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

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

הרי זו  –שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות 
ג כפי התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהו

 שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.
 

למעט פקודה זו  –מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק  )א( .63
והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק  –

טבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה מסוגו או מ
 המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו.

 

 –לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו  )א( .13

 אם הרשה או אישרר את המעשה; (1)

 את המעשה תוך כדי עבודתו;אם העובד עשה  (2)

 –אולם    

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

מי שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו מסורה לו,  )ב(
 האדם תוך כדי עבודתו זו.לא יהיה חב על מעשה שעשה 

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

 א לענין המעביד.מעשה שהרשה המעביד; אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ול

 לרבות מחדל. –לענין סעיף זה, מעשה  )ג( 

 

לענין פקודה זו, המעסיק שלוח, שאיננו עובדו, בעשיית מעשה או סוג של מעשים למענו, יהא חב על כל  .14
 דבר שיעשה השלוח בביצוע אותו מעשה או סוג מעשים ועל הדרך שבה הוא מבצע אותם.

 

עם אדם אחר, שאיננו עובדו או שלוחו, על מנת שיעשה למענו מעשה  לענין פקודה זו, העושה חוזה .15
 פלוני, לא יהא חב על עוולה שתצמח תוך כדי עשיית אותו מעשה; הוראה זו לא תחול באחת מאלה:

 הוא התרשל בבחירת בעל חוזהו; (1) 

 הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופן שגרם לפגיעה או לנזק; (2) 

 הוא הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק; (3) 

 הוא היה אחראי מכוח חיקוק לעשיית המעשה שביצועו מסר לקבלן עצמאי; (4) 

 הדבר שלעשייתו נעשה החוזה היה שלא כדין. (5) 

 

אינו  13של שום אדם על מעשה שעשה והאמור בסעיף  אינו גורע מחבותו 15-ו 14, 12האמור בסעיפים  .16
 גורע מחבותו של העובד על מעשה שעשה.

 

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

 ולצודק תוך התחשבות במידת אחריותו של התובע לנזק; לנכון
 


