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  מאג'דה ג'וברא� מורקוס  שופטתה כבוד בפני 
 

� פלוני תובעי

  

 

  
  נגד

 

�  נתבעי

  עיריית בית שא�.1
  בני ראקח.2

  
 

 פסק די�

  1 

 2תביעה בגי� נזקי גו� שנגרמו לתובעת עת נפגעה מכבש כשהלכה בכביש בעיר בית שא�. התביעה  בפניי

 3 הוגשה נגד הבעלי� הנטע�  של עדר הכבשי� וכ� נגד עיריית בית שא�.

  4 

 5  תמצית הרקע העובדתי 

 6 

 7לבקר את אחותה אשר  31.12.2014שני�, הגיעה ביו�  44 התובעת, תושבת בית שא� בת כ .1

 8 מקס נורדאו בבית שא�. מתגוררת ברח' 

 9 

 10על פי המסופר בתצהירה של התובעת, בעת שהיא ואחותה צעדו לכיוו� ביתה של האחות, ה�  .2

 11כבש ע� הבחינו בעדר כבשי� שהסתובב באזור ללא השגחה. לדבריה, היא ראתה לפתע "

 12". כתוצאה מהפגיעה קרניי� שהגיע אלי במהירות ופגע בי בחוזקה ע� הקרניי� באג�

 13תובעת נפלה על הכביש ונחבלה, ובעוד הכבש המשי
 לנגוח בה, היא נמלטה המתוארת ה

 14"). עוד מספרת התובעת כי אחותה יצאה לחפש את התאונהלעבר בית של השכני� (להל�: "

 15תו
 שהיא קוראת בשמו, וכי בעת שהוא הסיע את התובעת , 2נתבע מס' בעליו של העדר, 

 16ג לצרכיה והפציר בה ובאחותה שלא יפנו לא� ברכבו לקבלת טיפול רפואי הוא התחייב שידא

 17 גור� בתלונה או בתביעה. 

 18 

 19כתוצאה מהתאונה נפגעה התובעת בגב ואובח� שבר בעצ� הזנב. התובעת טופלה במסגרת  .3

 20קופת החולי� למש
 מספר חודשי� לאחר התאונה. אי� לתובעת טענה לקיומה של נכות 

 21  רפואית בעקבות התאונה.

 22 
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 1"). העירייהעיריית בית שא� שבתחו� שיפוטה אירעה התאונה (להל�: "הינה  1נתבעת מס'  .4

 2לרבות טענות בדבר  ,עיקר הטענות כלפי העירייה מתייחסות לרשלנות בגי� היעדר פיקוח

 3  . 2מס' פגמי� בהוצאת היתר להחזקת בעלי חיי� לנתבע 

 4 

 5ו
 לאזור בו , מר בנימי� ראקח, הינו בעליה� של עדר כבשי� ודיר שממוק� בסמ2נתבע מס'  .5

 6"). הנתבע טוע� כי בזמ� אירוע התאונה הנטענת הוא שהה הנתבעאירעה התאונה (להל�: "

 7 ו. של היהבבעלותו מחו* לדיר, א
 הוא מכחיש כי הכבש שפגע בתובעת שע� העדר 

 8 

 9היא ואחותה. מטע� העירייה העיד מנהל מחלקת התברואה ומטע�  ומטע� התובעת העיד .6

 10    העיד הוא עצמו. 2הנתבע 

 11 

 12  טענות התובעת

  13 

 14הנתבע. לטענת הדיר שבבעלות התובעת טוענת כי העירייה נהגה ברשלנות כשלא פיקחה על  .7

 15א
 העירייה לא בדקה א�   ,בעלי חיי� 4ותר לו להחזיק עד בע התנהתובעת בהיתר שנית� ל

 16 תבע מחזיק במספר בעלי חיי� מעבר למותר בהיתר.נה

  17 

 18ההיתר שנית� לנתבע, באי תשלו� אגרה כנדרש וכ� בכ
 עוד טוענת התובעת לפגמי� בהנפקת  .8

 19שההיתר נית� לנתבע לראשונה עובר לאירוע למרות שהחזיק כבר בדיר לתקופה של עשר 

 20 שני� ובמש
 כל התקופה הדיר לא נבדק.

 21 

 22עוד טוענת התובעת כי העירייה נהגה ברשלנות במילוי תפקידה כרשות ציבורית כאשר  .9

 23לא אכפה את חוק העזר היא ו ,חבי השכונה ללא השגחההכבשי� של הנתבע שוטטו בר

 24 שוטטות בעלי חיי�.על , 3בסעי� העירוני בו נאסר, 

  25 

 26כי הדבר נובע מקשריו החבריי� מתאימה כ�  טוענת התובעת לאכיפה בררנית מצד העירייה ו .10

 27של הנתבע ע� מנהל מחלקת התברואה והווטרינר העירוני. בנוס�, הועלתה טענה לניגוד 

 28י� משו� שהנתבע הינו ג� שוטר סיור אשר מתלווה אל הווטרינר העירוני לטיפול עניינ

 29בענייני בעלי חיי� בתחו� שיפוטה של העירייה. עוד טוענת התובעת, כי הנתבע  קיבל היתר 

 30להחזקת הדיר למרות שהודה בחקירתו שלא הגיש בקשה מתאימה ומעול� לא שיל� בעדו 

 31ס�, לטענת התובעת כשבועיי� לאחר התאונה היא פנתה אגרה ועל כ� ההיתר חסר תוק�. בנו

 32 אל העירייה בתלונה ותלונתה לא טופלה.

  33 
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 1התובעת מוסיפה וטוענת כי הנתבע פעל בניגוד להוראות החוק וההיתר שנית� לו, בי� היתר  .11

 2בכ
 שהחזיק מספר גבוה יותר של בעלי חיי� מזה שהותר לו . בנוס�, בהיותו הבעלי� של 

 3ל בכ
 שהוציא את בעלי החיי� למרעה ואפשר לה� לשוטט ללא פיקוח העדר הוא התרש

 4בסמו
 לביתה של אחותה של התובעת, וכי בנסיבות אלה היה עליו לצפות את התרחשות 

 5 התאונה.

   6 

 7התובעת מדגישה כי מחקירת המצהיר מטע� העירייה עולה כי בבית שא� ישנ� רק שני  .12

 8באזור הצפוני של העיר ואד� נוס� בחלקה הנתבע  –אנשי� שקיבלו רישיו� להחזיק דיר 

 9ולפיכ
, ברור כי הכבש שפגע בתובעת בסמו
 לדיר שבאזור הצפוני היה בבעלותו  –המזרחי 

 10  ובאחריותו של הנתבע חר� הכחשתו.

