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 מהמודל מעבר בשבחי :"עונשו"הנזק הראייתי ו

 למודלי� של מידתיות נטלההעברת הקיי� של 

  ותטיביאינדיַקו

  מאת

  *גיא שני

השתרש במשפט ") חזקת הנזק הראייתי("כלל העברת הנטל בגי� גרימת נזק ראייתי 

ובשני� האחרונות השפעתו התעצמה והיק� פריסתו התרחב עד שהפ� , הנזיקי� בישראל

הכלל קובע כי .  ראייתי מרכזי בתחו� הרשלנות הרפואית וא� מחו� לתחו� זהלכלי

ו להשתמש גע ביכולת כלומר פ, ברשלנותו נזק ראייתי לתובעגר� הנתבעמקו� שבו ב

  עשוי בית,תביעתוטענה מסוימת הצריכה ל הייתה עשויה לתרו� לביסוסבראיה ש

המאמר . ל לסתור הנחה זולהניח שהטענה נכונה ולהטיל על הנתבע את הנטהמשפט 

כגו� פג� " (נפרד"סוקר את התפתחותו של הכלל תו� חידוד ההבחנה בי� נזק ראייתי 

המתבטא בעמימות אינהרנטית לגבי הקשר " (מובנה"לבי� נזק ראייתי ) בתיעוד הרפואי

, המאמר מציג אתגרי� שוני� שמציב כלל העברת הנטל). הסיבתי במצבי� היפותטיי�

   .שהוא תנאי להחלת החזקה" התיקו הראייתי"מותו של מושג ובכלל זה עמי

בהמש� מוצגת הטענה כי לצד תוצאותיה החיוביות של חזקת הנזק הראייתי היא עלולה 

יתר �בי� היתר מנותח החשש מפני הרתעת .יעילה צדק ולהרתעה בלתי לחוסרלגרו� ג� 

� פגיעה בהיבטי� שמשמעותה השקעת משאבי� מופרזי� בתיעוד וא, של נתבעי� בכוח

חשש אחר הוא מפני יצירת תמריצי� לא רצויי� כלפי . אחרי� של הטיפול הרפואי

. עמימות ראייתית וא� להעצימה ְלַ#ֵ�רתובעי� כגו� ריבוי תביעות וכ� עידוד , תובעי�

מודל אחד מושתת : המאמר מציע שני מודלי� שבאמצעות� אפשר למת� חששות אלה

משמעות הדבר היא הצבת כמה סייגי� התוחמי� את . העל מידתיות בהחלת החזק

הפעלתו של הכלל למקרי� שבה� היתרונות הטמוני� בכ� עולי� על החסרונות 

אשר מצביע על , "אינדיקטיבי"מודל אחר מבחי� בי� נזק ראייתי . הפוטנציאליי�

י שאי� לו משקל הוכחת, "ניטרלי"לבי� נזק ראייתי , אחריותו של הנתבע לנזק הישיר

עשוי לשמש ראיה נסיבתית התומכת ) אינדיקטיבי(נזק ראייתי מהסוג הראשו� . כזה

אינו " ניטרלי"לעומת זאת נזק ראייתי . במסקנה בדבר אחריותו של הנתבע לנזק הישיר

א� אפשר במקרי� מתאימי� , תור� ליצירת הנחה עובדתית בדבר האחריות לנזק הישיר

 
מאמר זה מבוסס על פרק מתו� עבודת הדוקטורט . קטור למשפטי�דו, רש� בית המשפט העליו�  *

אני מודה לישראל גלעד על הערות . Â�Ï˘¯ ˙Â˜ÊÁ˙שכתבתי באוניברסיטה העברית בירושלי� בנושא 

תודה לחברי . מאירות עיניי� ולנֹע� נוקד על תרומתו לפיתוח כמה מהרעיונות המופיעי� במאמר

  .צעות מצוינות על הערות והÌÈËÙ˘Óמערכת כתב העת 
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בדר� (משק� את הפגיעה הראייתית שהסב לתובע לחייב בגינו את הנתבע לשל� פיצוי ה

  .)כלל מדובר בפיצוי חלקי

‡Â·Ó" :È˙ÈÈ‡¯ ˜Ê� Ï˘ Ô„ÈÚ· ÌÈÈÁ Â�‡" .‡ . È˙ÈÈ‡¯‰ ˜Ê�‰ ˙˜ÊÁ–‰˜ÈÒÙ È¯˜ÈÚ . 1. 

. 3; חזקת הנזק הראייתי הנפרד. 2; הבחנה מושגית בי� טיפוסי� שוני� של נזק ראייתי

; חזקת הנזק הראייתי המובנה. 4; ד הרפואיהקושי בקביעת קיומו של פג� רשלני בתיעו

·. ˙È˙ÈÈ‡¯ ˙ÂÏÈ˜˘Ï ˙È˙ÈÈ‡¯ ˙ÂÓÈÓÚ ÔÈ· ¯˘˜‰ ÏÚ. ‚ . ˙˜ÊÁ È¯„‚· ˜„ˆÂ ‰Ú˙¯‰

È˙ÈÈ‡¯‰ ˜Ê�‰. 1 .חזקת הנזק הראייתי. 2;  חזקת הנזק הראייתימטרותיה המוצהרות של :

פעתה הש. 4; השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על הנתבע החמקמק. 3 ?הנחה עובדתית

השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על . 5; הח��של חזקת הנזק הראייתי על הנתבע

הסטת המסר . 7; השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על התובעי�. 6; הטיפול הרפואי

ÈÂ�È˘Ï ˙ÂÚˆ‰ : ‰�Â˙Ó‰ ‰Ò¯‚‰)˙ÂÈ˙„ÈÓ ( ‰Ò¯‚‰Â. „; השיפוטי מ� המהות לראיות

 ‰˜ÊÁ‰)˙ÂÈ·ÈË˜È„�È‡(. 1 .הגרסה . 2; מידתיות בהפעלת המודל הקיי�: הגרסה המתונה

  . ÌÂÎÈÒ;טיבימודל הנזק הראייתי האינדיַק: החזקה

  "אנו חיי� בעיד� של נזק ראייתי: "מבוא

“We live in an era of spoliation” – הצהרה זו 2003.1 מלומד אמריקני בשנת הכריז כ� 
ת המשפטיות שעשויות העוסקת בתרופו, )spoliation(מתייחסת לדוקטרינת הרס הראיות 

� תו� הפרת נלפגיעה בה� או לאבד, די� גר� להשמדה של ראיות להינת� במקו� שבו בעל
�ר אות�ֵ�התרופה הרווחת ביותר במצב כזה היא מת� הנחיה לחבר המושבעי� . חובתו ְלַ

 נראה כי 2".הורס"גרסתו של הסותרת את הייתה , אילו הוצגה, להניח כי הראיה החסרה
 מעבירה את נטל ההוכחה לבעלשחזקה הרווחת במקומותינו ל�  האמורה יפה גההצהרה

  .אנו חיי� בעיד� של נזק ראייתי, אכ�. די� שגר� ליריבו נזק ראייתי
אחד האתגרי� המרכזיי� של דיני הנזיקי� המודרניי� נעו! בצור� להתמודד ע� 

גת לבית המשפט  המוצתשתית הראייתיתיש חסר ב במקרי� רבי� 3.ודאותוה# בעיית אי

 
1  Gregory P. Joseph, Rule Traps, 30 LITIGATION 6, 9 (2003); מצוטט אצל James T. Killelea, 

Spoliation of Evidence: Proposals for New York State, 70 BROOK. L. REV. 1045, 1045 

(2005).  

 להרס אחרותבות אפשריות תגו; Armory v. Delemirie, (1772) 93 Eng. Rep. 664 (K.B.)ראו   2

ראו . ענישה פלילית או עוולה נזיקית העומדת בפני עצמה, ראיות כוללות סנקציות דיוניות שונות

Killelea ,ראו  כמו; 1ש "לעיל ה �כTerry R. Spencer, Do Not Fold Spindle or Mutilate: The 

Trend Towards the Recognition of Spoliation as a Separate Tort, 30 IDAHO L. REV. 37 

(1993).  

 ARIEL PORAT & ALEX STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY 160 (2001) :ראו  3

וכ� אריאל פורת ואלכס ) PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY: להל�(
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במצב כזה עשוי בית המשפט . קושי לקבוע ממצאי� ולהכריע בי� גרסאותועקב כ� נוצר 
והתוצאה הרגילה היא שהתובע הנושא בנטל , וכחהלהיזקק לכללי� בדבר נטל הה

והיא , תוצאה זו אינה מתיישבת בהכרח ע� עקרונות של צדק.  מפסיד בתביעתוהשכנוע
נובעת אלא " גזרה משמי�"ודאות אינה וה# ראויי� כאשר אי עלולה ליצור תמריצי� בלתי

אחת התגובות הנפוצות של . לעתי� מהאסטרטגיה המשפטית שלוו ,התנהגות הנתבעמ
 אליו אתהנתבע היא שימוש בחזקה המעבירה # ידי#בתי המשפט לבעיית העמימות מעשה

 � הנתבעגרמקו� שבו החזקה קובעת כי ב. הסב לתובע נזק ראייתיא� נטל השכנוע 
הייתה עשויה ו להשתמש בראיה שגע ביכולת כלומר פ,ברשלנותו נזק ראייתי לתובע

להניח שהטענה המשפט   עשוי בית,תביעתוטענה מסוימת הצריכה ל לתרו� לביסוס
כלל היעדר "חזקה זו כונתה  4.נכונה ולהטיל על הנתבע את הנטל לסתור הנחה זו

 7. הראייתישל דוקטרינת הנזק" דיוני#הראייתיהפ� " או 6"התרופה הראייתית "5,"הרישו�
  . È˙ÈÈ‡¯‰ ˜Ê�‰ ˙˜ÊÁאני אכנה אותה 

� יהמחקרבית אקדמי במצאה לה ו שני� קיימת בפסיקה זהחזקת הנזק הראייתי 
אפשריות לפי דוקטרינת  כאחת משתי תרופות השניי� מיצבו אותה 8.פורת ושטיי� של

" הפ� הנזיקי" או The Compensatory Remedy10 – האחרת התרופה 9.הנזק הראייתי

 
ודאות �י� של איילאימוצה ויישומה במצבי� טיפוסההצדקות : דוקטרינת הנזק הראייתי"שטיי� 

 ")דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי� : להל�) (1998 (192, 191 כא ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" בגרימת נזקי�

משפט �הכרעת בית. המשפט�יתידי ב�ודאות לגבי עובדות במשפט פוגעת באכיפת הדי� על�אי"(

במשפטי . ראויה של זכויות וחובות�קצאה בלתישאינה משקפת את העובדות כהוויית� מביאה לידי ה

  . )"יעילה של נזקי��צודקת ובלתי�ודאות זו היא הקצאה בלתי�תוצאתה הישירה של אי, נזיקי�

  . )‡‰¯'„ ניי�ע: להל�) (2005 (327, 310) 4(ד נט"פ, ÂÈ Ô¯Ò‡·' ‡‰¯ �'„ 361/00א "ע  4

 ÌÈËÙ˘Ó"  מבט ביקורתי–יבט הסיבתי על הרחבת האחריות בנזיקי� בה"ישראל גלעד ואהוד גוטל   5

  ). 2004 (414, 385לד 

6  “The Evidential Remedy” – ראו PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY ,

  . 167–165' בעמ, 3ש "לעיל ה

  . 327' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„ ניי�ע  7

8  Ariel Porat & Alex Stein, Liability for Uncertainty: Making Evidential Damage 

Actionable, 18 CARDOZO L. REV. 1891 (1997)) �להל :Porat & Stein, Liability for 

Uncertainty( ;PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY ,בעמ, 3ש "לעיל ה '

  .3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי� ; 206–160

, 161–160' בעמ, 3ש "לעיל ה, PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTYראו   9

 Under the evidential damage doctrine, the defendant would be“: ש� מוגדרת הדוקטרינה כ�

responsible for evidential damage if his wrongful actions have impaired the plaintiff's 

ability or reduced his chances to establish the facts necessary for prevailing in a 

direct-damage lawsuit” .  

  . 169–167'  בעמ,ש�  10
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 משמעותה הטלת אחריות ישירה על הנתבע וחיובו – 11דוקטרינת הנזק הראייתי של
 מדובר בעילת תביעה בגי� הנזק למעשה. � בגי� הנזק הראייתי שגר�בתשלו� פיצויי

 עילה זו משקפת הכרה בזכותו של .כלל על עוולת הרשלנות  בדר�שתושתתהראייתי 
קיימת אפשרות של כשלמצער , לדעת כיצד נגרמו נזקיו, � האוטונומיה שלוכחלק מ, אד�

 הטלת אחריות בגי� גרימת נזק ראייתי תוביל 12.ממש כי כול� או חלק� נגרמו בעוולה
כלל מדובר בפיצוי  כלומר בדר�, לפיצוי לפי שווי הזכות למידע שנשללה מ� התובע

 המוביל דוקטרינההפ� הראייתי של המזאת להבדיל (הנזק הישיר שאינו עולה כדי מלוא 
   13). הנזק הישיר כולועללפיצוי 

 14.בספרות המשפטית הפ� הנזיקי של דוקטרינת הנזק הראייתי עמד לבחינה מעמיקה
ו ב א� עד כה בתי המשפט לא א15,לעתי� בנימה חיובית,  הוזכר לא אחת בפסיקהפ� זה

 
, È‡Ó '¯Â‡Ï¯ � 9328/02א " וכ� ע196' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   11

: להל� ()של דוקטרינת הנזק הראייתי" הראש הנזיקי"שימוש במינוח  ()2004 (65, 54) 5(ד נח"פ

  . )È‡Ó¯עניי� 

לוב של גלעד רואה בו שי' פרופ. י לגו� או לרכושזינו נלווה לנזק פי שאכלומר, "טהור"מדובר בנזק   12

אבד� סיכויי הצלחה : קרי –  ע� נזק כלכלי טהור–פגיעה באוטונומיה : קרי –נזק בלתי ממוני טהור 

, 317 ל ÌÈËÙ˘Ó" כנועיהא� הור� נטל הש: דוקטרינת הנזק הראייתי"ראו ישראל גלעד . במשפט

 ראו לדעה שונה; 328–323' בעמ,  ראו ש�הטלת אחריות בגי� נזק כזהב על הקושי .)1999 (323

 )1999 (349 ל ÌÈËÙ˘Ó"  תגובה לביקורת:דוקטרינת הנזק הראייתי"אריאל פורת ואלכס שטיי� 

 אליעזר ריבלי� :ראו" טהורי�"נזקי� בדיו� כללי ל; ")תגובה לביקורת"פורת ושטיי� : להל�(

; )2003 (21ג כר�  Ó˘ ¯ÙÒ‚¯"  מגמות הרחבה–י� נזק לא ממוני פיצויי� בגי� נזק לא מוחשי ובג"

תמר ; )1995 (126 מב ‰ËÈÏ˜¯Ù" חובת הזהירות בעוולת הרשלנות ונזק כלכלי טהור"תמר גדרו� 

נזק כלכלי טהור בעוולת הרשלנות ): בישראל(לרשלנות המדינה ) באנגליה(בי� רשלנות בנק "גדרו� 

  ).2008 (95 נ ‰ËÈÏ˜¯Ù" כה במבט השוואתיניתוח והער, בראי הפסיקה החדשה

 והטקסט 65ש "ה( 216, 207–206' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"ראו פורת ושטיי�   13

, 3ש "לעיל ה, PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY  ג�ראו; )שמעליה

 By ‘direct damage’ we mean any damage that is“: הנזק הישיר כ�ש� מוגדר , 161' בעמ

actionable in torts, which would usually be physical damage, as opposed to purely 

economic loss” .  

 של נזיקי�מהותילביסוס הפ� הבמאמריה� בנושא הופנה  עיקר המאמ� של פורת ושטיי�נראה כי   14

 ה� – 8ש "לעיל ה, Porat & Stein, Liability for Uncertainty –הג� שבמאמר היסוד  ,הדוקטרינה

הביקורת שנכתבה על דוקטרינת הנזק הראייתי כיוונה ג� היא את  . ג� לפ� הראייתינכבדהקדישו חלק 

מביע  מקומות בכמה. 319' בעמ, 12ש "לעיל ה, גלעד בעיקר ראו.  שלההמהותיציה נגד הפ� עיקר ִח

פני החלופה של יצירת עילת תביעה  נטל ומבכר אותה על תמיכה בדר� של העברת במאמרוגלעד 

 ,Richard D. Friedmanלביקורת נוספת ראו ; 346, 343, 341–339, 335, 333' בעמ, ראו ש�. נפרדת

Dealing with Evidentiary Deficiency, 18 CARDOZO L. REV. 1961 (1997).  

, È‡Ó¯ עניי�ראו ג� ; )2000 (529) 2(ד נד"פ, ‰ÏÈÙ '˜„ˆ È¯Ú˘ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó·¯ � 7953/99א "ראו רע  15

  .66–65' בעמ, 11ש "לעיל ה
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נפרד מתביעות הרשלנות  י חלק בלתכההפחזקת הנזק הראייתי  לעומת זאת 16.לאמצו
 משייטת זה שני� חזקה זו לומר כי אפשר. תחומי�עוד  ה ובשני� האחרות כבש,הרפואית

השקט " אולי לייחס את אפשר. בטבעיות ומתפתחת " הביקורתמתחת לרדאר"
שהחזקה זוכה לו לבסיס האינטואיטיבי שיש לה וכ� לעובדה שהיא מדברת " התעשייתי

   17".כלו� הכול או לא"ת ותוצאה של יומאז� ההסתברו, נטלבשפה המוכרת של העברת 
יציג את התפתחות החזקה ' ‡Ù¯˜ . ייתי מעמיד במרכזו את חזקת הנזק הראמאמר זה

דגש מיוחד יוש� בשתי התפתחויות מרכזיות . ואת השפעתה על פסיקת בתי המשפט
עלתה ג� החלת החזקה מחו! לתחו� הרשלנות הרפואית והפ: שנצפו בשני� האחרונות

בראיות אלא הוא מתבטא " חבלה" של �Ù¯„כאשר הנזק הראייתי לא נגר� ממעשה 
תיקו " ינתח את משמעות המושג '·Ù¯˜ . ודאות מובנית לגבי יסוד הקשר הסיבתי#באי

הטענה שתוצג היא שמדובר . שהוא תנאי לזכייתו של התובע מכוח החזקה, "ראייתי
אחת המשמעויות היא .  קיומו של נזק ראייתינגזר מעצ�" תיקו"במושג גמיש ולעתי� ה

עשויה להקנות לתובע שנגר� לו נזק ראייתי יתרונות ניכרי� על פני חזקת הנזק הראייתי ש
 תובילחזקת הנזק הראייתי ש  יצביע על האפשרות'‚Ù¯˜ . תובע שלא נגר� לו נזק כזה

מקרי� רבי� בנעוצה בעובדה שסיבה מרכזית לכ�  .יעילה צדק ולהרתעה בלתי לחוסר
 ו של הנתבע אחריותמצביעה לכיוו� אינה – אפילו באורח רשלני –גרימת נזק ראייתי 

לא רק נתבעי� שאחראי� לנזק הישיר אלא ג� " לתפוס"ולכ� החזקה עלולה , לנזק הישיר
בפועל התמריצי� העיקריי� שהחזקה יוצרת מופני� דווקא . נתבעי� שאינ� אחראי� לו
כגו� רופאי� שמבצעי� טיפול רפואי נאות ,  לנזק הישירלנתבעי� שאינ� אחראי�

הצד . וחוששי� לשאת בכל זאת באחריות לנזקיו של החולה עקב ליקוי בתיעוד הרפואי
א� לתפיסתי קיי� ג� צד , החיובי הוא שנתבעי� אלה יקפידו על יצירת ראיות ושימור�

יתר זו # עתהרת". יתר ראייתית# הרתעת"המתבטא בי� השאר באפשרות ל, שלילי
משמעותה לא רק השקעה בלתי יעילה של משאבי� אלא ג� גביית מחיר מהיבטי� 

החזקה עלולה להשפיע לרעה ג� על אופ� התנהלות� של . אחרי� של הטיפול הרפואי
�רמסוימי� תובעי� תובעי� ה� בפ� של ריבוי תביעות וה� בפ� של תמרו! ֵ�עמימות  ְלַ

  .ראייתית וא$ להעצימה
 ולשמר יחס של הלימה בי� גרימת נזק ראייתי לבי� יועלו מענה לקשיי� ש לית�כדי

, ההצעה הראשונה.  שתי הצעות לשינוי'„·Ù¯˜ יוצגו התרופה הראייתית הנובעת מכ� 
היא לפתח את המודל הקיי� של העברת הנטל באמצעות מבח� של , המתונה יותר

 
 551, 539) 1(ד נו"פ, Ë˘ 'ˆ'ˆ'˜È¯�·¯‚ � 8151/98א " ע;328' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„ ניי� ע:ראו  16

 לפסק דינו של 9' פס, ÈÂÏ '˜„ˆ È¯Ú˘ È‡ÂÙ¯ ÊÎ¯Ó � 754/05א "ע; )˘Ë¯�·¯‚ עניי�: להל�) (2001(

 ד"פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó' ¯‚· � 6768/01א "ע; )ÈÂÏעניי� : להל�) (5.6.2007, פורס� בנבו(השופט ריבלי� 

  ).¯‚·עניי� : להל�) (2004 (634, 625) 4(נט

הנזיקי של כולל הפ� ,  בדיני הנזיקי�ודאות�זאת לעומת דוקטרינות אחרות שנועדו להתמודד ע� אי  17

  . הסתברות� לפי�המובילות לתוצאה של פיצוי, דוקטרינת הנזק הראייתי
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˙ÂÈ˙„ÈÓ .במצבי� של נזק ראייתי מבח� זה מכיר במשמעות הדרמטית של העברת נטל 
. ומבטיח שפתרו� זה ייוחד למקרי� מסוימי� שמתקיימי� בה� כמה מאפייני� שיפורטו

Ê�‰ Ï„ÂÓ˜ בההצעה השנייה הולכת צעד נוס$ וממירה את המודל של העברת נטל 
«̃È„�È‡‰ È˙ÈÈ‡¯‰È·ÈË . מודל זה מבחי� בי� נזק ראייתי שיש בו כדי ללמד על האחריות
וקובע את התוצאה המשפטית לפי סוג הנזק " ניטרלי"� נזק ראייתי לנזק הישיר לבי

הוא עשוי , ")מחשיד("כאשר מדובר בנזק ראייתי אינדיקטיבי . הראייתי שבו מדובר
לעומת . לשמש ראיה נסיבתית התומכת במסקנה בדבר אחריותו של הנתבע לנזק הישיר

הנחות עובדתיות באשר אי� לגזור ממנו , "ניטרלי"זאת כאשר מדובר בנזק ראייתי 
א� אפשר במקרי� מתאימי� לחייב בגינו את הנתבע לשל� , לאחריות לנזק הישיר

 כמו כ� מודל הנזק 18.פיצויי� חלקיי� המשקפי� את הפגיעה הראייתית שהסב לתובע
הראייתי האינדיקטיבי מציע דר� הסתכלות שונה על ההתפתחות הפסיקתית שהכניסה 

 תחת כנפי – שאינו אלא היבט של בעיית הסיבתיות העמומה – �‰‰ÂÓ·¿את הנזק הראייתי 
  . החזקה

   עיקרי פסיקה–חזקת הנזק הראייתי . א

  הבחנה מושגית בי� טיפוסי� שוני� של נזק ראייתי. 1

 ובעיקר יושמה,  של עוולת הרשלנותהגרתמסבחזקת הנזק הראייתי נולדה והתפתחה 
ו� שבו נתבע גור� ברשלנותו נזק כי מק"החזקה קובעת . רפואיתבתביעות רשלנות 

פוגע ביכולתו של התובע להשתמש בראיה שלכאורה הינה ,  כלומר–ראייתי לתובע 
 עשוי –בעלת פוטנציאל לביסוס איזו מ� הטענות העובדתיות שעליה� מבוססת תביעתו 

המשפט להטיל על הנתבע את נטל השכנוע להיותה של אותה טענה עובדתית #בית
כ� כאשר הנתבע יוצר בהתרשלותו עמימות ראייתית בנוגע  נה כי ה19".נכונה#בלתי

אותו רכיב הנחה המיטיבה ע�  לגבי עשוי בית המשפט להניח, ל התביעהלרכיב מסוי� ש
  .  זולסתור הנחהאת הנטל  הנתבע ולהטיל עלהתובע 

.  להבחי� בשני טיפוסי מקרי� שבה� עשויה לקו� תחולה לחזקת הנזק הראייתיאפשר
ו יסודה בטיב הזיקה שבי� ההתנהגות שגרמה לנזק הראייתי לבי� ההתנהגות הבחנה ז

 
ינו מתפצלות בנקודות מהותיות  דרכא�,  לבי� גישת� של פורת ושטיי�השקה בי� גישתיבנקודה זו יש   18

לתחו� הפריסה של פתרו� הפיצוי החלקי , של הנזק הראייתי" הפ� הראייתי"הנוגעות לפירושו של 

  .ולאופ� יישומו של פתרו� זה

 .327' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„ עניי�  19



   מהמודל הקיי� של מעבר בשבחי :"עונשו"הנזק הראייתי ו  א"עתש מא משפטי�
  ותטיביאינדיַק למודלי� של מידתיות ונטלההעברת   

321  

המעשה  – נזק ראייתי נפרד שאכנה –  ‰¯‡˘ÔÂ המקרי�בסוג 20.שגרמה לנזק הישיר
 במקרי� מסוג 21.שחולל את הנזק הראייתי נפרד מהמעשה שלפי הנטע� גר� לנזק הישיר

, )ל הימנעות מתיעוד רפואילמש(של הנתבע שפג� בראיות מחדל מעשה או קיי�  זה
את אחריות הנתבע לנזק הישיר המושתתת על מעשה עוולתי להוכיח ובשל כ� נוצר קושי 

 – נזק ראייתי מובנה שאכנה –  ‰˘�È המקרי�סוג. )למשל טיפול רפואי כושל(שונה 
הנזק הראייתי מוטמע בתו� המעשה או המחדל הרשלני שלפי הנטע� כולל מצבי� שבה� 

, א� תוצאותיה ה� נזק ראייתי, ההתנהגות העוולתית היא אחת"כלומר , ישירגר� לנזק ה
 הנזק  בסוג זה של מצבי�22."מאיד� גיסא, )או סיכו� לנזק ישיר(ונזק ישיר , מחד גיסא

 של  המוכחתהתרשלותובי� הקשר הסיבתי  להוכיח את בחוסר יכולתהראייתי מתבטא 
זה מביאה להעברת הנטל לנתבע לשלול החלת החזקה בהקשר . הנתבע לבי� הנזק הישיר

נזק ראייתי מובנה יכול להיווצר כאשר הרופא נמנע , למשל. סיבתיקשר קיומו של את 
   .מלבצע בדיקה ובדיעבד אי אפשר לקבוע א� ביצוע הבדיקה היה מציל את החולה

דיוני #הפ� הראייתי: גג אחת שני טיפוסי המקרי� שמניתי הושמו בפסיקה תחת קורת
ה� נבדלי� זה מזה מבחינת . ע� זאת אי� ביניה� זהות. קטרינת הנזק הראייתישל דו

מבחינת וליות שהעברת הנטל מבקשת לקד� מבחינת התכ, מובנו של הנזק הראייתי
חזקת : מדובר בשתי חזקות עצמאיות אפשר לומר כי. התוצאות הנובעות מהחלת החזקה

 אעמוד עתה על המאפייני� של .הנזק הראייתי הנפרד וחזקת הנזק הראייתי המובנה
  .  כל אחת בתורה–החזקות הללו 

    חזקת הנזק הראייתי הנפרד . 2

ביעות המשפט בישראל להעביר את נטל ההוכחה בת  נוהגי� בתיזה כשלושה עשורי�
  כשאלה נמנעו מלתעד– רפואיי�המי� גור ה–הנתבעי� רשלנות רפואית אל שכמ� של 

 24:התיעוד הרפואי הוא חלק חשוב בטיפול עצמו 23.פעולותיה� הרפואיותכהלכה את 
 הוא מאפשר לרופא או לכל גור� מטפל ;הוא מאפשר מעקב שוט$ אחר מצבו של החולה

להשתלשלות המחלה ולהחלטות , אחר להתוודע להיסטוריה הרפואית של החולה

 
, פורס� בנבו(ק דינו של השופט גרוניס  לפס16'  פס,ÔÏÂ‚ 'Ë¯·Ï‡ ÔÂ·ÊÚ � 8279/02א "עראו   20

  ).‚ÔÏÂעניי� : להל�) (14.12.2006

   .195' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"ראו פורת ושטיי�   21

  .ש�  22

 ).Ù‡¯עניי� : להל�) (1980 (720) 1(ד לה"פ, ˜Ù '¯ÙÂ‡¯ � 612/78א " עראו  23
 6330/96א "ע; )˜�ÂË¯עניי� : להל�) (1985 (259, 253) 3(ד לט"פ, ÂË�˜ '·ÈÈÒÂÓ¯ � 58/82א "ע :ראו  24

� ¯‚�· 'Ú ÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·"„ ˘"‰ÙÈ ÏÏ‰ ¯‰¯„Á  ,) (1998 (157, 145) 1(ד נב"פ�: להל �עניי

תקנות ראו . חקוקהבדי� ג� חובת התיעוד הרפואי וזכות החולה למידע רפואי מעוגנות ; )·�‚¯

, חוק זכויות החולהל 18–17' ס; 3610ת "ק, 1976–ז"התשל, )שמירת רשומות (בריאות הע�

  .1591ח "ס, 1996–ו"התשנ
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 25.חולה מרופא לרופאטיפול ב הוא תנאי למעבר תקי� של ;הרפואיות שהתקבלו בעבר
להוות עילה לתביעת להכשיל את הטיפול בחולה ועלול  פואיחדל בתיעוד הרלכ� מ

התיעוד הרפואי .  קיי� ג� הצור� הראייתילצד הצור� הטיפולי 26.רשלנות רפואית
וול ובמידת הצור� לתבוע סעד ממי שִע, מאפשר לחולה לדעת את קורות הטיפול בו

נטית תראיה אובית המשפט מחדל ברישו� מונע מהתובע ומ" כי הקביעה מכא� .כלפיו
עוברת החובה על ,  של שלילת ראיה חשובה מהנפגע,במצב זה "כ� ועל, "בעלת משקל

 שיכלו להתבהר מתו� ,תנו השירותי� להוכיח את העובדותיהרופא או המוסד שבו נ
 בית המשפט 27". ובכ� להעלות הסבר המנקה אות� מאחריות]...[הרישומי� הרפואיי� 
לפיה היו הראיות החסרות תומכות בגרסת , חזקה עובדתית"אייתי ראה בחזקת הנזק הר

 על רקע פערי באה חזקה זו 28".התובע אלמלא ניזוקו או נעלמו עקב התרשלות הנתבע
ביסודה מונחי� שיקולי� של צדק ושל  29.המובני� ביחסי� שבי� הרופא לחולההמידע 
 מול שוקת שבורהוד צודק שבו התובע יעמ  החזקה נועדה למנוע מצב בלתי30.הרתעה

  באה להשיב על כנו את השוויו� שהופר עלהיא. מחדלו של הנתבע בטיפול בראיותבגלל 
 היא מטילה את הסיכו� של 31.מבחינת החשיפה לסיכו� של טעות שיפוטיתידי הנתבע 

, נועדה לעודד את יצירת� מראש היא 32.הדי� שיצר את הסיכו� די� מוטעה על בעל פסק
 סמ� שבית המשפט יוכל להכריע בתביעה על כדישל ראיות , בדואת חשיפת� בדיע

  .  תשתית חסרהסמ�ראיות קיימות ולא על 
עצמה בשירות� של תובעי� בגי�  ע� השני� הפכה חזקת הנזק הראייתי לנשק רב

עדר רשומות רפואיות ושל ינושא זה של ה " ציי� כיהשופט אור. רשלנות רפואית
זכה ,  בתביעות בגי� רשלנות רפואית נטענתהד�, השפעתו על ההלי� המשפטי

 בעילת רשלנות אינ� מוצא תובענה בנזיקי�שכמעט . להתפתחות בשני� האחרונות
השאלה . שאלת קיומ� של רשומות רפואיות כנדרשבה  מתעוררת שאי�, רפואית

מתעוררת בעיקר כשהתובע מבקש להעביר את נטל השכנוע אל הנתבעי� להוכיח שלא 

 
 .552 'בעמ, 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚ עניי�ראו   25
עניי� : להל�) (2.9.2002, פורס� בנבו (ÏÂÙÚ ÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· 'ÂË�ÈÙ‰ � 6696/00א "עראו   26

Ë�ÈÙÂ.(  

עניי� : להל�) (1992 (721, 712) 1(ד מו"פ,  ‰ÓÚ '˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜˙ÈÏÏÎ¯ � 789/89א "ע  27

¯ÓÚ.( 
   . לפסק דינו של השופט גרוניס25' פס, 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂעניי�   28

עניי� : להל�) (2004 (542, 535) 2(ד נח"פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó' ‡„�‰ � 6948/02א "ע  29

‰�„‡(.  

