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 חקיקה שאוזכרה: 

, סה19, נג)ב(19, נא)א(19, ו)ג(19, ו19, ג19, 5, 2, 1: סע'  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
 (1סה)א()19, סה)א(19

: סע'  2013-ן(, תשע"דתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניי
12(3) 

 76, 64, 36, 35, 6, 5, 1: סע'  פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[

 (1)א9, )א(8: סע'  1953-חוק התקנים, תשי"ג

 2000-קומות ציבוריים, תשס"אחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמ

 20: סע'  1971-פקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א

 

 ספרות:

 (2012גבולות האחריות ) -י הנזיקין ישראל גלעד, דינ

 (2015צבי, ההליך האזרחי )-יששכר רוזן

 

 כתבי עת:

 437"ד( יואב דותן, "החובה לקבוע כללים מנהליים", משפטים, כרך כג )תשנ

 תשמ"ח(-מנחם מאוטנר, "כללים וסטנדרטים בחקיקה האזרחית", משפטים, יז )תשמ"ז

 833( 2016שיר ויסנברג, "פניה המשתנות של הפגיעה", משפטים, מה )

 191( 2016ראם שגב, "שוויון ודברים אחרים", משפט וממשל, יז )אפריל 

http://www.nevo.co.il/law/5019
http://www.nevo.co.il/law/5019/1
http://www.nevo.co.il/law/5019/2
http://www.nevo.co.il/law/5019/5
http://www.nevo.co.il/law/5019/19c
http://www.nevo.co.il/law/5019/19f
http://www.nevo.co.il/law/5019/19f.c
http://www.nevo.co.il/law/5019/19na.a
http://www.nevo.co.il/law/5019/19nc.b
http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe
http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe.a
http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe.a.1
http://www.nevo.co.il/law/129786
http://www.nevo.co.il/law/129786/12.3
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015/1
http://www.nevo.co.il/law/73015/5
http://www.nevo.co.il/law/73015/6
http://www.nevo.co.il/law/73015/35
http://www.nevo.co.il/law/73015/36
http://www.nevo.co.il/law/73015/64
http://www.nevo.co.il/law/73015/76
http://www.nevo.co.il/law/72419
http://www.nevo.co.il/law/72419/8.a
http://www.nevo.co.il/law/72419/9.a1
http://www.nevo.co.il/law/74365
http://www.nevo.co.il/law/98569
http://www.nevo.co.il/law/98569/20
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/551
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/551
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/551
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1097
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5496
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5496
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5496
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5338
http://www.nevo.co.il/safrut/book/25180
http://www.nevo.co.il/safrut/book/24435


 אורי גוב ארי נ' עיר השעשועים בע"מ  26251-07-15תאמ )ת"א( 

2 

 

 147( 2016אליה, "על היסוד הנפשי שבבסיס", משפט וממשל, יז )אפריל -משה כהן

 ישראל גלעד, "מודלים של רשלנות: חלק", משפטים על אתר, גיליון ז )תשע"ה(

 1ישראל גלעד, "על מודלים של רשלנות", משפטים על אתר, ז )תשע"ד( 

 109מיטל פינטו, "מהותו של השוויון המהותי", משפט ועסקים, טז )תשע"ד( 

 14( 2013)נובמבר  17ברק מדינה, "שמירה על ביטחון הציבור:", "המשפט" ברשת: זכויות אדם, מבזק 

 37תשס"ד( -)תשס"ג 1ברק מדינה, "איסור הפליה במגזר הפרטי", עלי משפט, כרך ג, חוברת 

 15תשס"ד( -)תשס"ג 1אליה, "החירות והשוויון בראי החוק", עלי משפט, כרך ג, חוברת -משה כהן

     

 רציו:-מיני

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק להוראות בניגוד הפליה שעילתה לפיצוי תביעהנדחתה  *
 .ההפליה איסור עוולת של יסודותיהביהמ"ש סקר את  .1988-ח"התשנ

 שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות פי חוק-על –עוולות  –נזיקין * 

 לפי חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים –עוולות  –נזיקין * 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –דין  –פרשנות * 

 זכויות אנשים עם מוגבלויות –זכויות הפרט  –משפט חוקתי * 

 שוויון –זכויות הפרט  –משפט חוקתי * 

. 

 .1988-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק להוראות בניגוד הפליה לתהשעי לפיצוי תביעה

. 

 בית המשפט פסק כלהלן:

 המעוררתחיצונית  מוגבלות עם באנשים לנהוג יש שבה הדרך בדבר כתוב נוהל תאמץ שהנתבעת רצוי
 והמנהלים המתקנים מפעילי לידיעת שתביאו; א סביר לקרות נזק גוףל סיכוןהתממשות לסביר  חשש

 עובדיה על יקל כך. האפשר ככל ומדויקת גבוהה ברזולוציה בטיחות דרישות ותפרסם שתאמץ; הזוטרים
 . ענייניים שיקולים סמך על החלטות לקבל

 שעולה אימת כל מוגבלות מבעל שימוש למנוע דעת שיקול הנתבעת מעובדי לשלול אין, האמור בצד
 ניתן שלא חשש, הבטיחות דרישות את לקיים יוכל שלא או בריאותו את יסכן שהשימוש סביר חשש

 . בדיקה ללא להסירו

תכריע את  ההפליה חזקת כן לא שאם לבצעה מחויבת הנתבעת, וזולה פשוטה בבדיקה שמדובר מקום
 הנתבעת על להטיל אין, רפואית דיקהב כגון, ומכבידה יקרה בבדיקה שמדובר מקום, מנגד. הכף לחובתה

 להגביל שכדי מובן. סבירה היא החשש שיוסר עד שימוש לאסור החלטה אלו בנסיבות. לבצעה נטל
)לפי  סביר חשש נדרש אלא, מבוסס ובלתי ערטילאי בחשש די אין חיצונית התרשמות סמך על שימוש

 . המשפט בית של קורתובי שבט את בדיעבד לעבור שתוכל ברמהאמת מידה אובייקטיבית( 

 התובע על לאסור החליט זוטר מנהל או המתקן שמפעיל; בנושא מסודר נוהל לנתבעת שאין שבהנחה אף
 ערים היו לא פארק הלונה של הבכירים ושהמנהלים; בלבד עיניים מראה סמך על בטוויסטר השימוש את

, נסתרה ההפליה חזקתכי יש לקבוע  –( מהשלטים נעדר שחלקן) הבטיחות דרישות לכל אמת בזמן
 בכיסא התניידותו – התובע של החיצוני מראהו. ענייניים משיקולים נבעו הנתבעת עובדי ושהחלטות
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 לקושי סביר חשש המקים)השמוט  ידו ומנח( התחתונות בגפיים למוגבלות סביר חשש המקים) גלגלים
 במתקנים שימושאם ו, טיחותהב דרישות את לקיים יכולתו בדבר כנה שאלה יחד מעוררים –( באחיזה

 . מוגבר סיכון לו להסב עלול

 יכול התובע אם לבדוק מובנה קושי שיש משום הן, פרטנית בדיקה לערוך חובה הייתה לא ,אלו בנסיבות
 שאין מאחר. החשש הסרת לשם רפואי אישור לדרוש שסביר משום הן, השימוש בזמן גופו את לייצב

 עובדי של אחראית התנהלות, החשש הסרתל המתחייבת רפואית קהבדי לערוך חובה הנתבעת על להטיל
 .במתקן להשתמש התובע על לאסור להם אפשרה ומנהליה הנתבעת

 

 פסק דין

 

 עם לאנשים זכויות שוויון חוק להוראות בניגוד הפליה שעילתה לפיצוי תביעה לפניי 

 (."השוויון חוק") 1988-ח"נהתש, מוגבלות

 

 התביעה

 

. שמוט ידו ומנח גלגלים בכיסא מתנייד, מוחי משיתוק סובל, 1997 יליד(, "אורי") 1 התובע .1

"(, האם)" אמו היא 2 התובעת. השוויון לחוק 5 בסעיף כמשמעותו" מוגבלות עם אדם" בגדר בא הוא

 ובהם שעשועים אתרי כמה להפעלת אכסניה המשמש תאגיד היא הנתבעת. אביו הוא 3 ובעוהת

 ". סופרלנד"הו" אביב תל פארק לונה"

 

. פארק בלונה"(, המלווה)" שלו הקבוע והמלווה אמו בלוויית, אורי ביקר 22.4.2014 ביום .2

" המשפחתית יםההר רכבת" –" האקסטרים מתקני"ב שימוש הוא עליו המועדפים הבילויים אחד

 לאחר, בעבר בהם להשתמש הורשה אורי"(. הטוויסטר" )"טוויסטר קרייזי"וה"( ההרים רכבת)"

 רשאי לא שאורי הנתבעת עובדי קבעו הפעם. בידיו הבטיחות בסוגר לאחוז יכול שהוא בדק שהמפעיל

 את הפנתה אמו. ומאפייניה מהותה את לברר מבלי, מוגבלותו בשל הללו במתקנים להשתמש

 ההרים רכבת מתקן שבפתח בשלט שהופיעו הבטיחות שהוראות לכך האתר מנהלי של לבם תשומת

 האם פנתה זאת בעקבות. בסירובם נותרו אלה אך, בה לעמוד יכול לא שאורי הגבלה כוללות אינן

 חלופת לאחר. בנושא לנתבעת פנתה וזו"(, הנציבות)" מוגבלויות עם לאנשים זכויות שוויון לנציבות

 . בעמדתה הנתבעת נותרה ביםמכת

 

 דומים במתקנים וכן, בעבר האמורים במתקנים השתמש שאורי טוענים התובעים .3

, כלפיו רק לא הנוהגת פסולה בהפליה לוקה בהם להשתמש לו להתיר הנתבעת סירוב. בסופרלנד

 יקהומעמ מסודרת מדיניות לנתבעת אין כי נטען. כללי באופן דומה מוגבלות עם אנשים כלפי אלא

 המשתמש את לסכן עלול פלוני במתקן שימוש שבהתקיימן האובייקטיביות המגבלות מהן הקובעת

 מגבלותיו או נכותו אם הדעת שיקול, למתקן מבקר שמגיע פעם בכל. שימוש לאסור ומצדיק

 בכניסה שהוצב בשלט. קדומות מדעות ומושפע המזדמן למפעיל נתון שימוש ממנו למנוע מצדיקות

 את לקיים יכולים אינם מהן שכתוצאה, מוגבלויות עם לאנשים למתקן כניסה אין: "תבנכ למתקנים
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 השלטים הוחלפו התובענה שהוגשה מאז כי יוער. מפלה הוראה שזוהי נטען". הבטיחות הוראות

 ". מוגבלות עם אנשים" המילים והושמטו

 

. ורשלנות ויוןהשו חוק הפרת, חקוקה חובה הפרת על נסבה שלכתחילה, דנא התביעה מכאן .4

 ח"ש 25,000 של נוסף וסך, הפליה בגין נזק הוכחת ללא כפיצוי ח"ש 50,000 על הועמד התביעה סכום

 . ח"ש 75,000 הכל ובסך, ממוני לא נזק בגין

 

 ההגנה

 

 ואינה מוגבלויות עם לאנשים ההנגשה חובות בדבר כחוק פועלת שהיא טוענת הנתבעת .5

 שונות דרגות המשתמשים אצל היוצרים מגוונים שעשועים מתקני ישנם פארק בלונה. אותם מפלה

. הגוף עלברמות שונות  פיזיולוגיים לחצים ומפעילים, שליטה אובדן תחושת, וסחרור התרגשות של

 אמצעי נקיטת ומחייבים, כאמור ולחצים תחושות של גבוהות דרגות מפעילים האקסטרים מתקני

 . זהירות

 

 וגני ירידים של ומבנים מכונות" 1 חלק 1604 י"ת, שמיר ישראלי תקן חל פארק הלונה על .6

 משיקולי במתקנים שימוש להגביל הנתבעת את מחייב התקן"(. התקן" )"בטיחות – שעשועים

 ולהוראות, המתקנים התקנת על המפקחים הגופים להוראות, היצרן להוראות בהתאם בטיחות

"(. הבטיחות דרישות" – ביחד ןלהל) דעתה ושיקול ניסיונה סמך על לאמץ רשאית שהנתבעת

 ,המשתמשים דעת לשיקול להותירן רשאית ואינה, הבטיחות דרישות את לאכוף מחויבת הנתבעת

 הוראות. מהפרתן נזק בהיגרם בפלילים ואף בנזיקין חייבת להימצא עלולה היא כן לא שאם

 אכן והיא, יםבמתקנ לשימוש בטיחות דרישות לקבוע דעת שיקול לנתבעת מקנים והתקן הבטיחות

 או בהיריון לנשים אסור הוא בחלקם; מסוים ומגובה מגיל מותר השימוש בחלקם: כאלו קבעה

 . ועוד תקלה בעת פינוי לשם עצמאית ניידות יכולת מתחייבת בחלק; בריאות בעיות עם לאנשים

 

 לזהות כלים לעובדים אין. הבטיחות דרישות לפי לפעול מתודרכים עובדיה, הנתבעת לטענת .7

 שאינן אחרות מגבלות או מוקדמים בשלבים היריון, לב קוצב של קיומו כגון) בריאותית מגבלה כל

 שבכניסה השלטים על המופיעות הבטיחות בהוראות לעיין משתמש כל נדרש כן על(. לעין נראות

 סממנים פי על – שנחזה באדם מבחין המתקן שמפעיל במקרה, זאת עם. לפיהן ולפעול למתקנים

 בהתאם לפעול חובה המפעיל על חלה, הבטיחות דרישות את לקיים ביכולתו שאין כמי – םחיצוניי

 ההחלטה, זו למדיניות בהתאם. במתקן שימוש על ההגבלות לאכיפת פארק בלונה שנקבעה למדיניות

 או, יחיה אלי מר, האתר של התפעול מנהל ידי על ורק אך מתקבלת במתקן שימוש להגביל או למנוע

 חיצוני נתון לפי, מזהה שמפעיל במקרה(. מוסמך נגישות כרכז המשמש) סדן אלעד מר, האתר מנהל

 דרישות את לקיים יכול אינו במתקן להשתמש המבקש שאדם, לו שנמסר קודם מידע או לעין נראה

 אם שיקבעו כדי הבכירים המנהלים את ולערב פארק הלונה למדיניות בהתאם לפעול עליו, הבטיחות

 . השימוש את להתיר אפשר יןהעני בנסיבות
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 לאורי לאפשר ההרים רכבת למתקן בכניסה מהמפעילים ביקש המלווה: גופו למקרה אשר .8

 בדרישות לעמוד מסוגל אינו אורי, לעין שנראתה כפי ,מוגבלותו נוכח כי התרשמו אלה. בו להשתמש

 את לייצב יכד הבטיחות במעקה ידיו ובשתי עצמאית לאחוז המשתמש את המחייבות, הבטיחות

 במקרה, כן כמו. והצוואר הגב חוליות ושל השדרה עמוד של, הראש של סביר לא טלטול למנוע, גופו

 התרשמות סמך על. צרות במדרגות ירידה לשם עצמאית ניידות מצריך המתקן פינוי, תקלה של

 שאורי ועיני מראהלפי  התרשם הלה. יחיה מר, האתר למנהל וקראו, להמתין ממנו ביקשו הם מאורי

 בידית לאחוז יכול אורי אם המלווה את שאל יחיה מר. הבטיחות דרישות את לקיים יכול לא

 ודברים דין לאחר. במתקן להשתמש לאורי התיר לא הוא כן על. בשלילה ונענה ידיו בשתי בחוזקה

 תחוהתפ, הדברים את קיבלה לא אורי של אמו. יחיה מר של לדעתו שותף והיה, למקום סדן מר הגיע

 במתקן דומה אירוע זוכרים לא סדן ומר יחיה מר. ההחלטה לשינוי הוביל שלא ודברים דין

 . זה במתקן גם מתחייבות היו זהות ותוצאה שמסקנה מציינים אך, הטוויסטר

 

 האקסטרים במתקני שימוש לעשות לאורי אפשרה כשלא כדין שפעלה טוענת הנתבעת .9

 על מבוססת זו הגבלה. הבטיחות דרישות את יםלקי מסוגל לא שהוא התרשמו שנציגיה מאחר

 מוגבלות נעדרי, אחרים ומשתמשים, לעין נראית מוגבלות כבעל, אורי בין להבחנה רלוונטיים תנאים

