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 30' מס מידע ד�

 

 חובת הזהירות כלפי אוכלוסיות מיוחדות: בנושא

 

, של טיפול בקשישי�, עוסקי� במלאכה הקשה והעדינה) מאוד(אנשי� רבי� וטובי� 

 .ולעיתי� קרובות ג� כח פיזי, מיומנות, עבודה זו דורשת רגישות רבה. בחולי� ובחולי נפש

ונוטי� יותר להיפגע , וגבלי� בתנועותיה�שרוב� מ, מדובר בעבודה ע� אנשי�

ולכ  קשה ,  מדובר באנשי� בעלי קשיי� רגשיי�–או במקרה של חולי נפש , מתאונות

הרי שבעת הטיפול בה , היות ומדובר באוכלוסיה לא פשוטה. יותר לצפות את מעשיה�

 על מנת למנוע, וג� מחשבה רבה וצפייה מראש של צעדיה�, נדרשת ג� זהירות יתירה

 .מה� להיפגע בתאונה או לפגוע בעצמ�

המתייחסת לחובת הזהירות כלפי אוכלוסיות , נסקור תמצית מהפסיקה, בד" מידע זה

בנוגע לפגיעת , )26' ד" מידע מס(ד" המידע ירחיב את הנושא בו עסקנו בעבר . מיוחדות

אלא לפגיעת המטופלי� שלה� ,  לא נתייחס לפגיעת העובדי�–הפע� . עובדי סיעוד

כלפי אות  , ולחובת הזהירות הנדרשת מאות� עובדי סיעוד או בעלי תפקידי� אחרי�

 .אוכלוסיות חלשות

 . אות� סיווגנו לפי סוג האוכלוסיה שנפגעה בתאונה, להל  מבחר קט  של פסקי די 

 

 חולי�

וסבלה מכאבי� , בשל נמק באצבעות הרגל, המנוחה אושפזה בבית חולי� *

 .וניסתה לרדת מהמיטה, חה מאי שקט קשהסבלה המנו, בלילה. עזי�

כאשר דפנות , מול תחנת האחיות, האחיות העבירו את מיטתה למסדרו  

בא� תבצע , במטרה למנוע פגיעת המנוחה בעצמה, המיטה מורדות למטה

 .ניסיו  נוס" לרדת מהמיטה

שכ  סורגי המיטה לא , האחיות המשיכו להשגיח עליה, כשהמנוחה נרגעה 

 .הורמו חזרה
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נפלה המנוחה , כשכל האחיות פנו לטפל בחולי� אחרי�, באמצע הלילה 

 .ולאחר זמ  נפטרה, נחבלה קשות, מהמיטה

 .בית המשפט המחוזי קובע את אחריות הנתבעת 

. יכולה התנהגות האחיות להיחשב סבירה, כל עוד היה פיקוח צמוד ונאות 

צור& לפקח בכל הצוות היה ער ל. א& לא כ& באות  דקות של רפיו  בהשגחה

, מבלי לדאוג לתחלי" נאות, ומשהופסק הפיקוח, עת על תנועות המנוחה

, למניעת הסכנה הצפויה של נפילת החולה המטושטשת מתרופות מהמיטה

 .מדובר ברשלנות של ממש

 . })לא פורס�(הסתדרות מדיצינית הדסה ' ל נ"המנוחה פנינה לוי ז'  עז1546/96) ��י. (א.ת{

 

  לח* כא(�ת חוות דעת מומחה בעניי( זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי( להרחבה או קבל

 

נפלה התובעת , ובמהל& שנת הלילה, בעת שהיתה מאושפזת בבית חולי� *

לאחר שהצוות הסיעודי לא הרי� את מעקה הבטיחות של מיטת , מהמיטה

 .האשפוז

 41' ס" (הדבר מדבר בעדו"כי חל הכלל של , בית משפט השלו� קובע 

הנתבע לא . ולכ  הנטל עובר לנתבע להוכיח כי לא התרשל) קודת הנזיקי לפ

שלא להרי� , ולא הראה מה� השיקולי� שהביאו להחלטה, עמד בנטל זה

שאי  מדובר במקרה , במיוחד בהתחשב  בעובדה, את מעקות המיטה

וכי מדובר במיטת בית , ראשו  של נפילת חולה מהמיטה בבית חולי� זה

 .ד� חולהובא, חולי� צרה

כשהתובעת , לפיו הצוות לא רצה להגביל את החולה אינו תופס, הנימוק 

 .אפילו לא נשאלה א� ברצונה להרי� את המעקה

 . })טר� פורס�(בית החולי� שערי צדק '  יושעי מלכה נ4372/04) ��י. (א.ת{

 

