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 תאונות ספורט
 

 

 חלק גדול מהתאונות, המתרחשות מדי שנה, נגרמות תוך כדי פעילות ספורט כזו או אחרת.

ההלכה בנושא זה אינה מסובכת. כבר ציטטנו רבות את השופט ברק בפס"ד ועקנין, 

המתייחס לסיכוני ספורט באומרו: "סיכונים אלה סבירים הם, וחיי חברה מתוקנים 

אם כמשתתף ואם  –ת קיומם בחשבון. על כן, מי שמשתמש במתקן ספורט לוקחים א

עשוי להיפגע מסיכונים, הכרוכים בפעילות ספורטיבית. עד כמה שסיכונים אלה  –כצופה 

 טבעיים הם ורגילים לאותה פעילות, אין בגינם אחריות".

ים ההלכה, כאמור, היא ברורה. הבעיה היא ביישומה של ההלכה. כאן דעות השופט

 חלוקות ואינן חד משמעיות.

ישום ההלכה ביחס לענפי ספורט שונים, מחייב בחינה של המונח "סיכון סביר", ככל שהוא 

 נוגע לענף הספורט המדובר.

עולה מכאן, שביהמ"ש נזקק להכוונה ולקבלת הסברים ביחס לכללים המקובלים באותו 

רנטיים של אותה פעילות לבין תחום ספורטיבי, על מנת שיוכל להבחין בין סיכונים אינה

 שמציאתו מטילה אחריות. –סיכון בלתי רגיל 

, משלב מומחים במרבית ענפי הספורט, ומציע חוות פורום המומחים של "בטיחות אנוש"

דעת לענין תקינותם של מתקני ספורט, מגרשים וציוד ספורט, לצד חוות דעת ביחס לאופן 

 התנהלותה של הפעילות עצמה.

 ה נעיין במספר קטן של דוגמאות מהפסיקה בתחומי הספורט השונים.בדף מידע ז

 

 

 משחקי כדור

התובע השתתף בחוג כדורסל, שארגן המרכז הקהילתי. במהלך ריצה אל הסל  *

 נתקל התובע בקיר שמאחורי הסל ונפגע בשתי ידיו.

נקבעה אחריות הנתבעת. האפשרות, שתוך משחק יגיע שחקן במרוצה לעבר הקיר 

ת, שלא תאפשר לו עצירה, צפויה היא, והינה חלק מהסיכונים של משחק במהירו

 כדורסל באולם, שגבולותיו סמוכים לקיר.
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מנת למנוע את הסכנה. -כנגד אפשרות צפויה זו יש לנקוט בצעדים סבירים על

האמצעי הידוע והמקובל למניעת סכנות היתקלות בקיר, בעת משחק כדורסל 

קירות בחומר רך. זהו נוהג מקובל, ואין מדובר בדרישה ידי דיפון ה-באולם, הוא על

לא סבירה או מפליגה בהוצאותיה, שאין לדרוש מהנתבע שיעמוד בה. אין הצדקה 

להימנעות מהדיפון בכדי להשקיע משאבים במטרות רצויות וחשובות יותר. מדובר 

 בסיכון לרבים, ולא בסיכון שרק "שלומיאל" ייפגע ממנו.

 . 25%ולם זמן רב קודם, ולכן נקבע אשמו התורם על התובע הכיר את הא

 [{142אלכסנדר רייצס נ. מרכז קהילתי בנצרת עילית ]פסקים תשמ"ט )ג(  54/85}ת.א. )נצ'( 

 

 במהלך משחק כדורגל נפגע התובע, שהיה שחקן בקבוצת מכבי ג'ת. *

ו בית משפט השלום קובע, כי מפעילי המגרש נושאים באחריות, משום שבמגרש הי

מהמורות. בעליו, מפעיליו ומחזיקיו של מגרש חייבים לדאוג, כי רכוש ציבורי זה, 

המשמש את כלל הציבור, יהא מוחזק במצב, שלא יהיו בו מפגעים, העלולים לסכן 

 את המשתמשים בו.

