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משפט חייו של הנער פדואל אלפורד

"מתרחצים יקרים, אני מבקש מכם סליחה 
מראש בשמי ובשם חברי לתחנות ההצלה 
בתל אביב, על כך שאנחנו לא יכולים לתת 
זקוקים  כך  כל  שאתם  השירות  את  לכם 
כיום  עומדים  וחברי  אני  חיים.  לו-הצלת 
בשבע תחנות ההצלה היחידות שמפעילה 
היא  האמת  עליכם.  להגן  ומנסים  העירייה 
עליכם  להשגיח  היכולת  את  לנו  שאין 
מאות  כמה  מאיתנו  המרוחקים  בחופים 
מטרים. ברוב המקרים, כאשר אנו מוזעקים 
מגיעים  אנחנו  חופים,  באותם  מענה  לתת 
איחור  כשאפילו  דקות,  כמה  של  באיחור 
של שניות יכול לעשות את ההבדל בין חיים 
ומוות..רוב היום אנו עם הפנים למים, אבל 
בגלל המצב שנוצר היום אנחנו מביטים גם 
לצדדים מתפללים שרק לא נראה את האדם 
אותנו  להזעיק  ובא  התחנה  לכיוון  הרץ 
אומר  אני  אחר.  בחוף  טביעה  מקרה  אל 
לראש העירייה אם אין לך מצילים, תסגור 
אותם,  לפתוח  החלטת  אם  החופים.  את 
אחד  הוא  הים  חוף  למתרחצים.  שירות  תן 
ממוקדי הבילוי המדהימים ביותר שיש לנו 
בקיץ..אבל אם לא יידעו לתפעל אותו, הוא 
יכול להיות מקום מסוכן שאנשים גומרים 

בו את החיים".

זהו מכתב מאת אחד המצילים בחופי תל-
עיתון  של  כתבות  סדרת  במסגרת  אביב 
מספר  בעקבות   ,2005 משנת  אביב"  "תל 

רב של מקרי טביעה בחופי העיר.

את  להבין  יותר  טובה  דרך  אין  כי  נדמה 
לברכה  זכרו  אלפורד  פדואל  של  סיפורו 
שטבע למוות בשנת 2004, בחוף ירושלים 
המצוי בת"א, כשהוא בן 17.5 בלבד, מאשר 
שהתרחשו  הרבים  המחדלים  את  להציג 
הגורמים  בין  הכוח  ומאבקי  הים,  בחוף 
בשנים  המתרחצים  לשלום  האחראיים 

שקדמו לאירוע הטביעה המדובר.

רקע עובדתי

• על- 	 משתרעים  ישראל  מדינת  חופי  כלל 
18.8 קמ'  306 קמ', כאשר מתוכם רק  פני 
לרחצה(1,  )מותרים  כ"מוכרזים"  מוגדרים 

דהיינו כ-6.14% בלבד.

• מנתוני משרד הפנים עולה כי בשנים -2000 	

2009 התרחשו לאורך חופי ישראל בממוצע 

כ-45 מקרי טביעה למוות בכל שנה2.

• אדם 	 בני   731 כ-    1992-2008 השנים  בין 

מתו כתוצאה מטביעה בים, כאשר כמעט 

כרבע טבעו למוות מול חופי תל- אביב.

• של 	 הטביעה  אירוע  שסביב  בזמנים 
סוכות  את  המצילים  איישו  ז"ל  פדואל 
 18 מתוך  חופים  ב-6-8  רק  ההצלה 
החופים הקיימים בשטחה המוניציפאלי 
של תל-אביב. זאת, כאשר בשאר החופים 
עצמו  החוף  אך  אסורה,  בים  הרחצה 

לרבות מתקניו, פתוחים לקהל הרחב.

www.moin.gov.il/Subjects/swimming-  1
season2012/Pages/default.aspx, האתר הרשמי 

של משרד הפנים של מדינת ישראל
www.moin.gov.il/PublicationsAndUsefullInfo/  2

 ,PressAnnouncements/Pages/default.aspx
האתר הרשמי של משרד הפנים של מדינת ישראל

כתבה שפורסמה בעיתון ''זמן ת''א''
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סיפורים מאחורי הגלימה

2001- השנים  בין  כי  כן,  אם  מפתיע  זה  אין 
בלתי  בחופים  בני אדם   56 2005 טבעו בת"א 

מוכרזים בלבד.

אלו,  מדאיגים  נתונים  לאור  כי  נותנת  הדעת 
הרשויות המקומיות היו מתגברות את כמות 
המצילים בחוף, מאיישות את תחנות ההצלה 
השונות בחופים, והכל כדי להקטין את הכמות 

הלא נתפסת של מקרי הטביעה.  

הוציא  אבסורדי  בצעד   2004 שבקיץ  אלא, 
לרשויות  הנחייה  פורז  אברהם  דאז  הפנים  שר 
המצילים  מספר  את  להפחית  המקומיות 
לשניים  מצילים  משלושה  הפיקוח  בתחנות 
בלבד. עקב כך הכריזו המצילים על שביתה ללא 

הגבלת זמן בכל 127 החופים המוכרזים בארץ. 
הרקע לשביתה היה סכסוך עבודה מתמשך בין 
עיריית תל-אביב לבין המצילים בנוגע לענייני 
שכר. עיריית ת"א מעוניינת הייתה להשתמש 
של  התקן  מהפחתת  המיותרים  במצילים 
עוד  לפרוס  בכדי  תחנה,  לכל  מצילים  שלושה 
המצילים  מנגד  החופים.  לאורך  הצלה  מוקדי 
נעמדו על רגליהם האחוריות בטענה כי הקטנת 
בים,  המתרחצים  את  תסכן  המצילים  מספר 
ותמנע מהמצילים לבצע את עבודתם נאמנה. 
לבסוף, בסוף חודש יוני 2004, אחרי כשלושה 
 7 לסטטיסטיקה  התווספו  שבהם  שבועות 
במוות,  שהסתיימו  מיותרים  טביעה  מקרי 
לבחינה  עד  הוראתו  את  הפנים  שר  הקפיא 

מחדש של הנושא ע"י וועדה מתאימה.

