שתלטנות הרשלנות
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המאמר ד בתופעה שבחרתי לכנותה "שתלטנות הרשלנות" .הטענה המרכזית במאמר היא
כי במשפט הישראלי עוולת הרשלנות לא רק מהווה עוולה מרכזית בדיני הנזיקי אלא א
הפכה ,במידה רבה ,תחלי לדיני הנזיקי כול .המאמר בוח את התופעה מבעד
לאספקלריה של תאוריות נזיקיות שונות בעמדו על תוצאותיה בהיבטי של השטחת
הזכויות הנזיקיות של נפגעי .הטענה היא כי במשפט הישראלי ניכרת מגמה שמובילה
להתעלמות מחלק ניכר וחשוב מהאינטרסי המקוריי שעליה דיני הנזיקי נועדו להג.
המאמר בוח מבחינה היסטורית את התופעה של צמצו דיני הנזיקי ,על רובדיה השוני,
לדיני הרשלנות ומאתר את הסיבות שהביאו להעצמתה של התופעה .במסגרת זו נבחני
פסקי הדי המובילי שיצרו את המגמה של "שתלטנות הרשלנות" והטעמי שבעטיי נטו
בתי המשפט להרחיב את עוולת הרשלנות על חשבו העוולות האחרות .המאמר ג מצביע
על תופעה חדשה יחסית ,מ השני אחרונות ,ולפיה עוולת הרשלנות לא רק משתלטת על
העוולות האחרות מבחינת נפח הפסיקה ותחומי מחייתה ,אלא ג מעצבת מחדש את
העוולות הפרטיקולריות בדמותה אגב שינוי אופיי המסורתי .ואול ,המאמר מראה ג
כיצד לצד מגמה זו מתגבשת במערכת המשפט ההבנה כי במקרי רבי עוולת הרשלנות
אינה מספקת תחלי ראוי לאינטרסי הנזיקיי המוגני ,והשימוש הגובר בה יוצר בפסיקה
ריק .ריק זה מתמלא בחלקו באמצעות ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה – יצירה מקורית
ישראלית ,שבמידה מסוימת הוא תחלי להגנה שהעניקו העוולות הפרטיקולריות לאות
אינטרסי שמוגני כיו בחסר.
מבוא .א .מקומ של העוולות הפרטיקולריות במשפט המקובל .1 .על תקלות ,תאונות
ומעשי מכווני – עוולות כוונה ורשלנות במשפט המקובל .ב .ניתוח תאורטי ,צדק מתק
ושיקולי יעילות .1 .שיקולי צדק מתק;  .2ניתוח כלכלי .ג .פיתוח דיני הנזיקי במשפט
הישראלי והיעלמות של העוולות הפרטיקולריות .1 .שורשי המגמה – שתלטנות הרשלנות
במשפט הישראלי;  .2פרשנות הפקודה – באקדמיה ובבתי המשפט;  .3מתיחת עוולת
הרשלנות לאור השני – הרחבת נפח הפסיקה;  .4מגמות של השני האחרונות.
ד .הרחבת הזכויות אגב השטחת – הערכה ביקורתית .ה .חזרה מדיני התקלה לדיני
הפגיעה או חזרת העוולות הפרטיקולריות דר הדלת האחורית .ו .סיכו.

*

פרופסורחבר ,בית הספר רדזינר למשפטי ,המרכז הבינתחומי הרצליה .ברצוני להודות לריבי וויל ,יוני
לבני ,אריאל פורת ,אוריאל פרוקצ'יה ויור שחר על שיחות והערות חשובות ומועילות לטיוטה קודמת
של מאמר זה .ברצוני להודות ג לעוזרת המחקר גילי פרהדיא על עזרה מצוינת במחקר .כמו כ ברצוני
להודות לחברי כתב העת דפני בנבניסטי ,רוני פלדשטיי וגבי פריאל ,וכ לעור אלעד שפיגלמ על
עבודת עריכה מעולה.
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מבוא
כמרצה לדיני נזיקי זה שני רבות חיפשתי לא פע ספר עזר מקצועי שאליו אוכל להפנות
את תלמידיי .למרבה הפלא ,ובשונה מתחומי משפט אחרי ,במש שני לא רק שלא היה
בנמצא ספר לימוד עדכני בדיני נזיקי בשפה העברית ,אלא שג מרבית המאמרי
המשפטיי בתחו הייתה בשפה האנגלית ,והסטודנטי לא חסכו טרוניותיה על כ .והנה
בשני האחרונות התברכנו בשני ספרי חדשי בתחו הנזיקי ,האחד של פרופסור ישראל
גלעד 1והאחר של פרופסור אריאל פורת 2.ספרי אלו יסייעו ,ולמעשה כבר מסייעי רבות,
להנגיש את הרעיונות התאורטיי של דיני הנזיקי ומשמשי בי היתר חומר עזר להוראת
הקורסי בתחו זה .ה יכולי לשמש כלי העשרה עבור סטודנטי ומשפטני המבקשי
להיחש לתחו הנזיקי ולהקל עד מאוד בהעברת הרעיונות והדוקטרינות הנזיקיות – הלכה
ולמעשה.
3
ואול משנתבקשתי להשתת בערב עיו על אחד הספרי ,דבר שחייבני בקריאה
נוספת בה ,התחוור לי כי א שהדיו שבספרי אלו הוא חשוב ,ראוי ומעמיק 4,וא ששמ
מרמז כי ה מתיימרי להקי את כלל היבטיו של תחו דיני הנזיקי  ,או למצער חלקי
נרחבי ממנו 5,למעשה חסרי ה ניתוח מלא של דיני הנזיקי  ,במוב הזה :שלא כספרי
דומי לה בחו"ל ,ה מתרכזי בשאלות הממוקדות במטרות דיני הנזיקי  ,בעוולת
הרשלנות ובקשר הסיבתי ומתעלמי כמעט לחלוטי מהעוולות הפרטיקולריות
המסורתיות 6.אי חולק שהנושאי שבה עוסקי ספרי אלו חשובי עד מאוד ,שהדיו
1
2
3
4

5

6
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ישראל גלעד דיני נזיקי – גבולות האחריות ).(2012
אריאל פורת נזיקי כר א ).(2013
דיו בהשתתפות השופט יצחק עמית ,אהוד גוטל ,אביחי דורפמ ,אריאל פורת והח"מ ,בעקבות ספרו
החדש של אריאל פורת נזיקי – כר א )נער בפקולטה למשפטי ע"ש בוכמ באוניברסיטת תל אביב,
.(1.4.2014
הקורא את הספר בעיו יכול ללמוד ממנו רבות לא רק על דיני נזיקי אלא ג על פרופ' פורת עצמו .הספר
שונה מכל ספר אחר העוסק בדיני נזיקי– באר ובחו"ל .ניכר בו סגנונו המיוחד של פרופ' פורת בעיצוב
של וינייטות – דוגמאות מבהירות – שאות הוא מעצב בקפדנות לצור העברה פשוטה של רעיונות
מסובכי .הוא עוזר ברתימת של הרעיונות האקדמיי לדיו המשפטי ולשילוב בפרקטיקה המשפטית
הרווחת .סגנו כתיבה זה הפ כבר מזמ למעי חות – סימ היכר לעבודתו האקדמית.
יש לציי כי שני המחברי מסתייגי מקביעה זו בספריה .פרופ' פורת מסביר בהקדמה לספרו כי הספר
אינו בבחינת  Textbookבמוב המקובל ,שכ הוא אינו מקי את השאלות הנזיקיות כול וא לא את
החשובות שבה ,אלא מתרכז בנושאי אשר עניינו אותו במיוחד ,ועל כ הקורא לא ימצא בספר פתרו
לכל שאלה נזיקית )פורת נזיקי ,לעיל ה"ש  ,2בעמ'  .(18פרופ' גלעד מסביר ג הוא בהקדמה לספרו כי
הספר אינו אמור להיות משנה כוללת בתחו דיני הנזיקי ,אלא מטרתו צנועה מזה ומסתכמת בהצגת
תמונה עכשווית של הסדרי אחריות מרכזיי בנזיקי )גלעד ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'  .(29נית לראות בדבריו
כמציעי לקורא מעי תפריט מצומצ במסעדה איכותית ,שאולי יתרחב בעתיד .למרות הקדמות אלה
בחרו שניה לקרוא לספריה בשמות רחבי ומכ בכל זאת ניכרת מטרת ההתייחסות לדיני הנזיקי
בכללות.
מוב שבאלה אי מתמצה תוכ הספרי כולו .לדוגמה ,ספרו של פרופ' פורת נזיקי ,לעיל ה"ש  ,2מחולק
לשלושה חלקי :הראשו עוסק בבסיס העיוני של דיני הנזיקי ,החלק השני עוסק ברשלנות והחלק
השלישי עוסק בסיבתיות .בתו אלה נית למצוא התייחסות לעוולות המבוססותפעולותמכוונות ,א
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בה מקי ומקורי ,ושעוולת הרשלנות תופסת מקו חשוב ורחב היק בשיח המשפטי – ה
מבחינת נפח ההתדיינות בבתי המשפט וה מבחינת פיתוחי תאורטיי בתחו – ועל כ
מצדיקה דיו רחב ומעמיק ,א רבות וחשובות ה השאלות שנותרות מחו לדיו  7.טענתי,
שאותה אפתח במאמר זה ,היא כי שתי דוגמאות של ספרי אלו אינ בבחינת מקרה .ה
מתחברות למגמה רחבה הרבה יותר במשפט הישראלי ,אשר מתבטאת בצמצו דיני הנזיקי
על רובדיה השוני ל"דיני רשלנות" ,עד כדי יצירת זהות בי השניי .לטענתי ,מדובר
במגמה שמובילה להתעלמות מחלק ניכר וחשוב מהאינטרסי המקוריי שעליה נועדו
דיני הנזיקי להג  8.למגמה זו אקרא "שתלטנות הרשלנות" .מעניי כי תופעה זו היא במידה
רבה ייחודית לישראל .אמנ אי מחלוקת כי במקומות רבי בעול דיני התקלה והרשלנות
תופסי נפח פסיקתי רב מזה שתופסות העוולות הפרטיקולריות ,א עדיי שמור לעוולות
הפרטיקולריות מקו מכובד במסגרת הזירה המשפטית כמגנות על זכויות ועל אינטרסי
שוני ומגווני.
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זאת בעיקר במסגרת הדיו בעוולת הרשלנות ולא כנושא בפני עצמו .ראו למשל בעניי זה את הדיו ש,
בעמ' .122–118
לש השוואה מעניינת אפשר לפנות לספרו של ריצ'רד אפשטיי RICHARD A. EPSTEIN, TORTS
) ,(1999הנפתח בפרק על עוולות כוונה ,כאשר תתהפרק הראשו בספר מציב את השאלה המתבקשת:
"מדוע להתחיל כא?" )ש ,בעמ'  .(1ויודגש ,הוא אינו שואל א יש מקו לדו בעוולות הכוונה בספר
העוסק בדיני נזיקי )שכ בעניי זה אי מחלוקת כלל( ,אלא רק א יש מקו להתחיל את הדיו בספר
דווקא בעוולות אלו) .לעניי זה אפשטיי הוא בבחינת דוגמה בלבד וקיימי ספרי רבי שעוסקי בדיני
נזיקי שפותחי את הדיו שבה בעוולות המכוונות( .למרות התהיות מחליט אפשטיי לפתוח את הספר
בפרק על עוולות כוונה ,והוא מנמק זאת בתשובה שתמציתה היא כי עוולות הכוונה מוגדרות טוב יחסית
להגדרתה של עוולת הרשלנות וניתנות לתחימה טובה יותר )ש ,בעמ'  .(2לגישתו ,הבנה מעמיקה של
עוולות הכוונה יכולה לשפו אור על דוקטרינות נזיקיות מודרניות ,כמו למשל האחריות של בעל
מקרקעי לנזק שנגר בגי פעולה עבריינית של צד שלישי .ואול ,הסיבה המשכנעת ביותר לפתיחת
הספר בדיו בעוולות הכוונה היא ,לדעת אפשטיי ,כי ה מציגות שאלות קונספטואליות ושאלות מדיניות
קשות .ליבת של העוולות הפרטיקולריות אמנ ברורה ,א ה כוללות ג "עוולות טכניות" אשר
מתרחקות מליבתו של המעשה העוולתי העיקרי .במקרי אלו מתעוררות שאלות כיצד להתמודד ע
המעשי ולעצב את ההגנות הפרטיות והציבוריות שתעמודנה לטובת המזיק כשמדובר בנזקי שנגרמו
במתכוו .לדעתו של אפשטיי ,קל להציע הסברי להגנות מסוג פטור באשר לנזקי שנגרמו מתאונה,
א תהיה זו סתירה לנסות ולהצדיק נזקי שכאלה במונחי של הגנות מסוג צידוק .איזו משמעות יש
בהצעת מוטיבציות לתוצאות אשר המזיק לא התכוו לגרו אות? רק כאשר העוולה מכוונת ,יהיה נכו
לשאול כיצד נית להצדיקה ,למשל באמצעות הגנה עצמית ,אשר ממחישה את היתרונות והחסרונות
שבארגו האחריות הנזיקית סביב מונחי של אוטונומיה ושל הסכמה .רק לאחר שהחוק בחר להעניק
הגנה לאינטרסי מסוימי כנגד עוולות מכוונות ,הוא מכי את הבמה להצגת הגנת של אינטרסי
דומי ,או אפילו זהי ,נגד אופני שוני של גרימת נזק בשל תאונה ,על דר של "דע מאי באת ולא
אתה הול" .בדומה לזה ,ג ספרו של דובס וספר של פרוסר וקיטו פותחי את הדיו בזה הסדר:
DAN B. DOBBS, THE LAW OF TORTS (2000); PROSSER & KEETON ON THE LAW OF TORTS (W.
).Page Keeton et al. eds., 5th ed. 1984

במידה מסוימת התייחס לכ פרופ' גלעד בספרו בפרק הד בשיקולי להגבלת היקפה של האחריות
ברשלנות באמצעות מרכיב החובה ,ש ציי כי פוטנציאל ההתערבות של עוולת הרשלנות ב"משבצות
נזיקיות אחרות" הוא גדול ,וכי יש אפוא להפעיל בקרה על היק ההתערבות )גלעד ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'
.(666–661
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דומה כי המקור לתופעה זו של שתלטנות הרשלנות הוא הרצו  ,בעיקר של בתי המשפט,
להרחיב את עוולת הרשלנות כדי לספק הגנה לניזוקי במקו שהמחוקק המקומי לא יצר
עוולות פרטיקולריות מתאימות ,ובית המשפט היה מנוע מליצור אות  .זאת ,על דר של
מתיחת כנפי עוולת הרשלנות כמטרייה נורמטיבית שמשתרעת על כל דיני הנזיקי ומכסה ג
את תחומ של העוולות הפרטיקולריות .זה היה מהל הדברי :עוולת הרשלנות פורשה
פירוש שלפיו היא משתרעת ג על מעשי מכווני ,ובכלל זה חלה ג על מעשי שאינ
בגדר תקלה .אול מתיחה זו של גבולות הרשלנות גרמה לכ שדיני הנזיקי אינ מספקי
לניזוק אותה הגנה שסופקה לו במשפט המקובל ,ועדיי עומדת לו במדינות כגו ארצות
הברית ואנגליה .ה"סחורה" שנוצרה במהל פרשני זה היא שונה .לעומת רבות מהעוולות
הפרטיקולריות ,המכסות תחומי צרי באחריות חמורה ,עוולת הרשלנות מכסה תחומי
רחבי באחריות בשל סטייה מסטנדרט של סבירות .הדגשת המטריה הנורמטיבית של
עוולת הרשלנות כ"עוולתעל" והעדפתה על פני יצירת עוולות פרטיקולריות הביאה לידי כ
שדיני הנזיקי מציעי הגנה רחבה יותר א עמוקה פחות.
אי זו מגמה של השני האחרונות ושורשיה נעוצי בעבר .השימוש הנרחב בעוולת
הרשלנות החל אפוא לפני שני ,והפסיקה הרבתה להשתמש בה בשל שיקול הדעת הרחב
שהיא מקנה לבית המשפט .אול דומה שבשני האחרונות מגמת ההתפשטות של עוולת
הרשלנות מקבלת משנה תאוצה .במאמר זה אעמוד על המגמה האמורה ועל מאפייני
השיטה באר שקידמו את עוולת הרשלנות בפסיקה וג באקדמיה .טענתי היא כי למעשה
זמ קצר אחרי קבלת הפקודה ,ומהרגע שנקבע שרשימת העוולות שבה סגורה ,החלו בתי
המשפט והמלומדי להרחיב את השימוש בעוולת הרשלנות כדי לאפשר לבית המשפט
לייצר "עוולות חדשות" שנמנע ממנו לייצר על דר של משפט מקובל והתפתחות
פסיקתית .הכוונה הייתה להעניק לבית המשפט שיקול דעת ולהקנות לניזוקי סעדי ג
במצבי שבה העוולות הפרטיקולריות לא סיפקו זאת .מנגד ,אמות המידה המגבילות של
עוולה זו גרמו להשטחת מערכת הזכויות הנזיקית בהתעלמ מאינטרסי מוגני שעלו
במשפט המקובל לדרגת זכות .בהרחבת גבולותיה של עוולת הרשלנות היה ג כדי לטשטש
את ההבחנות שבי תאונות או תקלות ,שה תוצאה של פעילות חברתית ,פעמי רבות
לגיטימית ,שמייצרת נזקי שה תוצאת לוואי ,לבי מצבי שבה הפגיעה בזכויות נעשתה
בשל פעילות מודעת ואולי א מכוונת .מגמה זו מתעצמת בשני האחרונות ,שכ כיו דיני
הרשלנות לא רק מתרחבי ותופסי את מקומ של עוולות פרטיקולריות שלא נוצרו ,אלא
א חודרי אל תו העוולות הפרטיקולריות הקיימות ומשני את אופיי  .במאמר את שתי
דוגמאות לביטוי מובהק של מגמה זו – התיקו להגנה העצמית במסגרת סעי (1)24
לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ )להל " :פקודת הנזיקי " או "הפקודה"( והתיקוני המוצעי
בקודקס החקיקה האזרחית 9,שנותני ביטוי נרחב יותר למופעי הרשלנות על חשבו מתח
החיות של העוולות הספציפיות.
טענתי היא כי במשפט הישראלי היחסי שבי העוולות הפרטיקולריות לעוולות
הכלליות לא נבחנו שני רבות ,ולמעשה העוולות הפרטיקולריות כמעט נעלמו מהשיח
9
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המשפטי ,ובמקומ ניצבת עוולת הרשלנות כחזות הכול .לכ לדעתי אי זה מקרה כי לא
מוקדש בספרות החדשה בדיני נזיקי  ,ולו פרק אחד ,לעוולות הפרטיקולריות ולא דיו
ממצה במקורותיה  ,בהצדקות לה מבחינת שיקולי יעילות וצדק ועוד 10.כיו סטודנטי
למשפטי וא עורכי די אינ מכירי בחשיבות של עוולות אלו ומחמיצי חלק גדול
ממורכבות הפסיפס הנזיקי .הדבר מביא לעיוותי בפסיקה ובחקיקה .קשה לספק רקע
תאורטי כולל לדיני הנזיקי ללא התייחסות למצבי הטיפוסיי שאליה מתייחסות
העוולות הפרטיקולריות .למשל העובדה שעל פי המשפט המקובל אי אפשר להשתמש
באש תור כהגנה מפני עוולות אלו ,או שדיני הסיבתיות ייבחנו בה באופ שונה ,הופכת
עוולות אלו לחשובות מהפ של השיח האקדמי והפרקטי כאחד .חלק מ העוולות
הפרטיקולריות ג מסביר בצורה הטובה ביותר את השיקולי של צדק מתק ואת היריבות
הנורמטיבית בי המזיק לניזוק .התעלמות מה משאירה את הניתוח התאורטי חסר .אול לא
רק בצדק מתק התמונה היא חלקית .ג לניתוח הכלכלי יש מה לומר בהקשר של העוולות
הפרטיקולריות.
מעניי שבכ לא נסת הגולל על המקרי והאינטרסי שהוגנו על ידי העוולות
הפרטיקולריות .טענתי היא כי למרות כל הנאמר נוצרת בקרב חלק מ השופטי "תחושת
הבט " המעידה שמהל זה של הרחבת עוולת הרשלנות אינו כולל את כלל האינטרסי של
הנפגע ,ושיש מקו להבחי בי דיני תקלה לבי מעשי שנעשי במודע וגורמי נזק ,ג א
נזק זה אינו בהכרח תוצאה של פעולה בעלת מניע שלילי .בשל כ התפתח ראש הנזק של
פגיעה באוטונומיה ,אשר מעניק פיצוי נוס על זה הנהוג ב"מקרי רגילי" של רשלנות.
ראש נזק זה משק ,לפחות בחלקו ,את הפיצוי על פגיעה באינטרסי המוגני של הניזוק
באות מקרי שבה אי די בעוולת הרשלנות .במידה רבה הוא יוצר למעשה איזו חדש
במשפט הישראלי ומכניס את העוולות הפרטיקולריות דר "הדלת האחורית" כאשר הוא
יוצר הבחנה בי מקרי רגילי של תקלה לבי "רשלנות פלוס" .הא הסדר זה טוב מ
ההסדר הנוהג במשפט המקובל ,המשתמש יותר בעוולות הפרטיקולריות? ייתכ שכ וייתכ
שלא .מכל מקו ,נראה כי הוא מחדד את ההבנה שאי די בעוולת הרשלנות כדי למצות את
פועל של דיני הנזיקי .

א .מקומ של העוולות הפרטיקולריות במשפט המקובל
על מנת שנוכל לבחו את התהליכי העוברי על דיני הנזיקי בישראל יש לבחו תחילה,
בקצרה ,את אופ התפתחות של העוולות הנזיקיות במשפט המקובל ואת השימושי
שיועדו לה ש .עוולות אלו ה ערש הציוויליזציה של דיני הנזיקי בישראל ,ומה שאבו
המחוקק וג בתי המשפט את המודל לפיתוח הדי המקומי .כמו כ וכדי לקבל פרספקטיבה
רחבה יש לבחו בהקשר זה ג מושגי מפתח ודוקטרינות בעלות חשיבות שהתהוו אגב
פיתוח  .בכ אעסוק להל .
 10לא במקרה במסגרת ההוראה של תחומי אלו בישראל ,א בכלל ,פסקי הדי שאנו נזקקי לה ה בני
עשרות שני.
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 .1על תקלות ,תאונות ומעשי מכווני – עוולות כוונה ורשלנות במשפט המקובל
במשפט המקובל עוולות המסגרת והעוולות הפרטיקולריות שונות אלו מאלו .מ
המפורסמות הוא כי מבחינת הרצ ההיסטורי קדמו העוולות הפרטיקולריות לעוולות
המסגרת ,ובכלל עוולת הרשלנות .המשפט המקובל הנזיקי של המאה הארבעעשרה היה
בעיקרו משפט של עוולות הסגת גבול 11.על פי תפיסה מסורתית זו ,אחריות חמורה הייתה
מוטלת על המזיק בכל המקרי שבה מעשיו נפלו בגדר ה writהמתאי שבו השתמש
התובע .אחריות חמורה זו השתרעה על מצבי שבה הנזק שנגר נבע ישירות ומיד
מהמעשה הבלתי מורשה של המזיק .דיני הרשלנות התפתחו רק בשלב מאוחר יותר,
במסגרת תביעה שכונתה  ,action on the caseועסקו במקרי שבה הנזק שנגר לא היה
מידי או ישיר .התובע שפסע באפיק תביעה זה נדרש להוכיח ,לש זכייה בתביעה ,לא רק
את אשמו של המזיק אלא ג את הנזק שנגר לו מאש זה .דרישה זו קיימת ג היו בבסיס
עוולת הרשלנות12.
מלבד ההתפתחות ההיסטורית השונה של העוולות הפרטיקולריות העוסקות בהסגת
גבול לעומת עוולת הרשלנות ,הגישה הרווחת במשפט המקובל היא כי בי העוולות הללו
קיי שוני מהותי ואיכותי .ההבחנה ביניה עוסקת במקרי הפרדיגמטיי השוני שאות ה
מגנות13.
מבקשות להסדיר ובאינטרסי השוני שעליה ה ִ
במוב הקונספטואלי של החבות הנזיקית ,הגישה שרווחה במשפט המקובל היא כי
מונחי של כוונה ורשלנות שוללי זה את זה ,וכי עוולת הרשלנות ועוולות הכוונה אינ
יכולות לדור יחדיו כמקור להטלת אחריות .מעשה יכול להיות מכוו או רשלני א אינו יכול
להיות שניה ג יחד 14.אמנ במציאות ייתכנו מקרי גבול שיהיה קשה לשבצ במסגרת
ברורה של רשלנות או של כוונה 15,בר מבחינה פרדיגמטית עוולות אלו שונות זו מזו
בתכלית – רשלנות עוסקת במקרי שבה נגר סיכו לא סביר כתוצאה מפעילות מסוימת,
והדגש מוש במהותו של הסיכו כפי שהוא נתפס בעיני האד הסביר ולא בכוונתו של

 ,DOBBS 11לעיל ה"ש  ,7בעמ' .259
 12ש ,בעמ' .260–259
 13כ למשל מציי המלומד החשוב דובס בספרו ,ש ,בפרק הד בהסגות גבול ,כי עוולות אלו ,כקבוצה,
שונות מהותית מעוולת הרשלנות ,שכ במסגרת ביצוע העוולה ,ג ללא התרחשות הנזק ,וג א נעשה
בסבירות ,נתפס כפוגעני כשלעצמו .על כ ,לדוגמה ,בהקשר של עוולת התקיפה זכותו של התובע
להימנע ממגע מכוו לא רצוי אינה תלויה בשאלה א כוונתו של הנתבע הייתה עוינת וא אינה תלויה
בשאלה א רצונותיו של התובע סבירי .דובס מבהיר כי על פי המשפט המקובל“Although liability ,
may be imposed for harmful attacks, liability does not depend upon harm or even upon
”emotional distress to the plaintiff; it depends upon violating the plaintiff's right to herself

14

)ש ,לעיל הש  ,7בעמ' .(55

כ למשל מסרטט דובס בספרו הבחנה ברורה בי תקיפה לבי רשלנות“there is no such thing as a :
”negligent battery, since battery is defined as an intentional touching, not as a negligent one

)ש ,לעיל הש  ,7בעמ' .(52–51
 15מקרי שנופלי על קו התפר אפשר למצוא לא אחת בהקשר טיפול רפואי.
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המזיק או ברמת הוודאות הנדרשת על מנת להראות כוונה  16.במילי אחרות ,עוולת
הרשלנות באה להסדיר מצבי של תאונה או תקלה .לפי גישה זו ,המזיק יכול ליצור סיכוני
לנזק מבלי שיהיו לו רצו או ,ומבלי שידע בוודאות ,שנזק זה אכ יתממש 17.לעומת זאת

16

בעניי זה ראו למשל את גישת הריסטייטמנט RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 8A cmt. b
)) (Am. Law Inst. 1965להל ,(RST:לפיה“Intent is not, however, limited to consequences :
which are desired. If the actor knows that the consequences are certain, or substantially
certain, to result from his act, and still goes ahead, he is treated by the law as if he had in fact
desired to produce the result. As the probability that the consequences will follow decreases,
and becomes less than substantial certainty, the actor's conduct loses the character of intent,
and becomes mere recklessness […] As the probability decreases further, and amounts only to
a risk that the result will follow, it becomes ordinary negligence […] All three have their
” .important place in the law of torts, but the liability attached to them will differיש לציי כי
ההפניות במאמר זה מתייחסות ל RESTATEMENT (SECOND) OF TORTSא כי כבר פורסמו כמה
חלקי מתו ה ,RESTATEMENT (THIRD) OF TORTSמשו שמרבית הקטעי הרלוונטיי למאמר זה

17

אריאל פורת במאמרו Ariel Porat, The Future of Law and Economics and the Calabresian
) ,External Moral Costs, JRSLM. REV. LEGAL STUD. (Forthcomingמציי כי לא יכול היה למצוא

טר קיבלו התייחסות בגרסה המעודכנת.

