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   אזרחיי�יכי� הוצאות משפט בהלפסיקת

  מאת

  * וינשל ויפעת טרבולוסקר�

 הוצאות לפסיקת בנוגע מלא דעת שיקול המשפט לבית מקנה בישראל ההוצאות משטר

 של רחב מגוו� לשרת ההוצאות משטר יכול זה דעת שיקול במסגרת. אזרחיי� בהליכי�

 איזו� אגב, חלוקתי וצדק הצדדי� התנהגות הכוונת, לערכאות הגישה זכות, כהשבה, תכליות

  .ביניה� ודינמי עדי�

 מלאה אמפירית תמונה ולספק הדעת שיקול של ההפעלה אופ� את לבחו� היא המחקר מטרת

 נבחנות במחקר. האזרחיי� התיקי� בכלל ההוצאות פסיקת את המאפיינות המגמות של

 ההוצאות סיקתפ סכומי מה�? הוצאות בפסיקת השימוש היק� מהו: מחקר שאלות שלוש

 ההוצאות פסיקת על המשפיעי� הגורמי� מה�? והזכייה התביעה לסכומי ביחס ושיעור�

 באמצעות ותהמקודמ תכליותב מושכל דיו� מאפשר ההוצאות פסיקת מגמות אפיו�? וסכומ�

  . בישראל בפועל הקיי� ההוצאות משטר

 תיקי 2,000 וללהכ מייצג מדג� של מתקדמי� סטטיסטיי� ניתוחי� משלבת המחקר שיטת

 �122ו אזרחיי� בתיקי� המתמחי� ופטי�ש 23 ע� ראיונותו והשלו� י�מחוזי משפט בתי

  .אזרחית בליטיגציה המתמחי� די� עורכי

 נומקתמ שיפוטית בהכרעה ומסתיימי� תומ� עד המתנהלי� בתיקי� כי עולה מהממצאי�

 מושתות ההוצאות י�התיק ברוב כאשר, )66.4% (מהמקרי� שלישי� בשני הוצאות נפסקות

 תיקי� של שיעור� אול� .ֵראליי� שאינ� ובסכומי�, )הזוכה הצד לטובת (שהפסיד הצד על

 למשל, אחרות מסיבות נסגרי� ומרבית�, האזרחיי� התיקי� מכלל �18%כ רק הוא אלו

 כי שהבי� לאחר ולבקשת או התובע מחדלי בעקבות התיק מחיקתוב שוני� מסוגי� בפשרות

 במיוחד ותרלוונטי להיות ותיכול הוצאותה משטרי בבסיסש תכליותה. כויסי חסרת היא

, אזרחיי�ה ההליכי� ס� בקרב וצאותהה פסיקת ניתוח אול�, אלו בנסיבות הנסגרי� לתיקי�

  .מהתיקי� �30.5%ב רק נפסקות הוצאות כי מעלה, הסגירה אפשרויות כלל על

 גורמי� כמה על להצביע נית� מנומקת שיפוטית בהכרעה המסתיימי� תיקי� קרבב

, הזכייה סכומי, התביעה סכומי ובעיקר�, שיעור� ועל ההוצאות יקתפס היק� על המשפיעי�

 העבודה ולזמ� התביעה למורכבות אינדיקטורי� של מצומצ� ומספר אלו סכומי� בי� הפער

 תכלית של מסוי� מימוש על מצביעי� אלו בתיקי� הממצאי�. בה הדי� עורכי שהשקיעו

 
 דוכ�ב ומחזיקה בירושלי� קר� וינשל היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטי� של האוניברסיטה העברית   *

 תואר מוסמ� מבית הספר בעלתד יפעת טרבולוס היא "עו. במשפט סכסוכי� ליישובדרייפוס �גוט
  .  בירושלי�רית וממשל של האוניברסיטה העבבוריתלמדיניות צי

ברצוננו להודות לוועדת ההיגוי של .  נעשה במסגרת עבודת מחלקת המחקר של הרשות השופטתהמחקר  
ר שלמה "ד) בדימוס(השופט , ר אשר גרוניס"ד) בדימוס(הנשיא ,  של הרשות השופטתרמחלקת המחק

ג� לאלו� קלמנט תודה . השופט מיכאל שפיצר, ר יגאל מרזל וכ� למנהל בתי המשפט"השופט ד, לוי�
נודה ג� לעוזרי המחקר שקודדו את , לבסו�.  על הערותיה� מאירות העיניי�צבי�רוז�) איסי(וליששכר 

ס� ) דידי (דוד, נעה לוזנר, שי כה�,  וקסנע� :תיקי המאגר האזרחי וסייעו במער� הראיונות ע� עורכי הדי�
ה� של הכותבות ואינ� משקפות בהכרח  המובאות במאמר עמדותהנדגיש כי כל . והודיה חנה רוזנבלו�

 .את עמדת מערכת המשפט
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 הפער מהשפעת שעולה כפי ההתנהגות הכוונת תכלית של המימוש על ובמעט, הההשב

 התיקי� מרבית שה� ,אחרת המסתיימי� תיקי�ב אול�. לתביעה הזכייה סכומי בי�ש

 לחייב השיפוטית ההחלטה על מובהק באופ� המשפיעי� גורמי� מעט זיהינו, האזרחיי�

 אפשר אי ולכ�, ותהשונ תכליותל וסותר מעורפל ביטוי מצאנו אלו בתיקי�. בהוצאות

  .ההוצאות בפסיקת השיפוטי הדעת שיקול את עקבי באופ� המנחי� קווי� על להצביע

 התיקי� כללב הוצאות פסיקת על בעקיבות המשפיע העיקרי הגור� כי מורי� הממצאי�

 שיפוטית גישה מסתמנת בכ�. הוצאותיו לשיפוי הזוכה הצד בקשת הוא האזרחיי�

 תפקיד המשפט לבית, הנרחב הדעת שיקול למרות שלפיה, הוצאות יקתלפס אדוורסרית

פרקטיקה זו מצמצמת את יכולתו . בעיקר כתגובה לבקשות הצדדי�,  בקביעת�יחסית פסיבי

  .של כלי פסיקת ההוצאות בישראל לשרת את מגוו� התכליות שהוצגו

 הגישה לערכאות זכות. 3; שיפוי והשבה. 2; כללי. 1; תכליות משטרי הוצאות. א. מבוא

צדק . 5; אסטרטגיית ניהול ההלי� והכוונת התנהגות הצדדי�. 4; והיק� ההליכי� האזרחיי�

משטר . ב. איזו� בי� התכליות התאורטיות של משטרי ההוצאות. 6; חלוקתי ושוויו�

מאגר נתוני� של . 1; שיטת מחקר ומקור הנתוני�. ג. ההוצאות בישראל ומטרת המחקר

  . מער� הראיונות ע� עורכי הדי�. 3; מער� הראיונות ע� השופטי�. 2 ;תיקי� אזרחיי�

 מהו כלל פסיקת –היק� פסיקת ההוצאות בכלל ההליכי� האזרחיי� . 1; ממצאי�. ד

 הא� הוצאות נפסקות בסכומי� –סכו� ההוצאות הנפסקות ושיעור� . 2?; ההוצאות בישראל

 מה� –דיו� . ה. ?צאות וסכומ�מה� הגורמי� המשפיעי� על פסיקת ההו. 3?; ראליי�

  .סיכו�. ז. מגבלות. ו. ?התכליות המשתקפות במשטר ההוצאות בישראל

  מבוא

 שהצדדי� מהעלויות רבה במידה ומתעצבי� מושפעי� משפט במערכות אזרחיי� הליכי�

 של ההחלטות קבלת הליכי במסגרת משוקללות העלויות. המשפטי ההלי� בניהול משקיעי�

 ההשקעה ומידת המשפט ניהול אסטרטגיית דר�, בהלי� לפתוח חלטהמהה החל, הצדדי�

 ניהול עלות שעבורו, רציונלי תובע כי היא בסיסית הנחה. מסתיי� הוא בוש באופ� וכלה, בו

, )בו הזכייה סיכוי ע� המבוקש הסעד מכפלת (לו הצפויה הרווח מתוחלת גבוהה התביעה

 המשפטי ההלי� את לסיי� יבחר א� יעתותב את יגיש לחלופי� או, התביעה מהגשת יימנע

 בית לכותלי מחו� הסדרב א�, המשפט בבית פשרה באמצעות א�, תומו עד שנשמע לפני

 התגוננותו סיכויי את הוא א� ישקלל פוטנציאלי נתבע 1.ועוד ההלי� משיכתב א�, המשפט

 אסטרטגיית תא לתכנ� וכיצד להתגונ� א� יבחר זה ולפי, זו בהתגוננות הכרוכות העלויות ע�

 הכולל בש� כא� קרויות משפטו בניהול צד שהוציא הכספיות העלויות 2.ההתגוננות

 שהוא, הדי� עורכי של הטרחה משכר מורכבות אלו עלויות 3".משפט עלויות "או" הוצאות"

 
 ).2012, יה עור�'אוריאל פרוקצ (997  הכלכלית למשפטהגישה" סדר הדי� האזרחי"קלמנט  אלו�  1
2  George L. Priest & Benjamin Klein, The Selection of Disputes for Litigation, 13 J. LEGAL 

STUD. 1 (1984). 
, פגיעה במערכות יחסי�,  מדידות כגו� לח� פסיכולוגילאדדי� להלי� משפטי חווי� עלויות צ, בנוס�  3

 עלויות שאמנ� קשה לתייג לה� ער� כספי אבל ודאי משפיעות על –השקעת זמ� ואבד� הזדמנויות 
 . החלטות הצדדי� בשלבי ההלי� המשפטי
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 זאת ובכלל, ההלי� בניהול הכרוכות ההוצאות ומיתר 4,העלות של העיקרי הנתח את לרוב

 לינה דמי, נסיעה דמי, בטלה שכר (ובמומחי� בעדי� הקשורי� ומי�התשל, המשפט אגרות

 על מאוד משתנה ההוצאות גובה. די��בי כתבי והמצאת בפרוטוקול רישו�, )מומחי� ושכר

 5הדי� עורכי טרחת שכר של שיעורו ברכיב ניכרי� ההבדלי� ועיקר, השונות המדינות פני

   6.השונות במדינות המשולמות המשפט בתי ובאגרות

 7"ההוצאות משטר"ב ג� תלויי� הצדדי� של ההחלטות קבלת והליכי הכדאיות חישובי

 לקבל יכול בהלי� זוכה שצד האפשריי� ההחזרי� את המסדיר, המשפט במערכת הנהוג

 שכנגד הצד עלויות בתשלו� נוטל שהוא והסיכו�, משפטו עלויות בגי� המפסיד מהצד

 בהליכי� המחדל בררת כי קובע הוצאותה משטר המדינות במרבית. הפסד של במקרה

 loser pays‟ (יריבו של המשפט בעלויות נושא בתביעתו המפסיד די� שבעל היא אזרחיי�

rule” ,למעט (הברית בארצות המדינתיי� המשפט בבתי 8").האנגלי הכלל "ג� המכונה 

 ויותיובעל נושא צד שכל הוא המוצהר הכלל, נוספות במדינות מסוימי� ובהליכי�) אלסקה

 בארצות מסוימי� בהליכי�"). האמריקאי הכלל "מכונהה (בהלי� להכרעה קשר ללא, שלו

 זוכה�תובע של הוצאותיו את משל� מפסיד�נתבע לפיוש כלל יש נוספות ובמדינות הברית

  one-way cost shifting”(.9‟ (להפ� לא א�

 
 Christopher Hodges, Stefan Vogenauer & Magdalena Tulibacka, Costs and Fundingראו למשל   4

of Civil Litigation: A Comparative Study, 55 U. OXFORD LEGAL RES. PAPER SERIES 1, 5, 
83–118 (2009), available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511714.  

במידה רבה בשיטות הנהוגות לחישובו  הטרחה והיכולת לצפות אותו מראש תלויי� שכר גובה  5
 היא  טרחת עור� די�שכר  שלובמדינות רבות השיטה השכיחה ביותר לגביית. וברגולציה על שיטות אלו

,  לפי סכו� גלובלי הקבוע מראש טרחהשכרשיטות שכיחות נוספות ה� גביית . על בסיס שעות עבודה
ראו . סכו� הזכייה ושילובי� בי� שיטות אלו כאחוז מרחה טרגביית שכ, בהתבסס על תעריפי� קבועי�

Eyal Zamir & Ilana Ritov, Revisiting the Debate over Attorneys' Contingent Fees: A 
Behavioral Analysis, 39 J. LEGAL STUD. 245 (2010). 

6   and Quality Efficiency: European Judicial Systems ,n for the Efficiency of Justice’Comm. Eur
)2012(18 . CEPEJ Studies No, of Justice. דוגמה�Cost and Fee , Mathias Reimann  מספרית מתו

Allocation in Civil Procedure: A Synthesis, in COST AND FEE ALLOCATION IN CIVIL 

PROCEDURE: A COMPARATIVE STUDY 3, 24 (Mathias Reimann ed., 2012): עה אזרחית  תביעבור
 ברזילב, ביוו�;  ובקנדה אגרה של כמה מאות דולרי� הבריתבארצות  ישלמו דולר100,000בשווי 

 �10,000 מיותר י�יבשוו;  דולר�6,000 ל3,000 בי� – הולנדבבגרמניה ו;  דולר�1,000 קרוב ל– רוסיהבו
) ינקוויזיטורית מול ארסריתוושיטה אד( עבודת בתי המשפט  שליהההבדלי� נובעי� מאופי. דולר

 שימושו לפי כל משתמש – מי צרי� לשאת בהוצאות מערכת המשפט האזרחית  השאלהמתפיסתובעיקר 
 . או כל משלמי המסי� כשירות של המדינה, בה

 Herbert M. Kritzer, Fee Regimesמתו� , fee regimeהוא תרגו� של המונח " משטר הוצאות"המונח   7
and the .Cost of Civil Justice, 28 CIV. JUST. Q. 344 (2009). 

 �AT WHAT COST? A LOVELLS MULTI משטרי הוצאות בעול� נית� למצוא בעלמידע השוואתי מקי�   8

JURISDICTIONAL GUIDE TO LITIGATION COSTS (2010), available at http://www.chrysostomides. 
com/assets/modules/chr/publications/16/docs/LitigationCostsReport.pdf ;Reimann ,6 ש"לעיל ה. 

 הגנת או  הצרכ�הגנת, ב מתקיי� כלל זה בתיקי� העוסקי� בסוגיות כגו� זכויות אד�"בארה, למשל  9
כלל חד כיווני כזה מתקיי� . על מנת לעודד תביעות פרטיות הפועלות לטובת האינטרס הציבורי, הסביבה

 :David A. Root, Attorney Fee-Shifting in America ראו .למשל בתיקי נזקי גו� ביפ�ג� 
Comparing, Contrasting, and Combining the “American Rule” and “English Rule”, 15 IND. 
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 את בהעניקו בעול� ההוצאות משטרי מרביתל יחסית ייחודי בישראל ההוצאות משטר

 על להטיל� א� השאלה בעצ� ה�, הוצאות לפסיקת בנוגע המשפט לבית הדעת שיקול מלוא

, האזרחי הדי� סדר תקנות. אלו הוצאות של הסכומי� בקביעת וה� הצדדי� אחד

 להביא� שאפשר שיקולי� של פתוחה רשימה מונות) התקנות :להל� (1984–ד"התשמ

 וכ� אלו שיקולי� על והוסיפה הרחיבה והפסיקה, השיפוטי הדעת שיקול הפעלתב בחשבו�

 צבי�רוז�, פישר, אייזנברג פרסמו לאחרונה 10.השוני� השיקולי� בי� באיזוני� דנה

 שיקול של הפעלתו אופ� של כמותי�אמפירי ניתוח הכוללי� מאמרי� סדרת כ��וקריכלי

 יותר קרוב בישראל החל הכלל כי עולה ממנהו, בישראל ההוצאות במשטר השיפוטי הדעת

 הצדדי� אוישהוצ מהסכומי� ניכרת במידה הנמוכי� בסכומי� כי א�, האנגלי כללל

 מתייחס כ��וקריכלי צבי�רוז�, פישר, אייזנברג של והחשוב החדשני ניתוח� 11.בפועל

 הכרעה ובעקבות מלא הלי� לאחר הסתיימו אשר המחוזיי� המשפט בבתי אזרחיי� להליכי�

 וכ� בישראל האזרחית הליטיגציה בנו� גהחרי למעשה ה� לוא תיקי�. מנומקת שיפוטית

 יישוב בעקבות לרוב, אחרת מסתיימי� התיקי� מרבית שכ�, אחרות מערביות במדינות

 המשפט בית ידי�על ההלי� מחיקת או המשפט בית לכותלי מחו� או המשפט בבית הסכסו�

 של הדינמיקה רעיק את למעשה הלכה המעצבי� ה� הללו התיקי�. פותחו ביזמת או

 שלה� ובשימוש הוצאות במשטרי מקי� ואמפירי תאורטי דיו� ולכ�, האזרחית הליטיגציה

 בה�ש האופני� כל על, האזרחיי� התיקי� כלל לאור להיעשות צרי� משפט במערכות

  .המשפט בבית בה� הטיפול מסתיי�

, פישר, אייזנברג שציירו לזו משלימה אמפירית תמונה לספק היא זה במחקר מטרתנו

 בישראל ההוצאות חיוב את המאפיינות מגמותל מתייחסת זו תמונה. כ��וקריכלי צבי�רוז�

, בנוס� .מסתיימי� אלו תיקי� בה�ש השוני� האופני� מגוו� על, האזרחיי� התיקי� כללב

 השלו� משפט בתי לפסיקת התייחסות לראשונה כוללת במחקרנו האמפירית הבחינה

 
INT’L & COMP. L. REV. 583, 588–589 (2005); Laura Inglis, Kevin McCabe, Steve Rassenti, 
Daniel Simmons & Erik Tallroth, Experiments on the Effects of Cost-Shifting, Court Costs, 
and Discovery on the Efficient Settlement of Tort Claims, 33 FLA. ST. U. L. REV. 89, 91 (2005) 

 ,Inglis et al.( ;James R. Maxeiner, The American “Rule”: Assuring the Lion His Share :להל�(
in COST AND FEE ALLOCATION IN CIVIL PROCEDURE: A COMPARATIVE STUDY 287 (Mathias 

Reimann ed., 2012).  
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כתוארו ( דינו של השופט פסק, )2005 (391) 1(ד ס"פ ,"יש עתיד לביאליק"סיעת ' נ" 10ביאליק  "סיעת

, פורס� בנבו (מ"משול� לוינשטיי� הנדסה וקבלנות בע' מ נ" בעלואר 6793/08א "רע; גרוניס) אז
28.6.2009.( 

 Theodore Eisenberg, Talia Fisher & Issi Rosen-Zvi, Attorneys' Fees in a Loser-Pays ראו  11
System, 162 U. PA. L. REV. 1619 (2014) )להל� :Eisenberg, Fisher & Rosen-Zvi )2014((; 

Theodore Eisenberg, Talia Fisher & Issi Rosen-Zvi, When Courts Determine Fees in a System 
with a Loser Pays Norm: Fee Award Denials to Winning Plaintiffs and Defendants, 60 UCLA 

L. REV. 1452 (2013) )להל�: Eisenberg, Fisher & Rosen-Zvi )2013((; Talia Fisher, Tamar 
Kricheli-Katz, Issi Rosen-Zvi & Theodore Eisenberg, He Paid, She Paid: Exploiting Israeli 
Courts' Rulings on Litigation Costs to Explore Gender Biases, 13 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 

536 (2016). 
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 תסתפי שבי� הפערי� את ולהסביר להאיר כדי איכותני ע� כמותני ניתוח יחד ומשלבת

 המחקר במסגרת. בפועל המצב לבי� – ממחקרנו עולה שזו כפי – במלאכה העוסקי�

 ההליכי� בכלל ההוצאות פסיקת היק� מהו, ראשית: מחקר שאלות שלוש נבדקות

 של �כומיסה מה�, שנית? בישראל ההוצאות פסיקת של כללה מהו, בזה וכיוצא, האזרחיי�

 בסכומי� נפסקות ההוצאות הא�? והזכייה התביעה לסכומי ביחס ושיעור� ההוצאות פסיקת

 הגורמי� מה�, שלישית? בפועל לצדדי� שהיו לעלויות הקרובי� בסכומי� כלומר, אליי�רֵ 

 אלו לשאלות התשובות? הנפסקי� הסכומי� ועל ההוצאות פסיקת היק� על המשפיעי�

 בפועל הקיי� ההוצאות משטר באמצעות ותהמקודמ כליותתב מושכל דיו� מאפשרות

 בהכרעה מסתיימי� שאינ� בתיקי� הוצאות בפסיקת ותהמתממש בתכליות בעיקרו ,בישראל

 משטר של מקי� אמפירי ניתוח נעשה טר� אחרות במדינות ג� כי נדגיש .מנומקת שיפוטית

 למרות, מלא הלי� רלאח שיפוטית בהחלטה מסתיימי� שאינ� תיקי� ג� הכולל ההוצאות

 הוצאות משטרי לפיוש הנרחב התאורטי הדיו� א� ועל, כאלו תיקי� של הרבה שכיחות�

 ביטוי לידי שיבואו (משפטיי� סכסוכי� לפתרו� שונות דרכי� לתמר�, היתר בי�, נועדו

  ).תיקי� סגירת באופ�

 קבוצות לארבע שוני� הוצאות משטרי של �בבסיס תכליותה את סיווגנו כ� לש�

, האנגלי הכלל לפי הפועלי� ההוצאות משטרי בכלל הבולטת, תהעיקרי תכליתה: עיקריות

 השגת לצור� לה� שנדרש המשפט עלויות על צד לשפות יש הלפיו, ההשבה תכלית היא

 על הוצאות משטרי של �בהשפעת הקשור היישנ תכלית ;המשפט בבית מבוקשו

 זכות ועל האזרחיי� ההליכי� היק� על ומכא� פוטנציאליי� די� בעלי של החלטותיה�

 אסטרטגיית על ההוצאות משטר של ובהשפעת תעוסק תשלישי תכלית ;לערכאות הגישה

. הלי�ה מהל�ב די� בעלי של התנהגות� ועל המשפטי הסכסו� סיו� דרכי על, ההלי� ניהול

 של יותכלכל או בריאותיות נסיבות כגו�, ושוויו� חלוקתי צדק לשיקולי תנוגע תרביעי תכלית

 איזו� ליצור יכולי� השוני� ההוצאות משטרי של והיישומיי� התאורטיי� הכללי�. הצדדי�

 במערכת ההוצאות משטר של התפקיד למעשה הלכה נקבע וכ�, אלו תכליות שלל בי�

, ההסדרה את נבח� שהוצגו המחקר שאלות באמצעות. מדינה אותה של האזרחית המשפט

  .בישראל בפועל הקיי� ההוצאות במשטר אלו י�איזונ של, המשתמעת או המפורשת

 ביטוי לידי ותהבא התכליות שלו בישראל ההוצאות משטר של רחבה תמונה לספק כדי

 מייצג במדג�) נפסקו שלא או (שנפסקו ההוצאות של כמותני ניתוח לשלב בחרנו במסגרתו

 23 ע� י�מובנ חצי ראיונות ע� והשלו� המחוזיי� המשפט בתי של �תיקי 2,000 הכולל

 בתחו� עיסוק� שעיקר ואל בערכאות מהשופטי� 10%�כ של מייצג מדג� שה�, שופטי�

  12.אזרחית בליטיגציה המתמחי� די� עורכי 122 ע� מובני� ראיונות וכ�, האזרחי

 
 תובנות אובייקטיביות יותר שר לאפ כדי מובנה כולל שאלות סגורות שעברו סטנדרטיזציהאיו�יר  12

 שאלות עלמובנה נסב � חציאיו�יר.  ממערכת היחסי� השונה המתפתחת בי� מרואיי� למראיי�מנותקותו
 מראיי� למרואיי� להתפתח בי�ש שיחה מקו� לַ נותרו ,לא בהכרח בסדר קבוע, פתוחות שנבחרו מראש

 Barbaraראו , להרחבה.  לאפשר תובנות רחבות בקונטקסטהיא  המטרה.למקומות נוספי�
DiCicco-Bloom & Benjamin F. Crabtree, The Qualitative Research Interview, 40 MED. EDUC. 

