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ן1982-ב"התשמ,[משולבננוסחהפליליהדיןסדרחוק.2ו1984

שם-העקרון.ו,העיקרוןבהפעלתהדעתשיקול.ה,התיישנות.3

Minimisמיקומו.1;("החדשהקודקס")ממונותדיניחוקבהצעת

לידישבאכפיהעיקרוןנוסח.2;והשלכותיוהעיקרוןשלהגיאוגרפי
נטל.4;ועתידהווה-נוסחיםהשוואת.3;הקודקסבהצעתביטוי
ןהעיקרוןשלרחבהבתחולההקשיים.ז;ההוכחהומידתהראיה

לביקורתלהשיבניסיון.2ןכלליכעיקרוןDeו34"פו"-העקרון.1
המשפטביתישתמשאימתי.ח,דלעילהביקורתדבריעלאפשרית
סוגיית.ט,(להמחשהמקרים)זכותתביעותלסילוקככליבעיקרון
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דברפתח.א

)"לזוטותנועדהחוקאין"כימקובלהיהדנאמקדמתעוד
"

0Deא Minimis

החוקאין".לכסותונךעדלאשהואאתהחוקבגדדילהביאאיןוכי)Curatין1
אין.ותחוםתחוםבכלהמשפטביתשלדרכוכך";ן"זוטותעלגזרתואתפורס
בפגיעהלעסוקנוטההואאיןלכךבהתאם[...]דבריםבזוטילעסוקנוטההוא

,ברעיוןדגלההעיקרוןאתשהצמיחההקרקעכינראה,מקוםמכל.2"בזכותמזערית

Boni("מיותרתהתדיינותלמנועטובשופטשלחובתו"מכי Judicis Est Lites

Dirimere(3.
מינימליתפגיעהנגרמהבהםמצביםלאותםמיועד3De,!"אן!5-העקרון
נוסעתומכוניתברחובלתומוהולךאדם:לדוגמה,כך.דיןבעלשלבזכותו

הרגלהולךשלבגדיועלמיםניתזיםמכךכתוצאה,רטובכבישעלבמהירות
השתכללהשלכאורהאפילוכי,ייאמרדאבכגון.פעוטשערכונזקלוהמיסבים

.4המקרהבנסיבותסעדמתןעליורהלאהמשפטשביתהרי,תביעהעילת
לניזוקלנזקשהביא(הסיבה)הגורםלשאלתאינדיפרנטילכאורהזהעיקרון

Mens(הנפשיליסודבאשרנפששווהכמעטנותרוהוא Rea(מכאן.המזיקשל,
מיסודותהואהנזקשאםהרי,(ודון)מכווןבכוונתלניזוקהנזקנגרםשאפילו
,"בזכותמינימליתפגיעה"שלהקטגוריהתחתנופלוהוא,העבירהאוהעוולה
.עבירתואועוולתועלהדיןאתמלתתפטוריימצא,המזיק,לנזקהאחראיכיאפשר

ההכרעהמגבולותלהוציאנועד"בכךמהשלהיידברמושגכי,הרואותעינינו
,לפיכך.לנפגעממשינזקאחריהןהותירושלאפגיעותאותןכלאתהשיפוטית

נדרשיםאינם(בפלילים)המזיקההתוצאהיסודאו(בנזיקין)הנזקיסודכאשר
תהאהעיקרוןשלתחולתוכילהניחסביר,העבירהאוהעוולהשלשכלולהלשם

.ביותרמועטה
בדין-כפליליתנזיקית-לאחריותסייגמשמש1Deג!"!א!צ-העקרון

לעקרון"צרדי"מעיקרוןלהופכוראוהקודקסהצעתמחברי.בישראלכיוםהנוהג
ומכריכתו"מעלהדרי"ביןהגיאוגרפיממיקומוללמודניתןכךעל."כללי"יסוד
תום","סבירות"כ)במשפטנושביתהלהםקנואשר,נוספיםעקרונותעםיחדיו

רביםבהקשרים,ולרוחבולאורכוהמשפטאתהחוצים,("נשכרחוטאאין"ו"לב
.ומגוונים
זהשלפועלוכי,נראה,הבנתמפניהגנהבבחינתהעיקרוןשלמהיותוכעולה

.(1987)615בכרךעונשיןבדינייסודותפלרז"ש'פרופשלזהתרגומוראו1
הוועדה02/1333א"דנ;(1996)57,68-69(3)נד"פ,הכנסתר"יו'נהופכות96/3434ץ"בג2

.(2004)289,333(6)נחד"פ,הורבצו'נרעננה,ולבנייהלתכנוןהמקומית
prevent"מאנגליתחופשיבתרגום3 litigation10ljudge8004the auty ofa15א".
הנזיקיןדיניחשיןומישאלברקאהרן,אנגלרדיצחקהמלומדיםשלמספרםלקוחהזודוגמה4

.(ז"התשל,שנייהמהדורה,עורךטדסקיגד)338הכלליתהנזיקיןתורת-
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יסידכעקרון)31De!צו1הוח)"דבריםזוטי"עקרון

שהונחואחריםכעקרונותשלא.המשפטיההליךשלהפרלימינריבשלבעודיהיה
בירורעריכתהמשפטמביתדורשאינו"דבריםזוטי"עקרון,הקודקסבהצעתלצדו

,לפיכך.קונקרטימקרהשלבנסיבותיותחולתועלעמידהלשםמעמיקעובדתי
כטענתיהאבעיקרון(הנתבעים)המתדייניםיעשואותוהשימושכילהניחסביר
המשפטלביתשתוגשנפרדתבבקשהוביןהגנתםבכתביבין,הסףעלסילוק
סביראדםשכן,משפטילבירורראוינושאמגבשתאינההתביעהעילתכיבטענה

.עליהלהליןעצמומטריחהיהלא
השלכותיהםעלובעיקר,העיקרוןשלהשוניםהיבטיועללעמודאנסהזהבחיבור
עלשאומצוכפי,העיקרוןשלהרחבהותחולתוניסוחו,מיקומושלהאפשריות

הקודקסשלהיסודמעקרונותאחדבוראתהאשר,ממונותדיניחוקהצעתידי
.החדשהאזרחי

הנזיקיןבדיני"דבריםזוטי"עקרון.ב

,חקוקהכהוראה,כיוםלמצואניתןהישראליבמשפט"דבריםזוטי"עקרוןאת
נוסח]הנזיקיןפקודת:כמספרשלושהוהם,חקיקהדברישלמצומצםבמספר
.1977-ז"התשל,העונשיןחוקוכן,1981-א"התשמ,הפרטיותהגנתחוק,[חדש
פעםולא,המשפטיתבשיטתנוהמושרשיםהעקרונותאחדשוהו,דומה,זאתעם

שביתיש,כןכמו.ליישומו5המשמשותהישראליבחוקהוראותלמצואניתן
אוקנטרניותתביעותלנפותמנת-עלקרוביםעקרונותמעצמומפעילהמשפט
.לתובעתביעהזכותקיימתאפילו,טורדניות
:חקיקהדבריבשני,הנזיקיןבדיניכיוםקבועבישראל3De,!וו!א,ג-העקרון

.הפרטיותהגנתלחוק6ובסעיף,6לפקודה4בסעיף

1968-ח"התשכ,[חדשנוסח]הנזיקיןפקודת.1

ארץעלהבריטיהמנדטמימיעודחלה,עליהמעידששמהכפי,הנזיקיןפקודת
המדינההכרזתעם.הקפריסאיהנזיקיןחוקאתשיטיהביןאלקלטהוהיא,ישראל

.7הפקודהבמוסרותלהחזיקהישראליהמשפטהוסיף,המשפטרציפותדיןוהחלת
יסודותלהונוצקוהמנדטוריות8הפקודהלהוראותהדשנוסחחוקק1968בשנת

,מאזעודפוניםואין,העבריזההואהפקודהשלהמחייבהנוסחכיעד,ישראליים
עזאנגליניחוח,זאתעם.האנגליתהפקודהלהוראות,גרידאפרשנותלצורכיאלא

."נזיקייםהלברבדיניםהעיקרוןתחולת"בהעוסקבפרק,זורשימהשלהשניבחלקהבהןנדון5
.(הפקודה:להלן)1968-ה"התשכ,[הדשנוסה]הנזיקיןפקודת6
סדריפקודת:להלן)1948-ח"התש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודת11'סשלמכוחו7

.(והמשפטהשלטון
הנזיקיםפקודתבכיפהמשלהלפגים.והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(א)16'לסבהתאם8

.(המנדטוריתהפקודה:להלן)1944,האזרחיים
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.היוםועדמאז,הישראליבמשפטהנזיקיןדיניהתפתחותעלאנומשקיפיםעתעולה
.האנגלי9מהדיןשלנוהנזיקיןדיניחיקאלאומץ"דבריםזוטי"עקרוןגם

אתהמחוקקקבע,"בנזיקיןוחבויותזכויות"הכותרתתחת,לפקודהבבפרק
:לפיו,לפקודה4בסעיףהעיקרון

ליצורכדיבוהיהלאונשנהחוזרהיהשאילו,מעשהבעוולהיראולא"
הנתונותכנסיבותבאהיהלאכרגילומזגדעת-כרואדם,נוגדתלזכותתביעה
."כךעלבתלונה

ליתןואף"בכךמהשלמעשה"העקרוןאתלהתוותהמחוקקכיווןזהבסעיף
תביעהכללא,כך.קונקרטימקרהעובדותעלליישומואובייקטיבימידהקנה

עקבובמחסומיםבצורותבחומותתיתקללמדיזעוםהכלכלישערכונזקהמגלה
התובעאתתזכהתביעהעילתהמקימהטענהכלשלאבעתבה,העיקרוןהפעלת
312De"פ",ו-העקרון,לפקודה4בסעיףדאמוראליבא.חוקעליהקבועבסעד

היהלאונשנהחוזרהיה"אפילו,התובעטועןלו,העוולהמעשהכאשריחול
אדם")"כרגילומזגדעת-בראדם"כיעד"נוגדתלזכותתביעהליצורכדיבו

אםכי,נמצא."כךעלבתלונההנתונותבנסיבותבאהיהלא"(כשפתנו"סביר
,נוגדתלזכותתביעהליצורכדי,ונשנהחוזרהיהאילו,הפוגעשלבמעשהוהיה

היטיב.זובהגנהישתמשלאוהמזיק"בכךמהשלדבר"לייחשבלאהמעשהאזי
הקבועהגבולהסגתעוולתביןהאפשריהעימותרקעעל,ברק'פרופזאתלהסביר

:בציינו,"דבריםזוטי"עקרוןלביןבפקודה10

היאהעליהאםאך.גבולהסגתהיארשותללארכושעלעליה,למשל,כך"
אין,פעוטלנזקרקאלארבלנזקלגרוםובלא,לחזרהסיכויבלאפעמיתחד

כןלא.מאחריותהעובראתמשחררתוהפקודה,סביבהבהתדיינותאינטרס
כיאפשרותיששכן,זופעולהעללחזרהחששישהמקרהבנסיבותאם

הגנתתחוללאזהאחרוןבמקרה.מעברלזכותהטענהתעלההחזרהמכוח
.1("הגבולמסיגשלאחריותותוכר,'בכךמהשלמעשה'ה

לפקודהסיפא3סעיף;לפקודה1'סוכן;והמשפטהשלטוןסדרילפקודת(ז)16'סראו9
De~-הלעיקרון,למעשה,כפופההמנדטוריתהפקודהפיעללתבועהזכותכיקבעהמנדטורית

tend)80:היתהבמקורהסיפאלשון.1ת1חן34"

:

repeated

'wollld:ש

~

act

'

which88א*"
Provided

I

peaon of8

:

the circumstances18:act Of '' which8818

~

adverse

~

clalm

,

and which8ת;establish0)

civfl"י wrong8beשdeemed60)80complain shall801.ordinary sense and temper would

המביאים(1960)16ותיקוניההתהוותהלאורהנזיקיןפקודתרוזנטלואברהםטדסקיגדראו
הפקודהנחקקה,כאמור,ברוחה,הקפריסאיתהחוקהצעתמנסחשלההסברדבריאתבנוסף

~ההסברדברילפי.החדשבנוסחההפקודהמכןולאחרהמנדטורית

provisogI

ives effect0אז"
"curat lex8015ח121ת1תthe principle 'de10.(להלןהמובא)לפקודה4'סוהשוו.

בעוולהעניינולפקודה31'ס;הזולתבמקרקעיגבולהסגתשלבעוולהעניינו,לפקודה29'ס10

.הזולתבמיטלטליגבולהסגתשל
.339'בעמ,4ש"הלעיל,ברק11
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יסידכעקרון)31De!מ!צו1ה)"דבריםזוטי"עקרון

תביעהליצורכדיבההיהונשניתחוזרתהייתהשאילובפעולהמדוברואיןהיה
כלוםלבחוןעלינוולפיו,הסעיףשקובעהאובייקטיביהמבחןיחול,נוגדתלזכות

שאם,"כךעלבתלונההנתונותבנסיבותבאהיהלאכרגילומזגדעת-בראדם"
עקרוןמכוחתביעתותסולק-דהאידנאהזולתמעשהעלבתלונהבאהיהלא

עליהמחוקקשהניחאובייקטיבייםמבחניםשלכדרכם."בכךמהשלמעשה"
.ומקרהמקרהכלשלנסיבותיורקעעלתיעשהזהמבחןשלפרשנותוגם,חוק

שישגורמיםהםהישנותהאוהפעולהפעמיותחדכילהניחיש,זאתעםיחד"
וכן,העושהשללמניעחשיבותלהיותעשויהכינראה,בדומה.בחשבוןלקחתם

.12"כללבדרךהציבוריהסדרעלפעולתולהשפעת

=מהותיתהגנה"כהעיקרוןשלניסוחונפקות(א)

""-העקרוןכי,לבאליושם
הגנהקובעלפקודה4בסעיףהקבועDeת1ח311

לא"כי,בראשיתוכברמורה4סעיף."דיונית"הגנהרקולא,לנתבע"מהותית"
ההגנהחלהאםלהחליטהמוסמךהואהמשפטובית."...מעשהבעוולהיראו

התביעהזכותאיוןמשמעותומהותיתהגנהההגנההיות.לאואם,המקרהבנסיבות
tצ"שInjuria(תנאיהבהתקייםהניזוקשל (Dtzmnamחלהבומקום,כןכיהנה

שגםאלאהנזיקיהמעשהבגיןאישיתתביעהלהגישניתןשלארקלאההגנה
כדימזיקמאותולהיפרעיוכללא,המזיקמעשהבגיןהניזוקאתששיפה,'גצד

וחפץזולתושלנזקואתשהיטיבבאדםהדיןוהוא.13הנזקבעדששילםהנזקדמי
.המזיקתמאתבשיפוי
נזקיואתהמכסהבביטוחמבוטחהניזוקאםכי,המחשהלשם,אומרהווה
את-הביטוחלחוזהבהתאם-לניזוקשילםוהמבטח,המזיקמידילושנגרמו

המזיקנגדהניזוקתביעתבמסגרתקיבלהמשפטובית,נזקיובגיןהביטוחדמי
נחסמת(נזקשלמיטיבלכלכמו)שלמבטחהרי,"בכךמהשלדבר"טענתאת

שמונעתרקלאDeע1ו311"צ1-השהגנתהואלכךהטעם.המזיקמאתלהיפרעהדרך
,למעשה,מפקיעההיאמהותיתהגנהשבהיותהאלא,מהמזיקהיפרעותמהניזוק

ישזההפקעהלאקטכי,אפוא,ברי.מחליפיו5ןגםכמו,מהניזוקהתביעהזכותאת
.כאמורהחוקבחסותנעשיתשזואף,עושרעשייתשלתוצאות

.שם,ברק12
לחוק(א)6'סלפיהחללדיןהשוו;1979-ט"התשל,במשפטולאעושרעשייתלחוק(א)5'ס13

שלוההשתתפותהשיפויזכותלענייןשנדונהוהפסיקה;1958-ח"התשי,האזרחייםהנזיקית
א"ע;(1975)601(2)כטר"פ,רפאל'נישראלמדינת75/303א"ע:מהמדינהמשותףמזיק

להצעת379-384'סנוסחוהשוו;(1982)757(לת2ד"פ,חכים'נ(קורן)ראונדנאף79/507
.ממונותדיניחוק

.1964-ד"התשכ,(גוףנזקיהטבת)האזרחייםהנזיקיןדינילתיקוןלחוק2'ס14
דינופסק,(1996)573,578-582(5)נד"פ,טורם'נחוסיין95/3765א"עלמשלראו15

הגנה"לבין"דיוניתהגנה"ביןההבחנהעלהמשפטביתעמדזהבעניין;אורהשופטשל
במקרה,וזאת,מהמזיקהשתתפותוראולשיפוימבטחתשללזכותהנוגעתשזוככל"מהותית
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-מהותיתהגנהבהיותה-הטענהקבלתשלשתוצאתהאלא,זאתולא
פגיעתולימהשכן,מחיקתהאךולא,התובענהדחייתלכאורהמשמעותה

מנועיםחליפיושאםמחרפגיעהאותהלימה,היוםפלונישלהמינימליסטית
עצמולנפגעלהתירהדעתעליעלהכלום.התביעהעילתיסודעלמלהיפרע

.16?תביעתובזכותולהחזיקלהוסיף
מצטמצמיםאינםלפקודה4סעיףשלמהלכיוכי,ולצייןלהוסיףחשוב,לבסוף
""-העקרוןשלתחולתו.הנזיקיןפקודתשלאמותיהלדליית

תן
"

1יג
"

במתכונתו,1)

על,הנזיקיתהחקיקהכלעלכמעטדלעילבנוסחוחלוהוארחבההנה,הנוכחית
שוניםחקיקהבדבריהגלומותלפקודהההפניההוראותמכוח,הקורפורציהדרך

.17ומגוונים

התהוותןלשםנזקשלקיומודורשותשאינןעוולות(ב)

אינו"נזק"שעוולותעלהעיקרוןתחולתהינהלהתייחסהראוימןאליהנוספתסוגיה

עקרוןבתחולתלדוןכשבאיםהמצבהואכזה.בגינןאחריותלהטלתתנאימהווה
שלהנזקראשתחתאו18התקיפהעוולתתחתהנופליםמעשיםעלנ"ש11ג"ג1א1-ה

.הרשלנות19עוולתבגדרילהליןניתןשעליו,החולהשלבאוטונומיהפגיעה
ביניהם,התהוותהלשםאחדיםיסודותמונהזועוולה.התקיפהעוולתאתניטול

.למטופלטיפולונותןשינייםלרופאמתחזהאדם.נזקשללקיומודרישהאין
מעלהטיפולמצליחלבסוף,מתחזההואהמתחזההרופאכייודעאינוהמטופל

רשלנותידיעל-הנטעןכפי-מכןלאחרוהוחמרדרכיםתאונתעקבנזקאירעבו
תאונתבעקבותהחוליםביתאלשהובללאחרבניזוקשטיפלווהרופאהמוסדשלרפואית
הנזקהחמרתבגיןהמטפלומהרופאהחוליםמביתלהשתפותביקשההמבטחת.הדרכים
אולהשתפותהמבטחתזכותאתשללהמשפטבית.הרשלניהטיפולשלבעטיושאירעה

,דרכיםתאונותלנפגעיפיצוייםלחוק(א)8'ס,"העילהייחודסעיף"יסודעללהשתתפות
זוהלכהלביקורת;מהותיתבהגנהמדוברכי,המשיביםטענתאתבקבלו,1975-ה"התשל
הפרקליט"רפואיתברשלנותוסופודרכיםבתאונתשראשיתוגוףנזק"מורדשמואלראו
מדינת'נן"ליפש01/8535א"עבענייןלאחרונהקמעהרדככהזוהלכה;(2005)105מח

מרשלנותהנובענזק":חיותהשופטתשלדינהלפסק10'פס,(2003)656(6)נזד"פ,ישראל
בעילהנכללאיננו,הפיצוייםחוקפי-עלבתביעההדיןפסקמתןלאחרשהתרחשה,רפואית

