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    9.11.829.11.829.11.829.11.82: תאריך פסק הדין     80808080////145145145145א א א א """"עעעע    :תיק

 משפט לערעורים אזרחייםמשפט לערעורים אזרחייםמשפט לערעורים אזרחייםמשפט לערעורים אזרחיים----בבית המשפט העליון בשבתו כביתבבית המשפט העליון בשבתו כביתבבית המשפט העליון בשבתו כביתבבית המשפט העליון בשבתו כבית: בית משפט

    נתניהונתניהונתניהונתניהו' ' ' ' שששש, , , , לויןלויןלויןלוין' ' ' ' דדדד, , , , ברקברקברקברק' ' ' ' השופטים אהשופטים אהשופטים אהשופטים א: : : : הרכב השופטים

 ))))ועקניןועקניןועקניןועקנין ( ( ( (בית שמשבית שמשבית שמשבית שמש ב ב ב ב ת שחייהת שחייהת שחייהת שחייהאש לבריכאש לבריכאש לבריכאש לבריככתוצאה מקפיצת רכתוצאה מקפיצת רכתוצאה מקפיצת רכתוצאה מקפיצת רחבלה חבלה חבלה חבלה     :נושא

 75/78א " בת17.1.80מיום ) זאבי' השופט ע(דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים -ערעור על פסק

 : התובע

    שלמה ועקניןשלמה ועקניןשלמה ועקניןשלמה ועקנין. . . . 1111

 

    . :הנתבעים

    בית שמשבית שמשבית שמשבית שמש, , , , המועצה המקומיתהמועצה המקומיתהמועצה המקומיתהמועצה המקומית. . . . 1111

 ממממ""""שירותים בעשירותים בעשירותים בעשירותים בע, , , , אלאלאלאל----בןבןבןבן. . . . 2222

  :תקציר פסק הדין

. . . . שמששמששמששמש---- בבריכת השחייה העירונית אשר בבית בבריכת השחייה העירונית אשר בבית בבריכת השחייה העירונית אשר בבית בבריכת השחייה העירונית אשר בבית---- שנה  שנה  שנה  שנה 15151515אז נער בן אז נער בן אז נער בן אז נער בן  והוא  והוא  והוא  והוא ---- שהה המערער  שהה המערער  שהה המערער  שהה המערער 5.7.765.7.765.7.765.7.76ביום ביום ביום ביום 

ואילו ואילו ואילו ואילו , , , , )))) לפנינו לפנינו לפנינו לפנינו1111היא המשיבה היא המשיבה היא המשיבה היא המשיבה ((((שמש שמש שמש שמש ----בבעלותה של המועצה המקומית ביתבבעלותה של המועצה המקומית ביתבבעלותה של המועצה המקומית ביתבבעלותה של המועצה המקומית בית, , , , אותה שעהאותה שעהאותה שעהאותה שעה, , , , הבריכה הייתההבריכה הייתההבריכה הייתההבריכה הייתה

לאחר שהייה של לאחר שהייה של לאחר שהייה של לאחר שהייה של ). ). ). ).  לפנינו לפנינו לפנינו לפנינו2222היא המשיבה היא המשיבה היא המשיבה היא המשיבה ((((מ מ מ מ """"אל שירותים בעאל שירותים בעאל שירותים בעאל שירותים בע----נעשתה בידי בןנעשתה בידי בןנעשתה בידי בןנעשתה בידי בן, , , , הלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשההלכה למעשה, , , , הפעלתההפעלתההפעלתההפעלתה

קפץ קפיצת ראש למימי קפץ קפיצת ראש למימי קפץ קפיצת ראש למימי קפץ קפיצת ראש למימי , , , , שלושה צעדיםשלושה צעדיםשלושה צעדיםשלושה צעדים----ולאחר שרץ שנייםולאחר שרץ שנייםולאחר שרץ שנייםולאחר שרץ שניים, , , , ער ממקומוער ממקומוער ממקומוער ממקומומספר שעות בבריכה ניתר המערמספר שעות בבריכה ניתר המערמספר שעות בבריכה ניתר המערמספר שעות בבריכה ניתר המער

 שידע כי המים  שידע כי המים  שידע כי המים  שידע כי המים ----ואילו המערער ואילו המערער ואילו המערער ואילו המערער , , , , ))))עומקם שמונים סנטימטרעומקם שמונים סנטימטרעומקם שמונים סנטימטרעומקם שמונים סנטימטר((((במקום הקפיצה היו המים רדודים במקום הקפיצה היו המים רדודים במקום הקפיצה היו המים רדודים במקום הקפיצה היו המים רדודים . . . . הבריכההבריכההבריכההבריכה

