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 24' ד� מידע מס

 

 אחריות הורי� לשלו� ילדיה�: בנושא

 

אחריות� של הורי� להשגיח על ילדיה� איננה רק פעולה אינסטינקטיבית או חובה 

ובמקרי� קיצוניי� א� , שלצידה סנקציה אזרחית, זוהי ג� חובה משפטית. מוסרית

 .סנקציה פלילית

והנתבעי� , י� תובעי� בשל פציעה בתאונהבה� ילד, לאחרונה התרבו התביעות הנזיקיות

בחלק . כנגד ההורי� בשל רשלנות בהשגחה על ילדיה� שנפצעו' מגישי� הודעת צד ג

, מהמקרי� ההורי� מוצאי� את עצמ� חבי� בחלק מהפיצוי לילדיה� ביחד ע� הנתבע

בדומה , או שמסכו� הפיצוי המתקבל מופחת חלק� של ההורי�(שהתרשל וגר� לתאונה 

 ). תור�לאש�

בה� התמודד בית המשפט ע� אחריות ההורי� , להל� נביא מספר דוגמאות מהפסיקה

 .בהשגחה על ילדיה�

, המתייחס לסכנות המיוחדות האורבות לילדי�, ש העליו� נות� הסבר מפורט"ביהמ

בדומה לחובת� של המורי� בבית ( לחובת� של ההורי� להשגיח עליה� –וכתוצאה מכ% 

 ).הספר

ה� , )חי או דומ�(ה� מפני פגיעתו של גור� חיצוני , ה הינה בהשגחה על הקטי�חובת ההור

 .וה� מפני פגיעת הקטי� בעצמו, מפני פגיעה של הקטי� באחרי�

 :ביסודה של החובה עומדות שתי הנחות יסוד

מנגנוני בקרה ומנגנוני שיקול , לא פיתח אות� מנגנוני הגנה, באשר הוא קטי�, קטי� .א

כי עלול הוא , יק בה� ובדר% הדברי� הרגילה לא נית� לצפותשבגיר מחז, דעת

בי� במעשה ובי� , או להביא נזק על עצמו ועל זולתו, להיפגע בידי גור� חיצוני

היענות לפיתויי� בלא להערי% , סקרנות של ילד, לכ% יש להוסי� שובבות. במחדל

 .וסיכוני� דומי�, סכנות
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. יתר שאת לפגעי העול� הסובב אותווהדבר חוש� אותו ב, גופו של הקטי� חלש .ב

אלה ה� השיקולי� העיקריי� שביסוד קביעתה של חובת הזהירות המושגית שבי� 

 .הורי� לילדיה�

 .})802) 1(ז"ד מ"פ ('מדינת ישראל ואח' מרצלי נ 2061/90א "ע{

 

 פסקי די� בה� נקבעה רשלנות ההורי�

ות שילוט האוסר כניסה למר, ילד שנכנס ע� דודו למסלול המראה בשדה התעופה *

 .ידי רכב-נפגע מכבל שנגרר על, ומזהיר ממטוסי�

אשר גרר את הכבל שפגע , ש העליו� קובע את אחריותו בנזיקי� של נהג הרכב"ביהמ

כי חובת , נקבע. בשל מחדליו בהשגחה על הילד,  מהאחריות על הדוד25%ומטיל , בילד

ה של החובה משתנה בהתא� והיקפ, הפיקוח של דוד זהה לזו של הורה או מורה

תו% התעלמות , הדוד אפשר לילד לצאת מהרכב וללכת על מסלול ההמראה. לנסיבות

 .ומכא� חלקו באחריות, משלטי האזהרה

 .})399) 3(ה"ד ל"פ ('ארזי ואח' גולדשמידט נ 19,8/79א "ע{

 

