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 2008יולי 

 
 

 25' ד� מידע מס

 

 רשלנות תורמת של קטיני�: בנושא

 
 

כשילד� הקטי� נפגע , בד� המידע הקוד� בדקנו את שיתופ� באחריות של ההורי�

 .בתאונה

הנושא בו עסקנו (הנתבע  י המעוול"ע' הנתבעי� כצד ג, הבדלנו בי� אחריות ההורי�

 .ל הקטי� עצמולבי� רשלנות תורמת ש, )בהרחבה בד� המידע הקוד�

התובע את , ונעסוק ברשלנות תורמת המוטלת על הקטי�, בד� מידע זה נשלי� את המעגל

 .בה נפגע, המזיק בשל תאונה

, נבדוק את התייחסות בית המשפט לגיל הילד ויכולתו לאמוד את הסכנות העומדות בפניו

ת המשפט באילו מקרי� מחליט בי, ונסקור פסקי די� בנושאי� שוני� על מנת ללמוד

ומהו שיעורו של האש� התור� המוטל על הילד שנפגע , להטיל אש� תור� על הקטי�

 .בתאונה

תו% הפרדה בי� פסקי הדי� בה� , נביא להל� לקט מתומצת של פסקי די�, לנוחיותכ�

 .הוטלה רשלנות תורמת על הקטי� לפסקי הדי� בה� נדחתה טענת הרשלנות התורמת

 

 נות תורמת על הקטי�פסקי די� בה� הוטלה רשל .א

שהיה , כשניסה ביחד ע� נערי� אחרי� להרי� משטח בטו�,  נפגע16נער ב�  *

במהל% ההרמה משטח הבטו� הוסט . מונח על רגלי בטו� ושימש כספסל

 .ג" ק384ומשקלו '  מ2מדובר במשטח באור% . ממקומו ופגע באצבעותיו

 . הונחהיו החיבור לרגלי הבטו� שעליה�, מימדו ומשקלו הכבד 

שא� א� הייתה רשלנות , ש המחוזי מקבל את ערעור העירייה וקובע"ביהמ 

 שהשתת� , הייתה התנהגותו הרשלנית של הנער הנפגע, במעשה העירייה
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ולכ� יש לפטור את העיריה , 100%עומדת על , בביצוע מעשה הרס מכוו�

 .מאחריות

 .})לא פורס�(' סביו� יצחקי ואח.  עיריית נתניה נ1611/00) א"ת(א "ע{ 

 

. כשרכב על אופניי� בכביש בו בוצעו עבודות,  נפגע בתאונה13ילד ב�  *

. במהל% רכיבתו המהירה נתקלו אופניו בתעלה פתוחה והוא נפל ונפגע

, זאת. 25%ועל הקטי� הוטל אש� תור� של , נקבעה אחריות העירייה

על שיודע שמתבצעות עבודות בכביש בו הוא רוכב , 13משו� שילד ב� 

 .מסוגל וצרי% לנקוט בזהירות סבירה, אופניו

 .})לא פורס�(עיריית נצרת .  מחרו� פואד נ1315/99) 'חי. (א.ת{ 

 

בפסק .  קפ1 ראש למי� הרדודי� בבריכה וראשו נחבל בקרקעית15נער ב�  *

, ש העליו� את אחריות העירייה ומפעיל הבריכה"הדי� הידוע קובע ביהמ

 היה צרי% 15כי נער סביר בגיל , נקבע. 1/3 של ומטיל על התובע אש� תור�

 .לחוש בסכנה שבקפיצת ראש למי� הרדודי� ולהמנע ממנה

 .})113) 1(ז "ד ל"פ(' המועצה המקומית בית שמש ואח.  ועקני� נ145/80א "ע{ 

 

