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 23דף מידע מס' 

 

בנושא: אחריות הרשות המקומית למילוי תפקידיה הציבוריים וחובת 
 הפיקוח של הרשות

 

כפי שהבטחנו בדף המידע הקודם, אנו נמשיך ונעסוק גם הפעם באחריות הרשות 

 המקומית.

בדף מידע זה, נבחן את אחריות העירייה למפגעים באתרי בילוי ציבוריים ובמוסדות 

חינוך, נדון באחריותה למילוי תפקידיה הציבוריים של הרשות, ובחובת הפיקוח 

 המוטלת עליה.

כהרגלינו, סקירתנו תהיה רק על "קצה המזלג", שהרי תחומי העיסוק והאחריות של 

הרשות המקומית הינם רבים ומגוונים מאוד, וכתוצאה מכך גדולה גם כמות התאונות 

 ופסקי הדין הדנים בהן. 

להלן מבחר קטן של פסקי דין, הדנים במגוון תחומי העיסוק והאחריות של נביא 

העירייה, למעט, כמובן, הנושא של תאונות בשל מפגעים בדרך הציבורית, לגביו 

 פירטנו בהרחבה בדף המידע הקודם.
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 חובת הרשות למנוע מפגעים שמקורם בשטח הפרטי

חורי עמוד בטון רחב, בסמוך התובעת נתקלה במתקן להעמדת אופניים, שהוצב מא *

 לכניסה לקניון, וכך הוסתר משדה ראייתה.

נקבע, כי אמנם עיקר האחריות מוטלת על הנהלת הקניון, בשל מיקום המתקן  

והיעדר שילוט אזהרה. אך גם העירייה נושאת באחריות, משום שהפרה את חובת 

 רטי.הפיקוח המוטלת עליה, לדאוג להסרת מכשולים לציבור גם בשטח הפ

 30%, ורשלנות תורמת של 15% –מהאחריות, העירייה ב  55% –הקניון נושא ב 

 מוטלת על התובעת. 

 )לא פורסם({. אשער אורלי נ' קניון לב אשדוד בע"מ ואח' 6872/98ם( -}ת.א. )י

 

פרגולה נפלה ביום חורף סוער, מקומה שביעית של בניין מגורים, אל חצר בית  *

 דים.הספר, ופצעה מספר תלמי

בית המשפט המחוזי קובע, כי מזג האוויר הקיצוני, ניתק את הקשר הסיבתי, בין  

 רשלנות בעלי הדירה לבין הנזק.

 לגבי העירייה נקבע, כי זו אינה נושאת באחריות. 

מדובר במבנה לא חוקי שנעשה ברשות הפרט, ללא דיווח או פנייה כלשהי לרשות.  

, ולא יכולה היתה לגלותו או לצפותו בצורה הרשות לא ידעה על קיומו של מבנה זה

סבירה. לא כל בנייה בלתי חוקית מתגלה במשך הזמן, גם אם פקחי העירייה 

פועלים באופן סביר, ובמיוחד כשמדובר בבניית פרגולה בקומה שביעית, אשר אינה 

 נראית לעין מהרחוב.

ם לשהות במלוא האחריות נושא משרד החינוך, משום שאסור היה לתת לתלמידי 

 בחצר הסמוכה לבנייני מגורים, ביום סערה קיצונית כזו. 

 ({. 721( 4)פ"ד נ"ג )מדינת ישראל נ' רועי סלמה ואח'  3415/98}רע"א  

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 



 

   

3 

 

דרכה בפתח חנותו. לפתע, בעל מזנון ניסה להבעיר אש במתקן גריל, שהציב על המ *

אחזה אש בכלי, והוא בעט בו ברגלו, כדי להרחיקו מגופו. הכלי עם האש פגע 

 בתובע, שביקר במזנון. 

 בית המשפט  המחוזי קובע, שהאחריות נחלקת בין בעלי העסק למועצה. 

