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התיתכ� פרוצדורה זהה : *"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו"

  ?לתביעות פח ולתיקי רשלנות רפואית

  מאת

   **אס� פוזנר

 מבקשת להחלי� את כל התקנות הקיימות 2014–ה"התשע, הצעת תקנות סדר הדי� האזרחי

ההצעה מבקשת להביא לדיו� יעיל ומקוצר . ולקבוע סדר די� אחיד לכלל התיקי� האזרחיי�

תו� ביטול הליכי� מקדמיי� ) תו� מגמה לצמצ� את העומס המוטל על בתי המשפטומ(

במאמר נבחני� סוגי� שוני� ). כולל שמיעת ראיות וסיכומי�(שוני� וקביעת דיו� בעל פה 

ותביעות ) תביעות פשוטות של נזק רכושי(ובראש ובראשונה תביעות פח , של תביעות

הטענה המרכזית במאמר היא שאיחוד ). קי גו�תביעות מורכבות של נז(רשלנות רפואית 

סדרי הדי� מתעל� ממאפייני� שוני� של תביעות שונות ויביא לפגיעה קשה בזכויות 

אלא , א� אי� האיחוד צפוי להביא לייעול ההליכי� ולקיצור�, מלבד זאת. הצדדי�

  .להארכת�

 המאפייני� השפעת. ג. רפואית רשלנות תביעת מאפייני. ב. פח תביעת מאפייני. א. מבוא

 הטענות כתבי היק� צמצו�. 3; הדעת חוות. 2; גילוי הליכי. 1 .הדי� סדרי על התביעות של

 נוספת החמצה": תיקי��מגה "על. ד; תביעה הגשת לפני הליכי� קיו�. 4; הדיוני� ומספר

 שונה פרשנות. 1 .אחיד תקנות קוב� להחיל בניסיו� צפויי� פגמי�. ה. המוצעות בתקנות

 את יכפה מי. 3; הפקק תיאוריית: פה�בעל שמיעה. 2 ;שוני� במקרי� זהות תקנות של

  .סיכו�. ז? חלקי ניסוי. ו?; השופטי�

 מבוא

, לייעל "– על פי דברי המבוא לה – נועדה 2014–ה"התשע, הצעת תקנות סדר הדי� האזרחי
וכדי , כ�בתו� ". לפשט ולקצר את ההליכי� האזרחיי� תו� קיומו של הלי� ראוי והוג�

מבקש מציע התקנות בי� היתר לאחד את ההסדרי� הדיוניי� השוני� , להשיג מטרות אלה
להביא לגילוי ולשקיפות לפני הגשת התביעה וא� להתדיינות , החלי� בסוגי תביעות שוני�

 לפני הגשת תביעה באופ� שאמור להביא לליבו� המחלוקות – בי� הצדדי� –והידברות 
נדרשי� , יעיל ושקו�, וכדי שהדיו� יהא תמציתי, מלבד זאת. ביעותביניה� וא� לייתור ת

) כתבי טענות שאמורי� להיות קצרי� ביותר(הצדדי� א� לצר� תצהירי� לכתבי טענותיה� 

 
  .10דברי� כב    *

הרצה בתחו� ומומחה לרשלנות רפואית , דוקטורנט בפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית, ד"עו   **
שימש חבר בוועדה הממלכתית בראשות השופט קלינג . זה באוניברסיטה העברית במש� עשרות שני�

בראשות השופט , שר המשפטי� בנושאי סדר די� אזרחיבנושא רשלנות רפואית וחבר בוועדה המייעצת ל
 על הערותיה� המועילות שהביאו לשיפור משפטי� על אתר תודתי נתונה לחברי מערכת .וינוגרד

 .הטיוטה המוקדמת
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מציע התקנות כי ההליכי� , לשיטתו, בתו� כ� מצא. הדעת שבדעת� להגיש ואת מלוא חוות
לכ� נקבע שחלקי� מההליכי� . יו� יעילהמקדמיי� המתקיימי� היו� ה� בבחינת מכשול לד

תצהיר גילוי מסמכי� ותצהיר מובנה על הנזקי� (המקדמיי� יוגשו ע� כתבי הטענות 
כדי שהתיק לא יהיה . ויבוטלו השאלוני� המייגעי� הנוהגי� כיו�, )הגופניי� של התובע

 הגשת� וא� בכל זאת יוגשו תחייב, מסורבל א� נקבע שלא יוגשו כלל הודעות לצד שלישי
א� הוגבל מספר , "מבושל"כיוו� שכוונת המציע היא שהתיק יגיע . אישור מיוחד

יהיה הרוב המכריע , המשפט מטרת ההצעה היא שכאשר יגיע התיק לבית. המשפט�קדמי
והוא יוכל להכריע לגופ� של דברי� ללא עיכובי� , של החומר בפני השופט הד� בתיק

כ� באשר ; אלא קובעת שככלל הדיו� יהא בעל פהההצעה איננה מסתיימת בכ� . מיותרי�
תו� שמיעת חקירות ראשיות בעל (כ� באשר לראיות , שעדיי� ייוותרו) המועטות(לבקשות 

  .וכ� באשר לסיכומי�) פה ולא בתצהירי� והכרעה בהתנגדויות על אתר
אי� ספק שההצעה שואבת השראה רבה מסדר הדי� של תובענות בסדר די� מהיר 

כיו� אמורה כל מערכת ההליכי� ,  למעשה1.ילת המאה ומהניסיו� שהצטבר בושהותק� בתח
 תרבותי של דיו� מהיר תו� שינוי התרבות הדיונית מאז קו� 2האזרחיי� לעבור לניסוי

  .ובתקווה להביא לסיו� מהיר של הליכי�, השופטי�נסבל על  הקלת העומס הבלתי, המדינה
טענתי היא כי השאיפה שהתקנות יחולו על . י�הניסוי אמור לחול על כל התיקי� האזרחי

א בגדר  הי4, ועד תביעות נזקי גו� מורכבות3החל מתביעות רכושיות פשוטות, כל התביעות
 

פיילוט  "ראו. המשפט המחוזי בירושלי�  בביתכניסיו�הוא ההסדר שהוחל , כנראה, מקור השראה נוס�  1
 /www.israelbar.org.il/UpLoadFiles"  בבית המשפט המחוזי בירושלי� של תיקי�'שמיעה רצופה'

successive_hearings_procedures_full.pdf.  
להבדיל ( מציע התקנות יודע אפילו נובע מכ� שספק א� השימוש בו; שליהוא " ניסוי"מוב� שהמונח   2

ור הנתוני� בהמש� רשימה ולא ( וא� התקנות ישיגו את התוצאות המקוות,מה תהיה התוצאה) ממקווה
 אי אפשרראוי לציי� שלפחות מהצעת התקנות ומדברי ההסבר . ")הימור"אולי המונח הראוי יותר הוא , זו

א� בוצעו בדיקות אמפיריות ,  ובכלל,ידי מומחי� לתורת המשחקי�בלהיווכח א� התקנות נבדקו 
כיו� קביעת . כות המקומית לא ברור א� נבדקה ההשפעה של שינוי כללי הסמ,בתור משל. כלשה�

 731) 2(ד מט" פ,פולג' לוי נ 6920/94א " רעראו( הסמכות המקומית היא ליברלית ביותר מבחינת התובע
  ולעומת זאת התקנות המוצעות מבקשות להקשיח את הקריטריוני� באופ� שהתביעה תוגש לבית))1995(

" כלי� שלובי�" קיימי� מעי� תקנות הקיימותה על פי. הנתבע מתגורר המשפט שבאזור שיפוטו
א� , )ובהכרח ליצור איזו� מסוי� בי� בתי המשפט(המאפשרי� לתובע לבחור בית משפט עמוס פחות 

הא� נבדקה השאלה כיצד ישפיע השינוי המוצע על חלוקת . עניי� זה יימנע על פי התקנות המוצעות
מוצעות יסיטו ולו אחוזי� בודדי�  נציי� שא� התקנות ההבתור דוגמ? התיקי� בי� בתי המשפט השוני�

 עלולי� לעמוד שבתי המשפט שאליה� יועברו התיקי�הרי , משפט אחרי� משפט לבתי מהתיקי� מבתי
צוות , )עוזרי� משפטיי�(צוות משפטי מסייע מספיק , בהיעדר מספר שופטי� מספיק, בפני שוקת שבורה

ספק א� המערכת השיפוטית בנויה . יקבמספר מספ) אולמות(וא� מבני� ) מזכירויות(מנהלי מספיק 
בתו� ) כגו� העברת שופטי� ממחוז למחוז(או תעסוקתיי� ) בנייה ושכירות(להעמדת פתרונות מבניי� 

  .דומה שנקודה אחרונה זו א� יכולה להיבדק באמצעות מחלקת המחקר של הרשות השופטת. זמ� קצר
 נזק רכושי הנגר� בגי� תאונת תה נתבעשל תביעות פשוטות היא תביעת פח במסגר מאפיינת הדוגמ  3

להגדרת תביעות נזקי רכב כתביעות פח ראו קר� . א� הדברי� נכוני� ג� לתביעות פשוטות אחרות, דרכי�
הרשות ( ותביעות שיבוב בבתי המשפט) פח אל פח(תביעות נזקי רכב מרגל ושרו� הרשנזו� �וינשל

�זמי� ב, )2011,  מחלקת מחקר,השופטתelyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc%5C 
Research2.pdf.  

 ,א� ודאי שהרעיו� ישי�,  של התביעותשכיחות�בחירה זו היא בשל ; כגו� תביעות רשלנות רפואית  4
  . עוולות המוניותב ,למשל
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בדיוק כפי שאי� מאחדי� את סדר הדי� הפלילי וסדר הדי� האזרחי רק בגלל . מקס� שווא
ות ובשיקולי� בבעייתי, "חיות שונות"מאחר שמדובר ב, המשפט בבית" תיק"הכותרת 

" תיק אזרחי"כ� אי אפשר לאחד תביעות פח ותביעות רשלנות רפואית רק בשל הש� , שוני�
 –ובמקרה הרע ,  במקרה הטוב יגרו� האיחוד לאנדרלמוסיה5.המוטבע על כריכת התיק

האנושה ביותר האפשרית למערכת שיפוטית ,  לדעתי– תגרו� ההאחדה לפגיעה –הצפוי 
.  תתקבלנה6"לא טובות"ותביעות , תידחינה" טובות" שבו תביעות  והיא מצב–באשר היא 

מטרת מערכת שיפוטית וסדרי הדי� צריכה להיות בראש ובראשונה להגיע להכרעות צודקות 
הגעה מהירה יותר לתוצאה , אכ�:  את הצדקלשרת באה המהירות 7.ולא להחלטות מהירות

פחתת מספר התיקי� התלויי� תביא ה, בדומה לזה". יותר צדק רב" מביאה לעשיית צודקת
האחדה שמביאה : א� אי� להפו� את היוצרות. לתיקי� הנותרי�" רב יותר צדק"אפוא ג� ל

 להשגת כליהאחדה היא . אינה ראויה, ליעילות לש� יעילות א� תפגע באיכות התוצאה
ההאחדה והפחתת העומס משופטי� הופכות , א� היעילות. ולא התכלית, מערכת יעילה

זו ; נית� לשקול הטלת מטבע לצור� הכרעה בתיקי�, ויהא אשר יהא, רה בפני עצמהלמט
  8.הדר� המהירה ביותר

 
להכרה במאפייני� נפרדי� לתיקי� שוני� ראו העבודה המקיפה שנעשתה במחלקת המחקר של הרשות   5

יצירת מדד משקלות תיקי� להערכת העומס "ענבל גלו� ויפעת טרבולוס , מרגל�קר� וינשל: תהשופט
  .)2015 (769 מד משפטי�" השיפוטי בישראל

ועל פי הדי� הייתה התביעה " אמתיות"אני מתכוו� לתביעות שעל פי העובדות ה" תביעות טובות"במונח  6
 ראוי לציי� שא� שככלל ."תביעות רעות"ח כאשר היפוכ� של דברי� מתייחס למונ, אמורה להתקבל

הרי שכללי� , "רעות"ולפעול לסינו� תביעות " טובות"המערכת המשפטית אמורה לעודד תביעות 
, נית� להביא לעניי� זה דוגמה מדיני ההתיישנות". טובות"נועדו ג� לחסו� תביעות , לעתי�, משפטיי�

למשל הנימוק הראייתי אשר מניח (יעות רעות ש� משמשי� בערבוביה כללי� שנועדו למנוע קבלת תב
בצד כללי� שנועדו , )ואול� מעבר הזמ� הביא לאבד� הראיות, שלנתבע היו ראיות טובות נגד התביעה

, דוקטרינות ישנות"והשוו אס� פוזנר ): למשל בשל נימוקי� ציבוריי�(למנוע קבלת תביעות טובות 
, דוד הא� (554, 539 ספר גבריאל ב�" ?לומר בעל פה הא� אתה רשאי –דברי� שבכתב ; סוגיות חדשות

ע� זאת התופעה האחרונה . ")דוקטרינות ישנות"פוזנר : להל� ()2011, לקח ומיכאל ב� עורכי��דנה כה�
, המשפט פורשו כללי ההתיישנות ולא ייפלא אפוא שבשל הפגיעה בזכות הגישה לבית, היא חריגה

על הקושי ליהנות מטענת התיישנות "זמיר � לוינסו�וראו למשל דפנה(בצמצו� , במקרי� רבי�
, אהר� ברק ודניאל פרידמ� עורכי� (181  מחקרי� במשפט לזכרו–ספר מנשה שאוה " במקרקעי�

 למנוע הגשת – בש� תכלית אחרת –ע� זאת דומה שלא יכול להיות ספק שא� הכללי� נועדו . ))2006
  .דעות לנושאשעניי� זה צרי� להיעשות תו� מו, תביעות טובות

עלי " צדק מהיר�צדק דחוי עדי� על אי"למטרות סדרי הדי� וההלי� השיפוטי ראו למשל יאיר שילה   7
  ).2015 (31 ההלי� האזרחיצבי �יששכר רוז�; )2003 (320, 317 ג משפט

ושופט בניו יורק נתפס , אול� כבר היו דברי� מעול�, מוב� שהדברי� אינ� מובאי� כהצעה אופרטיבית  8
למרבה .  ימי�30 או 20שר הוא מטיל מטבע על מנת להכריע א� לכלוא את הנאש� לתקופה של כא

 ,Judith Resnik ראו.  הודח השופט משיפוט–" יעיל" וא� שללא ספק היה מדובר בתהלי� –השמחה 
Tiers, 57 S. CAL. L. REV. 837, 840 (1984).לדוגמאות נוספות של ; לא מדובר במקרה בודד 

מוב� שההפניה להטלת מטבע היא על  .104–103' בעמ, 7ש "לעיל ה, צבי�גורל ראו רוז��טילימ�שופטי�
שיחסכו זמ� רב " קיצורי דר�"ע� זאת ג� בדברי� אחרי� אי� אנו מוכני� להסכי� ע� . דר� ההקצנה

