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 מדרש נכסים בע"מ נ' שלמה אפרתי 22-07-23934ת"א הנדון: 
 אישור היועץ המשפטי לרשות על התקיימות תנאי חסינות 

 2006 -תקנות הנזיקין )אחריות עובדי ציבור(, תשס"ול 8בהתאם לתקנה 
 

 
ו' לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ 7 -א'  7נתבקשתי לבחון האם ניתן לעשות שימוש בסעיפים  .1

המועצה מר שלמה  מנכ"ל"( כנגד התביעה" )להלן: התביעה שבנדון"( בעניין הפקודה)להלן: "
 "(.הנתבע" )להלן: אפרתי

 
על ידי חברת מדרש נכסים בע"מ המשכירה למועצה את משרדיה עסקינן בתביעה שהוגשה  .2

י ביישוב אורנית. בתביעתה עותרת התובעת לפיצוי בגין נזקים בקומה השניה במרכז המסחר
שנגרמו לה, לכאורה, בשל הפרות הסכם השכירות בין הצדדים והוראות פסקי הדין השונים 

הפסד דמי  – פיצוי הכוללהמועצה,  שניתנו במסגרת תביעות קודמות שהגישה התובעת כנגד
בסכום כולל בסך  ,וכיו"ב ;הפסד שימוש ושכירות בנכס ששייך לתובעת )לכאורה( ;שכירות
323,500 .₪ 

 
לאחר בחינת כתב התביעה, שמיעת עמדת הנתבע, בשילוב היכרות מקרוב של הח"מ עם  .3

אי משרה בהתאם נסיבות המקרה, בחנתי את בקשת הנתבע לבחון אפשרות ליתן חסינות נוש
 .2006 -להוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ותקנות הנזיקין )אחריות עובדי ציבור(, תשס"ו

 
הנני סבור כי המקרה נשוא התביעה שבנדון מתאים לחלוטין למתן חסינות נושא המשרה  .4

הנדון, באופן שהתביעה כנגדו תדחה, שכן כל המעשים המיוחסים לו בכתב התביעה נעשו תוך 
כדי מילוי תפקידו ברשות המקומית וכי לא הוכח לטעמי כי המעשים הנ"ל נעשו ביודעין מתוך 

 ו בשוויון נפש לאפשרות גרימת הנזקים הנטענים )והמוכחשים מאליהם(.כוונה לגרום נזק ו/א
 

הקבועים  י ממליץ למועצה ליתן למר שלמה אפרתי חסינות בהתאם לתנאיםנוכח האמור הננ .5
 .     מתאימה לבית המשפט הדן בתביעההגשת בקשה  לאשרו פקודהא' ל7בסעיף 

 
 

 בכבוד רב,
 

 , עו"דר גופראמי                              
 
 

 לכבוד
 רו"ח איילת נהרי, גזברית המועצה

 המועצה  מנכ"ל, שלמה אפרתימר 
 אורניתמועצה מקומית חברי מליאת 


