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 2004ני יו       
 

 אחריותם בנזיקין של בעלי מקרקעין ושל המחזיקים 

 

ד הנושאים, שעולה מדי פעם, בעת טיפולנו בתביעות הנזיקין, הינו שאלת אחריותו של אח

 בעל מקרקעין, לעומת אחריותו של שוכר המקרקעין או המחזיק בהם. 

וגמאות מהפסיקה, העוסקות ו, והבאנו להלן מבחר דה זקשנו לעשות קצת "סדר" בסוגייבי

 בשאלת אחריות בעלי או מחזיקי המקרקעין, בסוגים מגוונים של תאונות.  

 

ירים של האגודה החינוכית נפגעו, כשהתמוטטה מרפסת בבית בו גרו בשכירות. די *

 המרפסת לא היתה מושכרת לאיש מהדיירים, אך כולם עשו בה שימוש. 

 בעל המקרקעין. עליון קובע את אחריות ט הת המשפבי 

נם ההלכה היתה, שבעל בית המשכיר מקרקעין, חדל להיות "תופש" והוא אמ 

פטור מאחריות, אם מקבל החזקה הוא בעל השליטה הייחודית במקרקעין. אך 

אין בהעברת שליטה לקבוצה של בני רשות, כדי להקנות לקבוצה שליטה ופיקוח, 

 ין מאחריות.  רקעהפוטרים את בעל המק

זה, אין הבדל בין מרפסת המיועדת לשימושם של דיירים, ובין חדר כניסה נין לע 

 או חצר, שלגביהם כבר נפסק, שבעל המקרקעין אחראי.  

( 1בלילתי נ. אגודה חינוכית רפואית וחברתית יוונית קתולית בישראל )פ"ד כ"ה ) 284/70ע"א }

578)} . 

 

 מושכרת לדייר.  ל מדירת מגורים, שהיתהפבר אורח ניזוק, מטיח שנעו *

ועד האירוע, היה קיים פטור מאחריות לבעל דירה, שמוסר את התפיסה במ 

 והשליטה בנכס לדייר בשכירות, כלפי השוכר או המבקרים אצלו. 

לם, בית המשפט העליון קובע, שאין הפטור הזה חל על נזק שנגרם לאדם או 

ל הבעלים והן על קרקעין המסוכנים. הן עמהמ הנמצא ברשות הרבים, ואשר נפגע

 -המחזיק מוטלת החובה שלא להתרשל באחזקת המקרקעין, ולכן חוייבה עמידר 

בעלת המקרקעין, בגין רשלנותה שהתבטאה באי תיקון המרפסת ממנה נפל 

 הטיח. 

 .  {(630( 2מועלם נ. רשות הפיתוח ואח' )פ"ד לא ) 780/76ע"א } 
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בבריכה, ראשו נחבל בקרקעית  קפץ ראש למים הרדודים, 15ערער, שהיה בן המ *

 בעוצמה, והוא נפצע קשה.  

ערער ידע, שבמקום בו קפץ המים רדודים, אך לא היה ער לסכנה שבסוג המ 

הקפיצה אותה ביצע. במקום לא היו שלטים, שאסרו קפיצה למים הרדודים. 

 פעיל עצמאי. י מהבריכה היתה בבעלות המועצה המקומית והפעלתה נמסרה ליד

פורט, המנתח את יסודות עוולת הרשלנות, קובע בית המשפט העליון את ס"ד מבפ 

 אחריות המועצה המקומית ביחד עם אחריות מפעיל הבריכה. 

כנה שבקפיצת ראש למים הרדודים, היא סכנה בלתי סבירה, אשר הקופץ אינו הס 

 פות אותה. לצ ער לה, ואילו מפעילי הבריכה היו צריכים והיו יכולים

לשים שילוט, האוסר קפיצה במים הרדודים, ולפקח על ביצוע  ה עליהםהי 

ההוראה, באמצעות המצילים. משלא פעלו כך, התרשלו מפעילי הבריכה כלפי 

 הנער הנפגע.  

