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 2009ספטמבר  

 

 32' מס מידע ד�

 חבות המעביד בשל אלימות כלפי עובדו: בנושא

 

אחריות "שהינה למעשה , כולנו מודעי� לחובת הזהירות הרחבה של מעביד כלפי עובדו

 הא� –עולה השאלה , מכיוו� שאי� מדובר באחריות מוחלטת, יחד ע� זאת". מוגברת

ג� כשמדובר באירוע ,  שאירעה לעובדוהמעביד ישא באחריות לפגיעה, ובאילו מצבי�

 .שגר� באלימות לפגיעה בעובד, שאיננו תאונתי אלא מכוו� על ידי אד� אחר

, ולבחו� את היק  האחריות שחלה על המעביד, ד  מידע זה ינסה לענות על השאלה הזו

 .י צד שלישי כלשהו"שהופנתה כלפיו ע, במקרה שעובד שלו נפגע מאלימות

 27' בו התחלנו לעסוק בד  מידע מס, שלי� את נושא האלימות בעבודהד  מידע זה בא לה

ובדקנו מתי תחול , שבו עובד מפעיל אלימות כלפי צד שלישי,  ש� התייחסנו למצב ההפו$–

 .אחריות המעביד לאלימות שהופעלה מצד העובד

, ש שיש אחריות למעביד"למצבי� בה� קבע ביהמ, נביא להל� מספר דוגמאות מהפסיקה

 .בה נקבע שהמעביד אינו נושא באחריות, � קוב% פסיקה הפוכהוכ

 

 ד בה� נקבעה אחריות המעביד"פס .א

, אל מחו% לשכונה" ד�"שזעמו על העברת תחנה של , מספר תושבי� בכפר של� *

שעבד כסדר� אצל , התובע. התפרעו וא  הבעירו צמיגי� במספר מספר ימי�

ואלה הודיעו למשטרה והורו , הודיע על הרוחות הסוערות לממוני�, הנתבעת

במהל$ ההתפרעות התובע . כדי שהשירות ימש$, שלא לנטוש את התחנה, לתובע

 .י התוקפי� והוכה קשות"הופל ע

והיא א  , שחומרת הסכנה היתה ידועה למעבידה, א קבע"בית המשפט המחוזי בת

, מצאה לנכו� להפסיק בשלב מסויי� את תנועת האוטובוסי� שלה לטרמינל החדש

שאותה סכנה גדולה צפויה , היה עליה לחוש. בו המשי$ התובע לשהות לפי מצוותה

לעזוב את , לפחות באותו שלב, ולהורות לו, ג� לתובע בהישארותו בטרמינל

. הפרה את חובת הזהירות והיא אחראית לנזקי התובע, משלא עשתה כ�. המקו�

כנה הנשקפת מכיוו� שידע על הס,  רשלנות תורמת25%על התובע הוטלו 

, ביחד ע� תגובתו, מהמתפרעי� וסרובו לציית לדרישת� התקיפה לצאת מהבקתה

 . איפשרו לנזק להתרחש, שעשויה היתה להראות כהתגרות

 . })1460) 1 (92(מחוזי /תק (אגודה שיתופית" ד�"' שמעו� שטרית נ 2255/83) א"ת. (א.ת{
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לנזקי , חריות המעבידהקבע את א, א"השופט שטרוזמ� בבית המשפט המחוזי בת *

 .עובדת שנפגעה בעת שוד מזויי� בחנות תכשיטי�

היתה מודעת לאפשרות של היותה , כמפעל לייצור תכשיטי�, נפסק כי המעבידה 

שעובד המפעל יוכל , וא  הציבה בכניסה דלת זכוכית נעולה, יעד מבוקש לשודדי�

אול� .  המפעלולפתוח את הדלת בעזרת זמז� מתו$, לראות את המבקש להיכנס

והלחיצה על , המעבידה לא הדריכה את העובדי� לברר ולבדוק היטב את הנכנסי�

התרשלה בהתקנת תאורה מספקת על , כמו כ�. הזמז� נעשתה למעשה אוטומטית

לראות את , שהיתה מאפשרת לעובדת שפתחה את הדלת, יד דלת הכניסה

 .ולהימנע מפתיחתה, השודדי� שהסתתרו לא הרחק מהדלת

 . })לא פורס�(מ "תכשיטי קר� אור בע' אביבה כוזרי נ 4157/87) א"ת. (א.ת{

 