ס לכיוו� הרחוב כדי למהר וללוות "כשטיפס על גדר ביה, תלמיד תיכו� נפגע *

ובה , שהמתינה על הכביש מעבר לגדר,  במוניתתלמיד אחר לטיפול רפואי

 .כבר המתי� הנער הפצוע

משו� שהיה על המורה לצפות , ס"ש קובע את אחריות ביה"ביהמ

והיה , שבנסיבות מלחיצות כאלה הנער הממהר ינסה לעשות קיצור דר%

 הוטלה רשלנות תורמת של 16.5 על הנער ב� ה. עליו להזהירו מפני הסכנה

 . נטל על עצמו סיכו� מיותר בטיפוס על הגדרמשו� שהוא, 40%

 .})124) 1(ג "מ תשנ"פ(' ס אורט ואח"ביה.  זאב זימל נ1130/87) 'חי. (א.ת{

 

 4.7ס במוט אלומיניו� באור% של "במהל% ההפסקה שיחקו תלמידי ביה *

וגר� , ס"שנמצאו מעל גדר ביה, אשר פגע בחוטי מתח גבוה', מ

 .להתחשמלות� של התובעי�
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שהותיר את אחד השערי� פתוח בשעת , עה אחריות בית הספרנקב 

שימנע מהילדי� לשחק במתח� , ולא דאג לפיקוח של מורה, ההפסקות

 .ס"שמחו1 לגדר ביה

והיו צריכי� , 14שהיו בני ,  מוטלת על התובעי�15%רשלנות תורמת של  

ששימוש במוט מתכת והרמתו כלפי מעלה במקו� בו נמצאי� חוטי , לדעת

 . הינו דבר מסוכ� ביותרחשמל

 .})2526) 2 (2003מחוזי  תק(' ס כנסת יהודה ואח"ביה. נ' ואח.  ש2074/00) � י. (א.ת{ 

 

שנמצאת בתו% שטח ,  טבע בבריכת השקייה של הקיבו11.51ילד ב�  *

 .והייתה מוקפת בגדר ע� שלטי איסור ואזהרות, המטעי�

שהבריכה ע� ,  אי� לומרוכי, שהילד המנוח היה מסיג גבול, ש קובע"ביהמ

הילד ראה את שלטי . הייתה בעלת תכונות מפתות לילד, הסולר והירוקת

ואי� לראותו כמי שאינו מסוגל לתפוס את הסכנה , האזהרה המרובי�

 .שבדבר

 –שזהו הגיל המינימלי לתביעת נזיקי� , 12 על א� שמדובר בילד ב� פחות מ

שילד מתחת לגיל , משמעותואי� ה, אי� הדבר מונע הטלת רשלנות תורמת

 .לפיכ% התביעה נגד הקיבו1 נדחתה.  אינו מסוגל לתפוס סכנה ממי� זו12

 .})227א "מ ס"פ(' קיבו1 נצר סירני ואח. נ' בי ואח' חג2104/64) א"ת. (א.ת{ 

 

  

  לח� כא��להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� 

 

 

במהל% משחק יצאה התובעת . ארחה בבית הארחה בקיבו1 הת16נערה בת  *

לכיוו� דלת המסדרו� העשויה זכוכית ע� , בריצה מהחדר כשנעל בידה

והזכוכית , היא דחפה את הדלת ע� ידה האוחזת בנעל. מסגרת אלומיניו�

 .התנפצה ופגעה בה

 .שהתקי� דלת זכוכית לא בטיחותית, ש המחוזי קובע את אחריות המלו�"ביהמ 
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משו� שידעה על קיומה של , 25%ל הנערה הוטלה רשלנות תורמת של ע

א� יופעל , והיה עליה לצפות לסכנה שהזכוכית תתרסק, דלת הזכוכית

 .עליה כח מופרז

 .})לא פורס�(אגודה שיתופית , בית הארחה מצפה רחל. ניס אולי נ' ג894/85) � י. (א.ת{ 

 

