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 2009מר�   

 

 92' מס מידע ד�

 

 תאונות בבתי� משותפי�: בנושא

 

,  בית שיש בו לפחות שתי דירות–כלומר . מרבית תושבי ישראל גרי� בבית משות�

 . זהו בית שנרש� בפנקס הבתי� המשותפי�, י הגדרת חוק המקרקעי�"ועפ

י� חייבי� הדיירי� לדאוג לבטיחות� של המבקר, במעמד� כבעלי הרכוש המשות�

וכולל כמוב� את העובדי� , כולל הדיירי� האחרי� בבניי�, בתחומי הרכוש המשות�

 ). ועד הבית(י נציגות הבית המשות� "המועסקי� ע

המשמשי� את כל בעלי הדירות או , הרכוש המשות� כולל את כל הרכוש והמתקני�

מרת� , מעלית, חדרי מדרגות, הגג,  הקרקע–כולל , ואינ� רשומי� כדירות, את חלק�

 .וכדומה, או מקלט

, כי נציגות הבית המשות� הינה גו� משפטי, ש המחוזי" קבע ביהמ70 –כבר בשנות ה 

, שעליו מוטלות חובות בכל עניי� הנוגע להחזקתו התקינה של הבית המשות� ולניהולו

או בכל חלק אחר של הרכוש , כולל האחריות להסרת מכשולי� בחדר המדרגות

 .המשות�

ואי� הכרח לתבוע את כל בעלי , � ג� לתבוע את נציגות הבית המשות�שנית, מכא�

 .הדירות בכל הלי& משפטי הנוגע לבית ולניהולו

מ "פ ('ארוי� אינהור� ואח'  נ5נציגות הבית המשות� אחד הע�  293/75) א"ת(א "ע{

 . })369) 2(ז "תשל

,  המשות�לתאונות שאירעו בשטח הרכוש, בד� מידע זה נסקור דוגמאות מהפסיקה

ש על נציגות הבית המשות� באות� "ונבדוק את מידת האחריות שהטיל ביהמ

 .מקרי�

ולא נרחיב את , אנו נתרכז הפע� רק בתאונות שמתרחשות בשטח הרכוש המשות�

, המתייחסות לתאונות או לנזקי רכוש, היריעה לתביעות בי� דיירי� בבית משות�

 .בשל רשלנות של אחד השכני�, שאירעו בתו& השטח הפרטי של אחת הדירות
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יותר ועדי בתי� רוכשי� פוליסת ביטוח , כי היו�, בהיבט הביטוחי נבקש לציי�

הפוליסה מעניקה שיפוי לנציגות הבית . וחבות מעבידי�' הכוללת כיסוי צד ג, מיוחדת

שאירעו בשטח הרכוש המשות� , במידה שהיא נושאת באחריות לתאונות, המשות�

 . ולעובדי� של ועד הביתלמבקרי�, לדיירי�

 !נבקש להעלות בפניכ� נקודה למחשבה, בהקשר זה

. עולה שאלת קיומו של כפל ביטוח, במקרה שאכ� קיימת פוליסה לרכוש המשות�

מכסה , )במידה והיא קיימת(ג� פוליסת הדירה הפרטית של כל אחד מהדיירי� , שהרי

כ& שבנוגע . רכוש המשות�בגי� חלקו היחסי ב, בדר& כלל את חבותו של אותו דייר

 . ייתכ� וקיי� כפל ביטוח–לאותו חלק 

העוסקי� בשאלת אחריותה של נציגות הבית , נביא להל� מבחר קט� של פסקי די�

 .לתאונות שאירעו בשטח הרכוש המשות�, המשות�

 

  לח  כא��להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� 

 

שהיתה , מגדר בעלת מוטות ברזל בולטי�,  נפלה ונחבלה בעינה14 ילדה בת *

 . לצד שביל הכניסה לבניי� בו התגוררה

. ש קובע את אחריותה המלאה של נציגות הבית המשות�"ש השלו� בב"בימ

הקובע הוראות מחייבות לעניי� גדר מסוג זה בבית , ג� א� אי� תק� ספציפי

כי כאשר מדובר בגדר המצויה , לצפותעדיי� יכול וצרי& אד� סביר , משות�

הרי שקיומ� של קוצי� בולטי� , משני צידיו של שביל הכניסה לבית המשות�

עקב , למי שייתקל בגדר, עלול לגרו� לנזק ופגיעת גו�, בקצה העליו� של הגדר

 .החלקה או נפילה בעת הליכה בשביל

 שתרמה משלא הוכח כי רצה או השתוללה או, אי� רשלנות תורמת לנפגעת

 . בדר& כלשהי להתרחשות הארוע

נציגות הבית המשות� ברחוב ביאליק ' טנצר אלינור נ 18976/05) א"ת. (א.ת{

 ).12/8/08 נית� ביו� –טר� פורס�  (' חולו� ואח7

 



