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 אחריותו של מעביד בשל אלימות מצד עובדיו: בנושא

 
 
 

חברות שמירה , בחרנו לבדוק את חובת הזהירות של כוחות הביטחו�, בד� מידע זה

 .שגרמה נזק לצד שלישי, מפני אלימות מצד עובדיה�, ומעבידי� אחרי�

רק בגי� , שאחריות תוטל על אד�,  שקובעהינו זה, אחד מעקרונות היסוד של דיני הנזיקי�

 .מעשיו שלו

בגי� מעשיו , שאחד מה� מטיל אחריות על שולח, מספר חריגי�, כמוב�, לעקרו� זה ישנ�

 ).שלוח(אותו מינה לביצוע שליחות כלשהי , של האד�

בשל נזק שגר� , הינה אחריותו השילוחית של מעביד, הדוגמא הנפוצה ביותר לשליחות כזו

 .לצד שלישיעובדו 

משו� שאי� צור" באש� , בסוג של אחריות מוחלטת, מדובר מבחינת המעביד, במקרה כזה

באחריותו של ' שהנזק נגר� לצד ג, די בכ". כלשהו מצד המעביד כדי לחייבו בפיצוי הניזוק

כדי שתוטל ,  לפקודת הנזיקי�13' וכי מתקיימי� תנאי ס,  העובד–דהיינו , המזיק הישיר

 .קיפה על המעבידהאחריות הע

שביטל את הוראת בכ" , הרחיב המחוקק את אחריותו השילוחית של המעביד, לאחרונה

,  שתק� עובדותקיפהאשר קבע כי מעביד לא יהיה אחראי בגי� ,  לפקודת הנזיקי�25סעי� 

 . אלא א� התיר במפורש את התקיפה או אשרר אותה

ויכול שלא , ה באש� מצד המעבידיכול שהעוולה תהא כרוכ, ג� בעוולת התקיפה, לפיכ"

 :ראה בהקשר. תהא כרוכה כלל באש�

 ).ד של השופט יצחק עמית"בפסה(' ציפורה פרי ואח' ל נ" המל4028/07) 'חי(א "ע *

ביטול ) 950ה "ח תשס"ס (2005 –ה "התשס, )10' מס(חוק לתיקו� פקודת הנזיקי�  *

 ...).ועוד, 92, 7, 6פי� וכ� שינויי� בסעי( לפקודת הנזיקי� 61 – ו 28, 25' ס

 



 

הינו מת� האפשרות להגיש תביעות נגד , 25' כי ההגיו� העומד מאחורי ביטול ס, נראה לנו

במקרה של רשלנות רפואית של רופאי� המועסקי� על , בגי� אחריות שילוחית, בתי חולי�

 .בגי� עוולת התקיפה, יד�

איפשר , עיקרו� האחריות השילוחיתשהיוו חריגי� ל, 61 – ו 28' יחד ע� ס, 25ביטול סעי� 

 .ולהגיע לכיס� העמוק, לתבוע את בתי החולי� באחריות שילוחית

עדיי� כפופה לתנאי� , שהטלת האחריות השילוחית על המעביד במקרה של תקיפה, מוב�

 .' לפק13' שהוצבו בס

 . 9/2/06חל רק על תובענות שהוגשו לאחר יו� ,  לפקודת הנזיקי�10כי תיקו� , יצויי�

בגי� ,   של המעבידאחריותו הישירהדנות ברוב� בשאלת , הדוגמאות שנביא בד� זה, לפיכ"

שכאמור היתה , ורק מיעוט� מתייחסות לאחריותו השילוחית, תקיפה שתק� עובדו

 .שהיה אז בתוק�,  לפקודה25' בהתא� לס, מוחרגת

, המעביד עצמומתייחס למעשיו או מחדליו של , הדיו� באחריותו הישירה של המעביד

 .שתרמו או שלא מנעו את גרימת הנזק שביצע העובד

שגר� נזק , הטלת אחריות ישירה ג� על העובד התוקפ� עצמו, שאי� בכ" כדי למנוע, כמוב�

 .לנפגע

, בה� נידונה שאלת אחריותו של המעביד, נביא להל� מבחר קט� של דוגמאות מהפסיקה

 .עובדבשל אלימות מצד ה, לנזק שנגר� לצד שלישי



 