לגבי המועצה, נקבע כי היה על אנשיה לקיים פיקוח סביר ולדעת על הסכנה  

המנוהל ללא רשיון, ואשר בו מוצב גריל על המדרכה, באופן הנוגד הצפויה מהעסק, 

 לתקנות רישוי עסקים, ומסכן את הלקוחות המצויים בשטח המזנון.

 ({. 293( 3)פ"מ תשנ"ג )חימו ואח' נ' כהן ואח'  1365/88}ת.א. )חי'(  

 

 מבנים מסוכנים

נה. חלק התיישב עם אחיו, מתחת למבנה נטוש של טחנת קמח יש 12ילד בן  *

 מהמבנה התמוטט עליהם ופצעם.

 בית המשפט המחוזי קובע את אחריות המועצה המקומית, ביחד עם בעלי הקרקע. 

מדובר במבנה הרוס ולא מגודר, שהמועצה לא פעלה להכריז עליו "מבנה מסוכן"  

ולהרסו, אלא רק לאחר התאונה. בכך הפרה המועצה את חוק העזר לדוגמא 

, ואת הוראות צו 1972 –יסת מבנים מסוכנים(, התשל"ב למועצות מקומיות )הר

, המסמיך מועצה מקומית... לסלק 1950 –המועצות המקומיות )א'( התשי"א 

 מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בניינים מסוכנים...". 

( 1)פ"מ תשנ"ט ) עאמר אלרבידי נ' מועצה מקומית עומר ואח' 283/94}ת.א. )ב"ש(  

448 .}) 

 

ובע נפל ממבנה בית קפה, הנמצא על שפת הים בטיילת בת"א, כאשר נשען על הת *

מ' ביחד עם התובע,  4 –מעקה גג המבנה, והמעקה ניתק ממקומו ונפל מגובה של כ 

 אשר נפצע קשה.

נקבע, כי האחריות לתקינות המעקה ולתחזוקתו, היתה מוטלת על בעלי המבנה אך  

טוטורי, הממונה על בטיחות הציבור בתחום גם על העירייה, מכח היותה הגוף הסט

 הטיילת וגג המבנה, הפתוח לציבור הרחב.
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לפני התאונה ארע מקרה קודם, של נפילת אדם מגג המבנה, והעירייה לא קיימה  

את חובתה לבדוק את נסיבות המקרה ולדאוג שיתוקנו הליקויים, תוך סגירת 

 בהם כדי סיכון חיי אדם.המקום עד לתיקון כל הליקויים הבטיחותיים, שהיה 

 )לא פורסם({. דני סלח נ' עיריית ת"א ואח'  565/92}ת.א. )ת"א(  

 

 תפקידיה הציבוריים של העירייה

 מוסדות חינוך

מ', המהווה חלק ממבנה בית הספר, בו שיחק עם  4נפל מגגון בגובה של  12נער בן  *

 חבריו בשעות אחר הצהריים.

ח, לפי הנחיית העירייה, כדי שילדים מהאיזור שער החצר של בית הספר היה פתו 

 יוכלו לשחק בחצר בשעות אחר הצהריים.

נקבעה אחריותה המלאה של העירייה, שמבנה בית הספר היה באחזקתה, משום  

שלא נקטה אמצעים למניעת טיפוס של ילדים על הגגון המסוכן, למרות שניתן היה 

 לצפותו.

האיזור, הטילה על העירייה חובת זהירות היוזמה לפתיחת חצר ביה"ס לכל נערי  

 נוספת כלפי המשחקים בחצר, בנוסף לחובת התחזוקה החלה עליה ממילא.