די� מאחר שהנמקה שכזו משביחה את התוצאה  קכ� למשל אנו עומדי� על מת� הנמקה לפס. ביותר
 מדינת ישראל' פלוני נ 8631/13פ " עראו. וזאת א� שהיא אורכת זמ� ואפילו זמ� ממוש�, הסופית

עיד� פרוביזור החזקות ' מ נ"ליברפול נכסי� והשקעות בע 3337/12א "רע; )4.2.2015, פורס� בנבו(
על הנמקות מופנה " מתבזבז"את הזמ� שהמבקש לראות ). 23.4.2013, פורס� בנבו( מ"בע
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של המערכת השיפוטית " תוצרת" הבטיבמלבד היות התקנות המוצעות צפויות לפגוע 
אטע� במאמר זה שההתעלמות מסוגי התובענות השונות , )די� וא� בפשרות א� בפסקי(

בכ� נזכה לרע .  לא תושג– יעילות – מציע התקנותמרכזית של תביא לכ� שג� המטרה ה
  .תוצאות לא צודקות ולא יעילות: מכל העולמות

 מאפייני תביעת פח. א

 שמצוי – כשפרטי האירוע 9,קטני� יחסית, מדובר בנזקי רכוש? מה מאפיי� תביעת פח
ה האופייני שני  במקר10. מוכרי� וידועי� לשני בעלי הדי�–ביחסי� בי� שני הנהגי� בלבד 

. וא� ומדוע אחד מה� עצר פתאו�, מה היו תנאי הראות בכביש, הצדדי� יודעי� היכ� נהגו
מיקו� הפגיעה בכל אחת (החיצוניי� , בדר� כלל ג� הנתוני� האובייקטיביי�, יתרה מזו

 ובדר� כלל 11,מוגבל, מספר העדי� לאירועי�. מספרי� את סיפור המעשה) מהמכוניות
ממילא כתב ). ולכל היותר בתוספת של נוסעי� בודדי� בכל מכונית( עצמ� מתמצה בנהגי�

דעת שמאי המתייחסת לנזק   ברוב המקרי� התובע ממילא אוחז בחוות12.התביעה הוא קצר
ע� (דעת נוספת וא� תיק� את הרכב  אינו נזקק לחוות, )שהוכנה לצור� התיקו� והביטוח(

מכל . דעת נגדית תבע אינו מגיש כלל חוותניהול התביעה הרגיל א� מגלה שהנ). קבלות
ובמקרה הצור� הוא יכול לבקש ממומחה לבדוק , המכונית הפגועה בשליטת התובע, מקו�

הסתיימו , כול�, מאפיי� נוס� הוא כי הנזקי�. אותה וא� יכול לאפשר לנתבע לבדוק אותה
 –התובע והנתבע  –נית� א� לאפיי� את הצדדי� . לפני הגשת התביעה ואי� נזקי� עתידיי�

ולו ג� בשל היחס בי� מידת " (מסכ�"התובע האופייני אינו : כבעלי מעמד וכוח כלכלי דומה
והאור� , לא ייפלא אפוא שזמ� התביעה הוא קצרצר). הנזק לבי� שווי המכונית שבבעלותו

 
אנו מאפשרי� ערעור לבית משפט גבוה א� , בדומה לכ�. 5ש "לעיל ה, גלו� וטרבולוס, מרגל�וינשלל

  .זמ�" מבזבז"שהערעור 
 10,795בשיעור של , מדובר בסכו� ממוצע שנתבע, 4 ' בעמ,3ש "לעיל ה, מרגל והרשנזו��וינשלפי  על  9

הרי שעל פי ליאור שדמי , לצור� השוואה. ח"ש 6,252�כאשר במחצית מהתביעות הסכו� נמו� מ, ח"ש
 תקדי�"  בפרויקט נזיקליק–כל התשובות ? כמה שווה יד ובאיזה בית משפט כדאי לתבוע פיצוי"שפיצר 

)2013( takdin.co.il/Pages/PrintPage.aspx?artId=4210766 , הסכו� הממוצע שנפסק בתיקי נזקי גו�
 בתקופה ,3ש " לעיל ה,מרגל והרשנזו��לפי וינשל. ח"ש 192,000משפט השלו� בישראל הוא  בבתי

 25,408 והחציו� היה ,ח"ש 147,974ה שנבדקה ממוצע התביעות האזרחיות בבית משפט השלו� הי
שכ� א� הקריטריו� הוא , דומה שנתוני� אלה אינ� סותרי� את המחקר של ליאור שדמי שפיצר. ח"ש

  .הרי שבתיקי נזקי גו� אי� מצייני� את הסכו� הנתבע, הסכו� הנתבע
 מתמקד ברוב המקרי� במחלוקת עובדתית ]...[הדיו� : "4' בעמ, 3ש " לעיל ה,מרגל והרשנזו��וינשלראו   10

כתבי התביעה אינ� מכילי� בהרבה . תו� יישוב גרסאות סותרות של הצדדי�, של אחריות לתאונה
  ."]... [מהמקרי� גרסאות משקפות של אירוע התאונה

במקרי� רבי� ו, ינו צד לתביעהבממוצע נשמע עד אחד שא, 26' בעמ, ש�, מרגל והרשנזו��פי וינשל על  11
שכבר קיבל את סכו� הפיצוי מחברת הביטוח , עד העובדתי היחידב מדובר בעד עובדתי נוס� אלא אי�

  .ומגיע להעיד בתביעת השיבוב של חברת הביטוח
�  שכתבי הטענות אינ)מדאיגה, לטעמי ( התגלתה תופעה,4' בעמ, ש�, מרגל והרשנזו��במחקר וינשל 12

) בתביעות שיבוב(וכי עורכי הדי� , ת סיפור המעשה אלא ה� כתבי טענות סטנדרטיי� כלל אי�מגל
למעשה כתב התביעה הוא בבחינת הודעה על הגשת .  דקות לפני הדיו�כמהפוגשי� את העדי� לראשונה 

  .בדומה להמרצות שהיו מוגשות לפני המעבר לבקשות בכתב, תביעה
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 בשולי סקירת 13. דקות בלבד15כאשר החציו� הוא ,  דקות21הממוצע של הדיו� הוא 
 מרבעעד כדי יותר , של תביעת פח ראוי לציי� שמדובר בתביעות רבות ביותרהמאפייני� 

  14(!).מכלל התביעות האזרחיות בחלק מבתי המשפט

  מאפייני תביעת רשלנות רפואית. ב

על פי ,  הפרטי�15.בדר� כלל גדולי�, מדובר בנזקי גו�? מה מאפיי� תביעת רשלנות רפואית
התובע האופייני אינו פרופסור (אמצעי  ופ� בלתיודאי שלא בא,  ידועי� לתובעאינ�, רוב

 בכאבו – א� היה בהכרה כלל –הרי בעת האירוע היה עסוק , וג� א� היה, לרפואה
הוא דווקא הנתבע הפוטנציאלי ) הרישומי�(את הראיות " להכי�"מי שאמור ). ובמחלתו
סמכי� מלבד זאת במקרי� רבי� מ. את המהל� בגיליו� הרפואי) ונדרש לתאר(המתאר 

" תרגו�"המסמכי� טעוני� .  א� לא במקרי� של רשלנות רפואית16,"מדברי� בעד עצמ�"
 המונחי� והשתלשלות – התובעי� וכ� באי הכוח והשופטי� –שכ� להדיוטות , של מומחי�

כגו� רופאי� ובתי ,  במקרי� רבי� ההליכי� מערבי� כמה צדדי�17.הדברי� אינ� נהירי�
וא� גופי� ) כשאלה מיוצגי� על ידי חברות ביטוח שונות (קופות חולי�, חולי� שוני�
נתמ� על עדויות עובדתיות של �כשכל אחד מאלה נסמ�, )משרד הבריאות(רגולטוריי� 

עד כדי (דעת יקרות  כדי לברר את האירוע התובע נזקק לחוות. רופאי� וצוות רפואי מטעמו
וא� הוא , לעניי� האחריות, עתד ובמקרי� רבי� לכמה חוות, )דעת ח לחוות"עשרות אלפי ש

דעת רבות נוספות   יזדקק לחוות– שברוב� ה� נזקי� עתידיי� –נדרש לברר את מלוא נזקיו 
לעניי� הניידות , שמאית לקביעת התאמות הדיור, עלויות ההוצאות, תעסוקתית, שיקומית(

ל  והתייחסויות הדדיות ש18בשל הדיו� המקצועי המורכב א� צפויות השלמות). ועוד

 
כאשר מש� , צי מזה הנהוג בתביעות אחרות בבית משפט השלו�זמ� דיו� זה הוא פחות מח. 25' בעמ, ש�  13

  . דקות30וזמ� החציו� היה ,  דקות53זמ� דיו� הממוצע בתביעות אזרחיות בסדר די� מהיר היה 
  .13' עמב, ש�  14
לא זו בלבד . ההדגשה על נזקי גו� גדולי� יחסית נובעת מחסמי כניסה גבוהי� לתביעות רשלנות רפואית  15

אלא שמחייבת היא הגשת , ה מחייבת בירור עובדתי וקבלת מסמכי� ממוסדות רפואיי�שהגשת התביע
ומגיעה כדי עשרות אלפי , ובמיוחד בתיקי רשלנות רפואית, שהיא בדר� כלל יקרה(דעת רפואית  חוות

א� צפויה התביעה , דעת בהיעדר חוות. 1984–ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי127' תק): ח"ש
התקנות , אכ�). 22.7.2010, פורס� בנבו( בורוכובי�' נ זנדני 5322/08א " עראו. ת על הס�להיות מסולק

אול� לא זו בלבד שבקשות אלה , דעת בשל חסרו� כיס מאפשרות הגשת בקשה לפטור מהגשת חוות
פורס�  (בית חולי� המשפחה הקדושה' פלונית נ 6614/12א "רע(מתקבלות במקרי� יוצאי דופ� בלבד 

 –המשפט   ואפילו א� ימונה מומחה מטע� בית–קבלת הפטור , אלא שמעבר לכ�, ))23.10.2012, בנבו
 1358/12א "וראו למשל רע(דעת של הנתבעי�  מעמידה את התובעי� בעמדת נחיתות מובנית ומול חוות

ביאי� חסמי� אלה מ)). 8.5.2012, פורס� בנבו(עזבו� אייזנב� ' מרכז רפואי רבי� בית החולי� בילינסו� נ
  . תובעי� שוני� לוותר על התביעה מלכתחילה ובמיוחד א� מדובר בנזקי� פעוטי�– מטבע הדברי� –

) 1991(אפרופי� שיכו� ויזו� ' מדינת ישראל נ 4628/93א "ע" (אפרופי�"דברי� אלה נכוני� ג� בעיד�  16
סהר חברה ' המוסד לביטוח לאומי נ 3961/10א "ראו למשל רע)). 1995 (265) 2(ד מט" פ,מ"בע

  ).26.2.2012, פורס� בנבו (מ"לתביעות בע
הרופא המטפל ו,  במקרי� רבי� קיימות מחלוקות בי� רופאי� כיצד צרי� לקרוא את המסמכי�,מלבד זאת  17

  . או אחרתכ� יש לפרשו ,מנסה להוסי� נופ� משל עצמו ולומר למשל שא� לא נכתב משהו
54809) ��מחוזי י(א "למשל ת  18�02�, לא פורס�(מ "אסותא מרכזי� רפואיי� בע' � נפלוני 13

18.12.2014 .(  
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 ולחומרי� החדשי� המתגלי� לתובע לאחר הגשת 19דעתו של זה המומחי� זה לחוות
וזאת בי� שיתברר , כעולה מפגיעתו,  שלא כתובע בתביעת פח התובע כא� מסכ�20.התביעה

תביעת הרשלנות הרפואית מאופיינת בדבר .  שקיימת אחריות ובי� שלא– בסופו של דיו� –
המשפט לא יחליט  בית): הכול או לא כלו� (בינאריתההכרעה בנושא האחריות היא : נוס�

ועל כ� , הוא יפסוק רק חלק מהתביעה, כי בגלל היות� של הכלי� שהועמדו בפניו חלקיי�
במקרה (בעיקר מבחינת התובע ומשפחתו , טעות בקביעה הסופית יכולה להיות הרת אסו�

  21).של דחייה שגויה של תביעה מוצדקת

 תביעות על סדרי הדי�השפעת המאפייני� של ה. ג

המאפייני� מחייבי� סדרי די� שוני� בכמה נושאי� שספק א� נית� לה� משקל מספיק 
  :בתקנות המוצעות

  הליכי גילוי. 1

 בשל הבירור 22,ההלי� בתחו� הרשלנות הרפואית יהא ארו� יותר בשל טבע התביעה

חו� הרשלנות בת, שלא כבתביעות פח. העובדתי המורכב ובשל הבירור המקצועי המסוב�

 
, )18.2.2015, פורס� בנבו(זר ' תייר נ 5070/14א "השוו לאחרונה להחלטתו של השופט זילברטל ברע  19

שכ� עד אז אי אפשר לדעת מה , הדעת שעל פיה הליכי כתבי הטענות מסתיימי� רק כאשר מוגשות חוות
, ראוי לציי� כי במקרה זה. א לא נית� לדעת מה יהיו פרטי ההגנה של הנתבעי�וממיל, יהיו פרטי התביעה

דעת  היה מדובר בחוות,  לנתבעי� לשלוח הודעה לצד שלישי– בשל כ� –ותו� שהשופט מאפשר 
  .שנפטר, מאוחרת ביותר של מומחה אשר החלי� את המומחה הראשו� של הנתבעי�

 817/04) א"מחוזי ת(פ " ראו למשל ההיר גילוי מסמכי� תובע פוטנציאלי לקבל תצזכאותו של�איל  20
ראוי לציי� כי המטופל זכאי לקבל ). 15.12.2005, פורס� בנבו (בנק ירושלי� סני� באר שבע' אביט� נ

דומה שא� המוסד . 1996–ו"התשנ, לחוק זכויות החולה) א(18' לפי ס, העתק של הרשומה הרפואית
שכנראה יהיו בבית משפט (פל יכול לנקוט הליכי� עצמאיי� המטו, הרפואי מסרב לתת את המסמכי�

שעל פיו התקנות המוצעות עלולות ,  וראו בהמש� המאמר.)לחוק זכויות החולה) ד(21' והשוו ס, השלו�
  .שכאלה" הליכי צד"להביא ל

נה באותו עניי� נדו). 29.8.2010, פורס� בנבו (מלול' חיפה נ – ח כרמל"בי 4693/05א "ראו למשל דנ  21
בדעת רוב נפסק כי ככלל . מקצת התביעה" סיבתיות עמומה"המשפט יכול לפסוק בשל  השאלה א� בית

  העדי� בית–) שהייתה במיעוט( כלשונה של השופטת נאור –בעניי� זה . אי אפשר לפסוק פיצוי חלקי
ת דבר המעצי� את משמעו, "קטנות"על פני הרבה טעויות " גדולות"המשפט העליו� מעט טעויות 