ולו קייס אחד בארצות הברית ומחוצה לה שבו בית משפט פטר מאחריות מזיק בשל גרימת נזק גו,
כאשר הסיכו להתממשות הנזק היה גבוה מאוד ,למשל סיכו של  50%למוות ,ובד בבד הוצאות מניעת
הנזק היו גבוהות ג כ )מה שמחייב ,לכאורה ,איהטלת אחריות לפי נוסחת  .(LHלגישתו מקרי אלו
כמעט ואינ מתבררי בבית המשפט .הוא מוסי כי ג במקרי של סיכו גבוה לנזק רכוש בתי המשפט
נוטי לפסוק פיצוי א התממש הנזק ,ללא קשר לשאלה א התנהגותו של המזיק הייתה סבירה או לא
במונחי אלו .ייתכ שנית להסביר תופעה זו בכ שמעבר להסתברות לסיכו מסוי ,המקרה מפסיק
להוות "תקלה" והופ להיות אירוע שונה שמצדיק טיפול בכלי אחרי .במוב זה עוולת הרשלנות אינה
מתאימה יותר לטיפול בהתרחשויות ונוסחת  ,LHבאשר לאופ בחינת הרשלנות ,הופכת ללא רלוונטית.
בסוג זה של מצבי נועדו לטפל עוולות הכוונה ובמיוחד הסגות הגבול למיניה – ה אלו שבה יעשה
שימוש להגנה נאותה על זכויות הנפגע.
זאת ועוד ,פרופסור פורת במאמרו מציב זה ליד זה מקרי של יצירת סיכו גבוה לאד בודד כאשר עלות
מניעת הנזק גבוהה א היא ,אשר לטענתו אינ מתבררי בבית המשפט ולכ אי לו הסבר מניח את
הדעת ומקרי שבה הסיכו הוא לקבוצה ,אשר חלק מחבריה יפגעו לאור תקופת זמ מסויימת ,אשר
כ מתבררי בבית המשפט .בהקשר לאחרוני ,הוא מבקר את גישת בתי המשפט שמסרבי להיכנס
לחישובי עלות תועלת ביחס ליצירת סיכו גבוה לקבוצה .לגישתו במצבי אלו מחוייב לעיתי בית
המשפט לעשות מאז עלות תועלת כזה ,הג שמדובר בסיכו גבוה ,שכ הוצאות המניעה תהינה פעמי
גבוהות א ה ,ולעיתי ה תבואנה על חשבו פעילות רצויות אחרות דוגמת טיפול בחולי נוספי.
ייתכ שגישתו של בית המשפט ,אשר מסרבת לערו מאז עלות תועלת ביחס לקבוצה נבנית מאותה
חשיבה שהוא מייש ביחס לפרט ,שלפיה מעל הסתברות מסויימת אי מדובר יותר בתקלה .ע זאת
נראה שנית לערו הבחנה בי שני המקרי ולקבוע ביחס לכל אחד מה ,על א הדימיו ,טיפול משפטי
שונה .ההבדל הוא שכאשר מדובר בקבוצה ,עדיי הפגיעה בפרט לא מאבדת את אופייה התקלתי – ג
א יודעי שיהיה מספר נפגעי ודאי בשנה אי אנו מסוגלי לדעת מי מקבוצת הסיכו ייפגע ולכ
בבחינת הנזק הפרטני לכל אחד מחברי הקבוצה ,עדיי מדובר בתקלה עליה יחולו פעמי רבות דיני
הרשלנות )למרות שייתכ שלפעמי ג כא ,במקרי הקיצוניי בית המשפט יחליט שרשלנות אינה
מתאימה( ,בעוד שבמקרה של סיכו גבוה של פרט מסוי ,המשפט לא רואה יותר את המקרה בגדר
תקלה ולכ יפעיל לגביו את העוולות הקנייניות.
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בעוולות הכוונה די בהתנהגות העוולתית כדי להקי לניזוק זכות תביעה ג א לא נגר לו
נזק18.
למשל ,מוסכ על הכול כי הנתבע יהיה חייב בתקיפה כאשר הוא יצר במכוו מגע גופני
ע התובע א המגע אינו מוצדק ברצונותיו הנגלי של המותק ובהיעדר זכות משפטית
שמאפשרת לתוק לעשות כ )למשל סמכות מעצר( ,וכשהמותק לא נת את הסכמתו לכ.
זאת להבדיל ממצבי שבה המגע נגר בשל תקלה או תאונה ,שאז הוא יכול להיכנס לגדר
עוולת הרשלנות או ליפול מחוצה לה ,א לא להיחשב לתקיפה.
דיני הנזיקי מסדירי פיצוי ה בגי תקלות וה בגי מעשי מכווני .המתח שבי
תקלות לבי מעשי מכווני מייצר קשיי קלסיפיקציה .מתח זה נובע ג מהאופ שבו
התפתח המשפט המקובל ועבר משיטה של אחריות חמורה לשיטה שמדגישה אש ,א
מותירה מקו לאיי של אחריות חמורה .בעיות אלו מתעצמות משו שבעוולות הסגת
הגבול נופל סט של של מצבי מגווני ,ובכלל זאת מקרי שבה המזיק פעל במכוו על
מנת לגרו לנזק ,א ג מקרי שבה המזיק לא התכוו לעשות )במוב היויומי( מעשה
מסיג גבול ,א המעשה התברר ככזה בדיעבד ,וכ מקרי שבה המזיק התכוו להסיג את
הגבול א עשה כ מתו טעמי שאינ ראויי לגינוי ,ואולי אפילו ראויי להערכה
חברתית ,כגו במסגרת פעולת הצלה .במוב זה כל אד סביר היה פועל כ ,ובכל זאת הכלל
הנזיקי הוא כי על מסיג הגבול לפצות את הניזוק בגי הנזקי שהוא גר לו.
הדואליות שבעוולות הסגת הגבול הפרטיקולריות מבלבלת ומקשה את הניתוח
המשפטי .מצד אחד אנו נדרשי למונח "כוונה" ,א באופ שונה לחלוטי מזה המוכר
במשפט הפלילי .מצד אחר ,מהרגע שנמצא כי קיימת כוונה ,האחריות בשל עוולות אלו היא
כמעט מוחלטת .ג א פעולה מסוימת נתפסת כמעשה שאינו חורג מסטנדרט סביר כלשהו,
עדיי יש בה כדי לזכות את הנפגע בפיצוי אפילו א הוא עצמו לא התנהג בסבירות .באות
מקרי של הסגת גבול לא התיר המשפט המקובל למזיק לזקו לטובתו אפילו הגנה של
אש תור ,מוחלטת או יחסית ,וסט ההגנות שעמד לרשות המזיק היה מוגבל עד מאוד.
18
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למשל בהקשר של הסגת גבול גורס המלומד פלמינג כי “Intentional invasions are actionable
whether resulting in harm or not. Neither the intruder’s motive is material nor the fact that his
entry actually benefited the occupier” (JOHN G. FLEMING, THE LAW OF TORTS 40 (8th ed.
)).1992
גישת הריסטייטמנט בעניי זה היא כי “The interest in freedom from either form of contact or
from the apprehension of it is so far a part of the other's interest in his bodily security that the
intention to inflict an offensive contact or to create an apprehension of either a harmful or
offensive contact is sufficient to make the actor liable for a harmful contact resulting
) .therefrom, even though such harmful contact was not intended” (RST § 16 cmt. aכמו כ ראו
“The interest which one has in the inviolability of his person and, therefore, :RST § 18 cmt. g
in freedom from unpermitted contacts which, while offensive to a reasonable sense of personal
dignity cause no substantial or tangible bodily harm, is an interest of dignitary rather than of
material value. As such, it is protected only against intentional invasion. The actor is not liable
for an act which involves a risk, no matter how great and unreasonable, that it will cause only
an offensive contact, although his conduct if it involved a similar risk of invading a materially
”.valuable interest would be actionable negligence or even recklessness
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שתלטנות הרשלנות

)א( אפיו ה"כוונה" ואפיו האחריות ב"עוולות כוונה" כאחריות חמורה
מכיוו שמושג ה"כוונה" יורד לשורש ההבחנה בי עוולות הסגות הגבול )על סוגיה
השוני( לבי עוולת הרשלנות ,וע זאת יש לו חלק גדול בבלבול הקונספטואלי שביניה ,
ברצוני לומר כמה מילי על תפיסתו של מושג זה במסגרת דיני הנזיקי של המשפט
המקובל ,ועל משמעותה הנורמטיבית של אותה כוונה חמקמקה.
אפשטיי מיטיב לאפיי דרישה זו של כוונה בעוולות הפרטיקולריות בתיאור ממעו
הציפור ,מבלי להיכנס לפרטי העוולות השונות .לדבריו ,במקרה הפרדיגמטי ,בי זרי,
בהיעדרה של מערכת יחסי חוזית או מערכת יחסי מיוחדת ,אלמנט הכוונה פירושו שדי
בכ שהנתבע עשה מעשה כלשהו – לא חשוב איזה ,ואפילו לא חשוב א נתקיי בו רצו
לפגוע או לא .במילי אחרות ,די כי הנתבע ביצע פעולה ) 19.(acted at allמטרת הגדרה זו
היא לשלול את האפשרות שהעוולה נגרמה מתנועת גו בלתי נשלטת .רצו לגרו לנזק או
אפילו ליצור מגע גו בשלב זה של גיבוש העוולה אינו רלוונטי לכינונה של כוונה נזיקית.
ג ברמת רזולוציה גבוהה יותר ,בהתייחס לעוולות ספציפיות ,מאפייניה של הגדרה
כללית זו נשמרי .למשל ,פלמינג מאפיי בספרו את רכיב הכוונה בעוולה של הסגת גבול
במקרקעי ככזה שמתקיי כאשר הנתבע חפ להיכנס למקו מסוי ג א אינו מודע
לפגיעתו/התערבותו ) (interferingבזכויותיו של אחר .דהיינו ,לצור ביסוס יסודות העוולה
לא חשוב א מסיג הגבול ידע שכניסתו למתח כלשהו אינה מותרת ,וא לא חשוב א
האמי בתו לב ובסבירות כי הסגת הגבול המכוונת היא עניי של מה בכ ) trifling
 20.(matterכשהדברי אמורי בתקיפה גופנית ,אומר פלמינג כי יש צור שהמזיק יחפו
במגע האופנסיבי – 21אופנסיבי מוגדר כמשהו שנופל מחו למוסכמות של חיי היויו
בחברה נתונה ,דוגמת נגיעה בכת על מנת להסב את תשומת לבו של אד – או לפחות ידע

 19בעניי זה ראו ג גישת הריסטייטמנט שלפיה על מנת לחייב בתקיפה יש צור במעשה מכוו ,וכי א
אד שלישי נוטל את ידו של הנתבע ומכה באמצעותה בפרצופו של אחר ,המעשה היחיד שנעשה הוא
בידי אותו צד שלישי ולא בידי הנתבע .ידו של הנתבע היא מכשיר בלבד להגשמתו מטרותיו של הצד
השלישי ,ועל כ רק הצד השלישי יהיה חייב בגי המגע המכוו באמצעות ידו של הנתבע ) RST § 18
.(cmt. b
 ,FLEMING 20לעיל ה"ש  ,18בעמ'  .40פלמינג כמוב מציי כי במקרי של טעות ,כאשר לא נגר נזק,
יינתנו פיצויי נומינליי בלבד ,וע זאת עדיי יש חשיבות להכרה הנזיקית של הפגיעה בזכות על מנת
למנוע תביעה לזכות נוגדת במקרקעי מצד מסיג הגבול או אחרי.
 21על פי הריסטייטמנט ,אי הכרח שיהיה מגע ישיר ע הגו .ראו בעניי זה “Since :RST § 18 cmt. c
the essence of the plaintiff's grievance consists in the offense to the dignity involved in the
unpermitted and intentional invasion of the inviolability of his person and not in any physical
harm done to his body, it is not necessary that the plaintiff's actual body be disturbed.
Unpermitted and intentional contacts with anything so connected with the body as to be
customarily regarded as part of the other’s person and therefore as partaking of its inviolability
”.is actionable as an offensive contact with his person
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שהוא יתרחש בוודאות גבוהה 22.ג לדבריו אי צור שבכוונה של התוק לגרו נזק גו או
אחר ,שכ יסודות העוולה מתקיימי א ללא נזק23.
א דובס סבור שדי בכוונתו של נתבע ליצור מגע גופני אשר אינו מקובל על התובע
ואשר אינו מותר בחוק .כל מגע שחורג מגדר  ordinarily social usageעלול להוות תקיפה,
אלא א כ התובע נת סימני שהוא מקובל עליו .ג בהקשר של הסגת גבול במקרקעי
דעתו היא כי די בכוונה לכניסה למקרקעי כדי לקיי את יסוד הכוונה .כ ,א אד מתכוו
להיכנס לשטח הנתו בבעלות אחר על סמ הנחה שגויה ששטח זה שיי לו ,או שיש לו
זכות להיות במקו ,הוא מבצע הסגת גבול ויהיה חייב בפיצוי נומינלי שיתווס לכל נזק
אחר שיוכח .בסבירות הכניסה אי כדי להשפיע על אפיונו של הנתבע כמסיג גבול 24.ג א
הנתבע פעל בסבירות ,עדיי יהיה חייב לשל בגי הסגת הגבול .למרות זאת דובס מתחבט
רבות בניסוח הגדרת הכוונה במסגרת עוולות הסגת הגבול .הא ראוי לאמ את מבח
המטרה ) ,(purposeהבוח א מטרתו של מסיג הגבול הייתה להיכנס לשטח )בניגוד לשאלה
א מטרתו הייתה להיכנס לשטחו של אד אחר( ,או את מבח הוודאות ) ,(certaintyהבוח
א היה מודע לאפשרות שפעולותיו יביאו בסבירות גבוהה לכניסתו לשטח? 25לגישתו של
דובס ,האחת יכולה לשמש תחלי לאחרת ,א יש צור לבסס לפחות אחת מה  26.ג הוא
סבור שלעוולות הסגת הגבול אפיו בינארי" :כ או לא" ,ובמקרי אלו לא נהוג לחלק את
האחריות בי המזיק לניזוק .למרות כל הקשיי שבהגדרת מושג ה"כוונה" סבור דובס כי

 22לדוגמה ,כאשר אני זורק אב לכיוונה של קבוצת אנשי ביודעי שסביר כי תפגע באחד מה.
23

“[…] it is immaterial that the actor is not inspired by any personal hostility to the other, or a
desire to injure him […] One who plays dangerous practical jokes on others takes the risk that
his victims may not appreciate the humor of his conduct and may not take it in good part. So
too, a surgeon who performs an operation upon a patient who has refused to submit to it is not
relieved from liability by the fact that he honestly and, indeed, justifiably believes that the
) .operation is necessary to save the patient's life” (RST § 13 cmt. cלהמחשת מקרה של תקיפה
"לא מכוונת" ראו  ,EPSTEINלעיל ה"ש  ,7בעמ'  ,8–7המתייחס בספרו לפרשת White v. Univ. of
) .Idaho, 797 P.2d 108 (Idaho 1990באותו מקרה הנתבע היה מורה לפסנתר שלימד תלמידה בביתה.

בעודה יושבת ליד השולח הגיח הנתבע מאחוריה ונגע בגבה בשתי ידיו בתנועת נגינה על פסנתר.
בעקבות זאת נגר לתובעת נזק קשה א לא צפוי .מאוחר יותר התברר שכוונתו של המורה לא הייתה
לגרו נזק .ע זאת התלמידה העידה כי ג ללא הנזק היא לא הייתה מסכימה למגע מסוג זה לו הייתה
נשאלת .בית המשפט פסק כי בוצעה תקיפה ,שכ די היה במעשהו המכוו של המורה על מנת לגבש את
יסודות העוולה למרות תו לבו .באשר להסגת גבול מובאת הדוגמה של פרשת Cleveland Park Club
) .v. Perry, 165 A.2d 485 (D.C. Cir. 1960במקרה זה שחה ילד ב  9בברכה של התובע ,הכניס כדור
גומי לפתח משאבת היניקה של הבריכה ובכ גר נזק גדול ולא צפוי .ג במקרה זה פסק בית המשפט כי
נתקיימה העוולה ,שכ הייתה כוונה להשלי את המעשה הג שלא הייתה כל כוונה לגרו נזק.
 24לביקורת על תפיסה זו ראו Avihay Dorfman & Assaf Jacob, The Fault of Trespass, 65 U.
).TORONTO L.J. 48 (2015
 ,DOBBS 25לעיל ה"ש  ,7בעמ' .101–100
 26ש“The term intent in trespass to land cases means what it means in other torts. The :
defendant intends an entry if it is his purpose to enter. He also intends an entry if he knows
”.that his actions make entry substantially or virtually certain to follow
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 וכי במצבי שבה לא נתמלא יסוד הכוונה,לעוולות הכוונה שמורי תחומי חלות מוגדרי
27.לא תיתכ אחריות בעוולות אלו
נקודה נוספת שכדאי להבהיר בהקשר זה היא משמעות השילוב של האחריות החמורה
 הרי, לכאורה יש סתירה בי השתיי – א מדובר בעוולת כוונה.במסגרת עוולת הכוונה
 שכ מעצ הגדרתה אחריות חמורה אינה כרוכה,שלכאורה אי מדובר באחריות חמורה
 הכיצד נדרשת, וא האחריות חמורה, ואילו כוונה מצביעה על קיומו של אש,באש
 וכי,כוונה? לעניי זה יש לזכור כי מדובר בכוונה במשמעותה הייחודית שהוצגה קוד
 לפגוע בזכותו, או לא היה מודע לאפשרות, מספיק שהמזיק ביצע פעולה א א לא התכוו
“Viewed realistically […], trespass as  לפיכ הגישה המקובלת היא כי.של אחר במסגרתה
a remedy against dispossession is a tort of strict liability, vindicating a proprietary
28.interest rather than a tort obligation”

 שהטיל אחריות חמורה במצבי שנכנסו,דובס מפנה בספרו למקורות המשפט המקובל
 הוא נוטה,בגדר של הסגת גבול ושל תקיפה ומציי כי א שגישה זו עדיי ניכרת בפסיקה
לעמדה שכיו המשפט בארצות הברית מאמ גישה מסויגת קצת יותר באשר לעוולת
–  ולפיה,התקיפה
“The gist of the battery is that the plaintiff has been touched, intentionally,
in a way that she has not even apparently consented to and that is not
justified by some generally recognized privilege”29

“the defendant is not liable for trespass when he enters by negligence, by :100 ' בעמ,ש
accident, or without an act of his own. For example, if he is carried onto the land against his
will, if his car goes out of control and runs onto the land, or if his golf game is bad and he
slices a ball into the plaintiff's house, the defendant is no trespasser. In such cases, the
.defendant will be liable only if he is shown to have been negligent in causing the harm”
“every voluntary trespassory  במקו אחר בספר הוא מסביר כי.40 ' בעמ,18  לעיל ה"ש,FLEMING
contact used to expose the actor to prima facie liability even ʻthough it happen accidentally or
.(20 ' בעמ, )שby misfortuneʼ”
“Battery today vindicates the plaintiff's  באותו הקשר הוא מציי כי.55 ' בעמ,7  לעיל ה"ש,DOBBS
rights of autonomy and self-determination, her right to decide for herself how her body will be
treated by others, and to exclude their invasions as a matter of personal preference, whether
 אני קורא את הניסוח המעורפל משהו של דובס כנובע.(54 ' בעמ, )שphysical harm is done or not”

 ועל כ במקרי, דוגל בעמדה שלפיה התוק ניזו מ ההתנהגות של המותק, כמו אחרי,מכ שהוא
 אי להטיל את הסיכו כולו על, וכל אד סביר היה סבור כ,שבה נית להבי כי הייתה הסכמה לנגיעה
 הסיכו, ע זאת על פי הכללי של המשפט המקובל.24  לעיל ה"ש,Dorfman & Jacob  וראו,התוק
 דברי אלו קיבלו ביטוי רב א יותר במקרה של.לטעות באשר לרצו המותק מוטל לפתחו של הנתבע
“Since the intent required to show a  בעניי זה הגישה היא כי.הסגת גבול במקרקעי או במיטלטלי
trespass is only an intent to enter land, and since that intent might be wholly innocent, the rules
may sometimes impose a limited kind of strict liability […] One possible case of theoretical
strict liability is that of the innocent trespasser who enters the land in the reasonable belief that
he has a right to be there […] A second possible case of theoretical strict liability occurs if the
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)ב( סיבתיות ,היק האחריות ומהות הפיצוי
בהבחנה שבי עוולת הרשלנות לעוולות האחרות במשפט המקובל כדאי לייחד כמה מילי
ג לעניי אופ בחינת הקשר הסיבתי ,היק האחריות ומהותו של הפיצוי.
הנטייה במשפט המקובל הייתה לבחו את הקשר הסיבתי ואת היק האחריות במסגרת
עוולות הכוונה בחינה רחבה מזו המקובלת בעוולת הרשלנות .למשל ,פלמינג מציי כי מסיג
גבול מכוו יהיה חייב באחריות חמורה בגי כל הנזקי המידיי והישירי שגר בנוכחותו
על הקרקע ,ג א ה נגרמו מהתנהגות אשר ברגיל לא הייתה יוצרת בסיס לאחריות30.
בהקשר זה האחריות משתרעת ה על מעשי שגרמו לנזק הלכה למעשה וה על יצירת
מצבי בעלי פוטנציאל סיכו  ,הג שהמזיק לא היה מחויב בה אלמלא הוגדר מסיג גבול.
זאת ועוד ,מסיג הגבול יהיה אחראי ג לנזק גו שנגר שלא ברשלנות .הדוגמה שמובאת
להמחשת נקודה זו היא של אד שנתקל בלילה בבעלי של הקרקע שמגיח לקראתו ,מבלי
שיש בהתנהגותו של מסיג הגבול אש כלשהו בהיתקלות זו31.
המשפט המקובל הגביל בתחילת הדר את האחריות בעוולות הכוונה למצבי שבה
נגר נזק ישירות ,א במש השני הורחבה האחריות ג למצבי שבה הנזק לא היה
תוצאה ישירה של פעילות המזיק 32.זאת ,מתו מחשבה כי עצ המעשה אינו רצוי וראוי
להרתעה .כמו כ הגישה הרווחת היא כי האחריות במקרה כזה אינה מוגבלת לנזקי צפויי
בלבד ,בדומה להגבלתה במסגרת עוולת הרשלנות ,שכ “deliberate aggression should be
” 33.deterred by carrying the risk of even accidental injury in the affrayהרעיו מאחורי
גישה זו הוא כי א מדובר במעשה מכוו  ,נית להקל בדרישות הקשר הסיבתי ,שכ הרצו
הוא למנוע התנהגויות מסוג זה לחלוטי  34.הקושי כמוב בטענה זו הוא כי לצד מקרי
שבה מסיג הגבול פעל במכוו כפי תפיסת המונח במשפט הפלילי ,יש מקרי שבה הוא
ייחשב למסיג גבול ג א עשה כ בטעות ,שאז לכאורה אי בפסול שבהסגת הגבול
כשלעצמה כדי להצדיק את הטלת האחריות למעשי שאינ נגועי ברשלנות.
trespasser exploits the land or its resources in the innocent and reasonable belief that he is
” ,DOBBS) entitled to do soלעיל ה"ש  ,7בעמ' .(101
 ,FLEMINGלעיל ה"ש  ,18בעמ' .40

30
 31ש.
“Under the rule stated in this Section, the actor's liability includes liability for offensive 32
contacts which are intentionally caused, irrespective of whether they result directly or
indirectly from the other's conduct, while the common law action of trespass for battery
).required the offensive contact to result directly from the actor's conduct” (RST § 18 cmt. a
 ,FLEMINGלעיל ה"ש  ,18בעמ'  .25מוב שהאחריות א אינה מוגבלת למצבי שבה התרחשה פעולה

33
אגרסיבית.
 34מעניינת בעניי זה היא הדוגמה המובאת בריסטייטמנט“A is playing golf. B, his caddie, is :
inattentive and A becomes angry. Intending to frighten but not to harm B, A aims a blow at
him with a golf club which he stops some eight inches from B's head. Owing to the negligence
of the club maker from whom A has just bought the club, the rivet which should have secured
the head is defective, though A could not have discovered the defect without removing the
head. The head of the club flies off and strikes B in the eye, putting it out. A is subject to
).liability to B for the loss of his eye” (RST § 16 cmt. a
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ומה באשר לפיצוי? במקרי שבה יוכח נזק בפועל ,הרי שבדומה לעוולת הרשלנות ,ג
במסגרת עוולות הכוונה יינת פיצוי .זאת ועוד ,במקרי רבי נטה המשפט המקובל לפסוק
בסיטואציות כגו אלו ג פיצוי עונשי מתו שיקולי של הרתעה הדומי לאלו שצוינו
לעיל ,ועוד ארחיב בה בהמש .ואול ,בהקשר זה נוצרה בעיה פרקטית במקרי שבה לא
נגר כלל נזק ,שכ בהיעדר נזק ,כיצד יינת פיצוי? על הפתרו התאורטי של נקודה זו
ארחיב בפרק הבא ,אול כא ברצוני להתייחס להיבט הדוקטרינרי .המשפט המקובל מצא
דרכי להעניק פיצוי בגי עוולות אלו ג בהיעדרו של נזק פיזי .שתי דוגמאות מובילות
בהקשר זה ה תקיפה והסגת גבול .למשל ,דובס מייחד בספרו דיו לפיצוי שאותו התובע
יכול לקבל בשל תקיפה ג כאשר לא נגר לו נזק גו .הוא מכנה פיצוי זה בש המוכר לנו
במסגרת המשפט הרווח – "נזק דיגניטרי" 35.במצבי שבה עוולת הסגת הגבול אינה
גורמת נזק פיזי ,הכלל המסורתי היה שהתובע יכול לקבל פיצוי נכבד ולא רק נומינלי .דובס
רואה זיקה רעיונית בי נזק זה לבי התפיסה של נזק נפשי ) (mental distressבהבדל אחד –
בעניינו של נזק דיגניטרי אי נדרשת הוכחה .בעניי זה הוא אומר כי “The invasion of the
”36.plaintiff's rights is regarded as a harm in itself and subject to an award of damages
נזק דיגניטרי זה ,לדבריו ,מצטר לנזקי אחרי – פיזיי או נפשיי .זאת ועוד ,המשפט
המקובל הכיר לא אחת במקרי אלה ג בפיצוי על דר של שלילת רווחי המזיק והעברת
לידי הניזוק .פיצוי מסוג זה ,הלקוח מהעול הרעיוני של דיני עשיית עושר ,לא רק יכול
לשפר את מצבו של הניזוק אלא א מחזק מאוד את ממד ההרתעה ,שכ בכל מקרה המזיק
יפסיד את תועלתו מהפעולה העוולתית ,דבר שאמור לעקר כל מוטיבציה מצדו לעשותה
מלכתחילה 37.נוס על כ ,במקרי תקיפה ג נגיעה מיטיבה יכולה לזכות את הנפגע בפיצוי,
א בקביעת סכומו יש להתחשב כמוב בעצ ההטבה38.
)ג( הגנות
נקודה אחרונה בהשוואה בי עוולת הרשלנות לעוולות הפרטיקולריות במשפט המקובל היא
בעניי ההגנות .להבחנה בי עוולות כוונה לעוולות שאינ כאלה הייתה חשיבות לא רק
לעניי משטר האחריות שחל על המזיק אלא ג לעניי ארסנל ההגנות שהמזיק היה יכול
לזקו לזכותו א הוטלה עליו אחריות ,ובמיוחד הגנת אש תור והסתכנות מרצו  .בעניי
זה הגישה האורתודוקסית הייתה כי במקרה של הסגת גבול אי אפשר היה לייחס לחובת
הניזוק הגנה של אש תור 39.גישה דומה הייתה נהוגה ג בהקשר של הסתכנות מרצו 40.
35
36
37

38
39

 ,DOBBSלעיל ה"ש  ,7בעמ' .80–79
ש ,בעמ' .79
להרחבה ראו Gideon Parchomovsky & Alex Stein, Reconceptualizing Trespass, 103 NW. U. L.
) .REV. 1823, 1845–1849 (2009יש לציי כי השימוש בשלילת רווחי המזיק כפיצוי אינה עניי של מה
בכ משו שייתכ שבניגוד לרציונלי המקובלי של דיני הנזיקי ,שהניזוק יקבל פיצוי העולה על הנזק
שנגר לו ולמעשה ירוויח מהפגיעה .לכ ייעשה בו שימוש רק במקרי שבה המשפט יבקש להעניק
הגנה מוגברת לזכות מסוימת.
אריאל פורת "אחריות מופרזת ,קיזוז סיכוני ורפואה מגננתית" עיוני משפט ל .(2006) 9
ראו  ,RST § 481ש מצוי כי בעוולות כוונה לא תשמש רשלנותו התורמת של הנפגע הגנה לפוגע:
“The plaintiff's contributory negligence does not bar recovery against a defendant for a harm
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למשל ,א אד יצעד בגפו בשעת לילה בסמטה חשוכה ויותק לא יראה בכ המשפט
המקובל מעשה של הסתכנות מרצו או א כזה שיש בו אש תור .ע זאת לרשות המזיק
מסיג הגבול עמדו במשפט המקובל הגנות ייחודיות שפטרו אותו מאחריות בשל ביצוע של
עוולות מכוונות במקרי שבה נתמלאו יסודות ההגנות41.
א כ  ,התפיסה המסורתית של העוולות הפרטיקולריות ועוולות המסגרת במסגרת
המשפט המקובל הייתה שונה ,ה מבחינת המקרי הפרדיגמטיי שאות ה נועדו להסדיר
וה מבחינת אופ ההסדרה השונה שה מציעות .לפי שורש ההבחנה ביניה  ,השואב ממושג
ה"כוונה" שהוסבר לעיל ,הוצע במסגרת טיפול דוקטרינרי הנבדל בבחינת הקשר הסיבתי,
באופי והיק האחריות וא בסט ההגנות המוצע למזיק .הבחנות אלה מקור בהתפתחות
ההיסטורית השונה של כל אחת מ העוולות ,א יש לה ג עוג תאורטי מוצק ,כפי שאראה
בפרק הבא.

ב .ניתוח תאורטי ,צדק מתק ושיקולי יעילות
לאחר שבפרק הקוד עמדתי בקצרה על האופ שבו התפתחו עוולות הכוונה ועוולת
הרשלנות ,על הטיפול הדוקטרינרי השונה שהיה שמור לכל אחת מה ועל התנאי השוני
שנדרשו במסגרת לש ביסוס האחריות הנזיקית ,בפרק זה אעמוד על ההיגיו התאורטי
שמסביר את ההבחנות הנהוגות במשפט המקובל.
 .1שיקולי צדק מתק
אפתח בהבחנה שבי עוולות הכוונה לעוולת הרשלנות כפי שהיא באה לידי ביטוי במסגרת
שיקולי צדק מתק  .שיקולי צדק מתק עשויי לסייע בהבחנת שוני מהותי בי עוולות
הכוונה לעוולת הרשלנות .כפי שאראה להל  ,הוויתור על השימוש בעוולות הפרטיקולריות
גור לאבד חלק ניכר מאופי ההגנה הנזיקית בהיבט של צדק מתק .
42
דומה שאת אחד הטיעוני המענייני בהקשר זה מעלה המלומד ג'ולס קולמ  .קולמ
מבחי בי אינטרסי ,אינטרסי לגיטימיי וזכויות .הוא שומר את הקטגוריה המוסרית של
נזק ) (harmלמקרי שבה נפגע אינטרס לגיטימי של הניזוק לעומת "סת" אינטרס .אול
לגישתו ,לאנשי יכולי להיות אינטרסי לגיטימיי רבי ומגווני ,א אלו אינ מגיעי
בהכרח לכלל זכויות ,ועל כ לא תמיד יהיו מוגני במערכת המשפט .לדוגמה ,א מבקר
ספרותי מבקר את ספרי ביקורת לא אוהדת ,הוא פוגע באינטרס לגיטימי שלי ,א ברוב
המקרי לא אהיה ,מסיבה זו בלבד ,זכאי לפיצוי .בדומה לזה לא אהיה זכאי לפיצוי א
אקדמאי אחר יוציא ספר מתחרה ,הג שבכ הוא יפחית את המכירות של ספרי ויפגע בצפי
caused by conduct of the defendant which is wrongful because it is intended to cause harm to
”.some legally protected interest of the plaintiff or a third person
ראו ) ,JBG/Twinbrook Metro Ltd. v. Wheeler, 697 A.2d 898, 908 (Md. Ct. App. 1997ש נקבע

40
כי הסתכנות מרצו אינה הגנה מפני עוולת הכוונה של הסגת גבול.
 41להרחבה ראו  ,EPSTEINלעיל ה"ש  ,7פרק  ,2בעמ' .67–39
.JULES L. COLEMAN, RISKS AND WRONGS (1992) 42
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לרווחיי העתידיי 43.קולמ סבור כי פגיעה באינטרס כשלעצמה ,ואפילו מדובר באינטרס
לגיטימי ,עדיי אינה מנביעה פיצוי נזיקי ,וודאי שלא פיצוי משיקולי של צדק ,א
אינטרסי אלו אינ עולי לדרגת זכות 44.ע זאת מכ לדעתו אי אפשר לגזור שתמיד יש
לשלול פיצוי בגי פגיעה באינטרס לגיטימי .הוא סבור שלפגיעה באינטרס שכזה צרי
להצטר רכיב נוס על מנת שיהפו את התנהגות המזיק לעוולתית .במקרה שהפגיעה היא
עוולתית ,תינת הגנה .למשל ,א הביקורת פוגעת באינטרס שלי בהציגה במודע את הדברי
שכתבתי בצורה מעוותת או מעניקה אינטרפרטציה לא נכונה של הטקסט ,היא יכולה להפו
את הנזק לעוולתי ,שכ מצטר אליה אותו רכיב נוס נדרש45.
קולמ מנגיד בי אינטרסי לגיטימיי לזכויות לפי התייחסותה של המערכת הנזיקית
לכל אחד מה 46.לגישתו ,לעתי אינטרסי לגיטימיי ה כה חשובי ,עד כי ה מועלי
לדרגה של זכות .משמעות קידומ לדרגת זכות היא בי היתר כי נזקי שנגרמי ממעשי
שמנוגדי למגבלות שנובעות מהזכות ובמסגרת מרחב המחיה שלה ,יש לתקנ בשל
שיקולי צדק מתק ללא צור בכל רכיב נוס  47.על כ זכויות נבדלות מאינטרסי
לגיטימיי ,בי היתר בסוג ההגנה הניתנת לה ובטיבה 48.מדבריו של קולמ נית להבי כי
החלוקה לאינטרסי ,לאינטרסי לגיטימיי ולזכויות איננה תוצר פנימי של הגיונות דיני
הנזיקי דווקא כי א נגזרת של תפיסות חברתיות חיצוניות בדבר ערכי הראויי להגנה,
התלויות בזמ ובמקו .דיני הנזיקי אמורי לשק תפיסות אלה ,ועל פיה ליצור מעטפת
הגנה המותאמת לכל סט של ערכי מוגני49.
א כ  ,לגישתו של קולמ פגיעה באינטרסי "סת" ,שלא כבאינטרסי לגיטימיי,
אינה מקנה לנפגע זכות תביעה מטעמי של צדק מתק )לדבריו ,ייתכ כי כ תינת לו עילת
תביעה מטעמי אחרי ,כגו אכיפה פרטית( .לעומת זאת פגיעה באינטרסי לגיטימיי
יכולה להנביע זכות תביעה שכזו ,א לא חייבת לעשות כ  .כ ,על פי הטיעו  ,תחרות הוגנת
שפוגעת באינטרסי של הגור שבו מתחרי לא תיחשב בהכרח לפגיעה עוולתית .רק
פגיעה העומדת בקריטריו של פגיעה לא מוצדקת באינטרס לגיטימי תזכה את הנפגע בזכות
לתבוע משיקולי של צדק מתק  .זכויות נבדלות מאינטרסי לגיטימיי בכ שפגיעה בה

43
44
45
46
47
48
49

ש ,בעמ' .331–330
ש.
ש.
ש.
רכיב נוס כדוגמת חוסר סבירות ,כוונה לפגוע וכדומה ,כפי שיוסבר בהמש.
 ,COLEMANלעיל ה"ש  ,42בעמ' .331–330
ש ,בעמ'  .301–299 ,211–199דוגמה לכ נית לראות בשינוי שחל בפקודת הנזיקי בהגנה הנזיקית
שקיבלו בעבר הורי ומחנכי אשר הכו את ילדיה כאמצעי חינוכי ,שבאה לידי ביטוי בס' (7)24
לפקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ ,נ"ח התשכ"ח ) 266להל :הפקודה בנוסחה המקורי( ,שעסק בהגנה עובר
לחוק לתיקו פקודת הנזיקי )מס'  (9התש"ס–) 2000להל :תיקו מס'  .(9נית לומר כי הגנה זו שיקפה
את העובדה שהאינטרס של ילדי בהגנה מפני תקיפה גופנית היה בעבר "רק" אינטרס לגיטימי .ע חלו
הזמני ושינוי התפיסה החברתית בעניי גדל משקלו והל עד כי קיבל מעמד של זכות ,דבר שבא לידי
ביטוי בהסרת ההגנה האמורה מהפקודה.
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מקנה לנפגע זכות תביעה משיקולי צדק מתק  ,בי שהתנהגות הפוגע ניתנת להצדקה
) (Justifiableובי שלא50.
על פי ההבחנה לעיל עור קולמ בכתביו הבחנה בי  wrongל51. wrongdoing
 – wrongdoingאשר יקנה זכות לניזוק במקרי שהפגיעה באינטרס שלו הייתה לא מוצדקת
או אסורה באופ אחר – הוא מעשה שראוי לגינוי ,ואילו  wrongמשמעותו פגיעה בזכות.
פגיעה זו יכולה לנבוע ממעשה שראוי לגינוי חברתי ,א ג מהתנהגות שאינה ראויה לגינוי.
קולמ מכנה אותה במקרה זה "הפרה" 52.דהיינו ,המעוול יכול לעשות את הדבר הסביר ,א
עדיי להיות חייב בפיצוי משיקולי צדק מתק משו שמעשיו גרמו להפרת זכותו של הניזוק.
הדוגמה שהוא נות היא של א' ,חולה סוכרת ,אשר לוקח את האינסולי שבבעלותו של ב'
על מנת למנוע מעצמו להיכנס למצב של עילפו  .מעשהו זה של א' הוא אולי ברהצדקה,
אינו ראוי לגינוי מוסרי ,וייתכ אפילו שכל אד סביר היה פועל כ ,א מדובר במעשה
שפוגע בזכותו של ב' ,ועל כ קמה לו זכות לפיצוי .אי מדובר כא בתקלה אלא בפגיעה
מכוונת בזכות ,הג שנית להצדיקה 53.קולמ מבקש להדגיש ,כפי שהובא בפרק הקוד ,כי
יש להיזהר בהגדרתה של הכוונה .הוא מציי כי ההגדרה של התנהגות עוולתית מכוונת
במסגרת דיני הנזיקי היא מטעה ,שכ המזיק מבצע עוולה א הוא מתכוו לבצע מעשה,
אשר לפי תיאורו הנכו בעול המציאות הוא עוולתי ,בי שהאמי שהמעשה הוא עוולתי
ובי שלא ,בי שהיה מבצע אותו לו ידע שמדובר במעשה עוולתי ובי שלא 54.דהיינו,
הגדרת הכוונה במקרי אלו אינה ההגדרה המוכרת מ המשפט הפלילי .לגישתו של קולמ ,
עקרונות של צדק מתק מחייבי הטלת חובה בגי נזקי עוולתיי ,ואלו יכולי לנבוע
ממעשה שהוא  wrongאו  ,wrongdoingכלומר ממעשה של פגיעה בזכות או ממעשה של
פגיעה לא מוצדקת באינטרס לגיטימי55.
לפי קולמ  ,מרבית הנזקי נגרמי כתוצאה מתאונות ונבחני לפי כלל הרשלנות ,אשר
בוח באופ אובייקטיבי א המזיק כשל מלעמוד בקריטריוני של המזיק הסביר 56.במצבי
אלו ההתנהגות תזכה בפיצוי רק א יוכח כי מלבד הפגיעה באינטרס הלגיטימי יש רכיב
50
51
52
53
54

 ,COLEMANלעיל ה"ש  ,42בעמ' .331
ש.
ש ,בעמ' “Some wrongs are infringements, that is, permissible or justifiable invasions of :334
”.rights
ש ,בעמ' .332
ש ,בעמ' “Intentional misconduct in torts is somewhat of a misnomer in that an injurer is :333
said to have committed an intentional tort if she intends to commit an action that is, under
some true description of it, wrongful, whether or not the actor herself believed the act to be
”) wrongful or would have desired to perform it had she has known or believed it to beההדגשה

55

הוספה – א"י(.

