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 [נוסח חדש]פקודת הנזיקין 

 רבדים בחקיקה

 

 נזיקין –חיובים  – משפט פרטי וכלכלה

 תוכן ענינים

 Go 4 פרשנות: 'פרק א 

 Go 4 פירוש  1סעיף 

 Go 4 דרותהג  2סעיף 

 Go 5 זכויות וחבויות בנזיקין: 'פרק ב 

 Go 5 עוולה והזכות לתרופה  3סעיף 

 Go 5 מעשה של מה בכך  4סעיף 

 Go 5 הסתכנות מרצון  5סעיף 

 Go 5 מעשה לפי חיקוק  6סעיף 

 Go 5 הגדרות  7סעיף 

 Go 5 חסינות עובד הציבור א 7סעיף 

 Go 5 גד עובד המדינהתובענה נ ב 7סעיף 

 Go 6 תובענה נגד עובד רשות ציבורית ג 7סעיף 

 Go 6 תובענההצטרפות עובד ציבור כנתבע ל ד 7סעיף 

 Go 6 תקנות ה 7סעיף 

 Go 6 פיצוי ושיפוי המדינה או הרשות הציבורית ו 7סעיף 

 Go 6 רשות שופטת  8סעיף 

 Go 7 קטין  9סעיף 

 Go 7 תאגיד  11סעיף 

 Go 7 מעוולים יחד  11סעיף 

 Go 7 אחריות של משתף ומשדל  12סעיף 

 Go 7 חבות מעביד  13סעיף 

 Go 7 חבותו של שולח  14סעיף 

 Go 7 חבותו של בעל חוזה  15סעיף 

 Go 7 שמירת חבות  16סעיף 

 Go 7 ידיעתו של שלוח או עובד  17סעיף 

 Go 7 בן זוג  18סעיף 

 Go 8 השפעת מוות על עילת תביעה  19סעיף 

 Go 8 עזבון חדל פרעון  21סעיף 

 Go 8 פושט רגל  21סעיף 

 Go 8 אין המחאה בנזיקין  22סעיף 

 Go 8 העוולות: 'פרק ג 

 Go 8 תקיפה: 'סימן א 

 Go 8 תקיפה  23סעיף 

 Go 8 הגנה מיוחדת  24סעיף 

 Go 9 כליאה: 'סימן ב 

 Go 9 כליאת שוא  26סעיף 

 Go 9 הגנה מיוחדת  27סעיף 
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 Go 9 הסגת גבול: 'סימן ג 

 Go 9 הסגת גבול במקרקעין  29סעיף 

 Go 9 החובת הראי  31סעיף 

 Go 9 הסגת גבול במיטלטלין  31סעיף 

 Go 11 חובת הראיה  32סעיף 

 Go 11 טעות בנוגע לזכות בעלות או החזקה  33סעיף 

 Go 11 תביעת זכות אינה הסגת גבול  34סעיף 

 Go 11 רשלנות: 'סימן ד 

 Go 11 רשלנות  35סעיף 

 oG 11 חובה כלפי כל אדם  36סעיף 

 Go 11 אחריות בעל מקרקעין כלפי מסיג גבול  37סעיף 

 Go 11 אחריות כלפי מסיג גבול בשטח צבאי א 37סעיף 

 Go 11 חובת הראיה ברשלנות לגבי  דברים מסוכנים  38סעיף 

 Go 11 חובת הראיה ברשלנות לגבי אש  39סעיף 

 Go 11 חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה  41סעיף 

 Go 11 חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו  41סעיף 

 Go 11 ידי כלב-היזק על: 1'סימן ד 

 Go 11 נזקים שנגרמו על ידי כלב א 41סעיף 

 Go 11 הגנות ב 41סעיף 

 Go 11 שמירת דינים ג 41סעיף 

 Go 11 מיטרדים: 'סימן ה 

 Go 11 מיטרד לציבור  42סעיף 

 Go 11 תובענה על מיטרד לציבור  43סעיף 

 Go 11 מיטרד ליחיד  44 סעיף

 Go 11 הגנה מיוחדת  45סעיף 

 Go 11 מיטרד קיים  46סעיף 

 Go 11 שמירת דינים אחרים  47סעיף 

 Go 12 הפרעה לאור שמש  48סעיף 

 Go 12 מניעת תמיכה א 48סעיף 

 Go 12 שימוש הדרוש לטובת הציבור ב 48סעיף 

 Go 12 שליחת יד: 'סימן ו 

 Go 12 עיכוב נכס שלא כדין  49סעיף 

 Go 12 חובת ההוכחה  51סעיף 

 Go 12 החזרת המעוכב  51סעיף 

 Go 12 גזל  52סעיף 

 Go 12 הגנה מיוחדת  53סעיף 

 Go 12 זכות אדם שלישי אינה הגנה  54סעיף 

 Go 12 החזרת הגזלה  55סעיף 

 Go 12 הטעיה: 'סימן ז 

 Go 12 תרמית  56יף סע

 Go 12 סייג לתובענה על תרמית מסויימת  57סעיף 

 Go 12 שקר במפגיע  58סעיף 

 Go 13 נגישה: 'סימן ח 

 Go 13 1971ב "ט תשל"נגישה ת  61סעיף 

 Go 13 זהגרם הפרת חו: 'סימן ט 

 Go 13 גרם הפרת חוזה שלא כדין  62סעיף 

 Go 13 הפרת חובה חקוקה: 'סימן י 

 Go 13 הפרת חובה חקוקה  63סעיף 

 Go 13 אשם: 'פרק ד 
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 Go 13 גרם נזק באשם  64סעיף 

 Go 13 התנהגות התובע  65סעיף 

 Go 13 התנהגות הנתבע  66סעיף 

 Go 13 אשם של פלוני   מהו  67סעיף 

 Go 13 אשם תורם  68סעיף 

 Go 14 אשם תורם שגרם מוות  69סעיף 

 Go 14 טענת התיישנות  71סעיף 

 Go 14 תרופות לעוולות: 'פרק ה 

 Go 14 משפט מוסמך ליתן תרופה כל בית  71סעיף 

 Go 14 ציוויים  72סעיף 

 Go 14 תנאים למתן ציווי  73סעיף 

 Go 14 מקום שאין ליתן ציווי  74סעיף 

 Go 14 שמירת סמכויות  75סעיף 

 Go 14 פיצויים  76סעיף 

 Go 14 אין נפרעים אלא פעם אחת בלבד  77סעיף 

 Go 14 זכותם של תלויים לפיצויים  78סעיף 

 Go 14 הזכאי להגיש תובענה  79סעיף 

 Go 15 הפיצויים וחישובם  81סעיף 

 Go 15 סכומים שלא יחושבו  81סעיף 

 Go 15 פיצויים וגימלאות מביטוח לאומי  82סעיף 

 Go 15 יעה ושיפוי במעוולים יחדתב  83סעיף 

 Go 15 שיפוי בין מעוולים  84סעיף 

 Go 15 הגדרה  85סעיף 

 Go 15 סכום ביטוח לא יובא בחשבון פיצויים  86סעיף 

 Go 16 פיצויים על לשון הרע בעתון  87סעיף 

 Go 16 עוולה שהיא גם עבירה  88סעיף 

 Go 16 תחילת התיישנות  89סעיף 

 Go 16 תשונו: 'פרק ו 

 Go 16 שמירת דינים  91סעיף 

 Go 16 "דיה"הוראות בדבר פסיקת   91סעיף 

 Go 16 ביטולים וסייגיהם  92סעיף 

 Go 16 תחילה  93סעיף 

 Go 16 תוספת 

 Go 17 מונחים המשמשים בנוסח זה 

רּוָפה    remedy Go 17תְּ

 Go 17 לוח השוואה 
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 *[נוסח חדש]ודת הנזיקין פק

 פרשנות: 'ק אפר

פוף לפקודת הפרשנות תתפרש פקודה זו לפי עיקרי הפרשנות המשפטית המקובלים בכ .1
ככל שהדבר מתיישב עם ההקשר ובאין  —חזקה היא  —וביטויים המשמשים בה , באנגליה

ת למקביליהם במשפט האנגלי ויתפרשו דעמשמעות הנושמשמעותם כ —הוראה אחרת מפורשת 
 .על דרך זו

— קודה זו בפ .2

 ;לרבות הורי הורים והורים חורגים —" וריםה" 

 ;חרקים וזחלים, דגים, לרבות צפרים —" יהח" 

 ;כל חיה שכנוהג בישראל אין מחזיקים אותה כלואה או בפיקוחו של אדם —" יית ברח" 

ובהסקת ; או ילד מאומץ, מנישואין-ילד שלא, עובר, חורג ילד, כדנ לרבות —" לדי" 
" הורים"הכלולה לפי הוראות פקודה זו בהגדרת הביטויים , מסקנה בדבר קירבה משפחתית

מנישואין ואת המאומץ כצאצא כשר של אמו ושל הידוע כאביו או -יראו את הנולד שלא, "ילד"ו
 ;הכל לפי הענין, של מאמצו