מבוססת בעיקרה על שיקולי צדק  "החזקה ש� נאמר כי, 327 'בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי� ראו   30

 ". ועל הצור� החברתי בהרתעת נתבעי� פוטנציאליי� מפני איבוד ראיות
  . 247' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   31

  .Pastorello v. City of New York, 2003 U.S. Dist. LEXIS 5231 (S.D.N.Y. 2003)השוו   32
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משרדית לבחינת הדרכי� להקטנת ההוצאה #  הוועדה הבי�33".מציד�היתה רשלנות 
ליקוי בה או , נושא הרשומה הרפואית"כי  בגי� תביעות רשלנות רפואית כתבההציבורית 

אשר יכול , הוא נושא בעל השלכות מרכזיות בתחו� תביעות הרשלנות הרפואית, היעדרה
 אי� להתפלא על הדומיננטיות 34."לעיתי� להשפיע באופ� מהותי על תוצאת הדיו� בתביעה

 לעול� אינו התיעוד הרפואי הרי. של חזקת הנזק הראייתי בתביעות רשלנות רפואית
. כל שאלה ששאלו וכל מענה שקיבלו,  כותבי� כל פעולה שעשואינ�הרופאי� . מושל�

 אלא לכל של המציאות" ראי תמונת"אינו התיעוד הרפואי . הסינו� הוא כורח המציאות
להיראות בלתי מספק בעיני התובע וא$ ככזה הוא עלול . שלה" תמצית "בגדרהוא היותר 

  . העניי� מוצא את דרכו לערכאות שיפוטיותכאשר , בעיני בית המשפט
, בהקשר הרפואי יושמה חזקת הנזק הראייתי במגוו� מצבי� של ליקויי� בתיעוד

 36רישומי� רפואיי� ומסמכי�שמירה על # אי 35,ובכלל זה הימנעות מביצוע רישו� רפואי
 בית גידול הוא הרשלנות הרפואיתתחו� שאי� ספק  37.דיוקי�# או התגלות סתירות ואי

 א� ע� זאת אי� מניעה הגיונית להחיל את החזקה ג� בתחומי� 38,טבעי לחזקה מסוג זה

 
' È�ÂÏÙ � 2809/03א "דברי� דומי� השמיע השופט עדיאל בע; 542 'בעמ, 29ש "לעיל ה, ‡„�‰ עניי�  33

˙Â¯„˙Ò‰‰Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó  ,7.2.2005, פורס� בנבו( לפסק דינו 13' פס.(  

„ÔÈ  משרדית לבחינת הדרכי� להקטנת ההוצאה הציבורית בגי� תביעות רשלנות רפואית�הבי� הוועדה  34

 ÔÂ·˘ÁÂ93) 2005( www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C2C6D084-3D19-409C-90EF-75B081 
BB93A3/4130/rashlanut.pdf ;האפשרות להעביר . ת זאת בשיטות אחרות לא נצפה סח� כזהלעומ

א� אי� זה , הברית את נטל ההוכחה אל שכמו של הנתבע בגי� תיעוד רפואי לקוי מוכרת ג� בארצות

 ,Bondu v. Cedars of Lebanon Hospital Care Center, Inc. Gurvichראו למשל . כה נפו�דבר 

473 So.2d 1307 (Fla. App. 3rd Dist. 1984))  �חומר רפואי פג� באפשרות לבסס תביעה בגי �אבד

,  רשלני לכל הפחותהואמירה על המסמכי� בית המשפט כתב כי כיוו� שמחדל הש. רשלנות רפואית

  ).אמור להשתק� ברישומי� נעשה ללא רשלנותהיה יישא בית החולי� בנטל להוכיח שהטיפול ש

 . 23ש "לעיל ה, Ù‡¯עניי�   35
  .24 ש"לעיל ה, ·�‚¯ עניי�  36

לעתי� ; )Ô‰Îעניי� : להל� ()2001 (913) 5(ד נה"פ, Â¯ÂÒ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ 'Ô‰Î˜‰ � 7705/98א "ע  37

הפסיקה הכירה . דווקא החסר הראייתי בתביעות רשלנות רפואית אינו נובע מכשלי� בתיעוד

ראו . נטיוו הנחה לרעתו של בית חולי� הבוחר שלא להביא לעדות איש צוות רלבאפשרות כי תקו�

 עשויה לקו� תחולה לחזקת הנזק כ� כמו; 554, 550–549' בעמ, 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚עניי� 

הטחול  שקית שלתוכה נכתש  למשל– הראייתי במקו� שבו לא נשמר חומר הקשור לטיפול הרפואי

, פורס� בנבו (Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰ 'ÈÁ¯ÊÓ‰ � 8382/04א "ראו ע. במהל� ניתוח להסרתו

2.2.2006.(  
של הצדדי� ביכולת גישת� מובנה הפער ה ה� בשל, רפואיתהרשלנות זאת ה� בשל ריבוי תביעות ה  38

לל זה בהיבט שוויונית בהיבטי� שוני� ובכ  היא בלתיחולה–רופאמערכת היחסי� . למידע ולראיות

הרפואיות ה� שמבצעי� את הפרוצדורות . יודעי� יותר, ברגיל, הרופאי�. של ידיעת העובדות

 ה� –כשהחולה פסיבי .  ה� ערי�–כשהחולה מורד� . תיעוד של אות� פרוצדורותלאחראי� ו
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את גבולות הרשלנות הרפואית והפציעה החזקה  פרצה בעת האחרונה,  ואכ�39.אחרי�
 בכל מקרה שבו הסב הנתבע נזק ראייתי שעשויה לחולעל # טרינתבשמי הרשלנות כדוק

מקליע נפגע , ני�'תושב ג,  התובע40.‡‰¯'„הדי� שסלל את הדר� נית� בעניי�  פסק. לתובע
. ל שהיה במקו�"ידי כוח צה הירי לעבר הרכב שבו נסע בוצע באופ� רשלני עלשטע� ו

. לעבר מכונית כלשהיירו לא המדינה טענה שהחיילי� פעלו לפיזור התפרעות אלימה ו
נוצר ", סוג� ומספר�,  למקור הפגיעותבאשר כי מצאובית המשפט בח� את העדויות 

 קרוב הביאיומיי� לאחר פציעתו של התובע אלא שהתברר כי  41".בראיות מעי� תיקו
ידי  הרכב לא נבדק על.  ומסר דיווח על האירוע לתחנת משטרה שלו את הרכבמשפחה
התובע שלל מ שמחדל רשלניהיה זה  בדעת רוב כי קבעית המשפט  וב,פ"מזמומחה 

הועבר יבות האירוע  לנסבאשרנטל השכנוע לפיכ� . גרסתוראיה בעלת פוטנציאל לביסוס 
הדגיש כי אי� הצדקה עניינית להגביל את החזקה להקשר  בית המשפט 42.מדינהל

 חזקת הנזק  נראה כי בכ� פתח בית המשפט את הדלת להחלתה של43.הרפואי בלבד
  .הראייתי במגוו� הקשרי�

 44עיו� בפסיקה ?מה� התנאי� שבהתקיימ� תקו� תחולה לחזקת הנזק הראייתי
 א� כי לא –ובאופ� לא מפתיע אפשר למצוא קשר , מאפשר לזהות את יסודות החזקה

 
על רקע .  לה� התשובות וביד� ג� מצויות התוצאות של הבדיקות שנעשו–כשהחולה תוהה . פועלי�

 . רופאי� למלא את תפקיד� בנושא התיעוד הרפואיולתמר�  רור הצור� לאז� את חוסר השוויו�ה בז
  ).ÈËÚ‰עניי� : להל�) (1995 (725, 709) 3(ד מט"פ, ÔÈÈË˘�¯· '‰ÈËÚ � 2245/91א "ראו ע  39

 . 4ש "לעיל ה  40
 . 327' בעמ, ש�  41
 .329' בעמ, ש�  42
השופט לוי סבר ). מצא וחשי�(די� נית� כאמור על דעת שניי� משופטי ההרכב  הפסק .328' בעמ, ש�  43

וכי , אופ� פעולתה לא חרג מגדר הסביר,  בידי המשטרהבאותה עתכי בהתחשב במידע שהיה 

במצב "פ מעמיד אותה "ידי מומחה מז בנסיבות המקרה חיובה של המשטרה לבדוק את הרכב על

 בשל חשש+ כי עתירה לדיו� נוס� הגישה המדינה; "בו ניצב בעל די� רגילנחות במידה ניכרת מזה 

.  המתדיי� האזרחילמע�" אספ� ראיות "או" קבל� חקירות פרטי"אותה להופכת ההלכה שנפסקה 

א "דנ: להל� ()12.4.2005, פורס� בנבו( ‡‰¯'„' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 1912/05א "דנ – העתירה נדחתה

דבר הדי� אינו אלא פיתוח והרחבה של ההלכה הידועה ב יר כי פסקהבה השופט ריבלי�. )‡‰¯'„

הפגיעה א�  כי הדוקטרינה עשויה לחול רק הודגש. הנפקויות הראייתיות של גרימת נזק ראייתי

באפשרויות ההוכחה של המתדיי� האזרחי נובעת מהתרשלות של הרשות החוקרת במילוי תפקידה 

 .ובמימוש סמכויותיה
 לתמוה על אפשר. חוק דיני ממונותא� לא בתזכיר , יתי לא זכתה לעיגו� סטטוטוריחזקת הנזק הראי  44

המעוגנות היו� (כמו חזקות הדברי� המסוכני� , שחזקות בעלות חשיבות מועטה בחיי המעשה

וִאילו , מצאו את דרכ� לתזכיר) 266ח "ח התשכ"נ, ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 40–38בסעיפי� 

  . מחו� למפעל הקודיפיקטיביהרבה ביותר במשפטי נזיקי� בישראל נותרה החזקה בעלת הנוכחות 
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 חזקת הנזק Res Ipsa Loquitur.45 בי� יסודות אלה לבי� יסודותיו של הכלל –זהות 
שליטה של הנתבע , עמימות עובדתית: כאשר התובע מוכיח שלושה תנאי�הראייתי חלה 

אתייחס . ואש� של הנתבע בגרימת הנזק הראייתי) קיימות או פוטנציאליות(בראיות 
  : בקצרה לתנאי� אלה
ÔÂ˘‡¯‰ È‡�˙‰תובע שנשמטה רק, אכ�.  הוא קיומו של חסר בתשתית הראייתית 

 כ�  על46. הוא תובע שנגר� לו נזק ראייתי לביסוס טענתוממנו ראיה בעלת פוטנציאל
תנאי יסוד לתחולת דוקטרינת הנזק הראייתי בהיבטה " היאגרימת עמימות עובדתית 

 באחת הפרשות כתב השופט גרוניס כי העמימות העובדתית שבגינה יועבר 47".הדיוני
ולא קושי של , נטל השכנוע לנתבע משמעה קושי ממשי להוכיח יסוד מיסודות התביעה

פי # על": יש לציי� כי היק$ העמימות קובע את תחו� ההשפעה של החזקה 48.ה בכ�מ
בפועל חזקת הנזק  49".של הנטל המועבר' היקפו'התפרסותו של החסר הראייתי נגזר 

שני היסודות על יסוד הקשר הסיבתי או על ,  יסוד ההתרשלותעלהראייתי הוחלה עד כה 
יל את החזקה ג� במקרי� שבה� באחת הפרשות הועלתה האפשרות להח. ג� יחד

 החלת 50.הנזק שנגר� בעוולה מתו� הנזק הכולל העמימות נסבה על גודלו של חלק

 
הדבר מעיד על 'כלל "גיא שני על כלל זה ועל הדמיו� והשוני בינו לבי� חזקת הנזק הראייתי ראו   45

בפסיקה צוי� לא פע� הקשר בי� ; )2005( 81 לה ÌÈËÙ˘Ó"  בחינה מחודשת–בדיני הנזיקי� ' עצמו

בשני המקרי� קיי� יתרו� לנתבע : " נכתב557' בעמ, 16ש "לעיל ה, �·¯‚˘Ë¯בעניי� . החזקות

מאשר לתובע , לנתבע יותר יכולת, במקרה הראשו�: מבחינת היכולת להוכיח את עניינו במשפט

ה ג� במקר; )ת הנזיקי� לפקוד41סעי� (' מה היו הנסיבות שגרמו למקרה שהביא את הנזק'לדעת 

 היה לנתבע יתרו� מבחינת הנגישות לחומר הראיות שהיה – גרימת חסר ראייתי ברשלנות –האחר 

א� חר� היתרו� הזה לא הצליח להטות את הכ� לטובתו . אמור להיות בשליטתו במועדי� הרלבנטיי�

הדבר מעיד על [כלל זה "נאמר כי  544' בעמ, 29ש "לעיל ה, ‡„�‰ עניי�ב; " תוטל עליו אחריות–

הדמיו� הוא בחוסר "וכי , "לחלופי� או במצטבר לטענת הנזק הראייתי, בדר� כלל, נטע�] ש" ג– עצמו

ראו ג� ; "להבי� ולתעד את האירועי� בזמ� אמת, מבחינת היכולת לדעת, השוויו� בי� התובע לנתבע

  ). „¯ÔÓ˜Âעניי� : להל�) (2001 (125, 117 )3(ד נה"פ, ·ÔÓ˜Â¯„ 'Â„‡È�Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙È � 6160/99א "ע

   .329' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי�   46

  .השופט גרוניס לפסק דינו של 25 'פס, 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂעניי�   47

  .  לפסק דינו של השופט גרוניס22 'פס, ש�  48

א� החסר הראייתי שולל מ� התובע את ": ועוד נקבע ש�. 552 'בעמ, 16ש " לעיל ה,˘Ë¯�·¯‚עניי�   49

תח� ימלוא מ'אזי עשוי חסר זה להעביר לנתבע את , האפשרות להוכיח את יסודות העוולה כול�

 את הנטל א� יהיה מקו� להעביר, ואילו כאשר הפג� ברישו� ממוקד בעניי� בודד ותו לא. 'הנטל

לגבי נטל ההוכחה עובר לנתבע : 156' בעמ, 24 ש"לעיל ה, ·�‚¯ עניי�ראו ג� ; "לאותו עניי� נקודתי

   ."שיכלו להתבהר מתו� הרישו�]ו[עובדות השנויות במחלוקת "ה

  . 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂעניי�   50
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לפי ,  עשויהא� באופ� עקרוני נראה כי החזקה 51,החזקה בהקשר זה מעוררת קושי
   52.להתאי� לשאלות שונות הקשורות לשומת הנזק, הגיונה

È�˘‰ È‡�˙‰אכ�. בע לראיות או שליטה בה� להחלת החזקה הוא גישתו של הנת ,
 עדיפה לחומר בעל גישה חלה בה� מתאפייני� בכ� שלנתבע שהחזקההמקרי� 

 דוגמת החסר בתיעוד הרפואי 53.נטי למשפטוו בעניי� שהוא רלהוכחתיפוטנציאל 
הקיימות או ( שולט בראיות – הרפואי הגור� –הנתבע : ממחישה זאת היטב

 עניי�ג� ב. התיעוד הרפואי ולשמירתוליצירת אחראי אי� איש מלבדו ש). הפוטנציאליות
הדגיש בית המשפט העליו� כי הרכב שבו נסע הניזוק בעת שנורה הובא אל תחנת  ‡‰¯'„

   54.שליטתהנתו� בהמשטרה והיה 
È˘ÈÏ˘‰ È‡�˙‰ נזק הראייתי נגר� באשמו של הנתבעלהחלתה של החזקה הוא שה ,

 לסבור  אפשר–ה זו אינה היחידה האפשרית גיש 55.רשלנות או בפזיזותב, כוונהכלומר ב
אפילו א� , כי ראוי להטיל אחריות בגי� הנזק הראייתי על המונע הזול ביותר של נזק זה

ובכ� יש  57,אול� הפסיקה מצדדת בדרישה לאש� כמעט פה אחד 56.הלה לא התרשל

 
אשר מצייני� כי הפ� הראייתי , 254' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי" ושטיי� פורתראו   51

כ� , מצב בו לא נית� לייחס לנתבע את כל הנזק הישיר"של דוקטרינת הנזק הראייתי אינו הול� 

יתר �יל לפיצוייוב, המבטיח את הפסדו במצב של תיקו ראייתי, שחיובו בנטל השכנוע

   ."יתר�ולהרתעת

זאת כאשר הנתבע שמט ראיה שהייתה יכולה לסייע לתובע בהוכחת גרסתו לגבי גובה הנזק שנגר�   52

 השוו. קשר הסיבתי המשפטילנטית ליסוד החובה ווויש לציי� כי חזקת הנזק הראייתי אינה רל; לו

  ."הדבר מעיד על עצמו"לגבי כלל , 412' מבע, 5ש "לעיל ה, גלעד וגוטל

לעיל , Porat & Stein, Liability for Uncertaintyראו ג� ; 557' בעמ, 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚עני�   53

  . 1951' בעמ, 8ש "ה

  .330 'בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי�   54

ראו ג� פורת ; 1925–1921' בעמ, 8ש "לעיל ה, Porat & Stein, Liability for Uncertaintyראו   55

   .199' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"ושטיי� 

 ראוליתרונות גישה זו מבחינת שיקול ההרתעה . לנזק הראייתישה של אחריות חמורה זו למעשה גי  56

Porat & Stein, Liability for Uncertainty ,1941–1940' בעמ, 8ש "לעיל ה .  

; 43ש "לעיל ה, ‡‰¯'„ א"דנ ;של השופט ריבלי�  לפסק דינו13' פס, 26ש " לעיל ה, ÂË�ÈÙעניי�ראו   57

 5373/02א "ע בוברא�'דברי השופט ג;  לפסק דינו של השופט מצא23' פס, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי� 

� ÔÂ·� '˙ÈÏÏÎ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜,()2003 (46, 35) 5(ד נז" פ �: להל �ענייÔÂ·�( ;1483/99א "ע ˙�È„Ó 

� Ï‡¯˘È '‰�ÈÂÂË ,דברי השופט ; )21.1.2004, פורס� בנבו (נה של השופטת נאורדי  לפסק20' פס

בפרשת לעומת זאת ; )16.6.2004, פורס� בנבו (�ÈÂÂË 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‰ � 1558/04א "דנ בחשי�

ÔÓ˜Â¯„ ,הביעה השופטת שטרסברג, 45ש "לעיל ה� קתה של דרישת האש�� ספק באשר לצדכה

נוטה "א� הוסיפה כי , עיו�  היא הותירה סוגיה זו בצרי�.� שבו אי� בנמצא רישומי� רפואיי�במקו

יעבור , מכל סיבה,  שבהעדר� של רישומי� רפואיי�– כעניי� של מדיניות –אני לחשוב שראוי לקבוע 

 נתו� החולה ובו ]ש" ג–י� הרופא [ביד� של אלה ":וההסבר. 127' בעמ, ש�, "נטל השכנוע לרופאי�

. עליה� רובצת חובת הרישו� התקי� והמסמכי� ה� במשמורת�. ה� מבצעי� את הפעולות הרפואיות
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  שוללת זותפיסה.  של עוולת הרשלנותהאת חזקת הנזק הראייתי במסגרתכדי להותיר 
שכבר איננה " היסטורית "גישה ול& – עדיפה של הנתבע לראיות בגישהמצב שבו די 

היא מוציאה מתחולת החזקה את מסבי הנזק .  להביא להעברת נטל השכנועכדי – 58עוד
דפוס : והיא מקבעת דפוס התנהגות בי� בעלי הדי� במישור הראייתי, הראייתי התמימי�

 בהקשר זה יש 59.זאב# מתדיי�מלא� ולא # י�מתדילא , )סביר( אד� –של אד� לאד� 
 של התובע היא להוכיח את תביעתו ג� א� הדבר קשה לו יותר היסודיתלזכור כי חובתו 

הדי� הנושא בנטל ההוכחה אינו מתמצה  המבח� לקביעת זהותו של בעל. מאשר לנתבע
 אימו! חזקה בגרסה רחבה שאינה דורשת אש� בגרימת הנזק 60. עדיפה לראיותבגישה

 בדבר נטלי ההוכחה במשפט האזרחי וא$ היסודית לחתור תחת התפיסה עלולהראייתי 
  . יתר בתחו� יצירת הראיות ושמירת�# הרתעתלהעצי� את החשש מפני 

 עובר אל הנתבע נטל 61,כאשר התובע מוכיח את תנאי היסוד של חזקת הנזק הראייתי
בעבר התגלעה . בודותיכול להתברר באמצעות הראיות האהיה עניי� שהההוכחה לגבי 

א� ע� הזמ� התגבשה ,  לכיוונו של הנתבעשהחזקה הודפתמחלוקת באשר לסוג הנטל 
, לדבריה�. זו ג� פורת ושטיי� שותפי� לגישה 62.נטל השכנועב תמימות דעי� כי מדובר

איבד מחשיבותו עקב המעבר של סדרי הדי� למשטר של גילוי ראיות  נטל הבאת הראיות
עברת נטל הבאת הראיות למזיק הראייתי אי� לה רבותא במקו� שבו במשטר כזה ה. מלא

 שאינ� את הראיות החסרות, מטבע הדברי�, הלה חש$ את כל ראיותיו ואלה אינ� כוללות

 
כה� �יצוי� כי השופטת שטרסברג .ש�, "שאיננו מצוי בידי החולה, נטיווביד� כל המידע הרפואי הרל

להבחי� לעניי� זה בי� תחו� לא מצאתי סיבה מבוררת א� , היעדר� של רישומי� רפואיי�התייחסה ל

צעידה במתווה שסוללת השופטת :  במילי� אחרות.לבי� תחומי� אחרי�הרשלנות הרפואית 

 עדיפה גישה ,ויתה לי או ה,כ� שבכל מקו� שבו יש לנתבעידי כה� עשויה להביא ל�שטרסברג

 אור מעמדתה של  הסתייג השופט„¯ÔÓ˜Âכבר בעניי�  עוד יצוי� כי .יעבור אליו נטל השכנוע, לראיות

  . כה��השופטת שטרסברג

   .רשאי לעשות כ�היה כגו� מקרה שבו הנתבע ביער את המסמכי� ו  58

, 199) 1(ד נה"פ, Â¯ 'ÔÂÓÂÏÒ˜¯ � 6339/97א " ראו רע–הלב   לעקרו� תו�באשרפרפרזה מ� הפסיקה   59

279) 1999 .(  

   .MCCORMICK ON EVIDENCE 413 (Edward W. Cleary ed., 3rd ed. 1984)ראו למשל   60

  .  לפסק דינו של השופט גרוניס27–25' פס, 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂראו עניי� .  עליו–הנטל לעניי� זה   61

נזק לוי� כי לכל היותר יש בכוחה של חזקת ה'  קבע השופט ד,721' בעמ, 39ש "לעיל ה, ÈËÚ‰בעניי�   62

, ÓÚ¯בעניי� עמדה דומה השמיעה השופטת נתניהו  (להעביר לנתבע את נטל הבאת הראיותהראייתי 

 שהנטל 725' בעמ, ש�, ÈËÚ‰קבע בעניי� השופט קדמי לעומת זאת  ).721' בעמ, 27ש "לעיל ה

השופטת  דברי :ראו. גישה זו האחרונה אומצה בהמש�. שעובר לנתבע הוא נטל השכנוע

˜ÙÂ˙  3263/96א " בעדברי השופט אור; 126' בעמ, 45ש "לעיל ה, „¯ÔÓ˜Â בעניי� כה��שטרסברג

� ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ 'È„Â·˘ ,) (1998 (824, 817) 3(ד נב"פ�: להל �ענייÈ„Â·˘( ; �דברי השופט ריבלי

  .552' בעמ, 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚בעניי� 
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, נתבעל את העמימות לרוע! הופכת העברת נטל השכנוע לעומת זאת 63.כלל קיימות
   64. היזק ראייתי יוצרת לו תמרי! להימנע מגרימת עמימות כזו בדר� שלולכ�

אפשר לסבור . לנתבע מוטל בספק" מעבירה את הנטל"ע� זאת עצ� הרעיו� שהחזקה 
 : עמד על כ� השופט מצא65.את גורל המחלוקתכי למעשה מדובר בכלל הכרעה החור! 

 ובדומה לחזקות אחרות –הרי שמטבע הדברי� , א$ שחזקה זו ניתנת לכאורה לסתירה"
נזקקי� לה רק כאשר ידוע שאי� בנמצא ראיות  –המופעלות בסופו של המשפט 

 כשביחס לטענה העובדתית שהראיות החסרות נדרשו לתובע : היינו,רלוונטיות אחרות
דברי� זה נמצא הנתבע לוקה # במצב. 'תיקו ראייתי'מתקיי� בי� הצדדי� , להוכחתה

ומכא� שהקמת החזקה מכריעה למעשה את המחלוקת . בחסר ראייתי לסתירת החזקה
וג� לא שלב ביניי� בהלי� , מושבעי�חבר  אי�כיוו� שבשיטתנו , ואכ� 66."בדתיתהעו

בחנות  כל הראיות נ67,"מה להשיבעל אי� "האזרחי שבו עומדת לנתבע טענה של 
התוצאה של , כ� כאשר נבחנת שאלת קיומה של חזקהל. בכפיפה אחת בתו� המשפט

 נמצאות לפני בית המשפט כל הטענות והראיות של הצדדי�. העברת הנטל כבר ידועה
כאשר בית המשפט בא להכריע א� : במילי� אחרות". מקצה שיפורי�"אי� אפשרות לו

את מצב הראיות בכל הנוגע לסתירת יודע כבר הוא , התקיימו עובדות היסוד של החזקה
 החלת החזקה היא מהל� מכריע שאי� – לא הביא ראיות מספיקותא� הנתבע . החזקה

אמנ� אפשר , הציג גרסה משכנעת בכל הנוגע לעובדה המוסקתתבע הנא� . אחריו דבר
כלל לחזקה כיוו�  א� אולי מוטב לומר שאי� תחולה 68,הנתבע הרי� את הנטללטעו� ש

   69.")תיקו ראייתי("שחזקות חלות רק במצבי� של עמימות המובילה למבוי סתו� 

 
  . 253–252' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   63

  . 248' בעמ, ש�  64

ההנחה לרעת  (Zubulake v. UBS Warburg LLC, 220 F.R.D. 212, 219 (S.D.N.Y. 2003)ראו ג�   65

 It is too difficult a hurdle“ –יימת לעתי� קרובות את ההתדיינות  ראיות מסדי� שגר� להרס בעל

for the spoliator to overcome” .(  

ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂ בעניי� השמיע השופט גרוניסדברי� דומי� ; 328' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי�   66

מאחר שברוב� המכריע של המקרי� בה� נעשה שימוש בטכניקת העברת  ": לפסק דינו16 'פס, 20

נית� לומר שלמעשה אי� , הנתבע אינו מסוגל להרי� את הנטל המועבר אליו, א� לא בכול�, הנטל

כי א� בכלל מתחו� המשפט המהותי המכריע את גורל , כפי שעשוי לרמז שמו, מדובר בכלי ראייתי

, שני, "הדבר מעיד על עצמו"לגבי כלל , ראו והשוו; ) לפסק הדי�23 'פס, ג� ש�ראו " (ההתדיינות

  . 134–124' בעמ, 45ש "לעיל ה

‰Ò�¯Ù ‰„ Ï¯�‚ Ò�¯Â˘‡ ' ‰˜È¯Ó‡ ÔÂÙˆ ˜�· ˜¯ÙÓÎ Â„È˜Ù˙· ÈÓ˘¯‰ Ò�ÂÎ � 3312/04א "ראו רע  67

Ú·"Ó) 26.10.2005, פורס� בנבו .(  

) 1(ד ס"פ, ‰È�ÂÏÙ '‰Ò„‰ ˙È�ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò � 9063/03א "בעקט למשל השופט רובינשטיי� דר� זו נ  68

556 ,572) 2005.(  

טלו לדוגמה . יצוי� כי הנתבע עשוי להפרי� את העובדה המוסקת א� מבלי למלא את החסר הראייתי  69

היה בגדר ביצוע ניתוח קיסרי �בר והדבר מצמיח הנחה שלפיה אימקרה שבו לא נרש� משקל הע-
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נזק הראייתי בטר� אעבור ל. ‰�Ù¯„עד כא� עיקרי� באשר לחזקת הנזק הראייתי 
   .נדרשת התייחסות למשמעותו של כשל בתיעוד הרפואי ולקושי באיתורו, המובנה

  הקושי בקביעת קיומו של פג� רשלני בתיעוד הרפואי. 3

שומות רפואיות עדר ריאחת השאלות בנושא זה של ה" כתב השופט אור כי ‡„�‰בעניי� 
לערו� רישומי� של תלונות  היא השאלה באילו נסיבות חייב רופא או של ליקויי� בה�

,  הרופא ושל מהל� הטיפולי� במטופלצע בוישל תוצאות של בדיקות שב, של מטופל
 א$ שכבר נתגלו בו  דיו בפסיקההתלב� נושא זה לא .ועד לאיזו רמת פירוט עליו להגיע

בתי המשפט מרבי� לעמוד על חשיבותו של , ואכ� 70".חילוקי דעות בי� הפוסקי�
א� קשה למצוא בפסיקה התמודדות מעמיקה ע� השאלה מהו תיעוד , התיעוד הרפואי

מבח� . אמת המידה לתיעוד ראוי נגזרת ממבח� הסבירות" כי באחת הפרשות צוי�. הול�
, לרופא, כאמור,  צור� שהוא משות$–זה מביא בחשבו� את הצור� בתיעוד של� ומדויק 

יקולי� הנוגעי� לתנאי  א� על הכ$ האחרת נשקלי� לעיתי� ש–לחולה ולבית המשפט 
במקו� אחר  71".העומס המוטל עליו וכיוצא באלה, דחיפות פעולתו, עבודתו של הרופא

שיש לה� חשיבות פרוגנוסטית , פעולות מהותיות"חובת הרישו� נוגעת לאות� נכתב כי 
   72."או לש� מסירת מידע לרופאי� ולחברי הצוות הרפואי

 ניטור  למשל במקו� שבו ידוע כי נער�,התיעוד מעיד על עצמו#יש מקרי� שבה� אי
 כ� ג� במקו� 73. ללא הסבר,בר� בעת המשפט אבד התרשי� ואיננו, של דופק העובר

 אול� במקרי� 74. למשל בכל הנוגע לשמירת מסמכי�–שבו הופרה חובה מפורשת בדי� 

 
בית החולי� עשוי להראות כי ביצוע ניתוח קיסרי במקרה המסוי� היה מסוכ� מסיבה . התרשלות

 .על א� החסר הראייתי שנותר במקומובמקרה כזה הנטל מור� . ולכ� לא הייתה התרשלות, אחרת

 505) 1(ד נא"פ, ˜�¯' ˜ÔÈÈÏ � 2506/95א "עכ� ראו   כמו.57ש "לעיל ה, �·ÔÂ עניי�ראו לדוגמה נוספת 

א� , נטל עברה ולכ�, ש� נמצא כי הרופאה לא ערכה רישומי� כנדרש, )˜ÔÈÈÏעניי� : להל� ()1997(

 אפשר במקרה כזה. � של הרופאה בצירו� ראיות נוספותנפסק שהנטל הור� על יסוד דבריה המהימני

י קביעה מראש כי העובדות התבררו חר� החסר מה ל, שאי� לה תוחלת" העברת נטל" מה לי :לשאול

  ?ברישו�

 .544–543' בעמ, 29ש "לעיל ה  70
 .633' בעמ, 16ש "לעיל ה, ¯‚· ניי�ראו ג� ע;  לפסק הדי�13 'פס, 26ש " לעיל ה, ÂË�ÈÙעניי�  71
 בעניי� ג� הוראות הדי� ; לפסק דינו של השופט עדיאל14 'פס, 33ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 2809/03עניי�   72

 לתקנות בריאות 1תקנה ;  לחוק זכויות החולה20–17סעיפי� :  ראו.כללית בלבדקובעות מסגרת זה 

, ) המדינה וברשויות המקומיותביעור חומר ארכיוני במוסדות(תקנות הארכיוני�  וכ� הע�

  .1986–ו"התשמ

 .24 ש"לעיל ה, ·�‚¯ עניי�ראו   73
אגב בדיקת הנושא התברר שההוראות בדבר הרשומה  ":34ש "לעיל ה, ראו דוח הוועדהא�   74

אינ� , אינ� אחידות, לרבות תקופות השמירה, לניהול ולשמירה של רשומות, ביחס להגדרה, הרפואית

  ".נה אחד ע� תקופות ההתיישנותאינ� מעודכנות ולעיתי� אינ� עולות בק, שיטתיות
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עניי� . אינה כה ברורה ופשוטהאחרי� הקביעה בדבר קיומו של פג� ברישו� הרפואי 
ÂÚÓ˘Ô75באותו מקרה הוגשה תביעה בגי� רשלנות רפואית במהל� .  לכ�ה הוא דוגמ
בכ� שבמש� תבטא מ ה,נפל פג� ברישו�כה� פסקה כי #השופטת שטרסברג ו,לידה

וכ� בכ� שבגיליו� היולדת לא ,  התקדמות הלידהלא תועדה השעתיי� שקדמו ללידה
השופט אנגלרד , תה לעומ76.נרשמה הערכת משקלו של העובר בעמודה המיועדת לכ�

הרישו� לגבי # אי� לראות באי, סבר כי א� לא התרחש אירוע חריג בשעתיי� האמורות
 ציי� השופט אנגלרד לגבי רישו� הערכת המשקל. ל רשלניהתקדמות הלידה משו� מחד

אי� זה ", 1982דעת המומחה באשר לפרקטיקה המקובלת בשנת  כי לאור האמור בחוות
   77".ישו� הרפואיברור לגמרי שהיה חסר בר

. עשויה להיות קשההשאלה מה� הסטנדרטי� הראויי� לתיעוד רפואי , כ� הנה כי
העיד המומחה מטע� בית  ˘ÔÂÚÓבעניי� . פרקטיקה מקובלתקיימת בעניי� זה לעתי� 

י� בכל הנוגע לרישו� הערכת המשפט באשר לשינוי בסטנדרטי� הנהוגי� בבתי חול
יתה מקובלת בעת יר לנפקותה של הפרקטיקה שההשופט אנגלרד התלבט באש. המשקל

מאפיינת את תחו� הרשלנות הרפואית  התלבטות זו 78.נטית על ההכרעה במשפטווהרל
.  ולעתי� מצויה בלב הדילמה של ההכרעה השיפוטית בענייני� שברפואה,בכללותו
כי לפרקטיקה רפואית אי� משקל , כגו� הסכמה מדעת,  שוני�הקשרי�ב נפסקבישראל 

 משמעות הדבר היא שלא פע� בית 79.מבח� הסבירות יע הג� שיש לה נפקות בגיבושמכר
יש לשער כי . מתווה דר� התנהגות ראויה השונה מהדפוס שהשתרש בשטחהמשפט 

הכלל הרגיל בדבר המשקל המוגבל שיש לפרקטיקה המקובלת יחול ג� בכל הנוגע 
לתיעוד ראוי עלול להיווצר בקביעת אמות המידה  אול� 80.לתקינות הרישומי� הרפואיי�

לא רק משו� שלפעמי� לא מוגשת בעניי� זה תשתית ראייתית מלאה קושי ממשי 

 
) 5(ד נו"פ,  ‰ÔÂÚÓ˘ '˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ � 1/01א "ע  75

 ).˘ÔÂÚÓעניי� : להל� ()2002 (502
 . 507 'בעמ, ש�  76
  . 518 'בעמ, ש�  77

 . ש�  78
) 2005 (602–599, 590) 3(ד ס"פ, ˜È„ÈÒ '˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ � 4960/04א "עראו   79

יודגש כי משקלה של ; )1993 (497) 2(ד מז"פ, È·ÈÈ¯ 'Ï‚ÈÈÂ � 3108/91א "ע; )È„ÈÒעניי� : להל�(

בית חולי� שנקט עוד יצוי� כי . משתנה לפי הנושא הנדו�אינו אחיד והוא הפרקטיקה המקובלת 

פרקטיקה מתקדמת יחסית לבתי חולי� אחרי� עשוי להיחשב מתרשל א� סטה מ� הפרקטיקה 

 936) 2(ד נו"פ, ‰Ô¯Ë˘ '‡·È˘ ÌÈÈÁ Ì˘ ÏÚ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó � 3056/99א "ראו ע. המתקדמת הזו

ות בשיטפרקטיקה הרפואית לדיו� בגישות השונות לעניי� נפקותה של ה; )˘Ô¯Ëעניי� : להל� ()2002(

  ). 1997 (205) 4(ד נא"פ, ÔÓ¯·�  ' ¯ÂÓ–Ú· È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓÏ ÔÂÎÓ‰ "Ó 434/94א " ראו עמשפט שונות

לעיל , ·�‚¯ עניי� שבו נדונה הפרקטיקה המקובלת בכל הנוגע לרישומי� רפואיי� ראו אחרלמקרה   80

  ). 28.3.2010, פורס� בנבו ("ÏÂÙ ' ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·"Ú‰˜Ó¯ � 1918/08א "ראו ג� ע; 24 ש"ה
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ולא רק משו� שבעניי� זה הגישות והפרקטיקות עשויות  81;הכוללת חוות דעת מקצועיות
 אלא משו� חוסר הלימה אפשרי בי� התכלית 82;להשתנות ממקו� למקו� ומדור לדור

  . שלה" ראייתית"בי� התכלית ההרפואית של הרשומה ל
 ‰¯‡È˙ÈÈ˙ של הרשומה לבי� התכלית ‰¯È‡ÂÙ˙ אי� זהות הכרחית בי� התכלית ,אכ�

 א� היקפו של 83,לחולה ולבית המשפט, רפואי משות$ לרופאצור� בתיעוד ה. שלה
, רופאב ככל שמדובר : מיהות הגור� הנזקק לתיעודלפיהצור� ותוכנו עשויי� להשתנות 

לקיי� טיפול רפואי נאות ומעקב ) ולעמיתיו(ית מיועדת בעיקר לסייע לו הרשומה הרפוא
מונחי� בפרקטיקות הרפואיות ובבניסיו� ובהבנה שיש לו , וזאת בהתחשב בידע, הול�

 החולה ;אמת וכ� בהתחשב בתמונת המצב הרפואית הנחזית לעיניו בזמ�, המקצועיי�
 עשוי לחפש ברשומה – הטיפול בעת מאוכזב מתוצאות  חסר ידע וניסיו� ובה–מצדו 

 שתסייע כדי בית המשפט נזקק לרשומה הרפואית ;הרפואית תשובות והסברי� בדיעבד
פניו זמ� רב לאחר הטיפול ל שהובאמשפטי  בסכסו�לו בגיבוש ממצאי� עובדתיי� 

ובמרחב הזה צריכה לנוע הרשומה , בזמ� ובמהות, מדובר בנקודות מבט שונות. הרפואי
תיעוד רפואי מספק . של הרשומה הרפואית הוא מגוו�" קהל היעד", אכ�. הרפואית

רכי ומפרספקטיבה טיפולית לא בהכרח יהלו� את הציפייה האישית של החולה או את צ
עד כמה נכו� . בהקשר זה מתעוררות ג� שאלות של יעילות ושל הגינות. ההלי� המשפטי

 לא רק מתו� ראיית מחשבהיקדישו לתיעוד הרפואי זמ� וויעיל שאנשי צוות רפואי 
 יאמת אלא ג� מתו� ראיית טובתו של ההלי� המשפט טובתו של הטיפול הרפואי בזמ�

יעיל משו� שהוא ישק$   עלול להיות בלתימשפטיתיעוד צופה פני עתיד ? עתיד בזמ�
הדרישה ליצור תיעוד , אכ�. שטר� בא לעול�חששות ערטילאיי� מפני הלי� משפטי 

 להיחשב  במקרי� מסוימי�בהלי� משפטי המרח$ באופק עשויהשיסייע לצד שכנגד 
   .הוגנת הכבדה מופרזת וא$ בלתי

 בי� צורכי הטיפול בהווה לבי� צורכי התיעוד לעתיד מצינו ליחסי� המורכבי�ביטוי 
 הובלוכעבור כמחצית השעה , ריו� תקי�י התובע נולד בבית החולי� לאחר הÈÂÏ.84בעניי� 

 דקות הוא סבל מאירוע של אפניאה כמהבחלו$ עוד . חולי�למחלקת המעבר של בית ה
שבישר את תחילתו של תהלי� הידרדרות אשר בסופו נותר הילד חולה , )הפסקת נשימה(

במשפט התברר כי התובע שהה במחלקת המעבר כשעתיי� ולאחר מכ� . בשיתוק מוחי�
תו במחלקת שהועת עוד התברר כי ב. ש� חובר להנשמהוהועבר למחלקת טיפול נמר! 

 
ש "לעיל ה, ‡„�‰השוו לעניי� . 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚עניי� ; 27ש "לעיל ה, ÓÚ¯ עניי� :ראו למשל  81

  ). שו�התייחסות לעמדת המומחי� הרפואיי� בנוגע לרי (29

  ).20.1.2011, פורס� בנבו (¯ È¯‡ ·Ï ÔÂ·ÊÚ '„"˙�¯Ò � 8842/08א "ראו למשל ע  82

   . לפסק הדי�13 'פס, 26ש "לעיל ה, ÂË�ÈÙעניי�   83

 È�ÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó– „¯˘Ó � 887/01) 'חימחוזי (א "תל הערכאה הדיונית הוא די� שה פסק  84

˙Â‡È¯·‰)  פסק; )4.12.2005, בנבופורס�  �של בית המשפט העליו �291/06א " עהואהדי È�ÂÏÙ�  '

 Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ) 28.10.2008, פורס� בנבו.( 
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שאלות שונות התעוררו לגבי פרק הזמ� שבו שהה . רעה הפסקת נשימה נוספתיהמעבר א
 ובה� הפסקת –והתברר כי התרחשויות שונות באותו פרק זמ� , התובע במחלקת המעבר

תובע שעה לאחר העברתו של הרק , למעשה.  לא תועדו מידית–הנשימה השנייה 
 בנוגע סיכו� מחלה ובו פרטי� מסוימי� המטפל# ער� הרופא למחלקת טיפול נמר!