פדואל ז"ל

לאחר קיץ ארוך ולוהט של שביתות ומאבקים 
הרחצה  עונת  הגיעה  לרשויות  המצילים  בין 
חול  ימי  בעת  לסיומה  כמעט   2004 שנת  של 
המועד של חג הסוכות. מדובר בזמן ה"רגיש" 
בחופשה,  הילדים  שכן  בים  לבלות  ביותר 
הרחצה  עונת  לסוף  מחכים  כבר  המצילים 
כהרגלו  ישראל  עם  וכל  לחופש  לצאת  בכדי 
וכל  הלאומיים  הפארקים  את  לכבוש  יוצא 
פיסת חוף פנויה כדי לנצל את סופו של הקיץ. 
 17.5 גם פדואל אלפורד ז"ל, נער ירושלמי בן 
וחצי כאמור, החליט לקחת עימו את שני אחיו 
הקטנים לבילוי בים. מי ידע שבוקר שהתחיל 

בבילוי משפחתי, יסתיים באסון.

פדואל נולד בירושלים בשנת 1987 והוא בנם 
שעלו  בברלי  ואימו  הרדי  אביו  של  הרביעי 

לארץ משיקאגו. אביו מספר כי כבר בילדותו 
"פדואל ידע איך לכבוש את ליבם של אנשים, 
לא היו לו הרבה חברים, אך הוא היה חבר אמת 
לכל אחד ואחד מהם... פדואל היה עוזר לחבריו 

עם בעיותיהם".

בתנועת  חבר  פדואל  היה  צעיר  מגיל  החל 
עד  המסורתית,  מהתנועה  "נוע"ם",  הנוער 
שהפך למדריך פעיל בתנועה. אביו של פדואל 
הרבה  מאוד,  צנוע  היה  "פדואל  כי  מספר 
סיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה ולאחריה 
על  לנו  לספר  נהג  לא  פדואל  אותנו,  הפתיעו 
כלפי  שהפגין  והמסירות  לזולת  שלו  הנתינה 
חבריו... התרגשנו לראות את חבריו של פדואל 
מבית-הספר  ומתנועת הנוער ממשיכים לבוא 

בשבעה ולאחריה..."
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משפט חייו של הנער פדואל אלפורד

אירוע הטביעה

המועד  חול  של  הראשון  ביום   ,2004 בשנת 
במקצועו,  צבע  לאביו,  פדואל  עזר  סוכות, 
לסיים עבודות צביעה שביצע בבית של אחד 
מלקוחותיו. הרדי זוכר כי כל אותו היום פדואל 
דיבר איתו על כך שברצונו לקנות רכב. בסוף 
אותו יום סיפר פדואל לאביו כי בכוונתו ללכת 
לים למחרת עם שני אחיו הקטנים. אביו הנהן 
מרובה.  חשיבות  לעניין  לייחס  מבלי  בראשו 
השעה  בסביבות  ביתו  את  הרדי  עזב  למחרת 
את  לראות  הספיק  עוד  בסלון  בבוקר.   10:00
הפעם  הייתה  זו  הספה,  על  מנמנם  פדואל 

האחרונה שראה את בנו.

וה- ה-15  בני  הקטנים,  אחיו  ושני  פדואל 
מביתם  אוטובוסים  שלושה  על  עלו   ,13
שהגיעו  ועד  בירושלים,  גילה  שבשכונת 
לחוף הים בתל-אביב בסביבות השעה 12:00 
בצהריים. האחים בחרו להגיע לחוף ירושלים, 
חוף מרכזי ואהוב מאוד על בני הנוער. פדואל 
ומיד  המציל,  לסוכת  בסמוך  התמקמו  ואחיו 

נכנסו למים להתרענן מהנסיעה הארוכה.

כפי  מובא  הבאים  האירועים  מהלך  תיאור 
שנכתב באחד מתצהירי האחים שהוגש לבית 

המשפט:

"נכנסנו למים והתחלנו להיסחף ולטבוע, ניסינו 
לצאת מהמים ולא הצלחנו. בינתיים הגיעו גלים 
גבוהים ופדואל החל לבלוע מים ולטבוע. ניסינו 
וגם  גבוהים  גלים  ועוד  להרימו אבל הגיעו עוד 
וניסינו  לעזרה  צעקנו  לשקוע.  התחלנו  אנחנו 

לנופף בידיים, אבל אף אחד לא הגיע.." 

מהם  אחד  התפצלו,  האחים  הזה  בשלב 
שחה חזרה לחוף ובעזרת אחד מהמתרחצים 
כי  ולבקש  מהמים  לצאת  הצליח  האחרים 
נשאר  השני  האח  זמן  באותו  למציל.  יקראו 
לו  עזר  אחרונים  ובכוחות  במים  פדואל  עם 
להשאיר את ראשו מעל המים. לאחר מספר 
רגעים שדמו לנצח, תש כוחו של האח הקטן 
לחוף,  להגיע  הצליח  כוחותיו  ובשארית 
בעזרת אותו מתרחץ שהציל את האח הנוסף. 
בינתיים החלה על החוף התקהלות גדולה של 
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סיפורים מאחורי הגלימה

אנשים שהבינו כי אחד מהשלושה נותר עדיין 
בין הגלים וכולם ניסו לאתרו במים.

הכוונה  וביקש  למקום  מציל  הגיע  אז  רק 
למקום הטביעה. תוך שהוא נכנס למים, ביקש 
נוסף  מציל  מהמגדל.  נוספת  לעזרה  שיקראו 
ושניהם  החסקה  עם  ונכנס  מהמגדל  הגיע 
סרקו את הים. האחים, שנותרו על החוף, היו 
שרויים בבהלה, ואחד מהם התקשר לאב לספר 
"בסביבות השעה  לו את שאירע. הרדי מספר: 
לי  שסיפר  הבנים  מאחד  טלפון  קיבלתי    13:00
היה  שלי  הבן  טבע,  והוא  במים  היה  פדואל  כי 
בלחץ והמשיך להגיד שלא מוצאים את פדואל. 
שאולי  לו  אמרתי  אז  תקווה,  קצת  חיפשתי 

פדואל יצא מהים ממקום אחר לחוף קרוב...". 

לאחר השיחה עם בנו, התקשר הרדי מיד לבתו 
כמה  להגיע  לה  ואמר  בתל-אביב  המתגוררת 
שיותר מהר אל החוף. הבת הגיעה לחוף הים, 
וראתה את בגדי אחיה על החול בסמוך לסוכת 
המציל, אך התקווה לסוף טוב לא התממשה 
גופתו  את  מצאו  המצילים  רב  זמן  כשלאחר 
של פדואל ז"ל על קרקעית הים והביאוהו אל 

החוף כשהוא ללא רוח חיים.

