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ביטוחחברת

*גדרוןתמרר"ד

המשפט-ביתדן94.5.17ביוםשניתןואחילוייצחקנגדישראלמדינת91/915א"בע

המפקחשלומחדליומעשיובשלבנזיקיןהמדינהאתלתבועניתןהאם,בשאלההעליון

במשקשאירעונוספיםאירועיםשלפרשנותםעלישירההשלכהזולשאלה.הביטוחעל

דבריואתהעליוןהמשפט-ביתכיווןדינו-בפסקכיודומה,האחרונותבשניםהישראלי
.משפטיתמדיניותלשיקוליהנוגעבכלבעיקר,אליהםגם

הרקע

.עליהחללאדרכימ2תאונותלנפגעיהפיצוייםשחוקדרכים-בתאונתעסקהנדוןהמקרה
ביטוחבחברתמבוטחהיההפוגעהנהג.התובעיםמשפחת-אבינהרגתאונהבאותה

לא,החברהמןלהיפרעסיכויאיןכיוהסתבר,אזלוהמפרקכספי.פירוקלהליכישנכנסה

לחוק152סעיףולאור,התלוייםאתפיצהלאומילביטוחהמוסד.ל"בחוולאבארץ
התלוייםיזכו,תתקבלהמדינהנגדוהתביעהבמידהכיהוסכםהלאומייהביטוח
לסכוםזההלהםשנגרםוהנזקהואיל,הפיצוימסכוםאתוויםוחמישהבעשרים
באחריותלהכירהתביעה.לאומילביטוחהמוסדמןבעתידושיקבלושקיבלוהקצבאות

הפרתותוךבהתרשלותפעלהביטוחעלהמפקחכיהטענהעלהושתתהבנזיקיןהמדינה
בעליאלפנהולאהחברהשלרשיונהשלילתעלהחליטלאכאשר,החקוקהחובתו

שידעלמרות,זאת.פירעוןחדלותשלבסכנהנמצאתהחברהכילהםוהודיעהפוליסות

אתעצמועלשייקח,חלופימבטחלאיתורמגעיםניהלואףהחברהשלקשייהעל
.החברהשלהתחייבויותיה

עלכהןנילי'לפרופתודה.למינהלהמכללהשללמשפטיםס"בביהמרצה,למשפטיםר"ד* .המועילותהערותיה

בנזיקיןהאחריות"גלעדישראלר"דשלמאמרוהתפרסםלדפוסזורשימהשלמסירתהלאחר** ציבוררשויותשל
הפניותנכללולאלזאתאי.339(ה"תשנ)בוממשלמשפט"ציבורועובדי

.זהלמאמר
.(הדין-פסק:להלן)45(3)מחר"פ'ואחלוי'נישראלמדינת91/915א"ע.1
.234ח"מ,1975-ה"תשל,דרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםחוק2
.108ח"ס,1968-ח"תשכ,[משולבננוסחהלאומיהביטוחחוק.3
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הוא-השניהנתבענמחקהנוכחיתשבתובענהולאחרנפל-תביעותמספרלאחר

אריאלהשופט.התלוייםתביעתאתבחיפההמחוזיהמשפט-ביתקיבל-הפוגעהנהג
והןברשלנותהןהתובעיםשללנזקיהםאחראים,המדינהובאמצעותוהמפקחכי,קבע

.העליוןהמשפט-ביתבפניהדין-פסקעלערערההמדינה.חקוקהחובהבהפרת

:בערעורהעליוןהמשפט-ביתשלהחלטתועיקרי

השופטיםהצטרפושלדעתו,שמגרהנשיאמפיניתןהעליוןהמשפט-ביתשלדינו-פסק
ניתןהאם,הראשונה:העליוןהמשפט-ביתבפניעמדועיקריותשאלותשלוש.ומצאאור

,המדינהאחראיתהאם,השנייה;הפוגעהנהגנגדדין-פסקבהיעדרהמדינהאתלחייב
35בסעיפיםהמוגדרתהרשלנותעוולתפי-על,ישירהבאחריותאושילוחיתבאחריות

חובההפרתשלהעוולהפי-עלאחריותקיימתהאם,והשלישית;הנזיקין4לפקודת36-ו
.הנזיקיןלפקודת63שבסעיףחקוקה

שלהפורמליצירופוידי-עלהראשונההשאלהאתשמגרהנשיאפותרדינו-בפסק
הנוגעבכלהמקרהשלהדופןיוצאותנסיבותיואתהןבציינו,נוסףכנתבעהפוגעהנהג

מכתבלמחיקתוהמדינהשלובהסכמתההנהגשלבאיתורושהושקעולמאמצים

קבלתהמחייבתההלכהילגביספיקותיואתוהן,המחוזיהמשפט-בביתעודהתביעה

תנאיהינוכזהדין-פסק.הביטוחחברתאתלחייבמנת-עלהמבוטחנגדדין-פסק
לתבועהיויכוליםשאותובסכוםמתבטאהתלוייםשלנזקםשכן,המדינהשללחבותה
כדברי,"שניהרהורמחייבת"זושהלכהאף-על.התמוטטהלולאהביטוחמחברת

תוך,אותהעוקףאלאלבטלהלושנקרתהבהזדמנותמשתמשהואאין,המשפט6-בית
נוסףנתבעצירוףהשולללכללהחריגלמסגרתנופלותהמקרהשנסיבותקביעה

.בעירעור
בגיןהמרינהשללחיובהבסיסאיןכי,המשפט-ביתקובעהשלישיתלשאלהבנוגע

אינו,החובהקיום,זועוולהשללקיומההראשוןוהתנאיהואילחקוקהחובההפרת

יוצריםאינםהחוקלפיהביטוחעלהמפקחשלהעיקרייםתפקידיו.זהבמקרהמתקיים
הנגזרותהזהירותבחובותדי".דעת-שבשיקולסמכותבעיקרלומקניםאלאחובה

ומתן'חקוקותחובות'להציבוריהמשפטמתחוםחובותהפיכת.הרשלנותמעוולת
מכיוון,מכךיתרה".המשפט-ביתקובע,רצויהאינה"הפרתןבגיןאזרחייםסעדים

בליעדלהרחיבכדיבהיש,ציבוררשויותעלדווקאלאוהחלה,כלליתבהלכהשמדובר

.י"הצדקהכלללאהנזיקיתהאחריותאתסוף
הפרתשבעוולתהחובהבנושאקודמתלפסיקהסתירהמשוםאלובדבריםאיןאםגם
וביטוי,העוולהתחומיצמצוםשלרצויהמגמהבהםמשתקפתכי,נראה,'חקוקהחובה

הנזיקיןפקודת.4

~

.הנזיקיןפקודת-להלן,266ח"תשכת"ס[חדשנוסח
.123(2)להר"פ,'ואחצאיגעזבון'נמ"כעלביטוחחברהאליהו79/489א"ע.5
.63'בע1הערה,לעיל.6
.90'בע,שם.7
.113(1)לזד"פ,שמשביתהמקומיתהמועצה'נועקנין80/145א"ע.8
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שמגרהנשיא.מדירחבההיאהאחרונות9בשניםלהשניתנההפרשנותכי,לתחושה
שלהמרחיבהלפרשנותסייגיםלשיםיש,הנדוןבמקרהכמו,מסוימיםבמקריםכי,קובע

.העוולה
אתשוללהדין-פסק.בשלילההעליוןהמשפט-ביתעונההשנייההשאלהעלגם
חברתעלהפיקוחלעניין,שילוחיתאוישירה,ברשלנותהמדינהאחריותשלקיומה

