
בפינוי הגופה לביה"ע.

09.15 / 10.15

1

חולון ,רח' שנקר 9

מ.מ .למבוגרת כבת  - 87א"י  -ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה לקבורה.

09.45/ 10.45

1

חולון ,רח' פינסקר 12

מב"ט לצעיר כבן  24ככה"נ ע"ר מינון יתר  -בעבר ניסה
להתאבד  -ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.
לאחר מאמצים מרובים של רב היחידה הרב יעקב רוזה,
הושג ויתור מביצוע נתיחה ,והגופה פונתה למכון לבדיקה
חיצונית בלבד.

11.00 / 15.00

5

בסיס צ.ה.ל8200 .

התאבדות בירי של קצין צה"ל כבן  ,42איסוף הממצאים
והעברתם לידי חיילי הרבנות הצבאית.

10.15 / 13.15

2

ת"א ,רח' בני דן 60

מב"ט לפעוט כבן  5שנפל מקומה  4על רכב ,פונה אנושות
לביה"ח שם נפטר ,איסוף הממצאים והעברתם לקבורה.

סמוך לרמה"ש
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21.00 / 22.00

1

