אחרוש של המנסח על הב־טוח

שונה של המפקח היה בה כדי למנוע את נזקיהם של התלויים .המקרה הנדון
יוצר ,לטעמו של הנשיא שמגר ,חריג ״שיקול-דעת״ ,המצדיק ״החלת אמת
מידה מגבילה באשר להכרה באחריות המדינה בגין נזקים שגרמו
החלטותיה״י.
כל אחת מהשאלות שנדונו בפםק-הדץ מחייבת התייחסות נפרדת ומעמי
קה .מאמר זה יעסוק רק בשאלה השנייה  -אחריות המדינה/המפקח בעוולת
הרשלנות.

בע״א  915/91מדינת ישראל נגד יצחק לוי ואח׳ שניתן ביום ) 17.5.94טרם
פורסם()להלן; פסק-הדין( דן בית-המשפט העליון בשאלה ,האם ניתן לתבוע
את המדינה בנזיקין בשל מעשיו ומחדליו של המפקח על הביטוח .לשאלה זו
השלכה ישירה ע ל פרשנותם של אירועים נוספים שאירעו במשק הישראלי
בשנים האחרונות ,ודומה כי בפםק-דינו כיוון בית-המשפט העליון את דבריו
גם אליהם ,בעיקר בכל הנוגע לשיקולי מדיניות משפטית.

עגלילרנ אתריורנוז <£יל המדינה
ותמפקרז ע ל תביכגורז בעוולת
תרעגלנורנ

תרקע
עסק
הנדון
מקרה
בתאונת־דהכים שחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים* לא חל עליה.
באותה תאונה נהרג אבי משפחת התובעים .הנהג הפוגע היה מבוטח בחברת
ביטוח שנכנסה להליכי פירוק .כספי המפרק אזלו ,והסתבר כי אין סיכוי
להיפרע מן החברה ,לא בארץ ולא בחו״ל .המוסד לביטוח לאומי פיצה את
התלויים ,ולאור סעיף  152לחוק הביטוח הלאומי* הוסכם כי במידה והתביעה
נגד המדינה תתקבל ,יזכו התלויים ב 25$<-מסכום הפיצוי ,הואיל והנזק
שנגרם להם זהה לסכום הקצבאות שקבלו ויקבלו בעתיד מן המוסד לביטוח
לאומי .התביעה להכיר באחריות המדינה בנזיקין הושתתה ע ל הטענה כי
המפקח ע ל הביטוח פעל בהתרשלות ותיד הפרת חובתו החקוקה ,כאשר לא
החליט ע ל שלילת רשיונה של החברה ולא פנה אל בעלי הפוליסות והודיע
להם כי החברה נמצאת בסכנה של חדלות פירעון .זאת ,למרות שידע על
קשייה של החברה ואף ניהל,מגעים לאיתור מבטח חלופי ,שייקח ע ל עצמו
את התחייבויותיה של החברה*.
לאחר מספר תביעות נפל ולאחר שבתובענה הנוכחית נמחק הנתבע השני
 הוא הנהג הפוגע  -קיבל בית-המשפט המחוזי בחיפה את תביעת התלויים.השופט אריאל קבע ,כי המפקח ובאמצעותו המדינה ,אחראים לנזקיהם של
התובעים הן ברשלנות והן בהפרת חובה חקוקה .המדינה ערערה ע ל פםק-ה־
דין בפני בית-המשפט העליון.

עיקרי תרולכורנו עגל
בירנ-תמעגפט תעליון בערעור
 • • • • • .סק-רינו ש ל בית-המשפט
העליון ניתן מפי הנשיא שמגר ,שלדעתו הצטרפו השופטים אור ומצא .שלוש
שאלות עיקריות עמדו בפני בית-המשפט העליון  -הראשונה ,האם ניתן
לחייב את המדינה בהיעדר פםק-דין נגד הנהג הפוגע; השנייה ,האם אחראית
המדינה ,באחריות שילוחית או באחריות ישירה ,על-פי עוולת הרשלנות
המוגדרת בסעיפים  35ו 36-לפקודת הנזיקיף; והשלישית ,האם קיימת
אחריות על-פי העוולה של הפרת חובה חקוקה שבסעיף  63לפקודת הנזיקין.
בפסק-דינו פותר הנשיא שמגר את השאלה הראשונה על-ידי צירופו
הפורמלי של הנהג הפוגע כנתבע נוסף ,בציינו הן את נסיבותיו יוצאות הדופן
של המקרה בכל הנוגע למאמצים שהושקעו באיתורו של הנהג ובהסכמתה
של המדינה למחיקתו מכתב התביעה עוד בבית-המשפט המחוזי ,והן את
םפיקותיו לגבי ההלכה• המחייבת קבלת פםק-דץ נגד המבוטח על-מנת
לחייב את חברת הביטוח .פםק-דץ כזה הינו תנאי לחבותה של המדינה ,שכן
נזקם של התלויים מתבטא בסכום שאותו יכולים היו לתבוע מחברת הביטוח
לולא התמוטטה .על-אף שהלכה זו ״מחייבת הרהור שני״ ,כדברי בית-
המשפטי ,אין הוא משתמש בהזדמנות שנקרתה לו לבטלה אלא עוקף אותה,
תוף קביעה שנסיבות המקרה נופלות למסגרת החריג לכלל השולל צירוף
נתבע נוסף בעירעור.
