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 21דף מידע מס' 

 בנושא: רשלנות תורמת בתאונות עבודה

העוסקים בתביעות נזיקין יודעים זה מכבר, כי אחריותו של המעביד בתאונות עבודה הינה 

מחמירה מאוד, לעומת תביעות נזיקין אחרות, ויש המכנים אותה "אחריות מוגברת". 

העדיף של המעביד, שבידו האמצעים, זאת, בשל חוסר השוויוניות הבולט בין מעמדו 

הסמכות והיכולת לדאוג לבטיחות עובדיו, לבין מעמדו הנחות של העובד, שאין לו היכולת 

ובד"כ גם אין לו את הידע הנדרש לצורך דאגה לבטיחותו, ולעיתים קרובות כל רצונו הוא 

 להשביע את רצון מעבידו, על מנת לשמור על מקום עבודתו.

כך, שהטלת רשלנות תורמת על עובד בתאונת עבודה נעשית בדרך כלל זאת גם הסיבה ל

 במשורה, תוך התחשבות במעמדו הנחות של העובד.

בחרנו להתמקד הפעם בנושא הרשלנות התורמת בתאונות עבודה, בשל חשיבותו העצומה 

 לתביעות נזיקין נגד המעביד. 

חוזי האשם התורם שיוטלו לעיתים קרובות, ובמיוחד כשמדובר בפגיעה ממשית, יכריעו א

על העובד, בשאלה אם יקבל התובע פיצוים בתביעת הנזיקין נגד מעבידו, או שכל תביעתו, 

 תיבלע בתגמולי המל"ל. –לאחר הפחתת הרשלנות התורמת 

לצורך בחינת הנושא, ליקטנו עבורכם מבחר פסקי דין העוסקים בשאלת האשם התורם, 

 י האשם התורם.של אחוז עולהוערכנו אותם לפי סדר 

 עובד נפגע מאש שפרצה מבור הביוב, שמעליו ביצע עבודת ריתוך. *

 האש פרצה בשל חומרים דליקים, שהושלכו לבור ללא ידיעתו של התובע. 

נקבעה אחריות המעביד הספציפי, שלא דאג למנוע שפיכת חומרים דליקים לבור  

 השופכין.

 ם החומרים הדליקים בבור.נקבע, שאין אשם תורם לעובד, שלא ידע על קיו 
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 טרם פורסם({.המוסד לביטוח לאומי נ. א. גיליס ובניו בע"מ ואח' ) 217052/02}ת.א. )ת"א(  

 

במהלך עבודה עם מכונה לחיתוך אריזת קרטון, הפסיק התובע את פעולת המכונה,  *

משום שקרטון נתפס בחלק ההזנה. כשניסה התובע למשוך בקרטון התפוס, החלה 

 המכונה לפעול וידו נפגעה.

נקבעה אחריות המעביד, משום שלמרות שמדובר במכונה ישנה, היא לא נבדקה  

לפעילות, ולא נבדקו ההגנות שלה, אשר בדיעבד הסתבר שלא היו  בטרם הוחזרה

 תקינות.

אין אשם תורם לתובע, שלא היה מפעיל המכונה ולא ניתנו לו הנחיות כיצד למנוע  

 את התאונה.

 סוואעד חוסין נ. כרמל מערכות מיכלים בע"מ ואח' )טרם פורסם({. 1132/01}ת.א. )חי'(  

 

רם מדרגות כדי להחליף נורה, כתוצאה מהחלקת עובד נפל מסולם, שהציב בג *

 הסולם.

בערעור למחוזי נקבעה אחריות המעביד, בלא אשם תורם לתובע, משום שהעובד  

נדרש ע"י מעבידו להחליף נורה, במקום בו המשטח קטן ואינו מתאים להצבת 

 סולם.

מנע היה על המעביד לספק לעובד אמצעי בטוח יותר, וכן עזרה של עובד נוסף, שי 

 תזוזת הסולם. בנוסף, הגומיות בתחתית הסולם היו חסרות.

