
ות Iד Iעתומגמותות Iעכשווות Iהתפתחו

מבואא.
באוטונומיה.פגיעהבשלבפיצוימסוימיםבהקשריםמכירהישראליהמשפט

המשפטידיעלהמוענקתההגנהשלוחדישאחדפואבחןזהבמאמר

הבחירהכוחשלילתעצםבשלהנפסקיםפיצויים-הפרטשללאוטונומיה

כוחשלילתבשללפיצויבזכותההכרהמשמעותלפעול.כיצדהתובעשל

פעולתהאלמלאגםאופובאותונוהגהתובעהיהלושגם ,היאהבחירה

 .שלובאוטונומיההפגיעהבשללפיצויזכאיהתובע ,הנתבעתשלהעוולתית

הואבאוטונומיהפגיעהבשללפיצויהזכותהתעוררהשבוהעיקריההקשר

לעבורלהסכיםאםבחירהלצורךמחולהרלוונטיתנפורמציהיאשלילת

2781א l/בע .רפואיטיפול שנפסק , lחיפה I/!ברמל/!חוליםביתנ'זעקה 93/

במותבבישבו ,העליוןהמשפטביתהכיר ,זהחיבורכתיבתלפנישניםשש

בתיידיעליושמהזוהלכה .באוטונומיהפגיעהשלהנזקרבאש ,שבעהשל

שאלת ,זאתעםדיו.פסקישלת)י(יחסמועטבמספרוהמחוזיהשלוםמשפט

שתתעורריכול ,התובעשלהבחירהכוחשלילתעקבלפיצויהזכאות

גםכמו ,מהתובערלוונטיתאינפורמציהשלילתשלאחריםבהקשרים

שלאאף ,מסוימותפעולהדרכיכדיושלאמהתובענשללושבהםבמקרים

אבחין 'בבחלקשלו.הבחירהכוחשלילתלעצםפרטאחרנזקלתובענגרם

פגיעהלביותוצאתיתפגיעהביובאוטונומיה:פגיעהשלשוניםמובניםביו

בכוחהפגיעהשלשוניםהיבטיםביווכו ,הבחירהכוחשלילתעצםבשל

פגיעהשלנזקבראשבהכרההואזעקהבפרשתהחידוש .עצמההבחירה

הבחירהכוחשלילתבשללפיצויבזכותההכרהמשמעות

אלמלאגםאופובאותונוהגהתובעהיהלושגםהיא,

בשללפיצויזכאיהתובעהנתבעת,שלהעוולתיתפעולתה

שלובאוטונומיההפגיעה

מקוצרתגרסהזוהילמינהל.המכללההאקזמי,המסלוללמשפטיםהספרביתלמשפטים.זוקטור *

אתמרחיבאניהמאמרשלהמורחבתבגרסה .ייהמשפטיישליאבכרךלהופיעהעתיזמאמרשל

הפרזיגמהביוההבחנהובזמבאוטונומיהפגיעהשלהשונותהמשמעויותבזמבי'בחלקהזיוו

יזחלקנוספים.חלקיםשניכוללתהמורחבתהגרסהבנוסף,העושר.עשייתופרזיגמתהנזיקית

אנינורמטיבית.מבחינהרצויההבחירהכוחשלילתבשלפיצוישלנזקבראשהכרהאםבוחו

יינותהתזהעלויותולאורהזוקטרינהשליותהחלוקתבתוצאותיהבהתחשבהשאלהאתבוחו

הערכיותובהשפעותיומשזרתזהנזקמאששההכרההסיממליבמסרבהתחשבוכו ,בההכרוכות

ההכרהכיאות,ונשמריםמתוחמיםהזוקטרינהגבולותעוזשכלהיא,מסקנתיהטווח.ארוכות

החבותהיקףעללהשפיעיכוליםמאחוריהוהרציונלהזוקטרינהכיצזבוחויהחלקרצויה.בה

טובתקיזוזבזמהעקרוניתלשאלהבאשר ,הפיצוייםזיניהפרטי:המשפטשלשוניםבתחומים

נזיקיו.וזיניהצרכוהגנתזינילרמתחוזים,זיניעושר,עשייתזינילתובעת,המגיעמהפיצויהנאה

המשפטביתשלדיופסקיכמהכיאטען 'גבחלק .הבחירהכוחבעצם

לשמורהשכילולא ,עליהוהמסתמכיםזעקהלפרשתהמאוחריםהעליון

שלהתוצאהלעתים .הבחירהכוחלשלילתתוצאתינזקביוההבחנהעל

ניתואחריםבמקריםואילו , l/בלבד I/אנליטיבהירותחוסרהיאזהבלבול

האמור.הבלבולרקעעלולהסבירההדיופסקתוצאתאתלבקר

באוטונומיהפגיעהשלהשוניםמובניהב.
שיוצגו ,באוטונומיהפגיעהסוגישלושהביולהבחיןישהדבריםבפתח

הנתבעתשפעולתזהבמובןבאוטונומיהפגיעההאח,ד .הקלאלמהחמור

 ,להתערטתעורבהתובעהיהשטמהמצבנחותבמצבלהימצא 2לתובעגרמה

הביאההנתבעתפעולת ,השניהפגיעותבסוג .אובייקטיבימבחןפיעלוזאת

 ,אובייקטיבימבחןפיעלהקייםהמצבלעומתכשיפורהנחשבתלתוצאה

לשתיהמשותףהתובע.שלהסובייקטיביתהערכתופיעלממנונחותהאך

נזק I/ (תוצאתיהואבאוטונומיהמהפגיעהשנגרםשהנזקהואאלוקטגוריות

הנחשבלמצבאותוהביאההנתבעתשפעולתהיאהתובעטרוניית .) l/תוצאתי

שתיביוההבדללהתערבות.עוברהקייםהמצבלעומתכנחותבעיניו

ההערכהביוהפערהפגיעה.להערכתהמידהבקנההואהראשונותהקטגוריות

כנזקלהתפרשיכולהשנייהבקטגוריההסובייקטיביתלזוהאובייקטיבית

שלהעודףמהערךליהנותהתובעזכותשלילת-מיוחדמסוגתוצאתי

האובייקטיבי.ערכהלעומתשבידיוהזכאותשלהסובייקטיביתהערכתו

הנתבעתפעולתהשלישיהפגיעותבסוג ,הראשוניםהפגיעותסוגישנילעומת

מצבופניעלכעדיףסובייקטיביתמעריךשהואלמצבהתובעאתהביאה

הסכמתואתלתתהתבקשלאשהואלכךמוגבלתטרונייתולהתערבות.עורב

להימצאלתובעגרמהלאאמנםהנתבעתפעולת ,אחרלשוןהנתבעת.לפעולת

להגיעהבחירהזכותאתממנושללההיאאולם ,מבחינתורצוילאבמצב

 ,ענייושללגופו ,ושבהאליההתובעאתהביאההנתבעתשפעולתלתוצאה

נזקיםביולהבחיןישזהלענייו .) l/הבחירהכוחשלילת I/ (מעונייוהתובע

נזקלביו-כעסרגשותבעיקר-הבחירהכוחשלילתבעקבותתוצאתיים

מעוררת.זוששלילהמהרגשותהמובחןהבחירהכוחשלילתמעצםהנובע

2781עייא זעקהפרשת(להלו: 526 ) 4נג(פייזחיפה, , IIכרמל IIהחוליםביתב'זעקה 93/

זעקה).הלכתאו

זהאזם ,העושרעשייתשבפרזיגמתאףכתובע,שלובאוטונומיהשפגעולמימתייחסאני

על(המתבססתלהשבההתובעתביעתאתלשלולהמבקשתהנתבעת,רבותפעמיםהוא

באוטונומיהיפגעההשבהשחיובהטענהעלבהתבססלנתבעת),מהתובעהנאהטובתהעמת

שלה.
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זעקה,פרשתהואהבחירהכוחשלילתבקטגורייתהמנחההדיןפסק

