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האש הנה חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי. היא משמשת אותנו, במישרין ובעקיפין, בכל תחומי 

 , במלאכה, במחקר ועוד.ההחיים: חימום, בישול, תחבורה, הפקת חשמל, בתעשיי

אחת הסכנות הגדולות השליטה באש הנה חיונית ובסיסית, אך אובדן השליטה בה מהווה את 

 ביותר, הגורמת תכופות לתוצאות קטלניות ואף לאסונות של ממש.

הסיבות לאיבוד השליטה באש הנן מגוונות, ומקורן באיתני הטבע, תכנון לקוי, תקלות, חוסר 

 זהירות ורשלנות.

נושא האש, על היבטיו השונים, נדון במספר רב של חוקים ותקנות כגון: פקודת הבטיחות 

דה, חוק שירותי הכבאות ותקנותיו, חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים )מפעלים בעבו

( ופקודת 449, 447, 338בטיחות(, חוק העונשין )ס'  ןמסוכנים(, תקנות הבטיחות בעבודה )גיליו

 (.39הנזיקין )ס' 

רשות בדף מידע זה נסקור בקצרה פסקי דין שונים ומגוונים, העוסקים בפגיעות מאש בעבודה, ב

 הרבים וברשות הפרט, ונביא גם דוגמאות בודדות ועקרוניות, לנזקי רכוש שנגרמו בשל אש.
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 בדים מאשפגיעת עו .א

התובע עובד כמתדלק בתחנת דלק. במהלך תדלוק רכב, האקדח לא הפסיק  

 את פעולת התדלוק ודלק רב נשפך ארצה.

 סהתובע החליק ובגדיו נספגו בדלק. מנהל התחנה הורה לתובע, להיכנ

לחדר קטן, ולהמתין שיביאו לו בגדים חדשים. אולם, סמוך לאחר כניסתו 

 ובע נכווה קשות.לחדר, אחזה אש בבגדיו, והת

בית המשפט המחוזי קובע, כי מקור האש אינו בסגריה שהדליק התובע, אלא 

 בניצוץ חשמלי, שנפלט מאחד ממכשירי החשמל שהיו בחדר הקטן.

 39מכיוון שהמכשירים החשמליים היו בבעלות המעביד, הרי שבהתאם לס' 

ר האש או לפקודת הנזיקין, הנטל עובר לנתבע להראות שלא התרשל לגבי מקו

 התפשטותה.

נטל זה לא הורם ע"י הנתבע. להפך! ניתן לקבוע פוזיטיבית, כי המעביד התרשל 

בהחזקת אקדח התדלוק, וכי לא נמצאה בתחנת הדלק ערכת חילוץ ומילוט, 

-כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח

1988. 

להובילו למקום יבש ובטוח ולהחליף  במקום לעטוף את התובע בשמיכת מילוט,

את בגדיו, שלח אותו המנהל בבגדים ספוגי דלק אל חדר קטן מלא מכשירי 

 חשמל, ובכך יצר סיכון בלתי סביר.

 במלוא האחריות נושא המעביד, בלא אשם תורם לעובד.

 רמזי טהה נ. ניתוב תחנות תדלוק בע"מ )טרם פורסם({. 4271/02ם( -}ת.א. )י
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אדם, שעסק בריתוך אצל מעבידו הספציפי, נפגע מאש,  חעובד חברת כו * 

רים דליקים שהושלכו שפרצה מבור הביוב שמעליו ריתך, וזאת בשל חומ

 לבור.

תביעת השיבוב של המל"ל, חברת  ןבית המשפט המחוזי קובע תחילה, שלעניי

האדם היא שנחשבת למעביד, ולכן רשאי המל"ל לתבוע בשיבוב את בעלי  חכו

 המפעל בו הועסק התובע )המעביד הספציפי(.

ור נקבעה אחריות בעלי המפעל, שלא דאגו למנוע שפיכת חומרים דליקים לב

לפקודת הנזיקין.  39השופכין, ולא עמדו בנטל, להראות שלא התרשלו לפי ס' 

 אין אשם תורם לנפגע, שלא ידע על קיום החומרים הדליקים בבור.

 המוסד לביטוח לאומי נ. א. גיליס ובניו בע"מ ואח' )טרם פורסם({. 217052/02}ת.א. )ת"א( 

 

הטאבון, ופרצה אש  משגיח כשרות במסעדה נפגע, כשניסה להדליק את *

 שגרמה לו לכוויות.

