
 ב.ה.ע ואח' נ' אורט ישראל  37421-03-10תא )מרכז( 

1 

 

 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

  37421-03-10ת"א 
 

  
 כב' השופט  ד"ר אחיקם סטולר בפני 

 
 תובעים

 
 ב.ה.ע ואח' 

 ע"י ב"כ עו"ד ד"ר רינה רחמני רבינוביץ'
 

 נגד
 
 

 נתבעים
 
  .אורט ישראל1

 ע"י עו"ד אילן עוזיאל ממשרד עוה"ד מזור ואח' 
 
 משרד החינוך  –. מדינת ישראל 2

 "ד דוד גל ממשרד עוה"ד וייסגלס ואח' ע"י עו
              

 

 חקיקה שאוזכרה: 

 64, 36, 41: סע'  פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[

 ז' 33: סע'  1956-תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז

 1956-תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, תשט"ז

 33: סע'  1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 

 

 
 

 רציו:-נימי

 שנעשתה אלימה תקיפה לתוצאות עד שהיה מכך כתוצאה נפשי לנזק התובע* ביהמ"ש דחה תביעה במסגרתה טען 
 לא התובעים. בהתנהלותן התרשלות כל הייתה לא כי מלמדת הספר ובית המורות התנהגות בחינת. לכיתה חבריו כנגד

 הזהירות רמת עם מתיישב שאינו באופן ירותזה בחוסר נהגה מהנתבעות מי כי, עולה ממנה הוכחה כל הציגו
 .לנקוט וסביר זהיר מורה על שהיה, והמיומנות

 נזק לא ממוני –פיצויים  –* נזיקין 

 עקיף –נזק נפשי  –* נזיקין 

 היעדרה –רשלנות  –* נזיקין 

 בתי ספר –אחריות  –* נזיקין 

 מורים –אחריות  –* נזיקין 

. 

 הוא שבה מחלה בעקבות נפשי לנזק טוען, בנתניה ליבוביץ אורט החינוך בקרית הביניים חטיבת תלמיד שהיה, התובע
  .לכיתה חבריו כנגד שנעשתה אלימה תקיפה לתוצאות עד שהיה מכך כתוצאה(, ביפולרית תסמונת) לקה
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. 

 בית המשפט המחוזי דחה את התביעה, בקובעו כדלקמן:

 הייתה שלא היא המשמעות, המקרה בליל האלימות נילסימ נחשף והתובע בבוקר רק התגלה האלים שהאירוע שעה
 מסקנה. דבר של בסופו כזו הייתה באם, פלוני של פצעיו למראה התובע של החשיפה את למנוע לנתבעות אפשרות כל

 שקיבלו הוראות הפרו אשר, התלמידים של בעטיים התרחש, דקות מספר ארך אשר האירוע כי היא נמנעת בלתי
 . למנעו היו מסוגלים לא שהמורים באירוע מדובר כן ועל מהסגל

 הוכחה כל הציגו לא התובעים. בהתנהלותן התרשלות כל הייתה לא כי מלמדת הספר ובית המורות התנהגות בחינת
 מורה על שהיה, והמיומנות הזהירות רמת עם מתיישב שאינו באופן זהירות בחוסר נהגה מהנתבעות מי כי, עולה ממנה
. ממש כחסרות התבררו הנתבעות מטעם האחראיות המורות התנהגות כנגד הטענות שלל לכ; לנקוט וסביר זהיר

 חובת של הפרה באין. מהן הנדרשת הזהירות חובת את הפרו לא הנתבעות כי מסקנה לכלל, ביהמ"ש הגיע משכך
 מעבר אולם. זה בשלב כבר התביעה את לדחות ניתן, שני מצד התרשלו לא הנתבעות כי וקביעה, אחד מצד הזהירות

 . התביעה מרכיבי בשארביהמ"ש דן , לצורך

 על כי נקבע אלסוחה בהלכת .אלסוחה הלכת את הנוכחי המקרה להחיל ניתן האם היא בעניינו הנשאלת הבאה השאלה
 האירוע מן שהתרשם קרוב של זכותו הסף על נשללה לא אולם, האירוע מן בעצמו להתרשם, ככלל, המשני הניזוק

 התובע של נזקו אם, ומקרה מקרה בכל ולבחון הצפיות מבחן לפי לילך יש; העניין בנסיבות צפוי היה ונזקו שני מכלי
 מסתברת כתוצאה מקרה אותו של הנסיבות ממכלול צפוי היה שני מכלי מידע קבלת ידי-על נגרם אם אף –

 . הנתבע של הרשלנית מהתנהגותו

 לנתקף כלשהי קרבה התובע הוכיח האם היא השאלה. תקףהמו של ראשונה מדרגה קרוב אינו התובע כי חולק אין
 . הצדדים בין הקרבה מיחסי רבה במידה נובעים עוצמתו ובמיוחד נפשי נזק שגרימת המסקנה את לבסס יכולה אשר

. כיתה באותה תלמידים היותם אף על חברות שררה לפלוני התובע בין כי קביעה לבסס היכולה ראיה כל הובאה לא
 לקיומו אפשרות לשלול אין עקרונית מבחינה כי נקבע לביטוח חברה מנורה' נ תקרורי 733/98( חיפה. )א.ת דין בפסק

 בחשבון לקחת ויכול צריך הצפיות מבחן אם לשאלה התשובה. ראשונה מדרגה קרבה יחסי מתקיימים לא אם נזק של
 אפשרות קיימת בהחלט כי היא, נהראשו מדרגה משפחה קרוב שאינו אף על, אינטימי לקרוב נזק לגרום אפשרות גם

 את התובע עבר לא, בענייננו. כזו יחסים מערכת של לקיומה עובדתית קביעה להיות חייבת, כך לצורך, ואולם. שכזו
 באופן אינטימי ביחס המלווים אחרים קרבה יחסי או משפחה קשרי של קיומם – הראשון הראייתי" המחסום"

 .אלסוחה הלכת של הרחבתה המצדיק

                                      
 פסק דין

 

  כללי .א

 מחלה בעקבות נפשי לנזק טוען, בנתניה ליבוביץ אורט החינוך בקרית הביניים חטיבת תלמיד שהיה, התובע .1

 חבריו כנגד שנעשתה אלימה תקיפה לתוצאות עד שהיה מכך כתוצאה(, ביפולרית תסמונת) לקה הוא שבה

 .לכיתה

, 452/87, 444/87 א"רע) אלסוחה הלכת את להרחיב מקום יש האם, היא בתיק המרכזית משפטיתה השאלה .2

 על –( "אלסוחה הלכת": להלן, 397( 3' )מד ד"פ', ואח ל"ז דהאן דוד המנוח עיזבון' נ אלסוחה 80/88 א"ע

 . זה המקר של המיוחדות נסיבותיו רקע

http://www.nevo.co.il/case/5701910
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  הצדדים .ב

(, "הספר בית": להלן) בנתניה" ליבוביץ -יד אורט" ספר בית תלמיד היה, 16.6.91 יליד( "התובע": להלן) ע.ה.ב .1

 . התביעה לכתב הרלוונטיים בזמנים

 שניהם. התובע של אביו הוא"( 3  תובע": להלן) ג.ע.ב. התובע של אמו היא (2" תובעת": להלן) ש.ה.ב .2

 .בעצמם ניזוקו אשר כתובעים והן התובע של ניזקו כמיטיבי הן, זו תביעהב תובעים

 הייתה התביעה לכתב הרלוונטיים המועדים שבכל(, "אורט רשת": להלן) ישראל אורט רשת היא 1 נתבעת .3

 . ידו על המועסקים כל לרבות, בנתניה' ליבוביץ יד אורט הספר בית על והממונה המנהלת, המפעילה

 לכתב הרלבנטיים המועדים שבכל"( החינוך משרד": להלן) החינוך משרד/ישראל מדינת היא 2 נתבעת .4

 .הספר בבית הביניים חטיבת על האחראית הייתה התביעה

 

  למקרה הרלוונטיות העובדות .ג

 ל"הנח באנדרטת( הגיחה: להלן)" גיחה" המכונה קצרה לשהות, הספר מבית' ט שכבת יצאה 6.6.06 ביום .1     

 .הארץ וידיעת( חברה, לאום, שדה: ת"ר) ח"של תוכנית לפי, חנה פרדסב

 המדובר. חנה פרדס שליד, ל"הנח אנדרטת במתחם אוהלים בחניון אחד לילה בת לינה כללה הפעילות  .2

 .  ל"צה ידי על המאובטח פעיל צבאי בבסיס

 בסכינים חמושים נערים מצד "(האלים האירוע": להלן) אלימה תקיפה של אירוע התרחש, הלילה בשעות .3

 אחד. תלמידים שני הותקפו האירוע בגדר. ספר מבית תלמידים מספר כנגד, הספר לבית שייכים שאינם

 "(. פלוני": להלן) התובע של לכיתתו השתייך מהתלמידים

 רצון מתוך התקיפה באירוע במקום שנכחו המורות את שיתף לא שנפצע פלוני, האלים האירוע לאחר .4

 . פרטיו את תירלהס

 שני כי ליבם תשומת את והסב, החינוכי הצוות אל, הפעילות את שליווה החובש פנה, לגיחה השני בבוקר .5

 שהיו התלמידים עדויות מתוך. האירועים של בירור החל. בקטטה נפצעו - פלוני וביניהם תלמידים

 טלפוני קשר יצרו, הספר בית מידיתל שאינם, נערים קבוצת: הבאים הדברים עלו, האלים באירוע מעורבים

 ומחוץ נעול שהיה השערים אחד אל להגיע מהם וביקשו א.ל בשם נוסף ותלמיד פלוני: תלמידים שני עם

 והתפתחה, הגדר מעל קפצה התוקפים הנערים קבוצת, השער אזור אל הגיעו התלמידים שני. לתחום

 שבו המתחם', מ 100 מעל היה לגדר, התלמידים של המגורים אוהלי בין המרחק כי יצוין. הנערים בין קטטה

 .נעולים היו והשערים מגודר היה התלמידים לנו
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 להם הוסברה הנתבעות ידי על בקטטה מעורבים שהיו התלמידים הורי הוזמנו, בירור שנעשה לאחר .6

 . במשטרה תלונה להגיש להם והומלץ, האירועים השתלשלות

 אכן האב. שכבתית שיחה ואורגנה התלמידים בפני לדבר פלוני של יואב ביקש, ס"לביה התלמידים מששבו .7

 תבעו לא, בקטטה המעורבים שהותקפו התלמידים כי יודגש. השכבה תלמידי בפני האלימות נושא על דיבר

 .החינוך משרד את

 שקט אי, עצבנות, מוגברת מחרדה לסבול החל הוא. והדרדר הלך הנפשי מצבו, לילה מאותו כי, טען התובע .8

, האלים האירוע שלאחר כשנתיים במהלך טופל התובע. ירוד רוח ומצב טורדניות מחשבות, מוטורי -פסיכו

 בבית אושפז התובע דבר של בסופו. חבלתית-בתר תסמונת אצלו שאבחנו ופסיכיאטרית פסיכולוגים י"ע

 . האלים לאירוע חשיפתו בעקבות במחלה לקה הוא, לטענתו. שלוותה החולים

 

  התובעים נותטע .ד

 כתפי על מלכתחילה מוטל במשפט ההוכחה נטל כי, לקבוע המשפט בית על שומה, התובעים לטענת .1

 כל או ביחד כולם, הבאים מהטעמים וזאת לנזקיהם גרמה אשר היא רשלנותן לא כי להראות הנתבעות

 ;לחוד אחד

 גרמו אשר הנסיבות היו מה עתלד היכולת להם הייתה ולא במדויק יודעים אינם כי, טענו התובעים .2

", הגיחה" בפעילות שלומו על והשמירה הפיקוח לגבי וההחלטות התובע על ההשגחה, לטענתם. לאירוע

 שלום על הפיקוח לגבי ההחלטות קבלת בתהליך שימשו אשר המלווים, המורים, הציוד גם כמו

" עצמו על מעיד הדבר" הכלל את זה במקרה להפעיל יש, משכך. הנתבעות בשליטת היו, התלמידים

 (.חדש נוסח) הנזיקין פקודתל 41 שבסעיף

, מעובדיהן מי או הנתבעות של מחדליהן או מעשיהן של תוצאה הם, נזקיהם כי טענו התובעים .3

 רמת עם מתיישב שאינו באופן זהירות בחוסר נהגו: הבאים במחדלים או במעשים תרהי בין התבטאו

 הבטיחות כללי לגבי התלמידים את תדרכו לא; לנקוט וסביר זהיר מורה על שהיה והמיומנות הזהירות

 שבאנדרטת בחניון התלמידים לנו בו הלילה במהלך ראוי לפיקוח דאגו לא; הלינה במקום וההתנהגות

