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באזור באזור באזור באזור , , , , כשהוא שרוע על קרקעית הבריכהכשהוא שרוע על קרקעית הבריכהכשהוא שרוע על קרקעית הבריכהכשהוא שרוע על קרקעית הבריכה, , , , ידי בן משפחתוידי בן משפחתוידי בן משפחתוידי בן משפחתו----נמצא עלנמצא עלנמצא עלנמצא על, , , , אשר לא הוכשר לשחייהאשר לא הוכשר לשחייהאשר לא הוכשר לשחייהאשר לא הוכשר לשחייה, , , ,  התובע התובע התובע התובע

לאחר לאחר לאחר לאחר . . . . כשהוא מחוסר הכרהכשהוא מחוסר הכרהכשהוא מחוסר הכרהכשהוא מחוסר הכרה, , , , קרובו הזעיק את המציל אשר קפץ למים ומשה את התובעקרובו הזעיק את המציל אשר קפץ למים ומשה את התובעקרובו הזעיק את המציל אשר קפץ למים ומשה את התובעקרובו הזעיק את המציל אשר קפץ למים ומשה את התובע. . . . המים העמוקיםהמים העמוקיםהמים העמוקיםהמים העמוקים

    ....לבית החוליםלבית החוליםלבית החוליםלבית החוליםהועבר התובע הועבר התובע הועבר התובע הועבר התובע , , , , קבלת טיפול במקוםקבלת טיפול במקוםקבלת טיפול במקוםקבלת טיפול במקום

    ....לתובע נגרם נזק גוףלתובע נגרם נזק גוףלתובע נגרם נזק גוףלתובע נגרם נזק גוף

, , , , שהינה הבעלים של שטח הבריכה ומתקניהשהינה הבעלים של שטח הבריכה ומתקניהשהינה הבעלים של שטח הבריכה ומתקניהשהינה הבעלים של שטח הבריכה ומתקניה, , , , )))) העירייה העירייה העירייה העירייה----להלן להלן להלן להלן  ( ( ( (1111התובע טוען כי יש לחייב את הנתבעת התובע טוען כי יש לחייב את הנתבעת התובע טוען כי יש לחייב את הנתבעת התובע טוען כי יש לחייב את הנתבעת 

פי הסכם בינו לבין פי הסכם בינו לבין פי הסכם בינו לבין פי הסכם בינו לבין ----שוכר ומפעיל של הבריכה עלשוכר ומפעיל של הבריכה עלשוכר ומפעיל של הבריכה עלשוכר ומפעיל של הבריכה על, , , , שהיה בזמן הרלוונטי לתביעהשהיה בזמן הרלוונטי לתביעהשהיה בזמן הרלוונטי לתביעהשהיה בזמן הרלוונטי לתביעה, , , , 2222ואת הנתבע ואת הנתבע ואת הנתבע ואת הנתבע 

    ....כאחראים לפצותו בגין נזק הגוף שנגרם לוכאחראים לפצותו בגין נזק הגוף שנגרם לוכאחראים לפצותו בגין נזק הגוף שנגרם לוכאחראים לפצותו בגין נזק הגוף שנגרם לו, , , , העירייההעירייההעירייההעירייה

 ובין השאר  ובין השאר  ובין השאר  ובין השאר כמצילכמצילכמצילכמציללתפקודו לתפקודו לתפקודו לתפקודו כולל כולל כולל כולל  הבריכה  הבריכה  הבריכה  הבריכה  וכנגד שוכר ומפעיל וכנגד שוכר ומפעיל וכנגד שוכר ומפעיל וכנגד שוכר ומפעיל כנגד העירייה כנגד העירייה כנגד העירייה כנגד העירייה דחה את התביעה דחה את התביעה דחה את התביעה דחה את התביעהשששש""""ממממביהביהביהביה

הנזק שאירע הנזק שאירע הנזק שאירע הנזק שאירע . . . . מציל אינו יכול למנוע באופן מוחלט כל נזק ואף לא את הנזק שאירע בפועלמציל אינו יכול למנוע באופן מוחלט כל נזק ואף לא את הנזק שאירע בפועלמציל אינו יכול למנוע באופן מוחלט כל נזק ואף לא את הנזק שאירע בפועלמציל אינו יכול למנוע באופן מוחלט כל נזק ואף לא את הנזק שאירע בפועל כיקבע קבע קבע קבע 

    לא ניתן להציב מציל על כל מתרחץ או להציב מספר רבלא ניתן להציב מציל על כל מתרחץ או להציב מספר רבלא ניתן להציב מציל על כל מתרחץ או להציב מספר רבלא ניתן להציב מציל על כל מתרחץ או להציב מספר רב. . . . בפועל צפוי מעצם טיבה של הרחצה בבריכהבפועל צפוי מעצם טיבה של הרחצה בבריכהבפועל צפוי מעצם טיבה של הרחצה בבריכהבפועל צפוי מעצם טיבה של הרחצה בבריכה

יש לחפש את האיזון יש לחפש את האיזון יש לחפש את האיזון יש לחפש את האיזון . . . . של מצילים כך שיוכלו לראות בכל רגע נתון מה עושה כל אחד מן המתרחציםשל מצילים כך שיוכלו לראות בכל רגע נתון מה עושה כל אחד מן המתרחציםשל מצילים כך שיוכלו לראות בכל רגע נתון מה עושה כל אחד מן המתרחציםשל מצילים כך שיוכלו לראות בכל רגע נתון מה עושה כל אחד מן המתרחצים

הראוי בין תפקידו כמציל לבין יכולתו האנושית המוגבלת וחוסר יכולתו למנוע באופן מוחלט כל נזק הראוי בין תפקידו כמציל לבין יכולתו האנושית המוגבלת וחוסר יכולתו למנוע באופן מוחלט כל נזק הראוי בין תפקידו כמציל לבין יכולתו האנושית המוגבלת וחוסר יכולתו למנוע באופן מוחלט כל נזק הראוי בין תפקידו כמציל לבין יכולתו האנושית המוגבלת וחוסר יכולתו למנוע באופן מוחלט כל נזק 

ש ש ש ש """"המהמהמהמקבע ביקבע ביקבע ביקבע בי, , , , ידיוידיוידיוידיו----אשר חתמה חוזה עם הנתבע להפעלת הבריכה עלאשר חתמה חוזה עם הנתבע להפעלת הבריכה עלאשר חתמה חוזה עם הנתבע להפעלת הבריכה עלאשר חתמה חוזה עם הנתבע להפעלת הבריכה על, , , , לגבי העירייהלגבי העירייהלגבי העירייהלגבי העירייה ....צפוי ולא צפויצפוי ולא צפויצפוי ולא צפויצפוי ולא צפוי

. . . . פי הצופי הצופי הצופי הצו----האם בכל זמן נתון מבצע המציל את המוטל עליו עלהאם בכל זמן נתון מבצע המציל את המוטל עליו עלהאם בכל זמן נתון מבצע המציל את המוטל עליו עלהאם בכל זמן נתון מבצע המציל את המוטל עליו על, , , ,  יכולה ואיננה חייבת לפקח יכולה ואיננה חייבת לפקח יכולה ואיננה חייבת לפקח יכולה ואיננה חייבת לפקחשהיא אינהשהיא אינהשהיא אינהשהיא אינה

די בכך די בכך די בכך די בכך , , , , שהינו גם מציל מוסמך ומיומןשהינו גם מציל מוסמך ומיומןשהינו גם מציל מוסמך ומיומןשהינו גם מציל מוסמך ומיומן, , , , להתקשר בחוזה ההפעלה עם מפעיללהתקשר בחוזה ההפעלה עם מפעיללהתקשר בחוזה ההפעלה עם מפעיללהתקשר בחוזה ההפעלה עם מפעיל, , , , במובן זהבמובן זהבמובן זהבמובן זה, , , , ודי בכך שבחרהודי בכך שבחרהודי בכך שבחרהודי בכך שבחרה

עירייה עירייה עירייה עירייה כן ומטעם זה לא חרגה הכן ומטעם זה לא חרגה הכן ומטעם זה לא חרגה הכן ומטעם זה לא חרגה ה----עלעלעלעל. . . . שפיקחה על המפעיל שהעסיק מצילים מיומנים ומוסמכיםשפיקחה על המפעיל שהעסיק מצילים מיומנים ומוסמכיםשפיקחה על המפעיל שהעסיק מצילים מיומנים ומוסמכיםשפיקחה על המפעיל שהעסיק מצילים מיומנים ומוסמכים

    ....הגות סבירה ולא הפרה חובה חקוקההגות סבירה ולא הפרה חובה חקוקההגות סבירה ולא הפרה חובה חקוקההגות סבירה ולא הפרה חובה חקוקהמהתנמהתנמהתנמהתנ
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