
 ערעור אזרחי מס׳ 267/58

 מרדכי לקריץ ו־ולטר פולק נגד אברהם שפיר, ו־3 אח׳

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים
[9.7.59 ,10.6.59] 
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א 1472, ״ ו ס ת ] 1946 , ת ש ו ר ה י י ת ת ב ד ו ק ם 64, 64(2) — פ י פ י ע  93], ס

 ע׳ 50] י
 חלוקת י אחריות בין האחראיפ לתאונת דרכיפ — זכות קדימה בצומת דרכים.

 קביעת מידת ההשתתפות בין שני מזיקימ אינה תלויה כלל וכלל באחריותם כלפי הניזק — יש
 מקרים שבהם זכאי האחד לדרוש מהשני השתתפות עד כדי 100% — את מידת השתתפותו של כל מזיק
 יש לקבוע לא לפי מבחן הסיבתיות אלא לפי מבחן אשמתו — מבחן זה טומן בחופו את הצורך לשקול
 ולהעריך מבחינה מוסרית את התנהגותו של המזיק האחד לעומת התנהגותו של השני — נהג שהוא
 בעל זכות־קדימה בתוקף תקנות, אינו מוצדק בהתקדמו בנסיעתו אם הדבר גלוי באופן סביר כי עקב
 כך תיגרם התנגשות — נהג נדרש להתחשב ברשלנותו של הזולת רק כשהיה רבר־מה בהתנהגותו של
 זה כיי להעמידו על הסכנה שלא יתנהג כשורה — הנהג שבשעת דחקו, שלא הוא יצר אותה, לא הגיב.
 במהירות ובתבונה הדרושה כיי למנוע אסון יהיה זכאי, בהתאם למבחן היושר והצדק של סעיף 64 (2)
 לפקודת הנזיקים האזרחיים, 1944, להשתתפות של 100% מהנהג השני, שהפר את החוק בזדון ושהת־
 נהגותו המזה פגומה הן מבחינת המשפט הן מבחינת המוסר והסדר ה«וב החייב לשרור על הכבישים.

: זכרו ן ישראליים שאו ידי  פסקי

: ״פסקי־דיך, י ד ג  {1] ע״א 167/53 ; 184/53 — יעקב זבולון נגד אליהו חזרי ו־ערעור נ
ן יז, תשט״ו״1955, ע׳ 70ן.  כרך ח, תשי׳יד/תשט״ו־1954, ע׳ 1434; ״פסקים״, כר

ד אברהס פוצדט ו־אגד בע״נז: ״פסקי ג  [2] ע״א. 167/54 — אנטואנט דקלרה שמם נ
 ׳ דיך, כרך ט, תשט״ו/תשט״ז־1955, ע׳ 357; ״פסקים״, כרך יח, תש0״ו־1955, נ1׳ 263.
 s*D 33/55 [3] — מיכאל גרובלםקי נגד היועץ המשפטי לממשלת ישראל; ״פסקי־דיך,

 כרך מ, תשס-ו/תשםיז־1955, ע׳ 235 ו.
ד היועץ המשפטי: ״פםקי־די!״, כרך י, תשט-ז/ ג  {4] ט״9 263/55 — צבי קורושי נ

, ע׳ 296. ו 9 5 6 • ״ ז י ׳ ט ש  תשי״ז־1956, ע׳ s5; ״פסקים׳׳, כרך כא, ת
: ״פסקי־דין׳/ כרך י ד ג ר נ  [5] ע״ן* 192/55 — יוסף רימה ואח׳ נגד דינה שלום הערעו
 י, תשט׳׳ז/תעד״ז־1956, ע׳ 1224; ״פסקים״, כרך כד, תשט״ז/תשי״ז־1956, ע׳ 254.
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 ע״א 267/58 מרדכי לקריץ, ואח׳ נגד אברהם שפיר, ואח׳

 השדפט ויתקון

 פסקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[6] Ryan v. Fildes and ors.; ( 1 9 3 8 ) , 3 A l l E . R . 517. 
[7] Whitby Y. B u r t Boulton d Hœyward, Ltd. and a n . : ( 1 9 4 7 ) , 2 A l l E . R . 