היה  חזר.  לא  הדופק  ההצלה,  ניסיונות  חרף 
פשוט מאוחר מידי. דו"ח מגן דוד אדום קבע 
טרם  במים"  דקות  כ-30  שהתה  "הגופה  כי 
מאום  לעשות  היה  ניתן  לא  וכי  שהוצאה 

במצב בו נמצאה. 

ההליך המשפטי

הרדי מספר כי פנה למשרד עו"ד אבי שינדלר 
בעקבות המלצה של רב הקהילה שלו בגילה. 
שירותי  לשכור  חשב  לא  כלל  הוא  בתחילה 
עו"ד, אלא התרכז בבירור נסיבות טביעת בנו. 

לביתו  הגיע  הטביעה  מקרה  של  מד"א  דו"ח 
משפנה  אך  הטביעה.  לאחר  ימים  מספר 
לגורמים הרלוונטיים לקבל דו"ח המשטרה או 
תחקיר מאת העירייה, לא נענה. כל  ניסיונותיו 
עלו  נוראי  יום  באותו  קרה  אשר  את  לברר 
בתוהו. הרדי הבין כי אם ירצה לדעת אי פעם 
עליו  יהא  פדואל  של  טביעתו  נסיבות  את 

לפנות לייעוץ משפטי.

עבודתו של עורך דין במקרה מעין זה וההליך 
הנזיקי מתאפיינים בעיקרון העל של "השבת 
הניזוק,  את  לפצות  כלומר  לקדמותו",  המצב 
חייו  את  להמשיך  שניתן  כמה  עד  שיוכל  כך 

מהדין  בשונה  מעולם.  דברים  היו  לא  כאילו 
הפלילי, בדין הנזיקי, אין רצונה של המערכת 
המצב  ל"השבת  מעבר  המזיק  את  להעניש 
לקדמותו" אלא אם מדובר במקרים קיצוניים 

בלבד.  

שהם  חלקים,  משני  מורכב  נזיקי  תיק  כל 
תנאים מצטברים הכרחיים לזכאות של הניזוק 
לפיצויים: חלק האחריות וחלק הנזק. לדוגמה, 
חמורה  רפואית  רשלנות  נעשתה  בו  מקרה 
ביותר, אך אין נזק ממשי לאדם. מנגד, ייתכנו 
תוצאות קשות מאוד של ניתוח שהסתבך אך 
אין גורם שניתן להטיל עליו אחריות לאירוע. 

בשני המקרים הללו הניזוק לא יזכה לפיצוי.

כדי להבין את הסוגיה המרכזית בתיק נבהיר 
את עוולת הרשלנות. בית המשפט בוחן בכל 
מקרה רשלנות את חובת הזהירות של הגורם 
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משפט חייו של הנער פדואל אלפורד

שלכאורה הוא אחראי לנזק. תחילה יש לבחון 
במסגרת  מושגית:  זהירות  חובת  קיימת  האם 
ישנה  כללי  באופן  האם  לשאול  יש  זו  בחינה 
חובת זהירות בין הקבוצה שבה נמנה המזיק 
לבין הקבוצה שעימה נמנה הניזוק, ביחס לנזק 
המדובר ואופן התרחשותו. יש לציין כי ברוב 
זו,  כללית  חובה  יקים  המשפט  בית  המקרים 
עקרונית  חסינות  לתת  מעוניין  הוא  אם  אלא 

לקבוצה מסוימת.

לתת  מוצדקת  סיבה  קיימת  ולא  במידה 
קיום  דבר  והוא  הבא  לשלב  עוברים  חסינות 
שבשאלה  בעוד  הקונקרטית:  הזהירות  חובת 
הרי  תיאורטית  הייתה  השאלה  הקודמת 
ושואלים  שלפנינו  במקרה  דנים  זה  שבשלב 
האם המזיק הקונקרטי חב חובת זהירות כלפי 
הנפגע במקרה וביחס לסוג הנזק ולאופן שבו 

האירוע התרחש.

בסעיף 35 לפקודת הנזיקין נאמר כי אם אדם 

לא נקט מידת זהירות שאדם סביר היה נוקט 
באותן נסיבות הרי זו התרשלות. אך מתי חייב 
אדם בחובת זהירות כלפי חברו? למענה על 

משתמשים במבחן הציפיות כאשר  זו  שאלה 
שבמהלכם  לצפות  היה  וצריך  יכול  אדם 
עלול  אחר  מישהו  האירועים  של  הטבעי 
זהירות.  חובת  עליו  שחלה  הרי  להיפגע 
הנאשם  את  שואל  לא  השופט  זו  בנקודה 
האם יכל לצפות נזק כזה, אלא בית המשפט 

להכריע  בכדי  הסביר"  "האדם  בדמות  נעזר 
בסוגיה זו. זוהי איננה שאלה שבעובדה אלא 
שאלה נורמטיבית. לעיתים אף מדובר בעניין 
להנחיל  רוצה  המשפט  שבית  שבמדיניות 
לקבוע  רוצה  המשפט  בית  כלומר  לציבור. 
יותר  גבוה  הוא  שלעיתים  מסוים  סטנדרט 
בית  למעשה-  בפועל.  הנמצא  מהסטנדרט 
הסביר"  "האדם  בדמות  ישתמש  המשפט 

שיטה  על  לרצוי.  מהמצוי  המציאות  לשינוי 
זו של בית המשפט נמתחה ביקורת רבה, בין 
היתר מפני שאדם יכול לחשוב כי הוא מתנהג 
זה  המשפט  לבית  כשיגיע  אך  נכונה,  בצורה 
הסביר"  "באדם  שימוש  תוך  אותו  ירשיע 

בכדי לקבוע רף גבוה יותר של התנהגות.

בכל  המנחה  הפס"ד  שהינו  ועקנין,  בפס"ד 
השופט  מפשט  הרשלנות,  לעוולת  הנוגע 
עוולת  של  המורכבות  את  ברק  אהרון 
כי לצורך ביסוס עוולת  הרשלנות. ברק כותב 
הרשלנות עלינו לשאול את השאלות הבאות:

לניזוק? א.  זהירות  חובת  חב  המזיק  האם 

חובת  למבחני  בהתאם  תינתן  התשובה 

הזהירות המפורטים לעיל.

האם המזיק הפר חובת זהירות זו במקרה ב. 

מההתנהגות  חרג  האם  כלומר  הנדון? 

ועל-כן  בנעליו  סביר  מאדם  המצופה 

התרשל?

האם נגרם נזק?ג. 

האם בשל הפרת אותה חובת זהירות נגרם ד. 

הנזק? 