כתוצאה מכך נחבל ראשו של המערער בקרקעית הבריכה כתוצאה מכך נחבל ראשו של המערער בקרקעית הבריכה כתוצאה מכך נחבל ראשו של המערער בקרקעית הבריכה כתוצאה מכך נחבל ראשו של המערער בקרקעית הבריכה "). "). "). "). קפיצת נרקפיצת נרקפיצת נרקפיצת נר("("("(" קפץ קפיצה אנכית  קפץ קפיצה אנכית  קפץ קפיצה אנכית  קפץ קפיצה אנכית ----רדודים הם רדודים הם רדודים הם רדודים הם 

בתביעתו בתביעתו בתביעתו בתביעתו . . . . ו שברים דחוסים של חוליות הצוואר ושיתוק חלקי של ארבעת הגפייםו שברים דחוסים של חוליות הצוואר ושיתוק חלקי של ארבעת הגפייםו שברים דחוסים של חוליות הצוואר ושיתוק חלקי של ארבעת הגפייםו שברים דחוסים של חוליות הצוואר ושיתוק חלקי של ארבעת הגפייםנגרמו לנגרמו לנגרמו לנגרמו ל. . . . בעוצמה רבהבעוצמה רבהבעוצמה רבהבעוצמה רבה

הפרת חובת הפרת חובת הפרת חובת הפרת חובת , , , , הפרת חובת זהירות בנזיקיןהפרת חובת זהירות בנזיקיןהפרת חובת זהירות בנזיקיןהפרת חובת זהירות בנזיקין: : : : תוך שהוא מבסס תביעות על שלוש עילותתוך שהוא מבסס תביעות על שלוש עילותתוך שהוא מבסס תביעות על שלוש עילותתוך שהוא מבסס תביעות על שלוש עילות, , , , תבע את המשיבותתבע את המשיבותתבע את המשיבותתבע את המשיבות

    . . . . והפרת חובה חקוקהוהפרת חובה חקוקהוהפרת חובה חקוקהוהפרת חובה חקוקה, , , , זהירות בחוזיםזהירות בחוזיםזהירות בחוזיםזהירות בחוזים

    ....שלפנינושלפנינושלפנינושלפנינוומכאן הערעור ומכאן הערעור ומכאן הערעור ומכאן הערעור , , , , דחתה את התביעהדחתה את התביעהדחתה את התביעהדחתה את התביעה) ) ) ) זאביזאביזאביזאבי' ' ' ' כבוד השופט עכבוד השופט עכבוד השופט עכבוד השופט ע((((הערכאה הראשונה הערכאה הראשונה הערכאה הראשונה הערכאה הראשונה 

    שהוא מייחס לו שהוא מייחס לו שהוא מייחס לו שהוא מייחס לו תוך תוך תוך תוך , , , , כי המשיבות חבות יחד ולחוד כלפי המערערכי המשיבות חבות יחד ולחוד כלפי המערערכי המשיבות חבות יחד ולחוד כלפי המערערכי המשיבות חבות יחד ולחוד כלפי המערערבע  בע  בע  בע   את הערעור וק את הערעור וק את הערעור וק את הערעור וקבית המשפט קיבל בית המשפט קיבל בית המשפט קיבל בית המשפט קיבל 

ידי בית ידי בית ידי בית ידי בית ----תיקבע עלתיקבע עלתיקבע עלתיקבע על, , , , כמו גם מידת הפיצוייםכמו גם מידת הפיצוייםכמו גם מידת הפיצוייםכמו גם מידת הפיצויים, , , , מידת ההשתתפות בינן לבין עצמןמידת ההשתתפות בינן לבין עצמןמידת ההשתתפות בינן לבין עצמןמידת ההשתתפות בינן לבין עצמן. . . . 33333333%%%%אשם תורם של אשם תורם של אשם תורם של אשם תורם של 

בשתי בשתי בשתי בשתי , , , , דיןדיןדיןדין----עורךעורךעורךעורךלרבות שכר טרחת לרבות שכר טרחת לרבות שכר טרחת לרבות שכר טרחת , , , , כל אחת מהמשיבות תשלם למערער הוצאות המשפטכל אחת מהמשיבות תשלם למערער הוצאות המשפטכל אחת מהמשיבות תשלם למערער הוצאות המשפטכל אחת מהמשיבות תשלם למערער הוצאות המשפט. . . . המשפט המחוזיהמשפט המחוזיהמשפט המחוזיהמשפט המחוזי
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