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 22דף מידע מס' 

 בנושא: אחריות הרשות המקומית למניעת מפגעים בדרך הציבורית

 

 

 

מדי יום, אנשים מועדים ונפגעים, בלכתם ברחוב הציבורי, כתוצאה מבורות, מהמורות, 

 סדקים ומרצפות עקומות.

פקודת  ברי לנו, ששטחים ציבוריים אלה, הינם באחריות הרשות המקומית, האחראית לפי

העיריות לדאוג לתיקונו וניקויו של רחוב ציבורי, למניעת והסרת מכשולים ברחובות, 

 (.249, 242, 235לסלילת רחובות ולמצבם התקין )פקודת העיריות סעיפים 

בדף מידע זה נבחן דוגמאות מהפסיקה ונראה, שהטלת אחריות על הרשות המקומית, 

בר באחריות מוחלטת, אלא בהוכחת רשלנות של איננה עניין מובן מאליו. שהרי, אין מדו

העיריה, ואין לדרוש מהעיריה להציב פקח על כל מרצפת ומרצפת ברחובות העיר, על מנת 

 לבדוק יום יום את כל הסדקים והמהמורות הנוצרים בשטחים הציבוריים.

בשל ריבוי תפקידיה של הרשות המקומית, ומפאת קוצר היריעה, לא נדון בדף מידע זה 

מגוון תפקידיה האחרים של העיריה, באחריות למפגעים באתרי בילוי, גני שעשועים וחופי ב

רחצה, ולא נסקור כאן את תפקידיה הציבוריים של הרשות וחובת הפיקוח שלה. על כל 

 אלה נדון בנפרד, באחד מדפי המידע הקרובים, שייוחד לנושא זה.

באחריות הרשות המקומית, למפגעים נביא להלן מבחר קטן של פסקי דין, העוסקים כולם 

 במדרכות ובכבישים. –בשטח הציבורי 
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 נפילה בשטח המדרכה הציבורית .1

 

 רגלו של התובע נתקלה בבור קטן על המדרכה, והוא נפל ונפגע. *

בית המשפט המחוזי קובע את אחריות העיריה, מכח סמכויותיה ותפקידיה  

 הקבועים בפקודת העיריות. 

יחה קיום נוהל מסודר לדיווח על מפגעים ולתיקונם, ולכן היא העיריה לא הוכ 

 נושאת באחריות לתאונה, הן על פי עוולת הרשלנות, והן בגין הפרת חובה חקוקה.

, משום שכל אדם סביר יודע, שהמדרכות אינן 1/3על התובע מוטל אשם תורם של  

ך, חייב היה משטח חלק, ובמיוחד בשפת המדרכה, הנפגעת מכלי רכב חונים. לפיכ

 התובע להתבונן היכן הוא דורך.

 ד"ר עדי בייר נ' עיריית ת"א ואח' )לא פורסם({. 1406/97ם( -}ת.א. )י

 

 התובעת נפלה, תוך כדי הליכה על מדרכה בירושלים, בשל בור במדרכה. *

נקבעה אחריות העיריה. העיריה לא הוכיחה, שפעלה במסגרת הסביר, וכי קיימה  

 תחזוקה, איתור מפגעים ותיקונם.מנגנון סביר של 

לא הוכח, שבוצעו פעולות פיקוח ומניעה, ומשלא פעלה העירייה למניעת קיום  

 המפגע, היא נושאת באחריות לתאונה.

אין אשם תורם לנפגעת, שנפלה תוך כדי הליכה במדרכה רגילה בדרך מרכזית,  

 וקשה היה לה להבחין בבור מכיוון הליכתה.

 פנחס יעל נ' עיריית ירושלים )טרם פורסם({. 4542/02ם( -ת.א. )י} 

 

 תוך כדי הליכה על המדרכה לפנות ערב, נתקלה המשיבה בסדק במדרכה ונפלה. *

נקבעה אחריות העיריה, משום שמדובר במפגע ברור ומהותי, של סדק רציני  

 במדרכה, שגרם להבדלי גובה, העשויים להביא להיתקלות ונפילה.

אילו הם סיכונים  –ה פתאומיים, שקשה להבחין בהם מראש כשמדובר בהבדלי גוב

 שאינם רגילים וקשה לצפותם מראש, במיוחד כשמדובר במקום בלתי מואר.