נקבע שהיא לא יצאה ידי חובתה, כשהעבירה  -בעלת המקרקעין  -בי המועצה לג 

ה המסוכן ה מסרה את הבריכה במצבועצאת ההפעלה לידי מפעיל עצמאי. המ

 ללא השילוט הנדרש, והמפעיל לא שינה דבר בבריכה ובאופן תיפעולה. 

רה מכך, מפקח מטעם המועצה נכח במקום וידע, שלא חל שום שינוי בנוהלי ית 

הבטיחות, וכי לא ננקטים אמצעים למניעת הסיכון של קפיצה למים הרדודים. 

ליטה ופיקוח על ה, בחוזה עם המפעיל, שעצמבנוסף לכך, השאירה המועצה ל

הפעלת הבריכה, באופן המעמיד את חובתה שלה כלפי הניזוק, גם ללא קשר 

 לבעלותה על הבריכה. 

 . {(113( 1ועקנין נ. המועצה המקומית בית שמש ואח' )פ"ד ל"ז ) 145/80ע"א } 

 

 ערער נפצע, כשאדם שגלש אחריו במגלשת המים נחת על ראשו. המ *

העיריה ואשר הפעלתו  בעלותשבמרכז ספורט ר במגלשת מים המצויה בבומד 

 נמסרה למפעיל על פי חוזה בין העיריה למפעיל. 

ת המשפט העליון חוזר על העקרון, לפיו ככל שההסתברות לקרות הנזק גבוהה בי 

יותר, הנזק חמור יותר, ההוצאות למניעתו נמוכות והאינטרס החברתי במתן 

 חריות על המזיק. גבר הנטיה להטיל את האך תהשירות נמוך, כ

ן, הסכנה מפגיעת הגולשים זה בזה היא צפויה, הסתברותה גבוהה, והנזק כא 

הצפוי הוא ניכר. כל שנדרש למניעת הנזק הוא העסקתו של משלח, שימנע גלישה 

 בטרם התפנתה המגלשה. 
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שים, גולקרה זה, לא נעשה פיקוח ראוי על ידי המשלח שהיה במקום על הבמ 

 יל המרכז.  ומכאן אחריות מפע
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אילו היתה מעבירה את כל השליטה  -בי העיריה, שהיא בעלת המקרקעין לג 

למפעיל המרכז, ייתכן שהיתה יוצאת ידי חובתה, בכך שהעסקת המשלח על ידי 

מפעיל המרכז, היתה נותנת לה יסוד סביר להניח, שהמפעיל נוקט אמצעי זהירות 

 סבירים. 

השליטה, ולפי החוזה עם המפעיל, השאירה ה לא הוציאה מידיה את יעיר, הלםאו

 בידיה את הפיקוח, הן על תקינות המתקן, והן על עובדיו. 

סקנה היא, כי המגלשה היתה חלק אינטגרלי ממרכז הספורט, שהופעל על ידי המ 

העיריה, והעיריה ראתה עצמה אחראית למתרחש בו. ההיתר שנתנה למפעיל 

את מעמדה כאחראית לבטיחות שה ולהפעילה, לא שינה להמג אתלהקים 

 במקום.  

 .{(102( 1מאיר סבג נ. אמסלם ואח' )פ"ד מ"ט ) 3124/90ע"א } 

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

ובע ישב בבית קפה השייך לנתבע, וכשפנה לכיוון השרותים, שהיו מחוץ לשטח תה *

 בית הקפה, נפל בגרם המדרגות המוביל לשירותים. 

