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ביתדיןירושלים
ודים השעתולבירוריוחסין
כלב מחמד שנשך אדם
תיק ממונות מס' - 1678עא

(מהד'כ סבת)

נושאהדיון
גב'אי -שהיא חולת לבונוטלת תרופהלדילול הדם -תובעת את שכנהבי בעלכלב מחמדעל
שכלבו נשר אותה בלכתה ברחוב ליד ביתה ,וחתר בבשרה חתר עמוק עד כדי פגיעה בכלי
הדם שכתוצאה מכךניגר ממנה דם רב ,וחדר לגופהזיהום וחומהעלה ,ונזקקה לטיפול רפואי

ותרופתי מידי ,כתוספת זריקת אנטי טטנוס ,וגם בימים הבאים אחרי הפציעה במשך כמה
שבועות ,נזקקה לטיפול רפואי והיתה מרותקת לביתה או לבית בתה ,והושבתה מעבודותיה
ומלימודיה ,וכתוצאה מכך נגרמו לה נזקים שונים .לדבריה כלב זה כחצי שעה לפני שנשך
אותה נשך אשה אחרת ברגלה וגם היא נזקקה לטיפול רפואי .היא מניחה שהכלב היה אלים
באותו יום כתוצאה מטראומה שעבר כשפועלים של ב' גזמו עצים בגינה שלו .היא תובעת
פיצוי של  5.000ש"חעל החבלההגופנית שעשה לה הכלב ,על הצערוהנזקיםהנלוים(כגון נזק
במכונית שלה שנגרם בגלל שנהגה בה כשהיא מיוסרת וחומה גבוה ,וכן תשלום עבור יעוץ
משפטי לצורך הגשת התביעה בביתהדין ,ועוד).
ב' מאויב שהחזיק את הכלבבביתו משום שהוא גר בישוב ספרויש צורך להפחיד את הערבים
המשוטטים בסביבה(לדבריו ,הם מפחדים מכל כלב שלאיהיה) ,אך הכלב היה שקט וקמן ולא
פגעמעולם באף אדםלרעה .תמידהחזיק את הכלבסגור בביתאובגינה,ואיננויודעאם ,כיצד
ולמהיצא הכלב באותויום החוצה ומה גרםלו לשנות את טבעו ולנשוך את האשה .עלהסיפור
של הטראומה שתפסה את הכלב באותויום ,א'אינו מגיב כלל .ב' אומר שגב' א' נאמנתעליו
בסיפור של הנשיכה ,למרות שאין להעדים ,ויתכן שנפגעה מחפץ חד ולא מהכלב .על הדם
שניגר ממנה אומרב'שיתכןשלולי מהלת הלב שלה והתרופה שנוטלתלדילול הדםהיה מצבה
קליותר ודמה לאהיהניגר כתוצאה מהנשיכה .ב'אינו מקבל את הגירסה שחצי שעה קודםלכן
נשך אשה אחרת ברגלה ,מסחבהלו יותר ששתי הנשיכותהיו "באותוויש" ,ומדובר למעשה
במקרה אחד ,ולכן לא מדובר בכלב מועד לנשוך שהיה צריך שמירה מיוחדת .על התביעה
הכספית של גב' א' משיב ב' שזו סחיטה ,משום שידועלו שבימים שאחרי הנשיכה יצאה גב'
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פסקי דון ,-רושלים

ב

א' מביתה כדרכה (גב' א' משיבה שיצאה לבית בתה למנוחה ,ובמקרה אחד יצאה בגלל צורך
מיוחד) ,ואת התרופות קבלה בקופ"ח .ב'מוסיף שכדי לרצות אתגב'א' אחרי המקרההביא לה
הביתה פרחים ,אךהיא לא אמרהלוע"זכלום.
ב' מוסיף שאחרי המקרה הוציא את הכלב מרשותו.

פסקדין
עלב' להרבות בדבריפיוס ובקשות סליחהמגביב'עלהנזק שהזיק אותהכלבו ,עד שתתפייס
ותסלחלו.
ביתהדיןמציין לשבח אתגב'א' שפנתה בתביעהזולביתהדיןעפ"יד"ת,כפישצריכיםלנהוג
שומרי תורה ומצוות ,ולא שמה פניה לרהבים בערכאות ,למרות שלפי דיניהם היתה זוכה
בפיצוי כספי מבעל הכלב.