314 (2006). 
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 בתיקי�. התיק סגירת באופ� תלוי בישראל ההוצאות פסיקת כלל כי עולה מהממצאי�

 די� בפסק המסתיימי� ובתיקי� מנומקת שיפוטית הבהכרע ומסתיימי� תומ� עד המתנהלי�

 די� בפסק המסתיימי� בתיקי�, למשל. כדומיננטי מסתמ� האנגלי הכלל, הגנה בהיעדר

 מהמקרי� י�שליש בשני הוצאות נפסקות, האזרחיי� התיקי� מכלל 18%�כ שה�, מנומק

 של תוחזר בשל או מחדל בשל התביעה במחיקת המסתיימי� בתיקי� ואילו ,)66.4%(

 הכלל היא השלטת הפרקטיקה, סיכוי חסרת היא כי שהבי� לאחר מתביעתו התובע

 מימוש על מעיד זה ממצא). אלו מתיקי� 90%�ב (בעלויותיו נושא צד כל לפיוש האמריקאי

 תמונה משו� .הסרק תביעות צמצו� כ� ובתו� לערכאות הגישה תכלית של בלבד מועט

 הסגירה אפשרויות כלל על, האזרחיי� ההליכי� ס� על מסתכלי� כאשר, זו הטרוגנית

 – בישראל ההוצאות בכלי מועט שימוש יש לפיהש תמונה מסתמנת, ההלי� של השונות

 נפסקות לא וביתר, המקרי�מ 30.5%�ב רק הוצאות נפסקות האזרחיי� התיקי� כלל מקרב

  ).69.5% (הוצאות

 את מלכסות רחוקות הנפסקות ההוצאות כי מורה המושתי� הסכומי� גובה, כ� כמו

, המשפט הוצאות ואת הדי� עורכי טרחת שכר את הכוללות, הצדדי� של הראליות ההוצאות

 ה�ושיעורי ההוצאות סכומי בי� מההבדלי� מסתמ� כ� כמו. המשפט בית אגרות את ובכלל�

 המשאבי� מידת את תמיד משק� אינו ושיעורו הנפסק הסכו� כי התיקי� סגירת אופני לפי

 סכו� מתו� �ושיעור ההוצאות פסיקת סכו� כי נמצא למשל כ�. התיק בניהול שהושקעו

 מאלה בהרבה הנתבע הגנת בהיעדר התובע לטובת שנסגרו בתיקי� גבוהי� והזכייה התביעה

 עבודה הושקעה ודאי בה�ש, מלא הלי� לאחר התובע לטובת די� בפסקי שנסגרו תיקי�שב

  . יותר רבה

היק� פסיקת ההוצאות ועל סכומ� של הוצאות אלו  הגורמי� המשפיעי� על מבחינת

 מעניי�. בולט דווקא המיעוט היחסי של המשתני� המשפיעי� על דפוסי פסיקת ההוצאות

 ככלשיעור ההוצאות עולה ,  גורמי� אלו בתיקי� המסתיימי� בפסק די� מנומקמבי�ש

 על השפעת  מעיד במידת מההממצא.  סכו� התביעהבי� סכו� הזכייה לבי�ששעולה היחס 

 הצלחת התובע על שיעור פסיקת ברמת ניהולה ובאופ�, עהמידת הצדק שבהגשת התבי

 עליית סכו� התביעה ומספר הדיוני� עולה ע� כי מצאנו אלו בתיקי�, זה על נוס�. ההוצאות

 ההלי� מורכבות השפעה מסוימת של על מורה זהממצא . ג� סכו� ההוצאות הנפסק

  . כומי ההוצאות הנפסקי� על סבו עורכי הדי� השקעתו

 ההשפעה הוא התיקי� האזרחיי� בכלל עקיב ממצא אלו משפיעי� מיעוט גורמי� לצד

.  ההוצאותפסיקת הוצאות על לפסיקת של הצד הזוכה בקשתוהדומיננטית והמובהקת של 

 סכומי מתו�ההסתברות לפסיקת הוצאות גדלה וכ� סכומ� של הוצאות אלו ושיעור� , למשל

,  מזויתרה.  הזוכה בתיק ביקש את פסיקת ההוצאותשבה� במקרי� עולי�ייה התביעה והזכ

 ההוצאות הנפסק הוא כמעט סכו�, זוכה נוקב בסכו� מדויק בבקשת ההוצאות�כאשר תובע

  . זהה לזה המתבקש

 שיקול למרות שלפיה, הוצאות לפסיקת אדוורסרית שיפוטית גישה מסתמנת מהממצאי�

בעיקר כתגובה ,  בקביעת ההוצאותיחסית פסיבי ידתפק המשפט לבית, הנרחב הדעת

גישה כזו מצמצמת את יכולת� של כלי פסיקת ההוצאות לשרת את מגוו� . לבקשות הצדדי�

  .התכליות של משטרי הוצאות
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 הרקע את בהרחבה מתאר הראשו� הפרק המבוא לאחר: חלקי� לשמונה מחולק המחקר

 ראשית. משפט במערכות למלא כולי�י ה�ש התפקידי� ואת הוצאות משטרי של התאורטי

 תכלית בכל התאורטי הדיו�. ההוצאות משטרי בבסיסש הרציונלי� אתו תכליותה את נציג

 נדו� מכ� לאחר. האזרחיי� ההליכי� של השונות הסגירה אפשרויות לאור ג� ייעשה

 משטר את נתאר ינשה בפרק; ותהתאורטי תכליותה מגוו� בי� שונות איזו� אפשרויותב

 שיטות את נסביר השלישי בפרק; המחקר ותמטר אודות על פרטונ בישראל צאותההו

 ממצאי; המחקר לצור� בנינוש המידע מאגר בתיאור ונתמקד השתמשנו בה�ש המחקר

. פרקי��תתי לשלושה המחולק, הרביעי בפרק יוצגו והאיכותניי� הכמותניי� המחקר מערכי

 היק� את מתאר הראשו� הפרק�תת :ושהוצג המחקר לשאלות מענה נותני� הפרקי��תתי

 הנפסקי� הסכומי� את בוח� השני הפרק�תת .האזרחיי� ההליכי� בכלל ההוצאות פסיקת

 ניתוח באמצעות, מנתח השלישי הפרק�תת .והזכייה התביעה לסכומי ביחס שיעור� ואת

 על שוני� גורמי� של ההשפעה את ,ולינארית לוגיסטית רגרסיה ניתוחי ע� המשולב איכותני

� תרומת� בראי האמפיריי� הממצאי� נידוני� החמישי בפרק; ההוצאות פסיקת וסכומי היק

 בהשלכות דיו� אגב בישראל הקיי� ההוצאות במשטר ותהמקודמ תכליותה על לשיח

 האחרו� פרקה ;המחקר של מובנות מגבלות בכמה מתמקדי� אנו השישי בפרק ;המחקר

   .הממצאי� עיקר את סכ�מ

   רי הוצאות משטתכליות  .א

  כללי. 1

 לפי ורציונלי� תכליות מגוו� ולקד� לשרת יכולי� משפט במערכות עלויות משטרי

 והמעצבי� המסדירי� כללי�ה פיל 13,מדינה בכל העלויות למשטר המיוחסי� תפקידי�ה

 ותהיכול ותשונ תכליות, להל� המפורטות, קבוצות לארבע סיווגנו. יישומו אופ� פיול, אותו

 ייעודו על אחרת מבט נקודת מציגה קבוצה כל כאשר, העלויות שטרימ את להנחות

, המשפטי בדיו� וכ� ההוצאות משטרי את המעצבי� בכללי� 14.ההוצאות כלי של ווחשיבות

 
 באמצעות משטרי ההוצאות זכו להתייחסות רבה במערכות משפט שונות במסגרת ות המקודמתכליותה  13

וא� ,  על רפורמות אלוביקורותב בפרוצדורות אזרחיות ורפורמותב,  מדיניותמחקריב, מחקרי� אקדמיי�
  למשלראו. פי לצדק כבית הדי� האירופי לזכויות אד� ובית הדי� האירולאומיי���בדיוני� בטריבונלי� בי

EES AND F 'TTORNEYSAWARDING A ,.TRCUDICIAL J .EDF ,HEEHEYSIANE D &IRSCH HLAN A
MANAGING FEE LITIGATION (2nd ed. 2005); Theodore Eisenberg & Geoffrey P. Miller, The 
English Versus the American Rule on Attorney Fees: An Empirical Study of Public Company 
Contracts, 98 CORNELL L. REV. 327 (2013); MARIE GRYPHON, CTR. LEGAL POLICY, 
GREATER JUSTICE, LOWER COST: HOW A “LOSER PAYS” RULE WOULD IMPROVE THE 

AMERICAN LEGAL SYSTEM 11 (2008) .מונה הלורד וול� לבדוק את שיטת 1994 בשנת בבריטניה 
 2010בתחילת . The Civil Procedure Rules 1998ובעקבות המלצותיו הותקנו , אנגליההדיו� האזרחי ב

קסו� בנושא העלויות המשפטיות במערכת ' ועדת בדיקה בראשות הלורד גמלצותיהפרסמה את ה
 ,RUPERT JACKSON ראו. המשפט האזרחית ודרכי� לשיפור הגישה לערכאות בעלות מידתית וסבירה

REVIEW OF CIVIL LITIGATION COSTS: FINAL REPORT (2010). 
 למשל נית� לקב� את הדיו� ,האלה תכליותיודגש כי נית� לחשוב על דרכי� שונות ומגוונות לסווג את ה  14

 טובה יותר של כל שגישהמתו� הנחה ,  יחדוויו� של שות חלוקתיתכליותבזכות הגישה לערכאות ע� 
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 חלק רק שכיו� לכ� התייחסות מאוד מעט ראינו ההוצאות משטרי בעניי� והציבורי האקדמי

 הוכחות דיוני, ראיות שמיעת של אמל הלי� לאחר מסתיימי� האזרחיי� מההליכי� קט�

 ההליכי� מרבית the vanishing trial”.(15‟ המכונה תופעה (מנומקת שיפוטית והכרעה

 בית לכותלי מחו� או המשפט בבית הסכסו� יישוב בשל א�, אחרי� באופני� נסגרי�

 סיומו בשל וא� פותחו ביזמת או המשפט בית ידי על ההלי� מחיקת בשל א� 16,המשפט

 השלו� משפט בבתי האזרחיי� מההליכי� 18%�כ רק למשל בישראל. הגנה רבהיעד

 עוד מסתיימי� התיקי� יתר. תומו עד הנשמע בהלי�, מנומק די� בפסק מסתיימי� והמחוזיי�

" די� פסק של תוק� ע� פשרה ("המשפט בבית הדי� בעלי בי� פשרהב למשל, לכ� קוד�

 התיק מחיקתב או; )מהתיקי� 9%�כ (שפטהמ בית ליכותל מחו� פשרות; )מהתיקי� 37%�כ

 יחדיו שיעור� (בעניינו מלפעול חדל התובע כאשר או התובע ידיב התביעה משיכת בעקבות

.מהתיקי� 16%�כ הוא  משפט במערכות אזרחיי� בהליכי� הכלל ה� אלו תיקי� 17)

 הליטיגציה של הדינמיקה עיקר את למעשה הלכה המעצבי� וה�, החריג ולא מערביות

 בוש האופ� על והשלכה השפעה ההוצאות למשטר, להל� שיורחב כפי, כ� על יתר. רחיתהאז

 אופני לכל מאוד עד ותרלוונטי ההוצאות במשטרי ותהמגולמ תכליותוה, מסתיימי� התיקי�

 ותהיכול תכליות קבוצות נציג ההוצאות משטרי תפקידי על להל� בדיו� לכ�. ההליכי� סיו�

 יכולי� אלו בה�ש השוני� לאופני� מתייחסותהו ההוצאות השתת כלי באמצעות להתגל�

  .האזרחיי� ההליכי� ומסתיימי� נידוני� בה�ש הדרכי� מגוו�ב ביטוי לידי לבוא

 שיפוי והשבה. 2

 עקרונות לפיהו, קניינית תכלית היא הוצאות של למשטרי� ואינטואיטיבית בסיסית תכלית

 לבית שנדרש מי עבור לקדמותו המצב חזרתוה העלויות שיפוי את מחייבי� והיושר ההוגנות

 בעבור ובי� המשפט בבית בעילתו ששכנע תובע בעבור בי�, מבוקשו את להשיג כדי המשפט

 כווריאציה עצמ� הרואי� ההוצאות משטרי בכל 18.המשפט בבית בהצלחה שהתגונ� נתבע

 נקודת משמשת היא רבות ופעמי� ,זו לתכלית חשיבות מיוחסת האנגלי הכלל של מסוימת

 
ו סבורות כי החלוקה המוצעת לארבע קבוצות מובחנות אול� אנ.  לצדק היא חלק מזכות הגישהצדדי�ה

 לידי ביטוי על פני ות בא� אלו כפי שהתכליות במאמרנו להייחודיתיותר עולה בקנה אחד ע� ההתייחסות 
 . על כל אופני הסגירה האפשריי� של התיק,  ההליכי� האזרחיי�ללכ

 Marc Galanter, The Vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Mattersראו למשל   15
in Federal and State Courts, 1 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 459 (2004). 

 Robert H. Mnookin & Lewisראו. ”bargaining in the shadow of the law“מה שמכונה   16
Kornhauser, Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce, 88 YALE L.J. 950, 

952–956 (1979).  
מאגר נתוני "מרגל � וינשלקר�  אצלופרסמו"  תיקי�ותמשקל" נאספו במסגרת מחקר לחישוב הנתוני�  17

 , )2013,  מחקר של הרשות השופטתמחלקת(" להערכת עומס עבודה שיפוטי בישראל' משקלות תיקי�'
http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/doc/fw.xls  .על אופ� איסו� הנתוני� הסבר 

יצירת מדד "ענבל גלו� ויפעת טרבולוס , מרגל� למצוא בקר� וינשלית�וכ� פירוט של חלק מהממצאי� נ
בהליכי� ). 2015 (810–807, 800, 769 מד משפטי�" משקלות תיקי� להערכת העומס השיפוטי בישראל
 .  מכלל התיקי��25% כ– אחוז פסקי הדי� גבוה יותר ,אזרחיי� בערכאה דיונית בבתי המשפט המחוזיי�

 ).2008, יהמהדורה שני (48–47  מבוא ועקרונות יסוד– הפרוצדורה האזרחית תורתשלמה לוי�   18
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 שמצהירה היחידה שהיא, הברית בארצות רק 19.ההוצאות בכלי לשימוש העיקרית המוצא

 במקרה לתובע המושבות, המשפט אגרות למעט (בהוצאותיו נושא צד כל בהש שיטה על

  .זו לתכלית תאורטית חשיבות מוקנית לא, )זכייה של

 בית בה�ש, מ�תו עד הנשמעי� אזרחיי� בהליכי� רק פועל אינו הקנייני הרציונל

 ההליכי� יתרל ג� רלוונטי אלא, הצדדי� אחד לטובת מנומק די� בפסק מכריע המשפט

 במסגרת א�, סכסוכ� את יישבו הצדדי� כאשר כ�ו. פחותה במידה אולי כי א�, האזרחיי�

 היה לא מהמקרי� שבחלק להניח נית�, חיצוני הסדר בעקבות וא� המשפט בבית פשרה

 אליוש לשלב עד ההלי� וניהול המשפט לבית התביעה הגשת ללא להתגבש יכול ההסדר

 נקט שכנגד הדי� בעל שבזכותו הלי� נקיטת לצור� משאבי� השקיע התובע, כלומר. הגיע

 על מסוי� החזר לקבל עליו ההשבה תכלית ולפי, לנקט� צרי� היה שממילא פעולות

 התובע בה�ש יכי�בהל למשל, הנתבע לטובת ג� לפעול היכול ההשבה תכלית. הוצאותיו

 במקרי� לנתבע. אותה מוחק המשפט בית זאת ובעקבות ,תביעתו לקידו� מלפעול חדל

 שכ�, התביעה נמחקת בוש בהלי� בשלב כתלות, ממש של כיס חיסרו� להיווצר יכול כאלו

, ההגנה כתב ניסוח לצור� התביעה בפני בהתגוננות משאבי� להשקיע הספיק כבר לעתי�

  . וכדומה תמקדמיו בקשות הגשת

3 .  זכות הגישה לערכאות והיק� ההליכי האזרחיי

 ההוצאות משטרי של בהשפעה קשורה הוצאות למשטרי לייחס שנית� שנייה תכליות קבוצת

 זכות ועל האזרחיי� ההליכי� היק� על ומכא� 20,פוטנציאליי� די� בעלי של החלטותיה� על

 ישירות קשור האזרחיי� ההליכי� היק�. )access to justice (הרחב במובנה לערכאות הגישה

 זמ� מפנה מסוימי� הליכי� של היקפ� צמצו� למשל ולכ� ,המשפט מערכת של למשאבי�

  21.אחרי� בהליכי� טיפול לצור� מוגבלי� ציבוריי� ומשאבי� שיפוטי

 תמרי� היא בהפסדו שכרו יצא שלא באופ� זוכה צד של עלויותיו לשיפוי האפשרות

 של במקרה להתגוננות חיובי תמרי� וכ� י�גבוה הצלחת� שסיכויי ותתביע להגשת חיובי

 הליכי של להגשת� שלילי תמרי� ותילה יכול העלויות שיפוי זאת לצד. חזקות הגנה עילות

 עילת הנעדר נתבע ידי על ולהתגוננות 22ממש של עילה הנעדרות טורדניות ותביעות סרק

 בעלי של תביעות ג� לחסו� עלולה פטמש עלויות בהטלת יתר הרתעת זאת לעומת. הגנה

 שכנגד הצד הוצאות את ג� לשל� שיצטרכו הסיכו� עבור�ש, פחותי� אמצעי� בעלי די�

 כיס "בעלי גופי�לו חוזרי� לשחקני� העדפה ניתנת ובכ� 23,כדאי לבלתי ההלי� את הופ�

 תביעות לסנ� עלולה יתר הרתעת, כ� על נוס�. גדולות וחברות מדינה רשויות כגו�" עמוק

 
19  Reimann ,6 ש"לעיל ה . 
 ז  ועסקי�משפט "דשה גישה פרשנית ח–יעילות וצדק בסדר הדי� האזרחי "אלו� קלמנט ורועי שפירא   20

75 ,137) 2007.( 
  הגנה דיונית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות– לרעה בהליכי משפט שימוש אדדאבישי   21

311) 2013.(  
    ).2010( 201–200 ,187 לג משפט עיוני "חוזי� דיוניי�" אלו� קלמנט ודפנה קפליוק  22
פעלת מנגנוני� של סיוע משפטי וביטוחי צד ג לעלויות  לוואי זו היא התופעת ע�ההתמודדות אפשרית   23

 . משפט
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 המשפט בבית שיתבררו אינטרס יש לציבור א�, ידועי� לא או נמוכי� אמנ� זכיית� שסיכויי

 המשפיעה לוואי תוצאת הוצאות למשטרי). התבררה שטר� סבוכה משפטית שאלה למשל(

� בבתי להיווצר שיכולה הלוויינית בהתדיינות וקשורה האזרחיי� ההליכי� היק� על היא א

  . ההחזר סכומי בקביעת העוסקי� משנה בהליכי המשפט

 פי על להשתנות ותיכול לערכאות הגישה וזכות האזרחיי� ההליכי� היק� של תכליות

 בה�ש הליכי� היא לכ� מרכזית דוגמה. האזרחיי� ההליכי� של השונות הסיו� אפשרויות

 הליכי� וכ�, ההלי� את המשפט בית מחק זאת ובעקבות ,בעניינו מלפעול חדל התובע

 שלא סרק בתביעות מדובר הללו מהמקרי� בחלק לפחות. תביעתו את מש� התובע בה�ש

 בסיס בהיעדר או עילה היעדר בשל המשפט לבית מלכתחילה מוגשות להיות צריכות היו

 כפיית לצור� למשל (הנתבע על לח� הפעלת היא ההגשה ומטרת 24,משפטי או עובדתי

 העומדי� והמשאבי� המידע מבחינת הפחות בעמדה מצוי נתבע אותו כאשר ובעיקר, )הסדר

 שיופעל נצפה אזי, סרק תביעות צמצו� היא ההוצאות משטר של התכליות אחת א�. לרשותו

 משאבי� להשקיע הספיק שהנתבע לפני הסתיי� ההלי� כאשר ג� התובע נגד ההוצאות כלי

 כזה במקרה ההוצאות כלי הפעלת). תפקיד תמשחק ההשבה שתכלית ייתכ� כאמור אז (רבי�

 כזו להחלטה יש אול�, מחיקתה לאחר התביעה של מחדש בהגשה מותנית להיות יכולה

 בלי הסתיי� ההלי� כאשר היא שנייה דוגמה 25.לערכאות הגישה זכות על ג� השלכות

 כי להניח נית� הללו המקרי� במרבית. הגנה בהיעדר די� פסק במת� היינו, התגונ� שהנתבע

 א� בעיקר, לו כדאית אינה ההתגוננות עלות כי החליט ופי�לחל או, הגנה עילת נעדר הנתבע

 הצור� את לצמצ� השואפת משפט מערכת. התובע של הוצאותיו בתשלו� מסתכ� הוא

 מנת על ההוצאות במשטר להיעזר תוכל הגנה עילת נעדר הנתבע בה�ש תביעות בהגשת

 הסוגיה את להביא ייאל� שהתובע מבלי חובו את לשל� הפוטנציאלי הנתבע את לתמר�

 יכול ההוצאות משטר יאז, המשפט בבית התביעה הוגשה כבר א�. המשפט בית של לפתחו

 סכומי א� למשל, הגנה בהיעדר ההלי� את לסיי� הגנה עילת חסר נתבע עבור תמרי� לשמש

 מאלו קטני� יהיו הגנה היעדר של במקרה לתובע לשל� הנתבע שעל שייקבעו ההחזר

  . התגוננות לאחר לאמ הלי� של במקרה שייקבעו

 אסטרטגיית ניהול ההלי� והכוונת התנהגות הצדדי� . 4

 הספציפי ההלי� ניהול אופ� על בהשפעה קשורה הוצאות למשטרי שלישית תכליות קבוצת

 מרתיע גור� לשמש יכולות הוצאות של הטלה�אי או הטלה, ראשית .)הוגש שכבר לאחר(

 המשפט בית משאבי לבזבוז או השני הצד לש מיותרות להוצאות שגור� צד נגד היוסנקצי

 בהגשת למשל להתבטא יכולה יעילה לא או ראויה לא התנהלות. ההלי� ניהול כדי תו�ב

 הגשת, ההליכי� ותלהימשכ ולגרו� שכנגד הצד את" להתיש "שמטרת� סרק בקשות

 לריק דיו� וקיו� דיוני� דחיות, ארכה בקשת ללא באיחור הגשת� או רשות ללא מסמכי�

 במקרי� היכסנקצי ההוצאות בכלי להשתמש האפשרות. מראש אותו למנוע נית� היהש

 הדעת שיקול הפעלת במסגרת וא� בחקיקה א�, ההוצאות משטרי ברוב קיימת אלו כדוגמת

 
 ). 2011 (13, 5 מא משפטי�" פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" קלמנט לו�א  24
 ).13.8.2012, פורס� בנבו (טייב'  נמורדוב 4838/12א "רע  25



   אזרחיי�יכי� הוצאות משפט בהלפסיקת  ח"עתש מו משפטי�

773  

 ניהול אסטרטגיית על השפעה, שנית 26.ההוצאות משטרי מרבית את המאפיינת השיפוטי

 שיפוטי דעת שיקול יש בה�ש במשטרי� כי משמעותה ההוצאות כלי באמצעות ההלי�

 מידת, מורכבותו כגו� להלי� אנדוגניי� שיקולי� בחשבו� להביא נית� ההוצאות להפעלת

  . וכדומה בו השקעת� מידת, לצדדי� חשיבותו

 משטרי ברובש א� 27פשרות לתמרו� כלי ג� לשמש יכולי� ההוצאות משטרי, שלישית

 הסדרי� לראות נית� ההשוואה לש�. זה �לתפקיד מפורשת התייחסות אי� ההוצאות

 באמצעות פשרות לעידוד מנגנוני� מפורשות הקובעי�, ישראל ובכלל�, שונות במדינות

 המשפט לבית ששיל� האגרות של חלקי או מלא החזר לקבל יכול התובע לפיה�ש קביעות

 הנקבעי� הוצאות מהחזרי בשונה מהמדינה בהחזר מדובר (בהסדר התיק סיו� של במקרה

 לקשר ההתייחסות 28).השני לצד סכומי� מעביר אחד צד לפיה�ש, ההוצאות משטר פי על

 בי� ההסכ� בכיבוד, למעשה הלכה, בעיקרה אפוא תמתבטא פשרות לבי� ההוצאות כלי בי�

 במדינות למצוא נית� לעתי� 29.נוספות הוצאות קביעת�ואי העלויות נטל לעניי� הצדדי�

 שנגרמו ההוצאות על לפשרה שסירב צד לחייב נית� כי עי�הקוב מיוחדי� כללי� ג� השונות

 דבר של בסופו שהתקבל הסעד בוש במקרה לפשרה הסירוב שלאחר מהליטיגציה השני לצד

 משפטיי� כלי� בזהירות לעצב בצור� ג� עוסקת הספרות 30.בפשרה שהוצע מזה נמו� היה

 המשפט מערכת תפקיד של המהותית תפיסהה פי על ההוצאות כלי כדוגמת פשרות לעידוד

 ביצירת למשל, אלו לכלי� להתלוות היכולי� שליליי� היבטי� ובשל מדינה באותה

   31.לפשרות" יתר תמרו� "של סיטואציות

 צדק חלוקתי ושוויו� . 5

 הוצאות משטרי על השיח במסגרת פחותה להתייחסות שזכתה רביעית תכליות קבוצת

 מובני� כוחות פערי בצמצו�ו חלוקתי צדק בקידו� ההוצאות כלי לתפקיד בעיקר מתייחסת

 
26  Hodges, Vogenauer & Tulibacka ,22–21' בעמ, 4 ש"ה לעיל. 
נית� למצוא מחקרי� מתחו� הכלכלה . 1017–1012' בעמ, 1ש "לעיל ה, "האזרחי הדי�סדר "קלמנט   27

 על תהליכי הגעה cost shiftingהשפעות של פרוצדורות שונות של , בתנאי מעבדה, הניסויית הבוחני�
 לעיל, .Inglis et alראו למשל . 'יכולת הצפיות וכו,  העלויותסכו�, בהתבסס על גודל הסיכו�, לפשרות

 . 9ש "ה
 קובעות שאגרה ששולמה תוחזר 2007–ז"התשס, )אגרות(לתקנות בתי המשפט ) ד(–)ב(6' תק, בישראל  28

 ידיבמחיקתו ,  ביטולובשל פשרה וכ� בשל ת השלישיהמשפט�ד�א� ההלי� הסתיי� לפני ישיבת ק
א� התיק הועבר לבוררות או הסתיי� בגישור לאחר . העברתו לבוררות או סיומו בהסדר גישור, מגישו

כמו כ� התקנות קובעות פטור . בית המשפט רשאי להורות על החזר האגרה,  השלישיהמשפט�קד�
לפני ישיבת ,  על דר� הפשרהיתרבי� ה, ההלי� הסתיי�מתשלו� המחצית השנייה של האגרה א� 

 . 21' בעמ, 6ש "לעיל ה, Reimann ראו –הסדר דומה מצוי למשל בפורטוגל . ההוכחות הראשונה
 . 19' בעמ, ש�  29
  ראולהרחבה . �FED. R. CIV. P. 68ב,  הבריתבארצותדוגמה מובהקת להסדר מהסוג הזה נית� למצוא   30

ULE RMENDMENTS TO AONSEQUENCES OF CIKELY L ,.TRCUDICIAL J .EDF ,HAPARDS .EOHN J
68, FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE (1995). 

31  Marc Galanter & Mia Cahill, “Most Cases Settle”: Judicial Promotion and Regulation of 
Settlements, 46 STAN. L. REV. 1339 (1994). 
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 קביעת של חדשני הסדר מציע) 2010 (צבי�רוז� 32.הצדדי� בי� קיימי� להיות היכולי�

 באמצעות הצדדי� בי� ובאמצעי� במשאבי� הכוחות פערי על לגשר נועד אשר הוצאות

 ניה�שש בי� (שווי� הצדדי� שני א�. הכוחות יחסי את ההלי� בתחילת השופט של קביעה

, הצדדי� בי� שוויו� אי� כאשר. בהוצאותיו יישא צד כל אזי, )חלשי� ששניה� ובי� חזקי�

 המפסיד חלש צד ואילו, החלש הצד הוצאות את לשאת יידרש חלש לצד המפסיד חזק צד

  33.בהוצאות לשאת יידרש לא בהלי�

 הנסיב כל, זו תכליות קבוצת לפי, להוסי� נית� הצדדי� של הכלכליות לנסיבות

 הוצאות בפסיקת דעתו שיקול במסגרת לשקלל השופט יבקש שאותה להלי� אקסוגנית

 במצב; מיוחדות בריאותיות או אישיות נסיבות של במקרה, לדוגמה". הדי� משורת לפני�"

; הפסדו מלבד נוספת להכבדה לו לגרו� שלא רצו� ועולה, במשפטו הפסיד ניזוק בוש

 פעולה שיתופי על להקל רצו� ויש, ונשנות וזרותח יחסי� מערכות לצדדי� שבה� במקרי�

  . ניה�בי עתידיי�

 כלשה� צדדי� על להשפעה המתייחסת, לערכאות הגישה מתכלית בשונה כי יודגש

, החלוקתי הצדק תכלית זאת ובכלל, התכליות קבוצות יתר, המשפטי ההלי� הגשת טר�

 והנסיבות הצדדי� לש בקונטקסט המשפט בית בפני שעומד הספציפי למקרה מתייחסות

 הלמדי�, פוטנציאליי� די� בעלי על השפעה כמוב� לכ�. ובתומו ההלי� במהל� הפרטניי�

 הגשת טר� שלה� ההחלטות קבלות על מכ� וגוזרי� ספציפיי� במקרי� המימוש מאופ�

  . ההלי�

  של משטרי ההוצאותות התאורטיתכליותאיזו� בי� ה. 6

 א�, שונה באופ� ומאזני� מממשי� הוצאות משטרי של ויישומיי� תאורטיי� כללי�

, מזו יתרה .לעיל שהוצגו המגוונות התכליות בי�, בדיעבד או מראש, במשתמע או במפורש

 כגו� בשאלות כתלות 34,זו את זו סותרות וא� זו את זו מחלישות לעתי� אלו תכליות

 והיק� השיפוטי הדעת שיקול מידת, סכומי� אילו עבור, שיפוי לקבל נית� שעליה� ההוצאות

  35.לכלל החריגי�

 
 .Issachar Rosen-Zvi, Just Fee Shifting, 37 FLA. ST. U. L; 12–11' בעמ, 10ש "לעיל ה,  תנובהעניי�  32

REV. 717 (2010); Harold J. Krent, Fee Shifting Under the Equal Access to Justice Act – A 
Qualified Success, 11 YALE L. & POL’Y REV. 458 (1993); Thomas D. Rowe, Jr., The Legal 

Theory of Attorney Fee Shifting: A Critical Overview, 1982 DUKE L.J. 651, 663–665 ; יששכר
 ).2015 (153–150 האזרחי ההלי�צבי �רוז�

 ,Phyllis A. Monroe: ה של מונרו את הצעתוכ� ,153–152' בעמ, ש� ראו, המוצע המנגנו� לפירוט  33
Comment, Financial Barriers to Litigation: Attorney Fees and the Problem of Legal Access, 

46 ALB. L. REV. 148 (1981). 
 .147–145' בעמ, 32ש "לעיל ה, צבי�רוז�  34
35  Reimann ,6ש "לעיל ה. 
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 משיפוי לנוע היכולי� ההוצאות במשטר המושבי� ההחזר סכומי באמצעות זאת נדגי�

 אחוז שהוא לשיפוי ועד ")ראליות הוצאות ("בפועל שהוציא ההוצאות על הזוכה לצד מלא

   36.הראליות מהוצאותיו בלבד קט�

 ,תמרכזי היא והשיפוי השבהה תכלית, הראליות להוצאות קרובי� ההחזר סכומי כאשר

 מחד: מקרהב תלוי, תחלקי תמתממש לערכאות הגישה זכות תכלית .הלממש שאיפה ויש

 הגשת נגד ממש של הרתעתי גור� ותילה יכולה אלו במשטרי� הראליות ההוצאות" חרב"

