
 ערעור פלילי מס׳ 35/52

ת ישראל ל ש מ מ  שלום רוטנשטרייך נגד היועץ המשפטי ל

 בבית־המשפט העליון כבימ״ש לערעורים פליליים (12.2.53,12.12.52) א

ר ג ב , ז י ל ף ס , א ן י ש  לפני השופטים ח

, 1936, סעיפים 218, 212, 243׳ 244, 245, 246, 247, 286 — י ל י ל פ ק ה ו ח ת ה ד ו ק  פ
— ב 1 9 4 4 , ם י י ח ר ז א ם ה ק י י ז ת ה נ ד  פ ק ו

 השופט זילברג (דעת המיעוט) : שאלת אחריותו של בעל המקום כלפי המסיג, ובפרט כלפי ילד
 ניסיג, בתורת הנזיקין האנגלית — פם״ד בענין Excelsior etc. v. Callan אין בו כל מפנה
 וכל חידוש כלפי ההלכה שנקבעה בענין Addie etc. v. Dumbreck ואחריותם של הבעלים
 (!)ו המחזיק) כלפי המסיג בעינה עומדת — תחומיה הם : או מעשה זדוני מצד הבעלים, או מעשה

 עיש בו משום אי־התחשבות פוחזת בנוכחותו של המסיג — הם אינם אחראים לנזקים שנגרמו למסיג ג
 עקב רשלנותם ״הפסיבית״, כלומר: אם הוא ניזוק בדבר, ואפילו מסוכן, המצוי מכבר על אדמת
 הבעלים, ושלא נעשה בו מעשה חדש להזקת המסיג או לסיכונו — מנוסחו של הסעיף 218 הנ׳׳ל נראה
 בעליל, כי לא בל אי־זהירות ולא נל מעשה פזיז ונחפז, די בהם, אם גם גרמו למוות, להרשיע את
 האיש בעבירה על פיו — צריך שיהא בהם משום רשלנות, וצריך שלא יהא בהם משום רשלנות בת־

T קביעת הגבול בין השתים היא שאלה של דרגה, ומסורה ללבו של השופט — (culpable) רשע 
 הון בענין — ״התכונה הפושעת״ (mens rea), במובנו הקלאסי(ולא המודרני) של המונח, היא היא
 הקריטריון לאחריות הפלילית, להבדיל• מן האחריות האזרחית — כלל הוא ביודיקטורה האנגלית, כי
 ל:* הרי האחריות האזרחית כהרי האחריות הפלילית׳ וכי זו האחרונה, במקרי הריגה ברשלנות, מצריכה,
 כתנאי קודם, מידת רשלנות הרבה יותר גבוהה׳ או הרת־אשמה יותר, מן הרשלנות המספיקה כוי חיוב

 ב־זשלום נזיקים — לא נוכל לקיים קנה־מידר, זה, גם בבואנו ״למוד״ את שיעור הרשלנות הדרושה ה
 כרי לחייב אדם בעבירה על פי הסעיף 218 הנ״ל, כי אין -הנדון דומה לראיה — בתקדימים האנגליים
 המובאים בפסה״ד, המדובר היה באשמת הריגה ברשלנות ׳כפשע, הנמס אצלנו, בתנאים מםויימים,
 לגיד העבירה האמורה בסעיף 212 הנ׳׳ל — ואילו העבירה שנקבעה בסעיף 218 היא עבירה ייצאת
,culpable דופן, ותנאיה וסייגיה הם מן המיוחדים ביותר — יהא אשר יהא מובנו המדוייק של 

 ב־ור הוא כי כאן ויתר המחוקק שלנו על ^mens rea במובנו הקלאסי של הביטוי — אזהרה 1
 מיוחדת ניתנה בסעיף 218 הנ״ל לאזרח, להישמר ולהיזהר בחיי הזולת, ושלא לעשות, אף בלא דעת,
 דנ:ר המסכן את חיי חברו — הטלת העונש היא באן כעץ ״אמצעי זהירות״ שהמחוקק נקט בו, כדי
 לשמור על חיי האזרח מפני אי־זהירותו של האזרח האחר — ואם אמנם זו היא כוונתו ומטרתו של
 הטעיף 218, הרי אין כל הגיון בכך, כי האחריות הפלילית המיוחדת לנד סעיף מיוחד זה, תהא תלויה

T ונ״ונה על פי תנאיה וסייגיה של האחריות האזרחית דוקא — העובדה שהילדים היו מסיגי גבול, היכולה 
 לשמש תריס בפני כל תביעה אזרחית לתשלום נזיקים, אין בה כדי לזכות א!ת הנאשם מן ההאשמה
 הנילילת על פי סעיף 218 — כאשר ההגנה האפשרית היחידה הנתונה לנתבע שהתרשל, כלפי תביעת
 נזייקים היא : כי התובע־הניזוק היה מסיג גבול, אזי גם הגנה זו לא תעמוד לו, בבוא יום דינו, בהאשמה
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 םלילית, על פי מעיף 218 הנ״ל — לכלל זה יעמו סייג חשוב : יש והעובדה כי הנפגע־המת היה מסיג
 גבול תשמש בכל זאת הגנה ל1אשם עפ״י סעיף 218׳ כאשר עובדה זו עשויה לשמש מסיבה הגורעת
 .«ו המבטלת את עצם רשלנותו של הנאשם — לשון קונקרטית: כאשר במסיבות הענין, הנאשם לא
 מחוייב היה להעלות על הדעת, כי הזר ש1הרג יופיע וייפגע ברשות שאינה שלו — במקדה כזה יזכה
 א השופט את הנאשם, לא בשל מעשה־הסגתו של המת, אלא בגלל חוסר־רשלנותו של הנאשם —
 במקרה שלפנינו, מאחר שנקבע פוזיטיבית, כי מותם של הילדים נגרם על ידי אי־זהירות רשלנית של
 המערער במובן סעיף 218, הרי העובדה כי הילדים מסיגי גבול היו, אינה עשויה לפטרו מאחריות

 פלילית על פי סעיף זה•

 השו,פט וזשין (דעת הרוב) : מתוך הגדרת העבירה האמורה בסעיף 218 הנ״ל ברור הוא כי יסודותיה

 ב הראשיים הם : א) גרימת מיתה שלא במתכוון, על ידי ב) חוסר זהירות שאין בו כדי רשלנות בת־
 רשע (culpable) — מכאן כי אין מן החיוב להוכיח רשלנות בעלת דרגה גבוהה, אלא די בכך
 אם מוכיחים חוסר זהירות שיש בו משום השלנות פורתא — למשפט האנגלי אין סעיף דומה לסעיף
 218 ומשום כך אין להסתייע בעיקרי ההלכות שנקבעו במשפט האנגלי הפלילי — אך מרובים הם
 תקדימי ההלכה במשפט האנגלי בדבר האחריות האזרחית הכרוכה ברשלנותו של• אדם, ומן המועיל
 ג הוא להשוות את מהותה של אותה אחריות אזרחית למהותה של האחריות הפלילית האמורה בסעיף
 218 הנ״ל — העיקרון היסודי המקובל ביודיקסורה האנגלית בשאלת אחריותו האזרחית של אדם
 לנזקי חברו הוא, כי האחריות תלויה בחובה שאדם חב לחברו לנהוג בו זהירות, וכי לא הרי חומרת
 החובה המוטלת על אדם כלפי מסיג גבול כהרי חומרתה כלפי בר־רשות או מוזמן — ההלכה האנגלית
 בדיני נזיקים אזרחיים העומדת ללא כל שינוי עד היום היא: בעל קרקע אינו חייב לשמור על מסיגי

 ד גבולו או להזהירם מפני כל דבר סכנה׳ גלוי או נסתר, המצוי על אדמתו — אולם בשעה שהוא אומר
 לעשות איזו פעולה אשר יש בה משום שינוי מצב הקרקע והגדלת הסכנה, מוטלת עליו חובה, גם
 כלפי מסיג גבול, לנהוג זהירות בדרך מתקבלת על הדעת וליתן •הודעה על השינוי העומד להתרחש
, אדם, לרבות ילד, מסיג גבול על אחריותו הוא — הרשלנות ר ח ה א ר ק  בקרקע — ב כ ל מ
 במשפט המקובל האנגלי היא שאלת דרגה : הגיעה הרשלנות לדרגה גבוהה והיא חורגת מן המסגרת

 ה המצומצמת של הטבת גזק ואיזון דמי פיצוי בין אזרח לאזרח, רואים אותה כעבירה פלילית i לא
 הגיעה לדרגה רמה זו, אין בה מיסוד הפליליות׳ ותקנתו של הניזוק בדמי נזק בלבד — לביסוס האשמה
 של הו־יגה־ברשלנות במשפט האנגלי, יש להוכיח, כי הנאשם נהג ברשלנות ממדרגה רמה ביותר,
 ברשלנות פושעת — פשע כזה כלול בדיני ארצנו בתחומי העבירה האמורה בסעיף 212 הנ״ל — אך
 יש רשלנות קלה הימנה : זוהי הרשלנות שאינה מגיעה לכדי פשע, באשר היא נחותת דרגה —
 ו המשפט האנגלי אינו מחשיב רשלנות זו כעבירה כלל, והוא קובע כי דינה אזרחי בלבד: תשלום
 דמי נזק — המחוקק של פקודת החוק הפלילי, 1936, לעומת זאת, החשיב כעבירה פלילית אף רשלנות
 בעלת דרגה נמוכה זו, ובהעבירו את עיקריה מתורת המשפט האזרחי האנגלי אל תחומי המשפט הפלילי
 בארצנו, ייחד להם מקום כעוון בסעיף 218 הנ״ל — מן החובה להטעים, כי בין שאנו דנים ברשלנות
 פלילית שבמשפט האנגלי, המקבילה לפשע האמור בסעיף 212, ובין ברשלנות הפלילית הנחשבת עוון
 T לפי הסעיף 218 הנ׳׳ל, המקבילה אל הרשלנות האזרחית שבמשפט האנגלי וגם לזו שבפקודת הנזיקים
 האזרחיים כאן, עלינו לזמר תמיד את היסודות ׳המשותפים לשתיהן — אחד היסודות האלה הוא חובה
 לנהוג זהירות כלפי הקרבן׳ ובאין חובה כזאת, אין לטפול מעשה אשמה על מי שהסב את הנזק —
 אין אדם נענש על מעשה (או אפס מעשה) אף כי יש בו ממידת הרשלנות, אלא אם כן קובע החוק
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/ תשי״ג/תשי״ד־1953 השופט זילברג , כרך ז ך די ־  ״פסקי

 בפירוש כי אותו מעשה ייחשב עבירה פלילית, כגון במקרה של רשלנות לפי הסעיף 243 הנ״ל —
 בגקוס שהמחוקק תולה אה דבר יצירתה, של העבירה, לא במעשה הרשלנות עצמו, אלא נתוצא־תיו
 כלפי בן אדם (ואין הבדל בכך אם תוצאות אלו הן מיתה לפי הסעיף 212 הנ״ל או כל נזק אחר לפי
 הסעיף 244 הנ״ל־<, אין מרשיעים אלא אם מוכיחים, בין היתר, כי הנאשם חב חובה לנהוג זהירות
 בקרבן, וכי הוא לא מילא חובה זו — מסקנה זו, לצורך העבירה האמורה בסעיף 218 הנ״ל, שלובה
 ואחוזה בהלכה שאין בעל קרקע חב שום חובה כלפי עבריין המסיג גבולו חוץ מן החיבה לא להזיק
 לו ע׳יי מעשה זדון — היסודות הדרושים להוכחת העבירה האמורה בסעיף 218 אינם נמצאים במקרה

 של-פנינו, ולפיכך יש לזכות את המערער מכל אשמה.

 השופט »יסף : גם שורת הדין העברי נותנת כי יש לזכות את המערער — אף בדין העברי נקבע
 הדקרון, שאין אדם חייב לנהוג זהירות אלא כלפי אלה הנכנסים לחצרו ברשות — רשות זו אינה צריכה
 אוזנם להיות מפורשת, והיא תלויה במנהגם של בני אדם, אם •הוא ״מנהג פשוט״ ומקובל — חילוק
 זה בין הנכנס ברשות לבץ הנכנס שלא ברשות הוא הקובע לא רק בדיני נדקים אזרחיים, אלא ג0
 ב״דיני שמים״ ובחובת הגלות שחייב בה הורג נפש בשגגה — כלפי הנכנס ברשות, יאף שלא הוזמן,
 יע חובה לנהוג זהירות יתר, גם בשעה שבעל הבית עוסק במלאכתו הרגילה, שלכאורה אין סכנה

 כרוכה בה, מה שאין p כלפי הנכנס שלא ברשות.

 בר־שירה ואליעד — בשם המערער ¡ ד. בן־שבתאי — בשם המשיב
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 ן ז< דברי ריב״א שהובאו בראשונים ובטור דזו״מ סי׳ תכ״א
 ח) שו״ע ח׳׳מ, סי׳ ת״ט

 ט) טור חושן!משפט, סי׳ שפ״ט
 י) מהרש״ל ב״ים של שלמח״ לבבא קמא, פ״ג סי׳ כ״ח

 יא) שו׳׳ת מהר״ם מלובלין סי׳ מ׳׳ג

 ז ערעור על פסק־דינו של בית־המשפט המחוזי בתל־אביב שניתן ביום 3.2.52 בתיק

 פלילי 76/51, לפיו נמצא המערער אשם בגרימת מוות מתוך חוסר זהירות שאין בה משום
 רשלנות פושעת על פי הסעיף 218 מפקודת החוק הפלילי׳ 1936׳ ונידון לשלושה חדשי

 מאסר. הערעור נתקבל כנגד דעתו החולקת של השופט זילברג.

— 61 — 



 ע״פ 35/52 שלום רוטגשטרייך נגד היועץ המשפטי

ך. כדך ד׳ תשי״ג/תשי״ד־1953 השופט ןילברג ־די  ״פםקי

ן י ד - ק ס  פ

: ביום ה־23 באוגוסט, 1950, בשעה 3—3.15 אחה״צ, נמשו גופותיהם ג ר ב ל י  השופט ז
 של שני ילדים׳ בני 8—9, ממימי הבריכה אשר בשטח המפעל התעשייני ״אבן וסיד״,

 רמלה. הם באו לרחוץ בבריכה, טבעו בה ומתו. מנהל המפעל׳ שלום רוטנשטרייך, הובא א
 לדין בבית־המשפט המחוזי, תל־אביב, הואשם והורשע ב״גרימת מוות מתוך חוסר זהי
 רות״, עפ״י סעיף 218 לפקודת החוק הפלילי, 1936׳ ונידון לשלושת חדשי מאסר• ערעורו
 לפנינו הוא על ההרשעה ועל העונש גם יחד׳ וטענתו העיקרית היא׳ כי המעשה — ביתר

 דיוק: אפם המעשה — שיוחס לו, אין בו משום עבירה על הסעיף הנ״ל.