 תביעות שהתקבלו כנגד המעביד

 

פתחה התובעת בויכוח קולני ע� אחד מחברי ועדת , לאחר שהצביעה בבחירות *

וא� סטרה על , והיא צעקה ואיימה עליו, הסדר� ניגש אליה וביקשה לצאת. הקלפי

התובעת . אז תפס הנתבע בכ� ידה של התובעת וסובבה כדי להוציאה החוצה. לחיו

 .ותו" כדי כ" נגר� שבר בידה של התובעת, תו" ידוניסתה להחל0 מ

רשאי היה , כי כדי להרחיק את התובעת ממקו� הקלפי, בית המשפט העליו� קובע 

 .משלא נענתה לו מרצונה, המשיב להשתמש במידה סבירה של כח

כי א� מידה , לא היתה מידה סבירה, מידת הכח שהמשיב השתמש בו, אול� 

, � היה להשיג את המטרה החוקית של הרחקתה מהקלפיונית, מופרזת שלא לצור"

 .שלא היתה מביאה לידי שבירת ידה, ג� במידה פחותה של שימוש בכח

 .בשל הקינטור שבהתנהגותה, 50%כי לתובעת אש� תור� של , נקבע 

 לפקודת 25כי על פי סעי� , קובע בית המשפט,  המעבידה2לגבי אחריות המדינה  

רק א� במפורש התירה , באחריות לתקיפה שתק� עובדהתישא המדינה , הנזיקי�

כשנקטה , כא� המדינה אישררה את המעשה. את התקיפה או אישררה אותה

וטענה , לפיה אי� במעשה התקיפה של המשיב משו� עוולה, בעמדה ברורה

 .לחוקיותה של התקיפה

לא רק , מטיל על המדינה אחריות,  לחוק הנזיקי� האזרחיי�3סעי� , בנוס� 

כי א� ג� למעשה עוולה , עילת תובענה, המשמשת היא עצמה, לרשלנות עובדיה

א� היתה ההתנהגות של עובד , המדינה אחראית. ובלבד שנעשה ברשלנות, אחר

 .תהא העוולה המשמשת עילת תביעה נגדו אשר תהא, המדינה רשלנית

זהיר אשר אד� סביר ו, היה בסיבוב כ� ידה של המערערת משו� התנהגות, ואמנ� 

רשלנות "בהפרזת המשיב בשימושו בכח היה משו� , ולכ�, היה נמנע ממנה

 ". שבמעשה

 .})169) 2(ב "ד ל"פ(' עזר אטיאס ואח' נ'  מרי� דדו� ואח667/77א "ע{ 



 

 