  11 

 12 טענות העירייה

  13 

 14תצהירו בהעירייה הגישה תצהיר מטע� מר רפי חמו, מנהל מחלקת התברואה בעירייה.  .13

 � 15הנפיקה העירייה לנתבע היתר החזקת בעלי חיי� בהתא�  2.3.2014מציי� העד כי ביו

 16"). נטע� כי הדיר ממוק� בגבולה הצפוני של העיר, כמתחייב ההיתרלהוראות הדי� (להל�: "

 17 חידושוטרינר מטע� העירייה  בודק את הדיר פע� בשנה ובטר� ועל פי ההיתר. עוד נטע� כי ה

.� 18העד מציי� כי מבדיקה עולה כי מדובר בדיר סגור  הרישיו� נבדקי� תנאי החזקת בעלי החיי

 19 (כבשי� ועזי�). חיות 5,6בברזל המכיל 

 20 

 21במידה וביו� האירוע הכבשי� לדבריו, העד מציי� כי הדיר הוחזק בהתא� לתנאי ההיתר.  .14

 22יצאו למרעה הרי שהדבר אינו נמצא בשליטת העירייה. עוד מציי� העד בתצהירו כי בדיקת 

 23בקשה לחידוש ההיתר או ע� קבלת תלונה בעירייה על אי עמידה הדיר נעשית ע� הגשת 

 24 בתנאי ההיתר. 

 25 

15.  � 26העירייה טוענת כי  היתרי� שהופקו לנתבע  בשני� שקדמו למועד התאונה אינ� רלוונטיי

 27לתובענה וג� גביית האגרה בגי� ההיתר הינה במישור היחסי� שבי� הרשות לבי� מקבל 

 28 ההיתר. 

 29 

 30כי הטענות בנוגע לכשרותו של ההיתר וקנוניה בהוצאתו לא נטענו בנוס�, העירייה מדגישה  .16

 31בכתבי הטענות ומהוות הרחבת חזית אסורה, וכ� כי התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה 

 32 הכבד המוטל עליה לביסוס טענת הקנוניה.

  33 

 34לטענת העירייה, היא נקטה באמצעי� סבירי� למניעת הסכנה ובכלל זה הפעילה וטרינר  .17

 35מדי שנה עובר לחידוש ההיתר; הפעילה מוקד לתלונות הנתבע יקור בדיר של אשר ער
 ב
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 1ודיווחי� על בעלי חיי� משוטטי�; יש לה מחלקת תברואה ורישוי עסקי�; היא מפעילה 

 2פקחי� לטיפול בתלונות על בעלי חיי� והיא הגבילה את האזורי� בה� מותרת החזקת בעלי 

 3 ולי העיר. מ' מאזורי מגורי�, בש 50חיי� למרחק של 

 4 

 5העירייה מדגישה כי מידי שנה, בטר� מחודש ההיתר, נבדקי� תנאי החזקת� של בעלי  .18

 6החיי� ומספר�, וכי קביעת מועדי הביקורת בדיר אחת לשנה במעמד חידוש ההיתר או 

 7 במקרה של תלונה, הינה סבירה בנסיבות העניי�.

   8 

 9ככל שבמועד התאונה הכבשי� העירייה מדגישה כי הדיר מוחזק בהתא� לתנאי הרישיו� וכי  .19

 10יצאו למרעה בניגוד להוראות הדי�, הרי שהדבר אינו בשליטתה או בידיעתה ולא נית� להטיל 

 11עליה אחריות לכ
. כ� היא מציינת כי למעט האירוע הנטע� בכתב התביעה, לא התקבלו 

 12צפות, והעדר שלו, ועל כ� העירייה לא צפתה ולא הייתה צריכה ל הנתבעתלונות נוספות נגד 

 13בזהירות סבירה, את נסיבות התאונה והיא לא הפרה א� חובה חקוקה שחלה עליה. לטענתה, 

 14. כ� הנתבעלא נית� לדרוש ממנה להציב פקחי� בכל רחבי העיר ובפרט בצמוד לדיר של 

 15 לאחרמדגישה העירייה, כי ג� א� היא התרשלה בכ
 שלא בדקה את הדיר ואת הכבשי� שבו 

 16סיבתי בי� התרשלות נטענת זו לבי� התרחשות התאונה. לחלופי�,  התאונה, הרי שאי� קשר

 17 מבקשת העירייה להטיל על התובעת אש� תור� מכריע.

   18 

 19בסמו
 למקו� התאונה במועד התאונה מלמדי�  הנתבעהעירייה מדגישה כי הימצאותו של  .20

 20הסעת ובכלל זה   שלו וכי התנהגותו לאחר התאונה וא מעורב בתאונה ה החיי� שהיה כי בעל

 21  התובעת לקבלת טיפול רפואי במרפאה ובקשתו שתפנה אליו בכל עניי� שקשור בתאונה 

 22 מלמדת כי הוא ראה עצמו כאחראי לתאונה.

    23 

 24לבסו� טוענת העירייה, כי מהחומר הרפואי שצור� לכתב התביעה (נספח ג') עולה כי בבדיקה  .21

 25שנערכה לתובעת בסמו
 לאחר התאונה נקבע כי אי� ממצאי חבלה גלויי�, ומכ
 היא מבקשת 

 26להסיק כי התאונה כלל לא התרחשה ולחלופי�, כי פגיעתה של התובעת הייתה קלה במיוחד 

 27ופה. העירייה סבורה כי אבחו� זה מנתק את הקשר הסיבתי הנטע� ולא הותירה סימני� בג

 28  בי� התאונה לבי� הנזק שלטענת התובעת נגר� לה. 

 29 

 30  טענות הנתבע

  31 

 32הכחיש את טענות התובעת וטע� כי התאונה, ככל שאירעה, הינה תוצאה  בכתב הגנתו הנתבע .22

 33של רשלנותה הבלעדית, משו� שהתגרתה בבעל החיי� או נהגה באלימות כלפיו, ובכ
 עוררה 

 34אצלו יצר של הגנה עצמית. בתצהירו הנתבע לא העלה את הטענה בדבר התגרות ועל כ� יש 

 35 ויתר על הטענה. ולראותו כמי ש
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 1י�. הוא מחזיק אכבשות ושני טל 4  � הנתבע כי הוא מחזיק בארבעה בעלי חיי� בתצהירו טע .23

 2מאיזור מגורי� בהתא�  'מ 50בהיתר להחזקת בעלי החיי�. הדיר בבעלותו נמצא במרחק 

 3לתנאי ההיתר. הנתבע טוע� כי ביו� האירוע הוא שהה ע� העדר שלו לצור
 מרעה מחו* 

 4מהדיר ונטע� כי אחת הבחרות נפגעה  'מ 200מרחק לדיר. הוא טוע� כי הגיעו שתי בחורות ב

 � 5בגבה מאחת הכבשות. הנתבע הוסי� כי קיימות שתי משפחות נוספות המחזיקות דיר ע

 6גלוי ]ו["משו� שזכר מי� מבעלי חיי� כבשות בסמו
 לדיר שבבעלותו. עוד טע� כי אינו מחזיק 

 7. הנתבע מציי� כי ע� "ותה לידי ביטוי בתקופות מסוימ[א]וידוע כי , תקיפה מצד כבש ב

 8טיפול רפואי ומסר לה את מספר קבלת קבלת התלונה לפגיעת התובעת הוא הסיע אותה ל

 .
 9מאז המקרה ועד הגשת התביעה לא היה כל מפגש או לדבריו, הנייד שלו למקרה הצור

�.יהשיחה בינ 10 

 11 

 12חו כי כו ציר� לתצהירו חוות דעת מומחה ואול� במהל
 דיו� ההוכחות הודיע בא הנתבע .24

 13לפרוטוקול מיו�  1ש'  33המומחה שוהה בחו"ל וביקש למשו
 את חוות הדעת (עמ' 