זוהי למעשה שאלת הקשר הסיבתי בין הפרת 
לפקודת   64 סע'  עצמו.  לנזק  הזהירות  חובת 
או  מעשהו  הוא  "אשם"  כי:  מורה  הנזיקין 
זו,  פקודה  לפי  עוולה  שהם  אדם,  של  מחדלו 
שהם  או  נזק,  בצדם  כשיש  עוולה  שהם  או 
התרשלות שהזיקה לעצמו, ורואים אדם כמי 
שגרם לנזק באשמו, אם היה האשם הסיבה או 

אחת הסיבות לנזק.

לצורך  האלמלא"  "מבחן  התקבל  בפסיקה 
זה  מבחן  הסיבתי.  הקשר  שאלת  על  מענה 
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שבלעדיו-  גורם  קיים  כי  ההנחה  על  מתבסס 
מתרשל  היה  לא  המזיק  אם  כלומר,  נזק.  אין 
אז לא היה נגרם נזק. מבחן זה נותן פתרון טוב 
שברצוננו  משמעותי  אחד  גורם  קיים  כאשר 
לבחון כיצד התנהג, אך לא בכל המקרים מבחן 
הקשר  הוכחת  לצורך  מספק.  פתרון  ייתן  זה 
ההסתברויות.  במאזן  משתמשים  הסיבתי 
דרגת  צריך  שם  הפלילי,  מהמשפט  בשונה 
הוכחה גבוהה מאוד של מעל לכל ספק סביר, 
הטענות  את  להוכיח  יש  האזרחי  במשפט 
אדם  כל  מ50%.  הגבוהה  הסתברות  בדרגת 

רשלנות  לכדי  העולה  עוול  לו  נגרם  כי  הסבור 
במידה  בחיוב.  אלו  שאלות  על  לענות  מוכרח 
ואחד מהתנאים אינו מתקיים אין לניזוק עילת 

תביעה. 

מן המקובץ אנו למדים כי כאשר מתקבל תיק 
במשרד עו"ד, על עורך-הדין לברר עם הלקוח 
בדיוק רב את נסיבות המקרה, שכן לפרט כזה 
הקו  על  לכת  מרחיקות  השלכות  יש  אחר  או 
שנוכל  כפי  המשפט,  הכנת  בעת  נוקטים  בו 

להיווכח במקרה הנדון. 

 

מהלך התיק

עו''ד איילת אשלעו''ד אבי שינדלר

כשהרדי העביר לידי משרד עו"ד אבי שינדלר 
את התיק, עמדו בפני עו"ד שינדלר ועו"ד אשל 
שהיה  ומשפטיים  עובדתיים  קשיים  מספר 
עליהם להתמודד איתם על מנת להוציא לאור 
את העוול שנגרם. קשיים אלו הצריכו מעורכי 
הדין להפעיל את מיטב כישוריהם המשפטיים 
כי  לזכור  יש  טענותיהם.  את  להוכיח  בכדי 
כתפי  על  מונח  ההוכחה  נטל  טענה,  בכל  כמו 
"המוציא   - הידוע  לכלל  בהתאם  זאת  התובע, 

מחברו עליו הראייה". הקשיים היו אלה:

זמן א.  נקודת  באיזו  ברור  היה  לא  לתובעים 
והיכן נכנסו  האחים למים. פדואל והאחים 
אמנם התמקמו ליד סוכת המציל שבחוף 
ירושלים, אך גופתו של פדואל נמצאה מול 
ירושלים,  לחוף  הסמוך  גאולה  הים  חוף 
שהינו חוף ים בלתי מוכרז האסור לרחצה. 
גאולה  לחוף  האחים  נכנסו  ואכן  במידה 
הרי שאז היה הרבה יותר קשה להוכיח את 

רשלנות הגופים הרלוונטיים.

פעלו ב.  לא  המצילים  כי  להוכיח  צורך  היה 
מסטנדרט  חרגו  וכי  להנחיות  בהתאם 

הזהירות החל עליהם במסגרת עבודתם.

יתכן ג.  כן  ועל  לשחות  ידע  לא  פדואל 
והאחריות תוטל עליו בלבד.

ביום  המשפט  לבית  הוגש  התביעה  כתב 
בתור  תל-אביב,  עיריית   )1( כנגד   ,31.8.2005
המצאות  ועל  הרחצה  חופי  על  האחראית 
מדינת   )2( וכנגד  במקום.  ההצלה  שירותי 
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אכיפת  על  כמפקחת  בתפקידה  ישראל 
החוקים הרלוונטיים לחוף הים.

היא  שהוגש  התביעה  כתב  של  חשיבותו 
להציג את הגרסה העובדתית של התובעים, 
להעלות  וכן  הרלוונטיים  הגורמים  כנגד 
אחד  כל  כנגד  המשפטיות  הטענות  כלל  את 
להראות  היה  הדין  עורכי  על  מהנתבעים. 
המצילים  בין  הזהירות  חובת  קיום  את 
למתרחצים ובפרט כלפי המנוח. כמו כן היה 
הופרה  הזהירות  חובת  כי  להוכיח  עליהם 
כל  לאחר  התרשלו.  המצילים  יוצא  וכפועל 
אלו היה עליהם להוכיח כי ישנו קשר סיבתי 
בין התרשלות המצילים לטביעתו ומותו של 

פדואל ז"ל.

בהצגת  היא  התביעה  כתב  של  חשיבותו 
בשלמותה  והמשפטית  העובדתית  התמונה 
עד כמה שניתן. בנוסף וחשוב אף יותר, כתב 
הטענות  כלל  את  ומגדיר,  ממסגר  התביעה 
לכל  להשתמש  עוה"ד  יוכל  בהן  המשפטיות 
אורך ההליך המשפטי עד לסיומו. טענה שלא 
נטענה בכתב התביעה, ייתכן ובית המשפט לא 
הבאים,  בדיונים  אותה  לטעון  לעוה"ד  ירשה 
משום  מאוחרת  טענה  בהעלאת  שיש  מפני 

התובעים  שהעלו  מהטענות  חזית".  "הרחבת 
כי  עולה  ת"א  עיריית  כנגד  התביעה  בכתב 
הולמים,  הצלה  שירותי  העניקה  לא  העירייה 
מקצועיים.  מצילים  העסיקה  שלא  ובפרט 
העובדה  משום  הועלתה  האחרונה  הטענה 
שלקח למצילים מעל לחצי שעה למצוא את 

גופתו של פדואל ז"ל.

