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2006נובמבר   

 

 טיולים

 

 

 עונת החגים כבר מאחורינו, אך בכל ימות השנה מתקיימים טיולי משפחות.

הציבור המגיע לאתרי הטיולים על מנת לטייל ולהנות עם משפחתו, מושפע 

מאוירת החופש ואינו עירני מספיק לסכנות האורבות בשבילים, בנחלים 

 ובואדיות.

 תאונות כה רבות תוך כדי טיולים.זו כנראה אחת הסיבות לכך שמתרחשות 

כפי שנראה להלן, חלק גדול מהתאונות קורות בשל חוסר עירנות או חוסר 

בשל רשלנות של מארגני הטיול או  –זהירות של המטיילים עצמם, וחלק אחר 

 הרשות.

בדף מידע זה קיבצנו מבחר קטן של דוגמאות מהפסיקה, העוסקות בשאלת 

 /או הרשויות.האחריות של מארגני טיולים ו

 

 תביעות שנתקבלו

התובעת השתתפה כמורה מלווה בטיול שאורגן מטעם בית  *

הספר, לתלמידים. מדריכים של החברה להגנת הטבע הוליכו 

את המטיילים בשבילי ההרים, ובמהלך הטיול, מעדה 

 התובעת ונפגעה.

המדריכה הוליכה אותם בשביל מסומן, עד שהגיעו לסלע 

הובילה אותם מימין לסלע, אל דרך בלתי גדול, ואז המדריכה 

מסומנת, שהיתה תלולה וקשה למעבר, ושם נפגעה התובעת. 

שביל אחר, מסומן ונוח יותר להליכה, היה במרחק של מספר 

 מטרים משם.
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נקבע, כי בחירת המדריכה ללכת בשביל הבלתי מסומן 

והמסוכן, יצרה בעבור התובעת סיכון בלתי סביר ומיותר, 

שהיה קיים בשביל המסומן. סיכון נוסף זה, מעבר לזה 

שהתבטא בשיפוע ומורד תלולים ובדרך מסולעת, הוא שגרם 

 למעידת התובעת.

מכאן אחריות המדריכה לאירוע, ואחריות שלוחית של 

 החברה להגנת הטבע.

אין אחריות למשרד החינוך ולמנהל, ששכר את שירותי 

והובלת  החברה להגנת הטבע כקבלן עצמאי, לצורך תכנון

הטיול. מדובר בחברה שאין בקיא ומנוסה ממנה בארץ 

 בארגון טיולים כאלה, ולכן אין שום רשלנות בבחירתה.

 ({.455( 3) 95מחוזי -משרד החינוך ואח' )תק –לינה הנדל נ. מדינת ישראל  464/87}ת.א. )נצ'( 

 

נער החליק ונפל לתהום בשביל של נחל ברמת הגולן. על  *

הקבוצה לא היו סידורי בטיחות כגון השביל בו הלכה 

 מעקות, גדרות או יתדות.

המדריך מטעם החברה להגנת הטבע לא נתן לקבוצה הסברים 

או אזהרות לגבי הסיכונים, והוא לקח את הקבוצה לשביל 

עוקף, למרות שהיה שם שלט בו צויין, שההליכה בהמשך 

 הנחל אסורה וכי העובר עושה זאת על אחריותו בלבד.

משפט העליון קובע את אחריותה של החברה להגנת בית ה

הטבע, שהיתה צריכה לבחור מסלול, שאינו כולל את השביל 

העוקף האסור להליכה, ולא היה צידוק להוביל קבוצה בלתי 

מנוסה של נערים ונערות בשביל מסוכן, שהוכרז על ידי 

הרשות המוסמכת כבלתי עביר. היה עליה לצפות, שאחד 

 להתדרדר וליפול לתהום מהשביל המסוכן.המטיילים עלול 

רשות שמורות הטבע, שהינה הרשות המוסמכת לענין הצו 

, 1972-(, תשל"ב267בדבר הגנה על הטבע )רמת הגולן( )מס' 

אחראית על הגנת החי, הצומח והדומם. הכרזת אתר 

כשמורת טבע מכוונת לשמר את החי, הצומח והדומם שבו, 

וך, מפני שינויים בלתי רצויים שיש בהם ענין של מדע או חינ

במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם. כך גם על 

-פי חוק גנים לאומים, שמורות טבע ואתרי הלאום, תשכ"ג
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. מתפקידיה גם לאפשר לציבור לבקר בשמורת טבע, 1963

במקומות מתאימים. לענין זה רשאית הרשות המוסמכת 

 לסגור אתרים מסוימים בפני הציבור.