בנוגע לשאלה השלישית קובע בית-המשפט ,כי אין בסיס לחיובה של
המדינה בגין הפרת חובה חקוקה הואיל והתנאי הראשון לקיומה של עוולה זו,
קיום החובה ,אינו מתקיים במקרה זה .תפקידיו העיקריים של המפקח על
הביטוח לפי החוק אינם יוצרים חובה אלא מקנים לו בעיקר סמכות שבשי־
קול-דעת .״די בחובות הזהירות הנגזרות מעוולת הרשלנות .הפיכת חובות
מתחום המשפט הציבורי ל׳חובות חקוקות׳ ומתן סעדים אזרחיים בגין הפרתן״
אינה רצויה ,קובע בית-המשפט .״יתרה מכר ,מכיוון שמדובר בהלכה כללית,
החלה לאו דווקא ע ל רשויות צבור ,יש בה כדי להרחיב עד בלי סוף את
האחריות הנזיקית ללא כל הצדקה״/
גם אם אין בדברים אלו משום סתירה לפסיקה קודמת בנושא החובה
שבעוולת הפרת חובה חקוקה׳ ,נראה ,כי משתקפת בהם מגמה רצויה של
צמצום תחומי העוולה ,וביטוי לתחושה ,כי הפרשנות שניתנה לה בשנים
האחרונות״ היא רחבה מדי .הנשיא שמגר קובע ,כי במקרים מסוימים ,כמו
במקרה הנדון ,יש לשים סייגים לפרשנות המרחיבה של העוולה.
גם ע ל השאלה השנייה עונה בית-המשפט העליון בשלילה .פםק-הדין
שולל את קיומה של אחריות המדינה ברשלנות ,ישירה או שילוחית ,לעניין
הפיקוח על חברת הביטוח .זאת ,אפילו בהנחה שהחלטה אחרת או דרד פעולה
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יקרו של פםק-הדין מתייחו
לשאלת האחריות ברשלנות .בית-המשפט בוחן את מעשיו ומחדליו של
המפקח הן כאורגן של המדינה  -שמעשיו מקימים אחריות ישירה שלה; והן
כעובד של המדינה  -שרשלנותו תטיל עליה אחריות שילוחית .דווקא
האחריות מן הסוג הראשון היא המועדפת במקרה זה ,אר לאור תוצאת
פםק-הדין הופכת שאלה זו למשנית.
שלילת האחריות מבוססת ע ל שני סוגי נימוקים ,ודיר הניתוח שונה
במידת מה מזו שהורגלנו לה בפסיקה קודמת ונרחבת בנושא זה .נקודת
המוצא היא חובת הזהירות .זו מבוססת ,כידוע ,ע ל קיומן של שתיים  -צפיות
טכנית וצפיות נורמטיבית .הצפיות הטכנית עוסקת ביכולת לצפות נזק,
ולגביה אין מתעורר כל קושי במקרה זה .הצפיות הנורמטיבית עוסקת בצורר
לצפות את אותו נזק  -זו קיימת בכל מקרה בו ניתן הנזק לצפייה ,אלא אם
קיימים שיקולים מיוחדים המצדיקים את שלילת קיומה״׳.
שאלת קיומה של הצפיות הנורמטיבית נחתכת על-פי שיקולי מדיניות
משפטית ,הנחלקים לשני סוגים .הסוג הראשון עיסוקו בשיקולים מתחום דיני
הנזיקין  -״הוא מתמצה בעיקרון ה׳שכנות׳ ,ושולל קיומה של חובת זהירות
כאשר הצדדים רחוקים זה מזה .הסוג השני של השיקולים עשוי לשלול קיומה
של חובת זהירות גם מקום שהדרישות של דיני הנזיקין עצמם  -הצפיות
והשכנות  -מתקיימות״״ .סיכומו של הכלל  -״דרושים שלושת אלה:
ראשית ,צפיות ,שנית ,׳שכנות׳ או ׳קירבה׳ ,ושלישית ,מסקנה שיפוטית כי
הוגן ,צודק וסביר שתוטל חובת זהירות נורמטיבית מכוח הדיף״.
דרישת ה״שכנות״ ,לגישתו של הנשיא שמגר ,נוספת ע ל דרישת הצפיות
הטכנית ,כחלק מהצפיות הנורמטיבית .אכן ,יש מקרים בהם עצם קיומה של
צפיות טכנית מעיר ומלמד ע ל קיומה של ״שכנות״ ,אד לא בכל מקרה כר
הוא .יש מקרים ,ולדעת הנשיא שמגר המקרה הנדון נמנה עמם ,בהם אף כי
קיימת צפיות טכנית לנזק יש לבסס בנוסף גם ״שכבות״ .ע ל קיזסזז אד
היעדרה של זו ישפיעו שיקולים בדבר אופי המעשה המזיק ,קיומה של
הסתמכות סבירה מצד הנפגע ,אופי הנזק ואופן אירועו .לכן ,כאשר נגרם
הנזק כתוצאה ממחדל ולא ממעשה אקטיבי ,כאשר נגרם על-ידי פועלו של
אדם אחר ולא ישירות על-ידי הנתבע ,כאשר אין קיימת הסתמכות של
הניזוק ע ל המזיק וכאשר מדובר בנזק כלכלי ,ישקול בית-המשפט ביתר
זהירות את שאלת ה״שכנות״ .גם כאשר מדובר בפעולות שלטוניות הנושאות
אופי של פיקוח גרידא ע ל צד שלישי המבצע למעשה את הפעולה נשוא
הפיקוח)בהבדל מפיקוח הכולל בחובו גם שליטה על מהלד העניינים( ,ייתכן
קושי בהכרה בקיום ״שכנות״ בין המפקח ל ב ץ האזרח הנפגע. .
