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  פירוש . 1
, בכפו� לפקודת הפרשנות תתפרש פקודה זו לפי עיקרי הפרשנות המשפטית המקובלי� באנגליה

 ככל שהדבר מתיישב ע� הקשר ובאי� הוראה אחרת � חזקה היא �וביטויי� המשמשי� בה 
  . קביליה� במשפט האנגלי ויתפרשו על דר� זו שמשמעות� כמשמעות הנודעת למ�מפורשת 

  הגדרות . 2
   �בפקודה זו 

"�  ; הורי� והורי� חורגי�� לרבות הורי�" הורי
  ; חרקי� וזחלי�, דגי�,  לרבות צפרי��" חיה"
  ;  כל חיה שכנוהג בישראל אי� מחזיקי� אותה כלואה או בפיקוחו של אד��" בר�חיית"
ובהסקת מסקנה בדבר ; מנישואי� או ילד מאומ!�ילד שלא, וברע, חורג�ילד,  לרבות נכד�" ילד"

יראו את , "ילד"ו" הורי�"הכלולה לפי הוראות פקודה זו בהגדרות הביטויי� , קירבה משפחתית
הכל , מנישואי� ואת המאומ! כצאצא כשר של אמו ושל הידוע כאביו או של מאמצו�הנולד שלא
�  ; לפי העני

, ירקות ויבולי� אחרי� ומי�, דגני�, פרי עצי� וגפני�, רבות כס�ל,  דומ� או חיה�" מיטלטלי�"
  ; בי� בתלוש ובי� במחובר

 מי שיש לו ביחסיו ע� אד� אחר שליטה גמורה על הדר� שבו אד� אחר מבצע עבודה �" מעביד"
 הוא מי שעבודתו "עובד"ו, ואילו הוא עצמו אי� עליו מרות דומה לגבי אותה עבודה, בשבילו

אול� מי שהוא בשירות של המדינה או של רשות מקומית או של אד� ; יטה כאמורנתונה לשל
  ;  לא יראוהו כמעביד או כעובד של זולתו באותו שירות�אחר 

  ;בניני� וקירות או מבני� אחרי�, בתי�, עצי�,  קרקע� "מקרקעי�"
וכל אבד� או , �או חיסור מה, טוב�רווחה גופנית או ש�, נוחות, אבד� נכס,  אובד� חיי�� "נזק"

  ;חיסור כיוצאי� באלה
  ; הפסד או הוצאה ממשיי� הניתני� לשומה בכס� ואפשר למסור עליה� פרטי�� "נזק ממו�"
  ; מקרקעי� או מיטלטלי��" נכס"
  ;שכנגד�שכנגד או בתובענה� לרבות נתבע בתביעה� "נתבע"
  ;כדי� בזכות משפטית� נגיעה שלא� "פגיעה"
  ;שכנגד�שכנגד או בתובענה�עה לרבות תובע בתבי� "תובע"
  ;שכנגד�לרבות קיזוז ותביעה, משפט� כל הלי� אזרחי לפני בית�" תובענה"
או הזכאי כלפי בעל המקרקעי� לתפוש אות� או להשתמש ,  אד� התופש מקרקעי� כדי��" תופש"

  . בעל המקרקעי��ובאי� אד� כאמור , בה�

  זכויות וחבויות בנזיקי�: 'פרק ב

  ת לתרופהעוולה והזכו. 3
 כל הנפגע או הניזוק על �ובכפו� להוראות הפקודה , הדברי� המנויי� להל� בפקודה זו ה� עוולות

ידי עוולה שנעשתה בישראל יהא זכאי לתרופה המפורש בפקודה מידי עושה העוולה או האחראי 
  .לה
  מעשה של מה בכ%. 4

ואד� , יצור תביעה לזכות נוגדתשאילו היה חוזה ונשנה לא היה בו כדי ל, לא יראו כעוולה מעשה
  .דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כ��בר
  הסתכנות מרצו�. 5
את , או יש להניח שידע והערי�, בתובענה שהוגשה על עוולה תהא הגנה שהתובע ידע והערי�) א(

  .מצב הדברי� שגרמו לנזק וכי חש� עצמו או רכושו למצב זה מרצונו
מילוי חובה שהיתה �ות סעי� זה לא יחולו על תובענה שהוגשה על עוולה הנובעת מאיהורא) ב(

  .מוטלת על הנתבע מכוח חיקוק
עשרה לא ייחשב כמסוגל לדעת או להערי� את מצב הדברי� שגרמו �ילד למטה מגיל שתי�) ג(

  .לנזק או כמסוגל מרצונו לחשו� עצמו או רכושו למצב זה



  מעשה לפי חיקוק. 6
תהא הגנה שהמעשה או המחדל שמתלונני� עליו היה , חו! מרשלנות,  שהוגשה על עוולהבתובענה

�  .לפי הוראות חיקוק ובהתא� לה
  עובד ציבורי. 7
בלי , אול�; ייתבע אישית, וא� ייתבע לדי� על כ�, עובד ציבורי אחראי לכל עוולה שעשה) א(

א� , ובענה שאינה על רשלנותתהא לעובד הגנה בכל ת�8 ו6לגרוע מכוח� של הוראות סעיפי� 
  .סמכותו כדי��לב כסבור שהוא פועל בתחו��סמכותו כדי� או שעשהו בתו��המעשה היה בתחו�

עובד ציבורי לא יהיה אחראי לכל עוולה שנעשתה על ידי שלוח שמינה הוא או על ידי עובד ) ב(
  .אלא א� הרשה או אישרר את העוולה במפורש, ציבורי אחר

  רשות שופטת. 8
ממלא כדי� חובותיו של אד� או שהוא , די� או אחד מחבריה��משפט או בית�ד� שהוא גופו ביתא

לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה � לרבות בורר ,שיפוט�וכל אד� אחר המבצע פעולות, כאמור
  .במילוי תפקידו השיפוטי

  קטי�. 9
  .עשרה שני�� שתי�לא תוגש תובענה נגד אד� על עוולה שעשה אותה בטר� מלאו לו) א(
 להיתבע �) א(ובכפו� לסעי� קט� , עשרה שני� יכול לתבוע על עוולה�מי שלא מלאו לו שמונה) ב(

  .מחוזה שעשה, במישרי� או בעקיפי�, אול� אי� להגיש נגדו תובענה על עוולה הנובעת; עליה
  תאגיד. 10

  .תאגיד לא ייפרע פיצויי� בשל עוולה אלא א� גרמה לו נזק
  לי� יחדמעוו. 11

והמעשה הוא , מעשה פלוניעל , אד� או יותר חבי� לפי הוראות פקודה זו�היה כל אחד משני בני
  .יחד וניתני� להיתבע עליה יחד ולחודיהיו חבי� יחד על אותו מעשה כמעוולי�, עוולה
  אחריות של משת+ ומשדל. 12

שנעשו או שעומדי� , למייע! או מפתה למעשה או למחד, מסייע, המשת� עצמו, לעני� פקודה זו
  .יהא חב עליה�, מרשה או מאשרר אות�, או מצווה, להיעשות על ידי זולתו