 2. גופי העובדות אינם שנויים במחלוקת, ואלה הם: — ב

 הבריכה היתד, בעלת שטח של 8 על 8 מטר׳ ועומק מימיה כמטר וחצי ¡ היא שימשה
 עתודת־מים למפעל התעשיה הנ״ל. שטח המפעל בכללו לא היה גדור אלא פרוץ׳ אך
 הבריכה גופה היתה מוקפת חומה נמוכה — בבית־המשפט דלמטה קראו לה ״מעקה״ —

 וגבהה כ־60 סי׳מ. הבריכה בנויה היתד! על ראש גבעה קטנה׳ ומדרגות מזה ומזה הובילו ג
 ממרגלות הגבעה אל המעקה, ומן המעקה אל המים וקרקעית הבריכה. היא היתד. מעברה
 ׳האחד קשורה לשטח הכללי, הפתוח, של המפעל׳ ומעברה השני גובלת עם הכביש אשר
 מחוצה לו. ילדי הסביבה היו נוהגים לבוא ולרחוץ בבריכה — אם משטח המפעל ואם
 מעבר הכביש — אך הממונים על המפעל לא היתה דעתם נוחה מביקורים אלה, ומדי

 פגעם בילדים היו גוערים בהם, ומגרשים אותם מקרבת הבריכה. גם ילדים אלה גופם, ד
 קרבנות התאונה׳ כבר גורשו פעם קודם לכן על־ידי שומר המפעל, אך הם, כמו יתר
 חבריהם הקטנים, לא התפעלו ביותר מאיסורי הגדולים, והיו חוזרים לשם כלעומת שגור
 שו. שמירה מיוחדת על הבריכה לא היתה שם׳ והשומר אשר מתפקידו היה לשמור על כל
 שטח המפעל, היה בא לעבודתו בשעה חמש אחה״צ• ונשאר במקום עד שבע בבוקר.

 האפון קרה, כאמור, בשעה 3 בערך אחה״צ׳ ואותה שעה לא היתה׳ איפוא, כל שמירה ה
 ::מקום; לא בשטח המפעל, ולא על יד הבריכה. אפשר היה למנוע את האסון — כך
 יוצא מממצאיו של השופט המלומד — אילו הפקידו שמירה מעולה על הגישה לבריכה,
 או אילו הטילו בעוד מועד את רשת התייל, אשר נפרשה• לאחר האסון, על פגי מי הבריכה.

 בית־המשפט דלמטה קבע׳ כי הילדים שנטבעו היו מסיגי גבול (trespassers בלע״ז), ו
 ואף על פי כן הוא חייב את הנאשם־דימעדער בעבירה על הסעיף הנ׳׳ל. השופט המלומד
 הקיש כאן דיני נפשות לדיני ממונות; הוא העביר תחת שבטו את פסקי־הדין האנגליים
ת נזיקין של מסיג גבול (או יורשו), בשל תאונה בה נפצע או עו  הנודעים שניתנו בתבי
 נהרג בפלשו לרשות היחיד, והעלה כי אם אמנם עד שנת 1930 הדעה המקובלת היתה,

 נ:י אין הבעלים חייבים בנזקי המסיג, אלא אם כן הזיקו אותו במתכוון, או גרמו את הנזק ז
Excelsior w i r e במשהו הדומה לכך, הרי עם פסק־הדין שניתן אותה שנה במשפט 
, נהפכה כאילו הקערה על פיה, ומעתה חייבים הבעלים a n , R o p e c©. L td . v. ca l í (1:1 
 בנזקי מסיג גבולם• גם אם נגרם הנזק לא על־ידי מעשה אלא על־ידי אפם־מעשה, שיש
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 ״פסקי־דיך, כרך ז׳, ומו\׳׳ג/תשי״ד־1953 השופט זילברג

 בו משום חוסר־התחשבות בגורל המסיג. במקרה שלפנינו — כד מסיים השופט המלומד
 — ״אשם הנאשם באפס התחשבות במובן הזה. הוא ידע יפה על הסכנה הברוכה בשביל
 הילדים בבריכה. הוא ידע שהאמצעים שהוא אחז בהם אינם בטוחים׳ אם כי היה באפ

 שרותו לאחוז באמצעים בטוחים יותר זכו׳״.

 3. נראה לי, עם כל הכבוד, כי השקפה זו בטעות יסודה. ומשתי בחינות:
 (א) ההלכה האנגלית לא נשתנתה ב־משפט קאלאן, נו), והיא נשארה במות שהיתר.

 לפני מתן פסק־דין זה ן
 (ב) וזה הוא העיקר: לא הרי התביעה האזרחית של תשלומי נזק, כהרי התביעה
 הפלילית — ואני מוסיף: התביעה הפלילית הנזישדת — של עבירה על
 סעיף 218, ואין ללמוד מזו על זו, לא על דרד ההיקש, ולא על דרך קל וחומר,

 לא לחיוב ולא לפטור, כפי שנראה להלן.

 4. נפנה תחילה אל השאלה הראשונה, היא שאלת אחריותו של בעל המקום כלפי
 המסיג׳ ובמיוחד כלפי ילד מסיג׳ בתורת הנזיקין האנגלית. אמרתי: תורת הנזיקין האנג
 לית׳ ולא פקודת הנזיקין הארצישראלית׳ יען כי אם יתגלה הבדל כל שהוא בין השתים,
 עלינו יהיה להעדיף כאן דוקא את התורה האנגלית׳ מן הטעם הפשוט, שפקודת החוק
 הפלילי, 1936, קדמה לפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944, וממילא אין פקודה זו, על־בל־
 פנים׳ יכולה לשמש מקור השראה ופרשנות לבירור מונחיה ומושגיה של פקודת

 החוק הפלילי.

 3 ואלד. פםקי־־הדין המפורסמים׳ בהם נדונה בהרחבה שאלת האחריות הנ״ל. לא
 בולם שווים זה לזה בערכם ובחשיבותם׳ אך מכולם יחד, ומתוך העלאת ה״זה־לעומת־זה״
 שבהם׳ צפה ועולה תמונה ברורה ומקיפה של הדוקטרינה האנגלית בשאלה מענינת

 ורבת־חשיבות זו. פסקי־הדין הם: —

Grand Trunk Railway Co. of (א) פסק־הדין שניתן על־ידי מועצת המלך בענין 
. זו היתד. תביעת נזיקין מאת חברת A . c ) 1911(( ,361. canada v. Bamett; 2נ 
 מסילת־ברזל קנדית, בשל נזקי גוף של אדם, אשר נקטעו ידיו בהתנגשות
 רכבות, שנגרמה על־ידי רשלנותם של עובדי החברה. נקבע כי התובע היה
 מסיג גבול — הוא טיפס ועלה, ללא כרטיס ובניגוד לחוק־עזר, על דורכית
 קרון שלא השתייד כלל לרכבת נוסעים — ומועצת המלך פסקה׳ כי אין
 החברה חייבת בתשלום נזקיו. בית־המשפט הקנדי סבר אחרת, ויש טעם

 בדבריו. הוא אמר:

 /׳בטחונו האישי של יצור אנוש (אף־על־פי שהיה מסיג גבול),
 אין לסכנו על ידי מעשה רשלני של אחר. במסיבות הענין
 שלפנינו, אין אנו סבורים כי הנתבעים פטורים מאחריות,

 אף על פי שהתובע היה מסיג גבול ותו לא.״
 (שם, עמוד 369).
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/ תע)י״ג/תשי׳יד־1953 השופט זילברג  .,פסקי־דיך, כרך ז

 אך דעתה של מועצת המלך לא היתה נוחה מהשקפה זו! היא ביטלה את
— 1 1 t u n  פסק־הדין ההוא, וקבעה בקיצור ובפשטות מפי הלורד o,(Rabson(: ־

 ״הכלל היסודי הוא כי אדם מסיג גבול על אחריותו הוא.״
 (שם׳ עמוד 370). א

 ואולם — וכאן באה נסיגה מסויימת מן האמרה הפשטנית הנ״ל: —

 ״יש ואפילו לגבי מסיג גבול תתעורר השאלה, אם הנזק נגרם או
 לא נגרם על־ידי איזה מעשה זידוני (wiiifui) של בעל ב

 הקרקע, שיש בו משהו יותר גרוע מאשר היעדרה של זהירות
 המתקבלת על הדעת. מקרה מעין זה אירע, כאשר בעל סוס,
 בידעו כי סוס פרא הנהו, העמיד אותו בשדה, אשר, לידיעת
 הבעלים, שימש קפנדריה לאנשים ההולכים אל תחנת הרכבת:

 נLowery v. walker ,(3. במקרים בעלי אופי כזה, לפנינו ג
 התנכרות, זידונית או פוחזת׳ לחובת־האנושיות הפשוטה, ולא רק

 העדר זהירות המתקבלת על הדעת.״
 (שם).

 (ב) פסק־הדין הידוע של בית הלורדים בענין Cooke v. Midland Great western ד
; פסק־דין זה ענין מיוחד C . , A)( ,229 Railway of Ireland; ( 1 9 0 9 4  נ
 בו, כי לכאורה אפשר להסיק הימנו — וכך גם טעו והסיקו שופטים במשפטים
 שלאחריו — כי אחריות הבעלים כלפי המסיג, ביחוד אם ילד הוא, אינה
 מוגבלת דוקא למעשה זידוני או פוחז מצד הבעלים, — והרי, כידוע, יפה

 ״כוח התקדים״ של פסקי בית הלורדים, מזה של פסקי המועצה הפרטית של ה
 המלך (ראה הלסבורי־היילשאם, כרך 19׳ ע׳ 258׳ ופםקי־הדין שצוטטו בו).
 אך לא כן הוא הדבר: אין סתירה בין השנים כפי שיתבאר להלן. ומה היו
 העובדות במקרה ההוא? נפצע קשה ילד רך (כבן 4)׳ בשחקו על טבלת־
 םיבוב־רכבות (turntable בלע״ז)׳ שהיתה שייכת לחברת מסילת־הברזל.

 המסיבות המלוות היו אלו: טבלת הסיבוב מצויה היתד, על מגרשה ״המשו־ ן
 לש״ של החברה הנתבעת! מחיצתו של זה היתה גדר קוצים פרוצה׳ ומבעד
 לפירצה זו היו ילדים נוהגים לחדור לשטח המגרש, כדי להשתעשע שם

 בטבלת הסיבוב.

 ״הוכח — כך אומר הלורד מקנטן(Macnaghten) — כי למרות ז
 השלט, אשר אסר ,מן השפה ולחוץ׳ (idiy forbidding) את
 הכניסה שלא ברשות׳ היה זה מקום ביקורים שכיח לילדים, וכי
 ילדים היו משחקים תכופות בערימת העצים׳ ולאחר מכן בטבלת
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פט וילברג , תשי״ג/תשי״ד״1953 השו ך ד ר , כ ך י ד ־ י ק ם פ  ״

 הסיבוב והגה החברה ידעה, או יש לראותה כאילו ידעה,
 על כל מסיבות הענין׳ ועל מה שהיה מתרחש שם. אף־על־פי־כן,
 היא לא נקטה שום אמצעי זהירות למניעת תאונה׳ שאפשר היה
 לחזותה מראש׳ ושאפשר היה בנקל למנעה. הם לא סתמו את
 הפירצה עד לאחר קרות התאונה. הם לא נעלו אוטומטית את
 טבלת הסיבוב בדרך המקובלת לנעילת מכונות כאלה.
 דומה, כי הטבלה לא היתה אפילו קשורה סבור אני׳ כי
 לאור כל המסיבות, ועל סמך חומר הראיות, הבלתי מוכחש
 למעשה, שהיה לפניו, צדק חבר המושבעים בקבעו, כי החברה

ם 235, 236). די  אשמה היתה ברשלנות״ (שם עמו

 מתוך דברים סתומים במקצת אלה׳ אין לדעת, מה היו ילדים אלה בעיני
 הלורד הנכבד: בני־רשות (licensees), או מסיגי גבול? הערתו בדבר
 איסורו ״העצלני״ של השלט׳ אינה מלמדת הרבה׳ ויש בה פנים לכאן ולכאן.
 ואולם פםק־דין זה הוא — אם ניתן להיאמר כך — ,׳עני במקום אחר ועשיר
 במקום אחד״׳ ואפשר לנו לעמוד על התשובה מדברי שאר השופטים. הנה

—:(Atkinson) ן  כי כן אומר שם הלורד אטקינסו

 ״ סבור אני׳ כי היתד. שם עדות כשרה להגשה לפני חבר
 המושבעים, כי הילדים שגרו בשכנותה של חלקת האדמה המ
 שולשת, והתובע בכללם, לא זו בלבד שנכנסו לתוכה, אלא אף
 שיחקו על הטבלה — הוספה חשובה עד למאד — ברשותה

 וברשיונה של החברה הנתבעת״(עמוד 239).

 מן החשיבות המרובה אשר ייחס הלורד אטקינסון גופו לפרט האחרון
רד  הנ״ל, מותר להסיק, כי הוא רואה בכך את יסודו העיקרי של הפסק. הלו
רד לורבודן (Lorebum), מציין אף הוא׳ כי הנתבעים ״לא נסלור, לו  צ׳
 נקטו שום צעדים כדי למנוע את נוכחות הילדים׳ או כדי למנוע את משחקם
 במכונה״(עמוד 242), והוא מצטרף בזה — כך הוא אומר — לדעתו של הלורד
ס (Collins) מרחיק לכת, בכיוון זה, נ לי רד קו  מקנטן. ואילו השופט לו
 מכל חבריו. הוא מדגיש את העובדה, כי טבלת הסיבוב שוכנה ״במקום נישא
 (conspicuous), אליו נהרו אנשים צעירים, ללא מחאה מצד הנתבעים״,
 וכן הוא מציין את פירצת הגדר ש״קראה״ לצעירים הללו, ומוכן להסיק
 מכך, כי הילדים היו לא רק בני־רשות׳ אלא אפילו בגדר מוזמנים (עמוד

 241, עיין שם).
 מכאן יוצא׳ כי על אף הדברים המענינים שנאמרו בו׳ פה ושם, על טבעם
 השובבני והםוררני של ילדים׳ ועל סכנת הפתיון הטמונה להם במכונות מסו
 כנות המושכות את לבם, הרי יסוד היסודות ועיקר טעמו של פסק־הדין היה,
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ל מסיבות הענין — והשובבות עם הסוררות ועם הפתיון  כי בהתחשב עם כ
(invitee) בכלל זה — ראה בית הלורדים את הילד שנפגע, אם לא כ״מוזמך 
 ממש, הרי לפחות כ״בר־רשות״ של החברה הנדונה, ומשום כך הוא חייב
 אותה בתשלום נזיקין. שאלמלא עובדה זו, לא היה מקום לחייב את החברה,

/ זידוני או פוחז, לסיכון חיי הילדים. ואמנם כך א  מאחר שלא עשתה מעשו
 פורש פסק־דין זה בפםק־הדין שניתן, כמה שנים לאחר מכן׳ על־ידי בית־
Latham v. R. Johnson and Nephew, המשפט לערעורים. כוונתי לענין 
— : (Hamilton)וכה אומר שם השופט וזמילטח .Ltd.: (1013), 1 K . B . 398 ,(5) 

 ״בית־המשפט לערעורים של אירלנד סירב לראות במשפט ב
 ההוא (הכוונה ל־משפט קוק, (4), הנ״ל), החלטה על חובתו של
 בעל הרכוש, או של המחזיק, כלפי מסיג גבול במשפט,
 Jenkins v. Great Western Railway ,(6). בבית־משפט זה,
 אמרו כל חברי בית־המשפט׳ כי לדעתם הוחלט בעני!

 קוק,(4), על סמך ההנחה, כי חברת מםילת־הברזל נתנה רשות ג
 לקוק׳ לא רק לעלות על המגרש, אלא (גם) לשחק בטבלת

 הסיבוב״(שם׳ ע׳ 417).