על ידי השומר שעמד בשער מטע� חברת , עובד במפעל נרצח בעת שיצא מהמפעל *

 .השמירה

השומר עצמו . בידי המנוח ומדינת ישראלמע, התביעה הוגשה כנגד חברת השמירה 

 . והוא אושפז בבית חולי� פסיכיאטרי, מחמת מצבו הנפשי, לא הורשע בפלילי�

בעת קבלת , כי לא נערכו בדיקות ובירורי� חיוניי�, לגבי חברת השמירה נקבע

באשר להתאמתו לתפקידי שמירה , לא התבצע כל מבדק.  לעבודה) הרוצח(השומר 

 .איו� עבודה שגרתילמעט ר, ע� נשק

מתו" , זאת. והא� התעוררו בעבר בעיות, היכ� עבד קוד�, לא נער" בירור, בנוס�

 .אי� צור" בבירורי� נוספי�, שא� הועסק קוד� במשטרה, הנחה

שבעטי� השתחרר , היו מגלי� שהיו לו בעיות אישיות, אילו היו מבררי� במשטרה

, קבלו בשל חוסר התאמה לא הסכימו ל–וכשרצה להתקבל חזרה , מהמשטרה

 .הנובע מבעיות אישיות קשות

נטש השומר את עמדתו והל" הביתה כשעה וחצי , כי יו� לפני האירוע, עוד התברר

לבדוק מחדש את , ועובדה זו היתה צריכה לגרו� למעבידיו, לפני הזמ� הקבוע

 . לפני הצבתו מחדש בשער ביו� למחרת, כשירותו לביצוע תפקידו

כשנמנעה מלבדוק מקרה , כי זו התרשלה, ראל מציי� בית המשפטלגבי משטרת יש

, שאילו היה נבדק הארוע, וסביר להניח, קוד� של אלימות מצד השומר כלפי כלבו

 . לפחות עד גמר הבירור, היתה נוטלת את נשקו

התרשלה במחדלה לבצע לשומר , שהעניקה את רשיו� הנשק לשומר, רשות הרישוי

, הרישוי לא השתמש בסמכותו לדרוש קיו� בדיקה רפואיתפקיד . בדיקות רפואיות

ל ובדיקת "בדיקת פרופיל נפשי בצה, והמדינה הסתפקה בבדיקת המרש� הפלילי

 . ח פסיכיאטרי"רשימת המאושפזי� בבי

על , ויש לדרוש מהמועמד לקבלת נשק אישור מרופא, בדיקות אלה אינ� מספקות

שכבר שני� , היו מגלי�,  ביצעו זאתאילו. כ" שאי� לו מגבלה רפואית או נפשית

 . וטופל על ידי פסיכיאטר פרטי, קוד� לכ� הוא סבל מבעיות נפשיות

, 265%ב) מעסיקת הרוצח(בית המשפט המחוזי קובע את אחריות חברת השמירה 

 . 35% –ואת אחריות המדינה ב 

לא  ('מ ואח"גלעד בע. ר.חברת השמירה ז' נ'  בלהה שטר� ואח751/93) 'חי. (א.ת{

 . })פורס�

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



 

 תביעות נגד המעביד שנדחו

 

השתמש בנשקו כדי לרצוח את המאהב של , שהועסק על ידי חברת שמירה, שומר *

ומשפחת המנוח תבעה בנזיקי� את חברת , השומר הורשע בפלילי� בגי� רצח. אשתו

 .מירההש

מפני שיצרה מצב , כי חברת השמירה אכ� התרשלה, בית המשפט העליו� קובע 

 .שהיה כרו" בחוסר פיקוח על הנעשה בנשק שברשותה, מסוכ�

ובעת שהשומר , הרצח עצמו בוצע מחו0 לאיזור בו הותר לשומר לשאת כלי ירייה 

מרי� לש� מסירת הנשק לשו, חברת השמירה לא קבעה סידורי�. לא היה בתפקיד

ולכ� הנשק נשאר בידי השומר , ע� תחילת יו� עבודת� והחזרתו בתו� העבודה

בי� בתחו� המותר ובי� , בי� בתפקיד ובי� שלא בתפקיד, במש" חודשי� רבי�

 .מחוצה לו

שאושר כראוי , כי מעשהו הרצוני של השומר, קובע בית המשפט העליו�, אול� 

ולא נית� היה לחזות מראש את , לרצחכשלא היה ידוע על קיו� מניעיו , לשאת נשק

בי� ההתרשלות של המעביד , מנתק את הקשר הסיבתי, השימוש שעשה בנשק

 .לתוצאה הקטלנית

אשמו של אד� "לפיו , לפקודת הנזיקי�) 2 (64כי מתקיי� כא� האמור בסעי� , נקבע 

 ".אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק

למרות , ועל פי מבח� זה, � הציפיותהוא מבח, "הסיבה המכרעת"לעניי� , הקובע 

לא היה עליה , כשמדובר בנשק, האחריות המוגברת המוטלת על חברת השמירה

שלפי , על ידי אד�, לחזות מראש מעשה כה קיצוני ונדיר של רצח בכוונה תחילה

 .התביעה כנגד חברת השמירה נדחית, לפיכ". הידוע לה היה מיושב בדעתו

עישא אלמנת מוחמד אסעד ' מ נ"בטחו� ושרותי� בע,  לשמירהחברה" משמר "755/76א "ע{ 

 . })656) 2(ג "ד ל"פ(' מלח� ואח

 

