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2007ינואר   

 

 אחריות מעביד כלפי עובדו מחוץ לחצרי המפעל

 

אין זה סוד, שבמשך השנים התמלאה והתרחבה אחריותו של המעביד כלפי עובדו, עד 

 כי יש המכנים אותה "אחריות כמעט מוחלטת".

ההגיון העומד מאחורי הרחבת אחריותו של המעביד הינו ברור וראוי. המעביד הוא 

מחליט באילו אמצעי מיגון ישקיע את כספו, והוא   צריו. הואששולט על המתרחש בח

 שיכול וחייב להדריך את עובדיו ולדאוג לבטיחותם.

בנקודה זו עולה השאלה, מהו היקף אחריותו של המעביד, כשהתאונה מתרחשת מחוץ 

 לחצריו, במקומות בהם אין לו שליטה?

 על שאלה זו ננסה לענות בדף המידע שבידכם.

ליקטנו עבורכם מבחר קטן של פסקי דין, העוסקים במגוון מצבים של לצורך כך, 

 פגיעת עובדים מחוץ לחצרי המפעל.

 

עובד "מקורות" נפגע מאש אויב, בעת שעסק בתיקון קו צינורות המים,  *

 שלאורך תעלת סואץ, בזמן מלחמת ההתשה.

ד העובד פעל תחת פיקוח והשגחה של צה"ל, וביהמ"ש העליון קובע, שהמעבי 

אינו נושא באחריות. אמנם, גם מעביד השולח את עובדיו לבצע עבודה, 

במקום שמחוץ לשליטתו, אינו משתחרר כליל מהדאגה לבטחונם. אך ישנם 

מקרים, ולא רק בעת מלחמה, בהם המעביד רשאי לסמוך על מי ששולט, 

למעשה, במקום העבודה, ואינו נדרש לנקוט אמצעי זהירות נוספים, על אלה 

 הגו על ידי המחזיק במקום, וזאת אם מדובר בגוף שניתן לסמוך עליו.שהונ

 ({.365( 4"מקורות" חברת מים לישראל נ. מרג'י )פ"ד ל"ד ) 686/77}ע"א  

 

 ({.649( 3)פ"ד ל"ג ) 559/77}הלכה דומה גם בענין למפרט נ. מדינת ישראל, ע"א  
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 100הגלגל במשקל נהג אוטובוס ניסה לתקן תקר בגלגל, וכשהרים לבד את  *

 ק"ג, נפגע בגבו.

בית המשפט העליון דחה גם כאן את התביעה נגד המעביד וקבע, שבעבודה  

מסוג זה, בשונה מעבודה בתוך המפעל, יש יד חופשית לעובד, לפעול על פי 

 שיקול דעתו ומומחיותו, ללא צורך בהדרכת המעביד.

חנה הקרובה, אך הוא הנהג יכול היה לבקש עזרה, או להמשיך בנסיעה עד לת 

 החליט לבצע את החלפת הגלגל בעצמו, למרות שידע את כובד הגלגל.

 ({.76( 1כהן נ. חברת "תור נוף" בע"מ ואח' )פ"ד כ"ב ) 421/66}ע"א  

 

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

 

עובד נשלח לנגריה שכנה, לבצע עבודת חיתוך עץ במשור חשמלי. במהלך  * 

 החיתוך נתפסה ידו בלהב המשור ונפגעה.

ביהמ"ש המחוזי קובע, כי המשור לא היה מוגן כנדרש, וכי פקודת הבטיחות  

אם אינו "עובד" של בעל  בעבודה חלה על כל מי שמשתמש במכונה, אפילו

 המכונה. מכאן אחריותו של בעל המכונה.

גם מעבידו של התובע נושא באחריות, ביחד עם בעל הנגריה, מכיוון שהורה לו  

להשתמש במשור, שהוא כלי מסוכן, מבלי להדריכו כראוי ומבלי לוודא 

 שהמכונה בה יעבוד התובע, הינה מגודרת ובטוחה לשימוש.

