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בחית הכלים המשפטיים להתמודדות בתי המשפט עם תובעי שווא הלווים 
   לתביעות המויות

  לוי ' חיפה כימיקלים בע"מ 732/01ת"א בעקבות 

  מאת

   ****עדי יפה ושלמה גולן

מבוא. א. עיין לוי. ב. בעיותיהן של התביעות ההמויות. ג. דרכים חלופיות לטיפול בסוגיות המיוחדות 
. משטר של אחריות 3. הסדר סוציאלי באמצעות החוק; 2. תובעה ייצוגית; 1; ות מעלותשתביעות המוי

ד. גיבוש פתרון לבעיה של תובעי שווא בתביעות המויות.  . בוררות, גישור ופישור.4חמורה או מוחלטת; 
  סיכום.

  מבוא

תן תביעות זיקיות שהוגשו שלוש 1בשה האחרוה הוכרעו עיייהן של שלוש תביעות המויות (רבות משתתפים).

בעלי דין, ולכן  50- מ יותר שתתפו. בכולן האוחדו תובעים בפרד כגד קבוצת תבעים ובשלב מסויםכמה ידי  עלמלכתחילה 

. בשלוש שלהןגודל הסדר זה בתביעות שבהארה זו דון כל אימת שזה,  מוחב שתמש"תביעות המויות". הגדרו אותן 

, ואחת בבית המשפט אחרבפי שופט כל אחת שתיים הוגשו ודוו בבית המשפט המחוזי בחיפה,  –התביעות שבהן עסקין 

שהסבו התעוררו שאלות בעלות חשיבות ציבורית. שלושתן והלו במשך כעשור וכללו דיוים רבים  –המחוזי בבאר שבע 

 ו התובעים להרים את הטל להוכחתעלויות רבות לתובעים, לתבעים ולמערכת המשפט. שלושתן דחו לאחר שלא הצליח

 זיקתםתביעות תובעים של הצטרפו. לעתים בעטיה, לזק שגרם להם לכאורה , לטעתםקשר סיבתי בין התופעה המזיקה

(אין  גשתהתשתית ראייתית המצדיקה את ה הייתה טולת שתביעתם, הלא רלווטית. תובעים אל או אף מזעריתלעיין 

ידיו "תובעי שווא", באין הגדרה אחרת  תשתית מיימלית וסבירה), יכוו עלבאלא  ריעהמכמדובר בתשתית ראייתית 

  בספרות. 

טעמים ב, ושווא תובעי מושכות המויות שתביעותכי ייתכן  הסקותובעי שווא בשלוש התביעות שבחו,  מכיוון שמצאו

עלות הכרוכה ה הרי, רבים מהרגיל שווא יתובע מושכות הן אין אם שגם מצאו לחלופין. בהמשך דוןלכך האפשריים 

, בהוצאות משפט גבוהות מסתכים היריעה ומספר המתדייים. בה בעת אף הם עצמם רוחב, בשל יותרבוהה ג בהצטרפותם

  .בתביעה פרדתלו היו תובעים  אלצים לשאת בהןשהיו  המאל מידה יכרתאף גבוהות ב אולי

המשפט  ביתלרשות בעיית תובעי השווא, המעה היחיד והדל שעומד כיום עדר פתרוות מקובלים להתמודדות עם יבה

אפשר "להעיש" בדיעבד  חיוב בהוצאותב .פסיקת הוצאות המשפט – הוא המעה להתמודדות עם כל תובע שעייו דחה

ים. בעיין הבא את המתדייים הפוטציאלייםואף "לחך"  מלכתחילה, תובעים שתביעתם לא הייתה צריכה להיות מוגשת

עם דחיית כל אחת משלוש התביעות, וחרף מאפייים  .לפסיקת הוצאות משפט מגווותבבתי המשפט גישות  קטוזה 

בתכלית בוגע לפסיקת  אחרתקטה מדייות כל אחת משלוש הערכאות , לשלוש התביעות שבהן עסקיןמשותפים רבים 

_____________________________________  

  .סטודטים למשפטים, חברי מערכת "הארת דין" בשת הלימודים תשע"ד  *
 1 לדי ' תרכובות ברום בע"מפרופ'  1069-07ב"ש)  ת"א (מחוזי; )3.11.2013(פורסם בבו,  לוי ' חיפה כימיקלים בע"מ 732/01ת"א (מחוזי חי')   1

 ). 17.6.2013פורסם בבו, (  1' חיפה כימיקלים בע"מעצמון  972/00 חי')מחוזי ( א"ת) ו9.1.2013פורסם בבו, (
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עשרות ב הסתכמותביעות שלוש ההלכה למעשה על התובעים ב כך הפערים בהוצאות המשפט שהושתופיהוצאות המשפט. ל

  בכלי זה להתמודדות עם תובעי שווא.  על הקשיים שבשימוש מרמזהמשפט  אלפי שקלים. חוסר האחידות בפסיקת בתי

ציג את הגישות  כמו כןלרבות הוצאות המשפט שפסקו בו.  2,לויבעיין דין העובדות פסק  פרט אתבפרק הבא להארה 

לפסיקות בין פסק דיו ההשוואה שערך  ואת, זה ידי השופט שפירא בפסק דין סיקת הוצאות משפט, כפי שסקרו עללפ

 יהןבעיות אתאופיין הייחודי של התביעות ההמויות ו את לבררבקש  בפרק ב 4.לדי עייןוב 3עצמון עייןשיתו ב

תוך בחית דרכים  ת תובעי השווא,יבבעי ללטפ כדיפט בחן את הכלים העומדים לרשות בית המש . בפרק גהייחודיות

 , לדעתו, מעה מיטביותןפתרון ה שרטט ,, בפרק דלבסוף. צויו בפרק הקודםחלופיות לטיפול בסוגיות המיוחדות ש

  לבעיות שהוצגו.

 לוי עיין. א

בעלי מפעל כלפי  התביעות הופו 5.וןרשויות הוגעים לזיהום הקישגד מפעלים ו תביעות דייגים בקישון הגישו לויבעיין 

חברה המחזיקה מכון טיהור שהזרים כלפי , המייצר ומשווק מוצרים כימיים, לוהמצא על תוואי חל הקישון או סמוך 

הדייגים ידי התבעים, חלו  התובעים, דייגים שעבדו בקישון, טעו כי עקב זיהום מי החל על .רשויותכלפי חומרים לקישון ו

 מזוהםג במקום הדיִ הבין על קשר  (ריבוי דייגים שמצאו חולים) שוות. לטעתם, יש ללמוד מהרכיב הסטטיסטיבמחלות 

פעילות של ה אופיחוסר אחידות ב) ולמרות שוים סרטן (סוגי היו מגוויםבהן חלו ששסוגי המחלות  אף המחלות, פרוץל

  . מיםהמזהלמים ולחומרים  שלהםחשיפה המידות בבקישון ו התובעים

תבעים (לרבות צדדים  61- תובעים ו 50בית המשפט החליט לדון בתביעות במאוחד. התביעה המאוחדת כללה 

 . לפיכךתובע עצמאי הודגש שדובר בתביעות אישיות שוות, בעלות רכיבים משותפים רבים, אך כל תובע היי .שלישיים)

בה ששהפעילות הספציפית  כלומרעייו, בקשר סיבתי  להוכיח שהתקיים כל תובע יהיה עלהובהר על ידי בית המשפט ש

 יותריתו  ובמהלכוהדיוים בתביעה משכו כעשור,  6פגיעה בו.ידי חשיפתו לחומרים מסוכים ולידי עסק בקישון הביאה ל

וות דעת הוגשו חו עמודי פרוטוקול 23,500- מ יותרישיבות, כתבו  226החלטות בבית המשפט המחוזי בחיפה, ערכו  600-מ

  רבות. 

עמודים, דחה בית המשפט  190-מה כיתן פסק דיו של בית המשפט המחוזי בחיפה. בפסק הדין, ש 2013 בובמבר 3-ב

אלא היה על כל אחד איה מספקת, שהוכח כמסרטן, היה במי החל,  ,חומר מסויםהוָכחה כי קבע שואת תביעות התובעים 

ואילו התובעים  ,בו חלהששיפה לחומר שטען שהיה בחל, לבין הסרטן המסוים חהמהתובעים לבסס קשר סיבתי בין ואחד 

חמישים, תוך מהתובעים, עשרים ושלושה מ רבים , קבע כייתרה מזומבחיה מדעית. אלה טעותיהם את לא הצליחו לבסס 

חשפו למים, כמעט לא  אחדיםוגע לחשיפה למי הקישון. כל הם ביהיד את התשתית העובדתית שטעה עלכלל לא הוכיחו 

 לעסוקחדלו  אחריםו ,או באופן מזדמן , חלקם עסקו בדיג כתחביב בלבדיםאחר עסקו בדיג במקומות – התברר כך –אחרים 

  .בדיג בטרם הזדהם החל

בעל דין שהפסיד במשפט, יחויב בהוצאות המשפט של שההלכה  אתהשופט שפירא  הבהירבבואו לפסוק הוצאות משפט, 

זכה. ההוצאות צריכות להיות פרופורציוליות להליך ומבוססות על שיקול דעת אובייקטיבי של בית המשפט, לפי בעל הדין ש
_____________________________________  

 .1לעיל ה"ש   2

 שם.  3

 שם.  4

אך , ' חיפה כימיקלים בע"מאלמוג חברה לדייג בע"מ  1402/05; קורן ' חיפה כימיקלים בע"מ 994/03 ;1, לעיל ה"ש לוי עייןבהן: שהעיקריות   5
 ;' חיפה כימקלים בע"מביטון  ; 768/04' חיפה כימיקלים בע"מטבאג'א  ; 1083/02' חיפה כימיקלים בע"מ(המוח)  פדידה 455/02גם: ת"א 

  .)3.11.2013(פורסם בבו,  ' חיפה כימקלים בע"משר  347/03,  ות"א ' חיפה כימקלים בע"מדיבי  511/05
  ).1.4.2004פורסם בבו, (  1 ,5' לויחיפה כימיקלים בע"מ  14026/03חי') מחוזי א ("בש  6
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במגוון שיקולים ובהם אופן יהול ההליך. גם בעל דין שפעל בתום  צריך להתחשבהסיבות. בקביעת ההוצאות, בית המשפט 

. בפסק הדין ציין השופט המפסיד במשפט ות המוטלות עללשאת בהוצא , אליבא דבית המשפט,לב והפסיד בהליך, יצטרך

כי לבית המשפט אין ידיעה מדויקת על עלות ההתדייות, אך יש לו יכולת להעריך ברמת ודאות גבוהה שמדובר  7,שפירא

השקעה מיוחדת  דרש מהםאת טעת התבעים שהתיק  בכך קיבלכל תביעה מקובלת אחרת. אלה של מ שחרגובעלויות 

חוות דעת מומחים ותשלום על עדויות, תמלול פרוטוקולים הכת להוציא הוצאות רבות, לרבות חייבם ו הגתםביהול 

לב למשאבים שהושקעו  , הן כתבעת הן בשיםיכרות היו הוצאותכי גם למדיה  וציין השופט הוסיףוצילום מסמכים. 

