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 פסק די�

  1 

  2 

 3) הילדהנזקי� שנגרמו לבתה הקטינה של התובעת (להל�: בגי�  � 30,000לפני תביעה ע"ס 

 4  .)הכלבה(להל�:  מסוג רועה קווקזי כלבתה של הנתבעתעל ידי כתוצאה מנשיכה 

  5 

 6הילדה לכיוו� ביתה  , צעדה20:00בסביבות השעה  20.11.2017ביו� התביעה עולה ש כתבמ  .1

 7פי הנטע�, בשלב מסוי� וללא כל התגרות מצד הילדה, זינקה הכלבה ותקפה על  בעיר ראשו� לציו�.

 8פונתה לקבלת טיפול בבית החולי� "אס& הרופא", ש�  הילדהאת הילדה בעכוז וביר% רגל שמאל. 

 9שוחררה הילדה  ,נקבע כי היא סובלת בי� היתר מפצעי� עמוקי� ביר% ובעכוז. בתו� קבלת טיפול

 10  משככי כאבי�. אוגמינט� והאזור הפגוע וליטול ע� המלצה לשטו& את  לביתה

 11לטענת התובעת הילדה סובלת כיו� מצלקת באזור הנשיכה אשר גורמת לה לגירוד ולסבל רב. עוד 

 12נטע� שלפני הנשיכה הייתה הילדה שמחה, חרוצה, פעילה חברתית ומלאת חיי� אול� לאחר האירוע 

 13ביציאה מהבית והיא  תובשל כ% ממעט וכתוצאה ישירה ממנו, פיתחה חרדות ופחדי� מכלבי�,

 14  נזקקת לליווי.

  15 

 16הציגה מסמ% סיכו� ביקור במחלקה לרופאה דחופה בבית חולי� אס& הרופא ממנו  התובעת  .2

 17בדיקה שנערכה במהמסמ% הרפואי שעוד עולה עולה שהילדה הגיעה לבית החולי� ביו� האירוע. 

 18  ולא מעבר לכ%.לילדה נצפו סימני נשיכה על פני יר% שמאל ללא דימו� פעיל 

 19  נית� להבחי� בסימני הנשיכה. �עוד צורפו תמונות מיו� האירוע בה
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 1בכתב ההגנה נטע�, בתמצית, שיש לדחות את התביעה על הס& שכ� כל מטרתה היא עשיית   .2

 2 לגופו של עניי� הודתה הנתבעת שהכלב אכ� נש% את הילדה, עושר על חשבו� הנתבעת ולא במשפט.

 3 כלבהטיילה ע� כלבתה כשהכי היא הנתבעת מדובר בנשיכה קלה בלבד. עוד טענה טענה שאול� 

 4קשורה ברצועה, כאשר הילדה עברה בסמו% לכלבה בחוסר זהירות ולא נשמעה לאזהרתה של 

 5  . נה רכב אשר גר� למעבר צרבמקו� חהסבירה שהנתבעת שלא להתקרב לכלבה. הנתבעת 

 6נכתב בכתב ההגנה שהילדה נפגעה בצורה קלה שלא הצריכה המש%  בדבר הנזק,בהתייחס לטענות 

 7טיפול מעבר לטיפול עצמי בבית באמצעות אנטיביוטיקה מניעתית, ושלא צור& לכתב התביעה כל 

 8שהתובעת ובעלה לא . עוד טענה שיעיד על צלקת שנגרמה לילדה או לנזק נפשי מסמ% רפואי נוס&

 9  פנו ללשכת הבריאות כפי שהומל) לה� בטופס הרפואי.

 10היא הייתה מוכנה לפצות את התובעת, אול� הסכו� שהוצע לא הניח את דעתה של בעת הנת לדברי

 11  התובעת. 

  12 

 13  דיו� והכרעה

 14ינומק ,  1977 *(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי די�), תשל"ז 15כמצוות תקנה   .3

 15  .צורה תמציתיתהדי� בפסק 

  16 

 17אי� מחלוקת בי� הצדדי� אשר לעצ� קרות האירוע, על כ% שהילדה ננשכה על ידי כלבתה   .4

 18יריעת המחלוקת נוגעת לנזק שנגר� לילדה  ועל כ% שמגיע לתובעת פיצוי מסוי�. ,של הנתבעת

 19   ולסכו� הפיצוי המגיע לה.

  20 

 21אכ� היה אישרה שה. הנתבעת לטענת התובעת היה במקו� האירוע עד שראה את הנשיכ  .5

 22. נוכח העובדה שאי� מחלוקת אירוע הנשיכה הוא הגיע למקו� מיד לאחרטענה שבמקו� אד�, אול� 

 23, הרי שאי� כל רלוונטיות לעדותו של אותו אד�, ככל הנשיכה אכ� התרחש אירועשבי� הצדדי� 

 24  שהיה מעיד.

  25 

  26 

  27 

  28 
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 1ב לפקודת הנזיקי� 41 –א ו 41המקור החוקי מתייחס לאחריות בגי� נשיכת כלב מצוי בסעי&   .6

 2  [נוסח חדש]:

 3בתובענה בשל נזק לגו& שנגר� על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק   א.41

 4הבעלי�) לפצות את הניזוק, ואי� נפקא מינה א� הייתה או  –בכלב דר% קבע (להל� 

 5  לא הייתה התרשלות מצדו של הבעלי�.

 6לא תהא הגנה לבעלי�, אלא א� כ� הנזק נגר� עקב אחד בתובענה לפי סימ� זה   ב.41

 7   –מאלה 

 8  ) התגרות של הניזוק בכלב;1(  

 9  ) תקיפת הניזוק את הבעלי�, את ב� זוגו, הורו או ילדו;2(  

 10  הסגת גבול של הניזוק במקרקעי� של הבעלי�.) 3(  

  11 

 12בחוק, ומכא� שחלה אחריות  המנויי�אחד החריגי�  �אי� חולק על כ% שבמקרה שלפנינו לא התקיי

 13  על הנתבעת כבעלי� של הכלב.

  14 

 15נזקי� חמורי�, לא צור& לכתב התביעה הטענה לקיומ� של חר& , הרי שהנטע�אשר לנזק   .7

 16ולא  ,בתו% כ% לא צורפה תמונה של הצלקת שלטענת התובעת נותרההתומ% בכ%. רפואי כל מסמ% 

 17ש עולה מהמסמ% הרפואי שהוגצור& כל מסמ% שיעיד על טיפול רפואי או נפשי שעברה הילדה. 

 18עוד  שהצרי% טיפול שעיקרו מניעת זיהו�. ביר% שמאל, שעל גופה של הילדה נראה סימ� נשיכה

 19  גר� סימ� נשיכה בעכוזה, זאת בניגוד לטענת התובעת.אציי� שמהמסמ% הרפואי לא עולה שלילדה נ

 20  בנסיבות הללו מצאתי שחלק מהנזקי� הנטעני�, ובפרט הנזק הנפשי שנגר� לילדה, לא הוכח.

  21 

 22, ואני פוסק לטובת בחלקה לאחר שנתתי דעתי למכלול הנסיבות, מצאתי לקבל את התביעה  .8

 23שא� לא כ� יישא הפרשי  יו� מהיו� 30. סכו� זה ישול� לתובעת בתו% � 4,000התובעת ס% של 

 24  צו להוצאות. לא מצאתי לית�בנסיבות העניי�  הצמדה וריבית מהיו� ועד התשלו� בפועל.

  25 

 26  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  25, ט"ז חשוו� תשע"טנית� היו�,  

                27 

 28 
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