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 2007יולי 
 

 19דף מידע מס' 

 תאונות עם בעלי חיים

 

הימצאות בקירבת בעלי חיים טומנת בחובה סיכונים שונים, הנובעים בעיקר מהקושי 

 לחזות את התנהגותו ותגובותיו של בעל החיים.

מרבית בעלי החיים, כשהם חשים מאוימים, מתגוננים באופן מכני )נשיכה, בעיטה, נגיחה( 

 ים באופן ביולוגי )עקיצה או הכשה והחדרת ארס(.ומקצתם מתגוננ

הנזקים המשמעותיים ביותר נגרמים בד"כ מסוסים ומנחשים, אולם הנזקים הנפוצים 

 ביותר נגרמים מכלבים.

בדף מידע זה נסקור מגוון דוגמאות מהפסיקה, לפגיעות שנגרמו על ידי בעלי החיים 

 השונים.

 

 כלבים .א

, הטיל לראשונה אחריות 1992( משנת 7ון מס' א' לפקודת הנזיקין )תיק41סעיף 

מוחלטת על בעליו או מחזיקו של הכלב, שגרם נזק גוף, מלבד במקרה שהנתבע 

 –ב' 41הוכיח התגרות בכלב, תקיפת הכלב או משפחתו ובמקרה של הסגת גבול )ס' 

 הגנות(.

 ן.נביא להלן שני פסקי דין מלפני התיקון לחוק, ופסקי דין אחדים מלאחר התיקו

 

ילד בן ארבע וחצי נתלווה לאחיו, שהלך עם חברים לקושש עצים למדורה. הוא  *

נקלע לחצר המשיב, שהיתה ממול לביתו והיתה מוקפת גדר שבה שער עם 

 פשפש.

במלונה בחצר היה כלב בוקסר של המשיב, הקשור בשרשרת שאורכה לא איפשר 

 הכלב ופצעו.לכלב להגיע עד לשער. הילד נכנס לחצר, שם התנפל עליו 

לפקודת הנזיקין, המעבירה את נטל  40בית המשפט העליון דן בהוראת סעיף 

 הראיה על הנתבע להוכיח שלא התרשל לגבי החיה.

המשיב ידע כי כלבו נושך ושצפויה ממנו סכנה לבריות. כדי למנוע סכנה זו הוא 

 הקיף את חצרו בגדר גבוהה ותלה בו שלט אזהרה. אך הוא גם ידע, שלמרות

זאת אנשים נוהגים לעבור בחצרו, ועובר למקרה הוא צפה את האפשרות 
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שילדים יכנסו לחצר ואף הזהירם שלא יעשו כן. במצב זה חייב היה לנקוט 

באמצעים יעילים כדי למנוע כניסה לחצר, ולא להסתפק בקשירה רופפת של דלת 

 הפשפש שילד יכול לפתוח אותה.

לא התכוון לעבור  4ה היא שקטין בן הילד היה אמנם מסיג גבול, אולם חזק

 עבירה או לעשות עוולה, ולכן נושא בעל הכלב באחריות לנזקיו של הילד.

מהרשלנות, משום שידעה שמול ביתם מחזיק  20%-אמו של הילד נושאת ב

המשיב בחצרו כלב מסוכן קשור, וכי לא ניתן לסמוך על אחיו, ששיחק עם 

 ד להסתובב במקום בלי השגחה יעילה.חבריו, והיא לא היתה צריכה לתת ליל

 ({.353( 1עידו צימרמן, קטין נ. גבריאלוב ואח' )פ"ד מ"ו ) 350, 326/88}ע"א 

 
חץ כאןל -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

אדם הותקף ברחוב על ידי שלושה כלבים. שניים מהכלבים שייכים למשיבים,  *

 והכלב השלישי היה כנראה כלב רחוב.

בית המשפט קובע כי מעוולים בנפרד, שגרמו נזק שאינו ניתן להפרדה, חבים כל  

 אחד מהם בנזק כולו, כמו מעוולים במשותף.

תן לחלוקה, מוטל על הנתבעים, והם לא נטל השכנוע, להוכחת הטענה שהנזק ני 

 עמדו בו.