 אחריות להטלת להוביל עלולה והפרתה, הנזיקין דיני מכוח מתחייבת היא. נסתרת מוגבלות בעלי או

, נטען כך, זו התנהלות. העניין בנסיבות מתחייבתו סבירה החלטה הייתה זו. נזק שייגרם במקרה

 מתקני את להנגיש מחויבת אינה שהיא מבהירה הנתבעת. בעולם מובילים בפארקים מקובלת

 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנותל (3)12 תקנה לפי מהנגשה הפטורים, האקסטרים

 "(. הנגישות תקנות)" 2013-ד"התשע, (בניין שאינו ציבורי למקום נגישות התאמות)

 

 מהנדס, מסטרמן מיכה מר מאת, האחת: מומחים דעת חוות בשתי נתמך ההגנה כתב .10

 מומחה רופא, עורי ביא' פרופ מאת, השנייה; שעשועים מתקני בטיחות בייעוץ המתמחה מכונות

 . לשיקום

 

 הדיון מהלך

 

 מטעם; והמלווה האם הצהירו התביעה מטעם. ראשית עדות תצהירי הגישו הדין בעלי .11

 . סדן ומר יחיה מר, בנתבעת ל"סמנכ, ברוך חני' גב הצהירו ההגנה

 

 שהוא המשפט בית החליט, אחר מותב לפני שהתקיימה(, 15.3.2016 מיום) ראשונה בישיבה .12

 הוא אם בשאלה דעה ויחווה אורי את שיבדוק רפואי מומחה זהות על הסכמה לגבש מהצדדים מצפה

 אינם שהם התובעים הודיעו בהמשך. עצמו את לסכן בלא האקסטרים במתקני להשתמש יכול

 13.7.2016 ביום. העבודה בסדרי שינוי עקב לשמיעה לפניי התיק הועבר שלב באותו. בכך מעוניינים

" מוגבלויות עם אנשים של אדם לזכויות המרכז – בזכות" הגישה לפניה יום. שנייה ישיבה התקיימה

 התנהל ישיבה באותה. השוויון לחוק (ב)נג19 סעיף לפי בהליך דברה את להשמיע בקשה"( בזכות)"

 התובעים. רפואי מומחה ידי על ייבדק שאורי, שוב, המשפט בית הציע ובסופו לפרוטוקול שלא דיון

http://www.nevo.co.il/law/129786/12.3
http://www.nevo.co.il/law/129786
http://www.nevo.co.il/law/129786
http://www.nevo.co.il/law/5019/19nc.b
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 הנתבעת גם. נגדיות חקירות על מוותרים הם לתשובתם קשר שללא והודיעו, לשקול שהות ביקשו

 של בדרך דברה את להשמיע בזכות לבקשת נעתרתי 8.8.2016 מיום בהחלטה. חקירות על ויתרה

 רלוונטי אינו אורי של הפיזי מצבו כי יםהתובע הודיעו בהמשך. שביקשה כפי, בכתב סיכומים הגשת

 במעמד תזכורת ישיבת. נעימה לא לבדיקה אותו לחשוף מעוניינים אינם הם כן ועל, להכרעה

, הצדדים בהסכמת, אורי את שאל המשפט בית. 8.9.2016 ביום התקיימה, אורי בנוכחות, הצדדים

 םלהגשת שנקצבו הזמן פרקי. בבכת סיכומים הגשת על החלטה וניתנה, ממנו התרשם, שאלות כמה

 לצדדים המשפט בית נתן סיכומים שהוגשו לאחר. הצדדים לבקשת וזאת, מהרגיל ארוכים היו

 והגישו, האפשרות את ניצלו הצדדים. רלוונטיות משפטיות לשאלות בכתב להתייחס אפשרות

 . מעמיקות התייחסויות

 

 וסיכומים מומחים דעת וותח, ונספחיהם תצהירים: הכתובים יסוד על ניתן הדין פסק .13

 להתרשם המשפט לבית התאפשר לא. נגדיות בחקירות לחקור שלא החליטו הצדדים. בכתב

 האירועים נסיבות בדבר עובדתית במחלוקת להכריע מובנה קושי מעורר זה דברים מצב. מהעדים

 זבולון עמק מתכות צפוי חברת' נ מ"בע לביטוח חברה מגדל 093489/ א"רעל השוו) המתוארים

. ההוכחה נטלי סמך על העובדתית התשתית תיקבע ברירה בלית((. 11.4.2013)[ בנבו פורסם] מ"בע

 מרום 1516/95 א"דנ) התובעים על מוטל הראיות הבאת ונטל בתביעה הנטען את לבסס השכנוע נטל

 הבסיס עובדות בדבר ראייתי ספק כל((. 1998) 835-831, 813( 2)נב ד"פ, לממשלה המשפטי היועץ' נ

 בחלופות המנויות הנסיבות שהתקיימו יוכח אם ברם. לחובתם יפעל טענותיהם להוכחת הדרושות

 חשוב. אותה לסתור נטל הנתבעת על המטילה הפליה חזקת קמה, השוויון לחוק (א)סה19 סעיף

 מוכחת תיחשב בהכרח עליו נחקר שעורכו בלא בתצהיר שנטענה עובדתית טענה כל שלא להבהיר

 לדיון העומדת הגרסה אם ולהעריך, העניין נסיבות מכלול את לבחון יש. בה פרכ שכנגד שהצד מקום

 חיצוניות בראיות אותה לתמוך מקום היה ואם, הישר והשכל ההיגיון ורתש עם אחד בקנה עולה

 לנסיבות אדרש ולאחריה, לעניין הצריכה הנורמטיבית התשתית בהצגת אפתח. להוכחתה כתנאי

 .שהוכחו הקונקרטיות

 

 מוגבלויות עם אנשים של הזדמנויות לשוויון הזכות

 

 שהוא לומר די. הדיבור את להרחיב צריך אין בשיטתנו השוויון עקרון של המרכזי מקומו על .14

 698, 693( 1)כג ד"פ, האוצר שר' נ ברגמן 98/69 ץ"בג" )כולו שלנו החוקתי המשטר של אפו מנשמת"

 איכות למען התנועה 6427/02 ץ"בג" )בחברה לפרט פרט בין ביחסים יסוד אבן" ומשמש((, 1969)

. סבוך ערך הוא השוויון" זאת עם((. 2006) 790, 619( 1)סא ד"פ, ישראל כנסת' נ בישראל השלטון

 ד"פ, הממשלה ראש' נ מ"בע למטען אויר קוי ל.א.ק 1703/92 ץ"בג" )מורכבת זכות הוא השוויון

( 1)סא ד"פ, הכנסת' נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 6427/02 ץ"בג(; 1998) 230, 193( 4)נב

. אם-עקרון: נאמר שמא, אב-עקרון, ולמעשה להלכה, הינו השוויון עקרון, "אכן((. 2006) 677, 619

 על הוא משפיע בעת-ובה לסביבתו השוויון עקרון עצמו מתאים, פלוני משפט בנושא אותו ובשלבנ

 עקרון הרי ולא, המכרזים בדין השוויון עקרון כהרי הבחירות בדין השוויון עקרון הרי לא. סביבתו

 משרה לקבלת במכרזים השוויון עקרון כהרי טובין או שירותים לשכירת המכרזים בדין השוויון

http://www.nevo.co.il/case/5898831
http://www.nevo.co.il/case/5774483
http://www.nevo.co.il/case/5774483
http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe.a
http://www.nevo.co.il/case/7977409
http://www.nevo.co.il/case/6065775
http://www.nevo.co.il/case/6065775
http://www.nevo.co.il/case/6201718
http://www.nevo.co.il/case/6201718
http://www.nevo.co.il/case/6065775
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 הוא המופשט במובנו והשוויון, עקרונות של אגד, למעשה, מהווה השוויון עקרון. הציבורי בתחום

 העבודה שר' נ בישראל הנשים שדולת 2671/98 ץ"בג" )עקרונות אותם כל של המשותף המכנה

 שגב ראם ראו שוויון המושג של המושגי הבהירות וסרבח לדיון(; 1998) 651, 630( 3)נב ד"פ, והרווחה

 ((. ו"התשע) 191 יז וממשל משפט "אחרים ודברים שוויון"

 

 השוויון חוק להצעת ההסבר בדברי. תיומוגבלו עם לאנשים זכויות שוויון על נסב ענייננו .15

 :נכתב

 

 של רבים בתחומים ומקופחים מופלים בישראל גבלותמו עם אנשים"
 התרבותיים, הציבוריים הכוח במוקדי מזערי חלק נוטלים הם. חייהם

 וסטראוטיפים קדומות דעות בצד פיסיים מכשולים. בחברה והכלכליים
 וחוזר, קדומות דעות מחזקים האחרונים אלה. והרחקה ניכור מולידים

 היא מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק הצעת של מטרתה. חלילה
 החברה שערי את ולפתוח זה קסמים מעגל של לפריצתו להביא

 שילוב, שוויון. בקרבה מוגבלות עם אנשים של המלאה להשתלבותם
 מכשולים הסרת. זו הצעה מטרות אפוא הם בחברה ושיתוף מלא

 איננו שיתוף שבלעדיהם מיוחדים לצרכים מענה מתןו, שילוב המונים
 זכויות שוויון חוק הצעת" )אלה מטרות להגשת הדרכים הם, אפשרי

 (. 628 ח"ה, 1996-ו"התשנ, מוגבלות עם לאנשים
 

 עם אנשים של זכויותיהם: "אלה דברים ברוח היסוד עקרון את מגדיר השוויון לחוק 1 סעיף .16

 על, השוויון בעקרון ההכרה על מושתתות, אלה לזכויות בישראל החברה של ומחויבותה מוגבלות

 להגן: "החוק מטרת את מגדיר 2 סעיף". הבריות כבוד עקרון ועל בצלם שנברא האדם בערך ההכרה

 בכל בחברה ופעילה שוויונית להשתתפות זכותו את ולעגן, מוגבלות עם אדם של וחירותו כבודו על

 בעצמאות חייו את לחיות לו שיאפשר באופן המיוחדים לצרכיו הולם מענה לתת וכן, החיים תחומי

 של זכותם בדבר תפיסתי שינוי אמבט החוק". יכולתו מלוא מיצוי תוך, ובכבוד בפרטיות, מרבית

 :הפרשות באחת ברק' א הנשיא לכך התייחס. הזדמנויות לשוויון מוגבלויות בעלי

 

 לאפשר היא החקיקה תכלית כי לקבוע ניתן העליונה ההפשטה ברמת"
 באופן להשתתף לנכה לאפשר מטרתה. בחברה הנכה של שילובו את

 הערך את להגשים נועדה היא. החיים תחומי בכל החברה בחיי מלא
 של שוויון לנכה להעניק נועדה היא. לנכה הנוגע בכל השוויון של המרכזי

 על להגן באה היא. תלות-ואי עצמאות לנכה לאפשר באה היא. הזדמנות
 בכל בחברה והשתתפות שוויון הבטחת ידי-על וחירותו הנכה של כבודו

 יש כן-עלו, שונה הוא הנה כי ההשקפה שררה בעבר, אכן. החיים תחומי
 שוררת כיום'(. separate but equal)' מהחברה הפרדה תוך בו לטפל

 של שוויון לו ולהבטיח החברה בתוך הנכה את לשלב יש כי ההשקפה
 כי הינה המודרנית הגישה, אכן'(. integrated and equal)' הזדמנות

 אדם הוא הנכה. הפליה ומנציחה השוויון חוסר את מעמיקה הפרדה
 רגיל חבר הוא. בשוליה או לחברה מחוץ מצוי הוא אין. תזכויו שווה

, בבדידותו עמו להיטיב אינה ההסדרים מטרת. חי הוא שבה בחברה
 הרגיל במירקם – מתקנת בהעדפה לעתים שימוש בתוך – לשלבו אלא

-מכבים" מקומית מועצה' נ   בוצר  7081/93 ץ"בג" )החברה חיי של
 ((. 1996) 29, 19( 1)נ ד''פ,  "רעות

 

http://www.nevo.co.il/case/5849857
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http://www.nevo.co.il/law/5019
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 :חשין' מ השופט כתב אחר ובעניין 

 

 שהחברה דופן-יוצא אדם-כאל לנכה החברה התייחסה שמכבר בימים"
-מכת עצמה צירפה הנכה על שניחתה שמים-מכת אל. דבר לו חבה אינה
 אנו ועושים, אחרת אנו סוברים ימינו של בחברה. היא-אף אדם

 – הניתן ככל – לו שיעזרו, הנכה על שיקלו הסדרים של לקביעתם
. לזולתו הוא שווה כי הרגשה בו שייטעו, הוא נכה כי לרגע-ולו לשכוח

 להעמידו – שנתאמץ ככל – נוכל לא, גלגלים-לכיסא הרתוק רגליים-נכה
, להצביע בזכותו נפגע כי שבעולם טוב טעם כל אין, ואולם. רגליו על

 ללמוד בזכותו, קולנוע-לבית להיכנס בזכותו, קונצרט לשמוע בזכותו
 הוא אין עוד כל האדם כאחד להיות בזכותו, ובאוניברסיטה ספר-בבית
 לעיריית הבחירות פקיד' נ אברץ  6790/98  ץ"בג" )רגליו על לעמוד נצרך

 ((.1998) 333, 323( 5)נב ד''פ,  ירושלים
 

: מישורים בשני תיומוגבלו עם אנשים של הזדמנויות לשוויון הזכות את מעגן השוויון חוק .17

, הפרטי במשפט הפועלים גופים לרבות, מסוימים גופים על פוזיטיבית חובה מטיל הוא, האחד

 תיומוגבלו לבעלי ויקנה פיזיים מחסומים שיסיר באופן, ציבוריים ומקומות שירותים להנגיש

 מאחר. תיומוגבלו עם אנשים להפלות אוסר הוא, השני; האדם כאחד בהם להשתמש שווה הזדמנות

 ענייננו, האקסטרים מתקני את להנגיש מהחובה הנתבעת את פוטרת הנגישות לתקנות (3)12 שתקנה

 . השוויון תלהגשמ כאמצעי הפליה באיסור מתמקד

 

 השוויון שבחוק ההפליה איסור עוולת של יסודותיה

 

 מוגבלות עם אדם מפלים אין: "קובע", הפליה איסור" שכותרתו, השוויון לחוק ג19 סעיף .18

 איסורי מפרט לחוק ו19 סעיף". זה פרק להוראות בהתאם והכל, לנגישות בזכותו פוגעים ואין

 : הפליה

 

 הפליה איסור
 ציבורי במקום

 ציבורי ובשירות
 

, ציבורי שירות במתן שעיסוקו מי (א) .ו19
 יפלה לא, מוצר בהספקת או ציבורי מקום בהפעלת

 :הענין לפי, מאלה אחד בכל מוגבלותו מחמת אדם
  – יסרב לא (1)

 ]...[ 
 ; ציבורי שירות לו לתת (ב)

]...[ 
 הנאה או ציבורי בשירות שימוש לו לאפשר (ד)

 ;ציבורי משירות
 או המונעים הענין ממין שלא תנאי יקבע לא (2)

 בשירות שימוש, בעקיפין או במישרין, המגבילים
, ציבורי משירות הנאה או, ציבורי במקום או ציבורי

 ;מוצר בהספקת או ציבורי ממקום
 מוצר יספק ולא ציבורי שירות ייתן לא (3)

 .כלל בדרך ניתן הוא שבהם מאלה הנופלים בתנאים
]...[ 

 כאשר זה סעיף לפי הפליה רואים אין (ג) 
 המקום של ממהותו או מאופיו מתחייב הדבר

 .הציבורי השירות או הציבורי
 ביצוע לחייב כדי זה בסימן אין (ד) 

http://www.nevo.co.il/case/6083314
http://www.nevo.co.il/case/6083314
http://www.nevo.co.il/law/129786/12.3
http://www.nevo.co.il/law/5019/19c
http://www.nevo.co.il/law/5019/19f


