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  לקדמותו המצב להשבת עקרונות עשרה: ההיוו� שיעור

  מאת

**פוזנראס�  *,עדית סולברג
  ***פוזנר נתנאלו 

 שיעור ההיוו� הראוי בתביעות נזיקי� והתאמה למציאות הכלכלית באופ� המוביל סוגיית

 החשובות והמשפיעות ביותר בתחו� דיני מהסוגיות היא" השבת המצב לקדמותו"ל

 המשולמי� הפיצויי� בסכו� בשיעור ההיוו� מוביל לשינוי ניכר כל שינוי. הפיצויי�

שכ� אי� ( השלכות רוחב מהותיות ביותר בעל והוא, )ובמיוחד לניזוקי� צעירי�(לניזוקי� 

סוגיה זו מצויה נכו� להיו� בדיו� בבית ).  נזקי� עתידיי�בו קיימי� שאי�כמעט תיק נזקי גו� 

, פלוני' נ) הפול( הישראלי לביטוח רכב המאגר 3751/17א "במסגרת ע, המשפט העליו�

 .משרדית בראשות המשנה ליוע� המשפטי לממשלה�ונדונה בוועדה בי�
 זה מציעי� המחברי� עשרה עקרונות אשר על בסיס� יש לקבוע את שיעור ההיוו� במאמר

עקרונות אלו נועדו לאפשר את התאמת שיעור ההיוו� למצב הכלכלי הקיי� בעת . ויהרא

התבססות על נכסי� פיננסיי� המתאימי� להשקעה של כספי , �הכספי� והשקעתקבלת 

 שאותהולתשואה )  ומאפייני הפיצויי� העתידיי� הנפסקי� לה�מאפייניה� לפי(ניזוקי גו� 

).  לשאת בהוצאות ההשקעה והמס החלי� עליה�ייאלצולאחר ש(יקבלו הניזוקי� בפועל 

למערכות , לתדירותודכו� של שיעור ההיוו� ו העלדר� מתייחסי� נותנוס� על זה העקרו

לבי� מזיקי� ולהשפעת שיעור ההיוו� ) וא� בינ� לבי� עצמ�(היחסי� השונות בי� ניזוקי� 

  .ודר� קביעתו על יעילות המערכת השיפוטית

 לפי יש לקבוע את שיעור ההיוו� שלפיו בסיס עקרונות אלו מציעי� המחברי� מבח� ברור על

 ש� הפיצוי ומתקופת לפי(הממשלתי הצמוד לטווח הפירעו� הרלוונטי ח " על האגהתשואות

)  הנתוני� העובדתיי� בכל מקרה ומקרהולפי הספציפי הניזוק פיל, )מ"מח (הממוצע חייו

ותו� כדי חישובי� (באופ� התוא� את אפשרויות ההשקעה העומדות בפני הניזוק בפועל 

). בוני� ייעודיי� המפותחי� כבר עתהפשוטי� הניתני� לביצוע בקלות רבה באמצעות מחש

נוס� על זה משווי� המחברי� את עמדת� לשיעורי ההיוו� הנהוגי� בביטוח הלאומי ובדי� 

  .האנגלי ודני� דיו� ביקורתי בהסדרי� אלו

 
 .לקה לכלכלה ומנהל עסקי� באוניברסיטת אריאלראש המח, פרופסור  *

, פלד, משרד עורכי די� קמחי, שות� בכיר, די� עור�, מהאוניברסיטה העברית בירושלי�) .Ph.D(ר "ד   **
 .ומרצה בתחו� דיני פיצויי� ורשלנות רפואית באוניברסיטה העברית בירושלי�', שילה ושות, פוזנר

***   �, פוזנר, פלד, משרד עורכי די� קמחי,  ע� התמחות במימו� ובנקאות.M.B.Aבעל תואר מוסמ� , די� עור
  . 'שילה ושות

אשר הוכרה כידיד , "אופק חזרה לחיי�"למע� הגילוי הנאות יצוי� כי הכותבי� ה� נציגיה של עמותת   
 טבית משפט בנושא ההיוו� בדיו� העקרוני בנושא שיעור ההיוו� בתביעות נזיקי� המתקיי� בבית המשפ

, )12.2.2018, פורס� בנבו (פלוני' נ) הפול( הישראלי לביטוח רכב המאגר 3751/17א "ע(עליו� ה
ד ארז "עו) אזרחי(משרדית בראשות המשנה ליוע� המשפטי לממשלה �והופיעו מטעמה בוועדה הבי�

�ואילו , ר סולברג"בדיו� בבית המשפט העליו� הוגשה חוות דעתה של ד. הדנה א� היא בנושא, קמיני
לאחר כתיבת מאמר זה הצטרפה ג� . ד אס� ונתנאל פוזנר ה� באי הכוח המייצגי� של העמותה"עוה

 חוות הוגשה ומטעמה, להלי�, פוזנרד אס� ונתנאל "המיוצגת א� היא על ידי עוה, לשכת עורכי הדי�
 .ישיב ער�' פרופ של דעתו
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 מתייחסי� המחברי� לסוגיות נלוות אשר לכאורה היו יכולות לייתר את הדיו� לבסו�

 הציעה להקי� הוועדה שאות�תיי� וקרנות ההשקעה בדמות פיצויי� עי, בשיעור ההיוו�

סוגיות אלו אינ� פתרו� מתאי� אשר , כפי שמצייני� המחברי�. משרדית שדנה בנושא�הבי�

והיעדר� א� מדגיש את החשיבות הקיימת בקביעת שיעור ההיוו� הראוי , ייתר את הדיו�

  .בהסתמ� על העקרונות האמורי�

קביעת . ג. העקרונות לקביעת שיעור ההיוו� הראוי. ב. �על משמעות שיעור ההיוו. א. מבוא

  . ח הממשלתי הצמוד כנכס הבסיס הרלוונטי"ההסתמכות על האג: שיעור ההיוו� בפועל

  . היעדר רלוונטיות של הפיצויי� העיתיי�. ו. הדי� האנגלי. ה. תקנות הביטוח הלאומי. ד

  .סיכו�. ח. קרנות השקעה. ז

  מבוא

 החשובות והמשפיעות ביותר מהסוגיות היא הראוי בתביעות נזיקי�  שיעור ההיוו�סוגיית

 לעמוד על שנקבע, ההיוו� בשיעור שינוי כל.  בכלל ודיני הפיצויי� בפרטהנזיקי�בתחו� דיני 

 המשולמי� הפיצויי� בסכו� ניכר לשינוי מוביל 1,מאז שונה ולא ,שני� �40מ יותר לפני 3%

 פוליטיי� לחצי� גורר לעדכנו ניסיו� כ� ומשו�, )�צעירי לניזוקי�ובמיוחד  (לניזוקי�

  .בסוגיה הדני� על המופעלי� ניכרי� ומסחריי�

השבת המצב " לא הכלכלית באופ� המבילמציאות ההיוו� הנוהג שיעור התאמת

 חלו� בשל 2.שעברה המאה של התשעי� שנות במהל� הקודמת בפע�נבחנה " לקדמותו

 המשק את המאפייני� לכליי�כ�המקרו במשתני� יהמהות השינוי בשלוביתר שאת , הזמ�

)fundamentals (של מחודשת בבחינה צור� התעורר, האחרונות השני� �15ב שהתרחש 

למגמה זו תרמו ג� מסקנות ועדת . בפני הערכאות השיפוטיות השונותולהצפתה  הסוגיה

, וח הלאומי שיעור ההיוו� בתקנות הביטאת הפחיתו ואשרשאומצו בחקיקת משנה , וינוגרד

 אול� דווקא תהלי� זה 3.העליו� המשפט בית של לפתחו אלו בימי� מונחת כולה והסוגיה

נתבע �מזיק שהיא(ובכלל� המדינה ,  המזיקי�שמפעילי�הוא שהדגי� את הלחצי� הרבי� 

 בעיכוב כניסת� לתוק� של התבטאו אלו לחצי�). במשק הגדולנתבע �המזיק ואולי, סדרתי

דוינוהמלצות ועדת   ועדה להקמת העליו� המשפט בבית נדו� שהנושא ובעת 4גר

 
 589) 1(ד לג"פ, חמדי'  נסעדה 830/76א "ע; )1975 (169) 1(ד ל"פ, בכר'  נזדה 469/74א " עראו  1

)1979.( 
; )עליו� חיימסעניי� : להל�) (1997 (529) 1(נא, מ"איילו� חברה לביטוח בע'  נחיימס 2099/94א "ע ראו  2

עניי� : להל�) (28.2.1994, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע' איילו� חב'  נחיימס 277/89) ש"מחוזי ב(א "ת
: להל�) (17.12.1992, פורס� בנבו (חיימס'  חיימס נעזבו� 509/88) ש"מחוזי ב(א "ת ;) מחוזיחיימס
 ).חיימס עזבו�עניי� 

) ��מחוזי י(א " ערעור על תשהוא, פלוני' נ) הפול( הישראלי לביטוח רכב המאגר 3751/17א " עבמסגרת  3
 ).28.3.2017, פורס� בנבו ("הפול"המאגר הישראלי לביטוח רכב ' נ' ב' ש 53143�09�12

. http://bit.ly/2HZG3H7) 2016 (ר אליהו וינוגרד" וועדת ההיוו� בראשות דהחלטות וינוגרד ועדת  4
 התחולה נקבע ומועד, 2016–ו"התשע, )תיקו�) (היוו�( אומצו בתקנות הביטוח הלאומי הועדה המלצות

�  חודשי� בלבד נדחה בשנה מועד כניסת התיקו� לתוקשלושהאול� לאחר . 2016 באוקטובר �1ליו� ה
.  לחצי� פוליטיי� שהופעלובשל, )2016–ו"התשע, )תיקו�) (תיקו�) (היוו�( תקנות הביטוח הלאומי ראו(
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 מלדו� רבות ערכאות בהימנעות זאת ובעקבות 5, בסוגיההמדינה עמדת לגיבושמשרדית �בי�

  6.הפיצויי� לסוגיית רלוונטי היותו על חולק שאי� א� בנושא

 
, ל מחקר ותכנו� במוסד לביטוח לאומי וחבר ועדת וינוגרד"סמנכ, דניאל גוטליב'  דברי פרופאתראו 

ו� הראוי בתביעות מהו שיעור ההיו: המלצות ועדת וינוגרד" גוטליב דניאל(בדיו� בפורו� שווי הוג� 
 המרכז,  שווי הוג�בפורו� דיו�" (?קצבה ומה� ההשלכות על הדוחות הכספיי� של חברות הביטוח

 . )http://bit.ly/2CGr3uA) 8.12.2016 ,עסקי� למנהל אריסו� ספר בית, הרצליה הבינתחומי
 ליוע� המשפטי המשנה, ד ארז קמיני�" לבחינת ריבית היוו� בפיצויי� בנזיקי� בראשות עוהצוות  5

 2019 בינואר �13טיוטת הדוח פורסמה ביו� ה).  קמיני�ועדת: להל�(לממשלה לענייני המשפט האזרחי 
 ריבית לבחינת הוועדהח "דו: הציבור להערות נוסח הצוות לבחינת ריבית ההיוו� בפיצויי� בנזיקי� ראו(

למע� )). קמיני� דוח: להל� (http://bit.ly/2I0acWL) 2019 (בנזיקי� לגו� נזק בשל הפיצויי� של ההיוו�
אול� מאמר זה אינו ,  ודר� התנהלותהקמיני� הרכב ועדת בעניי�למחברי� יש טענות למכביר , הסר ספק

 .המקו� לפירוט טענות אלה
, )3ש "לעיל ה, 3751/17א "בע, 2018 בפברואר �12ה ביו� ההחלטה את ראו( המשפט העליו� נמנע בית  6

