בס"ד

2009 éðåé - íééòöáî íéòåøéà

מהות הפעילות

שעות

צוות

ב

01.06.2009
ט' סיון תשס"ט

ת"א ,רח' החלוצים 58

מב"ט לגבר כבן  70לאחר מחלה ,ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לבית העלמין.

15.00 / 16.00

1

ב

01.06.2009
ט' סיון תשס"ט

ת"א ,רח' אופנהיימר 12

מ.מ .למבוגר כבן  82לאחר מחלה ,ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לבית העלמין ירקון.

15.15 / 16.15

1

ב

01.06.2009
ט' סיון תשס"ט

ת"א ,רח' התקוה 56

אירוע רצח בדקירות סכין ,לצעירה כבת  25אזרחית
אריטריאה ,ע"י בן זוגה .איסוף הממצאים ,וסיוע בפינוי
הגופה.

23.00 / 03.00

6

ג

02.06.2009
י' סיון תשס"ט

בת ים ,רח' הנרייטה סולד 11

מ.מ .למבוגרת כבת  ,78ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין ירקון.

07.30 / 08.30

1

ג

02.06.2009
י' סיון תשס"ט

בת ים ,חוף הים

אירוע טביעה לגבר ,פונה במצב קשה לביה"ח וולפסון.

07.00 / 08.00

1

יום

כתובת

תאריך

חוף הסלע

ג

02.06.2009
י' סיון תשס"ט

ת"א ,רח' ז'בוטינסקי 79

מב"ט לקשישה כבת  ,89ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין בראשל"צ.

16.00 / 18.00

1

ג

02.06.2009
י' סיון תשס"ט

ר"ג ,רח' הרוא"ה 114

נסיון אובדני לאשה כבת  ,54בקפיצה מקומה  ,3פונתה
לביה"ח שיבא במצב אנוש .איסוף הממצאים לקבורה,
וסיוע לבני המשפחה.

16.45 / 18.45

2

ג

02.06.2009
י' סיון תשס"ט

בת ים ,רח' בלפור 67

מב"ט ברחוב לגבר אלמוני  -ככה"נ ע"ר שתיית יתר  -ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

19.30 / 21.30

2

ד

03.06.2009
י"א סיון תשס"ט

ת"א ,מתחם ביה"ח איכילוב

התאבדות בקפיצה למבוגר כבן  ,85איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

00.15 / 01.15

5

בנין השיקום

ד

03.06.2009
י"א סיון תשס"ט

ת"א ,רח' גופר 25

מ.מ .למבוגר כבן  81בביתו ,ללא ממצאים ,סיוע לאנשי
הח"ק בפינוי הגופה לבית העלמין.

11.45 / 12.45

1

ד

03.06.2009
י"א סיון תשס"ט

חולון ,רח' יטבתה 5

מ.מ .לאשה כבת  - 67א"י  -ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה לקבורה בקיבוץ יבנה.

11.30 / 12.30

1

ד

03.06.2009
י"א סיון תשס"ט

ת"א ,המכון לרפואה משפטית

רב היחידה הרב יעקב רוז'ה בשמירה על כבוד המת
וזיהויה של הצעירה תמר פלדמן ) ,(25שגופתה נפלטה
הבוקר מהכנרת.

11.30 / 13.30

1

אבו כביר

ד

03.06.2009
י"א סיון תשס"ט

ר"ג ,רח' עוזיאל 54

מב"ט לגבר כבן  67במצב קשיון ,ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לבית העלמין.

20.00 / 23.00

2

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

ת"א ,רח' הרברט סמואל

ת.ד .קטלנית כשרכב פרטי איבד שליטה והתנגש בעץ,
גופה נמצאה במושב האחורי של הרכב ועוד  2שנפצעו קל
ונמלטו מהמקום .איסוף הממצאים והעברתם לקבורה,
וסיוע בפינוי הגופה.

