
ת הכלל ״הדבר מעיד על עצמו״ ל ח ה  התנאים ל
 (ד״נ 4/69 נוימן ואח׳ נ. 0ולח פסיח גחן ואח/ כ״ד פד״> (2), 229) 1

ה ת הבעי ו ה  א. מ
 פקודת הנזיקין קובעת את עוולת הרשלנות2 כבסים אפשרי להטלת אחריות בנזיקין.
 בתביעה בגין עוולה זו, נטל השכנוע י (״חובה מס׳ 1״ במינוח שבפסק דין זרקא *)
 לקיום ההתרשלות מוטל על הניזוק. עליו להוכיח את קיום חובת הזהירות כלפיו ואת
 הפרתה של חובה זו. לכלל רחב זה קבעה הפקודה מספר חריגים: בשלשה סעיפים,
/ קובעת ה י 8 או על־ידי ח ש  הדנים בגרימת בזק על־ידי חפץ מסוכן״, או על־ידי א
 הפקודה במפורש, כי נטל השכנוע להעדר ההתרשלות מונח ,על שכמו של הנתבע.
 הסעיף הרביעי—והאחרון— בסדרת הסעיפים הדנים בנטל ההוכחה של ההתרשלות
— res ipsa loquitur) הוא סעיף 41 לפקודה, המגלם את הכלל ״הדבר מעיד על עצמו״ 
 להלן.r.U). השאלה אם כלל זה מעביר את נטל השכנוע או רק את נטל הבאת הראיות
) היתד. שנויה במחלוקת, עד אשר הוכרעה בפרשת  (״חובה מס׳ 2״ במיבוח זרקא8
 נוימן. ההבדל בין שתי הדעות הנוגדות הוא בכך, שאם בסוף המשפט עולה מהערכת
 חומר העדויות כי כפות המאזניים, באשר לשאלה אם יש לייחס את קרות התאונה
 להתרשלות הנתבע ואם לאו, הן מעוייבות, כי אז לפי הדעה הדוגלת בהעברת נטל
 השכנוע, תהא התוצאה שהתובע זוכה בתביעתו, ואילו לפי הדעה הנוגדת, יוצא הלה
 מפסיד. בפםק־הדין שניתן בפרשת נוימן נקבע כי בהתמלא כל התנאים המפורטים
 בסעיף 41 לפקודה, עובר נטל השכנוע אל הנתבע. בכך הוענק לכלל .r.U אופי עצמאי

 בדומה לשלשת הסעיפים הקודמים לו«.

 1 דיון נוסף על ע׳׳* 446/68, כ׳׳ג פד׳׳י(1), 284. להלן — פרשת גויס:.
 2 סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ״ח—1968. להלן — הפקודח.

 3 על חלוקת חובות ההוכחה בין בעלי הדין במשפט אזרחי, ראה: רופום, ״הדבר מדבר בעדו״,
 הפרקליט, כרך י״ב, עמ׳ 217; דברי הנשיא אגרנט בפרשת נוימן, שם, עמ׳ 290 ואילר; הרבון,

 דיני ראיות, חלק ראשון, עמ׳ 189.
 4 ע״פ 28/49 זרקא נ. היועץ המשפצי, ד׳ פד״י, 504¡ לאחרונה זכינו למינות נוסף לנטל זה —
 ״נטל משפטי״ (להבדיל מ״נטל טקטי״ המקביל כאן לנטל הבאת ראיות), ראה ד׳׳נ 3/70 קצין

 התגמוליפ נ. בוסאני, כ״ד פד״י(1), 641,637.
 5 סעיף 38.
 6 סעיף 39.
 ד סעיף 40.

 8 ראה הערה 4.
 9 למסקנה זו הגיע פרופסור אנגלרד במחקרו: הכלל ״הדבר מדבר בעדו״ בדיני נזיקין, ירושלים,

 תשכ״ה (להלן — אננלרד).
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 אנב הפסיקה

 בראה, איפוא, שחשיבותו המעשית של הכלל .1.¡.־! גדלה מאדי׳1 ובשל עובדה זו
 נודעת חשיבות יתר לבדיקת התנאים המוקדמים לשם הפעלתו. ברשימה זו אבתח את
 התנאים להחלת הכלל, כפי שנקבעו בפרשת נוימן ואבדוק את מידת התאמתם למטרת
 הסעיף, לנוסחו ולדרך הראויה להחלתו. לא אעורר מחדש את השאלה אמה נטל הוכחה
 עובר אל הנתבע, בהתמלא התנאים להחלתו של הכלל .1.1.•!, וזאת משני טעמים:
 ראשית — הרבה דיו בשפך וכמה קולמוסים נשברו על ערכו הראיתי של כלל זה.
 נמצאו תומכים ואסמכתאות לכל אחת מהאסכולות העוונות״ ופסק־הדץ שביתן בדיון
 נוסף בפרשת נוימן, המשתרע על כ־8ד עמודים, מבלי להתכוון למצות את השאלה,
 יוכיח; שנית, והוא עיקר — ההכרעה שנתקבלה בפרשת נוימן, היינו שמכח החלתו
 של הכלל .1.1.־! עובר בטל השכנוע אל הנתבע, נראית לי רצויה יותר, באשר היא
 מגבירה את אחריותו של הבתבע, אשר לו, בדרך כלל, הכח והאפשרות לפזר את הנזק,
 באמצעות הביטוח בגד הסיבובים האפשריים בהפעלת החפץ ובהחזקה בו, על כלל
. אמנם, הטלת אחריות מוחלטת בשטח דיני הנזיקין אין כאן, 1 2 ו  ציבור הנהנים ממנ
 אולם יש בכד דחיפה לקראת מגמה זו, כשרעיון האשמה כבסיס להטלת אחריות בנזיקין
 מאבד הרבה מערכו. המציאות הכלכלית החדשה שנוצרה כתוצאה משיטת הביטוח,
 הביאה לקולקסיביות בנשיאת העול הכספי של הנזק, ועל שיטת המשפט מוטל, איפוא,

 להתאים עצמה למציאות זו.