הוברר, כי בעל המסעדה ביצע שינויים בטאבון, לאחר התקנתו ע"י חברת הגז, 

וכי השינויים לא היו בטיחותיים, ובמהלכם הוצאו חלקים חיוניים שהותקנו 

 , חיישן וידית הדלקה.ןבמקור ע"י חברת הגז, כגון ברז הביטחו

זמנה ע"י בעל המסעדה לבצע בדיקת תקינות עוד הסתבר, כי חברת הגז לא הו

לאחר השינויים שבוצעו. לפיכך, קובע בית המשפט השלום כי במלוא האחריות 

 בעל המסעדה, ואילו חברת הגז אינה נושאת באחריות. –נושא המעביד 

 צבי וונגרייז נ. מלחה מסעדות חלביות בע"מ ואח' )טרם פורסם({. 10143/98}ת.א. )הרצליה( 

 

הצבאית נכווה עקב התלקחות חומר דליק, בשעת ביצוע עבודת  ההתעשיי עובד *

פירוק חזיזים, שיוצרו במפעל, ונמצאו בלתי ראויים לשימוש. בשלב כלשהו של 

פירוק אחד החזיזים, הופעל ראש הגפרור, עקב מגע עם עצם אחר. האבקה 

 הרועמת התלקחה, ונוצרה אש שפגעה בתובע.



 

אחריות המעביד. חובת הזהירות שלו היתה גבוהה  בית המשפט העליון קובע את

 שעסקינן בחומרים דליקים. ןבמיוחד, מכיוו

אולם, למרות זאת, נקט בשיטת עבודה מסוכנת, והמשיך לעבוד בשיטה זו, גם 

לאחר שיום לפני התאונה פרצה אש בתוך חבית המים, בה הונחו האבקה וראשי 

נכון להתייעץ עם הכימאי של הגפרור. גם קצין הבטיחות במפעל, לא מצא ל

 המפעל, לפני שנתן ידו לקביעת שיטת עבודה פסולה.

אין רשלנות תורמת לעובד. מכיוון שהנסיבות המדויקות של התאונה נותרו 

מעורפלות, זה פועל לטובת העובד, משום שעל המעביד להוכיח באופן פוזיטיבי, 

 שהעובד פעל בניגוד להוראות.

 ({.594( 1ל נ. יעקב שאול )פ"ד כ"ה )מדינת ישרא 123/70}ע"א 

 

פועל בנין נדרש להסיר דבק מרצפת חנות לצורך שיפוצה, בעזרת נוזל טינר  *

או טרפנטין. מסיבות שאינן ברורות, ניצתו אדי הטינר או הטרפנטין, 

 והתובע נכווה.

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המעביד, למרות שסיבת השריפה אינה  

פה פרצה שלא באשמת התובע. המעביד שלחו לעבוד עם חומר ברורה. השרי

דליק בחנות, ולא הזהיר או פיקח די הצורך על העושים במלאכה עם חומרים 

אלה. די היה בניצוץ, כדי שתתלקח שריפה בחנות, בשל אדי הטינר. השריפה 

 פרצה ממקום בו עבד פועל אחר, שנהרג בתאונה.

שפכטל, שביצע אותו פועל, ויתכן שאותו  יתכן והניצוץ נוצר מגירוד בעזרת 

 פועל הצית לעצמו סיגריה, מבלי לדעת שהוא עושה כן במקום מלא באדי טינר.

בכל  אחד מהמקרים הללו, המעביד נושא באחריות מלאה, ואין אשם תורם 

 לתובע, שמקור האש כלל לא היה באזור בו עבד.

 ({.4012( 3) 96מחוזי -לר ואח' )תקאגבריה עאדל מוסא נ. אחים מו 1073/93}ת.א )חי'( 
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 פגיעה מאש ברשות הרבים וברשות הפרט .ב

של המושב, ונתבקשה ע"י הגננת לסייע לה התובעת עברה ליד הפעוטון  * 

 בהכנת מתקן מנגל לצליית תפוחי אדמה, לקראת ל"ג בעומר.