06.45 / 08.45

5

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

ת"א ,חוף הים

בקרקעית הים נמצאה גופת צעיר כבן  ,25איסוף
הממצאים מהמקום לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

ת"א ,רח' יהודה הלוי 9

השתתפות מתנדבי היחידה בראשות ר"צ מרכז ת"א ר'
צבי חסיד ,בהדרכת פקד אבי ניב רמ"ח זיהוי ירקון,
במסגרת תרגיל ארצי 'נקודת מפנה . '3

פי' של"ג
כביש שרות המלונות

חוף הדולפינריום

פי' אלנבי

דוח חודשי יוני 2009

-1-

09.30 / 10.30

10.30 / 13.00

3

10

בס"ד

2009 éðåé - íééòöáî íéòåøéà

מהות הפעילות

שעות

צוות

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

חולון ,איצדיון הספורט

במסגרת תרגיל ארצי 'נקודת מפנה  '3הפעלת תר"ח ע"י
עיריית חולון ,פקע"ר ,וועדת פס"ח ובהשתתפות מתנדבי
היחידה בראשות מ .היחידה חיים נוגלבלט והקמב"צ
יצחק שינפלד.

10.00 / 14.00

21

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

ת"א ,רח' ראב"ד 13

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

ב"ב ,רח' יהודה הנשיא 53

התקבל דיווח על מב"ט לאחר חשש לאסון ,למתנדבים
שהגיעו למקום התברר כי פונתה מהמקום פצועה קשה
לביה"ח.
התאבדות בקפיצה מקומה  2של גבר כבן  ,60איסוף
הממצאים ,וסיוע בפינוי הגופה והעברתם לקבורה.

10.30 / 11.30

2

14.30 / 16.30

6

ה

04.06.2009
י"ב סיון תשס"ט

ר"ג ,רח' השוטרת 5

מ.מ .לקשיש ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה לקבורה
בבית העלמין.

17.00 / 18.00

1

ו

05.06.2009
י"ג סיון תשס"ט
ערב שבת קודש
06.06.2009
י"ד סיון תשס"ט
מוצאי שבת קודש
07.06.2009
ט"ו סיון תשס"ט

ב"ב ,רח' הרב קוק 10

מב"ט לגבר כבן  - 60ככה"נ ע"ר מינון יתר  -ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

04.00 / 05.00

2

גבעתיים ,רח' כצנלסון 183

מ.מ .לקשישה כבת  91בביתה ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה לבית העלמין ירקון.

23.45 / 00.45

1

ת"א ,רח' פנחס בן יאיר 16

התאבדות בירי של גבר כבן  + 54מכתב ,איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

10.45 / 11.45

4

ת"א ,רח' סלמה 18

היחידה לחיפוש נעדרים :חפ"ק חיפושים בניהול ר' הלל
חמאויי ,אחרי נעדר מנתניה ,שנראה היום ברח' סלמה
בעיר.

יום

שבת
א

תאריך

א

07.06.2009
ט"ו סיון תשס"ט

כתובת

שוק הפשפשים  -חנות רהיטים

מטה משטרת ישראל

16.00 / 23.00

8

א

07.06.2009
ט"ו סיון תשס"ט

בת ים ,רח' הרצל 2

התאבדות בקפיצה מקומה  7של צעיר כבן ) 25אמו של
הצעיר נפטרה במקרה דומה( ,קיים חשד לפלילי .ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

17.15 / 21.15

5

ב

08.06.2009
ט"ז סיון תשס"ט

חולון ,רח' ליאון בלום 66

מ.מ .לקשישה כבת  ,91ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין ירקון.

17.45 / 18.45

1

ב

08.06.2009
ט"ז סיון תשס"ט

ת"א ,רח' סלמה 18

היחידה לחיפוש נעדרים :חפ"ק חיפושים בניהול ר' הלל
חמאויי ,אחרי הגבר הנעדר מנתניה.

09.00 / 16.00

7

מטה משטרת ישראל

ג

09.06.2009
י"ז סיון תשס"ט

ת"א ,דרך בר לב 108

התאבדות בתליה של מבוגר כבן  ,81ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה למכון לבדיקה חיצונית.

09.00 / 11.00

3

ג

09.06.2009
י"ז סיון תשס"ט

ת"א ,רח' יצחק שדה

ת.ד .קשה לרוכב אופנוע שנפגע ע"י רכב חולף ,ופונה במצב
קשה לביה"ח איכילוב) ,נפטר כעבר יומיים( .איסוף
הממצאים מהמקום לקבורה.