 אורי גוב ארי נ' עיר השעשועים בע"מ  26251-07-15תאמ )ת"א( 

9 

 

 .נגישות התאמות
 

' ה פרק, זה פרק לפי להוראה בניגוד מחדל או מעשה: "קובע השוויון לחוק (א)נא19 סעיף .19

 סעיף להוראות בכפוף, עליו יחולו[, חדש נוסח] הנזיקין פקודת והוראות, אזרחית עוולה הוא]...[ 

 בסכום פיצויים( א) קטן סעיף לפי עוולה בשל לפסוק רשאי משפט בית: "קובע( בנא)19 סעיף". זה

 ו19 סעיף להוראות בניגוד( 1) – עוולה בשל, נזק הוכחת בלא, חדשים שקלים 50,000 על יעלה שלא

 ."]...[ 

 

 :הפליה חזקות קובע לחוק סה19 סעיף .20

 

 חזקות
 

 סעיף לפי אזרחי בהליך התובע הוכיח (א. )סה19
 להוראות בניגוד פעל שהנתבע חזקה, מאלה אחד ו19

 :אחרת הנתבע הוכיח לא עוד כל, סעיף אותו
, ציבורי שירות או מוצר לספק סירב הנתבע (1)

 שירות לתת סירב או ציבורי למקום כניסה מנע
 שבירר לאחר, מוגבלות עם לאדם ציבורי במקום
 ;למוגבלותו הנוגעים פרטים

, ציבורי שירות או מוצר לספק סירב הנתבע (2)
 שירות לתת סירב או ציבורי למקום כניסה מנע

 מנע או סירב ולא, מוגבלות עם לאדם, ציבורי במקום
 עם אדם שאינו למי, נסיבות באותן, כאמור כניסה

 ;מוגבלות
, ציבורי שירות וא מוצר הספקת התנה הנתבע (3)

, ציבורי במקום שירות מתן או ציבורי למקום כניסה
 ממי נדרש אינו אשר תנאי בקיום, מוגבלות עם לאדם
 .מוגבלות עם אדם שאינו

 

 בוריצי שירות או מוצר לספק שסירוב מניחות לחוק (א)סה19 בסעיף המנויות החזקות .21

 בהן המנויות בנסיבות שירות לו לתת סירוב או ציבורי למקום כניסתו מניעת, מוגבלות עם לאדם

ושסטראוטיפ זה הניע את מקבל  ;פגום כאדם ותוא המתייג, מודע לא או מודע, בסטראוטיפ מקורו

 הבדיק לבצע בלא, סטיגמה סמך על החלטה. משיקולים שלא לעניין שונה באופן בו לנהוגההחלטה 

 בזכות פוגעת ובלא לבסס את ההחלטה על תשתית עובדתית הולמת, המוגבלות אופי של פרטנית

 נבע שסירובו להראות מוטל בסעיף המנויות בנסיבות כך שנהג מי על. מפלה שהיא וחזקה לשוויון

 קושי קיים כי בהכרה יסודה הנטל העברת את הקובעת זו מתודה. "בלבד ענייניים ממניעים

' נ סבח 2311/11 ץ"בג" )כמפלות החשודות החלטות בבסיס שעמדו השיקולים הוכחתב אינהרנטי

' נ גורן 1758/11 ץ"בג(; 17.9.2014) חיות' א השופטת של דעתה לחוות 5 פסקה[ בנבו פורסם], הכנסת

 ביניש' ד'( בדימ) הנשיאה של הדין לפסק 22 פסקה, מ"בע( בעצמך זאת עשה) סנטר הום

 פורסם], ירושלים עיריית' נ וסובלנות לגאווה בירושלים הפתוח הבית 343/09 ם"עע(; 17.5.2012)

 ((. 14.9.2010) עמית' י השופט של הדין לפסק 38 פסקה[ בנבו

 

http://www.nevo.co.il/law/5019/19na.a
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe
http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe.a
http://www.nevo.co.il/case/5574043
http://www.nevo.co.il/case/5789598
http://www.nevo.co.il/case/5694346
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 הנזיקין פקודת והוראות אזרחית עוולה היא הפליה, השוויון לחוק (א)נא19 בסעיף כאמור .22

 סיבתי וקשר נזק, התנהגותי רכיב בהתקיים וילפיצ זכאות מקימה בנזיקין עוולה, ככלל. עליה יחולו

 חברה, בזק' נ ברזני  5712/01 א"דנ; הנזיקין פקודתל 76-ו 64 סעיפים) הנזק ובין ההתנהגות בין

 ההפליה איסור עוולת, אחת פרשנות לפי((. 2003) 411, 385( 6)נז ד''פ, מ"בע לתקשורת ישראלית

התנהגות מפלה תזכה בפיצוי אם היא הגבילה  :מצטברים כתנאים הללו היסודות שלושת את כוללת

 הואההפליה  ואלמלא, ענייני אל משיקול ציבורי מוצר או שירות לקבל מוגבלות בעל של זכותו את

 הסיבתי הקשר יסוד את בדיעבד לבדוק לפי פרשנות זו יש. השירות או המוצר את מקבל היה

, משתנה הייתה לא התוצאה אחרת או שכך יימצא אם. ההפליה אלמלא קורה היה מה: העובדתי

 . ההפליה טענת את לדחות מקום יהיה

 

בלבד  המפלה ההתנהגות יכולה להתמקד בבחינת ההפליה איסור עוולת, אחרת פרשנות לפי .23

 השוו) סטראוטיפי בתיוג הכרוכים השפלהבו בכבוד פגיעההמתבטא ב לנזק הגורמת התנהגות –

 27 פסקה[ בנבו פורסם],  דתיות נשים פורום – קולך' נ מ"בע ברמה קול רדיו 6897/14 א"רעל

[ בנבו פורסם], מ"בע לביטוח חברה. איי. די. איי' נ מירב  14-05-8214'( מר מחוזי) צ"ת(; 9.12.2015)

 שהתוצאה בדיעבד יימצא אם גם וזאת, לפיצוי זכות כשלעצמו המקים תיוג – ((30.8.2016) 44 פסקה

 פגיעה של נזק לראש במאפייניה דומה זו פרשנות. המפלה התנהגותה אלמלא משתנה הייתה לא

 יכולת הייתה שאם כשהוכח גם וזאת, הבחירה כוח שלילת עצם על בפיצוי המזכה, באוטונומיה

 ד''פ, חיפה", כרמל" ליםהחו בית' נ דעקה  2781/93 א"על השוו) בעינה נותרת הייתה התוצאה לבחור

 מה משפטים" נזיקין בדיני באוטונומיה  הפגיעה של המשתנות פניה" ויסנברג שיר(; 1999) 526( 4)נג

 בראייה אשר, החלטות קבלת של ראוי מנגנון לאמץ המזיק את מתמרצת זו פרשנות((. 2016) 833

 . ההפליה תופעת את יצמצם עתיד פני פהצו

 

קודם שנבחן את יסודות עוולת איסור ההפליה בענייננו, נעמוד על המאפיינים הנורמטיביים  .24

אימתי היא מותרת ואימתי היא עולה כדי הפליה  –של הבחנה בין בני אנוש על סמך שיוך קבוצתי 

 פסולה.

 

 אזן כוללומ חסרונות, יתרונות: קבוצתי שיוך סמך על הבחנה

 

שכיחה  אנושית פרקטיקה מבטאים" קדומה דעה"-ו", סטיגמה", "סטראוטיפ" המונחים .25

 בלא, אותו המאפיינת תכונה סמך על אדם של בעניינו החלטה קבלת או דעה גיבוש: הכללה של

 הקונוטציה חרף. פרטנית בדיקהתשתית עובדתית שמקורה ב על ההחלטה את או הדעה את לבסס

 סטראוטיפ. יעילה פרקטיקהלעתים  היא סטראוטיפית הבחנה, מעוררים אלה םשמונחי השלילית

 גיל. פרטניות בדיקות ביצוע של העלויות את וחוסך מנבא גורם משמש סטטיסטי מתאם על המבוסס

 פסקאות[ בנבו פורסם], ישראל מדינת' נ פלוני 7781/12 פ"על השוו) הבגירות גיל, בפלילים האחריות

 מינימלי וגובה, הממוצעת החיים תוחלת, נהיגה רישיון לקבלת מינימלי גיל((, 25.6.2013) 43-36

 התפתחותית הערכה על המבוססים מבחינים לקריטריונים דוגמות הם שעשועים במתקן לשימוש

 משום למפלות נחשבות אינן כאלה קריטריונים סמך על הבחנות. קוגניטיביתאו  פיזית, ממוצעת

http://www.nevo.co.il/law/5019/19na.a
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015/64;76
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/case/6028494
http://www.nevo.co.il/case/6028494
http://www.nevo.co.il/case/18107827
http://www.nevo.co.il/case/16911542
http://www.nevo.co.il/case/5856777
http://www.nevo.co.il/case/5856777
http://www.nevo.co.il/safrut/book/25180
http://www.nevo.co.il/case/6248029
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 בהן ואין, להשיג נועדה שהיא והתכלית המבחינה התכונה בין דיו חזק רציונלי קשר מקיימת שהן

 כיוצא עוד ושל מרחקים של, מישקלות של, מידות של, זמנים של דינם זה, "][אכן. משפיל יסוד

 פ"ע" )ידועים והדברים. משהו שרירותיים הם גבולותיהם קצהם שבקצה, מדידים מושגים באלה

 איסור" מדינה ברק(; 2004) 307, 294( 4)נט ד"פ, לממשלה המשפטי היועץ' נ( בוזגלו) בזק 3439/04

 ((. ג"התשס) 64, 37 משפט עלי" כלכלית וריהתא של מבט מנקודת  הפרטי במגזר הפליה

 

 פוגעת כשהיא להפליה חשש מעוררת סטטיסטי מתאם על הנסמכת סטראוטיפית הבחנה .26

 איסור  שבבסיס הנפשי היסוד על" אליה-כהן משה) בהשפלה וכרוכה לשוויון בזכות המידה על יתר

 168-167, 147 יז וממשל משפט?" אדישות? תוצאה? כוונה: העליון המשפט בית בפסיקת פליההה

 לספר הפרט של בכוחו ופוגעת חברתיים פערים מנציחה, שוויון-אי משעתקת כשהיא או((; ו"התשע)

, אכן((. 2005) 13( 3)ס ד''פ, חנא אבו' נ מ"בע לביטוח החבר" מגדל"   10064/02 א"ע) חייו סיפור את

 6051/95 ץ"בג" )ההפליה להנצחת הפועל קסמים מעגל יוצר הוא. השוויון אויב הוא הסטראוטיפ"

 סטראוטיפ פי על שהבחנה רמאח((. 1997) 351-350, 289( 3)נא ד"פ, לעבודה הארצי הדין בית' נ רקנט

 של מאזן לערוך מצריכה פסולה הפליה מגבשת היא אם השאלה, ובחסרונות ביתרונות כרוכה מנבא

 לתועלת ביחס מידתית אינה שעלותה אימת כל מפלה תימצא סטראוטיפית הבחנה. ותועלת עלות

ביחס  זו ותלזכ לייחס שראוי ולמשקל לשוויון בזכות הפגיעה למידת לב בשים, ממנה שתופק

 עניין בעקבות  המהותי השוויון של מהותו" פינטו מיטל)לאינטרסים ולזכויות המתחרות בה 

 ((. ד"התשע) 109 טז ועסקים משפט" אנסקי'פרוז

 

 עם אנשים יכלפ בשוויון לנהוג עליו חל שהחוק מי את מחייבת ההפליה איסור עוולת .27

שעוולת  המשאבים היקף. לשם הגשמת השוויון משאבים להשקיע חובההיא מטילה . ותמוגבל

 פועלת אינהה. אכן, עוולת איסור ההפליה התפרשות מהיקף נגזר להשקיעאיסור ההפליה מחייבת 

 חובת. חברהבני ה על שמוטלות נוספות חובותומגודר על ידי  מושפע התפרשותה תחום. ריק בחלל

 נדון בהשפעתה כעת. . אחת מהן היא הרשלנות עוולת שמטילה זהירותה

 

 

 ונפקותה הנתבעת על המוטלת הזהירות חובת על

 

 בחברה הפרטים על מטילה, יןהנזיק פקודתל 35-36 בסעיפים המעוגנת, הרשלנות עוולת .28

)לדיון ביסודות  סבירים ובלתי צפויים סיכונים התממשות מניעתל סבירים משאבים להשקיע חובה

' נ פלוני 4486/11 א"ע; (1985) 113( 1)לט ד"פ, גורדון' נ ירושלים עיריית 243/83 א"עהעוולה ראו 

 גלעד ישראל; (22.6.2014)[ בנבו פורסם] עבדי' נ וגנר 3521/11 א"ע ;(17.5.2013)[ בנבו פורסם] פלוני

 1 ז אתר על משפטים" [בנבו פורסם] פלוני' נ פלוני 4486/11 א"ע בעקבות :רשלנות של מודלים על"

ת עוול (.(ה"התשע) 1 ז אתר על משפטים" ב  חלק: רשלנות של מודלים" גלעד ישראל(; ד"התשע)

 בטיחות הוראות אימוץ בדמות זהירות אמצעי לנקוט ושכמותה הנתבעת את מחייבת הרשלנות

( 1) לז ד"פ, שמש בית, המקומית המועצה' נ ועקנין 145/80 א"ע) באכיפתן סבירים משאביםוהשקעת 

 מידה אמת לשמש עשויה זהירות אמצעי לנקוט שמחייבת חקוקה נורמה. ((1982) 125, 113

http://www.nevo.co.il/case/5896210
http://www.nevo.co.il/case/5896210
http://www.nevo.co.il/safrut/book/10060
http://www.nevo.co.il/safrut/book/10060
http://www.nevo.co.il/safrut/book/24434
http://www.nevo.co.il/case/6164347
http://www.nevo.co.il/case/5715972
http://www.nevo.co.il/case/5715972
http://www.nevo.co.il/safrut/book/16820
http://www.nevo.co.il/law/73015/35;36
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/case/17915922
http://www.nevo.co.il/case/6101130
http://www.nevo.co.il/case/5900879
http://www.nevo.co.il/safrut/book/17206
http://www.nevo.co.il/safrut/book/17206
http://www.nevo.co.il/case/6101130
http://www.nevo.co.il/safrut/book/18234
http://www.nevo.co.il/case/18114782
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 גבולות – נזיקין דיני גלעד ישראל) התרשלות על להעיד עלולה והפרתה, נורמטיבית להתנהגות

 סעיפים) סביר התנהגות סטנדרט לשמש עשוי רשמי ישראלי תקן((. 2012) 540-520 א כרך האחריות

 ויסוצקי תה 1934/95 ץ"בג; חוק לאותו (1א)9 וסעיף(, אז בנוסחו) 1953-ג"התשי, התקנים חוקל (א)8

' נ רינגל  984/95( ם-י מחוזי) א"ת(; 1996) 635, 625( 5)מט ד"פ, הבריאות שר' נ מ"בע( ישראל)

 (. (2.8.1998)[ בנבו פורסם] מ"בע מתכת תעשיות" הפח"

 

 משתמשי ציבור כלפי הנתבעת על מטילה הרשלנות שעוולתהכללית  הזהירות לחובת מעבר .29

 המפקח הגוף בהוראות, בתקן זהירות אמצעי לנקוט לחובתה ביטוי למצוא ניתן, המתקנים

 סעיףאעמוד עליהם כעת: . מסטרמן מר של דעתו בחוות כמפורט, המתקנים יצרני של ובהוראות

 לתקן 7.2 סעיף. יצרן הוראות עם מתקנים לספק השעשועים מתקני יצרני את מחייב ןלתק 6.3.3.1.1

 obligatory) מחייב מסמך הן( maintenance and use manual) היצרן הוראות כי קובע

documentation )היתר בין לפרט צריכות היצרן הוראות, לתקן 6.3.3.1.3 סעיף פי על. הנתבעת עבור 

 (. שישנן ככל) במתקן שימושעל  בלותוהג בטיחות דרישות

 

 בדיקה גופי ידי על שניתנות להוראות בהתאם מתקנים להפעיל הנתבעת את מחייב התקן .30

 6.4.4.2-6.4.4.1 סעיפים) להפעלתם אישורים מספקים או במתקנים בדיקות המבצעים ופיקוח

 הוא שגם, השעשועים מתקן של( "היומן") Log book-מה חלק הן המפקחים הגופים הוראות(. לתקן

 הפעלה אישור שניתן במקרה כי קובע לתקן 6.4.4.3 סעיף. לתקן 7.2 בסעיף כאמור" מחייב מסמך"

 שימוש והגבלות בטיחות הוראות ויפרט, ביומן ייכלל האישור, חיצוני בדיקה גוף ידי על למתקן

 :במתקן

 

When a permit is granted, the log book shall explicitly state: […] 

Which groups of persons shall be excluded such as 

- pregnant women; 

- persons with heart diseases; 

- persons with pace makers; 

- persons with degraded health conditions; 

- persons with physical handicaps such that their safe 

accommodation cannot be sufficiently guaranteed by the 

restraint device […] 
 

 אנשים שבהם מצבים לזהות נדרש משעשועים מתקני המפעיל שגוף קובע לתקן 7.6.4 סעיף .31

 למאפייני בהתאם, מסוים במתקן משימוש כתוצאה בסיכון להיות עשויים פיזית מוגבלות עם

 נוספים בטיחות אמצעי לספק ניתן אם אלא הניתן ככל כזה במקרה שימוש ולאסור, המתקן

 :הסיכון להסרת ומספיקים

 

Where it is foreseeable that a particular passengers by virtue of 

their physical characteristics may be at risk on certain passenger 

carrying amusement device because of the nature of the ride, 

they shall be identified and excluded, so far as it is reasonably 

http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/551
http://www.nevo.co.il/law/72419/8.a
http://www.nevo.co.il/law/72419/8.a
http://www.nevo.co.il/law/72419
http://www.nevo.co.il/law/72419/9.a1
http://www.nevo.co.il/case/17937283
http://www.nevo.co.il/case/17937283
http://www.nevo.co.il/case/174628
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practicable, unless sufficient additional protection can be given to 

them. 
 