בית המשפט המחוזי לא ראה בכ� פג� ומיא� להעביר את . אירועי� במחלקת המעברל
  :נטל ההוכחה

בקביעת הנורמה הנדרשת מ� הרופאי� באשר לרישו� הרפואי יש לאז� 
ולדאוג שלא לדרוש סטנדרט מחמיר יתר על המידה , בי� מספר אינטרסי�
הרישו� הרפואי לא . עיסוק ברישו� על חשבו� טיפולשיגרו� לרופאי� ל

אלא בראש ובראשונה כדי לאפשר , נער� על מנת לשמש ככתב הגנה
על הרופא קוד� כל . לצוות הרפואי לטפל בחולה על הצד הטוב ביותר

לדאוג להעניק למטופל את הטיפול האופטימאלי ולרכז לש� כ� את כל 
 –כשהטיפול מסתיי� . ותותשומת ליבו וכל המשאבי� העומדי� לרש

א� בוודאי לא נרצה שיוטרד , יתפנה וידאג לתעד את הטיפול באופ� מלא
הרישו� נועד לשרת את הטיפול , אחרי הכל. ברישו� תו� כדי הטיפול

   85.הרפואי ויש להקפיד על סדרי העדיפויות בהתא�

 – יתפנה בית המשפט המחוזי סבר כי אי� מניעה לדחות את הרישו� למועד שבו הרופא
 דא 86".כשעל הרופא לפקח על הנעשה במחלקה,  ובוודאי לא באמצע משמרת]...["

 אלא ג�  לאבד לא רק מ� האותנטיות שלועלול, מטבע הדברי�, שהרישו� המאוחר, עקא
 היו חסרי� בנקודות בדיעבדהרישומי� :  יוכיחנדו�והמקרה ה. מ� הדיוק והבהירות

הדי� המחוזי בקבעו כי ההשתהות  ב בפסק בית המשפט העליו� התער87.מהותיות
בית המשפט העליו� לא כתב . במחלקת המעבר הייתה ארוכה מדי ועלתה כדי רשלנות

 עולה כי מ� האמור בפסק הדי�א� , שהוא מסתמ� לעניי� זה על חזקת הנזק הראייתי
 פרשה זו מדגימה את היחסי� המורכבי� 88.החסרי� הראייתיי� הובאו בחשבו� ההכרעה

 
 . הדי�  לפסק19–18' בעמ, 84ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 887/01עניי�   85
  . ש�  86

לא ידועה , וע האפניאה השנייה לא תועד בעת התרחשותוכיוו� שאיר": כדברי בית המשפט העליו�  87

אומר מייד . 16:00השעה המדויקת שבה נצפה א� לפי לוח הזמני� המוער� היה זה בסביבות השעה 

כי ההימנעות מתיעודו של אירוע האפניאה השנייה מעוררת קושי וזאת לאור המשמעות של אירוע 

מהיעדרו של תיעוד ביחס לפרק הזמ� שבי� האפניאה קושי נוס� נובע . כזה כפי שעולה מ� הראיות

� È�ÂÏÙ עניי� ("ג� שעת ההגעה המדויקת לטיפול נמר� לא נרשמה. השנייה לבי� המעבר לטיפול נמר

 . ) לפסק הדי�5 'פס, 84ש "לעיל ה, 291/06
 מצאנו דופי בהמתנה הארוכה )ÚÂ„È ‡Ï· Ì‚ ·˘Á˙‰·Â(בהינת� המידע הידוע לגבי המקרה "  88

 . הדי�  לפסק6 'פסראו ג� . ש� ,)ש" ג–ההדגשה הוספה  ("במחלקת המעבר
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להכריע לאז� או ואת הצור� המתעורר לעתי� " טיפול סביר"לבי� " תיעוד סביר"� שבי
  ). בראי ההלי� המשפטי(בי� טיפול אופטימלי לבי� תיעוד אופטימלי 

  חזקת הנזק הראייתי המובנה. 4

מנע את בכ�  במעשה נפרד שפג� בראיות והמתבטאעד כה עסקתי בנזק ראייתי 
 נובעאול� לעתי� הנזק הראייתי . ה ביחס לנזק הישירהאפשרות להוכיח את יסודות העיל

ק הראייתי הרעיו� שלפיו הנז.  אשר לו מיוחסת גרימת הנזק הישיראותו מעשה רשלנימ
, למשל.  אינו חדשנזק הישירבגרימת ה" חשודה"שהתרשלות עשוי להיות טבוע ב

 – מה� זמנית ואחד# שעסקה בשני ציידי� שירו מנשק� בו89,הידועה Summersבפרשת 
 בתמיכה ואחד הנימוקי� שהובא,  פגע בצייד שלישי שצעד לפניה�–לא ידוע מי 

גר� לנזק הישיר של הצייד השלישי שבי� ,  שכל אחד משני הציידי�הואלהעברת הנטל 
אי� זה הטענה היא ש. מ� האפשרות של האחרו� להוכיח את תביעתוגרע , לאושובי� 

 בפסיקה בישראל 90.מול כל אפשרות להריצודק שהתובע יישא בנטל אשר הנתבע של
במקרי� של נזק ראייתי " הפ� הראייתי של הנזק הראייתי"הוכרה האפשרות להחיל את 

ריו� שהסתיי� במות העובר י דובר ש� בהÈ‡Ó.91¯הדי� המנחה נית� בעניי�  פסק. מובנה
ת שעות ספורות לפני שהגיעה היולדת לבי.  עקב היפרדות שליהדואח בשבוע השלושי�

רופא חולי� ופגשה  היא ביקרה במרפאת קופת, ש� הסתיי� ההיריו� בכי רע, החולי�
כולל , א� הוא התרשל ולא ביצע בדיקות נדרשותהיא השמיעה באוזניו תלונות . נשי�

 ייתכ�,  ל& הייתה מתבצעת בדיקה קלינית של הבט�נקבע כי. בדיקה ידנית של הבט�
אול� אפשר ג�  ,יה תהלי� היפרדות שללתחילת  סימ�–" רגישה"שהיה מתגלה כי הבט� 

בית המשפט קבע כי נטל השכנוע לעניי� זה רוב! .  לא הייתה מעלה דברשהבדיקה
  :לפתח� של הנתבעי�

כשהנזק הראייתי , במרבית המקרי�, העברת נטל השכנוע כאמור נעשתה
 ]... [ של רשומות רפואיות כנדרשבהיעדר�נגר� בשל רשלנות הקשורה 

 לא רק על מחדלי� סקרו� שביסוד העברת נטל השכנוע מתפרא� העי
 ג� על רשלנות סהוא מתפר. בעריכת רשומות רפואיות ובשמירת� כנדרש

אשר גורמת לכ� שנפגעת האפשרות של התובע , בעלת אופי שונה
כ� ג� במקרה של רשלנות מצד הנתבע באי . להוכיח את עילת תביעתו

 בוצעו היו יכולות להצביע על אשר ל&, קיומ� של בדיקות רפואיות

 
89  Summers v. Tice, 199 P.2d 1 (Cal. 1948).  

 ,Ernest J. Weinrib, A Step Forward in Factual Causation, 38 MOD. L. REV. 518ראו   90

דוקטרינת הנזק "דוגמת הציידי� ראו פורת ושטיי� ב" הנזק הראייתי"עוד על ; (1975) 526–525

   .216' בעמ, 3ש "לעיל ה, "הראייתי

  . 11ש "לעיל ה  91
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 אלרשלנות כזו ג� היא עשויה להעביר את נטל השכנוע . הגורמי� לנזק
   92.שכמו של הנתבע

 כדי להתגבר על È‡Ó¯בית המשפט העליו� חזר והסתמ� על ההלכה שנפסקה בעניי� 
 אול� 93,עשה בעיקר בתביעות רשלנות רפואיתהדבר נ. עמימות בסוגיית הקשר הסיבתי

 ואכ� יש –פק שפוטנציאל ההתרחבות של החזקה מתפרס הרבה מעבר לתחו� זה אי� ס
שגבולותיה נקבעי� מעצ� ,  בניגוד לחזקת הנזק הראייתי הנפרד94.לכ� סימני� ראשוני�

 הנזק הראייתי טבוע כא�,  בתשתית הראייתיתשפג� נבדלהצור� במעשה רשלני 
 מקרה שבו הוכחה התרשלותו בכל, למעשה. לפי הנטע� גרמה לנזק הישירבהתרשלות ש

 לקו� עקרונית עשויה 95,ודאות אינהרנטית לגבי הקשר הסיבתי# וקיימת אישל הנתבע 
שכ� לעול� . ")תיקו ראייתי"ובלבד שמתקיי�  (תחולה לחזקת הנזק הראייתי המובנה

זו :  התובעמשתיי� לדעת לאיזו קבוצה  אפשר לגרוס כי אלמלא ההתרשלות היהאפשר
   96.התרשלות#מחמת#מילא או זו של הניזוקי�מ# של הניזוקי�

אול� חשוב להבהיר כי ההרחבה של חזקת הנזק הראייתי באופ� שתחול ג� במצבי� 
אינה מובנת  – 97 הרחבה שנחזית להיות מהל� טבעי ומתבקש–של נזק ראייתי מובנה 

ינו עני). קיימות או פוטנציאליות(נזק ראייתי נפרד נובע מטיפול כושל בראיות . מאליה
.  נזק לראיותזהו אל נכו�. באיסופ� ובשמירת�, של ראיותבמחדלי� הקשורי� ביצירת� 

חסר  –פגיעה בראיות  נובעת מאיננה העמימות כא�.  הימנו הנזק הראייתי המובנהשונה
הנתבע לא חיבל . היפותטיי�ודאות בנוגע לתרחישי� # אלא מאי –" במוב� הצר"ראייתי 
 לקבוע קשרקיי� קושי ו, ואי או במעשה עוולתי אחרשל בטיפול הרפ אלא כבראיות

שוני אחר בי� הנזק הראייתי . בי� המעשה העוולתי לבי� נזקו של התובע סיבתי קונקרטי
עשוי להתייחס ליסוד הנפרד לבי� הנזק הראייתי המובנה הוא בכ� שהראשו� 

 
  . 65–64 'בעמ, ש�  92

עניי� ; )‡�Èˆ¯ÓÂעניי� : להל�) (11.4.2005, פורס� בנבו (Â�‡Èˆ¯Ó ÔÂ·ÊÚ '¯‚�ÈÊ � 9656/03א " ע:ראו  93

È�ÂÏÙ 9063/03 ,; 68ש "לעיל ה �ענייÈÂÏ ,; 16ש "לעיל ה �ענייÔÏÂ‚ ,א "ראו ג� רע. 20ש "לעיל ה

8317/99 � ÔÂ¯˜Â˘ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,2002 (334–333, 321) 5(ד נו"פ.( 
 1457/07א "ע; )2.5.2007, פורס� בנבו (Á·ˆ Â·‡ ÔÂ·ÊÚ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‰ � 6279/04א " ע:אור  94

� ‰ÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ 'ıÎ) 14.1.2009, פורס� בנבו.( 
95  “Inherent evidential difficulty” , כלשונו של הלורדWilberforceבפסק  �הדיMcGhee v. 

National Coal Board [1972] 3 All E.R. 1008, 1112.  

במקרי� של אבד� , "נזקי חומרי� רעילי�"אפשר לייש� את ההיגיו� של החזקה למשל במקרי� של   96

וא� במקרי� שבה� לא ידוע איזה חלק מהנזק נגר� בשל התרשלות הנתבע ואיזה , סיכויי החלמה

אפשר לטעו� כי אלמלא , ובמקרי� רבי� אחרי�, בכל המקרי� הללו. חלק משוי� לגור� אחר

  . ודאות�ת לא הייתה ג� איההתרשלו

לא רק על מחדלי� בעריכת רשומות רפואיות ס העיקרו� שביסוד העברת נטל השכנוע מתפר"  97

אשר גורמת לכ� שנפגעת האפשרות ,  ג� על רשלנות בעלת אופי שונהסהוא מתפר. ובשמירת� כנדרש

  .64' בעמ, 11ש "לעיל ה, È‡Ó¯ עניי� –" של התובע להוכיח את עילת תביעתו
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בתיות ואילו השני נסב תמיד על סי,  הסיבתי וליסוד הנזקרליסוד הקש, ההתרשלות
 מקרי� שבה� לנתבע יש שליטה עניינהכ� חזקת הנזק הראייתי הנפרד  כמו. עמומה

חזקת הנזק הראייתי המובנה נוגעת בשאלה עובדתית ואילו ,  עדיפה לה�גישהבראיות או 
  .אי� תשובה עליה) והנתבע בכלל זה(היפותטית שלאיש 

ה הוא העברת נטל שכ� כל פועל, כלל" דרמטית" אינה È‡Ó¯אפשר לטעו� כי הלכת 
 אלא שההשלכות 98.הח$# והבררה היא בינו לבי� התובע, הסיכו�# השכנוע לנתבע יוצר

דברי� שבו העמימות היא פועל יוצא  כיוו� שמדובר במצב. עשויות להיות מרחיקות לכת
העברת הנטל משמעותה , "במוב� הצר"של מגבלות הידע האנושי ולא של נזק לראיות 

 99.סיבתי הספציפי והסתפקות בקיומו של קשר סיבתי פוטנציאליויתור על יסוד הקשר ה
חזקת הנזק הראייתי המובנה יותר משהיא הרחבה של חזקת הנזק הראייתי נראה כי 

מהניסיו� להתמודד ע� מצבי� מאתגרי� שבה� קיימת  למעשה חלק  היאהנפרד
א� קיי� , והנזק שנגר� הוא בתחו� הסיכו� שיוצרת ההתרשלות, התרשלות מצד הנתבע

החוש "אלה מעוררי� מרבצו את מצבי� . קושי להוכיח קשר סיבתי במקרה הספציפי
חוש זה . הח$#סבירות ולפיצוי הניזוק  החותר להרתעה מפני התנהגויות בלתי,"הנזיקי
מכא� . המתייסר יל� בידיי� ריקות#  יצא פטור ואילו התובעהמתרשל# הנתבעש מכ�סולד 

, )הדי� הראייתי(ומ� היקב ) הדי� המהותי(� הגור� עזר מ אחר כליהחיפוש המתמיד 
העברת הנטל היא אחד מ� הכלי� הללו לצד כלי� . שיחלצו את התובע מהמבוי הסתו�

   100. דוקטרינות שונות המובילות לפיצוי יחסיובה�, אחרי�

  על הקשר בי� עמימות ראייתית לשקילות ראייתית. ב

העברת נטל השכנוע . טל השכנוע לנתבע של חזקת הנזק הראייתי הוא העברת נההתוצא
ה אי� נפקות לחזקממילא . משמעותה זכייתו של התובע כשכפות המאזניי� מעוינות

 לתובע רק  החזקה יכולה לסייע101."תיקו ראייתי"כאשר בתו� המשפט אי� מתקיי� 

 
  . 528–527' בעמ, 90ש "לעיל ה, Weinribראו והשוו   98

הניחו כי בעל מפעל אינו מקפיד . תכנו מקרי� שבה� ג� הוכחת קשר סיבתי פוטנציאלי אינה דרושהיי  99

אחד העובדי� לוקה . סרטני�מ של העובדי� לחומרי� היחשפותעל אמצעי בטיחות שמטרת� למנוע 

במקרה כזה עשויה לעלות .  לחומר המסוכ�ההיחשפותמסוג שעדיי� לא נחקר הקשר בינו לבי� בסרט� 

לא היה התובע ניצב מול הקושי להוכיח , אמצעי הזהירות הנדרשי�את  המעביד נקטאילו כי טענה 

  . קשר סיבתי פוטנציאלי

הקשר הסיבתי העובדתי בתביעות "ראו בועז שנור מומה של פתרונות לבעיית הסיבתיות העלסקירה   100

  ).2007 (559 כג ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓ" גו� שנגרמו מזיהומי� סביבתיי��בגי� נזקי

. 166–165' בעמ, 3ש "לעיל ה, PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY ראו  101

זהות בי� מחולל הנזק הראייתי לבי� מי : וספי� לתחולת החזקהפורת ושטיי� נוקבי� בשני תנאי� נ

  .  אלה בהמש�עלארחיב . יתר והיעדר הרתעת, שנטע� לגביו כי הוא אחראי לנזק הישיר
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אינו יכול לסייע לתובע "כלל העברת נטל השכנוע , אכ�. בנקודת הספק השקול
נופלת מ� ההסתברות התומכת בתיזת , לאחר שנגר� לו נזק ראייתי, תיושהסתברות טענו

. ברור אפוא שיש חשיבות רבה לשאלה מהי שקילות ראייתית בהקשר הנדו� 102".הנתבע
תכופות אי� מדובר בשוויו� מתמטי בי� שתי . התשובה לשאלה זו אינה ברורה כלל

פט נמצא בו בשל החסר הגרסאות אלא במוב� אמורפי יותר של מבוי סתו� שבית המש
  . הראייתי

פני בית המשפט לנית� להעלות על הדעת מקרי� שבה� התשתית הראייתית המונחת 
נוגע לנכונותה של הטענה חמישי� בכל ה– של חמישי�‰ÈÂ„Ó ˙Â¯·˙Ò˜˙מצביעה על 
כלל בכ� שהראיה החשובה  המתאפייני� בדר�, במצבי� של נזק ראייתי. שבמחלוקת

 103.סטטיסטיי�# מדעיי� על נתוני� ות מתמטית כזו תתבסס לרובהסתבר, ביותר חסרה
ואילו , 2% החולי� בסרט� בסביבתו של מפעל מזה� הוא ששיעורא� ידוע , למשל

 מאזני כי בתביעתו של כל חולה מ� הסביבה לומר אפשר, 1%ה הכללית הוא יבאוכלוסי
 בדיוק שהוא 0.5קיימת הסתברות של משו� ש") תיקו ראייתי ("הקשר הסיבתי מאוזנות

שכאשר חסרות דוגמה זו ממחישה  104. הזיהו�האנשי� שחלו עקבמשתיי� לקבוצת 
של ההסתברות , ולפעמי� התמזגות, חלה התקרבות, ראיות פרטיקולריות בגי� נזק ראייתי

 ההסתברויות בהחלת הכללי� של מאז� בדר� כלל. האפריורית וההסתברות הפוסטריורית
הנגזרת ממכלול הראיות זקק להסתברות הפוסטריורית משפט נונטל השכנוע בית ה

 
הפסיקה חזרה והדגישה כי לפ� ; 249' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   102

 למשלראו ". תיקו ראייתי"דיוני של דוקטרינת הנזק הראייתי אי� נפקות אלא בהתקיי� ה� יהראיית

רק כאשר ] ש" ג– לחזקה[נזקקי� לה  [...] מטבע הדברי� ":228' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„� יעני

איות החסרות עובדתית שהר לטענה הכשבאשר : היינו,ידוע שאי� בנמצא ראיות רלוונטיות אחרות

לעיל , È�ÂÏÙ 2809/03 עניי� :עודראו ; "'תיקו ראייתי' מתקיי� בי� הצדדי� נדרשו לתובע להוכחתה

Ó ˙�È„ 4855/02פ "ראו ג� ע; 48–47 ' בעמ,57ש "לעיל ה, �·ÔÂעניי�  ; לפסק הדי�19 'פס, 33ש "ה

� Ï‡¯˘È 'ıÈ·Â¯Â· ,53' פס, 776) 6(ד נט"פ �2005( לפסק הדי(. 
' בעמ, 45ש "לעיל ה, על ההבחנה בי� ראיות פרטיקולריות לבי� ראיות סטטיסטיות גרדא ראו שני  103

  .  והאסמכתאות ש�101–93

 .In re “Agent Orange” Prodאו ג� ר.זאת בהנחה שאי� ראיות נוספות פרט לראיות הסטטיסטיות  104

Liab. Litig., 597 F.2d 740, 836 (E.D.N.Y. 1984). , בית המשפט כתב ש� �בהקשר של תביעה בגי

 If the toxic substance caused the incidence of the injury to rise more“ :נזקי חומרי� רעילי�

than 100% above the ‘background’ level, each plaintiff exposed to the substance could 

recover if he or she is suffering from that type of injury. If, however […] the incidence rose 

only 100% or less, no plaintiff could recover – i.e., the probability of specific causation 

would not be more than 50%”.   
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 להציג היכולת את באופ� חלקי או מלא שולל אול� הנזק הראייתי 105.שהובאו במשפט
 ‰ÈÓ„˜Óהמבטאת את הסיכוי ,  וכ� ההסתברות האפריורית,ראיות פרטיקולריות במשפט

 בכל מקבלת משקל רב וא$ מכריע, שאינו מושפע מראיות הנוגעות למקרה הספציפי
לעתי� מאחורי : במילי� אחרות 106. ההסתברות של טענות הצדדי�לאומד�הנוגע 

 exסטטיסטיקה " או רקע# עומדת הסתברות האופפת את המקרה הספציפיהעמימות 

ante ."בפרשת , למשל". תיקו ראייתי"רקע זו עשויה ללמד על # הסתברותSummers107 – 
 הסיכוי הסטטיסטי מורה על ציפיספבהיעדר מידע  אפשר לומר כי –דוגמת הציידי� 

   108.לנזקו של התובעאחריותו של כל אחד מ� הנתבעי� ל בדיוק 0.5הסתברות של 
בשקילות , ותכופות אינו מתבטא, אינו מתמצה" התיקו הראייתי"אול� ברור לגמרי ש
כפי שג� מושג מאז� ההסתברויות אינו מיוש� בדר� כלל לפי (מתמטית מדויקת כזו 

במקרי� של נזק ראייתי המשמעות של שקילות  ).טיות דווקניותאמות מידה מתמ
 באופ� זה. ראייתית היא בדר� כלל שבית המשפט נקלע למבוי סתו� בשל החסר הראייתי

 – רבה יותר הוודאות# ככל שאי. צבר של נקודותל למעשה הופכת" נקודת הספק השקול"
 קשה לקבוע ממצאי�מתיותר במוב� זה שבית המשפט " אמתי"ככל שהנזק הראייתי 

עד כדי כ� עשוי .  מתרחב מתח� הספק השקול–בשל היעדרה של הראיה הקריטית 

 
 Thus, the metric used by the jurors in applying the“:1970' בעמ, 14ש "לעיל ה, Friedmanראו   105

standard and burden of persuasion is the posterior probability – how probable a disputed 

proposition appears in light of all the evidence in the case” .  

לדיו� בהסתברויות אפריוריות ופוסטריוריות בהקשר של ראיות מדעיות ראו לאחרונה מרדכי הלפרט   106

האצבע �המקרה של ראיית טביעת? האומנ� נית� להרשיע על בסיס ראיה מדעית יחידה"ומשה פרדס 

�וראיית הDNA "ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ 2007 (399 ל.(  

  .89ש "לעיל ה  107

 להוכיח שהוא לא פגע רי�היו�כל אחד משני הציידי� הועבר הנטל ל,ש�, Summersבפרשת , ואכ�  108

. � בגי� הנזק כולוי חבות על כל אחד מהשניהוטלה ולכ� ,אפשרית תה בלתייהרמת הנטל הי. בתובע

ידי שלושה  בוצע עלהתעוררה בספרות השאלה א� יש הבדל בי� המקרה הזה לבי� מקרה שבו הירי 

 בחיוב משיבי� לשאלה זו,  של דוקטרינת הנזק הראייתי‰È˙Â‰Óבהתייחס� לפ� , פורת ושטיי�. ציידי�

 יחויב כל אחד מהנתבעי� לשאת בנזק הראייתי שגר� בהתנהגותו השניי� בציינ� כי בדוגמת

יחויב כל  לושההש  ואילו בדוגמת– גר� לתובע נזק ששיעורו כשיעור הנזק הישיר שנ–העוולתית 

לעיל , "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי� ( אחד בגי� נזק ראייתי ששיעורו שליש מהנזק הישיר

ש " ה,333' בעמ, 12ש "לעיל ה, ידי גלעד תזה זו בוקרה על. )67ש " וכ� בה217–216' בעמ, 3ש "ה

כי המבח� הרלבנטי להערכת זכותו של התובע כנגד כל מזיק [...]  חברי� עצמ� מצייני�המ": 52

כא� הסיכוי הוא . בקבוצה הוא מכפלת הנזקי� בפועל בסיכוי שהמזיק הספציפי הוא זה שגר� לנזק

המקרה של "השלושה הוא מטעי� כי  לגבי דוגמת". ולכ� כל צייד צרי� לחוב במחצית הנזק, 50%

במקרה שני ציידי� קיי� (שונה מהמקרה של שלושה ציידי� במונחי� של נטל הוכחה שני ציידי� 

בעוד שבמקרה של שלושת הציידי� מאז� ההסתברות הוא לרעת , ספק שקול בשאלת הגרימה

  ".א� לא ברור מהו השוני בי� המקרי� במונחי� של נזק ראייתי, )התובע
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נית  מוְב– או בניסוח אחר ,‰˘˜ÂÓÈÓÚ‰ ÔÓ ˙¯Ê‚� ˙ÂÏÈ˙ שלא פע�, המתח� להתרחב
   .בה

 השקילות נגזרת תכופות מ� Ï¯ÂÂÈË� ,È˙Ó‡ È˘ÓÓÂבמצבי� של נזק ראייתי , א� כ�
התבוננות במציאות זו .  בראש ובראשונה במציאות הפסיקתיתטענה זו מגובה. העמימות

 :הדי� שבה� נדונה חזקת הנזק הראייתי ניתני� לסיווג לשלוש קבוצות מגלה כי פסקי
˙Á‡ ‰ˆÂ·˜·א� אלה בתיעוד הרפואידי� שבה� נמצא כי נפלו פגמי�   נכללי� פסקי 

גר� כלל נזק  לא נבמקרי� אלה למעשה. ורש הסוגיה שבמחלוקתאינ� יורדי� לש
לא תתבצע בכל , העברת נטל השכנוע בשל חוסר או ליקוי ברישו� הרפואי: "ראייתי

אלא רק באות� מקרי� שבה� הרישו� הרפואי החסר אמור , מקרה שבו נפל ליקוי כזה
אשר יכולות היו להתבהר , עובדות השנויות במחלוקת בי� הצדדי�, על פניו, היה לכלול

 שבמחלוקת נטי לשאלהוו ממילא בהיעדר נזק ראייתי רל109".אילו הומצא, מתו� הרישו�
  .  קמה תחולה לחזקהאי�

‰ÈÈ�˘‰ ‰ˆÂ·˜·והחסר היה , די� שבה� נתגלו חסרי� בתיעוד הרפואי  נכללי� פסקי
 נמצאו ראיות )כלל של הנתבעי� בדר�(מרבה המזל א� ל, נטי לשאלה שבמחלוקתוורל

 נקבע כי נפלו ליקויי� וחסרי� �È�ÂÏÙ110 בעניי, למשל. פרטיקולריות שמילאו את החלל
בית המשפט לע� זאת .  בנזק חמור ליילודבתרשימי המוניטור עובר ללידה שהסתיימה

 וכ� עלה בידו לקבוע ממצאי� לגבי ,המחוזי הוצגה תשתית ראייתית חלופית מספקת
" תיקו ראייתי" מתקיי� אי�לאור זאת כתב בית המשפט העליו� כי . הנדו�המקרה 

כי לא , וא$ ראוי לומר,  לומראפשרבאותה מידה . פשר לתובע ליהנות מ� החזקההמא
לא השפיע כלומר , ודאות#  לא גר� לאיבתיעוד נזק ראייתי משו� שהחסר כללנגר� 

   111.באופ� אמתי וממשי על היכולת של בית המשפט לקבוע ממצאי�

 
' בעמ, 75ש "לעיל ה, ˘ÔÂÚÓעניי� ראו ג� ;  לפסק הדי�14 'פס, 33ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 2809/03עניי�   109

  ). 23.3.2008, פורס� בנבו( לפסק הדי� 16' פס, ÔÓ„È¯Ù '‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ � 11587/05א "ע; 518–517

 .33ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 2809/03עניי�   110
. 57ש "לעיל ה, �·ÔÂ הדי� בעניי� משתיי� ג� פסקלקבוצה השנייה ; 2. אראו ג� הדיו� לעיל בפרק  111

באותו מקרה הגיע בית המשפט למסקנה שאפילו א� הייתה קמה תחולה לדוקטרינת הנזק הראייתי 

ה לכ� נפקות יתלא הי, ) בטיפול רפואישנטע� כי התרשלה(ונטל השכנוע היה עובר לקופת החולי� 

לאור החומר הראייתי בתיק הסתברות טענותיה של המשיבה עולה על הסתברות טענות "הואיל ו

 לדוקטרינת הנזק ,למעשה"בית המשפט שב והבהיר כי . ) לפסק הדי�47' בעמ, ש� ("המערער

נית� לייחס עדיפות ראייתית בו לא שדהיינו במצב ', תיקו ראייתי'הראייתי יש נפקות רק במצב של 

, כ� נקבע, בנסיבות המקרה. )ש� ("ומאז� המידע שבידי השופט אינו חיובי, למי מבעלי הדי�

 דוגמה זולכאורה . )48' בעמ, ש� ("'תיקו ראייתי'התשתית העובדתית בתיק לא יצרה מצב של "

המשפט בא לדיו�  בית א� למעשה. למקרה שבו עמימות ראייתית לא הובילה לשקילות ראייתית

שלא הייתה כל הזנחה בטיפול , ‰¯‡ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙פי  על, רק לאחר שקבע" הנזק הראייתי"בשאלת 

עקב סתירות בתיעוד הרפואי (אז נדרש בית המשפט לטענות הנוגעות לנזק הראייתי  או. הרפואי

רות הנטענות הסתיכי ו,  לא נגר� נזק ראייתיבית המשפט מצא שלתובע). והיעדרות מסמכי� מסוימי�
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˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ˆÂ·˜·שמתבאהדי� שבה� החסר הראייתי שנגר�   נמצא את פסקי 
מקרי� אלה מתאפייני� בכ� שבתו� . הנתבע הוביל את בית המשפט למבוי סתו�

שלא תוק� נטי ווהמשפט מתברר כי בשאלה מסוימת שבמחלוקת קיי� חסר ראייתי רל
 בפסקי. על היכולת לקבוע ממצאי�משפיע באופ� אמתי וממשי בראיות חלופיות ולכ� 

מבלי שיוחד   כי הנטל הועבר לנתבעבעקיבות לראות אפשרדי� המשתייכי� לקבוצה זו 
 מ� הקביעה „È˘È ‚ÂÏÈ¯  נצפהדי� אלה בפסקי, כלומר. דיו� לשאלת השקילות הראייתית

 ללא חוליה מקשרת –בדבר קיומו של נזק ראייתי אל הקביעה בדבר החלת החזקה 
כשהנזק הראייתי הוא , משמע 112".תיקו ראייתי"קיומו של # שעניינה קיומו או אי

 והחלת החזקה היא בבחינת ,קיימת הנחה מובלעת של שקילות, אמתי וממשי, נטיוורל
שקילות לנושא האינני סבור שיש כא� חוסר תשומת לב מצד בתי המשפט . פסוק סו$

נראה לי כי ההנחה המובלעת בדבר קיומה של שקילות ראייתית נובעת מכ� . ראייתיתה
 נזק ראייתי שלא –י וממשי אמת, נטיוושבמקרה הטיפוסי שבו נגר� נזק ראייתי רל

 בית המשפט נותר כשבאמתחתו לכל היותר –ראיות פרטיקולריות חלופיות ב" כוסה"
ללא אפשרות לסווג את המקרה הספציפי לתרחיש , תרחישי� אפשריי� וניחושי� כלליי�

  113.שקול נוצר מבוי סתו� המתורג� לספק, במילי� אחרות. את הניחוש ְל+ֵ�ת או מסוי�
א$ שחזקה : "חזקת הנזק הראייתילגבי   כתב השופט מצא‡‰¯'„בעניי� � הדי בפסק

 ובדומה לחזקות אחרות המופעלות –הרי שמטבע הדברי� , זו ניתנת לכאורה לסתירה
 , נזקקי� לה רק כאשר ידוע שאי� בנמצא ראיות רלוונטיות אחרות–בסופו של המשפט 

שו לתובע להוכחתה מתקיי�  כשביחס לטענה העובדתית שהראיות החסרות נדר:היינו
תיקו  "המסקנה בדבר קיומו של מדברי� אלה עולה כי 114".'תיקו ראייתי'בי� הצדדי� 

אי� בנמצא ראיות רלוונטיות ("תוצאה טבעית של החסר הראייתי כנתפסת אכ� " ראייתי
 מתהווה  שלא התמלא בראיות חלופיותבתו� המשפט קיי� חסר ראייתיכאשר "). אחרות

בצדק . והחלת החזקה מביאה לידי היותה של ההכרעה לטובת התובע, "תיתיקו ראיי"

 
 –שבית המשפט הוסי�  אי� פלא לאור מסקנות אלה.  לא נגעו בסלע המחלוקתהחסרי�והמסמכי� 

 מעוינות ושלפיכ� ג� העברת הנטל לא הייתה �המאזניי� אינכפות  ש–כלשונו " מעבר לנדרש"

 ,פורס� בנבו (˜È„‰Ó '˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ � 828/07א " ראו ג� ע;מועילה לתובע

א� א� היו חוסרי� מסוימי� בתיעוד "ראשית נקבע כי : ש� ננקטה דר� הנמקה דומה, )7.10.2008

". די היה בתיעוד הקיי� בכדי להבי� את השתלשלות האירועי� ולקבוע את הפעולות שננקטו, הרפואי

רה ציי� בית המשפט כי מכל מקו� לא נתקיי� בנסיבות המק, לאחר שנמצא כי למעשה אי� נזק ראייתי

  .) לפסק הדי�10 'פס, ש� ("תיקו ראייתי"

 והתשובה לשאלה זו נחתכת לפי ,"א� הור� הנטל"לא פע� נער� בעקבות החלת החזקה דיו� בשאלה   112

אלא שקיומ� של ראיות פרטיקולריות הממלאות . קיומ� של ראיות פרטיקולריות חלופיות�קיומ� או אי

 שבה למעשה הנזק ,קבוצה השנייהב המקרהממק� את את החלל שנוצר בעקבות החסר ברישו� 

  .הראייתי אינו אמתי

  . 24 ש"לעיל ה, ·�‚¯ עניי�; 27ש "לעיל ה, ÓÚ¯ עניי�; 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚ עניי� :ראו למשל  113

 . 328' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי�   114
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המשפט היא לא להסס מסיווג� של מקרי� # מגמת� העכשווית של בתי"נכתב אפוא כי 
פי כלל #שיש להכריע בה� על', מקרי� קשי�'שקשה להכריע בה� הכרעה עובדתית כ

 פוחתת יכולתו של ,ינזק ראייתהוודאות מתגברת עקב קיומו של # שאי ככל 115".הנטל
 באי� ראיות המתייחסות 116.הדי� מחזיק בגרסה עדיפה בית המשפט לקבוע מי מבעלי

קשה לבסס ממצאי� , הראיות החסרותנ� של ה המסוי� ובהיעדר ידיעה על תוכלמקר
  .שיפרצו את המבוי הסתו�

 : תוצאותשתיהשקילות בתיקי נזק ראייתי יש משמעותה של זו בדבר למסקנה 
‰�Â˘‡¯‰ ליצור הגבלה אמתית על תחו�"התיקו הראייתי" דרישת של ההיא צמצו� כוח  

). אמתי וממשי, נטיווהנזק הראייתי הוא רלובלבד ש (התפרסותה של חזקת הנזק הראייתי
והיא אינה מתייחדת למקרי� , החזקה עשויה להיות בעלת השפעה בתיקי� רבי�, כלומר
מתמטי כי ההסתברות לנכונותה של # לקבוע באורח מדעיאפשרסגולה שבה�  יחידי

היא שחזקת , הקשורה לראשונה, ‰˘�ÈÈ‰התוצאה .  בדיוק0.5הטענה שבמחלוקת היא 
 סיכויי הזכייה הוודאות# הנזק הראייתי עשויה להקנות עצמה יתרה לתביעות שאלמלא אי

 נזק בתיקי" הספק השקול"התמסמסותו של מושג , אכ�. של התובע בה� היו נמוכי�
עשויה להשיא את כוח� של תביעות רשלנות רפואית אשר הבסיס הרפואי ראייתי 

תובעי� שנגר� לה� נזק ראייתי נמצאי� לעתי� :  לשו� אחרת117.שביסוד� אינו אית�
   118.במצב עדי$ מזה שמצויי� בו תובעי� שלא נגר� לה� נזק כזה

 ,רשפי תסחי$ מיבאותו מקרה סבלה היולדת מ ÂË�ÈÙ:119הדי� בעניי�  פסקטלו את 
בית המשפט קבע שהטיפול . ע� נזקי� קשי�באה התינוקת לאוויר העול� ובעקבות זאת 

הצוות הרפואי לא הקדיש לה :  הפתאומית במצבה היה רשלניתבא� עובר להידרדרו
 הרופאי� כמו כ�. תשומת לב ראויה ולא הטה אוז� קשבת לתלונותיה על מיחושי� ומחנק

הקושי . במצב הא�זה לזה על ההתפתחויות לא תיעדו את החלטותיה� ולא דיווחו 
הקושי נבע מ� העובדה שתסחי$ . העיקרי נגע בקשר הסיבתי בי� ההתרשלות לבי� הנזק

 ברוב המקרי� שבה� 120.שקשה מאוד לצפותו ולמנעופתאומי ו אירוע נדירמי שפיר הוא 
יווח ג� א� יתנהגו הרופאי� לעילא ולעילא ויקפידו על ד, שפיר ממשמש ובא תסחי$ מי

לא יהא בכ� כדי לאפשר לה� , על תיעוד ראוי ועל השגחה על היולדת, הול� זה לזה
 
פורת ושטיי� מצייני� כי קבוצת . 243' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   115

  ". אינ� זניחי� כלל ועיקר"א� ג� " ענקיי�"שאינ� , "ממדיה הטבעיי�"המקרי� הקשי� התרחבה ל

  . על כ� בהמש�–א א� הנזק הראייתי עצמו הוא אינדיקטיבי אל  116

תביעות אחרות שחזקת הנזק ל א� הדברי� יפי� ג� ,אני מתמקד כא� בתביעות רשלנות רפואית  117

  . הראייתי עשויה לפעול בה� באורח דומה

� כאשר תובעי� אינ� מהססי� לנסות לייצר נזק ראייתי יש מאי� ולטעו� לקיומו של נזק כזה ג, ואכ�  118

 . 6.גפרק דיו� ב ראו להל� –אדגי� זאת בהמש� . קיימות�ג��הראיות האבודות לכאורה קיימות
 . 26ש "לעיל ה  119
מחנק , תחושה רעה( אופייניי� ג� ליולדות שאינ� סובלות ממנו לתסחי�הסימני� המוקדמי� צוי� כי   120

  ).והקאה
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לכ� נראה כי במצב רגיל קשה להצליח בתביעה בגי� . למנעה או לעצרה, לצפות את הצרה
ודאות לגבי האפשרות # נותרה איÂË�ÈÙאלא שבעניי� . נזק הנובע מתסחי$ מי שפיר

מחדלי הרישו� זאת בשל , פעולות מקדימותלאבח� את התסחי$ המתקרב ולנקוט 
לנוכח מחדלי� אלה הועבר הנטל . הרפואי ואבד� סרט המוניטור שתיעד את דופק העובר

באותו מקרה החסר הראייתי יצר ,  כלומר.הוטלה אחריות –ומשלא הור� , לנתבעי�
ועמימות זו משמעותה , עמימות לגבי האפשרות להתמודד ע� התסחי$ במקרה הספציפי

סיכויי הזכייה , במקרי� מסוימי�נראה אפוא כי ". תיקו ראייתי"בוי סתו� המתורג� למ
של תובעת האוחזת בטענה של נזק ראייתי עולי� על סיכוייה של ניזוקה דומה שלא נגר� 