מדעת,הסכמהשנתנהללאבכתפהביופסיהניתוחערבההתובעתזובפרשה

שופטיבין ,בכתפהנזקהתובעתסבלה ,רשלניהיהשלאההלי,ךבעקבות

לפרוצדורההסכמהאתנותנתהתובעתהייתהאםמחלוקתהתגלעהההרכב

שהביופסיהבכןבהתחשב ,בחיובהשאלהעלענוהרובשופטיכדין,נשאלהלו

שופטילשיטתבסרטן,חולהשהתובעתהאפשרותאתלשלולמנתעלנדרשה

השיגושלאבכןהרופאיםהתרשלותביןסיבתיקשרהוכחלאאפואהרוב

שאליהם ,הרובשופטיהתובעת,שלהגוףנזקלביןלניתוחמדעתהסכמה

פגיעהשלחדשנזקראשבקיוםהכירו ,שטרסברג-כהןהשופטתהצטרפה

אתלעבורמחליטההייתהשהתובעתהעובדה ,התובעתשלבאוטונומיה

שהרופאיםבכןלהשנגרםהנזקאתשוללתאינה ,נשאלהלוהביופסיה

 ,לאוטונומיההנזקשומתלעניין ,הסכמתהקבלתללאהניתוחאתביצעו

מתגובתובעיקרהמושפעאינדיבידואליבמבחןמדורבכיהרובשופטיקבעו

ולהתממשותהסכמתוללאשנעשהלטיפולהתובעשלוהרגשיתהנפשית

גםכמו ,והיקפונמסרשלאהמידעמהותיות ,בפניוהובאושלאסיכונים

ברובהנזק,גובהלהערכתהעיקרייםהקריטריוניםהםהסיכוןחומרת

נפסקוהמקרהבנסיבותאומדנה,שלבדרןזהנזקראשייפסקהמקרים

שומתכיסברהיחידבדעתשטרסרבג-כהןהשופטת ,ח"ש 15,000לתובעת

יסודותהמשלבמבחן-משולבבינייםמבחןפיעללהיעשותצריכההנזק

נסיבותיועלדגששימתתוןבאוטונומיההפגיעהעצמתלגביאובייקטיביים

ההתערבותהצלחת ,לשיטתה , 3הספציפיהחולהשלוהייחודיותהמיוחדות

שנגרםהנזקגובהעלמשפיעהכישלונהאומדעתהסכמהללאשנעשתה

 , 4לזניחאולתאורטיהנזקאתלהפוןעשוישהצליחשטיפולכן ,לאוטונומיה

להכירשאיןסברהביניש, ,המיעוטשופטתכיאציין ,הסקירהלהשלמת

כזושהכרההחששבשלהיתרבין ,באוטונומיהפגיעהשלנפרדנזקבראש

אתקלותביתרידחוהמשפטשבתיכיוון ,בניזוקיםלפגיעהתביאדווקא

נזקלביןמדעתהסכמהלהשיגהחובההפרתביןסיבתיקשרשישהטענה

 , 5התובעשלהגוף

ההתערבותבעקבותכאשרתוצאתילנזקמביאההנתבעתהתערבות

שלההתערבותתוצאתלרצונו,שאינודבריםבמצבהתובעעצמומוצא

הטיפוסיתבסיטואציה , 6התובעשלנזקולהמשגתהבסיסהיאהנתבעת

הנזקשונות,חוזיותולסיטואציותהנזיקיןלדיניהפרדיגמטיתכאן,לדיוננו

פעולתעקבלתובעשנגרםהממשילנזקמתווסףהבחירהכוחשלילתשל

הניתוחובעקבותהמודעתהסכמתוללאשנותחחולה ,למשל ,כןהנתבעת,

שהוא(שייתכןהראייהאבדןשלהנזק ,נפרדיםנזקיםמשניסובלהתעוור,

עלידעלולטיפולמסרבהחולההיהלווזאתהגילוי,חובתלהפרתקשור

הסכמתללאהרפואיתההתערבותבשלשנגרםלאוטונומיהוהנזקהסיכון)

במצבהימצאותבעקבותלאוטונומיהשהנזקסבירזהדרביםבמצבהתובע,

אבדןשלהנזקלעומתזניחהואותוצאותיו)הניתוח(עריכתרצויבלתי

הבה ,הבהרהלשם ,שוניםנזקיםבשנימדובר ,עיונית ,זאתעם , 7הראייה

אתאיבדושבעקבותיוניתוחעברושלושתםחולים,שלושהעלנחשוב

בעקמתראייתואתואיבדמדעתהסכמתואתנתןהראשוןהתובעראייתם,

מדעתהסכמתואתנתןלאהשניהתובע ,הניתוחביצועבמהלןרשלנות

בוצעהניתוחובנוסף ,הנתונים)כלבידיוהיולוהסכמתואתנותןהיה(ולא

השניהתובע(וכמומדעתהסכמתואתנתןלאהשלישיהתובעברשלנות,

ללאבוצעוהניתוח ,הנתונים)כלבידיוהיולוהסכמתואתנותןהיהלא

רשלנות,כל

התובע ,השנימהתובעיותרנמוןפיצוילקבלאמורהראשוןהתובע

הפגיעהבעקבותהנזקאתגםאלא ,התוצאתיהנזקאתרקלאסבלהשני

הנזקהשנייהשבדוגמהאורהשופטסרבזעקהבפרשתשלו,באוטונומיה

התוצאה,תהיהשזוהכרחאיןאולם , 8המוחשילנזקביחסזניחלאוטונומיה

הרופא,שלהמעוולתההתנהגותבעקבותראייתםאתאיבדוהחוליםשני

לאהראשוןשהחולהשלובאוטונומיהמפגיעהגםסבלהשניהחולהאולם

אתהמדגישהזעקה,הלכתפיעלכן,עלפיצוילולפסוקוראויסבל,

מקוםישבאוטונומיה,פגיעהשלהנזקראששלתלותווחוסרעצמאותו

נזקקייםכאשרגםבאוטונומיההפגיעהעלומצטברנפרדפיצוילפסוק

 ,השלוםמשפטבתיואכן, , 9אינפורמציהלספקהחובההפרתעקבתוצאתי

שלדינויהאמהבמצטרבס!,כאלופיצוייםפסקוזעקההלכתאתביישמם

הסכמתוללאשנעשהניתוחבעקמתהתעוורכזכורזהתובעהשלישי?התובע

 ,זולחולהברשלנות,נעשהלאוהניתוח ,נשאל)לולומסכיםהיה(ושלא

כמושעליו,ראייהאבדןשל "חיצוני"תוצאתינזקנגרםהשנילחולהכמו

ובניגודהשני,החולהכמו ,בנוסףפיצוי,יקבלהוא ,האחריםהחוליםשני

החולהלגבישנערןלניתוחבדומהשלו,האוטונומיהנפגעההראשון,לחולה

באוטונומיההפגיעהעצםעמרפיצוישיקבליכולהשלישיהחולהגם ,השני

הראייה,אבדןשללנזקבנוסףשלו

השניהחולהשלשנזקולהניחלנוהגורמותהסיבותאתאבחןלהלן

שלמנזקויותרגדולהשלישי)לחולהבאשרגםמידהבאותהיפה(הדיון

אותוהפתיעה ,העיוורון ,הניתוחשתוצאתייתכןראשית, ,הראשוןהחולה

חמורהזותוצאהולכן ,בחשבוןהסיכוןאתשהביאהראשוןלחולהבניגוד

 ,זהסיכוןשלהאפשריתלהתממשותלהתכונןהנפשיתהיכולתהיעדריותר,

במקריםהסיכון,התממשותבעקבותהנגרםההלםאתהסתםמןמחמיר

בשלממשייםלנזקיםלגרוםאףעלולההאינפורמציהשלילתמסוימים

עצמאיתוצאתינזקישכאלובמקריםפתאומי!!,באופןהסיכוןהתממשות

לולהיערןהיכולתהיעדרעקבהסיכוןהתממשותתוצאותהחרפתשל

זהתוצאתינזקביןלהבחיןהראוימן ,האינפורמציהשלילתבשלכראוי

עצםבשלהניזוקעלהפגיעהשלהנפשיהאפקטהחמרתשלהנזקלבין

הראייהאבדןבשלהזעםשתחושתסבירשנית,הפגיעה,שלפתאומיותה

הסיכון,אתלקחתאםלהחליטהיכולתמהתובענשללהכאשריותרגדולה

החולה ,שנכשלהימורלקחשהואבעובדהלהתנחםיכולהראשוןהחולה

ופגיעהשנשאל,מבליזהלסיכוןהוכפףהואבכן,להתנחםיכולאינוהשני

שהכפיףהרופאכלפיכעסלתחושתלולגרוםעלולהשלובאוטונומיהזו

עלהמתבססהפוןטיעוןייתכןמאיד,ךהסכמתו,ללאזהלסיכוןאותו

פסיכולוגיםידיעלשנצפתהתופעההואהחרטהתוצא ,החרטהתוצא

שיתחרטוחששמתוןקוובסטטוסלדמקנוטיםאנשיםולפיההתנהגותיים
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 ) 1993 (מ IIס 70 ·' 70דבע.לשמווקשטייו;דויד

מהמצבהנחותהלתוצאהשתביאממנוהסוטההפיכהלאפעולהינקטואס

משוסמוגברתחרטהתחושתהואהחרטהתוצאשלאחרפןהקייס.

