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 2004וקטובר א      
 

 אחריות המעביד בשל נפילה מסולם 

 

ולמות הם ציוד זמין ונוח לשימוש, המשמש לעלייה לגובה העבודה, ונמצא בשימוש נרחב ס

של עובדים בתחומי פעילות שונים, בכל מגזרי המשק. הסולמות, המכונים בפי האנגלים 

ם אמצעי סטנדרטי, " )"אמצעי נגישות"(, הACCESS EQUIPMENTוהאמריקאיים "

 הנמצא כמעט בכל מקום, ולכן לא מתייחסים אליהם כאל גורמי סיכון.  

מכלל תאונות  %3.3-כולם בפועל, תאונות בגין נפילה מסולמות מהוות עפ"י הערכות א

 נפגעים בשנה(.   2,300-)כ העבודה בישראל

לי בטיחות רבים פיכך, חייבים להקדיש לשימוש בסולמות תשומת לב מיוחדת, לנקוט בכלל

 ובזהירות בעלייה ובירידה בהם. 

ומספר  300,000-ספר הסולמות הנמצאים בשימוש בישראל )כולל שימוש ביתי( מוערך בכמ

בני אדם בשנה. המשתמש הרגיל איננו יכול לדעת  1,000,000-המשתמשים בסולמות הוא כ

 ליות שונות. נדרשות לכך בדיקות פיזיקשמהי איכותו של סולם שבשימושו, מכיון 

. 1995( מינואר EN-131-1993)זהה לתקן האירופאי  1847ארץ, נקבע תקן לסולמות: ת"י ב

. כך שעל 20/8/1998שפורסם בתאריך  5919התקן קיבל מעמד של תקן רשמי בקובץ התקנות 

ם עומדים נפי החוק )חוק התקנים( אסור לייצר, לשווק ולהשתמש בארץ בסולמות, שאי

 נ"ל. בדרישות התקן ה

תקן קובע מגבלות על טיב החומרים שמהם עשויים הסולמות. בתקן נקבעו באופן מפורט ה

 תחומים למידות הגיאומטריות של סוגי הסולמות השונים, ואת היחס בין המידות השונות.  

 . דבדיקות גיאומטריות ופיסיקליות אשר בהן חייב כל סולם לעמו 9וד קובע התקן ע

 

 יים של תאונות חמורות: שנם שני סוגים עיקרי

 פילת הסולם יחד עם המשתמש. נ *

 פילת המשתמש מהסולם. נ *

 עלולה להיגרם בין היתר בשל:  פילת הסולם יחד עם המשתמשנ
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  גם בסולם:פ

 יעדר גומיות או אמצעי להגדלת החיכוך בבסיס הזקפים של הסולם. ה *

 (.Aכפולים )סולם  יעדר גובלי פתיחה בסולמותה *

  לא נכונה של הסולם:צבה ה

אנכי )ראה תקנות  4-אופקי ל 1ולם השענה, יש להציב לעומת הקיר, כך שישמר יחס של ס

 )ד((.  74עבודות בניה, תקנה  -הבטיחות בעבודה 

 

 , עלולה להיגרם בעיקר בשל: פילת המשתמש מהסולםנ

 גם בסולם: פ

 קל ונפילת העובד. איבוד שיווי המש -אה מכך צבר של חווק )שלב( בסולם וכתוש -

מצבים  -לבי הסולם צרים מדי, בעלי חתך עגול, חלקים או רטובים ומשומנים ש -

 הגורמים להחלקה בעת עליה/ירידה או עמידה על הסולם. 

 קפים שונים באורכם, הגורמים לחוסר יציבות ו"נדנוד" של הסולם בעת עמידה עליו. ז -

  סולם:בימוש לא נכון ש

 ם ללא תמיכה עם הידיים )בד"כ בשל נשיאת חפצים(. ליה/ירידה בסולע -

מידה על הסולם תוך ביצוע עבודה ממושכת או מאומצת או עבודה עם כלים רוטטים ע -

או סובבים )מקדחות(, הגורמים לערעור היציבות ונפילה מהסולם בשל היעדר אחיזה 

 בזקפים. 

 צבת בסיס הסולם על משטח לא ישר, לא יציב, או שביר. ה -

צבת קצהו העליון של הסולם על משטח לא שטוח )לדוגמא: עמוד חשמל, משטח ה -

 שביר או פריך, כגון גג אסבסט(. 