3 2 4 ; K . B . 9 1 8 ; L . J . R . 1 2 8 0 ; 1 7 7 L . T . 5 5 6 ; 63 T . L . R . 4 5 8 ; 1 1 1 J P . 4 8 1 ; 
9 1 S.J. 517. 

[8] D a n i e l v. Rkkett Cockerell & C o . , Ltd., and a n . : ( 1 9 3 8 ) , 2 A U E . R . 6 3 1 ; 
2 K . B . 3 2 2 ; 1 0 7 L . J . K . B . 5 8 9 ; 1 5 9 L . T . 3 1 1 ; 5 4 T . L . R . 7 5 6 ; 82 Sol. j o . 3 5 3 . 

[ 9 ] I n g r a m v. U n i t e d Automobile Services, Ltd. and a n . : ( 1 9 4 3 ) , 2 A U E . R . 7 1 ; 
1 K . B . 6 1 2 ; 112 L . J . K . B . 447; 1 6 9 L ' . T . 7 2 ; 5 9 T . L . R . 2 9 5 ; 8 7 Sol. ] 0 . 

2 5 6 , C . A . 
[10] Owners of Steamship or Vessel " B r i t i s h Famé' y. Owners of Steamship or 

Vessel "Macgregor": ( 1 9 4 3 ) , 2 A l l E . R . 3 3 ; A . C . 197; 112 L . J . P . 6; 1 6 8 
L . T . 1 9 3 ; 5 9 T . L . R . 6 1 ; 8 6 Sol. Jo. 367, H . L . 

:  חוקים אנגליים שאוזכרו

T h e Factories Act, 1 9 3 7 ( 1 Edw. 8 & 1 Geo. 6 c. 6 7 ) . 

 • ערעור על פםק־דינו של בית־המשפט המחוזי, חיפה (השופט מ. בן־זאב), מיום
  17.6.58, ב־תי״א 270/57, לפיו חולק חיובם, במאוחד ובמיוחד, של המערערים ושל המשי
 בים מם׳ 1, מס׳ 2 (סולל בונה בע״מ) ומם׳ 3 (״בחן׳׳ חברה לביטוח בע׳׳מ) לשלם למשיבה
 .^01׳ 4 (יהודית ליברוב) סך של —.15,808 לירות, פיצויי נזיקים עקב תאונת דרכים שגרמה
.כך שעל המערערים לשלם 20% ועל המשיבים מס׳ 1, מם׳ 2 ומס׳ 3 לשלם  למות בעלה,
 80% מן הסך הנ״ל, והמערערים חוייבו לפצות את המשיבים הנ״ל בעד כל סכום שישולם

 על־ידיהם למעלה מהשיעור שנקבע לאחריותם, הערעור נתקבל.

. גוטשלק — בשם המערערים! ד׳׳ר פ. קלוג — בשם המשיבים ר . 

ן י ד ־ ק ס  פ

: המנוח זלמן. ליבדוב קיפח את חייו בתאונת דרכים, שבה הת ן  השופט ויתקו
— טנדר מסחרי, נהוג בידי המערער מם׳ 1 (להלן ״המערער״) ת ח  נגשו"'שתי מכוניות, א
 שמעבידו היה המערער מס׳ 2, ואחת ־— משאית בבדה נהוגה בידי המשיב מס׳ 1 (להלן
 ״המשיב״) שמעבידתו. היתד, המשיבה מם׳ 2 (סולל בונה בע״מ). כתוצאה מההתנגשות
4 . ׳  התהפך הטנדר, והמנוח שישב בו על־יד המערער נהרג. אלמנתו — היא המשיבה מס
גד  (יהודית ליברוב) — הגישה תביעה גם נגד המערער •וגם נגד המשיבים הנ״ל (וכן נ
ד כולם.. כל אלה חוייבו ביחד ולחוד, אך ביחס. ג נ ן י ד ־ ק ס פ  חברות הביטוח שלהם), וזכתה ל
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 ע״א 267/58 מרדכי לקריץ, ואח׳ 3גד אברהם שפיר׳ ואח׳

 השופט ויתקון

נם לבין עצמם קבע השופט שעל המערערים לשאת ב־20% מהנזק ועל המשיבים מם׳  בי
ת* ו  1, מס׳ 2 ומס׳ 3 (״בחן״ חברה לביטוח בע״מ) ב־80%, וכך קבע את מידת השתתפ

