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ד "פס: להלן, פלוני' פלוני נ 5544111א "ע: ראה) "המודל הקלאסי"על פי עוולת הרשלנות את  אנתח. 1

לצורך הוכחת . המפקח ומדינת ישראל, משה, המאמן האישי, מירב ומיכל יגישו תביעה נגד שוהם .(פלוני

 -שוהם(: ז"הפקנ: להלן, (נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  34-34' ס)ארבעה יסודות  ש להוכיחעוולת הרשלנות י

ת אליה בבחינת הקטגוריה הרלבנטי ?לניזוק (ז"חוב: להלן) האם המזיק חב חובת זהירות, ראשית

במקרה של  ז מושגית"חובהאם קמה : נשאלת השאלה( 4' ס ,ועקניןד "ברק בפס)הצדדים משתייכים 

האם אדם סביר  -התשובה נקבעת על פי מבחן הצפיות? (סוג המזיק)ומאמן אישי ( הניזוק סוג)מתעמלת 

יכול היה לצפות ונורמטיבית צריך היה " טכנית"האם : כלומר? היה צריך לצפות התרחשותו של נזק

אלא , ז מושגית"קיימת גם חוב, כי מקום בו הנזק צפוי במישור הטכני ,קובעת (11' ס)גורדון הלכת ? לצפות

, יכול היה מאמן אישי באתלטיקה, טכנית. השוללים את החובה, שפטיתאם כן ישנם שיקולי מדיניות מ

 ןלצפות היה צריךכי  ,ברורסכנות הנובעות מלקיחת כדור מסוג ול, החשוף לסוגיות של סימום בספורט

 מה מעביד ובמובן-הדומים במובן מה ליחסי עובד ,ספורטאי -מדובר ביחסים של מאמן. לנוכח תפקידו

נראה כי , הלכת לויגם על פי . של הקרבה הנפשית והחוויה הטוטאלית של המקצועתלמיד ב-ליחסי מורה

כי , מאמן סביר צריך היה לצפות. "יחסי שכנות"מדובר בחובה קרובה וביחסי הסתמכות המצביעים על 

תבחן אף היא על פי , ניזוק ספציפי בנסיבות ספציפיות, החובה הקונקרטית. לקיחת סמים אלו תגרום לנזק

את הנזק לאור מותן של אצניות כשנה לפני  טכניתהיה יכול לצפות , כמאמן סביר, שוהם. הצפיות מבחן

אף אם . באופן יומיומי בנותוכמי שהשגיח על ה( מות האצניות: להלן)התחרות כתוצאה משימוש בחומר 

ד "פס)אין צורך לצפות את התוצאה המדויקת , שם היה מדובר בדום לב ומוות ואילו כאן בנזק מוחי

אין מדובר כאן בסיכון . היה עליו לצפות את התרחשות הנזק, נורמטיבית(. השופט אור, 13' פס, קליפורד

אין מדובר , לאור תוצאות החקירה של מות האצניות :שיקולי מדיניות(. ההתרשלות: ראה)סביר 

בחינת ערך חברתי בהסתברות יוצאת דופן לכך שמקרה כזה יישנה ולמצער לא בסיכון שראוי להגן עליו ב

לשוהם היה אינטרס בהפעלת הסיכון והפעילות נעשתה על אף חוקי סימום , בנוסף. הראוי להגנה

לא נראה כי ניתן להצדיק החרגת , באיזון בין חופש הפעולה של הפרט וההגנה על גופו של אדם. מחמירים

 34' ס)? האם הייתה התרשלות: היינו ?ז המוטלת עליו"הפר את חובהאם המזיק , שנית. ז"מהחובהמקרה 

שוהם הוא (. 34' ס, גורדוןד "פס) סטייה מרמת ההתנהגות של האדם הסבירהתרשלות היא (. ז"לפקנ

השופט , 13' פס, אמיןד "פס) התרשלות כוללת אף מעשה ומחדל מכווןכי  , נקבע. שסיפק את הכדורים

ורים כהמשך להתנהגות הקודמת של שוהם וגם גם אם נתייחס ללקיחת מנה כפולה מהכד, ולכן( אנגלרד

בבחינת הסטנדרט (. ס"קש :להלן .קשר סיבתי: ראה)מדובר בהתרשלות  ,אם כאי מניעה במובן מחדל

מה שמעיד על , מבחינה חוקית מדובר בחומר אסור ואף הועברה אזהרת שימוש בחומר, המקובל להתנהגות

כי עלות , מעלה( The Hand Test)מבחן הלרנד הנד  גם בחינה כלכלית על פי. סטייה מהתנהגות סבירה

, חמדד "פס" )הוא המחליט מהי עלות ומהי תועלת"...המשפט מניעת הנזק עולה על תוחלתו וזאת כי בית 