 

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

 



 

 

חוזר בית המשפט וקובע את רשלנותה העקרונית של חברת , בפסק די� דומה *

ושבו השתמש אחד , ות על כלי מסוכ� שהיה ברשותהשלא קיימה פיקוח נא, שמירה

, המבוצע על ידי אחר, כי ג� מעשה פשע, בית המשפט מדגיש. השומרי� כדי לרצוח

הפוטר את המתרשל , לנזק" סיבה מכרעת"לא ייחשב , שהוא בגדר גור� זר מתערב

א� נדרשת מ� הגור� המתרשל חזות מראש של , הראשו� מ� האחריות בנזיקי�

המהווה את האש� של הגור� , כתוצאה אפשרית של המעשה, זדוניהמעשה ה

 .המתרשל הראשו�

אשר לה� רוחש מי שמחזיק , בהיעדר ידיעה על כוונות אלימות כלפי אנשי�, אול� 

ואי� לראות , אי� לדרוש ציפיה מראש של האסו�, בנשק על רישיו� טינה או שנאה

ובי� מעשה ,  נאות על הנשקשהתבטאה בחוסר פיקוח, קשר סיבתי בי� ההתרשלות

ניתק ג� במקרה זה את שרשרת , מעשהו הרצוני והזדוני של השומר. הרצח

 . הסיבתיות המשפטית

 .})785) 2(ג "ד ל"פ('  שרה וייס ואח' מ נ" כית� בע350/77א "ע{ 

 

והשלי" אחד מה� , נטל ממחנהו ללא רשות מספר רימוני�, חייל בשירות חובה *

ביניה� , ר� למות� של מספר אנשי� ולפציעת אחרי�בכ" ג. לתו" מועדו�

, בגי� רשלנותה בעצ� גיוסו של החייל, המערער תבע את המדינה בנזיקי�. המערער

 .ובגי� רשלנות בשמירה על מחס� התחמושת

, כשנה לפני האירוע, שבעת גיוסו של החייל, כי לא הוכח, בית המשפט העליו� קובע 

או בליקוי נפשי כלשהו , ל"ונעות גיוסו לצההוא סבל מאחת ממחלות הנפש המ

אינה מצביעה על , ג� העובדה שהחייל היה בעל עבר פלילי. שנית� היה לגלותו

אלא זה , ל"ואי� חוק האוסר גיוס בעלי עבר פלילי לצה, רשלנות כלשהי בגיוסו

 .שאי� בינה לבי� אחריות בעוולה נזיקית ולא כלו�, עניי� של מדיניות של הצבא

באי השגחה מספקת על , כי א� א� התרשלה המדינה, המשפט מוסי� וקובעבית  

משו� , ג� אז אי� המדינה אחראית לתוצאות מעשהו של החייל, מחס� התחמושת

הוא כה בלתי שיגרתי באופיו , של הטלת רימו� למועדו� הומה אנשי�, שמעשה כזה

 שאי� לצפותו עד כי על פי השכל הישר ודאי, וכה מחריד בביצועו ובתוצאותיו

 .מראש



 