 [{.97( 2"הדר" חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' לאה משולם ]פ"מ תשס"ב ) 2203/00}ע"א )ת"א(  
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היו על המדרכה אישה, שהחליקה על שפת המדרכה ונחבלה, טענה כי המהמורות ש *

גרמו לנפילתה. בית המשפט המחוזי מאשר את דחיית התביעה כנגד העירייה, 

ומדגיש, כי אמנם האספלט במדרכה אינו חלק לחלוטין, וישנם חריצים קטנים, אך 

בסך הכל מדובר במשטח ישר ואחיד, ללא חורים או חריצים גדולים, ואין לראות 

 בו מכשול של ממש.

 רינה קרמר נ' עיריית ירושלים )לא פורסם({. 189/93ם( -}ע"א )י 

 

המערערת נפלה כשנתקלה בבליטה, שהיתה על המדרכה. גם כאן דוחה בית  *

המשפט המחוזי את התביעה, וקובע כי רחובות ומדרכות העיר אינם "משטח 

סטרילי", ואין להתייחס אליהם, כאל מקום שאין בו סדקים, בליטות ו"גלים" של 

אחרים, שהם פועל יוצא של עצם השימוש ההמוני בדרכים, שיפועים כאלה ו

 בצירוף אירועי טבע של הבדלי טמפרטורות, של לחות, גשם וכדומה.

אין חולק, שהעירייה חייבת לטפל במפגעי בטיחות שיש בדרכים, הנמצאות 

בטיפולה ואחזקתה. אולם, לא כל סטייה מ"יושר מתמטי" של מפלסי דרכים 

צפויה של השגחה, איתור ותיקון זוטי פגעים מהסוג שמדובר מהווה מפגע. העלות ה

 בו, הינה עלות עתק, שאין זה סביר לדרוש מהציבור לממנו.

 ({.1213( 1) 98מחוזי -גן ואח' )תק-כהן ג'ני נ' עיריית רמת 4344/97ם( -}ע"א )י 

 

 

להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בענין זה או בנושאים אחרים 

 .לחץ כאןבנזיקין 

 

 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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 מהמורות ובורות בכביש הציבורי .2

 

אישה שיצאה מדירתה לכיוון רכבה, נפגעה כשרגלה נכנסה לתוך בור בטון בעומק  *

 ס"מ שהיה בכביש, והיה מכוסה במי גשמים, ולכן לא הבחינה בו. 15

ה אחריות העירייה, שלא נקטה באמצעי זהירות סבירים, לאיתור מכשולים נקבע 

 ומפגעים בכביש הציבורי.

בור בכביש מהווה מכשול מסוכן, שתיקונו מחייב ביקורת תכופה ושיטתית של  

 תקינות הכבישים, שהרי בור כזה נגרם בתהליך מתמשך, ולא בזמן קצר.

 ({.922( 3) 97מחוזי -נהריה )תק וקנין רחל נ' עיריית 4170/97}ע"א )חי'(  

 

התובעת נפלה ונפגעה, כשנתקלה בבור, המצוי במרכז הסמטה בה צעדה. מדובר  *

בסמטה מרוצפת אבנים, המיועדת להולכי רגל וגם לכלי רכב, מבלי שקיימת 

 הפרדה בין המדרכה לכביש, כלומר, מעין מדרחוב.

לנות ובגין הפרת חובה בית המשפט קובע את אחריות הרשות המקומית בשל רש 

 חקוקה.

לפקודת העיריות, המחייבות אותה לדאוג  235הנתבעת הפרה את הוראות סעיף  

 לתיקונו של הרחוב ולהסרת מכשולים.

יחד עם זאת, נדרשת מידה של זהירות גם מהולך הרגל, ועליו לוודא כי מסלול  

 הליכתו נקי ממכשולים.

, בשל גודל הבור ומיקומו הנראה לעין, 40%על התובעת מוטלת רשלנות תורמת של  

 והעובדה שהתאונה אירעה בשעות היום.

