
נסיבות המקרה וחלקים רלוונטיים לקידודסוג הנזקיוצר הסיכון הישיראזכור של חזקות אחריותסוג ההתרשלות הנדרשתהתייחסות להלכת לויתוצאת פסק הדיןסוג הרשלנות האסדרתית הנטענתהתובעים (מפוקח/ פרט)הרשות הרגולטוריתערכאהשנת ההחלטהפסק הדין ושמות הצדדים
ע"א 2055/99 פלוני נ' הרב 

ניסים זאב, נה(5) 241 (2001)
אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותעליון2001

התביעה
 נסיבות: המדינה נתבעה בגין מחדלה להסדיר כראוי בחקיקה או בחקיקת משנה ראויה את נושא הכשירות וההסמכה של מוהלים. כן נטען לרשלנות בפיקוח ואכיפה. נטען גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכר

שהתרשלה בכך שנתנה בעבר למוהל-הנתבע תעודת הסמכה ובכך שלא קיימה כל פיקוח על תפקודם של המוהלים, בכלל, ושל המוהל-הנתבע – אשר תעודת ההסמכה שלו 
פקעה זה מכבר – בפרט. חזקת חובה: "אמנם ייתכנו מקרים שבהם תישא המדינה באחריות עקב הפרת חובתה לקיים פיקוח, אך תנאי לכך, בדרך-כלל, הוא שלמדינה 

נתונה סמכות פיקוח. קיומה של סמכות כזאת בידי המדינה עשוי ליצור הסתמכות סבירה של האזרח שהמדינה מפקחת כראוי"; הלכת לוי: "(ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' 
לוי ... משוכה זו הם לא עברו. לא זה בלבד שהמדובר הוא בטענה להתרשלות במחדל כשהמזיק הישיר הוא אחר (המוהל), אלא שבהיעדר סמכות לפיקוח על המוהלים ברי 

שלמדינה גם לא הייתה כל שליטה על מהלך האירועים."

ת"א (שלום חי') 19171-
07 אינה סטפליוק נ' לייף 

אנד פיטנס בע"מ (נבו 
(08.12.2013

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותשלום2013
התביעה

נסיבות: נטען שמשרד הבריאות התרשל בכך שלא הזהיר את הציבור מפני הסכנה שבהתפרצות מחלת הזאבת כתוצאה מחשיפה לקרני UV במכון השיזוף (כלומר אכיפה גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכר
באמצעות אזהרת הציבור כלפי מכון ספציפי); לא פיקח ולא התקין תקנות הנוגעות לרמת הקרינה המותרת של קרני UV במכוני שיזוף; לא פיקח ולא התקין תקנות לעניין 

בדיקה תקופתית של תקינות מכונות שיזוף הפולטות קרינת UV; לא פיקח ולא התקין תקנות הנוגעות לגבי זמן החשיפה המותרת במכוני שיזוף הפולטים קרני UV; לא 
פיקח ולא קבע הנחיות בנוגע לאופי השימוש במכונות הפולטות קרני UV ולא קבע תקנים באשר לשימוש באמצעי הגנה לנחשפים לקרינה במכונות השיזוף דוגמת קרם 

הגנה" חזקת חובה:  "ייתכנו מקרים שבהם תשא המדינה באחריות עקב הפרת חובתה לקיים פיקוח, אך תנאי לכך, בדרך-כלל, הוא שלמדינה נתונה סמכות פיקוח"; הלכת 
לוי: "נקודת המוצא, כך נפסק, היא שלא כל אחריות ציבורית, מדינית או מוסרית מטילה על השלטון אחריות בעוולת הרשלנות [ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי ואח', פד"י 

מח [3] 45, 73, [להלן: "פס"ד לוי"].  21. אף אם נניח כי הנטייה העכשווית אינה שוללת עוד באופן גורף ההתערבות בסמכות שבשיקול דעת של רגולטור והכרה בחובת 
זהירות מושגית שלו, הרי מכאן ועד הטלת חובה כזו על המדינה בהפעילה כוחות חקיקה [כמו גם בהימנעותה מכך], ארוכה הדרך"

ע"א 4398/06 החברה 
העירונית ראשון לציון - 

לתרבות ספורט ונופש בע"מ 
נ' הרשות לשמירת הטבע 

והגנים הלאומיים (נבו, 
(29.03.2009

נסיבות: המדינה נתבעה בגין אי התקנת תקנות מכוח חוק הגנת הבא לעניין בטיחות הכלובים בגני חיות ובגין פיקוח רשלני על בטיחות כזו.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד החקלאותעליון2009

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
2725/99 רוטשטיין ברק נ' 

החברה העירונית ראשון 
לציון לתרבות ספורט ונופש 

בע"מ (נבו 05.04.2006)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד החקלאותמחוזי2006
התביעה

נסיבות: המדינה נתבעה בגין אי התקנת תקנות מכוח חוק הגנת הבא לעניין בטיחות הכלובים בגני חיות ובגין פיקוח רשלני על בטיחות כזו; הלכת לוי: "לסיכום, מאחר גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
וההתרשלנות הנטענת עיקרה במחדל נטען להתקין תקנות ולפקח, מאחר ומדובר בפעילות הנתונה לשיקול דעתם של השרים, ולאור היותם של השרים "רחוקים" מהניזוק 

ונעדרי שליטה ישירה במזיק ובמקום החזקתו, אין הם חבים בחובת זהירות כלפי התובע"

ע"א (מחוזי חיפה) 
4758/98 אורנים סיילנסר 
בע"מ נ' מדינת ישראל – 
משרד העבודה, תשנט(2) 

(2000) 510

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרטמשרד העבודה והרווחהמחוזי2000
התביעה

 נסיבות: נטען שהמדינה התרשלה בכך שלא התקינה תקנות בדבר הרמת משקל יתר; הלכת לוי: "(נקודת המוצא כפי שפורטה בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי (להלן – גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
פסק-דין לוי [1]), בעמ' 73 היא, שלא כל אחריות ציבורית או אף אחריות מדינית ומוסרית מטילה על השלטון אחריות בעוולת הרשלנות. הוא הדין לגבי התקנת תקנות, 

במסגרת חובותיו של מחוקק המשנה. הוא הדין לגבי התקנת תקנות, במסגרת חובותיו של מחוקק המשנה".

ת"א (מחוזי חי') 195/01 גיל 
אימפורט בע"מ נ' מדינת 

ישראל-אגף המכס (נבו 
(23.10.2008

רשות המיסים - אגף מחוזי2008
המכס

נסיבות: תביעה לפיצויים שנגרמו לתובעים, יבואני סוללות סלולאריות, כתוצאה מכך שהמכס סיווג באופן מוטעה את הסוללות, ונמנע מחקיקת פרט מכס ספציפי (רשלנות כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישהלא אוזכרנדחההסדרה + פיקוח ואכיפהמפוקח
בהסדרה). בנוסף, נטען לרשלנות גם בהפעלת סמכויות האכיפה והפיקוח על הנעשה בשוק הסוללות. התרשלות חמורה:"טעות של הרשות בפרשנות דין, להבדיל מביצוע לקוי 
של הוראות הדין, אינה מסוג הדברים שניתן ברגיל לסווג תחת קטיגוריה של אי סבירות קיצונית, אלא כאשר הפרשנות של הרשות את הוראת הדין גובלת באבסורד. לא זה 

המצב שבפנינו".

ע"א 2648/09 י.גיל אימפורט 
בע"מ נ' מדינת ישראל אגף 

המכס והמע"מ (נבו 
(16.05.2011

רשות המיסים - אגף עליון2011
המכס

נסיבות: תביעה לפיצויים שנגרמו לתובעים, יבואני סוללות סלולאריות, כתוצאה מכך שהמכס סיווג באופן מוטעה את הסוללות, ונמנע מחקיקת פרט מכס ספציפי (רשלנות כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרה + פיקוח ואכיפהמפוקח
בהסדרה). בנוסף, נטען לרשלנות גם בהפעלת סמכויות האכיפה והפיקוח על הנעשה בשוק הסוללות.

בש"א (שלום תל אביב) 
106568/01 עזבון המנוח 

ליאור קבילו ז"ל נ' מדינת 
ישראל (לא פורסם, 2001).

נסיבות: נדון מקרה של שחקן בקבוצת נוער בכדורגל ונפטר בהיותו בן 15 כתוצאה מהפרעה קטלנית בקצב הלב. התובעים טענו כי המדינה התרשלה באי פיקוח על פעילות גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותשלום2003
מכון הבדיקה של ההתאחדות לכדורגל ובאי אכיפת חוק הספורט וכן נטען להיעדר תקנות וחקיקה בעניין הבדיקות הרפואיות לספורטאים.

ת"א (מחוזי חיפה) 
512/98 נעים עזרא נ' סקאי 

קלאב בע"מ (נבו 21.09.2005)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד התחבורהמחוזי2005
התביעה

 נסיבות: התובע נפגע בתאונת צניחה במסגרת קורס צניחה במועדון הצניחה של הנתבעת. נטען להרשלנות בהסדרה (היעדר תקינה בתחום הצניחה החופשית), פיקוח גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
ואכיפה; הלכת לוי: "בהתאם לע"א 915/91 מ"י נ' לוי ואח', פ"ד מח(3) 45, 73, הרי שלא כל אחריות ציבורית ומוסרית מטילה על השלטון אחריות בעוולת רשלנות. כדי 

שתתקיים אחריות של המדינה יש להוכיח "צפיות", "שכנות" או "קירבה" ובעיקר מדיניות משפטית לפיה הוגן, סביר וצודק להטיל חובת זהירות נורמטיבית על הגוף 
המפקח"

בש"א (שלום ת"א) 
162557/03 מדינת ישראל – 

משרד המדע והתרבות נ' 
איגוד הכדורסל בישראל (נבו 

(07.04.2009

משרד הבריאות + שלום2009
משרד התרבות 

והספורט

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרט
התביעה

 נסיבות: פטירתו של ספורטאי במהלך אימון, בטענה כי החקיקה בדבר רופאי ספורט מצויה בחסר המהווה התרשלות, והימנעות המדינה מקביעת קריטריונים להסמכת גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
"רופאי ספורט" המבצעים בדיקות אלה; הלכת לוי: ב"נפסק, היא שלא כל אחריות ציבורית, מדינית או מוסרית מטילה על השלטון אחריות בעוולת הרשלנות [ע"א 915/91 

מדינת ישראל נ' לוי ואח', פד"י מח [3] 45, 73, [להלן: "פס"ד לוי"]. 21. אף אם נניח כי הנטייה העכשווית אינה שוללת עוד באופן גורף ההתערבות בסמכות שבשיקול דעת של 
רגולטור והכרה בחובת זהירות מושגית שלו, הרי מכאן ועד הטלת חובה חובה כזו על המדינה בהפעילה כוחות חקיקה [כמו גם בהימנעותה מכך], ארוכה הדרך"

ת"א (מחוזי חי') 
884/07 פלוני (קטין) ואח' נ' 

זוגלובק תשלובת מפעלי מזון 
בע"מ (נבו 07.03.2011)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרטמשרד הבריאותמחוזי2011
התביעה

נסיבות: קטין נחנק בעת שאכל נקניקייה שנחתכה בצורת טבעות. נטען שמשרד הבריאות  התרשל בכך שאיפשר את שיווק הנקניקיות מבלי לדאוג להזהיר את הציבור מפני גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
סכנת החנק לילדיםומבלי שהתקין תקנות רלוונטיות במועד מוקדם יותר; הלכת לוי: "בשורה של פסקי דין נקבע כי עניינים כגון דא, של התקנת תקנות, תוכנן ומועדן -  אכן 

נמצאים בשיקול דעתה  של המדינה, ולא על נקלה יתערב בית המשפט בהם"

בש"א (מחוזי ירושלים) 
1008/06 אגודת מדרשת אלון 

מורה נ' מדינת ישראל (נבו 
(23.04.2006

נסיבות: נטען לרשלנות בהסדרת מנגון לאיכפת פסקי דין ברשות הפלסטינית.כלכליצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרהפרטמשרד המשפטיםמחוזי2006

ת"א (שלום חי') 61341-01-
12 אלתר ישראל אברהם נ' 

מדינת ישראל (נבו 
(13.08.2018

נסיבות: נטען שהמדינה התרשלה באי התקנת מנגנוני ביקורת ופיקוח על פועלם של כונסי נכסים בתיקים של חייבים רגילים. התרשלות רגילה "הנני קובעת כי גם המדינה כלכליצד שלישילא אוזכררגילהלא אוזכרהתקבלהסדרהפרטמשרד המשפטיםשלום2018
עוולה כלפי התובע בעוולת הרשלנות אשר באה לידי ביטוי באי התקנת מנגנוני ביקורת ופיקוח על פועלם של כונסי נכסים".

ע"א (מחוזי חי') 37277-09-
18 מדינת ישראל נ' אלתר 

ישראל אברהם (נבו 
(24.03.2019

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרטמשרד המשפטיםמחוזי2019
התביעה

נסיבות: נטען שהמדינה התקשלה בגין אי קביעת הנהלים שיבטיחו שמירה על כספים המשולמים במסגרת הליכי מימוש זכויות במקרקעין על ידי כונסי נכסים. חזקת כלכליצד שלישיחזקת חובהלא אוזכר
חובה:  "המקרים בהם המדינה תישא באחריות עקב הפרת חובת פיקוח הם כאלה שלמדינה היתה נתונה סמכות פיקוח וקיומה של סמכות זו בידי המדינה יצרה הסתמכות 

של האזרח כי המדינה מפקחת כראוי"; הלכת לוי: "ההלכה בעניין לוי אשר סייגה את אחריות המדינה בנזיקין הוכרה כ"חריג שיקול הדעת" ולפיו אין עילת תביעה 
ברשלנות כנגד המדינה כלפי מי שנפגע מפעולה שלטונית הכרוכה בהפעלת שיקול דעת רחב אשר אינו מוגבל בסטנדרטים ברורים."