בההיההמפקחשלשונהפעולהדרךאואחרתשהחלטהבהנחהאפילו,זאת.הביטוח

חריג,שמגרהנשיאשללטעמו,יוצרהנדוןהמקרה.התלוייםשלנזקיהםאתלמנועכדי

המדינהבאחריותלהכרהבאשרמגבילהמידה-אמתהחלת"המצדיק,"דעת-שיקול"
.10"החלטותיהשגרמונזקיםבגין

מאמר.ומעמיקהנפרדתהתייחסותמחייבתהדין-בפסקשנדונומהשאלותאתתכל

.הרשלנותבעוולתהמפקח/המדינהאחריות-השנייהבשאלהרקיעסוקזה

הרשלנותבעוולתהביטוחעלוהמפקחהמדינהשלאחריותהשלילת

מעשיואתבוחןהמשפט-בית.ברשלנותהאחריותלשאלתמתייחסהדין-פסקשלעיקרו

שלהישירהאחריותמקימיםשמעשיו-המדינהשלכאורגןהןהמפקחשלומחדליו

דווקא.שילוחיתאחריותעליהתטילשרשלנותו-המדינהשלכעובדוהן
הופכתהדין-פסקתוצאתלאוראך,זהבמקרההמועדפתהיאהראשוןהסוגמןהאחריות

.למשניתזושאלה
מזומה-במידתשונההניתוחודרך,נימוקיםסוגישניעלמבוססתהאחריותשלילת

זו.הזהירותחובתהיאהמוצאנקודת.זהבנושאונרחבתקודמתבפסיקהלהשהורגלנו
הצפיות.נורמטיביתוצפיותטכניתצפיות-שתייםשלקיומןעל,כידוע,מבוססת

הצפיות.זהבמקרהקושיכלמתעורראיןולגביה,נזקלצפותביכולתעוסקתהטכנית
הנזקניתןבומקרהבכלקיימתזו-נזקאותואתלצפותבצורךעוסקתהנורמטיבית

.קיומה11שלילתאתהמצדיקיםמיוחדיםשיקוליםקיימיםאםאלא,לצפייה
,משפטיתמדיניותשיקוליפי-עלנחתכתהנורמטיביתהצפיותשלקיומהשאלת
הוא"-הנזיקיןדינימתחוםבשיקוליםעיסוקוהראשוןהסוג.סוגיםלשניהנחלקים

זהרחוקיםהצדדיםכאשרזהירותחובתשלקיומהושולל,'שכנות'הבעיקרוןמתמצה

מקוםגםזהירותחובתשלקיומהלשלולעשויהשיקוליםשלהשניהסוג.מזה
שלסיכומו.12"מתקיימות-והשכנותהצפיות-עצמםהנזיקיןדינישלשהדרישות

,ושלישית,'קירבה'או'שכנות',שנית,צפיות,ראשית:אלהשלושתדרושים"-הכלל
.3ן"הדיןמכוחנורמטיביתוהירותחובתשתוטלוסבירצודק,הוגןכישיפוטיתמסקנה

,חילו'נשחאדה66/6נ"דוכן674(1)זר"פ,פרידמן'נפריצקר51/224א"עלדוגמאהשווה.9
לוד"פ,מוסטפא'נברעה80/335א"עעםוכן7הערהלעיל,ועקניןענייןעם617(4)כר"פ
.169(3)לחד"פ,סולטאן'נסולטאן81/245א"וע32(3)

.89'בע,1הערה,לעיל.10
.7הערהלעיל,ועקניןעניין;113(1)לטד"פ,מרדון'נירושליםעימרת83/243א"ע.11
.65'בע,1הערה,לעיל.12

66'בע,שם
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,הטכניתהצפיותדרישתעלנוספת,שמגרהנשיאשללגישתו,"שכנות"הדרישת
מעידטכניתצפיותשלקיומהעצםבהםמקריםיש,אכן.הנורמטיביתמהצפיותכחלק
הנשיאולדעת,מקריםיש.הואכךמקרהבכללאאך,"שכנות"שלקיומהעלומלמד
בנוסףלבססיש,לנזקטכניתצפיותקיימתכיאף,בהם,עמםנמנההנדוןהמקרהשמגר

,המזיקהמעשהאופיבדברשיקוליםישפיעוזושלהיעדרהאוקיומהעל."שכנות"גם

הנזקנגרםכאשר,לכן.אירועוואופןהנזקאופי,הנפגעמצדסבירההסתמכותשלקיומה
ולאאחראדםשלפועלוידי-עלנגרםכאשר,אקטיביממעשהולאממחדלכתוצאה
מדוברוכאשרהמזיקעלהניזוקשלהסתמכותקיימתאיןכאשר,הנתבעידי-עלישירות
מדוברכאשרגם."שכנות"השאלתאתזהירותביתרהמשפט-ביתישקול,כלכליבנזק

אתלמעשההמבצע,שלישיצדעלגרידאפיקוחשלאופיהנושאות,שלטוניותבפעולות
,(הענייניםמהלךעלשליטהגםבחובוהכוללמפיקוחבהבדל)הפיקוחנשואהפעולה
.הנפגעהאזרחלביןהמפקחבין"שכנות"בקיוםבהכרהקושיייתכן

תלויילביןהמפקחשביןביחסים"שכנות"שלקיומהלקביעתהמבחניםשליישומם
העובדהעצם.ספקמעורר,הביטוחחברתהתמוטטותלאורפיצויחסרישנותרו,הנפגע

צפיותשלקיומהועצםהואיל-אולם,משמעותלהאיןעצמובמבוטחהמדוברשאין
בצדדיםומדוברוהואיל";"שכנות"שלקיומהעלגםללמדזהבמקרהבודיאיןטכנית
עקבשנגרםכלכלינזקהוא...ישיראינוהנזק-מזהזה(משפטיתלא)רחוקים

...רגולטיביתשלטוניתפעולה"בומדוברהואיל;4ן"המפקחשלמפעולההימנעות
חובהשלקיומהמעצםללמודניתןולאוהואיל;"הסתמכותשקיימתלטעוןגםוקשה

בשאלתמשמעותיקושינוצר-קרבהשלקיומהעלהחוקלפיהמפקחעלהמוטלת
."שכנות"ה

אחריותהיעדרבדבר,החלטתואתמבססאינושמגרהנשיאכי,להדגישהראוימן
היעדרעללאגם,בהמשךשנראהוכפי"שכנות"היעדרעל,המפקחשלמצדונזיקית
המוצהרתהראויההמדיניותמבחינת,הרצויהלתוצאהלהגיעהיהניתן.זהירותחובת
עלבהסתמךרקלא-"שכנות"קיימתאיןכי,הקביעהעלבהתבסס,הדין-בפסק

ההכרעה,אולם.כללייםמדיניותשיקוליסמךעלאלאנזיקיןשבדינישיקולים
עלולאנזיקיןבדינישעיקרםאלועללא-אחריםאדניםעלמבוססתהדין-שבפסק
האמוריםהקשייםשלמקיומםמתבקשתשהיתה,שלילה,הזהירותחובתשלילת
.הקרבהבשאלת
אתומהוויםהנזיקיןדינימתחוםהחורגים,שיקולים,ציבוריתמדיניותלשיקוליאשר
לכיווןהכףאת,שמגרהנשיאלדעת,מטיםאלוגם,הנורמטיביתהצפיותשלהשניחציה