כשהיא ללא , צת רוכבי�רכבה התובעת על סוס ע� קבו, 15בהיותה בת  *

והנערה נפלה , לפתע קפצה הסוסה מעל ע1. נעליי� או כובע בטיחות, אוכ�

 .מהסוסה ונפגעה קשות

כ% שהתובעת , והיא הוחזקה בחוות הנתבע, הסוסה הייתה שייכת לתובעת

נקבעה , למרות זאת. לא הייתה במעמד של תלמידה או שוכרת סוס

וג� משיעורי� , מהחזקת הסוסאשר התפרנס ג� , אחריות בעל החווה

יצרה , כשמדובר בקטינה, מערכת יחסי� זו. שנת� לתובעת מדי פע�

לפחות להזהיר את הרוכבי� ולמנוע יציאת בעלי הסוסי� , מחויבות

על א� גילה , התובעת הייתה רוכבת מנוסה. לרכיבה ללא אביזרי בטיחות

ביציאה לשטח במיוחד , והיא ידעה על הסכנות ברכיבה על סוסי�, הצעיר

ג� נפילתה בעבר הייתה צריכה לשמש לה . נעליי� ואוכ�, בנוי ללא קסדה

ולכ� עומדת , ולמרות זאת הנערה נטלה על עצמה סיכו� מודע, אזהרה

 .70%רשלנותה התורמת על 

 .})לא פורס�(' בועז יגור ואח. נ'  ענת הירש ואח801/90) א"ת. (א.ת{

 

 שהושארה בשטח הפתוח השיי% , טיפס על ערימת פסולת13ילד ב�  *

 .והתחשמל מכבל חשמלי שמתחתיו הוערמה הפסולת, למחצבה

כשהניחו ערימת פסולת , שיצרו את הסיכו�, נקבעה אחריות בעלי המחצבה

ש "וביהמ, 25%על הקטי� הוטלה רשלנות תורמת של . מתחת לכבלי חשמל

 13ב� משו� שקטי� , העליו� מבהיר שזוהי רשלנות תורמת נמוכה יחסית

א% הוא אינו יכול עדיי� , אמנ� יודע על הסכנה הכללית הטמונה בחשמל

 . להערי% את עוצמת הפגיעה הצפויה ממכת חשמל במתח גבוה

) 5(ד נ "פ(' איאד זיי� טאהר ואח. מ נ" חברת אטריפי ללתעהודאת בע5118/92א "ע{

407({. 
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 .כנס הילד בלי רשותאליו נ, שהתפוצ1 בשטח אש צבאי,  נהרג מרימו�12ילד ב�  *

, שלא נקט אמצעי זהירות בחומרי נפ1 מסוכני�, נקבעה אחריות הצבא

ואליו נהגו הכפריי� , שאינו מגודר, למרות שידע שמדובר בשטח אש פתוח

 .להיכנס לצור% ביצוע עבודות חקלאיות

, משו� שנטל את הרימו�, 20%על הילד המנוח הוטלה רשלנות תורמת של 

א� כי לא הוכח , לדעת שמדובר בחומר נפ1 מסוכ�למרות שצרי% היה 

ולכ� לא הוטלה עליו רשלנות תורמת , שהוא שיחק או פירק את הרימו�

 .גבוהה יותר

) 'א(ב "פסקי� תשמ(מדינת ישראל . המנוח מחמוד נעאמנה נ'  עז713/77) 'חי. (א.ת{

397({. 

 

הוא עלה לגג . י ההסתדרות"המוחזק ע,  נכנס לחדר מועדו� הנוער14נער ב�  *

 .שלא היה בו מעקה, ונפל מהגג, הבניי� דר% מדרגות חיצוניות

 .ש העליו� קובע את אחריות מחזיקת המקרקעי�"ביהמ 

ובשעות משחק חוש , מחזיקת המקרקעי� ידעה שנערי� משחקי� במקו�

לכ� היה עליה לנקוט אמצעי זהירות . הזהירות שלה� עלול להתקהות

ועל הנער התובע מוטל , יא נושאת באחריותה, משלא עשתה כ�. מיוחדי�

 .אש� תור� של שליש

 .})3) 2(ו "ד כ"פ(ההסתדרות הכללית .  יחיא נ513/71א "ע{ 

 

שנמצאת על גג ביתו של , חייל גנב טיל לאו מהבסיס והטמינו בבריכת בטו� *

 .וזה התפוצ1 וגר� לפגיעתו, הילד שיחק בטיל. 9.5שהיה ב� , הנפגע

 .ורשלנות המדינה בשמירה על תחמושת מסוכנת, חיילנקבעה אחריות ה 

 על 20% הטיל בית המשפט העליו� רשלנות תורמת של יוצא דופ�בפסק די�  

משו� שמדובר בחפ1 , משו� שהוזהר שלא להתקרב למקו�, 9.5 הילד ב� ה

 .מסוכ�
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, שהעובדה שמדובר בקטי� בעל רמת אינטלגנציה גבוהה במיוחד, נקבע 