ת"א (שלום הרצ') 12715-04-
17 פלוני נ' משרד ראש 

הממשלה- הרבנות 
הראשית (נבו 02.05.2018)

נסיבות: נטען לרשלנות בהסדרה פיקוח ואכיפה של תחום מוהלים.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותשלום2018

ע"א (מחוזי חיפה) 
1933/05 העמותה למען 

איכות סביבה וחיים בנהריה 
נ' איתנית מוצרי בניה 
בע"מ (נבו 20.08.2007)

 נסיבות: נטען להתרשלות במחדל לאכוף או לבצע פיקוח נדרש על מפגעי אסבסט מפעילות של חברה.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוח ואכיפהפרטמשרד להגנת הסביבהמחוזי2007

ת"א (שלום ת"א) 11304-06-
CUI YIGAO 12 נ' מדינת 

ישראל (נבו 10.05.2018)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרטמשרד האוצרשלום2018
התביעה

נסיבות: נטען להתרשלות המדינה באי-התקנת תקנות במסגרת חוק הלבנת הון, אשר יגנו על לקוחות נש"מ (נותני שירותי מטבע); הלכת לוי: "לעניין זה הנני מסכימה עם כלכליצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
ב"כ המדינה כי אין לבית משפט זה הסמכות, במסגרת תובענה זו, לדון בשיקול הדעת של הרשות התקנת התקנות או בחדילה מכך ... (ע"א 915/91  מדינת ישראל נ' יצחק 

לוי"

ת"א (שלום י-ם) 38697-02-
15 עבדלרחמן 

(Abdelrahman) נ' מדינת 
ישראל ממשלת ישראל (נבו 

(30.10.2015

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרטמשרד הפניםשלום2015
התביעה

נסיבות: נטען שהמדינה עוולה כלפי סודאנים ברשלנות, שעניינה הליכי החקיקה שהובילו לתיקון מספר 4 של החוקת"א החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' נפשי טהורהרשותלא אוזכרלא אוזכר
4 והוראת שעה); הלכת לוי: "המדינה טענה, בצדק רב, כי דבר חקיקה ובמיוחד חקיקה ראשית, או אי קביעת הסדר בחקיקה, אינו יכול להצמיח חבות של המדינה בנזיקין. 

כך קבע בעניין זה כבוד הנשיא מ' שמגר בעניין לוי"

ת"א (מחוזי ת"א) 28807-01-
15 פ. ב נ' קרנית קרן לפיצוי 

נפגעי תאונות דרכים (נבו 
(11.06.2020

משרד התחבורה + מחוזי2020
משרד האוצר

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרט
התביעה

נסיבות: התנהלות רשלנית של משרד התחבורה שבאה לידי ביטוי במספר מחדלים שהעיקריים שבהם עוסקים בכשל ההסדרה, שאפשר יבוא פרוץ של אופניים חשמליים גוףצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
לרבות כאלו שאינם תקניים, והן מהכשרת שימוש באופניים כאלו ללא רישוי. כך גם לא פורסם התקן האירופי. התרשלותו של המפקח על הביטוח באה לידי ביטוי בכך 

שנמנע מהפעלת סמכויותיו לדאוג לשיווק פוליסות חובה לאופניים חשמליים. התרשלות חמורה:  "על כן הדבר שמור רק למקרים שבהם החלטת הרשות נגועה בחוסר 
סבירות קיצונית או פגיעה של ממש בכללים בסיסים של המשפט כמו צדק טבעי"אלא שהפרמטר השני המוצע על ידי פרופ' גלעד אינו מתקיים לדעתי כאן והוא דרגת 

ההתרשלות הכרוכה במחדל." הלכת לוי: "על כן, ברוח ההלכה בפרשת לוי (...) אין בכך כדי להצדיק במקרה זה הטלת אחריות על המדינה"



ת"א (מחוזי י-ם) 69176-03-
17 פלונים נ' מדינת 

ישראל (נבו 19.11.2019)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהפרטמשרד הבריאותמחוזי2019
התביעה

 נסיבות: נטען כי המדינה התרשלה בכך שלא הטילה חובת ביטוח אחריות מקצועית על בתי חולים, ולא קבעה הסדר המחייב שמירת רזרבה כספית מתאימה לכיסוי חבותו כלכליצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
בגיו אחריות מקצועית. התרשלות חמורה: "ייתכנו מקרים שבהם הפעלת שיקול הדעת חרגה מכל אמת מידה סבירה, או הייתה נעדרת כל אחיזה במציאות (...) גם על פי 

הגישה המרחיבה יותר, החלטה שעניינה קביעת מדיניות כללית (...) רק כאשר היא חורגת באופן ברור ומשמעותי ממתחם האפשרויות"; " בראיית המכלול, על פי התשתית 
שהוצגה, לא מדובר במקרה בו ' הפעלת שיקול הדעת חרגה מכל אמת מידה סבירה  (...) אף לא מדובר בהחלטה ה'חורגת באופן ברור ומשמעותי ממתחם האפשרויות..."; 

הלכת לוי: "נקודת המוצא לענייננו מצויה בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין לוי (...) באותו מקרה נפסק כי ככלל, יש לצמצם את אחריות המדינה בכל הנוגע לנזקים 
הנובעים מהחלטות מנהליות כלליות המבוססות על שיקול דעת".

ת"א (שלום ת"א) 59818-01-
14 אויוניקה אלחוטית בע"מ 

נ' מדינת ישראל- משרד 
הכלכלה (נבו 12.03.2019)

משרד הכלכלה + שלום2019
משרד הביטחון

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחמפוקח
התביעה

נסיבות: תביעה כספית שהגישה התובעת כנגד משרד הכלכלה בשל נזקים שנגרמו לה עקב סיווג רישיון ליצוא טובין מחוץ לישראל. התרשלות חמורה:  "ייתכנו מקרים כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישה
שבהם הפעלת שיקול הדעת חרגה מכל אמת מידה סבירה, או הייתה נעדרת כל אחיזה במציאות."; "האם ההחלטה שהתקבלה הינה בלתי סבירה באופן קיצוני ונגועה 

בשיקולים זרים. ברי כי מהראיות אותן הציגה הנתבעת, עדותם של בעלי התפקידים במשרד הכלכלה ובאפ"י וחוות דעת המומחה, עולה כי התשובה לכך שלילית". הלכת 
לוי: "בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מ"ח(3) 45 (1994) (לעיל ולהלן: "הלכת לוי") צומצמה החלת אחריות בנזיקין על המדינה. נקבע שם כי במקרים בהם מדובר 

בפעולות שלטוניות הנובעות מהפעלת שיקול דעת, שיקולי מדיניות מחייבים ריסון בהטלת אחריות בנזיקין על המדינה (...) דומה כי די בדברים אלו כדי לדחות את 
התובענה."

ת"א (שלום ת"א) 30170-04-
17 משרד החקלאות נ' הראל 

חברה לביטוח 
בע"מ (נבו,16.07.2018)

דחיית הלכת לוי בנימוק נדחהפיקוחמפוקחמשרד החקלאותשלום2018
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות של המדינה כתוצאה מפסילת מטען בשר שמפוקחת ייבאה לישראל. התרשלות רגילה:  "בעוד אי הסבירות הנדרשת לפסילת פעולה מנהלית היא אי רכושהרשותלא אוזכררגילה
סבירות קיצונית, אי הסבירות הנדרשת להטלת אחריות בנזיקין היא סטייה מסטנדרט הזהירות הסביר"; הלכת לוי: "אינני סבורה כי בשאלות שמעלות התובעות בתגובתן, 
מבוקש שבית משפט ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעת השירותים הווטרינריים, ישנה נהלים או יקבע כי ניתן לשווק בשר שנותר יממה ללא קירור, כטענת המבקשת 

(...) השאלות שמעלות התובעות אינן חורגות מהמקרה הפרטני של יישום שיקול דעת השירותים הווטרינריים במסגרת סמכותם, ואין מניעה לבירורן בבית משפט זה."

ת"א (מחוזי י-ם) 8356-
06 אפגד חברה לעבודות 

הנדסה ובנין בע"מ נ' מדינת 
ישראל -משרד התעשיה, 

המסחר והתעסוקה (נבו 
(19.10.2015

משרד הפנים + רשות מחוזי2015
התעסוקה

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחמפוקח
התביעה

 נסיבות: תביעה של תובעת - חברת בנייה - כנגד מדיניות הקצאת היתרים על-ידי רשות התעסוקה ומשרד הפנים, וכן באיחור בהקצאת היתרים מסוימים; הלכת לוי: כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכר
"במסגרת בחינת החלת עוולת הרשלנות על רשות מנהלית נלקחים בחשבון שיקול הדעת הרחב של הרשות ושיקולי מדיניות (ע"א 915/91 לוי (...) העולה מהאמור הוא, שאין 

המדינה חייבת על נזקים שנגרמים כתוצאה ממדיניותה או משינוי מדיניות קיימת."

ת"א (מחוזי ת"א) 
2079/04 רוני פרץ נ' רואים 

6/6 לייזר רפואי ומדעי 
בע"מ (נבו 05.01.2009)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד הבריאותמחוזי2009
התביעה

נסיבות: נטען שהמדינה הותירה את תחום ניתוחי הסרת משקפיים בלייזר ללא פיקוח ומבלי שתפרסם המלצות והנחיות ברורות לגבי מי הם הגורמים הרשאים לבצע גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
ניתוחים אלו (הסדרה); הלכת לוי: "יפים הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט (הנשיא) מ' שמגר בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי  (...) שיקולי מדיניות מחייבים ריסון 

בהטלת אחריות על המדינה"

ת"א (מחוזי ת"א) 2144-09 
מעבדות גלקסי 

אלקטרוניקס (1985) בע"מ 
נ' מדינת ישראל (משרד 

התקשורת) (נבו 10.07.2016)

נסיבות: נטען להתנהלות רשלנית בנוגע להתליית "אישור סוג" והיתר ייבוא למכשיר טלפון שייבאה התובעת לישראל.  התרשלות חמורה: במתחם האלטרנטיבות המצויות כלכליהרשותלא אוזכררגילהאוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוח ואכיפהמפוקחמשרת התקשורתמחוזי2016
לפני הנתבעת על פי שיקול דעתה (הן המקצועי והן השלטוני, בהיותה האחראית לפקח על תקינות רשת הבזק הארצית). התרשלות רגילה: "הימנעותה מעשות כן, אינה עולה 
כדי סטייה מרמת הזהירות בה היה נוקט מי שמוסמך, מופקד ואמון על הפיקוח על שירותי בזק הניתנים לציבור הרחב"; הלכת לוי: "ספק אם הנתבעת זכאית לפטור מלא 

ומוחלט נוכח חריג שיקול הדעת (חריג שתוצאתו היא שלילת קיומו של יסוד החובה שבעוולת הרשלנות). עם זאת, בשים לב לתוצאת פסק הדין, איני נדרש לקבוע עמדה 
בסוגייה זו"

א (מחוזי חי') 43619-04-
14 גרין ריי - המינהלת 

להפקת אנרגיה ירוקה בעמ 
נ' חברת החשמל לישראל 

בע"מ (נבו 14.06.2016)

צד שלישי + לא אוזכררגילהאוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוח ואכיפהמפוקחמשרד האנרגיהמחוזי2016
הרשות

ניסבות: נטען שרשות החשמל התרשלה בפיקוח ואכיפה על חברת החשמל. התרשלות רגילה: "רשות החשמל הפעילה את סמכות הפיקוח שלה בצורה סבירה, ועל פי הנוהל כלכלי
שנקבע"; הלכת לוי: "לעניין חריג שיקול הדעת בכל הקשור לאחריות המדינה בתביעת נזיקין ביחס להחלטות המדינה הכרוכות בהפעלת שיקול דעת, ראו: ע"א 915/91 

מדינת ישראל נ' לוי"

ת"א (מחוזי ת"א) 1026-04 
א.ש.ל.י. גידול מיון ושיווק 

תוצרת חקלאית בע"מ נ' 
מדינת ישראל (נבו, 

(20.01.2016

נסיבות: נטען לרשלנות המדינה בפיקוח על פקעות שיובאו מהולנד, אשר נתברר כי הן נגועות בחיידק; הלכת לוי: "בהעדר מודעות ויכולת לצפות התפרצות המחלה עובר רכושצד שלישילא אוזכרלא אוזכראוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוחמפוקחמשרד החקלאותמחוזי2016
לייבוא הפקעות, לא ניתן לייחס למדינה או למי מנציגיה האמונים על שירותי הגנת הצומח, אחריות לקרות הנזק – בהעדר התרשלות מצד מי מהם [ראו: ע"א 915/91 מדינת 

ישראל נ' לוי"

ת"א (שלום חי') 2208-11-
08 רמזי חלבי נ' אורן 

פוגוסטרו (נבו 08.01.2015)

המשרד לביטחון פנים שלום2015
(חטיבת אבטחה של 

משטרת ישראל)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהפרט
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות של משטרת ישראל בפיקוח המתבטא באי סגירת עסק (מועדון). התרשלות חמורה: "אין לי ספק שבפניי לא קיימים נתונים חריגים אלו (...) לא כל גוףצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
אחריות ציבורית או אף אחריות מדינית ומוסרית מטילה על השלטון אחריות בעוולת הרשלנות"; הלכת לוי: "בנדוננו יש להחיל את "נקודת המוצא כפי שפורטה ב-ע"א 

915/91 מדינת ישראל נ' לוי... [פורסם בנבו] שלא כל אחריות ציבורית או אף אחריות מדינית ומוסרית מטילה על השלטון אחריות בעוולת הרשלנות".

תא"מ (שלום כ"ס) 29187-
05-12 צבי גינזבורג נ' מדינת 

ישראל המשרד לשרותי 
דת (נבו 04.09.2014)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלהסדרהפרטהמשרד לשירותי דתשלום2014
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב + לא הופעל 
שיקול דעת + לא הכתה 

שורשים

נסיבות: נטען לרשלנות המדינה בהסדרת הקבורה האזרחית בישראל. חזקת חובה: "החובה לקיים קבורה אזרחית חלופית בישראל, אשר הוטלה על המדינה בחוק הזכות כלכליהרשותחזקת חובהחמורה - עובדתי
 Gross) לקבורה אזרחית, ודאי יצרה חובת זהירות של הנתבעת כלפי התובעים." רשלנות חמורה:  "ראינו כי לאורך השנים מאז חקיקתו, התרשלה הנתבעת באופן חמור

Negligence) ביישום הוראות חוק הזכות לקבורה אזרחית: תקציבים לא הועברו"; הלכת לוי: "עיון מקרוב בחריג "שיקול הדעת" שנקבע בפסק דין לוי, ולפיו בית המשפט 
לא יפעיל את כוחותיו בתחום הנזיקין כלפי מעשים או החלטות שניתנו תוך הפעלת שיקול דעת, מלמד כי אין לו תחולה אמיתית בענייננו. שיקול הדעת שהוקנה לרשות 

באופן המצדיק לשלול ממנה אחריות בנזיקין הוא שיקול הדעת בו מסורה האחריות לעריכת האיזון החברתי והכלכלי הנדרש על הרשות"; "כאשר הרשות נוהגת במחדל 
ואינה מפעילה כל שיקול דעת לצורך קידום מטרות החוק המסמיך, כבענייננו (כפי שנראה להלן), אין מקום להנותה מחריג שיקול הדעת"

ת"א (שלום י-ם) 13573-
06 נטו מ.ע. סחר מזון בע"מ 
נ' הרשות השניה לטלוויזיה 

ולרדיו (נבו 09.08.2010)

הרשות השנייה שלום2010
לטלוויזיה ורדיו

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלאכיפהמפוקח
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות בפסילת פרסומת (אכיפה). חזקת חובה:  "הנתבעת הינה גוף מנהלי שהופקדו בידיו סמכויות פיקוח ורגולציה. סמכויות אלו יוצרות חובה" התרשלות כלכליהרשותחזקת חובהחמורה - דרישה
חמורה: "במקרים חריגים, בהם ההחלטה שהתקבלה הינה שגויה באופן קיצוני על פני הדברים, תיתכן קביעה כי גם החלטה שהתקבלה בהליך תקין הינה רשלנית (...) נפנה 

אם כן לבחינת שאלת ההתרשלות לאור העקרונות האמורים"; הלכת לוי: "שיקול הדעת הנתון לנתבעת בבואה לאשר או לפסול פרסומת צר יותר, מפני שיש בפני הרשות 
תשתית של דינים והלכות פסוקות לגבי השיקולים שיש לשקול בכגון דא, ולגבי אופן האיזון ביניהם (...) כיוון שכך, שיקול הדעת של הרשות אינו כה רחב, ובוודאי שהוא אינו 

דומה לשיקול הדעת הנתון לרשות כאשר היא נדרשת להכריע מה הדרך הנאותה ללכידת פושע, או בדבר גובה הריבית או כשהיא נדרשת להחלטות בדבר מלחמה ושלום – 
כל אלה דוגמאות המובאות בפרשת לוי".