יקולים, את מצבם הכלכלי של התובעים ואת האפשרות בבירור המחלוקת. מגד, הוא ציין כי יש להביא בחשבון, במאזן הש

 משוםזכות הגישה לערכאות.  בעייןעל תפיסת הציבור  שלילית הרתעת יתר של בעלי דין, חוסר שוויון והשפעה ויווצריש

דילמה, אם להבחין בין ה אתבית המשפט ציין שלא דובר בתביעה קבוצתית, אלא בכמה תביעות שהדיון בהן אוחד, 

  ם לעיין ההוצאות, או לראותם כגוף אחד.התובעי

הכלל  .ההבדלים בייהםאת השופט שפירא את הכללים המקובלים לפסיקת הוצאות משפט וסקר בהמשך פסק הדין 

 צא בחסרוןחייב לשאת בהוצאות הזוכה, שאין צידוק שיֵ  ,עדר סיבות מיוחדות, בעל דין שהפסידיהמחה הוא, כאמור, שבה

מידת מורכבותה, בסעד המבוקש וביחס בתון לשיקול דעת בית המשפט, שיתחשב באופי התביעה ו כיס. סכום ההוצאות

 8הוא פועל.ה דרך שבבשכר הטרחה שישלם ובידי בעל הדין בהליך,  היקף העבודה שהושקעה עלבביו לבין הסעד שפסק, 

כאות, שמירה על זכות הקיין של הפרט, הבטחת זכות הגישה לער – בעשותו כן, על בית המשפט לאזן בין מגמות מוגדות

לגישות שוות באשר  הביאל יםאיזון עשויהקודות הבדלים בקביעת שוויון בין בעלי הדין ויהול משאבי מערכת השפיטה. 

גישת  9הבחין השופט שפירא בין שתי גישות עיקריות: עיין זהלשיעור ההוצאות שיש לפסוק לחובת בעל הדין המפסיד. ב

, יהא שיעורן אשר יהיהלפיה בעל הדין המפסיד ושא בהוצאות המשפט שהוציא הצד שכגד בפועל, ש הריאליותההוצאות 

יש לחייבו בסכום מוך מסכום אך בעל דין שהפסיד צריך לשאת בהוצאות הזוכה,  אמםלפיה שגישת ההוצאות החלקיות, ו

  ההוצאות בפועל.

לשכר הטרחה וההוצאות שהוצאו  ההית המשפט הוצאותבלחיוב קודת המוצא השופט שפירא שפסק  דברשל  בסופו

בה ומוצא, הזוהי אך קודת  אולם פורט להלן.תכפי ש לדי עייןמץ את קודת המוצא של השופטת דברת בי, ובכך אבפועל

יש לקבל  שיקולים מכוח הדין והצדק. במקרה שלפיו, לדידו,בהתחשבות בסיבות ו יש לשלב, באופן אובייקטיבי לשיטתו,

 ביתצדדים שלישיים, ל אשרטעת חלק מהתבעים שהם השקיעו משאבים רבים ביהול ההליך, שהיה מורכב וארוך. את 

השאר לא  שכןשיים מהם בלבד, שהיו פעילים בהליך, של שיש לחייב את התובעים בהוצאות  הטעה את קיבל המשפט

תחשב השופט גם ברמת הד ההוצאות הריאליות שהוצאו, לצשמכאן ליהול התיק ולחקירות.  תרומה של ממשתרמו 

כי במקרה זה יש  קבע, כיס בחסרוןצריך לצאת  איושבעל דין שזכה  אףכן,  המעורבות והפעילות ביהול התיק. כמו

סוגיה ) חשיבות הב( ;תוצאה הקשה של פסק הדין מבחיתםההתובעים וחיי סיבות א) (: וספיםשיקולים להתחשב ב

ראיות לעיין ההוצאות  עדרן) שליד) קיומן (או במקרה שלו ה( ;בה יהלו הצדדים את הדיוןשדרך ג) ה( ;ת שעלתההציבורי

שיש לטות לגישת ההוצאות החלקיות. הוא חילק את התובעים מסקה כלל להשופט שפירא בשקלול הכולל הגיע הטעות. 

 "חאלף ש 50- היה על חלק מהתובעים לשלם כ חלוקה זו קבותעב. אחריםזקף חוב או זכות לכל סוג ו 10והתבעים לסוגים

  ."חאלף ש 140-כ אחריםועל 

_____________________________________  

  .191 'שם, בעמ  7
  .4 'שם, עמ  8
 .5 'שם, עמ  9

צדדים שהגישו לבית המשפט חוות דעת מומחים, חקרו את העדים והגישו סיכומים, לעומת אלה  –תבעים מויו לפי מידת פעילותם בהליך   10
ור מעגן הקישון בפועל ודייגים שמעגן הקישון היה בסיס תובעים שלא היו דייגים באז –שותרו פסיביים. התובעים חולקו לשתי קבוצות 

  לפעילותם ועיקר עיסוקם היה בדיג.
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אוחדו שלוש , לויבעיין  טרם פסק בעיין ההוצאותבשופט שפירא היה ידוע ל פסק הדין בעייואשר  11,לדי עייןב

 המדיה והמועצהוגם כגד , לכדי תביעה של כמאה בעלי דין. התביעות הוגשו כגד מפעלים מזהמים 12תביעות זיקין

חובות הפיקוח המוטלות עליהן, בגין זקי גוף שגרמו, כך טען, לתובעים, שעבדו ו/או גרו בקרבת את שלא מילאו  המקומית

האתר. התביעה המאוחדת דחתה לאחר שלא הוכח קשר סיבתי בין מחלות התובעים הטעות, לחומרים הפלטים באזור 

ובמאמצים רבים  יכריםשופטת שרה דברת צייה שהתביעה הייתה כרוכה בהוצאת סכומי כסף ה 13התעשייה רמת חובב.

שיש לה סיכוי  תביעהלפי הגשת ההיה על התובעים לוודא  על כן .זמן שיפוטי רבההליך הצריך על כך ווסף  ,מצד התבעים

השופטת  14שהתיימר להציג עצמו כך).(המידע שהציגו התבסס על חוות דעת של אדם שאיו מומחה, אף  כלשהו להתקבל

התבעים בפועל, גם אם מדובר בסכום לא מבוטל, ובלבד  הוצאותלפי  קבעה שיש לפסוק הוצאות משפט ריאליות, כלומר

שהן סבירות, מידתיות והכרחיות ליהול ההליך. לבסוף פסקה כי כל אחד מהתובעים ישלם לכל אחד מהתבעים כעשרת 

בית המשפט העליון, אך הסכימו לדחיית הערעור ללתובע). התובעים ערערו על פסק הדין  "חש אלף 50- אלפים שקלים (כ

יתן  2014בספטמבר  29- מהסכומים שפסקו. ב 60%- ל 30%בין ש טווחבתמורה לפשרה בעיין ההוצאות ושכר הטרחה, ב

  .15פסקו בבית המשפט קמאמהוצאות המשפט ש 50%וקבע שישולמו  לפשרה תוקף של פסק דין בבית המשפט העליון

אוחדו ארבעה תיקים פסק בשאלת ההוצאות, שא עמד לגד עייו של השופט שפירא בעת ואשר אף ה 16,עצמוןבעיין 

. התובעים, וחמישים צדדים שלישייםתובעים, גד ארבעה תבעים עיקריים  שבעיםבעלי רכיבים משותפים, בעיים של 

 מו,בשל זיהוושירותם הצבאי באו במגע עם מי הקישון  הלךשבמ טעושים שה, אשר לחמו בצה"ל לפי עשרים עד שלו

מתו סרטן. חלק מהתובעים  ובהןוהימצאות חומרים מזיקים בו שהזרימו התבעים, חלו בהמשך חייהם במחלות שוות, 

כבוד  :יסוד- חוק זכויות היסוד שלהם מכוח פגעוזבוותיהם. לטעת התובעים יידי ע והתביעה הוגשה עלממחלותיהם 

בית המשפט לדון בשאלת הקשר בתחילת הבירור החליט מטרד לציבור.  יםמהוו מעשי התבעים אףוהאדם וחירותו, 

בשלב זה  17זק.ל אחראימי מהתבעים  בררהאם יש קשר בין החומרים שהיו במים למחלות הטעות, בלי ל – הסיבתי הצר