 

   

3 

דיירת בבית משות� החליקה על שלולית מי� בחדר המדרגות של הבית  *

 הגישה הודעת צד –בעת  הנת–נציגות הבית המשות� . ונחבלה ביד, המשות�

 . כנגד חברת הניקיו� של הבניי�' ג

ש השלו� באשדוד ד� בשאלת חלוקת האחריות בי� נציגות הבית "בימ

לאחר שהתובעת והנתבעת הגיעו ,  חברת הניקיו�–המשות� לבי� הצד השלישי 

 . להסכ� פשרה ביניה� בדבר הפיצוי לתובעת

משלא הוכח כי עובדת , תכי חברת הניקיו� אינה נושאת באחריו, נקבע

 .השאירה את ברז המי� פתוח, שעבדה יו� קוד� לתאונה, הניקיו�

שהשלולית נגרמה כתוצאה מגורמי� אחרי� , לא נסתרה האפשרות

 .ואשר אינ� קשורי� לעובדת הניקיו�, שבאחריות ועד הבית

 . לפיכ& נושאת נציגות הבית המשות� במלוא הפיצוי

טר� (' נציגות הבית המשות� ואח'  יוס� תמר נמור 1541/04) אשדוד. (א.ת{

 . })9/9/08נית� ביו� . פורס�

 

כדי לבדוק את דוד , התובע ביקש לעלות אל גג הבית המשות� בו הוא גר *

וכשעמד על , הוא השתמש בסול� שהוצב במסדרו� חדר המדרגות. השמש שלו

, ל הקירשהושע� ע, החליק הסול�, השלב העליו� וניסה לפתוח את דלת הגג

 .והתובע נפל ע� הסול�

, שהעמידה לרשות הדיירי� סול�, נקבעה אחריות נציגות הבית המשות�

מבלי שנית� , והיה עליה לצפות את הסיכו� הטמו� בהשענת הסול� על הקיר

 .' מ2א� שמדובר בסול� שגובהו מעל , ולהבטיח את יציבותו, לקבעו

על מנת לעג� את הסול� , היה על הנציגות לנקוט באמצעי זהירות סבירי�

 . באמצעות תופס� או וו קיבוע, למשל, לקיר

  (!).65%על הדייר התובע הוטלה רשלנות תורמת של 

כ& שחובת הזהירות היתה מוטלת , מטרת העליה לגג היתה לצרכיו הפרטיי�

המתגורר בבית המשות� שני� רבות , מה ג� שמדובר בדייר, קוד� כל עליו

לכ� היה עליו לדאוג לאמצעי זהירות או לפחות .  לגגומכיר את תנאי העליה

 .לעזרת אד� נוס�
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 4נהריי� ' נציגות הבית המשות� ברח' כה� ניסי� נ 197066/02) א"ת. (א.ת{

 . })26/2/07נית� ביו� . טר� פורס� ('א ואח"ת

 