ע"א (מחוזי י-ם) 25436-04-
13 הרשות השניה לטלוויזיה 
ולרדיו נ' נטו מ.ע. סחר מזון 

בע"מ (נבו 30.10.2013)

הרשות השנייה מחוזי2013
לטלוויזיה ורדיו

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהאכיפהמפוקח
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות בפסילת פרסומת (אכיפה). התרשלות חמורה: "לא כל אי סבירות מנהלית, גם אם בית המשפט העליון סבור שהיא קיצונית, אכן גוררת אחריה כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישה
קביעה כי ההתנהגות הנדונה סוטה מסטנדרט התנהגות סביר והיא בגדר התרשלות (...) גם אם המדובר בטעות, וספק אם זו אכן טעות להניח כי הקשר האסוציאטיבי בין 
התשדיר הראשון לשני הוא כזה שהוא שב וחוזר על אותו מוטיב פוגעני, אין המדובר בהתרשלות ולכן צריך לחול דין זהה הן על התשדיר הראשון והן על המתוקן."; הלכת 
לוי: "הפעלת שיקול הדעת על ידי הרשות ובחינת דרך קבלת ההחלטה, כפי שנעשו בעת שהתשדיר הראשון נפסל, נבחנים באותם מבחנים  (...) עמדתי היא כי פסילתם של 

שני התשדירים איננה בגדר התרשלות."

ת"א (שלום נצ') 
1550/03 חסן גדבאן נ' דני בן 

אהרון וקסמן (נבו 
(12.05.2013

המשרד לביטחון פנים שלום2013
(חטיבת אבטחה של 

משטרת ישראל)

נסיבות: תביעה נגד המשטרה בפיקוח ואכיפה על מועדון לפי חוק רישוי עסקים. חזקת חובה: "סמכות פיקוח הנתונה לרשות שלטונית יכול ותקים חבות של אותה רשות, גוףצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוח ואכיפהפרט
במידה והפעלת סמכות זו נעשתה ברשלנות, או שלא נעשתה כלל". התרשלות רגילה: "מעבר לכך, תבחן שאלת התנהגות המשטרה בהתאם לאמות המידה של מבחן 

הסבירות"; הלכת לוי: "בעקבות פסק-הדין המנחה ב-ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' הלוי (...)למשטרה לא הייתה שליטה ישירה ואפקטיבית על הסיכון".

ת"א (מחוזי ת"א) 2474-
06 ארגון מגדלי הדגים 

בישראל - אגודה חקלאית 
שיתופית ארצית בע"מ נ' 

משרד הבריאות (נבו 
(08.05.2013

משרד הבריאות + מחוזי2013
משרד החקלאות

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוח ואכיפהמפוקח
שההליך שקדם 

להחלטה היה רשלני

נסיבות: תביעה כספית לתשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו למפוקחים, כתוצאה מהתנהלות הנתבע והחלטותיו בעקבות כתבה ששודרה בטלוויזיה אודות שימוש שנעשה כלכליהרשותחזקת חובהחמורה - דרישה
בבריכות לגידול דגים, בחומר חיטוי שנאסר לשימוש בישראל מחשש שהוא מסרטן. חזקת חובה: "פעל במקרה דנן מכוח סמכותו הסטטוטורית ... לפיכך, חזקה על הנתבע 
כי הוא יכול וצריך לצפות ששימוש לקוי בסמכות המוקנית לו על-פי דין. התרשלות חמורה: "עוד נקבע בפסה"ד כי: "ייתכנו מקרים שבהם הפעלת שיקול הדעת חרגה מכל 
אמת מידה סבירה, או הייתה נעדרת כל אחיזה במציאות. במקרים אלו, אל לו לבית המשפט להימנע מהטלת אחריות ולתת לרשות להסתתר מאחורי מסך "שיקול הדעת" 
(...) מה שקרה בפועל כאן הוא, ש"סקופ" תקשורתי גרם לפאניקה במשרד הבריאות, וכתוצאה מכך, ללא שיתוף פעולה שמתחייב עם משרד החקלאות ובפזיזות לא ראויה, 

ניתנה ההחלטה הראשונה.(...) ההחלטה עצמה לוקה בחוסר סבירות ובחוסר מידתיות זועקים לשמים"; הלכת לוי: "בענייננו סבורה אני שהנתבע כשל בראש וראשונה בשלב 
ניהול ההליך שקדם לקבלת ההחלטה (...) ההחלטה עצמה לוקה בחוסר סבירות ובחוסר מידתיות זועקים לשמים"

ת"א (שלום נצ') 18877-12-
08 מרים ונונו נ' מדינת 
ישראל (נבו 01.12.2012)

 נסיבות: "הנתבעת התרשלה כלפי התובעים שעה שלא פרסמה (אכיפה), במועד ובעדכוני הכשרות המתפרסמים על ידה, את דבר החזרת ההשגחה והכשרות לבית המאכל כלכליהרשותלא אוזכררגילהאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלאכיפהמפוקחהמשרד לשירותי דתשלום2012
התרשלות רגילה: "המדינה אחראית בנזיקין כל אימת שהיא מתרשלת בביצוע תפקידיה על פי הדין"; הלכת לוי: "שלושה יסודות לעוולת הרשלנות (...) ע"א 915/91 מדינת 

ישראל נ' לוי"

ת"א (שלום י-ם) 21889-
08 באסם אבו זהרה נ' 

מדינת ישראל (נבו 
(02.10.2012

רשות שוק ההון, שלום2012
ביטוח וחיסכון

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחפרט
התביעה

נסיבות: נטען שהמפקח על הביטוח הפר חובה חקוקה או אחראי ברשלנות כלפי התובעים, בכך שלא חייב את חברות הביטוח הפועלות בשטחי הרשות הפלסטינית להפקיד כלכליצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
במשרד האוצר פיקדון בסכום של עשרות מיליוני שקלים כתנאי לקבלת רישיון לעסוק בביטוח בישראל. התרשלות חמורה: "החריג המצדיק החלת אמת מידה מגבילה 

באשר להכרה באחריות המדינה בגין נזקים שגרמו החלטותיה"; הלכת לוי: "מאחר "שהחלטת המפקח על הביטוח מצויה בגדר חריג שיקול הדעת (...) לפיכך, לאור הלכה זו 
(...) אין מקום להטלת אחריות על המדינה בשל מעשיו או מחדליו של המפקח על הביטוח".

ת"א (מחוזי חי') 1085-
06 אדיר כהן נ' שי 

חן (פורסם בנבו, 05.09.2012)

המשרד לביטחון פנים מחוזי2012
(חטיבת אבטחה של 

משטרת ישראל)

נסיבות: נטען שמשטרת ישראל התרשלה בפיקוח ואכיפה לפי חוק רישוי עסקים; הלכת לוי: "כן ראו ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' יצחק לוי  (17.5.1994), בו פורטו גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכראוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוח ואכיפהפרט
השיקולים הרלוונטיים לבחינת שאלת הצפיות, הן הטכנית והן הנורמטיבית..."

ת"א (שלום חי') 6804-12-
08 ציון בונפרד נ' המכללה 

לחשמל בע"מ (נבו 
(15.03.2012

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוח ואכיפהפרטמשרד הכלכלהשלום2012
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען שהמדינה התרשלה בפיקוח ואכיפה על מכללה שקרסה כלכלית.  התרשלות רגילה: "יסוד ההתרשלות נבחן על פי אמת מידה אובייקטיבי של זהירות סבירה, כלכליצד שלישילא אוזכררגילה
וכל סטייה מסטנדרט זהירות זה, יחשב להתרשלות."; הלכת לוי: "אולם אין זה המקרה שבפנינו (...) פעולות אלה, למרות שהן נסמכות על שיקול דעת של הרשות, אין הן 

נופלות בגדר פעולות הנמצאות במתחם שיקול דעת הרחב של הרשות, שכן החלטה לגביהן אינה מערבת שיקולים מורכבים או שיקולים רחבים של מדיניות, ומשכך, אין הן 
חסינות מפני אחריות נזיקית למקרה ויוכח כי הן נעשו ברשלנות".

ת"א (שלום רמ') 
3449/07 זהר יעקב נ' לשכת 

רישום המקרקעין תל 
אביב (נבו 22.08.2011)

נסיבות: התובע הגיש כנגד האגף להסדר מקרקעין תביעה כספית בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתקשרותו בעסקת מכר דירה. נטען להתרשלות בקביעת נהלים שימנעו כלכליצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיבינדחההסדרהפרטמשרד המשפטיםשלום2011
מרמה ברישום הארת אזהרה.; התרשלות רגילה: "אמות המידה לבחינת התרשלות המדינה הינן אותן אמות המידה החלות על הפרט"; חזקת חובה:  "קיומה של סמכות 

שלטונית בידי הרשות עשויה אף להוות גורם בעל משקל לגיבושה של חובת זהירות מושגית החלה עליה במישור האזרחי"; הלכת לוי:"ההכרעה בשאלה זו נעשית על-פי 
שיקולים של מדיניות משפטית: (...) ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מח(3) 45, 66 ואילך (1994) (להלן: ענין לוי)".



ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
11943/08 פלוני נ' אריאל 

מכרזים רפואיים מקבוצת 
שורש (נבו 11.07.2011)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותשלום2011
שלא הופעל שיקול דעת

נסיבות: נטען שהמדינה התרשלה בפיקוח ואכיפה על מרפאה שביצעה ניתוחים להארכת פין. חזקת חובה:  "קיומה של סמכות זו היא היוצרת את "יחסי השכנות" בין גוףצד שלישיחזקת חובהחמורה - עובדתי
המדינה לבין התובע, אותה זיקה שקיומה יוצר את חובת הזהירות של המדינה כלפי התובע. התרשלנות חמורה:  "המדינה פשוט התעלמה ממנו, מפני שפירשה את התקנות 
באופן מצמצם כל כך עד שרוקנה אותן מתוכן חשוב שבהן."; הלכת לוי: "סמכות לא הוענקה למנהל לתפארת המליצה, אלא כדי שיעשה בה שימוש להגנת בריאות הציבור. 

מי שאפילו לא טורח להמשיך ולברר מידע מדאיג שהגיע אליו ואף מסרב לשקול את הפעלת סמכותו שבדין על סמך אותו מידע, מפר את חובת הזהירות שלו כלפי הציבור 
הרחב, שעל הגנתו הופקד".

ת"א (מחוזי ת"א) 
1113/04 ש.ג נ' מדינת 

ישראל משרד הרווחה (נבו 
(20.03.2011

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד העבודה והרווחהמחוזי2011
התביעה

הדבר מדבר בעד עצמו - חמורה - דרישה
נדחה

נסיבות: נטען שהמדינה לא דאגה או לא דאגה די לפקח על נושא האימוץ בין ארצי; הפרה את חובותיה החקוקות ככל שהדבר נוגע לרגולציית נושא האימוץ הבין ארצי או כלכליצד שלישי
הפיקוח על העמותות; לא דאגה לכתוב כללים ברורים ומסודרים ומפורטים בנושא פיקוח או הסדרים בנושא זה.  התרשלות חמורה: "על בית המשפט לצאת מנקודת מוצא 

כי המדינה לא תחוב בנזיקין, למעט מקרים חריגים. (...) ועל- כן אחריות בנזיקין, בגין החלטות אלו, תקום רק במקרים קיצוניים"; הלכת לוי: "בענין לוי נקבע כי: "כאשר 
עניינה של טענת הרשלנות הוא בהפעלת שיקול- דעת, על בית המשפט לצאת מנקודת מוצא כי המדינה לא תחוב בנזיקין, למעט מקרים חריגים (...) מצב הדברים המתואר, 

הופעל שיקול דעת, והמפקחת והמשרד החליטו לפעול ולהגדיל את הערבויות. כאמור, אינני רואה במדיניות זו משום חוסר סבירות, העדר מידתיות או התרשלות".

ת"א (מחוזי חי') 965-
03 ויטלי מנבסקי נ' טל-רז 

בע"מ (נבו 27.02.2011)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהפרטמשרד העבודה והרווחהמחוזי2011
התביעה

הדבר מדבר בעד עצמו - לא אוזכר
נדחה + נזק ראייתי - נדחה

נסיבות: נטען שהמדינה התרשלה בפיקוח ובאכיפה תנאי בטיחות במפעל של מעסיק; הלכת לוי: "בנסיבות המקרה שלפני המדינה פעלה במפעל במסגרת סמכותה גוףצד שלישי
הרגולטורית או הפיקוחית וכשלעצמי אני סבור שאין לייחס לה אשם כלשהו. בהקשר זה, אפנה לפס"ד בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' יצחק לוי (...) שם דובר על ההבחנה 

החשובה בין סיטואציה שבה יש למדינה שליטה ישירה בהליך, שאז יכול שחבותה תתברר בדומה לכל מעוול פוטנציאלי אחר, לבין סיטואציה שבה הקשר בין הרשות 
השלטונית לאזרח מתמצה בפיקוח בלבד, שאז קשה יותר, אם בכלל, להטיל על הרשות חבות".

ת"א (שלום י-ם) 7154-07 
ד"ר דייגו אפרים מרקיאר נ' 

מדינת ישראל - משרד 
הבריאות (נבו 11.10.2010)

נסיבות: התובעים – כירופרקטים במקצועם שרכשו את השכלתם בחו"ל, הגישו כנגד הנתבעת תביעת פיצויים בשל פגיעה ביכולתם להתפרנס ממקצועם בישראל בתקופה כלכליהרשותחזקת חובהרגילהלא אוזכרהתקבלפיקוחמפוקחמשרד הבריאותשלום2010
שבין שנת 2001 לבין 2005, עקב אי נכונות מצד הנתבעת להנפיק להם תעודת הכרה במקצוע הכירופרקטיקה (רשלנות במידניות הפיקוח). חזקת חובה והתרשלות רגילה 

"דבר קיומה של חובת זהירות מושגית בנסיבות מהסוג שעל הפרק אינו בספק. הנתבעת נושאת באחריות להחלטותיה, ועל פי עולם המושגים הרווח לאחרונה, אין כל קושי 
לראות בה כ'רגולטור', בכל הקשור להסדרת תחומי העיסוק הרלוונטיים. פשיטא, שנושאת הנתבעת, למעשה, כמו כל רגולטור אחר, באחריות כלפי כל מי שנפגע מהקפדת 

יתר, המונעת ממנו להתפרנס, שלא כחוק."