ג� א� אי� , ביע על כ% שהילד הבי� את האזהרהיכולה לפחות להצ

 .מתחשבי� בכ% כגור� עצמאי בבחינת האש� התור�

 .})580) 1(ה "ד מ"פ(' אייגר ואח' ש.  מדינת ישראל נ61/89א "ע{ 

  

  לח� כא��להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� 

 

 ת תורמת לקטי�פסקי די� בה� נקבע שאי� רשלנו .ב

כאשר חברו עלה על , שצמח בחצר הבית המשות�,  נפגע מענ� של ע71ילד ב�  *

אשר קפ1 ופגע , חומת האב� המפרידה בי� החצר למדרכה ונתלה על הענ�

 .שהמתי� מאחוריו, בעינו של התובע

וכ� על , שבשטחו צמח הע1 המסוכ�, האחריות הוטלה על ועד הבית המשות� 

 .שהייתה צריכה לפקח ולדאוג לגיזו� הענ�, הרשות המקומית

לאמוד את המרחק בי�  בשל גילו וחוסר יכולתו, אי� אש� תור� לתובע 

 .עליו התנדנד חברו, לבי� הע1, המקו� בו עמד

 .})טר� פורס�(' ועד הבית המשות� ואח. נ'  מלכה יעקב ואח6775/01) ש"ב. (א.ת{

 

התחשמל מחוטי� גלויי� ו,  שיחק כדורגל במגרש המשחקי�12ילד ב�  *

כשניסה לתפוס את הכדור שנבעט לכיוו� , בפתח שירות של עמוד תאורה

 .עמוד התאורה

משו� שכאשר מדובר בסיכו� רציני של , נקבעה אחריות העירייה

אלא היה עליה לדאוג , לא היה די בטיפול בתקלות בדיעבד, התחשמלות

נוע מראש את שהמכסי� של פתחי השירות לא ייפתחו בקלות כדי למ

 .התקלות

אלא נתקל , אשר לא שיחק ע� עמוד התאורה, אי� רשלנות תורמת לנער

 .בעת שניסה לעצור את הכדור שנבעט לעברו, בחוטי החשמל הגלויי�

 .})טר� פורס�(' עיריית ירושלי� ואח. נ'  חיי� דרעי ואח11116/07) � י(א "ע{ 
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 .בכביש) בור ניקוז( קולט� כשניסה לחל1 כדור מתו%,  נפגע בידו8ילד ב�  *

כ% שילדי� , שלא דאגה לקבע את מכסה הקולט�, נקבעה אחריות העירייה

 .לא יוכלו להרימו

 .שפעל בשובבות רגילה האופיינית לבני גילו, אי� אש� תור� לתובע

 .})לא פורס�(' עיריית ירושלי� ואח. נ'  שפירא אברה� ואח9887/00) � י. (א.ת{

 

כשקפצה מהפתח ' נפגעה תלמידת כיתה ט, ית הספרבמהל% טיול של ב *

 .האחורי של הטיולית בה נסעו

ולא מנעו , שלא הציבו פיקוח, ש העליו� קובע את אחריות המורות"ביהמ

 .מהתלמידה לקפו1 מגובה ממקו� מסוכ� שאינו מיועד לכ%

הנעדרת שיקול דעת בשל להערכת , אי� אש� תור� לנפגעת בהיותה קטינה

 .משו� שרשלנות� של המורות היא הסיבה המכרעת לתאונהו, הסיכוני�

 .})802) 1(ז "ד מ"פ(' מדינת ישראל ואח.  אילנה מרצלי נ2061/90א "ע{ 

 