שונה חובת הרשות המוסמכת לגבי שבילים מוסדרים על ידיה 

 ולגבי שבילים בלתי מוסדרים.

הסדרה בלתי ראויה ורשלנית של שביל מוסדר, הינה עשייה 

שעשויה לחייב את הרשות המוסמכת כלפי מי שנפגע עקב כך, 

ואילו לגבי שבילים בלתי מוסדרים, הרי בהתחשב בנתונים 

של הרשות, היא תצא, בדרך כלל,  הפיסיים ובמטרות פעולתה

ידי חובה בהטלת איסורים ברורים לכל, על הכניסה אליהם 

 ועל ההליכה בהם.

בנסיבות הענין יצאה הרשות המוסמכת ידי חובה בצעדים 

אשר נקטה, שהם הצבת שלט אזהרה, והתרעות בפני אנשי 

החברה להגנת הטבע, שיורו למדריכים שלא להלך אלא 

 המיועדים להליכה.בשבילים מסומנים 

 

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

 

נקבע, שהמדינה והרשות המוסמכת, אינן נושאות באחריות, 

נוספים, כגון תוספת שלטי  משום שגם אילו נקטו באמצעים

אזהרה, ופיקוח נוסף על שבילים לא מסומנים, זה לא היה 

מונע את התאונה, כאשר מדריך הקבוצה בחר לצעוד בשביל 

 לא מוסדר, שבו שלט המזהיר מפני כניסה אליו.

 ([.705( 2מדינת ישראל נ. כהן ואח' )פ"ד מח ) 711, 703, 702/87}ע"א 

 

למידי שמיניות, כאחות  מלווה, המערערת יצאה לטיול ת *

במסלול טיול שהוצע על ידי החברה להגנת הטבע, עם מדריך 

מטעם החברה. ביום האחרון בחרו המורות מתוך המסלולים 

שהוצעו להן, מסלול הליכה הכולל ירידה בחבלים במפלי 

ואדי. במפל השלישי, לאחר שהמערערת השתלשלה בחבל 

 קרקע ונפגעה.כברת דרך, שמטה את החבל, נפלה ל

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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בית המשפט המחוזי קובע, שאין לראות במי שהשתתף 

בטיול, לגבי ההשתלשלות בחבל בנסיבות המקרה, כמי 

שהשתמש במתקן ספורט, שיודע ומסכים להשתמש בו על 

 אחריותו בלבד.

הסיכונים בירידה בחבל במפלים, אינם ידועים וברורים לכל, 

ניות משפטית. עד כדי שלילת אחריות קונקרטית מטעמי מדי

למערערת לא היתה הכרות קודמת עם המפל והסכנות 

הטמונות בירידה בחבל אליו, ולכן יש להטיל על החברה 

להגנת הטבע אחריות קונקרטית, בהתאם להלכה בפסק דין 

 (. 133( 1אורה פורמן ז"ל )פ"ד מ"ו )
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הנזק נגרם כתוצאה מעזיבת החבל ונפילה אל הקרקע. גובהה 

מטרים. מנקודה מסוימת  4-ל השלישי כשל הירידה למפ

באותו מפל, היו צריכים המטיילים לרדת בעזרת החבל בלבד. 

אמנם בחבל נקשרו קשרים שניתן להיאחז בהם בעזרת 

הרגליים. אולם היה צריך לצפות, שמטייל שאינו מנוסה 

ובקיא באופן הירידה בחבל שכזה ובאופן השימוש בקשרים 

להיתקף בהלה, ולא לפעול כפי שעל החבל, עלול בעת מצוקה 

שאדם בקיא בירידה בחבלים היה נוהג, על ידי הנחת הרגלים 

על הקשרים. הסכנה כי מישהו היורד בחבל יעזוב אותו 

 תמסיבה כלשהי היא צפויה, אם מחמת הקושי שבהיאחזו

 בחבל, ואם מסיבה אחרת.