 די� בעלי עבור לערכאות הגישה בקידו� לסייע יכול כזה משטר, במקביל. סרק הליכי

 הסעד כאשר ובעיקר, חזקות הגנה או תביעה עילות בעלי, אמצעי� מעוטי פוטנציאליי�

 לקבלו הזכות על לעמוד מנת על להשקיע שיש מהעלויות בהרבה גבוה אינו שבמחלוקת

 בעלי להרתיע עלולי� הראליות להוצאות מדי קרובי� השבה סכומי, מאיד�. המשפט בבית

 אינ� שסיכוייה� א� המשפט בבית שיתבררו שראוי התגוננות/תביעה עילות בעלי די�

 יש בה�ש במקרי� במיוחד גבוה הזה מהסוג יתר בהרתעת הסיכו�. יחסית חלשי� או ידועי�

 רב ידע בעל ג� והוא, יותר הרבה להשקיע יכול אחד צד שבעטיי� הצדדי� בי� כוחות פערי

 היא כאלו במקרי� יתר בהרתעת הסיכו� את לאז� אפשרית דר� 37.ההלי� סיכויי בדבר יותר

 נסיבותב, תיקב ולתלותה והשוויו� החלוקתי הצדק תכליתל ההוצאות במשטר מקו� הקניית

 שיש נדמה, הראליי� לסכומי� ומתקרבי� גבוהי� ההחזר סכומי כאשר, לבסו�. קונטקסטבו

 במשטר, תחילה: אופני� בשני ,הצדדי� והתנהגות ההלי� ניהול אסטרטגיית תכליתב פגיעה

 שירותיה� את לשכור הדי� לבעלי תמרי� קיי� שכ�, הליכי� לייקור יכו�ס יש כזה הוצאות

 אינו כזה משטר, שנית 38 ;שכנגד הצד על נכבד נטל להטיל ובכ� יקרי� די� עורכי של

 הניתנות העלויות בי� פערה כאשר רק" להבשיל "יוכלו רבות פעמי� אשר, פשרות מתמר�

, ביניה� הכוחות פעריבו הצדדי� בטיב לותבת (מספיק גדול הראליות העלויות לבי� להשבה

   39).התביעה סיכויי לעניי� הקיי� והידע הנדרשת ההשקעה רמתבו הסכסו� טיבב

 
ידי מומחי� ב חקרי מקרהמחקר השוואתי שנער� על בסיס מילוי שאלוני� ומענה על , לש� הדגמה  36

, למשפט מהמדינות הנשאלות הערי� כי החלק היחסי של השיפוי המתקבל מתו� ההוצאות הראליות
,  בהולנד67%–�50ו,  באוסטרליה70%–55, ווילסובאנגליה ב,  בקנדה�75%הוא כ, בהליכי� מסוימי�

. )21' בעמ, 4 ש"לעיל ה, Hodges, Vogenauer & Tulibacka(סינגפור בסקוטלנד וב, פולי�ב, נורבגיהב
שטרי ההוצאות  הרבה יותר משו� שמקטני�סכומי ההחזר , �איפ� וטייוו, כגו� צרפת, במדינות אחרות

שכר טרחת עורכי  באופ� שאינו כולל את במדינות אלו קובעי� כי הכלל האנגלי חל על הוצאות המשפט
 . 15–12' בעמ, 6ש "לעיל ה, Reimann  ג� ראו.הדי�

אוי להביא אותה לפתחו של בית  קשה ביותר להגדיר מהי תביעת סרק שלא היה רלעתי�יש לשי� לב כי   37
באמצעות ,  מפני הגשת הליכי סרקותאפקטיביבא� משטר ההוצאות ש� לו למטרה להרתיע . המשפט

אז בהכרח תיפגע במידת מה זכות הגישה לערכאות עבור בעלי , קביעת סכומי החזר הקרובי� לראליי�
 כאשר מדובר בבעל די� פוטנציאלי קרבעי, בעלי עילות שאינ� ודאיות או שאינ� חזקות דיי�, די� אחרי�

ראו למשל .  מכדי להסתכ� בעלויות הצד שכנגדקט� או כאשר הסכו� במחלוקת ,שאינו עתיר ממו�
 .53–52' בעמ, 32ש "לעיל ה, צבי�רוז�

� כי השקעת משאבי� גדולה  מחקרי� המראיבשלהנחה זו של העלאת המשאבי� המושקעי� מתחזקת   38
 .James W. Hughes & Edward Aראו .  יותרהיותר מגבירה את הסיכויי� לזכייה או לזכייה בסעד גבו

Snyder, Litigation and Settlement Under the English and American Rules: Theory and 
Evidence, 38 J. L. & ECON. 225, 227–228 (1995). 

משו� שכדי , הוצאות הראליות לבי� סכומי ההחזר יכול להיות רלוונטי במקרה של פשרההפער בי� ה  39
 של התובע מניהול ההלי� עד סופו  הרווחתוחלתלהגיע לפשרה צרי� שיקט� ככל האפשר הפער בי� 
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 משטר ההוצאות בישראל ומטרת המחקר . ב

 התקנות. האזרחיי� בהליכי� ההוצאות פסיקת נושא את מסדיר לתקנות ד"ל פרק, בישראל

 להטיל א� בשאלה ה�, הוצאות לפסיקת בנוגע המשפט לבית מלא דעת שיקול מתוות

 ההוצאות משטר 40.אלו הוצאות של סכומ� בקביעת וה� הדי� מבעלי אחד על הוצאות

 המדינות ממרבית בשונה 41,הדעת שיקול מלוא את המשפט לבתי בהקנותו ייחודי בישראל

 וניו אוסטרליה, קנדה, וילס ,אנגליה כדוגמת, מקובל משפט של מסורת בעלות האחרות

, שוני� תיקי� בסוגי, אפשרות קיימת וולפי האנגלי הכלל הוא המנחה העל�כלל בה�ש, לנדזי

  42.וסכומ� העלויות החזריל באשר שיפוטי דעת שיקול הפעלת של משתנה למידה

 שיקולי� של פתוחה רשימה מתוות התקנות, הוצאות לפסוק החליט המשפט בית שרכא

 שבה והדר� שנפסק הסעד שווי, לוקתבמח השנוי הסעד שווי זה ובכלל, יתחשב בה�ש

 די� בעל על הוצאות להטיל רשאי המשפט בית, כ� על נוס� 43.הדיו� את הדי� בעלי ניהלו

 שכנגד הדי� בעל לטובת, אחרת דר� בכל או 44סרק טענותב לצור� שלא הדיו� את שהארי�

 כרש שיעור לעניי� 45).המדינה אוצר לטובת הוצאות: להל� (המדינה אוצר לטובת או

 הדי� עורכי לשכת בכללי המומל� המינימלי מהתערי� יפחת לא סכומו כי נקבע הטרחה

)� א� אלא, )המומל� המינימלי התערי�: להל� (2000–ס"התש, )המומל� המינימלי התערי

   46.שיירשמו מיוחדי� מטעמי� יותר קט� סכו� פסיקת על הוחלט

 
 של  ההפסדתוחלתלבי� ) הסכו� שתבע כפול סיכויי הצלחתו הסובייקטיביי� פחות עלויות הניהול(=

הסכו� שעלול לשל� לתובע כפול הסיכו� שיפסיד לתובע בתוספת (=ול ההלי� עד סופו הנתבע מניה
�אזי יגדל , א� התובע חושב שיושבו לו כל הוצאותיו הראליות במקרה של זכייה). עלויות ניהול ההלי

 . לה עשוי לקטו�הסיכויו, טווח הפשרה
 .לתקנות סדר הדי� האזרחי) ב(–)א(511' תק  40
41  Reimann , ללא הנחיה , ג� בדרו� אפריקה מוקנה לשופטי� שיקול דעת מלא. 14–13' בעמ, 6ש "הלעיל

 . של�י המפסידש היא כלליתה ציפייהכאשר ה, בהודו יש שיקול דעת רחב לשופטי�. כללית
 .13' בעמ, ש�  42
 את  סדר הדי� האזרחי לתקנות513' תק הסמיכה 2016 שנת עד;  סדר הדי� האזרחילתקנות) ב(512' תק  43

 לפסוק החליט המשפט בית ההוצאות במקרי� בה� סכו� הראשי של כל בית משפט לשו� את המזכיר
, רישו� בפרוטוקול,  אגרות בית המשפטאת למשל כללו אלו הוצאות. בסכומ� נקיבה ללא הוצאות

 יכלו אלוהוצאות נוספות על . די��והמצאת כתב בי) דמי נסיעה ודמי לינה, שכר בטלה(הוצאות עדי� 
א� ,  בידי הרש� לפי בקשה של בעלי הדי� ולאחר שניתנה לה� הזדמנות להשמעת טענותיה�להקבע

) 3' תיקו� מס( סדר הדי� האזרחי תקנותב. מצא שהוצאות אלו היו סבירות ודרושות לניהול המשפט
 שהחליט בנושא הרש� או השופט על ככלל כי עבקונ הראשי למזכיר ההסמכה בוטלה 2016–ו"התשע

) ד512' תק (החדשה התקנה, התאפשרה לא מוראכ והחלטה הבמיד. הטלת ההוצאות לקבוע את סכומ�
 אגודה שיתופי ניר 1593/11א "ע זה את בהקשרראו  ההוצאות סכו� את לשו� אחר לרש� מאפשרת

 דינו של לפסק 9' פס, מ"שקד בע. דירות נ' מ נ" עבריי� בישראל בעבדי�עוארצית שיתופית להתיישבות 
 ידיב ראוי כי הכלל יהיה שומת הוצאות כי  לראשונהנקבע ש� ,)7.8.2013, פורס� בנבו(השופט עמית 

 של בזמנ�וזאת מטעמי יעילות וחיסכו� , ורק מקרי� חריגי� יועברו לרש�, השופט שכתב את פסק הדי�
 . �המתדייני� והרשמי

 ).7.5.2014, פורס� בנבו (דוברונסקי'  נמיטרי גואנה 2623/14א "ראו למשל רע  44
 .  לתקנות סדר הדי� האזרחי514' תק  45
 תבתביעות הכספיות התערי� המינימלי המומל� נקבע רגרסיבי. ילתקנות סדר הדי� האזרח) א(512' תק  46

י בתוצאות בתביעות נזיקי� ובתביעות אזרחיות ששכר� תלו. �15% ל10%בי� ,  התביעהסכו�כאחוז מ
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 א�, ההוצאות שיעור ביעתק לצור� בתקנות המנויי� השיקולי� של הפתוחה לרשימה

 ומידת התובענה של אופייה כדוגמת רבי� שיקולי� הפסיקה מוסיפה, לפסק� הוחלט

 הדי� בעל שהשקיע העבודה היק�, שנפסק לסעד המבוקש הסעד בי� היחס, מורכבותה

 �"בג 48.לב בתו� שלא בהליכי� שימוש או ההלי� של מכביד ניהול למנוע והרצו� 47בהלי�

 הוצאות "המונח את טבע ולאור�, �ביניה ובאיזו� בהוצאות החיוב בתכליות לעומק ד� תנובה

 להיות אלו על א�, ראליות הוצאות של פסיקה היא המוצא נקודת לפיוש, "סבירות ראליות

 בית נשיאת נוהל 49.העניי� בנסיבות ומידתיות הכרחיות, סבירות של לעקרונות כפופות

 נוהל על חזר וכ�, סבירות ראליות הוצאות של הז קרו�יע על חזר 2010�מ העליו� המשפט

 בא ע� שער� הטרחה שכר הסכ� את המשפט לבית להגיש רשאי הדי� בעל לפיוש 2002�מ

 קובעות אלא ההלי� לסיו� השונות לאפשרויות מתייחסות אינ� התקנות כי יודגש 50.כוחו

 הרווחת פיסההת 51.הלי� בכל הדיו� בתו� בהוצאות לחייב א� יחליט המשפט שבית ככלל

 בהלי� היינו, בדי� שהפסיד די� בעל על הוצאות בהשתת מתמקדת ובספרות בפסיקה

 די� פסק מת� ללא המסתיימי� בהליכי� ההוצאות בכלי השימוש ואילו, סופו עד שהתקיי�

   52.בפסיקה יחסית מועטה להתייחסות זכה מנומק

 
תביעות לפי חוק פיצויי� . �15% ל10%בי� ,  הנפסקמהסכו� כאחוז תהמשפט התערי� נקבע רגרסיבי

, אינ� נכללות בגדר התערי� המינימלי) ד" הפלתחוק: להל� (1975–ה"התשל, לנפגעי תאונות דרכי�
ו� הנפסק  מהסכ13% לשכר הטרחה בשיעור של  מקסימליתערי�ד ובתקנותיו "ולה� נקבע בחוק הפלת

 א� התביעה �8%ו,  עבור תיק שהסתיי� בפשרה לאחר הגשת התביעה11%, א� התיק הסתיי� בפסק די�
 .)ב(2.ב פרקראו פירוט נוס� ודיו� ב. טופלה מחו� לבית המשפט

 .10ש " הלעיל, "10ביאליק " עניי�  47
 ).2013,  עשרהאחתמהדורה  (730 י� האזרחי בסדר דסוגיותאורי גור�   48
 .10ש " הלעיל, תנובה עניי�  49
 Eisenberg, Fisher.  ושכר טרחהייצוג לעניי�, )1.11.2010(  נשיאת בית המשפט העליו�להנחיות 13' ס  50

& Rosen-Zvi) 2014( ,מוגשי� הסכמי אי�מצאו כי בפועל כמעט , 1660–1659' בעמ, 11ש "לעיל ה 
 ההוצאות נפסקות לטובת בעל הדי� ולא – ההסבר טמו� בבעיית הנציג כיהחוקרי� מציעי� . שכר הטרחה

סכ� והוא אפילו יכול להיפגע מכ� שהה,  מההגשהתולכ� לעור� הדי� אי� שו� תועל, לטובת עור� הדי�
 .יהיה גלוי ופומבי

 .לתקנות סדר הדי� האזרחי) א(511' תק  51
בעל די� "נכתב כי  )24.1.2008, פורס� בנבו (4' פס, ר הרשות לבקרה תקציבית"יו'  נניר 3088/06א "עב  52

המגיש הלי� כלפי יריבו צרי� וחייב להניח שאותו יריב יזדקק לשירותי� משפטיי� וישא בהוצאות כדי 
יעמוד , כפועל יוצא מכ� חייב בעל די� להניח כי א� הוא חוזר בו מ� ההלי� שנקט. יותיולעמוד על זכו

לא בכל מקו� בו חוזר בו בעל די� מ� ההלי� יביא הדבר , אמנ�. יריבו על חיובו בהוצאות שנגרמו לו
א� כאשר יוז� ההלי� מבקש למחקו ללא קבלת הסעד [...] בהכרח לחיובו בהוצאות בעל די� שכנגד 

. יש בכ� כדי להצביע על כ� שהגשת ההלי� לא הייתה מוצדקת מלכתחילה, על פני הדברי�, מבוקשה
ש� נפסק כי על ". כאשר הנטל לעשות כ� מוטל על יוז� ההלי�, בהנחה הניתנת לסתירה, ע� זאת, מדובר

 ר בגי� מחיקת הלי� הערעור לאחח"ש 10,000ד בסכו� של "המערער לשל� למשיבי� שכר טרחת עו
 פסק, מוזר'  נבלטר 10242/09א "ראו ג� ע. לטענתו בשל קשיי� כלכליי� ובריאותיי�, שלב הסיכומי�

 לאומי ביטוח להמוסד 34713�12�10) א"שלו� ת(א "ת; )2.2.2011, פורס� בנבו(דינו של השופט עמית 
 . 324 'בעמ, 21ש "לעיל ה, אדדראו ג� ). 29.5.2012פורס� בנבו  (מ"הפניקס חברה לביטוח בע' נ
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 ההשבה לתכלית, לי�שיקו של פתוחה מרשימה כחלק, ביטוי נותנות התקנות, בישראל

 המשפט לאור� הדי� בעלי התנהלות עיצוב של תכלית העלי פתונוס 53,תמרכזי כתכלית

 והיק� לערכאות הגישה זכות איה פתנוס תכלית. הרתעתי כאמצעי ההוצאות כלי באמצעות

 להסיקו שנית� כפי, סרק תביעות למנוע ברצו� ביטוי לידי ההבא, האזרחיי� ההליכי�

 ערובה לתת תובע על כי להורות נית� מסוימי� במקרי� לפיהש, 519 נהתק של מהרציונל

 דעת שיקול מעניקות שהתקנות מכ� כחלק זאת ע� 54.הנתבע של הוצאותיו כל לתשלו�

 הספרות. ההוצאות משטר להפעלת מוסדרת איזוני� מערכת מבנות אינ� ה�, מלא שיפוטי

 לסוגיה נדרשה הערעור ערכאת כאשר ובעיקר, אלו באיזוני� לעתי� דנו והפסיקה המשפטית

   55.�"בבג הוצאות בקביעת וכ� הדיונית בערכאה ההוצאות קביעת של

 של בפועל ההפעלה אופ� על שיטתי אמפירי ידע היה לא לאחרונה עד, אלו דיוני� לצד

 כי ועודנה הייתה הרווחת היסוד הנחת. בישראל ההוצאות במשטר השיפוטי הדעת שיקול

 הקטני� בסכומי� לרוב כי א�, לסייגי� בכפו�, האנגלי זה הוא בישראל בפועל הקיי� הכלל

 הנהוג ההוצאות משטר של וראשונית חדשנית אמפירית בחינה 56.הראליות מההוצאות

70%�בכ כי העלתה מחוזיי� משפט בבתי מנומק די� בפסק שהסתיימו אזרחיי� בתיקי� 

, ראליי� להיותמ רחוקי� לרובש בסכומי�, הזוכה הצד לטובת הוצאות נפסקות מהתיקי�

 25,000 הנתבעי� ולטובת, ח"ש 31,000 הוא התובעי� לטובת שנפסק החציוני הסכו� וכ�

 2.5 ס� על כספית תביעה הגשת לטובת לשל� שיש האגרה ממחצית הקטני� סכומי� (ח"ש

 פרקטיקת של והמקיפה הרחבה התמונה זאת ע� 57).המחוזיי� המשפט בבתי ח"ש מיליו�

 עודנה והשלו� המחוזיי� המשפט בבתי האזרחיי� התיקי� פנורמת כללב הוצאותה משטר

  . עמומה

 המגמות של מלאה אמפירית תמונה לספק אפוא היא זה מחקר של המרכזית המטרה

 האופני� מגוו� על, האזרחיי� התיקי� כללב בישראל ההוצאות פסיקת את המאפיינות

 סכומ� ואת ההוצאות בכלי השימוש היקפי את נמפה כ� בתו�. מסתיימי� ה� בה�ש

 פרקטיקת על המשפיעי� הגורמי� את ננתח וכ�, אלו הוצאות של והיחסי האבסולוטי

 
'  להצדיקה לפי ס אפשרשאיא� נכתב כי שלילת ההוצאות הסבירות מבעל די� שזכה מהווה פגיעה בקניי�   53

 . 48' בעמ, 18ש "לעיל ה, לוי�.  וחירותו�כבוד האד: יסוד� לחוק8
   . 47–46' בעמ, ש�  54
,  כי הדר� להשגת איזו� היא בפסיקת הוצאות סבירותוצעה, 10ש " הלעיל, תנובה בעניי�, כאמור  55

התערי� המינימלי :  גורמי� בעת קביעת הסכו�כמה בחשבו� מביא השופטו, הכרחיות ומידתיות
�מורכבות התיק והזמ� שהושקע , ס בי� הסעד המבוקש לזה שהתקבלהיח, הסעד המבוקש, המומל
 לוארעוד ראו . התנהגות הצדדי� להלי� ודר� ניהול ההלי�, חשיבות העניי� עבור בעלי הדי�, בהכנתו

למאמר המנתח את מגמות פסיקות ההוצאות ; 332–311' עמב ,21ש "לעיל ה, אדד; 10ש " הלעיל, מ"בע
פסיקת הוצאות "ראו ענבר לוי ונדיב מרדכי , � ואיזו� ביניהתכליות דיו� באגב� "על עותרי� ציבוריי� בבג

 ).2013 (35 ו על אתר משפטי�" ?הא� כל השערי� ננעלו: �" בבגי�לעותרי� ציבורי
 הועדהח "דו בתי המשפט הנהלת; 10ש "לעיל ה, תנובה עניי�; 727' בעמ, 48ש "הלעיל , למשל גור�  56

" הוצאות לטובת המדינה "זילברטלצבי ; )2008( ט נספח המשפטיי� ההליכי� ייעול דרכי לבחינת
  ).1985 (392, 389 טו משפטי�

הכולל ניתוחי עומק על הגורמי� המשפיעי� על פסיקת ההוצאות וסכומ� לפי סוגי , ראו פירוט נוס�  57
ש " הלעיל, )2014(� ו) Eisenberg, Fisher & Rosen-Zvi )2013 �בתי המשפט ב, זהות הצדדי�, התיקי�

 . 152–150' בעמ, 32ש "לעיל ה, צבי�רוז� ;11
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 מגמות אפיו�. השיפוטי הדעת שיקול הפעלת את המנחי� הקווי� ואת בישראל ההוצאות

 באמצעות ותהמקודמ ותהשונ תכליותב אמפירית מבוסס דיו� יאפשר ההוצאות פסיקת

  .בישראל בפועל הקיי� צאותההו משטר

 שיטת מחקר ומקור הנתוני�  .ג

 רב מידע המאגד, שיצרנו ייחודי נתוני� מאגר ניתוח על בעיקר� מתבססי� המחקר ממצאי

 זה כמותני מער�. והמחוזיי� השלו� משפט בבתי אזרחיי� תיקי� של מייצג מדג� אודות על

. אזרחיי� בהליכי� הוצאות לפסיקת המשפט במערכת הקיימות המגמות את לבחו� נועד

 וע� שופטי� ע� ראיונותכ איכותניות מחקר שיטות שילבנו המחקר של מתקדמי� בשלבי�

 סיבתיי� גורמי� ועל שנצפו המגמות על יותר ומעמיק משלי� מבט לספק כדי, די� עורכי

  .סיבתיי� קשרי� של תיאורלו הלחשיפ יותר מתאי� איכותני ניתוח שכ�, עליה� המשפיעי�

  מאגר נתוני� של תיקי� אזרחיי� . 1

) תיקי� 1,565 (השלו� משפט בבתי שנידונו אזרחיי� תיקי� 2,000 כולל התיקי� מדג�

 לדצמבר 2008 דצמבר בי� ונסגרו, )תיקי� 435 (דיונית כערכאה המחוזיי� המשפט ובבתי

 המשפט בבתי אלו בשני� שנסגרו 58האזרחיי� מהתיקי� 2.7%�כ כולל המדג�. 2011

 בתי בעשרה, השלו� משפט בבתי אלו בשני� שנסגרו מהתיקי� אחוז וכחצי, חוזיי�המ

 בתי; שבע ובאר ירושלי�, לוד�המרכז, אביב�בתל המחוזיי� המשפט בתי: האלה משפטה

 ברמת המדג�. היוהרצלי ירושלי�, שבע באר, חיפה, תקווה פתח, אביב�בתל השלו� משפט

6%�מ וכהנמ הדגימה וטעות ,95%�מ גבוהה ביטחו�.  

 בתי את בחרנו הראשו� בשלב". שכבות"ה בשיטת נערכה למאגר התיקי� דגימת

 התיקי� שיעור את המייצג באופ� במדג� התיקי� פיזור את ובחנו הנדגמי� המשפט

 אקראית בדגימה משפט בית מכל התיקי� את דגמנו שני בשלב. בה� הנפתחי� האזרחיי�

 אר� התיקי� קידוד ).הדיוני� לימי בנוגע �וה לתיקי� בנוגע ה� התבטאה האקראיות(

 הרשות של המחקר מחלקת עובדי, למשפטי� סטודנטי� חמישה ידיב ונעשה, כשנתיי�

 הסיכומי�, הדעת חוות, ההחלטות, הבקשות, הטענות כתבי את שקראו לאחר, השופטת

 שעלו התיקי� בה�ש במקרי�". המשפט נט "מערכת מתו� בתיק הדיוני� ופרוטוקולי

 תיקי מתו� החסרי� המסמכי� הושלמו, "המשפט נט "תו� אל במלוא� נסרקו לא דג�במ

 מקודדי� שני ידיב בבד בד קודדו מהתיקי� 10%�כ. המשפט בתי של שבארכיבי� הנייר

95%�מ גבוהה ועקיבות פנימית מהימנות כבעלי ונמצאו לפחות.  

