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מקבוצת ד .לבקוביץ  -א.ד.ל .יעוץ כלכלי בע"מ
רגולציה ,תכנון ניהול ופיקוח מיזמים ,הוצאה לאור ,ייעוץ בטיחות ורישוי לאתרי רחצה
ביה"ס הארצי למקצועות המים ,הים והבריכה
תאריך פסק הדין19.03.2000 :

255/
תיק :ת"פ 255/98
בית משפט :השלום ברמלה

הרכב שופטים :כבוד סגן הנשיא שמואל ברוך
נושא :תביעת נזיקין בגין פגיעה כתוצאה מהחלקה בשטח הרטוב בבריכה
המאשימה:

נגד:

מדינת ישראל

הנאשם :תמיר גולן

אזכורי חקיקה:
 ,304פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ,פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[  ,35צו הסדרת
חוק העונשין ,חוק העונשין 304
מקומות-רחצה )בריכות-שחיה מוכרזות(
אזכורי פסיקה:
,186/
 ,119/ע"פ 186/80
 ,35/ע"פ 119/93
 ,11/ע"פ 35/52
 , 341/ע"פ 11/58
 ,3974/ע"פ 341/82
 ,15/ע"פ 3974/92
 ,22/ד"נ 15/64
ד"נ 22/83
333/
 ,145/ע"א 333/56
 ,2635/ע"א 145/80
 ,196/ע"פ 2635/95
ע"פ 196/64
תקציר פסק הדין:
כנגד הנאשם ,מציל הבריכה ,הוגש כתב אישום בו יוחסה לו עבירה לפי סעיף  304לחוק העונשין ,תשל"ז -
 ,1977עבירה של גרם מוות ברשלנות.
על פי האמור בכתב האישום ,שימש הנאשם ביום  4.7.97כמציל בבריכת השחייה בישוב בית דגן .בתפקידו
כמציל היה עליו לדאוג לשלומם וביטחונם של המתרחצים בבריכה.
מתחם הבריכה מחולק לשתי בריכות ,בריכת שחיה ובריכה לפעוטות.
ביום המקרה בשעות אחר הצהריים ,שהו בני משפחת זהבי בבריכה  ,ועמם בנם הפעוט בן הארבע .בשלב
מסוים ,יצא הפעוט מבריכת הפעוטות בה שהה ,והלך אל בריכת השחייה ,ללא ליווי מבוגר ,וללא גלגל
הצלה או מצופים .באותה עת ,עמד הנאשם מחוץ לנקודת ההצלה ,סמוך למים העמוקים בבריכת השחייה.
הפעוט שלא ידע לשחות ,הגיע אל שפת הבריכה ,נכנס אליה וטבע.
הנאשם לא הבחין בכניסתו של הפעוט לבריכה ורק לאחר שהוזעק למקום על ידי נערה ,ששהתה במים
אותה עת ,קפץ לבריכה הוציא אותו וניסה להחיותו .ניסיונות ההצלה לא צלחו והפעוט נפטר במקום.
בית המשפט החליט לזכות את הנאשם מן העבירה שיוחסה לו בכתב האישום אחר שהמאשימה לא הוכיחה
ברמה הדרושה כי הנאשם התרשל בפעולותיו .המאשימה לא הוכיחה ,כי התקיים היסוד הנפשי הדרוש
והוא שהנאשם לא היה מודע שמעשיו או מחדליו גרמו למותו של הפעוט כשאדם מן היישוב יכול היה
להיות מודע לכך ,המאשימה אף לא הוכיחה ברמה הדרושה שהנאשם לא היה מודע לאפשרות גרימת מותו
של הפעוט כשאדם מן היישוב יכול היה להיות מודע לכך ,וכן שאפשרות גרימת התוצאות לא היו בגדר
הסיכון הסביר.
תקציר פסק הדין הוכן ע"י דוד לבקוביץ ,יועץ מומחה לאתרי רחצה
חברי הפורום המקצועי באתר יוכלו לקבל את פסק הדין המלא
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