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 סבת( כ)מהד'

 הדיוןנושא

 על מחמד כלב בעל בי שכנה את תובעת - הדם לדילול תרופה ונוטלת לב חולת שהיא - איגב'
 בכלי פגיעה כדי עד עמוק חתר בבשרה וחתר ביתה, ליד ברחוב בלכתה אותה נשרשכלבו
 רפואי לטיפול ונזקקה עלה, וחומה זיהום לגופה וחדר רב, דם ממנה ניגר מכך שכתוצאההדם

 כמה במשך הפציעה אחרי הבאים בימים וגם טטנוס, אנטי זריקת כתוספת מידי,ותרופתי
 מעבודותיה והושבתה בתה, לבית או לביתה מרותקת והיתה רפואי לטיפול נזקקהשבועות,

 שנשך לפני שעה כחצי זה כלב לדבריה שונים. נזקים לה נגרמו מכך וכתוצאהומלימודיה,
 אלים היה שהכלב מניחה היא רפואי. לטיפול נזקקה היא וגם ברגלה אחרת אשה נשךאותה
 תובעת היא שלו. בגינה עצים גזמו ב' של כשפועלים שעבר מטראומה כתוצאה יוםבאותו
 נזק )כגון הנלוים והנזקים הצער על הכלב, לה שעשה הגופנית החבלה על ש"ח 5.000 שלפיצוי

 יעוץ עבור תשלום וכן גבוה, וחומה מיוסרת כשהיא בה שנהגה בגלל שנגרם שלהבמכונית
 ועוד(. הדין, בבית התביעה הגשת לצורךמשפטי

 הערבים את להפחיד צורך ויש ספר בישוב גר שהוא משום בביתו הכלב את שהחזיק מאויבב'
 ולא וקמן שקט היה הכלב אך יהיה(, שלא כלב מכל מפחדים הם )לדבריו, בסביבההמשוטטים

 כיצד אם, יודע ואיננו בגינה, או בבית סגור הכלב את החזיק תמיד לרעה. אדם באף מעולםפגע
 הסיפור על האשה. את ולנשוך טבעו את לשנות לו גרם ומה החוצה יום באותו הכלב יצאולמה
 עליו נאמנת א' שגב' אומר ב' כלל. מגיב אינו א' יום, באותו הכלב את שתפסה הטראומהשל

 הדם על מהכלב. ולא חד מחפץ שנפגעה ויתכן עדים, לה שאין למרות הנשיכה, שלבסיפור
 מצבה היה הדם לדילול שנוטלת והתרופה שלה הלב מהלת שלולי שיתכן ב' אומר ממנהשניגר
 לכן קודם שעה שחצי הגירסה את מקבל אינו ב' מהנשיכה. כתוצאה ניגר היה לא ודמה יותרקל
 למעשה ומדובר ויש", "באותו היו הנשיכות ששתי יותר לו מסחבה ברגלה, אחרת אשהנשך

 התביעה על מיוחדת. שמירה צריך שהיה לנשוך מועד בכלב מדובר לא ולכן אחד,במקרה
 גב' יצאה הנשיכה שאחרי שבימים לו שידוע משום סחיטה, שזו ב' משיב א' גב' שלהכספית
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 ,רושלים - דוןפסקיב

 צורך בגלל יצאה אחד ובמקרה למנוחה, בתה לבית שיצאה משיבה א' )גב' כדרכה מביתהא'
 לה הביא המקרה אחרי א' גב' את לרצות שכדי מוסיף ב' בקופ"ח. קבלה התרופות ואתמיוחד(,
 כלום. ע"ז לו אמרה לא היא אך פרחים,הביתה

 מרשותו. הכלב את הוציא המקרה שאחרי מוסיףב'

 דיןפסק

 שתתפייס עד כלבו, אותה שהזיק הנזק על ב' מגבי סליחה ובקשות פיוס בדברי להרבות ב'על
 לו.ותסלח
 לנהוג שצריכים כפי ד"ת, עפ"י הדין לבית זו בתביעה שפנתה א' גב' את לשבח מציין הדיןבית

 זוכה היתה דיניהם שלפי למרות בערכאות, לרהבים פניה שמה ולא ומצוות, תורהשומרי

 הכלב. מבעל כספיבפיצוי

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 אדם. שנשר כלב בעל של חיובוא.

