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  בתי המשפט

 032547/04א   יפו-בית משפט השלום תל אביב

 

 24/08/2005 :תאריך כבוד השופטת חנה פלינר :בפני

 

 

 

  צברי שלמה :בעניין

 התובע ד בלייר אליהו"עו כ "י ב"ע 

  נ  ג  ד 

  חשמל' חב 

 הנתבעת גלובו גלית-ד שפוטהיים"עו כ "י ב"ע 

 

 

 טההחל
 

 

 התביעה והצדדים לה

 
 

5129371 

מר , בשדות החקלאיים של התובע 22.10.03תביעה זו עניינה שריפה אשר פרצה ביום  .51293711

 (. "המושב": להלן)חקלאי המתגורר במושב גיתית , ("התובע": להלן)שלמה צברי 

השייך למעשה אין מחלוקת כי השריפה פרצה כתוצאה מגיצים שניתזו מעמוד מתח גבוה  

 (. "הנתבעת": להלן)חברת חשמל לישראל , לנתבעת

 

מערכת , חממות, בין השאר, הכולל לטענתו, ניזוק ציוד השייך לתובע, כתוצאה מהשריפה .2

הנזק לרכוש אשר הוערך על ידי שמאי מטעם התובע הסתכם בסכום של . 'השקייה וכו

 . הכולל גם הוצאות פיקוח וניהול עבודות השיקום, ₪ 369,940

הגיש התובע כתב תביעה מתוקן , ולאחר שניתן לכך אישור בית משפט, מאוחר יותר 

 . הכולל גם סעד של פיצוי בגין אבדן הכנסה מגידול בחממות

 . ₪ 491,000התביעה המתוקנת הועמדה על סך של  

 

 

 

 טענות הצדדים בקליפת אגוז
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תוצאה מגיצים שניתזו בתמצית טוען התובע כי מכיוון שאין מחלוקת שהאש פרצה כ .3

לפקודת  39אזי במקרה הנדון יש תחולה להוראות סעיף  , מעמוד מתח גבוה  השייך לנתבעת

 (."הפקודה": להלן( )נוסח חדש)הנזיקין 

או  /על מנת שזו תוכיח כי לא התרשלה בהקמת העמוד ו, נטל הראיה עובר לנתבעת, לפיכך 

ידוד התילים ומניעת  מגע של בעלי כנף בחוטים בנקיטת כל הפעולות הדרושות על מנת לדאוג לב

 . או בשנאי

 

היות והאש פרצה בשדה , לעומתו טוענת הנתבעת כי נטל ההוכחה אינו מוטל על כתפיה .4

 . והמצוי בבעלות המושב, הקוצים הנמצא  מתחת לעמוד

 

כמקובל בכל ", לעניין הרשלנות טוענת הנתבעת כי היא פעלה בצורה מקצועית וסבירה

הנתבעת טענה כי העמוד הותקן ותוחזק בהתאם לחוק ולנהלים ;  "ברות החשמל בעולםח

 . הפנימיים של הנתבעת

 

לכתב ההגנה כי ביום האירוע  6מודה הנתבעת בסעיף , אשר לנסיבות המקרה הספציפי .5

הקצר נגרם  כתוצאה מהתחשמלות . נגרם קצר בשנאי הנמצא על עמוד מתח גבוה השייך לנתבעת

בעקבות הקצר שגרמה היונה "ובלשון הנתבעת , אשר נלכדה בין התילים החשופים בשנאייונה 

 נ".ניתזו גיצים מהשנאי ונפלו על שדה הקוצים

 

לכתב הגנתה לעניין מיגון מפני בעלי כנף ומציינת כי  14הנתבעת  מרחיבה בסעיף  .6

 "ם לפורענותמועדי"המצאות ציפורים בתוך השנאי  אינה תופעה נפוצה ורק באזורים 

במקרה . מותקנים מגינים מפני התחשמלות, בהם המצאות ציפורים נפוצה יותר, בארץ

וכי , הנדון טוענת הנתבעת כי לא יכולה ולא הייתה צריכה לצפות את התרחשות הנזק

 . מדובר באירוע התחשמלות ראשון של בעל כנף באזור

 

מיגון מפני ציפורים בכל עמוד  עוד טוענת הנתבעת כי אין זה סביר לחייב אותה להתקין .7

 . שהרי העלויות הרבות יגולגלו  בסופו של דבר על הצרכן, ועמוד ברחבי הארץ

 

  

 

 ההוכחות וההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים

 

