
לת ו רת עניין הז ל לשמי ע ו פ  ה

 מאת

ך דגן* ו  חנ

 מאמר זה עוסק כהיבטים הממוניים שמעוררת פעולה חד צדדית לשמירת עניין
 הזולת. הסדרתה המשפטית של שאלה זו מחייבת סדרה של הכרעות ערכיות.
 הערכים המרכזיים המשפיעים על הפתרון המשפטי הם אוטונומיית הרצון של
ק  הפרט מזה והרצץ בהשרשת דאגה לזולת (לעתים אף למורת ריחו) מזה. עי
 תיאורטי במשתנים אלו מהווה את המפתח לבירור התשתית הערכית שבבסיס
 סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל׳׳ט—9ל19. תשתית זו בתורה היא

 המסד התאורטי לפרשנותו של הסעיף ולהשלמתו.

א ו ב  א, מ
 פלוני, או משאב ממשאביו, מצוי במצוקה: הוא עומד לטבוע, למשל, או שחפץ
 השייך לו עתיד להיפגע. אלמוני — זר מוחלט העובר לחומו בקרבת מקום' —
 חש לעזרתו של פלוני. כדי לשמור על חייו, שלמות גופו, בריאותו, כבודו או
. בקשר עם  רכושו של פלוני, ומבלי שהיה חייב לכך כלפיו, עושה אלמוני מעשה2
 מעשה זה של ״שמירת עניין הזולת״ הוא אף מוציא, או מתחייב להוציא, הוצאות.

 • מרצה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל־אביב. תודתי נתונה למיכל אלברשטיך
 דוידוביץ׳, לליאורה בילסקי, למיכל ברק, לזהר גושן, לאילנה דיק־אורבך, לאלק הראל.
 לאירית חביב־סגל, לרון תריס, לעמרי ידלין, לנילי כהן, לחגי כנען, לברכיהו ליפשיץ. למנחם
 מאוטנר, לאנדרי מרמור, לאריאל פורת, לאוריאל פרוקצ׳יה, ולדק שפירא על העדות חשובות
ק המחקר של אתיברםיטת ק  שהעירו לי לטיוטות מוקדמות של המאמר. כמו כן. אני מודה ל

 תל־אביב על סיועה במימון המחקר.
 1 זרותו של אלמוני נועדה להבדיל את הסוגיה שאני עוסק בה כאן ממקרים דומים לכאורה
ימים(חודים או אחרים). ציץ העובדה שאלמוני עבר לתומו בקרבת  העולים על רקע יחסים קי
 מקום נועד להדגיש שאין המדובר בשמירת עניץ הזולת על ידי מי שעיסוקו בכך, אם כי היא
(דוגמא פרטית למי שעיסוקו י נ  עשויה להיות כרוכה בהפעלת כישוריו המקצועיים של אלמו
 בשמירת עניין הזולת הם כל אותם אנשים העושים כן מכוחה של חובה סטטוטודית, דוגמת

 כבאי או שוטר).
ר ׳־כדיי בא בהקשר זה לציץ שהמניע העיקרי לפעולתו של המזכה בנסיכות המקרים ט מ  2 ה
 הנדונים כאן הוא ״שמירת עניין הזולת״. בכך הם נבדלים ממצבים העשויים להיראות דומים
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 באילונסיגות חייב פלוני, ה״זוכה״, לשפות את אלמוני, ה״מזכה״, בגין הוצאותיו
 אלה? האם מותנית זכותו של המזכה בהצלחת הפעולה? האם זכאי הוא גם לשכר

?  ראוי? ומה לגבי פיצזי בגין נזק שערם לז (למזכה) עקב הפעולה3
 הכרעתו העקרונית של המחוקק הישראלי בסוגיית השמירה על עניין הזולת
 (אשר תכונה לשם קיצור ״הרעפה״) מצויה בסעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא
 במשפט, תשל״ט-9ד19. סעיף זה קובע, בין היתר, כי המתנדב — בכפיפות
 לסייגים ולתנאים שיידונו להלן — זכאי להשבת הוצאותיו4. מאמר זה עוסק

 בהבנתו של הסעיף ובהשלמתו.
 ליתר דיוק, מטרתי במאמר היא כפולה. המטרה הראשונה היא לנסות ולבאר
 את הטעמים העשויים להביא מחוקקים להעניק למרעיף בנסיבות מסוימות את
 סעד ההשבה. למטרה זו מוקדש פרק ב. פרק זה פותת בהבהרת נקודת המוצא
 לניתוח התיאורטי: ראיית ההשבה כאמצעי המיועד לעודד אנשים לפעול, ואף
 להוציא הוצאות, לשמירת עניין הזולת, או ליתר דיוק — לנטרל תמריצים
 שליליים העלולים להרתיע אותם מלעשות כן. לאחו־מכן מתמקד הפרק בשני
 טעמים לביסוס מדיניות השואפת לעודד הרעפות: טעם ההסכמה ההיפותטית
 והטעם של אלטרואיזם. הדיון בטעמים אלו נועד לשפוך אור מסוים על העדפותיו

 להם, שאדם פועל בהם לשמירת האינטרס של במה אגשים — ובכללם הוא־
מא טיפוסית לסוג ג ו ד ) ו  עצמו—כשהאינטרס העיקרי המניע אותו הוא האינטרס העצמי של

 דה של מצבים היא הגשתה של תביעה יצוגית).
 לפחות לכאורה, נראה לי, כי התערבותו של הרץ כמצבים של פעולה לשמירת עניץ הזולת
 המבוססת על רצץ לקידום אינטרס עצמי עשויה להיות מעוגנת בהצרקות שונות מאלה
 הנדונות במאמר זה, ומחייבת אפוא דיון נפרד (בסוג המצבים האמור, אך לא באלה הנדמים

 כאן, קיימת בעיה של ׳׳פעולה משותפת־).
 3 במאמר זה אני מניח לשם הפשטות, שבסופו של חשבץ לא גרמה ההתערבות לנזק לזוכה
 (ואף לא העלתה את הסתברות התרחשותו) וכן שלא נגרם נזק לצדדים שלישיים. הוספת
ו א ) ) מנזק כזה מחייבת שקלול כין הצורך בהרתעה מפני ־רשלנות בהצלה־ תי  החשש(האמי
 ביצוע עוולות אחרות במהלך ביצועה) לבץ החשש שהרתעה כזו תרתיע הרעפות מועילות
 (שקלול בעייתי במיוחד, כשהניזוק הוא צד שלישי). בירור שאלות נוספות אלו חורג ממסגרת

ק הנוכתי.  הדי
 4 סעיף 5 לחוק קובע לאמור:

 (א) מי שעשה בתום לב ובסבירות פעולה לשמירה על חייו, שלמות גופו, בריאותו, כבודו,
 או רכושו של אדם אחר, בלי שהיה חייב לכך כלפיו, והוציא או התחייב להוציא הוצאות
 בקשר לכך, חייב הזוכה לשפותו על הוצאותיו הסבירות, כולל חיוביו כלפי צד שלישי,
 ואם נברםו למזכה עקכ הפעולה נזקי רכוש, רשאי בית המשפט לחייב את הזוכה כתשלום

 פיצויים למזכה, אם ראה שמן הצדק לעשות כן בנסיבות העניין.
) דין מי שנכסיו שימשו לשמירת הערכים א ) ן ט  (כ) לעניץ החיוב בפיצויים לפי סעיף ק

ן מי שעשה פעולה לשמירתם. ת  האמורים כ
 (ג) אץ חובת שיפוי או פיצוי לפי סעיף זה על זוכה שהתנגד לפעולה או לשימוש בנכסים
 או לשיעור ההוצאות או שהיתה לו סיבה סבירה להתנגד להם, זולת אם הפעולה או

 השימוש בנכסים היו לשמירה על חייו, שלמות גופו או בריאותו.
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.  הערכיות של מעצב המדיניות המסדיר את התחום5
 העיון בטעמים שבבסיס מדיניות של עידוד הרעפות אינו בעל ערך תיאורטי
 בלבד: יש בו גם כדי לאפשר לנו להשלים את שהחסיר מחוקק סעיף 5 ולפרש את
 שהשאיר סתום. למטרה זו מוקדש פרק ג למאמר — הוא הפרק היישומי. ראשיתו
 של הפרק בניסיון לאתר — אם גם בקווים כלליים בלבד—את התשתית הערכית
 של הדין הישראלי. שאריתו מוקדשת לפרשנותו של סעיף 5 לתוק ולהשלמתו*.
 אץ בפרק זה סקירה ממצה של כל פרטי הפרטים שסוגייתנו מעלה. בחרתי לברר
 רק ארבע שאלות פרשניות רוותות — טכניות לכאורה. בפרק ג אנסה להראות
 שהשימוש בתוכנות התיאורטיות שהניב פרק ב — קרי: הבנת הערכים שביסוד

p — מסייע בפתרון שאלות אלו.  ה

 ב. ניתוח תיאורטי

 1. השבה כאמצעי לעידוד הרעפות
 הניתוח התיאורטי המוצע במאמר זה יוצא מנקודת מוצא שלפיה אם הדין מזכה
 את שומר עניין הזולת בהתזר הוצאותיו, הרי שהוא עושה כן כדיי לעודד את
. מסגרת עיונית זו של הריץ הנוכתי טומנת בחובה  המרעיף הפוטנציאלי להתערב8
 שתי הנחות: (א) לדין החל במקרים של הרעפה יש השפעה (מסוימת) על
; ו*(ב) תוכנן של הנורמות המשפטיות המסדירות את  התנהגויותיהם של בני אדם9

 5 השימוש במלה ״מדיניות״ במאמר זה הוא כוללני ביותר ומתייחס לכל אותם שיקולים
 ה׳׳עומדיס בבסיס הדין״, קרי: העשויים להסביר או להצדיק את תוכנו של הדין. בדברי על
ק או לשופט בכשירותו החקיקתית (שופט המפעיל ״שיקול p ח מ  ״מעצב מדיניות״ כותתי ל

 דעת חזק״).
p בנשימה אחת, כך שכל ר אתייחס להלן לשאלות פרשניות ולהצעות להשלמת ה ו ע  6 לשם ק
 התייחסות למונח ״פרשנות״ או למונח ״השלמה״ כוללת גם את המונח השני אף אם לא
 אתכר מפורשות. ההבחנה בץ פרשנות להשלמתו של חסר — חשובה ככל שתהא בהקשרים

 אחדים — אינה נראית לי בעלת חשיבות לענייננו.
• או בביטויים דומים המופיעים בהמשך כמרמזים על טענה ד כ  7 אץ לראות בשימוש בביטוי י
 כלשהי בדבר מניעיהם של מעצבי מדיניות (״כוונת המחוקק״). ההנחה הנזכרת בטקסט, כמו
ץ המופיע להלן בפרק זה, מתייחסים אך ורק להיגיק הפנימי של הדין או  גם שאר הדי

 ל״תכלית׳׳ שראוי לייחס לו.
 8 נקודות מוצא דומות, המדגישות את הפן התמריצי של הדץ בסוגייתגו, מצויות, למשל, אצל
Garry A. Muir "Unjust Sacrifice and the Officious Intervener" Essays in R e s t i t u t i o n 
Andrew Burrows The ;(להלן: מויר) (Austrl. P. D. Finn ed., 1990) 308-309, 314-315 

L (להלן: בראוס). a w of R e s t i t u t i o n (1993) 243-244, 246 
, ק משמשות סיבה לפעולתם של מצילים פוטנציאליים 9  לסברה המקובלת כי הוראות הדין א
John w.,ובפרט שאי השבת עלויות ההתערבות תרתיע מתערבים פוטנציאליים, ראה, למשל 
Wade "Restitution for Benefits Conferred Without Request" 19 Vand. L . Rev. (1966) 
F. D. Rose "Restitution for the Rescuer" 9 O x . J . L e g a l Stud.; ( 1 1 8 3 , 1 1 8  להלן: וייד) 5
Saul Levmore "Waiting for Rescue - An Essay on the ¡ (m : 1 7  להלן) (1989) 167, 8
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 התחום נקבע במבט ״צופה פני עתיד״, ולא — לכל הפחות לא במידה מכרעת או
. 1  משמעותית — מתוך בחינת המציאות בדיעבד0

 בהינתן נקודח מוצא זו נראה סביר להניח, שככל שהמשפט מעוניין שאנשים
 יגנו על עניין זולתם, יעודד הוא את התערבותם של מרעיפים פוטנציאליים. אך
 ראוי להדגיש כי מאמר זה איננו דן בכל סוגי הכללים המעודדים את שמירת עניין
 הזולת. סעיף 5 לחוק, ומאמר זה בעקבותיו, אינם עוסקים בהטלתן של סנקציות
 עונשיות או נדקיות בגץ אי־התערבות במקרי מצוקה. הדיון בהצדקות להטלת
 חובה פוזיטיבית להציל ובהשתת סנקציות משפטיות בגץ אי קיומה הוא סבוך

Evolution and Incentive Structure of the Law of Affirmative Obligations" 72 Va. L . 
Mitchell Mclnnes "Restitution and the Rescue of ;(להלן: לבסיר) Rev. (1986)879, 882 
A (להלן: מקעס). כמו כן במשפט העברי ראה: l b e r t a L . Rev. (Life" 32 1994) 37,44-45 
ת בזכות ושלא בזכות (חשמ׳׳ח) כ  נחום רקובר, עושר ולא במשפט — הנהנה מנכס ח

 133-132 (להלן: רקובר).
Izhak (בהקשר של השפעתם המרתיעה של דיני הנזיקץ) לגישה ספקנית ראה לדוגמא 

. Engtard The Philosophy of Tort L (להלן: אעלרד) a w (1993) 43-44 
Gareth Jones R (להלן: ג׳תס): e s t i t u t i o n in Public and P r i v a t e L a w (1991) 144 10 ראה 

The conditions which must be fulfilled, and the defences which a jurisdiction will 
recognise, will... reflect that jurisdiction's anxiety to encourage, actively or 
mildly, intervention to save property, 

 הנחה ב תואמת את התפישה המקובלת למדי, הרואה במשפט אמצעי להכוונת התנהגויות,
 קרי: הגדרתן של התנהגויות ״טובות־׳ ו׳־רעות׳׳(וכן באלו שהמשפט אדיש לגביהן, או לכל
 הפחות מעדיף שלא להתערב בהתרחשותן), והתאמתם של ״מקלות וגזרים״— תמריצים
^ לדיון כללי בפונקציה נ ע  חיוביים ושליליים — שיעודדו או ירתיעו התנהגויות אלו, לפי ה
Joseph Raz "The Functions of ,של המשפט כאמצעי להכוונת התנהגויות ראה, למשל 

Law" The A u t h o r i t y of L a w - Essays on L a w a n d Morality (London, 1979) 169. 
 יש לציין כי קיימים מלומדים החולקים על כך שראר לייחס לדיני החיובים הבלתי הסכמיים
 את הפרספקטיבה ה־לבתחילית״ הננקטת כאן ועומדים על כך שדינים אלו ראמים להתבאר
Jules L. Coleman ,לפי הפרספקטיבה ה׳׳בדיעבדית״ של ״צדק מתקן״. ראה, לדוגמא 
"Corrective Justice and Wrongful Gain" M a r k e t s , Morals and t h e L a w (1988) 184, 

.185 
 בריק שיוחד לפרדיגמה נוספת—היא פרדיגמת הנטילה — המוסדרת על ידי דיני עשיית עושר
 ולא במשפט, העליתי ספקות כאשר למידת ההארה והתובנה שמושב של ״צדק מתקן״ מעניק
Hanoch Dagan The L a w of Unjust לדיון בדיני החיובים הבלתי הסכמיים. ראה 
E n r i c h m e n t : A Philosophical Perspective (J.S.D. Dissertation, Submitted to Yale Law 

 School: June 1993) §4.1.3 (להלן: דגן).
 בשולי הדברים אעיר, כי ניתוח בדיעבד* אפשרי נוסף — לפחות לכאורה — יראה בדוקטרינה
A. John ,הנדתה כאן גילוי מוסדי של החובה המוסרית להכיר תודה. ראה באופן כללי 

.Simmons Moral Principles and P o l i t i c a l Obligations (1979) 163-183 
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1. במקביל, לא  ומעורר שאלות משפטיות ופילוסופיות שלא אדרש להן כאץ1
p ההצלה הימית — אשר  אעסוק גם בכללים — דוגמת אלו הקבועים ב
1. הסוגיה  בנסיבות מסוימות מבטיחים פרס של ממש למרעיף הפוטנציאלי2
 שאתמקד בה מתייחסת לסוג אחד בלבד של כללים המעודדים הרעפה — כאלו
 שאץ בהם כדי תמריץ שלילי (כמו זה הקבוע בכללים המטילים חובת הצלה
 פחיטיבית) או חיובי (כמו זה המבטיח פרם למרעיף הפוטנציאלי). כוונתי היא
 לכללים אשר — כמו שני הסעדים הכספיים הנזכרים בסעיף 5 לתוק: השבת
 הוצאות ופיצוי בגין נזק — מיועדים לנטרל תמריצים שליליים העלולים להרתיע
 את המרעיף הפוטנציאלי מלפעול לשמירת ענp הזולת (החשש שתוצאותיו לא

. 1  יושבו ושנזקיו לא יכוסו)3
 השאלה העיקרית שפרק זה מתמודד עימה היא מהם הטעמים האפשריים

Michael A. Menlove "The Philosophical Foundations , 1  לריק בסוגיות אלו ראה, למשל 1
of a Duty to Rescue" The D u t y t o Rescue - The Jurisprudence of A i d (Michael A. 

Menlove & Alexander McCall Smith eds., 1993) 5. 
ת מועילות) בדין הימי החל בסוגיית ההצלה ראה לדוגמא, ע׳׳א (ואסמכתאו  12 לדיק כללי
Ross A. Albert :( ץ בדדי נ ע  501/89 מדינת ישראל נ׳ ברד, פ״ד מו(3) 221 (להלן: ״
" C a l i f L . Rev74 " Restitutionary Recovery for Rescuers of Human L i f e 8 5 ) 1986. ( , 

.111-118 
 יודגש כי מאמר זה איננו עוסק בסוגיית ההצלה בים, אשר לפחות לכאורה מעלה — בשל
 המאפיינים המיוחדים של ההקשר העובדתי שהיא עוסקת בו —שאלות ייחודיות. כך,
ר שכל דיק בהצלה ימית צריך לקחת בחשבון את הצורך לעודד יצירתה של מ  לדוגמא, ב
p ברד(בעמ׳ 227) — נובע(בעיקר) מן העובדה a n תעשיית הצלה. שיקול זה — הנזכר גם 
ות מיוחדת וציוד מיוחד בשמירה על עניין הזולת,  שעסקינן במצבים המחייכים מומחי
 מומחיות וציוד שזוהי כל תכליתם. שיקולים כאלו—המאפיינים את ההקשר של הצלה ימית
 (וייתכן שגם עוד כמה הקשרים עובדתיים דומים)— אינם רלבנטיים למצב העובדתי הנדק
ק עו מבוטל, אני סבור שעי  כאן. הואיל תראה לי שמשקלם בעיצוב הדין הרלבנטי אי

מי מאמר זה.  בדוקטרינה של הצלה ימית מחייב דיון נפרד החורג מתחו

 13 בהקשר זה ראה התייחסותו של ח׳׳כ אמנק רובינשטיין להוראת סעיף 5 לחוק הישראלי כאל
 ״אי הרתעה״. ראה ד״כ 84 (תשל״ט) 157.

 סול לבמור טוען, כי השבת הוצאות המרעיף היא תמריץ (חיובי) של ממש לפעולות הרעפה
 ושאק בה רק כדי להסיר תמריצים שליליים העומדים בדרכו של מרעיף פוטנציאלי. את דעתו
 זו הוא מנמק בכך, שפעמים רבות נלודם לסעד ההשבה חיזוקים אישיים וחברתיים שתים,
׳החבילה״ הכוללת של תגובות חברתיות  כגוז חמלה, הכרת־תודה והערכה חברתית, כך ש׳
 (מתחום המשפט ומחוצה לו) נתפשת על ידי מרעיפים פוטנציאליים רבים כתמריץ חיובי של

 ממש. דאה לבמור, לעיל הערה 9, בעמי 882.
 ברם, לטענה זו ניתן לענות שכנגד החמוקים האישיים והחברתיים מצוי הסיכון שהמרעיף
 נוטל אף שהוצאותיו לא יושבו לו (האת, לדוגמא, עקב אי ההכרה המשפטית בסבירות

 פעולתו או עקב בעיות גבייה או חדלות־פרעץ).
 קשה לדעת איך לאץ בין מרכיבים נוספים אלו, ובהיעדר כל נתון אמפירי אץ לי אלא להניח
 שיש בהם — פחות או יותר—כדי לנטרל זה את זה (מסיבה זו אץ אני גם מתייחס אליהם

 בפירוט כלשהו בהמשך המאמר).
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 העשויים להניע מחוקקים להתערב ב״מצב הטרום־משפטי״ ולנטרל תמריצים
 שליליים אלו. שאלה זו מעניינת במיוחד בהקשר של סעיף 5 לחוק הישראלי:
ק —  סעיף זה נחשב עם חקיקתו בתשל״ט כ״שינוי רדיקלי״ בדין הישראלי4', ש
 לעומת הדין האנגלי שהוא בא להחליפו — יש בו כדי לשפר באופן ניכר את
. מדוע מצא המחוקק הישראלי לנכון לעודד את 1  מעמדו של המרעיף במשפטנו5
 שמירת עניין הזולת? (המונח ״עידוד״ משמש אותי בנקודה זו ובמקומות נוספים

 בהמשך כקיצור לביטוי ״נטרול תמריצים שליליים״).
 הסעיפים הבאים יציגו שתי תשובות אפשריות: האחת מצדיקה את עידודן של
 פעולות הרעפה עקב התאמתן לרצונו (ההיפותטי) של הזוכה. האחרת יוצאת
 מנקודת מבט אלטרואיסטית ומוצאת את ההצדקה לכך בערך הדאגה לזולת
 שהתערבויות מיטיבות כאלו מקדמות. בפי שנראה, הקשר בין שתי הגישות איננו
 פשוט כלל ועיקר: גישות אלו מציגות שיקולים שונים להצדקת הדין, עם זאת,
 הגישה השנייה, המעגנת את הדין באלטרואיזם, עשויה להתפרש בצורות שונות
 ולהניב בהתאמה קשת רחבה של קווי מדיניות: גרסה אחת שלה מתייבת את
 השלמת הדין בסוגיית ההרעפה באורח דומה לזה הנובע מהטעם של התאמה
 לרצונו ההיפותטי של הזוכה, ובכך מספקת נימוקים המחזקים את נימוקי הגישה
 הראשונה לאימוץ הפרשנות המוצעת על פיה; גרסה אחרת של הטעם
 האלטרואיסטי מחייבת במספר לא מבוטל של מקרים אימוצן של פרשנויות שונות

 בתכלית.
1  2. הטעם של הסכמה היפותטית6

 הסבר אחד לעידודן של הרעפות באמצעות הבטחת ההשבה של ההוצאות

 14 כך התייחס אליו ח״כ מרדכי וירשובסקי בעת הריץ בקריאה הראשתה כחוק. ראה ד״כ 84
 (תשל׳׳ט) 157.

 15 לסקירת התפתחות הדין האנגלי בסוגייתנו ראה פסק־דינו של השופט זילברג בע״א 46/53
 שפירא נ׳ פתנגסקי, פ׳׳ד י 461. להשוואת הדין הישראלי לדין האנגלי ראה דניאל פרידמן דמי
 עשיית עושר ולא במשפט (תשמ״ס פרק 5 (להלן: פרידמן); לסקירות עדכניות של המשפט
 המקובל בםוגייתנו וקריאה להרחבתו ראה ג׳ונס, לעיל הערה 10, בעמ׳ 140-137: בראום,

 לעיל הערה 8, פרק 8.
 16 כדי למנוע בלבול אעיר כבר בנקודה זו, כי הביטוי ״הסכמה היפותטית״, כפי שאני מתייחם
 אליו כאן, בא לסמן שההסכמה איננה נלמדת מאיזושהי התנהגות חיצונית של הזוכה, כלומר:
 שאץ עסקינן בהסכמה מפורשת או משתמעת(בדברי על הסכמה היפותטית, ובהמשך — על
 ״חוזה היפותטי״, אץ בכותתי להחיות את הפיקציה של ״חוזה מכללא׳׳ שבגדרה התפתחו
 דיני עשיית עושר במשפט האנגלי). עם זאת, שם התואר ״היפותטית״ איננו מתייחס, בהקשר
 הנוכחי, להסכמה שראוי לתתה על אף שייחוסה לזוכה מנוגד בעליל לעובדות (ארץ בנקודה
 זו בפירוט בהמשך הטקסט). התתה ההיפותטי לא נטען, אפוא, כמציאות עובדתית, אך אץ
 הוא גם בגרר אידיאל מוסרי: שכן החוזה ההיפותטי משמש רק טכניקה נוחה לאיתור כוונותיו
 המשוערות של הזוכה. לשימוש מקובל זה במושג ההסכמה ההיפותטית ולקשיים שהוא
Richard Craswell & Alan Schwartz Foundations of C o n t r a c t L a w ,מעלה ראה, לדוגמא 

.(1994) 28-29 
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 הכרוכות בהן הוא, שניתן לשער כי לו נתן הזוכה, עובר להתערבות, את דעתו
 לשאלה האם הוא מסכים להיכנס עם המרעיף לתוזה שלפיו ישמור האחרון על
. נקודת 1  עניינו כנגד כיסוי הוצאות ההתערבות, הוא היה עונה על כך בחיוב7
 המוצא הערכית של טעם ההסכמה ההיפותטית — או ליתר דיוק: הסיבה מדוע
 מנסה טעם זה לבסס את כפיית הזוכה להשיב את הוצאות ההרעפה בהסכמתו —
1 אם, ורק אם, הם מסכימים לכך. עם זאת,  היא שניתן להטיל על בני אדם חובות8
 גישה המעגנת את סעיף 5 בטעם של הסכמה היפותטית מכירה בקיומם של סייגים
 לעיקרון בסיסי זה. לפיכך, בנסיבות מסוימות — שלאיתורן אתייחס מיד — גישה
 כזו מכשירה גם ״הסכמה״ אשר בפועל לא ניתנה כבסיס לחיוב הזוכה בדין. סעיף
 זה מיועד להבהיר בקצרה את נקודת המוצא הערכית של טעם ההסכמה

 ההיפותטית ולנסות ולהצדיק את הסייג שטעם זה קובע לה.
 בבסיס הניסיון לעגן את חיוב הזוכה בהוצאות ההשבה בהסכמתו מצויה גישה
 ערכית שלפיה בני אדם זכאים לשלוט על ענייניהם ולקבוע מה ייעשה במשאבים
. הנחת היסוד של גישה זו היא, שהחברה האנושית מורכבת 1  העומדים לרשוחם9

Robert A. 17 לניתוחים דומים (בקודם כלליים) שהדיון כסעיף זה שאב מהם את השראתו ראה 
" Long (להלן: לונג)ז A Theory of Hypothetical Contract" 94 Yale L . J . (1984) 415 
Richard A. Posner E c o n o m i c Analysis of L a w (4th ed., 1992) 133-134; Dan B. Dobbs 

L a w of Rsmedies: D a m a g e s - E q u i t y - R e s t i t u t i o n (2d ed., 1993) 376, 485. 
 18 נוסף על החובה להימנע מלפגוע בזכויותיהם של בני אדם אחרים.