  חבות מעביד. 13
  �לעני� פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו ) א(
  ;א� הרשה או אישרר את המעשה) 1(
  �אול� ; א� העובד עשה את המעשה תו� כדי עבודתו) 2(
אלא אחד מעובדיו העביר לו ,  על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיומעביד לא יהא חב) א(

  ;תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של המעביד
לא יהיה חב , מי שהיה אנוס על פי די� להשתמש בשירותו של אד� שאי� בחירתו מסורה לו) ב(

  .על מעשה שעשה האד� תו� כדי עבודתו זו
א� עשהו כעובד וכשהוא מבצע את , די עבודתו של עובדרואי� מעשה כאילו נעשה תו� כ) ב(

נאות �התפקידי� הרגילי� של עבודתו והכרוכי� בה א� על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא
אול� לא יראו כ� מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לעני� ; של מעשה שהרשה המעביד

  .המעביד
  . לרבות מחדל�מעשה , לעני� סעי� זה) ג(

  חבותו של שולח. 14
יהא חב , בעשיית מעשה או סוג של מעשי� למענו, שאיננו עובדו, המעסיק שלוח, לעני� פקודה זו

  .על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשי� ועל הדר� שבה הוא מבצע אות�
  חבותו של בעל חוזה. 15

על מנת שיעשה למענו מעשה , או שלוחושאיננו עובדו , העושה חוזה ע� אד� אחר, לעני� פקודה זו
הוראה זו לא תחול באחת ; לא יהא חב על עוולה שתצמח תו� כדי עשיית אותו מעשה, פלוני
  :מאלה

  ;הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו) 1(
  ;הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופ� שגר� לפגיעה או לנזק) 2(
  ;או לנזקהוא הרשה או אישרר את המעשה שגר� לפגיעה ) 3(
  ;הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבל� עצמאי) 4(
  .כדי��הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא) 5(



  שמירת חבות. 16
 אינו גורע מחבותו של שו� אד� על מעשה שעשה והאמור בסעי� �15 ו14, 12האמור בסעיפי� 

  .אינו גורע מחבותו של העובד על מעשה שעשה13
  ידיעתו של שלוח או עובד. 17

יראו ידיעתו של שלוח או עובד כידיעתו של , כל מקו� שלפי פקודה זו יש לטעו� או להוכיח ידיעה
או על ידי , ובלבד שהידיעה נרכשה על ידי השלוח כשהוא פועל למע� שולחו, שולחו או מעבידו

  .העובד תו� כדי עבודתו לגבי העני� או הדבר שעליה� נדרשת הידיעה
  )ט"תשכ: תיקו�(זוג �ב�. 18

�  .16 עד 11זוגו אלא לפי הוראות סעיפי� �זוג חב על עוולה שעשה ב��אי� ב
  השפעת מוות על עילת תביעה. 19
, יוסיפו לעמוד בעינ�, תביעה בשל עוולה שהיו עומדות לנפטר או נגדו� כל עילות�נפטר אד� ) א(

  .הכל לפי העני�, זבונולטובת עזבונו או נגד ע, בכפו� להוראות סעי� זה
והמעשה או המחדל היוצר , תובענה מוסיפה לעמוד כאמור לטובת עזבונו של נפטר�היתה עילת) ב(

יהיו הפיצויי� שנית� להיפרע לטובת העזבו� מחושבי� בלי שי� לב להפסד , את העילה גר� למותו
  .קבורה�אבל נית� לכלול בה� סכו� להוצאות, או לריווח שנגר� לעזבו� עקב המוות

נסבל נזק על ידי מעשה או מחדל שהיו משמשי� עילה לתובענה בשל עוולה נגד אד� פלוני אלא ) ג(
את עילת התובענה שהיתה קיימת נגדו , לעני� פקודה זו, יראו, שנפטר לפני הנזק או בשעת הנזק

  .כאילו היתה קיימת נגדו לפני שנפטר, בשל המעשה או המחדל אילו נפטר אחרי הנזק
 הזכויות הנתונות לפי פקודה זו לעזבו� של נפטר באות להוסי� על הזכויות הנתונות לתלויי� )ד(

�  .בנפטר לפי פקודה זו או כל חיקוק אחר ולא לגרוע מה
  עזבו� חדל פרעו�. 20

יראו כל חבות בשל עילת התובענה , 19פרעו� שנית� להגיש נגדו תובענה לפי סעי� �עזבו� חדל
קצובי� שאינ� �נזק בלתי�כחה נגד העזבו� א� שלפי טבעה היא דרישה לדמיהו�כאילו היא חוב בר

  .נאמנות�נובעי� מחוזה או מהבטחה או מהפרת
  פושט רגל. 21

א� לא , רגל להיות תובע ונתבע על עוולה�יכול פושט, 1936, רגל�על א� האמור בפקודת פשיטת
  � ואול� ;רגל או לחובת��תוגש תובענה על עוולה לזכות� של נכסי פושט

רגל תעבור לידי הנאמ� או תמומש �ממו� לנכסי פושט�הזכות לתבוע על עוולה שגרמה נזק) 1(
  ;בידיו

נכסי� יהא נית� להוכחה �רגל לפני מת� צו כינוס�די� על עוולה שנית� לחובתו של פושט�פסק) 2(
  ;רגל�בפשיטת

  .19סעי� זה כפו� להוראות סעי� ) 3(
  אי� המחאה בנזיקי�. 22

  .אינה ניתנת להמחאה אלא מכוח הדי�, וכ� החבות עליה,  לתרופה בשל עוולההזכות

  העוולות: 'פרק ג

  תקיפה: 'סימ� א

  תקיפה. 23
, נגיעה, נגד גופו של אד� על ידי הכאה, ובמתכוו�, תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא) א(

� או בהסכמתו שהושגה שלא בהסכמת האד, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, הזזה או בכל דר� אחרת
להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של , על ידי מעשה או על ידי תנועה, וכ� נסיו� או איו�, בתרמית

שאכ� יש לו אותה שעה , מטעמי� סבירי�, כשהמנסה או המאיי� גור� שהאד� יניח, אד�
  .הכוונה והיכולת לבצע את זממו

בריח או בכל דבר , בגאז, בחשמל, באור, בחו� לרבות שימוש �לעני� סעי� זה , "שימוש בכוח") ב(
  .א� השתמשו בה� במידה שיש בה להזיק, או חומר אחר

  )ס"תש: תיקו�(הגנה מיוחדת . 24
  �בתובענה על תקיפה תהא הגנה לנתבע א� 

בחירות , בגו�,  עשה את המעשה בסבירות כדי להג� על עצמו או על זולתו מפני פגיעה בחיי� )1(
,  בי� הנזק שסביר היה שייגר� מהמעשה לבי� הנזק שסביר היה שיימנע על ידיווהיחס, או ברכוש
  ;היה סביר



כדי� למקרקעי� או כדי �השתמש במידה סבירה של כוח כדי למנוע את התובע מהיכנס שלא) 2(
והכל כשהנתבע היה תופש� או , כדי��שלא, או שהה בה�, להרחיקו מה� אחרי שנכנס אליה�

תנאי , בכוח�למקרקעי� שלא, או ניסה להיכנס, ואול� א� נכנס התובע; פעל מכוחו של תופש�
, או לצאת מש� אחרי שנכנס, להגנה הוא שהנתבע ביקש תחילה את התובע שלא להיכנס לש�

  ;שלו��ונת� לו הזדמנות סבירה למלא בקשתו בדרכי
או , זיק בה�השתמש במידה סבירה של כוח כדי להג� על החזקתו במיטלטלי� שהוא זכאי להח) 3(

ואול� א� לקח ; כדי��שלא, או עיכב אות� בידו, כדי להשיב� מידי התובע שלקח אות� ממנו
תנאי הוא להגנה שהנתבע ביקש תחילה את , בכוח�את המיטלטלי� שלא, או ניסה לקחת, התובע

ונת� לו הזדמנות סבירה למלא בקשתו , או להחזיר� לו לאחר שלקח�, התובע שלא לקחת אות�
  ;שלו��יבדרכ

�צו, צו מסירה לדי�, צו מעצר או חיפוש, או סיוע כדי� לבצע, עשה את מעשהו תו� כדי ביצוע) 4(
ובלבד שהמעשה , משפט או רשות אחרת המוסמכת לכ��עיכוב שניתנו על ידי בית�מאסר או צו

  ;שמתלונני� עליו הותר באות� צווי� א� א� היה פג� בה� או בנתינת�
או , שהשתמש בו הנתבע היהוהכוח , י בדעתו או היה לקוי בשכלו או בגופוהתובע לא היה שפו) 5(

והשימוש בו , התובע עצמו או להגנת אנשי� אחרי� במידת הנחיצות הסבירה להגנת, נראה שהיה
  ;לב ובלי זדו��היה בתו�

והנתבע פעל מכוח די� החל על הצבא , הגנה לישראל�הנתבע והתובע היו שניה� חיילי� בצבא) 6(
  ;לפי אותו די�ו
  )בוטל (  )7(
אלא שלפני שעשהו לא היה , לב מעשה שהיה לו יסוד להניח שהוא לטובת התובע�עשה בתו�) 8(

מפני שבנסיבות הה� לא היה בידי התובע לציי� את הסכמתו או , בידו לקבל את הסכמת התובע
ניח כי טובת ולנתבע היה יסוד לה, שהאד� הממונה עליו כדי� לא היה בידו להסכי� מטעמו

  .התובע מחייבת שלא לדחות את המעשה
  אחריות לזולת. 25

אלא , שלוחו או עובדושתק� לא יהיה שולח או מעביד אחראי לתקיפה , על א� האמור בפקודה זו
  .א� במפורש התיר את התקיפה או אישרר אותה

  כליאה: 'סימ� ב

  כליאת שוא. 26
, למש� זמ� כלשהו, כדי��וחלטת ושלאשלילה מ, שוא היא שלילת חירותו של אד��כליאת

  .סמכות�באמצעי� פיסיי� או על ידי הופעה כבעל
  הגנה מיוחדת. 27

  �שוא תהא הגנה לנתבע א� �בתובענה שהוגשה על כליאת
�צו, צו מסירה לדי�, צו מעצר או חיפוש, או סיוע כדי� לבצע, עשה את מעשהו תו� כדי ביצוע) 1(

ובלבד שהמעשה , משפט או רשות אחרת המוסמכת לכ��י ביתעיכוב שניתנו על יד�מאסר או צו
   ;שמתלונני� עליו הותר באות� צווי� א� א� היה פג� בה� או בנתינת�

  ;חיקוק�התובע היה נתו� במשמורת כדי� לפי הוראות) 2(
או נראה , ושלילת חירותו היתה, התובע לא היה שפוי בדעתו או היה לקוי בשכלו או בגופו) 3(

לב ובלי �וצה באופ� סביר להגנת התובע עצמו או להגנת אנשי� אחרי� ובוצעה בתו�נח, שהיתה
�  ;זדו

חיקוק �שהאד� שעשהו היה צפוי לעונש לפי הוראות, המעשה שהתובע מתלונ� עליו היה מעשה) 4(
  ;אילולא עשהו

א הגנה לישראל והנתבע פעל מכוח די� החל על הצב�הנתבע והתובע היו שניה� חיילי� בצבא) 5(
�  ;ולפי אותו די

או שהיחס שלו אל התובע דומה לשל , הנתבע הוא הורו או אפוטרופסו או מורהו של התובע) 6(
והוא שלל מהתובע את חירותו שלילה ארעית בלבד לזמ� שהיה , הורו או אפוטרופסו או מורהו

  .נחו! באופ� סביר למע� ייטיב דרכו
  אחריות לזולת. 28

שוא שביצע מורשהו או �יהיה מרשה או מעביד אחראי לכליאתלא , על א� האמור בפקודה זו
  .אלא א� במפורש התיר את הכליאה או אישרר אותה, עובדו



  הסגת גבול: 'סימ� ג

  הסגת גבול במקרקעי�. 29
�או היזק או הפרעה בידי אד� למקרקעי� , הסגת גבול במקרקעי� היא כניסה למקרקעי� שלא כדי

�היפרע פיצויי� על הסגת גבול במקרקעי� אלא א� סבל על ידי כ� א� אי� תובע יכול ל; שלא כדי
�  .נזק ממו

  חובת הראיה. 30
 � על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלונני� לא �בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעי

�  .היה שלא כדי
  הסגת גבול במיטלטלי�. 31

או הפרעה אלימה , ד� אחרהסגת גבול במיטלטלי� היא לקיחת טובי� שלא כדי� מהחזקתו של א
א� אי� תובע יכול להיפרע פיצויי� על הסגת גבול ; בה� בהיות� בהחזקתו של אד� אחר

�  .במיטלטלי� אלא א� סבל על ידי כ� נזק ממו
  חובת הראיה. 32

 � על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלונני� לא �בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במיטלטלי
�  .היה שלא כדי

  ת בנוגע לזכות בעלות או החזקהטעו. 33
לפעול לטובת הבעל וכ� כוונה , לב�ואפילו טעות בתו�, טעות בנוגע לבעלות או לזכות החזקה

  �אול� ; אינ� הצדק להפרעה בנכסיו של אחר, האמיתי
)1 (�איננו מסיג , או כל המקבל עליו הובלת� או שמירת� של טובי� כשירות ציבורי, המוביל טובי

 שהוא מטפל בטובי� בדר� הרגילה של אותו שירות ורק לפי הוראתו ומטעמו של אד� גבול על ידי
  ;לב שמוסר הטובי� זכאי לטפל בה��שמסר לו את הטובי� לש� כ� מתו� הנחה בתו�

)2 ( �פועל או עובד איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בנכס בדר� הרגילה של עבודתו ובדר
  .לב שמעבידו זכאי להרשות לו דר� זו של טיפול�ח בתו�שהורשה על ידי מעבידו והוא מני

