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.הרעלשוןאיסורחוקבאמצעות
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,האזרהית15התביעהכנגדהגנותשהוסיפהחקיקהבאמצעותבעיקרהשינוינעשה

תאונותלנפגעיהפיצוייםחוק;2סעיף1980-ם"תש,פגומיםלמוצריםהאחריותחוקראו12
;2סעיף1975-ה"התשל,דרכים

43-40(1993,.rd . ed3Markesinis &

S

. F Deakin Tort

iaw

(Oxfordt.5.8;השוו-

.Rev.2Conduct" Tort1ח081180אPardy "Fault and Cause: RethinKing The Role of.8

;143(1995)

עוולת"פורת'אכלכליתויעילותהרתעה,מתקןצדק,הרשלנותעוולתבנושאמקיףלניתוח
שלהשנהספר"תיאורטיתראותמנקודתהעליוןהמשפטביתשלפסיקתופיעלהרשלנות
.373(ו"תשנ,עורךל"זצבי-רוזן'א)בישראלהמשפט

לגישתו.75-81(ם"תש,עורךטדסקי'ג)השונותהעוולותהנזיקיןדיני"מטרדים"מר'קרצ'ד13
בגיןאחריותשתקוםכדיאשמהשליסודהדורשתהדעהאתלקבלישבארץגם"המחברשל

ודיןהקנייןדין"פרידמן'ד;(78בעמוד)"...מדיניותשלטעמיםהםשלנוהטעמים.מסרר
במקרקעיןגבולהסגתשלבהקשרהפוכהדעהראוואולם.241(ד"תשמ)זוממןספר"האשם
(ד"תשכ)כהפרקליט"גבולהסגתבעוולתהרשלנותאלמנטהתפתחות"גולדנברג'א-

333;Stanton,25'בע,8הערהיכיל.
1453.E.R4111[1994]Eastern Coundes%24ן.

Camb

~

ikige Water co;הדיןפסקלניתוח
Tort(1995)56:ראו .LRev"881א)Fleming "The Fall of

I

the Crippled.[).[
,Geo168615,1952.6ש(י%81.2.154%

Defamation

Act;בסעיפיםגםנעשוחשוביםשינויים
1996Markisinis-ל2-ו1 % Deakin ;

Defa

~nation Act,585'בע,12הערהלעיל;,Stanton Saander1GaUey(604תסמשed8.,1981);449-451'בע,8הערהלעיל Libel.נ.ג
367-364.



223?רשלנותעוולת-הרעלשון

,זאתלעומת,הברית-בארצות.עצמו16בפרסוםרשלנותכיוםנדרשתשםגםאולם
,האזרחיתהעוולהעלבהחילו,המסורתיתבגישהלמהפךהעליוןהמשפטביתהביא
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.!אשם9הוכחתדרושהשלהגנתו,הגוףשלמותאינטרסכמו

הערכיתהתפיסהאתנוגדתאשםללאאחריותשכיסודהבעוולההכרה,חמישית
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לקיומוואחידהראשוניתדרישההצבתידיעלהרעלשקנושאכלאתולפשט,פרטייםונתבע
.אשםשל

הבחנההמציע134-135'בע,11הערהלעיל,Englardשלהמעניינתהצעתוזהבהקשרראו19
הנזקבגיןפיצוילקכלתהתנאיםלביןהפגיעהולשיקוםהזכותעלהגנהלקבלתהתנאיםבין

1Bezansonש6םia~w(ש0א-York,:השוו.הפגיעהשגרמה Refonming8.8)שSoloski.נ
המוצעתבהפרדהעוסקותשרובן,הרעלשתבנושאהרפורמההצעותכלאתהמאגד(1992
.עליההפיצוילביןהפגיעהשיקוםבין

.337(3)לבר"פ,"הארץ"עיתוןהוצאת'נמ"בעלישראלחשמלחברת77/9נ"ד20
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המחייבתהתוויתאתעצמהלזכותשידביקובלא,עדיפותכיוםלהנותניםהעליון
.נ2"על-זכות"של

,הלכתיתכזכותהוכרהארוכותשניםשבמשך,הביטוילחופשהזכות,שישית
המגן,היסודחוק.וחירותו22האדםכבוד:יסודבחוקחקוקהחוקתיתלזכותהפכה

והזכותהביטויחופשעלוהןטובלשםהזכותעלהן"האדםכבוד"המונחבמסגרת
בין,אלויסודזכויותביןהעדיןהאיזוןשלמחודשתבחינהמחייב,מידע23לקבלת
עליתר.הרעלשוןאיסורשבחוקבעוולההנפשיהיסודלדרישתבנוגעגםהשאר

לכל,לויש,פרטיםביןיחסיםעלישירהתחולהאיןזהיסודשלחוקבהנחהגם,כן
שלמחודשתבחינהמאפשרתוועקיפהתחולה",.עליהם24עקיפהתחולה,הדעות
פתחופותחת,הביטוילחופשהזכותלביןטובלשםהזכותעלההגנהביןהיחס

המצדיקהעדיפותבעלתבהכרחאינהטובלשםהזכותכי,בעיניהרצויה,למסקנה
.בלבדהאזרחיבמישורגםולו,אבסולוטיתכמעטהגנה

וכוונהמודעות,רשלנות

הוצאתעוולתשלהתגבשותהלצורךהדרושהאשמהדרגתאותה,כןאם,מהי
אפשר,לכאורה.עצמובחוקהתייחסותכלזולשאלהאין,כאמור?הרעלשון
מסעיףבעיקר)הרעלשוןאיסורלחוק15מסעיףלהקישניתןכילטעוןהיה
אותולגבי,מסוימיםבתנאיםהלבתוםהגנתאתלמפרסםהמקנה,(שבו(1)קטן
מדובראין,כידוע,ראשית.היאולא.העילההקמתלצורךהדרושנפשייסוד

במקרהרקאלא,"לבתום"היהבומקרהבכללמפרסםהעומדתכלליתבהגנה
שלהקטניםבסעיפיוהמנויותהאובייקטיביותהעובדתיותהנסיבותהתקיימובו

ורלבנטיתקבועהאחתמשמעותאיןבסעיףהנדוןלבתוםלאותו,שנית.15סעיף
משתנהזהביטוישלמשמעותואלא,ההגנהחלהבהםהעובדתייםהמצביםבכל

הגנהשלבכוחהאין,שלישית.מהם25אחדכלשלהספציפיתלמטרתובהתאם
ההגנותשלתורן.וכללכללהתביעהעילתשלהגדרתהעללהשפיעכדיזומותנית
מותניתהעילהשלוהיותה,תביעתועילתמרכיביכלבהוכחתהתובעמשיעמודיגיע