 מועד. או תם הוא ואם לא, או כדין שמירה היתה אם הראיה חובת מי עלב.

 בסביבה. המשוטטים ערבים להפחיד שמיועד כלבג.

 טראומה. שעבר אחרי ברה"ר אדם שנשך בעליו בבית שגדל מחמד כלבד.

 פנימי. זיהום גם בה שיש דם בכלי פציעהה.
 בגד. קרע זה כדי ותוך בבשרה נשךד.
 שיעורו. משימש, כבנד נזקז.

תשובה

 לסלם חייכיס סכעליס סס,יקס, olh סל כרמותו ססי6 חים נפק כל nrrr) h"e :brtO סרמכ"ס כתגא.
 1ע1ף, תיס כממס ט6ר 61חד ס"1ר 6חד 1כ1', רעס1 טור 6ת 6יט טור יגוף כי טג6מר: ס(יק, ממונסמסרי
 ס6סור כסס מפט: סי' וכטור מסכת(. סור סור nhf דיליפיגן ספר קרית וועי' כסרס 6ל6 סכחוכ דיבר%
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 וכתם לסלס. היים מזיק 041 יזיק סל6 ממונו עממור קריך ,נך לטלס, מייכ מזיק ח3יר611ס 6ת P'l'cלהדס
 מיי3יס רתמנ6 ד6ז יזיקו טל6 31טנוירס 3רסות1 להת,יק כט6פטר רק חתייה יח ס"ק קנה סי'כגתס"מ
 יזיקו, סל6 ולמומרס נרסותו להמזיק טפסר ט6י דנוריס 51%י6 כתסלומין, תייר ממרו וכסלףכממירת
 לו מקין ד3וריס להו5י6 הגמורה מבבעלותו ממון על רק "חייב הרמ3"ס כדעת טס גז"מ 16"ס ועי'עיי"ס,
 וסרטים. סרמ3"ן 3זה טנתלקו ט p"D קנס ק15ס"ח'סי' ועי' מלוס, דרכי ממוס רק קניןכסס
 )כלמון המחייכת סי4 הכעלות ס6ס המזיק, כממון סליות טיחת מהי ס6מרו;יס כזה חקרווככר

 6, סי' 3"ק סגרס"ם ותי' יד, 6ות סם נז"מ ~brh 36ן עי' סטור(. )כלמון טמר סל4 מה 16סרמכ"ס(

 עמ' טמו%6ין להגר"ח מזכרון וס' 6, נו 3"ק סיעוריס ורחימות 61ילך, כ סי' 3"ק טיעוריסוקונטרסי
 ועוד. 6, 3 3"ק ליון" ו"63ר סרגך, מסגריית ולילךתקפד

 ב"ק עי' פטור, וכוסת, מ3ת ריפוי 5ער דכריס, 6ר3עס כטלר 36ל ;זק, bbb קינו 4דס מהזיק טורותיוכ
 וכ"פ ד3ריס, מ6ר3עס לפוטרו וכו' % יערס סזס ,למרפט 6 לג p"s1 וכו' מהסור כ4דס חומר זה 6פ(

 4., סעי' חס סי' 1ם1'יע סיג פיז נז"מהרמ3"ס

 bb ססמזיק למוכיח סקריך הו6 סגיזק bSh מממר, להוכיח קריך סמ(יק ם6ין כת3 כ גו 3"ק כפגייב.
 לברר סכעליס על 6י כר6וי, מטמרו 6ומריס ככעליס ולעיין ים כתב: ז 4ות ז סי' p"s 3ת(ו"4 4מגסממר,
 המזיק מם31 לפסיגו דססיזק כיון לסרר התעליס דעל ומממע כעלים, לפצעו לברר הניזוק על 14בעריס
 דסומר 6עייג כר16י כטמר סיחרר עד לולס תייכ מטומר גס ולפי"( לברר, ועליו מתורם ד3רכטוען
 כט3ועס.  נימן ותינו  כעלט  מרין סגידת נגד מתחייב הכ6 פסע טל6 כעכועה ;6מןלעולס