 ,1114-ח"תשנ, ייתכן וניתן לראות התרשלות גם לפי חוק לא תעמוד על דם רעך(. השופט ריבלין, 3' פס

האם הפרת החובה היא , שלישית. חובה למנוע את הנזק ובכך התרשלהסכנה חלה עליו  מי שיצרכאשר 

(: ז"לפקנ 3' ס) נזק: מירב. יסוד זה שונה עבור מירב ומיכל? ס"האם נגרם נזק והאם יש קש ?שגרמה נזק

(. 30' ס, שוויקיד "פס" )מעגל הסיכון הראשוני"המעמיד אותה ב, נגרם נזק ישיר למוחה. הנפגעת העיקרית

מניעת חזרתה לזירת : נזק פיזי בלתי הפיך וכן נזק כלכלי, הפגיעה המוחית היא חיסור ברווחה הגופנית

כי על פי מבחן , שוהם יטען? ס בין ההתנהגות לנזק"קיים קש עובדתיתהאם (: שם, 45' ס) ס"קש. הספורט

. היא הסיבה המכרעת לנזקמדובר באשמתה של מירב שלקחה מנה כפולה ו( 3)45' האלמלא ובהתאם לס

אם הוא מהווה גורם , אשם הוא סיבה לנזקכבר נקבע כי , זאת עם. לא היה נגרם הנזק, אלמלא עשתה כן

אם הייתה מירב גורם  אף(. הגנות: ראה. 53' ס, ועקניןד "פס) גם אם אינו גורם בלעדיו אין, יסודי ומהותי



שהמוות יכול היה להיגרם גם , ות מצביע על כךמות האצני, מעבר לכך. ס"הקשמתערב אין היא מנתקת 

אינו סותר את הנזק , "גולגולת דקה"העובדה שמקרה מות האצניות דומה למקרה . ללא לקיחת מנה כפולה

' ס, פלוניד "פס)במבחן הצפיות . משפטיתההכרעה בשאלת הסיבתיות תבחן . שיכול היה להיגרם למירב

הלחץ להצליח בו היו , לנוכח מות האצניות, תרשלותו תגרום לנזקהמזיק יכול וצריך היה לצפות כי ה, (10

מצביע על  מבחן השכל הישרגם . נתונות מירב ומיכל ויחסי האמון הקרובים בין מאמן אישי למתעמלות

הוא שהנחה אותן לקחתם , הוא שהעביר להם הכדורים מלכתחילה -שוהם כתורם בפועל לתוצאה המזיקה

מדובר , פיכךל. ת האצניות ואזהרות השימוש שהועברה לאיגוד המאמניםולא עצר בעדם גם לאחד מו

ד "בפס. ס"כי התנהגותה של מירב היא גורם זר המנתק הקש, יטען -הגנות. בהתרשלות מאמן שגרמה לנזק

כאשר המעשה צפוי כתוצאה , כי גורם זר מתערב לא יפטור המתרשל מאחריות בנזיקין ,נאמר( 14' ס) ולעס

אין היא מנתקת , גם אם פעולתה של מירב היא פעולה עצמאית: כלומר. אפשרית של ההתרשלות המקורית

כי מירב , טעןי(. ז"לפקנ 4' ס)מדובר בהסתכנות מרצון  :ת המשךטענ. את הרצף הסיבתי שהביא לתוצאה

הסיכון היה ידוע לה לפחות מרגע מות האצניות וכאתלטית . את הסיכונים ולקחה אותם על עצמה ידעה

יש לצפות . שגרמה לנזק, של מירב( שם, 44' ס)לאשם תורם  יטענו, לחלופין ולמצער. דמת לכךמתקופה מוק

לא לא לקחת כדורים ובוודאי לא לקחת מנות כפולות ל, החשוף לסוגית הסימום בספורט, מאתלט

 (.14' ס, אלסוחהד "פס) נפגע כתוצאה מן הפגיעה שהוסבה לאחרמי ש": משנית"נפגעת : מיכל .התייעצות

החלטה לפרוש )ורכושי ( נפשי)המורכב מנזק לא רכושי , בהעדר פגיעה פיסית, מדובר בנזק לא מוחשי: נזק

כמי שנכחה  המזיקבתנאי ההתרשמות הישירה מהאירוע מיכל עומדת , י הלכת אלסוחה"עפ(. מהתחרות

ד "פס. נזקה הישיר של מירב היה צמוד לפגיעה בה כנפגעת משנית: בתנאי קרבת המקום והזמןבאירוע ואף 

כי , מיכל תטען. לניזוק העיקרי קרבת משפחה מדרגה ראשונההדורש , הרחיב את התנאי הראשון שוויקי