ן מ י ה בפרשת מ ט ל ח ה ה  ב. העובדות ו
 הנתבע נהג במשאית כבדה שבבעלותו. בהתקרבו אל צומת כבישים ראה לפניו שני
 כלי רכב אחרים שנעצרו בזה אחר זה לפני הצומת: מונית ולפניה טנדר שבחלקו
 האחורי ישב המנוח, בעלה של התובעת. הנתבע ניסה לבלום את המשאית מאחורי
 שני כלי הרכב העומדים, אך הדבר לא עלה בידו מפני שבלם הרגל לא פעל. המשאית
 בתקלה במונית שלפניה ודחפה אותה אל הטנדר. מעצמת ההתנגשות נפל המנות מן
 הטנדר ונהרג. הנתבע הכריז מיד אחרי התאונה על ״איבוד בלמים״. בבדיקת המשאית
 התברר שנקרע אחד הזרנוקים, מאלה שדרכם זורם השמן אל הבלמים שבגלגלי המשאית,
 ומשום כך לא פעלו הבלמים. סיבת הקרע היתה שאותו זרנוק לא הורכב כראוי: הוא לא

 10 במציאות לא קל להצביע על התוצאות הממשיות הנובעות מההבדל בין האסכולות השונות,
 כי לרגע בו חלוקה דעתו של השופט בדיוק מחצה על מחצה אין אלא קיום תיאורטי בלבד.
 אולם להבדל הזה חשיבות מעשית ואותה יש למצוא באספקט הפסיכולוגי של השפיטה. כאשר
 השופט יודע כי החוק בא להקל על הנפגע בהוכחת ההתרשלות, בכר שהוא מגולל את בטל
 השיכנוע על הנתבע, הרי בדיד הטבע יטה השופט להיות ספקני יותר בהערכת ראיותיו
 הנגדיות של הנתבע ולא ינקהו מאשם עד שישוכנע במידה גדולה כי הלה נקי מכל התרשלות.
 כלשון השופט ברנזון בע״א 446/63 הנ׳׳ל, נשוא דיון נוסף זה: ״בהתקיים שלושת התנאים
 של סעיף 54 (כיום סעיף 41) דבק רבב של רשלנות בנתבע ועליו להסיר את הכתם מעליו

 ולהראות כי התנהגותו ׳כשלג תלבין׳. בפחות מזה אינו מנקה את עצמו מאחריות״.
 11 למעשה קיימות בסוגייה זו שלוש אסכולות שובות, אד לא כאן המקום לעמוד עליהן. דיון

 מפורט בסוגיה זו מופיע בספרו של אנגלרד, שש, עמ׳ 140.
 12 המגמה המודרנית ל״פיזור הבזק״ באה לידי ביטוי בעוד כמה תחומים של המשפט. בסוגיית
 האחריות השילוחית בנזיקין, למשל, השווה: ברק, אחריות ?דלוחית כדיני נזיקין, תשכ״ה,

 עמ׳ 31.
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 התגאיס להחלת הכלל ״הדבר מעיד על עצמו״

 נקשר אל שילדת המשאית, אלא היה כפוף כלפי מטה כך שנגע בקופסת ההילוך
 המיוחד, וזה גרם לשפשופו ההדרגתי של הזרנוק ולבסוף לקריעתו הפתאומית בעת

 התאונה.
 השאלה שבמחלוקת היתה אם יש לייחס לנתבע התרשלות עקב אי גלוי ההרכבה
. התברר כי ימים מספר 1  הבלתי נכונה והמסוכנת של הזרנוק, לפני שקרתה התאונה3
 לפני התאונה הביא הנתבע את המשאית אל משח־ הרישוי למבחן השנתי, אחרי
 שהוכנה לשם כך במוסך. המכונית הוחזרה לתיקון זרנוק אחר ורק לאהר מכן עמדה
 במבחן. טענת הנתבע היתה שמותר היד. לו לסמוך על אלה שטיפלו במשאית במוסך
 ועל אלה שבחנו אותה במשרד הרישוי, שלא יוציאו אותה לכביש כשדבק בה פגמ כה
 רציני; ואם אלה התרשלו ולא גילו את הפגם, הרי הוא עצמו פטור מאחריות, כי
 ממנו אי אפשר לדרוש יותר מאשר עשה. בית המשפט העליון דחה טענה זו כשעיקר
 הנמקתו הוא שהתובעים הוכיחו את קיום התנאים שבסעיף 41, ושעל כן עבר נטל
 השכנוע על הנתבע, שעליו היה לשכנע את בית המשפט כי התנהגותו נקיה מהתרשלות;
 ומכיון שאין לומר בוודאות שהנתבע עשה את כל הדרוש באופן סביר כדי להבטיח את

.  תקינות רכבו, הוא לא יצא ידי חובתו זו ומפני זה עליו לפצות את התובעים ״

ת הכלל ל ח ה ם ל י א נ ת  ג. ה
 התנאים להחלת הכלל .1.¡.־! הם שלשה:

 1. לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות
 שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק;

 2 הנזק נגרם על־ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו;
 3. נראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה

 שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא בקט זהירות סבירה.
וימ— על הנתבע נטל  כאמור, בהתמלא שלשת התבאים האלה—כך נקבע בפרשת נ

 השכנוע שלא היתד. התרשלות מצדו לגבי המקרה שהביא לידי הנזק.