והערכאות הנמוכות מצויות במבוכה , מלתת החלטת ביניי� כיצד יש לנהוג עד למת� פסק די� סופי בתיק
ורק ) שכ� נושא ההיוו� מתעורר כמעט בכל תיק של נזקי גו�( לכל פסקי הדי� בנושא א�לא נפנה כ. גדולה

 יי�שבינת" צו"מת� החלטת ביניי� משו� �ת ראו באי הנמוכושהערכאות יש )א(: נצביע על שיטות שונות
כא� בוני� '  נפלוני 60161�03�17) 'מחוזי חי(א "ת למשל ראו (3%יש להמשי� ולהוו� על פי שיעור של 

'  נפלוני 42995�12�16) 'שלו� רח(א "ת; )25.9.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק 55–48' פס, מ"בע
 שבתי יש )ב()). 31.10.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק 18–17' פס, מ"הפניקס חברה לביטוח בע

) ��ימחוזי (א "תראו ( אלא לתת פסק די� חלקי ת סופיהחלטההמשפט החליטו שלא להכריע בתיק 
א "והשוו ג� ע; )12.4.2018, פורס� בנבו (מ"מרעולי� טיולי� אתגר ונופש בע'  נפלוני 3477/09
 )ג(). 12.3.2018, פורס� בנבו (עמית השופט של דינו לפסק 34 'פס, מדינת ישראל'  נפלונית 2278/16

 לפסק הדי� ות ממתינ� שהבקובע� המבררות פשוט הקפיאו את הדיוני� בנושא ההיוו� שהערכאותיש 
המאגר הישראלי לביטוחי '  נפלוני 30943�12�11) ��מחוזי י(א "ת למשל ראו(בבית המשפט העליו� 

,  בנבופורס� (ב� יעקב' נ. א.ב 35494�06�14) ��ימחוזי (א "ת; )27.9.2014, פורס� בנבו ("הפול"רכב 
 וה� פיצוי לפי שיעור 2% יש שניתנו פסקי די� הכוללי� ה� פיצוי לפי שיעור היוו� של )ד()). 9.1.2018

בתו� כדי קביעה שההפרש בי� הסכומי� יוחזק בנאמנות וישוחרר לפי הכרעת בית , 3%היוו� של 
, שירותי בריאות כללית'  נפלוני 6372�09�16) 'מחוזי חי(א "ת: בעניי� שיעור ההיוו�המשפט העליו� 

 החלטות המכריעות בשיעור ההיוו� יש , לעומת זאת)ה(). 10.1.2019, לא פורס�( לפסק הדי� 5' פס
 כי שיעור ההיוו� – לאחר שמיעת ראיות –יש פסקי די� שהכריעו ) 1: (וא� כא� רבה המבוכה, ישירות

 הדי� לפסק 76–59' פס, שירותי בריאות כללית'  נפלוני 53580�05�12) 'מחוזי מר(א "ת (2%א הו
 – המאגר הישראלי לביטוח רכב'  נפלוני 8765�08�14) 'מחוזי מר(א "ת; )15.3.2018,  בנבוורס�פ(
 בו�עיז 11882�03�15) 'מחוזי מר(א "ת; )30.7.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק 75–40' פס, "הפול"
) 15.5.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק 32–22' פס, ")הפול("המאגר הישראלי לביטוחי רכב ' נ. א.מ.א
א� נקבע שיעור , �2% ממנו שיעור היוו� הנמו� משעולהמאחר , פסק די� אחרו� זה ראוי לציו� מיוחד(

נקבע שיעור היוו� , וא� ללא שמיעת ראיות, בהחלטות נוספות) 2). ( בשל סיכומי התובע2%היוו� של 
 214–212' פס, מדינת ישראל משרד הבריאות'  נפלוני 23708�08�10) 'מחוזי מר(א "ראו ת (2%של 

כלל חברה לביטוח '  נפלוני 30645�09�15) א"שלו� ת(א "ת; )17.9.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק
ות ראיות ספציפיות לעניי�  מוגשאי� היא שא� שקמהגישה אחרת ) 3)). (29.4.2018, פורס� בנבו (מ"בע

כאשר בחלק מהמקרי� מדובר במותבי� שלאחר שמיעת הוכחות מצאו  (3%שיש לקבוע היוו� של , היוו�
 לפסק 19–18' פס, טופז'  נארד 28987�12�13) 'מחוזי מר(א "ראו למשל ת) (2%לנכו� לקבוע היוו� של 

המאגר הישראלי לביטוחי רכב ' נ נ.ל 29156�05�13) א"מחוזי ת(א "ת; )16.9.2018, פורס� בנבו (הדי�
 שיטה נוספת מדגישה שאי� זה הגיוני )ו()). 8.4.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק 97–91' פס, "הפול"

 3% יחושב לפי פיצויא� ה, )היינו ניכויי� מוגדלי� (2%שניכויי הביטוח הלאומי יהיו לפי שיעור של 
חלק מהערכאות ראו בכ� סיבה ) 1: (� כא� נחלקו הערכאותא� ג. צדק�שכ� יש בכ� אי, )פיצוי מופחת(
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זה  שכדי שיעור ההיוו� הראוי לקביעת הבסיס את המהווי� העקרונות יוצגו זה במאמר

 נושא ההיוו� ומשמעותו על בהצגת נפתח אבפרק .  להשבת מצב הניזוק לקדמותויוביל

 נבהיר גובפרק ,  העקרונות לקביעת שיעור ההיוו� הראויאת נפרט בבפרק . שיעור הפיצויי�

 הצמוד הממשלתיח "האג של לפדיו� התשואה על להסתמכותכיצד עקרונות אלו מובילי� 

 ההיוו� לשיעור נתייחס ז–דבפרקי� . ע את שיעור ההיוו� יש לקבושלפיוכנכס הבסיס 

 ועדת ולהצעת עיתיי� של תשלומי� לאפשרות, למודל האנגלי, הלאומי הביטוח בתקנות

� אי� ומדוע,  אלהבאפשרויות מה� היתרונות הגלומי� ונבהיר,  להקמת קרנות השקעהקמיני

  .  על א� יתרונות אלולאמצ�מקו� 

 יוו�הה שיעור משמעות על  .א

 7.לקדמותו הניזוק מצב השבת היא הפיצוי הנזיקי שמטרת �ה הנזיקי� יסוד בדיני מושכלות

 בית לה� שקבע השוני� הצרכי� עבורמטרה זו מושגת באמצעות מת� פיצוי הול� לניזוקי� 

 בגי� ולפצותו (הניזוק צורכי את לשק� נועד הפיצוי שחישוב א� אול�. בתיק שד� המשפט

בפועל משול� הפיצוי ברוב המקרי� בתשלו� , פה ותקופה של חייו בנפרדבכל תקו) הפסדיו

   8.אחד המשול� בסמו� למועד מת� פסק הדי�

יש לשער� ,  את מצב הניזוק לקדמותו בפועלישיב פעמי�החד מנת שהפיצוי על ,לפיכ�

 מתרחש שינוי שבגינ�( השפעות אינפלציוניות נטרול כדי בתו�את הכספי� למועד התשלו� 

 שהוא או הפסיד� שהניזוק (הכספי� השקעת תשואות של בחשבו� והבאה) ווי הכס�בש

  ).לקבל� צפוי

 
 ראו (3%ולקבוע שהניכויי� יחושבו על פי שיעור היוו� של ) היוו�(לסטות מתקנות הביטוח הלאומי 

 81–77' פס, "הפול"המאגר הישראלי לביטוחי רכב ' נ. מ.ר 39243�07�12) א"מחוזי ת(א "למשל ת
וחלק אחר ) 2(; )הדי� לפסק 54' פס, ש�,  כא� בוני�עניי�; )22.4.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק

 חר� העובדה 2%מהערכאות ראו בכ� סיבה מספיקה לקבוע שג� חישוב הפיצויי� ייעשה על פי 
 למשלראו ) (3% לא היו ניכויי� קבעו חלק מאות� שופטי� שהפיצויי� יחושבו לפי שבה�שבמקרי� 

פורס�  (הדי� לפסק 59–55' פס, מ"הפניקס חברה לביטוח בע' נ' ט' מ 16809�01�14) ��ימחוזי (א "ת
, פורס� בנבו (הדי� לפסק 56–40' פס, סלמא�'  נפלוני 45006�01�12) 'שלו� חי(א "ת; )4.6.2018, בנבו

" באופ� גלובלי" בתי המשפט פוסקי� את הסכומי� שבה� פסקי די� יש ולבסו� )ז(). 25.10.2018
 מה ה� סבורי� שצרי� להיות הפיצוי החודשי ומה זה נית� לדעת מתו� ולא,  משאלת ההיוו�בהתחמק�

' מ נ"לביטוח בע'  חבשומרה 52368�06�13) א"שלו� ת(א "ראו למשל ת(צרי� להיות שיעור ההיוו� 
קרנית הקר� לפיצוי נפגעי '  נפלונית 25909�05�15) א"שלו� ת(א "ת; )28.11.2018, פורס� בנבו (ברגר

 )).31.5.2018, פורס� בנבו (הדי� לפסק 38' פס, תאונות דרכי�
, פורס� בנבו (רובינשטיי� השופט של דינו לפסק ג' פס,  ישראלמדינת 'נ פלוני 9927/06א " למשל עראו  7

,  של דיני הנזיקי�ית הראשונית והעיקרמטרת�"ש� התייחס לכ� בית המשפט העליו� כ) (18.1.2015
 ביטוח 3222/10א "ע; )9.9.2014, פורס� בנבו( כריסי 'נ י�אלחבאנ 7453/12א "ע; ")בצורה המיטבית

ש� התייחס לכ� ) (28.6.2012, פורס� בנבו (הדי� לפסק 26–24' פס, פלוני 'נ מ"ישיר חברה לביטוח בע
 עניי�; )28.5.2012, פורס� בנבו (עמית'  נהמר 1326/07א "ע; ") התכליותתכלית"בית המשפט העליו� כ

 .ש�, 2278/16א "ע
 . להל�ולכ� נתייחס בפרק ,  תשלו� עיתיבאמצעות נית� לעקו� את הצור� בהיוו� כאורהל  8
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 בהוספת יערו� נעשה השהעבר לנזקי אשר:  נעשה בשתי דרכי� מקבילותהשיערו�

תשלו� הסכו� : ודוק. הנזיקי האירוע לולא מקבל הניזוק שהיההפרשי הצמדה וריבית 

או  (בחסר יהיה התשלו� שווי לכ� שמביא היהההיסטורי ללא הוספת הפרשי הצמדה 

 הנזק שווי ישק� את ולאבשל שינוי בער� הכס� ) בעוד� במקרה של אינפלציה שלילית

כיוו� שאלמלא האירוע הנזיקי ,  לתשלו� בחסרמביא ללא ריבית א� הוא תשלו� 9.שנגר�

�.  המאוחר ממנו בשל התשלו�נמנעה מהשימוש והתועלת, היה הניזוק יכול להשתמש בכס

 חברת כללבדר�  (המזיק היה לא, נגרמו שבו במועד העבר נזקי שולמו לו, מלבד זאת

 בידי המשוערת התשואה והשארת, תשואה עליו ולהשיא בכס� להשתמש יכול) ביטוח

  10.במשפט ולא עושר עשיית בבחינת היא המזיק

 שלטה  פשומתמטית מכפלה באמצעות לא נית� לכמת את הפיצויי� לעתיד באשר ג�

 טלו. יתר לפיצוי זו הכפלה תביא כלל בדר� שכ�, הצפוי החודשי� במספר החודשי השיעור

 120( שני� 10 לתקופה של לחודשח "ש 10,000 אשר נפגע בשכרו בסכו� ניזוק לדוגמה

 10,000 לסכו� של – מכוח עבודתו –אלמלא האירוע הנזיקי היה הניזוק זוכה ). חודשי�

הענקת מלוא . באותו חודש) בהשקעתו וא� בצריכתוא� (מש  היה משתשבו לחודשח "ש

 ע� הכספי� את להשקיע לניזוק תאפשר , בעת מת� פסק הדי�– עבור כל התקופה – סכו�ה

קבלת הסכומי� וג� לאחר שימוש בסכו� החודשי מדי חודש להותיר בידו את התשואה 

קרי חישוב , יצויי�הפ היוו� באמצעות יערו� העתיד נעשה השלנזקי אשרלכ� . הנוספת

. תשואה בהנחה שהסכו� יושקע ויניב – עתידי למועד שנפסק –השווי הנוכחי של הפיצוי 

 הפיצוי היוו�, כלומר 11.ההיוו� ריבית לשמש האמורה היא להשיג צפוי שהניזוק התשואה

 ישקיע את כספי הפיצויי� באפיק שהניזוק מניח) כל שיעור אחר, ובהתאמה( ריבית 3%לפי 

 צרכיו למילוי הסכו� יספיק כ� ומשו�,  לשנה3% שיניב תשואה ריאלית של השקעה

היוו� הפיצויי� בגי� נזקי :  ובמילי� אחרות12.במדויק שנקבעו ובעלות בהיק� העתידיי�

  .העבר לנזקי והצמדה ריבית להוספת מראה תמונת הואהעתיד 

בפועל שיעור , מתמטי� אלא חישוב טכניאינו ההיוו� שנושא לכאורה שנראה שא� אלא

 וטעות,  להפרדה מיתר הרכיבי�ת� מהותי ובלתי נירכיב הוא" טכני"הריבית ההיוו� 

 
 .310ח "ה, 1978–ח"התשל, )3' תיקו� מס( דברי ההסבר להצעת חוק פסיקת ריבית ראו  9

 המעכב בידיו כל" (2ח "ה, 1960–א"התשכ,  לדברי ההסבר להצעת חוק פסיקת ריבית3' בעמ למשל ראו  10
ראוי לציי� כבר עתה כי בפועל משולמי� , ע� זאת"). זולתו מ� הראוי שיפצנו על כ�שלא כדי� כספי 

, הקבועי� בחוק פסיקת ריבית והצמדה) הנמוכי�(הפרשי ההצמדה והריבית על בסיס השיעורי� 
, יכולי� להיות ניכרי� ביותראלו ( הפרשי התשואה שהמזיק משיג נשארי� בידיו וכ�, 1961–א"התשכ

 התקופה הרלוונטית עומדת לרוב על לא יותר ממספר ,ע� זאת. ר בחברות ביטוחבמיוחד כאשר מדוב
 ). שני� מצומצ�

כאשר מדובר בהיוו� תשלומי� תקופתיי� קבועי� או : האלה עצמו נעשה באמצעות הנוסחאות החישוב  11
, התשלו� התקופתי=PMT, הער� הנוכחי=PVכאשר , )בהתאמה(פעמי הנוסחאות ה� �תשלו� חד

r= וריבית �ההיוו�T=תקופות/מספר התשלומי�:  

1  PMT PMT 
 T* [1 –  r(r + 1)[ :סדרת תשלומי�

 ;PV =תשלו� חד פעמי:
(1 + r)T 

PV =   

 
דברי ; 538–537' בעמ, 2ש "לעיל ה, עליו� חיימסעניי� ; 599–597' בעמ, 1ש "לעיל ה, סעדה עניי� ראו  12

 .712ח הממשלה "ה, 2011–א"התשע,  להצעת חוק דיני ממונות463' ההסבר לס
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 לש�.  מהפיצוי הנזיקי הראוי– עד עשרות אחוזי� –בקביעתו מובילה לסטייה מהותית 

תקופה לא  (שני� 40 של לתקופהח "ש 1,000 של בס� חודשי פיצוי פסיקת, בלבד ההמחשה

 היכולה תקופה,  הצפויהחיי� פיצוי עד לתוחלת הסכומי שנפסקי�זכור ארוכה במיוחד א� נ

 משמעה פיצוי בס� 3% שיעור היוו� של לפי) שני� �80מ ליותר קטיני� אצללהגיע 

 משמעה עלייה של �1%ואילו הפחתת שיעור ההיוו� ל, )281.16מקד� היוו� (ח "ש 281,160

 היא ההיוו� הנכונה ריבית א�). 395.80מקד� היוו� (ח "ש �395,800 בפיצוי עד ל�40%כ

 לפחות יספיק שהפיצוי משמעה 3% של היוו� שיעור על המבוסס פיצוי שפסיקתהרי , 1%

 את החטיא זה חישוב, ומבלי משי�.  המשפטבית פסיקת לפי שנה �40 לולא שני� �27מ

 לרשות שיעמוד ביקש המשפט שבית לכ� גר� ובפועל, ההיוו� בבסיס שהייתה המטרה

 סכו� בפועל יעמוד הניזוק לרשות א�, )פעמי�חדהמשול� בתשלו�  (אחד עיתי סכו� יזוקהנ

  . אחר עיתי

על כל תיקי נזקי ) כמעט(נושא ההיוו� משפיע :  זו א� מבהירה נקודה מרכזיתסקירה

� כל המקרי� 13.עתיד הפסדי אי� שבו תיק אי� כמעט: ואי� זה משנה מה העילה, הגו

 המשפיעות הסוגיות באחת מדובר וממילא,  למועד פסק הדי�מחייבי� שיערו� סכומי�

  .הפיצויי� בקביעת ביותר

� שני ה�) עתיד לנזקי באשר (ההיוו� ושיעור) עבר לנזקי באשר (הריבית ששיעור א

 לבי� ההיוו� בי� גדולי� הבדלי� שני עתה כבר לציי� ראוי, משוואה אותה של צדדי�

  :הריבית

ובדר� כלל שני� ( לתקופה קצרה יחסית –ר� כלל  בד–ריבית מתייחסת , ראשית

 של טעות בשיעור חשיבותהממילא . מיו� הנשיאה בנזק ועד ליו� מת� פסק הדי�, )בודדות

 – אופייני כ� – ייחס היוו� מת,לעומת זאת.  יחסיתקטנה) בי� למעלה ובי� למטה(הריבית 

  . ביותר רבה ותחשיבועל כ� כל טעות בשיעור ההיוו� היא בעלת , לעשרות שני�

 לריבית על סכומי עבר ואשר 14, את העתיד שלאחר פסק הדי�להערי� מנסההיוו� , שנית

 בנוגעתחילה :  כפולהנפקות לכ� 15.הדי� פסק שלפני לתקופה המתייחסת בעובדהמדובר 

כאשר בית המשפט פוסק :  התיקו�לאפשרות בנוגע זאת ומלבד,  ההוכחה של ההערכהלדר�

 בפסק לתקנה הצור� ובמידת הפסיקה משמעות את הדי� פסק במועד להבי� יכול הוא, תריבי

 – הפיצוי במועד קבלת�אי בשל – שהניזוק שיל� מעידות העובדותא� :  דוגמהבתור (הדי�

, )בית המשפט יכול לשקול עניי� זה ולהגדיל את הפיצוי, ריבית גבוהה בגי� נטילת הלוואות

  . הדיו� בשל סופיות יוו�עור ה אפשרי כאשר מדובר בשיהדבר אי� אול�

 
 של התלויי� וכ� �ג� כא� מעריכי� את הנזקי� העתידיי;  אלה נכוני� אפילו א� הניזוק כבר נפטרדברי�  13

 בניזוק שסבל כשמדובר ה� – הכמעט יחידי� –הכלל היוצאי� מ.  ההשתכרות בשני� האבודותובד�את א
 .שנפטר ללא תלויי�, כרותורק נזק שאינו נזק ממו� או בנפטר לאחר חלו� תקופת השת

 – מבחינה עובדתית –שכ� בפועל היא בודקת , ההצעה שתובא להל� עוקפת בעייתיות זו:  הסר ספקלמע�  14
 בנוגעסיי� המשקפי� את ציפיות השוק הנוכחיות ובנכסי� פיננ (כיו�את אפשרויות ההשקעה הבטוחות 

 הריבית אתבתאוריה הבסיסית מדובר באפשרויות השקעה המעריכות את האינפלציה ו, אכ�). לעתיד
 . ההשקעה כיו�לאפשרויות ולמצב בנוגע עובדתית מדובר בקביעה מקו� ומכל, בעתיד

שכ� היא מחושבת על , ה במחלוקת כלל אלא שהריבית החוקית אינה שנוי, זו בלבד שמדובר בעובדהלא  15
קביעת שיעור הריבית (תקנות פסיקת ריבית והצמדה ( החשב הכללי בידיבסיס נוסחה שקופה ומפורסמת 

 ).2003–ג"התשס, )ודר� חישובה



  עשרה עקרונות להשבת המצב לקדמותו: שיעור ההיוו�  ט"עתשעל אתר יג  משפטי�

    

7  

 הראוי ההיוו� שיעור לקביעת העקרונות  .ב

 של בסופו.  להציג את העקרונות הראויי� לקביעת שיעור היוו� ראוית� ניא� לכמשהגענו

  .לקדמותו המצב השבת של מהעיקרו� כוח� את שואבי� אלה עקרונות דבר

  המשפט יתב שקבע וההפסדי� הצרכי� מימוש: העל�עקרו�: 1 עיקרו�

 פשר כי שיעור ההיוו� צרי� לאהיא, מאליה מובנת שלכאורה,  הראשונההמוצא נקודת

וכ� לשק�  (הנפגע של צרכיו שה�רכישה של המוצרי� והשירותי� שבית המשפט קבע 

 המשפט בית א� למשל כ�). לו שנגרמובמדויק את הפסדי ההשתכרות שבית המשפט קבע 

אזי אי� לסכל , לחודשח "ש 10,000 של חודשי בשיעור הזולת לעזרת יזדקק שהניזוק קבע

 ההיוו� שיעור, דוגמה בתור, א�. הזאת הקביעה אתחישוביות �מתמטיותבמניפולציות 

 הניזוק שלרשות לכ�) מדי גבוה היוו� שיעורבשל  (יביא) הניזוק בפני העומדותוההשקעות (

א� בית המשפט קבע כי ,  לזהבדומה.  בשיעור היוו� שגוימדובר אזי, ח"ש 6,000 רק יעמדו

 הכספי� מדי גבוה היוו� שיעור בשל בפועל א�, שני� 50 של לתקופה נדרשי� הצרכי�

  . שגוי ההיוו� שיעור אזי, בלבד שני� �35ל יספיקו

 מרצו� נובע הוא: להל� נתייחס שאליה� האחרי� העקרונות כל על משלי� זה על�עקרו�

 עקרו� של יישו� והוא, הנדרשי� הצרכי� את קבעה אשר המשפט בית החלטת אתלהגשי� 

  ".לקדמותו המצבהשבת "

 ועקרו� קבלת הפיצוי במועד השקעות על הצפויה התשואה לפי היוו�: 2 עיקרו�

  ההדדיות

לא יותר ולא , לו שנקבעו הצרכי� לרכוש את לניזוק לאפשר היא ההיוו� מטרת, כאמור

 תוהתשואו( ההשקעה אפשרויות יכ�לפ.  הפיצויי� שנפסקו לטובתוהשקעת לאחר, פחות

 קבלת בעת הניזוק בפני אפשרויות עומדות אילו לבחו� ויש,  אינ� רלוונטיותבעבר) שהושגו

  .  ואת תשואת� העתידיתהכספי�

 תשואות היה נית� לקבל – וא� במועד האירוע הנזיקי –ג� א� בעבר :  אחרותבמילי�

אי� להתחשב בשיעורי� , ינ� קיימות אאלהא� במועד קבלת הפיצוי אפשרויות , גבוהות

 החייב להשקיע את הכספי� בעת – תביא לכ� שהניזוק שכזוהתחשבות . ההיסטוריי�

וממילא בעת , דומה תשואה לא יוכל לקבל –" תרטרואקטיבי "� להשקיעיכול ואינוקבלת� 

לא יעמדו לרשותו סכומי כס� מספיקי� לרכישת ) ויממש את ההשקעות(שיזדקק לפיצויי� 

 א� ג�דברי� דומי� נכוני� .  בידיויו ביקש שיההמשפט שבית והמוצרי� השירותי�

: התביעה הגשת במועד או הנזיקי האירוע במועד לעומת התשואות עלו הנוכחיותהתשואות 

.  שעמדו לרשות הניזוק הניבו תשואה נמוכה יותרהשקעה אפשרויות שבעבר משנה זה אי�


 ולזכות אות� להשקיע הוא יוכל, הפיצוי סכומי את כשיקבל, הדי� פסק במועד, היו
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 בכספי� שימוש שלאחר לכ� יביא נמו� היסטורי היוו� שיעור לפי היוו�. גבוהה לתשואה

