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 2003מאי 
 

 
 אחריות בשל מעידה במדרגות 

 
 
חרנו הפעם לעסוק בשאלת האחריות בשל מעידה במדרגות, משום שזוהי אחת הדוגמאות ב

 הנפוצות לתביעות, בהן שאלת האחריות מוכרעת עפ"י חוות דעת של מומחה לבטיחות. 

 

וגע "פורום המומחים" ערך בתקופה האחרונה עשרות חוות דעת או הערכות סיכון בנ

 להחלקות ונפילות בכלל, ומעידה במדרגות בפרט. 

 

וכחנו לדעת, שלא ניתן היום להגיש תביעה או כתב הגנה, או אפילו לנהל מו"מ, בנושאים נ

הכוללים טענות בדבר בטיחות במדרגות, מבלי לתמוך אותן בחוו"ד מבוססת של מומחה 

 לבטיחות. 

 

של מעידה במדרגות, הינה מורכבת, בהמשך, גם סוגייה זו, של אחריות ב הפי שנראכ

 והפסיקה לגביה אינה אחידה. 

 

 הלן לקט פסקי דין: ל

 

 ס"ד בהם נקבעה אחריות הנתבעים פ .א

 

 ישה נפלה במדרגות בחנות. א *

דובר בגרם מדרגות מברזל, שהיו חלקות. הנתבע היה ער לכך שהמדרגות מ 

ות המדרגות. העובדה חלקות ולכן מסוכנות, אך הוא לא ניסה למנוע את חלקלק

אין בה כדי לשחררו  -שעד לאותו מועד לא החליק מישהו אחר על מדרגות אלה 

מאחריותו כלפי התובעת, לדאוג למדרגות בטוחות ולא חלקלקות. לפיכך נושא 

 הנתבע באחריות לנזקי התובעת.  

 ור לוי ואח' )טרם פורסם({.  טציפורה לפיד נ. ויק 4042/97}ע"א )חי'(  
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תובע ישב בבית קפה, וכשפנה לכיוון השירותים, שהיו מחוץ לשטח בית הקפה, ה *

 נפל בגרם המדרגות המוביל לשירותים.  

דר השירותים משמש בעלי עסקים שונים בבניינים הסמוכים ואת לקוחותיהם, ח 

 ולכן זהו מעין בית שימוש ציבורי, המשרת את הרבים. 

ניקוי יומיומי והשגחה צמודה. במקרה זה  ת שימוש כזה, כדי שיהיה נקי, טעוןבי 

 הנתבע שכר עובד ניקיון, שהיה מנקה אחת ליומיים, ותדירות זו אינה מספיקה. 

נתבע היה אחד המחזיקים בשירותים אלה לצורך באי עסקו. הוא גם נטל על ה 

שירותים בתוך בית קפה,  ןעצמו את האחריות לניקיון, ומבחינה זו אין הבדל בי

חזקתו הבלעדית של הנתבע, לבין שירותים חיצוניים בחזקתם שנמצאים ב

המשותפת של אחרים. אדרבא, הידיעה שהשירותים משמשים גם רבים אחרים, 

 מחייבת ציפיות רבה יותר, שהמקום אינו נקי. 

לול עתיתו את המפתח לתובע, צריך היה לצפות שהוא שולח את לקוחו למקום שב 

משנה אם הסיכון, דהיינו הלכלוך והרטיבות, להיות חלקלק ומלוכלך. אין זה 

נעשה על ידי הזולת ללא רשות המחזיק, כל עוד שסיכון כזה צפוי או צריך היה 

 לצפותו. 

, משום שלא אחז 50%פיכך נקבעה אחריות הנתבע. לתובע תרומת רשלנות של ל 

קודמים, וידע שהוא אינו תמיד הבמעקה, למרות שהכיר את המקום מביקוריו 

   נקי.

