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 2011פברואר 

  

 40' מסמידע  ד�

  תאונות במקומות בילוי ונופש: בנושא

יו� והחלטנו לצאת �מלחצי היו�" פסק זמ�"הצלחנו סו� סו� לקחת לעצמינו 

לגבי הסיכוני� , ג� במהל� חופשתינו אסור לנו להיות שאנני�. לבילוי או לנופש

ומות הבילוי במק, דווקא כשאנו הכי פחות מצפי� לה�, הרבי� האורבי� לנו

  .והנופש

, נפילה באמבטיה, פגיעה מדלת זכוכית בבית מלו�, החלקה באול� אירועי�

ועוד סיכוני� , היחנקות מעצ� זר תו� אכילת דג במסעדה ואפילו רצח על גג חנות

  . שוני� ומגווני�

, של תאונות במקומות בילוי ונופש, בחרנו הפע� להקדיש את ד� המידע לנושא זה

המוגשת לבתי המשפט כנגד גורמי הנזק , ההולכת ומתרבה, תביעותלאור כמות ה

  .השוני�

באולמות אירועי� או , כי השמירה על בטיחות המבקרי� בבתי מלו�, חשוב להבי�

  .איננה מלאכה פשוטה כלל ועיקר, במסעדות

וה� , ה� מבחינת גיל האנשי� ומצב בריאות�, מדובר באוכלוסייה מזדמנת ומגוונת

  .תיפקוד� ויכולת� לתקשרמבחינת רמת 

ולכ� ה� פרסמו נוהל , למשל, מורכבות זו עמדה לנגד עיניה� של שירותי הכבאות

שיש לבצע� לפני מת� , מיוחד ובו ריכוז דרישות בטיחות האש בנוגע לבתי מלו�

המטרה היא למנוע פגיעות במקרה של שריפה בבתי . אישור לאיכלוס בתי המלו�

באמצעות� נית� יהיה לסייע , ומ� של תנאי� מוקדמי�ולצור� כ� נדרש קי, המלו�

על , שאינ� מכירי� את דרכי המילוט ואת המתקני� במלו�, לאורחי המלו�

  .סיכוניה� השוני�

דרישות בטיחות אש : "93' מדצמ 11�40�1' נוהל מס. נציבות כבאות והצלה –משרד הפני� (

  ").ומניעת דליקות בבתי מלו�
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ונבדוק את עמדת בתי , צ� א� מגוו� של דוגמאות מהפסיקהנביא להל� מבחר מצומ

שהתרחשו בעת בילוי באתרי בילוי , ביחס לסוגי� השוני� של התאונות, המשפט

  .ונופש

  

  תביעות שהתקבלו –בתי מלו�  .א

בבית המלו� " לובי"המערערת ירדה במהל� המדרגות המוליכות לרחבת ה  *

, שמאלה לעבר הרחבהופנתה , כשהגיעה לקצה מהל� המדרגות. הנתבע

  . שהוסטה מעט ממקומה הרגיל, היא מעדה כשנתקלה בכורסא

, מדובר בבית הבראה. בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המלו�

ולכ� על המשיבה לנקוט אמצעי זהירות , שמארחי� בו נופשי� מבוגרי�

�  .הולמי� המתחייבי� מכ

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

עלול להיות , "לובי"במקו� שאנשי� מבוגרי� יורדי� בו לעבר רחבת ה

  .בנסיבות העניי� שינוי משמעותי

על , שבעטיו נפלה ונפגעה המערערת, המשיבה יכולה היתה למנוע סיכו� זה

בהיותה מוצבת בסמו� לגר� , ידי כ� שתקבע באופ� קבוע את הכורסא

מצב שמי שמשתמש בכורסא עלול להסיט על מנת שלא יווצר , המדרגות

  .וליצור בכ� מכשול מפתיע לאורחי�, אותה ממקומה
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משו� שהיא היתה חייבת , 50%המערערת נושאת באש� תור� של 

  .להתבונ� בלכתה לא� מועדות פניה

) 3( 96מחוזי �תק(' ואח" יערות הכרמל"בית הבראה ' מרגה אקשטיי� נ 607/95) 'חי(א "ע{

1105({ .  

) א"ת. (ק.ת; )לא פורס�( 'מלו� קיסר ואח' נ לוי 2091/04) הרצליה. (א.ת : אה ג�ר

. א.ת; )לא פורס�( "מ"מלונות אפריקה ישראל בע"' נ קרושנסקי אנה 5166/04

  ]. 215) 13( 03) לא פורס�(פדאור [' ואח רובי� אריה' מרשמליק נ 6942/01) צ"ראשל(

  

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

  