 16.יתר פיצוי שמשמעותה יתרה הניזוק בידי תיוותר קבע המשפט שבית לצרכי�

  עתיד פני צופי פיננסיי
 כלי
 על הסתמכות: 2.1עיקרו� �תת

ורי התשואה העתידיי� בגי� ההשקעות הקיימות כיו� יש צור� בבחינת  בחינת שיעלצור�

 הצרכי� הוא זו ריבית על המשפיע העיקרי הגור�.  ארוכת הטווח במשקיביתשיעור הר

 המשפיעי� על צורכי גיוס ההו� של – תוצר–החוב הממשלתי ויחס ירעו� הג– הפיסקאליי�

 בשל גידול בהוצאות או בשל תריו גדולי�ככל שצורכי הגיוס של הממשלה . הממשלה

 מנת על, יותר גבוהה כלומר,  הריבית להיות אטרקטיביתצריכה, התמעטות הכנסות המדינה

 עליש משתני� נוספי� המשפיעי� ,  על זהנוס�. הנדרש הסכו� את לגייס תצליח שהממשלה

חסי הסיכו� הי, המצב העולמי, במשק קצרת הטווח הריבית כדוגמת, הריבית ארוכת הטווח

 ובייחוד, הרלוונטיי� גדול מהמשתני� בחלק:  להבהיר כבר עתהוחשוב. של המדינה ועוד

 מהמצב נובעת אינה ההשפעה ,)ריבית (והמוניטריי�)  וחובירעו�ג( הפיסקאליי� במשתני�

 עתידית של התפתחות בדבר  השוק העתידיותמציפיות אלא ,)הנוכחי במועדורמת�  (הקיי�

  . הקיימי� התשואה שיעורי לתו� ה� ג� שוקללותהמ, הכלכליי�המשתני� 

 17, השני� האחרונות�15ב ניכרכלכליי� שצוינו לעיל חל שינוי �המקרו הגורמי� בכל

 הציבורי החוב:  פיה נקבעה הריבית ארוכת הטווחשעלאשר שינה את הסביבה הכלכלית 

 ופרמיית עלה ישראל של העולמי הדירוג; �2018 ב�60%לכ �2003ב תוצר �100%מ ירד

 המוניטרית המרחיבה המדיניות לפי קצרת הטווח ירדה הריבית; ירדה ישראל של הסיכו�

ארגו� המדינות  (�OECDה לארגו� ישראל של לקבלתה תרמו ג� אלה כל. ועוד, בעול�

 רמת את והקטינו המדינה של הכלכלי מצבה את שיפרו ובכלל, 2010 בשנת) המפותחות

  .  שלההסיכו�

 
נמוכי� מאלה ,  מסוימי� יהא נית� לשקול היוו� בשיעורי� היסטוריי�שבמקרי�ייתכ� :  הסר ספקלמע�  16

למשל כדי למנוע ממזיקי� למשו� את הדיו� ולהימנע מתשלו� הפיצוי ,  הפיצויקתיהקיימי� בזמ� פס
הצליח המזיק , בשל דחיית התשלומי�, בינתיי�, לפיה�או משיקולי� ש,  ששיעורי הריבית יעלובתקווה

 מדובר בשיעור היוו� נכו� אי�אלא שבמקרה זה .  הכספי� ולקבל תשואה גבוהה במיוחדאתלהשקיע 
 הנפסק ,נות ההיוו� ועקרונות השבת המצב לקדמותו אלא בשיעור היוו� נמו� יותר במכוו�מבחינת עקרו

; 1981–א"התשמ, א לחוק חוזה הביטוח28' סבדומה להוראת ( עונשיי� משיקולי�מטעמי� אחרי� א� 
 חוק חוזה בותבעק? הא� אור בקצה המנהרה: עיכוב תשלומי� על ידי חברות ביטוח"וראו אס� פוזנר 

 עשיית עושר ולא משיקולי וא� ;))2010 (115, 42 ומשפט רפואה" 2010–ע"התש, )4' תיקו� מס (ביטוח
) מוצדקי�( אינטרסי� �במקרי� אלה הפיצוי לא נועד להשבת המצב לקדמותו אלא לקידו. במשפט
 .אי� ענייננו ביישו� עקרונות אלה. אחרי�

 החל במיתו� בתחילת שנות הראשו�: לי זה התרחש בשני גלי� של מחזורי צמיחה ושפל כלכשינוי  17
 �Sub-Prime החל במשבר ההשני;  באו חמש שנות צמיחה מהירהואחריו, )2003–2001(האלפיי� 

 . וטר� הסתיי�2008העולמי בשנת 
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 את שיעור הריבית ארוכת המבטאתח הממשלתיות הסחירות " על אג18לפדיו� התשואה

 למצב באשר את הצפיות המיטביות שיש לשחקני� בשוק ההו� בתוכה משקללתהטווח 

בטווח הקרוב או ( המשק ולתשואה הצפויה למצב בנוגע הציבור יפיותכל שינוי בצ. בעתיד

 שהשוק צופה בעיה בגיוס ניחנ: לדוגמה. ח" בתשואה לפדיו� של האגיד מיישתק�) הרחוק

 החוב יגרות ומשו� כ� צופה עלייה בריבית הנקובה על א,ההו� של הממשלה בעתיד

ח ממשלתיות נחותות " מחזיק באגשהוא שכזה מבי� במצב הסביר המשקיע. הממשלתיות

 המשקיעי� ינסו זה במצב. בעתידח שיונפקו "האג של מזו נקובה נמוכה ריבית בעלות

 א� האיגרות של שהקוני�מאחר  (ירד החוב איגרת מחיר, שברשות� החוב תאיגר את למכור

 הריבית ע� שתתאז� עד מייד תעלה לפדיו� והתשואה, )הנזכרי� הנתוני� את יודעי� ה�

 משוקללי
 כבר בתשואה הנוכחית צפויי
 עתידיי
 שינויי
, כלומר 19.בעתיד הצפויה

   20.�לפדיו

 במהירות ישוקללו,  שלא היו צפויי� מראש�אירועיכלומר , של השוק" הפתעות "ג�

 בעתיד האיגרת את שימכור מי ממילא.  בזמ� קצר ביותרלפדיו� התשואה בשינוי ויתבטאו

 א� ובייחוד, )אסור פני�א� וכאשר הריביות יעלו ובהנחה שמעשיו לא יתבססו על מידע (

משו� . דבר מכ� ירוויח ולאיעשה זאת לאחר שהשוק יתאז� , אינו משקיע מתוחכ� במיוחד

  .בידינו המצויה ביותר הטובה העתידיתכ� התשואה לפדיו� היא התחזית 

  עבר תשואות על הסתמכות היעדר: 2.2עיקרו� �תת

 אי�: נוס� עיקרו��תת מנביעה הפיצוי קבלת ביו� ההשקעה פשרויות ההיוו� על פי אקביעת

ב "וכיו איגרות, קרנות תתשואו וגמתכד (בעבר פיננסיי� נכסי� תשואות נתוני על להסתמ�

 הבוחני� פיננסיי� נתוני תשואות נכסי� על רק אלא) קודמות בשני� שהושגו השקעות

ח "האג של לפדיו� ההתייחסות לתשואות בכ�).  השוק כיו�הערכות לפי (העתיד את וצופי�

 פני על קרנות שהשיגו ממוצעות לתשואות מההתייחסות שונה) ח אחר"או אג (הממשלתי

 
 כ�. ח"האגומהריבית הנקובה על ) בבורסה(ח בשוק "האג לפדיו� נגזרת מהמחיר שבו נסחרת התשואה  18

תשלו�  (קופו� יקבל בה שהמחזיק פרושה 5% נקובה ובריבית 100 ירבמח שהונפקהח "אג לדוגמה
 הרי, �80ב תיסחר והיא מחיר ירד א�. 5% – ההנפקה בעת עליה התשואה כ� ומשו�, 5 של) תקופתי
 איגרת  לבעלמובטחת  לפדיו�התשואה. 6.25% כלומר, 80 מתו� 5 של לפדיו� מתשואה ייהנה הקונה

 ). קר� וריבית (שהובטחו את כל התקבולי� יקבל שבהנחה האיגרת לתארי� פדיו� עד חוב
ח הממשלתי " להתנהלות השוק במצבי� שכאלו נית� לראות את עליית התשואה לפדיו� על האגכדוגמה  19

 ליותר �5% עלתה מ2012–2010 חמורות בגיוס ההו� של ממשלת יוו� בשני� תשל בעיושב, ביוו�
 Adam Samson, Greek 10-Year Bond Yield Fallsראו( בתו� תקופה של שנתיי� בלבד �30%מ

Below 5% for First Time Since 2009, Financial Times Dec. 5, 2017 https://tinyurl.com/ 
yxao8gad(.  על אגנוספת היאדוגמה �ארצות שני� של ממשלת �30ח ממשלתי ל" עליית התשואה לפדיו 

מה שהתברר כעניי� מפתיע ולא (בעקבות ) בחירתו מיו� כשבועיי� בתו� �0.94% ל�0.7%מ (הברית
 Board of Governors of the Federal( נבחר הנשיא דונלד טראמפ שבה�תוצאות הבחירות ) צפוי

, Fred, Constant Maturity, Indexed Security-Year Treasury Inflation 30 ,)US(Reserve System 
https://tinyurl.com/yy598hst (last visited Jan. 1, 2019).( 

 ג� א� היו על פני הדברי� מהותיי� וקשורי� יותר לנושא הריבית –שינויי� צפויי� , לא במפתיע, ואכ�  20
, שעלתה בשני� האחרונות(מינלית של הבנק הפדרלי האמריקאי  כדוגמת העלאת הריבית הנו–במשק 

ח הממשלתי האמריקאי " בתשואה לפדיו� על האגניכרלא הובילו לשינוי , )�2.5% ל�0.25%מ, נומינלית
 ).Federal Reserve Press Release (Dec. 19, 2018) http://bit.ly/2FD1NpG(לטווחי� ארוכי� 
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 את משקפתח "האג על לפדיו�ואילו התשואה ,  בדיעבדות נקבעהקרנות ואותתש: זמ�

  .לעתיד השוקציפיות 

� 21" שהיה הוא שיהיהמה" כי – לפעמי� – הנזיקי הגורס העיקרו� בי� להבחי� יש א

 מהות� נוגעת שכל,  עונתיי�שינויי�קיימי� , אכ�. בעתיד הצפוי הכלכלי המצב בחינתלבי� 

 להתחשבות הצדקה א� יש ספק ולפיכ�,  נפסק הפיצוישבו� השנה למועד הספציפי במהל

 או מבני שוני משקפי�שינויי� שאינ� עונתיי� אלא ,  לעומת�22.בה� בפסיקת הפיצוי

המשתקפי� א� ה� , משינויי� שכאלו.  מה שיהיהאינו שהיה שמה אותנו מלמדי�מהותי 

מות מה� משמעה פסיקת התעל, ולמעשה(לא ראוי להתעל� , ח"האגבתשואה לפדיו� על 

 ויש, ) פני עתידצופה הואג� א� ,  המצב העובדתי הקיי� כבר היו�לפיצוי שאינו מבוסס ע

  23.הפיצוי בקביעת בחשבו� להביא�

 זה שיעור. התביעה הגשת ביו� התשואה שיעור פי על להוו� מקו� אי�:  להדגישחשוב

 והוא, )חסר בתשלו� מדובר האיואז  (הפיצוי קבלת למועד עד לרדת יכול הוא 24;מקרי הוא

 בעיקר כ� ובי� כ� ובי�, )ואז יהא מדובר בתשלו� יתר( עד למועד קבלת הפיצוי לעלות יכול

במסגרת תקופת ( התביעה הגשת שמועד מאחר,  זאתמלבד. מדויק לא פיצוי סכו� יהיה

חקי�  למשתגרו� זה לפי מועד ההיוו�קביעת שיעור , נתו� לשיקול של תובעי�) ההתיישנות

 הגשת כדי בתו�( הפיצוי סכו� להגדלתדווקא עשויה להביא ובמקרי� רבי� , אסטרטגיי�

 תשואהלפיכ� יש להתייחס לשיעור ה. ללא הצדקה אמיתית) התביעות בתקופות שפל כלכלי

 שווי את קובע המשפט שבית כפי בדיוק ,הפיצויי� קבלת לעת ביותר הקרוב לפדיו�

  25.הראיות מועד, לכ� קרוב במועד או הדי� פסק במועד הפיצויי�

 
, פורס� בנבו (הדי� לפסק 160' פס, שירותי בריאות כללית' וברא� נ'ג 732�05) 'מחוזי חי(א " תלמשל  21

 לפסק 23' פס,  קר� לנפגעי תאונות דרכי�–קרנית '  א נר 29885�08�14) 'מחוזי מר(א "ת; )30.6.2013
 ).25.8.2016, פורס� בנבו (הדי�

שכה המרכזית  הלשמפרסמת לשינויי� עונתיי� נית� לראות את נתוני השכר הממוצע כדוגמה  22
המפחיתי� את השכר (כגו� מועדי חגי� , נתוני� אלו מושפעי� ממגמות שכר כלליות. לסטטיסטיקה

תשלומי בונוסי� בסו� , ) בשירות המדינהובייחוד(מועד תשלו� דמי הבראה , )המשול� באות� חגי�
בחודשי� יוני  הממוצע שכר שהבקביעותושבעקבותיה� נית� לראות , המשפיעי� על השכר, ב"שנה וכיו

 הלשכה( נמו� יותר שהוא השכר הממוצע בחודשי� אוגוסט ופברואר לעומת, ודצמבר גבוה יחסית
). http://bit.ly/2HUnG6F) 2019 (4.3 לוח 2018 נובמבר ותעסוקה שכר ירחו�המרכזית לסטטיסטיקה 

ס מפרס� "הלמ, � ששינויי� אלו אינ� משקפי� שינויי� מבניי� או מהותיי� כלשהוהיות ,זאת בעקבות
א� כי נכו� להיו� נוהגת , )http://bit.ly/2uvBvAz 1.9 לוח, ראו למשל ש� ( עונתיותמנוכיג� נתוני שכר 

וממילא , )שאינ� מנוכי עונתיות(הפסיקה לפסוק את הפיצוי על בסיס הנתוני� השוטפי� הרגילי� 
תוצאת "ו לעניי� זה אס� פוזנר ורא". מה שהיה הוא שיהיה" גורסת שואינה(מתחשבת ג� בנתוני� אלו 

 )).2012 (17, 86 הדי� עור�"  תלוי בעונה –פסק הדי� 
 השכרהמתבטאת ג� בנתוני , עלייה זו.  למשל את העלייה הקבועה בשכר הממוצע במהל� השני�וראו  23

 .משקפת את השינוי המבני שנוצר, מנוכי העונתיות
 הפיצויי� קבלת מועד לבי�) זה במועד בשוקוהתשואות  (התביעה הגשת מועד בי� קשר אי� שכ�  24

 ).הניזוק בפני ויעמדו אז שיהיו בשוקוהתשואות  (הכספי� והשקעת
ראו ,  שלדעתנו אינה נכונהגישה, התביעה הגשת מועד לפי ההיוו� שיעור את לקבוע יש פיה שעל לגישה  25

 .Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg: הסדרי קביעת שיעור ההיוו� במחוז אונטריו שבקנדה
194, r. 53.09(1)(a)–(b). 
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  ממוצעי
 על הסתמכות היעדר: 2.3עיקרו� �תת

" לשקלל "נית� שלא ג� עולה בעבר ולא בעתיד הכספי� את להשקיע הניזוק של מהצור�

 מסוי� מסוג קרנות נמצא שהנניח שבהסתכלות אחור. עליו ולהסתמ� עבר תשואות ממוצע

שבפני  (קרנות של ממוצעתה מהתשואה �הדברי מטבע; מסוימת ממוצעת תשואה השיגו

. פחות שהרוויחו קרנות ויש יותר שהרוויחו קרנות שיש נובע) עצמה אינה צופה פני עתיד

דא . שהיינו מעריכי� שמה שהיה הוא שיהיה, )הקוד� העיקרו��תת פי על שנשללדבר  (ונניח

או את , מוצעאת המ". ממוצעת השקעה "להשקיע הניזוק אפשרות בפני עומדת אי�ש, עקא

 ישקיע בקר� כלשהי מתו� שא� מכא�. בדיעבדהוא ידע רק , הקר� שהניבה תשואה גבוהה

 אינו מסוגל לשאת בהוצאות שהוא – ללא אש� מצידו – שיתברר ייתכ�, הסתכלות על העבר

  .שבית המשפט סבר שראוי להעמיד לרשותו

  הדדיות: 2.4עיקרו� �תת

 לפדיו� המשקפת את התשואהא� :  לקדמותו שנועד להשיב את המצבהדדי מבח� מוצע

או מועד קרוב  (הפיצויי� קבלת למועד עד עלתה של הניזוק ההשקעההתשואה הצפויה על 

 שישול� ראוי לא שכ�, זה עניי� לשק� ההיוו� שיעור עלאזי , )מועד מת� פסק הדי�, לכ�

 פיצוי שישול� ראוי לא שכ�, לרדת ההיוו� שיעורעל , תרד לפדיו� התשואה וא�, ביתר פיצוי

מבח� זה א� משק� את . בחשבו� שהובאה התשואה את לקבל יכול אינו הניזוק כאשר בחסר

ורק , עלות� ואת) ולתקופה הרלוונטית (לעתיד הצרכי
העובדה שבתי המשפט קובעי� את 

, ומטרתו,  ראוי ששיעור ההיוו� ישק� זאתלכ�. משערכי� עלות זו למועד פסק הדי�

 בידי – הרלוונטיי� במועדי� – הצרכי� לרכישתתהיה מת� אפשרות , להמוצהרת ובפוע

  .הניזוק

  נמו� בסיכו� השקעה: 3 עיקרו�

 שיעמדו לסכומי�פעמי �החד הפיצוי בי� שקילות ותהיה, תתגש� ההיוו� שמטרת מנת על

 נקבע בסיסה שעל קעהצריכה ההש, שנקבעו כפי העתידיי� הצרכי� עלויותלניזוק לכיסוי 

 סיכו� מינימלית המתאימה ברמת את כיסוי הנזקי� העתידיי� להבטיח היוו�ה שיעור

   26.ְלניזוק

 המעניקה הגרלה פני על מובטח סכו� לקבל ויעדיפו שונאי סיכו� הפרטי� מרבית, ככלל

 המשקיע כ�, יותר גבוהה בהשקעה שרמת הסיכו� שככל מכא� 27.בממוצע סכו� אותו את

 
 . 545' בעמ, 2ש " הלעיל ,עליו� חיימס עניי� ראו  26
 JOHN VON-NEUMANN & OSKAR MORGENSTERN, THEORY OF GAMES AND למשל ראו  27

ECONOMIC BEHAVIOR (60th anniversary ed. 2004)ראו .  שהראו זאת מבחינה מתמטית �כDaniel 
Kahneman & Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, 47 

ECONOMETRICA 263 (1979) ,הוכח ריי�במחקרי� אמפי. שהוסיפו אספקטי� פסיכולוגיי� לתופעה 
 John Ameriks et ראו.  רגילי� שונאי� אותושפרטי�שאנשי� הנזקקי� לסיוע שונאי� סיכו� עוד יותר מ

al., The Long-Term-Care Insurance Puzzle: Modeling and Measurement (NBER Working 
Paper Series 22726, 2018), available at https://www.nber.org/papers/w22726.pdf . 
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 אשר כי יצוי� 28.תר שתפצה אותו על החשיפה לסיכו�יצפה לקבל תוחלת תשואה גבוהה יו

 בסיכו� נכס על לתשואה כעוג�ח ממשלתי צמוד " באגלהשתמשנהוג ,  הסיכו�ת רמלבחינת

" תשואה עודפת" להשקעה בסיכו� גבוה יותר צפויה להעניק למשקיע החשיפה כאשר, נמו�

סמ� את התשואה על  לנהוגלאור האמור , ודוק. ח הממשלתי"האגבממוצע על פני תשואת 

. במשק) המסוכנות (התשואות יתר את אליהולהשוות ) �Rf) Risk Freeח הממשלתי כ"האג

 חשו� עדיי� הממשלתיח "באג והמשקיע, לגמרי סיכו� חסרת בהשקעה מדובר אי� אול�

 סיכוני, )ח"באג סחרמהמ (שוק סיכוני כדוגמת) אשראי סיכונישאינ�  (שוני� לסיכוני�

  29.ב"וכיו ריבית

 כה עד נעל� ה להיחש� אלייכול שניזוק מהותי בסיסי בקביעת רמת הסיכו� משתנה

שכ� , זהו משתנה מרכזי.  הכלכלי של הניזוק בקבלו את כספי הפיצויי�הרקע והוא מהדיו�

 מי שעומדי� 30:הכלכלית ו היא תוצאה ישירה של יכולתהניזוק עליו שיקבלרמת הסיכו� 

 בסיכו� גבוה הכספי�את ) רציונלית השקעה (להשקיע וכליבפניו מקורות כספיי� נוספי� 

יהיו בידיו מקורות המחיה , כלכלי משבר כדוגמת, קטסטרופלי במקרה ג�שכ� (יותר 

 היא הפסד משמעותשכ� ,  שאי� לו מקורות נוספי� לא יוכל לעשות זאתומי, )הנדרשי�

  .הבסיסיי� הרפואיי� ולצרכיו מחייתו לצורכי כספי� היעדר

 אחרת בעלי גב כלכלי חזק בניזוקי� לנהוג סבירהא� : עולה שאלת היסוד מכא�

או ?  להיחש� לסיכו�יכולי� אינ� שה� במצב כלכלי חלש ומשו� כ� ניזוקי�משנוהגי� ב

הא� המזיק הוא שצרי� ליהנות מכ� שלניזוקי� יש גב כלכלי או משפחתי , במילי� אחרות

 שמאפשר לה� להיחש� לסיכו� 31)יקשאמור לעמוד לרשות הניזוק ולא לרשות המז(

 לעשותלו מה " מכתיב"לעצמו את העובדה שלניזוק יש נכסי� קודמי� ו" מנכס "כשהמזיק(

. ודאי שלא? הא� נוהגי� כ� בביטוחי� אחרי� כדוגמת ביטוחי רכוש או בריאות? )בה�

 
 כאלה שבצד משמעה גדולה תק� סטיית: ק�הת סטיית בחינת באמצעות היתר בי�, לכימות נית� הסיכו�  28

 בצדייפלו  "אשר רבי� יהיו, )הממוצעת התשואה תוחלת משיעור יותרוא�  (גבוהה לתשואה שיזכו
, קונצרניח "כגו� אג, סטיית התק� של אמצעי השקעה. וימצאו את עצמ� ללא הסכומי� הנדרשי�" השני
 ניכרת ועד כדי פי במידה גדולההיא ,  אלהעי�מאמצ� או תיקי השקעה הכוללי� חלק ניכר "נדל, מניות