מר מדר , השמאי מטעמו, במהלכו העידו התובע, התקיים דיון הוכחות 07.04.05ביום  .8

בר 'מר אנואר עבר אל ג, וכן שלושה עדים נוספים, ("השמאי מטעם התובע": להלן)עמוס 

, ("4' עד תביעה מס": להלן)מר ריבחי חאסן איברהים  , ("3' עד תביעה מס":  להלן)

אשר עבדו בשדות הסמוכים בזמן , ("5' עד תביעה מס": להלן)ומר ואהל חיכ איברהים 

 . שארעה השריפה
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אשר הגיש , ("זייתוני": להלן)עת עובד הנתב, מטעם הנתבעת העיד מר זייתוני עובדיה

 ב.(3/נ)תצהיר מטעמו 

 

הגיעו הצדדים , ובטרם נשמע השמאי מטעם הנתבעת, ל"לאחר שנשמעו העדים הנ .9

כך שראשית תינתן החלטת בית משפט בשאלת , להסכמה דיונית לפיה יפוצל הדיון

עת ורק במידה ובית המשפט ימצא את הנתב, על בסיס הראיות שנשמעו, האחריות

 ו.ימשך הדיון בשאלת גובה הנזק, אחראית לנזק שארע

 

 נ.בהתאם להסכמה דיונית זו הוגשו סיכומים מטעם הצדדים בשאלת האחריות בלבד .10

 

 :ואלו הן, שאלת האחריות  מקפלת בחובה שאלות משנה 

 ?מהו הגורם לשריפה 10.1 

 ?על מי מהצדדים מוטל נטל ההוכחה במקרה הנדון 10.2 

 ?הנטל הורם האם 10.3 

 ב.אדון בשאלות אלה כסדרן 

 

 

 

 

 

 התחשמלות היונה –הגורם לשריפה 

 

כי השריפה , לכתב ההגנה 6כבר בסעיף , בתיק זו קיימת הודאה של הנתבעת, למעשה .11

גיצים אלה נוצרו לטענתה כתוצאה .  פרצה כתוצאה מגיצים שניתזו מעמוד הנתבעת

 ו.מבודדים המצויים בשנאי מהתחשמלות יונה שנלכדה בין חוטים בלתי

 

כי אכן השריפה נגרמה כתוצאה , אני קובעת, לאחר ששמעתי את העדויות בתיק .12

; (9-10שורות  27פרוטוקול עמוד )גרסה זו נתמכה בעדות זייתוני ; מהתחשמלות היונה

(.  3/לנ' נספח ב)וצילם את היונה המחושמלת , זייתוני אף ביקר במקום השריפה בו ביום

ראה מכתב זייתוני לתובע מיום )ימים לאחר השריפה  8זו נמסרה לתובע כבר  גרסה

 נ(.3/לנ' נספח ג, 30.10.03

 

פריצת קשת חשמלית והתזת גיצים , גרימתה לקצר חשמלי, תרחיש התחשמלות היונה .13

אשר ( 3-5' עדי תביעה מס)עולה בקנה אחד גם עם תיאוריהם של העדים מטעם התובע 

 35פרוטוקול עמוד ; 14שורה  36פרוטוקול עמוד )וניצוצות מהעמוד תיארו רעש חזק 

 ב(.13-14שורות 
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או כל חלק הימנו לא /מועד השריפה והעובדה כי השנאי ו, תמונות המקום, זאת ועוד .14

כי אכן הסיבה לשריפה היא התחשמלות , הוחלף לאחר האירוע מחזקים את הסבירות

השריפה ארעה בשלהי ; ובר בשדות פתוחים ללא עציםכי מד, מעיון בתמונות נראה. היונה

עדות הנתבעת מפי ;  כי באותו מועד שרר מזג אויר שרבי, חודש אוקטובר ולא נטען

כך , לא נסתרה –או בשנאי /זייתוני ולפיה בעקבות האירוע לא היה צורך לטפל בעמוד ו

 ו.או בשנאי/שאין כל ראייה לתקלה פנימית בעמוד ו

 

השריפה ארעה כתוצאה מגיצים שנתזו על שדה  –ו מוביל למסקנה אחת מקבץ עדויות אל .15

 נ.גיצים אשר נוצרו מהתחשמלות היונה שהובילה לפריצת הקשת החשמלית, הקוצים

 

 

 נטל ההוכחה

 