 1. התנאי הראשון: העדר ידיעה על נסיבות המקרה
 הכלל .1.¡.•! ניתן להחלה רק ואם בתום הדיון לא נתלבנו עדיין לבית המשפט כל
 העובדות הממשיות שגרמו לתאונה. כאשר כל נסיבות המקרה ידועות, אץ בפני בית
 המשפט שאלה של עובדה אלא שאלה משפטית והיא: האם יש בעובדות שהוכחו משום

. « « .1  התרשלות. במקרה כזה אין תחולה לכלל .

 13 לא היתד. עוד מחלוקת על כך שהנתבע לא היה רשלן באופן נהיגתו ושלא היה בידו למנוע
 את התאונה שעת שהיא קרתה.

 14 בסל השיכנוע לא הורם מאחר שהנתבע לא הוכיח, בפי שדורשת ההלכה שנפסקה בע״א 376/65
 מזרחי נ. ציון כע״מ, כ׳ פד׳׳י(1), 414, כי מסר את המכונית לפני קרות התאונה לטיפול ותיקון
 ליקוייה על־ידי מומחה לדבר, שבאופן סביר אפשר היה לסמיד עליו כי יעשה את מלאכתו

 כראוי— כלומר שהלה לא רק סמך על בעל המוסך, אלא שגם היה לו על מי לסמוך.
ת (לכאורה) ידועה ו נ ל ש ר  15 ״מכאן בי הרעיון ההוא (.!.״< אינו תופס אלא כאשר ה
ה אינו ידוע, אך לא כהיפוכו של דבר: כאשר המעשה ידוע, אלא שעדיין אין אט ש ע מ ה  ו
 יודעים אם הוא מהווה רשלנות או לא. על שאלה זו— על השופט לענות, מתוך שיקולים
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 אגב ה0סיקת

 השאלה שאדון בה במסגרת זו נוגעת לאופיר. של אי־הידיעה. האם המדובר הוא
 באי־ידיעתו הסובייקטיבית של התובע בלבד או שמא באי ידיעה מוכחת, ומה השפעת

 ידיעתו של הנתבע על קיומו של תנאי זה.
 בית המשפט העליון, מפי הנשיא אגרנט, קבע כי המצב של אי־ידיעה על סיבת
. ת של התובע •ג י ש י  התאונה, אליו התכוון המחוקק, הוא המצב של אי ידיעה א
 אופי סובייקטיבי זה מתחייב, לדעת בית המשפט, מנוסח הסעיף הדורש הוכחה על

 קיום אי ידיעה מצד התובע.
 ברם, פירוש זה אם נכון הוא, מעורר כמה קשיים ואין ליישב על־פיו סתירות העשויות
 להתעורר בהפעלת הכלל .1.¡.־!. הקשיים העיקריים מתעוררים כאשר התובע מגלה דעתו
 בדבר סיבת התאונה, בדרן־ הטיעון או בהבאת ראיות במטרה להוכיח עובדות מסויימות

 המצביעות על התרשלות הנתבע.
 מי שגורס כי יש להעריך את אי־ידיעתו של התובע מבחינה סובייקטיבית יגיע
 בהכרח למסקנה כי יש לשלול מתובע המיחס בפרשת תביעתו לנתבע מעשה התרשלות
 מסויים את הזכות להסתמך על הכלל .1.1.־!. תובע כזה לא יוכל להחשב כקרבן תאונה
 אשר אינו יודע את הנסיבות הממשיות של התאונה, כי הרי הוא עצמו מציע הסבר
 לאירועה, הסבר הטופל אשמה על הנתבע. מבחינה זו אין חשיבות לעובדה כי לאחר

״.  מכן אין הוא מצליח לשכנע את בית המשפט בצדקת טענתו
 לדעתי אין לקבל מסקנה זו. התנאי הראשון להחלת הכלל אינו צריך להיות יותר
 מאשר ביטוי לעובדה שפעולת הכלל היא הסקת התרשלות מעצם אירוע הנזק, להבדיל

 מהערכת עובדות ומעשים ידועים מבחינת יחסם לרמת הזהירות.
 גם לשיטתו של השופט לנדוי הקובע, בפסק־דין המיעוט שלו, כי לכלל .1.1.-! אין
 כל אופי עצמאי וכי הוא מבטא ״כלל הידוע יפה בדיני ראיות״ בדבר עדות נסיבתית 18,
 אין אנו נפטרים מקושי זה. נניח כי התובע בפרשת תביעתו האשים את הנתבע בהת
 רשלות מסויימת שהביאה, לדעתו, לידי הנזק. אולם בהמשך לא עלה בידו להוכיח
 טענה זו לשביעות רצונו של בית המשפט. מאידך, נראה לבית המשפט כי מסתבר
 מעצם אירוע הבזק שהיתה כאן התרשלות כלשהי מצד הנתבע שהיתה הגורם לתאונה.
 אם במצב זה גשלול מהתובע את הזכות להסתמך על הכלל .1.״, בגלל טעבתו הראשונה
 בדבר התרשלות מסויימת ועל אף בשלובה, הרי שלילה זו איבה מתיישבת עם התיאוריה
 האומרת כי לכלל אין כל אופי עצמאי. הסתברות של התרשלות כלשהי מצד הבתבע
 מספיקה לחיובו בדין מכח ההלכה המאפשרת הוכחת התרשלות באמצעות ראיות
 נסיבתיות. אם הכלל 11.! אינו אלא חלק מהלכה זו, איך בשלול מהתובע היזקקות

 לכלל במצב ענינים בו תתכן הוכחת התרשלות באמצעות ראיות נסיבתיות י
 הקושי בקבלת המבחן הסובייקטיבי מתגבר כאשר התובע מביא ראיות לשם הוכחת
 התרשלות מסויימת ואינו מצליח בסופו של דבר להוכיחה, משום שלפי ההשקפה

ם ואינו יכול להשליד את יהבו על ׳הפכסימה׳ ההיא״, דברי השופט זילברג י י ט פ ש  מ
 בע״א 224/51 פדיצקר ב. פרידמן, ז׳ פד״י, 682,674.