משלא וידא המעביד קיומם של אמצעי בטיחות אלמנטריים ולא עשה דבר כדי  

בנסיבות כאלה, אין להטיל על העובד אשם תורם  –למנוע הסכנה הצפויה לעובד 

 כלשהו.

 פורסם({. ברקון משה נ. תרו תעשייה בע"מ ואח' )טרם 1692/03}ע"א )חי'(  

 

קבלן משנה נפגע בתאונה באתר בנייה, כשנכנס לחדר מדרגות שלא היה מגודר,  *

משום שהגידור פורק מספר ימים קודם, לשם יציקת תוספת לפודסט, ונפל 

 ממשטח הדריכה שבקומה השנייה.
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בית המשפט העליון קובע את אחריות הקבלן הראשי, בשל הפרת חובה חקוקה,  

 המוטלת עליו כמבצע הבנייה להקפיד על גידור לבטח של חדר המדרגות.

א אירעה בשל נקבע, כי הנפגע אינו נושא באשם תורם, משום שהתאונה ל 

התרשלותו אלא בשל התרשלות הקבלנים, ומשום שהנפגע לא סטה מסטנדרט 

ההתנהגות של קבלן משנה סביר, שרוצה לדאוג לביצוע תקין של עבודתו ולכן 

המשיך במלאכתו למרות שפורק הגידור, ומשלא קיבל שום התרעה על הסכנה 

 מהקבלנים.

 .נ. יגאל תנעמי ואח' )לא פורסם({סולל בונה בנין ותשתית בע"מ  7130/01}ע"א  

 

במהלך ניקוי מכונה לחיתוך בצק, הפעיל הנפגע את המכונה וטיפס עליה על מנת  *

 לנקותה עם צינור אויר, כשרגליו החליקו ונלכדו בין הגלילים.

 נקבעה אחריות המעביד, בהיעדר גידור לבטח של חלק מסוכן במכונה. 

של הפרת חובה חקוקה מצד המעביד, יש בית המשפט המחוזי קובע, כי במקרה  

להבחין, לעניין האשם התורם, בין פעולה מכוונת, שבוצעה תוך ידיעת הסכנה, לבין 

 פעולה אקראית, שבוצעה מבלי משים.

 במקרה האחרון, לא יוטל אשם תורם על העובד, גם אם מדובר בעובד מיומן. 

 ואח' )לא פורסם({. ברוך בגיזדה נ. מצות אביב בע"מ 446/94ם( -}ת.א. )י 

 

במהלך ביצוע עבודות בניה ויציקת תקרת בטון, נתקל התובע במוט ברזל בולט  *

 )קוץ(, איבד שווי משקל, ונפל תוך שהקוץ ננעץ בצווארו.

נקבעה אחריות הקבלן, שהיה מעבידו הספציפי של הנפגע, ונקבעה רשלנות תורמת  

 על התובע. 10%של 

שם תורם לגבי נזק שנגרם לעובד במהלך עבודתו, אמנם ההלכה מורה, שייחוס א 

נעשה במשורה. הגישה היא להחמיר עם המעביד, ולהקל עם העובד. יחד עם זאת, 

 צריך להזהר מהם. –יש לקבוע, כי מי שעובד על הגג, שבו מצויים ברזלים בולטים 

 פורסם({. פ.ס. הנדסה ותכנון בע"מ ואח' נ. שרחה מוחמד ואח' )טרם 4272/03ם( -}ע"א )י 
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 עובד נפגע כשנפל מסולם, עליו טיפס כדי להוריד סחורה מקומת הגלריה. *

, משום שהסולם לא היה גבוה דיו כדי להוריד סחורה נקבעה אחריות המעביד 

בביטחה, ולא ניתנה לעובד תמיכה ע"י עובד נוסף, שהיה עשוי להחזיק את הסולם 

 ולקבל את הסחורה מהתובע.