   121.לה נזק ראייתי
אצעד פעימה נוספת לעומק� של השיקולי� שעליה� , כשכל אלה באמתחתנו

הא� החזקה מביאה לפתרו� צודק במקרי� שבה� היא .  חזקת הנזק הראייתימושתתת
שאלות אלה ואחרות יעמדו ? הא� היא יוצרת תמריצי� ראויי� והרתעה יעילה? חלה

 הקיי� ובדר� יישומה בנוסח-, בכוונתי להראות כי החזקה. שלהל�במוקד הדיו� 
  . מתקשה לשמש ערובה להגשמה מיטבית של התכליות הללו, המקובלת

  צדק בגדרי חזקת הנזק הראייתיהרתעה ו. ג

   חזקת הנזק הראייתימטרותיה המוצהרות של. 1

הנמצאות עצמה לזכות בתביעות נזיקי�  ק הראייתי מעניקה לתובעי� כלי רבחזקת הנז
השימוש הנפו! בחזקה והמגמה בפסיקה להרחיב את תחומי . מעטה של עמימותתחת 

ה שמצדיק את הענקת הכלי הזה הליב טיעו�. התפרסותה מעידי� על הכוח הטמו� בה
 להימלט כדיכל שעליו לעשות . לתובעי� הוא שהמפתח מצוי בידיו של הנתבע

העברת נטל , במילי� אחרות. מציפורניה של החזקה הוא להימנע מגרימת נזק ראייתי
יש בה כדי לתמר! אותו . השכנוע לנתבע יש בה כדי להרתיע אותו מלגרו� נזק ראייתי

ההנחה היא שא� המבוי הסתו� לא יועיל . ו ולא לערפל את העובדותלהציג את ראיותי
תחת זאת .  להגיע למבוי סתו� כזהכדילנתבע אזי הוא לא ינתב את התנהלותו במשפט 

בי� ובית המשפט יוכל להכריע , הוא יציג גרסה ברורה וראיות תומכות כמיטב יכולתו

 
הראייתי הובילה לאימו� ההנחה העובדתית הטובה ביותר מבחינתו של למקרה שבו חזקת הנזק   121

·È�ÂÏÙ ' ÈÏ‚�‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È˙ � 10094/07א "ראו לאחרונה פסק דינו של השופט הנדל בע, התובע

È‡.Ó.Ó.Ò) בהקשר זה). 24.11.2010, פורס� בנבו �פס, ש�, ראו ג� הסתייגותו של השופט ריבלי' 

י הנטייה של בתי המשפט להניח שקילות לאחר שה� קובעי� את  להדגיש כיש;  לפסק דינו6–5

; 16ש "לעיל ה, ÈÂÏ  ראו למשל עניי�.קיומו של נזק ראייתי נצפתה ג� במקרי� של נזק ראייתי מובנה

  . 93ש "לעיל ה, Â�‡Èˆ¯Ó עניי�
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הראייתי באה לעודד נתבעי� הנה אפוא חזקת הנזק .  לבי� גרסתו של התובעגרסה זו
. ותוצרויוהלהימנע מראש מגרימת נזק ראייתי או לתק� נזק כזה לאחר ) בפועל או בכוח(

והיכולת של בית המשפט להגיע , משמעות הדבר היא שהעמימות הנשלטת תתמעט
   122.להכרעה נכונה תגבר

ור את עקרו� הצדק המתק� במיש חותרת לממש חזקת הנזק הראייתי: זאת וג� זאת
 הוא העמיד 123.הראייתי#  את השוויו� הדיוניבהתנהלותוהנתבע הפר . הראייתי# הדיוני

לנוכח הכלל בדבר (הוא יצר עמימות המזיקה לתובע .  במצב ראייתי נחותאת התובע
חזקת הנזק הראייתי ). ור$ ההוכחה של מאז� ההסתברויות" המוציא מחברו עליו הראיה"

. לקדמותו) הראייתי(את המצב  ולהחזיר  בעוולה את היתרו� הזה שהושגאמורה לאיי�
ואת העיקרו� המוסרי ) במישור הראייתי( עקרו� הצדק המתק� אתבכ� היא מגשימה 

די�   היא מטילה את הסיכו� של פסק124.חוטא יצא נשכרמצב שבו השולל הבסיסי 
   125.הדי� שיצר את הסיכו� מוטעה על בעל
עיקרה על שיקולי צדק ועל הצור� מבוססת ב"חזקת הנזק הראייתי , הנה כי כ�

 ע� זאת חזקת הנזק 126".החברתי בהרתעת נתבעי� פוטנציאליי� מפני איבוד ראיות
ראוי , לדעת פורת ושטיי�. יתר של המזיק הראייתי# הראייתי עלולה להביא להרתעת

הפ� המהותי של (שהתרופה לנזק הראייתי ִ>ָ�ֵצא בדר� של הגשת תובענה נפרדת 
לא נית� לייחס לנתבע את כל הנזק "לא בדר� של העברת נטל כאשר ו) הדוקטרינה

 
חזקת הנזק הראייתי תביא נתבעי� שה� ש והואנימוק אינסטרומנטלי ד עו פורת ושטיי� מציעי�  122

להסכי� , "נתבע קשה"טי� של  המסתייגי� ברגיל מפשרות כדי ליצור לעצמ� מוני,"שחקני� חוזרי�"

אלא ג� משו� ההשלכה שיש להפסד ,  זאת לא רק משו� הסיכו� המוגבר להפסיד במשפט.לפשרה

, "דוקטרינת הנזק הראייתי"ראו פורת ושטיי�  .עות דומות אחרותעל תבי, פלוגתא�המקי� השתק, כזה

  .249' בעמ, 3ש "לעיל ה

יש להניח שאגב כ� הוא חוש� את יריבו . כל צד מקד� את עניינו, בהתדיינות רגילה: "247' בעמ, ש�  123

חשיפה זו . דברי� לאשורו לא נדעה�שהרי האמת אינה בידינו ואת מצב, לסיכו� של טעות שיפוטית

הסבתו . חשיפה זו מהווה חלק מעקרו� השוויו�. טעות מותרת משו� שהיא הדדיתסיכו� של ל

. ודבר זה מפר את השוויו�, הדדי�הרשלנית של נזק ראייתי לצד שכנגד פירושה חשיפתו לסיכו� בלתי

, ת נטל השכנוע אל הנתבעשתתחייב בעקבות העבר, הכרעה לטובת התובע, במצב של תיקו ראייתי

, Porat & Stein, Liability for Uncertaintyראו ג� ; "תתק� הפרה זו ותשיב את השוויו� למקומו

 . 1959–1956' בעמ, 8ש "לעיל ה
 העברת נטל ]...[: " השופט אנגלרד לפסק דינו של518' בעמ, 75ש " לעיל ה,˘ÔÂÚÓ עניי� ראו ג�  124

ההצדקה המקובלת להעברת . את הנתבע בתביעות של רשלנות רפואית' להעניש'השכנוע אינה באה 

נטל השכנוע אל הרופאי� היא הקושי העומד בפני התובע להביא ראיות שיוכיחו את טענתו 

  ".בהסתברות הדרושה במשפט אזרחי

�לגבי דוקטרינת ה (32ש "לעיל ה, Pastorello עניי� השוו  125spoliation.(  

 .327 'בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי�   126
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יוביל , המבטיח את הפסדו במצב של תיקו ראייתי, כ� שחיובו בנטל השכנוע, הישיר
  :  וה� מסבירי�127".יתר# יתר ולהרתעת#לפיצוי

הדבר יקרה במצבי� . יתר# הפעלת הכלל המוצע עשויה להוביל ג� לפיצוי
,  גר� רק לחלק מנזקיו הישירי� של התובעשיש לגביה� ודאות שהנתבע

הדי� # בפסק) בדמותו הישנה(בדר� שגויה זו הופעל הכלל . א� בכלל
 .Armory v, הראשו� מבי� אלה שזכו בפרסו� ובה� תופעה של נזק ראייתי

Delamirie .שנמסרה לטיפולו , ובה יהלו�, במקרה זה היה מדובר בטבעת
. אב� אחרת, מחמת טעות, עתבמהל� הטיפול הוכנסה לטב. של צור$

 ”to presume the strongest“ידי השופט # מטע� זה הודרכו המושבעי� על
ידי אומדנה של האב� שאבדה כבעלת הער� הרב #על, נגד הצור$ הנתבע

פי שהיה ברור שהתובע # על#וזאת א$, ביותר שנית� להעלותו על הדעת
ט העליו� שלנו בית המשפ. ער�# לא היה יכול לרכוש לעצמו תכשיט יקר

  128.וכבר אמרנו כי אי� זו הדר� הראויה, �‚¯הל� א$ הוא בדר� זו בעניי� 

מתאי� כאשר ידוע  פורת ושטיי� סבורי� כי העברת נטל השכנוע היא פתרו� בלתי, כ�א� 
 לבודד חלק זה מתו� ואי אפשר, שהנתבע אחראי לכל היותר רק לחלק מנזקו של התובע

מיד העברת נטל השכנוע את התובע במצב טוב יותר במקרה כזה תע. "הנזק הכולל
ייתכ� שאלמלא נזק זה היה התובע . מהמצב בו היה עומד אלמלא נגר� לו הנזק הראייתי

א� הוא יזכה בפיצוי , זוכה בפיצוי חלקי בגי� נזקו הישיר או לא היה זוכה בפיצוי כלל
 מדברי� אלה 129".מלא עקב העברת נטל השכנוע מכוחה של דוקטרינת הנזק הראייתי

ידי דוקטרינת  ודאות שעשויי� להיות מטופלי� על# בי� שני מצבי� של איעולה הבחנה
א� ידוע ,  לא ידוע א� הנתבע אחראי לנזקו של התובע·ÔÂ˘‡¯‰ ·ˆÓ :הנזק הראייתי

 לא ידוע מה חלקו של הנתבע בנזקו ·È�˘‰ ·ˆÓ;  הרי זה לכל הנזק–שא� הוא אחראי 
יתר # פורת ושטיי� חוששי� מפני הרתעת. נזקכל האחראי ללא א הושא� ידוע , של התובע

 לעומת זאת פורת 130.ולכ� מסתייגי� מהחלת הפ� הראייתי במקרי� מסוג זה, במצב השני
ולכ� נראה כי אי� מניעה , ושטיי� אינ� מבטאי� חשש דומה לגבי המצב הראשו�

� התנאי�  שמתקיימיובלבד, מבחינת� להחיל במקרי� הבאי� בגדרו את החזקה
וזהות בי� מחולל הנזק הראייתי לבי� מי שמיוחסת לו " תיקו ראייתי ":לאמור, האחרי�

   .גרימת הנזק הישיר

 
  . 254' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   127

  . 250' בעמ, ש�  128

  . 196' בעמ, ש�  129

 ,20ש " לעיל ה,‚ÔÏÂ מפסק דינו בעניי�. א� נראה כי לא הכול שותפי� לה, גישה זו מוצדקת לטעמי  130

עולה כי השופט גרוניס אינו שולל מכול וכול את העברת הנטל בנסיבות שבה� ידוע כי רק חלק 

  .מהנזק הישיר נגר� בשל התרשלותו של הנתבע
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 – בשל החלת חזקת הנזק הראייתי –יתר # יתר והרתעת#האמנ� החשש מפני פיצוי
 לטעמי הבעיה של ?שבה� הנתבע אחראי לכל היותר רק לחלק מהנזקמתייחד למקרי� 

  .  היק$ רחב יותרי בעלה� חשש מפני חוסר צדק והיתר# הרתעת

  ?הנחה עובדתית: חזקת הנזק הראייתי. 2

 צדק ולהרתעה בלתי  שבגינה חזקת הנזק הראייתי עלולה להביא לחוסרמרכזיתסיבה 
 אינה מצביעה בהכרח על אחריות ברשלנותיעילה נעוצה בעובדה שגרימת נזק ראייתי 

 הנזק הישיר על מסב הנזק הראייתי עלולה הטלת אחריות בגי� מלוא. לנזק הישיר
 בהתחשב במהות הפג� מדיעל כיסיו ועל שמו הטוב עול כבד , להעמיס על כתפיו

   131.שבהתנהלותו ובטיב הנזק שגר�
 בדבר תוכנ� ‰�È˙„·ÂÚ ‰Á˙לא אחת נאמר כי ביסודה של חזקת הנזק הראייתי מונחת 

 – כ� נפסק –" הנזק הראייתידיונית בדבר # ההלכה הראייתית. "של הראיות החסרות
היו ,  כי אלמלא ניזוקו עקב רשלנותו של הנתבע אפוא הקמת חזקה עובדתיתמשמעה"

 לטענה העובדתית שנשנתה בנוגערסת התובע יהראיות החסרות תומכות בג
חזקת הנזק הראייתי מניחה כי רשלנות מצד הנתבע בכל ,  לפי גישה זו132".במחלוקת

היו תומכות , ל& היו בנמצא, ו לאבדנ� מלמדת שאות� ראיותהנוגע ליצירת� של ראיות א
 כלל משפטי מוכר אחרל, ר� ההיקשבד, גישה זו קושרת את החזקה. בגרסתו של התובע

או (די� מהבאת עד  הכלל שלפיו הימנעות של בעל: לאמור,  על הנחה דומההמושתת
הימנעות ,  זהחרו�לפי כלל א. עשויה לתמו� בגרסתו של הצד השני במשפט) ראיה אחרת

,  אשר לפי תכתיב השכל הישר היה עשוי לתרו� לגילוי האמת,מהזמנה לעדות של עד
 כלל זה מבוסס על 133.יוצרת הנחה שדבריו היו פועלי� לחיזוק גרסתו של הצד שכנגד

 ראיות ועדויותנמנע מלהביא אינו די�  המורי� כי בעל, גיו�יההניסיו� החיי� ועל 
  .  הפועלות לרעתוראיות ועדויות להביא = ָ=ונהפועלות לזכותו ואי

החזקה אול� , הפסיקה מייחסת לחזקת הנזק הראייתי את אותה הנחה עובדתית
. אתמקד עתה בחזקת הנזק הראייתי הנפרד. להצדיק את הייחוס הזהלא פע� מתקשה 

 
�דוקטרינת הבהקשר של (לדבריו . 1047–1046' בעמ, 1ש "לעיל ה, Killeleaראו ג�   131spoliation(, 

הפגימה כשבמיוחד , הדי� שפג� בראיה עלולה לייצר תוצאות קשות מדי ההנחה לרעתו של בעל

 A jury may find against a spoliator merely because he altered“ : לדבריו.בלבדהייתה רשלנית 

evidence and not because he was liable in the underlying suit” .  

 ,20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂעניי�  ג�ראו ;  לפסק דינו של השופט מצא328' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי�   132

  .השופט גרוניס לפסק דינו של 25 'פס

 98–97, 85) 2(ד לז"פ, ÔÂÓÂÏÒ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó � 437/82פ " ע:ראו למשל: הכלל חל במשפט הפלילי  133

 הכלל חל ג� במשפט ).1987 (557, 551) 1(ד מא"פ, ÁÈ·Ò 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó‡˙ � 522/84פ "ע; )1983(

 Ú· ˙ÈÏÏÎ ˙Â�Ï·˜ ¯ÈÓÊ"� Ó '‡˘"¯˘Ï ‰¯·Á ÊÌÈ˙ÂÚ· "Ó 498/81א " ע:ראו למשל: האזרחי

  ).1977 (743–742, 737) 2(ד לא"פ, ÈÈË '·ÈÈË·¯ � 635/76א "ע; )3.10.1985, פורס� בנבו(
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 הכלל הרגיל בדבר שלא כמו,  בטיפולו של הנתבע בראיות‰˙¯˘ÂÏ˙חזקה זו בנויה על 
אי� ספק שכאשר . הדי�  בעלמצדו של  ÈÁ·˙Ú„ÂÓ¯‰ המושתת על ימנעות מהבאת עדה

בחירה זו עצמה מלמדת מהי , די� בוחר לשי� מקלות בגלגליו של הלי� גילוי האמת בעל
 א� כאשר הפגיעה בתשתית הראייתית נובעת מהתנהגות 134.האמת שהוא מנסה להסתיר

ר מיומנות או באיזו� לקוי בי� בחוס, לב רשלנית המתבטאת למשל בחוסר תשומת
מצייני� כי   פורת ושטיי�ג�. חל פיחות בכוחה של ההנחה העובדתית, שיקולי� נוגדי�

לעול� יכול התובע לנסות לשכנע , א� מדובר בנזק ראייתי משמעותי, לפי הדי� הקיי�"
, א� יעלה בידי התובע לעשות כ�. ·ÔÂÂÎ˙Óידי הנתבע # המשפט שהנזק נגר� על# את בית

שהרי במקרה זה יוסקו מסקנות , יגדיל הדבר את סיכוייו לזכות במשפט במידה ניכרת
  פורת ושטיי� מפני� בהקשר זה לפסק135.]ההדגשה במקור ["ראייתיות לחובת הנתבע

די� שנמנע   שעסק באפשרות להסיק מסקנות לחובתו של בעלÂ‰È˙˙Ó,136בעניי� הדי� 
הימנעות  נקבע כי 137, רבי� אחרי�כמו במקרי�, באותו מקרה. נטיוומלזמ� עד רל

יוצרת הנחה שאילו הובאו היתה עדות� סותרת את גרסת " עדי� רלוונטיי� מהזמנת
חזקת הנזק הראייתי מקימה את , הדי� והקוראות בפסקי, נו הרואותי א� עינ138".המשיבה

˜ÂÈ„· ‰Á�‰ ‰˙Â‡ התרשלות ראייתית " יסודוזאת על, החסרות בדבר תוכנ� של הראיות "
 לבי� הלי� מחדלי התיעודא מצדו של הנתבע וללא חיפוש אחר זיקה סיבתית בי� גרד

  . משפטי ממשמש ובא
" מחשיד"נתו� אי� ספק כי גרימת נזק ראייתי עשויה במקרי� מסוימי� להיות : אדגיש

 ש� התעוררה 139.·�‚¯ עניי�טלו לדוגמה את . לנזק הישירשל הנתבע לגבי אחריותו 
ר בהקש. מוחי� של העוברהיולדת גרמה לשיתוק ל שניתנה לאפידורהשאלה א� זריקת 

בגיליו� . מת� הזריקה ועד לחילו! העובר מבט� אמוזה נודעה חשיבות לזמ� שחל$ מ
 רש� את הרופא המיילדלעומת זאת . 22:15היולדת נרש� כי הלידה התקיימה בשעה 

צעה מוקד�  ככל שהלידה בושכ� ,סתירה זו הייתה בעלת חשיבות רבה. 22:35השעה 
באותו מקרה א$ נעלמו שני מסמכי� . יותר כ� טוב יותר מצב� של הרופאי� במשפט

 להוכחת הקשר בי� – בית המשפטכלשונו של , "אולי החשובי� ביותר "–חשובי� 

 
 Kronisch v. United States, 150 F.3d 112, 126 (2nd Cir. 1998): “It is a ראו ג�  134

well-established and long-standing principle of law that a party's intentional destruction of 

evidence relevant to proof an issue at trial can support an inference that the evidence would 

have been unfavorable to the party responsible for the destruction”.  

 Porat & Stein, Liabilityראו ג� ; 249' מבע, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   135

for Uncertainty ,1952, 1949–1947' בעמ, 8ש "לעיל ה.   

  ).1991 (659–658, 651) 4(ד מה"פ, Ú· ¯ÁÒÏÂ ÔÂÓÈÓÏ ˜�·‰"� Ó 'Â‰È˙˙Ó 465/88א "ע  136

 ).1979 (701) 1(ד לד"פ, Ú· ÏÓ¯Î ‰ÓÏ˘"� Ó 'È¯ÂÙ¯Ù˙Â˘Â  'Ú·"Ó 240/77א "ראו למשל ע  137
 ,United States v. Pitts, 918 F.2d 197, 199–200 (D.C. Cir. 1990); People v. Walkerראו ג�   138

500 N.Y.S. 2d 704 (N.Y. 1986).  

  .24 ש"לעיל ה  139
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 משלא נית� הסבר סביר למחדלי,  בנסיבות אלה140. התינוקתזריקת האפידורל לבי� נזקי
 ובמצב דברי� זה ,שר לתוכנ� של הראיות החסרותנראה כי למצער ק� חשד בא, התיעוד

יסוד ל באשר לשו� זהירה נקטהג� שבית המשפט ,  בהחלט להסיק שיש דברי� בגואפשר
   141.הכוונה

 
יצוי� כי ( שנעשו לא� ילוד ובמסמ� הנוגע למדידות לח� הד�ימדובר היה בסרט המוניטור של ה  140

" חור שחור"א� נוצר , נטיי� לתביעהוורל נמצאו מסמכי� ותרשימי מוניטור באשר לזמני� בלתי

 .Nation-Wide Check Corp. vהדי�  ראו ג� המקרה שנדו� בפסק; )נטיי�וובדיוק במועדי� הרל

Forest Hills Distrib., 692 F. 2d 214 (1st Cir. 1982).   

כי לא במקרה נעלמו , כפי שנרמז בסיכומי� מטע� המערערי�, ת עד כדי קביעהלא ארחיק לכ"  141

לעיל , ·�‚¯ עניי� – "ששני מסמכי� חשובי� אלה נעלמו ואינ�, א� עובדה היא. ולא נמצאוהמסמכי� 

 ‰Ô‰Î '‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜˙Â¯„˙Ò‰ ˙ÈÏÏÎ � 6643/95א " מצינו בעאחרתדוגמה ; 155' בעמ, 24 ש"ה

Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„·ÂÚÏ ,התעוררה השאלה א� הרופאי� שטיפלו ביולדת ש�. )1999 (680) 2(ד נג"פ 

ההכרעה בעניי� זה הייתה בעלת חשיבות . התרשלו בכ� שלא זיהו מבעוד מועד קיומו של זיהו�

ת הלב תשומ. כמה גורמי� אפשריי� לשיתוק המוחי� שבו לקה התינוקממשו� שהזיהו� היה אחד 

שתוצאותיה היו גבוליות והצביעו על אפשרות ,  ליולדתשנעשוהתמקדה באחת מבדיקות הד� 

לפני  (10.12.1986של יו� , מוטבע, האחד: גבי בדיקה זו צוינו שני תאריכי� על. שמתפתח זיהו�

לשאלת , כמוב�). אחרי הלידה (18:00 בשעה 11.12.1986של יו� , רשו� בכתב יד,  השני;)הלידה

עד ביצוע הבדיקה הייתה חשיבות רבה לעניי� התרשלות� של הרופאי� בגילוי הזיהו� ובטיפול מו

שכ� לפיו לא היו סימני� לקיומו של , את הרופאי� מאחריות" ניקה"יד למעשה  הרישו� בכתב. בו

הועבר נטל ההוכחה , רישו� זה עמד בסתירה לתארי� המוטבעמאחר שא� . זיהו� עובר ללידה

זהו מקרה נוס� שבו הנזק . נטיתווהד� הרל י� לגבי השעה האמתית שבה בוצעה בדיקתלקופת החול

יש . את המציאות באמצעות הרישו�" לתק�"ות אינדיקציה לכ� שהנתבעי� ביקשו יהראייתי עשוי לה

השופטת . לציי� כי באותה פרשה העדי� בית המשפט המחוזי דווקא את הרישו� בכתב יד

ועל יסוד זה קבעה את , הגיעה למסקנה הפוכה בעניי� זה, ט העליו�בבית המשפ, כה��שטרסברג

ע� זאת קשיי� אחרי� שהתעוררו באותו מקרה הותירו את השופטת . התרשלותה של קופת החולי�

גילוי הזיהו� �שופטי הרוב לא נדרשו להכרעה בשאלת ההתרשלות באיו, כה� בדעת מיעוט�שטרסברג

מוסברות בי� מסמכי� שוני� או  דוגמאות לסתירות בלתיעוד ה  למצוא בפסיקאפשר .טיפול בו�ובאי

, 37ש "לעיל ה, Ô‰Îעניי� ראו למשל . כ� אמת לבי� נתוני� שנרשמו אחר בי� נתוני� שנרשמו בזמ�

 י� כי התובעת חולצה במצב של תשניק וכי חבל הטבור היה כרו� מצוליו� הניתוחיבג: "924' בעמ

. � כי התובעת סבלה מתשניק קללעומת זאת בסיכו� המחלה מצוי. רה שלוש פעמי�סביב צווא

התאמה ברישומי� כמתואר לעיל אשר �כי במקרה של אי, משפט זה נקבע�יתבפסיקה קודמת של ב

במקרה ; "הנתבעי� במקרה זה, יש לזקו� את הסתירה לחובת האחראי� על הרישו�, אינה מוסברת

אלא . לפי הרישומי� לא התעוררה כל בעיהו, ידי מיילדת ללא נוכחות רופא  עלאחר נולד תינוק

שרופא הילדי� שבדק את התינוק דקות ספורות לאחר הלידה מצא כי זה האחרו� סובל ממומי� 

ישנו פער , ראשית: "אמר על כ� בית המשפט העליו�. המאפייני� מצב של היצרות כתפיי� בלידה

שלכאורה עולה מה� ,  לבי� הרישומי� בחדר הלידהילודי�ישל רופא הבלתי מוסבר בי� רישומיו 

ליו� הלידה רישו� של מש� הזמ� יאי� בג, מעבר לכ�. שלא התעוררה שו� בעיה ומדובר בלידה רגילה

א "ע – "מ ועד יציאת הראש" ס10השלב שבי� פתיחה מלאה של , שאר� השלב השני של הלידה
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ורה באופ� נטע� התובע כי  ש� כזכור 142.‡‰¯'„בעניי� הדי�  מנגד טלו את פסק
 בדיקת# בשל איבית המשפט העביר את נטל השכנוע למדינה ו ,ל"ידי כוח צה רשלני על

התובע  שלל מ, כ� נפסק,י זהמחדל רשלנ. פ"מזידי מומחה  הרכב שבו נסע התובע על
 כי ההתנהלות נראהאול� . ראיה בעלת פוטנציאל לביסוס גרסתו בעניי� הנזק הישיר

.  בדבר האחריות לנזק הישיר‰�È˙„·ÂÚ ‰Á˙ מתקשה לבססשהובילה לנזק הראייתי 
  באירועשנכחמשפחה  ב�שבדק את הרכב וביקש רי השוטר שקיבל את התלונה על הי
, באותו זמ� לא היה בתחנה מומחה לזיהוי פלילי. יסור לתחנה לצור� מסירת עדות

בנסיבות אלה ג� א� היה מקו� לבצע . והשוטר הורה לצל� את סימני הפגיעה ברכב
שיר אי� בסיס לקבוע כי הבחירה שלא לבצע את הבדיקה מלמדת שהנזק הי, פ"בדיקת מז

הדי� עולה כי ככל הנראה חוקרי  מפסק, האדרב. ל"נגר� בשל ירי רשלני של חיילי צה
המחדל , משכ�. ני�'ימות פנימי בי� תושבי העיר גהמשטרה העריכו שהתובע נפגע בע

אמנ� יצר קושי , פ"קיו� בדיקת המז# המתבטא באי, )המשטרה(הרשלני של המדינה 
אי� במחדל האמור כשלעצמו כדי לתמו� ול� א, )הצבא(בהוכחת התביעה נגד המדינה 

   143.פ" תוכ� הממצאי� שהיו מתגלי� בבדיקת המזבמסקנה עובדתית לגבי
המרחק בי� , שבו מופעלת לרוב חזקת הנזק הראייתי, בתחו� הרשלנות הרפואית

, ¯‡˘È˙. תיעוד חסר לבי� הנחה עובדתית בדבר אחריות לנזק הישיר עשוי להיות ממשי
ייתכ� פיצול בזהויות של מי שגר� לנזק הראייתי , ‡‰¯'„דומה לעניי� ב, ג� בהקשר זה

אמנ� פורת ושטיי� שוללי� את תחולת החזקה במקו� שבו . ומי שנתבע בגי� הנזק הישיר
א� הדברי� מסתבכי� , מחולל הנזק הראייתי אינו מי שמיוחסת לו גרימת הנזק הישיר

קיימת . אי אחד כמו בית חולי�כאשר שני הגורמי� הנפרדי� משתייכי� למוסד רפו
כשבית החולי� הוא (שתוגש תביעה נגד רופא , וכבר היו דברי� מעול�, בהחלט אפשרות

ובמסגרת התביעה תישמע טענה של נזק ראייתי שביסודה התנהלות קלוקלת , )נתבע נוס$
  כגו� מיילדות,אחרי� גורמי�  ג�בצוות הרפואי יש, אכ�. של גור� אחר במוסד הרפואי

 שהרי הרישו�, והמחדלי� הראייתיי� עשויי� להיות שלה�, אחיות ואחי�, מיילדי�ו
ג� הארכיב של בית החולי� יכול . אינו כרו� בהחזקת אזמל מנתחי� אלא בהחזקת עט

מבלי לייחס את תיעוד במחדלי ט  בתי המשפדני�לא אחת . להיות אחראי לאבד� ראיות

 
8549/00 Ï ·‚˘Ó ÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·� ÌÈÏ˘Â¯È Í„ '˘‡·„,; )2002 (852, 844) 3(ד נו" פ �בפסק די

שנית� לאחרונה בבית המשפט המחוזי הוטלה אחריות על רופא שזיי� בדיעבד טופס הסכמה לניתוח 

6436/04) ��מחוזי י(א " ת–בשל חששו מפני תביעת רשלנות שתוגש נגדו  � ÔÂ˜˜ '¯ÂË˜ÙÒפורס�  (

7284/08) ��שלו� י(פ " ת–שע בפלילי� בגי� מעשה הזיו� הרופא ג� הור). 30.9.2009, בנבו  ˙�È„Ó

� Ï‡¯˘È '¯ÂË˜ÙÒ) ) (1.7.2009, פורס� בנבו�: להל �עניי¯ÂË˜ÙÒ.(  
  . 4ש "לעיל ה  142

ק הנזלו יוחס ש  הגור�ידי ידי המשטרה ולא על  נגר� הנזק הראייתי על‡‰¯'„ בעניי� ראוי להדגיש כי  143

העובדה שמדובר באותו נתבע היא במוב� זה מקרית ונובעת מריבוי הזרועות של ). הצבא(הישיר 

  . המדינה
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 יש התייחסות מפורשת במקרי� אחרי�. דהו מתו� הצוות הרפואי ההתרשלות למא�
 במסגרת תביעה בגי� לבעיות בתיעוד הקשורות להתנהלות� של חברי הצוות המסייע

 פתח להטלת אחריות על רופא מסוי� כ� נוצר 144.רשלנותו הנטענת של הרופא המטפל
יש בכ� כדי להצביע על הקושי לגזור , יתר על כ�. צוות אחר ד של חברתיעו בגי� מחדלי

שהרי במקרי� רבי� אי� קשר בי� התנהלותו של ,  עובדתית מקיומו של נזק ראייתיהנחה
גור� מסוי� בכל הנוגע לתיעוד הרפואי לבי� התנהלותו של גור� אחר בכל הנוגע לטיפול 

  . הרפואי
˙È�˘ ,לא כוונות בהקשר הרפואי להניח כי במקרי� רבי� של נזק ראייתי נפרדאפשר  
 חוסר תשומת, שכחה, יתר וי אלא סיבות אחרות כגו� עומסתיעוד הלקל הובילוהסתרה 

נניח שמקובל בקרב הרופאי� : טלו דוגמה. לקויי�תיעוד נוהגי  השתרשות של  אולב
בדיקת בשלא לתעד אירוע פריקה של מפרק מלאכותי ) בכלל או בבית חולי� מסוי�(

עשוי   המשפטבית 145.יציבותו בניתוח א� לפי מראה עיניה� לא גרמה הפריקה כל נזק
אי� ש  ייתכ�ע� זאתא� . ולתעדמדובר באירוע בעל משמעות שחובה ש בדיעבדלקבוע 

. התיעוד כדי להצביע על ניסיו� לכסות על התרשלות בטיפול או על קשר סיבתי לנזק#באי
 היה –מה יוצא דופ� #דווקא אילו היה דברש כלומר, אפשר שההפ� הוא הנכו�, האדרב

 מכל האמור היא שלא תמיד יש עוג� עובדתי או הסתברותי המסקנה. האירוע מתועד
   146.להנחה בדבר תוכנ� של הראיות החסרות

 
נזק " בדבר )שלא התקבלה( ש� הועלתה טענה, 33ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 2809/03ניי� ראו למשל ע  144

  .לי� ורופאי�הנתבעי� היו בית החוו, הקשור לקרדקס האחיות" ראייתי

   .16 ש"לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚ למקרה שבו נדו� ניתוח מסוג זה ראו עניי�  145

 האפשרות לא שללו את אלה  א�, התגלו חסרי� ברישו� הרפואילכ� ג� אי� זה מפתיע שלא פע�  146

היעדרות קרדקס  (33ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 2809/03ניי� עראו למשל . להוכיח עובדה השנויה במחלוקת

 במקרי� אחרי� נקבע כי חר� התרשלות� של הרופאי� בכל הנוגע לרישו� הרפואי עלה .)אחיות

ברור  .69ש "לעיל ה, ˜ÔÈÈÏעניי� ראו . ביד� להוכיח שה� אינ� אחראי� לנזקו הישיר של התובע

וה� עלולי� להיגר� , שבאופקרי� בתיעוד הרפואי אינ� בהכרח קשורי� להלי� משפטי כי חסאפוא 

 שאינו זהה לאיזו� השיפוטי ex-anteהזנחה או איזו� רפואי , קוצר זמ�עקב סיבות שונות כגו� 

ex-post ; �בעניי �דברי השופט ריבלי �בהקשר זה ראויי� לציו‚¯·�¯Ë˘,565' בעמ, 16ש " לעיל ה, 

היעדר� של רישומי� רפואיי� עשוי "": הדבר מעיד על עצמו"תנאי השלישי של כלל ל בנוגע

.  כי הנתבע לא נקט זהירות סבירהנסיבה המטה את הכ� אל עבר המסקנה להוות בנסיבות מתאימות

ואמצעי , שורה כי אילו הכל היה מתנהל כיכת הרישומי� עשוי לבסס את הסברהמחדל רשלני זה בער

מוטלת אל כפות המאזניי� משקולת נוספת , ומשלא תועד. היה האירוע מתועד, הזהירות היו ננקטי�

ומרחיקה אות� מ� , המסיטה אות� אל עבר הסתברות המסקנה כי הנתבע לא נקט זהירות סבירה

תי עשוי בית המשפט הכיר בכ� שקיומו של נזק ראיי, א� כ�". המסקנה כי הוא נקט זהירות סבירה

ואמצעי הזהירות היו , אילו הכל היה מתנהל כשורה"שכ� , נזק הישירה לגביללמד על התרשלות 

בית המשפט לא קבע כי גרימת הנזק הראייתי כשלעצמה די בה : ודוק". היה האירוע מתועד, ננקטי�

 "ותבנסיבות מתאימ"דגיש כי רק הג� בית המשפט . כדי להטות את מאזני ההתרשלות לרעת הנתבע



   מהמודל הקיי� של מעבר בשבחי :"עונשו"הנזק הראייתי ו  א"עתש מא משפטי�
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 ביתר שאת ניכרתחולשתה של ההנחה העובדתית הגלומה בחזקת הנזק הראייתי 
 ודאות#איהנזק הראייתי המובנה הוא למעשה , כאמור. ÂÓ·�‰נזק ראייתי כשמדובר ב

ודאות זו איננה נובעת # אי. מוכחת לבי� נזק מוכחלגבי הקשר הסיבתי בי� התרשלות 
 שאי אפשר אפשריי�תרחישי� סיבתיי� מטיפול כושל בראיות אלא מקיומ� של מגוו� 

 –את אחד התרחישי� " בוחרת"חזקת הנזק הראייתי . לקשר איזה מה� למקרה המסוי�
ושה זאת  א� ברור שהיא איננה ע– קשר סיבתי בי� ההתרשלות לבי� הנזק È˘זה שלפיו 

  . על יסוד עובדתי או הסתברותי כלשהו אלא על יסוד נורמטיבי
 מבוססת על זיקה ‡�È‰חזקת הנזק הראייתי שהמסקנה מכל האמור היא 

ההנחה בדבר אחריותו של הנתבע  לבי� גרימת הנזק הראייתיעובדתית בי� #הסתברותית
שהיא חורגת מ�  כי כוחה של החזקה טמו� בדיוק בכ� אפשר א$ לטעו�. לנזק הישיר

ומלבד , נטיווהבאת עד רל#הכללי� הרגילי� בדבר העברת נטל בגי� השחתת ראיות או אי
 היא מובילה לתוצאה גורפת מזו המושגת באמצעות הפ� המהותי של דוקטרינת זאת

כלל פיצוי לפי  בדר�, קרי(המלביש על הנזק הראייתי תרופה לפי מידותיו , הנזק הראייתי
  ? היתר הזה# מה� ההשלכות של כוח). בדוסיכויי התביעה שא

  השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על הנתבע החמקמק. 3

 היא הנתבע המבקש לחסות בצלה שחזקת הנזק הראייתי מופנית כלפיה" הדמות הרעה"
 על ידיהאפשרות כי הנתבע ישתמט מאחריותו לנזק הישיר . שהוא עצמו יצרשל עמימות 

לכ� פורת ושטיי� . יעילה בלתיצודקת ו נתפסת בלתיריסת רשת הסוואה מעל ראשו פ
שמנהל את תביעתו בשאיפה להותיר " נתבע חמקמק"מכווני� את חזקת הנזק הראייתי ל

המעלה ראיות וטענות עובדתיות " עסקינ� בנתבע 147.את העובדות לוטות בערפל
 העברת 148".א� הפרכת� א$ היא אינה קלה, שקשה אומנ� לתת בה� אמו�, מעורפלות

ולכ� , הוודאות#  אי תביא לכ� שנתבע זה ישל� את מחיר,כ� חוזי� פורת ושטיי�, הנטל
 יעשה להפרכת התובע מצדו. צגת ראיותיו ללא כחל ושרק המראש על ידי  ממנהיימנע

   149.ובית המשפט יוכל לרדת לחקר האמת, ראיות אלה
 נזקי� חזקת הנזק הראייתי חלה לגבי, כאמור. אפשר שזהו ניתוח אופטימי מדי

