
 

 1 

 2004פריל א       
 

 חשיבותם של תקנים בתביעות נזיקין 

 
הינו מסמך המפרט את הדרישות החלות על נושא, כדי שיתאים  -( STANDARD) קןת

 לייעודו. 

 שנם תקנים למוצרים וישנם תקנים הדנים בתהליכים טכניים של תהליך העבודה. י

 

עליו כעל תקן מחייב, לענין הינו תקן ישראלי, ששר התעשיה והמסחר הכריז  -קן רשמית

 . 1953לחוק התקנים,  11 -ו 10החובות והאיסורים המנויים בסעיפים 

 קן רשמי הוא תקנה בת פועל תחיקתי. ת

 ( נקבע: 625( 5תה ויסוצקי )ישראל( בע"מ נ. שר הבריאות ואח' )פ"ד מ"ט ) 1943/95בג"צ ב

ף מחייב. ההכרזה הופכת את מי, מקנה להוראותיו תוקש"הכרזתו של תקן ישראלי כתקן ר

 התקן לחלק מן הדין ... ולפיכך היא תקנה בת פועל תחיקתי". 

היא למעשה הפרת חובה  -כאן, שסטייה מהדרישות המתחייבות עפ"י תקן רשמי מ

 חקוקה. 

ל איסור לייצר, למכור, לייבא ולייצא או להשתמש בכל עבודה במצרך, שהמפרט שלו ח

חל איסור גם על החזקתו של  -עומד בו )במקרים מסויימים  ע כתקן רשמי, והוא אינובנק

 מצרך כזה(. 

 

מעמדו של תקן לא רשמי, בהקשר לדיני הנזיקין, נדון במקרה של ילד  -קן לא רשמית

 שנפגע קשה בידו, ממכונה אוטומטית להאבסת עופות. 

דרישות  -ציוד לשינוע מכאני רציף  1018ת"י  -תובע ניסה להסתמך על תקן לא רשמי ה

 בטיחות". 

התייחסו לתקן זה, שהוראותיו הופרו במקרה דנן, קובע ביהמ"ש, כי הפרת הוראות ב

התקן הישראלי של מכון התקנים, אינה מהווה הפרת חובה חקוקה, מאחר והתקן, 

חוק ל 8המחייב גידור חלקים מסוכנים במכונה, איננו תקן מחייב או רשמי, כאמור בס' 

 התקנים. 

מת הפרדה בין תקן רשמי לתקן וולונטרי, כאשר האחרון אינו מוגדר כלל כיוון שקיימ

בחוק, יש לראות בו המלצה, שאין לה תוקף של חיקוק, והיא אינה ניתנת לתביעה בעוולת 

 הפרת חובה חקוקה. 

 . חד עם זאת, קובע ביהמ"ש, כי לתקן יש חשיבות לעניין חובת הזהירות של היצרןי
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ה, המתווה רמת התנהגות מסויימת, הנדרשת מיצרן מכונות ש לראות בתקן אמת מידי

 סביר, שסטייה ממנה מהווה רשלנות. 

 חוייב היצרן בנזיקין.  -אחר שהוכח שהיצרן פעל שלא על פי התקן ל

 ({. 1662( 3) 98מחוזי -עומרי רינגל ואח' נ. "הפח" תעשיות מתכת בע"מ ואח' )תק 984/95ם( -}ת.א. )י

 

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

 

 קן לא רשמי יכול לקבל מעמד מחייב, באחת הדרכים הנ"ל: ת

 כרזתו על ידי השר כתקן רשמי. ה -

 זכורו בתקנה או בצו. א -

וגמא: עשרות תקנים לא רשמיים, מאוזכרים בתקנות התכנון והבניה )בקשה דל 

 להיתר, תנאיו ואגרות(, בתקנות ההתגוננות האזרחית ובחוק המכר )דירות(. 

 רו בתקן רשמי, ובהקשר הספציפי המתחייב.  וזכא -

לבלוקים )רשמי( מחייב ייצורם תוך שימוש באגרגטים  5תקן  -דוגמא ל 

 )הלא רשמי(.  3ישראלי המתאימים לתקן 

סמכות לאכיפת התקנים הרשמיים נתונה בידי הממונה על התקינה, המתמנה על ידי שר ה

 המסחר והתעשיה. 