או /האם הנתבעת הייתה צריכה ו, עולה השאלה, לאחר שקבענו את הסיבה לשריפה .16

והשאלה המקדמית היא על , היונה לשנאי יכולה למנוע את הנזק שנגרם כתוצאה מחדירת

האם על התובע להוכיח רשלנות או שמא על ; מי מהצדדים מוטל הנטל במקרה הנדון

 ?הנתבעת הנטל להוכיח כי לא התרשלה

 

 39טוענת הנתבעת כי נטל ההוכחה הינו על התובע ואין מקום להחיל את הכלל שבסעיף  .17

ובסיכומיה הוסיפה , אש פרצה בשדה הקוציםכי ה, בכתב ההגנה טענה הנתבעת; לפקודה

כ "כי ב, ולאור העובדה, 04.07.04כי לאור החלטת בית המשפט מיום , הנתבעת וטענה

יש לראותו כמוותר על טענת היפוך , התובע לא הגיש בקשות לעניין סדר הבאת הראיות

 ב.הנטל

 

 היפוך הנטל

 

, ה הנדון על הנתבעת מוטל הנטל להוכיחכי במקר, וקובעת אני, אין בידי לקבל את טענת הנתבעת

 ו.אנמק קביעתי זו, כי לא התרשלה

 :לפקודה קובע כהיא לישנא 39סעיף  .18

בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי אש " 39

וכי הנתבע הבעיר את האש או היה אחראי להבעיר , או עקב אש

הם יצאה בעל המטלטלין שמשהוא תופש המקרקעין או  אואש 

על הנתבע הראייה שלא הייתה מקורה של האש או  – האש

 נ(.הדגשות שלי" )בהתרשלות שיחוב עליה, התפשטותה

 

הגיצים אשר החלו את האש נוצרו כתוצאה מקשת חשמלית בעמוד , במקרה הנדון .19

הגיצים שנפלו לשדה הם אלו אשר הבעירו את .   הוא מטלטלין השייך לנתבעת –החשמל 

 ב.לפקודה 39יכך מתקיימים במלואם תנאי הוראת סעיף האש ולפ
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' אמירים מושב עובדים של צמחונים וטבעוניים נ 941107/. א.ברוח זו אף נפסק בת .20

: ביין מפי כבוד השופט, ("ד אמירים"פס": להלן) 45(3)01פדאור  חברת החשמל לישראל

וגם ( של הכבליםלפחות של עמודי המתח ו)גם חברת החשמל היא תופס , בסיכום"

על שני , לפיכך. ל היא תופס והמדובר בתפיסה שהיא רלבנטית לפרוץ  השריפה"הקק

להוכיח שהם לא ( ולא רק הנטל המשני של הבאת הראיות)גופים אלה נטל השכנוע 

ד "פ, חסקל' אדרי נ 632: 595/88א "ראה פסק דינו של כבוד השופט חשין בע)התרשלו 

יצאו הנתבעים וידם על התחתונה , ים הוא שבמצב של תיקומשמעות הדבר(. 333( 5)מז 

 ו.("'ה-ל' בין ד 344עמוד ( שם)ראה )

 

נימוק נוסף להעברת נטל השכנוע על כתפי הנתבעת במקרה הנדון נובע מהעובדה כי   .21

לוי  73/86א "בע. לנתבעת ידיעה בלעדית על מצב מערכת החשמל הנמצאת בתחזוקתה

שם , "(שטרנברג"ד "פס: להלן) 348בעמוד , 343, (3)ד מג "פ, י ברקעיריית בנ' שטרנברג  נ

לשכנע את בית המשפט  כי לא התרשלה בתחזוק , עיריית בני ברק, הועבר הנטל לנתבעת

הנושא השני הנזכר ": נקבע, מערכת הביוב העירונית אשר גרמה להצפות חוזרות ונשנות

 במקרה דנן.   השמורה בידי הנתבע, הלעיל עניינו בידיעה הייחודית בדבר גורמי התופע

, משום שהיא שולטת בה, לעירייה ידיעה בלעדית על המתרחש במערכת הביוב שבעיר

.  ולה נגישות בלעדית אליה, היא המתחזקת את המערכת והאחראית להפעלתה הסדירה

ועליו לעורר ספק בלב , מעביר אל שכם הנתבע את נטל הבאת הראיות, כקודמו, כלל זה

 נ".המשפט באשר לקיומו או לאי קיומו של הדבר המצוי בתחום ידיעתו הייחודיתבית 

 