 נזק כחזקת דסתס כקונס, וי65ת מטמר לברר סמ(יק נר6ס.דעל סדין ובעיקר יח: 6וה סוף h~ltnsומס
 ה36וד 3ד3ר חוזרים פועליס ד6ס 3 עז 3"מ p"nts סריטכ"6 סכתכ ממס לדבר וזכר קייס, חיובמל

h1'hlוכעה"כ המללכה לגמור פועליס למ5ו6 ם6פסר *ועגים מהפועלים כיגיהס, וכפירה טענה 
 כרצוי. סימר לכרר ס6פוטרופוס מעל 6 לט כיק נ"י ועי' ע"כ. לפרר. ספועליס עלמכחימס,
 מרדכי גר כקונטרס ממגו ורצה 95ב, עמ' ";זיקין" )כמ' (5"ל צילן מהגר"מ וטומרים נזיקין דיגיועי'
 רעק"6 סוית לדברי 51יין 3זה, טחקר UPp עמ' תמנם ל36רהס זכור ו3קו3ן 6, סי' תמיד סמ"קכסוף
 ה4חרו;יס כחקירת סדכר תלה והגר"מ לפטור, רציה להכיל קריך דסמ(יק טכת3 ט( 6ות קג מי'תניניו
 ס(יק, סממוגו מטעס הו6 מסחיוכ 6ו המירס, תיוכ מטעם סו6 3סמתו נזקי חיוכ ה6ס 6, 6ומהנ"ל

 6ס ספק הוי טמירס כמספק לזמר ים המירס מטעס סחיוכ.הו6 ט6ס וסייגו לפטור, סירס סי6וממירס
 חיוכ ורק כצחר, טסט כממתו נזקי על להתתייכ להדס היית ל6 המירס דין תיוכ 3ל6 מהריגתחיי3,
 סזיק סממוגו מטוס 610 סחיוbsh oh 3 מספק, להיינו סליך hS 3(ס כמספק וקן סמחייכ, הו6הסמירס
 טתלף גר6ס מועד ספק תס אספק וכן הניזוק. על סי6 ההוכתם טתו3ת י"ל לפטור, סירס סי6וסטמירס
 מיה סדין ומעיקר סימור 3תזקת ל14 ס6ומר מי מלדעת ל6ו, 16 סימור כחזקת סווריס סתס ohכמחלוקת
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 ם6ומר מי לדעת מסד"כ לצרר, קריך סו6 חס ססו6 1כסה61,טוען ודקי מזיק הו6 6"כ מלס כנזקתיש
 מימיר  מסיסת מוריססתם

 ופלגי
hpr) ,6קרין סיס %  סדין ימעיסר סנס  oSc) ,ספק הו6 ח"כ כסס 

 רטיות. כמה מהכיף וכיי"ש סרטיה. סמ51י1,6עלי1 ה61 סני(וק 61"כ סחיוכ כעמסממקול
 כחותו סמור הי0 לח מהכלת ס16מרת 3מס גמורה 3סכחמה 5' הגב' דהרי מכמים חינו שכ' דירןוכנידון
ltro,כ16ת1 טמור סיס ל6 ססכלנ 6' הגב' נטמנת לפנינו, טרור הגטיכס מל סהג(ק כיון 61"כ 33יתו 
 שגלל שטראומה טסיה למרי סיום, כחותו סכלכ פל הטניה 0גסיכה היתה שזו מחומרת כמס וכןטמן.
 ממנו. יותר נאמנת סיח טכוס י"ל מלOD3 ,6 להכמימס יודע אינו ו3' ס5, הכית 3מ5ר 0גיזוסענודות

 גראס נפשטותג.
 טכ~

 כלנ הו6 3ם3י3ס, הממוטטים הערכים חת לספמיד כלי חותו סמגדליס
 (ריס, לגריס על למתנפל חותוסמלמדיס

 ככ~ 101"
 3מטג0 למרו שעליו נוטך, ה61 אותו משסיס 60ס

 כעל וחייב הממסה פטור סכלכ 6ת 13, טיסס 060 3 כג 3"ק וגמ' 3 עזסנסדרין
 הכ~

 וכתב נזק, מ5י
 הכלע 31על otnc, סדיני ומייד 6דס מדיגי פטור 63מר מצירו סל כל13 המטסה 0י"ט: פ"3 ג("מסרמ3"ס
 כת3 מס ו3ר36"ד ל0גימו. לו הי0 ל6 נומך, למזיק כלצו 6ת טיסה ס6ס ס6ס יודע ססו6 כיון נזק ח5ימייד
 כתב טס והמ"מ מלס. נזק מטלס מועד 0י0ד6ס