ש� הבהיר , )שנמנה ע� שופטי הרוב באותו עניי�(ראו ג� עמדת השופט גרוניס . הטעות האפשרית
ועל כ� הראיות המדויקות " (בער�"שה� ,  מבחינה בי� הליכי פשרה– המונעת תשלו� חלקי –שעמדתו 

  .לבי� הליכי� משפטיי� רגילי�, )חשובות פחות
שברוב המכריע , שכ� ה� מבקשי� לקבל תשלו�, את הדיו�" למשו�"אי� אינטרס לתובעי� : חשוב לציי�  22

 בוודאי עורכי(הדי� של הצדדי�  ג� לעורכי, מלבד זאת. די� של המקרי� אינו משול� לה� לפני מת� פסק
 א� ג� עורכי, שברוב המכריע של המקרי� שכר טרחת� נגזר באחוזי� מסכו� הזכייה, הדי� של התובעי�

ג� אי� אינטרס ) � מקבלי� את התשלו� ע� סיו� הטיפול בתביעהשבמקרי� רבי, די� של נתבעי�
עיכוב תשלומי� על ידי "לאינטרס של חברות ביטוח למשו� את הדיו� ראו אס� פוזנר . למשיכת הדיו�
" 2010–ע"התש, )4' תיקו� מס(בעקבות חוק חוזה ביטוח ? הא� אור בקצה המנהרה: חברות ביטוח

אינטרס זה לא ישתנה ג� במשטר ). "עיכוב תשלומי�"פוזנר : הל�ל) (2010 (115, 42 רפואה ומשפט
  .התקנות המוצעות
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כולל תשובות לשאלוני� ודחיית (הרפואית יש להעמיד לרשות התובע כלי� לבירור עובדתי 

 על מנת למנוע מצב שבו מסמכי� שהנתבע יודע שאינ� 23גילוי המסמכי� מטע� התובע

עלולה התביעה להידחות מחוסר , שא� לא כ�, )ברשות התובע אינ� מגולי� על ידי הנתבע

שבה נית� ,  לעומת תביעת פח24.להבדיל מחוסר עילה) יתנות לבירורהנ(ידיעת העובדות 

בתביעת רשלנות , לדרוש מהתובע שיפרט את כל גרסתו העובדתית כבר ע� הגשת התביעה

ג� בתביעת רשלנות רפואית התובע מביא : חשוב לציי�. רפואית עניי� זה הוא מ� הנמנע

; י� שהוא נכנס לניתוח ויצא משותקהוא א� מצי. הוא מתאר את הנזקי� שנגרמו לו: גרסה

ע� זאת ג� א� הוא . לפני הניתוח) או שלא אמרו לו(הוא מציי� את הסיכוני� שציינו לפניו 

 שהצליח לקבל את – לגמרי לא מחויבת המציאות –ובהנחה (מתייחס למסמכי� רפואיי� 

ו לתאר הרי שיכולת,  ומנסה לתאר אי� בוצע הניתוח25)כל המסמכי� לפני הגשת התביעה

תורה שבעל "ידיעה א� קיימת �ה� בשל אי: את העובדות החיוניות לצור� התביעה מוגבלת

 
די� הקובעי� שהליכי הגילוי יהיו הדדיי� קיימות החלטות  ובצד פסקי, בעניי� זה אי� פסיקה מכריעה  23

' פלונית נ 5416/03) ��מחוזי י(א "לדוגמאות לסוג הראשו� ראו למשל ת(שאי� להתנות את ההליכי� 
, פורס� בנבו( ח�' סנדלר נ 3482/05) ��שלו� י(א "ת; )9.3.2005, פורס� בנבו(ותי בריאות כללית שיר

לאור טענות הצדדי� , נית� בזאת, כדי למנוע פגיעה בחקר האמת ולדבוק בעקרו� השוויו�): "7.3.2006
שעה ובמקו�  כאשר ה� ימסרו הדדית ב]... [צו הדדי לגילוי מסמכי� ושאלוני� עד ליו�, בעניי� זה

, פורס� בנבו (ר נזרי"ד' שירותי בריאות כללית נ 1175/04) 'מחוזי חי(ע "בר; "שיתואמו על ידי הצדדי�
, לא פורס�( בית חולי� ביקור חולי�' עיזבו� גבאי נ 8156/06) ��מחוזי י(א "בת. ))22.3.2004

הצדדי� יפקידו את שעל פיה , נתקבלה טענת ההדדיות תו� שנקבעה פרוצדורה נוקשה) 6.9.2006
 לפני העברה במקביל של ההליכי� –וזה יבח� , המשפט ההליכי� המקדמיי� במעטפות סגורות בבית

המשפט העליו�  על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית.  כי בוצע הנדרש–המקדמיי� לצדדי� 
הבקשה נדחתה . ))24.10.2006, פורס� בנבו(עיזבו� גבאי ' נ בית חולי� ביקור חולי� 8120/06א "רע(

בפועל החליפו הצדדי� את ההליכי� ; א� כי השופט גרוניס מביע ספק א� הפרוצדורה שנקבעה תעבוד
�מחוזי י(א "לדוגמה לסוג השני ראו ת). המשפט ללא צור� בעזרת בית, הדדית, המקדמיי� ביניה�� (

כגו� החלטה זו , � כי במקרי� רבי�א, )27.7.2008, פורס� בנבו( שירותי בריאות כללית' נ נוטע 9453/07
ההיגיו� . הדדי שנקבע היה זהה לשני הצדדי� באופ� שבפועל הושגה ההדדיות�לוח הזמני� הלא, עצמה

 –הכשרת הישוב ' נ סוויסה 4249/98א "המשפט ברע בהחלטות הקובעות הדדיות דומה להיגיו� של בית
יביא ) דעת של חוקר פרטי  של חוות–ש� (מוקד� שעל פיו גילוי , )1999 (515) 1(ד נה" פ,חברה לביטוח

מוב� . ולא בהכרח לאמת, לנתוני� שבידי הצד השני) או את העדות(לכ� שהצד השני יתאי� את הגילוי 
כגו� במקרה של (שהיגיו� זה אינו חל בתביעות שבה� הנתוני� מוחזקי� בידי התובע או בידי צד שלישי 

  ).תאונת דרכי�
 לשיטתי את המסקנה ותהמשפט כיו� בנושא ההליכי� המקדמיי� א� מחייב ל בתיההחלטות המרובות ש  24

ללא צור� בפיקוח צמוד של ,  הצדדי�בידישהתקווה של מציע התקנות שההליכי� המוקדמי� ינוהלו 
  .לוקה באופטימיות יתר, המשפט בתי

באותו עניי� ). 20.4.2015, פורס� בנבו(הסתדרות מדיצינית הדסה ' חליבה נ 7865/14א "וראו למשל רע 25 
מעניינת במיוחד ההתייחסות לטענת התובע כי קיי� קושי . דעת עתר התובע לקבלת פטור מהגשת חוות

המשפט שייתכ�  בדחותו את הבקשה מציי� בית. בגיוס מומחה כאשר אי� בידי התובע תיעוד רפואי מלא
 ועל כ� טר� נאמרה המילה ,דעת לאחר מיצוי הלי� גילוי המסמכי� יהיה בידי התובע להגיש חוותש

ע� ביחד הדעת מוגשת  פיו חוות עלש) הקיי�( החלטה ראויה זו מתעלמת מסדר הדי� ,ודוק. האחרונה
למותר לציי� שהבעייתיות . ורק לאחר מכ� מתקיימי� הליכי גילוי מסמכי� ושאלוני�, כתב התביעה

  .תוחר� א� תתקבלנה התקנות החדשות ובהיעדר הליכי� אלה
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 א� ,)28 מה היו השיקולי� של הרופאי�27,למשל א� קוימו התייעצויות ע� מומחי� (26"פה

וא� א� קיימי� , את המסמכי� הרפואיי�" מפענח"לרופאי� המטפלי� יש נוהג מיוחד ה

 מלבד זאת קיימי� נתוני� 29.ספציפיי� למוסד הרפואי הספציפינהלי� או דרכי התנהגות 

המשפיעי� על אחריות , ושאינ� בידיעתו, התובע� אינ� נוגעי� כלל לחולהשלכאורהנוספי� 

 דברי� אלה מתגלי� 30.המוסד הרפואי ואשר מתגלי� בעת ההליכי� המוקדמי� בלבד

נה וההתוודעות לטענות  הגשת כתב ההגלאחרהבאי� , לראשונה בשלבי הגילוי המוקד�

משמעותה של השמטת הליכי� אלה היא שנושאי� אלה לא יעלו . העובדתיות של הנתבעי�

   31.המשפט על סדר הדיו� בבית

במקרי� של . חשיבות ההליכי� המקדמיי� עולה ג� מבחינת הפסיקה והפרקטיקה

ה� ) עי�הניתני� לנתב(תאונות דרכי� ותביעות פח הליכי גילוי המסמכי� והשאלוני� 

שכ� ,  בדרישות מהתובע– בעיקר –ובתיקי נזקי גו� בתאונות דרכי� ה� מתמקדי� (מועטי� 

 �שאי, ועניי� זה נלמד ממסמכי� רפואיי�, השאלה העולה לדיו� היא מצב בריאותו בלבד

 
דוקטרינות "פוזנר   ראו. א� זאת עדיי� קיימת,"תורה שבעל פה"המשפט אמנ� מגבילי� את ה תיב 26 

  . ואיל�562' עמב, 6ש "לעיל ה, "ישנות
  ).1992 (629) 5(ד מו"פ, מימו�' ות מדיצינית הדסה נהסתדר 2694/90 א"עראו למשל   27
באותו ). 5.10.2008, פורס� בנבו (הסתדרות מדיצינית הדסה' אלעדי נ 9297/07) ��שלו� י(א "ראו ת  28

עניי� עלתה השאלה א� הרופאי� המטפלי� צריכי� לענות בשאלו� על שיקוליה� בעת שביצעו טיפול 
 בית. דובר בעניי� שבמומחיות שמסור למומחי� מטע� שני הצדדי�הנתבעי� התנגדו בטענה שמ. רפואי

  .המשפט קבע כי השיקול הרפואי האקטואלי הוא בגדר עובדה אשר הרופא צרי� לפרטה
 936) 2(ד נו"פ ,המרכז הרפואי על ש� חיי� שיבא' שטר� נ 3056/99א "ראו לעניי� זה בי� היתר ע  29

, "רופא סביר"ע אחריות החורגת מסטנדרט ההתנהגות של באותו עניי� נקבע שייתכ� שתיקב). 2002(
 .החולי� הנתבע וזאת על סמ� נהלי� שקיימי� בבית

ד " פ,מ"בית חולי� אלישע בע' רז נ 206/89א " הראשונה היא עההדוגמ:  לשתי דוגמאות בולטותנפנה  30
� בסמו� לאחר החולי לקתה בו בביתשבאותו עניי� תבעה המערערת בשל זיהו� ). 1993 (805) 3(מז

מידע זה , כמוב�. לבד המערערת לקו במחלה תינוקות נוספי�מהמשפט העליו� מדגיש את ש בית. לידתה
 הדוגמ. שכ� לא יהיה לו זכר בתיק הרפואי של המטופלת, אינו יכול להתקבל אלא בהליכי� מקדמיי�

) 5(ד נח"פ, קרישוב' צבי נקיבו� מעיי�  1639/01א "הדי� המפורס� של ע מצויה בפסק, לזודומה , הישני
 שנחש� –באותו עניי� לא יכלו המומחי� הרפואיי� להראות שמחלתו הממארת של התובע ). 2004 (21

עניי� זה הוכח בשל התחלואה של שישה עובדי� אחרי� במוס� .  אכ� נבעה מהחשיפה–לאסבסט 
רי� רבי� המידע הזה יהא יש לשער כי במק). בו לקה התובעשא� כי לא מאותו סוג (במחלות ממאירות 

). 7.7.2014, פורס� בנבו(עזבו� וובר ' שוור� אס� נ 1503/13א "אצל הנתבעת דווקא והשוו למשל ע
באותו עניי� ביקשו המערערי� לעיי� בתיקי� המתייחסי� לתביעות של עובדי� אחרי� שעבדו ע� 

על מנת להראות את . �שהיא נתבעת באות� הליכי, ומי שהתנגדה הייתה דווקא המעבידה, המנוח
08�2705) 'שלו� אשד(א "המורכבות ראו המש� אותו עניי� בת�, פורס� בנבו( אביט�' עזבו� יזדיא� נ 10

24.2.2015.(  
עמידה על כ� שהתובע יטע� את מלוא העובדות כבר בעת הגשת התביעה עלולה להביא להסטת  ,ודוק  31

איי� לקויי� או דיו� תאורטי הסב סביב הכלל של לדיו� במסמכי� רפו, הדיוני� לכיוו� של נטלי ראיה
דומה שהמגמה של הפסיקה היא להסתמ� . )]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 41 'ס" (הדבר מעיד על עצמו"

עלולות , התקנות המוצעות. ולא נית� לברר את העובדות לאשור�, על כלל זה רק כאשר כלו כל הקצי�
ובע יגיש תביעה ויטע� שאינו יודע את כל הנסיבות שגרמו מה יקרה כאשר הת, ודוק. להפו� מגמה זו

דעת  הא� נצפה שהתובע יגיש חוות? החולי� יטע� לעובדות ספציפיות ובית, למקרה אשר גר� לנזק
או , )הדעת תוגשנה ע� כתב התביעה דבר שכמוב� יסכל את רצונו של מציע התקנות שכל חוות(מטעמו 

   ?שהדיו� יהא תאורטי בלבד
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שה� , חולי� ומוסדות רפואיי� הנהג או חברת הביטוח שלו מכיני� אות� אלא בתי, הנתבע

לעומת זאת ההליכי� בתיקי רשלנות רפואית מביאי� לדיוני� לא ). יעהחסרי עניי� בתב

 דברי� אלה נובעי� מאופיי� של ההליכי� ומהצור� 32.קצרי� על גילויי מסמכי� ושאלוני�

שהוא במקרי� , של תובעי� לעמוד בהקפדה רבה על קבלת כל המסמכי� ועל בירור עובדתי

ר המוקד� ה� חיוניי� ונובעי� מהצור�  ג� מבחינת הנתבע הליכי הבירו33.רבי� מורכב

 כגו� היכ� טופל התובע לפני האירוע שהתרחש אצל הנתבע(לברר את הדברי� ע� התובע 

  ).ואחריו

מציע התקנות סבור שחיסול ההליכי� המקדמיי� יביא : בהקשר זה חשוב להדגיש

ראוי להפנות לצור� בירור נקודה זו . עניי� זה מוטל בספק. המשפט לחיסכו� בזמנו של בית

לתופעה מעניינת שעל פיה בארצות הברית מספר התיקי� המגיעי� לדיו� הוכחות הצטמצ� 

 כרו� דווקא בהוספת הליכי 35 אחד ההסברי� המענייני� שניתנו לתופעה34.צמצו� ניכר

 – ללא הלי� של הוכחות –הוספת הליכי גילוי אלה הביאו לכ� שהצדדי� מצליחי� : גילוי

 
א� לא זו .  בשאלוני�יתר השלמות נציי� שקיימות החלטות שבה� בתי המשפט מבקרי� שימוש לצור�  32