 ואלה בקצרה העובדות כפי שנקבעו על־ידי השופט המלומד. האסון קרה בחיפה
ן רחוב הנפט ורחוב הסדנא. מכל הבחינות היתה למערער זכות קדימה.  בצומת שבי
נו  מכוניתו נכנסה לצומת קצת לפני המשאית של המשיב. יתר על בן, היא התקרבה מימי
 • של המשיב. ושלישית — והוא העיקר ~ ברחוב הסדנא לפני הצומת מוצב תמרור המציין
ות ות 53 ו־55 לתקנ  זכות ?דימה -לתנועה שברחוב הנפט. הן מבחינת החוק (ראה תקנ
נת ההגיון והשכל הישר היה המערער  התעבורה (סדרי תנועה), תשי״ג־1953) והן מבחי
 רשאי לחצות את הדרך לפני המשיב, אך זה — על אף שראה את התמרור — המשיך

 . בנסיעתו ופגע בטנדר בחלקו האחורי׳ וכתוצאה מכך נגרם האסון.

א.את המשיב אשם ברשלנות מן הסוג החמור ביותר  •השופט המלומד לא היסס למצו
 ולא חסך מלים קשות כדי לתאר ולהוקיע את ההפקרות והלא־אכפתיות הפושעת שבכל
 התנהגותו, אולם השופט מצא שגש המערער היה רשלן, אם כי במידה קטנה הרבה יותר,
 ולאחד שחייב גם אותו — באופן הדדי עם המשיב — בתשלום פיצויים לאלמנה, קבע
  את חלקו כ־20% לעומת חלקו של המשיב שנקבע ב־80%, בהתאם לבך חייב את המשי
 בים מם׳ 1, מסי 2 ומס׳ 3 לפצות את המערערים לפי סעיף 64 לפקודת הנזיקין. הערעור
 מצומצם לחלק זה של פםק־הדין. אין המערערים מבקשים לשנות את פסק־ הדין באשר
 הוא מטיל עליהם חיוב סולידרי כלפי האלמנה, אך תרעומתם היא שביחס בינם לבין
 המשיבים לא היה מן הדין להטיל עליהם חלק כלשהו מן הנזק. דרישתם היא לצו ״השתת־

 פות ב־100%.

 טענת בא־כוח המערער מתחלקת לשתיים. בראש ובראשונה הוא טען כי השופט
 המלומד כלל לא שם לבו להוראות שבסעיף 64(2) לפקודה. לפי הוראות אלה תהא השתת
דת אחריותו  פותו של אדם כפי שייראה לבית־המשפט מן הצדק והיושר לקבוע על־פי מי
 בנזק. ולא זו בלבד, אלא שבאותו סעיף ניתנה סמכות לבית־המשפט לשחרר פלוני מכל
 השתתפות בנזק ולצוות שהשתתפותו של אלמוני תגיע לשיפוי שלם. ברור שהוראות אלה
 חלות במקרה ששני הצדדים. אחראים לפצות את הניזוק, שכן רק במקרה זה יש מקום
ן עצמם. אכן, טענת המערערים היא, שאפילו נקבל את חלוקת  לחלוקת הנזק בינם .לבי
 האחריות בין המשיב ובין המערער לפי הפרופורציה של 80 ו־20 אחוז- הרי מכאן אין
 עדיין להסיק שכך מוכרחה להיות גם החלוקה בין שני המזיקים. ביחס שבינם לבין עצמם
 אין זה מן הצדק ומהיושר כלל וכלל׳ שאדם שנמצא אשם ברשלנות כה זדונית ופושעת
 — אדם אשר זלזל בכל חוקי התנועה ולא התחשב כלל ועיקר בחיי הזולת — יהא זכאי
 לגולל חלק מתוצאות האסון על שכמו של אדם אחר׳ אשר לכל היותר לא השכיל ולא
 הצליח לכלכל את צעדיו בצורה נכונה מאחר שהועמד במצב של מבוכה על־ידי רשלנותו
 של הראשון. לחלופין טען המערער שאמנם טעה השופט המלומד בהטילו עליו חלק של
 20% מהאשמה. מן הדין היה — כך טען — לזכותו כליל מכל אשמה או, לפחות, לצמצם

 ־ את חלקו לאחוז מינימלי בלבד.
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 השופט ויתקון