מכיוון שמגרש ספורט משמש מעצם טבעו שחקנים, אשר נעים במהירות ממקום 

 כון של ממש לשלום המשתמשים.למקום, הרי כל מהמורה יוצרת סי

לגבי האגודה נקבע, כי היא חבה חובת זהירות כלפי שחקניה, כפי שמעביד חב כלפי 

עובדיו, ואף אם אינה המחזיקה במגרש, הרי מששלחה את שחקניה לשחק במגרש, 

מוטלת עליה החובה לדאוג שיסופקו להם תנאים הולמים, לרבות מגרש שאינו 

 מסוכן.

 .30%שם תורם של על התובע מוטל א

 יש לצפות מהתובע, כי יפעיל שיקול דעת ויימנע מן הסכנה הטמונה במגרש.

 [{559( 10) 01אבו בכר חאלד נ. מכבי ג'ת ואח' ]פדאור )לא פורסם(  2269/00}ת.א. )עפולה( 

 

 במהלך משחק טניס החליק התובע ונחבל ברגלו. *

ח שהיה חול על המגרש או בית משפט השלום דוחה את התביעה וקובע, כי לא הוכ

 מפגע אחר.

ממילא, מדובר במגרש פתוח, שלא אמור להיות סטרילי. גם התובע עצמו לא 

הבחין בשום דבר יוצא דופן לפני תחילת המשחק, אחרת היה דואג לנקותו או 

 לקרוא לאיש ניקיון, כפי שנהוג במקום.

 אנטרי קלאב בע"מ ואח' )טרם פורסם({אביב ק-ד"ר מיכאל רבינוביץ' נ. תל 4712/97}ת.א. )הרצליה( 
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המערער היה תלמיד כיתה י"א וחבר נבחרת הנוער בכדורסל של הפועל גבעתיים.  *

במהלך משחק אימון בכדורסל, שנערך באולם ספורט של בית ספר בבעלות 

 והחזקת העירייה, הוא החליק על רצפת המגרש ונפגע.

אין אחריות לעירייה ולקבוצת בית המשפט המחוזי דוחה את הערעור וקובע, ש

הפועל. אומנם רצפת מגרש הכדורסל נרטבה מדי פעם מזיעת השחקנים, אך היו 

 במקום מגבים וסמרטוטים המיועדים לספיגת זיעת השחקנים, וזוהי סכנה רגילה.

בית המשפט לא שוכנע, שהמערער החליק בשל מי גשם, שחדרו לאולם, וקובע כי 

ם, והוא לא היה מוזנח. סכנת ההחלקה במגרש היה המשיבים דאגו לניקוי האול

סיכון סביר ורגיל, ומשלא הוכח שהמערער החליק בשל רטיבות, שמקורה במי 

 גשמים, נדחית תביעתו.

 אורי קרן נ. שלומי קוארטלר ואח' )טרם פורסם({ 4213/98}ע"א )ת"א( 

 

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

 

 
 התעמלות וחדרי כושר

תלמידת כיתה ט' השתתפה בשיעור חינוך גופני בהדרכת המורה הנתבעת. במהלך  *

 קפיצה על "חמור" איבדה את שיווי משקלה, נפלה ונחבלה בברך.

עת, המורה לא הזהירה אותה מפני הסיכונים שבקפיצה, ולא דאגה לטענת התוב

לפקח ולהשגיח על מהלך התרגיל. היא כלל לא הודרכה ע"י המורה, כיצד לקפוץ 

מעל ה"חמור", אף שזו היתה קפיצתה הראשונה. לא היתה מקפצה לפני ה"חמור", 

ר", עת ס"מ. המורה לא עמדה לצד ה"חמו 8ומעברו השני היה מזרון דק בעובי 

 נפלה התובעת ונחבלה.

בית המשפט המחוזי קובע, כי תרגיל הקפיצה על "חמור" מחייב פיקוח והדרכה 

מצד המורה, ומטבע הדברים כרוך בו סיכון מיוחד, הן משום אופי התרגיל והן 

התרחשות הנזק  –כאדם סביר  -משום גיל התלמידים. על המורה היה לצפות 

פיקוח צמוד בעת הקפיצה ובהיעדר מקפצה לפני בהיעדר הדרכה נאותה, בהיעדר 

 מנת להקל על הקפיצה.-ה"חמור" על

ההלכה היא, כי ככל שגובר הסיכון, כך נדרשת מידה רבה יותר של פיקוח. בשעת 

שיעור התעמלות, בו נדרשים התלמידים לקפוץ מעל מכשולים, נדרש פיקוח רב 

טיחות הנדרשים, מוטלת יותר מאשר בשעת ישיבה בכיתה. משלא ננקטו אמצעי הב

 האחריות על המורה לנזקי התובעת.