 ממש שהתרחש באירוע חשו לא; לעיל המתואר האירוע כדוגמת אירועים למנוע דאגו לא; ל"הנח

 .ב"וכיו" לאפם מתחת"

 צפו לא; הלילי הלינה במתחם המתרחש על נאות באופן פיקחו לא הנתבעים כי, התובעים טענו עוד .4

 במתחם הנעשה אחר רצופה בקרה ניהלו לא; אותו מנעו ולא האירוע של התרחשותו אפשרות

; בעטיו שנגרמו הנזקים את למזער פעלו לא למצער או האירוע את מנעו לא; האירוע בליל האוהלים

 לשמור שתפקידם מלווים או מורים האירוע מקום בקרבת נכחו לא; בתובע הפגיעה את מנעו לא

 שבו הלילה במהלך התלמידים על וההשגחה הפיקוח חובת את הפרו; התלמידים ביטחון על ולהשגיח

 ; האירוע שהתרח

http://www.nevo.co.il/law/73015/41
http://www.nevo.co.il/law/73015
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; מידית לעזרה זקוק היה והוא לאירוע קשה הגיב שהתובע לכך ליבם שמו לא כי, הנתבעות כנגד נטען .5

 פינו לא; האירוע שלמחרת ביום התובע לתגובות, מתייחס היה סביר מלווה/שמורה כפי התייחסו לא

 במהלך רציפה בקרה ביצעו ולא הלינה מקום בבחירת התרשלו; מתאים טיפול לקבלת התובע את

 לפי בו טיפלו ולא התובע של במצבו הנדרשים הנכונים השיקולים מלוא את שקלו לא; הלילה

 לא; מכן לאחר ולא אמת בזמן האירוע על לממונים או/ו לרשויות דיווחו לא; המקובלים הסטנדרטים

 בניהול ומניםמי מלווים או מיומנים מורים העסיקו לא; והשלכותיו האירוע אודות נאות רישום ניהלו

 שיהיו דאגו לא; לעיל כמתואר אוהלים במתחם לינה כולל הגיחה פעילות כגון פעילויות אחר ובפיקוח

 (. אוהלים במתחם לינה) הפעילות וסוג התלמידים למספר ראוי ביחס מלווים/מורים מספיק

 ל"מנכ חוזר לפי, תחקוקו חובות הפרת כדי תוך, נעשו הנתבעות של פעולותיהן כי, עוד טענו התובעים .6

 הקבע הוראות חוזר, ז"התשנ' ו המיוחד החוזר, חירום ושעת ביטחון, בטיחות בנושא החינוך משרד

( 2) א 1.2.4' וסע( ג. )1.1' סע -"ספר בבתי וסיורים טיולים: "שעניינו 1 סעיף ובעיקר, ועדכוניהם  8/נח

 נוסח] הנזיקין פקודתל 63 בסעיף נחהמו כמשמעות חקוקות חובות הפרו ובכך(. 5( )4)ב 1.2.4' וסע

 [.חדש

 ובהשלכותיו באירוע טיפלו לא מזה וחמור האלים האירוע את מנעו לא המלווים או המורים כי נטען כן .7

 .וכראוי אמת בזמן

 של הנפשי מצבו האירוע מליל החל, הרבים ומחדליהם האלים האירוע בעקבות, התובעים נתלטע .8

 מחשבות, מוטורי -פסיכו שקט אי, עצבנות, מוגברת מחרדה לסבול החל הוא, והדרדר הלך התובע

 ופסיכיאטרית פסיכולוגים י"ע האירוע שלאחר כשנתיים במהלך טופל התובע. ירוד רוח ומצב טורדניות

 . ל"הנ מהאירוע כתוצאה שנגרמה, חבלתית -בתר תסמונת אצלו שאבחנו

 התובע אושפז 5.8.08 בתאריך. ולזולת לעצמו מסוכנות כדי עד והחמיר הלך, התובע של הנפשי מצבו .9

 כסובל התובע אושפז החולים בבית". שלוותה" חולים בבית 6.7.09 לתאריך עד חודשים 11 למשך

 האלים לאירוע עד כי, מציינים התובעים(. Bipolar Affective Disorder) קוטבית דו אפקטיבית ממחלה

 גויס לא הוא והאשפוז האלים האירוע שבעקבות אלא. רבה להערכה שזכה מצטיין תלמיד היה התובע

 . כשירות אי מחמת ל"לצה

 

 2 הנתבעת טענות .ה

 חובת או, אחריות כל ליהע מוטלת לא כי, מפורשות עולה התביעה כתב מעובדות כי טוענת 2 נתבעת .1

 הנטען את להוכיח עליהם המוטל בנטל עמדו לא התובעים וכי התובעים ובין שבינה ביחסים זהירות

 . להידחות התביעה דין וכי תביעתם בכתב

 התרחש התובע מתאר אותו, האלים האירוע כי עולה, התובעים בעדויות שעלו הרבות מהסתירות .2

 כל עימו ישב"  פלוני כי הצהיר שהתובע בעוד, לדוגמה כך. בפועל רחששהת מזה לחלוטין שונה באופן

http://www.nevo.co.il/law/73015/63
http://www.nevo.co.il/law/73015
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 ושימש רבות שעות במשך, הפתוחים פצעיו את והראה המקרה על לו סיפר, רבות שעות במשך, הלילה

 שני המכיל סיירים אוהל קרי, שלו לאוהל  פלוני שב, האירוע לאחר מיד כי הוכח ",קשבת אוזן לו

 עזרה הגיש לא, להצהרתו בניגוד, התובע כי הוכח עוד. ת. א – אחר תלמיד עם חלק אותו, בלבד אנשים

 .  לנתקף

 עד פ.מ. בלבד דקות 10 -כ שנמשך קצר באירוע היה המדובר כי, פלוני עדות פי על הוכח, מכך יתרה .3

, סגל עדנה אף'(. לפרוט 14' עמ) התובע שטען כפי, לעזרה צעקות שמע לא כי העיד, התובעים מטעם

 מבירור, למעשה. צעקות שמעו בשטח שישנו המורות שאר ולא היא לא כי העידה ח"לשל המורה

 . צעקות נשמעו לא כי עלה שערכו

, קשבת אוזן לנתקף  שימש התובע דווקא כי שהטענה כך, התובע של חבר אינו  פלוני כי הוכח עוד .4

 .המעטה בלשון זאת, תמוהה הפחות לכל הינה, שעות במשך

 שימש אשר כאחד התובע את זכר לא הוא, אחרים תלמידים בבירור זכר שפלוני בעוד כי, הוכח כן כמו .5

 ".קשבת אוזן רבות שעות במשך" לנתקף

 בית בפני עדותו במהלך פלוני הבהיר", רצח מכות" הוכו התלמידים כי הצהיר התובע בעוד, לכך בנוסף .6

 ניסה שהתובע בעוד, כן כמו. העין באזור יחותונפ המרפק באזור בשפשופים היה המדובר כי, המשפט

 בזמנים הביניים חטיבת מנהלת העידה, למחרת יום הופסקה הגיחה, האלים האירוע בעקבות כי לטעון

 . הופסקה לא הגיחה כי לתביעה הרלוונטיים

, לומד התובע כי הוכח: להציג והוריו התובע שניסו כפי אינו התובע של הנפשי שמצבו הוכח; ועוד זאת .7

 .חבריו עם ומבלה חוגג, עובד(, לטעון שניסה כפי, הוריו ליווי ללא) ל"ובחו בארץ מטייל

 : להידחות התביעה דין כן ועל" נפגע"כ בתובע רואה אינה" אלסוחה הלכת כי, הוכח הנתבעת לטענת .8

 .מהאירוע בעצמו התרשם לא התובע, ראשית

 השניים בין. קרוב חבר שאינו ובוודאי חבר אינו, ריהעיק הניזוק של משפחה קרוב אינו התובע, שנית

, העיקרי בניזוק הפגיעה לבין התובע של המוכחש, נזקו היווצרות בזמן ולא במקום לא קרבה הייתה לא

 . אמת בזמן האירוע אודות שמע לא אף והתובע

 מטעם מומחה – ויודגש. נפש הפרעת או נפש מחלת כדי עולה אינו, התובע של נזקו כי הוכח, שלישית

, הם מסיבותיהם, התובעים כאשר וזאת, בלבד 5% של בשיעור הינה התובע נכות כי קבע המשפט בית

 רגילים חיים מנהל התובע כי הוכח, לעיל כאמור. דעתו חוות על המומחה את לחקור שלא בחרו

 . חברים עם ומבלה הפסיכומטרית לבחינה לומד, עובד: לחלוטין

. לכך מעבר ואף הנדרשים האמצעים ננקטו וכי למניעה ניתן שלא צפוי בלתי ועבאיר המדובר כי הוכח .9

 ידי על ומאובטח סגור צבאי בבסיס המדובר, היציאה לפני תודרכו התלמידים, אושרה הגיחה, שכן זאת
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, פרטי שומר, כן לעשות חייב היה שלא למרות, שכר ואף זהירות במשנה נקט הספר בית, חיילים

 . נעול היה עצמו והשער התלמידים עם בשטח לנו המורות

 כל, לגדר סמוך הגיעו התלמידים. פלוני העיד כך:  הנעול השער ליד היה עצמו האירוע - ויודגש .10

 סמוך התרחשה עצמה הקטטה, מקרה בכל. הגדר מעל קפצו התוקפים והנערים, נעולים היו השערים

 . 'מ 100 מעל הוא לגדר האוהלים בין המרחק בעוד, לגדר

 ומיד, האירוע קרות את הצוות ומשאר מהמורים והסתירו שתיקה קשר על שמרו התלמידים, מכך יתרה .11

 כאשר, החובש ידי על  פלוני של תחקורו לאחר רק. האוהלים אל התלמידים שבו הקטטה תום לאחר

 . בקטטה מעורבים היו התלמידים כי הובן, לחובש שיקר אף הראשון

 לבין התרחשותו לאחר במקרה הטיפול בין סיבתי קשר בדבר הנטל את הרימו לא התובעים כי הוכח .12

 .הנזק

 במשרד ח"השל מפקח את הספר בית מורות עידכנו הבוקר בשעות כי, ומדגישה חוזרת הנתבעת .13

 . לגיחה ליציאה ח"של אישור לתובעים הוצג זאת עם יחד. החינוך

 בלשון מדויקת אינה רלוונטיים עדים העדת ואי מידע תהסתר של בדרך בחרה הנתבעת כי הטענה גם  .14

 בדיקה ועדת הייתה ולא שימוע למורות נערך לא כי הדגישה כבר הנתבעת:  במיוחד ומקוממת זהירה

 .החינוך משרד מטעם

 

  1 הנתבעת טענות .ו

 עובדתי בסיס כל וחסר מיותר היה הדרך תחילת למן, לתביעה 1 הנתבעת היא, אורט רשת של צירופה .1 

 באופן שייכת התובע למד שבה הביניים חטיבת כי כוחם ולבאת לתובעים שהוברר לאחר זאת. ומשפטי

, ח"של פעילות -דהיינו, עצמה הפעילות גם כי שהוברר לאחר וכן( 2 הנתבעת) החינוך למשרד מוחלט

 מפקחי ידי על המפוקחת, החינוך משרד של פעילות הינה, זו תביעה נשוא האירועים אירעו שבמהלכה

 . החינוך משרד עובדי שהינם ח"של מורי ובאמצעות החינוך משרד באחריות, החינוך משרד של ח"של

 שהם תוך, 1 הנתבעת כנגד התביעה את למחוק כוחם ובאת התובעים סרבו, לעיל האמור כל חרף  .2

 כאשר זאת כל. ומיותרות רבות הוצאות לה גרם אשר, ויקר מסורבל, ארוך הליך לנהל אותה מאלצים

 ושהטיול 1 נתבעת לבין בינם יריבות כל שאין, ספק לכל מעבר, כוחם ולבאת לתובעים וברור ידוע היה

 הוצאות בפסיקת ביטויה את למצוא חייבת זו התנהלות.  2 נתבעת ידי על ופוקח נוהל, אורגן כולו

 . המשפט לתוצאות קשר כל ללא, התובעים כנגד ריאליות

, 1 הנתבעת כנגד טענה כל להם אין כי, בבירור עולה התובעים סיכומי שלמקרא ריה, בכך די לא אם .3

 הנוגע בכל אחריות לייחס כדי בה שאין, התובע לסיכומי 35 בסעיף וסתמית כללית אמירה איזו למעט
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 יש, לעיל האמור לנוכח. במהלכו התלמידים על ההשגחה או/ו הטיול לארגון באשר התובע לטענות

 . ד"עו ט"ושכ הוצאות פסיקת תוך 1 נתבעת כנגד התביעה ייתדח על להורות

 ב"וכיו, ס"קש, אחריות היעדר בעניין 2 הנתבעת טענות לכל בזאת מצטרפת 1 נתבעת, הזהירות לצורך .4

