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 בדיקת מתקנים באולמות במגרשים ובחצרות בתי הספר

 5102מרץ 

 אביב-נהרג מקריסת עמוד כדורסל בתל 02בן  
ותה עת ששיחק בא 02אסון במגרש המשחקים: עמוד כדורסל התמוטט בבית ספר ופגע בראשו של נער בן 

 במגרש. הוא נפצע אנושות, ובהמשך מת מפצעיו. מחקירה ראשונית עולה כי הנער נתלה על הסל

שהתמוטט עליו ופגע  -לפי העדויות הראשונות, הנער שיחק כדורסל עם חברים, ובמהלך המשחק נתלה על הסל 
והחלו לבצע בו פעולות בראשו. הנער איבד את הכרתו ומצבו הוגדר אנוש. פרמדיקים של מד"א הגיעו למקום 

 החייאה, אולם בהמשך נקבע מותו.

   

 
 )צילום: אור בידר( הנער נתלה על הסל, והעמוד קרס

  

 



 )צילום: מוטי קמחי( אסון במהלך המשחק. העמוד שהתמוטט

"קיבלנו קריאה על נער מחוסר הכרה במגרש כדורסל", סיפר אלון פרידמן, פרמדיק של 
מבנה קרס עליו בעת ששיחק עם מספר חברים. הוא נמצא ללא מד"א. "מצאנו נער שכל ה

דופק וללא נשימה, ונאלצנו לקבוע את מותו". למקום הגיעו כמה מחבריו של הנער שנהרג, 
 ני משפחתו.וב

ידידתו של הנער שנהרג אמרה הערב: "היה לנו המזל להכיר אותו. הוא היה ילד מדהים, 
א מגרש שבחופש כולם באים לשחק בו. הבנתי תלמיד מצטיין. המגרש שהוא שיחק בו הו

שהוא הטביע לסל. הייתי באזור, ראיתי כל מיני חברים ולא הבנתי מה קרה. פתאום סיפרו 
 לי. אני בהלם".

  

 
 )צילום: מוטי קמחי( מנוף מרים את העמוד שהתמוטט

  

 
 )צילום: מוטי קמחי( אביב-זירת האסון בצפון תל

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ר: "אנחנו כואבים את מותו של הנער וממתינים לבירור נסיבות יפו נמס-אביב-מעיריית תל
ות המקרה. צוות עירוני נשלח לשטח. במקביל, הונחו שירותי הרווחה לסייע למשפחה וללו

 אותה ככל שיידרש."

 , 31, נער בן סרגיי פטרוב לפני שש שנים אירע מקרה דומה בחיפה, אז נהרג

כשעמוד כדורסל נפל עליו במהלך משחק במרכז קהילתי בשכונת נווה דוד בעיר. גם אז חשדה 
ו את המשטרה כי הנער נתלה על העמוד בעת שקרס. מדריכים שביצעו בו החייאה הזעיק

 מד"א, שנאלץ לקבוע את מותו.

מטר במגרש הכדורסל  31מנפילת עמוד תאורה בגובה  31נער בן במרס האחרון נפצע 
אביב, לא רחוק מהמקום שבו -רחוב אנדרסן ברמתשבמתחם שבט הצופים "אביב" ב

 התמוטט הערב עמוד הכדורסל. העמוד נפל במהלך ההכנות ל"פורימון". 

 

הנער נתלה על 
הסל, והעמוד 

)צילום:  קרס
 אור בידר(

אסון במהלך 
המשחק. העמוד 

 שהתמוטט
)צילום: מוטי 

 קמחי(

"קיבלנו קריאה 
על נער מחוסר 
הכרה במגרש 
ר כדורסל", סיפ

 אלון פרידמן, פרמדיק של מד"א. "מצאנו נער שכל המבנה קרס עליו בעת ששיחק עם מספר חברים.

  

 -קישור לכתבה:
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 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מרכזהמחוז 

 סביבתיתבטיחות היערכות לשעת חירום וביטחון,  תחום

 

 
 

 לכבוד

  

 שלום רב,

 

 התמוטטות סל  –הפקת לקחים בעקבות אירוע חריג  –בדיקת מתקני ספורט הנדון: 
 

 

ופגע אנושות בנער ששיחק במגרש  בעקבות האירוע הקשה שהתרחש השנה בתל אביב, בו התמוטט סל

בבית הספר, הנני מצרפת לכם ריענון הנחיות והוראות לטיפול במתקני סל וספורט בבתי הספר אשר 

 הועבר ע"י ממונה בטיחות מוס"ח ארצי.

 הנכם מתבקשים להפיצו למנהלי מוסה"ח וכן לגורמי רשות רלבנטיים.

 קבלתו בקרב מנהלי מוסה"ח והמורים לחינוך גופני.כן מפקחים פדגוגים של החנ"ג מתבקשים לוודא -כמו

 

 

 בברכה,

 

 לימור לביא

 סגן קב"ט מחוזי ומנהלת הבטיחות

 מחוז המרכז
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