ירקות ויבולים אחרים , דגנים, םפרי עצים וגפני, לרבות כסף, ו חיהדומם א — "יטלטליןמ" 
 ;בין בתלוש ובין במחובר, ומים

מי שיש לו ביחסיו עם אדם אחר שליטה גמורה על הדרך שבו אדם אחר  —" עבידמ" 
הוא מי " עובד"ו, ואילו הוא עצמו אין עליו מרות דומה לגבי אותה עבודה, מבצע עבודה בשבילו

שירות של המדינה או של רשות מקומית או של באולם מי שהוא ; תונה לשליטה כאמורבודתו נשע
 ;לא יראוהו כמעביד או כעובד של זולתו באותו שירות —אדם אחר 

 ;בנינים וקירות או מבנים אחרים, בתים, עצים, קרקע —" קרקעיןמ" 

וכל , חיסור מהםאו , ובט-רווחה גופנית או שם, נוחות, אבדן נכס, אבדן חיים —" זקנ" 
 ;אים באלהצאבדן או חיסור כיו

                                                   

 .277' עמ( 16.4.1.71)ח "ט בניסן תשכ"מיום י 11' מס, נוסח חדש, רסמה בדיני מדינת ישראלפו *

 39בסעיף  1' תיקון מס –( 267' עמ 771' ה מס"ח תשכ"ה) 111' עמ 21.7.1.71מיום  .92' ח מס"תשכ ח"קנה סות
 .1.71-ח"תשכ, לחוק המכר

בחוק להסדר  3בסעיף  2' תיקון מס –( 22' עמ 727' ה מס"ח תשכ"ה) 192' עמ .3.6.1.7מיום  971' ט מס"ח תשכ"ס
 ..1.7-ט"תשכ, זוג-התדיינות בין בני

לחוק  179בסעיף  3' תיקון מס –( 161' עמ 712' ד מס"ח תשכ"ה) 211' עמ .26.6.1.7מיום  969' ט מס"ח תשכ"ס
 ..1.7-ט"תשכ, המקרקעין

 .4' תיקון מס –( 319' עמ 199' ט מס"ח תשכ"ה) 124' עמ 31.6.1.61מיום  711' סמ ל"ח תש"ס

 (.ט"ת) 3' עמ 27.11.1.61מיום  731' ב מס"ח תשל"ס

 .9' תיקון מס –( 492' עמ 1119' ג מס"ח תשל"ה) 4.' עמ 11.6.1.64מיום  636' ד מס"ח תשל"ס

לחוק  33בסעיף  7' תיקון מס –( 217' עמ 1493' ם מס"ח תש"ה) 134' עמ 11.3.1.11מיום  1111' א מס"ח תשמ"ס
 .1.11-א"תשמ, הגנת הפרטיות

 . 6' תיקון מס –( 162' עמ 2114' ב מס"ח תשנ"ה) 193' עמ 2..29.3.1מיום  13.1' ב מס"תשנח "ס

לחוק  21בסעיף  1' תיקון מס –( 347' עמ 2461' ו מס"ח תשנ"ה) 191' עמ ...4.1..2מיום  .161' ט מס"ח תשנ"ס
 .חודשים מיום פרסומן 7: ענין תחילהב .2ראה סעיף ; ...1-ט"תשנ, עוולות מסחריות

 . .' מס תיקון –( 192-ו 147' עמ 2132' ס מס"ח תש"ה) 213' עמ 29.7.2111מיום  1642' ס מס"תש ח"ס

תחילתו ; 11' תיקון מס –( 134' עמ 7' ג מס"ח הממשלה תשס"ה) 91.' עמ 11.1.2119מיום  2127' ה מס"ח תשס"ס
 .לענין תחולה 6סעיף ' שישה חודשים מיום פרסומו ור

 .2117-ז"צו תשס – 67' עמ 3.11.2117מיום  7922' ז מס"ת תשס"ק

 ..211-ט"צו תשס – 31.' עמ .1.7.211מיום  1761' ט מס"ת תשס"ק

 רושפי

 דרותהג

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2026.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/HATZAOT-LAW-MEMSHALA-06.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6522.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6781.pdf
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הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם  —" זק ממוןנ" 
 ;פרטים

 ;מקרקעין או מיטלטלין —" כסנ" 

 ;שכנגד-שכנגד או בתובענה-לרבות נתבע בתביעה —" תבענ" 

 ;נגיעה שלא כדין בזכות משפטית —" גיעהפ" 

 ;שכנגד-שכנגד או בתובענה-בות תובע בתביעהלר —" עתוב" 

 ;לרבות קיזוז ותביעה שכנגד, כל הליך אזרחי לפני בית משפט —" ובענהת" 

או הזכאי כלפי בעל המקרקעין לתפוש אותם או , אדם התופש מקרקעין כדין —" ופשת" 
 .בעל המקרקעין —ובאין אדם כאמור , להשתמש בהם

 בנזיקיןת זכויות וחבויו: 'ק בפר

כל הנפגע או  —ובכפוף להוראות הפקודה , המנויים להלן בפקודה זו הם עוולות םבריהד .3
הניזוק על ידי עוולה שנעשתה בישראל יהא זכאי לתרופה המפורשת בפקודה מידי עושה העוולה 

 .או האחראי לה

, נוגדתה לא היה בו כדי ליצור תביעה לזכות שנשאילו היה חוזר ונ, יראו כעוולה מעשה לא .4
 .דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כך-ואדם בר

או יש להניח שידע , תובענה שהוגשה על עוולה תהא הגנה שהתובע ידע והעריךב (א) .5
 .את מצב הדברים שגרמו לנזק וכי חשף עצמו או רכושו למצב זה מרצונו, והעריך

מילוי חובה -שהוגשה על עוולה הנובעת מאי וראות סעיף זה לא יחולו על תובענהה (ב) 
 .שהיתה מוטלת על הנתבע מכוח חיקוק

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

מעשה שמתלוננים עליו היה תהא הגנה שה, חוץ מרשלנות, על עוולהה ובענה שהוגשבת .6
לפי הוראות חיקוק ובהתאם להן או שנעשה בתחום הרשאה חוקית או מתוך אמונה סבירה ובתום 

 .לרבות מחדל –" מעשה", בסעיף זה; לב בקיומה של הרשאה חוקית
 

 –ו 6א עד 6בסעיפים  .7

 ;לרבות מחדל –" מעשה" 

תפקיד  לרבות אורגן של המדינה וכל אדם הממלא מטעם המדינה –" עובד המדינה" 
בשירות בתי , במשטרת ישראל ,לרבות המשרתים בצבא ההגנה לישראל, ציבורי על פי חיקוק

 ;19ולמעט בעל חוזה כמשמעותו בסעיף , הסוהר ובארגוני הביטחון האחרים של המדינה

מטעם הרשות  לרבות אורגן של רשות ציבורית וכל אדם הממלא –" עובד רשות ציבורית" 
 ;19ולמעט בעל חוזה כמשמעותו בסעיף , הציבורית תפקיד ציבורי על פי חיקוק

 ;לפי הענין, עובד המדינה או עובד רשות ציבורית –" רעובד ציבו" 

 ;וכל תאגיד שהוקם בחוק המנוי בתוספת, רשות מקומית –" רשות ציבורית" 

: יסוד-לחוק( 2()ד)19תפקיד ציבורי על פי דין כמשמעותו בסעיף  –" תפקיד שלטוני" 
 .שפיטהה

 

מילוי תפקידו השלטוני  לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי (א) .א7
תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך  הוראה זו לא; המקים אחריות בנזיקין, כעובד ציבור

 .ון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמורכוונה לגרום נזק או בשווי

כדי לגרוע מאחריותה של המדינה או של רשות ציבורית ( א)אין בהוראות סעיף קטן  (ב) 
 .ולפי כל דין 14-ו 13לפי סעיפים 

החסינות לפי סעיף זה תחול גם על מי שהיה עובד ציבור בעת ביצוע המעשה נושא  (ג) 
 .התובענה

 

תפקידו כעובד  ת מילויהוגשה תובענה נגד עובד המדינה על מעשה שנעשה בע (א) .ב7

ולה והזכות עו
 לתרופה

 בכך מהשה של מע

 תכנות מרצוןהס

 לפי חיקוק השמע
( 11' תיקון מס)

 2115-ה"תשס

 הגדרות
( 11' תיקון מס)

 2115-ה"תשס

 חסינות עובד הציבור
( 11' תיקון מס)

 2115-ה"תשס

תובענה נגד עובד 
 המדינה

( 11' מסתיקון )
 2115-ה"תשס
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א לגבי מעשה 6של חסינות לפי סעיף  וטענה המדינה בהודעה לבית המשפט לקיומה, המדינה
 .אם לא צורפה אליו כנתבעת, תצורף המדינה להליך, אם נעשה המעשה, העובד