יישומם של המבחנים לקביעת קיומה של ״שכנות״ ביחסים שבץ המפקח
לבין תלויי הנפגע שנותרו חסרי פיצוי לאור התמוטטות חברת הביטוח,
מעורר ספק .עצם העובדה שאין המדובר במבוטח עצמו אץ לה משמעות,
אולם  -הואיל ועצם קיומה של צפיות טכנית אין די בו במקרה זה ללמד גם
ע ל קיומה של ״שכנות״; ״והואיל ומדובר בצדדים רחוקים)לא משפטית( זה
מזה  -הנזק אינו ישיר ...הוא נזק כלכלי שנגרם עקב הימנעות מפעולה של
המפקח״״; הואיל ומדובר ב״פעולה שלטונית רגולטיבית ...וקשה גם לטעון
שקיימת הסתמכות״; והואיל ולא ניתן ללמוד מעצם קיומה של חובה המוטלת
ע ל המפקח לפי החוק ע ל קיומה של קרבה  -נוצר קושי משמעותי בשאלת
ה״שכנות״.
מן הראוי להדגיש ,כי הנשיא שמגר אינו מבסס את החלטתו בדבר היעדר
אחריות נזיקית מצדו של המפקח ע ל היעדר ״שכנות״ וכפי שנראה בהמשר,
גם לא ע ל היעדר חובת זהירות .ניתן היה להגיע לתוצאה הרצויה מבחינת
המדיניות הראויה המוצהרת בפסק-הדין ,בהתבסס על הקביעה ,כי אץ קיימת
״שכנות״  -לא רק בהסתמר על שיקולים שבדיני נזיקץ אלא על סמר שיקולי
מדיניות כלליים .אולם ,ההכרעה שבפםק-הדין מבוססת ע ל אדנים אחרים -
לא ע ל אלו שעיקרם בדיני נזיקין ולא ע ל שלילת חובת הזהירות ,שלילה
שהיתה מתבקשת מקיומם של הקשיים האמורים בשאלת הקרבה.
אשר לשיקולי מדיניות ציבורית ,שיקולים החורגים מתחום דיני הנזיקץ
ומהווים את חציה השני של הצפיות הנורמטיבית  -גם אלו מטים ,לדעת
הנשיא שמגר ,את הכף לכוון שלילת האחריות הנזיקית .אכן ,החסינות
המיוחדת שעמדה לה למדינה בעבר מפני תביעות נדקץ בוטלה לגבי
״רשלנות שבמעשה״•  ,אולם עדיין יש נפקות לעובדה• ,כי הנתבעת היא
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ד״ר למשפטים ,מרצה בביה״ס למשפטים של המכללה למינהל.
לאחר מסירתה של רשימה זו לדפוס התפרסם מאמרו של ד״ר ישראל גלעד ״האחריות,בנזיקץ של רשויות
ציבור ועובדי ציבור״ מעי9ס וממשל ב׳)תשנ״ה(  .339אי לזאת לא נכללו הפניות למאמר זה.
1.
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המדינה וכי מדובר בפעולות שלטוניות ,שאין להן מקבילה במישור הפרטי.
לפיכך ,״השאלה אותה מעמיד ערעור זה על סדר היום ,היא האם כל מעשה
רשלני ,יהיו אשר יהיו אופיו ,חשיבותו ותחומו  -הוא בגדר מעשה בגינו יש
למדינה חובת זהירות כלפי מי מהפרטים החיים בה ,והאם הבדיקה בדבר
התקיימותה של התרשלות בכל מקרה ,היא אותה בדיקה .במילים אחרות,
השאלה היא אם ישנם מעשים אשר לגביהם בדיקת האחריות בנזיקין שונה
מזו שנוקטים במקרים ה׳רגילים׳״יי.
התשובה אותה נותן פסק-הדין לשאלה זו ברורה מבחינת תוצאתה ,אף כי
אינה נקייה מספקות לגבי ביסוסה ומיקומה המשפטי .הנשיא שמגר יוצר
בהחלטתו חריג לאחריות המדינה ,המבוסס ,בראש ובראשונה ,על נימוקים
מערכתיים .נימוקים אלו מאבחנים בין חובות המוטלות על המדינה בתחום
המשפט הציבורי לבין חובותיה בתחום המשפט הפרטי ונוטים לקבוע ,כי כל
סוג של חובות יידון במערכת המתאימה לו .זאת ,משום הקושי בו עלול
המשפט הפרטי להיתקל ,בעיקר בכל הנוגע לעוולת הרשלנות ,בבחינת
שאלת ההתרשלות עצמה ,כאשר במקום בדיקת שאלת החריגה מסטנדרט
קיים יעסוק בית-המשפט בקביעת הסטנדרט עצמו .לכן ״הקריטריון של דיני
הנזיקין בעניין של התרשלות אינו מתאים לבדיקת החלטות מסוג זה...״
ו״אי התאמתו של קריטריון הרשלנות לסיטואציות מעין אלו באה לידי ביטוי
גם בניסיון ליישם אותו״״.