,  מעבידתה–עובדת באג  השיקו� של משרד הביטחו� תבעה את מדינת ישראל  *

שפ$ עליה חומר דליק ואיי� להציתה , ל"נכה צה, בשל אירוע בו תק  אותה מטופל

 .ולהתאבד

, כי קוד� לאירוע, � קבעהיה בבית המשפט המחוזי בירושלי'השופטת פרוקצ

, רשויות משרד הביטחו� לא נקטו אמצעי זהירות מספיקי� להגנה על עובדיה�

כדי לגונ� עליה� מפני אלימות מצד , ל"העוסקי� בשיקו� ובסיוע סוציאלי לנכי צה

זאת במיוחד . אשר היתה בגדר חובת הציפיות שלה�, גורמי� מטופלי� מסויימי�

והיות אותו מטופל ידוע , פרעות אלימה של נכי�לאור מקרי� קודמי� של הת

 .כנוטה להתפרצויות עצבניות

שבעקבות האירוע הוצא נוהל לטיפול במקרי , מסקנה זו מתחזקת נוכח העובדה

כ$ ג� . והובטח קיומ� של פתחי מילוט מהחדרי�, הותקנו לחצני מצוקה, אלימות

 .� למשרדי�והועמקו הליכי החיפוש בנכנסי, תוגברו השמירה והאבטחה

נושאת , ומשלא נעשו, אמצעי זהירות אלה צריכי� היו להינקט לפני התאונה

 .אי� רשלנות תורמת לתובעת. המדינה באחריות לנזקי התובעת

 . })1444) 1 (98מחוזי /תק( משרד הביטחו� –מדינת ישראל ' נ' רות מרגלית ואח 592/92) �/י. (א.ת{
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* �נקבעה אחריות המעביד לפגיעת , וזי בירושלי�שנית� בבית המשפט המח, בפסק די

 .עובד שנפצע בעת שוד שאירע בתחנת דלק

נתבקש על ידי עובד אחר להחליפו כמתדלק במשמרת , 15שטר� מלאו לו , התובע 

ובמהל$ הלילה התובע הותק  , התוק  הגיע למקו� ודרש ללו� בתחנה.  לילה–

 .ונשדד על ידו

 כי התקיימו יסודות העוולה של הפרת חובה ,השופט אליקי� רובינשטיי� קבע 

והנזק הוא , בניגוד לחוק עבודת נוער, מכיוו� שהתובע הועסק בלילה, חקוקה

בהיבט הרחב של מדיניות משפטית הכוללת את , מהסוג שהתכוו� החיקוק למנוע

 .הצור$ להג� על נוער באשר להעסקה

מכיוו� שחובת , ה דנ�כי ג� עוולת הרשלנות התקיימה במקר, בית המשפט מוסי  

בו , הזהירות של המעביד חייבה שלא להעסיק ילד בשעות הלילה ולא לאפשר מצב

 .עובד אחר מטיל את החזקת תחנת הדלק בלילה על התובע

, למרות שאיפשר לאותו שודד להיכנס לתחנה וללו� בה, אי� אש� תור� לתובע 

קב הפרת החובה החקוקה וכ� ע, מכיוו� שהינו ילד ושיקול דעתו שונה משל מבוגר

 .על ידי המעביד

  . })2952) 2 (96מחוזי /תק ('אורי יואלי ואח' חאלד פקיה נ 50/95) �/י. (א.ת{

 

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

 