."הדיןבפסקמוצהכאילואותורואיםואיןזהחוקפי-על
פניעלהתובענהמחיקתשלבתוצאהלתמיכההנימוקיםעלהדבריםבהמשךהאמורראואך16

.ממונותדיניחוקלהצעת4'בסהמוצעתהרוויזיהלאור,וזאת,הטענהקבלתעקבדחייתה
למוצריםהאחריותלחוק8'ס;1965-ה"התשכ,הרעלשוןאיסורלחוק7'ס,למשל,ראו17

11'ס;1998-ח"התשנ,מיניתהטרדהלמניעתלחוק(א)6'ס;1980-ם"התש,פגומים

ראו.האזרחיתהחקיקהשלנרחביםחלקיםעלוכן;1999-ט"התשנ,מסחריותעוולותלחוק
,ומשדריםמבצעיםזכויותלחוק(ג)4א'ס;1924,יוצריםזכותלפקודת(3)4א'ס:למשל
,אשראינתונישירותלחוק41'ס;1995-ה"התשנ,המחשכיםלחוק7'ס;1984-ד"התשמ
.2002-ב"התשס

.1968-ח"התשכ,[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת23'ס18
בית'נדעקהעלי93/2781א"עבענייןהפסיקהידיעלפותחזהמוחשיבלתינזקראש19

.(1999)526(4)נגד"פ,חיפה"כרמל"חולים
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תקיפה20שלבעוולה"הרופא"נגדתביעהמגישהמטופל,כן-פי-על-אף.למשוער
.21החולהשלבאוטונומיהפגיעהובגין

,המשוערמןלמעלההצליחהטיפול,אדרבה,נזקכלאירעלאלמטופל,כאמור
,כזהבמקרה.התקיפהבעוולתאחריותהטלתלשםנדרשלאכללהנזקשיסודאלא
ייפסקולא"בכךמהשלדבר"טענתהמעוולמצדתעלהאםכי,הנמנעמןלא

המוצלחותבתוצאותיולהתחשבעשויהמשפטשביתאוהתובעלטובתפיצויים
אינהלניזוקמוחשינזקשהיעדרפי-על-אף,הפיצוייםהערכתבמסגרתהטיפולשל

,להניחיהיהיותרסביר,פניו-על."בכךמהשלדבר"לפנינוכיבהכרחמשמיעה

תרופתאתלחלוטיןישלולולא,השנייההאופציהאחרלילךייטההמשפטביתכי
לתביעותמתחתהקרקעאתלשמוטשלארצונומתוך,זאת.22מהניזוקהפיצויים
גופובאוטונומייתהפגיעהעצםעלאדםלשפותתכליתןכלאשרהתקיפהבעילת

.23בגופוהמבוצעהרפואילטיפולמדעתהסכמהמתןאירקעעל
עילתאתמתוכןמרוקןהואבומקוםיחוללאהעיקרון,דעתילעניות,כןעל

הנפגעמאתתרופהשלילתכאשר,אחרותבמילים.רחבההשקפהמנקודתהתביעה
החקוקההתביעהזכותאתלעקר,למעשה,עלולהלערכאותגישתועצםשלילתאו
אומוחשיותאינןהפגיעהשתוצאותכךבשלרק,דומיםבמקריםההלכתיתאו

עשויהאחרת,העיקרוןאתלהחילמקוםאין-מקרהאותובנסיבותדייןממשיות
hard(המידהעליתרנפסדתלצאתהמשפטשיטת cases make bad law(.

1981-א"התשמ,הפרטיותהגנתחוק.2

מפניאדםכלשלזכותועלההגנהאתמעגןהפרטיות24הגנתלחוק1סעיף
אדםיפגעלא"כי,ההכללהדרךעל,קובעהסעיף.הזולתידי-עלבפרטיותופגיעה

בארץהעובדיםשלהכלליתההסהדדותשלחוליםקופת'ננחמן84/560א"ע,למשל,ראו20
.(1993)497(2)מזד"פ,וייגל'נרייכי91/3108א"ע;(1986)384(2)מר"פ,ישראל

(4)נוד"פ,שדה'נשסנדל97/6153א"ע;19ש"הלעיל,דעקהעליעניין,למשל,ראו21

המטופלשלמדעתהסכמתואתקיבלשהמטפלמבליטיפולבמתןשראויש;(2002)746
חוליםבית'נואתורי90/4384א"ע:המטפלכרשלנות,למטופלנזקנגרםשבסופו,לטיפול
רפואילמידעהמכון-מור'נכרמן94/434א"ע;(1997)171,182(2)נאד"פ,ושיאדו

.(1997)205,218(4)נאד"פ,מ"כע
צחיגםראו;581-586'בעמ,שם,דסקהעליבענייןאור(אזכתוארו)השופטדבריראו22

המשפט"עתידיותומגמותעכשוויותהתפתחויות:באוטונומיהפגיעהבשלפיצוי"פז-קרן
בזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויהערכתאופן"אייל-קרקונילי;(2005)20,67

אללהקראעשויה"פגיעה"כללא,אכן.(2006)21,37,38-40המשפט"לאוטונומיה
,ציוןאליהו'נמוחמדפודי03/11467א"רע:למשל,והשווראו.פיצוי-בר"נזק"תיבת
להימנעראוילא,העוולהמיסודותאינושהנזקמקום,זאתעם.(2004)3163(1)2004על-חק

.בכללפיצוימפסיקת
זכויותלחוק(א)13'בסהקבועה,המטופלשלמדעתהסכמהלקבלהחובהלענייןכיוםראו23

.נומינליפיצוייהיהשייפסקהפיצוי,כזהבמקרהכי,לצייןהראוימן;1996-ו"התשנ,החולה
.(הפרטיותהגנתחוק:להלן)1981-א"התשמ,הפרטיותהגנתחוק24
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שלשורהמונההפרטיותהגנתלחוק2סעיף."הסכמתוללאזולתושלבפרטיות
לחוק1סעיףלצורך=בפרטיותפגיעה"כתיחשבמהםלאחדכניסהאשרמצבים
.הפרטיותהגנת

שפעללמי-אזרחית-נזיקיתעוולהקובעהפרטיותהגנתלחוק4סעיף
פגיעה"כימורהוהוא,2שבסעיףהחלופותאחתבצירוף1לסעיףבניגוד

עליהיחולו[חדשנוסח]הנזיקיןפקודתוהוראות,אזרחיתעוולההיאבפרטיות
הפליליתהנורמטיביתהמסגרתאתמתווה5סעיף."זהחוקלהוראותבכפוף
-דינו,[...]האמורותהדרכיםבאחת,זולתובפרטיותבמזידהפוגע"כי,בקובעו

זכותתהיהלא"כי,מפורשותומשמיענו6סעיףבאאלהכלעל."שנים5מאסר
."ממשבהשאיןפגיעהבשלזהחוקלפיפליליתאואזרחיתלתביעה

פעםלהודיענוהמחוקקעצמוהטריחמהלשם,השאלהעולהזהבהקשר
לחוק6סעיף,הכלככלותאחרי?לפקודה4בסעיףיסודכעקרוןשקבעאתנוספת
שלמעשה"כינאמרכברלפקודה4בסעיף.דברמחדשאינוהפרטיותהגנת
המחוקקעמדהפרטיותהגנתבחוקואף,כללעוולהבבחינתיהיהלא"בכךמה
-קרי,25"ממשבהשאיןפגיעהבשל[...]תביעהזכותתהיהלא"שכךעל

.החוקלפיעבירהאועוולהכללנצמחתאין"ממשבהשאיןפגיעה"במדוברכאשר
Lex(6בסעיףהמפורשהחוקלדיבורההיזקקותיותרעודתמוהה

~

pecialis(כאשר

על,ישירותהמחוקקהפנה(הפרטיותהגנתלחוק4בסעיף)העוולהבקביעת

הנזיקיןפקודתוהוראות":שאמרהוא.הנזיקיןפקודתלהוראות,הקורפורציהדרך
."זהחוקלהוראותבכפוף[...]יחולו[חדשנוסח]

הגנתבחוקשנוסחכפי,31De!ח!א!צ-העקרוןאימוץכי,זאתעם,אפשר
המחוקקביקששאותההשיפוטיהדעתבשיקולכלשהיהגמשהמשמעו,הפרטיות
בומקוםרקהעיקרוןיחול,לעילשהובאהכפי,הפקודהשמלשוןבעוד.לעודד
לזכותתביעהליצורכדיבוהיהלאונשנהחוזרהיהשאילו,מעשה"בלנועניין
,26"כךעלבתלונההנתונותבנסיבותבאהיהלאכרגילומזגדעת-ברואדם,נוגדת

,בהרבהנדיבהפרשנותלגזורניתןהפרטיותהגנתלחוק6סעיףשלשמלשונוהרי
ממוניבלתיאוממוני-ממששלנזקבפגיעהאיןכישנמצאאימתכלולפיה
הגנתחוקלפיתביעהוכות(מינורית)לנפגעתצמחלאכללכיהנמנעמןלא-

.הפרטיות
,תמיההאותהלהעלותניתןכאןאף,הפרטיותהגנתלחוק5לסעיףבאשר
קובעהפרטיותהגנתלחוק5סעיף.האזרחיתלהוראהבאשר,מעלהשהשמענו

פגיעה"כמהוותהפרטיותהגנתבחוקשהוגדרומסוימותבנסיבותפליליתעבירה
לאהפרטיותהגנתלחוק5בסעיףהקבועההעבירהגם,ברם.27"בפרטיות

בדיניהמוצעתהרפורמהשלעקרונותיהעלביקורתימבט"מורדניאל:גםוהשוו;לחוק6'ס25
.(2006)703,716-717(לת3משפטים"הנזיקין

.לפקודה4'ס26
.הפרטיותהגנתלחוק2'סראו,"בפרטיותפגיעה"תיבתאלהנקראיםהמצביםלרשימת27
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,העונשיןלחוק34יזסעיף.העונשין28דיניעקרונותעליהוחלים,תשכוןלבדד
"דבריםזוטי=סייגשלבדמותוהבאפליליתלאחריותסייגקובע,1977-ז"התשל
יישאלא"כי,הקובע-לפקודה4סעיףשל(זההוהלא)הפליליהתאוםאחיו-

תוצאותיו,נסיבותיו,המעשהשלטיבולאור,אם,למעשהפליליתבאחריותאדם
."ערךקלהואהמעשה,הציבוריוהאינטרס
"ממשבהשאיןפגיעה"-הפתוחההלשוןכילסבורניתן,כאןאף,אמנם

נרחבכרמותירה,הפרטיותהגנתלחוק6בסעיףשימושהמחוקקעשהבה-
הגנתלחוק5סעיףעלבעבירהאישוםכתבשמוגשבעתהמשפטביתדעתלשיקול
תחולתבשאלתהמשפטביתיכריעמידהאמותאלופיעל,זאתעם.הפרטיות

תנאיםאותםלוודאיקרובאלהיהיולאהאם?הפרטיקולריותבנסיבותהסייג
שלואופיהטיבה(1):העונשיןלחוק34יזשבסעיף"דבריםזוטי"סייגלתחולת
בכללאם-הנזק(3);הקונקרטיותהפגיעהנסיבות(2);לפרטיותבזכותהפגיעה

?בפרטיותפגיעהאותהלאורראויהציבוריתמדיניות(4)-ו;לנפגעשהוסב-

,שכן.ההיסטוריהפןמןוזאת,בנקלזופליליתכפילותליישבניתןכי,נראה
כשני-1994בשנתרקהעונשיתלחקיקהנוספההעונשיןלחוק34יזסעיףהוראת
לחוקוהמקדמיהכלליהחלקתוקןעת-העונשיןחוקחקיקתלאחרעשורים

,זאת.הפלילית29לאחריותהסייגיםפרקאתמחדשהמחוקקניסחשבו,העונשין
כשהחקיקה,לכןקודםשנה15-כ,1981בשנתנחקקהפרטיותהגנתשחוקבעוד

אתלהסירהצורךעולהעדייןכיום,אפס.זוברוחחקוקההוראהנעדרההפלילית

.משיםבאיןלקיומהמהותיצידוקשאיןמקוםהכפילות

יחולו,לסתורהוראותבחוקבאין"כי,המורה,1977-ז"התשל,העונשיןלחוק34כג'סמכוח28
הסייגיםשפרקהגם."זהחוקלפישלאעבירותעלגםהכלליוהחלקהמקדמיהחלקהוראות
הוראות"עםנמנהאינו(לחוק34יז'ס)"דבריםזוטי"סייגאתהכוללפליליתלאחריות

שלדרכוכך",2ש"הלעיל,הורביץלהלכתשבהתאםהרי,"הכלליוהחלקהמקדמיהחלק
לחוקשמחוץפליליתבהוראהכאשרגםכי,נראה,לפיכך."ותחומתחוםבכלהמשפטבית

.העונשיןחוקשלקורתותחתהחוסהמזושונהיהיהשדינהראויזהאין,עסקיכןהעונשין
בחוקהמופיעהעבירההקובעת,פלוניתפליליתהוראהביןלהבחנהענייניצידוקכלאין

הדברים.הכלליהעונשיןבחוקדווקאהמדפיעהעבירההקובעתפליליתהוראהלבין,ספציפי
חפץשאלמלא,הפרטיותהגנתלחוק5'בסהקבועהבעכירהכשמדוברתוקףמשנהמקבלים
לענייננונוגעותשאינןמסיבות-אזרחיתדיניםמערכתעםבמשולבאותהלכלולהמחוקק

'בס,ובצדק,שנעשההשימוש:למשל,השוו.העונשיןחוקלשיטיבינותניצבתהיתה-
לשם,34כג'סשלהברורהלשונולמרות,לחוק34כד'ס,העונשיןבחוקהקבועההגדרות
,שרון'נישראלמדינת04/70002(מחוזיא"ת)פ"עראו,אחרתפליליתחקיקהפרשנות

.ברלינרהשופטתשלדינהלפסקח'פס,(2004)4305(1)2004מח-חק
ביוםלתוקפונכנסאשר)1481ח"ס,1994-ד"התשנ,(39'מסתיקון)העונשיןחוק29

1995.8.23).
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נזיקייםהלברבדינים"דבריםזוטי"עקרוןשלהתגלמותו.ג

חוזים.1
"-השעקרוןאף

חוקלהוראתזכהששםואף,הנזיקיןבדינימקרררDeוא1וע31
מהוראות,וזאת,החוזיםבדיניגםקיומועלללמודניתן,שמועלהנקראתמפורשת

לאכיפתזכאיהנפגע"כי,3'התרופותלחוק(4)3סעיףמורה,כך.התרופות30חוק
בנסיבותצודקתבלתיהיאהחוזהאכיפת[...]:מאלהאחתנתקיימהאםזולת,החוזה
זוטי"עיקרוןשל,מתאימותבנסיבות,כקונקרטיזציהזהסעיףלראותניתן."הענין
.32"דברים

לחוק30סעיף,למשל,כך.33החוזיםלחוקהםגםזריםאינםצדקשיקולי
אתקמעהמרכךההוזיםלחוק31סעיף.בטלותדינופסולחוזהכי,קובעהחוזים
מחמתהחווהבטלותעללהצהירבבואו,המשפטלביתבאפשרוהפסלותתוצאת

ונכוןצודקזהיהאאםלשקול,הציבורלתקנתסתירהאומוסריות-אי,חוקיות-אי
והוא.הפסולהחוזהכריתתעקבשהוציאאתמביטולוהנפגעלחוזהלצדלהשיב
לחוק(ב)14סעיף,כך.בכריתתוצדדית-חדטעותשלבפגםהנגועבחוזההדין

למרות,החוזהביטולכדיעדהטועהבצדלהתחשבהמשפטלביתמתירהחוזים

.34"זאתלעשותהצדקשמןראהאם",וזאת,טעותועללחוזההשניהצדידיעת-אי
,מתאימותבנסיבות,המשפטביתיוכלאלוצדקשיקולימכוחגם,כןכיהנה

1tDeיג"ג1או-הבעקרוןלהתחשב

עושרעשיית.2
עלהנאהטובתשקנהלמיהשבהחובתמקיםעושר35עשייתלחוק(א)1סעיף
כמנוגדתתיחשבשההתעשרותמנתעל."שבדיןזכותפיעלשלא"זולתושלגבו

"כדיןשלא"השדרישתכדילזכותוחקוקמקורלהראותמחויבאינוהחסר,לדין
ודי,לומנוגדת'ההתעשרות'שכלשהוחיקוקעללהצביעצורךאין",אכן.תתמלא

שלא"ההתעשרותיסוד.36"והיושרהצדקתפיסתאתהנוגדתבדרךנעשתהזואם

.(התרופותחוק:להלן)1970-א"התשל,(חוזההפרתבשלתרופות)החוזיםחוק30
.ממונותדיניחוקלהצעת(4)(א)448'בסהמוצעתהמקבילהראו31
91/1233א"רעבעניין-האכיפהוצדקתהלבתום-העקרונותביןהגומליןיחסיהשוו32

במשפטכללייםעקרונות"כהן-שטרסברגטובהראו;(1991)661(5)מהר"פ,דודכן'נרבי'ג
.(2002)523,529זהמשפט"הפרטי

.(החוזיםחוק:להלן)1973-ג"התשל,(כלליחלק)החוזיםחוק33
השתלבותאתהסוקר,(1997)63-64חוזיםבדיניתורםאשםהגנתפורתאריאל,למשל,ראו34

."החוזיםדיניבתוךוסבירותצדקשלעקרונות"
.(עושרעשייתחוק:להלן)1979-ט"התשל,במשפטולאעושרעשייתחוק35
;(2000)232,237(2)נהד"פ,מ"בעטקלייןאפריל'נסטריאומערכותי.ד.א99/4437א"ע36

פרידמןדניאל;(1977)153(1)לבד"פ,הפועליםכנק'נישראלגרשון76/827א"עגםראו
.(1998,שניהמהדורה)30אכרךבמשפטולאעושרעשייתדיני
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אחרותמנסיבותאוהנתבעשלפסולהמהתנהגותלצמוחעשוי""שבדיןזכותפיעל

עושרעשייתלחוק1שסעיףבעוד.37"צודקתלבלתיההתעשרותאתהופכותאשר
:זולחובהסייגוקובעלחוק2סעיףבא,"השבהחובת"קמהאימתימשמיענו

כולה,1סעיףלפיההשבהמחובתהזוכהאתלפטוררשאיהמשפטבית"
שראהאוהמזכהבחסרוןכרוכההיתהלאשהזכיהראהאם,מקצתהאו

.38"צודקתבלתיההשבהאתהעושותאחרותנסיבות

הזכייהמהשבתהזוכהאתלפטורהמשפטלביתהמתירהחוקבהוראתמדובר
לאהזכיה"בומקום,מרצוןשלאהמעשירשלגבועלכדיןשלאבהשנתעשר

,"חסרלאוזהנהנהזה"שבהסיטואציה-קרי,"מזכהבחסרוןכרוכההיתה

עשהשהזוכה:כגון,"צודקתבלתיההשבהאתהעושותאחרותנסיבותשראהאו"
פעוטהשהזכייהאו39בגזלנגועההנושהשלסחורתוכאשר,הנושהגבעלסחורה
,אפוא,ניתן.40עליהעמידהלשםהנדרשהמשפטיההליךלהוצאותמשתווהואינה
זוטי"עקרוןשלאימוץמשוםעושרעשייתלחוק2בסעיףהגלומהבהגנהלראות
.41זאתהמצדיקותבנסיבות,"רברים

זהלענייןהנאמר.שלנוהאזרחיתהחקיקהרחביבכלפזוריםצדקשיקולי
סטטוטוריותדוגמאותמהווהעושרעשייתוחוקהתרופותחוק,החוזיםחוקבהקשר

שיקוליבגדרילהביאהנמנעמןלאכי,הואהאמורמןהיוצאהפועל.להמחשה
ביסודהניצבותבתכליותלעמידה,כמובן,כפוף,"דבריםזוטי"עקרוןאתגםהצדק