מפניבעברלמדינהלהשעמדההמיוחדתהחסינות,אכן.הנזיקיתהאחריותשלילת
כי,לעובדהנפקותישעדייןאולם,5ן"שבמעשהרשלנות"לגביבוטלהנזיקיןתביעות

במישורמקבילהלהןשאין,שלטוניותבפעולותמדוברוכיהמדינההיאהנתבעת

מעשהכלהאם:היא,היוםסדרעלזהערעורמעמידאותה,השאלה",לפיכך.הפרטי

.84'בע,שם.14
.339ח"ס,1952-ב"תשי(המדינהאחריות)האזרחייםהנזיקיםחוק.15
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למדינהישבגינומעשהבגדרהוא-ותחומוחשיבותו,אופיויהיואשריהיו,רשלני
שלהתקיימותהבדברהבדיקהוהאם,בההחייםמהפרטיםמיכלפיזהירותחובת

מעשיםישנםאםהיאהשאלה,אחרותבמילים.בדיקהאותההיא,מקרהבכלהתרשלות

.ן6'"רגילים'הבמקריםשנוקטיםמזושונהבנזיקיןהאחריותבדיקתלגביהםאשר
נקייהאינהכיאף,תוצאתהמבחינתברורהזולשאלההדין-פסקנותןאותההתשובה

לאחריותחריגבהחלטתויוצרשמגרהנשיא.המשפטיומיקומהביסוסהלגבימספקות
ביןמאבחניםאלונימוקים.מערכתייםנימוקיםעל,ובראשונהבראש,המבוסס,המדינה

המשפטבתחוםחובותיהלביןהציבוריהמשפטבתחוםהמדינהעלהמוטלותחובות

משום,זאת.לוהמתאימהבמערכתיידוןחובותשלסוגכלכי,לקבועונוטיםהפרטי
בבחינת,הרשלנותלעוולתהנוגעבכלבעיקר,להיתקלהפרטיהמשפטעלולבוהקושי
יעסוקקייםמסטנדרטהחריגהשאלתבדיקתבמקוםכאשר,עצמהההתרשלותשאלת
שלבענייןהנזיקיןדינישלהקריטריון"לכן.עצמוהסטנדרטבקביעתהמשפט-בית

קריטריוןשלהתאמתואי"ו7ן"...זהמסוגהחלטותלבדיקתמתאיםאינוהתרשלות
.,8"אותוליישםבניסיוןגםביטוילידיבאהאלומעיןלסיטואציותהרשלנות
השקעה,אפשריותתביעותריבוי:כגוןפרגמטייםנימוקיםעלגםמבוססהחריג
מיותרותהתדיינותוהוצאותהרשותהחלטותבבדיקתשליליתהשפעהובעלתמיותרת
בהםאין,הרתעההפסדכגוןנגד-שיקולי.הדעת-בשיקולההתרשלותשאלתבבדיקת

.המתבקשתבמסקנהלפגוםכדי
במקריםהאחריותריסוןהואהדין-פסקפי-עלהראויהפיתרון-דברשלסיכומו

ביןאיזוןודורשת,שליטהעימושאיןבפיקוחהעוסקתשלטוניתבהחלטהמדוברבהם
שנגרםכלכליבנזקהעוסק,הנדוןבמקרה,כך.ומוסרייםחברתיים,כלכלייםשיקולים
ביותרהקשההנקודהאוליוזו-זאתעם.ביטוחחברתעלבפיקוחממחדלכתוצאה

הנשיא.בפרטולאבכלללא,הזהירותחובתבשלילתכאןמדובראין-הדין-בפסק
דעת-שיקולבהפעלתמדוברכיאף,שבהם,מקריםייתכנובהחלטכי,קובעשמגר

קיומהיוכר,היקף-רחבפיננסילנזקהגורםבמחדלמדוברכיואף,כאמוראיזוןהמחייב
על":מברגילשונהלהיותצריכהכאלובמקריםהמוצאשנקודתאלא.כזוחובהשל

במקריםלמעט,בנזיקיןתחובלאהמדינהכימוצאמנקודתלצאתהמשפט-בית
.חקיקהבאמצעותפיצוילשקולניתן,המדינהתחובלאבהםבמקרים.9ן"חריגים
בומקרהלפנינו,אכןכי,למסקנהמובילהנדוןהמקרהעלהללוהדבריםשליישומם
,דהיינו,האמורהחריגלגדרהנופלמהסוגדעת-בשיקולהכרוכהבהחלטהמדובר
שלאחריותושלילתהואזהבמקרהשפירושה,מיוחדתמידה-אמתמצדיק
.בנזיקיןהמדינה/המפקח

המציאותלאורבעיקר,בספקמוטלתאינההדין-שבפסקההלכהשלחשיבותה
נושאיבהחלטותשעיקרם,אירועיםיחסיתגבוההכתדירותהמולידה,הישראלית

.71'בע,1הערה,לעיל.16
.77'בע,שם.17
.שם,שם.18
.81'בע,שם.19
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רביםלפרטיםנזק,במישריןלאואפילו,הגורמותהחלטות-ציבורייםתפקידים

פרשתאתנזכוראםדי.ואחרותאקדמיות,משפטיותמחלוקותומולידות,בחכרה
בועת"בדברהידועהההתבטאותאפילוואולי"הסנה"חברתהתמוטטות,המניות

תביעההגשתאפשרויותבדברהעיתונותדפימעלמלומדויכוחשגררה,"הבורסה

הזהירותאת,הדין-פסקשלבבסיסוהעומדההיגיוןאתלהביןקלזהרקעעל.משפטית
.מאידךהראויההמשפטיתהמדיניותשבקביעתההחלטיותואתמחדבניסוחוהמופגנת

שלהשוטפתפסיקתורקעעלבעיקרבולטתשבפנינוההלכהשלחדשנותה

האחריותלהרחבתנכונות,פתיחותהנוקטת,האחרוןבעשורבעיקר,העליוןהמשפט-בית

הרבהלעתים-ליברליותודיעותרחביםאופקיםהמפגינהגמישהופרשנות,הנזיקית

לצורךהעליוןהמשפט-ביתבוחןמשפטןשאת,אחרותבמדינותמהמקובליותר

מפתיחותולסטותאולפגועשלאהעליוןהמשפט-ביתמנסההנוכחידינו-בפסק.השוואה

במקרים,האמורותוהנחיותגבולותראויהבזהירותמציבשהואתוך,האופיינית

הגישהשלמבוקרבלתימהמשךלנבועהיהשעלולאפשריסחףלעצור,המתאימים

,הדין-פסקשלהמעשיותתוצאותיואתלבקר,להלןשנראהכפי,ניתן.המרחיבה
כי,זאתעם,לזכוריש.פיצויללאהמדינהרשויותעםביחסוהפרטאתהמותירות
בהבדל,ומבחינתםלהםשנגרםהנזקמלואעלפיצויהתלוייםקיבלוהנוכחיבמקרה

.פיצויתוספתאחוזיםוחמישהעשריםעלרקמדוברהיה,הלאומיהביטוחשלמבחינתו
במקריםהמחוקקהתערבותלגביהדין-בפסקהכלולהההמלצהאתלזכוריש,כןכמו

.מספקתובלחיאיטיתהינהזודרךכיאף,העווללתיקוןמתאימים
,כלכלית,מוסריתהצדקהישנהאכןהאם,היאהדין-פסקשמעוררהעיקריתהשאלה
שלטוניותלרשויותחסינותמעיןיצירת-הדין-פסקלתוצאתחברתיתאומשפטית