עיריית  מטעם  שהוגש  הגנה  בכתב  מנגד, 
טבע  המנוח  כי  נטען   ,16.11.2005 ביום  ת"א 
לרחצה  האסור  חוף  שהוא  גאולה,  בחוף 
ולכן המצילים פעלו כשורה. כמו כן טענו כי 
לשחות,  שיודע  מבלי  הים  למי  נכנס  המנוח 
ובשפה  עצמו,  על  להלין  אלא  לו  אין  ולכן 

המשפטית הרי שהוא "הסתכן מרצון".

כתב התביעה
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שאלת החוף בו התרחשה הטביעה

בין הצדדים שרר  כי  ניכר  לאור האמור לעיל, 
טבע  חוף  באיזה   - בשאלה  עיקש  מאבק 

המנוח? זו הפכה לסלע המחלוקת. 

כי הם  נכתב  ז"ל  בתצהירי האחים של פדואל 
ירושלים  התמקמו קרוב לסוכת המציל בחוף 
ושם גם נכנסו למים. גם בעת החקירה הנגדית 
של אחד מהאחים בתשובה לשאלה כיצד ידעו 
כי הם בחוף ירושלים, השיב אחיו של המנוח 
לחוף  שבכניסה  האבן  במדרגות  ירדו  הם  כי 
ושם ראו שלט עליו היה כתוב "חוף ירושלים". 
תמכו  ראיות  מספר  השני,  העבר  שמן  אלא 
דווקא בטענת המצילים כי המנוח טבע בחוף 
של  הפטירה  בתעודת  לרחצה.  האסור  גאולה 
פדואל ז"ל נכתב כי הוא טבע בחוף גאולה, וכן 
בדו"ח הפרמדיק נכתב כי מד"א הוזעקו לחוף 
גאולה ובהגיעם למקום טרם נמשה המנוח מן 
המים. אלו ראיות אובייקטיביות שמתווספות 

הוזעקו  כי  המצילים,  של  לעדויותיהם  כמובן 
לחוף גאולה. 

יצוין כי מדובר בשני חופים סמוכים, 75 מטר 
בלבד מסוכת המציל, וביניהם עובר קו דמיוני. 
כך שההכרעה באיזה חוף טבע פדואל הייתה 

הרת גורל להצלחת או לכישלון התיק.  

קודמת  המנוח  של  טביעתו  שלפני  לשנים 
זה  בים. השונה באירוע  שורת מקרי טביעות 
בו  בזמן  מוסדר  רחצה  בחוף  התרחש  כי  הוא 

היו מצילים במשמרת. 

טביעתו  את  למקם  המצילים  של  האינטרס 
של המנוח בחוף גאולה היא ברורה: המקום 
נמצא מחוץ לשטח סמכותם וכך הם מנקים 
לגבי חובת העירייה  עצמם מאחריות. מנגד, 
אינה  החוף  בשאלת  המחלוקת  והמדינה, 

הכניסה לחוף ירושלים
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של  דין  פסקי  בסדרת  רלוונטית.  בהכרח 
בלתי  בחופים  שהתרחשו  טביעות  אירועי 
שירותי  פעילות  שעות  לאחר  או  מוכרזים, 
חטישבילי(  מקרה  כץ,  ארי  )מקרה  ההצלה 
כיוון  אחריות,  ולעירייה  למדינה  נקבעה 
הנעשה  על  ולפקח  לשלוט  החובה  שעליהן 
כחלק  מוכרזים.  והלא  המוכרזים  בחופים 
עליהן  אלו  רשויות  על  המוטלת  מהאחריות 
ברור,  שילוט  הצבת  על  ולפקח  להתקין 
לבין  בין חוף שמותר לרחצה  באופן שיבחין 

חוף שאסור לרחצה.

אילו  כי  הייתה  הדין  פסקי  של  המוצא  הנחת 
היו  בו  בזמן  מתרחשים  הטביעה  מקרי  היו 
קיימים שירותי הצלה, התוצאות הקשות היו 
נמנעות. מכאן, שעל אחת כמה וכמה במקרה 
שהמנוח  להוכיח  התביעה  תצליח  אם  הנדון, 
שחה בחוף ירושלים, הרי שאחריות העירייה 
התרחש  הטביעה  אירוע  כמה.  פי  תזעק 
דקות  כשבמשך  יום,  לאור  המציל  סוכת  מול 
חייהם  על  נאבקים  אחים  שלושה  ארוכות 

וצועקים לעזרה ללא כל מענה.

בחקר שאלת חוף הטביעה, צוות עורכי הדין 
להבין  ניסו  המנוח  של  הוריו  את  המייצגים 
כיצד התגלתה הגופה במרחק עשרות מטרים 

מהנקודה בה נכנסו האחים למים.

בתמונות  להסתפק  היה  ניתן  רבים  בתיקים 
את  להבין  בכדי  העדים  מאת  בתצהיר  או 
הנסיבות. אולם, בתיק הזה היה חשוב להגיע 
יחד עם העדים על מנת להבין  למקום עצמו 
איך בדיוק הכל קרה. עורכי הדין נסעו יחד עם 
האחים אלפורד לזירת האירוע שם הם נאלצו 
ארור.  יום  אותו  של  לטראומה  שוב  להיחשף 
במקום עצמו הסבירו אחיו של פדואל לעוה"ד 
שינדלר ולעוה"ד אשל בדיוק היכן נכנסו לחוף, 
ולבסוף  למים  הכניסה  בטרם  התמקמו  היכן 
הצביעו על מיקום מציאת גופתו של פדואל. 
נכנס  המנוח  כי  כעת  ברור  היה  הדין  לעורכי 
הטרידה  עדיין  אך  ירושלים,  בחוף  הים  למי 
אותם השאלה כיצד נמצאה גופתו במרחק רב 
משם. האם זרמי הים סחפו אותו? או שמא יד 
אדם מעורבת בהבאת הגופה אל חוף גאולה? 

וכיצד יצליחו לשכנע את השופט...? 

רגע התפנית

של  שנתיים   כמעט   לאחר   9.7.2007 ביום 
בבית  הוכחות  דיון  בעת  משפטיים,  הליכים 
נקודת  הגיעה  בירושלים  המחוזי  המשפט 
המפנה במשפט. עו"ד רוטקופף, שייצגה את 
העירייה, הודיעה כי אין מחלוקת בין הצדדים 
כי האחים נכנסו לים בחוף ירושלים )!( כיצד 

הושגה הסכמה זו? נחזור לעובדות המקרה:

כפי שהובא בתיאור נסיבות הטביעה, לאחר 
שהרדי )אביו של פדואל( שמע על היעלמותו 
של פדואל בין גלי הים, הוא מיהר להתקשר 

לביתו שגרה בתל- אביב. הבת החישה צעדיה 
להגיע אל החוף ומצאה את בגדיו של פדואל, 

מונחים כ-20 מטרים מסוכת המציל. 