לפקודת הבטיחות  50-ו 49בכך הפר המעביד גם חובה חקוקה, של סעיפים  

 מ'. 2ל בעבודה, הדורשים אמצעי גישה בטוחים לגלריה שגובהה מע

מוטלת על העובד, שלמד את שיטות העבודה ממעבידו,  10%רשלנות תורמת של  

 אך הבין כבר בפעמים הקודמות, שזו שיטה מסוכנת, ולא פעל די כדי להמנע ממנה.

 חנות הכל בזול )טרם פורסם({.-יחזקאל יחזקאל נ. אבי חבס 28196/04}ת.א. )ת"א(  

 

ל, נוצר הצורך להחליף את רצועות ההפעלה עקב תקלה במכונה המושכת חוטי ברז *

של המכונה שנקרעו. תוך כדי החלפת הרצועות על ידי התובע, הופעלה לפתע 

 המכונה וידו נפגעה.

נקבע, כי המכונה לא היתה מגודרת, והפעלתה ע"י עובד אחר בזמן תיקונה על ידי  

 התובע, מהווה, אף היא, רשלנות של המעביד.

, משום שכפועל ותיק ובקיא בעבודתו, 20%ות תורמת של על העובד הוטלה רשלנ 

 היה עליו לוודא שבשלב התיקון לא תופעל המכונה.

 ({.1643( 2) 96מחוזי -חב' חוד בע"מ נ. יצחק זוננשוילי )תק 536/94}ע"א )חי'(  

 

סדרן של חברת האוטובוסים "דן" נפגע במהלך התפרעות והבערת צמיגים,  *

שלם, שזעמו על העברת תחנת האוטובוס אל מחוץ שנעשתה ע"י תושבי כפר 

 לשכונה.

התובע הודיע לממונים על הרוחות הסוערות, ואלה הודיעו למשטרה, אך הורו  

 לתובע שלא לנטוש את התחנה, כדי שהשירות יימשך.
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, ולכן היה עליה בית המשפט המחוזי קובע, שחומרת הסכנה היתה ידועה למעבידה 

 התרשלה. –להורות לתובע לעזוב את המקום, ומשלא עשתה כך 

, מכיוון שידע על הסכנה הנשקפת 25%על התובע הוטל אשם תורם של  

מהמתפרעים, וסירובו לציית לדרישתם לצאת מהתחנה, ביחד עם תגובתו, שעשויה 

 היתה להראות כהתגרות, איפשרו לנזק להתרחש.

 ({.1460( 1) 92מחוזי )-שמעון שטרית נ. "דן" אגודה שיתופית )תק 2255/83}ת.א. )ת"א(  

 

פקידה במפעל טיפסה במעלה גרם המדרגות המוביל למשרדה במפעל, ותוך כדי כך  *

 מעדה ונחבלה בברך.

לא נמצא פגם במדרגות, אך נקבעה אחריות המעביד בשל עומס יתר שהוטל על  

 חקוקה של חוק שעות עבודה ומנוחה. העובדת, המהווה רשלנות ואף הפרת חובה

, משום שידעה על עייפותה הרבה, ובמצב זה 25%על העובדת הוטל אשם תורם של  

 היה עליה לנקוט משנה זהירות, בעשותה שימוש במדרגות.

 (.1261( 3) 95מחוזי -הלן בליצבלאו נ. תעשיית אסבסט צמנט בע"מ ואח' )תק 512/86}ת.א. )חי'(  

"ש העליון הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה פסה"ד בוטל, והפיצוי לתובעת שולם לפנים יצויין כי בבימ 

 משורת הדין{.

 

טכנאי של סלקום נהרג בתאונת עבודה, כשנפל מאנטנה עליה טיפס לצורך תיקון  *

 תקלה.

נקבעה אחריות המעביד, בשל היעדר שיטות עבודה בטוחות, היעדר אמצעי מגן  

מינוי ממונה בטיחות בפועל למפעל ועומס יתר שהוטל  נוחים ובטוחים לשימוש, אי

 על המנוח.