כי תידחה התובענה נגד עובד המדינה , (א)בהודעתה לפי סעיף קטן , ביקשה המדינה (ב) 
כאילו הוגשה נגד המדינה מכוח אחריותה למעשהו  ויראו את התובענה, ענה נגדותידחה התוב –

ואת מעשה עובד המדינה כאילו נעשה תוך כדי מילוי , 14או  13סעיפים  של עובד המדינה לפי
 .תפקידו

כי , בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, רשאי התובע לבקש( ב)על אף הוראות סעיף קטן  (ג) 
לא , קבע בית המשפט כאמור; א6סעיף  מתקיימים תנאי החסינות לפיבית המשפט יקבע שלא 

 (.ב)ולא יחולו הוראות סעיף קטן , תידחה התובענה נגד עובד המדינה

או לא ביקשה לדחות את התובענה ( א)לא מסרה המדינה הודעה כאמור בסעיף קטן  (ד) 
בתוך תקופה שתיקבע , עובד המדינה לבקש רשאי, (ב)נגד עובד המדינה כאמור בסעיף קטן 

 ,ביקש העובד כאמור; א6יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף  כי בית המשפט, בתקנות
מתקיימים תנאי החסינות  קבע בית המשפט כי; אם לא צורפה אליו כנתבעת, תצורף המדינה להליך

בשינויים  ,(ב)ויחולו הוראות סעיף קטן , המדינה תידחה התובענה נגד עובד, א6כאמור בסעיף 
 –המשפט שעובד המדינה עשה את המעשה שלא תוך כדי מילוי תפקידו  קבע בית; המחויבים

 .תידחה התובענה כנגד המדינה

או בבקשת עובד המדינה ( ג)בית המשפט יחליט בבקשת תובע כאמור בסעיף קטן  (ה) 
 .לאלתר, (ד)כאמור בסעיף קטן 

 

פקידו כעובד בעת מילוי ת הוגשה תובענה נגד עובד רשות ציבורית על מעשה שנעשה (א) .ג7
כי , בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, או העובד לבקש רשאים הרשות הציבורית, הרשות הציבורית

 אם נעשה, א לגבי מעשה העובד6שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף  בית המשפט יקבע
, צורפה אליו כנתבעת אם לא, תצורף הרשות הציבורית להליך, הוגשה בקשה כאמור; המעשה

 .א6יקבע האם התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף  ובית המשפט

תידחה התובענה נגד עובד  ,א6קבע בית המשפט כי התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף  (ב) 
קבע בית המשפט שעובד ; בשינויים המחויבים ,(ב)ב6ויחולו הוראות סעיף , הרשות הציבורית

 .התובענה נגד הרשות הציבורית תידחה –הציבור עשה את המעשה שלא תוך כדי מילוי תפקידו 

, (א)בית המשפט יחליט בבקשת הרשות הציבורית או העובד כאמור בסעיף קטן  (ג) 
 .לאלתר

 

נגד הרשות  עובד ציבור רשאי להצטרף כנתבע לתובענה שהוגשה נגד המדינה או .ד7
על , או לשמור, (א)א6הוראת סעיף  בשל מעשה שהיה אחראי בשלו אלמלא, לפי הענין, הציבורית

 .על מעמדו כנתבע בתובענה שהוגשה נגדו, ג6עד א 6אף הוראות סעיפים 
 

רשאי להתקין תקנות לביצוע , באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטים .ה7
 –לרבות בענין , ד6ב עד 6הוראות סעיפים 

 ;סדרי דין ומועדים (1)

 ;חובת מתן הודעה למדינה או לרשות הציבורית על הגשת תביעה (2)

והמוסמך לאשר את , (א)ב6ר בסעיף התנאים למסירת הודעה על ידי המדינה כאמו (3)
 .מסירתה

 

זכאית המדינה או , פעל עובד ציבור בסטיה חמורה מהתנהגות ראויה של עובד ציבור (א) .ו7
 –א 6על אף הוראות סעיף , לפי הענין, הרשות הציבורית

 ;לפיצוי ממנו –אם ביצע כלפיה עובד הציבור מעשה המקים אחריות בנזיקין  (1)

 .לשיפוי ממנו – אם נמצאה אחראית למעשה שעשה עובד הציבור (2)

בהליכים על שיפוי לפי סעיף זה יהיו דמי השיפוי בסכום שיקבע בית המשפט על פי  (ב) 
 .הצדק והיושר

 

או שהוא ממלא כדין חובותיו , דין או אחד מחבריהם יתם שהוא גופו בית משפט או באד .8
לא תוגש נגדו תובענה על  —לרבות בורר , וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, של אדם כאמור

 ות שופטתרש

תובענה נגד עובד 
 רשות ציבורית

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס

הצטרפות עובד ציבור 
 כנתבע לתובענה

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס

 תקנות
( 11' תיקון מס)

 2115-ה"תשס

פיצוי ושיפוי המדינה 
 או הרשות הציבורית

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס
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 .וי תפקידו השיפוטיעוולה שעשה במיל

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

( א)ובכפוף לסעיף קטן , או לו שמונה עשרה שנים יכול לתבוע על עוולהמלי שלא מ (ב) 
וזה מח, במישרין או בעקיפין, להיתבע עליה אולם אין להגיש נגדו תובענה על עוולה הנובעת —

 .שעשה

 .גיד לא ייפרע פיצויים בשל עוולה אלא אם גרמה לו נזקתא .11

, על מעשה פלוני, אדם או יותר חבים לפי הוראות פקודה זו-שני בנימ ה כל אחדהי .11
יהיו חבים יחד על אותו מעשה כמעוולים יחד וניתנים להיתבע עליה יחד , והמעשה הוא עוולה

 .ולחוד

שנעשו או , מייעץ או מפתה למעשה או למחדל, מסייע, המשתף עצמו, נין פקודה זולע .12
 .יהא חב עליהם, מרשה או מאשר אותם, או מצווה, ולתשעומדים להיעשות על ידי זו

— ענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו ל (א) .13

 ;מעשההם הרשה או אישרר את א (1)

 ;עבודתו ם העובד עשה את המעשה תוך כדיא (2)

— לם או   

עביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו אלא אחד מ (א)
 ;העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של המעביד יומעובד

י שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו מסורה מ (ב)
 .ו זולא יהיה חב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודת, לו

אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע , ואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובדר (ב) 
התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא  את

עובד למטרות של עצמו ולא האולם לא יראו כן מעשה שעשה ; נאות של מעשה שהרשה המעביד
 .לענין המעביד

 .לרבות מחדל —מעשה , ענין סעיף זהל (ג) 

, בעשיית מעשה או סוג של מעשים למענו, ושאיננו עובד, המעסיק שלוח, נין פקודה זולע .14
יהא חב על כל דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע 

 .אותם

על מנת שיעשה , נו עובדו או שלוחושאינ, העושה חוזה עם אדם אחר, נין פקודה זולע .15
הוראה זו לא ; יית אותו מעשהעשלא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי , למענו מעשה פלוני
 :תחול באחת מאלה

 ;וא התרשל בבחירת בעל חוזהוה (1)

 ;וא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזקה (2)

 ;ם לפגיעה או לנזקוא הרשה או אישרר את המעשה שגרה (3)

 ;ה שביצועו מסר לקבלן עצמאיעשוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המה (4)

 .דבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדיןה (9)

אינו גורע מחבותו של שום אדם על מעשה שעשה והאמור  19-ו 14, 12מור בסעיפים הא .16
 .אינו גורע מחבותו של העובד על מעשה שעשה 13בסעיף 

ידיעתו של שלוח או עובד ו ירא, מקום שלפי פקודה זו יש לטעון או להוכיח ידיעה כל .17
, ובלבד שהידיעה נרכשה על ידי השלוח כשהוא פועל למען שולחו, כידיעתו של שולחו או מעבידו

 .או על ידי העובד תוך כדי עבודתו לגבי הענין או הדבר שעליהם נדרשת הידיעה

 .17עד  11זוגו אלא לפי הוראות סעיפים -ל עוולה שעשה בןזוג חב ע-ן בןאי .18
 

 

 יןקט

 דגיתא

 וולים יחדמע

תף משריות של אח
 ומשדל

 ות מעבידחב

 ותו של שולחחב

 ל חוזהבעותו של חב

 ירת חבותשמ

 או וחיעתו של שליד
 עובד

 זוג-בן
( 2' תיקון מס)

 1969-ט"תשכ
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יוסיפו , בשל עוולה שהיו עומדות לנפטר או נגדו כל עילות תביעה —פטר אדם נ (א) .19
 .הכל לפי הענין, לטובת עזבונו או נגד עזבונו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעמוד בעינן

והמעשה או , יתה עילת תובענה מוסיפה לעמוד כאמור לטובת עזבונו של נפטרה (ב) 
לטובת העזבון מחושבים בלי יהיו הפיצויים שניתן להיפרע , תורם למוגהמחדל היוצר את העילה 

