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Uשאלות ופתרון –' בחינה לדוגמא א 

 שאלה תיאורטית לדוגמא

קבעו פיצוי לנפגע תוך סטייה מעקרון ) הפסיקה והחוק(הציגו שלושה מקרים שבהם דיני הנזיקין 

 .לגבי כל מקרה הסבירו מה היה הרציונל לקבוע כך". השבת המצב לקדמותו"

Uפתרון: 
העל בתורת הפיצויים הנזיקיים -עקרון –מומלץ לציין בקצרה את עקרון השבת המצב לקדמותו 

 :'מקרים לדוג. שנועד להשיב את מצבו של הניזוק לזה שהיה אלמלא העוולה

בית המשפט פוסק לילדה פיצוי בגין אובדן השתכרות לפי השכר : אבו חנא' מגדל נ .1

מכוח עקרון השוויון וצדק , 0אף ששכר ממוצע של נשים בכפר שלה הוא , הממוצע במשק

 .חלוקתי

מאחר שזנות , בית המשפט נמנע מלתת פיצוי בגין הוצאות על נערות ליווי: פלוניפרשת  .2

 .מובילה לסחר בבני אדם שמנוגד לתקנות הציבור

 ).כל אחת והרציונל שלה(תקרות פיצוי : ד"חוק אחריות למוצרים פגומים והפלת .3

 ).רעלשון ה, הפליה, הטרדה מינית, עוולות מסחריות( פיצויים ללא הוכחת נזק .4

ובכך , נותנים פיצויים שהם על הגבול של פיצויים עונשיים, מחד: שרנסקי' נודלמן נ .5

מפחיתים את הפיצוי בגלל מצבו הכלכלי של , מנגד. חורגים מהשבת המצב לקדמותו

 .וגם כאן יש חריגה, הנתבע

 .בגלל התנהגותו הרעה של התובע, פיצויים לבוז שקטנים מהנזק שנגרם: בן גביר' דנקנר נ .6
כוללות בין השאר את הערכת הנזק בגין  Uעם הנמקה מתאימהUדוגמאות נוספות שיכולות להתקבל 

 .נזקים לא ממוניים
 

 

 דין לדוגמא-שאלת פסקי

ילד ( אייגר' מדינת ישראל נהן בעניין , )חולה נפש אשר תוקף ילד בסכין(סבג ' כרמי נהן בעניין 

נדונה האפשרות להחיל מבחן אשמה ) שרגלו נכרתה לאחר ששיחק בטיל לאו שמצא על הגג

 ? מה נפסק בכל אחד מהמקרים. אובייקטיבי על קבוצות אנשים מיוחדות

 .הסבר מדוע, אם לא. הסבר מה הרציונל המשותף, אם כן ?האם הפסיקות תואמות זו את זו

Uפתרון: 

חן אשמה אובקייטיבי על חולי נפש כדי להגיע להטלת אחריות מחילים מב: סבג' כרמי נבפרשת 

) שפעמים רבות יפטור את חולה הנפש מאחריות(הרציונל היה שמבחן סובייקטיבי . על חולה הנפש

 .יביא לתוצאה שלילית כלפי ניזוקים ויפגע גם ביכולת של חולי הנפש להשתלב בחברה

קבע בית המשפט את סטנדרט הזהירות של ילד באשם תורם לפי הסטנדרט  אייגרבפרשת , מנגד

כך שהסטנדרט , ותוך הערה לפיה ייתכן שניתן להתחשב גם בעובדה שהילד מחונן, של ילד בגילו

 .סובייקטיבי
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דובר על אשם תורם  אייגרהסברים אפשריים יכולים להיות שבפרשת . הפסיקות אינן תואמות

למשל כי אפשר לראות (או שלגבי ילדים נוטים להקל , בר בהטלת אחריותמדו כרמיואילו בפרשת 

גם הסברים ). בניגוד לחולי נפש שנראים לניזוקים פוטנציאליים כאנשים רגילים, שהם ילדים

 .התקבלו, אחרים שיהיו מנומקים ומשכנעים

 

 קייס לדוגמא

תומר שלא בטוב ופנה  חש באחד הימים". פסגות"שבקניון " זוללים"תומר הוא מלצר במסעדת 

לפי הוראות , ולכן, ר קובי אמר לו כי יש חשד שהוא לוקה בשפעת החזירים"ד. ר קובי"ד, לרופא

עליו להישאר בביתו ולחבוש מסכה בכל מגע עם ) מכוח פקודת בריאות העם(משרד הבריאות 

יהיה לו זמן  אך מכיוון שהיה זקוק לכסף וכדי שלא, ידיעה זו גרמה לתומר לחרדה עמוקה. אנשים