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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אין אשם תורם לתובעת, שהיתה קטינה, ויכולתה להיות אחראית למעשיה ולצפות 

 נזק מוגבלת, והמורה משמשת לה כהורה, האמור להגן עליה ולפקח על מעשיה.

 [{18( 4) 96מחוזי -ורד מסילתי ואח' נ. רחל דרייר ואח' ]תק 151/90}ת.א. )ב"ש( 

 

התובעת התעמלה בחדר הכושר במכשיר הנקרא "פושט ברך". בגמר האימון  *

נתקלה בחלקו האופקי של מוט הבולט מעל הרצפה, מעדה ונפלה על מוט ברזל 

 המחובר למכשיר.

בית משפט השלום מסתמך על חוות הדעת של מומחה הבטיחות מטעם התובעת, 

מכשיר בצורה בולטת מעל הרצפה וקובע כי הנחת הפרופילים המייצבים של ה

במסלול הליכתה של התובעת, היוותה מפגע בטיחותי, והשילוט במקום לא יכול 

 לשחרר את הנתבעות מאחריות לתאונה.

, משום שהכירה היטב את מכון הכושר, והתאמנה 30%לתובעת אשם תורם של 

חים על פעמים רבות במכשירים, וידעה אודות קיום הפרופילים של המכשיר, המונ

הרצפה. ליד המכשירים קיים שילוט, והפרופילים נראו היטב, והיה על התובעת 

 להיות ערה לכך.

קרני שביט נ. אגודת מועדון ספורט כפר המכביה ואח' )טרם פורסם. הופיע בסקירה  57785/00}ת.א. )ת"א( 

 ({301משפטית, חוברת 

 

 

 קרבות מגע

שיעור אייקידו, שהתקיים במסגרת  אביב נפגע במהלך-סטודנט באוניברסיטת תל *

 קורס ספורט חובה באוניברסיטה.

במהלך ביצוע תרגיל נפל על המערער בן זוגו לאימון, וכתוצאה מכך הוא נחבל. בן 

 ק"ג. 100-הזוג היה כבד מאוד, במשקל של כ

בית המשפט המחוזי קובע, כי לא הוכחה רשלנות הנתבעת. לא הוכחה הטענה 

 כי משקל בן זוגו של התובע הוא שגרם לתאונה. בדבר ציוות גרוע, או

אין מקום להצמיד מדריך לכל צוות מתאמן, ואפילו אילו נעשה כך, לא ניתן היה 

 למנוע את האירוע.

מורה לספורט אינו יכול למנוע פעולת פתע או תגובה ספונטנית, שאינה צפויה 

 מראש, כפי שכבר נקבע בפסיקה.

 לעד נ. אוניברסיטת ת"א )טרם פורסם({גולדברג ג 1970/00}ע"א )ת"א( 
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 מגלשות מים

 נפגע, כשגלש במגלשת מים בפארק המים.  8.5ילד בן  *

מדובר היה ביום כיף שאורגן ע"י המועצה האזורית. התובע עלה על האוטובוס, 

שהוביל לפארק המים, ביחד עם בני משפחתו הצעירים וללא ליווי בן משפחה 

 מבוגר.

ת יצאו מבוגרים אחראים, אך הם לא השגיחו על מטעם המועצה המארגנ

 המשתתפים, וסמכו על צוות האתר.

התובע נפגע מדחיפת גולש אחר, בעת שגלש במגלשה לא גבוהה, המצויה בתוך 

 בריכת מים.

מהאחריות, משום שלא הציבו  80%-בית המשפט קובע, שמפעילי האתר נושאים ב

ות גבוהה למנוע את התאונה, משלח ספציפי לאותה מגלשה, שיכול היה בסביר

 והסתפקו בהעמדת ארבעה אנשי צוות במרחב הבריכה כולה.