מוכה ונקלע לחצר הס, שיצאו לקושש עצי� למדורה,  נתלווה לאחיו ולחבריו4.5ילד ב�  *

והוא , שהיה כנראה קשור בחבל א% לא נעול, הילדי� נכנסו דר% פשפש בשער. לביתו

 .ידי כלב בחצר-ננש% על

, אול�. אשר בחצרו ננש% הילד, ש העליו� קבע את אחריותו של בעל הכלב"ביהמ

כי הורי� אינ� רשאי� להתעל� , נקבע.  מהאחריות על אמו של הילד20%הוטלו 

רק משו� שמישהו אחר אחראי למנוע , לחשו� אותו לסכנה זומסכנה צפויה לילד� ו

לה היא חושפת את , אמו של הילד הייתה יכולה וחייבת לצפות את הסכנה. אותה

שמול , היא ידעה. המלווה בקבוצת חבריו, כשהיא מרשה לו לצאת ע� אחיו, הילד

,  ע� חבריוהעסוק, 9-וכי לא נית� לסמו% על אחיו ב� ה, בית� נמצא כלב מסוכ� בחצר

 .והיה עליה למנוע מהילד להסתובב במקו� ללא השגחה יעילה

 .})353) 1(ו"ד מ"פ ('גבריאלוב ואח' צימרמ� נ' ע 326/88א "ע{
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בבריכת השחייה של קיבו4 , כשקפ4 קפיצת ראש למי� הרדודי�,  נפגע13.5ילד ב�  *

לכת שסירבו להרשות לו ל, בהסכמת ההורי�, התובע הצטר� לדודיו. אפיקי�

ביצע התובע , בעוד הדודי� יושבי� על כסאות ליד שפת הבריכה. לבריכה לבד

בריצותיו לעבר דופ� . ' מ1.40-קפיצות לבריכה במקו� בו עומק המי� היה פחות מ

באחת הקפיצות נפגע בראשו . פני הדודי�-חל� התובע על, הבריכה לצור% הקפיצה

 .בקרקעית הבריכה

משו� שלא היו סימוני� , ת הקיבו4 לתאונהש העליו� קובע את אחריו"ביהמ

 .ולא היה שילוט האוסר קפיצת ראש במי� הרדודי�, המצביעי� על עומק המי�

ואי� מי , משו� שידעו שאי� במקו� מציל, 15%על הדודי� הוטלה רשלנות של 

, לכ� היה עליה� להשגיח על האחיי�. שדואג למניעת התנהגות מסוכנת בבריכה

 .4 למי� במקו� המסוכ�ולמנוע ממנו לקפו

תחת השגחת� של , שאפשרו לתובע ללכת לבריכה, אי� רשלנות תורמת להורי�

 .מבוגרי� אחרי�

 .})111) 2(ד נ"פ ('כה� ואח' ח' נ' קיבו� אפיקי� ואח 4597/91א "ע{

 

הב� . אביו של המנוח שהה ע� שני ילדיו במי� הרדודי� של בריכת שחייה במלו� *

 במי� 7-כשהוא מותיר את הילד ב� ה, והאב יצא עמו, י�הצעיר ביקש לצאת מהמ

 .דקות אחדות לאחר מכ� טבע הילד ומת. הרדודי�

משו� שסימנו את , בי� היתר, בית משפט השלו� קבע את אחריות מפעילי הבריכה

'  מ1.20במקו� '  מ1.50קו ההפרדה בי� המי� הרדודי� למי� העמוקי� בגובה של 

ולא ידע , שביקש להתקד� עד קו ההפרדה, ו של המנוחמחדל זה גר� למות. כנדרש

 .שהוא שוהה בתחו� המי� העמוקי�

שאינו , משו� שהשארת ילד כה צעיר,  מהאחריות15%-אביו של המנוח נושא ב

 . יש בה משו� רשלנות–ללא השגחה בתו% בריכת השחייה , יודע לשחות

 .})לא פורס� ('ואחמלו� המל  שאול ' נ' זוזוט שרה ואח 7045/02) ת"פ(א .ת{
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 .ידי סירה-נפגע על, ילד ששחה ע� אביו בחו� אסור לרחצה *