ת"א (שלום חיפה) 9104-06-
08 א.ד נ' מדינת ישראל (נבו 

(28.07.2010

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהמפוקחמשרד העבודה והרווחהשלום2010
התביעה

נסיבות: תביעה נגד המדינה בטענה להיעדר פיקוח על פעוטונים; הלכת לוי: "כאשר הקשר בין הרשות השלטונית לאזרח מתמצה בפיקוח בלבד, קשה יותר, אם בכלל, גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
להטיל חבות על הרשות (...) הגשת תביעה נגד המדינה רק בשל היותה כיס עמוק שעה שלא הוכחה עוולה שבצעה או הפרת חובה חקוקה, אינה סיבה מספיק טובה לחייבה 

בנזיקין שאחרת עשויה המדינה להפוך מעין מבטחת משנה של כל התחומים בהם מוטלת עליה חובת פיקוח וראה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי"

ת"א (שלום ת"א) 61343-05 
הילולים שיווק חקלאי 

בע"מ נ' משרד התחבורה - 
רשות הרישוי (נבו 

(13.01.2010

דחיית הלכת לוי בנימוק נדחהפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2010
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות באי פיקוח מספק של המדינה על אופן הנפקת הרישיונות על ידי אלקלעי, תחנת בדיקה לגרורים, לרבות היעדר ביקורות תכופות והסתפקות רכושצד שלישיחזקת חובהרגילה
בביקורת שנתית אחת. חזקת חובה: "סבורני כי ניתן לגזור במקרה זה, ממגוון הסמכויות הסטטוטוריות את קיומה של חובת זהירות העקרונית המוטלת על המדינה" 

התרשלות רגילה: "פסק דין לוי אינו מיושם ובפועל פעולה שלטונית נבחנת מול מתחם הסבירות."; הלכת לוי: "הקביעה בפסק דין לוי אינה חלה אף לפי הנשיא שמגר על 
הפעלת "פיקוח" או "שיקול דעת" סתם, אלא רק כאשר מופעל שיקול דעת במובן ה"חזק" קרי, בחירה בין אלטרנטיבות תוך שקילת שיקולים מתחרים, חברתיים, כלכליים 

ואחרים"

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
2292/00 ש.ח. מהנדסים 

ויועצים בע"מ נ' משרד 
הבריאות (נבו 22.01.2009)

הלכת לוי לא הכתה נדחההסדרה ופיקוחמפוקחמשרד הבריאותמחוזי2009
שורשים

נסיבות: תביעת נזיקין שהגישה התובעת, חברה המתמחה בשיווק מזון לפרות, נגד משרד הבריאות ושניים מאורגניו, בגין נזקים שנגרמו לה עקב סירוב לרשום תכשיר כלכליהרשותחזקת חובהחמורה - דרישה
וטרינרי שביקשה לייבא, בפנקס התכשירים הרשומים (נתקף גם הסדרה). חזקת חובה:  "במיוחד חלה החובה לאור העובדה כי משרד הבריאות הוא בר הסמכא בענייני-

בריאות, ובעל סמכויות ייחודיות המסורות רק לו, לרבות הסמכתו הבלעדית לאשר רישום תכשירים רפואיים". התרשלות חמורה:  "לא בנקל ירשום המנהל תכשיר בפנקס 
התכשירים הרשומים, ועליו להשתכנע כי אינו מזיק או אינו עלול להזיק לבריאות. המדובר בשיקולים מקצועיים, ובית המשפט לא יתערב בהחלטות מסוג זה ובמדיניות של 

הרשות בהפעלת סמכותה על-פי נסיונה ומומחיותה, אלא אם יוכח בפניו כי ההחלטה סוטה באופן מהותי וקיצוני מהסביר, וכי חוסר ההגיון הטמון בהחלטה יורד לשורשו 
של עניין".; הלכת לוי: "בהמשך הדרך, ניכרה פסיקה המצמצמת את אחריות המדינה בנזיקין (...) ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' דני לוי (...) אולם, בפסיקה מאוחרת יותר 

(ובהשראתם של חוקי היסוד), שוב הורחבה אחריות המדינה בנזיקין וצומצם חריג שיקול הדעת"

ת"א (מחוזי ירושלים) 
3509/01 פרוך נוהא נ' 

ביה"ח אל מקאסד אל 
ח'ירייה (נבו 21.09.2005)

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח על בית החולים אל מקאסד שכן משרד הבריאות ידע שביה"ח מעסיק רופאים ללא רישיון; שאין ציוד מספק; ולא העבירה את ההנחיות גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוחפרטמשרד הבריאותמחוזי2005
שלה לביה"ח. חזקת חובה: "אחריות המדינה נובעת מחובתה לפקח על בתי החולים ברחבי הארץ ולבדוק את נושא הרישוי בהתאם להנחיות תקנות בריאות העם (רישום 

בתי חולים), תשכ"ו – 1966, המסדירות את רישומם של בתי החולים בפנקס בתי החולים".

רע"א 4385/04 נוהא פרוך ו 5 
אחרים נ' בית החולים 

מוקאסד (נבו 21.08.2007)

הלכת לוי לא הכתה נדחהפיקוחפרטמשרד הבריאותעליון2007
שורשים

 נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח על בית החולים אל מקאסד שכן משרד הבריאות ידע שביה"ח מעסיק רופאים ללא רישיון; שאין ציוד מספק; ולא העבירה את ההנחיות גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
שלה לביה"ח; הלכת לוי: "בע"א 10078/03 וע"א 1327/04 שתיל (...) צומצם (מפי השופט לוי) הכלל שנקבע בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי (...) מפי הנשיא שמגר, באשר 

לשיקול הדעת הרחב של הרשות המינהלית...".

ת"א (מחוזי מרכז) 1886-08-
07 ג'וניר קרטל בע"מ נ' 

מדינת ישראל (נבו 
(26.06.2011

רשות המיסים - אגף מחוזי2011
המכס

הלכת לוי לא הכתה התקבלפיקוח ואכיפהמפוקח
שורשים

נסיבות: תביעה שהגישו יבואניות טובין נגד אגף המכס בקובעו, כי המכס התרשל כגוף מפקח להגן על היבואנים, והתובעות בכללם, ולהבטיח את הכספים שהן מסרו בידי כלכליצד שלישיחזקת חובהחמורה - דרישה
סוכן המכס מפני קריסתו הכלכלית. חזקת חובה:  "הענקת סמכות סטטוטורית למכס משמשת אבן-יסוד לקיומה של חובת זהירות." התרשלות חמורה:  "מעשי המכס 

ומחדליו אינם עומדים במה שמכונה "מתחם הסבירות המינהלי" ויש בהם חריגה משמעותית ממתחם סבירות זה."; הלכת לוי: "סקירת הפסיקה העדכנית בישראל 
מצביעה על מגמה ברורה של הרחבת אחריותה של המדינה ורשויותיה בגין התנהלות רשלנית".

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
3104/98 ביטוח חקלאי 

אגודה שיתופית מרכזית 
בע"מ נ' איגוד ערים איזור 

בית שמש (שרותי 
כבאות) (נבו 08.09.2009)

המשרד לביטחון פנים מחוזי2009
(רשות ארצית לכיבוי 

והצלחה)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרט
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות הנציבות בקביעת נהלים הוראות שעניינן זיהוי הנסיבות בהן יופעל הסיוע ההדדי. התרשלות חמורה:  "מקרים בהם הפעלת שיקול הדעת חרגה מכל כלכליצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
אמת מידה סבירה, או הייתה נעדרת כל אחיזה במציאות (...) שרק בגינה יש מקום לראות ברשות כמי שהתרשלה בהפעלת שיקול דעתה"; הלכת לוי: "בנסיבות אלו, אין 

לומר שהנציבות לא נתנה דעתה על הצורך בהעמדת משאבי כיבוי נוספים בידי איגוד בית שמש ולא פעלה על מנת לענות על צורך זה (...) ע"א 915/91".

ת"א (מחוזי י-ם) 
5380/03 עזבון המנוח 

אלכסנדר רחלין ז"ל נ' דניאל 
ציסין (נבו 22.02.2009)

המשרד לביטחון פנים מחוזי2009
(אגף רישוי כלי ירייה)

הלכת לוי לא הכתה נדחההסדרה ופיקוחפרט
שורשים

נסיבות: נטען כנגד המדינה שהיא התרשלה בכך שלא כפתה, על ידי מתן הנחיות מחייבות מתאימות ופיקוח מתאים, על חברת השמירה, להקים מחסן נשק, במקום עבודתו גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
של דניאל, כתנאי למתן רישיון, על פי חוק כלי הירייה; הלכת לוי: "בע"א 10078/03 וע"א 1327/04 שתיל נ' מדינת ישראל נ' מקורות ([פורסם בנבו], להלן - "פרשת שתיל"), 

צומצם הכלל שנקבע בע"א 915/91"

ת"א (מחוזי י-ם) 
7191/05 בירה בוקסר 

ישראל בע"מ נ' משרד 
התעשיה המסחר 

והתעסוקה (נבו 14.01.2009)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהמפוקחמשרד הכלכלהמחוזי2009
התביעה

נסיבות: תביעת נזיקין נגד המדינה בגין טיפול רשלני בבקשת התובעים לייבא לארץ בירה המכילה שמן קנביס (מריחואנה). התובעים תוקפים את החלטת משרד התמ"ת כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישה
שלא ליתן להם אישור מיוחד חדש לייבוא הבירה, והחלטה שלא ליתן להם אישור לשחרור משלוח שני מהמכס. התרשלות חמורה:  "בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור 

על החלטות מדיניות של הרשות השלטונית (...) הקביעה (...) בדבר אמת המידה לבחינת התרשלות, בעקבות פסיקה קודמת לפיה הרשלנות צריכה להבחן על פי אותן אמות 
מידה "כמו הרשלנות הרפואית או ההנדסית או האחרת", אינה ישימה במקרה הנדון"; הלכת לוי: נעיר, כי עיון בפסקי דין מאוחרים יותר (ראו להלן) העוסקים בשאלת 

חבות המדינה בנזיקין, מלמד, כי מאז שנקבעה הלכת לוי, טרם נפסקה הלכה המשנה אותה ישירות (...) תמים דעים אני עם ב"כ הנתבעת כי המקרה דנן הינו מצב בו הרשות 
פעלה אגב הפעלת שיקול דעת, בעניין שההחלטה בו צריך וראוי שתיקח בחשבון תפיסות חברתיות נוגדות ושיקולים שבאינטרס הציבורי."

ת"א (שלום ירושלים) 
8380/03 אהרוני צמח ו- 19 

אח' נ' מדינת ישראל משרד 
הבינוי והשיכון (נבו 

(13.11.2008

דחיית הלכת לוי בנימוק נדחהפיקוח ואכיפהפרטמשרד הבינוי והשיכוןשלום2008
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

חזקת חובה נדחה + העברת רגילה
נטל הראייה - נדחה + הדבר 

מדבר בעד עצמו - נדחה

נסיבות: נטען להתרשלות משרד הבינוי והשיכון, בעניין מתן מעמד לקבלן, כחברה משכנת, הגם שלכאורה, לא עמד בקריטריונים שנקבעו, לעניין זה וכן בעניין הטענה כלכליצד שלישי
לפיקוח רשלני, על עבודות הבנייה.  התרשלות רגילה:  "משמש סטנדרט אובייקטיבי – הוא עקרון הסבירות, הנבחן בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה"; הלכת לוי: "אין 

לומר, כי בדיקה סבירה של הקריטריונים, בעניינו של הקבלן, כמו גם ניהול פיקוח סביר, מחייבת שיקול דעת נרחב, אם בכלל, שכן הבדיקה הינה טכנית-פורמלית".

ת"א (מחוזי ב"ש) 
1129/02 סמאי אלון נ' בן 

טוב טוביה (נבו 08.09.2008)

המשרד לביטחון פנים מחוזי2008
(חטיבת אבטחה של 

משטרת ישראל)

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרט
חלקית

 נסיבות: נטען לרשלנות של משטרת ישראל, בגין כך שלא מנעה הפעלת המועדון, שכאמור פעל ללא רשיון כדין. הנתבעת גם לא חייבה המועדון בקיום תנאים המתאימים גוףצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיבי
לניהול עסק מהסוג הנדון והיה בהם כדי למנוע ארוע מהסוג הנדון. אחריות חלקית: "אחריות הנתבעת בשיעור 10%" חזקת חובה: "אפילו אין מוטלת על רשות שלטונית כל 

חובה וסמכותה היא רשות בלבד, עשויה אותה רשות לחוב חובת זהירות ברשלנות" ; הלכת לוי: "כאשר מדובר בפעולות בעלות אופי שלטוני, יש להבחין בין פעולות אשר 
מתבטאות בפיקוח בלבד, לעומת פעולות הכוללות בחובן לא רק פיקוח, כי אם גם שליטה על מהלך הארועים ועל נקיטת האמצעים הנדרשים (...) ראה ע.א. 915/91 מ"י נ. 

יצחק לוי"

ת"א (שלום חיפה) 
1707/04 אחים לוטרינגר 

בע"מ נ' המשביר לחלקאי 
בע"מ (נבו 21.02.2008)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד החקלאותשלום2008
התביעה

נסיבות: עניינה של תובענה זו הינו יבוא זרעי תפוחי אדמה לארץ, אשר התבררו כנגועים ב"מחלת הרגל השחורה", והנזקים שנגרמו עקב כך. התובעת טענה כי הנזק שנגרם רכושצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
ליבול הינו תולדה של מחדלים מצד המדינה – האגף להגנת הצומח נטען, כי היא לא בדקה כראוי את הזרעים ולא פיקחה כראוי על היבוא של הזרעים הנגועים לארץ, ובכלל 
זה לא התקינה תקנות מחמירות יותר; הלכת לוי: "המדינה, מנגד, ביקשה להסתמך על "חריג שיקול הדעת" אשר הוגדר עוד בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי (...) אני נוטה 

לאמץ את עמדת המדינה בהקשר זה."

ת"א (שלום ת"א) 
23188/96 שאול דינאי נ' 

שרה צ'ריקובר (נבו 
(30.11.2007

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחפרטמשרד המשפטיםשלום2007
התביעה

 נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח של רשם החברות על המידע הנמסר לו לרישום; הלכת לוי: "בית המשפט צריך ליתן דעתו בהקשר הנדון למבחני משנה אחדים, אשר כלכליצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
נתגבשו בדין האנגלי ואומצו בפרשת לוי הנ"ל."