שהרי רק לנתבעת ידיעה על מצב מערכת עמודי החשמל , יפים דברים אלה גם לענייננו 

 ב.בישראל ותחזוקתם השוטפת

 

האם . הן נטל הבאת הראיות והן נטל השכנוע מוטל על כתפי הנתבעת, אמור מעתה .22

בא כח התובעת לא הגיש בקשה לשנות מסדרי הבאת הראיות יש  בה כדי העובדה כי 

 ? לשנות מקביעה זו

 : על כך יש להשיב בשלילה 

הייתה לגבי  04.07.04בעקבותיה ניתנה החלטתי מיום , כ התובע"בקשתו המקורית של ב 

, מכיוון שלא הוגשה בקשה(. 14-15שורה , 1ראה פרוטוקול עמוד ) סדר הבאת הראיות

כ התובע "אולם אין בהימנעות ב.  התובע ולאחריו הנתבעת –נשמעו הראיות כסדרן 

, המוטל, להגיש בקשה לעניין שינוי סדר הבאת הראיות כדי לוותר על טענת נטל השכנוע

 ו.על הנתבעת, מכוח הדיןבמקרים כגון דא 

 

 ?ת עמדה בנטל השכנועהאם הנתבע

 

כי נטל , ולאור העובדה, לעיל בדבר הסיבה לשריפה 15לאור המסקנה אליה הגעתי בסעיף  .23

האם הצליחה הנתבעת לשכנע את בית , אזי בפרק זה אסקור, השכנוע מוטל על הנתבעת
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 .או במחדליה לא הייתה כל התרשלות/כי במעשיה ו, המשפט

ה על הנתבעת לצפות את חדירת היונה לשנאי והאם האם הי, באופן מיוחד תבחן השאלה

 נ.ל"ננקטו במקרה הנדון הפעולות הסבירות הדרושות על מנת למנוע חדירה כנ

 

 עוולת הרשלנות ויסודותיה

 

קיום חובת : יש להוכיח שלושה אלה, למען תקום חבות בנזיקין מכוח עוולת הרשלנות .24

סולל בונה בניין  7130/01א "ע)חובה לנזק הפרת החובה וקשר סיבתי בין הפרת ה, זהירות

' מ נ"מפעלי רכב אשדוד בע 593/81א "ע, 1(1)ד נח "פ, יגאל תנעמי' מ נ"ותשתית בע

 653/97א "ע; 266(4)ד לט"פ גבריאל' גוריון נ 741/83א "ע, 169(3)ד מא "פ ל"ציזיק ז

 (.817(5)ג "י נ"פד ,א"עיריית ת' מ נ"חברת מרכז ברוך וציפורה בע

ותיה של הנתבעת מכוונות כלפי שני התנאים הראשוניים ולפיכך נבחן טענות אלה טענ

 ב.כסדרן

 

 חובת זהירות מושגית וקונקרטית

 

התנאי הראשון על פי עוולת הרשלנות הינו כאמור שהמזיק חב חובת זהירות מושגית " .25

הכלל .  לפקודת הנזיקין 36הנקבעת על פי מבחן הציפיות שבסעיף , וקונקרטית לניזוק

אלא אם , חובה לצפותו מבחינה נורמטיבית, הוא שבמקום שהנזק צפוי מבחינה פיזית

קיימים שיקולים מיוחדים של מדיניות משפטית המצדיקים צמצום החובה או 

( והאסמכתאות הנזכרות שם, 17בעמוד , הנזכרת לעיל סולל בונהפרשת " )שלילתה

אם בנסיבותיו המיוחדות של המקרה  חובת זהירות קונקרטית קיימת. . ." ובהמשך 

 . "אדם סביר יכול וצריך היה לצפות את התרחשות הנזק למי שניזוק בפועל

 

 ו.האם קמה חובת זהירות מושגית וקונקרטית בין הנתבעת לתובע,  הבה נבחן 

 

אין מחלוקת שהנתבעת היא שהציבה את עמודי החשמל על המקרקעין עליהם ממוקמים  .26

, עמודי חשמל; תחזוקת עמודי החשמל נמצאת בלעדית בידי הנתבעת; בעשדותיו של התו

על חברת חשמל .  ולמצער יוצרים סיכון לסביבה" דבר מסוכן"הינם בגדר , מעצם טבעם

, בעלי החיים, האדם-מוטלת החובה הכללית להבטיח את שלומם ובטחונם של בני

או , אשר צפוי, החשמל או הבנוי עליהם הנמצאים בקרבת עמודי/המקרקעין והנטוע ו

שקיימת חובת  –מכאן .  שעשויים להיות מושפעים ממערכת החשמל, צריך להיות צפוי

 נ.זהירות מושגית של הנתבעת כלפי התובע ורכושו

 