ש ,בעמ' “Wronging [and not wrongdoing] can sometimes create wrongful losses even in :335
cases of justifiable conduct. In cases of wronging, neither the absence of blame nor the
presence of praiseworthiness is sufficient to defeat a claim that a loss is wrongful. The
wrongfulness of the loss derives from the fact that the conduct is a wrong, and the conduct is a
”.wrong just because it is invasive of a right

 56ש ,בעמ' .218

242

משפטי מז תשע"ח

שתלטנות הרשלנות

נוס והוא חוסר סבירות ההתנהגות .לגישתו ,כשהדברי קשורי לעוולת הרשלנות
ולתאונות ,הכשל מלעמוד בקריטריוני של האד הסביר הוא שהופ את ההתנהגות
לעוולתית 57.לעומת זאת במקרי של פגיעה בזכות משטר האחריות הוא כזה של אחריות
חמורה ,שכ משיקולי צדק לא חשוב מדוע הדברי נעשו ,ובלבד שנעשו .משטר זה של
אחריות מוגברת נות הגנה רבה יותר לנפגע .התעלמות מעוולות הכוונה משטיחה את
הזכויות או מצמצמת אות במוב זה שמעבירי אות לפרדיגמה של  ,wrongdoingשדורשת
אלמנטי נוספי לש הצדקת הפיצוי .זכויות ,שה בעלות אופי קנייני ,מעניקות לבעליה
את הזכות להדיר או להחריג אחרי .במקרי אלו הרצו החברתי שוא לאישור מראש ולא
בדיעבד .הפיצוי בדיעבד אינו מכשיר את הפעולה 58.ex ante
א לסכ ,לגישתו של קולמ התנאי להטלת האחריות הנזיקית תלויי במקור העוולתי
של הנזק שנגר לניזוק .קיימות שתי דרכי שבה התנהגותו של אד יכולה לגרו לנזקי
עוולתיי ) – (wrongful lossesהאחת בביצוע  wrongוהשנייה בביצוע .wrongdoing
 Wrongdoingדורשת אש ) (faultכתנאי להטלת אחריות ,א לא כ  .wrongרעיו מרכזי
בקונספט של  wrongdoingבניתוח של צדק מתק הוא כי המעשה נגר בגי סטייה מנורמת
התנהגות הולמת ,כזו שאמורה לשק את ערכי המקו והתקופה ולהיות מקובלת על
הצדדי .כאשר אחריות הפוגע נגזרת מ ,wrongdoingחבותו תלויה בהתקיימות כל
הפרמטרי האלה :בנתבע נתקיי אש; האלמנט שהופ את התנהגותו של הנתבע
לעוולתית קשור קשר סיבתי "בדר הנכונה" לנזק; 59והנזק שנגר לניזוק הוא בתחו
הסיכוני אשר הפכו את התנהגותו של הפוגע לעוולתית 60.תנאי אלו אמנ נדרשי לש
הטלת אחריות ,א לדעת קולמ אינ בהכרח מספיקי .למשל ,הוא מוסי כי לעתי יידרש
אלמנט של צפיות או צפיות סבירה כתנאי נוס להטלת האחריות 61.כל הנאמר עד כא לא
רלוונטי למקרי של  wrongsשנובעי מהפרת זכויות ושבה אי צור באש .במקרי אלו
 57ש ,בעמ' .334–333
58

ש ,בעמ' “in the theory of strict liability, rights are to be understood as protected spheres :343
of autonomy or control. Property rules empower right holders to exclude and to alienate.
These are ways of expressing individual autonomy. Legitimate transfer within rights must
” .respect individual autonomyבעזרת היגיו זה נית א להסביר את ההבחנה שנעשית בס' 10

לפקודת הנזיקי ,הקובעת כי בניגוד לאד ,תאגיד אינו יכול לקבל פיצויי בגי עוולה שנגרמה לו אלא
א גרמה לו נזק .כפי שמסביר אהר ברק במאמרו "מעמד התאגיד בנזיקי" הפרקליט כב ,(1966) 198
הוראה זו מיותרת כאשר הדבר נוגע לעוולות אשר קיומו של נזק הוא אחד מהיסודות להתגבשות ,ומכא
שהיא מתייחסת לאות עוולות שבה ההתנהגות כשלעצמה היא עוולה ,ללא ההזדקקות לקיומו של רכיב
נוס כדוגמת נזק ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי ברבות מהעוולות הפרטיקולריות .נית לומר כי ההבחנה
בי תאגיד לאד בהקשר זה נובעת מתפיסה חברתית המתייחסת אחרת לכל אחד מה – לאד כיצור
אוטונומי וכנשא של זכויות הראויות להגנה קניינית ואפשרות להדרה של הזולת לעומת תאגיד החסר את
אות המאפייני )פורס ג באהר ברק מבחר כתבי כר ב ) 1189חיי ה' כה ויצחק זמיר עורכי,
.((2000
 ,COLEMAN 59לעיל ה"ש  ,42בעמ' “In order for the loss to be his fault, the loss must be :346
”.connected in the appropriate way with that aspect of his conduct that is at fault
 60ש.
 61ש ,בעמ' .347
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די בכ שהנזק נגר כתוצאה מאות אספקטי שהופכי את התנהגות המזיק לכזו שפולשת
למתח הזכות .במוב זה עוולת הרשלנות והנזק שנגר בגי ההתרשלות ה בגדר מעשה
שהוא  ,wrongdoingועל כ החיוב בפיצוי משיקולי צדק מתק נגזר בי היתר מהתשובה
לשאלה א הפעולה הייתה סבירה או לא .מנגד ,העוולות הפרטיקולריות ה"קלאסיות" )א
תרצו – הקנייניות( מתייחסות לפגיעה כאל פגיעה בזכות ,ועל כ ג א זו מוצדקת מבחינה
מוסרית או ראויה להערכה משיקולי חברתיי רחבי יותר ,עדיי קמה לניזוק זכות
לפיצוי62.
הבחנה זו מסבירה ג את הפער שבי תקלה לבי מעשה מכוו  .עוולת הרשלנות נועדה
לחול על מקרי של תקלה ,תאונה אשר בעקבותיה יש צור להקצות את המשאבי בצורה
הנכונה .לעומת זאת עוולות הכוונה מתייחסות למונחי של נטילה פרטית ומניחות בדר
כלל קיומו של שוק חלופי .במצבי אלו החברה רוצה שהצדדי יגיעו לעסקה בשוק
שמשקפת את רצונותיה הסובייקטיביי לסחור בטובי הניטלי ,בלא שיהיה צור להערי
בדיעבד מה רצונות אלו ,ובייחוד כאשר פעמי רבות קיי קושי אובייקטיבי לשקול אות
זה מול זה63.
דוגמה קלאסית בהקשר זה היא פסק הדי המפורס בעניי  64.Vincentבאותו מקרה,
בעל ספינה עג סמו למזח פרטי בידעו כי א לא יעשה כ יהיה הנזק שייגר לספינתו גדול
מאוד א ידע ג כי עגינת הספינה תביא קרוב לוודאי לנזק למזח ,הג שיהיה קט מ הנזק
לספינה .ניתוח על פי עוולת הרשלנות בלבד וקריטריוני של סבירות היה מוביל למסקנה כי
 62ש ,בעמ' .300 ,191
 63נית להסביר הבחנה זו באמצעות הטענה שיש ערכי ,מערכות יחסי וטובי אנושיי שאינ
בניהשוואה ,שכ אנשי שוני נבדלי בהערכת אות ) .(incommensurabilityע אלה נית למנות
זכויות מסוימות שאינ בנותהשוואה ,שכ א נאפשר הצמדה שלה למדד השוואתי כלשהו ונקבע לה
"תג מחיר" ,ה יאבדו חלק ממשמעות .היגיו זה יכול להסביר מדוע עוולות הכוונה ועוולות התקלה
מנביעות תוצאות שונות :עוולת הרשלנות היא כלי המשמש למצבי שבה מבחינה חברתית אנו מוכני
מראש לכמת פגיעה בכס ,שכ מדובר בתקלה שנגרמה אגב פעילות רצויה שבה משתת הציבור,
ופעמי רבות א הנפגע עצמו ,בהיחשפו לסיכוני שוני .השאלה א הפגיעה הייתה "מוצדקת" )א
נגרמה ברשלנות או לא( ומה גודלה תיקבע באופ שישק בדיעבד את "מחיר השוק" של הפגיעה,
בהבאה בחשבו אינטרסי חברתיי חיצוניי לצדדי; זאת לעומת עוולות הכוונה המשמשות מבחינה
חברתית להגנה על זכויות שמבחינה מהותית ואקספרסיבית איננו מעונייני להציב במדד השוואתי זה
משו שלפחות בזה ה אינ בנותהשוואה .מכיוו שפיצוי כספי הוא האמצעי המרכזי העומד לרשות
דיני הנזיקי בבוא לטפל בנזק שנגר מהתנהגות פוגענית ,כאשר מדובר בעוולות כוונה ההתייחסות
לפיצוי תהיה כמשק את המחיר הסובייקטיבי של הפגיעה עבור הניזוק ,לאחר שסבל מנטילה פרטית
מצד המזיק ולעתי א את הרווח שנגר למזיק ,והוא לא יושווה למחיר השוק הנגזר ממדדי חיצוניי
לניזוק ) Cass R. Sunstein, Incommensurability and Valuation in Law, 92 MICH. L. REV. 779,
) .(843–845 (1994מסיבה זו א יוטל במקרי הראויי במסגרת זאת פיצוי עונשי בשל עצ הפגיעה
בזכות )ואולי א תגובה העוולה ב"אחות תאומה" – עבירה פלילית( .זאת ועוד ,במקרי המתאימי
כאשר העוולה בהתהוות או נמשכת ,א יינת צו מניעה .הבחנה זו בי האופ שבו מנותחת עוולת
הרשלנות לאופ שבו מנותחות העוולות הפרטיקולריות נובעת א היא מהעובדה שדיני הנזיקי מטרת
לשק הבנות חברתיות חיצוניות ולהציע דר להביא לידי ביטוי ,וראו  ,COLEMANלעיל ה"ש  ,42בעמ'
.301–299 ,211–199
.Vincent v. Lake Erie Transp. Co., 124 N.W. 221 (Minn. 1910) 64
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התנהגות המזיק הייתה סבירה וכי פעל כראוי ביישו העיקרו המצוי בנוסחת  .LHואול,
בית המשפט חייב בכל זאת את המזיק על הנזקי שגר למזח בעגינת ספינתו .בית המשפט
בחר במקרה זה במשטר של אחריות מוגברת .בחינת הסיטואציה לפי עוולת הרשלנות הייתה
משטיחה את זכותו של בעל המזח ,שכ הייתה מאפשרת את הפגיעה אשר נעשתה בסבירות.
אנשי הצדק המתק מסבירי כי פסיקתו של בית המשפט מוצדקת ,בי היתר משו
שסיטואציה זו מאפיינת את הליבה של מערכת היחסי ה"סגורה" בי המזיק לניזוק ,וכי
במקרי כאלו על המזיק לפצות את הניזוק בשל הפגיעה המכוונת בזכות.
פרשת  Vincentהיא נקודה טובה לעבור לבחו את הסיטואציה ג באספקלריה של
הניתוח הכלכלי65.
 .2ניתוח כלכלי
פרשת  Vincentזכתה להתייחסות במאות ואולי באלפי מאמרי ,ואי ברצוני וא לא
ביכולתי לסקור את כול במאמר זה .אי ברצוני אלא לקחת את הדוגמה העובדתית שעליה
מושתת פסק הדי ולהראות כי הניתוח של העוולות הפרטיקולריות מבחינה כלכלית יניב
תוצאה שונה משיניב הניתוח ה"רגיל" של עוולת הרשלנות או של משטר אחריות מוחלטת
מסוג  ,No faultדוגמת זה הנוהג בישראל בהקשר של תאונות דרכי.
לכאורה ,פרשת  Vincentמעמידה את זר הניתוח הכלכלי של המשפט בפני דילמה .א
בעל הספינה פעל בסבירות ,מדוע יש לחייבו באחריות? א סבורי שתפקיד של דיני
הנזיקי הוא להכווי התנהגויות ולגרו שאנשי יפעלו ביתר זהירות כאשר ראוי כלכלית
לעשות כ  ,הרי שבהתנהגות המזיק במקרה זה לא נפל פג .הא אלו ה המקרי שבה
ירצו דיני הנזיקי להטיל אחריות או לשנות את ההתנהגות? הא יש רצו או צור לתמר
את המזיק לפעול אחרת? נית להעלות טענה שלפיה דווקא הטלת אחריות במקרי דוגמת
 ,Vincentש התנהג המזיק בסבירות ,עלולה לגרו למזיק לעשות את הדבר הלא נכו
מבחינת חברתית ,להגדיל את מספר הנזקי ולהקטי את עוגת הרווחה המצרפית.
על כ יענו אנשי הניתוח הכלכלי כי משטר של אחריות שאינה תלויתאש אינו גור
דווקא להתנהגות שאינה יעילה .הטלת אחריות מסוג  No faultבמקרי של תאונות תייצר
תוצאות טובות ג א המזיק יצטר לשל תמיד ,שכ הוא שיחליט א תוחלת הנזק
שצפויה מ התאונה תהיה גדולה מעלות אמצעי הזהירות .ג א המזיק ידע שהוא משל
על הנזק שנגר בכל מקרה ,היינו ג כשהוא נוהג בסבירות ,עדיי יהיו בידיו התמריצי
הנכוני ,שכ א הוא יערי שתוחלת הנזק גדולה מעלות אמצעי הזהירות ,הוא ינקוט
אות 66.למשל ,א המזיק סבור כי הוא יכול למנוע נזק של  100לספינתו בקשירתה לרצי
 65במיוחד משו שבגי מרכזיותו של פסק הדי הוא זכה לבחינה מעמיקה מצד מלומדי נזיקיי "משני

66

עברי המתרס" האינסטרומנטלי וזה שאינו אינסטרומנטלי .ראו לדוגמה Oren Bar-Gill & Ariel Porat,
Harm-Benefit Interactions, 16 AM. L. & ECON. REV. 86 (2014); Robert E. Keeton, Conditional
).Fault in the Law of Torts, 72 HARV. L. REV. 401 (1959
נית לקשר זאת לרעיו "ההרתעה הכללית" שאותו מפתח קלברזי בחיבורו GUIDO CALABRESI, THE
) .COSTS OF ACCIDENTS: A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS 68–94 (1970הרתעה זו מבוססת

על הרעיו שהמזיק תמיד יישא בס כל נזקי פעילותו ובעלויות מניעת .במצב זה המזיק ינסה תמיד
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ולשל נזק של  30לבעל הרצי כאשר ייגר נזק ,הוא יפעל כ ג במשטר של אחריות
שאינה תלויתאש ,שכ כ ימזער את נזקיו .משטר אחריות זה ,במיוחד א הוא משולב
בהגנה של אש תור מצד הניזוק – שישק את יכולתו היחסית של הניזוק להקטי את
הנזק ויפחית את הפיצוי שהניזוק יקבל א לא מימש את יכולתו זו – יהיה יעיל ,ויש שיאמרו
א זול יותר לתפעול .הוא ג יביא את המזיק לצמצ את פעילותו לרמה האופטימלית ,וא
בכ להפחית את ס העלויות והתאונות החברתי67.
ובכ  ,מדוע ניתוח זה בעייתי בהינת העובדות של פרשת  ?Vincentהסיבה היא שניתוח
זה נכו לתאונות ,ש משטר האחריות המוגברת משמש תחלי ראוי למשטר של רשלנות.
הרעיו שמאחורי הסדרת נזקי אגב תאונות הוא כי בעיקרו הפעילות ראויה מבחינה
חברתית ,ואפשר להמשי בה כל עוד נעשי מאמצי לצמצו הנזקי הנגרמי ,ותועלתה
של הפעילות גדולה מנזקיה 68.עוולות הכוונה משתייכות לז אחר של מצבי ,המכוסי
בחלק ג במשפט הפלילי .בסוגה זו הרצו הוא להג על הניזוק מפני פגיעה מכוונת
וחדצדדית בזכויותיו – יהיו אלו קשורות לגו )תקיפה וכליאת שווא( או לרכוש )גזל,
הסגת גבול עיכוב מיטלטלי וכו'( 69.הניתוח הכלכלי מסביר כי במקרי אלו ,בשל חשיבות
של זכויות הניזוק ואופ הפגיעה בה  ,קיי רצו לפעולה ב"מסגרת השוק" .המקרי
הפרדיגמטיי המוסדרי בקטגוריה זו ה אלו שבה יש לצדדי יכולת לתקשר לפני
התרחשות הנזק .הגישה היא כי יש לתת לניזוק להביע את רצונו הסובייקטיבי בנוגע
לפעילות תחת קביעת סטנדרטי חיצוניי שאינ בהכרח משקפי את רצונו של הניזוק,
ובמקרי רבי ה א ורק ניחוש בדיעבד70.
כ ,הסדרת הסיטואציה שבה מישהו מחליט להסיג את גבולי )ללא קשר לשאלת הרצו
להזיק או לפגוע בי( שונה מהסדרת מצב שבו אד מעד ע אופניו ונפל לתו החלקה
שבבעלותי .בדומה לזה ,ניתוח שביצע רופא בגופי הוא מצב שונה מזה שבו נפל סכי
המנתחי מידיו של הרופא וחת אותי באיבר שבו לא היה צור בטיפול .ההבדל הוא בי
תאונה לבי מצבי שבה הצדדי יכולי להגיע לעסקה או להסדרה מוקדמת של
הפעילות .הוא טמו ביכולת של המזיק ושל הניזוק להגיע להסכמה שתשק את ההעדפות
הסובייקטיביות שלה ,שבהגדרה אינ סבירות ,שכ ה אינ משקפות ממוצע כלשהו.
לצמצ למינימו האפשרי את הנזקי ,שכ הוא צפוי להפני אות במלוא .הרתעה מסוג זה תביא
אותו לשקלל את ס התועלות הצפויות לו מהפעילות לעומת ס הנזקי שבה הוא צפוי לשאת ולמצוא
את נקודת האופטימו הראויה עבורו .וראו ג פורת נזיקי ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .29–28
.RICHARD A. POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 178–182 (7th ed. 2007) 67
Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: 68
).One View of the Cathedral, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972
 69בהמש לרעיו ההרתעה הכללית המופיע בה"ש  66לעיל ,בסוג מקרי זה שבה נרצה להג על הניזוק
מפני פגיעה מכוונת ,נרצה להשתמש דווקא ב"הרתעה ספציפית" ,שבמסגרתה גור קולקטיבי כלשהו
כדוגמת המחוקק קובע מבעוד מועד מהי נקודת האופטימו הרצויה ומחייב את המזיקי בכוח לפעול
לפי כללי שהגדיר לש השגתה .הרתעה מסוג זה אינה מבקשת להגיע לנקודת האופטימו האישית של
כל מזיק ,אלא משקפת החלטות חברתיות רחבות יותר בדבר זכויות של נפגעי ,התנהגויות רצויות
ושאינ רצויות ועוד .אלו יכולות להסתמ על שיקולי יעילות א ג על שיקולי אחרי ),CALABRESI
לעיל ה"ש  ,66בעמ'  .(129–95ראו ג פורת נזיקי ,לעיל ה"ש  ,2בעמ' .28–27
 70ראו ש ,בעמ' .122–118
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שתלטנות הרשלנות

במקרי אלו דיני הנזיקי חפצי לקד עסקה במסגרת השוק שתשק את רצונו האמתי של
הסובייקט ולא את רצונו המוער כפי שהדבר נעשה במסגרת דיני התקלה .ההגנה על הזכות
היא אינדיווידואלית ואינה משקפת ,או אמורה לשק ,ממוצע כלשהו של סיכוני או נזקי
חברתיי .במוב זה הפיצוי המאוחר אינו מאיי את הפגיעה71.
בעוולות הכוונה הרצו להרתיע משחק תפקיד נכבד יותר ,וכ ג הנטייה להשתמש
במסגרת שימוש נכבד יותר בפיצוי עונשי .השימוש בפיצוי העונשי אינו נמדד רק במונחי
של סכו הפיצוי שנפסק אלא ,כפי שדנתי לעיל ,ג בהיבט של שימוש מתירני יותר בכלי
של סיבתיות ושל היק הנזק .בתי המשפט הסכימו לראות תוצאות שלא היו בהכרח צפויות
או ישירות כחלק מ הפעילות המזיקה ,וזאת בשל הרצו למנוע אותה באמצעות הרתעת
המזיק .בנוס ,במסגרת המגמה העונשית הנהוגה בעוולות הכוונה נית לזהות בפסיקה
נטייה להכרה רחבה יותר בסוגי נזק הנוספי על ההכרה שניתנת לה במסגרת עוולת
הרשלנות ,ג זאת מתו טעמי דומי לאלו שצוינו לעיל 72.זאת ועוד ,במקרי אלו הייתה
ג נכונות גדולה יותר מצד בתי המשפט להערי את הנזק דר העיניי של התועלת שנגרמה
למזיק מ הפעולה המזיקה ,ולאו דווקא באמצעות אומד הנזק שנגר לניזוק .היינו ,במקרי
המתאימי הייתה נכונות לאמוד את הנזק במונחי של עשיית עושר ,ג זאת מתו מחשבה
שיהיה בכ כדי לקד עסקאות שוק שאלמלא כ היו עלולות שלא לצאת אל הפועל .נטילה
פרטית שתשק רק את הנזק בצורה הצרה תעודד את המזיק לפעול שלא במסגרת השוק
במקרי שהנזק לניזוק קט מהרווח שהמזיק מפיק מ הפעילות 73.מוב שדר פיצוי זו אינה
מתאימה לכל המקרי ,ואי בה די למשל במצבי שבה המזיק גור נזק שאינו משק
תועלת שהוא עצמו מפיק מהפעילות.
ההסבר הכלכלי השונה שנית לעוולות הכוונה נובע מהרצו להגיע לכלל חוזה מסדיר,
או מערכת יחסי מסדירה ,אשר מוציאה את הפוגע והנפגע מגדר ההגדרה של זרי ומחילה
עליה הסדר שונה שמתייחס למערכת היחסי הספציפית שמאפיינת אות .לאורה ,למשל,
נגיעה יכולה להתפרש ככזו שנעשתה בהסכמה ,ועל כ ככזו שאינה נחשבת תקיפה ,א בי
זרי היא הייתה מאופיינת אחרת .ניתוח דומה נעשה באשר לעוולות השונות של הסגות
הגבול והגזל .החשש הוא שבלא הגנת המשפט ,העברה כפויה של עושר באמצעות נטילה
 71ג במסגרת זו ייתכנו כמוב מצבי שבה עלויות יצירת העסקה תהינה גבוהות עד כדי כ שלמרות
הרצו החברתי לא יהיה אפשר לצפות מהצדדי להגיע לעסקה במסגרת השוק .אלה ה מצבי שאי
אפשר להביא בה לידי ביטוי מלכתחילה את רצונותיו הסובייקטיביי של הניזוק ,ועל כ מציעי דיני
הנזיקי שני פתרונות בדמות חריגי המתיישבי ע ההגיונות שהוצגו לעיל .ראשית ,קיימות הגנות
מצומצמות בחוק שנועדו לפטור את המזיק מחיוב מקו שבו החברה מבכרת את הצור שלו בנטילה
הפרטית על פני השמירה על זכותו של הניזוק .הגנות אלו "תפורות" בקפידה ומשקפות מקרי שבה
למרות הפרדיגמה הרחבה שמגנה על זכויותיו הניזוק הוא לא יזכה בפיצוי; שנית ,ובהיעדר הגנה
קונקרטית ,במצבי שבה למרות קיומה של זכות הייתה נטילה פרטית שפגעה בה ,יזדקק המזיק לפצות
את הניזוק בדיעבד ,א שמלכתחילה לא יכלו השניי ליצור ביניה עסקה במסגרת השוק .כלומר ,וכפי
שצוי לעיל ,במצבי אלה הפגיעה בזכות ,א א הייתה מוצדקת ,אינה מאיינת את הצור לפצות בעבור
החסר הסובייקטיבי שנגר לניזוק ,וראו  ,COLEMANלעיל ה"ש  ,42בעמ'  .331–330ע זאת בדר כלל
במצבי אלו לא יטיל המשפט פיצוי עונשי.
 72ראו  ,POSNERלעיל ה"ש  ,67בעמ' .206
 73ראו דיו בשלילת רווחי כפיצוי ,לעיל תתפרק א)1.ב( ,וכ  ,Parchomovsky & Steinלעיל ה"ש .37
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פרטית תחייב את הצדדי להשקעה גדולה באמצעי זהירות רק על מנת למנוע את אבד
הרכוש 74.אבד אישי זה כמוב אינו נחשב לנזק אמתי אלא רק חלוקה מחדש של העושר,
א הוא יביא להשקעה מיותרת באמצעי זהירות שכל תפקיד יהיה להג על הבעלי מפני
נטילה של רכושו וכ להשקעה נגדית מצד הנוטל שמטרתה להתגבר על הגנה זו 75.ג מכ
נובע כי הרצו לתעל את הצדדי לשוק הוא שעומד מאחורי הגישה האגרסיבית יותר של
דיני הנזיקי לעוולות הכוונה.
נקודה נוספת שמעלה הניתוח הכלכלי בנוגע להבדלי שבי עוולת הרשלנות לעוולות
הכוונה היא התמריצי שפועלי על המזיק ועל הניזוק לנהוג בזהירות .הניתוח המקובל לפי
עוולת הרשלנות הוא כי אד התרשל א לא השקיע דיו באמצעי זהירות יעילי למניעת
הנזק ,ואילו לפי עוולות הכוונה המזיק פעמי רבות לא רק שאינו משקיע באמצעי זהירות
כדי למנוע אותו ,אלא א משקיע אקטיבית באמצעי כדי להביא להתרחשותו .השקעה
שכזו ממצבת אותו ,כמעט מכוח ההגדרה ,כמונע הנזק הטוב ביותר ,שכ די בכ שלא
ישקיע משאבי כדי לקד את התממשות הנזק כדי למנוע את התרחשותו76.
מיצוב זה כמונע נזק טוב יותר מכוו את עיקר ִחצי ההרתעה אל המזיק .הוא א משפיע
על האופ שבו יתפרשו דיני הסיבתיות ופותח פתח לפירוש ליברלי שחל ג על נזקי
מרוחקי יותר ,הג שלא בהכרח נית לצפות 77.זאת ועוד ,למיצוב זה ג השפעה ישירה
על יכולתו של המזיק לטעו להגנת אש תור מצד הניזוק .המשפט המקובל ,כפי שתואר
לעיל ,סירב להכיר ,במקרי הקלאסיי של עוולות הכוונה ,בהגנת אש תור ,ופעמי רבות
א שלל את האפשרות להזדקק להגנת ההסתכנות מרצו  .שלילה זו הגיונה בצדה .כאשר
המזיק נוקט אמצעי להביא להתרחשות הנזק ,הוא שצרי לדרבנו להפסיק פעילות זו.
השתת חלק מ הנזקי על הניזוק תגרו לאחרו להשקיע באמצעי זהירות מיותרי ,ומשכ
אי בה צור 78.היא ג תוריד את רמת ההרתעה שחלה על המזיק ,ועל כ תוביל לתוצאות
שאינ יעילות כלכלית.
הסבר נוס שנת פוזנר לשוני שבי ניתוח עוולות הכוונה ,ככל שאלו חופפות מעשי
פליליי ,לבי ניתוח עוולת הרשלנות ופרדיגמת התאונה הוא שתפקיד של עוולות הכוונה
74
75
76
77
78
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 ,POSNERלעיל ה"ש  ,67בעמ' .205
ש ,בעמ' .206–205
יש לציי כי הניתוח יהיה ככל הנראה שונה כאשר מתרחשת תאונה ,במשמעותה היויומית ,במסגרת
העוולות הפרטיקולריות ,ואול דיו זה חורג ממסגרת המאמר .להרחבה ,ראו  ,Dorfman & Jacobלעיל
ה"ש .24
ראו את הדוגמה המוזכרת בה"ש  ,34שבה התנתק ראש מחבט הגול ללא כוונתו של המזיק ,וזה בכל
זאת חויב בנזיקי.
זאת ,אגב ,להבדיל מהאפשרות של צד שלישי שהתרשל באותה סיטואציה לטעו להגנה שכזו .כ ייווצר
מצב שלפיו המזיק הפועל כ בכוונה לא יוכל להעלות טענת הגנה של אש תור ,ואילו מזיקי רשלני
כ יוכלו לעשות זאת .לדוגמה ראו ע"א  3510/99ולעס נ' אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל,
פ"ד נה) ,(2001) 826 (5ש נתבעה חברת אגד בידי לקוח שהותק בשטח תחנתה וטע כי היה עליה
להציב שומרי כדי למנוע מצבי מסוג זה לעומת המזיקי אשר פעלו במכוו ,שלה אי עומדת
האפשרות להשתמש בהגנת הסיכו העצמי ,וזאת לעומת אגד כמזיקה רשלנית ועקיפה .ראו פורת נזיקי,
לעיל ה"ש  ,2בעמ' .106
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הוא לספק מנגנו אכיפה נזיקי נוח ויעיל שיגבה את המשפט הפלילי 79.מנגנו זה בא לכלל
ביטוי באמצעות הקניית העילה האזרחית אשר "מחוזקת" ברצו להגדיל את סכו הפיצוי
על מנת לעודד הגשת תביעות .עידוד זה נעשה בי היתר באמצעות המכשיר של פיצוי עונשי
א ג בהקלת הדרישות שמוטלות על התובע .שיקול זה אינו נוהג כשמדובר בעוולת
הרשלנות ,ש הרתעת יתר אגב הגדלת הפיצוי היא בבחינת אבד תועלת חברתי שמונע
פעילות רצויה80.