אבל ניתן לכלול בהם סכום להוצאות , שים לב להפסד או לריווח שנגרם לעזבון עקב המוות
 .קבורה

סבל נזק על ידי מעשה או מחדל שהיו משמשים עילה לתובענה בשל עוולה נגד אדם נ (ג) 
ת התובענה שהיתה את עיל, לענין פקודה זו, יראו, קעת הנזשפלוני אלא שנפטר לפני הנזק או ב

 .כאילו היתה קיימת נגדו לפני שנפטר, קיימת נגדו בשל המעשה או המחדל אילו נפטר אחרי הנזק

זכויות הנתונות לפי פקודה זו לעזבון של נפטר באות להוסיף על הזכויות הנתונות ה (ד) 
 .לגרוע מהן לאאחר ו קלתלויים בנפטר לפי פקודה זו או כל חיקו

יראו כל חבות בשל עילת , .1עון שניתן להגיש נגדו תובענה לפי סעיף בון חדל פרעז .21
הוכחה נגד העזבון אף שלפי טבעה היא דרישה לדמי נזק בלתי -התובענה כאילו היא חוב בר

 .קצובים שאינם נובעים מחוזה או מהבטחה או מהפרת נאמנות

, תובע ונתבע על עוולהיכול פושט רגל להיות , 1.37, אף האמור בפקודת פשיטת רגל על .21
— ואולם ; אך לא תוגש תובענה על עוולה לזכותם של נכסי פושט רגל או לחובתם

 ןזכות לתבוע על עוולה שגרמה נזק ממון לנכסי פושט רגל תעבור לידי הנאמה (1)
 ;או תמומש בידיו

שניתן לחובתו של פושט רגל לפני מתן צו כינוס נכסים יהא ה סק דין על עוולפ (2)
 ;ן להוכחה בפשיטת רגלנית

 ..1עיף זה כפוף להוראות סעיף ס (3)

 .אינה ניתנת להמחאה אלא מכוח הדין, וכן החבות עליה, כות לתרופה בשל עוולההז .22

 עוולותה: 'ק גפר

 תקיפה: 'מן אסי

, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, ובמתכוון, ג שהואסוקיפה היא שימוש בכוח מכל ת (א) .23
שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו , בין במישרין ובין בעקיפין, זה או בכל דרך אחרתהז, נגיעה

להשתמש בכוח כאמור נגד , על ידי מעשה או על ידי תנועה, וכן נסיון או איום, שהושגה בתרמית
שאכן יש לו אותה שעה , מטעמים סבירים, יניח םדכשהמנסה או המאיים גורם שהא, גופו של אדם

 .לבצע את זממוהכוונה והיכולת 

בריח , בגאז, בחשמל, באור, לרבות שימוש בחום —לענין סעיף זה , "שימוש בכוח" (ב) 
 .שיש בה להזיק האם השתמשו בהם במיד, או בכל דבר או חומר אחר

 –ובענה על תקיפה תהא הגנה לנתבע אם בת .24

, בגוף, בחיים את המעשה בסבירות כדי להגן על עצמו או על זולתו מפני פגיעהה שע (1)
והיחס בין הנזק שסביר היה שייגרם מהמעשה לבין הנזק שסביר היה , בחירות או ברכוש

 ;היה סביר, שיימנע על ידיו
 

, א כדין למקרקעיןשלשתמש במידה סבירה של כוח כדי למנוע את התובע מהיכנס ה (2)
והכל כשהנתבע היה , שלא כדין, או שהה בהם, או כדי להרחיקו מהם אחרי שנכנס אליהם

למקרקעין , או ניסה להיכנס, ואולם אם נכנס התובע; תופשם או פעל מכוחו של תופשם
או , תנאי להגנה הוא שהנתבע ביקש תחילה את התובע שלא להיכנס לשם, שלא בכוח

 ;ונתן לו הזדמנות סבירה למלא בקשתו בדרכי שלום, נסכנשלצאת משם אחרי 

שתמש במידה סבירה של כוח כדי להגן על החזקתו במיטלטלין שהוא זכאי להחזיק ה (3)
; שלא כדין, או עיכב אותם בידו, בע שלקח אותם ממנוום מידי התאו כדי להשיב, בהם

נאי הוא להגנה ת ,את המיטלטלין שלא בכוח, ואולם אם לקח התובע או ניסה לקחת
ונתן , או להחזירם לו לאחר שלקחם, שהנתבע ביקש תחילה את התובע שלא לקחת אותם

 ;לו הזדמנות סבירה למלא בקשתו בדרכי שלום

 עלפעת מוות הש
 העילת תביע

 עוןרבון חדל פעז

 שט רגלפו

 זיקיןבנן המחאה אי

 יפהתק

 נה מיוחדתהג

 ( 9' תיקון מס)
 2111-ס"שת
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צו מסירה , צו מעצר או חיפוש, או סיוע כדין לבצע, ביצוע יהו תוך כדשה את מעשע (4)
, רשות אחרת המוסמכת לכך אוצו מאסר או צו עיכוב שניתנו על ידי בית משפט , לדין

 ;ובלבד שהמעשה שמתלוננים עליו הותר באותם צווים אף אם היה פגם בהם או בנתינתם

והכוח שהשתמש בו , פווכלו או בגתובע לא היה שפוי בדעתו או היה לקוי בשה (9)
במידת הנחיצות הסבירה להגנת התובע עצמו או להגנת , או נראה שהיה, הנתבע היה

 ;השימוש בו היה בתום לב ובלי זדוןו, אנשים אחרים

והנתבע פעל מכוח דין החל , ישראלל ההגנה-נתבע והתובע היו שניהם חיילים בצבאה (7)
 ;יןד על הצבא ולפי אותו

 ;(מחקהנ) (6)
 

אלא שלפני שעשהו , שה בתום לב מעשה שהיה לו יסוד להניח שהוא לטובת התובעע (1)
מפני שבנסיבות ההן לא היה בידי התובע לציין את , עת הסכמת התובלא היה בידו לקבל א

ולנתבע היה יסוד , הסכמתו או שהאדם הממונה עליו כדין לא היה בידו להסכים מטעמו
 .כי טובת התובע מחייבת שלא לדחות את המעשה חלהני

 (.בוטל) .25
 

 כליאה: 'מן בסי

, למשך זמן כלשהו, שלילה מוחלטת ושלא כדין, יאת שוא היא שלילת חירותו של אדםכל .26
 .באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל סמכות

— ם ובענה שהוגשה על כליאת שוא תהא הגנה לנתבע אבת .27

צו , צו מעצר או חיפוש, או סיוע כדין לבצע, שה את מעשהו תוך כדי ביצועע (1)
צו מאסר או צו עיכוב שניתנו על ידי בית משפט או רשות אחרת , מסירה לדין

ובלבד שהמעשה שמתלוננים עליו הותר באותם צווים אף אם היה , המוסמכת לכך
 ;פגם בהם או בנתינתם

 ;ין לפי הוראות חיקוקכד רתתובע היה נתון במשמוה (2)

ת חירותו לושלי, תובע לא היה שפוי בדעתו או היה לקוי בשכלו או בגופוה (3)
נחוצה באופן סביר להגנת התובע עצמו או להגנת אנשים , או נראה שהיתה, היתה

 ;אחרים ובוצעה בתום לב ובלי זדון

נש לעוי שהאדם שעשהו היה צפו, מעשה שהתובע מתלונן עליו היה מעשהה (4)
 ;לפי הוראות חיקוק אילולא עשהו

ל והנתבע פעל מכוח דין אהגנה לישר-נתבע והתובע היו שניהם חיילים בצבאה (9)
 ;החל על הצבא ולפי אותו דין

או שהיחס שלו אל , נתבע הוא הורו או אפוטרופסו או מורהו של התובעה (7)
את חירותו  ובעהתוהוא שלל מ, התובע דומה לשל הורו או אפוטרופסו או מורהו

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

 (.בוטל) .28
 

 הסגת גבול: 'מן גסי

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

 .על ידי כך נזק ממון

על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו  —ובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין בת .31
 .ןוננים לא היה שלא כדיתלמ

או הפרעה , גת גבול במיטלטלין היא לקיחת טובין שלא כדין מהחזקתו של אדם אחרהס .31
אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול ; אלימה בהם בהיותם בהחזקתו של אדם אחר
 .במיטלטלין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון

 ( 9' תיקון מס)
 2111-ס"שת

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס

 יאת שואכל

 נה מיוחדתהג

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס

 עיןרקקבמגת גבול הס

 בת הראיהחו

גת גבול הס
 טלטליןבמי
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בע הראיה שהמעשה שעליו על הנת —במיטלטלין  בולובענה שהוגשה על הסגת גבת .32
 .מתלוננים לא היה שלא כדין

וכן כוונה לפעול לטובת , ואפילו טעות בתום לב, ות בנוגע לבעלות או לזכות החזקהטע .33
— אולם ; אינן הצדק להפרעה בנכסיו של אחר, הבעל האמיתי