ים שונים בבניינים הסמוכים ואת לקוחותיהם, קר השרותים משמש בעלי עסחד 

ולכן זהו מעין בית שימוש ציבורי, המשרת את הרבים. התביעה לא הוגשה כנגד 

 חזיקים.  שאר המ

ת שימוש כזה, כדי שיהיה נקי, טעון ניקוי יומיומי והשגחה צמודה. במקרה זה בי 

 אינה מספיקה.  ות זוירהנתבע שכר עובד ניקיון, שהיה מנקה אחת ליומיים, ותד

תבע היה אחד המחזיקים בשרותים אלה לצורך באי עסקו. הוא גם נטל על הנ 

אין הבדל בין שרותים בתוך בית קפה, עצמו את האחריות לניקיון, ומבחינה זו 

שנמצאים בחזקתו הבלעדית של הנתבע, לבין שרותים חיצוניים בחזקתם 

ים גם רבים אחרים, שם משמתיהמשותפת של אחרים. אדרבא, הידיעה שהשרו

 מחייבת ציפיות רבה יותר, שהמקום אינו נקי. 

למקום שעלול  יתו את המפתח לתובע, צריך היה לצפות שהוא שולח את לקוחובת 

להיות חלקלק ומלוכלך. אין זה משנה אם הסיכון, דהיינו הלכלוך והרטיבות, 

ו צריך היה אצפוי ה נעשה על ידי הזולת ללא רשות המחזיק, כל עוד שסיכון כז

 לצפותו. 

משום שלא אחז  50%יכך נקבעה אחריות הנתבע. לתובע תרומת רשלנות של לפ 

 יקוריו הקודמים, וידע שהוא אינו תמיד נקי. במעקה, למרות שהכיר את המקום מב

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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 . {(1022( 2) 91מחוזי -משה קובי נ. מרדכי קופ )תק 766/88ם( -ת.א. )י} 
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ם בקומה ראשונה של בניין תעשייתי, ומשם קהממו יקאחזה במפעל פלסט אש *

 התפשטה לקומה השנייה וגרמה נזק רב לבית הדפוס של התובעות. 

ת, בעלת הבניין, התרשלה בהתקנת מערכת החשמל בע כי החברה הכלכלינק 

 בבניין ובאחזקתה. 

ח החשמל המרכזי, המזין שלושה מפעלים, הותקן באחד המפעלים, וזוהי לו 

 נאותה. א התקנה ל

תחזוקת לוח החשמל לא היתה תקינה. לו היה לוח החשמל תקין, הוא לא היה  גם 

ולהביא לניתוק עם עליית  מתחמם, והוא היה צריך להקפיץ את מערכות ההגנה,

 הזרם כתוצאה מתקלה באחת המכונות. 

ת המשפט המחוזי מציין, כי נטל השכנוע שלא התרשלותה הביאה לפרוץ האש, בי 

לפקודת הנזיקין. אמנם הנתבעת לא היתה  39, לאור סעיף תהנתבע עלמוטל 

י מחזיקת המבנה אלא בעליו, אך לוח החשמל, שלא הושכר לאיש, הותקן על יד

 הנתבעת ונשאר בחזקתה, והוא שימש שלושה שוכרים שונים. 

ניין היה תפר התפשטות בין הקומה הראשונה לשנייה. מדובר בסדק שלא בב 

 בקלקר, שהוא חומר דליק.  ה מולאז נאטם, ובמקום

 בדה זו גרמה לאש להתפשט במהירות כלפי מעלה. עו 

 בעות. ל רשלנות הנתבעת היא נושאת באחריות לנזקי התובש 

. מפעלי ייצור והוצאה לאור )ירושלים( מ.ס.ל. בע"מ ואח' נ. חברה כלכלית 246/93ת.א. )ת"א( } 

 . {(293פטית חוברת שירה מסקלירושלים בע"מ ואח' )טרם פורסם. הופיע ב

 

שה שיצאה מאולם בתום הקונצרט וירדה במדרגות נפלה ונפגעה. גרם אי *

נן שוות בגודלן ולכולן מידות שונות של רום מדרגות שאי 8המדרגות בו נפלה כולל 

ושלח. הפאות אינן ישרות, ויש עליהן חריצים. המדרגות אינן חלקות, והן בנויות 

השישית עובר צינור גלוי לרוחבה. בעת התאונה  הבמדרגט. מאבן עם מריחות מל

 לא היה מעקה, וזה הותקן רק אחרי התאונה. 