נפלה הנפגעת ונגר� לה שבר , במהל& אשפוזה במחלקת עור בבית החולי� *

ימי� לאחר מכ  ' מס. בעת שהתקלחה במקלחת, אר עצ� היר&בבסיס צוו

לאחר שאחות שטיפלה בפצעיה , הוחמר מצבה והתגלתה נכות משמעותית

 .פגעה ע� רגלה באותה רגל פגועה
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לפיה בית החולי� התרשל , בית המשפט העליו  מאשר את קביעת המחוזי

י� שהיתה מיועדת בעיקר לחול, מאחר שהמקלחת, באירוע הראשו 

לאור מאפייני , לא היתה מצויידת באמצעי בטיחות מספקי�, סיעודיי�

לא היו במקלחת די ידיות אחיזה אפקטיביות . האוכלוסיה בה מדובר

וניקיו  , לא היה על הרצפה שטיחו  למניעת החלקה. שימנעו החלקה

 .המקלחת לא היה ברמה הנדרשת

ולא ,  זועל א" שעובדי המחלקה ידעו שהנפגעת משתמשת במקלחת 

ה� לא התריעו בפניה והזהירו , שהיא יותר בטיחותית, במקלחת אחרת

 .אותה מפני הסיכו  הכרו& בכ&

מסוג ,  נקבע כי מדובר באירוע אקראי–") הבעיטה("לגבי האירוע השני  

היתה חלשה ולא היה " בעיטה"ה. האירועי� שלא נית  למנוע לחלוטי 

שאירע שלושה , ירוע במקלחתאלמלא השבר מהא, נגר� שו� נזק לנפגעת

 .ימי� לפניו

טר� (ש סוראסקי "א ע"המרכז הרפואי ת' נ' ל ואח" יורשי המנוחה לאה שני ז8312/04א "ע{

 .})פורס�

 

 .נפל המנוח בשירותי� ונפגע, בעת שהיה מאושפז בבית חולי� *

הא� ההחלטה שלא להגביל את , י בית המשפט היתה"השאלה שנשאלה ע 

ובית , לו לרדת לבד מהמיטה לשירותי� היתה סבירהולאפשר , החולה

 .המשפט עונה עליה בשלילה

של הרמת מעקה , כי היה על הנתבעת לנקוט באמצעי הפשוט, נקבע 

כדי לרדת , שהחולה יקרא לעזרת אחות, על מנת להבטיח, המיטה

 .לשירותי�

א& בית המשפט לא , מה היה גור� הנפילה המדוייק, אמנ� לא הוכח

באמצעי , על מנת למנוע את הנפילה, שהנתבעת עשתה את הנדרש, שוכנע

ולא נעשתה הערכה כלשהי באשר למצב , הפשוט של הרמת המעקה

, שמצב המנוח השתפר, נדחתה טענת הנתבעת, לפיכ&. הניידות של המנוח

 .וכי חלפה הסיבה להגבלת ניידותו

� "ח ממשלתי רמב" בי–ינת ישראל מד' נ' ל ואח"המנוח כהנא ברו/ ז'  עז1500/05) קריות. (א.ת{

 . })טר� פורס�(
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  לח* כא(�להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי( זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי( 

 

 קשישי�

הרי� ארגז עגבניות ורצה לזרוק , 75שהיה קשיש ב  , הנתבע רב ע� התובע *

אני : "בעאמר לתו, זרק הנתבע את הארגז לצד, לאחר שהפרידו ביניה�. עליו

 . וניתק את החשמל בקיוסק של התובע, "אגמור את&

למחלת לח- ד� בה לקה , בית המשפט קובע את אחריותו בנזיקי  של הנתבע 

 .בגי  ניסיו  או איו� בשימוש בכוח, התובע הקשיש

התנהגותו זו תשפיע , שכאשר אד� מאיי� על קשיש, נקבע כי נית  היה לצפות 

 .� נזק לבריאותוותגרו, עליו בצורה מזיקה

 })206ו "נ' פמ(ברנר '  שאשא נ6512/) א"ת. (א.ת{

 