 רכיבה" על סולם כפול )נפוץ אצל צבעים(. " -

 טיית הגוף הצידה בעת ביצוע עבודה על סולם. ה -

 

תנוחתו של תאונות בשל נפילות מסולם קיים אחוז גבוה של פגיעות חמורות, משום שעקב ב

האדם על הסולם )עם הפנים לסולם תוך אחיזה בו(, תהיה נפילתו בדרך כלל לאחור או 

הצידה. בכיווני נפילה אלה, אין לאדם הנופל יכולת לבלום את החבטה ברצפה או בקרקע 

)כגון עמוד  רבאמצעות הידיים או הרגליים, ולכן הסיכון לפגיעות באיברי גוף חיוניים יות

 דול יותר. השדרה( הוא ג
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למד, כי התנהגות המשתמש ומידת מודעותו לסיכונים מיתוח תאונות הקשורות לסולמות נ

 שבשימוש בסולמות, מהווים גורם בעל משקל רב במכלול הנסיבות הנלמדות. 

הנקרא גם "סולם צבעים" משמש כ"במת עבודת ניידת" לבעלי  "Aי להזכיר כיצד סולם "ד

 מנקודה אחת לשניה מבלי לרדת מהסולם. ועות שונים, כדי להגיע צמק

 שיטה, המקובלת במיוחד אצל צבעים, היא הליכה על שני החלקים כמו קביים. ה

חוברת המוסד לבטיחות וגיהות "סולמות אמצעים והוראות  292)בטאון המוסד לבטיחות וגיהות גליון 

 לשימוש בטיחותי"(. 

 

 מאות מהפסיקה:  גהלן יובאו מספר דול

יצע החלפת נורה, לפי הוראה שקיבל, במשטח קיים שיש בו קושי להציב ובד בע *

סולם באופן יציב, כשמדובר בסולם רעוע וחסר גומיות למניעת החלקה, ומבלי 

 שניתנה לו עזרה בהחזקת הסולם. 

יהמ"ש המחוזי בחיפה, בדעת הרוב, קובע כי האחריות מוטלת במלואה על ב 

 אף שלא ביקש עזרה בהחזקת הסולם. בלא אשם תורם לעובד, על , המעביד

 קבע, כי נקיטת אמצעי הבטיחות אינה באחריות העובד אלא באחריות המעביד. נ 

ברקון משה נ. תרו תעשיה בע"מ )טרם פורסם. הופיע בסקירה משפטית  1692/03}ע"א )חי'(  

 ({. 338-339חוברת 

 

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

 

 

קין שלט פרסומת, ולשם כך עלה על סולם, תתובע נתבקש על ידי מעבידו להה *

שיוצר על ידי "סולמות חגית", השעינו על קיר כחד כנפי, כשמנהלו תומך בו, 

מטר. לפתע החליק הסולם, והתובע נפל  2.5ודות קדיחה בגובה של והחל לבצע עב

 ונחבל.  

 תוא תבע את מעבידו, שהגיש הודעת צד ג' נגד יצרן הסולם. בית המשפט קובע אה 

אחריות המעביד, משום שהדרך בה בחר לבצע את העבודה, תוך עמידה על סולם 

אינה בבחינת שיטת  מושען באורח חד כנפי, וביצוע עבודה המצריכה כח פיזי,

עבודה ראויה. בגובה בו עבד התובע, היה צריך לעמוד על משטח עבודה ולא על 

 סולם, העלול להחליק. 

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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ראשית, קובע בית המשפט, שהמעביד לא הוכיח  דחתה הודעת צד ג' נגד היצרן.נ 

על ידי קבלה, חשבונית או מסמך אחר, כי הסולם ממנו נפל התובע, נקנה אכן 

שלישי. שנית, נקבע, כי לא הוכח שהיה פגם כלשהו בסולם. בנוסף, על אצל הצד ה

הסולם מודבקות הוראות בטיחות באשר לעבודה על הסולם, והמעביד לא דאג 

 להסב את תשומת לבו של העובד, באשר לשימוש בסולם בהתאם להוראות. 

 ({.3894 (3) 96מחוזי -ואח' )תק 88קזנוביץ מרק נ. גרפיקס  1554/94}ת.א. )נצ'(  

 

זרח עובד צה"ל התקין קופסת חיבורים לקיר המבנה בגובה העולה על שני מטר א *

מהקרקע. העובד עלה על סולם, וחצב עם איזמל ופטיש בקיר. האיזמל נפל מידו 

 והוא ניסה לתפסו, ועקב תנועות גופו התערערה יציבות הסולם והוא נפל.  