והגיע אל מעל חומת , שצמח בחצר הבית המשות�,  נפגע מענ� של ע�7ילד ב�  *

ה בי� החצר לבי� המדרכה ושטח החנייה המשות� למספר המפריד, אב�

 .בלוקי�

כשאחד מחבריו של התובע עלה על חומת האב� ונתלה על , התאונה אירעה

שעמד , למעלה ופגע בעינו של התובע" קפ�"הענ� , בעקבות זאת. הענ�

 .מאחוריו והמתי� לתורו

ומה כי אי� נפקות לבעלות הפורמלית על הח, בית משפט השלו� קובע

ומצויה תחת , "מדרכה"כאשר חומת האב� נחשבת לחלק מהגדרת , והמדרכה

 . חובת העירייה להסרת מכשולי�

יוצרי� סיכו� , המצמיחי� ענפי� לגובה ולרוחב, שעצי�, אי� מחלוקת

סיכו� אותו נית� לצמצ� על ידי תחזוקה וגיזו� , פוטנציאלי לעוברי אורח

 . נאותי�

וה� , שבשטחו צמח הענ� המסוכ�, הבית המשות�האחריות מוטלת ה� על וועד 

משו� שחרג אל , שהיתה חייבת לדאוג לגיזו� הענ�, על הרשות המקומית

, וכ� מכוח חובת הפיקוח שלה ואחריותה להסרת מפגעי� בולטי� לעי�, שטחה

 .א� א� אלה מצויי� בשטח פרטי

רחק בי� בשל גילו הצעיר וחוסר יכולתו לאמוד את המ, אי� אש� תור� לתובע

 . עליו התנדנד חברו, מקו� עמידתו לע�

המשחק ליד , 7שאינ� צריכי� להתלוות לילד ב� , אי� אחריות להורי התובע

 .הבית

לא (' ועד הבית המשות� ואח' נ' מלכה יעקב ואח 6775/01) ש"ב. (א.ת{

 . })פורס�
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ה כשהחלה לרדת במדרג, דיירת בבית משות� החליקה על נוזל בחדר המדרגות *

, בו היא גרה, העליונה של גר� המדרגות המוביל ממפלס הקומה השנייה

 . בעודה אוחזת את תינוקה בידיה, לקומה הראשונה

א& לא , כי הנוזל שהיה במקו� נשפ& במהל& השעה שקדמה לתאונה, הוכח

 .או מי שפ& אותו וכיצד נשפ&, הוכח מהו אותו נוזל

, נגד נציגות הבית המשות�שהוגשה ג� כ, ש השלו� דחה את התביעה"בימ

 .וג� כנגד כל אחד מדיירי הבניי� באופ� אישי

 נדחית 4מי מהדיירי� גר� להיווצרות המפגע ובאלו נסיבות , משלא נית� לדעת

 .  התביעה כנגד כל אחד מהדיירי�

בגי� כל , כי אי� להטיל על דיירי הבית המשות� אחריות מוחלטת, נקבע

 . ליקוי בלתי צפוי במקרקעי�

כי לא הוכח שפעלה באופ� , ש"קובע ביהמ, באשר לנציגות הבית המשות�

כשדאגה לניקיו� הרכוש המשות� פעמיי� בשבוע והחזיקה את , בלתי סביר

 . הבית באופ� סביר ולא מוזנח

על מנת , אי� לצפות ממחזיק במקרקעי� לבדוק כל העת את ניקיו� חצריו

 .לאתר מפגעי� אקראיי� שנוצרו זה עתה

 . })לא פורס� ('לביטוח ואח' אריה חב' אלו� אורנה נ 110114/00) א"ת (.א.ת{

 

הנמצאת במבואה של חדר המדרגות בבית , המשיבה נפגעה כשנתקלה במדרגה *

, היא רחבת ידיי� ומוארת היטב על ידי אור יו�) לובי(המבואה . המשות�

ה את המאיר, כמו כ� קיימת במקו� תאורת חשמל. החודר מבעד לחלו� גדול

 .המבואה

ממוקמת מול דלת הכניסה של הבניי� , מ" ס10 –שגובהה קרוב ל , המדרגה 

מצוי פס זברה מחזיר , קצת ימינה ממרכזה. וצבועה לכל רוחבה בפס אדו�

 .אור בצבעי� אדו� ולב�

מצויה רחבה , בי� המדרגה לבי� המדרגות העולות ויורדות שמשני צידיה 

 . פסי� חומי� רחבי�מרוצפת באריחי� לבני� וביניה�
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כי לא היתה כל סיבה שלא להבחי� , בית המשפט המחוזי דחה התביעה וקבע 

, תנאי הראות במקו� טובי�. חר� סימני האזהרות שהיו במקו�, במדרגה

. לצבע החו� שעל הרצפה, א& לא זהה, והצבע האדו� לכל רוחבה היה דומה

פנה את תשומת הלב והמדבקה מחזירת האור מ, אדו� מטבעו מוש& את העי�

 . למדרגה

ונקבע כי פגיעת המשיבה נבעה , לא נמצאה רשלנות של המערערי�, לפיכ& 

 . ולא ממכשול כלשהו, מחוסר תשומת לב לדר&

לא (ליפבסקי מירה ' נ' א ואח" ת7קפל� ' ועד הבית ברח 2950/99) א"ת(א "ע{

 .})פורס�

 