 ({.1022( 2) 91מחוזי -משה קובי נ. מרדכי קופ )תק 766/88ם( -ת.א. )י} 

 

 ישה שיצאה מאולם בתום הקונצרט וירדה במדרגות, נפלה ונפגעה.  א *

מדרגות שאינן שוות בגודלן ולכולן מידות שונות  8רם המדרגות בו נפלה כולל ג 

אינן חלקות, והן  אינן ישרות, ישנם חריצים. המדרגות תשל רום ושלח. הפאו

בנויות מאבן עם מריחות מלט. במדרגה השישית עובר צינור גלוי לרוחבה. בעת 

 התאונה לא היה מעקה, וזה הותקן רק אחרי התאונה. 

ית המשפט השלום קובע תחילה, כי מי שמארגן פסטיבל או מופע ומזמין את ב 

מושגית כלפי ים ולבוא למופעים, חב חובת זהירות סהציבור הרחב לקנות כרטי

קוני הכרטיסים. כך גם מתקיימת חובת זהירות של מחזיקי הבניין כלפי 

 המבקרים בו. 
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גבי חובת הזהירות הקונקרטית קובע בית המשפט כי מארגן הפסטיבל אינו ל 

 מחזיק המקרקעין ואינו מנהל אותו. הוא רק אירגן את התוכנית האומנותית של

שמש במשך שנים רבות כמקום למופעים הפסטיבל. מבחינתו מדובר באולם המ

וקונצרטים, ולכן לא יכול היה לצפות כי המדרגות במקום צופנות בחובן סכנה 

מיוחדת ובלתי רגילה. בהיות המקום מקובל וידוע, גם אין לצפות ממנו לבצע 

 בדיקה מיוחדת של האולם או המדרגות.  

 פיכך יש לדחות התביעה נגד מארגן הפסטיבל. ל 

אלה אחראים לבטיחות בו, ומצב המדרגות היה ידוע להם.  -חזיקי הבניין גבי מל 

מקום שבו המדרגות אינן שוות, העליה והירידה בהן איננה רגילה, ואנשים אינם 

יכולים לרדת בהליכה רגילה ואוטומטית כפי שהם מורגלים. במצב זה יש לנקוט 

 כגון שלט אזהרה ומעקה.  םאמצעי זהירות מיוחדי

אדם היורד במדרגות, חייב לתת  25%בעת מוטלת רשלנות תורמת של ל התוע 

דעתו לנעשה לפניו. יש ללכת בתשומת לב, שכן נפילה או החלקה הם תופעה רגילה 

 ואפשרית, מה עוד שניתן לראות שהמדרגות אינן ישרות ותואמות. 

משום שהמדרגות נבנו עם הבנין, , ית המשפט דוחה טענת הפרת חובה חקוקהב 

 בה לפני כניסתו לתוקף של חוק התכנון והבנייה. הר

 רות קאופמן נ. תיאטרון ירושלים לאומנויות הבמה ואח' )לא פורסם({.   7943/92ם( -}ת.א. )י

 

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

 

מן ההפסקה. מדובר בשתי דם נפל במדרגות של בית קולנוע, בדרכו למזנון בזא *

הרצפה ואינן מסומנות באופן שניתן יהיה להבחין בהן  עמדרגות, שצבען זהה לצב

 בברור.  

ית המשפט המחוזי קובע כי מדרגות כאלה מהוות מכשול, במיוחד לאנשים ב 

קשישים המתקשים בראייה ובהליכה, כמו התובע. בעלת בית קולנוע, שעל 

ו של המערער, היתה צריכה לצפות אפשרות נפילה מבקריו נמנים גם אנשים מסוג

מדרגות הבלתי מסומנות, ולנקוט אמצעי זהירות נאותים. משלא עשתה זאת, ב

הפרה את חובת הזהירות כלפי מבקרי הקולנוע בשכר, והיא נושאת באחריות 

 כלפי המערער. 

  ({.332( 3) 96מחוזי -צזר כהן נ. קולה כרמל ואח' )תק 338/96}ע"א )חי'(  
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ישה נפלה במדרגות היכל הספורט בחיפה, שם ביקרה כדי לראות את הופעת א *

 הפסטיגל.  

לכלוך במדרגות,  -וכח כי נפילת התובעת נבעה מהצטברות של שני גורמים ה 

וחוסר תאורה מספקת במקום הנפילה, שמנע ממנה לראות את הלכלוך שגרם 

 לנפילתה. 

