
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בטיחות ארצי
 

1 
 

 תחקיר מלמד
 אתר בנייה בסמוך לבית ספרפגיעה מברזל שנפל מ

 

 פרטי האירוע

 שער בית ספר מקום האירוע:

 נפילת אלמנטים מאתר בנייה אופי האירוע:

 תלמידה נפגעה בראשה תוצאות האירוע:

 

 תקציר האירוע

לאחר סיום יום הלימודים, התכוונה אחת התלמידות לצאת לביתה 

לשער, ישנו בניין שנמצא בהליך בנייה  משער בית הספר. בסמוך

, ושיפוץ. בעת שעברה את השער, נפל ברזל טפסנים מאתר הבנייה

לה והובהלה הילדה טופ. סנטימטרים 'חדר מספגע בראשה ו

 ., כשהיא מורדמת ומונשמתבאמבולנס לבית החולים

 

 עיקרי הממצאים

 אשר בקומות העליונות של הבניין חיות משפחות וכן מצד אחד של ביה"ס ממוקם באזור רווי מאוד ,

מעבר הכניסה לביה"ס בו נפגעה התלמידה צמוד  מבנה ישן בתהליכי בנייה ושיפוץ.ישנו בית הספר 

 לבנין שבונים וחשוף לפגיעה מחפצים שעלולים ליפול מהבניין.

  כשנה לפני האירוע, וחצי שנה ביה"ס נבדק וקיבל אישור הפעלה

 .שרד החינוך ביקר במקוםעורך מבדקי מוס"ח מטעם מלפני כן 

 הפרעות מספר פעמים לקב"ט מוס"ח בדבר  פנתה מנהלת ביה"ס

. אבק, גיצי אש, קריסת מרצפות ועודמאזור הבניין הסמוך, כגון 

 הקב"ט היה הכתובת היחידה לטיפול בבעיות מול הקבלן.

 כל העובדים ומנהל העבודה לחקירה את משטרת ישראל עצרה ,

משרד העבודה הוציא צו האוסר המשך ביצוע העבודות בבנין ו

 עקב עבירות חמורות על תקנות הבטיחות בעבודות בניה.

 

 מסקנות ולקחים

הקבלן לא פעל על פי תקנות הבטיחות בעבודות בניה ולא ביצע את הנחוץ ע"מ להגן על התלמידות  .א

 . בין היתר:וגם על העוברים ברחוב במדרכה הצמודה למבנה מפני פגיעה במעבר בין הבניינים

 קירוי מעל חצר המעבר של ביה"ס.לא הותקן  .1

 גדר אופקית מסביב למבנה ללכידת חפצים נופלים. לא הותקנה .2
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 כיאות של כל חלקי המבנה ביריעה מתאימה.לא כוסו  .3

 ות בבנייה של פיגומים.פיגומים כיאות על פי תקנות הבטיחלא הותקנו  .4

 ירותי יועץ ממונה בטיחות בבניה.הקבלן לא הפעיל לא השתמש בש ככל הנראה .5

למוס"ח, לקבט"ים  העדר הנחיות ונהלים מתאימים בדבר ניהול הבטיחות כאשר בונים בסמוך .ב

 עבט"ים מנהלי בתי ספר מנהלי בטיחות ברשות הוא שמנע התנהלות נכונה למניעת התאונה הזו.

חוסר ידע והבנה בסיסי בדבר הסיכונים הקיימים בסביבה בה לצוות בית הספר ולקב"ט קיים  .ג

 בונים בנין ויש נטייה לסמוך על כך ש"הקבלן יודע מה הוא עושה".

ואילו ולא לאפשר מעבר תלמידות במקום,  לסגור את המעבר החשוףהומלץ להנהלת בית הספר  .ד

 ל הבניין עד שיותקן קירוי או עד תום עבודת הבנייה.לפתוח את דלת יציאה החירום מצדו השני ש

 

 להמחשהתמונות 

 

 

 

 

 

 אזור השיפוצים

 

 שער בית הספר

 צו משרד העבודה