 חיר גאלה נ' מועצה מקומית בית ג'אן )לא פורסם({. 3588/00}ת.א. )חי'(  

 

אישה שחצתה את הכביש במהירות, נתקלה בחריץ בכביש ונפלה. בית המשפט  *

ובר בכביש רגיל, שיש המחוזי בירושלים דוחה התביעה כנגד העיריה, וקובע, שמד

בו לעיתים גלים או סדקים הנובעים מבלאי או מהשפעת כלי רכב השוחקים את 

 פני הכביש.
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כל המשתמש בכביש, צריך להביא את כל אלו בחשבון, ולדעת שהכביש אינו משטח  

 גיאומטרי חלק דמוי ראי.

נותה מוסיף בית המשפט, שאפילו היתה רשלנות כלשהי של העירייה, היתה רשל 

, משום שחצתה את הכביש הסואן 100%התורמת של התובעת מגיעה לכדי 

במהירות, במקום שאינו מיועד לכך, תוך שהיא מתבוננת בכלי הרכב הקרבים, כך 

 שאינה יכולה להבחין במקום מדרך כף רגלה.

 לינדה קליימן נ' עיריית ת"א ואח' )לא פורסם({. 669/91ם( -}ת.א. )י 

 

 

חוות דעת מומחה בענין זה או בנושאים אחרים להרחבה או קבלת 

 .לחץ כאןבנזיקין 

  

 

המערער החנה את מכוניתו, והחל לפסוע בדרך הכורכר הלא סלולה, ואז נפל  *

 ונחבל.

ית התביעה כנגד המועצה, וקובע שאין בית המשפט המחוזי בחיפה מאשר את דחי 

מדובר בבורות או מהמורות של ממש, אלא באבנים קטנטנות ומידת "אי יושר" 

 שאינה חורגת מגדר הנורמה, כשמדובר בדרך לא סלולה.

לפקודת העיריות היה חל על מועצות מקומיות, אין הוא מטיל  235גם אם סעיף  

לערבב בין סמכות העירייה לבנות  חובה מפורשת לסלול כל דרך באספלט, ואין

 רחובות, לבין חובות העירייה.

 ממילא, לא כל הפרת חובה מהווה התרשלות. 

שיקולי תקציב וסדר עדיפות הם שיקולים לגיטימיים, כשהקופה הציבורית  

 מוגבלת, וישנם כבישים אחרים במצב גרוע יותר, שתיקונם אינו סובל דיחוי.

 לאח סלמאן נ' המועצה המקומית ג'וליס ואח' )לא פורסם({.הנו פ 4564/98}ע"א )חי'(  

 

 

 

 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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 מפגעים אחרים בדרך הציבורית .3

 

בעת שעלה במדרגות הציבוריות, דרך התובע על המדרגה השלישית, שהיתה  *

מכוסה בחול ואבנים, והוא מעד ונפל. נקבעה אחריות העירייה, שלא מנעה ולא 

רגות שבתחומה יהיה בטוח. הסירה מכשול בדרך, ולא דאגה שהמעבר במד

 העירייה הפרה את חובתה לתחזק את המדרגות באופן סביר, ומכאן רשלנותה.

 עיריית בית שמש נ' איטח יוסף )לא פורסם({. 4151/98}ע"א )ת"א(  

 

בעת ירידה לכביש, כשהיא נושאת בידיה את ילדתה הקטנה, החליקה התובעת על  *

 הכורכר והחצץ, שכיסו את פני הכביש.

נקבעה אחריות הרשות המקומית, שחובתה על פי דין לתחזק את הכבישים  

והמדרכות, והיה עליה לצפות, שבעקבות עבודות בכביש, יתכסה חלק מהכביש 

בחצץ וכורכר, דבר העלול לגרום להולכי רגל הדורכים על הכביש, ליפול ולהינזק, 

 במיוחד כשאין מדרכה במקום.

טיפול בכביש וכי נקטה צעדים לפתרון הבעיה, הנתבעת לא הוכיחה, כי דאגה ל 

 במסגרת התקציב העומד לרשותה.

, בהתחשב בנסיבות התאונה ובעובדה, 50%על התובעת הוטלה רשלנות תורמת של  

חזקת הילדה בידיה, הקטינה את יציבותה שהתובעת צעדה במקום מדי יום, וה

והקשתה עליה להבחין בנעשה על הכביש, לרדת לכביש במקום בו אין חצץ וכורכר, 

 ואף מנעה ממנה לבלום את נפילתה.