עצמההתולההטענהמועליתנגדההקונקרטיתהתביעהזכותובתכליותהעיקרון
.זהבעיקרון

.(1990)309,331(2)מדר"פ,מ"בעאליהו.יאת.א'נליבוביך89/371א"רע37
בעיקרראו;לחוק2'סשלהמתוקנתהמקבילהאתמהווהממונותדיניחוקלהצעת420'ס38

.ממונותדיניחוקלהצעת(7)420-ו(1)420'ס
עםיחדIUS~7,,ז"טענתמקובלתאין,הישראליבמשפטהקנייןבדיני,עתהעד,ככלל,ודוק39

לחייבוהצדקמןזהיהאלאדידודבריםכעלאינושהנושההזוכהיוכיחאםכי,נראה,זאת
(1)כזד"פ,פישל'נאליהו72/17א"עבפרשתאגרנטהנשיאדבריוראו.הזכייהכהשכת

.(2001)294,309-310(3)נהד"פ,עוקשי'ניוסף98/5518א"רע;(1973)337,347-348
תועלתועללעלותעלולשנזקומשפטיהליךכלהאמנם:והיא,נוספתשאלהמעלהזהעניין40

?העיקרוןשלהתפרשותוגבולות,למעשה,ומהם?לכליהדינונחרץ

עושרעשייתלחוק2'בסהקבועהההגנהשלתחולתהשאלתעלתההמשפטיתבספרות41
הגנהקבעולאסייגהלאהמחוקקאךהספציפיתבחקיקההשבהחובתנקבעהבהםבמקרים
הגנותכי",היאפרידמןדניאל'פרופשלעמדתו.עושרעשייתלחוק2'שבסלזומקבילה

הגנהנכללהלאשבהן,הספציפייםשבחוקיםהשבהבדברלהוראותגם,כללבדרך,יפותאלו
כהגנהנקבעה,עושרעשייתלחוק2'בסאשר,הכלליתשההגנההואלכךהטעם.מקבילה

לחוק1'סהוראתבפנירקולא;48'בעמ,36ש"הלעיל,פרידמןראו"הכלליהעיקרוןבפני
.עושרעשיית
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(מקרקעין)קניין.3

אין,במקרקעיןאחרותוזכויותבעלות"כי,משמיענו42המקרקציןלחוק14סעיף
חוקהוראת."לאחרנוחות-איאונזקהגורםדברעשייתלהצדיקכדיכשלעצמןבהן
abus).(43בזכותלרעהשימושהאוסרימיםשבעעיקרוןבתוכהמגלמתזו de droit

חדאצוותאיסודכעקרוןזהעיקרוןלכלולהקודקסהצעתנסחיראובכדילא
,אפס.45החוקשלהצעתהנכסיםמפרקהשמטתותוך44לבבתוםלנהוגהחובהעם

De'-העקרוןאתגם,מתאימותבנסיבות,נכוחהכמבטאלראותומניעהכלאיןכי

Minimis46.
הסמוךהביתלגגהמשיבמדירתאנטנהחוטבמתיחתדובר47רדומילסקיבעניין
גבולבהסגתמדוברכי,טענההמערערת.המערערתשלמקרקעיהברוםשנעשתה

העומקבכל"משתרעתבעלותההמקרקעיןלחוק11לסעיףבהתאםשכן,מקרקעיה
דרשה,לפיכך."...שמעליוהרוםבחללמתפשטתוהיא,...,הקרקעלשטחשמתחת

הנשיאמפי,העליוןהמשפטבית.האנטנהחוטלהסרתצויינתןכיהמערערת
tDe-העקרוןיסודעלהערעוראתדחה,זוסמן Minimisבציינו:

אתמסיגהזולתשלהאווירתחוםאלשהחודר,היאהמודרניתהדעה"
המקרקעיןלחוק11שסעיף,המערערתלטובתלהניחאנימוכן...גבולו
מוחלטתזכותהבעליםבידינתונהלפיו,היוםהמקובלהעיקרוןאתמגלם
בבחינתעדייןכנראהשהוא,החיצוןלחללעד,רכושומעלהאווירלשטח
פירושואין,המערערתזכותשלהקניינימקורהאףעלאך...הרביםרשות
[...]'בכךמהשלדבר'בשלמניעהצויוציאהמשפטשבית,דברשל

גבולהאתמסיגהמשיבאיןולמעשה,אפסיתהיאהמערערתבזכותהפגיעה
.48"הערעוראתדוחההייתיזהמטעם.טכניבאופןאלא

המקרקעיןלחוק14לסעיףבהפנותו,כהןחיים(אזכתוארו)השופטזאתסיכםוכך
:באומרו,זכותועלהקנייניתהזכותבעלשלעמידתולהגבלתנורמטיביכמקור

איןכשלעצמההבעלותשזכותוקובעלחוק14שבסעיףהגדולהכללובא"
אונזקהגורם',זהבכללמניעהצוומתן,דברכלעשייתלהצדיקכדיבה
הבעלותבזכותהשימושאתלהתיראין,לומררוצה-'לאחרנוחות-אי

.(המקרקעיןחוק:להלן)1969-ט"התשכ,המקרקעיןחוק42
;(1975)651דמשפטעיוני"מקרקעיןבזכותלרעהשימוש"צבי-רוזןאריאל,למשל,ראו43

-קנייןדיניויסמןיהושע;(1996)71(1)כזמשפטים"בזכותלרעהשימוש"ויסמןיהושע
.ממונותדיניחוקלהצעת2'בסהעיקרוןנוסחכיום;(1997)50,52-55ושיתוףבעלות

.ממונותדיניחוקלהצעת2'בס44
.ממונותדיניחוקלהצעתהחמישיהפרקהוראותהשוו45
.(1997)121אכרךקנייןדויטשמיגלראו46
.(1971)523(2)כהר"פ,פרידמן'נרדומילסקי70/782א"ע47
.526-527'בעמ,שם48
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בעילהשהשימושמקום,גבוללמסיגאפילונוחות-איאונזקלגרוםכעילה
חוקיתלמטרהאועצמההבעלותזכותלמימושסבירבאורחדרושאינוזו

ביןכלשהימחלוקתלהיותיכולהשאינה,שלפנינוזהכמובענין.אחרת
הצעדיםושבכל,המשכירשלבעלותוזכותבדברהמשכירלביןהשוכר
לויושיטלא,לשוכר'נוחות-אי'לגרוםאלאנקטלאהמשכירבהםשנקט
.49"עזרהכל-יושרשלמשפט-ביתולאדיןשלהמשפט-בית

היקףנדון,רבותשניםכעבור,העליון50המשפטביתלפנישבאאחרבעניין
רקעעל,קנייניתבעילהידלסילוקבתביעההמשפטלביתהמסורהדעתשיקול
לבבתום"בהלהשתמשהזכותבעללחובתהקנייניתהזכותביןהאפשריהעימות
,מקרהבאותו.52"לאחרנוחותאיאונזק"לגרוםמנתעלושלא51"מקובלתובדרך
החצרועלהמשותףהבנייןמרתףקומתעלשהשתלטמשותףבביתבדיירדובר

הסכמתאתשקיבלמבלי,וזאת,גןדירתלעצמווהקיםלדירתוהצמודההמשותפת
.המשותףבביתהדיירים
הדייריםשלתביעתםלדחייתלהסכיםשאיןהייתהפרשהבאותההרובדעת
באמצעותשיפוטידעתשיקולהפעלתבאמצעותבין,הפולששלידולסילוק

זוטי"עקרוןבאמצעותובין,בזכותלרעהושימושלבתום-השסתוםמושגי
יעקבהשופטזאתלהביעהיטיב.חוקיתהבלחיהבנייההריסתעלולהורות"דברים
:בציינו,ענייןאותושלהמיוחדותנסיבותיורקעעלטירקל

הטלוויזיהכבלדוגמת,'בכךמהשלדבר'בגדרשהיאבפגיעהמדובראין"
מ"מכבודדברי)עברשמעליהםהמקרקעיןשלהרוםבחללגבולשהסיג
דברים.(527'בעמ,שם,ל"הנ70/782א"בעזוסמן'י(אזכתוארו)הנשיא
במקוםובהקמהמקלטבהריסתכרוכהשהייתהממששלבבנייהאמורים

שביןהחללשלחלקבסגירת;חדשיםומחסניםחדשמקלטשלאחר
המקלטשלפניהמעברבתפיסת;המשותףהביתניצבשעליהםהעמודים

אתמשנהכזאתבנייה.עליהםובנייההביתשלפניהדשאמשטחחלקוכן
שלבהנאתםפוגעתגםוממילאהביתשלמראהוואתצורתואת,אופיו

גבולהסגתלא,כןעליתר.המשותףומרכושםהפרטימרכושםהדיירים
עלהבנויהשטחשללצמיתותתפיסהאלא,כאןהמשותףברכושזמנית
הרכושכללהוקטןבכך.לדירתםבפועלהצמדתוידיעל,המערעריםידי

ציווישלסעדשהוא,מקרהבאותוהנתבעלסעדהדעתאתליחןיש;530'בעמ,שם49
נותנםהמשפטשביתמעדיםהםהפרוהיביטוריהסעדוהןהמנדטוריהסעדהן.(ם0טסתטעח)

שלסעדלקבלתעותרתהמערערתהיתהשאםאפשר.)equity(היושרשבדינימשיקולים
מתוןבשיעורפיצוייםפוסקאךלהנעתרהמשפטביתהיה,מקרהאותובנסיכות,פיצויים
.ערךקלתהפגיעההיותנוכח

.(1999)199(1)נהר"פ,סלומון'נרוקר97/6339א"רע50
.החוזיםלחוק(ב)61-ו39'לסבהתאם51
.המקרקעיןלחוקסיפא14'לסבהתאם52
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.המשותףברכושדירהכלשלהיחסיחלקההוקטןוממילא,בביתהמשותף
בלבדלטובתםהמערעריםניצלוכךידישעלהיאהבנייהשלנוספתתוצאה

כלשלמשותפתבבעלותהםשגם,המשותףהביתשלהבנייהמאחוזיחלק

-אלהבנסיבות.אלהבאחוזיםהמשיביםשלמחלקםוגרעו,הדירותבעלי
עבורהמערעריםשלהצפויותהוצאותיהםאתבחשבוןמביאיםכאשרגם

מצומצםהואהמשפטביתשלדעתושיקול-לקדמותוהמצבהחזרת
אתלראותשאיןובוודאיבוודאי.בכללדעתשיקולבידיונותראם,ביותר

מהםהמונע,שלהםהבעלותבזכותלרעהכשימושהמשיביםשלתביעתם
.53"שביקשוהסעדקבלתאת

(פטנטים)רוחניקניין.4

זכאיפטנטבעל":פטנטבעלשלזכותואתקובע54הפטנטיםלחוק(א)49סעיף
עליהשניתןהאמצאהאתכדיןשלאאורשותובלימנצלגולתואדםכללמנוע

המוגדרלנוכח,בהשישלכךדומהבדרךוביןבתביעותהמוגדרתבדרךבין,הפטנט

1סעיף."(הפרה-להלן)הפטנטנושאשהואהאמצאהעיקר,התביעותבאותן

בהיקףשאינהפעולה",היתרבין,למעט,"אמצאהניצול"מגדירהפטנטיםלחוק

."עסקיאופילהואיןעסקי
חברתשלתביעתההתבררה,55המחוזיהמשפטביתלפנישבא,אחדבעניין
עלהראשונהשרשמהפטנטפקיעתרקעעלמתחרהחברהנגדופרמצבטיקהתרופות
במסגרת.רחבהמסחריתלהצלחהשזכתה,בדיכאוןלטיפולבתרופההפעילהרכיב

,המתחרההחברהידי-עלהאמצאהניצולשלמהותולבחינתהמשפטביתנדרש,זו
פעולה"כבאמצאההמתחרהשעשתההנסיוניבשימושלראותניתןאםולשאלה

ניצול"הגדרתתחתנופלתהיאאיןשאז,"עסקיאופילהואיןעסקיבהיקףשאינה

.לעילכמובא"אמצאה
העדר"סייגביןהקייםהדמיוןאתהכתבעלהמשפטביתהעלה,זהבהקשר

"שלהכלליהעיקרוןלביןהפטנטיםבדיני"העסקיוההיקףהאופי
De,א2ח342,

הרבהדמיוןאףעל.זכותתביעתלהתירכדיבכךמהשלבמעשהאיןשלפיו

,ביניהןההבחנותעללעמוד,קובוהשופטתמפי,המשפטביתמצאהטענותבין
:בציינו

העדר'סייג.השנייםביןמלאהחפיפהאין,אניסבורהכך,הדמיוןלמרות"

בדעת)אנגלרדהשופטשל,החולקתדעתווראו;243'בעמ,50ש"הלעיל,רוקרעניין53
"בזכותלרעההשימוש"בדוקטרינתלהסתייעישמקרהאותובנסיבותכי,שסבר,(המיעוט
עלכופין"לפיוהתלמודימהעיקרוןיוצאכפועלהמקרקעיןלחוק14'בסביטוילידיהבאה
,1,נט,2,יב,בחראבבא,בבלי;1,מט,עירוכין,בבלי;1,קג,כתובות,בבלי)"סדוםמידת
.חוקיהבלחיהמכנהלהריסתצושלסעדמליתןולהימנע(1,קמח

.(הפטנטיםחוק:להלן)1969-ט"התשכ,הפטנטיםחוק54
.(1998)1586(3)98מח-חק,פרמצבטיותתעשיותטבע'נ1811ע94/8811(א"תמחוזי)א"ת55
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342tDe"צ2או-המכלליותרורחביותרצרהוא'העסקיוההיקףהאופי

זאת-בכלשהן,מזערימידה-בקנהפעולותשיתכנוזהבמובןיותרצרהוא
פעולותשקיימותזהבמובןיותררחבהוא.אסורותולכןעסקיאופיבעלות
נובעהשוני.עסקיבהיקףהןאיןזאת-ובכלבכךמהשלבהיקףשאינן
"ע"ן"-הכלל.הכלליםשבבסיסהמטרותמהבדל

~
31Deכילהבטיחבא

זניחותפגיעותבשלמשאביםיבוזבזוולא,יוטרדולאוצדדיםהמשפט-בתי
הגנתכילהבטיחבאהעסקיוההיקףהאופיהעדרסייג.חשיבותוחסרות
מניעתןאתמצדיקהציבורישהאינטרספעולותאותןעלרקתיפרשהפטנט

.56"(נוספותפעולותגםלמנועזניחלאאינטרסישהפטנטלבעלאםאף)

עסקייםהגבלים.5
האחראי,העסקייםההגבליםעללממונהמעניקההגבלים57לחוק(1)(א)14סעיף
שהצדדיםמבלי"כובלהסדר"בהתקשרותלהתירסמכות,ההגבליםחוקאכיפתעל

,וזאת,עסקייםלהגבליםהדיןביתשלאישורואתלקבליידרשוהסדרלאותו
שלניכרבחלקהתחרותאתמגבילותאינןהכובלשבהסדרהכבילות"שבנסיבות

משוקניכרבחלקהתחרותאתלהגבילעלולותשהןאו,ההסדרמןהמושפעשוק
."כאמור

אתההגבליםחוקתוךאללאמץוראויניתןכלום,השאלהעלתהבעבר
הפסוקהההלכהבאמצעות,לחוק(1)(א)14סעיףבצדDe~25,3אומן-העקרון

בעליהינםאך,ככובליםנחשביםשאמנםלהסדריםצדדיםכי,שייקבעבאופן"
המגמה.58"ההסדראתלאשרהצורךמןפטוריםיהיו,התחרותעלמזעריתהשפעה
עובדביןתחרות-איהסדרי:כגון,מסוימיםכבילותלסוגיבאשרכי,היאבפסיקה

דעתקבעהטבעול59בפרשת,לדוגמה,כך."דבריםזוטי"עקרוןיחול,מעבידלבין
ביןאולמעבידעובדביןתחרות-איהסכמילענייןכי,העליוןהמשפטבביתהרוב

קשריםסיוםהמאפשר,והרצויהקייםבנוהגלפגועמקוםאין,בשותפותשותפים
הסדריםלגבילהחילהדיןמןכי,נפסק,כןעל.מתחרותחששללאאלהעסקיים

ובנוסףלצד,"דבריםזוטי"עקרוןאת,העסקייםההגבליםדינימבחינת,כאמור

עם."דבריםזוטי"סייגאתלהגדירכדי"כלל"במונחהשתמשהמשפטבית.1597'בעמ,שם56
מקוםמניחאינו"הכלל"שבעוד."עיקרון"הינוזהסייגלהגדרתהנכוןהמונחכינראה,זאת

קוראהעיקרון,בינעירוניבכבישש"קמ90מעללנהוגהאוסרהכלל:כגון-דעתלשיקול
ההבחנהעל.מלכתחילהשסתוםכמושגמנוסחהואשכן,תוכואלתוכןליצוקהמשפטלבית
דמוקרטיתבחברהשופטברקאהרן:למשלראו"מידהאמת"ו"עיקרון"לבין"כלל"בין

כהןוניליפרידמןדניאל,"מכללאותנאיםלבתום"מאוטנרמנחםראווכן;(2004)249
ביןמושבואתלקבועמצאוהקודקסהצעתנסחיגם;(2003)313,332-333גכרךחוזים

.האזרחיהקודקסשלהיסודעקרונות
.(ההגבליםחוק:להלן)1988-ח"התשמ,העסקייםההגבליםחוק57
.(1999,שנייהמהדורה)339עסקייםהגבליםדינייגורצחי58
.(1998)145(3)נבר"פ,מ"בע(1994)היםשף'נמ"בע(1993)טבעול97/6222א"ע59
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ליצורהרצוןרקעעל,היתרבין,וזאת,לחוק(1)(א)14בסעיףהגלוםלפטור
.התחרות60איבסוגייתהנוהגהדיןלביןההגבליםחוקביןהרמוניזציה

61העונשיןדיני.6

:הפליליבדין"דבריםזוטי"סייגאתקובע,1977-ז"התשל,העונשיןלחוק34יזסעיף

,המעשהשלטיבולאור,אם,למעשהפליליתבאחריותאדםיישאלא"
."ערךקלהואהמעשה,הציבוריוהאינטרסתוצאותיו,נסיבותיו

"")לזוטותנועדלאהחוקכי,להשמיענוהמחוקקכאכאןאף
Deא Minimis

Curat Lex(שלאתביעהלבירורלהידרשעצמםיטריחולאהמשפטבתיוכי
curat(ממששלפגיעהעלהגנהבהנדרשת Praetor"כי,אפס.(2ן3"מ1"0א
הרי,מהותיתהגנהכיוםמהווההאזרחיבדין"בכךמהשלמעשה"הגנתבעוד

אלא,העבירהשבמעשהמהפליליותהעוקץאתנוטלאינו"דבריםזוטי"שסייג

.פלילימעשהלאותוקבעשהדיןהפליליתבאחריותמלשאתהעושהאתפוטראך
סייגיםלבין"פטורים"מסוגסייגיםביןההבחנהעלעומד,פלר62ז"ש'פרופ

"דיוניתהגנה"ביןשנודעהההבחנהכמעיןהיאההבחנהכאשר,63"הצדקים"מסוג
מסווג311De"""צ2-הסייגאת.לעילדנובהן,האזרחיבדין"מהותיתהגנה"לבין

.64"המעשהלפליליותסייגיםמעין"הבקבוצתפלרז"ש'פרופ
נאמראםמלבד"כי,העונשיןחוקקובע,האזרחיהדיןמןבשונה,זאתעם

לאחריותסייגבהםשאיןבתנאיםשנעשהמעשהעלחזקה,אחרתבחיקוק

Praesumptio(65"פלילית Juris Tantum(.כילהראותההוכחהשנטל,מכאן
בסימןהמנוייםמן,פליליתלאחריותסייגבהםשחלבתנאיםנעשההעבירהמעשה

~(הנאשםכתפיעלרובץ,העונשיןלחוק1'הלפרק'ב (Reus Excipiendo Fit

Actor

ונ)זוחזקהשתיסתרכדיהסייגלקיוםהחששבדברסבירספקשיעוררלודיאך

Dubio Pro Reo(,66התביעהכתפיאלויעבורהנטליתהפך-הספקומשייעור.
אדםשלאישומונדון,העליון67המשפטביתלפנישבאו,הפרשותבאחת