( )-אברהם דובלוין,

אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .חיובו של בעל כלב שנשר אדם.
ב .עלמי חובת הראיה אם היתה שמירהכדין אולא ,ואם הוא תם או מועד.
ג .כלב שמיועד להפחיד ערבים המשוטטים בסביבה.
ד .כלב מחמד שגדל בביתבעליו שנשך אדם ברה"ר אחרי שעבר טראומה.
ה .פציעהבכלי דם שיש בהגםזיהוםפנימי.
ד .נשך בבשרה ותוךכדיזה קרע בגד.
ז .נזק כבנד משימש ,שיעורו.

תשובה
א .כתג סרמכ"ס ):brtO h"enrrrכל נפקחיםססי6כרמותוסל olhסס,יקס,סכעליסחייכיסלסלם
ייגוףטור6יט 6תטור רעס11כ6 ,'1חדס"1ר61חדט6ר כממסתיס1ע1ף,
מסריממונסס)יק,טג6מר:כ
%דיברסכחוכ6ל6כסרסוועי'קריתספרדיליפיגןnhfסורסורמסכת).וכטורסי'מפט:כססס6סור
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להדס6P'l'cתח3יר611סמזיקמייכלטלס,,נךקריךעממורממונוסל6יזיק 041מזיקהייםלסלס.וכתם
כגתס"מסי' קנה ס"קיחחתייה רק כט6פטרלהת,יק 3רסות311טנוירסטל6יזיקוד6ז רתמנ6מיי3יס
כממירתוכסלף ממרותיירכתסלומין51% ,י6דנוריסט6יטפסרלהמזיקנרסותוולמומרססל6יזיקו,
ברקעלממוןמבבעלותוהגמורהלהו5י6ד3וריסמקיןלו
עיי"ס,ועי'"16סגז"מטסכדעתהרמ"3ס"חיי
כססקנין רקממוסדרכימלוס,ועי'ק15ס"ח'סי'קנס p"Dטטנתלקו3זהסרמ"3ןוסרטים.
וככר חקרו כזה ס6מרו;יס מהי טיחת סליות כממון המזיק ,ס6ס הכעלות סי 4המחייכת (כלמון
סרמכ"ס)  16מה סל 4טמר(כלמון סטור).עי' 36ן ~brhנז"מ סם 6ותיד,ותי' סגרס"ם "3קסי' ,6
וקונטרסיטיעוריס "3קסי'כ61ילך,ורחימותסיעוריס "3קנו ,6וס'מזכרוןלהגר"חטמו%6ין עמ'
תקפדולילךמסגרייתסרגך,ו"63רליון" "3ק ,63ועוד.