  .החליקה התובעת ונפלה, בצאתה מ� האמבטיה של בית המלו� הנתבע  *

ועברה טיפול , כי רצפת האמבטיה לא היתה חלקה באופ� מיוחד, נקבע

  .למניעת החלקה

א� רוחב שפת האמבטיה מקשה , גובה האמבטיה אינו חורג מהמקובל

  .ממנה במידה מסויימת על היציאה

כמו . ואיננה חלקה במיוחד, רצפת חדר האמבטיה עשויה שיש ע� חריצי�

המיועדת להנחה על הרצפה , אביזרי חדר האמבטיה כללו מגבת מדרס, כ�

וסביב האמבטיה קיימת דלת , על מנת להקל על היציאה מהאמבטיה

  .זכוכית למניעת התזת מי� על הרצפה

או בקיומו של , לדלת הזכוכית כי אי� צור� בהתקנת וילו� בנוס�, נקבע

  . שטיחו� גומי להבטחת היציאה מהאמבטיה

, התקבלה טענת רשלנות הנתבעת בשל היעדר ידית אחיזה, יחד ע� זאת

  . שתאפשר נקודת אחיזה בעת יציאה מהאמבטיה
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שנראית עניי� של מה בכ� לאנשי� צעירי� , פעולת היציאה מהאמבטיה

שנדרש לבצע צעד , ורכבת לאד� מבוגרעלולה להוות משימה מ, ובריאי�

לפיכ� נדרשת נקודת משע� . כשכל אחת מרגליו מונחת במקו� אחר, גדול

  .לתמו� בו ביוצאו מהאמבטיה, חיצונית כלשהי

  . ולכ� נקבעה אחריות בית המלו�, אי� מדובר בדרישה בלתי סבירה ומוגזמת

�משו� שהיא היתה ערה לכ, 40%על התובעת הוטל אש� תור� של  ,

עליה לנקוט אמצעי זהירות בעת היציאה , שלנוכח גילה ומבנה גופה

וא� נמנעה מלעשות שימוש במגבת , ובכל זאת לא נזהרה, מהאמבטיה

  .שנפרשה על דופ� האמבטיה, המדרס

  . })לא פורס�( מ"רשת מלונות בע" ד�"' ש� טוב שרה נ 24343/99) ��י. (א.ת{

  

, במדרגות בית המלו� בו התארח ירד, שהיה נכה קוד� לתאונה, התובע  *

  . נפל ונחבל, מעד

שלח . ולכ� ה� מהוות מכשול, המדרגות אינ� עומדות בתק� הנדרש, לטענתו  

החלק האחד של כל מדרגה צר יותר ובחלקו הצר הוא . המדרגות אינו אחיד

 26 –בעוד שהתק� מחייב שלח מדרגות שלא יפחת מ , מ"ס 21 –מגיע ל 

  .מ לכל אור� המדרגה"ס

בה� השלח , כי אי� לפסול כל מדרגות לולייניות, בית המשפט המחוזי קובע  

, מ"ס 26 –אסור שיפחת מ , שלח מדרגות בצד הצר שבו, אול�. אינו אחיד

  .שהוא ג� המינימו� הנדרש על פי� הדי�

ג� א� , מ מהווה מכשול למשתמש במדרגות"ס 26 –שלח שהוא פחות מ   

  .אינו נכה
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שעיקר� , י� להיות כזה שיאפשר למשתמש באות� מדרגותשלח מדרגות צר  

להניח את מלוא כ� הרגל בבטחה על המדרגה שהוא יורד אליה , לולייניות

  .ויהיה מיקומה של כ� הרגל לרוחב המדרגה אשר יהא, או עולה בה

שחייב להיות ער לנעשה לפניו , רשלנות תורמת של שליש מוטלת על התובע  

  .בדר� שהוא מהל� בה

  .})לא פורס�( מ"אפריקה ישראל תיירות ונופש בע' ו נ'ר שכטר איז"ד 1269/00) 'חי(א "ע{

  . })לא פורס�( מ"בע) 1998(דורטל אילת ' נ חקק פורטונה 29339/01) א"ת. (א.ת :ראה ג�

  

תו� כדי משחק ע� . הגיעה התובעת לבית הארחה בקיבו6 16בהיותה בת   *

לכיוו� דלת , דר כשנעל בידהיצאה התובעת בריצה מהח, ידיד בחדרו

היא דחפה את הדלת . המסדרו� העשויה מזכוכית ע� מסגרת אלומיניו�

  . והזכוכית התנפצה ופגעה בה, ע� ידה האוחזת בנעל

כי דלת הזכוכית אינה עומדת בסטנדרט הנדרש , בית המשפט המחוזי קובע  

וביה מבחינת סוג הזכוכית וע, בתקנות התכנו� והבניה או בתק� הישראלי

  .הנדרש

א� ה� . אמנ� התק� והתקנות אינ� חלי� על המבנה נשוא התביעה  

והיה על הנתבעת לעמוד בסטנדרטי� , מבטאי� את רמת הזהירות הנדרשת

  .כדי לקיי� את חובת הזהירות המוטלת עליה, אלה

  . מכא� אחריות הנתבעת לנזק
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של דלת משו� שידעה על קיומה , 25%על התובעת מוטל אש� תור� של 

