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 2006ברואר פ
 

 
 תאונות שאירעו בשל החלקה 

 
 
הוא ללא ספק אחד הנושאים "הבוערים" ביותר  -ושא ההחלקות, בעבודה ומחוצה לה נ

 בתחום הנזיקין. 

אחרונה התפרסם התקן הישראלי בנושא התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים, ל

 ושל חומרים המיועדים למשטח הליכה. 

המגדיר בין השאר את מקדם החיכוך הנדרש  2005מאפריל  2279י דובר בתקן ישראלי ת"מ

 במשטחי הליכה, אופן בדיקתו, דרישות תכנוניות, הוראות תחזוקה ועוד. 

בבית חיל האויר  21/3/06תקן החדש יוצג, יוסבר ויודגם במסגרת יום עיון שיערך ביום ה

ו"פורום המומחים" ע"י מכון התקנים הישראלי  בהרצליה. יום העיון אורגן במשותף

מקבוצת "בטיחות אנוש", והוא מיועד לעורכי דין מתחום הנזיקין, אנשי תביעות בחברות 

 הביטוח, חתמים, שמאים וסוקרים. 

דף מידע זה נעבור על חלק קטן מהפסיקה בנושא החלקות, תוך נסיון להבין את הגישות ב

  השונות בפסיקה בתחום ההחלקות.

 

 חלקה בעבודה ה

ין, כי לא רק מידת החלקלקות של הרצפה גורמת למעידות, אלא גם מודעותו של אוי לציר

 ההולך עליה. 

דם המודע לכך שהוא הולך על משטח חלק, יכול בדרך כלל להתאים את אופן הליכתו א

 לתנאי השטח ולהמנע ממעידה. 

צא באותו מקום, ושהצועד מעומת זאת, כשעוברים על משטח חלק, שלא היה אמור להיל

 אזי הסיכון לנפילה גבוה יותר.  -ליו לא התכונן לקראתו ע

שטח רטוב מחליק בדרך כלל יותר ממשטח יבש, ומשטח משומן מחליק יותר משניהם. מ

מהווה מפגע שצפוי  -לכן, הימצאות כתם מים או שמן על רצפה שאמורה להיות יבשה 

 שיגרום להחלקה. 

נו ענין סובחי. במקרה זה, פועל ד לענין החלקות בעבודה היוסק דין חשוב מאפ *

 שביצע עבודות חפירה במסילת ברזל, החליק ונפל על בוץ או על חלקי מסילה. 

דחותו את התביעה קובע בית המשפט העליון, כי גם אם נפל העובד עקב בוץ ב 

 שנוצר בעת החפירה, גם אז אין אחריות למעביד. 
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חומר, המצוי באורח "טבעי"  ן החלקה שנגרמת ע"י נוזל אויית המשפט מבחין בב

במקום ההחלקה, ואז הוא מסווג כ"סכנה רגילה", שאדם סביר עומד עליה מעצמו, 

גם אם אינו מוזהר מפניה, כמו מים או מי סבון בבית מרחץ, לבין חומר שאינו 

"טבעי" במקום ההחלקה, או שלמרות היותו "טבעי" במקום, טיבו הוא כזה, 

 ם מיוחדים, כמו שמן על רצפת המטבח. שחייבים לנקוט לגביו אמצעי

 יב האמצעים שעל המעביד לנקוט, נגזר מטיבה של סכנת ההחלקה. ט 

  

עביד חייב לנקוט אמצעים להרחקת סכנה, שידע על קיומה, אך אין אחריות מ 

 למעביד שנקט באמצעים סבירים למניעת ההחלקה. 

לה שהמעביד חב בגינה ר שלנו, איננה סכנה בלתי רגישכנת החלקה על בוץ בהקס 

 כלפי העובד, כל אחד יודע שבוץ מחליק, ולא היה צורך באזהרה. 

 ({.345( 3סובחי נ. רכבת ישראל )פ"ד מ"ז ) 371/90ע"א } 

 

עומת זאת, קובע בית המשפט המחוזי, כי המעביד נושא באחריות במקרה של ל *

 . חליקה בבוץ ונגחה בראשה בעובדהעובד ברפת, שנפגע מפרה, אשר 

קבע, כי ניתן היה למנוע את ההחלקה על ידי חספוס הרצפה, סילוק הרפש, נקיון נ 

 הרצפה וביצוע פעולות לניקוז הרצפה. 

שונה מפס"ד סובחי, שבו העובד נשלח מחוץ לחצרי המעביד, כאן התאונה ב 

ר חייב היה שאירעה בתוך הרפת, שהיא בהחזקתו ובשליטתו של המעביד, א

 ישה בטוחות. לספק לעובד דרכי ג

מעודה יאיר נ. סעדיה ואח' )טרם פורסם(. הופיע בסקירה משפטית חוברת  2755/01}ע"א )חי'(  

298.}) 

 

כאן לחץלהרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 חלקה על שמן במטבח ה

ית המשפט דוחה תביעת עובדת נקיון, שהחליקה על רצפת המטבח, אשר היתה ב *

 רטובה ומשומנת. 