.אחרתאוזוהגנהשלמקיומהמושפעתאינהאחראוזהנפשייסודשלבקיומו

21More,(3)מגר"פ,שפירא'נאבנרי89/214א"ע.שםוהאסמכתאות105'בע,17הערהלעיל

.(קראוסענייו:להלן)843(2)מטד"פ,אחרונותידיעות'נקראוס93/3199א"ע;840
."היסודחוק":להלן22
הביטויחופש"ברק'א;271(ד"תשנ)מאהפרקליט"חוקתיתכזכותהאדםכבוד"ברק'א23

הערהלהלןהאסמכתאותשונהלגישהראואולם.5(ג"תשנ-א"תשנ)מהפרקליט"ומגבלותיו
.518-519'בע,26הערהלהלן,פלר,60

זמיר'י)הציבוריהמשפטעלקלינגהופרספר"הפרטיוהמשפטמוגנותאדםזכויות"ברק'א24
,353(ה"תשנ)יטמשפטעיוני"עיסוקוחופשמסחריתתחרות"כהן'נ;163(ג"תשנ,עורך
.לעיל12בהערהוהאסמכתאות356

.141(לת2ד"פ,רייברעזבון'נההמר79/788א"ע25
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הדעתעליעלהלא.פליליאישוםכנגדגםלמפרסםעומדתהלבתוםהגנת,רביעית
בחוקמפורשותהנדרשהכוונהיסודעללהשפיעכדיהלבתוםבהגנתישכילומר
שלמהותושאלתלגביאףנכוןוהדבר.הרע26לשוןעבירתשלהיווצרותהלצורך
.העוולהשלהיווצרותהלצורךהדרושהנפשיהיסוד

היחידהההתייחסות.כללזובשאלהישירותעסקהלאהמקומיתהפסיקה
תוך,הרעלשוןהוצאתשלהפליליבפןהעוסקתבפסיקהדווקא,כמצופה,מצויה
אתשימשהאזרחיהפן.לחוק6שבסעיף"לפגועהכוונה"שלמשמעותהבחינת

.ואבחוןהשוואהלצורךורקאךהמשפטבתי
מדוברהאם,האחת:עיקריותשאלותבשתיהמשפטבתיעסקוהפליליבהקשר

התנהגותיתעבירההעבירהשלבהיותה,"תכליתיתכוונה"באו=מניעיתכוונה"ב
,"הצפיותהלכת"הרעלשוןבעבירתחלההאם,והשנייה;תוצאתית27עבירהולא

התממשותאתלוודאיגבוההבהסתברותצפהשהמפרסםבעובדהישהאם,דהיינו
התשובה.הכוונהמושגביסודהעומדהחפציליחסתחליףלהוותכדי,התוצאה
לביןהעבירהביןבאבחנההצורךעלבעיקרהמבוססת,הכלעלהמקובלת,השלילית
ביןתחומיםלטשטושתביאבעבירההצפיותהלכתשלהחלתה":האזרחיתהעוולה
.28"ביניהןממשיהבדליהיהשלאולכךלעבירההעוולה

אגביתהתייחסותתוך,כאמור,הובעהכיאף-וובפסיקההשלטתהדעה
נפשיביסודמתאפיינתהרעלשוןשלהאדרהיתהעוולהכיהיא-גרידא
הנפשיהיסוד.יותרמחמירהעמדהפלר29'פרופמביעלעומתה.רשלנותשל

בעבירהגםדרושזהיסוד.מודעותשליסודהנוהרעלשוןכעוולת,לדעתו,הדרוש
-האסורהמעשהאתהיוצריםהעובדתייםהרכיביםלשנימתייחסוהוא,הפלילית

.לחוק2-ו1בסעיפיםכאמורהפרסוםשלהאובייקטיביתוסגולתוהפרסוםיסוד
שלהעולההחומרהמדרגותלפי,הראויהסולםזהו"והואיל?מודעותומדוע

'אזרחיתעוולה',הנזיקיןפקודתלפי'הרשלנותעוולת':הרעלשוןעלהאיסורים
לאותו6סעיףלפי'פליליתעבירה'והרעלשוןאיסורלחוק7סעיףלפיספציפית

שנייהמחשבה-'לפגועבכוונה'הדרישהומשמעות'עבירה-הרעלשון'"פלרז"ש26
.11הערה515,518(ד"תשנ)בגמשפטים"(89/506פ"ע)

,הרעלשוןאיסורלחוק6סעיףלפיהעבירהשלייחודכסימן'לפגועבכוונה'"פלרז"ש27
יזמשפטים"83/677פ"ע?מהסמךעל,היכןעד-פרשניתגישה.1965-ה"תשכ

;(נעיםעניין:להלן)133(1)מהר"פ,רוזן'ננעים89/506פ"ע;439,444-451(ח"תשמ)

ביתדןלאחרונה.410-432,446-458(א"תשמ)פליליתבאחריותעיקריםלדרסן'ואלוי'י
לענייןהן(פורסםטרם)קופ'נביטון96/8735פ"בעבהרחבהזובסוגיההעליוןהמשפט
.הלבתוםהגנתעםביישובווהןהפליליתבעבירההנפשיהיסוד

,יפת'נבורוכוב83/677פ"עראונוסףלדינן.גולדברגהשופטמפי,138'בע,שם,נעיםעניין28
?למניעיםהמטרותהיהפכו"ר'סנג'ב;שם,שם,ופלר26הערהלעיל,פלר;205(3)לטד"פ

עמדהכאןמציגהמחבר-337(ט"תשמ-ח"תשמ)יחמשפטים"?הצפיותלהלכתצפויומה
.45(4)ב"תשנמ"פ,זמר'נ"מולדת"89/5116(א"ת)פ"ת;פלר'פרופשלמזושונה

.518-519'בע,26הערהלעיל,פלר29
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לפיהספציפית'האזרחיתעוולה'הראייתאתאפשרותמכללמוציאזהדירוג.חוק

אתההופך,כלשהונפשיביסודמותנהבלתימוחלטכאיסור,הרעלשוןאיסורחוק
,מתיישבתאינהזושסברהרקלא.מיותרעודףלסרחזהבתחוםהרשלנותעוולת
ראויההבחנהמדיניותעם,בעיקרובוודאי,גםאלא,זהחוקהוראותעם,כאמור

באמצעיבייחוד,הביטויחופשכגוןחברתייםערכיםשבובתחוםלהיתראיסורבין
איזוןתוךהגנהכולםטעוניםומעמדוהפרטכבוד,הציבוריהאינטרס,התקשורת