11.45 / 12.45

1

פי' המסגר

ג

09.06.2009
י"ז סיון תשס"ט

ר"ג ,רח' בניהו 14

מ.מ .לאשה כבת  ,76לאחר החייאה שכשלה ,ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

13.00 / 14.00

1

ג

09.06.2009
י"ז סיון תשס"ט

ב"ב ,רח' בורוכוב 20

התקבל דיווח על מ.מ .ולמתנדב שהגיע למקום התברר כי
מדובר בהחייאה שהצליחה ב"ה.

14.15 / 15.15

1

ג

09.06.2009
י"ז סיון תשס"ט

ת"א ,רח' בית אל 2

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

16.30 / 17.30

1

ג

09.06.2009
י"ז סיון תשס"ט

ב"ב ,רח' בית שמאי 4

מ.מ .למבוגרת כבת  ,85ללא ממצאים ,השגת כתב ויתור
מנתיחה ,וסיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

18.15 / 20.15

2
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בס"ד

2009 éðåé - íééòöáî íéòåøéà

מהות הפעילות

שעות

צוות

ד

10.06.2009
י"ח סיון תשס"ט

רמת השרון ,רח' סולד 33

מ.מ .לגבר כבן  73בביתו ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה לבית העלמין.

08.00 / 10.00

1

ד

10.06.2009
י"ח סיון תשס"ט

בת ים ,רח' קרן קיימת 21

מ.מ .לאשה כבת  78במיטתה ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה לבית העלמין.

08.00 / 09.00

1

ד

10.06.2009
י"ח סיון תשס"ט

ת"א ,חוף הים

היחידה לחיפוש נעדרים :חפ"ק חיפושים בניהול המ' הלל
חמאויי ,אחרי הגבר הנעדר מנתניה ,בהשתתפות ארגוני
החסד 'הצלה גוש דן'' ,ידידים' ,ובני משפחה.

16.00 / 02.00

4

ד

10.06.2009
י"ח סיון תשס"ט

ת"א ,חוף הים

סיוע ליחידת השיטור הימי במשיית גופת גבר  -תייר
גרמני  -כבן  60שטבע למוות ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי
הגופה.

יום

כתובת

תאריך

חוף הדולפינריום

חוף גורדון

19.30 / 21.30

2

ה

11.06.2009
י"ט סיון תשס"ט

בת ים ,רח' כ"ט בנובמבר 32

מ.מ - .מיתת נשיקה  -לאשה כבת  ,78ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לבית העלמין באשדוד.

09.00 / 10.00

1

ה

11.06.2009
י"ט סיון תשס"ט

ת"א ,רח' סלמה 18

פגישת עבודה מ .היחידה ר' חיים נוגלבלט ,הקמב"צ ור"צ
ת"א-מרכז ,עם ק .אג"מ סנ"צ אילן מור.

09.00 / 11.00

3

מטה משטרת ישראל

ה

11.06.2009
י"ט סיון תשס"ט

כפר סירקין ,רח' האילנות 32

ת.ע .לפועל  -ב"מ  -שנפל מסולם ונהרג ,איסוף הממצאים,
וסיוע בפינוי הגופה למכון.

13.00 / 14.00

1

ה

11.06.2009
י"ט סיון תשס"ט

קרית אונו ,רח' גורדון 26

מ.מ .לקשישה כבת  90בביתה ,ללא ממצאים .השגת כתב
ויתור מנתיחה ,וסיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

14.00 / 15.00

1

ה

11.06.2009
י"ט סיון תשס"ט

ת"א ,רח' אבן גבירול

ת.ד .קטלנית להולך רגל קשיש כבן  ,98שנפגע ע"י
אוטובוס דן ,פונה אנוש לביה"ח איכילוב )ונפטר כעבור
זמן( ,איסוף הממצאים מהכביש והעברתם לקבורה.

19.15 / 20.15

1

ה

11.06.2009
י"ט סיון תשס"ט

ו

12.06.2009
כ' סיון תשס"ט
ערב שבת קודש

ו

12.06.2009
כ' סיון תשס"ט
ערב שבת קודש
12.06.2009
כ' סיון תשס"ט
ערב שבת קודש

פי' פרישמן  -ככר רבין

ת"א ,חוף הים
חוף גורדון  -מול מלון שרתון

מב"ט בטביעה לצעיר כבן  - 24תייר צרפתי  -ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

ת"א ,המכון לרפואה משפטית

רב היחידה הרב יעקב רוז'ה בטיפול בקשיש שנהרג אמש
בת.ד .בת"א ,השגת ויתור מנתיחה ,והקבורה תיערך עוד
היום לפני כניסת השבת.

