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 ממצאים

 רקע

 אירוע בטיחות חמור.   )מתיחת שרירים( : תאונה קלה,סיווג האירוע .1

 מטר( 7-8-)כ בקיר 5נפילה לקרקע מרנר                      

 2100סביב  9/2/2020 :תאריך ושעת התאונה .2

 הובלת מסלול ספורטיבי בקיר מלאכותי  :סוג הפעילות .3

 

 .  7bבחלק העליון, דירוג  OHפייס עם  :המסלול .4

 

 :פרטים נוספים .5

 ק"ג בין המוביל למאבטח.   20זוג מטפסים עם הבדל של 

 . עומד כמטר וחצי עד שניים וחצי מטר מהקיר. ATCהמאבטח עם 

 

 ניסיון המעורבים: .6

 . מוביל ספורטיבי  2013ומוביל משנת  2012המוביל מטפס מ 

 שנים ומוביל שנה אחת.  3המאבטח, מטפס 

 ק"ג במשקל. המוביל כבד מהמאבטח.  20הבדלים של 

 מטפסים ביחד כשבועיים שלושה.

 

 :פירוט התרחשות האירוע .7

, הקליפ את הרנר החמישי, החל לטפסרביעי עלה על מסלול קשה בו ישב על כל רנר. לאחר ישיבה על הרנר ההמטפס 

 לאחר שקיבל חבל מהמאבטח שזז קדימה, לאחר ההקלפה המאבטח זז לאחור וצמצם קצת את החבל החופשי )הסלק(.

במזרון שעל גע בכתף של המאבטח ו כמה ס"מ מעל הרנר כשנפל. הנפילה לא נבלמה והוא פ ,ככל הנראההמטפס היה, 

 ככל הנראה כן היה חיכוך של החבל באמצעי החיכוך שעל רתמת המאבטח וברנרים ולכן הנפילה הואטה מעט.רצפה. ה

 המאבטח קיבל מכה חזקה כולל מתיחת שרירים בזרוע. 

 אין פגיעות נוספות. 

 

 :  פרטים נוספים רלבנטיים .8

מספר פעמים וישב על רנרים לפני שהגיע לרנר חמישי. במסלול  לפני הנפילה נפל המטפס במסלול זה  •

 קודם ביצע המטפס מספר נפילות שנבלמו היטב. 

 ייתכן ודעתו של המאבטח קצת הוסחה לפני הנפילה. •

 לא היה חבל חופשי )סלק( מעבר למקובל במערכת והמאבטח עמד כמטר וחצי מהקיר.   •

זיכרון שהחבל רץ לו ביד או נעזב והמאבטח לא נמשך אל הקיר אין כוויה ביד המאבטח ואין למאבטח   •

  ולא עלה באוויר.

 המאבטח חבש משקפי אבטחה.  •

, לא ניתן לראות האם יש זרימה של חבל, אך ככל מסרט המצלמות נראה שהמאבטח מופתע מהנפילה •

 הנראה כך הדבר.

 :מסקנות .9

 . כשל אבטחה אה מכך של הנפילה.א. הגורם הישיר לאירוע הוא אי בלימה של החבל וכתוצ      

. ייתכן שהפרש המשקלים תרם בכך שמשיכת החבל הייתה חזקה יותר ודעתו של המאבטח הוסחה לכמה  ב

 שניות.
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, ויכול להפחית תאונות מסוג  ג. שימוש באמצעי ננעל היה ככל הנראה מונע את הנפילה עד הקרקע

 זה.

הנפילה של המטפס ולכן זה האחרון פגע בו. תרגולת נכונה היא ד. מיקום המאבטח היה קרוב מידי לקו 

שהמאבטח ממוקם הצידה מהמטפס, בדרך כלל בגלל שהמטפס יכול להפיל חפצים אחרים )כולל בשטח  

 אבנים(, אך זה טוב גם למקרה כמו זה. 

 ד. תאונה זו דומה מאוד במאפייניה לתאונה שהתרחשה בקריית אונו לפני כשנה )יש סרטון(.


