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 יובל גזית שופטכבוד הפני ל

  ת פלוני תובעתה
 � ע"י ב"כ עו"ד אביהוא אהרו

 נגד

  סווט סטאר בע"מ.1 בעותנתה
  הכשרה חברה לביטוח בע"מ.2

  ע"י ב"כ עו"ד אבי דויטש 
  נגד                 

  סימונה גוזמ�                צד ג' 
  ע"י ב"כ עו"ד אבי מאיר                                                         

 

� פסק די

  

 מבוא:

לפניי תביעה לפיצויי� בגי� נזקי גו� שנגרמו לתובעת כתוצאה מנפילה במהל� שיעור ריקוד  .1

עת החליקה, לטענתה, כתוצאה  4.11.14") ביו� הנתבעבמועדו� סווט סטאר בע"מ (להל� "

  מרטיבות שהייתה על הרצפה. 

 

  כיו�. 56ביו� התאונה, ובת  52הייתה בת  24.4.62התובעת ילידת  .2

  

כתוצאה מהתאונה נחבלה התובעת בידה. היא הובהלה לבית החולי� איכילוב ש� אובח� שבר  .3

  בידה הימנית וידה הושמה בגבס. 

  

הבעלי� ו/או המחזיק ו/או בעל השליטה ו/או האחראי למקרקעי� אשר בשטח�  �הינ ותהנתבע .4

במועדי�  1ת ביטחה את הנתבע, , הכשרה חברה לביטוח בע"מ2ארעה התאונה. הנתבעת 

 והרלוונטיי� לתביעה. צד ג' היא המורה מנחת שיעור הריקוד במהלכו נפלה התובעת, לה שיגר

  הודעת צד ג'.  ותהנתבע

  

 בה ה� סביב עניי� האחריות וה� לעניי� גובה הנזק.המחלוקת נסו .5

 

  תמצית טענות הצדדי�

  

  טענות התובעת

  

לטענת התובעת, על הנתבע כבעלי� וכמפעיל של מכו� ספורט קמה חובת זהירות מושגית  .6

וקונקרטית למנוע סיכוני� בלתי סבירי� אשר עלולי� לפגוע בבאי המקו�. לטענתה, התאונה 

אירעה בשל רשלנות ו/או חוסר זהירות של הנתבע ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, אשר הנתבע אחראי 

� באופ� ישיר ו/או שילוחי. לטענתה, הוכח קיומו של מפגע ברצפת חדר למעשיה� או מחדליה
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השיעור, ומדובר בסיכו� בלתי טבעי בגינו היה על הנתבע לנקוט אמצעי זהירות אשר לא ננקטו; 

ובי� היתר הנתבע לא הבחי� במפגע הרטיבות במועד סביר, לא הזהיר את באי המקו�, לא הסיר 

  עובדי ניקיו� באופ� הנדרש ועוד. את המפגע במהירות, לא העסיק 

 

לפקודת הנזיקי� (נוסח חדש), יש  41עוד מוסיפה התובעת כי במקרה דנ�, בהתא� להוראות ס'  .7

תה לה יתה לה הידיעה או לא היילהחיל על התובענה את הכלל "הדבר מדבר בעדו", שכ� לא הי

תה יע"י נכס שלנתבעת היהיכולת לדעת מה היו הנסיבות שגרמו לתאונה, וכי התאונה נגרמה 

  שליטה מלאה עליו. 

  

  טענות הנתבע

  

בראש ובראשונה כי התובעת כלל לא הוכיחה  נואת אחריותו לתאונה, וטע ומנגד הכחיש ותהנתבע .8

  טענתה בדבר קיומו של מפגע על הרצפה בחדר שיעור הריקוד. 