ג .פיתוח דיני הנזיקי במשפט הישראלי והיעלמות של העוולות
הפרטיקולריות
ראינו אפוא כי לא רק שההבחנה בי עוולות הכוונה לעוולת הרשלנות וההזדקקות לשתיי
במקרי שוני נעשתה במסגרת המשפט המקובל כעניי נורמטיבי והיסטורי ,אלא שג יש
בצדה רציונל תאורטי שנתמ בשיקולי צדק מתק ובשיקולי קידו יעילות כלכלית .כיצד
אפוא אפשר להסביר את היעלמות של העוולות הפרטיקולריות מנו דיני הנזיקי במשפט
הישראלי? בשאלה זו אעבור לדו עתה.
 .1שורשי המגמה – שתלטנות הרשלנות במשפט הישראלי
שורשי מגמה זו של שתלטנות הרשלנות אינ נעוצי בתקופה האחרונה אלא שני רבות
לפניה ,בעת שבה נכתבה המסה החשובה הראשונה בישראל על פקודת הנזיקי  81,היא
ספר של אנגלרד ,ברק וחשי בעריכתו של גד טדסקי 82.כבר מאותה תקופה נית לזהות את
מגמת ההרחבה של עוולת הרשלנות ,ולו מעצ ההחלטה לכתוב ספר מקי על דיני הנזיקי
ולפתוח אותו במסגרת תורת הנזיקי הכללית בדחיית הדיו הממצה בעוולות הפרטיקולריות
לשלב מאוחר יותר  83.מלאכה זו הושארה לבאי אחריה ,במסגרת ספרוני נפרדי
79
80

81
82
83

ראו  ,POSNERלעיל ה"ש  ,67בעמ'  .207לתפקיד זה של עוולות הכוונה ג תימוכי היסטוריי במוב
שקדמו למשפט הפלילי א נתנו בידי החברה כלי לריסו התנהגותו העבריינית של המזיק ,וראו
 ,FLEMINGלעיל ה"ש  ,18בעמ' .36–35
אומנ תחת משטר אחריות של רשלנות ,ובעול אידיאלי שבו סטנדרט הזהירות נקבע על ידי בתי
המשפט באופ אופטימלי ,המזיק יכול להימנע מתשלו הפיצוי המוגדל בכ שיפעל באופ סביר וינקוט
אמצעי זהירות ראויי .ואול ,קיימת הסכמה כללית כי במציאות לא זה המצב וכי הטלת פיצוי עונשי
תביא להרתעת יתר .סייג זה ג לא יהיה מדויק במקו שבו לא כול תובעי בשל סיבות שונות )נרתעי
מעלויות משפט ,לא מזהי את המזיק וכו'(.
פקודת הנזיקי.
יצחק אנגלרד ,אהר ברק ומישאל חשי דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית )מהדורה שנייה מתוקנת
ומעודכנת ,גד טדסקי עור.(1976 ,
במשפט הישראלי מקובל למנות ע העוולות הפרטיקולריות המרכזיות את עוולת התקיפה ,ההטעיה,
הגזל ,הסגת הגבול במקרקעי ובמיטלטלי ,המטרד ,ולמעשה את כל העוולות חו מעוולות המסגרת,
וראו ש ,בעמ'  ,86–85ש מוסבר כי בהגדרת עוולות אלה מנה המחוקק יסודות שבעובדה פלוני
כתנאיבלעדיואי להיווצרות ,ומשנתמלאו אות יסודות – שלמה העוולה ,לכאורה ללא צור בדבר
מה נוס כפי שנדרש בעוולת הרשלנות .ג במשפט המקובל הפרשנות שניתנה לעוולות כוונה אלו היא
כי האחריות שתוטל מכוח תהיה אחריות קפידה ,או במילי אחרות תוטל בלא צור להוכיח סטייה
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שיצטרפו למסה המרכזית 84.בחירה זו מעידה על החשיבות שייחסו המחברי לעוולות
אלה85.
מהל זה של "החלפת" דיני הנזיקי בעוולת הרשלנות נגזר מאילוצי שנבעו מדר
אימו הפקודה המנדטורית .א שהיה רצו לשמר את המסורת האנגלית 86,אימו הפקודה
נתפס כ"רזה" – כשולל מבית המשפט את האפשרות ליצור עוולות נזיקיות חדשות מלבד
הקבועות בפקודה ,אפילו לא על דר של אימוצ מ המשפט האנגלי 87.נוצר אפוא מצב
עובדתי שבו בתי המשפט הועמדו בפני רשימה סגורה של עוולות שאי אפשר להוסי עליה
אלא באמצעות חקיקה חדשה .מכיוו שזו לא נוצרה באופ מניח את הדעת ,ומכיוו שבתי
המשפט חוו סיטואציות משפטיות חדשות שבה חפצו בהענקת סעד לנפגעי ,נותרה
בפניה דר הפרשנות ,וכידוע "שאלת 'פירוש' החוק ] [...נתונה בידי בתהמ"ש" 88.הנחת
העבודה הייתה כי "ככל שירחבו וילכו תחומי העוולות המוכרות ,כ יגבר כוח של
בתהמ"ש ליצור די " 89,וכ כי פרקטיקה זו תקרב את מערכת המשפט "ליצירת דוקטרינה

84

85

86

87

88
89
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מסטנדרט התנהגות סביר ,וא ללא הוכחת נזק“Trespass was actionable per se, that is, without .
proof of actual damage […] trespassory harm was prima facie wrongful and it was for the
defendant to raise any issue of justification or excuse, such as self-defence or unavoidable
” ,FLEMING) necessityלעיל ה"ש  ,18בעמ' .(17

הספר דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82כשמו כ הוא – עוסק בתורת הנזיקי
הכללית .לאחר מכ התפרסמו כמה ספרי המש אשר אוגדו בסדרת "דיני הנזיקי – העוולות השונות"
בעריכת ג' טדסקי .ראו לדוגמה נילי כה גר הפרת חוזה )דיני הנזיקי – העוולות השונות בעריכת גד
טדסקי ;(1986 ,דוד קרצמר תקיפה וכליאת שוא )דיני הנזיקי – העוולות השונות בעריכת גד טדסקי,
 ;(1981דוד קרצמר מיטרדי )דיני הנזיקי – העוולות השונות בעריכת גד טדסקי ;(1980 ,גדעו גינת
גניבתעי )דיני הנזיקי – העוולות השונות בעריכת גד טדסקי.(1982 ,
יש לציי כי בספר דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82התמקדות הדיו בעוולת
הרשלנות אינה ניכרת בהכרח ממבנהו ,שכ לא יוחד לה חלק העוסק בה לבדה .הדיו המהותי ברשלנות,
נעשה לצד הדיו בעוולות הפרטיקולריות ,תחת הכותרת הלכות השופטי כמקור לדיני הנזיקי – עקרו
יסוד לחיוב בנזיקי במשפט האר .ע זאת ,וכפי שיוסבר בהמש ,הספר מתמקד במשקל הרב שקיבלה
עוולת הרשלנות בהלכות השופטי ,וכפועל יוצא מכ היא מקבלת מעמד בכורה בספר כולו.
ראו למשל יצחק אנגלרד "תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקי – דימויה העצמי ומציאות" עיוני
משפט יא ) (1986) 68–67 ,67להל :אנגלרד "תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקי"( [...]" :כל
ההלכות החדשות נפסקו במסגרת נתונה של מסורת משפטית אנגלואמריקאית המצויה ביסוד של דיני
הנזיקי בישראל .לא נוצר שבר ברציפותה של מסורת זו על דפוסי המחשבה האופייניי לה; השינויי
נערכו בטכניקה המקובלת על השיטה" .עוד הוא מוסי כי "א נתעל מפרטי אחדי המיוחדי
למשפט הישראלי ,ההתפתחויות אצלנו דומות ביסוד למגמות מקבילות בארצות אחרות בה שיטת
המשפט האנגלואמריקאית היא השלטת" )ש ,בעמ' .(68
בעניי זה ,ראו דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82בעמ'  ,84ש מצוי כי "הדעה שאי
בתהמ"ש רשאי ליצור עוולות נזיקי מקובלת על הכל ,לפחות מבחינה תיאורטית .תומכי בה ,מכללא,
כל אות פס"ד שקבעו כי חסומה דרכנו לייבא מהמשפט האנגלי אבות נזיקי שלא באו בכתובי
בפקודה ,וכ הפסיקה שסירבה להכיר בנזק פלוני כיוצר זכות בתביעה ,א אי המעשה גור הנזק ,נופל
בגדר אחת העוולות המנויות בפקודה ] ."[...ג כיו ,א שבית המשפט נחשב לאקטיביסט הרבה יותר
מבעבר ,הדעה הרווחת היא כי אי לו הסמכות ליצור תקדימית עוולות חדשות ,וראו בג" 5239/11
אבנרי נ' הכנסת ,פס'  25לפסק דינו של השופט עמית )פורס בנבו.(15.4.2015 ,
דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82בעמ' .85
ש.
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שתחלוש על פני משפט הנזיקי כולו" 90.בעניי זה השליכו המחברי את יהב על עוולות
המסגרת ,שכ לגישת מרכז הכובד שבה לא היה בקיו יסודות מסוימי שבעובדה
שקבע המחוקק אלא ,במיוחד בעוולת הרשלנות ,בתפיסה המשפטית של היק האחריות
בנזיקי  .התפיסה שפותחה הייתה כי אשר לעוולות המסגרת השאיר המחוקק "את עיקר
המלאכה בידי בתהמ"ש ,לעשות צדק עלפי ההנחיות הכלליות שהורה אות" 91.חובת
הזהירות ,שהייתה חלק מרכזי בעוולת הרשלנות ,נתפסה כמכשיר עיקרי להרחבת האחריות
בנזיקי  92.כבר באותה תקופה הייתה המגמה לנתק את הקשר שבי עוולת הרשלנות למשפט
האנגלי ולהעניק לה חיי משל עצמה בהסתמ על מאפייניה של שיטת המשפט
המקומית 93.המגמה שאליה דחפו המפרשי הייתה כי פירושה של עוולת הרשלנות ראוי
שיהיה נדיב ולא קמו יד 94,וכי בכוחה של עוולת הרשלנות "לספוג אל קירבה ] [...אות
אבותנזיקי ] [...אשר מטעמי היסטוריי זכו במשפט האנגלי לטיפול מיוחד" 95,כלומר
עוולות אשר הוכרו כעוולות פרטיקולריות במסגרת המשפט האנגלי ,א ה לא זכו להיכלל
בפקודת הנזיקי ככאלו .לפי גישה זו" ,בפירוש ובקלסיפיקציה כהילכת עשויי לבוא
בתחומה של עוולת מסגרת בפקודה ] ,[...ראשינזיקי שלא נתייחד לה מקו משלה
בפקודה ,אפילו מכיר בה המשפט האנגלי כעוולות פרטיקולריות עצמאיות שש פלוני או
אלמוני קורא עליה"96.
א כ  ,בתי המשפט תפסו את העוולה הנזיקית אינסטרומנטלית כמכשיר להענקת
הפיצוי כאשר קמה חבות נזיקית ,ומכיוו ששיעור הפיצוי נקבע ממילא לפי שיעור הנזק,
נראה לבית המשפט כי השאלה באיזו עוולה ישתמש הייתה חשובה פחות .לפחות לא
חשובה מספיק ביחס ליתרונות של הרחבת שיקול הדעת השיפוטי באמצעות מתיחת עוולת
הרשלנות והקניית סעדי במצבי חדשי ,שא לא כ לא היה בסמכותו של בית המשפט
לתת.
 .2פרשנות הפקודה – באקדמיה ובבתי המשפט
דר זו להרחבת דיני הנזיקי עוררה בעיות כבר בנקודת המוצא .אחת החשובות שבה
הייתה באשר לפרשנות הלגיטימית שאפשר לתת לעוולת הרשלנות .כפי שראינו עוולת
הרשלנות ,מטבעה ,עסקה בדיני תקלה ,וככזו תחולתה במשפט האנגלי הייתה מוגבלת.
90
91
92
93
94

95
96

ש .ראו ג מנח מאוטנר "ירידת הפורמליז ועליית הערכי במשפט הישראלי" עיוני משפט יז ,503
.(1993) 557–556
דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82בעמ' .86
אנגלרד "תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקי" ,לעיל ה"ש  ,86בעמ' .72
"] [...קביעת גבוליה של עוולת הרשלנות חייבת להיעשות תו זיקה קלושה בלבד למשפט האנגלי ]"[...
)מישאל חשי "די נזיקי ודי אבות נזיקי במשפט ישראל" משפטי א .((1969 ) 346
ראו למשל אנגלרד "תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקי" ,לעיל ה"ש  ,86בעמ' " :76אנו מצויי
בעיצומה של פעילות שיפוטית שמטרתה להרחיב ,תו שימוש בעוולת הרשלנות ,את האחריות בנזיקי
על מצבינזק נוספי .הלי שיפוטי זה מתבצע תו מודעות מודגשת של השופטי לכוח היוצר ][...
והמחדש קבל ע ועדה בפסקי הדי שלה".
חשי ,לעיל ה"ש  ,93בעמ' .349
ש ,בעמ' .350–349
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לנקודה זו הייתה חשיבות רבה באשר למרחב המחיה של עוולת הרשלנות ,שכ חלק מ
העוולות הפרטיקולריות שלא נכללו בפקודה עסקו במקרי של פגיעה מכוונת או שאינ
בגדר תקלה ,ולכ נוצרה בעניינ לאקונה .על כ התעוררה שאלה ,במשפט המקומי ,א נית
להרחיב את עוולת הרשלנות למקרי שאינ בגדר תקלה .בעניי זה גרסת מחברי הספר
בעריכת טדסקי הייתה כי "בדרפירוש וקלסיפיקציה אחת אפשר שנגיע למסקנה כי
העוולה 'בלעה' ראש נזיקי פרטיקולרי פלוני במשפט האנגלי ] [...ככל שנעמיק
בקלסיפיקציה כ ירחב היק תחולתה של העוולה ] [...נלמד כי עשויה היא להשתלט,
למעשה ,על כל די הנזיקי  ,וכי כל עוולות הנזיקי תבואנה בה .נית לטעו כי העוולה –
שניסוחה בתפישה משפטית מובהקת ,והאלמנטי העובדתיי בה א טפלי ליסוד החיוב
המשפטי – עניינה בחריגה מרמתהתנהגות ראויה הנקבעת מעת לעת ע"י בתהמ"ש; שאי
זה תנאי לביצועה כי המעשה ,יסודהקובלנה ,ייעשה ב'רשלנות' ] ,[...ויש שתכסה העוולה
א מעשי הנעשי ב'כוונה' או ב'זדו '"  97.אמנ המחברי מודי כי גישה זו אינה
מקובלת על הכול )ונראה כי בעיקר אינה מקובלת על טדסקי( ,א מהצגת הדברי נראה
שרוב תומכי בה98.
על פי אותה גישה פרשנית שמקודמת בספר ,הנחת היסוד היא "שבמערכת נסיבות
מסויימות חייב מזיק בעוולת הרשלנות ,הואיל ולא עשה את ש'האד הסביר' היה עושה
באות נסיבות .אמתהמידה לבדיקה היא ,א מבחינה אובייקטיבית לא הגיע המזיק
לרמתהתנהגות נדרשת" 99.לפיכ גורסי הכותבי "מה נשתנה לעני זה ,ומבחינת המבח
הקובע בעוולה ,א המעשה שהביא לנזק נעשה ב'רשלנות' ,במובנה המקובל ,או ב'כוונה'?
שהרי בשני המקרי נפלה רמתהתנהגותו של פלוני מאותה רמה נדרשת ,והלא מבחינה
מושגית ומוסרית ,הדברי ה קל וחומר"100.
פרשנות יצירתית זו של עוולת הרשלנות בישראל לא עלתה בקנה אחד ע הפרשנות
האופיינית במשפט המקובל 101.היא נבעה מהקשיי שהיו כרוכי בעצ קבלתו של קודקס
סגור מובנה וחסר ,אשר ללא קריאה זו של עוולת הרשלנות מנע פרשנות משפטית רחבה
ודינמיות לאור זמ וחייב קריאה חיצונית למחוקק לצור עדכונו.
מטרתה של הגישה הייתה בי היתר לבטל את ההבחנה שבי "כוונה" ל"רשלנות" מבלי
לייחס חשיבות מספיקה לאופי ה"תקלתי" של עוולת הרשלנות .המחברי א מייחסי לנזק
שנגר ברשלנות ממד של רציה שחסר בה פעמי רבות .בעניי זה נאמרי הדברי הבאי:
"מה פירוש המלה 'כוונה' ] [...בוודאי אי המדובר ברציה לעשיית מעשה
] .[...שהרי ג מעשה רשלנות ,ככל מעשה עוולה אחרת ,נעשה ב'רציה' ].[...
המדובר הוא ,איפוא ,במעשה המלווה 'כוונה' להשיג תוצאה מסויימת ].[...
ואול ,א המדובר הוא ,לפחות ,במעשה שהיה גורר אחריו חיוב ,לו היה
97
98
99
100
101
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נעשה ב'רשלנות' ,נפלא מעמנו מדוע אותו 'סרח עוד' של 'כוונה' יש בו כדי
לפגו .מוב הדבר שלעני עוולות פרטיקולריות מסויימות ,מעמיד המחוקק
תנאי שהמעשה ייעשה ב'כוונה' דווקא ,ומעשה 'רשלנות' ,בהוראתו הרגילה,
לא די יהא בו .אול קשה להסכי להיפוכו של דבר"102.
על מנת להעצי את כוחו של בית המשפט ואת יכולתו לייצר סעדי חדשי במקרי
מגווני שהובאו לפתחו חדשות לבקרי יוצרי המחברי "שיח משפטי" בי עוולת
הרשלנות לעוולות הפרטיקולריות בדבר האופ שבו מובנה החיוב המשפטי הנזיקי .בעניי
זה גורסי המחברי כי אכ השלב הראשו בחיוב הנזיקי הוא בכינונה של עוולה .קיומה
של עוולה מעיד שבמערכת נסיבות פלונית "מ הראוי הוא שבידי שמעו תהא 'זכות' כלפי
ראוב  ,שפגיעה בה תהא בגדר נזיקי  .המוטיבציה המפעילה בקביעתה של אותה מערכת
כעוולת נזיקי עשויה להיות שונה מעוולה לעוולה; בעוולה אחת תהיה – הרצו לשמור על
זכות הקני מפני כל התערבות בה ,אפילו לא נגר נזק לבעל הזכות ] ,[...ובעוולה אחרת –
הרצו לפצות אד על נזק שנגר לו ] .[...תוצאת הדברי היא קביעתה של עוולה במשפט
הנוהג )בי על ספר החוקי ובי בפסיקה ,מקו שהפסיקה מותרת ,הלכה למעשה ,בייצור
של עוולות נזיקי ( ,בהתקיי תנאי אלה ואלה ,ברוב תנאישבעובדה" 103,רק שבמקו
העוולות הפרטיקולריות מועמדת ומועצמת עוולת הרשלנות .נקודת המוצא לשיח המשפטי
הוא הנזק שנגר לפלוני ,ה באשר ליצירתה של עילת התביעה וה באשר להחלתה על
מקרה נתו  .רק ע קיומו של נזק יפנו בתי המשפט לבדיקה א ראוי אותו נזק שיפצו בגינו.
אול פתרונה של שאלה זו ,מדגישי המחברי" ,מפי בתהמ"ש יבוא ] [...והרשאה זו ניתנה
לה מראש ע"י המחוקק"104.
באשר למערכת היחסי שבי עוולת הרשלנות לעוולות הפרטיקולריות ולשיח שביניה
אומרי המחברי כי "נית לומר שבכל החלה והחלה של עוולת הרשלנות ,יוצר ביהמ"ש,
עלפי אותה הרשאה שניתנה לו ,עוולה פרטיקולרית ] .[...השאלה הקובעת בעוולה היא
ה'חובה' ]' [...חובה' זו מצויה מקו שאד סביר היה צופה ,בנסיבות העני  ,שמעשה או
מחדל פלוניי היו עלולי לגרו נזק" 105.להמחשת הדברי מפנה הספר לדוגמה שהובאה
במאמר של רובינשטיי ופרידמ  106שלפיה "לו בעני 'השבלול בבקבוק' היו היצרני
מכניסי את השבלול לבקבוק ,לא בחוסר תשומתלב ראויה אלא בכוונת זדו להזיק
לתובעת ,הא די הוא שהיו נפטרי מאחריות?" 107ועל כ ה משיבי כמוב בשלילה
כהוכחה לדבריה108.
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יצוי כי הדברי לא נעשו במסווה .עוד בתחילת הדר לא התכחשו הכותבי לכ
שגישת סוטה מהגישה הרווחת במשפט המקובל ,אשר במסגרתו התשובה על השאלה
דלעיל הייתה בשלילה .א ה מסבירי את השוני בציינ שבמשפט המקובל עוולת
הרשלנות צמצמה עצמה למערכות שבה כוונה וזדו לא מילאו תפקיד ,ולפי העוולות
שנעשו בכוונה ובזדו היו בידי הניזוק עילות תובענה פרטיקולריות  109.על כ בעניי
השבלול ה"זדוני" שבבקבוק ,הג שאי מדובר במעשה רשלנות ,מ הסת היה בידי בית
המשפט הכוח לפצות את הניזוק באמצעות עוולה פרטיקולרית קיימת או באמצעות יצירתה
של עוולה חדשה.
בעניי זה ה מוסיפי:
"השאלה א המשפט האנגלי מכיר בעוולת ה negligenceכמעלה ברישתה
א מערכות בה נעשה נזק בזדו ובכוונה – והתשובה לשאלה זו היא
בשלילה – אינה מצביעה בהכרח על כ ,שתחומי תחולתה של עוולת
הרשלנות במשפטנו א ה מצומצמי למעשי או למחדלי שיסוד
בחוסר שימתלב דווקא [...] .המטרה הרשונית ליצירת העוולה ] [...היא –
מת שילומי ראויי בנסיבות מסויימות ,ורק בשל נסיבות היסטוריות
נצטמצ שטח תחולתה והוצאו ממנה מערכי מסויימי"110.
מסיבה זו ה מביעי דעת כי אי סיבה אמתית לפסוע בדר המשפט האנגלי ,וכי במסגרת
פרשנות עוולת הרשלנות ופריסתה על עוולות חדשות "] [...נמצאנו עושי בתו שלנו ,או
כמעט בתו שלנו בלבד" 111.ג בלשו הפקודה ה אינ מוצאי תמיכה לגרסה המצרה
את פרשנות העוולה או סתירה לסברה בדבר התפרסותה הרחבה של עוולת הרשלנות .ה
אינ סבורי שנורמת "האד הסביר" מנותקת עקרונית ממעשי או ממחדלי הנעשי או
נחדלי "בכוונה" או "בזדו " .לגישת ,א ביקש המחוקק להעביר את העיקרו של עוולת
הרשלנות למשפט הישראלי" ,א טבעי היה שיקרא עליה אותו ש בו קרויה היא במשפט
האנגלי .ואול במשפט האר ,שלא כבמשפט האנגלי ,רבלו כוחו של עקרו היסוד,
והתפתחותו הטבעית עשויה להיות מרובה מאשר במשפט האנגלי .נית  ,איפוא' ,לפרש' את
המונח 'רשלנות' כניזו מעקרו היסוד שנת לו חיות מעיקרו' .רשלנות' ,הינה ,במשפט
האנגלי ,רעיו לחיוב ] ,[...וכ נפרש דיבור זה בפקודה"112.
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ש ,בעמ' .96–95
ש ,בעמ' ) 97–96ההדגשה הוספה – א"י(.
ש ,בעמ' .97
ש ,בעמ'  .99ע זאת ולמרות הנאמר המחברי מוסיפי לטקסט קורטוב של מלח שבא לידי ביטוי
באזהרה חשובה המופיעה בעמ' " :97כמוב ,אי להתכחש לשיקול הנוגד לאמור :כי המדובר אינו
באירוע היסטורי גרידא במשפט האנגלי ,שממנו רשאי אנו להעלי את עינינו ,אלא בהיסטוריה שיצרה
די .לשו אחר :אמת נכו הדבר ,טעמי היסטוריי מסויימי הביאו להגבלת עוולת הnegligence
בדר שבה הוגבלה ,ואול כ היתה הורתה ,לידתה וצמיחתה של העוולה ,והרחבתה אל מעבר לגדריה
המוכרי תהא בה כדי לעוות את פרצופה האמיתי .ביחוד כ הדבר ,מקו שהמדובר אינו ב'תחולה'
רגילה אלא ביסוד עיקרי בעוולה".
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גישה פרשנית זו עוררה בעיה נוספת .היא לא התיישבה ע קיומ של עוולות
פרטיקולריות במסגרת הפקודה שאומצה .א ,כ על פי הטענה ,עוולת הרשלנות משתרעת
ג על מעשי מכווני ,מדוע היה צור לציי במפורש בפקודה עוולות פרטיקולריות ,ואי
אפשר היה להסתפק בעוולת הרשלנות? כיצד אפוא התמודדו ע הטענה כי הרחבת עוולת
הרשלנות ג למקרי של כוונה תייתר ותיית את העוולות שבפקודה? לכ נמצאה תשובה
חיש מהר .העוולות הפרטיקולריות כול אמנ נכללות תחת המטרייה של עוולת הרשלנות
וזו משתרעת עליה  113,אול ללא פירוט בידי המחוקק לא היה כל ביטחו כי אכ יוכרו
בבית המשפט .לפיכ "הני ,המחוקק ,איפוא ,שרביטו ,ויצר עוולות פרטיקולריות אלו
ואלו ,ומאותו יו ואיל שוב נשלל שיקולדעתו של ביהמ"ש באות תחומי ,וידיו נכבלו
לאות עוולות שנקבעו ולאות יסודות שנימנו בה ] [...אות עוולות שזכו לתואר משלה ,
קיומ הוא עצמאי ,ואי ה נתונות בידי בתהמ"ש לצימצו או להרחבה" 114.יש שא סברו
כי אי לעצור בנקודה זו ,וכי יש לנקוט גישה פרשנית קיצונית יותר .כ למשל סבר אנגלרד
בנוגע למקרי שבה "קיימת סתירה בי האחריות במסגרת עוולת הרשלנות לבי כוונתו
הקונקרטית השלילית של המחוקק במסגרת עוולת הנגישה" 115.לדעתו ,יש לפתור סתירה זו
ב"העדפתה של העוולה הרשלנית ,המופשטת יותר והמבטאת – על רקע תולדות הפקודה –
את כוונתו האחרונה והעיקרית של המחוקק" 116.הוא מוסי כי כל פתרו אחר יביא לידי
מסקנות לא סבירות117.
 .3מתיחת עוולת הרשלנות לאור השני – הרחבת נפח הפסיקה
פרשנות זו נתנה למעשה אור ירוק להשתלטותה של עוולת הרשלנות ,וזו קיבלה חיזוק
בפסיקה ,בעיקר בתקופת כהונתו של השופט ברק .שני פסקי די מכונני בעניי זה,
בהובלתו של השופט )כתוארו אז( ברק ,עוסקי בפרשת ועקני ובפרשת גורדו 118.פסקי
די אלו מצויי במקו גבוה ברשימת פסקי הדי המצוטטי בפסיקה ,וה נמני ע
המשפיעי ביותר במשפט הישראלי 119.ככאלו ,ה תרמו רבות לעיצוב פרדיגמת הרשלנות
ולהשתלטותה על יתר העוולות.
113
114

115
116
117
118
119

"כל העוולות הפרטיקולריות נכללות ,בכוח ,בתחומי עוולת הרשלנות ,ואול לולא פירוט של העוולות
בחוק לא היה כל בטחו שאכ יוכרו בהלכה" )ש ,בעמ' .(100
ש .אמנ בספר מועלית ההסתייגות שלפיה קביעת עוולות אלו כעוולות ספציפיות עדיי מחייבת
"שבכל עני ועני חייבי אנו לשאול עצמנו א איקביעתה של עוולה פרטיקולרית לתקנתו של הנזק
שנגר במערכת פלונית שקולה כנגד הסדר שלילי" )ש ,בעמ'  .(101א גישה זו רוככה עד מאוד כמה
שני לאחר מכ עת נקבעה הלכת גורדו ,ונקבע העיקרו שלפיו העוולות הפרטיקולריות אינ מוקפות
במעטפת של הסדרי שליליי )ע"א  243/83עיריית ירושלי נ' גורדו ,פ"ד לט).((1985) 113 (1
אנגלרד" ,תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקי" ,לעיל ה"ש  ,86בעמ' .71
ש.
ש.
ע"א  145/80ועקני נ' המועצה המקומית ,בית שמש ,פ"ד לז) ;(1982) 113 (1פרשת גורדו ,לעיל ה"ש
.114
לעניי זה ראו יור שחר ,מירו גרוס וחנ גולדשמידט "מאה התקדימי המובילי בפסיקת ביתהמשפט
העליו – ניתוח כמותי" משפט וממשל ז  .(2004) 243פרשת ועקני ופרשת גורדו ממוקמות במקומות
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)א( פרשת ועקני
בפרשת ועקני מתווה ברק את יסודות עוולת הרשלנות כפי שהוא רואה אות בהסתמ על
קביעותיו בפרשת יערי ,ביצרו הבחנה בי חובת זהירות מושגית לקונקרטית 120.קביעה זו
הרחיבה בהינ קולמוס את היק טביעת כ הרגל של כל פסק די נזיקי העוסק בעוולת
הרשלנות  121.א עד פרשת ועקני הוגבל הרציו של פסק הדי לקטגוריית מקרי
מצומצמת ,שאלה הנכללי בה דומי לאלו שהובאו בפני בית המשפט ,הרחבת חובת
הזהירות המושגית אפשרה לבית המשפט לקבוע קטגוריות רחבות יותר של מצבי שאליה
משתיי מקרה נתו  ,ועל כ למתוח את הרציו של ההחלטה לאות קטגוריות רחבות ,שכ
כעת חובת הזהירות המושגית היא חלק מ ההכרעה השיפוטית .אמנ לצור החיוב הנזיקי
במקרה נתו נדרש ג ביסוסה של חובת זהירות קונקרטית ,א לאמירה הכללית באשר
לחובת הזהירות המושגית הייתה השפעה מרחיקת לכת על פריסתה של עוולת הרשלנות
במקרי השוני .לגישת בית המשפט בפרשת ועקני ,השאלה שנשאלה במסגרת חובת
הזהירות המושגית היא אבסטרקטית" :היא עוסקת בקטיגוריות שלמות של מזיקי )יצרני,
מעבידי ,נהגי ,מורי( ושל ניזוקי )צרכני ,עובדי ,הולכי רגל ,תלמידי( של נזקי
)פיסי ,כספי( ושל פעולות )מעשה ,מחדל( .הבחינה מנותקת מעובדותיו הקונקרטיות של
אירוע ספציפי" 122.המעבר מבחינה נקודתית לבחינה במברשת רחבה אשר מותחת את
תחולתה של העוולה לקטגוריות חדשות אגב קביעה עקרונית שבמסגרת תקו חובת
זהירות ,אפשרה לבית המשפט להאי את פיתוח השימוש ברשלנות בתו כדי התוויית
גבולותיה החיצוניי .מוב שבית המשפט הוא שאמו בסופו של דבר על קביעת היק
החובה המושגית וגבולותיה ,ודבר זה נעשה ,כ לפי בית המשפט ,לפי צורכי החברה
המשתני 123.ההנחיה שעולה מפסק הדי היא כי המחוקק קבע את המסגרת ,וכי בית
המשפט ,באמצעות "חקיקה שיפוטית בדרגתה הטהורה ביותר" ,ייצוק לתוכה תוכ על פי
הבנתו של השופט את צורכי החברה  124.להמחשת דבריו ציי בית המשפט כי אשר

