
 המופנה לראש העיר ו/או פקיד מוסמך מטעמו  שאלון
 

רה אליכם היה בחזקת או בבעלות בהאם נכון שהמפגע הנראה בתמונה שהוע .1

 העירייה?

 

בצעו עבודות במקומות הסמוכים למקום בו נפל/ה התובע/ת בזמנים האם הת .2

אנא  –הרלבנטים לתביעה? אם כן, בידי מי? האם קיים הסכם כתוב עם החברה 

המצא אותו. האם סוכם בין העירייה ובין החברה הקבלנית לביצוע העבודות על 

 אותה. חובת עריכת פוליסת ביטוח שתכלול גם את העירייה? אם כן, אנא המצא 

 

בפרט ברחוב בו נפל/ה  ?בעירייה רחוב עובדי ניקיוןפרט מהו התקן להעסקת  .3

 התובע/ת. 

 

 האם עובדי הניקיון הונחו לדווח על מפגעי מדרכה? 

 האם עובדי ניקיון דיווחו בפועל על מפגעים בקרבת המקום בו נפל/ה התובע/ת? 

 

כדי להכשירם  עובדיםאת העירייה  כהפרט אלו הוראות ואלו הדרכות מדרי .4

 מפגעים כגון המפגע בגללו נפלה התובעת.ם עלהתמודד 

 

הסבר תוך כמה זמן מונחים צוותי העירייה לתקן מפגע מרגע שדיווח אזרח  .5

 אודותיו. 

 

מתי ובידי מי תוקן המפגע הספציפי המתואר בכתב התביעה. מי בפועל הסבר האם, 

 מבצע את תיקון המפגע? 

 

ע החל באיזה סדר גודל של מפגע יבצע את המפגע איזה נוהל של העירייה קוב

 קבלן חיצוני שאינו של העירייה.  

 



האם נכון שבמועד הסמוך לתאונה המתוארת בכתב התביעה לא היו תמרורים או  .6

 ? שלטי הכוונה אחרים המזהירים מפני המפגע שהיווה מכשול בדרך

 

נה המתוארת של העירייה בזמן הסמוך לתאו 106האם נתקבלו קריאות במוקד  .7

תאר הכיצד העירייה  –אנא המצא רשימת קריאות. אם לא  -בכתב התביעה? אם כן

מזמינה את תושבי העיר לדווח אודות מפגעי מדרכות ומפגעים ברחבי העיר בכלל 

 ודרך אלו אמצעי תקשורת.

 

ה /בו נפלהסמוך למקום האם התקבלו תביעות נוספות של תושבים שנפלו במקום  .8

  ת?/התובע

 

 פגעים בשטח השיפוט שלה? העיריה לאיתור מ ד פועלתכיצ .9

 

בלא להמתין לציבור מה עושה העיריה לאיתור מפגעים ומכשולים בדרכים  .10

 ? שידווח

 

מי העובדים ו/או בעלי התפקידים הממונים על חיפוש ואיתור מפגעים ומכשולים  .11

 בדרכים ציבוריות ברחבי העיר? 

 

 פגעים? ר מדים פועלים מטעם העיריה לאיתוכמה עוב .12

 

באיזו תדירות מתבצעת תחזוקת דרכים/מדרכות/ גנים ציבוריים )מחק את המיותר(  .13

 על ידי העיריה? 

 

 האם נערכת תכנית שנתית או רב שנתית לתחזוקת מדרכות על ידי העיריה?  .14

 

 מי עורך את התכנית האמורה ולפי אילו קריטריונים?  .15

 

ת לתחזוקת המדרכות ברחוב בו מתי לאחרונה לפני אירוע התאונה בוצעו עבודו .16

.אירעה התאונה? נא להציג אסמכתאות



   

 
 המופנה לחברה המבצעת עבודות קבלניות  שאלון

 
 
האם נכון שביצעתם עבודות במקומות הסמוכים למקום בו נפל/ה התובע/ת בזמנים  .1

הרלבנטים לתביעה ועד שנה ודם לאירוע? אם לא, היכן ביצעתם עבודות בחודש 

 וארת בכתב התביעה.התאונה המת

 

 כמה עובדים עבדו במקום ומה שמותם.  .2

 

 האם היו עדים מטעמכם לאירוע? אם כן, מה שמותם וכתובתם? .3

 

אנא המצא  –כן, בידי מי? האם קיים הסכם כתוב עם העירייה בה נפל/ה התובע/ת 

אותו. האם סוכם בין העירייה וביניכם על חובת עריכת פוליסת ביטוח שתכלול גם 

 יה? אם כן, אנא המצא אותה. את העירי

 

 מי העובדים שערכו ביקורת עם גמר העבודות ובטרם המסירה.  .4

 

 האם החברה היתה מודעת למפגע המתואר בכתב התביעה בזמן ביצוע העבודות?  .5

 

האם נכון שבמועד הסמוך לתאונה המתוארת בכתב התביעה לא היו תמרורים או  .6

 ? שהיווה מכשול בדרךשלטי הכוונה אחרים המזהירים מפני המפגע 

 

הסמוך שנפלו במקום  עוברי אורחתביעות נוספות של אצלכם התקבלו  האם .7

    ת?/ה התובע/בו נפללמקום 

 