". חמור"נפגעה בשיעור חינו% גופני במהל% קפיצה על ' תלמידת כיתה ט *

ומשו� שלא , בהיעדר הדרכה ופיקוח נאותי�, נקבעה אחריות המורה

שאי� אש� תור� , ש המחוזי קובע"ביהמ. ת מתאימי�ננקטו אמצעי בטיחו

ויכולתה להיות אחראית למעשיה ולצפות נזק , שהייתה קטינה, לתובעת

 .מוגבלת

 .})18) 4 (96מחוזי  תק(' רחל דייר ואח. נ'  ורד מסילתי ואח151/90) ש"ב. (א.ת{ 

 

ובעת שהרימה ראשה ,  גלשה במגלשת מי� לתו% בריכה קטנה14נערה בת  *

 .הגיע גולש אחר ופגע ע� רגלו בפניה, י לצאת מהבריכהכד

ולא מנעו מהילדי� , שלא חסמו את המגלשה, נקבעה אחריות בעלי הפארק

 .לגלוש בה בעת שהמשלח אינו מוצב במקו�

 עלולי� 14שנערי� בני , חייב לקחת בחשבו�, אד� המפעיל מתק� גלישה

 .ולא להיות ערי� לסיכו� שבכ%, לגלוש ג� ללא משלח
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שנהגה כפי שבני נוער אחרי� , 14בהתחשב בעובדה שמדובר בנערה בת 

 .אי� רשלנות תורמת לתובעת, נהגו

 .})52) 4 (98שלו�  תק(' מ ואח"פרק או� תיירות ונופש בע. נ'  מור� אור� ואח12254/93) 'חי. (א.ת{ 

 

נקבעה אחריות . כשהחליק על משטח החלקה על הקרח,  נפגע13נער ב�  *

כיצד , המחליק לראשונה בחייו, שלא הדריכו את הנער, האתרמפעילי 

 .לקשור את שרוכי הנעלי� וכיצד להחליק על משטח הקרח

על א� , ה� לא הזהירו את המחליקי� הצעירי� ולא קיימו פיקוח מתאי�

 . שהיו מודעי� לסכנות הטמונות בשימוש באתר מסוג זה

 .13 אי� אש� תור� לתובע ב� ה

ולא יכול היה להערי% את , הכיר סוג זה של ספורטהוא לא ידע ולא 

 .הסיכוני� הכרוכי� בו

 .})17) 3 (94שלו�  תק(' מ ואח"פורקור בע. נ'  אלעד ועקני� ואח6429/93) � י. (א.ת{

 

. כשקפצה על מתק� טרמפולינה בחו� גול�,  נפגעה התובעת13.5בהיותה בת  *

מד שומר למניעת ולא הוע, שהייתה פרוצה, סביב המתק� הוצבה גדר

 .הכניסה למתק�

. ובאחת הקפיצות נפלה ונחבלה, התובעת נכנסה ע� ילדי� נוספי� למתק�

א� , לפי ההלכה בעניי� הסגת גבול של קטי�. נקבעה אחריות מפעילי החו�

והילד שניזוק אינו , שהוא בעל תכונות מפתות לילד, מדובר בחפ1 מזיק

יק להזהיר ולמנוע כניסת ילדי� חייב המחז, יכול לתפוס את הסכנה שבדבר

 .למקו� הסכנה

נעדר שיקול דעת , 13א� א� הוא ב� , משו� שילד, אי� אש� תור� לתובעת

התובעת לא . והוא נוטה למעשי שובבות, להערכת� של סיכוני�, בשל

א� תו% , ולא יכולה הייתה להערי% את הסיכוני� בקפיצות אלה, ידעה

 .שימוש בזהירות סבירה

 תק(' מ ואח" חברה לשירותי נופש בע–כדורית .  טופז ברקאי נ9307/96) � י. (א.ת{

 .})956) 2 (98שלו� 

 



 

   