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
2993/99 אהרון בן שטרית נ' 
מאיר הרוש (נבו 21.08.2007)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחפרטמשרד הפניםמחוזי2007
התביעה

נסיבות: נטען שהמדינה, משרד הפנים, התרשל בפיקוח על הרשויות המקומיות, מכח דברי חקיקה שונים, כגון חוק רישוי עסקים, חוק הסדרת מקומות רחצה, בגין פגיעה גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
מסוסים רכובים בחוף נתניה; הלכת לוי: "ראה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מח(3) 45) (...) אין להתעלם, כמובן, מן העובדה, שמשאביה של המשטרה מוגבלים, 

שהיא איננה מסוגלת למנוע כל מעשה עברייני, וכי יש לאפשר לה שיקול דעת רחב, לבחור בין דרכי פעולה שונות, לצורך מילוי תפקידה."

ת"א (מחוזי ב"ש) 
700/86 רביד משה נ' ד"ר 

קליפורד דניס (נבו 
(25.03.2007

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחפרטמשרד הבריאותמחוזי2007
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות של מדרד הבריאות בפיקוח על מרפאת שיניים פרטית; הלכת לוי: "בית המשפט ינקוט בזהירות רבה כאשר מתבקש הוא ליחס רשלנות למדינה ככל גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
שהמעשה נוגע להחלטות העוסקות בהחלטות של רשות שלטונית הכרוכות בהפעלת שיקול דעת רחב, שהרי מדובר בפעולה שלטונית שאינה מוגבלת בסטנדרטים ברורים 

והמערבת שיקולי מדיניות רחבים. (ראה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי"

ת"א (מחוזי חי') 787/99 ארי 
כץ נ' עיריית הרצליה (נבו 

(01.01.2007

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח על חופי רחצה. חזקת חובה: "ענייננו, הקנה המחוקק למדינה את החובה "לשלוט" במובנים מסויימים ולפקח על הנעשה בחופי הרחצה, גוףצד שלישיחזקת חובהחמורה - עובדתיאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוחפרטמשרד הפניםמחוזי2007
משכך אין מנוס מן המסקנה שמוטלת על המדינה חובת זהירות מושגית כלפי ציבור הרוחצים בים"; התרשלות חמורה: "נראה, כי המדינה בענייננו התרשלה בכך שלא 

ניסתה "לפצח" את הסכנות האמיתיות בחוף אלא ניסתה לפעול בצורה "פורמאלית", בהתנערותה מחובותיה לקטע חוף זה בשל היותו בתחומי קטע ש"איננו מוכרז". צוותי 
הפיקוח של משרד הפנים, אשר ביקרו  בחוף לאורך השנים, אישרו את אחזקת החוף במתכונתו כפי שהייתה, ולא הורו על שינוי נוהלים שהיו מחויבי המציאות."; הלכת 

לוי: "קיימת פסיקה שאולי "צימצמה" נקודת מוצא זו [ע"א 915/91 מדינת ישראל נ. לוי ואח', פ"ד מח(3) 45, שעליה בעיקר מתבססת ב"כ המדינה בענייננו, ודברי כב' 
הנשיא (בדימוס) השופט א. ברק בע"א 3124/90 סבג נ. אמסלם ואח', פ"ד מט(1) 102], ואולם ההלכה הנובעת מפסק הדין בענין גורדון בעינה עומדת, וככלל יש להטיל על 

המזיק את הנטל להראות שיקולים מיוחדים המצדיקים את שלילת האחריות."



ת"א (שלום ירושלים) 
6398/02 יצחק קדמי נ' 

משרד התחבורה אגף 
הרישוי (נבו 25.05.2006)

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח על מאגר נתונים  של משרד התחבורה. חזקת חובה: "מאגר המידע שבידי משרד התחבורה מקים חובת זהירות של המדינה כלפי ציבור כלכליצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2006
רוכשי המכוניות ככל הנוגע לאמור במרשם וכך אף נפסק במספר מקרים"; התרשלות רגילה: "בפרט הדברים אמורים כאשר העלות הכרוכה בכך הינה נמוכה יחסית לנזק 

העלול להיגרם לציבור הרוכשים מאי המידע." הלכת לוי: "בעניין זה מפנה ב"כ הנתבעים לפסק הדין בע"א 915/91 מדינת ישראל נ. יצחק לוי..."

ת"א (שלום כפר סבא) 
6478/02 בורגר ראנץ` מרכז 

1983 בע"מ נ' מדינת ישראל 
משרד בריאות (נבו 

(30.03.2006

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחמפוקחמשרד הבריאותשלום2006
התביעה + דחיית הלכת 

לוי בנימוק שההליך 
שקדם להחלטה היה 

רשלני

נסיבות: סירוב של משרד הבריאות לאשר הארכת חיי מדף של מוצר המשווק ע"י התובעת.  התרשלות רגילה:  "הלכה ברורה היא כי אמת המידה לבחינת התרשלות היא כלכליהרשותלא אוזכררגילה
סטיה מסטנדרט הזהירות של אדם סביר."; הלכת לוי: "ניתן לומר כי החלטתו של ד"ר זינגר מהווה למעשה בחירה מתוקף שיקול דעת רחב ועל כן אינה נתונה לאחריות 

נזיקית"; "ההלכה הנ"ל מצומצמת להפעלת שיקול הדעת עצמו ולא לכל החלטה או מעשה הנובעים ממנו. קני המידה המקובלים לבחינת רשלנותה של המדינה נותרים 
בעינם ככל שמדובר בישום רשלני של ההחלטה שהתקבלה, וכך גם כשמדובר בניהול רשלני של ההליכים שקדמו לקבלת ההחלטה"

ת"א (שלום עכו) 
2327/04 אסלם סעיד נ' 

כרמי מאזן (נבו 30.03.2006)

נסיבות: נטן לרשלנות של משרד התחבורה בפיקוח על מאגר מידע לרישום בעלות רכב. חזקת חובה: "אין כל קושי להשיב בחיוב על שאלה זו מקום שהמאגר מצוי בפיקוחו כלכליצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2006
ובחזקתו של הגוף השלטוני, והוא למעשה הממונה היחיד על העברות בעלות ברכבים במדינה";  התרשלות רגילה: "משרד הרישוי מחזיק במאגר נתונים יחודי ובו פרטי כלי 

הרכב במדינת ישראל, לרבות מספרי השלדה והמנוע. ככזה, עליו להציג לציבור מידע מהימן ואמין ולנקוט באמצעים סבירים לבל יגרם נזק לציבור אשר מסתמך על מאגר 
זה; הלכת לוי: "הבחין בית המשפט העליון בין מקרים שבהם מפעילה הרשות כוחות אשר יש להן מקבילה במישור הפרטי, שאז אין דינה של המדינה שונה מדינו של כל 

אדם אחר (ראה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי מח(3) 45, 76 (להלן: "פסק דין  לוי"), לבין מקרים שבהם הרשות מפעילה את כוחותיה השלטוניים."

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
11949/01 בנק ירושלים 

בע"מ נ' זבגלוב ולדימיר (נבו 
(13.02.2006

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחפרטמשרד המשפטיםשלום2006
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען שלשכת רישום המקרקעין התרשלה בניהול תקין של ספרי המקרקעין. חזקת חובה: "חובת הזהירות המושגית של המדינה נגזרת מן החובה להבטיח מתן כלכליצד שלישיחזקת חובהרגילה
שירותים נאותים ע"י משרדי הממשלה ושלוחותיהם, והיא קיימת תמיד."; התרשלות רגילה: "בוחני העסקאות ו/או הרשם לא הפעילו את שיקול דעתם כיאות במקרה 

דנן"; הלכת לוי: "אין מדובר בשיקול דעת חזק או רחב, אלא בשיקול דעת חלש. כאשר מדובר בשיקול דעת חלש, נטית בתי המשפט להטיל אחריות על מפעיל שיקול הדעת 
גדולה יותר מאשר במקרים בהם מדובר בשיקול דעת רחב (...) ע"א 915/91 מ"י נ' לוי"

ע"א 8526/96 מדינת ישראל 
נ' פלוני (נבו 23.06.2005)

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותעליון2005
חלקית

נסיבות: נטען לפיקוח ואכיפה רשלני של משרד הבריאות על מרפאה שביצע זריקת סיליקון לאין-אונות.  חזקת חובה:""... הפעלתה של סמכות, הלכה למעשה, יוצרת פיקוח גוףצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיבי
ופיקוח, המעוגן בחוק, הוא גם שמוליד חובה"";  אחריות חלקית: "במקרה שבפנינו ביקש בית המשפט המחוזי לרכך ולאזן את התוצאה באמצעות תחימת אחריותה של 

המדינה ל- 30% מן הנזק בלבד". התרשלות רגילה:  "כל שנדרש מן הרשות השלטונית הוא להפעיל את סמכויות הפיקוח הקנויות לה בסבירות"; הלכת לוי: "דברי הנשיא 
מ' שמגר בע"א 343/74 גרובנר נ' עירית חיפה, פ"ד ל(1) 141; ראו גם ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי"

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
119580/00 אדין רוני נ' 

גאודס מרק (נבו 14.05.2009)

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותשלום2009
חלקית

נסיבות: נטען לפיקוח ואכיפה על מרפאה שהוזרק בה סיליקון לאיבר מינו של התובע. אחריות חלקית: "שהנתבעת 4 תשא ב- 30% מהחבות,"גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכר

ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
2921/01 מדינת ישראל-

משרד הרישוי מפרץ חיפה 
נ' עזאיזה חוסיין (נבו 

(30.05.2005

 נסיבות: אחריות משרד התחבורה כלפי המשיבים בגין העברת מידע חלקי לרשות הדואר (המשיבה הפורמלית) הפועלת מטעמה לביצוע העברות בעלות ברכב. חזקת חובה:  כלכליצד שלישיחזקת חובהרגילהאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוחפרטמשרד התחבורהמחוזי2005
"אין כל קושי להשיב בחיוב על שאלה זו מקום שהמאגר מצוי בפיקוחו ובחזקתו של הגוף השלטוני, והוא למעשה הממונה היחיד על העברות בעלות ברכבים במדינה." 
התרשלות רגילה: "סבירותם של אמצעי הזהירות נקבעת על פי אמות מידה אוביקטיביות"; הלכת לוי: "הבחין בית המשפט העליון בין מקרים שבהם מפעילה הרשות 

כוחות אשר יש להן מקבילה במישור הפרטי, שאז אין דינה של המדינה שונה מדינו של כל אדם אחר (ראה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי מח(3) 45, 76 (להלן: "פסק דין  
לוי"), לבין מקרים שבהם הרשות מפעילה את כוחותיה השלטוניים."

ת"א (שלום ראשון לציון) 
303/03 פלוני ואח' נ' מועצה 

מקומית גן - יבנה (נבו 
(12.12.2004

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטהמשרד לשירותי דתשלום2004
התביעה

ניסבות: נטען לרשלנות משרדה דתות בשל הימנעותה מהסדרי חקיקה המסדירה את עיסוקם של המוהלים, וממילא, הימנעותה מהפעלת פיקוח על המוהלים; הלכת לוי: גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
"ראה בענין זה ע"א 915/91, פ"ד מ"ח(3) 45, 69-67). התובעים לא עברו משוכה זו. לא זו בלבד שהמדובר בטענה להתרשלות במחדל שהמזיק הישיר אינו המדינה כי אם 

אחר – המוהל, אלא שבהיעדר סמכות פיקוח על המוהלים, אין למדינת ישראל – משרד הדתות, שליטה על מהלך האירועים".

ע"א 1639/01 קיבוץ מעיין 
צבי נ' יצחק קרישוב, נח(5) 

(2004) 215

 נסיבות: התובע שנפגע מעבודה באסבסט, טען כי המדינה לא פיקחה על המעביד (מוסך) כראוי. חזקת חובה: "רשות שלטונית, המחויבת על-פי חוק לפקח על העוסקים גוףצד שלישיחזקת חובהחמורה - עובדתיאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוחפרטמשרד להגנת הסביבהעליון2004
בעבודה העשויה לסכן חיי אדם ובריאותו, חייבת לצפות כי פיקוח רשלני על-ידיה עשוי לגרום לפגיעה בחיי אדם"; התרשלות חמורה: "המפקחים לא עשו מאומה כדי למנוע 

את התנהגותו הרשלנית של המעביד שנמשכה שנים ארוכות"; הלכת לוי: "השוו למשל: ע"א 243/83 הנ"ל [2]; ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי [25]"

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
382/95 קרישוב יצחק נ' 

קיבוץ מעיין צבי (נבו 
(01.02.2001

נסיבות: נטען שהמדינה התרשלה בפיקוח  על  קיום  הוראות  הבטיחות  במפעלים  העוסקים  באסבסט. התרשלות חמורה: "לא  ביצע  כל  פעולת  פיקוח  הקשורה  גוףצד שלישילא אוזכרחמורה - עובדתילא אוזכרהתקבלפיקוחפרטמשרד להגנת הסביבהמחוזי2001
באסבסט  במוסך  של  נתבעת  מס'  1. בכך  כשלה  נתבעת  מס'  2  בהפעלת  סמכות  לפחות  משנת  1984  תקופה  בה  התובע  עבד  במוסך  ועד  לסיום  עבודתו  בשנת  

".1991

ת"א (שלום ירושלים) 
8804/96 החברה המרכזית 

לשקילה בע"מ נ' ארנון 
רונן (נבו 11.05.2004)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחמפוקחמשרד הכלכלהשלום2004
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב + ההליך 
שקדם להחלטה היה 

רשלני

נסיבות: נטען לרשלנות של המדינה בפיקוח שהתבטא בהוראה מחמירה ביחס לעיסוק בשקילת משאות כבדים.  התרשלות חמורה: ""יתכנו מקרים בהם הפעלת שיקול כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישה
הדעת חרגה מכל אמת מידה סבירה, או היתה נעדרת כל אחיזה במציאות. במקרים אלו, אל לו לבית המשפט להימנע מהטלת אחריות, ולתת לרשות להסתתר מאחורי מסך 

'שיקול הדעת' (...) פועלו ופעילותו של המפקח הם, הלכה למעשה, התרשלות ברורה."; "סבורני כי בענייננו הפרו המפקח והמדינה באופן בוטה את חובת ההתייעצות ואת 
הצורך באישור השר."; הלכת לוי: "הליכים שקדמו לקבלת ההחלטה היו רשלניים, שהרי המידע שקדם לקבלת ההחלטה לא הוצג (...) החלטת המפקח לא עונה על שיקול 

דעת בלתי שפיט  וזאת משום שאחד מהתנאים להפעלת שיקול הדעת לא מתקיים. כוונתי לשיקול דעת במובן "החזק"

ת"א (שלום עפולה) 
3054/00 בועז שלוקה נ' 

