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 התהפכות עגורן צריח עקב התקנת שלט פרסום
 ar1016מס'  מסמך הפקת לקחים לתאונת עבודה
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 עגורני צריח

סוג מקום 
 העבודה: 

 

 אתר בניה

רוח חזקה, מקום פתוח,  תנאי עבודה:
 שעות לילה

 
  

 
 תאונה של קצר תיאור

 ית (זנב) של עגורן צריח אשר היה מוצב באתר בניה, הותקן שלט פרסום גדול ממדים.  על זרוע אחור

עקב רוח חזקה שנשבה בשעות הלילה, התהפך העגורן ונפל אל רחבת חניה של בניין סמוך תוך פגיעה 

 האירוע הסתיים ללא נפגעים. ברכבים חונים.

 

  זה מסוג תאונות הישנות למניעת המלצות

ין שלטי פרסום על חלקי העגורן (זרועות, תורן וכד') שלא בהתאם להוראות הדין חל איסור להתק  .1

                                                                                                            ).                                             חקיקה בנושאהחלות בנושא ולהוראות יצרן העגורן. (

שלטים עלולים להוות מפרץ רוח גדול יותר ממה שנלקח בתכנון על ידי היצרן ולגרום בכך 

                                                                                                           להתהפכות העגורן.                                                     

בנוסף, תליית שלטים מתחת לזרועות העגורן מהווה סיכון של השתחררות ונפילת השלט כולו או 

 חלקים ממנו במצבי רוח מסוימים, או כאשר השלט הותקן בצורה לקויה.

לץ לבצע בדיקת הכנה לעגורן הצריח המוצב באתר לקראת עבודה בתקופת  החורף ו/או בתנאי מומ  .2

                                                                                                                                               ).               קישור להנחית מפקח עבודה ראשימזג אויר סוערים. (
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 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 קיתי 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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