 סלפי"
 עטה ם% כיון נזק ת5י 6ל6 משלס 6יגו מועד

 ול6 יגמ כי דכתיכ דפטור, ס6י5טדין סור מיתת ',צדין וכד6מריגן מיסוי, ע"י 6ל6 מעלמומעמת
 פלימדוסו דהור כג סי' 3"ק יעקם נקהלות וכתם גזק. ת5י 6ל6) משלס ו6יגו כחס דיגו כ6ן 6ףמיגימו0ו,

nAtSף" oh יגי"1ה1 ככלל דהוי אפסר מעלמו גבח .ot~nh 

 טוען sc'6ל6
 טסכ~

 וריס. 6ג"יס על ממתנפל כלכ טילינו היינו מחמדן כל3 מיה סנופך
 גטיכ0 נגיפם הי6 מה דקרן תו~ס 3: 3 מס וכגמ' למוך. מועדת 6יגס הכהמה 3: סו כ"א כמסגהד.
 תו~ס ה11 ולהכי ופרם"י: להי(קס. סגחס 6ין ס6 לסיזקס הגרס ים מן ל6, 0י6, דמן תולדס גמיכסוכו',
 דכל קרן כי 110 והלכך תדיר, מ15י סיזקו וקין קרן, כי לסיזקה סג6ס קין קרן, כי לס(יק דכ1וגתסדקרן
 6ימרי S)b7 כל63 ס6י 3: טו טס וכגמ' סלם. מק מטרמת 6יגס בכך מעמיס ג' 3ני"ד הועדה דלחקימת
 וכו'. סו6 6ורמיס מזוטרי ח3ל כרכרתי וה"מ 333ל, מג3יגן ול6 סו6 ממונס תרגג1לת6 דחכלה1ם1גר6

 נזקין, וככל 3נמיכס 6פי" - מועדין 6לו סרי וסיחם וסלרדלס והדות והחרי ס(36 כ: טו מס כמסגהולמן
 ופרס"י מועדים, אינס תרבות 3גי טסם כזמן קומר רכי'5ליעזר - ורם"יו סלס נזק סלמס תעליס1מסלמיס
 מועדיס 6לו סמיניס כחכמים מפט סי' 101"ע ה"h"D 1 נז"מ סרמ3"ס ופסק ככיתו. 6דס סגידלסכטן

 תייר וכו' 3גמיכס 6ו כנגיתס ממיתו "1 ס(יקו 6ס לפיכך תרפות, 3גי סס 61פיל1 להזיק כרייתםמתחילת
 סלס.נזק

 דעת כך היזק,  מיני 3כל שלס ג'ק חיי3יס ob מתתילתס ממועדים 6ל1 כמינים וסרוקם הרמכ"סונמלקו
 סמו6ל כרכרי סי6 סמתלוקת ומקור סס, כטור סורח סה6"ם דעת וכן דרכו, לפי 6מד כל 16סרמ3"ס,
 למידרס ד16רחיס כיון פטור ואכל דרם מייכ, ואכל פטור,ירף ואכל דרס 3רה"ר 6רי כ: ט( מסכגמ'
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הממתות

 Shlnc1, הר6"ס ופסק ה61. 16רמיה ל6ו טרף ופטור, כרה"ר מן דהו"ל וירקות פירות ס6כלה כמיהו"ל
 מס. ~Srh 61גן לח"מ עי' כמוהו, פסק ל6והרמיקס

 מועדת o)'ht דקרן כתולדה דינו ה6ס olh, סכמך - כעליו סל 3רסותו מגדל מחמד, - 3כ% לדוןוים
 מועדת מהי" רעה כמיה "דיט 15 כזה"ז, קותו דניס 61ין ה51, דממתה הימרי S~h1 וככלכלמתחילתה,
 טורפת, כמיה ל6כול כטבעו זה hc'1 ה61 מם1גה 6ימרי 6כל כמהכלב ודוקק לנסיכה, ויפילומתחילתה