החריג מבוסם גם על נימוקים פרגמטיים כגון ריבוי תביעות אפשריות,
השקעה מיותרת ובעלת השפעה שלילית בבדיקת החלטות הרשות והוצאות
התדיינות מיותרות בבדיקת שאלת ההתרשלות בשיקול-הרעת .שיקולי נגד
כגון הפסד הרתעה ,אין בהם כדי לפגום במסקנה המתבקשת.
סיכומו של דבר  -הפיתרון הראוי על-פי פםק-הדין הוא ריסון האחריות
במקרים בהם מדובר בהחלטה שלטונית העוסקת בפיקוח שאין עימו שליטה,
ודורשת איזון בץ שיקולים כלכליים ,חברתיים ומוסריים .כך ,במקרה הנדון,
העוסק בנזק כלכלי שנגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח על חברת ביטוח .עם
זאת  -וזו אולי הנקודה הקשה ביותר בפםק-הדין  -אין מדובר כאן בשלילת
חובת הזהירות ,לא בכלל ולא בפרט .הנשיא שמגר קובע כי בהחלט ייתכנו
מקרים ,שבהם אף כי מדובר בהפעלת שיקול-דעת המחייב איזון כאמור ,ואף
כי מדובר במחדל הגורם לנזק פיננסי רחב היקף ,יוכר קיומה של חובה כזו.
אלא שנקודת המוצא במקרים כאלו צריכה להיות שונה מברגיל :״על
בית-המשפט לצאת מנקודת מוצא כי המדינה לא תחוב בנזיקין ,למעט
במקרים חריגים״  .במקרים בהם לא תחוב המדינה ניתן לשקול פיצוי
באמצעות חקיקה .יישומם של הדברים הללו על המקרה הנדון מוביל למסק
נה ,כי אכן ,לפנינו מקרה בו מדובר בהחלטה הכרוכה בשיקול-דעת מהסוג
הנופל לגדר החריג האמור ,דהיינו ,מצדיק אמת מידה מיוחדת שפירושה
במקרה זה הוא שלילת אחריותו של המפקח/המדינה בנזיקין.
חשיבותה של ההלכה שבפסק-הדין אינה מוטלת בספק ,בעיקר לאור
המציאות הישראלית ,המולידה בתדירות גבוהה יחסית אירועים שעיקרם
בהחלטות נושאי תפקידים ציבוריים  -החלטות הגורמות ,ואפילו לא במיש
רין ,נזק לפרטים רבים בחברה ,ומולידות מחלוקות משפטיות ,אקדמיות
ואחרות .די אם נזכור את פרשת המניות ,התמוטטות חברת ״הסנה״ ואולי
אפילו ההתבטאות הידועה בדבר ״בועת הבורסה״ שגררה ויכוח מלומד מעל
דפי העיתונות בדבר אפשרויות הגשת תביעה משפטית .על רקע זה קל
להבין את ההיגיון העומד בבסיסו של פםק-הדין ,את הזהירות המופגנת
בניסוחו מחד ואת ההחלטיות שבקביעת המדיניות המשפטית הראויה מאידך.
חדשנותה של ההלכה שבפנינו בולטת בעיקר על רקע פסיקתו השוטפת
של בית המשפט העליון ,בעיקר בעשור האחרון ,הנוקטת פתיחות ,נכונות
להרחבת האחריות הנזיקית ,ופרשנות גמישה המפגינה אופקים רחבים ורי
עות ליברליות  -לעתים הרבה יותר מהמקובל במדינות אחרות שאת משפטן
בוחן בית-המשפט העליון לצורך השוואה .בפסק-דינו הנוכחי מנםה בית-ה־
משפט העליון שלא לפגוע או לסטות מפתיחותו האופיינית ,תוך שהוא מציב
בזהירות ראויה גבולות והנחיות האמורות ,במקרים המתאימים ,לעצור סחף
אפשרי שעלול היה לנבוע מהמשך בלתי מבוקר של הגישה המרחיבה .ניתן,
כפי שנראה להלן ,לבקר את תוצאותיו המעשיות של פסק -הדין ,המותירות
את הפרט ביחסו עם רשויות המדינה ללא פיצוי .יש לזכור ,עם זאת ,כי
במקרה הנוכחי קיבלו התלויים פיצוי על מלוא הנזק שנגרם להם ומבחינתם,
בהבדל מבחינתו של הביטוח הלאומי ,היה מדובר רק על  25%תוספת פיצוי.
כמו כן ,יש לזכור את ההמלצה הכלולה בפסק-הדין לגבי התערבות המחוקק
במקרים מתאימים לתיקון העוול ,אף כי דרך זו הינה איטית ובלתי מספקת.
השאלה העיקרית שמעורר פסק-הרין היא ,האם אכן ישנה הצדקה מוסרית,
כלכלית ,משפטית או חברתית לתוצאת פםק-הדין  -יצירת מעין חסינות
לרשויות שלטוניות בגין החלטות הכרוכות בשיקול-דעת טהור ,הגורמות
נזק לפרט .שאלות נלוות לכר הן האם אכן מישור ההתדיינות העדיף הוא
מישור המשפט הציבורי ,והאם צודק להותיר את הפרט ל״חסדיר של המחוקק
או לחסדיה של המדינה ורשויותיה ,כפי שבמקרה הנוכחי מסיים בית-המשפט
את פםק-דינו בהמלצה ל״קרנית״ לבחון את המקרה .בשאלות אלו נעסוק
בקצרה בסיכום הדברים.