המערערת העידה כי ידיה "נשרפו" מן המאמץ שבאחיזת 

ה כדי לגרום לכך שעזיבת החבל תהא פעולה, החבל, ודי בז

 שהמשיבה והמדריך מטעמה היו צריכים לצפות ולהגן מפניה.

הסיכון הכרוך בירידה בחבל במפל הנדון, חורג מן הסיכונים 

הרגילים לסוג פעילות זה, לגבי המערערת שלא היתה מיומנת 

בירידה בחבלים. לפיכך נושאת החברה להגנת הטבע 

 הנפגעת.באחריות לנזקי 

, משום 25%תרומת רשלנותה של המערערת הועמדה על 

שהיה עליה לנסות להיאחז ברגליה בקשרים שבחבל, או לתת 

 הסבר סביר מדוע לא עשתה כך.

 דליה קול נ. החברה להגנת הטבע ואח' )לא פורסם({. 59/96}ע.א. )ת"א( 

 

 תביעות שנדחו

ואשר כלל במהלך טיול, שאורגן על ידי החברה להגנת הטבע,  *

 רכיבה על אופניים, נפלה התובעת מהאופניים ונפגעה.

בית משפט השלום דוחה התביעה. במודעה שהזמינה לטיול 

נרשם במפורש, כי הטיול מיועד לרוכבי אופניים. גם במהלך 

הטיול, איש לא חייב את התובעת להצטרף למסלול 

האופניים, ואין לקבל טענה של "לחץ חברתי", כשמדובר 

 מבוגרת. באישה
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התובעת קיבלה אופניים, והחליפה אותם לפי בקשתה. ניתנה 

לה הזדמנות של מספר דקות להתאמן עליהם לפני תחילת 

נטלה את הסיכון על  –הרכיבה. משבחרה להצטרף לטיול 

 עצמה.

נדחתה טענת התובעת, כי היא קיבלה אופני גברים )עם רמה( 

ה בין אופני שאינן מתאימות לה. נקבע, כי כיום אין הפרד

 נשים לגברים, ולא היתה שום תקלה באופניים.

 אסתר ג'ורג' נ. החברה להגנת הטבע ואח' )טרם פורסם({. 5497/97}ת.א. )ב"ש( 

 

שישה צעירים מצאו את מותם בעת טיול בערוץ שבתחתית  *

הואדי בנחל דרגות, כאשר נסחפו בזרם מי השטפון שירד בו 

 לפתע.

 נגד המדריך ומארגן הטיול.כתב אישום פלילי הוגש כ 

בית המשפט והעליון זיכה את המערערים מאשמה, וקבע כי  

בבוקר האזינו המדריכים לתחזית מזג האויר,  06:00בשעה 

ואז הודיעו על מזג אויר נוח, ולכן היו רשאים להמשיך 

בתוכניתם ולרדת לואדי, בלי להאזין לתחזית של השעה 

 ם מקומי., שבה דיווחו על אפשרות לגש09:00

בנסיבות הענין, כשהתוצאה הקטלנית היתה בגדר אפשרות  

רחוקה ונדירה, היו המערערים רשאים להמשיך בטיות 

 המתוכנן. 

 {.626( 3לוי יצחק בן יוסף צור ואח' נ. מדינת ישראל )פ"ד ל"ג ) 364/78}ע"פ  

 

מורה נפגעה בעת טיול במדבר יהודה, בו השתתפה כמחנכת  *

 ספר. כיתה י"א בבית ה

המטיילים גלשו במגלשה טבעית בציר הטיול, ובנחיתתה 

 בתום הגלישה, אל הקרקע, נשברה רגלה.

בית המשפט קובע שהטיול אורגן כהלכה, על פי כל הנוהלים 

הדרושים, תוך שיתוף ראוי של החברה להגנת הטבע ובית 

תלמידים, מורים  85-ספר שדה עין גדי בארגונו. יצאו לטיול כ

 הם חובשים ונושאי נשק.ומלווים, ב
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הטיול התנהל כהלכה במסלול המתוכנן, שהיה בנתיב בין 

הצוקים, והצריך לעיתים ירידה בחבלים וכן טיפוס או ירידה 

 במדרונות.