לשוןפרסוםעלהאחריותהתנייתבוודאיהואהאיזוןמשיקוליואחד;ביותרמקפיד
סוגי-התלתהדירוגומכאן.אשמהשלאחרתאוזובדרגה,האזרחיתזוכולל,הרע

הספציפיתהאזרחיתהעוולההתנייתגםמכאן;הרעלשוןעלהאיסורשלהאמור

שלהעובדתייםלרכיביםהמפרסםבמודעותהרעלשוןאיסורלחוק7סעיףלפי
לחוק6סעיףלפיהפליליהאיסורלהתהוותגםתנאישהיאמודעות-האיסור

.30(.ג.ת-שליהדגשה)"זה
בעוולהאשמהשלמסוימתמידהדרושהבכללהאםהשאלהשלענייןבעוד
'פרופשלעמדתו,כאמור,עלימקובלת,אשםללאבאחריותשמדובראוהאזרחית

מצב.המידהעליתרמחמירההמודעותלדרישתבאשרעמדתוכילינראה;פלר
כאשרמודעותבהיעדרקיימתרשלנות.לרשלנותהפוךמצבהנומודעותשל

,הופכתהאזרחיתבעוולהמודעותשלסףתנאיהצגת.מודעםלהיותיכולתהייתה

במהלפחות,מדילפחותהטובלשםלזכותהניתנתהאזרחיתההגנהאת,לטעמי
שלקיומהנדרושאם,אכז.עצמוהרעלשוןאיסורחוקשלמהוראותיושנובע
מודעות-חסר-רשלניפרסוםבגיןלתבועיהיהניתן,ברשלנותנסתפקולאמודעות
שלעילהתהיהלאאותהיההאםאינההשאלהאולם;הרשלנותעוולתבמסגרת
לשוןנושאאתבהסדירו,עצמוהחוקהאםהיאהשאלהאלא,ברשלנותהרעלשון
התכווןאכן,הנזיקיןבפקודתקייםשהיההסדרמשנהשהואתוך,בכללותוהרע

הפנייתתוך,הרשלנייםהרעלשוןהוצאתמעשיכלאתמגדרולהוציאמלכתחילה
לעמודתוכלרשלנימפרסוםלנפגעכי,סבורהאניגם.הרשלנותלעוולתמהםהנפגע

אינושהחוקמשוםולאהחוקפיעללעילתובנוסףלותעמודזואך,ברשלנותעילה
.כזהפרסוםעלחל

דווקאפלר'פרופבדבריהמובע,הרשלנותעוולתשללמעמדה"חשש"ה
.ראויהסיבהאינו,זהבהקשרגםהקייםאך,אשםללאהאחריותלשלילתבאשר
מעשיםואףשבמודעותמעשיםגםבחובהחובקתהרשלנותועוולתהואיל,ראשית
לשוןאיסורשבחוקהעוולהתבוססאםגם,ושנית;להלןשנראהכפי,מכוונים

ואולי,יהיהאפשרבהםמצביםיהיועדיין,מודעותעלולאגרידארשלנותעלהרע
,חופףואפילומשליםבאופןהרשלנותבעוולתדווקאשימושלעשות,עדיףאף

.שם,שם30
-בפליליםהדיןעלקדמי'י;496-497(אכרך,ד"תשמ)עונשיןבדינייסודותפלרז"ש31

.48-52(אכרך,1987)הפסיקהבראיהדין
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הרשלנותעוולתתהווהפלר'פרופשלשלדעתובעוד,אולם.בהמשךשאראהכפי
הרשלנותעילתתהיה,מודעות-חסר-רשלניפרסוםשלבמצביםבלעדיתעילה

תהיהומקרהמקרהבכלבקיומהשההכרה,בלבדאלטרנטיביתעילהלדעתי
הרשלניוהפרסוםבמידהכיגםלזכוריש.המשפטביתשלדעתולשיקולכפופה

והאכסניה,פלר'פרופשללגישתו,הרעלשוןאיסורחוקשלאמותיו'לדיכנסלא
לוהמוקנותההגנותכלהמפרסםמןתשללנה,הרשלנותעוולתתהיהלוהנאותה

תעמודנהשבמקומן,אמנם,ייתכז.רשלניבפרסוםמדוברבומקדהבכלהחוקלפי
הערכיתהשקילהבמסגרת,בבסיסןהעומדבהיגיוןזהותואפילו,אחרותטענותלו
-היגיוןכלגםבושאיןפניועלמספקבלתיהסדרזהואך,הרשלנותעוולתשל

המשפטביתשלדעתובשיקולתלויההמפרסםאחריותתהיהרשלנישבפרסום

לותעמודנהמכווןאומודעבפרסוםואילו,והפרתההזהירותלחובתהנוגעבכל
הזכותבין"עדיןאיזון"אותו-מזויתרה.החוקמקנהאותןההגנותכלמראש
"הכניסהסף"העלאתמחייבאינו,מתחריםואינטרסיםזכויותלביןטובלשם

"הורדתו"-פלר'פרופשללדעתו,מחייבשאינוכפי-הרעלשוןלעוולת

ולו,חשיבותהאתנכונהישקףאשר,הנכוןהאיוון.אבסולוטיתאחריותשללרמה
הרעלשוןעוולתתותנהאםגםיישמרבהחלט,טובלשםהזכותשל,היחסיתגם

.בלבדברשלנות
בכלייפורסםפגיעהפוטנציאלבעלפרסוםבהםהמצביםהםמעטים,אמת

שללגישתוהנדרשתהכפולההמודעותאליושתתלווהבלאהציבורייםהתקשורת
בהם,ביותרהנפוציםאינםאםאף,רכיםמצביםלתארקשהלאאך,פלר32'פרופ

ללאנעשהוהואפגיעהפוטנציאלבויש,הפרטידיעלהנעשהבפרסוםמדובר
-לגישתי.בו33הטמוןהפגיעהלפוטנציאלאו/והפרסוםעשייתלעצםמודעות
,לצפותיכולתהייתהולאהמפרסםמצדרשלנותכלהייתהלאאם,כזהדבריםבמצב
הייתהאם,ואולם.כאןאיןאשםללאאחריות.החוקלפיתביעהעילתתקוםלא

אין.ברשלנותדי.החוקלפיתביעהעילתתקום-מודעותהייתהלאאך,רשלנות
.במודעות34צורך

.519'בע,26הערהלעיל,פלר32
לעיל,Keeton4Prosserואצל364-367'בע,15הערהלעיל,Gatleyאצלדוגמאותראו33