הןלכךנלוותשאלות.לפרטנזקהגורמות,טהורדעת-בשיקולהכרוכותהחלטותבגין
להותירצודקוהאם,הציבוריהמשפטמישורהואהעדיףההתדיינותמישוראכןהאם

שבמקרהכפי,ורשויותיההמדינהשללחסדיהאוהמחוקקשל"חסדיו"להפרטאת

.המקרהאתלבחון"קרנית"לבהמלצהדינו-פסקאתהמשפט-ביתמסייםהנוכחי
.הדבריםבסיכוםבקצרהנעסוקאלובשאלות
שלהמשפטילבסיסבאשרהערותמספרזומורכבתבשאלהלדיוןנקדיםאך

אכןהינההדין-מפסקהעולהשהתוצאההנחהמנקודתנצאזהלצורך.הדין-פסק
אליההמטרהוכי,הכלליתהמשפטיתהמדיניותמבחינתוהרצויההראויההתוצאה
בהחלטהמדוברבהםבמקרים,המפקח/המדינהאחריותשלילתאכןהיאשואפים
בסיסעל.היקף-רחבאףואוליכלכליהואהנזקכאשר,טהורדעת-שבשיקולשלטונית

מבחינהושלמהמבוססתהדין-שבפסקהרעיוניתהתשתיתהאםנבדוקזוהנחה
דבר,"חריג"ביצירתצורךהיהאמנםוהאםהנזיקיןדינינכונהיושמוהאם,משפטית
מקובליםמבחניםיישוםתוךתוצאהאותהלהשיגהיהשניתןאו,כשלעצמורצוישאינו

המהווהטבעיתופרשנותכפיתוחאלא,כחריגלא,הנזיקיןלדינימחוץלא-ומבוססים

.האחרונותבשניםהעליוןהמשפט-ביתשלפסיקתולרצףהמשך
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?משולשמבחןהאמנם-הזהירותחובת

הזהירותחובתשללהיווצרותהמצטברותדרישותשלוששמגרהנשיאמציב,כזכור

,והשלישיתקרבהאו"שכנות",השנייה.טכניתצפיות,הראשונה.הרשלנותבעוולת

האחרונותהדרישותשתי."זהירותחובתשתוטלוסבירצודק,הוגןכישיפוטיתמסקנה"
עצמםהנזיקיןבדינימקורםשיקוליה,השנייה.הנורמטיביתהצפיותאתהיוצרותהן

.הנזיקין29לדינישמחוץכללייםמדיניותשיקוליהםשיקוליה,השלישיתואילו
שלרושםמעורר,בהמשךשבאהמדויקישומושלובעיקרזהניתוחשלבחינתו
כמשקפתוהצגתהנפרדכתנאי"שכנות"הסוגייתשלהעמדתה.מיותרתכפילות

כשאלהעומדתהכלליתהמדיניותששאלתבעודבלבדהנזיקיןדינישמתחוםשיקולים

כוונהכאןהיתהאםשספק,והמושרשתהמקובלתהניתוחבדרךמשתלבתאינה,נפרדת

.רצויההיאאםספק,כזוכוונההיתהאכןואם.ממנהלסטות
תשומתבמרכזומתמידמאזהעמידהנתוןבמקרהזהירותחובתשלקיומהבחינת

נעוץהקושיעיקרכי,נפסקהידועדונוהיו21בענייןכבר."שכגות"השאלתאתהלב

חוזהיחסישלבהיעדרם.המזיקשל"שכנתו"הנגועהמשקהצרכניתשלהיותהבשאלת

היווצרותלצורךהדרושהמשפטיהקשראתליצוראמורההשכנותשאלתהיתהביניהם

צפיותקיימתאין.הצפיותלשאלתבטבורהקשורה"שכנות"השאלת.הנזיקיתהאחריות
.אנשיםסוגאואנשיםקבוצתאומסויםאדםכלפיתמידקיימתהצפיות.הריקבחלל

צפיותקיימתאםהשאלהעללענותבבואוהמשפט-ביתלעצמומציבאותההשאלה

הנעשות,פעולותשלמסויםמסוגכתוצאההאםהינההשאלה.נזקצפויהאם-אינה

אותהאת.נפגעיםשלמסויםלסוגמסויםמסוגנזקצפוי,אנשיםשלמסויםסוגידי-על

.המקרהמנסיבותכנדרשהפשטהשלשונותברמותלהציג,כמובן,וצריךניתןשאלה
שרק,"השכן"אכןהינונזקצפוילואדםאותוהאםלהכריעהמשפט-ביתעלהבאבשלב

.הרשלנותהעוולתאתהמגדיריםהנזיקיןפקודתבסעיפיכמוגדר,הזהירותחובתתקוםאז
,'בכלפיחובהכליחובולא'אכלפיחובהיחובשפלוניבהחלטייתכן,מכךכתוצאה

ומנקרבעטונלהבדיבורכדיתוךהמנופףפלוני-כך.צפויהואהנזקלשניהםכיאף
משיכתוב,פלונישאותובעודזהירותחובתלוחביימצאלצדוהיושב'אשלעינואת

חובתחביימצא,כלכלינזקלוולגרום'לכלהזיקכדיבהשישדעת-חוותעטבאותו

.יחסיתומצומצמותמגבילותלדרישותבכפוף,ומוגדריםמסוימיםבמקריםרקזהירות
נדוןבהם,נזיקיןלדיניופרטייםכללייםמדיניותמשיקוליבעיקרנובעתהשונההתוצאה
גםמלכתחילהמתייחסתהטכניתהצפיותשאלתעצםכי,חשובלענייננואך,בהמשך
הצפיותשאלתאףוכך,לולהיגרםהעלולהנזקלסוגוגםהפוטנציאליהנפגעשללזהותו

הפוטנציאלילנפגעבנותנה"שכנות"הסוגייתאתבחובהמכילההיאשגם,הנורמטיבית
הדוגמאוידועה.תליאבהאהאאלאנפרדותשאלותאינןאלו.משפטיתקרבהשלמעמד

.11הערה,לעיל.20
Donoghue[1932]562.0.4[א.[.].21 " Stevensoa

.הנזיקיןלפקודת36-35סעיפים.22
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לעובריםאזהרותפהבכלוצועקהעמוסיםהעירברחובותבמכוניתוהדוהרהנהגשל
כשאלהתלויהכלפיוהנהגשלחבותושאלתתהיהמהםאחדמשייפגע.כסיניתושבים

.גרידא23"סינית"כהאזהרהלונשמעהשמאאוהאזהרהאתוהביןסיניתהנפגעידעאם
ייחשב'שאיש.'בכלפיולא'אכלפיכצפויייחשבשהנזקישמעשהאותובגין-כך
.ככזהייחשבלא'שבבעודפלונישל"שכנו"כ

בעוד,הנזיקיןדינימתחוםבשיקוליםהעוסקתנפרדתכדרישה"שכנות"השלהצגתה

אינה,כללייםמשפטיתמדיניותשיקוליעלמבוססת"וראויצודק,נכון"הששאלת
אותםהשיקוליםאתנבדוקאםדי.כליםובאותםמטרהאותהמשרתותהשתיים.מדויקת
שמדוברהעובדה;במחדלשמדוברהעובדה:"שכנות"הלענייןשמגרהנשיאמציב