אך נקדים לדיון בשאלה מורכבת זו מספר הערות באשר לבסיס המשפטי
של פסק-הדין .לצורך זה נצא מנקודת הנחה שהתוצאה העולה מפסק-הדץ

הינה אכן התוצאה הראויה והרצויה מבחינת המדיניות המשפטית הכללית,
וכי המטרה אליה שואפים היא אכן שלילת אחריות המדינה/המפקח במקרים
בהם מדובר בהחלטה שלטונית שבשיקול-דעת טהור ,כאשר הנזק הוא כלכלי
ואולי אף רחב היקף .על בסיס הנחה זו נבדוק האם התשתית הרעיונית
שבפסק-הדין מבוססת ושלמה מבחינה משפטית ,האם יושמו נכונה דיני
הנזיקין והאם אמנם היה צורך ביצירת ״חריג״ ,דבר שאינו רצוי כשלעצמו ,או
שניתן היה להשיג אותה תוצאה תור יישום מבחנים מקובלים ומבוססים  -לא
מחוץ לדיני הנזיקין ,לא כחריג ,אלא כפיתוח ופרשנות טבעית המהווה המשר
לרצף פסיקתו של בית-המשפט העליון בשנים האחרונות.

רזובחנ ר ז ז ת י ר ו ר נ  -ר ז א מ נ ב ו מ ב ת ן
משולש?
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זכור ,מציב הנשיא שמגר שלוש
דרישות מצטברות להיווצרותה של חובת הזהירות בעוולת הרשלנות .הרא־
שונה ,צפיות טכנית .השנייה ,״שכנות״ או קרבה והשלישית ,״מסקנה שיפו
טית כי הוגן ,צודק וסביר שתוטל חובת זהירות״ .שתי הדרישות האחרונות הן
היוצרות את הצפיות הנורמטיבית .השנייה ,שיקוליה מקורם בדיני הנזיקין
עצמם ואילו השלישית ,שיקוליה הם שיקולי מדיניות כלליים שמחוץ לדיני
הנזיקיףי.
בחינתו של ניתוח זה ובעיקר של ישומו המדויק שבא בהמשך ,מעורר
רושם של כפילות מיותרת .העמדתה של סוגיית ה״שכנות״ כתנאי נפרד
והצגתה כמשקפת שיקולים שמתחום דיני הנזיקין בלבד בעוד ששאלת
המדיניות הכללית עומדת כשאלה נפרדת ,אינה משתלבת בדרך הניתוח
המקובלת והמושרשת ,שספק אם היתה כאן כוונה לסטות ממנה .ואם אכן
היתה כוונה כזו ,ספק אם היא רצויה.
בחינת קיומה של חובת זהירות במקרה נתון העמידה מאז ומתמיד במרכז
תשומת הלב את שאלת ה״שכנות״ .כבר בעניין דוגוהיו״־ הידוע נפסק כי
עיקר הקושי נעוץ בשאלת היותה של צרכנית המשקה הנגוע ״שכנתו״ של
המזיק .בהיעדרם של יחסי חוזה ביניהם היתה שאלת השכנות אמורה ליצור
את הקשר המשפטי הדרוש לצורך היווצרות האחריות הנזיקית .שאלת
ה״שכנות״ קשורה בטבורה לשאלת הצפיות אין קיימת צפיות בחלל הריק.
הצפיות קיימת תמיד כלפי אדם מסוים או קבוצת אנשים או סוג אנשים.
השאלה אותה מציב לעצמו בית-המשפט בבואו לענות על השאלה אם קיימת
צפיות אינה  -האם צפוי נזק .השאלה הינה האם כתוצאה מסוג מסוים של
פעולות ,הנעשות על-ידי סוג מסוים של אנשים ,צפוי נזק מסוג מסוים לסוג
מסוים של נפגעים .את אותה שאלה ניתן וצריו־ כמובן להציג ברמות שונות
של הפשטה כנדרש מנסיבות המקרה .בשלב הבא על בית-המשפט להכריע
האם אותו אדם לו צפוי נזק הינו אכן ״השכן״ ,שרק אז תקום חובת הזהירות
כמוגדר בסעיפי פקודת הנזיקין המגדירים את עוולת הרשלנות .
כתוצאה מכך ייתכן בהחלט שפלוני יחוב חובה כלפי א׳ ולא יחוב כל חובה
כלפי ב׳ ,אף כי לשניהם הנזק הוא צפוי .כך  -פלוני המנופף תוך כדי דיבור
נלהב בעטו ומנקר את עינו של א׳ היושב לצדו יימצא חב לו חובת זהירות
בעוד שאותו פלוני ,משיכתוב באותו עט חוות-רעת שיש בה כדי להזיק לב׳
ולגרום לו נזק כלכלי יימצא חב חובת זהירות רק במקרים מסוימים ומוגדרים,
בכפוף לדרישות מגבילות ומצומצמות יחסית .התוצאה השונה נובעת בעיקר
משיקולי מדיניות כלליים ופרטיים לדיני נזיקין ,בהם נדון בהמשך ,אך
לענייננו חשוב ,כי עצם שאלת הצפיות הטכנית מתייחסת מלכתחילה גם
לזהותו של הנפגע הפוטנציאלי וגם לסוג הנזק העלול להיגרם לו ,וכך אף
שאלת הצפיות הנורמטיבית ,שגם היא מכילה בחובה את סוגיית ה״שכנות״
בנותנה לנפגע הפוטנציאלי מעמד של קרבה משפטית .אלו אינן שאלות
נפרדות אלא הא בהא תליא .וידועה הדוגמא של הנהג הדוהר במכוניתו
ברחובות העיר העמוסים וצועק בכל פה אזהרות לעוברים ושבים בסינית.