9 

קפ1 ראש למי� רדודי� ,  שהשתת� בקייטנה של מדינת ישראל7ילד ב�  *

 . מ" ס90שהעומק המקסימלי בה , מדובר בבריכה מיוחדת לילדי�. ונחבל

שתמנע ,  אפקטיביתשלא דאגו להשגחה, נקבעה אחריות מפעילי הקייטנה 

הקובע , הנזיקי�' לפק) 3 (64' לאור ס, אי� אש� תור� לילד. קפיצות למי�

לאחר שהאד� שגר� ,  והוא ניזוק12כי אי� אש� תור� לילד שלא מלאו לו 

 .הזמי� אותו או הרשה לו לשהות בנכס שבו אירע הנזק, לנזק

 .})291) 2(ד "למ תש"פ(מדינת ישראל .  אלו� יולבי1 נ377/71) ש"ב. (א.ת{ 

 

  

  לח� כא��להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניי� זה או בנושאי� אחרי� בנזיקי� 

 

במהל% . שעה שרכבה על סוס בחוות סוסי�,  נפגעה בתאונה12ילדה בת  *

 .הטיול החל הסוס לרו1 והילדה נפלה מהסוס ונפגעה בראשה

,  ללא ביגוד מתאי�שאיפשרו לילדה לרכוב, נקבעה אחריות חוות הסוסי� 

משו� שיש , נדחתה טענת האש� התור�. וללא קסדה לראשה, ע� סנדלי�

יחד ע� נטיית , להתחשב בגילה הצעיר של הילדה ונסיו� חייה המוגבל

העובדה שאי� לקטיני� את . הקטיני� אחר דברי� אסורי� ומסוכני�

מטילה על , כדי לנקוט באמצעי זהירות סבירי�, התבונה הנדרשת

 .וגרי� אחריות רבה יותר כלפיה�המב

 .})טר� פורס�(עדי נעי� רות .  ריבו% רפי נ1920/99) א"ת(א "ע{ 

 

לפתע . שהיה קשור לעמוד,  שיחק כדורגל סמו% לכלבו של הנתבע10ילד ב�  *

 .השתחרר הכלב מקשירתו ותק� את התובע

שקשר אותו בשרשרת לא מתאימה וללא , נקבעה רשלנות בעל הכלב 

 . המחסו� פ

, אלא שיחק לתומו בכדור, אשר לא התגרה בכלב, אי� רשלנות תורמת לילד 

, כי משחק בכדור בסמיכות לכלב, לא יכול היה לצפות,  בלבד10ובהיותו ב� 
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עד כי ישתחרר ויתקו� מישהו מהילדי� , עלול לעורר את רוגזו של הכלב

 .המשחקי�

 .})991) 1 (97שלו�  תק (רבי פנחס'ג.  איתי לביובי1 נ4444/95) רמלה. (א.ת{ 

 

 

 סיכו�

הבאנו דוגמאות . בד� מידע זה סקרנו את מדיניות הפסיקה בהטלת אש� תור� לקטיני�

תו% שימת דגש על התייחסות בתי המשפט לגיל הילד ויכולתו , מתחומי הנזיקי� השוני�

ראינו מקרי� אחדי� בה� ג� ילדי� קטני� . שבפניה� הוא ניצב, לאמוד את הסיכוני�

, בה� אפילו ילדי� בוגרי� יותר, ולעומת זאת נתקלנו במקרי� הפוכי�, נשאו באש� תור�

 .א� הנסיבות אינ� מצדיקות זאת, לא ישאו באש� תור�

, הוצאת שנהב" (הגנות בדיני הנזיקי�"בספרו , ד משה וייסמ�"ונסכ� מדברי המלומד עו

2006:( 

כנס ילד בעול אחריות בנזיקי� על את הגיל בו נ) א (9פקודת הנזיקי� העמידה בסעי� "

ולא נית� , מתו% הנחה שאבחנתו של ילד למטה מגיל זה הנה לקויה, שתי� עשרה שנה

לא לעול� יופטר קטי� שגילו צעיר משתי� , ע� זאת… לייחס לו ידיעה והבנה מספקת 

 ".… לפקודה 64' נוכח הוראתו הספציפית של ס, עשרה שני� מכל אש� תור�

בכל , לצור% עריכת חוות דעת של מומחה לבטיחות, ח לעמוד לרשותכ�נשמ, כמו תמיד

 .תחומי הנזיקי�

 

 .חז��ד יעל פאל"י עו"המידע נער  ע