(להבדילשלובחירתועקבעליובאהסובייקטדייעלשנישאשההפסד

החרטהתוצא . 12בחירה)עירבשלאמאורעבשלאואחראדסשלמבחירתו

המודעתשהחלטתוכיוון ,הראשוןהחולהאצליותרמשמעותילהיותעשוי

 ,עצמואתלייסרעלולהואלכן .העיוורוןאתעליוהמיטהבניתוחלבחור

ממחשבותפטורהשניהתובע ,לעומתווכדומה.בטיפשותשנהגלחשוב

אותושהכפיףהרופאכלפיזעסרגשותיחושהואאמנס .כאלומציקות

לוניתןהיהשלושיחשובוייתכן ,הנדרשהמידעאתלושנתןמבלילסיכון

פטורהואהפחותלכלאולס , 13הסיכוןמנטילתנמנעהיההואהמידע

 . 628בע' 1הערהלעילזעקה,פרשת

 . 630בע'שפ, 4

(בע'שטרסרבג-כהןוהשופטת ) 589-588בע'אורהשופט(מפיהרובשופטי . 562בע'שפ, 5

באוטונומיה.פגיעהשלהנזקרבאשאי-הכרהמצזיקואינורציניאינוזהשחששסרבו ) 625

בקטגורייתמשנה.קטגוריותלשתיולחלקלהמשיךניתןתוצאתינזקשלהקטגוריהאת

הנתבעתפעולתבעקבותהתובעעצמומוצאשבוהמצבהנזיקית)(הפרזיגמהאחתמשנה

מבחןפיעלוזאתהנתבעת,להתערמתעוברהתובעהיהשבומהמצבנחותעצמובפניהוא

ההערכהביןפערישהעושר)עשיית(פרזיגמתשנייהמשנהבקטגורייתאובייקטיבי.

הערכתולביןהנתבעת,התערבותעקבהתובע,עצמומוצאשבוהמצבשלהאובייקטיבית

לטיסהאזסטעותבשלשולחתנסיעותחברתאסלמשל,כ,ךהתובע.שלהסובייקטיבית

הנאהכטובתהסתסמןייחשבכזהשטיולהריגרמניה,אתמחריסאזסואותולגרמניה

אזסאסיותר,כלליבאופןסובייקטיבי.מבחןפיעלכנזקאךאובייקטיבי,מבחןפיעל

סובייקטיבילנזקלולגרוסעלולשכזהחיובהריביקש,שלאהנאהטובתעבורלשלסנזרש

עשייתזיני ,זהמטעסשלה).השוקמשוויבפחותההנאהטובתאתמעריךשהוא(כיוון

בפירוטזובסוגיהזןאניהתבקשה.שלאהנאהטובתעמרלהשבההזכותאתמגביליסעושר

 .המאמרשלהמורחבתבגרסה

כישלוןכיגרסהשטרסרבג-כהןהשופטת . 586 , 582בע' , 1הערהלעילזעקה,לפרשתהשוו

שכישלוןלבלשיסישבאוטונומיה.הפגיעהעבורהפיצוילהגזלתשיביאסבירהטיפול,

הפרתלביןהממשיהנזקביןסיבתיקשרישאסבשאלהתלוייסאינסהצלחתואוהטיפול

 . 625 , 622בע'שפ,לטיפול.החולהשלהמוזעתהסכמתואתלקבלהחובה

 . 589 , 585בע' ,שפ

(שטרסברג-כהן). 627(אור), 588בע'שפ,

 ] http://w\vw.lawdata.co.iVפורסס),(טרסבבטז"ר Iבפלובי 17040/00 )ס-י(ת"אראו 10
) 23.5.05 Iast visited on ( ןtUpLoad/PsakDin/97669.rt ; ת"א)56831/01 )א"ת 

 . 797 ) 2 ( 2003שלוסתקזיןפורסס),(טרסולייזראסתטיקהכירורגיה Iבשייבברופ

זחוקהמעטאפשרותהיאהסיכוןלהתממשותלהיערךהיכולתעיוורון,לגביאשרבעוז 11

אוכלולאאתעוורפןלראות,חפצתישתמיזליזההמונהאתלראותהניתוחלפני(ייאטוס

מראשההיערכותהיבטפוריות,לאבזןהחששכמואחריס,בהקשריסמכן"),לאחרלראותה

(טרסשוואקט Iבפרבזה 1593/95 )'יח(ת"אראובפסיקה.ככזהמוכרואףממשיהוא

הפרוצזורהנקיטתלפניכאסטרטגיהזרע(הקפאת 1186 ) 3 ( 2003מחוזיתקזיןפורסס),

תוצאתי.הואבאוטונומיההפגיעהבשלהנזקכאלו,במקריסכילב,אליושסהרפואית).

היההסיכוןהתממשותבשלשהנזקכךהסיכוןעליזעלוהתנהגותואתמשנההיההתובע

מתןאולסהטיפול,אתעורבהתובעהיהעזייןכרגע,מניחשאניההנחהפיעלאמנסקטן.

 .התנהגותואתלשנותלוגורסהיההאינפורמציה

 M. Zeelenberg et al. "Consequences of Regret Aversion: Effects ofראו: 12
. Expected Feedback on Risky Decision Making" 65 Org. Behav. & Hum 

Decision Processes (1996) 148,268; L.D. Ordonez & T. Connolly "Regret 
. and Responsibility: Reply to Zeelenberg et al" 81 Org. Behav. & Hllm 

140 , 132 ) 2000 ( Decision Processes . 
השווהסיבתי,הקשרשאלתבירורלצורךבזיעבזהחולהתחושותעללסמוךהקושילעניין 13

 . 600בע' , 1הערהלעילזעקה,בפרשתשטרסרבג-כהןהשופטתזברי
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קשרבלי ,שלישית , I4האטוואתעליוהמיטהשלושהחלטתומהתייטרות

כוחשלילתבשלותטכולהלםרגשותחשהתובע ,טובייקטיביתאםלשאלה

שוויבעלנכטכעלזהבחירהכוחעללהטתכלניתושלו,הבחירה

מוזהשוויאבדוועל ,עוולתיבאופומהתובענשללזהנכט , ISאובייקטיבי

ניתו ) 1 (הבאות:ההערותאתלהעירברצוניזהבהקשר ,לפצותוהראוי

באוטונומיה,הפגיעהבשלתוצאתינזקהראשוניםהנזקיםבשנילראות

קשרללאקייםזהנזק-תוצאתילאנזקהואהשלישיהנזק ,זאתולעומת

שישמובו ) 2 ( ;בתובעהבחירהכוחשלילתעוררהתחושותאילולשאלה

אםהשאלהלביוהאחריםמהנזקיםכנפרדהשלישיהנזקהמשגתביוקשר

מבחופיעללהיעשותצריךהבחירהכוחשלילתשלהנזקראשכימות

Iטובייקטיביאואובייקטיבי שנישונות,בשאלותמדומלדעתי ,זאתעם , 6

שלילתבשלממשיתזעםותחושתההפתעהבשל(הלםהראשוניםהנזקים

התובעחשמה(קריטובייקטיבימבחופיעללהיבחויכוליםהבחירה)כוח

טבירתובע-לחוש "צריךייאו-חש(מהאובייקטיביאוהאינדיבידואלי)