 סיבתית לקשור ובניסיונה בחריגותה דופן יוצאת תביעה ספק ללא שהיא, התובע לתביעת ביחס טענות

 . לו צד היה לא כלל שהתובע" אירוע" לבין תובעה סובל ממנה נפש מחלת בין

 אירעו התובענה נשוא האירועים, לעיל כאמור. החינוך משרד על מוטלת ח"של לפעילות האחריות .5

 דבורה' גב הייתה בשעתו הביניים חטיבת מנהלת, לדוגמה כך. החינוך משרד של ח"של פעילות במסגרת

 היא בשעתו הביניים חטיבת של הכוללת המפקחת, כן כמן. החינוך משרד עובדת הייתה והיא גביש

 התלמידים עם לפעילות שיצאה ח"לשל המורה, בנוסף. החינוך משרד עובדת היא, פריאל נילי' הגב

 .החינוך משרד עובדת היא גם, סגל עדנה היא הביטחוני האישור פי על" טיול אחראי"כ שימשה ואשר

 עובדות שהן ח"לשל המורות ידי על חתום הנדונה עילותהפ של" הטיולים אישור, "ספק לכל מעבר .6

 אחראי" במונח לראות אין. סגל עדנה' גב היא האישור פי על" הטיול אחראי" כאשר, החינוך משרד

 כל ועל הטיול ארגון על האחריות מוטלת שעליו הגורם למעשה הוא הטיול אחראי. סתמי מונח" טיול

 . סופו ועד תחילתו למן בו המתרחש

 שלא -הפשוטה הסיבה מן וזאת 1 הנתבעת עובד היה לא, המלווים או המארגנים מהמורים אחד לא אף .7 

 חטיבת של פעילות אם כי( , אורט עובדי הם והצוות המורים שלגביו)  התיכון של בפעילות מדובר היה

 . החינוך משרד עובדי כאחד כולם הם ומפקחיה מנהליה, עובדיה אשר הביניים

. במקום הלינה במהלך התלמידים על שנעשתה ההשגחה לטיב מתייחסות לרשלנות התובע תטענו כל .8

 לא, בטיול חלק לקחה היא לא, שכן זאת. 1 הנתבעת כנגד לרשלנות אחת רצינית טענה הועלתה לא

 ידי על נעשו אלו כל. הטיול שליוותה היא ולא התלמידים על שהשגיחה היא לא, המקום שבחרה היא

 נבחר שהמקום שהוכח הרי - הטיול מקום בבחירת לרשלנות התובע טוען אם, לדוגמה כך.  2 הנתבעת

 התלמידים על בשמירה לרשלנות התובע טוען אם;  החינוך משרד של תכנית לפי 2 נתבעת ידי על

 נכח ולא 2 נתבעת עובדי היו והמלווים המורים שכל הוכח שאז הרי -הלילה ובשעות הפעילות במהלך

 לאחר בטיפול לרשלנות  התובע טוען אם;  1 נתבעת מטעם כלשהו גורם או מלווה או מורה במקום

 .החינוך משרד של צוות הוא לפעילות שיצא הצוות שכל הוכח הרי -האירוע

 של בפעילות מדובר לא. 1 הנתבעת כלפי אחת טענה ולו התובע בפי להיות יכולה ולא אין, למעשה .9 

 הביניים חטיבת ממוקמת בו ן"הנדל בעלת שהיא 1 נתבעת של" החטא" כל. בפיקוחה ולא 1 הנתבעת

 מדינת' נ שרון ליטל 9126/05( ירושלים) א"ת זה בעניין ראה)  החינוך משרד ידי על ומפוקחת המנוהלת

 (. 2592( 4) 2010 של-תק)[ בנבו פורסם]' ואח ישראל

 

 במחלוקת תהשאלו .ז

http://www.nevo.co.il/case/2407277
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; זהירות חובת: יסודות שלושה של קיומם להוכיח התובעים על, הרשלנות בעוולת חבות לבסס מנת על .1

 אחריות בקביעת. הנזק לבין ההתרשלות בין( ומשפטי עובדתי) סיבתי וקשר נזק; הזהירות חובת הפרת

. לניזוק הירותז חובת חב מזיק האם: האחת – שאלות שלוש מתעוררות הרשלנות בעוולת אזרחית

 הזהירות חובת של הפרתה האם: ושלוש עליו המוטלת הזהירות חובת את הפר המזיק האם: שתיים

 . לנזק שגרמה היא

  כך מתוך. אלסוחה הלכת את הנוכחי המקרה להחיל ניתן האם היא בעניינו הנשאלת הבאה השאלה .2

 : הבאות השאלות נגזרות

 הנוכחי במקרה  האם היא הנשאלת השאלה. משפחה יקרוב אינם והמותקף שהתובע מחלוקת אין

 ?  ראשונה ממדרגה קרוב שאינו מי על גם אלסוחה הלכת את להרחיב יש נסיבותיו ולנוכח

 עולה המשפט בית מומחה ידי על 5% של נכות קביעת האם היא להתמקד עלינו שבה הנוספת השאלה

 "?ניכרת נכות" משום בה ויש נפש תהפרע או נפש מחלת כדי עולה אשר חמורה נפשית פגיעה כדי

 אשר היא האירוע בליל פלוני של פצעיו למראה התובע של החשיפה כי הוכח האם היא אחרונה שאלה

 ? לקה בה הנפש ולמחלת התובע של לנכותו גרמה

  והכרעה דיון

  נורמטיבית תשתית .ח

 זעזוע וקיבל בנפגע חזהש מי האם בשאלה דנה זו הלכה. אלסוחה הלכת על מתבסס שבנדון המקרה .1

 במקרה. במאוחד מקרים שני נדונו העליון המשפט בבית הדיון במסגרת. הפוגע את לתבוע רשאי נפשי

 על להם משנודע אולם. עימו היו לא הוריו. דרכים מתאונת כתוצאה ומת נפגע, המנוח, הראשון

 כל במשך לידו וישבו הנוראיים ובייסוריו הקשה במצבו אותו ראו, החולים לבית נסעו, התאונה

 בתאונת שנפגעה, אמה את ביקרה התובעת: הלכה אותה בגדר שנדון אחר במקרה. שנפטר עד התקופה

 לצורכי הביתה הובאה האם שגופת שעה, האם בגוויית חזתה מכן ולאחר, שם אשפוזה כדי תוך, דרכים

 . נפש במחלת חלתה מכך וכתוצאה, קבורה

-על אחריות קיימת האם והיא אלסוחה בפרשת לדיון שעמדה מרכזיתה השאלה את ניסח שמגר הנשיא .2

 בסכנת הועמד או, נהרג, נפצע לו יקר אדם אשר, משפחה לקרוב שנגרם נפשי לנזק הנזיקין פקודת פי

 אותה של בעטיין נגרם נפשי נזק שאותו מקום, הנתבע של רשלני מחדל או מעשה בגין, כאמור פגיעה

 . תוצאותיה או פגיעה

 נזק במישרין שגרמה מעוולה בעקיפין שניזוקו המשנה נפגעי לפיצוי תנאים ארבעה הציבה ההלכה .3

 בהלכת נקבעו אשר, התנאים ארבעת אלה. ממנה כתוצאה שסבלו נפשית פגיעה בגין אחר לאדם

 :אלסוחה

http://www.nevo.co.il/law/73015
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, אפשרות שישנה הגם, העיקרי הניזוק של ראשונה מדרגה המשפח קרוב הינו המשני הניזוק – ראשון  

 בית של עתידית לבחינה להשאיר הראוי מן, לכן; אחר נפגע גם לפצות, וראויים חריגים במקרים

 ראשונה ממדרגה המשפחה קרובי על, דופן יוצא במקרה, להוסיף הצדקה יש אם, השאלה את המשפט

 .הדין להגנת ראויה תיראה נפשית נהמבחי להיפגע שלא זכותו אשר, אחר נפגע גם

 קרוב של זכותו הסף על נשללה לא אולם, האירוע מן בעצמו להתרשם, ככלל, המשני הניזוק על – שני

 בכל ולבחון הצפיות מבחן לפי לילך יש; העניין בנסיבות צפוי היה ונזקו שני מכלי האירוע מן שהתרשם

 ממכלול צפוי היה שני מכלי מידע קבלת ידי-לע נגרם אם אף - התובע של נזקו אם, ומקרה מקרה

 הדעת תינתן זו במסגרת. הנתבע של הרשלנית מהתנהגותו מסתברת כתוצאה מקרה אותו של הנסיבות

-על שנגרמה הנזיקית התוצאה בגין פיצוי מתן, ראוי במקרה, לשלול אין, למשל, כך. המידע קבלת לדרך

 .מילולי לדיווח האזנה ידי

 בניזוק הפגיעה לבין המשני הניזוק של נזקו היווצרות בין ובזמן במקום קרבה לש הדרישה – שלישי

 מזירת הרחק שהתהווה שנזק האפשרות את לשלול שאין ונקבע, גמיש לפירוש זכתה זו דרישה. העיקרי

 התנאי. פיצוי-בר הוא גם יהא מיידי מהלם להבדיל מתמשכת מחשיפה כתוצאה או, זמן בחלוף, האירוע

 ; סיבתית קירבה של קיומה והינ הקובע

 נכות משום בהן שיש נפש הפרעת או נפש מחלת כדי עולה אשר חמורה נפשית פגיעה נדרשת – רביעי

 סייגי מבין הנוקשה. רפואיות דעת חוות באמצעות אלא להוכיח ניתן לא זה מסוג פגיעה. ניכרת

 . וטיבו הנזק לעוצמת הנוגע הסייג הוא, אלסוחה בפרשת שנוסחו כפי, הזכאות

 מאחר כי, נקבע, לדוגמה כך. ניתנה מאז שעברו הרבות בשנים התפתחויות מספר חלו אלסוחה בהלכת .4

 מגיס 6549/96( ס"כפ שלום) א.ת) הקרבה תנאי מתקיים, אליו קרובה כה הייתה התובע של שאחייניתו

 לפגיעה טען אשר אדם של תביעתו נדחתה, זאת לעומת(. 27/10/02 -ב ניתן", נבו"ב פורסם) כלל' נ

( חיפה. )א.ת) שנים חמש במשך חברים היותם למרותם, בחברו ישירה פגיעה עקב משנית נפשית

 ("תקרורי ד"פס": להלן, 13.1.05 ביום ניתן, בנבו פורסם) לביטוח חברה מנורה' נ תקרורי 733/98

 של מקדמי תנאי של להצבתו מקום אין כי קבע ש"ביהמ, המזיק האירוע מן ישירה התרשמות בסוגיית .5

 בנזק הוכר זאת ועם האירוע במקום נוכח יהיה לא הניזוק שבהם מקרים יתכנו, החוויה במקום נוכחות

 לביטוח חברה אליהו' נ ל'ז שרוין מיכל המנוח' עז 53662/0 א"ע)) שרוין מיכל בעניין. לו שנגרם הנפשי

 וכי הכרחי תנאי אינה מהאירוע הישירה ההתרשמות כי נאמר( 28.5.05 ביום ניתן", נבו"ב פורסם) מ'בע

 ",שני מכלי אינפורמציה קבלת" של מקרה גם שרוין מיכל עניין לפי. הצפיות מבחן הוא הקובע המבחן

 . הנזיקית האחריות נוסחת בתוך להיכלל יכול טלוויזיה לשידור וא מילולי לדיווח האזנה לרבות

 סמוך למידע נחשף שלא מי גם כי נפסק, המזיק לאירוע ובמקום בזמן( הניזוק של) הקרבה מידת בעניין .6

 התנאי לגבי הדגיש המשפט בית. לפיצוי זכאי שיהא יכול, יותר מאוחר בשלב אלא התאונה לאחר

, העיקרי בניזוק הפגיעה לבין המשני הניזוק של נזקו היווצרות בין ובזמן במקום קרבה שעניינו, השלישי

http://www.nevo.co.il/case/1739953
http://www.nevo.co.il/case/5908558
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 בחלוף, האירוע מזירת הרחק שהתהווה שנזק אפשר כי, ונפסק, גמיש באופן אותו פרשה הפסיקה כי

 . האמור התנאי את יקים(, מיידי מהלם להבדיל) התאונה לתוצאות מתמשכת מחשיפה כתוצאה או, זמן

 המידה קנה. אחידה הייתה לא הנזק עוצמת בעניין אלסוחה הלכת שלאחר הפסיקה; זקהנ עוצמת .7

 מומחים ידי על שנקבע הרפואית הנכות אחוזי שיעור המקרים ברוב היה הנפשי הנזק חומרת להערכת

 על הוגדר לא אחוזים עשר לחמישה אחוזים חמישה שבין בשיעור הוערך הנפשי שנזקו נפגע. רפואיים

 עשרים על עמד הנכות שיעור בהם מקרים. בגינו שיפוצה כדי דיו חמור נפשי מנזק שסובל כמי רוב פי