  תביעת זכות אינה הסגת גבול. 34
  .היא בלבד איננו הסגת גבול, טענת זכות לטפל בנכס או למנוע אד� אחר מטפל בו

  )א"תשמ: תיקו�) (בוטל(. א34

  רשלנות: 'סימ� ד

  רשלנות. 35
  בות או עשה אד� מעשה שאד� סביר ונבו� לא היה עושה באות� נסי

יד פלוני לא השתמש �או שבמשלח, לא עשה מעשה שאד� סביר ונבו� היה עושה באות� נסיבות
יד היה �שאד� סביר ונבו� וכשיר לפעול באותו משלח, או לא נקט מידת זהירות, במיומנות

  משתמש או נוקט
אות� שלגביו יש לו ב, וא� התרשל כאמור ביחס לאד� אחר;  הרי זו התרשלות�באות� נסיבות 

  .והגור� ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, הרי זו רשלנות, נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג
36 .�  חובה כלפי כל אד

כל אימת שאד� סביר צרי� ,  מוטלת כלפי כל אד� וכלפי בעל כל נכס35החובה האמורה בסעי� 
יפגע ממעשה או היה באות� נסיבות לראות מראש שה� עלולי� במהלכ� הרגיל של דברי� לה

  .ממחדל המפורשי� באותו סעי�
  )ל"תש: תיקו�(אחריות בעל מקרקעי� כלפי מסיג גבול . 37

, בשל מצב� של המקרקעי�,  של בעל מקרקעי� או של תופש��36 ו35האחריות לפי סעיפי� 
אלא א� הוכיח התובע , לא תחול כלפי מי שנכנס למקרקעי� כמסיג גבול, תחזוקת� או תיקונ�

  .לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה� בתו�שנכנס
  )ל"תש: תיקו�(אחריות כלפי מסיג גבול בשטח צבאי . א37
תחזוקתו או תיקונו או בשל השימוש ,  בשל מצבו של שטח צבאי�36 ו35האחריות לפי סעיפי� ) א(

לב � בתו�אלא א� הוכיח התובע שנכנס, לא תחול כלפי מי שנכנס לאותו שטח כמסיג גבול, בו
או הפועל מטעמו במקו� , ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה ושהאחראי לאותו שטח

  .ידע על הימצאותו של הנכנס באותו שטח בשעה שנגר� הנזק, הכניסה
  � "שטח צבאי", בסעי� זה) ב(
הגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחו� שאישר �מקרקעי� התפושי� בידי צבא) 1(

  ; שר הבטחו� לעני� זהאותה



מקרקעי� המשמשי� למטרה בטחונית שעל הכניסה אליה� הופקדה שמירה או שהכניסה ) 2(
  ;הוגבלה בהודעה המוצגת מחוצה לה�

לעני� זה ; מקרקעי� שיש בה� מיתקני� המיועדי� למנוע כניסה לישראל או יציאה ממנה) 3(
�עד לשמש למניעת כניסה לישראל או כי המיתק� נו, אישורו של מי שהסמיכו לכ� שר הבטחו

  .יהא ראיה מוחלטת לדבר, יציאה ממנה
) א(9סעי� זה לא יחול אלא בתקופה שקיי� במדינה מצב של חירו� בתוק� אכרזה לפי סעי� ) ג(

  .�1948ח"תש, לפקודת סדרי השלטו� והמשפט
38 .�  חובת הראיה ברשלנות לגבי דברי� מסוכני

או על ידי , למעט אש או חיה, בה שהנזק נגר� על ידי דבר מסוכ�בתובענה שהוגשה על נזק והוכח 
וכי הנתבע היה בעלו של הדבר או ממונה עליו או תופש , שנמלט דבר העלול לגרו� נזק בהימלטו

 על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי הדבר המסוכ� או הנמלט �הנכס שמתוכו נמלט הדבר 
  .התרשלות שיחוב עליה

  ות לגבי אשחובת הראיה ברשלנ. 39
וכי הנתבע הבעיר את , בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגר� על ידי אש או עקב אש

או שהוא תופש המקרקעי� או בעל המיטלטלי� שמה� יצאה , האש או היה אחראי להבער האש
התרשלות שיחוב ,  על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה�האש 
  .עליה
  ובת הראיה ברשלנות לגבי חיהח. 40

  :בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שתי אלה
או , בר אלא שהנתבע ידע�בר או על ידי חיה שאינה חיה שאינה חיית�הנזק נגר� על ידי חיית) 1(

  ;כי היא מועדת לעשות את המעשה שגר� את הנזק, חזקה עליו שידע
  �ונה עליה הנתבע היה בעל אחת החיות האמורות או היה ממ) 2(

  .על הנתבע הראיה שלא היתה לגביה התרשלות שיחוב עליה
  חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו. 41

בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה 
 נכס שלנתבע וכי הנזק נגר� על ידי, היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגר� לנזק מתיישב יותר ע� , היתה שליטה מלאה עליו
 על �המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר ע� המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה 

  .הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

  )ב"תשנ: תיקו�(לב ידי כ�היזק על: '1סימ� ד

  )ב"תשנ: תיקו�(נזקי� שנגרמו על ידי כלב . א41
חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דר� קבע , בתובענה בשל נזק לגו� שנגר� על ידי כלב

) �ואי� נפקא מינה א� היתה או לא היתה התרשלות מצדו של , לפצות את הניזוק) הבעלי� �להל
  .הבעלי�

  )ב"תשנ: תיקו�(הגנות . ב41
  �אלא א� כ� הנזק נגר� עקב אחד מאלה , בתובענה לפי סימ� זה לא תהא הגנה לבעלי�

  ;התגרות של הניזוק בכלב) 1(
  ;הורו או ילדו, את ב� זוגו, תקיפת הניזוק את הבעלי�) 2(
  .הסגת גבול של הניזוק במקרקעי� של הבעלי�) 3(

  )ב"תשנ: תיקו�(שמירת דיני� . ג41
  .מזכויות אחרות לפי פקודה זו או לפי כל די� אחראי� סימ� זה גורע 

  מיטרדי�: 'סימ� ה

  מיטרד לציבור. 42
 או המחדל מסכ� את כשהמעשה, מיטרד לציבור הוא מעשה שאינו כדי� או מחדל מחובה משפטית

או שהוא מכשול לציבור להשתמש , הרכוש או הנוחות של הציבור, הבריאות, הבטיחות, החיי�
  .ללבזכות מזכויות הכ



  תובענה על מיטרד לציבור. 43
  �לא תוגש תובענה על מיטרד לציבור אלא 

  ;לש� מת� ציווי, כוחו�על ידי היוע! המשפטי לממשלה או בא) 1(
  .ממו��על ידי אד� שסבל על ידי כ� נזק) 2(

  מיטרד ליחיד. 44
פושי� מיטרד ליחיד הוא כשאד� מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעי� הת) א(

בידו באופ� שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעי� של אד� אחר או להנאה סבירה 
א� לא ייפרע אד� פיצויי� בעד מיטרד ליחיד אלא א� סבל ; מה� בהתחשב ע� מקומ� וטיב�

  .ממנו נזק
  .שמש�הוראות סעי� זה לא יחולו על הפרעה לאור) ב(

  הגנה מיוחדת. 45
ד תהא הגנה א� המעשה שעליו מתלונני� נעשה על פי תנאי חוזה או בתובענה על מיטרד ליחי

  .הסכ� המחייבי� את התובע ופועלי� לטובת הנתבע
46 .�  מיטרד קיי

בתובענה על מיטרד ליחיד לא תהא הגנה בכ� בלבד שהמיטרד היה קיי� לפני שהתובע תפש או 
  .רכש את המקרקעי� הנדוני�

47 .�  שמירת דיני� אחרי
 באות להוסי� על ההוראות בנוגע למיטרד שנקבעו בכל חיקוק אחר 46 עד 42פי� הוראות הסעי
�  .ולא לגרוע מה

  הפרעה לאור שמש. 48
מקרקעי� או מ� התופש �מבעל, על ידי חסימה או בדר� אחרת, אד� עושה עוולה א� הוא מונע

אחר ל, בהתחשב ע� מקומ� וטיב� של המקרקעי�, שמש�אות� ליהנות מכמות סבירה של אור
 שלא לפי תנאי חוזה �שהבעל או התופש או מי שקדמו לה� בזכויות אלו נהנו ברציפות מאור זה 

  .עשרה שני� שקדמו בתכו� לחסימה או למניעה� לפחות חמש�או הסכ� 
  )ט"תשכ: תיקו�(מניעת תמיכה . א48

 � תהא עשיית דבר המונע או שולל תמיכה זו, היה במקרקעי� משו� תמיכה למקרקעי� שכני�
  .עוולה
  )ט"תשכ: תיקו�(שימוש הדרוש לטובת הציבור . ב48

א� א� הוא גור� נזק , שימוש במקרקעי� הדרוש לטובת הציבור לא יהיה בו מיטרד לעני� סימ� זה
ובלבד שהנזק שנגר� אינו חורג , למקרקעי� שכני� או מונע מבעליה� הנאה מלאה ממקרקעיה�

אול� רשאי ; � כדי להקטי� את הנזק ככל האפשרמתחו� הנסבל והמשתמש נקט אמצעי� סבירי
 א� נגר� לבעל �פעמי וא� בתשלומי� חוזרי� � א� בתשלו� חד�בית המשפט לפסוק פיצויי� 

  .ממו��המקרקעי� נזק

  יד�שליחת: 'סימ� ו

  עיכוב נכס שלא כדי�. 49
  .כדי� מאד� הזכאי להחזיק בה� מיד�כדי� הוא מניעת מיטלטלי� שלא�עיכוב שלא

  ובת ההוכחהח. 50
  . חובת ההוכחה על הנתבע שהמניעה היתה כדי��כדי� �בתובענה שהוגשה על עיכוב שלא

  החזרת המעוכב. 51
לצוות על החזרת הנכס , לפי הנסיבות, כדי� רשאי בית המשפט�בתובענה שהוגשה על עיכוב שלא

  .רבנוס� על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או במקומה של תרופה כאמו, המעוכב
  גזל. 52

על , כדי� לשימוש עצמו מיטלטלי� שהזכות להחזיק� היא לתובע�גזל הוא כשהנתבע מעביר שלא
מוסר אות� לאד� שלישי או שולל אות� , משמיד אות�, מעכב אות�, ידי שהנתבע לוקח אות�
  .מ� התובע בדר� אחרת

  )ח"תשכ: תיקו�(הגנה מיוחדת . 53
 34לב בהתא� לסעי� �א� קנה את המיטלטלי� בתו�, בעבתובענה שהוגשה על גזל תהא הגנה לנת

  .�1968ח"תשכ, לחוק המכר



  זכות אד� שלישי אינה הגנה. 54
נגד האד� הזכאי להחזיק , בתובענה שהוגשה על גזל לא יוכל הנתבע לש� הגנה להעלות

  .את זכותו של אד� שלישי, במיטלטלי� מיד
  החזרת הגזלה. 55

בנוס� על כל , לצוות על החזרת הגזלה, לפי הנסיבות, ית המשפטבתובענה שהוגשה על גזל רשאי ב
  .תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או במקומה של תרופה כאמור

  הטעיה: 'סימ� ז

  תרמית. 56
�תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באי� אמונה באמיתותה או מתו� קלות

; ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו, בכשלא איכפת למציג א� אמת היא או כז, ראש
א� הטעה , אלא א� היה מכוו� להטעות את התובע, אול� אי� להגיש תובענה על היצג כאמור

  .ממו��והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כ� נזק, אותו
  סייג לתובענה על תרמית מסויימת. 57

, להתנהגותו, נוגע לאפיו של אד�שנעשתה ב, 56אי� להגיש תובענה על היצג כאמור בסעי� 
אלא א� , כס� או טובי�, כדי להשיג בשבילו אשראי, למלאכתו או לעיסוקו, לכשרו, לאשראי שלו

  .היה ההיצג בכתב חתו� בידי הנתבע עצמו
  שקר מפגיע. 58
בנוגע לעסקו של , פה ובי� בדר� אחרת�שקר מפגיע הוא פרסו� הודעה כוזבת בזדו� בי� בעל) א(

א� לא ייפרע אד� פיצויי� בעד ; קני� שלו�או לטובי� שלו או לזכות, למקצועו, ידו�למשלח, אד�
  .ממו��פרסו� כזה אלא א� סבל על ידי כ� נזק

  .�1965ה" תשכ, לחוק איסור לשו� הרע2 כמשמעותו בסעי� �לעני� סעי� זה , "פרסו�") ב(
  )ט"תשנ: תיקו�) (בוטל(. 59

  נגישה: 'סימ� ח

  נגישה. 60
 של �ובלי סיבה סבירה ומסתברת , ובזדו�,  למעשה�נגישה היא פתיחתו או המשכתו של הלי� נפל 

וההלי� חיבל באשראי שלו או בשמו , רגל או בפירוק�בפלילי� או בפשיטת, נגד אד�, הלי� נפל
א� לא תוגש ; א� היה ההלי� עשוי להסתיי� כ�, ונסתיי� לטובתו, ב או סיכ� את חירותוהטו

  .תובענה נגד אד� על נגישה רק משו� שמסר ידיעות לרשות מוסמכת שפתחה בהליכי�
  סייג לתובענה על נגישה. 61

, ועל א� האמור בפקודה זו לא יהיה שולח או מעביד אחראי לנגישה שהתחיל בה שלוחו או עובד
  .אלא א� במפורש הרשה או אישרר אותה

  חוזה�גר� הפרת: 'סימ� ט

  גר� הפרת חוזה שלא כדי�. 62
מי שביודעי� ובלי צידוק מספיק גור� לאד� שיפר חוזה מחייב כדי� שבינו לבי� אד� שלישי ) א(

