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 2003ר ינוא
 
 
 

 
 שיתוף המדינה באחריות בתביעות נזיקין 

 
 

 ו מכירים את כללי המשחק. כולנ

 

חנו מייצגים נתבעים בתביעת נזיקין, אנו מחפשים שותפים לאחריות, למקרה כשאנ

 שתקבע, ומגישים נגדם הודעות צד ג'. 

 

גם שיתופם  היום דבר שכיח. כך הןות צד ג' מטעם מעבידים כנגד יצרני מכונות, הודע

באחריות של מתכנני מבנים, מזמיני עבודה, קבלנים ואפילו שיתופם באחריות כצדי ג' של 

 הורים, המתרשלים בהשגחה על ילדיהם שנפגעו בתאונה. 

 

הגשת  ך שלוסדותיה, בדרמו ידע זה יתרכז הפעם, באפשרות שיתופה של המדינהדף מ

פה כנתבעת נוספת )בנוסף למזיק העיקרי( תבעים, או ע"י צירוהנהודעת צד ג' נגדה על ידי 

 על ידי התובעים. 

 

בטיחותי, הנדרש לצורך ביסוס  -זה אינו נפוץ בפרקטיקה, אולי משום הידע הטכני  נושא

ים, ותקנאות פנימיות רוהאחריות המדינה, והצורך בבקיאות יסודית בכל תקנות המשנה, 

 הרלבנטיים לנושא שעל הפרק. 

 

בדרך כלל נחלתם של המומחים לבטיחות, הנדרשים לחוות דעת עבור עיות כזו הינה מקצו

נתבעים, ומאירים את עיניהם של עורכי הדין, בדבר האפשרות להגיש הודעת צד ג' כנגד 

 גורמים נוספים בכלל, ורשויות המדינה בפרט. 

 

באחריות  נהר דוגמאות מהפסיקה, לשיתוף המדימספ קצה המזלג" לע" להלן נביא

 ונים. בתחומים ש
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רון הוא, ש"אם בעבר היתה המדינה חסינה מפני תביעות, הרי שזהו אינו המצב העיק *

היום. עקרון השוויון בפני החוק מחייב הטלת אחריות ברשלנות על הרשות הציבורית על 

 ט. רפהפי אותן אמות מידה החלות על 

, לנקוט אמצעי , כמו כל מזיק אחריבהשלטון המזיק כדין הפרט המזיק, והוא חידין  

 זהירות סבירים כדי למנוע נזק". 

 

ות המדינה יכולה להתבטא בסבירות החלטותיה, אך גם בסבירות משך הזמן רשלנ 

 הדרוש לקביעת מדיניות או לביצוע פעולות שכבר הוחלט עליהן. 

 (.269יון נ"ז עלבע"מ נ. עירית ת"א ואח'. דינים  פורהחברת מרכז ברוך וצי 653/97 א"ע 

 

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

 

 

  ה בחוף היםטביע *

ח הגיע עם חבריו ועם שני ילדים לחוף הים בנתניה. הם שיחקו על החוף כשהבחין המנו 

 שאחד הילדים נסחף בזרם. הוא נכנס למים כדי להצילו, אך טבע ומת. 

התאונה אירעה לפני פתיחת עונת דר, והיה באותה עת חוף מוסר בחוף מוכרז, שלא מדוב 

 ה. הרחצ

  

המשפט המחוזי קובע את אחריות העירייה, שלא סימנה את מקום הרחצה המוכרז בית  

וגבולותיו בשלטים בולטים, ולא הציבה שלטי איסור רחצה, למרות שהחוף היה ידוע 

 כמסוכן. 

 

יות. נקבע כי מפקח באחריתוף המדינה ש והינינינו, החידוש העיקרי בפסק הדין, עניל

דו לפקח על פעולותיה של הרשות המקומית בענין חופי רחצה, קיהרחצה המחוזי, שתפ

התרשל בביצוע תפקידו. הוא לא ערך ביקורות על חופי הרחצה, לא ידע כלל בדבר 

האיזור המסוכן, ולא דאג לקיום שלטים מתאימים ולפיקוח על פעולות הרשות 

  ית.המקומ

מנע וקיום חובותיה על פי י תפקידו, ומורה לעירייה על נקיטת אמצעאת  היה ממלא אילו

 החוק, חזקה שהאסון היה נמנע. 

עיריית נתניה ואח' נ. גרשון חיטיבשוילי ואח' )טרם פורסם. הופיע בסקירה  6181/99ם( -)י אע"}

 {. (269משפטית, חוברת 
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 תמעלי *

ס המנוח לתא המעלית, דחף ומחץ את גרונו של המנוח, מחלקי עגלה, אותה הכניאחד 

 פן האחורית של תא המעלית. הדואל עבר 

נה אירעה כתוצאה מכך שעל העגלה, שחלקה בצבץ מעבר לתא המעלית, הופעל כח התאו

 בעת שהמעלית ירדה. 

 ית לא היתה דלת פנימית, שהיתה עשויה למנוע את התאונה. למעל

 

שרד העבודה, שמפקח העבודה על מלוא האחריות מ תהמשפט המחוזי הטיל אבית 

 להתקנת והפעלת המעלית ללא דלת פנימית.  יתרמטעמו נתן ה

 

ת הבטיחות בעבודה מטילה חובה לצייד תא של מעלית בדלת פנימית, אך מסמיכה פקוד

מפקח עבודה ראשי לפטור מחובה זו כל מעלית, אם אין זה מעשי או סביר לקיים את 

 הפנימית.  תלדחובת התקנת ה

 

ארץ, בתנאים מסוימים. בתקופה זו ת בניתן ע"י המפקח פטור לכל המעליו 1959 בשנת

החלה בארץ תנופת בניה לגובה, והיה רצון לחסוך בעלויות. מדינות מפותחות באירופה 

 נהגו אז להתקין מעליות ללא דלת פנימית, כך שהחלטת המפקח דאז היתה סבירה. 

ו, הגיעו למסקנה שהמשך הענקת הפטור אירעאונות רבות שת רלאח 1974, בשנת אולם

סיכון של ממש, ולכן הוצא חוזר המודיע על הפסקת הפטור, למעט במקרים בהם וה מהו

 תכנון או בניית הבניין הגיעו לשלב שכבר לא ניתן להתקין מעלית עם דלת פנימית.  

 

דם ד קות ניתן לה עוימיאך הפטור מדלת פנ 1975ית נשוא הדיון הותקנה בשנת המעל

 פטור בתקופת הביניים. לו לכן, והיא נכנסה לקבוצת המעליות שקיב

 

 לא היתה סבירה.  1974, שפעולת המפקח בשנת נקבע

יע המפקח למסקנה, שמתן הפטור לא היה מוצדק, ויש בו משום סיכון של משהג

י מעליות בגלהמשתמשים במעליות, היה עליו לפעול מיידית, על מנת לתקן הפגם גם 

 ות. ישנ
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רכות הנדרשת להתקנת דלתות פנימיות היעיקון הפגם היה אורך זמן מה, עקב האם ת

 במעליות ישנות, לא היה ביהמ"ש רואה בכך רשלנות. 

שנה לאחר המועד בו המפקח הבין שהיתה זו  18דהיינו  1992תאונה אירעה בשנת ה ךא

לא נקבעו הוראות מתאימות מהווה טעות ליתן פטור, והעובדה שבמשך שנים כה רבות 

 רשלנות. 

 

כשנה לאחר התאונה, הותקנו התקנות המחייבות התקנת דלת  1993נת ין כי רק בשיצוי

 ישנות וחדשות כאחד.  -פנימית בכל המעליות הקיימות בארץ 

 {(.508( 3) 95מחוזי -אביבה פוגל ואח' נ. מדינת ישראל )תק 308/93ם( -. )יא.})ת

 

 לת מקצועמח *

 בוץ מעיין צבי. קי רטן הלימפומה, לאחר שעבד שנים רבות במוסך שלה בסחל עובד 

המעביד, קבעה השופטת פלפל,  -לה את האחריות למחלתו של העובד על הקיבוץ בהטי 

כי הקיבוץ התרשל בכך שחשף את התובע לאבק אסבסט מסרטן, ושחשיפה זו היא 

 שגרמה למחלה. 

 

יקוח( התרשלה כלפי התובע. למדינה ת הפראל )שירויש תניטת קבעה כי גם מדהשופ 

בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, לפקח ולפעול כנגד מפעלים המפירים  ועההסמכות הקב

את הוראות התקנות. סמכות זו משמעה גם אחריות של המדינה. על שתי הנתבעות 

 הוטל לפצות את התובע ביחד ולחוד. 

 .  {צבי ומדינת ישראל )טרם פורסם( עיין. קיבוץ מק נחציקרישוב  382/95. )ת"א( א.})ת 

 

 רסקגורן שע *

 ע נחבל קשות בתאונה, כשהעגורן עליו עמד קרס, והוא נפל מגובה רב. התוב

המשפט המחוזי קובע את אחריות המעבידה, שהתרשלה בטיפולה בדרישות בודק בית 

 העגורנים המוסמך ובתיקון הליקויים. 

תיות לעגורן התרשל, משום שנמנע מלברר את תקופיקות שערך בד ךמבודק המוסגם ה

עגורן, לא עשה דבר כדי לוודא כי תוקנו הליקויים החמורים, שעליהם השל ו עבר

 התריע, ולא הסב תשומת לב הפיקוח במשרד העבודה למצבו של העגורן. 

 כן הוטלה אחריות על מדינת ישראל. כמו  

המוטלת עליה, ולא אחריות שילוחית ר באחריות ישירה מכח חובת הפיקוח מדוב 

 ודק פרטי המדווח למשרד העבודה. בנו הילמעשיו של הבודק, ש
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פקחי משרד העבודה חלה החובה לבדוק את התסקירים המוגשים להם על ידי על מ 

הבודקים המוסמכים הפרטיים, להביא לידיעת הבודקים, את כל המידע לגבי עברו של 

ודרים ומלאים, והפניית תשומת לב הבודקים ם מסתיקי כל כלי, וזאת על ידי ניהול

 יין בתיקים. עך לורלצ

 {(.  919( 1עמנואל אברושמיאן נ. נפטון פונדק בע"מ ואח' )פ"מ תש"ס ) 18/93. )חי'( א.})ת

 

נת לאזן את התמונה, נביא להלן גם שתי דוגמאות, בהן דחה בית המשפט את על מ 

   המדינה. דגנהודעת צד ג' שהוגשה כ

 

 

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

 

 

 רמת משא כבדה *

ג. המעבידה, שחוייבה לפצות את העובד בגין "ק 30ל נפגע מהרמת פלטת עץ במשק עובד

נזקיו, הגישה הודעת צד ג' כנגד משרד העבודה, בטענה שהתרשל כלפיה בכך שלא 

 (. 172בדבר הרמת משקל יתר, כאמור בפקודת הבטיחות בעבודה )ס' הותקנו תקנות 

 

 אתת דחיית הודעת צד ג', וקובע שהמדינה אינה נוששר אפט המחוזי מאשמבית ה

 יות. רבאח

 

היא חובת פיקוח בלבד, אשר אינה מקימה  172, כי חובת המדינה על פי סעיף נקבע 

 קנות. חובת זהירות כלפי הפרט שנפגע כתוצאה מהעדר הת

הזהירות המוטלת על המעביד לדאוג לתנאי עבודה בטוחים, היא חובה קיימת,  חובת 

ן אם היו תקנות ובין אם ית, בניוהמעביד היה צריך לצפות את התוצאה מפעילותו הרשל

 לאו. 

ק"ג על ידי עובד  30, שאין צורך בתקנות כדי לדעת, שהרמת מטען במשקל של נקבע 

 תים, היא יצירת תנאי עבודה רשלניים.  אחד ללא אמצעי עזר נאו

שנגרם, אם בכלל, וגם משיקולי  לנזקיכון הישיר סה ה זה, המדינה אינה גורםבמקר 

המדינה חובה ישירה, שהרי בכך תהיה למבטחת של כל מעביד  ל עלטימדיניות, אין לה

 ומעביד. 
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 (.  510( 2"מ תשנ"ט )אורנים סיילנסר בע"מ נ. מדינת ישראל ואח' )פ 4758/98)חי'(  א"ע) 

 

 גיעה מתנור גזפ *

. באותה עת פעל באמבטיה תנור גז תרחץהאמבטיה לה רדחעת נכנסה עם בתה להתוב 

 . קהלחימום מים והס

 (COים שהו מספר דקות באמבטיה ושאפו גז רעיל מסוג חד תחמוצת הפחמן )השתי 

 לט מהתנור. כתוצאה מהאירוע נפטרה הילדה. שנפ

גז, אשר סיפקה את הגז, בלא שדאגה לבדוק היכן -הוטלה על חברת פזהאחריות  עיקר 

 יין. ענממוקם התנור, ואם מיקומו עונה על דרישות הבטיחות הסבירות בנסיבות ה

הגז לא דרשה העתקת התנור למקום חיצוני בדירה, ולא בדקה אם קיימים תנאי  חברת 

 קן בעניין זה. איוורור מספיקים בחדר האמבטיה, ואם נתמלאו דרישות הת

 

בדיקה על  יצועדרש בש, 1987 רפת האירוע היה בתוקף התקן הישראלי מאוקטובבתקו 

בעקבות התאונה דלעיל, והוטלה  י שונהאלשנים )התקן הישר5-ידי חברת הגז אחת ל

 חובת בדיקה אחת לשנה(.  

 

לא לאחריות מכון התקנים, בשל רשלנות בעריכת התקן בנוסחו הקודם, משום ש נטען 

 התירמבטיה, אלא א יהיה מחמיר וקפדני דיו, ולא אסר לחלוטין התקנת תנורי גז בחדר

 זאת, בתנאי איוורור מסוימים. 

 

וקובע, כי התנור ממילא לא הותקן לפי הוראות התקן שהיה  ענה זוט המשפט דוחהבית  

 קיים, לפיכך הרשלנות אינה נעוצה בתקן אלא באי קיום הוראותיו. 

 שי הוכח קשר סיבתי בין נוסח התקן ודרישותיו לבין הנזק. איזו נפקותף, לא בנוס 

וע כי ביתן לקנ התקן כשאין הקפדה ופיקוח על קיום הוראותיו? כיצדשות להחמרת דרי

 בדרישות המחמירות היתה חברת הגז מקיימת פיקוח ובקרה? 

ום מסויים, רף כמו כל דין, הקובע נורמות משפטיות וכללי התנהגות, מחייב מינימתקן,  

לאין שיעור עלו ות, יכול שיריבתחתון. אך אמות המידה של בית המשפט לגבי מבחן הס

 על דרישות התקן. 

א כה מכרעת, שמעשיה ניתקו כל קשר סיבתי בין מחדלי יהגז הת א אחריות חברממיל 

 מכון התקנים לבין התוצאה הקטלנית.  

פז גז חברה לשיווק בע"מ )טרם פורסם. הופיע בסקירה דבורה גרוס ואח' נ.  1751/96ם(  -. )יא.})ת 

 {. (27/6/02יום מ 300 משפטית חוברת
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 ום לסיכ 

  

קור לאפשרויות נוספות העומדות בפנינו, ראת הזת דף מידע זה, היתה להפנו מטרת

בשעה שאנו מנסים לבצע נאמנה את מלאכתינו, הלא פשוטה, של ייצוג נתבעים 

 ולת. שהתרשלו וגרמו נזק לז

 

שעורכים חוות דעת רבות עבור נתבעים, בחרנו את מיטב המהנדסים ומומחי כמי 

ביחד איתכם את  םבודקיו הבטיחות בתחומים השונים, ואנו מנחים אותם בעבודתם,

 האפשרויות העומדות בפנינו, לשיתוף גורמים נוספים באחריות. 

 

המתאים ביותר לתביעה  לשתף איתכם פעולה בכל תחום נזיקי, בבחירת המומחה נשמח

 סת היטב. סובבה הנכם מטפלים, ובעריכת חוות דעת מקצועית ומ

 

 

 חזן.-יעל פאל דעו" ינערך ע" המידע

 

 

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

 


