
Uבחינה א – שאלות הכנה לבחינה בדיני נזיקין' 

 

 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"

 

 

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

 

 קייס לדוגמא

חש תומר שלא בטוב ופנה  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

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

אך מכיוון שהיה זקוק לכסף וכדי שלא יהיה לו זמן , 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(לפי רישיון העסק של מסעדת זוללים 

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

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

כשהוא נושא , התמוטט תומר בדרכו מהמטבח לשולחן, ומחלתו, עומס העבודה, 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"ה לבית החולים לאחר טיפול ממושך של צוות מדפונת

 .ונחבל קשות בראשו

נמנעו אנשים רבים מלהיכנס למסעדה וחלק מהיושבים במסעדה הפסיק , במשך הטיפול ברויטל

. 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 , תרה מזאתי

 .מבלי לשלם

לאחר שהדליק . לקחת את תומר לבית החולים ברכב המסעדה, עובד במסעדה, 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. מי ולחץ על דוושת הגזלהילוך קד



מעוצמת הנפילה נגרמו לצבי ולתומר פגיעות בגפיים ושעון היד היקר של . 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 , ר לבית החוליםכשהגיע תומ

יש לציין כי לא הוצאו הוראות של . כפי שכל רופא היה אמור לאבחן, 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 , ם באותו היוםשסעדו במסעדת זוללי

יחד עם היעדר , הרופאים סבורים שהחשיפה לחיידק דלקת הריאות של תומר. למספר ימים

 .גרמו למחלתן, האיוורור במסעדה

 . דונו בתביעות הנזיקיות העולות מן האירוע

 