שהתיר להשיטה במקו� בו , ש קובע את אחריות משיט הסירה ובעליה"ביהמ

 .התרחצו אנשי�

, משו� שידע שהמקו� אסור לרחצה, 20%על האב הוטלה רשלנות בשיעור של 

, ק להסדרת מקומות רחצהוהתיר לבנו להיכנס למי� בניגוד להוראות החו

הקובע את האמצעי� , כי הפרת החוק, בית המשפט מדגיש. 1964-ד"תשכ

 .מהוות רשלנות, הדרושי� לשמירת שלומו של אד�

 .})22' ד ג"פסקי� תשמ ('גבאי ואח' נ' קפל� ואח 151/80) ש"ב(א .ת{

 

 בכניסה. במושב" טולמנס"פעוט ב� שנה וחצי ביקר ע� הוריו באול� תצוגה  *

, בה הוצבו שתילי� וכד חרס, לאול� התצוגה הייתה גינת נוי מגודרת בחלקה

 .הפעוט ניגש לזכוכית ונפגע בידו. שמסביבו חלקי זכוכית לנוי

 �והוא קובע את אחריות ', א79בית משפט השלו� הוסמ% לפסוק לפי סעי

והיה על הנתבעת לצפות את פגיעת , התובע הוזמ� למקו� ע� הוריו. הנתבעת

 .סמו% לכניסה לאול� התצוגה, וט מהזכוכיות שפיזרה בחצרהפע

משו� שנית� היה לצפות מהורי� לפעוט ב� , 50%על ההורי� מוטלת רשלנות של 

 .שיישאו אותו על הידיי� או בעגלה בבוא� למקו� לא מוכר, שנה וחצי

 .})רס�לא פו ('מ ואח"בע) ישראל(טולמנס ' נ) קטי�(פלג עקיבא  10646/98) הרצליה(א .ת(

 

שהיה מונח במקו� בו , בעת שהרי� דלי מלא סיד, אבקת סיד חדרה לעינו של קטי� *

 .במהל% משחק�, בנ� של הנתבעי�, לש� נכנסו הוא וחברו, בוצעה תוספת בנייה

 מהאחריות על 25%ומטיל , בית המשפט קובע את אחריות מחזיקי המקרקעי�

ולא וידאו ,  עד לשעות החשיכה בג� סמו6%-שהשאירו את בנ� ב� ה, הורי הקטי�

אמנ� אי� רשלנות בעצ� שליחת . מדי פע� שהוא אכ� ממשי% לשחק באותו ג�

 א% השארתו ש� ללא הגבלת זמ� . התובע לג� המשחקי� שממול לחנות ההורי�
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בכ% , למרות שכבר החל להחשי%, ומבלי לוודא מדי פע� שהוא עדיי� ש�, מראש

 .יש משו� רשלנות של ההורי�

ש "ד אושר בביהמ"פסה). 1258) 1 (92מחוזי -תק ('ואח' רוני פרג' נאור נ' ח 264/87) �-י(א .ת{

 .}העליו�

 

 .שנשלח לבד למועדו�, נפל על ילד, המשמש מקו� ציבורי, שער המועדו� •

, כי הורי� חייבי� בהשגחה על ילדיה� הקטני�, בית המשפט קובע את העקרו�

 .שבאופ� סביר נית� לראותו מראש, מחדלשלא יזיקו ולא יינזקו במעשה או ב

כי לא הייתה , לא הייתה חובה על ההורי� ללוות את ילד� לתו% המועדו�, כא�

שנועד במיוחד לילדי� , לה� סיבה לצפות את קיומה של הסכנה בתחו� המועדו�

ולא , ההורי� לא יכולי� היו לדעת שהשער פגו�. בגיל הר% מסוגו של התובע

שהיה בשימוש תמידי וילדי המועדו� , ורי� לחשוש כי שער זההייתה כל סיבה לה

, לפיכ%. אינו במצב תקי� וטומ� בחובו סכנה, היו נכנסי� ויוצאי� דרכו בקביעות

 .אי� אחריות להורי�

 .})751) 2(ו "ד כ"פ ('צ ואח"עיריית ראשל' נ' ואח) קטי�(אליהו נחו�  621,618/71א "ע{

 