טובין כשירות  שלאו כל המקבל עליו הובלתם או שמירתם , מוביל טוביןה (1)
איננו מסיג גבול על ידי שהוא מטפל בטובין בדרך הרגילה של אותו שירות , ציבורי

ורק לפי הוראתו ומטעמו של אדם שמסר לו את הטובין לשם כך מתוך הנחה בתום לב 
 ;שמוסר הטובין זכאי לטפל בהם

ל ש ידי שהוא מטפל בנכס בדרך הרגילה לועל או עובד איננו מסיג גבול עפ (2)
עבודתו ובדרך שהורשה על ידי מעבידו והוא מניח בתום לב שמעבידו זכאי להרשות 

 .לו דרך זו של טיפול

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

 (.בוטל) .א34
 

 רשלנות: 'ן דמיס

או לא עשה מעשה , ה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבותעש .35
או לא , או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות שאדם

שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן , תנקט מידת זהירו
שלגביו יש לו באותן נסיבות , ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; הרי זו התרשלות —יבות נס

 .והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, הרי זו רשלנות, וג כפי שנהגחובה שלא לנה

כל אימת שאדם סביר , מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס 39ובה האמורה בסעיף הח .36
סיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה נ צריך היה באותן

 .או ממחדל המפורשים באותו סעיף

בשל מצבם של , של בעל מקרקעין או של תופשם 37-ו 39חריות לפי סעיפים הא .37
אלא אם הוכיח , לא תחול כלפי מי שנכנס למקרקעין כמסיג גבול, תחזוקתם או תיקונם, המקרקעין

 .שנכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולהע התוב
 

תחזוקתו או תיקונו או בשל , ל שטח צבאיבשל מצבו ש 37-ו 39אחריות לפי סעיפים ה (א) .א37
אלא אם הוכיח התובע שנכנס , לא תחול כלפי מי שנכנס לאותו שטח כמסיג גבול, השימוש בו

או הפועל מטעמו , עוולה ושהאחראי לאותו שטח ותבתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעש
 .ם הנזקידע על הימצאותו של הנכנס באותו שטח בשעה שנגר, במקום הכניסה

— " שטח צבאי", סעיף זהב (ב) 

הגנה לישראל או שלוחה אחרת של מערכת -קרקעין התפושים בידי צבאמ (1)
 ;הבטחון שאישר אותה שר הבטחון לענין זה

ם למטרה בטחונית שעל הכניסה אליהם הופקדה שמירה או שיקרקעין המשממ (2)
 ;יסה הוגבלה בהודעה המוצגת מחוצה להםנשהכ

; שיש בהם מיתקנים המיועדים למנוע כניסה לישראל או יציאה ממנה קרקעיןמ (3)
כי המיתקן נועד לשמש למניעת , לענין זה אישורו של מי שהסמיכו לכך שר הבטחון

 .יהא ראיה מוחלטת לדבר, נהממכניסה לישראל או יציאה 

עיף זה לא יחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי ס (ג) 
 .1.41–ח"תש, לפקודת סדרי השלטון והמשפט( א).סעיף 

 

ו א, למעט אש או חיה, ובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי דבר מסוכןבת .38
וכי הנתבע היה בעלו של הדבר או ממונה עליו או , על ידי שנמלט דבר העלול לגרום נזק בהימלטו

או הנמלט  על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי הדבר המסוכן —תופש הנכס שמתוכו נמלט הדבר 
 .התרשלות שיחוב עליה

כי הנתבע ו, ובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי אש או עקב אשבת .39

 בת הראיהחו

כות לזות בנוגע טע
 החזקה אובעלות 

יעת זכות אינה תב
 גת גבולהס

 לנותרש

 אדם כלבה כלפי חו

רקעין מקריות בעל אח
 יג גבולמסכלפי 

 (4' תיקון מס)
 1971-ל"תש

יג מסריות כלפי אח
 טח צבאיבשגבול 

 (4' תיקון מס)
 1971-ל"תש

יה ראבת החו
ברשלנות לגבי  

 ברים מסוכניםד

בת הראיה חו
 אששלנות לגבי בר

( 6' סתיקון מ)
 1981-א"תשמ
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או שהוא תופש המקרקעין או בעל המיטלטלין , הבעיר את האש או היה אחראי להבער האש
, על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה —שמהם יצאה האש 

 .תרשלות שיחוב עליהה

 :בה שתי אלה חובענה שהוגשה על נזק והוכבת .41

או , בר אלא שהנתבע ידע-ל ידי חיה שאינה חייתע או, בר-נזק נגרם על ידי חייתה (1)
 ;כי היא מועדת לעשות את המעשה שגרם את הנזק, חזקה עליו שידע

ל הנתבע הראיה ע —נתבע היה בעל אחת החיות האמורות או היה ממונה עליה ה (2)
 .שלא היתה לגביה התרשלות שיחוב עליה

יתה ידיעה או לא היתה לו יכולת ה ובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לאבת .41
וכי הנזק נגרם על ידי נכס , לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק

קרה שגרם לנזק מתיישב יותר משאירוע ה ונראה לבית המשפט, שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו
על  —הירות סבירה ז טעם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נק

 .הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה

 ידי כלב-היזק על: 1'מן דסי
 

זיק בכלב חייב בעליו של הכלב או מי שמח, תובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלבב .א41
ה או לא היתה התרשלות יתואין נפקא מינה אם ה, לפצות את הניזוק( הבעלים —להלן )דרך קבע 

 .מצדו של הבעלים
 

— אלא אם כן הנזק נגרם עקב אחד מאלה , תובענה לפי סימן זה לא תהא הגנה לבעליםב .ב41

 ;תגרות של הניזוק בכלבה (1)

 ;הורו או ילדו, את בן זוגו, קיפת הניזוק את הבעליםת (2)

 .ין של הבעליםקעשל הניזוק במקר סגת גבולה (3)
 

 .ין סימן זה גורע מזכויות אחרות לפי פקודה זו או לפי כל דין אחרא .ג41
 

 

 מיטרדים: 'מן הסי

כשהמעשה או המחדל , טרד לציבור הוא מעשה שאינו כדין או מחדל מחובה משפטיתמי .42
ר בואו שהוא מכשול לצי, הרכוש או הנוחות של הציבור, הבריאות, הבטיחות, מסכן את החיים

 .כות מזכויות הכללזלהשתמש ב

— תוגש תובענה על מיטרד לציבור אלא  לא .43

 ;לשם מתן ציווי, כוחו-ל ידי היועץ המשפטי לממשלה או באע (1)

 .ל ידי אדם שסבל על ידי כך נזק ממוןע (2)

יטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין מ (א) .44
סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה דו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש ביהתפושים 

אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מיטרד ליחיד אלא אם ; סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם
 .סבל ממנו נזק

 .וראות סעיף זה לא יחולו על הפרעה לאור שמשה (ב) 

ה שעליו מתלוננים נעשה על פי תנאי או עשובענה על מיטרד ליחיד תהא הגנה אם המבת .45
 .הסכם המחייבים את התובע ופועלים לטובת הנתבע

ובענה על מיטרד ליחיד לא תהא הגנה בכך בלבד שהמיטרד היה קיים לפני שהתובע בת .46
 .תפש או רכש את המקרקעין הנדונים

נקבעו בכל חיקוק ש באות להוסיף על ההוראות בנוגע למיטרד 47עד  42ראות הסעיפים הו .47
 .אחר ולא לגרוע מהן

בת הראיה חו
 החישלנות לגבי בר

בת הראיה חו
ברשלנות כשהדבר 

 מעיד על עצמו

 (7' תיקון מס)
 1992-ב"נתש

ידי  עלקים שנגרמו נז
 כלב

 (7' תיקון מס)
 1992-ב"נתש

 נותהג
 (7' תיקון מס)

 1992-ב"נתש

 ירת דיניםשמ
 (7' תיקון מס)

 1992-ב"נתש

 טרד לציבורמי

 טרדיבענה על מתו
 יבורלצ

 טרד ליחידמי

 נה מיוחדתהג

 קיים טרדמי

 ריםאחם יירת דינשמ



 [נוסח חדש]פקודת הנזיקין 
 נוסח מלא ומעודכן

 

12 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/306_001.doc 

מבעל מקרקעין או מן , על ידי חסימה או בדרך אחרת, ם עושה עוולה אם הוא מונעאד .48
, בהתחשב עם מקומם וטיבם של המקרקעין, התופש אותם ליהנות מכמות סבירה של אור שמש

שלא לפי  —כויות אלו נהנו ברציפות מאור זה בזלאחר שהבעל או התופש או מי שקדמו להם 
 .חות חמש עשרה שנים שקדמו בתכוף לחסימה או למניעהלפ —תנאי חוזה או הסכם 