ביןזהותאיןהאם.(משפטי-הלא)הריחוק;ישירההבלחיהפגיעה;כלכליבנזק
הצפת:הנזיקיןלדינימחרןלכאורההנמצאים,הכללייםהשיקוליםלביןאלושיקולים

שאלתגם.ברורהוהתשובה?כלכלייםשיקולים;הרתעהשיקולי;המשפט-בתי
שניביןלהפרידניתןלא.כללייםמשפטייםשיקוליםמאותםמושפעת"שכנות"ה

פי-עלמוכרעת(שכנות)המשפטיתהקרבה.הנורמטיביתהצפיותסוגייתשלהמרכיבים
אינהבמחדלהחובהשאלת,למשל,כך."וצודקנכון"האתגםהקובעיםמידה-קניאותם

,חברתייםמשיקוליםמושפעתהיא.באופייםנזיקייםנימוקיםפי-עלורקאךמוכרעת
כאןגם.הנפשיתהנזקבסוגייתגםכך.הכלכליהנזקלשאלתבדומה,וכלכלייםמוסריים

עלמבוססתתהאשתנתןוהתשובה,עצמאיתזהירותחובתקיימתאםהיאהשאלה

אלווהןנזיקיןשבדיניאלוהן,מדיניותמשיקוליהנובעת"שכנות"-אחתשהןשתיים

.להם25שמחוצה
"שכנות"השאלת.ערכייםושיקוליםטכניתצפיות:שנייםאלאשלושהלא-ולכן

הנזיקיבמובן-"שכנות".טכניתצפיותשללקיומהבכפוףהאחרוניםפי-עלתיענה

.נזיקייםלשיקוליםובכפיפותבהתאמהרקלאאך

זהירותחובתהיעדראוחריג

כינפסק,השוואהלצורךשמגרהנשיאפונהאליהן,המדינותשלשבמשפטןפי-על-אף
גםישימהזושמסקנהפי-על-אף;זהירותחובתקיימתאיןלענייננודומותבנסיבות
הם"שכנות"שללקיומהבקשרשהספקותפי-על-ואף;הישראליהמשפטשללשיטתו
הביטוחעלהמפקחשביןביחסיםכיקובעהמשפט-ביתאין,לעילשהוסברכפי,מרובים

.זהירותחובתקיימתאיןהנפגעשלתלוייולבין
השופטמפי,687'בע9הערהלעיל,פרידמן'נפריצקרבענייןהדין-מפסקלקוחההדוגמא.23

סכרהאחרוןכאשראגרנטהשופטלביןבינומקרהבאותושנתגלעההמחלוקתכנושא,וילברג
"שכן"בבחינתהיהכיאףכיסכרזילכרגהשופטואילוהפוגעשל"שכנו"היהלאהנפגעכי

.בעיניעדיפהאגרנטהשופטשלגישתו.מולאהכלפיושהחובההרי
שיקוליםעלונשענהדומההיתהלגביהםההתפתחות,אלונזקסוגישנישוניםבמהותםכיאף.24

.כלליים
שניידרהמנוחעיזבון89/642א"וע394(3)ר"מר"פ,יהאןעיזבון'נאלסוחה87/444א"רע.25

.470(1)מור"פ,חיפהעיריית'נ
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קובעהואאותו,חריגעלשמגרהנשיאמבססבנזיקיןהמדינהאחריותהיעדראת
בובמקרהכינקבעהדין-בפסק.הנזיקיןדינילתחוםמחוץנמצאיםשלגישתומשיקולים

אותולגביכאשר,בקבלתהעיקרימרכיבהואדעת-ששיקולשלטוניתבהחלטהמדובר

שיקוליםביןאיזוןבוכרוךוכאשר,וקבועיםידועיםקריטריוניםאיןרעת-שיקול

מידה-אמותפי-עלומקבלהההחלטהייבחנולא-וכלכלייםפוליטיים,חברתיים
פי-עלורקאךותיבחן,החריגבגדרנופלתכזוהחלטה.והתרשלותצפיותכגוןנזיקיות
.הציבוריהמשפטשלהמידהאמות

.שונה-הדרךאולםדומותמשפטבשיטותהמתקבלתלזוזהההתוצאה-כלומר
שלטוניותהחלטותלבדיקתהראויותהמידה-באמותמתמקדתשמגרהנשיאשלגישתו

.הזהירותחובתשלילתעלולא,הנזיקיןדינישמתחוםמידה-אמותשאינן,מסוימות
שיקולים-סוגיםמשנישיקוליםעלונסמכת,הדין-פסקאורךלכלניכרתזוגישה
דיניכי,שמגרהנשיאקובע,ראשית.ציבוריתשבמדיניותושיקוליםנזיקיןמדיני

להההתרשלותלבחינתמתאימיםאינם,שלרשותםוהכליםמטרתםמבחינת,הנזיקין
לאכללמסוימותשלטוניותהחלטותכיורצויראוי,לגישתו,שנית.זהבמקרהנטען
באשרמגבילהמידה-אמתהחלת",דהיינו.הפרטיהמשפטלביקורתכפופותתהינה
.26"החלטותיהשגרמונזקיםבגיןהמדינהבאחריותלהכרה
עוולתשלתחולתהמתחוםהנדונההשלטוניתההחלטהאתהמוציאההגישההן

אחריותשוללתלכךובהמשךזהירותחובתשלקיומההשוללתהגישהוהןהרשלנות
שונהבעיקראך,שונההמשפטיהבסיס.זההקונקרטיתתוצאהמשיגות-ברשלנות
זהירותחובתקיימתאיןכיהקביעהבין,תיאורטירקולא,הבדליש.העקרוניתהתפיסה

מסוימותהחלטותכיעדיף,היטבומוגדרותמסוימותבנסיבות,כחריגכיהקביעהלבין
.בלבדהציבוריהמשפטבתחוםשיפוטיתלביקורתנושאתהיינה
במסגרתהאמורההתוצאהאתהנשיאכבודמיקםלוהיהעדיףכידומה,זאתעם

יצרולולא,חקוקהחובההפרתשללעוולהבהקשרשעשהכפי,עצמההרשלנותעוולת

.יהיהכאשרמצומצםיהא,העוולהשללתחולתהחריג
משקפת,זהירותחובתקיימתאיןמסוימיםבמקריםכי,מפורשתמקביעהההימנעות

היעדרהבדברקביעהלפרשישתמידלא.ווקביעהשלמשמעותהשלמצומצמתתפיסה
,לאמרכזוקביעהבאהרבותפעמים,להיפך.דווקניבאופןכלשונהזהירותחובתשל

שלשלטונהלתחוםכפוףאינוהנדוןהנושאכי,החריגשלמזויותרבוטהבשפהאולי
לעסוק,חלקיתרקואוליבינתייםרקאולי,כשריםאינםהנזיקיןשדיני,הרשלנותעוולת
בהםבמקרים,למשלכך.שכאןהחריגשלהמדויקתמשמעותוזוהיוהרי.בנושא
.טהורמחדלשלבמקרהוהירותחובתשלמקיומההסתייגותהמשפט-בתימביעים

,היאומשמעותם,ומשפטייםפסיכולוגיים,כלכליים,חברתייםנימוקיםהינםהנימוקים

טהורכלכלינזקשלמסוימיםבמקריםגםכך.הנזיקיןלדינימחוץהושארהנושאכי
.הנפשיהנזקבנושאגם,חלקיובאופן
שלהסופיתהתגבשותווהןהרשלנותבעוולתהחובהסוגייתשלהתפתחותהדרךהן