, טיפס על שער,  במגרש המשחקי�12- בת הששיחק בהשגחת אחותו, 4ילד ב�  •

 . ניתק השער ונפל–וכשהתנדנד על השער , שהיה מחובר לגדר בית הספר הסמו%

 במגרש 4-שהשאירה את ילדה ב� ה, שאי� רשלנות לא�, ש העליו� קובע"ביהמ

אי� בכ% משו� . 12-בפיקוח אחותו בת ה, שנמצא לא הרחק מהבית, משחקי�

 .המגיע לכדי רשלנות, ונו ושלומו של הקטי�חוסר דאגה מספקת לביטח

 .})19) 1(ט"ד ל"פ ('זדה ואח' מ' המועצה המקומית נחלת יהודה נ 764/81א "ע{
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נפגע כשנפל ממתק� סולמות המשמש , ששיחק בג� ציבורי השיי% לעירייה, 8ילד ב�  *

 . למשחק

י� וחבלות בשל היעדר מצע ר% בול� זעזוע, בית המשפט קבע את אחריות העירייה

 .מתחת למתק�

' ודוחה את הודעת צד ג, כי אינ� נושאי� באחריות, ש"לגבי הורי הילד קובע ביהמ

 .שנשלחה אליה�

אשר מתק� , כי אי� לדרוש מהורי� לחשוב על סכנות וליקויי� בטיחותיי�, נקבע

, מקו� שה� מצפי� כי מהנדסי העירייה והאחראי� מטעמה, כזה יכול להוות

בעלי הג� אינ� . לא השכילו לחזות סכנה שכזאת, � והמתק� שבושהקימו את הג

וג� אי� חובת ליווי ילדי� , ידי הוריו-שכל ילד שיבוא לג� ילווה על, צריכי� לצפות

 .ידי הוריה� בג� שכזה-על

שבבעלותה הג� ,  רשאי� לשי� מבטח� ברשות המקומית8הוריו של ילד ב� 

, את צרכי הילדי� בצורה הבטוחה ביותרולצפות כי הג� ומתקניו ישרתו , והמתק�

 .ללא צור% בליווי צמוד של הוריה�

, 12- בבית בהשגחת אחיו ב� ה8-ההורי� השאירו את בנ� ב� ה, במקרה שלנו

כי ההורי� נהגו , נקבע. והילדי� הלכו יחדיו למגרש המשחקי� הסמו% לבית�

 .ואי� התנהגות� משו� חוסר דאגה לשלו� הקטי�, כהורי� סבירי�

 .})לא פורס� (י�$עיריית בת' ברק צביו� נ 33578/96) א"ת(א .ת{

 

מספסל שנפל עליה בעת ,  נחבלה קשות בראשה בהיותה בג� הילדי�3.5פעוטה בת  *

, הילדה הושארה בג� במש% מספר שעות לאחר החבלה. שילדה אחרת עמדה עליו

דה לא הייתה והתנהגות היל, משו� שהגננות לא הבחינו בסימני פגיעה חיצוניי�

א% המשיכה , נמסר לה כי היא נחבלה בראש, כשבאה אמה של הילדה. חריגה

הא� פינתה את הילדה לבית החולי� רק לאחר . להתנהג כרגיל לאחר התאונה

האיחור בטיפול . והיא החלה להקיא, כשמצב הילדה הוחמר, שעתיי� נוספות

 .החמיר מאוד את הנזק

מרגע , א� העיכוב הנוס�-על, ריות לא�כי אי� אח, ש המחוזי קובע"ביהמ 

פי המידע -משו� שעל, שהועברה הילדה לרשותה ועד הפנייתה לטיפול רפואי
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הילדה המשיכה לתפקד , הלא היה מדובר במכה חזקה, שנמסר לא� מהגננות