בשלב תצהירי העדות בבית המשפט, אחותו 
של פדואל העתיקה מגוריה לארה"ב. השאלה 
הייתה  במשפט  ולהעיד  להגיע  תוכל  האם 
בספק רב. ההגנה מצידה בוודאי לא סברה כי 
את  השקיעה  ולכן  להעיד,  תגיע  אכן  האחות 
של  בעדויותיהם  ספק  בהטלת  מרצה  מלוא 
מארה"ב  הבת  משהגיעה  אלפורד.  האחים 
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לארץ ביום 9.7.07, במיוחד כדי להעיד במשפט 
ובסדרת תשובות שנתנה, שמטה את הקרקע 

מתחת לטענותיה של ההגנה.

בפשטות סיפרה הבת כיצד מצאה את בגדיו 
של אחיה כ 20 מטרים בלבד מסוכת המציל, 
לאחר  הנותרים  האחים  שני  את  ראתה  וכי 
בחוף  ולא  ירושלים  בחוף  עומדים  הטביעה, 

גאולה. דקות מספר לאחר מתן העדות נדהם 
צוות התביעה לשמוע כי באת כוח העירייה 
הלשון:  בזו  דראל  א'  השופט  לכבוד  פונה 
להתרחץ  נכנס  שהמנוח  כולנו  על  "מוסכם 
השופט  גאולה".  בחוף  ולא  ירושלים  בחוף 
הרים את עיניו, ושאל אותה האם היא מבינה 

את משמעות דבריה, והיא השיבה בחיוב.

הוכחת רשלנות העירייה והמצילים

למרות ההישג הגדול של התביעה, שהצליחה 
מקום  כי  להודות  ההגנה  צוות  את  להביא 
חוף  של  המפוקח  בשטח  היה  הטביעה 
להוכיח  הדין  עורכי  על  היה  עדיין  ירושלים, 

את רשלנות העירייה והמצילים.

אם נבחן את מקרה הטביעה לאור הפרמטרים 
לבחינת עוולת הרשלנות, נגלה כי: קיום חובת 
מובן  אינו  למתרחצים  המציל  בין  הזהירות 
וגרם  שהתממש  הסיכון  כן  אם  אלא  מאליו, 
לנזק אינו סיכון טבעי ורגיל לאותה פעילות. כפי 
שכותב השופט ברק בפס"ד ועקנין  "חיי היום 
מתממשים  לעיתים  אשר  סיכונים  מלאים  יום 
יישאו  הסיכונים  שיוצרי  מבלי  נזקים,  וגורמים 
יורד  או  בדרך  שהולך  מי  בגינם...  לאחריות 
במדרגות עשוי לעיתים למעוד ולהחליק... אלה 
בין  מבחין  הדין  כלומר  סבירים..."  סיכונים  הם 
סיכון סביר של חיי היומיום שלגביו אין חובת 
זהירות מצד האחראי במקום, לבין סיכון בלתי 
סביר, אותו צריך האחראי לצפות ולנקוט נגדו 

אמצעי הגנה סבירים. 

בכדי  כבירים  מאמצים  השקיעו  הצדדים  שני 
לשכנע את השופט לתמוך בגישתם בשאלת 

והמצילים  העירייה  האם  הזהירות-  חובת 
הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי המנוח? 
האם התרשלו המצילים? האם בעקבות אותה 

התרשלות המנוח קיפח את חייו...?

"בעניינינו  דינו-  בפסק  מכריע  דראל  השופט 
קונקרטית  זהירות  חובת  העירייה  על  מוטלת 
כלפי המנוח. אפשרות טביעה בחוף הים כלולה 
במסגרת הסיכונים הצפויים, אשר מוטלת על 
העירייה החובה לנקוט אמצעי זהירות סבירים 

כדי למנוע אותם."

על  ההגנה  של  ידה  לכאורה  זו  בנקודה 
להציל  וניסו  במקום  היו  המצילים  העליונה: 
את הטובעים, ואין זה נכון להשתמש במבחן 
עשה  התביעה  שצוות  אלא  בלבד.  התוצאה 
הצלבת  תוך  מדוקדקת,  נמלים  עבודת 
לשופט  לתת  והצליח  שונים,  מידע  מקורות 
וכך  נכונה.  להכריע  כדי  הכלים  כל  את 

התנהלה החקירה:

מצילים  שלושה  של  מינימום  מחייב  התקן 
המצילים  כל  ההגנה,  טענת  לפי  תחנה.  בכל 
מנגד,  התביעה  הטביעה.  בזמן  במקום  היו 
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שהו  הטביעה  שבזמן  רק  לא  כי  התעקשה 
בסוכת המציל שני מצילים בלבד, אלא שאחד 
שהתקבלה  בעת  הסמוך  בחדר  ישן  אף  מהם 
את  הוכיחה  התביעה  הטביעה.  על  הקריאה 
הרבות  הסתירות  הצגת  באמצעות  טענתה 
בין עדויות המצילים במשטרה לאחר האירוע 
לבין התצהירים שהוגשו לבית המשפט. זאת, 
בנוסף לסתירות בין גרסאות המצילים השונים.  

המשפט,  בבית  ב'  המציל  של  עדותו  לפי 
בריצה  כלב  עם  בחור  "הגיע  כך:  החל  האירוע 
גאולה..."  בחוף  טובעים  שאנשים  לנו  והודיע 
בשלב הזה הוא הרים משקפת וזיהה שלושה 
רצתי,  גלגל,  בים..."לקחתי  במצוקה  אנשים 
נכנסתי למים בשחייה עם גלגל הצלה...סייעתי 
של  הקטנים  ]אחיו  הנערים  שני  את  להציל 
וסימנו  טובע  שלהם  שאח  לי  פדואל[...אמרו 
לאתר  כדי  צלילות  לבצע  התחלתי  איפה.  לי 
את מקום הטביעה..." בעדותו של ב' במשטרה 
למקום  "בהגעה  אחרת:  נראים  הדברים  פני 

ראיתי אנשים שמסייעים לשני נערים...לדברי 
השניים ]האחים אלפורד[ הם הוצאו מהים על 
גרסה  כלומר  טבע...".  ואחיהם  מתרחצים  ידי 
זו עולה בקנה אחד עם עדות האחים, כי הוא 
פגש בהם לראשונה לאחר שכבר הוצאו מהים 
על ידי המתרחצים, מה שמעיד על משך הזמן 

הרב שעבר עד שהגיע למקום.