ותיוכטורמהזיק4דסקינו;bbbזק36 ,לכטלר 6ר3עסדכריס5,ערריפוימ3תוכוסת,פטור,עי'ב"ק
טסזסיערס %וכו'לפוטרו מ6ר3עסד3ריס,וכ"פ
פ)6זהחומרכ4דסמהסורוכו'p"s1לג,6למרפ
הרמ"3סנז"מפיזסיג1ם'1יעסי'חססעי',.4
ב.כפגיי "3קגוכ כת3ם6יןסמ)יקקריךלהוכיח מממרbSh ,סגיזק הו6סקריךלמוכיחססמזיקbb
םולעייןככעליס6ומריסמטמרוכר6וי6,יעלסכעליסלברר
ממר4,מגס3ת)ו"p"s4סי'ז4ותזכתב:י
בעריס14עלהניזוקלבררלפצעוכעלים ,ומממעדעלהתעליסלסררכיוןדססיזקלפסיגו מם31המזיק
כטוען ד3ר מתורםועליו לברר,ולפי") גס מטומרתייכ לולס עדסיחרר כטמרכר16י6עייג דסומר
ןכט3ועס.
לעולס;6מןכעכועהטל6פסעהכ6מתחייבנגדסגידתמריןכעלטותינונימ
לסמ)יקלבררמטמרוי65תכקונס ,דסתסכחזקתנזק
ומסh~ltnsסוף6והיח:ובעיקרסדיןנר6ס.דע
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"3מ ד6ספועליס
3ד3ר ה36וד
מלחיובקייס,וזכרלדבר ממססכתכסריטכ"6
 h1'hlטענה וכפירהכיגיהס ,מהפועלים*ועגים ם6פסר למ5ו 6פועליס לגמור המללכה וכעה"כ
מכחימס,עלספועליסלפרר.ע"כ.ועי'נ"יכיקלט6מעלס6פוטרופוסלכררסימרכרצוי.
ועי'דיגינזיקיןוטומרים מהגר"מצילן)"5ל(כמ'";זיקין" עמ' 95ב,ורצה ממגוכקונטרס גרמרדכי
כסוףסמ"קתמידסי',6ו3קו3ןזכור ל36רהס תמנםעמ'  UPpטחקר3זה51,ייןלדבריסוית רעק"6
ומי'קג6ות ט) טכת3דסמ)יקקריךלהכילרציהלפטור,והגר"מתלה סדכרכחקירתה4חרו;יס
תניני
הנ"ל6ומ ,6ה6סחיוכנזקי 3סמתו סו 6מטעםתיוכהמירס6 ,ומסחיוכ הו 6מטעס סממוגו ס)יק,
םלזמר כמספקטמירסהוי ספק 6ס
וממירססי6סירסלפטור,וסייגוט6ססחיוכ.הו 6מטעסהמירסי
ק
ר
ו
ו
ת
מ
מ
כ
טסט כצחר ,חיוכ
תלהדסלהתתייכ עלנזקי
גתחיי,3מהרי 3ל6תיוכדיןהמירסל6היי
הסמירסהו6סמחייכ,וקןכמספק )3סhSסליךלהיינומספקohbsh,סחיו610 3מטוססממוגוסזיק
וסטמירססי6סירסלפטור,י"לטתו3תההוכתםסי6עלהניזוק.וכןאספקתס ספקמועדגר6סטתלף
כמחלוקתohסתססווריסכחזקתסימור16ל6ו,מלדעתמיס6ומרל314תזקתסימורומעיקרסדיןמיה
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תישכנזקמלס"6כהו6מזיקודקי1כסה,61טועןססו 6חססו6קריךלצרר ,מסד"כ לדעתמים6ומר
סתםמוריסמסיסתמימיר
)hprסנס,6ימעיסרסדין %סיסקרין) oScכסס,ח"כהו 6ספק
ממקולכעמססחיוכ"61כסניו)פול
ק
י61סמ51י1,6עלי1סרטיה.וכיי"שמהכיףכמהרטיות.
גה
וכנידוןדירןשכ'חינומכמיםדהריהגב'3 '5סכחמהגמורה 3מסס16מרתמהכלתלחהי0סמורכחותו
ן סהג)קמלהגטיכסטרורלפנינו ,נטמנת הגב' '6ססכלנל6סיסטמור כ16ת1
33ltroיתו"61 ,ככיו
טמן.וכן כמסמחומרתשזוהיתה0גסיכההטניהפלסכלככחותוסיום,למריטסיהשטראומהשגלל
ענודות0גיזוס 3מ5רהכיתס,5ו'3אינויודעלהכמימס OD3מל,6י"לטכוססיחנאמנתיותרממנו.
ג .נפשטות גראס
סמגדליס חותוכלי לספמיד חת הערכים הממוטטים 3ם3י3ס ,הו 6כלנ
סמלמדיסחותולמתנפל
טכ~עללגריס)ריס,
60סמשסיסאותו ה61נוטך,שעליולמרו 3מטג0
,1
03
סנסדריןעז 3וגמ' "3קכג 060 3טיסס1
6"1ת סכ
ככ~לכפטור הממסהוחייב כעל מ5ינזק ,וכתב
הכ~
סרמ"3סג)"מפ"03י"ט:המטסהכל13סלמצירו 63מרפטורמדיגי6דסומיידסדיני31 ,otncעלהכלע
מיי
דח5ינזקכיוןססו6יודעס6סס6סטיסה6תכלצולמזיקנומך,ל6הי0לול0גימו .ו3ר"36דמס כת3
ד6ס0י0מועדמטלסנזקמלס.והמ"מטסכתב
מועד6יגומשלס6ל6ת5ינזקכיון ם %עטה
ייגמ ול6
מעמת מעלמו 6ל6ע"ימיסוי ,וכד6מריגן',צדי
ןסלמפיית"ת סור ס6י5טדין דפטור ,דכתיככ
מיגימו0ו6,ףכ6ןדיגוכחסו6יגומשלס6ל(6ת5יגזק.וכתםנקהלותיעקם "3קסי'כגדהורפלימדוסו
.ot~nh1
oh nAtSגבחמעלמואפסרדהויככלליגי"1ה
וכלכממתנפלעל6ג"יסוריס.
6ל'sc6טוען סנופךמיהכל3מחמדןהיינוטילינ
סוכ3
ד .כמסגהכ"אטס
~ :הכהמה6יגסמועדתלמוך.וכגמ' מס  :33תו~סדקרן מההי6נגיפםגטיכ0
םהגרסלסיזקסס66יןסגחסלהי)קס.ופרם"י:ולהכיה 11תו~ס
וכו',גמיכסתולדסדמן0י,6ל,6מןי
ס
6
ו
ק
ז
י
ס
דקרןדכ1וגתסלס)יקכיקרן,קיןסג לסיזקהכיקרן,וקין מ15יתדיר,והלכך 110כיקרןדכל
קימתדלחהועדה3ני"דג'מעמיסבכך6יגסמטרמת מקסלם.וכגמ'טסטו:3ס6יכל6S)b7 63ימרי
1ם1גר6דחכלהתרגג1לת6ממונססו6ול6מג3יגן 333ל,וה"מכרכרתיח3למזוטרי6ורמיססו6וכו'.
ולמןכמסגהמסטוכ :ס)36והחריוהדותוסלרדלסוסיחםסרי6לומועדין3 -נמיכסוככלנזקין,
1מסלמיסתעליססלמסנזקסלסורם"יו-רכי'5ליעזרקומרכזמןטסם3גיתרב6ופ
יא
ת
"ינסמועדים,ופרס"י
כטןסגידלס 6דסככיתו .ופסק סרמ"3סנז"מ  h"Dה""101 1עסי' מפטכחכמיםסמיניס6לומועדיס
מתחילתכרייתםלהזיק61פיל1סס3גיתרפות,לפיכך 6סס)יקו"
1ממיתוכנגיתס6ו3גמיכסוכו'תייר
נזקסלס.
ונמלקו הרמכ"סוסרוקםכמינים6ל1ממועדיםמתתילתסobחיי3יסג'קשלס 3כלמיניהיזק,כך דעת
סרמ"3ס16 ,כל6מדלפידרכו,וכן דעת סה"6םסורחכטורסס ,ומקור סמתלוקתסי6כרכריסמו6ל
כגמ'מס ט)כ6:רי 3רה"ר דרסואכלפטור,ירףואכלמייכ ,דרםואכלפטורכיוןד16רחיסלמידרס