' כב סקר, 654, 651(, 5)מט ד"פ, חטיב קאסם' נ הסנה 3798/95 א"עב. בפיצוי כמזכים הוכרו, אחוזים

 ונכות 10% בשיעור זמנית נכות נקבעה שלבתה אם תביעת נדחתה בו מקרה, היתר בין, אור השופט

 א"ע. )הבת של לעיוורונה וגרמה לעינה חדרה ההילוכים כשידית האם חזתה בו במקרה, 5% של צמיתה

 (.1674(, 2)91  על-תק[ בנבו פורסם] ,מ"בע לביטוח חברה אליהו' נ ברנע יעל 4446/90

 שערי ח"בי' נ' ואח לוי לבנה 754/05 א"ע; )לוי לבנה הלכת במסגרת הפסיקה פסעה נוספת דרך כברת .8

 הנפגעים מעגל את ריבלין השופט' כב הרחיב זו הלכה בגדר(. 5.6.07 ביום ניתן, בנבו פורסם, צדק

 רשלנות עקב שבו במקרה דובר, ל"הנ בעניין. הרביעי הקריטריון של מחשיבותו יתוהפח, המשניים

 פסק. הפריה טיפולי, השני התובע שהינו, בעלה עם שעברה לאחר וזאת מת ולד התובעת ילדה רפואית

 בשאלת נסב הדיון. אלסוחה הלכת של הראשונים התנאים שלושת בהורים מתקיימים כי הניח הדין

, ההורים סבלו הדין פסק עובדות פי על. הנפשית הפגיעה שיעור - הרביעי תנאיה של התקיימותו

 עניינה כי העליון המשפט בית קבע זאת למרות. נכות אחוזי כדי עולה שאינו קל נפשי מנזק, התובעים

, דנן ובנסיבות מתגמשת הנזק שיעור דרישת שבהם" וקשים ברורים מקרים" אותם עם נמנה האם של

 עקב נולד טרם שנפטר היילוד אבי האב והן האם את הן לפצות חובה החולים בית לע להטיל ראוי

 מהנזק שנובעים וכאב צער – ההורים של וכאבם צערם את להטיב הוא לכך הרציונל. התרשלותו

 הם, האם רק ולא, האב – זה במובן – מבשרם בשר הוא זה" אחר"ש אלא", אחר"ל אמנם שנגרם

 .בהתאם לפצותם יש כן לוע" ישירים מעין" נפגעים

 הפיסי הנזק כי, היתר בין, להוכיח העקיף-הניזוק-התובע על, אלסוחה סייגי ארבעת ייבחנו בטרם .9

 הקשר יסוד של עניינו. העיקרי הנזיקין לאירוע – ומשפטית עובדתית – סיבתית קשור לו שהוסב

 הנזק לבין קרוב-אחר של ומפגיעת ההתרשמות בין גרימה הליך של בהוכחתו הוא זה בהקשר הסיבתי

 דיני של הרגילים הכללים י"עפ להיעשות צריכה זו הוכחה. העקיף-הניזוק-לתובע נגרם כי שנטען הפיסי

 ריחוק שאלת את גם בחשבון לקחת יש ובמסגרתה, אחר רפואי-גופני נזק כל של הוכחתו כדרך, הנזיקין

 . הנזק

 

 ; הפרט אל מהכלל .ט

 חובת: יסודות שלושה של קיומם להוכיח התובעים על הרשלנות בעוולת תחבו לבסס מנת על, כאמור .1

 באשר. הנזק לבין ההתרשלות בין( ומשפטי עובדתי) סיבתי וקשר נזק; הזהירות חובת הפרת; זהירות

http://www.nevo.co.il/case/17921030
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 באשר מחלוקת להיות יכולה ולא אין כי סבורני תלמידיו לבין הספר בית שבין הזהירות לחובת

, זאת עם. בו הלומדים התלמידים לבין ומוריו, ספר בית בין מושגית ותזהיר חובת של להתקיימותה

 שלמה 145/80 א"ע. )קונקרטית זהירות חובת ותופר שתוכר לאחר תיקבע ספציפי נזק בגין האחריות

 (. 125 בעמוד. 113( 1) לז שמש בית, המקומית המועצה' נ ועקנין

 השאלה"(: 125-126 עמודים, שם) שנכתב וכפי הצפיות מבחן פי על נקבעת הקונקרטית הזהירות חובת  .2

 ואם, הנזק התרחשות את - המקרה של המיוחדות בנסיבותיו - לצפות היה יכול סביר אדם אם, היא

 של תרחשותוה את לצפות, שבמדיניות כעניין, היה צריך סביר אדם אם, בחיוב היא כך על התשובה

  ".נזק אותו

' ד השופט' כב זה לעניין כתב 72 עמוד( 1)לח ד"פ אמסלם אליהו' נ שלום רמדה מלון 417/81 א"עב

 : לוין

 סכנה לבין" רגילה" סכנה בין הבחנה מחייבת הצפיות מבחן של ראויה הפעלה"

 זהירות חובת מוטלת האחרונה הסכנה בגין רק שכן. הניזוק לגבי" רגילה בלתי"

 " .         קונקרטית

 כי נטען השאר בין. מטעמן מי או הנתבעות מעשי של תוצאה הם, נזקיהם כי טענו התובעים, כאמור .3

 לגבי התלמידים את תדרכו שלא בכך ביטוי לידי שבאה לתלמידים ביחסם זהירות בחוסר נהגו הנתבעות

 התלמידים לנו בו הלילה במהלך ראוי לפיקוח דאגו ולא הלינה במקום וההתנהגות בטיחותה כללי

 את למזער למצער או ,אותו למנוע היה שניתן האירוע את מנעו לא כי ואף ל"הנח שבאנדרטת בחניון

 ; בעטיו שנגרמו הנזקים

 לא והם הנטל מוטל התובעים שעל, הטענות כל בדיקת לאחר, סבור ואני אלה טענות לקבל בידי אין

 אנמק להלן. כלפיהם התרשלו מהן מי או הנתבעות כי ,אזרחי במשפט הדרושה ההוכחה ברמת הוכיחו

 : זאת קביעתי

 מטעם שהוצגו לראיות' ג מנספח. היבטיה כל על אושרה הגיחה פעילות כי הוכח ובראשונה בראש .      4

 הלשכה ידי על אושרה בנתניה ליבוביץ יד ורטא ספר בית של 2-6-58913 מספר גיחה כי עולה 2 הנתבעת

 לבית מיועד החינוך משרד מאת הטופס. החינוך משרד מטעם אישור טופס הוצג בנוסף. טיולים לתיאום

 הבאים ההיבטים סומנו ובטופס לגיחה הספר בית יציאת מאושרת, הטופס לפי.  ליבוביץ אורט ספר

 פגישת נערכה; הטיול מסלולי את מכירים המדריכים :ואושרו נבדקו הבאים שהנושאים ללמדך - בחיוב

 . השני ליום והן הראשון ליום הן הטיול למסלולי בטחוני אישור ניתן; המדריכים עם תיאום

 עבד הספר שבית עדותה במסגרת הבהירה(, גביש' גב: להלן) הביניים חטיבת מנהלת גביש דבורה' גב .5

 : דבריה לפי. הצורך בעת מאבטחים ומינוי טיול תיק הכנת, אישור הוצאת שכלל מסוים נוהל לפי

 שלי ח"לשל המורות. ביטחוני באישור מלווה לטיולים הספר מבית יציאה כל, בעיקרון"

 טיול תיק מכינות, האישור את מוציאות, ס"בי  באותו מנהלת לא כבר אני כי לשעבר

http://www.nevo.co.il/case/18114782
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 זה לפי'. וכו לא או חובש צריך ואם, צריך  ואם צריך מאבטחים כמה לנו קובעים והם

 '(. לפרו 132' עמ" )עובדים אנו

( סגל' גב: להלן) הרלוונטיים בזמנים הספר בבית ח"של מורת הייתה אשר סגל עדנה של תצהירה לפי גם .6

 סגל' גב. ח"של פיקוח מטעם ואישור בטחוני אישור לרבות, לגיחה האישורים כל ניתנו כי, עולה

 לשטח הגיעו כאשר. השכבה של הספר בבית תדריך נערך, גיחהל היציאה בטרם כי בתצהירה הבהירה

 תלמידים על ונאסר הפעילות שטח הוגדר כן כמו. וביטחון בטיחות הוראות וקיבלו התלמידים רוכזו

 מוחלט איסור חל כי משמעי חד ובאופן מפורשות לתלמידים נאמר כי, ציינה כן. המגודר מהשטח לצאת

 . הפעילות שעות כל במשך נעול להיות האתר שער לע וכי החניה מגרש לשער להתקרב

. ל"הנח חטיבת של צבאי מתחם בתוך נערכה הפעילות כי, לעובדה לב לשים יש, סגל' גב של לטענתה .     7

 הכשרה בעל חמוש שומר נוכח היה לכך מעבר. צבאי מתחם היותו מעצם מאובטח היה זה שטח

 מאבטח לצרף הספר בית נוהג שטח לינת הכוללת זו יןמע בפעילות כי, הדגישה היא. כחובש רפואית

 . רפואית הכשרה בעל

 ממכשיר להתקשר' א מתלמיד ביקשה בגיחה שהשתתפו התלמידות אחת, סגל' גב של דבריה לפי .    8

 נער אותו ידי על נענה, טלפון מספר לאותו החבר חזר יותר מאוחר. שלה לחבר שלו הנייד הטלפון

 לחבריו קרא שנענה האופן על שזעם החבר. וקיללו' ב תלמיד לו ענה משחזר. זעמו את עורר והדבר

 וביקשו שברשותם הטלפון למספר התקשרו מנתניה הנערים חבורת. במונית הגיחה לאתר הגיעו והם

 בזמן לשהות לתלמידים מותר היה בו לתחום ומחוץ נעול שהיה הכניסה לשער לגשת מהתלמידים

. וחברו המותקף הגיעו זה לאזור. השער ליד והמתינה הגדר מעל קפצה ניהמנת הנערים קבוצת. הגיחה

 התוקפים קבוצת חזרה האלימות אירוע לאחר. וחברו פלוני הוכו שבמהלכה אלימה תגרה התפתחה

 . לאוהלם והתלמידים לנתניה

 בגלל אך. התלמידים למאהל בסמוך שינה בשקי מורות שתי בשטח ישנו התקיפה שבזמן לציין חשוב .    9

 . לידיעתן הובא לא והדבר דבר שמעו לא השתיקה קשר

 :  מסוכן לאזור נחשב שהשער כיוון, השער לאזור להתקרב שלא תודרכו שהתלמידים הדגישה גביש' גב .    10

 התלמידים: "תשובה לאותה השלישית בשורה המשפט את לך מראה . ש"

 מן מטר 323 כ המרוחק השער לאזור להגיע שלא והוזהרו תודרכו

 ? השער לאזור תתקרבו– אל הייתה ההוראה, א"ז". המאהל

. לא ומה להם מותר מה בדיוק יודעים הם. הנהלים בכל תודרכו הם. כן . ת

 . עצמו במאהל וגם מתודרכים ס"בבי גם

 ? השער לאזור להגיע לא שתודרכו רק לציין בחרת למה . ש
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 אמרנו. כ"בד ונכנסים איםיוצ בשער. יחסית מסוכן אזור הוא השער כי . ת 

 '(. לפרו 130' עמ) ."הגדרות מעל  לקפוץ לא גם להם

 

 שהמותקפים כיוון, בבוקר רק האלימה מהתקיפה ידעו המורים כי עולה סגל' גב של עדותה לפי אף .11

 : השער ליד ארע האירוע וכי בסוד התקיפה דבר את שמרו

 באירוע הבחינו לא האחרים המלווים וגם הגיחה את שליוו שהמורים נכון"               

 ? בבוקר רק אלא הלילה כל במשך

 והוסבר שהוגדר לשטח מחוץ אירע האירוע כל כי בבוקר רק מזה ידעו. ת               

 עדות)." בו לשהות להם שמותר כשטח, כלומר, גיחה כשטח לתלמידים

  '(.לפרו 140' עמ סגל המורה

 והייתה היקפית בגדר מוקף היה התלמידים ישנו שבו המתחם, נסתרו לאש, סגל' גב של דבריה לפי .12

 הלילה כל ער שהיה פרטי באופן מאבטח שכר הספר בית זאת מלבד. גדר אותה על היקפית שמירה

 : עצמו המאהל את לאבטח היה ותפקידו

 ? לילה אותו כל במהלך הילדים על רצופה לשמירה דאגתם איך. ש" 