מדינת ישראל משרד 
התחבורה, משרד הרישוי 

חיפה (נבו 04.04.2004)

נסיבות: נטען להתרשות בפיקוח על מאגרי מידע של משרד התחבורה; הלכת לוי: "אביא לדוגמא שני פסקי-דין: א. ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' דני לוי"כלכליצד שלישילא אוזכרלא אוזכראוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2004

ת"א (מחוזי ירושלים) 
1430/96 אהרוני עודד נ' 
אומני הורייזן בע"מ (נבו 

(18.01.2004

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרהמפוקחמשרד התחבורהמחוזי2004
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות של המדינה בהסדרת תחום מטוסים זעירים; הלכת לוי: "עסקינן בפעילות שלטונית מובהקת שמופעלת על פי שיקול הדעת של הרשות ועל כן גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
תפישת חובת הזהירות המוטלת על הרשות במקרה שכזה הינה שונה לחלוטין ממקרה בו הייתה הרשות אחראית לתפעול או מחזיקה או בעלים של המטוס. בע"א 915/91 

מדינת ישראל נ' י. לוי"

ת"א (מחוזי חיפה) 
751/93 בלהה שטרן נ' חב' 

השמירה ז.ר. גלעד 
בע"מ (נבו 21.11.2003)

המשרד לביטחון פנים מחוזי2003
(אגף רישוי כלי ירייה)

נסיבות: הנתבע 5 ירה למוות במנוח ובתביעה זו נתבעה בין השאר גם המדינה על כי העניקה ברשלנות לנתבע רישיון לנשיאת נשק אף שהוכח כי הנתבע היה חולה במחלת גוףצד שלישיחזקת חובהחמורה - דרישהאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוח ואכיפהפרט
נפש במשך שנים עובר לאירוע. נטען לרשלנות בפיקוח על הנתבע. חזקת חובה:  "אין מחלוקת על כך שמסירת רשיון לשאת נשק מטילה על הרשות, ובענייננו, על פקיד רישוי 

כלי יריה, חובת זהירות מוגברת". התרשלות חמורה: "אחריות בנזיקין בגין החלטות אלה תקום רק במקרים קיצוניים". "כדי לפטור את המדינה מלשאת בחבות, הואיל 
ובדיקת נתונים אלה בלבד, היא בדיקה בלתי מספקת בעליל." הלכת לוי: "מקום שטענת ההתרשלות עניינה בהפעלת שיקול דעת, על בית המשפט לצאת מנקודת מוצא כי 

המדינה לא תחוב בנזיקין, למעט מקרים חריגים"

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
47234/99 ארז ניניו נ' ד"ר 

רוברט כהן (נבו 03.01.2007)

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותשלום2007
חלקית

נסיבות: התובע טען לרשלנות של משרד הבריאות בפיקוח על מכון רפואי אשר גרם לו נזקי גוף פיזיים ונפשיים בהם לקה, לטענתו, בשל טיפול בהזרקת סילקון לקמטים גוףצד שלישילא אוזכררגילהלא אוזכר
בפנים. התרשלות רגילה: "שבנסיבות המיוחדות של המקרה רשות סבירה יכולה וחייבת הייתה לצפות את האפשרות כי התרשלות בקיום חובותיה תגרום נזק למאן-דהוא 

מבין המטופלים במכון". אחריות חלקית:  "אחריותו של משרד הבריאות, בשיעור של 30%."

ת"א (מחוזי ירושלים) 
1529/96 דחף דלק ו-67 אח' 

נ' מדינת ישראל - מינהל 
הדלק (נבו 24.10.2002)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחמפוקחמשרד האנרגיהמחוזי2002
התביעה

נסיבות: נטען שהתרשלה המדינה בהסדרה ובפיקוח על מחירי דלק; הלכת לוי: "אכן, סמכות הפיקוח על המחירים הנדונה כאן, אינה שונה באופן מהותי מהסמכות שנבחנה כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכר
בעניין לוי. במסגרת הפעלת סמכות הפיקוח בה עסקינן, על הרשות להביא במניין שיקוליה מצד אחד את אינטרס הצרכנים לרכוש דלק במחיר הוגן."

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
42904/98 מנחם (בוקי) הלוי 

נ' מדינת ישראל-משרד 
התחבורה (נבו 17.07.2002)

דחיית הלכת לוי בנימוק נדחהפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2002
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח על מאגר מידע משרד התחבורה; התרשלות רגילה: "רמת ההתנהגות הסבירה, המצופה מן הנתבע באמצעות רשות הדואר דורשת..." נזק כלכליצד שלישינזק ראייתי - נדחהלא אוזכר
ראייתי:"העובדה כי הנתבע לא שמר את טופס יפוי הכוח אין די בה כדי לקבוע כי זו עוולה כלפי התובע."; הלכת לוי: "חובת הזהירות של רשות שלטונית הוכרה בהלכה 

הפסוקה, ולפיה על הרשות הציבורית מוטלת חובה מיוחדת להפעיל סמכויותיה אלה בזהירות רבה (...) על אחת כמה וכמה כאשר דובר בסמכות ביצוע של הרשות, להבדיל 
מסמכויות שבשיקול דעת רחב המחייבות הכרעה בין שיקולים חברתיים פוליטיים וכלכליים. ראה:ו ע.א. 915/91 מדינת ישראל נ. לוי"

ת"א (מחוזי ירושלים) 
1557/96 חברת מיור דינט 

בע"מ נ' מדינת ישראל (נבו 
(04.07.2002

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותמחוזי2002
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח ואכיפה של משרד הבריאות. התובעים מבקשים לחייב את משרד הבריאות בסכום של 1,950,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו להם עקב כשלון כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכר
עסקם, אשר על פי הנטען, התרחש כתוצאה ממכתבים שנשלחו ביום 7.9.89 אל הרופאים שהועסקו על ידי התובעים. הלכת לוי: "עניינה של טענת הרשלנות הוא בהפעלת 

שיקול הדעת של נציגי משרד הבריאות בהוצאת המכתב. לעניין זה יפים דבריו של הנשיא שמגר בע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי"

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
72965/98 עזאיזה חוסיין נ' 

מדינת ישראל - משרד 
הרישוי (נבו 06.09.2001)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2001
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות משרד התחבורה בפיקוח על מאגר מידע. התרשלות רגילה: "הייתה מודעת לתופעת הזיופים ושכפולי הרשיון, לא ניסתה למנוע כמיטב יכולתה כלכליצד שלישילא אוזכררגילה
תופעות כאלו שהיה ניתן למנען בצעד פשוט ביותר".; הלכת לוי: "במקרה דנן מדובר לטעמי בסמכות של ביצוע לגבי רישום בעלות ברכבים ואספקת מידע המצוי בידי 

הרשות ואני סבור שהוכחה רשלנות מצד הנתבעת מס' 1 לגבי סמכות ביצוע שלה, כשלא מדובר בקריטריונים של פס"ד לוי ובהפעלת שקו"ד במסגרת הכרעה בין שיקולים 
חברתיים פוליטיים וכלכליים, כשאין בחוק אמות מידה להפעלת שקו"ד זה."

ת"א (שלום נת') 2184/97 בני 
טאוב נ' מדינת ישראל - 

משרד הרישוי (נבו 
(07.06.2001

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2001
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות משרד התחבורה בפיקוח על מאגר מידע. חזקת חובה: "ככלל – מוטלת על הרשות ביחסיה עם האזרח חובת זהירות מושגית"; התרשלות חמורה: כלכליצד שלישיחזקת חובהחמורה - דרישה
"לאור המבחנים שנקבעו ב- ע"א 915/91 מדינת ישראל נ. לוי (...) ההתרשלות הישירה והחמורה של רשות הרישוי כלפי התובע, בכך שלא גילתה לו את המידע בדבר אי 

ההתאמה של מספרי השילדה והמנוע - היתה הגורם המרכזי והמכריע להצלחת מעשה המרמה."; הלכת לוי: "לאור המבחנים שנקבעו ב- ע"א 915/91 מדינת ישראל נ. לוי 
(...) כי החלטתה של רשות הרישוי, שלא להעביר את הנתונים האמורים למחשב בנק הדואר, נתונה לביקורת שיפוטית"

ת"א (שלום רח') 
3530/99 בוסיבא הרי נ' 

מדינת ישראל משרד 
התחבורה (נבו 09.01.2001)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2001
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות משרד התחברוה בפיקוח על מאגר מידע; התרשלות רגילה: "אני קובעת כי החלטת רשות הרישוי כפופה לכללים הרגילים של דיני הנזיקין"; הלכת כלכליצד שלישילא אוזכררגילה
לוי:  "יש לבחון, כאמור, את החלטת הרשות לאור מבחן שיקול הדעת שקבע כב' הנשיא שמגר, על שלושת מרכיביו (...) ההחלטה לא כוללת אלמנט דומיננטי של שיקול דעת, 

שפירושו בחירה בין מספר דרכי פעולה."

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
15207/96 גרף יואב נ' שילוח 

אלי (נבו 24.05.2001)

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח ואכיפה של משרד החקלאות על חסיונים של עדר עיזים.  חזקת חובה: "שהפקודה מעניקה לרופא הווטרינרי הממשלתי וציוותו סמכויות רכושצד שלישיחזקת חובהלא אוזכראוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוח ואכיפהפרטמשרד החקלאותשלום2001
פעולה נרחבות, מקיפות ומשמעותיות, בבואו ליישם את מדיניות הפקודה."  "ראוי לקבוע כי על פי הפקודה לעיל, קיימת חובת זהירות "מושגית" ו"קונקרטית" לחיסון עדרי 

בקר וצאן ולמניעת התפשטות מחלת הפה והטלפיים באזורים נגועים בארץ"; הלכת לוי: "כן ראה: ע.א. 915/91 מדינת ישראל נ' יצחק לוי (...) לעניין זה, הולכה ומתרחבת 
מגמתה של הפסיקה האחרונה על פיה תחוייב המדינה, בנסיבות מוצדקות, בפיצוי בנזיקין".



ת"א (מחוזי ירושלים) 
748/94 אברהם בכר נ' 
השילוח תעופה (1984) 

בע"מ, תשס(2) 481 (2001)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה + פיקוח ואכיפהפרטמשרד התחבורהמחוזי2001
התביעה + דחיית הלכת 
לוי בנימוק שלא מדובר 

בשיקול דעת רחב

נסיבות: מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע עקב מעורבותו בתאונה בעת שהטיס אווירון זעיר משקל. נטען לרשלנות המדינה בהסדרה (לגבי סוג תעודה גוףצד שלישיחזקת חובהרגילה
וסוג קסדה, התקנת מצמח בליסטי) ופיקוח של אווירון זעיר.  חזקת חובה:  "ברי כי רשות סבירה יכולה (פיזית) לצפות שכתוצאה מהתרשלותה ואי-מילוי חובת פיקוח על-
ידיה עלול להינזק אדם שנזקק לשירות המצוי בתחום המפוקח על-ידיה."התרשלות רגילה: "העדפה זו נובעת מכך שההסתברות לקרות נזק לגוף ולרכוש כתוצאה מפיקוח 
רשלני של החזקת כלי טיס מסוכנים אלו היא גבוהה, ועלות האמצעים למניעת הנזק במקרה דנן היא שולית."; הלכת לוי: "המקרה שלנו הוא מקרה שבו לפי הפראמטרים 

הנסקרים בפסק-דין לוי [7], השכנות נראית רחוקה, שהרי הנזק אירע כתוצאה ממחדל ועל-ידי גורם שלישי (הנתבעים 1 ו3-), כמו גם בשל כך שחובת הפיקוח הנדונה נושאת 
עמה אופי שלטוני (...) בכל הנוגע לחובת הפיקוח האמורה, נראה לי כי חריג שיקול-הדעת אינו חל בענייננו. דומה, כי חובת הפיקוח במקרה זה אינה דורשת הפעלת שיקולים 

מערכתיים הקשורים במדיניות כוללת;"

ת"א (שלום פ"ת) 
1491/00 פינקלשטיין רונן נ' 

מדינת ישראל - משרד 
התחבורה (נבו 01.02.2001)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחפרטמשרד התחבורהמחוזי2001
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח של משרד התחבורה על מאגרי מידע. התרשלות רגילה: "העדר הצבת סטנדרט ראוי, יש לבחון האם מקרה זה בא בגדר אותם מקרים כלכליצד שלישיחזקת חובהרגילה
המצדיקים התערבות ביהמ"ש בשיקול דעת הרשות השלטונית." ; חזקת חובה:  "לנתבעת חובת זהירות מושגית כלפי הציבור."; הלכת לוי: "ואלה המקרים שבהם לא 
יתערב ביהמ"ש בשיקול דעתה של הרשות (שם, בע' 82): 1.מקרה הכולל בחירה בין מספר דרכי פעולה. 2.שיקול דעת במובן ה"חזק".ו 3.שיקול הדעת מחייב הכרעה בין 

שיקולים חברתיים, פוליטיים וכלכליים מתחרים.נ המקרה דנן אינו נמנה ולו עם אחד מהמקרים הנ"ל".

ת"א (מחוזי חיפה) 
1586/94 דוידוביץ ליאור ז"ל 
נ' שחף סיני (נבו 28.11.2000)

המשרד לביטחון פנים מחוזי2000
(חטיבת אבטחה של 

משטרת ישראל)

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרט
חלקית

דחיית הלכת לוי בנימוק 
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב + לא הופעל 
שיקול דעת

נסיבות: נטען שהמשטרה לא פיקחה על רשיונות ניהול העסק, ואי אכיפתם של התנאים המיוחדים שנקבעו על-ידה.; אחריות חלקית: "יש לקבוע, כי עיקר האחריות מוטלת גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
על הנתבעים, ואילו אחריותה של המשטרה שהופרה, מגעת עד % 10בלבד"; הלכת לוי: "אין אפוא מחלוקת, כי ככל שמדובר בתפקיד הפיקוח של המשטרה, לא נטענה 

רשלנות וגם לא הוכחה. השאלה הנותרת היא, אם לגבי אותן פעיליות שהיה למשטרה "שליטה על מהלך האירועים", לא הפרה היא את חובת הזהירות המוטלת עליה. (...) 
הפרת חובת הזהירות, במידה שהייתה מצד המשטרה, התייחסה לנושא אחד והוא, התעלמות מסוג העסק שלגביו התבקש הרשיון".

ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
67831/98 אהרון סופיוב נ' 

ארגון מוניות ת"א - קוים 4-
5 המפקח על התעבורה, 

מדינת ישראל (נבו 
(12.11.2000

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהמפוקחמשרד התחבורהשלום2000
התביעה

נסיבות:  נטען שהמדינה התרשלה בפיקוח ואכיפה בביטול רשיונו של התובע, בעל מונית; הלכת לוי: "נושא ההעדפות וחלוקת המשאבים בין האפיקים השונים נתון לשיקול כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכר
דעתה של הרשות המבצעת בלבד, ואין זה מסמכותו של ביהמ"ש להתערב בנושאים כגון אלה. ר' לעניין זה פסק דינו של כב' הנשיא (כתוארו אז) מ' שמגר בע"א 915/91 

מדינת ישראל נ' דני לוי"

ע"א 6181/99 עיריית נתניה 
נ' גרשון 

חיטיבשוילי (פורסם בנבו, 
(03.08.2000

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחפרטמשרד הפניםשלום2000
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב + לא הופעל 
שיקול דעת + ההליך 
שקדם להחלטה היה 

רשלני

נסיבות: נטען לרשלנות משרד הפנים בפיקוח על אכיפת הוראות בטיחות על העירייה בחופי רחצה.  התרשלות חמורה:  "ש להבחין בין מה שנפסק בע"א 915/91 הנ"ל, הדן גוףצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
בהפעלת שיקול הדעת של הרשות, שבו מתחם הסבירות הנזיקית הורחב, כך שבדרך כלל לא תחוב המדינה בנזיקין, לבין מקרה שבו חדלה המדינה מעבר לסביר באי קביעת 

אמות מידה (...) אין ספק בלבנו כי המפקח התרשל בתפקידו התרשלות חמורה וחרג חריגה גסה ממתחם ההתנהגות הסבירה"; הלכת לוי: "פסק הדין פוטר את המדינה 
מאחריות גם בעוולת הרשלנות כאשר מדובר בשיקול דעת רחב במסגרת של פעילות שלטונית, המחייב הכרעה בין שיקולים פוליטיים, כלכליים וחברתיים מתחרים, כאשר 

אין קבועות בחוק אמות מידה לאופן הפעלת שיקול הדעת"; "לא משום שהפעיל שיקול דעת מוטעה, אלא משום שנמנע לחלוטין, כעולה מממצאי בית המשפט קמא, 
מהפעלת שיקול דעתו, ומאיסוף המידע המינימלי הנדרש לצורך הפעלתו".

ת"א (מחוזי ת"א) 1412/95 
בצלאל אהובה ואח' נ' 

התחנה המרכזית החדשה 
בתל-אביב (נבו 08.03.2000)

משרד התחבורה + מחוזי2000
משרד להגנת הסביבה

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרט
התביעה

נסיבות:  נטען לרשלנות בהסדרה ובפיקוח של המשרד נובעת מהעובדה כי התמקד בשיקולים התחבורתיים - קביעת הסדרי התחבורה, נפחה ותדירותה - תוך הזנחת גוף + רכושצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
ההשלכות הסביבתיות"; התרשלות חמורה:  "אמור מעתה, כאשר טענת הרשלנות היא על עצם הפעלת שיקול דעת, תקום אחריות בנזיקין רק במקרים קיצוניים (...) 

התובעים גם לא הוכיחו כי מסקנות הוועדה היו בלתי סבירות באופן קיצוני."; הלכת לוי: "הנשיא שמגר פורס משנה רחבה המגדירה את היקף חובת הזהירות של רשות 
שלטונות כלפי האזרח (לוי, בעמ' 83-70). (...) במקרה כזה מבחן ההתרשלות אינו מתאים לביקורת שיפוטית, כי לא קיים סטנדרט התנהגות שניתן לומר כי חרגו ממנו - 
הפעלת שיקול הדעת היא קביעת הסטנדרט."; "בנסיבות אלה איני רואה בעובדה שמשרד התחבורה לא יזם פעולות לדאגה לשיקולים הסביבתיים, חריגה בלתי סבירה 

משיקול דעתו".

ת"א (כלכלית ) 11283-09-
16 שמואל רותם נ' רשות 

ניירות ערך (נבו 24.06.2019)

נסיבות:  "נטען כי על הרשות לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהשקעותיהם, שכן היא לא פיקחה כנדרש על פעילותה של יוטרייד ולא מנעה פעילות כלכליצד שלישיחזקת חובהחמורה - דרישהאוזכר כרקע נורמטיביהתקבלפיקוח ואכיפהפרטרשות לניירות ערךמחוזי2019
זו. חזקת חובה:  "קיומה של הסמכות הוא שיקול מרכזי בקביעת קיומה של חובת הזהירות מאחר והיא מהווה אינדיקציה משמעותית לכך שהיה על הרשות לצפות 

שהתרשלות מצידה בקיום חובותיה תגרום נזק"; התרשלות חמורה: "החלטה תיחשב לרשלנית רק אם היא חורגת באופן משמעותי ממתחם האפשרויות שביניהן רשות 
מינהלית סבירה רשאית לבחור כדי להתאים את אמצעי המניעה לתוחלת הנזק".; הלכת לוי: "בעבר נפסק כי יש להיזהר מקביעה המטילה על רשות מנהלית חובת זהירות 

כלפי מי שנפגע מפעילותו של צד שלישי ומפני חיוב של רשות לפצות ניזוקים בגין פיקוח שנטען שהיה לקוי (ר' ענין לוי)."

ע"א 2394/18 פלונים נ' 
משטרת ישראל (נבו 

(10.04.2019

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהפרטרשות לניירות ערךעליון2019
התביעה

נסיבות: המערערים טענו בעניינה של הרשות לניירות ערך (להלן: רנ״ע), כי זו התרשלה בכך שלא בלמה את ניסיונו של לרנר לגייס משקיעים לאחר שנודע לה בשלהי שנת כלכליצד שלישילא אוזכרחמורה - דרישה
2004 כי הלה החל לפרסם את ההזדמנות להשקיע במיזם שלו.  התרשלות חמורה: "החלטה כאמור תיחשב לרשלנית רק כאשר היא חורגת באופן ברור ומשמעותי ממתחם 
האפשרויות שביניהן רשות מינהלית סבירה רשאית לבחור"; הלכת לוי: "ברוב רובם של המקרים אין זה ראוי שבית המשפט יעמיד את שיקול דעתו שלו תחת שיקול דעתה 

המקצועי של הרשות (ראו: ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מח(3) 45 (1994), פסקאות 26-21 לפסק דינו של הנשיא מ' שמגר (להלן: עניין לוי); פורת, בעמ' 210-207). 
קביעת מדיניות כללית והקצאת משאבים על ידי הרשות מצויות בליבת שיקול הדעת המקצועי החסין מהתערבותנו"

ת"א (מחוזי ת"א) 27603-12-
11 אברמוביץ' נ' הרשות 

לניירות-ערך (7.2.2018)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהפרטרשות לניירות ערךמחוזי2018
התביעה

פסק הדין לא פורסם במאגרים. ניתן ללמוד על הקריטריונים השונים מהחלטת בית המשפט העליון בערעור. ע"א 2394/18 פלונים נ' משטרת ישראל (פורסם בנבו, כלכליצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
(10.04.2019

ע"א 3299/06 רוני יובינר נ' 
נטע-לי סקלאר (נבו 

(26.04.2009

נסיבות: הטענה נגד המדינה  היא שלא דרשה ממקבלי רישיון לעבור שום בדיקה נוספת לצורך קבלת רשיון נהיגה בינלאומי, פרט להצגת רשיון נהיגה ישראלי.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרהפרטמשרד התחבורהעליון2009

בש"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
2304/05 יובינר רוני נ' 

סקאלר נטע לי (נבו 
(13.03.2006

נסיבות: הטענה נגד המדינה  היא שלא דרשה ממקבלי רישיון לעבור שום בדיקה נוספת לצורך קבלת רשיון נהיגה בינלאומי, פרט להצגת רשיון נהיגה ישראלי.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחההסדרהפרטמשרד התחבורהמחוזי2006

ת"א (שלום חי') 3287-
06 פטרישה בראון נ' הרטן 
מלונאות ונופש בע"מ מלון 

"עדן אין" (בכינוס) (נבו 
(01.05.2011

משרד הבריאות + שלום2011
משרד להגנת הסביבה

נסיבות: נטען לרשלנות המדינה בפיקוח ואכיפה על חוקי איכות הסביבה לרבות נושא הזרמת השפכים ברשויות המקומיות.רכושצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוח ואכיפהפרט

ע"א 1081/00 אבנעל חברה 
להפצה בע"מ נ' מדינת 

ישראל, נט(5) 193 (2005)

אכיפה - נדחה ; פיקוח ואכיפהמפוקחמשרד הכלכלהעליון2005
פיקוח - התקבל

נסיבות: המערערים, העוסקים בייבוא נעליים ובהפצתן, הגישו תביעה ובה תבעו פיצוי בגין נזקים שנגרמו להם לטענתם בגין התנהלות משרד התעשייה והמסחר (היום כלכליהרשותלא אוזכררגילהלא אוזכר
משרד הכלכלה), בפיקוח (היתר מתן רישיונות) ובאכיפה - רשלנית. אכיפה:"לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי המערערים לא ביססו קיומה של אכיפה 

מפלה. הקביעה שלפיה התנהלות של רשות פלונית היא מפלה, אינה אך קביעה עובדתית הנסמכת על השוואת נתונים של מכסות ייבוא בין שתי חברות שונות. מבחינה 
מעשית אכיפה חלקית או מדגמית היא לעתים כורח המציאות."; פיקוח: "הנני סבור כי בדין נקבע שהשתהות המשיבים בהסרת הכוכבית הייתה רשלנית. כפי שקבע בית-

המשפט, היה על המשיבים לפעול להסרת הכוכבית זמן רב לפני המועד שבו הוסרה. אי-הסרתה למרות פניות המערערים אל המשיבים בעניינם גרמה לנזקים רכושיים 
המתבטאים בהוצאות אחסנה, בעלייה בעלויות האשראי בשל העיכוב בשחרור הסחורה ומכירתה, באבדן שעות עבודה ובפגיעה בשמם הטוב של המערערים"; התרשלות 

רגילה: "דינה של הרשלנות 'הפקידותית' או 'הביורוקרטית'... צריכה להיבחן על-פי אותן אמות מידה כמו הרשלנות 'הרפואית', או 'ההנדסית' או האחרת""

ת"א (שלום רמ') 11904-08-
09 עזבון המנוח אבוהב 

ישראל משה ז"ל נ' רשות 
הטבע והגנים הלאומיים (נבו 

(05.12.2016

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד הפניםשלום2016
התביעה

נסיבות: נטען שמדינת ישראל, באמצעות משרד הפנים, התרשלה בכך שלא הסדירה ולא פיקחה על הרחצה בבריכת המשושים. חזקת חובה: "אמנם ייתכנו מקרים שבהם גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכר
תישא המדינה באחריות עקב הפרת חובתה לקיים פיקוח, אך תנאי לכך, בדרך כלל, הוא שלמדינה נתונה סמכות פיקוח. קיומה של סמכות כזאת בידי המדינה עשוי ליצור 

הסתמכות סבירה של האזרח שהמדינה מפקחת כראוי";  הלכת לוי: "ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מח(3) 45, דברי הנשיא שמגר בעמ' 67-65) משוכה זו הם לא 
עברו..."

ת"א (מחוזי ת"א) 1206-
03 קרן ההשתלמות 

לאקדמאים במדעי החברה 
והרוח בע"מ נ' גל את ביילי 

סוכנות ביטוח ( 1997) 
בע"מ (נבו 23.05.2012)

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרטמשרד האוצרמחוזי2012
חלקית

נסיבות: רשלנות בפיקוח ואכיפה של משרד האוצר על חברת ביטוח שפעלה ללא רישיון. חזקת חובה: "קיומה של הסמכות הסטטוטורית הוא ששימש, בפסיקה שלעיל, רכושצד שלישיחזקת חובהלא אוזכראוזכר כרקע נורמטיבי
"אבן, מסד ותשתית" עליה נבנתה חובת הזהירות של המדינה"; הלכת לוי: "תפקידו העיקרי של המפקח הוא להגן על האינטרסים של ציבור המבוטחים והנפגעים" (ע"א 

915/91 מדינת ישראל נ' דני לוי"; אחריות חלקית: "במסגרת מערכת היחסים בין מר ראובן גולדברג, עו"ד בלושטיין ומדינת ישראל/משרד האוצרהאחריות של כל אחד 
מצדדים אלו היא 1/3".

ת"א (מחוזי י-ם) 
2626/00 אילן אנקווה נ' 

הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים (נבו 

(15.01.2012

משרד האוצר (הוועדה מחוזי2012
המחוזית לתכנון ובנייה)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוחמפוקח
התביעה

נסיבות: תביעה בדבר זכאותם של התובעים לקבלת פיצוי, בין היתר מהוועדה המחוזית לתכנון ובניה, בגין נזקים שנגרמו להם בשל התרשלות בהקפאת בנייה שהתמשכה כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישה
שנים רבות, ושמיעת התנגדות לאחר תקופת ההתנגדויות. התרשלות חמורה: לא אשים את שיקול הדעת שלי תחת זה של הרשות המוסמכת, אלא אם כן פעילותה של 

הרשות מצדיקה התערבות שכן פעלה שלא בסמכות, שלא בחוסר תום לב או שלא בסבירות ראויה. מה גם שרשויות התכנון הן האמונות על סוגיות התכנון ובית המשפט 
איננו יושב לדין כ"טריבונל" עליון לתכנון."; הלכת לוי: "בהחלטות הוועדה האם לקבל או לדחות את ההתנגדויות שהובאו לפיתחה, קל וחומר שבהחלטה על עצם שמיעת 

ההתנגדות, היא מפעילה בכך את שיקול דעתה."

ת"א (שלום נת') 
7370/06 מלכה חזני נ' 

הועדה המרחבית לתכנון 
ובניה שרונים (נבו 

(12.05.2011

משרד האוצר (הוועדה שלום2011
המחוזית לתכנון ובנייה)

צד שלישי + לא אוזכרחמורה - עובדתיאוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוחפרט
הרשות

נסיבות: התובעת טוענת כי במעשיה ובעיקר במחדליה התרשלה הועדה המחוזית משלא קיימה פיקוח שוטף, עקבי ואפקטיבי על הועדה המרחבית, וכן הפרה חובה חקוקה כלכלי
המוטלת עליה לשמירה על טובת התובעת. לו קוימו חובות הועדה המחוזית כנדרש היה נמנע הנזק על פי הנטען." התרשלות חמורה: "לא ניתן לומר בשום פנים ואופן כי 

בנסיבות העניין נתנה הוועדה המחוזית גושפנקא שבשתיקה לנוהג פסול, או כי הכשירה "שרץ תכנוני" בדיעבד, או כי פעלה ברפיון ידיים כדפוס התנהגות קבוע. אפילו מדובר 
במחדל, הרי שלכל היותר מדובר במחדל חד פעמי."; הלכת לוי: "בעניין זה בואר כי בעבר נקט בית המשפט העליון בגישה מצמצמת אחריות הרואה את חובות הרשות 
כחובות במישור המשפט הציבורי, שאינן מקימות עילת תביעה בנזיקין. ואולם הדין החל כיום, לאחר שעוצב באופן הדרגתי בפסיקת בית המשפט, נוטה לפסול כללים 

מצמצמי אחריות (...) ראה בנוסף: ע"א 915/91  מדינת ישראל נ' לוי"

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
1714/01 מדינת ישראל- 

משרד הבריאות נ' 
אברמוביץ' יבגניה (נבו 

(14.04.2005

אוזכר כנימוק לדחיית נדחהפיקוח ואכיפהפרטמשרד הבריאותמחוזי2005
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח של משרד הבריאות על טיפולים רפואיים שקיבל התובע במסגרת פרטית. חזקת חובה: "אמנם ייתכנו מקרים, בהם תישא המדינה באחריות גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכר
עקב הפרת חובתה לקיים פיקוח. אך תנאי לכך, בדרך כלל, הוא שלמדינה נתונה סמכות פיקוח".; הלכת לוי: "דובר במכון פרטי שאין למשרד הבריאות כל חובת פיקוח על 

פי חוק, על עצם הטיפול הרפואי ואיכותו (...) ראה גם: ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' דני לוי".