 לדעתי׳ צדק המערער בטענתו הראשונה והעיקרית׳ ומכיון שכד ברצוני להימנע
ה הראשונה.  מלקבוע מסמרות בקשר לטענה השניה. אלא במידה שהדבר כרוך בדיון בטענ
 . אסביר את דברי. השופט המלומד מצא כי המשיב והמערער שניהם היו רשלנים. מסקנה
ל ב.את שניהם כלפי האלמנה, אולם לצורך ההודעה לצד שלישי היה ע י  זו די בה כדי לחי
 השופט לקבוע את מידת רשלנותו של כל אחד מהס ביחס שבינם לבין עצמם. וכך אמר
פט: ״לית מאן דפליג שרשלנותו של (המשיב) גדולה לאין ערוך מזו של (המערער),  השו
 אולם מאידך אינני מוכן לאמור שרשלנותו של זה האחרון הינה מבוטלת לגמרי. תיארתי
י הנתבעים האלה ונראה לי כי החלוקה הנכונה  לעיל את פרטי רשלנותו של כל אחד משנ
 של מידת הרשלנות לגביהם תהיה 80% בהלקו של (המשיב) ו־20% של (המערער)׳׳.
 נראה לי. עם כל הכבוד־ שיש בדברים אלה משום פתירה. אחריות של נהג אחד שהיא
 ״לאין ערוך גדולה״ מזו של השני, קשה לי להבין, כיצד אפשר לבטא אותה ביחס אריתמטי
דת ההשתתפות בין שני מזיקים אינה תלויה כלל 4 צריך להיות בדוד שקביעת מי :  של 1
ת לפצות את הניזוק,  וכלל באחריותם כלפי הניזוק. שניים שהם אחראים באחריות הדדי
ת  ייתכן מאד שאחד מהם זכאי׳ לדרוש מן השני השתתפות אפילו עד כדי 100%. השתתפו
(Ryan v. Filde« (1938», (6)< כזאת ניתנת, למשל, לטובת מזיק שאחריותו אינה אלא שלוחית 
( H a r v a r d , W h i t b y v. Burt Bouiton g.nû או סטטוטורית• לפי פקודת בתי־החרושת 

L או לטובת המחזיק בקרקע כשהנזק נגרם על־ידי קבלן עצמאי שהת t d • : > 1 9 4 7 ) , ( 7 מ , 
 רשל במילוי תפקידו (Daniel v. Itiokott Cockerell & Co., L,td.. (1938). (Ô)). מן
 המפורסמות הוא שמקום שיש מצד אחד אחריות טכנית גרידא או אחריות שהיא למעשה
 אחריות •מוחלטת ללא התחשבות במידת האשמה, ומצד שני יש אחריות שמקורה בהזנחה
ובעת מתוך הפרה זדונית של החוק, יכול בית־  או בחוסר זהירות, ולא כל שכן אחריות שנ
 המשפט, אם הדבר נראה לו לצודק, לקבוע את חלקו היחסי של האחרון באחריות אפילו
דת ההשתת  ב־100%. אמת הדבר. כשחילק בית־המשפט שישב בערכאה ראשונה את מי
Ingram v. united Automobile) פות, יהסס בית־המשפט לערעורים להתערב בחלוקתו 

 services Ltd.; (1943) ,(91 שנפסק בהיםוס־מה בעקבות החלטת בית־הלורדים
 ב־נBritish Fame'• v. Macgregror; (1943),(10••). אך כאמור, נראה לי כבר במושכל
 ראשון, שהחלוקה שנעשתה במקדה דנן אינה מתיישבת עם הביקורת הקשה, שבצדק

 נמתחה על־ידי השופט עצמו על התנהגותו של המשיב.