א� יופעל עליה כוח , והיה עליה לצפות לסכנה שהזכוכית תתרסק, הזכוכית

  . במידה מופרזת

  . })לא פורס�(אגודה שיתופית , בית הארחה מצפה רחל' ניס אולי נ'ג 894/85) ��י. (א.ת{

. א.ת; )לא פורס�( מ"מלונות האחי� איילו� בע' נ ישראל שקלי� 31539/93) א"ת. (א.ת: ראה ג�

  ;)לא פורס�( 'מ ואח"ישרוטל ניהול מלונות בע' נ חזקיה בר חיי� 2042/96) י��בת(

  

המצוי , בעת שטיילה בשביל כורכר טבעי בלב חורש, התובעת נפלה ונחבלה  *

  .בתו� מתח� מלו�

, שהיה חלק ממסלול הליכה מסומ�, מדובר במדרו� תלול וזרוע אבני�  

בי� , כי יש הבדל, לו� קובעובית משפט הש, שהופיע בהזמנה לאורחי המלו�

נועל נעליי� , ואז הוא מודע לסיכוני�, מי שיוצא לטיול בחיק הטבע

ואינו צופה , לבי� מי שמוזמ� לטייל בגני המלו�, מתאימות ונזהר בשטח

  .או סיכו� אחר כלשהו, הליכה בשבילי עפר חלקי�

 כי מדובר, די היה בכ� שבית המלו� היה מפנה את תשומת לב האורחי�  

וכי עליה� , על הסכנות הטבעיות הצפויות ש�, בטיול בשבילי� טבעיי�

התקנת מעקות  –כגו� , ואי� צור� בפעולות אחרות, לנעול נעלי הליכה

  .ריצו� השבילי� או סילוק אבני הכורכר, בטיחות

שהבחינה כי היא מטיילת בשביל , מוטל על התובעת 60%אש� תור� של   

ובכל זאת המשיכה לטייל , אבני� ותלול טבעי שאינו מרוצ� והוא זרוע

  .בחוסר זהירות ובלא נעלי הליכה מתאימות

  .})75) 23( 04) לא פורס�(פדאור ( 'ואח" מצפה הימי�"מלו� ' מיכל שוכמ� נ 802/03) בית שא�. (א.ת{
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  תביעות שנדחו –בתי מלו�  .ב

כשניסה התובע להיכנס . במהל� טיול שנתי לנו התלמידי� בבית מלו�  *

  .והתובע נפצע, נשברה הזכוכית שבדלת, לחדרו דר� המרפסת

שאינה , מ בלבד"מ 4במקו� היתה מותקנת זכוכית בעובי , לטענת התובע  

לפיו היה צור� בהתקנת , 1981משנת  1099' עונה על דרישות התק� מס

  .מ"מ 6זכוכית בעובי 

 אינו חל 1981שהתק� משנת , בית משפט השלו� דוחה את התביעה וקובע

  . שני� קוד� לכ� 6אשר נבנה , על המלו�

כי התק� שפורס� מלמד על רמת הזהירות , נדחתה ג� טענת התובע

שא� היתה מותקנת במקו� זכוכית , כי התובע לא הוכיח, נקבע. הנדרשת

לא היה נשבר החלו� כתוצאה מניסיונו להיכנס דרכו תו� כדי , עבה יותר

  . טלטולו

  .})לא פורס�( 'מוסינזו� ואח. צ.ש ב"כפר הנוער ע' עומר נמיליו�  4987/99) ת"פ. (א.ת{

  ).23) 4(ג "מ תשנ"פ( בית מלו� צמרת' נ' ואח) קטי�( ש� טוב 58670/90) א"ת. (א.ת :ראה ג�

  

  .התובעת החליקה בתא השירותי� של חדרה בבית המלו� בו התארחה  *

ות בכל המקומ, כי אי� חובה כללית, ש דוחה את התביעה וקובע"ביהמ  

אמנ� בתקנות . להתקי� ידיות אחיזה ליד אסלת השרותי�, הציבוריי�

א� היא , ישנה דרישה כזו) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(התכנו� והבניה 

בהבדל . שהתובעת אינה ביניה�, מתייחסת לסידורי� מיוחדי� לנכי�

 2307/99) א"ת. (א.ת(א "המרכז הרפואי ת' נ לאה שניד בעניי� "מפסה

שבבתי חולי� קיימת חובה להתקי� ידית אחיזה , ש� נקבע, )נבופורס� ב(

  .במקלחת ולהציב שטיחו� נגד החלקה
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בה� מאושפזי� אנשי� , הסיכו� בבתי מלו� איננו דומה לסיכו� בבתי חולי�  

להבדיל מבתי , ולכ� בתי המלו�, המועדי� יותר לתאונות עקב מוגבלות�

, מתקני� המיועדי� לנכי� אינ� חייבי� להתקי� בכל חדריה�, חולי�

אי� רשלנות של  –המבקשת מראש חדר מתאי� , ובא� התובעת אינה נכה

  .שלא סיפק לה מתקני� כאלה, המלו�

  . })16/4/08. לא פורס�( כפר המכביה' סיהא� מצארואה נ 47185/05) א"ת.(א.ת

. א.ת; )לא פורס�( 'מ ואח"רשת מלונות ד� בע' נ שלמה ב� שימול 3435/90) נתניה. (א.ת :ראה ג�

  ). לא פורס�( 'מלו� הרודס אילת ואח' נ אברמובי" אנוצה 12136/02) 'חי(

  

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

  

  .התובעת מעדה ונפלה במדרגות של בית המלו� הנתבע  *

  .י בית המלו�וקובע שאי� אחריות לבעל, בית המשפט דוחה התביעה  

שהיו במקו� שטיחוני� עליה� , ג� א� היתה מתקבלת גירסת התובעת  

חלה חובת זהירות , הרי ביודעה שנערכי� במקו� שיפוצי�, החליקה

בכל מקרה היה . אלא ג� על התובעת עצמה, מוגברת לא רק על הנתבעת

עליה להישמר מפני אותה מידת סיכו� הכרוכה כרגיל ומטבע הדברי� 

  . במדרגותבשימוש 

מדובר . שהיתה רשלנות בהיעדר מעקה בצד המדרגות, נדחית ג� הטענה  

ונראה כי בהליכה סבירה אי� בדר� כלל תקלות , בשלוש מדרגות בלבד

  .במעבר במקו� זה

אי� בה כדי להצביע על רשלנות של בעל , עצ� העובדה שאד� החליק

קיומה של להצביע על , ומשלא הרימה התובעת את נטל ההוכחה, המקו�

  .נדחית התביעה, סכנה בלתי רגילה

  . }לא פורס�( 'מלו� הגליל ואח' שרה כה� נ 31399/90) א"ת. (א.ת{



 

   
9 

  

  

נפלה התובעת , במהל� כנס בו השתתפה התובעת בבית המלו� הנתבע  *

  .מהבמה ונחבלה

לפיה , שא� א� היה מקבל את גרסת התובעת, ש המחוזי קובע"ביהמ  

ג� במקרה זה אי� אחריות לבעלי , ת אחרתנדחפה מהבמה בידי אורח

  .המלו�

הינה מקו� החולש על קהל ולרוב הינו מוגבה , כשמה כ� היא, במה  

היא , מ"ס 51הבמה הינה בגובה , כא�. מהמקו� המיועד להימצאות קהל

  .איננה דורשת גידור או מהווה סכנה מיוחדת שיש להג� מפניה

ו� לגדר או להקי� מעקה בחזית אי� לחייב את המל, משיקולי� שבמדיניות  

הגבהת העומד עליה מהקהל  –וכל תכליתה , שגובהה ממילא נמו�, הבמה

ומעקה נמו� לא היה , היה מסתיר את העומד מאחוריו, מעקה גבוה. הסובב

  .מפני שלא היה מונע את נפילת התובעת, מועיל

כי בכל אירוע יעמיד בפתחי הבמה מפקחי� , אי� לדרוש מבית המלו�

ימנעו מאורחי� עליה , ווסתו את כמות האנשי� המצויי� על הבמהשי

וישגיחו הא� אד� עומד למעוד מהבמה או נדח� ממנה , חופשית לבמה

  .בידי אחר

  .ולא שרר אי סדר שדרש התערבות ופיקוח, על הבמה עמדו כעשרה אנשי�

  . התביעה נדחתה

  . })לא פורס�( 'אחמ ו"מלו� המל( שאול בע' יפה תדהר נ 1542/96) ��י. (א.ת{
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על ידי צוות , שהתנהל ברחבת הבריכה, "קרב תרנגולי�"במהל� משחק   *

  .והוא נפל ונפגע, נדח� התובע על ידי חברו למשחק, הבידור של המלו�

, כי משחקי החברה, נקבע. בית המשפט המחוזי דוחה התביעה נגד המלו�

. ת זמנ� של האורחי�נועדו להנעי� א, אות� אירג� צוות הבידור של המלו�

כשה� יודעי� כי ה� עלולי� , האורחי� בוחרי� להשתת� במשחק זה

הנחשבת כפעילות , הכרו� בעצ� אופיה של הפעילות, להיפגע מסיכו�

מקבל על עצמו ג� , מרצונו, ומי שבוחר להשתת� במשחק זה, ספורטיבית

ת� או שני, ידועות מראש, במידה שה� ברורות, את הסכנות הטמונות בו

התובע הכיר את המשחק וידע כי מטרתו לגרו� . היה לצפות� מראש

, א� על ידי הורדת הרגל השנייה וא� על ידי נפילה, לאיבוד שיווי המשקל

הסיכו� . הנפילה הינה פגיעה צפויה במשחק, כלומר. כפי שאירע במקרה דנ�

 בדומה, בנסיבות העניי�, הוא סיכו� סביר" קרב תרנגולי�"הצפוי ממשחק 

ובגי� סיכו� זה , לכל סיכו� אחר הכרו� בפעילות ספורטיבית פשוטה למדי

  .אי� להטיל אחריות על הנתבעת

והיא נקטה , כי הנתבעת לא התרשלה בעת ניהול וארגו� המשחק, עוד נקבע

כולל הסבר כללי המשחק , בכל האמצעי� הסבירי� העומדי� לרשותה

  .והתקנת שטיח נגד החלקה במקו�

היתה עומדת לה טענת הגנה של , קבעת התרשלות הנתבעתג� א� היתה נ

  ".הסתכנות מרצו�"

