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 נהרגו 7-נפלו ו 1 7102מנופים, בשנת  01נפלו  7102בשנת 

 

המזל. כך ניתן ללמוד מנתונים על ניסים ועל כל מה שנותר להסתמך עליו הוא  –בכל הנוגע לנפילות מנופים 

 שנאספו על ידי "קו לעובד", השותפים לפרויקט "נרתמים" למאבק בתאונות עבודה בענף הבניין. 

אנשים  6מסוגים שונים. כתוצאה מהנפילות נפצעו  נפילות של מנופים 01היו  7107על פי הנתונים שנאספו בשנת 

 אנשים נהרגו, בהם עובד בניין ועוברת אורח.  7מנופים,  1פלו כבר נ 7108עוברי אורח. בשנת  3-עובדים ו 3בהם 

בודקים האחראים על  6קובע כי בישראל ישנם רק  מחקר שפרסם מכון המחקר של הכנסת בחודש יולי האחרון

 351'. כמו כן ישנם 81-' וה71-מנופים בישראל. שליש מהמנופים יוצרו בשנות ה 0811-בדיקתם הבטיחותית של כ

מנופים פעילים כיום ללא רישיון, ואין לרשויות מידע האם הם תקינים בטיחותית. הדו"ח אינו מתייחס בנתוניו למנוף 

נהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה כיוון שמת המנוף שקרס אתמול ומפרט מדוע: "נייד דוגמ

נהל מידע נעשה שימוש תדיר, אך אין בידי הממסר שבעגורנים אלה, כמו גם בעגורנים להעמסה עצמית. אמנם 

 לגבי כלל עגונים אלו, וקשה להעריך כמה מתוכם פועלים רק בענף הבניין". 

 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m04051.pdf: לדו"ח המלא

בידי המדינה כלים בכדי לשפר את המצב. ביניהם על המדינה להגדיל משמעותית את האכיפה שהינה כיום כמעט 

חצי שנה. יש לייצר עבודה מתואמת בין הרשויות השונות הפועלות כלא קיימת, ולחייב הגשת תסקירי עגורנים כל 

בתחום: כיום משרד הרישוי הוא האחראי על חידוש רישיונות העגורנים, אך מנהל הבטיחות אחראי על קיום 

הבדיקות )המועטות מאוד שמתקיימות(. כמו כן אין כיום נהלים בנוגע לשנת התיישנות העגורנים, אין הגבלה לגבי 

 ייצור העגורן, וזאת מסיבות כלכליות לבד, מה שמוביל לאסונות כמו האסון שהתרחש אתמול. שנת 

 7108-7107לפירוט המלא של נפילות המנופים בשנים 

 של מנופים נפילות 1 – 7108השנה 

בצומת הרחובות בנימין וחלץ בירושלים התהפך מנוף ופגע במבנה. לא היו נפגעים, אך למבנה נגרם  09.7.7108

 .מחקירה ראשונית עולה כי הברגים במנוף התנקו והזרוע שלו פגעה במבנהק. נז

5121787,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

נטע רוטמן, נהרגה כתוצאה מקריסת חלק ממנוף באתר בניה בכפר סבא. חברה מבצעת באתר:  08.7.7108

 "שובל הנדסה".

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m04051.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5121787,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5121787,00.html
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https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3732142 

ברח' שבעת המינים בחיפה. המנוף קרס על מבנה נטוש, מלבד נזק למבנה איש לא  קרס מנוף נייד 05.7.7108

 נפגע.

c2431aaecc89161004.htm-q1_2018/Article-israel/local-newshttp://www.mako.co.il/ 

, באתר בניה , נהרג כתוצאה מהתהפכות במת הרמה )מנוף נייד(09העובד בהאא' עדנאן כנאנה, בן  7.0.7108

 "סולל בונה". באתר: חברה מבצעת. של הרכבת הקלה בפתח תקווה

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5580365 

 של מנופים נפילות 01 – 7107שנת 

זרוע של מנוף שהניף מכולה קרסה. לא היו נפגעים. נגרם נזק למכולה ולציוד בה. מהתמונות לא  28.07.7107

 ברור היכן התרחשה התאונה, התמונות הועלו בדף הפורום למניעת תאונות עבודה.

https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=573139873033160 

דה אסון נמנע באתר בנייה בשכונת נווה )רח' ע. הלל( זמר ברעננה, כשבמהלך עבורעננה:  06.00.7107

 התקפלה זרוע מנוף ישן כתוצאה מכבל שנקרע, והיה חשש שהמנוף יקרוס ויפול על בניין סמוך המיושב בדיירים.