 ({.2230( 2) 97שלום -חלבי דינה נ' המועצה המקומית דלית אל כרמל )תק 14754/95}ת.א. )חי'(  

 

שלולית מי הביוב, שהיתה מצויה משני צידי אדם שחצה כביש, ניסה לדלג על  *

הכביש, כאשר הוא אוחז בחפצים בשתי ידיו, אך הוא מעד ונפגע. בית המשפט 

 העליון קובע את אחריות העירייה.

העובדה, שמדובר בהצפות חוזרות לאורך שנים, מטילה על העירייה חובה לבצע  

באופן נקודתי, בכל פעם טיפול יסודי במערכת הביוב, ולא להסתפק בפתרון הבעיה 

 שהביוב נסתם.

משלא הוכיחה העירייה, כי נקטה צעדים יסודיים במסגרת התקציב שלה, לסילוק  

 היא התרשלה. –הבעיה 
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, על אף שחצה את הכביש במקום שאינו 50%על התובע מוטל אשם תורם של  

אסור, משום שהכיר היטב את המקום, ולמרות זאת בחר לקפוץ מעל השלולית 

 ידיו תפוסות.כש

 ({.343( 3ברק )פ"ד מ"ג )-לוי שטרנברג נ' עיריית בני 73/86}ע"א  

 

התובעת צעדה על המדרכה ונתקלה באבן כיפה, שנועדה למנוע עליית כלי רכב על  *

 המדרכה.

ס"מ, שצבען בהיר ומשתלב  60ס"מ ובקוטר  33מדובר בשורת אבני כיפה בגובה  

 "מ משפת המדרכה.ס 80 –עם צבע המדרכה, ומיקומן כ 

לפיכך נקבע, שאדם הפוסע על המדרכה בשעה סואנת ומתרכז בפילוס דרכו בין  

 האנשים, יכול שלא להבחין באבני הכיפה בשעת בין הערביים.

העירייה נושאת באחריות, משום שהיה עליה לנקוט באמצעי זהירות סבירים, כגון 

ק החיצוני ביותר של צביעת אבני הכיפה בצבע בולט, הגבהתן והנחתן בחל –

 המדרכה בקו ישר.

 ({.37( 4מיכל לרון נ' עיריית רחובות )פ"מ תשנ"ד ) 32719/93}ת.א. )ת"א( 

 

ס"מ, שהקיפה גומה ובה שתיל.  30אדם שצעד על המדרכה נתקל בסבכה, בגובה  *

 פנס התאורה ברחוב לא האיר, והוא לא שם לב למכשול הנמוך, נתקל בו ונפל.

 העירייה, בשל גידור נמוך מדי, שהיווה מכשול על המדרכה.נקבעה אחריות  

נדחתה טענת העירייה, שהיה על התובע להתבונן בדרך בה הוא הולך, ובית המשפט  

חוזר על ההלכה מהמשפט העברי, לפיה "אין דרכם של בני אדם להתבונן 

 בדרכים". 

לא היה  הלא בכל פעם שאדם נתקל במכשול בדרך, ניתן לטעון שאילו התבונן 

נכשל. אבל אחריותו של מי שהציב את המכשול הינה דווקא כלפי אלה שלא 

מתבוננים היטב, וכאן מדובר במכשול נמוך, ללא כל אזהרה לצידו, ובדרך שאינה 

 מוארת היטב.

 ({. 1011( 1) 95עליון -עיריית קרית אונו נ' מנחם שחם )תק 2004/92}ע"א  

 

וקרני, שהיה שתול באדנית שהוצבה על התובעת נפגעה בעינה מענף דקל ד *

 המדרכה, שעה שצעדה במהירות לביתה בערב גשום.
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 בית המשפט המחוזי קובע את אחריות העירייה. 

דקל הנוי שנבחר על ידי העירייה לקשט את המדרכה, היה דוקרני ומסוכן, וענפיו  

 הארוכים חרגו מתחום האדנית בה נשתל.