וראו;שלענייןההלכהאתהסוקר,340בעמי58יש"הלעיל,יגורראו;171-173'בעמ,שם60
בהקשר1,ש31"אל1,צ-העקרךחלבאנגליה.342'בעמ,שם,בהלכההמחברשלהמצדדתלדעתו

The~,1976(4תע)-ל(2)21'בס,העסקייםההגבליםדיני Restrictive Trade Practices Act
העיקרוןבתחולתשעניינוהחיבורמנושאלמדיחורג,העונשיןבדינישעניינו,זהחלק-תת61

,המשפטיתהתמונהשלמותלמעןרק,אפוא,מובאיםהדברים.האזרחיתבחקיקהוהשפעותיו
.בפליליםהנוהגהדיןשלמלאהסקירהבהםלראותאיןכךומשום

.1ש"הלעיל,פלר62
.503-506'בעמ,שם63
.617'בעמ,שם64
.העונשיןלחוק34ה'ס65
הקטגוריותעל"פלרז"ש;365'בעמ,1ש"הלעיל,פלרוראו;העונשיןלחוק(ב)34כב'סראו66

.(1997)357(2)יגמשפטמהקרי"החזקותשל
.(1999)747(5)נגר"פ,עזיזיאן'נישראלמדינת99/807פ"ע67
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סביבנסבהמעשהאירוע.וגניבה70בזדון69היזק,הצתה68לעבירותבשותפות
והשחתתבירושליםשעריםמאהבשכונתהדירותלאחתזועםהמוןשלהתפרצותו

בביתכיההמוןשלחשדורקעעל-והכול,העתאותהבדירהשהיהרכוש
לביתבכניסהאחריםעםיחדנאשםבערעורהמשיב.מיסיונריםנוצריםמתגוררים
האישומיםמשלושתלזכותוראהקמאהמשפטשביתאלא.מתוכוחפציםונטילת
החפציםאתשכן,7,גבולהסגתשלבעבירהולהרשיעו,האישוםבכתבלושיוחסו
שנבזזוהחפציםשלשערכםומאחרהקרובההאזרחיהמשמרלתחנתלהשיבהזדרז
אתוזיכה"דבריםזוטי"עקרוןאתקמאהמשפטביתהחיל,לפיכך.זעוםהיה

.לוהמיוחסותמההאשמותהמשיב
ביתעמד,המדינהעמדתאתומקבלקמאערכאהנימוקיאתדוחהשהואתוך
ערכהבהיותדיאיןפיה-על,העיקרוןלהפעלתהמידהאמתעלהעליוןהמשפט

כללאתבחשבוןלהביאויש,כלכליתמבחינהנמוךהציבוריבאינטרסהפגיעהשל
:העבירהמעשהשלנסיבותיו

מסוימותובנסיבותהשקוליםאחדהואהגנובהחפץשלהאפסיהערך"
ידיעלגניבהשלבעבירהלדיןמובאכשאדם.המכריעהשקולשיהיהיתכן

רבמשקליהיה,העונשין72לחוק(1)(3)(ב)383בסעיףכהגדרתהמציאה
אתלהטריחהגיוניזהאיןשלגביו,אפסיערךבעלבחפץשמדוברלעובדה
החפץאתונוטלהמוצאאתלזכותמקוםויהיההבעליםאתלחפשהמוצא
דירתמתוךניטלחפץאותואםזאתלעומת.לחוק34יזסעיףמכחלעצמו
וההמוןהדירהאתפרץמתפרעהמוןכאשר,כאןשהיוכפיבנסיבותהבעלים

שכברלאחרלדירהשנכנסואדם,למדורהתכולתהאתוזררקאותהבוזז

ליטוללעצמוומרשהלהמוןמצטרף,האירועבתחילתכללהיהולאנפרצה
זהויהיהלבעליולהשיבומנתעלשלא,הדירהבעלישלהרכושמןמשהו
טיבו'כיהסעיףשלמהגנתוליהנותיוכללא,אפסיערךבעלרכושאפילו
כזהבמקרה'ערךקלהואהמעשההציבוריוהאינטרסתוצאותיו,המעשהשל

'לחגיגהמצטרף'שמי.הציבוריהאינטרסמבחינתעונשיתתגובהמתחייבת

בדברשמדוברלטעוןיוכללאכזאתדירהשלבביזהומשתתףכאלובנסיבות

בגלללאבפליליםמכתםהוא.בפליליםלהכתימובגללוראוישלאערךקל
.73"נעשתהשבההנסיבותבגללאלאהגניבהשלהכלכליערכה

.העונשיןלחוק(א)448'ס68
.העונשיןלחוק452'ט69
.העונשיןלחוק(1)(א)383'ס70
סדרלחוק184'בסלוהנתונההסמכותמכוחכןעשההמשפטבית.העונשיןלחוק447'ס71

.1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדין
.העונשיןלחוק(ד)(1)(ג)383'לסהכוונהכידומהאך,במקורנכתבכך72
.762'בעמ,67ש"הלעיל,עזיזיאןעניין73
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להחלתמידהקנהלשמשעשויהנזקשלשערכופי-על-אףכי,למדיםנמצאנו
Sine)0ענ")היחידהמידהקנההואאין,הפליליבדין"דבריםזוטי"סייג Qaa

ובכלל,העבירהמעשהשלהקונקרטיותנסיבותיואתהבוחניםשיקוליםוקיימים
כיאפשר,לדוגמה,כך.העושהשלהסובייקטיביותבנסיבותיובהתחשבאףזה
לחםכיכרהנוטל,בכיסומצויההפרוטהשאין,עניאדםעלישקיףהמשפטבית

ביצעסבירהסיבהכלשללאמיכלפישיאמץמזושונהבעין,המכולתמחנות
מציאות,זאתועם,74"בריבותהדרלאודל"עלאנומצווים,אכן.העבירהאותה
בעיקרון"בכךמהשל"פגיעותלספוגהמוכנהמשפטיתמדיניותמתווההחיים
לחשובניתןשבדוגמהבנסיבותשלפחותגםמה,"החוקבפניהכלשוויון"הקובע

.75החוקבפניהשוויוןעקרוןמופראיןבעטיורלוונטישוניעל

"-העקרוןשלביטויו.ד
אן

"312Deהדיוניבדין

1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות.1

אזרחיבהליךהדןהמשפטלביתמקימההאזרחי76הדיןסדרלתקנות(2)100תקנה
טרדניתהינההתובענהכיפניועלשמצאמקום,תביעותהסףעללסלקהסמכותאת
.קנטרניתאו

נגדתביעהכתבמחיקתעללצוות,עתבכל,רשאיהרשםאוהמשפטבית"
נראה(2)[...]:האלההנימוקיםאחדיסודעל,מקצתםאוכולם,הנתבעים

."...קנטרניתאוטרדניתהיאשהתובענההכתבמתוךלרשםאוהמשפטלבית

תביעהכתבמחיקת"-המשנהמחוקקנקטשאותהלמדיהדווקניתהלשוןלמרות

שימושלעשותהמשפטביתשלסמכותוכיהפסיקהפירשה-"הנתבעיםנגד
להגדרתהנופליםנוספיםטענותכתביעלגםעצמהפורשתדלעילבתקנההולם

.האזרחי77הדיןסדרלתקנות1בתקנהזהדיבורשלהרחבהכמשמעותו,"תובענה"
אתהמנקה,הנזיקיןבדינימהותיסייגמהווהDeה,2"צואן-השעקרוןבעוד
שעל,דיוניכלימהווההאזרחיהדיןסדרלתקנות(2)100תקנה,רבבמכלהמזיק

.3,בגשמות74
(1)נהד"פ,דרכיםהאונותנפגעילפיצויקרן-קרנית'נלינדורן97/2000א"ע:למשלהשוו75

,עובריםלנשיאתהסכמיםלאישורהוועדה'נחדשהמשפחה01/2458ץ"בג;(1999)12,30
שלשיקוליםיסודעלכי,הסבוריםיש:ודוק.(2002)419,440(1)נזד"פ,הבריאותמשרד
שוני'קייםכשלאגםהחוקבפניהשוויוןמעיקרוןלסטותלעתיםראויזהיהאחלוקתיצדק

פרשתעלקנייןדגןחנוך:למשל,ראו.בחברהחלשותקבוצותלקדםמנתעלוזאת,'רלווגטי
שלספרועל"ויסמןיהושע:ראוזוגישהשלביקורתיתלסקירה.(2005)211-213דרכים
.(2007)23,89-90,91המשפט"'דרכיםפרשתעלקניין'דגןחנוך'פרופ

.(האזרחיהדיןסדרתקנות:להלן)1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרתקנות76
74/207Jerusalem10Theא"עראו77 Russk Ecclesiastical ftwissio

n

,ישראלמדינת'נ
.(1975)836(1)כטד"פ
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לשלולכדיבושאיןהרי,העיקרוןהחלתלתוצאותדומההמשפטיתשתוצאתואף
המשפטביתיעשהבודיוניאמצעילהוותכדירקאלא,התביעהעילתעצםאת

.קנטרניתאוטורדנית-פניהעל-התביעהכאשר,ובמשורהזהירשימוש
רקהיאוהטענה,עילהמגלהפניהעלהתביעהכאשרנדרשתכפולהזהירות",אכן
יראהשהנתבעדילא,כך.78"קנטרניתאוטרדניתשהיאמפנילהלהיזקקשאין

נקיטתלראותאין":לאותו,כלשהוביתרוןלזכותכדיאךתביעתוהגישהתובעכי
עצמהלתביעהכמעניקמסויםיתרוןבאמצעותולהשיגכדיבתביעהמסויםצעד

.79"קנטרניאוטרדניאופי
מטרתןאשר,'התביעהכתבמתוך'המיליםאת"בספרו80מדגישזוממןהנשיא
,בלבדהתביעהבכתבשהעיון,מקרהלאותוהמשפטביתשלכוחואתלהגביל

הטרדהשלמעשהאלאאינההתביעהכילקבועלומאפשר,עדויותגבייתבלא
להתירכדיאחדבהליךפסוקחובשלתשלומובאיאין,למשל,כך.81"קנטוראו

סבירהצדקשניתןמבלי,מחדשכספיתתביעההגשתשלבדרךבשניתפתיחתו
.82לכך

הדיןסדרלתקנות(א)91תקנההיאלהזכירהראוימןשאותהנוספתתקנה
כילהורות",דיןבעללבקשתאושלומיוזמתו,המשפטלביתהמאפשרתהאזרחי
עלולאומביששהואאוצורךבושאיןטענותבכתבעניןכליתוקןאויימחק
."להשהותואולסבכו,בתובענההוגןלדיוןלהפריע

עלולאו[...]צורךבושאין[...]עניןכל"-פתוחהלשוןנוקטתהתקנה
רשאי,לפיכך.מוגדריםענייניםלסוגימוגבלתאינהוהיא-"הוגןלדיוןלהפריע

עילתמחיקתעללהורות-מתאיםבמקרהכןלעשותראהאם-המשפטבית
שהעיסוקבנתבעמינימליתבפגיעהשמדוברהטעםמןגם,טענותמכתבתביעה

נושאהתביעהמעייניבראשכאשר:כגון,בתביעההוגןלדיוןלהפריעעלולבה
עלולהאשרהמינימליתהפגיעההואמיסודותיהשאחדהתביעהעילתואילו,אחד

עילתמהילכלבריעת,לסבכואולהשהותו,לצורךשלאהדיוןאתלהאריך
.83התובעתביעתנסבהשעליההעיקריתהתביעה

.(1976)732,735(1)לד"פ,מ"בעפנטריסה'נמ"בע100סלון75/206א"ע78
.שם79
.(1995,עורךלויןשלמה,שביעיתמהדורה)האזרחיהדיןסדריזוממןיואל80
.397'בעמ,שם,זוסמן81
אורי;(1992)86,90(4)מוד"פ,מרחב'נמ"בעוזכויותהנפקותמקור89/427א"עראו82

.(2007,תשיעיתמהדורה)165אזרחידיןבסדרסוגיותגורן
'בתקשימושלעשותהמשפטביתנדרשאם.האזרחיהדיןסדרלתקנות(ב)91'תקגםראו83

המשפטביתשלסמכותולהפעלתתנאיזהיהא,שכנגדהדיןבעלידי-עללתקנות(א)91
כתבהמצאתמיוםימיםעשרחמישהתוך"דינולבעללפנותהקדיםהמבקשהדיןבעלכי

כתבאתאוהענייןאתלתקןאולמחוקבבקשה,המאוחרלפי,התשובהאוהאחרוןההגנה

המשפטמביתלשלולכאמורפנייהבהיעדראיןכי,עולההתקנהמלשון,אולם."הטענות
.לעילכמפורטתיקוןאומחיקתעלמיוזמתולהורות,העצמאיתסמכותואת
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המשפטלביתסמכות,היאאף,מקנההאזרחיהדיןסדרלתקנות524תקנה

אוהוצאותבדברהוראותולתת,הליךבכלטעותאופגםכללתקזעתבכל"
הדרושיםהתיקוניםכללעשותוחובה,צודקלושייראהככלאחריםבעניינים

הדיןוהוא;הדיןבעליביןבמחלוקתהשנויותהשאלותבאמתהןמהלבררכדי
(א)91תקנותשלמיקומןלאור."שלפניובהליךטעותאופגםלענייןהרשםלגבי

בידישרתככלי(א)91תקנהאתלראותמקובל,האזרחיהדיןסדרבתקנות524-ו
כלליתסמכותמקנה524שתקנהשעה,התביעהבתיקהדנההדיוניתהערכאה
האזרחיהדיןסדרלתקנותיזדקקהמשפטביתכי,הנמנעמןלא,כןעל.לתיקון84

עובדתיתמסכתעלמיוסדתשבבסיסהמהעילותשאחתתובענהכשמוגשתגםאלו
נו1מ-העקרוןתיבתאללקוראהשניתן

~

עלמליןהתובעמאשר,למשל3tDe,מן

עניינוכילהניחשקשהכך,ממשיכלכליערךונטולתביסודהרגשיתשהיאפגיעה

בנסיבות,מוסמךהמשפטבית.המשפטהליכיבמסגרתסיפוקועללבואעשוי
השאלותאתהיטבלתחוםלתובעולהורותהדיוניתסמכותואתלהפעיל,מתאימות
רקעעל,היתרבין,וזאת,הדיןבעליביןבמחלוקתשנויותשבאמתהענייניות

."צודקלושייראהככל","דבריםזוטי"עקרון

1982-ב"התשמ,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרחוק.2

:מורה,[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוקרישא(א)62סעיף

אדםלאישוםמספיקותשהראיותהחקירהחומראליושהועברתובעראה"
ההדגשה)"לציבורעניןבמשפטשאיןסבורהיהאםזולת,לדיןיעמידו,פלוני
.('א'א-שלי

לדיןלהעמידאם,התביעהשלטונותידיעלההחלטהקבלתבשלבגםכי,נמצא
בעטיושנפגעהציבוריהאינטרסאתהכלליתהתביעהבוחנת,לאואםהחשודאת
הענייןאתבחשבוןלהביאהתביעהעל,שיקוליהבמכלול.העבירהמעשהשל

ואיןמינוריהואהנפגעהאינטרסאם,לפיכך.החשודשללדיןשבהעמדההציבורי
אישוםכתביוגשלאכיהנמנעמןלא,בכללוהציבורעלמיוחדותהשלכותלו
.במעשהוהחקוקההעבירהיסודותאתשקייםלמרות,העושהנגד

לקיומןאפשרותמניחהלציבורענייןהיעדרשלהטעםמןתיקסגירת:ודוק
שלשמסיבותאלא,בעבירההחשודשללהרשעתולהביאשבכוחןראיותשל

-"דבריםזוטי"סייגשלתחולתו.לדין85להעמידומקוםאיןציבוריתמדיניות
להפעילווהסמכות,אישוםכתבמשהוגשאךהינה-העונשיןלחוק34יזשבסעיף
,התביעהרשאית,האישוםכתבלהגשתעד,ארלם.בלבדולוהמשפטלביתנתונה

,(בפירוק)מ"בעמטרונדהחכרת'נמ"בעוהופלותמסחרסימבר01/4360א"רע,למשל,ראו84
.שחרהרשםשלדעתולחוות5'פס,(2001)681(3)2001על-חק

485,507-508(2)מדד"פ,לממשלההמשפטיהיועץ'נגמר89/935ץ"בג,למשל,ראו85

(1990).
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הסייגאתהמקימיםהשיקוליםאתלבחון,בתיקההרשעהסיכוייאתלהעריךבבואה
כחלק,וזאת,לחשודהמיוחסתהעבירהרקעעלמקרהכלשלהמיוחדותבנסיבותיו
.בתיק86הגלום-בכללאם-"הציבוריעניין"המבחינת

התיישנות.3
המוסד.אצבעונכרתהעבודתוועקבבמהלך.בנייהבחברתכטייחעבדראובן

לעבודשבראובן.אצבעואבדןבגיןצמיתהנכות%5לראובןקבעלאומילביטוח
ראובןפוטרשניםמשבעלמעלהלאחר.עבודהמנהלשללתפקידוהועברבהברה

הבחיןזהרקעעל.טייחותעבודתלבצענדרשאז,כקבלןלעבודופנהמהחברה

.אצבעוכריתתעקבהטייחותמלאכתבביצועמאודעדמתקשההואכיראובן
שנגרםההשתכרותהפסדבגיןלפיצוייםהחברהנגדתביעהראובןהגיש,לפיכך

.כטייחלעסוקומוגבלותופיטוריועקבלו
גילוייוםאתלראותישכלום:הייתההמשפטביתלפנישעמדההשאלה

או,ההתיישנותמירוץלתחילתהקובעכמועד-"וסבלכאב"-הראשוניהנזק
הקובעכמועד-"ההשתכרותאבדן"-הנזקהתגבשותביוםלהכיריששמא

?ההתיישנות87ימימנייןלראשית

מהיוםמתחילהההתיישנותשלפיוגמישמבחןלהחילישכי,סברהמשפטבית
המשפטביתדחהענייןשלשלגופואף.נזקו88בגיןתביעהמגישהיהסביראדםבו
,שםהמקרהבנסיבותשכן-תביעתוהתיישנותשלבעטיההניזוקשלערעורואת
במועדכברהיקפוואתנזקושיעוראתלדעתהיהיכולהניזוקכיהמשפטביתסבר
(המזיק)הנתבעאינטרסביןלאזןהצורךעלהעליוןהמשפטביתעמד-אירעבו

:בציינוDe~צ1א1ח311-העקרוןהפעלתידיעל(הניזוק)התובעאינטרסלבין

.במרוצתהתחלההתיישנותשתקופתכדי,כלשהונזקבהתגלותדילא"
בנסיבותהיה,סבירכאדם,הניזוקאם,ההתיישנותאתתחלהנזקהתגלות
נזקהואבהתגלותוהנזק,זאתלעומת,אם.בגינותביעהמגישכולוהעניין
הנתונותבנסיבותבאהיהלאכרגילומזגדעת-בראדם'אשר,'בכךמה'של

לראותאיןאזכי,([חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת4סעיף)'כךעלבתלונה
להתגלותועדמועדאותולדחותויש,ההתיישנותתחילתכמועדזובהתגלות

זותפיסה.בגינוכולוהענייןבנסיבותתובעהיהסבירשאדם,נזקאותושל

,(1996)3957(3)96מח-חק,יוסף'נישראלמדינת95/1720(א"תמחוזי)פ"ע,למשל,ראו86
ביןלשקולמוסמכתהתביעההייתהראשונה,למעשה;גרוסהשופטשלדינולפסק3'פס

39'מסתיקוןשלחקיקתועםורק,"לציבורעניין"שלשיקוליםחקירהתיקסגירתשיקולי

לזכותהמשפטביתשלסמכותובחוקהוכרה,שם;1481ת"ס,1994בשנתהעונשיןלהוק

שיקול"פרידמןדניאל:למשל,ראו.פעוטותהציבוריבאינטרסשפגיעתןבעבירותנאשמים
.(1983)155לההפרקליט"פלילילדיןבהעמדהשיפוטידעת

.(1984)554(4)לחד"פ,מ"בעלעולהדיור'נבוכריס83/165א"ע87
.559'בעמ,שם88
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מתבקשת,ההתיישנותמרוץאתמתחילההתגלותואשר,'הנזק'מהותשל

היאזומדיניות.ההתיישנותדיניביסודהעומדת,החקיקתיתמהמדיניותהיא
'להעניש'אין.השוניםהצדדיםשלהלגיטימייםהאינטרסיםביןראויאיזון
לא,כולןהנסיבותמערכתפי-על,סבירשאדםבמקוםתובעשאינועלניזוק
אינההמזיקשלהסבירהציפייתו.מכךנשכריוצאכולוהציבור.תובעהיה

טול.נגדותביעהתוגששכזהנזקבגיןכי,כללמצפההואאיןשכן,נפגעת
תובעהיהלאסביראדםאך,הואגלויזהנזק.נשרטהידוכףאשר,ניזוק
לגידולגרמהשריטהאותהכי,מסתברלימים.כאחראיהמזיקאתזהנזקבגין

.89"ההתיישנותתחילתכיוםהשריטההתגלותיוםאתלראותאין.ממאיר
זהבפניהמשפטבתישערינעילתאת,האפשרככל,לצמצםמבקשתזופרשנות
מקרהכללבחוןישולפיה,התיישנותהטענתמחמתאך,כדיןזכותואתהתובע
שבעתקופתבתוךעליומליןהיהדעתברשאדםכזההנזקשיעוראכןהאם:לגופו
.היוולדותשמאזהשנים

העיקרוןבהפעלתהדעתשיקול.ה

הגלומההפגיעהאך,עוולהשליסודותיההמקייםבמעשהאנונתקליםאחתלא
המחוקקהתווהלפקודה4בסעיף.בכךמהשלכמעשהבעינינונחשבתבמעשה
באהיהלא"סביראדם"שמעשהכעוולהיראולאשלפיו,אובייקטיבימבחן
שישהשיקוליםאתבמפורשקובעתאינההפקודה".לגביובטענהנסיבותבאותן

עלבתלונהבאהיהכרגילומזגדעתבראדםאםלשאלהבתשובהבהםלהתחשב

.למקרהממקרהלהשתנותעשויוהדבר,92"המקרה
אתיבחןעתלשקולהמשפטביתעלשאותם,הבאיםהשיקוליםהוצגובספרות
:לפתחוהמונחתהתביעה

מספרעצמהעלשחזרהאופעמית-חדהנההעושהשלפעולתוהאם(א)
?פעמים

;anger(זדונימניעהאם?העושהשלמניעומהו(ב) malicious1או(מ
?)negligence(גרידארשלניתמעידהשמא

לפעולתלהיותהעלולותאוהקיימותההשפעות-בכללאם-מהן(ג)
public(הציבוריהסדרעלהעושה order(?