 

א�  ותהראייה. הנתבע ברשלנות, וכי אי� עילה להיפו� נטל וכי  לא נהג ותהנתבע נובמקביל טע .9

 כי בכל מקרה במקו� התקיימו סידורי ניקיו� ותחזוקה נאותי�.  ותמדגיש

  

  לאש� תור� מכריע ו/או מלא של התובעת. תהנתבע נתלחילופי� לעניי� האחריות, טוע .10

  

א� את הקשר הסיבתי בי� רוב נזקי התובעת לתאונה, כמו ג� תוכ� חוות  ותהנתבע ולבסו� הכחיש .11

 ה על ידיה. הדעת שצורפ

 

שככול שתוכח גרסת התובעת הרי שצד ג' היא שהתרלשה  ותהנתבע נוטע ובהודעת צד ג' ששיגר .12

בתחזוק החדר בו העבירה את שיעור הריקוד והתרשלה בנתינת הוראות מתאימות למשתתפי 

 החוג. 

 

 טענות צד ג '

  

בטענות התובעת למפגע . צד ג' הכחישה את האחריות המיוחסת לה, ובראש ובראשונה כפרה 13

כלשהו על רצפת חדר השיעור. כמו כ� כפרה באחריותה ובטענה כי התרשלה. צד ג' א� הצטרפה 

  לעניי� אשמה התור� של התובעת.  ותלטענות הנתבע
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  דיו� והכרעה

  סוגיית נטל הראייה

  

  על פי ההלכה "המוציא מחברו עליו הראיה", קרי, נטל ההוכחה מוטל על התובע. .14

במשפט האזרחי, די לה לגרסתו של הנושא בנטל השכנוע, שהיא סבירה יותר מגרסתו של יריבו, 

ע"א כדי להביא את בית המשפט למסקנה, כי הנושא בנטל השכנוע אכ� עמד והרי� נטל זה 

 .9.11.67 47, 453) 2(פ"ד כא, שרה פישביי� נ' דגלס ויקטור פילשרה פישביי� נ' דגלס ויקטור פילשרה פישביי� נ' דגלס ויקטור פילשרה פישביי� נ' דגלס ויקטור פיל 414/66

  

לפקודת הנזיקי�  41לטענתה של  התובעת, יש להחיל כאמור את הוראות סעי�  במקרה הנוכחי      

 . �את נטל הראייה להוכחת היעדר התרשלות מציד ות"הדבר מדבר בעדו" ולהעביר אל הנתבע

  

בענייננו אי� כלל וכלל מקו� לקבל טענתה זו של  התובעת. התובעת יודעת היטב להצביע על הגור�   .15

ביא לתאונה, היינו נוזל על רצפת החדר, מה שהוביל לאיבוד שיווי משקל ולפגיעה בה. בנסיבות שה

לפקודה, החל רק  41אלה, די בכ� על מנת לקבוע כי אי� מקו� לתחולת הכלל הקבוע בסעי� 

בנסיבות בה� "לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות 

לפיכ�, די� טענת התובעת להידחות, ונטל ההוכחה נותר אשר הביא לידי הנזק".  שגרמו למקרה

  עליה להוכיח כי התאונה אירעה עקב רשלנותו של הנתבע.

 

 המתווה הנורמטיבי �אחריות הנתבעת 

 

בשורה של פסקי די� נקבע כי השתתפות בפעילות ספורטיבית כרוכה בסיכוני� מעצ� טיבה  .16

בגי� סיכוני�  .כחלק ממדיניות משפטית  .בת זהירות קונקרטית וטבעה, וכי אי� להטיל חו

 הנובעי� באופ� טבעי מאותה פעילות. 

 

חיי נפסק כי: " 113)1פ"ד ל"ז ( שלמה ועקני� נ' מועצה מקומית בית שמששלמה ועקני� נ' מועצה מקומית בית שמששלמה ועקני� נ' מועצה מקומית בית שמששלמה ועקני� נ' מועצה מקומית בית שמש 145/80כ�, בע"א       