, טעם ההסכמה ההיפותטית מתייחס לשליטתם של בני אדם בענייניהם כערך טבוע שאינו ק  19 א
, שלא ק ו מ  נגזר מיתרונות תוצאתיים כלשהם הנובעים מהבטחת שליטה זו. אין זאת אומרת, כ
 ניתן לפתח טיעץ המוצא ערך מכשירי בשליטה וכדרישת ההסכמה הנגזרת ממנה. למעשה,
 רבים מהניתוחים הכלכליים של המשפט מציגים טיעונים כאלה: גילוי רצץ אמיתי של פרטים
 הוא האמצעי הטוב ביותר לחשיפת השווי שהם מייחסים למשאבים שבחזקתם. לפיכך, ככלל,
ת של משאבים מפלוני ת ב ע ה  משטר משפטי השואף ליעילות ייטה לעצב את כלליו כאופן ש

 לאלמוני תהיינה תקפות רק אם פלתי יסכים להן.
 ברם, ההבדל p הגישה הרואה בהסכמה ערך אולטימטיבי לבין הגישה הרואה בה ערך
 מכשירי להשגת יעילות איננו תיאורטי בלבד. עשויות להיות לו גם השלכות דוקטרינריות:
ן העלויות החברתי  הסבר המעגן את דרישת ההסכמה ביעילות ידרוש הסכמה רק ככל שבמאז
, כפי שיובהר להלן, טעם ההסכמה ההיפותטית ד ע  הכולל דרישה כזו אכן מניבה יעילות. מ
ת שבהן זוכים פוטנציאליים לא היו ו ב י תר רצץ הזוכה הפוטנציאלי רק מס י  יפטור מב

ר כזה.  מעוניינים כי יבוצע מרו
ץ מקיף בטעם היעילות ובהשלכות הדוקטרינריות הנובעות מאימוצו בדין חורג ממסגרת  עי
ץ להדגים — בהקשר עם הסוגיה ו  מאמר זה (הסיבה לכך היא בעיקרה שהדיץ הנוכחי מכ
 המשפטית המיוחדת שבפנינו — את ההשלכות הדוקטרינריות השונות של אימוצן בדין של
 עמדות מתחרות לגבי היחסים הביךאישיים בחברה: דידן בטעם היעילות מחייב חריגה
William M  ממסגרת זו). הניתוח הכלכלי הקלסי של סוגיית השמירה של עניין הזולת הוא .
Landes & Richard A . Posner "Salvors, Finders, Good Samaritans and Other 

L e g a l Stud/. 7 " 83) 1978. (Rescuers: An Economic Study of Law and Altruism 
 (להלן: למים ופומר).
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 מבני אדם נפרדים זה מזה, הבוחרים באופן עצמאי ורצוני את מטרותיהם בחיים
. ככאלה, הפרטים 2 0  ואת האמצעים הראויים להשגתן ואחראים לבחירותיהם אלה
 בחברה ראויים כי המשפט יבטיח את החירות השלילית שלהם, קרי: את
 האפשרות של כל אחד מהם להיות אדון לעצמו בתחום הכפוף לשליטתו ולהגן
 על החופש שלו מהתערבוחם של אחרים בענייניו21. בפרט, על המשפט לחתור
 לכך כי תנאי שבלעדיו אין להכשרת התערבות המרעיף בענייניו של הזוכה — קל
 וחומר כאשר זו נעשית בסופו של דבר על חשבונו של אותו זוכה — יהיה מתן

 הסכמתו של האחרון להרעפה.
 לשץ אחרת: שיטה משפטית השואפת לכבד את אוטונומיית הרצון של

Charles Fried "Is Liberty Possible?" L i b e r t y , E q u a l i t y , a n d L a w : , 2  ראה, לדוגמא 0
Selected Tanner L e c t u r e s on M o r a l Philosophy (Sterling M . McMurrin ed. 1987) 89, 

.94-95 
זס״. לדבריו, אטומיזם הוא דעה  צ׳רלם טיילור מכנה את הנחת היסוד הנזכרת בטקסט ׳אטומי
 באשר לאופיים של אנשים ולגבי המצב האנושי בעולמנו. דעה זו רואה כבני האדס יצוריס
 מעוצבים היטב המגיעים ככאלה לאינטראקציה החברתית־פוליטית. מכאן תפיסתה של
 הגישה האטומיסטית את האינטראקציה החברתית כמסגרת המאפשרת לבני האדם — כנגד
 התחייבויות מסוימות שהם נוטלים על עצמם — לקרם את ענייניהם וערכיהם, אשר נקבעים
 מחוץ למסגרת החברתית, לפני האינטראקציה הבין־אישיח. האטומיסט רואה בחברה אמצעי
 בלבד, ולא מטרה בפני עצמה: החברה היא בסך הכל אוסף של פרטים נפרדים זה מזה,
 שהתאגדו כדי לקדם את מטרותיהם הפרטיות. לפיכך. כל מחויבות חברתית צריכה להיגזר
 — לפי גישתו של האטומיםט — מרצונו החופשי של הפרט או מן העובדה שיש במחוייבות
Charles Taylor "Atomism" Philosophy זו כדי לספק לו, כפרט, יתרונות של ממש. ראה 

. a n d the Human Sciences (Philosophical Papers 2) (1985) 187, 187-189 
ו את מושג החופש, ומקובל לומר — לפחות  21 הערך של חירות שלילית מייצג פן חשוב בהמתנ
 בחוגים ליברליים — שתחום מינימלי של חירות שלילית הוא תנאי הכרחי להתפתחות
 עצמיותנו ויחודנו כבני אדם נפרדים — בני אדם המסוגלים לבחור באופן אוטונומי מטרות
 ואמצעים ולהיות אחראים לכחירתנו זו. ראה, לדוגמא, ישעיהו ברלין ישני מושגים של

 חירות״ ארבע מסות על חירות (1969, תרגם יעקב שרת) 170, 175-174:
 בדרך כלל נאמר עלי כי חופשי אני כמידת אי־התערבות ארס או גוף אנושי כלשהו
 בפעילותי. חירות פוליטית במשמע זה היא בפשטות התחום אשר במסגרתו יכול אדם
. צריך שיהיה תחום מיזערי מסרים של חופש  לפעול מבלי שיופרע על ידי אחרים. .
 אישי, שבו אץ לפגוע בשום פנים ואופן: שכן אם יושג גבולו של זה, ימצא עצמו הפרט
 בתחום צר מרי אפילו לגבי התפתחותן המיזערית של סגולותיו הטבעיות, שהן לבדן
 מאפשרות לחתור, ואפילו להבץ, את המטרות השונות שאותן חושבים בני אדם טובות או

 צודקות או קדושות.
 מחויבות לערך של חירות שלילית כערך הבלעדי שעל המדינה (קרי: המשפט) לקדם גוררת
 משטר ליברטריאני, קרי: ״המדינה המינימלית״. משטר כזה עומד על כך, שאנו פרטים
 נפרדים ונבדלים זה מזה, מותח גבול קשיח ככל האפשר סביב בני ארם ומגן עליהם זה מפני
Roben Nozick A n a r c h y , State, and התערבותו של זה במידה המירכית. ראה לדוגמא 
974F. A. Hayek The Fatal Conceit - The Errors of S o c i a l i s m ; Utopia ( Ï ) 33, , 5771-73 

.(1988) 63 
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2 תתמקד בהקשר הנוכחי בשמירת חופש הרצון של הזוכה — הוא 2  הפרטים בה
 הנתבע. הסיבה לכך ברורה: רק חירותו השלילית של הזוכה, ולא זו של המוכה,
 עומדת בסכנה במצבים של הרעפה. מכאן שמשטר משפטי השם בראש מעייניו
 את הערך של חירות שלילית יתמקד בהגנה על זוכים פוטנציאליים, קרי: בהבטחת
 שליטתם על ענייניהם. גישה זו עשויה להסביר את הרתיעה המסורתית של
 המשפט המקובל ממתן סעד במקרים של הרעפה — רתיעה שנועדה להרחיק
 התערבותו של זר בענייניו של הזוכה. התערבות כזו היא לגיטימית רק אם היא
 עוברח דרך רצונו החופשי של הזוכה, קרי: רק אם היא נעשית מכוח חוזה

. 2  מפורש3
 22 כפי שעולה מהטקסט, הטעם הנדון כאן מתייחס לרצון האקטואלי של פרטים, ולא לרצץ
 אחר, יאםיתי״ יותר (לפיכך יש גם לפרש כל שימוש במונחים ״רצון״, ״חופש הרצון־. או
 ״אוטונומיית הרצון״ כנוגעת לרצון האקטואלי בלבד). איתור אותו רצץ ״אמיתי״ המצדיק
 פגיעה בחירות השלילית של הפרט ״לטובת״ מה שנהוג לכנות כ״חירות חיובית״, מעלה
 שאלות קשות שאין באפשרותי לדץ בהן כאן (בהערת־אגב אציץ, כי דיון כזה אף איננו
 הכרחי בהקשר הנוכחי. זאת — בפי שנראה בהמשך — באשר אחת הגרסאות של הטעם
 האלטרואיסטי(גרסה שאני מכנה אלטרואיזם פטרנליסטי) כוללת בחובה הנחיה נורמטיבית
 ליתן משקל לאינטרסים הנראים חשובים לבני אדם גם בנסיבות שבהן השמירה עליהם
 מנוגדת לרצונם האקטואלי. לפיכך, ככל שניתן לפתח הסבר לדין הפונה לרצץ אמיתי, גם
 באשר הוא עומד בסתירה לרצץ האקטואלי של הפרט, יספק הסבר כזה תימוכין לתוצאות

 המשפטיות שהטעם האלטרואיסטי״פטרנליסטי ממליץ עליהן).
 23 היטיב לבטא עמדת יסוד וו השופט זילברג המנות בהסבירו את חוסר האהדה והטיפוח של
 המשפטנים האנגלים לתביעות של מרעיפים בעמדה שלפיה ״לזכות אדם, שלא בפניו... הרי
ר י , פי  הוא דבר שהנפש המשפטית היפה סולדת בו״. ראה ע״א 46/53 שפירא נ׳ פחעסקי

. 4 6 1 , 466 
F a k k e v. S c o t t i s h i m p e r i a l i n s u r a n c e Co.בעניין Bowcn L.J. בהקשר זה ידועים דבריו של 

] לאמור: C A ( 3 4 Ch. D. 234, 248 [1887.) 
ממץ שהוצא על ידי אדם  העיקרון הכללי הוא, ללא כל ספק, כי מלאכה שנעשתה ו
 לשימור נכסי חברו או להשכחתם אינס יוצרים — על פי המשפט האנגלי — כל שיעבוד
 על הנכסים המוצלים או המושבחים, וגם כשהם לעצמם אינם מולידים כל חיוב להשיב
 את היציאות. אין מעמיסים חיובים על בני אדם שלא בפניהם, כשם שאין מזכיס אדם
 כגגד רצונו(התרגום הוא של השופט חשץ בע׳׳א 138/55 כהן נ׳ י׳ סבירםקי ושות׳ בע״מ,

 פ״ד ט 1633, 1638).
 על אמירה זו הגיב פיטר בירקס באומרו, כי

[Its strength] derives largely from its tone of slurdy individualism, which 
places a value on the self-sufficiency of common law man and on the 
unencumbered freedom of his will. 

P. B. H . Birks "Negotiorum Gestio and the Common Law" 24 C u r . L e g a l ראה p כמן 
Edward W. Hope "Officiousness (pts. 1 & 2)" 15 ראה p כמו . P r o b s . (1971) 110, 112 
Cornell L (העוינות המסורתית של המשפט המקובל כלפי . Q . (1929-30) 25, 205, 29, 31 
ס מהתערבות אחרים בענייניהם הפרטיים ומעמידתם על  המתנדב נובעת מרתיעתם של האעלי
Force v. ״הכוונה עצמית״ ואוטונומיה אישית). להתבטאות דומה במשפט האמריקני ראה 

. H a i n e s , 17 N.J.L. 385, 387 (Sup. Ct. 1840) 
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 ברם, כפי שרמזתי לעיל, אני סבור כי גם גישה החרדה לשליטת בני אדם
 בענייניהם איננה חייבת להרתיע התערבויות של זרים בכל מצב שבו אין הן זוכות
 להסכמה לכתחילית — מפורשת או משתמעת — של הזוכה הפוטנציאלי.
 בשורות הבאות אנסה להציג בקווים כלליים את התנאים אשר התקיימותם
 מכשירה — לדעתי — הסתפקות ב׳׳הסכמה היפותטית״", ולהסביר מדוע הכרה
 בזכות המרעיף להשבה בנסיבות אלו תואמת את הגישה הערכית שלפיה על
 המשפט לפעול למימוש רצונותיהם של אנשים באשר למה שייעשה בענייניהם.

 קיימים מקרים שבהם התקשרות תוזית מפורשת איננה מעשית. ברור שאדם
 אינו יכול להתקשר מראש עם כל מי שעשוי להיות מתערב פוטנציאלי
 שבהתערבותו בנסיבות אלו או אחרות בעניין כלשהו מענייניו הוא היה חפץ. יתר
 על כן: גם בזמן האירוע הספציפי, כשנםיבותיו כבר ברורות למזכה הפוטנציאלי,
 דוחק הזמן עלול למנוע משא ומתן כגון כאשר הזוכה נעדר ממקום האירוע,

 והתקשורת עמו תצריך זמן יקר.
 כאשר הדרישה להשגת הסכמתו של הזוכה הפוטנציאלי להרעפה איננה
 מעשית, הרי אם נראה כי האינטרס של הנתבע עליו שמר המתערב הוא כזה
 שברור כי הנתבע ״חפץ ביקרו״ וכי ההוצאות הצפויות לשם השמירה על האינטרס
 נמוכות משוויו לבעליו, אזי ניתן להסיק שלו ניתן היה לברר — עובר להתערבות
 — את עמדת הזוכה, היה הוא נענה להצעת המתערב וכורת עמו חוזה של

. 2  הרעפה כנגד כיסוי הוצאות5
 בנסיבות אלו שלילת סעד ההשבה ממרעיפים פוטנציאליים מסכלת את
 העדפותיו של הזוכה ולא משרתת אותן, שכן היא משמשת תמריץ שלילי
. ודוק: במצב כזה על הדין 2  להתערבות שהיא — מבחינתו של הזוכה — רצויה6
 להחליט האם לעודד פעולה (ההרעפה) אשר לכאורה נראית מועילה בעליל
2 או שמא להרתיע מעשייתה רק כדי למנוע כל התערבות בענייניו של  לזוכה7
 הזוכה. הואיל ושלילת סמכותו של הזולת להתערב בענייני הפרט היא אמצעי
 הנועד להבטיח שרצונותיו של אותו פרט הם שיכתיבו את מה שיקרה בענייניו,

אץ היא מדויקת וכי ניתן  24 יודגש, כי ההצגה הנוכחית של תנאי ההתערבות היא כללית ביותר ו
p ג דלהלן כמיועדים לפרט ולדייק בה. פ  לקרוא חלקים נרחבים מ

 25 אכן, טעם ההסכמה ההיפותטית מניח רציונליות של זוכים פוטנציאלים. הנחה זו—העומדת
 גם בבסיסם של מרבית הניתוחים הכלכליים של המשפט — אף מנחה את האופן שבו אני
 מיישם (בפרק ג) את טעם ההסכמה ההיפותטית. ראה, בפרט, את הסברה בדבר שנאת םיכץ
 הנזכרת בסעיף ג2 ואת הטענה בדבר שקילותן של הוצאות חשבוגיות ועלויות הזדמנות

 שבסעיף ג4.
 26 לשץ אחרת: משום שאין זמן למשא־ומתן בין הצדדים, מרעיף פוטנציאלי יחשוש שבדיעבד
 הזוכה שכבר נהנה לא יכסה את הוצאותיו. אכן, העובדה שהחלטת המרעיף אם להתערב
 צריכה להיעשות לפני שהוא יודע על החלטת הזוכה לכסות את הוצאותיו, היא מקור החשש
ץ אם  שינוצל לרעה. חשש זה — הפוגע, כמבט לכתחילי, באינטרסים של הזוכה — מאו

 הדין מבטיח שיאכוף על הזוכה את כיסד הוצאות ההרעפה.
ק הזכה לעידוד.  27 זוהי משמעות האמירה כי רצונו ההיפותטי של הזוכה הוא שהפעולה א
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 נראה כי כאשר ההתערבות איננה מנוגדת לרצון מפורש או משתמע של הזוכה —
 רצון שאף אין כל אפשרות מעשית לבירורו — וכאשר היא אף תואמת את רצונו
 ההיפותטי, דווקא מדיניות אשר תעודד התערבות כזו תשרת בצורה הטובה יותר

 את המטרה שרצונותיו של הזוכה הם שיכתיבו את שיקרה בענייניו.
 מכאן, שגם מעצב מדיניות החרד לשמירת חופש הרצון של הזוכה, ואשר
 לפיכך קובע עיקרון בסיסי של היעדר התערבות בענייניו, יצדיק בנסיבות שתוארו
 לעיל כלל המסייג עיקרון זה. כלל כזה יכיר בזכותם של מרעיפים להשבת הוצאות
 סבירות שהוצאו לשמירת אינטרסים רבי ערך של הזולת בנסיבות שבהן לא היה
 זה מעשי להשיג את הסכמת הזוכה הפוטנציאלי להרעפה ובהיעדר אינדיקציות

. 2  סותרות כלשהן בדבר רצונו במקרה הספציפי8
 ראוי לציין בהקשר זה, כי נימוקים דומים של הסכמה היפותטית וחוזה
 היפותטי הם בעייתיים — מנקודת מבט החרדה לשליטתם של בני אדם בענייניהם
 — בהקשרים רבים. כך נטען, לדוגמא, כי אין לקבל את נימוק החוזה ההיפותטי
 כתמיכה לשימוש בעיקרון מקסום העושר כעיקרץ נורמטיבי מנחה. זאת כאשר
 ההסכמה שתומכי עיקרון זה ״משחזרים״ אינה רק היפותטית, אלא גם מנוגדת
 לעובדות, קרי: מיוחסת בנסיבות שבהן ברור בעליל שלו היחה דעתם של הצדדים
 מתבררת במועדים הרלבנטיים, הם, או מי מהם, לא היו מביעים את ההסכמה

 הדיון בטקסט מבהיר את נקודת המוצא החשדנית של המשפט המקובל כלפי המרעיף, אם כי 28
 אין הוא מצדיק את מידת העוינות לתביעת המרעיף שחשדנות זו גררה (ניתן אולי להסבירה
, לטעמי — להבטחת החירות השלילית של הזוכה, קרי: ת  בהיצמדות דווקנית — דווקנית מ

 לקבלת האמור ברישא לסעיף זה ודחיית הסייג המופיע בסיפא שלו).
"mere volunteer" בתי־המשפט באנגליה ובארצות־הברית כינו את המרעיף 

 "interloper"^ ,"intermeddler", והתייחסו אליו בתוספת שם התואר "officious" כדי
 להדגיש את מדיניותם שאץ לחייב אדם לשלם בעד יתרונות שלא ביקשם ושלא חפץ בהם
George E. :1184 ושלפיכך אץ לעודד פעולות של הרעפה. ראה וייד, לעיל הערה 9, בעמ׳ 

Palmer The L (להלן: סלמר). לזכות הוטו a w of R e s t i t u t i o n (1978 & Supp. 1992) 359 
part המוקנית לזוכה לפי משפט האנגלו־אמריקני ראה, לדוגמא, מיד, שם. בעמ׳ 1195. ראה 
:Restatement (Second) of Restitution (Tentative Draft No. 1, 1983) § 2 cmt. a זה נם 

The chief policy represented in this section [which denies restitution for benefits 
officiously conferred] can be expressed in two ways. First, a person should have 
the privilege of determining for himself what obligations he wishes to assume; 
and second, no one should be empowered to thrust a benefit on another and by 
that means become his creditor. The ideal is that of self-determination, or 
autonomy, in incurring obligations. 

S. J. Stoljar The L a w of Q u a s i - c o n t r a c t (2d ed. 1989) 186; Dobbs, supra :כמו כן ראה 
George B. Klippert Unjust E (להלן: n r i c h m e n t (1983) 99 :note 17, at 376, 470 
Wendy J. Gordon "On Owning Information: Intellectual Property and the ;(קליפרט 
John D. McCamus : Restitutionary Impulse" 78 Va. L . Rev. (1992) 149, 200-201 
"Necessitous Intervention: The Altruistic Intermeddler and the Law of Restitution" 

. ( 1 O להלן: מקקמוס) 1 t t a w a L . Rev. (1979) 297, 300-302 
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2 (סיבה חשובה לכך היא שלטענת החולקים על אפשרות עיגונו 9  המיוחסת להם
 של עיקרון מקסום העושר בהסכמה, יישומו של עיקרון זה משפר באופן שיטתי

.( 3  את מצבם של החזקים בחברה ומרע את מצב התלשים בה0
 אינני מקל ראש בקושי זה בהקשרים שבהם הוא הועלה, אך נראה לי שנפקותו
 מוגבלת ביותר בענייננו. הסיבה לכך היא שהיפותטיות החוזה שבו עסקינן צנועה
 למדי, שכן אין מדובר בחוזה היפותטי שיצירתו על ידי הדין מנוגדת בעליל
 לעובדות (אין זה חוזה עם צד אחד שהוא הצד המפסיד באופן שיטתי). אמנם,
 החתה ההיפותטי שתואר לעיל לא נכרת מעולם בין הצדדים, ובכל זאת הוא מעוגן
 בהתנהגותו הגלויה של המזכה מזה, וחשוב מכך — בהנחות סבירות לגבי
 הסכמתו של הזוכה, מזה: החחה הספציפי שבו עסקינן הוא מבחינתו של הזוכה
; והסיבה היחידה לכך שהדין מתיר 3  — לפחות מלכתחילה — ״חוזה מרוויח״1
 את היעדר ההיזקקות לרצון הזוכה היא שעיכוב הביצוע של המזכה עד שישיג
 הסכמה מפורשת מהזוכה יסכל מיניה וביה את הרעפת הטוב האמורה על הזוכה.
 זאת ועוד: כל אינדיקציה חיצונית (מפורשת או משתמעת) לכך שהזוכה
 הפוטנציאלי ״מוחל״ על הטוב שבהרעפה מביאה לאי הכרה ב״חוזה ההיפותטי״
 ולשלילה סעד ההשבה. מטרת השימוש באמצעי המיתודולוגי של חוזה היפותטי
 היא להדגיש, שההסכמה המשוחזרת של הזוכה לזכייה מעוגנת היטב — ככל

. 3  שהדבר ניתן — ברצונותיו שלו הנוגעים לאושרו העצמי2
 לסיכום: טעם ההסכמה ההיפותטית מכוון לשחזר את הסכמתו של הזוכה
 בנסיבות שבהן אין ראיות (תומכות או סותרות) בדבר רצונו — המפורש או
 המשתמע — בחוזה (ההיפותטי) של הרעפה כנגד כיסוי הוצאות שהדין כורת
 עבורו. אימוץ טעם זה קורא לשופט להתערב ולחייב השבה רק כאשר הוא
 משוכנע שלו ניתן לברר את רצונו של הזוכה עובר להרעפה, הוא היה מעוניין בה

Ronald Dworkin "Why Efficiency" A M a t t e r of Principle (1985) 267, 275-280; 29 ראה 
Jules L. Coleman "Efficiency, Utility, and Wealth Maximization" M a r k e t s , Morals 

10, at pp. 95, 127-129.and the L a w , supra note 
Anthony T. Kronman "Wealth Maximization as a Normative Principle" 30 ראה לדוגמא 

.J. L e g a l S t u d 9 . (1980) 227, 240 
 31 החוזה ההיפותטי שהדץ כורת עבור הזוכה הוא במבט לכתחילי חוזה מרוויח משום שהגם
 שהוא (הזוכה) נושא בעלות ההרעסה, עלות זו קטנה מתוחלת היתרץ שהשקעתה מצמיחה.

 ראה בפירוט להלן, סעיף ג2.
 32 הצדקה דומה של התבססות על הסכמה שהינה היפותטית במוכן חלש (כמו זו המתוארת
עץ ״המצב המקורי״  בטקסט) שזורה בדבריו של רונלד דבורקץ כאשר הוא עומד על כך שלטי
בן חזק). (במו פותטי  של גיץ רולם אץ כוח משכנע רב אס נפרש אותו כטיעון של חוזה הי

.Ronald Dworkin "Justice and Rights" Taking R i g h t s Seriously (1977) 152 ראה 
 בשולי הדברים אציין, כי הואיל והסברה בדבר הסכמתו ההיפותטית של הזוכה מעוגנת
ננו בהכרח מלא)  במסקנה — סבירה ככל שתהיה — הנובעת בתורה מהמערך העובדתי(שאי
 אשר עמד בפני המזכה עובר להתערבות, ייתכן שמעצב מדיניות החרד במיוחד לאוטונומיית
 הרצון של הזוכה יקבע ״סף התערבות״ גבוה מזה הננקט במאמר זה, אך כזה שעדיין אץ בו

 כדי לשלול מתן כל סעד למתנדב.
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 ואף מוכן לשאת בעלותה" (אין די בכך שלא התנגד במפורש או במשתמע ושלא
 ניתן להסיק, היפותטית, שהיתה לו סיבה סבירה להתנגדות).

 3. הטעם של אלטרואיזם
 בעוד שהערכים החברתיים העומדים במרכזה של הגישה הראשונה לניתוח דין
 השומר על עניין הזולת הם החירות השלילית של הפרט (בהקשר בו עסקינן כאן:
 הזוכה) ואוטונומיית הרצון שלו, הרי שהגישה השנייה לניתוח הסוגיה מתחילה את
 הדיון בערך תברתי שונה — הוא הערך של אלטרואיזם או דאגה לזולת". גישה
 זו רואה בדוקטרינה המכירה בזכות המרעיף להשבה גילוי של ״אלטרואיזם
 ממוסד״. דוקטרינה כזו מיועדת לעודד אנשים להביא בחשבון את האינטרסים של
 אנשים אחרים ולדאוג להם הלכה למעשה: היא קוראת לפעולה שהיא ״עבור

. 3  האחר״ (כשהאחר הוא חבר אחר של הקהילה הרלבנטית)5
 פילוסופים התחבטו רבות בזיהוי ההסברים האפשריים לחשיבות שאנו
 מייחסים לאלטרואיזם, ואין זה המקום להרחיב בסוגיה זו. לענייננו די להזכיר שתי

 33 השווה לעניין זה את הכלל הבסיסי המקביל בדין הגרמני המתנה השבה בכך שהפעולה היא
s. J. Sioljar "Negotiorum Gestio" בהתאם לרצונו האמיתי או המשוער של הזוכה. ראה 

I (להלן: סטולג׳ר). n t ' l Encyclopedia of Comparative L a w (17)10 (1984) 82 
 34 הערך של אלטרואיזם נזכר בכתביהם של משפטנים קתטענטלים בהקשר המושג
, הוא המקבילה הקונטיננטלית לדוקטרינה נשוא מאמר זה. לסקירה N e g o t i o r u m Gestio 

 ראה םטולג׳ר, שם, בעמ׳ 13.
Thomas Nagei The 35 להגדרה מקובלת של מושג האלטרואיזם ברוח האמור בטקסט ראה 

: P o s s i b i l i t y of A l t r u i s m (1978) 9ל 
Altruism is the willingness to act in consideration of the interests of other 
persons. Hence, altruistic conduct is an "other-regarding action": "Even if [it] 
does not include serious self-sacrifice, it will almost certainly include cases in 
which no obviously self-interested motive is present, and in which some 
inconvenience or at least no benefit to the agent is likely to result". 

 מחברים רבים מציינים, כי יש להבחץ בץ פעולה שהיא ״עבור האחר״, הנובעת מלקיחת
 האינטרסים של אותו אחר בחשבון לבין פעולה רומה המונעת מםימפתיה, קרי: מהפנמת
 טובתו של האחר בפונקציית התועלת הסובייקטיבית של הפועל. להבדיל מהתנהגות המונעת
 מ״התחשבות־ באחר, התנהגות המונעת מסימפתיה איננה מנתקת את הקשר בין פעולתו של
 אדם לבק אושרו האישי, ולפיכך נטען לגביה כי במובן חשוב היא אגואיסטית דווקא. ראה
Amartya K . Sen "Rational Fools - A Critique of the Behavioral Foundations of 
Economic Theory" Beyond Self Interest (Jane J. Mansbridge ed., 1990) 25, 31-34; 
Jane J. Mansbridge "The Rise and Fall of Self-interest in the Explanation of Political 

.Life" Beyond Self I n t e r e s t , I d . , at 3, 20 
 ניתוח מושג האלטרואיזם בטקסט איננו כולל כל התייחסות לפעולה המונעת מםימפתיה
 ומתמקד כל כולו בכזו המעוגנת בהתחשבות. הסיבה לכך היא פשוטה: רגשות של סימפתיה
ת  מתייחסות לחוג צר בהרבה של מוטבים מאשר חוג המוטבים אשד הדוקטרינה המשפטי
 הנדונה כאן מתייחסת אליהם. (כזכור, הזוכה והמזכה במקרה הפרדיגמטי שסעיף 5 מתייחם

ם זה לזה). ד  אליו ז

475 



 חנוך דגן משפטים כ״ד תשנ״ח

 דעות. דעה אחת מעגנת את הערך של אלטרואיזם ביכולתו של כל אחד מאתנו
 (ואולי הצורך שלו) לבחון דברים מנקודת מבט אובייקטיבית, חסרת משוא פנים,
 קרי: להתנתק מהאני שלו ולראות את עצמו כאחד מבין רבים, שכולם — בדיוק
. דעה אחרת מסבירה 3 6  כמוהו — הם בני אדם במובן העמוק ביותר של המלה
 ערך זה במושגים קומוניטריים: יש לנו צורך (קיומי) לראות את עצמנו כחלק
י  ממכלול, להשתייך לקהילה סולידרית, להיות במובן העמוק ביותר ״ביחד״ עם מ
 אדם אחרים, מכאן נטייתנו הטבעית לתרום לקהילה, שהיא — על פי הגישה
, ובכל זאת, 3 . הסברים אלו שונים מבחינות רבות8 3  הקומוניטרית — חלק מאתנו7
 יש להם מכנה משותף חשוב — אם גם לא מפתיע — אחד, קרי: ההכרה

 בחשיבות שאנו מייחסים (או שעלינו לייחס) לאחר.

: a t , 35Nagel, supra note 3,19, 82 36 ,88,100,144זוהי דעתו של תומס נייגל. ראה 
Altruism arises from the human capacity to view oneself simultaneously 

", that is both as"from both the personal and the impersonal standpoints 
"I" and as "someone — an impersonally specifiable individual". This 
capacity is premised on "a recognition of the reality of other persons, and 
on the equivalent capacity to regard oneself as merely one individual 

", all of which are "included in a single world", and arcamong many 
persons "in such as full a sense" as oneself. Given such an ability to 
abstract oneself, and to engage in reasoning to practical conclusions from 
both the personal and the impersonal standpoints, altruism is perceived as 

", a "formal condition of objectivity", toa "rational requirement on action 
which "our reasons for action are subject". 

:Michael J. Sandel L i b e r a l i s m and the L i m i t s of Justice (1982) 143 37 ראה 
Insofar as we understand ourselves "less as individuated subjects . . . and 
more as members of a wider (but siill determinate) subjectivity, less as 

", we are more likelyothers and more as participants in a common identity 
to perceive sharing the benefits we hold with others "less as a case of being 
used for others' ends and more as a way of contributing to the purposes of 
a community [we] regard as [our] own". 