 .ולא נראו סימני� מדאיגי�, כרגיל

 .})לא פורס� ('עיריית קריית אתא ואח' דבורה נ 10319/96) 'חי(א .ת( 

 

, והגיע אל מעל חומת אב�, שצמח בחצר הבית המשות�,  נפגע מענ� של ע74ילד ב�  *

 .המפרידה בי� החצר לבי� המדרכה ושטח החנייה המשות� למספר בלוקי�

 .כשאחד מחבריו של התובע עלה על חומת האב� ונתלה על הענ�, התאונה אירעה 

שעמד מאחוריו והמתי� , ובעלמעלה ופגע בעינו של הת" קפ4"הענ� , בעקבות זאת 

 .לתורו

 .כי העירייה וועד הבית נושאי� באחריות, בית משפט השלו� קובע

כי אי� לצפות מהורי� להתלוות , ונקבע, כנגד ההורי�' נדחתה הודעת צד ג

 .כשאלה יורדי� לשחק בשטח ביתי מוכר בקרבת בית�, 7-לילדיה� בני ה

 .})לא פורס� ('ועד הבית המשות� ואחו' נ' מלכה יעקב ואח 6775/01) ש"ב(א .ת{

 

 .קפ4 ראש למי� בבריכה ונחבל, שהשתת� בקייטנה של מדינת ישראל, 7ילד ב�  *

הבריכה . מדינת ישראל הייתה מחזיקת השטח והאחראית להפעלת הקייטנה 

 .מ בלבד" ס90בעלת עומק מקסימלי של , מיוחדת לילדי� והינה קטנה ורדודה

בשל היעדר השגחה אפקטיבית , תה של מפעילת הבריכהש קובע את אחריו"ביהמ 

 .למניעת קפיצה למי�

רשאי� ה� , ומשמסרו את בנ� להשגחת הקייטנה, כי אי� אחריות להורי�, נקבע 

 .שבמסגרת הקייטנה תקוי� השגחה נאותה, להניח

 .})291) 2(ד "מ תשל"פ (מדינת ישראל' נ' אלו� יולבי� 377/71) ש"ב(א .ת{ 

 

, כשלפתע המציל,  שחתה במי� הרדודי� של בריכת המלו� בו התארחה6ילדה בת  *

 .פגע בה וגר� לפציעתה, אשר מעד כשקפ4 להציל ילד טובע

 . מעבידיו של המציל–נקבעה אחריות בעלי המלו�  
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, שג� בזמ� אירוע טביעה של ילד אחד, כי נית� היה לצפות ממציל מקצועי, נקבע

 .חר בבריכהיפעל להצלתו מבלי לסכ� מתרח4 א

 מטרי� 6-7שישבה מחו4 לבריכה במרחק של , אי� אחריות לאמה של הילדה

 .והשגיחה מרחוק על ילדתה השוחה במי� הרדודי�, ממנה

אלא , כי התאונה לא אירעה עקב מעשה או מחדל הקשור לתובעת עצמה, יש לזכור

א היא ל, כ% שג� א� הייתה הא� יושבת במרחק קרוב יותר, במחדל של המציל

 .הייתה יכולה למנוע את התאונה

 .})לא פורס� ('מ ואח"ישרוטל ספורט קלאב אילת בע' פונדק נ 1837/03) חדרה(א .ת{

 