בהערכהכללתלויאינוהשלישיהנזק ,לעומתם , 17הבחירה)כוחשלילתבשל

נגרםהשלישיהנזק ,התובעשלנפשועלהבחירהכוחשלילתתוצאותמהו

המבחופישעלכשם ,לבחורזכותו-התובעשלנכטשלילתמעצם

חייםהנאותאבדואוחייםתוחלתקיצורבשללפצותיש ,האובייקטיבי

הכרהאבדובשל(למשלזהלאבדומודעאינושטובייקטיביתמיאתגם

אפילו ,שלוהבחירהכוחשלילתבשלהתובעאתלפצותישכך , 18נמשך)

שלזוהמשגה , I9כךבשלשלילייםרגשותחשלאהואטובייקטיביתאם

יוערךכיצדלכימותו:בנוגעשאלותשורתמעוררתנפרדכנזקהשלישיהנזק

שהואאובחירתםכוחשנשללאלולכלאחידהואזהנזקהאםזה?נזק

באופולהיבחוכלליכולזהנזקהאם ,(קריתכונותיהם?שלפונקציה

האםלשומתו?)הקריטריוניםמהם ,חיוביתלכךהתשובהואםטובייקטיבי,

האם ,(משמעלהםוחלופיאוהאחריםהנזקיםלשנימצטברהואזהנזק

הואהאם ,האחריםהנזקיםמשניאחדהוכחלאאםרקאותולפטוקיש

האחריםהנזקיםטוגישניייפטקוואזכבטיטמקרהבכללהיפטקצריך

לפטוקיששמאאואובייקטיבי,אוטובייקטיבימבחופיעליוכחוהםאם

 , 2סהאחרים?)הנזקיםשניבגיוולאזהנזקבגיורקפיצויתמיד

ורתית Pביירה Pסהבחירה:כוחשלילתג.

ה Pבפסיהרעיוןיישוסשל
דבריםלמצבהתובעאתמכפיפההנתבעתשלכדיושלאהתנהגותהכאשר

כזושפגיעהפשיטא ,בטיטיותחירויותממנושוללתאוחפץאינוהואשבו

מי , 21גטמטורבתאישהכ,ך ,באוטונומיהפגיעהשלאלמנטגםכוללת

כליאתשנכלאמי ,כפייהאוהטעיהבשלבומעונייושאינוחוזהשכרת

 , 22בהםחבשאינודוחותאי-תשלוםבשלטרקהליךנגדושנפתחמי ,שווא

ואחריםאלוכל- 23נגדומופנהשאינומניעהצוברשלנותנגדושנאכףמי

רבותאכלאיו ,אלובמקריםשלהם,באוטונומיהמפגיעהגםהיתרביוטבלו

דנא,מקדמתניתנהזוהגנה ,לאוטונומיההנזיקיודינישמעניקיםבהגנה

כפגיעההנזקותיאור ,מיוחדיםקונטפטואלייםקשייםמעוררתאינההיא

בעקבותשנפגעהתובעשלקונקרטיאינטרטשלהפשטההואבאוטונומיה

מקשרהימנעות ,גרושהשללטטטוטלעבור(החירותהנתבעתהתערבות

ההליךשלוהטרדהשוואממעצרהימנעות ,התנועהחופש ,רצוישאינוחוזי

בהתאמה),החקלאיתהחלקהאתלעבדוהחירותהפלילי

כוחשלילתלביוהפגיעהעצםביומושגיתלהבחיוניתו ,כועליתר

מלאכותית,הנהזוהבחנהאולם ,לפגיעהעצמולהכפיףהנפגעשלהבחירה

היעדרשלבנטיבותנעשההנזיקיותהפגיעותשלרובוהדמיםמטבעשכו

העילהאתרביםבמקריםתשלולהתובעהטכמתועו,דזאתהתובע,הטכמת

שבהם-המקריםבמיעוטרק , 24מרצווההטתכנותהגנתמכוחהנזיקית

משמעותיש-אפשריתהיאהנתבעתפעולתלפניהנפגעהטכמתהשגת

התובע,הטכמתאי-השגתשלהנפרדהנזקוילבהתוצאתיהנזקביולהבחנה

במתוהואדעקהבפרשתשהוכרהבאוטונומיהפגיעהבשלבעילההייחוד

כאשר ,הבחירה)כוחשלילת(כלומרבאוטונומיההפגיעהעצםעלפיצוי

זהרקעעליותר,וקונקרטיאחרבאינטרטבפגיעהמלווהאינהכזופגיעה

המשפטביתידיעלהאחרונותבשניםשניתנודיופטקיכמהלבחוומצוני

מגלההפטיקהבחינת ,באוטונומיהפגיעהעללפצותוהמתיימריםהעליוו

ביולעילשהוצעההאנליטיתההבחנהעללשמורנוטהאינוהמשפטביתכי

עלמטתמךהמשפטביתלעתיםבאוטונומיה,הפגיעהשלהשוניםהמובנים

 ,) 2Sראבינ'תנובה 133897א"(עתוצאתינזקעללפצותכדידעקההלכת

ברורלאכאשרבאוטונומיהפגיעהבשלפיצויפוטקהמשפטביתלעתים

/1081א"(עמובניהמשלושתבאחדשכזאתפגיעההייתהשכלל אבנעל 00

קשרישאםמכריעשהואמבליפיצויפוטקהמשפטביתולעתים ) 26י IIמ Iנ

במצב ,החוזהכריתתבשלשנגרםהנזקלביוהגילויחובתהפרתביוטיבתי

לכאורהמוליכהדעקההלכתשלהרציונלעלההטתמכות ,כזהדברים

9136א"(עהבחירה!כוחשלילתעצםבשלתוצאתינזקעבורלפיצוי / 02 

 , 27רייז) Iנמאנימיסטר

באוטונומיהלפגיעהגועלרגשותיבוהערבובתנובה:פרשת . 1

המיעוטבהנמקתוהוהרובבהנמקתהו ,מטויםערבובהיהתנובהבפרשת

כוחשלילתשלהנזקלביובאוטונומיהמהפגיעההנובעתוצאתינזקביו

אםלשאלהנגעהתחומיםטשטוש ,תנובהפרשתשלבהקשרהבחירה,

המתעורריםגועלרגשותבשלאוהבחירהכוחשלילתבשלניתוהפיצוי

(הוטפתהעוולתיתהפעולהשלתוצאהשהםרגשות-החלבצריכתבשל

זופרשהבאוטונומיה,פגיעהגםהמהווההלקוחות)יידועללאהטיליקוו

הטעייתותוךתקוהפרתתוךתנובהשללחלבטיליקווהוטפתטביבנטובה

והוהטיליקוו)הוטפתלגביגילוי-(אימחדלשלבדרךהוהלקוחותציבור

לאהמשווקלחלבשלפיהלעיתונותמטעההודעה(פרטוםמעשהשלבדרך

אינההטיליקווהוטפתכיכממצאקבעההדיוניתהערכאהטיליקוו),הוטף

אישיתתביעהעילתישלתובעאםהשאלהוהתעוררה ,לבריאותמטוכנת

בתביעההחלבצרכניקבוצתאתלייצגלולאשרהראוימוואםתנובהכלפי

ישכיהמשפטביתקבע ,נאורהשופטתמפי ,הרובדעתפיעלייצוגית,

אתיבקרהדיוושלאחדרובדייצוגית,כתובענההתובענהאתלאשר
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יבחןשנירובדהבחירה.כוחשלילתשללנזקתוצאתינזקביוהטשטוש

הרכישה,החלטתבמועדלצרכוידועיםשאינםנתוניםאםהשאלהאת

 .שלובאוטונומיההפגיעהבשלהנזקגובהעללהשפיעיכולים

באוטונומיההפגיעהמובניטשטוש 1.1

תחושותשלממונילאבנזקמדוברכיהמשפטביתקבע ,הנזקלענייו

ביתבהנמקתעיוו . 2Sבאוטונומיהפגיעהכדיהעולהגועלותחושותשליליות

שלבאוטונומיההפגיעהעצםביוההבחנהנעשתהשלאמלמדהמשפט

שהידיעההגועלתחושותלביוהסיליקוןהוספתלגביהמידעבשלילתהתובע

גרמהלחלב)הוספתועלמאי-הידיעה(להבדילהסיליקוןצריכתעלבדיעבד

בשלנזק ,ראשיתנפרדים.מובניםבשנישוניםאלונזקיםשנילתובע.