.802-803'בע,7הערה
בנושאקושילעוררעלולההרעבלשוןהאזרחיתהאחריותלצורךאשםדרושלפיההמסקנה34

,1952-ב"תשי,(המדינהאחריות)האזרחייםהנזיקיןלחוק4סעיף.זובעוולההמדינהאחריות
חסינותלהמעניקחוקלאותו3סעיף.הרעלשוןכגיןבתביעההמדינהחסינותאתקובע
."שבמעשהרשלנותעלהיאאחראית"אולםחוקיתהרשאהבתחוםשנעשהמעשהלגבי
בכל"סמכותושבתהוםמעשהלגביציבורלעוכרחסינותמקנההנזיקיןלפקודת7סעיף

עובדישלחסינותםלפיהעמדהנוקטתכיוםהמקובלתהפרשנות."רשלנותעלשאינהתובענה
התנהגותםרמתמשנפלה.סבירההתנהגותםהייתהעודכלרקקיימתהמדינהושלהמדינה

נתבעואםבין,הנזיקיתהתביעהמפניהחסינותמהםנשללת,הסבירההתנהגותמסטנדרט
תפקידיםנושאי"הפרקים,ברק'אראו.אחרתבעוולהנתבעואםוביןהרשלנותבעוולת
,389-390(ל"תש)הכלליתהנזיקיןתורת-הנזיקיןדיניבספר"ישראלמדינת"ו"ציבוריים
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?הרשלנותבעוולתתביעהלהגישניתןהאם

הערכיותההגדרותעלהעונהמחדלאומעשהכליכנסהרשלנותעוולתשלכגדרה
,סבירבלתימעשהכללגדרהיננםכך.מסגרתעוולתזוהי.העוולהקובעתאותן
.בכוונה35נעשהאםוביןבפזיזותאוברשלנותנעשהאםבין

נקודתיתעוולהזוהי.פרטיקולריתעוולההיא,לעומתה,הרעלשוןהוצאתעוולת
.מטילההיאאותההאחריותיסודותאתעובדתי-תיאוריובאופןבמדויקהמגדירה

כאהפרקליט"בנזיקיןציבורעובדיאחריות"פרידמן'ודרובינשטיין'א;494,411-414
וממשלמשפט"ניכורועובדיציבוררשויותשלכנזיקיןהאחריות"גלעד'י;61(ה"תשכ)

פקודת"מור'ד;(גלעד:להלן)376'בע,128הערהובעיקר339,375-378(ה"תשנ)ב
כיגםנובעמכאן.344,386-388(תשש)לטהפרקליט"פסיקהשנותארבעיםבראיהנזיקין

מתבטלתשהחסינותאלא,התביעהעילתמהותאוזהותמבחינתמגבלהקיימתנראיןרקלא
,סבירהתנהגותמסטנדרטסטייהשלמקרהבכלאלאברשלנותמדוברבהםבמקריםרקלא
;בההמובאותוהאסמכתאות128הערה,גלעדראו.בכוונהוביןבפזיזותבץ,ברשלנותבין

ידמשפטעיוני"חוזההפרתוגרםהכלכליהנזק,הזדוניתהרשלנות,שביתהנזקי"כהן'נ
הואהנזיקיתלעילהשהבסיסבמקרהרקקיימתהחסינות-אחרותבמילים.173(ט"תשמ)

המדינהאוהמדינהעובדהתנהגותהייתהלאהנסיבותושלפיאבסולוטיתאוחמורהאחריות
.סכירהכלתי
כיחפסקכבר,4סעיףשללפרשנותוובהתייחס,הרעלשוןכעוולתהמדינהאחריותלעניין

איסורחוקלפימוגשתהתביעהכאשרשאף,ענייןשלולגופומפורשות,העליוןהמשפט
מצדהאוהמפרסםשלמצדורשלנותשלקיומה,הרשלנותעוולתבמסגרתולאהרעלשון
כלשללמעמדואלונתבעיםשלמעמדםותשווה,החסינותשלקיומהתשלולהמדינהשל

.210,217-218(1)מר"פ,פלורו'נננס82/211א"עראו.הרעלשוןבעוולתאחרנתבע
עילתלפיה,לעיללבססניסיתיאותהלמסקנהאלוהלכותשלמצירופןהנובעתהתוצאה
הינה,המפרסםמצד(לפחית)רשלנותשלבקיומהמותניתהרעלשוןאיסורבעוולתהתניעה
מקרהבכל(2;כוונהוגם(אכפתיות-אי)פזיזותגםכוללתרשלנות(1:כדלקמןנמנעתבלתי

לצורךרקלאנשללתהחסינות(3;הסיכותקיימתאיןכוונהאופזיזות,רשלנותשקיימת
אשםדורשתהרעלשוןעוולת(4;הרעלשוןעוולתלצורךגםאלאהרשלנותבעוולתתביעה
בנזיקיןאחריותמפניהמדינהלחסינותמשמעותכלאין-והתוצאה.להיווצרותהכתנאי
נקטנואילונפקותלהיותהייתהיכולההמלינהאחריותלחוק4לסעיף.הרעלשוןבגין

טווהבאותוקיימתהחסינותהייתהכזהכמקרה.אשםללאכאחריותמדוברלפיהכעמדה
משקיבלנו.סבירהשכהתנהגותמקרים,קרי,אשםללאהאחריותלביןהרשלנותשביןמקרים

מכל4סעיףמתרוקןהרעלשוןבעוולתעילהלבססיוכלולאמלכתחילהכאלושמקרים
הגורפתחסינותהלביטולהצעתוראוכן.382'בע,גלעדראונוספתלביקורת.אפשריתוכן
(ה"תשנ)גוממשלמשפט"ציבורועובדיציבוררשויותשלבנזיקיןהאחריות":המדינהשל
55,81.