 תביעה בגי� הזנחת ילדי�

הילדי� הוזנחו . נישא בשנית וניתק קשר ע� ילדיו, שאשתו נפטרה, אב לילדי� *

 .והתדרדרו במורד הסמי� והעבריינות

בגי� נזקיה� שנגרמו מהזנחה , � של ילדי� כלפי הורהמדובר בתביעה יוצאת דופ

 . קיצונית של האב

 לחוק הכשרות 15י סעי� "כי האב הפר חובות חקוקות עפ, ש העליו� קובע"ביהמ

המוטלת , וכ� את חובת הזהירות, פי חוק העונשי�-ועל, המשפטית והאפוטרופסות

 �  .פיצוי ילדיולפיכ% הוא מחוייב ב.  לפקודת הנזיקי�35עליו מכוח סעי

כי רק במקרי� קיצוניי� יימצאו מעשי� או מחדלי� של הורי� כהתנהגות , מודגש

שבו אב התנער , וכא� מדובר במקרה קיצוני, רשלנית המולידה עילה בנזיקי� נגד�

 . באופ� מלא ובוטה מכל התחייבויותיו כהורה

 .})69) 5(ג "ד נ"פ ('דוד אמי� ואח' יצחק אמי� נ 2034/98א "ע{
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 אחריות הורי� למניעת פגיעת ילד� באחרי�

אשר ירה ופגע בטעות , והשאילו לחברו,  קיבל במתנה רובה אוויר14נער ב�  *

 .בתובעת

ואביו , ע"אלא במטווח של הגדנ, אסור היה להשתמש ברובה, לפני תנאי הרשיו� 

 .להשתמש ברובה רק למטווח, של הנער אכ� הורה לו

 . את אחריות האבש"קבע ביהמ, למרות זאת 

שהנער הצעיר יתפתה להשתמש ברובה ג� לא , היה על האב לצפות אפשרות 

ולמוסר� לו , או לפחות את התחמושת, והיה עליו למנוע ממנו את הרובה, במטווח

 .רק כשהוא הול% למטווח

 .})645) 2(ב "ד כ"פ ('צינק ואח' אריאלי נ 290/68א "ע{ 

 

 .ופגע בה, הכלב דח� אישה ששהתה בחו�. הי� טייל ע� כלבו בחו� 14נער ב�  *

 . לטייל ע� כלבו על חו� הי�14-המאפשר לבנו ב� ה, כי אי� אחריות לאב, נקבע 

מה ג� שמדובר , שהב� לא יהיה מסוגל להשתלט על כלבו ולרסנו, אי� סיבה להניח 

 .ששולט על הכלב, בנער מפותח

 .})3) 4 (95, מחוזי-תק ('ואחאלו� קריספי� ' י נ'יצחק טנג 46/93) ש"ב(א .ת{ 
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 סיכו�

, בנוגע לאחריות� של הורי� או קרובי משפחה אחרי�, בד� מידע זה ערכנו סקירה

 .לשלומ� של ילדיה�

, למשל(בה� רשאי� ההורי� לסמו% על גורמי� אחרי� , שאמנ� יש מקרי�, ראינו

, כתפי ההורי�א% האחריות נותרת תמיד על . שיפעלו למניעת פגיעה בילד�, )עירייה

ובהתאמה , בנוגע לגורמי� עליה� יוכלו לסמו%, ומחייבת אות� להפעיל שיקול דעת סביר

ולסכנות האורבות לילד באות� , למקומות ולפעילויות אות� הוא עומד לבצע, לגיל הילד

 .מקומות

רשלנות "ש נוהג לכנות בטעות "שאותה ביהמ, השתתפות ההורי� בפיצוי, בהמש%

, שעצ� קיומה עשויה לעורר ביקורת, "מעוולי� במשות�"בעצ� סוג של הינה , "תורמת

 לחוק הכשרות המשפטית �22 המצויה בסעי� ,לאור הוראת החסינות להורי

: 08/041/רפואה חברה ומשפט מיו� , ד משה גולדבלט"מאמרו של עו' ר(והאפוטרופסות 

42603/moshe/il.co.tesno.www (. 

בשל הזנחה קיצונית של , העוסק בתביעת ילדי� נגד אביה�, הבאנו פסק די� יוצא דופ�

למניעת , בה� הוטלה אחריות על ההורי�, וכ� הבאנו דוגמאות לפסקי די�, האב כלפיה�

 .פגיעה של ילד� באנשי� אחרי�

ג� בכל שאר , ה לבטיחותבעריכת חוות דעת מומח, נשמח לעמוד לרשותכ�, כמו תמיד

 .תחומי הנזיקי�

 .חז�$ד יעל פאל"י עו"המידע נער  ע

 