קבע, כי אמצעי הזהירות הכלליים שננקטו לשמירה על נקיון המטבח היו נ

 סבירים. 

ת המטבח ניקו בכל יום, וכשנוצרה רטיבות, נהגו לפזר מלח בישול לספיגת א 

 אילו אמצעים מקובלים ומספקים.  -יבות ולנקות את המקום הרט

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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 ({.  30( 1פרלה לוגסי נ. חברת שק"ם בע"מ )פ"ד י"ט ) 250/64ע"א } 

 

 

בח במטבח המלון ניגש לחדר הקירור, נטל קערה כבדה, ויצא לעבר המטבח. ט *

 כשעבר בריצה ליד מחבת גדולה, הוא החליק על שמן שניתז מהמחבת ונפגע. 

רה זה, נקבעה אחריות המעביד, בשל מיקום המחבת ליד מקום מעבר מקב 

 העובדים, ומשום שלא פוזר מלח או חומר סופג אחר במקום המועד להחלקה. 

הוטל על הטבח התובע, שהיה צריך לנקוט זהירות יתר,  1/3ם תורם של אש 

 בהיותו מודע לסיכון הקיים. 

 ({.  72( 1ד לח' )מלון רמדה שלום נ. אמסלם )פ" 417/81}ע"א  

 

 חלקה על רצפת אולם ייצור ה

ובד החליק על רצפת אולם הייצור, שרצפתו היתה בדרך כלל מלוכלכת בסבון, ע *

דומים, באותה עת ניקו עובדים את הרצפה, כך שהיתה גם  םשמנים וחומרי

 רטובה ממים. 

קבעה אחריות המעביד, שנמנע מלנקוט אמצעי זהירות מלבד אספקת נעלי נ 

בטיחות. אין רשלנות תורמת לעובד, שפסע באופן רגיל, משלא הבחין בדבר יוצא 

 דופן על הרצפה. 

 ({.  827( 1כרדאנה בע"מ )פ"ד ל"א ) שלום בן דוד נ. מפעלי טקסטיל 417/75}ע"א  

 

ובדת במפעל בשר החליקה על רצפת המפעל, מכתם שומן שהיה עליה. נקבע, כי ע *

ינית למפעל הבשר. על כל מחזיק מקום מוטלת מדובר בסכנה צפויה, שאופי

החובה, לנקוט אמצעים כדי למנוע סכנה של הימצאות נוזל או חומר על משטח, 

 ים עליו. כשיש בו לסכן את ההול

ל אחת כמה וכמה כשמדובר במעביד, שחייב לספק לעובדיו מקום עבודה בטוח, ע 

ראש, בשל אופי המקום ובמיוחד עליו לדאוג להרחקת סכנות, להן ניתן לצפות מ

 והעבודה. 

 ({. 127( 4) 93עליון -פורטונה סבן נ. "רותם" חברה לביטוח בע"מ )תק 498/93}ע"א  

 

 ות נקיון דחלקה בעת ביצוע עבוה

ובד החליק במסדרון המפעל, בעת שבוצעו בו עבודות נקיון ע"י חברת נקיון. בית ע *

חריות, משום שלא הוצב שלט המשפט קובע כי המעביד וחברת הנקיון נושאים בא

אזהרה במקום, בניגוד לנוהל הקיים, וכן משום שהנקיון בוצע באמצע היום 
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 בשעה לא מקובלת. 

 ({. 2246( 3) 97מחוזי -יעקב גושן נ. מיקוד אבטחה ושמירה ואח' )תק 112/96ם( -}ת.א. )י 
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 חלקות ברשות הרבים ה

 

 צפת לינולאום באוניה ר

על רצפת לינוליאום מבריקה. בית המשפט העליון קובע כי וסע באוניה החליק נ *

רצפת לינולאום באוניה אינה פסולה, ואדם סביר יודע או חייב לדעת, שעליו 

 לכלכל צעדיו בזהירות רבה מהרגיל, כשהוא דורך על רצפה מבריקה כזו. 

מנם היתה ברצפה מידה מסוימת של חלקלקות, אך לא מדובר ברצפה חלקה א 

ד כדי כך, שבעלי האוניה הפרו את חובת הזהירות כלפי הנפגע. לפיכך, ומסוכנת ע

 התביעה נדחתה. 

ואח'  Denischillik Bancasi TO.A.O Denisyolori Istanbulנחמן הרשקו נ.  257/71}ע"א  

 ({. 286( 2)פ"ד כ"ו )

 

 חלקה בבית כנסת ה

וך לכיור תפלל בבית כנסת ניגש ליטול ידיים והחליק על רצפת השיש בסממ *

 הנטילה. 

