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  תקציר פסק הדין

, , , , יחד עם קרובי משפחתויחד עם קרובי משפחתויחד עם קרובי משפחתויחד עם קרובי משפחתו, , , , ביקר המערערביקר המערערביקר המערערביקר המערער, , , ,  שנים ומחצה שנים ומחצה שנים ומחצה שנים ומחצה10101010 שנה לערך  שנה לערך  שנה לערך  שנה לערך 11111111כשהיה בן כשהיה בן כשהיה בן כשהיה בן , , , , 12.7.198412.7.198412.7.198412.7.1984ביום ביום ביום ביום 

באותו בוקר פגש המערער באותו בוקר פגש המערער באותו בוקר פגש המערער באותו בוקר פגש המערער . . . .  הבריכה העירונית בעפולה הבריכה העירונית בעפולה הבריכה העירונית בעפולה הבריכה העירונית בעפולהשהייתה באותה עתשהייתה באותה עתשהייתה באותה עתשהייתה באותה עת" " " " שמואלשמואלשמואלשמואל""""בבריכת השחייה בבריכת השחייה בבריכת השחייה בבריכת השחייה 

    ....יחד עמו היו בנות הדוד והדודיחד עמו היו בנות הדוד והדודיחד עמו היו בנות הדוד והדודיחד עמו היו בנות הדוד והדוד. . . . את דודותיו ובנות דודותיו אשר ביקשו לרחוץ בבריכה והצטרף אליהןאת דודותיו ובנות דודותיו אשר ביקשו לרחוץ בבריכה והצטרף אליהןאת דודותיו ובנות דודותיו אשר ביקשו לרחוץ בבריכה והצטרף אליהןאת דודותיו ובנות דודותיו אשר ביקשו לרחוץ בבריכה והצטרף אליהן

אין אין אין אין . . . . ובלי ידיעתםובלי ידיעתםובלי ידיעתםובלי ידיעתם, , , ,  המערער לא ביקש את רשות הוריו ללכת לרחוץ בבריכה ועשה כן על דעת עצמו המערער לא ביקש את רשות הוריו ללכת לרחוץ בבריכה ועשה כן על דעת עצמו המערער לא ביקש את רשות הוריו ללכת לרחוץ בבריכה ועשה כן על דעת עצמו המערער לא ביקש את רשות הוריו ללכת לרחוץ בבריכה ועשה כן על דעת עצמו

המערער וקרוביו התיישבו על הדשא שמסביב לבריכה המערער וקרוביו התיישבו על הדשא שמסביב לבריכה המערער וקרוביו התיישבו על הדשא שמסביב לבריכה המערער וקרוביו התיישבו על הדשא שמסביב לבריכה . . . .  לשחייה לשחייה לשחייה לשחייהחולק כי באותה עת המערער לא הוכשרחולק כי באותה עת המערער לא הוכשרחולק כי באותה עת המערער לא הוכשרחולק כי באותה עת המערער לא הוכשר

    ....ופנו איש איש לעיסוקיוופנו איש איש לעיסוקיוופנו איש איש לעיסוקיוופנו איש איש לעיסוקיו

הבחין הבחין הבחין הבחין , , , , בעת שצלל להנאתו בבריכה באזור המים העמוקיםבעת שצלל להנאתו בבריכה באזור המים העמוקיםבעת שצלל להנאתו בבריכה באזור המים העמוקיםבעת שצלל להנאתו בבריכה באזור המים העמוקים, , , ,  כחמש עד עשר דקות לאחר הגעתם לבריכה כחמש עד עשר דקות לאחר הגעתם לבריכה כחמש עד עשר דקות לאחר הגעתם לבריכה כחמש עד עשר דקות לאחר הגעתם לבריכה

הוא הזעיק את המציל וכשחולץ הטובע הסתבר הוא הזעיק את המציל וכשחולץ הטובע הסתבר הוא הזעיק את המציל וכשחולץ הטובע הסתבר הוא הזעיק את המציל וכשחולץ הטובע הסתבר . . . . הדוד בגופה השרועה על קרקעית הבריכה ללא תזוזההדוד בגופה השרועה על קרקעית הבריכה ללא תזוזההדוד בגופה השרועה על קרקעית הבריכה ללא תזוזההדוד בגופה השרועה על קרקעית הבריכה ללא תזוזה

המציל הגיש למערער עזרה ראשונה וניסה המציל הגיש למערער עזרה ראשונה וניסה המציל הגיש למערער עזרה ראשונה וניסה המציל הגיש למערער עזרה ראשונה וניסה . . . . המערערהמערערהמערערהמערער, , , , בונו כי הטובע איננו אלא אחיינובונו כי הטובע איננו אלא אחיינובונו כי הטובע איננו אלא אחיינובונו כי הטובע איננו אלא אחיינולדוד לדאלדוד לדאלדוד לדאלדוד לדא