משייפגע אחד מהם תהיה שאלת חבותו של הנהג כלפיו תלויה בשאלה אם
ידע הנפגע סינית והבין את האזהרה או שמא נשמעה לו האזהרה כ״סינית״
גרידא״ .כך  -בגין אותו מעשה יש שהנזק ייחשב כצפוי כלפי א׳ ולא כלפי
ב׳ .יש שא׳ ייחשב כ״שכנו״ של פלוני בעוד שב׳ לא ייחשב ככזה.
הצגתה של ה״שכנות״ כדרישה נפרדת העוסקת בשיקולים מתחום דיני
הנזיקין ,בעוד ששאלת ה״נכון צודק וראוי״ מבוססת על שיקולי מדיניות
משפטית כלליים ,אינה מדויקת .השתיים משרתות אותה מטרה ובאותם
כלים .די אם נבדוק את השיקולים אותם מציב הנשיא שמגר לעניין
ה׳׳שכנות״ :העובדה שמדובר במחדל; העובדה שמדובר בנזק כלכלי; הפגיעה
הבלתי ישירה; הרחוק)הלא משפטי( .האם אין זהות בין שיקולים אלו לבין
השיקולים הכלליים ,הנמצאים לכאורה מחוץ לדיני הנזיקין; הצפת בתי-ה־
משפט; שיקולי הרתעה; שיקולים כלכליים? והתשובה ברורה .גם שאלת
ה״שכנות״ מושפעת מאותם שיקולים משפטיים כלליים .לא ניתן להפריד בין
שני המרכיבים של סוגיית הצפיות הנורמטיבית .הקרבה המשפטית)שכנות(
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סעיפים  35-36לפקודת הנזיקין.

מוכרעת על-פי אותם קני-מידה הקובעים גם את ה״נכון וצודק״ .כך ,למשל,
שאלת החובה במחדל אינה מוכרעת אך ורק על-פי נימוקים נזיקיים באופי
ים .היא מושפעת משיקולים חברתיים ,מוסריים וכלכליים ,בדומה לשאלת
הנזק הכלכלי .כך גם בסוגיית הנזק הנפשי״ .גם כאן השאלה היא אם קיימת
חובת זהירות עצמאית ,והתשובה שתנתן תהא מבוססת על שתיים שהן אחת
 ״שכנות״ הנובעת משיקולי מדיניות ,הן אלו שבדיני נזיקין והן אלושמחוצה להם״.
ולכן  -לא שלושה אלא שניים :צפיות טכנית ושיקולים ערכיים .שאלת
ה״שכנות״ תיענה על-פי האחרונים בכפוף לקיומה של צפיות טכנית .״שכ
נות״  -במובן הנזיקי אך לא רק בהתאמה ובכפיפות לשיקולים נזיקיים.

ת ר י ג או ת י ע ד ר תובו־ב זתירור!
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ף-על-פי שכמשפטן של
המדינות אליהן פונה הנשיא שמגר לצורך השוואה נפסק כי בנסיבות דומות
לענייננו אין קיימת חובת זהירות; אף-על-פי שמסקנה זו ישימה גם לשיטתו
של המשפט הישראלי; ואף-על-פי שהספקות בקשר לקיומה של ״שכנות״ הם
מרובים ,כפי שהוסבר לעיל ,אין בית-המשפט קובע כי ביחסים שבין המפקח
על הביטוח לבין תלוייו של הנפגע אין קיימת חובת זהירות.
את היעדר אחריות המדינה בנזיקין מבסס הנשיא שמגר על חריג ,אותו
הוא קובע משיקולים שלגישתו ,נמצאים מחוץ לתחום דיני הנזיקין .בפסק-ה־
דין נקבע כי במקרה בו מדובר בהחלטה שלטונית ששיקול-דעת הוא מרכיב
עיקרי בקבלתה ,כאשר לגבי אותו שיקול-דעת אין קריטריונים ידועים
וקבועים ,וכאשר כרוך בו איזון בין שיקולים חברתיים ,פוליטיים וכלכליים -
לא ייבחנו ההחלטה ומקבלה על-פי אמות מידה נזיקיות כגון צפיות והתרש־
לות .החלטה כזו נופלת בגדר החריג ,ותיבחן אך ורק על-פי אמות המידה של
המשפט הציבורי.
כלומר  -התוצאה זהה לזו המתקבלת בשיטות משפט דומות אולם הדרך -
שונה .גישתו של הנשיא שמגר מתמקדת באמות המידה הראויות לבדיקת
החלטות שלטוניות מסוימות ,שאינן אמות מידה שמתחום דיני הנזיקין ,ולא
על שלילת חובת הזהירות.