זמן התפילה נמצאו באופן קבוע בבית הכנסת שני פועלי נקיון, שתפקידם היה ב 

כי אלה נוהלים סבירים,  עלנקות את השירותים, ובית המשפט השלום קוב

 העונים על צורכי הנקיון במקום. 

המתפללים, נשפכו מים,  30קבע כי בשלב כלשהו במהלך נטילת הידיים על ידי נ 

 אין בכך משום רשלנות של בית הכנסת. וכי 

 רישה לנקות תוך כדי שאנשים נוטלים ידיהם אינה סבירה ואף מסוכנת. ד 

דחתה הטענה, שמן הראוי היה להתקין פסים מונעי החלקה כפי שנעשה לאחר נ 

 התאונה. 

קבע, שהדבר פוגם בחזות החיצונית של המקום, ואין לקבוע כנורמה את הצורך נ 

 חדר שבו כיור, פסים כאלו.  להתקין בכל

אחר ואין מדובר ברצפה חלקה באופן מיוחד, לא היה על הנתבע לנקוט מ 

 באמצעים מיוחדים. 

מצאי בדיקת מקדם החיכוך שנעשתה על ידי המומחה מית המשפט דוחה את ב 

מטעם התובע, ומעדיף על פניה את ממצאי בדיקת המומחה מטעם הנתבע, הקובע 

 א היה בעל מקדם חיכוך נמוך המהווה סיכון. כי הריצוף הנדון ל

שמעון פורת נ. בית הכנסת הגדול בירושלים )טרם פורסם(.  12466/99ם( -}ת.א. )י 
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 ({.301משפטית חוברת  הופיע בסקירה

 

 חלקה בחוף הים ה

 דם החליק במקלחת בחוף הים, שהופעל על ידי הנתבעת. א *

עילת החוף. נקבע כי ההחלקה ית המשפט העליון מטיל את האחריות על מפב 

אירעה בשל סבון ושמן, בהם השתמש המעסה מטעם מפעילת החוף, שעשה עיסוי 

והצטברו באופן קבוע על הרצפה, בלי  למתרחצים באותה מקלחת, ואלה נשפכו

 שהמפעילה נקטה אמצעי זהירות כלשהם, לניקוי הרצפה ולמניעת הסכנה. 

 ס )לא פורסם({. החוף הקט בע"מ. נ. קראו 105/71}ע"א  

 

 חלקה בבריכה ה

 תובעת החליקה על שפת הבריכה, שהיתה רטובה. ה *

ית המשפט השלום דוחה התביעה וקובע שאין אחריות למפעילת הבריכות. היה ב 

על התובעת לקחת בחשבון, שהיות ומדובר באתר מרחצאות שבו שמונה בריכות 

. הנתבעים נקטו הממוקמות אחת ליד השניה, קיים סיכון סביר להחלקה

באמצעים סבירים הנדרשים על מנת למנוע החלקה, כגון מבנה הבריכות המונע 

גבוה, וייבוש של האתר  ךגלישת מים מעבר לדפנות, רצפה בעלת מקדם חיכו

 במשך כל שעות הפעילות. 

מבקר בבריכת שחייה אינו מופתע מכך שהרצפה רטובה בקרבת הבריכה, ולכן ה 

 ם המתריעים מפני סכנת החלקה במקום כזה. אין צורך בהצבת שלטי

 עליזה שרון נ. חמי יואב, קיבוץ שדה יואב ואח' )טרם פורם({.  54576/93}ת.א. )ת"א(  

 

 

לחץ כאןלהרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 ה בבית מרחץ קחלה

 דם החליק ונפל על קצף סבון, שהיה על רצפת עץ בחדר ההלבשה של בית מרחץ.א *

ית המשפט העליון קובע, כי אין אחריות לבעלת בית המרחץ. בית המרחץ וחדר ב 

 ההלבשה שלו קיימים מטבע ברייתם, כדי שישתמשו בהם המבקרים בסבון. 

ל בית המרחץ יכול להניח שיזהרו עה רגילה לסוג עיסוק זה, ובדובר בסכנמ 

 מפניה. אין המדובר בסכנה בלתי רגילה, שלא ניתן לצפותה. 

מצעי הזהירות שננקטו היו נאותים, וכללו ניקיון יסודי במשך היום ובסופו, א 

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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 והתקנת שילוט האוסר על הכנסת סבון לחדר ההלבשה. 