.שם89
46אכרךוהאמריקניהאנגלילמשפטזיקהתוךבישראלהתיישנותדינייהודאיזלמןואו90

(1991).
;(1988)528,531(1)מד"פ,שיתופיתאגודה-גבתקיבוץ'נאגיוף84/220א"עעודראו91

;(1989)160,169-170(1)מדד"פ,הרושבן'נמ"בע(אינווג)בטרוםאיטונג86/702א"ע

.517'בעמ,שם,יהודאי
.339'בעמ,4ש"הלעיל,ברק92
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,לאחיינרדרדכנשיקתהסכמתיללאלזרלתיזראדםנשיקתירארלא,למריל,כך
גרפיבאוטרנרמייתבפגיעהנגועהשהראשונה.לכךהסכמתראתקיבלשלאלמרות

,אכן.המרעבמובנההתקיפהתיבתאללסווגאיןהאחרונהשאתשעה,אחרשל

.93"משפחהביחסיהניתנתנשיקהכהרימינידחףמתוךהניתנתנשיקההרילא"
הפעולהשלמהותהבבחינתכבודשלמקוםמיוחסהמניעלשאלת,אכן
בהתמלאועבירותעוולותשלבהתהוותןמכירההמשפטששיטתככל.הפוגעת

היושבאו)העושהשלממניעומתעלמתהיאאיןבעתבה,החקוקיםרכיביהן

יפוטרוהמשפטוביתויש,תמיםמניע(לפעולעליוכשחובה"מעשהבאפס"
.למעשהמאחריות

becomes apparent that the tnfles which the couftsאother wordstתו

,cents , seconds1תonly measured)0תregard ' , are')0ת' regard ' , or do

terms of the purpose behind the ruleת%inches, etc . , but are measured

terms of the injustice that mayתוbe interpreted and0)of law sought

'sat and technical application of that rule . The 'regard8be done by

10the coufts afeץ'least as much emphasis as 'uifles)8must recelve

.94'"reasonable result and administer substantial justice8reach

הצדדיםשלהפרטימעניינםהחורגתמשפטיתשאלההמעלהבתביעה,זאתעם
או,עליודעתהנתנהטרםהשיפוטיתשההלכהבנושא:כגון,להליךהישירים
הנסמכתטענהלדחותיהיהראוי,שלענייןלהלכהבאשרבהירותאישקיימת

De-העקרוןעל Minimisלבעיההולםמענהשבמתןהציבוריהענייןבשלולי
הוגשהבעטיההפגיעהאםגם,זאת.המשפטביתשללפתחושהובאההעקרונית

.הנמוךהסגולימשקלהמחמתלסילוקברגילנדונההייתההתביעה

"-העקרוןתכליות
Deמ311(1ע

תכליותשלושלדלותהיהניתן,זהחיבורלנושאשהתייחסההמעטהמהפסיקה
:הןואלו,"דבריםזוטי"עקרוןלהגשיםבאשאותןעיקריות

שפגיעתןבעילות95"תביעותשל'ים'ידיעלהמשפטבתיהצפתמניעת".1
;)trifles(פעוטההינההממוניתאוהנורמטיבית

449,469(1)יטד"פ,קלינגר'נאבוטבול64/360א"עבענייןהדיןלפסקהמפנים;שם,ברק93

,מאחריותהדודאתפוטרוהוא,דלעילהדוגמהאתזילברגהשופטמביאענייןבאותו;(1965)
."חanger1"התקיפהעוולתשללכינונההנדרשהנפשיהיסודעלהסתכלותמנקודת

94,537
"

MICH. ] . RE45,curat Qxא"חMoon, De Minimis.1Mr~ ] . Veech % Charles

(1947-1946)551.
627,650-651(4)מוד"פ,המקומיתהועדה'נמ"בעהארץפרילהפצתהחברה88/210א"ע95

(1992).
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.בזכות96ממששלפגיעהניכרתבהםלמקריםתביעהלהגישהכוחצמצום.2
;בזכותלרעהשימושמניעת,אחרותבמילים

.97מאומהלאעלמשפטיםבניהולהכרוכותבעלויותחיסכון.3

"צ11ת1-העקרון.ו
("החדשהקודקס")ממונותדיניחוקבהצעתDeן34

והשלכותיוהעיקרוןשלהגיאוגרפימיקומו.1
החרלשעל-עיקררןלכלל341De"ש1אע-ההגנתשלקרנהאתמעלההחדשהקודקס

החקיקהכלעלגםאםכי-רצונייםהבלתיהחיובים-הנזיקיןדיניעלרקלא
ההצעהאתביודעיןניסחההקודקסועדת.החדשהקודקסתחתהחוסההאזרחית
הנה."קדושיםמעלת"לאותווהעלתה,גג-כעיקרון"דבריםזוטי"סייגאתלכלול
לבטחישכוןוהוא"נשכרחוטאאין"ו"הלבתום"עקרונותימלכומעליו,שםהוא

.תחתם
אשר,הקודקסהצעתשלעקרונותיהביןאפשריותבכפילויותלדיוןשנפנהלפני

בחרומדועלהביןננסה,העקרונותרעיואתמתוכנואומתוכומכילשהאחדיש

כעקרונותולקובעםרביםמיניאלהעקרונותדווקאלחלוץרבתיהחוקהצעתנסחי
.הקודקסשלהיסוד
לחשיבותבאשרתימהכלשאיןהרי,הלבתוםלעקרוןנוגעשהדברככל
אף,הכולאחרי.החדשההחקיקההצעתלהוראותממעליסודכעקרוןהכללתו
כבודו,הקודקסשלבראשיתוכבודשלמקוםזהעיקרוןלוכובשהיהאלמלא

זהוהשתרשבמשפטנושביתהקנההלבתוםעקרון.98זהכהואנגרעהיהלא
שלאצורתולובששהואיש.האזרחי99המשפטרחביבכלכמעטיסודיכערךמכבר
עלהמכסיםומלבושיםאצטלותועוטהמלבושיופושטשהואויש,המפורשבשמו

באמזהאילדעתהקוראיוכלדעתןמשפטןשלעינובסיוערקכיעד,מקורותיו
.הולךהואולאן

החדשההחוקשהצעתכך,במשפטנושורשיםהיכההלבתוםשעקרוןשעה

הדבראין,במקומותינוכיוםהנוהגמהדיןדברכמעטמורידהואינהמעלהאינה
."נשכריוצאחוטאאין"ו"דבריםזוטי"בדברהאחריםהעקרונותלשניבאשרכך
"נשכריוצאחוטאאין"עקרוןשלגזירתויחסיתבקלותלראותניתן,כאןאף,אכן

דריביןאלהשניהושמועת,"הציבורתקנת"מעקרוןאועצמוהלבתוםמעקרון

.2ש"הלעיל,הורביץעניין;2ש"הלעיל,הופנונגעניין,למשל,ראו96
.95ש"הלעיל,הארץפרילהפצתהחברהעניין,למשל,ראו97
משפטים"מכנההצעת-האזרחיהמשפטשלהקודיפיקציה'הנדסת'"דויטשמיגלראו98

.(1999)587,596-595כס
(1)להד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נציבורייםתחבורהשירותי80/59ץ"בגלמשלראו99

(4)מזד"פ,לעבודההארציהדיןבית'נמ"בעמלסטיבין93/1683ץ"בג;(1980)828,834

ד"פ,מ"בעוהשכרהלבניהרעננה.מ.ר.ע'נמ"בעבניןקל00/6370א"ע;(1993)702,708
.(2002)289,297(נת3
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תוםמעקררןישירהשורהגזירהלגזורייתרקשה,ברם.חקיקה100שלדברמעלה
זוטי"עקרוןבהכללתהצורךאתהבנו,כאןעד.01נ"הדבריםזוטי"עקרוןלענייןהלב

הבהרנוטרםאך,הקודקסהצעתשלעיקריהכותליביןנפרדכעיקרון"הדברים
נייחדלו,אחרעניין.וכללייסודיעיקרוןלכלללהביאוהמציעיםבחרוזהמדוע
ובינם,עצמםלביןהקודקסעקרונותביןהראויהאיזוןשאלתהוא,אחדיםדברים
.החדשיםהיסודחוקיהוראותלבין

הקודקסבהצעתביטוילידישבאכפיהעיקרוןנוסח.2
:לישנאכהאיקובעממונותדיניחוקלהצעת4סעיף

."עליומליןהיהלאסבירשאדםערךקלמעשהבשלתובענהתוגשלא"
בנוסחהבדליםקיימיםכי,מעלההמוצע4סעיףלביןלפקודה4סעיףביןהשוואה
אתכראויממצה-שבוהקיצוראףעל-זהנוסחכי,דומה,זאתעם.הסייג
לתחולתוהמבחןאשר,"ערךקלמעשה":"הדבריםזוטי"בעקרוןהגלוםהמסר
,שסתוםמושגככל."עליומליןהיהלאסבירשאדם"-אובייקטיבימבחןנותר
.העיקרוןהחלתלשם"סבירות"הלדרישתהתוכןאתליצוקהמשפטביתעליהא

"סנן"להמשפטלביתהניתנתהסמכותבעצםהואהעיקרוןביישוםהקושי
יפהשאלה.המשפטבביתלהתבררכללצריכותהיולאשלשיטתותביעות

הייתהלאהאם.המשפטלביתמסורהשתהיהראויאכןזוסמכותאםהיא
התדיינותלמסלוליהיקיםהעברת:כגון,פחותדרסטיבפתרוןבחירהיותרראויה

מקרההמשפטביתשללפתחונקרהכאשר,פישוראוגישורדוגמת,אלטרנטיביים
לביתסמכותבהענקתדווקאלבחורמדוע?כתליוביןבירורלדעתוהולםשאינו

שתיושםאובייקטיביתמידהאמתעלבהסתמך,לערכאותגישהלמנועהמשפט

102!?למקרהממקרהשונהבאופן

עמנורבותשניםמזהחוקעלימצויהעיקרוןכי,עובדההווילדידנוואולם
במשפט,רבותמבחינות.יישומועלוחומרקל,אודותיועלשמענורבותולא

נכבשהשטרםבור-שדה",חשין(אזכתוארו)השופטשלבלשונו,זהו.הישראלי
.בהלילךררךאחרלתורהשדהאל,אפוא,נרדה.103"דרךבו

.98ש"הלעיל,דויטשראו100
העקרונותשאררקעעל-נמרץבקיצורמציין,595'בעמ,שם,דויטשמיגל'פרופגם,ודוק101

34De!""א!,-העיקרוןאתלקבועזהבשלבהוחלט"כי-למדימעמיקהסברניתןלהם

,117ש"הלהלן,האזרחיהקודקספרשנותעלספרוצאתעם,לאחרונהוגם."כלליכעיקרון
לאכי,דומני.יסודכעיקרוןונחיצותוהעיקרוןאודותבדבריםמאריךהואאין,66-67'בעמ
עיקרון.כללייסודכעקרוןכלילתומצדיקאינורדידיאליבא3De,ל:""4-העקרון.בכדי
במסגרתקשייםלעוררעתידוהוא,הרגילהמיכנונורמטינישסתוםמושגמהווהאינוזה

כלילתעלגםלהשגות;להלןאעמודועודלעילכךעלשעמדתיכפי,המשפטיתההתדיינות
.712-713'בעמ,25ש"הלעיל,מור:ראוכללייסודכעיקרוןהלבתוםעיקרון

.האחרוןבחלקו,החיבורבהמשךנדון"דבריםזוטי"ועקרוןלערכאותהגישהזכותבעניין102
.(2002)328,330(5)נוד"ת,מקראי'נישראלמדינת02/1888פ"ע103
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ועתידהווה-נוסחיםהשוואת.3

המקנהכעיקרון,שנה40-כרמזה,כירםמנרסח3De,,תומ~"-העקרון,שראינוכפי
דבר"הגנתחלהבומקוםכי,קובעלפקודה4סעיף.בתנאיולעומדמהותיתהגנה
נאמר"...מעשהבעוולהיראולא";עוולהמהיותההעוולהמאבדת"בכךמהשל

.בסעיף
אתלהצרביכרוההצעהנסחיכי,מעלהממונותדיניחוקלהצעת4בסעיףעיון
תוגשלא";בצילולחוסהבלבדדיוניתהגנהשיקנהכך,זהעיקרוןשלמהלכיו

,ובראשונהבראש,מחויבתהיתההעיקרוןהגמשתכי,נראה.הטעימו04ן"תובענה

שתחולתוכללילעיקרוןוהפיכתוהחקיקהמעשהלרוםההגנההעברתרקעעל
.עמוערכהושיחשיגלהםהיהלאשבעברענייניםעלהורחבה
למדינשכחתהגנההפיכתלעכלהמשפטיתהקהילייהתוכלבנקללא,אכן
יעכלוכיצדלראותיהיהמעניין.05ןהאזרחיהמשפטגדריבכלהחלמרכזילעיקרון

לאורבמיוחד,וזאת,זהבכליבשימושמרוסןדעתשיקולינקוטואם,המשפטבית
.!הנתבעת06הזכותשלהגשמתהתכליתולאורהעיקרוןתכליות
De~-העקרוןכיאפשר,ההיוםבמתכונתההקודקסהצעתתתקבלאם,כןכיהנה

Minimisקבלתכידאגוהנסחים,זאתעם.משפטיותלהתכתשויותפורהכרישמש

חיותההיונקתנוספתזכותתביעתתחסוםלאזהבעיקרוןיחידותיההתומכתטענה

.העיקרוןשלבעטיושסולקהמהתביעה
שמאאוהתובענהלדחייתבהכרחמביאההטענהקבלתאם,היאאחרתשאלה
תובענהלהגישלהיתרבאשרמעשיתמשמעותזולתוצאה.למחיקההיאנידונה
לאמץראויכי,נראה.!07עובדתיתמסכתאותהבגיןדיןבעלאותומטעםנוספת
שני.לדחייתהולאהתביעהלמחיקתתביאזוטענהקבלתשלפיה,אוהדתגישה

:זוגישתיביסודעומדיםעיקרייםטעמים

שכרנונמצא,מחיקהשלתוצאהתחתדחייהשלתוצאהתאומץאם,ראשית
חליפילקראתקדימהאחדצעדהנסחהלךאם,דעתילעניות.בהפסדנויוצא

עצמומהתובעימנעמדוע,גרידאדיוניכסייגהנתבעהגנתאתבנסחוהתובע
,תביעהזכותלוהמקימהעובדתיתמסכתאותהרקעעלמטעמותביעהלהגיש
הראשונהתביעתוהמעמידותנוספותראיותבאמצעות,להראותבידוישבומקום
.בעברתביעתוסולקהמכוחהמינימליתבפגיעהמדובראיןכי,שונהבאור

Res(דין-בית-מעשהעקרון,שנית Judicata(תובענהנדחיתעתלתחייהקם,

!14-7ש"שבהבטקסטהדיוןראו"דיוניתהגנה"לבין"מהותיתהגנה"ביןהנפקותעל104

.716'בעמ,25ש"הלעיל,מור:למשל,גםראו;לעיל
.(1987)33שיפוטידעתשיקולברקאהרןראו105
פרשנותברקאהרן,למשל,ראךהתכליתיתהפרשנותכהפעלתהשיפוטיהדעתלשיקול106

.(2003)259-271במשפטהכליתית
דיןכיחמעשהאינהתובענהממיקת"כי,הקובעת,האזרחיהדיןסדרלתקנות527'תקראו107

."עילהאותהבשלחדשהתובענהמהגישהתובעאתלמנועכדי,לעצמהכשהיא,כהואין
."דחייה"לענייןהןשומעאתה"מחיקה"לענייןלאוומכלל
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,העובדתיתלמסכתבאשרפוזיטיביתהכרעהניתנהבהםלמקריםעיניונושאוהוא

בראשיתכברמקדמיתכטענהתעמודהנתבעהגנתכי,נניחאם.'08לגופהבהונפסק
,ענייןשללגופולדיוןייזקקלאכללהמשפטביתכישסבירהרי,בתביעההדיון

עילתקמהבעטיההפגיעהשללטיבה,לוודאיקרוב,יתייחסוהשיפוטיותוקביעותיו
.התביעהעובדותעלהדיןשלליישומוולא,התביעה

109ההוכחהומידתהראיהנטל.4

.והיקפה"דבריםזוטי"הגנת/עקרוןשלהתחולהשאלתאותנוהעסיקהכאןעד
לתקומתתנאיהמהוויםההוכחהוממידתהראיהמנטללהתעלםניתןלאבעתבה

הסייגאתלהוכיחהנטלמוטלמיעללפענחאנונדרשיםזובמסגרת.העיקרון
לשםבהלעמודבנטלהנושאשעל,הראיותהיקףמבחינת,הוכחהמידתמהיוכן

.העיקרוןתחולת

השכנוענטל(א)

,זהבהיבט.110"הראיהעליומחברוהמוציא"כי,הינוהאזרחיבמשפטהכלל
.העברישבמשפטהממונותבדיניהרווחהכללאתחיקואלהישראליהמשפטאימץ
מועלההעיקרוןשבהיותהרי,Deגו1ת1מ312-העקרוןשלההגנתילפןהנוגעבכל

נטלאתלהטילישכינראה,זכותתביעתלהדוףהבאה,הנתבעמצדהגנהכטענת
תביעתוכילהראותיהיההנתבעשעל,מכאן.לתחולתוהטועןכתפיעלהשכנוע

אתלשכנעיהיהשעליואלאערךקלתפגיעהמגוללתשהיארקלאהתובעשל
עלכיעדהתביעהנושאהמעשהעל"מליןהיהלאסביראדם"כיהמשפטבית
.זובזוטהמלעסוקידואתלמשוךהמשפטבית

עלהוכחהחובתתוטלבעטייןמעטותסיטואציותעללחשוב,זאתעם,ניתן
לבירורקודםעודהמוגשתזמנילסעדבבקשה,למשל,כך.דווקאהתובעכתפי

.אחת12ןובעונהבעתבהןלדוןנזקקהמשפטשביתומבלי111לגופההתביעה

זלצמןנינה;(1968)561,583(2)כבד"פ,שמעוני'ננר'קלאוז66/246א"עראו108
.(1991)29האזרחיבהליךדין-בית-מעשה

זוטי"בסייגהדיוןראו,הפלילילמשפטהנוגעבכל.האזרחילמשפטמתייחסזהחלק109
.61ש"הלעיל,בפלילים"דברים

ראווחריגיוהכללעלעוד;(1985)187,200ראשוןחלקראיותדיניהרנוןאליהוראך110
,שלישיתמהדורה)1508-1515שלישיחלקהפסיקהבראיהדין-הראיותעלקדמייעקב
2003).