אבו כביר

20.30 / 21.30
07.00 / 09.00

2
1

גבעתיים ,רח' בן צבי 27

התאבדות ע"י בליעת כדורים לאשה כבת  , 47ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

09.15 / 11.15

2

ב"ב ,שד' האדמו"ר מויז'ניץ 2

התאבדות בחנק לאשה חולנית כבת  - 47מתנדב שגר
בסמוך דאג להביא למקום את בני משפחתה הגרים מחוץ
לעיר  -איסוף הממצאים ,וסיוע בפינוי הגופה והעברתם
לקבורה.

16.15 / 18.15

3

א

14.06.2009
כ"ב סיון תשס"ט

יהוד ,רח' עץ האפרסק 11

מב"ט לאחר חשש לאסון לגבר כבן  74שנמצא מוטל בתוך
שלולית דם גדולה ,אין חשד לפלילי .איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

08.00 / 11.00

3

א

14.06.2009
כ"ב סיון תשס"ט

ר"ג ,בית החולים 'שיבא'

התאבדות בקפיצה מגובה למבוגר כבן  - 82ע"ר מחלה -
איסוף הממצאים והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

11.00 / 13.00

4

א

14.06.2009
כ"ב סיון תשס"ט

ת"א ,רח' משה בריל 23

מ.מ .למבוגרת כבת  76שנפטרה בביתה ,ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

ו

החניון המרכזי
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11.45 / 12.45

1

בס"ד

2009 éðåé - íééòöáî íéòåøéà

שעות

צוות

א

14.06.2009
כ"ב סיון תשס"ט

חולון
בסיס זק"א

סיוע בהתרמת דם לחולה שנשקפה סכנה לחייו.

16.00 / 18.00

2

ב

15.06.2009
כ"ג סיון תשס"ט

חולון ,רח' הסנהדרין 45

מ.מ .לגבר כבן  ,52ללא ממצאים .השגת כתב ויתור
מנתיחה ,וסיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

11.45 / 13.45

1

ב

15.06.2009
כ"ג סיון תשס"ט

הרצליה ,רח' בר אילן 41

מ.מ .לגבר כבן  67במצב צפידה ,ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה.

18.15 / 21.15

2

ג

16.06.2009
כ"ד סיון תשס"ט

ת"א ,רח' ג'ורג' אליונל 5

מ.מ .לקשישה כבת  95שנפטרה במהלך הלילה ,ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

09.30 / 10.30

1

ג

16.06.2009
כ"ד סיון תשס"ט

חולון ,רח' ויצמן 13

מ.מ .למבוגרת כבת  ,83ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

09.15 / 10.15

1

ד

17.06.2009
כ"ה סיון תשס"ט

ת"א ,צומת גלילות

מב"ט לגבר כבן  ,54בעל מכון כושר ,ללא ממצאים ,סיוע
בפינוי הגופה לבית העלמין.

09.15 / 11.15

2

יום

תאריך

כתובת

קאנטרי קלאב

מהות הפעילות

ד

17.06.2009
כ"ה סיון תשס"ט

בת ים ,רח' הפלמ"ח 9

מ.מ .לאשה כבת  ,72ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין.

09.45 / 11.45

1

ד

17.06.2009
כ"ה סיון תשס"ט

גבעתיים ,רח' גזית 3

מ.מ .למבוגר כבן  ,84ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

09.45 / 11.45

1

ד

17.06.2009
כ"ה סיון תשס"ט

חולון ,רח' גולומב 64

מ.מ .לגבר כבן  67שנמצא ללא רוח חיים באמבטיה ,ללא
ממצאים .השגת כתב ויתור מנתיחה ,וסיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין.

14.00 / 16.00

1

ה

18.06.2009
כ"ו סיון תשס"ט

בת ים ,רח' בית וגן 13

מ.מ .לגבר כבן  ,68ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לקבורה בקיבוץ ברנר.

15.00 / 16.00

1

ה

18.06.2009
כ"ו סיון תשס"ט

סביון ,סמטת הר דפנה 3

מ.מ .למבוגרת חולנית ,ללא ממצאים ,סיוע לח"ק בפינוי
הגופה לבית העלמין.

