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 2003רס מ

 
 חשיבותה של חוות דעת מומחה לבטיחות בתביעות נזיקין 

 
 
זה זמן אנו טוענים, שיש חשיבות רבה בהגשת חוות דעת של מומחה לבטיחות, לביסוס מ

 שאלת האחריות בתיקי נזיקין. 

 

 טענתינו זו.  הוכיחלדף מידע זה, החלטנו ב

 

ות רבות של פסקי דין שנערמו יבצנו להלן מספר קטן של דוגמאות מהפסיקה, מתוך עשרק

 במשרדנו בתקופה האחרונה. 

 

ביא בפניכם פסקי דין מתחומים שונים ומגוונים בענפי הנזיקין, כאשר המשותף לכולם נ

שאלת הרשלנות הוכרעה כנגד אותו צד שנמנע מלהגיש חוות דעת של מומחה  -הוא אחד 

הקטנה יחסית, של חוות דעת יקש "לחסוך" את העלות, במי ש -לבטיחות. ובמילים אחרות 

 מומחה לבטיחות, נשא בסופו של דבר בעלות התביעה כולה. 

 

עיתים מדובר בתובע, שטען לרשלנות אך לא צירף חוו"ד מומחה לביסוס טענותיו, ולכן ל

 תביעתו נדחתה. 

 

ענות התובע, טמקרים אחדים היו אלה הנתבעים, שהשכילו לצרף חוו"ד מומחה להדיפת ב

בחוו"ד(, ובית המשפט דחה התביעה תוך הסתמכות על חוות הדעת מטעם  )שלא נתמכו

 הנתבעים. 

 

שנמנעו מלצרף חוו"ד מומחה לבטיחות, לביסוס  -מקרים אחרים מדובר בנתבעים ב

 טענתם בדבר היעדר אחריות, ומסיבה זו התביעה נגדם התקבלה. 

 

השכילו לבחור מומחה  אך לא -צירפו חוות דעת  ביא גם דוגמאות למקרים בהם הצדדיםנ

מקצועי, שהתמחותו מתאימה לעניין נשוא התביעה, או שאמינותו הוטלה בספק, ובמקרים 

אלה העדיף בית המשפט להכריע בתיק תוך הסתמכות על חוות הדעת של הצד השני, 

 שהיתה מקצועית ואמינה יותר. 
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 הלן לקט דוגמאות מהפסיקה. ל

 

 

 מומחה לבטיחות מטעם התובע ביעה בשל היעדר חוו"ד תחיית ד .א

 

תובעת נפלה במדרגות היציאה מאולם  -פילה במדרגות באולם אירועיםנ *

 אירועים, שהיו מכוסות בשטיח מקיר לקיר ובקצה כל מדרגה פרופיל אלומיניום. 

טענתה, המדרגות לא תוחזקו כנדרש ופס המתכת לא היה מהודק ובלט על גבי ל 

 ולכן נפלה.  השטיח, כך שעקב נעלה נתפס בו

 טען לשיטה לקויה בפרישת השטיח על המדרגות, שהביאה לנפילת התובעת. נ 

וקובע, כי היה על התובעת לתמוך טענתה זו בחוות וחה התביעהדית המשפט ב 

דעת מומחה לבטיחות. לבית המשפט ודאי אין ידיעה בקשר למידת הסכנה 

 שבמהלכי מדרגות כאלה. 

 עי חוה נ. בית האולמות בע"מ ואח' )טרם פורסם({. דר 4183/98.א. )נתניה( ת} 

 

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

 

 

*התובע נפל מסוס במהלך שיעור הרכיבה  -פילה מסוס במהלך שיעור רכיבהנ

צהל השני שקיבל. תוך כדי השיעור הוכנס סוס נוסף אל הגדרה )מנאג'(, אשר 

קפיצה קלה, שהפילה  והבהיל את הסוס שעליו ישב התובע, וגרם לסוסו לקפוץ

וקובע כי התובע מבקש לקבוע וחה התביעהדאת התובע מהסוס. בית המשפט 

קריטריונים לניהול חוות סוסים, מבלי לצייד את בית המשפט בכלים הנאותים 

 לכך. 

לבית המשפט. ללא ידע  ניהול חוות סוסים היא ענין למומחים לענות בו ולא 

מעמיק לגבי אופיים השונה של סוסים ודרך התנהגותם בנסיבות אלו או אחרות, 

 לא יכול בית המשפט לקבוע נוהלים לניהול סביר וזהיר של חוות סוסים. 

