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 פקודת הנזיקין [נוסח חדש]״

: פרשנות  פרק אי

 1. בכפוף לפקודת הפרשנות! תתפרש פקודה זו לפי עיקרי הפרשנות המשפטית המקו
ל שהדבר מתיישב עם ההקשר כ כ - א י  בלים באנגליה׳ וביטויים המשמשים בה-חזקה ה
 ובאין הוראה אחרת מפורשת - שמשמעותם כמשמעות הנודעת למקביליהם במשפט האנגלי

 ויתפרשו על דרך זו.

 2. בפקודה זו -
 ״הורים״ - לרבות הורי הורים והורים חורגים;

 ״חיה״ - לרבות צפרים, דגים׳ חרקים וזחלים;
 ״חיית בר״ - כל חיה שכנוהג בישראל אין מחזיקים אותה כלואה או בפיקוחו של אדם;

 ״ילד״ - לרבות נכד, ילד חורג, עובר, ילד שלא־מנישואין, או ילד מאומץ? ובהסקת מסקנה!
 בדבר קירבה משפחתית, הכלולה לפי הוראות פקודה זו בהגדרות הביטויים ״הורים״
 ו״ילד״, יראו את הנולד שלא-מנישואין ואת המאומץ כצאצא כשד של אמו ושל

 הידוע כאביו או של מאמצו, הכל לפי הענין;
 ״מיטלטלין״ - דומם או חיה, לרבות כסף, פרי עצים וגפנים, דגנים, ירקות ויבולים אחרים

 ומים, בין בתלוש ובין במחובר;
 ״מעביד״ - מי שיש לו ביחסיו עם אדם אחר שליטה גמורה על הדרך שבו אדם אחר
 מבצע עבודה בשבילו, ואילו הוא עצמו אין עליו מרות דומה לגבי אותה עבודה,
 ו״עובד״ הוא מי שעבודתו נתונה לשליטה כאמור; אולם מי שהוא בשירות של המדינה
 או של רשות מקומית או של אדם אחר - לא יראוהו כמעביד או כעובד של זולתו

 באותו שירות;
 ״מקרקעין״ — קרקע, עצים, בתים, בנינים וקירות או מבנים אחרים;

 . ״נזק״ — אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות׳ רווחה גופנית או שם־טוב׳ או חיסור מהם׳ וכל
 אבדן או חיסור כיוצאים באלה;

 ״נזק ממון״ - הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם
 פרטים;

 ״נכס״ - מקרקעין או מיטלטלין;
 ״נתבע״ - לרבות נתבע בתביעה־שכנגד או בתובענה־שכנגד; י י י *

 ״פגיעה״ - נגיעה שלא כדין בזכות משפטית;
 ״תובע״ - לרבות תובע בתביעה־שכנגד או בתובענה־שכנגד;

 ״תובענה״ — כל הליך אזרחי לפני בית משפט, לרבות קיזוז ותביעה־שכנגד;
 ״תופש״ - אדם התופש מקרקעין כדין, או הזכאי כלפי בעל המקרקעין לתפוש אותם או

 להשתמש בהם, ובאין אדם כאמור - בעל המקרקעין.

 • ע״ר 1944, תום׳ 1 מם׳ 1380, עמ׳ 93 ; ם״וז, תשי״ב, עט׳ 340 ; תשט״ז, עמ׳ 51 ; תשט״ז, עמי 8ל; תשי״זז׳ עמ׳
 114 ; הש״ך, עמ׳ 46 ; תשכ״ג, עמ׳ 6ד; תשב״ה, עמ׳ 244, 245.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1, עמ׳ 2.
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 3. . הדברים המנויים להלן בפקודה זו הם עוולות׳ ובכפוף להוראות הפקודה - כל הנפגע עוולת והלכות,
ה לתרי־וה ש ו , ע ד י ה מ ד ו ק פ  או הניזוק על ידי עוולה שנעשתה בישראל להא זכאי לתרופה המפורשת ב

 העוולה או האחראי לה. -

 4. לא יראו כעוולה מעשה׳ שאילו היה ־חוזר. ונשנה לא היה בו כדי ליצור תביעה לזכות מעשר, של«ה בכן
 נוגדת, ואדם בר־דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כך.

 5. (א) בתובענה שהוגשה על עוולה תהא הגנה שהתובע ידע ,והעריך׳ או יש הסתכנות מרגון
 להניח שידע והעריך, את מצב הדברים שגרמו לנזק וכי השף עצמו או רכושו למצב זה

. , . ׳ • < ׳ ' . • •  מרצונו. '
11; , 

 (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על תובענה שהוגשה על עוולה הנובעת מאי ־מילוי
״ ־  חובה שהייתה מוטלת על הנתבע מכוח חיקוק. • י י

 (ג) ,ילד למטה מגיל.שתים עשרה'לא ייחשב כמסוגל לדעת או להעריך את מצב
 הדברים שגרמו לנזק או כמסוגל מרצונו לחשוף עצמו או רכושו למצב זה.

 6. בתובענה שהוגשה על עוולה׳ חוץ מרשלנות׳ תהא הגנה שהמעשה או המחדל שמת־ ««שה לטי'חיקי
 לוננים עליו היה לפי הודאות חיקוק ובהתאם להן.

 7. (א) עובד ציבורי אחראי לכל עוולה שעשה׳ ואם ייתבע לדין על כך׳ ייתבע אישית: עובד גיבורי1
 אולם, בלי לגרוע מכוחן של הוראות סעיפים 6 ו־8 תהא לעובד הגנה בכל תובענה שאינה על
 רשלנות׳ אם המעשה היה בתחום סמכותו כדין או שעשהו בתום לב כסבור שהוא פועל

 בתחום סמכותו כדין. . .:- .

ל עמלה שנעשתה על ידי שלוח שמינה הוא כ ל י ^ ף ^ מ י ה  (ב) עובד ציבורי לא י
 או על ידי עובד ציבורי אתר׳ אלא אם הרשה •אראישרר את העוולה במפורש.

 8. אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם׳ או שהוא ממלא כדין חובו־ רשות שופטת
 תיו של אדם כאמור. וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט׳ לרבות בורר — לא הוגש נגדו

 תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי.

 9. (א) לא תוגש תובענה נגד אדם על עוולה שעשה אותה בטרם מלאו לו שתים עשרה קטין
 שנים.

 (ב) מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים יגול לתבוע על עוולה׳ ובכפוף לסעיף
 קטן(א) — להיתבע עליה; אולם אין להגיש נגדו תובענה על עוולה הנובעת׳ במישרין או

 בעקיפין,.׳ מחוזה שעשה.

