המחוזי :רשות הכבאות חייבת לפקח על סידורי הכיבוי גם בעסקים ללא רישיון
זאת מכיוון שתפקידה של רשות הכבאות על-פי החוק הוא להבטיח מניעה וכיבוי יעילים של
דליקות בכל תחום שיפוטה

17:46 ,17/06/2008

יצחק דנון  -גלובס

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע באחרונה כי על רשות הכבאות מוטלת החובה לפקח
על סידורי הכבאות וציוד הכיבוי גם בעסקים ללא רישיון עסק וגם במוסדות פרטיים .זאת,
בנימוק שתפקידה של הרשות בחוק הוא להבטיח מניעה וכיבוי יעילים של דליקות בכל תחום
שיפוטה .בית המשפט קבע כי גישת הרשות ,לפיה על-פי נהליה הפנימיים היא מפקחת רק
על עסקים בעלי רישיון  -חוטאת לתפקידה בחוק.
במקרה הנדון הגישה חברת הביטוח סהר-ציון תביעת שיבוב נגד הרשות בעקבות שריפה
במבנה בתל-אביב ,ששימש את ארגון לנ"י (ליגת נשים למען ישראל) ושבוטח אצל סהר-ציון.
הדליקה פרצה בחדר האירוח כתוצאה מתקלה חשמלית במקלט טלוויזיה .
הרשות טענה כי בעסקים שמתנהלים ללא רישיון עסק ובמבנים פרטיים ,היא אינה עורכת
ביקורות ,אלא אם היא מוזמנת באופן פרטי ותמורת תשלום .לטענתה ,מאחר שארגון לנ"י
הוא מוסד התנדבותי פרטי ,שהתנהל ללא רישיון עסק ,לא חלה עליה חובה לפקח על סידורי
הכבאות וציוד הכיבוי במקום.
השופטת ענת ברון קבעה כי לגישה זו של הרשות אין אחיזה בלשון חוק שירותי הכבאות ולא
בתכליתו .לדבריה ,החוק אינו מבחין בין חובתה של הרשות לוודא את תקינותם של סידורי
הכבאות בעסק בעל רישיון לבין עסק ללא רישיון ,וגם לא בין מבנה פרטי למבנה ציבורי.
השופטת הבהירה כי כיוון שבביקורת שנערכה ביוזמת לנ"י התברר לרשות כי ישנם ליקויים
בטיחותיים רבים בבית לנ"י ,חובה היה עליה לערוך ביקורת ולוודא כי רשימת הליקויים
תוקנה .לדבריה ,כיוון שהרשות לא ביצעה זאת ,היא הפרה את חובת הזהירות המושגית
והקונקרטית והחובה החקוקה לוודא כי במקום קיימים סידורי כבאות נאותים ,תקינים
ומספקים.
עם זאת ,במקרה הנדון השופטת דחתה את התביעה נגד הרשות ,בנימוק שהתובעת לא
הציגה חוות דעת מקצועית המוכיחה קשר סיבתי בין רשימת הליקויים  ,שהתגלו בביקורת
בבית לנ"י טרם השריפה ,לבין נזקי השריפה( .ת.א.)2470/01 .

