צהר לחקיקה

מבט יהודי לחקיקה בישראל
נייר עמדה בנושא
הצעת חוק מענה ראשוני לכיבוי שרפות ,התשע"ב– 2011פ3815/18/

ארגון רבני צהר מבקש להביע את תמיכתו בהצעת חוק מענה ראשוני לכיבוי שרפות התשע"ב– ,2011שעניינה לחייב
את מי שמדליק אש בשטח ציבורי להצטייד במים או באמצעים אחרים שיאפשרו לו כיבוי ראשוני של שרפה,
ולחייב אדם המזהה אש שלא כובתה לדווח על כך למשטרה ולמכבי האש.
תמיכתנו מבוססת על הנימוקים הבאים:
 .1החובה למנוע נזק :בתורה נאמר" :כִּ י ִתבְ נֶה בַּ יִ ת חָ ָדשׁ וְ עָ ִשׂיתָ מַ ע ֲֶקה לְ ַגגֶּ� ,וְ �א תָ ִשׂים ָדּ ִמים בְּ בֵ יתֶ � כִּ י יִ פֹּ ל
הַ נֹּפֵ ל ִממֶּ נּוּ" )דברים כב ,ח( .התורה מחייבת אדם הבונה בית לבנות מעקה לגגו ,וזאת בכדי למנוע נפילות.
חכמינו ראו בכך דוגמא לחובתו הכללית של כל אדם למנוע נזקים העלולים להיגרם ממעשיו ,ובכלל זה
למנוע התפשטות שרפה מהדלקת אש )רמב"ם ,הל' רוצח ושמירת הנפש יא ,ד(.
 .2אחריות המבעיר בנזקי שרפה :בתורה נאמר" :כִּ י תֵ צֵ א אֵ שׁ וּמָ ְצאָה ק ִֹצים וְ נֶאֱ ַכל גּ ִָדישׁ ,א ֹו הַ ָקּמָ ה ,א ֹו
הַ שָּׂ ֶדה – שַׁ לֵּם יְ שַׁ לֵּם הַ מַּ בְ עִ ר אֶ ת הַ בְּ עֵ ָרה" )שמות כב ,ה( .התורה רואה במי שמבעיר אש אחראי ישיר לכל נזק
העלול להיגרם מהבערה ,ומחייבת אותו לשלם על הנזקים אשר נגרמו מהתפשטות הדלקה.
 .3חובה להציל אדם מנזק :לפי ההלכה אדם הרואה את חברו בסכנה ,או את ממונו של חברו בסכנה ,מחויב
להצילם .הרמב"ם בספר המצוות )לא תעשה רצז( טוען ,שחובה זו נלמדת מהפסוק "�א תַ ֲעמֹד עַ ל ַדּם ֵרעֶ �"
)ויקרא יט ,טז( .על פי זה מחויב אדם הרואה שרפה העלולה לסכן חיי אדם או רכוש לדווח עליה לכוחות
ההצלה ,בכדי למנוע את הנזק.
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