Hardy v. Centrai London (ג) פסק־הדין של בית־המשפט לערעורים בענין 
. ושוב היתד. זאת תאונה־של־ רכבת, ך K . B 3 , ) ( ,459. Railway Co.; ( 1 9 2 0 7  נ

 הפעם רכבת תחתית, והנפגע היה ילד בן חמש וחצי, שידו נתרסקה בשחקו
 בסרט, המעלה ומוריד את ״המדרגות הנעות״ מאולם התחנה לרציף הנוסעים. שאר
 פרטי הענין דומים מאוד למקרה שלפנינו. ילדי הסביבה היו נוהגים להתרוצץ
 רצוא ושוב על המדרגות הנעות, והחברה ידעה על כך! פקידי התחנה היו

 מגרשים את הילדים כאשר ראו אותם, והילדים היו חוזרים לשם כשלא ראו ה
 אותם! אותו ילד גופו׳ הדדי, גורש משם׳ על־ידי שוטר אחד׳ שעה קלה
 לפני קרות האסון. השאלה המשפטית היתד! אם, נוכח עובדות אלו, יש לראות
 את הילדים כבני־רשות, או כמסיגי גבול, ותשובת בית־המשפט לערעורים,
 בניגוד לדעתו של שופט הערכאה הראשונה, היתד.: מסיגי גבול! וכך נאמר שם

 מפי השופט ביינקס (Bankes):— ן

 ״יכולני להבת׳ כי האזהרות לילדים תהיינה כל כך לשוא, אם
 מבחינת אופיין ואם מבחינת העדר־הנסיון לכופן עליהם, עד
 שייווצר הרושם בלבם, כי אין התנגדות רצינית לאשר הם

 עושים. במקרה כזה, ייתכן שאפשר יהיה להסיק מכך, כי ניתן ן
 לילד להיות ולהישאר תחת הרושם שהיתה לו רשות לעשות

 את אשר עשה (כאן באות אי־אלו דוגמאות לכך)
 המקרה שלפנינו, לדעתי, אינו אחד המקרים, בהם אפשר להסיק
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/ תשי״ג/תשי״ד־1953 השופט זילברנ  ״פסקי־דין״, כרך ז

 מסקנת רשות. 'הגעתי לכך על סמך העדות, כי כל הילדים כולם
 ידעו יפה יפה׳ כי לא היתד. להם רשות להיות׳ ולא היה להם
 ענין לענות בו׳ במקום בו היו. במלים אחרות: כי היו מסיגי

 גבול״ (עמוד 466).
 א

 והשופט מצטט את דברי השופט המילטון (Hamilton), במשפט לאתאם
 נגד ג׳ונסון, נ5), הני׳ל: —

 ״קשה להלום, כי יצר־הרע־של־ילד יהא בו כדי להקנות (לו)
 ב זכויות, אף־על־פי שאולי יהא גם יהא בו, כדי לסלוח לו ״חט־
 אונים״ (peccadillos). ילד הנכנס לרשות היחיד שלא ברשות
 וללא זכות׳ עדיין מסיג גבול הנהו׳ עם שטבעי הדבר בשבילו

 לעשות בן.״

 ג והשופט סקרטטז! (Scrutton) שם, לאחר חזותו בשתי ידים את טענת
 הפתיון וכוח המשיכה של המדרגות הנעות האלה לגבי ילדים קטנים, קובע —
 אם אפשר להתבטא כך — כי אין פתיון עולה רשיון, וכי הילדים הללו׳ עקב
 התנגדותה המתמדת של החברה לביקוריהם׳ היו מסיגי גבול ולא בני רשות,

 ומכיון שכך הרי: —
 ד

 ״ בעל המקום (אמנם) לא היה רשאי להדקם במתכוץ, או
 לשים לפניהם מלכודת מסוכנת כדי להזיקם׳ אבל לא הוטלה
 עליו אחריות אם׳ בהסיגם את גבולו, הם הזיקו עצמם בדברים
 המצויים על אדמתו במהלך עסקיו. מפני הדברים הללו, לא היה

 ה מזזוייב לשמור על המסיגים״ (עמודים 473, 474).

Robert Addie et sons (collieries) v. (ד) פסק־הדין של בית הלורדים בענק 
. כאן הלך בית הלורדים לשיטת פסק־דין C . , A)( ,358. Dumbreck; ( 1 9 2 9 8  נ
 הרדי׳ נ7), הג״ל, והרחיב את הדיבור על העקרונות הפועלים בשאלת אחריות
 ו הבעלים כלפי המסיג. וכך היה מעשה: ילד בן ארבע נפגע ונהרג, מוחקו בגלגל
 הקשור בבבל נע למנגנון־איסוף־האפר של מכרה פחמים! הוא היה מופעל,
 חשמלית, משטח המכרה, ולא היה נראה לעין במקום הפעלתו. הגלגל נמצא
 בשדה מוקף גדר, שהפרח מדובה בה על העומד, ואנשים זרים, גדולים
 וקטנים, היו עוברים ושבים בו׳ אם לשם עשיית קפנדריה ואם לשם עריכת
 ז משחקים. החברה התנגדה לעליית הזרים על המגרש, ופקידיה היו מוכיחים
 את הגדולים ומזהירים את הקטנים לבל יגשו לשם. מתוך עובדות אלו הסיק
 בית הלורדים (בניגוד לבית־המשפט לערעורים), בי הילדים היו מסיגי גבול,
 ופטר את החברה מתשלום נזיקין. אין מעניננו כאן לבחון ולבדוק, אם מסקנה
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ג ו ב ל י ״ד־1953 השופט ז י / תשי״ג/תש ך ז ר , כ ־דץ׳  ״פסקי

 עובדתית זו נכונה היתד. או לא, חשובה בשבילנו ההלכה שנקבעה שם לגבי
: (Hausham)האחריות לנזקי המסיג. וכה אמר וזלורד צ׳נםלור, לורד היילשאם 

 ״השאלה הראשונה, ולדעתי גם השאלה היחידה, העומדת להכ
 רעה היא, בתורת מי היה הילד המנוח בשדה ועל יד הגלגל
 עת קרות התאונה. שלושה הם סוגי האנשים הנכנסים לרשותו

 של אחר! הם יכולים לבוא
 (א) לפי הזמנה, בפירוש או מכללא, מאת המחזיק!

 (ב) ברשותו וברשיונו של המחזיק; או
 (ג) כמםיגי גבול.

 החובה המוטלת על המחזיק כלפי הבאים למקום, משתנית לפי
 סוגו של המבקר. החובה הגבוהה ביותר קיימת כלפי אנשי הסוג
 הראשון, הנוכחים במקום לפי הזמנת המחזיק. כלפי אלה חייב

J .המחזיק לנקוט זהירות המתקבלת על הדעת לבטחון המקום 

 במקרה האנשים שלא הוזמנו לשם, אך נמצאים שם ברשות
 וברשיון, בפירוש או מכללא, החובה היא בהרבה פחות חמורה:
 אין חובה על המחזיק להבטיח את בטחון המקום, אך חייב הוא
ן פח, ושלא להרשות במקום מציאות סכנה נסתרת  שלא לטמו

 שאינה נראית למבקר, אך ידועה היא — או חייבת להיות ד
 ידועה — למחזיק.

 כלפי המסיג אין המחזיק חייב לנקוט להגנתו זהירות המת
 קבלת על הדעת׳ ואפילו לא להגן עליו מפני סכנה נסתרת.

 המסיג נכנס למקום על אחריותו הוא. במקרה כזה אין המחזיק ה
 אחראי, אלא אם כן נגרם הנזק על ידי איזה מעשה זידוני,
 שיש בו יותר מאשר היעדרה של זהירות המתקבלת על הדעת.
 צריך שיהא שם מעשה־מה שנעשה בכוונה מכוונת לגרום פםידא
 למםיג, או לפחות מעשה־מה שנעשה תוך אי־התחשבות פוחזת

 בנוכחותו של המסיג״ (שם עמודים 364, 365). 1

 כזו היא הלכת האחריות — ביתר דיוק: הלכת חוסר האחריות — של
 הבעלים או המחזיק בלפי המסיג, בתורת הנזיקין האנגלית. היא לא נשתנתה
 מאז׳ כפי שנראה להלן, וממנה לא זזה היודיקטורה האנגלית עד היום הזה.

* Excelsior Wire (ד.) ובזה אנו מגיעים אל פסק־דין אחר של בית הלורדים, בענין 
) ;C., A)( ,405. Rope Co. Ltd. v. Callan — זה פסק־הדין אשר 1 9 3 0 1 ) 
 השופט המלומד של בית המשפט דלמטה דימה לראות בו מפנה חשוב וחידוש
 הלכה, כלפי העקרון שהובע שנה קודם לכן׳ בבהירות שאין למעלה הימנה,
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ילברג פם ז ׳ תשי״ג/תשי״ד־1953 השו ך ד ר / כ ך י ד ־ י ק ס פ  ״

, (8), הנ״ל. אך אין הדבר כן, כפי שכבר רמזתי לעיל, ־דמברק ט אדדי פ ש מ ־  ב
 ואנו נעמוד על כך מתוך התבוננות קפדנית לכל פרטי הענין. תמצית הפסק
 לאו ריפורטס״ אינה מדוייקת, והיא עלולה להשלות ולהטעות,
 כפי שכבר קרה באותו ענין גופו עם תמצית ,*חרת, זו של פסק־דין קוק, (4),
 הג״ל, אשר הכשילה שופטים מרובים וגדולים׳ וכמעט שהפכה על פיה את
,(Bankes) נקס י  ההלכה הברורה שנקבעה שם (ראה את דברי השופט בי

ט הרדי, נ7), הנ״ל, ב־ענזוד 467). פ ש מ  ב

 ובבן, העובדות באותו מקרה היו כך:

 חברה אחת שעסקה בתעשיית חבלי תיל׳ הקימה את מפעלה בקרבת
 מסילת־הברזל. היא חיברה את המפעל במסילה צדדית (siding) אל פסי
 הרכבת, והיתה מסיעה את קרונותיה על פני המסילה באמצעות חבל תיל
 ארוך׳ כרוך סביב גלגל־תנופה, אשר הוקם על מגרש לא לה ברשות הבעלים
 (המרקיז בוטה). דינמו אשר בבית החרושת היה מפעיל את גלגל־התנופה,
 שלוש פעמים בשבוע למשך רגעים מספר. הגדר שמסביב למגרש ״נעלמה׳׳,
 וילדי הסביבה איוו את המגרש למקום־משחקים להם׳ והיו גם ניגשים ו״מטפ־
 לים״ בגלגל. עובדי החברה לא הפריעו את הילדים במשחקם על המגרש,
 גם לא מנעו אותם מלגשת אל הגלגל, והיו מרחיקים אותם משם רק בשעת
 התנעת הגלגל והסעת הקרונות. ביום התאונה, כשעמדו להסיע קרון. ניגש
 אחד הפועלים כדרכו תמיד אל הגלגל, וגירש את הילדים משם. אך הפעם
 לא מיהר האיש להפעיל את הדינמו, אלא שהה כ־20 רגע לפני עשותו כן
 (ראה הרצאת העובדות ב־142 לט״ר, עמוד 532). ביני לביני הספיקו הילדים
 להתקרב שוב אל הגלגל, ילדה אחת בת ארבע החלה להתנדנד על החבל,
 הפועל לא השגיח בדבר, כי לא הביט לעברה, ומשהופעל הדיגמו והגלגל
 התחיל להסתובב, נתפסו ידי הילדה בגלגל או בחבל, והיא נפצעה קשה,

 היא ואחיה אשר חש לעזרתה.

 החברה נתבעה לדין על ידי אבי הילדים, ונדרשה לשלם תשלומי נדקין.
 שופט הערכאה הראשונה פסק לטובת התובע, בהגיעו לידי החלטה כי הילדים
 היו בני־רשות! שופטי בית־המשפט לערעורים, וביניהם השופט סקרטטון,
 אישרו את הפסק, ולא מטעמו של השופט הראשון. הם קבעו, כי הילדים,
 אמנם, היו מסיגי גבול ולא בני־רשות, ואף־על־פי־כן חייבת החברה בתשלום
 הנזק, על שנגרם ״עקב מעשה שנעשה על־ידי עובדי המערערים׳ תוך אי
ם 405, 406). בית די  התחשבות פוחזת בנוכחותם של הילדים״ (שם׳ עמו
 הלורדים אישר את פסק־דינו של בית־המשפט לערעורים, אך לא ברור,
 בעצם, אם מטעמו של זה, אם מטעמו של השופט הראשון, ואם מטעם שלישי
 השונה משניהם, או מטעם המחבר וממזג את שניהם יחד. נוטה אני דוקא
 לגירסה האחרונה. כך דרכם של שופטי אנגליה, ביחוד הגבוהים שבהם,
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/ תשי*ג/תשי׳יד־1953 השופט זילברג ך ז ר , כ ד י ד ־  ״פסקי

 להרכיב את פסק־הדין על כמה וכמה ״רכשים׳׳/ מתוך השתדלותם המרובה
 — לדעתי׳ •המופרזת במקצת — לקשור את ההחלטה בכל רמ״ח אבריה ושם״ה
 גידיה אל המקרה הקונקרטי הנדון, ואליו בלבד. נימוקו האמיתי או נימוקיו
 האמיתיים של הפסק היו, אם נטרח ונדייק היטב, שלא •הוטל כל איסור על
; נוכחותם במקום היתה, ו ת ל ו ע ת פ ע ש  הילדים להימצא על יד הגלגל שלא ב
 איפוא, מותרת, ולכן עובדי החברה חייבים היו לדאוג להרחקתם משם, ברגע
 בו •הפעילו את הדינמו שלהם, ולא לסמוך על הביקורת שנעשתה על ידם
 כ־20 רגע קודם לכן. זה היה טעם הפסק ב־נזשפט קאלאן, (1), זה״ ובזה הוא
 נפלה, לדעתי, מן המקרה שקרה ב־משפט אדדי, 83), הנ״ל. ואלה הם דבריו

—:(Buckmaster) רד באקמםטר  המסכמים של הלו

 ״לידיעתה של חברת כבלי התיל אכסלסיור, שיחקו ילדים אלה,
 ללא הפסק׳ מסביב לעמוד זה (הכוונה לעמוד בו נקבע גלגל
 התנופה)! לא היה שם דבר אשר ימנע אותם מעשות כן, ואינני
ח  יכול למצוא עדות המראה כי גירשו אותם משם אי פעם׳ ח
 מהרגע בו עמדו להפעיל את המכונה הזאת. היה, איפוא׳ ידוע
 יפה למערערים, כי כאשר המכונה תתחיל לפעול, קרוב לודאי
 כי ילדים יימצאו שם, וכי, עם התיל בתנועתו, יהיו נתונים

 לסכנה תמורה״ (ע׳ 410).

(Warrington of ciyffe) ובפסק־דינו של הלורד וורינגטון אוף קלייף 
 אנו קוראים: —

 ״ישנן ראיות למכביר, כי לידיעתם של עובדי .החברה רגילים
 היו ילדים, לא דק לשתק מסביב למושב הגלגל ולהשתמש בו
 לצרכי משחקיהם, אלא נהגו למעשה לשחק במכונה (גופה),
 בחבליה, ובשאר הדברים הקשורים אליה, בך שכאשר עמדו
 להפעיל את המכונה, מן הצורך היה לבדוק, אם לא הוצאה
 ממהלכה על ידי הילדים. במסיבות אלו נראה לי ברורות, כי
 המערערים, על ידי משרתיהם׳ בעמדם להתניע את •המכונה,
 ולעשותה בכך סכנה לילדים העלולים להימצא בקרבתה, חייבים
 היו לראות, אם באותו רגע נמצאו שם ילדים במצב המביא אותם

 לידי סכנה״ (ענזודי־ם 411/ 412).

—:(Thankerton) ן קדטו  ומדברי הלורד תנ

 ״ הילדים, לא זו בלבד שהיתה להם גישה תמידית
 וחפשית למכונה גופה, אלא אף, לידיעתם של המערערים,
 רגילים היו למשמש ולשחק בעמוד ובתיל, ודק בהזדמנות

 הפעלת המכונה שקלו את הרחקת הילדים מן המקום״(עמוד 414).
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 זו היתד, ה״רציו דצידנדי״ בפםקי־הדין שניתנו באותו עגין על ידי דוב
 שופטי בית הלורדים, ורק הלורד אטקין (Atkin), בפסק־דעו הקצר, תופס
 כנראה את הענין מבחינה אחרת, ותולה את הקולר בעובדה׳ כי החברה גופה
 כלל לא היתה בעלת המגרש, ואף לא המחזיקה בו, — היא רק הורשתה
לת אחריותה כלפי הניזוק  על ידי המרקיז בוטה להקים שם עמוד עם גלגל, ו

 גדולה מזו של הבעלים או של המחזיק (שם, עע׳ 412, 413).