, כדי להרשים את שאול. למרות הוראות הרופא, לחשוב על מחלתו בחר להגיע לעבודה במסעדה

שידע שצפוי יום עמוס , שאול. אך לא אמר במה, הוא סיפר לשאול שהוא חולה, מנהל המסעדה

 ".כל הכבוד. תהיה בריא. העיקר שבאת: "אמר לתומר, ושאחד המלצרים האחרים בדיוק התפטר

מותר להכניס למסעדה עד , )שניתן לפי חוק רישוי עסקים(רישיון העסק של מסעדת זוללים  לפי

באותו יום היה הקניון עמוס במיוחד בגלל סוף החופש הגדול ובמסעדה ישבו קצת יותר . איש 100

 .באמצע המשמרת התקלקל המזגן במסעדה כך שהאוויר נהפך למחניק. ממאה איש

כשהוא נושא , התמוטט תומר בדרכו מהמטבח לשולחן, ומחלתו, העומס העבוד, בעקבות המחנק

רויטל . הקפה נשפך על רויטל וגרם לה כוויות קשות בפלג גופה העליון. מגש עם כוסות קפה רותח

תומר עצמו נפל על פינת שולחן . א במקום"פונתה לבית החולים לאחר טיפול ממושך של צוות מד

 .ונחבל קשות בראשו

נמנעו אנשים רבים מלהיכנס למסעדה וחלק מהיושבים במסעדה הפסיק , ויטלבמשך הטיפול בר

. הייתה המסעדה חצי ריקה, למרות העומס בקניון, כך שבמשך מספר שעות, את ארוחתו ויצא

כעשרים איש מבין הסועדים במסעדה ניצלו את המהומה כדי לצאת מהמסעדה , יתרה מזאת

 .מבלי לשלם

לאחר שהדליק . לקחת את תומר לבית החולים ברכב המסעדה, העובד במסעד, שאול הורה לצבי

במקום  )רוורס( הכניס צבי את הרכב להילוך אחורי, וכתוצאה מהלחץ לפעול במהירות, את הרכב

פגע בגדר החניון וצנח מטה אל הקומה , הרכב נסע אחורה. להילוך קדמי ולחץ על דוושת הגז

לצבי ולתומר פגיעות בגפיים ושעון היד היקר של מעוצמת הנפילה נגרמו . התחתונה של החניון

מאחר שבמשך שנתיים לא שילם את אגרת , בדיעבד התברר שלצבי אין רישיון נהיגה. תומר נשבר

 .הרישיון

נערכה לו בדיקה ראשונית שבה התברר כי הוא לוקה בדלקת ריאות , כשהגיע תומר לבית החולים

יש לציין כי לא הוצאו הוראות של . יה אמור לאבחןכפי שכל רופא ה, חריפה ולא בשפעת החזירים

בדיעבד התברר כי פנינה ועדינה . משרד הבריאות מכוח פקודת בריאות העם לגבי דלקת ריאות

לקו לאחר מכן בדלקת ריאות ואף אושפזו בעקבות כך , שסעדו במסעדת זוללים באותו היום

יחד עם היעדר , ות של תומרהרופאים סבורים שהחשיפה לחיידק דלקת הריא. למספר ימים

 .גרמו למחלתן, האיוורור במסעדה
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 . דונו בתביעות הנזיקיות העולות מן האירוע

 

Uפתרון: 

 ר קובי"ד נגדתומר  •

Uרשלנות:U )1 (UהתרשלותU – כי כל רופא היה אמור לאבחן דלקת , נראה שהאבחון השגוי הוא רשלני

; לא קיבל טיפול מתאים נגד דלקת ריאות) + בלתי ממוני טהור(חרדה עמוקה  – UנזקU) 2(; ריאות

)3 (Uחובת זהירותU –  אין שיקולים נגד הטלת אחריות)4 (Uס עובדתי"קשU –  עקב החשד לאבחנה

ס "קשU; אולם ספק אם היעדר הטיפול החמיר את מצבו, בשפעת מקסיקו נגרמה החרדה העמוקה

 .פעת מקסיקו תגרום לחרדהנראה שצפוי שאבחנה בש –Uמשפטי 

 

 תומר נגדפנינה ועדינה + זוללים+ רויטל  •

Uרשלנות:U )1 (UהתרשלותU – עובד סביר לא מגיע חולה לעבודה כדי לא להדביק אחרים ;)2 (U חובת

עולה שאלה האם על עובד מוטלת . למעט לגבי זוללים, ד הטלת אחריותאין שיקולים נג – Uזהירות