'שאת מידת השתתפותו של כל מזיק יש לקבוע לא לפי מבחן ׳ ן י  כאן מן הראוי לצי
 הסיבתיות אלא לפי מידת אשמתו. השאלה אינה׳ באיזו מידה גרם כל אחד לאירוע האסון,
דת האשמה הרובצת לפתחו. בסוגיה זו נחלקו באנגליה הדעות, על יסוד מה  אלא מה מי
 יש לחלק את האחריות בין מספר מזיקים, על יסוד סיבתיות המעשה (causation) או
דת האשמה שבו (blameworthiness). היום נוטים לקבל את המבחן האחרון  על יסוד מי
 (ראה צ׳רלסוורם, על רשלנות׳ הוצאה שלישית, ע׳ 596, וע׳ 524), ונראה לי שאמנם זהו
 המבחן שאליו התכוון המחוקק בהוראתו שבסעיף 64 (2) והוא שמביאנו לתוצאות צודקות
 ומניחות את הדעת. מבחן זה טומן בחיבו״את הצורך לשקול ולהעריך מבחינה מוסדית את

 התנהגותו של המערער לעומת התנהגותו של המשיב. ההשוואה היא יחסית.
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 ע׳׳א 267/58 מרדכי לקדיץ׳ ואח׳ נ;ד אברהם שפיר׳ ואח׳

 וזשופט ויתקון

 במבחן זה אין אני סבור שאשמתו של המערער ~ אם בכלל אפשר לדבר על אשמה
 כזו — מגיעה עד בדי 20% או, במלים אחרות׳ שאשמת המשיב אינה אלא פי ארבעה מזו
 של המערער. אם נקבל את הדברים שהשופט המלומד הטיח בלפי המשיב, נראה לי שאש
 מתו של זה היתד, כה גדולה׳ שלעומתה כמעט אי־אפשר למדוד את אשפת המערער
 באחוזים. ושוב אני מדגיש כדי למנוע אי הבנה, שלא באתי להתערב בקביעת השופט
 המלומד, שגם המערער נושא בחלק מהאחריות כלפי הניזוק או — אם רצונך לומר כך
 — שאף לו יש חלק בגרימת האסון (אם כי מודה אני שלפי העובדות המתוארות לעיל
 לא הייתי מגיע למסקנה זו<! כוונתי אינה אלא למבחן המיוחד שבסעיף 64(2) הדורש
 מאתנו שקילת האשמות היחסיות וקביעה, אם צד אחד ראוי — ובאיזו מידה הוא ראוי —

 •שירשו לו לגולל את הנזק, כולו או מקצתו, על שכמו של השני.

י  במה ראה השופט המלומד את רשלנותו של המערער 7 באותה הצטלבות יכלו שנ
 הנהגים לראות זה את זה כבר ממרחק ניכר. השופט לא הגיע למסקנה ברורה, מתי ראה
 המערער את המשאית לראשונה. בחקירתו במשטרה מסר המערער, שראה את המשאית
 לראשונה כאשר היה כבר עם המנוע של מכוניתו בתוך הצומת׳ ואז היתד, המשאית לפני
הזאת דחה השופט מן הטעם, שאילו כך היה הדבר, היה י גירסה ת ד,  תמרור האזהרה. א
 המערער מספיק לחצות את הצומת לפני שהמשאית הגיעה למקום בו פגעה במכוניתו.
 בבית־המשפט העיד המערער כי כוונתו היתד, לומר שאז — כשהמשאית היתד• עוד לפני
 התמרור — ראה אותה לאחרונה ולא לראשונה׳ אך גם גירסה זו נדחתה על־ידי השופט.
ת התנהגות המערער. ייתכן שכלל  לדעת השופט נשארו איפוא שתי אפשרויות להסביר א
 לא ראה את המשאית, וסמוכין לגירסה זו מצא השופט בדברי המערער בעדותו, שלא עשה
 כל פעולה כדי להימלט מהתאונה ושלא הרגיש במשאית העולה עליו עד לקבלת המכה׳
 היינו, עד להתנגשות עצמה. אם בך קרה הדבר, הרי לדעת השופט התרשל המערער בכך
 שלא הסתכל היטב לפני שנכנס לצומת. האפשרות השניה היתה שהמערער אמנם הסתכל
 וראה את המשאית׳ ואם כף הדבר, הרי אז — לדעת השופט — רשלנותו היתה בכך שהמ
ך בנסיעתו בסמכו על זכות הדרך שלו, אף כי דאה ברורות שהמשאית אינה עוצרת.  שי