 ועללא הצליחו להוכיח זאת בה חלה. התובעים שסיבתי בין הזיהום למחלה  על כל אחד מהתובעים להוכיח בפרד קשרהיה 

 150בדיון בשאלת ההוצאות, ציין השופט עדי זרקין את התלבטותו ואמר כי למרות התקיימותן של  18התביעה.דחתה כן 

, וחרף העיקרון םלתבעים ולצדדים השלישיים ביהול הגתהיו גבוהות מאוד שה על אף ההוצאותישיבות בית המשפט ו

, החליט שלא לחייב את התובעים לשאת בהוצאות הללו, בסיבות המיוחדות של התביעה יושלזוכה בהליך יוחזרו הוצאות

  קבע כי כל צד יישא בהוצאותיו.לכן ו ,ובהתחשב במצבם

שכן יות, בתביעות המו פסיקת הוצאות המשפטמדייות מפסקי הדין שהובאו לעיל או למדים שיש חוסר אחידות ב

. בהמשך עמוד לא הצליחו התובעים להוכיח קשר סיבתי בעייםאף שכל התביעות דחו עקב כך שההחלטות שוות זו מזו 

בהרחבה על הקשר בין פסיקת הוצאות משפט לבין בעיית תובעי השווא, אולם אמר כבר עתה כי ראה שמכשיר הוצאות 

  .השימוש בו בעקבות יםהוודאות הוצר-ר בשל חוסר האחידות ואי, בין היתלבעיה המשפט איו מספק מעה הולם

 ות ההמויותתביעה יהן שלבעיות. ב

, לרבות בעלי דין 50- מ השתתפו יותרכאמור, בכל אחת בשלוש הפרשות שהוצגו בפרק הקודם דובר בתביעה המוית (

ה הייצוגית. בפרק זה בעותביעה הרגילה לתיצור כלאיים ייחודי בין ה היא ה המויתביע). כפי שראה, תצדדים שלישיים
_____________________________________  

  .1לעיל ה"ש , לדי פרשת  11
  .2008 בובמבר 23-, ב1144/07תיק ו 1070/07תיק אוחד עם התיק  שם. ,לדיפרשת   12

  שם. ,לדי רשתפ  13 
  .73 'ם, בעמש  14 
 ). 29.9.2014פורסם בבו, ( ופ' שאול לדי ' רמת חובבפר 397/13  15 

 .1לעיל ה"ש  ,עצמון פרשת  16 

  .7 'ם, בעמש  17 
  .113 'ם, בעמש  18 



  תשע"ה)( 1י  הארת דין ",עי שווא הלווים לתביעות המויותבחית הכלים המשפטיים להתמודדות בתי המשפט עם תוב" עדי יפה ושלמה גולן,

24  

מעלה, ובפרט דגיש את היא הקשיים שאת  בחןוכן הרציול שלה,  אתאופייה הייחודי של התביעה ההמוית ואת  תאר

  תביעות המויות.  סדרי הדין החלים כיום עלציג את  וסף על כךסכת הצטרפותם של תובעי שווא. 

מוגשות בתחילה כתביעות רגילות, אך בשל מכה משותף בין הפלוגתות בתביעות, הדיון ההמויות הן תביעות  תביעות

יש לציין כי . 1984–התשמ"ד ,לתקות סדר הדין האזרחי 520או  21בהן מאוחד באמצעות צירוף תובעים לפי הוראות תקה 

או לשופט לשיא בית המשפט העליון תוה  ןלאחדהסמכות , שוים ממחוזות גם אם התביעות תלויות ועומדות בבתי משפט

תביעות לכדי תביעה המוית. בתביעות  רכזסמכות עקרוית ליש לבית המשפט כי  אפואראה  19.אחר שהוא מיה לצורך כך

לאפשר התגבשות  המיועדהייצוגית,  ובעהלהבדיל ממכשיר התכה של כל תביעה מאפשר לה לעמוד בפי עצמה, רהמויות עֶ 

   20שאין בהן תועלת כלכלית, משום שהזק ליחיד מזערי. תביעות יחידים,

 Mass Accidents/Mass( /אסוות המוייםתאוות המויות) 1(את התביעות ההמויות לשי סוגים עיקריים:  למייןיתן 

Disasters(; )2) יתעוולות חשיפה המו (Mass Exposure.(21  ייןתביעות  הוא שלהסוג הראשוןבזמן אירוע שהתרחש  בע

תביעות המויות המתגבשות על רקע הישות מקרי זק בעלי  הוא שלואילו האחרון , ובמקום מסוימים וגרם לפגעים רבים

התביעות מהסוג השי מציבות אתגרים שדיי הזיקין הקלסיים אים מספקים להם מאפייים דומים וקשורים, לאורך זמן. 

. ייחודיותן של התביעות ההמויות מן הסוג השי ית הכללים הפרוצדורלייםהן מבחית הדין המהותי הן מבחפתרון ממצה 

. מספר רב של יזוקיםביזוק, אלא בכמה מזיקים ולמדובר ביחסים אידיבידואליים בין מזיק  אין, מתבטא באלה: ראשית

אליו שאו לחומר למוצר  הישרכשיתן לקשור את הזק  לגורם הזק, ואף אשרהמזיקים ובע לעתים מחוסר ודאות ב מספר

מועד החשיפה  מבחית בדלים זה מזהאו המזהם. היזוקים הרבים גם לא תמיד יתן לזהות את היצרן  ,חשפו היזוקים

החשיפה, הדורש  של פרטיהשוי בעיין זה מצריך בירור אידיבידואלי  לחומר המסוכן, מקום החשיפה, משך החשיפה ועוד.

הזיהום,  זקישאלת הקשר הסיבתי מורכבת עקב מגוון שית,  .הליך קיבוצי המדמה תבע יחידמשאבים ומקשה על יהול 

קביעת סטדרט ההתהגות איה שלישית,  .וחלוף הזמן עד לגילוי הזקים הגופיים (שלב הדגירה) ,לזק החלופייםהגורמים 

משפטי שכזה מצריך משאבים רבים הן מצד  יהול הליךלבסוף,  .הקושי לכמת את הזקים ואת עלות מיעתם בשלפשוטה 

  דייים. תהמערכת הן מצד המ

. כולם חשפו למתווה פעילות מסוים, ולכולם גרם רבות שאלות משותפות על הפרק עולותעל אף השוי בין התובעים, 

התובעים  ,זקהרם וג של זהותול עדר מידע מקדים ומדויק באשריזק מסוג הזקים אשר מתווה שכזה עלול לגרום. בה

ה בתביעה אחת י. מכיוון שהשאלות העובדתיות והמשפטיות שתעללתבוע את כל הגורמים הפוטציאלייםאלצים השוים 

זקי התובעים לסוגים את  מייןהריכוז מאפשר ל על כך . וסףיחד לתביעה השכה, הגיוי לרכז את התביעות גםטיות וורל

, יכולות להיות ובפרט מידת האשם והקשר הסיבתי ,וגעות לאחריות התבעיםזקים. לבסוף, גם שאלות הה טיבלפי 

  22.משותפות

את תובעים פוטציאליים לתבוע את ידי התביעה ההמוית היא מכשיר חברתי ומשפטי חשוב ורב תועלת, שיכול לחזק 

הצורך לדון בתביעות מבית המשפט את  חוסכתההמוית  התביעה 23.העומס השיפוטי אתזקיהם, לקדם שוויון ולהקל 

היא מוזילה את עלויות  24בו בזמן. מאפשרת לבית המשפט להתמודד ביעילות עם מספר רב יותר של תביעותפרדות רבות ו

אלצים להל  איםמסייעת בשימור כסי התבעים, שהיא  25.ומועת כפל הוצאות ושיהוי הליכים יחידכל תובע ל התביעה

_____________________________________  

 .1984–התשמ"ד [וסח משולב], לחוק בתי המשפט 78ס'   19

  ).2004( 26, 21לד משפטים לתובעות ייצוגיות: היבטים בסדרי דין" טיבן גולדשטיין וטליה פישר "יחסי הגומלין בין תביעות המויות   20 
  ).2004( 307, 301לד משפטים אלון קלמט "גבולות התביעה הייצוגית בעוולות המויות"   21

  .309 'ם, בעמש  22 
23  JACK B. WEINSTEIN, INDIVIDUAL JUSTICE IN MASS TORT LITIGATION: THE EFFECT OF CLASS ACTIONS, CONSOLIDATIONS, AND OTHER 

MULTIPARTY DEVICE 41 (1995). 

24   Roger H. Trangsrud, Mass Trials in Mass Tort Cases: A Dissent, 1988 U. ILL. L. REV. 69 (1989). 

  .24 ', בעמ20 , לעיל ה"שגולדשטיין ופישר  25
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הגה איכותית  אלצים להלישה טעה כי הם  גיסא (מאידך את היכולת להיפרע מהם ושומרת ,הליכים פרדים מרובים

היא מגישה את המשפט לאוכלוסיות חלשות, שאין יכולות לשאת  26.)שבתביעה המויתויקרה יותר בשל הסיכון הגבוה 

ובכך ממזערת פערים  ,יתמספקת מעה לבי מיעוטים הרתעים מפייה לערכאות בשל אפליה מב בעצמן,בעלות התביעה 

את כושר המיקוח  היא גם משפרת 27.(כאשר מדובר בתביעה המוגשת מלכתחילה כהמוית) בהשגת צדק בין מעמדות שוים

  28ביהול המשא ומתן.התובעים של 

. המוית הייו עוולות חשיפהדמשתייכות לסוג השי של התביעות ההמויות,  זו בהארה הדוותשלוש הפרשות 

בין  הבדליםמחלות שהתפתחו בגופם. למרות הלזיהום שלטעתם גרם  –חשפו לו  התובעיםשדובר במפגע סביבתי  ןתבשלוש

הקשר הסטטיסטי המצביע על הישות הפגיעות. התובעים לא צלחו  מןביקשו ללמוד על חבות התבעים  תובעיםהמחלות, ה

  כן דחו שלוש התביעות. לאת משוכת הקשר הסיבתי בין הזק שגרם להם לבין המפגע, וע

 כדי המוצק תראייתי תשתיתבתביעה המוית, יש לעשות בה שימוש מושכל ולבססה על  ההגלומ הלמרות התועלת הרב

צד התועלת הגלומה בתביעה ההמוית, היא מעוררת קשיים הן בתחום המהותי הן בתחום ל 29להפיק ממה תועלת מרבית.