בשלב מסוים נוצרה אפשרות להתקדם בציר הטיול באחת 

משתי דרכים. האחת על פני הקרקע, תוך שימוש בחבלים 

גלישה במגלשה טבעית  תך –במסלול המסומן, והשניה 

שנוצרה על ידי מפל. המדריכה החליטה לסטות מהשביל 

ולרדת דרך המגלשה, משום שמסלול זה נראה לה בטיחותי 

ומעניין יותר, ומאחר והיה מקרה בעבר שבו בחורה נהרגה 

 מ' במסלול העליון המסומן. 3כשנפלה מגובה 

נים בית המשפט קובע, כי המשתתף בטיול נוטל על עצמו סיכו

 מסוימים, העלולים להביא לעיתים לידי תאונות.
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לא היה בשימוש במגלשה, משום סיכון בלתי סביר או מיותר. 

בכל אחת משתי הדרכים היו סיכונים סבירים, והחלטת 

המדריכה היתה סבירה. אין מדובר בסטייה של ממש 

 מהנתיב, או בהליכה במסלול עקלקל ומסוכן.

קיבלה הדרכה כיצד לגלוש  התובעת, כמו יתר המשתתפים,

 ופגיעתה לא באה בגלל רשלנות. לפיכך התביעה נדחית.

הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ואח'  –דליה אדר נ. ויצ"ו  357/95}ת.א. )חי'( 

 ({.3819( 2) 98מחוזי -)תק

 

 

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

 

התובעת השתתפה בטיול משפחות, שאורגן על ידי החברה  *

להגנת הטבע. רוב המסלול היה בשביל מסומן, ובעת שעלתה 

אל ראש ההר, בשביל שלא היה כבוש והיו בו אבנים, מעדה 

 התובעת ונפלה.

ום בתל אביב קובע, כי מי שיוצא לטיול בית המשפט השל

בחיק הטבע, חייב להביא בחשבון, כי הליכתו לא תהיה 

בכבישים ובדרכים סלולות וכבושות בלבד, והוא עלול אף 

 באבן ולמעוד. ללהיתק

ההליכה, גם אם לא היתה בשביל מסומן, היתה רגילה 

וסבירה, כשניתנו למטיילים הסברים. בנסיבות אלה, לא היה 

המדריך לנקוט באמצעי זהירות, כדי למנוע את נפילת על 

 התובעת.

יציאה לטיול בטבע, טומנת בחובה סכנות של התקלות באבן 

ונפילה כתוצאה מכך, אך זו אינה סכנה הנובעת מרשלנותו של 

 גורם כלשהו, והנזק אינו בר פיצוי.

בית המשפט מוסיף וקובע, שאין כאן גם הפרת חובה חקוקה, 

 לפקודת הנזיקין. 63 כאמור בסעיף

התובעת ביססה עילה זו, על אי הליכה בשביל מסומן, כאמור 

בחוק גנים לאומיים ואתרי הנצחה ובתקנות שמורות הטבע. 

אולם בית המשפט קובע, כי אלה נועדו לשימור החי והצומח 

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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מפני שינויים בלתי רצויים בו, ולא נועדו לטובתה או להגנתה 

 של התובעת.

ה אחריות הנתבעת בגין התאונה, אך בית המשפט דוח

שעתיים  –מחייבה בפיצוי סימלי בשל איחור של שעה וחצי 

בהגשת עזרה רפואית לתובעת. אמנם האיחור לא גרם 

 להחמרת מצבה, אך הוא גרם לה לכאב וסבל מיותרים.

הופמן הרצליה נ. החברה להגנת הטבע ואח' )טרם  12755/95}ת.א. )ת"א( 

 פורסם({.

 

ביקרה בשמורת דן, שהינה שמורת טבע מוכרזת על  התובעת *

פי הדין. במהלך הטיול החליקה התובעת על אבנים, נפלה 

 ונפגעה.

בית המשפט השלום דוחה התביעה וקובע, כי אמנם רשות 

שמורות הטבע חבה חובת זהירות מושגית כלפי המבקרים, 

וחובה זו כוללת את החובה לאפשר לציבור המוזמנים לבקר 

, במידת הבטיחות הראויה לשמורת טבע, לא לקיים בשמורה

מכשולים נסתרים בשבילי השמורה, בהם צפוי שילכו 

המבקרים, ולהזהיר מפני מכשולים כאלו. אולם, נקבע כי 

המקום בו נפלה התובעת לא היווה מכשול או מלכודת 

 נסתרת.