 בנתחנו את ה״רציו״ המשותפת לשופטי הרוב.כנ״ל, ובנסותגו לשוות
 לה אופי עקרוני יותר, אנו מוצאים — כך נראה לי — כי יש. בה משום
 חיבור ומיזוג של רעיון ה״רשות״ (licence) ורעיון ״המעשה הפוחז״
תר היה לילדים להימצא על יד הגלגל, ולכן  (reckless act) גם יחד. מו
ם את הדינמו והגלגל, בלי ל  היה זה מעשה פוחז מצד עובדי החברה, בהפעי
 להיווכח קודם לכן, אם אמנם נמצאו שם ילדים באותו רגע ממש, או לא.
ר היה לילדים להימצא בכלל במקום —  אלמלא עובדה זו, היינו: אילו אסו
ט אדדי, נ8), — כי אז לא היה זה מצדם לא מעשה זידוני ולא פ ש מ ־  כמו ב

 מעשה פוחז, בהתניעם שלא־בכוונה־להזיק את הגלגל הנ״ל.

 והנד, על מדוכה זו ממש — היינו, על השאלה: מה נשתנה משפט
, (1) — ישב השופט סקרטטון גופו ט אכםלםיור—קאלאן פ ש מ ־  אדדי, נ8), מ
K.B.Mourton v. Pouiter; (1930), 2 בפסק־הדין שניתן על ידו במשפט 
. לדעת השופט םקרטטון שם׳ ההבדל בין משפט אדדי, (8), a t p ,183. 190 ,(9נ 
ט קאלאן, נ1), הוא בזה, שבמקרה הראשון חצצה גבעה קטנה בין הגל פ ש מ ־  ו
 גל ומפעיליו, וממקום עמידתם לא יכלו לראות את הגלגל ואת הילדים, ואילו
 במקרה השני ניתן אות ההפעלה במרחק של עשרים ירד מן הגלגל, והאיש
 יכול היה לראות את הילדים, אילו טרח להפנות את ראשו. ואולם מן הדברים
 שנאמרו מיד לאחר מכן, נראה כי השופט המלומד אינו בטוח ביותר בנכונות
 ההבחנה הזאת — ובצדק! — כי בפרטים שהודגשו בפסק־הדין השני׳ אץ
 אחיזה של ממש לאבחנה העובדתית הנ״ל. ואולם גם אם נניח, כי אמנם זו
 היא האבחנה הנכונה, עדיין אין בזה משום אסמכתא לרעיון׳ כי עם היגתן
 פסק־הדין ב־משפט קאלאן, נ1), הורחבה עקרונית אחריותם של הבעלים בלפי
, והיא משתרעת מעתה — כפי שהשופט המלומד של בית־המשפט ג  המסי
 דלמטה סבר — גם על אפם־מעשה, שיש בו משום אי־התחשבות פוחזת
, נ1), לא היה אפס־מעשה,  בנוכחותו של ההוא. שהרי אפילו במשפט קאלאן

ת הגלגל. ל ע פ  אלא מעשה ממש, כי הילד נפגע על ידי ה

, 11), אין  קיצורו של דבר: פסק־הדין שניתן בענין אכסלסיור—קאלאן
, ל8), ואחריותם  בו כל מפנה וכל חידוש כלפי ההלכה שנקבעה ב־ענין אדדי
 של הבעלים (או המחזיק) כלפי המסיג, בעינה עומדת. גבולותיה לא זעסגו,
 ותחומיה הם כפי שהוצבו מאז, היינו: או מעשה זידוני מצד הבעלים׳ או
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 מעשה שיש בו משום אי־התחשבות פוחזת בנוכחותו של המסיג. הם אינם
 אחראים לנזקים שנגרמו למסיג עקב רשלנותם ״,הפסיבית״, כלומר: אם הוא
 ניזוק בדבר, ולו יהא דבר מסוכן, המצוי מכבר על אדמת הבעלים, ושלא
 נעשה בו מעשה חדש להזקת המסיג או לסיכונו. ״אם הקרקע נשארת באותו

 מצב, על המסיג לקחתה כפי שהוא מוצא אותה, ואין הבעלים חייבים להזהירו״. א
ן (scrutton) גופו (עמוד  אלה הם דברים שנאמרו על ידי השופט סקרטטו
; נ9), לטו  191), בנמקו את ההחלטה שניתנה על ידו ב־משפט מורטון נגד פו
 הנ״ל, והם עולים בקנה אחד גם עם הדברים שנאמרו על ידו במשפט הרדי, נ7),

 הנ״ל (עמודים 473, 474).
 ב

 (0 גם בפסקי־דין שניתנו בשנים יותר מאוחרות, אין אנו נתקלים בםטיה מן
 המשנה הברורה ההיא, ונהפוך הוא: אנו מוצאים שוב ושוב את אישורה
 מחדש. לא אמנה כרוכל את כל פםקי־הדין שניתנו מאז 1930 בנדון זה!
(D-E בין האותיות) אציין רק: את דברי השופט מורים, ב־עמוד 1092 

J Buckland v. Guildford Gas Light & Coke Co. של פסק־דינו בעגין 
 נ10), (1948) ואת פסק־הדין של בית הלורדים, משנת 1952, בענין
 Edwards v. Railway Executive (1952) ,(11), שני פסקי־הדין החדישים,
 אשר בא־כוח המערער הפנה את תשומת לבנו אליהם. יצויין כאן, כי ההלכה
 שנתבארה לעיל עולה בקנה אחד עם ההשקפה המשפטית האמריקאית, כפי

 שבאה לידי ביטוי בפסק־דינו של הרוב במשפט הנודע של united zinc et ך
.Chemical Co. v. Britt (1921), (19) 

ל מעשה מזיק מצד  6. העולה לנו מכל האמור, כי מכיון שבמקרה דנן לא נעשה כ
 הבעלים — הבריכה מצויה היתה מכבר על אדמתם, והם לא ״הפעילו״ אותה עת קרות

ל ה  האסון — ומאחר שהילדים, כפי שקבע השופט המלומד, מסיגי גבול היו, הרי רשלנותו ש
 המערער דנן — ״הפסיבית״, כפי שקראנו לה — לא היתד, גוררת אחריה חובת תשלום
 נזיקין. והמסקנה העולה בעקבותיה היא׳ כי אם נכונה ההשקפה, כי הרשלנות הפלילית
 הדרושה להרשעה בעבירה על סעיף 218, צריכה להיות בעלת דרגה יותר גבוהה, ומכל
 שכן לא פחותה יותר, מן הרשלנות האזרחית הנדרשת לחיוב בתשלום נזיקין׳ — על

 השדפט המלומד היה לזכות את המערער. ן

 ד. אמרתי: אם נכונה ההשקפה וכר, ובזה הגענו אל השאלה השניה, ואולי החשובה
 ביותר בערעור זה. מתוך הדברים האמורים בפסקה 9 של פםק־הדין דלמטה, דומה כי
מד גופו אין לבו שלם לגמרי עם ההיקש הנ״ל — ההיקש מדיני ממונות  השופט המלו

T על דיני נפשות — אף־על־פי שלמעשה הוא עשאו יסוד מוסד לפסק־הדין שלו. הבעיה 
 אינו־ כלל מן הקלות, ועדיין חסרים אנו פסקי־דין שיורונו את הדרך נלך בה. ב־ערמור
ך אגב, ר ד / בעמוד 475), (18), העיר השופט חשין, ב  פלילי 153/51 (פסקי־דין, כרך ו
 ״כי גורמים אלה (המדובר הוא בתנאי העבירה של סעיף 218) זהים במידת־מה עם

— 72 — 
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 היסודות הדרושים להוכחת האחריות האזרחית בתביעה הנובעת פמזריגדדבדשלנות במשפט
 האנגלי״, אך מתוך שלא היה שם צורך בכך, הוא לא .נכנס בעבי־הקורה של השאלה,
 ולא פירש באיזו מידה הם זהים עם היסודות הללו. מכל מקום׳ עצם הביטוי ״במידת־

ת הדמיון אשר בין שני הענינים הנ״ל.  מה״ מורה — כך נראה לי — על קלישו

 8. הבה נתבונן לנוסחו של הסעיף. נביא אותו תחילה ככתבו וכלשונו במקור
 האנגלי: —

'218. Any person who by want of precaution or by any rash or 
careless act, not amounting to culpable negligence, unintentionally 
causes the death of another person, is guilty of a misdemeanour 
and is liable to imprisonment for two years or to a fine of one 
hundred pounds." 

 תרגומו הרשמי של הסעיף אינו מתייק• ביותר׳ ולאו דוקא מן הבחינה הלשונית.
 הוא מתעלם מן הגיוון המהותי הדק של המושגים המצויים בו. אני מציע את התרגום

 הבא׳ כתרגום ארעי, עד שיימצא נאה הימנו: —

 ״כל אדם אשר על ידי אי נקיטת אמצעי זהירות או על ידי מעשה פזיז או
 נעדד־דאגה, שאין בהם כדי רשלנות בת־דשע, גורם שלא במתכוון למותו
 של אחר, יאשם בעוון ויהא צפוי לו מאסר שנתים או מאה לירות קנס.״

, אם גדם מוות, ל מעשה פרז ונחפז, די מ  נראה בעליל, כי לא כל אי־זהירות, ולא כ
 להרשיע את האיש בעבירה על סעיף 218. צריך שיהיו בעלי ״עצמה״ ידועה, ולא גדולה
 מדי ¡ צריך שיהא בהם משום רשלנות, וצריך שלא יהא בהם משום רשלנות בת־רשע
 (כך תרגם חברי השופט חשין את המלה culpableב־ע״פ 53/51ו, נ18». לא אשאל כאן:
ל בין השתים, כי יודע אני שאין לקבוע בדיוק את ״המקום הגיאומטרי״ שלו. בו  היכן הג
 זו היא שאלה של דרגה, והדבר מסור ללבו של השופט הדן בענין. אך מותר גם מותר
 לשאול — וזו היא השאלה המענינת אותנו בערעור זה — מה הוא היחס שבין האחריות
 האזרחית והאחריות הפלילית, והאם יתואר הדבר, כי רשלנות אשר, מאיזה טעם שהוא,
 אין בה כדי חיוב אזרחי בתשלום נזיקין׳ תהא גוררת אחריה חיוב פליל״ בעבירה על

 הסעיף הנ״ל ?

 9. והנה לכאורה — אני מדגיש: לכאורה — בבר נדונה השאלה פעמים אין ספור
 ביודיקטורה האנגלית, ומצאה לה שם את פתרונה המלא, cat כי לא את פתרונה
R. v. Bateman; (1925), הברוד. הנה כי כן אנו קוראים בפסק־הדין הידוע של 

: C r . App. R 1 9 . 8 ,(12) 
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 ״ שלא תהא הםברת הרשלנות הפלילית לחבר המושבעים ענין של
 כינויים בלבד! זו היא׳ במידה מסויימת, שאלה של דרגה אך קיים
ם לבין הרשלנות המהווה י י ו צ י פ י בין הרשלנות המקנה זכות ל ת ו ה ו  הבדל נ

ד 16). ו מ ע  עבירה״ (
 א

 ומה הוא ההבדל ז על כך נאמר שם למעלה מן הענין: —

, צריך שהעובדות תהיינה כך, כי — ת י ל י ל  ׳״ כדי לקבוע אחריות פ
 לדעת חבר המושבעים — רשלנותו של הנאשם חרגה אל מעבר לגבולות

 ענין־של־פיצויים בין אזרח לאזרח, וגילתה מידית התנכרות לחייו ולבטחונו ב
ד 12). ו מ ע ה ״ ( נ י ד מ ד ה ג ה נ ר י ב  של הזולת, המגיעה עד כדי ע

 ובכן: ׳״התכונה הפושעת״ או ה־ mens rea — במובנו הקלאסי (ולא המודרני)
 של המונח — היא היא הקריטריון לאחריות הפלילית, להבדיל מן האחריות האזרחית,

 וזה הוא ההבדל המהותי, המסתעף מן ההבדל ההדרגתי שבין שני סוגי הרשלנות. ג

 רעיון דומה לזה כבר הובע חמשים שנה קודם לכן, על ידי השופט ברט, במשפט,
. ילד קטן, בנה הבלתי חוקי של צעירה פנויה, c o x 1 3 , ) ו , 7 5 R . v. Nichoii»; ( 1 8 7 4 ; 1 3  נ

 מת מחוסר תזונה מספקת, וסבתו אשר קיבלה על עצמה מרצון לזון אותו, הובאה לדין
ט לחבר המושבעים היו: ד ר ט ב פ ו ש  בזמזמח הריגה על ידי רשלנות, וזוכתד- הוראותיו של ה

,(wicked) ״ רשלנות סתם אין די בה. צריך שתהא רשלנות מרושעת 
 זאת אומרת: רשלנות כה גדולה, עד שאתם מוכרחים להגיע לכלל דעה,
 כי הנאשמת היתד. בעלת אופי מרושע (wicked mind), במובן זה שהיא

ד 76). ה ו מ ע  לא דאגה ולא איכפת לה, אם היצור ימות או לא״ (

 וכיוצא בזה׳ רעיון המצוי אף הוא בתחומי המבחן הנפשי, אלא שנוסח בצורה פחות
ן אל חבר המושבעים, במשפט, פ ט ט ם פ ו ש  ברורה ויותר מעורפלת, אנו מוצאים בדברי ה

— : R . v. Doherty; (1887), 16 Cox 306 ,(14) 

 ו
 •״ הריגה על ידי רשלנות מתרחשת, כאשר אדם עושה דבר שהנו
 מסוכן כשלעצמו ומתנהג ביחס לכך בצורה כה חםרת־דאגה׳ עד
ל א ע ו ב י י ש ו א ר , כי הוא אשם ברשלנות בת־רשע ו ם י ש י ג ר ם מ י ע ב ש ו מ ה  ש

ו אבל אם היתד. זאת מין שבחנות רגילה אצל הבריות, או־ אם ש נ  ע

 היה שם העדר־חריצות קל, הרי הנזק שנולד אפשר שימציא יסוד לתביעת ן
ם ביחס לנזק י ל י ל פ , אך יהא זה בלתי נכון להביא אדם ב ם י י ח ר ז ם א י י ו צ י  פ

ד 309). ו מ ע  שכזה״ (
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ך זי׳ תשי״ג/תשי״ד־1953 השופט זילברג ר , כ ך י ד ־ י ק ס פ  ״

 ולבסוף עוד ציטטה אחת, אחרונה, בה הוטל הדגש על ההבדל -״הכמותי״ — הבדל
 הדרגה — אשר בין הרשלנות האזרחית והרשלנות הפלילית, בלי להוסיף ולציץ׳ כפי
 שנעשה ב־משפט בייטנזן, נ12), את ההבדל האיכותי המשתרג ועולה מתוכו. כוונתי לדברי
Andrews v. Director of Public במשפט הנודע של ,(Atkin) ן  הלורד אטקי

— : C r . App. R26 ) 1937(15( ,43. Prosecutions; ) א 

 ״תוםר־דאגה פשוט, כגון זה שייצור אחריות אזרחית, אינו מספיק. לצרכי
ה גבוהה מאד לי ישנן דרגות של רשלנות, וצריך שתוכח דרג  החוק הפלי

 של רשלנות, בטרם ייקבע מעשה של פשע״ (עמוד 47).
 ב

 10. כלל העולה מכל המובאות הללו, כי לא הרי האחריות האזרחית כהרי האחריות
 הפלילית, וכי זו האחרונה — במקרי הריגה ברשלנות — מצריכה, כתנאי קודם׳ מידת
 רשלנות הרבה יותר גבוהה׳ או הרת־אשמה יותר, מן הרשלנות המםפיקה כדי חיוב

 בתשלום נזיקין.
 ג

 11. מה היא המסקנה המתבקשת מכך לגבי השאלה שנתעוררה על ידינו לעיל,
 בסוף פסקא 8? הנוכל לקיים קנה־מידה זה, גם בבואנו ״למדוד״ את שיעור הרשלנות

 הדרושה כדי לחייב אדם בעבירה על סעיף 218 ז

 ך תשובתי לכך היא: לאן כי אין הנדון דומה לראיה׳ ולכן נקטתי לשון ״לכאורה״
 בראשית הפסקא התשיעית. בכל הציטטות האנגליות שם המדובר היה באשמת הריגה
 ברשלנות — זה הפשע, הנכנס אצלנו, בתנאים מםדימים׳ לגדר העבירה האמורה בסעיף
 212 — ואילו כאן ענין לנו לעבירה המיוחדת האמורה בסעיף 218. הקוץ שבאליה הו*
 כי העבירה אשר בסעיף 218 היא חידוש שנתחדש בבית מדרשו של המחוקק הארציש־
 ק ראלי: אין לה את ורע במשפט הפלילי האנגלי, ולכן לא תופסת בה, כפי שנראה להלן,

 ההבחנה שנבחנה בפסקי־הדין האנגליים הנ״ל.