בולטתדוגמא.21בהערה,12הערהלעיל,פורת;שם,שם,מור;128בהערה,שם,גלעד35
צדיק'נמ"בעאשדודרכבמפעלי81/593א"עהיאמכווןלמעשהברשלנותאחריותלהטלה

עוולתבמסגרתשובתיםעלאחריותהוטלהבו,(צדיקעניין:להלן)169(3)מאד"פ,ל"ז
פסקלניתוח.המילהמובןבמלואמכווןמעשההיהשעשוהמעשהכיהדגשהתוךהרשלנות

.396-406'כע,שם,מוראצלעודראוזהדין
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הגנותמשופעתגם,השארבין,ולפיכךערכייםלשיקוליםפחותפתוחההיא
.בלבד36ולהלההמיוחדות
?טובלשםהזכותעלהגנהלצורךהרשלנותבעוולתשימושלעשותניתןהאם

הכלליתהשאלהאולם,המקומית37בפסיקהישירותהוכרעלאעדייןזהפרטימקרה
כברהנזיקיןשבפקודתהפרטיקולריותהעוולותלביןהמסגרתעוולותביןהיחסשל

.משמעית-חדלתשובה,לדעתי,זכתהלאכיאף,נדונה
גורדון38'נירושליםעיריית83/243א"שבעהדיןבפסק.הכלליתבשאלהנפתח

עוולתלביןהנזיקין39שבפקודתהנגישהעוולתשביןביחסהעליוןהמשפטביתעסק
,הכלליתהשאלה-הראשונה:נפרדותשאלותלשתיהדיוןאתבחלקו,הרשלנות
שאלת-והשנייה;שלההפנימיתוהלוגיקההנזיקיןפקודתשלהמבנהאתהבודקת
ברקהשופטידיעלשניתנההתשובה.שםשנדונוהעוולותשתיביןהמדויקהיחס

ביןבעיקר,הנזיקיןבפקודתעוולותבין"החפיפה"תופעתכיהיאהראשונהלשאלה
עוולהלבין(לפקודה63שבסעיףחקוקהחובההפרתאורשלנות)מסגרתעוולת

שלהחקיקתיהמההיסטוריההנובעת,מוכרתמשפטיתמציאותהיא,פרטיקולרית
עוולהשלמיסודותיהיסודשלבהיעדרוכילהסיקאיןכלליובאופן;הנזיקיןפקודת

המסגרתמעוולותבאחתהשימושאפשרותלגבישליליהסדרקייםפרטיקולרית
.זושליסודותיהמתמלאיםומשפטיתעובדתיתשמבחינה,כמובן,בתנאי,במקומה

."החוקאתלעקוףכדיבהאין"אשר40"גמישהפונקציונליתגישה"זוהי
עוולת-הפרטיההיבטמןגםכיברקהשופטפסקהשנייההשאלהלעניין
שלאמקוםברשלנותתביעהלהגישמניעהאין-הנגישהועוולתהרשלנות
.הזדוןיסוד-זהבמקרה,הנגישהעוולתשלמיסודותיהאחדהתקיים
עוסקתהיאשכן,לעילשהוצגהלשאלהבלבדחלקיתתשובהמספקתזוהלכה

עוולתלביןהפרטיקולריתהעוולהביןבלבד"חלקיתחפיפה"קיימתבובמקרה
היסודותהתובעבידיהתקיימולאממילאשבו,יחסיתהקלהמקרהזהו.המסגרת
אף,לרובבידוישאכןכוהבמקרה.הפרטיקולריתהתביעהעילתאתהיוצרים

(ט"תשכ-ח"תשכ)אמשפטים"הישראליבמשפטנזיקיןאבותודיןנזיקיןדין"חשין'מ36
.365-366'בע34הערהלעיל,מור.346,347

לשוןאיסורחוקעלמבוססתהייתההתביעהעילתבו,שם,34הערהלעיל,82/211א"בע37
,הנזיקיןלפקודת(א)7שכסעיףהציבורעובדהגנתאתהעליוןהמשפטביתשלל,הרע

עלנתבעהלאשהמשיבהכךעלעומדהמשפטבית.התרשלותבמעשהמדוברכיבקובעו
בעוולתהתביעההוגשהאכןאילוכימדבריומשתמע.הרשלנותעוולתבגיןהמערערתידי

פרטיקולריתעוולהשללקיומהסתירהכהרואההיהולאמקבלההמשפטביתהיה,הרשלנות
איסורחוקביןהמענייןלשילובהשוו.הובהרולאהדבריםאך,עצמוהרעלשוןאיסורבחוק
'נפלונית94/571(ם-י)א"בת,רשלנותהיעדרעלהמבוססתהגנהטענתלביןהרעלשון
.736(1)96מחתקרין(פורסםוטרםצוריהודיתהשופטתידיעלניתןהדיןפסק)מעריב

.(גורדוןעניין:להלן)113(1)לטר"פ38
.הנזיקיןלפקודת60סעיף39
.126'בע,38הערהלעיל40
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.יסודותיהאתלהוכיחיצליחאם,הרשלנותבעוולתעילה,מוחלטבאופןלאאם
.מסגרתעילתוישפרטיקולריתעילהאיןאלובנסיבות
והוא,האמורהדיןפסקעסקלאשבויותרהקשההמקרהשלדינומה,אולם
העובדתיההיבטמן,מתמלאיםבומקוםקיימתזו?"מלאהחפיפה"שלהמקרה

לתבועבוחרהתובעואולם,הפרטיקולריתהעוולהשליסודותיהכל,והטשפטי
גורדוןשבענייןהמקרהבנסיבותהתקייםאילו,למשלכך.המסגרתבעילתדווקא
קיימתהייתה,הנגישהעוולתשליסודותיהכללפיכךמתגבשיםוהיו,הזדוןיסוד

.זדונימעשהגם,כאמור,הכוללת,הרשלנותעוולתלביןבינה"מלאהחפיפה"
חפיפה"שלבמקרההפרטיקולריתהעוולהשלפניהעלהמסגרתעוולתהעדפת
,למשלכך.הפרטיקולריתהעוולהשלבמגבלותיהבעיקרתלויותסיבותיה,"מלאה
תחולהלהןשאיןלההמיוחדותהגנותרשימתהפרטיקולריתהעוולהמכילהכאשר
אחריותשלקיומהעלמגבלההפרטיקולריתבעוולהשישאו;הרשלנותבעוולת

דרישתכמוהפרטיקולריתהעילהפיעללתובענהסייגקייםכאשראו;שילוחית41

.התרמית42בעוולתמסוימיםבמקריםהכתב
שבכליאתהעוולהלביןחקוקהחובההפרתעוולתבין,כוו"מלאהחפיפה"ב
להגשתהסיבהgttbA3'נכרמלי84/558א"בעהעליוןהמשפטביתעסק,שווא

שלמקיומהנבעה26סעיףפיעלולאהנזיקיןלפקודת63סעיףפיעלהתביעה

בדעתבךהשופטפסקכאן.(3)27סעיףפיעללנתבעשעמדהמיוחדתהגנה
שנדוןהפרטיבמצבכי,גורדוןשבענייןמהמקרהזהמקרהאבחוןתוך,הרוב
מקוםאין-כלשונות"מוחלטתוהות"או"מלאהחפיפה"שלמצב-בפניו