120
121
122
123
124
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ה 10וה ,56בהתאמה ,ברשימת מאה התקדימי הישראליי המאוזכרי ביותר בפסיקת בית המשפט
העליו )סדרור ראשוני( בשני  .2000–1948מיקומ הגבוה מעיד על השפעת הגבוהה יחסית על פסיקה
עתידית ,וא נית לראות בכ התוויית הדר להרחבת השימוש בעוולת הרשלנות.
ע"פ  186/80יערי נ' מדינת ישראל ,פ"ד לה).(1980) 769 (1
פרשת ועקני ,לעיל ה"ש  ,118בעמ' .122
ש ,בעמ' .125
ש ,בעמ' .123
ש ,בעמ'  .124–123שני לאחר מכ ,בע"א  3521/11וגנר נ' עבדי )פורס בנבו ,(22.6.2014 ,אומר
השופט הנדל על הבחנה זו בי החובה המושגית לקונקרטית כי "החלוקה לחובה מושגית ולחובה
קונקרטית תרמה תרומה היסטורית לפיתוח עוולת הרשלנות במשפט הישראלי .מושג עקרוני זה איפשר
לגשר בי הדי לבי המציאות החברתית המשתנה .הפקודה המנדטורית ,שאומצה לפקודת הנזיקי
האזרחיי הישראלית ,נקטה בניסוח כוללני של עוולת הרשלנות .לצידה ,ניצבו עוולות פרטיקולאריות,
שלא תמיד סיפקו מענה ראוי .יתרונה של חלוקת חובת הזהירות למבח דושלבי היה בחשיבה עקרונית
לגבי סוגי יחסי בי מזיק לניזוק ופעילויות מסוימות ,במנותק מהתיק הנידו .בשלב חובת הזהירות
המושגית ,כפי שהוגדרה ,עמד השופט על היחס המשפטי הראוי בי המזיק לניזוק על יסוד מבח
הצפיות ,תו התחשבות בשיקולי מדיניות משפטית ] .[...באמצעותה ,הוכרו חובות זהירות חדשות לפי
צורכי הזמ והמקו ,כגו חובת הזהירות של רשויות שלטוניות וחובות זהירות לעניי הולדה בעוולה
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לאחריותו של תופס מקרקעי נעשה בעבר ניסיו עקר להבחי בי סכנות רגילות ללא
רגילות ,א עתה ,משבוטלו הקטגוריות הישנות ,אי עוד מקו ללשו טכנית ,ויש לבכר
לשו כללית של עוולת הרשלנות125.
זאת ועוד ,מלבד קביעת החובה המושגית טובע השופט ברק בפסק הדי את חזקת
החובה 126,אשר מקלה עד מאוד על התובע בביסוס חובת הזהירות משיקולי נורמטיביי.
א עד פרשת ועקני התובע הוא שהיה צרי להראות כי יש להכיר בחובת זהירות מושגית,
במיוחד כשזו לא הוכרה בעבר ,בדר של שכנוע בית המשפט בצור בהכרה בה ,אגב
הדגמת שיקולי נורמטיביי שתומכי בהטלת האחריות ,הרי שבעקבות פרשת ועקני די
היה שהתובע יראה כי מבחינה טכנית נית לצפות התרחשותו של נזק .בצפיות זו ,לדעת בית
המשפט ,די כדי להקי חובת זהירות מושגית ,אלא א יצליח המזיק להראות כי קיימי
שיקולי של מדיניות משפטית השוללי את החובה 127.גישה זו פרסה למעשה "שטיח
אדו" לפני נפגעי ,אשר לש הוכחת יריבות או שכנות נזיקית לא היה עליה אלא לבסס
קיומה של צפיות טכנית ,היינו יכולת צפייה פיזית של הנזק ,ר שלרוב אינו גבוה במיוחד.
)ב( פרשת גורדו
משהונחה התשתית להרחבת התחולה של עוולת הרשלנות בפרשת ועקני ,היה צור
להגדיר את תחומי התפרסותה .נקודה זו הוסדרה בפרשת גורדו .באותו מקרה עלה לדיו
היחס שבי עוולת הרשלנות לעוולות הפרטיקולריות מבחינת תחומי תחולת  .התביעה
הוגשה נגד עירייה בשל מאסר שבוצע בטעות בגי חוב שלא נוצר בידי התובע .התובע לא
הצליח להוכיח כי ההלי נפתח "בזדו  ,ובלי סיבה סבירה ומסתברת" – יסודות הנדרשי
לביסוס עוולת הנגישה 128.לפיכ הוא פנה לעוולת הרשלנות בטענה כי הג שאי אפשר
להוכיח שהיה במעשי זדו  ,יש בה חוסר סבירות שדי בו לביסוסה של עוולת הרשלנות.
בית המשפט ,מתו רצו לסייע לתובע ולתובעי עתידיי ,הרחיב את גבולותיה של עוולת
הרשלנות על חשבו הטריטוריה של העוולות הפרטיקולריות בכלל ושל עוולת הנגישה
בפרט .השופט ברק אימ ,בהמש למשנתו האקדמית ,פרשנות שלפיה העוולות
הפרטיקולריות אינ משתלטות על תחומי מחיה מסוימי בלעדית באופ שתחומי אלו

125
126

127
128

] .[...החובה המושגית תרמה לעיצוב דיני הנזיקי במיוחד בתקופת שנות ה ,80שאופיינה בריבוי
תביעות שדרשו להרחיב את האחריות ברשלנות" )ש ,פס'  8לפסק דינו של השופט הנדל(.
פרשת ועקני ,לעיל ה"ש  ,118בעמ' " :130עתה ,משבוטלו הקטיגוריות הישנות ,וחובת התופס יצאה
לדר המל של עקרו הרשלנות הכללי ,מ הראוי הוא שננקוט אות אמות מידה ,המתבקשות מעיקרו
כללי זה .אמות מידה אלה מעוגנות בסבירותו של הסיכו".
אמנ בפסק הדי חזקת החובה אינה מכונה בש זה ,א במבט לאחור זו הש שנית לה .ראו ע"א
 2061/90מרצלי נ' מדינת ישראל ,משרד החינו והתרבות ,פ"ד מז) ;(1993) 802 (1ע"א  3124/90סבג
נ' אמסל ,פ"ד מט) ;(1995) 102 (1ע"א  4486/11פלוני נ' פלוני ,פס'  12לפסק דינו של השופט עמית
)פורס בנבו.(15.7.2013 ,
בית המשפט חוזר על נקודה זו בפרשת גורדו ,לעיל ה"ש  ,114בעמ'  ,129ש קובע השופט )כתוארו
אז( ברק כי "הכלל הוא ,שבמקו שהנזק הוא צפוי )כעניי פיסי( חובה לצפותו )כעניי נורמאטיבי( ,אלא
א כ קיימי שיקולי מיוחדי ,המצדיקי צמצו החובה או שלילתה חר יכולת הצפייה".
ס'  60לפקודת הנזיקי.
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מוסדרי על ידיה בלבד 129.לדידו ,עוולת הרשלנות כעוולת מסגרת ניחנה בתכונות שונות
מהעוולות הפרטיקולריות ,שכ העוולות הפרטיקולריות ה עוולות סגורות ומותנות
במערכת נסיבתית מסוימת מוגדרת מראש ,ואילו עוולת הרשלנות היא עוולה פתוחה,
ורשימת המצבי שעליה היא משתרעת לעול אינה סגורה .לפי ברק ,לא פע עשוי אינטרס
מסוי לקבל הגנה ה בעוולה פרטיקולרית או בכמה עוולות פרטיקולריות וה בעוולת
הרשלנות .הדוגמה שניתנת להמחשת הדברי היא של מקרי שבה יש תחולה של עוולת
הסגת הגבול או מטרד ועוולת הרשלנות בד בבד .לגישת בית המשפט ,אי בקיומ של
העוולות הפרטיקולריות כדי לשלול את תחולת הרשלנות .לדבריו" ,עוולת הרשלנות באה
להטיל אחריות בגי נזק הנגר בשל סיכו בלתי סביר .א טבעי הוא ,שאחריות זו משתרעת
על תחומי משתני של פעילות אנושית ,מה 'המכוסי' כבר עלידי עוולות
פארטיקולאריות ,ומה קרקע בתולה" 130.עוד מוסי בית המשפט כי העוולות הפרטיקולריות
אינ כורכות סביב חגורות של הסדרי שליליי אשר שוללות תחולת של עוולות אחרות.
האנלוגיה האפקטיבית שבה בית המשפט משתמש היא של רשתות הפרוסות זו על גבי זו
באופ שמערכת עובדתית נתונה יכולה להיתפס בכמה מה  .אנלוגיה אחרונה זו הפכה
שגורה בשפה הנזיקית וצוטטה חדשות לבקרי בפסיקה מאוחרת יותר בהנגדתה לאנלוגיה
של "מגנטי של אחריות" ,שבה כל הנמצא בתחו המשיכה של עוולה אחת מוצא
אוטומטית מתחו המשיכה של העוולה האחרת ,שאותה בית המשפט דוחה131.
עוד מוסי בית המשפט בפרשת גורדו כי גישה שכזו היא חיונית "א מבקשי לשמור
על חיוניותה של הפקודה" 132.באימו של גישה פורמלית של תחומי מחיה נפרדי לא
יהיה כדי "להתמודד ע הבעיות החדשות ,אשר המציאות יוצרת" 133.לדבריו" ,דיני הנזיקי
צריכי לפתור לא רק את בעיות העבר אלא ג את בעיות ההווה והעתיד .ה צריכי להיות
גמישי ומותאמי לצורכי החיי המשתני .לא מבצרי סגורי אלא ערי פתוחות,
הקולטות סיכוני חדשי ואירועי שלא נית היה להעלות על הדעת את קיומ ]134."[...
בית המשפט ג מזהיר כי "אל לנו לית לצורות התביעה האנגליות הישנות להשתלט על
מחשבתנו .אל לנו לאפשר לה לשלוט בנו ,לא מהקבר ] [...ולא מהמילו ] 135."[...בהקשר
הספציפי של פסק הדי אומר בית המשפט כי "אפשרויות השינוי וההתפתחות במסגרת
עוולת הנגישה עצמה מצומצמות ה למדיי .לעומת זאת ,המכשיר העיקרי לגיבוש יסודות
חדשי של אחריות מצוי בעוולת הרשלנות ,העשויה לית פתרו ראוי למציאות המודרנית,
השונה במידה רבה מזו שעמדה ביסוד עוולת הנגישה"136.
בית המשפט מודע היטב להיות דרישותיה של כל אחת מ העוולות שונות מאלה של
האחרות ,א הוא רוצה לייצר "מעבר קל" של התובע ממסגרת אחת לרעותה .בית המשפט
129
130
131
132
133
134
135
136
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נות למשל את הדוגמה של תקיפה ורשלנות" :בתקיפה מכוונת ,במסגרת עוולת התקיפה,
יש צור להוכיח כוונה ,א אי צור להוכיח סטייה מרמת התנהגות של אד סביר .לעומת
זאת ,בתקיפה הרשלנית אי צור להוכיח כוונה ,א יש צור להוכיח התנהגות ,הסוטה מזו
של האד הסביר .הגישה הפונקציונאלית הגמישה אי בה כדי לעקו את החוק .יש בה כדי
לאפשר מעבר קל ממסגרת למסגרת כדי לית את מלוא ההגנה לאינטרסי ,המוגני על ידי
פקודת הנזיקי ]נוסח חדש[" 137.כמו כ מבהיר בית המשפט כי במשפט הישראלי הודגשה
בתחילה חשיבות של העוולות הפרטיקולריות כגו מטרד והסגת גבול ,א "לימי הל
חלקה של הרשלנות והתגבר ,עד כי כיו מרבית התביעות במסגרת פקודת הנזיקי ]נוסח
חדש[ ה בגי רשלנות ,אשר שולטת כיפת הפקודה"138.
מהל מעניי נוס שנראה לכאורה כאילו אינו קשור למגמת שתלטנות הרשלנות הוא
הדיו ברכיב הנזק והטיפול בו .לכאורה ,רכיב הנזק אינו רלוונטי רק בעוולת הרשלנות ,ועל
כ אי בו כדי להרחיב את השימוש בה לעומת עוולות אחרות ,בר עלינו לזכור כי בעוולות
הפרטיקולריות רכיב הנזק אינו משמש בהכרח יסוד בגדר העוולה ,א לא כ בעוולת
הרשלנות .על כ לש שימוש בעוולת הרשלנות יש להראות כי נגר נזק כמשמעותו
בפקודה 139.אמנ ללא נזק יכול להתקיי רכיב ההתרשלות א לא העוולה כולה ,אשר
מחייבת נזק כאחד מיסודותיה .על כ הרחבת הנזקי שנכנסי בגדר הפקודה אפשרה א
היא את הרחבת השימוש בעוולת הרשלנות .ואכ בנתיב זה פסע בית המשפט בפרשת
גורדו .בפסק הדי נדרש בית המשפט לשאלת הפיצוי בגי נזק שאינו רכושי .הוא מציי
שקביעת פיצוי בגי נזק שאינו רכושי היא משימה קשה ,וחר זאת מבהיר כי הגישה
המקובלת היא כי יש להערי את הנזק ולקבוע פיצוי א בגי נזקי אלו 140.במהל הניתוח
מבהיר בית המשפט כי "הטרדה גרידא" יכולה להיחשב נזק ברפיצוי .בכ הוא מרחיב
למעשה את יכולותיו של הנפגע להגיש תביעה ברשלנות ג ללא ביסוס נזק רכושי .הוא
קובע כי שלא כבעבר ,אז לא הוכרה חובת זהירות מושגית לעניי נזק לא רכושי גרידא ,עתה
אי עוד צידוק להבחי בי קיו חובה או היעדרה על בסיס הבחנות בי סוגי הנזק .לגישתו,
"עוולת הרשלנות צריכה להג באופ שווה ה על האינטרס של הניזוק בגופו ובכספו וה על
האינטרס של הניזוק בנפשו ,בנוחותו ובאושרו .אי לראות בנזק הלארכושי כדבר
'פאראזיטי' ,הנסבל רק א הוא טפל לנזק רכושי .יש להכיר בו כנזק ברפיצוי ,העומד
ברשות עצמו" 141.הוא מסכ בעניי זה ואומר כי "נזק לארכושי גרידא א הוא נזק לעניי
עוולת הרשלנות ,והוא ברפיצוי ,א על אד סביר מוטלת החובה )המושגית והקונקרטית(
לצפות את התרחשותו בשל התרשלות" 142.על כל אלו נית להוסי ,כמוב  ,שחיוב הרשות
בנזיקי והכפפתה לתנאי של נתבע פרטי א ה סייעו בהרחבת השימוש ברשלנות.

137
138
139
140
141
142

ש ,בעמ' .126
ש ,בעמ' ) 124ההדגשה הוספה – א"י(.
ס'  2לפקודת הנזיקי.
פרשת גורדו ,לעיל ה"ש  , 114בעמ' .139
ש ,בעמ' .141
ש ,בעמ' .142
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שני פסקי די אלו שימשו קטליזטור להרחבת השימוש בעוולת הרשלנות ,וההפניות
הרבות אליה בפסיקה מאוחרת מעידות כשלעצמ על עצמת התופעה .שני רבות לאחר
מכ  ,עת נדרש לסכ  40שנה למשפט הישראלי ולדיני הנזיקי  143ולפרוס את ה"אני מאמי "
שלו על רקע הפסיקה בישראל ,סיפר הנשיא ברק כי הוא רואה בפקודה מעי ריסטייטמנט
של המשפט המקובל בשנות השלושי והארבעי ,ובה שתי עוולות מסגרת ולצד עוולות
פרטיקולריות רבות  144.במבט לאחור הוא מציי כי העוולות האחרות ,לבד מעוולת
הרשלנות" ,מילאו תפקיד מוגבל ביותר במסגרת דיני הנזיקי " ,וכי "תביעות מועטות הוגשו
עלפיה  ,והדי בה לא פותח בעיקרו" 145.לדבריו" ,עיקר המעמסה של דיני הנזיקי הוטלה
על שכמה של עוולת הרשלנות" ,וכי היא עמדה יפה בלחצי שהופעלו עליה ואצרה כח
להתמודד ע מציאות דינאמית ומשתנה 146.עוד הוא מוסי כי הפסיקה בישראל לא יכלה
לזנוח את רעיו הרשלנות ולעבור להסדרי של אחריות מוחלטת על פי רצונה .פריבילגיה זו
הייתה נתונה למחוקק .לעומת זאת הפסיקה יכלה ליצור חובות זהירות במסגרת עוולת
הנזיקי )כ במקור .צ"ל רשלנות( ,והיא עשתה כ  147,במת עומק והיק לעוולות
המסגרת 148.לפליטת קולמוס פרוידיאנית זו ,שא נראתה סבירה לעורכי כתב העת ,נראה
שיש משמעות משל עצמה .בהתייחסו לרפורמה בחקיקה הנזיקית שעמדה )ועדיי עומדת(
על הפרק 149אומר ברק כי "יש מקו להעמיד את דיניהנזיקי על שתי עוולות כלליות –
וה ֶפר חובה חקוקה .שאר העוולות לא יבואו אלא ברשימה פרטנית במסגרת עוולת
רשלנות ֶ
150
הרשלנות ,ומבלי לפגוע בכלליותה"  .הוא ג מוסי כי "את מספר של העוולות
הספציפיות נית להקטי  .כ ,למשל ,נית לבטל השגותגבול במיטלטלי ומקרקעי תו
קביעה ,כי פתרונ יימצא בדי הרשלנות ,שיחול ה על התנהגות ללא כוונה להזיק וה על
התנהגות מתו כוונה להזיק" 151.הוא זוק לזכות המשפט הישראלי בי היתר את פיתוח
עוולת הרשלנות כמכשיר עיקרי של המשפט הפרטי למת סעד לפגיעה בזכות ורואה בכ
את תרומת המשפט הישראלי למשפט העמי .ברק מציי ג כי הוא אינו מציע "בשלב זה
שינוי בבסיס האחריות ,א כי יהיה בוודאי מקו ,משיקולי מיוחדי ,להרחיב את
האחריות המוחלטת בנזיקי בסוגיות שונות ,וא ייתכ שבטווח הארו נגיע לשינוי יסודי
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145
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אהר ברק "ארבעי שנה למשפט הישראלי – דיני הנזיקי והקודיפיקציה של המשפט האזרחי" משפטי
יט ) (1990) 631להל :ברק "ארבעי שנה למשפט הישראלי"( )פורס ג באהר ברק מבחר כתבי כר
א) 215 ,חיי ה' כה ויצחק זמיר עורכי) ((2000 ,להל :ברק מבחר כתבי כר א(.
ש ,בעמ' .639
ש ,בעמ' .640
ש ,בעמ' .639
ש ,בעמ'  .642טעות זו לא אותרה לא בכתב העת משפטי ולא בספר שנער מאוחר יותר ושבו שולב
המאמר מחדש.
ש.
הצעת חוק דיני ממונות.
ברק "ארבעי שנה למשפט הישראלי" ,לעיל ה"ש  ,143בעמ' .643
ש.
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שתלטנות הרשלנות

בגישה כולה" 152.את זאת ,כאמור ,הוא אומר בשנות התשעי ,א אמירות אלו חוזרות
ומפורסמות בספר שנכתב לקראת פרישתו בשנת 153.2000
)ג( ויתור על דרישת ה"שכנות"
דומה שבשני האחרונות הבשילו התנאי בפסיקה לשקילתו של מהל נוס להרחבת
השימוש ברשלנות .מהל זה יוצא מנקודת הנחה כי כבר קיימת במשפט הישראלי חובה
כללית שלא להתרשל ,ועל כ אי צור לדו בכל פע מחדש בשאלות בדבר קיומה של
חובה טר בחינתו של אקט ההתרשלות והתקיימותו של הקשר הסיבתי .הדיו בחובה
יידחה אפוא לסו ההכרעה השיפוטית בעוולת הרשלנות ,ותפקידו ישתנה – מביסוס יחסי
"שכנות" לצור חיוב נזיקי וכתנאי לו ,למסננת שעל פיה יוחלט א למרות ההתרשלות יש
לפטור מאחריות 154.במילי אחרות ,הרצו בעיקרו הוא לוותר על הדיו בחובה או לדחוק
אותה לקר זווית ,ובכ להעצי את עוולת הרשלנות באמצעות כיוו הזרקור לחוסר
הסבירות שבהתנהגות .א ההתנהגות היא בלתי סבירה ,הרי שברוב המקרי די בכ כדי
לחייב את המזיק באחריות ,ודיו בחובת הזהירות ,א בכלל ,נדחק לשוליי ,שכ במרבית
המקרי אי בו צור155.
מהל זה שונה והפו באופיו מהמהל שעשה השופט ברק בפרשות ועקני וגורדו156,
א הוא נבנה עליו .א בעבר היה ברור שלש חיוב נזיקי ברשלנות יש צור בחובה ,הרי
שהמהל של ברק בועקני ובגורדו הרחיב את המצבי שבה זו קיימת .לש כ ג נוצרה
חזקת החובה .משהוטמעה גישתו של ברק והושל המהל ,והחובה הפכה לחובקת כול,
כיו סוברי רבי כי אי עוד טע בדיו בה בכל מקרה כדרישה מקדמית לחיוב אלא רק
כמסננת בסופו של הלי .כלומר ,ברירת המחדל השתנתה ,ואי עוד צור בביסוס החובה
כדי לחייב ,אלא יש צור בשלילתה כדי לפטור .דוגמה לגישה זו נית למצוא למשל בדבריו
של השופט עמית בפרשת פלוני 157,ש הוא מסביר כי על פי הגישה החדשה" ,את מיקומה
של חובת הזהירות אנו מעתיקי אפוא מתחילת הדר אל סופה ,וא זאת ,תו שינוי פניה
מ'חובת זהירות' לשיקולי מדיניות השוללי את הטלת האחריות מקו בו זו אינה רצויה.
הקדמת ההתרשלות לחובה משמעה כי החובה הופכת למסננת של סו הדר ,בעוד שעל פי
המודל המסורתי ,החובה היא שער הכניסה אל עוולת הרשלנות" ,וכ כי "על פי המודל
המוצע ,הצפיות משמשת א במסגרת בחינת ההתרשלות והקשר הסיבתי המשפטי ,במוב
של צפיות טכנית/פיסית בלבד ,כאשר שאלת 'הצור' לצפות עוברת אל סו הדר ,על מנת
לבחו א מתקיימי שיקולי מדיניות משפטית בגינ רצוי לשלול הטלת אחריות" 158.על
152
153
154
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158

ש ,בעמ' .645
ברק מבחר כתבי כר א ,לעיל ה"ש .143
ראו בעניי זה את דבריו של השופט עמית בפרשת פלוני נ' פלוני ,לעיל ה"ש  ,126פס'  13לפסק דינו:
"כיו ,גוברת הנטייה לבחו תחילה את ההתנהגות שגרמה לנזק ,קרי ,את ההתרשלות עצמה ,במסגרתה
להפעיל את מבח הצפיות ,ורק לאחר מכ לבחו את קיומה של חובת הזהירות במוב של מסננת של
שיקולי מדיניות השוללי את האחריות חר קיומה של התרשלות".
לעניי זה ראו הביקורת המוצעת במאמר של אביחי דורפמ "זהירות! חובה" משפטי מב .(2012) 87
פרשת ועקני ,לעיל ה"ש  ;118פרשת גורדו ,לעיל ה"ש .114
פרשת פלוני נ' פלוני ,לעיל ה"ש  ,126פס'  13לפסק דינו של השופט עמית.
ש.
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פי מודל חדש זה של התרשלות תחילה ,בית המשפט מכיר בקיומה של חובת זהירות כללית,
ובחובה הכללית שיש לכל אד שלא להתנהג התנהגות עוולתית על ידי יצירת סיכו כלפי
הזולת159.
השופט עמית מסביר בפרשת פלוני כי על פי המודל המוצע ,היתרו של "התרשלות
תחילה" הוא בי השאר בפשטותו" .נקודת המוצא היא כי במקרי הרגילי של נזקי גו,
אות מקרי שנופלי בליבת דיני הנזיקי  ,קיימת חובת זהירות ,כ שנית לעבור לבחו את
ההתרשלות תחילה ,כאשר במקרי לא שכיחי ,טעמי של מדיניות משפטית ישללו את
הטלת האחריות" 160.אול השופט עמית ג מודע לכ שהעתקת חובת הזהירות אל סו
תהלי הבחינה והמרתה בשיקולי מדיניות השוללי הטלת אחריות )שיקולי נגטיביי(,
משנות את דמותה של חובת הזהירות .על כ הוא אומר כי "במקו חובה היוצרת בסיס
נורמטיבי להטלת אחריות ,אנו בוחני א קיימי שיקולי מדיניות השוללי את האחריות
הנובעת מקיומה של התרשלות"  161.בכ ,אומר בית המשפט ,יש מעבר מצורה של
חובהכחובה לחובהכהגנת פטור162.
חשוב להדגיש כי ג אלו שתומכי ברפורמה ה"אוונגרדית" של השופט עמית מודעי
לכ שמודל זה של התרשלות תחילה לא יוכל לשמש בכל מקרה ומקרה בדיני נזיקי  ,אול
לגישת הוא יחול "במרבית המקרי הנידוני באופ שכיח בבתי המשפט והמשתייכי
ל'ליבת דיני הנזיקי '" 163.לעומת זאת במקרי המצויי באזור הגבול או הדמדומי של
דיני הנזיקי יישמר המודל הקוד.
נכו למועד כתיבת מאמר זה ,גישה זו שמייצגת את האוונגרד של עוולת הרשלנות עדיי
אינה בגדר תחלי להסדר המסורתי .אמנ היא נובעת מהביקורת על התפיסה המסורתית
ויונקת ממנה ,מצד הספרות המשפטית וא מצד הפסיקה ,א ג היא עצמה זוכה
לביקורת 164.א תתקבל ,תהפו גישה זו את השימוש בעוולת הרשלנות לנפו וישי עוד
יותר.
 .4מגמות של השני האחרונות
)א( עיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות בדמות עוולת הרשלנות
ע השני מגמה זו של שתלטנות הרשלנות ,שהפכה להיות חלק מ המשפט הנוהג,
השתרשה עד כדי כ שלא רק שעוולת הרשלנות ניצבה בחזית ,ונזנחו השימושי בעוולות
159
160
161
162
163
164
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ש ,פס'  15לפסק דינו של השופט עמית.
ש ,פס'  17לפסק דינו של השופט עמית.
ש.
אגב כ מפנה השופט עמית למאמרו של דורפמ ,לעיל ה"ש .155
ש ,פס'  14לפסק דינו של השופט עמית ,המתבסס בהקשר זה על ספרו של גלעד ,לעיל ה"ש  ,1בעמ'
.649
ראו למשל עניי וגנר ,לעיל ה"ש  ,124ש מבקר השופט הנדל את הגישה החדשה ,ובמיוחד בפס'
 18–10לפסק דינו .נימוקיו בעד הותרת סדר בחינת של רכיבי עוולת הרשלנות על כנו עוסקי ביעילות
ההלי המשפטי ,ביצירת הרתעה יעילה עבור מזיקי ,ובחשש כי הרחבה זו של חובת הזהירות הכללית
תעקר את יכולתה להשפיע על בדיקת המקרה הפרטני ולמעשה תביא להחלפתה המוחלטת במסננת
שיקולי מדיניות.