ידיעהבהיעדרהחלבאתשצרכוהצרכניםלכלמשותףבאוטונומיההפגיעה

מיוחדתסובייקטיביתרגישותהוכחתמצריןואינוהסיליקוןהוספתעבור

פגיעהבשלנזק ,ועיקר ,שניתסיליקון.לצרוןהרצוןחוסרעצםלגבי

היהשהלקוחהוכחהמצריןאינוזעקה)הלכתפיעל(לפחותבאוטונומיה

פיצוי ,זאתלעומתהסיליקון.הוספתעלידעלוהמוצראתמלרכושנמנע

קשרהוכחתכמדומנימצרין ,הסיליקוןצריכתבשלהגועלתחושתעל

הוספתעלידעלואףהחלבאתצורןהלקוחהיהלושהרי ,שכזהסיבתי

לתחושותגורמתהסיליקוןצריכתכיהטענהוביהמניהנשמטת ,הסיליקון

גועל.

במידהכיאם ,מאפיין ,השוניםהנזקמישורישניביומספקתאי-הבחנה

השופטת .יהיפרוקצהשופטתשלהמיעוטדעתהנמקתאתגם ,פחותה

אתמאליוכמובולהניחניתושלא ,צדקשלרבהבמידה ,מציינתיהיפרוקצ

באשר . 29הקבוצהלחבריהמשותףגועל)רגשות(כמומיוחדנזקשלקיומו

סבורהיהיפרוקצהשופטתכינראה ,באוטונומיההפגיעהשלהכללילנזק

הפגיעהעצםבשלהכלליהנזקשלשיעורוכיצדק)שלרבהבמידה(ושוב

הפגיעה:בסוגבהתחשבלמקרהממקרהמשתנהבאוטונומיה

באמונתובפגיעההכרוכההפרטשלבאוטונומיהפגיעהאיוהרייי

לצריכתבנוגעלמשלשמתבטאכפי ,אדםשלעולמווהשקפתערכיוובמירקם

צורןשהואכלשהומזוומוצרכילהניחהצרכןבזכותכפגיעהכשרמזוו

מוגדרתהעדפהמראשלואיובובמצב ,אחריםולאנתוניםיסודותמכיל

המוצרבמרכיבישאיוומקום ,מסוימיםמאפייניםבעלמזוומוצרלצריכת

המימושדרכיביוומשקל ,מידה ,מהותשלהבדלישלהזיק.כדיהנתונים

בגדרנופלאינושלפנינוהענייןלמקרה.ממקרההפרטשלהאוטונומיהשל

מוצרשלמרכיביולגביטעותאוהטעייהבהםמקריםקטגוריותאותו

לערכים,במחוייבותשמקורהממשיתרגשיתפגיעהלצרכולגרוםעלולים

 . 30 "מוגדרתלמטרהמיוחדתהעדפהאו ,השקפות

באוטונומיההפגיעהעמרמהפיצוילקוומקוםישאםהשאלהשאלתנמשכנע,והטיעוןאם 14

מטפקות,נקייהאינהשהשאלהאףאלו.והתייטרויותאשםרגשותאי-חווייתשלהחיטכוןאת

התשובהבארץ,בפטיקהשאומצושרבטטייטמנט,ההנאהטובתקיווומבחניפישעללינראה

וובשאלהזןאני . Restatement (Second) ofז orts , ) 1965 ( § 920ראו,חיובית.היא

המאמר.שלהמורחבתבגרטה

עזבון 773/81בע"אנזונהממונילאנוקלהערכתהשוניםהמבחניםבזרבהכלליתהשאלה 15

הטובייקטיבי,המבחןהוצגושםפרייליז),פרשת(להלן, 816 ) 4לו(פ"זי, l/מנ'פרייליז

נמזזוטבלכאבשלהנוקראשאובייקטיבי).(שהואהקנייניוהמבחןהפונקציונליהמבחן

עלנמזזחייםתוחלתקיצורשלהנוקראשואילוהטובייקטיבי-פונקציונלי,המבחןפיעל

-ממונילאנוקובגיןמוחשילאנוקבגיןפיצוייםייריבליןאיגםראוהקנייני.המבחןפי

במשפטהכרעה(היעזר 48 , 20ג)חלקתשט"ג,עור,ךרבק(אישמגרספרהרחבה"מגמות

ממוני).לאנוקעבורהעיוניהבטיטבזרבהארץ

שס,טובייקטיבי,במבחןתמכוהרובשופטי . 1הערהלעילזעקה,בפרשתנזונהוושאלה 16

 . 628בעישס,משולב,במבחןשטרטברג-כהןוהשופטת 590-589בעי

 . 628בעישס,ראוואובייקטיביים.טובייקטיבייםרכיביםהמשלבמשולבמבחןגםייתכן 17

.אמנםהמאמרשלהמורחבתבגרטהבאוטונומיהלפגיעההראויהמבחןשאלתאתמחןאני

הערכהקשיימעוררהואאךלקזמותו,המצבהשבתעקרוןיזיעלנתמךטובייקטיבימבחן

וביניהם,שוניםמהיבטיםלביקורותחשוףלקזמותוהמצבהשבתעקרוןבנוטף,ניכרים.

קרן-פוציראוחלוקתית.ורגרטיביותלשיקוםשליליתמריץיצירתהתזיינות,עלותוזאות,

העליוןהמשפטביתמפרש(ומזועיותר!לענייםהענייםאתהפיצוייםזיניהופכיםכיצזיי

 2934/93ע"אהזיןפטקבשוליעקבי!)בלתיבאופןזרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםחוקאת

 . 314-306,299(תשנ"ז)כחמשפטעיוניהבאבו"ניטורוקה

 . 15הערהלעילפריילי,ןפרשתראו 18

בשלטובייקטיביתפגיעהכלחשלאאםגםהתובעאתלפצותהראוימןשלפיההגישה 19

ברששת 237/80בע"אשילההשופטעמזתעםלזעתימתישבתשלו,הבחירהבכוחפגיעה

(שכןהשתכרותבכושרפגיעהבשללפצותהראוימןלגישתו, . l) 281לו(פ"זהאשאש, Iנ

רבקהשופטטרבלעומתווה.כושרלנצלהתכווןלאהטפציפיהתובעאםגםבנכט),מזורב

השתכרות.בכושרפגיעהעמרפיצוייינתןלאכוהשבמקרהעמו)להטכיםנטהלנזוי(והנשיא

באוטונומיהפגיעהשלהנוקראשאימוץאגב.אמרותמשוםהיווובפרשההשופטיםעמזותכל

הפגיעהבשליפוצההניווקשלפיהבינייםעמזתלהצזיקעשויהבחירה)כוחשלילת(קרי,

לעבוז.לאשלוהבחירהבכוח

כוחשלילתבשלפיצוילפטיקתההצזקההןוהבהקשרהמתעוררותנוטפותשאלותשתי 20

שאינםאויכוליםאינםרביםמטופליםכיהטענהרקעעלוה,פיצוישלושיעורוהבחירה

הצלחתבעקבותההנאהטובתלקיווווההצזקהלהם,הניתןלטיפולבאשרלהכריערוצים

המורחבתבגרטהאלובשאלותזןאניהבחירה.כוחשלילתבשלהמגיעהפיצויכנגזהטיפול

המאמר.של

 ] /http://www.lawdata.co.iilUpLoadפורטם),(טרםב.פנ'ב.ש. 19270/03 )ם-י(תמ"ש 21
) 23.5.05 last visited on ( רtPsakDinl93392.rt . פיצוי)עלהמוטלש"ח 425,000בטך

פ"זסוהן,נןי l/מ 429/82ע"אהשווגט).מטורבתשלבאוטונומיהפגיעהבשלגטטרבן

יצאשבעלהאישהכלפיהגבולותמשטרתשלמושגיתוהירותבחובת(הכרה 733 ) 3מב(

הקטינההבעלבריחתהרבני.הזיןביתנגזושהוציאיציאהאיטורצוהפרתתוךמהארץ

גט).תקבלשהאישההטיכויאת

בשלהתובענעצרוובפרשה . l) 113לט(פ"זגורזון,נ'ירושליסעיריית 243/83ע"א 22

חניה.זו"חותאי-תשלום

 . 337 ) 3לח(פ"זי, l/מנ'בוסקילה 337/81ע"א 23

הנויקין").פקוזתיי(להלן,חזש]נוטח[הנויקיןלפקוזת 5טיראו 24

תנובה).פרשת(להלן' l) 673נו(פ"זראב,י Iנתנובה 1338/97ע"א 25

 ] http://www.lawdata.co.i]lUpLoad /פורטם),(טרםי l/מנ'אבנעל 1081/00ע"א 26
) 23.5.05 last visited on ( רtPsakDinl96543.rt ,להלן)אבנעל).פרשת

מיסטרפרשת(להלן, 934 ) 3נח(פ"זרייז, Iנמ l/בעישראלמאנימיסטר 9136/02ע"א 27

שלילתעלמטתמךההנמקהרציונלאולםזעקה,הלכתאתאוכרלאוהזיןפטקמאני).