בשליטת התובע היחיד בתביעתו ומעוררת מתח בין השגת צדק אידיבידואלי  המטבעהתביעה ההמוית פוגעת  .הצורי

שעשוי  ,עצם יסוד הכפייה על כך היא מעלה צורך בפרסום ההליך או הזמת הצטרפות אליו. וסף 30להשגת צדק קבוצתי.

בעיות מביות הקשורות  מעוררגם אופן יהול ההליך  31שי.וק מעוררלהתקיים באיחוד תביעות, על צד שאיו מעויין בכך, 

לשמן שדין עלול להקשות על הצדדים ועל בית המשפט ואף לסכל את המטרות  עורכי ריבוי 32:למהות התביעה ההמוית

. שיוביל את יהול התביעהדין אחד  בחירת עורך אלהתמודדות עם מצב זה הי ארה"בברוכז ההליך. הפרקטיקה הרווחת 

 קשה, זאת ועוד 33מעה.ותרה ללא . בישראל בעיה זו מכריע בעייןבית המשפט לעתים הצדדים מתקשים לבחור אותו ו

. בתביעה ההמוית, הגדולה והמסובכת, בו רוב התביעות ההמויות יסתיימוכי היסיון מלמד ש ,פשרההלפקח על הסדר 

עם בעיית הציג ולהתמודדות  השגתהולכן יש חשיבות מיוחדת לפיקוח שיפוטי על הליך  ,קשה במיוחד לגבש פשרה

, ובתביעות ייצוגיות הגיותם הבוחן אתבהקשר זה. ככלל, הסדרי פשרה בארץ טעוים אישור בית משפט לרוב המתעוררת 

. הדבר 2006–, התשס"ו(ד) לחוק תובעות ייצוגיות18להתגד לפשרה שהושגה על פי סעיף יכול גם היועץ המשפטי לממשלה 

לבחון את  צריך, יתרה מזוקשה לבחון את הגיות הפשרה ביחס למכלול.  – תובעים פשוט ליישום בהקשר של ריבוי איו

  34בייהם.האפשריים תובעים השוים, על רקע יגודי העייים ה כלפיהגיות הפשרה 

 עלול להביאסכון במשאבים, ישמיו, ראה כי מכשיר התביעה ההמוית, שמטרותיו הן ייעול המערכת וח קשייםה מלבד

בהוצאות מסתכים  , שאףתובעיםלתבעים, למערכת המשפט וסרבול, התמשכות הליכים והגדלת העלויות לידי ל דווקא

פי כעשור, כללו עשרות עד מאות  . הדיוים בשלוש הפרשות שמיו התמשכו עלתביעתם דחיתמשפט גבוהות במיוחד, אם 

 על משאבים רביםבהליכים צייו השופטים כי הושקעו  ןולהחלטות שיפוטיות, ישיבות ודיוים ואלפי עמודי פרוטוקול. בכ

הול השופט זרקין כי "אין ספק שההוצאות שגרמו לתבעים ולצדדים השלישיים, ביציין  עצמוןבעיין . ידי כל הצדדים

אשר  דווקא לצד התבע, מעלה את הסברה שתבעים בתביעה המוית, מכוותאמירה זו, ה35הגתם, הין יכרות ביותר".

משקיעים משאבים  "ח,במיליוי ש חבותם עלולה להסתכם אם יימצאו חייבים בדין,שכן  ,חדה מוחת על צווארםחרב 

_____________________________________  
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אכן  אםבפרד. ותביעה ה ביעההוצאה שהייתה מושקעת בכל ת משאבים אלה רבים מצירוףש ייתכןוביהול הגתם,  יכרים

אם מכשיר זה אכן לבדוק תן לשאול מה הועילו חכמים בתקתם וי – מישריןשאלה זו בב דווהשופטים לא  – זה המצב

  .מלדון בשאלה זו לעומקה בהארה זו קצרה היריעה. אולם ממו עומד בציפיות

סכת הצטרפותם של תובעי שווא  הוא בהרחבה בהארה, לדוןביקשו  בוו ,בתביעות המויות כרוךש קושי מרכזי וסף

יחידים, בעלי של  ןיסיו זהו .ם למפגעיההזק הטען על יד אתהקושרת  סיסית בלבדעל תשתית עובדתית ב בהסתמך להליך,

שככל הראה לא יצליחו לעמוד  אףעבדו זמן קצר באזור המפגע) להצטרף לתביעה, מי שלמפגע (למשל, ושולי קשר חלקי 

מידת הסיבוך הרבה  על מסתמכים הככל הראה, תובעים אל .במבחן הקשר הסיבתי האישי כשתתברר התביעה לגופה

בפרשות  ולטבא לידי ביטוי ב הדבר יוכלו להסתפח. ואלישלפשרה,  והל משא ומתןועל הסיכוי שי המוית, שביהול תביעה

שטעה על  התשתית העובדתיתאת כלל חלק יכר מהתובעים לא הוכיחו כי  קבע ו, שבלוי עייןב ייחודבהן עסקו, ובש

 –ואף היכולת לרכז מאמץ  רביםבין של יהול התובעה חלוקת הטל הכספי שברור  .שוןבוגע לחשיפה למי הקים יהיד

תובעי שווא להצטרף  ממריציםבו בדקת תחילה שאלת הקשר הסיבתי הכללי, ש בתביעה ההמוית, ואופן יהול המשפט

  מן העוגה.כלשהו יקבלו תח שתקווה בלתביעה 

בדיעבד. בשלוש הפרשות  מוגברות, ה זו באמצעות פסיקת הוצאות משפטיסיון לפתור בעיכאמור עשה  לוי עייןב

השופטים, בדחותם את התביעות, בשאלת ההוצאות שיוטלו על התובעים, מהטעמים שצויו בפרק הקודם. אלא התחבטו 

, ק דשאותו פרט בפרהמשפטי הקיים בישראל, מצב ב .איה עקיבהבתי המשפט פסיקת עדר דוקטריה אחת קבועה, יהבש

חוסר שוויון בין וצר קו אחיד,  לקוטמקשה על השופטים שיש להשית, ה איהרטי באשר לגובה ההוצאותחוסר ודאות  לש

, יש סכה שהוצאות זאת ועוד .וסיכוייהן וההגה התביעהלשקול את סיכוי לצפות את תוצאות ההליכים ו קשהובעלי דין, 

 יביאההליך המאוחד שון ויהיה קשה לאוכפן. כמו כן, כפי שצוין, ייתכן המשפט הגבוהות יביאו תובעים לחדלות פירע

כן יתן לטעון כי  על .הוצאות משפט גבוהות מאלו שהיו מושתות על התובעים לו תביעותיהם היו מתבררות בפרדפסיקת ל

את הליכי ולהזכיר וסיף כך יש לה לע. תובעות, לשלם סכומים גבוהים כאלהאיחוד עליהם כפה תובעים, שצודק לחייב  לא

כל אלו תורמים אף הם  –הערעור, אשר סביר שיעסקו אף הם בשאלת ההוצאות, וכן את קשת הסכמי הפשרה האפשריים 

  בהכרח מיטביים.  לאתמריצים  להיווצרותדאות ווהו- לעת אי

הוצאות  בפסיקתש בלי להמעיט בחשיבות ,מעה אחר לבעיית תובעי השווא למצואורך צקשיים אלה מדגישים את ה

בולט  הצורך .התובעיםקלוקלת של התהלות , אלא גם עקב ההגה הרבות, לא רק עקב עלויות הגבוהות במקרים אל

הוצע לחלק מהתובעים  בוש ,לוי ובעייןמוצקה של מומחה  עתדת התובעים לא סמכו על חוו ובש ,לדיבעיין במיוחד 

  36ירבו.תביעתם ללא צו הוצאות, אך הם סאת למחוק 

שכן יש , לתובעי שווא הוצאות משפט גבוהותפסיקת צריכים לברך על  רציייםיתן לטעון שתובעים המויים בהקשר זה 

יביאו לידי  מבוססות. תביעות יהול תקין שלהןעילות חזקות ו על יסודתביעות הגשת  תבטיחתובעי שווא  הרתעתלהיח ש

עם זאת, פסיקת  37.מבוססותשמשאבי המערכת המשפטית יוקצו לתביעות  לציבור יש עייןבית המשפט. ב דיון עייי

תובע שווא ומי הוא ברור מי  עדיין לאעולות במהלך יהול התביעה, כאשר ההוצאות בדיעבד לא בהכרח פותרת את הבעיות 

  הוצאות).ה גם בעייןהסדרי פשרה (הגיע השאיפה ליצבת ברקע ו, כזה איו

שוי במחלוקת, ומכל מקום היא פתרון התמודדות עם בעיית תובעי השווא שם ת משפט לפסיקת הוצאוש אפואראה 

האי  בפתרון ים חלופיים, יתכליות התב להגשמתחן דרכים שלם. בפרק הבאוגיות באמצעות מצמצםל כדיעות ההמו 

  .של בירורןהעלויות הגבוהות את את בעיית תובעי השווא ו

_____________________________________  
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  מעלות תביעות המויותשסוגיות המיוחדות דרכים חלופיות לטיפול ב. ג

הלך מחשבה החורג  מצריכותמשתייכות אליהן, זו הארה ב הדוותשהתביעות  ,ראה כי עוולות חשיפה המוית

בפי החברה מציבות התביעות ההמויות שבפרק הקודם הצגו את האתגרים  38.מהמסגרת הקלסית של דיי הזיקין

תביעה המוית. בפרק זה ובירורן בהתביעות האידיבידואליות  איחודתרוות הגלומים בהיאת ומערכת המשפט, כמו גם 

חלק מהבעיות שהוזכרו  התמודד עםכדי ל םכיום בשדה המשפטי בארץ ובעולם, שיש בה וצעיםסקור מגוון פתרוות המ

  בעיית תובעי השווא.לבפרק האחרון ציע פתרון מיוחד  לעיל, אף שלא בכולם יתן מעה לבעיית תובעי השווא.