הסיכוני� היו� יו� מלאי� סיכוני�, אשר לעיתי� מתממשי� וגורמי� נזקי�, מבלי שיוצרי 

ישאו באחריות בנזיקי�. הטע� לכ' הוא שאות� סיכוני� טבעיי� ורגילי� ה� לפעילות האנוש 

המקובלת ובגינ� נקבע, כעניי� של מדיניות משפטית כי חובת זהירות קונקרטית אינה 

.�  מתגבשת. סיכוני� אלה סבירי� ה� וחיי חברה מתוקני� לוקחי� את קיומ� בחשבו

תק� ספורט א� כמשתת) וא� כצופה, עשוי להיפגע מסיכוני� על כ�, מי שמשתמש במ

הכרוכי� בפעילות ספורטיבית. עד כמה שסיכוני� אלה טבעיי� ה� ורגילי� לאותה פעילות 

 �אי� בגינ� אחריות. מי שלוקח חלק בספורט כזה מקבל את הסכנות הטמונות בו במידה שה

  ". ברורות ונחוצות...
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עליזה עליזה עליזה עליזה  3545/07ילות ריקוד. עמד על כ� בית המשפט בתא (חד') הדברי� נכוני� כמוב� ג� לפע .17

מרכז מרכז מרכז מרכז  2027/00"א (ת"א) � בע(פורס� בגבו), וקבע בית המשפט כדלקמ ברנר נ' עו"ד ישראל יונגרברנר נ' עו"ד ישראל יונגרברנר נ' עו"ד ישראל יונגרברנר נ' עו"ד ישראל יונגר

�  ]:  2002( ספורט קנדה נ' חנה ג�ספורט קנדה נ' חנה ג�ספורט קנדה נ' חנה ג�ספורט קנדה נ' חנה ג

 

וד למעי� "כידוע, ריקוד בכלל וריקוד ע� בפרט, הוא סוג מסויי� של "בילוי". נית� לשוות ריק       

"ספורט אומנותי" שבו הרוקד מזיז את רגליו, ידיו, ראשו וחלקי� רבי� מגופו. הרוקד יכול א) 

לקפו(, לבצע צעדי� מהירי�, צעדי� איטיי�, צעדי� לצד וא) צעדי� אחורה. נפילה, מעידה או 

 כפי שסיכוני� אלה שכיחי� בכל פעילות �החלקה במהל' ריקוד ה� מסוג הסיכוני� השכיחי� 

ספורטיבית. המוטוריקה של הגו) בכלל ובעת ביצוע פעילות מ� הסוג האמור בפרט, יכולה לגרו� 

למעידות או החלקות, כאשר הנזק שנוצר, בד"כ, כתוצאה מהחלקה בעת ריקוד הוא נזק של מה 

  כפי שאירע בעניננו. �בכ', אול� ייתכנו מקרי� בה� נגר� לרוקד נזק חמור

ע� היא חלק מ� הסיכוני� השכיחי� . משקבענו כי מדובר בסיכו� סביר,  החלקה במהל' ריקודי      

ומשלא הוכח כי הנתבעי� המקוריי� יצרו סיכו� בלתי סביר, הרי נשללת חובת הזהירות 

ועקני� נ' המועצה המקומית בית  145/80הקונקרטית של אות� נתבעי� כלפי התובעת (ראו ע"א 

  ).113) 1שמש פד"י ל"ז (

  

       �(פורס� בנבו  נ' מרכז מתנ"ס קהילתי זכרו� יעקבנ' מרכז מתנ"ס קהילתי זכרו� יעקבנ' מרכז מתנ"ס קהילתי זכרו� יעקבנ' מרכז מתנ"ס קהילתי זכרו� יעקב     עינבעינבעינבעינב מרגליתמרגליתמרגליתמרגלית -133632/01 בת.א. (ת"א)וכ

1.8.08(  

     

. לאור האמור, א� יוכח כי נפילתה של התובעת נגרמה מעצ� הריקוד ללא כל סיכוני� נוספי� שיצר 18