החלו לקחת כדורים , התאמנו יחדניתן ללמוד גם מכך ש זאת. מדובר במקרה חריג והיא חברתה הקרובה

ד לוי הרחיב את האחריות לנזק משני לא "פס, לגבי עניין הנזק. יחד ואף החליטו לקחת מנה כפולה יחד

, פגיעה נפשית חמורהשהעובדה שפרשה עקב הזעזוע מצביע על , יטען. ממוני במקרים קשים וחריגים

ברור שלא , אלמלא היה נגרם הנזק למירבכי , טעןי: ס עובדתי"קש. המצדיקה חריגה מהלכת אלסוחה

במבחן אך , קשה לטעון שהיה ניתן לצפות התוצאה, משפטית. הייתה נפגעת נפשית ופורשת מהתחרות

 ".הגולגולת הדקה"וזאת על פי מבחן ( 10' ס, פלוניד "פס)הנזק נגרם במתחם הסיכון שיצר המזיק , הסיכון

תרמה בהתנהגותה , ןכמו כ. חמורה וכי הנזק זמני בלבדכי אין מדובר בפגיעה נפשית , טעןי -הגנות

קבלת התביעה . שיקולי מדיניות ישללו אותה. סיכויי ההצלחה של מיכל קטנים, לסיכום .להתרחשות הנזק

מה שיביא לעומס , משמעה אחריות כמעט מוחלטת לגבי נזק נפשי שנגרם לספורטאי שהיה עד לפציעת אחר

הטלת אחריות על נזק עקיף כזה אין בה כדי . ורי הרחב של תחרויות ספורטתביעות ולפגיעה באינטרס הציב

סמכות : ז מושגית"חוב -המש .כיוון שקשה מאוד לצפותה ואף לא צודק להטילה, לתרום להרתעה כלשהי

. "שכנות"יוצרת יחסי  קיימת בין מפקח על ספורט לבין ספורטאים עליהם הוא אחראי בפיקוחהפיקוח ש

כמי שמפקח מטעם , טכנית(. התרשלות: ראה)ולה שאלת המחדל אל מול מעשה ע, עולהבנוגע לסוג הפ

שימוש בסם יביא כי , משרד הבריאות ונורמטיבית כמי שאמור לדאוג לנושאים אלו היה עליו לצפות

שמע על שימוש בכדורים בקרב , היה אחראי על טקס הפתיחהמשה  :ז קונקרטית"חוב .לתוצאה מסוג זה

היה יכול לצפות את הנזק , כמפקח של משרד הבריאות. ספורטאים ישראלים ואף הורה על אזהרת שימוש

משה בחר : התרשלות .גם נורמטיבית היה עליו גם לצפות התרחשות הנזק. וזאת גם לאור מות האצניות

הבחין , הוא אף נפגש עמן באופן אישי. יכל ולא מנע השתתפותןלהתעלם מגילוי הסם אצל מירב ומ

אמנם ניתן לראות בהתנהגותו מחדל המרחיק במידת מה . בתסמיני השימוש בסם ובחר לעצום את עיניו

' ס, לויד "פס)שהוא בעל שליטה על האירוע ובגרימת נזק פיזי  אך מדובר במפקח, שלו" דרגת השכנות"את 



לולא היה נוהג משה בדרך שנהג : עובדתי -ס"קש. ונזק נפשי למיכל פיזי למירב נזקנגרם , כאמור (.11

או לפחות בוחן בשלב מאוחר יותר האם האזהרות  אותןאם היה ממלא חובתו ומשעה . הנזק היה נגרם

. מדובר בגורם יסודי לנזק. בדבר השימוש בסם הובאו לידיעתן רצף האירועים היה נקטע והנזק היה נגרם

 .אך כאמור  גורם זר מתערב לא פוטר המתרשל מאחריות, ס"כי התנהגות מירב מנתקת הקש, ןמשה יטע

כי אי מניעת השתתפות , משה היה יכול לצפות :משפטי .יטען לריחוק הנזק ממעשיו, במקרה מיכל

במקרה  .אף אם אין מדובר במנה כפולה של הסם וזאת לאור מות האצניות, הספורטאיות תביא לנזק

משה יטען  -הגנות ?או האם להחילו1שאלה היא האם הנזק שנגרם לה נופל למתחם הסיכון וה, מיכל

. נפש לאפשרות גרימת הנזק אך זו צפויה להידחות כיוון שפעולתו נעשתה בשוויון, (ז"א לפקנ7' ס)לחסינות 

' ס)שילוחית נתבעת מכוח אחריות  -מדינת ישראל .וכן מיכל בדומה לשוהם יטען לאשם תורם של מירב

כמו  (.שם, (ב)13' ס)היה לא נאות "( התפקיד הרגיל)"על אף שפיקוח משה , דקיימת חבות מעבי(. שם, (א)7