גישה זו ניכרת לכל אורך פסק-הדין ,ונסמכת על שיקולים משני סוגים -
שיקולים מדיני נזיקין ושיקולים שבמדיניות ציבורית .ראשית ,קובע הנשיא
שמגר ,כי דיני הנזיקין ,מבחינת מטרתם והכלים שלרשותם ,אינם מתאימים
לבחינת ההתרשלות לה נטען במקרה זה .שנית ,לגישתו ראוי ורצוי כי
החלטות שלטוניות מסוימות כלל לא תהינה כפופות לביקורת המשפט
הפרטי .דהיינו ,״החלת אמת מידה מגבילה באשר להכרה באחריות המדינה
בגין נזקים שגרמו החלטותיה״״.
הן הגישה המוציאה את ההחלטה השלטונית הנדונה מתחום תחולתה של
עוולת הרשלנות והן הגישה השוללת קיומה של חובת זהירות ובהמשך לכך
שוללת אחריות ברשלנות  -משיגות תוצאה קונקרטית זהה .הבסיס המשפטי
שונה ,אך בעיקר שונה התפיסה העקרונית .יש הבדל ,ולא רק תיאורטי ,בין
הקביעה כי אין קיימת חובת זהירות לבין הקביעה כי כחריג ,בנסיבות
מסוימות ומוגדרות היטב ,עדיף כי החלטות מסוימות תהיינה נושא לביקורת
שיפוטית בתחום המשפט הציבורי בלבד.
עם זאת ,דומה כי עדיף היה לו מיקם כבוד הנשיא את התוצאה האמורה
במסגרת עוולת הרשלנות עצמה ,כפי שעשה בהקשר לעוולה של הפרת חובה
חקוקה ,ולולא יצר חריג לתחולתה של העוולה ,יהא מצומצם כאשר יהיה.
ההימנעות מקביעה מפורשת כי במקרים מסוימים אין קיימת חובת זהירות
משקפת תפיסה מצומצמת של משמעותה של קביעה זו .לא תמיד יש לפרש
קביעה בדבר היעדרה של חובת זהירות כלשונה באופן דווקני .להיפר ,פעמים
רבות באה קביעה כזו לאמר ,אולי בשפה בוטה יותר מזו של החריג ,כי הנושא
הנדון אינו כפוף לתחום שלטונה של עוולת הרשלנות .שדיני הנזיקין אינם
כשרים ,אולי רק בינתיים ואולי רק חלקית ,לעסוק בנושא ,והרי זוהי
משמעותו המדויקת של החריג שכאן .כך למשל ,במקרים בהם מביעים
בתי-המשפט הסתייגות מקיומה של חובת זהירות במקרה של מחדל טהור.
הנימוקים הינם נימוקים חברתיים ,כלכליים ,פסיכולוגיים ומשפטיים ,ומשמ
עותם היא ,כי הנושא הושאר מחוץ לדיני הנזיקין .כך גם במקרים מסוימים
של נזק כלכלי טהור ובאופן חלקי ,גם בנושא הנזק הנפשי.
הן דרך התפתחותה של סוגיית החובה בעוולת הרשלנות והן התגבשותו
הסופית של הרעיון הגלום בה ,משקפים מסקנה זו בבירור .התפיסה הנרחבת
של מושג החובה מאפשרת לכלול את כל ה״חריגים״ למיניהם תחת הכותרת
הבלתי מחייבת ,שאינה משקפת מילולית את תוכנה המדויק ,של היעדר
חובת זהירות .בעוד שבאנגליה נרתע בית הלורדים מן המבחן הדו-שלבי
הרחב שהוצע בעניין 8אא 4.הידוע״ ,ושב בשנים האחרונות למבחנים
המצומצמים של קרבה  ,?80\11^11¥ -המקבילה חלקית לדרישת
ה״שכנות״ ,כשהוא מתמקד בעיקר בשאלת היחסים המיוחדים בין הצדדים
לצורך יצירתה של חובת זהירות ,אין המשפט הישראלי מפגין מגמה דומה,

נהפוך הוא .מאז אומץ בארץ המבחן המשולב של צפיות טכנית עם צפיות
נורמטיבית״ הפכה עוולת הרשלנות לכלי גמיש המאפשר ״תחום משחק״
נרחב ויעיל .נקודת המוצא של שאלת הצפיות הנורמטיבית הינה חיובית
בעיקרה .דהינו ,כל עוד אין קיימים נימוקים כבדי משקל ,טעמים שבמדיניות
משפטית כללית ,קיימת חובת זהירות .בדרך זו התמודד המשפט הישראלי
באופן אחיד ,הגיוני ורצוף עם שאלות קשות שנקרו בדרכו בנושא הרשלנות,
ללא יצירת חריגים בלתי רצויים .מטבעם של חריגים ,יהא תוכנם אשר יהא,
שהם יוצרים חטוטרת על מרקמה האחיד של השיטה .יתר על כן ,יצירתו של
חריג אחד פותחת פתח בלתי רצוי ליצירתם של חריגים נוספים .הניסיון
האנגלי לברוח בעזרת חריגים מתוצאותיה הנרחבות יתר על המידה של
הלכת  8א א ^  ,והכישלון שבא בעקבותיו  -יוכיחו .ולכן ,אם אכן סבור
בית-המשפט ,כי החלטות שלטוניות מסוימות אינן צריכות לגרור אחריות
בעוולת הרשלנות אין הוא צריך להירתע מלנסח זאת בדרך של קביעת
היעדר חובה ,אפילו אם מבחינה מילולית אין התנסחות זו משקפת נכונה את
רוח הדברים.