אתלאואףלפקודה27שבסעיףהפרטיתההגנהמגבלתאתלעקוףלתובעלאפשר
השופטתסברהלעומתו.לפקודה2845שבסעיףהשילוחיתהאחריותעלהמגבלה
.המסגרתעוולתפיעלתביעההגשתזהבמקרהלאפשרישכי,מיעוטבדעת,נתניהו

המקרההיהלאנתניהוהשופטתשלבעיניהכילצייןיש,המיעוטדעתלעניין
ההגנותשלקיומןעצםלטעמהשכן,ממש"מלאהחפיפה"שלמקרהשבפניה

לפקודת26-28סעיפיםשוואוכליאתהנזיקיןלפקודת23-25סעיפים,התקיפהבעוולתכמו41
וכמו;השילוחיתהאחריותעלמגבלהוהןמיוחדותהגנותהןקיימותבשתיהן-הנזיקין
האחריותעלהגבלהישאךמיוחדותהגנותאיןשבה,לפקודה60-61סעיפים,הנגישהעוולת

.השילוחית
.הנזיקיןלפקודת57-ו56סעיפים42
.(כרמליעניין:להלן)757(3)מאד"פ43
.788'בע,שם44
הפרקליט"'הזדוניתהרשלנות'ובכוחשימושללאגוףנזקי"טדסקי'גדומהלעמדהעודראו45

"ומגמותבעיות-האזרחייםהנזיקיןלפקודתיובלחצי"אנגלרד":170,182(ז"תשכ)כג
בדינילהתפתחויותהפסיקהתרומת"אנגלרד'י;564,576-578(ד"תשל-ג"תשל)המשפטים
לעיל,מור;67,71(ז"תשמ-ו"תשמ)יאמשפטעיוני"ומציאותהעצמידימויה-נזיקין
הואממנושגםמינוח-"מלאהחפיפה"שלמקרהבכלכי,זאתלעומת,גורס,34הערה

זובדרךפרטיקולריתעוולה"ביטול"שכן,הרשלנותבעוולתשימושלאפשראין-מסתייג
.המחוקקמלאכתהינה
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אומלאהזהותשלקיומהלענייןבחשבוןנלקחותהןשגם,הפרטיקולריתבעוולה
שבענייןהמקרהמתאיםולפיכך,כלכדלחלקיתהחפיפהאתשהופךהוא,חלקית

שלמקרהשללגופוגם,אולם.האמורגורדוןבענייןשנפסקהלהלכהכרמלי
עקיפתשלמקריםבהחלטייתכנוכינתניהוהשופטתסבורה"מלאהחפיפה"

,זאת.המשפטביתבעיני"כשרים"שיהיומסגרתעוולתידיעלפרטיקולריתעוולה
הכלליתלגישהוהתאמתההגיונהמבחינת-שנויה"נעקפת"הההוראהכאשר

השילוחיתהאחריותעלהמגבלהלגביבך.במחלוקת-נזיקיןבדיניכיוםהרווחת
.ורצויהחיובית,השופטתלגישת,ממנהשההתעלמות,שוואכליאתבעוולת

בשוםכיקובעאינובךהשופט,ראשית:הערותשתי-הרובדעתלעניין
בכל"אלא,"מלאהחפיפה"שלבמקרהמסגרתבעוולתשימושלהכשיראיןמקרה
מעשיםעליותראועוולהסעיפישנילהחילמשפטיתמבחינהניתןבו,מקרה

החוקמטרתאתלדלות,בשלמותההתמונהעללהשקיףהמשפטביתעל,מסוימים
הקונקרטיהמקרהעל,האפשרבמידת,וליישמןהרלבנטייםמסעיפיוומדיניותו
.46"בפניוהמובא

גורדוןבעניין"חלקיתחפיפה"ביןהבחנה,כאמור,עורךבךהשופט,ושנית
לעתים"מלאהחפיפה"שמדבריומשתמעעוד;שבפניובמקרה"מלאהחפיפה"ל

.כרמלישבענייןאלוכמובנסיבות-?אסורההינהמתי.אסורהולעתיםמותרת
היה"חלקיתחפיפה"בשםהריאולם.גורדוןשלבמקרה-?מותרתהיאמתי

?"מלאהחפיפה"מותרתבולמקרההדוגמאוהיכן.מדובר

המשפטביתאיפשר,ציזיק47דיןבפסק,אחדבענייןלפחותכילצייןמעניין
שהתייחסבלאהרשלנותבעוולתשימושידיעלפרטיקולריתעוולהעקיפתהעליון
.מדיניותמשיקוליכנראה,העקרוניתלבעיהכלל

כל."המלאהחפיפה"המקרילכלואחידהגורפתבגישהלנקוטאין,לדעתי
תבחןפרטיקולריתלעוולהמסגרתעוולתבין"מלאהחפיפה"שלפרטיתדוגמא
הספציפיתההוראהלענייןוהןהמסגרתעוולתהעדפתסיבתלענייןהן,לגופה

מרכיביהשוואתפיעלורקאךתיבחן"חפיפה"קיימתאםהשאלה."הנעקפת"
קביעתלצורךרקבחשבוןתבואנהאלו.בהגנותהתחשבותללאהתביעהעילות
.הפרטיקולריתשבעוולההכלליבהסדרביטוילידישבאהכפי,המחוקקשלמטרתו
מקריויהיוהרשלנותבעוולתהשימושיתאפשרשבהם"חפיפה"מקרייהיוכך

שלמטרתושקילתתוךרקולא,בךהשופטשלכעמדתו,יישללשבהם"חפיפה"
מדיניותשיקולייישוםתוךגםאלא,לחלוטיןפיקטיביתהינהשלעתים,המחוקק
,לכאורה,והפיכתןהמסגרתעוולותלהרחבתבדרךאלושליישומם,אכן.שיפוטית

.788'בע,43הערהלעיל,כרמליעניין46
.35הערהלעיל,ציזיקעניין47
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אולם;לחקיקה48תחליףמהווה,למיותרותהפרטיקולריותהעוולותמןחלקשל
מקומואתהעליוןהמשפטביתתפסהאחרוניםבעשוריםכיכךעלחולקשאיןנראה
התקווה.עשהשכךוטוב-הנזיקיןדינישלוהרחבתםבפיתוחםהמחוקקשל

וללא,בעיקרהנכזבההמחוקקלהתערבותהמשפטיתובספרותכפסיקהשהובעה
,חברהנסיבותעםביעילותלהתמודדהיהניתןאםספק,הפסיקהבאמצעותפיתוח
זו"הזדמנות"בלהשתמשאין,מאידך.ומתחדשותחדשותערכיותותפיסותכלכלה

עליהכתובותמפורשותהוראותגורףבאופןלבטלכדי"חפיפה"במקרידיוןשל
השופטתשלכעמדתה-המשפטביתבעיניתמידראויותשאינןמפנירק,ספר