אחריות שכ� מדובר בתוצאה אפשרית וצפויה של  ת, לא תקו� לנתבע1ת המפעיל, קרי הנתבע

אמצעי  הלא נקט  תהפעילות הספורטיבית על כל היבטיה. לעומת זאת, א� יסתבר כי הנתבע

זהירות על מנת למנוע סיכוני� נוספי� מעבר לסיכו� הטבעי של השתתפות בפעילות ספורט וא� 

את חובת  תהנתבע הת, הרי שהפריוכח כי סיכוני� אלו ה� שהביאו לנפילה ולפגיעתה של התובע

. (ראה לעניי� זה את דבריה של כב' השופטת וולצקי בפרשת ההזהירות הקונקרטית המוטלת עלי

        ))))20.9.200420.9.200420.9.200420.9.2004ת וספורט במטולה בע"מ [ת וספורט במטולה בע"מ [ת וספורט במטולה בע"מ [ת וספורט במטולה בע"מ [זיתו� נ' המרכז לנוער תרבוזיתו� נ' המרכז לנוער תרבוזיתו� נ' המרכז לנוער תרבוזיתו� נ' המרכז לנוער תרבו 120534/00זיתו� ת.א. (ת"א) 

        

הא� נגרמו סיכוני� נוספי� אשר  –. אי לכ�, יש לבחו� הא� הופרה חובת זהירות קונקרטית, היינו 19

? אקדי� אומר כי תשובתי לשאלה זו הינה פעילות ריקודמעבר לסיכו� הרגיל וטבעי הנובע מ

 בשלילה. 
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  נסיבות התאונה

  

) כי ביו� האירוע במהל� ריקוד 3התובעת הגישה שני תצהירי עדות ראשית בה� ציינה (ס'  .20

הרצפה. לטענתה היא איבדה את שיווי המשקל ונפלה על החליקה לפתע עקב רטיבות שהייתה על 

  ).4הרצפה תו� שהיא נחבלת בידה הימנית. טענה דומה העלתה התובעת א� בכתב תביעתה (ס' 

 

למעשה העדות היחידה לגבי עצ� התרחשות התאונה כמתואר על ידי התובעת, דהיינו נפילה עקב  .21

מייד כי התובעת לא שכנעה כי עדותה  של מי�/רטיבות הינה עדותה של התובעת עצמה. אומר

 לעניי� אמינה, ובעדותה נבקעו די בקיעי� המקשי� על קבלת גרסתה על כל מרכיביה.

 

בראש ובראשונה ראוי לציי� כי התובעת, שטענה בכתב תביעתה ובתצהיריה כי נפלה עקב מפגע  .22

  ות לעניי� התאונה.נוזל על הרצפה של חדר הריקוד לא הזכירה פרט כה מהותי באמרותיה הראשונ

 

האירוע ל"בטר�" המופעל ע"י בית  ביו� בפניה, כשפנתה שהונחה הראשונה בהזדמנותכ�,  .23

 במשוק נפלה"החולי� איכילוב לא הזכירה כי נפלה ממפגע מי� או נוזל, וכל שנאמר ש� הוא 

  י.ג) (הניסוח או הטעות במקור.למוצגי התובעת) 11(ראה עמ'  "ימי� יד כ) בשורש ונחבלה קושר

 

למוצגי  15" (עמ' אתמול נפלה נחבלה שורש כ) יד ימי�"בהמש� בביקור אצל אורטופד צוי�  .24

  התובעת)

 

והלינה על האירוע, אול� ג� בתלונתה זו  תפחות  מחודש לאחר האירוע פנתה התובעת אל הנתבע .25

 41(עמ'  לא נמצא זכר למפגע נוזל או מי�, וכל שנאמר הוא כי התובעת נפלה במהל� שיעור ריקוד

, הפע� באמצעות בא כוחה 31.5.15למוצגי התובעת). בפנייה נוספת ע"י בא כוחה לנתבע מיו� 

תיארה התובעת כי נפלה במהל� שיעור ריקוד, אול� ג� הפע� באופ� תמוה לא הוזכרו מפגע נוזל 

  למוצגי התובעת).   59או מי� (עמ' 

 