משפטי מז תשע"ח

שתלטנות הרשלנות

הפרטיקולריות ,אלא שהיא שלחה גרורותיה ג לעיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות
עצמ  .מכיוו שהפרדיגמה הדומיננטית הרווחת היא שעוולת הרשלנות היא עוולתעל,
שחולשת למעשה ג על העוולות הפרטיקולריות ,נראה כי נוצר צור ,במודע או
בתתמודע ,לתת לכ ביטוי באמצעות עיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות בדמותה
של עוולת הרשלנות .עיצוב זה נעשה באמצעות שימוש בתפיסת הסבירות ,שהיא ליבתה של
עוולת הרשלנות ו"הזרקתה" אל תו העוולות הפרטיקולריות וההגנות שלה  ,אשר לא היה
נהוג לבנות לפי תפיסה זו 165.עיצוב מחדש זה אינו עולה בקנה אחד ע הדי הנוהג
במשפט המקובל ,שבשונה מהמשפט הישראלי ,אינו רואה בעוולת הרשלנות מי שחולשת
על כל דיני הנזיקי  .מלבד זאת ,עיצוב מחדש זה לא היה יכול להיעשות בבית המשפט ,אשר
לא היה לו כאמור מנדט לשנות את יסודות העוולות כפי שקבע המחוקק .המחוקק ,בתורו,
תיק את החוק לפי שינוי הפרדיגמה.
אציג עתה שתי דוגמאות לעיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות בראי עוולת
הרשלנות .האחת ,תיקו סעי  (1)24לפקודת הנזיקי בנוגע להגנה עצמית ,כבר קרמה עור
וגידי לפני עשור והייתה לחלק מ מהמשפט הקיי 166.השנייה עודנה בהתהוות .מדובר
בהצעה לשינוי מקי ורחב הרבה יותר של העוולות הפרטיקולריות עד כדי עיצוב מחדש
במסגרת פרויקט הקודיפיקציה של הדי האזרחי בכלל ודיני הנזיקי בפרט ,כפי שבא לידי
ביטוי בגרסה האחרונה של הצעת החוק בדבר הקודקס האזרחי ,שעדיי עומדת על
הפרק167.
)ב( עוולת התקיפה וההגנה העצמית
כידוע ,עוולת התקיפה מנויה במשפט הישראלי כעוולה פרטיקולרית ,והיא קבועה בסעי
 23לפקודה 168.לוז הסעי הוא כי כאשר נעשה שימוש בכוח ,או כאשר קיי איו ממשי
לשימוש בכוח שכזה ,מכל סוג שהוא ,במתכוו נגד גופו של אד ושלא בהסכמתו ,הרי
שמבוצעת נגדו עוולת תקיפה .יסוד הכוונה התפרש ,בדומה למשפט המקובל ,בצמצו,
ולכ אי צור להוכיח רצו לפגוע או לגרו לנזק ,אלא די ברצו לגעת באד או בידיעה
שכ יהיה ,בלא הסכמתו 169.הסעי אינו דורש ג נזק כאחד מיסודותיו .כפי שראינו ,חלק
מהוויית הסעי היא ההגנה על האוטונומיה של האד והתפיסה כי לנגיעה בגופו נדרשת
הסכמתו .ההסכמה אינה חייבת להיות סבירה .היא אמורה לשק את העדפותיו
165

166
167
168
169

להרחבה על התפתחות זו ראו מאמרו המכונ של מאוטנר ,לעיל ה"ש  ,90בייחוד בעמ' ,557–556
העוסקי בתהלי שבו הוקנה לעוולת הרשלנות מעמד של נורמתעל בדיני הנזיקי .מאוטנר מסביר ,בי
היתר ,כי יש בכ משו הכפפה של נורמות ספציפיות לעיקרו מופשט ובלתי מוגדר )במקרה זה
הסבירות( ,וכי נית למתוח קו בי ההתפתחויות שעליה הוא מצביע במאמר של עליית תפיסת העול
הלאפורמליסטית בפסיקת בית המשפט העליו לבי התחזקות של נורמות כדוגמת עקרו תו הלב
ועוולת הרשלנות.
תיקו מס' .9
הצעת חוק דיני ממונות .נכו לעת כתיבת המאמר ,ההצעה עברה קריאה ראשונה בלבד.
ס'  23לפקודת הנזיקי.
 ,EPSTEINלעיל ה"ש  ,7בעמ' .5–4

263

אס יעקב

משפטי מז תשע"ח

האינדיווידואליות של הפרט ,שעליה המשפט מג  170.סעי זה מצוי בפקודה מעת קבלתה
ומשק כמעט במדויק את גישת המשפט המקובל בהקשרי אלו 171.למעשה ,האחריות
בסעי זה היא חמורה במוב זה שהסיכו מוטל על הנוגע .ג א השימוש בכוח נעשה
בסבירות ,ואפילו לטובתו של הנפגע ,עדיי מדובר במעשה שעולה כדי תקיפה .דוגמאות
למצבי שכאלו נית למצוא למכביר בתחו הרפואה ,במקרי שבה בוצעו טיפולי
רפואיי בניגוד לרצונו של החולה או ללא הסכמתו ,א שנעשו לטובתו172.
בדומה למשפט המקובל ,ג בישראל ההגנות הכלליות של אש תור והסתכנות מרצו
בדר כלל אינ ישימות במקרי של תקיפה 173.לעומת זאת כ יכולות לעמוד לנתבע
ההגנות הספציפיות המנויות בסעי  24לפקודה .סעי  24המקורי מנה שמונה סעיפי משנה
– הגנות אשר הוכתרו בכותרת "הגנה מיוחדת" ואשר עמדו בתוקפ עד שנת 174.2000
ברצוני להתייחס להגנה הראשונה שאינה נושאת כותרת עצמאית א ידועה בש "הגנה
עצמית" .הגנה זו אינה ייחודית למשפט הישראלי וא לא לדיני הנזיקי  .כעיקרו  ,מדובר
בהגנה אוניברסלית אשר משתרעת ה על הדי הנזיקי וה על הפלילי 175.על כ ג באר,
ע קבלת הפקודה ועוולת התקיפה ,הוקנתה לתוק הגנה מפני חבות בגינה א עשה את
המעשה לש הגנה עצמית .נוסח הסעי במקור קבע כי הגנה תינת  ,א הנתבע:
"עשה את המעשה כדי להג על עצמו או על אד אחר מפני שימוש בכוח
שלא כדי מצד התובע ,ובמעשהו זה לא חרג ממידת הנחיצות הסבירה
לאותה מטרה ,והיחס בי הנזק שגר לתובע בתקיפה זו לבי הנזק שרצה
למנוע לא היה בלתי סביר"176
הרעיו שמאחורי הגנה זו הוא עתיק ומשות ג למשפט הפלילי .אד שהותק זכאי להג
על עצמו ,ובאיזו שבינו לבי התוק תהיה ידו על העליונה בהתקיי פרמטרי
מסוימי 177.מדובר באיזו נקודתי אשר עושה צדק בי הצדדי הנוגעי בדבר .מה אות
פרמטרי? שההגנה הייתה כנגד שימוש בכוח ,ששימוש זה היה שלא כדי מצד מפעיל
הכוח ,שהמעשה נעשה כדי להג על הנתבע או אחר ,וכ שהנתבע לא חרג במעשהו
מהנחיצות הסבירה ,ושהיחס בי הנזק שנגר לבי זה שהנתבע רצה למנוע לא היה בלתי
סביר .תנאי אלו הגבילו את השימוש בהגנה וצמצמו מאוד את המקרי שבה היה התוק
יכול להשתמש בה .הגישה הרווחת בעניי זה הייתה כי תקיפה של אד היא מעשה חמור
170
171
172
173
174
175
176
177
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ראו אס יעקב "גילוי נאות והסכמה מדעת" עיוני משפט לא .(2009) 631–629 ,609
ראו לעיל ה"ש  .16יש לציי כי המשפט המקובל עבר כמה שינויי בהקשר זה .כ למשל בעבר לא
נדרשה כלל כוונה ,אפילו במובנה המצומצ ,בדומה לדי הנוהג באשר להסגת גבול ,וראו ,EPSTEIN
לעיל ה"ש  ,7בעמ' .5–4
ראו לדוגמה ע"א  3108/91רייבי נ' וייגל ,פ"ד מז).(1993) 497 (2
ראו דניאל מור "הא מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה בנזיקי?" הפרקליט כו 266–257 ,254
).(1970
עד לכניסתו לתוק של תיקו מס' .9
השימוש בהגנה העצמית בדיני העונשי מופיע בס' 34י לחוק העונשי ,התשל"ז–.1977
ס'  (1)24לפקודה בנוסחה המקורי.
כ לפי גישת המשפט המקובל ,וראו  ,DOBBSלעיל ה"ש  ,7בעמ' .159
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שתלטנות הרשלנות

אשר פוגע בליבת האוטונומיה ,ועל כ ההגנה צריכה להינת במשורה ,רק באות מקרי
שבה הפוגע או אד אחר נמצא מאוי בגי השימוש בכוח באופ שבו א לא יפעל,
ייפגעו הוא או אחרי .מלבד "ההגנה העצמית" עמדו לנתבע ,מכוח סעי  ,24הגנות
נוספות ,אשר א ה עוצבו בקפידה ,ואשר מטרת הייתה לפטור מאחריות ,בצמצו,
במקרי אחרי178.
האיזו שנוצר במסגרת עוולת התקיפה ביקש להגביל את תחולתה לבחינת הצדק היחסי
בי התוק למותק מבלי לערב שיקולי חברתיי רבי חיצוניי לצדדי ,בהבנה שבמקרה
של סיכו חמור לחיי או לגו ,ממילא נדחק ממד ההרתעה לקר זווית .מעניי להשוות
בעניי זה א את הוראות המשפט הפלילי ,אשר בהקשר זה ,ובניגוד לאינטואיציה,
מצמצמות עוד יותר את המקרי שבה תחול ההגנה .כ קובע סעי 34י לחוק העונשי כי
אד לא יישא באחריות פלילית בשל תקיפה א המעשה היה דרוש באותו רגע כדי להדו
תקיפה שלא כדי שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו ,בחירותו ,בגופו או
ברכושו שלו או של זולתו 179.הסעי הפלילי מדגיש את הקשר הייחודי שבי המתקי
למותק א שהוא מאפשר ג הגנה על הזולת ומצמצ את ההגנה רק למקרי של איו
מידי למטרת הדיפה של התקיפה .הסעי א מוסי סייג והוא שההגנה לא תחול א
המותק הביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה בצפותו מראש את אפשרות התפתחות
הדברי180.
כאמור ,גישה מצמצמת זו של ההגנה מפני תקיפה )נזיקית או פלילית( לא הייתה נחלתו
הבלעדית של המשפט בישראל ,וא היא יובאה מ המשפט המקובל .ע זאת במשפט
המקובל הדיו בהגנה העצמית מפורט ומורכב הרבה יותר ומבקש להנחות את השופטי
בקפדנות אי לאז בי זכות המתקי לזו של המותק .ההגנה העצמית מצומצמת ונגזרת
מכ שאי להרשות במסגרתה פגיעה באחר מבלי שיש הצדקה טובה לכ .הדיו נעשה
בקפידה ,בתו התייחסות מדוקדקת למצבי השוני על מנת שלא לפרו את גבולות ההגנה
יתר על המידה .למשל ,בריסטייטמנט האמריקני מוקדשי סעיפי רבי לשאלת גבולות
ההגנה העצמית 181.סעי אחד מוקדש למקרי שבה ההגנה העצמית ננקטת נגד כוח
שמופעל במכוו א אינו מסכ בהכרח את חיי המתגונ או מאיי עליו בפגיעה חמורה182.
באות מצבי הדגש הוא במניעת האחר מ ,inflicting a harmful or offensive contactא
178

179
180
181
182

לדוגמה ,א עשה את מעשהו בתו כדי ביצוע ,או סיוע כדי לבצע ,צו מעצר או חיפוש ,צו מסירה לדי,
צו מאסר או צו עיכוב שנתנו בית משפט או רשות אחרת המוסמכת לכ .דוגמה נוספת היא א עשה
בתו לב מעשה שהיה לו יסוד להניח שהוא לטובת התובע ,אלא שלפני שעשהו לא היה בידו לקבל את
הסכמת התובע מפני שבנסיבות הה לא היה בידי התובע לציי את הסכמתו ,או שבידי האד הממונה
עליו כדי לא היה להסכי מטעמו ,ולנתבע היה יסוד להניח כי טובת התובע מחייבת שלא לדחות את
המעשה )ס'  (4)24ו (8)24לפקודת הנזיקי ,בהתאמה(.
ס' 34י לחוק העונשי.
ואול יצוי כי לצד הצמצו הזה ,במשפט הפלילי מצויות הגנות נוספות אשר מאפשרות פטור
מאחריות ,ובה הגנת הכורח והצור אשר אינ מצויות בפקודת הנזיקי )ס' 34יב ו34יא לחוק העונשי,
בהתאמה( .כמו כ הסעי חל על הגנה עצמית מדומה ,בשונה מתחולתו בתחו הנזיקי.
.RST § 63–76
ש.§ 63 ,
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האמצעי שמותר למתגונ להשתמש בה במסגרת ההגנה העצמית ה כאלו שאינ עלולי
או מכווני לגרו מוות או פגיעה גופנית קשה לצד האחר  183.הדגש הוא בהגנה
מפני  184.presently threatened aggressionסעי אחר עוסק במקרי שבה הכוח שמפעיל
המתקי מסכ חיי ופותח בפני המתגונ אפשרויות נוספות של שימוש להגנתו בכח מסכ
חיי 185.סעי שלישי עוסק במצבי שבה הסיכו נגר כתוצאה מפעולה רשלנית שאינה
מכוונת 186.סעי רביעי מדבר על התמודדות ע פעילות רשלנית אשר מסכנת חיי 187.בכל
הסעיפי נשמרת הזיקה בי מפעיל הכוח למתגונ  ,והאמצעי שהאחרו רשאי לנקוט
בחסות ההגנה נגזרי מהשוני בסוג האיו שמופעל עליו ומישירותו .בהקשר זה מתעוררות
שאלות רבות באשר לאפשרות של נסיגה כדר להימנע מתקיפה – א המתגונ צרי לסגת
א אפשרות זו עומדת לו כאופצייה ממשית ,מתי עליו לעשות כ וכיוצא באלה .כאמור,
מספר הסעיפי שעוסק במהות ההגנה העצמית ויכולת המתגונ להיזקק לה הוא רב ומשק
ניואנסי רבי שנגזרי מההשוואה שבי זכויותיו של המתקי לזכויותיו של המותק
ועשיית צדק בי השניי .סעי מיוחד מוקדש למצבי שבה ההגנה מפני התקפה היא על
צד שלישי188.
כפי שפורט לעיל ,בישראל הדיו הסטטוטורי בנושא זה קצר ,וגרסת ההגנה העצמית
שאומצה מלכתחילה הייתה מתירנית מזו הנהוגה במשפט האנגלואמריקני ולא דרשה מ
המותק את אות תנאי ס לצור שימוש בהגנה )בניגוד לגישה שאומצה במשפט הפלילי(,
א כי התעקשה על חלק מתנאי הס ,ובה הדרישה שההגנה תופעל נגד שימוש בכוח שלא
כדי בידי התובע ,איחריגה מהנחיצות הסבירה ומידתיות.
והנה בשנת  2000הוכנס תיקו לפקודה 189.דומה שמטרת התיקו העיקרית הייתה
להשמיט את ההגנה המיוחדת שקמה להורי מפני תקיפה במסגרת חינו ילדיה 190לאחר
שפסק הדי המנחה בעניי פלונית קבע כי אי להורי זכות במסגרת המשפט הפלילי להכות
את ילדיה לצרכי חינוכיי ,וכי בעניי זה אי סובלנות כלל 191.חלק זה של התיקו זכה
לסיקור נרחב ,לדיו בכינוסי וא לכתיבה אקדמית ,אול לא בו ברצוני להתמקד כעת192.
בד בבד ע תיקו זה הוכנס תיקו נוס בסעי  ,(1)24אשר חר תשומת הלב המועטה
שניתנה לו הייתה לו חשיבות רבה .לפי הנוסח המתוק תהיה זאת הגנה לתוק א –
183
184
185
186
187
188
189
190
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192
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ש.cmt. e ,
ש.cmt. g ,
ש .§ 65 ,אפשרויות אלו תלויות בהתקיימות של תנאי נוספי שנקבעו בסעי.
ש.§ 64 ,
ש.§ 66 ,
ש.§ 76 ,
תיקו מס' .9
זאת ,בשל ס'  (7)24לפקודה בנוסחה המקורי ,אשר הוסר מהפקודה בעקבות תיקו מס'  ,9ונוסחו.24" :
בתובענה על תקיפה תהא הגנה לנתבע א – ] (7) [...הנתבע הוא הורו או אפוטרופסו או מורהו של
התובע ,או שהיחס שלו אל התובע דומה לשל הורו או אפוטרופסו או מורהו ,והוא ייסר את התובע
במידת הנחיצות הסבירה למע ייטיב דרכו".
ע"פ  4596/98פלונית נ' מדינת ישראל ,פ"ד נד).(2000) 145 (1
ראו למשל בנימי שמואלי "מהפ בעקבות מהפכה :מהפ בסוגיית הכאת ילדי ותלמידי לש חינוכ
בעקבות המהפכה החוקתית" קרית המשפט ח .(2009) 289
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") (1עשה את המעשה בסבירות כדי להג על עצמו או על זולתו מפני פגיעה
בחיי ,בגו ,בחירות או ברכוש ,והיחס בי הנזק שסביר היה שייגר
מהמעשה לבי הנזק שסביר היה שיימנע על ידיו ,היה סביר;"
חלק זה של תיקו מס'  9עבר כמעט בלא דיו ציבורי ,וא כיו ,שני לאחר קבלתו ,נראה
שהוא חומק מתחת לרדאר של בתי המשפט ,שכ לבד מכמה חריגי 193,בפרשנות אותו
השופטי נצמדי למקורות ההגנה העצמית וליסודותיה כפי שנקבעו בעניי שהלא,
שהוכרע על סמ הדי שקד לתיקו 194.
מה הייתה מטרת התיקו ? המטרה המוצהרת ,לפחות כפי שבאה לידי ביטוי בעת
שהובאה בפני חברי הכנסת בקריאה השנייה והשלישית ,הייתה "להוסי לפסקת ההגנה
העצמית הקיימת בחוק את התנאי ,שאותה הגנה עצמית נעשתה בצורה סבירה ,על מנת להג
על עצמו או על זולתו" 195.דברי ההסבר שאליה מפנה הצעת החוק מצויי בהצעת חוק
קודמת בעניי זה ,אשר מתייחסת רק לביטול ההגנה שהייתה נתונה להורי )שהייתה כאמור
קבועה בסעי  ,((7)24ואילו בנוגע לתיקו סעי ההגנה העצמית אי מופיעי דברי הסבר
כלל.
השוואה בי הסעי במתכונתו הנוכחית לסעי במתכונתו הקודמת מלמדת עד כמה
דרמטי הוא השינוי ,ועד כמה הוא חלק מאותה מגמה כוללת של שתלטנות עוולת הרשלנות
ורכיב הסבירות שמצוי בה .למעשה ,תיקו זה משנה את אופי ההגנה כמעט לחלוטי ונות
בידי התוק חופש פעולה נרחב ,ובלבד שהדבר יעלה בקנה אחד ע אינטרסי ציבוריי
רחבי יותר 196.אמנ רכיבי הסבירות והפרופורציונליות היו מנת חלקו של סעי ההגנה ג
בנוסחו הקוד ,שכ ג ש נדרש כי מעשה ההגנה לא חרג ממידת הנחיצות הסבירה ,אול
מ הסעי במתכונתו הנוכחית הוסר הרכיב של "שימוש בכוח שלא כדי מצד התובע",
ובמקומו נקבע כי די בכ שהמעשה נעשה בסבירות כדי להג על הנתבע מפני פגיעה בחיי,
בחירות או ברכוש .שני רכיבי אלה של חירות ורכוש לא נכללו כמושאי ההגנה בנוסח
הקוד .בצד זה הסעי אינו דורש אפילו כי פגיעה שכזו תעלה כדי סכנה מוחשית ,בדומה
למשפט הפלילי ,או שיהיה במעשה כדי להדו סיכו מידי .הפרמטרי כול נכנסי כיו
למסגרת הסבירות ,ללא קביעת תנאי ס.
א כ  ,א שהמטרה העיקרית הייתה לתק את סעי  (7)24ולצמצ את תוק החריג
בנוגע לתקיפת הורי ,למעשה נוצר בתיקו מס'  9חריג חדש ,רחב הרבה יותר ,שתחומי
חלותו משתרעי על מקרי רבי ,ואשר מזכה את התוק בפטור א עמד בפרמטרי של

193
194
195
196

ראו לדוגמה ע"א  11172/05זיו אלו נ' חדד ,פס'  20–17לפסק דינה של השופטת ארבל )פורס בנבו,
.(21.10.2009
ע"א  347/72שהלא נ' ב שבת ,פ"ד כז).(1973) 815 (1
ד"כ י"ב ) 2483התש"ס(.
אמנ נית לפרש את מונח ה"סבירות" המופיע בסעי כמתקיי במערכת היחסי הסגורה שבי מזיק
לניזוק ,א ניסוחו הרחב של הסעי מותיר פתח ,וייתכ א רומז ,לפרשנות החורגת ממערכת יחסי זו
ומסוגלת להכיל ג שיקולי ציבוריי ,ובעיקר בהינת ההשוואה לנוסחה הקוד של ההגנה .נראה שזו
ג תהיה הפרשנות לאור הקונטקסט שבו המונח מתפרש במסגרת עוולת הרשלנות.
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סבירות ,ללא עמידה בתנאי ס נוקשי ,ובלבד שהיה במעשיו כדי להג על עצמו או על
אחר ,אפילו מנזק רכוש.
לכאורה ג בעבר ,טר התיקו  ,וג היו – לאחריו – על המתגונ להוכיח סבירות .אז
מה השוני הגדול? ובכ  ,אפשר לדמות את ההגנה העצמית לבצל .תנאי הס מסירי מ
הבצל גלדי רבי אשר מעצבי את מהות ההגנה על פי מערכת היחסי שבי המזיק לניזוק
ומאפייניה המיוחדי הקשורי בתקיפה .אלו ה דרישות הס לתחולתה .בגלדי שנותרו
מיושמת הסבירות שמצמצמת אות עוד יותר .לעומת זאת המצב לאחר תיקו מס'  9הוא
שאי עוד תנאי ס ,והסבירות מיושמת בבצל בשלמותו .לפיכ מקרי רבי שבעבר לא היו
יכולי להיכנס בגדר ההגנה ,שכ נפלו קוד להחלת סטנדרט הסבירות ,כיו יכולי להיכנס
במסגרתה .הדבר שינה עד מאוד את אופי ההגנה ,ולמעשה הפ במקרי רבי את עוולת
התקיפה לכזו שכפופה לדיני ההתרשלות ע היפו נטל 197.היינו ,לעומת עוולת התקיפה
המסורתית ,שהתייחסה לרצונו הסובייקטיבי של המותק וכיבדה אותו אפילו זה לא תא
שיקולי חברתיי רחבי יותר ,שכ זוהי מהות התקיפה ,כיו מדובר למעשה בהיפו נטל
– א קיי אלמנט של הגנה במוב הרחב ,הרי התוק יוכל להראות כי פעל בסבירות ,ועל
כ רצונו של המותק ייסוג .במוב זה ,בעוד שבעבר עצ הפגיעה בזכות הצדיקה
כשלעצמה פיצוי – במונחי של קולמ כ wrongלהבדיל מ 198,wrongdoingהתיקו מוריד
אותה מדרגה של "זכות" לדרגה של "אינטרס מוג " ,היינו הפגיעה מותרת ,ובלבד שמעשה
המתגונ היה סביר .אמנ הורדת הדרגה אינה מלאה ,שכ עדיי הנטל הוא על התוק
להראות כי פעל בסבירות ,אבל משעשה זאת ,לא יהיה חייב בפיצוי.
א הקורא סבור שמדובר במעשה של מה בכ ,הריני שוב להפנותו לאחד מפסקי הדי
המעצבי של המשפט המקובל – פרשת  ,Vincentשבה דנתי לעיל 199.אמנ ש דובר
בהסגת גבול במקרקעי  ,א הדמיו לענייננו ברור .כזכור ,באותו מקרה אד קשר את
ספינתו למזח .היה ברור שא לא יעשה כ ייגר לספינתו נזק גדול מאוד .היה ברור ג
שקשירה למזח תגרו למזח נזק מסוי .א שנמצא שמעשיו של המזיק היו סבירי ,פסק
בית המשפט שעליו לשל לבעל המזח וכפה עליו משטר של אחריות חמורה .כיצד יש
להכריע במקרה כגו זה לאחר התיקו ? 200עצ הפגיעה באחר מותרת ,ובלבד שנעשתה
בסבירות כדי להג על הפוגע או על אחר .למעשה ,ההגנה הופכת מהגנה עצמית למעי הגנת
צור ,אבל לא סת הגנת צור אלא הגנת צור רחבה עד מאוד ,שאינה כפופה לתנאי ס
כלשה של מידתיות ,סכנה מוחשית לפגיעה חמורה או של היעדר חלופות להימנעות
מפגיעה ,כפי שאלו נדרשות במשפט הפלילי.
197
198
199
200

268

יש לציי כי למרות שינוי אופי ההגנה ,וכפי שיוצג בהמש המאמר ,טר אימצה הפרקטיקה את השינוי.
א כ ,ובהתחשב בתנאי הקבועי בחוק ,היישו הרווח כיו של ההגנה מוטעה.
 ,COLEMANלעיל ה"ש  ,42בעמ'  .332–331וראו יעקב "גילוי נאות והסכמה מדעת" ,לעיל ה"ש ,170
והביקורת המוצעת ש על מהות הזכות כ.wrong
פרשת  ,Vincentלעיל ה"ש .64
הדמיו בי מקרה זה לעוולת התקיפה מתבקש .יש הסוברי ג שיש להגנה זו תחולה רחבה יותר ,ועל כ
היא תשתרע ממילא ג על העוולה של הסגת גבול במתכונתה הנוכחית .מכל מקו ,זו ג הכוונה
בקודקס האזרחי כפי שאפרט בהמש.
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הא תוצאה זו מרחיקת לכת והמחוקק לא נתכוו לה? ייתכ  ,א דווקא נית למצוא
לפרשנות זו עדויות בדיוני ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,המלמדי ג על הקשר שבי ביטול
סעי  (7)24לתיקו סעי  .(1)24באחד מ הפרוטוקולי של הוועדה עלו תהיות והשגות
בדבר הביטול הגור של ההגנה המיוחדת בגי תקיפה באשר להורי ולמורי 201.מה יהיה
הדי כאשר מחזיקי את הילד בחזקה כדי לרסנו בשעה שהוא משתולל ,או במקרה של ילד
שמעש סמי לנגד עיני הוריו וה עוצרי אותו בכוח .באות מצבי היה החשש כי
ההחזקה המרסנת עולה כדי תקיפה ובשל ביטול הגנת סעי  (7)24לא תהיה להורה או
למחנ הגנה .החשש נבע בי היתר מכ שהנזקי שייגרמו יכולי להיות כבדי ,ולכ אי די
בהגנת "זוטי דברי" הקבועה בסעי  4לפקודה 202.חשש זה התעצ שכ שלא כבמשפט
הפלילי ,שבו שמור לתביעה שיקול דעת א להגיש אישו פלילי ,בדי האזרחי נית להגיש
תביעה בגי כל נזק שהוא .כא הופנו הזרקורי להגנת סעי  (1)24אשר אופיינה בדיוני
בוועדות ,בניגוד לדעה הרווחת ,כהגנת צור ולא כהגנה עצמית ,ונטע בעניינה שהיא
מגבילה מדי .הדוגמה שניתנה עסקה במקרי שבה רוצי למשל למנוע מילד – או ,מוסי
אחד החברי בוועדה ,ג ממבוגר – נגיעה בחוט חשמל חשו ,או כאשר רוצי לרס ילד
שתוק ילד אחר 203.כ ,בשל מוטיבציה לתק את ההגנה בסעי  (7)24כדי להג על שלו
הילד ,ובשל מחיקתה מספר החוקי וכדי שהדי הנזיקי ישק את הוויית פסק הדי בעניי
פלונית 204,הושמטו הדרישות המגבילות מההגנה העצמית ,ואומצו קריטריוני רחבי של
סבירות ושינוי אופי ההגנה .א כ  ,כדי לפתור בעיה נקודתית נקבע הסדר גור בנוגע
למקרי רחבי הרבה יותר מבלי לבחו את השלכותיו מרחיקות הלכת של התיקו א כחלק
מאותה מגמה שלפיה הסבירות היא חזות הכול.
כעת ,לאחר תיקו הסעי ,נותרה רק השאלה עד כמה בתי המשפט מחויבי לעקרו
הסבירות ,ועד כמה האלמנטי הבסיסיי של המשפט המקובל יישארו בזיכרו הקולקטיבי
המשפטי .טלו למשל את הדוגמה הבאה ,אשר נבחרה למרות קיצוניותה ,שכ היא מדגימה
את גבולות המשחק האפשריי .רופא מנתח רואה במהל ניתוח כי לחולה מסוי שתי
כליות שאינ מתפקדות ,ולכ הוא מצוי בסיכו לגו וא לחיי .לצדו שוכב חולה אחר בעל
שתי כליות תקינות .הרופא נוטל כליה מהאחד ומשתיל אותה באחר .עכשיו הסיכו של
החולה שכליותיו אינ מתפקדות יקט במידה ניכרת ,והסיכו של החולה שממנו נלקחה
הכליה לא גדל הרבה .לכאורה ,וא שמדובר בתרחיש קיצוני ,על פי לשונה של ההגנה כיו
נית לטעו כי מעשה זה הוא ראוי .מער השיקולי על פי הנוסח החדש חורג ממער
היחסי המסורתי שבי המזיק לניזוק וכפו לשיקולי חברתיי רחבי הרבה יותר .אמנ
קשה לנו לחשוב על מעשה שכזה כלגיטימי ,א למצער פרדיגמטית נית לחשוב עליו כעל
201
202
203

204

פרוטוקול ישיבה מס'  30של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הכנסת ה.(10.11.1999) 15
ס'  4לפקודת הנזיקי.
מתו פרוטוקול מס'  30של ועדת החוקה ,חוק ומשפט ,לעיל ה"ש  .201נציגי משרד העבודה והרווחה,
א שהיו שותפי לעמדה כי אי להכות ילדי לצרכי חינוכיי ,ביקשו לספק הגנה במקרי שבה
הורה ,מחנ או מטפל נוקטי ריסו פיזי על מנת להג על קטי מפני פגיעה בעצמו או בסביבתו .המונח
המקצועי שבו השתמשו לעניי זה היה ” .“holdingואול ,בתגובה לכ נענו נציגי המשרד כי לעניי זה
אי שוני בי ילד למבוגר ,וכי א יוכנס סעי כזה ,עליו להיות כללי.
עניי פלונית ,לעיל ה"ש .191
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מעשה "סביר" ,שכ שיפרנו את מצב החולה האחד ללא פגיעה ניכרת באחר 205.הסיבה
שהמשפט אינו מאפשר לנו לעשות מעשי שכאלו היא כי יש בבסיסו גישה שלפיה במצבי
כאלו אי אפשר לשקול שיקולי מסוג זה .עוולת התקיפה וההגנה מפניה אינ בוחנות את
מערכת היחסי מתקי–מותק באמצעות השוואה ביניה וביחס לחברה אלא בתו אותה
מערכת סגורה שבי המזיק לניזוק ,וכדי לעשות צדק בי השניי .ייתכ שמעשה מסוי ראוי
להערכה חברתית ,א לא ראוי שהדבר יבוא על חשבו הניזוק שזכותו נפגעה .בשל פגיעה זו
בזכות הוא זכאי לפיצוי ,שכ היא בגדר  .wrongהמשפט המקובל הרחיב בשלב מאוחר יותר
ג את האפשרויות להג על צדדי שלישיי ,א ג זאת הוא עשה בצמצו ובמסגרת אותה
זירה של תקיפה והתגוננות מפניה .זאת ועוד ,א יטע הטוע כי ייתכ שהרחבת ההגנה
אינה מוצדקת מטעמי קאנטיאניי א כ מטעמי תועלתניי ,הרי שטעות בידו .בעניי זה
קיימת כתיבה ענפה מתחו הניתוח הכלכלי אשר קובעת א היא כי הרחבת ההגנה אינה
מוצדקת משיקולי תועלתניי רבי שלא כא המקו לפרט 206.על כ ג משיקולי של
יעילות כלכלית נית לגנות את הרחבת ההגנה שניתנה למזיק .ויובהר ,אינני טוע שבקרוב
מאוד יגיעו מקרי דוגמת מקרה זה לבית המשפט ,ושינסו להשתמש בה בהגנה כהצדקה
להתנהגות זו ,א לא ירחק היו שינסו למתוח את גבולות ההגנה .לבית המשפט כבר הגיעו
מקרי שניסו ללכת בדר זו207.
לסיכו נקודה זו ,במסגרת ההגנה העצמית קיימי טיעוני רבי שלפיה הכרעת
הזכויות והחבויות צריכה להיעשות במסגרת המצומצמת שבי שני הצדדי ,במערכת יחסי
שאמורה לשק את הצדק היחסי בי שניה ,ובמקרי הראויי לפטור את המותק שתוק
מאחריות .המעבר מהגנה עצמית להגנת צור רחבת היק שבגינה התוק פטור מאחריות
אינו טריוויאלי כלל .שתלטנות הרשלנות הביאה לעיצוב מחדש של ההגנה בדמותה ,תו
היתלות בשאלת הסבירות ומת שיקול דעת רחב לבתי המשפט.
)ג( השינוי המוצע במסגרת הקודקס האזרחי
מכא ברצוני לעבור לדוגמה השנייה שממחישה לדעתי אפילו טוב יותר את טענת
השתלטנות .זהו המקרה של הקודקס האזרחי היש חדש שעומד על הפרק והשינויי