יחד עם זאת, נמצאה רשלנות של המועצה האזורית, שאנשיה היו ערים לבעייתיות 

של הוצאת ילדים בלי מלווים לטיול, אלא שלא דאגו למנוע סיכון זה. הם סמכו 

מבלי שבדקו את היקף הפיקוח. לחלוטין על ההשגחה והפיקוח של פארק המים, 

 .20%לפיכך חלקה של המועצה באחריות עומד על 

 [{595(13)03יפרח ראובן נ. ימית אלפיים ואח' ]פדאור )לא פורסם(  2336/98}ת.א. )ב"ש( 

 

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

 

 

המערער הגיע יחד עם נכדו לפארק המים בקיבוץ שפיים, והוא הצטרף לנכדו  *

לגלישה בעזרת אבובים על מתקן הגלישה. האבובים שימשו את הגולשים בתוך 

ו תעלות המים המוגבהות בשיפוע. בעודו גולש, ובהגיעו לסיבוב, נתקל אבוב

 במדרגה בדופן המגלשה, הוא התהפך ונחבט בראשו.

בית המשפט המחוזי קובע, כי בהיעדר ראיה על טיב המגלשה והסכנות הכרוכות 

בשימוש בספורט מסוג זה, לא יכול בית המשפט לקבוע, כי מדובר בחפץ מסוכן, 

ואין לו הכלים לדעת, מהו השימוש הראוי באבוב בהקשר למגלשה ספציפית זו, 

 האבוב הספציפי התאים לתפקידו או לא.והאם 

על פי ההלכה, לא כל נזק צפוי מבחינה פיזית, הוא נזק שיש לצפותו במישור 

הנורמטיבי. רק בגין סיכון בלתי סביר מוטלת חובת זהירות קונקרטית, ובנסיבות 

אין המדובר בסיכון היוצר חובת זהירות קונקרטית, אלא בסיכון סביר  –האירוע 

 מוש במגלשת מים.במסגרת השי

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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 לפיכך, אין אחריות של הנתבעים לנזק.

 אוריון יהודה נ. קיבוץ שפיים )טרם פורסם({ 323/95}ע"א )ת"א( 

 החלקה על קרח

נפגע במהלך טיול שנתי, כשהחליק על משטח הקרח ב"מרכז קנדה"  17תלמיד בן  *

 במטולה.

ירות סבירים, בית המשפט דוחה את התביעה וקובע, כי הנתבעת נקטה אמצעי זה

הכוללים: שילוט אזהרה, לרבות הוראות בטיחות; מערכת כריזה, המשדרת אחת 

לחצי שעה הוראות בטיחות; מדריכים, הנותנים אחת לשעה תדריך על משטח 

 ההחלקה, מסתובבים תדיר בין המחליקים, ונותנים הנחיות לעולים על המשטח.

ו בעצם הבאת התלמידים נדחתה גם טענה, כי משרד החינוך והעירייה התרשל

 ל"מרכז קנדה", שהוא, לטענת התובע, מקום מסוכן.

נקבע, שלא ניתן להגדיר משטח קרח כמקום מסוכן, ופעילות ספורטיבית, הנעשית 

 תוך הקפדה על הבטיחות ומתן הדרכה נאותה אינה פעילות מסוכנת. 

 לפיכך, התביעה כנגד כל הנתבעים נדחתה.

 בן אברהם נ. מרכז קנדה בע"מ ואח' )טרם פורסם({יאיר  4081/98ם( -}ע"א )י

 

בשלב היציאה ממשטח ההחלקה איבדה המערערת את שיווי משקלה, מעדה 

 ונפלה.

 בית המשפט המחוזי קובע את אחריות מפעילת האתר.

נקבע, כי גם אם מדובר בפעילות ספורטיבית הרצופה סיכונים, אין זה פוטר את 

 נגד סכנה, שניתן לצפותה.המשיבה מנקיטת אמצעי זהירות כ

בענייננו, ההחלקה על משטח קרח, למי שאינו מאומן בכך, יוצרת סיכון של נפילה. 

זו סכנה צפויה, שהסתברותה גבוהה והנזק צפוי. לפיכך, יש לנקוט אמצעים 

 סבירים למניעתו.