 תקנים רשמיים.  450ישראל קיימים כיום מעל ב

סמכות להכנת תקנים נתונה בידי מכון התקנים הישראלי. הוא הגוף היחיד שרשאי ה

בשם תקנים ישראלים, ותקנים אלה עשויים לקבל להכין מפרטים למצרכים ולפרסמם 

 מעמד של תקן רשמי. 

ישור התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, נעשה באמצעות סימן )"תו תקן"( שקבע א

המסחר והתעשיה. כל המייצר מצרך המתאים לדרישות תקן או תקן רשמי רשאי, לפי  שר

 ן רשאי לבטל בכל עת היתר כזה. היתר ממכון התקנים, לסמן את המצרך בתו תקן. המכו

כלל, מערכת תו התקן היא מערכת וולונטרית. פרט למקרה, שבו הטיל השר חובה, לסמן כ

 למערכת זו אם לאו, נתונה בידי היצרן.  תקן, ההחלטה אם להצטרף-מצרכים בתו

 תקן נותן יתרונות הן ליצרנים והן לצרכנים. -שימוש בתוה

המוניטין, מקנה לו יתרון יחסי כלפי מתחרים שמוצריהם תקן משפר את -גבי היצרן, תול

תקן הוא תנאי -תקן, מאפשר השתתפות במכרזים בהם הסימון בתו-אינם מסומנים בתו

להשתתפות, ומקטין את הסיכוי להתחייב בדין על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, 

 . 1980 –התש"מ 

ירבית של המוצר, איכות סבירה תקן, מקבל בטיחות מ-רכן שרוכש מוצר המסומן בתוצ

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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ביחס למחיר, כתובת להגשת תלונות על מוצרים לא תקינים וקבלת גיבוי מכון התקנים, 

 . כנגד היצרנים, כאשר התלונה אכן מוצדקת

 תקן כללי ותו בטיחות. -תקן: תו-ארץ מקובלים שני סימנים של תוב

 

 קנים בתביעות הנזיקין: ביא להלן מספר דוגמאות מהפסיקה, המלמדות על חשיבות התנ

 

 יוב מעסיק או יצרן בשל אי עמידה בתקנים: ח .א

 

ובדת הטכניון חלתה בפרקינסון, עקב חשיפה לחומרים כימיים. בין ע * 

 אי עמידתו בתקן למנדפים כימיים.  -הנימוקים  לחיוב המעביד 

 ({. 255( 2) 99ון עלי-הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל נ. צביה טויסטר )תק 4022/98}ע"א   

 

ובד נפצע ממשור מסוג פנדל. ביהמ"ש המחוזי מחייב את המעסיק על ע * 

י, טסמך חוו"ד מומחה, המאזכרת תקנים זרים של מיגון מכונות )ברי

 אמריקאי( ומפרט מכון התקנים להגנת מכונות. 

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

 

 טין נפצע ממכונת האבסת עופות. ק * 

יהמ"ש מטיל האחריות על היצרן על פי עוולת הרשלנות, בשל אי עמידה ב  

 .  בסטנדרטים של תקן לא רשמי

אור: "אמנם אין המדובר בתקן רשמי, אשר  -ובעת השופטת שידלובסקי ק  

ה, המתווה מעמדו הוא של חוק או תקנה, אולם יש לראות בו אמת מיד

רמת התנהגות מסוימת, הנדרשת מיצרן מכונות, ואשר מהווה מרכיב חשוב 

במכלול השיקולים שיש לשקול, כשבאים להכריע בתוכנה של חובת 

 מילויה או הפרתה". בהזהירות ו

 98מחוזי -עומרי רינגל ואח' נ. "הפח" תעשיות מתכת בע"מ ואח' )תק 984/95ם( -}ת.א. )י  

(3 )1662 .}) 

 

 יוב מעסיק או יצרן למרות עמידה בתקנים ח .ב

 