הסיכון שעמד בפני התובעת בעת ביקורה בשמורה היווה 

 בפני כל מי שמבקר בשמורת טבע. סיכון רגיל הניצב

מדובר בשביל כבוש ומסודר, הכולל משטחים ישרים בין 

מדרגה למדרגה, כאשר גובה המדרגות אינו עולה על המקובל 

 והסביר. אין רשלנות של הנתבעת.

( 2) 98שלום -ברוריה דיין נ. רשות שמורות הטבע )תק 1739/96}ת.א. )צפת( 

2561.}) 

 

עלותה לגדת הירדן, לאחר שייט  התובעת החליקה בעת *

שערכה בקייק שנשכר מהנתבעת. ביציאה מהקייק נאלצה 

התובעת לרדת למים, לטפס על מדרון תלול וחלקלק על מנת 

להגיע לשביל עפר, המוביל לנקודת ההסעה לתחנת המוצא. 

בעת היציאה מהקייק, לא נעזרה באיש, ואיש לא התייצב 
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כיצד לצאת. לא היו במקום כדי לסייע לה או להדריכה 

 במקום כל מזח, מדרגות או מעקה.

 במהלך העלייה במדרון, החליקה ונפלה.

התובעת, ויתר השטים, קיבלו הוראות התנהגות לפני תחילת 

השייט, אך התדריך לא התייחס לאפשרות של החלקה 

 בנקודת הנחיתה.

בית המשפט השלום דוחה התביעה וקובע, כי הסיכונים 

עת ביציאה מהקייק לא היו סיכונים שעמדו בפני התוב

מיוחדים, בלתי רגילים, אשר העמדת התובעת בפניהם ללא 

נקיטת אמצעי זהירות מתאימים, מהווה התנהגות רשלנית 

 בת פיצוי.

אין מדובר בנהר שוצף וקוצף ובגדתו הסלעית הגבוהה. מדובר 

כאן ביובל שקט, כפי שזרם לאיטו בקיץ, ובמדרון מתון 

לא סלעים וללא מכשולים נסתרים. אמנם מכוסה אדמה ל

המשטח היה רטוב וחלקלק. אך זהו מצב טבעי לגדתו של נחל 

אשר בו זורמים המים, והרי בשל כך בחרה התובעת לבקר 

 דווקא במקום זה. 
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אמנם תאורטית, ניתן למנוע סיכוני החלקה, על ידי סלילה 

ות ויציקת משטחי בטון לאורך גדת הנהר, ועל ידי הנחת מעק

לכל אורכו, יציקת מדרגות במקומות שונים וכד'. אולם, 

תכלית קיומן של שמורות טבע או פנינות חמד כיובלו של 

הירדן, לא נועדה כדי למנוע תאונות, אלא כדי לקיים אתר 

טיולים והנאה ספורטיבית, ולאפשר את הביקור בהן אגב 

מניעת סיכונים בלתי רגילים, אשר בהתחשב בתנאי המקום 

 מבקרים, חייבים למנעם.וה

משנקבע, כי לא היתה כאן סכנה יוצאת דופן למקום, לא 

 נדרשים נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים, והתביעה נדחית.

 98שלום -ננט שפטמן נ. קייקי הגושרים בע"מ ואח' )תק 1041/97}ת.א. )צפת( 

(3 )532.}) 

 

 סיכום

שהתרחשו בעת  בדף מידע זה הראינו מספר דוגמאות מהפסיקה לתאונות,

 טיולים.

הבאנו קומץ פסקי דין בהם נתקבלה התביעה ונקבעה אחריות מארגני הטיול 

ו/או הרשויות, ומנגד, הראינו דוגמאות אחדות לפסקי דין בהם נדחתה 

 התביעה.

"פורום המומחים" ישמח לסייע לכם בייעוץ ובעריכת חוות דעת מומחה 

 בתחום הטיולים, ובכל שאר תחומי הנזיקין.

לספרנו  1בהזדמנות זו נבקש להודיע כי בימים אלו ראה אור עדכון מס' 

אזכורי פסיקה  170-"אחריות בשל תאונות ברשות הרבים". בעדכון כ

חדשים. הינכם מוזמנים לרכוש את העדכון ע"י פניה למשרדנו או לסוכנים 

 המורשים.

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

      

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