 ({.157( 1ת"א )פ"ד ל"ד )ברוק נ. עיריית  683/77ע"א } 
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 חלקה במקלחת של מועדון ספורט ה

תובע החליק על רצפה במקלחת של מועדון ספורט. הוכח, כי הנתבעת מעסיקה ה *

עובדי ניקיון, אשר מנקים את התאים באופן קבוע, וכי היה תלוי שלט שעליו 

 נרשם "זהירות החלקה", כך שהתובע היה מודע לסכנת החלקה במקום. 

ע, כי לא היתה הצפה או רטיבות חריגה על רצפת בת המשפט דוחה התביעה וקויב 

 המקלחת, ולא היה כל מצב חריג אשר אינו אופייני לתא בו מתקלחים המבקרים. 

א הוכח כי הרצפה היתה חלקה מהנדרש או כי השיפועים אינם מתאימים ל

 לניקוז.  

נוסף בוצעו עבודות ניקיון תא המקלחת היתה ידית, לצורך ייצוב המתקלחים, ובב 

 וניגוב הרצפה באופן קבוע. 

פיכך נקבע, שלא הוכח כי הרצפה היתה רטובה, מעבר לרטיבות שניתן לצפות לה ל 

 בתא מקלחת, ולא הוכח כי הנתבעת התרשלה בהחזקתו של אותו תא מקלחת. 

 ם פורסם(. מלונואות ונופש בע"מ )טר -שמואל בלוך נ. חב' הרטן  10100/96ת.א. )חדרה( }

 

 טיה של בית מלון בחלקה באמה

ת יצאה התובעת מן האמבט אל חדר האמבטיה של בית המלון החליקה ע *

 התובעת ונחבלה.  

 א' דוחה בית המשפט את התביעה.  79פסה"ד שניתן לפי ס' ב 

קבע, כי רצפת אמבטיה רטובה אינה כשלעצמה בגדר סכנה בלתי רגילה. לא נ 

וכח קיומם של מעקה תמיכה הפן בריצוף, ולעומת זאת הוכחה סכנה יוצאת דו

 וניילון אמבטיה. 

שמדובר בסכנה רגילה וגלויה לעין, אין צורך בהצבת שילוט אזהרה מפני כ 

 החלקה, או בנקיטת אמצעים נוספים. 

 אברמוביץ אנוצה נ. מלון הרודס אילת ואח' )טרם פורסם({.  12136/02}ת.א. )חי'(  

 

 חלקה בקניון ה

תובעת החליקה בכניסה לקניון, עקב הימצאות רטיבות על הרצפה. מדובר היה ה *

 ביום חורף גשום. 

קבעה רשלנות בעלי הקניון וחברת הנקיון משום שלא היה מתקן, כגון משטח נ 

גדול מספיק שיספוג את רטיבות הנעליים, אשר יבטיח, שבעת כניסת אנשים 

וש מטריות, ב, הם לא דאגו למתקן ליילקניון, נעליהם לא תהיינה רטובות. בנוסף

שימנע טפטוף על הרצפה, וכן ריצוף מחוספס, העסקת עובדת נקיון בפתחי 
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 הקניון, וכד'. 

 לוריס עבדו נ. קניון לב העיר )טרם פורסם({.  2798/00}ת.א. )נצרת(  
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 חלקה בחצר בית ספר ה

( בהן שיחקו למידה נפלה ונפגעה, כשהחליקה על מדרגות גבוהות )טריבונותת *

 ר בית הספר, בשטח שהיה אמור לשמש כאמפיתאטרון. צהילדים בח

 ית משפט השלום קובע את אחריות העיריה ומשרד החינוך, בחלקים שוים. ב 

קבע, שהמדרגות היו חלקות מדי. מקדם החיכוך שנמדד ע"י מומחה התובעת נ 

 . לפי תקנים בינלאומיים 0.42, לעומת המינימום הנדרש 0.30היה 

עי החלקה, והמדרגות לא עובדו, באופן שימנע החלקה נא הותקנו פסים מול

 כנדרש. 

 משרד החינוך ואח' )טרם פורסם({.  -בן עמי הגר ואח' נ. מדינת ישראל  6222/01}ת.א. )ת"א(  

 

 יכום ס

 דף מידע זה הצגנו את התקן הישראלי החדש בנושא התנגדות להחלקה. ב

קטנו ותימצתנו קומץ נבחר של ידין בתחום ההחלקות, לתוך עשרות רבות של פסקי מ

 פסקי דין, הדנים בהחלקות בנסיבות ובמקומות מגוונים. 

פורום המומחים" ישמח לספק לכם מידע נוסף ולייעץ לכם ביחס לסיכויי התיק שבו אתם 

 מטפלים. 

 ומחי ה"פורום", בשיתוף מעבדות הבדיקה של מכון התקנים הישראלי, יוכלו לערוךמ

חה, לשם ביסוס טענותיכם בנושא הנדון כאן ובנושאים רבים מעבורכם חוות דעת מו

 נוספים. 

    

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

לחץ כאןלהרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 
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