שני סוגי שיקולים מניעים את בית-המשפט בבואו לקבוע כי לא קיימת
אחריות ברשלנות מבחינתה של המדינה ביחסיה עם תלויי הנהג המנוח -
שיקולים מערכתיים ושיקולים פרגמטיים .הסוג השני ,המיישם שאלות בדבר
הטלת עומס בלתי רצוי על מערכת המשפט ,הוצאות מנהלתיות ,שיקולי
הרתעה ,שיקולי הוצאות מניעה וכד׳ ,מקובל עלינו ממילא בכל מקרה בו
התוצאה היא שלילת קיומה של חובת זהירות .עיקר מטרת השימוש בשיקו
לים אלה הוא צמצום הצפיות הטכנית .גם במקרה שלפנינו יכול יישומם
להצדיק את הקביעה כי אין קיימת חובת זהירות .מאידך ,אין בהם דבר
המחייב יצירת חריג והוצאת הנושא כולו מחוץ לתחומם של דיני הנזיקין.
הקושי מתמקד בסוג השיקולים הראשון ,השיקולים המערכתיים .אלו מדגיש
ים את אי התאמתה של המערכת הנזיקית להתמודדות עם החלטה שלטונית
הכרוכה בשיקול-דעת טהור .ואולם ,נראה שגם בשיקולים אלו אין כדי
לשכנע כי הפיתרון העדיף הינו יצירת חריג ולא שלילת חובת הזהירות.
ככלל ,הם גם פחות משכנעים מהשיקולים מן הסוג השני :מטרותיהם של דיני
הנזיקין ,הן מן ההיבט החברתי ,הן מן ההיבט המוסרי והן מן ההיבט הכלכלי,
רחבות ורב גוניות דיין .אמות המידה של דיני הנזיקין אינן נוקשות ומוכת
מ ת מראש והן ניתנות להתאמה גם לנושא הנדון כאן .הקושי שביישום
קנה-המידה לבדיקת סטנדרט ההתנהגות אינו מיוחד דווקא לתחום ההחלטה
השלטונית .קשיי הערכה והצורך ביצירת סטנדרט ,בהבדל מהשוואה לסטנד
רט קיים ,מעולם לא הרתיעו את בתי-המשפט בארץ מפני התמודדות עם
נושא חדש  ,וידועים המקרים בהם מחליף בית-המשפט את הסטנדרט המצוי
והמקובל על בעלי מקצוע בסטנדרט חדש ,פרי יצירתו הוא ,כאשר רצוי הדבר
בעיניו.
עיקר חששו של בית-המשפט הוא מפני קביעה גורפת בדבר היעדר חובת
זהירות ויצירת חסינות בלתי רצויה .לכן הוא דואג להשארת פתח שיאפשר
לקבוע כי במקרים מיוחדים ,גם לגבי החלטה שלטונית ,יוכר קיומה של חובת
זהירות  -״המודל ההשוואתי  -שלילת חובת הזהירות  -אינו מקובל עלי.
שלילת חובת זהירות פירושה חסינות .לאחר שלילת החובה לא מגיעים כלל
לשאלת ההתרשלות .מבחינה אנליטית ,שלילת חובת הזהירות בנסיבות
נתונות גוזרת את דין התביעה להידחות .כאמור ,ייתכנו מקרים של הטלת
אחריות בנסיבות של הפעלת שיקול-דעת רחב .אפילו שיקול -הדעת נוגע
לתחום פיננסי מורכב; אפילו מדובר במחדל; אפילו מדובר בנזק כלכלי
בהיקף רב ...לטעמי ,כאשר ענינה של טענת הרשלנות הוא בהפעלת שיקול-
דעת ,על בית-המשפט לצאת מנקודת מוצא כי המדינה לא תחוב בנזיקין,
למעט במקרים חריגים״״.
כל הנימוקים הללו אין בהם כדי לשכנע בצורך ביצירת החריג .קביעה כי
לגבי החלטות שלטוניות שבשיקול-דעת טהור אין קיימת חובת זהירות,
אינה סוגרת את הפתח בפני קביעה שונה במקרים אחרים .מטבעה של עוולת
הרשלנות שתנאיה נקבעים בהתאם לנסיבות המקרה ,אין השלכה אוטומטית
ממקרה אחד למשנהו .אם המטרה היא לקבוע כי בהבדל ממקרי רשלנות
אחרים ,בהם נקודת המוצא היא שאכן קיימת חובת זהירות אלא אם כן ישנם
נימוקים כבדי משקל המכתיבים תוצאה שלילית ,ואילו במקרים כגון דא
נקודת המוצא צריכה להיות הפוכה כאמור ,הרי גם תוצאה זו ניתנת להשגה
על-ידי הגדרה מדויקת של תחום הפעילות הנדון ,כפי שנעשה בפסק-הדין.
הגדרתו זו תמנע הרחבת השלילה למקרים אחרים ,בהם עדיף קנה המידה
המקובל.
לכן ,מבחינה משפטית עדיפה היתה הלכה שאינה מוציאה את ההחלטה
השלטונית שבשיקול-דעת מגדר דיני הנזיקין .כשם שנקבע כי אין חובה
לעניין הפרת חובה חקוקה כך ניתן היה לקבוע כי לא קיימת ,בנסיבות
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