
 קשר סיבתי בתביעות סביבתיות

ד עמוס גורן"עו  

 

 



 ?מהו קשר סיבתי עובדתי

 

אחד הרכיבים בעוולת הרשלנות בנזיקין. 

 

קשר של גרימה בין ההתרשלות לבין הנזק. 

האם רעלים שהופצו במי שתייה שסיפק  : כגון 
 ?תאגיד מים גרמו למגיפה



 ?מהו קשר סיבתי עובדתי

 המשך

 

יש להבחין בין קשר סיבתי עובדתי : 

 ?  מה גרם לנזק –שאלה עובדתית  

 :  לבין קשר סיבתי משפטי 

מדיניות משפטית של תיחום הקשרים הסיבתיים לנזק   
 .שיקימו אחריות בנזיקין

 

  תביעות סביבתיות מעוררות באופן טיפוסי שאלות
מורכבות מדעיות ורפואיות באשר לקשר הסיבתי שבין 

 .חשיפה לחומרים לבין תחלואה



 ?מהן תביעות סביבתיות

 

 כגון זיהום  )תביעות בנזיקין בשל גורמים סביבתיים

 (.זיהום מים או נזקי עישון, אויר

 

 תביעות בגין תרופות שגרמו נזקים לבריאות ציבור

 .הצרכנים

 

תביעות בגין הרעלות מזון שגרמו נזקים לצרכנים. 



 ?מה מאפיין תביעות סביבתיות

 (ייצוגיות; קבוצתיות; פרטניות)

 

תביעות פרטניות: 

o  רגילה"התדיינות." 

o שאלות מדעיות מורכבות. 

o בעיות של סיבתיות עמומה. 



 ?מהן תביעות סביבתיות

 המשך

 

 תביעות קבוצתיות– Mass Torts ,Toxic Torts: 

o התארגנות תובעים רבים להגשת תביעה בשל גורם משותף

 (.  תופעות לוואי מתרופה, זיהום אוויר, זיהום מים)לנזקים 

oריבוי נתבעים  , התדיינות מורכבת מאוד בשל ריבוי תובעים

 . 'וצדדי ג

oשאלות מדעיות מורכבות  . 

oבעיות של סיבתיות עמומה. 

 



 ?מהן תביעות סביבתיות

 המשך

 

תביעות ייצוגיות: 
oבאישור , תובע ייצוגי אחד בשם ציבור מסוים של ניזוקים

(  פגיעה באוטונומיה: כגון)בגין אותו הנזק . בית המשפט

 (.  איש איש ומחלתו)להבדיל מריבוי נזקים 



 ?מהו המבחן לקשר סיבתי

 
הסיבה בלעדיה אין , מבחן ההכרחיות(cause sine qua non):   

o (  מחלת התובע)היה הנזק ( זיהום מים)האם אלמלא הסיבה
 ?מתרחש

oכשכל  , לא נותן מענה ראוי כאשר הנזק נגרם על שני גורמים שונים
 .  אחד מהם במנותק היה גורם לנזק גם ללא האחרים

מבחן הדיות: 

oכדי לגרום לנזק, אילו פעל בעצמו, קשר סיבתי לכל גורם שדי בו. 

oמבחן הדיות מוצע בהצעת חוק דיני ממונות. 

oהפסיקה בישראל לא החילה את מבחן הדיות. 

o  בדרך כלל בתביעות סביבתיות מבחן הדיות לא יועיל לתובע כי הוא
 .יתקשה להוכיח בראיות שמזהם זה או מזהם אחר גרם לנזק בעצמו



 ?מהי מידת ההוכחה הנדרשת

 

 (.הניזוק)נטל ההוכחה מוטל על התובע 

עליו להוכיח גם את יסוד הקשר הסיבתי. 