: האלה המשתני� ותלקבוצ ככלל לחלק נית� אות�ש, משתני� 228 קודדו תיק כל עבור

 ותארי� פתיחתו תארי�, נפתח בוש המשפט בית כגו�, התיק אודות על י�יכלל פרטי�) 1

 סדר דוגמת (נפתח בוש הדי� סדרב שמוגדר כפי התיק סוג, בתיק הדני� השופטי�, סגירתו

 על פרטי�) 2; התיק עוסק בוש המשפטי העניי� וסוג) קטנה תביעה, מקוצר, מהיר, רגיל די�

 
 אות�ש, ללא תיקי פשיטות הרגל והפירוקי�, התיקי� המחוזיי� כוללי� רק תיקי� בערכאה ראשונה  58

 .הוצאנו מהמדג� בשל ייחודיות� המהותית והדיונית
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) 3; ואורכ� הטענות כתבי הגשת תאריכי, שהתבקשו הסעדי� זאת ובכלל, הטענות כתבי

 כולל – חברה, פרטי אד� (וסוג� ג וצדדי נתבעי�ה, תובעי�ה מספר – הדי� ועורכי הצדדי�

 ההלי� ניהול) 4; ה�משרדי וגודל המייצגי� הדי� עורכי על פרטי�, )'וכו מדינה גו�, סיווגה

 תצהירי�, עדי�, סיכומי�, זמניי� סעדי�, ושנדחו שהתקיימו דיוני�, שהוגשו בקשות –

 פשרה, די� פסק (התיק סגירת באופ� ביטוי לידי שבאה כפי התיק תוצאת) 5; ומומחי�

 הוצאות זאת ובכלל, הוצאות הטלת) 6; שהתקבלו ובסעדי� בתיק הזוכה בצד, )וכדומה

 הצדדי� בי� הוצאות עתקבי, המדינה אוצר לטובת הוצאות, הצדדי� בלויושק קשוישב

 ההוצאות לכל התייחסה שלנו בקידוד ההוצאות פסיקת כי יודגש. ועוד פשרה בהליכי

 נפסקו בה�ש במקרי� וה�, התיק של הסוגרת ההחלטה במסגרת בסופו ה�, בהלי� שנפסקו

  59.בסופו בוטלו ולא ההלי� במהל� ג� הוצאות

 הרחב והקהל חוקרי� של וש�לשימ מפורסמי� המשתני� קידוד ספר וכ� התיקי� מאגר

  .http://elyon1.court.gov.il/heb/Research%20Division/db.htm :כא�, השופטת הרשות באתר

  שופטיהראיונות ע� המער� . 2

 עומק ראיונות ערכנו, הכמותניי� הממצאי� ניתוח לאחר, המחקר של סופיי�ה בשלבי�

 שופטי 14� ו מחוזי שופטי תשעה( והשלו� המחוזיי� המשפט בבתי שופטי� 23 ע� יזומי�

 השופטי� הרכב לפי מייצגת שכבות בדגימת, תאקראי נבחרו שרואיינו השופטי�. )שלו�

 והשלו� המחוזיי� המשפט בתי שופטי מכלל 10%�כ הוא ושיעור�, ובמחוזות בערכאות

. טלפוניות בשיחות או פני� מול פני� נערכו הראיונות. האזרחי בתחו� עיסוק� שעיקר

. וגמיש פתוח שיח ואפשרו, מראש קבועות שאלות כמה שילבו ,מובני� חצי היו איונותרה

 של ומיקומו תפקידו את השופטי� תפיסת מהי להבי� הייתה הראיונות של המרכזית המטרה

 השופטי� כ� כמ�. בו השימוש בעת בחשבו� מביאי� שה� השיקולי� ומה� ,ההוצאות כלי

 היו המענה אחוזי. בישראל הקיי� ההוצאות משטר לשינוי מקו� יש לדיד� א� נשאלו

 60.בראיונות להשתת� לבקשתנו נענו פנינו אליה�ש מהשופטי� 80%�ו ,גבוהי�

  די�הראיונות ע� עורכי המער� . 3

 בתי מאולמות צאת� או כניסת� בעת נערכו די�ה עורכי ע� פני� אל פני� מובני� ראיונות

 אילו להבי� הייתה ומטרתו, נספחב מובא �הריאיו שאלו�. אזרחיי� בדיוני� המשפט

 את לספק וכ�, הוצאות לפסוק בהחלטתו השופט על משפיעי�, הדי� עורכי לדעת, שיקולי�

 ההחלטות קבלת הליכי על והשפעותיו ההוצאות כלי תפקיד על הדי� עורכי של המבט נקודת

  . לקוחותיה� ושל שלה�

 
 נקבע שאי� צו להוצאות אינו מבטל או משנה את החיוב בוש די� פסק :722' בעמ, 48ש "לעיל ה, גור�  59

 . הדי� בפסק אחרת בבירור נקבע לא עוד כלהקוד� בהוצאות 
: ה� כדלקמ�,  שהתפתחשיחה ולפיבסדר משתנה ,  הראיונותכלב שחזרו על עצמ� כמעט  אחדותשאלות  60

למה משמש אתכ� כלי זה ? סיקת הוצאות משפט ובעת קביעת סכומ�מה� השיקולי� שנשקלי� בעת פ
הא� צריכה להיות הסדרה והאחדה בי� שופטי� ובי� בתי משפט ? בעניינומהי תפיסת עולמכ� ? בפועל

 ?בנושא הוצאות המשפט
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 החודשי� במהל� האזרחי במאגר י�הנכלל המשפט בתי בעשרה נערכו ראיונות ימי 26

 די� עורכי 80 מתוכ�, הדי� עורכי 122 רואיינו הראיונות ימי במסגרת. 2014 מר� עד פברואר

 בעלי היו שרואיינו הדי� עורכי. המחוזיי� המשפט בבתי די� עורכי 42�ו השלו� משפט בבתי

, נתבעי� וג� תובעי� ג� לייצג נוהגי� כמחצית�. במקצוע עיסוק שנות 15 של ממוצע ניסיו�

  .תובעי� בעיקר ורבע, נתבעי� בעיקר מייצגי� רבע

 הדי� עורכי מקרב מרואייני� 48% – במיוחד נמוכי� היו לראיונות ההיענות שיעורי

 מסקנות הסקת מאפשרי� אינ� אלו נמוכי� שיעורי�. אקראי באופ� פנינו אליה�ש האזרחיי�

 אוכלוסיית את מייצג בהכרח אינו התקבלש שהמדג� משו�, זה מחקר ממער� משמעיות�חד

 זאת תירצו להתראיי� לא שבחרו הדי� מעורכי חלק (השוני� המשפט בבתי הדי� עורכי

). יותר סלקטיביות, אחרות מסיבות להתראיי� שלא בחרו אחרי�ש ייתכ� א�, זמ� בקוצר

 אשרכ ורק א�, ממנו העולות מהתובנות בחלק רק השתמשנו זה מחקר מער� מגבלות בשל

  .אחרי� ממקורות העולות מסקנות של לתיקו� או לבחינה לשמש יכלו אלו

  ממצאי�. ד

1 .  מהו כלל פסיקת –היק� פסיקת ההוצאות בכלל ההליכי האזרחיי

  ? ההוצאות בישראל

 שיעור מצאנו, ההלי� של השונות הסגירה אפשרויות כלל על, האזרחיי� ההליכי� ס� בקרב

 69.5% – וביתר, הוצאות נפסקות מהתיקי� 30.5%�ב רק :תהוצאו פסיקת של נמו� כללי

 אוצר לטובת הוצאות בפסיקת נעשה ביותר מועט שימוש .הוצאות נפסקות אי� – מהתיקי�

 המוחלט הרוב 61.שבמדג� התיקי� 2,000 מתו� בשישה רק נפסקו אלו והוצאות, המדינה

 הסוגרת מההחלטה לקכח 63,ההלי� בסו� 62,בתיק לזוכה מועברות הנפסקות ההוצאות של

  .התיק של

 או לפסוק השופט החלטת ע� ומובהק מאוד חזק סטטיסטי קשר יש התיק סגירת לאופ�

 נימוקי מתו� עלה זה חזק קשר ).Cramer’s V=0.773; p<0.0001 (בהלי� הוצאות לפסוק לא

, המדג� תיקי של הסופיות בהחלטות נכתבו שאלו כפי ההוצאות לשאלת בנוגע השופטי�

 הדי� עורכי ע� הראיונות מער� במסגרת ג�. השופטי� ע� הראיונות במער� ביטוי קיבל וכ�

 
הגשת חמש בקשות זהות למרות ; שהתנהל בצעקות,  להוצאות אלו היו למשל התנהגות התובעהנימוקי�  61

 ולכ� ההוצאות ,הגשת בקשה חסרת יסוד כאשר הנתבע ממילא לא נדרש לתגובה; ת לחדול מכ�התראו
. דיו� הוכחות שהתייתר מפני שהתובע לא זימ� את המומחי�; נפסקו לטובת המדינה ולא לטובת הנתבע

 –חציו�  (בממוצעח "ש 1,625:  יחסיתקטני� לטובת אוצר המדינה ה� לוהסכומי� שנפסקו במקרי� א
 ). ח"ש 1,759 –סטיית תק� ; ח"ש 1,000

או לחלופי� נתבע שבסיו� ההלי� לא , ולו חלקי ביותר,  תובע שבסיו� ההלי� קיבל סעדהואזוכה בתיק   62
  ).תיהיוראו בהמש� הפרק דיו� בהגדרת הזוכה ומשמעו(נדרש לית� כל סעד 

 נפסקו) 62 מתו� 43(ללו ברוב המקרי� ה.  במדג�מהתיקי� �62הוצאות נפסקו בהליכי ביניי� רק ב  63
� שיעור�(  הליכי הביניי� בלבדבמסגרת  מקרי� חויבו הוצאות�19ואילו רק ב, הוצאות ג� בתו� ההלי

).  נפסקו הוצאותבה�ש מהתיקי� �3.1%ו,  מכלל התיקי� במאגר�1% פחות מהוא אלו תיקי�של 
 נפסקו הוצאות בהליכי �בהש פסיקת ההוצאות מביאי� בחשבו� ג� את המקרי� המועטי� עלהממצאי� 

� .ביניי� אשר לא בוטלו במסגרת ההחלטה הסופית של ההלי
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 סכו� על ביותר הגבוהה ההשפעה מידת בעל השיקול הוא התיק סגירת אופ� כי עלה

 הפרק�בתת ההוצאות פסיקת על המשפיעי� לשיקולי� בנוגע פירוט ראו (שייפסקו ההוצאות

 פסיקת לבי� התיק סגירת אופ� בי� שמצאנו נטיוהדומינ המובהק הקשר בשל). השלישי

  . התיק של הסגירה אופ� לפי מנותחות ד פרק בהמש� המובאות המגמות בו ההוצאות

 בבתי ההוצאות פסיקת בכלי השימוש תדירות על ראשוני כללי מבט מעניקה 1 טבלה

  . השוני� הסגירה אופני לפי ובפילוח התיקי� כלל עבור מחוזיי�הו השלו� משפט

  והשלו� המחוזיי� המשפט בבתי האזרחיי� ההליכי� בכלל הוצאות פסיקת: 1 טבלה

  
 די
 פסק  התיקי� ס�  

  מנומק
 די
 פסק

 בהיעדר
  הגנה

 חוסר
  מעש

 התובע
 את מש�

  תביעתו

  פשרה

 נפסקות
  הוצאות

30.5%  66.4%  86.9%  9.8%  10%  4.5%  

 לא
 נפסקות
  הוצאות

69.5%  33.6%  13.1%  90.2%  90%  95.5%  

  100% להכו ס�
)1979=n(64  

  

100%  
)357=n(  

18% 
 מכלל

 התיקי�
 האזרחיי�

 בבתי
 משפט
 השלו�

 והמחוזיי�
 מסתיימי�

 די� בפסק
 .מנומק

100%  
)329=n(  

16.6% 
 מכלל

 התיקי�
 מסתיימי�

 די� בפסק
 בהיעדר

  .הגנה

100%  
)144=n(  

7.3% 
 מכלל

 התיקי�
 מסתיימי�
 במחיקה
 מחמת
 חוסר
  .מעש

100%  
)180=n(  

9.1% 
 מכלל

 קי�התי
 מסתיימי�
 בעקבות
 משיכת

 את התובע
  .תביעתו

100%  
)911=n((

65  
 מכלל 46%

 התיקי�
 מסתיימי�

 בי� בפשרה
  .הצדדי�

  

 ההוצאות פסיקת תמונת כי עולה האזרחי ההלי� של השוני� הסגירה אופני על בטבלה מעיו�

 קתמנומ שיפוטית בהכרעה ומסתיימי� תומ� עד המתנהלי� בתיקי�, למשל. הומוגנית אינה

 הוצאות נפסקות, האזרחיי� התיקי� מכלל 18%�כ הוא ששיעור� 66,")מנומק די� פסק("

 
בעיקר תיקי� ,  המנויי� בטורי� הבאי� בטבלהאלומ תיקי� שהסתיימו באופני� אחרי� 58 כולל המספר  64

 .שנמחקו בעקבות חוסר סמכות או צירו� לתיקי� אחרי�
 תיקי� הסתיימו בעקבות הסדר שהושג 207; די� תיקי� הסתיימו בפשרה שקיבלה תוק� של פסק 704  65

 . מחו� לבית המשפט
, ]נוסח משולב[א לחוק בתי המשפט 79'  תיקי� שהסתיימו לפי ס79 של פסק די� מנומק הגדרהבכללנו   66

לפסוק במחלוקת ללא , בהסכמת הצדדי�, המאפשר לשופט בהליכי� אזרחיי� שוני�, 1984–ד"התשמ
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 של ראי תמונת למעשה היא האל בתיקי� ההוצאות השתת תמונת. מהמקרי� 66.4%�ב

 לא מהמקרי� י�שליש משני ביותר בה�ש (האזרחיי� ההליכי� כלל מקרב ההוצאות פסיקת

 הוצאות פסיקת היק� בי� אסימטרייה נמצאה יותר מיקמע בפילוח כי נציי�). הוצאות נפסקות

 לאחר בתיק שזכה נתבע לבי�) במלואו או חלקי (כלשהו בסעד שזכה תובע לטובת

 נפסקו כלשהו בסעד התובע זכה בה�ש מהתיקי� 72.3%ב: כולה נדחתה נגדו שהתביעה

 . הנתבע זכה בה�ש מהתיקי� 54.3% לעומת, הוצאות לטובתו
 נתבעי� לעומת תובעי� לטובת הוצאות פסיקת בי� היסימטריהא תופעת כי נדמה

 פסיקת, להל� שיתואר כפי. הסגירה דרכי ביתר ההוצאות פסיקת היק� מניתוח ג� משתקפת

 שהסתיימו בתיקי� ונדירה, התובע לטובת בתוצאה המסתיימי� בתיקי� שכיחה ההוצאות

 בהיעדר די� בפסקי מי�המסתיי בתיקי�, למשל 67.התביעה מחיקת לאחר, הנתבע לטובת

 יסוד על נית� הדי� ופסק ,הגנה כתב הגיש לא הנתבעש לאחר בסעד זכה התובע בה�ש, הגנה

 – ביותר גבוהי� ההוצאות פסיקת אחוזי, ")הגנה בהיעדר די� פסק ("בלבד התביעה כתב

 בתיקי�. ההוצאות פסיקת של נמוכי� אחוזי� ניכרי� הסגירה צורות ביתר ואילו – 86.9%

 שהיה פעולה מביצוע נמנע או בעניינו מלפעול חדל התובע כאשר המשפט ביתב מחקי�הנ

 רק הוצאות נפסקות, התיקי� מכלל 7.3% הוא ששיעור�, ")מעש חוסר ("לנקוט חייב

 סיכוי חסרת תביעתו כי שהבי� לאחר התובע לבקשת שנמחקו בתיקי�. מהמקרי� 9.8%�ב

 של דומיננטית מגמה מצאנו – תיקי�ה מכלל 9.1% –") תביעתו את מש� התובע("

   .מהמקרי� 10%�ב רק נפסקו הוצאותו, הוצאות פסיקת�אי

 פשרות א�, בפשרות המסתיימי� בתיקי� הוצאות לפסיקת מתייחס מיוחד מקרה

 בעקבות וא�) התיקי� מכלל 35.6% הוא ששיעור� (די� פסק של שיפוטי תוק� שקיבלו

 השופט יכול אלו בתיקי�). מהתיקי� 10.4%�כ (המשפט בית לכותלי מחו� שהושג הסדר

 ביניה� )קבעו לא או (שקבעו מה על נוס� ,בהוצאות הצדדי� אחד חיוב על להחליט

 זה נתו� אול�. בפשרות שהסתיימו מהתיקי� 4.5%�ב התקבלה כאמור החלטה. הצדדי�

, תבהוצאו המשפט בית חייב לא בה�ש התיקי� יתר של התמונה מלוא את מספק אינו בלבד

 הייתה כאמור בחינה. בהוצאות חיוב לעניי� הצדדי� אליו שהגיעו ההסדר את לבחו� יש שכ�

 הוגשו בה�ש, די� פסק של תוק� שקיבלה בפשרה שהסתיימו תיקי� בקרב רק אפשרית

 הפשרות 704 מתו�. שקודדנו האלקטרוניי� לתיקי� ונסרקו המשפט לבית הפשרה הסכמי

ה הסכ� במסגרת הוצאות יפויש קבעו הצדדי� כי מצאנו כאמור 27.2%�ב 68הפשר 

 בקביעה א�, בהוצאותיו נושא צד כל לפיוש הסדר הצדדי� העדיפו הפשרות ביתר. מהתיקי�

 במסגרת להוצאות התייחסות ללא, במשתמע וא�) מהתיקי� 32%�בכ (בהסכ� מפורשת

  69).מהתיקי� 40.8%�בכ (ההסכ�

 
 רק –א 79'  השכיחות הנמוכה של תיקי� שנסגרו לפי סבשל הקבוצות נעשה חיבור שתי. פירוט הנימוקי�

 .  מהתיקי� מהמדג�4%
 .3.דה בפרק יראו דיו� בתופעת האסימטרי  67
וכ� ,  ונקבו בסכו� ספציפית החליטו הצדדי� ביניה� על קביעת הוצאובה�שקטגוריה זו כוללת מקרי�   68

 .  החליטו הצדדי�עליושבחלק מהסכו� הכללי  קבעו הצדדי� כי ההוצאות נכללות בה�שמקרי� 
מעניי� להשוות את העדפות הצדדי� לעניי� חיוב בהוצאות להחלטת השופט לחייב בהוצאות בתיקי�   69

בדומה למה שקורה במרבית ( התובע זכה רק בחלק מהסעד המבוקש אשרהמסתיימי� בפסק די� מנומק כ
השופט מחליט ,  רק חלק מהסעד המבוקש מתקבלובש, בתיקי� המסתיימי� בפסק די� מנומק). הפשרות
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. התיק סגירת באופ� תלויה שובההת? בישראל המשפט הוצאות פסיקת כלל אפוא מהו

 מסתמ� האנגלי הכלל – הגנה בהיעדר די� פסקב או מנומק די� בפסק המסתיימי� בתיקי�

 המסתיימי� בתיקי� זאת לעומת. בתביעתו הזוכה בתובע מדובר כאשר במיוחד, כדומיננטי

 – סיכוי חסרת תביעתו כי שהבי� התובע של בקשה או מחדל בשל התביעה במחיקת

  . בעלויותיו נושא צד כל לפיוש ,האמריקאי הכלל היא השלטת יקההפרקט

, הכמותית מהסקירה תחושתנו את חיזקו החלטות של איכותני תוכ� מניתוח ממצאי�

 פסיקת של מורכבת פרקטיקה על מלמדת הממצאי� בחינת של ראשוני בשלב שכבר

) בפשרות שהסתיימו תיקי� כולל לא (הוצאות הושתו לא בה�ש התיקי� מקרב, כ�. הוצאות

 אי� העניי� בנסיבות "למשל (מהתיקי� 40%�ב במפורש נכתבה הוצאות לפסוק לא ההחלטה

 מפורשת התייחסות הייתה לא הוצאות נפסקו לא בה�ש מהתיקי� 60%�וב ,")להוצאות צו

 של המחדל בררת לפיהש פרקטיקה על להעיד יכול זה ממצא 70.לכ� המשפט בית של

 אינה זה מכלל סטייה שכ�, האנגלי הכלל בהכרח אינה הוצאות תפסיק לעניי� השופטי�

  .מפורשת בהתייחסות לרוב מלווה

 הא� הוצאות נפסקות בסכומי� – �סכו� ההוצאות הנפסקות ושיעור. 2

  ?ראליי

 הועברו ולא השופט ידיב נקבעו ההוצאות סכומי כי מצאנו התיקי� של המוחלט ברוב

 השופטי� העדפות ע� אחד בקנה עולה זה ממצא. ותהוצא שומת לצור� ולרש� למזכירות

 שלא לנטיית� עיקריות סיבות שתי העלו השופטי�. הראיונות מער� במסגרת ווחוישד כפי

 על התיק את היטב מכירי� כבר ה�, אחת: ולמזכיר לרש� ההוצאות שומת את להעביר

, שתיי� ;המערכת על מיותרת ובהעמסה משאבי� בבזבוז כרוכה נוס� לגור� והעברה, בוריו

 צרי� זה בכלי שבשימוש הדעת ושיקול, השופט בידי חשוב ניהולי כלי הוא ההוצאות כלי

   71 .במלואו ובידי להישאר

 התביעה סכומי מתו� שיעור� אתו שנפסקו ההוצאות סכומי את מפרטת 2 טבלה

 תערכאו לפי בנפרד מחושבי� ההוצאות סכומי. התיק סגירת אופ� לפי בחלוקה, והזכייה

 חישוב). ההוצאות שיעורי על ג� הדיו� ערכאת השלכת תיבח� הבאי� הפרקי��בתתי (הדיו�

 יחדיו מובאי� תביעתו את מש� כשהתובע או מעש מחוסר שנסגרו תיקי� עבור ההוצאות

 הקט� המספר ובשל אלו בתיקי� הוצאותה פסיקת של ובפרקטיקה תכליותב הדמיו� בשל

 
לעומת זאת בחינת החלטת .  צד נושא בהוצאותיוכל –וביתר ,  מהמקרי��75%לפסוק הוצאות בכ

א� ,  מהמקרי� הצדדי� מחליטי��75% בכלפיהו, הצדדי� לעניי� חיוב בהוצאות מורה על מגמה הפוכה
 .שכל צד יישא בהוצאותיו, במפורש וא� במשתמע

לאחר ,  בהוצאותחיוב� עולה מהתקנות חובה לכתוב במפורש את ההחלטה לעניי� חיוב או איאי�� אמנ  70
�אול� פרשנויות שונות בפסיקה ובספרות כ� מייחסות לתקנות , שבית המשפט החליט על כ� בסו� ההלי

 אפשר להסתכל על חוסר התייחסות כי נכתב ש�, 722' עמב, 48ש "לעיל ה, ראו למשל גור�. חובה זו
 בית משפט שנת� את ההחלטה אותוב השמטה מקרית שניתנת לתיקו� לאבפסק הדי� לשאלת ההוצאות כ

 רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק וכי ,ולא כעניי� מהותי שמצרי� הגשת ערעור
   .  נימוק�לכוצרי� לספק , הוצאות לבעל די� שזכה

 . 43 ש" הלעיל, מ"שקד בע.  נדירותראו לעניי� זה עניי�   71
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 ההוצאות פסיקת של הנמוכה מהתדירות הנובע (נפרדב מהקבוצות אחת בכל התצפיות של

  ).אלו בתיקי�

  תיק סגירת אופ� לפי, ושיעור� ההוצאות סכומי: 2 טבלה

 
 ס�  

 72התיקי�
 די� פסק

 73מנומק
 די� פסק

 הגנה בהיעדר
 מעש או חוסר

התובע מש� 
  את תביעתו

  74פשרה

  7,742  2,269  6,519  5,570  6,024 ממוצע
  1,250  1,000  3,708  2,000  2,851 חציו�
 סטיית
  תק�

12,478  10,528  14,217  2,694  17,391  

 סכו�
 שנפסק
 בבתי
 משפט
 השלו�

 )בשקלי�(
  )478=n( )167=n( )263=n(  )25=n(  )23=n(  

  21,750  44,967  12,432  42,966  34,683 ממוצע
  15,000  8,000  8,438  20,000  15,790 חציו�
 סטיית
  תק�

71,956  103,004 11,692  71,108  25,841  

 סכו�
 שנפסק
 בבתי

 המשפט
 המחוזיי�

 )בשקלי�(
  )103=n( )58=n( )19=n(  )12=n(  )14=n(  

  25.17% 18.79%  17.61% ממוצע
  12.96% 10.01%  9.27% חציו�
 סטיית
  תק�

25.29%  31.08% 34.04%  

 שיעור
 מתו�
 סכו�
 75התביעה

  )463=n( )168=n( )265=n(  

  
  

– 76  

  
–  

  

  25.43% 27.89%  26.28% ממוצע
  13.01% 16.24%  14.12% חציו�
 סטיית
  תק�

35.45%  38.31% 33.95%  

 שיעור
 �מתו

 סכו�
  הזכייה

  )386=n( )133=n( )253=n(  

  
– 

 התביעות(
 אי� – נמחקו

  )זכייה

–  
  

  

 
ואשר נפסקו בה� ,  המנויי� כא�אלומ שוני�ס� התיקי� כולל בתוכו ג� תיקי� שהסתיימו באופני�   72

 .הוצאות
 ג� לטובת התובע וצאותפסקו ה נאלו מעטי�בתיקי� .  מתו� תיקי המדג��45תביעות שכנגד הוגשו רק ב  73

 .  מזהזהובמקרי� אלו קוזזו סכומי ההוצאות , וג� לטובת הנתבע
 כוללי� אינ�הנתוני� , במילי� אחרות.  השופט שלא במסגרת הסכמי הפשרהידיברק בהוצאות שנפסקו   74

 כלל מעניי� כי סכומי ההוצאות הנקבעי� במסגרת. הוצאות מוסכמות בי� הצדדי� במסגרת הסכ� פשרה
 �60,999ו) n=104(ח חציו� בבתי משפט השלו� " ש�1,448ח בממוצע ו" ש6,657הסכמי הפשרה ה� 

 ). n=36(ח חציו� בבתי המשפט המחוזיי� " ש�10,000ח בממוצע ו"ש
  . הסעד המבוקש התבקש באופ� כללי או בסכו� משוער�בה�שהוצאנו מחישוב זה תביעות כספיות   75
 ,בחוסר מעש,  מובאי� בנפרד עבור תיקי� המסתיימי� בפשרותאינ�יעה השיעורי� מתו� סכו� התב  76

בשל מספר מועט של תצפיות המגביל את יכולת ההכללה של המדג� , וכאשר התובע מש� את תביעתו
 .עבור נתוני� אלו
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 כל מקרב הנפסקות ההוצאות של הממוצע הסכו� כי עולה 2 טבלהב הראשו� מהטור

 כלומר (ח"ש 2,851 הוא החציוני והסכו� ,ח"ש 6,024 הוא השלו� טמשפ בבתי התיקי�

 המשפט בבתי ).ח"ש 2,851�מ קט� סכומ�, הוצאות נפסקות בה�ש מהמקרי� במחצית

 הוא החציוני והסכו� ,ח"ש 34,683 הוא התיקי� בכלל הממוצע ההוצאות סכו� המחוזיי�

 את מלכסות רחוקות תהנפסקו ההוצאות כי י�מור המושתי� הסכומי�. ח"ש 15,790

, המשפט הוצאות ואת הדי� עורכי טרחת שכר את הכוללות, הצדדי� של הראליות ההוצאות

 המשפט בבתי הנפסק הממוצע הסכו� למשל כ� 77.המשפט בית אגרות את ובכלל�

 מסכו� קט� – בממוצע ח"ש 42,966 – מנומק די� בפסק שהסתיימו בתיקי� המחוזיי�

 שהוא, ח"ש מיליו� 2.5 של ס� על כספית תביעה הגשת ור�לצ לשל� התובע שעל האגרה

 שיעור (המחוזיי� המשפט בבתי כספיות תביעות להגיש נית� בגינוש המינימלי הסכו�

, אייזנברג של לממצאי� בדומה). ח"ש 62,500 היינו, התביעה מסכו� 2.5% הוא האגרה

 ממחצית נמו� א� – ח"ש 20,000 – אלו במקרי� הנפסק החציוני הסכו�, צבי�ורוז� פישר

  78.המשפט בתי אגרת

 מער� במסגרת ג� הועלה הראליות ההוצאות לבי� הנפסקות ההוצאות בי� הפער

 הנמוכות הוצאות פוסק המשפט בית לרוב כי ענו מהנשאלי� 46%. הדי� עורכי ע� הראיונות

 נמוכות הנפסקות ההוצאות כי ענו נוספי� 39%�ו, הראליות מההוצאות ניכרת במידה

 הנפסקי� הסכומי� כי ענו מהמרואייני� 15% רק. בהרבה לא א�, הראליות מההוצאות

 עורכי של הערכותיה� ע� להסכי� נטו שופטי� .הראליות להוצאות יותר או פחות י�שוו

 את ציינו רשא שופטי�. לפער שוני� והסברי� הנמקות נתנו א�, האמור הפער בדבר הדי�

 אינ� כלל לרוב ה� כי העירו עבור� החשובה כתכלית י�הצדד התנהגות של ההכוונת תכלית

 כתכלית והשיפוי ההשבה תכלית את שהגדירו שופטי� .ראליות הוצאות לפסיקת מכווני�

 א�, לראליות הקרובות הוצאות לפסוק היא נטיית� אמנ� כי ציינו בעיניה� הדומיננטית

 לכ� שהוזכרו הסיבות בי� .יותר הרבה קטני� פוסקי� שה� שהסכומי� לה� ברור בפועל

 כי ומצאנו בדקנו לפיכ�. הספציפיי� בתיקי� הטרחה שכר סכומי של ידיעה חוסר היה

 דיווחו הדי� עורכי ואכ�, הטרחה שכר הסכ� ההוצאות לבקשת צור� בלבד תיקי� בשבעה

   79.המשפט לבית אלו �הסכמי להגיש נוהגי� אינ� כי הראיונות במהל�

 סכומי מתו� שנפסקו ההוצאות שיעורי מובאי� 2 בטבלה האחרונות השורות בשתי

 נכתב הכספי הסעד סכו� בה�ש בתביעות ורק ,כספי סעד כלל הנתבע הסעד כאשר (התביעה

 סכומי את לאמוד מנת על). התובע זכה בה�ש בתיקי� רק (הזכייה סכומי ומתו�) במדויק

 
 נפסקו הוצאות הבחי� השופט בי� בה�ש מהתיקי� �57% חישוב סכומי ההוצאות כי בבדברעוד יצוי�   77

בחינת המקרי� הללו העלתה כי החלק היחסי של . ההוצאות שכר טרחת עורכי הדי� לבי� יתר של רכיבה
 75% עורכי הדי� מתו� כלל סכו� ההוצאות שנפסק הוא  שלהטרחההסכו� שנפסק לטובת שכר 

 .בממוצע
78  Eisenberg, Fisher & Rosen-Zvi )2014( ,1656' בעמ, 11 ש"לעיל ה. 
 תזכה לא ושההגשה ,מקובל בנוהג מדובר שאי� היו בראיונות שהועלו ההגשה�לאי העיקריי� הנימוקי�  79

 היתר בי� התייחסו נוספי� נימוקי�. הראליות ההוצאות יתקבלו לא וממילא ,השופטי� מצד להתייחסות
; לשופטי� ידועי�, נזיקי� בתיקי בעיקר, שהתעריפי� משו� בהגשה צור� אי�; הלקוח ולפרטיות לסודיות

 או בהלי� יזכו א� יודעי� אי� עדיי� כאשר, הסיכומי� בשלב הטרחה שכר הסכ� בהגשת בעייתיות יש
 .לא
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 את ג� לנתח שי אלא ,האבסולוטיי� הסכומי� את לבחו� מספיק לא הנפסקי� ההוצאות

 אלו סכומי�. הזכייה סכומי ומתו� התביעה סכומי מתו� ההוצאות סכומי של היחסי החלק

 עוגני� ותילה יכולי� ה�ש מכיוו� ההוצאות סכו� לקביעת רלוונטיי� פרמטרי� ה�

  80.הטרחה שכר סכו� לחישוב מחייבי� או אופציונליי�
 תביעות בי� שונה וזכייה תביעה לסכומי בנוגע הוצאות פסיקת בשיעור הדיו� כ� כמו

 נקודת גו� נזקי ובתיקי ד"פלת בתיקי. גו� נזקי או ד"פלת תיקי לבי� נזיקיות שאינ� כספיות

 שבתיקי� קובע ד"הפלת חוק .הזכייה סכו� היא ההוצאות שיעור לבחינת הרלוונטית הייחוס

 81.שנפסק מהסכו� 13%�כ יחושב הטרחה שכר של המרבי התערי� די� בפסק המסתיימי�

 המינימלי התערי� 82המשפט בתוצאות תלוי ששכר� אזרחיות ובתביעות נזיקי� בתביעות

 הסטנדרט אול�, 15%�ל 10% בי�, הזכייה מסכו� כאחוז, רגרסיביי� סכומי� קובע המומל�

 ד"פלת תיקי 12�ב כי מצאנו בהתאמה. 20% הוא מותנה טרחה שכר של בישראל המושרש

 ההוצאות שיעור מנומק די� בפסק שהסתיימו האזרחי במאגר ו�ג נזקי של �תיקיה חמשתבו

 בתיקי� המועבר ההוצאות משיעור נמו� זה שיעור 83.בהתאמה ,20%�ו 13% הוא החציוני

 בתיקי� התביעה מסכו� 28%�ו התיקי� כלל בקרב הזכייה מסכו� 26%�כ – אחרי� כספיי�

  .מנומק די� בפסק שנסתיימו

 כלפי ממנו שחריגה, הטרחה שכר סכו� לקביעת אפשרי עוג� אחרות כספיות בתביעות

 לשכת כללי פי על המומל� המינימלי התערי� הוא, ))א(512 תקנה (נימוק מצריכה מטה

 מנתוני. 15%�ל 10% בי�, התביעה סכו� מתו� תרגרסיבי מחושב זה תערי�. הדי� עורכי

 רבות פעמי� (יכספ סעד נתבע בה�ש בתיקי� הממוצע ההוצאות סכו� כי עולה 2 טבלה

�  .התביעה מסכו� 17.61% הוא) אחרי�ה סעדי�ה על נוס

 הנפסקי� ההוצאות של ה�ושיעורי ה�סכומי בי� מפתיעי� הבדלי� עולי� 2 טבלה מנתוני

 בתיקי� התובעי� לטובת הנפסקי� ההוצאות סכומי, למשל. השונות התיקי� סגירת בצורות

 הנפסקי� מהסכומי� גבוהי� השלו� משפט בבתי הגנה בהיעדר די� בפסקי המסתיימי�

 הנפסק הממוצע ההוצאות סכו� 84.מנומקי� די� בפסקי המסתיימי� בתיקי� התובע לטובת

 ח"ש 5,570 של ממוצע לעומת, ח"ש 6,519 הוא השלו� משפט בבתי הגנה בהיעדר בתיקי�

 יו�חצ – יותר גבוה הוא א� הנפסק החציוני והסכו�, מנומק די� בפסק המסתיימי� בתיקי�

 די� בפסק שהסתיימו שהליכי� כיוו� מפתיע זה נתו�. ח"ש 2,000 לעומת ח"ש 3,708 של

 
 .1627' בעמ, 11ש "לעיל ה, )Eisenberg, Fisher & Rosen�Zvi) 2014 ראו  80
 .ד"הפלת לחוק) א(16' ס  81
 & Eisenberg, Fisher. תביעות ששכר� תלוי בתוצאות המשפט ה� בעיקר� תביעות נזיקיות, בישראל  82

Rosen-Zvi) 2014( ,1628' בעמ, 11ש "לעיל ה. 
קי� אלו המסתיימי�  תיבקבוצת זה של פסקי די� מנומקי� תוא� את השיעור הנמו� במיוחד קט�מספר   83

בבית המשפט ,  גו� מסתיימי� בהסדרבנזקיד ו" הפלתבחוק שעניינ� �תיקיה מ90% כמעט – זה באופ�
 � �20ב .ותיקי� נוספי� מסתיימי� באופני� אחרי� כגו� בחוסר מעש,  בית המשפטלכותליאו מחו

כשההסכ� (קודדי� התיקי� הנזיקיי� במאגר שהסתיימו בהסכ� פשרה שנתוניו היו חשופי� בפני המ
 . מתו� סכו� הפשרה�16%חציו� שיעור ההוצאות שווה ל, ")נט המשפט"נסרק למערכת 

סכומי ,  תדירות נמוכה מאוד של פסקי די� הניתני� בהיעדר הגנהשבה�, בבתי המשפט המחוזיי�  84
 . בתיקי� שהסתיימו בפסקי די� מנומקי�ות מההוצאות הנפסקקטני�ההוצאות בתיקי� אלו 
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 מהצדדי� הצריכו ולפיכ�', וכו ראיות הבאת, עדויות שמיעת לאחר, במלוא� התנהלו מנומק

 על הג� שהנתבע מבלי שנסתיימו הליכי� שהצריכו מאלה בהרבה נכבדי� סכומי� להשקיע

 הגורמי� את נבח� הבא הפרק�בתת 85).בתיק ההוכחות בישל התייתרו לפיכ� (עצמו

  .זה מפתיע הבדל להסביר היכולי�

 בהיעדר די� בפסקי כי ניכר התביעה לסכו� ביחס ההוצאות שיעור את משווי� כאשר ג�

 הדי� פסקי בקרב, כ�. מנומקי� די� בפסקי המסתיימי� מבתיקי� גבוה ההוצאות שיעור הגנה

 ,בממוצע 18.79% הוא התביעה סכומי מתו� ההוצאות סכו� של היחסי החלק, המנומקי�

 טבלהב השלישית השורה (25.17% הוא הממוצע היחסי השיעור הגנה בהיעדר די� ובפסקי

 27.89% – הזכייה סכו� מתו� ההוצאות שיעור את בוחני� כאשר נעל� זה פער, ואול�. )2

 המסתיימי� בתיקי� כי אהי לכ� הסיבה. הגנה בהיעדר 25.43%�ו מנומקי� די� מפסקי

 המסתיימי� בתיקי� ואילו ,התביעה לסכו� זהה כמעט הזכייה סכו� הנתבע הגנת בהיעדר

 הדיו� מטרת הרי (מלכתחילה שנתבע מזה שונה סכו� טבעי באופ� נפסק מלא הלי� לאחר

  ).בהמש� זה ליחס פירוט ראו. הסעד סכו� בירור היתר בי� היא במשפט

 עולה מהנתוני�? ראליי� בסכומי� נפסקות הוצאות הא� – לשאלתנו נחזור, לסיכו�

 התיקי� סגירת אופני לפי ה�ושיעורי ההוצאות סכומי בי� מההבדלי� מסתמ� כ� כמו. שלא

. התיק בניהול שהושקעו המשאבי� מידת את תמיד משק� אינו ושיעורו הנפסק הסכו� כי

 גורמי� וכ� ביניה� והיחס יההזכי סכו�, התביעה סכו� כיצד ונבח� נמשי� הבא הפרק�בתת

  .�סכומ ועל ההוצאות פסיקת עצ� על משפיעי�, אחרי� מסבירי�

  ?�מה הגורמי המשפיעי על פסיקת ההוצאות וסכומ. 3

  מיפוי הגורמי� הרלוונטיי� והגדרת�) א(

 המרכזיי� הפרמטרי� את מיפינו לקידוד המשתני� ובחירת הנתוני� מאגר בניית בשלב

 ועל הפסיקה על, התקנות על בהתבסס סכומ� ועל הוצאות פסיקת על �משפיעיש שייתכ�

 שוב בחנו הכמותניי� הנתוני� איסו� שלב בתו�. א בפרק שהוצגו ותהתאורטי תכליותה

 נימקו בה�ש במדג� התיקי� 104 של טקסטואלי ניתוח מתו� עולי� שה� כפי אלו גורמי�

 86. של הוצאות אלוולשיעור�הוצאות חיוב ב� את החלטותיה� בנוגע לחיוב או איהשופטי�

 
 להמחשת הפער במשאבי� המושקעי� בהליכי� המסתיימי� בפסקי די� מנומקי� יקציות אינדשתי  85

לעומת הליכי� המסתיימי� בהיעדר הגנה עולות מבחינת ההבדל במש� ההלי� בתיקי� אלו וההבדל 
סדר "תיקי� אזרחיי� מסוג ) 1: בזמ� השיפוטי המושקע בכתיבת ההחלטה הסוגרת בכל אחד מהמקרי�

 ימי� כאשר ה� מתנהלי� עד תומ� ומסתיימי� 945 בממוצע צורכי�בתי משפט השלו� ב" די� רגיל
המסתיימי� " סדר די� רגיל" פי ארבעה ממש� ההלי� הממוצע של תיקי� מסוג –בפסק די� מנומק 

 14  אמפירית של הלי� סדר הדי� המהירבחינה טרבולוס ויפעת  גלי אביבוראו, ) ימי�224(בהיעדר הגנה 
להוציא את  (ו�בתיקי סדר די� רגיל בבתי משפט השל) 2; )2015  השופטתהרשותקר של  מחמחלקת(

 עשר דקות בממוצע בלבד בכתיבת פסק די� בהיעדר הגנה לעומת כ11שופט משקיע ) ד"תיקי הפלת
ש " הללעי, וטרבולוס גלו�, מרגל�וינשל וראו,  בממוצע בכתיבת פסק די� מנומק לאחר מחלוקתשעות

 .810–809, 797' בעמ, 17
 מהתיקי� �20% לעניי� הוצאות מעלה כי בתיה� נימקו השופטי� את החלטובה�שבחינת פיזור המקרי�   86

מבי� התיקי� במדג� . הוא ג� נימק את החלטתו זו,  לא נפסקו הוצאות והשופט כתב זאת במפורשבה�ש
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בראיונות שנערכו ע� שופטי� ביקשנו את התייחסות� להשפעה הקיימת בפועל לשיקולי� 

בשלב מער� הראיונות ע� עורכי הדי� .  להשפעת� של שיקולי� נוספי�וכ�השוני� שהעלינו 

 על את מידת ההשפעה של הפרמטרי� המרכזיי�, על סמ� ניסיונ�, התבקשו אלו להערי�

מידה נמוכה מאוד  (1הערכות עורכי הדי� ניתנו מציו� . החלטת בית המשפט לפסוק הוצאות

א� לדעת המרואיי� השיקול אינו ו, )מידה גבוהה מאוד של השפעה (5ועד ציו� ) של השפעה

עורכי של תשובות ה ממוצעי 87). לשאלו� שבנספח4ראו שאלה  (0סומ� , מובא בחשבו�

  .  להל�1תרשי� כל אחד מהפרמטרי� מובאי� בהדי� למידת ההשפעה של 

   ההוצאות פסיקת על שוני� גורמי� של �השפעת את די� עורכי תפיסות: 1 תרשי�

 

  

 הוא השוני� הגורמי� מבי� ביותר המשפיע הגור�, הדי� עורכי לדעתמהתרשי� עולה כי 

 דומה ממצא. )1.33 = תק� סטיית; 4 = חציו�; 3.74 = ממוצע (ההלי� הסתיי� בוש האופ�

, ואכ�. האזרחי המאגר בתיקי השופטי� נימוקי מניתוחו השופטי� ע� הראיונות מתו� עלה

 
  מתיקי� אלויתביותר ממחצ.  מהתיקי��10% בית המשפט את החלטתו בכ הושתו הוצאות נימקבה�ש

בשליש מהתיקי� התייחס הנימוק להחלטה לפסוק הוצאות ;  הנימוק לעניי� עצ� החיוב בהוצאותהיה

ביתר התיקי� נגע הנימוק להחלטה לפסוק הוצאות גבוהות ; הנמוכות יחסית לסטנדרט בעיני השופט

 .טיחסית לסטנדרט של אותו שופ
 המשפט בעת ביתבהמשוקללי� לדעת� , א� קיימי�,  כ� ביקשנו מעורכי הדי� לציי� גורמי� נוספי�כמו  87

זהות באי , ) מהנשאלי�9%( שחזרו על עצמ� התייחסו לזהות השופט ומזגו גורמי� .קביעת ההוצאות

י די� המופיעי� נאמר כי נפסקות הוצאות גבוהות יותר נגד עורכ, למשל). 16%(הכוח ומאפייני הצדדי� 

הערה זו מתקשרת לתובנה שעלתה בחלק מראיונות השופטי� .  אותו שופט בתדירות גבוההבפני

 כלי ההוצאות אפקטיבי יותר לעניי� התנהגות הצדדי� ואופ� ניהול ההלי� כאשר מדובר לפיה�ש

 .  כאשר מדובר בעורכי הדי� חוזרי�ובעיקר, בשחקני� חוזרי�
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 התיק סגירת אופ� על להצביע נית�, לעיל שהובאו התיאוריי� בממצאי� היטב שניכר כפי

 הרגרסיה ניתוחי לכ� (בו ההוצאות פסיקת על במיוחד וחזקה מובהקת השפעה בעל גור�כ

 השפעת, 6. אהפרק�בתת בהרחבה שמפורט כפי). סגירה אופ� כלל בנפרד מובאי� שבהמש�

 תכליותה תוקבוצ מגוו� את לשק� היכול בו ההוצאות פסיקת על ההלי� סיו� אופ� גור�ה

 יכולה מעש בחוסר המסתיימי� בהליכי� התובע נגד הוצאות פסיקת למשל כ�ו, ש� שהוצגו

 הרצו� את כ� ובתו�, האזרחיי� הליכי�ה והיק� לערכאות הגישה זכות תכלית את לבטא

   .סרק תביעות למנוע

 של לגורמי� ג� השפעה של בינוניות מידות ייחסו הדי� עורכי כי 1 מתרשי� עולה עוד

 בי� והפער הצדדי� התנהגות, הצדדי� של הכלכלי מצב�, ההלי� מורכבות, הזכייה סכו�

 ייחסו קטנה השפעה). 3.34�ל 2.79 בי�ש בטווח הנעי� ממוצעי� (לתביעה הזכייה סכו�

2�ו 2.1 של ממוצעי� (שהתבקש ההוצאות ולסכו� בהלי� להשקעת� הדי� עורכי ,

 הממצאי� מתו� לבדיקה רלוונטיי� שנמצאו נוספי� גורמי�ו אלו גורמי� ).בהתאמה

  : להל� מפורטי�, השופטי� ראיונות ומתו� התיאוריי�

 כחשובי� השופטי� ידי על צוינו בו לבטיפו הדי� עור� שהשקיע הזמ�ו ההלי� מורכבות

 שכ�, והשיפוי ההשבה תכלית את לבטא יכולי� אלו שיקולי� שני. הוצאות בפסיקת שניה�

. שהושקעו המשפט בעלויות ביטוי לידי באי� ההלי� ומורכבות הדי� עור� שהשקיע הזמ�

 למשל תכ�יי. בו הדי� עורכי השקעת ע� אחד בקנה עולה תמיד לא התיק מורכבות כי נבהיר

 של משקל� בי� הבדילו אכ� הדי� עורכי. ולהפ� רב עבודה זמ� בו הושקע לאש מורכב תיק

 מעל קצת הוצאות פסיקת על השפעה כבעלת ההלי� מורכבות את ותפסו הפרמטרי� שני

 למידת קטנה השפעה לעומת) 1.19 = תק� סטיית; 4 = חציו�; 3.26 = ממוצע (בינונית

 אמפירית בדיקה זאת ע�). 1.19 = תק� סטיית; 2 = חציו�; 2.1  =ממוצע (בהלי� השקעת�

 הבחנה מאפשרי� אינ� שברוב� באינדיקטורי� שימוש מחייבת אלו שיקולי� השפעת של

 מספר את כוללי� אלו אינדיקטורי� 88.בו הזמ� השקעת לבחינת ההלי� מורכבות כימות בי�

 תגובות כולל לא (בכתב י�והנתבע התובעי� המשפט לבית שהגישו המהותיות הבקשות

 מספר; הגנה כתב הגשת; בתיק שהתקיימו הדיוני� מספר; )מה� הנובעות נוספות ובקשות

 חוות ומספר תצהירי� מספר, עדי� מספר; והנתבעי� התובעי� שביקשו הזמניי� הסעדי�

 למסמכי� התובעי� מטע� ועדי� מסמכי� בי� הבחנה תו�ב שנבדקו משתני� (מומחי� דעת

 עמודי� מספר בי� בהפרדה, הטענות כתבי של העמודי� מספר; )הנתבעי� מטע� ועדי�

 התצהירי�, הנספחי� עמודי מספר לבי� ,הדי� עורכי טיעוני את רק הכוללי� ,"נטו"

 יחד א�, כשלעצמו מוגבל מהאינדיקטורי� אחד כל כי נדגיש .אליה� שצורפו והאסמכתאות

 ההלי� אור� .בו ההשקעה ומידת ההלי� בותלמורכ באשר מסוימת תמונה לית� יכולי� ה�

 כאופ� נוספי� גורמי� לצד ההלי� מורכבות על ללמד הוא ג� יכול סגירתו ועד מפתיחתו

 
לא הבאנו בחשבו� את פיעי� על היק� החיוב בהוצאות ועל סכומי ההוצאות בעת בחינת הגורמי� המש  88

ייצוג בעלי הדי� משו� שברוב� המוחלט של התיקי� במדג� היה ייצוג של �משתנה של ייצוג או איה

בה� הצדדי� לא שמבלי להביא בחשבו� את תיקי התביעות הקטנות ,  מהתיקי� במדג�94.6%(עורכי די� 

נוסח [ לחוק בתי המשפט 63' ראו ס. הייצוג בתביעות קטנות� כלל אילפי, י די�יוצגו על ידי עורכ

  ]).משולב
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 נטייה, למשל (ההלי� במסגרת הצדדי� התנהגות וכ� בו הד� השופט ידיב ההלי� ניהול

  ).הדיו� להארכת

 השופטי� על ביותר חזקהה ההשפעה בעל כגור� הדי� עורכי ידיב דורג הזכייה סכו�

 = תק� סטיית; 3 = חציו�; 3.34 = ממוצע (התיק של הסגירה אופ� לאחר הוצאות בפסיקת

 ההוצאות סכומי לאמידת יחסיי� פרמטרי� ה�, התביעה סכו� ועמו, הזכייה סכו� ).1.26

 כפי, הטרחה שכר סכו� לחישוב מחייבי� או אופציונליי� עוגני� היות� בשל הנפסקי�

 על מה במידת להעיד ה� ג� יכולי� והתביעה הזכייה סכומי. 1. דהפרק�בתת טשמפור

 ה� אלו סכומי� כי צוי� השופטי� ע� בראיונות. לצדדי� חשיבותו על או ההלי� מורכבות

 שהשקיעו הטרחה שכר סכומי של �להערכת בידיה� המצוי הבלעדי ולעתי� הראשוני העוג�

 ה� א� ולכ� 90,)המשפט עלויות של העיקרי הנתח הוא כאמור אשר (89בפועל הצדדי�

 על כמשפיע הזכייה סכו� את העריכו השופטי� כי יצוי�. ההשבה תכלית את לשק� יכולי�

  . נזיקיות לא כספיות בתביעות ג�, התביעה מסכו� יותר ההוצאות פסיקת שיעור

 עההתבי לסכו� הזכייה סכו� בי�ש פערל השפעה קיימת כי סברו הדי� ועורכי השופטי�

. בתיק הזכייה או התביעה לסכו� ביחס משנית השפעתו כי העריכו א�, ההוצאות קביעת על

 תק� סטיית; 3 = חציו� (2.79 של, לבינוני מתחת קצת ציו� זה לפרמטר העניקו הדי� עורכי

 של הצדק מידת את רבה במידה לשק� יכול לתביעה הזכייה סכו� בי� זה יחס). 1.31= 

 ככלש לומר נית�. התביעה של האסטרטגיה אפקטיביות ואת ביעההת סבירות את, התובע

 הוצאות פסיקת ולפיכ�, ניהולה ובאופ� תביעתו בהגשת התובע צדק כ�, יותר גבוה שהיחס

 והיק� לערכאות הגישה זכות תכלית את לשק� יכולה אלו במקרי� יותר גבוה בשיעור

   .ההתנהגותית התכלית ואת האזרחיי� ההליכי�

 הצדק תכלית את לבטא היכולי� ,ביניה� הכוחות ופערי הצדדי� של ליהכלכ מצב�

 ולכ�, ההוצאות פסיקת על המשפיעי� כגורמי� השופטי� ידי על צוינו ,והשוויו� החלוקתי

 בהיקפי� ייפסקוש הוצאותה יהיו, יותר מובני� הכוחות ופערי יותר חזק הזוכה שהצד ככל

 למצב� בינונית השפעה מידת בתשובותיה� ייחסו הדי� עורכי. יותר קטני� ובסכומי�

 ציינו מהשופטי� חלק ).1.33 = תק� סטיית; 3 = חציו�; 3 = ממוצע (הצדדי� של הכלכלי

 פסיקת על לוותר מהחברה יבקשו ה�, לחברה המפסיד יחיד של במקרה, לעתי� כי

 ערילפ כאינדיקטור. אלו במקרי� הוצאות מבקשת אינה מיזמתה החברה ולעתי�, ההוצאות

 א�" חברה"כ סווג צד. הנתבעי� סוג לעומת התובעי� סוג את סיווגנו הצדדי� בי� הכוחות

 כל א� רק" אד�"כ סווג צד. חברה היה מהנתבעי� אחד לפחות או מהתובעי� אחד לפחות

 רשויות, המדינה רשויות בה�ש תיקי�. פרטיי� אנשי� ה� הנתבעי� כל או התובעי�

 רק (הנמוכה שכיחות� בשל זה מניתוח הוצאו נתבעו או עותב ר"מלכ מוסדות או מקומיות

 מצב� לבחינת בלבד חלקי באינדיקטור מדובר כי יודגש). האזרחי המאגר מתיקי 5%

 
 50ש "ראו ה(יוזכר כי הסכמי שכר הטרחה של עורכי הדי� מוגשי� לבית המשפט לעתי� נדירות בלבד   89

סכומי התביעה והזכייה נותרי� , מדויק על ידי הצדדי� א� מתבקשות הוצאות בסכו� אלאולכ� , )לעיל

 . העוג� היחיד לחישוב שכר הטרחה
 . 4ש " הלעיל, Hodges, Vogenauer & Tulibackaראו   90
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, בפועל הכלכלי במצב� מתחשב שאינו משו�, ביניה� הכוחות ופערי הצדדי� של ליכהכל

 לבדוק שאפשרו נתוני� ובידינ היו לא לצערנו. וכדומה הפיננסי במצבה, החברה של בגודלה

  . הצדדי� של הכלכלי מצב� את ישירות

 כגור� השופטי� ע� הראיונות במער� צוינה בהלי� והצדדי� הדי� עורכי התנהגות

 החלטות של הטקסטואלי בניתוח אול�, הוצאות לפסוק ההחלטה על המשפיע מרכזי

 בינוני ציו� עמ� נותבראיו העניקו הדי� עורכי. מרובה התייחסות לכ� מצאנו לא השופטי�

). 1.3 = תק� סטיית; 3 = חציו�; 2.9 = ממוצע (השופטי� החלטת על זה שיקול להשפעת

 מנת על לצדדי� מסרי� העברת לצור� ההוצאות בכלי משתמשי� ה� כי ציינו השופטי�

 וג� השני הצד כלפי ג� ראוי לניהול ולחנ� עצמו בהלי� תקינות התנהלות נורמות ליצור

 על המושת ההוצאות סכו� הגדלת ה� לכ� השופטי� שנתנו דוגמאות. המשפט בית כלפי

 שלילי מסר כהעברת הזוכה הצד לטובת הנפסקות ההוצאות הקטנת או המפסיד הצד

 כי ציינו מהשופטי� חלק. שנקבעו במועדי� זלזול או לצור� שלא הדיו� הארכת של במקרי�

 התנהלות המתמר� חיובי מסר העברת לצור� ההוצאות סכו� את מקטיני� ה� לעתי�

 קשורה כוח� ובאי הצדדי� התנהלותב ביטוי לידי לבוא ההיכול חשובה תכלית 91.יעילה

, מסוימת במידה זו במסגרת להשתק� היכול ההשבה תכלית ג�. ההלי� ניהול לאסטרטגיית

 לבזבוז ובכ� לצור� שלא ההלי� להתארכות הובילה הצדדי� אחד התנהגות כאשר ובעיקר

   92.השני הצד של וזמ� י�משאב

 הראשו�: אינדיקטורי� שני באמצעות נבחנה בהלי� והצדדי� הדי� עורכי התנהגות

 המשפט בית החלטת בשל, החלו שכבר לאחר אחר למועד הנדחי� הדיוני� מספרל מתייחס

 93:התייצבות�אי בשל לרוב, הצדדי� של מחדל מפאת שתוכנ� הדיו� את לקיי� נית� לא כי

. ונתבעי� תובעי� בי� בהבחנה, שנדחו זמניי� לסעדי� הבקשות מספר הוא ניש אינדיקטור

 סרק בקשת היותו על מעיד שנדחה זמני סעד כל לא שכ�, בלבדי שאינו באינדיקטור מדובר

 היבטי� על מצביעי� אלה אינדיקטורי� שני כ� כמו. ראויה ולא בעייתית התנהלות על או

 
צו� לא א� מתו� ר,  אמרו שה� פוסקי� את ההוצאות האלו במהל� ההלי�רואייני�חלק מהשופטי� המ  91

וא� כדי שההשפעה של ההוצאות ככלי להכוונת , לקשור בי� הוצאות הביניי� לבי� תוצאת התיק

 �למשל כדי שבעלי הדי� ועורכי הדי� ידעו (התנהגות תהיה מידית ותשפיע על המש� ניהול ההלי

הגי�  נואינ�שופטי� אחרי� ציינו שלרוב ה� ).  לא רק סיכוי אלא ג� סיכו��שבהגשת בקשותיה� טמו

 בחשבו� את התנהלות הצדדי� בעת פסיקת ההוצאות בסופו ומביאי�,  כדי ההלי�תו�בלפסוק הוצאות 

 � במרבית המקרי� נפסקות הוצאות בסו� ההלי� לפיושהערה שעולה בקנה אחד ע� ממצאנו (של ההלי

  ).63ש " לעיל הוראו, בלבד
 קובעת את האזרחי הדי� סדר לתקנות 514 'תק, על די� מארי� את הדיו� בהלי� שלא לצור�כאשר ב  92

שכ� הארכת ההלי� גורמת לבזבוז משאבי בית המשפט ,  לטובת אוצר המדינההוצאותהאפשרות לקבוע 

.  פעמי� מועטות בלבדשימש זה כלי  שבמדג�תיקי�ב, כאמור לעיל. וכפועל יוצא לבזבוז משאבי ציבור

הסיבה הייתה דחיית דיו� הוכחות ,  כ� נפסקו הוצאות לטובת אוצר המדינהבה�שזאת באחד המקרי� ע� 

 . 61 ש" ה לעילראו. במועדו
ראו , מאפייניה והשלכותיה על המערכת,  היק� תופעת דחיית הדיוני� במערכת המשפטעללדיו� מקי�   93

 , השופטתהרשות מחקר של מחלקת ( דיוני� במערכת המשפטדחיות טרבולוס ויפעת מרגל�וינשל קר�

2013.( 
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 למדוד יכולנו לא ולצערנו, כוח� ובאי צדדי�ה התנהגות של בלבד וחלקיי� מסוימי�

  .הצדדי� של אחרת ראויה לא התנהלות ישירות

 בדבר בהחלטת� דומיננטי וא� כמשפיע השופטי� ע� בראיונות התברר אשר נוס� גור�

 השופטי� שהקנו החשיבות בשל 94.זוכה צד ידי על הוצאות בקשת הוא ההוצאות פסיקת

 את לו העניקו אלו כי מעניי� אול�, בראיונות הדי� עורכי פניל הוצג הוא זה לפרמטר

 ההוצאות בקביעת המשפט ביתב בחשבו� המובאי� גורמי� מבחינת ביותר הקטנה ההשפעה

 דיו� רבות פעמי� כי ציינו השופטי�). 1.38 = תק� סטיית; 2 = חציו�; 2.02 = ממוצע(

, וכדומה באיחור ותהגש, התייצבויות�אי, שהוגשו בקשות בשל ההלי� במהל� בהוצאות

 הגיוני לה� נראה כאשר ג� כי ציינו א� חלק�. להלי� הצדדי� אחד של ביזמה רק יתקיי�

 נוהגי� הצדדי� אי� רבות פעמי�, ההלי� במהל� להוצאות בקשה ייזו� הצדדי� שאחד ונכו�

 חלק ציינו ההלי� בסו� הוצאות פסיקת לעניי� ג�. הדי� עורכי בי� קולגיאליות בשל כ�

 ,לכ� הבקשה את יניע הצדדי� שאחד מחכי� ה�, הוצאות שיפסקו מנת על כי ופטי�מהש

 העירו אלו במקרי� ג�. מתביעתו התובע בחזרת או מעש בחוסר המסתיימי� בתיקי� ובעיקר

 והיות� קולגיאליות בגלל הוצאות מלבקש נמנעי� הדי� עורכי תכופות לעתי� כי השופטי�

 גבה לא השני והצד בהוצאות חויב הצדדי� אחד בה�ש �מקרי ציינו וא� (חוזרי� שחקני�

  ).אלו הוצאות

� היק� על המשפיעי� הגורמי� לבחינת רלוונטיי� נוספי� פרמטרי� שלושה, לבסו

 הזוכה הצדו, נזיקי� תיק תיקה של היותו, הערכאה – ההוצאות סכומי ועל בהוצאות החיוב

  : בתיק

 י�ב ההבדלי� בשל הממצאי� על להשפיע יכולש פרמטר היא) שלו� או מחוזי (הערכאה

 הצבענו עליה�ש התיאוריי� ההבדלי� בשל וכ� השונות בערכאות הנידוני� התיקי� סוגי

 בחלק הנפסקי� ההוצאות של ה�ובסכומי ה�בהיקפי והמחוזי השלו� ערכאת בי� לעיל

  .הסגירה מאופני

, ראשית 95:תסיבו מכמה ,אותו לשקלל שיש גור� הוא נזיקי� תיק התיק של היותו

 בעוגני� נזיקיות שאינ� כספיות מתביעות נבדלות נזיקיות תביעות, 2.ד פרק�בתת 96וכאמור

, התביעה סכו� מתו� ולא הזכייה סכו� מתו� הוא שהחישוב בכ�, הטרחה שכר לחישוב

 מיוחדת בהתייחסות הצור�, שנית ;חוק פי על מחייב בעוג� מדובר ד"הפלת שבתיקי ובכ�

 ההוצאות שאלת כי ציינו חלק� כאשר, השופטי� ע� הראיונות מתו� ג� להע הנזיקי� לתיקי

 
,  לכלול בקשה להוצאות בכתב התביעה משו� שפסיקת הוצאות היא סעד כלליהאי� חוב, יצוי� כי ככלל  94

 �ש "הלעיל , גור�(ובית המשפט צרי� להתייחס לנושא ההוצאות על א� שבעל הדי� לא עתר במיוחד לכ

 ). 721' בעמ, 48
לא יכולנו לבחו� את התיקי� באמצעות רזולוציות גבוהות יותר של סוג העניי� , למעט תיקי הנזיקי�  95

אשר כלל בתוכו את כלל , ההיק� הנרחב של תיקי המדג�. כדוגמת חוזי� או מקרקעי�, המשפטי בה�

הביא לכ� שתחת כל אופ� סגירה היו מספר מועט מדי , � על כלל צורות הסגירה שלה�התיקי� האזרחיי

ראו בהמש� דיו� אודות יתרונותיו וחסרונותיו של היק� מער� המחקר . של תיקי� מכל סוג עניי� משפטי

 .שבחרנו
 . 49ש " לעיל הוראו,  לעיל2.דפרק � ובתתבבפרק   96
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 שכר בחישוב הבדלי�ה על נוס�. לאו א� נזיקי בתיק מדובר א� בשאלה תחילה תלויה

 ביאי�מ הצדדי� בי� הכוחות ופערי העניי� נסיבות ,הנזיקי� בתיקי כי השופטי� ציינו הטרחה

 של ממצאיה�, שלישית ;הוצאות של טנתמוק לפסיקה או הוצאות פסיקת�לאי לעתי�

 הוצאות בפסיקת הנזיקי� תיקי של ייחודיות� על ה� א� מצביעי� צבי�ורוז� פישר, אייזנברג

 בתיקי�ש כיוו�, ראשית: סיבות משתי, התיקי� מיתר הללו התיקי� את להבחי� הצור� ועל

 מבלי בקשר אתו להיות שא� שלא צד שביצע לתאונה קרב� עצמו את מצא אחד צד אלו

 לרובש כיוו� ,שנית; עליו שנכפה המשפטי מהקשר להתחמק אפשרות לניזוק שהייתה

  97.בקניי� או בחוזי� מלתובעי� ממו� פחות יש נזיקי� לקרבנות

 שיקולי� של השפעת� לבחינת רלוונטי אינו שלכאורה גור� הוא בתיק הזוכה הצד

 שאיפה יש כי השופטי� רוב ינוצי בראיונות, כ�. היקפ� ועל ההוצאות פסיקת על שוני�

 ניסיונ� לפי כי ציינוש הדי� עורכי היו, מנגד. לנתבע תובע בי� בהוצאות היסימטרי להשגת

 על ינוממצא ג�. זוכה�נתבע לטובתש זומ חזקה זוכה�תובע לטובת הוצאות לפסוק נטייהה

� תבפסיק הבדלי� של קיומ� על הצביעו ד פרק בתחילת שתוארו הוצאות פסיקת היק

 בניתוחי� זה משתנה הכללנו ולפיכ�, זוכי��נתבעי� לעומת זוכי��תובעי� לטובת הוצאות

 נדרש לא ההלי� של שבסיומו נתבע: כ� במחקרנו הוגדר בתיק הזוכה הצד. להל� המובאי�

 חלק לפחות קיבל ההלי� של בסיומו אשר ובעת. "בתיק זוכה צד" הוגדר סעד כל להעביר

 הוצאות פסיקת התנהגות על מורי� ניתוחינו כי נציי�. "זוכה�תובע" הוגדר ביקשש מהסעד

 לתובע ההתייחסות ולכ�, בחלקה או במלואה התקבלה שתביעת� תובעי� לטובת דומה

 בחשבו� ותמביא אנו, זה פרק�תת בתחילת כאמור .אלו למקרי� משותפת בתביעתו הזוכה

 התובע של ההצלחה מידתל אינדיקציה שהוא, התביעה מסכו� כאחוז הזכייה סכו� את ג�

  ).המרכזי הוא הכספי הסעד בה�ש תיקי�ל הרלוונטי, אחר במשתנה (בתביעתו

  פסיקת הוצאותהיקפ� של עי� על יניתוחי רגרסיה לוגיסטית לבחינת הגורמי� המשפ) ב(

 הרגרסיה למודלי תלויי� בלתי כמשתני� חושבו לעיל שנידונו השוני� האינדיקטורי�

 ההסתברות על המשתני� השפעות את בוחנות הרגרסיות. להל�ש 3 טבלהב הלוגיסטית

 בהיעדר די� בפסקי, )1א מודל (מנומקי� די� בפסקי שהסתיימו בתיקי� הוצאות לפסיקת

 ובפשרות) 3א מודל (התובע בקשת או מעש חוסר בשל דחיות או במחיקות, )2א מודל (הגנה

 כפי, שופט ידי על ההוצאות יקתפס עצ� את כולל המודלי� בכל התלוי המשתנה). 4א מודל(

  ).הוצאות נפסקו=  1; הוצאות נפסקו לא=  0 ( ד פרק שבתחילת 1 טבלהב שהובאה
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  לפי אופ� סגירת תיק,  לוגיסטית לניבוי פסיקת הוצאותרגרסיה של מודלי�: 3 טבלה

  
 )1א(  

 ק די� מנומפסק
 )2א(

  די�פסק
   הגנהבהיעדר

 )3א(
 מעש או חוסר

התובע מש� 
   תביעתואת

 )4א(
  פשרה

  
 ידי על  הוצאותבקשת

  צד זוכה
  

0.701**  
)0.269(  

2.557***  
)0.588(  

2.146***  
)0.462(  

–  

   זוכה בתיקצד
0.844**  

)0.28(  
–  –  –  

  0.78  ערכאה
)0.381(  

1.304�**  
)0.572(  

0.522�  
)0.563(  

0.229  
)0.393(  

  1.266   נזיקי�תיק
)1.103(  

19.214  
)40192.969(  

0.668�  
)0.909(  

3.398�**  
)1.092(  

 כוחות בי� פערי

  :הצדדי�
        

  0.532   תובע חברהאד�
)0.431(  

0.14�  
)0.625(  

0.463�  
)0.623(  

0.594�  
)0.588(  

  **0.878  חברה תובעת חברה
)0.406(  

1.924  
)1.357(  

1.185�  
)0.73(  

0.369�  
)0.505(  

  0.262  אד� תובעת חברה
)0.326(  

0.604�  
)0.594(  

1.255�**  
)0.613(  

0.339�  
)0.499(  

 עורכי הדי
 השקעת
  :בהלי� ומורכבותו

        

 מהותיות  בקשותמספר
  בכתב

0.051  
)0.046(  

0.269�**  
)0.099(  

0.234***  
)0.07(  

0.041  
)0.03(  

שהתקיימו   דיוני�מספר
  בתיק

0.011�  
)0.111(  

0.081  
)0.228(  

0.273*  
)0.155(  

0.229**  
)0.096(  

 ההלי� בימי� אור�
  )לוג(

0.659***  
)0.159(  

0.691**  
)0.248(  

0.247�  
)0.28(  

0.185  
)0.181(  

  ***�4.37  קבוע
)0.841(  

2.099�  
)1.834(  

1.587�  
)1.436(  

3.962�***  
)0.949(  

N 349  328  321  908  
Nagelkerke R Square 

0.339***  0.455***  0.326***  0.177***  

המשתנה   בניבוישיפור
  התלוי

10.6%  5.4%  1.3%  0.1%  

  

  1%מובהקות ברמה של *** ; 5%מובהקות ברמה של ** ; 10%מובהקות ברמה של * 
  . בסוגריי� מובאי� נתוני הטעויות הסטנדרטיות�
  ).נפסקו הוצאות=1 (בהלי� המשתנה התלוי בוח� א� נפסקו הוצאות �
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 כלולי� א� ורק משתני� שהראו קשר מובהק ע� פסיקת 3 טבלהשב הרגרסיה בניתוחי

ממצא ראשוני הוא חוסר , כלומר.  המוצגי�המודלי� מבי� לפחותדל אחד הוצאות במו

 על פסיקת שישפיעו מסבירי� רבי� ששיערנו גורמי� בי�הקשר שבי� פסיקת הוצאות ל

 ההלי� והשקעת עורכי הדי� בו נמצאו כלא כבות למוראינדיקטורי� הרוב, למשל .הוצאות

, תצהירי�המספר , עדי�ה מספר �בהו, משפיעי� על ההסתברות לפסיקת הוצאות בתיק

כל המשתני� הללו נבדקו ( בכתבי הטענות עמודי�ה ומספר מומחי� של דעתה חוות פרמס

 כי נציי�).  ועדי� מטע� הנתבעי�מסמכי� בי� מסמכי� ועדי� מטע� התובעי� להבחנהבג� 

משתנה דיכוטומי הבוח� א� הוגש כתב הגנה בתיק נמצא כבעל השפעה לא מובהקת 

 בכל הקשור �יאול� בהמש� נעלה הסתייגות בעני,  מודלי הרגרסיה הכלליי�תרבמסג

, 3אמודל ( עבור תיקי� שנסתיימו מחוסר מעש או לבקשת התובע יחודילהשפעתו בניתוח י

 בשקלי� שניה� ( התביעה וסכו� הזכייהסכו� למדידת משתני�). ראו דיו� בפסקאות הבאות

 לא השפיעו ג� ה� על ההסתברות לפסיקת )וכ� בטרנספורמציה לוגריתמית לשקלי�

היחס , לבסו�. בהמש�ראו דיו� , �ושיעור  ההוצאותכו�השפעת� מצומצמת לס(הוצאות 

 בעליכ נמצאו להתנהגות הצדדי� אינדיקטורי� סכו� התביעה לסכו� הזכייה וכ� שני הבי�ש

  . השפעה זניחה ולא מובהקת

 וחזקה של קתת השפעה מובה של משתני� אלו הופתענו לגלוהשפעת�� אילעומת

נראה כי בי� . )3 טבלה הראשונה בבשורה" ( צד זוכהידי ל הוצאות עבקשת "משתנהה

 משיכת בשל או מעש חוסרמ ובי� הגנה בהיעדר בי�,  הסתיי� בפסק די� מנומקהתיקש

 במידה עולה בתיק הזוכה הצד לטובת הוצאות לפסיקת הסיכוי – התובע ידי על התביעה

  .לטובתו הוצאות לפסוק המשפט מבית מבקש הוא בה�ש �במקרי ניכרת

 בספרות קודמת התייחסות מצאנו שלא העובדה בשל וכ� הקשר של חוזקו בשל

 השפעה כבעל זהה גור�ה את הדי� עורכי הערכות את ג� ראו (כאמור משתנה של להשפעתו

 את ארמת 2 תרשי�. והקשר המשתנה בבחינת העמקנו, )הוצאות פסיקת על ביותר קטנה

 מהתיקי� 44.7%�ב כי מורה התרשי�. נתבעי� לעומת תובעי� ידי על ההוצאות בקשת אופ�

 כתב במסגרת לרוב, חישוב� דר� או סכומ� ציו� ללא הוצאותיו שיפוי את התובע ביקש

 בהתא� הוצאות "או" כמקובל הוצאות "בקשת הוא זה במקרה המקובל הניסוח. התביעה

 תמיד כמעט התביעה כתב הגשת בשלב כי עמ� בראיונות סבירוה די� עורכי כאשר, "לתקנות

 לרוב, כאמור הוצאות ביקש הנתבע זאת לעומת. ההוצאות סכו� את להערי� יכולת אי�

 סכו� את התובע ציי� בלבד מהתיקי� 17.6%�ב. מהתיקי� 21.6%�ב, ההגנה בכתב

 ורק ,)סכו� נקיטתב או התביעה סכו� מתו� באחוזי� (מבקש הוא אותוש המדויק ההוצאות

 סכו� נקיבת של זו פרקטיקה. במפורש הוצאות סכו� הנתבע ציי� מהתיקי� 0.7%�ב

 במסגרת במיוחד ומקובלת בהלי� יותר מאוחר בשלב המוגשות בבקשות נהוגה ההוצאות

 לא מהתיקי� 16.6%�ב. הגנה בהיעדר די� לפסק בבקשה המשפט לבית המוגשות פסיקתות

 פרטי אד� שהוא בתובע כלל בדר� מדובר ובאלה, הוצאות ובתולט שייפסקו התובע ביקש

26%�בכ שכיחה הוצאות בקשת�אי, למשל. אזרחיות בתביעות" חוזר שחק� "ואינו 

 אול�. חברות ה� התובעות שבה� מהתיקי� בלבד 4% לעומת אד� הגישש מהתביעות

, בסו�ל. הנתבע לסוג מובהק קשר ללא הוצאות הנתבע ביקש לא מהמקרי� 68.4%�ב
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, הוצאות לפסיקת המקורית מבקשת� בה� חזרו מהנתבעי� 9.3%�ו מהתובעי� 21.1%

  .הצדדי� בי� פשרה הסכ� במסגרת תמיד כמעט

  בהלי� צדה לפי, הוצאות בקשת אופי: 2 תרשי�

  

  

 מקרב לטובתו ההוצאות פסיקת לבי� תובע ידי על ההוצאות בקשת אופי בי� הקשר את בחנו

 בי� חזק קשר מצאנו זו בבחינה. לתובע כלשהו סעד בקבלת סתיימושה במדג� התיקי� ללכ

 לטובתו נפסקו ה�, במדויק הוצאותיו ביקש זוכה�תובע כאשר כ�ו, אלו משתני� שני

 הוצאות לטובתו נפסקו, סכו� נקיטת ללא הוצאות ביקש כאשר; מהתיקי� 98.7%�ב

39.3%�ב רק ותהוצא לטובתו נפסקו, הוצאות ביקש לא כאשר; מהתיקי� 78.8%�ב 

    Cramer’s V=0.544; p<0.001.(98 (סטטיסטית מובהק נמצא זה חזק קשר. מהתיקי�

� נתבעי� שבקרב מזו גבוהה שהיא תובעי� בקרב הוצאותל הבקשה שכיחות של הצירו

 מתופעת חלק להסביר יכול פסיקת� על הוצאות בקשת של החזקה ההשפעה ע�

 שלטובת לזו זוכי��תובעי� טובתל הוצאות פסיקת בי� שמצאנו יהיהאסימטר

 בקשת משתנה כאשר ג� כי לראות נית� 3 שבטבלה השנייה מהשורה אול�. זוכי��נתבעי�

 של וסיכויו ,יהיאסימטר קיימת עדיי�, )הרגרסיה במסגרת (כקבוע זקחמו ההוצאות

 יהיאסימטר לבחו� אפשר. זוכה�נתבע של מזה גבוה הוצאות לטובתו פסקוישי זוכה�תובעה

, )1א מודל (מנומקי� די� בפסקי שהסתיימו בתיקי� רק הרגרסיה משוואת באמצעות זו

 
לא היה בידינו מידע מספק כדי לבחו� את הקשר בי� בקשתו של הנתבע להוצאות לבי� פסיקת הוצאות   98

 . התביעה נגדו נמחקה או נדחתהבה�שלטובתו בתיקי� 
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 זכה הגנה בהיעדר התיקי� בכל ("הזוכה זהות" במשתנה פיזור כל אי� התיקי� שביתר מאחר

  ). בתיק הזוכה מי לקבוע יותר קשה בפשרות ;הנתבע זכה שנמחקו אלו בכל ;התובע

 על במובהק המשפיעי� בלבד משתני� שני עוד מצאנו הוצאות לפסיקת בקשה מלבד

 נראה כי 3 בטבלה השביעיתמהשורה . מנומקי� די� בפסקי הוצאות לפסיקת ההסתברות

 בה�ש מבתיקי� ה גבוהת חברה אחרתובעת חברה בושההסתברות לפסיקת הוצאות במקרה 

 יהמשפט שההלי� ככלמהשורה האחרונה בטבלה עולה כי ;  פרטי תובע אד� אחראד�

  99.הוצאות פסיקת להסיכוי עולה כ� ,זמ� רב יותרנמש� 

 משתני� ארבעה נמצאו )2א מודל (הגנה בהיעדר התובע לטובת שהסתיימו בתיקי�

 בפסקאות דיו� ראו (התובע ידי על הוצאות לפסיקת בקשה: ההוצאות פסיקת על המשפיעי�

 הסיכוי. �ההלי ואור� בכתב שהוגשו המהותיות הבקשות מספר, הדיו� ערכאת, )דמותוהק

 המחוזיי� המשפט בבתיש מזה גבוה השלו� משפט בבתי האל בתיקי� הוצאות לפסיקת

 המחוזיי� המשפט בבתי ואילו, אלו מתיקי� 91%�ב הוצאות נפסקות השלו� משפט בבתי(

 על משפיע ואינ הדיו� ערכאת משתנה כי נציי�). אלו מתיקי� 48%�ב רק הוצאות נפסקות

 לאור� אשר. האחרי� התיקי� סיו� של האופני� בשלושת הוצאות לפסיקת ההסתברות

 נמש� זמ� רב י שההלי� המשפטככל, )מנומקי� די� לפסקי בדומה (אלו בתיקי� ג�, ההלי�

אול� מגמה הפוכה נרשמת בכל הקשור למספר .  לפסיקת הוצאותהסיכוי עולה ,יותר

 מוציאות אלו בקשות  כיתכ�יי. המקטינות את הסיכוי לפסיקת הוצאות, הבקשות המהותיות

הנער� למעשה ללא דיו� , הקבוע � ללא הגנה ממסלולהמסתיימי�את הלי� הדיו� בתיקי� 

 בקשות המספרלכ� עלייה ב.  בררת המחדל היא פסיקת הוצאותבושמסלול , והתנגדויות

 לכ�ו,  במסגרת ההלי� וא� על התנגדויותקשיי� על  המוגשות עלולה להעידמהותיותה

 שהיה נית� אולי פיכ, במקו� לעלייתו( לפסיקת הוצאות בסיכוי ירידהל דווקא מובילה

  ).לצפות

בולט ) 3מודל א (תו התובע מתביעהסתלקותב ו מעש אבחוסר שהסתיימו בתיקי� ג�

למעט בקשת .  את ההסתברות לפסיקת הוצאותמובהקמיעוט המשתני� המסבירי� ב

 חברות התובעות נגד נפסקותה צאותהו התדירות כי ניכר,  לפסיקת הוצאותזוכהה�נתבעה

 חברות שבה�במקרי� , כלומר.  כוחות אחרי� הנבדקי�פערי נמוכה מזו שב פרטיי�אנשי�

 על אות� הוצאותהסיכוי להשתת ) במעשה או מחדל(תובעות אנשי� ונסוגות מתביעת� 

 אחד ע� המצופה משיקולי צדק בקנה עולהתוצאה זו מפתיעה ואינה . תחברות נמו� יחסי

  אלוי� בתיקהדיוני� ובקשות המספרש ככלממודל הרגרסיה עולה כי ,  על זהנוס�. חלוקתי

 שג� בתיקי� המסתיימי� בחוסר מעש מכא�.  לפסיקת הוצאותההסתברות עולה כ�, גדל

 זמ� עבודת על יש לשפות נתבע הלפיש ההשבה תכליתל, יחסית קלושג� א� , נמצא ביטוי

  . עורכי דינו בתיקי� אלו

לא השפיע במובהק "  כתב הגנההגשת "משתנהה זה נציי� כי הופתענו למצוא שרבהקש

 בתיקי� תוהגש�לאי הגנה כתב תהגש בי� ההבחנה.  לפסיקת הוצאותההסתברותעל 

 שבה והופיעה) מבלי שהגיע להסדר(שהסתיימו במחיקה ביזמת בית המשפט או התובע 

 זו הבחנה. בתיק ההוצאות פסיקת על המשפיע אפשרי כגור� השופטי� ראיונות במהל�

 
ורמלית ולכ� עבר טרנספורמציה לוגריתמית שנרמלה  נהתפלגות לא התפלג " ימי ההלי�מספר" משתנהה  99

 .את פיזור המשתנה
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 עבודת עורכי זמ� של שיקולה השפעת בבחינת וה� ההלי� הסתיי� בוש לשלב ה� רלוונטית

 הקשר המובהק נובעת בחלקה מציאת�לאי הסיבה אנו סבורות כי .הוצאותההדי� על פסיקת 

 בתיק בקשותה ודיוני�ה מספר בי� הגשת כתב הגנה לבי�ש החיובי הסטטיסטי המתא�מ

 כתב הגשת" משתנההשנמצאו כמשפיעי� במובהק ולכ� מנטרלי� את השפעת (

 במחיקת שנסגרו התיקי� כלל בקרב שערכנו ייעודי בניתוח נמצא לכ� חיזוק 100)."ההגנה

 הוצאות נפסקו הגנה כתב בה� שהוגש מבלי שהסתיימו אלו תיקי� מבי� לפיוש, התיק

 תיקי� מקרב ואילו, )הגנה כתב הוגש לא בה�ש תיקי� 196 מתו� 8( מהמקרי� בלבד 4%�ב

 הוצאות נפסקו, הגנה כתב בהגשת משאבי� השקיע שהנתבע לאחר שהסתיימו אלו

 הגנה כתב הגשת (המשתני� שני בי� הקשר). תיקי� 130 מתו� 27 (מהמקרי� 20.7%�ב

 הגנה כתב הגשת בי� יחסית נמו� מתא� על מורה א� ,מובהק נמצא אמנ�) הוצאות ופסיקת

  .)Cramer’s V=0.28; p<0.001 (הוצאות לפסיקת

 וההסבר של ניתוח הרגרסיה חלש הניבוי כוח )4מודל א (פשרותב המסתיימי� בתיקי�

 בשל. ) בלבד0.1%� והשיפור בניבוי מגיע לNagelkerke R Square  =0.177 (במיוחד

 כי  דומה בכלל ובסוגיית פסיקת ההוצאות בפרט אלובתיקי� של אלמנט ההסכמה מרכזיותו

 הוצאות על ידי בית המשפט בתיקי� אלו הוא פסיקת המשפיעי� על גורמי�ה עלדיו� 

 שיפוטית בנושא הוצאות בתיקי פשרות ניכרת התערבות כי �יע� זאת מעני. רלוונטי פחות

 הקבוע מנגנו�ה כי תכ�יי). 3 טבלהבשורה הרביעית ב(בתיקי נזיקי� יותר מבתיקי� אחרי� 

 על משפיעי�, הברורי� יותר בתחומי� אלו, ההוצאות קביעת  דפוסיוכ�ד " הפלתחוקב

  . מסתיימי� בפשרותכשהתיקי� אפילופסיקת הוצאות 

 מיעוט זה ה� דווקא פרק�בתת שהובאו בניתוחי� ביותר י� הבולטי�הממצא, לסיכו�

 הרבה ההשפעה לצד על פסיקת ההוצאות כמשפיעי� שנמצאו והמשתני�הגורמי� 

 נוס�.  הצד הזוכה בתיקידיב הוצאות לפסיקת הבוח� את הבקשה  דווקא למשתנההמסתמנת

 פסיקת דפוסי את , בינוניתבמידה, להסבירנדמה כי הגורמי� השוני� מסייעי� , על כ�

מודל .  ופסקי די� המסתיימי� בהיעדר הגנהמנומקי� די� פסקי בקרב בעיקר הוצאותה

 סברה את ה ניכרתבמידהשפר  מצליח לואינו ת יחסיחלשותהרגרסיה כולו מניב תוצאות 

משיכת ,  שהסתיימו בחוסר מעשקי� פסיקת הוצאות בתי�י ההחלטות בענידפוסי של ניבויהו

  . התובע או בפשרותידיבהתיק 

  �ושיעור ניתוחי רגרסיה לבחינת הגורמי� המשפיעי� על סכו� ההוצאות הנפסקות) ג(

,  על סכו� ההוצאותיעי� כוללת ארבעה ניתוחי רגרסיה לבחינת הגורמי� המשפ4 טבלה

 נפסקו הוצאות שבה�כוללי� תיקי� ) 2ב� ו1ב( המודל הראשו� והשני 101.בשקלי�

בוחני� את אלו ) 4ב� ו3ב(והמודלי� השלישי והרביעי ,  בפסקי די� מנומקי�שהסתיימוו

 
 גבוהה מידה בתוא� והבקשות הדיוני� שמספר מאחר, סטטיסטיתב הבחינה של תוצאה הוא זה" ניטרול"  100

 ."גנהה כתב הגשת" משתנהה את
 .ערכנו טרנספורמציה לוגריתמית למשתנה כדי לנרמל את התפלגותו  101
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 תיקי� שנסתיימו כללהניתוח לא . שהסתיימו בפסקי די� בהיעדר הגנה ונפסקו בה� הוצאות

  102. נפסקו בה� הוצאותשבה�רות בשל מיעוט המקרי� בדרכי� אח

  ) לוג ( הוצאותפסיקת סכו� לניבוי לינארית רגרסיה של מודלי�: 4 טבלה

  
 )1ב(  

 די
 מנומק פסק
ללא סכו� (

  )הוצאות מתבקש

 )2ב(
 די
 מנומק פסק

כולל סכו� (
הוצאות 
  )מתבקש

 )3ב(
 די
 פסק

בהיעדר הגנה 
ללא סכו� (

הוצאות 
  )מתבקש

 )4ב(
 די
 פסק

בהיעדר הגנה 
כולל סכו� (

הוצאות 
  )מתבקש

   זוכה בתיקצד
1.697*  

)0.541(  
1.463** 

)0.464(  
–  –  

 ידי על הוצאות בקשת
  צד זוכה

0.21*  
)0.166(  

–  
0.28*  

)0.17(  
–  

 כוחות בי� פערי

  :הצדדי�
        

   תובע חברהאד�
0.004�  

)0.22(  
0.53� 

)0.281(  
0.016� 

)0.203( 
0.003 

)0.226( 

  חברהתובעת  חברה
0.409*  

)0.222(  
2.341�* 

)0.696(  
0.365** 

)0.165(  
0.177� 

)0.122( 

  אד� תובעת חברה
0.469*  

)0.262(  
0.535� 

)0.628(  
0.518*** 

)0.136(  
0.143� 

)0.109( 
 עורכי הדי
 השקעת

  :בהלי� ומורכבותו
        

 הבקשות מספר
   בכתבהמהותיות

0.012�  
)0.16(  

0.299***  
)0.053(  

0.063** 
)0.026(  

0.021� 
)0.017( 

 הדיוני� מספר
  שהתקיימו בתיק

0.1**  
)0.049(  

1.2�*** 
)0.25(  

0.135�* 
)0.069(  

0.272*** 
)0.089( 

  )לוג( התביעה סכו�
0.52***  

)0.047( 
0.186� 

)0.284(  
0.568*** 

)0.025(  
0.171*** 

)0.026( 
 ההוצאות סכו�

  )לוג(המתבקש 
–  

0.631*** 
)0.172(  

– 0.734*** 
)0.039( 

  קבוע
1.697*** 

)0.541(  
8.978** 

)2.602(  
1.549** 

)0.692(  
0.614*** 

)0.187( 
N 226  108  282  206 

Adjusted R Square 0.638***  0.949***  0.763***  0.914*** 
  

  1%מובהקות ברמה של *** ; 5%מובהקות ברמה של ** ; 10%מובהקות ברמה של * 
  .סטנדרטיות בסוגריי� מובאי� נתוני הטעויות ה–