 )לא פורסם({. עוז ארד נ' משרד החינוך ואח'  5414/97}ע"א )חי'(  

 

לחץ כאן -להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בעניין זה או בנושאים אחרים בנזיקין 

 

 

פגעה, כשהחליקה על מדרגות גבוהות )טריבונות( בחצר ביה"ס, תלמידה נפלה ונ *

שהיו מיועדות לשמש מעין אמפיתיאטרון, אך בפועל שימשו לתלמידים למשחק 

 וקפיצות, ולמעבר מהכיתות לחצר.

בית המשפט קבע, שהאחריות נחלקת בחלקים שווים בין העירייה, כבעלת  

 ומחזיקת המבנה, לבין משרד החינוך.

מרות שהמדרגות היו חלקות מהנדרש, לא התקינה העירייה פסים מונעי נקבע, של 

החלקה ולא ננקטו אמצעים לחספוס המדרגות, באופן שימנע החלקה, כנדרש 

 בחוזר מנכ"ל.
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בית הספר התרשל, כשלא מנע מהילדים לשחק ולקפוץ על המדרגות הגבוהות, ולא  

 התקין שילוט אזהרה מתאים.

 משרד החינוך ואח' –ן עמי הגר ואח' נ' מדינת ישראל ב 66222/01}ת.א. )ת"א(  

 )לא פורסם({.

 

 מניעת עבירות תעבורה

 אישה נפגעה על ידי רוכב אופניים בגן ציבורי.

העירייה הציבה תמרורים, האוסרים רכיבה על אופניים בגן, אך לא הציבה פקח, 

 לוודא שהוראותיה מתקיימות. 

ורים בגן הוציאה את העירייה ידי חובתה בית המשפט העליון קובע, שהצבת התמר

כלפי המבקרים, ולא היה עליה לנקוט באמצעים נוספים לאכיפה, וזאת בשל 

יכולתה המוגבלת של הרשות, ועלותם הגבוהה של אמצעי האכיפה מול הסיכון 

 המועט יחסית.

סמכות העירייה להתקין תמרורים לפי פקודת התעבורה, אינה מטילה עליה חובה 

כלפי אזרח, שנפגע מאזרח אחר, המפר את אותה הוראה. תקנות התעבורה חקוקה 

לפקודת הנזיקין, וישנן  63אינן שייכות לסוג החיקוקים, אשר אליהם התכוון ס' 

סמכויות של העירייה שהן מתחום המשפט הציבורי, ואינן מקימות עילת תביעה 

 נזיקית.

 ({. 141( 1)פ"ד ל)גרובנר נ' עיריית חיפה ואח'  343/74ע"א }

 

 רשות הכבאות *

אישה ובתה נהרגו בשריפה, שפרצה מדירה בקומה השניה של בניין מגורים,  

 והתפשטה לדירתן שבקומה השלישית.

בית המשפט המחוזי קבע את אחריות בעל הדירה בה פרצה השריפה, ופטר  

 מאחריות את העירייה, המשטרה ונציבות כבאות והצלה.

בעירייה נקבע, כי אמנם מכבי האש התרשלו, משום שלא  לגבי המחלקה לכיבוי אש 

היה להם סולם, שיכול להגיע לקומה השלישית, והיו ליקויים בציוד, בכמות 

 הכוחות שיצאו לאירוע, ובזמן ההתארגנות של הכבאים.

ואולם, המנוחות נפטרו במקום, עוד לפני הגעת רכב הכיבוי, ולכן אין קשר סיבתי  

 וד מכבי האש לבין מות המנוחות.בין הליקויים בתיפק
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 –יורשי עז' המנוחה נילי דבוש ז"ל ואח' נ' עיריית ת"א  1056/00}ת.א. )ת"א(  

 )לא פורסם({. המחלקה לכיבוי אש ואח' 

 

 פינוי פסולת

בעת שצעד על המדרכה במוצאי שבת, נתקל התובע בברזל בניין שהיה מונח על  *

 המדרכה, והוא נפל ונפגע.