לאפשרות חישוב הסיכו� ולסטיית התק� . ח ממשלתי צמוד" ויותר מסטיית התק� בהשקעה באגארבעה
:  עסקי� ושוק המניות בישראלמחזורי שרייברהגבוהה בשוק המניות ראו למשל אריאל מנצורה ובנצי 

, 2012.05נייר תקופתי  (4 פרק )Markov Switching Models (מרקוביי�ניתוח בעזרת מודלי מיתוג 
 מרכיבי�) 3ש " הלעיל( 3751/17א "בעישיב כימת בחוות דעתו שהוגשה ' ראוי לציי� שפרופ). 2012

חוות דעת של  ("חוות דעת כלכלית בנושא היוו� תשלומי� עיתיי� בעת פיצויי נזיקי�"וראו , אלה במדויק
 ).20.1.2019, ער� ישיב

 ). 2009 (49–48, 4–1 סיכוני� וניהול פיננסיי� מכשירי� וינר וליאו� סנדלר צבי  29
 השקעת בדבר ההחלטות קבלת במסגרת כי הטועני�, )27ש "ה לעיל (Kahneman & Tversky וראו  30

 .שלו בהו� היחסי השינוי את אלא הסכו� שיעור את בחשבו� מביא אינו הפרט מסוי� סכו�
 מעוניי� שהמטיב לכלל מנוגדת) הניזוק של מטיבה למעשה יאשה (המשפחה של כספי� על הסתמכות  31

 אי�, תביעה הגיש ולא כ� עשה שא� אלא, כ� לעשות לחייבו נית� שלא רק לא כ� ועל, הניזוק ע� להיטיב
הטבת נזקי ( האזרחיי� הנזיקי� לתיקו� דיני חוק למשל ראו (הפיצוי מסכו� הטבהה שיעור את מנכי�

 643–642, 566  תורת הנזיקי� הכללית– הנזיקי� דיני" פיצויי�"אהר� ברק ; 1964–ד"התשכ, )גו�
 )).1976,  טדסקי עור�דג, מהדורה שנייה(
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  מתו� הסתכלות על כלל הניזוקי�– ולא מפלה –קביעת שיעור היוו� אחיד ,  מקו�מכל

  . האפשרות להשקיע בסיכו� גבוה יותר� הו� תביא לפגיעה בשכבות חלשות שאי� להעליכב

בי� ,  על יכולות כספיות אחרות של הניזוק� להסתמשאי� היא הדברי� משמעות

,  כאמור ייתכ� שניזוק שעומדי� לרשותו משאבי� אחרי�שכ� 33,"לשלילה" ובי� 32"לחיוב"

 על מנת לזכות יותר גבוה סיכו� ליטול לעצמו ירשה,  בעתידלמחייתו לה� יזדקק לא שהוא

עדיי� , את השקעתו, חלילה,  שג� א� יפסידלסבור יכול ניזוק כזה 34.בתשואה גבוהה יותר

א� ממקורות , א� ממקורות כספיי� אחרי� שלו: יעמדו לרשותו אמצעי מחיה מספיקי�

 א� או , כבדי� בחובות המצוי ניזוק ג�כ� . אחרי� נזק בראשי שימוש בשל וא� משפחתיי�

 שג� א� ירוויח תשואה בטוחה לסבור יכול 35,נזקיו מלוא בגי� פיצוי קיבל שלא ניזוק

 להמר ייאל� ולכ�, זקוק הוא שלה�לא יוכל לרכוש את הצרכי� ) מסיכו� המתאי� לניזוק(

 רשיעו בקביעת ביטוי לידי לבוא שצריכי� שיקולי� אינ� כאלו אלו. יותר גבוה סיכו� וליטול

     36.ההיוו�

 
כגו� עבור ,  בראשי נזק אחרי�ולי�גדניזוק שקיבל סכומי� ;  עשירהלמשפחה ב�או ,  ניזוק עשירכגו�  32

או ") שני� האבודות"כגו� פיצוי בגי� אבד� שכר ב(פיצויי� שלא נועדו לשימושו בפועל , ראשי נזק לעבר
 .פיצויי� בגי� נזקי� לא ממוניי�

או בהליכי ) ה� נובעי� מאינ� התביעה ומושא לפגיעותיושאינ� נוגעי�  (כבדי�כגו� ניזוק המצוי בחובות   33
 מרביתהניתוק בי� הפיצויי� הנזיקיי� לקופת הנכסי� בפשיטת הרגל מתבטא ג� בכ� ש. ת רגלפשיט

 השתכרות ובד�למעט א(ולא לנאמ� בפשיטת רגל , ג� א� הוא פושט רגל, הפיצוי הנזיקי הול� לניזוק
, נבופורס� ב (ינר'ג' מ נ"שבע בע� בניני תעשיה באר–ב .ת.ב 10217/16א "עראו ) (למש� תקופת הכינוס

17.1.2019 .(( 
אד� הזוכה לפיצוי גבוה מדי יכול להרשות לעצמו להשקיע בהשקעה בסיכו� נמו� א� יותר , אכ�: ודוק  34

 הקשר בי� הסיכו� לבי� התשואה מחד בשלע� זאת . ועדיי� להחזיק בכספי� מספיקי� לצור� מילוי צרכיו
,  נכסיו האחרי� מאיד� גיסאבשל גיסא והחשש המופחת שיש לאד� זה מהיעדר יכולת למילוי צרכיו

בהסתכלות על , וממילא(סביר להניח שג� במקרה שכזה ישקיע הניזוק בפועל בהשקעה מסוכנת יותר 
 �וששני צידי ,  הסיכו� הממוצעהואלא יהיה נית� לומר שהסיכו� הנכו� ,  השקיעו ניזוקי� בעברשבההדר

 .)אלה את אלה מאזני� –עלי נכסי�  קרי ניזוקי� בעלי נכסי� וניזוקי� שאינ� ב–המשוואה 
 משול� פיצוי בגי� מלוא אי�, מטבע הדברי�, שבו( ניזוק שקיבל את הפיצוי בהסכ� פשרה כדוגמת  35

או א� ניזוק הסבור שבית המשפט לא ) המקטי� את הפיצוי המשול�(ניזוק שנפסק לו אש� תור� , )נזקיו
 . הוא זקוקשלה�קבע את כל הצרכי� 

36  � חישוב� על בשל הניזוק אינו מקבל פיצוי בגי� מלוא נזקיו שבוולי� אלו ממצב אחר  שוני� שיקבכ
 משו�, בכלל המקרי� שצוינו לעיל הניזוק עשוי להשקיע בסיכו� גבוה מדי. בסיס שיעור היוו� גבוה מדי

)  הצדדי�בידיאו את קניית הסיכו�  (פט את קביעות בית המשהמשק� –שהוא סבור שהפיצוי שנפסק לו 
 בית המשפט אינ� שקביעותהמשמעות היא ,  משיעור ההיוו�בע כאשר החוסר נו,אול�ו . אינו מספיק–

מהדלת "מתמטי לשלילת פיצוי מהניזוקי� � הפיכת ההיוו� הטכניכדי בתו� ,משקפות את הפיצוי הראוי
 היות הי מנהלי קרנות הפנסישנוקטי�והשוו אזהרת בנק ישראל בדבר השקעות מסוכנות מדי ". האחורית

בנק : שריבית ההיוו� הרגולטורית שנקבעה עבור� גבוהה מדי ואינה משקפת את המצב הכלכלי הקיי�
הפנה , 42–41' בעמ, 5ש "הלעיל , קמיני� דוח כי לציי� ראוי ).2017 (124–119 2016 וחשבו� די�ישראל 

ח ממשלתי צמוד בלבד אלא מגוו� את השקעותיו וטע� " משקיע באגלכ� שהאפוטרופוס הכללי אינו
: טענה זו מוטעית. שקהל היעד של האפוטרופוס הכללי אינו שונה מניזוקי� וא� שמר� מה�

מלבד כספי חסויי� האפוטרופוס משקיע . האפוטרופוס הכללי מחזיק בקרנות רבות ובכספי� בהיק� ניכר
. ב"כספי נעדרי� זה עשרות שני� וכיו, עיזבונות לטובת המדינה, ולרבות כספי הקדשות, כספי� שוני�

אינ� אמורי� לשמש אמצעי , המאפייני� של קבוצות אוכלוסייה אלה שוני� בתכלית מאלה של ניזוקי�
הרי שהאפוטרופוס משקיע את , ג� כאשר מדובר בחסויי�, זאת מלבד.  סיכו� גבוה יותראפשרי�מחיה ומ
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 על מקורות כספיי� אחרי� של הניזוק ובני משפחתו לצור� העלאה הסתמכות

 בזכות פוגעת ,המתאימה לניזוק) ושיעור ההיוו� הנגזר ממנה(מלאכותית של רמת הסיכו� 

,  או המשפחתיי�האישיי� כספיו את למזיק תשל הניזוק ומנכס) שהיא זכות יסוד(הקניי� 

 37;תוצאה זו אינה ראויה. המזיק לטובת" ביטחו�כרית "כ בה� להשתמש  הניזוקתו� חיוב

 �ועל כ� אי� פיצוי ( קצר זמ� בתו� הדי� נית� פסק א�:  לגרו� לפיצוי שונה ומפלהעלולהוא

 שיעור הא� –) משמעותית ביטחו� כרית לשמש יכולי� אינ� וה�, נרחב בגי� נזקי העבר

 קט�כאשר הנזק הלא ממוני הוא (ת דרכי� הא� בפיצוי בגי� תאונ? ההיוו� יהא נמו� יותר

 38,הא� רי� אבו חנא? יותר נמו� יהא ההיוו� שיעור, )ביטחו� כרית לשמש יכול ואינו יחסית

 גבוה פיצוי לפתע תקבל,  השתכרות ממוצעובד�שבשל עקרו� השוויו� זוכה לפיצוי בגי� א

 שיאפשרו לה להשקיע אחרי� כספיי� אמצעי� ברשותה שאי� מאחר) ולא שוויוני (יותר עוד

  ?בהשקעה ספקולטיבית יותר

  נזילות: 4 עיקרו�

 משיכת� אפשרות קרי, הכספי� נזילות מידת הוא להשקעות הנוגע נוס� בסיסי מאפיי�

 לתקופות לפדיו� ניתנות שאינ�השקעות . מסוימי� בכל עת או במועדי� בה� והשימוש

ל דר� של ביטול הריבית שנצברה למשל ע (הכנסה באובד� כרו� שפדיונ� או יותר ארוכות

  . יותר גבוהה תשואה ומניבות פחות לנזילות נחשבות) עד אותו מועד

 במועדי� הכספי� את משיכת שתאפשר נזילה בהשקעה את כספיו להשקיע צרי� הניזוק

 בלבד הערכות בסיס על נקבע) ועלויותיו (לעתיד שהפיצוי מכיוו� אול� 39.הנדרשי�

 בשל,  יזדקק בפועלשהניזוק ממשיקיי� סיכו� ) שני� קדימהובמקרי� רבי� לעשרות (

 במועדאו  (גדול בהיק� הפיצויי� בכספי לשימוש, צפויי� לא אחרי� או רפואיי� אירועי�

 
 להיות ניכרי� היכולי�) � אישיי� שאינ� קשורי� לאמצעי מחיה של החסויכולל נכסי(כלל הכספי� 

ודומי� לכספי המשפחה של ) ב"כספי� שירש וכיו, כולל כספי� שהחסוי צבר לפני שהפ� חסוי(ביותר 
 צרי� לזכור שהאפוטרופוס הכללי מחזיק בוועדת השקעות מקצועית אשר אינה יש, כ�נוס� על . הניזוק