שכלליו והסכנות הטמונות , המסכי� להשתת� במשחק, אד� כמו התובע

סביר , לאחר שכבר ראה את חברו מפסיד במשחק, בו ידועות לו היטב

להניח שג� מסכי� לשאת בתוצאות המשפטיות של הנזק שייגר� לו 

  .ממשחק ספורטיבי זה

  . })363) 2( 95מחוזי � תק( 'מוני הראל ואח' יוס� עזר� נ 123/93) 'נצ. (א.ת{

  . })לא פורס�( מ"ישרוטל ניהול מלונות בע' נ ברגיל זק 2405/97) ש"ב. (א.ת :ראה ג�
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ש המחוזי "ביהמ. לקה המנוח בליבו ונפטר, במהל� שהותו בבית הארחה  *

משו� שהפקידה הזמינה , )א.ד.וכנגד מ(דחה התביעה כנגד בית ההארחה 

ולא הוכחה רשלנות של המלו� , מייד כשנודע לה על התק� הלב. א.ד.את מ

  .בטיפול במנוח עד להגעת האמבולנס

כי אי� להטיל על בתי מלו� את החובה לדאוג לנוכחות קבועה של , נקבע  

בהתחשב בזמינות העזרה הראשונה . שיהיו זמיני� כל העת, רופא או חובש

, ובנטל הכלכלי שכרו� בהעסקת צוות רפואי זמי� כל העת, .א.דשמספקת מ

שאי� בה משו� , א היא הסתמכות סבירה.ד.הרי שההסתמכות על מ

  .רשלנות

  . })18/8/08. לא פורס�( 'כפר הנופש האו� ואח' נ' ל ואח"המנוח אמנו� מור ז' עז 7084/05) ��י. (א.ת{

  

  תביעות שהתקבלו –� מסעדות ומקומות בילוי אחרי, אולמות אירועי� .ג

, לאחר עריכת החופה במרפסת. המערערת השתתפה בחתונה במלו� הנתבע  *

  .ובעת רדתה נפלה ונחבלה, ירדה במדרגות המובילות אל הבריכה

לתקנות התכנו�  3.38כי המדרגות אינ� עומדות בדרישות תקנה , נמצא  

ס ביח, שכ� קיימת סטייה במידת הרו� של שתיי� מהמדרגות, והבניה

  .ליתר המדרגות

  �כמו כ� לא . ג� היחס בי� הרו� לשלח לא עונה על דרישת התקנות, עקב כ

ולא , מטרי� 2.5הותק� מעקה נוס� כנדרש ממדרגות שרוחב� עולה על 

  .העשויות מאב� חלקה, ננקטו אמצעי בטיחות למניעת החלקה על המדרגות

תחולה ישירה כי ג� א� אי� להוראות התקנה , בית המשפט המחוזי קובע  

הרי שתקנה זו משמשת , "חדר מדרגות"משו� שאי� מדובר ב, בעניינינו

  . אמת מידה מנחה בתכנו� גרמי מדרגות

  .יאבד אד� את שיווי משקלו, נית� לצפות שבמדרגות בעלות שיפוע משתנה  
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 13בשתיי� מהמדרגות שגובה� , מ בגובה הרו�"ס 2נקבע כי סטייה של   

אשר עלולה להביא לידי , ערית אלא סטייה של ממשמ איננה סטייה מז"ס

  .מעידה

  .לפיכ� נקבעה אחריות המלו� לנזקי התובעת  

  . })לא פורס�( "'בלו ביי ואח"מלו� ' מויאל מרי נ 2906/00) א"ת(א "ע{

  ). 1022) 2( 91מחוזי � תק( מרדכי קופ' נ משה קובי 766/88) �� י. (א.ת :ראה ג�

  

  .החליק ונפל, ק� התובע ממושבו, קולנועכשסיי� לצפות בסרט בבית   *

שלא הקפידו לוודא ולפקח , ש המחוזי קובע את אחריות הנתבעי�"ביהמ  

כ� , והותירו פרצות בסדרי הניקיו� של המקו�, על ביצוע מלאכת הניקיו�

. ונותרו שיירי מזו� על רצפת האול�, שבית הקולנוע לא נוקה לפני התאונה

ואי� זה חלק טבעי של הביקור , ו� מסוג זהאי� מדובר בסכנה רגילה למק

  . בקולנוע

  . })353) 'ג(ה "פסקי� תשמ( 'שמואל ארטנברג ואח' יוס� ב� אריה נ 2746/79) א"ת. (א.ת{

; )החלקה בקניו� –לא פורס� ( "קניו� לב העיר"' נ לוריס עבדו 2798/00) נצרת. (א.ת :ראה ג�

; )החלקה באול� אירועי� –לא פורס� ( 'ב פייבוי" ואחזא' נ' ואח 'ורג'יהודה ג 695/92) ��י. (א.ת

החלקה  – 7/8/08. לא פורס�( 'מסעדת החסידה הלבנה ואח' נ שיכמ� לאה 14481/05) א"ת. (א.ת

  ).ברחבת הריקודי�

  

  . החליק ונפל לבור בטחו�, התובע יצא מאול� אירועי� בדרכו לרכבו  *
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שלנתבע יש שליטה " דבר מסוכ�"כי בור עמוק הינו , ש המחוזי קובע"ביהמ  

לשכנע את , עובר הנטל לנתבעי�, הנזיקי�' לפק 38' ולכ� לפי ס, עליו

אלא , י הנתבעי�"נטל זה לא רק שלא הור� ע. ש כי לא התרשלו"ביהמ

בהותיר� בור ביטחו� , שא� הוכח פוזיטיבית קיו� רשלנות של בעלי האול�

רחי� צפויי� לפסוע כשהאו, בשטח החנייה של האול�' מ 2בעומק של 

  .ולא מואר, לא מגודר, כשהבור לא מכוסה, במקו� בשעות הלילה

מנוגד ג� למפרט משטרת ישראל בנוגע לאמצעי הבטיחות , כל זה

  .המתחייבי� מקיומו של בור ביטחו�

  . })לא פורס�( 'בועז טפר ואח' נ' מנח� מלמ� ואח 2114/90) א"ת. (א.ת{

מפגע  –לא פורס� ( 'מ ואח"בע" לב אשדוד"קניו� ' נ ער אורליאש 6872/98) ��י. (א.ת :ראה ג�

  ). בכניסה לקניו�

  

התקיי� טקס בו הובלה , במהל� חתונה באול� אירועי� בו התארח התובע  *

כשהיא מלווה בשושבינות הנושאות נרות ועששיות זכוכית , הכלה לחופה

של אחת העששיות החלה לבעור ואורח אחר בעט בה לכיוונו . דולקות

  .התובע וגרמה לפגיעתו

ביחד ולחוד ע� החוגגי� , "מעוול בנפרד"כ 50% –נקבעה אחריות האול� ב   

  .אשר לא נתבעו, עצמ�

משו� שהאש לא יצאה מחו6 , לפקודת הנזיקי� אינו חל 39' אמנ� ס  

, ואול� הוכחה רשלנות פוזיטיבית של בעלי האול�. למקרקעי� של התובע

  .את העששיות ולהשתמש בה� שלא מנעו מהחוגגי� להדליק

  . })לא פורס�( 'מונטה קרלו אירועי� ואח' זרביאל אברמוב נ 4592/01) 'חי. (א.ת{
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ותו� כדי אכילת דג , בעת שסעד ע� משפחתו בחדר האוכל של המלו�  *

    .10שהיה ב� , נתקעה עצ� בגרונו של התובע, "נסיכת הנילוס"

אול� במקרה , דגי� ע� עצמות שאמנ� אי� איסור להגיש לסועדי�, נקבע  

שבתבשיל הדג אי� , הסתמכה אמו של התובע על דברי אחד הטבחי�, זה

  .עצמות והוא ראוי למאכל לילדי�

, לא בעצ� הגשת הדג לסועדי�, הנתבע יצר סיכו� להיווצרות הנזק שאירע  

ובכ� שנמנע מלהזהיר� מפני עצמות בודדות , אלא בהטעיית התובע ואמו

  .זאת להימצא בתבשילשעשויות בכל 

או , שלא וידאו שאכ� אי� עצמות בדג, מוטלת על ההורי� 10%רשלנות של   

  .לפחות הזהירו את בנ� לאכול בזהירות

לא ( 'מ ואח"מלו� לגונה רשת ישרוטל ניהול מלונות בע' אופק אור� נ 20880/04) א"ת. (א.ת{

  .}).9/8/06. פורס�

  

. נקבעה אחריות הנתבעת. שתומלצר שפ� תה רותח על התובעת בעת הג  *

ועליו לנקוט משנה , מלצר סביר אינו שופ� מזו� ומשקה על האורחי�

ובמיוחד כשאלה מוגשי� בכלי� שלא , זהירות בהגישו משקאות רותחי�

�  .כגו� כוס חד פעמית שאינה יציבה, נועדו לכ

  .אי� אש� תור� לתובעת  

  .})13/3/06. לא פורס�( 'מ ואח"בע) 1974(מלו� נירוונה ' איקה ברכה נ 7443/99) ��י. (א.ת{

  

  

 לח" כא� !להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� 
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, "ג��קלאסי"בדרכה לחנות , "לי�ביתי"לקוחה נרצחה על הגג של חנות   *