אול� האד� השלישי לא יוכל להיפרע פיצויי� בעד , הריהו עושה עוולה כלפי אותו אד� שלישי
  .ממו��ולה זו אלא א� סבל על ידי כ� נזקעו
ושביתה והשבתה לא , היחסי� הנוצרי� על ידי נישואי� לא ייחשבו כחוזה, לעני� סעי� זה) ב(

  .חוזה�ייחשבו כהפרת

 
 



  הפרת חובה חקוקה: 'סימ� י

 הפרת חובה חקוקה. 63
 למעט פקודה � מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיי� חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק) א(

וההפרה גרמה לאותו , נועד לטובתו או להגנתו של אד� אחר, לפי פירושו הנכו�,  והחיקוק�זו 
אול� אי� האד� האחר זכאי בשל ; אד� נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוו� החיקוק

  .פה זוהתכוו� להוציא תרו, לפי פירושו הנכו�, א� החיקוק, ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו
א� לפי פירושו הנכו� , לעני� סעי� זה רואי� חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני) ב(

�אד� בכלל או של בני�הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובת� או להגנת� של בני
  .אד� מסוג או הגדר שעמ� נמנה אותו פלוני

  אש�: 'פרק ד

64 .�  גר� נזק באש
"�או שהוא עוולה כשיש בצד� , שה� עוולה לפי פקודה זו, וא מעשהו או מחדלו של אד� ה"אש

א� היה האש� , ורואי� אד� כמי שגר� לנזק באשמו, או שה� התרשלות שהזיקה לעצמו, נזק
  :אול� לא יראוהו כ� א� נתקיימה אחת מאלה; הסיבה או אחת הסיבות לנזק

אפשר �שאד� סביר לא יכול היה לראותו מראש ואי, לרגי�הנזק נגר� על ידי מקרה טבעי בלתי) 1(
  ;היה למנוע תוצאותיו א� בזהירות סבירה

  ;אשמו של אד� אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק) 2(
, לאחר שהאד� שגר� לנזק הזמי� אתו, והוא שניזוק, עשרה שנה�הוא ילד שלא מלאו לו שתי�) 3(

ירע הנזק או להימצא כה קרוב לאותו נכס שבו או בקשר עמו א, לשהות בנכס, או הרשה לו
  .שבמהלכ� הרגיל של הדברי� היה עשוי להיפגע באשמו של אותו אד�

  התנהגות התובע. 65
רשאי בית , אלא שהתנהגותו של התובע היא שהביאה לידי האש�, נתבע שגר� לנזק באשמו

בית המשפט המשפט לפטור אותו מחבותו לפצות את התובע או להקטי� את הפיצויי� ככל ש
  .יראה לצודק

  התנהגות הנתבע. 66
אלא שהתנהגותו של הנתבע היא שהביאה לידי , מקו� שג� התובע ג� הנתבע גרמו לנזק באשמ�

אילולא , רשאי בית המשפט להגדיל את הפיצויי� שהנתבע היה חייב לשל�, אשמו של התובע
א גר� ג� התובע לנזק ובלבד שלא יעלו על הסכו� שהיה חייב לשל� לול, 64הוראות סעי� 

  .באשמו
   מהו�אש� של פלוני . 67

והוא ,  לרבות אשמו של אד� שאותו פלוני אחראי לו� 66 עד 64לעני� סעיפי� , אשמה של פלוני
  .כשאי� משמעות אחרת מתחייבת מ� ההקשר

68 .�  אש� תור
�תלא תיכשל תביע, מקצתו עקב אשמו שלו ומקצתו עקב אשמו של אחר, סבל אד� נזק) א(

אלא שהפיצויי� שייפרעו יופחתו בשיעור שבית , פיצויי� בעד הנזק מחמת אשמו של הניזוק
אול� האמור בזה ; אחריותו של התובע לנזק�המשפט ימצא לנכו� ולצודק תו� התחשבות במידת

וא� חל על התביעה חוזה או די� המגבילי� את , אי� כוחו יפה להכשיל הגנה הנובעת מחוזה
  . התובע פיצויי� למעלה מ� הגבול שנקבע כאמורלא ייפרע, החבות

יקבע בית המשפט וירשו� את ס� כל הפיצויי� שהתובע , )א(קט� �הופחתו הפיצויי� לפי סעי�) ב(
  .היה יכול להיפרע אילולא אשמו

על ) א(קט� � לפי סעי� יחולו כל אימת שנמצאו שניי� או יותר חבי��83 ו11הוראות הסעיפי� ) ג(
  .או שהיו חבי� אילו נתבעו לדי�, ד�נזק שנגר� לא

  אש� תור� שגר� מוות. 69
 היה בית 19ואילו הוגשה תובענה לטובת העזבו� לפי סעי� , מת אד� עקב אשמו שלו ושל אחר

הרי א� תוגש תובענה לטובת התלויי� באותו אד� , )א(68המשפט מפחית את הפיצויי� לפי סעי� 
  .יחסי יופחתו הפיצויי� בשיעור 78לפי סעי� 



  טענת התיישנות. 70
אש� פלוני או �ואחד מבני האש� פוטר עצמו מחבותו כלפי בר) א(68בכל מקרה שחל עליו סעי� 

כוחו �לא יהיה זכאי להיפרע מאותו פלוני או מבא, התיישנות�בהסתמ� על די�, כוחו החוקי�בא
  .פיצויי� או השתתפות מכוח הסעי� האמור

  תרופות לעוולות: 'פרק ה

  בית משפט מוסמ% לית� תרופהכל . 71
בכפו� , שיפוטו לית� תרופה לעוולה על פי פקודה זו�משפט אזרחי יהא מוסמ� בתחומי�כל בית

ורשאי הוא לית� ציווי בשל עוולה ג� כשלא , משפט�להוראות כל די� חקוק החל על אותו בית
  .נתבעו או לא נפסקו פיצויי� או סעד אחר

72 .�  ציוויי
  .לשעה או לתמיד, תעשה�צו עשה או צו לאציווי יכול שיהיה 

  תנאי� למת� ציווי. 73
כי , על פי תצהיר או בדר� אחרת, דעתו�להנחת, בית המשפט לא ית� ציווי לשעה אלא א� ראה

או , וקרוב לודאי שהתובע יהא זכאי לתרופה ושיהא קשה, קיימת שאלה של ממש שיש לדו� בה
  .ותר א� לא יינת� ציווי לשעהלעשות מלוא הצדק בשלב מאוחר י, אפשר�אי
  מקו� שאי� לית� ציווי. 74

א� הוא סבור שהפגיעה או הנזק שנגרמו לתובע ה� קטני� וניתני� , בית המשפט לא ית� ציווי
א� , ומת� ציווי יהיה בו משו� התעמרות בנתבע, להערכה בכס� ולפיצוי מספיק בתשלו� כס�

  .רשאי הוא לפסוק פיצויי�
  שמירת סמכויות. 75

המשפט לית� ציווי לפי כל די� חקוק � באות להוסי� על סמכויות בתי74 עד 72הוראות סעיפי� 
�  .אחר ולא לגרוע מה

76 .�  פיצויי
  �אלא שא� ; פיצויי� אפשר שיינתנו ה� בלבד או בנוס� על ציווי או במקומו