David Miller "Distributive Justice: What the People Think" 102 ראה כהקשר זה גם 
E (להלן: מילר: המחבר אוסף ראיות התומכות בסברה t h i c s (1992) 555,560-562,570-572 
 שככל שאנשים חשים זהות משותפת וסולידריות עם הקבוצה, יש סבירות גבוהה יותר
Jane J. Mansbridge "On the :(שיחושו גם מחויבות לקידום רווחתם של ח£רים אחרים בה 

133,Relation of Altruism and Self-interest" Beyond Self I n t e r e s t , supra note 35, at 
,"contingent conscience" 136 (המחברת מפרשת ניסויים כמדגימים את מה שהיא מכנה 
 כלומר: נכונות לפעול באופן מוסרי, או יותר מוסרי, לגבי מי שיש לנו עימו תחושה של

.("a sense of 'we-feeling'" — ״ביחד״ 
 38 ה״אחר״ של נייגל, ה״ניאו־קנטיאך, הינו ״בן־אדם״, בעוד שקומוניטריאן כסנדל ידבר בודאי
וד האלטרואיסטי ברציונליות: הוגים קומוניטריאנים יטו p קהילתי״. נייגל מעגן את הצי  על ״
 מן־הסתם לבססה בתחושות ״טבעיות״. כליברל, נייגל יוצא מנקודת מוצא המכירה בהיותנו
 פרטים נפרדים זה מזה, בעוד שסנדל הקומוניטריאן רואה בקהילה חלק מההגדרה של ה״אני״

p ומגדיר את עצמו.  — רכיב קונסטיטוטיבי של זהותו, של האופן שבו כל פרט מ
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 הטעם האלטרואיסטי רואה בדוקטרינה המזכה את המרעיף בהשבת הוצאותיו
 אמצעי שמטרתו לחזק אותו פן שבנו המכיר בתשיבותם של אחרים (להלן ״פן
4 — ״אני״ הקרוע בין 3. טעם זה צופה אפוא ״אני מפוצל״0  האחר של האני״)9
 נקודת המבט האישית שלו, העסוקה בקידום ענייניו האישיים במובנם הצר (קידום
, לבין נקודת המבט 4  האושר העצמי שלו כפי שהוא מתמצה בצריכתו העצמית)1
 האובייקטיבית (או הקומוניטרית, בהתאם לדעה שנאמץ שדבר הערך טבוע
 באלטרואיזם) שלו, שהיא המקור של פעולות אלטרואיסטיות. כמוסד אלטרואיסטי,
 דוקטרינה המזכה את המתנדב בהשבה שואפת להשריש, לשמר ולחזק בנו את פן

. 4  האחר1
 הדימוי של אני מפוצל, והטענה בדבר תפקוד המשפט בחיזוק הפן האחר שבו
 הם אבני יסוד חשובים של הטעם האלטרואיסטי. כך, יש בדימוי של אני מפוצל
 כדי להסביר את המידה המוגבלת של אלטרואיזם שסעיף 5 בא למסד: המזכה,
 אחרי הכל, איננו נדרש בסעיף זה לצאת מגדרו ולהקריב משאב ממשאביו לטובת
 הזוכה. סעיף 5 משפה את המזכה על הוצאותיו, ובכך מעודד אותו להיות ער
 למצוקת רעהו, ובשעת הצורך — לעצור את עיסוקו בענייניו הוא ולפעול לשמירת

 39 האמור בטקסט הוא כללי ביותר. כפי שיובהר להלן, הטעם האלטרואיסטי רואה בדוקטרינה
 המזכה את המרעיף בהשבת הוצאותיו אמצעי שמטרתו כפולה: עידודן של פעולות הרעפה

 ועיצוב ערכיהם של מרעיפים פוטנציאליים.
 40 ודוק: גם הכותבים הקוםוניטריאנים אינם מערערים על עצם קיומו של סובייקט. כל טענתם

 היא, שלא ניתן להגדיר אותו מכלי להתייחס (גם) להקשר החברתי שבו הוא מצוי.
, כפי שעולה מהטקסט לעיל אני מתייחם למונח אינטרס עצמי במאמר זה בהגדרתו הצרה ק  41 א
 ביותר ולא כולל בו כל מניע להיטיב עם אושרם או צריכתם של אחרים. אץ זה אומר ב113בך
על הפן הנורמטיבי של  שלבני אדם אץ מניעים כאלו(ראה לעניין זה, למשל, עלי זלצכרגר י
׳ משפטים כב ןתשנ־׳ג] 201, 291-290). מטרתה של התייחסות  הגישה הכלכלית למשפט׳
ץ פעולות המשרתות את אושרו האישי או את  דווקנית זו היא אנליטית גרידא: להבחין ב
 צריכתו של הפועל (המונעות מ׳׳אינטרם עצמי׳׳) לבץ פעולות שאינן כאלה (שהן

 ׳׳אלטרואיסטיות׳׳).
Thomas Nagel E q u a l i t y and ׳ ובצורך בחיזוק ־פן האחר׳׳ שבו ראה ץ ב־׳אני המפוצל׳ ת  42 ל

(1991) chs. 2-3Jane J. Mansbridge Preface t o Beyond Self I n t e r e s t , supra ; P a r t i a l i t y 
35, at pp. ix, xiii.note 

Brian M (כני אדם מונעים, . Barry Theories of Justice (1989) 283-285, 357-366 ראה גם 
, קרי: מה ישרת  ותמיד הונעו, ביחסיהם הבינאישייס, לא רק משיקולים של ׳׳תועלת הדדית־,
, קרי:  את עניינם לטווח הארוך באופן המיטבי, אלא גם מתחושה של ׳׳חוסר משוא־פנים׳
 הרצון לפעול באופן שניתן להצדיקו — לעצמך ולאחרים — מבלי לפנות ליתרץ העצמי שהוא
Amitai Etzioni The M o r a ! D i m e n s i o n - Toward a New E c o n o m i c s (1988) 63, 85, ¡ (מניב 
ר  253-254 (טבע האדם הוא של ׳׳אני מפוצל״ בהתגגשות טבועה ומתמדת: אנשים פועלים ב

 זמנית כדי לקדם שתי מטרות עיקריות: עניינם העצמי ומחויבויותיהם המוסריות).

477 



 חנוך דגן משפטים כ״ד תשנ״ה

4 (הסעד שהסעיף מקנה  עניין הזולת הגם שלו עצמו אין בכך כל אינטרס עצמי3
 מוגבל להוצאות ההרעפה, ואין בו — לפחות לכאורה — כל מרכיב של רווח
). כך, האלטרואיזם שהדין מעניק לו תוקף מוסדי הוא ״אלטרואיזם 4  למזכה4
. 4  מוגבל״, ואין המדובר ב״אלטרואיזם אידילי״ המחייב הקרבה עצמית של ממש5
 הגבלה זו נראית סבירה לדוקטרינה משפטית המודעת לכך שהאני שלנו מפוצל
 וכי בצדו של הפן האחר שבו — הפן שהיא באה לטפחו — יש בנו צד נוסף,

 שהוא לפתות שווה ערך וכוח, המרוכז בעצמנו.
 יומרה זו שאני מייחס למשפט, לטפח בנו אלטרואיזם — ולא רק לעודד
 התנהגויות של שמירת עניינו של הזולת — עשויה להיראות בעייתית: האם ניתן
 כלל לקדם אלטרואיזם — מושג המוגדר תוך שימת דגש על מניע הפועל דווקא,
 ולא (או לא רק) על עצם ההתנהגות המיטיבה — באמצעי הכופה של המשפט?
 האם התערבות המשפט איננה מרוקנת התנהגויות מיטיבות כאלה—לפחות ככל
 שהן מונעות על ידיה — מכל סממן אלטרואיסטי? ואם כך — מה בדיוק
 אלטרואיסטי בדין? האין לומר שלא תיתכן כלל חקיקה אלטרואיסטית? שהביטוי

? 4  ״תקיקה אלטרואיסטית״ הוא דבר והיפוכו6

John P. Dawson " N e g o t i o r u m Gestio - The Altruistic Intermeddler (Pts. , 4  ראה. לדוגמא 3
John Kleinig "Good ; ( 7 : מסול) 1 &2)" 4 ן ל ה ל H a r v . L . Rev. (1961) 817, 1073, at 817 

.Samaritarianism" 5 P h i l . & P u b . Aff. (1975) 382, 385 
 44 לדיון מפורט כסוגיה זו ראה סעיף ג4.

 45 סמואל סטולגיר טוען, כי האלטרואיזם הטבוע כדוקטרינה המזכה את המרעיף כהשבת
״, משום שהמזכה אינטי פועל בלי  הוצאותיו הוא ״אלטרואיזם מחושב״ או ׳׳מטריאליסט,
 כוונה לחייב ואף מוכן לנקוט הליכים משפטיים כדי לכפות את ההשבה על הזוכה. לדבו׳־ו,
(של הזולת, כמובן). ראה סטולג׳ר, ו נ ו  הדוקטרינה מתייחסת לשמירת עניין הזולת על חשב

 לעיל הערה 33, בעמ׳ 14, 24.
 סטולג׳ר מוסיף וטוען(שם, בעמי 15-14, 149), שככזו אין לראות בדוקטרינה האמורה מוסד
 אלטרואיסטי ״אמיתי״ או ״טהור״, קרי: אם להשתמש במושגים הנזכרים בטקסט לעיל —

 אלטרואיזם שיש בו ״הקרבה״ של ממש.
ת הנכונה״ של מושג  אינני רואה מקום להידרש לוויכוח טרמינולוגי באשר ל״משמעו
 האלטרואיזם. לענייננו די אם אציץ, כי אלטרואיזם כמשמעותו במאמר זה — התחשבות
 בעניינם של אחרים ודאגה להם הלכה למעשה בנסיבות שכהן אץ כל אינטרס עצמי או יתרץ
 עצמי ברור לעשות כן — הוא הרבה פחות הירואי מן המובן שסטולג׳ר מייחס לו. ראה לעיל

 הערה 35 והטקסט המלווה אליה.
 46 שאלות אלו אינן מטרידות את מי שמוצא ערך מוסרי בפעולות המיטיבות כשלעצמן — אף
 אם אץ הן מונעות ממניעים אלטרואיסטיים — ונוסף על כך איננו מתיימר לטעץ שהדין בא
 להשריש מניעים אלטרואיסטיים. לעניין זה ראה ג׳ון סטיוארט מיל התועלתעת (ירושלים,
 תשמ״ט) 44. ראה גם אורי ידץ ״על דיני פיקוח נפש״ משפטים ב (תש״ל) 252, 257, 262,
 267; עדי פרוש ״חוק, מוסר והחובה לעזור לזולת״ הכרעות משפטיות ושיקולים מוסדיים

 (תשמ׳׳ו) 25,11.

478 



 משפטים כ״ד תשנ״ה הפועל לשמירת עניין הזולת

 לכאורה, קושי זה נראה חמור יותר בהקשר עם קביעת חיובים פוזיטיביים
, ופחות בהקשר עם השבת הוצאות שהוצאו לשמירת עניינו של הזולת. 4  להציל7
 באשר ניתן לשער כי לחיוב נזיקי ו/או עונשי הקבוע בצדה של הוראת דין
 המטילה חובת הצלה פתיטיבית תהיה השפעה גדולה יותר על החלטת המרעיף
 הפוטנציאלי להתערב מאשר להוראת דין — דוגמת זו הקבועה בסעיף 5 — שכל
 פועלה הוא נטרול תמריצים שליליים העלולים להרתיע הרעפות. ובכל זאת, על
 אף ההבדל ה״כמותי״, נראה לי שגם הוראת דין המבטיחה למרעיף את השבת
 הוצאותיו עלולה להיחשב כפוגעת באפיון הפעולה כאלטרואיסטית, שכן גם בה
4  יש כדי עידוד חיצוני של התערבותו ולפיכך — פגיעה אפשרית בטוהר מניעיו8
 (ואכן, אמירות ברוח זו מצויות בפםקי־דץ של המשפט המקובל גם בהקשר

 47 ואכן, קושי דומה מוצג בחריפות על ידי ריצ׳רד אפשטיין, אחד מחשוכי התיאורטיקנים של
 דיני הנזיקין, כשהוא מביע את הסתייגותו מקביעת חיובי הצלה (חוקי ״שומרוני טוב״)
 בנזיקין. לדבריו, ערכה המוסרי של פעולה נקבע, כל כולו, על פי כוונת הפועל (מניעו).
 לפיכך, אץ כל ערך מוסרי בהרעפת תועלת על הזולת אלא אם p היא מבוצעת על ידי הפועל
 כשהוא חופשי מכל כפייה חיצונית, והמניע לה נעוץ כרצץ להיטיב עם הזולת. מכאן
 שהרחבת תחומי המשפט הפוזיטיבי על ידי קביעת חיובי הצלה רק תפחית את הערך המוסרי

J.Richard A. Epstein " A Theory of Strict Liability" 2 של פעולותיהם של אנשים. ראה 
. L e g a l Stud. (1973) 151, 200 

ל המידות  מקורה של גישה זו הוא קנטיאני. ראה עמנואל קאנט הנחת יסוד למטפיסיקה ש
 (ירושלים, חש״ן) 33-26, 111-108 (אץ בתוצאות פעולותינו כדי להעניק להן ״ערך מוסרי
 ובלתי־מותנה״ באשר ״פעולה בעלת ערך מוסרי אמיתי״ היא רק פעולה הנעשית ״מתוך
 חובה״, כלומר: על־סמך אותם כללי מוסר שהאדם חוקק לעצמו מכח תבונתו בלבד: פעולה
 שאין זה מניעה — שהיא אמנם ״בהתאם לחובה״, אך שהמניע לה הוא ״נטיית החושים״ או
 התועלת והטובה שהיא מביאה (ה״מחיר״ שלה) — היא פעולה הנעדרת ״ערך פנימי״). כמו
, יש לגישת אפשטיין יסוד במורשת היהודית הקובעת כי ״כל שמצווה, אסור ליטול שכר  ק
 על זה״. לדיץ בעיקרץ זה ובחריגיו ראה יהונתן בלס חוק לישראל — עשיית עושר ולא
 במשפט (תשנ״ב) 125, 129. עם זאת יודגש, כי המשפט העברי איננו דורש שההצלה תיעשה
 על חשבונו של המציל, ולפיכך מכיר בזכות המרעיף לפיצוי על ההוצאות, הנזקים וההפסדים
 (וככלל זה הפסד ההשתכרות) הכרוכים בהרעפה. ראה בלם. שם. בעמי 118. בנקודה זו מגלם

 המשפט העברי יפה את מה שאני מכנה להלן בטקסט ״דרישת האלטרואיזם המוגבל״.
עק דומה במידת מה לטיעונו של אפשטיץ מעלים ויליאם לנדס וריצ׳רד פוזנר הטוענים  טי
 שהתערבות משפטית במצבים של שמירה על הזולת עלולה לפגוע בהכרה הציבורית
 הניתנת למציל האלטרואיסט ובכך דווקא להפחית את המוטיבציה להתנהגות אלטתאיסטית.
עץ זה (נוסף על התשובה  ראה לנדם ופחנר, לעיל הערה 19, בעמי 94. לתשובה מספקת לטי
 הנזכרת בטקסט להלן לטיעונו של אפשטיין) ראה לבמור, לעיל הערה 9, בעמ׳ 885*886
p המתנדב ייראה  (ייתכן שהתערבות נזיקית או עונשית אמנם תפגע במניע האלטרואיסטי, ש
 בגינה כפועל מתוך חשש לעונש גרידא, ברם ההשפעה המקבילה של הכרה בזכות המתגדב
 להשבה היא זניחה: הרי המרעיף תמיד יכול לוותר עליה וליהנות מתהילה ומהכרה ציבורית).

 ראה בדומה מקעס, לעיל הערה 9, בעמ׳ 45-44 הערה 45.
 48 ראה לעיל סעיף ב1.
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 הספציפי של עילת ההשבה של המרעיף49). יתר על כן: הסברה שלפיה פעולות
 שהונעו מהשפעה חיצונית כלשהי אינן אלטרואיסטיות במובן האמיתי של המלה
. לעתים תדירות מצרף המשפט 5  אינה יכולה להיעצר בסוגיות ההצלה וההרעפה0
 לנורמות הקבועות בו תמריץ חיובי או שלילי שעשוי להיות המניע הישיר — או
. האם נובע מכך שאין כל אפשרות  אחד המניעים — לקיום תוכן האמור בהן'5
 לקדם אלטרואיזם במשפטי התשובה לשאלה מורכבת וכל שביכולתי לעשות

 בשורות הבאות הוא להצביע על עיקריה.
 הפרכה בקושי שהוצג לעיל מצויה בתפישה החלקית שהוא מניח באשר
 לפונקציות שהמשפט ממלא אצל הכפופים לו: בניגוד להנחה הסמויה שבבסיס
 טיעון זה, המשפט איננו משמש רק כתחזית ברבר הסנקציות שתושתנה על נמעניו
 אם לא יצייתו לאמור בו. עבור רבים מחברי הקבוצה שהוא חל עליה משמש
 המשפט גם בסיס להצדקתן של פעולות התואמות את הקבוע בכלליו, לגינוי אלה

Nicholson v. בעניין Eyre 49 הביטוי הקלסי של השקפה זו הוא דבריו של זקן השופטים 
:Chapman [1793] 126 E.R. 536, 539 

 ״יהא זה, אולי, יותר לטובת הציבור, אם מעשים טובים כאלה בין אדם לחברו, מעשים
 שהם בגדר גמילות חסדים וטובה מוסרית, יהא שכרם תלוי כליל בחובה המוסרית של
א 46/53 שפירא נ׳ פוזעסקי, פ-ד י  הכרת תודה. (התרגום הוא של השופט זילברג כעי

.(468 ,461 
: G l e n n v. Savage, 13 P. 442,448 (1887) לביטויים דומים במשפט האמריקני ראה 

The law will never permit a friendly act, or such as was intended as an act of 
kindness or benevolence, to be afterwards converted into a pecuniary demand. It 
would be doing violence to some of the kindest and best effusions of the heart to 
suffer them be afterwards to be perverted by sordid avarice. 

 50 ראה פרוש, לעיל הערה 46, בעם׳ 25 (בהתייחסו להבחנה הקנטיאנית שלפיה עדיף כי בני
עץ שבו אנו  אדם יתנהגו ״מתוך חובה־ ולא ׳׳בהתאם לחובה־׳, מציין המחבר כי •אילו הטי
 עוסקים היה תקף, צריך היה להימנע לא רק מחקיקת חוק השומרוני הטוב, אלא גם מחקיקת

 כל חוק פלילי אחר״).
ות מאופיינות בכך. שלמצווה אותן יש  51 ידועה טענתו של ג׳ון אוסטין שלפיה נורמות משפטי
 הרצץ והכוח להשית רע או כאב במקרה של אי קיום. וסברתו כי המריצים חיוביים אעם
John Austin The Province of Jurisprudence D e t e r m i n e d and משתבצים בהגדרה זו. ראה 

. t h e Uses of Study of Jurisprudence (H. L. A. Hart ed., 1954) 14-17 
 רבים תקפו סברה זו, ובצדק. אץ ספק שכוחו של השלטץ לחלק הטבות בתמריצים לקידום
Roger B.M.,מדיניותו הוא חלק חשוב מהכוח הכופה של המדינה המודרנית. ראה. למשל 
Cotterrell 771c p. וראה בהקשר הספציפי שבו עסקינן o l i t i c s of jurisprudence (1989) 62 
Antony M . Honore "Law, Morals, and Rescue" The Good S a m a r i t a n and t h e כאן 
L a w - The Morality a n d t h e P r o b l e m s of Aiding Those in P e r i l (James M . Ratcliffe ed., 

:1981) 225, 226 

Apart from criminal sanctions, the law can encourage or discourage compliance 
with the shared morality by the use of techniques drawn from tort, contract, and 
restitution. 
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 הסוטות מהם ולהצדקת התגובה העוינת שסטייה כזו גוררת". יתר על כץ: יש אף
 הטוענים כי המשפט הוא אחד המוסדות החברתיים החשובים המעצב את
 העדפותינו, שאיפותינו ומחויבויותינו הערכיות — את זהותנו העצמית. על פי
 גישה זו, האמור במשפט איננו רק סיבה לפעולה של הכפופים לו, אלא יש בו גם
 כדי לתנך אותם, לאמור: לעצב במידה מסוימת אח האחוס של החברה אשר

 בגדרה הוא פועל".

H . L. A. Hart The Concept of L a w (1961) 79-88; Joseph Raz "The Relevance of 52 ראה 
:Coherence" 72 B . U . L . Rev. (1992) 273, 292 

It is common ground to most writers on the nature of law today that the law is 
meant to be taken as a standard for conduct and for judgment for its subjects and 
that typically they do take it so. 

 לתמיכה בעמדה זו, בהקשר המיוחד לנו של טיפוח התנהגות אלטרואיסטית, מתחום
 הפסיכולוגיה החברתית ראה סימה פישל הקשר כץ מניעים אלטרואיסטים והתנהגות
 אלטרואיסטית כלפי אנשי צבא ואזרחים(עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך מטעם המכץ
Viola C. ¡10-9 (1979 ,לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל־אביב 
Brady "The Duty to Rescue in Tort Law - Implications of Research on Altruism" 55 

I (להלן: בריידי). n d . L . J . (1980) 551, 556-557 
 53 תיזת העיצוב החברתי שהטקסט רומז עליה עולה מכתביהם של פילוסופים קומוניטריאנים
 העומדים על כך שהרצץ הסובייקטיבי איננו נפרד מהמציאות החברתית האובייקטיבית. לפי
 תמה זו, המחשבה, התפישה, האמונה והרצץ האנושיים הם במידה רבה תולדה של הליכים
 ומוסדות חברתיים: החברה מעצבת את התנהגויותינו, שאיפותינו ומחויבויותינו הערכיות,
 וזהותנו העצמית משקפת את התרבות, האידיאולוגיה והמשפט שאנו חיים בגדרם. לדעות
Charles Taylor Sources of t h e Self - The M a k i n g of the Modern ,אלו ראה, לדוגמה 
- ;Sandel, supra note 37, at 179 ; I d e n t i t y (1989) 27Alasdair Maclntyre After Virtue 

. d ed2(A Study in Moral Theory ) 1984, . 2 2 0 
 בתחום המשפט מודגשת תיזת העיצוב החברתי בפרט על ידי כותבים ביקורתיים (אנשי ה־
J.M. Balkin "Ideology as Constraint" 43 ראה באופן כללי .(Critical Legal Studies 

.Stan. L . Rev. (1991) 1133 
ד צדדי כפי שעשוי  אעיר, כי היחס בין תכניו של המשפט לבין ערכיהם של נמעניו איננו ח
 לעלות מהאמור בטקסט. נהפוך הוא, קיים יחם הדדי בין תפישות המוסר של פרטים בחברה
 לבין המוסדות החברתיים, ובפרט המשפט: מצד אחד, המשפט משקף את הערכים הרווחים
 בחברה ומצד אחר, המשפט מעצב את זהותנו ומחדיר בנו ערכים. המשפט — כמו שאר
 המוסדות החברתיים, בפרט המוסר הנוהג — מעצב את זהותנו ומעוצב על ידנו,
 האינטרקציה בין הפרטים בחברה ובין המוסדות החברתיים השתים היא מתמדת ובו־זמנית.
 לפיכך, הגם שמוסר חברתי ומשפט אינם זהים — ואף ספק אם קיימת נקודת זמן שבה הם
ד: הליך שבו בגי אדם — אשר תודעתם וערכיהם  יהיו כאלה — הס בני שיח בהליך מתמי
 מעוצבים במידה רכה, אך לא מוחלטת, על ידי החברה שבה הם חיים — מעצבים מוסדות
 חברתיים (מוסר, משפט) אשר בתורם משפיעים על התודעה העצמית של בני אדם אחרים

 (ושלהם עצמם), וחתר חלילה.
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 סברה זו — שלפיה המשפט, אף שאינו ״קובע את המידות״, הוא גורם בעל
 תשיבות ל״התהוותך" — היא הבסיס לטענה שעליה מושתת הטעם
 האלטרואיסטי, שלפיה משטר משפטי המעודד הושטת עזרה לזולת ישמר ויחזק
.5  את ״הפן האחר״ שבנו, הוא הפן המשמש מקור לפעולותינו האלטרואיסטיות5
 יתר על כן: בקבלתה של סברה זו יש גם כדי לחוק את העמדה שלפיה משטר
 משפטי המעודד עזרה עדיף — גם מנקודת המבט של מי שמתעניין במניעים
 האלטרואיסטיים של מרעיפים, ולא רק מזווית הראייה של אלו המתעניינים רק
 בפעולה המיטיבה כשלעצמה — על משטר שאינו כולל חיוב כזה: המשטר
 הראשון, ולא השני, משדר את עמדתה החיובית של המדינה כלפי התנהגויות
 אלטרואיסטיות. הוא עולה כדי ביטוי ציבורי רשמי לכך, שעזרה לזולת היא ערך
. ואם אמנם מסוגל המבנה המוסדי 5  חיובי שהקהילה שואפת לשמר ולחזק6
 שבגדרו אנו פועלים להשפיע על ערכינו, כי אז ברי שהמשטר הראשון ישריש את

 54 האמור בטקסס הוא פראסראזה על ז׳אן ז׳אק רוסו על האמנה החברתית (ירושלים, תשט״ז)
:192 

 דעותיו של עם הן פרי משטרו. אף־על פי שהחוק אינו קובע את המידות, החוקים הם
 הגורמים להתהוותן. כשהחוקים נחלשים, מתקלקלות המידות.

ד להשמיע שנקודת המבט הבסיסית יותר של ה׳׳אני׳׳ היא נקודת המבט ש  55 האמור בטקסט ע
 האישית, ומכאן הדגש על האפשרות לספק חיזוקים מוםדייס ל״פן האחר״. אינני חושב
דה במחלוקת באופן מיוחד. בכל מקרה, ככל שיש החולקים עליה,  שהצגה ״היררכית״ זו שנ
 אציץ שבה במידה שהמשטר הראשץ שהטקסט דן בו מחזק אח ״הצד האחר״ של ה״אני״,

 הרי המשטר השני הנזכר שם -מדכא״ צד זה.
 56 דווקא רוברט נתיק, הידוע בדעות הליכרטריאניות שהביע בשנות השבעים, עמד לאחרונה

טד ציבורי רשמי, קרי בץ היתר, קביעת נורמות משפטיות, גם  על החשיבות של מתן בי
 בנושאים החורגים מן האינטרס העצמי של כל הכפופים לנורמות אלו. על פי נתיק, הסיבה
טד כזה  לכך נעוצה ברצץ ובצורך שלנו לבטא באופן קולקטיבי אח ערכינו המרכזיים. בי
, מטרות משותפות שהמדינה ץ ונותן תוקף לפעולותינו ודאגותינו כפרטים. מעד  מעודד, מכו
ו מתעלמת מהן לחלוטץ נתפשות כבלתי ראדות. לפיכך, מי שמעוניין לחיות בחברה מ  כ
 סולידרית נפגע מכך שערכיו לא יבוטאו בחיים הציבוריים (במשפט) של החברה שהוא
 משתייך אליה. חברה ליברטריאנית שאץ בה גילדים ציבוריים (משפטיים) של ערכי
 הסולידריות, הדאגה ההדדית והזיקה הבין אישית היא חברה המציעה לו חיים פחות עשירים
 ומספקים מהאידיאל החברתי שלו, ושום התארגנות וולונטרית לגילד הערכים האלו לא תכסה
Robert Nozick The E x a m i n e d Life - Philosophical Mediations עבורו חסר זה. ראה 
ק זה ראה גם אליעזר בן שלמה ״החובה להציל נפשות״ ה0רק^יט לט נ ע  286-292 (1989). ל

 (תש״ן) 414, 434.
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 הדחף האלטרואיסטי ויחזק את ״הפץ האתר״ של ה׳׳אני׳׳57. לשק אחרת: הגם
 שעשיית מעשה המיטיב עם הזולת שלא ממניעים אלטרואיסטיים אלא עקב עידודו
 של הדץ לעשות כן לא תיקרא אלטרואיסטית, סופו של הפועל שהדין ביוץ את
 התנהגותו כך שיפנים את המסר החינוכי הטבוע בדץ ויפעל במקרים עתידיים

 ממניעים אלטרואיסטיים.
 דא עקא, שמסקנה אתרונה זו, בהצגתה הגורפת, עדיין איננה נקיים מקשיים.
עק במחח הקיים בץ הפונקציות הנורמטיביות של המשפט  מקורו של הקושי נ
: בצד 5 8  (היוחו סיבה לפעולה ואמצעי מחנך) לבין אפיונו כמוסד חברתי כופה
 הסברה שפעולה על פי נורמות משפטיות אלטרואיסטיות יש בה כדי לחנך את
 הפועלים ברוח הנורמה הקבועה במשפט, אץ לכחד כי לעצם ההתערבות הכופה
 של המשפט עשויה להיות גם השפעה הפוכה — של התנגדות לערכים
. לפיכך, כדי להשריש ערכים 5  האלטרואיסטיים שהמשפט מנסה לשדר לנמעניו9
 אלטרואיסטיים יידרש המשפט להקפיד על התערבות ״מעודנת״ ככל האפשר —
 כזו שתשדר ערכים, אך לא במידה שתקומם נגדם: על המשפט כמעצב להקפיד כי
 הערכים שהוא בוחר לקדם באמצעות נורמה פלונית לא יתרחקו יתר על המידה

 57 כמן כן ראה פרוש, לעיל הערה 46, בעמ׳ 34-33:
 ׳׳קיומו של חוק השומרוני הטוב אינו מבטיח עדיץ שבני אדם יתנהגו בשומרונים טובים
ת המחייבות התנהגות כזו מותנית ו ב י  שכן החלטתו של אדם להתנהג כשומרוני טוב מס
 בגורמים אישיים וחברתיים רבים ומורכבים. עם זאת, קיומו של חוק המחייב אותו
׳. זאת, לא רק ׳׳בדרך ישירה — על ידי  להתנהג כך עשוי להיות אחד מהגורמים האלה׳
, אלא גם ־בדרך עקיפה — על ידי ההשפעה קי  האיום בסנקציות שבצד החו
 הפסיכולוגית־חינוכית שיש לחוק כזה על העמדות של בני אדם׳׳. אכן, ׳׳לעתים עצם
 הידיעה כי החכרה או נציגיה ראה לנכון לקבוע חוק האוסר או מחייב התנהגות כלשהי
 יש בה כדי להשפיע על היחס כלפי אותה התגהגוח, בלי קשר לחשש מפני עונש

 כלשהו׳׳.
זץ בין שני פני ה׳׳אני-  לחיזוק אמפירי מסוים של הסברה שלפיה הדץ משפיע על נקודת האי
 בקרב הכפופים לו ראה מילר, לעיל הערה 37, בעמי 588-581 (המחבר סוקר אוסף רחב
 ביותר של מחקרים אמפיריים שבדקו את אמונותיהם של בני אדם באשר לעקרתות הצדק
 החלוקתי הראויים ביותר, לדעתם. הוא גילה שזהות לאומית — ולא הבדלי מעמד או מין —
ב ביותר [ובפער ניכר] המסביר את הבדלי הדעות בגושא זה). ק האישי החשו פ א מ  היא ה
 לגישות דומות, הרואות באלטרואיזם התנהגות נרכשת (חלקן מדגישות את התנאים
 התרבותיים המניעים התפתחות כזו) ראה בדיירי, לעיל הערה 52, בעמי 559-558: פישל,