 לאכוף, הסביר ובגבולות הניתן ככל, נדרשים ועובדיה הנתבעת כי קובע לתקן 7.6.5 סעיף .32

 Ride attendants […]": השונים למתקנים ביחס שנקבעו ההגבלות את ובפרט הבטיחות דרישות את

and operators shall, so far as they can reasonably do so, see that such inclusions are 

enforced." .אדם על ולאסור, דעת שיקול להפעיל נדרשים הנתבעת עובדי כי קובע לתקן 7.3.3 סעיף 

 The": בטיחותי באופן בו להשתמש מסוגל אינו שהוא סבורים הם אם במתקן להשתמש

amusement device operator shall take all reasonably practicable measures to prohibit 

members of the public from using the device when he considers that they are incapable of 

doing so safely…". 

 

 :נכתב( 3 עמוד, 1.1 פרק-תת) ההרים רכבת מתקן של היצרן הוראות בחוברת .33

 

WARNING 

Operators have to make sure that the passengers observe the 

following instructions: 

 Passengers with (but not limited to) any of the following 

conditions should not enter the amusement ride. Anyone who: 

[…] 

- Has medical condition, such as back, neck or other 

orthopedic problems that could be aggravated by the 

forces experienced during the ride; cannot sit in a seat  or 

be held securely by the restraint system; […] 

- Has doubts about his medical condition. 
 

 עם פעולה ובשיתוף במקביל שירותים המספק גרמני תאגיד) TÜV SÜD של בדיקה ח"בדו .34

 :נקבע( המתקן התקנת את וליווה לתקן 6.4.4.1 בסעיף כהגדרתו" מפקח גוף"ל נחשב, התקנים מכון

 

8. The following rules of conduct to be observed by the passengers 

shall be posted analogously in a clearly visible manner at the 

access (begin of queuing line) and at the station (before entrance 

into the vehicles) and supplemented by pictograms, where 

possible:   
a) On this ride the passengers are exposed to loads highly 

exceeding their normal weight. Therefore persons with health 

problems and pregnant women may not participate in the 

ride. 

b) Persons who cannot be hold safe by the passenger restraint 

systems (lap bar) due to handicaps or extreme body size or 

shape, persons unable to assume a normal sitting attitude 

and persons unable to hold themselves tight during the ride 

are excluded from the ride. […] 
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9. The following rules shall be additionally affixed at the station 

entrance. The rules shall be supplemented by pictograms, where 

possible:[…] 

Hold yourself tight at the handlebars throughout the whole ride. 
 

 פרק, 1 חלק) המתקן בהפעלת העוסק פרק כוללת הטוויסטר מתקן של היצרן הוראת חוברת .35

 The operator must verify that all safety bars hold firmly the": נכתב שבו( 21' עמ, 6

passengers aboard before he starts the ride. Passengers can grab the front handles to 

reduce shoulder and head shaking during the ride." . 

 

 :כך נכתב( מסטרמן מר של דעתו לחוות 7 נספח) ההרים רכבת למתקן בכניסה שניצב בשלט .36

 

 .בלבד מ"ס 120 מגובה במתקן השימוש

 . ]...[בלבד מבוגר בליווי מ"ס 120-95 וגובה 4-8 גילאים
 מלחיצים גורמים ושאר מהירות, לכוחות ייחשפו במתקן המשתמשים

 בעיות בעלי אנשים אצל פציעה או למצוקה לגרום עלולים אשר אחרים
 . בריאותיות

 .במתקן להשתמש יכולים תקינה בריאות בעלי משתמשים רק
 חולי, וגב צוואר בעיות בעלי, לב חולי, בהיריון לנשים אסור השימוש

 או מסחרחורות לסובלים, סמים או אלכוהול השפעת תחת, אפילפסיה
. במתקן משימוש כתוצאה להחמיר העלולות רפואיות בעיות עליב כל

 יכולים אינם מהן שכתוצאה מוגבלויות עם לאנשים למתקן כניסה אין
 מצב כל או לאחרונה ניתוח עברת אם וכן, הבטיחות הוראות את לקיים

 לנסיעה הקשורים גורמים י"ע להחמיר עשוי אשר אחר בריאותי
 .במתקן

 לעלות יכול אינו הסוגר את לסגור יכול ואינו למושב תואם שאינו אדם
 . ]...[למתקן

 נוסעים לאבחן מוסמך ואינו יכול אינו המתקן מפעיל, לבכם לתשומת
 על חלה זו חובה. שונות ומוגבלויות בריאותיות מבעיות סובלים אשר

 .ישירות מלוויהם על או הנוסעים
 

 בטיחות הוראות מפרט( סטרמןמ מר של דעתו לחוות 9 נספח) לטוויסטר שבכניסה השלט .37

 יש: "הבאה הדרישה את בנוסף כולל והוא, גיל הגבלת בו אין: רלוונטיים שינויים שני למעט, זהות

 פינוי יכולת המחייבת הוראה אין השלטים בשני". הסוגר בידיות ולאחוז ההפעלה בכל לשבת

 . תקלה בעת עצמאית

 

 על המוטלת הכללית הזהירות לחובת סףנו נדבך הוא לעיל שנמנו הבטיחות דרישות מכלול .38

 . גוף נזק לגרימת סביר בלתי סיכון של התממשות למנוע הנתבעת

 

 עוולת של ביסודה. בזו זו מתנגשות לעתים בשוויון לנהוג והחובה הזהירות חובת, כן כי הנה .39

 ההפליה איסור עוולת של ביסודה. המשתמשים של גופם שלמות על להגן השאיפה מונחת הרשלנות

 במתקנים להשתמש להם ולאפשר, מוגבלויות לבעלי הזדמנויות שוויון לקדם השאיפה מונחת

 לזכויות להקנות שיש המשקל בין איזון מצריכות המתנגשות החובות. מוגבלויות ללא כאנשים
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 למנוע לחובה הבכורה נתונה, הללו החובות בין באיזון. בבסיסן המונחים המתחרים ולאינטרסים

 עדאלה 7052/03 ץ"בג" )העליונה על החיים יד – חיים איכות מול חיים מעמידים אם, "אכן. גוף נזק

, ברק' א הנשיא( )2006) 358, 202( 2)סא ד"פ, הפנים שר' נ הערבי המיעוט לזכויות המשפטי המרכז

 ((. מיעוט בדעת

 

 לא סיכון למנוע ובראשונה בראש מחויבת הנתבעת: הנורמטיבית המוצא נקודת כן אם זוהי .40

חשש סביר מ להתעלם רשאית אינה היא. המתקנים למשתמשי גוף נזק של החמרה או לגרימה סביר

 .בנזיקין תחויב שהיא סביר, גוף נזק וייגרם מהחשש תתעלם היא אם. כזה כשהיא נתקלת בו סיכוןל

 בפעילות הכרוך סיכון להתממשות האחריות את ירלהות ניסיונות לדחות נטו המשפט בתי

 הנזיקין פקודתל 5 בסעיף הקבועה מרצון הסתכנות הגנת, כך. הניזוק כתפי על מסוכנת ספורטיבית

' נ אלון 11172/05 א"ע(; 1961) 162, 159 טו ד"פ, צדקי' נ ריחני 335/59 א"ע) רב בצמצום פורשה

 חוזיות תניות. 12 לגיל מתחת ילדים על חלהואינה ((, 21.10.2009) 14 פסקה[ בנבו פורסם], חדד

 תקנת את נוגדות בהיותן בוטלו ספורטיבית מפעילות שנגרם גוף לנזק מאחריות מפעיל טרותהפו

 א"ע(; 1963) 1319( 2)יז ד"פ, מזיאר' נ מ"בע הישראלית השיט חברת צים 461/62 א"ע) הציבור

 נמנעו אחת ולא((; 1974) 63( 1)כט ד"פ, נחמיאס' נ מ"בע ישראל ספורט וציוד טרמפולין לגיל 285/73

 בעקבות מסוכנת ספורטיבית פעילות במהלך שנפגע ניזוק לחובת תורם אשם מלזקוף המשפט בתי

 פורסם], חרובי עזבון' נ מ"בע רפטינג משלחות נהרות 3388/12 א"ע למשל ראו) המפעיל התרשלות

 פלוני משתמש שלפיה הגנה בטענת בדיעבד להישמע תתקשה הנתבעת((. 13.4.2014)  6 פסקה[ בנבו

 .במתקנים משימוש כתוצאה נזק לו ייגרם אם הסיכון את עצמו על ליטול ביקש

 

 על התשובה. לעין נראה סיכוןמ להתעלם שאיתר הנתבעת אם אינה לבירור העומדת השאלה .41

 קודם לגרימת נזק גוף סביר חשש להסיר עליה. כזה מסיכון להתעלם רשאית אינההיא . שלילית כך

 מוגבלות לבעל להתיר שימוש במתקן מחויבת שהנתבעת לקבוע מקום אין. במתקנים שימוש שתתיר

 לחבות הנתבעת את תחשוף כזו אהתוצ. חיצונית כאשר עולה חשש סביר שהשימוש יסכן אותו

מהם האמצעים שראוי לחייב את  היא הרלוונטית השאלה. הדעת על מתקבלת ואינה, בנזיקין

הנתבעת לנקוט כדי להסיר את הסיכון ולהגשים את הזכות של בעלי מוגבלויות לשוויון, ומנגד אילו 

שיש  המשאבים היקף: ההברמת הפשטה גבו אמצעים אין מקום לחייבה לנקוט לשם כך. זו התשובה

 לנהוג חובתה של הפוזיטיבי ההיבט – ההפליה תופעת צמצום לשם להשקיעאת הנתבעת  לחייב

 על להציב יש. ממנו שתופק והתועלת השוויון השגת של עלותו בין מידתי יחס לקיים נדרש – בשוויון

 המשפט בתחומי הפועל כגוף ובקניינה הנתבעת של בחירותה הפגיעה מידת את המאזניים כפות

 הטמון הערך מול אל ,השוויון את שיקדמו מפעולות הציבור אינטרסב הפגיעה מידת ואת ,הפרטי

ברמת הפשטה נמוכה ו .שעשועים במתקני בשימוש הזדמנויות לשוויון מוגבלות בעלי של בזכותם

 את לחייב הכף תיטה, וזולה פשוטה פרטנית בדיקהאמצעות ב החשש את להסיר שניתן ככליותר: 

 החשש שהסרת ככל, מנגד. ההפליה חזקת את לסתור בידה יעלה לא כן לא שאם, לבצעה הנתבעת

 כתפי על יוטל והנטל, לבצעה הנתבעת את לחייב שלא הכף תיטה, יותר ויקרה מכבידה בדיקה תצריך

 בה יהא לא כאשר בדיקה לבצע מחויבת אינה הנתבעת, כן כמו. החשש את להסיר המוגבלות בעל

 . התוצאה את שנותל כדי

http://www.nevo.co.il/case/5721166
http://www.nevo.co.il/case/5721166
http://www.nevo.co.il/law/73015/5
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/case/17919432
http://www.nevo.co.il/case/6157320
http://www.nevo.co.il/case/17002365
http://www.nevo.co.il/case/17917572
http://www.nevo.co.il/case/17917572
http://www.nevo.co.il/case/5582932
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 היא בדיקות ומאילו לבצע מחויבת שהנתבעת הבדיקות בטיב הדיון את למצות מבלי .42

 הגשמת לשם בביצועה הנתבעת את לחייב מקום שאין הבדיקות מסוג היא רפואית בדיקה, פטורה

 והיכרות יקר מכשור להצריך עשויה מהימנה רפואית בדיקה, ראשית, וזאת מכמה טעמים: השוויון

 גישה לו ושאין, ובידע מתאימה בהכשרה אוחז שאינו אדם. הנבדק של הרפואית ההיסטוריה עם

 שיבדוק רופא. תוצאותיה על אחריות וליטול באבחנה לדייק יתקשה – הרלוונטיים ולתיעוד למכשור

, מתגוננת רפואה בבחינת, יתר זהירות לנקוט עלול, מצבו עם קודמת היכרות ללא המוגבלות בעל את

 אישור ליתן או רפואית בדיקה לערוך המתאים הגורם. שיפעל לחובתם של בעלי מוגבלויות ןבאופ

 ואת המוגבלות מאפייני את המכיר, בשגרה המוגבלות בבעל המטפל הרופא הוא סיכון היעדר בדבר

. )אם כי אין קושי שגם רופא אחר שיסכים לתת אישור כזה ייתן אותו( בה הטמונים הסיכונים

 רפואית מניעה אין אם. מדי גדול נטל מוגבלויות בעלי על תטיל לא רפואי באישור יידלהצט דרישה

 . המכשול את להסיר יעילה דרך היא המטפל מהרופא אישור הצגת, פלוני במתקן שישתמשו

 

 נזכיר. מידתי ולא כבד כלכלי נטל עליה יטיל רפואיות בדיקות לערוך הנתבעת חיוב, שנית .43

 המטילה, השוויון בחוק הקבועה ההנגשה לחובת בניגוד. הפרטי משפטבתחומי ה פועלת שהנתבעת

 המוטל לאיסור בדומה) השוויון שבחוק ההפליה איסור, משאבים בהשקעת הכרוכה" עשה חובת"

-א"התשס, ציבוריים קומותולמ בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים הפליה איסור חוקב

 הרציונל. הבהיקפ תמוגבלהמקים חובה ", תעשה אל" מסוג, יותר מצומצמת חובה מטיל( 2000

 כשחלה רק בקניינו ולפגוע פרטי עסק בעל של בחירותו להתערב שמוצדק הוא זו הבחנה שביסוד

 החירות" אליה-כהן משה) ומידתי סביר בנטל לאינה וכשניתן, ובאוטונומיה בכבוד עמוקה פגיעה

(; ג"התשס) 23-21, 15 ג משפט עלי" ובשירותים במוצרים הפליה לאיסור  החוק בראי והשוויון

 10 פסקה[ בנבו פורסם], מור' נ מ"בע והשקעות ניהול. ת.א.י.ג 478/08( ם-י מחוזי) ע"בר

 בין האיזון נקודת את יפר רפואיות בדיקות לערוך הנתבעת חיוב((. זילברטל' צ השופט( )25.9.2008)

