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 02/2020/91עורך התחקיר: יותם אורחן   תאריך סיום התחקיר:  –2תאונה מספר 

 

 ממצאים

 רקע

 :   סיווג האירוע .1

 מטר כתוצאה מהחלקה בעליה תלולה למדף שממנו מתחילים מסלולי טיפוס.  4-תאונה חמורה מנפילה של כ

 2020בפברואר   04-בבוקר, ב 0830 :תאריך ושעת התאונה .2

 הליכה בגישה לטיפוס ספורטיבי באתר בשטח  :סוג הפעילות .3

 

 שטוח למדף על פני כמה מדרגות סלע עליה תלולה  :המסלול .4

 

 :פרטים נוספים .5

במהלך גישה למצוק לטפס, עלו שני המטפסים במדרגות סלע תלולות לכיוון מדף שטוח. המטפס הראשון הגיע כמעט  

לקצה המדרגות ואולי שם יד על המדף, כשלפתע כנראה החליק )אינו זוכר(, מצא עצמו עף באוויר ומתגלגל במורד כמה  

 מטר.  4 -כמדרגות סלע לחלק המישורי שבתחתית המדרגות. סה"כ נפילה של 

שניות, אז התעורר בעודו שוכב. לאחר ההתעוררות, כשחברו לידו, חזר להכרה מלאה ותכנן את  15-הוא איבד הכרה לכ

חילוצו העצמי מהמקום. הוא הנחה את חברו מה לעשות במידה והוא מאבד הכרה במהלך התנועה חזרה לרכב. תכנן את 

הכניסה )יש מדף במסלול הכניסה שעושים טרוורס שלו, לא מורכב  מסלול החזרה לרכב, כדי שיהיה קל יותר ממסלול 

 אך מחייב עירנות(. 

לאחר חילוצם העצמי מהשטח פינו עצמם למרפאה המקומית, שם אחות הזעיקה רופא, שראה אותם והמליץ להם לנסוע 

ים בחוליות  ברני שום נמצא שמיד לצילום ואבחון. בציל והוכנס כנפגע הלבית חולים לצילום. כשהגיעו לבית חולים זוה

 ושבר בגולגולת. , שבר דחיסה בחוליה מותניתצוואריות 

 קיבל חופשת מחלה של כמה שבועות עם קיבוע צוואר.  

התנועה מצוק נעשתה עם נעלי ספורט עם סוליה די מחליקה. בדרך כלל הולך לטפס עם נעלי אפרואצ'. בדרך למצוק 

 היה בוץ טרי והיה יחסית חלק. 

 לאחר הנפילה היו כאבים לא חזקים מידי והתנועה חזרה לרכב התאפשרה ללא בעיה מיוחדת. 

ה עהמטפס שנפל עלה ראשון לכיוון המדף עם תיק על הגב ותיק חבל ביד, וזרק את תיק החבל למעלה ממש לפני שאר

 ההחלקה והנפילה. 

 

 ניסיון המעורבים: .6

 עשרות או מאות ביקורים באתר ועליה במדרגות האלה למדף ממנו מטפסים. 

 

 :פירוט התרחשות האירוע .7

 אין מה להוסיף

 : פרטים נוספים רלבנטיים .8

   הינו מרכיב חשוב בחיים. מזל

 :מסקנות .9

 הסיבה הישירה לאירוע היא החלקה כתוצאה משילוב של מצב השטח, חוסר תשומת לב וחוסר מזל.   .א

חשוב להתייחס לחלק זה כחלק מיום   תאונות מתרחשות בגישה וביציאה מהמצוק בהליכה / סקרמבלינג. .ב

הטיפוס ולהתנהל באופן שונה מהליכה מנהלתית פשוטה. כשמגיעים לתחתית המצוק מומלץ לעצור ולהסתכל 

ולחשוב ולהיכנס לראש של תנועה בשטח מצוקי ומהם הסכנות הנוכחיות במצוק )בוץ, אנשים אחרים, נפילת  

רח בגלל שהיא כה נדרשת, אלא היא מייצגת עצירה ומעבר  אבנים וכו'(. אפשר לעצור ולשים קסדה, לא בהכ

 לפאזה אחרת בתנועה שדורשת תשומת לב שונה. 
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מטר ואיבוד הכרה אינו נכון ומאוד מסוכן!!!! )בבית חולים בכל נפילה  3עצמי לאחר נפילה מגובה מעל פינוי  .ג

 מטר נפתח חדר טראומה(. 3מעל 

ה משמעותית ויש להתייחס לכך בהתאם, אין להתפנת באופן איבוד הכרה לאחר נפילה מראה על נפילה ומכ .ד

)כמובן שיש להתייחס למצב   עם קרש לקיבוע הגב והצווארעצמאי ויש להזעיק ולהמתין לפינוי מקצועי 

 . הדברים בשטח אם מדובר למשל על אבדן דם או מכת קור ייתכן ועדיף לפנות כמה שיותר מהר מבלי לחכות(

מראה על החשיבות בהגדלת המודעות וחשיבות ההסברים בימי עיון ובמפגשים על ברמה המערכתית אירוע זה   .ה

   הדרך לטפל ולפנות פצוע.

 

 

 


