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  בתי המשפט

 001626/03א   בית משפט השלום טבריה

 

 07/11/2006 תאריך: כב' השופטת רים נדאף בפני:

 

 

 קטינה -. מוראד אלאא עלי 1 בעניין:

 . מוראד זכייה 2

 . מוראד עלי3

 

 התובעים דלאשה ואח'  ע"י ב"כ עו"ד 

  נ  ג  ד 

 . כלל חברה לביטוח בע"מ 1 

 חינוך והתרבות משרד ה -. מדינת ישראל 2

 ע"י ב"כ עו"ד אלמגור 

 נוג'ידאת -. מועצה מקומית בועיינה 3

 ע"י ב"כ עו"ד פלג ואח' 

 

 הנתבעות   

 

 

 פסק דין

 

 רקע עובדתי וטענות הצדדים:

 

תוך כדי  21.10.97, נחבלה בידה השמאלית ביום 1991התובעת, קטינה ילידת  .1

 וי בגין נזקי הגוף שנגרמו לה. שהייה בבית הספר, והתביעה הנדונה היא לפיצ

 

ביטחה את התובעת בביטוח תאונות אישיות לתלמידים,  1נתבעת מס'  .2

ואותה נתבעת לא נטלה חלק בדיון שהתקיים בין התובעת לבין יתר 

 הנתבעות. 

 

עקב מחלוקת בשאלת האחריות והחבות סוכם על פיצול הדיון, כך שתחילה  .3

 תידון שאלת החבות. 
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מכחישות את נסיבות האירוע, וכן מכחישות כל חבות בגין  3-ו 2ות הנתבע .4

 האירוע. 

 

 -התקיימה ישיבת הוכחות שבה נשמעו עדויות התובעת, אמה של התובעת  .5

זכיה )להלן: "האמא"(, המורה בבית הספר אשר היתה כנטען עדה למקרה 

, בשם נסאר חיתאם )להלן: "המורה"(, ומהנדס מועצה מקומית בועיינה

 מחמוד חמודה, )להלן: "המהנדס"(. 

 

 נסיבות התאונה:

 

בכתב התביעה לא נמסרה גירסה ברורה לגבי נסיבות התרחשות התאונה,  .6

וכל מה שנטען שם הוא כי הילדה נפלה בבית ספר ממלכתי בועיינה ב', 

 וכתוצאה מכך נחבלה במרפק יד שמאל. 

 

האירוע, ואז הגיש ב"כ הנתבעות ביקשו לדעת את הנסיבות המדוייקות של  

לפיה התובעת נתבקשה ע"י המורה בכיתה  23.11.03התובעת הודעה ביום 

לצאת על מנת לכתוב על הלוח, היא החליקה, ככל הנראה, ונפלה על ידה 

השמאלית. עוד נטען באותה הודעה כי התובעת איננה יודעת את הנסיבות 

ות הניירות שהיו הממשיות שגרמו לתאונה, וככל הנראה הלכלוכים ושארי

 על הרצפה הם אלה שגרמו לנפילתה.

 

בישיבת ההוכחות שהתקיימה נשמעה עדותה של התובעת שהיום היא  .7

בכיתה ז', כשהתאונה אירעה בהיותה בכיתה א', וכן עדותה של המורה אשר 

נכחה בכיתה. לפי עדויות שתי אלו התובעת ישבה בכיתה ליד הקיר, נקראה 

הערבית כדי להראות לה את המחברת שלה, המורה  על ידי המורה בשיעור

ישבה בשולחנה ליד הלוח, הכיתה היתה צפופה ולא היה מקום נוח לעבור, 

תוך כדי יציאתה של הילדה מהמקום נתקלה רגלה ברגל השולחן שלה, 

איבדה שיווי משקל ונפלה תוך קבלת מכה במרפק ידה השמאלית מהשולחן 

 הסמוך.
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וקר של הנתבעת, אך במהלך החקירה ציינה כי לא הילדה נחקרה על ידי ח

זכרה את שמה של המורה בעת שנחקרה ע"י החוקר. הילדה נשאלה 

בחקירתה הנגדית כיצד זאת שהיא שכחה את שם המורה בעת גביית עדותה 

ע"י החוקר, בעוד שהיום היא זוכרת את שמה של המורה, ואז הסבירה 

לה בעת שנפצעה, ולשם רענון הילדה כי אכן לא זכרה מי היתה המורה ש

זכרונה היא ניגשה לבית הספר, ראתה את המורה וזיהתה אותה, ולפיכך 

 היא ידעה את שמה של המורה. 

 

המורה אישרה כאמור את גירסתה של התובעת לגבי אופן התרחשות  

התאונה, אישרה כי לקחה את התובעת למנהל בית הספר לאחר הנפילה 

 ה כי הילדה נלקחה באותו יום לקופ"ח. וסיפרה לו מה שקרה, ואישר

 

( אשר בו הוא מאשר כי 1בעקבות האירוע הוציא מנהל בית הספר אישור )נ/

 התובעת נפלה בתוך הכיתה ונשלחה למרפאה לקבלת טיפול ראשוני. 

 

נתגלתה אי התאמה בין עדותה של התובעת לבין עדותה של המורה באשר  .8

פ"ח, כשהמורה העידה כי אחיה לזהות האדם שלקח אותה לטיפול בקו

הגדול של התובעת בשם סעיד הגיע לבית הספר ולקח אותה לקופ"ח בעוד 

שהתובעת העידה כי מורה בי"ס למתמטיקה בשם עבד אל רחמן חליל הוא 

 שלקח אותה לקופ"ח והחזיר אותה לביתה. 

 

, )לפיה 23.11.03נתגלתה אי התאמה נוספת בין הודעת ב"כ התובעת מיום  .9

תובעת נקראה על ידי המורה לכתוב על הלוח, החליקה ככל הנראה ה

מהלכלוכים ושאריות הניירות שהיו ברצפה ונפלה(, לבין עדויותיהן של 

 התובעת והמורה כפי שפורט לעיל. 

 

נתגלתה סתירה בין מה שנטען בתצהיר תשובות לשאלון לפיו הילדה  .10

התאונה כפי שתואר על  החליקה בתוך הכיתה ונפלה, לבין אופן התרחשות

 ידי הילדה והמורה. 
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נתגלתה סתירה בין מה שמסרה הילדה לחוקר שהתאונה קרתה בשיעור  .11

חשבון לבין עדותה של הילדה בפניי, לפיה התאונה אירעה בשיעור השפה 

 הערבית. 

 

נשמעה עדותה של אמה של התובעת, אשר מטעמה הוצג תמליל השיחה בינה  .12

היא מסרה כי בתה נפלה במדרגות בית הספר לאחר  לבין החוקר, שם

 שנדחפה ע"י הילדים. 

 

ניתן לראות כי אמה של התובעת אף ניסתה להתערב בגביית עדותה של  

 התובעת ע"י החוקר, "ולדחוף" את המשפט לפיו הילדה נפלה במדרגות. 

 

אמנם אמה של התובעת לא היתה עדה למקרה ועדותה היא עדות שמיעה 

ועניין, אך יש להניח כי אמה של התובעת ניזונה מדברי בתה לגבי לכל דבר 

אופן התרחשות התאונה ומקום התרחשות התאונה. לא ברור בנסיבות אלו, 

מהיכן הביאה אמה של התובעת גירסה זו לאופן התרחשות התאונה, 

 הסותרת מהותית את גירסת התובעת.

 

 יין במפורש כי: , צו21.10.97בתעודת חדר מיון מיום האירוע,  .13

 "לדבריה היום נפלה בבית, נחבלה במרפק שמאל..... " 

 

( משקל ראייתי נכבד לצורך קביעת 6יש לייחס לאנמנזה בבית החולים )נ/ 

נסיבות האירוע, בהיות הגירסה שנמסרה שם גירסה ספונטנית שנמסרה 

ביום האירוע לרופא המטפל טרם הספיקה התובעת או הוריה לתכנן את 

 הם בכל הקשור לאותה חבלה. מהלכי

 

יתרה מכך, הוגש מכתב הפניה של הרופא המטפל לחדר המיון בבי"ח פוריה,  

, שלוש שנים לאחר האירוע, שם צויין כי הילדה נפלה לדבריה 4.6.00מיום 

 בבית הספר ונחבלה במרפק יד ימין. 

 

לאחר ששמעתי את העדויות, ועיינתי במלוא המסמכים, שוכנעתי כי  .14

תובעת לא הצליחה להרים את הנטל להוכיח את אופן התרחשות התאונה. ה

הסתירות בין העדויות בינן לבין עצמן, בינן לבין המסמכים הנוספים בתיק, 



 י נ' כלל חברה לביטוח בע"ממוראד אלאא על  1626/03תא )טב'( 

5 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilבו הוצאה לאור בע"מ  נ

C:\Users\michalr\Downloads\s03001626-221.doc 

הן רבות ומהותיות ויורדות לשורש העניין, וכבר לא ניתן לדעת ממה וכיצד 

 נחבלה הילדה ביום המקרה. 

 

בסיכומיו כי יש מקום להעביר את נטל  אינני מקבלת את טענת ב"כ התובעת .15

לפקודת הנזיקין, ובוודאי ובוודאי  41ההוכחה על הנתבעות בהתאם לסעיף 

 לפקודת הנזיקין.  38לא לפי סעיף 

 

אין במקרה הנדון מקום להחיל את הכלל של "הדבר מדבר בעדו" היות  

דיעת ונסיבות אירוע התאונה אמורות היו להיות בידיעתה של התובעת, או בי

 העדים למקרה בעת שמדובר במקרה של נפילה רגילה. 

 

לפקודת הנזיקין, אין מקום לקבל כאמור את טענתו  38באשר להחלת סעיף  

של ב"כ התובעת, היות ולא הוכח בפנינו, ולו בראשית ראיה, כי הנפילה 

 נגרמה כתוצאה מדבר מסוכן אשר לנתבעות היתה השליטה עליו. 

 

אשר לגביו לא הובאה כל ראיה, אינו בבחינת דבר  ספסל לימודים רגיל, 

 מסוכן אשר הופך את נטל הראיה על הנתבע. 

 

ספסל הלימודים הספיציפי לא תואר כלל ע"י עדי התביעה, לא הובאו ראיות  

על ממדיו, מבניהו, או צורתו, ובנסיבות אלו יש להתייחס אליו כאל כל ספסל 

 לימודים רגיל חסר כל פגם. 

 

ה מן הצורך ועל אף שקבעתי כי התובעת לא הצליחה להרים את הנטל למעל .16

המוטל עליה, הרי לא מצאתי כל מקום להטיל אחריות או חבות על מי 

 מהנתבעות. 

 

, אין מחלוקת כי מבנה בית הספר, על תכולתו, היה 3באשר לנתבעת מס'  

. באשר לטענה של לכלוך ושאריות 3באחריות המועצה המקומית, נתבעת 

שהיו כביכול בכיתה, הטענה כאמור לא הוכחה ע"י התובעת, היות והתובעת 

נשאלה מפורשות בחקירה הנגדית בעניין זה ושללה שאריות ולכלוך שהיו 

 בזמן האירוע על הרצפה. 
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את אישור המהנדס מטעמה כי בית הספר   3בעניין זה הגישה נתבעת מס'  .17

, ולא נמצא כל פגם 6.11.97נבדק תקופה קצרה לאחר המקרה, ביום 

 בטיחותי במבנה בית הספר. 

 

מתייחס למבנה בית הספר, ולא בטוח כי הוא התייחס  7אמנם האישור נ/ 

למבנה המושכר ששימש את הכיתה של התובעת בעת המקרה, אך לא 

הובאה מטעם התובעת כל ראיה לפגם בטיחותי בכיתה אשר כביכול גרם או 

 תרם להתרחשות המקרה. 

 

ובעת והמורה העלו את הטענה בעדויותהן כי המדובר בכיתה צרה הת .18

וצפופה, והשולחנות קרובים אחד לשני, דבר שהפריע לתובעת לקום 

 ממקומה ולגשת למורה, וזה כביכול מה שגרם לנפילתה של התובעת. 

 

תחילה אציין כי לא כל נפילה בתוך הכיתה או במתחם בית הספר מביאה  .19

הרשות המקומית או על משרד החינוך, וכל מקרה יבחן להטלת אחריות על 

 לגופו. 

 

השאלה אם במקרה דנן הוכח כי היתה התרשלות מצד מי מהנתבעות אשר  

 גרמה כנטען לנפילת התובעת בתוך הכיתה. 

 

הטענה היחידה שהיתה יכולה אולי להביא להטלת אחריות על מי מהנתבעות  .20

ה וצפופה, אשר המרווח בין היא הטענה כאמור שהמדובר בכיתה צר

השולחנות בה היה צר ולכן המעבר של התובעת בין השולחנות היה קשה, 

 דבר שהביא להתקלותה ברגל השולחן תוך כדי יציאתה ממקומה. 

 

טענה זו יכולה היתה להתקבל אילו הוכחה כראוי. התובעת לא הביאה כל  

יתה, מספר עדות לגבי גודל ושטח הכיתה, מספר התלמידים שלמדו בכ

הספסלים שהיו בכיתה, הממדים של הספסלים עצמם, ועדי התביעה 

 הסתפקו בעדות כללית לפיה המדובר בכיתה צרה וצפופה. 

 



 י נ' כלל חברה לביטוח בע"ממוראד אלאא על  1626/03תא )טב'( 

7 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilבו הוצאה לאור בע"מ  נ

C:\Users\michalr\Downloads\s03001626-221.doc 

השאלה של הצפיפות בכיתה שממנה ניתן להסיק שהיה מפגע בטיחותי 

בכיתה אשר מגביל את תנועות התלמידים בתוך הכיתה היא שאלה משולבת 

  של עובדות ומומחיות.

 

העובדות הספיצפיות של המקרה לא הוכחו כאמור, וגם לא הוגשה חוו"ד של 

מומחה בעניין המרווח הבטיחותי שיש לשמור בין ספסל אחד למשנהו, 

לעניין הגודל הבטיחותי של הכיתה יחסית למספר התלמידים הלומדים בה, 

ולעניין כל הנתונים הנדרשים להערכת המסוכנות של מצב הכיתה והמרווח 

 בין הספסלים ביום המקרה. 

 

בהעדר כל הנתונים הללו, לא ניתן לקבל כנתון את הטענה שהמדובר היה 

בכיתה צפופה באופן המסכן את בטיחות התלמידים, או המגביל את הניידות 

 החופשית של התלמידים בתוך הכיתה. 

 

לפרוטוקול כי רגלה של הילדה נתקלה בשולחן שלה  6המורה העידה בעמ'  .21

אחר שככל הנראה הילדה לא הסתכלה למקום הרגל שלה, הכוונה לאיפה ל

 היא דורכת, והיא נתקלה ברגל של השולחן וכתוצאה מזה נפלה על הרצפה. 

 

 לפרוטוקול התובעת העידה כי היא מיהרה קמה ונתקלה בשולחן.  13בעמ'  

 

מהנסיבות דלעיל ככל הנראה שהתאונה אירעה כתוצאה מכך שהתובעת  

מהירות ממקומה לכיון המורה, לא שמה לב היכן היא דורכת, ורגלה קמה ב

נתקלה בשולחן, תאונה שיכולה לקרות לכל אחד בכל מקום ללא קשר 

 לגורמי סיכון חיצוניים. 

 

לסיכום, אני קובעת כי התובעת לא הצליחה להרים את הנטל בהוכחת  .22

של הנתבעות,  נסיבות האירוע, לא הצליחה להרים את הנטל בהוכחת חבותן

לפיכך אני מורה על דחיית התביעה, ומחייבת את התובעת לשלם לכל אחת 

 ומע"מ. ₪  1,750הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך  3-ו 2מנתבעות 

 

 

 המזכירות תמציא העתק פסק דין זה לב"כ הצדדים. 



 י נ' כלל חברה לביטוח בע"ממוראד אלאא על  1626/03תא )טב'( 

8 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilבו הוצאה לאור בע"מ  נ
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 דים.  (, בהעדר הצד2006נובמבר,  8 י"ז חשון, תשס"ז  ) ניתן היום, 
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