בשל פציעה , היא נהגה ללכת בעזרת קב. קשישה ערכה קניות בסופרמרקט *

, ובעת שהשעינה את הקב ליד דוכ  הירקות בו עמדה לקנות, קודמת ברגלה

 .החליקה על ירק שהיה על הרצפה ונפגעה ברגלה השניה

א" א� החליקה התובעת . ת אחריות בעלת הסופרמרקטבית המשפט קובע א 

אי  זה משנה את אחריות , על קליפת בננה שהושלכה על ידי אחד הקוני�

 .הנתבעת

העלול להיגר� למוזמ  , הנתבעת חייבת לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע נזק 

עלול במעשהו ' כאשר יש יסוד להאמי  שצד ג', שלה על ידי מעשהו של צד ג

כי קוני� עלולי� , הנתבעת היתה ערה לכ&, במקרה זה. ת המוזמ לסכ  א

ולכ  חייבת היתה לנקוט באמצעי זהירות סבירי� , לזרוק חלקי ירק על הרצפה

 . כדי למנוע סיכו  מהמוזמ 

. כולל איש ניקיו  שנמצא קבוע במקו�, הנתבעת נקטה אמנ� אמצעי זהירות 

אי  די באיש ניקיו  , הקוני�בנסיבות אלה של גודל המקו� ומספר , ואול�

 .לש� מניעת סכנות בלתי רגילות מהמוזמני�, אחד
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היות ולא נית  לדרוש מקונה העסוק בבחירת , אי  רשלנות תורמת לתובעת 

והוא רשאי להניח שננקטו אמצעי , ירקות לחפש חלקי ירקות על הרצפה

 .הזהירות הנאותי�

 . })225ה "מ ע"פ" (רוה "סופרמרקט'  לאה רולבנט נ6074/67) א"ת. (א.ת{

 

ונאחזה בעמוד ספרייה ,  בבית אבות ניסתה לקו� ממיטתה96קשישה בת  *

 .הספריה התמוטטה והקשישה ניזוקה. שהיתה בחדר

כי קיימת חובת זהירות מושגית של בית , כמוב , בית המשפט המחוזי קובע 

נוע סכנות ובי  השאר עליו לעשות כדי למ, המופקד על שלומו של הקשיש, אבות

 .זו אחת הסיבות שקשישי� משתכני� בבתי אבות. מעי  אלה

והיא הופרה על ידי בית , ג� חובת הזהירות הקונקרטית מתקיימת כא  

, היה על המוסד להתקי  מוט לקשישי� להיעזר בו כשה� קמי�. האבות

במיוחד לאחר שמנהלת המוסד ראתה פעמי� רבות את הקשישה אוחזת במוט 

 . הספריה בניסיו  לקו�

ולגביה� אי  נבדקת , זוכי� בפסיקה ליחס מועד", ילדי� ולקויי דעת, עובדי� 

מכיוו  שלתובעת . רשלנות תורמת באמת מידה אובייקטיבית של האד� הסביר

אי  , היו קשיי תפקוד מנטליי� והיא סבלה מחוסר התמצאות בזמ  ובמקו�

, ולכ  אי  לייחס לה רשלנות תורמת, להתייחס אליה בקנה מידה של אד� רגיל

 . ממותלמרות שהספריה לא מיועדת לאחיזה לש� התרו

 ).}245' ז ג"פסקי� תשמ(בתי אבות תפארת בני� '  מרי� מנקיס נ348/86) ��י. (א.ת{

 

כי אי  רשלנות , נקבע. קשישה נפלה ממשטח הגבהה שנמצא בסמו& למסו" בנק *

ואי  צור& , מ" ס10.4מדובר במשטח הגבהה בגובה נמו& ביותר . לבנק הנתבע

הוא הותק  לנוחיות , ק מהמשטחא� הותק  מעקה ליד חל. בכל מעקה בטיחות

 .הבדלי הגובה אינ� מהווי� סיכו  מיוחד. ולא לבטיחות

 .})לא פורס�(מ "בנק לאומי לישראל בע'  אסתר ליפל נ3022/94) 'חי. (א.ת(
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המערערת ירדה במהל& המדרגות המוליכות לרחבת הלובי של בית ההבראה  *

נתקלה , לעבר הרחבהכשהגיעה לקצה מהל& המדרגות ופנתה שמאלה . הנתבע

 .בכורסא ונחבלה

מדובר בבית הבראה בו . בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המשיבה 