לתיאוריההתואמיםערכייםשיקולים,משקלכבדישיקוליםדרושיםאלא-נתניהו
אעמודכךעל.בכללהמשפטיתוהשיטהבפרטהנזיקיןדינישלשביסודםהמקובלת
ולהדגמת.הרעלשוןהוצאתעוולתלביןהרשלנותעוולתשביןהיחסלעניין,בהמשך
בגיןתובענותשלמסוימיםבמקריםדורשהנזיקיןלפקודת57סעיף-הדברים
,השארבין,דורשתעצמההתרמיתעוולת."עצמוהנתבעבידיחתוםכתב"תרמית
מקובל.הכוזבההיצגעליסתמךשהמוטעההמטעהשלמצדוכוונהשלקיומה

בעוולתתביעהלאפשריש("חלקיתחפיפה")ברשלנותההיצגנעשהאםכיעלינו49

לאההיצגבובמקרהומה.פהבעלנעשהכשההיצגדהיינו,כתבללאגםהרשלנות
שלמהותו.מלאההיא"חפיפה"הכזהבמקרה?מכווןהיהאלא,ברשלנותנעשה
מהותבחינתלגדרנכנסהואואיןגרידאהגנהשלכמהותההואכתבהדורשהסייג

בעלרשלניהיצגשבומצביווצר,ברשלנותתביעהתתאפשרלאאם."חפיפה"ה
,יותרחמורהנוהדעותשלכל,פהבעלמכווןהיצגואילו,ברשלנותעילהיקנהפה
ברשלנותתביעהלהתירישולכןהיגיוןלכלמנוגדכוהמצב.תביעה50בריהיהלא

גםברשלנותהתביעהלהתירמקוםהיה,מחשבהדרךאותהפיעל'.כזהבמקרה

.לפרטםהמקוםכאןשלאמדיניותמשיקוליציזיקבעניין
.זורשימהעוסקתבוהפרטילמקרהומכאן
לפקודתמחוץמיקומה.פרטיקולריתעוולההינההרעלשוןהוצאתעוולת
יכולהרשלנותעוולתלביןבינההיחס.זהבהקשרמשמעותלואין-הנזיקין
מותניתאינההרעלשוןהוצאתבעוולתהתביעהעילתאם(1:כדלקמןשיהיה

,647(ן"חש)יטמשפטים"נזיקיזבדיתסוגיות-הישראלילמשפטשנהארבעים"גלעד'י48
648-649.

.126'בע,38הערהלעיל,גורדוןבענייןברקהשופטדברי49
-נזיקיןבדינילהתפתחותהפסיקהתרומת"אנגלרד'פרופאצלהתייחסותראוזולדוגמא50

ברשלנותתביעהתותר,המחברשללגישתו.שם,45הערהלעיל"ומציאותהעצמידימויה
.תותרלאהשילוחיתהאחריותמגבלותעקיפתלצורךברשלנותתביעהאולם,זהבמקרה
הערהלעיל,מור;43הערהלעיל,כרמליבענייןנתניהוהשופטתשלהמיעוטדעתהשוו

,התרמיתעוולתלענייןלא,הרשלנותבעוולתשימושלאפשר,מקרהבכל,איןכיסכור,34
המיוחדותההגנותאוהשילוחיתהאחריותלענייןלאאףוכמובן,כדוגמאאצלוגםהמובאת
גםדומהלהיותצריךשהדיןהואסכורכן.(ואילך396'בע)שוואוכליאתהתקיפהשבעוולת

.(395'בע)הרשלנותועוולתהרעלשוןאיסורחוקשכיןביחס
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בהםהמקריםבטווחרק"חפיפה"הבעייתתתעורראזכי,כלשהואשםשלבקיומו
שישהתנהגות,רשלניתהתנהגות,דהיינו-סכירהאינההמפרסםשלהתנהגותו

הפרטיקולריתהעוולהלגדרהןתיפולכזוהתנהגות.מכוונתוהתנהגותמודעותבה
עוולתלפיורקאךעילהתקנהסבירההתנהגות;הרשלנותעוולתלגדרוהן

,במודעותמותניתהרעלשוןהוצאתבעוולתהתביעהעילתאם(2;רעשםהוצאת
עילהתהיהברשלנותהרעלשוןהוצאתשלבמקרההרי,פלר'פרופשלכגישתו

התנהגותאומודעותבהשישהתנהגותשלבמקרהואילו,הרשלנותבעוולתרק
שההתנהגותמקום"חפיפה"מקריייתכנוכאן.הרעלשוןאיסורחוקיחול,מכוונת
גם,כאמור,נופלתכזוהתנהגותשכן,מכוונתשהייתהאובמודעותמלווההייתה
הוכחתרעשםהוצאתעוולתטעונה,כגישתי,אם(3;הרשלנותעוולתשלבגדרה
עילהתהיהלאהמפרסםמצדרשלנותכלאיןבובמקרהאזכי,לפחותרשלנות

יעמדוהרשלנותיסודכשיתקיים.הרעלשוןאיסורחוקפיעלולאברשלנותלא
עדיפותתהיהלעתים.חופפיםאלטרנטיבייםתביעהערוצישני,לכאורה,לתובע

סעיףלפיהגנהלנתבעעומדתבובמקרהכך-הרשלנותבעוולתלשימוש
במסגרתגםמקומהתמצאכזושהגנהייתכןכיאף)הרעלשוןאיסורלחוק15

בשאלתאוהחובהשלקיומהבשאלת-הרשלנותשבעוולתהערכייםהשיקולים
לשוןאיסורחוקלפילתביעהעדיפותתהיהבהםמקריםיהיו,מאידך;(הפרתה

נופלותשאינןבנסיבותאך,לבבתוםהרעלשוןהוצאהבובמקרהכך-הרע
תהיהלאכזהבמקרה.הרעלשוןאיסורלחוק15שבסעיףהחלופותאחתלגדר

-החוקלפי,התובעשלמצבוולכן(ממצהבחוקההגנותרשימת)הגנהלנתבע

.עדיף
,אורחאובאגבבעקיפין,זולשאלההעליוןהמשפטביתהתייחסלאחרונה

חוקיתבלתילהתנהגותבחשדותשעסקהכתבותסדרתנדונהכאן.קראוסן5בעניין
הכתבותפרסוםלאחרכיהסתבר.בנושאהמשטרהחקירתעלדווח.המערערשל