האם בנסיבות המקרה חברת חשמל סבירה , דהיינו, האם קיימת חובת זהירות קונקרטית .27

 ?ק לרכוש התובעיכולה וצריכה הייתה לצפות את התרחשות הנז
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סעיף )בעוד שבכתב הגנתה :  כי טיעוניה של הנתבעת אינם עקביים, בנקודה זו יש לציין 

, כי המקרה הנדון היה אירוע התחשמלות ראשון של בעל כנף באזור, טענה הנתבעת( 19

פרוטוקול " )כפעמיים בשנה"כי מקרים כגון קורים באזור , אזי זייתוני בחקירתו הודה

, כי על השנאי נראים סימני לשלשת של ציפורים, עוד הודה זייתוני(.  14ורה ש 31עמוד 

 ב(.10שורה  30פרוטוקול עמוד " )כי ציפורים נכנסות לשם"ודבר זה מלמד 

 

, כי ציפורים נמצאות בקרבת השנאי הספציפי, או היה עליה לדעת, הנתבעת ידעה, דהיינו 

כי קרו , והראייה –וימים לשריפות וכי חדירת הציפורים גורמת לקצר ובמקרים מס

 ו.חלה על הנתבעת חובת זהירות קונקרטית לתובע –לפיכך .   מקרים כאלה בעבר

 

 

 

 ?האם הפרה הנתבעת את חובת הזהירות

 

; יש צורך להוכיח את הפרתה, לאחר שביססנו את חובת הזהירות המושגית והקונקרטית .28

ינו אחראי כלפיו בכל מקרה שבו בשל מזיק החב חובת זהירות קונקרטית לניזוק א"

חובתו של מזיק היא לנקוט אמצעי זהירות . . . התנהגותו של המזיק נגרם הנזק לניזוק

' ועקנין נ 145/80א "ע " סבירים ואחריותו מתגבשת רק אם לא נקט אמצעים אלה

 נ.131בעמוד , 113(1)ד לז "פ המועצה המקומית בית שמש

 

אמצעי זהירות סבירים כדי , כחברת חשמל סבירה, הנתבעת האם נקטה, יש לבחון איפוא 

כאשר , כל זאת; למנוע את הנזק שנגרם כתוצאה מהתחשמלות היונה בין חוטי השנאי

 ב.מוטל על הנתבעת, כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הסבירים למניעת הנזק, הנטל להוכיח

 

וזייתוני , ת זייתוניבשלב הראיות בשאלת האחריות הסתפקה הנתבעת בהעד, כאמור .29

ותצהירו הוגש כתצהיר עדות ראשית ולא כתצהיר , זייתוני הינו עובד חברת חשמל.  בלבד

 ו.מומחה

  23פרוטוקול עמוד )לזייתוני השכלה תיכונית והינו בוגר קורסים פנימיים מחברת חשמל  

 נ(.17שורה 

 

הוא זה שסיפק את  ;(התחשמלות היונה)זייתוני  הוא שהעיד לגבי הסיבה לשריפה  .30

הוא זה שהעיד על המצאות ציפורים באזור ; (כפריצת הקשת החשמלית)ההסבר הטכני 

פרוטוקול )קורים מקרים כאלה " פעמיים בשנה"ועל כן ש( 1-2שורה  30פרוטוקול עמוד )

 ב(.14שורה  31עמוד 

 

הציפורים הן לעניין המצאות , העד מטעם ההגנה, כי עדות זייתוני, זה המקום לציין .31

אינן עולות בקנה אחד עם האמור בכתב , באזור והן לעניין הישנות מקרים כאלה בעבר
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היה זה אירוע התחשמלות ראשון של בעל "כי , שם טענה הנתבעת, ההגנה מטעם הנתבעת

 ו(.לכתב ההגנה 19סעיף " )כנף באיזור

 

 31פרוטוקול עמוד ראה )הסבריו הטכניים של זייתוני בדבר היכולת או חוסר היכולת  .32

לבודד את התיילים אשר גרמו להתחשמלות לא זכו לתימוכין מטעם מומחה (  25שורה 

ושכיחות התופעה של קינונן , לא הונחו כל ראיות באשר לכמות הציפורים באזור; כלשהו

לפיהן , לא הוצגו בפני בית משפט הנהלים הפנימיים של הנתבעת; על עמודי החשמל

ומהם , כהגדרתה, "מועדים לפורענות"העמודים באזורים פועלת היא למיגון 

 נ".מועדים לפורענות"הקריטריונים לקביעת אזורים כ

 