 סגדל מחמד טכלכ וגרויה (rrrOr. קותו ודניס עכעו, זה %6 ממוגה קינו לטרוף ע"מ מל6 גמיכה5כל
 לו מגרמה טר6ומה מענר במקרה גס לטרוף, ע"מ hSC לנמוך טכעו ofn "מר 6פמר 6י כעליו סלככיתו
nbiS,טכעו. זה 6ין ככה"ג גס כי מטבעו 

 קותו מגדין קנסות, מגבין קינן ימר6ל 63רן סמוכים o)'bt מדייניס D"~b ה: סעי' 6 סי' כמו"עופסק
 לו. מתירין לו הר6וי מיעור כיתן וכיון דינו לכעל סיפייסעד

 כערכאות, לרהכיס פניה סמה ול6 ד"ת, עפ"י הדין לצית 11 כתביעה מפגתה 5' גב' 6ת לסכת "ייןור6וי
 641 סעי' הנזיקין כפקודת התזק )כלמון הכלב מבעל כספי כפילוי זוכה היתה  דיגיהם צלפילמרות

 הכלכ סל כעליו מייכ כ%, ע"י סנגרם לגוף נזק 3סל שתונענה כ%: ע"י, מנגרמו ג(קיס התסנ"כ(:)תיקון
 טל מלידו התרסקת היתה ל6 6ו היתה 06 נפ"מ 61ין הניזוק, 6ת לפ15ת ק3ע דרך 3כלptrnnc 3 מי16

 כ6חר6יס נכסים SD3' לרקות המודרנית המגמה nhwsnn (כ6ן כספריהם כתשו סס וע"זהתעליס.
 וכיוס זה ועל המעליס. מל מהיק כל onchs (1 קמריות להתנות 3לי מרוס, עטוייס סהגכסיסלנ(קיס
  ידעוס(. כל  ומספטיסג5מר
  גס  בביתו, יכלב ים  להטהות הכלכ לבעל ואסור 1, מעיי מכם סי' nrrth  שו"ע " פר ים, עיינפשוק טכני  ממוט כי יי פנימי  1יסימ מגרפס  ים ככלי פליעס בו ont~r במיסר כלב, רנטיכת נר6סה.

 סל6 כ סו 3"ק 3גמ' ר"ג למד שממט - נשיתך דמים תמים hS סל  טס%ו היד פי'" ר51מ הרמיקסלדעת
S~A'גס הו6 סה6יסור מלמז מ5י כמחינוך )1דל6 6דס סל מיתה 3סכגת איירי - כיתו כתוך רע כלב 6דס 
  יפיתי.  ינומך סכלם ,מ  חסוליי כ' עסה וטוש כה(, 5ות ל( סי' ח"6 6כרהס דבר עי' נזיקין,כסכנת

 bno)h מלס נזק לסלם יהודה הרב מייני לסלף ופלסיה נהמא ד6כל ממרא ההוא כ  יט כ"ס כגמ'ו.
hSDhtופרם'יי פליס. והדר ד5כל סל6, לפלוסי גמי אורחיה נהמא למיכל ד16רחיה כיון 61מ6י ג'ק, ח5י 
otn~thג(ק מייכ סוייגו 3גמ' מכ61ר עמו. הסל לועס הפת לועט כמהום סל6, לפלוסי osn 6ל6 הסל על 
 דרכו היה לeb 6 6כל onbo, אכילת עס ימד הסל מהזיק ודוקא דרכו, סוס סגהמ5 על מלס נזקכפמייכ
 סל. לאכול דרכו זה hc'1 כיון 1Dth, כמוס הסל על osr ג(ק חייב היה ל6 נהמם,לאכול

 בעש 6' סגכ' סל כגריס סרס  ששילב - כתובעת עיי  נטען %  מכלל ד3ר - יתחרר 6ס דירן, כנידוןוה"ה
  נוי ס6ין כסס הכגד על מלס גזק כ6ן 6ין כנסרה,נגסך

 כדרכו, 1ס  טלין לפי בפרס, נסיכת טל  ילמ
 מדובר מסרי מזערי, ונזק קטן קרע (ס היה ננגד נזק הים  י6מ  OA מי לנסית. דיני  רנין  ייןוכ1ס"1
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 ירושלים - דיןפסקי1

 1ח5, ז, 6ות להלן ועי' ומחומס, ימןככגד
גז"