 16 עמ׳ 257 לפסק הדין.
 17 ראה אנגלרד, שפ, עמ׳ 23.

 18 עמ׳ 238 לפסק הדין. בכך חוזר השופט לנתי על הרעיון אותו הביע בע״א 135/51 פלדמ
 נ. שרייבר, ז׳ פד״י, 553.
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 המובילה למסקנה שכבר בעצם הטיעון להתרשלות מסויימת יש לראות משום מגיעה
 מלהסתמך על הכלל .r.i.1, הרי במקרה של הבאת עדים אבה הזכות מצד התובע הוא
 בבחינת קל וחומר. ואמנם יש פסיקה בארצות הברית״ השוללת הסתמכות על הכלל
r במקרה כזה בנימוק כי לתובע המביא ראיות להוכחת מעשה התרשלות מםויים . i l 
 בתור גורם התאונה, יש ללא ספק ידיעות על סיבת התאונה והכלל שוב אינו צורך
 חיוני עבורו. נימוק נוסף לשיטתם, שאופיו פרוצדורלי, הוא הנימוק כי התובע ויתר,
 כביכול, על הפעלת הכלל בכך שצימצם את המחלוקת לשאלת קיום מעשה ההתרשלות

.TP המםויים, אשר להוכחתו מכוונות הראיות המובאות על־ 
 לדעתי אין לקבל גם כאן את הנימוקים האלה. ההנמקה ששימשה יסוד לגירסתי
 כי אין לשלול מהתובע את עזרת הכלל .r.i.l׳ על אף הטיעון של מעשת התרשלות
ת לשם הוכחת מעשה כזה. ו י א  מסויים, כוחה יפה אף לגבי המקרה של הבאת ר
 דעה זו נתמכת גם בשיקולים כלליים של מדיניות משפטית. התובע ביודעו כי לא
 יוכל להסתמך על הכלל אם לא יעלה בידו להוכיח על ידי ראיותיו את סיבת התאונה,
 יימנע מלכתחילה מלהביא ראיות בכוון זה. המבעית זאת עומדת בנגוד לתכלית המשפט.

 עשיית צדק מותנית בידיעת העובדות האמיתעת של המקרה.
 ואמנם, לא הפסיקה הישראלית״ ולא הפסיקה האנגלית״ אוסרות על התובע
 להסתמך, לחילופין, הן על הכלל .r.U והן על הטענה כי הנתבע אשם בהתרשלות

 מסויימת, ולא ראו בעצם הבאת ראיות להוכחת הטענה משום מניעה להפעלת הכלל.
 ניתן לפתור את הקשיים עליהם הצבעתי וליישב את הסתירות הנ׳יל הנובעות מתוצאה
י ב י ט ק י י ב ו  שבתי המשפט הישראלים לא היו מוכנים לקבלה, על־ידי קבלת מבחן א
 לאלמנט העדר הידיעה ». כלומר, סיבת התאונה תיחשב כבלתי ידועה כל זמן שהנסיבות
 העשויות להבהירה טרם הוכחו כדין. מחשבותיו האישיות של התובע אינן מעניבות
 ואין להתחשב בהן. שעה שהתובע בכשל בבם־ובו להוכיח התרשלות מסויימת מצד
 הנתבע הרי בעיני החוק נחשבת עדיין הסיבה האמיתית של התאובה כבלתי ידועה לו
 ומן הדין שיהא רשאי להסתמך על הכלל .r.i.1 במידה שיתר התנאים נתקיימו. התנאי
 הראשון מתמלא כאשר התובע מביא בפני בית המשפט את כל הראיות הנמצאות
 ברשותו ואילו הנסיבות הממשיות של התאונה עדיין לא התבהרו להנחת דעתו של

 בית המשפט.
 אמנם פירוש זה אינו תואם בדיוק את לשון הסעיף, אך כפי שניסיתי להראות זהו
 הפירוש הרצוי משום שהגישה הסובייקטיבית איבנה עומדת בפני הביקורת, וכן משום
 שאין בתי המשפם מוכנים להסיק את כל המסקנות הנובעות ממנה, והגיעו לתוצאות

 המתיישבות יותר עם הגישה האובייקטיבית.

 .2 התנאי השני: השליטה על הח2ץ המזיק
 ביסודו של תנאי השליטה מונח הרעיון כי מן ההכרח לזהות את האדם לו ניתן לייחס

.Prosser, "The Procedural Effect of res ipsa loquitur," 20 M i n . L . R . 241, 254 19 
 20 ע״א 387-389/61 הפ:ר נ. ברכה, ט״ז פד״י, 816; ע״א 318/62 אוליאן נ. נרינשטיין, י״ז פד״י,

.1445 
M o o r e v. R . F o x [1956] I Q.B., 596 21 

 22 ראה אבגלרד, עפ, עמ׳ 23.
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 אגב הפסיקה

 את ההתרשלות שהוסקה באופן כללי מעצם אירוע התאונה. השליטה על הרכוש המזיק
 היא היוצרת את הזיקה, באשר היא מזהה את האחראי המשוער להתרשלות.