י שמארגן פסטיבל או מופע ומזמין את ת המשפט השלום קובע תחילה, כי מבי 

הציבור הרחב לקנות כרטיסים ולבוא למופעים, חב חובת זהירות מושגית כלפי 

ות של מחזיקי הבניין כלפי רקוני הכרטיסים. כך גם מתקיימת חובת זהי

 המבקרים בו.  
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אינו מחזיק  1בי חובת הזהירות הקונקרטית קובע בית המשפט, כי הנתבע לג 

ואינו מנהל אותו. הוא רק אירגן את התוכנית האומנותית של המקרקעין 

הפסטיבל. מבחינתו מדובר באולם המשמש במשך שנים רבות כמקום למופעים 

ל היה לצפות כי המדרגות במקום צופנות בחובן סכנה ולא יכן וקונצרטים, ולכ

מיוחדת ובלתי רגילה. בהיות המקום מקובל וידוע, גם אין לצפות ממנו לבצע 

דיקה מיוחדת של האולם או המדרגות. לפיכך יש לדחות התביעה נגד מארגן ב

 הפסטיבל.  

היה  דרגותהמנקבע שאלה אחראים לבטיחות בו, ומצב  -בי מחזיקי הבניין לג 

 ידוע להם.  

ום שבו המדרגות אינן שוות, העליה והירידה בהן איננה רגילה, ואנשים אינם מק 

טומטית כפי שהם מורגלים, במצב זה יש לנקוט יכולים לרדת בהליכה רגילה ואו

 אמצעי זהירות מיוחדים כגון שלט אזהרה ומעקה. 

, חייב לתת תמדרגוב . אדם היורד25%התובעת מוטלת רשלנות תורמת של  על 

דעתו לנעשה לפניו. יש ללכת בתשומת לב, שכן נפילה או החלקה הם תופעה רגילה 

 ות אינן ישרות ותואמות. ואפשרית, מה עוד שניתן לראות שהמדרג

ת המשפט דוחה טענת הפרת חובה חקוקה, משום שהמדרגות נבנו עם הבניין, בי 

 יה. ניהרבה לפני כניסתו לתוקף של חוק התכנון והב

 .  {רות קאופמן נ. תאטרון ירושלים לאומנויות הבמה ואח' )לא פורסם( 7943/92ם( -ת.א. )י} 

 

לחץ כאן -עניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה ב

 

ובעת נפלה בעת ביקורה בהיכל הספורט בחיפה, כדי לצפות במופע. התביעה הת 

ה הודעת צד הוגשה נגד עיריית חיפה, שהינה הבעלים של האולם, והעירייה שלח

צורך מופעים ספציפיים, ביניהם לשלישי, לחברה ששכרה ממנה את האולם 

 המופע נשוא הדיון. 

לכלוך במדרגות שגרם  -ילת התובעת נבעה מהצטברותם של שני גורמים נפ 

לנפילה, וחוסר תאורה מספקת במקום הנפילה, שמנע מהתובעת לראות את 

 הלכלוך שגרם לנפילתה. 