, נראה כי רק אילו נטע� והוכח אחד מהשניי�, מבחינת הציפיות והחזות מראש 

או כי ידעו שלטונות הצבא כי בליבו של : נית� היה לייחס חובת החזות מראש

כי חולה , או כי היה חשד סביר או אפשרות לדעת, המשיב מקננת מחשבת רצח

 .לט על מעשיו ויצריועד כי אי� הוא שו, המשיב במחלת נפש

כי מעשהו הרצוני והחמור , קובע בית המשפט, משלא הוכח א� לא אחד מהשניי� 

וכי נותק הקשר הסיבתי בי� , של המשיב היה מעבר לתחו� הציפיות מראש

 .רשלנותה של המדינה לבי� הנזק

 . })337) 4(ז "ד ל"פ(' עזרא אברה� ואח'  פנחס אוחנה נ796/80א "ע{ 

 

 .בעת שהיה בתפקיד, תק� ונחבל על ידי שוטרהתובע הו *

משו� שמעשה ,  לחוק הנזיקי� האזרחיי�3על סמ" סעי� , הוא תבע את המדינה 

 .התקיפה נעשה במסגרת תפקידו של השוטר

קובע בית המשפט , אול�. נקבע שהשוטר אכ� ביצע עוולת תקיפה כלפי התובע 

משו� ,  למעשיו של השוטרכי המדינה אינה אחראית באחריות שילוחית, המחוזי

כאשר ה� ,  נועד להטיל על המדינה אחריות בנזיקי� למעשי עובדיה3שסעי� 

ובלבד שעוולה זו בוצעה , שמתווס� לה יסוד של רשלנות, מבצעי� עוולה כלשהי

 .שנעשה בתחומיה של הרשאה חוקית, במהל" מעשה

המדינה אינה  –א� המעשה נעשה מחו0 להרשאה החוקית של השוטר , לעומת זאת 

 . אלא השוטר לבדו, אחראית לגבי תוצאתו

מעשי� אלה בוצעו . ביצע השוטר מעשי בריונות חמורי� כלפי התובע, בענייננו 

 .כשהוא נטפל ללא עילה חוקית לתובע וגור� לו נזקי�, ביוזמתו העצמית

אלא שלמרות זאת לא , במעשי� שעשה השוטר מצויי� יסודות של רשלנות, אכ� 

מכיוו� שהשוטר לא פעל בתחומיה של , מדינה אחראית לתוצאותיה�תהיה ה

 .תו" שימוש מדומה בהרשאה חוקית, ובוודאי שלא בתו� לב, הרשאה חוקית

ולכ� , שאי� לו הרשאה חוקית לבצע מעשי בריונות כלפי אזרח, השוטר ידע היטב 

 . למדינהואי� אחריות שילוחית, הוא ישא בעצמו בתוצאות מעשיו

בשל אי ,  כלפי התובעברשלנות ישירהשפט בודק ג� א� חבה המדינה בית המ 

בית המשפט . בהיותו שוטר חדש, הכשרתו של השוטר לביצוע משימות שיטור

לבי� אי , כי אי� כל קשר סיבתי בי� העוולה שביצע השוטר כלפי התובע, קובע

 .הכשרתו לביצוע משימות שיטור



 

שמעשי� כאלה , כדי שיידע ויבי�, טראי� מקו� וצור" בהכשרה מקצועית של שו 

 . אסורי�

ג� א� השימוש בכח , שחרג בהרבה מגבול המותר והסביר, מדובר במעשה תקיפה 

 .היה מוצדק על פי הדי�

כל כ" ברור ומוב� הוא לכל אד� , האיסור הטמו� בביצוע המעשי� הנפשעי� הללו 

 .עד שאי� צור" לשנ� אותו בקורסי� מקצועיי� כלשה�, בר דעת

 . })לא פורס�(' פייר אנדרה וואזרד ואח'  מדינת ישראל נ780/96) א"ת(א "ע{ 

 

ועל , קוד� לכ� היה סייע� של כוחות הבטחו�.  שנה11המשיב שרת כשוטר במש"  *

למשטרה לא היתה כל ידיעה , אול�. רקע זה היו היחסי� בינו לבי� שכניו מתוחי�

לצורכי , מקלע עוזי2ב ממפקדו תתקיבל המשי, בעקבות איומי� על חייו. על כ"