 � בהתרשלות העיקריתראייתיי� שהוסבו במעשה נפרד וכ� לגבי נזקי� ראייתיי� הטבועי
העמימות , ככל שמדובר בנזק ראייתי מובנה). כלומר זו שלפי הנטע� גרמה לנזק הישיר(

 שאי אפשרביחס לקשר הסיבתי נובעת מעצ� קיומ� של תרחישי� היפותטיי� שוני� 

 
חזקת הנזק הראייתי אינה .  לאחריות לנזק הישירבאשר ליצור חשד" עשוי"היעדר רישומי� רפואיי� 

  .מגלה איפוק כזה כאשר היא גוזרת מהכשל בתיעוד הנחה עובדתית באשר לתוכנו של התיעוד החסר

  . 248' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   147

  . ש�  148

   .1954–1953, 1949' בעמ, 8ש "לעיל ה, Porat & Stein, Liability for Uncertaintyראו ג� ; ש�  149
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במקרי� אלה העמימות הסיבתית היא תכופות נחלת� . �לייחד איזה מה� למקרה המסוי
וספק א� חזקת הנזק הראייתי תביא לחשיפת ראיות רבות , של התובע והנתבע ג� יחד

החלת החזקה במקרי� כאלה אי� בה כדי להסיר את הלוט . יותר" איכותיות"יותר או 
כתפיו של  מ– כולו –אלא מדובר בהעברת סיכו� הטעות , ולאפשר ירידה לחקר האמת
  . התובע אל שכמו של הנתבע

הטיעו� בדבר יצירת תמריצי� ראויי� בכל הנוגע , נזק הראייתי הנפרדל אשר
יש להניח שחזקת הנזק הראייתי . של הנתבע מקבל משמעות" ראייתית"להתנהלות ה

ע� ). תיעוד הרפואילמשל בתחו� ה(רבה יותר ביצירת ראיות ובשימור� זהירות מעודדת 
היא הולכת וגוברת ככל . כי האפקטיביות של התמרי! אינה שווה לכול�זאת נדמה 

 ולכ�,  היה זהיר יותר בטיפול הרפואי גופו– למשל בתביעת רשלנות רפואית –שהנתבע 
מבחינתו של , אכ�. שווא בגי� הנזק הישיר החלת החזקה בעניינו תוביל להטלת אחריות

 בסיכו� גבוה של נשיאה באחריות  חזקת הנזק הראייתי מעמידה אותו150"הח$#הנתבע"
 לעומת זאת יש 151.ולכ� יוצרת מבחינתו תמרי! שלא לגרו� נזק ראייתי, לו#לא#בגי� נזק

אשר חמקמקותו נובעת מכ� שהוא יודע כי האמת אינה , להניח כי הנתבע החמקמק
כזה עשוי נתבע חמקמק . תבע המחויב לשקיפותלא יהפו� בשל החזקה לנ, לטובתו

פני ההפסד הוודאי או המסתבר א�   החזקה עלהתמודדות ע�סיכו� של להעדי$ את ה
 לכ� יש להניח שהוא לא יהפו� את עורו ולא ישנה את .תועמדנה גרסאות האמת למבח�

 ינסה ליצור תשתית –או א$ חמור מכ� , דרכיו במשפט אלא יוסי$ לחתור לעמימות
יוצרת חזקת הנזק הראייתי  יודגש כי אפשר להטיל ספק בתמרי! ש152.ראייתית פיקטיבית

 
  .  שנגר� לתובעÈ˘È‰ ˜Ê�Ï¯ישמש אותי לתיאור הנתבע שאיננו אחראי " הח��הנתבע "המונח  150

יש סיבות שונות , כפי שכבר ציינתי, בעת בה. יתר�תמרי� התמרי� עלול להיות –כפי שיובהר מיד   151

 וראו לעניי� זה –נזק ראייתי , לפע� וכנראה גורמי� מפע�, שבגינ� ג� נתבעי� חפי� עלולי� לגרו�

 2.גפרק  ב האחריות לנזק הישירבעניי�הדיו� בקושי לחל� מגרימת הנזק הראייתי הנחה עובדתית 

  .לעיל

בהסביר� מדוע אי� . 1947' בעמ, 8ש "לעיל ה, Porat & Stein, Liability for Uncertainty השוו  152

להבדיל (הדי� שיש לו גישה עדיפה לראיות  לנקוט גישה כללית המטילה את נטל השכנוע על בעל

 ראיות  תעודד נתבעי� לחשו�Ï‡כותבי� פורת ושטיי� כי גישה זו , )די� שגר� לנזק ראייתי מבעל

 ואילו, הסיבה לכ� היא שחשיפת ראיות כאלה משמעותה הפסד ודאי במשפט. שאינ� מיטיבות עמ�

 Will thus fail to“ :נטל השכנועלכ� הסבת . נשיאה בנטל השכנוע כרוכה רק בסיכוי להפסד

impress Holmes's ‘Bad Man’, who is not a truth-lover”. י� נתבעל נראה כי דברי� אלה יפי� ג�

חוששני שעצ� העובדה שמרחפת מעליה� .  להתחמק מאחריותכדישגרמו נזק ראייתי במעשה נפרד 

 ,ÂË�ÈÙעניי�  במקרה כמולמשל . עננת החזקה לא תוביל אות� למדיניות של שקיפות וחקר האמת

 מצבו של העובר המתעד את סרט המוניטורש יודעי� בינ� לבי� עצמ� הרופאי��  א,26ש "לעיל ה

עמימות זו .  המקרהאת תעטו� שעמימות כדיטוב לה� כי יאבד בדר� מסתורית ,  על אחריות�מעיד

אול� זו תוצאה ודאית , עברת הנטל אל כתפיה�ה בשלעשויה אולי להסתיי� בהטלת אחריות עליה� 

של תביעה מסוג זה לא נותר אפוא לנתבעי� אלא לסמו� על חולשתה הכללית . א� המידע ייחש�
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ג� כשמדובר בנתבעי� . ג� כשאי� מדובר בנתבע הפועל ממש מתו� כוונות התחמקות
, כלומר כאלה שהתרשלו ה� בטיפול הרפואי ה� בתיעוד הרפואי, "רשלני� פעמיי�"

שכ� התיעוד המדוקדק , התמרי! שיוצרת חזקת הנזק הראייתי אינו צפוי להיות משמעותי
כדי שהאיו� בהעברת נטל , כלומר. � בהלי� משפטי עתידי א� יוגשלא ישנה את מצב

הדבר צרי� לעלות בקנה אחד ע� , ייצור תמרי! ליצירת ראיות ולהצגת� במשפט
וא$ , ככל שיצירת ראיות והצגת� לא יסייעו לנתבע. האינטרסי� של הנתבע במשפט

   153.הכוונתי יחרוק#יש להניח שהמנגנו� התמריצי, להפ�
הטלת אחריות על נתבע כזה .  כי יש להניח לנתבע החמקמק לחמוקי טוע�אינ: יודגש

אול� בשלב זה . עוד ארחיב על כ�. עשויה בהחלט לקד� את תכליותיה� של דיני הנזיקי�
 להביא עלולה אלה שחזקת הנזק הראייתי –החפי� #ברצוני להתייחס דווקא לנתבעי�

  .  אחראי� לולאלחיוב� בגי� נזק ישיר שה� 

  הח��שפעתה של חזקת הנזק הראייתי על הנתבעה. 4

 פ� ייגר� הלי� הרפואיבקפדנות את החזקת הנזק הראייתי מעודדת נתבעי� זהירי� לתעד 
חזקת הנזק , אכ�. צאו אחראי� לו מכוח חזקת הנזק הראייתינזק שלא באשמת� וה� ייָמ

 להטלת  שכ� היא חונכת מסלול נוס$החפי�#  מאיימת במיוחד על הנתבעי�הראייתי
משו� כ� יש לנתבעי� אלה אינטרס רב . אחריות עליה� בגי� נזקי הטיפול הרפואי

והוא נדרש ג� כשהרופאי� , התיעוד הוא רצוי וטוב, כמוב�. להקפיד על תיעוד האמת

 
. ולזכות במשפטעצמו בנקודת הספק השקול את ולקוות שהתובע המגשש באפלה לא יוכל למק� 

הסתמכו  חשד כי הנתבעי� לא רק עשוי לעלותשבה� , 141ש "בהלעיל  הנזכרי�המקרי� סוגי ראו ג� 

 בהקשר זה ראוי להוסי� ולציי� כי .קטיבית בדר� אתרמו לכ�  א� אלאעמימות בדר� פסיבית לע

 By working in the defendant's favor, the P>0.5“: נזק הראייתי כותבי� פורת ושטיי� כ� לבאשר

rule impels plaintiffs to exercise caution over evidence. There is, however, no incentive for 

defendants to exercise caution over unfavorable evidence” . תיצור – לשיטת� –העברת הנטל 

  בציטוטההדגשות; 1949' בעמ, ש�, Porat & Stein, Liability for Uncertainty(את התמרי� הראוי 

˘‡Ô�È ראיות באלא שלא ברור מדוע העברת הנטל תעודד נתבעי� לנהוג בזהירות ). ש" ג– הוספו

Ì˙Ò¯‚· ˙ÂÎÓÂ˙ .יוש� אל ל כמו �מקופלת הנחה כי הכלל של כ �ב כי בדבריה� של פורת ושטיי

P>0.5 ראו השימוש בתיבה ( מעודד תובעי� לנהוג בזהירות בראיות בכלל“evidence”של ה בריש 

הנחה זו א� היא מוטלת ).  שלוה בסיפ”unfavorable evidence“ הציטוט לעומת השימוש בתיבות

קות י� מ� הסת� לשמר באדי> אינ� >– יהא רש יהא כלל ההכרעה א–שהרי ג� תובעי� , בספק

  .ראיות החותרות תחת גרסת�

 לצמצו� מחדלי תיעוד ÏÏÎאיני טוע� כי קיומה של חזקת הנזק הראייתי אינו צפוי לתרו� : ודוק  153

השתרשות� של נוהלי רישו� ראויי� ומדיניות תיעוד מוקפדת ". רשל� פעמיי�"במצב של נתבע 

ע� ). קרי הרשלנות בתיעוד" (שנייה"מבוטל בכל הנוגע להפחתת הרשלנות הבוודאי יש לה� כוח לא 

זאת כאמור יש להניח כי יכולתו של האיו� בהעברת נטל לעודד ולהכווי� התנהלות ראייתית זהירה 

�הולכת ומתגברת ככל שהראיות תומכות בcaseשל הנתבע  .  



  א"תשע מא משפטי�  גיא שני

352  

 חזקת שיוצרת אול� התמרי! ,נוהגי� ללא דופי בכל יתר מרכיביו של הטיפול הרפואי
 הטיעו� תמצית. יתר#תמרי!ל כלומר להפו�, פיפיות עלול להתברר כחרב הנזק הראייתי

יתר של # ית להרתעתיוצרת אפשרות ממש בנוסח הקיי� היא שחזקת הנזק הראייתי
בתי חולי� עלולי� , למשל. ל תביעות אזרחיות בסיכו� שגורמי� המצויי� באופ� כללי

 לי שלא לשאת באחריות מחמת מחדכדייעילה של תיעוד עוד$  לנקוט מדיניות בלתי
, י� תבוא תביעהיהיתר נוצר משו� שהרופאי� אינ� יודעי� תמיד מנ#תמרי!. רישו� גרדא

 באחריות מלאה לנזק שלא לשאתא� ה� יודעי� כי א� לא ידקדקו ברישו� ה� עלולי� 
יתר #  לעודד השקעתהטלת אחריות על יסוד מחדלי תיעוד עלולה. בהכרח ה� גרמו

כמו ,  רפואי מגננתיתיעוד. של הרפואה" יהמשפטיזצ"ולהוביל ל" מסמו�" ובברישו�
, עלול בסופו של יו� לבוא על חשבו� החולי�, היבטי� אחרי� של הרפואה המתגוננת

   154.לפגו� בשירות הנית� לה� ולהפו� טפל לעיקר ועיקר לטפל
 מכוח חזקת הנזק חיובו, לנזק הישירשלמעשה אינו אחראי כאשר מדובר בנתבע 

להטלת , שהוא לעתי� מחדל טכני,  ממחדל רישומי–גדולה ה מדרג  קפיצתהואהראייתי 
ודאות ופוגע בסיכוייו של # הנזק הראייתי יוצר אי, כמוב�. אחריות מלאה בגי� הנזק הישיר

 יסודאול� כל עוד אי� . יש להתמודד ע� עובדה זו. התובע לזכות בתביעה העיקרית
הנזק הראייתי כשלעצמו  כלומר, ת באשר לתוכנ� של הראיות החסרותלהנחה עובדתי

החלת החזקה מתרגמת את הפגיעה ,  אחריותו של הנתבע לנזק הישירמצביע לכיוו�אינו 
על כל המשתמע מכ� מבחינת , בסיכויי התביעה להטלת אחריות מלאה בגי� הנזק הישיר

כ� במיוחד כאשר . זהו ללא ספק מעבר חד. שיעור הפיצוי והסטיגמה המתלווה לאחריות
ש בחזקת הנזק הראייתי הנפרד לש� הסקת מסקנה בדבר התקיימותו של מדובר בשימו

הטלת אחריות (לבי� התוצאה ) תיעוד לקוי( הפער בי� המעשה כא�. ‰‰˙¯˘ÂÏ˙יסוד 
הוא הבולט ביותר כיוו� שקיימת אפשרות מציאותית שהאחריות ) מלאה בגי� הנזק הישיר

 155,תוצאה זו אינה בהכרח צודקת). פרט לתיעוד(תוטל חר$ מת� טיפול רפואי ללא דופי 
  . במישור הראייתייתר # להתרעתוהיא יוצרת חשש ממשי 

יתר באמצעות # יתר המובילה לתיעוד# אבקש להמחיש את האפשרות של הרתעת
הניחו כי טיפול רפואי מסוי� כרו� בסיכו� . דוגמה המזקקת מצב ענייני� טיפוסי

 156.א� צוות הרופאי� אינו מתרשלסיכו� זה עלול להתממש ג� . להיווצרות נזק לחולה

 
קיזוז סיכוני� ורפואה , אחריות מופרזת"ראו ג� אריאל פורת על הבעיות הכרוכות ברפואה מתגוננת   154

 Chandler Gregg, The Medical Malpractice Crisis: A; )2006 (9 ל ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" מגננתית

Problem with No Answer?, 70 MO. L. REV. 307 (2005).  

מוביל ' טכני'יוחד כאשר אש� הצדק שבאחריות בולט במ�אי": 322' בעמ, 12ש "לעיל ה, גלעד  155

  ".לאחריות בהיק� ניכר

 שלא טמו�ואי� כמעט החלטות רפואיות , סיכו� מסוי�ב שאינו כרו�אי� כמעט טיפול רפואי , כידוע  156

 David S. Rubsamen, Res Ipsa Loquitur in California Medicalראו. בה� סיכו� מחושב כלשהו

Malpractice Law Expansion of a Doctrine to the Bursting Point, 14 STAN. L. REV. 251, 
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. ע� זאת זהירות סבירה מצד הרופאי� יש בה כדי להפחית את הסיכוי להתממשות הסיכו�
 נזקאו (נשלט   נזק בלתי–נקיטת זהירות סבירה ב למנעו שאי אפשרכנה את הנזק א

 ללא  עתה הניחו כי157.כנה נזק נשלטאזהירות סבירה ב למנעו שאפשר את הנזק ;)טבוע
, )300תוחלת נזק  (1,000 להתרחשות נזק של 30% אמצעי זהירות קיי� סיכוי של נקיטת

 1,000 מפחיתה את הסיכוי להתרחשות הנזק של 150וכי נקיטת אמצעי זהירות שעלותו 
 ותוחלת הנזק הנשלט היא 100בנתוני� אלה תוחלת הנזק הבלתי נשלט היא . #10%ל

 לפי  ולכ�,)150>200(חלת הנזק הנשלט תו עלות המניעה של הנזק הנשלט נמוכה מ.200
נשלט  אמנ� עדיי� קיי� נזק בלתי. לנקטו מדובר באמצעי זהירות שיש Hand158נוסחת 

הוא פטור , 150אמצעי הזהירות שעלותו את א� א� הרופא נקט , 100שתוחלתו היא 
  . נשלט איתרע מזל� לספוג את הנזק הבלתיש ושהוא טיפל בה�מאחריות כלפי החולי� 

את רופא שנקט זו משמיעה לנו כי . הנזק הראייתי נכניס לתמונה את חזקת כעת
נשלט א�  אמצעי הזהירות למניעת הנזק הנשלט עלול לשאת באחריות בגי� הנזק הבלתי

חזקת הנזק הראייתי מעמידה את , אכ�.  עלות התיעוד הרפואי–לא יישא בעלות נוספת 
.  לנזק הישיר של החולה עקב הטיפולהרופא שלא תיעד את מהל� הטיפול בחזקת אחראי

הנחה עובדתית שלפיה כדבעי החזקה מעמידה לטובתו של התובע שהטיפול בו לא תועד 
הזהיר לתעד את  לפיכ� החזקה מאלצת את הנתבע. הראיות החסרות היו תומכות בעמדתו

 הוא עלול –  לדוגמה וכא� אני חוזר–שא� לא יעשה כ� , מהל� הטיפול ואת פרטיו
כיוו� שללא התיעוד יתקשה (נשלט   באחריות כלפי החולי� שיסבלו מהנזק הבלתילשאת

רופא שלא התרשל ,  במילי� אחרות159).הנתבע לסתור את החזקה בדבר התרשלותו
א� לא השקיע את המשאבי� ) 150אמצעי הזהירות שעלותו את נקט (בטיפול הרפואי 

שהיא תוחלת , 100 של עד נזקלת עשוי לראות לנגד עיניו תוח, הדרושי� בתיעוד הרפואי
  .נשלט  הבלתיהנזק

 
, 142) 2(ד מה"פ,  È¯‰Â˜ ' Ï‡¯˘È ˙�È„Ó–˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó � 323/89א "ראו ג� ע; (1961) 270

ובה עדיי� , שאינה מדע מדוייק,  הרפואהזהירות מיוחדת מתחייבת בשטח"): 1991 (172–171

י�  ולא כל תגובה של החולה המסו, מתמידי�התפתחותל הנתוני� לחקר ו,קיימי� שטחי� נרחבי�

  ".ליתאא� בזהירות המקסימ, ה מראשי לצפינתלטיפול ספציפי נית

שאז הוא נזק (יודגש כי מדובר באותו נזק לפי אופיו א� הוא עלול להתרחש בי� מחמת התרשלות   157

 ).נשלט שאז הוא נזק בלתי(ובי� שלא מחמת התרשלות ) נשלט
התרשלות , Learned Handהקרויה על ש� השופט האמריקאי , )Hand Formula(לפי נוסחת הנד   158

מתקיימת במקו� שבו תוחלת הנזק שהייתה מופחתת אילו ננקטו אמצעי הזהירות גבוהה מעלות 

 ;United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (1947)ראו ). B>PL(אמצעי הזהירות 

Conway v. O'brien, 111 F.2d 611 (1940).  

על   למשל,ההנחה היא שהתיעוד מצביע על תקינותו של הטיפול ובכלל זה על נקיטת אמצעי הזהירות  159

על ; בוצעהא בוצעה ג� א� במציאות בהיעדר תיעוד ההנחה תהיה שהבדיקה ל. ביצוע בדיקה נדרשת

  .724' בעמ, 23ש "לעיל ה, Ù‡¯ראו ג� עניי� " ְמַזָ@ה"התיעוד הרפואי כראיה 
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". ְמַזָ@ה"ראיה אלא ג� " מפלילה"התיעוד הרפואי אינו משמש רק ראיה , כ� הנה כי
שלא נגר� בעוולה אלא  באחריות לנזק יישארופא זהיר מחדלי תיעוד עשויי� לגרו� ש
 הזואפשרות העובדה שהרופא רואה לנגד עיניו את ה. עקב התממשות של סיכו� רקע

 בדוגמה 160.יעילות עלולה לעוות את מער� התמריצי� שלו ולהוביל לתוצאות בלתי
הרופא יבחר להשקיע אותה בשל חששו מפני נשיאה , 80א� עלות התיעוד היא , שהצגתי

אול� כאשר בוחני� את ס� העלויות ). 100שתוחלתו (נשלט  באחריות לנזק הבלתי
 באמצעי זהירות 150 (230 של  היאמצטברתהעלות ה: הזהשיושקעו מתקבל המאז� 

: ובאופ� כללי יותר. #200תוחלת הנזק הנשלט היא לא יותר מו, ) בתיעוד הרפואי#80 ו
 הנשלט וכ� הנזק באמצעי זהירות למניעת 150בנתוני הדוגמה מתומר! הרופא להשקיע 

 אמנ� הרופא. נשלט  הבלתיהנזק למניעת הטלת אחריות בגי� – 100 עד –עלות נוספת 
יעילה ובזבוז  א� החברה עלולה לצאת נפסדת בשל הקצאת משאבי� בלתי, צא פטוריי

  161.זמנ� של אנשי הצוות הרפואי
הקושי המוצג כא� נובע מ� העובדה שחזקת הנזק הראייתי מובילה להטלת אחריות 

נזק ל מצביעה על אחריותמלאה בגי� הנזק הישיר א$ שלעתי� גרימת הנזק הראייתי אינה 
 של הטלת אחריות –הח$ #רופאכולל ה –א ניצב בפניו הסיכו� המשמעותי שהרופ. ירהיש

מחדלי תיעוד יוצר תמרי! להשקיע בתיעוד כל סכו� שאינו עולה על סמ� מלאה על 

 
 Steven Shavell, An Analysis of Causation and the Scope of Liability in the Law ofהשוו   160

Torts, 9 J. LEGAL STUD. 463 (1980))  הצגת ההשלכות השליליות הנובעות ממצב שבו הנתבע

י� מפעילותו אלא ג� לנזקי� רואה לנגד עיניו את האפשרות שיישא באחריות לא רק לנזקי� הנובע

  ).רקע שה� התממשות של סיכוני

 )הנובע מהתרשלות ( ואת הנזק הנשלטDS) הטבוע(נשלט  נסמ� את הנזק הבלתי: תסכמטיבהצגה   161

 ואת עלות התיעוד הרפואי נסמ� CNאת עלות אמצעי הזהירות למניעת הנזק הנשלט נסמ� . DNנסמ� 

CI .רופא הנושא ב�CI
 

�וב CN–כל נזק שהוא  לא תוט �נשלט נשלט או בלתי(ל עליו אחריות בגי .(

�לעומת זאת רופא הנושא ב CNא� לא ב�CI – הנזק ה בית �משפט עשוי להטיל עליו אחריות בגי

זהיר שאינו מתעד את מהל� הטיפול  רופא בלתי). CNידי   נמנע עלDNהנזק הנשלט  (DSהבלתי נשלט 

 בגי� ועשוי ג� לשאת באחריות DN לשאת באחריות בגי� יצפו )CIואת  CN כלומר אינו משקיע את(

DS .ב �עתה נוסי� ונסמ�ĈI את העלות שמעבר לה מדובר בבזבוז כלומר, את עלות התיעוד היעילה 

בי� עלות המניעה של ששכ� א� עלות התיעוד גבוהה מהפער , DN - CN < ĈIעלות זו היא . משאבי�

יעילה  תביא לתוצאה בלתי) ĈI + CN(י סכימת העלויות אז, הנזק הנשלט לבי� תוחלת הנזק הנשלט

). שהוא הנזק הנשלט בלבד(שבה הרופא ישקיע משאבי� העולי� על תוחלת הנזק הכרו� בפעילותו 

את ) זהיר מבחינת הטיפול הרפואי עצמו(חזקת הנזק הראייתי מעמידה כאמור בפני הרופא הזהיר 

יש , מר עלות התיעוד נמוכה מתוחלת הנזק הטבועכלו, CI < DSלכ� א� . DS הטבוע הנזקתוחלת 

הרופא יתעד , CI < DSכל עוד . CI < ĈIכלומר , DN - CN > DSג� א�  CIלרופא תמרי� להשקיע את 

 ברמה ותיעיל  שהוא ישקיע יהיו בלתישהעלויותתכ� י יא�, את הטיפול הרפואי ויצא פטור מאחריות

יש לשי� לב שכאשר .  L = CI - ĈI ≤ DS - ĈI :זאתהמתבטא בנוסחה ) L(הנזק החברתי . החברתית

אי� תמרי� לבצע תיעוד א� נוצר בפועל משטר , )CI > DS(עלות התיעוד עולה על תוחלת הנזק הטבוע 

  .נשלט של אחריות מוחלטת לנזק הבלתי
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הנטייה לייחס :  לכ� קוד�שצוינוהתמרי! מתעצ� בשל הנתוני� . תוחלת סיכו� זה
 היכולת של תובעי� לזכות פורועקב כ� שישקילות למצבי� של עמימות ראייתית 

רט העמו�  והסטנד;בתביעות שאלמלא הנזק הראייתי קיי� סיכוי גבוה שהיו נכשלות
� ייש לזכור ג� שהרופא אינו יכול לדעת מני. יחסית בכל הנוגע לשאלה מהו תיעוד ראוי

 ואי� לדעת מראש אצל מי ה� ,שכ� חולי� רבי� חשופי� לסיכוני�, תבוא התביעה
פיכ� שאלת התיעוד אינה בהכרח שאלה פרטנית אלא היא עשויה להיות ל. יתממשו

את עצמ� ואת " לבטח"ומכא� החשש שמוסדות רפואיי� יבחרו , נטית לחולי� רבי�וורל
שתבוא בסופו של דבר על חשבו� , צוות� באמצעות מדיניות של תיעוד מופרז אנשי

 לא בהכרח נקודה מסוימתות התיעוד אל מעבר להעלאת דריש, לחלופי�. עצמ� החולי�
 במסווה של חמורהאחריות אלא תוביל לשמירת� יצירת רישומי� רפואיי� ותתמר! 

פגיעה בנכונות� של הגורמי� הרפואיי� להשתת$ בפעילות לאו א$ , משטר רשלנות
   162.עצמה

 של תו נוגעת לתרומ¯‡˘�Â‰ נקודה :טעונות התייחסותה נקודות קיימות עוד כמה
התיעוד הרפואי הוא חלק חשוב בטיפול , כפי שהוסבר. ול הרפואיהתיעוד עצמו לטיפ

על לעדכ� לגביו ולהתעדכ� , הרפואי כיוו� שהוא מאפשר לעקוב אחר מצבו של החולה
, לכ� אי� מקו� להבחנה חותכת בי� טיפול רפואי נאות לבי� תיעוד רפואי הול�. אודותיו

החלט קיימת במוב� זה שרופא ע� זאת ההבחנה ב. בי� עלויות טיפול לעלויות תיעוד
 של� או בלתי  לבצע תיעוד בלתיבעת ובה וי לבצע את הטיפול הרפואי כנדרשעש

 עדיי� יש לו תג,  ג� כאשר לתיעוד הרפואי יש זיקה לעצ� הטיפולמלבד זאת. מושל�
   163.יעיל ברמה החברתית ועדיי� תיעוד מופרז הוא בלתי, מחיר

 ל& היה –חולי� שתיעוד זה לבתיעוד הרפואי  נוגעת לתועלת הגלומה ˘�ÈÈ‰נקודה 
בדוגמה .  לא היה מועיל לתביעת� ואפשר שא$ היה סות� עליה את הגולל–קיי� 

פורת ושטיי� מסבירי� את . נשלט שתוארה אלה ה� החולי� הסובלי� מנזק בלתי
גר� הנזק הראייתי מהווה : "בזו הלשו�ית לדוקטרינת הנזק הראייתי ההצדקה העיקר

בזכותו לדעת כיצד אירע נזקו שעה , ובאופ� ספציפי יותר,  באוטונומיה של אד�פגיעה
 לסבור כי הצדקה זו יפה ג� אפשר 164".שקיימת אפשרות ממשית שמקורו בעוולה

ג� לה� עומדת הזכות לדעת את האמת א$ א� ; חולי� שנזק� לא הוסב לה� בעוולהל
השאלה היא א� . ל הזכותאיני בא לחלוק ע. האמת אינה מקימה לה� זכות תביעה

פורת ושטיי� משייכי� את נימוק האוטונומיה לפ� . הפתרו� של חזקה הול� במקרה זה
 זה משק$ את שווייה של הזכות פ�.  לא בכדי165.תייהנזיקי של דוקטרינת הנזק הראי

 
  .23–22 'בעמ, 154ש "לעיל ה, השוו פורת  162

 לתוצאות עלולה לגרו�, כחלק מדרישת ההסכמה מדעת, ידע מופרז לחולהכפי שלמשל מסירת מ  163

  .602–600' בעמ, 79ש "לעיל ה, È„ÈÒעניי� ראו והשוו . יעילות בלתי

  . 196' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   164

  . ש�  165
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הוא אינו מביא לידי ביטוי הנחה שהנזק . למידע שנשללה מ� התובע עקב הנזק הראייתי
וממילא ג� אינו מתחייב לתוצאה של הטלת אחריות מלאה , ידי הנתבע עלהישיר נגר� 
  . ויש לו חשיבות רבה לענייננו, זה ההבדל. לנזק הישיר

יש בה סממני� . יתר# המסקנה היא שחזקת הנזק הראייתי עלולה לגרו� להרתעת
הערכה מופרזת מצד המזיק בדבר נטל : "יתר# מובהקי� לכלל משפטי המועד להרתעת

שנאת סיכו� של מזיקי� , חששו מפני ריבוי תביעות על כל הכרו� בכ�, ות הצפויהאחרי
 חברתית תוכ� הפנמת נזק שאינו משק$ עלו, הסטיגמה השלילית של האחריות, ומבטחי�

הראייתי רואה לנגד עיניו אופק אחריות מאיי� ה� # הרשל�166".אלא נזק פרטי בלבד
 ה� מבחינת הפגיעה ,עות הפוטנציאליותה� מבחינת מספר התבי, מבחינת ההיק$ הכספי

שנאת הסיכו� עלולה להוביל . הוא עלול להפני� את הנזק הלא נכו�. האפשרית במוניטי�
להיגרר הוא עלול . חברתיתבאספקלריה  שאינו יעילאותו להבטיח לעצמו מרווח ביטחו� 

. ואי משאבי� מ� הטיפול הרפואי גופו להיבטי� פריפריאליי� של הטיפול הרפלהסטת
  .  בפרק הבא–עוד על כ� 

  השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על הטיפול הרפואי. 5

יצירת ב משאבי� מופרזי� להשקעתלא זו בלבד שחזקת הנזק הראייתי עלולה לגרו� 
לפגוע בטיפול הרפואי ג� אלא שהיא עלולה , כמוסבר בפרק הקוד�, שמירת�בראיות ו

) טובות(ארוחות "אי� , גורתה התקציבית צרהשח, כנפיי� במערכת בריאות קצוצת. עצמו
במהל� הטיפול " ליצור ראיות"החובה ככל ש". חינ�) מלא(תיעוד "וג� אי� " חינ�

 טלו 167. היבטי� אחרי� של השירות הרפואיעלולי� להיפגע כ�, הרפואי מתרחבת
את שעות המשמרת עליו להקדיש להיבטי� . זמנו של הרופא מוגבל: דוגמה פשוטה

הזמ� שנותר ליתר , ככל שהזמ� המוקדש לרישו� רב יותר. ל הטיפול הרפואישוני� ש
במשמרת של א� למשל הרופא עובד . מרכיבי הטיפול או לחולי� אחרי� פח&ת

יש משמעות רבה לשאלה א� מתו� הזמ� הזה תוקדש שעה לתיעוד , עשרה שעות#ארבע
לא נרצה .  הול�נרצה שהרופא יקדיש לתיעוד זמ�. רפואי או שתוקדשנה שעתיי�
   .יתר מפני טענות שיועלו כלפיו בדיעבד#שיקדיש זמ� מופרז מתו� חשש

נוספת " יחידה"בחירתו של הרופא היכ� להשקיע , כאשר הזמ� והמשאבי� מוגבלי�
  עלולה להיות בחירה בלתי– בתיעוד או במרכיבי� אחרי� של הטיפול –של משאבי� 
 שבמקרי� רבי�סיבה מרכזית לכ� היא . רצויה מבחינת החולי� עצמ� יעילה ובלתי

 
 לפ� המהותי באשרידי גלעד  יתר מועלה על�החשש מפני הרתעת (321' בעמ, 12ש "לעיל ה, לעדג  166

 Israel Gilead, Tort Law and Internalization: The Gap Betweenכ� ראו  כמו; )של הדוקטרינה

Private Loss and Social Cost, 17 INT'L. REV. L. & ECON. 589 (1997).  

בית המשפט העליו� הביע לעומת זאת . הדי�  לפסק3. ה'פס, 84ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 887/01עניי� ראו   167

לעיל , È�ÂÏÙ 291/06עניי� (חסרי� בו פרטי� מהותיי� היו ש, בדיעבד חוסר שביעות רצו� מ� הרישו�

   ).הדי�  לפסק6–5 'פס, 84ש "ה
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סיכוייו של הגור� הרפואי לשאת באחריות א� הוא מוריד במעט את רמת הטיפול 
ומקפיד יותר על דרישות )  חולי�לפחותקיצור תקופת האשפוז או מת� מענה , למשל(

עשויי� להיות נמוכי� יותר מאשר סיכוייו לשאת באחריות א� הוא משקיע יותר , התיעוד
יש מקרי� שבה� : או מצדו השני של המטבע. יפול ומתפשר על סטנדרט התיעודבט

 168.מצבו של תובע שלא נגר� לו נזק כזהממצבו של תובע שנגר� לו נזק ראייתי טוב 
 עשוי לרדת מעל וא� הוא עושה כ�, התובע הראשו� צרי� להוכיח שהתיעוד אינו של�

לעומת זאת . פול ואת הקשר הסיבתילהוכיח את ההתרשלות בטיגבו נתח מ� העול הכבד 
 ,התובע השני נדרש להתמודד באופ� חזיתי ע� מלאכת ההוכחה של יסודות התביעה

  .למצוא מומחה אוהד במערכת שעדיי� יש בה אלמנטי� קולגיאליי� לרבות הצור�
מתו� המער� התקציבי הכולל , נניח למשל שבית חולי� מקצה לצור� טיפול מסוי�

משאבי� אלה משמשי� למכלול היבטיו של הטיפול . 100ור של משאבי� בשיע, שלו
) CI(משאבי� המוקדשי� לתיעוד הרפואי : שאות� נחלק לצור� העניי� לשניי�, הרפואי

" יחידות תיעוד"תוספת של ). CT(ומשאבי� המוקדשי� ליתר מרכיביו של הטיפול 
 כרוכה" טיפוליחידות " תוספת של –ולהפ� , "יחידות טיפול"משמעותה הפחתה של 

) BT(ההנחה הבסיסית היא שלהשקעה בטיפול יש תועלת ". יחידות תיעוד"הפחתת ב
 הטבלה הבאה 169.שולית פוחתת) BI( להשקעה בתיעוד יש תועלת וג�, פוחתתשולית 

וכ� את ,  השקעה בתיעודע�מתארת אפשרויות שונות של שילוב השקעה בטיפול 
  :התועלות המופקות מכ�

  

 total benefit BI CI BT  CT  

113  33 30 80  70  

120  25 20 95  80  

123  15 10 108 90  

110  0  0  110 100 

  

 ביתר 90 בתיעוד והשקעה של 10 נקודת האופטימו� מושגת בהשקעה של אלהבנתוני� 
בהינת� מגבלת המשאבי� התועלת הרפואית הרבה , כלומר. מרכיבי הטיפול הרפואי
מבחינתו : טבלה אינה מספרת את הסיפור כולוה �אול. 90–10ביותר מושגת ביחס של 

וא$ להשקעה של ,  בתיעוד20 בתיעוד להשקעה של 10של הנתבע המעבר מהשקעה של 

 
 . 6.ראו דיו� לעיל בפרק ב ודיו� להל� בפרק ג  168
לעיל , ˘Ë¯�·¯‚ בעניי� בית המשפטכדברי , מבחינת הטיפול ממששיש לתיעוד הכוונה היא לתועלת   169

חלה ושל עדרו של רישו� מסודר של מהל� המיבמקרי� מסוימי� עשוי ה: "550' בעמ, 16ש "ה

  ". ע בטיפול הנאות עצמו בזמ� אמתהטיפול בה לפגו
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 בשל החשש כי – חר$ חוסר הכדאיות החברתית –עשוי להיות משתל� ,  בתיעוד30
קודת נתבע המצוי בנ, כלומר. בגי� נזקי� שהוא אינו אחראי לה�לחיובו תיעוד חסר יביא 

 10השקעה של .  אינו יכול לנוח על זרי הדפנה– 90–10 הנקודה של –האופטימו� 
יתכ� שהיא י בהחלט א�,  מבחינת הטיפול הרפואי גופומספקתבתיעוד עשויה להיחשב 

 לפיכ� החשש 170.בהלי� המשפטי" ראיות אותנטיות"לא תעמוד בסטנדרט של יצירת 
את הנתבע להשקיע בתיעוד לתמר!  העברת נטל בהלי� משפטי עתידי עלולמפני 

   171.היתר שדיברתי בה קוד� לכ�# זהו ביטוי להרתעת. השקעה עודפת
בוא על חשבו� המרכיבי� י 30 או 20 בתיעוד להשקעה של 10המעבר מהשקעה של 

, כמוב�. 100שמר מסגרת השקעה כוללת של ישתכדי , ל הרפואיהאחרי� של הטיפו
סיכו� של נשיאה ה מול להעמיד את הנתבע הצמכשלעהירידה בסטנדרט הטיפול עלולה 

 –מנגד #העומד#  מאשר הסיכו�ÂÁÙ˙אול� סיכו� זה עשוי להרתיע את הנתבע . באחריות
תוגשנה פחות תביעות הנתבע עשוי לצפות כי . אחריות בגי� תיעוד חסרב נשיאה

המבוססות על טענה של פג� בטיפול מאשר תביעות המבוססות על טענה של פג� 
 גבוהי� מסיכוייותחמק מאחריות בתביעות מהסוג הראשו� וכי סיכוייו לה, בתיעוד

 מכא� השיקול שלו לרדת בר$ הזהירות 172.מלט מאחריות בתביעות מהסוג השנילהי
  . בטיפול ולעלות בר$ הדווקנות בתיעוד