 לכן נקבע, שעל בעלי שני הכלבים הידועים לשלם לתובע את מלוא הנזק. 

 ({.89( 2שמואל מלך נ. קורנהויזר )פ"ד מ"ד ) 15/88}ד.נ.  

 

התובעת ביקרה בבית חברותיה, בנותיהם של הנתבעים במושב. תוך שהיא  *

 ביקורים קודמים, ננשכה על ידי הכלב. מלטפת את כלבם, שאותו הכירה מ

א' לפקודת הנזיקין, הקובע את אחריותם 41הנתבעת הסתמכה על הוראות סעיף  

 המוחלטת של בעלי הכלב.

א', פורסם ונכנס לתוקפו ביום 41לפקודת הנזיקין, בו הוסף סעיף  7תיקון  

נקבעה . משלא 2/3/92, ואילו האירוע נשוא תובענה זו, אירע הביום 25/3/92

בתיקון תחולה למפרע, לא ניתן להחילה על המקרה דנן, ולכן יש לפנות להוראות 

 לפקודת הנזיקין. 40סעיף 

, 40קורנהויז ואח' נ. מלך נקבע, כי מי שמבקש להסתמך על סעיף  448/83בע"א  

תנאים מצטברים: בעלות הנתבע על החיה המזיקה,  3צריך להוכיח כי נתקיימו 

 הנתבע ידע או חזקה עליו שידע כי החיה מזיקה. מועדות החיה, וכי

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=


 

   

3 

במקרה שלנו מדובר בכלב מוכר וידוע לתובעת, שהינו נוח וחביב כלפי אנשים.  

אולם, הכלב סבל בעת האירוע מרגישות מיוחדת ומכאבים באוזניו, והנתבעת 

הזהירה את התובעת כי יש צורך להזהר ולא לגעת באוזניו. בכך עמדה התובעת 

כחה, כי קיימת מועדות של הכלב ואפשרות לתקיפה, אם נוגעים בנטל ההו

, המעביר את נטל ההוכחה לבעלי הכלב, 40במקום הכואב, ולפיכך חל סעיף 

 ונקבעה אחריות בעלי הכלב.

, משום שלמרות שהוזהרה על בעיות 25%על התובעת הוטלה תרומת רשלנות של  

ו, ונראה שנגעה במקום האוזניים של הכלב, היא התקרבה אליו, ליטפה אות

 כואב, דבר שהביא לנשיכתה.

 ({.829( 4) 96מחוזי -איילה לוי נ. יוסף פלטין ואח' )תק 194/94ם( -}ת.א. )י 

 
לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

התובע הלך בשביל  ציבורי, כשלפתע קפץ כלבם של הנתבעים לעברו, והוא מעד  *

 ונפגע. 

בית המשפט קובע כי הכלב היה בעת האירוע ללא רצועה וללא מחסום, ובעליו  

 לא היו לידו.

א' לפקודת הנזיקין, בין 41נקבע כי האחריות מוטלת על בעלי הכלב לפי סעיף  

 הכלב קפץ עליו ובין אם התובע נפל כשנבהל מקפיצות הכלב והתרחק ממנו. אם

, שהיה הבעלים 17-מוסיף בית המשפט וקובע, כי האחריות מוטלת על הנער בן ה 

זכאי להיות בעלים של כלב,  17בפועל של הכלב, ולא על הוריו, משום שנער בגיל 

 קטינים לעשות.בהיות קבלת כלב במתנה בגדר אותן פעולות, שדרכם של 

 ({.883( 3) 98שלום -ניסים בביאן נ. לוק ואח' )תק 22408/95ם( -}ת.א )י 

 

התובע עמד ברחבת החניה שברחוב, ושוחח עם הוריה של הנתבעת, כשכלבו  *

 שוטט בקירבת מקום. הנתבעת הגיעה למקום עם כלבה, שנשך את התובע.

א' לפקודת הנזיקין. 41 בית המשפט השלום קובע את אחריות הנתבעת לפי סעיף 

לא הוכחה טענת הנתבעת, כי התובע התגרה בכלב או ששיסה בו את כלבו. אמנם 

נוכחות כלבו של התובע בקירבת מקום הרגיזה את הכלב של הנתבעת, אך לא 

נעשה שום מעשה מכוון על ידי התובע כדי להרגיזו. אם התובע בעט בכלבה של 

די למנוע מכלבה של הנתבעת לתקוף הנתבעת, כטענתה, או אם הושיט ידו כ

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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אותו או את כלבו, היה זה כדי להרחיקו, בבחינת ניסיון ל"הפרדת כוחות", 

 תוצאה לסערת רוח כלבה של הנתבעת, ולא בבחינת גורם למעשה תקיפתו.

 לפיכך, נקבעה אחריות הנתבעת לנזק. 

ילת עם זאת, קובע בית המשפט, כי שלילת הגנת ההתגרות, אין משמעותה של 

א' לא שלל את ההגנות 41ההגנה של "אשם תורם". גם תיקון הפקודה בסעיף 

 האחרות בפקודה.

הוכח כי כלבו של התובע שוטט בלי שיהיה קשור, כשידוע לתובע כי בשכנות  

מצוי גם כלבה של הנתבעת. כשראה את הנתבעת קרבה עם כלבה, היה עליו 

נסיגה מהמקום, על מנת למנוע  להפסיק מיד את שיחתו, ולנקוט צעדים, תוך כדי

 עימות אפשרי בין שני הכלבים. 

 .50%משלא פעל כך, מגיע אשמו התורם לכדי  

 ({.2600( 1) 98שלום -נתי עובדיה נ. מאיה דמשק )תק 4373/96}ת.א. )רמלה(  

 
לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 התובעת נפגעה ברגלה מפגיעת כלב שבבעלותם ובהחזקם של הנתבעים. *

בית משפט השלום קובע, כי אין שום חשיבות לשאלה, כיצד נגרמה הפציעה,  

 ואם מדובר בנשיכה או בשריטה.

א' לפקודת הנזיקין, ומשלא 41חלטת לפי סעיף על בעלי הכלב מוטלת אחריות מו 

נושאים  –ב' 41נטען על ידם, כי חלה הגנה כלשהי מאלה שפורטו בסעיף 

 הנתבעים במלוא האחריות.

 גלבורט יעל ואח' נ. דורית בר ואח' )טרם פורסם({. 2502/02}ת.א. )חדרה(  

 

עליה הכלב התובעת נכנסה לחצר הנתבעת בה הוחזקו כלב וכלבה. לפתע התנפל  *

 והיא בעטה בו כדי להרחיקו, ואז כלבת הפיטבול נשכה אותה.

ביהמ"ש קובע כי מי שמחזיק בכלבה מרבית הזמן ומטפל בה באופן שוטף הינו  

א', ביחד עם אמו, שהינה בעלת הבית והחצר בהם 41הבעלים של הכלבה לפי ס' 

 נמצאת הכלבה.

בכלב ואין בכך משום נדחתה טענת התגרות בכלבה, שהרי התובעת בעטה  

התגרות בבת זוגו, וממילא הבעיטה נועדה להרחיק את הכלב אשר כבר קפץ על 

 התובעת והיה עלול לנשכה.

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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נדחתה גם טענת הסגת גבול, משנכנסה התובעת דרך הכניסה הצדדית של הבית,  

שהינה המשך ישיר של משטח החנייה המוביל לבית חמותה, שגרה בשכנות 

 לנתבעים.

 אבן צור קרן נ. מלול אשר ואח' )טרם פורסם({. 3116/05)חי'( }ת.א.  

 
לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 סוסים .ב

. אביו של התובע קשר 15ל התובע, קטין בן סוסו של הנתבע חדר לחצר ביתו ש * 

את הסוס לגדר. הילד ניסה להאכיל את הסוסים האחרים של משפחתו, ואז פגע 

 הסוס ברגלו.

לפקודת הנזיקין,  40בית המשפט העליון קובע את אחריות בעל הסוס. לפי סעיף  

נטל השכנוע להיעדר התרשלות מוטל על בעלי הסוס. היה עליהם לנקוט אמצעי 

 זהירות ראויים, כדי להבטיח שהסוס לא יברח מאורוותם.

נדחתה הטענה, שיש לייחס אשם תורם לילד או לאביו, מכיון שהם נקטו אמצעי  

 זהירות סבירים, כדי לקשור את הסוס שחדר לחצרם.

 ({.136( 2א. כהן נ. שבאם )פ"ד מ"ו ) 801/89}ע"א  

 

 

חברו לרכב על סוס. לאחר טיול  המנוח התארח אצל חברו בקיבוץ, שם התיר לו * 

עם הסוס, בשובו לחווה, החל הסוס לדהור, והמנוח איבד שליטה על הסוס, 

 החליק ממנו ונפל נפילה קטלנית, שגרמה למותו. 

בית המשפט המחוזי קובע תחילה כי קיימת חובת זהירות של הקיבוץ כלפי  

בקיבוץ, כולל  התובע. התובע התארח בקיבוץ, וחברו אירח אותו כפי שמקובל

 מתן רשות לרכיבה על סוס.

בית המשפט מזכיר את ההלכה, שסוס מסורס אינו נחשב לחיה מועדת, משום  

 שאינו מהווה סכנה מעצם טיבו וטבעו.

לפקודת הנזיקין לא יחול כאן, משום שלא הוכח שהנתבעים ידעו  40סעיף  

כדבעי. לא  שהסוס מועד לעשות את המעשה שגרם לנזק, ולא הגנו על המנוח

הוכח כי הסוס היה ידוע כסוס שאין שליטה עליו, וכי הוא מועד לדהור ללא 

 סיבה. נהפוך הוא. הוכח כי החבר בחר בסוס, שהיה ידוע כסוס שקט ורגוע.

אולם, בית המשפט קובע כי החבר נהג ברשלנות, כשהתיר למנוח לצאת לרכיבה  

סכנה, והזהיר אותו כי עליו מחוץ לשטח המגודר של החווה. הוא אף היה מודע ל

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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לרכב רק בנתיב מסויים. אך בסופו של דבר המנוח סטה מאותו נתיב, משום 

 שהיו בו סלעים.

כיבה, והסוסים בקיבוץ לא היו סוסי רכיבה רגילים, המנוח לא היה מנוסה בר 

אלא סוסי עבודה, המאומנים לעבודת בוקרים. לפיכך, לא היה צריך החבר 

למסור למנוח את הסוס, ללא השגחה של אדם מיומן, המכיר את הכללים 

 וההרגלים של הסוס, שמשמש לצורכי עבודה בלבד.

סטו מהשביל אותו היתווה בהתנהגות המנוח וחבר נוסף שרכב עימו, אשר  

המארח, אין לראות משום התנהגות חריגה או בלתי סבירה, עד כדי ניתוק 

 הקשר הסיבתי.

, משום שהוזהר לא לרוץ ולעשות את הדרך 50%לתובע המנוח אשם תורם של  

בנתיב שהותווה, ועל אף האזהרות, לא נהג במידת הזהירות הדרושה, סטה 

סוס דהר והמנוח בקושי השתלט עליו, לא ויתר מהנתיב, ולמרות שבדרך חזרה ה

 על המשך הרכיבה, ושוב עלה על הסוס מבלי שהיתה לו המיומנות הדרושה.

 ({.3657( 3) 96מחוזי -לריסה גורודצקי ואח' נ. קיבוץ נווה איתן ואח' )תק 1088/94}ת.א. )ת"א(  

 
לחץ כאן -יקין להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנז
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התובעת השתתפה בשיעור רכיבה על סוסים. לפתע עשה הסוס עליו רכבה תנועת  * 

 ניעור, והתובעת נפלה מהסוס ונפגעה.

ל סוסים יש סיכון בית המשפט קובע, כי כמו בכל פעילות ספורט, ברכיבה ע 

מסוים של נפילה מהסוס, שאותו על התלמיד לקחת בחשבון. העובדה, שהסוס 

טלטל קודם לכן את ראשו, או שהסוסים עמדו צפופים, אין בה כדי ללמד, 

שהיתה חובה על המורה לצפות לסיכון בלתי סביר או להתנהגות חריגה של 

 הסוס.

ובת הורה כלפי ילדיו. אך אין חובת מורה לשמור על שלום תלמידיו דומה לח 

הכוונה, שעל ההורה למנוע מילדו את המפגש עם סיכוני החיים, או למנוע ממנו 

פעילות ספורטיבית. להפך, חובתו להרגיל את ילדיו להתמודד ולהשמר מסיכוני 

 החיים.

בכל פעילות ספורט טמונה סכנה, שלא ניתן למנעה אפילו אם ינקטו בכל אמצעי  

רים. המטרה היא להקטין את הסיכונים ותוצאותיהם למינימום הזהירות הסבי

 האפשרי.

כשקורית תאונה במסגרת פעילות ספורט, יש לבדוק, אם היה על המורה לצפות  

את קרות הסיכון, שמטבעו צריך להיות סיכון בלתי סביר, שאינו מהסיכונים 

ל שניתן הטבעיים לאותה פעילות ספורטיבית. יש לבדוק גם, אם עשה המורה כ

 בצורה סבירה, כדי למנוע אותו סיכון.

 כאן, לא הוכח שהמורה חרגה מהזהירות הסבירה, ולכן התביעה נדחתה. 

לפקודת הנזיקין, הדן בחיה  40בית המשפט דוחה גם את הטענה, שחל סעיף  

, על התובע 40מועדת. על מנת שניתן יהיה להחיל את הכלל הראייתי בסעיף 

ע או היה צריך לדעת, על מועדותה של החיה, וזאת לא להוכיח, כי הנתבע יד

 הוכח. להפך, הוכח כי הסוס היה בדרך כלל שלו, שקט ורגוע.

 ({.183יעל ז'ק נ. אליעזר לירון )פ"מ תש"ן ב'  1022/86}ת.א. )הרצליה(  

 

 התובע נפל מסוס במהלך טיול רכיבה שהתקיים בחוות הנתבע. * 

הוכח שהיה מדובר בסוס מסוכן, או שלא ניתן בית המשפט השלום קובע, כי לא  

לתובע כובע מגן, ולא הוכחה רשלנות או חוסר זהירות של מדריך הקבוצה 

 בהובלת הקבוצה.
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עצם הנפילה מסוס במהלך טיול רכיבה היא מסוג הדברים הצפויים בפעילות  

ספורטיבית זו, ומי שרוכב על סוס, סביר שיקח בחשבון אפשרות כזו. משלא 

 שהנפילה נבעה ממעשה או מחדל רשלני, נדחית התביעה.הוכח 

 אליהו בוחבוט נ. מאיר מזרחי )טרם פורסם({. 14985/92ם( -}ת.א. )י 

 

במהלך רכיבה על סוס לראשונה בחייה, בחוותו של הנתבע, נפלה התובעת  * 

ונפגעה. התביעה התקבלה. הנתבע איפשר לתובעת, לאחר דקות אחדות של 

לבד עם אחיה, שהיה אמנם מנוסה ברכיבה על סוסים,  אימון, לצאת לרכב

והפעיל לחץ על התובעת לרכב איתו לבד, אך הוא לא היה מדריך רכיבה, ואסור 

 היה לנתבע לאפשר לתובעת חסרת הנסיון לרכב ללא מדריך צמוד של החווה.

מוטלת על התובעת, שבחרה לרכב על הסוס בלווית  30%רשלנות תורמת של  

  דריך, על אף חוסר נסיונה.אחיה ובלא מ

 אביבי פרלה נ. עזרא דוד ואח' )טרם פורסם({. 39945/03}ת.א. )ת"א(  

   
לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

 לי חיים אחריםבע .ג

 אייל

 התובע נפגע, כשאייל בפינת החי של הקיבוץ הנתבע נגח בו והפילו ארצה. * 

פינת החי מגודרת בגדר עם שער ברזל שאינו נעול, והוא נפתח על ידי דחיפה או  

הרמת הבריח הבלתי נעול. בפינת החי חיות בית רבות ושונות, אותן מגדלים 

על הגדרות או על השער, בדבר איסור כניסה  ילדי הקיבוץ. לא היו שלטי אזהרה

 לזרים.

לפקודת הנזיקין, מכיון שאין  40בית המשפט קובע תחילה, כי לא חל סעיף  

מדובר בחיית בר אלא בחיית בית, ולא הוכח כי האייל מועד לעשות את המעשה 

 שגרם לנזק, וכי הקיבוץ ידע או חזקה עליו לדעת שהוא מועד לכך.

לק מבני הצאן שהיו בפינת החי. הוא נולד בפינת החי, וגידולו אייל זה, הוא ח 

במשך ארבע שנים נעשה על ידי ילדי הקיבוץ. הוא מעולם לא גרם נזק לאיש, 

קרניו מסולסלות ואינן דוקרניות. מדובר, איפוא, בבעל חיים ביתי, שאין לו 

לכן אין נטייה מיוחדת להזיק, ואין חובה לצפות מראש שהוא ינהג שלא כדרכו, ו

צורך באמצעי זהירות כלשהם, על מנת למנוע מגע בינו לבין בני אדם. התביעה 

 נדחתה. 
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 ({.471( 3לוי נ. קיבוץ נחשולים )פ"מ תשנ"ג ) 1180/91}ת.א. )חי'(  

 

 כבש  

בעת  שעסקה בחלוקת אוכל לקשישים, נפגעה התובעת מנגיחת כבש, שפגע בה  * 

המקומית, שהשטח נמצא בבעלותה,  והפילה. התביעה הוגשה כנגד המועצה

 וכנגד בעל הכבש הפוגע, שהורשע בפלילים.

)ב'( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, על העיריה לדאוג  247-ו 242על פי סעיף  

להסרת כל מטרד, ולהסדיר או למנוע מרעה או מעבר של בעל חיים. השביל בו 

היתה התובעת הלכה התובעת, לא היה שביל מוסדר וסלול, ואף אם יכולה 

להגיע לעבודתה בדרכים אחרות, מסודרות וסלולות, אין זה גורע מאחריותה של 

הרשות, כגוף שלטוני שבידו הכח למנוע את הפגיעה, ומהעובדה שמדובר בשביל 

בתחום שיפוטה של הנתבעת, אשר הנתבעת יצרה תחושה כי השימוש בשביל 

 הינו אפשרי.

המחזיקה במקרקעין ולא מנעה מעשי  הנתבעת לא קיימה את חובותיה כרשות 

עבירה שבוצעו על ידי צד שלישי שבקר בנכסיה. היא לא הציבה שילוט נאות, 

גידור ופיקוח, וחוסר מעשה זה הינו עוולה שבגינה היא נושאת באחריות, מה גם 

 שידעה כי הנתבע השני גידל כבשים בסמוך לאותו שביל.

כשלא נקטה אמצעים סבירים להגן הנתבעת התרשלה גם כמעבידה של התובעת,  

עליה מפגיעת הכבש, למרות שידעה, כי במקרקעין שבשליטתה או בקרבתם 

 נמצא עדר כבשים.

ביהמ"ש קובע את אחריות הנתבעת הן בעוולת הפרת חובה חקוקה והן בעוולת  

 הרשלנות, ביחד עם בעל הכבש הפוגע.

 ({.3515( 2) 97שלום -)תקמרסל אסרף נ. מ"מ שלומי ואח'  3891/91}ת.א. )חי'(  

 

 פרה  

בעת שעסק המערער בהכוונת הפרות ברפת של אביו, הסתובבה אחת הפרות,  * 

 החליקה, ונגחה במערער.

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות האב, שהינו בעל הרפת ומעבידו של  

 המערער.

נקבע כי בעל הרפת חייב לספק לעובד דרכי גישה בטוחות. ביהמ"ש קובע  

אמנם בעל רפת אינו חייב לשמור על רמת ניקיון של בית מרקחת, אך מוטלת ש

עליו חובה לבצע פעולות גריפה ונקיון, ניקוז נוזלים מן הרצפה וסילוק רפש 
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הפרות, על מנת למנוע האפשרות הצפויה של החלקת הפרות, שהביאה במקרה 

 זה לנגיחת הפרה במערער.

היתה גם עליו החובה לדאוג לנקיון הרפת, מכיוון שמדובר בעובד מנוסה, מוטלת  

 ולפיכך נושא הוא באשם תורם של שליש.

 ({.298מעודה יאיר נ. מעודה סעדיה ואח' )טרם פורסם(. הופיע בסקירה משפטית חוברת  2755/01}ע"א )חי'(  
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 נחש  

תלמיד כיתה ח' יצא עם בית ספרו לטיול בנחל ערוגות. כשחזרו התלמידים  * 

לחניון בבגדים רטובים, הורו המורים לבנים להתפזר בשטח על מנת להחליף 

 ס.בגדים, והבנות החליפו את בגדיהן באוטובו

המערער החליף בגדיו מאחורי מסתור שיחים, וכששלח ידו לאחוז בבגד שהניח  

 על סלע, הוכש באצבעו על ידי נחש.

 בית המשפט המחוזי קובע את אחריות בית הספר. 

נקבע, כי החלפת בגדים ליד סלעים ושיחים, על מנת למצוא מקום מסתור, יש  

ר מהליכה במסלול הטיול, או בה משום "סיכון יתר" מיותר, והיא מסוכנת יות

משהייה באותו אזור, עם בגדים. לכן לא היה די באזהרה כללית לפני הטיול, 

 והיה צורך בנקיטת אמצעי זהירות, כגון, החלפת הבגדים בתוך האוטובוס.

זהו אמצעי קל ופשוט, שאינו מצריך פיקוח מיוחד או הקצאת כח אדם נוסף,  

על מנת למצוא מסתור בשטח, אשר אין חולק  ואשר היה מונע את פיזור הילדים,

 על כך, שצפויה בו סכנה של הכשת נחש.

 שרלי דהן נ. בי"ס ממלכתי "היובל" ואח' )טרם פורסם({. 1684/96}ע"א )ת"א(  

 

 

 עקרב  

ילד בן ארבע יצא עם חבריו לגן הילדים במושב לסיור לימודי בשדה טרשים,  * 

 ונעקץ על ידי עקרב צהוב.

פט העליון קובע את אחריות הגננת והרשות האזורית. מקום הטיול בית המש 

שנבחר ומועדו היו בלתי מתאימים. הסיור נערך בשדה טרשים, המכוסה 
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בצמחיית בר ובסלעים, והנמצא מחוץ לשטח  המיושב של המושב, במקום שבו 

היה ידוע שישנם נחשים, עקרבים ושאר זוחלים, היוצאים ממחבואם בעונה זו 

 נה.של הש

את הפעולה המבורכת של חשיפת הילדים לתמורות הטבע, ניתן היה לבצע  

במקום מבוקר ומוסדר יותר, על מנת שהילדים לא יעמדו בפני סיכון ממשי של 

 פגיעה מנחש או עקרב.

הגננת והסייעת אמנם הזהירו את הילדים שלא להרים אבנים, אך אין כל  

לה של ילדים בני שלוש וארבע, משמעות לאזהרה כזו, כשמדובר בקבוצה גדו

 המצויה תחת השגחתם של שני מבוגרים בלבד.

לפחות יכולה היתה הגננת לאתר מראש או ליצור שטח מסודר ומבוקר, שבו  

ישהו הילדים, שטח שבו תבוצע הדברה או פינוי מקדים של הסלעים והצמחיה, 

 ושיבדק מראש על ידי הגננות.

 עצה האזורית מודיעין ואח' )טרם פורסם({.חגי גודר נ. המו 10083/04}ע"א  

 

 סיכום

בדף מידע זה סקרנו דוגמאות אחדות מהפסיקה, לפגיעות שנגרמו מבעלי 

 חיים שונים.

ראינו, שבנוגע לכלבים, קיימת אחריות מוחלטת של בעל הכלב או המחזיק, 

ואולם בנוגע לסוסים ולבעלי חיים אחרים, חלים עקרונות הנזיקין הכלליים, 

 ילים חובה לנקוט אמצעי זהירות סבירים, ולא יותר.המט

נשמח לעמוד לרשותכם, בבחירת המומחה המתאים ועריכת חוות דעת גם 

 בכל שאר תחומי הנזיקין.

 

 חזן.-המידע נערך ע"י עו"ד יעל פאל
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