.10הערה,לעיל.26
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החובהמושגשלהנרחבתהתפיסה.בבירורזומסקנהמשקפים,בההגלוםהרעיון
שאינה,מחייבתהבלחיהכותרתתחתלמיניהם"חריגים"הכלאתלכלולמאפשרת
נרתעשבאנגליהבעוד.זהירותחובתהיעדרשל,המדויקתוכנהאתמילוליתמשקפת

בשניםושב,הידועזANNS2בענייןשהוצעהרחבשלבי-הדוהמבחןמןהלורדיםבית

pROYIM-קרבהשלהמצומצמיםלמבחניםהאחרונות
~
TYחלקיתהמקבילה

הצדדיםביןהמיוחדיםהיחסיםבשאלתבעיקרמתמקדכשהוא,"שכנות"הלדרישת

,הואנהפוך,דומהמגמהמפגיןהישראליהמשפטאין,זהירותחובתשליצירתהלצורך
עוולתהפכהנורמטיבית28צפיותעםטכניתצפיותשלהמשולבהמבחןבארץאומץמאז

שאלתשלהמוצאנקודת.ויעילנרחב"משחקתחום"המאפשרגמישלכליהרשלנות
כבדינימוקיםקיימיםאיןעודכל,דהינו.בעיקרהחיוביתהינההנורמטיביתהצפיות
התמודדזובדרך.זהירותחובתקיימת,כלליתמשפטיתשבמדיניותטעמים,משקל

בנושאבדרכושנקרוקשותשאלותעםורצוףהגיוני,אחידבאופןהישראליהמשפט
,יהאאשרתוכנםיהא,חריגיםשלמטבעם.רצוייםבלתיחריגיםיצירתללא,הרשלנות

אחדחריגשליצירתו,כן-על-יתר.השיטהשלהאחידמרקמהעלחטוטרתיוצריםשהם
בעזרתלברוחהאנגליהניסיון.נוספיםחריגיםשלליצירתםרצויבלתיפתחפותחת
שבאוהכישלון,5אאגהלכתשלהמירהעליתרהנרחבותמתוצאותיהחריגים

מסוימותשלטוניותהחלטותכי,המשפט-ביתסבוראכןאם,ולכן.יוכיחו-בעקבותיו

בדרךזאתמלנסחלהירתעצריךהואאיןהרשלנותבעוולתאחריותלגרורצריכותאינן

אתנכונהמשקפתזוהתנסחותאיןמילוליתמבחינהאםאפילו,חובההיעדרקביעתשל

.הדבריםרוח
אחריותקיימתלאגילקבועבבואוהמשפט-ביתאתמניעיםשיקוליםסוגישני

מערכתייםשיקולים-המנוחהנהגתלוייעםביחסיההמדינהשלמבחינתהברשלנות
שרצויבלתיעומסהטלתבדברשאלותהמיישם,השניהסוג.פרגמטייםושיקולים
,'וכדמניעההוצאותשיקולי,הרתעהשיקולי,מנהלתיותהוצאות,המשפטמערכת

עיקר.זהירותחובתשלקיומהשלילתהיאהתוצאהבומקרהבכלממילאעלינומקובל

יכולשלפנינובמקרהגם.הטכניתהצפיותצמצוםהואאלהבשיקוליםהשימושמטרת
המחייבדברבהםאין,מאידך.זהירותחובתקיימתאיןכיהקביעהאתלהצדיקיישומם
בסוגמתמקדהקושי.הנזיקיןדינישללתחומםמחוץכולוהנושאוהוצאתחריגיצירת

המערכתשלהתאמתה-איאתמדגישיםאלו.המערכתייםהשיקולים,הראשוןהשיקולים
נראה,ואולם.טהורדעת-בשיקולהכרוכהשלטוניתהחלטהעםלהתמודרותהנזיקית

שלילתולאחריגיצירתהינוהעדיףהפיתרוןכילשכנעכדיאיןאלובשיקוליםשגם
מטרותיהם:השניהסוגמןמהשיקוליםמשכנעיםפחותגםהם,ככלל.הזהירותחובת
,הכלכליההיבטמןוהןהמוסריההיבטמןהן,החברתיההיבטמןהן,הנזיקיןדינישל

והןמראשומוכתבותנוקשותאינןהנזיקיןדינישלהמידהאמות.דייןגוניות-ורברחבות

27.498,492

-

E . R1112[1977]MertonןAnnsהאחרונותבשניםהאנגליהמשפטלהתפתחות
.3.(ו.8ת1מ1ט1ע-"10Requiemימתוג"106בנ.12.שזנ"(1990)595.ראה

.11הערהלעיל,גורדוןועניין8הערהלעיל,ועקניןענייןראה.28
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סטנדרטלבדיקתהמידה-קנהשביישוםהקושי.כאןהנדוןלנושאגםלהתאמהביטנות
ביצירתוהצורךהערכהקשיי.השלטוניתההחלטהלתחוםדווקאמיוחדאינוההתנהגות
בארץהמשפט-בתיאתהרתיעולאמעולם,קייםלסטנדרטמהשוואהבהבדל,סטנדרט

אתהמשפט-ביתמחליףבהםהמקריםוידועים,חדש29נושאעםהתמודדותמפני
רצויכאשר,הואיצירתופרי,הדשבסטנדרטמקצועבעליעלוהמקובלהמצויהסטנדרט

.בעיניוהדבר
זהירותחובתהיעדרבדברגורפתקביעהמפניהואהמשפט-ביתשלחששועיקר

במקריםכילקבועשיאפשרפתחלהשארתדואגהואלכן.רצויהבלתיחסינותויצירת
המודל"-זהירותחובתשלקיומהיוכר,שלטוניתהחלטהלגביגם,מיוחדים

פירושהזהירותחובתשלילת.עלימקובלאינו-הזהירותחובתשלילת-ההשוואתי
,אנליטיתמבהינה.ההתרשלותלשאלתכללמגיעיםלאהחובהשלילתלאחר.חסינות

ייתכנו,כאמור.להידהותהתביעהדיןאתגוזרתנתונותכנסיבותהזהירותחובתשלילת
הדעת-שיקולאפילו.רחבדעת-שיקולהפעלתשלבנסיבותאחריותהטלתשלמקרים

בהיקףכלכליבנוקמדובראפילו;במחרלמדובראפילו;מורכבפיננסילתהוםנוגע
-ביתעל,דעת-שיקולבהפעלתהואהרשלנותטענתשלענינהכאשר,לטעמי...רב

.30"חריגיםבמקריםלמעט,בנזיקיןתחובלאהמדינהכימוצאמנקודתלצאתהמשפט
לגביכיקביעה.החריגביצירתבצורךלשכנעכדיבהםאיןהללוהנימוקיםכל

אתסוגרתאינה,זהירותחובתקיימתאיןטהורדעת-שכשיקולשלטוניותהחלטות

נקבעיםשתנאיההרשלנותעוולתשלמטבעה.אחריםבמקריםשונהקביעהבפניהפתח

היאהמטרהאם.למשנהואחדממקרהאוטומטיתהשלכהאין.המקרהלנסיבותבהתאם
חובתקיימתשאכןהיאהמוצאנקודתבהם,אחריםרשלנותממקריבהבדלכילקבוע