ענין זה, אם המכונה נמצאה בנגריה סמוכה ולא במפעל עצמו, אין זה משנה, ל 

שכן המעביד הוא שהורה לתובע לבצע העבודה ושלחו לשם כך לנגריה, וחובת 

 הזהירות של מעביד חלה, גם שעה שעובדיו עובדים בחצרים זרים.

 ({.1845( 3) 96מחוזי -אמיר פירדמן נ. אריה )לאון( פרידמן ואח' )תק 529/94ם( -}ת.א. )י 

 

במקרה דומה, נשלח מסגר להביא משולשי ברזל חתוכים ממפעל שכן. כשהגיע  * 

לשם, ראה שהמשולשים לא מוכנים והציע את עזרתו, ותוך כדי חיתוך 

 המשולשים, נפגע בידו.

גם כאן קובע ביהמ"ש את אחריות המעביד, יחד עם בעל המכונה, ומוסיף כי 

, במהלך הרגיל של עבודתו, פעולה אחריות המעביד תחול גם אם העובד עושה

שאמנם לא הוטלה עליו ואף נאסרה עליו, אלא שהיא עשויה לקדם את מטרות 

 המעביד.

 שטיין נחמן נ. אגרוטופ בע"מ ואח' )לא פורסם({. 841/93}ת.א. )ת"א( 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=


 

 3 

 

עובד עיריה, שתלה פנס וחיבר אותו לעמוד רשת החשמל, נפל מהסולם עקב  *

 שבר בעמוד החשמל.

ת החשמל והעמודים הם בבעלות חברת החשמל, אשר עורכת בדיקה רש 

יסודית של כל עמוד פעם בשנתיים, ומתדרכת את עובדיה, כיצד לבדוק כל 

 עמוד לפני טיפוס עליו.

במקרה זה, הנפגע היה עובד העיריה, שלא קיבל תדרוך כזה, ולכן לא בדק את  

 העמוד לפני שטיפס עליו.

יה על חב' החשמל להתריע בפני העיריה על כך, שיש ביהמ"ש העליון קובע, שה 

 צורך בבדיקה על ידי העובד.

המעבידה, נקבע שהאחריות לבטיחות העובד היתה מוטלת  –לגבי העיריה  

עליה, ואין היא יכולה להשתחרר מחובתה, על ידי כך, שהיא סומכת על חברת 

 החשמל.

ילו אמצעי זהירות יש היה על המעבידה לבדוק, אם העמודים במצב תקין ובא 

 לנקוט, על מנת למנוע סכנה לעובדיה.

 האחריות נחלקת בין המעבידה לחברת החשמל בחלקים שוים. 

 ({.57( 1עיריית ת"א נ. כליליאן ואח' )פ"ד כ"ט ) 645/72}ע"א  

 

עובד תה"ל, שביצע עבודה בבית החולים "תל השומר", נפל לפיר של צנרת,  *

 העבודות שבוצעו במקום.שהכיסוי שלו הוסר במהלך 

 בית המשפט קובע את אחריות המדינה, כבעלת ומחזיקת המקרקעין. 

לגבי המעביד נקבע, כי הוא שלחו לעבוד במקום בו נושא הבטיחות אינו  

מוסדר כראוי, ומכאן אחריותו העקרונית. אולם, למרות שמדובר במעוולים 

שיעור ההשתתפות של כל )ב'( לפקודת הנזיקין,  84במשותף, הרי שלאור סעיף 

אחד מהם ייקבע לפי מידת אחריותו ואשמתו המוסרית, וכאן, אשמתה של 

 המדינה היא העיקר, ולכן המעביד אינו משתתף עימה בפיצוי.

 ברוך ברנע נ. סולל בונה בע"מ ואח' )לא פורסם({. 1387/87}ת.א. )ת"א(  

 

ייך ל"חברה קדישא", פועל בניין, שעסק בניקוי אבן ומצבות, בבית קברות הש *

 נפגע בידיו מחומר כימי בו השתמש.

 העבודה בוצעה עבור "חברה קדישא" על פי הנחיית מעבידו של התובע. 