 בית המשפט העליון אינו מנתח משמעותו של תנאי השליטה ומציין רק כי לתנאי
 זה תפקיד כפול, דהיינו:

 א. ״העובדה כי התובע נפגע באמצעות נכס שהיה נתון אז בשליטת הנתבע,
 ממלאה תפקיד מרכזי בתהליך הסקת המסקנה כי זה האחרון הוא הנושא באחריות,

 בשל התרשלותו, להתהוות התאונה המזיקה;״
. עובדת שליטתו המלאה של הנתבע על הנכס המזיק בזמן התאונה מעידה . .  ב. ״

. ־  שהסיבה להתרחשותה נתונה כולה בידיעתו המיוחדת... ״ ג
 לא אעמוד בהרחבה על טעם כפול זה, אולם ראוי בהקשר זה לציין כי אין להפריז
 בחשיבות תפקידו השני של התנאי. נכון הוא כי כתוצאה מהפעלת השליטה על הרכוש
 המזיק נהנה הנתבע, לעיתים קרובות, מידיעה מיוחדת על סיבת התאונה, או לפחות
 עומדים לרשותו האמצעים לבירורה. אולם קשר זה בין הידיעה ובין השליטה אינו
 הכרחי, שהרי יתכן שסיבת התאונה תיעלם מעיניו של הנתבע, על אף שליטתו המלאה
 בחפץ. בצדק, לדעתי, מציין פרופסור אנגלרד כי ״מטרת תנאי השליטה היא זיהוי
 האחראי לתאונה. במידה שעובדת קיומה של השליטה על הרכוש המזיק נותנת לנתבע
 בפועל ידיעה מיוחדת ועדיפה על מסיבות התאונה, הרי זו אינה אלא תוצאת לךךאי״!־.
 יחד עם זאת אין ספק כי השיקול שהנתבע נמצא בדרך כלל במצב עדיף כדי לברר
 ולהוכיח את סיבת התאונה, תופס מקום נכבד כאחד הגורמים שבהגיון ובמדיניות

 המשפטית אשר הולידו את הכלל .r.i.l והעשויים לקדם את הרחבת שטח תחולתו.
 בעובדות המקרה בפרשת נוימן אין לומר שעצם שליטתו של הנתבע ברכב הפוגע,
 העניקה לו, בזמן התאונה, ידיעה מיוחדת על סיבת התרחשותה. אולם מצבו לאחר
 התאונה היה עדיף על זה של התובע, במובן זה שעמדו לרשותו יותר אמצעים כדי
 לברר סיבת התאונה. כאמור זהו אחד השיקולים להצדקת הכלל, אך לא הטעם לקיומו

 של תנאי השליטה הצופה לרגע התרחשות התאונה ולא למה שאירע לאחר מכן.
 השאלה המרכזית המתעוררת בקשר לתנאי השליטה, ואשד לא נדונה בפרשת נוימן,
 נוגעת לבלעדיות השליטה. סעיף 41 דורש לשם הפעלת הכלל .r.i.l ״כי הנזק נגרם

. ״ . . . ו ה עלי א ל  על ידי נכס שלנתבע היתד. שליטה מ
 במסגרת זו מתעוררות שתי שאלות משנה: מה הדין כאשר יש ריבוי נכסים מזיקים
 המעורבים באירוע התאונה והנתונים בשליטתם של אנשים שונים; ומה הדין כאשר יש

 ריבוי אנשים השולטים בנכס מזיק אחד. אדון בשאלות אלו אחת לאחת.
 (1) ריבוי נכסים מעורבים קורה, למשל, בתאונת דרכים הנגרמת על־ידי התנגשוחם
 של שני כלי רכב או יותר הנמצאים בתנועה. השאלה היא האם אדם שלישי שהינו
 קרבן התאונה, רשאי להסתייע בכלל .r.i.l נגד שני הנהגים גם יחד או נגד אחד מהם.
 שינוי קל בעובדות שבפרשת נוימן יעמידנו בפני בעיה זו: מה היה קורה אילו הטנדר,

 23 עמ׳ 258 לפסק הדין. לפי דעה זו תנאי השליטה קרוב לעקרון הוכחתי אחר האומר כי יש
 להקל על מתדיין את ההוכחה של עובדה מסויימת, כאשר מתברר שעובדה זו נמצאת

 בידיעתו המיוחדת של היריב. ראה הרנון, דתי ראיות, עמ׳ 203.
 24 אנגלרד, שם, עמ׳ 69.
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 שבחלקו האחורי ישב הקרבן, היה בנסיעה לפנים, או בעקיפת או שבא ממולה
 של המשאית ן

 במצב כזה קיים פיצול בשליטה הנובע מריבוי הנכסים המעורבים ולפיכך נראה,
 מלשון הסעיף, בי הכלל .r.ï.l לא יעמוד לרשות התובע. תנאי השליטה לא נתמלא כי
ה על הנכם המזיק, מפני שהנזק א ל מ  אף לאחד משני הנהגים לא היתד. השליטה ה

 נגרם במשותף על ידי שני נכסי• 5־,
 (2) השאלה האחרת מתעוררת כאשר יש ריבוי אנשים השולטים בנכם המזיק.
 גם כאן יש פיצול בשליטת, אך הפעם הוא נובע מריבוי מחזיקים לגבי נכס אחד.
 מבחינה מעשית, הבעיה מתעוררת, לרוב, במקרים של התרשלות רפואית ובמקרים
 של מוצרים פגומים. שכיחים המקרים בהם נותח חולה או קיבל כל טיפול רפואי
 אחר, הדורש לשם ביצועו שיתוף פעולה מצד מספר אנשים. אם בסניבות אלה נגרם
 לחולה בזק, אשר עצם אירועו מעיד על מעשה התרשלות כלשהו, הרי החולה, לרוב,
 לא יהיה מסוגל להצביע על האשם הספציפי מבין צוות המטפלים בו. כמו כן במקרה
 של מוצר פגום הגורם לנזק. למשל, בקבוק של משקה מתבקע אצל הצרכן ללא סיבה
 נראית לעין. הנסיון מלמד כי מאורע זה לא היה קורה לולא התרשלות של אחד
 האנשים שטפלו בבקבוק. אולם בחפשנו אחר האחראי למעשה ההתרשלות שהביא
 לידי הנזק, יש לפנינו שורה שלמה של ״מועמדים״: יתכן והמעשה בוצע על־ידי היצרן
 (שימוש בבקבוק פגום) או על־ידי הסוחר הסיטונאי (טיפול בלתי זהיר בבקבוק)