 .הגנה עצמית

תובעת את המדינה , ושכנתו שנפצעה קשה, הוא השתמש בנשק לירי בשכניו 

 .והשוטר בנזיקי�

כי א� א� האימוני� שעבר השוטר לירי בתת , בית המשפט העליו� קובע תחילה 

, הרי ממילא מדובר במעשה ירי מכוו�, דבר שלא הוכח, מקלע לא היו מספיקי�

 .שאינו קשור לחוסר ידע בשימוש בתת מקלע

משו� שכל עוד לא נודע למשטרה על סכסו" , כי אי� אחריות למדינה, נקבע 

אי� לדרוש ממפקדי המשטרה , ועל כוונות לעשות בנשק שימוש לא ראוי, השכני�

 . צפייה מראש של מעשי רצח, שנתנו את הנשק

הוא ,  במסגרת תפקיד� או להגנת�,כמו ג� לחייל, שמת� נשק לשוטר, ההנחה היא 

רק א� קיימות . נדרשי� ה� לשאת נשק במסגרת מילוי תפקיד�, לא אחת. מוצדק

נסיבות הקשורות באופיו או במצב בריאותו הגופנית או הנפשית של שוטר או 

המצביעות על הסיכו� שבמת� נשק , או א� קיימות נסיבות מיוחדות אחרות, חייל

 .התרשלות לתיתו רק אז תהא זו –לידיו 

לא היתה עילה למפקדיו של השוטר , משלא התקיימו נסיבות כאלה במקרה זה 

 . ולכ� אי� רשלנות של המדינה, להימנע ממת� נשק בידיו

 . })550) 3(ב "ד נ"פ(' לילה מדאח  ואח'  מדינת ישראל נ5355/97א "ע{ 

 

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

 



 

 

כשהוא , הוא הבחי� בתובע. החנה את האוטובוס בתחנה וירד ממנו" אגד"נהג  *

 .הנהג בעט בו ותק� אותו. מושיט את ידו לכפתור המאפשר פתיחת הדלת מבחו0

לפי , "הסתכנות מרצו�"כי לא תעמוד לנתבע הגנת , בית המשפט השלו� קובע 

 .פקודת הנזיקי�

היה . כי השתמש במידה סבירה של כוח להגנה על מטלטליו, �נדחתה טענת התוק 

א" במקרה . על הנתבע ראשית לפנות לתובע ולבקש שלא יקח חפצי� מהאוטובוס

 .ומכא� אחריותו, זה הנתבע לא אמר דבר בטר� היכה את התובע

ואי� בעובדה שלא , כי זו לא התירה או אשררה את התקיפה, נקבע" אגד"לגבי  

כדי להוות אשרור מכללא של , הג לדי� משמעתי או לא פיטרה אותוהעמידה את הנ

 . מעשיו

 .})123) 3(ס "מ תש"פ(' משה חנוני ואח' נ'  יאיר אריאלי ואח1427/98) �2י. (א.ת{ 

 

� סיכו

 

כשעובדו פועל באלימות כלפי צד , בדקנו את אחריותו בנזיקי� של המעביד, בד� מידע זה

 .שלישי

והבאנו , אחריותו השילוחית של המעביד לאחריות ישירה שלובי� , עמדנו על ההבדל

 .שברוב� נדחו הטענות כנגד אחריות המעביד, דוגמאות אחדות מהפסיקה

והרחיב את , שביטל את החריג הנוגע לתקיפה,  לפקודת הנזיקי�10' הזכרנו את תיקו� מס

 .ג� בגי� עוולת התקיפה, האפשרות להטלת אחריות שילוחית על מעביד

, לצור" יעו0 ועריכת חוות דעת מומחה לבטיחות, רו� המומחי� ישמח לעמוד לרשותכ�פו

 .ג� בכל שאר תחומי הנזיקי�

 

 

 .חז��פאל יעל ד" עוי" נער� עהמידע

         