י� נפגעה מכסא שנזרק לכיוונה בעת קטטה ב, מטפלת במועדו� חברתי לחולי נפש *

�מצא את המעבידה , בבית המשפט השלו� בחיפה, השופט וגנר. שני חברי המועדו

ולא נקבעו תנאי� מוקדמי� , בכ$ שלא ביצעה ועדת קבלה לבאי המועדו�, אחראית

בו התובעת עבדה ללא , ובכ$ שאיפשרו מצב, או קריטריוני� לפיקוח או השגחה

ע� , ובר במקו� עבודה רגישמד. וא  ללא טלפו� ולחצ� מצוקה, ללא שמירה, סיוע

והנתבעת היתה חייבת לספק לתובעת הגנה מפני אלימות מצד , אוכלוסיה רגישה

נעשו שיפורי� ותוקנו , עצ� העובדה שלאחר התאונה. האוכלוסיה המטופלת

ולהטיל את מלוא האחריות על , יש בה כדי לחזק מסקנה זו, הליקויי� באבטחה

 .המעבידה

) 3 (98שלו� /תק (אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש' שרה חיימובי% נ 16931/95) חיפה. (א.ת{

135({ . 
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הוא קיבל הוראה . התובע הועסק ככח עזר במחלקה סגורה בבית חולי� לחולי נפש *

תק  אחד , במהל$ הטיול בחצר. ללא עזרה נוספת,  חולי� לחצר10 –לצאת ע� כ 

 .החולי� את התובע ופגע בכתפו

ושניי� , אבל זה היה יו� שישי בצהריי�,  עובדי�6ו במקו� העבודה בדר$ כלל הי 

 .מהעובדי� הלכו הביתה מוקד�

כי על א  שהתובע לא הוכיח מהו התק� הפורמלי למספר , בית המשפט השלו� קבע 

ובליווי בחצר על ידי עובד , די בנוכחות של מספר עובדי� מופחת מהרגיל, עובדי�

בכ$ יש . טייה מהנורמה המקובלת במקו� הספציפיכדי להצביע על ס, אחד בלבד

 . המעבידה–הפרה של חובת הזהירות מטע� הנתבעת 

בית החולי� היה צרי$ להיות מועד לסכנות הפוטנציאליות שבחולי� המאושפזי�  

התובע לא הוזהר ביחס לחולה . וה� לצוות המטפל, ה� לזולת�, ה� לעצמ�, אצלו

 .מסוכ� שתק  בעבר רופא ועובדכי הוא חולה , הספציפי שפגע בו

והדריכו אותו שה� , ניתנו לו התראות, ביחס לחולי� אחרי�, לעומת זאת 

 .תוקפניי�

, עצ� העובדה שהנתבעת מצאה לנכו� להזהירו ביחס לחלק מסוי� מהחולי� 

�לכ� העדר התראה לגבי החולה . מלמדת שהיתה מודעת לחובתה לעשות כ

 . הזהירותהיא בגדר הפרת נורמת, הספציפי

תו$ ידיעה שהוא התקבל לעבודה , כי התובע הסתכ� מרצו�, נדחתה טענת הנתבעת 

בידיעת הסכנות , ותפקידו היה להשגיח על החולי�, במחלקה פסיכיאטרית סגורה

 .הנלוות לתפקיד

כי במקו� העבודה קיימי� סיכוני� , כי עצ� הידיעה של עובד, בית המשפט קבע 

. ת מעביד מנקיטת אמצעי� ראויי� למניעת סכנותעדיי� אינה פוטר, כלשה�

שהעובד יודע , יכול כל מעביד להימנע מהשקעה בבטיחות ולהסתפק בטענה, אחרת

לפיכ$ מוטלת מלוא האחריות על בית . על קיומה של סכנה במקו� עבודתו

 .החולי�

 .})טר� פורס� (מ"החלמה ונופש בע' רבינסקי אלכסנדר נ 72658/96) א"ת. (א.ת{
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 .י קבוצת עברייני� בחניו� לב חדרה בשעת לילה"שמירה הותק  ע' שומר מטע� חב *

כיוו� שהתובע לא הוכשר , ש המחוזי קובע את אחריות חברת השמירה"ביהמ

 .לא הוכשר לשימוש בכלי נשק וא  לא צוייד בה�, לעבודתו

שק לצייד� בנ, היה על חברת השמירה להציב שומרי� בעלי הכשרה ומיומני� יותר

, בה� הקניו� ריק מאד�, במיוחד כשמדובר בשעות הלילה, ולאמנ� בשימוש בו

 .לא הוטל אש� תור� על התובע. והאפשרות של מעשי שוד הינה בגדר הציפיות

 . })לא פורס� (מ"שרותי אבטחה ושמירה בע. ש.א.ש' נ' חננייב ואח 272/98) א"ת. (א.ת{

 