מדינת ישראל, באי הנהגת שיטת  -יהמ"ש העליון קובע את אחריות המעבידה ב 

עבודה בטוחה, למניעת הסיכון הרב הצפוי בעבודה על סולם כששתי הידיים 

 עסוקות בעבודה. 

ורמת, מכיוון שכעובד ותיק היה עליו לדעת על תרשלנות  25%ל העובד הוטלו ע 

הסיכון שבשיטת העבודה, ויכול היה, לפחות, לבקש מעוזרו להחזיק עבורו את 

ודגש, כי העובד היה עצמאי בעבודתו במידה רבה, וצריך היה להפעיל הסולם. ה

 את שיקול דעתו באשר לאופן ביצוע העבודה ולכלים שיבחר לביצועה. 

 ({. 428( 3) 93עליון -חיון אלברט נ. מדינת ישראל, משרד הבטחון )תקוא 3843/90}ע"א  

 

נו מיומן בעבודה ובת הזהירות של המעביד מוגברת, כאשר מדובר בעובד שאיח *

עם סולם. בבית המשפט המחוזי בנצרת, נקבעה אחריות המעביד לנזקי עובד 

 ילה.  פשנפל מסולם, למרות שלא ניתן היה לקבוע בוודאות את הגורם לנ

ית המשפט קובע, שאף אם תתקבל טענת המעבידה, שהתובע לא פתח את רגלי ב 

דה בכך, שלא וידאה כי הסולם שהיה תקין, עדיין מוטלת האחריות על המעבי

העובד פתח את רגלי הסולם, בטרם עלה לגג. יתכן ולא היתה מוטלת עליה החובה 

ת צביעה ובטיפוס על ולעשות כן, אם היה מדובר בעובד ותיק, שרגיל בעבוד

סולמות אך התובע כאן היה אדם חולני, שאינו רגיל בעבודות חצרנות וצביעה, 

 עבודה עם סולם.  והיה זקוק להדרכה ולהשגחת יתר ב

({. יצויין כי על 2555( 2) 95מחוזי -אזרייב פסח נ. מדינת ישראל )תק 540/90}ת.א. )נצרת(  

נה נפגע העובד, הוגש ערעור לבית המשפט העליון מפסה"ד שרובו עוסק במחלת מקצוע, שגם מ

 ( אשר הסתיים בפשרה. 5529/95)ע"א 
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ע עבודת צבע בעומדו על סולם, ית המשפט העליון דחה תביעת עובד, שביצב *

כשרגל אחת של הסולם ניצבת על שלב של מדרגות, והרגל השניה על ברכיו של 

 פועל אחר.  

העובד, שפעל באופן מסוכן ביותר, במקום  יקבע, כי המעביד לא אחראי לנזקנ 

 להשתמש בפיגום נייד מסוג "קוזלות" שהעמיד המעביד לרשותו. 

 ({.250( 3) 85עליון -ואח' נ. יששכר צימרמן  ואח' )תק ליאון מטודי 435/82}ע"א  

 

ובד, ששימש כאחראי על התחזוקה והשירותים בבית לשכת עורכי הדין ע *

 נפגע, בעת שעסק בהקמת סוכך למרפסת הבניין. ובירושלים, נפל מסולם 

שופט יעקב צמח, בבית המשפט המחוזי בירושלים, דחה את תביעת העובד וקבע ה 

הוא שבחר בסולם וקבע את שיטת העבודה ונוהליה. התובע היה האיש  כי התובע

 הטכני והמקצועי, והנתבעת מילאה אחר בקשותיו.  

וא עצמו קבע, כיצד תיעשה העבודה והוא בחר את הכלים הנחוצים לעבודה. ה 

התובע לא היה נתון למרות מקצועית או טכנית של הנתבעת. משבחר התובע 

יר המרפסת כששתי כנפיו צמודות זו לזו, במקום לפתוח להשעין את הסולם על ק

את הסולם ולייצבו על ארבע רגליו, כפי שכל אדם סביר היה עושה, יצר סיכון 

 זה.   המיותר, שהתממש במקר

ם העובדה שהשתמש באדם לא מיומן, שהחזיק עבורו את הסולם, לא מצביעה ג 

לבקש עזרה דווקא ממי על אחריות של המעבידה, אלא של התובע עצמו, שבחר 

 שאינו בקיא בהחזקת סולם, במקום לבקש סיוע מעוזרו הקבוע. 