מהלכ� הרגיל יינתנו פיצויי� רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי ב, סבל התובע נזק) 1(
  ;של הדברי� ושבא במישרי� מעוולת הנתבע

�לא יינתנו לו פיצויי� בשל הנזק אלא א� מסר פרטי� עליו בכתב, ממו��סבל התובע נזק) 2(
  .התביעה או בצירו� לו

  אי� נפרעי� אלא פע� אחת בלבד. 77
מי שתובע ו, אד� שנפרע פיצויי� או סעד אחר בשל עוולה, 85�83בכפו� להוראות סעיפי� ) א(

  .לא ייפרעו פיצויי� נוספי� או סעד אחר בשל אותה עוולה, באמצעות אד� כאמור או מכוחו
חיוב �חוזה או הפרת�הפרתלא ייפרע אד� פיצויי� או סעד אחר בשל עוולה א� יש בה ג� ) ב(

או בורר כבר פסק פיצויי� בעד הפרה זו לאותו  די��ובית, משפט�ובית, הדומה לחיוב על פי חוזה
  .אד� למי שמכוחו הוא תובע

א� , חיוב הדומה לחיוב על פי חוזה�חוזה או בעד הפרת�לא ייפרע אד� פיצויי� בעד הפרת) ג(
משפט כבר פסק בשל אותה עוולה פיצויי� או סעד אחר לאותו �אותה הפרה היא ג� עוולה ובית

  .אד� או למי שבאמצעותו או מכוחו הוא תובע
�זכות� של תלויי� לפיצויי. 78  

זכאי אותה שעה לפיצויי� לפי פקודה , אילולא מת, והיה אותו אד�, גרמה עוולה למותו של אד�
הורו וילדו זכאי� לפיצויי� מ� האד� האחראי , זוגו� יהיו ב��גו� שגרמה לו העוולה �זו בעד חבלת

  .לעוולה
  הזכאי להגיש תובענה. 79

,  או היורשי� של המת,או מנהל העזבו�, ה תוגש על ידי מבצע הצווא78תובענה לפיצויי� לפי סעי� 
�א� תו� ששה חדשי� לאחר מות ; הורו וילדו או לטובת אלה מה� שעוד� בחיי�, זוגו�לטובת ב

 כל מי שלטובתו אפשר היה להגישה רשאי להגישה בש� כול� �הנפגע לא הוגשה תובענה כאמור 
  .או בש� מקצת�

80 .�  הפיצויי� וחישוב
יש למסור פרטי� בדבר האנשי� שלטובת� היא מוגשת ובדבר הפסד  78בתובענה לפי סעי� 

, והפיצויי� יינתנו בעד הפסד הממו� שסבלו למעשה, הממו� שסבל כל אחד מה� עקב מות הנפגע
לאחר שינוכו מסכו� ; ובכלל זה הוצאות שהוציאו לקבורתו, או עתידי� לסבול אותו למעשה



את חלקו של כל , קבע בית המשפט בשעת שפיטהי, משפט שלא נגבו מהנתבע�הפיצויי� הוצאות
  .אחד מ� הזכאי� בסכו� הנותר

 
 

  סכומי� שלא יחושבו. 81
 � �בקביעת סכו� הפיצויי� לא יובאו בחשבו

  ;ביטוח�סכו� שנתקבל או שזכאי� לקבלו במות המת לפי חוזה) 1(
  .סכו� ששול� או שחייבי� לשלמו לרגל האבל על המת) 2(

  ת מביטוח לאומיפיצויי� וגימלאו. 82
לרבות , )החוק �להל� בפרק זה  (�1953ד"תשי, לחוק הביטוח הלאומי' המבוטח לפי חלק ב) א(

שהיו זכאי� לפי פקודה זו עקב מאורע אחד ג� לפיצויי� מ� , לחוק) ב(22התלוי בו כאמור בסעי� 
עי� לה�  תנוכה הגימלה מסכו� הפיצויי� שהיו מגי�לחוק ' וג� לגימלה לפי חלק ב, המעביד

  .ממעביד� אילולא סעי� זה
  �לעני� סעי� זה ) ב(
שניתנו או שעתידות להינת� לפי , להוציא גימלה בעי�,  השווי הכספי של הגימלאות� "גימלה"

וגימלה שהופחתה או ,  לחוק38פגיעה המשתלמת לפי סעי� �לרבות תמורת דמי, לחוק' חלק ב
, יתנה בגלל בחירה בגימלה אחרת לפי החוקאו שלא נ, שנשללה עקב מעשה או מחדל של העובד

) ב(49הוראות שר העבודה לפי סעי� ; רואי� אותה כאילו ניתנה או שעתידה להינת� בשלמותה
�כוחו יפה ג� לקביעת , לחוק בדבר היוו� קיצבאות ובדבר חישוב ערכ� הכספי של גימלאות בעי

  ;קט� זה�השווי הכספי של גימלאות לעני� סעי�
לרבות מי שהמעביד אחראי , ייב לפי החוק בתשלו� דמי הביטוח בעד המבוטח הח� "מעביד"

  . לפקודה זו13למעשהו לפי סעי� 
את המעביד כצד שלישי ,  לחוק70לעני� סעי� , לא יראו) א(קט� �בנסיבות האמורות בסעי�) ג(

  .שזכויות כלפיו מועברות למוסד ולביטוח לאומי
  תביעה ושיפוי במעוולי� יחד. 83
הדי� שנית� נגד מעוול החב על אותו נזק חוס� בעד הגשת � אי� פסק�סבל אד� נזק עקב עוולה ) א(

  .תובענה נגד אד� אחר שאילו נתבע לדי� היה חב על אותו נזק כמעוול יחד
, הורו או ילדו, זוגו�ב�, הוגשו בשל נזק אחד על ידי האד� שסבל אותו או לטובת עזבונו) ב(

 ס� כל �א� כמעוולי� יחד וא� באופ� אחר , י� החבי� על אותו נזקתובענות אחדות נגד מעוול
הדי� שיינתנו באות� תובענות לא יעלה על סכו� �כפיצויי� בפסקיהסכומי� שאפשר להיפרע 

 ובכל אחת מ� ,או כפי ששונה בערעור, הדי� שנית� ראשו� ולא בוטל בערעור�שנפסק בפסק הפיצויי�
אלא א� , לא יהיה התובע זכאי להוצאות, די� ראשו� כאמור�זולת זו שנית� בה פסק, התובענות

הדי� הראשו� נגד מעביד �היה פסק; סבור בית המשפט שהיה יסוד סביר להגיש את התובענה
קט� זה במקו� סכו� הפיצויי� �יבוא לעני� סעי�,  ובנסיבות המפורטות בו82כמשמעותו בסעי� 

  .82 סעי� הדי� הראשו� הסכו� שהיו פוסקי� אילולא�שבפסק
84 .�  שיפוי בי� מעוולי
או שאילו נתבע , השתתפות מכל מעוול אחר החב�כל מעוול החב על הנזק רשאי להיפרע דמי) א(