הבחירה.כוח

נאור).השופטת(זרבי 684-681בעי , 25הערהלעילתנובה,פרשת 28

אפשרותמכלללהוציאאיןייכיפרוקצייה,השופטתקובעתלמשל,כ,ך . 697 695-בעישס, 29

מביעהיהאםטפקשאל,נאילובתובענה,ענייןמיוחסלהםהצרכניםמציבורניכרחלקכי

הקושישוםועללההנילווההמיוחזהנוקהעזרשוםעלכווצרכניתבתביעהמיוחזעניין

צימרלכללמשותףבהכרחאינוהנטענתהפגיעהאופיייוכיממשי",כללינוקבגינהלבטט

רגישותובטףקטנהלאבמיזהומותנהקשורהפגיעהאופיהתובענה.שואנהמוצרצרכני

 . 697בעישס,הצרכן".שלהאינזיביזואלי

 . 696בעישס, 30
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הן ,זוטענהלאישושיה'פרוקצהשופטתשמביאההזוגמאות ,זאתעם

זוןמ(צריכתהצרכןשלבאמונהפגיעהשלספציפינזקהמבססותטענות

במקרים .וכזומה)כאורגניאורגנילאמזוןהצגת ,זתיאזםיזיעלכשרלא

המזון(זוגמתכללהמזוןאתלצרוךמוכןהיהלאשהצרכןסביר ,כאלו

 .האורגני)המזון(זוגמתיותרנמוךבמחירלרכשומוכןהיהלמצעראוהכשר)

כיההנחהעלנסמךבאוטונומיהפגיעהבשלכלליפיצוימאחוריהרעיון

בשלפיצוילומגיעאולם ,תנאיםבאותםהמוצראתרוכשהיההצרכן

מוזע.באופןשכזורכישהעללהחליטזכותושלילת

באוטונומיההפגיעהעצםשלהכלליהנזקביןהערבובשלמרותנראה

המשפטביתפסיקתאתלפרשניתן ,הגועלתחושותשלהספציפיהנזקלבין

ביתמהנמקתהןנלמזהזרבבאוטונומיה.פגיעהבשלפיצויעלכמבוססת

מפסיקהוהן , 31דעקהפרשתעלהמפורשתההסתמכותלרבותהמשפט

פגיעהביןמאי-ההבחנהנובעזומסקנהנכונותלגביהספקגזר . 3Zמאוחרת

אםבחלב.הסיליקוןמצריכתהמיאוסתחושתלביןכשלעצמהבאוטונומיה

היושהםנקבעהיהלוגםהצרכניםאתלפצותראויכיסבורהמשפטבית

בפיצויאכןשמזורבהרי ,הסיליקוןהוספתעליזעולוגםהחלבאתצורכים

 .הבחירהכוחשלילתבשל

מך Oנבאוטונומיהפגיעהבשלכלליפיצוימאחוריהרעיון

תנאים,באותםהמוצראתרוכשהיההצרכןכיההנחהעל

רכישהעללהחליטזכותושלילתבשלפיצוילומגיעאולם

מוועבאופןשכוז

האפשרילקיומוזווקאהנוגעתבשאלהלזוןברצוניהזברים,בשולי

 ,לכאורההוכחתו.ולזרכיתנובהשלמהתנהגותההנובעתוצאתינזקשל

כיהפרשההתפוצצותלאחרתנובהבמכירותהניכרתמהיריזהללמוזניתן

נמנעיםהיוהםלחלבהסיליקוןהוספתעלמראשיוזעיםהיוהצרכניםלו

 ,ראשיתשכזו.למסקנהבזהירותלהתייחסהראוימן ,למעשהמרכישתו.