 של הדרכה מרכז זה כי, המחנה של ההיקפית הגדר על פיתהיק שמירה גם יש. ת 

 מטעמנו שומר היה וגם, הנחל חטיבת של צבאי בסיס בתוך שנמצא  ח"של

 . בשטח שהיו המורות וגם זיכרוני למיטב הלילה כל ער שהיה

 ?        תפקידו היה מה, הלילה כל ער שהיה המאבטח. ש

 את ולעדכן לבוא צריך חריג משהו רואה והוא והיה בשטח להיות אמור הוא. ת 

 שישנו עצמו בשטח שהיו מורים זה אם, בשטח שנמצא 10 הפדגוגי הצוות

 '(. לפרו 141' עמ." )סמוך בקרוואן שישנו מורות או בשטח

 הבירור את לקיים דאגו הן. בבוקר האלימות אירוע על להן שנודע לאחר גם באחריות נהגו המורות .13

 החשש שכן. טבעי וזה לנתקפים הופנתה ליבן תשומת מירב זאת מלבד. הבפרהסי ולא בדיסקרטיות

 ומהן מהסיפור מושפע שהוא לדעת אפשרות כל הייתה לא שלגביו בתובע ולא בהם לפגיעה הוא

 :  סגל' גב. בריאותו על לכך ההשלכות

 אז בעין החבטה את שקיבל לבחור ליבנו תשומת היפנה שהחובש ברגע ,זיכרוני מיטב לפי"

  כלומר ,היה מה אותם ושאלנו המורות לנו שבו לחדר שמעורבים התלמידים שני את קחנול

  לא שזה להגיד חשוב מאוד זה ,החדר בתוך נעשו דברים  החבטה את קיבל הוא מאיפה

  הפרטים להתגלות התחילו לאט ,לאט .בחדר נעשה הכל ,בפרהסיה או בחוץ נעשה

  התקשרנו .אותם ליידע שלהם להורים רנוהתקש שקרה מה של מלאה תמונה וכשקיבלנו
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  במה שידעו ,וכזה כזה אירוע שהיה למפקח לדווח ח"של לפיקוח התקשרנו ,לדווח ס"לבי

  הם אז .המתחם לשטח לבוא באירוע מעורבים שהיו התלמידים הורי את הזמנו .מדובר

 ,מיוןל לפנות להם המלצנו ,בקטטה מעורבים שהיו התלמידים שני של ההורים ,הגיעו

  "במשטרה תלונה להגיש להם והמלצנו ,לעין נראות שלא פגיעות יש אם לראות כדי להיבדק

 '(. לפרו 143' עמ)

 ל"מנכ חוזר לפי, חקוקות חובות הפרת כדי תוך, נעשו הנתבעות של פעולותיהן כי, עוד טענו התובעים .      14

 הקבע הוראות חוזר, ז"התשנ' ו יוחדהמ החוזר, חירום ושעת ביטחון, בטיחות בנושא החינוך משרד

( 2) א 1.2.4' וסע( ג. )1.1' סע -"ספר בבתי וסיורים טיולים: "שעניינו 1 סעיף ובעיקר, ועדכוניהם  8/נח

 האחראי כי הוכח: הוראה כל הפרו לא שהנתבעות מראה לגופן הטענות של בדיקה(. 5( )4)ב 1.2.4' וסע

 שטח תחומי את הטיול משתתפי לכל הגדיר וכן ניההח של המדויק המקום את מראש קבע לטיול

 לינה הסדרי שכלל לתלמידים תדריך שהועבר הוכח כן כמו. סביבו לחנייה המותר התחום ואת החנייה

 . למטיילים בסמיכות לנו, המלוות המורות דהיינו, המלווים כי הוכח וכן

. בהתנהלותן התרשלות כל ייתהה לא כי מלמדת הספר ובית המורות התנהגות בחינת, כן כי הנה .15

 מתיישב שאינו באופן זהירות בחוסר נהגה מהנתבעות מי כי, עולה ממנה ראיה כל הציגו לא התובעים

 את תדרכו לא המורות לפיה הטענה; לנקוט וסביר זהיר מורה על שהיה, והמיומנות הזהירות רמת עם

 תדרכו שהמורות משום נכונה כלא ההתברר הלינה במקום וההתנהגות הבטיחות כללי לגבי התלמידים

 לנו בו הלילה במהלך ראוי לפיקוח דאגו לא הנתבעות לפיה הטענה; הזהירות כללי בכל התלמידים את

 אין; מאובטח צבאי בבסיס לנו שהתלמידים משום נכונה איננה ל"הנח שבאנדרטת בחניון התלמידים

 התלמידים את הזהירו הם שכן האלים עהאירו התרחשות אפשרות צפו לא הנתבעים כי לטעון נכון זה

,  היציאה לפני תודרכו התלמידים. לפורענות מועד מוקד שזהו סברו הם שכן, השער אל להתקרב  שלא

 לנו המורות, פרטי שומר, כן לעשות חייב היה שלא למרות, שכר ואף זהירות במשנה נקט הספר בית

 .  נעול היה עצמו והשער התלמידים עם בשטח

, המותקפים התלמידים כי העובדה בשל התרחש האלים האירוע, דבר של בסופו; זאת אף וז לא .16

 עם בטלפון שוחחו המותקפים שני. הנתבעות שהכתיבו הזהירות לכללי צייתו לא, פלוני וביניהם

 בניגוד התוקפים עם פגישה השניים קבעו עצמם דעת על. למחנה מחוץ ששהתה התוקפים של קבוצה

 התלמידים, פלוני עדות לפי: הנעול השער ליד היה עצמו האירוע - ויודגש. להם ניתנוש ההנחיות לכל

, מכך יתרה. הגדר מעל קפצו מנתניה שהגיעו והנערים, נעולים היו השערים כל, לגדר סמוך הגיעו

 לאחר ומיד, האירוע קרות דבר את הצוות ומשאר מהמורים והסתירו שתיקה קשר על שמרו התלמידים

 הראשון כאשר, החובש ידי על  פלוני של תיחקורו לאחר רק. האוהלים אל התלמידים שבו ההקטט תום

 ללא השער לכיוון לצאת המותקפים יוזמת. בקטטה מעורבים היו התלמידים כי הובן, לחובש שיקר אף

 : אחריה לעקוב וקשה מראש אותה לסבור קשה אשר מפתיעה פעולה הינה האחראים למורים הודעה
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 בחשבון להביא מאוד עד קשה, הנדרשת הפיקוח מידת בקביעת כי בפסיקה נאמר זה בהקשר

 מנדלסון בפרשת עציוני השופט כך על עמד. למנען עשוי אינו צמוד פיקוח קיום שגם פתע התרחשויות

 (:26.71 ביום ניתן, בתקדין פורסם[ נבוב פורסם], 635/70 א"ע' ואח קפלן יעקב' נ מנדלסון)

 רגע בכל התלמידים היו ואפילו פוסקת-בלתי התלמידים על ההשגחה היתה אפילו"                    

 תוצאה שהיא תאונה למנוע היה ניתן לא, המשגיחה המורה של הבוחנת עינה תחת

 ". פתאומית דחיפה של

 :בהפסקה משחק בשעת תלמידים על הפיקוח תלמיד בהתייחסו, שמגר השופט כתב דומה וברוח

 או בקטטה הצורך במידת להתערב שיוכל כדי, מקום בקרבת יהיה שהמורה ראוי"            

 מאידך, מובן אך; אתר על להזעיקו יהיה שניתן כדי או, אחרת מסוכנת בפעולה

 "מראש צפויה שאינה, ספונטאנית פתע פעולת למנוע יכול אינו המורה כי, גיסא

 (.772, 764( 2)לה ד"פ, נתניה אורט' נ דניאלי 415/79א"ע)

 היא המשמעות, המקרה בליל האלימות לסימני נחשף והתובע בבוקר רק התגלה האלים שהאירוע שעה .17

 הייתה באם, פלוני של פצעיו למראה התובע של החשיפה את למנוע לנתבעות אפשרות כל הייתה שלא

 התרחש, דקות מספר ארך אשר האירוע כי היא נמנעת בלתי מסקנה ,כן על יתר. דבר של בסופו כזו

 מסוגלים לא שהמורים באירוע מדובר כן ועל מהסגל שקיבלו הוראות הפרו אשר, התלמידים של בעטיים

 : ולפיו הנזיקין פקודתל 64 סעיף את לציין הראוי מן. למנעו היו

 עוולה שהוא או, זו פקודה לפי עוולה שהם, אדם של מחדלו או מעשהו הוא" אשם"         

 לנזק שגרם כמי אדם ורואים, לעצמו שהזיקה התרשלות שהם או, נזק בצדם כשיש

 אם כך הויראו לא אולם; לנזק הסיבות אחת או הסיבה האשם היה אם, באשמו

 :מאלה אחת נתקיימה

(1..... ) 

 ; "לנזק המכרעת הסיבה שהיה הוא אחר אדם של אשמו( 2)

 . הנתבעות של באשמם ולא ביניהם ופלוני התלמידים של באשמם ארעה התקיפה, שבענייננו נראה 

 יוזכר הז לעניין. מוגבלות בלתי אינן ההשגחה אפשרויות כי, אחת לא נפסק בפסיקה; אחרת ועוד זאת .18

 ביום ניתן, בנבו פורסם(, פורמלי משיב) חפצדי גולן' נ ל"ז ארגמן אייל המנוח עזבון 2571/94 א"דנ

 : נקבע בו ואשר( 12.6.96

 המוטלת הזהירות חובת את שהפר כמי המורה ייראה אימתי: השאלה היא מורכבת יותר

 של ההשגחה כאפשרויות -ומחנכים מורים של ההשגחה אפשרויות, הדברים טבעמ? עליו

, בהכרח, הינה מהם המצופה ההשגחה מידת. מוגבלות בלתי אינן - הם באשר הורים

 והיכולת, אחד מצד תאונות ומניעת ילדים על השגחה של האינטרס בין איזון" של תוצאה

http://www.nevo.co.il/case/17929265
http://www.nevo.co.il/law/73015/64
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/case/17916473
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 635/70 א"עב עציוני השופט "שני מצד התלמידים על להשגחה אדם כוח להקצות

' נ תקוה-פתח עיריית 785/80 א"ע: והשווה; 117' בעמ, 113( 2)כה ד"פ, קפלן' נ מנדלסון

 יש הנדרשת ההשגחה מידת בקביעתש הוא דבר של עיקרו(. 42, 39( 3)לח ד"פ, צרפתי

, הילדים מועסקים בה הפעילות סוג: הנתון המקרה של המיוחדות בנסיבותיו להתחשב

 בדבר הנוגעים הילדים גיל, לחשוש יסוד יש שמפניו או, בפעילות הכרוך הסיכון וגודל טיב

; 570, 561( 2)ל ד"פ, ישראל מדינת' נ אלגביש 402/75 פ"ע) באלה כיוצא נוספים ושיקולים

 שניתן בנסיבות גם אכן(. 446, 445( 2)לב ד"פ, סמרה' נ רבי מדמח ד"פ 324/77 א"ע

 גדולה היפגעותם שסכנת קטנים-בקטני אינו כשהמדובר היינו -" רגילות"כ להגדירן

- מיוחדים אופייניים בסיכונים כרוכה אינה התלמידים עסוקים בה וכשהפעילות, במיוחד

 צורך מתעורר אין רגילות שבנסיבות אלא. השגחה של מסוימת למידה המורים נדרשים

 .הפעילות למקום קרובה בנוכחות המתבטא בפיקוח ודי צמוד בפיקוח

 לא התובעים. בהתנהלותן התרשלות כל הייתה לא כי מלמדת הספר ובית המורות התנהגות בחינת .19

 רמת עם מתיישב שאינו באופן זהירות בחוסר נהגה מהנתבעות מי כי, עולה ממנה הוכחה כל הציגו

 המורות התנהגות כנגד הטענות שלל כל; לנקוט וסביר זהיר מורה על שהיה, והמיומנות הזהירות

 לא הנתבעות כי לקבוע מסקנה לכלל באתי שכךמ. ממש כחסרות התבררו הנתבעות מטעם האחראיות

 הנתבעות כי וקביעה,  אחד מצד הזהירות חובת של הפרה באין. מהן הנדרשת הזהירות חובת את הפרו

 בשאר לדון החלטתי, לצורך מעבר אולם. זה בשלב כבר התביעה את לדחות ניתן, שני מצד התרשלו לא

  .התביעה מרכיבי

       

  האלימות ועלאיר התובע חשיפת .י

 לא אולם, האירוע מן בעצמו להתרשם, ככלל, המשני הניזוק על כי נקבע אלסוחה בהלכת, כאמור .1

 יש; העניין בנסיבות צפוי היה ונזקו שני מכלי האירוע מן שהתרשם קרוב של זכותו הסף על נשללה

 קבלת ידי-על רםנג אם אף - התובע של נזקו אם, ומקרה מקרה בכל ולבחון הצפיות מבחן לפי לילך

 הרשלנית מהתנהגותו מסתברת כתוצאה מקרה אותו של הנסיבות ממכלול צפוי היה שני מכלי מידע