"ף
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ה

ממתות

הו"לכמיס6כלהפירותוירקותדהו"למןכרה"רופטור ,טרףל6ו16רמיה ה.61ופסק הר"6ס,Shlnc1
והרמיקסל 6פסקכמוהו,עי'לח"מ61גן~Srhמס.
ויםלדון 3כ - %מחמד,מגדל3רסותוסלכעליו-סכמך  ,olhה6סדינוכתולדהדקרן  o)'htמועדת
דממתהה ,51דניסקותוכזה"ז"15,דיטכמיה רעה
מועדת
מתחילתה,וככלכלS~h1
מתחילתהויפילולנסיכה,הוידמורקיקכמהכלב6כל661ייןמרימם1גהה1'hc61זהכטבעול6כולכממהיי
ה
"טורפת,
5כלגמיכה מל 6ע"מלטרוףקינוממוגה %6זה עכעו,ודניס קותו ).rrrOrוגרוי
הטכלכ מחמד סגדל
ככיתוסלכעליו6י6פמר"מרofnטכעולנמוךhSCע"מלטרוף,גסבמקרהמענרטר6ומהמגרמהלו
יגסככה"ג6יןזהטכעו.
nbiSמטבעו,כ
ופסקכמו"עסי'6סעי'הD"~b :מדייניס o)'btסמוכים 63רןימר6לקינןמגביןקנסות,מגדיןקותו
עדסיפייסלכעלדינווכיוןכיתןמיעורהר6וילומתיריןלו.
ור6וי לסכת6תגב''5מפגתהכתביעה11לציתהדיןעפ"יד"ת,ול6סמהפניהלרהכיסכערכאות,
ןסעי' 641
למרותצלפידיגיהםהיתהזוכהכפילויכספי מבעל הכלב(כלמון התזק כפקודתהנזיקי
ו
י
ל
(תיקוןהתסנ"כ):ג)קיסמנגרמוע"י,כ:%שתונענה3סלנזקלגוףסנגרםע"י כ,%מייככע סלהכלכ
16מי3 ptrnncכל3דרך ק3עלפ15ת 6תהניזוק61,יןנפ"מ 06היתה6ול6היתה התרסקתמלידוטל
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פסקידין-ירושלים
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