ה חייב בעל חווה לצפות כאשר הוא מחזיק סוסים באורוות ומתי מותר או מ 

היא עניין למומחה לענות  -דרה אחת אסור לשלב פעילותם של סוסים אחרים בג

 בו".  

חוות דעת של מומחה, לא אוכל לקבוע כי יש סיכון, או כי יש לצפות  ...... ללא 

 לסיכון, בהכנסתו של סוס נוסף לגדרה שבה מתנהל שיעור לתלמיד מתחיל".  
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 עודד תיק נ. אליעזר לירון )לא פורסם({.  8/87}ת.א. )הרצליה(  
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 ובעת שביקש התובע לצאת מהבריכה, הניח את רגל -הבריכה  חלקה על שפתה *

 על המעקה ומיד כשעלה לשפת הבריכה החליק ונפל. 

ית המשפט דוחה התביעה וקובע, כי היה על התובע להביא ראיות כגון חוות דעת ב 

מומחה, אשר יוכיחו את טענותיו, ולא להסתפק בעדויות לפיהן המשטח הינו 

נות לא מבוססות, בדבר הצורך בהתקנת פסים מונעי מחליק במיוחד, או בטע

   החלקה.

 לוקס יוסי נ. מלון הרודס באילת ואח' )טרם פורסם({.   704/02}ת.ק. )ראשל"צ(  

 

 

עובד השעין פחים ארוכים וכבדים של  - גיעת עובד בעת הובלת פחים פ *

על הקיר  איסכורית, והתכופף להרים פח נוסף, כשנפלו עליו הפחים שכבר הושענו

 ופגעו בראשו בעוצמה. 

וקובע, בין היתר, כי לא הובא מומחה התביעה וחהדית המשפט המחוזי ב 

לבטיחות, שיעיד על שיטה טובה יותר להנחת הפחים, או שיאשר את טענת 

 התובע, כי סידורם במדף היה מונע התאונה. 

 {. 56( 2דני בלס נ. יצחק בלס ואח' )פ"מ תשס"א ) 7131/99}ת.א. )ב"ש(  

 

 

עזרת אבובים על מתקן גלישה בהמערער גלש  - גיעה ממתקן גלישת אבוביםפ *

גולש, ובהגיעו לסיבוב, נתקל אבובו במדרגה בדופן בפארק מים. בעודו

וקובע,  וחה התביעהדהמגלשה, הוא התהפך ונחבט בראשו. בית המשפט המחוזי 

וש בספורט מסוג זה, כי בהיעדר ראיה על טיב המגלשה והסכנות הכרוכות בשימ

בחפץ מסוכן, ואין לו הכלים לדעת, מהו  רלא יכול בית המשפט לקבוע כי מדוב

השימוש הראוי בהקשר למגלשה ספציפית זו, והאם האבוב הספציפי התאים 

 לתפקידו או לא. 

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

 

 ות דעת מומחה לבטיחות ע"י הנתבעים חיית תביעה בשל צרוף חוד .ב

 

 ילד נפגע בשיניו בעת שגלש במגלשת מים.  -גיעה ממגלשת מיםפ *

וקובע, כי התובע לא הביא חוו"ד מומחה וחה התביעהדית המשפט השלום ב 
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 לבטיחות, שתוכיח באופן מקצועי כי המגלשה לא עמדה בסטנדרט בטיחות. 
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מהירה מאד, אינם יכולים לשמש הוכחה ברי אבי התובע, כי המגלשה היתה ד 

למסוכנותה. מנגד, הנתבעת צירפה חוו"ד של מומחה לבטיחות, שקבע כי 

המגלשה תקינה ועמדה בתנאי בטיחות סבירים, וכי שיפועי המגלשה לא היו 

 גבוהים במיוחד. 

ה וקס רביד נ. בית מרגוע שפיים ואח'. )טרם פורסם. הופיע בסקיר 47541/98ת.א. )ת"א( } 

 ({. 309משפטית חוברת 

 

ח ע"י מעבידו לבצע צילומים באירוע שהתקיים להתובע נש - ובד שהתחשמלע *

בכפר המכביה. לצורך ביצוע הצילומים, אחז בעמוד תאורה, שסופק ע"י מעבידו, 

 התחשמל ונפגע. 