,בנוסף;שם,להלן154ש"הראו;1984-ד"התשמ,האזרחיהדיןסדרלתקנות362'תקראו111
Theמ74/207Jerusalem1א"מעללמודניתן Russian Ecclesastical hfissionמדינת,נ

קנטרניתאוטורדניתשהיאמחמתתובענהמחיקתלעניין;(1975)836(1)כטד"פ,ישראל
להורותהמשפטביתשלסמכותולענייןגם,האזרחיהדיןסדרלתקנות(2)100'תכמצוות

.דווקא"התביעהכתב"במסגרתמתברריםשאינםהליכיםמחיקתעל
,הרוחניהקנייןבנושאזמנילציוויבבקשותשעניינםבמשפטיםאחתלאנעשהשהדברכפי112

לדבריהשוואך.הזמניבסעדהמקדמיהדיוןבשלבעודלדברמומחיםלשמוענהוגשאז
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,היתרבין,הנטלהתובעכשעל,התביעהנכונותהתבררהטרםבהם,כאלהבמקרים

המשפטשביתמנתעלתביעהעילתשללקיומהלכאורהמהימנותראיותלהביא

נראה,המוגמרתזכותושהוכחהקודםעודזמנילסעדלבקשתולהיעתרמוסמךיהא

בהיותכי,דומה)התובעעליוטלזהלעיקרוןבאשרהשכנועשנטלהראוישמן

,העיקריבתיקלדיוןאךמוגבלהואאיןוכללייסודיעיקרון"דבריםזוטי"עקרון

-הנתבעמצדזוטענההעלאת,לפיכך.(המקדמיבשלבעודלהשמיעווניתן
הנטלאת(המבקש)התובעעללהטילעשויה-הזמנילסעדבבקשההמשיב

הסעדשכן,המקרהבנסיבותלנתבעעומדתאינההעיקרוןהגנתכי,בשלילהלהוכיח

.פעוטהפגיעהלרפאנועדלאהמבוקשהזמני

ההוכחהמידת(ב)
בעללטובתההסתברויותמאזןנטיית,ככלל,הינההאזרחיבדיןההוכחהמידת
שגרסתורקאלא,מכרעתלעדיפותאיננההדרישה".1'השכנוע3בנטלהנושאהדין
האמורהההוכחהמידתשלמשמעותה".114"הנתבעמגרסתיותרתיראההתובעשל
שללמהימנותןבאשרנוקטשהואהעמדהבסיסעל-המשפטביתשלדעת:היא

אחתגרסה-להןלהעניקשישהראייתיוהמשקלדיותן,כמותן,פניושבאוהראיות
הגרסהמןהדעתעליותרומתקבלתיותרמסתברת(במחלוקתהשנוילענייןבאשר)

במשפטיםהרווחתההוכחהממידתלחרוגצידוקכלאיןכי,נראה.115"שכנגד
.יותר6ו1גבוהההוכחהמידתובאימוץ,אזרחיים

העיקרוןשלרחבהבתחולההקשיים.ז

וואן-העקרון.1
כלליכעיקרוןDeג,2"

כך,"עליומליןהיהלאסבירשאדםערךקלמעשהבשלתובענהתוגשלא"
להצעת4סעיף,לעילשהבאנוכפי.ממונותדיניחוקלהצעת4סעיףאותנומורה

כלליעיקרון:ודוק.הקודקסשלהכללייםהעקרונותבחלקלהיכללזכההקודקס
-כי,דויטשמיגל'פרופצייןבצדק.יתירהשחשיבותועיקרוןבהכרחאינו

הכוללניתברמהמצוייםאשרבעקרונותעוסקבקודקסהראשוןהחלק"

,שותפותגילרמן-הירשהורן'נקומשיסיאנמידאמריקן64/342א"עבענייןאגרנטהנשיא
.(1965)62,64-65(1)יטד"פ

.213'בעמ,110ש"הלעיל,הרנון113
.214'בעמ,שם'הרנת114
מדינת'ניאניקה97/6283א"עבענייןהדיוןגםראו;1548'בעמ,110ש"הלעיל,קדמי115

.(1998)254(3)נבד"פ,ישראל
לעיל,הרנוןראו,בצדןהעומדולהיגיוןהאזרחיבדיןשאומצושונותהוכחהלרמותבאשר116

הברית-בארצותהמשווההדיןאתארצנולפסיקתבמקבילהסוקר,214-218'בעמ,110ש"ה
.ובאנגליה
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.(לומחוצהואף)בקודקסההסדריםכללעלחליםשהםכך,ביותרהגבוהה
הכוללנייםבעקרונותאלא,ביותרהחשוביםבעקרונותבהנרחמדובראין

.ן7ו"ביותר

החוקהצעתשלמחבריהמצאוהאזרחיתהחקיקהשלהיסודעקרונותבמסגרת
,למעשה,החוצים,ביותרהגבוההההפשטהברמתהמצוייםהעקרונותאתלכלול

מרביתאת,זהלצדזה,למצואניתןהקודקסבהצעת.אורכולכלהמשפטאת

באופן.יסודכעקרונות,דהיוםהאזרחיתהחקיקהברחביהפזורים,השסתוםמושגי
לב20ןתום,יעילות9ן1,סבירותנוכמו,עקרונותההצעהבנוסחאנומוצאים,זה

.המוצעהאזרחילקודקסממעלחגים,הציבור121ותקנת
מיקומו"דבריםזוטי"עקרוןכי,כללברורזהאיןהיוריספרודנטליתהבחינהמן

,נראה.הקודקסבהצעתמעליוהדריםהעקרונותשאועםאחתבכפיפההטבעי
דווקאלקובעו,הישראליהמחוקקולאחריו,המנדטוריהמחוקקראהבכדילאכי

שלקרנהירידתכי,אפשר.רצוניים-הבלחיהחיוביםשלמשכנםגבולותבתוך
אתלהעלותהחוקהצעתמחבריאת,היתרבין,שהנחתההיאהמושגיתהאנליזה
גם,בכללותוהאזרחיהדיןעלהחולשכלליעיקרוןלמעלת"הדבריםזוטי"עקרון
בחשיבותוהכרההדברמשמעותאין,לעילדויטשמיגל'פרופשהטעיםכפי,אם

.היתירה
הייתהתחולתושאלמלאזכותתביעתמפנימגן"דבריםזוטי"עקרוןבהיות
כתוםעקרונותביןאותולכלולהצדקקייםאםבעינייספק,תוםעדמתבררת

ואשר,משפטיתוזכותפעולהלכלמעלאינהרנטית"מרחפים"אשר,וסבירותלב
באשרכןלא.כללייםיסודכעקרונותהחדשמיקומםאתלעכליקשהלאככאלה
היותאגבהנתבעלאחריותסייג,לכתחילה,המהווהDeו1א411"ם-הלעקרון
.עיקרון22ובבחינתבקרבוהחוסההרציונל

בעוד,זכותתביעתסילוק,כללבדרך,הינההעיקרוןהחלתשלהישירהתוצאתו
רביםבמצבים,טבעןמעצם,ומשתלבותמגוונותהעקרונותשארשלהשלכותיהם

.הקודקסהצעתמקיפהאותןהשונותהמטריותמזמנותשאותם
,פקסו-דה,משמעותההבימהלקדמת3De,ו"צואו-העקרוןהעברת,ועודזאת

לרבותהגנהטענתהוספת,החוקהצעתמנסחיככוונתיורה-דהלאאםאף

.(2005)67אכרךהאזרחיהקודקספרשנותדויטשמיגל117
.ממונותדיניחוקלהצעת(א)1'ס118
.ממונותדיניחוקלהצעת(ב)1'ס119
.ממונותדיניחוקלהצעת2'ס120
.ממונותדיניחוקלהצעת3'ס121
,(39'מסתיקון)העונשיןבחוקשתוקןלאחר1977-ז"התשל,העונשיןחוקמבנההשוו122

העונשיןלחוקוהמקדמיהכלליבחלקשינוייםהוכנסוזהבתיקון;348ח"ס,1994-ד"התשנ
התיקוןלשיטיבינותשהוכנסה"דבריםזוטי"הגנת.פליליתלאחריותהסייגיםפרקתוקןוכן

.העונשיןלחוק34יז'סראו,הפליליתלאחריותהסייגיםבחלקמוקמה
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תכליתוכיבחשבוןמביאיםאם.ומתרבותההולכות,המשפטיותמההתדיינויות

שישהרי,)trifles("מאומהלאעל"התדיינויותמניעתהינההעיקרוןשלהעיקרית

.העיקרוןשלמיקומואתמחדשלשקולמקום
להותירישכי,הדבריםבהמשךגםפירוטביתרעליהשאעמודכפי,היאדעתי

שנעשהכפי,רצוניים-הבלתיהחיוביםבגדריDeא12ע1ג"-העקרוןשלמיקומואת
השימושאתלשקולניתןיהא,זאתעם.במשפטנוהנוהגתבחקיקהכהעדהדבר

מתאימיםבמצבים,רצוניים-הבלתיהחיוביםלדינימחוץ,הצורךבעת,זהבעיקרון
ליושבהנתון"משפטי-על"כלייצירת.הלבתוםמעקרוןכנגזרת,ומצומצמים

עלתיגרלקרואלמתדיינים,למעשה,הקוראבאופן,הכולעלותחולתומדיןעל
אינה,מצואלעתמגןלהםמשמש1Deג!"1תן!"-העקרוןכאשר,זכותתביעות
לאחשובים-בעקרונותמידתיבלתיבאופןלפגועעשויההיאשכן,ראויה
.בעסקאותוביטחוןאחידות,ודאות,יציבותשל-יותראףואולי,פחות

האזרחיהמשפטרחביבכלתחולה

באשרשאלות,וטבעהטיבהמעצם,מעוררתרחבבאופןמשפטיתנורמההחלת

וכמהכמהאחתעל.לחולעתידההיאשעליהםהתחומיםקשתבכליישומהלדרכי
גדריהאשר-אחדמתחוםקיימתנורמהשלתחולתהבהרחבתעוסקיםכאשר

-השיפוטילמבחןלכשיגיעקונקרטימקרהעובדותעלליישומהעדייוודעולא

.רביםממקורותחיותםאתהיונקיםתחומיםשללעל
על4Deב!"2"צ2ו-העקרוןשלמהחלתוהעולההעיקריתהבעיה,דומני,היאכזו

בדיניהכוללניתהחלתה,ובמיוחד,הבחנהכלללא,האזרחיהמשפטהוראותכלל
עלרצונייםהבלתיהחיוביםמדיני-אינדוקטיביתהחלה.הרצונייםהחיובים

,מתעלמת,פרטניתהתאמהאינהאשר,המוצעתזומעין-האזרחייםהדיניםכלל
להתגלעגבוההבסבירותהעלולותעתידיותבעיותעםמהתמודדות,למעשה
מתוצאותמתעלמתהיא,מכךולמעלה.העיקרוןשלביישומוגבוההבסבירות
.האזרחיתהמשפטיתהמערכתכללעלוהשלכותיהןהדיניםפרטיעליישומו
'אשלפיו,הלוואהחוזהכיניהםהכורתים'וכ'אאתטול?אמוריםדבריםכמה

עד'לאההלוואהאתלהשיבמתחייב'וב,ח"ש100שלבסך'לכהלוואהנותן
מגיש'א.ההלוואהאתלהשיבמסרב'בהמוסכםהמועדבהגיע.מוסכםלמועד

מדוברכילהגנתוטוען'ב.עושרועשייתחוזההפרתשלבעילות'בנגדתביעה
סעיףלאור.המשפטביתאתבעטיולהטריחמקוםשאין"בכךמהשל"בסכום

אתלדחותהמשפטביתעל,(מחייבלחוקלהפוךשעתיד)הקודקסלהצעת4
.התביעה

הלוואהנותן'אשלפיו,הלוואהחוזהביניהםהכורתים'וב'אאתטול,לחלופין
מוסכםלמועדעדההלוואהאתלהשיבמתחייב'וב,ח"ש000,000,1ס"ע'לב

סכוםאת'לאמשיב'ב,המוסכםהמועדבהגיע.כדיןוריביתהצמדהבצירוף
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יסידכעקרון)Deווו31,היא"דבריםזוטי"עקרון

אתהמהוויםח"ש000,20שלסךמלהשיבובתוקףנמנעאך,המקוריההלוואה

ועשייתחוזההפרתשלבעילות'בנגדתביעהמגיש'א.והריביתההצמדהיתרת

מהווההשערוךויתרתבמלואוההלוואהסכוםאתהשיבכילהגנתוטוען'ב.עושר
לפי,כןעל.(%2-כ)ההלוואהשלהיקפהלאורבייחוד-"בכךמהשל"סכום

לדחותהמשפטביתעל,(מחייבלחוקלהפוךשעתיד)הקודקסלהצעת4סעיף

.התביעהאת
משמעי-חדמענהלהןקייםכיוםאשר,החיוביםדינימתחוםדוגמאותהןאלו
משפטבשיטתבמיוחד,המשפטביתשלמתפקידוזהאין,ברגילכי,בפסיקה

לאוטונומייתהחוטאתוכןוליצוקפרשנותטעוןשאינואתלפרש,כשלנואדוורסרית
Deעקרוןהחלת.לחוזההצדדיםשלהפרטירצונם Minimisנראיתאלובמקרים,
לכאורהמתנגשת,דלעילהרוגמאותלשיטיבינותלהבחיןהיהשניתןכפי,כןאם
להתעשרותידואתנותןהמשפטביתעת,במשפטולאעושרעשייתדיניעיקריעם

שלאמרתםידועה.כדיןשלא-יחסיתמינימליסטיתאומינימליסטיתאםגם-
סמכותותוקףלשאלתהולםמענהמוצאאיני.23י"מאהכדיןפרוטהדין":ל"חז
.שלענייןהחוקתנאיאתהמקייםדיןמבעלהשבהשלסעדלשלולהמשפטביתשל
שאינובאופן,להתערבהמשפטביתשלסמכותולמקורנאותהתשובהרואהאיני
שלהחוזיבמשכנם,החיצוניותבנסיבותיואוהצדדיםשביןבחוזהביטויואתמוצא

."דבריםזוטי"בדברהעיקרוןבקרניעצמההתולהכנףטענתבאמצעות,הצדדים
Pacta("לקייםישחוזים"כי,הינההחוזיםדינישלהעיקריתתכליתם,כידוע Sunt

Servanda

(

'124.
אתהמחילהמשפטשיטתמבקשתשיעוראיזה,חינוכית-חברתיתמבחינהגם
אופרטילחוזהצדדיםללמדמותניםובלחיוודאייםחיוביםעל"דבריםזוטי"עקרון
,כמתחייברעהוידיעלהחוזהקיוםעללסמוךיוכללאאחדוצדישכאשר,מסחרי
עקרוןבדמותוהגנהטענתהמשפטיהדיוןלחללמופרחתלהיותתוכללעולםשכן
tDe-ה Minimirלהוציאמנתעל,המוצעתזומעין,רחבהבתחולהאיןהאמנם

?בהפסדהיצאכששכרההמשפטיתשיטתנואתלהוציאובנוסף"נשכרחוטא"

היא,החוקהצעתמשורותכיוםניבטתשהיאכפי,"בכךמהשלדבר"טענת

יניחכימהמחוקקמצופההיה,הפחותלכל,כןעל.ואמורפיתמוגדרתבלתי
המשפטבתיהיגררותלמנועכדי,החלתהלדרכיאולתחולתהברוריםגבולקווי

.בקפידהומדודותספורותלסיטואציותלייחדהוכדיזהבעיקרוןעודףלשימוש

."תשמעוןכגדולכקטון"ה"ד,17אדברים,י"רש123
Aesשתו96/6601א"ע124 Systemsשלדינופסק,(2000)850,861-862(3)נדר"פ,סער'נ

.לקייםעליהםואותו,ביניהםקבעושהצדדים'חוק'ההואהחוזה":כךקובעברקהשופט
אינטרס.יכובדולאבההנכרתיםחוזיםאםולהתפתחלהתקייםתוכללאמתוקנתחברה
הוא-יחדגםחברתיתויעילותמוסר,צדקשלתפיסותהמשקףאינטרס-הציבור

ישהחוזיםחופששללעיקרון[...]ידיו-עלתכובד(בגיר)אדםעצמועלשנטלשהתחייבות
."מרכזיציבוריואינטרסחוקתיתזכותמשקףהואשכן,כבדמשקלליבן
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דלעילהביקורתדבריעלאפשריתלביקורתלהשיבניסיון.2
-אחרבעיקרוןיתדותיולתמוךעשוידלעילהביקורתדבריעללהשיבהרוצה
עיקרוןלמעלת-הקודקסהצעתבמסגרתועתה,השניםבמרוצתעלההואשאף

ובחקיקההחוזיםבחוקלבטחשוכןשכיום,"הלבתום"לעקרוןהכוונה.כללי
החקיקהכללשללמראשותיהגגכעיקרוןלהעמידוהוצעוכעת,125מיוחדתחוזית

.האזרחית
עיקרוןעםוגםברורהצורהנעדרזהעיקרוןגם,מוגדרבלתיהינוזהעיקרוןגם

.עשתהוכזאת,וקונקרטיממשיתוכןלווליצוקלהתמודדהפסיקהנדרשהזה
כלליותמסגרותבקביעתהמחוקקהסתפקכאשר":שמגרהנשיאכדברי,אכן

במקריםמשפטיתוכןלמלאןהתפקידאתהמשפטבתיעלהטילממילא,בלבד

עיקרוןלכדיהתרחב"הלבתום"עקרוןשאםלטעוןניתן,כך.26ן"קונקרטיים

פתוחותבזרועותלהתקבלעשוי"דבריםזוטי"עקרוןאף,פנים127רבמלכותי
.הראוימקומואתלעצמוולפלס

שעקרוןכמהעד?אמוריםדבריםבמה.לראיהדומההנדוןאין,דדידיאליבא

חקיקה"בחינת,יוצרתוכןלמלאונדרשהשהפסיקהשסתוםמושגמהווההלבתום
גדריוומשנודעומשחלחלורק,טיפיןטיפיןנעשתהקרנושעלייתהרי,"שיפוטית

לומרניתןשלאמה.תחולהרחב,כלליכעיקרוןאותולכלולמקוםנמצאוסעדיו

~"ע"צן-העקרוןלגבי
,החלתוולאופןלגדריוהתייחסהמעטהפסיקהאשר,4Deג

לאאף,העיקרוןאתשהפנימוהלכותשל"קריטיתמסה"אותההצטברהוטרם
.יידוןכימצופההיהבתחומההנזיקיתהפסיקהבמסגרת
שלהיסודעקרונותביןזהעיקרוןלהניחהנסחיםראו,כןאם,מהשוםעל
,יש,לפיהם,דויטשמיגל'פרופשלדבריולאור,מתחזקתהשאלה.החוקהצעת
,קוימושלאבלבדזניחיםספיחיםנותרושבומקרה"בתביעותלדחות,לדעתו