, עבודות ניקיו� לאחר שעות הפעילותעסקה בביצוע , חולי�/עובדת ניקיו� בבית *

התובעת החלה לרו% לעבר . שהבחי� בה וניסה לתוקפה, כאשר נכנס פור% למקו�

 .ובמהל$ מנוסתה החליקה במדרגות ונפגעה, דלת הכניסה

בשל , כי בית החולי� המעביד נושא באחריות לנזקי העובדת, ש המחוזי קבע"ביהמ 

 .צות חוזרות ונשנות לבית החולי�למרות פרי, היעדר אמצעי מיגו� במקו�

 . })לא פורס� ( משרד הבריאות–מדינת ישראל ' אבו רקייק נ 2252/02) א"ת. (א.ת{

 

ל "למוצב צה, בעת שהוביל מי� במסגרת עבודתו, י מחבלי�"נהג משאית הותק  ע *

� .בדרו� לבנו

 .ראלביחד ע� מדינת יש, ש העליו� קובע את אחריות המעביד לנזקי התובע"ביהמ 

משו� שאיפשר לעובד לנהוג במקו� שבו רמת ,  מהאחריות80%על המעביד הוטלה  

 .מבלי שהמשאית תהיה ממוגנת, הסיכו� גבוהה

את הדאגה לבטחו� , מעביד רשאי אומנ� למסור לצד שלישי שנית� לסמו$ עליו 

שהצד השלישי , א$ עליו לוודא קוד�, המועסקי� במקו� שמחו% לשליטתו, עובדיו

הנטל , במקרה זה. � ליטול על עצמו אחריות זו וכי יש ביכולתו לעשות זאתמסכי

 מוטלת עליו –ומשלא עשה זאת , למג� את המשאית היה ונשאר באחריות המעביד

 .רוב האחריות

 . })לא פורס� ('אלי מלול ואח' אבנר בגא נ 971/03א "ע({
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על , ת פיקוד העור פקח מטע� העירייה נשלח לתחנת חלוקת ערכות מג� שבאחריו *

 .מנת לסייע בשמירה על הסדר הציבורי

, החלו אזרחי� להתפרע, עקב הלח% הרב שהיה בתחנה יו� לפני מלחמת המפר% 

תו$ כדי ניסיונותיו להוציא את , והתפתחה קטטה שבמהלכה נפגע התובע

 .המתפרעי� מהתחנה ולרדו  אחרי אחד מה�

 .בידהש השלו� קובע את אחריות העיריה המע"בימ 

לאור , א� יש מקו� לתגבר את הפיקוח בתחנה באותו יו�, היה עליה לוודא בעצמה 

 .שיודיע לה א� יש צור$ בתיגבור, ולא לסמו$ רק על פיקוד העור , הלח% הצפוי

 . })לא פורס� (עיריית אשדוד' אקוקה הנרי נ 69770/03) א"ת. (א.ת{

 

 

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

 

 

 ד בה� נדחתה אחריות המעביד"פס .ב

משו� שנפגע מירי הסורי� כשנשלח לעבוד באזור החולה , אד� שתבע את מעבידו *

� .שמעבידו היה צרי$ למנוע את יציאתו לתחו� הסכנה, טע

שידאג לשלו� , במקרה זה הצבא, שמעביד יכול לסמו$ על בעל מקצוע, נקבע 

והציבור , כאשר סכנה ביטחונית נשקפת לציבור כולו או לחלק ניכר ממנו. ועובדי

לא יואש� מעביד הפועל באופ� , מקיי� את אורח חייו הרגילי� על א  הסכנה

 .בחוסר דאגה לעובדיו, דומה

 . })32) 2(ט "ד כ"פ (מחרוז' גדולי החולה נ 491/73א "ע{
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* �נפגע על ידי מחבלי� , דתו כהנדסאישנשלח לצפו� לבצע עבו, עובד משרד הביטחו

�היחס .  מדינת ישראל–שאי� אחריות למעבידו , ש העליו� קבע"ביהמ. בגבול הצפו

א$ אי� להשוות את , יוצר אמנ� חובת זהירות מוגברת, המיוחד בי� עובד למעביד

למידת , מידת הזהירות הנדרשת ממעביד לגבי מצב הבטיחות שבתו$ מפעלו

 .כלפי סכנות הנשקפות לעובדו ברשות הרבי�, לנהוגהזהירות שהוא יכול 

, לא סביר לדרוש ממעביד לנקוט באמצעי בטיחות מיוחדי� להגנה על עובדיו

נקיטת אמצעי� מיוחדי� . שנמצאי� בסיכו� בדיוק כמו כל עוברי אורח אחרי�

אינה מעידה בהכרח על רשלנות שבחוסר נקיטת אות� , לאחר אירוע התאונה

 .אמצעי� לפניו

 . })649) 3(ג "ד ל"פ (מדינת ישראל' למפרט נ 559/77א "ע{

 

ששתה מי� מברז באתר , בבית המשפט העליו� נדחה ערעור של פועל *

הטיל במתכוו� סיד על פניו , אשר ברוגזו, ומי� הותזו על עובד אחר, הבנייה

 .מתו$ ארגז ע� סיד שהונח ליד הברז, של המערער

לא נית� היה לצפות מראש . עביד אינו אחראישהמ, נקבע על פי מבח� הציפיות

 .של זריקת סיד מכוונת, מעשה כה חריג

 .י בית המשפט"ג� העילות של הפרת חובה חקוקה נדחו ע

שיש להתקי� ולקיי� בנקודות נאותות ,  לפקודת הבטיחות בעבודה הקובע36' ס

 למנוע ולא נועד, בא להבטיח שהעובדי� יקבלו מי שתיה באי� מפריע, הספקת מי�

 .זריקת סיד מכוונת על פניה� של השותי� מהברז

המחייבת לכסות בור סיד במכסה או , לתקנות הבטיחות בעבודה) א (91תקנה 

למנוע ,  תקנה זו באה למנוע נפילה לבור סיד ולא נועדה–להתקי� סביבו מעקה 

 .הטלת סיד מכוונת

 . })443) 2(ה "ד ל"פ ('מ ואח"בע. ר.ט.ש' בריגע נ 404/79א "ע{
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. במהל$ עבודת� באתר בנייה, תק  עובד של הנתבעת עובד אחר, במקרה דומה *

�כי המעביד אינו אחראי לתקיפה , א קובע"בבית המשפט השלו� בת, השופט סלטו

לגבי אחריותו הישירה של המעביד .  לא באחריות ישירה ולא באחריות שילוחית–

לבדוק את מצב� הנפשי של , ושגיתכי אי� להטיל על מעביד חובת זהירות מ, נקבע

 . עובדי� המתקבלי� לשורותיו

 �כי ,  לפקודת הנזיקי� הקובע25' לפי ס, אי� אחריות שילוחית של המעביד, כמו כ

אלא א� התיר במפורש את התקיפה או , מעביד אינו אחראי לתקיפה שתק  עובדו

לא , הכא� הוכח כי הנתבעת לא התירה ולא אשררה את התקיפ. אשרר אותה

 .במפורש ולא מכללא

 . })125) 4(ד "מ תשנ"פ ('הראל ואח' ללוש נ 28559/90) א"ת. (א.ת{

 

גרמו לתגרה שבמהלכה , שהתלוננו על טיב האוכל שקיבלו, אורחי� במסעדה *

בית המשפט העליו� פטר את . שאחד מה� פגע בעובד במסעדה, הושלכו כסאות

שאי� מדובר , מה ג�, ות את הסכנהשלא היה עליה לצפ, המעבידה מאחריות וקבע

או היותה , חוג לקוחותיה, בקטטה אלימה שהיתה צפויה בהתחשב באופי המסעדה

 .באזור מועד לפורענות

כי אפילו א� היתה מוטלת על המעבידה החובה להזעיק את המשטרה , נקבע ג� 

, הרי שלא הפרת החובה הזו היא שגרמה לנזק, מיד כשהחלו הרוחות להתלהט

 .תרחשות המהירה לא היתה נמנעת בכל מקרהכשהה

 ).1617) 1 (94עליו� /תק ('חיי� אבוטבול ואח' אריה רוזנשטוק נ 2361/91א "ע(

 

ובמסגרת ,  רחובות–צ "שהועסק כמפקח על עיבוד פרדסי� באיזור ראשל, עובד *

, תפקידו היה עליו לסייר בפרדסי האזור ולפקח על עבודת הפועלי� ומנהלי העבודה

 .ע מפועל ערבי שדקר אותונפג

על , דחה את התביעה כנגד המעבידה, א"בבית המשפט המחוזי בת, השופט ישעיה 

על הסכנה הצפויה מהפועלי� , שהתובע התריע מספר פעמי� בעבר, א  העובדה

 .הערבי� הלני� בפרדסי�
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ולא פעלה לסלק את הפועלי� הערבי� , המעבידה לא חילקה לעובדיה נשק אישי 

ואלה הורו לה , ב והמשטרה באזור"א$ היא הודיעה למפקדי מג, י�מהפרדס

א$ טבעית וסבירה היתה הימנעותה מלנקוט , לנוכח הוראות אלה. להמשי$ בשגרה

שהרי לא היא ממונה על הבטחו� , לרבות הדרכה מיוחדת לעובדי�, צעדי� כלשה�

 .השוט  במדינה

כי , ת ישראל נדחתה ונקבעג� התביעה כנגד מדינ. התביעה נגד המעבידה נדחתה 

לא , ובהיעדר מידע ספציפי על סכנה יוצאת דופ�, ב היתה סבירה"פעולת אנשי המג

 .קיימת רשלנות מציד�

 . })טר� פורס� ('פרדס סינדיקט ואח' אברה� שפיר נ 1051/92) א"ת(א "ת{

 

בית . מחבטה שחבט בו אחד המאושפזי�, בבית חולי� לחולי נפש נפגע מטפל *

בכ$ שלא , שהנתבעי� התרשלו כלפיו, המחוזי דחה את טענותיו של התובעהמשפט 

שנתנו לו לטפל בחולה , הדריכו אותו כיצד מטפלי� בחולה נפש קשור וכ� בכ$

 .כשרגליו אינ� קשורות ורק ידיו קשורות, מסוכ� זה

כי חולי נפש קשורי� , שצרי$ היה לדעת, נקבע כי התובע היה אח מעשי מנוסה 

לא היתה רשלנות מצד . יות אלימי� ונדרשה ממנו עירנות והשגחת יתרעלולי� לה

כשלא , בכ$ שלא קשרו את רגליו והסתפקו בקשירת ידיו של החולה, הנתבעי�

 .היתה אינדיקציה לצור$ בכ$

אי� הדבר נובע מרשלנות של , שא  א� התרחשה הפגיעה כנטע�, לפיכ$ נקבע 

 .הנתבעי�

, אפילו במצבי� לא צפויי�, עלולי� לתקו  מדי פע�חולי� בבית חולי� לחולי נפש  

שאי� אפשרות , בעצ� הטיפול בה� יש סיכו� מסויי�. וכל שצרי$ הוא להיזהר מכ$

 .למנעו

 . })2151) 1 (97 מחוזי –תק  ('ר ראול ברייר ואח"ד' שמעו� ברדע נ 405/93) ירושלי�. (א.ת{

 

,  ידי בעל קיוסק מתחרהמתקיפה בסכי� שנעשתה על, עובד בקיוסק נפצע קשה *

בקטטה נהרג עובד . בשל טענות על תחרות מסחרית בלתי הוגנת בהוזלת מחירי�

 . נוס 
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שעל א  שהיה על , בית המשפט המחוזי דחה את ערעור העובד כנגד מעבידו וקבע 

עקב המתח הרב ששרר בי� בעלי , המעביד לצפות באורח סביר לעימות גופני

ועל א  שלא הזהיר את עובדיו מפני ,  שנעשתה על ידוהקיוסקי� והוזלת המחירי�

מכיוו� שמעשהו של , זאת. אי� הוא אחראי לנזקי העובד שנפצע, סיכו� מסוג זה

שהמעביד לא חייב היה , התוק  היה כה בלתי שגרתי ורצחני וכה נדיר באופיו

כי בלב המתחרי� מקננת כוונת , לא היתה אינדיקציה שתעורר חשד. לחזותו מראש

כתגובה על , עד כדי המתת אד� או פציעתו החמורה, אלימות בדרגה כה חמורה

 .הוזלת המחירי�

 .})2986) 3 (96מחוזי /תק ('חדר עיאדה ואח' בדארנה חוסיי� יוס� נ 652/95) חיפה(א "ע{

 