 של ובקניינה בחירותה הפגיעה מידת ובין ,לשוויון מוגבלות בעלי של זכותםשיש להקנות ל המשקל

 . השגתו לשם להתיר שראוי הנתבעת

 

 בדיקה. לפרטיות הזכות על ההגנה במישור קשיים מעוררת יתרפוא בדיקה, שלישית .44

 של בפרטיות לפגוע עלולש דבר ,המוגבלות מאפייני אודות על פרטים בירור להצריך עשויה רפואית

 . אותם לחשוף מעוניינים שאינם מוגבלות בעלי

 

 יכול אינו לעין נראית מוגבלות שבעל סביר חשש חושש בנתבעת מוסמך שגורם מקום, כן על .45

 את להסיר ניתן ולא, אותו יסכן שהדבר מבלי במתקן להשתמש או הבטיחות דרישות את לקיים

 המוגבלות מבעל ולדרוש השימוש את לאסור רשאית הנתבעת – רפואית בדיקה ללא החשש

 רפואי אישור לקבל מחויבת היא אם עמדה מביע ואיני) דעתה את שיניח רפואי באישור להצטייד

 . שלפנינו למקרה נפנה זו תשתית בסיס על(. כזה

 

 הפרט אל הכלל מן

http://www.nevo.co.il/law/74365
http://www.nevo.co.il/safrut/book/10059
http://www.nevo.co.il/safrut/book/10059
http://www.nevo.co.il/case/659428
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, אורי: פארק בלונה לאירועים הנוגעת העובדתית התשתית לוז על נעמוד ראשון בשלב .46

 ההרים ברכבת להשתמש ביקש, שמוט יד מנח ובעל גלגלים בכיסא מתנייד, מוחי בשיתוק הלוקה

 בדיקה לו שערכו בלא, זאת תירוה לא בשטח שהיה הזוטר והמנהל הטוויסטר מפעיל. ובטוויסטר

 בכירים מנהלים, סדן ומר יחיה מר. ההרים רכבת במתקן להשתמש יועל נאסר בהמשך. פרטנית

 מהתרשמותם נבע שהסירוב טענו הם. להשתמש בו לאורי להתיר וסירבו למקום נקראו, באתר

 בסוגר זלאחו: הבטיחות דרישות את לקיים ביכולתו שאין למסקנה אותם שהביאה, ממראהו

, והצוואר הגב חוליות ושל הראש של סביר לא טלטול למנוע כדי גופו את לייצב, ידיו בשתי בחוזקה

 היתר בין, ולאכפן הבטיחות דרישות את לקיים מחויבת הנתבעת. תקלה בעת עצמאי פינוי ויכולת

 םהמפקחי הגופים הוראות, היצרן הוראות לפי לפעול שעליה הקובע, עליה שחל התקן מכוח

 של הבטיחות דרישות. למשתמשים סיכון למניעת סביר דעת שיקול ולפי(, בתקן כמשמעותם)

. המתקן בשלט שמופיעה דרישה, הנסיעה לאורך הבטיחות בידיות אחיזה מצריכות הטוויסטר

 שעלולות וצוואר גב מבעיות שסובל אדם על שימוש אוסרות ההרים רכבת של הבטיחות דרישות

 . למתקן הכניסה בשלט מופיעה זו דרישה. ממנו כתוצאה להחמיר

 

 ההוכחה נטל

 

. פרטנית בדיקה לו שנערכה בלא במתקנים שימוש מאורי מנעו הנתבעת שעובדי חולק אין .47

 שכן, הטוויסטר במתקן אורי של מוגבלותוטבע  בדבר בירור נערך אם בשאלה ספק יש אומנם

 בשל למתקן לעלות יוכל לא אורי כי קבע וזה במקום המנהל אל פנו" שהמפעילים הצהיר המלווה

 סדן ומר יחיה מר, מנגד(. לתצהיר 9 סעיף" )מגבלותיו מהות את אתי לברר מבלי וזאת, נכותו

 מוכן אני. לסוג המוגבלות ערים שהיו כך, מוחי משיתוק סובל שאורי להם מסרה האם כי הצהירו

 ושמוטל, לחוק (1()א)סה19 בסעיף הקבועה החזקה של יסודותיה שמתקיימים, הדיון לצורך, להניח

 נטל. ענייניים משיקולים נבעו במתקניםשימוש  אורי על לאסור שהחלטותיה להראות הנתבעת על

 . ההפליה איסור עוולת של יסודותיה בראי ייבחן זה

 

 תוצאתית כעוולה הפליה איסור

 

 ההתנהגות בין סיבתי קשר המחייבת כזו –" רגילה" תוצאתית כעוולה ההפליה עוולת ניתוח .48

 :ואסביר. התביעה לדחיית מוביל – לנזק המפלה

 

 יסכן במתקנים שימוש אם השאלה גם כמו הבטיחות דרישות את לקיים שהיכולת חולק אין .49

 ממנו למנוע תרשאי שהנתבעת מי בין להבחנה רלוונטיים שיקולים הם, מוגבלותו בשל אורי את

 בידי ייבדק שאורי המשפט בית הציע כן על. ממנו זאת לשלול הצדקה שאין ומי במתקן שימוש

 לא שאורי היא העובדתית המוצא נקודת משכך. לכך סירבו התובעים. המשפט בית מטעם מומחה

 רבירו מנעו התובעים. בריאותו את לסכן מבלי במתקן ולהשתמש הבטיחות דרישות את לקיים יכול

http://www.nevo.co.il/law/5019/19oe.a.1
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 במישור לחובתם פועלת זו התנהלות. אחרת המעידה ראיה כל הציגו ולא, זו בסוגיה עובדתי

 מותר במתקנים שהשימוש העובדה((. 1980) 760, 736( 1) לה ד"פ, לוי' נ שרון 548/78 א"ע) הראייתי

 להסתפק שניתן התובעים טענת את לקבל בידי ואין, מורידה ואינה מעלה אינה ומעלה ארבע לבני

 .במתקנים ישתמש שאורי בטיחותית מניעה שאין הטענה לביסוס בדבריהם

 

 עלול האקסטרים במתקני ששימוש דעתו חיווה, השיקום בתחום רפואי מומחה, עורי' פרופ .50

 מצבים קבוצת המתאר מונח הוא" מוחי שיתוק. "מוגבר לסיכון מוחי בשיתוק הלוקים את לחשוף

 לנזק ומיוחסים, בפעילות להגבלה גורמים, ויציבה תנועה להתפתחות המפריעים מתמשכים רפואיים

 מלווים שלעתים מוטוריים בקשיים מתאפיין הוא. יילוד או עובר של מתפתח למוח הנגרם קבוע

 ולקויות יותאפילפט, התנהגותיות, תפיסתיות, תקשורתיות, קוגניטיביות, תחושתיות בהפרעות

 טופוגרפית חלוקה: קליניים מאפיינים לפי השיתוק סוגי את לסווג נהוג. ובשרירים בשלד משניות

 חשופים מוחי בשיתוק הלוקים. וחומרתה המוטורית הלקות מאפייני, המוטורי הליקוי של

 הלוקה אדם(. והחלשתה העצם בצפיפות הידלדלות) ולאוסטופורוזיס השדרה בעמוד לסיבוכים

 בדיקה ללא. שונות חומרה ומדרגת שונים נלווים ותסמינים קליניים ממאפיינים סובל זו סמונתבת

 ואת לפגיעתו נלווים תסמינים אלו, מצבו את לדעת אפשר אי, החולה של הרפואי מצבו של פרטנית

 לא ליציבה לגרום העלולות השרירים נוסובט מלקויות סובלים מוחי שיתוק בעלי. חומרתה דרגת

 ביכולתם פוגמות אלו לקויות. שרירים לחולשת או איברים של תקינים לא למנחים, הגוף של הנכונ

 הגוף על המופעלים וללחצים לכוחות להתנגד כדי הנדרשת בתנוחה הגוף את ולייצב להחזיק

 קיבוע או לתמיכה זקוקים הם רבות פעמים. באלה וכיוצא חדות פניות, והאטות מתאוצות כתוצאה

. דנן המתקנים בשני כלולה אינה, המומחה הבנת למיטב, כזו תמיכה. ויציב זקוף ופןבא לשבת כדי

 במתקני בטוח לא לשימוש להביא שיכולות רצוניות לא בתנועות רבות פעמים מתבטא מוחי שיתוק

 אדם לסכן עלולים אלה כל. הבטיחות בידית האחיזה של רצוני לא לשחרור ולגרום, השעשועים

 הגוף על המופעלים והלחצים הכוחות עם להתמודד יכול לא גופו שכן, מוחי בשיתוק הלוקה

, השדרה בעמוד לקויות של ולהחמרה נוספת לפגיעה להוביל עלול הדבר. בריא לאדם בהשוואה

 לאמיתות ראיה היא מומחה של דעת חוות. הדעת בחוות שפורטו נוספים ולסיכונים חוליות לתזוזת

(. 1971-א"התשל[, חדש נוסח] הראיות פקודתל 20 סעיף) ברהס עדות הפוסל לכלל כחריג תוכנה

 בחוות שנכללו שבמומחיות בעניינים. נגדית דעת חוות הוצגה לא. דעתו חוות על נחקר לא עורי' פרופ

 . כדבעי הוכחו הנתבעת של העובדתיות הטענותי, הדעת

 

 וששימוש הבטיחות דרישות את לקיים יכול לא שאורי העובדתית המוצא נקודת בהינתן .51

 בגדר בא השימוש את להתיר הנתבעת של סירובה אם ספק, סביר בלתי סיכון לו יסב במתקנים

 או]...[,  גופנית רווחה, נוחות]...[  אבדן" שמסב אירוע כל לא. הנזיקין ודתפקב כהגדרתו" נזק"

 שמדובר מקום. הנורמטיבי במובן לנזק נחשב( לפקודה 1 בסעיף" נזק" הגדרת" )מהם חיסור

 יש, כזו תוצאה השיגה אכן והיא סביר בלתי סיכון של התממשות למנוע שמטרתה סבירה בהחלטה

 . לפיצוי זכאות המקים כנזק ההתנהגות את להגדיר קושי

 

http://www.nevo.co.il/case/17003547
http://www.nevo.co.il/law/98569/20
http://www.nevo.co.il/law/98569
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015/1
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 אלמלא. מתקיים לא הסיבתי הקשר יסוד, נזק גרם שהסירוב( הדיון לצורך) בהנחה גם אך .52

 לקיים יכול אורי אם פרטנית בדיקה נעשית שהייתה זה במובן – שנהגה כפי נוהגת הנתבעת הייתה

 הייתה התוצאה – סביר לא סיכון לו יסב שהדבר בלא במתקנים ולהשתמש חותהבטי דרישות את

 העלאתו-אי הוא לאורי שנגרם שהנזק ככל. בהם להשתמש מורשה היה לא אורי: בעינה נותרת

 של יסודותיה הוכחו לא בהיעדרם. לנזק ההתנהגות בין סיבתי קשר ואין נזק שאין הרי, למתקן

 . נזק הוכחת ללא פיצוי לא אף, לפיצוי זכאות קמה ולא, ההפליה איסור עוולת

 

 התנהגותית כעוולה הפליה איסור

 

 ההחלטה עצם: התנהגותית עוולה בה לראות היא ההפליה איסור בעוולת לדון אחרת דרך .53

 וגורמת מפלה שהיא חזקה – פרטנית בדיקה לו שנערכה בלא, במתקנים להשתמש אורי על לאסור

 אף. נכונה בהחלטה שנעשתה בדיעבד יימצא אם גם וזאת, המופלה תוהשפל בכבוד פגיעה בדמות נזק

 . להידחות התביעה דין כזה ניתוח יסוד על

 

: הופלה שאורי התובעים לשיטת המעידות העובדתיות בנסיבות להעמיק המקום כאן .54

 אימצה ולא, דא כגון בנסיבות מוגבלויות בבעלי לנהוג כיצד נוהל גיבשה לא הנתבעת, ראשית

, שנית; שימוש לאסור מצדיקות מוגבלויות אילו בשאלה וממצים אובייקטיביים וניםקריטרי

. לוהכ כלפי שוויוני באופן לנהוג נדרשת הנתבעת, שלישית; פרטנית בדיקה לאורי ערכה לא הנתבעת

 אדון בהם לפי סדרם.

 

 אובייקטיביים וקריטריונים מדיניות, נוהל קביעת

 

, ודאות יקנו ליישומם מסודר נוהל וקביעת בטיחות אבנוש קריטריונים שאימוץ ספק אין .55

 תופעת את ויצמצמו, ענייניים שיקולים יסוד על החלטות בגיבוש יסייעו, שרירותיות תוצאות יפחיתו

 דפנה(; 1994) 437 כג משפטים "מנהליים כללים לקבוע החובה" דותן יואב למשל ראו) ההפליה

 העליונה המעקב ועדה 11163/03 ץ"בגל השוו(; 2010) 227-235 א כרך מינהלי משפט ארז-ברק

 ממשלת' נ נסר 8300/02 ץ"בג(; 2006) 1( 1)סא ד"פ, ישראל ממשלת ראש' נ בישראל הערבים לענייני

 לקבל מוגבלויות לבעלי יסייעו ופומביים שקופים קריטריונים((. 21.2.2012)[ בנבו פורסם] ישראל

 הוטלו שהן בדיעבד לשכנעם יהיה שניתן ובלבד, במתקנים םשימוש על שיוטלו הגבלות בהבנה

 .מעמיקה מחשבה ולאחר ענייניים משיקולים

 

 בנושא עובדיה של הדעת שיקול הפעלת אופן את לתחום שמוטב סכימהמ שהנתבעת דומה .56

 וכן למפעילים הידועה ברורה מדיניות לטענתה אימצה היא משכך. ויישומן הבטיחות דרישות

 . המתקנים בפתח שהוצבו השלטים גבי על בחלקן צוינו אשר בטיחות דרישות

 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/5496
http://www.nevo.co.il/case/5843629
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 נוהל הציגה לא היא. כאלה צהשאימ הוכיחה לא הנתבעת – אחידה מדיניות או לנוהל אשר .57

 על או נוהל של קיומו על שיעיד זוטר מנהלשל  או מתקן מפעיל של תצהיר צירפה לא היא. כתוב

, כזכור. קיומה את בספק שמטיל באופן מספר פעמים הופרה אף הנטענת המדיניות. כלשהי מדיניות

 יכול אינו לעין נראית מוגבלות עם שאדם חושש זוטר מנהל או שמפעיל שבמקרה טענה הנתבעת

 לחשיבות שערים בכירים מנהלים, סדן למר או יחיה למר לקרוא עליו, הבטיחות דרישות את לקיים

 מר(. סדן לתצהיר 7 סעיף) בעניין יחליטו הם ורק שאך(, מוסמך נגישות רכז הוא סדן מר) הנושא

 למתקן שנקראו זכרו לא אך, שם ארע ומה ההרים לרכבת שנקראו בפרוטרוט זכרו סדן ומר יחיה

, למתקן אותם הזמין לא המתקן את שהפעיל הזוטר המנהל או שהמפעיל להסיק יש מכך. הטוויסטר

 אף – שקיימת ככל – הנטענת המדיניות. בו להשתמש לאורי להתיר שלא עצמו דעת על החליט אלא

 נקראו סדן מר או יחיה שמר בלא בעבר במתקנים להשתמש הורשה כשאורי, לכן קודם הופרה

 זה ממצא(. בעבר שימוש בהם עשה אכן שאורי התובעים בהצהרת לפקפק סיבה ואין) בעניין להחליט

 אין אך, ההפליה חזקת סתירת לשם לצלוח שתידרש המשוכה את מגביה הוא. הנתבעת לחובת פועל

 .הכף את להכריע כדי לבדו בו

 

 הנתבעת – בטיחות לימשיקו במתקנים שימוש להגבלת אובייקטיביים לקריטריונים אשר .58

, המפקח והגוף היצרן בהוראות נכלל חלקם. המתקנים שבפתח בשלטים כמופיע, כאלה אימצה אכן

 אינה זו שאלה? מיטבי באופן ונוסחו ממצים הללו הקריטריונים האם. לתקן בהתאם ופורסם

 . זה מסוג יםקריטריונ של יעיל בניסוח המובנה הקושי על לעמוד יש עליה להשיב כדי. למענה פשוטה