ממנה, לבין שוכרת  40% -ולם, הנושאים ב קבע כי האחריות נחלקת בין בעלי האנ 

 מהאחריות.  60% -הנושאת ב -רגנה את המופע אהאולם ש

וכרת האולם אחראית ללכלוך במהלך ההצגות, אם משום שהתירה הכנסת ש 

דברי אוכל ומשקה לאולם, שבפועל גרמו נזק לתובעת, ואם משום שלא דאגה 

 לטפל בהסרת המפגע מיד לאחר שאירע. 

עליה לוודא,  הולם אחראית לחוסר תאורה מספקת במדרגות האולם. היעלת האב 

כי על אף שהצגות או מופעים מתקיימים כשהאולם מואפל, תהיה תאורה 

 מספקת כדי למנוע נפילת מבקרים במדרגות. 

 ({. 1215( 1) 98שלום -בן שמעון אביבה נ. עיריית חיפה ואח' )תק 3539/96}ת.א. )עכו(  

 

ח, מעד, נפל רנכה קודם לתאונה, ירד במדרגות בית המלון בו התאתובע, שהיה ה *

 ונחבל. 

 טענתו, המדרגות אינן עומדות בתקן הנדרש, ולכן הן מהוות מכשול.  ל 

לח המדרגות אינו אחיד. החלק האחד של כל מדרגה צר יותר ובחלקו הצר הוא ש 

ס"מ לכל  26 -ס"מ, בעוד שהתקן מחייב שלח מדרגות שלא יפחת מ 21-מגיע ל

 אורך המדרגה. 

כי אין לפסול מדרגות לולייניות. כמו כן אין לקבוע כי  ית המשפט המחוזי קובע,ב 

 שלח המדרגות חייב להיות אחיד לכל אורך המדרגה. 

ס"מ, שהוא  26-ולם, יש לקבוע, כי שלח מדרגות בצד הצר שבו, אסור שיפחת מא 

 גם המינימום הנדרש על פי הדין. 

גם אם , ס"מ מהווה מכשול למשתמש במדרגות 26-שהוא פחות מ לח מדרגותש 

אינו נכה. שלח מדרגות צריך להיות כזה שיאפשר למשתמש באותן מדרגות, 

שעיקרן לוליניות, להניח את מלוא כף הרגל בבטחה על המדרגה שהוא יורד אליה 

 או עולה בה, ויהיה מיקומה של כף הרגל לרוחב המדרגה אשר יהא. 

שה לפניו בדרך עורמת של שליש מוטלת על התובע, שחייב להיות ער לנשלנות תר 

 שהוא מהלך בה. 
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ד"ר שכטר איז'ו נ. אפריקה ישראל תיירות ונופש בע"מ )טרם פורסם. הופיע  1269/00}ע"א )חי'(  

 ({. 281בסקירה משפטית חוברת 

 

 מערערת השתתפה בחתונה במלון הנתבע. ה *

ירדה במדרגות המובילות אל הבריכה, ובעת אחר עריכת החופה במרפסת, ל 

 ה ונחבלה. לרדתה נפ

לתקנות התכנון והבניה,  3.38מצא, כי המדרגות אינן עומדות בדרישות תקנה נ 

שכן קיימת סטיה במידת הרום של שתיים מהמדרגות, ביחס ליתר המדרגות. 

 עקב כך, גם היחס בין הרום לשלח אינו עונה על דרישת התקנות.  

 2.5עולה על  ןמצא, שלא הותקן מעקה נוסף, כנדרש ממדרגות שרוחבוד נע 

מטרים, ולא ננקטו אמצעי בטיחות למניעת החלקה על המדרגות, העשויות מאבן 

 חלקה.  

ית המשפט המחוזי קובע, כי גם אם אין להוראות התקנה תחולה ישירה ב 

שת אמת בעניינינו, משום שאין מדובר ב"חדר מדרגות", הרי שתקנה זו משמ

 מידה מנחה בתכנון גרמי מדרגות. 