 או על־ידי המוביל או על־ידי הקמעונאי.
 גם במקרה זה של ריבוי שולטים בנכס נראה שהחלת הכלל r.i.I נמבעת כתוצאה

 מהדרישה לשליטה מ ל א ה אצל הנתבע י<־.
 לדעתי מסקנות אלה אינן הכרחיות. כאשר נסיבות התאונה מצביעות בבירור על
 כך שבוצע מעשה התרשלות כלשהו, ושהנפגע אינו מסוגל לזהות את האחראי המםויים,
 יש להרשות לו להסתייע בכלל .r.i.ï הן במקרה של ריבוי נכסים מעורבים והן במקרה
 של ריבוי שולטים בנכס. מותר לנו, בשלב הראשון, להשקיף על הנתבעים בתור
 קבוצה אשר במאוחד היתד. בידיהם השליטה המלאה על הנכם או הנכסים. מעתה
 מוטל על כל אחד ואחד מהנתבעים להוכיח שלא התרשל. בדרך זו ייתכן אמנם מצב בו
 יחוייבו בדין כל הנתבעים לאחר שלא יצליחו להראות כי לא התרשלו, על אף שלמעשה
 אפשר שרק אחד או אהדים מהם הד רשלנים. במצב דברים זה תביא הפעלת הכלל
 .r.U לקיפוחו של הנתבע שלא התרשל אך לא היה מסוגל להוכיח זאת. אולם עובדת
 השתייכותו לקבוצה מסויימת מעבירה את מרכז כובד האחריות מיחיד לקבוצה. ברוב
 המקרים ניצב התובע מול קבוצה של נתבעים אשר כל אחד מהם מבוטח, והתוצאה
. אם במקרה מסוים הנתבעים אינם מבוטחים, הרי החלטת השופט  היא ״פיזור הנזק״ ״
 להפעיל את הכלל .1.¡.־! עשויה לנבוע משיקולי ״מדיניות״ שמטרתם להניע סוג

 מסויים של אנשים לבטח את עצמם בעתיד.

 25 זו מסקנתו של פרופסור אנגלרד בספת עש, בעמי 102.
 26 ראה ההערה לעיל.

A n n u a l Survey of :27 רעיון האחריות הקיבוצית מבוסס היטב בפסיקה האמריקנית. ראה 
. p . A m e r i c a n L a w , Torts (1956), 317 
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 אנב הפסיקה

 3. התנאי השלישי: הסוערות ההתרשלות

r דרוש שעצם קיום התאונה . u  התנאי השלישי משמיענו כי כדי להחיל את הכלל .
 יהיה בו כדי להעיד, שעה שמתחשבים במה שמכתיבים השכל הבריא והנסיון הכללי
 של החיים, כי אף על פי שסיבתו המתייקת של המקרה שגרם לנזק איננה ידועה,
 מכל מקום המסקנה שהנתבע לא נהג בזהירות סבירה, מסתברת יותר מאשר המסקנה
preponderance of) ההפוכה. המסקנה מוסקת על פי המבחן של עודף הסתברויות 

.(probability 
קה״ הסתברות של התרשלות חזקה יותר מאשר השיעור  במציאות דרשה הפסי
 הרגיל של 51% המספיק להלכה לשם החלת הכלל .r.i.l. גישה זו היתד. תולדה טבעית
 של ההשקפה אשר היתה מקובלת על בתי המשפט, כי סעיף 41 אינו אלא כלל של
 דיני ראיות ואינו נושא כל אופי עצמאי. חוסר העימות מצד בתי המשפט לעובדה כי
 בכלל .r.i.l יש משום חידוש הלכה, אשר מטרתו היא לעזור לתובע בהוכחת ההתרשלות,

 גרם לצמצום שטח תחולתו.
 לדעתי, גישת בתי המשפט אינה צריכה להיות כה קפדנית בקביעת ההסתברות של
 ההתרשלות. מילויו של תנאי זה אף אינו טעון הוכחת, והדבר עולה ברורות מלשון
 הסעיף הפותח במלה ״הוכה״ לגבי שני התנאים הראשונים ואילו לגבי התנאי השלישי
 ננקטת הלשון ״ונראה לבית המשפט״. כלומר זוהי אומדנא שניתן להסבירה גם

 בטענות יי2.
 שתי שאלות משפטיות חשובות מתעוררות כאן. האחת היא: לגבי איזה שלב של
 הדיון צריך בית המשפט לבדוק אם נתקיים תנאי זה: והאחרת היא: מה ומה הם
 השיקולים ההגיוניים, המבוססים על נסמן החיים הכללי, אשר מהם מסיק השופט

 הסתברות של התרשלות.
 א. שלפ בדיקת קיום התנאי. על השאלה איזהו השלב לבירור קיומו של תנאי זה
 ניתבו בפרשת נוימן שתי תשובות שובות. האחת מפי השופט לנדוי הקובע כי ענין
 בדיקת ההסתברות מתייחם לשלב ביניים בדיון, בתום פרשת הראיות מטעם התובע,
 ולפיכך בבדיקת כל הראיות הנעשית בסוף המשפט חייב השופט להשקיף אחורנית
. התשובה האחרת 8 0 ו א  על שלב ביניים זה, כדי לקבוע אם נתקיים תנאי זה אם ל
 ביתבה בדעת הרוב מפי הנשיא אגרבם, הקובע שהבדיקה צריכה להעשות בסוף המשפט
 והיא טעונה הערכת הראיות של התובע מבחינת מהימנותן ומשקלן, כל זאת בהתחשב
 עם הראיות הנגדיות שהביא הנתבע — אם הביא— לענין זה. היוצא מזה, מוסיף
 הנשיא ואומר, כי בבוא בית המשפט להחליט בסוף המשפט, אם בקיים תנאי מוקדם זה,
 מן הנמנע שינהג כאילו הוא משקיף אחורנית על שלב הביביים שבתום פרשת־

 התביעה ».
 נראית לי יותר דעתו של השופט לבדוי מזו של הנשיא אגרנט, וזאת משבי נימוקים

 עיקריים:

 28 ע״א 135/51 פלדמן J שרייכד, שם, עמ׳ 553; ע״א 237/57 ״אנד״ כע״מ נ. רחל שיפר, י״ב
 פד״י, 561.