יצרה סיכון למשתמשים במדרכה, ובמיוחד החלטה רשלנית זו של העירייה,  

לילדים שנהגו לעבור שם בדרכם לבית הספר הסמוך. הסיכון שנוצר לא היה 

 הכרחי, וניתן היה למניעה באופן זול ופשוט.

 ({.2111( 3) 98מחוזי -נפוסי מורן נ' עיריית קרית מוצקין ואח' )תק 517/94}ת.א. )חי'(  

 

בענין זה או בנושאים אחרים להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה 

 .לחץ כאןבנזיקין 

 

 ענף עץ אקליפטוס נפל על התובעת, שהלכה ברחוב ביום גשום וסוער. *

יסת בית המשפט המחוזי קובע את אחריות העירייה, בשל שכיחות התופעה של קר 

 עצים בכלל, וענפי אקליפטוס בפרט, במיוחד בימי החורף הסוערים.

העירייה לא העסיקה אגרונום לייעוץ בנושא גיזום עצים, לא היתה לה תוכנית  

 גיזום, לא נעשתה בדיקה יזומה של עצים, ולא נערכה ביקורת תקופתית או פיקוח.

, משום שיום סערה העובדה, שבאותו יום היתה סערה, אינה שוללת קשר סיבתי 

בחיפה בחורף, הינו אירוע שניתן לצפותו, כמו גם את האפשרות שענף אקליפטוס 

 יקרוס ביום כזה.

 נפומניאשיץ ורה נ' עיריית חיפה ואח' )לא פורסם({.  1108/01}ת.א. )חי'(  

 

 

 

 

 

 

 

אישה שעשתה את דרכה בערב אל רכבה, נתקלה באדנית שהיתה מוצבת על  *

 ונחבלה.המדרכה, נפלה 

http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
http://betihut-enosh.com/action4u/article_details.asp?id=488&path=
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בית המשפט המחוזי דוחה התביעה וקובע, שהאדנית, בממדיה ובמקום התקנתה,  

 לא היוותה מכשול.

מדרכה איננה משטח סטרילי, וכל המהלך בדרך חייב לדעת שהמדרכה מיועדת  

עצים, פינות נוי, אדניות פורחות,  –להולכי רגל, אך גם למטרות אחרות כגון 

 תמרורים ועוד.

גדולה ובולטת לעין, המצויה בסמוך לשולי המדרכה, במקום מואר,  מדובר באדנית 

כך שניתן להבחין בה גם בשעות החשיכה, ובמיוחד לאדם העובר במקום מדי יום 

 ומכירו היטב.

 טורן איה ואח' נ' עיריית קרית ביאליק ואח' )לא פורסם({. 716/95}ת.א. )חי'(  

 

, נשען על דופן הסככה, ואולם קשיש, שהמתין בתוך סככה של תחנת אוטובוס *

 היתה חסרה הזכוכית באותה דופן, והוא איבד שיווי משקל ונפל.

בית המשפט קובע, כי קיימת חובת זהירות קונקרטית של העירייה כלפי אנשים  

מסוגו של התובע, וכי הנתבעת לא הראתה, שהיא מקיימת פיקוח מתאים. ואולם, 

נראה רק יום אחד, מאז שהוסרה זכוכית לפי העדויות, עבר זמן קצר ביותר, כ

 הדופן ממקומה ועד לתאונה, ולכן לא ניתן לקבוע שהעירייה התרשלה.

אין לצפות, שהעירייה תבדוק מדי יום את מצבן של כל הסככות בעיר, וכל עוד לא  

 עבר הזמן הדרוש להיערכות ולתיקון, לא ניתן לקבוע כי היתה התרשלות.

לאחר התאונה, כשהסככה לא תוקנה במשך זמן רב, העובדה, שהיתה התרשלות  

 אינה רלוונטית להתרשלות עובר לתאונה, ולכן התביעה נדחית.

אליהו בן שטרית נ' עיריית ירושלים )לא פורסם. על פסה"ד הוגש ערעור  12657/91ם( -}ת.א. )י 

 למחוזי שנדחה({.