ת, ומהאחרי 60%-, כי החברה ששכרה את האולם נושאת בן המשפט קובעבי 

משום שהיא אחראית ללכלוך במהלך ההצגות, או משום שהתירה או לא מנעה 

מאדם כלשהו להכניס דברי אוכל ומשקה לאולם, וכן משום שלא דאגה להסרת 

 המפגע מיד. 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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יריה אחראית לחוסר תאורה מספקת במדרגות במהלך ההצגה. כבעלת הע 

ף שהצגות או אעל  כיין, מחזיקתם ו/או מפעילתם, חובתה לוודא המקרקע

מופעים מתקיימים, מטבע הדברים, כאשר האולם מואפל, יש לדאוג כי תהיה 

תאורה מספקת, כדי למנוע נפילת מבקרים במדרגות, מכל סיבה הקשורה 

 בתאורה לקויה. 

 . 40%ן חלקה של העיריה באחריות הועמד על לכ 

 . {(1215( 1) 98שלום -תקח' )בן שמעון אביבה נ. עיריית חיפה וא 3539/96ת.א. )עכו( } 

 

 פוצצות שאירעה בדירה בבית משותף, גרמה נזק לדירות האחרות בבניין.  הת *

בע, כי העילות להתפוצצות היו דליפת גז בישול, כתוצאה מחיבור לקוי של נק 

כירת הגז, ונקר הצינור הגמיש, אי סגירה מלאה של אחד מחמשת המפסקים שב

ת הגורמים האלה מהווה סיבה סבירה לדליפת שמשלוד מזערי בצינור הגז. כל אח

 הגז, להבזקתו ולהתלקחותו.  

וצאה מניצוץ שנוצר בהתנעת מנוע המקרר שבבית, או חיבור לקוי של מערכת כת 

 החשמל, נגרמה ההתפוצצות המזיקה.

יפה, הרי שכל אחת מהן שלא ניתן לקבוע איזו מהעילות האלה גרמה לדל אף 

 , מצד מחזיק הדירה בה אירע הפיצוץ. הלכאור ותמצביעה על התרשל

ת המשפט המחוזי קבע, כי האחריות מוטלת על השוכר המשתמש בדירה ולא בי 

בעלי הדירה. עליו לצפות לכך, שאחזקה ותחזוקה לא  -על הנתבעים האחרים 

 הסוג שאירע. נאותות של מתקן כירת הגז, עלולות לגרום לנזק מ

בטיחותית לדיירי הדירה ולשכניה, כתוצאה  הבו סכנחוקן הגז בדירה, טומן במת 

מאפשרות של דליפת גז והתלקחותו, ועל המחזיק בדירה לדאוג לבדיקת מתקן 

 הגז לעיתים מזומנות וסדירות על ידי בעל מקצוע. 

ובת חריות במקרה זה מושתתת לא על הבעלות, אלא על חזקה ושליטה. חהא 

 החזיק והשתמש בה בפועל.שעל מי ה הדאגה לתקינות מערכת מתקן הגז, חל

יכך אין אחריות על בעלי הדירה, ומלוא האחריות מוטלת על המחזיק לבדו. לפ 

 . {(1128( 1) 98מחוזי -עז' המנוח שניידר אריה ז"ל נ. צבי איצקוביץ ואח' )תק 4257/97"א )חי'( ע} 
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, לעומת ןרקעימקוגמאות מהפסיקה, בשאלת אחריותו של בעל האנו לעיל מבחר דהב

 אחריותו של המחזיק. 

ין עשרות רבות של פסקי דין, הדנים באחריותו של בעל המקרקעין או השוכר/מחזיק, מב

בחרנו להביא בעיקר את אותם פסקי דין, בהם מעורבים שני הצדדים גם יחד, על מנת 

 מוד על חלוקת האחריות ביניהם. לל -להשוות ביניהם, ובחלק מהמקרים 

וספים תוכלו למצוא בספר "אחריות בשל תאונות ברשות הרבים", מאת: נבים ר קי דיןפס

 חזן, ד. אנגל. -עו"ד י. פאל

מח לערוך עבורכם חוות דעת מומחה לבטיחות, גם בכל תחום אחר בנזיקין, באמצעות נש

  מיטב המהנדסים והמומחים לבטיחות של פורום המומחים.

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 
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