ולכ  על המשיבה לנקוט אמצעי זהירות הולמי� המתחייבי� , נופשי� מבוגרי�

 . מכ&
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כשמדובר , שינוי במיקו� הכורסא, כאשר מוצבת כורסא בצד גר� המדרגות

עלול להיות בנסיבות העניי  , "לובי"בר רחבת הבמקו� שאנשי� יורדי� בו לע

כשהמערערת העידה כי לא הייתה מורגלת לראות כורסא , שינוי משמעותי

המשיבה . ולכ  נתקלה בה ונפלה, במקו� הספציפי בו הוצבה בזמ  האירוע

כ& , יכולה היתה למנוע סיכו  זה על ידי כ& שתקבע באופ  קבוע את הכורסא

 .הזיזהשלא יתאפשר לכל אד� ל

משו� שהיה עליה להתבונ  , 50%על המערערת הוטלה רשלנות תורמת של  

 . בלכתה לא  מועדות פניה

 . })1105) 3 (96מחוזי �תק(' בית הבראה יערות הכרמל ואח'  מרגה אקשטיי( נ607/95) 'חי(א "ע(

 

 חולי נפש

ה עקב טענות על חולש, ח של הנתבעת"התובע אושפז במחלקה נוירולוגית בבי *

אשפוז אשר הסתיי� בניסיו  אובדני לקפיצה מהקומה . כללית ושיתוק בגפיי�

 .השלישית של בית החולי� ופציעה אנושה של התובע

א& מתיקו הרפואי , האשפוז אמנ� היה מסיבות נוירולוגיות ולא פסיכיאטריות 

וא" נרש� , ואושפז בעבר פעמי� רבות, שהוא סובל מבעיות נפשיות, היה ברור

הגפיי� הינו " שיתוק"וכי היה חשד ש, א מאיי� ללא הר" בהתאבדותכי הו

וכי בבוקר התאונה נרש� על , ח גהה"זו הסיבה שהוחלט להעבירו לבי. מדומה

שיש לנקוט לגבי התובע בהלי& של השגחה , ידי הפסיכיאטרית של בית החולי�

 .מיוחדת

 התייחס לא, שאיש מהמעורבי� בטיפול בתובע, בית המשפט המחוזי קובע 

 . להוראה שניתנה בדבר השגחה מיוחדת

אינה יכולה להיחשב , נוכחות של רופאה ואחות ליד מיטתו בעת האירוע 

, והחזקת החולה בחדר, השגחה כזו מצריכה מעקב מתמיד". השגחה מיוחדת"

 .שאי  לו אפשרות לצאת ממנו בכוחות עצמו

מאחר , ח גהה"ע לביבמיוחד היה על בית החולי� להיער& אחרת להעברת התוב 

היה על הצוות לצפות אפשרות . שהיתה לה� התראה בדבר אפשרות התפרצות

וה� היו חייבי� , ח גהה"של התפרצות דווקא בעקבות החלטה על העברה לבי
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ולא לגשת אליו בצוות של רופאה ואחות למשימה , להיער& לקראת אפשרות זו

 .זו

מעידה , במסדרו )  ביטחו שני סניטרי� וקצי (הכנת הצוות הרחב יותר  

 .  א& אינה מספיקה לקידו� פני התפרצות–כשלעצמה על מודעות לסכנה 

לא דאגה להעביר , הנתבעת לא הנהיגה נוהלי� מתאימי� למקרי� כאלה 

ח " את המידע שנצבר בגיליונות המעקב ובדו–לעובדיה האחראי� להעברה 

מתחייבי� בפני וכתוצאה מכ& לא ננקטו אמצעי זהירות , הפסיכיאטרי

 .התפרצות וניסיו  אובדני

 .האחריות מוטלת במלואה על בית החולי� 

 . })לא פורס�(קופת חולי� הכללית '  שמעו( כה( נ1523/91) א"ת. (א.ת(

 