על המנוח, שהכיר היטב את נוהלי הטיפוס המחייבים  25%נקבע אשם תורם של  

ואף שימש חונך לעובד אחר, והיה עליו להקפיד על מילוי נהלי הבטיחות ולסרב 

 להמשיך בתיקון עד לקבלת אמצעי תאורה מתאימים.

 יונית שוורץ ואח' נ. סלקום ישראל בע"מ ואח' )לא פורסם({. 1411/00}ת.א. )חי'(  
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ום למקום, הטעין ארגזים על המזלג מבלי מזלגן, שהיה אמור להעביר סחורה ממק *

 לקשרם, כשהם נשענים על תורן המזלג, ומונחים בעמידה על הבסיס הצר שלהם.

תוך כדי הסעת הארגזים עצר העובד וירד מהמזלג, כדי לבדוק דבר מה, והלך  

 לעברו הקדמי של המזלג. לפתע, נעו הארגזים ממקומם ופגעו בעובד.

היה צריך לצפות את הנזק שייגרם במקרה של רשלנות נקבעה אחריות המעביד, ש 

 העובד, ולוודא שיינקטו אמצעי זהירות, כולל קשירת המטען אל התורן.

, משום שהיה צריך לדעת כי עמידה מול 30%על העובד הוטל אשם תורם של  

 המזלג הינה מסוכנת.

 ({.256( 2הורוביץ נ. רשות הנמלים )פ"ד ל"ג ) 467/77}ע"א  

 

ער הועסק כשכיר ברפת של אביו. תוך כדי הכוונת הפרות לצורך חליבה, המער *

 הסתובבה אחת הפרות, החליקה ונגחה בראשה במערער.

בית המשפט המחוזי קובע, כי המעביד נושא באחריות לנזק, משום שלא סיפק  

דרכי גישה בטוחות ולא דאג לנקיון ולניקוז הנוזלים, כנדרש בפקודת הבטיחות 

 (.33-ו 49יפים בעבודה )סע

על העובד הוטל אשם תורם של שליש, משום שגם עליו, כעובד מנוסה, היתה  

 מוטלת החובה לנקוט אמצעי זהירות ולדאוג לנקיון.

 מעודה יאיר נ. מעודה סעדיה ואח' )לא פורסם({. 2755/01}ע"א )חי'(  

 

מלאה  עוזרת גננת, שעסקה באיסוף פסולת בגן, יצאה מפתח הגן, כשבידה שקית *

אשפה. היא הבחינה בקרטון, שהיה מונח בדרכה על המדרגות, הרימה רגלה כדי 

 להזיזו, ואז איבדה שווי משקל ונפלה.

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המעבידה, הן משום שהקרטון על המדרגה  

היווה סכנה בלתי רגילה, אותה היה עליה למנוע, והן בשל היעדר מעקה לצד 

משתמשות העובדות בגן, כשלעיתים יש בידן חפצים או שקיות  המדרגות, בהן

 אשפה.

יצוין, שאין מדובר בהפרת חובה חקוקה, משום שפקודת הבטיחות בעבודה אינה  

 חלה על "גן ילדים", אלא רק על "מפעל".



 

, משום שהפעילה שיקול דעת שגוי, 40%על התובעת מוטל אשם תורם של  

כה עם הרגל, תוך עמידה על הרגל השנייה. היה כשהחליטה להזיז את הקרטון מדר

 עליה להניח מידיה את שקית האשפה, ורק אז לסלק את המכשול מדרכה.

 זיסה הולדר נ. עיריית חיפה ואח' )לא פורסם({. 718/96}ת.א. )חי'(  

 

עובד במאפיה ביצע גירוד של גושי מרגרינה באמצעות מכשיר שפכטל ממכונת  *

בפעולה. אחד מגושי הבצק משך את השפכטל ואת ידו, הלישה, בעת שזו היתה 

 ואצבעותיו נמחצו.