 פות שבמדרגות בעלות שיפוע משתנה, יאבד אדם את שיווי משקלו. ציתן לנ 

ס"מ,  13ס"מ בגובה הרום, בשתיים מהמדרגות, שגובהן  2קבע, כי סטייה של נ 

 איננה סטייה מזערית, אלא סטייה של ממש, אשר עלולה להביא לידי מעידה.  

 חריות המלון לנזקי התובעת. פיכך, נקבעה אל 

מויאל מרי נ. מלון בלו ביי ואח' )טרם פורסם. הופיע בסקירה משפטית  2906/00}ע"א )ת"א(  

 {(. 18/7/02מיום  301חוברת 

 

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

 

 

 ס"ד בהם נדחתה האחריות פ .ב

 

שירדה במדרגות לארכיון, נפלה בגרם המדרגות ונחבלה. בית המשפט  ובדת בנק,ע *

דוחה תביעתה וקובע, שהתובעת לא עמדה בנטל ולא הוכיחה, כי המדרגות היו 

חלקות או פגומות. אין די בעדות של התובעת על היות המדרגות חלקות, כאשר 

נו הן לא מובאות ראיות אחרות לענין מצב המדרגות, המבנה שלהן והחומר ממ

 עשויות. 

שלא הובאה עדות מומחה, שתצביע על אשמו של הבנק, ולא הובאו ראיות מ 
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 ין התביעה להדחות. דאחרות לענין מצב המדרגות ביום התאונה, 

 רעיה גלר נ. בנק הפועלים בע"מ )טרם פורסם({.   1495/96}ע"א )ת"א(  

 

 ונפגע.  וך כדי ירידה במדרגות לולייניות בסניף בנק, מעד התובעת *

ס"מ מהקבוע בתקנות התכנון והבנייה, ולא הותקנו  3.5-וחב המדרגות צר בר 

 בקצותיהן פסים מחוספסים למניעת החלקה. 

 

ית המשפט המחוזי דוחה התביעה וקובע תחילה, כי לא תחול עוולת הפרת חובה ב 

לפקודת הנזיקין, משום שלא הוכח קשר סיבתי בין ההפרה  63חקוקה, לפי סעיף 

 בין מעידת התובע. ל

עידת התובע נגרמה עקב סיכונים טבעיים, שהם רגילים לפעילות האנוש מ 

 המקובלת. 

לות שלח טרפזי, אינה מהווה כשלעצמה הפרת עעובדה שמדובר במדרגות בה 

התקנות, משום שאין מדובר בדרך היציאה היחידה מהבנק, וממילא בית המשפט 

 ובע לבין צורת המדרגה.  לא השתכנע, כי יש קשר בין נפילת הת

ילו התובע לא מיהר והיה שם לב למדרגות, הוא לא היה מועד, ולכן קובע בית א 

 מתקנות התכנון והבנייה אינה מהווה התרשלות.  המשפט שגם הסטייה הקלה

ית המשפט דוחה טענה נוספת, לפיה חוסר פסים מפוספסים בקצות המדרגות ב 

ים כאלה אינם נדרשים לפי התקנות, ויש למניעת החלקה, מהווה רשלנות. פס

להם גם חסרון, משום שכאשר יורדת במדרגות אישה עם עקבים, העקב עלול 

 גרום לנפילה. ללהתפס באותו פס ו

פיכך, גם אם ייתכן שבמקרה הנוכחי הימצאות פס כזה, כפי שאמנם הותקן ל 

 במדרגות לאחר מעשה, עשוי היה למנוע את מעידת התובע, הרי שלאור

השיקולים בעד ונגד התקנת פסים, אין לקבוע כי הנתבע התרשל, כאשר לא 

 התקין אותם מלכתחילה. 

נקט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הדרושים,  עקבע, לאור כל האמור, כי הנתבנ 

 על מנת למנוע סיכונים סבירים מבאי הסניף, ולכן דין התביעה להידחות.  

 {. 293רץ נ. בנק הפועלים בע"מ )פסקים תשנ"א )ג'( ד"ר ריקרדו ב 514/87}ת.א. )ת"א(  

 

ישה נפגעה כשנתקלה במדרגה הנמצאת במבואה של חדר מדרגות בבית א *

ף. המבואה )לובי( היא רחבת ידיים, מוארת היטב על ידי אור יום החודר תהמשו

 לחדר המדרגות, בנוסף לתאורת חשמל במקום. 