  תובעה ייצוגית. 1

 להמיר מיועדתהייצוגית  ובעהלכאורה, הדרך המתאימה ביותר לבירור תביעות המויות היא התובעה הייצוגית. הת

השתתפות המגבילה את אפשרות הה אחת שבה מיוצגת קבוצה של תובעים, עובמספר רב של תביעות אידיבידואליות בת

מגון  עוצבעת מקימה מעשה בית דין החוסם בפיו את הדרך לתביעה מאוחרת. אמם מלכתחילה ב הכל תובע, ובשל 

אולם ראיו כי  39כלכלית,מבחיה תביעה פרטית איה משתלמת שלאפשר אכיפה אזרחית, כ כדיהייצוגית  ובעההת

ה שאין מיעה עקרוית לכלול את כך ראולפי class action,(40( תובעות ייצוגיותכמסווגות ות המויות תביע ארה"בב

בבתי  גודשעות ההמויות ייצרו התבארה"ב ב עם זאת יש לזכור כי התביעה ההמוית במשפחת התובעות הייצוגיות.

כי ישם הבדלים רבים בדין חשוב להבהיר  כמו כן 41.ההמשפט, שחייב יצירת מסגרת מתאימה יותר לבירור תביעות אל

הכרה ובהם , ה"בריותר להגיש תביעה בגין עוולות חשיפה המויות דווקא בא כדאיבגים ש, ארה"בלהמהותי בין ישראל 

בארה"ב מגוים סוציאליים  ם שלגובה הפיצוי, היעדרהבדלים ב ,באחריות קיבוציתשיש על פי המשפט האמריקאי 

   42.כללי פסיקת ההוצאותהבדלים בו

הן של הצדדים הן של בית  43לחיסכון במשאבים כאמור מביאאחת ייצוגית ריכוז תביעות אידיבידואליות בתביעה 

עם  .ללא העלות הכרוכה באיתורם ,המשפט, מוע הכרעות סותרות, ומאפשר הבאת עיים של בעלי האיטרס המשותף יחד

זכותו בהפרט ו תימגון התביעה הייצוגית פוגע באוטוומיהמויות, התביעות ה לש ןכפי שהוזכר בפרק הקודם בהקשרזאת, 

 הן מבחית סוג הזקים ,, השוי הרב בין התובעיםזאת ועוד 44.תביעתו כרצוו, במיוחד בהתחשב בבעיית הציגאת להל 

בהקשר זה יצוין כי תיתכן, באופן ייצוגית.  תובעהאיחוד התביעות בשל יעילות ב פוגעהן מבחית סיבות הפגיעה,  ,והיקפם

ת ייחודית לעוולות החשיפה ההמוית, ואשר בה השוי בין התובעים לא יעמוד להם עקרוי, מסגרת שתאפשר תביעה ייצוגי

לרועץ, אם לעיין הזק ייקבע מגון של פיצוי על פי טבלאות סטטיסטיות ולא באמצעות בחיה פרטית, כפי שמקובל 

  45במקרים אחרים של פיצוי המוי.

לתקות סדר הדין  29זקי גוף כתובעה ייצוגית. תקה  להגיש תביעותהיה לא יתן כאן המקום להזכיר כי בעבר 

 מפגעים למיעת וכך גם החוק 47תובעה ייצוגית כשהשאלה המשותפת היא פיצוי, לא אפשרה 1984,46–האזרחי התשמ"ד
_____________________________________  

  .(התשס"ג) 477 לג משפטים העוולות ההמויות" האתגר של דיי הזיקין בעידן: פורת "תביעות בגין זקי עישון אריאל  38
  .20כן ראו גולדשטיין ופישר, לעיל ה"ש  .396 ה״ח, 1994–התש״ד), 3 מס׳ (תיקון הצרכן הגת חוק להצעת ההסבר ברי  39 
40  DEBORAH R. HENSLER, CLASS ACTION DILEMMAS: PURSUING PUBLIC GOALS FOR PRIVATE GANES 99–123 (2000) . עם זאת, יש שקראו

 Francisראו:  של ממש. בפשרות או דין בפסקי החלו לזכות בו תובעיםש כאשר מגיע שלב ההבשלהלאפשר תובעות ייצוגיות בעוולות המויות רק 

E. McGovern, Resolving Mature Mass Tort Litigation, 69 B. U. L. REV. 695 (1989).  
 . 303, בעמ' 21, לעיל ה"ש קלמט  41

  .  316–314 שם, בעמ'  42
  .))5( 276 ,309 )2001ה פ״ד, שמש ׳ רייכרט 8268/96 רע״א  43
 .328–325, בעמ' 21לעיל ה"ש  ,קלמט  44

והוראות השעה שקבעו מכוחן,  1973–ים) (זק מלחמה וזק עקיף), התשל"גראו, למשל, את תקות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצוי  45
 המאפשרות העקת פיצוי סטטיסטי. 

לבקשת תובע אם הם תובעים, או לבקשת תובע או תבע אם הם  –היה מספר המעויים בתובעה אחת גדול, יכולים מקצתם כלשוה: "א)   46 
ג באותה תובעה את כל המעויים; לא ידעו המעויים האחרים על דבר התובעה, יודיע להם בית לייצ –תבעים, וברשות בית המשפט או הרשם 
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ן לעומת זאת, לאחר חקיקת חוק תובעות ייצוגיות, פתח הפתח להגשת תביעות ייצוגיות בגי .)אזרחיות תביעות( סביבתיים

סכום  בין היתר כאשר opt-out) לחוק כי יתן לאשר תובעה ייצוגית במגון של 2(א)(12זקי גוף, כאשר קבע בסעיף 

תביעה בקשר למפגע סביבתי גד  6השיה לחוק מויה בפריט  גם בתוספת 48התביעה יכר, לרבות בתובעה בשל זקי גוף,

ההמוית כתובעה ייצוגית. יחד עם זאת, בפועל לא מוגשות תביעות זקי  גורם מפגע, כך שעקרוית יתן להגיש את התביעה

הדין בתובעות ייצוגיות והיכולת להגיע לפשרה אים מתאפשרים, -התמריץ שיתן לעורכיש גוף כתובעות ייצוגיות, כיוון

 ייתן י,הייצוג הראשון, קוכשבחל לשיים, שכן אף אם הייתה מוגשת התביעה כתובעה ייצוגית, היה צורך לפצל את ההליך

, כפי שאכן מאפשר אידיבידואלי בהליך תובע כל זק ייקבע – השי בחלקו ואילו ,התבע אחריות את הקובע הצהרתי סעד

 בהליך הכוללת את חבות התבע במקרה כזה, אין אפשרות לפסוקאלא ש. ) לחוק תובעות ייצוגיות2(א)(20סעיף 

 המייצג הדין-הטרחה שלעורך שכר את הן להגביל כדי בפרד, ויש בכך המיוצג תובע כל של זקיו הוכחת הקולקטיבי ללא

 עבור הדין,- עורך עבור כדאי ללא התביעה יהול את באופן שהופך, הייצוגית בתובעה הפשרה אפשרות את הן הקבוצה את

כתובעות  בבתי המשפט הפדרלייםמוגשות תביעות המויות  ארה"בב אמם כאמור,49הייצוגי, וכן עבור התבע. התובע

בהם שסעיף זה, המוה מצבים שוים  Federal Rules of Civil Procedure )U.S.C.A.§1332(d)(.51- ל (3)(b)23 כלל לפי 50ייצוגיות,

תאושר תובעה ייצוגית, קובע שיתן לאשר תובעה ייצוגית כששאלות של חוק או עובדה, המשותפות לחברי הקבוצה, רבות 

שיטות אחרות מבחית ההגיות מבקבוצה, וכשהתובעה הייצוגית עדיפה  יחידיםאלו המשפיעות אך על חברים מיותר 

השיפוט של בתי המשפט סמכות להרחיב את  כדי, חקק Class Action Fairness Act of 2005-והיעילות. חוק פדרלי וסף, ה

אישר בית לעתים לא כי  יצוין עם זאת 52סיבות.כמה מ יושםלא הפדרליים בתובעות ייצוגיות והמויות, אולם בפועל הדבר 

חשש מפי בעיית הציג בע הדבר מייצוגית. בחלק מהמקרים  התובעלהגיש בגין עוולות חשיפה המויות  לתובעים המשפט

וה את חוסר יכולת להעריך כבע הדבר מובחלק מהמקרים  53(פשרה של תובעים וכחיים על חשבון תובעים עתידיים),

  54התבעים.של סכום התביעה והסיכון 

  הסדר סוציאלי באמצעות החוק. 2

פי אחוזי הכות של  פעמי על- , הקובע סכום פיצוי חד1994–פתרון מעין זה מצאו בחוק לפיצוי פגעי גזזת, התש"ד

הכירה בכך  דבקה רשלות במעשי המדיה. החוק חקק לאחר שהמדיה גם אם לאו , ללא קשר לסוג מחלתוהפגע

פיצוי סטטוטורי קבוע ומוגבל מקופת לתת כן הוחלט  לזקים קשים ולמחלות, ועל וגרמ ,עולים חדשיםל יתושההקרות ש

 ,ביטוח לאומי. חוקים וספים בעלי מגון דומה המעיקים פיצוי סטטוטורי הם חוק פיצוי לפגעי פוליומוסד לה

זה מפחית את עלות ההתדייות, שכן מימוש כ. הסדר 1970–תש"להת איבה, וחוק התגמולים לפגעי פעולו 2007–תשס"זה

_____________________________________  

 

המשפט או הרשם על הגשתה בהמצאה אישית, או במודעה פומבית אם ההמצאה האישית איה מעשית מכל סיבה שתיראה לבית המשפט או 
מי שמיוצג בתובעה כאמור בתקת משה (א) רשאי לבקש מבית המשפט או כל (ב) לרשם, ככל שיורה בית המשפט או הרשם בכל מקרה ומקרה. 