 לעיל הערה 52, בעמי 12-10.
Meir Dan Cohen "In לי אף הסתירה) שבץ כפייה לנורמטיביות ראה או ו  58 לדיון כללי במתת(

. P u b . Äff& . ) 1994. (Defense of Defiance" 23 P h i l 2 4 
, ק צ מ ה  59 ראה פישל, לעיל הערה 52, בעמי 13; בריידי, לעיל הערה 52, בעמ׳ 561-559 (
 בהקשר טיפוח אלטרואיזם במשפט, שהראיות לקיום האפקט הפסיכולוגי השלילי של נורמות

 משפטיות ולאופן פועלו אינן חד משמעיות).
 אעיר, כי במקרה קיצוני עשוייה התערבות המשפט אף לסכל את עצם השגתן של התוצאות
ת אם תעורר התנגדות ברמה כזו שתגביר דווקא את א  ההתגהגותיות הקבועות בכלליו, ה

 ההתנהגויות שהמשפט ביקש להרתיע או תמעיט את ההתנהגדות שביקש לעודד.
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. כמו כן, על מעצב 6  מהערכים הרווחים בחברה עובר לקביעת הנורמה המחנכת0
 המדיניות להיזהר ממצב שבו האמצעים שהוא מעמיד לקידומם של ערכים אלו
. 6  ייראו בעיני נמעניה של הנורמה המחנכת כבלתי סבירים ולפיכך — כמקוממים1
 הקשיים שהוצגו לעיל באשר לפועלו של המשפט בעיצוב ערכים עשויים,
 לדעתי, להסביר את השימוש בכלי המתון של השבת הוצאות ההרעפה כאמצעי
 להשרשת אלטרואיזם. ניתן לשער כי נורמה משפטית כזו נתפשת אצל נמעניה
 ככוחנית פחות מנורמות ״החלטיות״ יוחר, המטילות חובה לשמור על עניץ הזולת
 ומשיתות סנקציות של ממש במקרה של אי קיומה של אותה חובה"; היא נראית
 לנו כאמצעי סביר לקידומו של אלטרואיזם מוגבל — כזה שאיננו מאתגר את עצם
 קיומו (ומעמדו העדיף) של אותו פן שב״אני המפוצל״ שלנו המרוכז בעצמנו.
 לפיכך, הבחירה באמצעי המתק של השבת הוצאות ההרעפה עשויה למתן את
 רחיעח נמעני הדין מהמסר הכופה שלו ולחזק בהתאמה את פועלו המחנך של
 הדץ" (וזאת בלי לספק למרעיפים פוטנציאליים תמריצים חיוביים של ממש, אשר

.(6  אף הם עלולים כמובן לפגום במסר החינוכי של הדין4
 עד כאן ניסיתי להסביר מדוע—לפחות ככל שמדובר בדין המנטרל תמריצים

 60 האמור בטקסט עולה בקנה אחד עס תפישת המשפט כמערכת תרבותית המתפתחח ככזו
Ronald באופן הדרגתי, אבולוציוני. לתיאור כזה של אופן התפתחותו של המשפט ראה 

. ( Dworkin L)71986בפרט פרק ( a w ' s Empire ) 
Term-Foreward - The Forms of1978 ראהOwen M . Fiss "The Supreme Court, 61 

" 93 Hary. L . Rev. (1979) 1, 54-55:Justice 

No judge is likely to decree more than he thinks he has the power to accomplish... 
The judge will seek to anticipate the response of others, and though he may try to 
transcend the limits imposed by that response, he is likely to accept the reality of 
those limits snd compromise his original objective in order to obtain as much 
relief as possible. He will bargain against the people's preferences, 

או עוגשיים) להציל אינם /  62 בהקשר זה חשוב לציין, שגם התומכים בהטלת חיובים (נזיקיים ו
ו של פלוני עתיד להיפגע. ל חיוכים אלה בכל מצב שבו משאב ממשאבי  סבורים שיש להחי
 משמע שאף לגישתם, חיוב פוזיטיבי לסייע לזולת, המלווה בסנקציה שלילית במקרה של אי
או איננו מרוחק ממנו יתד על המידה) רק לגבי נסיכות )  קיום, תואם אח האתוס החברתי

 מצוקה קיצוניות יותר מאלו שבהן עוסקת דוקטרינת ההרעפה הנדונה כאן.
 63 נראה שיתרץ זה של ההסדר הנדק כאן על־פני ההסדרים הנויקיים או העונשיים מתמצה
 בתחום פועלו הנורמטיבי של המשפט, ובפרט הפונקציה שלו של עיצוב ערכים. זאת באשר
 פועלו של סעיף 5 במישור התוצאות ההתנהגותיות נראה דומה — ואולי אף נחות ביחס —
 לפועלם של חיובים פוזיטיביים להציל (כדי לדעת באופן מדויק מהי ההשלכה במישור של
 התוצאות ההתנהגותיות של הטלת חיוב פוזיטיבי להציל, יש להשוות את מספר האנשים
ו נוקטים פעולות  שייחלצו לעזרה רק אם יוטל חיוב כזה למספר האנשים — מבין אלו שהי
 הצלה לולא הטלת חובה כזו — שיתקוממו אם היא אכן תוטל, ואף יימנעו עקב כך מפעולת

 ההצלה).
 64 ראה פישל, לעיל הערה 52, בעמ׳ 8 (מרבית החוקרים מסכימים, שהתנהגות אלטרואיסטית
 היא התנהגות וולונטרית שמטרתה להיטיב עם אחר ואשר איננה מלווה ציפיות לתגמול או

 לרווח).
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 שליליים העלולים להרתיע התערבויות מיטיבות — אין הביטוי ״תקיקה
 אלטרואיסטית״ בגדר דבר והיפוכו. בשורות הבאות אמשיך באפיון הטעם
p האלטרואיסטי על ידי השוואתו לטעם ההסכמה ההיפותטית. לכאורה, ההבדל 
 שני הטעמים פשוט וברור, שהרי הם יוצאים מנקודות מוצא שונות בתכלית. טעם
 ההסכמה ההיפותטית מתמקד בזוכה. הוא מקפיד על כך שרק הרעפות המקובלות
 על הזוכה הפוטנציאלי, או שיש לנו סיבה טובה להניח שהיו מקובלות עליו לו
 ניתן היה לברר את דעתו עליהן במועדים הרלבנטיים, מכו לעידוד. עוד מחייב
 טעם זה, שהרעפות אשר אינן מקיימות תנאים אלו לא מכו בהשבה כך שמרעיפיס
 פוטנציאליים יירתעו מלעשותן. נקודת המוצא של הטעם האלטרואיסטי הפוכה:
 טעם זה מכוק את פניו למזכה, שהרי מטרתו להשריש במרעיפים הפוטנציאליים
 את ערך הדאגה לזולת, ובכך לשמר ולחזק בהם — ובחברה כולה — את ״הפן
 האחר״ של ה״אני״ — את ״נקודת המבט האובייקטיבית (או הקומוניטרית)״ שלו.
 על אף שוני זה בנקודות המוצא ובהצדקות התיאורטיות, עשויים הטעמים
 להתקרב זה לזה במידה לא מבוטלת ככל שהדבר נוגע להשלכות אימוצם כבסיס
 למדיניות הדין. התקרבות כזו תקרה אם ״הזולת״, שהטעם האלטרואיסטי מעוניין
 לעודד את ההתתשבות בעניינו, יוגדר כמי שהאינטרס הבלעדי שלו הוא
 אוטונומיית הרצון. במקרה כזה, ההתחשבות בזולת — שמן הסתם ניטה יותר
 לכנות אותה ״כבוד לזולת״, ולא ״דאגה לזולת״ — החייב היצמדות מוקנית
 להמלצות הנורמטיביות ש״מייצר״ טעם ההסכמה ההיפותטית, אשר משקף, כזכור,
 את דאגת הדין לשימור אוטונומיית הרצק של זוכים פוטנציאליים. פרשנות כזו של
 הטעם האלטרואיסטי תניב את אותה גרסה שלו שעליה רמזתי לעיל, אשר תחייב
 את (קרי: תספק נימוקים נוספים התומכים ב־) השלמת הדץ בסוגיית ההרעפה

 באורח דומה לזה המתתייב מטעם ההסכמה ההיפותטית.
 עם זאת, הגדרת ענייני הזולת שעלינו להתהשב בהם כמתמצים באוטונומיית
 הרצון שלו היא רק הגדרה אפשרית. אך איננה אפשרוח יחידה או הכרחית. ניתן
 לשלב בטעם האלטרואיסטי גם הבנה שונה של האינטרסים החשובים לבני אדם.
 הבנה כזו לא צריכה להכחיש את העובדה שאוטונומיית הרצון היא אינטרס חשוב.
 די בכך שתעמוד על כך כי אין הוא היחידי וכי לפיכך ההחחשבות בזולת אינה
 יכולה להתמצות בכיבוד רצונותיו(המפורשים או המוסקים). על פי גישה זו, על
 ההתחשבות בזולת לחבוק את כלל האינטרסים החשובים לבני אדם. בפרט עליה
. אכן, אימוץ הבנה 6  להתייחס לרווחתם, ולעשות כן, לעיתים, גם למורת רוחם5

Rev. I n t . de Phil43 ראה .Richard J. Anieson "Paternalism, Utility, and Fairness" 65 
: ( 4 3 5 ,409 (1989 

[T]he agent's own conception of her good will presumably include a perception of 
autonomy or personal sovereignty and a weighting i)f this good against other 
goods that the agent values for herself. If the agent's choice really is substantially 
nonoptimizing, than paternalism can better advance the agent's good than her 
own execution of her own choice, where this good of the agent includes her own 
relative ranking of autonomy against other values, 
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6 להביא לכך שהגישה האלטדואיסטית  רחבה כזו של הגדרת ענייני הזולת עשוי6
 תפנים אלמנט פטרנליסטי, המתיר בנסיבות מסוימות את כפייתו של היחיד (הזוכה
 החייב בהשבה) על בסיס טעמים הנוגעים לטובתו כפי שהיא מובנת על ידי
). ביתר דיוק: גרסה 6  המדינה (הבנה השונה אולי ממה שהוא עצמו מגדיר בטובתו7
 כזו של הגישה האלטרואיסטית תאמץ השקפה שנהוג לכנותה ״פטרנליזם חזק״,
 קרי: הגנה על האדם מפני העדפותיו לא רק בנסיבות שבהן הן נובעות מלחץ
 חיצוני או מחוסר (או מעיוות) מידע (שהרי בנסיבות כאלו, ובהתקיים התנאי של
 אי מעשיותה של התקשורת עם הזוכה עובר להתערבות, נראה שגם טעם ההסכמה
6), אלא גם כאשר מדובר בהעדפות מודעות ורצוניות  ההיפותטית יכשיר התערבות8

 אינטרס נוסף העשוי להרחיב את הגדרת -עניינו של הזולח־ באופן שיש בו כדי להצדיק
self-respect or) בנסיבות מסוימות התערבות כופה היא האינטרס של ׳׳כבוד עצמי״ 
 integrity). נראה לי כי אינטרס וה איננו רלבנטי במיוחד בהקשרים שבהם דן מאמר וה. לדיץ
Anthony T. Kronman "Paternalism and the Law of Contracts" 93 מפורט והדגמה ראה 

.Yale L . J . (1983) 763, 774-786 
 אני משתמש במלה ״עשוי״, ולא ״עלול״, כדי שלא להביע כאן, ולו במשתמע, כל עמדה 66
 נורמטיבית כלפי הפעלתו של פטרנליזם במשפט — נושא החורג כמובן מגדריו של מאמר

 זה.
Gerald Dworkin "Paternalism" P a t e r n a l i s m (Rolf 67 להגדרה ברוח הטקסט ראה, למשל 

:Sartorius ed., 1983) 19, 20, 23 
By paternalism I shall understand roughly the interference with a person's liberty 
by reasons referring exclusively to the welfare, good, happiness, needs, interests, 
or values of the person being coerced... [One important characterization of 
paternalism is] the use of coercion to achieve a good that is not recognized as 
such by those persons for whom the good is intended. 

, כי מי שיוצא מנקודת מוצא אטומיסטית ומאדיר את חשיבותה של החירות השלילית ק ו  מ
 כערך היחיד — או החשוב ביותר — שעל המדינה לקדם, ינקוט עמדה א־פריורית עומת

:Dworkin, Id. at 27-28 ות. ראה  להתערבויות פטתליסטי
It is because coercing individuals for their own good denies their status as 
independent entities that Mi l l objects to it so strongly and in such absolute terms. 
To be able to choose is a good that is independent of the wisdom of what is 
chosen... [Hence,] paternalism can be justified only to preserve a wider range of 
freedom for the individual in question. 

:Dworkin, supra note 67, at 29, 31 , 6  ברוח דומה ראה, לדוגמה 8
The basic notion of consent... seems to me the only acceptable way of trying to 
delimit an area of justified paternalism... I suggest that since we are all aware of 
our irrational propensities - deficiencies in cognitive and emotional capacities 
and unavoidable ignorance - it is rational and prudent for us to take out *social 
insurance policies.' We may argue for and against proposed paternalistic 
measures in terms of what fully rational individuals [who are not under extreme 
psychological and sociological pressure] would accept as forms of protection. 
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6 (לשם קיצור, אתייתס להלן ל״פטרנליזם חזק״ כאל ״פטרנליזם״).  לתלוטין9
 מובן, כי ככל שמשקלו של המרכיב הפטרנליסטי בטעם האלטרואיסטי יהא
 משמעותי יותר, כך יתרחק טעם זה — מבחינת המלצותיו הנורמטיביות —
 מטעם ההסכמה ההיפותטית. אכן, הפנמתו של מרכיב פטרנליסטי בטעם
 האלטרואיסטי תהפוך טעם זה מתניא דמסייע לטעם ההסכמה ההיפותטית לבר
 פלוגתא שלו; וככל שיימצא מקום רב יותר לפטרנליזם בדין, כך יתרחקו
 הפתרונות עליהם מצביעים טעמים אלו זה מזה. לשון אחרת: בעוד שאלטרואיזם
 נטול פטרנליזם יציג ביסוס תיאורטי נוסף לתיזוקם של הפתרונות המומלצים על
 ידי טעם ההסכמה ההיפותטית, אלטרואיזם פטרנליסטי יכתיב פתרונות שונים

 בתכלית.
 ראוי לציץ, כי הטעם האלטרואיסטי עשוי להתרחק מבחינת תוצאותיו
 המעשיות מטעם ההסכמה ההיפותטית בדרך נוספת, אם כי התרחקות זו —
 להבדיל מקודמתה — איננה נראית משמעותית במיוחד (לפחות לא מן ההיבט
 התיאורטי). סטייה מינורית זו תקרה אס האינטרס שבהשרשת ערך הדאגה לזולת
7 ואם נכיר בכוחו של המשפט  בחברה ייתפש כאינטרס בעל ערך בפני עצמו0

 69 ההבחנה בץ פטרנליזם חלש לבץ פטרנליזם חזק שהטקסט מכוץ אליה היא של ביואל
at, 67Joel Feinberg "Legal Paternalism" P a t e r n a l i s m , supra note ,8-11, 3 פיינברג. ראה 

.17 
בעמ׳ ץ(  ככלל, מאמרו של פיינברג מציג עמדה עדנת למדיי כלפי פטרנליזם חזק. כך הוא מצי

 11), כי
to tell voluntary risk-takers that even their informed judgements of what is 
worthwhile are less reasonable than those of the state, and that, therefore, they 
may not act on them . . . has an acrid moral flavor, and creates serious risks of 
governmental tyranny. 

 עם זאת, אץ זה ברור כלל ועיקר שאפילו פיינברג ישלול מכול וכול, בהקשר עם חיוב הזוכה
 בהשבת הוצאות המוכה, את הגרסה הפטרנליסטית של הטעם האלטרואיסטי המתוארת
 בטקסט. ראיה לבך היא ההכשר שפיינברג מעניק (שם, בעמ׳ 11) לאמצעים רגולטוריים
 ומיסויים המקשים על פרטים לממש את העדפותיהם המושכלות — שהמדינה רואה בהעדפות
 מזיקות עבורם — כל עוד אץ בכך שלילה מוחלטת של אפשרות יישומן של העדפות אלו.
 70 ערך חברתי כולל כזה יכול כמובן להיות מעוגן בהשקפה קומוניטריאנית, המערערת על עצם
 ההפרדה בין אדם לאדם ועומדת על כך שהקהילה היא רכיב קונםטיטוטיבי של ה׳׳אני׳׳ —
ק זה, ראה לעיל הערות 37 ו־53). עם זאת, ניתן לעגן את נ ע ל ) ת י מ צ ע  שהיא חלק מהגדרתנו ה
וץ שהיכולת של  הערך הטבוע שבערכים קולקטיביים באלה גם בהשקפה ליברלית: זאת מכי
 כל פרט לחיות חיים אוטתומיים, שהיא תנאי הכרחי למימוש עצמיותו, מותנית בקיומו של
ו אותו פרט יכול לבחור. מקור חשוב, אולי מרכזי, של אפשרויות  מגוץ אפשרויות רחב שממנ
Joseph ק זה ראה נ ע ל ) ו נ  חיים כאלה הוא החברה והיחסים הבין־אישיים שקיומה מאפשר ל
.(Raz "Right Based Moralities" The Morality of Freedom (1986) 193, 198-207 
 השרשתה של דאגה לזולת עשרה אפוא להיחפש כאחד הערכים הקולקטיביים שגם ליברל
ק זה ראה עמדותיו העדכניות של רוברט נתיק, כפי שנסקרו לעיל בהערה נ לע  ישמח לקדם (

.(56 

487 



ה ״ נ ש ד ת ״ • כ י ט פ ש  חנוך דגן מ

 לטפח דאגה לזולת: זאת באשר אם ניתן, באמצעות המשפט, להשריש בחברה את
 הדאגה לזולת ואם יש בכך ערך טבוע, כי אז ייתכן שראוי להצדיק את עידודן של
 התערבויות מזכות גם בנסיבות שבהן לא ברור כי הדבר משרת את אוטונומיית
 הרצון של הזוכה", קרי: גם אם לא ניתן לעגן את עידוד ההתערבות ברצונו
7. ראוי להדגיש כי אלטרואיזם נטול  המפורש, המשתמע, או המוסק (ההיפותטי)2
 פטרנליזם לא יכול להצדיק מדיניות של עידוד התערבויות מזכות רק כדי להשריש
 דאגה לזולת בנסיבות שבהן ברורה התנגדותו — המפורשת, המשתמעת או
 המוסקת — של הזוכה להרעפה. עם זאת, באותם מקרים גבוליים שבהם קשה
 לדעת מהי עמדת הזוכה (או לשחזרה על ידי האמצעי המיתודולוגי של ״חוזה
 היפותטי״)73, תיטה בוודאי גישה שאינה רואה באוטונומיית הרצון שלו ערך
, והמכוונת להשריש את ערך הדאגה לזולת, לדחות את החזקה של היעדר 7  בלעדי4
 ההתערבות שטעם ההסכמה ההיפותטית משמיע ולקבוע תחתיה חזקה הפוכה,
 שלפיה מעוניין הדין לעודד — ולא להרתיע — התערבויות לשם שמירה על

 עניין הזולת".
 לסיכום: להבדיל מטעם ההסכמה ההיפותטית, עשוי טעם האלטרואיזם להציע
 קשת רחבה של קווי מדיניות, בהתאם לאופן שבו הוא מתפרש. בצדה האחד של
 הקשת מצויה הגישה המכוונת לעודד ״כבוד לזולת״, קרי: התחשבות ברצונותיו.

:Cass R. Sunstein "Preferences and Politics" 20 P h i l . & P u b . Aff. (1991) 3,12 ראה p 71 כמו 

One goal of democracy . . . is to ensure autonomy not merely in the satisfaction 
of preferences, but also, and more fundamentally, in the processes of preference 
formation. 

ת ההשבה של מרעיף שמניעיו ו כ ו תהיה השלכה נוספת: הכרה מ ן כי לגישה מ  72 ״תכ
 (הסובייקטיביים) היו אלטרואיסטיים בתכלית גם כאשר התערב (מסיבות הנעוצות בכושרו
 האינטלקטואלי, למשל) בנסיבות שבהן התערבות כזו לא היתה רצויה מן הבחינה האובייקטיבית.
 73 פורמלית, מקרים כאלו הם אותם מקרים שבהם תוחלת היתרק הצפוי מההתערבות (קרי:

 תוחלת תועלתו בניכוי עלותו) היא 0.
 74 בנקודה זו גפרדת העמדה המוצגת כטקסט הן מטעם ההסכמה ההיפותטית, אשד מחויבותו
 לחירות השלילית של הפרט מנביעה את החזקה של היעדר ההתערבות, והן מהגרסה
 הראשונה שהצגתי לעיל של הטעם האלטרואיסטי: זו הרואה באוטתומיית הרצץ של הזולת
 כאינטרס הבלעדי שעלינו לכבד, ולפיכך תומכת בפתרונות של טעם ההסכמה ההיפותטית

 (קרי: בחזקת אי ההתערבות).
ר שהפגיעה בחירות השלילית שגרסה זו של הטעם האלטרואיסטי גוררת ת  עם זאת, ב
 (התערבות בענייני הזולת בם כנסיבוח כהן לא ברור שרצונו בכך) היא פחותה מזו שמכתיבה
 הגידסה הפטרנליסטית של הטעם האלטרואיסטי(התערבות בענייני הזולת גם בנסיבות שבהן

ר כי רצתו שהתערבות בזו לא תתבצע). ת  ב
׳ אוטתומיית הרצץ של בות של דאגה לזולת ״על חשכקי  75 ראוי להדגיש, כי קידום הערך הצי
סטי לפחות לא על פי ההתייחסות למתחים אלו במאמר זה. ראה  הזוכה איננו אמצעי פטתלי
David L . Shapiro "Courts, Legislatures, and Paternalism" 74 Va. L . Rev. (1988) 519, 

.See also Feinbcrg, supra note 69, at p. 13 :547-548 
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 גישה כזו מתלכדת מבחינת השלכות יישומה בדוקטרינה המשפטית עם טעם
 ההסכמה ההיפותטית, וחשיבותה נעוצה בכך שהיא מספקת נימוקים המחזקים את
 ההמלצות הנורמטיביות הנובעות מטעם זה. מן העבר השני של קשת העמדות
 שהטעם האלטרואיסטי מגלם בחובו מצויה גישה הרואה בהשרשת דאגה לזולת
 ערך בפני עצמו ונוסף על כך מפנימה רכיב פטרנליסטי המבוסם על הגדרה רחבה
. גישה כוו תחייב עידודן של התערבויוח 7  של האינטרסים החשובים לבני אדם6
 מזכות גם בנסיבות שבהן לא ברור, לפחות לא במידת הוודאות שטעם ההסכמה
 ההיפותטית או הגישה האלטרואיסטית המחזקת אותו מחייבים, כי ההרעפה
 תואמת את רצון הזוכה. יתר על כן: ככל שהטעם האלטרואיסטי מפנים גם את
 הגישה הרחבה להגדרת עניינו של הזולת, לא יוכל עוד מעצב המדיניות המונחה
ל להסתפק בבירור רצונותיו המשועמם של הזוכה הפוטנציאלי, ויהיה עליו  על ידו7
 להידרש גם לבירור זהותם של אותם אינטרסים הנראים לו (כלומר: למעצב
 המדיניות) מרכזיים לבני אדם ככאלה. אם אמנם כך יעשה, כי אז סביר שבנסיבות
 מסוימות יעודד הדין התערבות מועילה (כזו המשרתת את עניינו, במובן הרחב,
 של הזוכה), על אף התנגדות הזוכה. לא בכל מקרה שבו יעלה מהנסיבות כי
 הזוכה איננו מעוניין בזכייה וכי שמירת עניינו נעשית למורת רוחו, תכובד זכות
 הווטו שלו ותישלל בהתאמה זכות המזכה להשבת הוצאותיו. בין שתי גישות אלו
 מצדות כמובן כמה נקודות ביניים של הטעם האלטרואיסטי, קרי: עמדות
 ה״נוגסות״ במעמד הבכורה הניתן לאוטונומיית הרצון של הזוכה, ולפיכך —
 להבדיל מהגרסה הראשונה של טעם זה — אינן תומכות בתוצאות טעם ההסכמה
 ההיפותטית, אך עושות כן במידה פחותה מזו שעושה הגישה האלטרואיסטית־

 פטרנליסטית בגרסתה הגורפת,

ן קנדי למושג הפטרנליזם כמעוגן באמפתיה ק  6ל מעניין לציין בהקשר זה את התייחסותו של ת
 לזולת, בהשתתפות רגשית של המתערב ברגשות האדם שאת טובתו התערבותו באה לשרת
 ובגישה אינטואיטיבית לפנימיותו האמיתית באופן המצדיק את הכפייה הכרוכה בהתערבות
intersubjective) הפטרנליסטית. פטרנליזם כזה, מבאר קנדי, מבוסם על אחדות ביךאישית 
 unity) בין הכופה לנכפה, קרי: על השקפה (קומוניטריאנית) המערערת על ההפרדה הבין־
 אישית. אכן, גישה זו מאחדת בין שני סוגי הסטיות מטעם ההסכמה ההיפותטית הנזכרים

Duncan Kennedy "Distributive and Paternalist Motives in Contract and בטקסט. ראה 
Tort Law, With Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining 

. M d . L . Rev41 " P o w e r . (1982) , 638-642, 5 6 3 6 4 7 
ת טוען, כי בנוסף על עצם הבעייתיות שבהצדקת הפטרנליזם המשפטי ככזה יש י פ  77 דייוויד ש
 גם חשיבות לבירור ההיבט המוסדי, קרי: להתייחסות לשאלה איזו רשות מרשויות המדינה
יבת לערך אוטונומיית  עוסקת בהסדרה הפטרגליםטית. לגישתו, בחברה המערבית, המחו
ים יופעלו על ידי הרשות המחוקקת בלבד וכי  הרצץ של הפרט, ראוי שאמצעים פטתליסטי

 הרשות השופטת תהא זהירה הרבה יותר בהחדרת מוטיבים פטתליםםיים לדין.
םטי בדין הישראלי המסדיר את סוגיית השמירה על עניין הזולת הוא פרי  האלמנט הפטתלי
ט ת י פ  חקיקת המחוקק. לפיכך, אץ לי צורך להידרש בהקשר זה לבירור נימוקיו של שפירו. ל

.rv נימוקים אלו ראה שפירו, לעיל הערה 75, בפרק 
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 היכן על פני קשת אפשרויות זו מצויה מדיניותו של מחוקק סעיף 5 לחוק
 עשיית עושר? מהן ההשלכות שיש למיקום מדיניות המחוקק לעניין פרשנותו

 והשלמתו של הסעיף? לעיון בשאלות אלו מוקדש פרק ג.

 ג. הדין הישראלי בדאי הניתוח התיאורטי

 1. סיווג סעיף 5
 אמה מבין הטעמים שהוצגו לעיל עומד בבסיסו של סעיף 5 לחוק? נראה לי כי
 נקודת המוצא לפתרון שאלה זו היא הוראת ס״ק (ג). סעיף 5(ג) מחלק את
 האינטרסים המוגנים — חיים, שלמות הגוף, בריאות, כבוד ורכוש — לשתי
7. םיפת הסעיף מתייחסת למה שאכנה להלן ״אינטרסים ראשוניים״:  קטיגוריות8
 חיים, שלמות הגוף ובריאות, וקובעת שהרעפה המגנה על אינטרסים אלו מקימה
 עילת השבה אפילו התנגד לה הזוכה. לגבי שמירה על כבודו או על רכושו של
 הזוכה (להלן: ״אינטרסים משניים״) קובעת רישת הסעיף הוראה הפוכה, קרי:
 שהתנגדות הזוכה להרעפה (או לשיעור ההוצאות הכרוך בה), או קיומה של סיבה

. 7  סבירה להתנגדות כזו שוללת את זכות המזכה להשבה9
 ברור שהוראת הסיפא, העוסקת באינטרסים ראשוניים, ניצבת בצד הפטרנליםטי
 של קשת קוד המדיניות ששורטטה לעיל, מכיוון שהגנה על אינטרסים אלו מקימה
8 (יש להדגיש, כי הסעיף איננו בוחן את  עילת השבה גם אם התנגד לה הזוכה0
 הרקע להתנגדות הזוכה ואיננו מתנה את זכות המזכה להשבה בכך שההתנגדות

 78 לשון הסעיף היא:
פד או פיצוי לפי סעיף זה על זוכה שהתנגד לפעולה... או לשיעור ההוצאות  אץ חובת שי
 או שהיתה לו סיבה סבירה להתנגד להם, זולת אם [היתה] הפעולה ... לשמירה על חייו,

 שלמות גופו או בריאותו.
ן הישראלי. ניתן למצוא ת  79 ההבחנה בין אינטרסים ראשוניים למשניים איננה מייחדת את ה
ית בבדיקת התנאים השונים קנ  אותה גם במדינות המשפט המקובל שבהן ניכרת גישה מו
ט יותר ע  שמעמיד שם הדין למתן סעד כשהמדובר באינטרסים משניים ומנגד גישה ליברלית מ
 כשבאינטרסים ראשוניים עסקינן. ראה, לדוגמא מדר, לעיל הערה 8, בעמ׳ 310. כמו כן,
 מצוייה הבחנה זו במשפט העברי הקובע — כמו בדין הישראלי — שהתנגדות הזוכה מונעת
 השבה כשמדובר ברכוש, הגם שאינה מעלה או מורידה כאשר בסכנת נפשוח עסקינן. ראה

 רקובר, לעיל הערה 9, בעמי 167-165.
׳ם) 281,269. אציין, ׳ט-תש׳ רת ״עזרה לזולת״ עיוני משפט ז(תשל׳  80 ראה, למשל, מריס ק־פו
ן האנגלי מ ן הישראלי מקודמו האנגלי. לעמדת ה מ  כי בנקודה וו במרה במיוחד סטיית ה
F. v. Wen B e r k s h i r e H e a l t h ו של הלורד גוף בעניין מ ב  בסוגיה זו ראה, לאחרונה ד

1989] 2 Al l E.R. 545, 566שלפיהם התערבות איננה יכולה להיחשב מוצדקת : [ A u t h o r i t y 
"when it is contrary to the known wishes of the assisted person to the extent that 
he is capable of forming such a wish, 

ה, מקינס, לעיל הערה 9, בעמ׳ 58.  לעמדה דומה ראה, לאחמנ
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 משפטים כ״ד תשני׳ח הפועל לשמירת עניין הזולת

. מכאן סיווגה של הוראתו כ״פטרנליסטית חזקה״ והתייחסותי 8  אימה מושכלת,
 אליה כאל אלטרואיסטית־פטרנליסטית). אכן, לגבי אינטרסים ראשוניים ברורה
8 — שלא להקנות  למדי מדיניוח מחוקק סעיף 5 — כמו מדיניות המשפט העברי2
 לאוטוגומיית הרצון של הזוכה מעמד בכורה. גם הסיבה לכך נראית ברורה:
 שמירתם של החיים, הבריאות ושלמות הגוף נתפשת בעיני רבים מאתנו כאינטרס
 אנושי בפני עצמו". יחר על כן: חשיבותו של אינטרס זה אינה בהכרח פחותה

. 8  מחשיבותו של הערך של חירות שלילית4
 קשה אך במעט יותר הוא סיווגה של מדיניות המחוקק באשר לאינטרסים
 משניים: כבוד ורכוש. מן הרישא לסעיף 5(ג) — הקובעת עדיפות (זכות וטו)
 לרצונו של הזוכה — קל להסיק שלגבי אינטרסים אלו דחה הדין כל אלמנט

, שבו נקבעה c , d & cmt. b & Mus116 § ) 2-4: השווה. Restatemem of R e s t i t u t i o n (1937 81 
 חובת השבה בגין שירותים בהצלת חיים או בריאות, אף אם ניתנו בביגוד להסכמת המטופל
 ובלבד שאץ למטפל כל סיבה להניח שהמטופל היה מתגגד לטיפול לו היה כשיר בנפשו. כל
 התנגדות מודעת להצלה, או ידיעה על כך שלו היה המטופל כשיר היה מתנגד, גם אס היא
 מנוגדת בעליל לרווחתו הגופנית של המטופל, שוללת את הזכות להשבה. וראה גם במסקנתו
ה היפותטי תחייב ח  של לונג, לעיל הערה 17, בעמ׳ 426-425, 431-430, שלפיה גישה של ח

 שלילת סעד כל אימת שהזוכה מתבגד, ולגבי כל אינטרס מוגן, בכלל זה החיים עצמם.
 82 ראה בלם, לעיל הערה 47, בעמ׳ 154.