16.30 / 17.30

1

ו

19.06.2009
כ"ז סיון תשס"ט
ערב שבת קודש
19.06.2009
כ"ז סיון תשס"ט
ערב שבת קודש
19.06.2009
כ"ז סיון תשס"ט
ערב שבת קודש
21.06.2009
כ"ט סיון תשס"ט

רמת השרון ,רח' סוקולוב 86

מ.מ .למבוגר כבן  ,84ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין.

07.30 / 10.30

2

קרית אונו ,רח' המעגל 34

מב"ט לאחר חשש לאסון לגבר ערירי ,איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

10.45 / 12.45

3

חולון ,רח' הפלמ"ח 5

מ.מ .לאשה כבת  ,90ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

12.00 / 13.00

1

ר"ג ,רח' מנחם בגין

מב"ט לצעיר כבן  30ברכבו לאחר שלא חש בטוב ,ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

05.00 / 06.00

1

ו
ו
א

פי' אהליאב

א

21.06.2009
כ"ט סיון תשס"ט

חולון ,רח' אורים 5

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

11.30 / 12.30

1

א

21.06.2009
כ"ט סיון תשס"ט

הרצליה ,רח' האשל

מב"ט לאחר חשש לאסון בהתאבדות בחנק  -לאחר
לקיחת יתר של כדורים  -לגבר כבן  ,60ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה.

14.00 / 16.00

1

א

21.06.2009
כ"ט סיון תשס"ט

ת"א ,רח' קהילת קנדה 31

מב"ט לצעיר כבן  - 35ככה"נ מינון יתר  -ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה.

מלון הולצמן
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19.00 / 20.00

1

בס"ד

2009 éðåé - íééòöáî íéòåøéà

תאריך

כתובת

מהות הפעילות

שעות

צוות

ב

22.06.2009
ל' סיון תשס"ט
א' ראש חודש

ת"א ,המכון לרפואה משפטית

רב היחידה הרב יעקב רוז'ה בשמירה על כבוד המת להרב
ישראל וינטר ז"ל שנהרג בת.ד .הלילה בכניסה לאלעד,
)לאחר שחזר מחתונת בנו( ,ובגבר נרצח מנתיבות.

08.00 / 13.00

1

יום

אבו כביר

ב

22.06.2009
ל' סיון תשס"ט
א' ראש חודש

ת"א ,שד' ירושלים 119

מ.מ .לאשה כבת  ,53ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
למכון לבדיקה חיצונית.

19.30 / 22.30

2

ג

23.06.2009
א' תמוז תשס"ט
ב' ראש חודש
24.06.2009
ב' תמוז תשס"ט

חולון ,רח' ארלוזורוב 125

מ.מ .לקשישה כבת  ,92ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין ירקון.

10.45 / 12.45

1

ראשל"צ ,רח' מורן 5

מב"ט במקום ,מתנדב יצא לסייע באיסוף הממצאים
והעברתם לקבורה  -עפ"י בקשת הצוות המקומי.

06.45 / 07.45

1

ד

24.06.2009
ב' תמוז תשס"ט

בת ים ,רח' השלושה 41

מ.מ .למבוגרת כבת  ,84ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין.

11.30/ 13.30

1

ד

24.06.2009
ב' תמוז תשס"ט

חולון ,רח' יטבתה 2

מ.מ לקשיש כבן  ,95ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין בחולון.

14.00 / 15.00

2

ה

25.06.2009
ג' תמוז תשס"ט

ת"א ,רח' קמואל 14

מב"ט לנערה כבת  - 16א"י  -לאחר מחלה ממארת
בראשה ,ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

05.00 / 06.00

1

ה

25.06.2009
ג' תמוז תשס"ט

ר"ג ,רח' ז'בוטינסקי

ת.ד .קטלנית להולכת רגל קשישה שנפגעה ע"י משאית
לפינוי אשפה .איסוף הממצאים הרבים והעברתם
לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

10.45 / 11.45

8

ד

פי' ביאליק

ה

25.06.2009
ג' תמוז תשס"ט

יפו ,רח' אליעזר בן יוסי 4

מב"ט לגבר כבן  63שנצא ללא רוח חיים .איסוף
הממצאים והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

10.30 / 11.30

2

ה

25.06.2009
ג' תמוז תשס"ט

חולון ,רח' מניה שוחט 15

מ.מ .לקשישה כבת  ,90ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין ירקון.