דלת הכניסה של הבניין וצבועה לכל  ס"מ, ממוקמת מול 10-מדרגה, שגובהה כה 
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 רוחבה בפס אדום. בנוסף, מצוי בה פס זברה מחזיר אור בצבעים אדום ולבן. 

וזי קובע, שלאור סימני האזהרות שהיו במקום, אין קושי להבחין חית המשפט המב 

במדרגה. הצבע האדום לכל רוחבה היה דומה אך לא זהה לצבע החום שעל הרצפה. 

 ך את העין, ותנאי הראות במקום היו טובים ביותר. אדום מטבעו מוש
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תירה מזאת. המדבקה מחזירת האור, תפקידה להפנות את תשומת הלב י 

גם אם זו היתה קצת ימינה מהמרכז, עדיין אין מניעה להבחין בה  למדרגה.

 ובמדרגה.  

 פיכך אין התרשלות של ועד הבית כלפי הנפגעת, והתביעה נדחית. ל 

ת"א ואח' נ. ליפבסקי מירה )טרם פורסם. הופיע  7ועד הבית ברח' קפלן  2950/99( }ע"א )ת"א 

 ({. 7/9/00מיום  268בסקירה משפטית חוברת 

 

טודנטית באוניברסיטה ירדה במדרגות הנמצאות בשטח הפתוח בקמפוס. לאחר ס *

 מדרגות מעדה ונפלה.  3-2שירדה 

היו מגודרות על ידי קיר  מטר, ובצידן השמאלי הן 4-וחב המדרגות היה כר 

תמיכה. המדרגות עשויות גרנוליט המונעת החלקה. בעת רדתה היתה המערערת 

 י של המדרגות. לבמרחק כחצי מטר מהקצה השמא

ית המשפט העליון דוחה טענת התובעת, שהשלח היה צר מדי ולא הותיר מקום ב 

קצה ה"אף" למדרך רגל כנדרש. נקבע, כי אכן יש למדוד את רוחב השלח החל מ

של המדרגה הגבוהה יותר. אולם, גם אם עושים זאת, נותר מקום מספיק למדרך 

 הרגל של המערערת. 

שר למעקה, הוכח כי המערערת לא חשבה כלל על היזדקקות למעקה, אלא א 

צעדה כמקובל במורד המדרגות, שאינן יוצרת קושי כלשהו עבור ההולך הרגיל. לו 

 היתה לעשות זאת, שהרי יש מעקה מצד ימין. רצתה להסתייע במעקה, יכולה 

 א הוכחה רשלנות הנתבעת, ולכן התביעה נדחית. ל 

 ({. 1394( 1) 93עליון -ניברסיטת בר אילן )תקורחל בלייכפלד נ. א 169/89}ע"א  
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 יכום ס

 

אחרונה, ניכרת עלייה משמעותית בכמות התביעות המוגשות על ידי אנשים שנפגעו עקב ל

 ות או החלקה על מדרכה או רצפה במקום ציבורי. מעידה במדרג

 

ומחי מאינו, שהפסיקה אינה אחידה, ובמקרים רבים היא מוכרעת על פי חוות הדעת של ר

 הבטיחות המצורפות לכתב התביעה או לכתב ההגנה. 

 

שמח לשתף איתכם פעולה גם בנושאים אחרים, בבחירת המומחה המתאים ביותר נ

 ערוכה לבית המשפט.  לתביעה, והכנת חוות דעת

 

נשמח לקבל פניותיכם גם לצורך בדיקת מומחה וביצוע  -תיקים בהם מתנהל מו"מ ב

ידת הצורך, נערוך אותה כחוות דעת ערוכה להגשה לביהמ"ש מבלבד, אשר ב ערכת סיכוןה

 )ונקזז את עלותה מעלות חוות הדעת(. 

 

 בטיחות, בכל תחומי הנזיקין. נו עומדים לרשותכם, עם מגוון רחב ומקצועי של מומחים לא

 

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

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

 