 10. תאגיד לא ייפרע פיצויים בשל עוולה אלא אם גרמה לו נזק. תאגיי

 11. היה כל אחד משני בני־אדם או יותר חבים לפי הוראות פקודה זו, על מעשה פלוני, מעווליט^חד
 והמעשה הוא עוולה, יהיו הכיס יחד על אותו מעשה כמעוולים יחד וניתנים להיתבע עליה

 יחד ולחוד. ,

ות^ל  12. .לענין: פקודה זו׳ המשתף עצמו, מסייע, מייעץ או מפתה. למעשה או למחדל, שנעשו אחרי
״"י  או שעומדים להיעשות על ידי זולתו, או מצווה, מרשה או מאשרר אותם, יהא.חב עליהם. 8
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 13. (א) לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו —
 (1) אם הרשה או אישרר את המעשה:

 (2) אס העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו;
 אולם —

 (א) מעביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו׳ אלא אחד
 מעובדיו העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של

 ״ : :!ו
 המעביד;

 .׳ (ב) מי שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו
 מסורה לו׳ לא יהיה הב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודתו. זו.

 (ב). רואים מעשת כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד׳ אם עשהו כעובד וכשהוא׳
 מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה
 ביצוע לא נאות שלי מעשה שהרשה המעביד: אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות

 של עצמו ולא לענין המעביד. יי
 (0 לענין סעיף זה>מעשה*- לרבות מחדל.

 14. לענין פקודה זו׳ המעסיק שלוח׳ שאיננו עובדו׳ בעשייונ מעשה או סוג של מעשים
 למענו׳ יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך

 שבה:הוא:מבצע אותם. י
 15. , לענין פקודה זו׳ העושה חוזה עם אדם אחר׳ שאיננו עובדו או: שלוחו׳ על מנת שיעשה
 למענו ^מעשהפלוני׳ילא יהא חב קל עוולה שתצמח.תוך כדי עשיית' אותו מעשה; הוראה זו

 לא.תחול •באחת מאלה:
 (0 הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו:

 >2). הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק!
 (3) הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או למק:

 (4) הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר. לקבלן עצמאי;
 ; (5) הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין. .

 16 . האמור בסעיפימ 12׳ 14 ר־15 אינו גורע מחבותו,של שום אדם על. מעשה שעשה והאמור
.. .  .בסעיף 13 אינו גורע.־מחבותו של העובד על מעשה שעשה. י י

 17, כל'מקום שלפי פקודה זו יש לטעון או להוכיח ידיעה׳ ידאו יידיעתו של שלוח או
 . עובד מידיעתושלשולחו או.מעבידו׳ ובלבד שהידיעה נרכשה על ידי השלוח כשהוא פיעל
 למען שולחו׳ או על ידי העובד תוך כדי עבודתו לגני הענין או הדבר שעליהם נדרשת

 הידיעה.
ג או של נציג עזבונו נגד בן־זוגו או נגד נציג עזבונו ו  18, '(א) לא תוגש, ־תובענה של ק״ז

 בשל עוולה שנעשתה לפני נישואיהם או כל עוד נישואיהם שרירים.
 (ב) אין בן־זוג חב על עוולה שעשה בן־זוגו אלא לפי הוראות סעיפים 11 עד 16.

ל עילות תביעה בשל עוולה שהיו עומדות לנפטר או נגדו, כ - ם ד  ,19 00. נפטר א
 יוסיפו לעמוד בעינן׳ בכפוף להוראות סעיף זה׳ לטובת עזבונו או נגד עזבונו׳ הכל לפי

 הענין. יי
 יי""''(ב):"מיתה עילת תובענה מוסיפה לעמוד כאמור לטובת עזבונו של נפטר׳ והמעשה
 או המחדל היוצר את המילה גדם למותו׳ יהיו הפיצויים, שניתן להיפרע לטובת העזבון
 מחושבים בלי שים לב להפסד או לריווח שנגרם לעזבון עקב המוות. אבל ניתן לכלול בהט

 םבופ להוצאות קבורה.
 (ג) ג&בל נזק על ידי מעשה אוי מחדל שחיו משמשיפ עילה לתובענה בשל עוולה נגד
 אדפ פלוני אלא שנפטר לפני הנזק או בשעת הנזק. יראו> לענץ פקודה זו, את עילת התובענה

- ;זבות
 מעביד

 הגותו של שולה

 חנותו של
 בעלזזחה. .',•׳

 שמירת חבות

 ידיעתו. של שלוח
 ז1ו עובד

 בן־זוג

 השפעת מוות על
 עילת תביעת
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 עזבון חדל פרעו ן

 אין המחאד.
 בנזיקין

 שהיתה קיימת נגדו בשל המעשה או המחדל אילו נפצר אחרי הנזק׳ כאילו היתה קיימתינגדו
 לפני שנפטר.

 (ד) הזכויות הנתונות לפי פקודה זו לעזבון של נפטר באות להוסיף על הזכויות
ל חיקוק אחר ולא לגרוע מהן. ו או כ  הנתונות לתלויים בנפטר לפי פקודה ז

 20. עזבון חדל םרעון שניתן להגיש נגדו תובענה לפי סעיף 19׳ יראו כל חבות בשל עילת
א דרישה לדמי נזק ף שלפי טבעה הי גד העזבון א א חוב בר־הוכחה נ  התובענה כאילו הי

 בלתי קצובים שאינם נובעים מחוזה או מהבטחה או מהפרת נאמנות.

ל ל להיות תובע ונתבע ע ג שט ד ל פו כו פת דגל. 1936*, י ד בפקודת פשי ף האפו ל א  21. ע
א הוגש תובענה על עוולה לזכותם של נכסי פושט רגל או לחובתם; ואולמ -  עוולה. אן ל
י ד ל עוולה שגרמה נזק ממון לנכסי פושט רגל תעבור לי  >a הזכות לתבוע ע

ו; ו תמומש בידי  הנאמן א
נופ י מתן צו כי ל לפנ ל עוולה שניתן לחובתו של פושט רג ן «  (2< מפק די

ובחה בפשיטת דגלו הא ביתן אן  גבפימ י
ף «1. י נ ף אמ־ראות מ ו ה כפ ף ז  (3< מעי

. ן ה׳ אינה ניתנת להמחאה אלא מכוח הדי כן הזזבות עלי ל עוולה, ו ו  22. הזכות לתרופה מ