תהא עשיית דבר המונע או שולל תמיכה זו , רקעין משום תמיכה למקרקעין שכניםקיה במה .א48
 .עוולה —

 

אף אם הוא , טרד לענין סימן זהמיימוש במקרקעין הדרוש לטובת הציבור לא יהיה בו ש .ב48
בד שהנזק שנגרם ובל, גורם נזק למקרקעין שכנים או מונע מבעליהם הנאה מלאה ממקרקעיהם

; אינו חורג מתחום הנסבל והמשתמש נקט אמצעים סבירים כדי להקטין את הנזק ככל האפשר
אם  —רים זוחפעמי ואם בתשלומים -אם בתשלום חד —אולם רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים 

 .נגרם לבעל המקרקעין נזק ממון
 

 שליחת יד: 'מן וסי

 .הם מידכוב שלא כדין הוא מניעת מיטלטלין שלא כדין מאדם הזכאי להחזיק בעי .49

חובת ההוכחה על הנתבע שהמניעה היתה  —ובענה שהוגשה על עיכוב שלא כדין בת .51
 .כדין

צוות על החזרת ל, לפי הנסיבות, ת המשפטביובענה שהוגשה על עיכוב שלא כדין רשאי בת .51
 .בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או במקומה של תרופה כאמור, הנכס המעוכב

ל הוא כשהנתבע מעביר שלא כדין לשימוש עצמו מיטלטלין שהזכות להחזיקם היא גז .52
לאדם שלישי או  תםמוסר או, משמיד אותם, מעכב אותם, על ידי שהנתבע לוקח אותם, לתובע

 .לל אותם מן התובע בדרך אחרתוש

אם קנה את המיטלטלין בתום לב בהתאם , ובענה שהוגשה על גזל תהא הגנה לנתבעבת .53
 .1.71–ח"תשכ, לחוק המכר 34סעיף ל

 

נגד האדם הזכאי להחזיק , לא יוכל הנתבע לשם הגנה להעלות, ובענה שהוגשה על גזלבת .54
 .תו של אדם שלישיכואת ז, במיטלטלין מיד

, לצוות על החזרת הגזלה, לפי הנסיבות, ובענה שהוגשה על גזל רשאי בית המשפטבת .55
 .של תרופה כאמור מקומהב בנוסף על כל תרופה אחרת שנקבעה בפקודה זו או

 הטעיה :'מן זסי

או באין אמונה באמיתותה או מתוך ת בידיעה שהיא כוזב, מית היא הצג כוזב של עובדהתר .56
ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על , כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, קלות ראש

אף הטעה , להטעות את התובע אלא אם היה מכוון, אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור; פיו
 .והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון, אותו

, שנעשתה בנוגע לאפיו של אדם, 97להגיש תובענה על היצג כאמור בסעיף אין  .57
כסף או , כדי להשיג בשבילו אשראי, למלאכתו או לעיסוקו, לכשרו, לאשראי שלו, להתנהגותו

 .ב חתום בידי הנתבע עצמואלא אם היה ההיצג בכת, טובין

בנוגע , בין בדרך אחרתו בין בעל פה, קר מפגיע הוא פרסום הודעה כוזבת בזדוןש (א) .58
אך לא ייפרע אדם ; או לטובין שלו או לזכות קנין שלו, למקצועו, למשלח ידו, לעסקו של אדם

 .כך נזק ממון יאלא אם סבל על יד, פיצויים בעד פרסום כזה

–ה"תשכ, לחוק איסור לשון הרע 2כמשמעותו בסעיף  —לענין סעיף זה , "פרסום" (ב) 
1.79. 

 (.וטלב) .59
 

 שמרעה לאור שהפ

 יעת תמיכהמנ
( 3' תיקון מס)

 1969-ט"תשכ

ובת לטמוש הדרוש שי
 הציבור

 ( 3' תיקון מס)
 1969-ט"תשכ

 

 ןיא כדשלכוב נכס עי

 בת ההוכחהחו

 כבזרת המעוהח

 לגז

 נה מיוחדתהג
( 1' תיקון מס)

 1968-ח"תשכ

ות אדם שלישי זכ
 נה הגנהאי

 גזלהזרת ההח

 מיתתר

 עליג לתובענה סי
 ויימתמסתרמית 

 ר במפגיעשק

 (8' תיקון מס)
 1999-ט"נתש
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 נגישה: 'חן מסי

ובלי סיבה סבירה , ובזדון, למעשה –ישה היא פתיחתו או המשכתו של הליך נפל נג .61
או בשמו  וההליך חיבל באשראי שלו, בפלילים או בפשיטת רגל או בפירוק, נגד אדם –ומסתברת 

אך לא תוגש ; אם היה ההליך עשוי להסתיים כך, ונסתיים לטובתו, הטוב או סיכן את חירותו
 .נגישה רק משום שמסר ידיעות לרשות מוסמכת שפתחה בהליכים עלתובענה נגד אדם 

 

 (.בוטל) .61
 

 גרם הפרת חוזה :'מן טסי

דוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם ציי שביודעין ובלי מ (א) .62
אולם האדם השלישי לא יוכל להיפרע פיצויים , הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי, שלישי

 .בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון

תה והשבתה ביוש, נוצרים על ידי נישואין לא ייחשבו כחוזההיחסים ה, ענין סעיף זהל (ב) 
 .לא ייחשבו כהפרת חוזה

 ובה חקוקהחהפרת : 'מן יסי

 —פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק מ (א) .63
הפרה וה, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, לפי פירושו הנכון, והחיקוק —למעט פקודה זו 

אין האדם האחר  םאול; נזק שאליו נתכוון החיקוקה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של
התכוון להוציא , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו

 .תרופה זו

 אם לפי, ענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוניל (ב) 
אדם -ם של בניתאותו פלוני או לטובתם או להגנל פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו ש

 .אדם מסוג או הגדר שעמם נמנה אותו פלוני-בכלל או של בני
 אשם: 'ק דפר

או שהם עוולה כשיש , שהם עוולה לפי פקודה זו, הוא מעשהו או מחדלו של אדם" שםא" .64
אם היה , ושמורואים אדם כמי שגרם לנזק בא, שהזיקה לעצמואו שהם התרשלות , בצדם נזק

 :אולם לא יראוהו כך אם נתקיימה אחת מאלה; הסיבה או אחת הסיבות לנזק םהאש

שאדם סביר לא יכול היה לראותו , נזק נגרם על ידי מקרה טבעי בלתי רגילה (1)
 ;מראש ואי אפשר היה למנוע תוצאותיו אף בזהירות סבירה

 ;אדם אחר הוא שהיה הסיבה המכרעת לנזק שמו שלא (2)
  

לאחר שהאדם שגרם , והוא שניזוק, וא ילד שלא מלאו לו שתים עשרה שנהה (3)
שבו או בקשר עמו אירע הנזק או , לשהות בנכס, או הרשה לו, לנזק הזמין אותו

להימצא כה קרוב לאותו נכס שבמהלכם הרגיל של הדברים היה עשוי להיפגע באשמו 
 .אדםשל אותו 

רשאי , אלא שהתנהגותו של התובע היא שהביאה לידי האשם, ם לנזק באשמושגרבע נת .65
בית המשפט לפטור אותו מחבותו לפצות את התובע או להקטין את הפיצויים ככל שבית המשפט 

 .יראה לצודק

אלא שהתנהגותו של הנתבע היא , ום שגם התובע גם הנתבע גרמו לנזק באשמםמק .66
שאי בית המשפט להגדיל את הפיצויים שהנתבע היה חייב ר, די אשמו של התובעישהביאה ל

ובלבד שלא יעלו על הסכום שהיה חייב לשלם לולא גרם גם , 74אילולא הוראות סעיף , לשלם
 .התובע לנזק באשמו

פלוני אחראי  לרבות אשמו של אדם שאותו — 77עד  74לענין סעיפים , מו של פלוניאש .67
 .תחייבת מן ההקשרמ שאין משמעות אחרתוהוא כ, לו

לא תיכשל תביעת , מקצתו עקב אשמו שלו ומקצתו עקב אשמו של אחר, בל אדם נזקס (א) .68
אלא שהפיצויים שייפרעו יופחתו בשיעור שבית , פיצויים בעד הנזק מחמת אשמו של הניזוק

 ישהנג
 1971-ב"ט תשל"ת

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס

א שלם הפרת חוזה גר
 כדין

 רת חובה חקוקההפ

 ם נזק באשםגר

 הגות התובענתה

 נהגות הנתבעהת

 והמ –ם של פלוני אש

 ם תורםאש



 [נוסח חדש]פקודת הנזיקין 
 נוסח מלא ומעודכן

 

14 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

http://www.nevo.co.il/law_word/law01/306_001.doc 

ה אולם האמור בז; קתחשבות במידת אחריותו של התובע לנזההמשפט ימצא לנכון ולצודק תוך 
ואם חל על התביעה חוזה או דין המגבילים את , אין כוחו יפה להכשיל הגנה הנובעת מחוזה

