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חוות דעת מומחה
ת.א 21049/06/99 .בבית המשפט השלום ת"א
בעניין מכבי שירותי בריאות נ .ישראל רחלי ואח'

נסיבות המקרה
עפ"י כתב התביעה עולה כי בתאריך  ,21/5/1999הגיע בר הלל ,פעוט בן  3שנים ,עם אביו
למועדון הספורט נווה הדרים בראשל"צ .בשלב מסוים נכנס הפעוט לבריכת הפעוטות והוצא
מהמים כשהוא מחוסר הכרה.
עפ"י עדות חשוד של אברהם הלל במשטרה  ,אביו של הפעוט ,הוא הגיע בתאריך 25/5/99
בשעה  11:00עם שני ילדיו בר וגיא )בן  9שנים(.
עפ"י הודעה זו עולה כי הפעוט שהה בבריכת הפעוטות בפיקוחו של האב  ,ואני מצטט  ..." -ובר
)הפעוט( שהה בבריכת הקטנים כשאני יושב בסמוך לבריכת הקטנים .למעשה ישבתי על כיסא על
שפת הבריכה .הייתי עם בר )הפעוט( בקשר כל הזמן ,מידי פעם הוא יצא מהמים ,אכל משהו ,חזר
למים ,קרא לי אבא תראה ...ושיחק במים .בשלב מסוים הגיעה למקום מישהי עם ביתה ,ודיברתי
איתה במשך  2-3דקות ואז צעק משהו ילד טבע בבריכה וראיתי שמוציאים אותו מהמים .לקחתי
אותו  ,עשיתי לו הנשמות ומאוחר יתר לקחתי אותו ,בסיוע של אדם אחר לחדר טיפולים במקום
והמשכנו להנשים אות ולעסות לו את החזה עד בואה של ניידת טיפול נמרץ."...
עפ"י הודעה זו עולה כי לאברהם הלל אב פעוט ,היה ידוע שהרחצה בבריכת הפעוטות מותנית
בהשגחה של ההורים ומחייבת אותם מאחר שנשאל שאלה זו ע"י חוקר המשטרה וענה לחוקר,
ואני מצטט " ...כן .יש שלט במקום שמורה זאת ובגלל זה הייתי איתו."...
עפ"י תצהיר של נועם אורלינסקי ,פרמדיק במקצועו ,עולה כי הוא ביצע החייאה בפעוט וכי
הפעוט נחנק מחתיכת פרי שנמצאה בכניסה לקנה הנשימה ,ואני מצטט ..." -בשלב זה פתחתי את
פיו של הילד ,הסתכלתי פנימה וראיתי שבתוך הלוע נמצאה חתיכת פרי  ,ממש בכניסה לקנה
הנשימה .חילצתי את חתיכת הפרי והמשכתי בפעולות של הנשמה ועיסוי לב .בשלב זה התחלתי
לראות כניסת אוויר לריאות והתרוממות של בית החזה.
עפ"י דו"ח של תיקל שירותי איתור ואיסוף מידע עולה כי תיק פ.א  14386/99ממשטרת ראשל"צ
שנפתח למקרה זה נסגר מחוסר עניין לציבור.
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מבנה הבריכה
מועדון הספורט "נווה הדרים" ממוקם בעיר ראשל"צ ברח' ירושלים  88ראשל"צ.
במועדון הספורט  2בריכות שחייה .האחת בריכת שחייה חצי אולימפית בשטח מים של  375מ"ר
והשנייה בריכת פעוטות בצורת משושה ששטח הפנים שלה כ 50 -מ"ר ועומק המים בין 30-60
ס"מ.
בתצלום הבא נראה בבירור העומק הרדוד של המים שכאמור נע בין  0.3-0.6מ' וכן שילוט
האזהרה שהיה מוצב גם בזמן האירוע .

צילום תקריב של בריכת הפעוטות במועדון נווה הדרים – מבט מהבריכה הכללית
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