צורך ניוד עמוד התאורה, חובר אליו כבל מאריך, השייך למעביד, שקצהו חובר ל 

 ץ בחצר כפר המכביה. לשקע על ע

 יה מחובר למפסק פחת. השקע, השייך לכפר המכביה, לא ה 

קבע כי הגורם להתחשמלות היה הכבל המאריך או עמוד התאורה או הפנס נ 

 כולם בבעלות המעביד.  -שחובר אליו, או אחד החיבורים שבין אלה 

תקין,  עומת זאת, השקע השייך לכפר המכביה נבדק ע"י מומחה מטעמם ונמצאל 

 ועדותו לא נסתרה.  

עם כפר המכביה, מעמיד בית המשפט את חלקו טאור חוות דעת המומחה מל 

בלבד, למרות שהשקע לא היה מחובר למפסק  20%באחריות של כפר המכביה על 

פחת, שהיה יכול למנוע את ההתחשמלות, ולמרות שכפר המכביה התרשל בכך 

כשהוא יודע שהצלמים מחברים את שהשאיר שקע גלוי על העץ בגינת האירוע, 

הכבלים לכל שקע קרוב, מבלי להזהיר את התובע או את מעבידו, כי חל איסור 

 להשתמש בשקע, בשל אי חיבורו למפסק פחת. 

 אביר משה נ. מוטי פלשקר ואח' )טרם פורסם({.  124499/98ת.א. )ת"א( }) 

 

 

 ומחה טלת אחריות על הנתבע, בשל הימנעותו מהגשת חוו"ד מה .ג

 

ת הריסת בניין, נשמטה חגורת ובמהלך ביצוע עבוד -אונת עבודה באתר בנייה ת *

 הבטון של המבנה ומחצה את ידו של התובע. 

ית המשפט המחוזי מקבל את חוו"ד מומחה הבטיחות מטעם התובע, משלא ב 

 הוגשה מטעם הנתבע חוו"ד נגדית. 
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העבודה היתה לקויה,  קבע, בהסתמך על חוו"ד מומחה התובע, כי שיטתנ 

יתה פגומה, וכי המעביד התרשל באופן ההתמיכה של החגורה המיועדת להריסה 

 ביצוע ההריסה ובאי נקיטת אמצעי בטיחות נאותים. 

 רובינוב אנטולי נ. נחום אליעזר )טרם פורסם({.  883/96ת.א. )ת"א( } 

 

קרום  המנוח נפטר מסרטן - ובד שחלה בסרטן עקב חשיפה לאבק אסבסטע *

 סבסט. אהריאה, לאחר שעבד שנים רבות במפעל בו נחשף לאבק 

אותן שנים הדיעה השלטת היתה, כי ניתן להמשיך לעבוד במפעלי אסבסט, אם ב 

 רמת החשיפה עומדת בתקן מסויים. 

קבע, כי הנתבעת לא הרימה את נטל הראיה המוטל עליה, להראות כי סיפקה נ 

יכה אותם בעניין הסיכון שבחשיפה לאבק לעובדיה אמצעי מגן, הזהירה והדר

ה באמצעות חוות דעת של מומחה, כי הקפידה דרך קבע חהאסבסט, ולא הוכי

 לפעול על פי התקנים של אותה התקופה. 

ית המשפט קובע את אחריות הנתבעת, בהיעדר חוו"ד מומחה מטעמה, ועל אף ב 

 הות בעבודה. שהוכיחה כי קיבלה פרסים מטעם משרד העבודה על בטיחות וגי

 איתנית מוצרי בנייה בע"מ נ. יורשי המנוח שכטר פייבל ז"ל )טרם פורסם({. 2420/01ע"א )חי'( }

 

 

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

 

 

התובע נפל ונפגע במהלך רכיבה על אופניים, כאשר  -פילה מאופניים פגומותנ *

מזלג המחבר בין הגלגל הקדמי לגוף האופנים, באמצעות ציר המתחבר נשבר ה

בהמשכו לכידון. יבואן האופניים טען להגנתו, שעל האופניים הופעל כח יתר, וכי 

 התאונה אירעה עקב תחזוקה לקויה ונהיגה בלתי זהירה על האופניים. 

צירף ית המשפט דוחה הטענה וקובע את אחריות היבואן, משום שהנתבע לא ב 

חוו"ד של מומחה, שיוכיח כי שבירת המזלג נבעה מהפעלת כח רב מדי על 

 האופניים. 

תר על האופניים, כדי יבלשונו של בית המשפט: "השאלה, האם יש בהפעלת כח ו 

 לגרום לביתוקו, חיתוכו של החלק המולחם, היא שאלה, שעל מומחה לענות בה.  