 205נית לטעו כי א נאפשר מעשי מסוג זה ייפגע האמו שמטופלי רוכשי לרופאי ,ובטווח הארו
ייווצר נזק חברתי .במצב זה נראה כי מעשיו של הרופא לא ייחשבו לסבירי משו שתועלת תהיה
קטנה מהנזק שה ייצרו ,א מכל מקו תהיה זו שקילה שתיעשה מחו למערכת היחסי הסגורה שבי
המזיק לניזוק.
 206לדוגמה William M. Landes & Richard A. Posner, An Economic Theory of Intentional Torts,1
).INT’L REV. L. & ECON. 127 (1981
 207וראו לדוגמה ת"א )שלו ב"ש(  6354/02וישנבסקי נ' רוזנר )פורס בנבו ,(28.9.2004 ,ש הואש
וטרינר בתקיפת מזכירתו הרפואית וטע כהגנה ,לפי ס'  ,(1)24כי התובעת הפריעה לו במהל ניתוח ,וכי
תק אותה על מנת להציל את חיי הכלב שבו טיפל באותה שעה )לענייננו ,הגנה על "רכוש" של אחר(.
בית המשפט דחה את טענת ההגנה ,שכ לגישתו הנתבע לא הצביע על נזק שהיה עלול להיגר מלבד
הפגיעה בחיי הכלב המדובר ,וכ היו לו דרכי סבירות יותר לפתור את העניי ,א המקרה ממחיש את
האפשרויות העומדות כעת ביישו ההגנה.
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הנזיקיי המוצעי בו 208.עוד קוד שאגיע לניתוח הקודקס גופו ,נית ללמוד על המגמה
מהתקוות שתלו בו א לפני שעוצב לכלל הצעת חוק .יפי לעניי זה דברי הנשיא ברק
שפורסמו לכבוד ארבעי שנות משפט בישראל על אודות תהלי הקודיפיקציה ,וכיצד הוא
ראה בחזונו את המוצר המוגמר ,שאות כבר הזכרתי לעיל" :יש מקו להעמיד את
וה ֶפר חובה חקוקה .שאר העוולות לא יבואו
דיניהנזיקי על שתי עוולות כלליות – רשלנות ֶ
אלא כרשימה פרטנית במסגרת עוולת הרשלנות ,ומבלי לפגוע בכלליותה .את מספר של
העוולות הספציפיות נית להקטי  .כ ,למשל ,נית לבטל השגותגבול במיטלטלי
ומקרקעי תו קביעה ,כי פתרונ יימצא בדי הרשלנות ,שיחול ה על התנהגות ללא כוונה
להזיק וה על התנהגות מתו כוונה להזיק"209.
ג א דברי אלו היו בבחינת הצהרת כוונות כללית בלבד ולא באו לכלל ביטוי
במלוא בקודקס ,היה בה כדי להשפיע ,ובמידה ניכרת ,על האופ שבו הוא התהווה ,ואולי
על דר פרשנותו בעתיד ,א יתקבל .במסגרת הקודקס ,שהבשיל לכדי הצעת חוק
קונקרטית ,הושמטו חלק מ העוולות הפרטיקולריות ,ואילו עוולת הרשלנות קודמה למעמד
בכורה 210.דברי שבעבר היו בגדר פרשנות שיפוטית או דעות מלומדי הועלו באמצעותו
לדרגה של חוק אשר מחייב את הפוסקי בדיני הנזיקי  .כ למשל קובע הקודקס במפורש כי
התרשלות היא מעשה שאד סביר לא היה עושה בנסיבות העניי  ,לרבות מעשה שנעשה
במתכוו ,ועל כ ג גרימת נזק מכוונת שיש בה סטייה מסבירות עולה כדי התרשלות211.
הפרק הנזיקי בהצעת החוק מעלה על נס את עוולת הרשלנות ואת הסטייה מעקרונות
הסבירות .הוא נפתח באמירה ש"עוולת הרשלנות משמשת כ'עוולת סל' ,אשר באמצעותה
נית לחייב את מבצע המעשה ,א התנהגותו היא בלתי ראויה ] [...רוב העוולות המיוחדות,
אשר היו קבועות בפקודת הנזיקי וכללו יסוד של אשמה ,הושמטו ,אלא א כ ה עיגנו
עוולה שלא נכללה בתחומ של עוולות המסגרת או שקיימות לגביה טענות הגנה
מיוחדות"212.
213
מכיוו שבמאמר זה איני מבקש לנתח את הקודקס כולו מבחינה משפטית ,אסתפק
בכמה נקודות משפטיות אשר ממחישות את מגמת השתלטנות שאליה אני מכוו .
הגנה עצמית
נקודה חשובה אחת בקודקס היא הרחבת ההגנה הקבועה כיו בסעי  (1)24לפקודה הרבה
מעבר להרחבה שנעשתה בתיקו מס'  214.9הקודקס אמנ מסתמ בעניי זה על נוסח
208
209
210
211
212
213

הצעת חוק דיני ממונות.
ברק "ארבעי שנה למשפט הישראלי" ,לעיל ה"ש  ,143בעמ' .643
לדוגמה ,עוולת הנגישה הושמטה בקודקס ,והוסבר כי עוולת הרשלנות ,שתחול לפי השינוי המוצע ג
על מעשי מכווני ,תייתר את קיומה העצמאי )נספח ב' לדברי ההסבר להצעת חוק דיני ממונות ,בעמ'
.(1158
ס'  386להצעת חוק דיני ממונות.
דברי ההסבר לפרק הראשו בחלק המשנה הרביעי להצעת חוק דיני ממונות ,העוסק בנזיקי ,בעמ' .846
קיימי כמה מאמרי העוסקי בניתוחו של הקודקס ,על היתרונות והחסרונות שבו .ראו לדוגמה מאמרו
של דניאל מור "מבט ביקורתי על עקרונותיה של הרפורמה המוצעת בדיני הנזיקי" משפטי לו 703
).(2006
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ההגנה מפני תקיפה כפי שתוק בתיקו מס'  ,9שבו עסקתי לעיל ,א שזה הוכנס לפקודה
ללא דיו ציבורי רציני ,ואול הוא מרחיב אותה א יותר באופ שהגנה זו תחול כחס מפני
אחריות נזיקית באשר היא .היינו ,תחולת הסעי המפורשת לא תוגבל עוד לעוולת התקיפה
בלבד ,והיא תשתרע על פקודת הנזיקי כולה 215.כמו כ הסעי מופיע תחת הכותרת
"מעשה הצלה" ונקבע כסייג לאחריות ולא כהגנה פרטנית .בעניי זה חשוב להביא את דברי
ההסבר לסעי בשלמות:
"בכל הנוגע להגנה עצמית ,דהיינו לפעולה שנעשתה על ידי הנתבע לש
הגנה על האינטרס העצמי שלו מפני תקיפה על ידי התובע ,הכלל העקרוני
איננו מעורר קושי מיוחד .אד זכאי להג על עצמו מפני תקיפה מצד התובע,
ונראה שכ ג לגבי הגנה על אד אחר מפני תקיפה כזו .כאשר ההגנה היא
על אד זר לנתבע ,דהיינו צד שלנתבע אי כלפיו חובה ,ההגנה העצמית
אמנ אינה מובנת מאליה ,א נראה שיש לסייג את אחריותו ג במקרה זה;
כ הוא המצב בפקודת הנזיקי הקיימת לגבי עוולות התקיפה ,וכ ג בחוק
העונשי "216.
נקודה זו אינה ברורה מאליה ,שכ חוק העונשי אינו משתמש ב"מברשת רחבה" ואינו יוצר
הגנה כללית אחת שחלה ג במצבי של הגנה עצמית וג במצבי אחרי .הוא מייחד לכל
אחד מ המצבי הגנה התפורה לפי נסיבותיו .ההיגיו שמאחורי הדברי הוא כי מער
האינטרסי והאיזוני בכל אחד מ המקרי שונה ממקרה למקרה ,ולכ משתני ג אופי
ההגנה ,תנאי תכולתה ופרשנות 217.כפי שהראיתי לעיל ,להגנה רחבה שכזו אי אח ורע
במסגרת דיני הנזיקי של המשפט המקובל.
המנסחי מסבירי את ההרחבה הנוספת של ההגנה בעניי דיני הנזיקי כול ולא רק
בעניי עוולת התקיפה כדלקמ :
"סבו יותר הוא המצב שבו מדובר במעשה הצלה הנעשה לטובת אינטרס
של אד זר לנתבע והמעשה פוגע בתובע שהוא אד תמי .כ למשל ,כאשר
כדי להציל מכונית של א' מפני שריפה ,ב' פוגע בנכס של ג' ,אשר איננו
אחראי לשריפה.

214
215
216
217
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ס'  374להצעת חוק דיני ממונות ,אשר לשונו" :לא יישא אד באחריות בנזיקי בשל מעשה סביר שעשה
כדי להג על עצמו או על אד אחר מפני פגיעה בגו ,בבריאות ,בחירות או ברכוש ,ובלבד שהיחס שבי
הנזק שהיה סביר כי ייגר מהמעשה לבי הנזק שהיה סביר כי יימנע על ידי המעשה ,היה סביר".
קריאה רחבה של עניי חדד ,לעיל ה"ש  ,193יכולה להתפרש ככזו שבה כבר כיו ,ההגנה העצמית
הרחבה מגנה לא רק מפני עוולת התקיפה אלא ג מפני הרשלנות.
דברי ההסבר לס'  374להצעת חוק דיני ממונות ,בעמ' .853
ס'  34ו34כ לחוק העונשי מגדירי כל אחד סייג לאחריות פלילית בעל מאפייני שוני .להרחבה
בנושא מאפייני אלה ,ראו ש"ז פלר יסודות בדיני עונשי כר ב ,פרק ד ).(1987
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מוצע ליצור קו רחב של הגנה .הטע לכ הוא העניי החברתי במניעת נזק
גדול ,כאשר נית למנעו על ידי גרימת נזק קט יותר .עקרו הסבירות ,כקבוע
בסעי ,עתיד ליצור איזו ראוי בי האינטרסי של הצדדי".
א תתקבל גישה זו ,הרי שיש בה כדי להכפי מעשי רבי לכלל של סבירות ,ולמעשה
לבטל כמעט לחלוטי את כללי המשפט המקובל באשר לעוולות הפרטיקולריות ,לשלול
כמעט לחלוטי את המקרי של אחריות חמורה ולטשטש עוד יותר את ההבחנה המסורתית
בדיני הנזיקי בי תקלות והכללי המסדירי אות לבי מעשי מכווני שבאי לגרו נזק
ועולי כדי נטילה פרטית .במסגרת ההגנה העצמית ההגנה יוצרת איזו בי שני צדדי
ומגשימה צדק פרטיקולרי על סמ איזו פנימי ביניה ,א הרחבת ההגנה לכולי עלמא
מייצרת למעשה איזו מסוג חדש ,המאפשר למזיק לפגוע בניזוק לצור קידו אינטרסי
חברתיי של צדדי אחרי .יש בכ משו שינוי האיזו הפנימי של העוולות
הפרטיקולריות ופגיעה באופי הקנייני שטמו בחלק  .בשל צביו מיוחד זה ,סוג ואופי
השיקולי החברתיי שנית להביא בחשבו במסגרת צרי להיות מצומצ ,מוגבל ,ויש
לתת ביטוי לכ שמעשה הגרימה המכוו שונה בחומרתו ובאופיו מפגיעה ברשלנות218.
הסגת גבול
נקודה חשובה נוספת היא בדבר עוולות הסגת הגבול 219.כא הוחלט בסופו של דבר שלא
להשמיט את העוולות הפרטיקולריות שעסקו בתחומי הסגת הגבול השוני כגו הסגת גבול
במיטלטלי  ,במקרקעי  ,גזל ועיכוב נכס שלא כדי  ,אלא לאחד אות תחת מטרייה אחת
כוללת של הסגת גבול .ואכ  ,על פני הדברי נשמרת זכות הנפגע במוב החזק ,וזו מוכרת
בסעי  503לקודקס  220.ע זאת ,בעניי ההפרה ננקטת גישה שסוטה במידה ניכרת
מעקרונות המשפט המקובל .אמנ נקבע כי הסגת גבול היא פגיעה בזכות ,א מיד לאחר
מכ נקבע כי הפיצוי בהסגת גבול כפו להתרשלות מצדו של המזיק ,ובלעדיה ,בהיעדר
טעמי מיוחדי לחיוב בפיצויי ,הוא לא יחוב בפיצוי על הנזק שגר 221.א תתקבל גישה
מוצעת זו ,ההופכת את הסגת הגבול למעי מקרה פרטי של רשלנות ,יהיה בכ משו שינוי
ניכר ביחס לדי הנוהג וסטייה מעקרונות המשפט המקובל ,אשר במקרי כגו אלו מטיל על
המזיק אחריות חמורה .הדבר יקד את עוולת הרשלנות שלב נוס בדר להשתלטותה על
218

219
220
221

בעניי זה מציע הקודקס הרחבה נוספת ביחס להגנה הפרטית" .ההגנה הפרטית היא פעולה הבאה לש
מניעת פגיעה ,היינו ,שמירה על המצב הקיי ,כאשר הפעולה מכוונת נגד הגור הפוגע" )דיני הנזיקי –
תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82בעמ'  .(281הגישה שרווחה הייתה כי פריסתה של ההגנה רחבה
מזו של עוולת התקיפה בלבד ,וכי "א המחוקק הסכי לפטור אד שהג על עצמו מפני התקפה
באמצעות פגיעה מכוונת בגופו של המתקי ,עד כדי פציעתו וא עד כדי הריגתו במקרה קיצוני – הרי
הסכי בוודאי לפטור אותו מאחריות לנקיטת אמצעי הגנה פחות חרי ,כגו כליאתו של המתקי .כל
מסקנה אחרת אינה מתקבלת על הדעת ]) "[...ש ,בעמ' .(282
ס'  392להצעת חוק דיני ממונות.
ס'  503להצעת חוק דיני ממונות ,הקובע כי "בעלי של נכס ,מחזיק בנכס ומי שזכאי להחזיק בו ,זכאי
לכ שאד אחר לא יתפוס את הנכס ולא יחזיק בו שלא כדי ,וכ שלא יגרו נזק לנכס שלא כדי".
ס'  393להצעת חוק דיני ממונות.
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דיני הנזיקי  222.דה פקטו היא הופכת את הזכות לאינטרס מוג בלבד על א הנאמר בסעי
.503
מטרד
זאת ועוד ,ג עוולת המטרד מקבלת בהליכי הקודיפיקציה טיפול דומה .כידוע ,עוולת
המטרד זכתה לבחינה דקדקנית במסגרת התאוריה הנזיקית ,בעיקר בקרב הזר של הניתוח
הכלכלי של המשפט 223.הדיו סביב העוולה נבע מהצור באיזו בי שני שימושי נוגדי
ובהחלטה כיצד להכריע ביניה ברמת המותר והאסור .הליבה של העוולה הייתה "הפרעה
של ממש ]ולא הפרעה לא סבירה – א"י[ לשימוש סביר במקרקעי של אד אחר או להנאה
סבירה מה בהתחשב ע מקומ וטיב" 224,א התובנה שהתפתחה לאור זמ הייתה כי
הפרעה פסיבית אינה בהכרח מוצדקת מהפרעה אקטיבית .כ בדוגמה של נג תופי שרוצה
להתאמ בביתו בעוד שכנו מעוניי לקרוא ספר ,והתיפו מפריע לקריאת הספר ,א באותה
מידה קריאת הספר מפריעה לתיפו .גדר הספק היה מה אפשר להביא בחשבו במסגרת
הניתוח המשפטי ,ומהי מערכת התרופות האידאלית שתביא ליישוב בי הפעולות
המתנגשות .על פי גישה זו ,לפחות בהיעדר הוצאות עסקה גבוהות עוולת המטרד אמורה
לתת ביטוי ג לערכי סובייקטיביי של הצדדי ,שאינ עולי בהכרח בקנה אחד ע
קריטריוני של סבירות 225.על כ היה די בהפרעה של ממש כדי לחייב במטרד א א היא
סבירה .והנה ,ג כא הקודקס קובע ,בסעי  ,398כי אד לא יחוב בפיצויי בשל עוולת
המטרד ,אלא א כ הייתה מצדו התרשלות 226.התרשלות זו היא למעשה סטנדרט חיצוני
לצדדי ,שנקבע בבית המשפט ,הקובע קריטריוני אובייקטיביי שאינ משקפי את
העדפות הצדדי עצמ .כלומר ,על פי התיקו המוצע ,ג א מדובר בהפרעה של ממש ,א
תהיה זו הפרעה סבירה לא יינת בגינה פיצוי 227.אמנ לבית המשפט יש אפשרות לחייב את
המטריד ג ללא התרשלות ,א הוא חייב להצביע בנסיבות כגו אלה על טעמי מיוחדי
לחיוב .חשוב להבי כי אי מדובר כא בשינוי סמנטי אלא בשינוי האופי של העוולה,
ובחינתה הלכה למעשה בחינה שאינה קניינית כבעבר .ג כא פנייה לסטנדרט של סבירות
משטיחה את הזכות של הניזוק כדי שתתאי לסטנדרט חברתי מסוי .רעש מסוי מטריד
222

223
224
225
226
227
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המנסחי עצמ מעידי ,בדברי ההסבר לס'  392ו 393להצעת חוק דיני ממונות ,בעמ'  ,863כי יש
בהצעת החוק משו "שינוי אופי האחריות לעניי תביעת סעד של פיצויי :בעוד הדי הקיי מטיל
אחריות מוחלטת ,הסעי המוצע קובע ,כי תנאי להטלת חובה לפצות את הניזוק היא ]כ[ התרשלות מצד
המזיק" .הטע העיקרי שהניע את המנסחי היה כי "אי זה ראוי שהגנת הרכוש תעלה בעוצמתה על זו
של הגנת הגו" .לגישת "האחריות היו בגי פגיעה בגו היא על בסיס אשמה .לפיכ נקבע כי הזכאות
לפיצויי מותנית בקיומה של התרשלות ]) "[...ש(.
לדוגמה ראו  ,Calabresi & Melamedלעיל ה"ש .68
ס' )44א( לפקודת הנזיקי )ההדגשה הוספה – א"י(.
).R.H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J.L. & ECON. 1 (1960
ס'  398להצעת חוק דיני ממונות.
זאת על א ההפניה לס'  504להצעת חוק דיני ממונות ,הקובע כי "בעלי של נכס ,המחזיק בנכס
והמשתמש בו ,זכאי לכ שאד אחר שאי לו זכות לכ ,לא יפריע הפרעה של ממש לשימוש הסביר
בנכס או להנאה הסבירה ממנו ,בהתחשב במיקומו ובטיבו".
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אד אחד מאוד ,ואילו את האחר הוא אינו מטריד כלל .מטרד אמנ משלב לעתי מקרי
אחרי מהסגת גבול – כאלו שבה עלויות העסקה יכולות להיות גבוהות יותר ,ולכ אולי
מתפשרי על זכותו של הנפגע בש אות אינטרסי כלליי 228,אול ההכפפה הגורפת
של המטרד לסטנדרט הסבירות למעשה משנה את האיזו  ,שכ על פי כללי המשפט המקובל
היכולת להכפי את המטריד לרצו הסובייקטיבי של המוטרד הייתה גבוהה הרבה יותר.
בהקשר זה נית לתהות מדוע הכפילות – הא אכ יש צור ,במסגרת הקודקס המוצע,
לדו בסבירות ה במסגרת עוולת המטרד וה במסגרת עוולת הרשלנות? לדעתי ,התשובה
היא שכאשר עוסקי במטרד – טיב הפעולה ואופייה מוציאי אותה מדיני תקלה ,ולכ
עוולת הרשלנות בעיקרו אינה חלה ,ומכא הצור בהסדר מיוחד .במקרה הפרדיגמטי של
מטרד אי מדובר בתקלה ,והרצו הוא לייצר כלל קנייני )לבד ממצבי חריגי שבה
הוצאות העסקה גבוהות ,כאשר הדוגמה הטיפוסית היא של מטרד שמערב גורמי רבי( .ג
הלשו הנוכחית של עוולת המטרד בפקודת הנזיקי מדברת על הפרעה של ממש לשימוש
הסביר .במקרה שיש הפרעה של ממש ,ג א יש בה צור חברתי ,היא הופכת את המפריע
למעוול האחראי באחריות חמורה .לעומת זאת כאשר מדובר בסבירות במסגרת עוולת
הרשלנות ,ועסקינ בתקלה או תאונה ,אי אפשר לדבר במקרה הפרדיגמטי על שיח בי
הצדדי ,ולכ הזדקקות לסבירות לבחינת ההתנהגות בדיעבד היא מחויבת המציאות229.
זאת ועוד ,שוני בסיסי זה בי העוולות אולי מחייב לבחו את הסבירות בחינה שונה .עוולת
המטרד מתייחסת לסבירות במסגרת היחסי שבי הצדדי ,ואילו עוולת הרשלנות מתייחסת
לסבירות כללית יותר של ההתנהגות המערבת שיקולי חיצוניי לצדדי עצמ.
נגישה
עוולה שהוחלט להשמיטה מהקודקס היא עוולת הנגישה .הטע לכ ,כפי שמסבירי

המנסחי ,הוא כי אי בה עוד צור היות שעוולת הרשלנות חלה ג על מעשי מכווני230.

כלומר באות מקרי שאד התכוו לגרו נזק בדר של נגישה ,יש בכ ממילא משו

 228למשל א במצב שבו מפעל חיוני הפועל בסביבה הסמוכה לבתי מגורי ייאל בעל המפעל להגיע
לעסקה ע כל אחד מדיירי האזור בנוגע למידת הרעש האופטימלית שהוא מייצר ,עלויות העסקה
עלולות להיות גבוהות מאוד .במצב זה ייתכ כי מאז הנוחות יכריע לטובת המפעל ,וכ זכות של
הדיירי תיפגע לטובת האינטרס החברתי הכללי.
“Nuisance cases differ from most other tort cases in a potentially important respect: in a 229
typical tort suit the damage has been done, leaving the plaintiff with nothing to do but seek
money; since the amount of money that will change hands is the only question in the case,
some of the obstacles to bargaining […] will not arise. The reluctance to enter into a
transaction is not at issue. A transaction has been forced, and the stage is set for bargaining
over a dollar amount. That is not true in a nuisance case. The plaintiff has hope of winning an
injunction and avoiding a forced transaction altogether. This may result in fewer cash bargains
in nuisance suits than we see elsewhere, since parties disinclined to trade their rights for cash
are not obliged to do so” (Ward Farnsworth, Do Parties to Nuisance Cases Bargain After
)).Judgment? A Glimpse Inside the Cathedral, 66 U. CHI. L. REV. 373, 415 (1999

 230נספח ב' לדברי ההסבר להצעת חוק דיני ממונות ,בעמ' .1158
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סטייה מסטנדרט התנהגות סביר ,ועל כ יהיה נית לחייבו בעוולת הרשלנות .הא רעיו זה
נכו ותופס את המהות שמאחורי עוולת הנגישה? לכאורה ,ובהסתמ על פרשת גורדו,
עוולת הרשלנות מרחיבה את גבולות הנגישה 231.א על פי כ אינני בטוח כלל שהתשובה
חיובית .יש מקו לטענה 232כי במקרי של נגישה העיצוב הראשוני של יסודות העוולה
היה דווקא של כוונה ולא של רשלנות ,מסיבות מוצדקות :הרחבת לוז העוולה לכלל
המקרי לרבות רשלנות עלולה להביא להרתעת יתר לא רצויה .למשל ,בשל החשש
מתביעות משפטיות אנשי עלולי לעבור לקווי פעולה חלופיי ,כגו נקיטת סעדי
עצמאיי ,שימוש באלימות או פנייה למנגנוני פרטיי של יישוב סכסוכי ולא בחסות
המדינה ,כדי להימלט מאימת התביעה האזרחית ,ועל כ מערכת המשפט עלולה לצאת
נפסדת .ייתכ שהרעיו היה כי המשפט מוכ לקבל תביעות שווא או סרק כחלק מ ה"מחיר"
שהמדינה מוכנה לשל בהפחתת האלימות ,ובשל האמצעי החלופיי שעומדי לרשות
המדינה כדי לדכא תביעות שכאלו ,ועל כ רק במקרי המיוחדי שבה נית להראות כוונה
לגרו נזק ,יש להפעיל עוולה זו .שוב ,שתלטנות הרשלנות משנה את האיזו שנהג במשפט
המקובל ועלולה אגב כ להביא להרתעת יתר שאיננה רצויה233.

ד .הרחבת הזכויות אגב השטחת – הערכה ביקורתית
א לסכ את המשפט הישראלי הנזיקי והתפתחותו ,המגמה הברורה הייתה למתוח את
עוולת הרשלנות עד שתכסה את כל תחומי החלות של דיני הנזיקי  ,בי שמדובר בתקלה או
תאונה ובי שמדובר במעשי שאינ בגדר תאונה ,ואשר נעשו ברצייה ,בצירו אלמנט כזה
או אחר של כוונה .שתלטנות הרשלנות הביאה לטשטוש גבולות .היא הרחיבה את המקרי
שבה יכול עקרונית שיינת סעד – היינו את רוחב ההגנה הנזיקית שמתאפשרת לנפגעי
מתו רצו של בתי המשפט שלא להשאיר אות לא מוגני בסיטואציות חדשות שלא כוסו
על ידי העוולות הפרטיקולריות בפקודה המנדטורית שאומצה – א עשתה זאת על חשבו
עומק ההגנה :אבד אלמנטי ייחודיי לעוולות הפרטיקולריות ושינוי האיזוני שבבסיס כל
אחת מה  .דומה כי ההנחה הייתה שפיצוי הוא פיצוי ,ולא חשוב מכוח איזו עוולה הוא נית .
בשליטתה של עוולת הרשלנות הפ חוסר הסבירות להיות חזות הכול – אלמנט נדרש
כמעט בכל תביעה נזיקית .כבר כיו ,עוד לפני קבלתו של התיקו הנרחב בקודקס ,הסבירות
 231פרשת גורדו ,לעיל ה"ש  .114נית כמוב למנות היבטי חיוביי לשינוי שיצרה הלכת גורדו של
הרתעת מזיקי פוטנציאליי מהגשת תביעות סרק ,כשייתכ כי בעבר לקתה העוולה בהרתעת חסר.
 232אני מודה לאביחי דורפמ על תרומתה של דוגמה זו בשיחה שניהלנו בעניי.
 233דוגמה נוספת לשינוי במסגרת הקודקס הוא ביטול ס'  10לפקודת הנזיקי ,העוסק בהבחנה בי תאגיד
לאד כניזוקי ,וראו לעיל ה"ש  .58דברי ההסבר לביטולו של הסעי קובעי כי "ההוראה מיותרת,
מאחר שככלל אי פיצוי ללא נזק" )נספח ב' לדברי ההסבר להצעת חוק דיני ממונות ,בעמ'  .(1154ביטול
זה מייצג ג הוא את הרידוד בהבחנות שעשו בעבר דיני הנזיקי כאשר סיפקו הגנה שונה לאינטרסי
מוגני שוני .בפקודת הנזיקי הקיימת יש כאמור נתיבי שבה נית לתבוע ולקבל פיצוי א א לא
נגר נזק ממשי ,ואלה שמורי לבני אנוש התובעי תו שימוש בעוולות הפרטיקולריות .בקודקס
המוצע הבחנות אלה מיטשטשות ,והשתלטותה של עוולת הרשלנות על רכיביה ,כולל הוכחת הנזק,
מביאה לכ שההבחנה האיכותית בי אד לתאגיד על זכויותיה השונות היטשטשה.
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מקובעת כנורמתעל חברתית ,המייתרת במידה רבה את משטרי האחריות השוני לפי
עוולות הכוונה .אמנ עוולות הכוונה עדיי לא נמחקו מספר החוקי ,א השימוש בה
נדחק לקר זווית – בפסיקה ,בחקיקה וא בחינו המשפטי .במקו לדחוק במחוקק לייצר
משטרי אחריות התואמי מצבי שוני ולהעניק סוגי הגנה מגווני לניזוקי בסיטואציות
שונות אגב הבחנה בי תאונות ותקלות למעשי מכווני ובתו עיצוב ההגנות העומדות
למזיקי בכפו למשטרי אלו ,הגישה היו היא של ” ,“one size fits allכאשר ש המשחק
הוא סבירות 234.וכאמור ,אי מדובר רק בתדירות השימוש בעוולת הרשלנות אל מול יתר
העוולות אלא א בעיצוב של העוולות האחרות מחדש ,צמצומ ושינוי היק ההגנות
המוענקות בגינ ותנאיה  ,תו הענקת משקל רב לשיקולי של סבירות והעדפת על פני
שיקולי סובייקטיביי של הנפגע .א וכאשר יסתיי תהלי הקודיפיקציה ,חוסר הסבירות
יהפו לשליט דה יורה ,ויושל התהלי של עיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות
וכניעת לעוולת הרשלנות.
אכ  ,בית המשפט ,עת רצה להרחיב את תחומי העוולה בתחילת הדר ,בי היתר ג
למעשי מכווני ,עשה זאת מתו רצו לשפר את מצב של הניזוקי במקרי שבה
העוולות הפרטיקולריות לא יכלו לסייע .ע זאת ובגלל האופ שבו הדברי נעשו ,הרחבה זו
גבתה מחיר כבד של אבד אלמנטי חשובי בעוולות הפרטיקולריות .כ בעניי רכיב
האחריות המוגברת וכ ג באשר לרכיב הפגיעה ללא צור בנזק .רכיבי אלו סיפקו להגנה
הנזיקית רבדי שאינ קיימי בעוולת הרשלנות בתצורתה המקורית .לעומת הטלת אחריות
בעוולת הרשלנות ,המחייבת אלמנט של סטייה מסטנדרט סבירות חברתית כלשהי ,ובהיעדר
סטייה שכזו ונזק בצדה אי אפשר להטיל אחריות ,רבות מ העוולות הפרטיקולריות אינ
מחייבות סטייה שכזו מסטנדרט של סבירות ,וא לא נזק ,שכ משטר האחריות בה הוא של
אחריות חמורה ,והדגש הוא בפגיעה בזכות.
זאת ועוד ,לשימוש המסיבי בעוולת הרשלנות חשיבות ג לעניי האופ שבו נבחני
הקשר הסיבתי ,גבולות האחריות הנזיקית וא ההגנות שיכולות לעמוד לזכות המזיק .כ,
בעול שבו עומדת לזכות הניזוק הגנה באמצעות עוולה קניינית פרטיקולרית ,הוא מוג לא
 234יש לציי כי לאור השני יצר המחוקק כמה עוולות שנית לראות בה פרטיקולריות ,הנגזרות מחוקי
חיצוניי לפקודת הנזיקי כדוגמת ס'  31לחוק הגנת הצרכ ,התשמ"א– ;1981ס' 31ב לחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א– ;1981ס'  50לחוק ההגבלי העסקיי ,התשמ"ח– ;1988ס'  5לחוק איסור הפליה
במוצרי ,בשירותי ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריי ,התשס"א– ;2000ס'  6לחוק למניעת
הטרדה מינית ,התשנ"ח– .1998א שעל פני הדברי נית לחשוב כי את מקומ של העוולות
הפרטיקולריות בפקודת הנזיקי תפסו כעת העוולות הפרטיקולריות החיצוניות לפקודה ,כמדומני שלא
כ הדבר .ראשית ,מספר העוולות הפרטיקולריות הנוצרות בדר זו אינו רב ,ולעומתו מספר המצבי
הנזיקיי שנותרו ללא מענה עודנו גדול .שנית ,כלי זה של יצירת עוולות פרטיקולריות חדשות נתו בידי
המחוקק ולא בידי בתי המשפט ,ולכ א סביר הוא שבתי המשפט יוסיפו וייטו להעדי את השימוש
הרחב בעוולת הרשלנות המותיר את שיקול הדעת ביד .שלישית ,חלק מהעוולות הפרטיקולריות
החיצוניות לפקודה ,הנוצרות בדר זו ,מכפיפות ג ה את הזכויות המוגנות לסטנדרטי של סבירות,
ובכ מתרחקות מהגיונות עוולות הכוונה כפי שהוצגו לעיל ומתקרבות דווקא להגיונות המסבירי את
עוולת הרשלנות ושימושיה ,וראו הצעת חוק פינוי ובינוי )פיצויי( )תיקו מס' ) (4פינוי בשל סירוב
בלתיסביר( ,התשע"ו– ,2016ה"ח הממשלה  ,568שעברה בקריאה ראשונה בכנסת ה 20נכו לזמ
כתיבת מאמר זה; ס'  3להצעת חוק אחריות אזרחית בשל זיהו סביבתי ,התשע"ה– ,2015פ.593/20/
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רק בשל עצ קיומה של העוולה אלא ג בשל העובדה שעל פי המשפט המקובל ,ברוב
המקרי המזיק אינו יכול לייחס לו אש תור בגרימת הנזק או הסתכנות מרצו  235.כפי
שהראיתי ,ג במדינות המשפט המקובל הייתה הנטייה במקרי כגו אלו להרחיב פעמי
רבות את מבחני הקשר הסיבתי ואת היק האחריות והנזק ,וכ החיוב יהיה לא רק בשל
נזקי צפויי או ישירי .במקרי המתאימי קיימת במשפט המקובל מגמה להעניק
במקרי שכאלו פיצוי עונשי .לא היה זה המצב באשר לעוולת הרשלנות במשפט המקובל.
בחינת שתלטנות הרשלנות מבחינה נורמטיבית מעלה כי הטעמי המשפטיי שביססו
הר ָח ָבה של
את ההרחבה בתחילת הדר לוקי בחוסר עקביות .אי עקביות בי החלתה ְ
עוולת הרשלנות ,הדורשת סטייה מסטנדרט סבירות וקיומו של נזק ,לבי תחולתה על
העוולות הספציפיות כמעי מטרייתעל .ההנחה שנגזרת מהתזה שהוצעה בספר דיני הנזיקי
– תורת הנזיקי הכללית בעריכת טדסקי – היא כי העוולות הספציפיות אינ יכולות להיגזר
ממטרייתהעל אלא א ה מכילות את מרכיביה .עולה מכ כי שופט אינו יכול ליצור אות
א הבסיס לה אינו קיי במסגרת עוולת הרשלנות .והנה ,במקו אחר בספר מכירי
הכותבי בכ שבחלק מ העוולות הפרטיקולריות אי נדרש נזק 236,ובחלק אש או מצב
נפשי אחר איננו תנאי כלשהו לתחולה של העוולה ,דהיינו ייתכ שהאחריות בגינ היא
חמורה ואינה תלויתאש מצד המזיק 237.מכא שעוולות אלו חסרות יסודות מהותיי
הנדרשי במסגרת עוולת הרשלנות ,ועל כ ג לגישת מחברי הספר ,ה אינ יכולות להיגזר
ממנה238.
זאת ועוד ,בספר "דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית" בעריכת טדסקי מכירי
הכותבי ,לפחות במקו אחד ,ג בעובדה שלעוולות הפרטיקולריות ,או לפחות לחלק ,
תפקיד שונה מזה של עוולת הרשלנות .לדבריה:
"ההכרה באחריות בנזיקי ללא נזק היא אופיינית לשיטת המשפט
האנגלואמריקנית ,שבה דיני הנזיקי אינ מיועדי רק למת פיצוי על
נזקי .ה ממלאי ,כאמור ,תפקיד חיוני בהגנה על זכויות קניניות ואישיות
מפני הפרה כלשהי .גישה זו נתקבלה ג על ידי המחוקק המקומי .הוא יצר
“Fraud is an intentional tort, and the common law does not require victims of intentional torts 235
to take precautions. See Restatement (2d) of Torts § 481 (1965). Telling the truth is cheap,
while nosing out deceit is expensive. Requiring all lenders, investors, and so on to investigate
every representation made to them would be extravagantly wasteful, compared with a legal
regime that unconditionally requires speakers to tell the truth on every material topic if they
)).speak at all” (United States v. Rosby, 454 F.3d 670, 675 (7th Cir. 2006