רכ� למרפאה של מכר� בד, התובע עלה יחד ע� אשתו במעלית בניי� משרדי� *

, המעלית נתקעה סמו& לפני הגיעה לקומה הראשונה. בקומה הראשונה

 .והאזעקה לא פעלה, האורות בה כבו

משו� שהמשרדי� , בה� לא נענו קריאות הלכודי� לעזרה, לאחר כשעתיי� 

שבר התובע את שמשת , וה� חשו מחנק, בבניי� אינ� מאויישי� במוצאי שבת

 .וידו נפצעה מהזכוכית,  חבטה באגרו� כ� ידועל ידי, דלת המעלית

שלא הזהיר את דיירי , בית משפט השלו� קובע את אחריות ועד הבית

בשעות בה� הבניי� אינו , הבית מפני שימוש שלה� ושל מוזמניה� במעלית

 .ולא דאג לשילוט מתאי�  על דלתות המעלית, מאויש

לסדר , התובע ואשתו –שהזמי� את מכריו , האחריות מוטלת ג� על הרופא

ואפילו הוא עצמו אינו , בשעות בה� הבניי� אינו מאוייש, מה במרפאתו4דבר

 –כמו , בנסיבות אלה היה עליו לנקוט אמצעי� סבירי� פשוטי�. נמצא ש�

 .כשהבניי� אינו מאוייש, אזהרת התובע שלא להשתמש במעלית

 .כנגד חברת התחזוקה של המעלית נדחתה' הודעת צד ג

שאילו פעל , ולא הוכח, ה רשלנות טכנית בנוגע לתפעול המעליתלא הוכח

 .היה הדבר מונע את נזקי התובע, פעמו� האזעקה

משו� שידע שהבניי� אינו מאוייש , 25%אשמו התור� של התובע הועמד על 

 .בשעות אלה של ביקורו
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 . })לא פורס�(' ועד הבית ואח' לייס וילי נ 7404/99) נתניה. (א.ת{

 

  לח  כא��ו קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� להרחבה א

 

ובעודו דור& על המדרגה הראשונה בחדר המדרגות , התובע יצא מפתח דירתו *

 . החליק ונפל, של הבית המשות�

אפילו א� המדרגות נשטפו זמ� . כי על המדרגות לא היו מי� או לכלו&, הוכח 

הרי שלא היתה על נציגות הבית המשות� חובה , בעקצר לפני נפילתו של התו

ולא היו בידיה אמצעי� סבירי� לעשות , למנוע נפילתו של התובע בכל מחיר

 .כ�

כי זה עתה , לא נית� לחייב את הנתבעת להודיע לכל אחד מדיירי הבניי� 

 .שוטפי� את המדרגות ולהזהיר� מפני החלקה

 . התביעה נדחית 

לא (' נציגות הבית המשות� ואח' יוס� שמש נ 115100/98) א"ת. (א.ת{

 . })פורס�

 

 .אישה החליקה על רצפת השיש של הלובי בכניסה לבית המשות� *

אשר ביצעו יו� קוד� עבודות שיו� וליטוש , התביעה הוגשה כנגד חברות בנייה 

 .כנגד נציגות הבית המשות�' ואלה הגישו הודעת צד ג, בחדר המדרגות

כי לא הוכח , וקובע,  דוחה את התביעה נגד חברות הבניהבית המשפט המחוזי 

או כי האבקה שהיתה על , שחברות הבניה ביצעו עבודות שיו� וליטוש בלובי

משלא . רצפת הלובי נוצרה כתוצאה מהעבודות שבוצעו על יד� בחדר המדרגות

לבי� פעילות רשלנית כלשהי של , הוכח קשר סיבתי בי� החלקת המערערת

' וכתוצאה מכ& נדחתה ג� הודעת צד ג, נדחתה התביעה נגד�, חברות הבניה

 .כנגד נציגות הבית המשות�

לא  ('מ ואח"לבניי� בע' חב" נווה"' נעמה שטיינברג נ 1382/96) א"ת(א "ע{

 . })פורס�
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, הנתבעת היא חברת המעליות. דייר בבניי� משות� נפל לפיר המעלית ונפגע *

ה אחראית על שירותי אחזקה שוטפי� והית, שהתקינה את המעלית בבניי�

ששימש ג� , יומיי� קוד� לתאונה נתקעה המעלית ובתוכה דייר אחר. למעלית

 .וחבר אחר בנציגות הבית חיל� אותו בעצמו, ר נציגות הבית"כיו



 

   

9 

 

באותו יו� . והמעלית לא הושבתה, התקלה לא דווחה לחברת המעליות

 .אש לחל� את הלכודוהפע� הוזעקו מכבי ה, נתקעה המעלית בשנית

 .ג� לאחר החילו� השני לא נמסרה הודעה לחברת המעליות 

כנראה עקב , כי תקלה מכנית היא שגרמה לתאונה, בית המשפט המחוזי קובע

וכי אי� קשר בי� התיקוני� הקודמי� שבוצעו , פעולות החילו� של מכבי האש

 .לבי� התקלה שגרמה לתאונה, י חברת המעליות"ע

יתה יכולה לצפות את שרשרת המחדלי� והאירועי� שקדמו הנתבעת לא הי

 .או למנוע אות�, למועד התאונה

לא , זלזלו בתחזוקת המעלית, שלא נתבעו במקרה זה, דיירי הבניי�, מנגד

לא , קיימו חובת� לדווח לחברת השירות על התקלות והחילוצי� שבוצעו

 .השביתו את המעלית ולא תלו שלטי אזהרה בדבר אי תקינותה

די� , משלא הוכח קשר סיבתי בי� פעולות חברת המעליות לבי� התאונה

 .התביעה נגדה להידחות

נקבע כי פעולת החילו� השנייה בוצעה על יד� ברשלנות , לגבי מכבי האש

כאשר לא וידאו שהחילו� מבוצע כשדלתות המעלית , וחוסר מקצועיות

 .תא המעליתוגרמו לשבירת המנעולי� בשל גרירה ידנית של , סגורות

 .תקלה זו היא שהביאה לקרות התאונה

משו� שהוא ידע על התקלות הרבות , 50%על התובע מוטל אש� תור� של 

שהאור בה לא , ואסור היה לו להיכנס בפזיזות למעלית החשוכה, במעלית

 .עבד

היתה נקבעת , כי אילו נתבעה ג� נציגות הבית המשות�, בית המשפט מציי�

 .אחריותה לתאונה

לא (' מ ואח" בע1974) שירותי�(צו� . א' חב' דב פולק נ 404/96) א"ת. (א.ת{

 .})פורס�
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ורגלה דרכה על מכסה שבור של , המערערת הזדמנה לחצר הבית המשות� *

 . והיא נפלה לבור הביוב ונפגעה, הביוב

מכיוו� , כי נית� לתבוע את נציגות הבית המשות�, בית המשפט המחוזי קבע

ולכ� אי� הכרח לתבוע , ה וניהול תקיני� של הבית המשות�שמדובר בהחזק

 .ונית� להסתפק בתביעה נגד נציגות הבית המשות�, את כל הדיירי�

, שנפגע בשטח בית משות�, כי אי� זה רצוי שעובר אורח, הוסי� בית המשפט

יאל� לטרוח ולהגיש תביעתו , המהווה רכוש של עשרות ולעיתי� מאות בעלי�

 .נגד כול�

מ "פ(' נציגות הבית המשות� ואח' מרי� רוזנגרט� נ 227/95) א"ת(א "ע{

 . })164) 3(ה "תשנ

 

החליק על נוזל ולכלו& שהיו על , שהיה אחד משני חברי ועד הבית, התובע *

 . כשהאור כבה בחדר המדרגות של הבית המשות�, המדרגות

ירות של כי אי� זהות הכרחית בי� חובת הזה, בית המשפט המחוזי קבע תחילה

. לבי� מידת האש� של הנפגע בהיותו הנציג, הנציגות כלפי הנפגע כחבר הוועד

במיוחד , אחריותה של הנציגות איננה בהכרח זהה לאחריות� של חברי הוועד

 .ומדובר ביותר מחבר ועד אחד, כאשר אלה ה� מורשי בעלי הדירות בלבד

אורה ממושכת כי הנציגות התרשלה בכ& שלא התקינה מערכת ת, לכ� נקבע

 . המאפשרת עליה בגר� המדרגות בבטחה, יותר

, בהיותו חבר ועד הבית, 50%כי אשמו של הנפגע מגיע לכדי , עוד נקבע

ובהיעדר ראיות כי עשה מאמצי� להביא לידי החלטה לביצוע התקנת מערכת 

 .תאורה טובה יותר

) 1 (96וזי מח4תק(' נציגות הבית המשות� ואח' דוד חביב נ 610/94) 'חי(א "ע{

1897({ . 
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השייכת , הוציא עגלת אשפה עמוסה, עובד מחלקת התברואה של העיריה *

כשהוא עומד לפני העגלה , והחל להורידה בגר� המדרגות, לבית המשות�

התגלגלה לעברו והתהפכה , שהיתה כבדה במיוחד, העגלה. ובול� אותה בגופו

 .עליו

 –נה מוטלת על העיריה כי האחריות לתאו, בית המשפט המחוזי קובע

להדרי& , בשל הפרת חובתה להנהיג שיטת עבודה בטוחה, מעבידתו של התובע

 .ולפקח על עבודתו

כי , ובית המשפט קבע, לנציגות הבית המשות�' העיריה שלחה הודעת צד ג

משו� שלא היתה מוטלת עליה החובה לסלול דרכי , הנציגות לא התרשלה

עיריה פנתה לנציגות בדרישה להתקי� שביל ולא הוכח שה, גישה נוחות יותר

בשל הסכנה הטמונה במיקו� הנוכחי של עגלות , גישה נוח למתקני האשפה

 .האשפה

) 4 (96מחוזי 4תק(' עיריית ירושלי� ואח' יוס� מזרחי נ 276/94) �4י. (א.ת{

184({. 

 

  כא� לח �להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� 

 

ואז התחשמל , התובע ניגש אל שער הברזל של הבית ודחפו על מנת להיכנס *

, מאחר ועמוד תאורת גינה חובר אל הגדר ללא הארקה וללא מפסק, מהשער

 . וחוט החשמל שבתוכו היה ללא בידוד

 לחוק המקרקעי� יפורש 69כי סעי� , בית המשפט המחוזי קובע תחילה

בי� החוזיות ובי� ,  חובת האחזקה של הביתכ& שג� תוצאות הפרת, בהרחבה

כ& שנית� לתבוע בגינ� את , נכללות במסגרת סמכויות הנציגות, הנזיקיות

א& אי� הדבר חוס� את האפשרות לתבוע ג� את הדיירי� באופ� . הנציגות

כל דייר אמור לשל� פיצוי לפי חלקו ברכוש , כאשר במקרה כזה, אישי

 . המשות�
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כי במקרה של שער שחובר אליו עמוד תאורה ללא , עהוסי� בית המשפט וקב

ולכ� נטל ההוכחה , "דבר מסוכ�"הופ& השער ל, אמצעי בטיחות מינימליי�

 . להוכיח שלא התרשלו כלפי התובע, עובר לנתבעי�

שחיבור מסוכ� של עמוד תאורת גינה עלול , הנתבעי� היו צריכי� לצפות

 .בת הזהירות כלפי התובעולפיכ& ה� הפרו את חו, להוביל לנזק שאירע

ועל הנתבעי� היה מוטל , לא ברור מי ביצע את החיבורי� של תאורת הגינה

שלא התרשלו בבחירת המתקי� ובביצוע העבודה ברכוש , הנטל להוכיח

 .המשות�

לא דאגו , וא� הפרו את חובותיה� לפי תקנות החשמל, ה� לא עמדו בנטל זה

ולכ� ה� ג� התרשלו וג� , ותהלבדיקת מערכת החשמל בג� ולשמירת תקינ

 .הפרו חובה חקוקה

 . })טר� פורס�(' סנש דוד ואח' מילברג דורו� נ 1663/93) א"ת. (א.ת{

 

 סיכו�

בנוגע לתאונות שאירעו , בד� מידע זה סקרנו מבחר מגוו� של דוגמאות מהפסיקה

 . בשטח הבית המשות�

 אשר –ית המשות� שהטילו בתי המשפט על נציגות הב, בדקנו את מידת האחריות

 .שאותה נית� לתבוע באות� מקרי�, כאישיות משפטית, הוכרה בפסיקה זה מכבר

 .של תביעות נגד נציגות הבית המשות�, הזכרנו בקצרה ג� את ההיבט הביטוחי

על ידי , ד מומחה"לצור& עריכת חוו, פורו� המומחי� ישמח לעמוד לרשותכ�, כרגיל

 .ר תחומי הנזיקי�ג� בכל שא, מיטב המומחי� לבטיחות
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