יכול שתוביל לא , מחמת תיעוד חסר, הטלת אחריות בגי� הנזק הישיר: זאת וג� זאת
אלא בסופו של דבר , טיפול לחולי� אחרי�לעיכוב במת� כות הטיפול או רק להורדת אי

וד אינה כבר הזכרתי כי סוגיית התיע? הכיצד. ג� להורדת סטנדרט הזהירות המשפטי
מדובר בסוגיה . או לכל איש צוות אחר כשהוא לעצמו נוגעת רק לרופאה הבודדת

כאשר מוטלת אחריות . להברמת בית החולי� וא$ ברמת המערכת הרפואית כו, מערכתית
 הנדרשהמערכת כולה עשויה להידרש להתאי� את עצמה לר$ התיעוד , בגי� תיעוד חסר

בשל מגבלות הזמ� והתקציב אפשר .  את המשאבי� העומדי� לרשותהלפי זה ולהקצות
כאשר הגריעה . כאמור שהדבר יוביל לגריעה מסוימת מ� הטיפול הרפואי הנית� לחולי�

חשיבות   בעלשיקול היאגבשת פרקטיקה רפואית חדשה אשר בתורה מת, היא מערכתית
  . בעת שבית המשפט בא לקבוע את רמת הטיפול הרפואי הסבירה והנדרשת

הפסיקה הכירה בחשיבותה של הפרקטיקה הנהוגה במוסד הרפואי המסוי� , אכ�
 173.לגבי סטנדרט הטיפול המצופה) שאינו מכריע(ובקהילה הרפואית בכלל כסמ� 

 
לעיל דיו�  שלה ראו "ראייתית"העל השוני האפשרי בי� התכלית הרפואית של הרשומה לבי� התכלית   170

 . 3.אפרק ב
  . 4.גפרק בלעיל דיו� ראו   171

פחות א� הרופא מקדיש זמ� רב לתיעוד ומקבל בשל כ� , בהמש� לדוגמה שניתנה לעיל, למשל  172

יותר " לדחוס"הוא יכול להניח שקשה מאוד לבסס תביעת רשלנות על הטענה שהיה צרי� , חולי�

 . חולי� במשמרת
  .79ש "לעיל ה, ˘Ô¯Ë ניי�עלמשל ראו   173
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היא מושפעת ג� משיקולי� הנוגעי� למגבלות . יקה זו אינה בהכרח סטטיתפרקט
היא שכאשר חל שינוי באיזו� שבי�  משמעות הדבר 174.התקציב ולסדרי עדיפויות

, היק$ והשינוי הוא רחב, השקעה ביתר מרכיבי הטיפול הרפואיהשקעה בתיעוד לבי� 
ת והמיומנות הנדרשת מ� עשויה להיות לכ� בסופו של דבר השפעה ג� על רמת הזהירו

 בדומה לכ� אפשר לתאר מקרי� שבה� השיקול בדבר עלות .הרופאי� במשפטי נזיקי�
התיעוד ישפיע על בחירתו של הגור� הרפואי בי� אפשרויות שונות של טיפול באופ� 

אפשר לתהות א� ועד כמה רצוי . שייבחר הטיפול הרפואי שהתיעוד שלו זול יותר
 ישפיעו על ההכרעה –משפט #פני#  הצופה–עוד הרפואי ששיקולי� הקשורי� לתי

   .המקצועית בדבר הטיפול המתאי� ביותר
 התיעוד הרפואי כלומר,  התיעוד הול� אחרי הטיפול כילהדגישיש : ובאותו עניי�

 במסגרת הניחו כי. מלווה את הטיפול הרפואי ולפיכ� עשוי להיות מושפע משינויי� בו
 לצמצ� את כדי – ' ובדיקה ב' בדיקה א–י אמצעי זהירות שנ לנקוט אפשרטיפול מסוי� 

 הניחו ג� שמבחינת סטנדרט 175).הג� שהסיכו� אינו מתאיי�(הסיכו� הטמו� בטיפול 
 במוסד א�,  להסתפק בבדיקה אחת מתו� השתיי�אפשרההתנהגות המקובל והסביר 

 'בדיקה בל ראשעוד הניחו כי . ביטחו�  ליתר מסוי� נהוג לבצע את שתי הבדיקותרפואי
משו� שהתיעוד בכל , מה חריג# מקפידי� הרופאי� על תיעוד רק כאשר מתגלה דבר

בא תובע שטופל בבית החולי� וטוע� כי נגר� לו נזק בשל . מקרה ומקרה גוזל זמ�
בית המשפט .  לא נרשמו'הוא מצביע על כ� שתוצאות בדיקה ב. התרשלות מצד הרופא

  וכי היעדרו מקי� הנחה לטובת,תמידי הרישו� נדרש נזקק לחזקת הנזק הראייתי וקובע כ
 ,חזקה זו מכריעה את המשפט.  היה תומ� בגרסתו– אילו היה קיי� –התובע כי הרישו� 

 בפני בית עתה.  המוסד הרפואיוהאחריות לנזקיו של התובע מוטלת על הרופא ועל
 יהיו אשר ,'להקפיד על רישו� תוצאותיה של בדיקה ב:  הזאתהחולי� עומדת הבררה

 יבחר באפשרות בית החולי�א� .  בלבד' ולדבוק בבדיקה א' או לוותר על בדיקה ב,יהיו
 הוא ישלול בכ� ג� את הצור� –אינה עולה כדי התרשלות  בחירה שכאמור –השנייה 

  את הקרקע מתחת לדרישת התיעודבית החולי� יכול לשמוט, כלומר. 'בתיעוד בדיקה ב

 
אימו� מבח� החולה הסביר בהקשר תו� , סקבאותה פרשה נפ. 79ש "לעיל ה, È„ÈÒ עניי�ראו למשל   174

אינו סו� פסוק , כפי שהוא מובע במשפט, הרצו� הסובייקטיבי של החולה: "כי, הסכמה מדעתשל 

 הנדרש לקבל החלטה מושכלת עובר בדוק את הציפייה הסבירה של החולהיש ל. בשאלת הגילוי

אנשי , הרופאי�� לדבריש , בעת שבא בית המשפט להערי� את אותה ציפייה סבירה. לביצוע הטיפול

הנדרשת לית� מענה , וג� ממשאביה המוגבלי� של המערכת הרפואית, חשיבות רבה, המקצוע

  .) לפסק הדי�602' בעמ, ש� ("אי� להתעל�, לציבור חולי� גדול

  ).16.9.2008, פורס� בנבו (‡Â„  '‰�ÁÂ„ �3447/07א "ראו למשל רע  175
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שלא יזכו לבדיקה , חולי�געו מ� המדיניות החדשה ה� הומי שייפ, הגוזלת משאבי�
   176.כפולה

עד כה הצבעתי על החשש מפני כ� שהתיעוד הרפואי יגרו� להורדת רמת הטיפול 
, ג� א� בעיניי היא מאיימת פחות, אפשרות אחרת שאי אפשר להתעל� ממנה. הרפואי

וד תוביל היא שההחמרה בדרישות התיעוד ובנפקויות המשפטיות של היעדר תיע
יש לא מעט תיקי� שבה� . ·ÂÓˆÚ È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈËיתר # במקרי� מסוימי� להרתעת

הרופאי� ערכו רישו� רפואי ובכל זאת הופעלה חזקת הנזק הראייתי שכ� הרישו� נמצא 
מתיקי� אלה עולה כי ג� כאשר הרופאי� סבורי� בזמ� אמת . בדיעבד בלתי מספק

ומה , המציאות עלולה לטפוח על פניה�, ששהרישו� שה� עורכי� עומד בסטנדרט הנדר
 יכול – בי� משו� שלא אירע כלל בי� משו� שלא נתפס אז בעל חשיבות –שלא נרש� 

 אפשרות זו יכולה ליצור אצל הגורמי� 177.להשפיע השפעה מכרעת על ההלי� המשפטי
הרפואיי� תחושה כי בתחומי� מסוימי� אי� בידיה� כלי� ומשאבי� להתמודד ע� 

אות� מפני טענה של נזק " תבטח"או כי אי� ברשות� נוסחת תיעוד ש, התיעודדרישות 
יתר זו # הרתעת. יתר בטיפול הרפואי# תחושה זו עלולה בתורה להוביל להרתעת. ראייתי

צמצו� ,  למשל התרחקות מ� התחו�–עשויה להתבטא במישור של רמת הפעילות 
 –ישור של רמת הזהירות  והיא עשויה להתבטא במ–הפעילות באותו תחו� וכדומה 

אחר מפני " ביטוח"למשל השקעת משאבי� עודפי� בטיפול הרפואי בניסיו� ליצור 
   .תביעות רשלנות רפואית

. אינני מפקפק בחשיבותו של התיעוד הרפואי :אסיי� את הפרק במילות הבהרה
נעו! באחריות  ושיהק. התיעוד שופ� אור על הטיפול ולא ביקשתי לגלות בו צד אפל

קפיצת " אחריות שיש בה לעתי� משו� –כבדה הנובעת מהחלת חזקת הנזק הראייתי ה
מהל� זה מעצי� במאוד את . מ� הנזק הראייתי המדוד לנזק הישיר החמור" מדרגה

" התרשלות ראייתית"עד כדי השוואת התוצאה של , המשמעות של גרימת נזק ראייתי

 
חת בלבד אינו עולה כדי התרשלות אי� משמעותה יש להדגיש כי עצ� העובדה שביצוע בדיקה א  176

וא� , אי� זהות הכרחית בי� הטיפול הסביר לבי� הטיפול המיטבי. בהכרח שזהו המצב האופטימלי

, במוסד רפואי מסוי� בוחרי� להרי� את ר� הזהירות אל מעבר לס� הכללי שמותחת עוולת הרשלנות

ולי הנדו� או שהאמצעי� והמשאבי� למשל משו� שבמוסד זה שמי� דגש מיוחד בתחו� הטיפ

אי� זה רצוי בדר� כלל שפסיקת בתי המשפט תמשו� , שברשותו מאפשרי� הקפדה רבה מהנהוג

  . לתחתית

באותו מקרה פסק בית המשפט ). 2.12.2008, פורס� בנבו (·¯ÈÂÏ 'Â � 10302/05א "ראו למשל ע  177

והסיק מכ� מסקנות , יו חסרי�המחוזי כי הרישומי� שערכו רופאי המשפחה שטיפלו בתובעת ה

בית המשפט העליו� לא התערב בתוצאה שאליה הגיע בית המשפט . מחמירות לגבי הטיפול הרפואי

לגבי אחד הרישומי� קבע בית . המחוזי א� מית� את המסקנות שנית� לגזור מ� הרישומי� הרפואיי�

, ית המשפט המחוזיא� המסקנה החריפה שגזר מכ� ב, המשפט העליו� כי אמנ� איננו ממוקד

זו מבלי שו� קשר ) מוכרת(הרופא אבח� סינוסיטיס והחל בטיפול נגד מחלה "[...] שמשמעותה כי 

 . אינה מוצדקת ואינה מתבקשת מ� הרשומה, "לממצאיו הרפואיי�
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ת אחריות בגי� התרשלות מהסוג לעתי� הדר� להטלו, "התרשלות טיפולית"לתוצאה של 
המערכת הרפואית . הראשו� קלה מהדר� להטלת אחריות בגי� התרשלות מהסוג השני

  . ותגובתה עלולה לחרוג מ� הרצוי מפרספקטיבה חברתית, צפויה להגיב למהל� כזה

  השפעתה של חזקת הנזק הראייתי על התובעי� . 6

לעמדה שנגר� לה� נזק ראייתי ובעי� מקדמת תלעתי� חזקת הנזק הראייתי , כפי שראינו
מלבד שאלות של צדק ושל , מסקנה זו מעוררת. טובה מזו שניצבי� בה תובעי� מיודעי�

ד בשני סוגי� בפרק זה ברצוני להתמק. את שאלת התמריצי� של התובעי�ג� , שוויו�
תמריצי� בהחלטה א� להגיש תביעה ותמריצי� בניהול ההלי� : עיקריי� של תמריצי�

אפשר להניח כי האפשרות לטעו� כמעט בכל , אשר לסוג התמריצי� הראשו�. פטיהמש
 178)ג� א� לעתי� הטענה מאולצת(תביעת רשלנות רפואית לקיומו של נזק ראייתי 

 חסראיתור ,  כפי שצוי�179.לרבות תביעות חלשות יחסית, מעודדת הגשת יותר תביעות
 –ת בפיצוי מלא בגי� הנזק הישיר  יוצר מסלול חלופי לזכובתיעוד הרפואיכזה או אחר 

היו עומדות בפני פני בעיות הוכחה שונות ש על" חול$ באלגנטיות"מסלול שלעתי� 
להגיש לחפש נזקי� ראייתיי� ו כי לפנינו זריקת מר! לתובעי�  מכא� החשש.תובע מיודע

   180.המשפט יעביר את נטל השכנוע לנתבעי� את התביעות מתו� תקווה שבית
החשש בהקשר זה הוא . ג השני נוגעי� כאמור לניהול ההלי� המשפטיתמריצי� מהסו

�רמפני מצב שבו תובעי� יעדיפו ֵ� למק� את כדיעמימות ראייתית וא$ להעצימה  ְלַ
 מתבקש לאור הטיעו� שהצגתי לעילחשש זה . עצמ� במסלול של חזקת הנזק הראייתי

 מצב� של תובעי� שניזוקו בדבר האפשרות שחזקת הנזק הראייתי לא רק ַ>ְ�ֶוה את
אלא ג� תעמיד את הראשוני� בעמדה , ראייתית למצב� של תובעי� שלא ניזוקו ראייתית

דינו של השופט  חשש זה קיבל ביטוי בפסק.  לזכות בפיצוי עבור הנזק הישירעדיפה

 
ואיות ושל השפעתו על עדר רשומות רפינושא זה של ה": 542 'בעמ, 29ש "הלעיל , ‡„�‰ עניי�ראו   178

. זכה להתפתחות בשני� האחרונות, הד� בתביעות בגי� רשלנות רפואית נטענת, ההלי� המשפטי

שאלת קיומ� של בה  מתעוררת  שאי�, בעילת רשלנות רפואיתאינ� מוצא תובענה בנזיקי�שכמעט 

  ."רשומות רפואיות כנדרש

א� , לא תמיד התובע זוכה בסופו של דברו, לא תמיד הטענה בדבר הנזק הראייתי מתקבלת, כמוב�  179

  . התמרי� לנסות קיי� בגלל המאפייני� של חזקת הנזק הראייתי שהוזכרו לעיל

מבוססות יותר מאשר  פורת ושטי� גורסי� כי העברת הנטל לא תתמר� תובעי� להגיש תביעות בלתי  180

שבית המשפט יקבע כי  הכלל האחרו� תמיד קיימת אפשרות לפיהואיל וג� , P>0.5הכלל הרגיל של 

 Porat & Stein, Liability forראו . הנזק הראייתי הוסב במכוו� וכי לפיכ� קמה הנחה נגד הנתבע

Uncertainty ,במקרי� רבי� הוכחת פג� . עמדתי שונה. 1949' בעמ, 8ש "לעיל הÈ�Ï˘¯ בתיעוד 

ת הנפקות של הנזק הראייתי בהחלט צפויה להפו� והרחב,  ברישו�ÔÂÂÎÓהוכחת פג� מפשוטה 

  .P>0.5 הכלל של לעומתלאטרקטיביות יותר חלשות תביעות 
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 על התובע  של החזקהרותיה ליהנות מBֵכדי השופט גרוניס סבר כי ÔÏÂ‚.181גרוניס בעניי� 
אי� כל היגיו� בכ� . "להוכיח יסוד מסוי� של העוולה" קושי ממשי"ות שנגר� לו להרא

שהתובע יוכל לפטור את עצמו מ� הצור� להציג ראיות ביחס ליסודות מסוימי� בעילת 
 182. כ� כתב–" בהסתמ� על טענה בעלמא כי נגרמה לגביה� עמימות עובדתית, תביעתו

יחתור   התובעמזער את האפשרות שדווקאלנועדה  הדרישה בדבר ממשות הנזק הראייתי
פורת .  על מגש הכס$ של החזקהאת הזכייה במשפט תביא לור שאלעמימות ראייתית 

 נדרש שהנזק ו� תחולה לדוקטרינת הנזק הראייתי שתקכדיושטיי� מצד� סבורי� כי 
 התובע הוא הנזק הראייתי אינו אמתי א�, ת� לשיטreal.(183" (אמתי"הראייתי יהיה 

לרבות בדר� של הצגת ראיות חלופיות שעשויות למלא את ,  הזול ביותר שלוהמונע
   184.החסר

 תורפה של חזקת רצויי� כלפי התובע היא נקודת האפשרות של יצירת תמריצי� בלתי
טועני� לקיומו של נזק ראייתי בגי� היעדר מסוימי�  תובעי� לא בכדי. הנזק הראייתי

 בהקשר זה ראויה 185.ה מצויי� ברשות�א$ כי המסמכי� למעש, מסמכי� רפואיי�
 Parties long not so much for“: ינלאזכור אמירה פרובוקטיבית של מלומד אמריק

documentary evidence as for evidence that documents have been destroyed”.186 ג� 
  על חזקת הנזקהמושתתי�מטעמי� טקטיי� , את האפשרות שתובעי� יעדיפו אי� לשלול

לרדת לחקר , לאחר חלו$ הזמ�, לעכב את הגשת תביעת� באופ� שיקשה, הראייתי

 
 .20ש "לעיל ה  181
גישה שתאפשר להעביר אל הנתבע את ): " לפסק הדי�26 'פס( ועוד בהמש� .דינו  לפסק25 'פס, ש�  182

 מת� פטור לתובע מ� הצור� להוכיח את עצ� העמימות שבגינה תו�, נטל השכנוע לגבי היק� הנזק

המוציא מחברו עליו 'תהא בלתי הוגנת כלפי הנתבע ותביא לסטייה מוגזמת מכלל , מועבר הנטל

א� יוכל התובע להסתפק באמירה . היא א� עלולה להוביל לתוצאות אבסורדיות, יתרה מכ�. 'הראייה

יהווה הדבר תמרי� עבורו שלא ,  מבלי שיצטר� להוכיחהסתמית בדבר קיומה של עמימות עובדתית

בעוד ; א� כאשר ראיות כאלה מצויות בידיו, להביא ראיות בדבר שיעור הנזק שיש לייחס לנתבע

הימנעות מכ� תזכה אותו בפיצוי , שהבאת ראיות תגביל את פיצוייו להיק� הנזק לו אחראי הנתבע

  ".עבור מלוא נזקו

183  PORAT & STEIN, TORT LIABILITY UNDER UNCERTAINTY ,184' בעמ, 3ש "לעיל ה .  

�א� אחת התובעות בפרשת ה: דוגמה. 183' בעמ, ש�  184DES �מחזיקה בראיות המזהות את היצר 

 חשש מפשיטת רגל עקב לשמור ראיות אלה לעצמה עשויההיא , שנטלה אמ+הספציפי של התרופה 

  . במקרה כזה החלת דוקטרינת הנזק הראייתי מובילה לתוצאה לא יעילה. יפישל היצר� הספצ

, פורס� בנבו( לפסק הדי� 12'  פס,˜È�ÂÏÙ�  '˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ 11485/05א "ראו ע  185

כ לפסק הדי� של ' פס, ˜ÔÈ·Â¯ '˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ � 10409/06א "ע; )2.12.2007

  .)26.5.2008, פורס� בנבו (השופט רובינשטיי�

 .2 ש" ה,1045' בעמ, 1ש "לעיל ה, Killelea המצוטטי� אצל Gregory P. Josephדבריו של   186
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 השהיה כזו תביא לשחיקה בראיותיו של הנתבע ועלולה בדר� זו להביא 187.האמת
 בהקשר זה יש לזכור כי הרישו� הרפואי הוא 188.י� הנזק הישירגמוצדק ב לחיובו הבלתי

הראיה הטובה "ות הוא בבחינת  תכופ–אמנ� אמצעי מרכזי לשיקו$ ההלי� הרפואי 
עדות אמינה של רופא באשר , למשל.  א� אי� זה בהכרח האמצעי היחיד–" ביותר

לנסיבות האירוע עשויה להשכיל את בית המשפט לא פחות ואולי יותר מתיעוד לקוני 
 189.אד� מנומקת ומוסברת בלשו� בני, היא עשויה להיות מפורטת יותר. חרטומי� בכתב
היכולת להשלי� את החסר בתיעוד הרפואי , יעה מוגשת מאוחר יותר ככל שהתבאול�

חלו$ הזמ� מקשה מ� הסת� על הרופאי� לספק הסבר מניח את הדעת . עלולה להתפוגג
וחשבו� משכנע די  הזיכרו� מתעמע� ועמו היכולת לית� די�. הרישו� שימלא את חללי

,  על זיכרו� טריהמושתתותבמקו� תשובות . הצור� כדי להתגבר על חזקת הנזק הראייתי
אנו מוצאי� תשובות המבוססות על , "לא רשמתי משו� שהכול היה בסדר"בנוסח 

תובע , כ�  הנה כי190". כנראה שהכול היה בסדר–א� לא רשמתי "בנוסח , השערות

 
יש לציי� כי קיימות ג� סיבות לגיטימיות להשהיית הגשת התביעה בתו� תקופת ההתיישנות וא�   187

 שלא לפגוע בטיפול הרפואי כדיבוודאי כ� כשמדובר בתובעי� שעיכבו את תביעת� . ריהלאח

  ). 2006 (841–835, 829 לו ÌÈËÙ˘Ó" ?הסדר חדש לדי� ההתיישנות"ראו אהוד גוטל . שנזקקו לו

במתכונתו המוצעת בהצעת חוק " כלל הגילוי המאוחר"גוטל מבקר את . 845–841 ' בעמ,ש�ראו ג�   188

המארי� את תקופת ההתיישנות במקרי� שבה� התובע לא היה מודע לעובדות המהוות , תדיני ממונו

כ� שכלל הגילוי המאוחר אינו מביא בחשבו� את באחת מנקודות הביקורת נוגעת . את עילת התובענה

גוטל מציי� כי ג� ראיותיו של התובע עלולות . השפעת חלו� הזמ� על שחיקת ראיותיו של הנתבע

,  קיימות דוקטרינות משפטיות המפצות על היעדר� של ראיות התובעא�, ו� הזמ�להישחק ע� חל

היעדר� של דוקטרינות דומות המגנות . "ודוקטרינת הנזק הראייתי" הדבר מעיד על עצמו"כגו� כלל 

הוג� לתובעי� �גורמות לכ� שכלל הגילוי המאוחר יקנה יתרו� בלתי "– כ� כותב גוטל –" על הנתבע

נראה לי כי דברי� אלה יפי� בעיקרו� ג� ". א באשמת� מלהגיש את תביעת� בזמ�אשר נמנעו של

הסדר חדש לדי� : תגובה"ראו ג� ישראל גלעד ; להשהיית התביעה בגדרי תקופת ההתיישנות

  .")ההתיישנות"גלעד : להל� ()2006 (864, 855 לו ÌÈËÙ˘Ó" ?ההתיישנות

בחינת שיקוליו של הצוות הרפואי לבצע לידה ": 952–951' בעמ, 79ש "לעיל ה, ˘Ô¯Ë עניי�ראו   189

על , ולחלופי� או בנוס�, ידי עיו� ברישומי� שביצע הצוות�על,  האחת:לית אפשרית בשתי דרכי�וגינ

ש� נתגלו ליקויי� , 69ש "לעיל ה, ˜ÔÈÈÏ עניי�ראו ג� ; "ידי העדת� של אלה אשר נמנו על אותו צוות

 ובכלל זה רישומי� ,א� עדותה המהימנה בצירו� ראיות נוספות, ברישומיה של הרופאה המטפלת

 È�ÂÏÙעניי� כ� ראו   כמו. את התביעהדחה ובית המשפט ,התגברו על הליקויי�, שערכו רופאי� אחרי�

לכאורה תיעוד מזמ� אמת הוא ההוכחה "בית המשפט המחוזי כי ש� ציי� , 84ש "לעיל ה, 887/01

בית המשפט אות יבעת נ א� בה, )הדי�  לפסק2. ה'וכ� פס, הדי�  ד לפסק'פס" (הטובה ביותר שבנמצא

 העדויות שבאו בעזרת,  שלא תועדו ברישו� הרפואיטי� שוני� בהשתלשלות העובדתיתלהשלי� פר

   ).הדי�  לפסק1. ה' פס–תובע בחדר הלידה הייתו של הלמשל לגבי זמ� ש(פניו ל

  . 724–723' בעמ, 23ש "לעיל ה, Ù‡¯ראו למשל עניי�   190
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המתעתד להסתמ� על חזקת הנזק הראייתי עשוי למצוא תועלת בדחיית הגשת התביעה 
   191.החליש את יכולת ההתנגדות של הנתבעעד לגבול ההתיישנות כדי ל

  הסטת המסר השיפוטי מ� המהות לראיות. 7

 את החשש כי פתיחת מסלול Friedmanבביקורתו על דוקטרינת הנזק הראייתי הביע 
כי  הוא מטעי� 192.תגרו� לתזוזת דגש לא רצויה) בגי� הנזק הראייתי(התביעה המשנית 

אחריות לפי פלח השוק  (Sindell193או ) י�הציידדוגמת  (Summersבפרשת במקרי� כמו 
, האחריות הוטלה לא בגלל הפגיעה בהלי� המשפטי אלא, ) רשלני�תרופות יצרנישל 

שהעמידו אחרי� בסכנה , בגלל הירי הרשלני ובגלל הפצת התרופות הרשלנית, בהתאמה
לה לא הרי הטלת אחריות בגי� פגיעה בראיות כהרי הטלת אחריות בגי� העי. וגרמו לנזק

 It is important that the torts system maintain“,לדבריו. Friedman כ� סבור –העיקרית 

 
: ראו . מקרי� לא ראה בית המשפט בהשהיית התביעה משו� שיקול להימנע מהפעלת החזקהבכמה  191

לאחרונה קבע השופט מלצר כי , לעומת זאת ;37ש "לעיל ה, Ô‰Îעניי� ; 24 ש"לעיל ה, ·�‚¯ עניי�

הגורעת מיכולתו של בית המשפט לרדת לחקר , בהגשת תביעה ייתכנו נסיבות שבה� השתהות רבה"

 761/06א " ע–"  תהווה שיקול לבית המשפט שלא להפעיל את חזקת הרשלנות האמורה–האמת 

 „Â‰È� 'ÔÏÙ˜ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·) באחת הפרשות שלל בית המשפט המחוזי את ; )14.4.2011,  בנבופורס�

 –באותו מקרה . טענת התובעת בדבר נזק ראייתי שנגר� לה והפנה כלפיה אצבע מאשימה בהקשר זה

1062/99) ��מחוזי י(א "ת � ¯È�˘ ÔÂ·ÊÚ '‡·Ò ¯ÙÎ ¯È‡Ó ÌÈÏÂÁ ˙È·14.5.2001, פורס� בנבו (( – 

היו משתפרי� סיכוייה , התובעת כי אילו נתגלתה במועד מוקד� יותר מחלת הסרט� שבה חלתה טענה

בית המשפט ציי� כי החובה לשמור על חומר רפואי היא . הועלתה טענה בדבר נזק ראייתי. להינצל

ואילו התובעת פנתה לבקש צילו� של תיקה הרפואי במרפאת החו� של , לתקופה של שבע שני�

בית המשפט ציי� כי הנתבעי� טועני� שהתובעת . חולי� מאיר רק לאחר חלו� תקופה זוג בבית ה.א.א

 –" א� נכונה טענה זו. "ג.א.לא הייתה כלל בטיפול מרפאות החו� של בית החולי� מאיר בנושא א

 באמצעות באי –יש בה כדי להסביר מדוע התובעת פנתה לבית החולי� מאיר  "–כתב בית המשפט 

שהרי העדיפה כי לא יימצא ,  שני� מאז התברר לה לראשונה כי היא חולת סרט�7  רק לאחר–כוחה 

בבית החולי� . ג.א.מאשר שיימצא כי לא ביקרה כלל במרפאת א, תיק שלה בנימוק של השמדת התיק

ליצור תשתית בית המשפט מבטא כא� חשש ברור שמא התובעת חתרה ". 1988–1990מאיר בשני� 

תקופת :  יודגש.להימנע מלהתמודד ע� חולשת תביעתה במישור הרפואי  כדי"נזק ראייתי"לטענת 

אחת המטרות , זאת ועוד. ההתיישנות תוחמת כמוב� את יכולתו של התובע לעכב את הגשת התביעה

 1254/99א " ראו ע–  רב מוסד ההתיישנות נוגעת בדיוק בקושי של הנתבע לשמור על ראיותיו זמ�של

� È¯È‡Ó‰ ' ·Â˘È‰ ˙¯˘Î‰–Á ÁÂËÈ·Ï ‰¯· ,. )2000 (553, 535) 2(ד נד"פ �לכאורה אפשרמכא 

. מוחזק הנתבע כמי שהראיות עוד� בידיו,  שכל עוד לא חלפה תקופת ההתיישנות הסטטוטוריתללמוד

אי� אנו עוסקי� כא� בהתיישנות אלא בצדקת . משהו על הסוגיה�אלא שזוהי הסתכלות פשטנית

ת כאשר התובע בוחר להשהות את הגשת התביעה באופ�  על חסר בראיוהמושתתתהחלתה של חזקה 

   . מילוי החללי�אתשמקשה 

192  Friedman ,1986–1985' בעמ, 14ש "לעיל ה . 
  .Sindell v. Abbott Laboratories, 607 P. 2nd 924 (Cal, 1980) ;89 ש"ה לעיל, Summers עניי�  193
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its focus on the principal problem. In cases like these the principal problem is the 

effect of the defendant's conduct on the lives of people in the outside world, not the 

effect of that conduct on the litigation of tort cases”.194 ביקורת דומה הושמעה כלפי 
   spoliation inference.195#ה

 לסבור כי אפשר Nesson,196של  ידוע ובהשראת מאמר, בהמש� לקו טיעו� זה
הרחבת תחו� פריסתה של חזקת הנזק הראייתי משמעותה שימת דגש הול� וגובר 

הציבור  את בני" מזמיני�" שאינ� משגרי� מסר נורמטיבי נחר! אלא כללי� ראייתיי�ב
לפעול בניגוד לדי� המהותי כל עוד ה� מאמיני� שהראיות לא תבאנה להטלת אחריות 

די� שההכרעה בה� נשענת על חזקת הנזק הראייתי עלולי� להסיט את  פסקי, אכ�. עליה�
בטיפול בחולה אל החובה המסר המועבר לציבור הרופאי� מ� החובה שלא להתרשל 

הדי� מתמקדי�  כי ככל שפסקי מכא� הסברה". ותביצירת ראיות אותנטי"שלא להתרשל 
כ� נחלש המסר הנורמטיבי שעניינו חובת הטיפול הנאות , ·¯‡ÂÈ˙בחובת הטיפול הנאות 

‰ÏÂÁ· .  
יש טע� וצור� לשדר מסר מתאי� המכוו� , יטע� הטוע� כי כאשר מוסב נזק לראיות

 מה עוד שהקושי של בית המשפט לקבוע ממצאי� מהותיי� בדבר ,הראייתילנושא 
. אחריותו של הנתבע לנזק הישיר נובע בדיוק מ� הנזק הראייתי שמפניו יש להרתיע

 הוודאות# תפחית את אי– יוסי$ הטוע� ויטע� –" ראייתיי�"תשדורת ראויה של מסרי� 
רישו� נאות , כ�על  נוס$ 197.יותאפשר הוצאה לפועל אפקטיבית יותר של הדי� המהות

די�   המסר הנורמטיבי המועבר דר� פסקילכ�ו, �א כאמור חלק מהטיפול הרפואי ההולהו
אלא הוא נוגע ג� " ראייתית" על חזקת הנזק הראייתי אינו מתמצה באמירה המושתתי�

:  הקושי המרכזי שצוי� לעיל לא מש199,משזה נאמר אול� 198.בטיפול הרפואי גופו
בתחו� ) א� לא רק(במיוחד , הדי� כ� שפסקיידי הראייתי עלולה להביא לחזקת הנזק 

 –לא ישקפו זיקה הדוקה בי� המעשה לבי� האחריות הצומחת בגינו , הרשלנות הרפואית
ולהדגשת הפ� הראייתי  תיעוד הרפואייתר ב# רתעת ולכ� יביאו לה–בי� העוולה לתרופה 

 
 .1986'  בעמ,ש�  194
 The inference has the potential to focus the“: 1060 'בעמ, 1ש "לעיל ה, Killeleaמשל ראו ל  195

jury's attention on the spoliation itself, which is a collateral issue, and thereby distract the 

jury from the actual merits of the case” .  

196  Charles Nesson, The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of 

Verdicts, 98 HARV. L. REV. 1357 (1985).  

  . 1938–1934' בעמ, 8ש "לעיל ה, Porat & Stein, Liability for Uncertaintyראו ג�   197

 . 26ש "יל הלע, ÂË�ÈÙראו עניי�   198
 ,Ronald J. Allen, Rationality ראו,196ש "לעיל ה, Nesson של הניתוחביקורות על דר� עוד ל  199

Mythology, and the “Acceptability of Verdicts” Thesis, 66 B.U. L. REV. 541 (1986); Daniel 

Shaviro, Statistical-Probability Evidence and the Appearance of Justice, 103 HARV. L. 

