
ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים קֹול ּדְ
ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּגָך ְוֹלא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו:  )דברים כב ח(

ועשית מעקה לגגך, מצות עשה. ולא תשים דמים בביתך, מצות לא תעשה ]ספרי דברים פיסקא רכט[

ועשית מעקה - מצות המעקה מבוארת מ"לא תעמוד על דם רעך" ]רמב"ן[

שלא להניח המכשולים והמוקשים בארצותינו ובבתינו כדי שלא ימותו ולא יזוקו בם בני אדם״ ]ספר החינוך[

עד כמה ניתן להרחיב היום את הציווי "לא להניח"? להסיר? לזעוק? 

מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק כד: 

ֶשַׁבע ַמֲעלֹות ָהיּו לֹו ַלִּמְגָדל ִמִּמְזָרחֹו ְוֶשַׁבע ִמַּמֲעָרבֹו.
ַמֲעִלים ֶאת ַהְּלֵבִנים ִמָּכאן ְויֹוְרִדים ִמָּכאן.

ִאם ָנַפל ָאָדם ָוֵמת ֹלא ָהיּו ָשִׂמים ֶאת ִלָּבם ֵאָליו,
ְוִאם ָנְפָלה ְלֵבָנה ַאַחת ָהיּו יֹוְשִׁבים ּובֹוִכים ְואֹוְמִרים: אֹוי ָלנּו, ֵאיָמַתי ַּתֲעֶלה ַאֶחֶרת ַּתְחֶּתיָה.

ְוָעַבר ַאְבָרם ֶּבן ֶּתַרח
ְוָרָאה אֹוָתם ּבֹוִנים ֶאת ָהִעיר

ְוִקְּלָלם ְּבֵשׁם ֱאֹלָהיו
ְוָאַמר:"ַּבַּלע ה' ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם" )תהילים נה, י(.

האם 'נהלי הבניה' מימי מגדל בבל השתנו? 
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בבלי סוטה, יא א: 

למען ענותו בסבלותם ]ענותם מיבעי ליה[ למען ענותו לפרעה בסבלותם דישראל ויבן ערי מסכנות לפרעה רב ושמואל חד אמר שמסכנות את 
בעליהן וח"א שממסכנות את בעליהן דאמר מר כל העוסק בבנין מתמסכן )שמות א, יא( את פיתום ואת רעמסס רב ושמואל חד אמר פיתום שמה 
ולמה נקרא שמה רעמסס שראשון ראשון מתרוסס וחד אמר רעמסס שמה ולמה נקרא שמה פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעו )שמות א, יב(

"פי תהום בלעו" - הזוהי גזרת גורל?

 הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן ואמר 
 ׳הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך׳ או ׳איני מקפיד על כך׳ מכין אותו מכת מרדות.

)רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יא  הלכה ה(

מהי הדרך למנוע הישנות אסונות בניה?

 הזורק אבן לרשות הרבים והרג, או הסותר כותלו לרשות הרבים ונפלה אבן והמיתה --
 בין שסתרו ביום, בין שסתרו בלילה--הרי זה קרוב למזיד, ואינו נקלט:  

 מפני שזו פשיעות היא, שהרי היה לו לעיין ואחר כך יזרוק או יסתור.
)רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו(

 במה יכול\ה כל אחת ואחד מאיתנו להרתם בכדי למנוע תאונות עבודה 
שהם שוגג שקרוב למזיד?

חזון איילון / אגי משעול

ּוַבֲחלֹוִמי ָוֵאֵרא ֶאת ִמְגַּדל ַעְזִריֵאִלי נֹוֶטה ָיִמיָנה

ְּכָמט ִלְנֹּפל

ְוָהָיה ְּדַבר ֲאדֹוַני ֵאַלי ְּבָלה-ַּגְרִּדָּיה, ֲאָדר, ָּתיו

ִׁשין נּון ֵטית ְּבָנְסִעי ִמֶּקֶדם ָצפֹוָנה.

ַּבֲהָלָכה ִנְגָלה ִלי ֵׁשִנית ּוְבֶיֶתר ְׂשֵאת ַהָּיִמין

ּבֹוֵהק ֻּכּלֹו ַּבֶּׁשֶמׁש ְּבַמְרַאת ַהַּצד

ְוָהָיה ְּכֵעץ ָּברּוַח ִמְתנֹוֵדד

ְּכטּוָרא ְנטּוָיה ַעל ָהִעיר ְוַעל ַהֲחלּוִמים ַהֵחְרִׁשים

ֶׁשְּסָבבּוָה, אֹוי ְמׁשֹוְטֵטי ַקְניֹון, ְמֻפְּטֵמי ָיְטָבָתה

ַהּׂשֹוְבִעים ַּבֲחלֹונֹות ָהַרֲאָוה.

ַּבְּׁשִליִׁשית ְנָׂשַאִני ֲחלֹוִמי ִלְרחֹוב ֶהָחָרׁש

ְרחֹוב ַהְּלֵבִנים ְוַהֹחֶמר, ִמָׁשם ְרִאיִתיו ׁשּוב ְּבַתְקִריב

ִמְתנֹוֵסס נֹוָרא הֹוד, ֵאין ֹזאת ִּכי ָיַרד ֱאֹלִהים ְּכָבר ִלְראֹות

ֶאת ַהֲחלֹונֹות ַהְּמַחִּקים ֶאת ָׁשָמיו.

ְוָהרּוַח ַמְצִליף ַּבִּמְגָּדל ְלָבְּקעֹו ּוַמְרֵאהּו

ִּכְקַלף ַה"ִּמְגָּדל" ַּבֲחִפיַסת ַהָּטארֹוט,

ָקְדרּו ֶהָעִבים ַעל ֹראׁשֹו ְּבָקְרסֹו ַעל ִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות

עֹוִדי ִנָּׂשא ֶאל קֹוַמת ַהַּגג ַלּפֹוֲעִלים ַהָּזִרים ָׁשם

ִחיל ּוְרָעָדה ֲאָחזּוִני, ִּפיְזָּדָמִטי ָאנּו ִנְתִלים ַּבִּפּגּוִמים

ִּכי ִנְבְלָלה ְּכָבר ְׂשָפֵתנּו ְוָנפּוץ ְלָכל ֵעֶבר, אֹוי ָמה ֶׁשָּיֹגְרִּתי

ֲחלּוִמים ֵחְרִׁשים ְּבִמְגְּדֵלי ַהָּׁשלֹום

ֵהיִלילּו ֵהיִלילּו.
מתוך: מבחר וחדשים, מוסד ביאליק, הקיבוץ המאוחד, 2003

מה יכול לאפשר לנו לשאת עיניים אל יושבי 
הפיגומים ולהודות עליהם ולהם? ולדאוג להם?

 מי שנפלה עליו מפולת / אלחנן ניר 

 “מי שנפלה עליו מפולת 
 ספק חי 

 ספק מת 
 ספק הוא ָשם 
 ספק אינו ָשם 
 מפקחין עליו 

 אף-על-פי שיש בו כמה ספיקות” 
 (שולחן ערוך, אורח חיים, שכ"ט, ג) 

 ּוִמי ֶׁשֹּלא ָנְפָלה ָעָליו ַמֹּפֶלת 
 ְוהּוא ָסֵפק ַחי  ָסֵפק ֵמת 
 ָסֵפק ָׁשם  ָסֵפק ֹלא ָׁשם 

 ִמי ִּבְכָלל יֹוֵדַע ִמֶּמּנּו. 
 ְוַכָּמה ְסֵפקֹות ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

 ְוַכָּמה ְרָעִדים ּוְגֵדרֹות ָּדם 
 ְׁשִחיטֹות ְקַטּנֹות ַּבְּוִריד 

 ְוַהִּׁשָּטה ּפֹוַרַחת 
 ְוֵאין ִמי ֶׁשְּיַפַּקח ָעָליו 

 ִיְפֹרׂש ֵאָליו ַּכַּפִים ִּבְתִפָּלה ְוֹיאַמר לֹו 
 ָּברּוְך ַאָּתה 

 ַיִּביט ְוֹיאַמר לֹו: ַאָּתה ִנְרֶאה טֹוב ַהּיֹום 
 אּוַלי ִּתְקֹּפץ ְלָקֶפה 

 ִמי ִּבְכָלל יֹוֵדַע 
ִמֶּמּנּו 

על מה ועל מי אנחנו חייבים לפקח? איך נעמוד שותקים מול מתים חסרי פנים ושם?

לזכרם של ההרוגים באתרי בניה. יהי זכרם ברוך. 