  ".מהרשם לעשותו בעל דין בה
יהול . ת.ש.מדית ישראל ׳ א 3126/00 , ובהמשך רע״א)1969( 645) 1פ"ד כג(, מרקלה ׳ רביוביץפלצאידוסטרי פרקישה  86/69ע"א   47

  ).2003( 220) 3פ"ד ז( ,פרוייקטים וכוח אדם
  .)9.9.2011בבו,  ם(פורס יעקב פלד ' עיריית הוד השרון    38109-01-10 צ (ת"א)"ראו גם הדברים שאמרו על כך בתו  48
  .339בעמ'  ,21לעיל ה"ש  ,קלמט  49
 New York Civil Practice Laws & Rules יורק ראו-מדית יול אשר. אחרתעיצבו אותם בדרך מעט  ן, וחלקהרוב המדיות אימצו כללים אל  50

(CPLR) 901(a)(2)יה, ראול . אשרת קליפורדין במדי California Code of Civil Procedure § 382.  
כתב כי ראה שתביעות  1966משת  rule 23-הוועדה המייעצת לחקיקת תיקון ל אולם בהערות .135, בעמ' 23לעיל ה"ש  , WEINSTEINראו  51

 Amendments to Rules of Civil Procedure 39 F.R.D 69, 103יות בשל השוי בין התביעות. ראו: ייצוג תובעותהמויות אין ראויות להתברר כ

(1966).  
52  Tanya Pierce, It’s not over ‘til it’s over: mandating federal pretrial jurisdiction and oversight in mass torts, 79 MO. L. REV. 27 (2014).  
53  Amchem Products v. Windsor, 521 U.S. 591 (1997). 

54  In the Matter of Rhone Poulanc Rorer, 51 F.3d 1293 (1995); Castano v. The American Tabbaco Co., 84 F.3d 734 (1996). 
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ביטוח לאומי ובמגון בירור פימי, ואילו בית הדין מתערב כערכאת ערעור רק מוסד להזכות לפיצוי כרוך בפייה ל

, אך הוא יהןתוהחלטאת כללי הצדק הטבעי בהחלטות ועדות הערר, שיש בהם כדי לבטל יישום מתגלים פגמים חמורים בשכ

שאלת האשם והקשר הסיבתי ומתרכז  פוסח על, פתרון זה זאת ועוד 55.איו מוסמך להתערב בשיקול דעת רפואי מקצועי

גם . פתרון זה , התלוי בשיקולים תקציבייםעם זאת, מגון זה מותיר את הפגע עם פיצוי חלקי בלבדבשאלת הזק בלבד. 

פטורים מלהשתתף בפיצוי וכך אים , בפעילותם המזיקהאשר גרפו רווחים  ,פרטיים מזיקים אילוו ,על קופת המדיה מכביד

, אלא אם כן המדיה סבה ותובעת את המזיקים בתביעת שיבוב ו/או פועלת בכובעה את תוצאות פעילותם מפימים

   56.הרגולטורי בהקשר זה (ככל שיתן, במגבלות הכללים החלים על התיישות ורטרואקטיביות)

  שטר של אחריות חמורה או מוחלטתמ. 3

 רכבכלי בעלי פי הסדר זה,  . על1975–התשל"ה ,קיים בארץ בחוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים אמורהסדר מהסוג ה

אך גם כאן גובה הפיצוי מוגבל (שילוש  ,כולם מתפזר על כתפי המבוטחיםבמקרה של תאוה הזק ו 57,לרכוש ביטוח חייבים

מגון מפחית את עלות ה, גיסא מאידך 60.ייחוד העילהשל כלל  כוללוההסדר ), 59ללא מס שכר טו 58;השכר הממוצע במשק

ואין חובה (ואף לא זכות) להביא חוות דעת רפואית לשם הוכחת עייים  61,אין צורך להוכיח אשם – ההתדייות

חוק  הואייחוד העילה  בצירוףטת בו קבעה אחריות מוחלשחוק וסף  63.בשוה מתביעות זקי גוף אחרות 62,שברפואה

סוגי  מפרטהחוק  65.ידי חברות פט יש חוק המטפל בזיהום סביבתי הגרם על ה"בבאר 1980.64–תש"םההתובלה האוירית, 

צרים  סייגיםזקים שהמזהם אחראי להם ובהם זקי גוף. דגם האחריות הוא אחריות קפידה (דהייו אחריות מוחלטת עם 

   במיוחד).

ממשטר של רשלות. הוא מבטיח יותר מוחלטת מספק הגה רחבת לפגעים , או קפידה, חריות חמורהמשטר של א

יישא באחריות, ללא קשר לשאלת ההתרשלות, שמזהם) הוא המי שמפיק רווחים (במקרה שלו: ש ברמת ודאות גבוהה

של ך את בית המשפט לקבוע סטדרט הזק בעיקר באמצעות רכישת ביטוח. דגם זה איו מצריאת חומרת  להפיםוגורם לו 

פחית את עלויות המשפט, שכן אין דיון בשאלת האחריות, אלא מהוא לקביעתה. כמו כן  הרבה תוים חסריםכשרשלות, 

לעתים להרתעת יתר ולהימעות מפעילויות  להביאזה עלול כעם זאת, משטר אחריות  66.בשאלת הקשר הסיבתי והזק

יוער ויודגש כי שאלת הוא יכול לגרום לפיצוי יתר של אשים שלא יזוקו מפעילות ה"מזיק".  ,מגד, וחפצה בהןשהחברה 

   , איה באה לידי פתרון במשטר זה.של התובעים "עקב אכילס"היא בתביעות המויות רבות שהקשר הסיבתי, 

  ופישור גישור, בוררות. 4

_____________________________________  

  .)10.9.2008(פורסם בבו,  עתאמה משרד הבריאות ' רודא – מדית ישראל 129/08ע (ארצי) "למשל: ע ,ראו  55
  .1995–ה"התש], משולב וסח[לחוק הביטוח הלאומי  328ל פי ס'   56 

 .1970–תש"להלפקודת ביטוח רכב מועי [וסח חדש],  2 ס'  57 

 .1975–פיצויים לפגעי תאוות דרכים, התשל"ה) לחוק 1(א)(4 ס'  58 

 ).2(א)(4שם, ס'   59 

 (א).8שם, ס'   60 

  (ג).2שם, ס'   61 
  א.6 שם, ס'  62 
 .1984–לתקות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 127 'תק  63

  ).26.7.2012(פורסם בבו,  די אייץ' אל (ישראל) בע"מ ' ארק אקסטרים אלקטרויקה בע"מ   4480-10-10ת"א) מחוזי א ("למשל: ע ,אור  64 
65  Oil Pollution Act of 1990 33 U.S. Code § 2702. 

 אחריות זיקית וביטוח לזקים סביבתיים :בושא רגולציה סביבתית של קידוחים ימיים 2ייר מדייות מס'  ,שור דוד וד"ר לב לוטר תמרה עו"ד  66
 /www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles). זמין ב: 04/2013אביב, -, (אויברסיטת תלמקידוחי גז ופט בים

PolicyPaperLiabilityApril2013efinal.pdf  בדק ביום)1.10.15.(  



  תשע"ה)( 1י  הארת דין ",עי שווא הלווים לתביעות המויותבחית הכלים המשפטיים להתמודדות בתי המשפט עם תוב" עדי יפה ושלמה גולן,

30  

 הםהוגעים לתחום הרפואי בפרט. סכסוכים , ומגוים אפשריים לפתרון סכסוכים בכלל הםבוררות או גישור 

פתרון  מציאתהמשפט, ולרוב ללא הפרוצדורה הכרוכה בהגשת תביעה, ותוך  כותלי ביתמחוץ ל כיםפתרון סכסו יםמאפשר

וסה בהצלחה מגון גישור ש, ראיו הלדוגמ ,כך 67.הסכמת הצדדים (גישור), ולרוב גם איו דיכוטומיזוכה לשלעתים 

בהם הוגשו תביעות שבמקרים שבאופן הוגע יותר לעייו, ראיו  68.תביעות רשלות רפואית גד בתי חולים במקרים של

) ליהול משותף של שלבי הגילוי Special Master( (פדרליים ומדיתיים) מוה מומחה מיוחד ה"בלבתי משפט שוים באר

  69.כוזיבהליך פשרה רי ןשווי תוהערכהתביעות המקדמיים, או לריכוז 

על בתי המשפט ולספק הכרעה זולה, מהירה, שאיה תלויה המוטל ל להקטין את העומס ויכ חלופיהשימוש במגון 

או מגשר ההסכמה על זהות להשיג אולם הקושי במגון מעין זה הוא  70.בסדרי דין ושמשקללת מראש את סיכוי הצדדים

, שאיו כפוף לכללים פרוצדורליים, חלופימגון יישוב סכסוכים , זאת ועודק. תבורר, שאמור לחרוץ גורלות בסכומי עה