Deבגדרכשלעצמהשאינהעסקהשל Minimis[...]תנאיהבהתקיים,זהבמקרה
Deבדברהטענהשל Minimis,היאשכן,החוזיבתחוםגםזוטענהלהחילראוי

.128"פעוטיםבנושאיםמשפטיתהטרדהלמניעתהצדדיםציפיותאתגםתואמת
נגזרתהינההזניחותהאם?גדרםומהזניחיםספיחיםאותםבדיוקמהם,הכבודבכל
דווקאלגוזרהיששמאאו,לתובעשנגרםהכוללהנזקוהערכתהתביעהסכוםשל

129?בזכותוהפגיעהשלומהיקפהמטיבה

,המכרלחוק6'ס;1971-א"התשל,והשאילההשכירותלחוק4'ס:למשלראו125
.1968-ח"התשכ

.(1989)441,464(1)מגד"פ,מ"כע'ושותמשהרביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"ד126
.לעיל99ש"בההנזכרתהפסיקה,למשל,ראו127
.117ש"הלעיל,דויטש128
שרשל-באיבהבעודהשנגנזה-הצעתואתלהזכיריהיהלמותרלאזהבהקשר129

עלהמשוכיםשטרותלגבותאפשרותלמנועשהציע,שטריתמאיר,לשעברהמשפטים
כלועםדעתילעניות.לפועלההוצאהמערכתבאמצעותח"ש100מסךשלמטהסכומים
,פוגעתהיאשכן,החוקתיותבמבחןעומדתהייתהלא,התקבלהלו,זומעיןהצעה,הכבוד
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יסודכעקרון)34De,"""מי"דבריםזוטי"עקרון

עקרוןשלנביעתומעצםשתעלהיכול"הלבתום"עקרוןמכוחנוספתקושיה

לבובתוםבהגינותהזכותאתלהפעילהחובה,שכן.שורותיומבין115Deועמ11ג-ה
ועדת."בכךמהשלדבר"עללהליןשלאהחובהאתגםבתוכהלהכילעשויה

כעיקרוןזהעיקרוןלכלולראתהכן-פי-על-ואף,לכךערההייתההקודיפיקציה

?מדוע:השאלהנשאלת,הקודקסשלהיסודעקרונותביןעצמאי

ככליהקודקסבהצעתנוסחהלבתוםחובתאו"הלבתום"עקרון,בנוסף

.בזכותלרעהשימושעולהמהןתביעותשללסילוקןהמשפטביתבידיאפקטיבי
,"דבריםזוטי"לעקרוןספציפיתהתייחסותנדרשתמהלשם,השאלהנשאלת
טורדנייםהליכיםלסיכוללמדירחבהסמבותהמשפטלביתקנויההכיבלאוכאשר

זכותהפקעתלענייןהדיןוהוא.30ן"בזכותלרעהשימוש"הדוקטרינתיסודעל
.הציבורתקנתאתבחובוהמעגן131"נשכריוצאחוטאאין"העיקרוןמכוחהתביעה

מקרים)זכותתביעותלסילוקככליבעיקרוןהמשפטביתישתמשאימתי.ח
('32להמחשה

הוגשה,אביב133בתלמשפחהלענייניהמשפטביתלפנישבאוהמקריםבאחד
הבן"העז"רבזמןמזהשרטוןעלעלושיחסיהםשלמרותעלבנונגדאבשלתביעה

האב.לחתונתוהזמנהעלאמועםחדאצוותאולרושמוהאבשלבשמולהשתמש
כמשמעות,בפרטיותופגיעהמהווהרשותוללאההזמנהגביעלשמופרסוםכי,טען

,אדםבשםשימוש"יראוכי,הקובע,הפרטיותהגנתלחוק(6)2בסעיףזהביטוי
,האבטען,לפיכך."בפרטיותפגיעה"כ"רווחלשםבקולואו,בתמונתו,בכינויו
בהזמנהבשמושעשההשימושבעצםבפרטיותפגיעהשלנזיקיתעוולההבןביצע

פרסוםמשוםבפרסוםישכי,האבטען,ובנוסףלחלופין.הסכמתו34יללאלחתונה
.1965-ה"התשכ,הרעלשוןאיסורחוקלפיהרעלשון

,"בכךמהשלמעשה"העקרוןהחלתידי-עלהתביעהאתפטרהמשפטבית

כיהמשפטלביתהובררואף-בכללאם-מינימליתבפגיעהמדוברכיוקבע

עלולהוהייתההשטרותדינילעקרונותמנוגדתאףוהיאהקנייןבזכות,גורפתבהכללה
.שהוצעההמדאיגהההתפתחותלנוכחמערכומאבדהיההשטרכיעל,המסחרבחיילפגוע
,חלופייםאמצעיםקיימים,מקוםומכל.הכולחזותאינההמשפטבבתיהעומסהפחתת
.זותכליתהגשמתלשם,פחותפוגעניים

שימוש"הדוקטרינתלבין"דבריםזוטי"עקרוןביןתמידיתחפיפהבהכרחשאיןאף,זאת130
שימוש"הבדוקטרינתהדנהלפסיקה.לביטויהכלימהדוה"הלבתום"שעקרון,"בוכותלרעה
א"ע;(1992)738(מת3ד"פ,נון-בן'נרוחין90/579א"ע,למשל,ראו;"בזכותלרעה

.(2003)577(1)נחד"פ,מ"כעלביטוחחברהמגדל'נדרור01/2452
.ממונותדיניחוקלהצעת3'ס131
בטקסט715'בעמ,25ש"הלעיל,מור:למשל,ראולהמחשהנוספיםמקריםלרשימת132

.40ש"ששה
.(1999)207(2)99מש-חק,פלוני'נפלונים98/132254(א"תשלום)א"בש133
.הפרטיותהגנתלחוק4-ו1'לסכהתאם134
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אלאההזמנהגביעלהאבשלשמואתהעלהולא,אביועםלהתפייסניסההבן

.דעתוולקררלפייסוכדי
להוראת,לחלופין,פרשהבאותהנזקקהמשפטביתכי,לצייןהמקוםכאן
;"לבבתוםשנעשיתכפרטיותפגיעה"שעניינה,הפרטיותהגנתלחוק(2)18סעיף

לתקנות(2)100תקנה)וקנטרניתטורדניתתביעה-דיןסדרישלמחיקהבעילות
היהלכאורהכי,מכאן.בזכותלרעהשימוששלולדוקטרינה;(האזרחיהדיןסדר
מעשה"שעניינוהכלליהעיקרוןשלקיומואלמלאגםתוצאהלאותהלהגיעניתן
.הפרטיותהגנתלחוק6בסעיף"בכךמהשל

אשר,עירבנייןתכניתנדונה,העליון135המשפטביתלפנישבא,אחרבעניין
,נפגעהמהתכניתכתוצאה,פרטישטחחשבוןעלציבורייםלצרכיםשטחהגדילה

בקניינההפגיעהבגיןלפיצויתביעההמערערתהגישה,לפיכך.המערערת,היתרבין
1'והבניה6התכנוןלחוק(א)197סעיףיסוד-עלולבנייהלתכנוןהמקומיתלוועדה

בתחוםהנמצאיםמקרקעין,הפקעהבדרךשלא,תכניתידיעלנפגעו"כי,הקובע

בעלאוהמקרקעיןבעלהיההתכניתשלתחילתהשכיוםמי,עמוגובליםאוהתכנית
הוועדה."200בסעיףלאמורבכפוף,המקומיתמהוועדהלפיצוייםזכאיבהםזכות

זוגםאך,המחוזיתלוועדהעררהגישהוהמערערת,התביעהאתדחתההמקומית
סעיףלפינדחתההתביעה.במקרקעיההפגיעהבגיןלפיצוייםתביעתהאתדחתה

.והבניההתכנוןלחוק(2)200-ו(1)200
:כי,מורההפיצוייםתביעתנדחתהבעטיו,והבניההתכנוןלחוק200סעיף

עםהנמניתשבתכניתהוראהידיעלנפגעהאםכנפגעתקרקעיראולא"
תחוםאתעוברתאינהשהפגיעהובלבדלהלןהמפורטותההוראותאחת

:פיצוייםלנפגעלשלםהצדקמןזהואיןהעניןבנסיבותהסביר

;שבהםבקרקעהשימושובתנאיאזוריםבתחוםשינוי(1)

"...וביניהםלבניניםמסביבהמירווחקביעת(2)

('א'א-שליהדגשה)

לתכנוןהמקומיתהוועדהאתלחייבביקשהובהפתיחההמרצתהגישההמערערת

.המחוזיהמשפטביתידי-עלנדחתההיאשאף,כאמור,פיצוייםלהלשלםולבנייה
לפרשנותנדרשוזה,העליוןהמשפטלביתהדיןפסקעלערעורהגישההיא,לפיכך
אתהמחוזיתהוועדהתמכהבו,לחוק200שבסעיף"סבירהפגיעה"הדיבור
.לפיצוייםהמערערתתביעתאתבדחותהיתרותיה

היא"סבירהפגיעה=כלום,מלץהשופטמפי,המשפטביתבחןזובמסגרת
:השאלהאתמנסחהואוכך.דווקאמינימליתפגיעהכדיהעולהפגיעהבהכרח

אתאךהבודקמבחןלמעשההוא200בסעיףהקבועהסבירותמבחןהאם"

.95ש"הלעיל,הארץפרילהפצתהחברהעניין135
.(והבניההתכנוןחוק:להלן)1965-ה"התשכ,והבניההתכנוןחוק136
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בעוד,בפיצוייםמזכהאינהולפיכך'מינימלית'היאהפגיעהאםהשאלה

בנותהןולפיכך,'הסבירמתחוםחורגות'למינימוםשמעברהפגיעותכל

137"?פיצוי

פגיעה"התנאיבהשוואתמסתייעשהואתוך,בשלילהכךעלהשיבהמשפטבית

.לפקודה4שבסעיף"בכךמהשלמעשה"ההגנתכינוןלשםלדרוש"הסבירה
:ובלשונו

הכללשלקונקרטיזציהאיננולחוק200בסעיףהאמורהסבירותמבחן"
הכללכגון,לפיצוייםעילהמקנהאינו'בכךמהשלמעשה'לפיוהנזיקי
מהרציונאלנובעהדבר.[חדשנוסח]הנזיקיןלפקודת4בסעיףהקבוע

כלשלא,העובדהעלמבוססזהרציונאל,שצוייןכפי.200סעיףשבבסיס
קייםלפיכך.נזילכסףבצורתהרשותאלזורמתתכניתשמניבההתועלת
התכניתשלשבצידההפגיעותכלעבורפיצוייםלשלםתקציבשחוסר,חשש
שיקול.שבצידןהפגיעהעלעולהשתועלתןלמרות,מתכניותהתנערותיגרור
אםלפיו,החששהוא,לחוק200סעיףשלבבסיסוכעומד,שהוזכרנוסף
ההתדיינותעלויות,פיצויברותתהיינההכללמןיוצאללאהפגיעותכל

שלזה,האחרוןהשיקולאילו.נשואללאתהיינההרשותשכםעלשתרבוצנה
הפרשנותאזכי,200סעיףשבבסיסהיחידהשיקולהיה,ההתדיינותעלויות

"!נואן'שלכללכמיישםהסבירותמבחןשל
tג,

~

Deמניעת.אפשריתהיתה

שללקיומומהסיבותאחתהיאתביעותשל'ים'ידיעלהמשפטבתיהצפת
,אולם.'בכךמהשלפגיעות'מלהתעלםהמשפטלשיטתהמאפשרהכלל

,לחששהקשורזההוא200סעיףבבסיסהעומד,העיקרי,הראשוןהשיקול
עולהשיתרונןתכניותמליישםממנהימנעהרשותשלהדלילהתקציבשמא
לקופתנזיליםכספיםהזרמתבחובוטומןאינושיתרונןמקום,פגיעתןעל

מתחםאתלהרחיבמנתעלמספיקמשקלבעלהואזהשיקול.הרשות
בפגיעותורקאךמפיצוייםהפוטר,הצרלמתחםמעברמפיצוייםהפטור

,מקריםאותםהואהפטורלהרחבתהאפשריהעליוןהגבול.מינימאליות
עליוןגבול.לסבירמעברשהיא,כזובעוצמההקנייניתהזכותנפגעהבהם
135"'בכךמהשלפגיעות'-למעבר,כאמור,הינוזה

('א'א-שליהדגשה)

"15או-הבעקרוןלהסתייעשאיןסברהמשפטשביתעולה,מכאן
,31Deמקום

ניתןמהם-"ההתדיינותעלויות"-כלכליתיעילותשלשיקוליםקיימיםבו
.תביעהלדחותכדיבזכותמינימליתבפגיעהדילאכיללמוד

אחתכיהמצהיר,ממונותדיניחוקלהצעת(2)1סעיףלאוראם,היאשאלה

.95ש"הלעיל,הארץפרילהפצתהחברהעניין137
.650-651'בעמ,שם138
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,אמת.ל"הנהדיןפסקשללחונס,"יעילות"היאהמוצעהאזרחיהקודקסמתכליות

אך,החדשהקודקסבמסגרתרוויזיהכלעברולאוהבנייההתכנוןדיני:הדברנכון
דרךעלאחרותחקיקהלמסגרותיאומץהקודקסכיאפשרותמכלללהוציאאין

זוטי"לעקרון"יעילות"השיקולשחבירתהרי,כןייעשהאכןאם.הפרשניההיקש
התכנוןלחוק(א)197סעיףלפיפיצויתביעותלכאורהלייתרעלולה"הדברים
בזכותהפגיעהחוקתיותשאלתתעלהשאז,אף.יותרגבוההבשכיחותוהבניה
.המקרהבנסיבותהקניין

וחוקהחוקיםלביןעקרונותביןבהתנגשותההכרעהסוגיית.ט

הפנימיהמעגל-הראויהאיזוןשאלת.1
עצמםלביןחקוקיםעקרונותביןהתנגשות(א)

אותהשלהיותהלביןלבתוםבחוסרשנעשיתפעולהביןסתירהתיושבכיצד
שמעון.שמעוןעםחוזהכרתראובן?הפועלמבחינתמאודעדיעילהפעולה

לאחרבסמוךלושהוצעה,אחרת,יותרכדאיתעסקהרקעעלהחוזהאתמפר
חווההפרתשלבעילהתביעהמגישראובן.דודידי-עלראובןעםהחוזהכריתת
משוםישאוליכי,להגנתוטועןשמעון.לבתוםבחוסרחוזהקיוםשלובעילה

החוזהבהפרתלושהיהלגיטימיאינטרסעקבתישללזואךבפעולתוחוזההפרת
הרי,לבתוםחוסרמקצתבפעולתוישאפילו,שמעוןטוען,לחלופין.ראובןעם

המחוקקכיעד-יעילות-לשמוראויעיקרוןקידששלוההפרהשבפעולת

מיניאחתדוגמהזוהי.בכללותוהאזרחיהקודקסשלמאדניוכאחדלכוללוהזדרז
.נוספיםמצביםעללחשובניתןובהחלט,רבות
effective("יעילההפרה"אותהשלדינהמה,כןאם breach(אלשמעוןשל
עקרונותביןלהיכללזכה"יעילות"המושג?לבבתוםהחוזהאתלקייםחובתומול

:הלבתוםעקרוןגםכמוהו,,39מתכליותיוכאחתומשמשהקודקסשלהיסוד

.140"לבבתוםלנהוגישחיובובקיוםמשפטיתפעולהבביצוע,בזכותבשימוש"
תכליתלביןהלבתוםעקרוןביןבהתנגשות,הענייןבנסיבות,דדידיאליבא
חוסנויהאלעולםהאםאך.העליונהעלתהאהלבתוםעקרוןשלידו,היעילות

אחתהגדרתבעצםהאין?המשפטיתהיעילותתכליתעלעדיףהלבתוםעקרוןשל
כיד,תוכואללהזריםכדי"במשפטהיעילותקידום"כהאזרחיתהחקיקהמתכליות
העשויותכלכליותגישות,המשפטביתעלאוהדיןבעליעלהנחההטובההדמיון
י4י?"נשכרחוטאלהוציא"ו"במשפטהודאותקידום"אתולהפרתמורותלחולל

.ממונותדיניחוקלהצעת(2)1'סראו139
.ממונותדיניחוקלהצעת2'ס140
בפרשת(אזכתוארו)חשיןהשופטשלהדופןיוצאדינופסקראו,שלענייןהפסיקהלפיתוח141

שנעשההשימושראווכן;(1996)133,154-189(3)נד"פ,פלונית'נפלוני94/3798א"ע
.(1999)389,415-419(5)נגד"פ,החינוךשר'נרונן94/706ץ"בגבענייןהעיקרוןאזכוראגב
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שלכקרנקרטיזציה311De"1"115-העקרוןעלגםלהשקיףהנמנעמןלא.חלילה
,במשפטכלכליותתיאוריותשלליישומןכפתח"במשפטהיעילותקידום"תכלית
ניהולשלבעלויותצמצוםהינהעצמוזהעיקרוןשלהעיקריתתכליתושכן

משפטשבניהולהתועלתמןנמוכההנפגעתהזכותבומקום,וחסכונןמשפטים
.ן42(05ת1ל)

חקיקתיותהוראות-חקוקיםעקרונות(ב)

לסילוקמקוםיש311De"ע"15-הלעקרוןבהתאםכאשר,לדוגמה,הדיןיהאמה
הוראותשלפיבעתבה,פעוטסכוםבגיןחוזההפרתבעילתתביעהשלהסףעל
Pacta("לקייםישחוזים"החוזיםפרק Sunt Servanda

(

זכאי,התרופותפרקולפי,
Remedium161Ubi(ההפרהבגיןלסעדהנפגע lust(?