הוכח, כי המשיבה סיפקה למערערת נעליים שאינן תואמות, וכי לא ליווה אותה 

 חלקתה הראשונה.מדריך בה

 ({1617( 2) 96מח -אסתר פוגל נ. מרכז קנדה לתרבות, נוער וספורט ואח' )תק 597/95}ע"א )חי'( 

 

 

 ספורט אתגרי

 לייט( בהדרכתו של מדריך, התרסק המטוס.-במהלך טיסה במטוס זעיר )אולטרא *



 

 7 

בית המשפט קובע, כי התאונה אירעה בשל הזדקרות המטוס בגובה נמוך, וחוסר 

יונו של הטייס המדריך במצבים כאלה. במטוס לא הותקנו מצנחים וחגורות, ניס

 ולא היה מכשיר להתראה בפני הזדקרות המטוס, כמקובל במטוסים אחרים.

 

קלות ההפעלה של המטוס הזעיר עוררה אשליה של בטחון יתר. הטייס המדריך 

אזהרת  התפתה לבצע תרגילים, שאינו מכיר, בגובה נמוך, ולמרות שידע שאין

הזדקרות, ביצע תרגילי הזדקרות, אותם לא הכיר קודם לכן. היה עליו לצפות 

 לנזק, שהדבר עלול לגרום לתובע.

נקבעה אחריות המדריך, ואחריות שילוחית של החברה שהעסיקה את המדריך. 

כמו כן נקבעה אחריות ישירה של החברה, בשל אי התקנת מצנח וחגורה, היעדר 

 ין העסקת מדריך, שאינו מיומן מספיק.התראת הזדקרות, ובג

נקבעה גם אחריות ישירה של מנהלי החברה למעשי החברה, מכיוון ששלחו ידם 

בענייני תעופה, שסיכונם רב, מבלי שהיו להם הכישורים לכך ומבלי להיוועץ 

 במומחים.

הטייס לבין החברה והדירקטורים -בית המשפט חילק את האחריות בין המדריך

 ם ביניהם.בחלקים שווי

 ({441( 2עמית נצר נ. כנפונית חברה למטוסים זעירים בע"מ ואח' )פ"מ תשנ"ד ) 2474/86}ת.א. )ת"א( 

 

במהלך ביצוע צניחה חופשית ביצע התובע "גלגול", שהאיץ את נחיתתו וגרם לו  *

 להתנגש בקרקע בחוזקה.

קרוב  בית המשפט המחוזי קובע, שסיבת התאונה היתה "הגלגול", שהתובע ביצע

מדי לקרקע, על אף שהיה ידוע לו כי מסוכן לבצע "גלגול", המאיץ את הנחיתה, 

 מטרים מהקרקע. 500-כשנמצאים בגובה של פחות מ

לא נמצא פגם משמעותי בארגון ובהתנהלות הצניחה, ולא הוכח מעשה או מחדל 

 רשלני כלשהו מצד הנתבעים.

חה חופשית, נוטל על עצמו את צניחה חופשית הינה תחביב מסוכן. הבוחר לבצע צני

תוצאות הסיכונים הכרוכים בכך. נחיתה "קשה" הינה אחת התוצאות הסבירות, 

 הכרוכות בצניחה זו, והתובע הקצין את הסיכון, בכך שתמרן סיבוב בגובה אסור.

 לפיכך, התביעה נדחית.

 אבן אהרון נ. סקאי קלאב בע"מ ואח' )טרם פורסם({. 632/96}ת.א. )ת"א( 
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 יכוםס

 בדף מידע זה הבאנו דוגמאות מהפסיקה לתאונות, שאירעו בעת פעילות ספורט.

מתוך עשרות רבות של פסקי דין בנושא פעילות ספורט, בחרנו להביא בפניכם מגוון מקרים 

 מתחומי הספורט השונים.

 כפי שראינו, יישום הלכת ועקנין אינו קל, ופסקי הדין אינם אחידים בתחום זה.

חים ישמח לסייע לכם בייעוץ ובעריכת חוות דעת מומחה בענפי הספורט פורום המומ

 השונים ובכל תחומי הנזיקין האחרים.

 

 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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