. 2015ס� מאת בא כוחה לנתבעת מחודש יולי . תיאור המפגע מופיע לראשונה רק במכתב פנייה נו26

למוצגי התובעת). העובדה, כי היו בידי התובעת הזדמנויות כה רבות לתאר המפגע הנ"ל,  55(עמ' 

אול� הוא הועלה לראשונה על הכתב חודשי� רבי� לאחר התאונה, אומרת דרשני ומותירה רוש� 

ה מלמדת על תלונה אמיתית ואותנטית, כי נולדה לצורכי משפט. הזכרת המפגע באופ� מיידי היית

בהחלט מכרסמת קשות בטענותיה. למעשה תיאור  2015והיעדרו ממסמכיה של התובעת עד יולי 

המפגע לא נזכר בשו� מקו� חיצוני להוציא כתב התביעה ומכתב בא כוחה של התובעת ואינו 

אונה לאור� תקופה מוזכר בתיעוד רפואי בעניי� הטיפולי� השוני� שעברה התובעת בעקבות הת

  זו. 
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. אפילו הייתי מקבל את הטענה כי התובעת אינה אחראית על הנכתב מפיה בקופת חולי� וע"י 27

הגורמי� הרפואיי� אצל� טופלה, הרי בהחלט היה מצופה כי תזכיר מפגע זה בפנייה הראשונה 

שבוחרת לשטוח שערכה לנתבע, שבה הלינה על האירוע בו נפגעה. בהחלט היה מצופה כי התובעת 

  תלונתה תיידע את הנתבע באשר לגור� שהביאו לנפילתה על מנת שנסיבות המקרה לא יישנו. 

  

. זאת ועוד, וא� חמור מכ� התובעת עצמה במהל� חקירתה הנגדית לא חזרה על טענתה כי נפלה 28

ה עקב מפגע נוזל או מי�, ולמעשה אישרה עת נשאלה הא� נפלה עקב נוזל כי למעשה כלל אינ

על מה" (פרוטוקול הדיו� מיו�  מושג לי החלקתי, אי� "אנייודעת כיצד ומדוע נפלה. וכ� טענה 

�23ש'  12(עמ' יודעת"  לא החלקתי, אני אני ממה מושג לי אי�"), 17�18ש'  10עמ'  23.4.18

בטוחה בגי� מה נפלה, הרי שנשמטת הקרקע  לא כלל כי כאמור עצמה התובעת מודה בו במצב ).24

  מתחת לכלל טענותיה בכתב התביעה.

  

. למעשה ג� העדה מטע� התובעת, משתתפת נוספת בחוג הריקוד במהלכו נפלה התובעת, אילנה 29

עיל�, לא טענה בתצהיר כי התובעת נפלה עקב מפגע נוזל כלשהו והסתפקה בטענה כי התובעת 

ל� חקירתה הנגדית עת ). ג� במה5(תצהיר העדה אילנה עיל� ס'  לא,נפלה במהל� השיעור ותו 

עמ' נשאלה העדה מפורשות כיצד נפלה התובעת השיבה כי לא זכור לה מפגע כלשהו על הרצפה (

  ).6�7ש'  16

  

. התובעת עומתה ע� דברי העדה מטעמה וטענה כי אינה יודעת מדוע טענה העדה שלא ראתה מפגע 30

בבד אישרה כאמור כי למעשה  ), אבל בד22.24ש'  13נוזל תו� שהיא מביעה תמיהה על כ� (עמ' 

היא עצמה אינה יודעת עקב מה נפלה, כ� שהבעת תמיהה על דברי חברתה לא תורמי� למהימנותה 

  א� ה�.