: זזעוולווו , ק ג ר  פ

ה פ י ק : ת ׳ ן א מ י  ס

» ז ״ י י ד ל י פו של אד0 ע ו ד ג ג א שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון׳ נ  23. (א) תקיפה הי
בץ בעקיפין, שלא בהפבמת ן במישרין ו ו בבל דרך אחרת, בי  הבאה׳ נגיעה, הזזה א
די תנועה, ל י ו ע די מעשה א ל י ו איום, ע  האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן נםיון א
 להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם, כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יגיה׳ מטעמים

ו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו.  סבירים, שאבן יש ל
. ז א  (ב) ״שימוש בכוח״, לענין סעיף זה - לרבות שימוש בחום, באוד, בחשמל. מ

ו חומר אחר, אם השתמשו בהם במידה שיש בה להזיק. . .  בריח או בכל דבר א

ה מיוחיה נ  24. בתובענה על תקיפה תהא הגגה לנתבע אם — «

ל עצמו או על אדם אחר מפני שימוש בכוח י להגן ע  0) עשה את המעשה כד
ן מצד התובע׳ וכמעשהו זה לא הרג ממידת הנחיצות הסבירה לאותה  שלא כדי
 מטרה. והיחס בין הנזק שגרם לתובע בתקיפה זו לבין הנזק שרצה למנוע לא

 היה בלתי ©ביד?
 (2) השתמש כמידה מכירה של כוח כדי למנוע את התובע מהיכנם שלא כדין
 למקרקעין, או כדי להרחיקו מהם אחרי שנכנס אליהם׳ או שהה בהם׳ שלא
ו פעל מכוחו של תופשס; ואולם אם נכנם  כדין, והכל כשהנתבע היה תופשמ א
ו ניסה להיכנס, למקרקעין שלא בכוח, תנאי להגנה הוא שהנתבע  התובע׳ א
 ביקש תחילה את התובע שלא להיכנס לשפ. או לצאת משם אחרי שנבנם, ונתן

ו הזדמנות סבירה למלא בקשתו בדרכי שלום•  ל

 * ע״ר 1936׳ חוס׳ 1 מ0׳ 586« עמי«2.
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 (3) השתמש במידה סבירה של כוח בדי להגן על החזקתו במיטלטלין שד
 זכאי להחזיק בהם׳ או כדי להשיבם מידי התובע שלקח אותם ממנו׳ או עי
 אותם בידו׳ שלא כדין: ואולם אם לקח התובע, או ניסה לקחת׳ את המיטלט?

 שלא בכוח,. תנאי הוא להגנה שהנתבע ביקש תחילה את, התובע שלא לקן |ן
 אותם, או להחזירם לו לאחר שלקחם׳ ונתן לו הזדמנות סבירה למלא בקש ן

 בדרכי שלום;
 (4) עשה את מעשהו תוך כדי ביצוע, או סיוע כדין לבצע׳ צו מעצר או חיפו|,

 צו מסירה לדין, צו מאסר או צו עיכוב שניתנו על ידי בית משפט או רש
 אחרת המוסמכת לכך׳ ובלבד שהמעשה שמתלוננים עליו הותר באותם צוו

' 1 .  אף אם היה פגם בהם או בנתינתם; -
 (5) התובע' לא היה שפוי בדעתו או היה לקוי בשכלו או בגופו׳ והכוח ש4מ 4
 תמש בו הנתבע היה, או נראה שהיה, במידת הנחיצות הסבירה להגנת התוו(ג

 עצמו או להגנת אנשים אחרים, והשימוש בו היה בתום לב ובלי זדון:
 (6) הנתבע והתובע היו שניהם חיילים בצבא־הגנה לישראל, והנתבע פז ל

 . מכוח דין החל על הצבא ולפי אותו דין: יי
 (7) הנתבע הוא הורו או אםוטרופםו או מורהו של התובע, או שהיחס ש יו
 אל התובע דומה לשל הורו או אםוטרופםו או מורהו, והוא ייסר את התוו (ג
 במידת הנחיצות הסבירה למען ייטיב דרכו! !

 (8< עשה בתום לב מעשה שחיה לו יסודי אזניח•־שהוא"לטובת.התובע,'יא« |1
 שלפני שעשהו לא היה בידו לקבל את הסכמת התובע, מפני שבנסיבות ההן >{א

 היה בידי התובע לציין את הסכמתו או שהאדם הממונה עליו בדין לא ה
 בידו להסכים מטעמו, ולנתבע היה יסוד להניח כי טובת התובע מחייבת ש#*

 לדחות את המעשה.

ו  אחריות לזולת 25. על אף האמור בפקודה זו, לא יהיה שולח או מעביד אחראי לתקיפה שתקף שלוחו |

 עובדו, אלא אם במפורש התיר את התקיפה או אישרר אותה.

 • . סימן ב׳: כליאה י

ן |  ג>ו«משו8 26. בליאת שוא היא שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא כדין, למשך ז
 ״ י : כלשהו, באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל סמכות.

. ,בתובענה שוזוגשה על בליאת שואתהא הגנה לנתבע׳אפ - w w a n j • 2 7 » 
 (ti עשה ?!עשהו •הון*'׳בז* מיצוע, .או היוזניבזיין.לבן5ע. «ו מעצק
 חיפוש•״ צו מסירה לדין, צו מאמריייויאויצו עיכוב שניתנו על ידי בית משפט

a p a רשות אחרת המוסמכת לכך, ובלבד שהמעשה י׳שמתלוננים עליו הותר 
 י צוויט׳ אף אפ היה פגמ 3הפ או בנתינתם ן.

 (2< התובע חיה נחון במשמוןזיתי^ךין לפי הוראות היקוק;
ו | ^ו.היה לקוי בשכלו או בגופו, ושלילת חידו  (3) התובע לא היה שפ1י בדעתו:
ti .היתה, א״ו״נראה שהיתה, נחוצה באופן סביר להגנת התובע עצמו או להג .. 

f ;אנשים אחרים ובוצעה בתום לב ובלי ׳זדון 
 (4) המעשה שהתובע מתלונן עליו היה מעשה, שהאדם שעשהו חיה צפ

 לעונש לפי הוראות חיקוק אילולא עשהו!
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 (5) הנתבע והתובע היו שניהם חיילים בצבא־הגנה לישראל והנתבע פעל
 מכוח דין החל על הצבא ולפי אותו דין;

 (6) הנתבע הוא הורו או אפוטרופסו או מורהו של התובע, או שהיחס שלו אל
 התובע דומה לשל הורו או אפוטדופםו או מורהו׳ והוא שלל מהתובע את חירותו

 שלילה ארעית בלבד לזמן שהיה נחוץ באופן סביר למען ייטיב דרכו.

 28, על אף האמור בפקודה זו, לא יהיה מרשה אוי:מעביד אחראי לכליאת שוא שביצע • אחריות לזולת
 מורשהו או עובדו, אלא אם במפורש התיר את הכליאה או אישרד אותה. ?.