 29 ע״א 235/59 אלפנדרי נ. ד׳׳ר פולק ואח/ י״ד פד׳׳י, 2497, 2500.
 30 עפ׳ 245 לפסק הדין.
 31 עמ׳ 262 לפסק הדין.
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ת שלב הבדיקה יש להבין על רקע התקדימים  1. הנימוק הראשון הוא נימוק פרשני. א
 האנגליים שמהם נשאב נוסחו הסטטוטורי של הכלל .r.i.l שבסעיף 41. מתקדימים אלה
ו בי שלב הבדיקה הוא שלב no case to answer (בקיצור no case), בדיון  למדים אנ
י חבר מושבעים, דהיינו השלב בו מסיים התובע בהבאת ראיותיו. בשלב  המתקיים בפנ
 no caxmn היתד, נערכת הבדיקה אם התובע הוכיח את קיום שלושת התנאים המוקדמים
ק בע הצליח להוכיח את שלושת התנאים המו ת הכלל .r.i.l אם לאו. והיה אם התו ל ח ה  ל
 דמים, די היה בכך כדי להמשיך במשפט ולא לדחות את התביעה מיד מחוסר הוכהה
 לכאורה; לא הצליח בהוכחה זו, הענין לא היה מועבר כלל לשיקולו של חבר המושבעים

ת התביעה ג». ת הפסק הדוחה א  והשופט עצמו היה מוציא א
. ת no case במשפטים אזרחיים » נ ע  בישראל לא קיים חבר מושבעים ואין מעלים ט
 אולם העדרו הפיסי של חבר המושבעים אינו גורע במאומה מהדפוסים הטכניים שנוצרו
עת העובדות הועבר אמנם אל השופט, אך הוא עושה ד של קבי  בעת קיומו. התפקי
ת לפניו באותה הצורה כשהוא מבדיל באו  זאת כאילו היה חבר מושבעים. הראיות מו
 בין תפקידיו השונים ונותן לעצמו ״הוראות״ (instructions), בדיוק כפי שהיה נוהג
ע ב ת נ ר מושבעים. מכאן שכדי להכריע בשאלה אם אמנם עבר נטל השכנוע ל ב  עם ח
ת באופן רטרוספק  אם לאו, על השופט הבודק בסוף המשפט את מכלול הראיות לצפו
 טיבי על השלב המקביל לשלב no case-n ולראות אם הוכח קיומם של שלשת התנאיע

ת ההתרשלות. ו ר ב ת ס  המוקדמים, וביניהם תנאי ה
ת צריכה להעשות ביחס לשלב  2. המסקנה כי הבדיקה של קיום תנאי ההסתברו
י ה ענינית. נראה ל נ ייבת גם מבחי ל התובע מחו  הביניים שלאחר פרשת העדויות ש
 שאם הבדיקה נעשית בסוף המשפט ללא מבט אחורנית כאמור, הרי בשלב זה כל
פשך: מצא השופט עודף הסתברות ת הכלל .r.i.l הוא מוטעה. ממה נ ל ע פ ה  נסיון ל
ת גירםתו של התובע, ייצא שהלה הדים לא רק את הבטל להוכחת קיום שלשת כו  לז
ה תועלת תהיה בהחלטה בסיום הבאתן של  התנאים אלא גם את נטל השכנוע עצמו. מ
ת ב ו ט ת ל ע אם בסוף המשפט קיים עודף הסתברו ב ת נ  כל הראיות שבטל השכנוע עבר ל
ת ; מצא השופט בשלב זה שכפו בע המזכה אותו בדין בלאו הכי  גירםתו של התו
ת התביעה כולה. אולם ת החלת הכלל ויחד אתה א ינות הוא ידחה א י  המאזניים מעו
ת ר ב ע  תוצאה וו אינה נבובה: מעצם הקביעה בי התוצאה הריונית של הכלל היא ה
ת המאזניים הן מעוייגות  בסל השכנוע לנתבע, הרי העובדה כי פסוף המשפט כפו

תבע דוקא ולא לחובתו של התובע. בתו של הנ יבת להתפרש לחו  חי
ל .r.i.l בפרשת נוימן.  מכאן אני מגיע למסקנה כי לא היה מקום להפעלת הכל
בע בת התו ות לטו י  משהגיע הנשיא אגרנט בתום המשפט למסקנה כי קיים עודף הסתברו
. תובע כזה ת נטל השכנוע והתובע זוכה ממילא בתביעתו ר ב ע ה  לא היה כלל צורר ב

רת הכלל .r.i.l וזה לא המקרה הנכון בו יש להפעיל את הכלל *».  איבו זקוק לעז

. p , 1960 272. Spellmann, "Motions During Trial," Englewood Cliffs, N J . 32 
ס, ״הדבר מדבר בעדו״, עש, עמי 219.  33 ראה תפו

 34 אחד המקרים המעטים בהם נעשתה הפעלה נכונה של הכלל .r.i.l הוא פסק הדין בע״א
 235/59 אלהנקרי ב. ד״ר פולק ואח׳, י״ד פד״י, 2497 , 2505. פסק הדין ניתן מפי השופט חיים
 כהן ומחוצאתו עולה בבירור כי ההכרעה בשאלה של העברת נטל השיכנוע היתד! גורלית