יתר על כן, מעדותו של ב' בבית המשפט עולה 
לשון יחיד בה הוא משתמש לתיאור הפעולות 
גלגל",  "לקחתי  משקפת",  "הרמתי  נקט-  בהן 
"רצתי", "ביצעתי צלילות" וכדומה. אם כן היכן 

היו המצילים האחרים בכל אותו זמן? 

עיון  לאחר  מתבהרת  המדויקת  התמונה 
מה  ")שאלה(  ג':  מציל  של  במשפט  בחקירתו 
על  לראשונה  להודיע  שבאו  בזמן  עשית  אתה 
)תשובה(  במים?  הצעיר  הבחור  של  ההעלמות 
אני לא קיבלתי את ההודעה. העיר אותי א' מנהל 
גאולה... בחוף  עזרה  שצריכים  ואמר  התחנה 
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במשטרה  בעדותו  החסקה...".  את  לקחתי 
השלים ג' את עדותו כשאמר כי העירו אותו רק 
לאחר שב' כבר נכח במקום הטביעה. מסתבר 
מציל  לכל  כי  היה  ההצלה  בתחנות  הנוהל  כי 
עד  כלומר,  ביום.  אחת  כשעה  לישון  מותר 
המצילים  פעילות  שעות  מסך  שעות  כשלוש 

בחוף, ישנם רק שני מצילים בתפקיד.

יחד עם זאת, תעלומות נוספות נותרות בעינן- 
טובעים  שלושה  של  לאירוע  הוזנק  מדוע 
כי  היה  מתבקש  גלגל?  עם  בלבד  אחד  מציל 
בעת אירוע טביעה של שלושה אנשים יוזנקו 
השלישי  בעוד  למקום,  מצילים  שני  מיידית 
את  העירו  לא  מדוע  בסוכה.  תצפית  בעמדת 
ג' מיד, ורק לאחר שב' הגיע למקום הטביעה? 
התחנה?  על  הממונה  המציל  א',  נמצא  היכן 

ומדוע לא לקח פיקוד על ניהול הצוות?

לא  א'  הנגלה.  על  הנסתר  רב  לא'  הנוגע  בכל 
מסר עדות לשוטר בחוף או בתחנת המשטרה, 
לממונה  הטביעה  מקרה  על  דיווח  לא  גם  א' 
לא  וא'  לנהוג  אמור  שהיה  כפי  שלו,  הישיר 

הוזמן לתת עדות מטעם ההגנה. 

שקשה  הרי  המצילים  התנהלות  אופן  לגבי 
לתת הסבר המניח את הדעת לפשר מעשיהם, 
א',  כי  המתבקשת  למסקנה  מגיעים  אם  אלא 
בזמן  הים  בחוף  כלל  היה  לא  התחנה,  מנהל 
למקום  לרוץ  נאלץ  ב'  בתחילה  לכן,  האירוע. 
וא'  למתרחש  "ער"  היה  לא  ג'  לבדו,  האירוע 
לא מסר עדות כלל, לא במשטרה ולא מטעם 

ההגנה במשפט. 

השופט דראל מתייחס לדברים בפסה"ד: "אף 
על  מתקבלות  בלתי  אינן  התובעים  טענות  כי 
ניתן לקבוע כי בחוף היו  כי  הדעת, איני סבור 
השופט  נימוק  שלושה..."  ולא  מצילים  שני 
מזלם  לרוע   - בלבד  טכניים  ממניעים  נובע 

התובעים לא טענו טענה זו בתחילת המשפט 
כן  ועל  בעניין,  המצילים  את  תחקרו  ולא 
חזית  "הרחבת  משום  התקבלה  לא  טענתם 
הפיחה  השופט  של  זו  פסיקה  התביעה". 
תקווה בצוות ההגנה. כל שהיה צריך להיאמר 
של  מלאה  נוכחות  לאור  כי  הוא  השופט  ע"י 
אין  בהתנהלותם,  פגם  מציאת  ואי  המצילים 
הדברים:  היו  כך  שלא  אלא  התרשלות.  כאן 
את  הפרה  העירייה  כי  קבע  דראל  השופט 

חובת הזהירות המוטלות עליה כלפי המנוח. 

שתי  את  מקבל  דראל  השופט  למעשה, 
הטענות המרכזיות של התביעה: )1( העירייה 
משלושת  לאחד  שאפשרה  בכך  התרשלה 
בצעד  משמרת.  במהלך  לישון  המצילים 
אמיץ השופט דראל פוסק כי משהתקן מחייב 
העירייה  על  במשמרת,  מצילים  שלושה 
מציל  ידי  על  הנח  המציל  להחלפת  לדאוג 
אחר, כך שבכל משמרת יהיו שלושה מצילים 
לכת  מרחיקות  השלכות  זו  לפסיקה  ערניים. 
הרחצה.  לעונת  העירייה  של  היערכותה  על 
ביצוע פעולות ההצלה היה ממושך  )2( קצב 
מידי: "חלפו דקות ארוכות עד שהחלו פעולות 
באחים  הבחינו  לא  כלל  המצילים  ההצלה: 
המנופפים בידיהם... גם כאשר הגיע אדם כדי 
להזעיק עזרה, וניתן היה לצפות כי ב' וג' יצאו 
רגלית  למקום  יצא  החסקה,  על  מיד  למקום 
אינו  התחנה  שמנהל  תוך  בלבד  אחד  מציל 

טורח להעיר את המציל השלישי..." 

התנאי  את  להוכיח  לתביעה  נותר  כעת 
קיום  הרשלנות,  עוולת  של  לקיומה  השלישי 
זאת  לנזק.  החובה  הפרת  בין  סיבתי  קשר 
בדרגת  ההסתברויות,  במאזן  שימוש  ע"י 
יש  כך  לצורך   .50% מ-  הגבוהה  הסתברות 
לעיל-  שהוצג  "האלמלא"  במבחן  להשתמש 
האם המנוח היה ניצל אלמלא הייתה העירייה 
והייתה  עליה,  המוטלת  החובה  את  מפרה 
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נוקטת באמצעי הזהירות המתאימים? במידה 
על  תוטל  לא  אזי  שלילית,  תהיה  והתשובה 
בכל  כי  הטעם  מן  וזאת  אחריות.  העירייה 
מקרה לא היה באפשרותה למנוע את האסון. 