 אבאר את דברי. העבירה שנקבעה בסעיף 218 היא עבירה יוצאת דופן, ותנאיה
 וסייגיה הם מן המיוחדים ביותר. כמעט שני הפכים בנושא אחד: רשלנות גוררת עונש,
 אשר בכל זאת איננה culpable. יהא אשר יהא מובנו המדוייק של ׳•ם־תואר זד»
mens rea ו הרי דבר אחד ברור: כי כאן ויתד המחוקק על ״התבונה הפושעת״, ה־ 

 במובנו הקלאסי של הביטוי. ואין זו מן התופעות הרגילות בתחיקה הפלילית, היא מטבעה
 יוצאת מן הכלל, אפילו בתחיקה הפלילית הרגולציונית של דורנו. הרי מה שאמר זקן־

רד גודרד בפסק־דין שניתן בשנת 1949, דברים כדרבונות: —  השופטים הלו

 ז ״בשנים האחרונות הורגלו בתי־המשפט לדון במספר כה רב של עבירות,
 יצירי תקנות וצווים, שהנן בלתי תלויות בכוונת־אשם, עד־ שמן הרצוי הוא
 להדגיש׳ כי מקרים אלה צריך לראותם כיוצאים מן הכלל׳ שאין להרשיע
 אדם בעבירה, אלא אם בן הוא לא רק עבר על מצוות עשה או לא תעשה,
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/ תשי״ג/תשי״ד־1953 השופט זילברג  ״פםקי־דץ׳, כרך ז

 אלא גם אפשר לייחס לו רצון רע או נוצב נפשי ראוי לגנאי״.
( K 2 , )1949(Younghustoand v. Luftig; . 1 6 ( ,370. B. at p׳)) 

 במלים אחרות: עדיין היא׳ ה״מנס ריא״ (mena rea) הקלאסית׳ מנכסי צאן ברזל של
 ההוזיקה הפלילית, חוץ מן המקרים המיוחדים שהמחוקק מוותר עליה במתכוון. סעיף 218 הוא א

 אד ד המקרים, בהם ויתר המחוקק על התנאי החשוב הזה, — וטעמו ונימוקו עמו׳ אם כי
 לא גילה את אזננו על כך. אזהרה מיוחדת ניתנה כאן לאזרח, להיזהר ולהיזהר בחיי
 הדלת, ושלא לעשות, אף בלא־דעת, דבר המסכן את חיי חברו. לא נזהר, ונתקפהו חיי
 אדם, סופג האיש את ענשו׳ למען ישמעו וייראו, ולא ישגו! עוד. הטלת העונש היא

 כאן — אם ניתן להיאמר כך — ״אמצעי זהירות״ שהמחוקק נקט בו, כדי לשמור על 2
 חיי׳ האזרח מפני אי־זהירותו של האזרח האחר. ואם כך הדבר׳ אם אמנם זו היא כוונתו
 ומשרתו של סעיף 218, הרי אין כל הגיון בכך׳ כי האחריות הפלילית המיוחדת לפי
 סעיף מיוחד זה, תהא תלויה ונדונה על־פי תנאיה וסייגיה דוקא של האחריות האזרחית.

 וכאן יבוא השואל וישאל: הכיצדי! כלום אפשרי הדבר, כי מעשה שאין בו כדי
ם ימים י תשו־ *  לחייב אדם בתשלום ממון, עלול יהיה לשלוח אותו אדם למאסר של שנתי

ח! כי  בחי לכך: אין תימה בדבר, כבר היה לעולמים, ו״הדשלנות המסייעת״ של הנפגע תו
 משמשת (בתנאים מסויימים) הגנה לנתבע כלפי תביעת נזיקין, ואינה משמשת הגנה
 לנאשם כלפי התביעה הפלילית. ועוד דוגמה לכך, מיניה וביה ממש: המצב שהיה קיים,
דת הנזיקין  כאן בארץ, בין צאת פקודת החוק הפלילי, 1936, לבין יום מתן התוקף לפקו
 האזרחיים, 1944. באותה תקופה ודאי אפשר היה, כי אדם .יצא חייב וייענש בעבירה על
 סעיף 218׳ והוא לא יצא חייב, ולא ישלם כסף, בעד אותו מעשה גופו׳ במקרה תביעה
 אזרחית. ההבדל שבין התביעה האזרחית לבין התביעה הפלילית עפ״י סעיף 218, הוא
 פשוט וברור: בתביעה האזרחית, בעלי־הדין הם אזרח ואזרח, והנדון הוא תשלום ממון בעד
; בתביעה הפלילית, בעלי־הדין הם האזרח והמדינה, והנדון הוא עונש ן ו מ  הפסד של מ
 מאסר (או קנס) לשם מניעת קיפוח חיים •, לכן לא יהא זה כלל וכלל בלתי הגיוני, אם
ת רשלנות׳ דוקא במקרה השני. מי שאינו מודה  ינהגו ביתר חומרא, ויחייבו על פחו
 בהבחנה זו, וסובר כי הרשלנות הדרושה לחיוב בעבירה על סעיף 218, צריכה להיות
 לא פחותה, ואולי אף יותר גבוהה, מן הרשלנות הנדרשת לחיוב בתביעת נזיקין, קשה
 יהיה לו לתרץ ולהסביר את העובדה המתבלטת, כי האחריות הפלילית של סעיף 218
 הוגבלה למקרים של גרימת מוות בלבד׳ והמחוקק לא הרחיב אותה׳ לא באותו סעיף
 גופו ולא במקום אחר, גם על מקרי גרימת פצעים ונזקי איברים. כי ״הרשלנות הפלילית״
 המילית הנדונה בפרק 26 לפקודת החוק הפלילי, 1936 (סעיפים 243—247), אינה זהה
 עם הרשלנות ״שאינה־בת־רשע״ אשר בסעיף 218, אלא גבוהה הימנה, כפי ששמה

 מעיד עליה, ודו״ק. ז

 12. הרעיון שהועלה כאן הוא הרה תוצאות מאד חשובות, אך במסגרת הערעור
 דנן אין צורך להסיק את כל המסקנות שבו. די לנו אם י נצמצם את העקרון שבו לשאלה
 החלקית, הקונקריטית, העומדת לפנינו, והיא: אם העובדה שהילדים, קרבנות התאונה,
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לברג י פט ז / תשי״ג/תשי״ד־1953 השו ך ז ר , כ ך י ד ־ י ק ם פ * 

 היו מסיגי גבול, עובדה אשר, במסיבות הענין, עשויה היתה — כפי שראינו — לשמש
 תריס בפני כל תביעה אזרחית לתשלום נזיקין, — אם עובדה זו די בה כדי לזכות את
ת שהואשם בה על־פי סעיף 218? נזכור נא ובל נשכח לי  המערער מן ההאשמה הפלי
 את הפרט, כי ביקורי הרחצה של הילדים בבריכה׳ ידועים וצפויים היו לאנשי המפעל,
 א אלא שלא הסכימו להם, כך שטענתו של המערער איננה: לא העליתי על הדעת׳ כי
 מי שהוא יעיז להסיג את גבולי, אלא: העליתי, ואל־על־פי־כן פטור אני. והשאלה היא,

 אם יש להטות אוזן לטענה זו בענין הפלילי שלפנינו.

 נראה לי, כי בתחום מצומצם זה, על־כל־פנים, אין מקום לספיקות ופקפוקים. על
 שום מה אין מסיג גבול זכאי לתשלום דמי נזק, בשל תאונה שנגרמה לו עקב רשלנותם
ת של הבעלים ? על־שום שהמסיג, כפי שנאמר, ״נכנס למקום על אחריותו הוא״; בי  ב הפסי

 על שום שהוא הסכים, כאילו — ״הסכים״, במובנו הרחב ולא הטכני של הביטוי —
 לשאת על חשבונו הוא את הנזק הכספי שייגרם לו עקב הסתכנותו. אם כן, אימתי פועל
ת, של  רעיון זה, רעיון ההסכם והויתור? כאשר המדובר הוא בתביעה אזרחית, פרטי
ן כים, ולא כאשר התביעה היא פלילית, ציבורית, של המדינה,  נפגע המבקש למלא חסרו
ת נפשות. כי חייו של הפרט •אינם קנינו הפרטי, והוא אינו יכול למחול נ כ  הבאה למנוע ס

ח מזה, אין הדאגה כאן לחייו שלו בלבד.  או לוותר עליהם. ח

 13. סוף דבר: כאשר ההגנה האפשרית היחידה הנתונה לו, לגתבע־שהתרשל,
 כלפי תביעת נזיקין היא: כי התובע־הגיזוק היה מסיג גבול, אזי גם הגנה זו לא תעמוד

 ד לו, בבוא יום דינו, בהאשמה פלילית, על־פי סעיף 218.

 אך ישנו סייג חשוב לכלל זה, ומן הראוי להטעימו ולהדגישו לשם מניעת אי־הבגה
 וטעות: יש והעובדה כי הנפגע־המת היה מסיג גבול, תשמש בכל. זאת הגנה לנאשם
 עפ״י סעיף 218, אבל לא במישרין אלא בעקיפין, היינו, כאשר עובדה זו עשויה לשמש
תו של הנאשם. לשון קוגקריטית: כאשר, ו ת את עצם רשלנ ל ט ב רעת או מ ו  ה מסיבה, הג

 במסיבות הענין, הנאשם לא מחוייב היה להעלות על הדעת׳ כי הזר שנהרג יופיע וייפגע
 ברשות שאינה שלו. במקרה כזה יזכה השופט את הנאשם, לא בשל מע^זה־הסגתו של
 המת׳ אלא בגלל חוסר־רשלנותו של הנאשם, — הבדל דק, אך ברור למדי. במקרה
 שלפנינו לא היה מקום לטענה מעין זו, והיא גם לא נטענה, כפי שכבו־ רמזתי לעיל.
 י הביקורים האסורים בשטח הבריכה, היו כאן ״עוונות שילד דש בעקביו״; מנהל המפעל

ת,  חזה אותם מראש, ולא יכול היה שלא לחזותם, ולכן הסגת גבול זו, כמסיבה עובדתי
 לא היתה עשויה לגרוע מרשלנותו של המערער, במידה (המועטת) הנדרשת בסעיף 218.
ת, למרות עובדת  השאלה היחידה היתד, כאן, איפוא, אם עשויה היא לשמש הגנה משפטי

 הרשלנות, וגם על כך יש לענות בשלילה, מן הטעם שנתבאר בסוף הפסקא הקודמת.

 ז 14. המסקנה שהגעתי אליה היא׳ איפוא, כי מאחר שבמקרה דנן נקבע פוזיטיבית,
 כי מותם של הילדים נגרם על־ידי אי־זהירות רשלנית של המערער במובן סעיף 218, הרי
 העובדה כי הילדים מסיגי־גבול היו׳ אינה עשויה לפטרו מאחריות פלילית על פי סעיף

 זה. כמו כן אין יסוד׳ לדעתי, לערעור על מידת העונש.
ת הערעור.  לפיכך סבור אני, כי יש לדחות א
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ן י ש ז ט ז פ ו ש 1 ה 9 5 3 ־ ד ״ י ש ת / ג ״ י ש , ת י ן ז ר , כ ך י ד ־ י ק ט פ -

 השופט חשין: זהו ערעור על פסק־דינו של בית־המשפט המחוזי בתל־אביב, בו
 הורשע המערער בגרימת מוות מתוך חוסר זהירות שאין בו משום רשלנות פושעת, לפי
 הסעיף 218 לפקודת החוק הפלילי, 1936, ונדון לשלושת חדשי מאסר. הערעור מכוון

 גפ כלפי עצם החיוב בדין וגם כלפי חומרת העונש.
 א

 2. העובדות אשר הביאו את המערער לפני כס המשפט אינן שנויות במחלוקת,
 ולפיכך אין לי אלא לחזור בתכלית הקיצור על הרצאת דבריו של בית־המשפט של מטה:

 א. המערער משמש כמנהל המפעל ״תעשיית אבן וסיד״ אשר ברמלה. שטח
 המפעל אינו גדור, ובתוכו, על גבעה לא רמה ביותר, מצויה בריכת מים ב

ת את צרכי המפעל. קירות הבריכה ש מ ש מ ה 8 ם י ר ט , מ x  מרובעת, בשטח 8
 מזדקרים בגובה מועט מתוך אדמת הגבעה, אך הגישה אל מי הבריכה אינה
 ברוכה בקשיים מיוחדים, כי מדרגות אבן אחדות מובילות מפגי הקרקע לקצה
 הקירות. לעומת זאת קשה היציאה מתוך הבריכה, באשר המדרגות הפנימיות,

 המצויות מתחת לפני המים, חלקלקות הן ומשמשות מקום מדרס לא בטוח. ג
 שמירה מעולה על הבריכה לא הופקדה, ואף אמצעי זהירות מיוחדים לא
 ננקטו לבל יבואו זרים לרחוץ בה. ואמנם, ילדי הסביבה היו נוהגים לחדור
 אל שטח המפעל ״ולחטוף״ טבילה במי הבריכה׳ באין רואים. אולם המערער,
 לא זו בלבד שלא הרשה להם לעשות כן, כי אם הורה את עובדי המקום

 אשר היו נתונים למרותו, לגרש כל ילד אשר יימצא משוטט בשטח המפעל ד
 סמוך לבריכה. העובדים קיימו הוראות אלו, ולעתים׳ בראותם ילדים רוחצים
 בבריכה׳ היו גם מחרימים את הבגדים אשר הונחו על שפת הבריכה. דבר
 זה הביא כמה פעמים לידי מריבות והתנגשויות בין העובדים לבין הורי
 הילדים. גם המערער עצמו היה נוהג לגרש מן המקום ילדים אשר באו

 לרחוץ בבריכה. ה

 ביום 23.8.50, בשעות הצהרים, חדרו לשטח המפעל שני ילדים כבני תשע
 שנים, ואלרי דולמן ומשה אלטרס, וירדו לרחוץ בבריכה. ילדים אלה הוזהרו
 קודם לכן לבל יבואו לרחוץ במי הבריכה, אך הם לא שתו לבם לאזהרה זו,

 ומדרך חדירתם במתגנבים אל שטח המפעל ניכר כי האיסור היה לנגד ן
 עיניהם. סמוך לשעה שלוש ומחצה אחר הצהרים נמשו גופותיהם המתות של
 שני ילדים אלה מתוך המים׳ כשידו של האחד אוחזת ביד אחיו. סיבת המוות

 — כפי שקבע הרופא שבדק את הגוויות — היתה טביעה.