ואילו,שליליתתוצאההמכתיביםמשקל-כבדינימוקיםישנםכןאםאלאזהירות

ניתנתזותוצאהגםהרי,כאמורהפוכהלהיותצריכההמוצאנקודתדאכגוןבמקרים

.הדין-בפסקשנעשהכפי,הנדוןהפעילותתחוםשלמדויקתהגדרהידי-עללהשגה
.המקובלהמידה-קנהעדיףבהם,אחריםלמקריםהשלילההרחבתתמנעזוהגדרתו
השלטוניתההחלטהאתמוציאהשאינההלכההיתהעדיפהמשפטיתמבחינה,לכן

חקוקהחובההפרתלענייןחובהאיןכישנקבעכשם.הנזיקיןדינימגדרדעת-שבשיקול

.ברשלנותחובה,הנדונותהמצומצמותבנסיבות,קיימתלאכילקבועהיהניתןכך
היתהלאהכלליתהמדיניותמבחינתהרצויהוהתוצאהנשכרתהיתההעיוניתהאחידות
.נפגמת
שלילתשללתוצאההמובילההאנליטיתלדרך,התיאורטילבסיסבאשר,כאןעד

.עצמהלתוצאה-ומכאן.הנזיקיתהאחריות

.85(2)מר"פ,כץ'נדיצות82/518א"עהשווה.29
.81'בע1הערה,לעיל.30
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ברשלנותמאחריותפטוררצויהאמנם

עלהמפקחשלברשלנותלאחריותונוגעתהדין-פסקהכריעבההקונקרטיתהשאלה
רחבהלשאלהמתייחסתבוהניתנתהתשובהאולם.שנפגעהנהגתלוייכלפיהביטוח

דעת-שבשיקולהחלטותלגביציבוריתרשותשלבנזיקיןאחריותהשאלת-בהרבה

לושאיןבתחום,ומוסרייםחברתיים,כלכליים,שוניםשיקוליםביןאיזוןהדורש,טהור

וקביעתפיקוחרקאלאממשיתשליטהלרשותאיןבוובנושאהפרטיבמשפטמקבילה

.מדיניות
מלכתחילהשנווטה,העקרוניתמגישתונבעההמשפט-ביתידי-עלהסוגייההרחבת

כזהחריגשליצירתו.בנזיקיןמאחריותהמדינהאתהפוטרחריגיצירתשללכוון
ללא,הפטורשללהיווצרותווהתנאיםהפעילותסוגשלעקרוניותהגדרותהצריכה
בהתחשבאפילומיותרתכזהחריגשליצירתואמנםאם,אולם.מדירחבהחסינותיצירת

אתלהעמידשישדומה,מאחריותפטורשלמטרה,המשפט-ביתשלהסופיתבמטרתו

בתוצאההתומכיםהנימוקיםנכונותאתלבדוקואףמה-במידתשונהבניסוחהשאלה
.המשפט-ביתהגיעאליההסופית

כהבהכרחאינההדיוןנושאהגדרת,זהירותחובתשלקיומהסוגייתשלבקונטקסט
פעילותועללפקחשתפקידה,ציבוריתרשותחבההאםהיאהמדויקתהשאלה.רחבה
אותוידי-עלמזיקהפעילותמביצועישירבאופןשנפגעמיכלפיזהירותחובת,'גצדשל
אוהנזקאתלמנוע,הפיקוחסמכותהפעלתידי-על,היהיכולעצמוהמפקחכאשר'גצד

צודק,נכוןכיקביעהתוךבשלילההעליוןהמשפט-ביתהשיבזושאלהעל.לצמצמו

מדגיש,הנפגעלפרטצדקלעשייתובאשר.מאחריותהמדינהאתלפטורוראוי
חוקשללתוקףכניסתולאחר,ראשיתכידינו-לפסקהאחרונותבפסקאותהמשפט-בית

חקיקתועצםכי,שנית;זהמסוגמקריםעודיישנולאדרכים-תאונותלנפגעיהפיצויים
המתאימיםבמקריםסמכותההפעלתועלהמדינהשלמורעותהעלמלמדתהחוקשל

אף,זהבמקרהשגםהראוימןכי,ושלישית;חקיקהשלבדרךבכללותוהנושאלהסדרת
משנהכמבטחכיוםהמשמשת,"קרנית"שרצוי,לתוקףהחוקשללכניסתוקודםשאירע
.הענייןאתתבחן,ביטוחלחברות
שלמחודשתבבדיקההצורךאתלעמעםכדיבואיןזובדרךהפרטיהמקרהפתרון
מחובתהמדינהאתלפטורונכוןצודק,ראויהאמנם-לעילשהוצגההכלליתהשאלה

כאןונסתפקנפררדיוןמצריךלעומקהמשפט-ביתשלנימוקיוכללניתוח.זהירות

העליוןהמשפט-ביתשנתןהנימוקיםאםספקכי,יעלהסיכומן.בלבדהערותבמספר
מדיניותשבשיקוליאלווהןנזיקיןשבדיניהנימוקיםהן,השליליתמסקנתולביסוס

בהםיש,לחודמהםאחדוכלבמצטברכולם,הפרגמטייםוהןהמערכתייםהן,ציבורית

.לשכנעכדי
בקטיגוריהלסיווגהניתנותכאלהבהכרחכולןאינןדעת-בשיקולהכרוכותהחלטות.1

-אחרתאוכלכלית,כלליתעקרוניתמדיניותהקובעתהחלטהביןהבדליש.אחת
החלטה,לאומיאוצבאישירותחובתהמטילההחלטה-למשל,הבורסהרווחימיסוי

המכוונתהמשטרהבפעילותעדיפותסדריבדברהחלטה,מיסיםתשלוםבנטלהעוסקת
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בהההחלטהלבין-כבישסלילתאוספר-ביתהקמתבדברהחלטה,פושעיםללכידת
,אמת.השלכותיהבהיקףאוההחלטהקבלתברמתרקמתבטאאינוההבדל.כאןמדובר

.שוניםשיקוליםביןובאיזוןדעת-שיקולבהפעלתכרוכההיתההמפקחשלהחלטתוגם
הקרבהבדרגת,באופיה,במהותהשונההיאאולם.כלליקלההחלטההיתהלאזו

,הפוטנציאלייםהנפגעיםלביןהמפקחבין(שמגרהנשיאשלכלשונו,"משפטיתלא"ה)

חסרההפיקוחאלמנטהדגשת.אלו32נפגעיםשלנזקיהםוהיקףזהותם,במספרםואף

,כלליבאופןדעת-שבשיקולהחלטותהמייחדיםאלמנטיםבומודגשים.הדין-בפסק

בהםהקוויםמודגשיםאיןאך,עליהםעונהאכןשבפנינובמקרהוהפיקוחשייתכן

.כאסמכתאששמשוהאחריםמהמקריםבהברל,דהמקרהרווקאמתייחד
כפוףב"כארהכילזכורישובאנגליהב"בארההמשפטילמצבלהשוואהבאשר.2

,קרוביםבתחומיםמדיניותשיקוליעלהמשליך,חלקיגםולו,תחיקתילהסדרהנושא
זהירותבחובתמהכרהההסתייגותמןבעיקרההמצמצמתהגישהנובעתבאנגליהואילו
עדהעליוןהמשפט-ביתהפגין,זאתלעומת,בארץ.טהור33כלכליבנזקשמדוברמקום

בנזקמדוברבובמקרהזהירותחובתשלקיומהבשאלתעקרוניתמרחיבהגישהעתה
,הנזיקיתלאחריותחריגיצירתבאפשרותהדין-בפסקשמגרהנשיאהתמקדלולא.כזה34