 

 כלל מסוג נורמות של יעיל מתמהיל מורכבת להיות שואפת בטיחות הוראות של מערכת כל .59

 היא. בינרית לתוצאה המובילה" סגורה" נורמה היא כלל מסוג נורמה. סטנדרט מסוג ונורמות

. וחסר יתר בהכללות לוקה אך, הבירור עלויות את מקטינה, ליישום פשוטה, הוודאות את מגבירה

. דעת שיקול תללהפע פתח ההחלטה למקבל המותירה" פתוחה" נורמה היא סטנדרט מסוג ורמהנ

" להתנהג" יכולה ככלל שמנוסחת נורמה. ודאות בחוסר כרוכה אך, ההכללה בעיית את פותרת היא

 כסטנדרט שמנוסחת נורמה. רחב דעת שיקול ההחלטה למקבל מותירה שהיא במקרה כסטנדרט

 נורמות של סיווגן. צר הוא המחליט לגורם שמוקנה הדעת שיקול כאשר ככלל" להתנהג" יכולה

 יתרונותיהן, הנורמות בסוגי לדיון) מנעד על נעות הנורמות. ערכי-חד אינו ולסטנדרטים לכללים

 יז משפטים" החדשה  אזרחיתה בחקיקה וסטנדרטים כללים" מאוטנר מנחם ראו וחסרונותיהן

 ((. 2015) 224-219 האזרחי ההליך צבי-רוזן איסי(; 1988) 329–325, 321

 

 השלט על המופיעות הבטיחות בדרישות נעיין לסטנדרטים כללים בין ההבחנה רקע על .60

 יסוד על במתקן שימוש אוסרות הדרישות(. לעיל 36  פסקה) ההרים רכבת למתקן בכניסה שהוצב

, כלל מסוג כנורמות נוסחו חלקן. שונות והפשטה הכללה ברמות המנוסחים פיזיים מאפיינים

 ארבע לגיל שימוש הגבלת) במתקנים להשתמש יכול פלוני משתמש אם" לא"ו" כן"ב שמגדירות

, בלבד מבוגר בליווי מותר שימוש שבהם וגובה גיל טווחי קביעת, ומעלה מ"ס 95 לגובה, ומעלה

 תחת לאנשים, אפילפסיה לחולי, וגב צוואר בעיות לבעלי, לב לחולי, בהיריון לנשים שימוש איסור

המחייבות  סטנדרט מסוג כנורמות חלקן(; מסחרחורות ולסובלים סמים או אלכוהול השפעת
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 בעיות לבעלי אסור השימוש; בו להשתמש רשאים תקינה בריאות בעלי רק)שיקול דעת להפעיל 

 לקיים יכולים אינם ממנה שכתוצאה מוגבלות עם לאנשים, מהשימוש להחמיר העלולות רפואיות

 בריאותי מצב מכל שסובלים ולאנשים, לאחרונה ניתוח שעברו לאנשים, הבטיחות הוראות את

 פשוטה למדידה וניתנות לעין נראות חלקן(; לשימוש הקשורים מיםגור ידי על להחמיר שעלול

 אלכוהול השפעת, אפילפסיה, גיל) בדיקה או תשאול להצריך ועשויות נסתרות לעיתים חלקן(; גובה)

 (. סמים או

 

 בלא, כלל מסוג כנורמות כולן אל נתייחס שאם נקלה על מגלה הבטיחות בדרישות עיון .61

 ולא ענייניות לא לתוצאות יובילו הן, יישומן אופן בדבר פרטני דעת ולשיק הנתבעת לעובדי להותיר

 אינה שבריאותו ממי או חולפת מסחרחורת הסובל אדם מכל שימוש מניעת כי ברי למשל כך. רצויות

 שימוש להגביל אמורות לא קלה שריטה או חולפת סחרחורת. יתר בהכללת לוקה 100%-ב תקינה

 ביןהדוק  רציונלי קשר יקיים הבטיחות דרישות של תכליתי פירוש .מסכנות את המשתמש לא הן אם

 דרישות. במתקן למשתמש שתסב הסיכון להיקף הפיזית המוגבלות או הרפואית הבעיה חומרת

 את ימלאו הן. סביר לא סיכון יוצרת המוגבלות שבהם במקרים שימוש לאסור נועדו הבטיחות

 דעת שיקול לנתבעת המותירה סטנדרט מסוג נורמהכ, המתאימים במקרים, יפורשו אם רק תכליתן

 דרישות עוד כל. מסכנת שאינה בדרגה ממגבלה הסובלים באלה המידה על יתר לפגוע מבלי ליישמן

 הכרח אין – בסבירות מופעלש דעת שיקול המותירה גבוהה הפשטה ברמת מנוסחות הבטיחות

 לשיקול נרחב כר המותירה, מדי בוההג הפשטה ברמת בטיחות דרישות ניסוח, מנגד. קושי שייווצר

. מפלות לתוצאות ולהוביל, השיקולים למאזן לחלחל ולסטראוטיפים לסטיגמות לאפשר עלולה, דעת

 ובאופן הדעת שיקול את שיפעיל במי תלויה תכליתה את תגשים סטנדרט מסוג נורמה אם השאלה

 . הפעלתו

 

 לא לעולם( כלל מסוג כנורמות) דימ גבוהה ברזולוציה שינוסחו בטיחות דרישות רשימת כל .62

 ציבור את לסכן שעלולות הבריאותיות הבעיות רשימת. חסר מהכללת ותסבול ממצה תהיה

 או הכניסה בשלט כזו רשימה לכלול יכולה אינה הנתבעת. מאוד ארוכה היא המתקנים משתמשי

 נכלל שלא סביר בלתי סיכון מניעת לשם מתחייבת פרטני דעת שיקול להפעיל היכולת. בנוהל

 נכללה שלא במוגבלות נתקל בשטח שמפעיל מקום. תהא כאשר לכך הסיבה תהא, שנוסחה ברשימה

 בעליה את יחשוף במתקן ששימוש( אובייקטיבית מבט מנקודת) סביר חשש חושש אך ברשימה

 . החשש שיוסר עד השימוש את למנוע לו לאפשר מקום יש, סביר בלתי לסיכון

 

 שתפגע יתר מהכללת לסבול עלול מדי גבוהה ברזולוציה יוניםקריטר ניסוח, במידה בה .63

 על שימוש לאסור שמחייבת בתקן להוראה מפנה הנתבעת, למשל כך. לצורך שלא מוגבלויות בבעלי

 של בנחיצותה ספק מטילה בזכות(. לתקן 7.6.2 סעיף) מהמתקן עצמאית להתפנות יכול שאינו מי

 התקן שלפיה הנתבעת פרשנות תתקבל שאם אלא. נדיר אירוע היא מסכנת שתקלה בטענה זו הוראה

 זו דרישה תכלול והנתבעת, תקלה בעת עצמאית להתפנות יכול שלא מי כל על שימוש לאסור מחייב

 לשיטת כך) לצורך שלא רבים מוגבלות מבעלי יישלל במתקנים השימוש – אותה ותאכוף בשלטים

 שהיו להניח וסביר, זו בתוצאה מעוניינים נםאי לבטח התובעים(. בכך מכריע ואיני, עצמה בזכות
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 קריטריונים ניסוח. יתר הכללתל הבטענ – בשלטים נכללת הייתה אם – הדרישה את תוקפים

 ותחושת ספקות שימנע בכך מסוימים מוגבלות בעלי עם ייטיב הדעת שיקול את המגבילים מדויקים

 במתקנים שישתמשו בטיחותית מניעה שאין אחרים מוגבלויות בבעלי יפגע בעת בה אך, שרירותיות

 . מהם יישלל הדבר אך

 

 ונורמות כלל מסוג נורמות של מאוזן תמהיל מצריכה יעילה קריטריונים רשימת, כן כי הנה .64

 במקרים מהקריטריונים לסטות ויכולת, הדעת שיקול הפעלת לאופן מנחים קווים, סטנדרט מסוג

 המקרים קשת את למצות ניסיון וכל, סרונותוח יתרונות יהיו שתנוסח רשימה לכל. המתאימים

 מנהלית רשות של חובתה על העליון המשפט בית עמד הרבה פעמים. לכישלון נועד ממצה באופן

 ץ"בג) סבירה לא לתוצאה מוביל כשהדבר פנימיות מהנחיות ולחרוג פרטני דעת שיקול להפעיל

 ובנין להנדסה חברה גת יקר בן 6291 א"ע(; 1980) 421( 1)לה ד"פ, השידור רשות' נ זהב דפי 80389/

 משפט ארז-ברק דפנה((; 1997) 825( 2)נא ד"פ", מודיעין" ולבנייה לתכנון המיוחדת הוועדה' נ מ"בע

 לה המסור דעת משיקול להתפרק שלטונית לרשות לה שאל כשם((. 2011) 206-205 א כרך מינהלי

 מסיכון להתעלם בשטח למפעיל לו אל, סבירה לא להחלטה תוביל מנהליות בהנחיות כשדבקות

 שיוביל באופן כסטנדרט המנוסחות בטיחות דרישות לאכוף גם כמו, נזק לגרום שעלול לעין נראה

 תוביל לחיוב לא ברשימה נכלל לא מסוים קריטריוןש העובדה עצם. ומפלה עניינית לא לתוצאה

 . ברורים והדברים. ענייני בקריטריון שמדובר מקום במתקן שימוש להתיר הנתבעת

 

 לא אורי התרשמותם שלפי הבטיחות דרישות על קושי ללא הנתבעת מנהלי הצביעו בענייננו .65

 לגוף, לראש טלטלה שימנע אופןב גופו את לייצב יכולת, הבטיחות בסוגר איתנה אחיזה: לקיים יכול

, לאחיזה המתייחסת דרישה נכללה לא ההרים רכבת של בשלט. עצמאית פינוי ויכולת, ולצוואר

 על להסתמך רשאית הייתה שהנתבעת בהינתן. עצמאית פינוי יכולת צוינה לא השלטים ובשני

 אותן לציין מקום השהי ייתכן(, העצמאית הפינוי ליכולת בקשר ממצא קובע ואיני) הללו הדרישות

. עליהן נסמכה במתקנים להשתמש אורי על לאסור שההחלטה המעידה ראיה אין בהיעדרן. בשלטים

 קונקרטיים שיקולים על נשענה שההחלטה קלות ביתר להסיק ניתן היה מופיעות היו הן אם

( הדיון לצורך) להניח מוכן אני. בהבנה יותר זאת מקבלים היו והוריו שאורי להניח סביר. וענייניים

 עליה שיהא המשוכה את( יותר עוד) ומגביה, הנתבעת לחובת פועל הללו הדרישות של שהיעדרן

 . ההפליה חזקת סתירת לשם לעבור

 

 בעיות לבעלי, תקינה אינה שבריאותו למי אסור במתקנים שהשימוש נקבע בשלטים, מנגד .66

 לאנשים גם כמו, במתקן ימושמש כתוצאה להחמיר שעלולות רפואיות בעיות לבעלי, וגב צוואר

 ידי על להחמיר שעלול בריאותי ממצב הסובלים ולאלה הבטיחות הוראות את לקיים יכולים שאינם

 שעוד) להיבדק סירב שאורי ומהעובדה עורי' פרופ של דעתו מחוות כעולה. לנסיעה הקשורים גורמים

 אורי על כשאסרו אלו טיחותב דרישות על להישען רשאים היו הנתבעת מנהלי(, בהמשך ןבה ידובר

 היה שניתן ענייניות בטיחות דרישות כוללים גם כוללים שהשלטים היא המסקנה. במתקן להשתמש

 .במתקנים להשתמש לאורי להתיר שלא החלטה עליהן לבסס

 

http://www.nevo.co.il/case/17921369
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, בלבד בהם הכתוב על ההחלטה את לבסס היה שניתן מעלה בשלטים עיון: ביניים מסקנת .67

 העניין בנסיבות. שנוצר לקושי מענה ייתן בהכרח לא יותר גבוהה לוציהברזו קריטריונים ושניסוח

 .לכאן או לכאן התביעה גורל את מכריע אינו השלטים נוסח

 

 פרטנית בדיקה

 

 בעלת – ההפליה טענת של ליבה לב – פרטנית בדיקה לאורי נערכה שלא העובדה האם .68

 היא ידיים בשתי הבטיחות סוגר את לאחוז יכול אורי אם שבדיקה להניח מוכן אני? מכרעת נפקות

 בסיסו שעל היחיד הנימוק היה זו דרישה לקיים יכול לא שאורי החשש ושאם, וזולה פשוטה בדיקה

 אינו החשש אולם. נסתרת הייתה לא ההפליה חזקת, החלטה לבסס רשאים הנתבעת עובדי היו

 ביכולתו שאין סביר חשש רמעור מראהו. שמוט ידו ומנח גלגלים בכיסא מתנייד אורי. בכך מתמצה

 להזיק שעלולה טלטלה, והצוואר השדרה עמוד של טלטלה ולמנוע מספקת במידה גופו את לייצב

 ברור לא. ויקרה סבוכה בדיקה היא מספקת במידה גופו את לייצב יכול אורי אם בדיקה. לבריאותו

 מעבר. מידתיות ולא גבוהות לעלויות להידרש מבלי אמת בזמן לבצעה יכולה הנתבעת הייתה כיצד

 מחשש להתעלם הנתבעת את לחייב אין מדובר בחשש שלא ניתן להסירו ללא בדיקה רפואית. ,לכך

מקום שנדרשת בדיקה רפואית . שיוסר עד השימוש את ולאסור דעת שיקול להפעיל רשאית והיא, זה

ל יכולת ש בדיק –או אישור רפואי כתנאי להסרת החשש )בדיקה שהנתבעת אינה מחויבת בה( 

 חובה הייתה לא כן על. התוצאה את משנה הייתה לא, מתבצעת הייתה אם אף, לבדה אחיזהה

המסקנה היא שבנסיבות העניין היו עובדי הנתבעת רשאים לבסס את החלטתם על מראהו . לבצעה

 החיצוני של אורי, אף בלא לערוך לו בדיקה פרטנית.