 

 

 

 

ו. תוך כדי משחק נער שיחק עם חבריו בכדורגל בחצר המשחקים הסמוכה לבית *

 נתקל בעמוד תאורה שנפער בו פתח, והנער התחשמל.
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נקבע, שאין אחריות לעירייה. לא הוכח שהמפגע היה קיים קודם למשחק הכדורגל,  

או בנוגע לאורך התקופה בה היה עמוד התאורה חשוף. עפ"י הראיות, סביר יותר 

 להניח שמדובר במפגע, שלא היה קיים קודם.

בדיקות תקופתיות של כל עמודי התאורה בעיר, ובכך יצאה ידי  העירייה ביצעה 

 חובתה.

 דרעי חיים ואח' נ' עיריית ירושלים ואח' )טרם פורסם({. 12148/03ם( -}ת.א. )י 

 

 מפגעים ליד אתרי חפירה ובניה .4

 

התובע נפגע בעינו מסיד, שהתיז בטעות נער אחר, תוך כדי משחק עם קערת סיד  *

 רייה מחוץ לאתר הבנייה.שהשאיר קבלן של העי

לפקודת הנזיקין, אין המזמין  15בית המשפט העליון מדגיש את העיקרון, שלפי ס'  

 )העירייה( אחראי לעוולה של קבלן עצמאי.

ואולם, אחד החריגים לעיקרון זה הינו, במקרה שהחובה המופרת נחשבת לחובה  

ומרים אחרים ברשות מוגברת, כפי שאירע במקרה שלנו, שבו הונחו קערת הסיד וח

הרבים ע"י הקבלן. במקרה כזה, על העירייה המזמינה להבטיח, שהקבלן העצמאי 

 לא יתרשל, ומשלא וידאה זאת, מוטלת עליה האחריות.

 50% –בהודעת צד ג' של העירייה נגד הקבלן, נקבע כי הקבלן ישפה את העירייה ב  

 מהנזק.

 ({.74( 3מ ) עיריית ת"א נ' מורד ואח' )פ"ד 748/82}ע"א  

 

קטין, שהלך על המדרכה בשעות הערב, נפגע ממעקות ברזל, שהושענו על קיר בטון  *

 ליד המדרכה ונפלו עליו.

נקבע, שהמעקות הונחו במקום באותו יום ע"י הקבלן, ולכן העירייה אינה נושאת  

 באחריות, אלא הקבלן לבדו.

 וד )לא פורסם({.שומסקי יבגני נ' עיריית אשד 1472/99}ת.א. )אשדוד(  

 

 סיכום
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בדף מידע זה הבאנו מבחר דוגמאות מהפסיקה, העוסקות באחריותה של הרשות המקומית 

 במדרכות ובכבישים. –למפגעים בשטח הציבורי 

ראינו, שלא בכל המקרים הולך בית המשפט אחרי מגמת המשפט העברי, המחמיר עם הרשויות, 

 של בני אדם להתבונן בדרכים" )בבא קמא כ"ז ב'(.בשל העיקרון התלמודי הגורס כי "אין דרכן 

כמו כן ראינו כי הפסיקה איננה מגדירה "מפגע" באופן המאפשר להקיש ממקרה אחד למשנהו: 

מ"יושר מתמטי" תחשב למפגע )ג'ני כהן, קליינמן סלמאן(, אולם  האכן ברור כי לא כל סטיי

 שתחשב כמפגע. הסטיימותרת" לבין  הביהמ"ש אינו מתווה חיץ ברור בין "סטיי

בהכרעה מסוג זה, נדרש ביהמ"ש להתחשב במכלול גורמים ובהם התוואי הכללי, התכסית, מידות 

 של המפגע, סימון ותאורה. תגיאומטריו

נתונים בנושאים אלו, והמשקל הראוי שיש לייחס לכ"א מהם, עשוים להיות מוכרעים על סמך 

 חוות דעתם של מומחים בתחום.

ם" של בטיחות אנוש ערך חוות דעת רבות בנושאים אלו ובתביעות שבהן נתבעו "פורום המומחי

 רשויות מקומיות.

נמשיך לעמוד לרשותכם, לצורך עריכת חוות דעת מומחה לבטיחות, גם בכל שאר תחומי 

 הנזיקין.

 

 חזן.-המידע נערך ע"י עו"ד יעל פאל

 

 .לחץ כאןם בנזיקין להרחבה או קבלת חוות דעת מומחה בענין זה או בנושאים אחרי
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