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  משרד החינוך דרום -מדינת ישראל  
 
 
 
 

 עו"ד יוסף נוילנדר ע"י ב"כ  

 

 נתבעת

 
 

 פסק דין

 

פסק דין, בתביעת התובעת לחייב את הנתבעת לפצותה עבור נזקי גוף שנגרמו לה  זהו . 1

לטענתה, עקב פציעתה במהלך טיול בו השתתפה, כחלק מקורס מדריכי של"ח צעירים, 

 מטעם הנתבעת. הוחלט לדחות את התביעה, ולהלן הנימוקים.

 

ו השתתפה בנחל פרס, , במהלך טיול ב22.10.00, נפגעה ביום 1985הנתבעת, ילידת שנת  .2

 כאשר החליקה ונפלה. כתוצאה מן הנפילה, סבלה התובעת מחתכים ברגלה השמאלית.

התובעת טענה, כי הנתבעת אחראית לנזקיה, משום שהתרשלה בין היתר בעצם הוצאת  

הטיול במסלול בוצי וחלק מגשם, בבחירת המסלול, ובכך שמדריכי הטיול לא דאגו לפינוי 

ממקום הפגיעה. כן טענה, להיפוך נטל הראיה ע"פ הכלל "הדבר מעיד מהיר של התובעת, 

 על עצמו".

 

המומחה לכירורגיה פלסטית מטעם התובעת, פרופ' ליאור רוזנברג כתב בחוות דעתו  

 "צלקת אורכיתשצורפה לכתב התביעה, כי כתוצאה מן הפגיעה האמורה, נותרה לתובעת, 

וכן רגישה וכואבת בשינוי מזג אוויר תחת ברך שמאל. הצלקת מפריעה לה אסטטית 

 . וכאשר מופעל עליה מתח או לחץ )כיפוף הברך("

 –ס"מ ורוחבה מגיע באיזורים אחדים ל  5 –"...אורכה כ מימדי הצלקת לפי חוות הדעת:  

אדום ובולט על רקע העור  –"...צלקת בגוון כהה . המומחה תיאר את הצלקת כ ס"מ" 2

 . קת רכה אך רגישה למגע"הבריא. במישוש הצלקת, הצל
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 75, ע"פ תקנה 10%המומחה העריך את נכותה הצמיתה של התובעת בגין הצלקת בשיעור  

 .תקנות הביטוח הלאומי(ב ל1)

 .31.1.02עת ביום פרופ' רוזנברג כתב את חוות דעתו, על סמך בדיקה שערך לתוב 

 

התובעת טענה, כי עקב פגיעתה, נגרמו לה נזקים מיוחדים וכלליים, לרבות כאב וסבל,  

 צורך בעזרת צד ג', הוצאות, והפסדי שכר לעתיד.

 

. בתחילה נתבעו עיריית 2005ובשנת  2004יצויין, כי התביעה תוקנה פעמיים, בשנת  

ברת הביטוח שלהם, כאשר הוגשו דימונה ובית הספר בו למדה התובעת, יחד עם ח

הודעות לצדדים שלישיים נגד הנתבעת, ונגד החברה להגנת הטבע. בכתבי התביעה 

המתוקנים, נתבעו הנתבעת והחברה להגנת הטבע ישירות, ואולם התביעה נגד החברה 

 להגנת הטבע, נמחקה לבקשת התובעת. 

בית המשפט בדימונה. דיון , במסגרת כהונתי החלקית ב2007התיק הועבר לטיפולי בשנת  

 . 31.12.08ההוכחות התקיים ביום 

 

הנתבעת טענה כי אין לייחס לה אחריות לתאונה, משום שלא היתה רשלנות מצידה, וכן  . 3

 הכחישה את הנזקים הנטענים.

 

הנתבעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמה. בחוות הדעת האמורה, אשר נחתמה ביום  

שערך המומחה לתובעת באותו תאריך, קבע המומחה, כי  , והסתמכה על בדיקה26.904

 .1%לתובעת נכות אסתטית בלבד, בשיעור 

"...צלקת לדברי המומחה בחוות דעתו, הצלקת שנותרה ברגלה של התובעת, הינה  

קטנה... בצבע העור, אינה רגישה למגע, אינה בולטת לעין, ואינה מפריעה פיזית או 

 . תפקודית"

יקתו של פרופ' רוזנברג כאמור בחוות דעתו, כתב פרופ' מלר: בהתיחס לממצאי בד

"ממצאים שתוארו בחוות דעתו של פרופ' רוזנברג, כשחלפו שנה ושלושה חודשים לאחר 

 .כהה של הצלקת, או רגישות למגע, אינם קיימים היום" –הפציעה, כמו צבע אדום 

 

ם, לאחר שלא מלאה אחר התובעת העידה לעצמה, ואילו מטעם הנתבעת לא נשמעו עדי . 4

החלטות בית המשפט לעניין הגשת הראיות, וכאשר בקשת בא כוחה שהועלתה בפתח דיון 

 נדחתה. –ההוכחות, להאריך את התקופה להגשת הראיות ע"י הנתבעת 

 יצויין עוד, כי מומחי הצדדים לא נחקרו.

 

"ביום ה: התובעת טענה בתצהיר עדותה הראשית, ביחס לנסיבות בהן ארעה התאונ .5

...נסענו לטיול באזור נחל פרס. במסגרת הטיול נפגעתי בעת שהחלקתי 22.10.00

במסלול הטיול. אציין כי עובר ליציאה למסלול הטיול ירדו גשמים והמסלול היה חלק 

 ומסוכן להליכה ברגל".

http://www.nevo.co.il/links/law/?link=תקנות%20הביטוח%20הלאומי
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"לאחר טיפול ראשוני ע"י החובש במקום הטיול, נאמר לי ע"י לעניין הטיפול בה העידה:  

ובשי הטיול כי מדובר בפציעה שטחית ונחבשתי במקום מבלי שפוניתי לאלתר. ח

התובעת המדריכים הורו לי בעצת החובשים להמשיך במסלול הטיול חרף הפציעה". 

העידה, כי רגלה נחבשה בצורה רשלנית, וכי הרופא שטיפל בה בקופת החולים בדימונה 

הפציעה, מנעה את האפשרות לתפור אמר לה, כי העובדה שהגיע בחלוף מס' שעות לאחר 

את הפצע. משלא הובא הרופא להעיד, נותרו דברים אלה בגדר עדויות סברה ושמועה, 

 שאין ליתן להן משקל.

 

 בהמשך תצהירה, חזרה התובעת והעידה, לעניין פרטי התרשלותה הנטענת של הנתבעת: 

שיקול דעת, ו/או  "...הנזק נגרם כתוצאה מרשלנותם ו/או חוסר זהירותם, ו/או חוסר

הערכה לא נכונה של מסלול הטיול, מזג האוויר, תוואי הטיול, מועד הטיול מועד הפיונוי 

כאשר נפגעתי , טיב הטיפול... אציין כי הרשלנות באה לידי ביטוי בכך שלא בדקו עובר 

ליציאת התלמידים את מסלול הטיול, וככלך שבדקו התירו ברשלנות את היציאה חרף 

דובר במסלול לא מסומן, חלק, רטוב בגשם, בעל קשיי עבירות רגלית קשים העובדה שמ

ביותר... עוד אציין כי הנתבעת התרשלה בכך שלא הציבה מספיק מדריכים מלוים את 

דוגמת המקום  –הטיול כדי שאלו יכלו לסייע לתלמידים בכל אזורי העבירות המסוכנים 

 .בו החלקתי"

 

"במסלול היו מקומות שהיו הרבה ת המסלול כך: בחקירתה הנגדית, תארה התובעת א

 ירידות, זה היה אחרי גשם, האדמה היתה רכה בחלק מהמקומות, מסלול ארוך".

 

תיאור זה של המסלול, הולם את האמור בתצהיר עדותה הראשית של התובעת, כפי 

שצוטט לעיל. מסלול הטיול בנחל פרס על הגבים והמפלים המצויים בו, אכן עשוי להחשב 

מסלול מאתגר לבני נוער, ואולם, מחקירתה של התובעת עולה בבירור, כי לא נפלה באחד 

הסלע, כי אם תוך הליכה בשיפוע מתון. התובעת הגבים, או תוך גלישה באחד ממורדות 

 העידה לעניין זה כדלקמן: 

 "ש: תסכימי איתי שהנפילה הייתה תוך כדי ירידה מתונה?

 ת: נכון.

 ש: הירידה לא היתה עמוקה מידי? 

 .ת: לא"

 

העובדה כי מדובר בשיפוע מתון עולה בבירור, גם מתיאור התאונה שנכתב מפיה, בדו"ח 

"באמצע מסלול הליכה, רה, ע"פ נהלי הנתבעת. בדו"ח האמור נכתב: שנערך בבית ספ

 בירידה קלה החלקתי..."
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מכאן, כי אין לקשור בין עצם בחירת המסלול, או הטענה כי לא נבדק, לתאונה בה נפגעה  

התובעת, שהרי החליקה בעת שהלכה בירידה קלה  או מתונה, כדבריה. אשר לטענה כי 

י נוכח אופי חלק המסלול בו נפגעה התובעת כאמור לעיל, גם המסלול איננו מסומן, הר

אם נפלה בתוואי שאינו מסומן, לא היה זה אחד הגורמים לתאונה, ומעבר לכך, התובעת 

לא הבהירה היכן נפלה, ע"מ שניתן יהיה לבדוק הטענה )ויוער כהערת אגב, כי תוואי הנחל 

יש להדרש אפוא, הינה אם היתה  עצמו, מסומן בסימון שבילים(. השאלה העיקרית אליה

 התרשלות בהחלטת מארגני הטיול או מדריכיו, לצאת לטיול, לאחר שירד גשם באיזור.

 

".. עובר ליציאה למסלול הטיול ירדו גשמים והמסלול נזכיר, כי התובעת העידה, כי:  

 .היה חלק ומסוכן להליכה ברגל"

אם ירדו  -טיול ירדו גשמים התובעת לא פירטה בעדותה, כמה זמן קודם תחילת ה  

גשמים באותו יום, אם מספר ימים קודם לכן. התובעת לא המציאה לעניין זה תעודת 

עובד ציבור של השירות המטאורולוגי, או כל ראיה אחרת.  אין בפנינו למעשה כל ראיה 

 למועד ירידת הגשמים ולכמות הגשם שירדה. 

  

, "טופס תביעה תאונות אישיות"ר לעיל, וגם ביצויין ויודגש, כי גם  בדוח הפציעה שהוזכ

שהגישו התובעת והוריה לחברת הביטוח איילון, לא הוזכר, כי המסלול היה רטוב חלק 

 ובוצי כנטען, והטענה הועלתה לראשונה בכתב התביעה.

 

קשה על כן, להגיע למסקנה בדבר התרשלות המארגנים והמדריכים, נוכח הטענה הכללית 

ני הטיול, אך נדמה, כי גם אילו ניתן כי ירד גשם קודם הטיול ואפילו בדבר גשם שירד לפ

במהלכו, אין בכך די לבסס את הטענה בדבר התרשלות. לא הובאה בפנינו כל הוראה 

האוסרת באופן גורף, קיום טיולים לאחר גשם, וספק אם הוראה כזו אילו ניתנה, היתה 

ר תיכון. משאישרה התובעת, כי עשויה להחשב סבירה, כאשר מדובר בנערים בבית ספ

נפלה בקטע דרך בירידה מתונה, הרי קשה לייחס לנתבעת אחריות לתאונה, עקב רשלנות 

בשל עצם היציאה לטיול. לא נראה גם, כי נוכחות גדולה יותר של מדריכים היתה עשויה 

למנוע את נפילת התובעת, ונראה שלא ניתן לייחס למדריכים אחריות בשל אי מתן 

ת בטיחות מספיקות, בהתחשב בגיל המטיילים ואופי התאונה, כאשר ברי כי נער  הוראו

 המהלך בירידה באיזור בוצי, עליו להזהר בהליכתו, גם ללא הוראות מיוחדות לעניין זה.

 

נוכח המסקנות דלעיל, ומשלא נטען, כי נסיבות התאונה אינן בידיעת התובעת, סבורני כי 

 41בר תחולת הכלל "הדבר מעיד על עצמו", ע"פ סעיף אין גם לקבל טענת התובעת, בד

 ".פקודת הנזיקיןל

 

לא הוכח אפוא, כי רשלנות הנתבעת היא שהובילה לפציעת התובעת, ועל כן, אין לקבל 

 את התביעה.

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm


 משרד החינוך דרום -אפרת יעקב נ' מדינת ישראל    1056/03תא )די'( 

5 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\michalr\Downloads\s03001056-80.doc 

 הנזק. מעבר לצריך אוסיף מספר הערות לעניין . 6

  

שני המומחים לא נחקרו כאמור, ובמצב זה, סבורני כי יש  -לעניין הנכות הרפואית 

להעדיף את חוות דעת פרופ' מלר, על חוות דעת פרופ' רוזנברג. זאת, משום שפרופ' מלר 

, למעלה משנתיים וחצי, לאחר שבדק אותה פרופ' רוזנברג 26.9.04בדק את התובעת ביום 

בחוות דעתו של פרופ' מלר נאמר, כי חלק מהסימנים בהם הבחין  , וכאר31.1.02ביום 

 פרופ' רוזנברג כבר חלפו.

 

נראה כי ההפרעות שגורמת הצלקת לתובעת, הינן חוסר נוחות  –אשר לנכות התפקודית 

אסתטית, לצד חוסר נוחות פיזית, עד כדי כאב בחילופי מזג אוויר. הפרעות אלה, נכללות 

אין בפנינו כל ראיה לכך שהצלקת מפריעה לתפקוד התובעת,  בראש נזק של כאב וסבל.

ובודאי שאין ראיה לפגיעה בכושר השתכרותה. נראה איפוא, כי אין לתובעת נכות 

 תפקודית בגין הצלקת, וכי אינה פוגעת בכושר השתכרותה.

 
 

5129371 

אלה, אך לא  התובעת העידה לעניינים –לעניין ראשי הנזק של הוצאות  ועזרת צד ג' 54678313

הביאה ראיות אחרות, כגון קבלות, וכן נמנעה מהעדת הוריה. ככל שהיה מקום לפסוק 

 פיצוי בראשי נזק אלה, נכון היה לעשות זאת באמדן גלובאלי זהיר ומתון.

 

בנסיבות ₪.  3,000התביעה נדחית אפוא. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות המשפט בסך  . 7

 ף, בשכ"ט עו"ד.העניין לא מצאתי לחייבה בנוס
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 הקש כאן -מסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו הודעה למנויים על עריכה ושינויים ב

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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