 236דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82בעמ'  ,173ש מפורט כי "נזק אינו נדרש בעוולות
הבאות :תקיפה ,כליאה ,גניבת עי ,עיכוב נכס שלא כדי ,גזל ,הסגת גבול לשו הרע וכנראה ג השקר
המפגיע וגר הפרת חוזה".
" 237במספר לא קט של עוולות הסתפק המחוקק בתיאור ההתנהגות הפיזית ,בלי להזכיר במפורש מצב
נפשי כלשהו .עוולות אלה מעוררות את הבעייה א האחריות הקבועה בה היא חמורה ואינה דורשת
אשמה סובייקטיבית או אשמה חברתית .הנטייה במשפטנו היא לפתור בעייה זו בהתא לגישת המשפט
האנגלי לגבי העוולה הנדונה" )ש ,בעמ' .(131–130
 238וראו הדיו לעיל בתתפרק ג.2.
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לש כ ביטוי מיוחד' ,פגיעה' ,הבא לציי כל הפרה של זכות .וברוח זו
קובע סעי  3כי כל אד הסובל פגיעה או נזק על ידי עוולה שנעשתה
בישראל ,יהא זכאי לתרופה המפורשת בפקודה"239.
ואילו בכל הנוגע לעוולת הרשלנות ,אי חולק כי קיומו של נזק הוא תנאי בל יעבור לתחולת
העוולה .בהמש נכתב כי –
"במשפט המקובל ניתנו הסברי דוגמטיי שוני לאחריות ללא נזק ] [...יש
אומרי שעצ הפגיעה בזכות מהווה נזק ,ויש אומרי כי קיו הנזק משוער
על ידי הדי השערהבלתיניתנתלסתירה .אחרי מתייחסי לזכות הנפגעת,
בקבע כי הזכות היא מוחלטת – להבדיל מיחסית – ולכ כל פגיעה בה היא
עוולה"240.
נראה כי עצ הדיו מלמד על השוני האיכותי שבי העוולות הפרטיקולריות לעוולת
הרשלנות ,שוני שלא נעל מעיני הכותבי241.
אכ  ,מתכונת זו – של מתיחת עוולת הרשלנות והרחבת תחולתה למעשי מכווני
ויצירת "עוולות פרטיקולריות שיפוטיות" המתאימות למקרה מסוי – שיחקה תפקיד נכבד
בפיתוח של דיני הנזיקי בישראל .על כ עמדתי בפרקי הקודמי .ע זאת מתכונת זו
כבלה למעשה את ידי בית המשפט בפיתוחי אלו ,כאשר בכל מקרה נתו הודגשו סטייה
מסטנדרט זהירות סביר וקיומו של נזק ,שני אלמנטי שנדרשי על ידי עוולת הרשלנות.
שיח זה תר להשתלטות הרשלנות על דיני הנזיקי לא רק מבחינת נפח הפסיקה אלא א
מבחינת אופי הדיו  .בהיעדר אפשרות שיפוטית אחרת ,פיתוח דיני הנזיקי התאפשר דר
אפיק אחד או שניי )הפרת חובה חקוקה( ושלל מבית המשפט עיצוב של עוולות חדשות
שחורגות מאותה תבנית.
פעמי רבות דיני הנזיקי מקבלי בברכה פעילויות סבירות .אול לעתי לא .אבד
השימוש בעוולות הפרטיקולריות ,אשר מביאות עמ טעמי אחרי להגנה הנזיקית ,משטיח
 239דיני הנזיקי – תורת הנזיקי הכללית ,לעיל ה"ש  ,82בעמ' ) 174–173ההדגשה של המילי "פגיעה"
ו"נזק" במקור .שאר ההדגשות הוספו – א"י( .בעניי זה ה כותבי כי הפקודה עצמה מבדילה בי
המושג "פגיעה" ,המוגדר" :נגיעה שלא כדי בזכות משפטית" ,ובי המושג "נזק"" .המחוקק מזכיר את
שני המושגי בנשימה אחת :בסעי  3בו הוא מורה כי כל אד הסובל פגיעה או נזק על ידי עוולה
שנעשתה בישראל ,יהא זכאי לתרופה המפורשת בפקודה" .במקו אחר ה כותבי כי "תכלית
המיידית העיקרית של דיני הנזיקי היא חלוקת הנטל הכספי של הנזק .אמנ ממלאי ה בשיטה
האנגלואמריקאית תפקיד נוס; והוא :ההגנה על הזכויות הקניניות; הגנה זו אינה מותנית דווקא
בגרימת נזק ממשי .אול ברוב רוב של המקרי גוררת האחריות בנזיקי עמה את החובה לתשלו
פיצויי ממשיי ,אשר משמעותה האמיתית היא העברת העומס הכספי של הנזק משכ הניזק לשכמו
של אד אחר" )ש ,בעמ' .(128
 240ש ,בעמ' .174
 241וראו לעיל ה"ש  ,58ש מוסבר כי ההבדל האיכותי הזה בי העוולות הפרטיקולריות לעוולת הרשלנות
יכול להסביר א את ההבדל בהתייחסות לתאגיד כניזוק לעומת אד כניזוק .פגיעה ביכולת להג על
זכויות אנושיות באופ קנייני תפגע ג בהבחנה החברתית שבי אד לתאגיד ותשווה את מעמד באופ
שייתכ כי אינו משק את התפיסה החברתית בנוגע להגנות הראויות עליה.
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את זכויות הנפגעי .הוא גור לנו להמעיט בערכ  .במילי אחרות ,עלינו להפני כי לצד
דיני התקלה עומדי דיני אחרי שאינ מאופייני כתקלה ,ואליה מתייחס המשפט
אחרת .כ יהיה הדי א ראוב מסיג את גבולו של שמעו  .אפילו עשה כ בטעות ,הנטל
עליו לפצותו .כ יהיה הדי ג א ראוב נוגע נגיעה רצונית בשמעו  ,ללא הסכמתו.
במצבי אלו המשפט דוח להעלאת האינטרס הלגיטימי לדרגת זכות .קביעה כי במצבי
דומי לאלו אי אחריות מוגברת מתערבת התערבות בוטה במער הזכויות הבסיסי ואינה
רגישה מספיק לרצו הצדדי המעורבי.
מבחינה תאורטית היצמדות לעוולת הרשלנות מאבדת במידה רבה חלק משיקולי הצדק
המתק התומכי בהטלת האחריות הנזיקית ככל שהעוולות הפרטיקולריות מייצגות
שיקולי אלו ונבנות מה ,בי היתר משו שה מבנות מערכות יחסי "סגורות" בי תובע
לנתבע ,ופעמי רבות עושות כ בהתעל משיקולי חברתיי רחבי יותר .בדומה לזה,
ההגנות בגי אות עוולות מעוצבות כהגנות ספציפיות .ניתוח שמתעל מאלמנטי אלו
תור להחפצת הנזק והפגיעה .אבד הניואנסי שהיו מצויי במשפט המקובל ,ועדיי
מצויי בישראל במשפט הפלילי ,מוביל אפוא להשטחת של הזכויות .ייתכ שבשל
השטחה זו המשפט הישראלי ,שלא כמשפט האנגלואמריקני ,נזקק פעמי רבות יותר
למשפט הפלילי לש "גיבוי" הפ הנזיקי בתחומי השוני שהוא מסדיר ,ואילו במקומות
אחרי בעול מסתפקי לש כ בדיני הנזיקי  242.מנגד דווקא המשפט הפלילי לא נועד
לתק את מצבו של הקרב אלא בעיקר לקד ערכיי חברתיי.
החלת הרשלנות על מעשי מכווני מחמיצה את העיקר ,שכ היא מטשטשת את
ההבחנה בי פגיעה בזכות לבי פגיעה עוולתית .כמו כ המשפט מוכ לאפשר פעילות ובה
תקלות א אינו רוצה לקד פגיעה מכוונת .כאשר עוברי לכלל של רשלנות ,מאבדי את
ה"צדק" לפחות במוב של הגדרה מחדש של הזכות .דבר שבעבר היה בגדר  rightשל
הניזוק ,ועל כ הפרתו עלתה לכדי  ,wrongומשכ לא נדרשה הוכחה של רשלנות במונחי
של  – wrongdoingכיו איננו עוד כזה .במשטר הרשלנות הפגיעה בניזוק מאופיינת אחרת
ולמעשה הופכת מפגיעה בזכות לפגיעה באינטרס מוג  .יש בכ משו המעטה בער הזכות,
שכ בהגדרה ייתכנו מצבי שבה אי רשלנות ,ואז הפגיעה כשלעצמה לא תזכה את הנפגע
בפיצוי.
בישראל נעשה בעבר שימוש מסיבי יותר בתקיפה ,בהסגת גבול ובעוולות דומות ששקלו
בצורה ממוקדת את מערכת היחסי שבי המזיק לניזוק 243.במסגרת תהלי שתלטנות
הרשלנות נבחני כיו ג שיקולי מתחרי חיצוניי לצדדי ,וכתוצאה מכ מעשה
הפגיעה עצמו יכול להיתפס כלגיטימי מבחינה חברתית ,במנותק מזכות הניזוק .במקרה כזה
 242להרחבה ,ראו דניאל פרידמ "שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדי פלילי" הפרקליט לה (1983) 155
)פורס ג בספר דניאל – עיוני בהגותו של פרופסור דניאל פרידמ ) 913נילי כה ועופר גרוסקופ
עורכי ,((2008 ,ש מתוארת התרחבות דיני העונשי והריבוי ה"בלתי מבוקר" של האיסורי
המוחלטי המוגדרי במשפט הישראלי .ייתכ כי אחת הסיבות לכ היא כי ניטל עוקצ של העוולות
הנזיקיות ,אשר המדרג בי הזכויות והאינטרסי שעליה ה מגנות התערער ,ועל כ הזדקק המחוקק
לדי הפלילי על מנת להעביר את המסר בנוגע להתנהגויות לא רצויות בחברה.
 243יצחק אנגלרד "חצי יובל לפקודת הנזיקי האזרחיי – בעיות ומגמות" משפטי ה .(1974) 564
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שתלטנות הרשלנות

הוא לא יזכה לפיצוי .ככל שנרחיב את התופעה ,הפגיעה בניזוקי עלולה להיות גדולה
יותר .א בעבר העניקה העוולה הקניינית הפרטיקולרית פיצוי בגי הפגיעה ,א שלא היה
אש במונחי של חוסר סבירות )אלא רק אש במונחי של פעילות מכוונת ג א ללא
זדו  ,כגו הצלת אד תו שבירת חלו ראווה( כיו פעולה שכזו יכולה להיתפס כסבירה,
ועל כ הניזוק לא יזכה בגינה לפיצוי.

ה .חזרה מדיני התקלה לדיני הפגיעה או חזרת העוולות
הפרטיקולריות דר הדלת האחורית
הכיסוי הרחב של עוולת הרשלנות אמנ "סיפק את הסחורה" במקרי רבי ,ואול במצבי
מסוימי לא היה בו די ,ודומה כי בתי המשפט הרגישו כי חסר ממד ה"עומק" של הפגיעה
בזכות .כ ,בדר אבולוציונית ,נוצר לח לייצר "ממד עומק" במקרי הראויי בתו
המסגרת של עוולת הרשלנות .פתרו אחד לכ הוא בריאתו של ראש הנזק של הפגיעה
באוטונומיה.
244
אי זה המקו להרחיב בפיתוחו של ראש נזק זה ,ועסקתי בכ ארוכות בעבר .ואול,
מבחינה היסטורית ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה נוצר לאחר שבהקשר של הטיפול
הרפואי השימוש בעוולת התקיפה נדחק לקר זווית והוחל כמעט לחלוטי בעוולת
הרשלנות 245.בית המשפט ,שחש שלא בנוח להשתמש בעוולת התקיפה במקרי של טיפול
רפואי" ,המיר אותה" בחובת זהירות עצמאית ,שעניינה קבלת הסכמה מדעת של
המטופל  246.הבעיה שנוצרה ב"המרה" הייתה כי פעמי רבות הפרת חובת הזהירות
ואיקבלת הסכמה מדעת לא גררו אחריה נזק במוב המקובל ,במיוחד במצבי שבה
הוכח כי החולה היה מקבל בדיוק את אותה ההחלטה ג א היה נדרש לקבלה טר
הטיפול ,והיה מקבל לש כ את מלוא האינפורמציה הרלוונטית .ובכל זאת השופטי
הרגישו כי יש מקו לתת ביטוי לפגיעה בזכותו של המטופל אשר נמנעה ממנו היכולת
להחליט בעצמו בנוגע לטיפול בו על בסיס מלוא המידע הרלוונטי .יצירת ראש הנזק של
פגיעה באוטונומיה ופיתוח עילת תביעה בגי היעדר גילוי נאות וקבלת הסכמה מדעת
אפשרה לתת ביטוי לחומרה שבמעשה ולפגיעה בזכות .הפגיעה הוגדרה ככזו שגורמת
לשינוי בסיפור החיי .היא נובעת מכ שלרופא הייתה האפשרות למסור לחולה את המידע
הרלוונטי והוא לא עשה כ  247.בית המשפט א העצי ראש נזק זה של פגיעה באוטונומיה
בקביעתו כי בניגוד לראשי נזק אחרי ,בעניינו אי צור לבסס קשר סיבתי בי המעשה
244
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אס יעקב "דא עקא דעקה – גלגוליה של פגיעה באוטונומיה" משפטי מב .(2012) 5
ראו פסק דינה של השופטת ביניש בע"א  2781/93דעקה נ' בית החולי "כרמל" ,חיפה ,פ"ד נג)526 (4
) ,(1999ובפרט בפס'  ,6ש היא מפרטת על המעבר משימוש בעוולת התקיפה לשימוש ברשלנות
בהתייחס לטיפול רפואי נטול הסכמה.
בבסיס השינוי היו כמה סיבות :חלק התקיימו ברמה ההסברתית – לא יאה לראות ברופא תוק כאשר
מטרתו היא בבירור לסייע לחולה – וחלק ברמה הפרקטית – עוולת התקיפה ,שלא כעוולת הרשלנות,
נותרה פעמי רבות מחו לפוליסת הביטוח שכיסתה את האירוע הנזיקי.
ממערכת יחסי חוזית המאפשרת שיח ,ועל כ מחייבת כלל קנייני בדמות עוולת התקיפה ,לכלל של
רשלנות שהוא כלל תקלה שמביא בחשבו שיקולי סבירות חיצוניי לצדדי.
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העוולתי לנזק ,שכ המעשה עצמו קשור אינהרנטית לפגיעה 248.דומה שמהל זה בא לשק
את חומרת הפגיעה בזכות תו החזרת עוולות הכוונה דר הדלת האחורית .ואמנ ,מאז
יצירת ראש הנזק ,לא הוגבלה הפגיעה באוטונומיה רק למצבי של טיפולי רפואיי ,והיא
שגשגה בתחומי רבי 249.א כ  ,נית להבחי כי הפגיעה באוטונומיה היא תחלי ,ולו
חלקי ,לעוולת הכוונה ,כאשר מטרתה היא להג על זכותו של המטופל לאוטונומיה.
במהל זה יש ג כדי להסביר "תעלומה" שלמיטב ידיעתי נותרה עד היו ללא מענה
והיא מדוע במקרי שבה ראוב פוגע בשמעו פגיעה רשלנית "רגילה" ,לפגיעה
באוטונומיה אי מקו וביטוי בפסיקה ,ואילו במקרי של פגיעה מכוונת או רצונית ,יש לה
ביטוי ,א שלכאורה אי סיבה להבחנה ביניה .למעשה ,ההבחנה כא היא בי מצבי
שמאופייני כמכווני לבי תקלות .לעומת תקלות ,המתרחשות ונבחנות על פי סטנדרטי
כלליי של אחריות בשל רשלנות ,בדומה למשפט המקובל ,הפגיעה המכוונת מצריכה
טיפול שונה .הסיווג השונה הופ למעשה את הפגיעה עצמה ל wrongבשונה
מ ,wrongdoingשכ המשפט מכיר בכ שנעשתה עוולה א א לא נגר נזק ,בשל עצ
הפגיעה בזכות 250.פיצוי בדיעבד אינו מכשיר את הפעילות מלכתחילה ,שלא כמצבי של
תקלה 251.ניקח לדוגמה מקרה של רשלנות רפואית .ייתכ שבהגשת הטיפול לא בוצע
 ,wrongdoingשכ הטיפול לא היה רשלני ,אול השופטי מוסיפי רמה נוספת של חובת
זהירות עצמאית שעניינה פגיעה באוטונומיה ,שמאירה את המקרה באור שלילי ולמעשה
"יוצרת" זכות שתביא לקטלוג המקרה כ .wrongבכ מחזיר בית המשפט לתמונה את
עוולות הכוונה בדלת האחורית .לש המחשה ,א הרופא הפיל בטעות את סכי המנתחי
ופצע את המטופל ,ייבח המקרה לאור דיני הרשלנות הרגילי ,ולא תוכר פגיעה
באוטונומיה ,א א הרופא לא סיפר למטופל על סיכו מסוי ,ג א סיכו זה לא יתממש,
אפשר שתוכר פגיעה באוטונומיה ושהיא תהיה בתפיצוי.
ג א לא נרחיק לכת ,במוב של החזרת עוולות הכוונה דר הדלת האחורית ,נית
לחשוב על מקרי אלו כעל קטגוריות ביניי – מצבי שבה אי רוצי "להעניש" את
המזיק משו שלא "פעל במסגרת השוק" ,וע זאת רוצי להציב מחיר לכ שנמנע מהנפגע
לקבל החלטה בעצמו .מזיק לא יישאר אדיש א ידע שא יפעל בדר מסוימת ולא יקבל
הסכמתו המודעת של הניזוק ,הוא ישל "פרמיה" של פגיעה באוטונומיה.
248
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ראו פסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי בע"א  8126/07עזבו צבי נ' בית החולי ביקור חולי )פורס
בנבו.(3.1.2010 ,
לדוגמה ,בתחו הטעיית צרכני .ראו ע"א  1338/97תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ נ' ראבי ,פ"ד נז).(2003) 673 (4
והשוו ע"א  1326/07המר נ' עמית ,פ"ד סה) ,(2012) 860 ,797 (2ש מסביר המשנה לנשיאה ריבלי כי:
"תפישה זו נגזרת מ ההכרה שלפיה הפגיעה באוטונומיה )ככל שהיא בליבת הזכות ובעניי מהותי(
משקפת נזק ממשי ואמיתי .נזק זה עשוי לבוא בנפרד ובמובח מנזקי אחרי – ממוניי ובלתי ממוניי
– שאז הימנעות מפסיקת פיצוי בגינו תחטא לעיקרו של השבת המצב לקדמותו".
ראו דוגמה המופיעה בספרו של  ,COLEMANלעיל ה"ש  ,42בעמ'  ,341אשר הוזכרה מוקד יותר
במאמר ,בה אד חולה סוכרת נוטל אינסולי שבבעלותו של אחר משו שהוא נמצא במצב קריטי.
מעשה זה מקי לבעל המזרק זכות לפיצוי ,הג שנית להצדיקו וא לצפות כי כל אד סביר ינהג באופ
דומה ,וזאת משו שהפגיעה הייתה בזכות.
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לסיכו פרק זה נית לומר כי במעבר המסיבי לרשלנות במשפט הישראלי יש משו
הגדרה מחדש של זכויות רבות ו"הורדת בדרגה" .במצבי רבי הגדרה חדשה זו ,תחת
כנפי הרשלנות ,לא סיפקה את בתי המשפט ועל כ פסקו פיצוי בגי פגיעה באוטונומיה.
הפגיעה באוטונומיה נוצרה במרבית המקרי במצבי שבה נדרש תחלי לעוולות הכוונה
– היינו מקו שהמשפט הכיר בהיות הפגיעה עצמה בת ער א על פי שלא בהכרח נגר
נזק במובנו היויומי .הפגיעה באוטונומיה היא מעי "פרמיה" שבתי המשפט דורשי
שתשול בגי המעבר מכלל קנייני של עוולת כוונה לכלל של פיצוי לפי עוולת הרשלנות,
וזאת בשל הפגיעה בזכות .ככל שהפגיעה באוטונומיה נוגעת יותר לליבה של הזכויות ,כ
הפרמיה בגי הפגיעה תהיה גדולה יותר .על כ הפגיעה באוטונומיה התפתחה בתחומי
מסוימי א לא בתחומי אחרי .בכ יש ג כדי להסביר מדוע איננו רואי שימוש
בפגיעה באוטונומיה בכל מקרי התקלה או מוצרי פגומי .ראש הנזק של פגיעה
באוטונומיה התפתח מתחו הרשלנות הרפואית ,על קו התפר שבי תקיפה שהיא עוולת
כוונה לבי רשלנות ותקלה ,ומכא אפיוניו .נקודה זו מעניינת ,שכ אולי יש בה כדי להסביר
מדוע ראש הנזק נפו כל כ בישראל ,להבדיל ממדינות אחרות שבה נוהג המשפט
המקובל .שימוש רב יותר בעוולות כוונה ייעודיות מקטי את הצור בשימוש בראש נזק זה.
ע זאת חשוב להדגיש כי הפגיעה באוטונומיה אינה בגדר תחלי "מושל" לעוולת
הכוונה ,שכ לפי עוולת הרשלנות על התובע להראות כי הפוגע סטה מסטנדרט סביר
כלשהו ,שכ ללא סטייה שכזו לא תיתכ אחריות252.

ו .סיכו
במאמר זה ביקשתי לעמוד על התופעה של שתלטנות הרשלנות – תופעה אשר אינה חדשה
במשפט הישראלי ופועלת בכמה רמות :במישור הפסיקה ,שבו נעשה שימוש נרחב בעוולת
הרשלנות בידי השופטי בבתי המשפט; במישור הכתיבה האקדמית והחינו האקדמי
למשפטני; א ברמת המחוקק ,אשר מושפע בי היתר מ הפסיקה ,מ החינו המשפטי
ומ הכתיבה באקדמיה ומגיב במישור החקיקתי בכיוו של הרחבת השימוש ברשלנות
ובנורמת הסבירות .פתחתי בהראותי כי העוולות הפרטיקולריות נפקדות כמעט לחלוטי
מספרי הלימוד ,ובמידה רבה א מ הקורסי בתחו דיני הנזיקי  ,וכ מהשיח המשפטי
באקדמיה ,וזאת לעומת האופ שבו ה נבחנות במשפט המקובל .לאחר מכ עמדתי על
השיקולי התאורטיי השוני שבבסיס עוולות הכוונה ,ה מ הפ של צדק מתק וה
מנקודת ראותו של הניתוח הכלכלי ,ועל השוני שבי מעשי מכווני ,תהא הגדרת אשר
תהא ,לבי תקלות שמוסדרות במסגרת עוולת הרשלנות .מיד אחרי כ סקרתי את התהליכי
שאפשרו את פיתוחה והרחבתה של עוולת הרשלנות – ה במסגרת הפרשנות הראשונית
והתקדימית שניתנה לעוולה באקדמיה בישראל וה בשל הצור הפרקטי בהרחבתה ,כפי
שזה בא לכלל ביטוי בשימוש שנעשה בה בבתי המשפט .המשכתי בבחינת האופ שבו שינוי
 252ואול יוש אל לב כי הסבירות הנבחנת אינה באשר לפעולה העיקרית אלא באשר לחובה נפרדת
העוסקת בגילוי הנדרש.
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התפיסה המשפטית וראייה ברשלנות חזות הכול נת את אותותיו בדברי חקיקה חדשי
באמצעות עיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות וההגנות שבצד  .לבסו בחנתי את
המגמה בחינה ביקורתית וא הראיתי כיצד הוואקו שנוצר ממיעוט השימוש בעוולות
הפרטיקולריות התמלא ,לפחות חלקית ,באמצעות ראש הנזק של הפגיעה באוטונומיה.
נמצאנו למדי כי ההרחבה בשימוש בעוולת הרשלנות מביאה לכרסו בזכויות קיימות:
בעקיפי – בשל שימוש היתר שנעשה בה כתחלי אחיד לעוולות הפרטיקולריות 253,
ובמישרי – באמצעות עיצוב מחדש של העוולות הפרטיקולריות .השימוש ברשלנות
כתחלי ג מונע במידה רבה את פיתוח של עוולות חדשות שמעלות את הפגיעה הנזיקית
לדרגת זכות משו שהוא מספק פתרו חלקי לפגיעות שאלמלא כ היו נותרות ללא מענה.
על כ למעשה הוא שולל יצירת ופיתוח של "זכויות" חדשות ומשטח את הפגיעה הנזיקית
לרמה של אינטרסי מוגני בלבד.
שימוש היתר בעוולת הרשלנות ג מעצב מחדש את התפיסה הקונספטואלית של דיני
הנזיקי כדיני תקלה ,תו אבד ההתייחסות למקרי של פגיעות ונזקי "מכווני" .אמנ
פקודת הנזיקי עצמה מבחינה בי פגיעה לבי נזק 254,א הבחנה זו נדחקה לקר זווית ע
השתלטות השימוש בעוולת הרשלנות .במתח עוולות הכוונה הרצו היה לקיי
בסיטואציות מסוימות משטר של אחריות חמורה ,אול מתיחת עוולת הרשלנות השיגה
תוצאה הפוכה .היא השיגה כיסוי שטח נרחב על חשבו עומק .עומק זה חסר כיו .ההרגשה
היא כי פעמי רבות מקורו של הנזק אינו בתאונה ,ולכ לא נית ביטוי מספיק.
להיעלמות העוולות הפרטיקולריות יש חשיבות גדולה ג לעניי אופ יישומה של הגנת
האש התור כמו ג לפיתוחי בתחו הקשר הסיבתי .ככל שהדברי אמורי באש
התור ,המשפט המקובל סירב לייש הגנה זו בעוולות הפרטיקולריות .האחריות בגינ
נתפסה מאז ומעול ככזו שאינה מחייבת את הנפגע לנקוט צעדי מניעה כלשה .בשל
השימוש הרחב בעוולת הרשלנות ,על הניזוק ,כמעט בהגדרה ,לעשות הרבה יותר על מנת
לזכות בפיצוי מלא .באשר לקשר הסיבתי – מכיוו שבחינתו של הקשר הסיבתי במסגרת
של העוולות הפרטיקולריות נעשתה בהרחבה וללא קשר הכרחי לצפיות הנדרשת מכוח
עוולת הרשלנות ,היה צור לעצב מנגנוני לתחימת האחריות באופ שונה .מנגנוני שוני
אלו לא פותחו בישראל ,שכ לא היה בה צור ממשי בשל יישומה הדומיננטי של עוולת
הרשלנות.
היבט נוס של שתלטנות הרשלנות נית למצוא אולי במסגרת הסעדי הנזיקיי
בישראל .נקודה זו אמנ דורשת מחקר מעמיק ,א הרוש הראשוני המסתמ הוא כי
במסגרת דיני הנזיקי במשפט הישראלי יש התמקדות בסעדי מסוימי ולא באחרי.
הטשטוש בי מעשי תקלה לבי מעשי שאינ בגדר תקלה הביא לדעתי את בתי המשפט
להתמקד דווקא בסעד של פיצויי .לעומת זאת במקרי של עוולות כוונה היינו מצפי
למצוא שימוש נרחב יותר ,ומוצדק ,ה בצווי מניעה או בצווי עשה וה בפיצויי עונשיי.
כ ,סעד הפיצויי הפ לסעד חשוב ,ואילו צווי מניעה וצווי עשה נדחקו במידת מה מ
 253נית לראות זאת בצורה המוחלטת כמעט שבה השתלטה עוולת הרשלנות על תחו הטיפול הרפואי.
 254בס'  2לפקודת הנזיקי מוגדר "נזק"" :אבד חיי ,אבד נכס ,נוחות ,רווחה גופנית או שטוב ,או חיסור
מה ,וכל אבד או חיסור כיוצאי באלה" ,ואילו "פגיעה" מוגדרת "נגיעה שלא כדי בזכות משפטית".
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התמונה וקיבלו נפח קט יותר בפיתוח הסעדי הנזיקיי .בנוס ,נית לראות כי ג הפיצוי
העונשי לא זכה לנפח רב בפסיקה בישראל 255.במסגרת עוולת הרשלנות מגמה זו של
התמקדות בפיצויי ברורה :אפיו המקרה כתאונה ממילא אינו מאפשר את מניעתה בצו.
פיצוי עונשי בגי תאונה בעייתי א הוא ,שכ הוא מייקר את עצ הפעילות הרצויה מבחינה
חברתית ,ועל כ עלול להביא להרתעת יתר .לשניי אלו יש מקו נכבד הרבה יותר במסגרת
העוולות הפרטיקולריות והמעשי המכווני.
לאור כל הנאמר נית להעלות את הסברה כי ע חלו הזמני ושינוי המציאות החברתית
אכ חלה ירידה בערכ של זכויות נפגעי שזכו בעבר למעטפת הגנה הדוקה באמצעות
העוולות הפרטיקולריות ,וכי כיו אכ מדובר באינטרסי מוגני גרידא שעליה לקבל
הגנה ככאלה .במקרה כזה ייתכ כי ההגנה השטחית יותר שמציעה כיו הפסיקה אכ
מתאימה לסוג האינטרס שעליו היא מבקשת להג  .הג שאני רואה בכ קשיי לא מעטי,
במאמר זה אינני מבקש לגבש דעה סופית באשר לטיבו המהותי של ההלי .גיבוש עמדה
שכזו דורש עבודת מחקר ומחשבה נוספי .ע זאת טענתי בהקשר זה היא כי א אכ מדובר
בתהלי מהותי של שינוי הזכויות ,על התהלי ,תוצאתו והמשמעויות הנגזרות ממנו להיות
גלויי ולהיעשות במודע ,וכי עלינו להכיר בזכויות שאנו "מקריבי" בדר .בינתיי נית
לזהות בפסיקת מגמה הפוכה .נראה כי האופי השונה של העוולות הפרטיקולריות דווקא
חסר בדיו בעוולת הרשלנות ,והשופטי מרגישי "מהבט " כי תפיסת ההסכמה
הסובייקטיבית או הפגיעה בזכות במידה רבה אבדה .לפיכ קיימי מקרי שבה למרות
היעדר רשלנות "רגילה" ,התנהגות המזיק פוגעת בזכויות ולעתי א ראויה לגינוי – דר
מקרי אלו חודר לפסיקה ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה .עצמת הגינוי משתנה ממקרה
למקרה ולמעשה משקפת את עצמת הפגיעה באוטונומיה ומאפשרת לגנות את פעולת המזיק
ג ללא נזק בצדה.

 255לכ התייחס אליקי רובינשטיי במאמרו "פיצויי עונשיי – מבט מכס המשפט" ספר אור – קוב
מאמרי לכבודו של השופט תיאודור אור ) 97אהר ברק ,רו סוקול ועודד שח עורכי.(2013 ,
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