 בעיקרון החוק תואם את המשפט העברי הקובע, שאץ משמעות להתנגדות של אדם
 לשמירה על חייו, ובלשץ המהר״ם בר׳ ברוך מרוטנברג: ״אפילו היה עומד וצווח: אל

ל חשבתו]׳׳ ע =  תפדוני, אץ שומעץ לו, ופורץ אותו בעל כרחו משלו [
 כמו p ראה רקובר, לעיל הערה 9, בעמ׳ 190-188 (פירוט הלכתו של המהר״ם מרוטנברג

 ואימוצה בהלכה היהודית).
¡ J . P s y c h o l 4 7 Ernst Prelinger"Extensión and Structure of the Self . (1959) 13,1883ראה 
Russel W. Belk "The Ineluctable Mystenes of Possessions" To Have Possessions - A 

. ; H a n d b o o k on Ownership and P w p e r t y (F. W. Rudmin ed., 1991) 17, 19Russell W 
Consumer Res15 Belk "Possessions and the Extended Self . (1988) 139.157, 

 84 להעלאת'האינטרס הציבורי בהצלת חיי אדם או במניעת נזק לבריאותו ראה ע״א 322/63
 גרטי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד יח(2) 449, 454, 458-457.

 מעניץ להזכיר בעניין זה את חילוקי הדעות המופיעים בפסיקה הישראלית בסוגיה המעמתת,
 וביתר דרמטיות, את הערכים הנזכרים בטקסט, קרי: השאלה האם זכאי אדם שלא להיות
ק הזולת מחייבת או נ  מנותח שלא בהסכמתו. סוגיה זו בעייתית במיוחד, משום ששמירת ע
 מגע פיזי — חודרני — עם האדם שלטובתו מבקשים לפעול. לעניין זה ראה פרידמן, לעיל
 הערה 15, בעמ׳ 95 והערה 60, שאף מחווה את דעתו כי ״אלא במקרים קיצוניים ביותר
 דוגמת אלה בהם אין החולה שולט בעצמו או אץ הוא יודע מה הוא עושה״, ״קשה להעלות

 על הדעת שניתן לכפות [חולה שאיננו פסול דין] לקבל טיפול נגד רצתו״.
 סוגיה זו נדונה בהרחבה בע״פ 480/85, 527 קורטאם נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מ(3) 673,

ץ מקיף בה חורג ממסגרתו של מאמר זה.  688-681, 698-694. די
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 פטרנליסטי". מסקנה זו היא חשובה, מכיוון שמשפםל המחוקק מיניה וביה כל
, הוא חחם בכך את מרווח 8  מקום לפטרנליזם בהקשר של אינטרסים משניים6
 הבחירה הנורמטיבי של הפרשן לתחום צר יחסית — הוא התחום שבין התבססות
p  על טעם ההסכמה ההיפותטית (ו/או הטעם האלטרואיסטי התומך בו) ל
 התבססות על עמדה של אלטרואיזם אשר אף על פי שהוא נטול פטרנליזם הוא
 סוטה בכל זאת ממה שמתחייב מטעם ההסכמה ההיפותטית (אם גם במקרים
 גבוליים בלבד) עקב ההכרה בערך הטבוע של השרשת דאגה לזולת. כפי שראינו
 — וכפי שיעלה ביתר פירוט מהמשך הדברים — קיים שוני צנוע למדי בין

 המסקנות המשפטיות הנגזרות משתי חלופות אלו.
 אין זה בדור איזו משתי העמדות הנזכרות לעיל מתארת טוב יותר את תכליתו
 של סעיף 5. אמנם, ברורה למדי מגמת המחוקק ״לשנות את הדין הנוגע
, והצעת החוק אף מבארת מפורשות את מטרת השינוי: לעודד פעולות 8  למתנדב״7
 של הצלת רכושו של הזולת8'. ובכל זאת, קשה להסיק מדברים כלליים אלו האם
 עידוד פעולות ההצלה נעשה רק כדי לשרת את רצונותיהם המשוערים של זוכים
 פוטנציאליים, או שמא גוסף על כך שאף המחוקק גם להשריש באמצעות עידודן

 של פעולות הצלה את ערך הדאגה לזולת.
 עם זאת, אני סבור כי ניתן לצפות במידה מסוימת של ביטחון, כי הדין
 הישראלי בסוגייתנו יתפתח בכיוון של אימp החלופה האחרונה מבין השתיים. אך
 לפני שאציין את נימוקי לתחזית זו אדגיש כי לענייננו די בהצגתה כאפשרות
 בלבד. הסיבה לכך היא כפולה: ראשית, עיקר מטרתו של פרק זה בהבהרת הקשר

 85 נראה, כי ניתן להסביר את העובדה שהאלמנט הפטרנליסטי איננו חל לגבי אינטרסים משניים
 למרות תחולתו לגבי אינטרסים ראשוניים בעצם ההבחנה בין אינטרסים ראשוניים למשניים,
ק בהם ועל כן זוכים ד ח מ  כאשר הראשוניים מסמלים יותר מן המשניים את ה׳׳אני״ של ה
ה ע ה ת הסמלית של משאב לבין מידת ה  לרמת הגנה גבוהה יותר. את הקשר כין המשמעו

 המוענקת לו בדין הסברתי בהרחבה במקום אחר. ראה דגן, לעיל הערה 10, 4.2§.
 86 לכאורה, נראה שלא ניתן כלל לדבר על הגנה על כבודו של אדם בניגוד לרצונו, כלומר:
 שדחיית האלמנט הפטרגליסטי לגבי אינטרס זה היא עניין מושגי, ולא הכרעה שבמדיניות.
 ברם נראה לי, שעמדה כזו טומנת בחובה הנחה סמדה בדבר פרשנות אטומיסטית למונח של
 ״כבוד־. ברי שפרשנות כוו אפשרית, אך בה במידה אץ נם להכחיש כי אץ היא פרשנות
 הכרחית. נהפוך הוא: ניתן לדבר על ״כבוד״ גם במושגים של מקומו ומעמדו של אדם
Robert c. Post בסביבה החברתית שלו, השתייכותו כחבר מלא ומכובד לקהילתו. ראה 

" 74"The Social Foundations of Defamation Law - Reputation and the Constitution 
.Calif. L . Rev. (1986) 691, 693-696, 699-701, 707-708, 710-712, 715-717, 720, 735 

 87 פרידמן, לעיל הערה 15, בעם׳ 19 וראה שם, פרק 5, המראה באיזו מידה הקל הדין הישראלי
 המקורי בדרישות הניצבות בפני מרעיף התובע השבה ־לעומת הדץ האנגלי שאותו הוא

 החליף.
 88 ראה ה״ת 1353 (תשל׳׳ח) 266.
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p  שבין עמדות היסוד הערכיות שבבסיס הרץ — תהיינה אלו אשר תהיינה — ל
 התוצאות הדוקטרינריות הנגזרות מהן. שנית, כפי שכבר ציינתי, השוני בין
 המסקנות המשפטיות המתחייבות מן העמדות הערכיות הנבחנות כאן הוא
 מצומצם. לפיכך, אף אם התחזית שתובא לא תתברר כנכונה, לא תהיינה לכך

 השפעות ניכרות על הדוקטרינה המשפטית.
 נימוק אחד לסברתי — שלפיה בהקשר למשאבים משניים יאמץ הדין
 הישראלי אותה גרסה של טעם האלטרואיזם אשר אף שהיא נטולת פטרנליזם, היא
 סוטה בכל זאת (במקרים גבוליים) ממה שמתחייב מטעם ההסכמה ההיפותטית
 עקב ההכרה בערך הטבוע של השרשת דאגה לזולת — מעוגן בלשון סעיף 5.
 סעיף 5 מכיר בזכות המרעיף להשבת הוצאות סבירות בכפיפות לסייג של התנגדות
 הזוכה או קיום סיבה סבירה לה. אין בסעיף חזקה של היעדר התערבות כנדרש
 מכוח טעם ההסכמה ההיפותטית. נהפוך הוא: מלשונו עולה חזקה הפוכה, 'כזו
. חזקה כזו תואמת את 8  המניחה שבהיעדר כל ראיה סותרת ההתערבות היא רצויה9
 העמדה הערכית שאני מציע לייחס לדין הישראלי. כפי שהבהרתי לעיל, עמדה זו
 תחייב את שלילת ההשבה כאשר התנגדותו של הזוכה — המפורשת, המשתמעת
 או המוסקת — היא ברורה. ועם זאת, להבדיל מגישת ההסכמה ההיפותטית, לא
 תשאף עמדה כזו להרתיע כל התערבות אלא אם כן ברור שעובר לה היה הזוכה
 מסכים — לו ניתן היה לברר את דעתו — לעסקה של שמירת עניינו על ידי
 המזכה כנגד כיםוין של עלויות ההתערבות. נהפוך הוא: בנסיבות שבהן עמדת
 הזוכה איננה ברורה, יחתור הדין על פי גישה זו דווקא לעודד התערבויות מועילות

 ולהשריש באמצעותן את ערך הדאגה לזולת.
 תמיכה מסוימת במסקנה זו ניתן למצוא במגמות כלליות יותר של המשפט
 הישראלי. מנחם מאוטנר העריך לאחרונה כי המערכת המשפטית, ובפרט בית*
 המשפט העליק, מנסה — בתחומים שונים של המשפט — למתן את התהליך
 של ירידת הסולידריות בחברה הישראלית ולהנחיל (מחדש) את ערך האלטרואיזם
. ככל שדעה זו נכונה וככל שמגמה זו אכן תימשך, 9  ביחסים שבין אדם לרעהו0
 ניתן לחזות כי גם בסוגיה הנדונה כאן לא ינקטו בתי־המשפט מדיניות המונחית על

 89 לכאורה ניתן לטעץ, שדרישת סבירותה של ההתערבות, המופיעה כס״ק (א), מאפשרת —
 בניגוד לאמור בטקסט — לקלוט את החזקה של היעדר ההתערבות. פשיטא, שבמושג
 שסתום דרישת הסבירות מאפשרת להחדיר לסעיף שיקולי מדיניות רבים ומגוונים. ברם, איעי
 סבור שראוי להקל ראש בניסוח ס״ק (ג) המעיז־ — לםברתי — על דחיית חזקת היעדר
ה אצלנו הג (שנ לי ג  ההתערבות: אם היה המחוקק מעוניין לאמץ חזקה זו של המשפט האנ
 עובד לחקיקת חוק עשיית עושר), ברי שהיה מתנה את חובת ההשבה בהיות ההרעפה להנחת
 דעתו (ולו המשוערת) של הזוכה, ולא מסתפק בקביעת פטור מהשבה אם אין ההרעפה

 מתאימה לתנאי זה.
״ג) 59-56,  90 ראה מנחם מאוטנר ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי(תשנ

.132-131 
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 ידי טעם ההסכמה ההיפותטית בלבד, ויעדיפו על פניה את העמדה המכירה אמנם
 בעליונות רצונו של הזוכה, אך איננה מזניחה את הערך הטבוע של השרשת דאגה

. 9  לזולת1
 מצויד בהבנה זו של מגמות הרין, ברצוני לעבור לבתינתן של כמה סוגיות
 פרשניות ספציפיות העולות למקרא סעיף 5. להלן אבחן ארבע שאלות כאלה:
 תשיבות הצלחתה של פעולת המתערב; דינה של התנגדות נסתרת של הזוכה
 להרעפה; זכוח המרעיף לשיפוי בגין הזמן, העמל והמומחיות שהשקיע: וזכותו
 לפיצוי על נזקים שנגרמו לו עקב ההתערבות. לגבי כל שאלה אתייחס בנפרד
 לאינטרסים ראשוניים92 ולאינטרסים משניים. הואיל וקיימת אי ודאות — אם גם
 מינורית — באשר לעמדה הנורמטיבית החלה לגבי אינטרסים משניים, יכלול
 הדיון בעניינם התייחסות הן לטעם ההסכמה ההיפותטית (או טעם אלטרואיסטי
 התומך בו. להלן, כאשר אדון בתוצאות המעשיות של שתי גישות אלו, אתייחס
 לשתיהן לשם קיצור כ״טעם ההסכמה ההיפותטית״) הן לגישה המתחשבת גם

 בערך הטבוע בהשרשת דאגה לזולת.

 2. חשיבות הצלחתה של הפעולה
 האם זכותו של המזכה להשבת הוצאותיו מותנית בהצלחת הפעולה? סעיף 5
 לתוק אינו מתייחם לשאלה זו. מכאן הצורך בבירורה לפי מדיניותו המשוערת של
 הדין. נקודת המוצא לניתוח היא, כי תנאי ההצלחה שקול לתמריץ שלילי
, משום שכמעט אף פעם אין המתערב הפוטנציאלי יכול לדעת מראש 9  להתערבות3

ה זו ניתן למצוא בתמיכתו של השופט ברק בקליטה (שיפוטית) של  91 רמז נוסף להתפתחות צפד
 הלכת השומרוני הטוב בדיני הנויקץ. ראה אהרן ברק פרשנות במשפט — פרשנות החקיקה
 (תשנ׳׳ג) 743-742. כמו כן ראה, לאחרונה, ע״פ 119/93 לור01 נ׳ מדינת ישראל(טרם פורסם:

 ס׳ 31-28 לפסק־דינו של השופט ד׳ לוין ופסק־דינו של השופט בך).
 92 פרט לשאלת השפעתה של התנגדות נסתרת של הזוכה, שהיא בעליל חסרת נפקות לגבי

 אינטרסים ראשוניים.
 93 ראה, למשל, דוםץ, לעיל הערה 43, בעמ׳ 1115: מדר, לעיל הערה 8, בעמ׳ 313: מקינס,

 לעיל הערה 9, כעמי 62.
, בי להוספת דרישת ההצלחה עשויה גם להיות השפעה נוספת על זו הנזכרת ק צ  ראד ל
 בטקסט, קרי: עידודו של מרעיף שהחל בפעולה לשמירת עניץ הזולת להמשיך בפעולתו
ו(לעניץ  (בפרט כשנתגלו קשיים כהשלמתה המוצלחת), ולא להפסיקה ולדרוש את הוצאותי
ץ להלן מתעלם מהשפעה  זה ראה, לדוגמה. לבמור, לעיל הערה 9, בעמ׳ 894). עם זאת, הדי
 זו של דרישת ההצלחה. הסיבה לכך נעוצה בהנחה — הנראית סבירה — שלפיה השפעה זו
 של דרישת ההצלחה היא משנית יחסית: העלאת דרישת ההצלחה מרתיעה — על פי המוסכר
 בטקסט — מרעיפים פוטנציאליים: ואס רבים כאלו יירתעו, מה תהיה התועלת בכך
 ש״נבטיח״ כי מרעיף שהחל בפעולתו המיטיבה — מקרה שיהיה תחת משטר משפטי כזה
 נדיר בעליל — ימצה אותה עד תום י לתשובה דומה ראה מקינס, לעיל הערה 9, בעמ׳ 62

 הערה 152.
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 שהצלחתו מובטחת. כך, למשל, אם מרעיף פוטנציאלי כזה מעריך שסיכויי
 הצלחתו הם 95%, אזי אם ידע, עובר להתערבות, שיזכה לכיסוי הוצאותיו רק אם
 יצליח — כי אז יתערב רק אם יהיה מוכן ליטול על עצמו את הסיכון (שיתממש
 — להערכתו — בהסתברות של 5%) שהוצאותיו לא יכוסו. ובניסוח פורמלי:
9 נמוכה מעלויות ההתערבות, קרי:  תנאי ההצלחה גורר מצב שבו תוחלת ההשבה4
 מההוצאות בפועל של המתערב, ומכאן שיש בהוספתו כדי להרתיע התערבויות

. 9  מזכות5
 מה ניתן לאמר על מדיניות הדין הישראלי לגבי הרתעה כזו? ככל שהמדובר
 באינטרסים ראשוניים התשובה על כך — בהינתן הניתוח התיאורטי הננקט כאן
 — נראית פשוטה. הנחתי כי לגבי אינטרסים אלו הדין מונחה על ידי הטעם
 האלטרואיסטי־פטרנליםטי, תוך שהוא מביע בכך את ההשקפה בדבר החשיבות
 העליונה שבשמירה עליהם (השמירה עליהם היא כה השובה, שיש בה כדי לגבור

 94 תוחלת, לגבי סדרה בדידה של הסתברויות, היא סכום המכפלות של ההסתברות של כל
 תוצאה אפשרית בערך המתאים לה. במקרה של השבה מלאה בהסתברות של 95% והיעדר

 כל שיפוי בהסתברות של 5%, תוחלת ההשבה היא 95% מעלויות ההתערבות.
 95 בדין הימי, בכפיפות לחריג אחד, שבו חם הניצול את פעולת ההצלה — הצלחה היא תנאי
 לפסיקת דמי הצלה. עם זאת. לא נובע מכך בהכרח שכללי הדין הימי מרתיעים התערבויות
p הימי מבטיח, נוסף על ה  מזכות מכיוון שבעוד הדץ הכללי דן בכיסוי הוצאות בלבד, הרי ש
לו(ההוצאות והפרס) יתקבל בהסתברות  השבת ההוצאות, גם ״פרם״. לפיכך, הגם שהסעד כו
 נמוכה מ־1 כך שמציל ימי פוטנציאלי יינכה את הםיכץ שההצלה לא תצליח, עדיין בהנחת
ו ה שחשוב לו הוא התוחלת המשוערת של הסער הכספי. ת  אדישותו של המציל לסיכון מ
 שווה לפחות — כך ניתן להניח — לשיעור הוצאות ההתערבות (וכנראה אף עולה עליו).
ק ברד, לעיל הערה 12, בעמי 228: רה, לעיל הערה 9, בעמ׳ 176, 198: נ  ראה, לדוגמה, ע

 לנדס ופוזנר, לעיל הערה 19, בעמ׳ 101.

 ראוי להדגיש, כי הסדר ברוח זו — המתנה מתן סעד בהצלחה, אך מבטיח סעד בשיעור כזה
וץ שבמקרה  שתוחלתו תשתווה להוצאות ההדעפה — איננו נראה מתאים לעגייננו, מכי
 הפרדיגמטי הנדץ כאן עסקינן במרעיף שעיסוקו איננו בשמירת עניין הזולת, ומכאן שיהא הוא
 מן הסתם שונא סיכון לגבי תוצאות ההרעפה. היעדר ״ביטות״ מצד הזוכה — קרי: אי
 הבטחת כיסוי עלויות ההרעפה בלי קשר להצלחתה — עולה, לגבי סוג כזה של מתנדב

 פוטנציאלי, כדי הרחעה של ממש.

 בשולי הדברים אציין, כי מבחינה היסטורית — לפתות באנגליה — קדמו דיני ההשבה בגץ
 הצלה בים לדינים המקבילים להם החלים ביבשה. בפסק־דץ קלאסי של המשפט המקובל
 בסוגייתנו, שבו סירב בית־המשפט להקיש מ״דיני המציל מן הים״ לדיני שומר עניין הזולת
 ביבשה, הבהיר זקן השופטים Eyre, כי פיצוי נדיב למציל נדרש כדי לעודד ׳׳הצלת־יס״
 (salvage) בשל הקשיים והסכנות הכרוכים בה וכי אץ להשוות קשיים וסכנות אלו לאלו החלים
. הלכה זו נותרה בעיקרה E . R . Nicholson v. Chapman [1793] 126 536,538-539 ביבשה. ראה 

A.c1 ] ,831. The Goring, [1985] 1 Q.B. 687,710 (CA.), [1988 באנגליה עד היום (ראה 
, אך זכתה לביקורת קשה (ראה, לדוגמה, םלמר, לעיל הערה 28, בעמי 370). ( H . L ) 8 5 6 - 8 5 7 . ) 
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 גם על רצון מפורש נוגד של הזוכה). ברור אפוא. שמתן תמריץ שלילי להתערבות
. 9  באמצעות התניה של הסעד בהצלחה. אינו עולה בקנה אחד עם מגמת הדין6

 כדי לברר כיצד ראוי להשלים את הדין לגבי אינטרסים משניים, יש לברר
 תחילה אמה כלל ישרת את רצונותיו של הזוכה הפוטנציאלי כאשר אלו לא הובעו
 בדרך כלשהי. בירור זה ייעשה להלן תוך היזקקות לאותה טכניקה — של ״חוזה
 היפותטי״ — שבאמצעותה עוגן עצם רצונו של זוכה כזה בהתערבות המיטיבה
9. על פי טכניקה זו, השאלה המכרעת  בתנאים שהציב טעם ההסכמה ההיפותטית7
 היא האם עובר להתערבות היה הזוכה מעדיף — לו ניתן היה לברר את דעתו —
 חוזה שאחת מתניותיו פוטרת אותו מחבות אם יתברר בדיעבד שההתערבות לא
 הצליחה בשמירת עניינו, או שמא — מנקודת מבטו שלו — עדיף חוזה שבו אץ
 תניית פטור כזו (בירור זה מעוגן, כאמור, בגישת ההסכמה ההיפותטית; כדי
 לבדוק מה עתיד הדין הישראלי לקבוע בהנחה שיאמץ — כפי שצפיתי — עמדה
 המתחשבת גם בעדך הטבוע בהשרשת דאגה לזולת, אצטרך בתום בירור זה לברר
 את ההשלכות של הסטייה המינורית מגישת ההסכמה ההיפותטית שעמדה כזו

 מחייבת).
 מהו מאזן התועלת/עלות הלכתחילי של זוכה פוטנציאלי לגבי תנייח הפטור
 הנ״ל במקרה של כשלון ההתערבות? מחד גיסא, ניצבת תועלת בדמות החיסכץ
 של שיפד בנסיבות של התערבות שלא הצליחה. מאידך גיסא, עומד החשש כי
 התערבויות שהיו עשדות להועיל לזוכה לא תקרינה עקב התמריץ השלילי

 שדרישת ההצלחה מייצרת. איך נאזן שיקולים אלוי
 תשובה ראשונית היא, שאין זה סביר כי זוכה פוטנציאלי יעדיף תניית פטור
 גורפת השוללת את זכאות המרעיף להשבת הוצאותיו כל אימת שמתברר בדיעבד
 כי התערבותו נכשלה. הסיבה לכך היא שתנייה כזו תרתיע, הלכה למעשה, כל
 מתערב פוטנציאלי שאיננו מוכן לצאת מגדרו ולהקריב משלו עבור הזוכה (לעולם
 אץ ודאות שההתערבות אכן תצליח). בהנחה, שעליה מבוסס טעם ההסכמה
 ההיפותטית. כי תוחלת התועלת הטמונה לזוכה בהתערבות עולה על תוחלת

, כי מסקנה זו איננה מתחייבת רק על פי הטעם האלמרואיסטי־פטרנליסטי החל ק צ  96 מעניין ל
 אצלנו. למסקנה דומה יגיע בוודאי מי שיפעיל לבבי משאבים אלו את טעם ההסכמה
 ההיפותטית, שכן שנאת הסיכון של זוכים פוטנציאליים לגבי משאבים אלה היא בדרך כלל

 גבוהה במיוחד. ראה מקינם, לעיל הערה 9, בעמ׳ 64.
 ייתכן שראוי לסייג כמידת מה את האמור כטקסט ככל שהוא מתייחם לסיכויי הצלחה
 לכתחיליים, להבדיל מהצלחה בפועל (נושא הנדץ לגבי משאבים משניים בחלקו השני של
 סעיף זה). כך, למשל, במקרה של סיכדים זעומים במיוחד להצלתה במניעת פגיעה באבר
 מאברי גופו של פלוני, המתנגד להרעפה נוכח עלויותיה הכבדות, עשויה גם גישה
ני(הנשיאה בהוצאות ההרעפה)  פטרנליסטית להכיר בכך שהפגיעה הוודאית בענייניו של פלו

 עולה במידה כזו על היתרץ שההרעפה תצמיח לו, שאץ זה מן הראוי לעודדה.
 ל9 ראה לעיל סעיף ב2.
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 עלותה, תפגע תנייה כוו באינטרסים של הזוכה, ועל כן סביר להניח שהוא יעדיף
 לוותר עליה8*.

 נמצא שטעם ההסכמה ההיפותטית איננו מצדיק פטור גורף מהשבה במצבים
 של הרעפה שנכשלה'9. מכאן, שאין לקבל בדיננו את עמדת המשפט האנגלו־
 אמריקני שלפיה הצלחת ההתערבות היא — בחריג של הצלת חיי אדם ובריאותו
, ויש להעדיף על פניה את גישת המשפט העברי 1 0 0  — תנאי בלעדי להשבה

 98 כמו כן ראה מקקמוס, לעיל העדה 28, בעמ׳ 312-311.
 אינני סבור שקיומם של תמריצים חוץ־משפטיים להתערבות — דוגמת חמלה, חיבה,

 חיזוקים חברתיים נוספים וכיו׳׳ב — משנה מסקנה זו.
 אמנם, תמריצים אלו, ככל שהם קיימים, עשרים למתן במידת מה את ההשלכות של ההרתעה
תp שדי יהיה בהם לאזן השלכות אלו י ת אף י  הטמתה בדרישת ההצלחה, ובנסיבות מסדמו
 לחלוטץ ולהביא לכך שמתערב פוטנציאלי, לפי שיקולי התועלת/עלות האישיים שלו כפי
ק זולתו על־אף דרישת ההצלחה. אין ספק נ  שיערכם עובר להתערבות, יתערב וישמור על ע
ד להעדיף דרישה גורפת להצלחה כתנאי ש  שבנסיבות אלו זוכה פוטנציאלי המודע לכך ע
 להשבת הוצאות ההתערבות (לטיעץ דומה שעל פיו פותח הטיעון הנזכר לעיל ראה לנדס

ע, לעיל הערה 17, בעם׳ 427-426).  ופוזנד, לעיל הערה 19, בעמ׳ 95: לו
 מנגד, בכל אותם מצבים שבהם התמריצים החיצוניים האמורים אינם ״מכסים״ את העלות
 שדרישת ההצלחה מטילה על מוכה פוטנציאלי, עדיין תמנע דרישת ההצלחה את ההתערבות

 — שעל פי ההגדרה מיטיבה עם הזוכה. סביר להניח, שהזוכה איננו יודע, עובר להתערבות
 הפוטנציאלית, האם מקרהו נופל בקטיגוריית המקרים הראשונה, קרי: שהצבת דרישת
 ההצלחה תביא לחיסכון עלויות מבלי שיהא בה כדי להרתיע את ההתערבות: או השנייה,
 קרי: שדרישה כזו תמנע את ההתערבות המועילה. כמן כן, ספק אם יכול הוא להעריך את
 ההסתברויות של השתייכות מקרהו לאחד מבין המצבים האמורים. האם בשם הסיכוי
 שמקרהו נופל בגדר הקטיגוריה הראשונה יסתכן זוכה פוטנציאלי בכך שדווקא השנייה היא
 שתאפיין את מקרהו? בהתחשב בעובדה שהסיבץ גדול מהסיכוי ובתנאי אי הוודאות שבגדרם
 מתבצעת ההכרעה, נראה לי כי התשובה על כך שלילית (מסיבות דומות אף השמטתי את

ץ בטקסט).  ההתייחסות להשפעתם של האלמנטים החוץ־משפטייס האמורים בהמשך הדי

KJeinig, 99 גם הפנייה לערך האלטרואיזם אינה משנה מסקנה זו. ראה, למשל, בהקשר זה 
43, at 386:supra note 

A Samaritan does not have to be successful to be good. It may be enough that he 
tried. 

43, at 1115:Dawson, supra note 
[WJhatever merit [a rescuer's] claim may have will be primarily due to his 
willingness to incur inconvenience or danger in responding to another's need. . . 
The merit is not reduced if his effort fails. 