עצםעלמוצזקת)(לטעמיכתגובהלהתפרשניתנתבמכירותמהיריזהחלק

כפי ,שנית . 33שבמחזל)זוגםואולישבמעשהההטעיה(בווזאיההטעיה

שקריותמוזעותלפרסםטרחהשתנובההעובזהעצם , 34הזיןבפסקשצוין

הצרכניםיזיעללהתפרשיכולהמוכרת,שהיאבחלבהסיליקוןהיעזרבזרב

לאכזהמסר . 35סיליקוןעםחלבלצרוךשאיןסבורהתנובהשלפיוכמסר

הוספתבזרבהצרכניםאתמועזמבעוזתנובהייזעהלולהתקייםהיהיכול

הסיליקון·

מאורחיםנתוניםלשהרלוונטיות 1.2

בהחלטתגםלאתרניתןבאוטונומיהבפגיעההכרהלענייןמרחיבהמגמה

התביעהשלההוכחהזרכיבענייןתנובה,בפרשתהמחוזיהמשפטבית

ממוניהלאהנזקהוכחתלצורךכיקבעהמשפטבית .ניהולהוזרךהייצוגית

להםשהסתרבהצרכניםותחושותהרצוןשלבאוטונומיהמפגיעההנובע-

מחקריםקיימיםאםלשאלהחשיבותיש-סיליקוןעםחלבשתוכי

ואיזו ,בסיליקוןהשימושבעקבותבריאותילנזקאפשרותעלהמצביעים

אםלשאלהחשיבותישהמשפטביתלשיטתזה.סיכוןליצורעלולהכמות

צוזקיםשהםבין ,שכזהלנזקאפשרותשקיימתהסבוריםמומחיםישנם

הואאםלהחליטהצרכןשלזכותושאלתתתעוררשאזמשום ,שלאוובין

לזוןצורךאיןחלב.בצריכתהכרוךכלשהוסיכוןמנטילתלהימנעמעוניין

אלאזו,בסוגיההקיימיםהשוניםהמחקריםשלנכונותםבשאלתולהכריע

המעניין . 36המחקרעורכייזיעלבהםנטעןומה ,קיומםעצםעללהצביערק

בשעתיזעהצרכןכילהוכיחזרישהעלהמשתמעהוויתורהואזובגישה

לראותניתן ,מחזסיליקון.בשתייתהאפשריהסיכוןעלהרכישההחלטת

אםכיהעמזהממנהשמשתמעתבכך ,כמצמצמתהמשפטביתגישתאת

לאוטונומיה.נזקשאיןהרירביאותילנזקאפשרותעלהמראיםמחקריםאין

בשלנפרזפיצויבבסיסהעומזהרציונללעצםבניגוזעומזתשכזוגישה

להתנגזסיבהבהיעזרגםכיכךעלהמבוססרציונל ,באוטונומיהפגיעה

הזרישהעלהוויתורמאיז,ן .מלאמיזעלצרכןלספקיש ,המוצרלרכישת

הרחבתאתמאפשר ,המוצררכישתבמועזהמחקריםעלייזעהצרכןכי

הסתםשמןמאוחרמיזעשלפיהגישהמשתמעתבגינו.והפיצויהנזקתחום

יתרום ,סיליקוןעםחלבלרכושאםההחלטהבעתהצרכןביזימצויהיהלא

מן ,זהבהקשרשלו.באוטונומיההפגיעהבשלהצרכןשלנזקולהגזלת

הפרטילנזקבאוטונומיההפגיעהשלהכלליהנזקביןלהבחיןשובהראוי

מותנההפרטיהנזק ,לשיטתי ,כזכורהסיליקון.צריכתבשלגועלתחושותשל

מרכישתו.נמנעהיההוא ,לחלבהסיליקוןהוספתעלהצרכןיזעשלובכך

רביאותייםסיכוניםמרבהמיזעזמינותשאלתרלוונטית ,זהפרטינזקלגבי

שלההגילויבחובתעומזתתנובההייתהלו .הסיליקוןמצריכתאפשריים

קיוםלגביהרלוונטיבמועזיזיעהשבהיעזרהריהסיליקון,להוספתבאשר

הצרכניםוישהייתכן ,הסיליקוןבצריכתאפשריותסכנותבזברהמחקרים

סיבתיקשרקייםאםרבורלא ,אלובנסיטתתנובה.שלהחלבאתרוכשים

אלותחושות .הצרכניםשלהגועלתחושותלנזקיתנובהשלההטעיהבין

בריאותיים)מסיכוניםהחששבשלחרזהכתחושותלראותןיותר(שנכון

לגבילפחותהצרכנים.ליזיעתהובאוהסיכוןבזברשהנתוניםבעתנוצרו

אתרוכשיםהיוהרלוונטיבמועזשכזהמיזעשבהיעזרהצרכניםקבוצת

נזקם.לביןההפרהביןסיבתיקשראין ,החלב

נזקעלפיצוי .באוטונומיהפגיעהשלהכלליהנזקלגביהזבריםשונים

ביזיהםהיהלוגםהחלבאתרוכשיםהיוהצרכניםכיממילאמניחזה

לקבלמהםשמנעההמיזעשלילתבשלניתןהפיצויאולםהמלא.המיזע

הרלוונטיים.הנתוניםעלבהתבסס ,זהה)גם(ולוומיוזעתמושכלתהחלטה

אינוהנזקממילאשהרי ,זהנזקעלמשפיעאינוהמאוחרהמיזע ,לכאורה

המיזע ,זאתעםהתנהגותם.אתמשניםהיושהצרכניםההנחהעלמתבסס

הוא ,ראשית .הצרכניםשלנזקיהםהיקףעלזרכיםבכמהמשפיעהמאוחר

 ,אובייקטיבימבחןפיעל ,יותרלמשמעותיתבאוטונומיההפגיעהאתהופך

למשמעותיתלאי-רכישתו)החלברכישת(ביןהבחירהאתהופךשהואכיוון

הצרכניםהחלטתמשתנההייתהלאהרכישהשבמועזהעומה ,וזוקויותר.

משליכהאינההאפשריים)סיכוניועליזיעה(בהיעזרהמוצראתלרכוש
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נפקותבזרבהמאוחרהמיזעבהינתןיותר,משמעותיתהבחירההיותעל

ההחלטהחשיבותכיכךעלעמזזעקהבפרשתהמשפטביתהבחירה.

 ,אכן . 37באוטונומיההפגיעהעבורהנזקהיקףלקביעתקריטריוןמהווה

תומכיסהחרטהתוצאבזברהקוגניטיביתהפטיכולוגיהבתחוסמחקריס

כךיותר,כמוצלחבזיעבזמתרברהחלופיהפעולהשאפיקככל . 38זובגישה

 ,שניתבאוטונומיה.הפגיעהשלהנזקמיזתוממילאהחרטה,מיזתתגזל

שממועזכיווןהצרכןשלהטובייקטיביהנזקאתמגבירהמאוחרהמיזע

משמעותיתהנהלהחליטהזכותממנושנשללהעלהתטכולתחושתהיזיעה,

מיזעשלקיוס ,הראשוניתהביקורתיתלאינטואיציהבניגוזכינמצא,יותר.

הצרכן.שלממוניהלאהנזקמיזתעללהשפיעעשוימאוחר

בחירהכוחלשילתבהיעזרפיצויאבנעל:פרשת . 2

עבורפיצוי ,שולליסעזייןוהס ,הנזיקיןזינישללומטורתיבאופן ,כיזוע

בלתיבאופןטיכנהשפעילותהנתבעת .התממששלאבטיכוןהתובעהעמזת

הראוימן . 39התובעבפיצויחייבתאינהבופגעהלאאךהתובעאתטביר

הזרביסמצב(וזהורצוניתהייתהלאלטיכוןהתובעשחשיפתככלכילציין

פגיעהבשלהתובעלפיצוילהוליךעשויזעקההלכתיישוס ,הרגיל)

שללההעוולתילטיכוןהתובעהכפפתהזבריס,מטבעשלו.באוטונומיה

 ,לעילשציינתיכפיטיכון.לאותועצמולהכפיףאסשלוהבחירהכוחאת

לטיכוןהחשיפה ,הזבריסמטבעמלאכותית.רבהבמיזההיאשכזוגישה

בשלהנזקשלההיבטזה,מטעס .רצונייסאינסהתממשותובשלוהפגיעה

הטיכוןכאשרלתובע.שנגרסהממשיבנזקנבלעהבחירהכוחשלילת

היאהטיכוןיצירת(כאשרלתובעעילהמעניקיסהנזיקיןזיני ,מתממש

הנזקעצסעבורשכזאתעילהמעניקיסאינסהנזיקיןזיניאולס ,עוולתית)

שעמזהכאן,נכונותהאתבוחןשאיני ,ההנחהתחתלטיכון.החשיפהשל

היאבלבזלטיכוןחשיפהעבורפיצויהשוללתהנזיקיןזינישלזועקרונית

עבורהתובעאתלפצות-וענייניתמושגית-שרצויברורלא , 40רצויה

 ,לעילשהוטברשכפיכיווןזאתלטיכון.להיחשףאסהבחירהכוחשלילת

 .התוצאתיבנזקהרגילהזבריסבמצבנבלעהבחירהכוחשלילתשלהנזק

החשיפהעצס-התוצאתיהנזקאסוחומר.קלשלרציונלכאןיש ,למעשה

עבורלפצותראוימזוערבורלאהנזיקין,זינייזיעלמפוצהאינו-לטיכון

 . 41זהלנזקלהיחשףאסהבחירהכוחשלילת

להיחשףאסשלוהבחירהכוחשלילתבשלהתובעפיצוי-כזוגישה

(ולהערכתיהמשפטבתייזיעלבמפורשאומצהלא-לאואסלטיכון

זיןפטקלפחותאולסמפורש),באופןבקרובמאומצתלהיותצפויהאינה

כמאמץלהתפרשיכולהעליוןהמשפטביתיזיעללאחרונהשניתןאחז

מזינתאתיבואניתחברהתבעהאבנעלבפרשת .משתמעבאופןזוגישה

שלפגומההתנהלותבשל ,לטענתה ,להשנגרמושוניסנזקיסעבורישראל

היבוארישיוןשללהפרותכתגובהשבאההתנהלות-המנהליתהרשות

תוךשניתנההחלטהבשלפיצויהחברהתבעה ,היתרבין .לחברהשניתן

הטירובכינמטרלחרבהשגויה.הנמקהעלובהתבטטהטיעוןזכותשלהפרה

הטיבהאולס ,הארץתוצרתעללהגןהרצוןמןנובערישיונותלהנפיק

המשפטביתמחיריס. "ניפחהיישהחברהבכךנעוצההייתההאמיתית

שללגופומוצזקהיהיבוארישיוןלהקצותשהטירובאמנסקבעהמחוזי

ההנמקהומתןהטיעוןזכותשלילתבשלכללינזקנגרסלחברהאךעניין,

הטיעוןזכותושלילתהשגויהההנמקהכיקבעהעליוןהמשפטביתהשגויה.