REV. 530, 544–553 (1989).  
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א� לא תיעשה ,  הסטה זו של הדגש. כבסיס להטלת אחריות משפטית– ולא המהותי –
 הנורמטיבי המועבר לנמעניו של פסק# עלולה לפגו� במסר ההתנהגותי, בזהירות הראויה

שימוש בכלי� . ובעיקר לציבור התובעי� הפוטנציאליי� והנתבעי� הפוטנציאליי�, הדי�
מתאימי� עשוי לשמר טוב יותר את היחס בי� העוולה לבי� האחריות במקרי� אחרי� 

  . טלת בגינההמו

והגרסה החזקה ) מידתיות(הגרסה המתונה : הצעות לשינוי. ד
  ) אינדיקטיביות(

הדיו� בפרקי� הקודמי� הצביע על בעיות שונות שעלולות להיווצר בשל הפעלתה של 
ה� במישור , בעיות אלה מצויות ה� במישור היישומי. חזקת הנזק הראייתי

ע� זאת ברור . וה� במישור ההוגנות) עי�כלפי תובעי� וכלפי נתב(הכוונתי #התמריצי
ברור . שחזקת הנזק הראייתי לא צמחה סת� כ� אלא באה לית� מענה לצרכי� אמתיי�

ששיטה משפטית שאינה מספקת תגובה הולמת לגרימת נזק ראייתי חשופה לבעיות רבות 
מהו אפוא האמצעי שישמר מצד אחד את היכולת של בית . חסר# כגו� חוסר צדק והרתעת

וימנע מצד , הנתבע# ידי# משפט לית� מענה ראוי לסוגיה של עמימות ראייתית מעשהה
  ? אחר היווצרות של בעיות חדשות כפי שהוצגו בניתוח לעיל

 אינו פור! ‰¯‡˘ÔÂהכיוו� . בפרק זה אבקש להציע כיווני מחשבה לפתרו� שאלה זו
מרורי אזהרה  אלא מבקש להציב ת– מודל של העברת נטל –את גבולות המודל הקיי� 

הכיוו� . מגבלות אלה אכנס תחת מבח� של מידתיות בהפעלת החזקה. ומגבלות ביישומו
È�˘‰ נוטש את עצ� הרעיו� של שימוש במודל של העברת נטל ומציע תחתיו מודל 

השאיפה המרכזית של מודל זה היא ". נזק ראייתי אינדיקטיבי"המבוסס על המושג של 
של המזיק הראייתי לבי� התוצאה המשפטית הנובעת " וחטא"שימור יחס של הלימה בי� 

   .מכ�

  מידתיות בהפעלת המודל הקיי�: הגרסה המתונה. 1

ההתמודדות של הפסיקה היו� ע� בעיית הנזק הראייתי נעשית באמצעות , כפי שראינו
במקו� שבו הסב הנתבע לתובע נזק ראייתי עשוי בית המשפט . מודל של העברת נטל

שכנוע לנתבע לגבי אותו עניי� שהיה אפשר לבררו אלמלא הנזק להעביר את נטל ה
הכלי של העברת נטל הוא כלי מקובל להתמודדות ע� בעיות של עמימות . הראייתי

 לכלי זה יש יתרונות לא מבוטלי� על פני 200.עובדתית ושל חוסר שוויו� בגישה לראיות
. טרינות של פיצוי חלקיכגו� דוק, הוודאות# דוקטרינות אחרות להתמודדות ע� בעיית אי

 
 . 89ש "לעיל ה, Summersעניי� ; )1970 (294, 229) 2(ד כד"פ, ÔÓÈÂ� 'Ô‰Î � 4/69נ "ראו למשל ד  200
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יתרו� בולט הוא הנוחות והיעילות שבהפעלת מודל ביָנרי הנאמ� לרעיו� הבסיסי שלפיו 
הכלי של העברת נטל ,  אכ�201".הכול או לא כלו�"התוצאה במשפט צריכה להיות 

" לשבור את הכלי�"בלי , מאפשר לסייע לתובע המצוי במצוקה ראייתית מחד גיסא
עד כדי כ� מודל זה אהוד .  הוכחה במשפט האזרחי מאיד� גיסאהרגילי� והמוכרי� של

על העושי� במלאכה עד שבתי המשפט מצאו לנכו� להחילו א$ כשמשמעות הדבר 
   202.הייתה שהנתבע נושא בחבות העולה על הנזק שגר� בפועל

על רקע זה אפשר לסבור כי הפתרו� לקשיי� שהועלו אינו טמו� בנטישתו של מודל 
 אלא בהבאת – 203 ג� א� בשיטה הישראלית יש בו מידה של מלאכותיות–העברת הנטל 

משמעות הדבר היא . הקשיי� שצוינו לעיל בחשבו� בעת החלתה של חזקת הנזק הראייתי
שעל התובע לעמוד בו כדי להביא " להרי� את הר$"שיש לשי� גבולות לחזקה ו

 עקב הפעלת  לבעיות שעלולות להיגר�‰ÂÚ„ÂÓ˙ ייתכ� בהחלט שעצ� 204.להפעלתה
, תצמצ� במידה רבה את הקשיי� בחיי המעשה, כפי שתוארו בפרקי� הקודמי�, החזקה

שכ� בתי המשפט יוכלו להביא את מכלול השיקולי� בחשבו� הכרעת� ולהימנע 
כאשר החשש : למשל(מהפעלת החזקה במקרי� שבה� החסרונות עולי� על היתרונות 

חסר עקב # החשש מפני הרתעתיתר עקב החלת החזקה גובר על # מפני הרתעת
  ). החלתה# אי

של חזקת הנזק הראייתי על ידי כ� שבתי " תכנת ההפעלה"אפשר לשפר את , לטעמי
מבח� . ÂÈ˙„ÈÓ ÔÁ·Ó˙המשפט יביאו בחשבו� כמה מדדי� שאפשר לכנס� תחת כנפיו של 

 הוא נועד לבחו� את 205.המידתיות מוכר במיוחד בשטח המשפט המנהלי והחוקתי
מבח� : והוא מורכב משלושה מבחני משנה, אמצעי מסוי� לבי� מטרה ראויההקשר שבי� 

; מבח� האמצעי שפגיעתו פחותה;  שבי� האמצעי שנבחר לבי� התכליתהקשר הרציונלי
אמות מידה דומות יכולות לשמש ,  לשיטתי206.מבח� האמצעי המידתי במוב� הצר

  . שינויי� המתחייבי�כמוב� ב, השראה והנחיה ג� ביישומה של חזקת הנזק הראייתי

 
לעומת שיטה של פיצוי לפי " הכול או לא כלו�" של שיטת לדיו� נרחב ביתרונות ובחסרונות  201

דיו� : להל�) (29.8.2010, פורס� בנבו (È·" ÏÓ¯Î Á–� ‰ÙÈÁ  'ÏÂÏÓ 4693/05א "הסתברות ראו דנ

  ). ÏÂÏÓנוס� 

  ). �‚¯עניי� : להל�) (1989 (284) 3(ד מג"פ, È˜Ò�ÏÈÂ' �‚¯ � 285/86א "ראו למשל ע  202

   . והטקסט שמעליה�69–65 ש"ראו לעיל ה  203

:  לפסק דינו7 'פס, 121ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 10094/07˙וראו לאחרונה דבריו של השופט הנדל בעניי�   204

וכיח שהעברת הנטל על הניזוק לה. 'אוטומטית'יואר כי העברת הנטל אינה בגדר פעולה , בר�"

 ". בנסיבות העניי� מוצדקת
 1454ד "ח התשנ"ס, חופש העיסוק: יסוד� לחוק4מבח� זה הוא חלק מפסקת ההגבלה המצויה בסעי�   205

  . 1391ב "ח התשנ"ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד�  לחוק8ובסעי� 

5016/96� "בג: ראו למשל  206 � ·¯ÂÁ '‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ,בג;)1997 (54–53, 1) 4(ד נא"פ " �1715/97 

� Ï‡¯˘È· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÏ‰�Ó ˙Î˘Ï '¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,1997 (385, 367) 4(ד נא"פ.( 
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 בי� האמצעי של – התאמה – הוא קיומו של קשר רציונלי ‰¯‡˘ÔÂמבח� המשנה 
העברת הנטל לבי� המטרה הראויה של פתרו� בעיית העמימות הנובעת מקיומו של נזק 

כי נטל השכנוע לא יועבר אל , ראשית: מבח� ההתאמה כולל דרישה כפולה. ראייתי
הראיות שהנתבע גר� לחסרונ� היו אמורות לסייע בפתרו� כתפיו של הנתבע אלא א� כ� 

כי היק$ הנטל המועבר ייקבע לפי מתח� ההתפרסות של ,  שנית207;שאלה שבמחלוקת
קיבלה ביטוי מפורש , כמו קודמתה, יצוי� כי דרישה אחרונה זו. החסר הראייתי

  חשוב אפוא להדגיש כי דרישה זו היא209. א� לא תמיד יושמה באדיקות208בפסיקה
השגת צדק וקידו� הרתעה יעילה במישור (תנאי יסודי לקיומו של קשר בי� המטרה 

יש ). העברת נטל השכנוע לנתבע(לבי� האמצעי ) ההתנהלות הראייתית של הנתבע
 שהיה – מצומצ� או רחב –להקפיד כי נטל ההוכחה יועבר א� ורק לגבי אותו עניי� 

  .אפשר לבררו באמצעות הראיות האבודות
ר שחשוב לית� עליו את הדעת בגדרי מבח� ההתאמה הוא הזהות בי� הגור� היבט אח

א$ כי נראה . שהסב את הנזק הראייתי לבי� הגור� שמיוחסת לו האחריות לנזק הישיר
, יש להישמר מפני החלה טכנית שלה, שאי� חולק על צדקתה העקרונית של דרישה זו

ועלית טענה של נזק ראייתי כאשר מ, למשל. המתנתקת מ� הרציונל העומד מאחוריה
יש להקפיד ולוודא שאי� מעבירי� את הנטל אל כתפיו , בגדרי תביעת רשלנות רפואית

 אמנ� אלה השניי� 210.של גור� מטפל אחד בגי� מחדלי תיעוד של גור� מטפל אחר
א� הקשר , )כגו� בית חולי� המעסיק את שניה�(עשויי� להשתיי� לאכסניה אחת 

 של העברת הנטל לבי� המטרה של התמודדות צודקת ויעילה ע� הרציונלי בי� האמצעי
עמימות עובדתית שנוצרה מתרופ$ ככל שאי� נשמרת הדרישה לקיומה של זהות בי� מי 

  ". נענש"לבי� מי ש" חטא"ש
ביסודו של מבח� זה מונחת .  הוא מבח� האמצעי� החלופיי�‰˘�Èמבח� המשנה 

, אי� מדובר בעניי� של מה בכ�". דרסטי "התפיסה כי חזקת הנזק הראייתי היא פתרו�
 ÂÏÓ‡מדובר באמצעי המוביל להטלת אחריות על הנתבע בגי� . בהעברת נטל ות& לא

התובנה השיפוטית שלפיה . וזאת על סמ� הוכחת מחדלי תיעוד, הנזק הישיר של התובע
הקמת החזקה ולמעשה , האפשרות של הנתבע לסתור את החזקה היא לכאורית בלבד

 ממחישה את העצמה הרבה של חזקת הנזק 211,את המחלוקת העובדתית לרוב עהמכרי

 
 . לפסק הדי�15 'פס, 33ש "לעיל ה, È�ÂÏÙ 2809/03עניי�   207
‰¯ÔÓ  8693/08א "ע; 156' בעמ, 24ש "לעיל ה, ·�‚¯עניי� ; 552' בעמ, 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚עניי�   208

� '‚¯·�¯Ë˘) 24.3.2011, פורס� בנבו .( 
 עמדת המיעוט של  ומנגד,כה��עמדתה של השופטת שטרסברג, 75ש "לעיל ה, ˘ÔÂÚÓ בעניי�ראו   209

  .416–414 'בעמ, 5ש "לעיל ה,  גלעד וגוטלתומכי� שבה השופט אנגלרד

  . 2.ראו הדיו� לעיל בפרק ג  210

 לפסק דינו של 23�  ו16 'פס, 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂעניי� ; 328' בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„עניי� : ראו  211

 . השופט גרוניס
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 את –" הכול"ל" לא כלו�" מ–חזקת הנזק הראייתי משנה מ� הקצה אל הקצה . הראייתי
על כ� אי� להתייחס בקלות ראש . הוודאות בתביעת נזיקי�# מפת הסיכוני� הנובעי� מאי

רי מבח� המשנה השני הדרישה בגד. לחזקה זו ואי� להפעיל אותה כמוצא ראשו�
המרכזית היא שתובע הטוע� לתחולת חזקת הנזק הראייתי יראה כי הוא עצמו פעל לעילא 

  . ולעילא במישור הראייתי
 חזקת הנזק הראייתי במתכונתה הליברלית עלולה ליצור 212,כפי שהוסבר, אכ�

שוי במקרי� שע,  כיוו� שחזקה זו היא כלי רב עצמה.לא רצויי� אצל תובעי�תמריצי� 
קיי� , מסוימי� א$ לשפר את מעמדו של התובע הבלתי מיודע לעומת התובע המיודע

הדבר עשוי לבוא . חשש מפני ניסיונות של תובעי� לכוו� את ההלי� המשפטי לנתיב זה
כמעט " נזק ראייתי"העלאה סיטונית של טענות בדבר : למשל, לידי ביטוי בדרכי� שונות

 השהיית הגשת� של תביעות עד לקצה גבול ההתיישנות 213,תבכל תביעת רשלנות רפואי
 לכ� יש לייחד את השימוש 214.וא$ יצירת עמימות מכוונת עד כדי הכמנת ראיות קיימות

בחזקת הנזק הראייתי למקרי� שבה� אי� ברשותו של הניזוק ראיות הדרושות להוכחת 
, כזכור.  סבירי�וג� אי� באפשרותו לשי� את ידו על ראיות כאלה במאמצי�, תביעתו

השופט גרוניס הציב דרישה כי תובע המבקש להסתמ� על חזקת הנזק הראייתי צרי� 
 דרישה זו נותרה 215.להוכיח יסוד מסוי� של העוולה" קושי ממשי"להראות שנגר� לו 

לעת הזו בגדר דעת יחיד שנשמעה בהקשר הספציפי של נזק ראייתי מובנה המתבטא 
לטעמי יש לאמ! . נזק שנגר� בעוולה מתו� הנזק הכולליכולת להוכיח את גודל ה#באי

. ובפרט כשמדובר בנזק ראייתי נפרד, דרישה זו בהקשר הרחב של חזקת הנזק הראייתי
או , ביטוי מרכזי של דרישה זו הוא שכאשר התובע יכול להסתייע בראיות חלופיות

 למלא חלל או שיצר קושי מבחינת הנתבע, שבעצמו תר� לקיומה של עמימות ראייתית
יהא מושתק מלבקש את העברת הנטל לנתבע מכוח חזקת ) התובע(הוא , עובדתי מסוי�
עמידה על עקרונות אלה תבטיח לא רק תמריצי� ראויי� אלא ג� הוגנות . הנזק הראייתי

   .כלפי הנתבע
יש לוודא : �ובהקשר הנדו,  הוא מבח� המידתיות במוב� הצר‰˘È˘ÈÏמבח� המשנה 

.  התועלת הצומחת מהעברת הנטל לבי� החסרונות הכרוכי� בכ�י בי�כי קיי� יחס ראו
א� לדעתי הוא חיוני בגלל ההשלכות , מבח� זה הוא כמוב� הקשה יותר ליישו�

המשמעותיות הנובעות מהדומיננטיות של חזקת הנזק הראייתי במשפט הנזיקי� 
, למשל. עילבגדרי מבח� משנה זה אפשר להתמודד ע� כמה בעיות שתוארו ל. הישראלי

מבח� זה עשוי לשלול את החלת החזקה במקו� שבו מדובר במחדל ראייתי גבולי או 
כגו� מסקנה (ולעומת זאת המשמעות של העברת הנטל היא מרחיקת לכת , טכני בלבד

 
 .  לעיל6.בעיקר בפרק ג  212
 . 542' בעמ, 29ש "לעיל ה, ‡„�‰ראו הערתו של השופט אור בעניי�   213
  . 6.ראו הדיו� והדוגמאות לעיל בפרק ג  214

  .  לפסק דינו22 'פס, 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂעניי�   215
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כאשר מבקשי� לייחס לנתבע טיפול , אכ�). בדבר קיומה של התרשלות מצד הנתבע
,  שעליו נשענת התביעה הוא פג� טכני בתיעודוהבסיס המרכזי, רשלני שגר� נזק חמור

היא תוצאה , ועקב כ� הטלת אחריות על הנתבע, אפשר בהחלט לסבור כי העברת הנטל
  . לא מידתית

 נושא 216.סוגיה קשורה נוגעת בקביעת עצ� קיומו של פג� רשלני בתיעוד הרפואי
י דעות בי�  א$ שכבר נתגלו בו חילוק דיו בפסיקההתלב�לא ", כפי שכבר נאמר, זה

אמת , כאמור.  נראה כי יש מקו� להרחיב ולפתח את הדיו� בסוגיה זו217".הפוסקי�
ע� . ובכ� אי� חדש בגדרי עוולת הרשלנות, המידה לתיעוד ראוי נגזרת ממבח� הסבירות

יש מקו� להדגיש כמה , זאת ככל שמדובר בהחלת מבח� זה לצור� חזקת הנזק הראייתי
כי תובע הגורס את תחולת החזקה ישעי� את טענתו בדבר יש להקפיד , ראשית: נקודות

. חוות דעת רפואית, בדר� כלל, ובכלל זה, מחדלי תיעוד על תשתית ראייתית הולמת
נראה כי ר$ התיעוד הסביר מנקודת המבט של הטיפול הרפואי בזמ� אמת אמור , שנית

 של הגורמי� חובת�, אכ�. בדר� כלל לספק את התכלית הראייתית של התיעוד הרפואי
בעקיפי� , יש להישמר מפני יצירת חובה נוספת. הרפואיי� היא לית� לחולי� טיפול נאות

,  ושלישית218.ליצור תשתית ראייתית לקראת תביעות עתידיות, דר� חזקת הנזק הראייתי
יש להביא בחשבו� את סוגיית  ביישו� מבח� הסבירות לצור� התוויית כללי התיעוד

תו� מודעות להיבטי� השוני� הכרוכי� ) ת במישור המערכתילרבו(עלויות התיעוד 
   219.בעניי� זה כפי שפורטו לעיל

נוגע במידת עצמתה של " צר"שיקול רלוונטי אחר בגדרי מבח� המידתיות במוב� ה
שיקול זה מתקשר לעניי� עמימותו של מושג . התביעה בהתעל� מסוגיית הנזק הראייתי

 
  .3.ראו דיו� לעיל בפרק א  216

 .544–543' בעמ, 29ש " העילל, ‡„�‰עניי�   217
בהקשר של , 43ש "לעיל ה, ‡‰¯'„ השאלות שעלו במסגרת הבקשה לדיו� נוס� בעניי�ראו לעניי� זה   218

 בתיעוד לצור� חזקת הנזק  לסבור כי במקרי� מסוימי� המחדלאפשר,  זאת ועוד.חובות המשטרה

הראייתי צרי� להיות חמור ובולט יותר מאשר לצור� תביעת רשלנות הנסמכת ישירות על תוצאות 

הרישומי� הרפואיי� דרושי� בראש ובראשונה לצור� טיפול רפואי , שצוי�כפי . התיעוד הכושל

. ומחדלי תיעוד עלולי� כשלעצמ� להכשיל את הטיפול ולהוות עילה לתביעת רשלנות רפואית, נאות

ית המשפט מוצא כי הרופאי� התרשלו בתיעוד וכי אלמלא התרשלות זו היה הנזק הישיר כאשר ב

 הסיבה לנזק אינ�לעומת זאת כאשר מחדלי התיעוד . ההצדקה להטלת אחריות נהירה לגמרי, נמנע

א� , למשל. יש מקו� לגישה זהירה יותר, הישיר אלא גור� מתוו� בדר� להטלת אחריות בגי� נזק זה

אזי עצ� , תיעוד הראויל בנוגעתרש� שקיימות בפרקטיקה הרפואית גישות שונות בית המשפט מ

אינה מלמדת בהכרח כי יש , העובדה שבית המשפט סבור כי הגישה הדווקנית יותר היא הראויה

 את נטל השכנוע לעניי� – המקלה יותר –גישת התיעוד האחרת את להעביר אל שכמו של רופא שנקט 

   .האחריות לנזק הישיר

 . 5.ג� ו4.ראו בעיקר דיו� לעיל בפרקי� ג  219
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אי� דומה מצב שבו הנזק הראייתי מתווס$ , דעתי ל220.בהקשר הנדו�" התיקו הראייתי"
, לתשתית ראייתית בעלת משקל עצמאי בכל הנוגע לאחריותו של הנתבע לנזק הישיר

במקרי� . למצב שבו הנזק הראייתי הוא העוג� המרכזי של התביעה בגי� הנזק הישיר
 ובתי, מהסוג האחרו� יש לנקוט זהירות רבה במיוחד בהחלת חזקת הנזק הראייתי

המשפט יראו לנגד עיניה� את החששות הכרוכי� בהסטת הדגש מ� הטיפול הנאות 
תיקו " זהירות זו עשויה להיות מתורגמת למסקנה שאי� מתקיי� 221.לתיעוד המדוקדק

  . ועל כ� אי� בפתרו� של העברת הנטל כדי להועיל לתובע, "ראייתי
ה לפתרו� אפשרי עתה אפנ. עד כא� על הפתרו� המתו� לבעיות שהועלו ברשימה זו

  . החורג מ� המודל של העברת הנטל, ומקי$ יותר, אחר

  טיבימודל הנזק הראייתי האינדיַק: הגרסה החזקה. 2

הקשיי� שעלולי� לנבוע מיישומה הרחב והתכו$ של חזקת הנזק " הצפת", כפי שצוי�
הראייתי והתחשבות בקשיי� אלה בגדרי מבח� המידתיות עשויות למת� הלכה למעשה 

אפשר לטעו� שהקושי המרכזי הטמו� . ע� זאת אי� מדובר בפתרו� מלא. החששותאת 
יחס הלימה בי� גרימת בחזקת הנזק הראייתי אינו אופ� יישומה אלא הבעיה המובנית של 

לפיכ� הפתרו� נעו! בחיזוק יחס . נזק ראייתי לבי� התרופה הראייתית הנובעת מכ�
). מלשו� אינדיקציה(ייתי האינדיקטיבי הנזק הראשאכנה מודל  מודל ההלימה במסגרת

 היא שהשימוש בכלל של ‰��Â˘‡¯‰ „ÂÒÈ‰ ˙Á‰ : על שתי הנחות יסודמושתתמודל זה 
,  הוא מלאכותי במקרה הטובנדו�בהקשר ה) חזקה הניתנת לסתירה(נטל ההעברת 

ידי   בשיטת המשפט הישראלית נבחנות כל הראיות על222.מוטעה ומטעה במקרה הרעו
 את מכריעה למעשה"ועל כ� החלת החזקה , משפט ה�בהינ$ אחד בתובית המשפט 

 שאפשר היא כי לא הרי נזק ראייתי ‰�ÈÈ�˘‰ „ÂÒÈ‰ ˙Á‰ 223".המחלוקת העובדתית
כהרי נזק ראייתי שאמנ� ) נזק ראייתי אינדיקטיבי(ללמוד ממנו על האחריות לנזק הישיר 

כאשר הנזק . ת לנזק הישירמותיר עמימות א� הוא כשלעצמו אינו מלמד דבר על האחריו

 
  . ראו דיו� לעיל בפרק ב  220

יתר בתחו� התיעוד הרפואי ועל ההשלכות האפשריות על יתר מרכיביו של �על החשש מפני הרתעת  221

 . 5.ג� ו4.הטיפול הרפואי ראו דיו� לעיל בפרקי� ג
  . 45ש "לעיל ה, שני": ל עצמוהדבר מעיד ע"כלל לדיו� בנושא השוו   222

נטל מתייחד ה השימוש בכלל של העברת .328 'בעמ, 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„דברי השופט מצא בעניי�   223

 ,Porat & Stein ראו . הגבלה שלעתי� אינה מוצדקת–נות המאזניי� מעויכפות למצבי� שבה� 

Liability for Uncertainty ,המאזניי� ג� כשכפות ש� נאמר כי , 1948' בעמ, 8ש "לעיל ה�אינ 

 ראינו כי קשה להגדיר מה� מנגד. מעוינות הצד המפסיד עשוי להיות קרב� אמתי של נזק ראייתי

תי ולמעשה קיימת אפשרות שחזקת הנזק הראיי, במצבי� של נזק ראייתי" מאזניי� מעוינותכפות "

   .תעניק תנופה מוגזמת לתביעות רשלנות



  א"תשע מא משפטי�  גיא שני

372  

 אי� – כזהכשאינו ;  יש להאזי� למסר העולה ממנו– אינדיקטיביהראייתי הוא נזק ראייתי 
  . לשמוע את מה שאי� בו

 תו� התמקדות  הנזק הראייתי האינדיקטיביאעמוד עתה על משמעויותיו של מודל
לבי�  אינדיקטיבי#פיצול בי� נזק ראייתי נפרד, ¯‡˘È˙: בשני פיצולי� המתחייבי� ממנו

פיצול בי� נזק ראייתי נפרד לבי� נזק ראייתי , ˘�È˙. אינדיקטיבי# שאינו#נזק ראייתי נפרד
  . מובנה

)‡ („¯Ù� È˙ÈÈ‡¯ ˜Ê�#È·ÈË˜È„�È‡ –¯È˘È‰ ˜Ê�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÁÎÂ‰Ï ‰È‡¯   
 להוכחת ¯‡È‰עשוי לשמש ) למשל חסר בתיעוד(נזק ראייתי שהוסב במעשה נפרד 

, כאשר הנזק הראייתי הנפרד אוצר בחובו כוח כזה. לנזק הישיראחריותו של הנתבע 
 אחריות בגי� הנזק הישירולהסתייע בו בקביעת הגו כנזק ראייתי אינדיקטיבי  לסוואפשר

 לעומת 224. הגלומה בוההוכחתיתאלא מכוח המשמעות " נטלההעברת " לא מכוח –
הטלת אחריות מלאה תוצאה של ה, אינדיקטיבי הנזק הראייתי הנפרד אינו כאשרזאת 

  . מעוררת קושי מכוחו על הנתבע
, במישור העקרוני, כדי להבי� את מושג הנזק הראייתי האינדיקטיבי אפשר להבחי�

 כאשר הנזק". ניטרלי"לבי� נזק ראייתי בעל אופי " מחשיד"בי� נזק ראייתי בעל אופי 
 מדובר, ק הישיר לאחריותו של הנתבע לנזבאשרנתו� מחשיד הוא בעצמו הראייתי הנפרד 

כאשר הנזק הראייתי מקשה על קביעת ממצאי� במשפט א� . נזק ראייתי אינדיקטיביב
מודל . הרי זה נזק ראייתי ניטרלי, כשלעצמו אינו מחזק את גרסתו המאשימה של התובע

הנזק הראייתי האינדיקטיבי מציע להבחי� בי� השניי� כאשר בכל מקרה הפתרו� לא יבוא 
מודל הנזק הראייתי האינדיקטיבי נות� , למעשה". יתנת לסתירהחזקה הנ"בדר� של 

 לגבי התובע ו של בגרסתמשמעות מלאה לרעיו� שלפיו גרימת נזק לראיות עשויה לתמו�
   225. במחלוקתהשנויהעובדתית טענה 

 היעדרו  למשל,בדרכי� שונות הישיר  לסייע בהוכחת האחריות לנזקעשוי תיעוד חסר
הייתה כאשר אי� רישו� של בדיקה ש.  היעדרו של טיפולשל רישו� עשוי ללמד על

ומ� החומר שלפני בית המשפט עולה שהנוהג הוא לתעד את הבדיקה , להיעשותאמורה 
הפסיקה .  להסיק מהיעדרו של הרישו� כי הבדיקה לא נעשתהאפשר, נעשיתכאשר היא 

 לא שתכופות א226".נזק ראייתי"כאל הרישו� #איהתייחסות לאכ� קבעה כ� לא אחת תו� 

 
לנזק  י דיווח עלולי� לפגוע בטיפול הרפואי עצמו ולגרו�תיעוד רשלני או מחדֵל, כאמור, מלבד זאת  224

 . מוב� שבמקרה כזה אי� קושי בהטלת אחריות על הנתבע בגי� הנזק הישיר. הישיר
 המתעוררי� בהקשר זה ראו דיו� לעיל על ההנחה העובדתית בגדרי חזקת הנזק הראייתי ועל הקשיי�  225

 . 2.בפרק ג
עניי� ; 260' בעמ, 24 ש"לעיל ה, ˜�ÂË¯ עניי�; 724' בעמ, 23ש "לעיל ה, Ù‡¯ עניי� :ראו למשל  226

ÔÂÚÓ˘ ,5461/91א " ע;511–510' בעמ, 75ש "לעיל ה � È�ÂÏÙ ÔÂ·ÊÚ 'ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ 
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אלא מדובר , "התרשלות ברישו� הרפואי"ואי� כא� בהכרח , אי� כא� נזק ראייתי
,  בהכרח עומד לבדואיננו הרישו� החסר, כמוב�. ‰˙¯˘Ì˘¯Ó· ˙Ù˜˙˘Ó‰ ÏÂÙÈË· ˙ÂÏב
כאשר בית .  שהטיפול שלא נרש� אכ� נעשהשתעדנהתכ� שתבואנה ראיות או עדויות יוי

ובכלל , ת הראייתית כולה עליו לשקול את התשתי,להכריע בתו� המשפטנדרש המשפט 
וראיה זו , ביצוע הבדיקה# היעדר הרישו� פועל כראיה לאי, כלומר.  את היעדר הרישו�זה

א� . לגבור עליה� או לסגת מפניה�, מול הראיות והעדויות האחרות עשויה לעמוד אל
� ההכרעה נטי שיש להביאו בחשבוווהדגש הוא שאי� מדובר בחזקה אלא בנתו� רל

  . לעניי� האחריות לנזק הישיר
 וראוי לייחס לו משקל  הוא נזק ראייתי לכל דברהחסר בראיותבמקרי� אחרי� 

מקרה טיפוסי הוא זה . אי אפשר למצות מקרי� אלה א� אפשר לתת בה� סימני�. ראייתי
אינטרס בהלי� הפגיעה בתשתית הראייתית באה כדי לשרת שבו בית המשפט מתרש� ש

ת המצטרפת לשאר  ראיה נסיבתיהנזק הראייתי משמשאז  או.  בגי� הנזק הישירהמשפטי
בגי� הנזק  ועשויה לסייע לו לבסס במאז� ההסתברויות את תביעתו ראיותיו של התובע

המשקל הראייתי שיש לייחס לנזק ראייתי מסוג זה ייקבע על ידי בית המשפט לפי . הישיר
הראייתי האינדיקטיבי אינו שונה מראיות אחרות במוב� זה הנזק . כוח השכנוע הטמו� בו

  . המובאות במשפט
התרשמותו של בית המשפט בעניי� האינדיקטיביות של הנזק הראייתי קשורה ביסוד 

המקרי� של נזק ראייתי שנגר� במודע ברי כי . הנפשי של הנתבע שגר� לנזק הראייתי
את חשוב להבהיר כי ע� ז 227.וא$ במתכוו� ה� הקלי� והברורי� ביותר מבחינה זו

 רק למקרי� ‡ÁÈÈ˙Ó ‰�È„˙האפשרות להסיק מסקנות ראייתיות מ� הנזק הראייתי 
או בדרגת הוכחה " מעבר לספק סביר"בפרט אי� צור� שבית המשפט ישתכנע  228.אלה

יש להחיל בהקשר זה את כללי ההוכחה . בזדו� קרובה לכ� שהנתבע העלי� ראיות
 עצ� קיומו של הנזק הראייתי תומ� במסקנה באשר הרגילי� במשפט האזרחי ולבחו� א�

 דעתו בהקשר זהבהפעלת שיקול  229.לאחריותו של הנתבע או שאינו תומ� במסקנה זו

 
Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ,נה של השופטת שטרסברגדי  לפסק8–7' פס�, פורס� בנבו (כה�

22.5.1996(.  

  . 1948–1947' בעמ, 8ש "לעיל ה, Porat & Stein, Liability for Uncertaintyראו   227

�דעי� באשר לאפשרות להחיל את ה הברית אי� תמימות ארצותב  228“spoliation inference” במקרי� 

 Drew D. Dropkin, Linking the Culpability and Circumstantial Evidenceראו. של רשלנות

Requirements for the Spoliation Inference, 51 DUKE L.J. 1803 (2002) ;Killelea ,ש "לעיל ה

 Residential Funding Corp. v. DeGeorge Fin. Corp., 306ראו ג� ; 1060–1057, 1049' בעמ, 1

F.3d 99 (2nd Cir. 2002)) ומנגד; )הסתפקות ברשלנות Aramburu v. Boeing Co., 112 F.3d 

1398, 1407 (10th Cir. 1997)) דרישה לכוונה.(   

 בהקשרי� מסוימי� במשפט האזרחי ר� הוכחה המצוי בי� מאז� להחילראוי יש הסבורי� כי   229

 Clear and“ נהוג לכנות ר� זההברית  בארצות (הוכחה מעבר לספק סבירההסתברויות לבי� 

convincing proof” .(ראוMurillo v. Hernandez, 281 P.2d 786, 791 (Ariz. 1955); Frazier v. 
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צפיותו של ההלי� המשפטי בשעה שנגר� הנזק עשוי בית המשפט להתחשב במידת 
רות כאשר האפש. הסברי� שניתנו לובחומרתו וב, אופיו של הנזק הראייתיוכ� ב, הראייתי

 וכאשר לא נית� הסבר סביר לכשלי ,של תביעה נזיקית עתידית הייתה צפויה באופ� סביר
תיעוד משמעותיי� העולי� בקנה אחד ע� האינטרסי� של הנתבע בהלי� המשפטי 

ראיה נסיבתית בעלת משקל בהוכחת אפשר בהחלט לראות בנזק הראייתי משו� , הצפוי
יש " שלגביה� מתאימה המימרה Ô‰Îו ·�‚¯הזכרתי מקרי� כמו . נזק הישירהאחריות ל
 כמו כ� לעתי� הנזק הראייתי נגר� בזמ� שההלי� המשפטי כבר מתקיי� 230."דברי� בגו

 למשל בתביעות רשלנות רפואית שבה� הנתבעי� נמנעי� מלהעיד גורמי� שיכולי� –
נזק הראייתי עשוי להיחשב ג� במקרי� אלה ה. לשפו� אור על נסיבות אירוע הנזק

   231.אינדיקטיבי

 
Loftin, 137 S.W.2d 750, 752 (Ark. 1940); Capps v. Capps, 175 P.2d 470, 473 (Utah 1946). 

 גריעה מזכויות הפרט שאינה עולה כדי אשמה לשביניי� זה משמש במקרי�  ר�הברית  בארצות

למשל , מקרי�בעוד  ו– גירוש ואשפוז כפוי, שלילת אזרחות,  למשל שלילת זכויות הוריות–פלילית 

גישה במשפט הישראלי קיימת ; התנהגות בעלת אופי פלילי  מרמה אוה בדברכשמועלית טענ

 69/75א "ראו ע.  במסגרת המשפט האזרחידרגת הוכחה גבוהה ממאז� ההסתברויותהמכירה ב

� ˙È�ÂÏÙ 'È�ÂÓÏ‡ ,475/81א " בע;)1976 (203) 1(ד לא"פ � È¯˜ÈÊ '"ÏÏÎ "Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á"Ó ,

די� מייחס  כיר בר� הוכחה שלישי כאשר בעל הביע השופט ב� נכונות לה)1986 (589) 1(ד מ"פ

כ� למשל כאשר צד . ליריבו בהלי� אזרחי ביצוע עברות רציניות המטילות סטיגמה ושיש עמ� קלו�

או כאשר הנתבע , תוק� כשרות של צוואה בטענה שהיורשי� הפעילו לחצי� או מרמה כלפי המנוח

וא טוע� לה היא שהתובע ביצע עברות והאמת שה" אמת דיברתי"בתביעת לשו� הרע מתגונ� בטענת 

קיימות , לדבריו. ברק לעומתו סבר שאי� מקו� לרמת הוכחה שלישית) כתוארו אז(השופט . פליליות

 את המידה הדרושה שתספק א� כמות הראיות – זו האזרחית וזו הפלילית –שתי מידות הוכחה 

כי בכל המשפטי� , גישהת האיש להמשי� ולנקוט  ]...[: "בלשונו. פי מהות הנושא משתנה על

, וכי במסגרתה של מידת הוכחה זו, האזרחיי� מידת ההוכחה היא זו של נטיית מאז� ההסתברות

 שיש בה� כדי לשכנע את השופט בנטייתה של ,כמות הראיות, פי מבחני� של שכל ישר�ועל

ר� בדל בי�  לסבור כי ההאפשר ).606' בעמ, ש� ("קשורה במהותו וחומרתו של הנושא, ההסתברות

. במסגרת המבח� של מאז� ההסתברויות הוא סמנטי גרדא" יותר ראיות"דרישה של ה לבי� הביניי�

ברק היא שכאשר הסוגיה ) כתוארו אז(נראה כי משמעות דבריו של השופט . אול� לא בהכרח כ�

 ולכ� ,הנטייה הטבעית של בית המשפט להשתכנע מצטמצמת, חמורה במיוחד או יוצאת דופ�

‰ÈÏ‡¯˘È‰ Ò˜È�Ù  2976/00א "ע: ראו עוד. שות יותר ראיות כדי לעמוד בר� ההוכחה הרגילנדר

ÁÂËÈ·Ï ‰¯·ÁÚ· "Ó�  'ÈÂÂ‡„ÈÏ,2002 (877, 874) 6(ד נו" פ( ;373/89א "ע  È¯ÒÓ)ÔÈ‰‡˘ (� 'Á'ÛÏ ,

  ). 1991 (742, 729) 1(ד מה"פ

  . 2.ראו דיו� לעיל בפרק ג  230

לעיל , ‡„�‰עניי� ; 721' בעמ, 27ש "לעיל ה, ÓÚ¯עניי� ; 824' בעמ, 62ש "לעיל ה, ˘·È„Âעניי� : ראו  231

' בעמ, 16ש "לעיל ה, ˘Ë¯�·¯‚עניי� ; 511' בעמ, 75ש "לעיל ה, ˘ÔÂÚÓעניי� ; 545' בעמ, 29ש "ה

549–550 ,554 .  
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הסבריו של הנתבע לעניי� זה ה� , יש להדגיש כי במקו� שבו הוסב לתובע נזק ראייתי
א� הנתבע מצליח . בעלי חשיבות רבה לצור� ייחוס המשקל הראוי לנזק הראייתי

אזי , להראות שהליקויי� בתיעוד יסוד� ברשלנות א� לא במניע הקשור להלי� המשפטי
מלמדי� על תוכ� אינ� אלה כשלעצמ� יקויי� בית המשפט עשוי לבוא לכלל מסקנה כי ל

לפיכ� אי� בכוח�  ו פותרי� את החידהאינ� ה� יוצרי� עמימות א� ;הראיות החסרות
לעומת זאת משקלו הראייתי של הנזק הראייתי הול� ומתעצ� ". הנחה עובדתית"ליצור 

 הנתבע צפתה פני הלי� משפטי בנוגע לנזק ככל שבית המשפט מתרש� כי התנהלותו של
ע� זאת כאמור ג� כאשר הנזק הראייתי נגר� ברשלנות בלבד אפשר שיימצא  232.הישיר

טלו לדוגמה תביעת רשלנות רפואית שבה עולה טענה כי חוסר תשומת  233.אינדיקטיבי
� גרמו לאיחור באבחו, או היעדר אוז� קשבת לתלונותיו, לב מצד הצוות הרפואי לחולה

 למשל – בתביעה שכזו הוכחת כשלי� בתיעוד הנובעי� מרשלנות 234.מצבו ובטיפול בו
 עשויה לתמו� בטענה שהצוות הרפואי לא שת –רישו� לקוני שנראה כי נעשה כלאחר יד 

   .לבו לחולה ולא התייחס אליו כראוי
יש להודות כי השאלות המתעוררות בקביעת האינדיקטיביות של הנזק הראייתי ה� 

ג� א� בית המשפט , אפשר להניח כי במקרי� מסוימי�. י� שאלות לא פשוטותלעת
התרגו� , יחשוד בקיומו של קשר בי� מחדלי התיעוד לבי� החשש מפני הלי� משפטי צפוי

ול& בשל ההשלכות שיש , של חשד זה לקביעה שיפוטית ולהערכת משקל לא יהא קל
אי� לחשוש  אני בדעה כי 235.דברלקביעה כזו על תדמיתו של הגור� הרפואי הנוגע ב

אלה ה� שאלות המועלות לא פע� . מהצבת השאלות הללו לפתחו של בית המשפט
ונראה כי ה� נדחקו לשוליי� בהקשר של , הצגת ראיה# הבאת עד או אי# בהקשר של אי

תביעות רשלנות רפואית כיוו� שחזקת הנזק הראייתי במתכונת הקיימת מייתרת אות� 
ככל שמדובר בהסקת , ה� לשאלות אלה שתשובנה לשולח� הדיוני�ראוי ל. במידה רבה

  . הנחות עובדתיות מ� הנזק הראייתי
 – או יהססו –ע� זאת כאמור אינני מתעל� מ� האפשרות כי בתי המשפט יתקשו 

רמת , בפועל, או שידרשו לעניי� זה, במקרי� מסוימי� לייחס אינדיקטיביות לנזק ראייתי
משמעות הדבר היא חשש , א� אכ� כ� יהא. ה במשפט האזרחיהוכחה גבוהה מזו הנהוג

 
  . 141ש "לעיל ה, ÂË˜ÙÒ¯ראו ג� פרשת הזיו� של מסמ� רפואי בעניי�   232

233  Friedman ,בהסקת  כשמדובר הכרחיתסבור שאפילו רשלנות אינה , 1964' בעמ, 14ש "לעיל ה

 Even if the court declines to find that the party's failure to produce“: מסקנות מאבד� ראיות

an item of evidence was negligent, the jury may give that failure whatever weight it seems 

to warrant” .מוסי�הוא , ע� זאת: “Obviously, the more purposeful the failure was, the more 

weight it will tend to have” ;ג�ראו  Turner v. Hudson Transit Lines, Inc., 142 F.R.D. 68, 77 

(S.D.N.Y. 1991).   