11.4.2018.( 14 

  15 

 16מת�  נו.כי התובעת לא הוכיחה את הקשר בי� אירוע התאונה לביטע� הנתבע בסיכומיו  .25

 17. עוד הוא טוע� כי לא נית� ההעזרה לתובעת אינו מלמד לטענתו על קיומה של אחריות כלפי

 18יכולה היה לקבוע זאת בעדותו.  וג� העד מטע� העירייה לא  ומדובר בכבש בבעלותללמוד כי 

 19 בכלל. השאיר אותו ללא השגחה נמצא צמוד לעדר שלו ולא וא הוא טוע� כי ה כ�

  20 

 21 התובעת והעדה מטעמה לא היו מהימנות והיו רצופות בסתירות. � של גיסרת ,הנתבע לטענת .26

 22 

 23 דיו� והכרעה

  24 

 25המחלוקת הראשונה בי� הצדדי� הינה בשאלת נסיבות התרחשות התאונה. מחלוקת נוספת  .27

 26הינה בשאלת חבות� של כל אחד מהנתבעי� והאש� התור� שיש לייחס לתובעת, א� בכלל. 

 27  עניינה של המחלוקת האחרונה בנזק שנגר� ובפיצוי שיש לפסוק לתובעת.  

 28 

 29  אדו� בסוגיות אלה כסדר�.

  30 

 31  נסיבות התאונה

  32 

 33 31.12.2014תובעת פירטה בתצהירה את נסיבות התרחשות התאונה. לדבריה, ביו� ה .28

 34, בעת שהיא הלכה יחד ע� אחותה בשביל לכיוו� ביתה של האחות 11:30בסביבות השעה 

 35ברחוב מקס נורדאו בבית שא�, היא הבחינה בכבשי� שהסתובבו ללא השגחה. לפתע כבש 
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 1וזקה באזור האג�. כתוצאה מהפגיעה התובעת ע� קרניי� הגיע אליה במהירות ופגע בה בח

 2נפלה על הכביש והכבש המשי
 לנגוח בה. התובעת רצה לכיוו� בית� של השכני� ואחותה 

 3מיהרה לפתוח את שער הבית שלה ומש� רצה לחפש את הנתבע. התובעת מספרת כי החלה 

 4אי ובתו
 כ
 לבכות מכאב וכי הנתבע הסיע אותה ברכבו , יחד ע� אחותה, לקבלת טיפול רפו

 5 הפציר בה שלא תפנה לאיש והבטיח שידאג להכל. 

 6 

29.  � 7 31.12.2014באופ� דומה הצהירה אחותה של התובעת, אשר הייתה עדה לתאונה, כי ביו

 8היא הלכה יחד ע� התובעת לכיוו� ביתה כאשר לפתע כבש מהעדר של  11:30בסביבות השעה 

 � 9הקרניי� שלו. התובעת נפלה על הכביש הנתבע התחיל לרדו� אחרי התובעת ופגע בה ע

 10והכבש המשי
 לנגוח בה. לדבריה, היא רצה לקרוא לנתבע והוא הסיע את התובעת ואותה  

 11ברכבו למרפאה. במהל
 הנסיעה הנתבע  שב וביקש שלא יעשו דבר מבלי לדבר איתו והבטיח 

 12תגיש נגדו לטפל בהכל, ובהמש
 הוא ג� התקשר אל בעלה וביקש שהתובעת לא תתלונ� ולא 

 13 6, עמ' 24 22לפרוטוקול ש'  5תביעה. אחותה של התובעת נשאלה על כ
 בעדותה בפניי (עמ' 

 14 ):23 21ש' 

 15 באיזה שלב בני בא ואמר שזו לא הכבשה שלו  ש."

 16שו� דבר, כל הדר( הוא אמר אל תפני לא) אחד, כל דבר שאת צריכה תפני אלי, זה   ת. 

 17  מה שהוא אמר לי כל הדר( למרפאה

...  18 

 19...א� זה לא שלו, למה כל הדר( אמר לי אל תפני לא) אחד רק אלי? הוא התקשר   .ת

 20שהיא  + 2,000לבעלי ואמר תגיד לגיסת( שלא תפנה לא) אחד רק אלי. הוא הציע לי 

 21  "לא תפנה לא) אחד

  22 

 23ה� בתצהירו וה� בעדותו בפניי הנתבע  אישר כי עובר לתאונה הוא ראה את התובעת צועדת  .30

 24בשביל הסמו
 לביתה של האחות. בנוס�, הנתבע  ג� לא חלק על כ
 שהסיע יחד ע� אחותה 

 25 ):24 16ש'  28את התובעת, יחד ע� אחותה, לקבלת טיפול במרפאה (עמ' 

 26 

 27  אתה ראית את הפגיעה בתובעת או את אחותה במיקו� שעמדת בו  ש."

 28כשאני עמדתי ה� באו מ השביל, אני הסתכלתי ו עומד ליד�. ה� באו מהשביל   ת.

 29התקדמו והגב' צועקת אני קיבלתי מכה, היא אמרה מה קרה, אמרה שהיא קיבלה 

 30  מכה מהכבשה. לקחתי אותה לקופ"ח. זה הטעות שלי שלקחתי אותה

 31  כשוטר או כאזרח  ש.

 32  מה זה קשור שוטר  ת.

 33התובעת ואחותה טוענות שבזמ� שהיא נפגעה וקראה ל( היית בתו( הדיר ובעלי   ש.

 � 34  ללא השגחההחיי� של( היו משוטטי



  
  בית משפט השלום בעפולה

    

  16	07	9603 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

7  
 18מתו

 1  "זה שקר, אני ראיתי אות� באות בשביל  ת.

  2 

31.  
 3בנוס� לעדויות האמורות לעיל, נסיבות התאונה הנטענות על ידי התובעת עלו ג� במסמ

 4, אצל רופא קופ"ח, לש� נלקחה על ידי הנתבע. באותו מסמ
  הרפואי הראשו� מיו� התאונה

:� HIT ON BUTTOCKS BY 5"רפואי צויי� כי התובעת נפגעה על ידי כבש ע� קרניי

SHEEP WITH HORNS." 6 

    7 

32.  � 8עדות� של התובעת ואחותה היו מהימנות וכאמור נתמכות באותו מסמ
 ראשוני מיו

 9התאונה. ג� הנתבע מציי� בעדותו כי בעודו מטפל בעדר באו אליו וטענו כי התובעת נפגעה 

 10 בגבה מאחת הכבשות וכי הסיע אותה לטיפול רפואי.

  11 

 12  את  גרסת התובעת בדבר נסיבות התאונה ופגיעתה מהכבש. על כ�, אני מקבלת .33

 13 

 14 הא� הנתבע  הינו בעליו של בעל החיי� שפגע בתובעת? 

  15 

 16הנתבע  טע� בתצהירו כי בעל החיי� שפגע בתובעת לא שיי
 לו אלא לאחד מבעליה� של  .34

 17 ):1ש'  28, עמ' 32, ש' 20 14ש'  27הדירי� הנוספי� שסמוכי� לדיר שלו. כ
 הוא העיד (עמ' 

  18 

 19  אני מראה ל( תמונה בנספח ב' שהוגשה, כמה כבשי�, בעלי חיי� יש  ש."