ת"א (שלום הרצליה) 
4957/99 ליאור טיילור נ' 

עיריית קרית אונו (נבו 
(21.08.2002

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד החינוךשלום2002
התביעה

נסיבות: התובע בסיכומיו מלין על משרד החינוך בשני דברים. האחד – כי הלה לא דאג לכתוב הוראות בטיחות, המתייחסות ספציפית לכדורי כח, ואשר יחייבו את המורה גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
לספורט לנהוג בצורה מדורגת. "טרוניתו השניה של התובע כלפי משרד החינוך היא, כי לא נתקיים כל פיקוח מצד משרד החינוך על הבטיחות בשיעורי הספורט בבית הספר.; 

הלכת לוי: "כאן יש לציין את פסה"ד המנחה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי (...) הדברים שציטטתי יפים ומתאימים למקרה שבפניי. מעורבותו של משרד החינוך היא אך 
ורק בתחום השלטוני."



ת"א (שלום תל אביב-יפו) 
89603/98 מנורה חברה 
לביטוח בע"מ נ' מדינת 
ישראל (נבו 29.05.2001)

אוזכר כנימוק לדחיית נדחההסדרה ופיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2001
התביעה

נסיבות: נטען לרשלנות משרד התחברוה הבקביעת נהלים ובפיקוח; הלכת לוי: "המגמה בפסיקת ביהמ"ש העליון הינה לא למהר להטיל אחריות על הרשות, המפעילה כלכליצד שלישילא אוזכרלא אוזכר
שיקול דעת רחב במסגרת פעילות שלטונות המחייב הכרעה בין שיקולים חברתיים, פוליטיים וכלכליים מתחרים, כאשר אין קביעות בחוק אמות מידה לאופן ההפעלה של 

שיקול הדעת [ראה ע"א 915/91 מד"י נ' לוי".

ת"א (מחוזי חיפה) 4510-05-
09 א' נ' ס' (קטינה) נ' 

משרד הפנים (נבו 
(04.05.2014

נסיבות: נטען כי המדינה הייתה צריכה לפקח על נהלי בטיחות של המועצה הדתית הדרוזית; חזקת חובה:"שלמדינה נתונה בפועל סמכות פיקוח. קיומה של סמכות כזאת גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוחפרטמשרד הפניםמחוזי2014
בידי המדינה עשוי ליצור הסתמכות סבירה של האזרח שהמדינה מפקחת כראוי"

ת"א (שלום חי') 5463-07-
10 ר.נ.ה. יבוא ושיווק מזון 

(2002) בע"מ נ' מדינת 
ישראל משרד האוצר אגף 

המכס ומשרד הבריאות 
מחלקת שירותי מזון 

ארצי (נבו 09.03.2014)

דחיית הלכת לוי בנימוק התקבלפיקוחמפוקחמשרד הבריאותשלום2014
שלא מדובר בשיקול 

דעת רחב

נסיבות: נטען שאגף המכס ומשרד הבריאות הפרו את החובה המוטלת עליהם על פי דין, בכך שלא שחררו מטען בהתאם למסמכים שהוצגו בפניהם או באי המצאת האישור רכושהרשותחזקת חובהרגילה
הנדרש."; רשלנות רגילה:  "אמת המידה לבחינת התרשלות היא סטייה מסטנדרד הזהירות של אדם סביר, המוטלת גם על המדינה ופקידיה בהפעלת סמכויותיהם." ;חזקת 

חובה "גם משעה שמדובר בסמכות (לרוב חובת) פיקוח ניתן לחייב המדינה בנזיקין במקרה המתאים."; הלכת לוי: "גם אין מדובר במקרה שלנו בחיוב המדינה בנזיקין 
במקרה ששיקול הדעת השלטוני המעורב הנו שיקול דעת רחב המערב שיקולי מדיניות עקרוניים בהסדרת סמכות פיקוח (במקרה שכזה נקבע חריג לאחריות הנזיקית בע"א  

915/91 מדינת ישראל נ'  לוי"

ע"א (מחוזי נצ') 8722-08-
12 מועצה מקומית מגדל נ' 

עזבון המנוחה ראניה 
ח'לאליה ז"ל (נבו 

(29.03.2013

התקבל - אחריות פיקוחפרטמשרד הפניםמחוזי2013
חלקית

נסיבות: נטען שמדינה בפיקוח על חופי רחצה. אחריות חלקית: "נקבע כי המדינה תישא ב-25% מהאחריות";גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכר

ע"א (מחוזי חי') 3699-10-
09 מדינת ישראל - משרד 

החינוך התרבות והספורט נ' 
ליעד שובל (נבו 20.02.2011)

נסיבות: נטען לרשלנות משרד החינוך בפיקוח על תנאי בטיחות במוסד חינוך.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוחפרטמשרד החינוךמחוזי2011

ת"א (שלום חי') 9041-
06 ליעד שובל נ' עיריית 

קרית אתא (נבו 25.08.2009)

נסיבות: נטען לרלשנות משרד החינוך בפיקוח על תנאי הבטיחות במוסד חינוך.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרהתקבלפיקוחפרטמשרד החינוךשלום2009

ת"א (שלום נצ') 415-07-
08 איאד דאהר נ' מועצה 

מקומית מגאר (נבו 
(12.09.2010

 נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח ואכיפה של משרד התמ"ת על מכירת צעצועים מסוכנים.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרהתקבלפיקוח ואכיפהפרטמשרד הכלכלהשלום2010

ע"א 7008/09 ג'אבר עדנאן 
עבד אל רחים נ' מוסבאח 

עבד אל קאדר (נבו 
(07.09.2010

התקבל - אחריות פיקוח ואכיפהפרטמשרד החינוךעליון2010
חלקית

נסיבות:  נטען לרלשנות משרד החינוך בפיקוח על תנאי הבטיחות במוסד חינוך.אחריות חלקית:  "אחריות המדינה ניצבת במעגל השני, לאור טיב הרשלנות המיוחס לה, גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכר
ולכן, שיעור אחריותה יעמוד על 10% בלבד."

ת"א (מחוזי ת"א) 1501/09 
מוסבאח עבד אל קאדר נ' 

מדינת ישראל - משרד 
החינוך והתרבות (נבו 

(04.06.2009

נסיבות:  נטען לרלשנות משרד החינוך בפיקוח על תנאי הבטיחות במוסד חינוך.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוח ואכיפהפרטמשרד החינוךמחוזי2009

ת"א (שלום קריות) 798-
04 דינה יקוטי נ' דבאח 
סאלח (נבו 24.08.2009)

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח של משרד התחבורה על מאגר מידע. התרלשות חמורה: "לשם בחינת השאלה האם ההתנהגות הנדונה של משרד התחבורה מהווה הפרה של כלכליצד שלישילא אוזכררגילהלא אוזכרנדחהפיקוחפרטמשרד התחבורהשלום2009
חובת הזהירות הנדרשת ממנו, יש לבחון האם עמדו פעולותיו בסטנדרט ההתנהגות המצופה ממנו כאדם סביר"

ת"א (מחוזי ת"א) 3096/99 
ג'מיל עבדאללה אטריק נ' 

החברה לתפעול החוף 
השקט 1998 בע"מ (נבו 

(17.10.2004

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח ואכיפה של חופי רחצה.  חזקת חובה: "בצד הסמכות הסטטוטורית מוטלת על הרשות חובת זהירות כלפי השוהים בחופי הרחצה"גוףצד שלישיחזקת חובהלא אוזכרלא אוזכרהתקבלפיקוח ואכיפהפרטמשרד הפניםמחוזי2004

ע"א 10457/04 ג'מיל 
עבדאללה אטריק נ' החברה 
לתפעול החוף השקט 1998 

בע"מ (נבו 17.04.2007)

נסיבות: נטען לרשלנות של משרד הפנים בפיקוח ואכיפה על חוף בכנרת שהופעל על-ידי חברה.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרהתקבלפיקוח ואכיפהפרטמשרד הפניםעליון2007

ת"א (שלום ירושלים) 
8636/99 גורדון לי נ' מדינת 

ישראל משרד הפנים (נבו 
(19.10.2006

המשרד לביטחון פנים שלום2006
(אגף רישוי כלי ירייה)

נסיבות: נטען כי משרד לביטחון פנים לא קבע נהלים תקינים לצורך בדיקת מבקשי רישיון במסגרת חברות השמירה להם מוענק "רישיון מיוחד" לפי חוק כלי היריה ; לא גוףצד שלישילא אוזכררגילהלא אוזכרהתקבלפיקוחפרט
הנחה כראוי את בעלי הרישיון המיוחד כיצד עליהם לנהוג בקבלת עובדים לעבודה ובמתן תעודת הרשאה אף שראה בהם סמכות של "מעין פקיד רישוי"; לא מסר להם את 

השאלון הניתן על ידו למבקשים רישיון נשק באופן פרטי; לא פיקח ולא בדק שבעל הרישיון המיוחד מבצע את הבדיקות הדרושות לפני קבלת מועמד לעבודה ולנשיאת 
נשק;" התרשלות רגילה "האם סטה מסטנדרט ההתנהגות של האדם הסביר?"

ת"א (מחוזי ת"א) 55679-11-
10 איילון חברה לביטוח 
בע"מ נ' מדינת ישראל 

הרשות הארצית לכבאות 
והצלה (אילת איגוד ערים 

לשירותי כבאות אילות) (נבו 
(17.12.2018

המשרד לביטחון פנים מחוזי2018
(רשות ארצית לכיבוי 

והצלחה)

נסיבות: נטען לרשלנות מכבה אש במתן רישיון לעסק; חזקת חובה: "שירותי הכבאות מחויבים לבחון, הן לצורך הקמת המלון והן במהלך תפעולו השוטף, את אמצעי רכושצד שלישיחזקת חובהלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוח ואכיפהמפוקח
הכיבוי המצויים בו, כי אלה מתפקדים ומתאימים לצרכי בית המלון אם חלילה תפרוץ בו שריפה. חובות אלה מצויות בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959"

ת"א (שלום ת"א) 29337-11-
10 אוריאל זיגדון נ' מועצה 

אזורית שדות נגב (נבו 
(12.05.2015

התקבל - אחריות הסדרה ופיקוחפרטמשרד החינוךשלום2015
חלקית

נסיבות: נטען לרשלנות משרד החינוך בגין אי קביעת הוראה מפורשת בחוזר מנכ"ל (הסדרה) ובפיקוח על קייטנות.; התרשלות רגילה: "העולה מן המקובץ, כי בהקשר זה גוףצד שלישילא אוזכררגילהלא אוזכר
ובשים לב לידע שנצבר אצל משרד החינוך עובר לתאונה, התנהלותו לא הייתה סבירה"; אחריות חלקית: "משרד החינוך נושא ב- 15%;"

ע"א 9313/08 רות אופנברג נ' 
הוועדה המקומית לתכנון 

ולבניה תל אביב - יפו (נבו 
(07.09.2011

משרד האוצר (הוועדה עליון2011
המחוזית לתכנון ובנייה)

נסיבות: נטען לרשלנות הועודה המחוזית בפרשנות במסגרת סמכויות הפיקוח שלה לפי חוק התכנון והבניה. התרשלות חמורה : "לא כל החלטה שגויה של רשות המפעילה כלכליהרשותלא אוזכרחמורה - דרישהאוזכר כרקע נורמטיבינדחהפיקוחמפוקח
שיקול דעת מקצועי, הינה החלטה העולה כדי התרשלות (...) הכרעה השיפוטית של בית משפט זה במישור המינהלי, יכולה אמנם להוות אמת מידה לסבירות ההחלטה, 
אולם היא אינה יכולה להיות הפרמטר היחידי" (...) העלאת הדרישה ההתנהגותית של ה"רשות הסבירה" עלולה ליצור הרתעת יתר שתוביל לקיפאון ולעיכובים שיפגעו 

בסופו של יום באזרח הפונה אל גורמי התכנון והתלוי בהם"; הלכת לוי: "מאז הלכת לוי שקבעה כי רק במקרים חריגים תיקבע קיומה של חובת זהירות מקום בו הפעילה 
רשות שלטונית שיקול דעת רחב (הלכת לוי, בעמ' 80), צומצם חריג זה (ענין שתיל, פסקאות 24-25 לפסק-הדין) (...) בפסיקה נוספת של בית משפט זה נקבע, אף מבלי לשלול 

את קיומו של חריג שיקול הדעת, כי יתכן מצב בו מצבור הנתונים והתנהלותה של הרשות, יוביל למסקנה כי היא חרגה ממתחם שיקול הדעת שניתן לה"

ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 
898/97 רחל רביינבך נ' 

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו (נבו 

(11.09.2008

משרד האוצר (הוועדה מחוזי2008
המחוזית לתכנון ובנייה)

נסיבות: נטען שהוועדה המחוזית חרגה בקביעותיה לגבי חישוב שטח המגרש, משיקול דעת סביר ותם לב שהיה עליהן להפעיל.כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוחמפוקח

ת"א (שלום נצ') 2658-
05 דניאל קדושים נ' בלוק 

רביד -תעשיות בלוקים 
ומוצרי בניה (נבו 12.10.2010)

נסיבות: נטען לרשלנות בפיקוח של המדינה על הוראות בטיחות במפעל.גוףצד שלישילא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהפיקוחפרטמשרד העבודה והרווחהשלום2010

ת"א (מחוזי ב"ש) 39906-06-
13 פטרוכים החברה למחזור 

בע"מ נ' מדינת ישראל 
המשרד להגנת הסביבה (נבו 

(22.01.2015

נסיבות: התובעת הגישה תביעה כנגד המדינה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה, לטענתה, בעקבות סנקציות מנהליות שננקטו נגדה, על ידי הנתבעת, ובתוך כך אי חידוש אישור כלכליהרשותלא אוזכרלא אוזכרלא אוזכרנדחהאכיפהמפוקחמשרד להגנת הסביבהמחוזי2015
שניתן בעבר לחברת אסיא תעשיות כימיות בע"מ, למחזור פסולת ממיסים במפעל התובעת, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
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