יש שיקולים כבדי משקל שלא להטיל חובת זהירות על העובד (חובת זהירות כלפי מעבידו 

רצון להשאיר את מערכת , המעביד יכול לבטח עצמו: במקרים שאינם מערבים כוונה לגרום נזק

יחסי הכוחות , העובד ממילא חושש מפיטורין ואין צורך להרתיעו, היחסים במסגרת יחסי העבודה

בר ומד. )זוללים(נזק כספי ) + רויטל(כוויה  – UנזקU) 3(; )בין הצדדים ושיקולים של צדק מחלק ועוד

יש לבחון האם . כרה בונגד ה) הרתעת יתר ועוד, פיזור שלילי(בנזק כלכלי טהור ויש שיקולים 

עקב  – Uס עובדתי"קשU) 4(; )פנינה ועדינה(הדבקות ונזקים נלווים +  פיצוי-במקרה זה הנזק הוא בר

ס עובדתי שכן במקרה זה "תומר יוכל לטעון שלא התקיים קש[ מחלתו התמוטט וגרם לנזקים

נראה שצפוי שמחלה תחליש  – Uס משפטי"קשU; ]ייתכן שגם אלמלא המחלה היו נגרמים הנזקים

 .אך ספק אם נזק כלכלי טהור למסעדה הוא בגדר צפוי, יכולת התפקוד ותדביק אחרים

 ]:רלוונטי בעיקר כשאין עדויות קונקרטיות להתרשלות[חינת ההתרשלות ראוי לציין בתוך ב

נטל הראיה על תומר להוכיח שלא  –חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים  – 38סעיף  .א

 .והוא בשליטתו של תומר, מסוכן Uוהקפה הרותחUהיתה התרשלות הואיל 

וכחה יוטל על תומר הואיל ולפנינה ועדינה ייתכן שנטל הה –דבר המעיד על עצמו  – 41סעיף  .ב

שבריאותיו של תומר וסביר  UמהחיידקUוהנזק נגרם , אין דרך לדעת מה היו הנסיבות למחלה

 .שההדבקה היא תוצאת התרשלותו של תומר בבואו לעבודה

 :UהגנותUתומר יטען למספר 

תומר יטען לאשם תורם של המסעדה : בתביעת זוללים אשם תורם – 68סעיף  .א

 .סועדים והעסיקה את תומר למרות שידעה שהוא חולה" עמיסהה"ש
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ידע על מחלתו ) ולכן זוללים(תומר יטען ששאול  :של זוללים הסתכנות מרצון – 5סעיף  .ב

הוא לא ידע שמדובר בדלקת ריאות או שהמחלה , מאידך. וחשף עצמו לסכנות מרצון

 .פוגעת בתפקוד

תומר יטען כי אינו חייב : הנזק הכלכלי בתביעת זוללים בגיןאשם מכריע  –) 2(64סעיף  .ג

 .על הנזק הכלכלי של האנשים שיצאו מבלי לשלם בגלל שמדובר באשם מכריע לא צפוי
 )מעסיק(זוללים באחריות שילוחית  נגדפנינה ועדינה + רויטל  •

לא מעורר שאלות . שפעל לטובת המסעדה ולטובתו גם יחד, המסעדה אחראית למעשיו של תומר

 .מעניינות

 

 שאול בגין רשלנותו נגדפנינה ועדינה + רויטל + תומר  •

UרשלנותU :)1 (UהתרשלותU –  לא דאג לאוורור + העמיס סועדים + העסיק מלצר חולה) אך ספק אם

) 3(; אין שיקולים נגד הטלת אחריות – Uחובת זהירותU) 2(; )יש כאן התרשלות לאור קלקול לא צפוי

UנזקU –  מחלה ונזקים נלווים לפנינה ועדינה+ עת ראש של תומר פגי+ כוויה לרויטל ונזקים נלווים ;

)4 (Uס עובדתי"קשU – עקב העסקת מלצר חולה שהתמוטט נגרם נזק ;Uס משפטי"קשU –  נראה שצפוי

 .שהתרשלויות כאמור יגרמו לנזקי גוף

Uח"הפחU :)1 (UחיקוקU – רשיון העסק שניתן לפי חוק רישוי עסקים ;)2 (Uלטובת הניזוקU –  נועד לטובת

נזק U) 3(; ]פרשת לוטונט) [תומר(אך ספק אם נועד לטובת העובדים ) פנינה ועדינה, רויטל(הסועדים 

ניתן לומר שההדבקות נכללות בשל חוסר האוורור אבל יתכן שהכוויה ופגיעת  – Uמהסוג שנגרם