  . 26ש "לעיל ה, ÂË�ÈÙראו למשל עניי�   234

 . 155' בעמ, 24ש "לעיל ה, ·�‚¯ראו הנוסח הזהיר שננקט בעניי�   235
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, מפני התחמקות של נתבעי� מאחריות מלאה שהיו נושאי� בה ל& היה מידע מלא
את האפשרות להטיל אחריות " תCDַגְל"בהמש� אציע . חסר בשל כ�# והיווצרות הרתעת

 בגי� נזק È˜ÏÁ˙אינדיקטיבי באפשרות להטיל אחריות # מלאה בהתקיי� נזק ראייתי נפרד
ע� זאת חלופה זו אינה פותרת לגמרי את החשש מפני .  אינדיקטיבי˘‡Â�Èראייתי נפרד 

חסר בשיטה משפטית שבה הנזק הראייתי האינדיקטיבי אינו מקבל # חסר ופיצוי# הרתעת
והפיצוי המלא מתייחד בפועל רק למקרי� שבה� ה&כחה , את מלוא המשמעות הראויה

 א$ שאני סבור כי מבחינה עיונית קביעת 236.לה מכוונת בראיותבדרגת שכנוע גבוהה חב
 כמוצע –התוצאה המשפטית על פי האינדיקטיביות של הנזק הראייתי היא נכונה 

 הרי שאי� בידי להערי� בנחרצות עד כמה –במסגרת מודל הנזק הראייתי האינדיקטיבי 
ר שתוצאותיה חס# יהא באימו! מודל זה כדי להפחית את האחריות עד כדי אחריות

נראה כי התשובה לשאלה אמפירית זו עשויה להכריע מהי הדר� המועדפת . שליליות
 א� במסגרת המודל המתו� המשמר את כלל –להתמודד ע� הסוגיות שהועלו במאמר זה 

או שמא במסגרת המודל החזק יותר של הנזק , העברת הנטל בצירו$ מבח� של מידתיות
  . הראייתי האינדיקטיבי

)· (Ê�„¯Ù� È˙ÈÈ‡¯ ˜#Â�È‡˘#È·ÈË˜È„�È‡ –È˜ÏÁ ÈÂˆÈÙ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰   
  של הנזק הראייתי‰È˙ÈÈ‡¯‰ ÔÙ במסגרת ,לפי מודל הנזק הראייתי האינדיקטיבי, כאמור

) לגזור מהנזק הראייתי, אפשרא� , שאפשרהמסקנות הפוזיטיביות  (È˘ראוי להתמקד ב
 בכ� אי� כדי לומר כי אי� ). שנגר� בעטיו של הנזק הראייתיהוודאותחוסר  (‡ÔÈולא ב

"). ניטרלי"נזק ראייתי (אינדיקטיבי #שאינו# לייחס משמעות לגרימתו של נזק ראייתי נפרד
יצוי� כי הניתוח שלהל� עשוי להיות רלוונטי לא רק בשיטה משפטית המאמצת את מודל 
הנזק הראייתי האינדיקטיבי אלא ג� בשיטה המשמרת את הכלי של העברת הנטל א� 

בשיטה אחרונה זו ג� א� בית . דת אותו למקרי� שבה� החלת החזקה היא מידתיתמייח
המשפט בא לכלל מסקנה כי אי� מקו� להטיל על הנתבע שהתרשל בתיעוד אחריות בגי� 

עדיי� יכול הוא לשקול הטלת אחריות חלקית לפי המתווה המוצע , מלוא הנזק הישיר
   .להל�

בע נזק ראייתי נפרד א� לא נמצאה זיקה בי� יש מקרי� שבה� הנתבע הסב לתו, א� כ�
במלוא מוב� " נפרד"הנזק הראייתי הוא . הנזק הזה לבי� שאלת האחריות לנזק הישיר

טלו למשל גור� רפואי . אחריות לנזק הישירה לגביכלומר אי� לו ער� הוכחתי , המילה
 הנזק והניחו כי, שהתרשל בתיעוד הרפואי או גור� משטרתי שהתרשל באיסו$ ראיות

 מהווה אינדיקציה איננוהראייתי יוצר קושי להכריע בשאלת האחריות לנזק הישיר א� 

 
א� כיו� החשש , כלומר. בשיטה כזו נוצרת בעיה הפוכה לזו שתוארה לעיל בהתייחס למודל הקיי�  236

הוא שחזקת הנזק הראייתי תעמיד תובעי� שנגר� לה� נזק ראייתי במצב טוב משל תובעי� שלא נגר� 

מצב לא ראוי שבו תובעי� שנגר� לה� נזק הרי שבשיטה המוצעת עלול להיווצר , לה� נזק ראייתי

 . ראייתי יעמדו במצב נחות מזה שהיו מצויי� בו אלמלא הנזק הראייתי
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במסגרת .  הנזק הראייתי אינו מחשיד אלא ניטרלי237.לאחריותו של הנתבע לנזק הישיר
הדי� הקיי� עשויה חזקת הנזק הראייתי להביא במקרה כזה להטלת אחריות על הנתבע 

 הדבר היא שהנתבע עלול לחוב בגי� נזק ישיר שהוא לא משמעות. בגי� מלוא הנזק הישיר
בי� משו� שאי� קשר סיבתי בי� התרשלותו לבי� הנזק ל בי� משו� שלא התרש(אחראי לו 

 מניעתו: לאמור, ‡Á¯שגר� נזק , ‡Á¯וחבותו זו צומחת מתו� מעשה או מחדל , )הישיר
למשל , רבי�במקרי� ". נטית בעלת משקלתראיה או"מ� התובע או מבית המשפט 

של ) התוצאתיתו המוסרית(ר ניכר בי� מידת חומרתו קיי� פע, בתחו� הרשלנות הרפואית
חזקת הנזק . המחדל הרישומי המוכח לבי� מידת חומרתו של המחדל הטיפולי הנטע�

חוסר רגישות זה עלול .  ומכא� הקושי העיקרי הטמו� בה,הראייתי אינה רגישה לפער הזה
השואפת ליצירת מתא� בי� ,  יותרמדודהגישה . צי� מוקשי�צדק ותמרי לגרו� חוסר

  . לפתרו� משפטי עדי$, במאז� הכולל, תביא לפי הערכתי, עונשולהחטא 
 פיצוי השוא$ לתק� את הנזק הראייתי ולהרתיע מפניו א� אינו ו משמעמדודפתרו� 

 קיכללי הפיצוי החלפתרו� זה הוא אפוא ב� למשפחת . עולה כדי הנזק הישיר כולו
פורת ושטיי� הציעו בגדרי דוקטרינת הנזק הראייתי פ� , כזכור.  הנזיקי�ני בדיהקיימי�

העמדה אני מזדהה ע� רבי� מדבריה� א� . מהותי המביא לתוצאה של פיצוי חלקי
פ� ל Á˙‰Ï·¯הנקודה המרכזית שבה אני מבקש .  אינה זהה לעמדת�המוצעת כא�

 המאפשר מדודוי החלקי הוא פתרו� המהותי של הדוקטרינה הוא בתובנה כי הפיצ
בניגוד לפ� הראייתי , אכ�. ÁÎÂÓ‰ ˜Ê�‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· Ì‡˙Óלשמור על 

�ר הפ� , ÂÏÂÎ המביא להטלת אחריות בגי� הנזק הישיר ,)חזקת הנזק הראייתי(ֵ�ְמַ
כלשונ� של , בכ� מבקש הוא. לבי� התרופה) הראייתי(המהותי זיקה ישירה בי� הנזק 

למצב העול� , שבו יש נזקי� ראייתיי�, לקרב את מצב העול� הקיי�", רת ושטיי�פו
משיפור מצב� של תובעי� בעול�   להבדיל238,"שבו אי� נזקי� ראייתיי�, ההיפותטי

  .  מצב� של תובעי� בעול� ההיפותטילעומתהקיי� 
כפי שה� מציגי� , פורת ושטיי� מתארי� באריכות את יתרונותיו של הפ� המהותי

 א�, מאלה קשה להתעל�. מבחינת השגת התכליות של צדק מתק� והרתעה יעילה, אותו
מודל , כפי שעולה מ� האמור לעיל. מובני� חשובי� שונה בהמודל המוצע כא�כאמור 

 את ההבחנה בי� מקרי� שבה� ראוי הנזק הראייתי האינדיקטיבי משרטט באופ� אחר
. בפיצוי חלקי מקרי� שבה� ראוי לחייבו לחייב את הנתבע בגי� הנזק הישיר כולו לבי�

 קרי את הפתרו� של פיצוי בגי� מלוא הנזק –פורת ושטיי� מייחדי� את הפ� הראייתי 
 הפ�  לפי שיטתי לעומת זאת239.המאזניי� מעוינותכפות  למקרי� שבה� –הישיר 

הראייתי צרי� לחול במקרי� שבה� הנזק הראייתי הוא אינדיקטיבי ומסייע בהפיכת 

 
 . 4ש "לעיל ה, ‡‰¯'„ראו למשל עניי�   237
  . 365' בעמ, 12ש "לעיל ה, "תגובה לביקורת"פורת ושטיי� תו� הציטוט מ  238

שני מדדי� נוספי� ה� כאמור זהות בי� הנתבע בגי� הנזק הישיר לבי� הנתבע בגי� הנזק הראייתי   239

 .2.ג�ו. 1.י� גפרקבלעיל דיו� ראו . יתר במוב� שתואר לעיל�והיעדרה של הרתעת
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, המאזניי� מעוינותכפות דווקא במקרי� שבה� . ו של התובע למשכנעת יותרגרסת
יש , במוב� זה שבית המשפט מצוי במבוי סתו� מבחינת שאלת האחריות לנזק הישיר

  ". העברתו"ולא של " חלוקת נטל"פתרו� של לדעתי לשקול 
תרו� הפ.  כמפורט לעיל–·�È‡¯Î È˙ÈÈ‡¯‰ ˜Ê‰ יעסוק " הפ� הראייתי"אני מציע כי 

 ראוי לו לטעמי שישמש חלופה אשר בתי המשפט יוכלו להשתמש בה במקרי� המדוד
 א� הטלת אחריות מלאה על הנתבע בגי� ,שבה� הוסב לתובע נזק ראייתי במעשה נפרד

 על מעיד שהנזק הראייתי אינו משו�כלל   בדר�–הנזק הישיר נראית תוצאה מופרזת 
שפט נמצא במתח� השכנוע לכא� או לכא�  כאשר בית המלפיכ�. אחריות לנזק הישיר

 ולעניי� זה הנזק הראייתי עצמו עשוי לשמש –בכל הנוגע לאחריות לנזק הישיר 
לעומת זאת במקו� שבו ". כלו� הכול או לא" יחול הפתרו� של –אינדיקציה ראייתית 

 המדודאחריות לנזק הישיר תתאפשר החלה של הפתרו� ל באשרודאות ממשית # נותרה אי
  .ה מידתי לתרומתו של הנתבע לחוסר היכולת להכריע לכא� או לכא�כמענ

 המדודהצעתי שונה מזו של פורת ושטיי� ג� מבחינת תחו� הפריסה של הפתרו� 
הג� שהפ� המהותי של דוקטרינת הנזק : בהקשר זה יש להדגיש. ומבחינת אופ� יישומו

 והופנתה לעברו הוא טר� אומ! בפסיקה, משקל הראייתי נושא עמו יתרונות כבדי
 הכול או לא" הכלל הרגיל של החורגת מ�כל דוקטרינה : הדבר אינו מפתיע. ביקורת

שני� אלא ג�   כלל שמאחוריו לא רק מסורת ארוכת–לפי מאז� ההסתברויות " כלו�
 .חשדנותלביקורת ולתמיכה ואהדה אלא ג� ל צפויה לא רק –שיקולי מדיניות חשובי� 

המהותי של דוקטרינת פ� ל באשרבוודאי כ� , "יחסית"ה כל דוקטרינל באשרוא� כ� 
 המתפרס על פני מגוו� רחב ביותר של מצבי עמימות ויוצר כביכול מעי� הנזק הראייתי

  . החלקילפיצוי " תאוריה מאחדת"
" כלו� הכול או לא" בכ� שהשיטה המסורתית של הכרהיש בדיני הנזיקי� המודרניי� 

אחרוני� ניכרת נטייה גוברת והולכת של בתי המשפט בעשורי� ה. "אינה תמיד מתאימה
', גמישי�'בכללי� משפטיי� ' הכול או לא כלו�'והמחוקק להמיר משטרי� של 

 ה� חלק של פיצוי חלקי דוקטרינות 240".המאפשרי� קבלה חלקית של טענה משפטית
ידי הפתרו� של  להרחיב את התחומי� הנשלטי� עלויש המציעי�  241,מהדי� הנזיקי

יש לברור היטב את כי , ובצדק לטעמי, א� בד בבד עולה מ� הפסיקה 242,י חלקיפיצו

 
  . 845' בעמ, 187ש "לעיל ה, גוטל  240

 ÏÂÏÓהפסיקה בעניי� , אבד� סיכויי החלמה, אחריות לפי פלח שוק, כללי האש� התור�: לדוגמה  241

) ÏÂÏÓערעור אזרחי : להל�) (31.3.2005, פורס� בנבו(È·" ÏÓ¯Î Á–� ‰ÙÈÁ  ' ÏÂÏÓ 7375/02א "ע(

עוולי� והאפשרות להגיש תביעות השתתפות במקרי� של ריבוי מ, )201ש "לעיל ה, ÏÂÏÓ דיו� נוס�ו

גוטל עצמו מציע לנקוט פתרו� גמיש ביחס לדי� ההתיישנות ). 847–845' בעמ, 187ש "לעיל ה, גוטל(

  .רי המקובל כיו�חל� הפתרו� הביַנ

 .David Aלסקירה ולהצגת הקושי בתיחו� גבולותיה של הדוקטרינה בדבר פיצוי לפי סיכוי ראו   242

Fischer, Tort Recovery for Loss of a Chance, 36 WAKE FOREST L. REV. 605 (2001) .  
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על רקע כל . בו לאור היתרונות והחסרונות הגלומי� ,ליישו� פתרו� זההמקרי� הנאותי� 
אלה ברצוני להטעי� כי ההצעה המובאת כא� מתמקדת באימו! הפתרו� של פיצוי חלקי 

‰Ù� È˙ÈÈ‡¯ ˜Ê� Ï˘ ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ¯˜Ó„ Â�È‡˘È·ÈË˜È„�È‡  , ÌÁ˙Ó· ÌÈÈÂˆÓ¯ל באשר
˙È˘ÓÓ‰ ˙ÂÓÈÓÚ‰.   

של רבי� מקרי� ב") הפ� המהותי ("המדודפורת ושטיי� מציעי� להחיל את הפתרו� 
 א� כי ה� מתייחסי� ÂÓ243·�‰עיקר דיונ� מתמקד במקרי� של נזק ראייתי . נזק ראייתי

,  לדידי244.רדג� לאפשרות להחיל את הפ� המהותי כשהנזק הראייתי הוסב במעשה נפ
מאז� היתרונות והחסרונות , )שאינו אינדיקטיבי(�Ù¯„ דווקא כאשר מדובר בנזק ראייתי 

בהקשר זה יש לזכור כי הנזק .  במקרי� מוגדרי�המדודנוטה לטובת הכרה בפתרו� 
 הנזק הראייתי הנפרד פרשת. È‡ÓˆÚ הוא נזק – מעצ� מהותו והגדרתו – הנפרדהראייתי 

 המדודמטע� זה הפתרו� .  נפרדת לחלוטי� מפרשת הנזק הישירעשויה להיות אל נכו�
. עשוי להיות מתאי� במיוחד כיוו� שהוא מכיר במהות הנבדלת הזו של הנזק הראייתי

להבדיל מתוצאה גורפת וחדה שאינה , נזק# ומותאמתקצובה פתרו� זה מוביל לתוצאה 
והתיוג הנלווה (ר ממנה  בהכרח על זיקה הגיונית בי� העוולה לבי� הפיצוי הנגזמושתתת

 עשוי להיות פתרו� הוג� וראוי יותר מ� המדודהפתרו� , מנקודת המבט של הנתבעי�). לה
.  עשויי� לצאת נשכרי� מ� החלופה הזו˙ÌÈÚ·Âג� :  לדעת ישא� זאת. הפתרו� הגור$

 הטלת אחריות מלאה לנזק –טע� הדבר הוא שהתוצאה הנובעת מ� החזקה הקיימת 
ראייתי נזק קיומו של לעתי� חר$ . להתברר כחרב פיפיות מבחינת� עלולה –הישיר 

 ולכ�, חריפה מדיתוצאה   להיראות פשוטחיובו של הנתבע בגי� מלוא הנזק הישיר עשוי
" כלו� הכול או לא"התוצאה של ,  במילי� אחרות245. להגיע אליהימאנובתי המשפט 

דווקא . הכול זה יותר מדימשו� ש, )מבחינת התובע(כלו�  עשויה בהחלט להסתיי� בלא
בגי� הנזק הראייתי שנגר� ומאוזנת  עשוי לאפשר הטלת אחריות הולמת המדודהפתרו� 

הפתרו� מאוז� כיוו� שמצד אחד הוא אינו מותיר את התובע המאותגר ראייתית . לתובע
ומצד אחר הוא אינו מטיל על הנתבע חבות החורגת מ� הראוי , מול שוקת שבורה
  . וכח כי גר� לתובעבהתחשב בנזק שה

פוחתי� כאשר ה של פיצוי חלקי החששות הכרוכי� במעבר לשיט: זאתזאת וג� 
נזכור כי החסרונות המרכזיי� שיוחסו . ממשיתודאות # איהגור�מדובר בנזק ראייתי נפרד 

לפ� המהותי של דוקטרינת הנזק הראייתי ה� כול� יובלי� של חשש מרכזי אחד הנוגע 

 
  . 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"ראו למשל פורת ושטיי�   243

דוקטרינת הנזק הראייתי עשויה לפעול א� במקרי� בה� קיימת הפרדה ברורה : "195' בעמ, ש�ראו   244

ת שיצרה או היתה עשויה ליצור את הנזק הישיר לבי� ההתנהגות שיצרה את הנזק בי� ההתנהגו

 ".הראייתי
 ראו .תה דחיית התביעהי קבע בית המשפט כי נגר� לתובע נזק ראייתי א� התוצאה הילא פע�, כאמור  245

  .)28.11.2007, פורס� בנבו (‰¯Î 'Â�˘È„¯ � 916/05א "עג� 
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 נראה כי חסרונות אלה 246.לות האחריות ולהרתעה מופרזתלהרחבה יתרה של גבו
בהקשר של נזק ראייתי , אכ�. �Ù¯„מתמתני� במידה רבה שעה שמדובר בנזק ראייתי 

 גדרי האחריות ‰¯Á·˙ אינה משמשת לצור� מדודנפרד הכרה באפשרות של פתרו� 
תיעוד או מחדלי ב ככל שמדוברכיו� .  הגדרי� האלהˆÌÂˆÓ לצור� הנזיקית אלא תכופות

 להרחבת האחריות שעלולה לשמשהיא # חזקת הנזק הראייתי היא, מחדלי חקירהב
 אצלה� תובעי�  הה� אצליתר # הנזיקית אל מעבר לגבולותיה הראויי� תו� יצירת תמריצי

 כיוו� שבתי המשפט כבר מוצפי� בתביעות רשלנות המבוססות על טענה 247.נתבעי�ה
 ישמש דווקא כגור� המדודושכל של הפתרו� ברור שאימו! מ, של נזק ראייתי נפרד

 המשפט את האפשרות להטיל מבתיאי� הכוונה לשלול , כפי שכבר הובהר, אכ�. מרס�
. אחריות מלאה בגי� הנזק הישיר במקו� שבו יש לכ� הצדקה בהתחשב בנזק הראייתי

אלא על בחינה אמתית " נטלההעברת " על כלל של מושתתותהצעתי דרכי� לכ� שאינ� 
הכוונה היא להקנות לבית . האינדיקטיבית של הנזק הראייתי#  נפקותו הראייתיתשל

או במילי� , המשפט כלי� מדורגי� שישקפו את האופי המדורג של הנזק הראייתי עצמו
אחידי� בי� האחריות לנזק הראייתי לבי� #  את היחסי� המורכבי� והלא– אחרות

  . האחריות לנזק הישיר
ובהקשר הספציפי , טחת לעבר דוקטרינות יחסיות בכלל המואחרתביקורת מרכזית 

 מעוררת לפעמי� שיטת הפיצוי החלקי, פי הטענה על. נוגעת להיבט היישומי, בפרט
בעיות מעשיות הכרוכות בצור� להערי� את הסתברות טענותיו של התובע אלמלא 

לאמוד בצורה בתי המשפט   יתקשו קיי� חשש כי בהקשרי� שוני�248.הוודאות# אי
ביקורת   טענת249.ינה ומבוססת מחקרית את ההסתברויות שהדוקטרינות מדברות בה�אמ
שאי  דקת היטב מבחינה עיונית ועקרוניתדוקטרינה מהו.  להקל בה ראשאי אפשרזו 

בסופו של דבר .  אינה דוקטרינה טובה– להפעיל אותה כלל או בעלות סבירה אפשר
קלריה זו יש להערי� את הכללי�  ובאספ–יו� # כלי של יו�–המשפט הוא כלי מעשי 

 אפשרות של פסיקת –ע� זאת סבורני כי למצער בהקשר שבו אנו עוסקי� עתה . שבו
 המתכנסי� למתח� הספק חלקי במקרי� של נזק ראייתי נפרד שאינו אינדיקטיביפיצוי 

המידה מ� הצור� בהערכת סיכויי התביעה אלמלא הנזק  על  אי� להירתע יתר–הממשי 
  . הראייתי

 
  . 12ש "לעיל ה, דראו פירוט החששות במאמרו של גלע  246

  . 6.ג�ו. 5.ג, .4.גפרקי� בלעיל דיו� ראו   247

ראו ג� הביקורת על ספקולטיביות ; 863–862 'בעמ, 188ש "לעיל ה, "ההתיישנות"  גלעדלמשלראו   248

, 1071–1070' בעמ, 1ש "לעיל ה, Killelea: הנזק בתביעות נזיקיות נפרדות בעילה של הרס ראיות

   .והאסמכתאות ש�

פיצוי בגי� פגיעה בסיכוי במקרי� של חוסר ודאות "רו� שפירא ובנימי� שמואלי , קמיל פוקסראו   249

  ). 2003 (323 כז ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ" בדבר פגיעה עוולתית באינטרס
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 –אלה התומכי� בפסיקת פיצוי חלקי בהקשרי� כאלה ואחרי� נאחזי� לא פע� 
 בעובדה שבתי המשפט מורגלי� בהערכות ובאומדני� –בתשובת� לביקורת המעשית 

וג� בהקשרי� מסורתיי� , י� ופועלי� כבר קיימכללי פיצוי חלקי. ודאות# בתנאי� של אי
, ניחושי� מושכלי� היפותטיות ו הערכותפע�כמו שומת הפיצוי המחייבת לא , יותר

ג�  שא� תאומצנה דוקטרינות יחסיות הטענה מכא� 250.הוכיחו בתי המשפט מסוגלות
את הכלי� הדרושי� ויממשו  ְיַפְ>ח&,  יתאימו בתי המשפט את עצמ�,אחרי�בהקשרי� 

 אני צופה שבמקרי� רבי� של נזק ראייתי נפרד מלבד זאת 251.את ההלכה למעשה
 האתגר – ואלה המקרי� שבה� קא עסקינ� – העמימות הממשית המתכנסי� למתח�

יהיה צור� ביישו� דרכי הערכה מורכבות בהכרח ולא ,  לחשובמשאפשרהמעשי יהיה קל 
 ביישו� אומדנות –  או להבדיל252,סגורהכמו זו הגלומה במטפורת הקופסה ה

   253.וניחושי�
בתי , מתי וממשיא, רלוונטיבמקרי� שבה� הנזק הראייתי הוא , כפי שהראיתי

 תו� הנחה מובלעת את חזקת הנזק הראייתי ‰˘ÒÓ· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ËÈ‚¯˙ המשפט מחילי�
הנחה זו עשויה לפתור את הקושי המעשי ,  על פני הדברי�254.בדבר קיומה של שקילות

תוטל אחריות על : לאמור, המדודבמקרי� רבי� של נזק ראייתי שבה� ייבחר הפתרו� 
נקודת האמצע אינה צריכה לאבד את מקומה , אכ�. שירהנתבע בגי� מחצית מהנזק הי

ראוי , אדרבה. סתו� כמוקד משיכה למקרי� הרבי� של נזק ראייתי נפרד המביאי� למבוי
א� א� כיו� התכנסות לנקודה זו . ות עוג� להיאחז בו במקרי� אלהילה שתמשי� לה

לגזור אפשר ה משטר המוצע יהישבהרי , מביאה להטלת אחריות מלאה בגי� הנזק הישיר
נראה כי גישה זו יוצרת את ההפשטה הנדרשת במישור . ממנה אחריות בגי� מחצית הנזק

הכול לתובע או (שתיי� הקיימות היו� על ההיישומי תו� הוספת נקודת עוג� שלישית 
ע� זאת אינני מבקש לטעו� כי הטלת אחריות בגי� מחצית מהנזק היא . )הכול לנתבע

משעה ששיטת המשפט מאמצת ". ניטרלי"בי� של נזק ראייתי תמיד הפתרו� הראוי במצ
אי� מקו� לקבוע נחרצות , בסוג מסוי� של מקרי� את האפשרות לפסוק פיצוי חלקי

עובדה היא שבתי המשפט שיישמו . שפיצוי זה יהיה בגובה מחצית מהנזק דווקא
 בידי בית  נראה כי יש להותיר255.פתרונות של פיצוי חלקי בעבר הגיעו לתוצאות שונות

 
 לאמ� די� תוהצעלגבי גוטל מוסי� וכותב . 849–848' בעמ, 187ש "לעיל ה, ראו למשל גוטל  250

בהיעדר , אינה פשוטה הערכה מבוססת של ההצעה): "848' בעמ, ש� (בינריהתיישנות גמיש ולא 

  ".ניסיו� מוכח בהפעלת המודל

, 357 כז ÚËÙ˘Ó È�ÂÈ" ?מדע מדויק או משפט: פיצויי� בגי� פגיעה בסיכוי"ראו אריאל פורת   251

360–361) 2003 .(  

  .207' בעמ, 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�   252
 . 20ש "לעיל ה, ‚ÔÏÂראו למשל עניי�   253
 . בפרק בלעיל דיו� ראו   254
לעיל , ‚ÔÏÂעניי� ; )1988 (312) 3(ד מב"פ ,Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜� ˙Â¯ 'Á˙‡Ù˙„ 231/84א "ע: ראו  255

 .241ש "לעיל ה, ÏÂÏÓערעור אזרחי ; 20ש "ה
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הראויות על פי להגיע לתוצאות כדי הגמישות הדרושה שיקול הדעת ואת המשפט את 
   .הנתוני� המובאי� במשפט

)‚ (È·ÈË˜È„�È‡‰ È˙ÈÈ‡¯‰ ˜Ê�‰ Ï„ÂÓ È‡¯· ‰�·ÂÓ È˙ÈÈ‡¯ ˜Ê�  
אחריותו של הנתבע לנזק ל באשר לשמש אינדיקציה ÈÂ˘Úההנזק הראייתי הנפרד לעומת 
. טומ� בחובו משמעות ראייתית כלשהימעצ� טיבו אינו מובנה הנזק הראייתי ה, הישיר

מעצ� העובדה שקיי� אינו נובע מחבלה בראיות אלא , כ� שנינו, הנזק הראייתי המובנה
 לקבוע את קיומו של קשר סיבתי ספציפי האנושי הנובע ממגבלות הידע קושי אינהרנטי

ברי .  לבי� נזקו של התובעבי� התרשלותו של הנתבע) להבדיל מקשר סיבתי פוטנציאלי(
יכול לשמש ראיה  ואינו "מחשידה"אפוא כי הנזק הראייתי המובנה אינו בעל נפקות 

 מסיבה זו ציינתי כי 256. הקשר הסיבתי בי� ההתרשלות לבי� הנזק הישירלהוכחת
תית בדבר תוכנ� של הנשענת על הנחה עובד, ת הנוכחית של חזקת הנזק הראייתיהמתכונ

 לפיכ� 257. למקרי� של נזק ראייתי מובנהמתקשה להתאי� את עצמה ,הראיות החסרות
הנזק הראייתי המובנה אינו יכול לשמש , מודל הנזק הראייתי האינדיקטיביבמונחי� של 
  . נזק הישירל ו של הנתבע אחריותראיה לביסוס

או ,  אינ� מצריכי� פתרו�È‡Ó¯בכ� אי� כדי לומר שמקרי� כמו זה שנדו� בעניי� 
הנתבע התרשל בכ� שלא ביצע , כזכור, באותו מקרה. צריכה להיות אחרתשהתוצאה 

ודאות באשר לקשר הסיבתי שכ� אי אפשר היה לדעת א� # א� נותרה אי, בדיקה במטופלת
מדובר אפוא בדוגמה למקרה של . ביצוע הבדיקה היה מונע את התרחשות הנזק

 התרשלות מוכחת לבי� כלומר קושי מובנה להוכיח קשר סיבתי בי�, "סיבתיות עמומה"
, במקרי� מסוימי�, אי� ספק ששיקולי� של צדק ושל הרתעה עשויי� לתמו�. נזק מוכח

הספק . על הנתבע במצבי� של סיבתיות עמומה) מלאה או חלקית(בהטלת אחריות 
לדעתי הוא בשאלה א� הפ� הראייתי של דוקטרינת הנזק הראייתי הוא הכלי המתאי� 

. או שמא יש בו בהקשר הנדו� משו� פיקצייה, י� אלהביותר להתמודדות ע� מצב
בהקשר זה יש לזכור כי אפשר להגדיר את רוב רוב� של מצבי הסיבתיות העמומה 

 עשוי להיות נכו� ג� È‡Ó¯ לכ� מה שנכו� לעניי� 258".נזק ראייתי מובנה"במונחי� של 
 
אפשרות ל בנוגעהותיר סימ� שאלה קיו� הבדיקה הדרושה � אי, 11ש "לעיל ה, È‡Ó¯כ� למשל בעניי�   256

מדובר במקרה מובהק של תרחישי� סיבתיי� היפותטיי� . למנוע את הנזק הישיר אילו קוימה הבדיקה

בתביעות : כ� ג� במקרי� אחרי� של נזק ראייתי מובנה.  מה� למקרה המסוי�אחד לייחד שאי אפשר

 באשרודאות � איוקיימת,  הנתבע למשל החשיפה לזיהו� נגרמה בשל התרשלותנזקי חומרי� רעילי�

) "הנזק הראייתי"שהיא  (הוודאות�גרימת אי. בי� החשיפה לבי� הנזק של כל חולהקשר הסיבתי ל

התמודדות ע� סיבתיות ל נוגעתוהשאלה , בוודאי אינה אינדיקציה ראייתית לגבי הקשר הסיבתי

הירי הרשלני של כל אחד משני הציידי� אולי , 89ש "לעיל ה, Summersג� בפרשת . עמומה מסוג זה

 .פתרו� החידהל לתרו� אי� בקיומו של נזק ראייתי מובנה כדי. אולי לא, גר� לנזק הישיר של חבר�
 . 2.גפרק בלעיל דיו� ראו   257
 . 3ש "לעיל ה, "דוקטרינת הנזק הראייתי"פורת ושטיי�  ראו –ואכ� כ� עושי� פורת ושטיי�   258
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, החלמהכגו� המקרי� של אבד� סיכויי (למגוו� מצבי� אחרי� של סיבתיות עמומה 
  ). ועוד רבי� אחרי�" נזקי חומרי� רעילי�"תביעות 

צרי� להימצא בהכרעה עקרונית לבעיית הסיבתיות העמומה הפתרו� , לשיטתי
בהקשרי� ,  כפי שנעשה בשני� האחרונות–המושתתת על שיקולי המדיניות הרלוונטיי� 

נת הנזק הרחבת הפ� הראייתי של דוקטריולא באמצעות  –בספרות ובפסיקה , שוני�
 במקרי� מסוימי� של סיבתיות �ינוט לראות כי בתי המשפט אפשר כ� למשל. הראייתי

העדפה זו משמעותה פסיקת . המתרשל# פני הנתבע הח$ על# עמומה לבכר את התובע
הוכחת קיומו של קשר סיבתי ספציפי בי� התרשלותו המוכחת #פיצוי מלא לתובע חר$ אי

נטייה זו של בתי המשפט בולטת במקרי� . עשל הנתבע לבי� נזקו המוכח של התוב
עשויה לגרו� לנזקו הייתה  שפעמית של הנתבע# לות חדשבה� מדובר בהתרש, מסוימי�

 moral(ושהשאלה א� גרמה או לא גרמה היא בעיקרה שאלה של מזל מוסרי , של התובע

luck .( כמו מונחת ביסוד פסקי די� ככל הנראהגישה זו ¯È‡Óו #Summers .פט בתי המש
יתור ומדובר בונית� לסבור כי למעשה  א�, "נטלההעברת " בטרמינולוגיה של השתמשו

. על דרישת הקשר הסיבתי הספציפי לאור שיקולי� מ&ָבִני� של צדק ושל הרתעה יעילה
ובוודאי אי� כא� הנחה עובדתית הנשענת , )הניתנת כביכול לסתירה(אי� כא� צור� בחזקה 

 מקרי� נורמטיבי לגבייש כא� כלל הכרעה . נזק הראייתי של ההאינדיקטיביעל כוחו 
 וכ� קשר סיבתי פוטנציאלי ,מסוימי� שבה� בתו� המשפט קיימת התרשלות מוכחת
 אפשר שיש תועלת בהצהרה .שהתממשותו במקרה הספציפי היא עניי� של מזל מוסרי

אייתי ולטעמי השימוש בפ� הר, מפורשת על כלל הכרעה זה ועל המקרי� שבה� הוא חל
   259.של דוקטרינת הנזק הראייתי עלול דווקא לטשטש את הכלל ואת גבולותיו

 לפתרו� של –  עמומהתו בראות� בעיה של סיבתי–במקרי� אחרי� פנו בתי המשפט 
 אי אפשרה כי  הועד$ במקרי� שבה� נר260E,על ביטוייו השוני�, פתרו� זה. פיצוי חלקי

 
 מזיקי� פעלו בנפרד וגרמו נזק כולל שאינו כמהראוי להזכיר ג� את הכלל שהוחל במקרי� שבה�   259

 דרישה ממנו –לכל מזיק " העברת נטל"ג� בהקשר זה ננקט לא פע� הפתרו� של . נית� להפרדה

משמעות , ינו נית� להפרדהכיוו� שבתו� המשפט כבר ידוע שהנזק א. להוכיח את חלקו בנזק הכולל

הח� יוצא מהתמונה �כ� התובעו, לנזק המשות�" יחד ולחודב"אחריות הטלת היא הדבר 

והמעוולי� נותרי� להתכתש זה ע� זה על חלוקת החבות , כשבאמתחתו כל הפיצויי� המגיעי� לו

ראו ג� גישת בית המשפט ; 341–340' בעמ, 12ש "לעיל ה, ראו גלעד. במסגרת תביעות השתתפות

ד "פ ,˜ÍÏÓ '¯ÊÈÂ‰�¯Â � 15/88נ "ד –ידי גור� לא עוולתי  העליו� במקרי� שבה� חלק מהנזק נגר� על

דוקטרינת הנזק  "ביקורת אצל פורת ושטיי�ראו ; 202ש "לעיל ה, ‚¯�עניי� ; )1990 (89) 2(מד

  מדוברשאי� א� כא� ברור ;341–340' בעמ, ש� , ואצל גלעד241–238' בעמ, 3ש "לעיל ה, "הראייתי

שתחולתו אינה מותנית ,  על שיקולי מדיניותהמושתתאמתית אלא בכלל הכרעה " העברת נטל"ב

, ת הניזוקכלל זה עשוי לחול למשל במקרה שבו שלושה כלבי� תקפו א". תיקו ראייתי"בקיומו של 

קוד  ה� אפוא ש�" העברת הנטל"התיבות . רשלני� והנזק אינו נית� להפרדה לכל השלושה בעלי�

 ).או חלק מסוי� שלו(לפטור של התובע מ� הצור� להוכיח קשר סיבתי ספציפי בי� העוולה לנזק 
  .100ש "לעיל ה, ראו שנור  260
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. פיצוי מלא מכיסו של הנתבע נראה מופרז בבד א� בד, לוכ  את התובע מחוסרלהותיר
מדובר בעיקר במקרי� שבה� הסיכוי לקיומו של קשר סיבתי בי� התרשלותו של הנתבע 

יצור  אחריות מלאה הייתה עלולה לוכ� במקרי� שבה� הטלת, לבי� הנזק היה נמו�
א� משו� ,  הנזק של התובעÏÎÏברור כי הנתבע לא גר� היה א� משו� ש, יתר# הרתעת

 מוב� 261.ברור כי המקרה הנדו� אינו עומד לבדו אלא הוא אחד מני רבי�ה היש
פ� "לא רק שאי� צור� ב, שבה� נבחר הפתרו� של פיצוי חלקי, שבמקרי� מסוג זה

 המוביל לתוצאה של פיצוי –אלא שהכרה בפ� ראייתי כזה , "הנזק הראייתי"של " ראייתי
 מצב משפטי בלתי עלולה ליצור –") תמעוינו"המאזניי� כפות כש(מלא בגי� הנזק הישיר 

  . קוהרנטי

  סיכו�

ואלה , מעוררת שאלות וקשיי� לא מבוטלי�מכל האמור עולה כי חזקת הנזק הראייתי 
 במיוחד לאור המגמה המרחיבה שנצפתה בפסיקה בשני� –דורשי� התייחסות 

ברשימה זו הצעתי שתי דרכי� אפשריות להתמודד ע� הקשיי� הטמוני� . האחרונות
) מודל העברת הנטל(פתרו� אחד הוא שכלול המודל הקיי� : בחזקת הנזק הראייתי

מבח� זה נועד לאפשר מסגרת רעיונית ומעשית להצבת גבולות . בעזרת מבח� המידתיות
פתרו� . לחזקה וליצירת איזו� ראוי בי� השיקולי� השוני� המושכי� לכיווני� מנוגדי�

נזק ראייתי , לפי מודל זה. נדיקטיבימודל הנזק הראייתי האישני הוא אימו! 
נזק ראייתי .  ישמש ראיה להוכחת האחריות לנזק הישיראינדיקטיבי# נפרד
 – בהיעדר הוכחה מספקת של האחריות לנזק הישיר – יאפשר אינדיקטיבי#שאינו# נפרד

הפ� הראייתי לא יחול . הוודאות# הטלת אחריות חלקית על הנתבע בגי� תרומתו לאי
כלל האחריות שיחול בטיפוסי מקרי� ל באשרההכרעה .  ראייתי מובנהבמקרי� של נזק

או כלל " הכול לתובע"כלל של , "הכול לנתבע" כלל של –מסוימי� של סיבתיות עמומה 
ללא היזקקות לפ� הראייתי לפי שיקולי המדיניות הרלוונטיי� ו תיעשה –של פיצוי חלקי 

  .של הנזק הראייתי
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