 
שללנו אפשרות לכלול , הסותרת את הנחות המודל הסטטיסטי,  הוצאותפסיקת�י המשמעות של אבשל  102

 " ההוצאותסכו�" במשתנה נכלל היה" 0"כאשר הער� ( לא נפסקו הוצאות בה�שברגרסיה ג� מקרי� 
 ,Theodore Eisenberg, Thomas Eisenberg, Martin T. Wells & Min Zhangראו ). בתיקי� אלו

Addressing the Zeros Problem: Regression Models for Outcomes with a Large Proportion of 
Zeros, with an Application to Trial Outcomes, 12 J. EMPIRICAL LEGAL STUD. 161 (2015). 
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 קשר מובהק ע� פסיקת הוצאות במודל אחד שלה� משתני� רק  הרגרסיה כוללי�ניתוחי

) 3כמו בניתוחי� בטבלה ( אלו י� כאשר ג� בניתוח103, המוצגי�המודלי�לפחות מבי� 

. בולט המספר הנמו� יחסית של גורמי� המשפיעי� במובהק על סכומי ההוצאות הנפסקי�

קשת ההוצאות על ידי הצד הזוכה משפיעה במובהק ג� על סכו�  ניכר כי ב3 וב1ממודלי� ב

 בה�ש ההוצאות גבוה יותר במקרי� סכו� התיקי� סגירת דרכיבשתי . ההוצאות הנפסק

 של מידת הבחינה את מעמיקי� 4ב� ו2מודלי� ב. הזוכה בתיק ביקש את פסיקת ההוצאות

 הבוח� את המשתנהח  כאשר נוס� לניתו104, על סכו� ההוצאותוכה של בקשת הזההשפעת

 התובע ציי� שבה� שנתבקש על ידי הזוכה בתיק באות� התיקי� יק ההוצאות המדו�סכו

 פרלפיכ� מס). 2ראו תרשי� , בשקלי� או באחוזי� מסכו� התביעה( סכו� זה במדויק

 סכו� ההוצאות שבה� מצטמצ� א� ורק לתיקי� 4 וב2התיקי� הנבחני� במודלי� ב

 פסקי די� בהיעדר הגנה 206� ו2 פסקי די� מנומקי� במודל בN=108 (במדויק צוי�המתבקש 

 את מיטבי ניבוי מנבאי� 4 וב2 למרות הצמצו� במספר התצפיות מודלי� ב105).4במודל ב

 בשני המודלי� 1 במודלי� אלו מתקרב לער� Adjusted R Square(סכו� ההוצאות הנפסק 

ח� את סכו� ההוצאות המתבקש  המשתנה הבושל השפעתו). ומורה על ניבוי כמעט מושל�

 המודלי� מורי� כי סכו� ההוצאות הנפסק הוא כמעט ממצאי. היא חזקה מאוד ומובהקת

  .בשני אופני הסגירה, זהה לזה המתבקש

.  הצדדי�בי� הכוחות זהה בשני אופני הסגירה קשור לפערי שהשפעתו נוס� משתנה

הנתבעי� ה� חברה  (חברה  היאהתובעת בה�ש בתיקי� עולה כי 4 שבטבלה 6–4משורות 

 תובע  פרטיאד� שבה� במקרי� אשרסכו� ההוצאות הנפסק גבוה מ, )פרטי אד�אחרת או 

 מבית תובעות מבקשות שחברות נעוצה בכ�  המסתמנת לממצא מפתיע זההסיבה .ראד� אח

  פרטיי�תובעי� שההוצאותמ וגבוהי� קי� מדויבסכומי� הוצאותהמשפט שיפסוק לטובת� 

התהפ� , 4ב� ו2במודלי� ב"  המתבקשהסכו�" את משתנה הוספנו אשרכ� שכ, מבקשי�

  106.כיוו� הקשר הבוח� את פערי הכוחות וירדה רמת מובהקותו

 
  :אחרות מסיבות הרגרסיה לניתוח הוכנסו לא משתני� כמה  103

" התביעהסכו�  "משתנה האת שחפ� מאחר בניתוח נכלל לא הדיו� ערכאת את הבוח� משתנה  . 1

 התביעה סכו� בי� נתוני ההתאמה). המחוזי בערכאת נידו� התיק, גבוהי� התביעה סכומיכאשר (

 משתני� בי� במיוחד גבוהמתא� (קולינריות �מולטי בעיית נידו� התיק יצרה בהש לערכאה

 אריאלה ראו לפירוט ,שוני� סטטיסטיי� ניתוחי� של אמינות לא לתוצאות המוביל שוני� מסבירי�

  הגדולי�המספרי� "מהי מולטיקולינאריות ולמה היא הורסת לנו את המודל"כנעני 

largenumbers.co.il/Article2.html.  

 בחוק שעניינ� תיקי� של הקט� המספר בשל מהניתוח הוצא נזיקי� בתיקי מדובר א� הבוח� משתנה  . 2

 .83ש "ה וראו, הגנה בהיעדר די� בפסק או מנומק די� בפסק שהסתיימו ובנזיקי�ד "הפלת
 לא הוכנס – תביעהה סכו� הזכייה לסכו� בי�ש את סכו� הזכייה או את היחס חשב הממשתנה  . 3

השפעת משתני� אלו נבחנת .  התובע זכהבושלרגרסיה כיוו� שצמצ� את התצפיות רק למצב 

 .5ות בטבלה ברגרסיות המתואר
 . טרנספורמציה לוגריתמית למשתנה כדי לנרמל את התפלגותוערכנו  104
 ".המשפט הוצאותבקשת  "את הבוח� הדיכוטומי המשתנה מתייתר וכ�  105
, 11ש "לעיל ה, )Eisenberg, Fisher & Rosen�Zvi )2014ממצא זה מפתיע במיוחד לאור ממצאיה� של   106

 אנשי� לטובת הוצאות יותר פסקו מנומק די� בפסק שהסתיימו בתיקי� המחוזיי� המשפט בתי לפיה�ש
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 גורמי� נוספי� המעלי� מעט די� מנומקי� נית� למצוא פסקי שהסתיימו בבתיקי�

 סכו� גבוה מזה של נפסק זוכה�לתובע, למשל. במובהק את סכו� ההוצאות הנפסק

 בפסיקת בי� תובע לנתבע אסימטרייה על ממצאי� אחרי� ומחזק מוסי� זהנתו� . זוכה�בענת

כ� עולה , ככל שסכו� התביעה גבוה יותר ומספר הדיוני� רב יותר, נוס� על כ�. הוצאות

 עורכי הדי� השקעת המורי� על השפעה מועטה של ממצאי� –סכו� ההוצאות הנפסק 

רוב האינדיקטורי� לבחינת גורמי� , כאמור(ת הנפסקי� בהלי� ומורכבותו על סכומי ההוצאו

 ). אלו הניבו תוצאות לא מובהקות
 שהסתיימו בהיעדר הגנה נית� למצוא שני גורמי� נוספי� המשפיעי� על סכו� בתיקי�

וככל שעולה מספר , עולה ג� סכו� ההוצאות, ככל שעולה סכו� התביעה: ההוצאות הנפסק

 עצ� הממצא על אתהממצא האחרו� תוא� ג� . ההוצאותסכו� יורד , הדיוני� שנערכו בתיק

שירדה ככל שעלה מספר דיוני בית המשפט ,  בתיקי� אלותההסתברות לפסיקת הוצאו

  .שנערכו בתיק

 י שיעור עליעי� מציגה את תוצאות המודלי� שיצרנו לבחינת הגורמי� המשפ5 טבלה

ובפסקי די� ) 1מודל ג(י�  מתו� סכו� התביעה בפסקי די� מנומק107ההוצאות הנפסקי�

). 2גמודל ( מתו� סכו� הזכייה בפסקי די� מנומקי� שיעור� אתוכ� , )3מודל ג(בהיעדר הגנה 

 מוצג אי�ולכ� ,  ה� כמעט זהי�ייהבתיקי� שהסתיימו בהיעדר הגנה סכומי התביעה והזכ

  108.ניתוח ייחודי לשיעור הוצאות מתו� סכו� הזכייה בתיקי� אלו

  

  

  

  

  

 

 
 לבי�פרטי �תובע בי� שתנהלו )ד"ללא פלת( גו� נזקי בתיקי, למשל. חברות ע� הפועלי� פרטיי�

 ביותר הנמו�ו, )99% (ביותר הגבוה היהזוכי� �תובעי� לטובת ההוצאות פסיקת אחוז ,חברה�נתבעת

 שיעור בבחינת ג� נמצאו פרטיי� תובעי� לטובת ניכרי� פערי�). מהתיקי� 52%(זוכי� �נתבעי� לטובת

, אייזנברג של דלעיל במאמר� קושי בהשוואת הממצאי� משו� שקיי� כי נדגיש .שנפסקו ההוצאות

, כאמור,  במחקר זהלויוא, צבי יתרו� האד� הפרטי על החברה נמצא בעיקר בקרב תיקי נזיקי��ורוז� פישר

פערי� נוספי� בהשוואת הממצאי� ה� ככל הנראה . בחנו את כלל סוגי התיקי� הנידוני� בבתי המשפט

ובראש� זהות הצד , משתני� משפיעי� אשר הובאו בחשבו� במשוואות הרגרסיה במחקר זהשל תוצאה 

  .ותבקשת ההוצאות על ידי הזוכה וסכו� בקשת ההוצא, )תובע או נתבע(הזוכה 
התצפיות ,  שהקשר לסכו� הזכייה והיחס בי� סכו� הזכייה לסכו� התביעה נבחני� ברגרסיה זומאחר  107

 .  ונפסקו לטובתו הוצאות, התובע זכהבה�שברגרסיה כוללות רק מצבי� 
) שיעור ההוצאות מתו� סכו� התביעה או הזכייה(כדי לנרמל את התפלגות המשתני� התלויי� ברגרסיה   108

 את הבוחנת ברגרסיה, קולינריות�מולטי בעיות למנוע כדי . אלושיעורי� ליבועיהשורש הרחישבנו את 

 ברגרסיה :ולהפ�, )התביעה לסכו�ולא  (הזכייה לסכו� הקשר נבדק התביעה מסכו� ההוצאות שיעור

 .התביעה לסכו� הקשר נבח� הזכייה מסכו� ההוצאות שיעור את הבוחנת
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 מתו� סכומי תביעה או  הוצאותפסיקת שיעור לניבוי לינארית רגרסיה של ודלי�מ: 5 טבלה

  ) שורש ריבועי (יהזכי

  

  

 )1ג(
 הוצאות פסיקת שיעור

שורש (מסכו� התביעה 
 פסק די
 –) ריבועי

  מנומק

 )2ג(
 הוצאות פסיקת שיעור

שורש (מסכו� הזכייה 
 פסק די
 –) ריבועי

  מנומק

 )3ג(
 הוצאות פסיקת שיעור
שורש ( התביעה מסכו�

 פסק די
 –) ריבועי
  בהיעדר הגנה

 הוצאות בקשת
  צד זוכהידי על

0.36**  
)0.024(  

0.070* 
)0.040(  

0.127*** 
)0.027(  

 הזכייה סכו�
  )לוג(

0.37�***  
)0.006(  

–  
0.074�*** 

)0.004(  
  התביעהסכו�
  – )לוג(

0.069�*** 
) 0.01(  

–  

 בי� סכו� היחס
הזכייה 
  לתביעה

0.332***  
)0.049(  

0.386** 
)0.091(  

0.558 
)0.095(  

  קבוע
0.412**  

)0.076(  
1.443*** 

)0.153(  
0.477*** 

)0.091(  
N 153 133  253  

Adjusted R 
Square 0.339***  0.292*** 0.547***  

  1%מובהקות ברמה של *** ; 5%מובהקות ברמה של ** ; 10%מובהקות ברמה של * 
  .סטנדרטיות בסוגריי� מובאי� נתוני הטעויות ה–
  

א� בתיקי� ,  הצד הזוכה לפסיקת הוצאותת עולה כי בקש5 המובא בטבלה מהניתוח

 כומי במובהק ג� על שיעור� מתו� סמשפיעה, שהסתיימו בפסק די� מנומק ובהיעדר הגנה

 גבוהי� יותר מתו� רי� המבקשי� הוצאות זוכי� בה� בשיעותובעי�. יההתביעה והזכי

  .היסכו� התביעה והזכי

, י�גדל והזכייה התביעה שסכו� ככל אופני הסגירה שני הנסגרי� בבתיקי� נמצא כי עוד

 מהשופטי� רבי� של הערכותיה� את תוא� זה ממצא .מה� הנפסק ההוצאות שיעור קט� כ�

 בעיקר המומל� המינימלי התערי� לפי לפסוק מסוימת נטייה שציינו, שראיינו הדי� ומעורכי

  109".קטני� תיקי�"ב

�י� כי בתיקי� המסתיימי� בפסק די� מנומק מצאנו כי ככל שעולה היחס בי�  נצילבסו

 לזהבפסקי די� בהיעדר הגנה אי� ( שיעור ההוצאות עולה כ�, סכו� הזכייה לסכו� התביעה

 זה ממצא ). ברוב התיקי� הסכו� המתבקש בכתב התביעה הוא סכו� הזכייהכ�ש, רלוונטיות

 
יעת שכר טרחה רגרסיבי בתערי� המומל� של לשכת עורכי הדי� וכ� ממצא זה א� תוא� מדיניות של קב  109

בה� קבע בית המשפט כי על שיעור שכר הטרחה המועבר לבא כוח התובע שבתיקי תובענות ייצוגיות 
' נ שמש 2046/10 א"ע ראו.  ששיעור שכר הטרחה ירד ככל שסכו� שווי הסעד גדלבאופ�להיות מדורג 

 ). 2012 (687, 677) 2(סה ד"פ, רייכרט
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 בהגשת הצדק שמידת מסוימת של השפעהניכרת  כי בתיקי� המתנהלי� עד תומ� מעיד

   .ההוצאות סיקת הצלחת התובע על שיעור פברמת ניהולה ובאופ�, התביעה

 ? בישראלבמשטר ההוצאות ות המשתקפתכליות ה� מה–דיו� . ה

 על, האזרחיי� ההליכי� ס� בקרב כי העלתה בישראל ההוצאות משטר של אמפירית בחינה

 לא בה�ש התיקי� מבי�. מהתיקי� 30.5%�ב תהוצאו נפסקות, השוני� הסגירה אופני כלל

 עניי�, המקרי� במרבית במפורש נכתבה לא הפסיקה�אי בדבר ההחלטה, הוצאות נפסקו

 הצד לטובת הוצאות פסיקת של מחדל בררת קיימת אי� לפיוש רוח הל� על להצביע שעשוי

אול� בעיקר , ורכי די� הל� רוח זה בא לידי ביטוי ג� בראיונות ע� שופטי� וע.הזוכה

מגמות של  ניתוח לפיכ�. תיקי� המסתיימי� מבלי שנית� בה� פסק די� מנומקשל בהקשר 

 על י�משפיעהגורמי� להל� ה� החיוב בהוצאות לפי סיבות סגירת התיק השונות מורה כי 

  :פסיקת ההוצאות

 ששימו ראינו מנומקת שיפוטית בהכרעה ומסתיימי� תומ� עד המתנהלי� בהליכי�

 שלישי� בשני אלו בתיקי� הנורמה הוא האנגלי הכלל וכ�, ההוצאות בכלי יחסית נרחב

 מפורשת התייחסות אי�, הוצאות מושתות אי� שבה� התיקי� ממחצית ביותר. מהמקרי�

 לעתי� היא הוצאות לפסיקת בנוגע המחדל בררת אלו בתיקי� ג� ולכ�, זו להחלטה

 בבתי ח"ש 6,000�כ הוא סכומ� ממוצע, אלו בתיקי� הוצאות נפסקות כאשר. מעורפלת

 כשמדובר ובעיקר, אלו סכומי� .המחוזיי� המשפט בבתי ח"ש 43,000�וכ השלו� משפט

 שאינ� בסכומי� הוצאות פסיקת על מורי�, המחוזיי� המשפט בבתי הנידונות בתביעות

  . ראליי�

 הנפסקי� ותההוצא של ושיעוריה� סכומיה� על במובהק המשפיעי� גורמי� כמה מצאנו

 של קט� מספרו אלו סכומי� בי� הפער, הזכייה סכומי, התביעה סכומי ובעיקר�, אלו בתיקי�

 השפעה מצאנו לא. ומורכבותה בתביעה הדי� עורכי שהשקיעו העבודה לזמ� אינדיקטורי�

 פערי של השפעת� כ� כמו. הצדדי� התנהגות את הבוחני� אינדיקטורי� של מובהקת

 התובעת יא חברה הבה�ש בתיקי� כ�ו, המצופה לכיוו� מנוגדת הייתה הצדדי� בי� הכוחות

 במקרי� אשרסכו� ההוצאות הנפסק גבוה מ, ) ה� חברה אחרת או אד� פרטיהנתבעי�ו(

 מגבלות בשל אלו ממצאי� שני לסייג יש אול� . אד� פרטי תובע אד� אחרבה�ש

 הכוחות ופערי בהלי� הצדדי� התנהגות לבחינת להשתמש יכולנו שבה� האינדיקטורי�

 העיקרי הגור�. הללו הפרמטרי� את ובמלוא� ישירות לבחו� מאפשרי� אינ� אשר, ביניה�

 כ� כמו. להוצאות הזוכה הצד בקשת הוא אלו בתיקי� ההוצאות פסיקת על כמשפיע שנמצא

 לזה זהה כמעט הנפסק ההוצאות סכו�, המדויק ההוצאות סכו� התבקש בה�ש בתיקי�

  . יותר גבוהי� והזכייה התביעה סכומי מתו� ריוושיעו, שהתבקש

 ההוצאות פסיקת היק� ובעיקר�, מנומק די� בפסק המסתיימי� בתיקי� הממצאי� מכלול

 היא ההשבה שתכלית מעיד, בהוצאות החיוב על כמשפיעי� שנמצאו השיקולי� ופילוח

 בי� ערהפ בשל בלבד חלקי הוא מימושו זאת ע�. ביטוי לידי הבאה המרכזית התכלית

 האינדיקטורי� שמרבית ומשו�, בפועל שהוצאו המשפט עלויות לבי� הנפסקי� הסכומי�

 חלקי מימוש. זניחה השפעה כבעלי נמצאו בו הדי� עורכי והשקעת ההלי� מורכבות לבחינת
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. ההוצאות כלי של אחרות תכליות של במימוש� ג� אלא ההשבה בתכלית רק לא פוגע זה

 די� בעלי בפני חס� להוות יכולה לראליי� הקרובי� �סכומי של פסיקה�אי, למשל

 או תביעותיה� בהגשת, חזקות הגנה או תביעה עילות בעלי, אמצעי� מעוטי פוטנציאליי�

 יותר קשה תהיה זו פגיעה. לערכאות הגישה בתכלית לפגוע ובכ�, תביעות מפני בהתגוננות�

. שיקבלו שאפשר לסעד תמתקרבו וא� יותר גבוהות להשקיע שיש המשפט שעלויות ככל

 שהיא משו�, ממילא קיימי� אלו כאשר כוחות פערי להגדיל עלולה זו פרקטיקה כ� כמו

) רבות תביעות פני על מתפזרי� וסיכוניה� שסיכוייה� (חוזרי� לשחקני� יתרו� מעניקה

  ".עמוק כיס "בעלי ולגופי�

 הוצאות פסיקת הוא שהסטנדרט מצאנו הגנה בהיעדר די� בפסקי המסתיימות תביעותב

 א�. המדויקת בקשתו פי על תמיד כמעט, )מהתיקי� 86.9%�ב (הזוכה�התובע לטובת

 ההוצאות של ושיעוריה� סכומיה�, תובעי� מצד מעטי� משאבי� מצריכי� אלו שתיקי�

 ראו (ההשבה תכלית ע� אחד בקנה עולה שאינה במידה יחסית גבוהי� ה� בה� הנפסקי�

 מעטי� אינדיקטורי� מצאנו הזוכה ידי על ההוצאות בקשת מלבד). זו בנקודה בהמש� פירוט

 הדיוני� במספר עלייה כ� בתו�. אלו בתיקי� ההוצאות פסיקת על משפיעי�ה בלבד

 סכו� את מקטינה כ�ו בו הוצאות לפסיקת הסיכוי את מפחיתה דווקא בתיק והבקשות

 ככל כי נדמה שכ� ,ההשבה תכלית של מימושה את סותרי� אלו ממצאי� .הנפסק ההוצאות

 מאחר. וסכומ� הוצאות לפסיקת הסיכוי פוחת כ�, יותר רב התיק בניהול המושקע שהזמ�

הירידה , בהיעדר הגנת הנתבע,  שהסתיימו בסופו של דבר לטובת התובעבתיקי� שמדובר

 להכוונת ות הקשורתכליות אלו אינה עולה בקנה אחד ע� מקרי�בפסיקת הוצאות לתובע ב

 הבקשות שמרבית כ� מאחר כמו.  היק� ההתדיינות המשפטיתלצמצו�ת או הגישה לערכאו

 מהבקשות בתיקי� שהסתיימו בהיעדר 80%כמעט (בתיקי� האמורי� ה� ביזמת התובע 

 ה הקשורתכלית האמורה בפסיקת הוצאות א� אינה מלמדת על מימוש הירידה, )הגנה

 האמורה המגמה כי נדמה ). מהגשת בקשות שוואלהרתיע� כדי(להכוונת התנהגות נתבעי� 

 לדינמיקה ויותר עמדנו שעליה� השונות התכליות למימוש פחות הקשורה תופעה על מורה

  וא� על התנגדויותקשיי� על  מעידהוהדיוני� בקשות המספר בעלייהה שלפיה, תהליכית

 בררת שבו(א� הוציאו את ההלי� ממסלולו הקבוע ,  שבסופו של דבר נדחו,במסגרת ההלי�

  ).דל היא פסיקת הוצאותהמח

 כי שהבי� לאחר בו זרוח התובע שבה� ובתיקי� מעש מחוסר הנמחקות בתביעות

90.2%�ו 90%�ב (הוצאות פסיקת�אי של דומיננטי סטנדרט מצאנו סיכוי חסרת תביעתו 

, ואחריה הגנה כתב הגשת לפני שהסתיימו תיקי� בי� הבחנו כאשר). בהתאמה אלו מתיקי�

 כתב בהגשת משאבי� השקיע הנתבע כאשר במעט גבוה ההוצאות סיקתפ שיעור כי מצאנו

 רגרסיה בניתוח הנבדק כאשר הנעלמ היאו ,גדולה אינה זו השפעה זאת ע�. הגנה

 הוא השכיח המצב ההגנה כתב הגשת לאחר שנמחקו בתיקי� ג�, למעשה. אינטגרטיבי

 של מאוד וגבלמ שמימו על י�מור אלו ממצאי� ).מהתיקי� 80%�בכ (הוצאות פסיקת�אי

 תיקי� אלו בקרב .והגשתו הגנה כתב בהכנת משאבי� שהשקיעו לנתבעי� ההשבה תכלית

 למעט , את ההסתברות לפסיקת הוצאותמובהק המשתני� המסבירי� במיעוט ג� בולט

.  במידה ניכרת את ההסתברות לפסיקת�המגבירה,  לפסיקת הוצאותזוכהה�בקשת הנתבע

 נמוכה חברות התובעות אנשי� פרטיי� נגד שנפסקו הוצאות הותתדיר ניכר כי, נוס� על זה
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 הצדק תכלית שאינו עולה בקנה אחד ע� ממצא –  אחרי� הנבדקי� כוחותפערישב מזו

  .חלוקתיה

 התובע חדל מלפעול בה�ש,  הנמחקות על ידי בית המשפט מחוסר מעשבתביעות

 ההוצאות בכלי בלבד ועטמ שימוש על מצביעה ההוצאות פסיקת�אי מגמת, לקידו� תביעתו

 זכות של התכלית את תוא� אינו זה ממצא 110.סרק תביעות של הגשת� צמצו� לצור�

 שלא (בו חזר התובע בה�ש בתיקי�. האזרחיי� ההליכי� היק� אתו לערכאות הגישה

 מהממצאי� המשתקפת תכליותה תמונת, )המשפט בית לכותלי מחו� הסדר בעקבות

 הנמחקות לתביעות דומי� מאפייני� בעלות ה� אלו ותמתביע חלק :יותר מעט מורכבת

 לכ�. סרק תביעות היות� כדי עד מאוד נמוכי� בה� ההצלחה שסיכויי בכ� מעש חוסר מחמת

 של מ�צמצו תכלית של המימוש חוסר את היא א� מסמנת ההוצאות פסיקת�אי אלו בתיקי�

 הצלחת� סיכויי כי תבהרומ מתברר ההלי� תחילת לאחר רק, אחרות בתביעות. הסרק תביעות

, ואכ�. תביעתו את למשו� לתובע כדאי ולפיכ�, )לאו וא� המשפט בית בהכוונת א� (נמוכי�

 לעודד כאמצעי אות� משמשת אלו בתיקי� הוצאות הטלת�אי כי עולה השופטי� מראיונות

 יחסית מוקד� בשלב מתביעתו ולחדול הצלחתו סיכויי את פתשוט בחינה לבחו� התובע את

 בהכוונה שופטי�ל ההוצאות כלי מסייע בכ�). היבסנקצי ילווה שהדבר מבלי (ההלי� של

 מקדמיי� �בשלבי ההליכי� סיו�ב וכ� ההלי� כדי בתו� התובע התנהגות של אקטיבית

  .המשפט מערכת במשאבי חיסכו� אפשרהמ באופ�

 החלטות כיבוד של חזקה נורמה מצאנו הצדדי� בי� בפשרה המסתיימות תביעותב

 במסגרת הוצאות ביניה� לקבוע החליטוש בי�, ההוצאות נטל חלוקת לעניי� דדי�הצ

70%�מ יותרב (בהוצאות השופט חייב לא אלו מתיקי� 95.5%�ב ולכ�, לאש ובי� הפשרה 

). בהוצאותיו יישא צד כל כי היא הצדדי� בי� המשתמעת או המפורשת ההסכמה מהפשרות

 בידיה� משמשת הצדדי� בהסכמות תערבות�ה�אי כי בעקיבות עלה השופטי� מראיונות

  . זה בהיבט ההתנהגות הכוונת תכלית את משרתת ובכ�, פשרות לעידוד כלי

 שבתיקי� מורה הסגירה מאופני אחד בכל העולי� הממצאי� של כוללת בחינה

, ההשבה תכלית יישו� על מסוימת במידה להצביע נית� מנומק די� בפסק המסתיימי�

 בי� הפער השפעת מתו� שעולה כפי ההתנהגות הכוונת תכלית של מימושה על ובמעט

 התיקי� מרבית את המאפייני�, הסגירה אופני ביתר ואילו. לתביעה הזכייה סכומי

 קווי� על להצביע אפשר אי ולכ� ,ותהשונ תכליותל וסותר מעורפל ביטוי יש, האזרחיי�

  . שוני� בקונטקסטי� הוצאות בפסיקת השיפוטי הדעת שיקול את המנחי�

 של השוני� הסגירה אופני לפי הוצאות פסיקת על עקיבות לא והשפעות דפוסי� לצד

 התיקי� כללב, הוצאות פסיקת על ביותר המשפיע הגור� כי מהממצאי� עולה תיקי�

 
לא היו נעדרות עילה או בסיס עובדתי או משפטי ולכ� תביעות סרק ה� תביעות ש, 6.אפרק �כמוסבר בתת  110