ד מציין המחבר, כי צ  100 ראה, לדוגמא, רוז, לעיל הערה 9, בעמ׳ 198, 202-201 (כעניין של דין מ
 הגם שאץ בפסיקה התייחסות לשאלת חשיבותה של הצלחת הפעולה, ההנחה היא כי מאחר
 שאץ במקרה כזה ״התעשרות״, לא קמה חובת השבה. ההלכה היחידה הסותרת מסקנה זו —

Man. Ct. App(787,791 . פסק־הדין הקנדי בעניץ)1932. M a t h e s o n v. Smiley, 2 D.L.R 
 — מתייחסת למקרה של השבת הוצאותיו של מנתח למרות שלא הצליח להציל את המתאבד
 שלעזרתו יצא, קרי: נופלת בגדריו של החריג לכלל הנזכר בטקסט. ראד להוסיף על דבריו
C o t n a m v. W i s d o m  אלו של רוז הלכה חשובה נוספת המשתבצת בגדרי החריג האמור: 104 ,
י , 8בראום, לעיל הערה ): 247 (המחבר טוען שעל פי הדין מ ע ב A r k ( 1 6 4 , 1 6 6 . S . w . 1907) 
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 וגישתו של המשפט הקונטיננטלי אשר אינם רואים בהצלחה תנאי להכרה בזכותו
. 1 0 1  של המרעיף להשבה

 עם זאת, הגם שנראה לי כי הזוכה הפוטנציאלי יעדיף (מלכתחילה, כמובן)
 שלא להחחשב בהצלתת הפעולה בפועל, אינני סבור שזוכה כזה יהיה גם אדיש
 לשאלת סיכויי ההצלחה כפי שהם נראו עובר להתערבות. נהפוך הוא: נראה לי כי
 בהנחה ששאר המשחנים נשארים קבועים, זוכה פוטנציאלי יעדיף להבחין בין
 מקרים שבהם סיכויים אלה גבוהים (שאז היתרץ שבחיסכון האפשרי של אי
 השבת הוצאות ההתערבות נמוך יחסית) לבין מצבים שבהם סיכויי ההצלהה
 הלכתחיליים נראים נמוכים (שאז ייתכן כי המאזן מתהפך, ועדיף לו כי ההתערבות

. 1 0  כלל לא תתבצע)2

 האנגלי הצלחה היא תנאי להשבה, ומדגיש שאץ אף תקדים שבו ניתן סעד בנסיבות אשר בהן
 לא נתקיים תנאי זה. המחבר מוסיף ומצדיק תנאי זה בכך, שבהיעדר הצלחה לא מתקיים תנאי
 ההתעשרות של הנתבע ומציץ כי זוכה יכול לטעץ כי לא רצה ״ניסיץ להציל״, אלא תוצאה.
p עם כל הכבוד, תוספת זו, ככל שהיא חורגת מתיאור הדץ האנגלי המצוי לאמירה בדבר 
ת ה״שואבת״  רצוי, אענה משכנעת. דרישת ה״התעשרות״ אינה אלא קונצפציה משפטי
 ומפעילה עקרונות ושיקולי מדיניות, ולפיכך אין להעניק לה פרשנות מילולית (על ״עשיית
 עושר״ כמושג מסגרת ריק מתוכן נורמטיבי ראה, בהקשר אחר. דגן, לעיל הערה 10). יתר על
 כן, כפי שהניתוח המופיע בטקסט מלמד, עיגון הדרישה ברצונו הלכתחילי של הזוכה אף
 הוא, לכל הפחות, שנמ במחלוקת). כמו כן ראה מיד, לעיל הערה 9, בעמ׳ 1187-1186.
 (בקרב מלומדי המשפט האנגלו־אמריקאי מצדים כ15רבך גם כותבים המבקרים את דרישת

 ההצלחה. ראה, לדממה, ג׳תס. לעיל הערה 10, בעמ׳ 150-148).
צד על נזקים,  101 למשפט העברי ראה בלס, לעיל הערה 47, בעמי 118 (אם כי במשפט העברי פי

 להבדיל מהשבת הוצאות, מותנה בהצלחת הפעולה: ראה שם, בעמ׳ 136).
at, 4 3 ; 8 2 3 Stoljar, supra note 33, at 99; Dawson, supra note למשפט הקונטיננטלי ראה 

R. D. Leslie " N e g o t i o r u m Gestio in Scots Law: The Claim of the Privileged Gestor" 
at12 Albert, supra note 109 :(להלן: לסלי) [ J U T . Rev [1983. 15-16, 12 

ץ את סיכויי ההצלחה לפי ח ב  102 כמו כן ראה פרידמן, לעיל הערה 15, בעמ׳ 90, 104, המציע ל
ד אם, ורק אם, הם היו סבירים פ י  הנסיבות כפי שנראו בשעת ביצוע הפעולה, ולהטיל חובת ש
 בהתחשב בשיעור ההוצאה, ביעילותה, בהיקף הנזק שהיא באה למנוע ובמידת הסיכץ שנזק

 כזה אכן היה מתרחש.
 כן ראה בלס, לעיל הערה 47, בעמ׳ 119 (המשפט העברי רואה בפעולת המציל פעולה לא
ו פיצד, אם הסכנה שהזוכה או רכושו היו נתונים בה, לא הצדיקה את  סבירה ושולל ממנ
 התערבות המציל, או אם לפעולת ההצלה לא היה סיכד סביר להצליח, ואכן היא לא
Ernest G. Lorenzen "The N e g o t i o r u m Gestio in Roman and הצליחה), וראה גם 

Cornell L . Rev. (1929) 190, 196) 13):להלן: לורנזן " Modem Civil Law 
In order to recover his expenses the act done must have been advantageous to the 
principal, from the standpoint of the time of the agent's act. 
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, ה ל י ה ח ת י נ . נ ק י ו ד מ י ו ל מ ר ו תר פ ו ט י ע ן מ פ ו א ו ב ה ז נ ו ר ח ה א ר י מ ג א י צ ה יתן ל  נ
ת ו פ ו ל ן ח ו בי י ת ו פ ד ע ה ם ש ד : א י ר , ק ן ו כ יטרלי לסי י א נ ו י ה ל א י צ נ ט ו פ ה ה כ ו ז ה  ש
ם י ד י ת ע ם ה י י ל כ ל כ ת ה ו נ ו ר ת י ל ה ת ש ו ל ח ו ת ת ה א ו ו ש י ה ל פ ת (רק) ע ו ע ב ק ת נ ו י ר ש פ  א
ת ל ח ו , ת ם ק א ר , ו ם ת א ו ב ר ע ת ה יעדיף ה ז ה כ כ ו . ז 1 0 3 ן ה ת מ ח ל א כ ו מ ח ל ו מ צ  ל
ה כ ו ר כ ה ה א צ ו ה ר ה ו ע י ל ש : ע י ר ה (C), ק ת ו ל ל ע ה ע ל ו ה (EA) ע נ מ ע מ ב ו נ ץ ה ר ת י  ה
ו נ ת רצו ר א ז ח ש י כדי ל ר , ה ץ כ י ם ת ל ו י טרל י ת נ י נ ם נ א , ש ע מ ש . מ 1 0 4 ה פ ע ר ה  ב
ת ו ב ת ח מ ק ה י ל א נ ת ש כ ו ר ד , נ ת ו ב ר ע ת ה ר ל ב ו , ע י ל א י צ נ ט ו פ ה ה כ ו ז ל ה י ש ט ת ו פ י ה  ה

: א ב ן ה ו י ו ם אי־השו י י ק ת י ה ט נ ב ל ר ד ה ע ו מ ב  ש

( C (E* > 1 

ה א ת ב ו ב ר ע ת ה ה ק ש ז נ ף ה ק י ת ה ל פ כ מ ה ל ו ו ) ש B ת ( ו ב ר ע ת ה ב ן ש ת היתרו ל ת ו  ת
Ps , תר ו ק י י ו ד יפוח מ 1 (PJ) (בנ 0 5 ת ו ב ר ע ת ה ת ה ת ל צ ה י ל ל י ח ת כ ל י ה ו כ ע (D) בסי ו נ מ  ל
, ן א כ . מ ( 1 0 6 ת ו ב ר ע ת ה ב ה ק ק ע ז ת הנ ו ר ק ת ל ו ר ב ת ס ה ם ה ו צ מ ת צ ד י ת מ ן א מ ס  מ
ר ת י , ל ו א ) ת ו ב ר ע ת ה ר ל ב ו , ע ם י ר ב ד ת ה ה א א ו א ר ו ה י ש פ ה — כ כ ו ז ל ה ו ש ת נ י ח ב מ  ש
ה ל י ע ו ת מ ו ב ר ע ת ה י ל א נ ת דעתו) — ת ר א ר ב ה ל י תן ה י ו נ ם ל ת ו ה א א ו ה ר ק, הי ו  די

י ו כ נ  הי

(2) D X Ps > C 

י : כ ר מ ו ל  כ
(3) Ps > C/D 

ב צ ע , מ ה ש ע מ ה ל כ ל ת ה ו ב ר ע ת ה ת ה ח ל צ ת ה ל א ש ד ב ק מ ת ה ם ל ו ק מ , ב ך כ י פ  ל
ן ח ב ט י פ ש מ ה ־ ת י י ב ק כ ת יצדי י ט ת ו פ י ה ה ה מ כ ס ה ם ה ע ל ידי ט ה ע ת נ ו מ ת ה ו י נ  מדי
ה ב ש ה ה ב כ ו ב ז י חי י , ו ה פ ע ר ה ר ל ב ו ו ע א ר נ י ש פ ת כ ו ב י ס נ י ה פ ה ל ת ל צ ה יי ה ת סיכו  א

ן (3). ו ד ו ש ־ י א ם ב י ד מ ו ע ה כ ד ז ע ו מ ו ב א ר ם נ , ה ם ק א ר , ו ם  א

ת ל ב ו ק מ ה ה ח נ ה . ה 1 0 7 ה נ ו כ ח נ ר כ ה נה ב ן אי ו כ י ס ח ל ו י יטרל י ת הנ ח נ ל ה ב  א
ת ו ע ג ו נ ת ה ו פ ו ל ן ת י ה ב ר י ה ב ר ב ב ו ד ר מ ש א כ ק היא ש כ י ס ת ב ק ס ו ע ת ה ו ר פ ס  ב
א, ה הי ח נ ה : ה ק ו י ר ד ת י . ל ן כו אי סי נ ם שו י ש נ א ת ה י ב ר , מ ם ש ו כ ר ם ניכרים מ י ק ל ח  ל
ץ ר ת י ת ה ל ח ו ת ק ב ם ר י נ י י ו מתענ נ נ , אי ו נ נ ר מהו ת ו ל י ו ד ק ג ל ח ר ב ב ו ד מ ל ש כ כ  ש

Robert Cooter & Thomas Ulen L (להלן: קיטר a w a n d E c o n o m i c s (1988) 56, 62 103 ראה 
 ואולן).

 104 השווה למשל, דת, לעיל הערה 9, בעמ׳ 193 (אוסף אסמכתאות המלמדות, כי פעולה
 ״סבירה״ של מרעיף היא פעולה שהיה נוקט איש עסקים כדי להגן על אינטרס שלו העומד

 בסכנה).
ק מקיף  105 לשם פשטות אני מניח שאם ההתערבות תצליח, יישמר הנכם, ואם תיכשל — לא. די

 צריך לקחת בחשבץ גם מצבים של הצלחות חלקיות.
 106 בניסוח פורמלי, Ps בא לסמן את ההפרש בין ההסתברות שהנזק יתרחש בהנחת היעדר

 התערבות לבין הסתברות התרחשותו בהינתן ההתערבות.
Steven Shaven 107 פסקה זו מבוססת על קוטר ואולן, לעיל הערה 103 , בעמי 59-57, 63 ; וכן על 

, E c o n o m i c Analysis of Accident L a w (1987) 186-188 

499 



 חנוך דגן משפטים כ״ד תשנ״ח

. כך. אדם שונא , 0 8 ו  שנפיק. אלא שמים לב גם לאי הוודאות של השגת תוחלת ז
 סיכון מעדיף רווח קטן ודאי על פני הימור בהגרלה שתוחלתה זהה'לרווח האמור.
 אדם כזה אף מעדיף נזק ודאי נמוך על פני נזק אפשרי גבוה גם אם תוחלותיהם
 זהות, ואולי אף אם תוחלת הנזק האפשרי נמוכה במידת מה משיעור הנזק

. 1 0  הוודאי9
 האם ריכוך הנחת הנייטרליות לסיכון משנה את המסקנה בעניין סף סיכוי
 ההצלחה הלכתחילי שיידרש (היפותטית) על ידי זוכה פוטנציאלי עובר להרעפה?
 נראה שכן. כאמור. זוכה שונא סיכון מעדיף נזק ודאי נמוך על פני נזק אפשרי
 גבוה. לפיכך, מבחינתו. כל עוד עלות ההתערבות (קרי: ה״נזק״ הוודאי) נמוכה
 והיקף הנזק שהיא באה למנוע גבוה. עדיפה התערבות על פני אי־התערבות, גם
 אם סיכוייה של הצלחת ההתערבות במניעת קרותו של הנזק אינם עומדים בדרישה
 (3). כמידת שנאת הסיכון של זוכה כזה כך מידת הריכוך של דרישה (1) — קרי:
 מידת נכונותו לשלם פרמיית ביטוח (עלות ההתערבות) בעבור צמצום הסיכון
 שמשאב רב־ערך שלו ייפגע — ולפיכך מידת הנכונות שלו להקל בדרישה (3).

 108 ההסבר שמרבית הספרות הכלכלית מציעה לתופעה של שנאת סיכון, כתיאורה בטקסט, היא
 שבני אדם אינם מעוניינים בהשאת (מקסום) יתרונות כלכליים, כי אם בהשאתן של תועלות.
 לפיכך, בנסיבות של בחירה הנוגעת לחלק ברול מהונם התופעה של תועלת שולית פוחתת
 מביאה לשנאת סיכק, קרי: להתחשבות לא רק בתוחלת היתרק או הנזק שכל חלופה עתידה
James ,ה זו ראה, לדוגמה נ ת ח  להצמיח לנו, אלא נם בםטי־ית התקן של התפלגותו. לנקודה א

G. March & Zur Shapira "Variable Risk Preferences and the Focus of 
" 99 P s y c h o l . Stud. (1992) 172, 172:Attention 

Riskiness is associated with lack of certainty about the precise outcome of 
a choice and thus with variation in the probability distribution, 

 109 ייתכן שיש לדייק בדברים המובאים בטקסט: פסיכולוגים טוענים, שפונקציית התועלת של
 בני אדם קעורה לגבי רווחים, אך קמורה לגבי הפסדים, כך שכאשר אנשים עומדים בפני
ד פ ד הם שונאי סיכץ: ואילו ביחס לברירה המתייחסת להפסד צ פ ח צ ו מ  ברירה המתייחסת ל
 הם חובבי סיבון. הסיבה לכך היא החשש שלנו מפני הפסדים, המביא לכך שתגובותינו
 לשינדים לרעה מהסטטוס־קוו הקיים הן קיצוניות מהתגובות המקבילות שלנו לשינדים
Amos Tversky & Daniel Kahneman "Rational Choice and the Framing לטובה. ראה 
of Decisions" R a t i o n a l Choice - The Contrast Between E c o n o m i c s and Psychology 
נד במסקנות  74-76 ,67 (1986). למרות ממצאים אלו, אינני סבור שבהקשר שלנו נדרש שי
 המובאות בטקסט (המבוססות על הנחת רציונליות. השוללת אפשרות של הבחנה בין רווח
 להפסד וגורסת שנאת סיכון בשני המצבים). הסיבה לכך היא שממצאי הפסיכולוגים מחייבים
ק מאוד שכאשר הפער בין עלות האמצעי העשוי ת י ד ברור של ״נקודת־האפס״, ד ה  ד
פד מצד מבטח ת הנזק (ההתערבות במקרי הרעפה ושי מ  להפחית את הסיכדים של ק
 בהקשרים אנלוגיים של קניית ביטוח) לבין היקף הנזק היא ניכר, כבר לא ״נתפוש׳׳ את העלות
 הראשתה כנזק.. רמז לכך ניתן אף למצוא במאמר הנ״ל שבו המחברים כותבים (בעמי 74):

These hypotheses regarding the typical shape of the value function may 
not apply to ruinous losses or to circumstances in which particular 
amounts assume special significance. 
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 משפטים כ״ד תשנ״ה הפועל לשמירת עניין הזולת

 איזו מבין ההנחות — נייטרליות לסיכון או שנאת סיכון — מתאימה לזוכה
 במצבים של שמירה על עניין הזולת? קשה לענות על שאלה זו באופן כללי,
 מכיוון שאפילו אם נתעלם מהבדלים בין־אישיים הסוטים מהמודל הכלכלי הטהור,
 מידתה של שנאת הסיכון היא (בקירוב) פונקצייה של היחס בץ ערך האינטרס
 שלהגנתו מתבצעת הפעולה לבץ ערך כלל משאביו של הזוכה, ומכאן שהיא
 תשתנה ממקרה למקרה (ובמרבית המקרים לא תהיה ידועה למזכה, עובר

 להרעפה). האם ניתן בכל זאת לבחור באורח מושכל ברירת מחדל כלשהי?
p הישראלי — כפי שצפיתי — לכיוק של אימוץ גישה  אם אמנם יצעד ה
 הסוטה במידת מה מטעם ההסכמה ההיפותטית, נראה כי בהירה כזו אכן אפשרית.
 כזכור, גישה כזו מכירה בערך הטבוע בהשרשת דאגה לזולת ומעדיפה אפוא
 פתרונות המקדמים ערך זה בנסיבות שבהן לא ברורה עמדתו המפורשת,
 המשתמעת או המוסקת (קרי: ההיפותטית) של הזוכה. לפיכך, אימוצה של עמדה
 כזו יביא לבחירה המעודדת — במקרים של ספק — התערבויות מזכות, קרי:
 לבחירה בהנתה של שנאת סיכון ובהקלה הנגזרת ממנה בדרישת סיכויי ההצלחה

 הלכתחיליים.

 3. התנגדות נסתרת של הזוכה
 כזכור, בהחייחםו לאינטרסים משניים, שולל סעיף 5(ג) לחוק את זכות המזכה
 להשבה אם התנגד להרעפה או לשיעור ההוצאוח הכרוך בה או אם ״היתה לו
 סיבה סבירה להתנגד להם״. בנסיבות שבהן התנגדות הזוכה הפוטנציאלי להרעפה
 גלויה למזכה (או צריכה להיות גלויה לו, למשל: עקב התנהגותו של הזוכה), הרי
 אף אם התנגדות זו נראית מוזרה ובלתי מקובלת, מחייב הכבוד לאוטונומיית
 הרצון של הזוכה — שהוא שיקול מרכזי(אף אם אין הוא בלעדי) של הדין כאשר
". ברם, קיימים מקרים  מדובר באינטרסים משניים —שהמוכה יסוג ולא יתערב0
 שבהם עמדח הזוכה הפוטנציאלי איננה ברורה. חלק ממקרים אלו קל יחסית: אם
 בנסיבות העניין ניתן (בעלות סבירה) לברר את רצונו המפורש של הזוכה
. 1 1  הפוטנציאלי, נראה כי על המזכה לנסות להשיג את הסכמתו, עובר להתערבות1
 אי קיומה של דרישה זו, בנסיבות שבהן קיימת אפשרות מעשית לבצעה, יפגע

jHonore, supra note 51, at 234 110 ראה 
The test of what is officious will usually be whether the intending rescuer would 
reasonably suppose that his help will be welcome. If the victim objects or would 
be expected to object, the rescuer should abstain. 

 וכן סטולג׳ר, לעיל הערה 17, בעמי 101¡ לונג, לעיל הערה 17, בעמ׳ 427-424.
Restatement of Restitution , 1 1  ראה פרידמן, לעיל הערה 15, בעמי 96. כמו כן ראה, למשל 1
( 1 1 7 § (1937 (b); Muir, supra note 8, at 311 & n. 46; Jones, supra note 10, at 146, 159; 

•Rose, supra note 9, at 187; Stoljar, supra note 33, at 43-44, 164-165 
 ראה גם אנגלרד, לעיל הערה 9, בעמ׳ 166¡ בלם, לעיל הערה 7^, בעמי 120-119 (עמדת

 המשפט העברי).
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 באופן חמור מדי באוטונומיית הרצון של הזוכה, ולפיכך לא יעלה בקנה אחד עם
. אך מהו הדין בנסיבות שבהן, מחד גיסא, לא קיימת אפשרות , 1 2  מגמת הדין
 מעשית לבירור רצונו של הזוכה ואף אין כל רמז חיצוני שממנו יכול המזכה
 הפוטנציאלי ללמוד על התנגדות הזוכה להרעפה, אך, מאידך גיסא, מתברר
 בדיעבד כי היתה לזוכה סיבה להתנגדות ושסיבה זו אף היתה ־־ מבחינתו —
 סבירה למהדרין? (פשיטא, ששאלה זו — כמו כל הדיון בסעיף זה — חלה רק
 לגבי אינטרסים משניים: שהרי לגבי אינטרסים ראשוניים אין התנגדות הזוכה

 מעלה או מורידה, ומכאן שאין כל חשיבות לידיעת המזכה עליה).
 נניח, למשל, כי בעליו של מבנה המט ליפול מחליט להורסו חוך זמן נתון.
 בתקופת הביניים עובר על יד. המבנה פלוני, שאיננו יודע דבר על תוכניותיו
 האמורות של הבעלים, ורואה את מצבו הרעוע. פלוני יודע, שביכולתו למנוע את
 התמוטטות המבנה בעלות נמוכה יחסית (על ידי בניית תמיכות) וכן שהמבנה
 עתיד ליפול בכל רגע אם לא ייעשה כן — דבר שלכאורה יגרום לבעליו נזק ניכר.
 בנסיבוח העניין על פלוני להחליט בו במקום אם לבנות את התמיכות או להימנע
 מכך, ואין לו זמן לנסות ולהשיג את הסכמת הזוכה הפוטנציאלי לפני שיפעל.
 פלוני מחליט להתערב ומקים תמיכות למבנה למניעת התמוטטותו. בהנחה
 שהתמוטטות המבנה לא היתה עלולה לסכן איש, היתה לזוכה סיבה סבירה
 להתנגד, אך המזכה לא ידע עליה. נהפוך הוא: לכאורה נראה היה, שהתערבותו
 של פלוני מועילה בעליל (לשון אחרת: רצונו המוסק של הזוכה היה שפלוני

 יתערב). היושבו למזכה הוצאותיו?
 כמו בשאלה בדבר חשיבותה של הצלחת הפעולה, גם בשאלה זו שותק סעיף
 5 לחוק. יתר על כן: כמו בקודמתה, גם בסוגיה זו שיטות משפט שונות מציעות
 תשובות שונות: בעוד שהמשפט הגרמני נוטה לפטור את הזוכה בנסיבות המקרה
, עמדתם של המשפט העברי והמשפט המקובל לגבי אותו מקרה 1 1  שתוארו לעיל3

 112 בנסיבות רבות שבהן התקשרות כזו אפשרית (קרי: עלותה בנסיבות העניין םבירד.). אף
 למזכה יהיה אינטרס עצמי לבצעה. אס ניתן הדבר (קרי: זול) להתקשר בחוזה לביצוע
 ההרעפה, עדיפה דרך זו גם למזכה (בדרך כלל אכיפת חוזה תהיה זולה יותר מהתביעה
 להשיב הוצאות הרעפה. יתר על כן: במסגרת החוזה יוכל המרעיף אף להבטיח רווח מסוים

 לעצמו, בעוד שפעולה חד־צדדית שלו תזכה אותו לבל היותר בהשבת הוצאות).
 113 למשפט הגרמני ראה: דוםון, לעיל הערה 43, בעמי 823-822, 1093-1090, ולמקורו הרומי
, לעיל הערה 102, כעמי 196. ברוח עמדת ץ ת ו  ראה גם לסלי, לעיל הערה 101, בעמי 15: ל
 המשפט הגרמני מנסת אף פרידמן, לעיל הערה 15, בעמי 94. את תשובתו לשאלה האם דבר
 התנגדות הזוכה או קיום הסיבה הסבירה לה צריכים להגיע לידיעת המזכה לפני ביצוע
 הפעולה. פרידמן מבחץ בין מצב שם־ קיימת לזוכה סיבה סבירה להתגגדות(שאז — לדעתו
 — בין אם הביע התנגדותו ובין אם לאו אץ צורך כי הסיבה או ההתנגדות יגיעו לידיעת
 המזכה) לבין התגגדות ללא סיבה סבירה (שאז רק אם ידע עליה המזכה תישלל זכותו
 להשבה). לפיכך פרידמן מחווה את דעתו, שבנסיבות המקרה שהטקסט מתייחס אליו

 ״תישלל זכותו של הפועל אף אם לא ידע [על קיום הסיכה הסבירה להתנגדות]״.
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. איזו מבין עמדות אלו ראוי שיאמץ המשפט 1 1 4  תהיה ככל הנראה הפוכה
 הישראלי לפי קווי המדיניות המנחים אותו — לסברתי — בסוגיית השמירה על

 עניין הזולת?
 כדי לענות על שאלה זו יש לברר — בדומה לדיון בחנאי ההצלחה — האס
 במבט לכתחילי היה הזוכה מעוניין לכלול בחוזה ההיפותטי של הרעפה תמורת
 השבת הוצאות שכורת עבורו הדין תנייה שלפיה יהיה פטור מהשבה. אם יתברר

 בדיעבד כי היתה לו סיבה סבירה להתנגדות, גם אם לא שידר אותה למזכה.
 נראה לי, שזוכה פוטנציאלי הבוחן שאלה זו מנקודת מבט לכתחילית, קרי:
 עוד לפני שהוא יודע אם תהיה לו סיבה סבירה להתנגדות, יעדיף למחול על תניית
 פטור כזו. שלילת הסעד במקרה של קיום סיבה סבירה, אך נסתרת מהמזכה. היא
 תמריץ שלילי להגשת עזרה גם בנסיבות שבהן לא קיימת סיבה כזו: בסוג המצבים
 בהם אנו עוסקים מזכה פוטנציאלי אינו יודע אם קיימת סיבה סבירה להתנגדות
 אם לאו, ועל כן יחחשב תמיד בהסתברות שהיא קיימת. לפיכך, כמו במקרה של
 כלל המתנה השבה בהצלחה חיפחת תוחלת הסעד שלו, ובמידה זו יפחת גם
 התמריץ שלו לבוא לעזרת הזוכה. אכן, עלותה של תניית הפטור האמורה מבהינתו
 של הזוכה היא התמריץ השלילי שהיא מייצרת אשר משמעותו הפחתת הסיכוי
 שהאינטרס שבשמירתו הוא — כך אנו מניחים — מעוניין, אכן יישמר. האם
 מתקזזת עלות זו בתועלת שתניית פטור כזו מצמיחה, קרי: החיסכון של השבת

 הוצאות ההתערבות בנסיבות של הרעפה שהיתה סיבה סבירה להתנגד לה?
 אני סבור שהתשובה לשאלה זו שלילית, ומכאן טענתי שהזוכה יעדיף חוזה
 היפותטי שלא יכיל תגייה כזו. הסיבה לכך שזוהי תוצאת חישוב העלות־תועלת
 הלכתחילית של זוכה פוטנציאלי היא, שהתועלת שהוא עתיד להפיק מתניית
 הפטור מתמצה רק למקרים שבהם לא היתה לזוכה דרך זולה יחסית להביא סיבה

.  זו לידיעת המזכה הפוטנציאלי ושמקרים אלו נדירים יחסית",
 ביחר דיוק: ניחן לחלק את כלל המקרים של ״משאב הקורא להצלה״ לארבע
 קבוצות: (א) מקרים שבהם יש לזוכה סיכה סבירה להתנגדות, ומצויה בידיו גם
 דרך זולה לשדרה למזכים פוטנציאליים; (p מקרים שבהם סיבה כזו קיימת, אך
 אין לזוכה דרך לשדרה; (ג) מקרים שבהם לא קיימת לזוכה סיבה סבירה
 להתנגדות, דש לו דרך זולה לשדר את העדפותיו למזכים פוטנציאליים; (ד) מקרים

 114 למשפט העברי ראה בלם, לעיל הערה 47, בעמ׳ 153.
 למשפט המקובל ראה Restatement of Restitution (1937) § 117(c), הקובע כי אדם שהציל
 את רכוש הזולת מנזק מכה בהשבה ובלבד שלא היתה לו כל סיבה להאמץ כי הזוכה לא רצה
 בעזרתו. כמו כן ראה ג׳ונם, לעיל העדה 10, בעם׳ 149-148. לאותה מסקנה בהקשר דיני

F159 , P o w e r s v. W h i t e ק . ׳ 227: ו ם ע ב , 12יץ ברד, לעיל העדה 1  ההצלה הימית דאה ע
, שבו הוכרה זכות השיפוי של דייגים שפעלו להצלת D . Mass. Supp. 30, 32-33 ( 1 9 5 8 ) 
 ספינה בסכנה למרות שלבעליזז היו כוונות נוגדות (ונסתרות מהם) באשר לדרך ההצלה שלה
 (ראד לציץ, בי באותו עניין הניח בית־המשפס כי כוונת הבעלים לא היתה ניתנת למימוש
 בנסיבות אותו מקרה, מאחר שהרכוש המוצל היה ניזוק עד שההצלה שתכנן היתה מגיעה).
ה המט ליפול שהובאה לעיל ודאי אינה נופלת בגידרם. ת מ  115 בהערת אגב אציץ, כי דוגמת ה
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 שבהס לא קיימת לזוכה סיבה סבירה להתנגדות, אך אץ לו דרך לשידור העדפתו זו.
 קבוצת המקרים האחרונה (ד) תיפנע מנקודת מבטו של הזוכה אם הרץ יסייג
 את חבותו בתניית הפטור שרציותה נבחנת כאן! מנגד, קבוצה (א) תיהנה מסייג
 כזה, אך גם בהיעדרו קל יהיה לזוכה פוטנציאלי להשיג את אותה תוצאה ממש
 (ובכל מקרה — יתרון קל זה מתקזז כנגד החסרון הקל הטמון בתניית הפטור
 לגבי קבוצה (ג)): קבוצה (ב) תיהנה מהסייג הנדון כאן, ואין לזוכה (בהגדרה) דרך
 להשיג יתרון זה בהיעדרו. ברם, אם החסרון של (ד) עולה על היתרון של (ב),
 עדיין יעדיף זוכה פוטנציאלי לוותר על תניית הפטור. אני סבור שאכן זהו המצב,
 שכן לסברתי, קבוצה (ב) תהיה קטנה למדי: תנאי לה הוא קיום סיבה סבירה
 להתנגדות, מה שמצריך קודם כל ידע על כך שקיים ״משאב הקורא להצלה״! אך
 אז — מסיבות שבהן הזוכה יודע שמשאב ממשאביו עתיד להיפגע — נראה לי
 שרק במיעוט המקרים עלותו של שידור הרצp להימנעות מהתערבות תהיה עדיין
 גבוהה כמיותר. לפיכך, יעדיף הזוכה (מנקודת מבט לכתחילית, כמובן) ליטול את
 הסיכון של ויתור על תניית הפטור האמורה לטובת התועלח ש*צמיח לו מתור

ץ המובא בטקסט עוזר גם לדייק בדרישה בדבר אי מעשיות התקשורת זוכה-מדכה שהיא,  116 הדי
 כזכור, תנאי לכפיית חתה היפותטי על ידי הרץ מהטעם של הסכמה היפותטית.

 לכאורה, ניתן להסיק מדרישה זו כי אם זול היה לזוכה הפוטנציאלי לשדר את רצונו לעזרה או
ח מרעיפים פוטנציאליים. ר מ  להימנעות ממנה. אץ כל מקום להתערבות הדץ בדרך של ת
 ברם, מזכה פוטנציאלי אינו יודע אם כנסיבות המקרה שלו השדר היה זול או יקר: שכן אץ
 הוא יודע (וההנחה היא שאץ לו זמן לברר) את רצונותיו של הזוכה הפוטנציאלי. אין הוא
 יודע אם הזוכה מודע לסיכון שמשאם־ עומד בפניו ולפיכך אץ הוא גם יודע את העלות של
 שידור רצונו של הזוכה בנסיבות העניין. אם נקבע שבכל מקרה בו היה זול לזוכה לשדר
 הסכמה להתערבות או לוויתור עליה לא יחול סעיף 5, כי אז יצא שהמזכה הפוטנציאלי יירתע
 מהתערבות: מבחינתו, שלילת הסעד מכל סיבה שאץ לו דרך לוודא אותה עוכר להתערבות
 (דרישת הצלחה; קיום סיבה סבירה, אך נסתרת ממנו, להתנגדות הזוכה: או קלות לכתחילית

 של הזוכה לשדר את העדפותיו) תוצאתה אתת: תמריץ שלילי להתערבות.
ת בהן ו כ י ס ת מ  האם יעדיף זוכה פוטנציאלי(מלכחחילה, כמובן) תנייה הפוטרת אותו מחבו
 היה לו זול לשדר הסכמה להתערבות או לוויתור עליה? מתירה של תגיית פטור כזו מכחינחו
 הוא, כאמור, התמריץ השלילי שהיא מייצרת — תמריץ שמשמעותו הפחתת הסיכוי
שמת בנסיבות שבהן אץ לו כל דרך לשדר י  שאינטרסים אשר בשמירתם הוא מעוניין אמנם י
ו(קרי: ששרר כזה הוא יקר). מנגד, תועלתה היא החיסכון של השבת הוצאות  את העדפותי

 כנסיבות בהן היה לו זול לשדר הסכמה להתערבות או לוויתור עליה. מה עולה על מה ז
 בחישוב העלות/תועלת של הזוכה תעלה עלותה של תביית הפטור על תועלתה, ומכאן סברתי
: העלות של  שהזוכה יעדיף חתה היפותטי שלא יכיל תנייה כזו. הסיבה לכך היא כדלקמן
 תניית הפטור מתייחסת למקרים שעליהם אץ לזוכה הפוטנציאלי כל שליטה. מנגד, התועלת
 שבה מתמצית למקרים שבהם — על פי ההגדרה — זול לו לבשר לעולם על רצונותיו. ספק
 אס זוכה רציונלי יוותר על התערבות מזכה במצבים שעליהם אץ לו שליטה לטובת יתרץ
 שהוא יודע כי יוכל להשיב בקלות(שוב, בהגדרה!) בסוג האחר של המצבים — אלו שבהם

 הוא יודע כי יש לו ״משאב הקורא לעזרה״.
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 עד כאן ניסיתי להראות, כי טעם ההסכמה ההיפותטית מחייב את המסקנה
 שהתנגדות נסתרת של הזוכה להרעפה — ואפילו היא סבירה (ובלבד כמובן שלא
 היתה למזכה כל אפשרות סבירה ללמוד עליה בנסיבות העניין) — אין בה כדי
 לחסום את תביעת המזכה להשבת הוצאותיו. פשיטא, שמסקנה זו רק תתחזק אם
 הדין הישראלי העוסק בשמירת אינטרסים משניים של הזולת יאמץ את הגישה
 המכירה גם בערך הטבוע של השרשת דאגה לזולת ואשר אינה חרדה אפוא מכל
 הרעפה שאיננה בבירור להנחת דעתו של הזוכה, אלא חותרת דווקא—מסיבות
 שבהן עמדת הזוכה איננה ברורה — לעודד החערבויוח מועילוח ולהשריש

 באמצעותן את ערך הדאגה לזולת.

 4. האם זכאי המרעיף לשיפוי בגין טרחתו?
 סעיף 5 דן מפורשות רק ב״הוצאות״ ובהתחייבות ״להוציא הוצאות״ בקשר
. האם הוצאות אלו כוללות גם את הזמן, העמל 1 1  לשמירה על עניין הזולת7
 והמומחיות (אם היתה כזו) של המרעיף עצמו? המקרה היהיד שבו נדונה שאלה
. 1 ,  דומה בפסיקה הישראלית עסק בסעיף 8(א) לחוק השומרים, תשכ״ז-81967
 סעיף זה דומה לסעיף 5(א) לחוק עשיית עושר, בקובעו חובת שיפוי של שומר
 חינם ״על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן
 סביר עקב השמירה״. בפםק־הדין האמור בית־המשפט העליק נתן להוראה זו
 פרשנות מילולית, שלפיה ״שווי השירותים [שנתן שומר החינם לבעל הנכם] אינו
 במשמע של ההוצאות וההתחייבויות, שעליהן דובר בסעיף 8 לחוק״. מנגד, הן
 המשפט הקונטיננטלי הן המשפט המקובל מכירים בזכות המרעיף לשווי השירותים
 שנתן, אך זאת רק אס מדובר כמתערב שסיפק שירות בתחום הכשרתו המקצועית

. 1'  (הדוגמא המקובלת היא של רופא) הזכאי לשכר ראוי עבור השירות שנתן9

 מכאן, שרצונו ההיפותטי של זוכה פוטנציאלי יהיה, שלא נתייחס לשאלת שיעור עלדות
 העסקה הספציפיות ככל שהיא נוגעת לאפשרות שלו לשדר — עובר לאירוע נשוא ההדעפה
p ,את רצונותיו לעולם. התנאי של אי מעשיות התקשורת זוכה-מזכה מתמקד אפוא — 
 בהיבט שהודגש כעת שהצגתי את טעם ההסכמה ההיפותטית בסעיף ב2 לעיל, קרי: בקושי
ו ה״קורא לעזרה״.  של המזכה לברר את העדפות הזוכה כאשר הוא נתקל במשאב ממשאבי

 117 וכן בנזקים שנגרמו למזכה עקב הפעולה — סוגיה בה אדון בסעיף הבא.
 118 ע״א 663/71 נכסים להשכרה א.מ.נ. בע־מ נ׳ כונס הנכסים הרשמי, ס״ד כז(1) 609, 616.

 119 לגבי המשפט הקונטיננטלי ראה דוסץ, לעיל הערה 43, בעם׳ 1083. 1119-1118 שבהם
 מדגיש המחבר כי ההבחנה נעוצה בסיבות היסטוריות. ראה גם לודנץ, לעיל הערה 102, כעס׳
William J. Stewart The Law of R e s t i t u t i o n in S c o t l a n d - Being Mainly a Study 209, וכן 

(1992) 168:of t h e Personal Obligation to Redress Unjust Enrichment 
Such a rule is a deviation from the Roman law. In South Africa, which has 
also n e g o t i o r u m g e s t i o , "the gestor is not allowed remuneration for his 
labour". 
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 ושוב עולה שאלת פרשנותו של מעיף 5 לחוק עשיית עושר: האם ראוי לאמץ
 את העמדה הראשונה המבחינה בין ״שווי שירותים״ לבין ״הוצאות והתחייבויות״
 ושוללת את זכות המרעיף לשווי שירותיו, או שמא עדיף ללכת בעקבות המשפט
 המשווה שאיננו תומך בהבחנה כזו? ואם נדחית ההבחנה, האם ראוי לאמץ את
 הבתנת המשפט המשווה בין ״מרעיף מקצועי״, שישופה בגין שירותיו, לבין
 מרעיף שאיננו מקצועי אשר יצטרך להסתפק בהשבת הוצאותיו ה״ממשיות״?
 וכיצד ראוי לחשב את ״שוד השירותים״: האם ״שכר ראוי״ — קרי: השכר

— הוא אכן הסעד ההולם? 1 2  המקובל בשוק בעסקאות רצוניות דומות0
 כדי לענות על שאלות אלו יש להידרש למונח של ״עלות הזדמנות״
 (opportunity cost)121. מונח זה — אחד ממושגי המפתח של המיקרו־כלכלה —
 בא לציין את העובדה שהעלות האמיתית(להבדיל מהעלות החשבונאית) של בחירה
 מסוימת (בנושאי צריכה, השקעה וכיו״ב: ולענייננו — שמירת עניין הזולת) היא
 השוד הכלכלי של החלופה הטובה ביותר (מבחינתו של הבוחר) מבץ חלופות
 הפעולה שלא נבחרו. העלות של פעולה מחושבת, אפוא, על פי השוד לשחקן

 הרלבנטי של מה שהוא נדרש לוותר עליו כדי לנקוט אוחה פעולה.
 קל לראות, שההכרה בכך שעלותה של פעולה היא עלות ההזדמנות מטשטשת
 את ההבתנה בין ״הוצאות והתחייבויות״ לבץ ״שוד שירוחים״ (מונח מעורפל
 בשלב זה של דיוננו אשר בהבהרתו אעסוק בהמשך). יתר על כן: יש בה כדי
 לבסס נימוק חשוב כנגד הגבלת הסעד שהמרעיף זכאי לו להוצאות במובנן
 החשבונאי ולהחחייבדות להוציא הוצאות כאלו. זאת באשר הסתפקות הדין
 בהשבת הוצאות והתחייבדות ״ממשיות״ והיעדר התייחסות לעלות ההזדמנות הן
 תמריץ שלילי למזכה פוטנציאלי דוגמת רופא, שהבהירה לעצור ולשמור על עניינו
 של הזוכה מחייבת אותו לוותר על פעולות אחרות שמהן יכול היה להפיק יתרונות

M a t h e s o n v.Contam v. W i s d o m , 104 S.W. 164 (Ark. 1907); לגבי המשפט המקובל ראה 
׳ 163: מ ע ב ( M a n . Ct. Appק ג׳ונס , 10לעיל הערה , ו 7 8 7 . D.L.R2 Smiley . 1932) 
 קליפרט, לעיל הערה 28, בעמי 111-110; מקינס, לעיל הערה 9. בעמ׳ 61, 67-66. מקובל
ק בסוגיה זו במשפט האנגלו־ אמריקני במסגרת הדיון בתנאי של ״העדר כוונה  לשבץ את הדי
 לפעול חינם״ (ראה, לדוגמא, מדר, לעיל הערה 8, בעמ׳ 312), אשר לגביה קובע ה־
 Restatement חזקה לפיה מרעיף מקצועי מתכוק לגבות שכר, בעוד שמי שאיננו כזה — לא.
 ראה Restatement of Restitution (1937) § 114 (c). להתפתחות ההלכה האמריקנית בנדץ
 מחזקה חלוטה לחזקה נסתרת, ראה ומיד לעיל הערה 9, בעמ׳ 1193-1191; אלברט, לעיל
Restatement (Second) of הערה 12, בעמ׳ 89, 98-97 והאסמכתאות שם. לריכוך נוסף ראה 
1 1983) § 3 cmt. c .ה ברוח המשפט המשווה הביע ד מ ע . Restitution (Tentative Draft No 
 פרידמן, לעיל הערה 51, בעמ׳ 106,91-90 (יש לזכות מתערב שסיפק שירות מקצועי [דוגמת
 רופא] בשכר ראה עבור שירותיו, אך פסיקת השכר הראוי צריכה להיעשות בזהירות ועל הצר

 הנמוך).

. A r k ( 1 6 4 C .1907( ראה . 166 , o n t a m v. Wisdom, 104 S . W 1 2 0 
 21! פיסקה זו מבוססת על קוטר ואולן, לעיל הערה 103, בעמ׳ 35.
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. ברם, אף לא אחד מהטעמים המוצעים כאן לביאור 1 2 2  כלכליים של ממש
 הדוקטרינה איננו מצדיק תמריץ שלילי כזה. כך, מנקודה המבט של טעם ההסכמה
 ההיפותטית, הרי בהתמלא שאר הדרישות שמציבה הדוקטרינה, חפץ זוכה
 פוטנציאלי (מלכתחילה כמובן) כי המזכה ידע כי עלדותיו — בץ אם הן
 מתבטאות בהוצאות בפועל, בהתתייבות להוציא הוצאות או במונחים של אובק
 הזדמנויות חלופיות — יכוסו, כדי שיתומרץ בהתאם ויפעל לשמירת עניינו
 (מבחינת הזוכה אין כמובן נפקא מינה בין הוצאות במובן הצר, דוגמת חיובים,
 שהמזכה נטל על עצמו כלפי איש מקצוע לבץ תשלום ישיר למוכה כנגד
 השירותים שנתן במקרה שהוא עצמו איש המקצוע המתאים"'). גם הנופך
 האלטרואיסטי אשר צפיתי כי יתווסף לדין הישראלי איננו משנה מסקנה זו. הערך
 של ״דאגה לזולת״ (כפי שהוא מאומץ על ידי הטעם האלטרואיסטי) צנוע
 בדרישותיו: אין הוא דורש מאדם שיקריב משלו הלכה למעשה. די בכך שהמרעיף
 יקדם את עניין זולחו ״ללא כוונת רווח״, קרי: בנסיבות שבהן אין בפעולה כדי

 קידום כל אינטרס עצמי שלו.
 לכאורה, שיקולים אלו אינם עומדים רק בנסיבוח של מרעיף המושיט עזרה
, כך שגם  בחחום מומחיותו, אלא תלים גם בנסיבות של ״מרעיף חובבן״"1
. גם כאשר מדובר במרעיף 1 2 5  בהבחנה בין ״מרעיף מקצועי״ לשאינו כזה אין ממש
 הדיוט בתחום ההרעפה — לדוגמא: עורך־דץ המסייע בחילק אדם שנקלע
 לסכנת חיים ובהחייאתו — עדיין ייתכן שלבחירה בפעולה השומרת על עניין

."loss of profitable time"122 הונורה, לעיל הערה 51, בעמי 238 מדבר בהקשר דומה על 
ת הדייר, תשי״ד-1954) ע־א 386/68 אהדוני ואח׳ נ׳ מירון, ע  123 ראה(בהקשר לסעיף 33 לחוק ה

 פ׳׳ד כג(1) 46. 48:
, ודאי אינו חייב לשכור לו מתחרד. ולשלם לו ק צ  בעל־בית אשר הוא ממקצועו גנן או ח
, אך כדי שיוכל לקבל מדייריו את החזרת הוצאותיו: אלא רשאי הוא לעשות את  שכת

מ הראוי. כ ש  העבודה כעצמו ולדרוש השתתפות הדיירים ב
 כמו כן ראה פרידמן, לעיל הערה 15, בעמי 90 (כנ״ל, לגבי מתנדב שהוא בעל מקצוע בתחום

, לעיל הערה 9, בעמי 202 (כנ־ל). ז  השירות הנדרש לשם השמירה על עניין הזולת): ת
 124 לביקורת שונה מזו המובאת בטקסט על הגבלת סוגי הזכאים לשיפוי בגין שירותים שנתנו

: a t , 1085,1123 Dawson, supra note 43 בשמירת עניץ הזולת ראה 
Recovery should include "human time and effort". European courts have 
nevertheless so far limited recovery - due to historical, reasons - to 
"members of the learned professions", viz., "physicians and attorneys". 

, "the reasons applicable to [these rescuers] would justify theHowever 
'. . . In life-rescue cases, as inenlargement of the class of *professionals 

property salvage, there seems to be no compelling reason why persons who 
use marketable skills developed for use in their own occupations should 
not recover the market value of the time employed. Recovery could then 
be allowed not only by physicians but by nurses or even by mountain 
guides". 

p לציין שכבר המשפט העברי הכיר בכך. ראה להלן בהערה 137. » D 125 
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 הזולת יש מבחינתו ״עלות הזדמנות״. הנימוקים שהובאו לעיל לתמיכה בטענה
 שמדיניות הדין הישראלי לגבי סעיף 5 מחייבת שלא להסתפק במתן םעד בגץ
 הוצאות והתחייבויות במובנם החשבונאי נראים יפים גם בנסיבות אלו. אמנם, ניתן
, 1 2 6  לטעון כי לעתים לא יהיה ״המרעיף החובבן״ האדם המתאים ביותר להצלה
 ובמקרים שבהם קיים אדם מתאים ממנו היכול ומוכן לפעול ברור שהדין לא ישאף
 להמריץ דווקא את המרעיף־החובבן לפעול בעצמו7"12. מובן שבמקרה כזה פעולת
 המרעיף לא תיחשב ״סבירה״, שכן אין בה כדי לשרת אף לא אחד מקווי המדיניות
 שביסוד הדין. ברם, שלילת הסעד ממזכה בנסיבות שבהן התערבותו לא היתה
 ראויה אין בה כדי ללמד דבר באשר לשאלת זכוחו של מרעיף חובבן לשיפוי בגין
 עלות ההזדמנות של התערבותו בנסיבות שבהן היתה ההתערבות ראויה. כאשר
 בנסיבות העניין לא קיים אדם מתאים ממנו לפעול, תחייב המדיניות שביסוד הדין
, ומכאן, ככל הנראה — גם את ההכרה בזכות 1 2  דווקא את עידוד ההתערבות8

. 1 2  המרעיף לסעד בשיעור עלות ההזדמנות של ההתערבות המיטיבה9
 ולבסוף, לעניין מידת הסעד: האם השכר המקובל בשוק בעסקאות רצוניות
 דומות (״שכר ראוי״) הוא אמת־מידה ראויה בקביעת שיעור הסעד במקרים של
 שמירת עניין הזולת? לכאורה, פשיטא; שהרי השכר המקובל בשוק לשירות מסוג
 השירותים שסיפק המתערב עשר לשמש קירוב טוב למדי ל״התעשרותו״ של
. ברם, כפי שעולה מלשון סעיף 5 1 3  הזוכה, קרי: לסכום שחסך עקב ההרעפה0

 126 לדרישה שהמזכה יהיה האדם הנכון לפעול ראה, לדוגמא, בראום, לעיל הערה 8, בעמ׳ 244¡
ק שדרישה זו ו כעמ׳ 148-147. מ  מויד, לעיל הערה 8, בעמי 314-313: ג׳ונס, לעיל הערה 10,

 עולה בקנה אחד עם המדיניות שביסוד הדין, על גוניה השתים.
 127 בהקשר זה ראוי להעיר כי לגבי דיני ההצלה בים נפסק אף p לאחרונה, כי לא רק
 שמקצועיות המציל אינה שוללת את יסוד ההתנדבות בפעולותיו, אלא שדווקא את התערבותו
 שואף הדין לעודד במיוחד, ועל כן דווקא לו נפסקו דמי הצלה גבוהים במיוחד. ראה עניץ
 ברד, לעיל הערה 12, כעמי 227-226: ראה גם, לדוגמא, בראום, לעיל הערה 8, בעמ׳ 237. עם
 זאת, העדפת הדין הימי אינה עולה כדי שלילת הזכות להשבה — קרי: הרתעה — ממציל

 שאיננו מקצוען. ראה רוז, לעיל הערה 9, בעמי 191.
: at p, 9Rose, supra note 128 .202ראה 

immediate intervention by a layman may be at least as beneficial as 
intervention by a professional and accordingly deserving of similar 
treatment. 

 129 לשון ההסתייגות נובעת מן העלויות המנהליות שבבירור עלות ההזדמנות של מרעיף־חובבן.
 ראה לנדם וםחנר, לעיל הערה 19, בעמי 110. מקינס, לעיל הערה 9, בעמי 67.

 130 ראה וריד, לעיל הערה 9, בעמ׳ 1187 (בתי־המשפט זהירים בפסיקת סעד כנגר שירותים
 שהורעפו בשל הקושי בחישוב ההתעשרות, למשל: מהצלת חיים. קושי זה נפתר כשמדובר
 בבעל מקצוע, שמחיר השוק של שירותיו קל יחסית לבירור. זהו מקור ההבחנה בין ״מרעיף
 מקצוען״ ל״מרעיף הדיוט״). להכרה בכך ש״חיםכק בהוצאות״ נכלל במושג ״התעשרות״

 ראה פרידמן, לעיל הערה 15, בעמ׳ 71-70.
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, התעשרותו 1 3  לחוק (הדן ב׳׳הוצאות״) וכפי שכבר הודגש על ידי כמה מחברים1
 של הזוכה איננה קנה־המידה לחישוב הסעד התל במצבים של שמירת עניין

. 1 3  הזולת2
 אינני מעלה את הטענה בדבר היעדר הפניה בסעיף 5 להתעשרותו של הזוכה
 כנימוק מילולי, היסטורי או מושגי, אלא כשיקוף אפשרי של מדיניות הדין, למצער
. מדיניות זו, כפי שהובהרה לעיל, מכוונת 1 3  ככל שהדבר נוגע לאינטרסים משניים3
 לעודד סוג מסוים בלבד של התערבויות לשמירת עניין הזולת, קרי: התערבויות
 שכל כולן מזכות את הזולת ושאין בהן כל יתרון כלכלי למתערב. כל כלל משפטי
 שיחרוג מהגבלה זו רעניק למזכה סעד בשיעור העולה על עלות הפעולה עלול
 לעוות את מבנה התמרוץ שהדין מכוון אליו, באשר חריגה כוו עשויה להפוך את
 רצונו של המזכה הפוטנציאלי לקבלת הסעד למניע חשוב במסגרת שיקוליו אס
, הגם שמניע כזה הוא שיקול זר הן מנקודת מבטו של טעם ההסכמה 1 3  להתערב4
 ההיפותטית והן מזו של הטעם האלטרואיסטי הרואה בהשרשת דאגה לזולת ערך
 בפני עצמו: זוכה פוטנציאלי אינו מעוניין בכל התערבות, אלא רק בכזו שעלותה
 נמוכה מתותלת תועלתה הצפויה. ברם, אם מתערב פוטנציאלי ידע שיקבל שכר
 ראוי בגין התערבותו, גם כששכר זה עולה על עלות ההזדמנות הספציפית שלו
p יכסה כל חסרון שיצמח לו ממנה), הוא עלול להתערב גם באותם ה  (ולא רק ש
 מקרים שבהם חוחלת התועלת הצפויה לזוכה מההתערבות נמוכה מעלותה —
. יתר על כן: נראה כי מסקנה , 3 5  מקרים שבהם ההתערבות איננה רצויה לזוכה
 דומה עולה גם מהגישה השואפת להשריש את ערך הדאגה לזולת, שכן ספק אם
 עידודן של התערבויות המונעות משיקולים של רווח אישי ואף עלולות לחרוג
 אפוא מגדר ההתערבויות המשרתות את עניינו של הזוכה, ישררו אותו ״מסר

ד שוק (בענייננו שכר ראוי) הוא רק אחת מנוסחאות החישוב המופיעות  יודגש כי שו
 (בערבוביה מסדמת) בדמי עשיית עושר ולא במשפט במסגרת המונח הכללי של ״התעשרות״

ד הזכייה״). לדיץ מפורט ראה דגן. לעיל הערה 10, בסעיף 3.1.  (או ״שו
 131 ראה, לדוגמא, פטולג׳ר, לעיל הערה 33, בעמ׳ 41¡ מדר. לעיל הערה 8, בעמ׳ 298-297¡

 ג׳ונס, לעיל הערה 10, בעמ׳ 154. 164.
: לגישתי — שפיתוחה וביסוסה יחייבו דיון נפרד — עצם הפנייה למושג של  132 יתר על כן
יח עושר ולא במשפט״ היא (ולא רק בפרדיגמה הנדונה כאן) שער לניתוח נורמטיבי,  יעשי
אץ בה כשלעצמה כרי ללמדנו דבר וחצי דבר באשר לעקרונות ולשיקולי המדיניות שראד כי  ו

 ינחו את הדין.
 133 באינטרסים ראשוניים ארץ להלן, בפסקה האחרונה של סעיף זה.

 134 ראה פרידמן, לעיל הערה 15, בעמ׳ 91 (פסיקה נדיבה מדי של שכר ראד עלולה לעודד מצב
 שבו הרצץ לקבל שכר ראוי ישמש מניע בעל משקל כביצוע הפעולה).

 135 חשש נוסף על זה הנזכר כטקסט הוא החשש שפסיקת רווח נדיבה מדי עלולה לגרום לכך
 שמרעיפים פוטנציאלים יצרו במתכוץ את הסכנות או מצבי החירום שמהם הם יחלצו לאחר
 מכן את אלו שייקלעו אליהם. ראה, לדוגמא לבמור, לעיל הערה 9, כעמי 894-893,887-886¡
 מקינס, לעיל הערה 9, בעמ׳ 42. ברם, ״דרך המלך״ להתמודדות עם חשש זה היא באופן ישיר
 על ידי הפקעת הרווח(ואולי קביעת סנקציות נוספות כנגד ״הצלה אסטרטגית״, כאמור). ראה

 דת, לעיל הערה 9, בעמי 194.
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. 1 3 6 ו  חינוכי״ עדין העומד בבסיסה של גישה ז
 נמצא, שאץ להתעשרותו של הזוכה — אשר הסעד של ״שכר ראוי״ הוא
 קירוב אחד שלה — ולא כלום עם הסעד הראוי על פי מדיניות הדין. הסעד
 שמדיניות הדין מחייבת צריך לשקף את עלוח ההרעפה למרעיף, שהיא — כפי
 שכבר הובהר לעיל — עלות ההזדמנות, קרי: עלות הוויתור על הפעולה החלופית
. 1 3  המיטבית שהיה המזכה יכול לעשות לולא נפנה לשמירת עניינו של הזוכה7
 פשיטא, שעלות ההזדמנות היא מידת הסעד הראויה בנסיבות של מרעיף חובבן
 שאין מחיר שוק לפעולותיו. עם זאת, עלות ההזדמנות היא אף הסעד הראוי כאשר
. אמנם, לעתים השכר המקובל בשוק לשירות מסוג השירותים 1 3  מדובר במקצוען8
 שסיפק המרעיף המקצועי הוא קירוב סביר לעלות ההזדמנות שלו, אך אץ הדבר
 הכרחי: אם, למשל, יוכח שהמחירים אשר המרעיף המקצועי נוהג לגבות נמוכים

 136 את החשש הנזכר בטקסט מהשקעת־יתר בפעילות הצלה המונעת מהרצץ לקבלת הסעד ניתן
 היה לפתור בדרך נוספת, קרי: קביעה שהשכר הראוי שהמתערב־המקצוען מכה לו לא יעלה
זאת על ידי קביעה, שמעבר ו )  בשום מקרה על תוחלת התועלת שהיתה צפוייה מהתערבותו
 לסכום זה לא תיחשבנה ״הוצאות״ המזכה — במובנן הרחב, הכולל את השקעתם של זמן
 וטרחה — כ״סבירות״). פתרון כזה תואם לכאורה את טעם ההסכמה ההיפותטית, שכן כל

 עוד עלות ההתערבות נמוכה מתועלתה ניתן לסבור שהיא עריץ להנחת דעתו של הזוכה.
 אך פתרון זה איננו נקי מקשיים. מנקודת המבט של טעם ההסכמה ההיפותטית אין לשכוח
קת: מההפרש בין  שהחוזה הוא אכן היפותטי. ככל שחלק גדול יותר מ־העודף החוזי״ (
ת י ן — ב ת  תועלת ההתערבות לזוכה לבין עלותה למזכה) נשמר — על פי הכללים שקובע ה
 הזוכה, כן ניתן להיות בטוחים יותר שהוא אמנם לשביעות רצונו(מנגד, העברת חלק מהעודף
 החוזי האמור למזכה — כפי שקורה אם מופעל הפתרץ שהוצע בהערה זו — היא בעייתית
עתך את תועלתו ת של הזוכה בי ההערכה שבית־משפט י ש פ א  במיוחד בשל חששו ה
ח זה ראה לונג, לעיל הערה 17, בעמי נ ע  מההרעפה תהיה גדולה מהתועלת הלכה למעשה). ל

.432-431 
ח הפיתרץ המוצע בהערה זו בעייתי גם מנקודת מבט של מ י  כפי שעולה מהטקסט לעיל, א
p הישראלי בסונייתנו יאמץ עמדת ביניים המעניקה מקום של ה  ערך הדאגה לזולת. בהנחה ש

ת נימוק מסתייג נוסף מאימוצו,  כבוד לערך זה, יש בכך כ
ת (הדברים מבוססים על בלם, ב ע  137 מעניץ לציין בהקשר זה את השיטות הנוהגות במשפט ה
 לעיל הערה 47, בעמי 132-131): מעיקר הדין זוכה המציל לפיצוי בשיעור -שכר בטלתו״,
: השכר, שעל פי אומדן, אדם במקצועו מוכן לקבלו ולשבת בטל מעבודה במקום לקבל ת  ק
 שכר מלא ולעמול במלאכתו. חכמים נחלקו בש!אלה, האם זכאי המציל לסכום כסף נוסף
 שישקף את הודתור על ההכנסה מעבודתו הגם שמשלא עסק בה בזמן שהציל חסך לעצמו
 את היגיעה הכרוכה בכך. המצדדים בתוספת האמורה הדגישו, כי כל זמן שלא מובטח לו
 פיצוי בשיעור משכורתו במלאכתו, הוא נמצא מפסיד כתוצאה מהצלת רכוש חברו: אך גם
 הס עמדו על כך כי כל תשלום מעבר לכך איננו ראוי, שכן הוא תשלום עבור קיום מצווה.
The L (יש a w of South Africa9 " J. G. Lötz "Enrichment (1979) 138 45 ,57ראה בהקשר וה 
 לכך, כי אף שהמרעיף איננו זכאי לשכר על פעולת ההצלה, הוא זכאי לפיצוי על

 אובדן ההכנסות שנגרם לו בנץ הטיפול בענייניו של הזוכה).
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, יש בכך 1 4 0  ממחיר השוק"1 או שהביקוש לשירותיו נמוך מהביקוש הרגיל בשוק
. 1 4 1  כדי להצדיק את הפחתת הסעד בהתאמה

 בשולי הדברים אעיר, כי נראה לי שיש לסייג את מסקנותי אלה לנסיבות שבהן
 לא חל האלמנט הפטרנליםטי שבסעיף 5, קרי: אך ורק לנסיבות שבהן מדובר
 בשמירתם של אינטרסים משניים (רכוש וכבוד). מעד, כשאינטרם ראשוני (חיים,
 בריאות או שלמות הגוף) עומד על הפרק, אץ עוד חשיבות מכרעת לרצונו —
 המפורש או המשתמע — של הזוכה, וייתכן אף שהשאיפה להשרשת ערך הדאגה
 לזולת אענה שיקול מרכזי. ככל שמתרחק הדין משיקולים אלה, ומתמקד, כשיקול
 מכריע, בשיקול (הפטרנליסטי) שיש לעודד את שמירת חייו, שלמות גופו או
 בריאותו של הזוכה, ייטה הוא אף להתנער מהמגבלות שנוסחו לעיל לגבי מידת
 הסעד ולקבוע את הסעד ברמה גבוהה יותר באופן שיוודא במידה האופטימלית
 את נוכחותם ומוכנותם של מי שמקצועם הוא בשמירתם של אינטרסים

 ראשוניים42'.

Anthony T. Kronman & Richard A . Posner The E c o n o m i c s of C o n t r a c t L a w 139 ראה 
יף לבץ זה המקובל  61 (1979) (כאשר יש שוני בין שכר הטרחה הסטנדרטי של הרופא המחנ

 אצל רופאים בכלל, יש לקבוע את הסעד על פי זה הספציפי לרופא המרעיף).
 140 הסיבה לכך שביקוש נמוך יחסית לשירותיו המקצועיים של המרעיף ראד שיביא להפחתת
 הסעד המגיע לו בגינם היא, שכמקרה כזה אין זה ברור מאליו שלולא נפנה להתערבות
ו ההרעפה לטיפול  המיטיבה היה מרעיף מקצועי כזה מסוגל לנצל את הזמן שהצריכה ממנ
 ב׳׳לקוח רגיל״ שלו כנגד השכר שהוא גוהג לגבותו. לשון אחרת: במקרה כזה עלות
 ההזדמנות איננה שווה לשכר המקובל של המרעיף, הואיל ולא היה בהרעפה כדי לפגוע בנפח

 העסקאות (והרווחים) שהיה צפוי לו אלמלא ביצע אותה.
 141 שאלה מעניינת עולה במקרה שבו תעריפו של המציל המקצועי גבוה מהמחיר בשוק. לגישתי,
ד בעלות ההזדמנות של המציל, גם במקרה כזה יכתיב צ  העומדת על כך שהמפתח לסעד מ
 התעריף הפרטי שלו את מידת שיפדו. עם זאת, במקרה מסוג זה יש להקפיד במיוחד שהחמה
 ההיפותטי של התערבות כנגד כיסד הוצאות שכורת הרץ עדיץ תואם את רצוגו של הזוכה.
 אם, למשל, זול לאתר ולגייס מציל מקצועי אחר שתעדיפו נמוך יותר, ייתכן שזו הפעולה

 הסבירה בנסיבות העגיין.
 142 למדיניות הנדיבה של הדין הימי, כשבמציל מקצועי עסקינן, השווה לעיל, הערה 127. כמו כן
 ראה את סייג המשפט העברי לכלל האוסר קבלת שכר עבור מצווה כשמדובר במי שמקצועו
: p , 10.4at § , 28Palmer, supra note . 47 , בהצלה: בלם, לעיל הערה 376ראה גם . 126בעמ׳ 

The public interest in the protection of life or health . . . is strong enough to 
override the judicial reluctance to create a legal obligation to pay for goods 
or services transferred to a person without his request, 

: a t , 163 Jones, supra note 10 אבל, ראה . a t , 100 Albert, supra note 12 ראה גם 

In my opinion it would not be desirable to reward the stranger who 
intervenes on land to save human life. This would be to impose a heavy 
financial burden on the assisted person, 
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 5. פיצוי המזכה על נזקים שנגרמו לו עקב ההתערבות
— נפל לבור עמוק 1 4  פלוני — ללא כל אשם מצדו או מצד שלישי כלשהו3
 והתעלף, ונשקפת סכנה לחייו(או, לחלופין, מבנה שלו מט ליפול). אלמוני, הנוהג
 בסבירות בנסיבוח העניין, נזעק לעזרה ונפגע בגופו ובבגדיו אגב נסיונו לחלץ את
 פלוני מתוך הבור (או, לחלופין, לבנות את התמיכות הנדרשות למניעת התמוטטוח

 המבנה). היפוצה אלמוני (המזכה) בגין נזקיו?
 הרץ הישראלי מבחין בין נזקי רכוש שנגרמו למזכה עקב ההתערבות המיטיבה
 לבין נזקי גוף שנגרמו בנסיבות דומות. לגבי נזקי רכוש, סעיף 5(א) סיפא לחוק
 עשיית עושר מסמיך את בית־המשפט הדן בעניין ״לחייב את הזוכה בתשלום
 פיצויים למזכה, אם ראה שמן הצדק לעשות כן בנסיבות העניין״. בנזקי גוף דן
 סעיף 198ה(4) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ״ח־1968 המספק,
 בתנאים מסוימים, פיצוי מקופח המדינה בגין נזקי גוף ל״מי שעשה בהתנדבות

1 4  שלא בשכר פעולה להצלח חייו או רכושו של הזולת.״4
 מסגרת נורמטיבית זו מלמדת על עמדה מורכבת יחסית של הדין בסוגיית פיצוי
 המזכה על נזקי ההתערבות. באשר לנזקי רכוש בחר הדין הישראלי בעמדת ביניים
 לגבי העמדות הנוהגות בשיטות־משפט אחרות: הוא לא אימץ את הגישה
 הקונטיננטלית המזכה בקלות יחסית את המרעיף בפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו
, אך דחה גם את גישת המשפט המקובל שאיננו מכיר בזכות 1 4  עקב התערבותו5
. במקום שתי תלופות 1 4  לפיצוי שכזה (אלא אם כן רובץ אשם לפתחו של הזוכה)6

ד האחראי לסכנה שנשקפה לזוכה. , אינני p כאן כלל בתביעה אפשרית של המזכה ע ק  143 א
 בנוסף, מניח הדיק בי הזוכה והמזכה אינם מבוטחים.

ה בחוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ״ה-1965, הקובע ד צ  144 הוראה דומה מ
 בסעיף 2, כי ׳׳חייל שהקריב חייו או נעשה נכה עקב הצלת אדם מסכנת קיפוח חייו, דינו לכל

 דבר כדין נכה צה״ל או חייל שנספה במערכה לפי העניין״.
 145 ראה סטולג׳ד, לעיל הערה 33, בעמי 42, 146-144: וכן דוםון, לעיל הערה 43, בעמי
Andre Tunc "The Volunteer and the Good Samaritan", !(הדין הגרמני) 1112-1108 

at The Good S (הדין הצרפתי). a m a r i t a n and t h e L a w , supra note 51, 43, 51-54 
 146 ראה, לדוגמא, ג־ונם, לעיל הערה 10, בעמ׳ t 167-164 ,155-154 מויד, לעיל הערה 8, בעמי

.323 
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1 העדיף הדק להסמיך את בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו 4 7  קיצוניות אלו
 (בהתאם למבחן העמום של ״צדק בנסיבות העניין״) בקביעת זכות המרעיף
. מנגד, סוגיית הפיצוי בגין נזקי גוף הוצאה לחלוטין ממישור היחסים 1 4  לפיצוי8

. 1 4  שבין זוכה ומזכה והועברה למישור שבין המזכה למדינה9
 עמדה מורכבת זו של הדין מעוררת שתי שאלות עיקריות: (א) כיצד צריך בית
 משפט להפעיל את שיקול דעתו בבואו לקבוע האם חייב זוכה לפצות את מזכהו
 בגין נזקי רכוש שההרעפה גרמה?(שאלה זו מתחלקת לשתיים: מה צריכים להיות
 שיקולי בית־המשפט כאשר נשמר אינטרס משני של הזוכה ומהם השיקולים שעליו
 לשקול כאשד באינטרס ראשוני המדובר):(p מה ההיגיון שביסוד הסטת החובה
 לפיצוי המרעיף למדינה כאשר בנזקי גוף עסקינן? אדק להלן בשאלות אלו כסדרן.

 מעניץ לציין, שאף המלומדים שבחנו את רציותם של שני הפתרונות הקיצוניים מתחו ביקורת 147
Dawson, supra note 43, at קשה נגד שניהם. לביקורת הפתרון הקתטיננטלי ראה 

:1114-1115 
[I]t seems grossly unjust that a woman, saved from drowning but herself 
without fault, should be required . . . to support the widow of the drowned 
rescuer for the rest of the widow's life and the children of the rescuer until 
their maturity. . . The dilemma remains - the claim of the rescuer or his 
dependents will become more appealing the greater the rescuer's sacrifice; 
but in the same degree it becomes more unjust to cast the whole loss on the 
imperiled victim, who did no more than respond to the deep human 
impulse for survival and call out for help. 

Jones, supra note 10, at 166 (same) 
:Honore, supra note 51, at 236 לביקורת עמדת המשפט המקובל ראה 

If we outflank the maxim ["Mind your own business"] by asserting that, to 
a limited extent, the peril of one is the business of all, it seems fair to make 
the person imperiled, though free from fault, indemnify the rescuer albeit 
only so far as his means reasonably permit. 

Levmore, supra note 9, at 898-899 (The author notes, that under American law, a 
rescuer "stands an excellent chance for recovering for his injuries when [but only 
when] the victim's negligence created the need for rescue". He criticizes this 
distinction noting that "[i]t is difficult to see why the presence or absence of 
negligence by the rescuee himself should affect the rescuer's chances of recovery". 
Hence, he anticipates "the possibihty of recovery by rescuers in future cases in which 
there is no negligence at all"). 

פק מציין, ששיקול  148 ראה הצעת חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל״ח-1978, ה״ת 1353. דו
ד בחוק השווייצרי והופעל על ידי בתי־המשפט שם לשם הפחתת פיצויו של צ  דעת דומה מ
 המזכה בגץ נזקי גוף באופן שיותאם ליכולת הזוכה לשלם. ראה דוסון, לעיל הערה 43, בעמ׳

.1118-1116 
 149 פתרק דומה אומץ בחקיקה האוסטרית והומלץ על ידי שלושה מחברים חשובים מארצות
 המשפט המקובל. ראה דוסץ, לעיל הערה 43, בעמי 1121 והערה 112; ג׳ונם, לעיל הערה 10,
 בעמ׳ 167: הונורה, לעיל הערה 51, בעמ׳ 237-236. ראה גם סטולג׳ד, לעיל הערה 33, בעמ׳
 152-151 ; דיד, לעיל הערה 9, בעמ׳ 1188 הערה 26, הסוקרים הסדרים דומים הקיימים באופן

 חלקי במדינות נוספות.
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 ראשית, לעניין השיקולים במצב שבו עקב שמירת אינטרס משני של הזוכה
 נגרמו למזכה נזקי רכוש. לכאורה, אין בין נזקי רכוש לבין הוצאות כל הבדל
: בשני המקרים מדובר בעלות למתערב הפוטנציאלי העלולה להרתיע 1 5  עקרוני0
. לפיכך, בשני המקרים ניתן לשער שזוכה פוטנציאלי היה מסכים 1 5  את התערבותו1
 (מנקודת מבט לכתחילית, כמובן) לשאת בעלות זו כדי שלא להרתיע התערבויות
 המיטיבות עמו"1 (נראה שכבר בשלב זה של הדברים יש לסייג השערה זו
 למקרים שבהם אין המדובר במציל מקצועי שעלות שירותי ההצלה שלו כבר

.( 1 5  כוללת בחובה פרמייה בגין הסיכון שייגרם לו נזק3
 ובכל זאת, ההיקש מהוצאות לנזקי רכוש איננו חד־משמעי. מכיוון שבעוד
 אשר סכום ההוצאות שמוציא מתערב ידוע לו בביטחון ודאי יחסית, עובר
 להתערבות, הרי שכל שהוא יודע (אולי) לגבי נזקי הרכוש שההתערבות עלולה
 לגרום לו הוא את תוחלת עלותם לו. מכאן, שבעוד שבהקשר של הוצאות ניתן
 היה להניח שנאת סיכון מתונה מצד הזוכה לגבי הנזק שההתערבות באה
, הרי הנחה זו כבר איננה יפה בענייננו. הסיבה לכך נעוצה בעובדה 1 5  למנוע4
 שהחשש של זוכה פוטנציאלי מפני חבדות נזיקיוח אינו שונה באורח מהותי
. במלים אחרות:  מהחשש מפני אובדנו של האינטרס (המשני!) נשוא הדיון"1
 הבטחת הכיסוי לדמי הנזק בכל מקרה עלולה לחשוף זוכה פוטנציאלי לחבויוח
 ששיעורן הוא כזה שאילו היה נשאל על כך מלכתחילה היה מוחל על הסיכוי
 שההתערבות תקדם את ענייניו ״תמורת״ ויתור מקביל על הסיכון שיושתו עליו
 חבויות כאמור. לפיכך, אם ברצוננו להיות נאמנים לרצונו(ההיפותטי) של הזוכה
 (קרי: לשיקולי העלות/התועלת הלכתחיליים שלו), נעודד מתערב פוטנציאלי
 להתערב — בנסיבות שבהן עשרה התערבותו להיות כרוכה בנזקי רכוש — אם,
 ורק אם, מדובר בהתערבות שתוחלת תועלתה גבוהה ביחס לתוחלת עלותה,

 150 יתירה מזאת, גם עצם ההבחנה האנליטית בין הוצאות לבין נוקי רכוש איננה חדה וברורה.
 ראה סרידמן, לעיל העדה 15, בעמ׳ 110: אלכרט, לעיל הערה 12, בעמ׳ 105-104: מקינם,
 לעיל הערה 9, בעמי 69. השווה ג׳ונס, לעיל הערה 10, בעמ׳ 165-164, המזהיר בתי משפט

 מפני הסוואתם של נזקי רכוש כהוצאות.
 151 ראה אלברט, לעיל הערה 12, בעמי 108.

 152 נראה שלכך מכוק המודה את דבריו בהצדיקו את פיצוי המתערב בהסכמתו המשוערת של
 הווכה. ראה המודה, לעיל הערה 51, בעמ׳ 236.

 153 ראה אלברט, לעיל הערה 12, בעמ׳ 118; מקינם, לעיל הערה 9, בעמ׳ 68.
 154 ראה לעיל הסיפא לסעיף ג2.

 155 בפרט אם מדובר ברכוש ולא בכבוד וכן בהנחה, שמידת אי הוודאות של שני הסיכתים —
 אובדן האינטרס שבסכנה ונשיאה בחבויות נזקיות—היא בסדרי גודל דומים. אחרת, אם
 אמנם כשונא סיכון עסקינן, אץ להסתפק — כפי שהריץ להלן עושה — בהשוואת תוחלות

 הסיכונים, ויש לקחת בחשבון נם את היחס בין םטיות־התקן שלהם.
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 משפטים כ״ד תשנ״ח הפועל לשמירת עניץ הזולת

 כלומר: כזו שחוחלת הנזק שהיא באה למנוע הינו ניכר, שסיכויי הצלחתה
. 1 5 6  הלכתהיליים הינם גבוהים ושתוחלת הנזק שהיא עלולה לגרור נמוכה

 ברם, ניתוח זה — וכאן אני מגיע לחלק השני של השאלה הראשונה שהצגתי
 לעיל — אינו מתאים למצב שבו האינטרס המוגן הוא אינטרס ראשוני, חאת
 משתי סיבות: ראשית, סביר ששנאת הסיכץ של זוכה פוטנציאלי לגבי אינטרס
 ראשוני תהיה גבוהה בהרבה משנאת הסיכק לגבי נזק ממוני (דוגמת הםיכץ
. לפיכך, ספק אם זוכה ממוצע ימחל על ״התערבות מזיקה״ 1 5  שבתבות נזיקית)7
 המגנה על תייו, שלמות גופו או בריאותו באותה קלות שהיה מותל על התערבות
 מקבילה המגנה על רכושו8". בעוד שבמקרה של התערבות המגנה על רכוש שתי
 הרעות (אובדן רכוש וחבות נזיקית) מקבילות מבחינה איכותית (שנאת הסיכון
 לגביהן זהה) — ולפיכך בהיעדר התנאים שנמנו לעיל זוכה ממוצע עשוי לוותר
 על ההתערבות — הרי כאשר האינטרס המוגן הוא חיים, גוף או בריאות, ששנאת
 הסיכון לגביהן גבוהה במיוחד, גם חשש מפני חבות נזיקית ניכרת לא ירתיע

. 1 5  בהכרח זוכה פוטנציאלי מהסכמה (היפותטיח) להתערבות9
 מסקנה זו — שכאשר עסקינן באינטרס ראשוני יש פחות מקום לגישה הזהירה
 שעליה הצביע הניתוח שהתייחס לאינטרסים משניים — מתחזקת מאוד אם נזכור
p הישראלי להחליש את מעמד הבכורה של  שלגבי סוג אינטרסים אלו בחר ה
 אוטונומיית הרצון של הזוכה. גישתו הפטרנליסטית של הדין בהקשר זה
 והחשיבות המיותרת שהוא מייחס לאינטרסים המוגנים מחייבים תמחץ ניכר

 156 כמו p ראה פרידמן, לעיל הערה 15, בעמ׳ 110-108 (המחבר מצדיק את רתיעת המחוקק
ו עקב ההתערבות: הנזק יכול  מהטלת חיוב בלתי מסויג על הזוכה בגין נזקי רכוש שערמ
ו המזכה פחותה ממנו בהרבה. במסגרת ׳׳שיקולי  שיהיה גדול בהיקפו והתועלת שהפיק ממנ
 הצדק״ שבית המשפט אמור לשקול מציע פרידמן להתחשב בהצלחת הפעולה, במידת
 חיוניותה, בשאלה האם רשלנות המזכה גרמה לנזק, ובשאלה האם יש למזכה זכות תביעה

ד אדם אחר בגץ אותו נזק). ע  כלשהי כ
ד זבות המזכה לפיצוי בגץ ע  השוה לנדס ופוזנד, לעיל הערה 19, בעמי 112-111, הטוענים כ
 נזקיו בנימוק שאם תוחלת הנזק נמוכה לא יהא בה כדי תמריץ שלילי להתערבות (ועל כן
 כיסוי הנזק בדיעבד לא יעלה בקנה אחר עם רצונותיו הלכתחיליים המשוערים של הזוכה —
: בכך — ניתן  ח׳׳ד): ואילו אם היא גבוהה ראד שיהא בה כדי להרתיע את ההתערבות(קרי

 לשער — היה זוכה פוטנציאלי חפץ לו ניתן היה לברר דעתו עובר להתערבות).
 עם כל הכבוד, המחברים מתעלמים ממקרים בהם תוחלת הנזק איננה גבוהה במידה שתצדיק
 את הרתעת ההתערבות, ועדיין איעה זניחה. הנוסחא המומלצת בטקסט אמורה לענות גם על

 מקרים אלו.
 ל15 הסיבה הפורמלית לכך היא, שאינטרס ראשוני מייצג בדרך כלל חלק גדול ביותר מהוננו. ראה

 לעיל הערה 108 והטקסט הנלווה אליה.
 158 ואולי גם על כבודו.

Lloyds L (המדיניות הזהירה . R1 ] 1974" [ 557 ,560-561כמו כן ראה. The "St. Blanc 159 
 בהטלת חבויות על מצילים ימיים שהתרשלו חשובה במיוחד בנסיבות של הצלת חיי אדם,
 רישומה מחייב שלא לבקר מצילים אשר נוכח הניגוד בץ סכנה לחיי אדם לבין שמירת רכוש

ק האינטרס הרכושי). ב ש  טעו ״לטובת׳׳ האינטרס של חיי אדם על ח

515 



 חנוך דגן משפטים כ״ד תשנ״ח

 להתערבות, גם אם צפוי שבמהלכה ובגינה ייגרמו למתערב נוקי רכוש — בין אם
 ההתערבות תואמת את רצונו(ההיפותטי) של הזוכה בין אם לאו.

 ומה באשר לנזקי גוף ? מה עומד מאחורי שלילתה של חבות הזוכה בפיצוי המזכה
 בגינם? ומה מצדיק את השתתם על כל אחד ואחד מאתנו (באמצעות הביטוח
 הלאומי) ? לכאורה, קשה להצדיק את ההבחנה האמורה בץ נזקי רכוש שערמו למזכה
. השיקולים שהוצגו לעיל נראים , 6 0  עקב ההתערבות לבץ נזקי גוף שמהם סבל
 מתאימים — בשינויים המחוייבים — למקרה שבו סבל המתערב מנזקי גוף. יתר על
 כן: מנקודת מבטו של ערך הדאגה לזולת — אשר, על פי סברתי, מוקנה לו מקום
 תשוב בדין הישראלי העוסק בשמירת עניין הזולת — הסדר המותיר מתנדב שנפגע
 אגב שמירה על עניין זולתו ללא כל סעד כלפיו נראה בעייתי. אחריות הדדית

 מינימלית מחייבת מידה כלשהי של מחויבות מצד הזוכה כלפי מזכהו.
 אולם הדברים אינם כה חד־משמעייס. מחברים לא מעטים מציינים, כי פיצוי
 בגין נזקי גוף עשוי להגיע לסכומי כסף עצומים וכי הטלתו על זוכה חף מאשם
 — אפילו אם במבט לכתחילי היתד. זו ״עסקה כדאיח״ מבחינתו — הינה, מסיבה
. מכאן, ככל הנראה, הפתרון החלופי שאומץ 1 6 1  זו, תוצאה שקשה להשלים עמה
 בחוק הביטוח הלאומי, שלפיו מוסטת עלות ה״התערבות המזיקה״ למדינה (קרי:
. מטרחה 1 6  לכולנו). משמע: המדינה מספקת סובסידיה להתערבות מטעם הקהילה2
 של סובסידיה זו למנוע את הצורך לבחור בין שתי התוצאות הקשות שהסוגיה
 מעמידה: הרתעה ניכרת מהתערבות, מזה (אם מזכים לא יפוצו בגץ נזקי גוף) או
 הטלת עלויות ״עונשיות״ על הזוכה, מזה (אם בעלות הפיצוי ישאו זוכים). הסברה
 שההסדר הישראלי מכוון — לפחות במידת מה, שאינה מבוטלת — להשריש
 בהברה הישראלית את ערך הדאגה לזולת מסבירה כמובן את היחלצות המדינה

 לנשיאה בעול הפיצוי"1.

 160 ראה ביקורתו של פרידמן, לעיל הערה 15, בעמ׳ 108.
טט לעיל בהערה 147). (מצו ן סו  161 ראה, לדוגמא, סטולגיר, לעיל הערה 33, בעמ׳ 151-149 : דו
"the socialisation of the risks of ה פתרץ כזה ט  162 סטולג׳ד, לעיל הערה 33, בעמ׳ 152, מ

-rescue" 
 163 לדעה חזקה בזכות גשיאת עלות ׳׳ההתערבות המזיקה׳״ על ידי המדינה ראה ידץ, לעיל הערה
ץ לא רק היחיד ת ע  46, כעמ׳ 266-265 (המחבר ציין כי, לגישתו, הואיל ו׳׳בהצלת נפשות מ
 שנקלע לסכנה, אלא גם הציבור... מן הראוי שהציבור, או גם הציבור, ישא בנזקיו״. לאחר
 סקירת החקיקה הקיימת בסוגיה זו הוא מוסיף כי זו ״רחוקה עדיין מלהקיף את כל המקרים
 של מעשי הצלה הראויים לעידוד על ידי הבטחת פיצויים נאותים למציל שנפגע או לשאירי

 המציל שמצא אח מוחו במעשה ההצלה״).
 בשולי הדברים אעיר, כי לכאורה ניתן היה להציע הסבר נוסף להסדר האמור, קרי: שהמוסד
 לביטוח לאומי מעוניין לעודד הצלות גוף משיקולי עלות/תועלת שלו ומשתלם לו לשאת
 בעלותה של הצלה שאחרת הוא יישא בנזקה. מבלי להיכנס לעומקו של הסבר זה, החורג
ק ממסגרתם של הטעמים הנידונים כאן, די לציץ כי אץ בו כדי להסביר מדוע מסבסדת ו מ  כ

עו עובד.  המדינה הרעפות שנעשו להצלת רכוש הזולת או נופו של זולת שאי
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ת ל ו ז ת עניין ה ר י מ ש על ל ״ה הפו ד תשנ ״ ם כ י ט פ ש  מ

 ד. סיכום
 ההוראות המשפטיות המסדירות את ההיבטים הכספיים של שמירת עניינו של
 הזולת נטועות על קרקע ערכית. הפתרון המשפטי הנבחר מבטא את העדפת
 המחוקק או הפרשן לגבי שורה של ערכים: הדין משקף את מידת החשיבות
 שהמערכת המשפטית מקנה לרצונותיהם (ההיפותטיים) של זוכים פוטנציאליים.
 הוא עשוי לשמש מכשיר לקידום ולהשרשה של דאגה לזולח בחברה, וניתן
 להשתמש בו כדי לבטא דאגה לאינטרסים חיוניים של בני אדם, כגון חייהם
 ושלמות גופם. איתור הערכים הרלבנטיים למצב המיוחד של שמירת עניינו של
 הזולת ובירור המינון והאיזון הראך ביניהם הוא המפתח לעיצוב ההסדר המשפטי

 הספציפי המשלים או המפרש את דבר המחוקק.
 במאמר זה לא התיימרתי לנסת כל הצעה נורמטיבית בדבר האמון או האיזונים
 הרצויים בין הערכים המחחרים בזירה. מטרותי היו צנועות יותר: להבהיר מהם
 המשתנים הערכיים שביסוד הדין — תפישות של הסכמה היפותטית ואוטונומיית
 רצון כנגד אלטרואיזם ופטרנליזם: לעמוד על היחסים המורכבים בין משתנים אלו
 ולהתוות את קשת האפשרויות של קווי מדיניות שהם מציעים; ולהראוח כיצד
 תשובות לכמה שאלות משפטיות שהן טכניות לכאורה נגזרות, ובדיוק מפתיע,

 מהבחירה הערכית בנקודת איזון כלשהי על פני קשת זו.
 אני סבור, שהמשפט המקומי בחר בעמדה אלטרואיסטית־פטרנליסטית לגבי
 משאבים ראשוניים (חיים, שלמות גוף ובריאוח) וכי בהקשר של אינטרסים משניים
 (כבוד ורכוש) העמדה המייצגת את מדיניוחו היא של אלטרואיזם נטול־פטרנליזם
 הסוטה בכל זאת ממסקנות טעם ההסכמה ההיפותטית (רק) במקרים שבהם עמדת

 הזוכה איננה ברורה.
 יישום עמדה ערכית זו לגבי ארבע השאלות הפרשניות שבהן דנתי מניב —

 לדעתי — את המסקנות הדוקטרינריות הבאות:
 (1) אין לראות בהצלחת הפעולה תנאי להשבת הוצאות ההתערבות. מנגד, יש
 בהחלט מקום להתחשב בסיכויי הצלחתה הלכתחיליים (בהתחשב בעלותה הצפויה

 ובהיקף הנזק שהיא באה למנוע).
 (2) אץ לשלול מהמרעיף השבה במצבים שבהם היתה לזוכה סיבה סבירה

 להתנגד להרעפה, אם סיבה זו היתה נסתרת מהמזכה.
 (3) מידת הסעד הכספי שהמרעיף זכאי לו בעד הזמן, העמל והמומחיות
 שהשקיע צריכה להימדד על פי עלות ההזדמנות שלו בגץ התפנותו מענייניו

 בשולי הדברים אעיר, כי על פני הדברים ניחן היה להציע הסבר נוסף להסדר האמור, קרי:
^ לעודד הצלות גוף משיקולי עלות-תועלת שלו ומשתלם לו נ ו ע  שהמוסד לביטוח לאומי מ
 לשאת בעלותה של הצלה שאחרת הוא יישא בנזקה. מבלי להיכנס לעומקו של הסבר זה,
 החורג כמובן ממסגרתם של הטעמים הנידונים כאן, די לציץ כי אין בו כדי להסביר מדוע
 מסבסדת המדינה הרעפות שנעשו להצלת רכוש הזולת או את גופו של זולת שאינגו עובד.
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ך דגן משפטים כ״ד תשנ״ח ו  חנ

 לטובת השמירה על ענייני הזולת. אין בהקשר זה חשיבות מכרעת להבחנה שבין
 מרעיף מקצועי למרעיף שאיננו כזה.

 (4) במסגרת שיקול הדעת שהחוק מקנה לבית־משפט הדן בנזקי רכוש שנגרמו
 למרעיף במהלך ועקב ההרעפה, על בית־המשפט להתחשב בתוחלת הנזק
 שההתערבות באה למנוע, בסיכויי הצלחתה הלכתחיליים ובתוחלת הנזק למזכה

 שניתן היה לצפות שייגרם בגין ההתערבות.
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