 מאזן  "מידת ההוכחה הנדרשת היא המבחן

שהתמונה המתקבלת ממכלול   –" ההסתברויות

הראיות היא שמסתבר יותר שקיים קשר סיבתי  

יותר  . More likely than not. מאשר שלא מתקיים

 .הסתברות שהקשר הסיבתי קיים 50%מאשר 



 -? מהי מידת ההוכחה הנדרשת

 המשך

 

 מאזן  "אם התובע הוכיח ב –התוצאה היא בינארית
,  שקיים קשר סיבתי אחראי המזיק למלוא הנזק" ההסתברות

הסתברות שקיים   50%ואם ההוכחה אינה מגיעה כדי מעל 
פטור לחלוטין  " מזיק"קשר סיבתי התביעה נדחית במלואה וה

 .מאחריות

 נדונה השאלה אם במקרים של סיבתיות  " עדן מלול"בפרשת
מאזן  "עמומה ניתן להקל בנטל ההוכחה ולסטות ממבחן 

במבחן מידת  ". מידת ההסתברות"אל עבר מבחן " ההסתברות
ההסתברות יהא התובע אחראי לחלק יחסי מן הנזק כמידת  

הסתברות   20%אם יש . ההסתברות בה הוכח הקשר הסיבתי
.  מהנזק 20% -להתקיימות קשר סיבתי יהיה המזיק אחראי ל

 .נדון בפרשת עדן מלול בהמשך



קושי בהוכחת קשר סיבתי  

 בתביעות סביבתיות

 

  מגבלות במחקר וידע מדעי באשר לתחלואה שנגרמת על ידי
 .חשיפה לחומרים מזהמים

  קושי להפריד בין החשיפה לחומרים כגורם לבין גורמים
 .טבעיים ואחרים הגורמים לאותן מחלות

  באופן טיפוסי תביעות סביבתיות הן מסוג התביעות ההמוניות
mass torts   בהן קשיי הוכחת קשר סיבתי בשל ריבוי גורמים

חשיפות , ריבוי חומרים, ריבוי מזיקים אפשריים, אפשריים
מחקר מדעי חסר באשר  , שונים של חומרים" קוקטילים"ל

,  להשפעות על בריאות האדם כתוצאה מחשיפה לחומרים
מחקר מועט בדבר יחסי הגומלין שבין החומרים והשפעתם על  

 .ריבוי ניזוקים וריבוי מחלות, תחלואה



קושי בהוכחת קשר סיבתי  

 המשך -בתביעות סביבתיות 

  ":סיבתיות עמומה"שאלות משפטיות מורכבות בסיטואציות של •

  עמימות באשר לגודל הנזקא-

שני מפעלים שונים פולטים ברשלנות חומר מסוכן אשר מהווה גורם למחלת   

הניזוק חלה כתוצאה מחשיפה . אותו חומר נפלט גם מכלי תחבורה. הניזוק

הכמות שפלט  , אבל. לכמות המצטברת של החומר מפליטות שלושת הגורמים

 .  כל מפעל כשלעצמו יש בה כדי לגרום למחלה

 !?אחריות קיבוצית ? איזה חלק מנזקו יש לייחס למפעל 

אם הוכח שכל אחד מהמעוולים גרם   -([ 1990)קורהויזר ' מלך נ 15/88נ "ד] 

לנזק כלשהו לתובע אך ניזקו של התובע במהותו הוא נזק שאינו ניתן להפרדה  

רואים את המעוולים כמעוולים במשותף שקמה להם חבות ביחד ולחוד  , לחלקים

באמצעות . זאת גם כחלק מהנזק נגרם על ידי גורם שאינו מעוול. למלוא הנזק

 .  היפוך נטל הראיה

אלא רק , אם לא כל מפעל פלט כמות שגורמת למחלה –באבחנה מקורהויזר    

 .במצטבר



קושי בהוכחת קשר סיבתי  

 המשך -בתביעות סביבתיות 

 

   עמימות באשר לזהות המזיקב-

שני מפעלים פולטים ברשלנות בו זמנית כל אחד חומר אחר אשר גורם   

כל חומר פועל על הגוף וגורם למחלה בתהליך  . לאותו סוג של סרטן

איזה  . הניזוק חלה כתוצאה מהחשיפה לאחד החומרים. עצמאי ונפרד

 ?מפעל גרם למחלתו

צייד  . שני ציידים יורים ברשלנות בעת ובעונה אחת -summersפרשת  

 ?מי מהם גרם למותו. שלישי נפגע

היפוך נטל הראיה על המזיקים ומאחר ואיש לא הצליח   –הפתרון   

  ;להוכיח חפותו הוטלה עליהם אחריות ביחד ולחוד

  



קושי בהוכחת קשר סיבתי  

 המשך -בתביעות סביבתיות 

 

   הניזוק לזהות באשר עמימותג-

 מספר לעליית גרם אשר מסרטן חומר ברשלנות פולט מפעל 

 הסרטן מחלת לאותה .100 -ל 80 -מ באוכלוסיה הסרטן מקרי

 מחלתו .אוכלוסיה באותה המתקיימים רבים טבעיים גורמים גם

 רשלנות עם סיבתי בקשר נגרמה סרטן חולי 100 מאותם מי של

   ?המפעל

 ;(.בהמשך נדון ."נשנית הטיה" קיימת .מלול עדן בפרשת נדון) 



קושי בהוכחת קשר סיבתי  

 המשך -בתביעות סביבתיות 

 

   הנזק גרימת לעצם באשר עמימותד-

 לסרטן אפשרי כגורם שידוע מסרטן חומר ברשלנות פולט מפעל 
  הידוע תורשתי גורם גם לניזוק .לחומר שנחשף הניזוק לקה שבו

  גורם איזה להוכיח כדי רפואי ידע אין .למחלתו אפשרי כגורם
  סיבתי קשר יש האם .בפועל למחלתו וגרם בניזוק התממש
   ;?המפעל לרשלנות

 עיכוב) שבעוולה וגורם (פגות) טבעי גורם – מלול עדן פרשת) 
 שכלי ופיגור מוחין שיתוק עם ילוד ללידת (קיסרי ניתוח בעריכת
 ,להוכיח ניתן לא .מוכרים אפשריים גורמים שניהם .נכות 100%

 עדן בפרשת נדון .בפועל התממש מהם איזה ,מדעי ידע באין
  ;(בהמשך מלול



כיצד מוכיחים קשר סיבתי  

 ?בתביעות סביבתיות

 

רעילות של כל חומר /מידת המסוכנות: פאראצלוסא-

 .תלויה בריכוזו בגוף האדם

לאילו חומרים נחשפו  : אפיון והוכחת החשיפהב-

, בליעה, נשימה)איך נחשפו ? באילו ריכוזים? התובעים

 ?מה משך החשיפה? (מגע עורי

האם החשיפה יכולה לגרום למחלה  : קשר סיבתי כלליג-

,  ממנה סובל התובע על פי המחקר המדעי הקיים

   ?ובאילו תנאי חשיפה



כיצד מוכיחים קשר סיבתי  

 המשך ?בתביעות סביבתיות

 

 .מחקרים אפידמיולוגיים בבני אדם: המקור העיקריד-

oCohort study .מחקר פרוספקטיבי. 

oCase control study .מחקר רטרוספקטיבי. 

oRR>1 (Relative Risk )ומובהקות סטטאטיסטית. 

oניטרול גורמים מערפלים. 

o יש להוכיח הכפלת הסיכוןRR>2 . במקרים שהסיכון אינו

הסתברות שהחשיפה   50%מוכפל יש פחות מאשר 

 .גורמת למחלה ממנה סובל התובע



כיצד מוכיחים קשר סיבתי  

 המשך - ?בתביעות סביבתיות

 

וקשר סיבתי   (association)אבחנה בין קשר ה-

(causation) ,והקריטריונים של סיר ברדפורד היל. 

קיים  . נמצאה תמותה מוגברת בקרב קבוצת האנשים בעלי שיער לבן•

 !?האם שיער לבן הוא גורם למוות. קשר בין בעלי שיער לבן לתמותה

רשימת קריטריונים מדעיים   1965סיר ברדפורד היל קבע בשנת •

הוא גם קשר ( association)המסייעים לשפוט אם קשר סטאטיסטי 

 :ביניהם. מדעי( causation)סיבתי 

o פי כמה יותר שכיחה המחלה בקרב אלה החשופים לחומר   –חוזק הקשר

 .מסוכן מאשר בקרב אלה שאינם חשופים

o כאשר הקשר בין חשיפה למחלה נמצא במחקרים   –הקשר  עקביות

 .שונים במקומות שונים בעולם



כיצד מוכיחים קשר סיבתי  

 המשך - ?בתביעות סביבתיות

 
o קשר ספציפי בין מחלה ספציפית לחשיפה ספציפית מחזק השערת   -סגוליות

  .כגון סרטן ספציפי וייחודי בקרום הריאה בחשיפה לאסבסט. סיבתיות

o החשיפה קדמה למחלה –תיזמון. 

o ככל שגוברת החשיפה גדלה ההסתברות להיארעות   –יחס מנה תגובה
 .המחלה

o כשיש השערה הגיונית בדבר הסבר ביולוגי אפשרי להתפתחות   –הגיון ביולוגי
 .המחלה בגוף כתוצאה מחדירת החומר

o התאמה של הקשר בין חשיפה למחלה לעובדות   –( קוהרנטיות)לכידות
לאחר שנמצא קשר בין עישון  : למשל. הידועות באשר להתפתחות המחלה

לסרטן ריאה נמצא כי באוכלוסיות בהן היתה הדרכה נגד עישון פחתה היארעות  
 .הסרטן

o למשל. הקבלה בין קשר סיבתי ידוע לבין קשר משוער לגורם דומה –הקבלה  :
לאחר שנמצא קשר סיבתי בין קרינת רנטגן לסרטן שיערו שגם קרינה  

 .רדיואקטיבית עלולה לגרום מחלות דומות כי שתיהן קרינות מיננות



כיצד מוכיחים קשר סיבתי  

 המשך - ?בתביעות סביבתיות

 

האם ההוכחה המדעית בדבר הקשר הסיבתי הכללי היא  ו-

  ?הכרחית

רפואית  -בעניין בעניין קרישוב נקבע כי מקום שאין אסכולה מדעית•

מוכחת אין בכך כדי להכריע בהכרח את גורל התביעה והתובע רשאי  

באותו מקרה  . לנסות להוכיח תביעתו על יסוד הערכה כללית יותר

זאת לאור הפער שבין רמת  . ריבוי עובדים שחלו בסרטן באותו המפעל

ההוכחה הנדרשת בעולם הרפואה לבין רמת ההוכחה בעולם 

 . המשפט

 .  מדובר בהוכחה במאזן ההסתברות –עדיין •

מהי דרך  ( על ידי מומחים)בפרשת קרישוב לא הוכיחו : להדגיש•

 .ההוכחה הנכונה מבחינה מדעית

 



כיצד מוכיחים קשר סיבתי  

 המשך - ?בתביעות סביבתיות

 

האם מחלתו של התובע הספציפי  : קשר סיבתי ספציפיז-
  ?"שלו"נגרמה בגלל החשיפה 

האם  החשיפה הספציפית של התובע היתה בתנאים בהם  •
  ?הוכר קשר סיבתי כללי למחלה

לתקופה  )האם החשיפה קדמה למחלה : במישור הזמן•
 ?(הלטאנטית

 .בחינת גורמי סיכון אחרים למחלה לגבי התובע הספציפי•

כי מבין גורמי סיכון של התובע  ( במאזן ההסתברות)הוכחה •
( הסיבה בלעדיה אין)החשיפה הנטענת היא הסיבה המכרעת 

 .למחלתו



אבחנה בין קשר סיבתי  

 ורגולציה

 

  תקנים סביבתיים לעניין איכות אויר או לעניין איכות מים

 .קובעים את מידת ריכוז החומרים המסוכנים המותרת

לרבות הפרטים  , התקינה נועדה להגן על בריאות הציבור

 .ויש בה מקדמי זהירות מונעת, הרגישים ביותר

  זיהום אויר או מים בחומרים שריכוזם הוא מעל לריכוזים

המותרים בתקינה לא מלמד בהכרח על פוטנציאל לגרימת 

 .תחלואה

   יש לבחון מחקרים מדעיים בהם נמצאה רמת ריכוז החומר

 .שגורמת את סוג המחלה בה מדובר

 



מאזן ההסתברויות או כמידת  : מידת ההוכחה

בית חולים   4693/05א "דנ)ההסתברות 

 ((2010)עדן מלול ' כרמל חיפה נ

 

 מבחן הסיבה בלעדיה  "על פי הכלל המסורתי יש להוכיח את

  50% -הסתברות מעל ל, קרי, "מאזן ההסתברות"ב" אין

  .שההתרשלות גרמה למחלה

 או שההתרשלות היא  , "הכל או לא כלום" –זהו מבחן בינארי

  .הגורם ויש קשר סיבתי או שאין קשר סיבתי

"51%אם התובע הוכיח בהסתברות של  –" הכל או לא כלום  

, חובת זהירות: ואת יתר יסודות העוולה)שיש קשר סיבתי 

ואם לאו תדחה , מהפיצוי 100%הוא יקבל ( התרשלות ונזק

 .תביעתו כולה
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 הכל  "בהם גישת , "סיבתיות עמומה"המבחן מעורר בעיה במקרים של
בשאלה מי   אי ודאות מובניתכאשר קיימת  –גורמת אי צדק " או לא כלום

ולכן התובע לא יכול להוכיח  , מבין גורמי סיכון מוכרים גרם לנזק בפועל
המזיק שהתרשלותו כלפי הנתבע  . קשר סיבתי במאזן ההסתברות

הוכחה יוצא פטור ועל הניזוק התמים והפגוע מוטל לשאת במלוא נטל 
  .נזקו בעצמו

 מאזן  "בית המשפט דן בשאלה אם במקרים שהפעלת מבחן
מעוררת בעיתיות באשר להגשמת עקרונות היסוד " ההסתברות

ניתן להחיל  ( תועלת ופיזור נזק, שיקולי הרתעה, צדק מתקן)שבנזיקין 
  .לעניין הקשר הסיבתי" מידת ההסתברות"את מבחן 

 כמידת  באחריות יחסיתהתובע ישא  -"  מידת ההסתברות"מבחן
אם הקשר הסיבתי  . ההסתברות לקשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק

 .  מנזקו של התובע 20% -ישא הנתבע ב 20%הוכח בהסתברות של 
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ההצדקה לכלל מאזן ההסתברויות  : 
oבעולם  . גרם לנזק או לא: הכרעה המשפטית צריכה להיות חד ערכית

במציאות אין  . המציאות או שהנתבע גרם לנזק או שלא ואין גרימה לשיעורין

 .  על ההכרעה המשפטית לשקף המציאות". חצי גרם לנזק"

o המזיק משלם לניזוק שאת ניזקו הוא גרם את סכום הפיצוי   –צדק מתקן

הכרעת הקשר  ". מחזיר מצב לקדמותו"המשקף את גובה הנזק ובכך 

ישלם לניזוק  " הנכון"הסיבתי על פי מירב הסיכויים מבטיחה שהמזיק 

 .  לנזק שהוא גרם" הנכון"את הפיצוי " הנכון"

o קובע נקודת איזון בנקודת האמצע שבסולם ההסתברות   -שיקולי הרתעה

(  המונעת התנהגויות רצויות)מאזן בין הרתעת יתר . שקיימת אחריות

 (.המונעת הכוונה לריסון עצמי מפני גרימת נזקים)להרתעת חסר 
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o מביא להתערבות של מערכת המשפט ביחסים בין צדדים רק

ככל שנדרשת יותר . )כשמרבית הסיכויים מצביעים על הצדקה לכך

באופן זה מוביל הכלל  (. ודאות לצורך ההכרעה גדל הסיכוי לנכונותה

להשאת ההכרעות הנכונות ולהקצאה שוויונית של סיכון ההכרעה  

 .  המשפטית השגויה בין הצדדים

 

oהשאת מספר ההכרעות הנכונות גם מאחר ויש רק שתי אפשרויות :

לעומת כלל של מידת  . חייב במלוא הנזק או פטור לחלוטין

ההסתברות שמאפשר קשת רחבה מאוד של אפשרויות הכרעה ולכן 

 .גם קשת רחבה מאוד של מספר האפשרויות להכרעה שגויה
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  נפסק ברוב דעות כי ככלל אין להכיר בכלל של אחריות יחסית

נמצא רוב דעות להחלת הכלל . במקרים של סיבתיות עמומה

 ". הטיה נשנית"בחריג מצומצם של מקרים בהם מתקיימת 

 הטייה נשנית"מהי"? 

o קבוצה של  כלפי  סיכון חוזר ונשנהיוצר ( או מזיקים) מזיקמצב בו

אולם לא ניתן לדעת אצל מי מהם התממש הסיכון בפועל וקיימת  ניזוקים

 (.נגד הניזוקים) הטיה עקבית בהחלת כלל מאזן ההסתברויות

oתביעות סביבתיות בהן גורם מזהם מפיץ זיהום סביבתי : דוגמה מובהקת

  .היוצר סיכונים בריאותיים לציבור רחב של אנשים שנחשפים לזיהום
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o  הטייה עקבית בהחלת כלל מאזן ההסתברויות תיווצר כאשר

קיימת אי ודאות מובנית ולכן הניזוק לא יכול להוכיח כי החשיפה  

  .50%גרמה למחלתו בהסתברות העולה על 

 

o מראות  ( מחקרים אפדמיולוגיים)כאשר הראיות הסטאטיסטיות

לא יוכל איש מחברי  50% -קשר סיבתי בהסתברות נמוכה מ

המשמעות  . הקבוצה להוכיח קשר סיבתי במאזן ההסתברויות

חסינות בפני   –שהסב נזק ממשי  –היא שתינתן בפועל לנתבע 

 .אחריות נזיקית
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הטיה הנשנית"הצדקה להטלת אחריות יחסית בחריג ה:" 

o  צודק  להטיל אחריות על מזיק רשלן שמפיץ סיכון בלתי סביר

 .מאשר להותיר עלות הנזק על הניזוק התמים

o מתקיים כלפי המזיק אשר ישלם בסופו של יום את  –צדק מתקן

בהנחה שכל חברי )מלוא הנזק שמשקף הסיכון שהוא גורם 

מתקיים ביחס לניזוקים כקבוצה (. קבוצת הניזוקים יתבעו אותו

חלק מחברי הקבוצה יקבל פיצוי ביתר  )בחישוב תוחלת הפיצוי 

 (.במשוכלל מקבלת הקבוצה את הפיצוי המלא. וחלק פיצוי בחסר
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o בעוד שבאשר להכרעה במקרה בודד   –שיקולי השאת הכרעות משפטיות נכונות

הרי שביחס לקבוצה גדולה של ניזוקים  , בהסתברות נמוכה יש חשש גדול יותר לטעות
ככל שהקבוצה גדולה יותר מתקיים בה בקירוב רב . תשקף ההסתברות הכרעה נכונה

 . יותר המדגם הסטאטיסטי ההסתברותי לפיו הוכחה ההסתברות לנזק

o מזיק מפיץ זיהום שיודע שלא ניתן להוכיח  . מניעת הרתעת חסר –שיקולי הרתעה
אין חשש להרתעת יתר כי ביחס  . כנגדו אחריות לנזקים ימשיך להפיץ את הזיהום

לקבוצה כולה יושג איזון בין הכרעות שגויות להכרעות נכונות ובסוף ישלם המזיק פיצוי  
 .המשקף את ההסתברות לנזק שהוא גרם

o מבחינה מעשית בתביעות סביבתיות ההטיה הנשנית היא נגד  –צדק חלוקתי
בשיקולי הצדק  . הניזוקים ולכן תחת כלל מאזן ההסתברויות תביעותיהם תדחנה

מידיים של , החלוקתי עדיף שהכסף יעבור מהמזיק שגרם סיכון אל הניזוק התמים
,  בני האוכלוסיות המוחלשות בדרך כלל, תאגידים עשירים אל ידי הציבור שנחשף

על  (. ציבור הנחשפים לזיהום סביבתי)לידי הרבים ( המפעלים המזהמים)ומידי מעטים 
 .  כן משיקולי צדק חלוקתי יש עדיפות לאחריות יחסית במסגרת חריג ההטיה הנשנית
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