 ".רמי שבירות הנדסה בנייה והשקעות בע"מ: "באתר חברה מבצעת

http://www.local.co.il/raanana/148865/Article/ 

 מנוף מנייד התהפך באתר בניה בחיפה. הפרסום בדף הפורום למניעת תאונות עבודה. 7.00.7107

https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=547008438979637 

 שמש. הפרסום בדף הפורום למניעת תאונות עבודה. מנוף נייד התהפך באתר בנייה ברמת בית 15.01.7107

https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=536274090053072 

מנוף קרס חלקית באתר בניה בפתח תקווה. איש לא נפגע. כוחות ההצלה נערכו לפינוי בנין סמוך  10.01.7107

החברה המבצעת ימים בצו מינהלי מטם הרשות המקומית.  31-ר למחשש לקריסה מלאה של המנוף. האתר נסג

  "תדהר".: באתר

https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3732142
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3732142
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2018/Article-c2431aaecc89161004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2018/Article-c2431aaecc89161004.htm
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5580365
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5580365
https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=573139873033160
https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=573139873033160
http://www.local.co.il/raanana/148865/Article/
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https://www.haaretz.co.il/news/local/1.4511062 

2674,00.html372-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 

מנוף התפרק באתר פרויקט 'מגדלי גינדי תל אביב', בדרך מנחם בגין בת"א. במהלך טיפול אחזקה  24.7.7107

 "דניה סיבוס".: החברה המבצעת באתרהתנתקה באופן חלקה זרוע של עגורן צריח, דבר שיצר סיכון בטיחותי. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1162434870525330&id=1027156580719827 

4993663,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

זרוע של מנוף נייד קרסה על בניין ברח' הקישון בבני ברק. הפרסום בדף הפורום למניעת תאונות  21.7.7107

 עבודה.

ink&id=497075517306263https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permal 

בעקבות זאת, התרוממה באוויר המשאית  מנוף נייד קרס באתר בניה בפרויקט אחד העם בחיפה. 23.6.7107

 ".דניה סיבוס: "החברה המבצעת באתר אליה המנוף מחובר.

http://m.ynet.co.il/Articles/4982085 

 בדף הפורום למניעת תאונות עבודה.מנוף נייד התהפך באתר בניה במודיעין. הפרסום  16.5.7107

https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=460658940947921 

מנוף קרס ברחוב הירדן ברמת גן. שני עובדים נפצעו, מפעיל העגורן שנפצע באורח בינוני ועוד נוסף  19.3.7107

 "אורתם מליבו".: החברה המבצעת באתרשנפצע באורח קל. באתר מוקם "מגדל הספורט". 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001181362 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1056060664496085&id=1027156580719827 

וף נייד )מנוף להעמסה עצמית( קרס על בניין בשכונת גבעת הרקפות, בקריית ביאליק. בנס איש לא מנ 2.3.7107

בע"מ. לפי פרסום בקבוצה למאבק בתאונות עבודה, חברה המבצעת:  conceptנפגע. באתר מקום פרויקט 

 ".לבנין ופיתוח 0991"ע.מ.ו.מ עתמאנה רינה 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3722674,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3722674,00.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1162434870525330&id=1027156580719827
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1162434870525330&id=1027156580719827
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993663,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4993663,00.html
https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=497075517306263
https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=497075517306263
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001181362
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001181362
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https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=419384128408736 

/groups/1055757771123923?view=permalink&id=1443103899055973://m.facebook.comhttps 

 מנוף קרס בנמל אשדוד. המנוף עוגרן שמשמש להעמסת אוניות.19.7.7107

-https://ashdodonline.co.il/43693/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A3

-%D7%91%D7%A0%D7%9E%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A1

%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93/ 

מנוף קרס באתר בניה בת ים. המנוף, עגורן צריח, קרס על רכבים שחונים ליד אתר בניה פינת  13.7.7107

שהיה  38נפצעו: מפעיל המנוף )אלי שקולניק( שנפצע באורח קשה, גבר כבן  1הרחובות הקוממיות ורח' הנביאים. 

. באתר מוקם 9וילדה כבת  19כבן  פצועים קל בהם: גבר 7-ברכב שעליו קרס המנוף ונפגע באורח בינוני; ו

 מנופים ונתיבים בע"מ.. החברה המבצעת באתר: Home and Seaפרויקט: 

4921983,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

http://rotter.net/forum/scoops1/382228.shtml 

מטרים כמעט קרס בזמן סיום הקמתו, אסון באתר בניה בראש העין. החברה  71מנוף בגובה  79.0.7107

 ."אלקטרה בניה"המבצעת באתר: 

tp://mynetroshhaayin.co.il/mobile/article/1801ht 
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https://m.facebook.com/groups/198804623800022?view=permalink&id=419384128408736
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http://rotter.net/forum/scoops1/382228.shtml
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