 

 

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

 

 

נת כידה ממנו, אינה פעולה מקצועית, טכנית, או מסוליה על סולם וירע 

כשלעצמה. זו פעולה יומיומית פשוטה ורגילה. כל אדם רגיל יודע, שעל סולם יש 

לעלות כדרכו, וכי אין לנהוג בו בזלזול. קל וחומר, כשמדובר בפעולתו של 

האחראי על התחזוקה, שבחר בסולם, שהיה תקין, ושקבע את שיטת העבודה. 

יכולה היתה לסמוך עליו לחלוטין בביצוע עבודה פשוטה זו, ולא היתה  המעבידה

 צריכה לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים. התביעה נדחתה. 

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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מאיר בן יאיר נ. לשכת עורכי הדין ואח' )לא פורסם(. פסק הדין אושר בבית  844/92ם( -ת.א. )י} 

 ({. 349( 2) 98עליון -ין ואח' )תקמאיר בן יאיר נ. לשכת עורכי הד 8071/95המשפט העליון )ע"א 

 

שהתבקש לחבר דוד שמש לחשמל, ניסה להגיע לגג בעזרת סולם, עמד  שמלאי,ח *

על השלב האחרון של הסולם, וכשניסה להתרומם כדי להגיע למשטח הבטון 

 המשמש כאדן החלון, מעד ונפל מהסולם.  

ת העובד וקבע, שופט יצחק שמעוני, בבימ"ש השלום בירושלים, דחה את תביעה 

ודה זו, הכרוכה בעליה על סולמות. סופק לו בשנה בע 30שמדובר בחשמלאי שעבד 

סולם כפול העומד ביציבות על הריצפה, והוא מעד בשל העובדה שניסה לטפס על 

מטר אינו מתאים  2אדן החלון. גם אם נקבל גירסת התובע, כי הסולם שגובהו 

מטר, הרי שהיה עליו, כחשמלאי מוסמך  3לעבודה זו, הדורשת עליה לגג בגובה 

 ומי שמודע לסכנות העבודה, להעיר על כך למעבידו או לבקש ממנו סולם אחר. 

( 1) 98שלום -גנדלר אדוארד נ. האופק הנדסת חשמל ותקשורת בע"מ )תק 6985/95ם( -}ת.א. )י

2116 .}) 

 

ום, כי פסן, שנפל כשירד מסולם, נכשל בנסיונו לשכנע את בית המשפט השלט *

סולם, על מעבידו לפצותו מכוח הכלל הלמרות שאינו יודע את הגורם לנפילתו מ

 לפקודת הנזיקין.  41"הדבר מעיד על עצמו" בס' 

שופט אברהם אברהם דחה את תביעת העובד וקבע, שלא הוכח שהיה פגם ה 

כלשהו בסולם, וכי מדובר בטפסן מיומן ובעבודה פשוטה ורגילה. המעביד אינו 

ולה היא כמעט יום יומית עלהדריך עובד כזה כיצד לעלות ולרדת מסולם. הפצריך 

 לאיש מקצוע בתחום זה, והסיכון מן הסולמות הוא סביר. 

 מייסרה מוחמד כילאני נ. עסאם כילאני ואח' )טרם פורסם({.   10554/97ת.א. )נצרת.( } 
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 יכום ס

מכלל תאונות 3%-למעלה מ דף מידע זה ראינו, שתאונות בשל נפילה מסולם, מהוותב

 העבודה בישראל.  

ישתו של בית המשפט תלויה בנסיבות המקרה, ולעיתים קרובות מושפעת מחוות דעת ג

המומחה לבטיחות, שבודק את התאמת הסולם לתקן ולכללי הבטיחות, את אופן ביצוע 

 העבודה והוראות הבטיחות הקיימות במפעל.  

 בחים" הינו מהנדס ומומחה לבטיחות, בעל נסיון רמומחה לסולמות מטעם "פורום המומה

 בעריכת חוות דעת בתחום זה, כולל הופעות מקצועיות ואמינות בבתי המשפט.  

שמח לערוך עבורכם חוו"ד מומחה, גם בכל תחום אחר בנזיקין, באמצעות מיטב נ

 המהנדסים והמומחים לבטיחות של "פורום המומחים". 

 

 

 חזן.-פאליעל  דעו" ינערך ע" המידע

 

 

 

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