מאי נפגע מדלת של אוניה. הוברר, שהדלת נבנתה עפ"י תקן מיוחד, י * 

 . תהמחייב אטימה מלאה ומשקל גדול של הדל

מעבידה חוייבה בנזיקין, ונקבע שהיה עליה למצוא דרכים להימנע ה  
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 ללא קשר להיותה תקנית.  -מפגיעת הדלת 

( 1) 99עליון -חברת השיט הישראלית בע"מ נ. גבריאל אוחנה )תק -ם צי 5890/97}ע"א 

587 .}) 

יהמ"ש העליון קובע, כי אספקת כלי עבודה העומד בדרישות התקן )משור ב * 

יסק(, אינו פוטר את המעביד מאחריות כלפי עובדו. עליו גם לוודא ד

 שהעובד יודע לעשות בכלי התקני שימוש נכון, ולהדריכו בכך. 

 ({.862( 2) 93עליון -יעקב אנגלשטיין נ. אחמד אבו גוה )תק 753/89ע"א }  

 

ופא בבי"ח "רמב"ם" נפגע מדלת של מעלית, אשר נבנתה ותוחזקה לפי כל ר * 

 למעליות נוסעים(.  24י התקן )ת"י לכל

 צרנית המעלית חוייבה בעוולת הרשלנות. י  

ת היצרן מאחריות קבע, כי עמידה עיוורת בכללי התקן, לא תשחרר אנ  

 בנזיקין, אם השאיר במודע, במוצר שסיפק לציבור, סיכון של היפגעות. 

 {. 2137( 3) 92עליון -נחושתן מעליות נ. ד"ר שושני )תק 608/87}ע"א   

 

 

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

 

 

וטלה אחריות על יצרן בקבוק שהתפוצץ, למרות שהמוצר עמד בדרישות ה * 

 התקן, והיה בעל תו תקן. 

יהמ"ש העליון קובע, כי נכון שהוכח, שפניציה נוהגת לפי דרישות התקן ב  

 יים בבקבוקים. הישראלי, ויש בה אמצעי בדיקה וביקורת לאיתור ליקו

אולם, השאלה אינה אם בד"כ נוקטת פיניציה אמצעי בקרה ובטיחות ו  

סבירים, אלא אם המוצר המסויים שגרם לנזק, עבר בדיקות בטיחות 

 סבירות, והתשובה לכך היא שלילית. 

 {.457( 2פניציה בע"מ ואח' נ. עמר ואח' )פ"ד מ"ה ) 166/88}ע"א   

 

 ויים, אינו נותן "תעודת הכשר", ואינו הופךיומו של תו תקן למוצר מסק  

אותו לחסין מפני תביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים. ביצוע 

( לחוק האחריות 1)א'( ) 4בדיקה מדגמית, אינו מקנה הגנה מכח ס' 

 למוצרים פגומים. 

בע"מ ואח' )טרם  778פיניציה בע"מ נ. תעשיות משק בית יצחק  1568/99}ע"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=
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 ם({. פורס
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 יכום ס

 -נושא חשוב, המשפיע ישירות על גורלה של תביעת הנזיקין  רדף מידע זה ביקשנו להאיב

 שאלת התאמת החפץ או המוצר הפוגע, לתקן הישראלי ומעמדו. 

מהנדסים ומומחי הבטיחות של "פורום המומחים", מכירים היטב את התקנים ה

חוות הדעת שנערכות על ידם, גם הישראלים והזרים שבתחום התמחותם, ומתייחסים ב

 תקן ישראלי או בינלאומי ומעמדו.  םלשאלת קיו

שמח לסייע לכם בעריכת חוות דעת מומחה לבטיחות גם בכל תחום אחר בנזיקין, נ

 באמצעות מיטב המהנדסים והמומחים לבטיחות של פורום המומחים. 

 ף מידע זה. מר דני אנגל, על הסיוע בעריכת ד -ודה למנכ"ל בטיחות אנוש ת

 הנחה ברכישת הספרים:  -ם" ילעדי ללקוחות "פורום המומחב

 אחריות בשל פגיעות בעבודה" ו"אחריות בשל תאונות ברשות הרבים". 

 

 

 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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