15.15 / 16.15

1

ה

25.06.2009
ג' תמוז תשס"ט

ת"א ,ביה"ח איכילוב

העברת גופת תינוק לקבורה.

18.00 / 20.00

1

ה

25.06.2009
ג' תמוז תשס"ט

ת" א

לפני כשבוע נפטר בת"א יהודי ערירי ר' רחמים טויטו ז"ל,
ללא ממצאים ,וגופתו הועברה למכון .משטרת ישראל
עיכבה את קבורתו עד לזיהוי מוחלט .רב היחידה הרב
יעקב רוז'ה ,ומתנדבי היחידה המסורים משה חימסון
ורפאל שינפלד עמלים ללא לאות לאיתור בני משפחתו של
המנוח ז"ל.

19.00 / 23.00

3

ו

26.06.2009
ד' תמוז תשס"ט
ערב שבת קודש

ת" א

מאמצי המתנדבים המסורים נשאו פרי בס"ד ,ואכן אותרו
אחיו ,אחותו ואחיינו של המנוח ז"ל ,ובכך התאפשרה
הבאתו לקבורה עוד היום לפני כניסת השבת.
כה לחי!

11.00 / 15.00

3

ו

26.06.2009
ד' תמוז תשס"ט
ערב שבת קודש

בת ים ,רח' טבנקין 15

התאבדות בתליה לגבר כבן  ,77איסוף הממצאים
והעברתם לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

16.45 / 17.45

1

א

28.06.2009
ו' תמוז תשס"ט

ת"א ,רח' קמואל 12

מ.מ .לאשה כבת  ,70ללא ממצאים ,סיוע לאנשי הח"ק
בפינוי הגופה לבית העלמין.

13.30 / 14.30

1
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בס"ד

2009 éðåé - íééòöáî íéòåøéà

מהות הפעילות

שעות

צוות

א

28.06.2009
ו' תמוז תשס"ט

יפו ,רח' גרינבוים 14

מ.מ .לקשישה כבת  ,95ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

20.45 / 21.45

2

ב

29.06.2009
ז' תמוז תשס"ט

ת"א ,רח' אלנבי 18

מב"ט בחנות למוכרת מבוגרת כבת  ,85ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

12.00/ 14.00

2

יום

כתובת

תאריך

פי' רח' קינג' ג'ורג'

ב

29.06.2009
ז' תמוז תשס"ט

ת"א  -בית העלמין

סיוע בעריכת סידורי הלויה וקבורה להרב שמחה בונם
ליברמן ז"ל.

19.00 / 21.00

4

ב

29.06.2009
ז' תמוז תשס"ט

יהוד ,רח' ויצמן 51

מ.מ .לגבר כבן  49לאחר שקיבל דום לב ,ללא ממצאים,
סיוע בפינוי הגופה לבית העלמין.

20.30 / 22.30

2

ג

30.06.2009
ח' תמוז תשס"ט

קרית אונו ,שד' קק"ל 27

מ.מ .לקשישה כבת  ,107ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין.

00.15 / 01.15

1

ג

30.06.2009
ח' תמוז תשס"ט

חולון ,רח' ביאליק 118

מ.מ .לקשישה כבת  ,90ללא ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה
לבית העלמין ירקון.

08.00 / 09.00

1

ג

30.06.2009
ח' תמוז תשס"ט

ת"א ,רח' ליליאן 10

התאבדות בתליה לצעירה כבת  - 33ע"ר נפשי  -ללא
ממצאים ,סיוע בפינוי הגופה.

09.30 / 12.30

1

ג

30.06.2009
ח' תמוז תשס"ט

ת"א ,רח' המסגר

ת.ד .קטלנית לצעיר כבן  34שמעד לכביש  -מסיבה לא
ברורה  -ונפגע ע"י אוטובוס ,איסוף הממצאים והעברתם
לקבורה ,וסיוע בפינוי הגופה.

11.00 / 13.00

6

ג

30.06.2009
ח' תמוז תשס"ט

ת"א ,רח' יום טוב 24

מב"ט לפועל צעיר כבן  - 35א"י  -סכרתי ,שהתמוטט ומת
במהלך ויכוח עם פועל אחר .איסוף הממצאים מהמקום,
וסיוע בפינוי הגופה למכון.

פי' יצחק שדה

מפעל לנקניק
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14.30 / 17.30

1