 לתביעה כולד״
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ת ההתרשלות. השאלה כאן היא, מת הם השיקולים  ב. השיקולים להפקת הםתברו
ת של ו ר ב ת ס ת החיים הכללי, אשר מהם מסיק השופט ה סי  ההגיוניים, המבוססים על נ
דת המוצא. במידה קו ת לפי נ ו  התרשלות. מהלך מחשבתו של השופט עשוי להשתנ
 שהוא יתן דעתו על סוג הפעולה או על סוג המכשיר שהביא לידי הנזק, במקום להתרכז
נה שקרתה, הרי הפעלת הכלל תהא יותר ליברלית, כי הוא ישקול אז אם ג התאו  על סו
נה הנדונה ג הנדון, או פעולה מהסוג הנדון, גורמים בדרך כלל את התאו  מכשירים מהסו
בת הנתבע ת לחו מ ח  כאשר הם מופעלים בזהירות הראויה. התשובה במקרה זה נוטה ל
ל הסוגים אינם גורמים נזק כשהם מופעלים כשורה. כ  משום שבדרך כלל מכשירים מ
ה מסויים עשוייה גם היא להשפיע על שיקוליו של השופט נ  הנדירות של סוג תאו
תבע בנימוק בת הנ ה לטו י כיוונים מנוגדים. מצד אחד יכול השופט להתרשם ממנ  בשנ
, ייתכן ויחשוב ד ח א  שהתאונה, בהיותה נדירה כל כך, בוודאי היתה בלתי נמנעת. מ
נקטו כל צעדי הזהירות הרגילים, לא היתד. התאונה קורית גם במקרה שלפניו.  שאילו נ
 שיקולים הגיוניים אלה מדגימים עד כמה גדולה מידת חופש ההחלטה שבידי בתי
דרכת תמיד על• ת המשפט אינה מו  המשפט בשאלת ההסתברות• אולם הכרעתו של בי
 ידי שיקולים אלה בלבד. כפי שהמציאות המשפטית מלמדת מושפעים השופטים
ע שגרמה לנזק. ב ת נ ת ה לו  בהחלטתם לא מעט גם ממידת חשיבותה המשקית של פעי
תבע צורך משקי וחברתי ניכר, הוא יטה  כאשר בית המשפט רואה במפעלו של הנ
, ״ ו ת כרוך ב עו מנ נות בלתי נ ת ההנחה כי מספר מסויים של תאו ת א  לקבל ביתר קלו
. ״ ת ר ח לות א ת הנתבע אם המדובר הוא בפעי  כשם שהוא נוטה להסיק על התרשלו

ם ו כ י  ד. ס

כחת התרשלותו של המזיק  ההכרעה בפרשת נוימן חוללה מפנה חשוב בשאלת הו
לה לכלל .r.i.í ז״. העליה בחשיבותו של הכלל מדגישה את הצורך  במקרים בהם יש תחו
ת בפרשת נוימן עצמה- ק פ ס . ניתוח כזה לא נעשה במידה מ  בניתוח התנאים להחלתו
 ברשימה זו ניסיתי להצביע על אופיים של שלשת התנאים להחלת הכלל ועל הקשיים

 העשויים להתעורר לאור נוסחו של סעיף 41.
ת המבחן  אשר לתנאי הראשון הוצע ברשימה זו לאמץ מבחן אובייקטיבי ולנטוש א
ת המשפט, וזאת בשל הקשיים והסתירות העשויים להת  הסובייקטיבי אותו קבע בי
. התנאי השני, הוא תנאי השליטה, מחייב שתהא שליטה מלאה על הנכם בידי 8  עורר 8
נות העשויות לגרום לפיצול השליטה, בין על־ידי  המזיק. הצבעתי על האפשרויות השו
 ריבוי נכסים מזיקים מעורבים ובין על־ידי ריבוי שולטים בנכס המזיק, וניסיתי להראות
ות השליטה 39,  כי אפשר ורצוי לומר גם במקרים אלה שנתקיים בהם התנאי של בלעדי
 במסגרת הדיון בתנאי השלישי הצבעתי על כך כי אין צורך להוכיחו ודי לטעון אוחו.

H e r n d o n v. Gregory; 43, 4 9 3 5 ה א MinutUla v. Providence I: ר c e C r e a m C o . , 50 R.I. 
. 1 9 3 5 ( 1 9 0 Ark. 702, 81 S.W. 2d 848 ) 

O'Connell, "Res Ipsa in the Air," 22 I n d . L J . 221, 225-227; Morris, "Res Ipsa 36 
. T e x a s . L . R 2 6 " , 257. Loquitur in T e x a s , 2 6 1 

 37 ראה עמ׳ 322 לעיל.
 38 ראה עמ׳ 325 לעיל.
 39 ראה עמי 327 לעיל.
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 השלב לבדיקת קיומו הוא שלב הביניים שלאחר פרשת עדויות התביעה, עליו משקיפים
ת בדבר קיום ות יתר בהסקת ההסתברו קט ליברלי . כמו כן הצעתי שתנ  בסוף המשפט »
ה סבירה מאחר שניתן לומר כי מכשירים שנעשו כהלכה מ . גישה זו ה ״ ת ו ל ש ר ת ה  ה
ב רובם של המקרים, ואם בכל זאת קרתה זק ברו  ושהופעלו כשורה אינם גורמים נ

ר יותר שהיא נגרמה כתוצאה מהתרשלות. ב ת ס נה על ידם הרי מ  תאו

* ד ו ן ד ף ב ס ו  י
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 40 ראה עפ׳ 329 לעיל.
 41 ראה עמ׳ 328 לעיל.

 * תלמיד השנת הרביעית בפקולטה למשפטים.