ן כה ובין כד, היתד׳ כאן, לדעת השופט, רשלנות מצד המערער.  בי

 נדמה לי כי משתי האפשרויות הנ״ל אפשר לבטל את הראשונה. לאור עדותו של
 המערער כי ראה את המשאית בהיותה עדיין על־יד התמרור׳ אין לפרש את דבריו שעד
 להתנגשות לא ״הרגיש״ בה כהודאה בכך שכלל לא הסתכל ולא ראה אותה. קרוב יותר
א להניח שהמערער אמנם ראה את המשאית׳ אך לא שם לבו אליה במיוחד, מכיון הו . 
ת  שראה את עצמו כבעל זכות קדימה בחצותו את הדרך. איפה היה המערער, כשראה א
 המשאית והיא עדיין לפני התמרור ? על שאלה זו קשה לענות, הואיל ואין הוכחות ברורות
 ביחס למהירותה של המשאית, אך נראה לי שדוקא אם נניח שזו לא נסעה במהירות
 מופרזת, נגיע למסקנה שהמערער ראה אותה לפני שנכנס לצומת. מכל מקום, אם המער
א  ער ראה את המשאית כשהיא היתר, עדיין לפני או על־ יד התמרור, מה היתה הראיה שהו
 גם ״ראה כיצד המשאית הבאה משמאל אינה עוצרת״ י עובדה שלילית זו, אי־עצירת
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 ע״א 267/58 מרדכי לקריץ׳ ואח׳ נגד אברהם שפיר׳ ואח׳

 השופט ויתקון

 המשאית, קל לקבוע אותה אחרי המעשה, אך כל עוד הכל היה בתנועה והמערער ידע
 שחובתו של המשיב•לעצור, מנין לו שלא יעשה כן תוך המרחק של .12-10 מטר שבץ
 התמרור ובין מקום המפגש? על שאלה זו לא מצאתי תשובה בנימוקיו של השופט המלומד,

 הדין בדבר זכות קדימה בצומת דרכים הוא ברור: אפשר לקבל את סיכומו של
 L. E. Schwartz בספרו Trial of Automobile Accident Cases, הוצאה שניה,

 ע׳ 127:

 ״העובדה שאדם הוא בעל זכות קדימה בצומת, גורם חשוב מאד הוא
 לשם קביעה, אס הוא נהג במידה דרושה של זהירות. מי שבידו הזכות העל
 יונה זכאי להניח שתינתן לו זכות־קדימה, עד שיגלה היפוכו של דבר.״

 אולם זכות קדימה זו מוגבלת היא מכמה בחינות, ואכן, כך מוסיף המחבר בעי 128:

 ״אף־על־פי שניתנת לאדם זכות־קדימה בתוקף תקנות, עליו לנהוג
 בזהירות סבירה למען מניעת התנגשויות עם כלי־רכב אחרים. אין הוא
 רשאי להוסיף ולסמוך על ההנחה, כי הרכב השני יתן לו זכות־קדימה, אחרי
 שגילה כי הנהג האחר אין בדעתו ליתן לו אותה. אין הוא רשאי להתקדם
 ולחצות את הדרך, מבלי להתחשב בנוכחותם של מכוניות אחרות. אם ימשיך
 בדרכו בלי התחשבות עם כלי רכב אחרים ייתכן שיהיה אשם ברש
 לנות, אף כי היתד. לו זכות־קדימה. זכות־קדימה זו אינה זכות מוחלטת, אלא
 זכות יחסית הנהג שהוא בעל זכות־יתד אינו מוצדק בהתקדמו בנסי
 עתו, אם הדבר גלוי באופן סביר (reasonably apparent), כי עקב בך