על כל , כי הנתבעת הינה חברת החשמל היחידה הפועלת בישראל, יש לזכור, זאת ועוד .33

בהיותה ? "חברת חשמל סבירה"הכיצד נבחן האם פעלה הנתבעת כ.  המשתמע מכך

לכתב הגנתה כי  14טענה הנתבעת בסעיף , וכיח את סבירות הפעולהמודעת לקושי לה

, שנכללה בכתב ההגנה, אולם גם אמירה זו;  "כמקובל בכל חברות החשמל בעולם"פעלה 

 ב.נותרה ללא כל הוכחה

  

, למעט עדות זייתוני שאינו עד מומחה, בהעדר ראיות כלשהן בנושאים המנויים לעיל .34

יש , או נוהלים מקבילים בעולם/ית המשפט הנהלים המחייבים ולאחר  שלא הוצגו בפני ב

כי נקטה באמצעים , כי הנתבעת לא עמדה בנטל ולא שכנעה את בית המשפט, לקבוע

למנוע חדירת  באמצעים כלשהםלא נקטה הנתבעת , למעשה –סבירים למניעת הנזק 

 ו.ציפורים לשנאי

 

, ון שהדבר כרוך בהוצאה כספית גבוההכי לא ניתן למגן כל עמוד ועמוד מכיו, הטענה .35

; הוזכר לעיל שטרנברגד "ראה פס –אינה יכולה להיזרק לחלל האוויר ללא תימוכין 

וסדר העדיפויות , הנתבעת לא תמכה טיעון זה בפירוט העלויות אל מול תקציבה השנתי

בית משפט אינו יכול לבחון האם החלטת הנתבעת , על כן.   הניתן במסגרת התקציב

 נ.ימנע ממיגון העמודים מפני ציפורים הינה סבירה אם לאולה

 

אשר אינם , לא סיפקה הנתבעת הסבר כלשהו מדוע לא נקטה באמצעים אחרים , בנוסף .36

כמו למשל אזהרת בעלי המקרקעין בשטחם מצוי עמודי , כרוכים בהוצאה כספית גבוהה

עשוי היה להקטין את  דבר אשר –או קביעת שטח חשוף למרגלות העמוד /ו, מתח גבוה

 ב.הסיכונים הטמונים בהתזת הגיצים

 

 

כי למרות שמקרים כגון המקרה שלפנינו מתרחשים , מעמדת הנתבעת עולה, למעשה .37

בוחרת היא שלא לנקוט באמצעי מיגון נגד ציפורים באזור בו התרחשה , פעמיים בשנה

סיכון מחושב יש להטיל  את תוצאות אותו".  סיכון מחושב"וכך נוטלת הנתבעת , השריפה
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בין השאר משום שאף גורם אחר אינו יכול ואינו מוסמך לסכל את אותו , על הנתבעת

 ו.בוודאי שלא התובע, סיכון

 

 סיכום

 

כי  הסיבה השריפה הינה התחשמלות היונה שגרמה לקצר חשמלי ופריצת , הוכח בפניי .38

על קיומן של ציפורים באזור כי הנתבעת ידעה או היה עליה לדעת , הוכח; קשת חשמלית

כי לא ננקטו פעולות למניעת חדירת , נטען בפניי על ידי הנתבעת; ועל חדירתן לשנאי

לשכנע את בית המשפט כי אי נקיטת , המוטל על הנתבעת, אך לא הורם הנטל, הציפורים

 . אחרת" חברת חשמל סבירה"פעולות הינה סבירה בנסיבות העניין וכי כך הייתה פועלת 

 

יש מקום לחייב את הנתבעת בגין  –ושמלא הורם נטל השכנוע המוטל על הנתבעת , לפיכך .39

 נ.הנזק שנגרם לרכושו של התובע

 

 ב.14:00בשעה  1.12.05ביום המשך הדיון בשאלת גובה הנזק יתקיים  .40

 

 ו.המזכירות תשלח עותק מהחלטתי זו לצדדים

 

 נ.בהעדר הצדדים( 2005באוגוסט  15)ה "תשס, באב' ניתן היום י

 

                                                                                 

 שופטת, חנה פלינר

 קלדנית/קרן

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה


