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דורון מנשה ואיל גרונר1

פלוני,  של  הנזיקין  תביעת  את  דחה  מרכז-לוד  המחוזי  המשפט  בית 
באתר  כשומר  שעבד  בעת  לו  שנגרמו  נזקים  בגין  "התובע"(  )להלן: 

2בנייה של חברת "דונה" במודיעין.

בכתב התביעה המתוקן תיאר התובע את האירועים כך: התובע שמר 
בעת  נוספים.  שומרים  שני  עם  יחד  "דונה"  חברת  של  הבנייה  באתר 

שניסה  בו  וחשדו  טורי  בפואד  נתקלו  באתר  סיור 
לגנוב מזגן מאתר הבנייה. במקום התפתח עימות 
שבמהלכו נדקר התובע על ידי עלי טורי באמצעות 
קלות  נחבל  התובע  מהרכב.  שהביא  חד  מכשיר 
ונפל ארצה. באותה עת עלי טורי או פואד טורי החל 
עומד  שהנהג  סבר  התובע  ברכב.  בפראות  לנהוג 
לפגוע בו וברח בריצה לכיוון אתר הבנייה של "פרץ 
בוני הנגב" ושם מצא עצמו מוטל פצוע בתוך בור. 
נפל  מנוסתו  במהלך  כי  לתובע  הסתבר  בדיעבד 
לבור פתוח ולא מגודר בעומק של כ-7 מטרים, הוא 

נפצע באורח קשה ונותר משותק בגופו.3
בית המשפט קבע, כי בעדותו מסר התובע גרסאות 
שאינו  באופן  האירוע,  אודות  על  בתכלית  שונות 

מאפשר לבסס עליהן ממצאים כלשהם.4
זכר לטענה שהתובע  אין  בכתב התביעה המקורי 

נדקר, ואין זכר לטענה בדבר קיומו של רכב, שהתובע סבר שפגע בו או 
התכוון לפגוע בו. ואילו בכתב התביעה המתוקן טען התובע שנדקר, וכן 
שרכב שנסע לעברו בפראות גרם לו לחשוב שהנהג מתכוון לפגוע בו.

וזהות  זהות הדוקר  לגבי  נוספה הטענה  גם  בכתב התביעה המתוקן 
הנהג, ואף חל שינוי בטיעון המשפטי. נטען שהאירוע הוא תאונת דרכים, 
היא  הנתבעים  אחריות  אז  דרכים,  תאונת  שאינו  ייקבע  אם  ולחלופין 
על פי פקודת הנזיקין. בתצהיר העדות הראשית של התובע אין זכר 
לאירוע הדקירה, וכך גם בהודעות שמסר התובע למשטרה. בחקירתו 
הנגדית העיד התובע כי ייתכן שכלל לא נדקר, אלא נפל לבור ונפצע 

ממקלות ואבנים שהיו בבור.

דורון מנשה הוא פרופסור חבר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה; איל גרונר      1
הוא תלמיד מחקר שלב ב', הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

גרונר  איל  מנשה,  דורון  אחר,  במקום  כבר  הובאו  עניין  לאותו  בקשר  דומים  דברים 
 �JOKOPOST )17.4.2017( "מדבר שקר תרחק"

ת"א )מרכז( 35451-03-13 פריד נ' טורי )פורסם בנבו, 2015�11�24(.       2
שם, פס' 9�       3

שם, פס' 15�       4

מרכז- המחוזי  המשפט  ״בית 
הנזיקין  תביעת  את  דחה  לוד 
של פלוני )להלן: "התובע"( בגין 
שעבד  בעת  לו  שנגרמו  נזקים 
חברת  של  בנייה  באתר  כשומר 
המשפט  בית  במודיעין.  "דונה" 
ואחיו,  התובע  בעדות  כי  קבע 
ששמר אתו באתר הבנייה, חזרו 
מוחלטת  בצורה  השניים  בהם 
ולכן  במשטרה,  מהודעותיהם 
עובדתי  ממצא  לבסס  ניתן  לא 

כלשהו על עדויותיהם״

בית המשפט קבע כי בעדות התובע ואחיו, ששמר אתו באתר הבנייה, 
חזרו בהם השניים בצורה מוחלטת מהודעותיהם במשטרה, ולכן לא 

ניתן לבסס ממצא עובדתי כלשהו על עדויותיהם.5
העובדות היחידות שהוכחו הן שהתובע מצא עצמו מוטל בבור באתר 
הבנייה של "פרץ בוני הנגב". בית המשפט דחה את התביעה להטלת 
אחריות על "פרץ בוני הנגב" רק בשל היות התובע 

מוטל בבור שאינו מגודר בשטח שבהחזקתם.
בית המשפט נימק את דחיית התביעה בכך שלא 
היות  דרכים,  בתאונת  מדובר  האם  לדעת  ניתן 
או  לבור;  ונפל  רץ  ולכן  מהרכב  נבהל  שהתובע 
שמא מדובר באחריות על פי פקודת הנזיקין, היות 
בו  פגע  הרכב  שנהג  לאחר  לבור  הועף  שהתובע 
במתכוון; או לחלופין שהתובע ברח ונפל לבור ללא 
קשר לנסיעת הרכב, שגם אז חלה פקודת הנזיקין.

בית  קבע  התובע  של  המרובות  גרסאותיו  לאור 
באשר  עובדתי  ממצא  לקבוע  ניתן  שלא  המשפט 
פצוע  מוטל  התובע  עצמו  מצא  שבהן  לנסיבות 
בבור, ולא ניתן לקבוע איזה חוק חל לצורך קביעת 
שדין  המשפט,  בית  קבע  עוד  וחישובם.  הפיצויים 
שיפוטית  מדיניות  מטעמי  גם  להידחות  התביעה 
של השתק, מכיוון שהנתבע הביא לפני בית המשפט גרסה עובדתית 

שקרית באשר לאירוע נשוא פסק הדין.6
נפנה כעת לניתוח הכרעת בית המשפט המחוזי בכל הקשור לקביעה 

כי התובע שיקר בעדותו, ולבסוף נחווה דעתנו בקשר לכך.7

היבט ההוכחה 
כאשר תובע משקר בתביעת נזיקין קיימות שלוש אפשרויות: )1( השקר 
משליך בהכרח על כל עילת התביעה ולכן יש להסיק שכל התביעה 
בשקר יסודה ויש לדחותה – השקר הוא למעשה ראיה קונקלוסיבית 
וחסר  ראייתי  משקל  חסר  לכשעצמו  השקר   )2( התביעה;  לשקריות 
)3( השקר הוא ראיה נסיבתית לשקריות התביעה אך לא  רלוונטיות; 

ראיה חותכת לכך.

שם, פס' 43�       5
שם, פס' 56�       6

הפיצויים  חוק  או  הנזיקין  פקודת  תחולת  ולשאלת  הנזיקי  להיבט  כאן  נתייחס  לא        7
לנפגעי תאונות דרכים. 
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יש לדחות את האפשרות הראשונה, מפני שעצם העובדה שהתובע 
שתביעתו  המסקנה  את  ותמיד,  בהכרח  לוגית,  גוררת  אינה  משקר 
שקרית. אפשרות אחת היא שתובע ישקר, על מנת לשכנע בתביעת 
האמת שלו, ומניע אפשרי נוסף הוא שטענת אמת תנומק בין השאר 

בנימוקים שקריים, במטרה לשכנע את בית המשפט בגרסת האמת.
בנוסף, ייתכן שאדם התובע תביעה על יסוד אמת, ישקר מתוך הגנה 
או  באירוע,  נוספים  מעורבים  על  להגן  כדי  למשל  אישי,  אינטרס  על 

חשש מפני תגובתם של מעורבים אחרים באירוע.
כל  כך שראוי לשקול  רבות,  בנסיבות  ראיות תלוי  ככלל, משקלן של 
של  תביעתו  משקל  לפיו  מראש,  גורף  כלל  לקבוע  ולא  לגופו  מקרה 

תובע ששיקר הוא בהכרח אפסי.
חומר  מכלול  התובע,  של  שקריו  שחרף  ייתכן, 
הראיות יתמוך במסקנה שעילת התביעה הוכחה. 
כלומר, הראיות האחרות, מלבד השקר, תומכות 
שדחיית  מכאן  הנזיקי.  האירוע  שהתקיים  בכך 
דחיית  בעצמה  היא  הוכחתי  יסוד  על  התביעה 
התביעה על יסוד שקר. המשמעות היא שכדי לא 
לקבל תביעה של תובע ששיקר, עלולים לדחות 

תביעה שקיימות ראיות להוכחתה.
בהכרח  גוררים  התובע  שקרי  שלפיו  גורף,  כלל 
את  שולל  התובע,  של  עדותו  לכל  אפסי  משקל 
שיקול הדעת של בית המשפט לקביעת משקל, 
 53 לסעיף  בניגוד  ועומד  לגופו,  מקרה  בכל 
לפקודת הראיות לפיו "ערכה של עדות שבעל פה 

פי  על  בו  להחליט  המשפט  בית  של  עניין  הם  עדים  של  ומהימנותם 
התנהגותם של העדים, נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במשך 

המשפט".8
מכאן שעל בית המשפט לשקול בכל מקרה לגופו מהלך של פלגינן 
דיבורא, שלפיו יש לפלג בין המניע של התובע לשקר מצד אחד, ובין 

שאר עדותו שעשויה להיות עדות אמת, מהצד השני.
מבין שתי האפשרויות שנותרו, לאחר דחיית הראשונה, יש לדחות גם 
את האפשרות השנייה, ולהעדיף את האפשרות שלפיה שקרי התובע 

הם ראיה נסיבתית לדחיית תביעתו ולא ראיה קונקלוסיבית לכך.

8     סעיף 53 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א—1971�

נסיבתית  ראיה  הם  התובע  שקרי  השלישית,  לאפשרות  בהתאם 
לדחיית תביעתו: בהינתן שני תובעים, שידוע שלאחד מהם ורק לאחד 
מהם יש עילת תביעה, ועוד ידוע שאחד מהם שיקר והשני לא שיקר, 
יש  האמת  ושלדובר  תביעה  עילת  אין  שלמשקר  שההסתברות  הרי 
עילת תביעה, גבוהה מההסתברות שלמשקר יש עילת תביעה ולדובר 

האמת אין עילת תביעה )המבחן הבייסיאני(.
התובע  כי  מעידים  שהם  היא  כאלה  לשקרים  נוספת  נגזרת  השלכה 
הוא אדם המסוגל לשקר. הדבר עשוי להשליך על מהימנות ראיותיו 
קבילות  של  "הלוגיקה  בספר  עדים.  מהימנות  לרבות  האחרות, 
הוצע רעיון המתבסס על פרשת McQueeney. במקרה זה 
קיבל בית המשפט העליון הפדראלי את הטענה, 
שניסיונו של תובע להוליך שולל את בית המשפט, 
כוח  בעל  הוא  עד,  של  ִשקרי  תצהיר  באמצעות 
בעל  כלומר  גופא,  התביעה  לאי-אמיתות  ראייתי 
הדין עלול להפסיד את התביעה. עם זאת, שימוש 

הראיות",9

בכלי זה ייעשה כהסקה נסיבתית בלבד.10
נסיבתית  כראיה  לשמש  עשוי  השקר  כלומר, 
עילת  להקמת  עובדתית  תשתית  חוסר  להוכחת 
תביעה. אך זו ראיה אחת, ודאי לא קונקלוסיבית – 
שאינה ניתנת לסתירה ולהפרכה, שעליה להיבחן 
אל מול ראיות אחרות התומכות בטענה כי חרף 

השקר יש לתובע עילת תביעה.
השאלה האם חרף השקר יש לתובע עילת תביעה, 
על  הראיות,  חומר  מכלול  לאור  להיקבע  צריכה 
פי העיקרון של ההסבר הטוב ביותר לחומר הראיות. עיקרון זה נובע 
ממידת ההוכחה האזרחית, המכוונת לקביעת הפירוש המסביר באופן 
הטוב ביותר את מכלול הראיות, כבסיס להכרעת הדין. יש לשאול האם 
התזה המסבירה באופן המיטבי את חומר הראיות היא התזה שלפיה 
התובע דובר אמת לגבי עילת תביעתו, חרף השקר, או ששקרי התובע 

משליכים על שקריות התביעה עצמה.
יש לבדוק האם חרף  בהינתן תנאים להעברת נטל ההוכחה לנתבע, 
נטל  את  המעבירים  העובדתיים  היסודות  התמלאו  התובע  שקרי 

דורון מנשה הלוגיקה של קבילות הראיות )2008(.       9
 Francis J�Mcqueeney, Appellee, v� Wilmington Trust Company 779     10

�F.2d 916 )3d Cir. 1985(

בתביעת  משקר  תובע  ״כאשר 
אפשרויות:  שלוש  קיימות  נזיקין 
)1( השקר משליך בהכרח על כל 
להסיק  יש  ולכן  התביעה  עילת 
ויש  יסודה  בשקר  התביעה  שכל 
למעשה  הוא  השקר   – לדחותה 
לשקריות  קונקלוסיבית  ראיה 
לכשעצמו  השקר   )2( התביעה; 
וחסר  ראייתי  משקל  חסר 
ראיה  הוא  השקר   )3( רלוונטיות; 
אך  התביעה  לשקריות  נסיבתית 

לא ראיה חותכת לכך״
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נטל  לאור  ביותר,  הטוב  ההסבר  מהו  לבחון  ואז  לנתבע,  ההוכחה 
ההוכחה שעבר אל הנתבע.

השתק ראייתי והיבט התמריץ
בית המשפט דחה את התביעה שלפנינו, על יסוד מה שכינה "מדיניות 
משפטית ראויה שיסודה בעקרונות של השתק, מניעות ומניעת שימוש 
יש לדחות את התביעה אפילו  זה,  נימוק  לרעה בהליכי משפט". לפי 
לתובעים  תמריץ  לתת  שלא  מנת  על  וזאת  התביעה,  עילת  הוכחה 

לשקר.
במאמרם של דורון מנשה ולימור ריזה,11 ובמאמרו 
בין שלושה  נטען שיש להבחין 
בינוני  תמריץ  רדיקלי,  תמריץ  תמריצים:  סוגי 

ותמריץ חלש. 

דורון מנשה,12 של 

אי-ביצוע  כי  הקובע  תמריץ  הוא  רדיקלי  תמריץ 
זה  )במקרה  לעודד  מעוניין  שהתמריץ  הפעולה 
ערך  בעלת  ראייתית  סנקציה  גורר  אמת(  עדות 
במקרה  המשפט.  לבית  דעת  שיקול  ללא  קבוע, 
תלות  ללא  התביעה,  דחיית  היא  הסנקציה  הזה 
בקבלת  תומך  הראיות  חומר  האם  בשאלה 

התביעה מטעמים אפיסטמיים.13
רדיקלי פסול מהטעמים הבאים: ראשית,  תמריץ 

שאינו  בכך  האמת  וחשיפת  העובדתי  הדיוק  ערך  את  מקריב  הוא 
חושף מקרים שבהם התובע מציג אמת בעצם תביעתו, חרף השקרים 
האחרים שלו, וזאת על מנת להגן מפני שקרים, שהם עצמם פוגעים 
בערך האמת. כלומר, על מנת להגן מפני פגיעה באמת, בשל שקרי 
התובע, התמריץ פוגע בערך האמת, בכך שאינו מכיר בתביעת אמת 

של תובעים חרף שקריהם.
שנית, הוא מתנגש בתמריץ מנוגד – לא לעודד מעוולים לבצע עוולות 
קיים  עדיין  שקרים,  לעודד  עניין  ואין  שיקר  התובע  אם  גם  נזיקיות. 
אינטרס שלא לעודד עוולות, אם הנתבע הוא מעוול. תמריץ כזה הוא 
תיקון עוול בעוול. מתוך רצון שלא ייצא החוטא התובע נשכר, גורמים 

לכך שהחוטא הנתבע ייצא נשכר.

11     דורון מנשה ולימור ריזה "יש שהנידון מנדב ראיה: תמריצים ראייתים לעידוד חשודים 
ותביעה לשתף פעולה" מחקרי משפט כה 845 )2009(.

12     דורון מנשה "משקלה הראייתי של כבישת עדות הנאשם" הפרקליט נג 30, 48 )2014(.
13     שם. 

גם אם נניח שעל התובע לשלם בשל שקריו, אין זה ברור מדוע הנתבע 
המעוול הוא זה שצריך להרוויח מכך, ולא לשלם על עוולתו.

במילים אחרות, התמריץ הרדיקלי משבש את הקצאת סיכוני המשגה 
במשפט האזרחי, בין תובע לנתבע, שהיא הקצאה שוויונית.

שגובה  רצוי  ויעילים,  צודקים  יהיו  שתמריצים  מנת  על  שלישית, 
הסנקציה יהיה מותאם לנסיבות המקרה. סנקציה ראייתית רדיקלית 
אינה מקיימת כלל זה, מכיוון ששיעור הסנקציה תלוי באקראיות של 
תהיה  הסנקציה  אז  יחסית,  קטן  נזק  לתובע  נגרם  אם  הנזק.  שיעור 
גדול,  ואם הנזק  יחסית(,  נמוך  פיצוי בשיעור  )הפסד של  יחסית  קלה 
יחסית )הפסד פיצוי בשיעור  אז הסנקציה גבוהה 
גבוה יחסית(. כך תהיינה הסנקציות לעתים קלות 
של  לאקראיות  בהתאם  מאוד,  חזקות  ולעתים 
הסנקציה  זה,  במצב  מקרה.  בכל  שנגרם  הנזק 
מהדרוש  וחורגת  צודקת  בלתי  להיות  מועדת 
היא  שבהם  במקרים  התמריץ,  יעילות  לצורך 
גבוהה מדי, או בלתי יעילה אם היא קלה מדי. כמו 
כן, תמריץ החשוף לתנודות גבוהות לפי אקראיות 
בין  ובאחידות  בשוויון  פוגע  מדובר,  שבו  המקרה 
הסנקציה  גובה  את  ומותיר  שמשקרים,  תובעים 