   

. היעדר קיומו של מפגע נוזל על הרצפה א� מוצאת תימוכי� בעדות משתתפת נוספת מטע� צד ג', 31

). לא מצאתי לנכו� 3.4(תצהירה ס'  חני רבא�. ג� לשיטתה לא נמצא כל מפגע נוזל על רצפת החדר

או לצד ג' עד כדי  תלפקפק בדבריה של עדה  זו  ולא מצאתי כי יש לה אינטרס אישי לסייע לנתבע

.5ש'  24כי רצפת החדר הייתה נקייה (עמ'  ההסתבכות בעדות שקר בבית המשפט. א� צד ג' העיד

8.(  

  

במקו� התקיימו סידורי ניקיו� נאותי�, ועל כ� עוד אציי� בקצרה כי מחומר הראיות א� עולה כי       

 20, עמ' 30.31ש'  19, עמ' 3.7ש'  18העיד מר שילה דות� מטע� הנתבע, וטענותיו לא נסתרו (עמ' 

). א� התובעת עצמה אישרה כי מעול� לא הלינה לפני גור� כלשהו לרבות צד ג' על חוסר 1.2ש' 

  ).14.18ש'  12ניקיו� החדרי� (עמ' 
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. עת ייחסה התובעת את נפילתה לנוזל על רצפת החדר, הרי שעת כשלה מלהוכיח טענתה זו הרי לא 32

נית� לקבל את גרסתה למפגע. ע� זאת למע� הזהירות אתייחס א� לטענתה של התובעת כי התנועה 

  אותה התבקשה לעשות הייתה מורכבת ולא התאימה למשתתפות בעלות רקע כשלה. 

  

התובעת לא צירפה לכתב תביעתה חוות דעת מומחה בתחו� הריקוד להעיד כי  . לזאת אציי� כי33

התנועה אותה ביצעה אינה מתאימה למשתתפות החוג או דורשת אימו�, מקצועיות או הנחיות 

מיוחדות. התובעת עצמה בבית המשפט תיארה מהל� תקי� לכאורה של לימוד תנועה חדשה, 

ברי כי אי� בעובדה כי מדובר בתנועה חדשה אפילו מורכבת   ).9.14ש'  8הסבר, הדגמה ואימו� (עמ' 

התרשלו. מטבע הדברי� חוג ריקוד טומ� בחובו לימוד  תיותר להעיד כי מורת החוג או הנתבע

תנועות חדשות כל העת, ועת לא הוכח כי עסקינ� בתנועה יוצאת דופ�, הרי שאי� לקבל את טענת 

   התבעת בעניי�.

  ד ג' ולא התרשמתי מסיבוב או תנועה מסוכני� כביכול. צפיתי בסרטו� שהגישה צ  

  

. התובעת א� לא הוכיחה כי מנחת הקבוצה לא הייתה בעלת הסמכה המתאימה להנחות קבוצת 34

לתצהיר שילה דות�) וכ� טענת צד ג'  4(סעי�  תריקוד מעי� זו ולמעשה לא נסתרה טענת הנתבע

דת הסמכה כדבעי. מכא� שלא הוכחה התרשלות לתצהיר סימונה גוזמ�)  כי למורה תעו 3(סעי� 

  א� בהיבט זה. 

  

). 9.11. אי לכ� טענתה של המורה צד ג' כי מדובר בתרגיל שאינו חריג לא נסתרה (ראה תצהירה ס' 35

טענתה של המורה מוצאת חיזוקי� בטענת המשתתפת חני רבא� שגרסה כי עסקינ� בתרגיל רגיל 

  לתצהירה).  4ולא יותר (ס' 

  

העדה מטע� התובעת טענה בעדותה כי לשיטתה התרגיל דרש יותר מקצועיות וא� כלל סיבוב,       

  ). 14.19ש'  16אול� אי� מחלוקת כי עדה זו אינה בעלת רקע בתחו� או הסמכה מקצועית (עמ' 

  

. אומנ� בהקשר זה אציי� כי קיימת מחלוקת בי� המורה צד ג' לתובעת ולעדה מטעמה וא� לעדה 36

א� באשר לקיומו של סיבוב כחלק מתרגיל, כאשר לדברי המורה התרגיל לא כלל סיבוב חני רבי

התרגיל  ), ולדברי התובעת והעדה מטעמה וא� לדברי העדה מטע� צד ג' חני רבא�25.28ש'  24(עמ' 