 20  , יכול להיות שג� של השכ� טלאי�. אנו מדברי� על המקרה בחודש דצמבר9  ת. 

 21  בעלי החיי� שאתה רואה בתמונה בבעלות(, נספח ב'  ש. 

 22אני אומר  יכול להיות שג� של השכ�. אני נמצא בצד הצפוני, בצד המזרחי אולי א�  ת. 

 � 23ראש, בחור בש� הילל קפל�. יש  1,000בקו אווירי קילומטר הגזמתי, מגדלי� ש

 24  כבשי� רצי� בכל העיר 600	כרי דשא, עשביה, כל ה

...  25 

 26  בעלי החיי� ה� של(  ש. 

 27  "לצור( העניי� יכול להיות שה� שלי, יכול להיות של שכ� שיצאו וחזרו  ת. 

  28 

 29נהפו
 הוא, כלל. לא הוכחה נוס� ע� כבשי� יר אלא שטענתו של הנתבע כי במקו� ישנו ד .35

 30הטענה הופרכה בעדותה של האחות וג� בעדותו של העד מטע� העירייה. בעדותו בפניי נשאל 

 � 31מר רפי חמו, מנהל מחלקת התברואה בעירייה, א� הונפק רישיו� לגידול בעלי חיי� לאד

 32  ):4 2ש'  18נוס� באותה שכונה, והשיב על כ
 בשלילה (עמ' 

 33 

 34הא� העירייה או מחלקת התברואה הנפיקה היתר לגידול בעלי חיי� למישהו נוס)   ש."

 35  2בשכונה בה מגדל נתבע 
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 1  לא  ת. 

...  2 

 3  " אני מדבר על היתר של בני. אי� הרבה כאלה יש אולי עוד אחד...  ת. 

  4 

 5נמצא בחלקה הצפוני של העיר (ראו  אחד נוס�, אשרבהמש
 עדותו ציי� העד כי קיי� דיר 

 6 .)8 1לפרוטוקול שורות  22עמוד 

  7 

 8שני� בשכונה בה נמצא הדיר  7 באופ� דומה העידה ג� אחותה של התובעת, אשר מתגוררת כ .36

 9 ):32 27ש'  5של הנתבע, כי אי� שכני� אחרי� שמגדלי� ש� כבשי� (עמ' 

  10 

 11  מגדלי� כבשי� 75%תאשרי לי שבקרבת שכניי(, לפחות   ש."

 12, יש שכ� ממול שמגדל חיות שקוראי� לו לא נכו�. החיות שמגדלי� בשכונה שלנו  ת. 

 13  אלי מדיזדה מגדל תרנגולות, ציפורי�, הוא לא מגדל בהמות

 14  א� אני אזכיר ל( שהשכ� של( בצד שמאל היה לו ויש לו עדי� בהמות, יש לו אטליז  ש. 

 15אני לא ראיתי שלשכ� יש בהמות, כל הזמ� שהכבשי� שנמצאי� בשטח זה רק בני   ת. 

 16  "שחרר אות� ומטפל בה�, נות� לה� אוכלמטפל בה�, הוא רק מ

  17 

 18, אשר אינו מתגורר בשכונה בה הוא מגדל את הכבשי� הנתבעבנוס�, כאמור, אי� חולק כי  .37

 19לפרוטוקול), נכח במקו� בעת התרחשות התאונה וכי באותה עת הכבשי�  28ש'  23(ראו עמ' 

 � 20  ).   הנתבעלתצהירו של  4 3שלו היו מחו* לדיר, במרעה (סעיפי

 21נשאל היכ� יוצאות הכבשי� שלו לרעות והשיב כי בסמו
 לביתה של אחותה של  הנתבע

 22  ):1ש'  27, עמ' 32  29ש'  26התובעת (עמ' 

  23 

 24  כשאתה מוציא את הכבשי� למרעה, אתה לוקח אות� תמיד לאותו מקו�  ש."

 25איפה שה� הולכי� אני הול( אחריה�. ה� הולכי� פע� פה ופע� פה ואני אחריה�.   ת.

� 26  לא היו לבד בחיי

 27  שזה אומר לשדה הסמו( של אחות התובעת, כמו שרואי� בתמונה  ש. 

 28  "כ�, באזור הזה  ת. 

  29 

 30, שנטענה בעלמא, כי בעל החיי� שפגע הנתבע על יסוד עדויות אלה הנני דוחה את טענתו של  .38

 31בתובעת אינו שיי
 לו אלא לשכ� עלו� כלשהו. בהתאמה וכפועל יוצא, אני קובעת כי בעל 

 32 פגע בתובעת היה בבעלותו של הנתבע ובאחריותו.  החיי� ש

  33 

 34כי הוא הבעלי� של העדר.  הקביעהאת  מחזקתג� התנהגותו של הנתבע לאחר התאונה  .39

 35כי מסר לה את מספר הטלפו� שלו והסיע את התובעת לטיפול רפואי ציי� בעדותו כי הנתבע 
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 1 תאחותה של התובע". מדוע היה לו צור
 למסור את הטלפו� לתובעת? ג� למקרה הצור("

 2העידה, וכאמור אני נותנת אמו� מלא בעדותה, כי בדר
 לקופ"ח בעת שהנתבע הסיע אות� 

 3לפרוטוקול  5 '(עמ אחד וכל דבר שיצטרכו שיפנו אליו פנו לא�ילטיפול רפואי הוא אמר שלא 

 4לתצהירה  4ה את אות� דברי� בסעי� נ. כ
 ג� התובעת ציי)צהירהלת 4סעי� וב 24 23 'ש

 5 . )8 7 'לפרוטוקול ש 12 'בעמ(וחזרה על כ
 בחקירתה הנגדית 

 6 

 7במטרה למנוע  תה� התובעת וה� אחותה העידו כי לאחר המקרה הנתבע הטריד את התובע .40

 8נה להתלונ� ביחס לפגיעתה. ג� בתנהגות זו של הנתבע יש חיזוק למסקנה כי הוא הבעלי� ממ

 9. עדות התובעת ואחותה בעניי� זה  היתה עקבית וללא סתירות. עדות� א� הפוגע של הכבש

 10במסמ
 רפואי ע� הפניה לטיפול ה�   נתמכת במסמכי� רפואיי� שצורפו על ידי התובעת 

 11וה� בממצאי הוועדה  ,הרדיפה של הנתבע אחר התובעת והפחד שלה ממנו תנפשי, ש� מתואר

 12של העז נטפל אליה פעמי� רבות ומטריד אותה  הבעלי�לבדיקת כושר במל"ל, ש� צויי� כי "

 13". מכא� אני מעדיפה את גירסת� של התובעת ואחותה על פני עדותו של הנתבע בטלפו�

 14 שהכחיש את המיוחס לו בחקירתו הנגדית.