ליד המקרה.
לכן, תמריץ שבו לבית המשפט יש שיקול דעת כגון 
פסיקת הוצאות משפט או קנס בשל ביזיון בית המשפט, הוא תמריץ 
עדיף, מפני שניתן להתאים אותו לנסיבות כל מקרה. למשל, התאמת 
הסנקציה למצב שבו קיימות נסיבות מקלות להחלטת התובע לשקר, 
שלא  נקלע  שאליה  למצוקה  היחיד  כפתרון  לו  נראה  שהשקר  כיוון 

באשמתו.
שקר  בדמות  בתמריץ  להסתפק  עדיף  רדיקלי  תמריץ  חלף  כן,  על 
כראיה נסיבתית, שאף הוא משמש תמריץ להימנע משקרים, אף אם 

תמריץ חלש. 
שהוא  בכך  אפיסטמית  תועלת  מקנה  אחד  מצד  החלש  התמריץ 
ובכך  התובע,  נגד  נסיבתית  ראיה  להיות  התובע  לשקרי  מאפשר 
פוגע  אינו  הוא  חלש  כתמריץ  שני  ומצד  אמת;  עדות  לתמרץ  גם 
ובכל זאת תורם להרתעת  באסטרטגיית ההכרעה במשפט האזרחי, 

תובעים מלהעיד עדות שקר.14 

14     שם, בעמ' 49� 

״בית המשפט דחה את התביעה 
שכינה  מה  יסוד  על  שלפנינו, 
"מדיניות משפטית ראויה שיסודה 
מניעות  השתק,  של  בעקרונות 
בהליכי  לרעה  שימוש  ומניעת 
משפט". לפי נימוק זה, יש לדחות 
את התביעה אפילו הוכחה עילת 
שלא  מנת  על  וזאת  התביעה, 

לתת תמריץ לתובעים לשקר״
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אם  יוחל  לא  התמריץ  שלפיו  בינוני,  תמריץ  לקבוע  ניתן  לחלופין, 
הוא עלול לגרום עיוות דין. התמריץ הבינוני מאפשר לבית המשפט 
מתחם  מעין  בתוך  השקר,  של  הראייתי  למשקל  באשר  להחליט 

15סבירות.

יש  שלפיה  המשפט,  בית  פסיקת  את  לקבל  אין  האמור,  לאור 
רציונל  על  המבוססת  השתק  טענת  בשל  התביעה  את  לדחות 

תמריץ  היותו  בשל   התמריץ, 
מדיניות  ששיקולי  כך   רדיקלי, 

15     שם, בעמ' 50� 

בכך  אפיסטמית  תועלת  מקנה  אחד  מצד  החלש  ״התמריץ 
שהוא מאפשר לשקרי התובע להיות ראיה נסיבתית נגד התובע, 
ובכך גם לתמרץ עדות אמת; ומצד שני כתמריץ חלש הוא אינו 
פוגע באסטרטגיית ההכרעה במשפט האזרחי, ובכל זאת תורם 

להרתעת תובעים מלהעיד עדות שקר״

שלא  התובע  את  לתמרץ  אין  שלפיה  במסקנה  תומכים  שיפוטית 
לשקר בתמריץ רדיקלי.

לסיכום, אנו סבורים כי בפרשה מושא רשימה זו, אין זה ראוי לדחות 
את תביעת הנזיקין, בהיבט הראייתי, מטעמי שקריות עדות התובע, 
תביעה,  עילת  היעדר  בדבר  עקרוני  להיסק  נוגעת  זו  שקריות  אם 
עדות  מפני  תובעים  להרתיע  התמריץ  לשאלת  נוגעת  היא  אם  ואף 
השקר  עדות  להיות  או  שקר, 
מלזכות  תובעים  משתיקה 

בתביעתם.
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