 

. מבוססת אינה זו טענה. ונמהרת חיתשט החלטה החליטו הנתבעת שמנהלי טוענת בזכות .69

 עם באדם שפגעה החלטה קיבלו הם. נעימה אינה אליה נקלעו הנתבעת שמנהלי הסיטואציה

. או אחרת כלכלית תועלת הניבה לא ההחלטה. אמו עם להתעמת נאלצו הם. אותו ואכזבה מוגבלות

 שעלותו הנציבות עם ודברים דין הולידה היא. יקרסבוך ו משפטי להליך הנתבעת את גררה היא

 חיצונית התרשמות סמך על התקבלה שההחלטה העובדה. הציבור ליחסי תרמה לא לבטח היא. בצדו

 אם יותר קל לנתבעת היה רבות מבחינות. ראש בקלות תקבלהנש החלטה זו שהייתה מלמדת אינה

 ישמנהל המסקנה עם מתיישב החיצוני שמראהו אלא. במתקנים להשתמש לאורי מתירה הייתה

. אמת בזמן מהימנים להסירו כלים להם שלא היה חשש, אותו יסכן במתקן ששימוש סברו הנתבעת

 אחרת לקבוע בידי ואין, ובאחריות בזהירות לפעול ביקשו מנהלי הנתבעתש היא המסתברת המסקנה

 שחזותו מאחר, ואולם. הנתבעת על מוטל החזקה את לסתור שהנטל ממני נשתכח לא. שנחקרו בלא

וברושם שאורי  ועקביותה ההחלטה מניעי על המנהלים בהצהרת די, במחלוקת שנויה אינה יאור של

 .ענייניים שיקולים על נסמכה שהיא ולקבוע הנטל את להרים כדי הותיר בבית המשפט

 

 ץ"בג. העליון המשפט בבית שנדונו פרשות בשתי לגישתם תימוכין מוצאים התובעים .70

 חוקיות על נסב[ בנבו פורסם] התעופה שדות רשות' נ בישראל האזרח לזכויות האגודה 4797/07

 אזרחי ערבים כלפי קפדני בבידוק שהתאפיינה, גוריון בן תעופה בנמל הביטחוני הבידוק מדיניות

http://www.nevo.co.il/case/5977359
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 ביחס גבוה טרור ותבפעיל מעורב יהיה ערבי שאזרח הסיכון שלפיו סטטיסטי מתאם סמך על ישראל

 העליון המשפט בית העיר 22.5.2012 מיום בהחלטה"(. פרופיילינג" המכונה הבחנה) יהודי לאזרח

"החלת פרופיל סיכון על אזרח ישראלי, באופן שיצדיק עריכת בדיקה : כדלקמן( ביניש' ד הנשיאה)

ושי רב. ספק בעינינו ביטחונית מחמירה יותר גם בהעדר מידע קונקרטי לגבי אותו אזרח, מעוררת ק

אם שימוש בפרופיל סיכון המושתת על מאפיינים גורפים וכוללניים, ואשר נסמך על השתייכות 

 ובזכות התובעים(. 5הוא לגיטימי" )פסקה  –הנוסע לקבוצת אוכלוסייה מסוימת כמאפיין בלעדי 

. מוגבלות בעל לכל פרטניות בדיקות לערוך הנתבעת את לחייב שיש בטענה אלה דברים על נסמכים

 ביטחון על שמירה" מדינה ברק) בספרות גם הובעה – הביטחוני הבידוק למדיניות ביחס – כזו עמדה

 ((. 2013) 14, 17 ברשת המשפט" יעילה היא אם גם אסורה היא הפליה: הציבור

 

 היא ביטחוני בידוק של טיבו לעניין לאום סמך על הבחנה ,ראשית. לראיה דומה הנדון אין .71

 באופן להשתמש היכולת לעניין חיצונית מוגבלות סמך על מהבחנה ערוך לאין ומשפילה פוגענית

 כחשוד הנבדק של בתיוגו כרוך לאומי משיוך הנגזר בטחוני בידוק. בטיחותי באופן שעשועים במתקן

(, הנבדק של בכליו פומבי חיפוש) הבידוק מאופי כתוצאה הן במיוחד משפיל זה תיוג. טרור בפעילות

 להשקיע מצדיקה מפרופיילינג הנובעת הפגיעה מידת(. טרור בפעילות מעורבות) החשד אופי בשל הן

 חיצונית מוגבלות סמך על שעשועים במתקן שימוש הגבלת, זאת לעומת. למניעתה רבים משאבים

 המקיימת לסיכון חיצונית אינדיקציה סמך על נעשית אשהי משום הן, מידה באותה משפילה אינה

 בטיחותי סיכון המוגבלות לבעל מייחסת היא משום הן, ההבחנה וסיבת המוגבלות בין רציונלי קשר

 הנתבעת את לחייב ההצדקה פוחתת בהתאמה. ופסולה חוקית-בלתי מפעילות להבדיל, בלבד לעצמו

 מהם והיוצאים המדינה בשערי הבאים כל, שנית. פרטניות בבדיקות רבים משאבים להשקיע

 פגיעות הפחתת לשם גוברת משאבים יותר בהשקעת לחייב ההצדקה. בטחוני בידוק לעבור מחויבים

 שבניגוד משום הן, יותר קטן הפגיעה שהיקף משום הן, שונה ענייננו. הערבי הלאום לבני רבות

 אליו שאתייחס עניין) המשתמשים כל את לבדוק מהנתבעת לדרוש מקום אין, הביטחוני לבידוק

 גדול, מוגבלות בעלי של קטן למספר פרטניות בדיקות לביצוע שיידרש הרב המשאבים היקף(. מיד

 אופי, שלישית. לשוויון מוגבלויות עם אנשים של לזכותם לייחס שיש מהמשקל ניכר בשיעור

( מודיעיני מידע דרבהיע) שגרתי בטחוני בידוק. מהותית שונה המקרים בשני שנערכת הבדיקה

 סיכון של מהימנה בבדיקה כשמדובר הדברים פני הם שונים. הנבדק של בכליו בחיפוש מתמצה

 מכשור, ומומחיות מתאימה הכשרה מצריכה, כאמור, כזו בדיקה. מוגבלות לבעל הנשקף בריאותי

 שיםהדרו לאלה ביחס שיעור לאין גדולים לביצועה הדרושים המשאבים. רפואי לתיעוד וגישה

 להביא יש התמונה להשלמת. בהם לשאת הנתבעת על להטיל מקום ואין, בטחוני בידוק לביצוע

 אמצעים אימצה שהמדינה מהטעם, הבידוק מדיניות בעניין העתירה את שמחק הדין מפסק

 בית. הזו לעת עצמה את מיצתה שהיא ונקבע, פרטני בבידוק הצורך את שיפחיתו טכנולוגיים

 (:10.3.2015 מיום דין פסק, גרוניס' א הנשיא של דעתו לחוות 13 פסקה) קבע המשפט

 

 אזרחים בין כלשהי הבחנה שלפיה, העותרת של לעמדתה אנו ערים
 מתבצעת זו אם אף – לאום של קריטריון על המבוססת ישראלים

, בשוויון, האדם בכבוד פוגעת – לעין גלויה ואינה" הקלעים מאחורי"
 ואחידה מחמירה בחינה של החלופה, גדמנ. ובפרטיות התנועה בחופש

 עמדת ולפי, ניכרים קשיים היא אף מעוררת כולם הנוסעים כל של

http://www.nevo.co.il/safrut/book/16152
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 התקין בתפקודם קשה פגיעה לפגוע מבלי ליישמה אפשר אי, המשיבים
 בין הראוי האיזון מציאת. הביטחוני הבידוק וביעילות התעופה נמלי של

 שמירה לבין, התעופה נמלי של סביר ובתפקוד בתעופה בביטחון הצורך
 פעולת כי, לזכור יש. כמותה מאין קשה משימה היא, הפרט זכויות על

. רבים של בחייהם ישירה בפגיעה כרוכה להיות עלולה מטוס לגבי טרור
 אף, זה אתגר עם להתמודד הנדרשת היחידה המדינה איננה ישראל

 של בםטי נוכח, לה רק הייחודיות בעיות בפני ניצבת היא כי לכחד שאין
, לעיל שפורטו מהטעמים. מתמודדת היא שעימם הביטחוניים האיומים

 . עתה זו עקרונית בסוגיה מכריעים איננו
 

 אשר( 1995) 94( 4)מט ד"פ, הביטחון שר' נ מילר 4541/94 ץ"בג הוא נוסף רלוונטי דין פסק .72

 העליון המשפט בית. ל"בצה כטייסות לשרת היכולת לעניין לנשים גברים בין להפליה טענה על נסב

 כן אם אלא, המינים שני כלפי שווה באופן ולנהוג, לנשים גברים בין רלוונטית שונות לנטרל שיש קבע

 זכויות דיני מדינה ברק ראו) הציבורי לאינטרס ממשי ולנזק ממשית לפגיעה קרובה ודאות קיימת

 לנהוג המדינה של המוגברת בחובתה דן מילר עניין, ראשית. שונה ענייננו((. 2016) 387 בישראל אדם

 וכפי, שנית. מופחתות חובות עליה וחלות, הפרטי המשפט בתחומי הנתבעת פועלת לעומתה. בשוויון

 על בהגנה הטמונה התועלת מול מהימנות פרטניות בדיקות של העלות מאזן ניתוח, לעיל שצוין

 להתעלם הנתבעת על להטיל מקום שאין למסקנה מוביל מוגבלות עם אנשים של מנויותהזד שוויון

 . הרלוונטי מהשוני

 

 )שוויון פורמלי( הכל על שוויונית החלה

 

 באופן ולהחילם קריטריונים לקבוע הנתבעת את לחייב שיש התובעים טענו לכתחילה .73

 מוגבלות ובחסרי נסתרת מוגבלות עליבב, חיצונית מוגבלות בבעלי לנהוג דהיינו, הכל על שוויוני

 לכל בדיקות לערוך תיאלץ שהנתבעת משמעה שכן – מעשית אינה זו שדרישה מאחר. כאחד

, דרישה שתכביד על כלל אותם לבדוק לעין נראית סיבה שאין לאלה גם, במתקנים המשתמשים

 יש לשיטתם כי התשובה בסיכומי התובעים הבהירו –המשתמשים ותפגע מהותית בהנאת הציבור 

 ולהתעלם, במתקנים השימוש של הפיזיים המאפיינים בציון להסתפק הנתבעת את לחייב

 (. התשובה לסיכומי 27.2 סעיף) נסתרות ממוגבלויות מתעלמת שהיא כשם לעין נראות ממוגבלויות

 

 שהיא כשם, המשתמשים כל את לבדוק הנתבעת את מחייבת אינה בשוויון לנהוג החובה .74

 השונה היחס. המקימה חשש סביר לסיכון לעין נראית ממוגבלות להתעלם אותה מחייבת אינה

 הבחנה אלא פסולה הפליה בבחינת אינו מזה וליתר מזה חיצונית מוגבלות לבעלי הנתבעת שמגלה

 מסוכנת מוגבלות עם מאנשים במתקנים שימוש מונעת אינה הנתבעת. המציאות ומחויבת עניינית

 מוגבלות של לקיומה מודעת שהנתבעת מקום. זאת לעשות מעשית דרך לה שאין מהטעם רק ונסתרת

. החשש שיוסר עד השימוש את למנוע רשאית היא, סביר לא סיכוןחשש סביר ל המקימה נסתרת

 כתפיו עללהסיר את החשש  הנטל את להטילאין מנוס מ, רפואית בדיקה מצריכה שהסרתו מקום

 מגבשים התממשותו למניעת אמצעים לנקוט הנתבעת וחובת לעין נראה סיכון. המוגבלות בעל של

 . שונה באופן בהם לנהוג הנתבעת את המחייב רלוונטי שוניאפוא 
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 מקרים דומים בארצות הברית

 

: רקע מעט. לענייננו מאוד-עד דומות בנסיבות דובר אלמלא זר למשפט נדרש הייתי לא .75

 חייל. יורק ניו, שבבאפלו Darien Lake השעשועים בפארק קטלנית תאונה אירעה 2011 בשנת

 ביקש, הימנית מרגלו וחלק השמאלית רגלו את איבד, הצבאי שירותי במהלך קשות שנפצע אמריקני

 הוא הנסיעה במהלך. זאת מנעו לא המתקן מפעילי. הרים רכבת מסוג אקסטרים מתקן על לעלות

 התיק. ברשלנות רקהפא מפעילת את תבעו יורשיו. ונהרג מטרים 45 מגובה נפל, מהקרון נפלט

 Erik H. Beard, You Must Be This Tall ראו לפירוט) ספרות שבע בן כספי בהיקף בפשרה הסתיים

... and Have This Many Hands ... and This Many Legs ... to Ride: Recreational Access Under 

the Americans with Disabilities Act, 35 FRANCHISE L.J. 19, n. 4 (2015) .)חל התאונה בעקבות 

 בטיחות הוראות אומצות: הברי בארצות שעשועים מפארקי חלק של הבטיחות במדיניות שינוי

 שלוש הולידה ההוראה אכיפת. אקסטרים במתקני להשתמש גפיים חסרי על איסור ובהן קפדניות

 The Americans with –  מוגבלות עם אמריקנים לאנשים זכויות לשוויון החוק לפי הפליה תביעות

Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. § 12101) (החוק" – להלן .)"החוק, הישראלי לחוק בדומה 

 § .U.S.C 42) הרלוונטי בסעיף, וקובע מוגבלויות עם אנשים להפלות אוסר האמריקני

12182(b)(2)(A)(i) ,)כך: 

 

Discrimination. For purposes of subsection (a), discrimination 

includes— 

the imposition or application of eligibility criteria that screen out 

or tend to screen out an individual with a disability or any class 

of individuals with disabilities from fully and equally enjoying 

any goods, services, facilities, privileges, advantages, or 

accommodations, unless such criteria can be shown to be 

necessary for the provision of the goods, services, facilities, 

privileges, advantages, or accommodations being offered; […] 
 

 הם בשירות להשתמש מוגבלות םע מאנשים המונעים שקריטריונים חזקה קובע זה סעיף .76

 § .C. F. R 28 תקנה. השירות להספקת( necessary) נחוצים שהם הוכח כן אם אלא, מפלים

36.301(b) קובעת: 

 

Safety. A public accommodation may impose legitimate safety 

requirements that are necessary for safe operation. Safety 

requirements must be based on actual risks and not on mere 

speculation, stereotypes, or generalizations about individuals 

with disabilities. 
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 על להתבסס עליהן אך, בטוחה להפעלה שנחוצות דרישות לקבוע רשאי מפעיל, התקנה לפי  

 עם אנשים בעניין הכללות או טראוטיפיםס, ספקולציות על רק ולא(, actual risks) ממשי סיכון

 . אובייקטיבית מידה אמת על להישען צריכים הקריטריונים. מוגבלויות

 

 הניתוח. החלטות בשלוש הללו ההוראות בפרשנות דנו הברית בארצות המשפט בתי .77

 בית קובע שבו(, summary judgment) מקוצר בהליך דין פסק למתן בקשות במסגרת נערך המשפטי

 שתפקידו) מושבעים חבר לפני משפט לערוך המחייבת כנה עובדתית מחלוקת קיימת אם טהמשפ

 החומר סמך על בהן להכריע וניתן משפטיות הן השאלות שמא(, העובדתיות בשאלות להכריע

 Castelan v. Universal – מההחלטות בשתיים(. F. R. CIV. P. 56) משפט וללא הגולמי הראייתי

Studion, Inc., No. CV 12-05481 BRO (AGRx), 2014 U.S. Dist. LEXIS 9092 (C.D. Cal. Jan. 

 .Masci v. Six Flags Theme Park, Inc., 96 Fed. R. Evid-ו"(, קסטלן עניין" – להלן) (2014 ,10

Serv. (Callaghan) 682 (D.N.J. Dec. 31, 2014) (מסי עניין" – להלן )"– משקל המשפט בית ייחס 

 לדבוק המפעילים את חייב המדינתי הדין מקרים באותם. היצרן שקבע הבטיחות להוראות רב

 אינן ולכן ממשי סיכון למניעת נחוצות שהן לקבוע כדי בכך שדי מצאו המשפט ובתי, היצרן בהוראות

, היצרן של הבטיחות הוראות לפי פעל שהפארק עובדתית מחלוקת הייתה לא קסטלן בעניין. מפלות

 לחלק רק התייחסו היצרן הוראות, זאת לעומת, מסי בעניין. משפט ללא דחתהנ התביעה כן ועל

 צוות של בדיקה עבודת סמך על ביוזמתה נוסחו הנתבעת שהחילה נוספות ההגבלות. מהמתקנים

, האחת: מושבעים להכרעת עובדתיות שאלות שלוש להותיר שיש מצא המשפט בית. שהקימה עבודה

; ממשי סיכון למנוע כדי נחוצות( היצרן בהוראות מנויות ינןשא) הנתבעת שהטילה המגבלות אם

 אחיזה שחייבו הוראות) היצרן שקבע הבטיחות דרישות את לקיים יכול עצמו התובע אם, השנייה

 המשפט בית. פרטנית בדיקה לתובע ביצע הנתבעת של עובד אם, השלישית(; המתקן בידיות איתנה

 לקבוע כדי למצער, פרטנית בדיקה לבצע נדרשת שהנתבעת שדומה, שלב באותו להכריע מבלי, העיר

. המתקן מפעיל ידי על שתבוצע הערכה, הבטיחות דרישות את לקיים יכול חיצונית מוגבלות בעל אם

 . בפשרה התיק לסיום הובילה זו החלטה

 

 Bench v. Six Flags over Tex., Inc., No. 3:13-CV-705-P, 2014 בעניין בהחלטה, מנגד .78

U.S. Dist. LEXIS 179313 (N.D. Tex. July 3, 2014) (בנץ עניין" – להלן' )"שאין המשפט בית קבע 

 וזאת, לפיהן לפעול מחויב שהמפעיל קובע המדינתי הדין אם אף היצרן הוראות על בהסתמכות די

 בית לגישת. מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון בעניין הפדרלי לדין מנוגד המדינתי שהדין משום

