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 השלום בעכוהשלום בעכוהשלום בעכוהשלום בעכו: בית משפט

 הראלהראלהראלהראל----השופטת חנה לפיןהשופטת חנה לפיןהשופטת חנה לפיןהשופטת חנה לפין: הרכב שופטים
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 : התובע

או /וריו ובאמצעות ה) קטין(אדרי חיים 

  הטבעייםואפוטרופסי

 :הנתבעים

 פארק קנדה. 1

 מ"כלל חברה לביטוח בע. 2

 :אזכורי חקיקה
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 :תקציר פסק הדין

    הגיע אל הבריכה בפארק קנדה אשר במטולה במסגרת טיולהגיע אל הבריכה בפארק קנדה אשר במטולה במסגרת טיולהגיע אל הבריכה בפארק קנדה אשר במטולה במסגרת טיולהגיע אל הבריכה בפארק קנדה אשר במטולה במסגרת טיול, , , , 15151515היום בן היום בן היום בן היום בן , , , , ))))להלן התובעלהלן התובעלהלן התובעלהלן התובע((((, , , , חיים אדריחיים אדריחיים אדריחיים אדרי

 .דודתו וילדיהדודתו וילדיהדודתו וילדיהדודתו וילדיה, , , , אחיואחיואחיואחיו, , , , בטיול השתתפו גם אמובטיול השתתפו גם אמובטיול השתתפו גם אמובטיול השתתפו גם אמו. . . . מאורגןמאורגןמאורגןמאורגן

 התובע הובא לבית החולים הגליל המערבי  התובע הובא לבית החולים הגליל המערבי  התובע הובא לבית החולים הגליל המערבי  התובע הובא לבית החולים הגליל המערבי .התובע נפל ונחבל בראשוהתובע נפל ונחבל בראשוהתובע נפל ונחבל בראשוהתובע נפל ונחבל בראשו, , , , תוך כדי הבילוי ליד הבריכהתוך כדי הבילוי ליד הבריכהתוך כדי הבילוי ליד הבריכהתוך כדי הבילוי ליד הבריכה

 .בנהריה לאחר שהקיא והתעלף פעמייםבנהריה לאחר שהקיא והתעלף פעמייםבנהריה לאחר שהקיא והתעלף פעמייםבנהריה לאחר שהקיא והתעלף פעמיים

 .שנערכה הייתה תקינהשנערכה הייתה תקינהשנערכה הייתה תקינהשנערכה הייתה תקינה CT בדיקתבדיקתבדיקתבדיקת. . . . ושוחרר מבית החולים במצב טובושוחרר מבית החולים במצב טובושוחרר מבית החולים במצב טובושוחרר מבית החולים במצב טוב, , , ,  ימים ימים ימים ימים3333התובע אושפז במשך התובע אושפז במשך התובע אושפז במשך התובע אושפז במשך 

    . . . .  של התביעה להדחות של התביעה להדחות של התביעה להדחות של התביעה להדחותדינהדינהדינהדינה

הטעם הוא כי לא הוכח שהנתבעת התרשלה ולא נקטה באמצעי זהירות אשר לו היו ננקטים היו מונעים את הטעם הוא כי לא הוכח שהנתבעת התרשלה ולא נקטה באמצעי זהירות אשר לו היו ננקטים היו מונעים את הטעם הוא כי לא הוכח שהנתבעת התרשלה ולא נקטה באמצעי זהירות אשר לו היו ננקטים היו מונעים את הטעם הוא כי לא הוכח שהנתבעת התרשלה ולא נקטה באמצעי זהירות אשר לו היו ננקטים היו מונעים את 

    .החלקתו ונפילתו של התובעהחלקתו ונפילתו של התובעהחלקתו ונפילתו של התובעהחלקתו ונפילתו של התובע

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

 חברי הפורום המקצועי באתר יוכלו לקבל את פסק הדין המלא