מומחה אשר מונה מומחה אשר מונה מומחה אשר מונה מומחה אשר מונה . . . . להחיותו על ידי הנשמה עד שפונה משם לבית החולים עפולה כשהוא מחוסר הכרהלהחיותו על ידי הנשמה עד שפונה משם לבית החולים עפולה כשהוא מחוסר הכרהלהחיותו על ידי הנשמה עד שפונה משם לבית החולים עפולה כשהוא מחוסר הכרהלהחיותו על ידי הנשמה עד שפונה משם לבית החולים עפולה כשהוא מחוסר הכרה

בגין אירוע בגין אירוע בגין אירוע בגין אירוע . . . .  לצמיתות לצמיתות לצמיתות לצמיתות20202020%%%%על ידי בית המשפט קבע כי למערער נגרמה עקב הטביעה נכות בשיעור של על ידי בית המשפט קבע כי למערער נגרמה עקב הטביעה נכות בשיעור של על ידי בית המשפט קבע כי למערער נגרמה עקב הטביעה נכות בשיעור של על ידי בית המשפט קבע כי למערער נגרמה עקב הטביעה נכות בשיעור של 

    . . . .  עיריית עפולה ומפעיל הבריכה עיריית עפולה ומפעיל הבריכה עיריית עפולה ומפעיל הבריכה עיריית עפולה ומפעיל הבריכה----הגיש המערער תביעת פיצויים נגד המשיבים הגיש המערער תביעת פיצויים נגד המשיבים הגיש המערער תביעת פיצויים נגד המשיבים הגיש המערער תביעת פיצויים נגד המשיבים מצער זה מצער זה מצער זה מצער זה 

    ....ועל כך הערעור שבפנינוועל כך הערעור שבפנינוועל כך הערעור שבפנינוועל כך הערעור שבפנינו. . . . את התביעה  נגד שני המשיביםאת התביעה  נגד שני המשיביםאת התביעה  נגד שני המשיביםאת התביעה  נגד שני המשיבים, , , , בסופו של דברבסופו של דברבסופו של דברבסופו של דבר, , , , בית משפט השלום דחהבית משפט השלום דחהבית משפט השלום דחהבית משפט השלום דחה

    ....תקבל ונקבע כי המשיבים חייבים לפצות את המערער על נזקיותקבל ונקבע כי המשיבים חייבים לפצות את המערער על נזקיותקבל ונקבע כי המשיבים חייבים לפצות את המערער על נזקיותקבל ונקבע כי המשיבים חייבים לפצות את המערער על נזקיוהההההערעור הערעור הערעור הערעור 

הן הן הן הן , , , , חבה כלפי המערער בעוולה של הפרת חובה חקוקהחבה כלפי המערער בעוולה של הפרת חובה חקוקהחבה כלפי המערער בעוולה של הפרת חובה חקוקהחבה כלפי המערער בעוולה של הפרת חובה חקוקה    היא היא היא היא  היא כי  היא כי  היא כי  היא כי ש כלפי העירייה ש כלפי העירייה ש כלפי העירייה ש כלפי העירייה """"מסקנת ביהממסקנת ביהממסקנת ביהממסקנת ביהמ

וזה וזה וזה וזה , , , , באופן אישי והן באחריות שילוחית כשולחתו של המפעיל שמונה על ידיה להפעיל את הבריכהבאופן אישי והן באחריות שילוחית כשולחתו של המפעיל שמונה על ידיה להפעיל את הבריכהבאופן אישי והן באחריות שילוחית כשולחתו של המפעיל שמונה על ידיה להפעיל את הבריכהבאופן אישי והן באחריות שילוחית כשולחתו של המפעיל שמונה על ידיה להפעיל את הבריכה

    ....בנוסף לחובתו של המפעיל בעוולת רשלנות ובעוולת הפרת חובה  חקוקהבנוסף לחובתו של המפעיל בעוולת רשלנות ובעוולת הפרת חובה  חקוקהבנוסף לחובתו של המפעיל בעוולת רשלנות ובעוולת הפרת חובה  חקוקהבנוסף לחובתו של המפעיל בעוולת רשלנות ובעוולת הפרת חובה  חקוקה

ומי הפיצויים וחלוקת האחריות ומי הפיצויים וחלוקת האחריות ומי הפיצויים וחלוקת האחריות ומי הפיצויים וחלוקת האחריות העניין יוחזר לבית המשפט השלום לשם קביעת שיעור הנזק וסכהעניין יוחזר לבית המשפט השלום לשם קביעת שיעור הנזק וסכהעניין יוחזר לבית המשפט השלום לשם קביעת שיעור הנזק וסכהעניין יוחזר לבית המשפט השלום לשם קביעת שיעור הנזק וסכ    נקבע כינקבע כינקבע כינקבע כי

    ....בין המשיבים ובין עצמםבין המשיבים ובין עצמםבין המשיבים ובין עצמםבין המשיבים ובין עצמם

 
 יועץ מומחה לאתרי רחצה, י דוד לבקוביץ"תקציר פסק הדין הוכן ע

 חברי הפורום המקצועי באתר יוכלו לקבל את פסק הדין המלא