, ממשי סיכון מניעת לשם נחוצה שאימץ בטיחות דרישת שכל להראות המפעיל על מוטל, המשפט

 כנה עובדתית מחלוקת נתגלעה מקרה באותו. הכללה או סטראוטיפ, ספקולציה על מבוססת ואינה

 . ההחלטה לאחר התפשרו הצדדים כאן גם. להתנהל המשיך והתיק, זו בשאלה

 

 ובעניין קסטלן בעניין) שופטים שני, ראשית? לענייננו הללו מההחלטות ללמוד ניתן מה .79

 הדין לפי לפיהן לפעול חובה ושחלה, יצרן בהוראות מעוגנות הבטיחות שדרישות בכך שדי סברו( מסי

 לרבות – הבטיחות שדרישות הוכח בענייננו. בהפליה לוקה אינה בהן שדבקות לקבוע כדי, המדינתי

 מחייב הישראלי שהתקן; המפקח והגוף היצרן בהוראות מעוגנות – דעת שיקול להפעיל החובה
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 כסטנדרט למצער בתקן לדבוק הנתבעת את מחייב – התקנים חוק – המקומי ושהדין; לפיהן לפעול

 בעניין המשפט בית קביעת(. הנזיקין פקודתל 6 סעיף של נפקותו בדבר להכריע מבלי) סביר התנהגות

 . הישראלי למשפט רלוונטית אינה(, זה בנושא מדינתי לדין פדרלי דין בין התנגשות בדבר) 'בנץ

 

 אם בשאלה פרטנית בדיקה לבצע נדרשת שהנתבעת המשפט בית ציין מסי בעניין, שנית .80

 בית. בשטח המפעיל ידי על שתיעשה בדיקה, הבטיחות הוראות את לקיים יכול פלוני משתמש

 את לקיים יכול מוגבלות בעל אם להעריך כלים למפעיל כשאין לנהוג יש כיצד בשאלה דן לא המשפט

 קבעתי ננובעניי. רפואית בדיקה כך לשם ונדרשת, אותו יסכן במתקן שימוש ואם הבטיחות דרישות

 או הבטיחות דרישות את לקיים יכול אינו מוגבלות שבעל סביר חשש חושש בשטח שהמפעיל שמקום

 קיבלתי זה בהקשר. החשש שיוסר עד השימוש את למנוע רשאי הוא, אותו יסכן במתקן שהשימוש

, ןסיכו מקימות הן אם לבדוק כלים בשטח למפעיל שאין מוגבלויות ישנן שלפיה התובעים עמדת את

 מחוות כעולה. החשש הסרת לשם רפואיות בדיקות לערוך מהנתבעת לדרוש מקום שאין הוספתי אך

 מקים אורי של החיצוני ומראהו, מוגבלויות של זה סוג עם נמנה מוחי שיתוק, עורי' פרופ של דעתו

 . רופא של ואישור בדיקה באמצעות רק להסירו שניתן לסיכון סביר חשש

 

 דרישות את לקיים יכול התובע אם שהשאלה המשפט בית הבהיר מסי בעניין, שלישית .81

 גם(. הנתבעת מטעם רפואי מומחה ידי על נבדק שהתובע לאחר גם) עובדתי בירור הצריכה הבטיחות

 יכול לא שהוא עובדתי כממצא קבעתי, להיבדק סירב שאורי מאחר. רלוונטית זו ששאלה סברתי אני

 גם דומה זו עובדתית תשתית סמך על. אותו יסכן מתקניםב וששימוש הבטיחות דרישות את לקיים

 . התביעה את דוחה היה מסי בעניין המשפט בית

 

 סיכום עד כאן

 

חיצונית  מוגבלות עם באנשים לנהוג יש שבה הדרך בדבר כתוב נוהל תאמץ שהנתבעת רצוי .82

 ילימפע לידיעת שתביאו; לא סביר לקרות נזק גוף סיכוןהתממשות לסביר  חשש המעוררת

 ככל ומדויקת גבוהה ברזולוציה בטיחות דרישות ותפרסם שתאמץ; הזוטרים והמנהלים המתקנים

 לשלול אין, האמור בצד. ענייניים שיקולים סמך על החלטות לקבל עובדיה על יקל כך. האפשר

 שהשימוש סביר חשש שעולה אימת כל מוגבלות מבעל שימוש למנוע דעת שיקול הנתבעת מעובדי

. בדיקה ללא להסירו ניתן שלא חשש, הבטיחות דרישות את לקיים יוכל שלא או ריאותוב את יסכן

תכריע  ההפליה חזקת כן לא שאם לבצעה מחויבת הנתבעת, וזולה פשוטה בבדיקה שמדובר מקום

 על להטיל אין, רפואית בדיקה כגון, ומכבידה יקרה בבדיקה שמדובר מקום, מנגד. את הכף לחובתה

 שכדי מובן. סבירה היא החשש שיוסר עד שימוש לאסור החלטה אלו בנסיבות. הלבצע נטל הנתבעת

 חשש נדרש אלא, מבוסס ובלתי ערטילאי בחשש די אין חיצונית התרשמות סמך על שימוש להגביל

 בית של ביקורתו שבט את בדיעבד לעבור שתוכל ברמה)לפי אמת מידה אובייקטיבית(  סביר

 . המשפט

 

http://www.nevo.co.il/law/72419
http://www.nevo.co.il/law/73015/6
http://www.nevo.co.il/law/73015
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 החליט זוטר מנהל או המתקן שמפעיל; בנושא מסודר נוהל עתלנתב שאין שבהנחה אף .83

 של הבכירים ושהמנהלים; בלבד עיניים מראה סמך על בטוויסטר השימוש את אורי על לאסור

 סבור אני –( מהשלטים נעדר שחלקן) הבטיחות דרישות לכל אמת בזמן ערים היו לא פארק הלונה

 של החיצוני מראהו. ענייניים משיקולים נבעו הנתבעת עובדי ושהחלטות, נסתרה ההפליה שחזקת

 ידו ומנח( התחתונות בגפיים למוגבלות סביר חשש המקים) גלגלים בכיסא התניידותו – אורי

 את לקיים יכולתו בדבר כנה שאלה יחד מעוררים –( באחיזה לקושי סביר חשש המקים)השמוט 

 שבית לאחר נאמרים הדברים. מוגבר סיכון לו להסב עלול במתקנים שימושאם ו, הבטיחות דרישות

 קושי שיש משום הן, פרטנית בדיקה לערוך חובה הייתה לא אלו בנסיבות. מאורי התרשם המשפט

 רפואי אישור לדרוש שסביר משום הן, השימוש בזמן גופו את לייצב יכול אורי אם לבדוק מובנה

 הסרתל המתחייבת פואיתר בדיקה לערוך חובה הנתבעת על להטיל שאין מאחר. החשש הסרת לשם

 להשתמש אורי על לאסור להם אפשרה ומנהליה הנתבעת עובדי של אחראית התנהלות, החשש

 . במתקן

 

 החדש התקן טיוטת

 

 של החלטה – תצהיר בלא ראיה לצירוף בקשה התובעים הגישו הסיכומים להגשת סמוך .84

 :לשונו שזו סעיף(, כעת המדוכה שעל חדש תקן במסגרת) לאמץ, התקן בשינוי שדנה מומחים ועדת

 

 הנושא כלשהו שעשועים במתקן בסיכון להימצא עלול מסוים כשנוסע
 לדוגמה: שלו המדידים הגופניים המאפיינים על בהתבסס) נוסעים

 ובכפוף, אחיזה ומאפשרות הנדרשות גפיים מספר, משקל, גובה
 אם אלא במתקן להשתמש לו להתיר אין(, 7.4.7.4 סעיף לפי לפרסומם

 העלול הנוסע(. 6.6.1.2 סעיף ראו) נוספת מספיקה הגנה לו לספק ניתן כן
, פיזיים מאפיינים נוכח במתקן שימוש עקב או בעת בסיכון להימצא
 להיות היכולים או לו הידועים, מדידים שאינם, ואחרים רפואיים

, לב קוצב מהמצאות הנובע סיכון: לדוגמא מטעמו למי או, לו ידועים
 להשתמש האם יחליט, מטעמו מי או', וכדו צואר, דרההש בעמוד בעיות)

( המתקן לגבי המפעיל שיפרסם והאזהרות המידע בסיס על במתקן
 מניעת. לצד מצד תנודות, פתאומית עצירות, באחיזה צורך: לדוגמא
 נחשבת אינה בטיחות או בריאות בסיס על המפעיל י"ע במתקן שימוש

 .לאפליה
 

, לראיה שיתייחס נספח בסיכומים לכלול לצדדים הוריתי ,לצירוף התנגדה שהנתבעת מאחר .85

, התוצאה את לשנות כדי בראיה שאין מאחר. הצירוף את להתיר שאחליט ככל בו שאעיין וקבעתי

 . הוגשה שבו והמועד קבילותה בדבר לטענות להידרש בלא צירופה את להתיר החלטתי

 

 בין מבחין הסעיף. בעינן תרותנו היו מסקנותיי, כיום בתוקף שהיה זה שסעיף בהנחה אף .86

 ואזהרות מידע לפרסם חובה הנתבעת על מטיל הוא. מדידים שאינם למאפיינים מדידים גוף מאפייני

(, האירופי התקן לטיוטת 7.4.7.4 בסעיף כמפורט מדידים למאפיינים הנוגעים לאיסורים נוסף)

 נותן זה סעיף. במתקן להשתמש אם להחליט דעת שיקול מדידה לא מוגבלות עם לאדם ומותיר

 בשלטים שנכללה הרפואיים המצבים רשימת: לעיל שנסקרו הבטיחות דרישות בנוסח לקשיים ביטוי
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 רשימת שכל דומה. בלבד מוגבלת במידה תכליתה את ומשרתת, וחסר יתר בהכללות לוקה

 רפואיות בדיקות לבצע מהנתבעת לדרוש שאין מבהיר המוצע הסעיף. מכך תסבול קריטריונים

 את רבה במידה משקפת זו הבהרה. נסתרות במוגבלויות כשמדובר לא לבטח, המשתמשים לציבור

 מי לדעת יכולה לא היא ובהיעדרן, בדיקות לבצע הנתבעת על להטיל אין: הקיים הנורמטיבי המצב

 הנתבעת את יחייב שהסעיף דומה. הסיכון אף על במתקן משתמש נסתרת במוגבלות שלוקים מאלה

 לאדם להתיר חובה ממנו ללמוד אין אולם. לציינם מחויבת לא היא שכיום מאפיינים בשלט לציין

. אותו לסכן עלול שהשימוש מתרשם המפעיל כאשר במתקן להשתמש לעין נראית מוגבלות עם

 נחשבת לא בטיחות או בריאות שיקולי בסיס על שימוש שמניעת מבהירה הסעיף של הסיפה: אדרבה

 דעת שיקול במפורש מותירים המוצע לתקן 7.6-ו 7.5 וסעיפים(; כיום ימתקי שאינה הבהרה) להפליה

 אינה אחרת מסקנה כל. בטוח באופן כן לעשות יכולים שאינם מאנשים במתקנים שימוש לשלול

 שיקול שמותיר באופן לפרשו מקום יהיה, שהוא כמות יאומץ אכן הסעיף ואם, דעתי על מתקבלת

 . כאמור דעת

 

 נוספות טענות

 

 לפקפק סיבה שאין, זו עובדה. בעבר הללו במתקנים השתמש שאורי טענו ובעיםהת .87

 היא. הבטיחות דרישות את לקיים יכול שאורי מוכיחה לא היא. מהתוצאה משנה אינה, בנכונותה

 או, בעבר טעו ממנהליה מי או הנתבעת אם בין. אותו מסכן אינו במתקנים ששימוש מוכיחה לא

 להשתמש לו מאפשרת שמוגבלותו סברו או, להוראות בניגוד אורי את העלו המתקנים שמפעילי

 אינו הוא. ענייניים לא משיקולים נבע דנן במקרה שהסירוב להראות בכך אין – סיכון ללא במתקנים

 ץ"בגל השוו) בעתיד במתקנים להשתמש זכות לו שיקים הגנה בר הסתמכות אינטרס לאורי מקים

 ((. 2005) 258( 5)נט ד''פ, הביטחון שר' נ ליפשיץ  6758/01

 

 רואים אין" כי הקובע) לחוק (ג)ו19 סעיף אם לבחון הצורך את מייתרות כה עד מסקנותיי .88

 מתיר"( הציבורי השירות]...[  של ממהותו או מאופיו מתחייב הדבר כאשר זה סעיף לפי הפליה

 גם להכריע הצורך מתייתר, אותן ודחיתי לגופן התובעים בטענות משדנתי. שנהגה כפי לנהוג לנתבעת

 . הדיון חזית שינוי בדבר הנתבעת בטענות

 

 חתימה לפני הערה

 

 של נתםמבחי שאף וסביר, מכיוונו קלה אינהלבטח  התוצאה. אורי אל יוצא לבנו אנוש כבני .89

 שימוש עליו אוסר מפעיל אשר צעיר בחור של הבחווילרגע  ראש מקל איני. אחרים מוגבלויות בעלי

, החלטה בנושא מתאימה בדיקה שנעשתה מבלי, מראהו מחמת אך שעשועים בפארק במתקן

 חזקת את לסתור הצליחה הנתבעת אם בשאלה הכריע שלפני ההליך אךכשרירותית. בעיניו שנחזית 

, ובנטל שראוי להטיל עליה לשאת הקונקרטיות ובנסיבות הראייתי החומר מכלול יסוד על ההפליה

שמראהו החיצוני של אורי מעורר. חשוב להבין שההחלטה לאסור את הסביר לשם הסרת החשש בו 

 לקבוע בידי איןהשימוש נועדה, במישור הנורמטיבי, להגן על שלמות גופו של אורי ולהיטיב עמו. 

http://www.nevo.co.il/case/5769646
http://www.nevo.co.il/case/5769646
http://www.nevo.co.il/law/5019/19f.c
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( הדיון לצורך) בהנחה אף. להכרעה דרושה אינה אשר, כמכלול הנתבעת פעולת אופן בדבר מסמרות

 שעובדיה היא המסתברת המסקנה, מסוימים בהיבטים מיטבי באופן פועלת הנתבעת אין שככלל

 . ענייניים משיקולים במתקנים להשתמש אורי על אסרו

 

 דבר סוף

 

 .נדחית התביעה, מניתי אשר הטעמים מן .90

 

 מעלות ניכר בשיעור חרגה לנתבעת ההתדיינות עלותיש להניח ש – המשפט תלהוצאו אשר .91

 במישור טענו ובזכות הצדדים ששני הוא לכך הטעם. מהיר דין בסדר המתנהל ממוצע תיק של ניהולו

 הפליה תביעת שזו אף. , ובית המשפט ביקש מהצדדים השלמת טיעון בסוגיות מסוימותהעקרוני

 לדיון להעמיד שביקש", ציבורי תובע" מעין שימש התובע, השלום פטמש בבית המתבררת קונקרטית

הבירור התמקד . הדין את ולפתח המוגבלויות בעלי ציבור את לשרת נועדה בהן הכרעההש שאלות

 שעמדו השאלות, דבר של בסופו. המשפט לבית וסייעה לכך תרמה בזכותבמישור הנורמטיבי. 

 המשפט בית דברי זה לעניין יפים. מלכתחילה להיות שנחזו כפי למענה פשוטות אינן להכרעה

 :'בנץ בעניין הברית בארצות

 

This Court agrees that amusement parks are in a difficult 

situation. […] Even where state law does not require it, a decision 

to reject manufacturer recommendations would look bad before a 

jury hearing a negligence suit by an injured rider. Or if 

amusement parks do not alter the requirements, a lawsuit like 

this one will almost certainly have to go to summary judgment, 

requiring extensive evidence that the criteria fit the [The 

Americans with Disabilities Act]. No matter what, they face 

increased legal risk or time and money. 
 

 .להוצאות צו לעשות שלא החלטתי, אלה שיקולים רקע על

 

 .הדין פסק המצאת ממועד יום 45 תוך המחוזי המשפט לבית ערעור זכות
5129371 

  .לצדדים הדין פסק את תמציא המזכירות54678313

 

    , בהעדר הצדדים. 2017במרץ  5ניתן היום, ז' באדר התשע"ז, 

      

 

 54678313טל חבקין 
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