משפט מומחה כאמור, על מנת נתבעת לא מצאה לנכון להביא בפני בית הה 
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 להוכיחני, כי שבירת המזלג נבעה מהפעלת כח רב מדי על גוף האופניים". 

 די אליהו )טרם  פורסם({.  יקטין נ. כורש 3553/97})ת.א. )עפולה(  

 

 כרעת בית המשפט לפי חוות הדעת המקצועית והאמינה יותר ה .ד

 

ר הכושר במכשיר הנקרא התובעת התעמלה בחד - גיעה ממכשיר בחדר כושרפ *

 "פושט ברך". 

גמר האימון, נתקלה בחלקו האופקי של מוט הבולט מעל הרצפה והמחובר ב 

 למכשיר, מעדה ונפלה. 

 ת המשפט העידו שני מומחים, מטעם שני הצדדים. יפני בב 

ית המשפט מעדיף את חוו"ד המומחה מטעם התובעת, על פני חוות דעת ב 

ום הכשרתו בנושא הבטיחות, ומשום שרמתו המומחה מטעם הנתבעות, מש

 המקצועית גבוהה יותר מזו של מומחה הנתבעת. 

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

 

 

התובע רכש רובה דיג תת ימי. בשעה שניסה לדרוך את  - גיעה מרובה פגוםפ *

הצלצל בטרם ננעל הצלצל בתחתית הקנה, וכתוצאה הרובה, נשבר הבורג בראש 

 מלחץ האויר שנוצר בזמן הדריכה נורה הצלצל לעבר התובע ופגע בו. 

ה טענת התובע, לפיה החץ או ראש החץ היו פגומים או חית המשפט המחוזי דוב 

שיוצרו מחומרים בלתי מתאימים, משום שחוות הדעת של המומחה לבטיחות 

ה לבסס תשתית מדעית להוכחת הכשל ברובה ובחץ, שהגיש התובע, לא יכול

 בהיעדר מומחיות ספציפית של המומחה בנושא זה. 

היעדר הוראות בטיחות מפורטות של לדחו גם טענותיו של התובע, המתייחסות נ 

היצרן בענין הסכנה שבחץ, משום שהתובע לא הוכיח ע"י מומחה מתאים, מהן 

במוצר, מעבר לסכנה הרגילה  ההוראות שנדרשו בהתחשב בסכנה הכרוכה

 הקשורה לעצם מהותו. התביעה נדחתה. 

 כהן רמי נ. מוריס גרינברג בע"מ ואח' )לא פורסם({.  935/91}ת.א. )ת"א(  

 

 

מתפלל בבית כנסת החליק על רצפת השיש  -בדיקת מקדם חיכוך  -חלקה ה *

חה בסמוך לכיור נטילת הידיים. התובע טען, תוך הסתמכות על חוו"ד מומ

מטעמו, כי מדובר ברצפה חלקה במיוחד, שמקדם החיכוך שלה נמוך מהנדרש 
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 בתקנים הבינלאומיים. 

החיכוך, שנעשתה ע"י המומחה  ית המשפט דוחה את ממצאי בדיקת מקדםב 

מטעם התובע, ומעדיף על פניה את חוות דעת המומחה מטעם הנתבע, הקובעת כי 

 ך המהווה סיכון. הריצוף הנדון לא היה בעל מקדם חיכוך נמו
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חיית חוות דעת מומחה התובע נעשתה בשל העובדה, שהמכשיר בו השתמש ד 

למדידת מקדם החיכוך לא כוייל, ומשום ששיטת הבדיקה שלו לא היתה 

 אובייקטיבית. 

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

 

 

 יכום ס

 

ה היתה להצביע על חשיבותה הרבה של חוות דעת מומחה לבטיחות, טרת דף מידע זמ

 המצורפת לתביעה מטעם התובע או מטעם הנתבעים. 

 

אינו, שגורלן של תביעות רבות מוכרע בהסתמך על חוות דעת כזו, או בשל המנעותו של ר

 אחד הצדדים מלצרף חוות דעת של מומחה מקצועי לבטיחות. 

 

צד שמבקש "לחסוך" בעלויות )הקטנות יחסית( משלם  מסקנה הברורה היא, שאותוה

 בסופו של יום  מחיר יקר, ולעיתים מיותר. 

 

ת הגשת חוו"ד מומחה, בבחירת המומחה ושמח לסייע לכם בייעוץ והערכה בדבר כדאינ

 המתאים ביותר, ובעריכת חוות דעת מקצועית ומבוססת היטב. 

 

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

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

 