 תיגרם התנגשות.״

 הבאתי את הכלל יחד עם כל סייגיו ומגבלותיו, ולא נותר לי אלא להדגיש, כי לדעתי
 לא הוכח במקרה דנן י- ואף לא היה סביר להסיה מסקנה בזאת מכל הנסיבות — שהמער
 ער גילה או יכול היה לגלות שלא היה בדעת המשיב ליתן לו זכות־קדימה. אינני סבור
 שדבר זה היה גלוי לעין באופן סביר. השופט המלומד אמד בפסק־ דינו כי חייב נהג
 ״לא רק להימנע ממעשים או מחדלים רשלניים של עצמו אלא גם לעמוד על המשמר נגד
 מעשים או מחדלים רשלניים של אחרים, כי אין הנחה קיימת שכל נהג אחר נוהג במידת
 הזהירות הדרושה׳ אלא להיפך. נסיון החיים מלמדנו, שרבים הם מעשי הרשלנות של
 אחרים, אשר חובה להביאם בחשבון ולהיזהר מהם׳ יום יום, שעה שעה״. דברים כדרבנות,
 אך נדמה לי שאינם יכולים לעמוד ללא סייג, והםייג הוא שנהג נדרש להתחשב ברשלנותו
 של הזולת, רק כשהיה דבר־ מה בהתנהגותו של זה, כדי להעמידו על הסכנה שלא יתנהג
 כשורה. אותו דין חל ביחס להולכי־רגל. חובתו של נהג היא להביא בחשבון התנהגות
 רשלנית ובלתי זהירה מצדם׳ בתנאי שהיה מקום לצפות להתנהגות כזאת (זבולון נ. דמרי,
 ע״א 167/53, נ1]; שלום נ. פוצרט, ע״» 167/54, (2}¡ גרובלםקי נ. היועץ המשפטי, ע״פ
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 ע״א 267/58 מרדבי לקי־יץ, ואח׳ נגד אברהם שפיר׳ ואח׳

 השופס זילברג

; רמזד נ. שילום, ננ״א 53,192/55],  33/55, נ3] ; קורושי 1. היועץ המש9נר, ע״פ 263/55, נ4]
 ובמקומות אחרים). כך גם במקרה שהרשלנות של הזולת היא רשלנותו של נהג אחר, שאם
 לא תאמר כן, אין לדבר םוף. אס לא יהיה הנהג רשאי להניח — בהעדר סימנים הרומזים
 על היפוכו של דבר — שיתר הנהגים ישמרו על כללי הנהיגה היסודיים (כמו, למשל, על
בצד ימין), לא תיתכן תעבורה ברחובות ובכבישיט בלל. לדעתי, אין מעם ם, וסעי  הכלל, שנ
 לקבוע דינים וכללי התנהגות להדרכת המשתמשים בכביש, כשבדור לכל, שדינים וכללים

 אלה אינם מתיישבים עם הנתונים הטכניים, שלפיהם מתנהלת התעבורה.

את: האם היה המערער, כנהג זהיר, חייב לדעת או להר  השאלה אינה איפוא אלא ז
 גיש, שעה שראה את המשאית במרחק של ב־10 מ׳ ממקום ההתנגשות, שהמשיב פורק
 עולו של החוק ושאין בדעתו לתת לו זכות־קדימה, כפי שמחובתו היה לתת לו לפי כל
 הבחינותו כפי שכבר רמזתי לעיל, אינני בטוח כלל וכלל שדבר זה הוכח נגד המערער, והרי
 חובת ההוכחה מוטלת על הטוען. אם הכלל הוא שבכל מקרה ששני בלי־רכב מתקרבים
ן י נה לו, שמא לא יעצור השני שא  לצומת, יעצור (ולא רק יאט) גם זה שזכות־קדימה נתו
 לו אותה זכות, תהיה הזכות אילוזורית לגמרי, ובמקום לתרום לקיום סדרי תנועה תקינים,
 אך תגרום להפרעתם ותוסיף לאנדרלמוסיה. לכן נוטה אני לדעה, כי לא די בכך שהמערער
 ראה את המשאית במרחק של ב־10 מ׳ ועדיין היא מתקרבת לקראתו. לכאורה דומה
 שברגע זה עוד היה זכאי להניח שנהגה יתן לו זכות־קדימה ותעצור, ומשום כך יכול

 היה להיכנס לצומת ולהמשיך בדרכו.

 נראה לי איפוא כי אין להסכים לדעת השופט המלומד, שהמערער היה אשם ברש
 לנות׳ לפחות לא במידה שאפשר להעריכה — לעומת רשלנותו של המשיב — ב־20%.
ץ אני רואה מקום למצוא את המערער  אם תוך הרצאת נימוקי לא הסתרתי, שכלל א
 אשם, לא עשיתי זאת אלא כדי להדגיש שאפילו היה באן מצדו שמץ של אי־זהירות, הרי
ד כדי ,20% לעומת רשלנותו של המשיב. היה זה  ודאי לא היתד. זו רשלנות המגיעה ע
י ת הדרך לפנ ד להצות א או חשבון מוטעה מצד המערער, כשחשב שיספיק עו ' ה  אולי משג
ת! לכל היותר ניתן לומר שבשעת דחקו, שלא הוא יצר אותה, לא הגיב במהירות  המשאי
ת האסון. אם נשווה את ״החטא״ הזה לעוונותיו של המשיב,  ובתבונה הדרושה כדי למנוע א
 ובעיקר אם נזכור שזה הפר את החוק בזדון ושהתנהגותו היתד. פגומה הן מבחינת המש
ות ספק ט הן מבחינת המוסר והסדר הטוב החייב לשרור על הכבישים, לא יוכל להי  פ
 .בלבנו, כך אני סבור, שהמערערים זכאים להשתתפות מצד המשיבים מס׳ 1, מס׳ 2 ומסי