אלא ששו� אד� לא יהא זכאי להיפרע , א� במעוול יחד וא� באופ� אחר, על אותו נזק, היה חב
שבגללה נתבעת קט� זה ממי שזכאי לשיפוי ממנו בשל החבות השתתפות לפי סעי� �דמי

  .ההשתתפות
ההשתתפות בסכו� שיקבע בית המשפט על פי �בהליכי� על השתתפות לפי סעי� זה יהיו דמי) ב(

בית המשפט מוסמ� לפטור אד� ; אחריותו של האד� לנזק�הצדק והיושר בהתחשב ע� מידת
  .השתתפות או להורות שהשתתפותו של אד� תהא כדי שיפוי מלא�מחובת

  הגדרה. 85
והאמור בה� אינו בא ,  בי� א� היא עבירה פלילית ובי� א� לאו� �84 ו83 בסעיפי�  ,"עוולה"

כדי� או לעשות אכי� כל הסכ� בדבר שיפוי שלא היה �להשפיע על הלי� פלילי בשל מעשה שלא
  .אכי� אילולא סעיפי� אלה

86 .�  סכו� ביטוח לא יובא בחשבו� פיצויי
לא יובא בחשבו� כל סכו� ששול� או שמגיע , וולהשעה שבאי� לשו� פיצויי� המשתלמי� בשל ע

  .ביטוח�לרגל אותה עוולה על פי חוזה



  פיצויי� על לשו� הרע בעתו�. 87
והוא מראה לבית המשפט , תובע שזה במשפט נגד בעל עתו� בשל פרסו� לשו� הרע באותו עתו�) א(

הוצאה לפועל נגד הדי� בדר� של �לקיו� פסקשלפניו נתבררה התובענה שאי� הוא יכול להביא
הדי� יבוצע נגד החתומי� �רשאי בית המשפט להורות שפסק, מקרקעי� או מיטלטלי� של הנתבע

לפקודת העתונות ולהורות על ) 3)(1(5הערבות שנית� על ידי הנתבע או למענו לפי סעי� �על כתב
תעלה ובלבד שחבות� של החותמי� לא , כתבמימוש הערובה שניתנה על ידי החותמי� על אותו 

  .הערבות�על חבות� לפי כתב
  .המשפט לפי סעי� זה�ימציא לשר האוצר העתק של צו בית) א(קט� �תובע כאמור בסעי�) ב(
הדי� בהליכי� לפי סעי� זה ולקבוע �שר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות להסדרת הנוהג וסדרי) ג(

  .את האגרות שישולמו בה�
  עוולה שהיא ג� עבירה. 88

לא ישמש הדבר מחסו� , ה� מתבססות תובענה על עוולה מהוות עבירה פליליתהיו העובדות שעלי
, המשפט הד� בתובענה בכל שלב של ההליכי� שהעובדות מהוות�א� א� ראה בית, בפני התובענה

המשפט את המש� ההליכי� עד שייווכח שהעובדות נמסרו �יעכב בית, פשע, או עשויות להיוות
  .הלידיעת המשטרה או שה� ידועות ל

  תחילת התיישנות. 89
  : הוא אחד מאלה"היו� שנולדה עילת התובענה" �התיישנות בתובענה על עוולות �לעני� תקופת

היה ;  היו� שבו אירע אותו מעשה או מחדל�מקו� שעילת התובענה היא מעשה או מחדל ) 1(
 �  ; היו� שבו חדל�המעשה או המחדל נמש� והול

לא ;  היו� שבו אירע אותו נזק�שנגר� על ידי מעשה או מחדל מקו� שעילת התובענה היא נזק ) 2(
אלא שבמקרה אחרו� זה תתייש� התובענה א� ,  היו� שבו נתגלה הנזק�נתגלה הנזק ביו� שאירע 

  .לא הוגשה תו� עשר שני� מיו� אירוע הנזק

  שונות: 'פרק ו

90 .�  שמירת דיני
, משפט בישראל�אדמירליות הנתו� לביתשו� דבר בפקודה זו לא יראו כפוגע בשיפוט לפי דיני ה
או של , �1958ח"תשי, )די��המדינה כבעל(או בהוראות של החוק לתיקו� סדרי הדי� האזרחי 

  .חיקוק שבוטל על ידיו
  "דיה"הוראות בדבר פסיקת . 91
די� כאמור לא � בתי;"דיה"די� שבטי לא יפסוק �די� דתי מוסלמי או בית�משפט שאינו בית�בית

משפט לא יפסק פיצויי� לפי �ובית, בשל מעשה שנפסקו בעדו פיצויי� לפי פקודה זו" דיה"יפסקו 
  ".דיה"פקודה זו בעד מעשה שנפסקה בעדו 

92 .�  ביטולי� וסייגיה
הדיני� המנויי� בתוספת לא ינהגו לפיה� במידה שה� סותרי� הוראות פקודה זו או אינ� 

�  .מתיישבי� עמ
  תחילה. 93

  ).1968 באוקטובר 1(ט "בתשרי תשכ'  היא ביו� טתחילתו של נוסח חדש זה

  התוספת
  )92סעי� (

   
  :לה'סעיפי� אלה של המג

  ;100 עד 1סעיפי� 
  ;482סעי� 

  ;548 עד 545סעיפי� 
  ;�556 ו551, 550סעיפי� 
  ;865סעי� 

  ;940 עד 881סעיפי� 
  ;1071סעי� 
  ;1087סעי� 

  ;1223 עד 1192סעיפי� 



  .�1675 ו1673, 1661סעיפי� 
   

  נחי� המשמשי� בנוסח זהמו
  statement                                                                                  אמרה

  fault                                                                                            אש�

  ratify                                                                                         אשרר

  assurance, insurance                                                      ) ביטוח(בטוח 

  conversion                                                                                     גזל

  interference                                                                              הפרעה

  representation                                                                    ) היצג(הצג 

  excuse                                                                                        הצדק

  contribution                                             )דמי השתתפות(השתתפות 

�  malice                                                                                           זדו

  harm                                                                                         חבלה 

  bodily harm (injury (                                                            חבלת גו� 

�  insolvent                                                                             חדל פרעו

  onus of showing (proof (                                                חובת הראיה 

  animal                                                                                           חיה

  privileged                                                                                    חסוי

�  privilege                                                                                     חסיו

  skill                                                                                       מיומנות

  civil wrongdoer                                                                           מעול

  profession, trade, occupation                                                יד�משלח

  malicious prosecution                                                                 נגישה

  damage                                                                                          נזק

  relief                                                                                            סעד

  civil wrong                                                                      )עוולה(עולה 

  detention                                                                         )עיכוב(עכוב 

  injury                                                                                         פגיעה

  justification                                                                    )צידוק(צדוק 

  injunction                                                                          )ציווי(ציווי 

  mandatory injunction                                                              צו עשה

  prohibitory injunction                                                     תעשה�צו לא

  counterclaim                                                                  תביעה שכנגד

  cross action (cross claim (                                            תובענה שכנגד 

  occupier                                                                                    תופש

  remedy                                                                                    תרופה 
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