ביהמ"ש קובע את אחריות המעביד, שהיה צריך לספק לעובדו כפפות,  

 להדריכו כיאות ולפקח על ביצוע העבודה.
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ל ביצוע העבודה, או אין אחריות ל"חברה קדישא", שלא היתה לה שליטה ע 

 על חומרי הניקוי והכלים, שסופקו לתובע ע"י המעביד.

 {.1249( 3) 97שלום -בדיע ריזק נ. זידאן זידאן ואח' )תק 4468/95}ת.א. )נצרת(  

 

מעבידה של התובעת אירגן נסיעה של העובדים באוטובוס לירושלים, לצורך  *

 השתתפות בצעדה.

את העובדים לגן סאקר, טיפסה מעל  העובדת, שיצאה מהאוטובוס שהביא 

 קיר אבן, כדי להגיע למפלס הגן, נחתה לא טוב, ונפגעה ברגלה. 

בית המשפט המחוזי )בדעת הרוב( מקבל את ערעור המעביד וקובע, שאין  

 אחריות למעביד.

נכון אומנם, שאחריות מעביד חלה בכל אתר ואתר, ולא רק בחצרי המעביד.  

 יומיומית שגרתית, שאין בה סיכונים מיוחדים.אך כאן מדובר בהתנהלות 

יש לזכור, שאיש לא אמר לעובדת לדלג במקום שדילגה, במקום ללכת כברת  

 (.54דרך קצרה עד לכניסה לגן, במיוחד לאור גילה של התובעת )

 חברת מוסדות החינוך והתרבות נ. אורלייב כרמלה )טרם פורסם({. 1140/03}ע.א. )חי'(  

 

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

 

 

עובדת של חברת החשמל נשלחה לבצע מדידות בשטח. כדי להגיע למקום  *

טרסות, והיה צורך  המדידה, היה עליה להכנס למבנה גדול, שהיה מוקף

 לעבור מעליהן.

 נפלה התובעת ונפגעה בגבה. –כתוצאה מקפיצתה מעל הטרסה  

המעבידה לא ציידה את התובעת בהוראות או הנחיות מיוחדות, ולא בעזרים  

 נחוצים, כגון נעלי עבודה, אותן יש לנעול בשטח מסוג זה. 

ה, כי עליה בית המשפט קובע, כי היה על המעבידה לפחות להדריך אות 

 להצטייד בנעלי עבודה בשטח קשה למעבר, המחייב דילוג וקפיצה על טרסות.

מכאן אחריותה של חברת החשמל המעבידה, שלא נקטה אפילו באמצעי  

 זהירות מינימליים של הוראות בטיחות סבירות ומתחייבות.

 רסם({.מובשוביץ רינה נ. חברת החשמל לישראל בע"מ )טרם פו 3833/00}ת.א. )פ"ת(  

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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 סיכום

 בדף מידע זה בדקנו את אחריותו של המעביד כלפי עובדו שנפגע מחוץ לחצרי המפעל.

ראינו, שישנם מצבים בהם המעביד רשאי לסמוך על המחזיק במקום, אליו הוא שולח 

 את עובדו, או על העובד עצמו, כשיש לו יד חופשית לפעול לפי שיקול דעתו.

ת הוראות בטיחות או בדיקה מוקדמת של המקום לעומת זאת, במקרים בהם נדרשו

אליו נשלח העובד, לא יוכל המעביד להשתחרר מחובת הזהירות שלו כלפי עובדו, 

 וחובה זו תחול גם מחוץ לחצריו של המעביד.

 

יצוין, כי לא התייחסנו בדף מידע זה לאותם מצבים בהם העובד נשלח על ידי מעבידו, 

ע עבודה קבועה אצל מעביד אחר, שאז הופך העובד או על ידי חברת כח אדם, לביצו

מעביד ספציפי ומעביד כללי. לנושא אחרון זה  –למעשה לעובדם של שני מעבידים 

 נתייחס בדף מידע  נפרד, שיישלח אליכם בחודשים הקרובים.

נשמח להמשיך ולקבל מכם פסקי דין חדשים ועקרוניים, בכל תחומי הנזיקין, על מנת 

 פי המידע הבאים.שנוכל לשלבם בד

 

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע
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