  15 

 16לא מחזיק בעלי ) כי הוא "9בבחינת למעלה מ� הצור
 אציי� כי הנתבע טע� בתצהירו (בסעי�  .41

 17".  ג� ידוע כי, תקיפה מצד כבש ב(א)ה לידי ביטוי בתקופות מסוימותחיי� מז� זכרי, וגלוי ו

 18שרק זכר  ,טענה זו של הנתבע .)30 29 'ש 30 'בחקירה הנגדית חזר הנתבע על הדברי� (עמ

 19של מומחיות ועל כ� היא יכול לתקו�, אינה טענה שיכולה לבוא מפיו. מדובר בטענה בעניי� 

 20 . בזאת נדחית

 21 

 22  אחריות הנתבע לתאונה

  23 

 24  ):30 29ש'  28העיד כי לא ראה את הפגיעה בתובעת בעת שהיא התרחשה (עמ'  הנתבע  .42

 25 

 26  לשאלת בית המשפט, אתה לא ראית את הפגיעה עצמה  ש."

 27  " לא ראיתי  ת. 

  28 

 29עדות זו של הנתבע מתיישבת ע� עדות� של התובעת ואחותה אשר סיפרו כי בעת שהתובעת  .43

 30הותקפה בידי בעל החיי�, הנתבע היה בתו
 הדיר ולא השגיח על עדר הכבשי� שלו (ראו 

 31לפרוטוקול). לכ� אני דוחה ג� את טענתו של הנתבע  5תצהיריה� של התובעת ואחותה וכ� עמ' 

 32 השגחה צמודה בעת שה� שהו מחו* לדיר.  כי השגיח על הכבשי� שלו

 33 

 34על יסוד כל האמור אני קובעת כי הנתבע התרשל בכ
 ששחרר את עדר הכבשי� שלו למרעה  .44

 � 35בקרבת בתי מגורי� ללא השגחה ומבלי לנקוט באמצעי זהירות למניעת פגיעה בעוברי
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 1ובניגוד והשבי�. הנתבע  צרי
 היה לצפות ששחרור עדר הכבשי� שלו למרעה ללא השגחה 

 2מ'  50להוראות ההיתר (לפיו הוא התחייב כי אחזקת בעלי החיי� תהיה במרחק של מעל 

 3 מאזורי מגורי�), טומ� בחובו סיכוני� מהסוג שהתממש במקרה דנ�.  

 4 

 5לחוק העזר בית שא� (החזקת בעלי חיי�)  3התנהגות זו של הנתבע מנוגדת א� לסעי�  .45

 6יי� יגרו� לכ( כי בעל החיי� לא ישוטט המחזיק בעל ח"אשר קובע כי  1984 התשמ"ד

 7מדובר בחובה חקוקה שנועדה לשמור על בני אד� בכלל והתובעת  חופשי בתחו� המועצה". 

 8תרחיש שבסופו של דבר התממש בעניינה  – בפרט דווקא מפני פגיעה על ידי בעל חיי� משוטט

 9 וקה זו. ג� בגי� הפרת חובה חק תשל התובעת.  על כ�, הנתבע אחראי כלפי התובע

 10 

 11  :אחריות העירייה לתאונה

 12 

 13חובת זהירות העניי� ת בנסיבות ואת חבותה של העירייה יש להוכיח כי קיימבסס על מנת ל .46

 14 ידי העירייה באופ� שגר� להתרחשות התאונה.בוכי חובות אלה הופרו  ,מושגית וקונקרטית

  15 

47.  � 16שמקיימת העירייה מר רפי חמו, העד מטע� העירייה, נשאל בנוגע לפיקוח על בעלי חיי

 17 ):1ש'  18; עמ' 32 27ש'  17והשיב (עמ' 

 18 

 19  אי� לכ� פיקוח לגבי גידול בעלי חיי� של אנשי� פרטיי�  ש."

 20יש פיקוח של הוטרינר, מי שמגדל בעלי חיי� אנו שולחי� וטרינר לש� וא� צרי(   ת.

 21  רישיו� הוא מפנה אותו אלינו. א� יש תלונה אני יכול לדעת

 22  של מחלקת התברואה שרואה מה מתרחש ביישוב אחת לכמה זמ� אי� פיקוח יזו�,  ש.

 23אנו מסתובבי� בעיר, א� רואי� בעלי חיי�, אנו מבקשי� מהב� אד� שיפנה את   ת.

� 24  בעלי החיי

 25  יש מפקחי� במחלקה של(  ש.

 26  "כ�  ת.

 27 

 28 19(עמ'  ר בהוצאת היתר לבעלי חיי� והסבירמר חמו הבהיר בעדותו לגבי תפקידו בכל הקשו .48

 29 :)9 6ש'  לפרוטוקול

  30 

 31אני מנהל מחלקת התברואה. ה� פנו לעיריה לקבלת היתר לאחזקת בעלי חיי� וזה   "ת.

 32בא דרכי, אני מגיש בקשה לוטרינר העירוני, הוטרינר בודק, ומאשר לנו. אני מרכז 

 33 ."את הבקשות של העיריה אצלי בתור מנהל מחלקה

  34 
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49.  
 1עמ' ( טרינר העירוניוההיתר העיד מר חמו כי הכל תלוי בבדיקה שעושה הו קבלתלגבי תהלי

 2 : )13 7לפרוטוקול ש'  18

  3 

 4  אתה יכול לספר את התהלי( מרגע שב� אד� מגיש בקשה עד שהוא מקבל היתר  "ש.

 5אני מדבר על היתר של בני. אי� הרבה כאלה יש אולי עוד אחד. היתר מקבל ב� אד�   ת.

 6לי חיי�. מגיע לעיריה פונה אלי, מפנה את הבקשה שמגיש בקשה להחזקת בע

 7לוטרינר העירוני והוא בודק, א� הוא עומד בתנאי� של העיריה, נות� אישור אני 

 8  נות� היתר, א� לא עומד בתנאי� אני מסרב

 9  מה התנאי� של העיריה לקבל היתר  ש.

 10הווטרינר בודק את התנאי� שלו, א� הוא עומד בתנאי� של אחזקת בעלי חיי�   ת.

 11  במקו�, אני לא יודע מה התנאי� של הווטרינר" 

    12 

 13את הדיר ע� הנפקת ההיתר, לא העיד.  ג� לא הוגש בדק אלא שאותו וטרינר שעל פי הנטע�  .50

 14כל  .דיקההתיק בעירייה ולא הובאו מסמכי� כלשה� מהתיק ביחס לדיר או לממצאי הב

 � 15חמו נשאל על כ
 בעדותו. הוא רפי . העד 2.3.2014שהוגש הוא ההיתר שהונפק לנתבע ביו

 16 ).30 29 'ש 20 '(עמ  ותואישר כי קיי� תיק בעירייה א
 הוא  לא הביא א

   17 

 18, סוג בעלי  4יהיה שיחזיק חיי� המקסימלי של בעלי ה �בהיתר שנית� לנתבע צויי� כי מספר .51

" � 19י�. טלא 2כבשות ו 4  בעלי חיי�  6. בתצהירו ציי� הנתבע כי החזיק "כבשי�החיי

 20' לפרוטוקול  ש 24' (עמ 8 7בחקירתו הנגדית נשאל הנתבע למספר בעלי החיי� בדיר והשיב 

 21 24' י� (עמי כיו� יש לו ארבע נקבות ושני טליובמקו� אחר בחקירתו הנגדית השיב כ  ,)3 2

 22 .)18 17' ש

  23 

 24מהבדיקה עולה כי מדובר בדיר סגור " כי )7בסעי�  (י� חמו צו פירהעד ו של ג� בתצהיר .52

 25 ".    (כבשי� , עזי�) חיות 6	5בברזל ורשתות שמכיל 

 26 

 27העד נשאל על מספר בעלי החיי� בדיר לעומת המספר המותר בהיתר ותשובתו לא היתה  .53

 �28 היו נראה כי העד לא ממש הכיר את העובדות ותשובותיו נשלפו אגב חקירה וברוב .משכנעת

 29מדוע  ,לבדיקה שנעשתה בסמו
 לדיו� ,7בסעי�  ,השערות שלו. לו הכוונה בתצהירו של חמו

 30הדבר לא צויי�? מדוע אי� בתצהירו של חמו התייחסות למספר בעלי החיי� שהיו במועד מת� 

 31 ההיתר, והרי זה הנתו� הרלבנטי לענייננו. 