 . הנתבע של

-9' שור 8' בעמ, )לדבריו. במרפקיו ומדימום בעינו ממכה סבל פלוני האלימות אירוע לאחר כי לציין יש .2

 15 שורה 17 ובעמוד. "רגיל בוקס שזה לי הנרא לא אז, פנס וואחד לי היה... המום הייתי"(: 2/בת 15

 4-6 שורות 10 ועמוד 17 שורה 8 עמוד) דימם גם המותקף של חברו. ..."נראה אני איך תראה: "... 2/בת

 .  ..."דם שטף איזה קלט"...: 2/בת 21-22 שורה 17 ובעמוד ...".לי חבש...דימום פה...לי היה"(: 2/בת

 באירוע נכח לא הוא כי אשר עצמו התובע. עצמה התקיפה את עיניו במו ראה לא התובע כי חולק אין .3

 שמע הוא התובע של לטענתו, ואולם. שלו באוהל שהה הוא האירוע ובעת( 37' עמ 16' שור) האלימות

 : האירוע בעת למותקף שנלוו התלמידות של צעקות

http://www.nevo.co.il/case/17929265
http://www.nevo.co.il/case/17929265
http://www.nevo.co.il/case/17931550
http://www.nevo.co.il/case/17931550
http://www.nevo.co.il/case/17946599
http://www.nevo.co.il/case/17946654
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 זרהע וביקשו אירוע לאותו ירון עם ביחד שהלכו הילדות של הצרחות את שמעתי"

 (. 1-2 שור" )צורחות אותן שמעתי ראשונה

 כי העיד פ.מ העד. התובע של לגרסתו באשר משוכנע אינני, התלמידות מכיוון שנשמעו לצעקות באשר

 שמעה לא כי העידה ח"לשל המורה סגל' גב אף'(. לפרו 14' עמ) לילה באותו צעקות או צרחות שמע לא

 (.  9-13' שור, 144' עמ) עקותצ כל שמעו לא כי העידו המורות ואף צעקות

 שלפי בעוד: כדלקמן והיא בעיקר אחת בנקודה ניכר פער שורר, פלוני של לגרסתו התובע של גרסתו בין . 2

 כי, פלוני טען, רבות שעות במשך הלילה כל במשך פלוני של לדבריו עד היה הוא התובע של תצהירו

 . ביניהם היה שהתובע זוכר לא הוא אך, תלמידים 10-כ האירוע לאחר סביבו הסתודדו אכן

(. 21' שור, 40' עמ) קרה מה לו והסביר לצד אותו לקח המותקף, ההתקהלות לאחר, התובע של לדבריו.       3

 לפיה, לאמירה הלילה כל המותקף עם דיבר ולפיה בתצהירו הטענה את התובע תיקן לפרוטוקול בדבריו

 הייתי. ביחד הסתובבנו, ביחד היינו והוא אני"כש וקרבב 0400 לשעה עד ונמשך בחצות החל האירוע

 '(. לפרו 41' עמ) "שעות 4 במשך מקום באותו ספציפית ישבנו ולא אתו

 : לדבריו. לנתקף שנגרמו החבלות את ראה שהתובע להניח יש, זאת עם יחד.        4

 בעין פנס עיןה של התנפחות לו שהייתה הפצעים את לי הראה שהוא זוכר אני"              

" דם עם ביחד המרפקים בשני שפשופים לו והיו לצוואר סכין לו הצמידו שממש ואמר

 (". 16-18' שור 39' עמ)

 אירוע בעקבות פלוני של בגופו לחבלות עד היה התובע כי סבור אני כי ייאמר זו נקודה לסיכום.      5

 כך סבור אני. עליו העובר בכל זמן רךלאו התובע את שיתף פלוני כי התרשמתי לא זאת יחד. האלימות

 גם סבור אני. שונים באוהלים התגוררו שהם העובדה לאור קרובים יחסים היו לא השניים שבין כיוון

 למרות. תיאר עצמו שהוא כפי בפרוטרוט לא אך ונסיבותיו האירוע אודות מסוים מידע קיבל שהתובע

 בהלכת התנאי אחרי ממלאות, האלים אירועה לתוצאות התובע חשיפת כי קובע אני, הסתייגותיי

  .אלסוחה

 

  לפלוני התובע בין הקרבה מידת      .יא 

 ואולם. העיקרי הניזוק של ראשונה מדרגה משפחה קרוב הינו המשני שהניזוק נפסק אלסוחה בהלכת .1

 תבי של עתידית לבחינה להשאיר הראוי מן, כן ועל ההלכה את להרחיב מקום שיש נאמר זו בהלכה

 ראשונה ממדרגה המשפחה קרובי על, דופן יוצא במקרה, להוסיף הצדקה יש אם, השאלה את המשפט

 ידעה אלסוחה הלכת. הדין להגנת ראויה תיראה נפשית מבחינה להיפגע שלא זכותו אשר, אחר נפגע גם

 של שאחייניתו מאחר כי, נקבע, לדוגמה כך. ניתנה מאז שעברו הרבות בשנים התפתחויות מספר

 פורסם) כלל' נ מגיס 6549/96( ס"כפ שלום) א.ת) הקרבה תנאי מתקיים, אליו קרובה כה הייתה תובעה

 (. 27/10/02 -ב ניתן", נבו"ב

http://www.nevo.co.il/case/1739953
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 קרבה התובע הוכיח האם היא השאלה. המותקף של ראשונה מדרגה קרוב אינו התובע כי חולק אין .2

 רבה במידה נובעים עוצמתו ובמיוחד נפשי נזק שגרימת המסקנה את לבסס יכולה אשר לנתקף שהיכל

 . הצדדים בין הקרבה מיחסי

 היו לנתקף התובע בין כי הוכיחו לא שהתובעים היא מסקנתי, המשפט לבית שהוצגו הראיות סמך על.      3

 בעיקר עולים הדברים. לימוד כיתת לאותה ופלוני התובע של השתייכותם מלבד, כלשהם קרבה יחסי

 .     המעורבים דויותמע

 

 :       קרובים חברים אופן בשום היו לא אך, לכיתה חברים היו והתובע הוא כי פלוני מציין לדוגמה כך .4

 ? באוהל היית אתה מי עם. ש"

 .  ת.א בשם בחור עם. ת

 ? לך לאוהל חזרת שקרה מה שקרה אחרי,  האירוע שאחרי מבין אני. ש          

   כן. ת

 ? נכון זה, חברים הייתם לא[ והתובע] שאתה לי תאשר,  מבין אני. ש

 . בלבד הספר  בית במסגרת אך לא קרובים חברים אומר זה, מהכיתה חברים היינו. ת

 ? כיתה באותה למדתם. ש

 '(פרו 18' עמ) "כן. ת

 התובע מטענות מאוד רחוקה זו טענה. לילה באותו ואות ראה התובע אם זוכר אינו הוא כי אומר פלוני       .5

 : האירוע לאחר ארוכות עימו שוחח פלוני לפיהן

 לך  שקרה מה...  שסיפרת מאשר לא שלב בשום ואתה בתצהירך מעיין אני" 

 ? נכון זה, לילה באותו

 לאחר אבל המקרה במהלך או המקרה לאחר נוכח היה מי זוכר לא. כן. ת

 הפרצופים את זוכר לא ואני מהשכבה חסיתי קטן חלק יוה זה שראה מי המקרה

 זה את סיפרו שהמורות לפני  עוד לסיפור מודעים שהיו אלה היו אך בדיוק מי של

 . בבוקר

 ? היה התובע אם זוכר לא אתה שראו תלמידים אותם בין. ש   

 "זוכר לא אני. ת            
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 : האירוע בליל אותו שהקיפו האנשים בין כללנ שהתובע זוכר לא הוא כי פלוני טוען ושוב שוב

 ? נכון זה, לילה אותו במהלך קשבת אוזן לך שהיה אומר הוא אם. ש"

 . זוכר לא אני. ת

 ? כזה דבר זוכר אתה, עזרה לך הגיש שהוא אומר הוא אם. ש

 . לילה באותו כך כל סביבי שהיו הפרצופים את זוכר לא אני. ת

  קיימיםו חיים אנשים, שמות ציינת. ש

 . שזכרתי השמות אלה. ת

  ?ביניהם נכלל לא[ התובע]. ש

 . ביניהם נכלל לא. ת

 '( לפרו 20' עמ) "לנו אישרת גם אתה. ש

 חברות של קשר כל היה לא כי למעשה וטוען ביניהם הקשר מהות את פלוני מסביר שוב אחר במקום.       6

 : זו בסוגיה  פלוני בעדות ןאמו נותן אני. כיתה אותה חברים של קשר מלבד ביניהם

    התובע  מדוע מבין לא שאתה אמרת אתה אתך שדיבר לחוקר. ש" 

 ? זו אמירה עם מסכים אתה, לאירוע עצמו את קושר      

  נכון. ת

  חברים ובלי  מסוגר היה שהוא אמרת לחוקר? המקרה לפני  התובע  את זוכר אתה. ש

      כאלה   ילדים המון ויש   הורגש לא הוא בשכבה.  שלו החברים את לו היו. בדיוק לא זה. ת

 . הוא רק  ולא

 ? ביניהם היית לא ואתה שלו חברים לו היו. ש

 . שלו לכיתה חבר הייתי אני. ת

 ? ביחד יצאתם לא? שלו ה'בחבר היית לא. ש

 '( לפרו 21' עמ)  ."כיתה באותה למדנו שנינו. ביחד יצאנו ולא שלו ה'בחבר הייתי לא. ת
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 התובע מדברי התקבלו   לתובע בינו מיוחדים חברות יחסי שררו לא לפיה פלוני לטענת משמעותי חיזוק.      7

  :עצמו

 לא, לכיתה חברים שהייתם עובדה למעט  ופלוני שאתה אתי מסכים אתה. ש" 

 חברים הייתם רק אלא משותפים בילויים של לא, חברות קשרי ביניכם היו

 ? לכיתה

 היינו הלימודים בזמן אך הלימודים אחרי פעילות לנו היה לא. בדיוק לא. ת

 . טובים חברים

 , בלבד לכיתה כחברים ביניכם היחסים את הגדיר ירון. ש

 . ביחד לומדים לכיתה חברים. ת

 ? נכון זה, מכריך חוג את לך ושהיה מכריו בחוג היית שלא אמר הוא. ש

 '(לפרו 49' עמ)            "כן. ת

 אף על חברות שררה לפלוני התובע בין כי קביעה לבסס היכולה ראיה כל הובאה לא כי היא וצאההת.      8

 לקיומו אפשרות לשלול אין עקרונית מבחינה כי נאמר תקרורי דין בפסק. כיתה באותה תלמידים היותם

 לויכו צריך הצפיות מבחן אם לשאלה התשובה. ראשונה מדרגה קרבה יחסי מתקיימים לא אם נזק של

, ראשונה מדרגה משפחה קרוב שאינו אף על, אינטימי לקרוב נזק לגרום אפשרות גם בחשבון לקחת

 של לקיומה עובדתית קביעה להיות חייבת, כך לצורך, ואולם. שכזו אפשרות קיימת בהחלט כי היא

 קשרי של קיומם - הראשון הראייתי" המחסום" את התובע עבר לא, בענייננו. כזו יחסים מערכת

  .אלסוחה הלכת של הרחבתה המצדיק באופן אינטימי ביחס המלווים אחרים קרבה יחסי או פחהמש

 

 הנזק שיעור .יב

 חומרת להערכת המידה קנה. הנזק שיעור בעניין אחידה הייתה לא אלסוחה הלכת שלאחר הפסיקה .1

 נפגע. פואייםר מומחים ידי על שנקבע הרפואית הנכות אחוזי שיעור המקרים ברוב היה הנפשי הנזק

 כמי רוב פי על הוגדר לא אחוזים עשר לחמישה אחוזים חמישה שבין בשיעור הוערך הנפשי שנזקו

, אחוזים עשרים על עמד הנכות שיעור בהם מקרים. בגינו שיפוצה כדי דיו חמור נפשי מנזק שסובל

 . חמור לנזק נחשבת אינה, שתהיה ככל חמורה, זמנית פגיעה, זאת לעומת. בפיצוי כמזכים הוכרו

, היתר בין, אור תיאודור השופט' כב סוקר, 654, 651(, 5)מט ד"פ, חטיב קאסם' נ הסנה 3798/95 א"עב  .2

 בו במקרה, %5 של צמיתה ונכות %10 בשיעור זמנית נכות נקבעה שלבתה אם תביעת נדחתה בו מקרה

 אליהו' נ ברנע יעל 4446/90 א"ע) .הבת של לעיוורונה וגרמה לעינה חדרה ההילוכים ידיתכש האם חזתה