הרי בפועל ,  לא די בכ�וא�. ומטבע הדברי� עשויי� להשיג תשואה גבוהה יותר, וקי�עומדת לרשות ניז
האפוטרופוס  (�3% מבהרבהג� האפוטרופוס הכללי וג� קרנות הביקורת שבחר השיגו תשואה נמוכה 

)). 2017 (80–79 2016 שנת פעילות סיכו�הנאמ� הציבורי והרש� לענייני ירושה , הכונס הרשמי, הכללי
על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , ראשית: הדברי� ראוי להעיר שתי הערותבשולי 

ברירת המחדל ללא אישור בית משפט היא השקעה , 2000–ס"התש, )דרכי� להשקעת כספי חסוי(
תקנות אלה קובעות דר� השקעה טענה הגורסת כי קשה לקבל ). 2' ת(ח ממשלתי "בפיקדו� בנקאי או אג

 את ולהשקיע לקבל שתסכי� מנת על הכללי לאפוטרופוס פנו, פוזנרד "עוה, מ"הח, ניתש.  סבירהבלתי
 .כ� לעשות סירבה הכללי האפוטרופוס, הצער למרבה. כ� לעשות המבקשי� שניזוקו הלקוחות כספי

, פורס� בנבו (המאגר הישראלי לביטוח חובה'  נפלוני 8961/16א " למשל לדברי השופט עמית בעוהשוו  37
 בכ� פגיעה באפשרות הבחירה של שיששקבע שאי� להרבות בתלויי� בגירי� מאחר , )14.6.2017

 בכספי להשתמשוא� בית המשפט נמנע מלחייב את היורשי� . האלמנה כיצד להשתמש בכספי�
 להשתמשהייתכ� כי נחייב את הניזוק , בתלויי הניזוק) בשיעור זהה(הפיצויי� לצור� המש� תמיכה 

 ?המזיק לטובת) ור� השקעה בסיכו� גבוה יותרלצ(בכספיו האחרי� 
 ).2005 (13) 3(ד ס"פ, אבו חנא' מ נ"חברה לביטוח בע" מגדל" 10064/02א "ע  38
 . 545' בעמ, 2ש "לעיל ה, עליו� חיימס עניי� ראו  39
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, נמנעי� הפיצויי� את הקובעי� המשפט בתי ג� על זה נוס� 40.שהוער� מזה) יותר קרוב

 זאת וחל�, בנפרד תקופה לכל הנדרשי� הפיצוי שיעורי את מלקבוע, יעילות משיקולי

 ראש מכל בשונה, בכללותו הפיצוי סכו� של) ערעורית (בבחינה או בממוצעי� משתמשי�

 חיובו בשללמשל  (שיידרשו בכספי� השימוש למותר לציי� שמניעת אפשרות 41.נזק

 יוכל לא שהניזוק לכ� תגרו�) פרישה גיל לאחר רק עבורו הפתוחה פנסייה בקר� להשקיע

 בזמ� שהסכומי� החברה כתפי על לנטל הפלתו תו�, זקוק הוא שלה� הצרכי� את לרכוש

  .מחו� להשגתו

 שתאפשר (מוגבלת נזילות בעלת השקעה בסיס על ההיוו� שיעור את לקבוע אי� לפיכ�

 השקעה על להסתמ� יש אלא, )בלבד הספציפית התקופה עבור שנקבעו הכספי� משיכת את

 מהסיבות, עולה זה היק� א�וא�  (בפועל שיידרש בהיק� הכספי� משיכת את המאפשרת

 הניזוק את תעמיד זו כספי� שמשיכת ייתכ�, ודוק). הדי� בפסק שנקבע השיעור על, שפורטו

 בשוק המשני או הפיננסי המכשיר מכירת בעת השוק סיכוני בשל מוגדלי� סיכוני� בפני

 להקטנת שיוביל מה, ח למועד הפדיו�"האג הגיעוהצור� בקיצור תקופת ההשקעה בטר� 

 דבר של שבסופו העובדה בשל (זה סביר סיכו� לעומת אול�. בפועל שיקבל התשואה

 
צור� ,  הוצאות רפואיות�כגו, בכל ראשי הנזק) ולו זמנית( הרפואיי� עלולי� לגרו� לעלייה האירועי�  40

וממילא צורכי (וא� ירידה גדולה יותר בהשתכרות באות� זמני� ) גדול יותר בזמ� החמרה(בעזרת הזולת 
" סכו� גלובלי"ג� בראשי נזק עתידיי� שבה� בית המשפט קובע : וחשוב לציי�). מחיה גבוהי� יותר

בעניי� שיעור , שממנה לא נית� להתחמק,  השורות מצויה הכרעההרי שבי�, )ולכאורה אי� צור� בהיוו�(
ושיעור היוו� גבוה יותר יביא לסכו� גלובלי נמו� , שיעור היוו� נמו� יביא לסכו� גלובלי גבוה: ההיוו�

 לפסק 22–21' פס, מ"בע לביטוח' חב שומרה' נ פלוני 12548�03�16) ת"פ שלו� (א"ת למשל וראו. יותר
כאשר במקרה זה צוי� במפורש כי חישוב הסכו� הגלובלי נעשה מתו� ) (31.12.2018, ובנב פורס� (הדי�

 לציי� שאירועי� רפואיי� אלה יכולי� להיות ג� ראוי). 2% ניכויי� יש להוו� לפי בהתקיי� לפיהתפיסה 
 לוניפ 7373/16א "בתור דוגמה ראו רע. ועל כ� לא נית� להבחי� בי� קטיני� לבגירי�, נחלת� של קטיני�

שבו נדונה רכישת תרופה לקטי� בעלות של , )7.11.2016, פורס� בנבו (מאוחדת חולי� קופת' נ
הייתה , אבל מטבע הדברי�, לאחר זמ� נכנסה התרופה לסל הבריאות: ודוק(ח לחודש " ש�100,000כ

די להציל  להשתמש בכספי פיצויי� לצור� כ� וכהניזוקאנו סבורי� שאי� למנוע מ). יעילה עוד קוד� לכ�
 שנות מדבר פסיקתי 40אחרי " קליי� )מריו (ראו מנח�, לעמדה שונה במידת מה. את תפקודי הריאות שלו

" שימוש במקדמי היוו� אנכרוניסטי� בתביעות נזיקי� כפגיעה קשה בניזוקי�: 'יש לחשב מסלול מחדש'
 .https://bit.ly/313808k, )2016( נבו

ש� קבע בית המשפט המחוזי שהניזוק זקוק לפיצוי בגי� הוצאות , 3ש "לעיל ה, 'ב'  ש למשל עניי�ראו  41
כ� למשל מתייחס : דבר זה ג� נכו� בכלל ראשי הנזק. ח לחודש"ש 750בשיעור ממוצע של , רפואיות

בתחילת הדר� א� שממוצע זה משק� השתכרות נמוכה , "השכר הממוצע במשק"בית המשפט ל
, פורס� בנבו (מ"סהר חברה לביטוח בע'  פלונית נ5231/10א "עראו (והשתכרות גבוהה יותר בהמשכה 

 בית המשפט לערעורי� אינו נוהג לבדוק את ראשי הנזק שלפיה, כ� ראו להלכה הנוהגת)). 2.8.2012
שראלי לביטוחי רכב  היהמאגר 3590/08א "ע" (התוצאה הכללית נראית סבירה ונכונה"הספציפיי� א� 

, פורס� בנבו (הסתדרות מדיצינית הדסה'  נמחבר 3754/09א "ע; )13.5.2010, פורס� בנבו (פת' מ נ"בע
כאשר הניזוק (קבע בית המשפט העליו� שבמקרי� מועטי� , בפסק די� חדשני, לאחרונה). 13.12.2010

 לתקופה קצרה רקוג� אז  (תי ההשתכרות שלא גלובלובד�על בית המשפט לקבוע את א) הוא פושט רגל
 תהא אלה במקרי� לפירוט א� להערי� מוקד�). 33ש "לעיל ה, .ב.ת.ב עניי�ראו ) (עד להפטר הצפוי

 .הנזיקיות התביעות ובכלל אחרי� נזק לראשי באשר ההנמקה על השפעה
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 להשקיע הניזוק את לחייב סביר לא, )הדי� בפסק שנקבעו הפרמטרי� על מתבססת ההשקעה

  42.הנצרכת הגמישות את ממנו שתמנע נזילה שאינה בהשקעה

  נטו ריאלית תשואה: 5 עיקרו�

 )האינפלציה השפעת בנטרול( הריאלית התשואהיוו� יש להסתמ� על  שיעור ההבקביעת

 והעלויות התשלומי� כלל הצמדת את יחייב נומינלית בתשואה שימוש. ולא הנומינלית

, )בלבד בתשלומי� ריאלית לעלייה מהתייחסות בשונה (הצפוי האינפלציה לקצב העתידיות

 באשר שכזה שפיצוי כפי. ההצמדה הפרשי לעבר ללא פיצוי לשקול הוא שכזו הצמדה וללא

  .לעתיד באשר ג� כ�, הנכו� הפיצוי סכו� את משק� אינו הוא שכ�, סביר אינו לעבר

 התשלומי� קיזוז לאחר קרי, נטו בתשואה הריאלית להשתמשויש ,  בכ� אי� דיא�

 ייאל� שאותו הו� רווחי ומס ההשקעה על הניהול דמי כדוגמת בה� לשאת ייאל� שהניזוק

 את לרכוש יבקש הניזוק שכאשר לכ� יוביל נטו התשואה פי על שלא היוו� 43.לשל�

 דמי תשלומי בשל (כ� לש� מספיקי� כספי� בידו שאי� בפועל יתברר, בעתיד הצרכי�

   44.חסר פיצוי יהיה שקיבל הפיצוי וממילא, )לשל� שנאל� והמס הניהול

, בכלל א�, הנכונה (ברוטו פיצוי מקבל הניזוק שלפיה הטענה ג� כי נציי� הדברי� בשולי

 שיעור חתת אינה סיבה מוצדקת להפ45)בלבד חבות בתיקי השתכרות אובד� של נזק בראש

 
כבר , מ שייקבע"המחלפי , הסתמכות זו. ח ממשלתי צמוד"ג שיוצע להל� הוא הסתמכות על אהפתרו�  42

ממילא , עולה) מ"והמח(שכ� ככל שתקופת הפיצוי ,  ארו�חמביאה בחשבו� את היתרו� של השקעה לטוו
ביקש ) 5ש "ה לעיל (קמיני� דוחראוי לציי� בהקשר זה כי ).  ההיוו�ריבית וכמוה(ג� התשואה עולה 

מהתועלת בהשקעה ארוכת " ליהנות" כדי קונצרניח "להשתמש בתשואות לתקופות ארוכות של אג
הוועדה ערכה , אכ�.  שני�11מ העולה על "למח AA צמוד בדירוג קונצרניח "שאי� אג,  עקאדא. הטווח

 קונצרניח " אגקיי� היה שא� אלא, כאלה השקעות שקיימות אינה אלה משמעות אול�, אקסטרפולציות
בפועל . זו הייתה צפויה להיות התשואה, )פירעו� חדלות 0%ובהנחה דמיונית של (צמוד לתקופות כאלה 

ובכל פע� ,  להשקיע לתקופות קצרותיאל�י, אד� שיבקש להשקיע בהשקעה כזו לא יוכל לעשות כ�
שואה נמוכה על כל  כדי קבלת תבתו� והכול, לרכוש איגרת חדשה) לאחר מועד הפירעו� של האיגרת(

 .ובכלל, איגרת
לשימוש . 5' בעמ, 2ש "הלעיל , מחוזי חיימס עניי� ;2' בעמ, 2ש "הלעיל , חיימס עזבו� עניי� ראו  43

 ,Wells v. Wells, 411 So. 2d 390 (Dist. Ct. App. Fla בתשואה נטו ג� במשפט המשווה ראו למשל
 The Damages (Personal Injury) Order, SI 2017/206( לדברי ההסבר לצו ההיוו� 7 סעי� ,(1981
(Eng.) .( האנגלי ראו �בדי �להתחשבות בנושא המס ג� לפי התיקוCivil Liability Act, 2018, c. 29, 

Schedule A1, sec. 4(5)(c).( באירלנדביח �ראו  ס לדיRussell v. The Health Service Executive, 
[2017] IESCDET 10 (1.2.2017) . 