ד "פס) (שם, ב7' ס)שפעל בעת מילוי תפקידו , "(אחריות ישירה)" בשל היות משה עובד המדינה נתבעת, כן

מדובר  .יחסי השכנות נובעים מן הפיקוח ההדוק .נובעת מהסמכות החוקית של המפקח ז"חוב .(17' ס, לוי

פיקוח מלא ופגישות עם ספורטאים וכן אחריות על טקס הכוללת , מעורבות פעילה של המדינה -ברשלנות

ומחד וקיום  פיקוח ושמירה על בריאות הספורטאים, פעולות אלו נעשו מכוח החוק ותכליתן .המכביה

וממילא את שאר  מבחן הקשר הרציונליקוטעת את  של משה ההתעלמותאך , ראויה, המכביה מאידך גיסא

 יכול היה להיות, ולא במכביה כולה בהן פגיעההשעיה של שתי הספורטאיות ובכך . מבחני המידתיות

, יחס לפגיעה בזכות החייםאינה ראויה ב, העובדה שחופש עיסוקן נשמר, כמו כן .אמצעי שפגיעתו פחותה

 (.34' ס, ד שתיל"פס. מידתיות צרה)א תכלית כללית של קיום המכביה אף אם מגשימה הי, יותרהחשובה 

עקב , בדרך כלל, יגרום לנזק הנגרם, שימוש לקוי בסמכות על פי דיןלפיה , כיוון שקיימת חזקה, הנזק צפוי

התעלמות מסימני הסם בבדיקות : הנזק נצפה, קונקרטית, מעבר לעניין הנורמטיבי. (30' ס, שם)שימוש זה 

אין חשש להכבדה על פעילות המדינה וליצירת תביעות שווא  :שיקולי מדיניות. ובפניהם של המתחרות

תטען לשיפוי בשל סטייה  -הגנות .וזאת כי מדובר בסטייה חמורה מהתנהגות סבירה ומשיקול דעת סביר

  .מצד משה( ז"לפקנ (3()א)ו7' ס)מהתנהגות ראויה חמורה 

חסינות זו אינה גורעת מאחריותה של . המעניק להם חסינות, ז"א לפקנ7' פעולת החיילים נופלת תחת ס. 3

הוא  הנזיקים האזרחייםחוק (. אחריות שילוחית)המדינה כמי ששלחה את החיילים לבצע הפעולה 

פוטר  4' ס. היא שדין המדינה כדין כל גוף מאוגד( 3' ס) בחוק נקודת המוצא. אלה זוהמסגרת לבחינת ש

המרכזית היא האם פעולת הצלפים היא  ההשאל. ל"המדינה מאחריות במקרה של פעולה מלחמתית של צה

מדובר , במקרה זה. קובע שורה של מבחנים לבחינת השאלה( 10' ס)עודה ד "פס ?"פעולה מלחמתית"

כאשר המידע המודיעיני התקבל שבוע , (מקום האירוע)ובתוך אצטדיון באירוע שהתרחש בשטחי המדינה 

ופעל ( משך הפעילות)שהתפרס כיממה לפני האירוע , (זהות הכוח)מדובר היה בכוח של צלפים . לפני הטקס

, מניעת פעולת טרור, מטרת הפעולה, מחד(. האיום שקדם ומטרת הפעולה)למניעת אירוע טרור פוטנציאלי 

מלחמתי סווגו -שמארבים בעלי גוון מבצעי, עמד על כך( 11' ס) חרדאןד "פס. ולה מלחמתיתמצביעה על פע

כאשר התקיים איום כלפי , מדובר בכוח צבאי מיוחד של צלפים, כמו כן". פעולה מלחמתית"בפסיקה כ

ע לא ברור מה היה המיד, מאידך גיסא. הספורטאי אחז בידו כלי שנחזה כנשק, בנוסף. הספורטאים והקהל

הספורטאי לא ביצע פעולה מאיימת ובהתחשב בזירת , הכלי לביצוע פעולת הטרורהמודיעיני המדויק לגבי 

. הסיכון שנצפה קטן באופן משמעותי, בתוך שטחי ישראל ובתוך אצטדיון מאובטח מלכתחילה, הפעולה

ר הכללת פעולות המאפש, מינוח עמום ונוח לפרשנות, "נסיבות של סיכון לחיים או לגוף"החוק מתייחס ל

הכללת פעולה לשם מניעת טרור בהגדרות . בסכנה לחייםאינן כרוכות אך  שתכליתן היא מניעת טרור ,רבות

 .צרת קושי מובנה לתביעתה בנזיקיןלחוק מרחיבה באופן משמעותי את יכולת הפעולה של המדינה ויו