  71.דרטיהליך משפטי סטב אלה השקפים לולחשוף את הצד החלש לסיכוים גדולים יותר מ עלול

  בייים סיכום

אשר יש בהם כדי לתת מעה, ולּו חלקי, ובארגז הכלים המשפטי כיום,  כלוליםהאחדים בפרק זה בחו הסדרים 

יש יתרוות ות ההמויות מציבות לפתחה של מערכת המשפט. עם זאת, כפי שהודגש בפרק זה, לכל הסדר ביעם שהתלאתגרי

אין בהסדרים ש ובפרט יתן לומר בעיות השוות.לפתרון מלא וממצה  להציע, ולא מצאו הסדר שיש בו כדי וחסרוות

 ,בתובעות הייצוגיות בעיה זו. למשל,ות יש להתגבר על בכל משטר אחריש אף, שוואשסקרו כדי לתת מעה לבעיית תובעי ה

דרשת התמודדות עם סוגיה זו בהמשך בחים תובעים ספציפיים אלא מאפייי הקבוצה בלבד, ועל כן  איןבשלב התביעה 

, דזאת ועו. שוואמפחיתה את תביעות ה איהביטוח לאומי מוסד לרור לזרוע מהלית כמו היגם העברת מגון הב .הדרך

רוחב  פעותלחלקם משמעויות כלכליות והשו ,הליכי חקיקה לכן דורשיםשיוי של הדין הקיים ו צריכיםחלק מן ההסדרים מ

, אשר בלבד לבעיית תובעי השווא הדין הקיים תוךב כן בחרו לסות ולאתר פתרון שאין ביכולתו להעריך בהארה זו. על

בחרו בפתרון שאין בו שיוי של סדרי בראשית, אך יש בו כדי לייעל את  .תות ההמויוביעראה כי היא תופעת לוואי של הת

   .תחילת הדיוןעות ההמויות ולפות את תובעי השווא כבר בבייהול הת

  פתרון לבעיה של תובעי שווא בתביעות המויות . גיבושד

ואף תלות מכה משותף להם  שיש ריבוי תובעים הואכפי שהובהר, אחד המאפייים הייחודיים של התביעות ההמויות 

, סיבות הפגיעה והקשר שגרם להם ישה גם שוות לא מעטה בין התובעים מבחית סוג הזק מסוימת בין תביעותיהם.

מכמה  האחדתן חשובה, בין התביעות. על אף השוי )מהבחיה המדעית(זק לגורם המזיק לבין ההסיבתי בין החשיפה 

סכון במשאבי הצדדים ובמשאבי בית המשפט, מיעת הכרעות סותרות, הסרת ישלישי: חאותן מיו בפרק השסיבות 

 בהקשר זה יש להעיר כיחסמים שאים עיייים, הפחתת הסיכון בשל הייצוג המשותף, ופיזור הזק במקרה של הפסד. 

 התביעות שיעור מגישיו ואיל, 20% עד 10% על עומד הפגעים קרבמ מגישי התביעות שיעור רגילות בתובעות זיקיות
_____________________________________  

 "?'כלום לא או הכול' האומם קללת?מש פסיקה או דיכוטומית הכרעה: שלמה לבוי "השפיטה ראו ל משמעותה של ההכרעה הדיכוטומית בדיןע  67 
  (תשס"ד). 531 געלי משפט 

 .Donna L. Pavlick, Apology and Mediation: The Horse and Carriage of the Twenty-First Century, 18 OHIO ST. J. DISPה לדוגמ ,ראו  68

RESOL. 829, 856 (2002–2003).  
 .199בתוך ה"ש  362 ', בעמ21לעיל ה"ש , למטקכזה ראו: בהם מוה מומחה שסקירת המקרים   69 

 מול מהיר ראו מיכל אלברשטיין "צדק ,צדק ויעילות יועל הערכים שהיא יסתה לקדם בהקשר ,)ADRעל התפתחות תועת יישוב הסכסוכים (  70
 תשע"א).ה( 85 טשפט עלי מסכסוכים"  ביישוב פרקטיקה ותאוריה יחסי של אטומיה: שגב צדק

 על דפה לביא "לא , ראולאוטוומיה האישית, וכן על ההבדל בים לבין הליך משפטי כל הוגעהגישור והבוררות, בשל על יתרוות וחסרוות   71
 589 מבים משפטבישראל"  הבוררות מוסד של חולשותיו על המתגבר כמעה הגישבור של לאימוצו לבדו: הצעה הגישור על ולא לבדה הבוררות

  תשע"ב).ה(



 תשע"ה)( 1י  הארת דין ",עי שווא הלווים לתביעות המויותיים להתמודדות בתי המשפט עם תובבחית הכלים המשפט" ,עדי יפה ושלמה גולן

31  

, תביעותיהם מהתיישות רבים פגעים של חששם את כוללות זה גבוה שיעורל הסיבות 72.100%-כ על עומד המויות בעוולות

תובעים בתביעות של  יהםהצלחותחשיפת מאוחר יחסית, ובעקבות לעתים שכן הקשר בין הזק לבין המזיק מתגלה 

 של היכולת ואת, קודמותה תביעותה מהגשת השאבת, המאוחרות יותר בזמן תויעלתב היתת הלגיטימציה ; אתקודמות

 פשרותהשגת  לצורך אלה בתביעות הצלחה ולצל מוקדמות בתביעות להשקעותיהם של ממש תשואה להשיג הדין עורכי

  73.מאוחרות בתביעות גבוהות

תביעתם של תתקבל  פשיטא, שאם להצטרף. כאמור, מגון איחוד התביעות לכדי תביעה המוית מפתה גם תובעי שווא

הזק  שבהם התובע במקרים פיצוי , פגיעה בצדק המתקן ויצול לרעה של ההליך השיפוטי.תובעי השווא, ייצור הדבר עיוות

 כלל על לגלגול העלות ,שתגרום במקרים שיש מפזר זק כמו חברת ביטוח, הרתעת יתר משמעותו התבע, ידי על גרם לא

והזמן  ההגהאת הוצאות  דילהעל יהול המשפט ומג ה, הימצאות תובעי שווא בהליך לא להם, מכבידרה מזויתהחברה. 

  השיפוטי הדרש לשם הכרעה בסכסוך. 

בתשלום  לחייב את הצד המפסידתביעות השווא היא  בעייתאחת הדרכים להתמודד עם כפי שצייו בראשית ההארה, 

עם  74, לשם הכוות התהגות ויצירת הרתעה.בתשלום הוצאות יכר, או למצער השל הצד הזוכ ריאליותהמשפט ההוצאות 

, ולהליך הצטרפו תובעי שווא, ראה כי פסיקת הוצאות ריאליות איה הכלי המתאים, ויש איה מספקתההרתעה  אםזאת, 

יש לקבוע מגון אשר יפה . לדעתו, כון של ההליךיהול  ל ידיעמלכתחילה יתן למוע על מעשה שהיה משום עישה  הב

התובעים  ,מבחית התובעים :, שכן לדידו מגון סיון ראשוי יעיל לכל הצדדיםהליךאת תובעי השווא כבר בתחילת ה

 ,הליך. מבחית התבעיםההוצאות משפט בסופו של תשלום מהם  ךתיים ימשיכו, ואילו תובעי השווא יופו וייחסיהאמ

סיכוייהם וסיכויהם בתבוה. את צעדיהם ולהעריך את התביעה גדם, ויוכלו לכלכל  דלוי מה גודעו כבר בשלב הראשהללו יֵ 

   ההצדקה להצטרפותם להליך. ירורב למעטייחסכו הליכים הוגעים לאותם תובעי שווא,  ,מבחית מערכת המשפט

, בין היתר, מגדיר זה בית המשפטבהליך  75אישור התובעה הייצוגית. שלת יש הליך מקדמי וייצוגי ותתובעבבישראל, 

שמה עם הקבוצה את מי  רואיםשבתובעות ייצוגיות  משום. הגדרה זו חשובה תוהל התובעה הקבוצה שבשמהאת 

). דהייו על בית המשפט opt out-(מגון ה 76כמי שהסכים להגשתה כתובעה ייצוגית בשמו ,המשפט בהחלטתו שהגדיר בית

בוצה, ומכאן ואילך אין צורך להצטרף לתובעה הייצוגית בצורה אקטיבית. מגון זה מתאים חברי הק אתלהגדיר מראש 

לתובעה ייצוגית, אולם לדעתו אין הוא מספק פתרון לבעיית תובעי השווא בתביעות המויות. בתביעה ייצוגית מאפיייה 

קבע על פי עמידה בקריטריוים יוצה תבשלב האישור, והיכללות של תובע זה או אחר בקבמוגדרים מראש של הקבוצה 

). opt inאקטיבית ( פעולהבתביעות המויות מדובר בהצטרפות שאיה תלויה בעמידה בקריטריוים אלא ב ואילוהללו, 

 בשל אחת ממצה הגדרהמתאים לתביעות המויות, שכן קשה להגדיר את חברי הקבוצה ב opt out-לדעתו, אין מגון ה

. התביעה רבת המשתתפים הרי שעת, מבחיה דיוית, על תביעות של יחידים יעה ההמוית מלכתחילההתובעים בתב מגוון

אשר אוחדו לכדי תיק אחד. ודוק, מגוון התובעים מחייב הותרת מרחב פעולה לכל יחיד במסגרת התובעה רבת המשתתפים 

  77.ביותרמוגבל בתובעה הייצוגית הוא  מרחב המכביד מבחיה דיוית על יהולה של תביעה רבת משתתפים, ואשר –

_____________________________________  

72   Francis E. Mcgovern, Looking to the Future of Mass Torts: A Comment on Schuck and Siliciano, 80 CORNELL L. REV. 1022, 1022–1023 

(1995). 