 :            כדלקמן נאמר ברנע בעניין(. ברנע עניין: להלן, 8.3.95 ביום ניתן, בנבו פורסם, מ"בע לביטוח חברה

http://www.nevo.co.il/case/17921030
http://www.nevo.co.il/case/17923277


 ב.ה.ע ואח' נ' אורט ישראל  37421-03-10תא )מרכז( 

22 

 

 אשר, קשה כה פגיעה אינה המשיבה שנפגעה הנפשית שהפגיעה ,לי נראה"          

, לה נקבעה אשר נמוך בשיעור הנכות. האמור הרביעי התנאי את תמלא

 טיפול לכל נזקקה לא שבפועל והעובדה עבודתה מכוח נגרע שלא העובדה

 המומחה אצלה שמצא התסמונת. כך על תלמד, פסיכולוגי או פסיכיאטרי

 הקשורים זכרונות או וחלומות נמוך וגירוי כולתיס סף של היא הרפואי

 להוות באלה שאין דומה אך. באלה גם לזלזל אין, אכן. התאונה בארוע

 .רצינית שלנוירוזה וקשה ברור מקרה

 טראומטית-פוסט נוירוזה של מקרים אותם על נמנה למשיבה שנגרם הנזק          

 אשר - 15%-ל 5% בין כלל בדרך - גבוה שאיננו בשיעור נכות המשאירה

 קשה אינה - תיפקוד ואפשרויות עבודה כושר – יום יום חיי על השפעתה

 אף היא 5%בשיעור למשיבה שנותרה הנכות, בענייננו. במיוחד רבה או

. טראומטית-פוסט נוירוזה בגין הנגרמות הנכויות מבין ביותר הנמוך בשיעור

 אלסוחה בפרשת הדין פסקי מאז הראשון המקרה זה, לברר שהצלחתי ככל

 נפשי נזק אם השאלה זה משפט בית ידי על נבחנת בו אשר, שניידר ופרשת

 במסגרת, חומרתו מבחינת, נכלל דרכים בתאונת נפגע של לקרובו שנגרם

. הפיצויים לפיחוק תביעה עילת לאחרון שתקום כדי הנדרש הנפשי הנזק

 םבה המקרים של מדוייקים תחומים להתוות אנסה לא, שכך מכיוון

 ." אלסוחה הילכת של הרביעי התנאי את ימלא אשר נזק מתקיים

 ביום ניתן, בנבו פורסם ',ואח סלוניקיוס' נ מאיר בן 5256/92 א"עב שנדונה בפרשה גם המקרה היה כזה  .3

 באמבולנס אותו וליוותה קשות בעלה פגענ שבה לתאונה שמיעה עדת הייתה שם התובעת( 30/05/1995

 בשל לצמיתות 10% בשיעור הייתה שם שנקבעה הנפשית הנכות. מותו את מצא שם, החולים-לבית

 הנדרשת לחומרה מגיע אינו לה שנגרם הנפשי שהנזק שם שנקבע מכיוון. ממנה שסבלה האבל תגובת

 העליון משפט-לבית וערעורה, תביעתה נדחתה  אלסוחה הילכת פי-על תביעה עילת לקיום כתנאי

 .נדחה

, 2000 במאי ניתן אשר[ בנבו פורסם](, פורסם לא) צייטלין' נ מילשטיין 1893/99( א"ת) א"עב, זאת עם יחד .4 

 המסוים המקרה אם לבחון כדי כי, נקבע הדין בפסק. נפשית נכות 10% לה שהוכרו לנפגעת פיצוי נפסק

 אחוז. בכללותה התמונה על להסתכל יש, השופטים הבהירו, אלסוחה הלכת בגדר" קשה מקרה" מהווה

 קיום של הזמן משך היתר בין והם, נוספים נתונים אליו מצטרפים. להכריע יכול אינו בלבד הנכות

 במילים. לעתיד תהתצפי וכן הנפשיים הסימנים מהות עם בשילוב הדין-בפסק המתוארות התוצאות

 המצטברות התוצאות האם. בלבד הנכות אחוז על ולא המצטברות התוצאות על להסתכל יש; אחרות

 על או המצב קושי על להשליך היכול נתון זה גם שהרי, ממצבה להשתחרר המשיבה יכולת על מצביעות

 על שנחתה המכה כי בחשבון להביא יש הכללית בתמונה. כאמור סממן היעדר היינו, דבר של היפוכו

http://www.nevo.co.il/case/17926068
http://www.nevo.co.il/case/164530
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 והיחידי ביותר הקרוב בשרה ששאר חדשה בעולה מדובר שכן, המקרה בנסיבות קשה הייתה המשיבה

 .עיניה נגד נהרג

 

  התובעים מומחה דעת חוות

 מטעם דעת חוות שנתן לפסיכיאטריה המומחה הוא( "שיפר המומחה": להלן) שיפר ארד'ריצ ר"ד .5

 ונתן התובע את בדק, התובע של הוריו את פגש, הרלבנטי דהתיעו את בדק שיפר המומחה. התובעים

 : כדלקמן, היתר בין, עולה ממנה אשר, בעניינו דעת חוות

. Acute Stress Reaction כ המטפל הפסיכולוג ידי על שאובחן טראומטי אירוע התובע עבר 15 בגיל          

 Posttraumatic Stress) לתיתחב – בתר כתסמונת המטפלת הפסיכיאטרית ידי על אובחן האירוע

Disorder .)קוטבית דו הפרעה של תסמונת התובע אצל התפתחה בהמשך (Bipolar Mood Disorder )

 דו  הפרעה של תסמונת התפתח בהמשך. מאנים למצבים דיכאוניים ממצבים בתנודות המאופיינת

 דיכאוניים ממצבים תבתנודו המאופיינת, ממנה סובל ל"שהנ( Bipolar Mood Disorder) קוטבית

 ללא גם, עשרים גיל בשלהי לרוב מתפתחת קוטבית דו הפרעה כי נאמר הדעת בחוות. מאנים למצבים

 האירוע ללא, כלשהי נפשית תסמונת של הופעתה את לצפות קשה כן ועל חיצוני גורם התערבות

 האירוע של זהמזר מהתפקיד להתעלם ניתן שלא היא המסקנה. 15 בגיל התובע נחשף שאליו האלים

 . מצוין ותלמיד למופת נער התובע היה אז עד כאשר, האלים

( PTSD) חבלתית – בתר מתסמונת סבל ל"הנ. טראומתי אירוע של כתוצאה התפתחה זאת תסמונת .6

 מהאירוע כתוצאה כי, המומחה קבע ועוד אלו כל לאור. הטראומתי האירוע בעקבות שהתפתחה

 הלאומי הביטוח לתקנות 'ז 33 תקנה לפי %100 בשיעור נפשית כותנ לתובע נגרמה והאלים הטראומטי

 :  כדלקמן עוד להוסיף מצא המומחה. 1956 – ז"תשט( עבודה לנפגעי נכות דרגת קביעת) 

 אומרת זאת, הרכה הגולגולת של תאוריה פי על התהליך לכל התייחסל שאפשר נכון"

 הטראומטי האירוע רק אך, קוטבית דו תמונה לפתח פרדיספוזיציה הייתה  שלתובע

 ".התפתחותה גרם

 

 הנתבעים מומחה דעת חוות

 פיל. בפסיכיאטריה מומחה שהינו( נוי המומחה: להלן) נוי. ש' פרופ דעת חוות נתן הנתבעים מטעם .7

 סבל, האשפוז במהלך. שלוותה החולים בבית כשנה למשך 2008 באוגוסט אושפז התובע, הדעת חוות

 זו אבחנה. קוטבית דו אפקטיבית מתסמונת כסובל אובחן. ומאגיות דיכאוניות מאפיזודות לסירוגין

 לש לטענתו. הבדיקה במהלך ההתרשמות סמך ועל האשפוז מאז פסיכיאטרי מעקב עם אחד בקנה עולה

http://www.nevo.co.il/law/74515%20/1T33.g
http://www.nevo.co.il/law/74515
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 להתחשב שיש ציין המומחה. 19-17 גילאי סביב הוא המחלה הופעת של הממוצע הגיל, נוי המומחה

 כך. וחרדתיים דיכאוניים סימפטומים התובע של בהתנהגותו דווחו הפסיכיאטרי לאשפוז שקודם בכך

 התובע תואר כילד. אלימות שהכילה טלוויזיה בתוכנית צפייה לאחר חרדה על דווח 8 בגיל כבר, לדוגמה

 מיעט, חברתית להסתגר נטה הוא זאת התנהגות בעקבות. אלימים מילדים ומתרחק דאגן כטיפוס

 רוח ומצב טורדניות מחשבות, פסיכומוטורי שקט אי, עצבנות, מחרדות לסבול והחל מהבית לצאת

 . ירוד

 לפי. בתהוסי המחלה פרוץ לגיל באשר הינה המחלוקת נקודת. שיפר המומחה על חולק נוי המומחה .8

 זאת. העשרים גיל בשלהי רוב פי על מתחילה קוטבית דו אפקטיבית שמחלה נקבע, שיפר המומחה

 כן ועל, טריגר ללא גם שנים 19-17 סביב נע הממוצע המחלה פריצת גיל כי קבע נוי שהמומחה בעוד

 שהוא דותמעוב במסקנותיו התעלם שיפר המומחה כי, נוי המומחה ציין כן כמו. חריג אינו זה מקרה

 לא הנדון במקרה'. ה בכיתה בהיותו כבר חברתית להסתגרות התובע של נטייתו לרבות, ציין עצמו

 וישירה מוחשית בסכנה היה לא התובע שכן, )  PTSD) חבלתית בתר לתסמונת קריטריונים מתקיימים

 : באומרו דבריו סיכם המומחה. משמעותית פיזית פגיעה כל לו נגרמה שלא העובדה בשל וכן

 התפתחה שאכן קונסטיטוציונלית מחלה הינה קטבית-דו הפרעה של האבחנה כי, לכן ברור"

 ".הנדון לאירוע קשר כל וללא שלה הקליני מהלך פי על

 

  המשפט בית מטעם מומחהה

 מומחה וכן כללית לפסיכיאטריה מומחה אפטר אלן' פרופ המומחה מונה המשפט בית מטעם .9

 התובע כי, אפטר המומחה כתב הדיון במסגרת(. אפטר המומחה: הלןל) המתבגר של לפסיכיאטריה

 קצב חשיבה. לדיכאון או למאניה עדות אין. עין קשר ויוצר בהופעתו מסודר, לגילו בהתאם נראה

 ובמשך טראומה של מצב שעבר בנער מדובר. בריכוז קשיים יש קוגניטיבית מבחינה. תקינים ומהלך

 אך, ותורשתי ביולוגי בסיס עם כמחלה ידועה פולרית-בי הפרעה מנםא. פולרית-בי הפרעה פיתח הזמן

 עדיין הסביבה שהשפעות למרות זאת, הסביבה גם אלא, חשובה הגנטיקה רק שלא רבות עדויות גם יש

 .המחלה להתפתחות בתרומתן משמעותי באופן נחקרו לא

" צעירים יותר בגילאים כפורצת אובחנתמ ויותר יותר היום פולרית-בי הפרעה"ש ציין אפטר המומחה           

 חיים אירוע של השפעה תחת 15 בגיל הופיעה, התובע אצל שהמחלה דופן יוצא מאד זה אין כי, ציין וכן

. הקשה המחלה למרות, הנער של במצבו שיפור חל טוב טיפול בעקבות כי המומחה ציין לסיכום. מלחיץ

 לתובע  אפטר המומחה קבע לכך אי. 15 גיל מאז תובעה של בתפקודו ירידה מזהה כי קבע, זאת עם יחד

 . הלאומי הביטוח חוק של 33 סעיף לפי לצמיתות %5 של נכות

 

http://www.nevo.co.il/law/74505/33
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 מטעם והמומחה המשפט בית מטעם מחההמו של דעתם חוות את לאמץ בחרתי להלן שיובהר כפי.    10

. 5% הינה המשפט בית מטעם המומחה ידי על לתובע שנקבעה הצמיתה הנכות, כאמור. הנתבעים

 של הבריאותי שמצבו סבור אני, התובע של בפועל מצבו עם יחד, זו נכות שיעור בחשבון כשלוקחים

 מתפקד אשר בתובע מדובר. "תניכר נכות" והיא אלסוחה בהלכת שנקבע הסף את עובר איננו התובע

 ממגבלה סובל אינו -ולמעשה חברתיים קשרים מקיים, ל"בחו מטייל, מבלה, עובד, לומד, האדם ככל

 במכון לאומי שירות עשה התובע כי עולה'( לפרו 44-47' עמ) התובע של מעדותו. כלשהי תפקודית

 בגרויות סיים התובע. וחצי נהכש וינגייט במכון לעבוד החל הלאומי שירותו סיום לאחר, וינגייט

 זה עובדתי מצב. מחשבים הנדסת באוניברסיטה ללמוד ומתעתד פסיכומטרית לבחינה לומד, בהצלחה