בנושאברורהעמדהקביעתתוךלעומקהכאןנדונההיתההכלכליהנזקושאלתייתכן

.זהירותחובתשלקיומהבדברהכרעהלצורך,כזהלנזקהמיוחדיםהמדיניותשיקולי
שלהתאמתה-איעלבעיקרשמגרהנשיאמבססהמערכתייםהשיקוליםאת.3

החלטהקבלתשעיקרהפעולהעללתחולה,הנזיקיןדיני,הפרטיהמשפטמערכת

המשפט-ביתמדגישאותוהעיקריהקושי.ציבוריתרשותידי-עלדעת-שבשיקול

זהקושי.הסבירהזהירותמסטנדרטהסטייה-ההתרשלותבקביעתהואזהבהקשר
לקבועעצמוהמשפט-ביתייאלץ,מוכרזהירותסטנדרטבהיעדרכיבחששמקורו

.כזהסטנדרט
הציבוריתהרשותשלהתרשלותהבחינתלצורךהסטנדרטבקביעתהקושי,ואולם

שלקירמהשאלת.מצדהדהירותחובתשלקיומהבדברההכרעהעללהשפיעכדיבואין
עולההשנייה.נפרדותשאלותשתיהן-ההתרשלות-הפרתהושאלתזהירותחובת
.לראשונהחיוביתתשובהניתנהבומקוםרקלדיון

הנדוןבמקרהכי,שיקבעהיהרצוישאכןכפי,לקבועהמשפט-ביתהיהיכול,לפיכך

מדיניותמטעמי,להחליטהמשפט-מביתמונעתאינהזוקביעה.זהירותחובתקיימת

.87'בע,שם.31
:Ultramaresl.תTouchNiven'בענייןקרדוזוהשופטשלהמפורסמתלאמרתובהתאמה.32
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למסקנותלהגיעהיהיכולשהמפקחלמרות.זוחובתואתהפרלאהמפקחכי,משפטית
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כדיןדינהדעת-שבשיקולטעותכללאכיהידועהכלללועומד,מצטמצמיםאונמנעים

.בנזיקין35אחריותגוררתמוטעיתהחלטהכלולא,התרשלות
דווקאתומכים,נזיקיןבדינישימושבהםלעשותשמקובל,משקל-כבדינימוקים.4

שנישלומעמדםזהותםשקילת.הנדוןבמקרהזהירותחובתשלבקיומהבהכרה
הסיכוןמניעתכיקביעהמחייבת,מאידךהנפגעותלויימחדהמפקח,לדיוןהצדדים
,הנפגעיםמבחינתלפחות,שגויהמהחלטהלנבועהעלוליםהשלילייםהאפקטיםוצמצום
כלליאובדןמבטאכאןשנגרםהכלכליהנזק.בלבדובידיוהמפקתבידינתונההיתה

ידי-עלמתקזזאךהחבוהמיחידילאחדהנגרםנזקבבחינתואינו,כולההחברהמבחינת
גםולו,הסתמכותאפילו,הרתעהשיקולי,הסיכוןוחלוקתהנזקפיזור.לאחרשנוצררווח

.כאןקיימת,קיומומחייבשהדיןביטוחבעריכתמדוברכאשרבעיקר,ומובלעתפסיבית
צעדרקמהווה,שכאמורהכרה,חובהשלבקיומהההכרהלכיווןהכףאתמטיםאלוכל

.נזיקית36אחריותלהטלתבדרךראשון
השיקוליםכל.זהירותחובתבהטלתהםאףתומכיםכללייםמדיניותשיקולי.5

בהקשרזהירותחובתשלבקיומהההכרהאתבעברמנעולאהדין-בפסקהמוזכרים
שלבמקריםגםהוטלהזהירותתובת.ציבוריתרשותידי-עלתפקידשלרשלנילביצוע

לצמוחעשויותשהיושהתוצאותומוסדותגופיםידי-עלרשלנידעת-שיקולהפעלת
,תביעותשלאפשריריבוי-הנדוןשבמקרהלאלודומותהיולגביהםכזומקביעה
.דפנסיבית37ציבוריתמדיניותלהתהוותוסכנההמערכתעלכבדעומס

בדבריו.החובהקיוםכסוגיתהכרעהלצורךבעיקרההתרשלותשאלתאתמנתחשמגרהנשיא.35
כדיעולהשאינהדעת-בשיקולטעותלביןהתרשלותביןהאמורההאבחנהאתמדגישהואאלו

.הדין-לפסק87-ו77'בע.הדין-לפסק36-ו24פסקאותבעיקרראה.הזהירותחובתהפרת
:ראהונוספיםאלולשיקולים.36

54"?House with Firm Foundation1:.0.(1BrentwoodיR . O'Dair "Murphy

Deakin "The Random Element of Their1Markesinis.5.8;561(1991).M.L .Rev

and Comparative .:

Analysis

of

the

055]

~

Economic148:

Judgment

610ט181ת1:

~
'Lordships

Cane.(1992)619;ע.M.L .Rev55"Murphy10of Negligence . From Anns70ח

200(1989).M.LRev52"the Pendulum out of Control15:70181055א."Economic
(2)מזד"פ,קריוה,ולבניהלתכנוןהמקומיתהוערה'נמ"בעלבניןחברה,עיני90/196א"ע

~(שמאHavenעודראהכללית.125-130'עמ,111 ofAccidentslצאריםG . Calabresi The

,P.Cane rort Law and Economic Interests (Clarendon Press(1970,and London

(1991Oxfordבבעיקר-~Appendix..26~

(

Torontoשנ(ואתםחס(7,משצן1צש(ש.B. Feldthusen
(1989.ed

(4)מהד"פ,רוטברד'נברקבניעירית82/324א"ע-מקומיותלרשויותהנוגעבכלבעיקר.37

א"ע.604(4)מהד"פ,לציוןראשוןולבניהלתכנוןהמקומיתהועדה'נזלסקי87/80א"ע.102
.(שונההתוצאהכאןכיאף)190(1)מבד"פ,אילנקו'נאחאקריתעירית85/209

מ"בעלבניןחברהעיני'נקריותובניהלתכנוןהמקומיתהועדה90/19690/22590/217א"ע
ד"פטעיה,ולבניהלתכנוןהמקומיתהוועדה'נמ"בעבתיםקני86/119א"ע.36הערהלעיל
.727(5)מו
.256,(א"תשנ)בישראלהמשפטשלהשנהספר"הנזיקיןדיני"פורת'א



147ביטוחחברתלהתמוטטותהביטוחעלהמפקחשלאחריותו

סיכום

מצדזהירותחובתשלבקיומהלהכירישכי,המסקנהמתבקשתשלעילמהדברים

עלבהכרחלהשפיעכדיזובמסקנהאין.הנפגעהנהגתלוייכלפיהמדינה/המפקח
האמורותלעובדותמספקתהתייחסותבואיןשכן,הדין-פסקשלהסופיתהתוצאה
הפתחוזהוייתכןכי,לעילהודגשוכבר,זוחובהשלהפרתהבדברההכרעהאתלבסס
אכןאם,טעותואושגיאתוכינקבעוהיהבמידה,מאחריותלחמוקהמפקחיכולדרכו
.התרשלותכדיעולהאינה,כזוהיתה

דעת-שבשיקולהחלטהכללפיהגורפתקביעהלהציעהדבריםבכוונתאין,ודוק

,הרשלנותעוולתשלגדולתהזוהישהרי.זהירותחובתשלבקיומהלהכרהבסיסיוצרת
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