שהחדיר את אצבעותיו , י עובד אחר"הותק  ע, שעסק בפינוי אשפה, עובד תברואה *

 .רערבעוצמה לעיניו של המע

 �שאי� אחריות , דחה בית המשפט המחוזי את התביעה כנגד המעביד וקבע, ג� כא

שהפועל יעשה מעשה כה , מכיוו� שהמעבידה לא היתה צריכה לצפות מראש, ישירה

ג� בהנחה שבעבר קינטר והתגרה , של החדרת אצבעותיו בעיניו של המערער, חריג

 .במערער

ומאחר שהמעבידה לא אישרה , ת הנזיקי� לפקוד25' נוכח הוראתו הברורה של ס 

 .לא קיימת ג� אחריות שילוחית של המעבידה, את מעשה התקיפה

 . })1041) 1 (97מחוזי /תק ('הייבי נימר ואח' ארמונד ב� נעי� נ 254/96) חיפה(א "ע{

 

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

 

, שניהל את חו  הרחצה והיה אחראי על השכרת הסירות מטע� מעבידו, התובע *

' ככל הנראה על רקע חילופי דברי� שהיו ביניה� מס, י אד� שנכנס לחו "הותק  ע

� .ימי� קוד� לכ

וקובע כי אי� מדובר במקו� מועד , ש המחוזי דוחה התביעה כנגד המעביד"ביהמ 

ולכ� הנתבעת לא היתה , לימי�או במקו� בו היו קוד� אירועי� א, לפורענות

 .צריכה או יכולה לצפות ארוע מסוג זה

 . })לא פורס� ('מחמד חמארשה ואח' חס� מלח� נ 1326/00) 'חי. (א.ת{
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י אלמוני� תו$ כדי שוד "הותק  ע, שהיה בגפו במשמרת לילה, מתדלק בתחנת דלק *

 .ונפגע

 .על בסבירותוקובע שהוא פ, ש השלו� דוחה התביעה כנגד המעביד"ביהמ 

ואי� היא נמנית על , ככל הנראה לא היתה מונעת את האירוע, הצבת מתדלק נוס  

 .דרישות המשטרה או חברת הביטוח

 . דבר שכנראה לא עשה–והוא נדרש לשאתו על גופו , לתובע נמסר לחצ� מצוקה 

 .וא  זאת לא נעשה על ידו, התובע נדרש לשהות במשרד כשהוא נעול, בנוס  

אי� הוא נושא באחריות ,  המעביד לתובע את אמצעי ההגנה הסבירי�משסיפק 

 .לנזקי העובד

 . })לא פורס� (' פיתוח וניהול שותפות רשומה ואח–שערי דלק ' שושני חי נ 3459/01) רמלה. (א.ת{

 

 סיכו�

במצב בו עובד שלו נפגע כתוצאה , את היק  חבותו של המעביד, בד  מידע זה בדקנו

 .מטופל או כל אד� אחר, מתחרה, של לקוח,  עובד אחרממעשה אלימות של

אי� המעביד פטור אוטומטית , שעל א  שמדובר במעשה מכוו� של צד שלישי כלשהו, ראינו

וחובת הזהירות של המעביד תבח� על פי אפשרותו לצפות את האירוע האלי� , מאחריות

 .ולהיער$ באופ� סביר על מנת למנעו

 כאלה שבה� נקבעה –שחולקו לשתי קבוצות , מאות מהפסיקהסקרנו מספר דוג, כהרגלינו

 .וכאלה שקבעו שהמעביד אינו נושא באחריות לפגיעת העובד, אחריותו של המעביד

באמצעות חוות , ישמח לעמוד לרשותכ�" בטיחות אנוש"פורו� המומחי� של , כמו תמיד

 .ג� בכל שאר תחומי הנזיקי�, דעת מהנדסי� ומומחי� לבטיחות
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