 המוצלח התרופתי הטיפול תחת כי המשפט בבית העיד אשר נוי' פרופ של עדותו עם הן היטב מתיישב

  .מגבלה כל ללא התובע מתפקד, בליתיום

 

  סיבתי קשר .יג

 שבה הנפש מחלת לבין האלימות לאירוע התובע חשיפת בין סיבתי קשר יש האם היא מכרעת השאל .1

 לרוב מתפתחת קוטבית דו הפרעה כי נכתב התובעים מטעם שיפר המומחה של הדעת בחוות. לקה

 נפשית תסמונת של הופעתה את לצפות קשה כן ועל חיצוני גורם התערבות ללא גם, עשרים גיל בשלהי

 מהתפקיד להתעלם ניתן שלא היא המסקנה. 15 בגיל התובע נחשף שאליו האלים האירוע ללא, כלשהי

 של הדעת בחוות זאת לעומת. מצוין ותלמיד למופת נער התובע היה אז עד כאשר האירוע של המזרז

 זה מקרה כן ועל, טריגר ללא גם שנים 19-17 סביב נע הממוצע המחלה פריצת גיל כי נקבע נוי המומחה

, ציין עצמו שהוא מעובדות במסקנותיו התעלם שיפר המומחה כי, נוי המומחה ציין כן כמו. ריגח אינו

 בחרתי המומחים בין במחלוקת'. ה בכיתה בהיותו כבר חברתית להסתגרות התובע של נטייתו לרבות

 ; אנמק ולהלן נוי המומחה של דעתו חוות את לקבל

 דו העשהפר מפורשות עולה מהם( 1/נ שסומנו)  מקצועיים םמאמרי הנתבעים הציגו ובראשונה בראש .      2

 כי, שיפר המומחה של לקביעתו מתחת הקרקע את שומט זה דבר. 17-18 גילאי סביב מתפרצת קוטבית

 חסר נותר שיפר המומחה. לאירוע קשורה היא כן ועל יחסית מוקדם בגיל התובע אצל התפרצה המחלה

 להתפרץ יכולה המחלה כי העובדה את שלל לא ולמעשה ל"הנ המאמרים תוכן את לו כשהציגו תשובה

 .דעתו בחוות לאמור בניגוד 17-18 בגילאי

 הוא המחלה להתפרצות העיקרי האתיולוגי הגורם לפיה המקובלת התיזה את אישר אף שיפר המומחה.    3

 : ביולוגי -גנטי

 מישורים שני הרפואית ספרותב לחקור שמקובל המקצועית מהספרות שהבנתי עוד מה.  ש"           

 הפסיכו המישור זה והשני ביולוגי גנטי מישור זה אחד: המחלה של באתיולוגיה מרכזיים

 גנטי הוא העיקרי האתיולוגי הגורם קוטבית דו שבהפרעה אומרים הם שעוד ומה חברתי

 ? זה עם מסכים אתה, ביולוגי
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 '(. לפרו 28' עמ) "כן. ת( שיפר המומחה)      

 קובע הוא שבה וודאות של מידה שבאותה נכון האם השאלה שיפר' לדר הוצגה, אלו כל בהינתן .    5

 זו שאלה לנוכח. האירוע אלמלא גם מתפרצת שהייתה לקבוע ניתן, האירוע עקב התפרצה שהמחלה

 שהוא כפי, דהיינו. ל"הנ הקביעות לשתי וודאות מידת אותה את שיש להודות שיפר המומחה נאלץ

 אלמלא גם מתפרצת שהייתה, וודאות מידת באותה לקבוע ניתן, האירוע עקב התפרצה חלהשהמ קובע

 : האירוע

 פלוס 17.5 בגילאי...  ומתפרצת להתפרץ יכולה ביפולרית שתסמונת העובדה בהינתן. ש"

 האתילוגי שהגורם העובדה פלוס, קודמים אישיותיים מרכיבים היו שלתובע העובדה

 אלו כל בהינתן, הביולוגי הגנטי הגורם הוא ביפולרית סמונתתי של להתפרצותה העיקרי

 שהתסמונת אחוז 50 על שעולה ברמה לקבוע יכול לא שאתה איתי שתסכים ממך לבקש

 ? אחר טריגר שום ללא גם 18 בגיל התובע אצל מתפרצת הייתה לא הזו

 אחוז 100 לכמעט אותו יךמשי שאתה האתיולוגי הגורם. לדייק קשה זה האחוזים לגבי. ת               

 דרך שום ואין אחוז 50 בסביבות רק הוא, לשם מתקרב לא הוא התורשתי הגנטי

 בגיל לא או מופיעה הייתה שהמחלה גבוהה בסבירות לקבוע שניתן לפחות לי שידועה

 . טריגר ללא אחר או כזה

 ?הטריגר ללא מופיעה הייתה כן שהיא להגיד ניתן לא וודאות של מידה באותה. ש

 . שאמרתי מה זה נכון. ת

 ? לשם או לפה ודאות מידת אותה יש. ש

 ( . 7-19' שור 30' בעמ' פרו) נכון. ת

 בשאלה, לחלוטין וינותעמ המאזניים כפות של היותן בדבר, התובעים מומחה של הקביעה משמעות .    6  

 היא, בעדותו שיפר המומחה שקבע כפי, לאו אם האירוע אלמלא גם מתפרצת הייתה המחלה האם

 לא שהמחלה, 50% על העולה וודאות ברמת להוכיח, עליו המוטל ההוכחה בנטל עמד לא שהתובע

 קשר העדר מחמת  גם להידחות תביעתו דין זה דברים במצב. האלים האירוע אלמלא מתפרצת הייתה

 חד באופן דהעי אשר, נוי' פרופ של דעתו לחוות מצטרפת זו מסקנה. המחלה לבין" האירוע" בין סיבתי

 זאת הנבדק של שבמקרה עמדתי ולכן קשר ללא מתפתח היה"  התובע סובל ממנה המחלה כי משמעי

  ".קונסטיטוציונלית מחלה

 צירופה ולפיה 1 נתבעת ידי על נטענה אשר, האחריות חלוקת בעניין בטענת אף ממש מצאתי לא .     7

 לתובעים שהוברר לאחר, זאת. ומשפטי דתיעוב בסיס כל וחסר מיותר היה הדרך תחילת למן, לתביעה

 גם כי, שהוברר לאחר וכן החינוך למשרד מוחלט באופן שייכת התובע למד שבה הביניים חטיבת כי

 של פעילות הינה, זו תביעה נשוא האירועים אירעו שבמהלכה, ח"של פעילות -דהיינו, עצמה הפעילות
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 ובאמצעות החינוך משרד באחריות, החינוך משרד של ח"של מפקחי ידי על המפוקחת, החינוך משרד

 ר"ד, למשל כך. אחרת מלמדת רייטר ר"ד של שעדותו אלא. החינוך משרד עובדי שהינם ח"של מורי

, פרוצדורליים בעניינים אלא שלה ישיר מנהל הייתי ולא(: "..5-8' ש 105' ע, 30.4.12' פרוט) העיד רייטר

. הביניים בחטיבת מהנושאים בחלק ישיר לא כי אם מנהל היה כן שהוא להסיק ניתן מכאן, ...."פדגוגיים

 חטיבת על הבעלות את מייצגת היא אחד מצד כפול תפקיד" הכוללת למפקחת"ש העיד רייטר ר"ד

 שהיתה, פריאל נילי(. 23-25' ש 105' עמ. )החטיבות שתי על כמפקחת משמשת היא שני ומצד הביניים

 ידי על הוברר לא. לעדות הוזמנה לא, עדותה חשיבות נובעת מכאן וגם ח"של פעילות על גם אחראית

 שהתרחשה בתאונה כשמדובר אישיות לתאונות תביעה טופס על רייטר ר"ד חתם מדוע 1 הנתבעת

 מתייתר יום של בסופו הגעתי אליה התוצאה לאור מקרה בכל. באחריותו שאינה הביניים בחטיבת

 .  זו בשאלה הדיון

 היו מה לדעת היכולת להם הייתה ולא במדויק יודעים אינם כי, התובעים ענתבט ממש כל מצאתי לא .8

 מנת על". עצמו על מעיד הדבר" הכלל את זה במקרה להפעיל יש, ומשכך, לאירוע גרמו אשר הנסיבות

 התובע, האחד: מצטברים תנאים בשלשה לעמוד התובע על הנזיקין פקודתל 41 סעיף בתנאי לעמוד

 נכס ידי על נגרם הנזק, השני. לדעת יכולת לו הייתה לא ואף, לנזקו שגרמו הנסיבות מהן יודע אינו

 לנזק שגרם האירוע כי מוצא המשפט שבית הוא שלישי תנאי וכן עליו מלאה שליטה הייתה שלנתבע

 זהירות נקט שהוא המסקנה עם מאשר, סבירה זהירות נקט לא שהנתבע, המסקנה עם יותר מתיישב

 יודע אינו שהתובע לומר נכון זה אין, ראשית: בענייננו מתקיימים שאינם דומה זה סעיף תנאי. סבירה

 יבותהנס את לדעת מיטיב הוא כי שכנוע של ממקום באה תביעתו כל שהרי, לנזקו שגרמו הנסיבות על

 שליטה הייתה שלנתבע נכס ידי על נגרם שהנזק לומר בענייננו נכון זה אין. זאת מלבד. לנזקו שגרמו

 לשליטתם מחוץ שהיו וחברו פלוני של באשמם ארע האלים האירוע, לדעת שנוכחנו כפי. עליו מלאה

 נקטו אל שהנתבעות כך על להצביע ניתן שלא מקום מתקיים לא השלישי התנאי אף. הנתבעות  של

 . לעיל כאמור סבירים זהירות באמצעי

 סיכום            

 התלמידים לבין ומוריו, ספר בית בין מושגית זהירות חובת של להתקיימותה באשר מחלוקת אין 5129371

 מי כי הוכח לא. הנתבעות בהתנהגות התרשלות כל נמצאה לא בענייננו, זאת עם. בו הלומדים

 וההתנהגות הבטיחות כללי לגבי התלמידים את תדרכו המורות; תזהירו בחוסר נהגה מהנתבעות

 הנתבעות לפיה הטענה; פוטנציאלית לסכנה מוקד ראו שבו לשער להגיע איסור לרבות הלינה במקום

 משום נכונה איננה ל"הנח שבאנדרטת בחניון התלמידים לנו בו הלילה במהלך ראוי לפיקוח דאגו לא

; הלילה בשעות שישמור בשכר שומר שכר הספר שבית גם מה. בטחמאו צבאי בבסיס לנו שהתלמידים

 את הזהירו הם שכן האלים האירוע התרחשות אפשרות צפו לא הנתבעים כי לטעון נכון זה אין

 להגדיר אין כי, הוכח. לפורענות מועד מוקד שזהו סברו הם שכן, השער אל להתקרב שלא התלמידים

 לא התובע, ראשית:  זה מטעם גם להידחות התביעה דין כן עלו אלסוחה הלכת פי על כנפגע התובע את

 ובוודאי חבר אינו, העיקרי הניזוק של משפחה קרוב אינו התובע, שנית. מהאירוע בעצמו התרשם

http://www.nevo.co.il/law/73015/41
http://www.nevo.co.il/law/73015


 ב.ה.ע ואח' נ' אורט ישראל  37421-03-10תא )מרכז( 

28 

 

 ,התובע של הנטען נזקו היווצרות בזמן ולא במקום לא קרבה הייתה לא השניים בין. קרוב חבר שאינו

 של נזקו כי הוכח, שלישית. אמת בזמן האירוע אודות שמע לא אף ובעהת; העיקרי בניזוק הפגיעה לבין

, המשפט בית על מקובלת הייתה דעתו שחוות, המשפט בית מטעם מומחה – ויודגש. רב אינו, התובע

 שלא בחרו, הם מסיבותיהם, התובעים כאשר וזאת, בלבד 5% של בשיעור הינה התובע נכות כי קבע

, עובד: לחלוטין רגילים חיים מנהל התובע כי הוכח, לעיל כאמור. תודע חוות על המומחה את לחקור

 התסמונת התפרצות בין סיבתי קשר הוכח לא, לבסוף. חברים עם ומבלה הפסיכומטרית לבחינה לומד

 .האלים האירוע לבין הביפולרית

 . נדחית שהתביעה היא התוצאה54678313

 צמודים יהיו אלו סכומים ₪ 7,500 של בסך  ד"עו חתטר ושכר הוצאות ותמהנתבע תאח לכל ישלמו התובעים

 10/8/13 מיום החל הדין פסק את לפרסם ניתן.  בפועל המלא לתשלומם ועד מהיום חוקית ריבית ויישאו למדד

 

 חתימה, בהעדר הצדדים. 2013יולי  31ניתן היום,  כ"ד אב תשע"ג, 

 

                                                                                                       

 54678313ד"ר אחיקם סטולר 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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