על  ההתובעת הביאה מביתה מתקן מנגל ושפכה בנזין על ערמת זרדים שהיית

המנגל. היא לא ידעה, שהגננת כבר הדליקה קודם את הזרדים. המנגל נדלק בבת 

 אחת, והתובעת נכוותה.

מחוזי קובע את אחריות הגננת. הגננת נושאת באחריות לכל בית המשפט ה 

המתרחש בגן אשר תחת פיקוחה, וגם אם התובעת היא שיזמה את הבאת המנגל 

 למנוע ממנה לשפוך את הבנזין. הוהבנזין, הגננת יכולה היית

הוראות מנכ"ל משרד החינוך, האוסרות השתתפות הגננות בהפעלת מדורות  

 , לאחר האירוע, ולכן אינן רלוונטיות.1992נת בל"ג בעומר, הוצאו בש

מוטלת על התובעת, שבחרה להשתמש בבנזין, לצורך  40%רשלנות תורמת של  

 הדלקת אש.

 טל מלכה נ. תמי פניאן ואח' )טרם פורסם({. 760/90}ת.א. )נצרת(  

 

לקראת חג הפסח, הציבה המועצה חביות פח גבוהות ברחבי המועצה,  * 

 .לצורך שרפת החמץ

התובע ניגש עם חברו לאחת החביות, וכשניסה החבר להבעיר אש בחבית, ע"י  

התזת חומר דליק לחבית, אירעה התפוצצות, ואש התלקחה וגרמה לתובע 

 לכוויות.

 נדחתה. –התביעה, שהוגשה כנגד המועצה  



 

המועצה רק סיפקה את החביות, וביקשה מהתושבים לשרוף את החמץ בתוך  

בשימוש בחומרי הדלקה. פעולות אלה אינן  רלהן, ולהיזההחביות ולא מחוצה 

 מטילות עליה חובה לבצע פיקוח צמוד על אופן שרפת החמץ ע"י התושבים.

רק מעשהו של החבר, שהתיז טרפנטין לצורך הבערת האש, הוא שגרם  

 להתלקחותה, ולא מחדל כלשהו של המועצה.

מדובר באותם מקרקעין בהם לפקודת הנזיקין אינו חל במקרה זה, משום ש 39ס'  

 פרצה האש, ואין מדובר באש שהתפשטה למקומות אחרים.

 הורנשטיין אפרים )קטין( ואח' נ. מועצה מקומית קרית ארבע ואח' )טרם פורסם({. 2738/00ם( -}ת.א. )י 

 

 התובעת נפגעה מלהבה, שפרצה מצינור הגז המתחבר לכיריים בביתה. * 

 לפקודת הנזיקין. 39עת, בהתאם לס' נקבעה אחריות חברת הגז הנתב 

 הנתבעת היא שהתקינה את ווסת הגז, שלא היה תקין. 

חברת הגז לא הרימה את הנטל, להוכיח כי לא התרשלה. מערכת הגז שהתקינה  

בשליטתה הבלעדית. הגז שפרץ ממנה גרם להבערת האש, ומכיוון שווסת  ההיית

ת עליה חובת הראיה, הגז המקולקל היה רכושה של הנתבעת, הרי שמוטל

 להוכיח שלא התרשלה, והיא לא הרימה נטל זה.

 יונס סאוסן נ. סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ )טרם פורסם({. 3526/01}ת.א. )עפולה(  

 

התובע התארח בחתונה. במהלך הטקס הובלה הכלה לחופה, כשהיא  * 

 מלווה בשושבינות הנושאות נרות ועששיות דולקות. 

ת החלה לבעור, אחד האורחים בעט בה, וזו פגעה בתובע וגרמה לו העששי 

 לכוויות.

, משום, שלא מנע מהחוגגים להדליק את 50%-נקבעה אחריות האולם ב 

 העששיות ולהשתמש בהן.
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שאר האחריות מוטלת על החוגגים עצמם, שהביאו את העששיות והדליקו אותן.  

אולם, הם עצמם לא נתבעו. מדובר במעוולים בנפרד שגרמו נזק אחד, ולכן הם 

 חייבים ביחד ולחוד.

ום שהוכחה רשלנות לפקודת הנזיקין לא חל )וגם אין בו צורך, מש 39ס'  

פוזיטיבית(, וזאת בשל העובדה, שהוא מתייחס למקור יציאת אש אל מקום אחר, 

 ובמקרה זה, האש לא יצאה מתוך המקרקעין בהם פרצה.