עלה על , בו היה מאושפז מרצונו הוא, התובע עזב את בית החולי� לחולי נפש *

 . ונפצע, קפ- מקומה רביעית, בניי  גבוה

כי ע� קבלת התובע לטיפול נפשי במסגרת בית , שפט המחוזי קובעבית המ 

כדי להבטיח את , אחראי בית החולי� לנקוט בכל האמצעי� הסבירי�, החולי�

 .בטחונו הנפשי והפיסי של המטופל

שביקש לדחות , בעקבות הודעת אביו, ביו� האירוע התובע היה במצב של דחק 

ובע יחד עמו אל מחו- לבית ח כדי להוציא את הת"את שעת בואו לביה

 .החולי�

וג� א� לא נצפו מחשבות , "קריאה לעזרה"התלונות הגופניות של התובע היו  

, ולאור ההיסטוריה שלו, זה" איתות"חייב המצב לאתר , אובדניות באותו רגע

 . לשנות את דפוסי ההשגחה בשעות הבאות

לאסור את יציאתו , לא ניתנו הוראות לצוות הסיעודי. א& דבר זה לא נעשה 

 . ואיש לא נותר לידו להשגיח, מהמחלקה לחצר

היה לעשות את , לאור האיתותי� הגופניי� שהתקבלו ממנו, השלב הראשו  

המינימו� כדי לאבטח את התובע מפני עצמו ומפני חזרה על ניסיונות 

 . ההתאבדות שבעבר

 .מוטלת האחריות על הנתבעת, משלא נעשה הדבר 
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 . })לא פורס�( משרד הבריאות –מדינת ישראל '  רוזובסקי שמעו( נ156/95) א"ת. (א.ת{
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החולה . חולה הגיע לבית החולי� בהיותו פצוע קשה על רקע ניסיו  התאבדות *

שהיו , שבו היה על החולה לעלות במדרגות, לווה באביו לתרגול פיזיותרפיה

השמינית עלה לקומה , לפתע נעל� החולה מאביו. במסדרו , מחו- למחלקה

 .וקפ- ממנה דר& החלו  אל מותו

 .בית המשפט העליו  קבע את אחריות בית החולי� 

החולה הגיע למשמרתו של בית החולי� בהיותו פצוע קשה על רקע ניסיו   

על כל היבטי , בית החולי� קיבל על עצמו את ריפויו של החולה. ההתאבדות

מטיל על ,  החולי� לחולההיחס הטיפולי שנוצר בי  בית. מחלתו ומצבו הנפשי

כדי למנוע את סכנת , בית החולי� חובה לנקוט בכל האמצעי� הסבירי�

 .ההתאבדות

אלא תולדה של הערכה מוטעית , המחדל אינו תוצאה של חוסר מידע ראשוני 

 . וחוסר תיאו� בי  גורמי הרפואה, של המצב הנפשי של החולה

חש" את עצמו , בלתי שפוישלא היה , כי החולה, נדחית טענת בית החולי� 

 .לנזקו מרצונו

 ".מרצו "אינו פועל , נקבע כי אד� הפועל מתו& דיכאו  

 

אי  , כי כאשר חובתו של אד� למנוע את המעשה הרצוני של הזולת, עוד צויי  

 . כאשר המעשה הרצוני המסויי� מתבצע, לשלול את האחריות כלפי הזולת

, חולה זכות יסוד להחליט על עצ� חייוכי מכיוו  שעומדת ל, נדחית ג� הטענה 

 .אי  לבית החולי� חובת זהירות כלפיו

ושהכל , שחייו ניצלו בדוחק, מדובר בחולה שהגיע במצב אנוש לבית החולי� 

 .כאשר החולה סובל מדיכאו , מאוחדי� במטרה לשמור עליה�

אי  מקו� לדבר על מת  אפשרות , של קריאת חולה לעזרה, בנסיבות אלה 

 .ית לשי� ק- לחייוחופש

 . })529) 3(ג "ד נ"פ(' עופרה גלעד ואח'  הסתדרות מדיצינית הדסה נ6649/96א "ע{
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  לח* כא(�להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי( זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי( 

 

 סיכו�

כלפי אוכלוסיות , בד" מידע זה בדקנו את חובת הזהירות של מטפלי� ועובדי סיעוד

 .חולי� וחולי נפש,  קשישי�–ות מיוחד

, על מנת להמחיש את גישת בתי המשפט, הבאנו מבחר קט  של דוגמאות מהפסיקה

כלפי אות  , בנוגע לחובת הזהירות המוטלת על מטפלי� וג� על כלל האוכלוסיה

 .קבוצות חלשות

, פורו� המומחי� ישמח להעמיד לרשותכ� את מיטב המהנדסי� והמומחי� לבטיחות

 . שאר תחומי הנזיקי ג� בכל

 

חזן-ד יעל פאל"י עו"המידע נערך ע  
 