עת מצאתי כי בהסמכתה ). אול� 28.30ש'  30עמ'  26.27ש'  16, עמ' 12ש'  8כ� כלל  סיבוב (עמ' 

לנתוני לא נפל דופי, ועת לא הוכח כי סיבוב במהל� תרגיל אינו בטיחותי ביחס  של המורה

  או צד ג' .   תלהעיד על רשלנות הנתבעכדי בכ� משתתפות הקורס, הרי אי� 

 

. לאור האמור לעיל, לאחר ששקלתי את מכלול הראיות והעדויות שהובאו בפניי, הגעתי לכלל 37

נות כלשהי, וסביר בהחלט כי התובעת מעדה עקב איבוד רשל תמסקנה כי לא נית� לייחס לנתבע

  שיווי משקלה ותו לא, וזאת בשל פעולת הריקוד אותו ביצעה.
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מאחר שלא הוכחו במקרה שבפניי נסיבות שיצרו ע� כל הצער על הנזק שנגר� לתובעת, . לפיכ�, 38

פעילות היוצרת מעצ� סיכו� בלתי סביר מעבר לסיכוני� הצפויי� הטמוני� בעצ� הריקוד, שהינה 

טיבה סיכוני�, ולאור העובדה שנפילתה לא נגרמה על ידי גורמי� חיצוניי� אחרי�, אני קובע כי 

  נפילתה של התובעת אינה מקימה אחריות על הנתבעת.

  

, 345) 3ב ( "ד מזחמוד סובחי נ' רכבת ישראל פחמוד סובחי נ' רכבת ישראל פחמוד סובחי נ' רכבת ישראל פחמוד סובחי נ' רכבת ישראל פ 371/90ע"א וכפי שהגדיר זאת השופט חשי� ב       

חיי� ובריאות אורבי� לפתחנו כל העת, ובהולכנו אל מקו� פלוני לא  "אכ�, סיכוני), 10.6.93( 349

נדע א� נגיע אליו. לכל נזק יש ש� ברפואה, א' לא לכל נזק יש ש� של אחראי במשפט. לא כל 

 145/80ע"א נזק שנית� לצפותו (באורח תיאורטי), המשפט מטיל בגינו אחריות נורמאטיבית (

  ועקני� נ' המועצה המקומית בית שמש ואח')

 

  סו) דבר

  

  

אשר על כ� אני דוחה את התביעה. לאור מסקנתי זו איני רואה להידרש לסוגיית נזקיה של   .39

  .התובעת

  

  ההודעה לצד ג' נדחית. . כפועל יוצא, 40

  יתר על כ�, אי� עילת תביעה בגדר ההודעה לצד ג'.       

  , שורה 22תבעת אישר כי צד ג' נתנה שירות "נפלא", "היא היתה יכולה ללמד אותי" (בעמ' מנהל הנ     

 24, שורה 22) ושלא בא אליה בתלונות א� פע� (עמ' 23/4/18לפרוטוקול הדיו� מיו�  16     

  לפרוטוקול). 

  

  ".  בעצ� אי� ל' ולא היו ל' תלונות סימונהלסיכו� כשנשאל: "ש.      

  

  ". נכו�ת. השיב: "     

  

  . 3 9,950בסכו� כולל של   �כוחובשכ"ט בא  ותהנתבעהתובעת תישא בהוצאות   .41

  

  . 3 9,950בהוצאות ושכ"ט ב"כ צד ג' בסכו� כולל של  נהת תישאו. הנתבע42

       

  ימי� מקבלת פסק הדי�.  30ההוצאות ישולמו בתו�  
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  ימי� מיו� קבלת פסק הדי�. 45 נית� להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בתו�

  

  המזכירות תשלח את פסק הדי� לב"כ הצדדי�.51293

  

  ., בהעדר הצדדי�2018אוגוסט  15, ד' אלול תשע"חנית� היו�,  

                

 

  

  




