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 חוזר 5/20– (אגו"ש, חקלאות) אחריות לזקי הצפה ופילת עצים
  

, עצים שפלו אך גשמי החורף גורמים גם לזקים, כדוגמת מיטלטלין שיזוקו מהצפה מפלס הכרת עולה 

  וכולי. על רכבים

  

  באילו מקרים הקיבוץ או המושב אחראים לפצות בגין זקי סערה?

  

 םבעלים ומחזיק בקרקע לקוט באמצעים סבירים על מת לדאוג לשלומכהקיבוץ או המושב חובה על , ככלל

יקוז, לבצע לרבות , הציבוריים ובשטחי יםשל המצוי םוביטחוות מערכת הלאתר מפגעים, לדאוג לתקי

  תחזוקה תקיה של פתיחת תאי יקוז ולבצע פעולות להקטת זקים צפויים.

  

  יישא באחריות. –לאור חובה זו: אם יוכח כי המושב או הקיבוץ התרשל בביצוע חובתו 

  .לא יישא באחריות –פעל כראוי ובכל זאת אירע מה שאירע אם יוכח ש

  

הראייתית: האם קטו אמצעים סבירים,  –לפיכך, יש לבדוק בכל מקרה לגופו את התשתית העובדתית 

כת היקוז ראויה, האם מדובר באירוע חוזר ולפיכך צפוי מראש, האם האם בוצעה תחזוקה כראוי, האם מער

ואם כן האם השיקול  –היה סימן מקדים או תלוות קודמות, האם היה שיקול כלכלי שלא לטפל בושא 

הכלכלי הצדיק אי טיפול, האם הייתה סערה כל כך חריגה עד שלא יתן היה לצפות אותה, האם יתן / צריך 

  ילוט או בדרך אחרת.היה להתריע בש

וקבע כי על  ,ח עליון" דחתה על ידי בתי המשפטוי הצפות הן בבחית "ככהטעה  יצוין כי ברוב המקרים

מדי חורף, ואין הם בבחית  ישים המחזיק להיות ערוך למצבי מזג אוויר חריגים, מה גם שמקרי הצפות

  הפתעה בלתי צפויה.

  

תיבדק גם אחריות מועצה אזורית וועד מקומי, ואולם לא תייחס לכך  עוד יצוין כי בשאלות יקוז וגיזום

  במסגרת חוזר זה.

  

  .ושותפה במשרד עורכי הדין חגי שבתאי, שפירא עוה"ד עת סער עוסקת ביעוץ שוטף לאגודות שיתופיות

  

   החוזר איו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

 