הרוצח ". ביתי לי"והיתה מושכרת בשכירות משנה מ, ששכנה על קומת הגג

בשל , ש קובע את אחריות בעלי החנויות"ביהמ". ג��קלאסי"של  היה עובד

  . היעדר פיקוח ושמירה אפקטיבי�

, בעלי החנויות התנהלו ברשלנות ובזלזול כלפי הלקוחות המוזמני� אליה�

למרות שהיו חייבות לצפות אפשרות של ביצוע פשע בשטח המבודד של גג 

שרק בידי מחזיק , בדההנובעת מהעו, זוהי חובת זהירות מוגברת. החנות

לרבות , המקרקעי� קיימי� אמצעי הפיקוח המוחלטי� על הנעשה בשטחו

ולכ� הוא היחיד שמסוגל למנוע אסונות באמצעות , על התנהלות עובדיו

  .אמצעי פיקוח יעילי�

  .})7/4/2010. לא פורס�( 'מ ואח"ביתילי בע' נ' המנוחה תמר ברז ואח' עז 2271/04) א"ת. (א.ת{

  

  תביעות שנדחו –מסעדות ומקומות בילוי אחרי� , אירועי� אולמות .ד

בסמו� לחדרי . התובע צעד בדרכו לשירותי� במהל� אירוע באול� שמחות  *

את , ששימשה בי� היתר, השירותי� הושענה על הקיר פלטת ע6 עגולה

. כאשר על גבי הפלטה נושאי� ה� את בעלי השמחה, האורחי� הרוקדי�

והיא נפלה על רגלו של , וניסו לגלגלה, פלטהשני אורחי� הרימו את ה

  .התובע

לא הוכח . בית המשפט דוחה התביעה וקובע שאי� אחריות לבעלי האול�  

  .  כ� שלא נית� היה באופ� בלתי מיומ� להרימה, שהפלטה היתה כבדה

לא הוכחה סכנה בלתי רגילה בעצ� השארתה של פלטה אשר שימשה ברגיל   

  .את הרוקדי�

  �, כי נעשה שימוש בפלטה כזו לצור� ריקוד, שהתובע עצמו ידע הוכח, להפ

  .כדבר שבשיגרה
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והאירוע אינו אלא , הנתבע לא הפר את חובתו לצפות את הסכנה המסוימת  

בה� נתקלי� הבאי� בשערי אולמות חתונות , במסגרת הסכנות הרגילות

  .כחלק מחיי היו� יו�

שלא , ת אורחיו באופ� כזהשיגביל א, לא נית� לדרוש מבעל אול� שמחות  

באוכל , בשירה, יוכלו להביע את רגשות השמחה שבלב� בריקודי�

  . ובשתייה

  .})420) 3( 98שלו� � תק( 'מיכאל כה� ואח' גדעו� יוס� נ 1332/96) עפולה. (א.ת{

תו� שהוא רוקד ונושא על כתפיו את , אד� נפל במהל� חגיגת בר מצווה  *

  .חת� השמחה

וקובע שא� א� נזלה , מאשר את דחיית התביעה בית המשפט המחוזי  

, שהיתה מוצבת על שולח� באול� השמחות" פרמידת השמפניה"שמפניה מ

  .אי� בכ� כדי להצביע על רשלנות האול�

הכולל , כל המצוי באול� שמחות צרי� לצאת מהנחה שהקהל המצוי ש�  

, יי�הדברי� נכוני� שבעת. מידיו שיירי משקה ומזו�" משיר", ג� ילדי�

שחלקו זולג אל מחו6 , הנשפ� כמי�" מעיי� השמפניה"כשאד� צופה ב

  .לכוסות ויכול להגיע לרצפה

עליו לדעת שהוא מצוי באול� , כשאותו אד� מחליט לצאת במחולות  

שיש ושיירי מזו� ומשקה מצויי� על , מאוכלס בילדי�, צפו� למדי, שמחות

התעלמותו . עובדה זו פיזוזיו וריקודיו צריכי� להביא בחשבו�. רצפתו

שדאג לניקוי , ולא של בעל האול�, מסיכוני המקו� היא רשלנות שלו

  . הרצפה במהל� האירוע

  .})לא פורס�( 'ארמונות כינור דוד ואח' משה דרעי נ 253/94) ��י(א "ע{

) א"ת. (א.ת; )לא פורס�( 'מ ואח"אולמי מוניטי� בע' נ קר� קלבו 1543/96) רמלה. (א.ת :ראה ג�

  ).לא פורס�( 'מ ואח"אולמי קיסר בע' נ בלולו אלו� 79028/92
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ירדה התובעת במדרגות היציאה מהאול� וש� נפלה , בסיו� האירוע  *