 32 

 33לא ביצע וא , והרי ההיה ע� העדלא של הנתבע דיר בנוגע ליש לציי� בהקשר זה כי התיק  .54

 34וטרינר שכלל לא העיד בפניי. אני מפנה לחקירתו הנגדית ועצמו את הבדיקות בדיר אלא הב

 35 ההדגשה לא במקור):  .20  19 'מע( של העד חמו
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 1כבשי� בעוד אתה חתו�     4אני אשנה את הנוסח, אי( אתה מסביר שההיתר נית� על   ש."

� ועיזי�, נראה ל( תקי�חיות כבשי 6	5על תצהיר שאומר  2 

 3 5	6כבשי� שבאנו לבדוק היו  4ינר ראה רטיכול להיות מצב שבאותו זמ� שהוו  ת.

  ,� 4  לא חד משמעית. כבשי

 5  יש הבדל מהותי כי אתה צרי( לשל� אגרה.  ש. 

 6  אני אומר ל( שצרי( לשל� אגרה לפי מקו�.   ת. 

 7  א� יכול להיות המלטות 4למה את� כותבי�   ש. 

 8  הוסי) מעבר למה שהיה לו ואני לא הייתי במקו�אולי הוא   ת. 

 9  מבחינת העיריה מה זה אומר  ש. 

 10  אנו נבדוק א� ההיתר מתאי�  ת. 

 11  אבל ההיתר לא מתאי�, מה את� עושי�  ש. 

 12  הווטרינר יפנה אליו לבטל את הרישיו� במקו�, לא בודקי� כל רגע מצב נתו�  ת. 

 13  לתצהיר, מה עשית� ע� זה 7פה אתה אומר שכ� היתה בדיקה לפי סעי)   ש. 

 14  כבשי� 6	5יכול להיות שבבדיקה שהיינו היו   ת. 

 15  לא אוכפי� את זה א� הוא לא עומד בתנאי היתר  ש. 

 16  א� הווטרינר לא אכ) אותו ואמר לסגור את המקו�, היינו פועלי� נגדו  ת. 

 17  א� הווטרינר לא אמר ל( הכל בסדר  ש. 

 18  מקצוע, אני לא רופא עלכ�, הוא ב  ת. 

 19  כבשי� 200כבשי� ו בפועל יש לו  4ול להית היפותטית שב� אד� מחזיק יכ  ש. 

 20  אי� היפותטית"     ת. 

  21 

 22(עמ'  חיות) והשיב 6 5לתצהירו (ש� ציי� כי בדיר יש  7יצוי� כי העד נשאל לגבי הנטע� בסעי�  .55

 23  :)29 24לפרוטוקול ש'  21

 24 

 25ומתי אני משיב י ביצע אותה לתצהיר מ 7משפט מה הכוונה בסעי)  לשאלת בית  ת."

 � 26לפני שהתנהל התיק לפני כמה שבועות עשינו בדיקה במקו� היה דיר סגור ע

.� 27  בע"ח בפני

 28  כמה בעלי חיי� היו כשהיית במקו�?  ש. 

 29   זה דיר קט� לא גדול. "    20בע"ח . אי�  6	5  ת. 

  30 

 31הבדיקות על עמידה בתנאי ההיתר נעשות בעת הגשת בקשה העד חמו  סיפר בתצהירו כי " .56

 32 9" (סעי� לחידוש ההיתר, או בעת הגשת תלונה לעירייה על אי עמידה בתנאי ההיתר

 33 לתצהיר). 
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57.  � 1מהעדויות בפניי עולה כי בדיר של הנתבע הוחזקו מספר חיות מעבר למותר בהיתר.  הדברי

 2עצמו. בנוגע למספר בעלי החיי� במועד  הנתבע וה� מעדותו של מר חמו עולי� ה� מעדותו של 

 3(עובר לתאונה) הרי שג� לגבי מועד זה אני לומדת כי מספר  2014בתחילת  חידוש ההיתר

 � 4חמו, שניסה של לתצהיר  7ארבעה. ראשית, מהאמור בסעי� היה למעלה מבעלי החיי

 5להסתייג מהאמור בכ
 שמדובר בבדיקה שנעשתה עובר למועד הדיו�, אול�, לטענה זו של 

 6ית, אי הגשת המסמכי� על ידי העירייה מהתיק בעירייה. שנ �העד לא היו סימוכי� כלשה

 7פועל לרעתה. העירייה יכלה להגיש את המסמכי� הרלבנטיי� מהתיק בנוגע לבדיקה 

 8וטרינר מטע� העירייה, הוא וכ�, ה ושנעשתה עובר למועד האירוע א
 נמנעה מלעשות כ�. כמ

 9 הגור� שבדק ואישר את הדיר בעת הרלבנטית לאירוע, לא העיד בפניי.

 10 

 11לכ
 שמספר בעלי החיי� חרג מהמותר, היה על העירייה לנקוט אמצעי� לתיקו� בשי� לב  .58

 12 המצב. 

  13 

 14העירייה טענה כי לא היו תלונות קודמות בנוגע לדיר של הנתבע ולכ� לטענתה לא היתה לה  .59

 15 סיבה לצפות את התרחשות התאונה.

 16 

 17למוקד אציי� בהקשר זה כי אחותה של התובעת העידה שלא התלוננה ולא הגישה דיווח  .60

 18 10 7ש'  5העירייה בנוגע לכבשי� משוטטות בשכונה עובר להתרחשותה של התאונה (עמ' 

 19כי לא  ,לא בתצהירו ולא בחקירתו הנגדית ,לפרוטוקול). ואול�, לא נטע� על ידי מר חמו

 20הוגשו תלונות קוד� לאירוע. אומנ� האחות לא התלוננה א
 אי� בפניי הוכחה כי לא היו 

 21דיר של הנתבע. העד חמו ענה על מהרי� בנוגע לשוטטות בעלי החיי� תלונות מתושבי� אח

 22) . בתשובות לשאלו� ענה כי לא היו תלונות לגבי 8  ו 7כ
 במסגרת תשובות לשאלו� (שאלות 

 23הדיר. אול� תשובותיו של העד לא היו מבוססות וכשנשאל לגבי אות� תשובות שמסר 

 24שבועיי� לאחר האירוע   2015שה בינואר כ
 כי תלונה על המקרה הוג לעבשאלו� ובייחוד 

 25. אני לא בדקתי 2015	"לשאלת בית משפט אני משיב שלא זכור לי שהיתה תלונה בהוא ענה 

 26ניכר כי בעניי� זה העד שול� תשובות מבלי להכיר את העובדות    .)14 'ש 21' (עמבמוקד" 