אלא , )אלא לפיקוח על השימוש בה� בלבד(בלבד שאי� בכ� כדי להביא לביטול הכלי של שאלוני� 
עיו� בהחלטות מגלה שככלל הביקורת נשמעת בתיקי� הכוללי� מאפייני� של תביעות פח , שמעבר לכ�

 חברה לפיתוח –מוריה  6419/02) ��שלו� י(א " וראו בש.נטית לענייננווו ועל כ� אינה רל,דווקא
יואל ראו מפי גדולי סדרי הדי� האזרחי לביקורת נגדית ). 29.9.2002, פורס� בנבו (הס' מ נ"ירושלי� בע

 ש� מבקר המחבר את הצדדי� שאינ� ,)1995, מהדורה שביעית (425 סדרי הדי� האזרחיזוסמ� 
המשפט  א� מבקרי� את בתיו, דבר המביא לבזבוז בעת שמיעת העדי�, שתמשי� די בהליכי הגילוימ

שותפי� לדבר עבירה על ידי שאינ� ממריצי� את המתדייני� במידה מספקת לנצל את מלוא "שה� 
המשפט  הנהלת בתי(בדוח ועדת השופטת רונ� , אכ�:  למע� הסר ספק".האפשרויות שהועמדו לרשות�

אמנ� ' בנספח ז, ))דוח ועדת רונ�: להל�) (2008 (וועדה לבחינת דרכי ייעול ההליכי� המשפטיי�ח ה"דו
וזאת מאחר שנית� לשאול ממילא את השאלות , למעט בתיקי נזקי גו�הוצע לבטל את השאלוני� 

 המותירות את, ובניגוד לתקנות המוצעות( מקובל כמוב� ג� עליי – נזקי גו� –החריג . בחקירה נגדית
ביקורת : ראויי� ה� לביקורת, א� ככל שנוגעי� הדברי� לכלל). השאלו� המובנה לרשות הנתבע בלבד

, ועל פיה יש בהפניית הצדדי� לחקירה נגדית משו� תמרי� לקיי� הליכי הוכחות, מפורטת בטקסט, אחת
העדי� ביקורת אחרת נובעת מכ� שצד אינו יכול לשלוט על מיהות . דבר שיעמיס ביותר על המערכת

ההלכה , אשר לשאלוני�, בניגוד לכ�(וממילא לא יוכל לשאול שאלות את מי שלא העיד , מהעבר השני
מפעלי פלדה  36/74ע "בר: היא שהמשיב צרי� לבדוק את הפרטי� ע� כל עובדי אותו צד ושלוחיו

  )).1974 (245) 2(ד כח" פ,י לזימי' מ נ"ישראליי� בע
3987) ��שלו� י(א "והשוו החלטת השופט דראל בת  33�09�לא (שירותי בריאות כללית ' ב� חיי� נ 10

" תיק אשפוז"כגו� " כותרות"השופט דראל מתייחס לתצהיר גילוי מסמכי� הכולל ). 10.4.2011, פורס�
, כחלק מתצהיר גילוי המסמכי�או למספר� , ומציי� שיש לפרט את כל המסמכי� של תיק האשפוז

דומה כי הדברי� אינ� צריכי� הנמקה אבהיר בקצרה כי המדובר א� ש: "ודבריו מדברי� בעד עצמ�
בסוג . בתביעת רשלנות רפואית אשר מעצ� טיבה המידע המתייחס לתובעת מצוי ברשות� של הנתבעי�

מתחייב והכרחי בכדי ' תיקי�'הפירוט הנדרש לגבי המסמכי� המרכיבי� כל אחד מה, זה של הליכי�
ל ההלי� ולדעת בוודאות מה� המסמכי� הרפואיי� המצויי� לאפשר לתובעת להיער� כראוי לניהו

  ...".אי� להסתפק בכותרות אלא יש לציי� את המסמכי� עצמ�, לפיכ�. ברשותו של הצד שכנגד
מגיעי� לשלב זה רק , המשפט הפדרליי� בבתי, ואילו כיו�,  מהתיקי�20%היו מגיעי� להוכחות , בעבר  34

  .35ש "ראו להל� ה: אחוז אחד בלבד – קט� עוד יותר השיעור, המשפט המדינתיי� ובבתי, 2%
35 John H. Langbein, The Disappearance of Civil Trial in the United States, 122 YALE L.J. 522 

(2012).  
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, הבי� כל אחד את עמדותיו של האחר ולסיי� את הנושא ללא הוכחותל, להתקרב זה לזה

אז נדרשו ה� לברר את העובדות בהליכי , בהיעדר הליכי� מקדמיי� יעילי�, לעומת העבר

להביא בחשבו� , דוגמת אלה של מציע התקנות, על כל מי שמציע שינויי� דרמטיי�. הוכחות

 לאסו� – לא פחות –ה יכולה להביא התוצא. את האפשרות שתופעה הפוכה תקרה אצלנו

שכ� הליכי ההוכחות וכתיבת פסקי הדי� ה� צרכני� אדירי� של זמ� שיפוטי ומקור , מערכתי

  36.להימשכות התיקי�

  37הדעת חוות. 2

המשפט  לבית" תביעה מבושלת"יביא ) בניגוד לתביעות פח(הרצו� שתובע רשלנות רפואית 

הדעת מראש לא  דרישה שהתובע יגיש את מלוא חוות. אינו ֵראלי וא� אינו יעיל, אינו ראוי

 –טענות הנתבע בתיק רשלנות רפואית נודעות , מעבר לאספקט העובדתי(רק שאינה סבירה 

ואת� צרי� התובע , הדעת מטעמו  רק כאשר הנתבע מגיש את חוות–במקרי� רבי� 

הרפואית אלא היא ג� פגיעה קשה ביותר בזכות הגישה של תובע הרשלנות ) להתמודד

כנהוג , ולא בכדי אי� דורשי� מהתובע שישל� מראש אגרה(שממילא נאנק תחת נזקיו 

הדעת א� עלולה להביא לכ� שהתובע  עמידה על כ� שיוגשו כל חוות). בתביעות רכוש

בנוגע לדי� המהותי החל , פיצוי�תו� גרימה לתת, דעת שראוי להגיש� ייאל� לוותר על חוות

הסדר : דרישה שכזו א� עלולה להביא לתוצאה מפלה.  התובעעל הפגיעות האמתיות של

 
 לכתיבת פסקהזמ� הממוצע הנדרש מש� , 810' בעמ, 5ש "לעיל ה, גלו� וטרבולוס, מרגל�וינשלעל פי   36

משפט השלו� הזמ�  ואילו בבית,  שעות22המשפט המחוזי בתיק שהוא בסדר די� רגיל הוא   בביתדי�
די�  ולהערכתי הזמ� הנדרש לכתיבת פסק, הזמ� הוא ממוצע( שעות 10�די� הוא כ הממוצע לכתיבת פסק

חשוב לזכור כי מבי� התיקי� ). עבתיקי רשלנות רפואית חורג כלפי מעלה במידה ניכרת מהממוצ
די� ראו לעניי� זה הרשות השופטת . המשפט הרוב המכריע הוא תיקי� אזרחיי� התלויי� ועומדי� בבתי

�זמי� ב, )2003 (1998–ח"התשנ,  לפי חוק חופש המידע2012וחשבו� לשנת  elyon1.court.gov.il/heb/ 
haba/dochot/doc/hofesh_meida2012.pdf .את מספר התיקי� הכללי התלויי� בכל בית הדוח מפרט 

 31–29' עמ(סיכו� הנתוני� . משפט מחוזי ובכל מחוז וכ� את שיעור התיקי� האזרחיי� מבי� תיקי� אלה
מביא למסקנה כי התיקי� האזרחיי� התלויי� ) משפט השלו�  בבתי37–34' בבתי המשפט המחוזיי� ועמ

משפט השלו� על  ואילו בבתי,  תיקי�28,000�תר מהמשפט המחוזיי� על יו  בבתי2012עמדו בשנת 
 מתיקי� המסתיימי� ללא פסק,  מהתיקי�5%" רק"א� נניח כי התקנות יסיטו .  תיקי�181,000�יותר מ

די� ונתעל� מזמ� שמיעת  וא� א� נתייחס לזמ� הממוצע לכתיבת פסק(די�  די� לתיקי� המחייבי� פסק
, משפט השלו�  שעות בבתי90,000�די� בשיעור של יותר מ נגיע לתוספת זמ� לכתיבת פסק, )ההוכחות

ושבכל יו� ,  ימי שיפוט בשנה200�א� נניח שקיימי� כ.  שעות בבתי המשפט המחוזיי�30,000�ויותר מ
.  שיפוט לצור� התיקי� התלויי� ועומדי�שנות 75נגיע לתוספת של , שופט עובד שמונה שעות בכתיבה

  .המשפט באופ� קיצוני גדיל את העומס על בתילמותר לציי� שיהיה בכ� כדי לה
הדעת והוא א� ראוי למנות מומחה מטע�  ההבחנה בי� סוגי התביעות משליכה על היבט נוס� של חוות 37

למד שחיה בהתכתבות אצל '"וראו לעניי� זה אס� פוזנר . דעת הצדדי� המשפט בצד או חל� חוות בית
בהקשר ). 2012 (73, 46 רפואה ומשפט" 'קלי�' נזקי גו� על הפרטת מערכת השפיטה בתיקי: 'מציל ידוע

המליצה ) 1997, בראשות השופט אור(זה אציי� שהוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילי� בישראל 
תו� שהצדדי� , המשפט מינוי מומחי� מטע� בית(לאמ� את הכללי� הנוגעי� לתיקי תאונות דרכי� 

בראשות (לו הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ואי, )דעת עצמאיות נמנעי� מהגשת חוות
לא ימונו , הייתה בדעה שונה והמליצה שג� א� תתקבל הצעת ועדת השופט אור) 1999, השופט קלינג

  .כאשר מגיע הדבר לנושאי רשלנות רפואית המשפט בשאלות האחריות מומחי� מטע� בית
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הדעת מראש מעדי� בעליל בעלי ממו� המסוגלי� לעמוד בעלויות  שמחייב הגשת חוות

וג� , הדעת כבר קיימת אשר בה� חוות,  בכ� שוני� הדברי� כמוב� מתביעות פח38.הרבות

ספק א� , ד זאתמלב. עלותה זניחה, במקרי� שנדרשת הכנתה לצור� ההלי� המשפטי

, הדעת א� תובע יידרש להגיש את מלוא חוות: המשפט הדרישה תהא יעילה מבחינת בתי

וממילא (של בקשות לפטור " מבול" א� אמור להיווצר 39בהעל� אחד ע� הגשת התביעה

   40).יגרו� להליכי� מיותרי� נוספי� שיהיו למעמסה על המערכת השיפוטית" חיסכו�"כל 

הדעת מראש עלולה להביא  י הצדדי� יגישו את מלוא חוותדרישה ששנ, זאת ועוד

ההשקעה מעצימה את הוצאות : לתוצאה הפוכה מהיעילות שמציע התקנות חותר אליה

בתיקי רשלנות רפואית וא� מונעת אפשרות להגיע להסכ� פשרה ) המשותפות(המשפט 

לעמוד " טלו לדוגמה מקרה שבו הצליח התובע 41.המשפט בשל ההוצאות השקועות בבית

 100,000בעלות כוללת של , דעת ה� באשר לאחריות ה� באשר לנזק והגיש חוות" במשימה

המשפט  כל הצעה של בית. דעת בהיק� דומה מצדו ייאל� להגיש חוות, הנתבע. ח"ש

 –פסיקת� �א� באי, תיאל� לצאת מנקודת הנחה שצרי� למצוא מקור למימו� סכומי� אלה

דבר שה� יביאו בחשבו� בהסכמה , � בחיוב הצדדי� בה� וא–ולמעשה הטלת� על הצדדי� 

  42.או בהתנגדות להצעת פשרה

 
פוזנר דעת ראו   לא יוכל להגיש חוות–ייו הכספיי�  בשל קש–לעניי� האינטרס של הנתבעי� שהתובע   38

  .22ש "לעיל ה, "עיכוב תשלומי�"
הגשתה ) לפי השיטה הקיימת(דעת מראש ובי�  מבחינת עלויות אי� הבדל בי� הגשת חוות, לכאורה  39

דעת שונות מטע�  תכנו הסכמות שייתרו חוותלא זו בלבד שבמהל� הדיו� יי. ולא היא, בהמש� הדר�
וא� ייתכ� , )המשפט א� בהסכמות על עלויות או בדרכי קביעת� וא� במינוי מומחי� מטע� בית(הצדדי� 

אלא , )הדעת שמחייב את הגשת חוות(שהצדדי� יגיעו לכלל הסכמה כוללת שתייתר את הלי� ההוכחות 
 בי� בהסכמה ובי� בהחלטה של בית( האחריות שא� קיימת אפשרות שתהא הכרעה מוקדמת בעניי�

, ואפילו א� תידחה התביעה(לא ברור " הימור"הדעת לא תהיה  שתביא לכ� שהגשת חוות) המשפט
דעת בתחילת ההלי� צופנת  הגשת חוות, מלבד זאת). לפחות לא יישאו הצדדי� בהוצאות מיותרות

שיכול להיות לאחר כמה (ב קביעת הנזק  בשלעדכו�בחובה את האפשרות הסבירה ביותר שה� תחייבנה 
  .עדכו� המביא לכפל עלות, )שני�

א� בהגעה להסכמה על העלויות וא� בהגעה , הדעת מראש א� מונעת חיסכו� אפשרי הגשת חוות  40
פורמלית אי� קיימת , ודוק. המשפט יוכל להסתמ� על סכומי� הנפסקי� בתיקי� אחרי� להסכמה שבית

דעת  והצדדי� נאלצי� להוכיח את העלויות באמצעות חוות, ות עזרה בביתעל עלוי" ידיעה שיפוטית"
והשוו למשל (הקובע את העלויות בכל תיק ותיק , המשפט בפועל מדובר בלח� חוקו של בית. נגדיות

די� זה  לאחר פסק. )2000 (450) 4(ד נד"פ, מ"חברה לביטוח בע, שמיר�צור' אקסלרד נ 3375/99א "ע
 שבפסק הדי� תו� אזכור� ואימוצ� במאות העובדתיותבמידה רבה ע� הקביעות הפסיקה " התיישרה"

 מכוח ניסיונו –והמסוגל , )די� א� שמבחינה פורמלית אי� לה� משקל אלא ביחסי� שבי� הצדדי� פסקי
א� הצדדי� צריכי� להגיש .  לקבוע את העלויות–ג� א� אי� מדובר בידיעה שיפוטית , מתיקי� אחרי�

, המשפט יחווה את דעתו ה� לא יוכלו להסתמ� על כ� שאולי יגיעו להסכמה או כי בית, שדעת מרא חוות
  .ה� לצדדי� ה� למערכת המשפטית כולה, והכול תו� גרימת עלויות התדיינות מרובות