  .ונחבלה

מדובר בגר� מדרגות המורכב משני מהלכי מדרגות רחבי� שבכל אחד   

ובקצה כל מדרגה , המדרגות מכוסות בשטיח מקיר לקיר. מדרגות 9מה� 

  .יניו� הממוסמר אליהפרופיל אלומ

כי פס מתכת שהיה על השטיח באחת המדרגות לא , נדחתה טענת התובעת  

  .ועקב נעלה נתפס בפס המתכת, היה מהודק ובלט

נקבע כי , לגבי הטענה לשיטה לקויה של פרישת השטיח על המדרגות  

. התובעת היתה צריכה לתמו� טענה זו בחוות דעת של מומחה לבטיחות

י אי� ידיעה בקשר למידת הסכנה שבמהלכי מדרגות כמו לבית המשפט ודא

  .אלה שבאול� האירועי�

כי מדי יו� מבוצעות באול� עבודות אחזקה , מנגד הוכיחה הנתבעת  

וכי לא קרה מעול� אירוע , לרבות במדרגות, שוטפות בכל מתקני האול�

  .לפיכ� נדחתה התביעה. של נפילת אורח במדרגות אלה

  .})לא פורס�( מ"בית האולמות בע' דרעי חוה נ 4183/98) נתניה. (א.ת{

החלקה  –לא פורס� ( 'קניו� לב המפר" ואח' נ ששו� שמעו� 312/99) בית שא�. (א.ת :ראה ג�

  ).במדרגות נעות בקניו�

  

הוא עלה . א לצפות בהופעה של זמר"המערער הגיע לפארק גני יהושוע בת  *

. מנת לצל� את ההופעהעל , המוגבהת מעט מ� הקרקע, על בימת הפיקוד

  . כשביקש לרדת מהבמה מעד ונפגע
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כי המערער לא הוכיח את , בית המשפט המחוזי דוחה התביעה וקובע  

טענתו כי . לבי� פגיעתו, בא� היתה, הקשר הסיבתי בי� רשלנות הנתבעות

ששימשה לעלייה וירידה מהבמה הוזזה ממקומה לא , מדרגת הע6 הניידת

הניח , ייתכ� כי בשל החשיכה במקו�, של סבירות ובאותה מידה, הוכחה

  .ועקב כ� מעד, המערער את רגלו ליד המדרגה ולא עליה

  .})לא פורס�( 'זאב אייזיק הפקות ואח' רוני סביר נ 1328/97) א"ת(א "ע{

  

כשאד� שרקד על אחד השולחנות נפל , אישה שבילתה במועדו� לילה נפגעה  *

  .עליה

הדבר מעיד על "כי לא חל הכלל של , ילהבית המשפט השלו� קובע תח  

ומאז� , התובעת יודעת מה גר� לנזק. לפקודת הנזיקי� 41' לפי ס, "עצמו

, בשל נפילת אד� משולח�, ההסתברויות אינו מורה על רשלנות הנתבעי�

  .לשתות ולרקוד על השולחנות, במועדו� שבו נהג לבלות

במסגרת . � ושרי�רוקדי, שבו שותי�, התובעת ידעה על אופי המקו�  

הסיכו� שאנשי� יפלו מ� השולחנות בעת הריקוד אינו בלתי , פעילות כזו

מדובר בשולחנות יציבי� . זהו סיכו� הנובע מאופי הפעילות במועדו�. סביר

  . באופ� סביר לפעילות במקו� ואי� רשלנות בבניית השולחנות

  

יה במנהל ונקבע כי די ה, להיעדר פיקוח במקו�, נדחתה טענת התובעת  

ולא היה צור� , שתפקידו להשגיח על המתרחש ולפתור בעיות במקו�, ערב

את הרוקדי� ויטלו מ� " שירסנו"בהשגחה של שומרי� ליד כל שולח� כדי 

  . לפיכ� התביעה נדחית. שאותו מבקש הקהל, המועדו� את אופיו הייחודי

  .})לא פורס�( 'מ ואח"מועדו� היקב בע' רותי פרנסיס נ 70984/93) א"ת. (א.ת{
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  סיכו�

העוסקת , בד� מידע זה הבאנו קומ6 קט� ומגוו� של דוגמאות מהפסיקה העצומה

  .באחריות בשל תאונות במקומות בילוי ונופש

, מסעדות, אולמות אירועי�, בדקנו את גישת בתי המשפט לתאונות בבתי מלו�

ת שהתקבלו על ידי ולנוחותכ� הפרדנו בי� תביעו, קניוני� ובמקומות בילוי נוספי�

  .לבי� תביעות שנדחו, בתי המשפט

באות� נושאי� בה� טיפלנו בפרוטרוט בדפי המידע , נמנענו מלהרחיב את היריעה

דפי (בריכות שחייה וחופי רחצה , מעידה במדרגות, החלקות –ביניה� , הקודמי�

  ).38 –ו  13, 8, 4מידע 

לצור� עריכת , הנזיקי�נשמח לעמוד לרשותכ� ג� בכל שאר תחומי , כמו תמיד

באמצעות מיטב המהנדסי� והמומחי� לבטיחות של , ש"חוות דעת מומחה לביהמ

  ". פורו� המומחי�"

  

  

  

 חז� !ד יעל פאל"י עו"המידע נער( ע

   

  

 