לת החברתית של מכשיר התביעה הייצוגית כאמצעי לאכיפת החוק" גיא הלפטק "תיאוריה כלכלית בדבר התוע ;310, בעמ' 21לעיל ה"ש  ,קלמט  73
  (התשס"ה). 320, 247 גמשפט ועסקים 

 הוועדה' ) מוגבלת שותפות( כרת מחצבות 2617/00 א"ע ובפרט גישת ההוצאות הראליות, ראול השיקולים והגישות בושא הוצאות משפט, ע  74 

 ).2005( 614, 600 )1(ספ"ד , עילית צרת, בייהן וולתכ המקומית

 . 2006–התשס"ו ,לחוק תובעות ייצוגיות 16-5ס'   75

  .לחוק תובעות ייצוגיות 11' ס  76 
  .73לעיל ה"ש , הלפטק. לדעה חולקת ראו 30, בעמ' 20, לעיל ה"ש ופישר גולדשטיין  77
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שעל פי הדין הוהג בישראל אין להגיש תובעות ייצוגיות בגין זקי גוף, וגם על פי  78יצוין, כפי שהודגש בהרחבה לעיל

  הדין האמריקי לא כל התובעות ההמויות קיבלו אישור להתהל כתובעות ייצוגיות. 

שאיו משה סדרי בראשית, אך יש בו כדי לפתור במקרים רבים את בעיית  מימקועל כן ראה כי יתן להציע פתרון 

. לתביעה המוית, כאמור בפרק השילאחד מוצע לאפשר שעילתן מפגעים סביבתיים  יחידותתובעי השווא. את התביעות ה

הליך  לכאורהם אמ 79או מציעים כי לאחר האיחוד יתהל "משפט זוטא" שתכליתו לפות את תובעי השווא מהתביעה.

להוכיח כי אכן פגע בסיבות המטילות אחריות על ממילא  ת: על כל תובע"סיון" מעין זה אמור להתבצע בשלב ההוכחו

אלא שלדעתו לא ראוי לפות לסוגיה זו בשלב מאוחר של הדיון, ומשלושה טעמים: ראשית, יפוי תובעי  .התבע לפצותו

שלביו המוקדמים והסבוכים. שית, יפוי בשלב מאוחר לא בהכרח יעיל, שכן תובעי השווא בשלב מאוחר מכביד על הדיון ב

כי מי מתבעים אכן אחראים  –אם קבע  –השווא מצפים להליכי פשרה, אשר רב הסיכוי שיתחילו לאחר השלב שבו קבע 

באשר לתוחלת הכלכלית של הוודאות הן של התובעים הן של התבעים -לזק. ושלישית, יפוי בשלב מאוחר מגדיל את אי

וע את שלבי הדיון בתובעה לקבבית המשפט יש להיבות מסמכותו של לטעמו, התביעה כמו גם באשר להוצאות הצפויות. 

) לתקות סדר הדין 7(143רד על פי תקה בפ ואת הסדר שבו יתבררו שאלות שבעובדה ושבמשפט, וכן את העייים שיתבררו

תתברר ראשוה. או היא ששל כל אחד מן התובעים לתביעה  זיקתולקבוע כי שאלת  המשפט ביתיוכל על כן  .האזרחי

שלב ולברר אותה בלתביעה ההמוית,  הצטרפותמציעים אפוא להקדים את שלב ההוכחות בכל הוגע להתאמת כל תובע ל

לאחר יפוי התובעים ימשיכו המקדמי. בדרך זו של הליך קצר וממוקד תתברר בשלב הראשוי שייכות כל תובע לתביעה, ו

שהרימו את הטל והוכיחו שסיבות פגיעתם אכן מזכות אותם בכרטיס כיסה לתביעה ההמוית. כאמור,  מיבהליך רק 

הוצאות משפט גבוהות (בין אם תתקבל התביעה בכללותה, ובין אם תידחה). ייחסכו תשלום מתובעי השווא  ךבאופן זה ייחס

ולים "להתבזבז" על בירור עייים הוגעים באופן אידיבידואלי לתובעי השווא, שאים וגעים משאבי בית המשפט, אשר על

תי הצפוי להם מהתביעה, בעים יוכלו להעריך את הסיכון האמילשאלת ההצדקה להצטרפותם לתביעה. ולבסוף, הת

  ולהיערך בהתאם. 

ואיו מסובך. לשם המחשה, בתביעת הדייגים  להערכתו, מדובר בבירור עובדתי פשוט, שאיו דורש משאבים רבים

בדיג כעיסוק עיקרי, או פעל כלל בדיג בקישון, ומי לא עסק  הג לעסוקהיה על בית המשפט לברר מי אכן , לויבעיין בקישון, 

ם להסתפק בבירור מקוהיה יכול ת המשפט יב ,לדיעיין ב 80.ממעגים אחרים ומעגן הדיג בקישון לא היה מרכז פעילותו

חוות דעת לתביעתם בעוולות של חשיפה המוית יצטרכו התובעים לצרף ש מוטב. ם המדויק של כל תובע ותובעמגוריה

  החשיפה המיימלית הדרשת, והבירור העובדתי יתייחס לרף זה.  אתשתקבע 

ומה להליך אישור הליך מקדמי, הד ראוי שיהיהקשורה למסקתו הקודמת, היא כי ו, לדי עייןמסקה וספת, העולה מ

כך, בין היתר, יש לבחון את מוצקות חוות  81כל מרכיבי התביעה בצורה דקדקית יותר. ייבחוהתובעה הייצוגית, ובו 

כבר בשלב זה היה או מרכיב ממרכיביה סילוק התביעה  82תשתית מספקת לתביעה ההמוית. שמשהדעת, ואת סיכוייה ל

הייתה בהן היו חבים תובעים שתביעתם שדים, וממילא גם את ההוצאות את ההוצאות לכל הצד מידה יכרתמפחית ב
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 חסיות עובד המדיה בזיקין. לסקירה ראו תמר קלהורה, מיכל ברדשטיין "חוקל בוגע להיערךמשפט הזוטא שאמור את ה, ראו לשם השווא  79
  (תשע"א).  293א הפרקליטהציבור"  עובד חסיות –) 10' מס( הזיקין פקודת לתיקון

  .11–10, בעמ' 1לעיל ה"ש , לוי פרשת  80
 חברה הפיקס 2128/09 א"רע: , למשלראו .תתקבל שהתביעה סבירה אפשרותתביעות ייצוגיות בית המשפט בודק בהליך האישור אם ישה ב  81

  .)5.7.2012פורסם בבו, ( עמוסי רחמים'  מ"בע לביטוח
מפאת היעדר  –ן לבסס עליה התביעה ): "ברור שלא ית122 '(פס באשר לחוות דעת המומחה לדי עיין דבריה של השופטת דברת באת ראו   82

ראו דברים דומים שאמרה במפורש  מתייתר". –ולו שזפה אותה עין ביקורתית, טרם הגשת התביעה, היה הליך ארוך ויקר זה  –מומחיות הדרושה 
יין פסיקת ההוצאות להחלטה בע 9 'בוגע לפסיקת ההוצאות, שגובהן האמיר לשיטתה מיהול הליך שלא היה מבוסס על תשתית מוצקה, בפס

  .2014במאי  1- מ
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בהן לעתים בית המשפט שמקובלת בתביעות זיקיות סטדרטיות, היתן להשוות את המלצתו לפרקטיקה  83ה.ּבבִא  דחית

  84לחסוך במשאבים ובזמן. כדיבשאלת הזק,  ידוןמפצל את הדיון ודן תחילה בשאלת האחריות בטרם 

  סיכום

בהארה זו ביקשו לבחון את האופן שבו בתי המשפט מתמודדים כיום עם תופעת תובעי השווא בתביעות המויות. בתוך 

. יסיו להתחקות אחר שהיא מעוררתהבעיות על אופן יהולה ועל על טיבה וייחודה של התביעה ההמוית,  הצבעוכך 

 הסדרים הקיימים כיוםהו כי יאת הבעיות שצייו. הרא האפשרלמזער ככל  כדיבית המשפט  לרשותהדרכים שעומדות 

הסדר  לעצב צריךוכי בשל כך  ,עות ההמויות מציבות לפתחה של מערכת המשפטילאתגרים שהתבצרים מלהכיל מעה שלם 

, תביעה ההמויתלפתור את חלק הארי של הבעיות הטבועות ב שיוכל ,הצעו מתווה חדש לפעולת בית המשפט חדש. לבסוף

צריך תביעה המוית, ב ובירורן, בית משפט המורה על איחוד תביעות לדעתובה התמקדו. שבות בעיית תובעי השווא לר

סמכים על חוות דעת שאין האת התובעים  םלהל הליך מקדמי שתכליתו לפות את תובעי השווא מן התביעה, ובכלל

ייקבע רף מסוים של  ובומעין "משפט זוטא", בו יקוים ות, שלב ההוכחו לפיבשלב מקדמי,  ייקט"מחזיקות מים". ההליך 

וכן את סיבות פגיעתו ומידת  ,ק לתביעת התבעימספהטל שיוטל על התובע, להוכיח ראשית קשר סיבתי, או קשר סיבתי 

ים. חשיפתו לחומרים מסוכים. בלא עמידה בטל זה, לא יתאפשר דיון בתביעתו של התובע כחלק מהתביעה רבת המשתתפ

  הדבר ימע מבית המשפט דיוים ארוכים ויקרים שלא לצורך והטלת עלויות גבוהות על תובעים ותבעים, שלא בצדק.
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 .דיון מורכב במיוחד, או שיש לו עלויות יוצאות דופן, ומאידך גיסא יש אפשרות ממשית שהתובעה תידחה על יסוד העדר חבות"
  

 