 פטור מאגרה במקרה 5'  בתק2007–ז"התשס, )אגרות(דומה שמטע� זה קבע מתקי� תקנות בתי המשפט   41
דומה אפוא שהתפיסה של מתקי� תקנות . המשפט השלישית�רה לפני ישיבת קד�שהצדדי� הגיעו לפש

  .האגרות שונה מבחינה עקרונית מתפיסת מציע התקנות
ראו למשל אלו� . המתייחסת להשפעת� על פשרות, בעניי� הוצאות משפט שקועות קיימת ספרות ענפה  42

 ,)2012, יה עור�'וריאל פרוקצא (1012, 997 הגישה הכלכלית למשפט" סדר הדי� האזרחי"קלמנט 
חלק� של עלויות המשפט שהצדדי� כבר , ככל שהלי� המשפטי מתקד�: "1014' בעמ, במיוחד ש�
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   ומספר הדיוניצמצו היק� כתבי הטענות. 3

ניסיו� להגביל את . את היק� המסמכי� ואת מספר ההליכי�" לצמצ�"דומה לזה הניסיו� 

ב� וסביר לעומת תיקי פח שבה� הוא מו, היקפ� של כתבי הטענות למספר קט� של עמודי�

 ברוב –שאינו מעלה , וא� בתיקי נזקי גו� על פי חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�(

 דעת מטע� בית וא� הנזק נקבע רק לאחר הגשת חוות,  שאלות של אחריות–המקרי� 

להפיכת כתבי הטענות למסמכי ,  יביא להשטחת הדיו� בתיקי רשלנות רפואית43,)המשפט

בי� (המשפט של הצדדי�  � לפגיעה בזכות הגישה לבית וא44חסרי משמעות" כותרות"

, ובי� שזכות הגישה של הנתבע, שלא יוכל לשטוח את טענותיו, שזכות הגישה של התובע

, המשפט� הגבלת מספר קדמי45).שיצטר� להתגונ� מבלי שידע כל מה שנטע� כלפיו

על " בש� אחר"או קביעת דיוני� (משמעותה תיקי� ענייניי� פחות , המחויבת בתיקי פח

   46).מנת לעקו� את דרישות התקנות

 
בכ� יש כדי להקטי� את הסיכוי . ואילו החלק שה� יכולי� לחסו� בדר� של פשרה קט�, הוציאו גדל

ה בדר� כלל להתקרבות התקדמות ההלי� המשפטי מביא, מנגד. שטווח הפשרה ביניה� יהיה חיובי
 בעיקר משו� שה� נחשפי� לראיותיו של הצד שכנגד, בהערכותיה� של הצדדי� את סיכויי התובע לזכות

 במניעת ההליכי� –א� ה� מונעות ,  התקנות המוצעות מגבירות מאוד את הסיכו� שברישת הדברי�."]...[
 בחוסר –ויי הפשרה והיגררות המסקנה המשולבת היא הקטנת סיכ.  את התועלת שבסיפה–המקדמיי� 

 על העומס בבתי) שלילית(ע� השפעה גדולה ,  להליכי הוכחות וסיכומי�–ברירה  ידיעה ואולי בלית
  .המשפט

 – כוללי� 1975–ה"תשלה, דרכי� תאונות לנפגעי פיצויי� חוקפי  תבי התביעה בתביעות נזקי גו� עלכ  43 
. ה למסמכי הביטוח והרישיונות ולמסמכי� הרפואיי�הפני,  התאונה ציו� מקו� התאונה וזמ�– תסכמתי

, אשר לכתבי ההגנה. אי� צור� בכתבי תביעה ארוכי�, ובשל חוסר הצור� לפרט נזק כללי, �מעבר לכ
  של האחריות עד לבירור רישיו� הנהג) מותנית(כוללי� ה� הכחשה של כל פרטי הנזק והכחשה 

  .והביטוח
  .19ש "לעיל ה, תיירעניי�   44
ואול� מדובר בהוראות , ג� היו� קיימות הוראות המגבילות אור� של מסמכי� שוני�: חשוב לציי�  45

המגבילי� , משפט שוני� דוגמאות להגבלות נית� למצוא בהחלטות בתי.  ומותאמות לסוג ההלי�גמישות
 הגבלות דומות מצויות בהחלטות של רשמי בית. כומי� את אור� הסי– לאחר שהכירו כדבעי את התיק –

וכאשר קיימת ,  את אור� הסיכומי�–  בעת מת� צווי� לכתיבת סיכומי�– אשר מגבילי� ,המשפט העליו�
המשפט העליו� מסרבת לקבל את הסיכומי�  מזכירות בית, )לעומת הצווי�(חריגה בהיק� הסיכומי� 

מ "חברת החשמל לישראל בע 700/89א "סיכומי� ראו למשל עלדרכי האכיפה של צווי� בעניי� אור� (
, המופיע בתקדי�, כאשר בנוסח פסק הדי� המקורי; )1993 (697, 667) 1(ד מז"פ, מ"מליבו ישראל בע' נ

ראוי . ד"מפרט השופט חשי� אפשרויות פיקוח מחמירות מאלה שפורטו בנוסח המקוצר שפורס� בפ
יורשי ' נדב נ 6030/12א "ראו ג� בש. הדי� דווקא לשוויו� בי� בעלילציי� שהשופט חשי� נות� משקל יתר 

 נוספת לפיקוח גמיש על היק� כתבי הטענות נית� הדוגמ)). 15.8.2012, פורס� בנבו(המנוח בלבול 
פורס�  (ANTON HUBNER CMBH & CO.KG' נ) מדיק לייט(סופר מדיק  615/11א "למצוא ברע

המשפט מוסמ� להטיל הוצאות לטובת אוצר המדינה   גרוניס שביתש� קבע השופט, )27.3.2011, בנבו
ראו לזה בדומה . על צד שהגיש כתבי טענות חריגי� בהיקפ� ג� א� מספר עמודי� לא נקצב מראש

א� תו� הדגשה שהביקורת ( הוראות לתקנו בצירו�להחזרת הודעת ערעור שנכתבה באריכות למערער 
  ).8.5.2005, פורס� בנבו (מנהל מס שבח תל אביב' כה� נ 1501/05א "ע): היא גמישה לפי טיב העניי�

ש� שרר נוהג שעל פיו הרשמי� , אביב המשפט המחוזי בתל בעבר בביתעניי� זה היה קיי� למשל   46
המשפט ואמורי� למעשה לדאוג שהשופט הד� בתיק יוכל לקיי� מיד את הלי� �מנהלי� את קדמי

ביקשו ה� במקרי� רבי� ,  כאשר היו תיקי� מגיעי� לשופטי�בפועל. ההוכחות ללא בזבוז זמ� מיותר
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  קיו הליכי לפני הגשת תביעה. 4

 קשה 47בתיקי פח נת שאולי מוב– ההידברות המוקדמת –א� החידוש הדרמטי של התקנות 

די בהקשר זה להפנות לכ� שנתבעי� אלה .  בתיקי רשלנות רפואיתלהניח שתניב תועלת

רגילי� ונזקקי� לארכות ממושכות אפילו להגשת אינ� מצליחי� לעמוד בלוחות הזמני� ה

 המעבירי� את התיק – אי� זה סביר שהנתבעי� ברשלנות רפואית 48.כתבי הגנה

, לרופא, החולי� לבית, החולי� לקופת, לחברת הביטוח) א� מדובר במדינה(מהפרקליטות 

וה� , תיוכלו לעמוד בלוחות הזמני� בתקנות המוצעו –לוועדת פשרות ולניהול סיכוני� 

  49.צפויות ליהפ� לאות מתה

בדברי� שנזכרו אי� כדי להביע עמדה שסדרי הדי� הנוהגי� בישראל : למע� הסר ספק

ג� אי� בדברי� כדי להסכי� לסלחנות . רחוק מכ�; ה� מושלמי� ואינ� ניתני� לשיפור

 בדברי� הנזכרי� א� אי� 50.עמידה בסדרי הדי��המדהימה שמגלי� בתי המשפט כלפי אי

 
שכ� (משפט �מאחר שה� היו מנועי� מלקיי� קדמי. משפט כדי להכווי� את ניהול ההוכחות�לקיי� קדמי

משפט �בפועל התקיי� קד�". דיו� ללא הוכחות"השתמשו ה� בשמות יצירתיי� כגו� , )שלב זה הסתיי�
  .ג� א� כונה בש� אחר, נוס�

 חברות הביטוח שבה ש� מופנית תשומת הלב לתופעה ,3ש " לעיל ה,מרגל והרשנזו��ראו וינשל  47
  . המקיי� בוררות,"בנוע�" בפני מוסד , מחו� לבתי המשפטמתדיינות

קונ� השופט ) 15.12.2009, פורס� בנבו(מנהל מקרקעי ישראל ' אבידר נ 3423/09) ��מחוזי י(א "בת  48
 הפכו לכלל ומפרט את הנזקי� הנגרמי� בשל – האמורות להיות החריג –מינ� על שהבקשות לארכות 

בעניי� כתבי הגנה נובעת מכ� " אפילו"ההתייחסות שלנו בטקסט לכ� שהדברי� אמורי� ; כ� למערכת
  . צור� בהחלטותומלבד זאת מדובר בטיעו� ואי� , שבעניינ� אפשרית בררת מחדל של הכחשה

הזמ� הממוש� הנדרש על ידי נתבעי� בתיקי רשלנות רפואית מוכר ומוקצ� כיו� כאשר נתבעי� נדרשי�   49
התשובות , ובשל הצור� לקבל הסכמת גורמי� רבי�, במקרי� אלה. להביע את עמדת� בנוגע לפשרות

  .ניתנות לאחר זמ� ממוש� ביותר ותו� עיכוב הדיו�
' ששו� נ 189/66א "ע:  הפרוצדורה אינה מיטת סדו� למטבע לשו� שלפיהזכתהעמדה סלחנית זו   50

1,000�ביותר מ, "נבו"על פי אתר , שאוזכר, )1966 (477) 3(ד כ" פ,בית חרושת למכונות וציוד" קדמה" 
כי אולי אי� מדובר , )1972 (320) 1(ד כו" פ,בכר' נורדיה נ 103/71א "א� ראו כנגד זאת ע. די� פסקי

דוגמה לסלחנות מצויה . � אבל ג� לא במזר� סת� שאתה מקפלו ומשליכו ממקו� למקו�במיטת סדו
המנסה , המשפט העליו�  הנחיה של נשיאת בית1.3.2010בעניי� זה נכנסה לתוק� ביו� . בדחיית דיוני�

" טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיו�"העליו�  המשפט נוהל נשיאת בית(להגביל את הדחיות 
מרגל �כפי שא� עלה ממחקר של קר� וינשל, ציות השופטי� להנחיה זו היה מוגבל ביותר)). 5.1.2010(

מרגל �ראו קר� וינשל( במסגרת מחלקת המחקר של הרשות השופטת 2013ויפעת טרבולוס בספטמבר 
�זמי� ב, )2013 , מחלקת מחקר,הרשות השופטת (דחיות דיוני� במערכת המשפטויפעת טרבולוס  

elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/Research7.pdf(. בעקבות המש� הדחיות והנזק 
 22.4.2014המשפט העליו� ביו�  הנגר� בשל כ� למערכת השיפוטית א� ניתנה הנחיה של נשיא בית

נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי "המשפט העליו�  נוהל נשיא בית(המחמירה את ההנחיה הקודמת 
אשר קבע כי , המשפט הגבוה לצדק  ראוי לציי� שנגד הנחיה זו הוגשה עתירה לבית.))22.4.2014" (דיו�

ג� , המשפט א� להיעתר לבקשת דחייה בכל מקרה אי� היא מייתרת את שיקול הדעת הספציפי של בית
, פורס� בנבו (המשפט העליו��נשיא בית' שרו� נ 4703/14� " בגראו. א� אי� היא עומדת בתנאי ההנחיה

30.11.2014.(  
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:  הטענה צנועה יותר51.יחסות לשיפורי� נקודתיי� ראויי� באשר לנזקי גו� בתקנותהתי

ומאחר שזו מטרת . הטענה היא שאי אפשר ליצור סדרי די� זהי� לתביעות השונות מהותית

והדעת , הרי שנידונות ה� לכישלו� א� בתביעות פח וא� בתביעות רשלנות רפואית, התקנות

 הרי שבסופו של דבר הכישלו� יהיה לאור� 52,מכל נושאנותנת שמאחר שה� כוללות קצת 

  53.כל החזית

תביעות רשלנות רפואית עוסקות בהיקפי� גדולי� , כמבואר: בסיו� דיו� זה א� נדגיש

שוני זה ). וההשפעה של דחייתה או קבלתה של התביעה על הצדדי�(מאלה של תביעות פח 

, י� והשקעה ניכרת יותר בסדרי הדי�סדרי די� שונ) תועלת–ולרבות משיקולי עלות(מצדיק 

בזמ� (ייתכ� ששימוש בסדרי די� יקרי� , אכ�. המשפט ה� מטע� הצדדי� ה� על ידי בית

 א� נית� 54,המשפט בתיק בעל השלכות זעירות יהיה שימוש לרעה בהליכי בתי) ובכס�

�  ג� מטע� זה קיי� היגיו� מוצק להבחי55.בהחלט להצדיק� בתיקי� בעלי חשיבות ניכרת

  .בי� תביעות פח לבי� תביעות רשלנות רפואית

 
בדומה לנהוג בתביעות נזקי גו� בשל תאונות ( לתביעה עצמה ויתור על סודיות רפואיתכגו� צירו� כתב   51

קביעת זמ� ,  המתייחס למרכיבי הנזק וצירופו כבר לכתב התביעהשאלו� מובנהמת� תשובות ל, )דרכי�
  .הגנה כאשר בצדה הקשחה באשר למת� ארכותראלי יותר לכתב 

דומה שהמחשבה של מציע התקנות ; "מירו� לתחתית" ותו� ל מושכות לכיוו� תביעות פחא� כי בעלי  52
אזי כ� ג� יהיה ,  דקות בממוצע בתביעות פח21היא שא� סדרי די� כאלה יכולי� להביא לדיוני� באור� 

  .בתביעות אחרות
א�  זו חיונית הארכה. ימי�לשישי� התקנות המוצעות מאריכות את המועד להגשת כתב הגנה : הלדוגמ  53

, בלבד" שבלונות"ע� זאת ולאור אפיו� כתבי הטענות בתביעות פח כ. מבקשי� שכתב ההגנה יהיה ענייני
בשולי נקודה ). נורא" אסו�"ג� א� יש להודות שהארכה לא תגרו� ל(לא ברור מדוע יש צור� בארכה זו 

" שבלונות"שה� יפסיקו להיות זו נציי� שא� הכוונה היא לשנות את כתבי הטענות בתביעות פח באופ� 
 לעיל ,מרגל והרשנזו��שכ� על פי וינשל, ספק א� כוונה זו תתממש, ויתחילו להיות כתבי טענות ענייניי�

ד  נפגשי� לראשונה ע� הנהגי� רק במוע– הממוני� על ידי חברת הביטוח –הדי�  עורכי, 4' בעמ, 3ש "ה
 את – על דר� הסת� –דרכי� נתבעי� מכחישי�  בתיקי נזקי גו� של תאונות, בפועל. המשפט הדיו� בבית

  .וכ� א� ניתנת ארכה, ימי� 30כאשר נדרשי� ה� להגיש את כתב ההגנה בתו� , כ�; כתב התביעה
שיתופית אגד אגודה  111/15א "ברע, למשל, כ�. בשני הכיווני�עמדה זו מקובלת א� על בתי המשפט   54

 בקשת רשות הגישה המבקשת) 20.4.2014, פורס� בנבו (מ"מנורה חברה לביטוח בע' מ נ"לתחבורה בע
 מלבד". די� פרוטה כדי� מאה"תו� שהיא מדגישה ש, ח"ש 22,000� לחיוב בשיעור של כבנוגעערעור 

 המערכת דחיית הבקשה לגופה דוחה השופט זילברטל את העמדה העקרונית תו� שהוא מבהיר שמשאבי
מלבד .  וכי אי� להעמיד� לרשות בקשת רשות ערעור על פסיקת סכו� מצומצ�,השיפוטית מצומצמי�

די� בשיעור  השופט זילברטל מבהיר ששימוש נרחב בהליכי� דיוניי� על מנת לקד� פסיקת פסקי, זאת
אמת את לכ� מתלווי� א� תמריצי� כספיי� לנהוג בדר� יעילה התו (מצומצ� תיחשב לבלתי מידתית

ההוצאות שייפסקו לטובת בעל הדי� הזוכה בהלי� יהיו נגזרת של סכו� התביעה ולא בהכרח : ההלי�
סיתונית מועדו� דאיה (שמעו� הנגבי ' חזני נ 1954/14א " רעראו; ישקפו את העבודה שהושקעה בפועל

 רז' מ נ"תל בע�רלקו 5635/13א "ראוי להפנות לרע, מנגד ).4.8.2014, פורס� בנבו ()ורחיפה במצנחי�
. ש� נדונה השאלה א� נתבע בתובענה ייצוגית יכול להגיש הודעת צד שלישי, )1.4.2015, פורס� בנבו(

שנית� לשלוח הודעה לצד שבי� (בהדגישו כי התקנות הנוכחיות אינ� מהוות מכשול בפני החלטה כלשהי 
סקנה שיש לאפשר משלוח הודעת צד גרוניס למ) בדימוס(מגיע הנשיא , )שלישי ובי� שלא נית� לעשות כ�

שיכול להיגר� " עצו�"הנזק הבשל  של תביעות אלה ושיעור�בשל ) על א� סיבו� ההליכי�(שלישי 
   . לא יותר לו הדברא�לנתבע 

מחד גיסא תקנות האגרות קובעות זיקה בי� האגרה לבי� . דומה שמסקנה זו א� תואמת את דיני האגרות  55
' מ נ"מגדל חברה לביטוח בע 7602/11א "למשל רע( המערכת השיפוטית שנתנההיק� השירות המשפטי 
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56החמצה נוספת בתקנות המוצעות": תיקי��מגה"על . ד
  

ע� זאת יש לזכור כי .  לתביעות רשלנות רפואית– כאנטי תזה לתביעות פח –התייחסנו לעיל 

 58 ג� א� נית� להתווכח על ההגדרה57."תיקי��מגה"בצד תיקי� אלה קיימת תופעה של 

". רגיל"רת תיקי� שבה� כמות הזמ� וההליכי� המושקעי� חורגת מכל תיק הרי שהיא מתא

ה� על הצדדי� ה� על המערכת " אסו� דיוני"של התיק עלול להמיט " סטנדרטי"ניהול 

  . המשפט ה� מהצדדי� ה� מבית, ועל כ� מחייב יצירתיות שיפוטית, השיפוטית

שבישראל ה� תופעה של , תנית� למנות את תיקי העוולות ההמוניו" התיקי��מגה"ע� 

שהתנהלו (תיקי הקישו� (אלה כוללי� למשל את תיקי הזיהו� . עשרי� השני� האחרונות

וכ� את תיק אסו� קריסת אולמי ) ותיק רמת חובב) בנפרד בתביעת הלוחמי� ותביעת הדייגי�

  . ורסאי

  :נדגי� את התופעה בשני תיקי�

שהתרחש במאי ) אי במהל� חתונההתמוטטות אולמי ורס(בתיק ורסאי מדובר באסו� 

,  תובעי�400בתיק . 2004המשפט בינואר  והתביעה הראשונה הוגשה לבית, 2001

עשר � ועשרות נתבעי� המיוצגי� על ידי אחד59די� המיוצגי� על ידי עשרה משרדי עורכי

בצד התייחסות : ואי� זה מפתיע, כתבי התביעה מוני� יותר מאל� עמודי�. די� משרדי עורכי

קיי� פירוט קצרצר של )  עמודי� ע� נספחי� מרובי�89�כ(ורטת לנושא האחריות מפ

 –והוחלט , דעת רפואיות התביעה הוגשה ללא חוות. כשלושה עמודי� על נזקי כל נפגע

דעת מומחי� מטע�  ללא חוות(המשפט   למנות מומחי� מטע� בית–בהסכמת הצדדי� 

 הדעת הוסכ� כי בית ר קבלת חוותלאח. שאות� יממנו הצדדי� המוסדיי�, )הצדדי�

סיכמו הצדדי� את ) שהצטר� להסדר(אשר לכל תובע : המשפט ידו� תחילה בנושא הנזק

.  את שיעור הנזק ללא חקירות60המשפט יקבע ובית, )בתוספת נספחי�(נזקיו בשני עמודי� 

 
תו� קביעת תמריצי� לחיסכו� במשאבי� )) 12.7.2012, פורס� בנבו (מ"מיפרומאל תעשיות ירושלי� בע

מאיד� גיסא ו ,))20.5.2014, פורס� בנבו(קרמזה ' מדינת ישראל נ 1964/13א "למשל ע(השיפוטיי� 
שילוב של . מתווה אגרה באופ� שתביעה גדולה יותר מחויבת באגרה גבוהה יותרתקנות האגרות קובעות 

מסקנה . על פיו תביעות גדולות צורכות משאבי� שיפוטיי� רבי� יותרששני אלה מגלה כלל אצבע ברור 
לעיל , גלו� וטרבולוס, מרגל�ראו וינשל (ולמשל ממחקר מדד יצירת המשקלות, זו א� מבוססת אמפירית

משפט  המשפט המחוזי הוא יותר מכפול מזה שבבית די� אזרחי בבית  עולה שהזמ� לכתיבת פסק)5ש "ה
  .השלו�

  .819–817' עמ, 5ש "לעיל ה, גלו� וטרבולוס, מרגל�וינשלוראו לעניי� זה   56
, )והתקנות המוצעות(ולאור נושא מאמר זה , מטבע הדברי�. � פליליי� היא ג� להליכי,ש� ,התייחסותה  57

  .אנו נתרכז בהליכי� האזרחיי�
באופ� שפרוטוקול העובר , על פי מספר עמודי הפרוטוקול, ש� המחברות בחרו בסיווג בדיעבד, ש�וראו   58

ת דיו�  שעוחמישי�מתו� הנחה שפרוטוקול שכזה משק� לפחות " תיק�מגה"חשב ליאל� עמודי� י
שכ� קיימי� (סיווג זה בעייתי ג� מבחינת משקלות של הזמ� השיפוטי , לדעתי. המשפט באול� בית

 דווקא בשעות אול� ארוכות או בפרוטוקול � משתקושאינ,  מסמכי� אדירמספר בה� �קיישמקרי� 
 להיקבע שכ� אלה צריכי�, א� ודאי שאי� הוא יכול להוות אינדיקציה לצור� קביעת סדרי די�, )ארו�

 תיקי רשלנות רפואית כמהג� " תיקי��מגה "ע�המונה , הזהראו המאמר , מכל מקו�. מלכתחילה
  .והולדה בעוולה

  . תובעי�285מ מייצג "לצור� הגילוי הנאות יצוי� שהח  59
  ".הצעה מחייבת" הצדדי� היה שבחרוהמונח   60
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לאחר .  לכל קבוצה5%�המשפט להתיר חקירות מומחי� עד לא יותר מ בתו� כ� יוכל בית

כל ההסדרי� . יתנהל ההלי� בנושא האחריות, וא� לא יגיעו הצדדי� להסכמה, קביעת הנזק

עתה הבה נניח שהתיק היה מתנהל על פי התקנות . משפט�הללו הושגו במהל� קדמי

 להיות באור� של – ללא יכולת סטייה –התביעה הייתה יכולה מלכתחילה : המוצעות

הדעת שבדעת התובעי�  כה לכלול את כל חוותמלבד זאת היא הייתה צרי. חמישה עמודי�

, דעת שיקומיות  ג� חוות–יכולת להגיע להסכמה מראש � ובשל אי–כולל (להגיש 

היו , דעת ומאחר שהתובעי� היו מגישי� חוות, לאחר מכ�). ב"עלויות וכיו, תעסוקתיות

היה ג� א� נניח שכל ההלי� . ע� כתב ההגנה ביחד דעת הנתבעי� נדרשי� להגיש חוות

היו , )דעת מכל צד  חוות500�כ(כולל חקירות מומחי� רפואיי� בלבד , מתקיי� כסדרו

 ובית, פה� שלאחריה� היו הצדדי� צריכי� לסכ� בעל61 ימי שיפוט400נדרשי� לפחות 

  . המשפט היה צרי� לתת את פסק דינו

. בתיק רמת חובב מדובר בתביעה בטענה לזיהו� סביבתי מתמש� שגר� לנזקי גו�

כתב התביעה הוא באור� של .  תובעי�82�התיקי� התייחסו ל. 2007 הוגשו בשנת 62יקי�הת

מדובר . ומתאר את הנזקי� שנגרמו לכל אחד ואחד מהתובעי�) וכ� נספחי�(עשרות עמודי� 

התובעי� . די� עשר משרדי עורכי� שיוצגו על ידי שני�63בעשרי� נתבעי� וצדדי� שלישיי�

דעת כלליות על הקשר בי� זיהו� לבי�  פואית אלא שתי חוותדעת ר בחרו שלא להגיש חוות

התנהלו הליכי� מקדמיי� ממושכי� על המחלות הנטענות על ידי כל אחד . מחלות

לאחר איסו� החומרי� הרפואיי� מינו . מהתובעי� ועל גורמי הסיכו� שלה� ה� היו חשופי�

מומחי� כלליי� , בעי�לכל אחד ואחד מהתו) דעת  חוות140�כ(הנתבעי� מומחי� מטעמ� 

וכ� מומחי� בתחומי הטוקסיקולוגיה ) דעת כלליות חמש חוות(ותעסוקתיי� לעניי� המחלות 

 לדו� תחילה בשאלת הקשר הסיבתי הפרטני 64המשפט החליט בית. והתפזרות חומרי�

לאחר . באשר לכל תובע ותובע תו� בחינת המחלות שמה� ה� סובלי� והקשר לזיהו� הנטע�

ולאחר שהתובעי� , שהנתבעי� בחרו, שכללו חקירת מקצת התובעי�(וכחות  דיוני ה45

נניח שהתביעה .  עמודי פרוטוקול נדחתה התביעה5,000�וכ) הגישו תצהירי עדות ראשית

, כתב התביעה היה אור� עד חמישה עמודי�: הייתה מתנהלת על פי התקנות המוצעות

לאחר . עת ע� כתבי התביעה וההגנההד והתובעי� והנתבעי� היו נדרשי� להגיש את חוות

, ולא היה מנוס מלשמוע את כל התובעי� בחקירה ראשית, פה�מכ� היו העדי� נשמעי� בעל

וממילא לא היו מסוגלי� לוותר , מאחר שהנתבעי� לא היו יכולי� לדעת מה התובעי� יאמרו

  .על חקירה נגדית

 אינה one size fits allמלמדת שגישת התקנות המוצעות כי " תיקי��מגה"סוגיית ה

שלא (אי� להתפלא שהתקנות הקיימות אינ� כוללות הוראות בנוגע לתביעות אלה . אפשרית

 
הנחה אופטימית ביותר א� כל (ני� א� נניח שנית� לשמוע שלושה מומחי� ביו� דיו: החישוב הוא פשוט  61

על .  ישיבות200�כהרי שמדובר ב, )די� מטע� הנתבעי�  עורכיכמהמומחה של התובעי� ייחקר על ידי 
והעדי� (כ� נוסי� עדויות של עדי� בעניי� הנזק תו� הערכה אופטימית שנית� לשמוע עדי� של כל תובע 

ופטימית ג� בשל הצור� לשמוע את החקירות ההערכה היא א(במש� יו� אחד ) הנגדיי� של הנתבעי�
  ). בעל פה ולהכריע בהתנגדויות

  . מדובר בשלושה תיקי� שאוחדופורמלית  62
  .מ ייצג אחד מהצדדי� השלישיי�"לצור� הגילוי הנאות יצוי� שהח  63

  .החלטה זו היא בעקבות תיקי הזיהו� של הקישו� 64 
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לא הייתה בררה אלא להתעל� מדרכי הדיו� , כיוו� שכ�).  בעת גיבוש התקנות65היו קיימות

 לעומת זאת התעלמות תקנות מודרניות מהתביעות המורכבות מלמדת על 66.המקובלות

נית� לקבוע מסלול ברור שעל פיו השופט הד� בתיק יוכל להתעל� ,  ודוק.חסר ניכר

 או 68 מתו� כוונה להתקד� בגיבוש תורת סדרי די� מתיק לתיק67 מתקנות אלהמלכתחילה

בהקשר זה נציי� שהממשל הפדרלי (להסדיר את הסוגיה בתקנות נפרדות או בפרק נפרד 

 – Manual for Complex Litigation 4th –הוציא מדרי� מיוחד לטיפול בתביעות מורכבות 

התעלמות התקנות מתביעות שכאלה ).  עמודי�1,300� שלו מחזיקה כ2014אשר מהדורת 

  .בעת הנוכחית היא החמצה של ממש

  פגמי� צפויי� בניסיו� להחיל קוב� תקנות אחיד. ה

 עתה .עד כא� הראיתי שאי� זה ראוי להחיל על אירועי� השוני� מהותית סדרי די� זהי�

 להחיל את אות� תקנות ה� על תביעות פח ה� על תביעות רשלנות רפואית ג� ניסיו�אטע� כי 

וזאת מעבר (היינו יעילות של המערכת , לא תצליח להשיג את המטרה שבבסיס ההצעה

  ). התוצאות של ההליכי� המשפטיי�בטיבלפגיעה 

1 .  פרשנות שונה של תקנות זהות במקרי שוני

מורכבי� : נות היא שנית� ליצור קוב� תקנות אחיד לכל המקרי�הנחת מתקי� התק

כאילו תיק , הנחה זו, כפי שהראיתי. תיקי� גדולי� וקטני�, נזקי גו� כנזקי רכוש, כפשוטי�

.  תואמת את המציאותאינה, של תיק אזרחי" מקרה פרטי"הוא רק , גדול ומורכב, נזקי גו�

המשפט  כי סמכות בתי, די א� נאמר. קקא� הנחה זו ג� לא תואמת את דעתו של המחו

משתנה לפי גובה הסכו� מתו� הנחה ששופטי בתי המשפט המחוזי מתאימי� יותר לדיו� 

 
 IZHAK ENGLARD, THE PHILOSOPHY OF TORT LAW 219לכ� שמדובר בתופעה מודרנית ראו  65 

(1992).  
תיאר השופט גרוניס את ) 21.9.2004 ,פורס� בנבו(מ "חיפה כימיקלי� בע' אבני נ 7207/04א "ברע  66

ברור כי יהא צור� לנהל את ההלי� בדר� מיוחדת ושלא בהלי� אזרחי רגיל "וכי , ההלי� כהלי� לא רגיל
המשפט אינו מוסמ� לחרוג מהכללי�  פתיי� לכ� שביתהג� שהשופט גרוניס שיל� מס ש". וממוצע

" כללי� מיוחדי�"וכי עליה לקבוע , "שיקול דעת רחב ביותר"הבהיר שלערכאה המבררת , שבתקנות
עצמו�  11029/05א "רע(בהחלטה מאוחרת ". מספר לא קט� של ישיבות"משפט שיכללו �במסגרת קדמי

חוזק שיקול הדעת של הערכאה המבררת בהדגשה )) 24.1.2006, פורס� בנבו (מ"חיפה כימיקלי� בע' נ
ותו� חיזוק נוס� על דר� של הטלת הוצאות על , המשפט שלערעור לא יתערב בשיקול דעתה שבית

  .המבקשי�
 לתקנות באשרכ� ינהגו ג� , המשפט כיו� מוצאי� דר� להתעל� מהתקנות לכאורה יטע� כי כפי שבתי  67

א� ה� , הדעת קנות המוצעות מקשיחות את הדיו� ואת שיקוללא זו בלבד שהת. ולא היא, המוצעות
ובה� ההליכי� ,  ההלי� בכלל מגיע לשופטבטר�כוללות הוראות רבות שאמורות להיות מיושמות 

צור� ,  לכל ההלי�בנוגעדעת  הצור� לכלול חוות, היק� כתבי הטענות, המוקדמי� לפני תביעה
  .ב"בתצהירי� וכיו

  . יהא מצומצ�–הברית   שלא כבארצות–" התיקי��מגה"ר ואולי מתו� תקווה שמספ  68
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 חלוקה זו 69,70.)תיקי� גדולי� ה� מורכבי� יותר" כלל אצבע"ודומה שכ(בתיקי� גדולי� 

א� שעמדת המחוקק היא שנית� לאפשר , ולמשל, נעשית ג� בתו� בתי המשפט פנימה

 צירו� 71.הרי שסמכות זו לא הוענקה ביחס לנזקי גו�, לרשמי� בכירי� לדו� בתיקי� קטני�

על , מבהיר את הכיוו� החד משמעי של המחוקק, )גודל התיק ומהות התיק(שתי נקודות אלה 

  .ראויי� לטיפול שונה, )הנהני� משני המרכיבי�(פיו תיקי רשלנות רפואית 

 והליכי� תו� התעלמות ממהות הדברי� ומצורכי א� מלבד זאת הניסיו� לאחד תקנות

 שיקול"א� יעניקו . התיק נועד לכישלו� מאחר שהמאפייני� הפנימיי� של התיק לא ישתנו

דעת זה להחלה שונה של הדי�  יביא שיקול, המשפט כיצד לנהל את התיק לבית" דעת

א� , ת אחידות התקנות המוצעות אולי יוצרות הרגשה של תקנו72.בסוגי� שוני� של תיקי�

 חקיקת הקודקס –בהקשר אחר . צורה אלגנטית זו רק תתרו� להשטחת המציאות המורכבת

על סוגי , החלה אחידה, חנו� דג� את הרצו� להחיל את הדי� האזרחי'  ביקר פרופ–האזרחי 

  73:נכסי� שוני� תו� שהוא מציי� בדברי� היפי� לענייננו

, לדעתי, מור ביותר המצויליקוי זה מהווה רק גילוי אחד של הכשל הח

יתר המעלה חשש כבד �האחדת: בהצעת חוק דיני ממונות בנוסחה הנוכחי

של השטחת המציאות האנושית המגוונת שהמשפט הפרטי חל עליה ושל 

השטחת הגיוו� המשפטי של מסורת המשפט המקובל המתאפיינת בפעולה 

  .בקטיגוריות צרות דיי� התואמות גיוו� אנושי זה

 
וההעדפה ששופטי בית המשפט המחוזי לא ידונו בתיקי� קטני� יותר היא , הקביעה ההפוכה אינה נכונה  69

, מכל מקו�). 10.4.2003, פורס� בנבו (אפלבוי�' רובי� נ 60/03א " לעניי� זה ראו רע.ִמנהלית בלבד
המשפט  ריבלי� שההנחה היא שקיי� קשר בי� הכשרת השופטי� בביתדי� ציי� השופט  באותו פסק

  .המחוזי לבי� דיו� בתיקי� בסדר גודל גדול
חשבו� במהל� תביעה  לתשלו� על. חשבו� דוגמה שבסדרי די� שעסקנו בה במקו� אחר היא התשלו� על  70

שימוש במקרי� לא וכדי למנוע , ע� זאת ג� ש�. והוא אומ� בתקנות האנגליות, יש יתרונות מובני�
פוזנר לסקירת עניי� זה ראו . הוגבל הוא לתיקי� שבה� צפוי להיות משול� סכו� מהותי, מתאימי�

  .22ש "לעיל ה, "עיכוב תשלומי�"
הראשי לכ�  נוספת למודעות המחוקק הדוגמ. 1984–ד"התשמ, ]נוסח משולב[א לחוק בתי המשפט 85 'ס  71

  .המשפט הכלכלי שלא כל תיק הוא זהה היא הקמת בית
דברי� אלה מוחרפי� בשל עמדת המציע בדברי ההסבר להצעה שמחיקת סמכות שהייתה בתקנות   72

התוצאה תהא . המשפט עדיי� יש שיקול דעת כללי וכי לבית, הקיימות אינה בהכרח בגדר הסדר שלילי
או שמא ,  בשאלה א� מחיקת הסדר היא הסדר שלילי–ותב בנפרד ובפני כל מ,  בכל מקרה ומקרה–דיו� 

יש מקו� לחייב כל שופט ) יחסית(הא� בש� חקיקה אלגנטית וקצרה . יש להפעיל שיקול דעת ספציפי
  ?לצור� לשמוע את הטענות ולהחליט בנפרד

הקדמה "חשי� ראו ג� דברי השופט מישאל ). 2005 (168ש "ה, 69–68 קניי� על פרשת דרכי�חנו� דג�   73
וקביעה בחוק כי דיני חוזי� ): "2011(ב ,  אחכירה לדורות" 'חכירה לדורות'לסיפרו של אמיר קמינצקי 

 לא ימזגו שני ענפי – 2011–א"התשע,  כהצעת חוק דיני ממונות–ודיני מקרקעי� יילמדו בהמש� אחד 
 בני משפחת המשפט –� בני משפחה אחת ה, אכ�. משפט אלה לענ� אחד ולא יהפכו אות� מיקשה אחת

כל הנורמות .  ואול� לא למעלה מכ�]... [משפט ישראל מהווה את ש� המשפחה של שניה�; בישראל
 – כפי שנתקבל על דעת� של חכמי המשפט בתקופה מסוימת של חיי המשפט –של ענ� פלוני במשפט 
  ".נ� משפט אלמוניוצופ� זה שונה במעט או בהרבה מ� הצופ� הגנטי של ע, נושאות צופ� גנטי אחר
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עניי� זה יכול לבוא , כאשר מדובר בדי� המהותי: דברי� אלה מקבלי� משנה תוק�בענייננו 

ועל ,  א� הפרוצדורה נקבעת מראש74,דעת שונה בסו� ההלי� לכדי תיקו� בהפעלת שיקול

 ג� א� –המשפט לא יוכלו לדעת  צדדי� שיפנו לבית. הצדדי� להיער� לה ולפעול על פיה

וייווצר מצב שבו כל שופט מפעיל את ,  לנהוג כיצד עליה�–לשופט יהיה שיקול דעת 

משפט  דברי� אלה נכוני� ביתר שאת בשל הנטייה הברורה של בתי. הפרוצדורה אחרת

 להיעתר לבקשות רשות ערעור המתייחסות שלא, )המשפט העליו� ובראש� בית(שלערעור 

ה שבעל תור" התוצאה תהא 75.לדר� ניהול ההלי� בערכאה הדיונית כאשר זה עדיי� מתנהל

של כל שופט ושופט וללא הכוונה אחידה כלשהי או הבניית שיקול הדעת של כל שופט " פה

  .והכול באנדרלמוסיה שלמה, ושופט

  תאוריית הפקק: פה�שמיעה בעל. 2

בפועל הליכי� . התקנות המוצעות מנסות לזרז את ההליכי� באמצעי� שוני�: ראוי לציי�

כיו� צדדי� מבררי� עובדות שונות בהליכי� . לתו� הליכי הוכחות" יידחסו"שוני� 

ונחשפי� לראיות של הצד השני באמצעות תצהירי ) גילויי מסמכי�, שאלוני�(מקדמיי� 

, )שכ� רוב רוב� של הליכי ההוכחות מתחילי� בהגשת תצהירי עדות ראשית(עדות ראשית 

כל צד . לבד יתברר בהליכי ההוכחות ב– אליבא דהתקנות המוצעות –א� הבירור העובדתי 

של הצד השני יצטר� להמתי� עד להלי� ) כולל הראיות(שירצה לדעת מה הגרסה המלאה 

כמו כ� כל צד שירצה לקעקע את גרסת הצד השני יצטר� להמתי� עד להלי� . ההוכחות

, שנית 76;ריבוי הליכי הוכחות, ראשית: לעניי� זה אפשר שתהיינה כמה תוצאות. ההוכחות

המשפט זוכי� לראות את גרסאות  כיו� בתי. שפט על ההלי�המ אבד� שליטה של בתי

מוב� אחד : בכמה מובני�, דבר זה מקנה לה� שליטה בתיק. הצדדי� לפני מועד ההוכחות

הוא יכולת לצמצ� את שמיעת ההוכחות בי� בניווט הצדדי� והמרצת� לוותר על חקירות או 

דעת או   על חוות77)רמליפורמלי או לא פו(המשפט וויתור  מינוי מומחי� מטע� בית

 
א� שהדי� הנוגע ; )1984 (135, 113) 2(ד לח"פ, סולומו�' נ רוזנשטיי� 756/80א "ראו למשל כ� בע  74

הדעת א� לדו� בתביעה  הרי ששיקול, לעשיית די� עצמית חל בשווה ה� על מקרקעי� ה� על מיטלטלי�
מוחל , )חסת לזכויות השונותהמתיי(ובתביעה הפטיטורית ) המתייחסת לעשיית די� עצמית(הפוססורית 

  .אחרת
סוגי (צו בתי המשפט (במקרי� מסוימי� היכולת להגיש בקשת רשות ערעור מוגבלת בחקיקת משנה   75

ואול� ג� במקרי� שבה� קיימת אפשרות , )2009–ט"התשס, )החלטות שלא תינת� בה� רשות ערעור
בעניי� זה (להתערב באמצע ההלי� המשפט העליו� היא שלא  להגיש בקשת רשות ערעור הנטייה של בית

  .))10.2.2015, פורס� בנבו( ליאו�' נ סחוש 8414/14א "ראו לאחרונה רע. קיימת פסיקה ענפה
הדוח ממלי� על ביטול הליכי . רק ממחיש את הפקק שייווצר, 32ש "לעיל ה, דוח ועדת רונ�בעניי� זה   76

דבר , ובכ� מעודד קיו� חקירות אלה, י� משו� שנית� לשאול את השאלות במסגרת חקירה נגדיתשאלונ
  .שכמוב� מחייב הליכי הוכחות

הדעת מטעמ� יישארו  הוויתור הלא פורמלי משתק� בכ� שבמקרי� רבי� הצדדי� מסכימי� שחוות  77
ד זאת במקרי� רבי� א� מלב. אול� ה� יוותרו על חקירת המומחי� מטע� הצדדי�, המשפט בתיק בית

ברוב , המשפט לתת וה� ערי� לפסיקה ולנוהג של בתי, הדעת מטעמ� הצדדי� אינ� מוותרי� על חוות
 המשפט באופ� שהסכמת� למינוי מומחה מטע� בית משקל יתר במיוחד למומחי� מטע� בית, המקרי�

ניכרת את המשפט מפחיתות הפחתה  דעת של מומחה מטע� בית המשפט או ידיעת� על חוות
  .הדעת הפרטיות הסתמכות� על חוות
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כאשר חלק גדול מהגבלת (ובי� בהגבלת החקירות , חקירות המומחי� מטע� הצדדי�

המשפט � בקד�–המשפט המחוזי בירושלי�   במסגרת הפיילוט בבית–החקירות נעשה 

מוב� שני הוא היכולת . יכולת זו נובעת מהתאמת הראיות לפלוגתאות הרלוונטיות). המסכ�

מוב� שלישי הוא היכולת להציע הצעות . ות אינ� קבילות מבעוד מועדלהכריע אילו ראי

המשפט להציע הצעות   יכולתו של בית78.פשרה כאשר מלוא החומר מצוי בפני השופט

אינ� ) תצהירי עדות ראשית(פשרה או לייעול ההליכי� תיפגע פגיעה מהותית כאשר הראיות 

לה יפחתו מאחר שהצדדי� עלולי� הסיכויי� להצעות כא, ומכל מקו�, המשפט בפני בית

שביד� עדויות ) א� זאת רק בהליכי ההוכחות, שאולי תתברר כמוטעית(להיות בדעה 

המשפט מוגבל בתחימת  מלבד זאת במסגרת תהלי� שמיעת ההוכחות יהיה בית". מנצחות"