בנושאהחקירהותיקימשמעתייםאועונשייםצעדיםלנקוטמקוםאיןכיהוחלט

העלההדיוןבמהלך.זומשמעותיתהתפתחותעללקוראיודיווחלאהעיתון.נסגרו
ידיעלנדחושתיהן."לבתום"ושל"דיברתיאמת"שלהגנהטענותהעיתון
הכתבותאםגםהרי,"דיברתיאמת"לענייןכינפסקהשארבין.גולדברגהשופט

השתלשלותלגביהקוראיםשלעדכונם-שאיהרי,אמיתיבתיאוררקעסקולגופן
-הפרסומיםסיוםלאחרשקרואירועים-התיקאתלסגורוההחלטההחקירה
שגםהרי,הלבתוםולעניין;"אמתלא"ל,בדיעבדגםולו,הדבריםאתהפכה
לקביעה.הלבתוםהגנתאתלשלולכדיבוישהסיפורשלסופופרסום-אי,כאן
.שמגר(בדימוס)הנשיאגםהצטרףזו

עדייןאךנוסףדיוןנערךלגביה)זומפסיקההעולותהסבוכותלשאלותמעבר
,וקובעהרשלנותעוולתלשאלתגםהמשפטביתמתייחס,(הדיןפסקפורסםלא

.21הערהלעיל51
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חוקשלבגדרונופלאינוהחקירהסיוםפרסום-אישאם,ההגנהבטענותדיוןתוך
היאזוקביעה.זהמחדלעקבברשלנותעילהלנפגעקיימתאזכי,הרעלשוןאיסור

באפשרותזואגביתהכרה.לכאןאולכאןממנהלהקישואיןמבחינתנוניטרלית
אתיותרמשקפתהיאאלא,זובסוגיהמעמיקדיוןפריאינהברשלנותלתבוע

והאם,הרעלשוןהוצאתבמעשההכלולהזמןטווחמהובשאלהההתלבטות

הפרסוםמעשהשלהמשכובולראותשישאונפרדתעילהמהווהמאוחרמחדל

.עסקינןבהלבעיהלאחרונההתייחסבירושליםהמחוזיהמשפטביתגם.הרגושת
עלובעילהרשלנותשלבעילהשהוגשהתביעהנדונהמעריב52'נפלוניתדיןבפסק

והפצהפרסוםארגוןמפעלי"דחף"וכנגד"מעריב"כנגדהרעלשוןאיסורחוקפי
ליווישירותימתןבדברמודעה"מעריב"בפרסוםלצורך,קיבלההאחרונה.מ"בע

.לפרסוםנאסרששמההתובעתשלהטלפוןומספריכתובתה,שמהצוינובה-
.בתובעתנקמהכמעשהנוספתנתבעתידיעל"דחף"במשרדינמסרההמודעה

לפיבחבותהכפרהאךהרעלשוןאיסורחוקלפיבאחריותההודתה"מעריב"
.התביעהעילותשתיבגיןכאחריותהכפרה"דחף"ואילו,הרשלנותעוולת

בין,ומגיעההנדונותהעוולותשתיאתצור'יהשופטתמנתחתדינהבפסק
היאאיןאך,הרשלנותבעוולתגםאחראיות"דחף"ו"מעריב"כילמסקנה,השאר
איןלעמדתהכירקלהסיקניתןדינהומפסק,העוולותשתיביןביחסכללעוסקת

שבחוקלעוולהוחופףאלטרנטיביבאופןהרשלנותעוולתפיעללתבועמניעהכל
.הרעלשוןאיסור
.העליוןהמשפטלביתערעורהוגשזהדיןפסקעל

אנובהלשאלהעובדתיתמבחינהומלאהמשפטיתמבחינהחלקיתאסמכתא
בענייןכשנהלפניבאנגליההלורדיםבביתשניתןדיןבפסקמצויהעוסקים

Guardian Assurance Plc. and others%

""
-כדלקמןהיוהנסיבות.1וק535

הביטוחבענףהפנימייםההסדריםפיעל.מעבודתופוטרביטוחבחברתעובד

ממעבידובכתבהערכההביטוחבתחוםחדשמעבידכלבפנילהציגעליוהיה
כלבפניהצגתהלצורך,העובדלידיהקודםהמעבידהעביראותהההערכה.הקודם

סיכוייואתלמעשהוחיסלהשליליותאופיתכונותלעובדייחסה,פוטנציאלימעביד
ובעילהחוויתבעילההקודםמעבידוכנגדתביעההגישהעובד.בענףעבודהלמצוא
בחוזהמכללאתנאישללקיומוטעןהחוזיבהקשר.הטובבשמופגיעהבגיןנזיקית

התביעההושתתההנזיקיתהאחריותלעניין;קיצואלבאכברזהכיאף,העסקתו
שלהעוולההוכחתבתנאילעמודהיהיכוללאהתובעשכן-הרשלנותעוולתעל

לנתבעתהייתהרעשםהוצאתשלבעוולהתביעהכנגדואילו-מפגיעתשקר
.חוקההגנהטענת

.37הערהלעיל52
53129.E.R113ג

~

.)Springעניין:להלן)[1994
.הנזיקיןלפקודת58בסעיףמצויאצלנו54
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תביעתואתוקיבללערעוריםהמשפטביתשלדינופסקאתביטלהלורדיםבית
להשתיתניתןכינפסקלענייננו.הנזיקיתבעילהוהןהחוזיתבעילההןהעובדשל

הפרטיקולריותהעוולותשלעקיפההדבריהווהאםגם,הרשלנותעוולתעלתביעה
המוגניםהאינטרסים,ראשית:זולקביעהבסיסשימשונימוקיםארבעה.האמורות

.הפרטיקולריותהעוולותידיעלהמוגניםמאלושוניםהרשלנותעוולתידיעל
ואילו,החברתיבמובנובעיקרטובלשםאדםשלזכותועלמגינותהאחרונות

ישיםאינוזהנימוק;הטוב55בשםכלכליאינטרסעלמגינההרשלנותעוולת
,שנית;הרעלשוןאיסורשבחוקלעוולההנוגעבכללפחות,הישראליבמשפט
קיימיםאין,שלישית;דיבהאיןהפרטיקולריותהעוולותשתימספקותאותהההגנה
בעוולתזהירותחובתשלבקיומההכרהלשלולכדיבהםשישמדיניותשיקולי

לאמנה10סעיףבאמצעותגםבאנגליההמוגן,הביטויחופש,ורביעית;הרשלנות
זכותממילאהואגםמהיותו,היסודוחירויותהאדםזכויותעללהגנההאירופית

כתוצאהייפגעלא,(עצמוהאנגליהרעלשוןבחוקהקבועותמההגנותכנובע)יחסית
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