החברה.שלממונילאלנזקגרמהזוהתנהגותוכירשלניתהתנהגותמהוות

מלנמקלחלוטיןנמנעהמשפטשביתהיאהזיןבפטקמרכזיתחולשה

לפרשתבניגוזלחברה.הרשותפעולתשגרמהממונילאנזקאותומהו

 ,זעקהלפרשתבניגוזגועל.רגשותשלנזקעללזברניתןלא ,תנובה

זעקההלכתשלהרציונל .באוטונומיהפגיעהעללזברקשה-עז-לא-ניתן

באופןלהחליטהאפשרותאתמהתובעתמנעההאינפורמציהששלילתהוא

שלממשיתאפשרותלתובעתעמזהכאשרחלופייספעולהקוויביןמושכל

לעומתמביצועה).הימנעותאוהביופטיה(ביצועאלופעולהקוויביןבחירה

אפשרותמהתובעתמנעלאהאמיתיתההנמקהאי-מתןאבנעל,בפרשתזאת,

חלופיתזרךכלהייתהשלאכיוון ,שונותאפשרויותביןמושכלתבחירה

לתתלטרבהרשותשללכוחהכפופההייתההתובעת .לבחוריכלהשבה

לגופוטבירהשהייתהקבעעצמוהמשפטשביתהחלטההיבוא,רישיוןאת

-אפשריפעולהקושללהלאהטיעוןזכותשלילת ,זומהבאופן .ענייןשל

עלהגנהכנגזשקולכאלובנטיבותפיצוימתן .עצמוהטיעוןהשמעתלמעט

(חשובה)פרוצזורליתזכותבמיצוילבחורכוחה-התובעתשלהבחירהכוח

לאהרחבהזו ,בעיניי .הטופיתבתוצאהלשינוילהביאכזיבההיהשלא

זעקה.הלכתשלרצויה

 . 682בע'שם, 31

 . 18בפסקה , 26הערהלעילאבנעל,פרשתלזונמהראו 32

ניתןלב,בתוסאינהההטעיה(כאשר 855ב)כרך(תשנ"נ,חוזיםכהןונ'פריזמןז'השוו 33

לאבענייןההטעיההייתהאפילוהמצנ,לביןההטעיהביןהסיבתיהקשרקיוסאתלהניח

רמאי).עסלהתקשרחפץהיהלאשבכלללטעוןיכולהניצגמהותי.

 . 684בע' , 25הערהלעילתנובה,פרשת 34

שמתןסבורהשהיאמלמזתתנובהשהתנהנותכיווןמזויק,אינוכזהמסרהעניין,לנוף 35

בעייתיתהיאהסיליקוןשהוספתבהכרחולאבמכירותיהיפנעהסיליקוןלהוספתפרסוס

הרתעהמטעמיולכןתנובה,שביצעהההטעיהאתלהצזיקמשוסאיןכמובןבכךכשלעצמה.

להתחשבלזעתימוצזקהראייתי)הנזקזוקטרינתמאחוריהעומזלרציונלנס(המתקשריס

בשללצרכניסשננרסהנזקאתכמשקפיסתנובהשללרעתההמכירותיריזתלנביבנתוניס

זו,הטעיהבעקבותתנובהשלהרווחאתאוההטעיה

 ,) 5.7.04ביוסניתנההחלטה ,פורסס(טרסראבינ'תנובה 1372/95 )א"ת(ת"א 36

 ] http://www.nevo.co.il/psika_word/mechozi/m9500 1372-344.doc [ . 6נפסקה
) 29.5.05 Iast visited on (. 

 . 590בעי , 1הערהלעילזעקה,פרשת 37

לה.הנלווהוהטקסט , 12הערהלעיל 38

 . 605(תש"ס)כנמשפטעיוניבסיכוי"ופניעהסיכוןיצירתבניןייפיצויפורתאי 39

לסיכון.חשיפהבשלפיצוילהטילשמוצזקייתכןצרכניבהקשר 40

לסיכוןלהיחשףלסרבאולהיחשףאסהבחירהכוחשלילתשלהנזקשנוזללצייןהראוימן 41

הנזקשלנוזלו.לכאורה,לסיכוןהחשיפהשלהנזקלגוזלזההבהכרחאינוהתממש)(שלא

מתבססהואכלומר,תוצאתי,הואזהנזקמקוס,מכלהממשי;הנזקתוחלתהואהאחרון

כוחשלילתשלהנזקנוזלהסיכון.עליזעלוהתנהנותואתמשנההיהשהתובעההנחהעל

ממילאשכןליניארי)באופןשלא(וזאיהממשיהנזקמנוזלמושפעאינולכאורההבחירה

לסיכון.להיחשףמסכיסהיהשהתובעמניחזהנזקראש
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לגבילעיל.שהוצגהלביקורתחלופיתגישהעלגםלחשובניתן ,אמנם

פוגעתההטעיהשעצםקנטיאני,אולימחשבהבהלךלטעון,ניתן ,ההטעיה

האמיתייםהטעמיםאתלהמלספקנמנעהשהנתבעתבכךהתובעתבכבוד

שנשללהלסבורניתןהטיעון,זכותלאי-מתןבאשרפעולותיה.מאחורי

אתלהשמיעוהזכותהטיעוןזכותאתלנצלאםלהחליטהזכותמהתובעת

בהליכיםמשתתפיםשלהרצוןשביעותמידתכימראיםמחקריםטענותיה.

מתוצאתרקלאנגזרות ,צדקעמםשנעשהותחושתםמההליךשיפוטיים

מתדיינים ,ספציפייותרבאופןמתנהל.הואשבומהאופןגםאלא ,ההליך

לסטריותרנטולהם,הקשיטוכיהמשפטבביתיומםלהםשניתןשהרגישו

נתוניםעלבהתבסס . 42ענייןשללגופוהפסידואםגם ,צדקעמםנעשהכי

התחושהממנהשנשללהבכך ,לתובעתנזקנגרםאכןכילסבורניתן ,אלו

משמעותיזהנזקאםהשאלהמתעוררת ,זאתעםבצדק.עמההתנהגוכי

 . 43בגינולפצותבחובהלהכירמנתעלדיו

היאאך Iתוצאתי Pלגזלהביאעשויההבחירהכוחשלילת

שר Pללאעצמובפגי 7העומ Pכגזלהיחשבעשויהגם

התובעשלגפשועלהשלילהלהשפעת

ראשית,אבנעל.פרשתעלהערותשתיעודלהעיררבצוני ,הדרביםבשולי

צריךאינואוטונומיהשיקולישלכוחםחרבה.הייתההזהבמקרההתובעת

אףוישפרטי,אדםלעומתבתאגידמדורבכאשרמידהבאותהיפהלהיות

שנית, . 44תאגידיםשלאוטונומיהבאינטרסלהכירראוילאכיהסבורים

עיכובבשללתובעתשנגרמורכושנזקישלהנזקבראשבדונו ,המשפטבית

נכונהציין ,החרבהבמוניטיןלפגיעהשגרםהמכסממחשבכוכביתבהסרת

בשלנגרםהמוניטיןשהפסדהעובדהרקעעלזההפסדלכמתהקושיאת

הרשות.מצדלסנקציותשהוליכההחרבההתנהגותלרבות ,שוניםגורמים

עלהןלמעשהמדובר ,זהבמינוחלסוגיההתייחסלאהמשפטשביתאף

שביתמוזרזהרקעעלהחרבה.שלתורםאשםעלוהןלנזקסיבתיתתרומה

ממונייםהלאנזקיהלגביהחרבהשלהתורםהאשםבשאלתנגעלאהמשפט

להניח,ישהמטעה.ההנמקהוממתןהטיעוןזכותאי-מתןבשלשנגרמו

כלפיה,המדינהלהתנהגותשהובילההיאהחרבהשלבת-האשםשהתנהגותה

היה ,זולפקודה 65סעיףפיעלוהןהנזיקיןלפקודת 68סעיףפיעלוהן

מהתנהגותהשנבעמנזקההחלקאת IIאבנעל IIלהמגיעמהפיצוילהפחיתמקום

שלבדרךנעשהממילאזהנזקראששכימותכיוון ,זאתעםבת-האשם.

שקיבלההסכוםגובהעלהשפיעואלוששיקוליםייתכןדדינא,אומדנא

 . 4Sכפיצויהחרבה

ננקטההבחירהכוחשלילתשלמשמעותהלענייןיותרנכונהגישה

/8364 )'(חיא IIבת ביןהתובעטעןזובפרשה . 46ם IIרמבח IIבינןלנקרי 03

החוליםביתנמנעשניםכמהשבמשךבכךשלוהאוטונומיהנפגעהכיהיתר

הלכתכיקבעהשלוםמשפטבית . Cבהפטיטיסחולההואכילומלהודיע

 .הסכמתוללאבאדםרפואיתפרוצדורהטצעהשבהןלנסיטתמוגבלתזעקה

כוחושלילתהואזעקההלכתשלהרציונללהסתייג.ראויזוצרהמגישה
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באופןבהלבחורזכותונפגעה ,חלופהבאותהבוחרהתובעהיהלוגם

אתלשנותלנקריבפרשתהתובעהיהיכולאםלשאלההתשובהמושכל.
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