 – Uס עובדתי"שקU) 4(; אם כי יתכן שהרעיון הוא למנוע צפיפות שגורמת לתאונות, הראש לא יכללו

? האם שייך למתחם הסיכון – Uס משפטי"קשU) 5(; בעקבות עומס העבודה התמוטט ונגרמו הנזקים

  .1-2למעשה חזרה על יסודות 

 :הגנות

 .שאול יטען שלתומר אשם תורם: אשם תורם – 68סעיף  .א

הוא אמנם . ספק אם יש הסתכנות מרצון של תומר ):של תומר( הסתכנות מרצון – 5סעיף  .ב

שהרי נדרשת , אך ספק אם התכוון לפטור את המסעדה מאחריות, ל מחלתוידע ע

 –) ב(5סעיף : חריג[הסתכנות מרצון גם ביחס להשלכות המשפטיות לפי פרשת עכאשה 

 ].ההגנה לא חלה במקרה של הפרת חובה על פי חיקוק

 

 זוללים נגדפנינה ועדינה + רויטל + תומר  •

 .13ילוחית לפי סעיף זוללים תחוב בשל מעשי שאול באחריות ש

כיוון שנראה שמדובר בנהלים פגומים ) ניתוח לעיל אצל שאול(זוללים תחוב גם ישירות ברשלנות 

 .של המסעדה ולא רק בהתנהגות לא ראויה של שאול
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 צבי נגד) נזק לגדר" (פסגות"קניון ) + נזק לרכב(המסעדה ) + נזקי השעון(תומר  •

אין שיקולים נגד הטלת  – חובת זהירות) 2(; הירותנהג בחוסר ז – התרשלות) 1(: רשלנות

עקב  – ס עובדתי"קש) 4(; לגדר החניון+ לשעון היד של תומר + נזק לרכב  – נזק) 3(; אחריות

 .נראה שצפוי שנסיעה לא זהירה תגרום לנזקים – ס משפטי"קש; הנסיעה של צבי נגרמו הנזקים

יחובו גם על נזקי ) שאול וזוללים(הראשוני של תומר ספק אם המזיקים המקוריים שגרמו לנזק ** 

אך לא ברור שנזק רכוש הוא נזק צפוי כתוצאה מנזק גוף , מדובר בהליך גרימה צפוי, אמנם. השעון

 ).קליפורד(

הסוגיה מעוררת שתי ? האם הוא הפר את החובה לנהוג ברישיון. צבי נהג בלי רישיון :ח"הפח

בחוק נזיקי מחוץ (אם היא מתחום דיני הנזיקין . מהי החובה החקוקה שהופרה, ראשית: שאלות

גם אם כן והופרה . עולה השאלה האם ניתן להחיל את העוולה על חוקים כאלו) לפקודת הנזיקין

 . קשר סיבתי כיוון שגם לו צבי היה בעל רישיון הוא היה נוהג בדיוק אותו דבריתכן שאין , חובה

 

 נזקי גוף בתאונה –תומר וצבי  •

) פגיעות בגפיים( נזק גוף) תומר וצבי( לאדםשבו נגרם ) נפילה( מאורע. אין בעיה בהגדרה: ד"פלת

 ).נסיעה( למטרות תחבורה) מכונית( ברכב מנועי) נסיעה( שימוש) ס"קש( עקב

ולכן הוא צריך , שהרישיון שלו לא חודש במשך יותר משנה כיוון, ד"צבי לא יכל לתבוע בפלת

צבי יכול לתבוע את הקניון ). ד"לפלת) 3(7' ס(לעבור טסט ונחשב כמי שמהותית אין לו רישיון 

 .ברשלנות על כך שהגדר לא היתה חזקה מספיק אבל נראה שזה ממש קלוש

. ותומר יתבע את קרנית, הביטוח של הרכב לא יכסה את התאונה, מאחר שצבי חסר רישיון נהיגה

זאת משום שהנזק ניתן (כמובן שקרנית תשלם אך ורק על פגיעת הגפיים ולא על פגיעת הראש 

היה צורך לדון בגישות השונות שבפרשת , אילו היו מתעוררות בעיות לעניין הפרדת הנזק. להפרדה

 ).מלך ובפרשת גולן

מבחני אשם (וכנראה תקבל את הכסף , הואיל ואין לו כיסוי ביטוחי, ה את צביקרנית תתבע בהשב

 ).84לפי סעיף 

 

 "פסגות"קניון  נגדכולם  •

במידה שתקינות המזגן נתונה לאחריות הקניון הרי שיהיה ניתן לתבוע את הקניון ברשלנות 

 ).41לרבות הפעלת סעיף (בהיותה מחזיקת המקרקעין 