 מהתביעות ניכרנית� להניח כי חלק . צריכות להיות מוגשות מלכתחילה לפתחו של בית המשפט
 בחלק כמו ג�, לפחות בחלק ממקרי� אלו .בית המשפט מחוסר מעש ה� תביעות סרקבהנמחקות 

מטרתה של הגשת התביעה היא הפעלת לח� על , מהתיקי� המסתיימי� במחיקת התיק לבקשת התובע
לכ� פסיקת ). או מידע/מבחינת משאבי� ו( בי� הצדדי� ניכרי� כאשר יש פערי כוחות בעיקר, הנתבע

 � מאחורי"הוצאות בתיקי� אלו יכולה להרתיע תובעי� מלהשתמש בבתי המשפט כאמצעי להפעלת לח
 ).בכלי הליטיגציה אינו ראויכזה בה� שימוש שבמערכות משפט ( "הקלעי�
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 כאשר הוצאות פוסקי� המשפט בתי – הוצאותיו לשיפוי הזוכה הצד בקשת הוא, האזרחיי�

. מתבקשי� אלו כאשר מדויקי� ובסכומי�, כ� עשותל הזוכה הצד ידי על מתבקשי� ה�

 למרות שיקול הדעת שלפיה,  מסתמנת גישה שיפוטית אדוורסרית לפסיקת הוצאותמכא�

זוכי� �בעיקר כתגובה לצדדי�, הנרחב לבית המשפט תפקיד פסיבי יחסית בקביעת הוצאות

 ביסודה היא לבישרא המשפט מערכתיוזכר כי א� ש.  את תהליכי בקשות ההוצאותמניעי�ה

 מנחי� קווי� לפי השופט בשימוש אקטיבי להיות ויועד חריג הוא ההוצאות כלי, אדוורסרית

 השיפוטיות ההחלטות קבלת על הצדדי� בקשת של הניכרת ההשפעה. דעתו שיקול פי ועל

 אינה היא; ובספרות שבפסיקה הציפיות ע� אחד בקנה עולה שאינה משו� במיוחד מפתיעה

 את תואמת אינה היא; בפניה� שהוצגו בשאלוני� הדי� עורכי של יסת�תפ ע� מתיישבת

  . ההוצאות משטרי שבבסיס) ישראלי�הפני� וה� ההשוואתי ה� (התכליות שיח

 במחקרי אות� לבחו� שיש, אפשריי� הסברי�ל ראשוניי� מתווי� שני מציעות אנו

 הסבר על לחשוב נית�, ראשית .ואיכותניות ניסוייות שיטות באמצעות ובעיקר, המש�

 אומדי� אנשי� לפיהש קוגניטיבית הטיה, )”anchoring effect‟ ("העיגו� אפקט "בדמות

 אינ� הסופית ובהערכת� – העוג� – כלשהו ראשוני אומד� על בהסתמ� ומספרי� כמויות

 של קיומ� את ביססו מחקרי� 111.המידה על יתר עליו ומתבססי� עוג� מאותו די מתרחקי�

 לעוגני� רגישי�, האנשי� ככל, שופטי� ג� כי ומצאו112 המשפט בבתי יכרותנ עיגו� הטיות

 אינטואיטיביי� עיבוד מתהליכי היתר בי� מונעת השיפוטית ההחלטות קבלתו ,מספריי�

 עבודה עומסי מוטלי� שופטי� של כתפיה� על נוס� אפשרי הסבר לפי113 .ואוטומטיי�

 ויסתפקו הוצאות פסיקת הליכי מליזו� להימנע יעדיפו כ� ומשו� 114,ניכרי� זמ� ומגבלות

 בהקשר נדגיש 115").שיפוטי אקטיביז��חוסר" כונתהש תופעה (הצדדי� לבקשות תגובהב

 אופי ובעלי זמ� גוזלי ההוצאות בהליכי לראות נית� אכ� הספציפי התיק ברמתש ייתכ� כי זה

 משטר, המערכתית בראייה אול�). עליה� לוותר שנית� כאלה כ� ומשו� (פרוצדורלי

 העבודה עומסי לצמצו� לתרו� דווקא יכול ובאפקטיביות בעקיבות שמיוש� הוצאות

 מת� באמצעות או, קנטרניות תביעות תמהגש הרתעה באמצעות לדוגמה, השיפוטיי�

  . לפשרות תמריצי�

 היענות השופטי� לבקשות הצדדי� של פרקטיקה זו י כנדמה,  הסיבות לה אשר יהיויהיו

 כלי פסיקת ההוצאות בישראל לשרת את מגוו� האינטרסי� של יכולתו את מצמצמת
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 יוצרת דיסוננסי� של ממש ע� אינטרסי� א� היא,  מזויתרה.  בחובוהטמוני� והתכליות

 ממצאי� מרכזיי� המצביעי� בשלושהבמסגרת הדיו� להל� בחרנו להתמקד . אלו ותכליות

  :לראייתנו על סתירות מהסוג הזה
 זוכי�� תובעי� פסיקת הוצאות לטובת בי�יהיאסימטר על  מצביעי�הממצאי�, ראשית

 פסיקת היק� המסתיימי� בפסק די� מנומק תיקי�ב ,למשל .זוכי��נתבעי� שלטובת ו זבי�ל

 פסיקת היק�מ גבוה במובהק ,תביעתו בחלק קט� מולו ,ההוצאות לטובת תובע הזוכה

כמו כ� ). 54.3% לעומת 72.3%( כולהההוצאות לטובת נתבע שהתביעה נגדו נדחתה 

� ההוצאות הנפסקי� לטובת תובעי� שלה� ושיעוריה�סכומי �.  יותרגבוהי� ה�זוכי� א

שכ� ,  פסיקת ההוצאות בהשוואה בי� כלל התיקי�מניתוח זו משתקפת ג� יהיאסימטר

 וא� הנתבע הגנת בהיעדר א� (התובע לטובת המסתיימי�פסיקת ההוצאות שכיחה בתיקי� 

 לאחר הנתבע לטובת שמסתיימי� בתיקי� ונדירה) התובע בזכיית יי�המסת מנומק די� בפסק

 אינה א�ו מנונ הרציונלי� שבאמצעות זו אינה ניתנת להצדקה אסימטרייה. התביעה מחיקת

 זו סייג אפשרי לאמירה. עולה בקנה אחד ע� עמדות השופטי� כפי שהובעו בראיונות עמ�

 בתביעותובעיקר ,  קלושביטויהשבה  התכלית בסכומי� מבטאת את יהיהאסימטר כי הוא

 נדרש לתשלו� אגרה ולכ� ,בשונה מהנתבע, משו� שהתובע, כספיות בסכומי� גבוהי�

 את משקפי� אינ�אול� יוזכר כי סכומי ההוצאות הנפסקי� ממילא (מפוצה ג� על סכו� זה 

משוואות הרגרסיה מאפשרות ?  זוייה אפוא נובעת אסימטרממה). עלויות המשפט בפועל

 היא לפחות היכי תופעה זו של אסימטרי, של משתני� אחרי�" נטרול�"באמצעות , לזהות

בחלקה תוצר של השפעתו המובהקת והדומיננטית של גור� בקשת ההוצאות על ידי צד 

 המש� אנו במחקרי .שכ� תובעי� מבקשי� פסיקת הוצאות לטובת� יותר מנתבעי�, זוכה

 בגינ�שה� לעניי� הסיבות ,  שחשפנויהימטרמציעות להעמיק ולבחו� את תופעת האסי

 שאינ�, וה� לעניי� הסברי� אפשריי� נוספי�, תובעי� מבקשי� הוצאות יותר מנתבעי�

   116. בקשת ההוצאותבדפוסיש מההבדל נובעי�

 
 תיאוריות ועל) prospect theory (הער� תורת על המבוסס, כזה אפשרי להסבר ראשוני מתווה להל� ענצי  116

 רווח בפני הנמצא אד�, לפי תיאוריות אלו. נתבעי� ושל תובעי� של בהקשר והפסד סיכו� שנאת של
 הרבה בוההג תוחלתו א� וודאי שאינו רווח פני על וודאי רווח ויעדי�, סיכו� שונא להיות ייטה אפשרי

 Daniel Kahneman & Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decisionראו  (יותר
under Risk, 47 ECONOMETRICA 263 (1979) .(נית� למסגר את נקודות ההתייחסות של תובע , בהתא�

זר בבית והוא נע,  המשפט לאחר שנחל הפסד ומצבו הורעתתובע מגיע לבי. ושל נתבע באופ� שונה
, מנקודת מבט של תורת הער�. המשפט כדי לשפר את מצבו ולהחזירו לנקודה בה היה טר� ההפסד

ייתכ� , זוכה�במקרה של תובע, לכ�. התובע הוא שונא סיכו� מאחר וכבר נחל הפסד ועומד בפני רווח
, ת צדקתוובכלל זה על ההפסדי� שספג בכדי להוכיח א, ותהיה נטייה חזקה יותר לפצותו על הפסדיו

נתבע לעומת זאת עוד לא הפסיד דבר בהגיעו . וזאת משו� הסיכו� שלקח על א� היותו שונא סיכו�
הנתבע עומד , על פי תורת הער�. ומטרתו היא לשמור על נקודת מוצא זו ולא להרע את מצבו, למשפט

 הוא לא הפסיד ,במקרה של נתבע זוכה, על כ�.  ייטה לקחת יותר סיכוני�לכ�בפני אפשרות של הפסד ו
ממילא מדובר בסיכו� . אלא רק את העלויות שהוציא להוכחת צדקתו, את כל מה שהיה עלול להפסיד

 המוצע תוא� ההסבר.  פחותה לפסוק לטובתו הוצאותטייהולכ� אולי תהיה נ, יותר לקחת" קל"שהיה לו 
 כיריטוב וזמיר הראו . 253' בעמ, 5ש " הלעיל ,Zamir & Ritov וראו, לממצאי� קודמי� של ריטוב וזמיר

' בעמ, ש� (ירוויחו שלא באפשרות להסתכ� לא כדי פחות להרוויח ומוכני� סיכו� שונאי ה� תובעי�
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 בפסיקת הוצאות לטובת חברות לעומת העדפה בהיבטי� שוני� כי קיימת מצאנו, שנית

 די� מנומק נגד בפסקקת הוצאות לטובת חברות שזכו הסיכוי לפסי, למשל .אנשי� פרטיי�

 הוצאות לטובת אד� פרטי שהתביעה שהגישה פסיקת של לזהחברות אחרות גבוה יחסית 

 בתיקי� שהסתיימו  ההוצאות הנפסקי� לטובת חברותסכומי, בנוס�. נמחקה –נגדו חברה 

 זה ממצא .י� גבוהי� מאלה הנפסקי� לטובת אנשי� פרטיבפסקי די� או בהיעדר הגנה

ג� כא� נראה שמקור . בוודאי סותר את האינטואיציה של תכלית הצדק החלוקתי והשוויו�

 זוכות בסכומי� גבוהי� חברות –הממצא נעו� במשתנה בקשת ההוצאות על ידי צד זוכה 

ה� מבקשות מבית המשפט שיפסוק לטובת� הוצאות בסכומי� , יותר כיוו� שכשה� תובעות

למעשה מדובר בפרקטיקה .  שמבקשי� תובעי� פרטיי�ההוצאותממדויקי� וגבוהי� 

שכ� נית� לומר בהכללה כי חלק , שמנציחה ומחריפה פערי כוחות קיימי� בי� צדדי�

מיתרונותיה של חברה על פני אד� פרטי ה� היותה שחק� חוזר בתביעות אזרחיות בבתי 

בניגוד לאד� פרטי , קשהמכיר את חוקי המשחק ויודע היטב כיצד להתנהל ומה לב, המשפט

  . פעמי בזירת המשפט� שחק� חדלרוב שהוא

 בי� פרקטיקת פסיקת ההוצאות בתיקי� המסתיימי� בפסק די� מנומק השוואה, שלישית

 פסיקת  שלה ושיעוריהסכומי, ההיקפי המסתיימי� בהיעדר הגנה מעלה כי תיקי� שבזולבי� 

 נפסקו  למשלכ�.  בהיעדר הגנהדי� גבוהי� יותר בפסקי  מתו� סכו� התביעהההוצאות

 66.4% מהתיקי� שהסתיימו בהיעדר הגנה לעומת 86.9%�הוצאות לטובת התובע ב

, ) זכה התובעשבה� מפסקי הדי� 72.4%�ב, מתוכ�(מהתיקי� שהסתיימו בפסק די� מנומק 

 לעומת  בהיעדר הגנהח" ש6,519 הוא משפט השלו� בבתי ההוצאות הממוצע הנפסק סכו�ו

 – א� הוא גבוה יותר פסקהסכו� החציוני הנ ( די� מנומקי�בפסקיח " ש5,570ממוצע של 

ממצא זה מעורר תהיות משו� שהמשאבי� ). ח" ש2,000ח לעומת " ש3,708 של חציו�

 שהתקיי� שלב ההוכחות בתיק ולרוב בלימ(המושקעי� בתיקי� המסתיימי� בהיעדר הגנה 

 המושקעי� בתיקי� אלומ יכרת נבמידהפחותי� )  שהתקיי� דיו� מקדמימבלי ג�

 באמצעות ת מתממשה ההשבה אינתכלית, כלומר. המסתיימי� בפסק די� לאחר הלי� מלא

ממצא זה יכול להיות רלוונטי לעניי� המימוש בפועל של חלק . ת מוחלשוא� פרקטיקה זו

 הנתבע בוש האופ� על משפיע שהוא ייתכ�ש של כלי ההוצאות משו� ות האחרתכליותמה

 די� בפסקי סכומי� פסיקת. ההחלטות קבלת מהליכי כחלק ההוצאות אלמנט תא משקלל

 לכ� להביא, מחד, יכולה מנומקי� די� בפסקי שבפסיקה מאלה הגבוהי� הגנה בהיעדר

 שיושקעו שהמשאבי� משו�, להתגונ� יבחרו זאת בכל התגוננות עילת חסרי שנתבעי�

 ההלי� במורכבות כתלות (הנפסקות בהוצאות ביטוי לידי באי� אינ� מלא שיפוטי בהלי�

 התנהגות הכוונת תכלית ע� אחד בקנה עולה שאינו מה –) לו הנלוות המשפט ובעלויות

 הגנה בהיעדר די� בפסקי הנפסקי� יותר הגבוהי� הסכומי�ש ייתכ� מאיד�ו ,הצדדי�

 כ�בו, המשפט לבית עניינ� את להביא התובעי� איו� ממימוש מהנתבעי� חלק מרתיעי�

 המשפט לבית התובע היזקקות ללא חובו את לשל� פוטנציאלי נתבע עבור תמרי� י�מהוו

מתו� ,  דיו� זהלצד). לערכאות הגישה תכלית את משרת שאינו עניי� לשק� שיכול מה(

ראיונות השופטי� עולה כי סכומי ההוצאות הגבוהי� יותר בפסק די� בהיעדר הגנה אינ� 

 
, ש� (יותר שירוויחו האפשרות למע� יותר גדול בהפסד להסתכ� מוכני� נתבעי�, לעומת�). 267–256
 ). 280–278' בעמ
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נראה שג� במקרה זה מדובר , למעשה. ות תכלי�תוצר של מחשבה מראש ושל איזו

 ניתוח מתוצאות, כ�. בפרקטיקה שמקורה בבקשת הוצאות תדירה יותר על ידי הצד הזוכה

 המסתיימי� בהיעדר הגנה תיקי� והאיכותניי� עולה כי במרבית הותיי�הנתוני� הכמ

 הנקיבוואלו פעמי� רבות כוללות בקשה לפסיקת הוצאות , פסיקתות  התובעי�מגישי�

 היא, שמטבע הדברי� בתיקי� אלו מלווה לרוב בחוסר התנגדות, בקשה זו.  המדויקסכומ�ב

 .  כמעט בלתי נית� לסתירה עבור בתי המשפטעוג�
,  מחזירות אותנו לתמונה האמפירית העולה עוד בתחילת הדיו�האלו הסוגיות שלוש

 התכליותימוש  כלי פסיקת ההוצאות בישראל אינו משמש כיו� את בתי המשפט במלפיהש

 של אלו למרות החשיבות שמקני� �ואופ� הפעלתו א� יוצר עיוותי� במימוש, ותהשונ

נקודת המוצא לדעתנו היא כי . השופטי� עצמ� לכלי ההוצאות ככלי ניהולי ראשו� במעלה

באמצעות שיקול הדעת הנרחב נית� לשאו� שכלי ההוצאות אכ� ימלא את מטרותיו בשיפוי 

יו לצד היותו כלי בידי השופט לניהול ההלי� המשפטי בקונטקסט צד זוכה על הוצאות

 הענקת יכולת צפיות תו�ב זאת כל – השופט מכיר על בוריו אותושהספציפי של כל תיק 

דר� "  אפואהימ. יחסית אשר תאפשר השפעה על החלטותיה� של בעלי די� פוטנציאליי�

 הפער המסתמ� ולצמצ� אתאשר תאפשר להפיק את המרב מכלי פסיקת ההוצאות " המל�

תרומתנו הצנועה לדיו� זה היא בראש ? בי� התאוריות והכוונות לבי� מימוש� בפועל

 הדיו� כי רורימהממצאי� עולה בב, שנית.  על קיומו של פער זהעהובראשונה בעצ� ההצב

 חייב לכלול התייחסות מעמיקה לתיקי� שאינ� אות של משטרי ההוצתכליותבמימוש ה

 התאמתשייתכ� .  ההליכי� האזרחיי� עיקר נתחשה�, כרעה שיפוטית מנומקתמסתיימי� בה

 המותירי� בי�יעיצוב� של קווי� מנחי� עקעל  התאורטי למציאות המשפטית הזו יקל הדיו�

מאוז� ,  מחושב� להפעיל את כלי ההוצאות באופי�אפשרשיקול דעת שיפוטי רחב א� מ

  117.ואחיד יותר

  

  

 
 ג� מטבע� עוסקות האזרחי הדי� סדר בתקנות לרפורמה האחרונות בשני� שנידונו ההצעות כי יצוי�  117

: להל� (2014–ה"התשע, האזרחי הדי� סדר תקנות לתזכיר א"כ פרק ראו – המשפט הוצאות בסוגיית
 בנוגע עהבהצ עיקריי� מהותיי� חידושי� שלושה על למדי� אנו מש�. זה לפרק ההסבר ודברי) התזכיר
 הדעת שיקול את להכווי� האמורות התכליות לקבוצות התייחסות יש בהצעה, ראשית. הקיימות לתקנות

 בהתא� בהלי� הוצאותיו על די� בעל לשפות היא משפט הוצאות תכלית "כי בציינה, השיפוטי
 פטהמש בית החלטת. התנהגות הכוונת בבחינת, הצדדי� ולהתנהלות שנדרשו למשאבי�, לתוצאותיו

, לערכאות הגישה זכות הבטחת שבי� הראוי האיזו� את לבטא צריכה ושיעור� ההוצאות פסיקת בעניי�
 157 תקנה מלשו�, שנית). ש�" (הדי� בעלי בי� שוויו� על ושמירה הפרט של הקניי� זכות על הגנה

 מרכלו (ממנה סטייה אשר, המחדל כבררת ההוצאות הטלת את לקבוע ניסיו� יש כי נראה תזכירל
 אקטיבית חובה ג� קובעת תזכירל) ד(158 תקנה". בלבד מיוחדי� טעמי�"מ תיעשה) הוצאות תהשת�אי
 תזכירל 159 תקנה, שלישית. ההוצאות שיעור בקביעת אותו שהנחו השיקולי� את לנמק השופט על

 בתיקי� לפסוק שיש ההוצאות לשיעור בהתייחסותה, התיק של סגירתו באופ�, חלקית כי א�, עוסקת
, האזרחיי� הדי� בסדרי בישראל רפורמה שתתרחש ולאחר א� .הגנה בהיעדר די� בפסק המסתיימי�

 שיתרחשו והשינויי� ההשפעות של אמפירית לבחינה איתנה ייחוס נקודת ותילה יוכלו זה מחקר ממצאי
 .המשפט הוצאות בתחו� הדי� לסדרי התיקוני� בעקבות
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  מגבלות. ו

 התיקי� של יותר מעמיקה בחינה מאפשר אינו  שהואהיא זה חקרמ של מרכזית מגבלה

 שבדקו קודמי� ממחקרי� לחדש וכדי המחקר תמטר אורל .שונות ברזולוציות האזרחיי�

 בהכרעות שהסתיימו המחוזיי� המשפט בתי בתיקי המשפט הוצאות פסיקת את לעומק

 מצב תמונת ניקלהע הראשוני בצור� זה במחקר התמקדנו 118,מחלוקת לאחר שיפוטיות

. האזרחיי� התיקי� לכלל בנוגע בישראל ההוצאות משטר אודות על ומקיפה רוחבית

 חיי�האזר התיקי� פילוח את מייצג באופ� פתמשק זה מחקרב שערכנו האמפירית הבחינה

 גודל. העיקרית מגבלתו ג� נובעת מכ� א�, המחקר של יתרונו זהו. התיקי� כלל בקרב

 נית� אות�ש, הוצאות פסיקת של נוספות סוגיות לתו� לעומק ללצלו מאפשר אינו המדג�

 השחקני�, הנדו� המשפטי העניי� סוג של יותר חדות רזולוציות: אלה באמצעות לבחו�

 די� כסדר ייחודיי� תביעה מסלולי, נוספי� ומאפייני� חוזרי� שחקני� של בהיבט בהלי�

 הוצאות פסיקת של הפרקטיקה את בדק לא המחקר כ� כמו. הלאה וכ� קטנות ותביעות מהיר

 אחד כל אשר, לעבודה האזוריי� הדי� בתי ותיקי משפחה תיקי, אזרחיי� ערעורי� בקרב

, ממלא הואש תכליותה ועל ההוצאות משטר תפקידי על וחשוב חדש מבט לספק יכול מה�

�  .זה בנושא בישראל להתפתח המתחיל האמפירי השיח על ולהוסי

 סטטיסטי מתא� של קיומו הבוח� כמותי�אמפירי מחקר לכל רלוונטית נוספת מגבלה 

 הסטטיסטי המתא� כי לטעו� נית�, ועוד זאת .סיבתיי� קשרי� לבסס ביכולתו ומוגבל

 מלמד ההוצאות בפסיקת השופטי� החלטות לבי� להוצאות הצדדי� בקשות בי� שנמצא

 לנבא רבות פעמי� לי�יכו הצדדי�, זה טיעו� פי על. "הפוכה סיבתיות" של יומהק על דווקא

 לא הצדדי� ולפיכ�, לצדדי� הכרעת� את" מסמני� "והשופטי� ,המשפט בית החלטת את

 מה סביב בער� זאת יעשו, הוצאות יבקשו וכאשר, שיידחו הוצאות לפסיקת בקשות יגישו

 יחסית קט� הסברי כוח על מרמזי� סטטיסטיי� ממצאי� שני אול� .ממילא השופט שיפסוק

 לבחינת האינדיקטור, ראשית. משפט הוצאות פסיקת של במקרה ההפוכה יותהסיבת לטענת

 נמצא לא) הזכייה סכו� לבי� התביעה סכו� בי�ש הפער את הבוח� משתנה (התביעה חוזק

 די� בפסקי המסתיימי� תיקי� בקרב ההוצאות סכו� ועל ההוצאות פסיקת על כמשפיע

 סכומי מתו� שנפסקו ההוצאות עורשי על רק אלא (הגנה בהיעדר י�ד ובפסקי מנומקי�

 שלפיו מאחר ההפוכה הסיבתיות טענת את רבה במידה מחליש זה ממצא ).והזכייה התביעה

 התזה פי שעל שסביר צדק מידת – בתביעתו מאוד עד צדק למשפט צד שבה� במקרי� ג�

 למידת קשר וללא, אות� ביקש כאשר רק בהוצאות זכה צד אותו – בדיוני� התבטאה

 כי שהבי� לאחר תביעתו את מש� התובע בה�ש בתיקי� כי כאמור מצאנו, שנית. "צדק"ה

 בגי� ההפוכה הסיבתיות טיעו� על בהתבסס. הוצאות נפסקות אי� כמעט, סיכוי חסרת היא

 של סופו את מזהי� הנתבעי� כי אלו בתיקי� לראות מצפי� היינו התביעה חוזק איתותי

 לפסיקת בקשות מגישי� זאת ובעקבות) השופט יאיתות בשל וא� עצמ� בכוחות א� (התיק

   .הוצאות לטובת� ונפסקות ,הוצאות

 
 .11ש "הלעיל , כ��צבי וקריכלי�רוז�, פישר, מאמריה� של אייזנברגראו   118
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 שבפסיקת התכליות לבחינת האינדיקטורי� בי� המובהק המתא� להיעדר חלופי הסבר

 לנבוע יכול ההוצאות סכו� על ההחלטה או הוצאות לפסוק ההחלטה לבי� ההוצאות

 מהיעדר, זה חלופי הסבר לפי. מקרה לבכ ההוצאות שבפסיקת המורכבת האיזוני� ממלאכת

 כמכשיר ההוצאות בכלי לשימוש סדורה שיפוטית מדיניות של היעדרה להסיק אי� המתא�

 השיקולי� מורכבות של תוצאה זה טיעו� לפי הוא המתא� היעדר. התנהגות להכוונת

 י�השיקול את" מקזזי�", אחד בתיק החשובי�, ביעילות תיק ניהול שיקולי כאשר, השוני�

 אחר בתיק הוצאות פסיקת�אי על ההחלטה את המכווינות שה�, לערכאות הגישה חיזוק של

 בנטרול הרגרסיה בניתוח נבח� אחת תכלית לבחינת אינדיקטור שכל מאחר כי נציי�). למשל(

 חלופי הסבר, )רגרסיה בניתוח חלופי כמשתנה, כקבוע החזקה (האחרי� האינדיקטורי� שלל

האינדיקטורי� לבחינת חלק ,  וכפי שהוזכר בפרקי� הקודמי�אתז ע� 119.סביר אינו זה

ובראש� פערי הכוחות בי� הצדדי� , מהשיקולי� היכולי� להשפיע על פסיקת ההוצאות

ויש לבחו� את הממצאי� האמפיריי� , לוקי� בחסר, והתנהגות עורכי הדי� והצדדי� בהלי�

 . בראי מגבלה אפשרית זו

  סיכו�. ז

 ה�, הוצאות לפסיקת בנוגע מלא דעת שיקול המשפט לבית מקנה לבישרא ההוצאות משטר

 .אלו הוצאות של הסכומי� בקביעת וה� הצדדי� אחד על להטיל� א� השאלה בעצ�

 כהשבה תכליות של רחב מגוו� לשרת ההוצאות משטר יכול רחב דעת שיקול במסגרת

 עדי� איזו� אגב – חלוקתי וצדק הצדדי� התנהגות הכוונת, לערכאות הגישה זכות, ושיפוי

  . ביניה� ודינמי

 הנדוני� האזרחיי� התיקי� בס� בפועל הדעת שיקול הפעלת אופ� את בחנו במחקר

: ספציפיות מחקר שאלות שלוש הצבנו המחקר בתחילת. והשלו� המחוזיי� המשפט בבתי

 לסכומי ביחס ושיעור� ההוצאות פסיקת סכומי מה�? הוצאות בפסיקת השימוש היק� מהו

 הסכומי� ועל ההוצאות פסיקת היק� על המשפיעי� הגורמי� מה�ו? והזכייה עההתבי

 בתיקי�, תובעי� לטובת בעיקר נפסקות הוצאות כי מלמדי� הממצאי�? הנפסקי�

 המרכזי הגור�. ראליי� לא ובסכומי�, מנומקי� די� בפסקי או הגנה בהיעדר המסתיימי�

 אלו מממצאי�. הוצאות לפסיקת דדי�הצ בקשת הוא ושיעור� פסיקת� על המשפיע והעקיב

 הנרחב הדעת שיקול למרות שלפיה, הוצאות לפסיקת אדוורסרית שיפוטית גישה מסתמנת

. בעיקר כתגובה לבקשות הצדדי�, ההוצאות  בקביעתיחסית פסיבי תפקיד המשפט לבית

   .גישה כזו מצמצמת את יכולתו של כלי פסיקת ההוצאות לשרת את מגוו� התכליות שהוצגו

  

  

 
 הניבו תוצאות � כול–לבחינת ההוצאות " סותרות"כ� נבחנו אינטראקציות בי� האינדיקטורי� לתכליות   119

 .לא מובהקות סטטיסטית
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   מובנה ע� עורכי די�ראיו� שאלו� – נספח
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