מולאלהחקיקהדברשלהספציפיותתכליותיוביןמאבקמניחזולשאלהמענה
ולדומותיהזולשאלההתשובהכי,אפוא,יוצא."דבריםזוטי"בדברהיסודעקרון
במוסרותהדבקהפרשנות.המשפטיהפרשןשלהמוצאנקודתשלפונקציההיא

ישכך,תטהבמשפטהוודאותשמירתעלוהאמונההזכותאתהמקיםהחוק
אתהמקיםהחוקהוראתשלולהיקפהלתוקפהיתרמשקללתת,כללבדרך,להניח
.להגשיםבאהואשאותןוהתכליותהעקרונותעלעוזביתרתגןכךובתוך,הזכות

מעקרונותכנגזרתהחקיקהדברשלמתכליותיואחתאתהרואהפרשנות,לעומתה
-הקודקסהצעתנסחיידיעלשהותווכפי-האזרחיתהחקיקהשלהיסוד
גמישקולאמץיותרחיטה,שלענייןהחוקהוראתשלמתכליותיהאחתאתומהווה
לעקרונותבאשרנעשהשהדברכשם,"דבריםזוטי"בדברהיסודעקרוןביישום
.143אחרים

להוראההמיוחדותלתכליותעדיפותלתתיש,ככלל,כי,היאשלידעתי
נ"ש1,3"15א1-העקרוןעם,הענייןבנסיבות,מתיישבותאלהאםואך,החקיקתית .הסופיתהמשפטיתהתוצאהבשכלולבואףלהתחשביש

נורמות-חקוקיםעקרונות-החיצוניהמעגל-הראויהאיזוןשאלת.2
חוקיות-על-חוקתיות
כנורמהלהכרהזכתהאשרחוקהוראתכי,הואכידינוהנקוטהפרשניהכלל

Lex(הראשיתבחקיקההמעוגנתחוקיתנורמהעלגוברתחוקית-על-חוקתית

Derogate Inferiori,זכותועלדיןבעלשלעמידתושלילתכי,ברי.!44(שקא0,5ן
וחירותוהאדםכבוד:יסוד-בחוקלוהמוקנותהיסודמזכויותבאחתלפגועעלולה

;2ש"הלעיל,הופמנגעניין;95ש"הלעיל,הארץפרילהפצתההכרהבעניץלנאמרהשוו142

.2ש"הלעיל,הורבדועניין
חברהוקולוניאלבריטיש'נגנז97/2643א"עבענייןחזרשעליהברקהנשיאגישתהשוו143

.(2003)385,400(נא2ר"פ,מ"בע
.(1998)206,209(5)נבד"פ,הממשלהראש'נאבני98/1384ץ"בג,למשל,ראו144
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,45יההגבלהפסקתבתנאילעמודחייבתכזופגיעה.העיסוקחופש:יסוד-בחוקאו

.הנדרשעלעולהשאינהובמידהראויהלתכליתלהיותעליה-קרי
Deטענתהמשפטביתלפנימשתועלה,כןעל Minimis,המשפטביתעלשומה

ואם,מוגנתחוקית-על-חוקתיתאדםבזכותפגיעהמשמעההטענהקבלתאםלבחון
הסמכותהפעלתחוקיותאתוממילא,הפגיעהחוקתיותאתלבחוןעליויהא,כן

.הטענהנוכחהתביעהלסילוקבדיןלוהקנויה
לביןפרטייםדיןבעליביןהחוקתיהמשפטתחולתשאלתאתמעלהזהעניין
החלההיא,הפסוקהבהלכהמשמעי-חדלמענהזכתהטרםזוששאלהאף.עצמם
.ומגובשתמעשיתהבשלהלדרגתהגיעהטרםאםגם,להלכהאותותיהנותנת
במשפטהמוגנותהיסודזכויותלתחולתשוניםמודליםבספרו46ןסוקרברק'פרופ

המעשיתשמשמעותו,!47"המחוזקתהעקיפההתחולהמודל"בבוחרוהוא,הפרטי
אתההולםסעדשבצידה-הפרטיבמשפט-חוקתיתתביעהבזכותהכרההינה

.!היקפה48ואתבזכותהפגיעהאופי
היסודחוקיחוקקומאזשנדונושונות49ןבפרשותאגבילדיוןזכההנושא
ביתכי,זאתעם,נראה.בנדון50ןהאחרונההמילהנאמרהטרםאך,החדשים
כמשפטהחוקתיותהנורמותשלתוקפןלשאלתאחתלאכעכרנדרשהמשפט

בעניין.הזמניהעיקולבסעדובמיוחד,הזמנייםהסעדיםבסוגייתבדונוהפרטי
כךואחרדורנר151השופטתמפיתחילה-העליוןהמשפטביתהעביר,זהאחרון

העיקולסעדשלשבתכליתוהכובדמרכזאת-!לוין52'שלנשיאהמשנהידיעל

אל"התובעלטובתלכשיינתןעתידידיןפסקביצועלצורךנכסיםייחוד"מהזמני

."הדיןפסקביצועעלהכבדהמניעת"

.העיסוקחופש:יסוד-לחוק4'ס;וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק8'ס145
.(!994)653-697,701-792חוקתיתפרשנות-שלישיכרךבמשפטפרשנותברקאהרן!46

.679-681'כעמ,שם147
.376,695-696'בעמ,שם148
ר"פ,קסטנבאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישאחברה91/294א"ע,למשל,ראו149

השופטשלהמיעוטבדעת,והאבחוןהביקורתבדבריועיינו;(1992)464,532(מת2
,600(3)נגד"פ,לציוןראשוןא"גחשקדישאחברה'נשביט97/6024א"עבפרשת,אנגלרד

637-646(1999).
עיוןבצריךהפרטיבמשפטהחוקתיותההגנותשלתחולתןשאלתאתהותירהמשפטבית150

03/9185א"עבעניין,אורלנשיאהמשנהידיעל,הנאמרלאחרונהראו.פרשותבכמה

02/8483א"ע;(2003)359,364-366(1)נחד"פ,מ"בעהארץעיתוןהוצאת'נטננבוים

כתוארו)השופטשלדינולפסק62'פס,(2004)314(4)נחד"פ,מקדונלד'נמ"בעאלוניאל
ד"פ,אטינגר'נמ"בע(1992)והפקותתקשורתרשת!077!/04א"רעוראו;ריבלין(אז
.ביניש(אזכתוארה)השופטתשלדינהלפסק!1'בפס,(2004)308(3)נט

עלחזרהדורנרהשופטת;(1994)479,483(3)מטד"פ,שרכני'נסלמונוב94/4459א"בש15!
תדלוקטלפז01/9911א"רעבעניין,זמנינכסיםכינוססעדשלבהקשר,יותרמאוחרכך

.(2002)550,555-556(6)נוד"פ,מ"כענפטחברתפז'נמ"בעוהשקעות
,789(3)נאד"פ,מ"בעלמשכנתאותהפועליםכנקמשכן'נמרגליות96/8420א"רע152

799-800(1997).
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הקנייןעלוההגנה,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקהחלתעםהחלוהתמורות
להגנההנתבעשלזכותוביןראויאיזוןעריכתהמחייבכסטנדרט,'בו53המעוגנת

,הנתבעשל,זהבקניינולפגועהתובעשלמוכחתהבלחיזכותולביןקניינועל
אומץואשרזהלצורךבפסיקהשנקבעהמבחן.נכסיועלעיקולהטלתבאמצעות

פסקביצועעלההכבדהמבחן"והינוהיההאזרחיהדיןסדרבתקנות2001בשנת

שלמקדמיבתנאיבבקשתולעמודזמניעיקולהמבקשזהנדרשכיום.!54"הדין

ראיות"להביאעליולכןקודםועוד!55"דיןפסקביצועעללהכבדהסבירחשש"
בחובות,היתרבין,לעמודוכן,56ן"תביעהעילתשללקיומהלכאורהמהימנות

שינתןקודםהנזקים58ימאזןובדרישתומידתיות57ןראויהתכלית,לבתוםבדבר
.מבוקשולו

שלא,המשפטביתשלחובתוכי,העליוןהמשפטביתקבע,!אלו59בפרשות
למכלוללבבשים,במשורהאלא'השגרה60דרךעלהזמניהעיקולסעדאתליתן

ביתשכן,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקפיעלמחויבת,לעילשהובאוהשיקולים
.!6!זהחוקהוראותאתלכבדהמחויבות"השלטוןרשויות"בכללהואהמשפט
העליוןהמשפטביתשלהיזקקותואפשרותמכלללהוציאאין,האמורנוכח
וחריגהסבירותחוסרבדברלעתירות(ץ"בג)לצדקגבוהמשפטכביתבשבתו
הפוגעבאופןבסמכותשימושגםכמו,מדיןעלהיושבהמשפטביתשלמסמכות
De'-העקרוןשלהפעלתורקעעל,וזאת,התובעבזכותמידתיבלתיבאורח

Minimisמידתיבלתיאוסבירבלתיבאופן.

.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק3'סראו153
לאחרונהגם,למשלראוזותקנהשלליישומה;האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)374'תקראו154

ICC'נמ"בע(1993)תעשיותכפריית66!06/4א"רע WDUSRBIS HVC,(3)2006על-חק

,פורסםטרם)גייר'נמ"בעוהשקעותפיתוחאריגב06/7513א"רע;(2006)3845
2007.1.29).

.שם155
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(א)362'תק156
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(2)(כ)362'תק157
.האזרחיהדיןסדרלתקנות(1)(ב)362'תק158
.שם,151-152ש"הלעילראו159
786(3)95על-תק,מ"בעדנבאר'נאלקטרוניקהשירותיסיגנל95/5242א"רעגםראו160

.לויןשלמהלנשיאהמשנהשלדינולפסק3'פס,(1995)
,אלובפרשותהמשפטביתכי,אפשר;וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק11'סכמצוות16!

הרשותעלהתחולהמודל"אתלאמץנטה,יודעיןבאיןאוביודעין,51-152נש"הלעיל
;התחולהלאמצעימיוחדתמשמעותייחסולאהמפורשבשמונקבשלאהגם,"השופטת

'בעמ,146ש"הלעיל,ברקראו"השופטתהרשותעלהתחולהמודל"ונגדבעדלטיעונים
,146ש"הלעיל,ברקראו(הברית-ארצות)המשווהבמשפטזהמודללסקירת;663-665
.676-678'כעמ
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"א4"-העקרוןלביןלערכאותהגישהזכותביןהיחס.י
Deן34

במדינההאדםשלהיסודמזכויותכאחתמכברזההוכרהלערכאותהגישהזכות

דלתותיונעילת"כי,ברק(אזכתוארו)השופטמפיאנושומעיםכך.162דמוקרטית
כדיןשלאשלטוניתפעולהעלהמתריעאינטרסחסרעותרבפניזהמשפט-ביתשל

אבןהיאהמשפטלביתהפניהיכולת.דיןאיןדייןבאיןשכן,החוקבהשלטתפוגעת
דלתותיהם"כי,חשיןהשופטמשמיענואחרובמקום.163"החוקשלטוןשלהפינה
משפטלבתיהפניהויכולת,סעדהמבקשיםלפנילרווחהפתוחותהמשפטבתישל
משפטיותלערכאותאדםשלהגישהזכות",אכן.164"האדםשלהיסודמזכויותהיא
זכותהיאכיהסובריםאףישאשר,משפטנושלהחשובותהיסודמזכויותאחתהיא

.165"וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקידי-עלהמוגנתחוקתית
כבוד:יסוד-בחוקהמעוגנתחוקית-על-חוקתיתיסודזכותזוהיכי,הסובריםבין
:במשפטפרשנותבספרוברקאהרן'פרופשלגישתואתלצייןניתן,וחירותוהאדם

קובעיםאינםהעיסוקחופש:יסוד-וחוקוחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק"
לערכאותלפנותהזכותאם,היאיפהשאלה...אקטיביותוכויותבמפורש

כזכותמופיעההיאאין.הקיימיםהיסוד-בחוקימעוגנתהשיפוטיות
המסגרתמזכותלהסיקהאיןאםהואהספיקותגדר.שםבעלתפרטיקולרית

אינטגרליכחלקלראותהאיןאם,היאשאלה,כןכמו.חירותאוכבודבדבר
.זכותועלהזכותבעלמגןבאמצעותואשר,וזכותזכותכלשל(ואקטיבי)

אינטגרליכחלקבחובהכוללתפלוניתזכותשלקיומהכיהיאדעתי,אכן

שלילת.נפגעתהזכותאםמשפט-לביתלפנותהזכותאת,שלהואקטיבי
.עצמההזכותשל(אפקטיבית)כשלילהכמוההמשפטלביתלפנותהזכות

(פגיעהלאיחוקית-על-חוקתיתמזכות,כןעל.'ריןאיןדייןבאין'
~

ttitus

negativus(השיפוטלערכאותלפנותחוקית-על-חוקתיתוכותגםנגזות
.166"(שצ!צאactivus(הזכותהפרתמפנילהגנה

בהתאםלקנייןהיסודזכותשלנגזרתמהווהלערכאותהגישהזכותכי,הסבוריםיש
זכותבהלראותישכי,חושביםאחרים.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-לחוק3לסעיף

,647(1)מדר"פ,מתכהמפעלינילי'נ(1985)תעשיותאויקל89/544א"רע,למשל,ראו162
לפסק3'פס,(2004)51(4)2004על-חק,ליסטר'נליסטר04/7543א"רע;(1990)651
.גרוניסהשופטשלדינו

.(1988)441,462(2)מבד"פ,הביטחוןשר'נרסלר86/910ץ"בג163
.(1992)738,742(3)מוד"פ,נון-בן'נרוזין90/579א"ע164
,גלאם'נכהן01/4980א"ע;(2002)918,921(6)נוד"פ,וייסברג'נדדון01/9572א"רע165

משרד-ישראלמדינת'נמ"בעישראלמליבו04/1480א"ע;(2004)625(5)נחד"פ

:יסוד-חוק"לויןשלמהעודראו;16'פס,(2006)4241(3)2006על-תק,והעדכוןהבינוי

שלמה;(1996)451,452-455מבהפרקליט"האזרחייםהדיןוסדריוחירותוהאדםכבוד
.(1999)6-7,21-29יסודועקרונותמבוא-האזרחיתהפרוצדורהתורתלוין

.363'בעמ,146ש"הלעיל,ברק166
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מסכימיםהכל",מקוםומכל;167"המילהמובןבמלואמשקלבעלת"עצמאיתיסוד

(אזכתוארו)השופטכךעלעמד.168"העליונההמעלהמןבזכותהואהמדוברכי

:בציינו,חשין

במובנויסוד-זכותהיאאיןהמשפט-לביתהגישהזכותכי,היאשלי-דעתי"
בשיטתאחרנורמותלמיסדרהיאשייכת.יסוד-זכותהמושגשלהרגיל

לא.יסוד-זכותעלהיאנעלהכי-אניאומרוכך-לומרניתן.המשפט
.היסוד-זכויותשארשללקיומןוחיוניהכרחיתנאיהינושקיומהאלא,עוד
התשתית.המשפט-ביתשלהחייםצינורהינההמשפט-לביתהגישהזכות

הרשותנשתנתהבזאת.החוקשלטוןושלהשופטתהרשותשללקיומם
-המבצעתוהרשותהמחוקקתהרשות-אחיותיהמשתיהשופטת

בתחוםואםהחקיקהבתחוםאם,ועושותיוזמותהאחרונותאלוששתי
יבואוכיומצפהמושבהעליושבתהשופטתהרשותאשרבעוד,המעשה
ויהי':משהעלוכנאמר.הכרעותיהואתדעתה-חוותאתלקבלאליה

עדהבוקרמןמשהעלהעםויעמודהעםאתלשפוטמשהוישבממחרת
עלהיושבשופט:לשיפוטהנדרשיםהםאלהשניים.(יגיחשמות)'הערב
בטלהמשפט-ביתיישבמתדייניםבאין.לפניוהעומדיםומתרייניםמושבו
.היה-לא-כמוכמוהושעריועלמתדפקיםשאיןמשפט-ובית,מעש-וחסר
בעקיפיןביןבמישריןבין-משפט-לביתהדרךחסימתכי,מכאןנדע

raison"-התחתחותרת,חלקיבאורחולו detre'השופטתהרשותשל.
.169"המדינהשלהדמוקרטיביסודפגיעהפירושההשופטתברשותופגיעה

De-העקרון MinimiY,לא"כי,קובעממונותדיניחוקלהצעת4בסעיףכנוסחו
לרוחבבאשר."עליומליןהיהלאסבירשאדםערךקלמעשהבשלתובענהתוגש

"דבריםזוטי"עקרוןהחלת.לעילבהרחבהדנו"ערךקלמעשה"הדיבורשלאופקיו
לזמןעשויה,קטוןועדלמגדול,האזרחיתהחקיקהדבריכלעלומקיףכלליבאורח
בישראלהפרטשלהגישהזכותלביןהעיקרוןתחולתביןמתמידדיאלרגשלקיומו

.כעותראוכתובעזכותועללעמידהכאמצעיבידוהנתונה,לערכאות
שלאמותיהת"לדלמחוץאלהעיקרוןשלכינונועםויחריףיילךזהדיאלוג
בדינישעניינןהמשפטיותההתדיינויותלכללשבשגרהכדברוחדירתו,הפקודה
היסודעקרונותביןשוויםביןכשווההעיקרוןשלהנחתו,זואףזולא.החיובים
לפרשנותנרחבותאפשרויותבחובהטומנת,כולההאזרחיתלחקיקהשממעל
היוםירחקלאכיהנמנעמןלאכיעד,זהלעיקרוןלהעניקשישלחשיבותבאשר
ככוונת-לפנינוגבוהההפשטהברמתכללייםעקרונותלאכילמדיםונימצא

חוקתיתכזכות"לערכאותהגישהזכות"רביןיורםראוהשונותהגישותשלממצהלסקירה167
142-150(1998).

.(1997)577,632(3)נאד"פ,מ"בעתעשיותקליל'נמ"בעאלומיניוםארשל95/733א"ע168
.שם169
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יסודעקרונותלאאם,חשוביםיסודעקרונותדווקאאלא-החוק70ןהצעתנסחי
שידוןקודםעיניואתלשאתהמשפטביתעלשומהשאליהם,הראשונההמעלהמן

.לגופוהמשפטיבהליך
:בציינו,הפרשותבאחתהעליוןהמשפטביתכךעלעמד

מיבבחינתהואהמחוקק,מאמוטבורוניתק,עולםאווירהילדמשראה"
מעין-(עתלאותה)מלאכתושסיים

~

hnctus o

~

cio-בעלומעתה

תחום,תוקפוולקביעתהחוקשללפירושו,המשפטביתהואהסמכות
ביןהרשויותהפרדתתורת-אחתרגלעל-זו.ותוכנוהתפרסותו

[...]גמורזיל,פירושא-ואידך,השופטתהרשותלביןהמחוקקתהרשות
.המחוקקתהרשותשלמחצרההחוקיצא,חקיקהמעשהשלהשלמתולאחר

,הואניתן-המושגשלהרחבבמובנו-ופירושו,לעצמוכמוהואחי
לסמכות,כמובן,בכפוף)בלבדולהם,המשפטלבתי,תהליךשלבסופו

.!7!"(בהןנתוןעצמושהואבמגבלות,ולחוקקלשובהמחוקק
הוראותעלסייגללאוהחלתויסודכעקרון"דבריםזוטי"עקרוןשלקביעתו
ולמצער,לערכאותהגישהבזכותלפגועעלולות,ומלברמלגו,האזרחיתהחקיקה
אשרזכותתביעותשללהגשתן(0"5חeffect1111("מצנןאפקט"ליצורעלולות
מוגשותהיו,יםמיניהרחבהותחולתויסודכעיקרוןמיקומו,העיקרוןאלמלא

.ביומויוםשלכדברלגופןומתבררות
שלהכללתובעיית(א):הללוהבעיותבשתיטמון,לשיטתי,העיקריהקושי
כללעלהרחבהתחולתו(ב)-ו;הקודקסהצעתשלהיסודעקרונותביןהעיקרון
,"דיוניסייג"כהעיקרוןבניסוחדיאין,דעתילעניות.האזרחיהמשפטהוראות

הפוטנציאליהשימושתכיפותעללהתגברכדי,"מהותיסייג"ככיוםנוסחותחת
.האזרחיהמשפטיבהליךחריגכלללאמקנההואשאותהבהגנה

להוראותבינות,מונחבמקומויוותרכי"דבריםזוטי"לעקרון,אפוא,לומוטב
אין.גרידארצונייםהבלחיהחיוביםבדיניתחולתולהותרתבאשרגםכך,הפקודה
פורהכרלהצמיחעלול2Deא1ועיג"-הבעקרוןמבוקרבלתישימושכי,לכחד

התביעהזכותבהגשמתלפגיעהלהביאועמה,לערכאותהגישהבזכותלפגיעה
משוםהעיקרוןבהפעלתיהיהמקרהבכללא,אכן.בצידההקבועהסעדולשלילת
יסייעהעיקרוןשלשקיומויש.לערכאותהגישהבזכותחוקתיתבלתיפגיעה

ובתמיםבאמתהמצריכיםלתיקיםהמשפטיתהמערכתשלמשאביהלשמירת
תיקיםהותרתבשללעתמעתיידחוהעיקרוןובהיעדר,המשפטבבתיהתדיינות
,כן-פי-על-אף.עליהןמליןהיהלאסבירשאדםבזכותפעוטותפגיעותהמגלים

.המקושרבטקסט117ש"הלעיל,דויטשראו170
השופטשלדינופסק,50!-485,500(3)מחד"פ,קליין'נישראלמדינת93/1127פ"רע171

.(1994)חטין
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זכותבתביעתעסקינןעתבמיוחד,זהבעיקרוןומדודזהירשימושלעשותיש

אנואיןמקרבההזועקתהפגיעהעלשבהשקיפנואםגםפניהעללגיטימית

ביתשלמתפקידוזהאין,ככלל,דדיאליבא.הנהמשמעותיתפגיעהכימתרשמים
הפוגעאמצעילאתרועליו,השגרהדרךעל"דבריםזוטי"לעקרוןלהיזקקהמשפט
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