 הסגת גבול
 במקרקעין

 חובת הראיה

 .'הסגת גבול
 במיטלטלין

 חובה הראיה

 טעות בנוגע
 לזבוח בעלות

 8ו החזקה

 תביעת זכות אי
 הסגת גבול

 סימן ג׳: הפגת גבול

 29. הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם
 למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא

 אם סבל על ידי כך נזק ממון.

 30. בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו'
 מתלוננים לא היה שלא בדין.

 31. הסגת גמל במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחר, או הפרעה
 אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אהד; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת

 גבול במךטלטליךאלא אם סבל על ידי כך נזקן ממון.

 32. בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במיטלטלין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו
 מתלוננים לא היה, שלא כדין.

 33. טעות בנוגע .לבעלות או לזכות החזקה, ואפילו טעות בתום לב׳ וכן כוונה לפעול
 לטובת הבעל האמיתי, אינן הצדק להפרעה בנכסיו של אחר: אולם -

. (1) המוביל טובין, או כל המקבל עליו הובלתם או שמירתם של טובין בשירות ' .  י
 .' ציבורי,,איננו מסיג גבול על ידי שהוא.מטפל בטובין בדרך הרגילה של אותו
 .:::]••' : .שירות ורק לפי הוראתו ומטעמו שלאדם שממר לו את הטובין לשם בך מתוך

 הנחה בתום לב שמוסר הטובין זכאי לטפל בהם; •
 (2) פועל או עובד איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בנכס בדרך הרגילה
 של עבודתו ובדרך שהורשה.על •ידי מעבידו והוא מניח בתום לב שמעבידו

 זכאי להרשות לו דרך זו של טיפול.

 34. טענת זכות לטפל בנכס או למנוע אדם אחר מטפל בו, היא בלבד איננה הסגת גבול.

-. . .'סימן׳'ד׳:. רשלנות - • '. ' ׳•, י  י

 35. עשה אדם מעשה:שאדפ גןביר ונבון לא היה עושה באותן נ&יבות, או לא עשה מעשה רשלנות
 שאדם סביר ונבון היה עושה כאותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות,
 או" לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון 1בשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש
 או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואפ התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו
 יש לו באותן נסיבות חובה שלא ל»*ג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק

 לזולתו עושה עוולה.
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 36. החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל בכם׳ כל אימת שאדם:
 סביר צריך היה באותן נסיבות לראות, מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים

 להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף.

 37. (א) ההובה האמורה בסעיפים 35' ו־36 אינה חלה על בעל מקרקעין או על התופש׳
 אותם׳ לענין מצבם׳ תחזוקתם ותיקונם של המקרקעין, כלפי בר־רשות גרידא׳ שהוא או
 נכס שלו. נמצאים שמ׳ ואין הבעל או התופש חייבים אלא להזהירו מפני סכנה נסתרת במקר

 קעין, שקיומה ידוע להם או שחזקה עליהם שקיומה ידוע להם.
 (ב:) ״בר־רשות גרידא״, לעני ן סעיף זה — אדם הנכנס כדין למקרקעין׳ שלא אגב:
 עסק שתופש המקרקעין מעונין בו או שלא לשם ביצוע כדין של חובה ציבורית׳ לפי הוראותן
 חיקוק או לפי הוראה אחרת, לרבות אורח'של תופש המקרקעין שלא על מנת לקבל פרם.

 38. בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק.נגרם על ידי דבר מסוכן, למעט אש או
 חיה׳ או על ידי שנמלט דבר העלול לגרום נזק בהימלטו׳ ובי •הנתבע היה' בעלו של הדבר או
 ממונה עליו או תופש הנכס שמתוכו נמלט הדבר - על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי:

 הדבר המסוכן או הנמלט התרשלות שיחוב עליה.

 39. בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי'אש או עקב אש, וכי הנתבע
 הבעיר את האש או היה,אחראי להבער האש, או שהוא תופש המקרקעין או בעל המיטלטלין
 שמהם יצאה האש — על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה̂:

 התרשלות שיחוב עליה. -

 חובה גלפ
 גל אדם

 חוגה ביחס
 למקרקעין

 וזונת הראיה
 ברשלנות

 לגבי דברים
 מסוננים

 חובת הראיה
 ברשלנות לגבי אש

 40. בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שתי אלה;
 (1) הגזקנגדםעלידיחיית״בר׳אועלידיחיהשאינהחיית־בראלאשהגתבע:׳-
 ידע, אוי ממןון' עליו שידע, בי זןיא מועדת לעשות את המעשה שגרם את הנזק;

 (2) הנתכע^יה.בעל''אמת«חייא-;זןא&וךות''או היה ממונה עליתי—
a.^r?. י ::ו : ftV w»»^1^׳׳J8׳^ n *^!על הנתגע מדאייו 

. ׳ ! : . ••׳׳ ,  יי • י •י• ״

מ לא מיתון ידיעה או לא היהה לו יפולת ו ת ל י י  41. כתובענה mxtiw על נזק והוכח מנן• כ
 לדעת מה היו למעשה הנסיבות שיגדמו ׳למקרה. אשד הביא לידי הנזק, ובי חמק מרם על ידי
 נכס שלנתנע היתה שליטה מלאה עלייה ונראו? לבימ המש&מ• שאירוע 'המקרה שגרם לנזק
ו עמ המסקנה שהוא נקט  מתיישב יותר ״עט המסקנה שהנמנע לא נק& זמירות הבירה «
 זהירות מבירה. ־׳־ על הנתבע הראיה,שלא מיתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות

 שיחוב עליה. •י ,.

: מימדדיס. ׳  סימן ה

 42. מיטדד •לציבור הוא מעשה שאינו כדין או מחדל מחובה משפטית, כשהמעשה או
 המחדל מסכן את מחייה, הבטיחות, מבריאות, הרכוש או הנוחות של הציבור, או שהוא׳•

 מכשול לציבור להשתמש בזכות מזכויות הכלל. •

 חובת חראיה
 ברשלנות לגבי

 חיה

 OT» »ר8ימ
 ׳.גךשלןוית,

 בשהדבר מעיד
 ׳•:«> עצמו

 מיטרד לציבור

 43, לא תוגש תובענה על מיטרד,לציבור אלא -
 (1) על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו, לשם מתן ציווי;

 (2) על ידי אדם שסבל על ידי כך נזק ממץ.

 חובעגת על מיטרד
 לציבור
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 44, (א) מיטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקר־־ מיטדד ליחיד
 קעין התפושים בידו באופן שישיבו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם
 :אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד

 'מיטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק.
 (3) הוראות סעיף זה לא יחולו על הפרעה לאור שמש.

 45, כתובענה על מיטרד ליחיד תהא הגנה אם המעשה שעליו מתלוננים נעשה על פי י הגנה מיוחדת
תנאי הוזה או הסכם המחייבים את התובע ופועלים לטובת הנתבע. : 

 46, בתובענה על מיטרד ליחיד לא תהא הגנה בכך בלבד שהמיטרד היה קיים לפני שהתובע מיטדד קייט:.

 תפש אד רכש את המקרקעין הנדונים.

 47, הוראות הסעיפים 42 עד 46 באות להוסיף על ההוראות בנוגע למייטרד• שנקבעו בכל שמיי״ יינים
 אחרימ

 חיקוק אחר ולא לגרוע מהן. •
נע, על ידי חסימה או בדרך אחרת׳ מבעל מקרקעין הפרעה לאוו- שמש  48, אדם עושה עוולה אם הוא מו

 או מן התופש אותם ליהנות מכמות סבירה של אור שמש, בהתחשב עם מקומם וטיבם של
ו נהנו ברציפות מאור ו התופש או־מי שקדמו להם כזכויות אל  המקרקעין, לאחר שהבעל א
ו הפב0 - לפחות חמש עשרה שנים שקדמו בתכוף לחסימה או ה א ז י  זה - שלא לפי תנאי ז

 למניעה. .

ד ת י ח י ל : ש םן ף  סי

 49, עיכוב שלא כדין הוא מניעת מיטלטלין שלא כדין מאדפ: הזכאי להמזיק בהם מיד. עי3י3 ג03
 שלא 3דין

 50, בתובענה שהוגשה על עיכוב שלא כדין — חובת ההוכחה על הנתבע שהמניעה היתה חוגח חהונחה
 כדין.

 51, בתובענה שהוגשה על עיכוב שלא כדין רשאי בית המשפט, לפי הנסיבות, לצוות על החזיימוןמעממ
 החזרת הנכם המעוכב, בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או במקומה של

 תרופה כאמור.

 52, גזל הוא כשהנתבע מעביר שלא בדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא מל
 לתובע, על ידי שהנתבע לוקח אותם, מעכב אותם׳ משמיד אותם, מוסר אותם לאדם שלישי

 או שולל אותם מן התובע בדרך אחרת.

 53, בתובענה שהוגשה על גזל תהא הגנה לנתבע, אם קנה את המיטלטלין בתום 'לב בשוק הגנה מיוחדת,
 חפשי, מאדם הנוהג לעסוק באותו שוק במיטלטלין מסוגם של המיטלטלין שנגזלו לפי
 המענה, או אם קנה אותם בתום לב בחנות שבה נוהגים למכור אותו סוג מיטלטלין, מבעל

 החוות או משלוחו.

 54', בתובענה שהוגשה על גזל לא יוכל הנתבע לשם הגנה להעלות, נגד האדם הזכאי זכות אדם שלישי

 אינה המח להחזיק במיטלטלין מיד, את זכותו של אדם של«שי.

 55. בתובענה שהוגשה על גזל רשאי בית המשפט, לפי הנסיבות, לצוות על החזרת הגזלה׳ החזרת המלח
 בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או במקומה של תרופה כאמור.

 דיני מדינת ישרא? 10״ .פקודת הנזייןיו ננופמ חדש! 3



. ־ ה . י ע ט : ה ׳ מן ז  סי
 56, תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או
 מתוך קלות ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי
 ההיצג יפעל על פיו: אולם אין להגיש תובענה על היצג.כאמור,.אלא אם היה מכוון להטעות

 את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון.

 57. אין להגיש תובענה על היצג כאמור בסעיף 56, שנעשתה בנוגע לאפיו של אדם,
 להתנהגותו, לאשראי שלו, לבשרו, למלאכתו או לעיסוקו, כדי להשיג בשבילו אשראי, כסף

 או טובין, אלא אם היה ההיצג בכתב חתום בידי הנתבע עצמו.

 58, (א) שקד מפגיע הוא פרסום הודעה כוזבת בזדון בין בעל פה ובין בדרך אחרת, בנוגע
 לעסקו של אדם, למשלח ידו, למקצועו, או לטובין שלו או לזכות קנין שלו; אך לא ייפרע

 אדם פיצויים בעד פרסום כזה אלא אם סבל על ידי כך נזק!ממון.
 >ב) ״פרסום׳/ לענין סעיף זה — כמשמעותו כסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע,

 תשכ״ה-1965«.

 59. ימי שגורם או מנסה לגרום, על ידי;חיקוי השם, ,התיאור, הסימן או התווית או בדרך
 אחרת, שטובין ייחשבו בטעות כטובין של אדם אחר, עד שקונה רגיל עשוי להניח שהוא
 קונה טובין של אותו אדם, הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדמ; אך אין אדם עושה עוולה

 רק יעל ידי שהוא משתמש בשמו למכירת טובץ.

 סייג לתובענה •
 על תרמית מסויימת

 גניבת עין

: נגישה ־.  • סימן ה׳
 60, בגישה היא פתיחתו או המשכתו של הליך נפל -־ למעשה, ובזדון, ובלי סיבה סבירה
 ומסתברת - של הליך נפל, נגד אדם, בפלילים או בפשיטת רגל או בפירוק׳ וההליך חיבל
 ׳.באשראי שלו או בשמו הטוב או סיכן את חירותו, ונסתיים לטובתו, אם היה ההליך עשוי
 להסתיים כך; אך לא תוגש תובענה נגד אדם על נגישה רק משום שמסר ידיעות לרשות

 מוסמכת שפתחה בהליכי׳ט,

 61, על אף האמור כפקודה זו לא יהיה שולח או מעביד אחראי לנגישה שהתחיל כה
 שלוחו או עובדו׳ אלא אט במפורש חדשה או אישרר אותה.

 נגישה

 סייג לתובענה
 על גנישה

ה ז ו ת ח ר פ : גרם ח ׳ ן ט מ  סי

י צידוק הספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין ל ג ן ו ודעי  62, ״ 00 טי *בי
, אולם האדם השלישי לא יוכל אז בלפי אותו אדם שלישי ו  אדם שליש, הזייהו עושה עו

ן. ן נזק ממו י נ ד ד עוולה זוו אלא א& טבל §ל י ע יימ כ גו  להיפויע מי
י נישואין לא יימשכו כחוזה, ושביתה ד ם על י י ר ג ו  (0 למין סעיזף זח׳ היחסים מ

 ומשמוהלא יי1«1 3מפרת מווזו.

 גרס חפרת חוזה
 שלא כדין

ה ק ו ק ה ח ב ו ת ח ר פ : ה ׳ ן י מ  סי
י כל חיקוק - ל פ ו ע נו מקיים חובה המוטלת עלי  63, (א) מפד חובה חקוקה הוא מי שאי
ו - והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר,  למעט פקודה ז
ן ו נתכוון החיקוק; אולם אי ו מטבעו של הנזק שאלי  וההפרה נרמה לאותו אדם נזק מסוגו א

 3 פ״ח 464, תשכ״ה, עמי 240.

 חפרת מופה חקוקה

ת ישראל 10, 8?ודת הנזיקין ונוסח חדש] נ י ד י ס נ  274 די



 האדם האהר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו׳ אם החיקוק׳לפי פירושו
 הנכון׳ התכוון'להוציא.תרופה זו.

 (ב) לעגין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני׳ אם לפי
 פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או לטובתם או להגנתם של

 בני״אדפ בכלל או של בני־אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני.

 גרם נזק באשם

 התנהגות התוגע

 התנהגות הנתבע

ifra אשפ של 
 מהו

 אשם תורם ;

 אשם חורט
 שגרם מוות

 טענת התיישנו

: אשפ  פרק ד׳
 64, ״אשם״ הוא מעשהו או מחדלו של אדם׳ שהם עוולה לפי פקודה זו׳ או שהם עוולה
 כשיש בצדם נזק, או שהם התרשלות שהזיקה לעצמו׳ ורואים׳ אדם כמי שגרם לנזק באמזמו,
 אם היה האשם הסיבה או אחת הסיבות לנזק; אולם לא יראוהו כך אם נתקיימה אחת מאלה:
 (1) הנזק נגרם על ידי מקרה.טבעי'בלתי רגיל׳ שאדם סביר לא יכול היה

 לראותו מראש ואיי אפשר היה למנוע תוצאותיו אף בזהירות סבירה;
 (2) אשמו של אדם אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק; י.

 . . (3) הוא ילד שלא מלאו לו. שתים עשרה שנה׳ והוא שניזוק׳ לאחר שהאדם
 שגרם לנזק הזמין אותו׳ או הרשה לו, לשהות בנכם, שבו או בקשר עמו אירע
 הנזק או להימצא כה קרוב לאותו נכס שבמהלכם הרגיל של הדברים"היה עשוי

 להיפגע באשמו של-אוחו אדם.
 65, נתבע שגרם לנזק באשמו, אלא שהתנהגותו של התובע היא שהביאה לידי האשם׳ רשאי
 בית המשפט לפטור אותו מחבותו לפצות את התובע או להקטין את הפיצויים ככל שבית

 המשפט יראה לצודק."׳.׳
 66. מקום שגם התובע גם הנתבע גרמו לנזק באשמם, אלא שהתנהגותו של הנתבע היא
 שהביאה לידי אשמו של התובע, רשאי בית המשפט להגדיל את הפיצויים שהנתבע היה חייב
 לשלם, אילולא הוראות סעיף 64, ובלבד שלא יעלו על הסכום שהיה חייב לשלם לולא גרם

 גם..התובע לנזק באשמו. ־ .
 67. אשמו של פלוני, לענין מעיפים 64 עד 68 — לרבות אשמו של אדם שאותו פלוני

 אחראי לו, והוא כשאין משמעות אחרת מתחייבת מן ההקשר.

 08,. (א) סבל אדם נזק, מקצתו עקב אשמו שלו ומקצתו עקב אשמן־ של אחר, לא תיכשל
 תביעת פיצויים כעד הנזק מחמת אשמו של הניזוק, אלא שהפיצויים שייפרעו יופחתו בשיעור
 שבית המשפט ימצא לנכון ולצודק תוך התחשבות במידת אחריותו של התובע לנזק; אולם
 האמור בזה אין כוחו יפה להכשיל הגנה הנובעת מחוזה, ואם חל על התביעה חוזה או דין

 המגבילים את החבות׳ לא ייפרע התובע פיצויים למעלה מן הגבול שנקבע כאמור.
 (ב) הופחתו הפיצויים לפי סעיף קטן(א), יקבע בית המשפט וירשום את סך כל

 הפיצויים שהתובע היה יכול להיפרע אילולא אשמו.
T 

 (ג) הוראות הסעיפים 11 ו״83 יחולו כל אימת שנמצאו שנים או יותר חבים לפי
 סעיף קטן(א) על נזק שערם לאדם׳ או שהיו חבים אילו נתבעו לדין.

 69. מת אדם עקב אשמו שלו ושל אחר, ואילו הוגשה תובענה לטובת העזבון לסי מעיף 19
 היה בית המשפט מפחית את הפיצויים לפי סעיף 68 (א), הרי אם תוגש תובענה לטובת

 התלויים כאותו אדם לסי סעיף 78 יופחתו הפיצויים בשיעור יחסי.

 70. בכל מקרה שחל עליו סעיף 68 (א) ואחד מבני האשם פוטר עצמו מחבותו• כלפי בר
 אשם פלוני או בא-כוחו החוקי, בהסתמך על דין התיישנות, לא יהיה זכאי׳ להיפרע מאותו

 פלוני או מבא־כוחו פיצויים או השתתפות מכוח הסעיף האמור.

ל 10, 'פסודת הגוייןיז [נוסח חדש] א ו ע ת י נ י י מד נ  די



ת •• לו ו ת לעו ו פ ו ר : ת י ק ה ר  י . פ
fftfa לגוזלה על פי rm&7 שיש«ו ליתן nmna יהא מוסמך n 71. כל בית משפט 
י הוא ליתן ציווי בשל דשא  זו. בכפוך *וראות כל דין הקוק מ1ל על m ימית mm. ו

ם כשלא earnאו • 6J נפסקו פיצו״יט אד סעד אמד.  שולה ג

.Torfr ו עש״ או צו לאדתעשה. לשעה או  72. ציזודי יכול שיהיזה צ

 «**יפ n!. מ«י 73. בית המשפט לא ימן ציוזוי לשעה אלא אם ד5מ למחמ vm. על פי תצהיד c8• בדדך

 אןע־ת״ מי קיימת שא6ד.של ממש שיש ל»ן מ4 ׳f311 לודאי שהתובע יהא"זכאי לתרמ8?
 ושיהא קשה. 8ו אי א8©ד״ לעמזמ מלוא מצדק 3שלmm 3״ מתר אם לא יינתן ציודי

 לשעה.
ק שנגרמו לתובע «0 קטבים מ פ הוא ם0חר שהפגיעה ואי ה  74. כיו! 3פשפט ?rf מזן ציווי, »
ץ ציווי *זןימ בו משוס התעמרות ע  trarai להערכה jtco* ולפיצוי מטפיק •זשלופ הקף״ מ

.!!**til} ־ 3נו93• אך דשאי הוא לזאאק 
 75. הודארת טע&ים 72 עד nro 74 ^פקף על סמכויות TO המשפט ליתן אימי ל0י כל

 דין וזקוק אזור ואו לגרוע נאק.
; אלא שאם- מו יה־במקו ו ו והטגלבדאועלצי  76. ^^נ

 (1) פכל התובע מק, ימוזגו חצויים p כשל אותו מק שעלול לבוא באורח
 טבעי במהלכם הועיל של הדבריט ושבא טנישדין מעוולת הנתבע;

 €0 םבל התובע מק ממון. לא יינתנו לו פיצויים בשל הנזק אלא «0 מפד
 מ־־׳םיומעאדבבתבמזביעהא־^וזךא.

 77. (א< בכפוף iwrefr פעיפים 81—85״ אדם שנפרע פיצויים BJ• מעד אחר בשל עוולה׳
 ומי שתובע באמצעות אדם באמור או מבוזוו. לאייטרעו פיצויים נוטפים בשל אותה עוולה.
ו ש בה גמ הפרת חוזה א ו מעד אחר בשל עוולה אם י א ייפרע אדם פיצויים א  >ב) ל
רד כבר פשק פיצויים בעד ו בו ן א ת די י חתה״ ובית משפט״ בי ל פ  ואותו ודוב הדומה לחיוב ע

 it srai לאותו «דמ או למי שמכוחו הוא תובע.
ו בעד הפרת חיוב הדומה לחיוב על פי פרע אדם מינויים בעד הפרת חוזה א י  (a לא י
פ עוולה ובית משפט בבד פסק כשל אותה עוולה פיצוייגו או ם אותה הפרה היא ג  מוזה׳ א

 םעד אחר לאותו אדם או למי שבאמצעותו או מכוחו הוא תובע.
׳ זבאי אותה שעה לפיצויים ל אדם״ והיד• אותו אדם, אילולא מת  78; גרמה שולה למותו ש
ו בן זוגו׳ הורו וילדו זכאים לפיצויים הי ־ י י פקודה זו בעד חבלת גון״ שגרמה לו העוולה ־ פ  ל

 מן האדם האחדאי לעוולה;
׳ או ו מנהל העזבון ל ידי מבצע הצוואה׳ א י סעיף 78 תוגש ע פ  79. תובענה לפיצויים ל
פ  היורשים של המת״ למזיגת ק זוגו. הורו וילדו״ או לטובת אלה מהם שעודם בחייהן א
ת הנפגע לא הוגשה תובענה כאמור - בל מי שלטובתו אפשר  תוך ששה חדשים לאחר מו

ה להגישה דשאי להגישה בשם בולם או בשם מקצתם.  הי

ף 78 יש למסור פרטים בדבר האנשים שלטובתם היא מוגשת ובדבר  80. בתובענה לפי סעי

ת הנפגע׳ והפיצויימ יינתנו בעד הפסד הממון  הפםד הממון שטבל בל אחד מהם עקב מו
ו עתידים למבול אותו למעשה׳ ובכלל זה הוצאות שהוציאו לקבורתו;  שפבלו למעשה׳ א
 לאחד שינוכו מסכום הפיצויים הוצאות משפט שלא נגבו מהנתבע׳ יקבע בית המשפט בשעת

 שפיטה׳ את חלקו של בל אחד מן הזכאים בפכום הנותר.
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 םכומים שלא
 יחושבו ׳..

 פיצויים וממלאות
 מביטוח לאומי

 הביעה ושיפוי
 במעווליט י%

 שיפוי בין
 מעוולים

 הגדרה

 81, בקביעת םכום הפיצויים לא יובאו כחשבון —
 (1) סכום שנתקבל או שזכאים לקבלו במות המת לפי חוזה ביטוח!

 (2) סכופ ששולם או שחייבים לשלמו לרגל האבל על המת.,

- ה  82, (א) המבוטח לפי חלק ב׳ לחוק הביטוח הלאומי, תשי׳״ד-1953<(להלן בפרק ז
 החוק), לרבות התלוי בו כאמור בסעיף 22 (ב) לחוק, שהיו זכאים לפי פקודה זו עקב מאורע
 אחד גם לפיצויים מן המעביד, וגם לגימלה לפי חלק ב׳ לחוק—תנוכה הגימלה מסכום

 הפיצויים שהיו מגיעים להם ממעבידם אילולא סעיף זה. ••'•;׳־
 (ב) לענין סעיף זה -

 ״גימלה״ - השווי הכספי של הגימלאות, להוציא גימלה בעין, שניתנו או שעתידות
 להינתן לפי חלק ב׳ לחוק, לרבות תמורת דמי פגיעה המשתלמת לפי סעיף 38 לחוק,
 וגימלה שהופחתה או שנשללה עקב מעשה או מחדל של העובד, או שלא ניתנה בגלל
 בחירה בגימלה אחרת לפי החוק, רואים אותה כאילו ניתנה או שעתידה להינתן בשלמותה;
 הוראות שר העבודה ־לפי סעיף 49 (ב) לחוק בדבר היוון קיצבאות ובדבר •חישוב

 ערכן' הכספי של גימלאות בעין, כוחן יפה גם לקביעת־השווי הבטפי, של גימלאות .
' • ־ % ' • : • ' . ' • ' . • : ; - • ' י . ־׳־: • . .  . לענין סעיף קטן זה!.. .

, לרבות מי שהמעביד ח ט ו ב מ ה ;  ״מעביד״ — החייב לפי'החוק בתשלום ^
 אחראי למעשהו לפי סעיף 3! לפקודה זו.

ן מעיף 70 לחוק, את המעביד ׳לעני ׳  (ג) בנסיבות האמורות בסעיף קטן(א) לא יראו
ת כלפיו.מועברות ולמוסד'לכ^זו*ז י.לאימי.. • ׳׳'• ; ו י ו  בצד שלישי ^

 83, (א) סבל אדם נזק עקב עוולה - אין פסק הדין שניתן נגד מעוול החב על אותו נזק
 חוסם בעד הגשת תובענה נגד אדם אחר שאילו נתבע לדין היה חב על אותו-בזקבמעוול יחד.
 (ב) הוגשו בשל נזק אחד על ידי האדם שסבל אותו או לטובת עזבונו, בן זוגו, הורו
ל אותו נזק, אם כמעוולים יחד ואם באופן  או ילדו, תובענות אחדות נגד מעוולים החכים ע
 אחר - מך. כל הסכומים שאפשר להיפרע כפיצויים בפסקי הדין שיינתנו באותן תובענות
 לא יעלה על סכום הפיצויים שנפסק בפסק הדין שניתן ראשון ולא בוטל בערעור, או כפי
 ששונה בערעור, ובכל אחת מן התובענות, זולת זו שניתן בה פסק דין ראשון כאמור, לא
 יהיה התובע זכאי להוצאות, אלא אם סבור בית המשפט שהיה יסוד סביר להגיש את
 התובענה: היה פסק הדין הראשון נגד מעביד כמשמעותו בסעיף 82 ובנסיבות המפורטות
 בו, יבוא לענין םעיף קטן זה במקום סכום הפיצויים שבפסק הדין הראשון הסכום שהיו

 פוסקים אילולא סעיף 82.

 84, (א) ר.ל מעוול החב על הנזק רשאי להיפרע דמי השתתפות מכל מעוול אחר החב,
 או שאילו נתבע היה חב, על אותו נזק, אם כמעוול יחד ואפ באופן,אחר, אלא ששום אדם
 לא יהא זכאי להיפרע דמי השתתפות לפי סעיף קטן זה ממ* שזכאי לשיפוי ממנו בשל החבות

. י .  שבגללה נתבעת ההשתתפות. • י י .
 (ב) בהליכים על השתתפות לפי סעיף זה יהיו דמי ההשתתפות כסכום שיקבע בית
 המשפט על פי'הצדק והיושר בהתחשב עם מידת אחריותו של האדם לנזק; בית המשפט
 מוסמך לפטור אדם מחובת השתתפות או להורות שהשתתפותו של אופ תהא כדי שיפוי

 מלא.

- בין אם היא עבירה פלילית ובין אם לאו, והאמור בהט 8 4 ־  85, ״עוולה״, בסעיפים 83 ו
ן או לעשות אכיף כל הסכם בדבר  איבו בא להשפיע על הליך פלילי בשל מעשה שלא כדי

 שיטוי. שלא היה אכיף אילולא;מעיפים אלה. ,

 » ס״מ ד13, וושי״ד, עמי 6.
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 86.׳• שעה שבאים לשוס פיצויים המשתלמים בשל עוולה, לא יובא בחשבון כל סכום
 ששולם או שמגיע לרגל אותה עוולה על פיחתה ביטוח. י

 סכום ביטוח
 לא יובא בחשבון

 פיצויימ

 פיצויים על לשון
 הרע בעתון

 עוולה שהיא
 גפ עבירה י

 תחילת התיישנות

 87. (א) תובע שזכה במשפט נגד בעל עתון.בשל פרסום לשון הרע באותו עתון, והוא
 מראה לבית המשפט שלפניו נתבררה התובענה שאין'הוא יכול.להביא לקיום פשק הדין
 בדרך של הוצאה לפועל נגד מקרקעין או מיטלטלין ישל הנתבע. רשאי בית המש6ט להורות
 שפסק הדין יבוצע נגד החתומים עלי׳ כתב הערבות שניתן על ידי הנתבע או למענו לפי
 סעיף 5(1) (3) לפקודת 1העתונות5, ולהורות על מימוש הערובה• שניתנה, .על ידי החותמים

 על אותו,כתב, ובלבד שחבותם של החותמים לא תעלה עליחבותם לפי כתב הערבות.

 (כ) תובע כאמור בסעיף קטן/(א),ימציא לשר האוצר העתק של'צו בית המשפע
 לפיטעיףזמ. ••• י • י

 (ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות,להסדרת הנוהג וסדרי הדין בהליכים לפ
 סעיף זה ולקבוע את האגרות שישולמו בהם.

 88. היו העובדות. שעליהן מתבססת תובענה על עוולה מהוות עבירה פלילית, לא ישמ׳
 הדבר מחסום בפני התובענה, אך אם ראה בית המשפט הדן בתובענה בכל שלב של ההליכיו
 שהעובדות מהוות, או עשויות להוות׳ פשע, יעכב בית המשפט את המשך ההליכים ע׳

 שייווכח שהעובדות נמסרו לידיעת המשטרה או שהן ידועות לה.

 89. לענין תקופת התיישנות בתובענות על עוולות — ״היום שנולדה עילת התובענה״ הו,
 :אחד מאלה: • י • \ ׳• \

 (1) . מקום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל — היוםשבו אירע אותו מ^ש
 . יי או מחדל; היה המעשה או המחדל נמשך והולך - היום שבו חדל;

• (2)• מקום ׳שעילת התובענה היא נזק שנגרם על ידי• מעשה. או מחדל.—היו . . ; . - . . • • 
 שבו, אירע אותו נזק; לא נתגלה המק י ביום שאירע — היום שבו נתגלה הנזק
 אלא שבמקרה אחרון זה..תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיו

י • הנזק.: י / , אירוע; י  י

י  פרק ו׳: שומת ״

 90. שום דבר בפקודה זו לא יראו כפוגע־ בשיפוט לפי דיני האדמירליות הנתון לבית משם ן•
 בישראל, או בהוראות של החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי(המדינה כבעל דין), תשי״ח•

 61958, או של היקוק שבוטל על ידיו.

 הוראות בדבר יי 91, בית משפט שאינו בית דין דתי מוסלמי או בית דין שבטי לא יפסוק ״דיה״; בתי ד

 ״86'^"ייי׳״ י כאמור לא יפסקו ״דיה״ בשל מעשה שנפסקו'בעדו פיצויים לסי פקודה זו, ובית משפט ל|*
 יפסוק פיצויים לפי פקודה זו כעדי מעשה שנפסקה בעדו ״דיה״.

 ביטוליטוסייניהט • $2״"" הדיגיפ המגדי&.׳$3וספמ לא ינהגו לפיהם במידה שהם פותרים הוראות פקודה זו

: י. ׳אי34ו מתיישכימ עמן. :י•:••  , • י

 מוזי׳וח ?9, תחילתו של נוסח חדש זה היא ביום ט׳ בתשרי תשכ״ט (1 באוקטובר 1968) 1

 שמירת דיניט

 5 חוקי א״י, כרך בי, פרק קם״ז, עמי 1191.

 » 0״ח 251, תשייח, עמ׳ 118.
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 סעיפים אלה של המגילה;
 סעיפים 1 עד 100; סעיפים 881 עד 940;

 סעיף 482; סעיף 1071:
ף 1087; . י ע ס ; s 5  סעיפים 545 עד 4

 סעיפים 550׳ 551 ו־556; סעיפים 1192 עד 1223; י
 סעיף 865; סעיפים 1601׳ 1073 ו־1075.
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