 על רקע זה נתבע המערער לדין והורשע ונענש כאמור.
 ז

 3. השופט המלומד של בית־המשפט המחוזי קבע, כי הילדים היו מסיגי גבול,
 בבואם לרחוץ בבריכה, אך סבר כי עובדה זו לא פטרה את המערער מאחריות פלילית

 ב.

 ג.
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׳ג/תשי״ד־1953 השופט חשין ׳ / תשי ך ז ר  ״פסקי־דין״, כ

 כלפיהם. לאחר שסקר את התפתחות ההלכה בדבר רשלנות בדיני נזיקין בא לידי מסקנה,
 כי לפי המשפט האנגלי כיום — כלומר: לאחר פסק הדין במשפט׳ )anícal ,)1 שיתכר
 להלן — נושא אדם באחריות אזרחית גם כלפי מסיג גבול, כל אימת שהוא׳ אותו אדם,
 נוהג — אם על ידי מעשה ואם על ידי אפס מעשה — ברשלנות המגיעה לדרגה של
 א חוסר התחשבות — בלשונו של השופט המלומד: ״מצב רוח של ,לא איכפת לי׳״ —,
 וכי מבוחן זה יש לנקוט גם לבדיקת מציאותם של יסודות העבירה האמורה בסעיף 218.
 והואיל ובמקרה דנן ידע המערער על הסכנה :האורבת לילדים הרוחצים במי הבריכה,
 ואף־על־פי־כן לא נקט אמצעים מספיקים, כדי להרחיקם מן המקום או למנעם מרדת
 אל הבריכה, הרי נהג ברשלנות המורה על ״מצב רוח של לא איכפת לי״. לפיכך חלה

 ב עליו האחריות הפלילית האמורה בסעיף 218.

 4. הסעיף 218 קובע, כי —

 ״כל אדם הגורם שלא במתכוון למיתתו של אחר, מתוך חוסר זהירות או
 ג על ידי מעשה פוחז או פזיז, שאין בהם כדי רשלנות בת־רשע׳ יאשם בעוון

 ויהא צפוי למאסר שנתיים ימים, או לקנס של מאה לירות.״

 מתוך הגדרה זו ברור, כי העבירה האמורה בסעיף 218 יסודותיה הראשיים שנים,
 והם: (א) גרימת מיתה שלא במתכוון, על ידי (ב) חוסר זהירות שאין בו כדי רשלנות

 ד בת־רשע.
 ״תוסר זהירות״ סתם לא נאמר, אלא ״חוסר זהירות שאין בו כדי רשלנות בת־רשע״.
 מכאן אתה למד, כי אין מן החיוב להוכיח רשלנות בעלת דרגה גבוהה, רשלנות פושעת,
 וכי די בכך אם מוכיחים חוסר זהירות שיש בו משום רשלנות פורתא. אך הבעיה כאן
 איננה מה דרגת רשלנות דרושה ליצירת העבירה, אלא זו היא שאלת השאלות: כלפי
 ה מי חייב אדם לנהוג זהירות שאין בה רשלנות כלשהי, ועל מיתתו של איזה סוג בני
 אדם עתיד הוא ליתן את הדין לפי הסעיף 218 אם לא נהג כלפיהם זהירות כזאת. לשון
 אחרת: האם הסעיף 218 מונה במלואם את כל יסודות העבירה האמורה בו, או שיש
 יסוד נוסף אחד, שלא נזכר בו בפירוש, משום שהוא משתמע מאליו ומתוך טבע הדברים.

 ו 5. הסעיף 218 אין לו אח ורע במשפט הפלילי האנגלי. לפיכך אין בידינו להסתייע
 בעיקרי ההלכות שנקבעו באותו משפט פלילי. אך מרובים הם תקדימי ההלכה במשפט
 האנגלי בדבר האחריות האזרחית הכרוכה ברשלנותו של אדם. לפיכך לא למותר הוא
 להשוות את מהותה של אותה אחריות אזרחית למהותה של האחריות הפלילית האמורה
 בסעיף 218, שמתוך כך יתברר ויתלבן אם אמנם שונות הן זו מזו, ואם כן — מה בין זו

 T לבין זו לענין ההלכה הנדרשת מהן.

 6. עקרון יסודי אחד עובר כבריח התיכון בשורה ארוכה של פסקי־דין אנגליים,
 הדנים באחריותו האזרחית של אדם לנזקי חברו. עקרון זה הוא, כי האחריות תלויה
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 בחובה שאדם חב לחברו לנהוג בו זהירות, וכי לא הרי חומדת החובה המוטלת על אדם
Grand Trunk Railway כלנ׳י מסיג גבול כהרי חומרתה כלפי בר־רשות או מוזמן. במשפט 
 Co. of canada v. Barnett, (1911) .(2) אשר דן בזכויותיו של מסיג גבול שנפגע

 תוך כדי נסיעה ברכבת, אמרה מועצת המלך׳ מפי הלורד רובסון (Robson), כך: —

 ״אין ספק, כי על חברת הרכבות היתה מוטלת חובה כלפי התובע לא
 להזיק אותו בזדון! היא לא היתה זכאית להגדיל׳ ביודעין ושלא לצורך,
 את הסיכון הרגיל על ידי כך שתטיל במתכוון סכנות בלתי צפויות בדרכו.
 אולם האומר כי היא אחראית כלפי מסיג גבול על רשלנות עובדיה, מטיל

 עליה כלפיו (כלפי המסיג) חובה כחובה החלה עליה כלפי אלה שהיא מסיעה 2
 בשכר. האסמכתאות אינן מצדיקות הטלת כל חובה בזאת במסיבות אלו״

 (ע׳ 369),

 במשפט, Latham v. Johnson: (1913) ,(5) היתה זאת השאלה: בעל קרקע המרשה
 את הציבור, כקטן כגדול, לעבור על אדמתו ולשחק עליה, מה היא אחריותו כלפי אותו ן

־השופט פרוול Farwein), בדונו בשאלה זו, מביא (בע׳ 405) מתוך הסכמה את  ציבור. ו
Gautret v. Egerton, (1867) ,(17) ,אשר אמר במשפט (Wiiics) דברי השופט ווילס 

 כדברים האלה:

 ״כדי להביא ענין בגדר רשלנות בת תביעה, יש להראות, כי נעשה מעשה ך
 מעוקם או שהיתר, הפרת חובה פוזיטיבית! שאם לא כן יהא אחראי כל
 אדם המרשה לזרים לשוטט באדמתו׳ על כי לא שמר עליהם מפני כל סכנה

 הצפויה להם בעשותם שימוש ברשות שניתנה להם.״

 ואם כלפי בר־רשות מוגבלת מידת אחריותו של אדם תוך תחומים צרים אלה, כלפי ך
 מסיג גבול לא כל שכן. יש לציין, כי בסוף דבריו (ב־ע׳ 407) בא השופט פרוול לידי
 מסקנה, כי מידת אחריותו של בעל קרקע כלפי ילד אינה גדולה מאחריותו כלפי מבוגר.

 ד. השופט המלטון בפסק־דינו במשפט, Latham v. Johnson ,(5) הנ״ל מחלק
 את באי ביתו של אדם לשלושה סוגים, מבחינת אחריותו כלפיהם, והם: מוזמנים, בגי־ ן

 רשות ומםיגי גבול. ״הנמוכה ביותר״ — מוסיף השופט הנזלטון (Hamilton) ואומר —
 ,׳היא החובה כלפי מסיג גבול. יתר זהירות, אם כי לא הרבה יותר, חייב אדם לנהוג בלפ־

 בר־ רשות. ועוד יותר — בלפי מוזמן״.

 8. משפט, Hardy v. Central London Railway Co., (1920) ,(7), דן אף הוא ן
 בשאלת אחריותו של בעל קרקע כלפי ילד מסיג גבול שניזק, ואלה מקצת דבריהס של

 השופטים אשר ישבו לדין באותו ענין:
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ם (Bankes): ״אם התובע היה מסיג גבול אין לו זכות תביעה, ק נ  השופט ב
 מאחר שאין ראיות על כל פתיון (שהושם במקום) בכוונת זדון להזיק.״

ן (Warrington) : ״ברגע שבאים לידי מסקנה, כי התובע  השופט ורינגטו
 א היה מסיג גבול׳ על בית המשפט לפסוק לטובת הנתבע.״

ן (Scrutton) מבהיר בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים את ־השופט סקרוטו  ו
 אשר נאמר במקומות אחדים ברמיזה בלבד. וכה אמר אותו שופט:

 ב ״אילו היו הילדים מסיגי גבול, לא היה בעל הקרקע רשאי להזיקם
 במתכוון, או לטמון פת יוקשים לרגליהם מתוך כוונה להזיקם! אולם הוא
 (בעל הקרקע) אינו אחראי אם, אגב הסיגם את גבולו, הזיקו את עצמם
 בחפצים המצויים על אדמתו באורח חוקי׳ תוך מהלך עסקיו. מפני אלה

 אין החובה מוטלת עליו לשמור מסיגי גבול.״
 ג

 9. במשפט, Robert Addie v. Dumbreck, (1929) ,(8) מחלק הלורד היילשאם
 (Hausham) את הבאים על אדמתו של אדם לשלוש כיתות — כאשר עשה השופט
 המלטון במשפט׳ נLatham v. Johnson ,(5 הנ״ל — היינו: מוזמנים, בני־רשות ומסיגי
 גבול, ולאחר שהוא דן בחומרת החובה המוטלת על בעל הקרקע כלפי שתי הכיתות
 ד הראשונות ומידת הזהירות שהוא חייב לנהוג לגביהם, הוא בא לכיתה השלישית, וכך

 הוא אומר:

 ״כלפי מסיג הגבול אין למחזיק בקרקע חובה לנקוט אמצעי זהירות
 מתקבלים על הדעת להגנתו, או אפילו לשמור עליו מפני סכנה נסתרת.
 ה מסיג הגבול עולה על האדמה על אחריותו הוא. במקרה כזה מחייבים את
 המחזיק בקרקע רק אם הנזק נגרם כתוצאה מכל מעשה זדון הכרוך בדבר־
 מה חמור יותר מחוסר זהירות מתקבלת על הדעת. המעשה צריך להיעשות
 בכוונה מכוונת להסב נזק למסיג הגבול, או לפחות מתוך חוסר התחשבות

 פוחז בנוכחותו של המסיג״ (ע׳ 365).
 ו

 10. ברוח זו עצמה דיבר גם הווייקאונט דונדין (Viscount Dunedin) בפסק־דינו
 באותו ענין (ע׳ 1—370). ובהשיבו על הטענה שהושמעה שם, כי חייב אדם לגדור את

 אדמתו, הוא פוסק, כי —

 ״אין החובה מוטלת על הבעלים לגדור את אדמתו מפני הבריות, מתוך
 ז סיכון שאם לא יעשה כן ייהפכו העולים עליה לבני־ רשות במקום

 שהבעלים מוחה וחוזר ומוחה׳ בגרשו את האנשים מדי פגשו בהם׳ ובמעשיו
 אינו נראה כמסכים לנוכחותם שם׳ במקרה כזה אין שום בית משפט רשאי

 לומר כי הרשות ניתנה מכללא״ (ע׳ 3—372).
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גר. ן מבו ג גבול לבי  ואף הוא, אותו שופט מכובד, אינו רואה הבדל בין ילד מסי

גיה זו: ו בסו  ואלה דברי

ן בין ת גבול אין להבחי ג ס יתנה להיאמר, כי במקרה של ה  ״האמת נ
ב אין הבדל א ג זהירות שו בה לנהו  ילדים לבין מבוגרים׳ מאחר שאם אין חו

 בכך מי הוא המסיג״ (ע׳ 376).

ת המשפט של מטה — כי י ב ר השופט המלומד ב ב ס  11. אינני סבור — כפי ש
 מסק־הדין במשפט, נו), Excelsior wire Rope Co. v. Callan, (1930) הפך על פיו

 את העקרון שהובע בפה מלא ובלשון ברורה כל כך בתקדימים האמורים. במשפט ב
 נan ,calí(1 הוברר, בי שני ילדים, אה ואחות, נפצעו על מגרש שהיה בחזקת החברה
ת נ ל ידי מכו ות משא והונע ע נ ת קרו ע ס ה ופה אשר שימש ל  הנתבעת, בשחקם בחבל תנ
בה היו נוהגים לשחק באותו מגרש, ועובדי  דינמו שעמדה בריחוק מקום. ילדי הסבי
ת הדינמו ולהניע נ ו כ ת מ ל א  החברה לא גירשום מן המקום אלא בשעה שאומרו להפעי

י המרחק הרב שבין המקום ג נה נהגו עובדי החברה כך, אך מפנ  m החבל. גם ביום התאו
נה לבין המקום בו נמתח החבל לא השגיחו העובדים בכך, שהילדים חזרו  בו עמדה המכו
ת אלו אמר הלורד בוקמאסטר בדו  ובאו לשחק בחבל לאחר שגורשו משם. על יסוד עו

 Buckmasteri) כי —

נה הופעלה, כי ייתכן מאד ך  ״למערערים היה ידוע יפה בשעה שהמכו
נע החבל. ו ה חמורה לכשי  וילדים יימצאו שם, ואלה יהיו צפויים לסכנ
נה, ת המכו טלת על המערערים, בהניעם א ת אלו היתד. החובה מו בו  במסי

 לדאוג לכך כי ילדים לא יימצאו במקום. חובה זו לא מילאו״ (ע׳ 410),

ן חוזר באותו ענין על עיקרי הדברים שאמר קודם לכן במשפט ה  הווייקאונט דונדי
גי גבול, הוא בא לידי מסקנה,  נAddle ,(8 הנ״ל, ואם כי הוא מניח שהילדים היו מסי
נו של לורד  כ־ אף על פי כן חייבת החברה לשלם דמי נזק, משום שהיא פעלה — בלשו
ת פוחז בנוכחותו ו ב ש ח ת סר ה  היילשאם (Hausham) במשפט, נAddie ,(8 — ״מתוך חו
ל המסיג״, או — בלשון הווייקאונט דונדין (Dunedin) עצמו באותו ענין — ״הפעולה  ע

ר הדבר, כי ב־משפט ו ת אלו ברו ת זדון״. מאימרו ל ו ע פ  היתד, פוחזת במידה כזאת שכמוה כ
ל ידו ועל ידי ת שהונחו ע ו נ ק בניגוד לעקרו  קלן, m, לא התכוון בית הלורדים לפסו
, ין שלפנינו מד בענ ר השופט המלו ב  בתי־משפט אחרים במשפטים קודמים, כאשר ס
ת הארוכה של ר ש ר ש ספת ב ו ר — משפט קלן, נ1), משמש חוליה נ ב ד  אלא — נהפוך ה
ע לגבי סוגי ק ר סר אחריותו — של בעל ק ת חו ת אחריותו — או א  פשקי־דין הקובעים א

ל אין על בעל ז , והצד השווה שבהם, שלגבי מסיג גבו  האנשים השונים העולים על אדמתו
ך נת זדון, או מתו ו ת מעשה פוזיטיבי, בכו בה שלא לעשו  ק־־קע שום חובה, חוץ מן החו

ג הגבול על הקרקע. ת פוחז במציאותו של מסי ו ב ש ח ת  חיסר ה
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 12. גם משפט, נMourton v. pouiter, (1930) ,(5 נפסק לפי העקרונות שהונחו
(Scrutton) ן טו פט סקרו  בתקדימים האמורים, ואינו סוטה מהם ימינה או שמאלה. השו

 אומר באותו ענין:

 ״חיובו של בעל קרקע כלפי מסיגי גבול אינו קיים כשמצוי על האדמה
 פח שנמשך והולך כל זמן שהאדמה נשארת באותו מצב, עולה עליה
 מסיג הגבול כמות שהיא, והבעלים אינו חייב להזהיר אותו. זה שונה מן
 המקרה בו עושה אדם דבר מה המביא שינוי במצב הקרקע, כמו, למשל,
 בהגיעו גלגל, בהפילו עץ, או בהביאו לידי פיצוץ, שעה שידוע לו כי בני
 אדם מצויים בסמוך. בכל אחד מן המקרים האלה חובתו היא כלפי אותם
 אנשים, אם גם הם מסיגי גבול, להזהירם כי עליהם להישמר״ (ע׳ 91ו).