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המעביד, משום שחובת הגידור לבטח  

איננה מתקיימת באמצעות מכסה הניתן להסרה )שאינה מפסיקה את פעולת 

 המכונה( ע"י עובד בלתי זהיר, כאשר חובה על המעביד להגן על העובדים מכל

 הסוגים ובכל המצבים, ובלבד שניתן לחזות פגיעה מסוג זה.

עצם העובדה שניתן היה להכניס יד לתוך המכונה בשעה שהיא עובדת, בהיעדר  

 מעידה על הפרת חובת הגידור לבטח. –מפסק אוטומטי 

העובד ידע להעריך את הסכנה הנשקפת לו מניקוי המכונה בעת פעולתה, בהיותו  

 .40%אשמו התורם מגיע לכדי עובד מנוסה, ולכן 

 אביגדול יעקב נ. הרגס יוסף )לא פורסם({. 1588/00}ע"א )ת"א(  

 

ק"ג, כשמצידו האחד  40גבו של העובד נתפס, כשהרים פרופיל פלדה ארוך במשקל  *

של הפרופיל עומד התובע, האוחז לבדו בקצוות שני החבלים, ובצד השני שני 

 פועלים, שאוחזים בחבלים.

אחריות המעביד, שחזה מראש את הסיכון בהרמת צד של קורה על ידי נקבעה  

עובדים. אולם, היה על המעביד גם לפקח,  4פועל אחד, ולכן אמנם הציב למשימה 

 שהעבודה אכן מתבצעת בשיטה שנקבעה.

, משום שלא פעל כעובד אחראי וזהיר, 50%העובד נושא ברשלנות תורמת של  

 יגוד לשיטת העבודה המקובלת.בהרימו לבד את קצה הקורה, בנ

 ({.1045( 1) 97מחוזי -שינאווי שחאדה נ. ח.ס. מלחם בע"מ )תק 236/96}ע"א )חי'(  
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ממניות החברה בה עבד, ומשמש כמנהלה היחיד. הוא נפצע  99%המערער הינו בעל  *

בשתי תאונות עבודה. בתאונה הראשונה, חדר אל אוזנו גץ, שניתז ממכשיר 

הריתוך שהפעיל אחיו, עובד בחברה, בעת שהמערער זחל אל מתחת למשטח 

 העבודה בו עבד אחיו, על מנת לבדוק את עבודתו.

נה השנייה, נשא המערער לוח מתכת ביחד עם אחיו, בעת שצעדו בשביל, בתאו 

 כשהאח מוביל וגבו לדרך. השניים מעדו לפתע ונפלו והמערער נפצע.

בית המשפט העליון קובע, כי בשני המקרים התרשל האח, ולכן אחראית החברה  

המעבידה באחריות שילוחית. אולם, בשם היותו המנהל והאחראי על ביצוע 

 .50%בודה, הוטלה על המערער רשלנות תורמת של הע

 ({.450( 1קבלו שמעון נ. ק' שמעון, עבודות מתכת בע"מ ואח' )פ"ד מ"ט ) 27/91}ע"א  

 

 

 סיכום

בדף מידע זה, בדקנו את נושא הרשלנות התורמת של עובדים, נושא העובר כחוט השני בין 

 רוב תביעות הנזיקין בכלל, ותאונות העבודה בפרט.

נו על חשיבותם של אחוזי הרשלנות התורמת לתביעת הנזיקין, וסקרנו מבחר דוגמאות עמד

מהפסיקה, תוך עריכתן בסדר עולה, החל מקביעה שאין אשם תורם, ועד לפסקי הדין 

 המטילים אחוזים נכבדים של אשם תורם על העובד בתאונת העבודה.

זיקין, לצורך עריכת חוות פורום המומחים ישמח לעמוד לרשותכם גם בכל שאר תחומי הנ

 דעת של מומחה לבטיחות על ידי מיטב המהנדסים והמומחים.

 

 חזן-המידע נערך ע"י עו"ד יעל פאל
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