
 

 

אחריות אפשרית של בעל מפעל ושל קצין  

 בטיחות לגרימת תאונה
 (פלילי)פרקליטות מחוז דרום , ד ואדים סיגל"עו

 



 לתקנות התעבורה  162' תק

 "אחריות בעל הרכב"

 

לא , או מי שהרכב נמצא בשליטתו, בעל הרכב (א) .162

להעמידו או להחנותו  , לנוהג באותו רכב לנהוג בו יורה ולא יניח

 .שהותקנו לפי הפקודה, לרבות חוקי עזר, שלא בהתאם לתקנות

כל מקום שהוראות חלק זה מטילות אחריות על  (ב) 

זולת אם הוכיח ; נוהג ברכב תחול האחריות גם על בעל הרכב

בעל הרכב שהעבירה נעשתה בלי ידיעתו והסכמתו או שנקט בכל 

 .האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה

 



  גרם כאילו אדם יראו להלן המנויים המקרים מן אחד בכל 

  היו לא מחדלו או מעשהו אם אף ,אחר אדם של למותו 
 :האחר של למותו היחיד הגורם היו ולא התכוף הגורם 

     נצטרף אילולא ,מוות גורם היה לא מחדלו או מעשהו(5)
 .אחר אדם של או שנהרג האדם של מחדל או מעשה עמו

 



 –דוגמאות להטלת חובה ישירה על בעל הרכב 
 הובלת מטען

 

ובעל רכב או  לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו  (א) .85

או  מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב 
מתאים  , על כל חלקיו ואבזריו, עליו אלא אם כן מבנה הרכב

  –להובלת המטען בבטיחות וכאשר 



 –דוגמאות להטלת חובה על בעל הרכב 
 בעניין שעות עבודה והמנוחה 168' תק 

  בתקנת המפורטים מהסוגים מנועי רכב על השליטה שבידו מי
  לנהוג לנוהג יניח לא ,כאמור מנועי רכב הנוהג על או (א) משנה

 .זו תקנה להוראות בהתאם אלא

 



עניין   –דוגמאות להטלת חובה על בעל הרכב 

 תקינות הרכב

 27' לבין תק 162' שילוב בין הוראות תק

  .דרך עוברי לסכן העלול במצב נמצא כשהרכב רכב אדם ינהג לא  (א).27

  מטענו ונשיאת סימונו ,אבזריו ,ציודו ,הרכב של מבנהו אם אלא רכב אדם ינהג לא (ב) 

 .וברשיון בהיתר תנאים לרבות ,אלה תקנות או הפקודה  להוראות  בהתאם הם

  .בו שליטה מהנהג השולל במצב הרכב כאשר רכב אדם ינהג לא  (ג) 

יכולתו לראות  , למעט הגבלה זניחה, לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא( ד)

את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או  

  .זו שלצד הנוסע במושב הקדמי



-וחד ברור הוא ,שבביצועו הקושי כל עם ,הבטיחות קצין של תפקידו

 ,הדין פי על ,משמעי

  
  אחראים של אחריותם מאחורי להסתתר יכול אינו ,הבטיחות קצין

  הבטיחות קצין של אחריותו .אחריות עליהם גם הטיל שהדין ,אחרים

 ,הנהג :האחראים שלושת של האחריות מדרג בראש ,בענייננו עומדת
   .הבטיחות וקצין המפעל בעל

 

   



".  לפקח"מחייבים מתן פרשנות מרחיבה למלה , התקנה ותכלית החקיקהלשון 

שחייב , המחוקק ביקש למנות אדם אחראי בכל מפעל שחלות עליו הוראות התקנות

, לפקח על תקינות כלי הרכב במפעל, בין השאר, שתפקידו, בהעסקת קצין בטיחות

קצין  . יקיימו הוראות מסוימות כפי שפורטו בתקנות, שנוהגים במפעלועל כך , בכל עת

כדי , אף יומיומיות,  הבטיחות אחראי על כך שייעשו בדיקות ובחינות תקופתיות
 . להבטיח את תקינות הרכב בכל עת הפעלתו

  
אם לבעל המפעל ואם לרשות  –התקנות אינן מסתפקות במסירת דיווח בלבד 

 .  המוסמכת או לשניהם
  

ואין חשיבות לכך שמשרתו של קצין הבטיחות היא משרה חלקית , 
 .או מלאה