 27 שבדק את הנתוני� בעירייה.ומבלי 

  28 

 29אלא כלל  ,הוכחה בפניירק שלא ונות קודמות א� כ�, לא טענתה של העירייה כי לא היו תל .61

 30 לא בתצהירו ולא במהל
 חקירתו הנגדית. ,לא נטענה על ידי העד מטע� העירייה

   31 

 32חס למת� ההיתר יוטרינר, לא הגישה את התיק המתיוהאת ד יהעלכאמור העירייה נמנעה מ .62

 33מסמכי� או  השיהג לאולדיר או מסמכי� מהתיק ביחס לבדיקות הנטענות שנעשו בדיר, 

 34עדויות לגבי התלונות במוקד העירוני. יש בכל אלה כדי לפעול לחובת העירייה שכ�  האיהב
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 1הגשת� יש כדי לקד� את הגנת העירייה בטענתה בהעדת�  או מסמכי� שבמדובר בעדי� ש

 2כי לא היו תלונות קודמות או ביחס לבדיקות שנטע� כי בוצעו בדיר עובר למת� ההיתר. על 

 3מעלה כעת בסיכומיה וככל שלא עשתה כ�, די� שהיא טענות היה היה להוכיח את העירי

 4פ"ד , איתמר מתתיהו נ' שטיל יהודית 4612/95ע"א חות. בעניי� זה אני מפנה להטענות להיד

 5העקרו� הוא, כי כל בעל די�, הטוע� טענה מהותית לגרסתו ', כי "נזכור :)1997( 769) 4נא(

 6הנושא בנטל השכנוע להוכחת אותה טענה. משמע: דיני הראיות הולכי� אחר  במשפט, הוא

 7גיורא ארד חברה לניהול בע"מ נ'  1436/90(דברי השופט ד' לוי� ברע"א  'המשפט המהותי

 8 .")105, 101) 5ס ער( מוס), פ"ד מו(מנהל מ

 9 

 10שהופרה. כאמור, על מנת לקבוע קיומה של רשלנות יש צור
 לקבוע כי קיימת חובת זהירות  .63

 11חובת הזהירות תיבח� בהתא� למבח� הצפיות של הנזק. מבח� הצפיות כולל בחובו את מבח� 

 12הצפיות הנורמטיבית והטכנית. מבח� הצפיות הטכנית פירושו היכולת האנושית לצפות את 

 13(ראו  ושו הא� צרי
 היה לצפות את הנזקהתרחשות הנזק. מבח� הצפיות הנורמטיבית פיר

 14ועקני� נגד מועצה  145/80שלנות כפי שנקבע ע"י כבוד הנשיא ברק בע"א עניי� זה מודל הרל

 15) 1פד"י לט( עיריית ירושלי� נגד גורדו� 243/83 אוכ� ע" 113) 1פד"י לז( ,מקומית בית שמש

113(. 16 

 17מת חובת זהירות מושגית של העירייה כלפי התובעת. הלכה פסוקה ומושרשת יבמקרה דנ� קי .64

 18היא כי רשות מקומית חבה בחובת זהירות כלפי ניזוקי� שנפגעו במקרקעי� בחזקתה 

 19)]. 1982( 113) 1, פ"ד לז(ועקני� נ' המועצה המקומית בית שמש 145/80ובשליטתה [ראו ע"א 

 20לפקודת  249ירייה כלפי התובעת מצוי בסעי� מקור נוס� לחובת הזהירות המושגית של הע

 21, לעירייה 29העיריות [נוסח חדש], בו מפורטות סמכויות של עירייה ולפיו, בהתא� לס"ק 

 22לעשות בדר( כלל, כל מעשה הדרוש לש� שמירה על תחו� העיריה, בריאות סמכות כללית "

 23  ...".הציבור והביטחו� בו

 24 

 25ג� חובת זהירות קונקרטית מתקיימת כא�. מקו� בו היתה הפרה של תנאי ההיתר על ידי  .65

 26הנתבע, הרי שנית� לקבוע כי מתקיימת בנדו� חובת זהירות קונקרטית. מקו� שהנתבע החזיק 

 27במספר בעלי חיי� מעבר למותר אזי מתקיימת צפיות טכנית ונורמטיבית לאירוע התאונה. 

 28י החיי� פוגע ביכולתו של הנתבע לשלוט בעדר(כפי שאכ� קרה טכנית, מכיוו� שמספר בעל

 29במקרה דנ�). נורמטיבית: מפני שמקו� שידוע לרשות כי היתה הפרה של תנאי ההיתר מצופה 

 30 ממנה כרשות מקומית לפעול ולנקוט באמצעי� סבירי� לתיקו� המצב. 

  31 

 32ע� קבלת ההיתר או ה נעשה מידי שנה ע� חידוש העד מטע� העירייה העיד כי פיקוח העיריי .66

 33. הדבר היה תלונה לגבי הדיר. ואול�, במקרה דנ�, הנתבע החזיק בבעלי חיי� מעבר למותר

 34  לא נקטה בשו� פעולה. יא ויחד ע� זאת הבידיעתה של העירייה 
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 1 7008/09אפנה למקרה בו נדונה אחריותה של המדינה בנוגע למחדל בחובת פיקוח בע"א  .67

 2בנוגע לחובת הפיקוח  22ציי� כבוד השופט עמית בעמוד  ) ש�7.9.2010( ג'אבר נגד מוסבא

 :� 3 והטלת האחריות מכוחה את הדברי� הבאי

 4אבהיר כי איני סבור שיש להרחיב את אחריות משרד החינו( לכל ליקוי בטיחותי "

 5בבתי הספר באר4, באשר אי� באפשרות משרד החינו( לפקח על מצב המתקני� בכל 

 6משקיימה הרשות הציבורית פיקוח ומצאה ליקויי� בתי הספר בכל רגע נתו�. א( 

 7וא) התריעה על הליקויי�, שומה עליה לעקוב ולוודא כי הליקוי תוק� (השוו למקרה 

 8ש�    )פלוני) (להל�: 2005, [פורס� בנבו]( מדינת ישראל נ' פלוני   8526/96ע"א שנדו� ב

 9יקרה במכו� ונתעורר חשדה הוטלה אחריות על המדינה לאחר שהוכח כי המדינה ב

 10  לגבי הפעילות במכו�). 

  11 

 12  :276בעמ'  אחריות נזיקיתעמד על כ( דות� במאמרו   

  13 

 14לאחר שקיימה "לעיתי� קרובות הרשות מחוייבת בנזיקי� 

 15פיקוח בתחו� הרלוונטי והתריעה על הליקויי�, א( אלה לא 

 16תוקנו, והרשות לא אכפה את יישו� מסקנות המפקח 

 17  מטעמה".

 18מותר בהיתר שנית� לו ויחד מה גבוהובהתאמה לענייננו ,הנתבע החזיק בבעלי חיי� במספר  .68

 19הפרה את חובת היא במחדלה זה  .העירייה לא נקטה בשו� אמצעי לתיקו� הליקוי ע� זאת

 20 הזהירות כלפי התובעת והיא אחראית כלפיה בגי� הנזק שנגר� לה.

  21 

 22כלפי התובעת ביחד ולחוד. ביחס  �אני קובעת כי שני הנתבעי�, הנתבע והעירייה אחראי �על כ .69

 23 80%לחלוקת האחריות בי� שני הנתבעי� אני סבורה כי יש להטיל על הנתבע אחריות בשיעור 

 24. הנתבע במעשיו היה הגור� העיקרי לאירוע התאונה בכ
 20%ועל העירייה אחריות בשיעור 

 25כיאות. עליו השגיח לו והוציא את העדר שלו מחו* לדיר מבלי שחרג מההיתר שנית� ל

 26אחריותה של העירייה היא בכ
 שלא נקטה באמצעי� כנגד הנתבע בגי� הפרתו את תנאי 

 27 .20%ובגי� אחריות זו יש להטיל עליה  ההיתר

  28 

 29לא מצאתי כי יש להטיל על התובעת אש� תור� כלשהו. אי� בראיות שהיו בפניי כל בסיס  .70

 30י התובעת במעשיה בעת המקרה גרמה לאירוע התאונה או תרמה במידה כלשהי לטענה כ

 31 .  ולהתרחשות

  32 

 33 

  34 
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  2 

 3בעצ� הזנב. נפגעה היא התובעת אינה טוענת לנכות בעקבות התאונה. כתוצאה מהתאונה  .71

 4ימי� פנתה  4בקופ"ח ושוחררה לביתה ע� המלצה למנוחה. כעבור היא טופלה ביו� האירוע 

� 5 העמק.  בוצע צילו� ונמצא כי היא סובלת משבר בעצ� הזנב. למיו� בבית חולי

 6 

72.  � 7נבדקה בידי מומחה  24.2.2015התובעת המשיכה להתלונ� על כאבי� במסגרת קופ"ח וביו

 8 כירורגיה אורתופדית והופנתה למכו� פיזיותרפיה.

  9 

73.  � 10נבדקה התובעת בידי רופאה פסיכיאטרית עקב תלונות על הפרעות בשינה  9.3.2015ביו

 11ומצב רוח ירוד ממועד התאונה. בביקור זה היא אובחנה כסובלת מפוסט טראומה בעקבות 

 12 התאונה. חופשת המחלה של התובעת הוארכה בחודש ימי� וכ� הומל* על פסיכותרפיה.  

 13 

 14של התובעת עולה כי כתוצאה מהתאונה נגר� לה שבר  מתיקה הרפואי   הפסד שכר לעבר .74

 15בעצ� הזנב וניכר כי היא סבלה מכאבי� חזקי�, בעקבותיה� היא שבה פעמי� רבות לקבל 

 � 16 .  9.4.2018טיפול. חופשת המחלה הוארכה מפע� לפע�, עד יו

  17 

 18 6 4,000 והשתכרה כ 1.6.2014) כי עבדה בקיבו* טירת צבי עד יו� 7 'התובעת הצהירה (ס .75

 19נזקק התובעת העידה כי עזבה את עבודתה חצי שנה לפני התאונה כדי לטפל בבנה ש .בחודש

 20ובעת התאונה היא חיפשה עבודה והיתה רשומה בלשכת אינטנסיבי, טיפול באותה תקופה ל

 21 .)19 15' לפרוטוקול ש 10 '(עמ התעסוקה

   22 

76.  � 23היא כשירה  31.8.2015התובעת צירפה החלטת הוועדה של שירות התעסוקה לפיה עד יו

 24 3לעבוד א
 במגבלות באיסור על עבודה בעמידה, ללא כיפו� של ע"ש ללא הרמת משא עד 

 25 ק"ג.

   26 

 27לטענת התובעת, בשל היותה עולה חדשה ללא מקצוע, היא יכולה לבצע בעיקר עבודות  .77

 28 מקשות עליה לשוב ולהשתלב בשוק העבודה.  כפיי�, ומגבלותיה הגופניות

 29 

 30בשי� לב לאמור, התובעת זכאית לפיצוי בגי� הפסד שכר לעבר בשל אפשרויות העבודה  .78

 31שנמנעו ממנה בגלל התאונה.  מאחר והתובעת לא עבדה בעת התאונה והיתה דורשת עבודה, 

 32. 2015אוגוסט לתקופה שעד סו�  6 4,000אני מעריכה את ההפסד על דר
 האומדנא בס
 של 

 33, יתה לקבל תשלומי� מהביטוח הלאומיבפסיקת הסכו� לקחתי בחשבו� כי התובעת אמורה ה

  .
 34 בהיותה דורשת עבודה ג� בתקופת אי הכושר, א
 לא צירפה את המסמכי� על כ
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 1הטיפולי� הממושכי� ובשי� לב לשבר שנגר� לתובעת, הכאבי� הפיזיי�    כאב וסבל .79

 2סבלה לצד המצוקה הנפשית מנה התאונה, וחוסר הנוחות מחודשי� לאחר  9לתקופה של 

 3כעולה מהמסמ
 הרפואי שהוצג, אני מעריכה את סכו� הפיצוי בגי� כאב וסבל בסכו� של 

22,000  6. 4 

  5 

 6התובעת הצהירה כי בתקופת ההחלמה  נזקקה לעזרה מוגברת, בעיקר של  – עזרת צד ג' .80

 7הנכה. באופ� דומה ציינה אחותה של אחותה, בעזרה למילוי צרכיה ובסיוע בטיפול בבנה 

 8התובעת בתצהירה כי לאחר פציעתה התובעת התקשתה לתפקד בבית וכי היא עזרה לתובעת 

 9ה� בעבודות הבית וה� בטיפול בילדיה, ובפרט בבנה הנכה. התובעת והאחות כלל לא נחקרו 

 10על דר
  לעניי� זה בחקירה הנגדית. על יסוד האמור, אני פוסקת לתובעת בגי� רכיב זה,

 11 .6 4,000 , ס
 שלאהאומדנ

 12 

 13התובעת לא צירפה קבלות בגי� הוצאות רפואיות בה� היא נשאה, לטענתה. בשי�   הוצאות .81

 14לב לכ
 כי סביר שאד� לא ישמור את כל הקבלות להוצאות בה� נשא, אני פוסקת לתובעת 

 15י� לרופא (תשלומ בגי� תשלומי� עבור טיפולי� רפואיי� מעבר לסל 6 1,000פיצוי בס
 של 

 16  נסיעות לטיפולי� אלה. בגי� וכו') וה�  17התחייבות לטופס  ,מומחה

 17 

 18  סו) דבר

  19 

 20(חלוקה בי�  6 31,000אני מחייבת את הנתבעי�, ביחד ולחוד,  לשל� לתובעת סכו� של  .82

 � 21) . בנוס�, ישאו הנתבעי� ביחד ולחוד  2הנתבע מס'  80%  ו 1הנתבעת מס'  20%הנתבעי

 22מהפיצוי בתוספת מע"מ וכ� את סכו� האגרה ששולמה ע� הגשת  20%בשכ"ט עו"ד בשיעור 

 23יו� מהיו�, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית  30סכומי� אלה ישולמו בתו
 התביעה. 

 24  תשלו� בפועל.מהיו� ועד מועד ה

 25 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  ,� 31  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  21, י' אלול תשע"חנית� היו

                32 
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