דראל  השופט  התביעה,  ע"י  לו  שהוצג  לאור 
קובע כי: "אף שאין וודאות כי פעולות ההצלה 

מביאות  היו  אחר  באופן  מתנהלות  היו  אם 
הסתברות  בדרגת  להניח  ניתן  המנוח,  להצלת 
בפעולות  מדובר  כך.  שאכן   ,50% על  העולה 
הצלה שמימד הזמן הוא קריטי. העיכוב שנוצר 
משך דקות ארוכות הביא לכך שהמנוח אבד בין 
היה  יותר  מהיר  באופן  שביצוען  בעוד  הגלים 

יכול להביא להצלתו". 

מכשול אחרון - המנוח לא ידע לשחות

המכשול האחרון אותו היו צריכים התובעים 
לעבור בטרם יוכרז כי המנוח ניצח בתביעתו, 
המנוח,  של  התורם  האשם  טענת  לגבי  הוא 
שמורה כי על המזיק והניזוק להתחלק בגובה 
הפיצויים מכיוון שגם הניזוק התרשל. במקרה 
כלפי  מלא  תורם  לאשם  טענה  העירייה  דנן 
בלא  למים  בכניסתו  התרשל  הוא  כי  המנוח 
שידע לשחות ולכן הוריו אינם זכאים לפיצוי, 

או לכל היותר זכאים לכ- 50% בלבד. 

המנוח  על  להטיל  אין  כי  טען  התביעה  צוות 
אשם תורם כלל מהסיבה כי הוא נכנס רק למים 
הרדודים עד לגובה מותניו במקום בו הוא עמד, 
עוד  מה  העמוקים.  למים  נסחף  הוא  ומשם 
שאין איסור כניסה לים לאנשים שאינם יודעים 
מול  מוסדר  רחצה  באזור  ובמיוחד  לשחות, 
התביעה  צוות  לעמדתו  כחיזוק  המציל.  סוכת 
בית  שם  חיטיבשוילי,  דין  פסק  את  הביא 

המשפט המחוזי הפך פסק דין של בית משפט 
השלום, שקבע 50% אשם תורם לאדם שנכנס 
לים וטבע בשעה שניסה להציל ילדים שטבעו. 
אשם  כל  אין  כי  נפסק  המחוזי  המשפט  בבית 

תורם לאדם שטבע למרות שלא ידע לשחות.

השופט דראל ביטל את ההקבלה בין המקרים 
במי  מדובר  אין  הנדון  במקרה  כי  באומרו 
שנכנס לים כדי להציל אחרים, אלא בנער בן 
לשחות  ידע  שלא  למרות  לים  שנכנס   17.5
פסק  השופט  יותר.  להיזהר  עליו  היה  ולכן 
אשם תורם בשיעור של 25%.  הרדי אביו של 
בכישורי  הרבה  ההתעסקות  על  זעם  פדואל, 
מתרחצים  "כמה  וכדבריו:  בנו  של  השחייה 
כמובן  לשחות?  באמת  יודעים  לים  שנכנסים 
שפדואל ידע לשחות קצת, להחזיק את עצמו 
בא  שאני  מהמקום  דקות.  למספר  המים  מעל 

)בארה"ב( שחיין זה מישהו מקצוען...".
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סיפורים מאחורי הגלימה

גובה הפיצוי

כי  ונקבע  האחריות  שלב  שנסתיים  לאחר 
הוכחת  לשלב  מגיעים  התרשלה,  העירייה 
הנזק. כזכור גם במקרה בו ישנה רשלנות אך 
אין נזק, הניזוק יצא בלא כלום. אלא שבמקרה 
הייתה  והמחלוקת  נזק  ישנו  כי  ברור  לעיל 
ביקשו  התובעים  בלבד.  הפיצוי  גובה  לגבי 
וסבל  כאב  החיים,  תוחלת  קיצור  עבור  פיצוי 
ובגין הפסדי השתכרות. הנתבעים מנגד, ניסו 

למזער את הנזקים מבחינתם מה שיותר.

לאחר  שנים  כשלוש   ,2.12.2007 ביום 
חייב  דראל  השופט  הטביעה,  התרחשות 
לתובע  לשלם  הנתבעות  את  דינו  בפסק 
סכום של כ 1.5 מיליון ₪ )לפני  קיזוז של 25 

אחוזים בשל האשם התורם(.

אחרית דבר

פסק  קבלת  עם  חש  כיצד  הרדי  את  שאלנו 
הצדק  נעשה  כי  "הרגשתי  מספר:  הרדי  הדין. 
אך עד היום אני מלא תרעומת על התנהלותם, 
הרי  המשפטי,  להליך  קשר  שום  בלי  וזה 
הטביעה התרחשה בחופים של תל-אביב בזמן 
כאילו  ומבחינתם  המצילים  של  משמרתם 
למינימום  מצפה  הייתי  קרה,  לא  דבר  שום 

התייחסות...". 

לברכה  זכרו  פדואל  היום  עד  כי  מספר  הרדי 
"אני  בחייהם:  המשפחה  את  ללוות  ממשיך 
רואה בבנים שלי חלקים מהמראה ומהאישיות 
של פדואל,  אחיו הצעיר הלך בעקבותיו להיות 
השכונתי  במתנ"ס  הנוער.  בתנועת  מדריך 
לקבר  עולים  אנו  שנה  וכל  שלו  תמונה  תלויה 

סוכות,  חג  המקרה  מאז  המנוחות.  בהר  שלו 
לכל  קשה  נהיה  פדואל,  טבע  שבמהלכו 
בחג.. שמחים  להיות  אמורים  שכן  המשפחה 

קשה מאוד".

הרדי: "אני מקווה כי פסק הדין יגרום למצילים 
הבית  וכבעלי  יותר  אחראית  בצורה  להתנהג 
באחד  אשתי  עם  הייתי  מזמן  לא  בחוף... 
כשהגלים  החול  על  פסענו  בדרום,  החופים 
ללא  לשמוע  שמחנו  רגלינו,  את  מרטיבים 
לשוב  למתרחצים  כורז  המציל  את  הפסקה 
פועלים  היו  המצילים  אם  מבטחים...  למקום 
ככה ]במקרה של פדואל ז"ל[ אולי האסון שלנו 

היה נמנע...".

כתבה שפורסמה בעיתון ''הארץ'' בתאריך 
3.12.2007
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