 13. מכל המקובץ עולה׳ איפוא, בלל אחד׳ קצר וברור: בעל קרקע אינו חייב
 לשמור על מסיגי גבולו או להזהירם מפני כל דבר סכנה׳ גלוי או נסתר, המצוי על
 אדמתו. אולם בשעה שהוא אומר לעשות איזו פעולה אשר יש בה משום שינוי מצב
 הקרקע והגדלת הסכנה — מוטלת עליו חובה, גם כלפי מסיגי גבול׳ לנהוג זהירות בדרך
 המתקבלת על הדעת וליתן הודעה על השינוי העומד להתרחש בקרקע. בכל מקרה אחר
ט, נ2), הנ״ל — ״אדם מסיג גבול על אחריותו ן ב־משפט ברנ רד רובסו ו  — בלשונו של הל

 הוא״ (ע׳ 370).

 14. זוהי ההלכה האנגלית בדיני נזיקין אזרחיים כאז כן עתה, והיא עומדת בעיינה
Buckiand v. :ללא כל שינוי עד היום (ראה שני פסקי־הדין האחרונים בסוגיה זו 
Edwards v. Railway Executive; Guildford Gas Light & Coke Co., (1948) , (10) 

.(1952) , (11) 

 15. בטרם נעבור לשאלה: באיזו מידה עשויים אותם עקרונות אנגליים לשמש
 ציוני דרך לפתרון הבעיה העומדת לפנינו, נתעכב עוד רגע קט אחד בלבד על השאלה:
 במה נבדלים דיני הרשלנות האזרחית מדיני הרשלנות הפלילית במשפט המקובל האנגלי.
 על מדוכה זו ישב בית־המשפט לערעורים פליליים במשפט R. V. Bateman ,(12) וכך

ם היוארט (Hewart) את ההבדל:  מגדיר זקן השופטי

 ״מקום שטוענים, כי ראובן גרם למותו של שמעון מתוך רשלנות, אזי
 כדי לקבוע את האחריות האזרחית, על התובע להוכיח (נוסף על הנזק
 הממשי שנגרם על ידי המוות) כי ראובן חב חובה לשמעון לנהוג זהירות!
 כי הוא לא מילא חובה זו, וכי אי־המילוי גרם למיתתו של שמעון. כדי
 להרשיע את ראובן בעבירת הריגה, על הקטיגוריה להוכיח את שלושת
 הגורמים האמורים ונוסף לכך עליה לשכנע את חבר המושבעים, כי רש

 לנותו של ראובן הגיעה לכדי עבירה״ (ע׳ 10).
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 ולהלן באותו מקום:
 ״במשפט האזרחי, משהוכח כי ראובן לא נהג במידת הזהירות המתקבלת
 על הדעת הדרושה לפי החוק, שוב אין חוקרים כמה חסר למלוא־המידה.
 גודל אחריותו תלוי לא בדרגת הרשלנות׳ כי אם בשיעור הנזק שנגרם.

 בבית־משפט פלילי, לעומת זאת׳ דרגת הרשלגות ושיעורה הם הם הגורמים א
 המכריעים״ (ע׳ וו).

 16. מלשון זו אנו שומעים, כי הרשלנות במשפט האנגלי היא שאלה של דרגה:
 הגיעה הרשלנות לדרגה גבוהה, והיא חורגת מן המסגרת המצומצמת של הטבת נזק

 ואיזון דמי פיצוי בין אזרח לאזרח — רואים אותה כעבירה פלילית! לא הגיעה לדרגה ב
 רמה זו, אין בה מיסוד הפליליות, ותקנתו של הניזק בדמי נזק בלבד.

Andrews v. Director of Public 17. ביטוי קולע ניתן לעקרון זה במשפט 
 Prosecutions, (1937) ,(15). באותו משפט אמר הלורד אטקין (Atkm) כך:

 ג
 ״אי־זהירות פשוטה במידה הדרושה ליצירת אחריות אזרחית אינה
 מספקת. למטרות החוק הפלילי יש דרגות ברשלנות. ומן הדין להוכיח

 רשלנות בעלת דרגה גבוהה ביותר, בטרם יוכח הפשע״ (ע׳ 583).

 18. דברים אלה, שנאמרו על ידי בתי־המשפט האנגליים בשאלת האחריות האזרחית ד
 והפלילית הכרוכה במעשי רשלנות, יש בהם, לדעתי, כדי לנחותנו את הדרך לפתרון
 ד שאלה שהעמדנוה בפתח דברינו. לביסוס האשמה של הריגה־ברשלנות במשפט האנגלי
 יש להוכיח, כי הנאשם נהג ברשלנות ממדרגה רמה ביותר, ברשלנות פושעת, ברשלנות
 פלילית שאינה מחשיבה חיי אדם ואינה מעריכה את חיי הציבור, וכמוה כפשע. פשע

 כזה כלול בדיני הארץ הזאת בתחומי העבירה האמורה בסעיף 212 של פקודת החוק ה
 דפלילי. אן־ יש רשלנות קלה הימנה: זו היא הרשלנות שאינה מגיעה לכדי פשע,
 באשר היא נחותת דרגה. המשפט האנגלי אינו מחשיב רשלנות זו כעבירה כלל, והוא
 לובע, כי דינה אזרחי בלבד: תשלום דמי נזק, המחוקק של פקודת החוק הפלילי, 1936,
 לעומת זאת, החשיב כעבירה פלילית אף רשלנות בעלת דרגה נמוכה זו — בלשונו הוא:

 ״חוסר זהירות שאין בו רשלנות פושעת״ — ובהעבירו עיקרי רשלנות זו מתורת ו
 המשפט האזרחי האנגלי אל תחומי המשפט הפלילי בארץ הזאת, ייחד להם מקום

 בסעיף 218.

 19. נמצינו למדים, כי הרשלנות בעלת הדרגה הרמה יותר, הדרושה ליצירת פשע
 במשפט האנגלי, היא יסודה של העבירה האמורה בסעיף 212 ! ואילו העוון האמור בסעיף ז

 218 נוצר על ידי רשלנות מועטה יותר, והיא הרשלנות המספקת כדי לתמוך בתביעה
 אזרחית לתשלום דמי נזק. אך מן החובה להטעים כי בין שאנו דנים ברשלנות הפלילית
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 שבמשפט האנגלי, המקבילה לפשע האמור בסעיף 212, ובין ברשלנות הפלילית הנחשבת
 לעוון לפי הסעיף 218, המקבילה אל הרשלנות האזרחית שבמשפט האנגלי, וגם שבפקודת
 הנזיקין האזרחיים כאן, עלינו לזכור תמיד את דברי זקן השופטים היוארט ב־משפט
 בייטמן, נ2ו), על היסודות המשותפים אשר במציאותם מותנית גם האחריות הפלילית
 א וגם האחריות האזרחית במשפט האנגלי. אחד היסודות הזמיר. הוא חובה כלפי הקרבן

 לנהוג זהירות. באין חובה כזאת, אין לטפול מעשה אשמה על מי שהסב את הנזק.

 20. והוא הדבר אשר נאמר על ידי בית משפט זה בענין ב״צ שווילי נ. היועץ
ך ר, ע׳ 470, נ&1). וכך נאמד שם (ב־ע׳ 5—474): ר , כ !  המשפטי מנ״פ 153/51), פסקי־די

 ב
 ״ לצורך העוון אשר בסעיף 218, מן ההכרח להוכיח שלושה
 יסודות, והם: (א) כי חובה היתה מוטלת על הנאשם כלפי קרבנו לנקוט
 אמצעי זהירות! (ב) כי הנאשם לא נקט אמצעי זהירות אלה: (ג) וכי

 כתוצאה מכך נגרם מותו של הקרבן.״
 ג

 להלן באותו מקום הוסיף בית־המשפט אימרה רבת משמעות זו:

 ״בדרך אגב מותר אולי להעיר, כי גורמים אלה זהים במידת מה עם
 היסודות הדרושים להוכחת האחריות האזרחית בתביעה הנובעת מהריגה

 ! ברשלנות במשפט האנגלי.״

 דברים אחרונים אלה נאמרו שם בדרך אימרת־אגב, כי למעשה לא היו צריכים
 לגופו של הענין. מכאן ביטוי ההסתייגות ״במידת מה״. במשפט שלפנינו, לעומת זאת,
 שאלת החובה של מי שנאשם בעבירה לפי סעיף 218 כלפי קרבנו, היא רוחו והיא נשמתו
 ה של כל הענין הנידון בזה, ולדעתי אין מנוס מן המסקנה אליה הגעתי לעיל, היינו, כי
 אין עבירה לפי סעיף 218 אלא במקום שאדם חב חובה לחברו לנהוג בו זהירות, והוא —

 אותו אדם — לא מילא חובה זו במסיבות האמורות בסעיף.

 21. ועוד מבחן אחד, מעשי יותר, בדבר. בדרך כלל אין רשלגות מופשטת, רשלגות
 ו שלא הסבה נזק ממשי, ואין אדם נענש על מעשה (והוא הדין באפס מעשה) אף כי יש
 בו ממידת הרשלנות, אלא אם כן קובע החוק בפירוש כי אותו מעשה ייחשב לעבירה
 פלילית. דוגמאות של עבירות על רשלנות מופשטת מצויות בסעיף 243 לפקודת החוק
 הפלילי. רשלנות כזאת אדם נענש עליה, אף שאין בינה ולא כלום לבין תוצאות של
 נזק ממש. אולם במקום שמעשה הרשלנות כשהוא לעצמו אינו בגדר עבירה, והחוק
 ז אינו קובע עונש בצידו׳ אלא אם כן גרם נזק, כגון: הסב מיתתו של אדם, כלום יהא
 זה מן הדין או מן היושר להעניש את עושה המעשה אם כי שום חובה לא היתד. מוטלת

 עליו לנהוג זהירות כלפי הקרבן ? נמחיש את דברינו בדוגמאות מחיי יום-יום:
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 א. פרדסן הזניח את הטיפול בפרדסו המצוי בלב המושבה. הגדר נפרצה וילדים
 נוהגים לחדור אל הפרדס, לקטוף שיירי פירות ולחפש קני צפרים בין עפאי
 העצים. הפרדסן, מדי ראותו ילדים משוטטים בשטח הפרדס, מגרשם משם,
 אך את הפירצה אינו סותם. ילד אחד תדר אל הפרדס כמתגנב, ובטפסו על

 אחד העצים נפל ממנו ונהרג. א
 ב. ראובן בנה לו בית ולא התקין מעקה לגגו. הגישה אל הגג מחדר המדרגות
 אינה כרוכה בקשיים מיוחדים, ומן הגג נקל לחדור אל ומירי המגורים.
 ראובן תפס כמה פעמים את שמעון, בשוטטו על גג הבית, וגירש אותו בחרפה,
 אך מעקה לא התקין, ואת הכניסה לגג לא חסם גם לאזור זד- לילה אחד

 עלה שמעון לגג מתוך כוונה לגנוב, ובחשיבה נפל למטה, על מדרכת הרחוב ב
 וגופו נתרסק.

 ג. לוי חפר בור סיד בתוך רשותו, ליד הבנין שהוא בונה לעצמו, ולא כיסהו.
 הוא יודע כי בלילות עולים אנשים על מגרשו מתוך כוונה לגנוב המרי בנין,
 אך לדעתו אין הנזק העלול להיגרם לו עולה לכדי שכרו של שומר לילד*

 ולפיכך אינו מפקיד שמירה במקום ואף אינו מתקין בו פנסי אזהרה. לילה ג
 אחד חדרו שני גנבים אל תוך הבנין שעמד בהקמתו, האחד נפל מעל קרש
 רקוב ששימש סולם עלייה מקומה לקומה, ושבר את מפרקתו, והשני טבע

 בבור הסיד.

T כלום דורשת שורת הדין או שורת היושר להרשיע את הפרדסן ואת ראובן ואת 
 לוי בגרימת מוות לפי הסעיף 218? כלפי מתמנים ובני־רשות הבאים לביתו של אדם חב
 הה* חובה לנהוג זהירות, אך מה היא חובתו כלפי מסיג גבול עובר עבירה ז ולמה זה נניח,
 כי המחוקק התכוון להצמיד עבירה פלילית לראשו של אדם, לא על מעשה שעשה זה
 בזדון למי שבא לביתו בעבירה, כי אם על מעשה שגעשה על ידו בתום־לב, או על

 אפס־מעשה, כלומר: על אשר לא נקט אמצעי זהירות לשלומו ולבטחונו של העבריין, ו*
 ועל אשר לא דאג לכך, כי הלה יוכל לבצע את זממו מתוך בטחון גמור?

 22. המסקנה הנדרשת מכאן היא, לדעתי, אחת ויחידה, היינו: במקום שהמחוקק
 תולה את דבר יצירתה של העבירה לא במעשה הרשלנות עצמו, אלא בתוצאותיו כלפי

 בן אדם (ואין הבדל בכך אם תוצאות אלו הן מיתה לפי הסעיף 212, או כל נזק אחר לפי ו
 הסעיף 244), אין מרשיעים אלא אם מוכיחים, בין היתר, כי הנאשם חב חובה לנהוג
 זהירות בקרבן, וכי הוא לא מילא חובה זו. מסקנה זו, לצורך העבירה האמורה בסעיף
 218, שלובה ואחוזה בהלכה שנידונה לעיל׳ היינו, כי אין בעל קרקע חב שום חובה כלפי
 עברית מסיג גבולו חוץ מן החובה לא להזיק לו על ידי מעשה זדון. שאם לא תאמר כך,

T מה בין מסיג גבול לבת מוזמן וברירשות לגבי אחריותו הפלילית של בעל הקרקע ז 
 ומד. בין כורה בור ברשות הרבים לכודה ברשות היחיד לענת אותה אחריות?