שעות ביממה, לבדיקת  24מוטלת על העירייה חובת פיקוח במשך נקבע, שלא  

המדרכות שבשטחה, ולפיקוח בכל עת שאזרחים מוציאים גזם או פסולת אל 

 המדרכה.

אין להטיל אחריות על העירייה, כשמדובר בהנחת פסולת על המדרכה בשבת,  

 כשיום האיסוף הוא למחרת, ובמקום קיימת תאורה סבירה. 

 )לא פורסם({. וולפסון מאיר נ' עיריית ראש העין  4774/00}ת.א. )פ"ת(  

 

 ארגון אירועים

, שצפה במשחק כדורגל של מכבי חיפה, נפגע קשות, כשאוהדים פרצו 15נער בן  *

 למגרש ורמסו אותו.

בית המשפט המחוזי מטיל את רוב האחריות על העירייה והחברה העירונית,  

 והיתרה על המשטרה ומכבי חיפה.

רייה היא בעלת האצטדיון והאחראית על רישוי עסקים בתחומה, כולל העי 

האצטדיון וחגיגות האליפות שתוכננו להיערך בו בסיום המשחק, והחברה 

 העירונית הינה בעלת הרשיון להפעלת האצטדיון ולקיום החגיגות.
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לנוכח התרעות מפורשות על התפרצות צפויה של הקהל למגרש, היה על שתיהן 

ת עיקרי האירוע ולנקוט באמצעי זהירות כדי למנעו, כולל בדיקות לצפות א

בטיחות תקופתיות, גובה הגדרות, שיפוע היציעים, צפיפות הקהל והיעדר שערים 

 עם ידיות לפתיחה מהירה.

אמיר רנד ואח' נ' החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה  1274/01}ת.א. )חי'( 

החברה לאומנות תרבות  9090/04א )לא פורסם( וכן ערעור שנדחה רע"בע"מ 

 )טרם פורסם({. וספורט חיפה בע"מ ואח' נ' אמיר רנד ואח' 

 

המועצה האזורית ארגנה יום כיף למשפחות בפארק המים. לאירוע הגיע גם  *

 , ועלה על האוטובוס בלי ליווי של בן משפחה מבוגר.8½ התובע, שהיה בן 

ם, אך הם לא השגיחו על מטעם המועצה המארגנת יצאו מבוגרים אחראי 

 המשתתפים, אלא סמכו על צוות האתר.

 התובע נפגע מדחיפת גולש אחר, בעת שגלש במגלשת מים. 

מהאחריות, משום שלא הציבו  80% –נקבע, שאמנם מפעילי האתר נושאים ב  

משלח על כל אחת מהמגלשות, אולם ביתרת האחריות נושאת המועצה, שאנשיה 

וך בהוצאת ילדים בלי מלווים לטיול, וסמכו לחלוטין על לא מנעו את הסיכון הכר

 ההשגחה והפיקוח של הפארק, מבלי שבדקו את היקף הפיקוח, שלא היה די יעיל.

}פדאור )לא פורסם( יפרח ראובן נ' ימית אלפיים ואח'  2336/98}ת.א. )ב"ש(  

03 (13 )595 .} 
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 סיכום

אחריותה של הרשות בדף מידע זה סקרנו מגוון פסקי דין, העוסקים ב

המקומית, בעת מילוי תפקידיה הציבוריים, ארגון אירועים, וחובת הפיקוח 

 המוטלת עליה.

ראינו, שלא תמיד ישנה חפיפה, בין סמכויותיה וחובותיה הציבוריים של 

הרשות, לבין אחריותה בנזיקין, ויחד עם זאת למדנו, שעל הרשות לנקוט 

 ל אחת מהמטלות המבוצעות על ידה.אמצעי זהירות סבירים, בעת ביצוע כ

"פורום המומחים" ישמח לעמוד לרשותכם, לצורך עריכת חוות דעת מומחה 

 לבטיחות, גם בכל שאר תחומי הנזיקין. 
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