 זרביאל אברמוב נ. מונטה קרלו אולמות אירועים ואח' )טרם פורסם({. 4592/01}ת.א. )חי'(  

 

רשות המתנדבים בקיבוץ, מתנדבת בקיבוץ, שהתה במועדון שהועמד ל * 

ונפגעה מאש שאחזה בשמלתה, כשחבר קיבוץ שהיה במועדון, שפך 

 אלכוהול למאפרה והצית אותה.

בית המשפט העליון קובע שאין אחריות לקיבוץ, לא כמעבידה של המתנדבת,  

 ולא כבעל המקרקעין.

מדובר במעשה יוצא דופן, שהקיבוץ לא היה צריך לצפות. חבר הקיבוץ שהצית 

את האש, אינו נחשב "עובד'" בשעות הפנאי שלו, ולכן אין גם אחריות שילוחית 

 לקיבוץ, על מעשיו של חבר הקיבוץ.

 ({.167( 4גקי יוברט נ. קיבוץ דגניה א' )פ"ד ל"ז ) 45/83}ע"א   

 

התובע ביקר במזנון הנתבעים לקנות פלאפל. הנתבע ניסה להבעיר אש  * 

כה בחזית החנות. לפתע אחזה אש בכלי, במתקן גריל, שהיה מונח על המדר

והנתבע בעט בו ברגלו כדי להרחיקו מגופו. הכלי אחוז האש פגע בתובע, 

 שנכווה קשות.

 נקבעה אחריות בעלי העסק, ביחד עם המועצה.  
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 39לגבי בעל העסק קובע בית המשפט, כי אש נחשבת "דבר מסוכן" לפי סעיף  

גרם ע"י אש שהבעיר הנתבע, עובר לפקודת הנזיקין. לכן, משהוכח שהנזק נ

הנטל לנתבע להוכיח שלא התרשל, והוא לא עמד בו. הנתבע פעל ברשלנות, 

 כשהבעיר אש בגחלים בעזרת דלק על מדרכה, כשמסביב יושבים ילדים.

 

באשר למועצה נקבע, כי העסק נוהל ללא רשיון מזה מספר חודשים, בידיעת  

המועצה. גם המצב במדרכה הצמודה לעסק היה ידוע לפי העדויות לאנשי 

המועצה, שידעו שמזה מספר חודשים מוצב גריל על המדרכה, אשר יוצר מצב 

ידיעה מסוכן. אף אם לא ידעה המועצה על המצב, קובע בית המשפט כי עצם אי ה

עשויה לגלותה, עלולה גם היא  העל קיומה של סכנה, בזמן ששקידה ראויה היית

 להוות רשלנות.

המועצה לא קיימה פיקוח על העסקים במקום, ואף לא מינתה עובד, שעליו הוטל  

 לקיים פיקוח כזה.

לפקודת  39מעשה הבערת אש הינו מסוכן, ומחייב זהירות מיוחדת לפי סעיף  

חייבו תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, הנזיקין. לכן 

כי "מתקני צלייה, גריל, טיגון ותנורים לאפיה, יותקנו בתוך  1983 –תשמ"ג 

 מטרים לפחות מסף הכניסה". 2.5העסק במרחק של 

המטרה היא להרחיק את המתקנים המסוכנים מהלקוחות. היה על המועצה  

הכלל הנ"ל, עלולה להתרחש התלקחות כפי  לצפות, כי במקום שלא מתקיים

 שאירעה.

 ({.293( 3חימו ואח' נ. כהן ואח' )פ"מ תשנ"ג ) 1365/88}ת.א. )חי'(  
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שריפה, שפרצה בקומה השניה של הבניין בו גרו המנוחות, התפשטה  * 

 לקומה השלישית, וגרמה למותן.

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות בעל הדירה, בה נוצרה השריפה, משום  

שלא נקט באמצעי זהירות כלשהם, למרות ריכוז תכולת הארגזים והמסמכים 

 ם ובסמוך למנורת הלוגן.שהיו בדירתו בשטח מצומצ

התביעה כנגד עיריית תל אביב, משטרת ישראל ונציבות כבאות והצלה נדחית,  

בעיקר בשל היעדר קשר סיבתי בין רשלנותן לבין מותן של המנוחות, שנפטרו 

 עוד טרם הגעת רכב הכיבוי למקום.

לא , נקבע כי זו הפרה את חובת הזהירות, משום שברשות הכבאים הלגבי העיריי 

היה סולם, שיגיע לקומה השלישית בבניין, היה ליקוי בהיעדר מערכות הנשמה, 

 וזמן התארגנות הכבאים ביציאתם לזירת האירוע חרג מהנדרש על פי הכללים.

לגבי הסולמות, מציין בית המשפט המחוזי, כי ניתן היה לצפות, שהשימוש  

קשות על חילוץ מטרים בלבד הקבוע בתקן, עלול לפגוע ולה 7בסולם באורך 

אנשים מהקומה השלישית ומעלה, והיה עליהם להתריע בפני נציבות הכבאות על 

 הסיכון הנובע מהתקן הקיים, דבר שלא נעשה.

גם הנציבות הפרה את חובת הזהירות המושגית שלה כלפי המנוחות, בנוגע לתקן  

 מטרים. 12-לגבי סולמות, אשר שונה לאחר האירוע ל

הן אינן  –ורשות הכבאות  החובת הזהירות על ידי העיריי כאמור, על אף הפרת 

 נושאות באחריות, וזאת בשל היעדר קשר סיבתי למות המנוחות.

זו לא התרשלה. השוטרים הגיעו לזירת האירוע בזמן,  –לגבי משטרת ישראל  

וסייעו לכוחות הכיבוי, אין זה מתפקיד המשטרה להציל נפשות מאש בוערת, 

 הידע המקצועי לצורך כך.ולשוטרים אין את 

 יורשי עז' המנוחה נילי דבוש ז"ל ואח' נ. עיריית תל אביב ואח' )לא פורסם({. 1056/00}ת.א. )ת"א(  
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 נזקי רכוש .ג

אש שפרצה מנגריה עברה לנגריה סמוכה, וגרמה לתובע לנזק. בית המשפט  *

לפקודת הנזיקין, הנטל על בעל המקרקעין מהם  39מציין, כי לפי סעיף 

פרצה האש, להוכיח שהוא לא התרשל. במקרה זה בית המשפט העליון לא 

אחת שקבעה שמדובר  –ות דעת יכול היה להכריע בין שתי קבוצות של חו

 שקבעה שאין מדובר בהצתה. –בהצתה, והשנייה 

שהנטל על  ןנקבע, כי מכיוון שלא התגלתה בוודאות סיבת השריפה, ומכיוו 

הוא ישא באחריות  –הנתבע, להוכיח שלא התרשל, והוא לא עמד בנטל זה 

נה בגין הנזק. גם בדיקת אמצעי הזהירות מעלה, כי לא היו בנגריה שממ

פרצה האש לא גלאי שריפות, ולא שומר, שהיו יכולים למנוע את 

 התפשטות האש.

היה על הנתבע להציג בפני בית המשפט את כללי הזהירות לצורכי אחזקתן של  

לנגריות, ולהוסיף ולהוכיח כי  תנגריות, כפי שנקבעו בחוק ובתקנות המתייחסו

להסיר מעל שכמו את  מילא אחריהם. משלא עשה זאת הנתבע, ולא עלה בידיו

 הנטל, הוא מוחזק כרשלן.

 ({.333( 5אדרי נ. חסקל ואח' )פ"ד מ"ז ) 632, 595/88}ע"א   

 אש, שפרצה במפעל צמיגים של הנתבעים, גרמה נזק למבוטחיה של התובע. *

ביהמ"ש קובע, שהשריפה נגרמה עקב הצתה זדונית, שאיננה באחריות  

 הנתבעים.

ם כלשהו בצורת אחסונם של הצמיגים, הרי ברור נקבע, שאפילו אם היה אש 

 שלא בגלל זה פרצה האש.

אין ספק, שהסיבה המכרעת לנזק היא ההצתה ולא האחסון. לפיכך נדחית  

 התביעה

 , אליהו חב' לביטוח בע"מ, אליהו חדד ואח' )לא פורסם({.437/93}ע"א )ת"א(   
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שריפה שאירעה במבנה, התפשטה למבנים סמוכים וגרמה לנזק. האש פרצה  *

כתוצאה מהצתה, אולם בית המשפט העליון קובע, כי אין מעשה פלילי מנתק 

יבתי שבין התרשלות אדם, לנזק שנגרם לאחר, באותם בהכרח את הקשר הס

מקרים בהם המעשה הפלילי הספציפי היה צפוי, אם לא ננקטו אמצעי זהירות 

הצתה, אין ללמוד מכך בהכרח, כי לא  הסבירים למניעתו. לפיכך, גם אם היית

 התרשלות מצד המערערת. ההיית

שההצתה לא  משהוכח שהשריפה פרצה עקב הצתה, על המערערת להראות, 

נגרמה בשל התרשלותה, שגרמה או תרמה להצתה. עליה היה להראות, או 

חייבת בנקיטת צעדים  הבגדר סיכון צפוי, שאז לא היית השההצתה לא היית

צפויה, היא נקטה בכל האמצעים הסבירים  הלמניעתה, או שאם זו היית

 למניעתה.

זק מסוים, לא ניתן להטיל נקבע, כי כאשר הנתבע לא היה יכול לצפות סיכון או נ 

עליו אחריות בשל אותו נזק. אפילו אם נתוני השטח סייעו בפועל למצית 

האלמוני, כגון סדרי השמירה הלקויים, גדר פרוצה, חומרים דליקים מוזנחים, 

וכו', אין די בעובדה זו כדי להטיל אחריות על הנתבע, אם לא היה חייב לצפות 

 את ההצתה.

כל נימוק או עובדות, שיצביעו על חשש להצתה, אין לצפות בנסיבות שבהן אין  

מאדם סביר שיצפה שרכושו יוצת, ואין לומר עליו שהתרשל, כשלא השקיע 

משאבים למניעת סכנת הצתה. הטלת מעמסה כזו עליו אינה דרושה ואינה 

סבירה. לפיכך, לא הוטלה על המערערת חובה לנקוט אמצעים מיוחדים למניעתה 

 כן התביעה נדחית.של הצתה, ול

 ({.866( 1יער זאב בע"מ נ. הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ )פ"ד נ )  4473/93}ע"א  

 

 אש שפרצה משדה התפשטה, הגיעה לבניין מגורים, וגרמה נזק לדירת התובע. *

השדה בו פרצה האש וממנו התפשטה, הוא חלק משטח של קרקע לא בנויה.  

בעץ שצמרתו מגיעה עד לקרבת חלון האש פשטה בקוצים שבשדה, אחזה 



 

בדירה. גיצים שהתעופפו ברוח מצמרת העץ הבוערת, הציתו שמיכה שהונחה 

 לאוורור על אדן החלון, וגרמו להתלקחות הדירה.

נתבעה, כתופשת המקרקעין מהם פרצה האש, וכמי שאחראית  םעיריית גבעתיי 

ליקה באיחור וללא לרשות הכבאות המקומית, שנטען כי כבאיה הגיעו למקום הד

את המרב להקטנת נזקי האש. מינהל  הציוד מתאים, ובכך לא עשתה העיריי

 מקרקעי ישראל וחברת מעון פאר נתבעו, כתופשי המקרקעין, מהם פרצה האש.

בית המשפט העליון קובע תחילה, כי האש פרצה בשטח השייך למינהל ולחברת  

 הי חברת מעון פאר היא שהיית, וכהמעון פאר, ולא בשטח השביל השייך לעיריי

 באותה עת התופשת של אותו שטח, ולכן עליה הנטל להוכיח שהיא לא התרשלה.

מכיוון שהשטח היה מוזנח ומועד לשריפות, שאף פרצו שם במרוצת השנה  

האחרונה, ומעון פאר לא ניקתה את הקרקע מקוצים ומפסולת, ולא נקטה 

 בית המשפט את אחריותה בנזיקין.בפעולה של ממש כדי לשפר את המצב, קובע 

לגבי עירית גבעתיים, נקבע כי התרשלה בתפקידה כרשות הכבאות, משום  

מודעת למצב זה של שריפות חוזרות, ולא טיפלה בשביל שבין השדה  השהיית

 לבין בניין המגורים.

כדי לצאת ידי חובתה, היה עליה לפחות לאתר את הבעלים של השטח, לתבוע  

חובתו להסיר את המפגע, ולהתרות בו בנקיטת הליכים. עיריית  ממנו למלא את

התרשלה בכך שלא נקטה באמצעי מנע מקדימים, לסיכול האפשרות  םגבעתיי

 להתלקחות אש, בשל ההזנחה בשטח.

לא הוכח הקשר שבין ההשתהות בהגעה למקום לבין הנזק, ובית המשפט לא  

הטענה בנוגע לרשלנות גם  שוכנע שלכבאים לא היה הציוד התקני הדרוש. לכן

 בפעולת הכיבוי עצמה נדחתה. 

 ושל תופשת המקרקעין, הנה בחלקים שווים. הנקבע, כי אחריותן של העיריי 

עוד קובע בית המשפט העליון, כי אין אשם תורם לתובע, ואין לומר כי השארת  

יוני, השמיכות על אדן חלון דירתו בקומה ג' של הבניין מהווה רשלנות. אין זה הג



 

שישאיר לעד את חלונות ביתו סגורים  –לחייב כל דייר, שליד חלונו מתנשא עץ 

 ,כל אימת שיעזוב את הדירה, או שיימנע מלהניח על אדן החלון מצעים לאוורור.

דרישה כזו, במיוחד מדיירי דירות גבוהות, מופרזת היא, בלתי סבירה, ואף  

 ת.פוגעת במידה מסוימת בזכותו של האזרח לפרטיו

 }(1105( 2) 95עליון -נשיא מרדכי נ. עיריית גבעתיים ואח' )תק 615/89}ע"א  

אדם שכר מכולה ואיחסן בה ציוד שבבעלותו תמורת תשלום דמי שכירות. עקב  *

הצתה ניזוקה הסחורה והשוכר תובע את משכיר המקרקעין, בטענה לשמירה 

 לקויה באזור שהוא נגוע בפשע.

ור, דוחה התביעה וקובע שמדובר בהסכם שכירות בית המשפט המחוזי, בערע 

בלבד, שאין בו שום התחייבות של הבעלים לשמור או לבטח את ציודו של 

 השוכר.

כאשר אין אינדיקציה לאיום עסקי ואישי על בעל העסק, שעסקו הוצת בזדון, אין  

 עליו חובה לצפות מעשה מסוג זה, והוא פטור מאחריות.

 כאלי פנחס נ. ירדן אלן ואח' )טרם פורסם({.מי 2543/02}ע.א. )ת"א(  

 

 שריפה, שפרצה בפרדס, התפשטה למשקים סמוכים וגרמה להם נזק. *

בעל הפרדס הזמין טרם השריפה קבלן לטיפול בגיזום והבערת העצים בפרדסו,  

 ולכן טען שאינו אחראי כלפי שכניו, וכי מלוא האחריות על הקבלן עצמו.

כי כלפי הניזוקים אחראי בעל הפרדס. עליו נטל  בית המשפט המחוזי קובע, 

, בהיותו בעל המקרקעין שמהם פרצה 39הראיה להוכיח שלא התרשל לפי ס' 

השריפה, והוא לא הצליח לעמוד בו, משום שהירשה את מעשה הבערת האש 

 לקבלן אותו שכר, אם כי לא ידע על המועד הספציפי בו תיעשה הבערת האש.

מהנזק, משום שפעל ברשלנות  50%-בעל הפרדס ב הקבלן חויב לשפות את 

כשהבעיר אש בפרדס במזג אויר שרבי, כשנושבות רוחות חזקות, בלא שדאג 

 לאמצעי כיבוי נאותים.



 

 זוהר הירשנזון נ. יעקב דיין ואח' )טרם פורסם({. 4681/99}ע"א )חי'(  
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 סיכום

בדף מידע זה סקרנו דוגמאות לפסקי דין, העוסקים בפגיעות בשל אש. בדקנו את אחריותו 

רשות של המעביד כלפי עובד שנפגע מאש, וצרפנו פסקי דין אחדים הנוגעים לפגיעה מאש ב

 הרבים וברשות היחיד.

בנוסף, הבאנו מספר קטן של פסקי דין הנוגעים לנזקי רכוש כתוצאה מאש, וראינו ברוב פסקי 

 לפקודת הנזיקין, המעביר את נטל הראיה לנתבעים. 39הדין את חשיבותו של ס' 

 נשמח לעמוד לרשותכם, לצורך עריכת חוו"ד מומחה לבטיחות גם בכל שאר תחומי הנזיקין.

 

 חזן.-דף המידע נערך ע"י עו"ד יעל פאל
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