 3 שתגיע לשיפוי מלא של 100%. הצעתי" היא שכך נחליט.

 השופט זילברג : תמים דעים אני עם חברי הנכבד, השופט ויתקון, כי בחלוקת־
יות הפנימית שבין שני הנהגים, חייב היה השופט המלומד ״לזכות״ בכל. מאת ו  הדשלנ
ת נהג המשאית. אין אני מחווה דעה על כך> אם אמנם היה גם קורטוב של  האחוזים א
עד כמד. שהדבר נוגע לאשמתו כלפי הנפ־ : ׳ ו פ ו ת בנהיגתו־התנהגותו של המערער ג ו  רשלנ
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 ע״א 267/58 מרדכי לקית׳ ואח׳ נגד אברהם שפיר, ואח׳

 הנ0ו3ט גויטיץ

 גע. שאלת ״חזקת התנהגותו הכשרה של הצד שבבגד׳* היא שאלה מאד מסובבת, והייתי
 מעדיף שלא לקבוע בה מסמרות בערעור זה, מאין צורך בכך להכרעת הענין.

: אני מסכים. ברצוני להו6יף אך זאת: אין המסקנה אליה הגעתי ן י יטי  השופט גו
 במקרה זה צריכה להתפרש במתן רשות לבעל זכות־דרך להשתמש בזכותו בעיניים:עצו
 מות• דעתי היא שצדק השופט דלמטה כי נהג, על אף היותו בעל זכות״דרך, צריך להיות
ן להסיק פי ׳הנהג־ י  ער לנעשה בכביש. אולם מחומר העדות, שהיה לפני השופט שלמטה, ז
 המערער נבנם לצומת מגלי להסתכל לצדדי* אני מסכים עם חברי המלומד, השופט
 ויתקון, בי המערער לא יבול היה לדעת, בהיכנסו לצומת, כי נהג המשאית לא יעצור או
 יאט את מהירותו לפני עלותו על הכביש בו נסע המערער. על־כל־פנים, דעתי היא שלאור
 אופן הנהיגה של הנהג־המשיב ולאור ההוראה שבסעיף 64(2) לפקודה, מן הצדק להטיל

 על המשיב את מלוא האחריות לתאונה.

 לפיכך הוחלט לקבל את הערעור׳ ולבטל אותו חלק מפסק־הדין של בית־המשפט
ע השופט את חלוקת הבזק בץ הנתבעים לבין עצמם כאמור לעיל- והייב ב  המחוזי, שבו ק
 את המערערים לפצות את המשיבים מס׳ 1, מס׳ 2 ומם׳ 3 בעד כל סכום שישולם על־
 ידיהם למעלה מהשיעור שנקבע לאחריותם. תחת קביעה זו אנו מחליטים כי המערערים
 לא יהיו חייבים לשפות את המשיבים מסי 1׳.מס׳ 2 ומס׳ 3 בשום שיעור, ולעומת זאת יהיו
 המשיבים מס׳ 1, מס׳ 2 ומם׳ 3 חייבים. בולם יחד ובל אחד לחוד, לשפות את המערערים
 בעד כל סכום אשר שולם או ישולם על־ידיהם למשיבה מס׳ 4 לפי פסק־דינו של בית־
 המשפט המחוזי. כן אנו מחייבים את המשיבים מס׳ 1, מס׳ 2 ומם׳ 3 לשלם למערערים

 את הוצאות הערעור ושכר־טרחת עורך־דין בסך כולל של —.250 לירות,

 ניתן היום, ג׳ בתמוז תשי״ט(9.7,1359).
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