 .לא ייפרע התובע פיצויים למעלה מן הגבול שנקבע כאמור, החבות

יקבע בית המשפט וירשום את סך כל הפיצויים , (א)ופחתו הפיצויים לפי סעיף קטן ה (ב) 
 .ע אילולא אשמושהתובע היה יכול להיפר

יחולו כל אימת שנמצאו שנים או יותר חבים לפי סעיף קטן  13-ו 11וראות הסעיפים ה (ג) 
 .או שהיו חבים אילו נתבעו לדין, על נזק שנגרם לאדם( א)

היה  .1ואילו הוגשה תובענה לטובת העזבון לפי סעיף , עקב אשמו שלו ושל אחר, אדם מת .69
רי אם תוגש תובענה לטובת התלויים באותו ה, (א)71ים לפי סעיף בית המשפט מפחית את הפיצוי

 .יופחתו הפיצויים בשיעור יחסי 61אדם לפי סעיף 

אשם -מו מחבותו כלפי ברצואחד מבני האשם פוטר ע( א)71ל מקרה שחל עליו סעיף בכ .71
-לוני או מבאע מאותו פפרלא יהיה זכאי להי, בהסתמך על דין התיישנות, כוחו החוקי-פלוני או בא

 .כוחו פיצויים או השתתפות מכוח הסעיף האמור
 תרופות לעוולות: 'ק הפר

, בית משפט אזרחי יהא מוסמך בתחומי שיפוטו ליתן תרופה לעוולה על פי פקודה זו כל .71
ורשאי הוא ליתן ציווי בשל עוולה גם , בכפוף להוראות כל דין חקוק החל על אותו בית משפט

 .נפסקו פיצויים או סעד אחר בעו או לאנתכשלא 

 .לשעה או לתמיד, תעשה-ווי יכול שיהיה צו עשה או צו לאצי .72

, על פי תצהיר או בדרך אחרת, ת המשפט לא יתן ציווי לשעה אלא אם ראה להנחת דעתובי .73
או , הוקרוב לודאי שהתובע יהא זכאי לתרופה ושיהא קש, כי קיימת שאלה של ממש שיש לדון בה

 .לעשות מלוא הצדק בשלב מאוחר יותר אם לא יינתן ציווי לשעה, שראי אפ

אם הוא סבור שהפגיעה או הנזק שנגרמו לתובע הם קטנים , א יתן ציווילת המשפט בי .74
, ומתן ציווי יהיה בו משום התעמרות בנתבע, וניתנים להערכה בכסף ולפיצוי מספיק בתשלום כסף

 .יםויאך רשאי הוא לפסוק פיצ

באות להוסיף על סמכויות בתי המשפט ליתן ציווי לפי כל דין  64עד  62ראות סעיפים הו .75
 .חקוק אחר ולא לגרוע מהן

— אלא שאם ; צויים אפשר שיינתנו הם בלבד או בנוסף על ציווי או במקומופי .76

י יינתנו פיצויים רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבע, בל התובע נזקס (1)
 ;גיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבעבמהלכם הר

לא יינתנו לו פיצויים בשל הנזק אלא אם מסר פרטים עליו , תובע נזק ממוןהבל ס (2)
 .בכתב התביעה או בצירוף לו

ומי , אדם שנפרע פיצויים או סעד אחר בשל עוולה, 13-19כפוף להוראות סעיפים ב (א) .77
 .נוספים בשל אותה עוולה לא ייפרעו פיצויים, או מכוחו ורשתובע באמצעות אדם כאמ

א ייפרע אדם פיצויים או סעד אחר בשל עוולה אם יש בה גם הפרת חוזה או הפרת ל (ב) 
בית דין או בורר כבר פסק פיצויים בעד הפרה זו , ובית משפט, חיוב הדומה לחיוב על פי חוזה

 .שמכוחו הוא תובע מילאותו אדם או ל

פיצויים בעד הפרת חוזה או בעד הפרת חיוב הדומה לחיוב על פי א ייפרע אדם ל (ג) 
אם אותה הפרה היא גם עוולה ובית משפט כבר פסק בשל אותה עוולה פיצויים או סעד אחר , חוזה

 .לאותו אדם או למי שבאמצעותו או מכוחו הוא תובע

לפיצויים לפי  זכאי אותה שעה, אילולא מת, ה אותו אדםהיו, מה עוולה למותו של אדםגר .78
הורו וילדו זכאים לפיצויים מן האדם , יהיו בן זוגו —פקודה זו בעד חבלת גוף שגרמה לו העוולה 

 .האחראי לעוולה

ם יאו היורש, או מנהל העזבון, תוגש על ידי מבצע הצוואה 61בענה לפיצויים לפי סעיף תו .79
אם תוך ששה חדשים ; ודם בחייםאו לטובת אלה מהם שע, הורו וילדו, וגוז לטובת בן, של המת

רם גשם תורם אש
 מוות

 נת התיישנותטע

סמך מובית משפט  כל
 ופהתרליתן 

 ווייםצי

 וויציאים למתן תנ

 תן ציוויליום שאין מק

 ירת סמכויותשמ

 צוייםפי

ם פען נפרעים אלא אי
 אחת בלבד

 וייםלותם של תזכ
 יצוייםלפ

 בענהתוי להגיש הזכא
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כל מי שלטובתו אפשר היה להגישה רשאי  —לאחר מות הנפגע לא הוגשה תובענה כאמור 
 .להגישה בשם כולם או בשם מקצתם

שים שלטובתם היא מוגשת ובדבר ניש למסור פרטים בדבר הא 61ובענה לפי סעיף בת .81
יים יינתנו בעד הפסד הממון שסבלו והפיצו, סבל כל אחד מהם עקב מות הנפגעש הפסד הממון

לאחר שינוכו ; ובכלל זה הוצאות שהוציאו לקבורתו, או עתידים לסבול אותו למעשה, למעשה
את חלקו , הטיקבע בית המשפט בשעת שפי, מסכום הפיצויים הוצאות משפט שלא נגבו מהנתבע

 .תרונהשל כל אחד מן הזכאים בסכום 

— או בחשבון ביעת סכום הפיצויים לא יובבק .81

 ;כום שנתקבל או שזכאים לקבלו במות המת לפי חוזה ביטוחס (1)

 .כום ששולם או שחייבים לשלמו לרגל האבל על המתס (2)

 —להלן בפרק זה ) 1.93–ד"תשי, לחוק הביטוח הלאומי' מבוטח לפי חלק בה (א) .82
ודה זו עקב מאורע אחד שהיו זכאים לפי פק, לחוק( ב)22בסעיף  ורלרבות התלוי בו כאמ, (החוק

תנוכה הגימלה מסכום הפיצויים שהיו  —לחוק ' וגם לגימלה לפי חלק ב, גם לפיצויים מן המעביד
 .ולא סעיף זהלמגיעים להם ממעבידם אי

— ענין סעיף זה ל (ב) 

שניתנו או שעתידות , להוציא גימלה בעין, אותמלהשווי הכספי של הגי —" ימלהג" 
וגימלה , לחוק 31לרבות תמורת דמי פגיעה המשתלמת לפי סעיף , קלחו' להינתן לפי חלק ב

או שלא ניתנה בגלל בחירה בגימלה , דשהופחתה או שנשללה עקב מעשה או מחדל של העוב
הוראות שר העבודה ; ותהמלשרואים אותה כאילו ניתנה או שעתידה להינתן ב, אחרת לפי החוק

כוחן , דבר חישוב ערכן הכספי של גימלאות בעיןלחוק בדבר היוון קיצבאות וב( ב).4לפי סעיף 
 ;יפה גם לקביעת השווי הכספי של גימלאות לענין סעיף קטן זה

לרבות מי שהמעביד , החייב לפי החוק בתשלום דמי הביטוח בעד המבוטח —" עבידמ" 
 .לפקודה זו 13 יףאחראי למעשהו לפי סע

את המעביד כצד , לחוק 61ן סעיף לעני, לא יראו( א)נסיבות האמורות בסעיף קטן ב (ג) 
 .שלישי שזכויות כלפיו מועברות למוסד לביטוח לאומי

אין פסק הדין שניתן נגד מעוול החב על אותו נזק חוסם  —בל אדם נזק עקב עוולה ס (א) .83
 .ו נתבע לדין היה חב על אותו נזק כמעוול יחדילבעד הגשת תובענה נגד אדם אחר שא

הורו או , בן זוגו, חד על ידי האדם שסבל אותו או לטובת עזבונווגשו בשל נזק אה (ב) 
סך  —אם כמעוולים יחד ואם באופן אחר , אחדות נגד מעוולים החבים על אותו נזק תובענות, ילדו

תנו באותן תובענות לא יעלה על סכום ינכל הסכומים שאפשר להיפרע כפיצויים בפסקי הדין שי
ובכל אחת , או כפי ששונה בערעור, ן ראשון ולא בוטל בערעורהפיצויים שנפסק בפסק הדין שנית