 זה וקין מועטות, פרוטות היומר ולכל מסו"פ פמות כוה
 רב כסס ג סי' פ"ח כיק C"h1 עי' הנחכל, טיפייס עדסחוכל לנדות תקנה עסו סכגללו גדול" ":זקכגדר
 גסן.סריר6

 61יגו %עליו otcc כדכר ול6 למוכרו, ntcc כדכא רק ?(Pr חיוכ דלין p"D 6 קמח סי' הגתה"מ כתבו.
 מזיק 6מד eb כדין ל6 סקלה מייס מקור סי' %: סי' מב כלל מ"כ המספטיס כקורמות וכתב למוכרו.טוה

 ob %יין ים להיפך גס וכו', ממון סור ה61 המפן %על רק כ0%, סור 6יגו ט1%"ע חפן 16 דגרלחצירו
 לדיגך, תכג6 תטוינה. וכו'. כ5ס סוה 6י;ו לדידיה רק הו6 כסף סוה סלכו"ע דבר למכירו הזיק6תד
 סי' כגתה"מ לבלס. מייכ העולס, לכל טוה סוייגו 6ף לעלמו, לו רק כסף סוה טווינו כדכר לחכירוהמ,יק
 יג סי' מו"מ הרד"ס כחסוי גס ועי' פד. סי' בתיה 6כן כספר כן גס ומוכך לסלס, מייכ סלינו פסקקמם
 כסף לסוה כלל גחסכ ל6 העולס %ל מס11י1 יותר כעיניו ססוה דמה כג 6ות ג6 כלל ג16ניס דבריהכי16
 %ל ססוה 6ף כלוס טוה 6ין ס56לו להיפך 061 וכו'. לטיה"נ לדמותו וים נו לו טיס נעלמך הנקהרק

 כסס תסמ עמ' וטס 150, עמ' ד כרך והנהגות" "תמוכות ועי' המספטיס. טורחות עכ"ל וכו'. פטורהעולס,
 6ת לסלס הו6 טחיונו מלסלם, פטור תכירו בכית  ,כוכית חלון סיכה ט6ס ללעגן, י5חק רי כסס 6והגר"ח
 מלטלס. פטור %1ן הכית, סל מויו 6ה מסגה ל6 והמקן וכלעדיו, החלון עס הכית טסוה מה כיןההפרס
 דכר העמק ועי' ע"כ. לנסוג. 6יך דינים ככתי דעות תיתקי C'C וממעתי הוסיף: סם והנהגותוכתטוכות
 כמרכה כסוק להמכר ססוה כע"פ כ5מ15ס טויה כפי יסלמנה, כהמס נפט ומכה הפסוק על ים כדויקרץ
 כקוכן הנזיקין" כ"מוקי כתכ וכן מהגר"ת(. תעת עמ' ,כיק יסעיהו" "5oh וועי' עייייס ימוסה, כגללמכך
 כחזו'" 6ך קעט. עמ' תסניף ל6כרהסזכור

 הו6 טהפסדס כנזקים נזק סתטלומי כתכ ג 6ות 1 סי' 5"ק
 %עלים. סספסד כפי סיימיגן הנזק, ע"י ה;יזוקיס להכריס גפמתו ל6 ערכס סלגכי 6ף עלמו,לכעליס
 סכתכ: י, 16ת מ סי' טוב" "זכר ועי' התיקון. nthlto ערך כפי לטלס % ים לתיקון, סעומדיסוהפסדים

 כרטלר( הגריי סיטת ועפיי כמו"מ" "יסודות ועי' ע"כ. סס. הטגי;יס כגדרי hrtilno כדגרי היטב51"כ
 לסלס תייג המזוען לפי זה, כגלל דמיו נפחת % כסוק הכית ימכרו 061 חלון בו מהזיקו דכית ז סי'מ"6
 hlor rntrn כיון כסוק למוכרו לפטר ו6י תיקון כו סייך סכין דכר הזיק 6ס 5ך הכית. 6ו המפן תקון6ת
 כ, 16ת ד סי' מו"מ לליון" "6ור ועי' עיי"ס. pl'o. מתסלומי O'fno פטור 6ס לדון יט דמים, לו6ין

 ס5. עמ' מ"6 מספט","סמרו
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