 23. ומעקרונות כלליים אלה למקרה הקונקרטי שלפנינו:
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י ט פ ש מ גד היועץ ה ך נ י ם רוטנשטרי  ע׳יפ 35/52 שלו

״ג/תשי״ד־953ו השופט א0ף / תשי ך ז ר , כ ך י ד ־ י ק ס פ  ״

ע ב ית אבן וסיד״ היו מסיגי גבול. כך ק ל ״תעשי ע פ מ ן ב ו קרב פל לדים שנ  שני הי
ל ת א ו ד ל י ־ י ל ב ח ו ב ה שהם נמשכ ד ב ו ע ו אלה אין לערער. ה י , ועל דבר  השופט המלומד
בדה , עו ל המערער תו ש ן היה קיים ברשו ו : שפתי ר מ ו ל , כ כה אשר בשטח המפעל  הברי
ם ו ק מ ם באו ל ם ה ר השאלה א ו ר י רך ב ר גורמים, לצו א  זו עשויה לשמש גורם, בין ש

ה ר ק מ ה ב ע ב ק נ בדה — כשם ש ה העו ע ב ק נ ש י גבול. אך מ ג ת או כמסי ו ש ר ־ י נ ב  א כמוזמנים, כ
ת לשאלה בו גי גבול, ושוב אין חשי נם דין מסי י גבול, די ג ו — כי הם באו כמסי נ י  שלפנ
ם ת א ס לדים אלה היו ל : י ן ר על כ ת ם פתיון. י ה א שימשה, ל ה שימשה, או ל כ י ר ב  אם ה
י ל ג ט האנ פ ש מ ת (דוגמת ה־ trespasser ב גה אזרחי : מזיקים מבחי ר מ ו ל גי גבול, כ  מסי
ת ד ו ק פ ת לפי הסעיף 286 ל י ל י רה פל י נזיקין של הארץ הזאת), אלא גם עוברי עבי נ  ובדי
כן ־ , ואף־על־פי ל המערער ו ש ת ו ש ר , 1936. שהרי הם גורשו פעם ופעמיים מ ק הפלילי  ב החו
ן ם לדי ע ב ת ר היה גם ל ש פ י עונשין, א לו היו בנ . אי זו אותו דו והרגי  חזרו ובאו והטרי
ך זדון כדי להזיק ו ת ה מ ש ע ת מ ו ש ע הם היתד, לא ל ר כלפי ע ר ע מ ל ה בתו האחת ש  פלילי. חו
, כו ל יחדרו לתו ב ל ל ע פ מ ת שטח ה ר א ו ד ג א לא היה חייב ל . הו תו תם ברשו ו  להם בהי
ם מרי ד שו י ק פ ה ת עליהם, או ל ו ל ע ה כדי שלא יוכלו ל כ י ר ב ת ה ו ר י ת ק ה א בי א להג  ואף ל

ה להם. ר ק ה האסון ש ר ק ת אשם בראשו על מ ו ל ת ל ירחצו במי הבריכה. וכיון שכך, אין ל ב  ג ל

נם ף 218 אי ה בסעי ר ו מ א ה ה ר י ב ע ת ה ח כ ו ה ת הדרושים ל דו סו : הי ר ב ו של ד ל  24. כל
ר ע ר ע מ ת ה לזכות א ר ו ת הערעו ל א ב ק ר, כי יש ל י סבו , ולפיכך אנ ם כאן, לדעתי י ד צ  מ

ל אשמה. כ  מ

 ד
פט ד״ר חשין, ד השו ב כ נ י ה ר ב ו של ח ת ע ד י ל ת ע ת ד י א : מצרף אנ ף ס  השופט א

ת כך. נ ת ו י נ ת הדין העבר ר ו ה לי כי גם ש א ר נ ם אוסיף, ש ר־אמרי צו בקי  ו
: א דף ל״ג אי מ א ק ב ו במסי ב נ י  שנ

ת י ב ל ה ע ל ב רו ש נגחן שו ת ו י ב ע שכרן מבעל ה ו ב ת  ״פועלים שבאו ל
: רשאים ם י ר מ ו ם א ת — פטור. אחרי מ ו של בעל הבית, ו ב ל  1 או נשכן כ

ל הבית״ ע ב ן מ ר כ ע ש ו ב ת  פועלים ל

ם ד בעיר, והפועלי צ מ ת הוא אדם ה י ב ת שם, שאם בעל ה ש ר פ הגמרא מ ג ו י י ת ח י ב בעל ה  ו
ם י ד ו ת, והבל מ א ברשו ל ו ש ר צ ח ו ל ס נ כ ן נ ם כ , א ן מחוץ לביתו ר כ ת ש ו א ע ממנ ו ב ת  יכלו ל
, והבל ע שכרן ו ב ת ת ל ו ש ר ו ב ס נ כ , אם כן נ תו ד בבי י מ ם היושב ת ד ר. ואם הוא א א פטו  ן שהו

ו א ר ו ק י בעיר, ופועלי י ואינו מצו ם המצו ד א ו חכמים אלא ב חלק  מודים שהוא חייב, ולא נ
ס או לא. נ כ י ה ת ל ו ש ה זו מתן ר ר י מ א : הן׳ האם יש ב ם ה ר ל מ א ו ו ח חצר ת ל פ ו ע  ל

ל ע ל ב ו ש ת ו ש ר ם ל סי נ כ י גבול, הנ ג י מסי ה זו, שכלפ י ג ם מסו אי ו רו נ ם א י נ ל פ ל כ  ע
ו שום חובה. ת שלא ברשות, אין עלי י ב  ה

ן הל׳ י״א—י״ב: זקי ממו ׳ נ ק י׳ מהל ר פ ם ב ״ ב מ ר ק ה ס ו גיה זו פ ך סו מ  י ועל ס

ו ו א ר כ ע ש ו ב ת ס ל נ כ , ואפילו נ תו ת שלא ברשו י ב ס לחצר בעל ה כנ  ״הנ
ם ה והבעלי ל י ק ס ד ב ת ומת, השו י ב ל ה ע רו של ב נגחו שו , ו ו בו ממנ  חו
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יך נגד היועץ המשפטי ם רוטנשטרי  ע״נ! 35/52 שלו

ך ז׳, תשי״ג/חשי״ד־1953 השופט אסף ר , כ ך די ־  ״פטקי

. תו של זה שלא מדעתו ת ליכנם לרשו ן מן הכופר, שהרי אין לו רשו  פטורי
ס ונגחו שורו של בעל כנ נ : הן, ו ו ת ואמר ל קרא לבעל הבי ח ו ת פ ד ב מ  ע
ר ב ד א ם פטורין, שאין משמע הן אלא עמוד במקומך עד ש  הבית, הרי הבעלי

 עמך.״

: ה כ ל ה ה ק ס פ  ובטור חושן משפט סי׳ שפ״ט נ

נגחם שם שורו ת בעל הבית לשאול שכרם ו ו ש ר סו ל כנ  ״פועלין שנ
ת לשוק, או א צ ת רגיל ל י ב ל ה ע ת או נשכם כלבו, אם אין ב  של בעל הבי
ל לצאת לשוק לפעמים, כיון שאינו מצוי בכל פעם בשוק, רג  אפילו אם הו
ק בכל פעם ד בשו צ ת נכנסין, ואם הוא מ ו ש ר ב ת בנזקן, ש  חייב בעל הבי

 פטור, שאז נכנסין שלא ברשות.
ן הפועלין ני אבי הרא״ש ז״ל: בזמן הזה מנהג. פשוט שנכנסי כתב אדו  ו
ת בשוק ו ע ע שכרן, וגם אין מצוי לאדם בכיסו מ ת לתבו י ב ת בעל ה י ב  ל

ע לפועלים, הילכך על פי המנהג חייב.״  לפרו

ג זהירות ת העקרון׳ שאין אדם חייב לנהו  הרי שגם הרמב״ם וגם הרא״ש והטור קובעים א
ת מפורשת, ו ם להי כה אמנ ה צרי נ ת זו אי ו ש כנסים לחצרו ברשות. ר  אלא כלפי אלה הנ
י הרא״ש ר ב  והיא תלויה במנהגם של בני אדם, אם הוא ״מנהג פשוט״ ומקובל. ועל יסוד ד

א קמא פ״ג סי׳ כ״ח: ב ב ב מהרש״ל ב״ים של שלמה״ ל ת  כ

לו ת אפי  ״הילכך על פי המנהג המצוי בינינו ישתנה הדין וחייב בעל הבי
ו אפילו בזמן אחד, ר ב ח ה בין אדם ל  אם שכיח בשוק, כדחזינן שהדין משתנ
ה הדין לי עלימא, לא שכיח — חייב, כל שכן שישתנ ר לכו ו ט  שכיח — פ

ת נוטה.״ ע ד  בחילוף הזמן כפי המנהג, וכן ה

: ו נ נ י א מדברי מהרש״ל שם, שהיא חשובה לענ ק ס ד פ  וראוי להביא בזה עו

ם היה מנהג סדום, ששום אחד לא היה  ״ודבר תימה הוא, דאטו בזמנ
ו בלא רשות, אפילו אם היה צריך לו, אלא מאחר שיכול ר ב ת ח י ב  נכנם ל
בל עליו ת, ולא קי ם רוצה אם כן נקרא שלא ברשו ת בו א  בעל הבית למחו
ס ולבוא והוי כמו ו רתו אם לא בית אומן, שעשוי לכך לכנ  שמי

 ברשות.׳׳

ם י נ תו ו נ ם שהי ו ק מ ר ועובדי ה ע ר ע מ ה ה שלפנינו, ש ר ק מ ם קל וחומר ל  והלא הדברי
ערי הילדים ע גם לו ח תו מיחו ומיהו בילדים שלא ירחצו בבריכה, והדבר היה י  למרו
תו ו ת אומן או לחנ י ב ם ל סי כנ לם הנ ! ודאי שלא קיבל עליו שמירתם. או ם ו ק מ בים ל  הקרו

ת ושמירתם עליו. ו ש ר ם ב סי כנ ני נחשבים לנ ו  של חנ



ד היועץ המשפטי ג  ע״פ 35/52 שלום רוטנשטרייך נ

/ תשי״ג/תש<י״ד־1953 השופט אסף ך ז ר  ״פסקי־ד׳־ן״, כ

 וחילוק זה בין הנכנס ברשות ובין הנכנס שלא ברשות הוא הקובע לא רק בדיני
 נזיקין אזרחיים אלא גם ב״דיני שמים״ ובחובת הגלות, שחייב בה ההורג נפש בשגגה,
: ת ת  והרמב״ם פוסק, על סמך דברי הגמרא במס׳ מכות ובמס׳ בבא קמא, בפרק ו׳ מהל׳ ר

 א ״הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות והרגו בעל הבית בשגגה פטור
 מן הגלות, שנאמר: ואשר יבוא את רעהו ביער — מה יער שיש רשות
 לנהרג להיכנס לשם, אף כל כיוצא בו. לפיכך הנכנס לחנות הנגר שלא
 ברשות ונתזה בקעת וטפחה לו על פניו ומת פטור מגלות. ואם נכנס

 ברשות הרי זה גולה.״
 ב

 ובירושלמי׳, בבא קמא פ״ג הל׳ חי:

 ״אמר ר׳ יוסי בן חנינה: היה עומד ומבקע עצים בחצרו ונכנס פועל
 לתבוע שכרו ונתזה בקעת והזיקתו חייב, ואם מת אינו גולה״

 ג
 ומקשה הירושלמי: ״והתני רבי חייא פטור״ אם הזיקו, והוא מתרץ: ר׳ חייא מדבר
 כשלא ראהו נכנס ור׳ יוסי מדבר כשראהו נכנס. מזה מסיקים התוספות (ב״ק ל״ב ב׳
 ד״ה חייב בארבעה דברים) בצדק, שאפילו ראהו נכנס הוא פטור מגלות, כיון שנכנס

 שלא ברשות׳ ורק אם נכנם ברשות הרי הוא גולה.
 ד אנו רואים שוב׳ שכלפי הנכנס ברשות — אף שלא הוזמן — יש חובה לנהוג זהירות
 יתר, גם בשעה שבעל הבית עוסק במלאכתו הרגילה, שלכאורה אין סכנה כרוכה בה.

 מה שאין כן הנכנס שלא ברשות.

 והרי מעשה שבא לפני מהר״ם מלובלין. לרגל ההתנפלויות של הטטרים על פלכי־
 ה הספר של פולין היו תושבי פלך וואהלין מחוייבים ״להיות מוכנים וכלי משתיתם בידם
 לערוך מלחמה וקרב כנגדם״, ולהתאמן מזמן לזמן בירייה מרובה. יהודי אחד התאמן
 בחצרו בירייה למטרה המסומנת בכותל ביתו, והנה איש אחד נכנס מן השוק לתוך
 החצר, אם כי שר העשרה הלא־יהודי, הממונה על היהודי המתאמן, עמד בחוץ להזהיר
 את העוברים שלא יכנסו לחצר. וכן עשה, גער באותו האיש והזהירו שלא ייכנס לחצרו
 ו והאיש נכנס׳ הכדור פגע בו ונהרג. היורה לא ידע כלל על כניסתו של האיש׳ וברור
 שלא היתה לו כל כוונה להזיקו. ההורג בא לפני מהר״ם לקבל תשובה, וכרגיל היו

 מחייבים במקרים כאלו את בעלי התשובה בגלות ובתעגיות וסיגופים שונים. בשים לב •
 למסיבות המקרה, מוצא מהר״ם יסוד להקל מעליו דרכי הגלות, ואחד הנימוקים הוא,
 שהנהרג פשע בנפשו, מאחר שהוזהר שלא ייכנס למקום (שו״ת מהר״ם מלובלין סי׳ מ״ג).
 ז ואם כי אין ראיה גמורה לדבר מאותו מקרה למקרה שלפנינו, שהרי שם עשה בעל החצר
 פעולה מסויימת שיש בה בתנאים ידועים משום סכנת נפשות, אבל יש זכר לדבר ואס
 מכתא חלקית לכך, שהנכנס שלא ברשות, וביותר אם הוזהר על כך שלא ייכנס, הרי הוא
 מתחייב בנפשו ופוטר את שכנגדו מחובת הזהירות, ומן החובה לבדוק אם אין איזה

 אדם בחצר.
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 ע״פ 35/52 שלום רוטנשטרייך נגד היועץ המשפטי

ף ס פם א ״ד־1953 השו / תשי״ג/תש<י , כרך ז ״ ן י ד ־ ־ ־ ק ס פ  ״

 אמנם לפי דין־ תורה חייב כל אדם לגדור כל מקום שיש בו כדי לסכן את נפשו של
 אדם, אף של הנכנס בלי רשות, והרמב״ם קובע הלכה, על סמך המקורות בתורה ובמדרשי

 חכמים, בפר׳ י״א מהל׳ רוצח ושמירת נפש:

 ״מצוות־ עשה לעשות אדם מעקה לגגו, שנאמר: ועשית מעקה לגגך א
 אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שייכשל בה אדם וימות,
 כגון שהיתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בו מים בין שאין בו מים,
 חייב לעשות חוליה גבוהה עשרה טפחים, או לעשות לה כיסוי, כדי שלא
 יפול בה אדם וימות, וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות־עשה

 להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר: הישמר לך ב
 ושמור נפשך, ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל

 מצוות־עשה, ועבר בלא תשים דמים.״

 אולם הוא ״ביטל מצוות־עשה ועבר בלא תשים דמים״, אבל אין הוא חייב בנזקיהם
 ובנפשם של הנכנסים בלי רשות לחצרו ואת עליו גם אחריות פלילית׳ וזהו החילוק העמוק ג

 המבדיל בין כורה בור ברשות הרבים לכורה ברשות היחיד. ודאי אסור לו לאדם שיגדל
 כלב רע בתוך ביתו׳ אלא אם כן הוא אסור בשלשלאות של בחל וקשור בהן׳ אבל הנכנס
 שלא ברשות ונשכו כלב זה, גם אם המיתו׳ פטור בעל הכלב מאחריות כלפיו (שו״ע
 ח״מ סי׳ ת״ט). פרט לנכנס לבית־האומן, שדרך בני אדם להיכנס לביתו בשביל אומנותו,

 והריהו כנכנס ברשות (עי׳ דברי ריב״א שהובאו בראשונים ובטור חר׳מ סי׳ תכ״א), ך
 •״ואף על פי שעל חינם נכנס (שלא מתוך כוונה לקנות?) חייב בעל החנות, שהיה לו

 לשמור נפשו״ של הנכנס (פרישה, שם).

ת פסק־הדין ואת גזר־הדין  לאור כל האמור, הוחלט לקבל את הערעור, לבטל א
 ולזכות את המערער מההאשמה שיוחסה לו. ה

 הודע בפומבי היום, כ״ז שבט, תשי״ג (12.2.1953).

 ו

 ז
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