 מודע – בהכרח –בשל התובנה ההכרחית שאי� הוא ) ובוודאי בחקירות ראשיות(החקירות 

המשפט ייחש� לגרסה  הרי שמאחר שבית, וא� לא די בכ�. צפוי להתגלות בראיותלמה ש

. יצטר� הוא לשמוע את ההתנגדויות על אתר וא� להכריע בהתנגדויות, רק בחקירה ראשית

אינה , ההלי�" זרימת"ההנחה של מציע התקנות שההכרעה תהיה פשוטה ומידית ותאפשר 

. כדי שיהא נית� להגיע להחלטה מושכלת, פסקולעתי� לא יהיה מנוס שהדיו� יי, ברורה

מאחר שהיא מצריכה תיאו� בי� יומניה� של באי כוח , קביעת מועד נוס� היא תמיד בעייתית

ולבסו� אציי� . והיא יכולה א� לקטוע את הרצ� הדיוני, המשפט העד ובית, הצדדי�

ת להגשת א� יכולה לתרו� לתוספת בקשו, לראשונה במסגרת ההלי�, ששמיעת הראיות

  . תו� שיבוש ההלי�–וג� כא� , ראיות הזמה

תצהירי עדות , שאלוני�, הליכי גילוי מסמכי�(המסקנה היא שכל ההליכי� שייחסכו 

עלולי� להידמות לבניית מחל� שמאפשר זרימה של התנועה א� יוצר פקק גדול ) ראשית

   79.ברמזור הבא

בתביעות : פואית השלכה רבהג� כא� להבחנה בי� תביעות פח לבי� תביעות רשלנות ר

החקירות ה� פשוטות . פח הצדדי� מודעי� היטב לאירוע וממילא יכולי� לכלכל את צעדיה�

) ולפחות שתעוררנה שאלות מורכבות(והאפשרות שיהיו בה� עדויות לא קבילות , וקצרות

א� , כיוו� שכ�. המשפט ממילא מציע את ההצעה בדיו� הקצר שמתקיי� בית. היא רחוקה

 .בהמש� ההלי�" מתנק�"אי� הוא ,  חיסכו� בהליכי� מוקדמי� או בתצהירי עדות ראשיתיש

  ?מי יכפה את השופטי�. 3

מציע התקנות מבקש למעשה לכפות את בתי המשפט לנהל הליכי� כפי שמתאי� למציע 

הכרעה , כגו� חקירות ראשיות בעל פה(ג� כיו� יש כלי� רבי� שהתקנות מציעות . התקנות

 
  ).5.2.2007, פורס� בנבו(אינדיג ' בובליל נ 10227/06א "לעניי� זה ראו למשל רע  78
ס באותו עניי� התייחס הנשיא גרוני. 54ש "לעיל ה, תל�קורלתופעה צפויה זו א� עולה מפסק הדי� בעניי�   79

, כ�מסב� את ההליכי� ומארי) בתיקי תובענות יצוגיות(לטענה שמת� היתר למשלוח הודעות לצד שלישי 
התשובה שניתנה הייתה שאי� לבחו� את ההלי� הספציפי אלא יש להתייחס לכ� שא� . ולכ� אי� לאפשר�

המשפט   בתיוכמה מותבי� של, תוגשנה תביעות שיבוב ושיפוי נפרדות, לא תותרנה הודעות לצד שלישי
,  למערכתהכולליש לבדוק את הנזק , כפי שציי� הנשיא. יידרשו לשמוע אות� ראיות ולדו� באות� סוגיות

דברי� אלה נכוני� כמוב� ג� לתקנות המוצעות המבקשות . ואי� להתמקד בחסכו� הזמ� בתיק הבסיסי
  .להפו� את ההודעות לצד שלישי לחריג
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 הא� 80.וה� אפילו בגדר בררת מחדל, )שמיעת סיכומי� בעל פה, ות על אתרבהתנגדוי

) שלדעת המציע ה� אופטימליי�(המציע בדק מדוע השופטי� אינ� משתמשי� בכלי� 

נית� לעשות כ� בהנחיית� , את השופטי�" לחנ�"א� מבקשי� ? העומדי� לרשות� ג� היו�

משפט המחוזי בירושלי� או ה  כפי שנעשה במסגרת הפיילוט בבית– הלא קשיחה –

  81.המשפט העליו� בהנחיותיו של נשיא בית

 שממילא עומדי� לרשות�עצ� העובדה ששופטי� אינ� משתמשי� בכלי� , מכל מקו�

 או למאפייני� של לה�מלמד כי ככל הנראה ה� סבורי� שכלי� אלה אינ� מתאימי� 

צרי� , הקיימי� ממילא, י�ניצול הכל�אי. התיקי� הספציפיי� של התיקי� הנדוני� בפניה�

  .להיות נורית אזהרה למציע התקנות שמא התנהלות זו ממילא תעקר את ניסיו� הרפורמה

  ?ניסוי חלקי. ו

 סיכוני� תא בעליכה רחב בנושא סדרי הדי� ה" תרבותי"הכנסת המערכת לניסוי , לשיטתי

)  שני�כמה לאחר(בו לאחר תהלי� למידה שאנו עלולי� לעמוד בפני מצב . רבי� ביותר

 המערכת להתמודד ע� יהיה עלדי� שאינ� צודקי�   פסקימלבדו, יתברר שהניסוי כשל

). משפט עמוסי� פי כמה מעתה ועוד בתי, למשל בשל ריבוי תיקי הוכחות(קריסה טוטלית 

כאשר במערכת יהיו מאות אלפי תיקי� ,  הפיכותלאניסיו� שכזה עלול להיות בעל תוצאות 

וככל שמדובר , על כ� בכל מקרה. � וכבר מתנהלי� על פיה,ות המוצעותשהוגשו על פי התקנ

. עקב בצד אגודל, בוודאי בתובענות מורכבות, ראוי לערו� את התיקו�, בתקנות מהפכניות

 :החלה שכזו יכולה להיעשות בכמה אופני�
 לצור� בהדרגה באותה ערכאה משפט בתי כמהעל , רפורמה, החלת תקנות חדשות  .1

שכ� היא מביאה להחלה מפלה (הצעה זו אמנ� נחזית להיראות רדיקלית . השוואה

 לענייני משפט בתיכ� למשל כאשר הוקמו .  מקרי�בכמהא� היא יושמה כבר , )לכאורה

כאשר בד בבד במחוזות , על פי צווי שר המשפטי�, הוחלו ה� בצורה הדרגתית, משפחה

 
פיה דר� שמיעת הראיות הרגילה היא  שעל, � האזרחי הנוכחיות לתקנות סדר הדי164' ראו למשל תק  80

המשפט לקבוע שהעדויות   הוסמ� בית168' בתק, רק כחריג. נגדית וחוזרת, פה ותו� חקירה ראשית בעל
ורק , פה  רישה לתקנות הנוכחיות קובעת שסיכומי הצדדי� יהיו בעל160' תק, בדומה לזה. יוגשו בתצהיר

בפועל .  לסטות מדר� זו ולקבוע סיכומי� בכתב–" אול� רשאי "–המשפט  יתבסיפה מודגשת סמכות ב
תופעה זו ג� מגלה שאי� תוחלת לתקווה שיהא נית� להשיג בנושא דנא שינוי על . החריגי� הפכו לכללי�

ראוי לציי� שבענייני� אחרי� קיימת ספרות (שכ� אלה כבר מצויות בתקנות , דר� שינוי בררות מחדל
 ראו למשל. י בררת מחדל לדר� הפעולה הרצויה יכול להביא לתוצאות מרחיקות לכתששינו, ענפה

RICHARD H. THALER & CASS R. SUNSTEIN, NUDGE: IMPROVING DECISIONS ABOUT HEALTH, 
WEALTH AND HAPPINESS (2008).(  

 ראוי לציי� שהג� .50ש "לעיל ה, שרו�עניי� המשפט העליו� בענייני סדרי די� ראו  להנחיות נשיא בית  81
הגביל אותה במוב� שאי� בהנחיות כדי הוא , המשפט אישר את סמכותו של הנשיא להוציא הנחיות שבית

 ובעניי� זה תואמת ההחלטה את – מלבד זאת. דעת להפעיל שיקולמלפטור את השופט הד� בעניי� 
המשפט תבח� את השפעות ההנחיות לאחר שנתיי� מעת קבלת�   הנהלת בתיקבע כי –המוצע במאמר 

יהא , וככל שתסתבר השפעה שלילית, ככאלה;  ההנחיות שבה� דובר עוסקות בדחיית מועדי דיוני�,ודוק(
 שיוסיפושל מאות אלפי תיקי� " זנב"הליכי� תלויי� ועומדי� וללא ב כשמדוברנית� לבטל� לאלתר ג� 

  ).חיות ישנותלהתנהל על פי הנ
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 בתית מתקיימות רק ב"ת מהובדומה לכ� פגישו. אחרי� המשיכו להפעיל מערכת אחרת

היא פיילוט שמיעה רצופה של תיקי� , שכבר הוזכרה,  נוספתה דוגמ82. מסוימי�משפט

שאפשר את הניסיו� מצד אחד ע� בדיקת התוצאות , ירושלי� המחוזי בהמשפט ביתב

היתרונות של ניסוי שכזה ה� שאפשר לעשותו תו� הדרכה וסיוע צמודי� . אחרמצד 

ובמידת הצור� , מעקב צמוד אחר יעילות�, ת התקנות החדשותלשופטי� שיפעילו א

בשלב מאוחר יותר יהא נית� לייש� ביתר הרחבה רק . הכנסת שינויי� תו� כדי היישו�

, מוב� שבניסוי חלקי שכזה אי� ערובה להצלחה. את החלקי� בהצעה שיימצאו מוצלחי�

 . מצומצ� יחסיתואול� במקרה כזה יהא נית� להחזיר את הגלגל אחורה תו� נזק
תחילה יצוי� . משפט שלו� היינו בבית,  בערכאה נמוכהמשפט בתיהחלת התקנות רק על   .2

כ� למשל את הפישוט בסדרי .  ע� המגמה החקיקתית הקיימת כיו�מתיישבכי פתרו� זה 

ולאחר מכ� הגדילו את ח "ש 50,000החילו תחילה על תביעות עד ) סדר די� מהיר(הדי� 

ו א� מתיישבת ע� עמדתנו שראוי להבחי� בי� סדרי הדי� בתיקי�  הצעה ז.הסכו�

 ,מעבר לזאת .מורכבי� וגדולי� לבי� אלה החלי� בתביעות נמוכות ופשוטות יותר

משפט על �כ� למשל הוחלו קדמי.  א� מתיישב ע� ההיסטוריה החקיקתיתהזההפתרו� 

  83. המחוזיפטהמש ביתהתנהלו רק בו 1963–ג"תשכה, פי תקנות סדר הדי� האזרחי
ראוי . כגו� תיקי נזקי גו� שאינ� תיקי תאונות דרכי�, החלת התקנות תו� החרגה נושאית  .3

דרכי� זוכי�  כ� למשל תיקי תאונות. לציי� כי ג� עניי� זה תוא� את הניסיו� בישראל

כ� נית� ). ת"כגו� מומחי� וכגו� החרגה מפגישות מהו(לסדר די� מיוחד בענייני� שוני� 

נושאי� אחרי� ב כפי שנעשה ,"ענייני� מיוחדי�" על התקנות בענייני שאלוני� כלשמור

 .בתקנות

  סיכו�. ז

ברשימה זו ניסיתי להבהיר מדוע לשיטתי אי אפשר לאחד את סדרי הדי� בתביעות מורכבות 

) תביעות אשר הודגמו במקרה אופייני של רשלנות רפואית(שבה� המידע מצוי בידי הנתבע 

תביעות אשר הודגמו ( בתביעות פשוטות שבה� המידע מצוי בידי שני הצדדי� ע� סדרי הדי�

הראשונות נידונות בסדרי הדי� : הבחנה זו מצויה ג� היו�). במקרה אופייני של תביעות פח

  .והאחרונות נידונות בסדר די� מהיר, 1984–ד"התשמ, הרגילי� בתקנות סדר הדי� האזרחי

� סדרי הדי� יביא לפגיעה בניהול שני סוגי התיקי� הניסיו� לאמ� את אות, כיוו� שכ�

ואז תהיה פגיעה אנושה עוד יותר , אלא א� תאומ� שיטה המתאימה לסוג תיקי� אחד(

  ). בניהול התיקי� מהסוג השני

בחירה זו תביא לפגיעה . בהאחדה המתאימה לתביעות פח, לשיטתי, מציע התקנות בחר

פגיעה זו צפויה להיות . מת תיקי רשלנות רפואיתדוג, קשה ביותר בניהול תיקי� מורכבי�

 
  . לתקנות סדר הדי� האזרחי199' ראו למשל תק  82
  דוגמה זו היא טובה ג� לכ� שבתי.1477ת "ק, 1963–ג"התשכ, סדר הדי� האזרחי לתקנות 140' תק  83

וכי יש , משפט שלו� סברו כי טוב מאחר שבתי, בפועל. המשפט מנהלי� סדרי די� ללא קשר לתקנות
בחלק מהמקרי� . משפט א� בהיעדר סמכות פורמלית�יימו קדמיהרי שק, משפט�תועלת בקיו� קד�

  .משפט�ובחלק מהמקרי� נקראו ג� קדמי, ")תזכורת"כגו� (נקראו הדיוני� בשמות אחרי� 



  ": לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו"  ו"עתש על אתר ט משפטי�
  ?פח ולתיקי רשלנות רפואית התיתכ� פרוצדורה זהה לתביעות  
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שהיא המטרה המרכזית של המערכת (בראש ובראשונה בהגעה לתוצאות לא צודקות 

כגו� , למותר לציי� שהגעה לתוצאות לא צודקות תביא ג� להשלכות נוספות). השיפוטית

שג� בדברי� לעיל הראיתי : א� מעבר לכ�. פגיעה באמו� הציבור במערכת השיפוטית

ממילא .  אינ� צפויות להתגש�– בראש ובראשונה יעילות –מטרותיו של מציע התקנות 

יישו� התקנות המאחדות יביא לתוצאה הרת אסו� של תוצאות לא צודקות במערכת לא 

  .יעילה

בתיקי� הדומי� (החלה נושאית : בסו� המאמר ניסיתי להציע החלה חלקית של התקנות

ולאלה הדוגלי� ברפורמות , ע� זאת. והי� עשויה להצליחובסכומי� לא גב) לתביעות פח

, אכ�. הצעתי למזער את הנזקי� ולהפעיל תחילה רפורמות במספר קט� של תיקי�, רדיקליות

 לאחר –א� תועלתה תהא בכ� שתוריד מהשולח� ,  צפויה להיכשל– לשיטתי –החלה שכזו 

  .שיפוטובמחיר של פגיעה מדודה במערכת ה,  רפורמות מזיקות–זמ� 

וקריאת שניה� , היות שטבע� שונה, "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו: "התורה אומרת

לא תשנה את אופיי� השונה ואת ההתייחסות השונה , ג� א� בחקיקת משנה, "בהמה"

א� , על מציע התקנות להפני� את האמרה הידועה כי הפרלמנט יכול לעשות הכול. הנדרשת

  85. כ� באנגליה וכ� בישראל84.שלא להפו� איש לאישה ואישה לאי

 
84  ALBERT V. DICEY, INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION 41 

(1924).  
כדברי השופט ( יכול לומר שמעתה איש יכלול ג� אישה הפרלמנט: מוב� שהאמור בטקסט אינו מדויק  85

)) 1995 (527, 221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ"בע בנק המזרחי המאוחד 6821/93א "עחשי� ב
בי� שהיא דג " הכוללת חיית מי� 137, 667ר "ע, 1937,  לפקודת הדיג1' בס" דג"וראו למשל הגדרת (

  .אכ� כ� נעשה בתקנות המוצעות). ]"... [ובי� שאינה דג




