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 נפילה מגובה בעקבות עבודה בחפיפה של עגורני צריח
 ar1015מס'  מסמך הפקת לקחים לתאונת עבודה

 
 

  נפילה מגובה סוג התאונה: 

 

 גורם תורם לתאונה: 
 

 עגורני צריח

 סוג מקום העבודה: 
 

 אתר בניה

 מקום פתוח, אור יום תנאי עבודה:
 

  

 
 תאונה של קצר תיאור

שטחי עבודה של עגורני צריח, זרועו של עגורן אחד (הנמוך בין  2יימה חפיפה בין באתר בניה בו התק

השניים) פגע בכבלי ההרמה של עגורן שני אשר בו נעזרו  באותה העת לשינוע דוד בטון לצורך יציקה 

 בקומה עליונה.

מטרים  4.5 -עקב הפגיעה בכבלי ההרמה, דוד הבטון היטלטל ופועל שאחז בדוד נדחף ונפל מגובה של כ

 .ונפגע בצורה קשה
 

  זה מסוג תאונות הישנות למניעת המלצות

באתרים בהם מתקיימת עבודת עגורנים בחפיפה (בגזרת שטח משותפת), יש לקיים ולפעול בהתאם        .1

  " שהוצא על ידי מפקח עבודה ראשי.                    הצבה והפעלת עגורני צריח העובדים בחפיפהלדרישות "נוהל 

יש להקפיד על הצבת העגורנים ומרחקים בינהם, התקנת גובלי צידוד חשמליים למניעת התנגשות, 

שילוט העגורנים, תהליך עבודה בחפיפה הכולל מינוי אתת מתאם ושימוש באמצעי קשר אלחוטיים 

 ).קישור לנוהל(

יש לבדוק טרם תחילת עבודת העגורנים באתר, כי מפעילי העגורנים (עגורנאים), מחזיקים בתעודות   .2

קישור הסמכה תקפות מסוג ודרגת עגורן מתאימים, תוך וידוא שתעודות ההסמכה אינן מזויפות (

 ).לאתר האינטרנט של משרד התחבורה

יש להדריך את מפעילי העגורנים ואת האתת המתאם בדבר תהליך העבודה בחפיפה בהתאם לנוהל   .3

 הנ"ל.

 ).חקיקה בנושא( העגורן יינתן ע"י אתת מוסמך שבידו הסמכה תקפה יאיתות למפעיליש להקפיד כי   .4
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http://www.economy.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/Mafar/MafarInstructions/CraneSynchronousOperation2000.pdf
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=337
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=337
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=337
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/051_049.htm
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חקיקה יש להתקין גידור מתאים בשפות רצפה/ משטחי עבודה למניעת נפילתם של עובדים מגובה (  .5

 ).בנושא

בין לוודא , יש משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקניככול שמתבצעת עבודה בגובה מעל גבי רצפה/  .6

לספק להם ציוד מגן כן, יש והם בעלי אישור הדרכה תקף ובגובה הודרכו לעבודה היתר כי העובדים 

חקיקה (ימת נפילה  אישי מתאים למניעת נפילתם מגובה, לרבות התקנת קווי אבטחה ומערכת לבל

 ).בנושא

 
 

 

 
 עבודה, נהלי העדר ו/או פגום, ציוד עקב שנגרמו לתאונות דוגמה להוות נבחר לעיל, שתואר התאונה מקרה הערות:

                                                                                                                                   תקינים. שאינם עבודה נהלי או

 אחרונה תופעה מהווה בהכרח אינו זה ומקרה מרומזת, או מיוחדת עדיפות בעל אינו זו תאונה שפרסום לציין,

 או דעת חוות להוות בו ואין בלבד לקחים מסקנות/הפקת לימוד/הסקת של לצרכים מפורסם  זה מסמך שהתרחשה.

        דין. בבתי המתנהלים תיקים או חקירה תיקי לגבי  הכלכלה משרד של מחייבת עמדה

 בעבודה הבטיחות פקודת לרבות דין כל הוראות על בלבד להוסיף בא הלקחים הפקת מסמך כי יובהר ספק הסר למען

                                                                                                                                 ותקנותיה. 1970 – תש"ל חדש), (נוסח
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http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F8E2D01E-92FD-4E57-A189-44D717943C8D.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/051_042.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F8E2D01E-92FD-4E57-A189-44D717943C8D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/A8107512-6A12-4DAC-989D-AA234A4667A6.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_765.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/A8107512-6A12-4DAC-989D-AA234A4667A6.htm