אלא אם , לא יהיה התובע זכאי להוצאות, זו שניתן בה פסק דין ראשון כאמור זולת, מן התובענות
פסק הדין הראשון נגד מעביד  היה; סבור בית המשפט שהיה יסוד סביר להגיש את התובענה

יבוא לענין סעיף קטן זה במקום סכום הפיצויים , וובנסיבות המפורטות ב 12כמשמעותו בסעיף 
 .12ו פוסקים אילולא סעיף ישבפסק הדין הראשון הסכום שה

או , ל מעוול החב על הנזק רשאי להיפרע דמי השתתפות מכל מעוול אחר החבכ (א) .84
כאי אלא ששום אדם לא יהא ז, אם כמעוול יחד ואם באופן אחר, ל אותו נזקע, שאילו נתבע היה חב

פוי ממנו בשל החבות שבגללה נתבעת ילהיפרע דמי השתתפות לפי סעיף קטן זה ממי שזכאי לש
 .ההשתתפות

שפט המהליכים על השתתפות לפי סעיף זה יהיו דמי ההשתתפות בסכום שיקבע בית ב (ב) 
בית המשפט מוסמך לפטור אדם ; על פי הצדק והיושר בהתחשב עם מידת אחריותו של האדם לנזק

 .השתתפות או להורות שהשתתפותו של אדם תהא כדי שיפוי מלא מחובת

והאמור בהם אינו , בין אם היא עבירה פלילית ובין אם לאו — 14-ו 13בסעיפים , "וולהע" .85
שלא , ל מעשה שלא כדין או לעשות אכיף כל הסכם בדבר שיפויבשבא להשפיע על הליך פלילי 

 .היה אכיף אילולא סעיפים אלה

לא יובא בחשבון כל סכום ששולם או , שבאים לשום פיצויים המשתלמים בשל עוולה השע .86

 ישובםחיצויים והפ

 ושבויחומים שלא סכ

 צויים וגימלאותפי
 יטוח לאומימב

יעה ושיפוי תב
 עוולים יחדבמ

 ווליםעפוי בין משי

 דרההג

ום ביטוח לא יובא סכ
 פיצויים ןבחשבו
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 .שמגיע לרגל אותה עוולה על פי חוזה ביטוח

והוא מראה , רע באותו עתוןה ובע שזכה במשפט נגד בעל עתון בשל פרסום לשוןת (א) .87
ין בדרך של הוצאה נתבררה התובענה שאין הוא יכול להביא לקיום פסק הד לבית המשפט שלפניו

רשאי בית המשפט להורות שפסק הדין יבוצע נגד , לפועל נגד מקרקעין או מיטלטלין של הנתבע
, פקודת העתונותל( 3()1)9החתומים על כתב הערבות שניתן על ידי הנתבע או למענו לפי סעיף 

החותמים  ובלבד שחבותם של, תנה על ידי החותמים על אותו כתביולהורות על מימוש הערובה שנ
 .לא תעלה על חבותם לפי כתב הערבות

ימציא לשר האוצר העתק של צו בית המשפט לפי סעיף ( א)ובע כאמור בסעיף קטן ת (ב) 
 .זה

הג וסדרי הדין בהליכים לפי סעיף זה נור המשפטים רשאי להתקין תקנות להסדרת הש (ג) 
 .האגרות שישולמו בהם תולקבוע א

לא ישמש הדבר , בססת תובענה על עוולה מהוות עבירה פליליתו העובדות שעליהן מתהי .88
אך אם ראה בית המשפט הדן בתובענה בכל שלב של ההליכים שהעובדות , מחסום בפני התובענה

ב בית המשפט את המשך ההליכים עד שיווכח שהעובדות עכי, פשע, או עשויות להוות, מהוות
 .נמסרו לידיעת המשטרה או שהן ידועות לה

הוא אחד " היום שנולדה עילת התובענה" —נין תקופת התיישנות בתובענות על עוולות לע .89
 :מאלה

היום שבו אירע אותו מעשה או  —קום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל מ (1)
 ;היום שבו חדל —המחדל נמשך והולך  וה אעשהיה המ; מחדל

היום שבו  —מחדל קום שעילת התובענה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מ (2)
אלא , היום שבו נתגלה הנזק —לא נתגלה הנזק ביום שאירע ; אירע אותו נזק

 .מיום אירוע הנזקם שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שני
 שונות: 'ק ופר

ם דבר בפקודה זו לא יראו כפוגע בשיפוט לפי דיני האדמירליות הנתון לבית משפט שו .91
או , 1.91–ח"תשי, (המדינה כבעל דין)או בהוראות של החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי , בישראל

 .של חיקוק שבוטל על ידיו

בתי דין כאמור ; "דיה"מי או בית דין שבטי לא יפסוק סלת משפט שאינו בית דין דתי מובי .91
לא יפסוק פיצויים ובית משפט , בשל מעשה שנפסקו בעדו פיצויים לפי פקודה זו" דיה"לא יפסקו 

 ".דיה"לפי פקודה זו בעד מעשה שנפסקה בעדו 

לשנות את , בצו, רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטים .92
 .התוספת

 

 (.1.71באוקטובר  1)ט "בתשרי תשכ' ם טילתו של נוסח חדש זה היא ביותח .93
 

 וספתת
 (2.-ו 6סעיפים )

 (תאגידים שהוקמו בחוק)

 ;בנק ישראל .1

 ;המוסד לביטוח לאומי .2

 ;שירות התעסוקה .3

 ;הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים .4

 ;הרשות לפיקוח חקלאי .9

 ;רשות ניירות ערך .7

 ;רשות העתיקות .6

צויים על לשון הרע פי
 בעתון

 גםולה שהיא עו
 עבירה

 ילת התיישנותתח

 ירת דיניםשמ

יקת פסת בדבר אורהו
 "דיה"

 טולים וסייגיהםבי
( 11' תיקון מס)

 2115-ה"תשס

 ילהתח

( 11' תיקון מס)
 2115-ה"תשס

 2116-ז"צו תשס

 2116-ז"צו תשס

 2116-ז"צו תשס

 2116-ז"צו תשס
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 ;יזיה ולרדיוטלווהרשות השניה ל .1

-ז"התשל, (ביטחון בתעופה האזרחית)לעניין תפקידיה לפי חוק הטיס , רשות שדות התעופה ..
 .1..1-ח"התשנ, וחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, 1.66

 

 

 
 שפירא' עקב שי   
 ר המשפטיםש   

 
 

 נחים המשמשים בנוסח זהמו
 
 statement ָמָרהא  
 fault ָשםאָ 
 ratify שֵררא  
 assurance, insurance (ביטוח)ּוח  _טב  
 conversion ֶזלגֵ 
  interference פָרָעהה  
 representation (היצג)ֵצג הֶ 
 excuse צֵדקהֶ 
פּות ה   תְּ  שת 
 contribution (מי השתתפותד)
 malice דֹוןזָ 
 harm ָבָלהח  
ת גּוףח    bodily harm (injury) ָבל 
ל ֵפָרעֹוןח    insolvent ד 
ָאָיהֹוח ת ָהרְּ  onus of showing ב 
 (proof) 
 animal ָיהח  
 privileged סּויחָ 
 privilege ָסיֹוןח  
 skill יוָמנּותמְּ 

ֵולמְּ   civil wrongdoer ע 
ח ָידמ    ,profession, trade של 
  occupation 
 malicious prosecution גיָשהנְּ 
  damage ֶזקנֵ 
דס    relief ע 
 civil wrong (עוולה)וָלה ע  
 detention (עיּכוב)ּכוב ע  
יָעהפְּ   injury ג 
 justification (צידוק)ּדּוק צ  
  injunction (ציווי)וּוי צ  
 mandatory injunction ו ע ֵשהצ  
ע ֶשה_ו לֹאצ    prohibitory injunction ת 
 counterclaim יעה ֶשּכֶנֶגדבת
  cross action (cross ובָעָנה ֶשּכֶנֶגדת
 claim) 
 occupier ֵפשֹות
 remedy רּוָפהתְּ 

 ח השוואהלו
הסעיף         עיף הקודם                 הס             םהסעיף החדש         עיף הקודהס

 החדש

 

2(1)  1 

 רישה 74, 2   (2)2

 3   ישהר 3

 4   נאית 3

 הושמט   (1)4

4(2()3 )  6 

4(4()9)   1 

9   21 

7   11 
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.   11 

11   11 
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13   16 

14(1)—(9)  1. 

14(7)   21 

19   22 

23   91 

24   23 

29   24 

27   29 

26   27 

21   26 

2.   21 

31   71 

31   71 

32   72 

33   9. 

 97  (א)תנאי , ישהר 34

 2116-ז"צו תשס

 2119-ט"צו תשס
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 .4   (1)39 96  (ב)י תנא 34
  

עיף הקודם                         הסעיף הס             םהסעיף החדש         עיף הקודהס
 החדש
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