 10ח בעוד "ש 1,000המשק� סכו� פיצוי של (ח "ש 744 הניזוק קיבל ס� של שבו מצב ה בתור דוגמטלו  44
נאל� הניזוק  השני� האמורות בעשר. עבור כיסא גלגלי� שיזדקק לו) 3%שני� לפי שיעור היוו� של 

 ולבהנחת דמי ניה(ח עבור דמי ניהול ומס רווחי הו� "ש �66כ) ח"ש 256מתו� התשואה בשיעור (לשל� 
הא� כאשר יגיע הניזוק לרכישת כיסא ).  על הרווח הריאלי25% על התשואה ומס רווחי הו� של 1%של 

התעל� ) 5ש "ה לעיל (יני�קמ דוחיצוי� כי ? יוכל לרכוש את צרכיו, ח בלבד"ש 934ו יכשביד, הגלגלי�
 . לחלוטי� מעיקרו� זה

, לחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�) 2)(א(4' ס( בתיקי תאונות דרכי� מנוכה מס הכנסה שהרי  45
שמשל� שכ� זהו הסכו� בפועל , ובכל הנוגע ליתר ראשי הנזק משול� הפיצוי ברוטו, )1975–ה"התשל

הכוללת בתוכה ג� סכומי� ,  המעבידעלות לעובד סיעודי משל� הניזוק את אשרכ� למשל (הניזוק 
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ואי� , שכ� על שיעור ההיוו� לשק� במדויק את הצרכי� וההפסדי� כפי שנקבעו, ההיוו�

  46. הפחתת סכומי הפיצויי�לצור� בעקיפי� בו להשתמש

  ברציפות המשתנה שקו�בח� מ: דינמיות באמצעות הוגנות: 6 עיקרו�

, ברור מבח�ולפיכ� להיקבע לפי ,  שקו� וצודקלהיות השינוי בריבית ההיוו� מנגנו� על

 צדק עשיית משו� ישבכ� . הכלכלי המצבלפי ) או למצער תדיר( שוט� עדכו� המתעדכ�

  :  שוני�מישורי� בשלושה

 התשלומי� זר� רכאש. פעמי�חד סכו� קבלת לבי� תשלומי� זר� בי� השוואה, ראשית

 בפני העומדות ההשקעה אפשרויות ואת בשוק הנוכחי המצב את המשקפת בריבית מהוו�

  .עיתי או פעמי�חד בסכו� הפיצויי� קבלת בי�תיווצר זהות , אמת בזמ� הניזוק

 שימנע מה,  שפסק הדי� בעניינ� יתקבל במועדי� שוני�יזוקי� בי� נהשוואה, שנית

כאשר שיעור ההיוו� מתעדכ� : נסביר. על מועד מת� פסק הדי�) אסטרטגית(ניסיו� להשפעה 

 צפויי� השינויי�, הספציפי ההשקעה העומדות בפני הניזוק אפשרויות לפי שוט� עדכו�

בי�  (הדי� פסק מת� ועד ולא יצדיקו התנהלות אסטרטגית לצור� שינוי מיחסית קטני� להיות

" קפיצות"ב שיעור היוו� המשתנה , זאתלעומת). לדחותו ניסיו� ובי� להקדימו ניסיו�

 האפשרות כשקיימת) ובמיוחד כשהמועד הקבוע לקפיצות אלה קבוע בדי� וידוע לצדדי�(

וכ�  ,הדי� פסק מועד על להשפיע בניסיו� להתדיינויות יוביל, הפיצוי בסכומי ניכר לשינוי

לי צרכי� בע( תיווצר הפליה בי� ניזוקי� ובכ� המשפט בתי על נוספת עלות ליהטעשוי ל

   47.במועדי� שוני�, אקראית, ניתנו בעניינ� הדי� שפסקי) זהי�

 הפיצוי ות תקופלפי בי� ניזוקי� שוני� ובי� ראשי נזק שוני� השוואה, שלישית

 לפי היוו� שיעור כדוגמת, רצי� שאינו דיפרנציאלי היוו� בשיעור שימוש. הרלוונטיות

 ולקשיי� דיו� עלויות להשתת, רבי� ני�לדיו להוביל צפוי, מראש קבועות פיצוי תקופות

 משיעור) הנזק ראשאו  (התביעה את להעביר מנת על הפיצוי לתקופת באשר להבנות בהגעה

 קביעת שיעור היוו� ,מנגד .ביניה� שיהיה שאפשר הגדול השוני לפי למשנהו אחד היוו�

� לכ� ביליו ,)מראש קבועות תקופותללא  (הספציפיות הפיצוי שנות לפי הנקבע, רצי

  48,49.האמורות העלויות את יקטי� ולפיכ� רב להיות צפוי אינו ההיוו� שיעורי בי� שההבדל

 
משל� , ג� כאשר מדובר על צרכי�, בדומה לזה; ב"ביטוח לאומי וכיו,  למס הכנסהמשל� שהניזוק

 ). ב"מ וכיו"כולל מע, הניזוק בעת רכישת� את העלות ברוטו
 השתכרות משול� ובד� הפיצוי בגי� אשלפיויש לשנות את הכלל הנזיקי  ומזיקי� סבורי� שא�, ממילא  46

וא� שספק א� השינוי . ראוי שיעשו זאת באמצעות תקיפה ישירה של הכלל, על פי סכומי הברוטו
 .אי� מקומ� של הדברי� במאמר זה, מוצדק

47  �, )היוו�(ומי  הקבוע בתקנות הביטוח הלאלשיעור נזיקי� בתביעות למשל הצמדת שיעור ההיוו� כ
, )א�16 ו15' קת (1.1.2020ביו� ) �1% ל�2%ככל הנראה מ (רבה במידההצפויות לרדת , 1978–ח"התשל

 שוני� בענייני� בקשות, ארכותבאמצעות ( פסקי די� מת� לעכב תובעי� מצדצפוי להוביל לניסיונות 
 . ריבית עולהויהיה מדובר בסביבת ,  והיפוכ� של דברי� במקרהזה מועד לאחר עד) ב"וכיו

48  � שני� ובי� פיצוי �14בי� פיצוי ל) בשיעור ההיוו�( צפוי ההבדל שבו הרצי� המבח� לעומת למשל כ
 שני� �15ושיעור היוו� אחר ל, שני� 15–�0ל אחד הקובע שיעור היוו� במבח�,  שני� להיות זניח�15ל

� �14 מפיצוי לנמו� שני� יהיה �15עד כדי כ� שייתכ� שפיצוי ל( להיות השינוי מהותי ביותר עשוי, ואיל
עד כדי (שנקבעו בו ולהבדלי� בי� שיעורי ההיוו� , )25ש "לעיל ה(לעניי� זה השוו לדי� באונטריו ). שני�
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  צדק אופקי : 7 עיקרו�

 בסופו –היינו שלרשות ניזוקי� במצב דומה יעמדו , " אופקיצדק"ל להביא ההיוו� שיעור על

 יעמדו  לרשות ניזוק אחדשבואי� להסכי� ע� מצב ;  סכומי� בשיעור דומה– דברשל 

 יותר קטני� סכומי� יעמדו, זהי� שצרכיו, אחר ניזוק לרשות ואילו, מצרכיו גדולי�סכומי� 

 של מתמטי בשוויו� מדובר אי�. הדי� פסק מועד של אקראי נתו� בשל רק והכול, מצרכיו

 אות� בעלי,  במוב� זה שלרשות שני ניזוקי�50,מהותינתוני� אלא בתוצאה של צדק אופקי 

 שיעור ההיוו� להיקבע על בסיס שעל מכא� 51.ורכיה� אות� סכומי� למימו� ציעמדו, צרכי�

 ניזוק וכ�, פעמי�החד הסכו� קבלת במועדאפשרויות ההשקעה העומדות בפני הניזוק 

, פעמי�חד כסכו�, יקבל יותר נמוכה תשואה המניבות השקעה אפשרויות עומדות שבפניו

 הניזוקי� ושני, מתמטית�הטכנית מטרתו את ההיוו� יקיי� כ� רק. ולהפ� יותר גדול סכו�

   52).הזהי� (העתידיי� לצורכיה�) במדויק (שיספיק פיצוי יקבלו

מתח�  "שקיי� הגורסת) השונה מעמדתנו( ג� את המסקנה כי עמדה מחייב זה עיקרו�

את קביעת שיעור ההיוו� לקבוע  תחייב מסקנה אשר, להשקעות המתאימות לניזוק" סבירות

 את ניזוק השקיע שבוהסיבה לכ� היא שלא נית� לקבל מצב . מו� של מתח� זהעל פי הר� הנ

 
 �15ל וו�ההי בשיעור השימוש לפיושכ� ,  א� כי יש לציי� שבדי� זה הבעיה אינה קיימת.)2.5%הפרש של 

 לפי שייעשה הראשונות לשני� הפיצוי לעומת (זו לתקופה המיועד לפיצוי באשר רק נעשה ואיל� שני�
 ).אליה� הרלוונטי ההיוו� שיעור

: טעמי� משני, ראויה לא פגיעה החובה ביטוח בשוק בוודאות פוגע זה עיקרו� כאילו טענה לדחות יש  49
 מביא) ביטוח תקרת כולל שאינו, חובה ביטוחובמיוחד  (חביטו למשל כ�. הביטוח של מהותו זה, ראשית

כוללי� ג� את , כמוב�, בעתיד, אלה מחירי�. יעלו רפואיי� טיפולי� שמחירי האפשרות את בחשבו�
ובמקרה כזה חל שיעור היוו� ( שהניזוק יהיה זר אפשרות בחשבו� מביאביטוח ,  כ�עלנוס� . נושא ההיוו�

, פורס� בנבו (מ"הראל חברה לביטוח בע'  נליטצבה 4412�06�11) 'מחוזי חי(א " תראו. שונה
ניסיו� לטעו� שמדובר בפגיעה לא ראויה דומה לטיעו� שא� חברות הביטוח , שנית)). 1.4.2015

 משתני� אלו ולא נאפשר לה� יש לקבוע,  בשכר הממוצע במשק או במחיר התרופותמשינויי�מושפעות 
 רצועת בתו� רק להשתנות לה� אפשרל, )5ש "ה לעיל (קמיני�ח "ודכהצעת , או(להשתנות על פני זמ� 

 .הוודאות�אי את להקטי� מנת על, )ניוד
 כאילו קיימת סתירה בי� הצדק האופקי לבי� 2.2צוי� בסעי� , ש�, קמיני� בדוח:  זה ראוי להדגישבעניי�  50

פעמי �היינו בדיקת הסכו� החד, יי� זה נובע מהגדרת צדק אופקי בדוחענ. ולא היא. הצדק האישי
צדק אופקי : אלא שלדעתנו אי� זה צדק אופקי אלא אשליה בלבד. המשול� לכל אחד מהניזוקי�

את הצרכי� , כל אחד בנפרד,  עתידיי� זהי� יוכלו לרכושלצרכי�משמעותו ששני ניזוקי� הזקוקי� 
 עקרו� הצדק האופקי ג� עקרו� הצדק לצדי� של כל אחד בנפרד מתקיי� בבחינת הצרכ. וונטיבמועד הרל

 . האישי
51  �שכר ממוצע (השווה בית המשפט העליו� את הסכו� החודשי , )38ש "לעיל ה ( חנאאבו ראו שבעניי� א

 לכ� – דיו� ואולי מבלי משי� לאל –ובכ� הביא ,  ההשתכרות הכוללובד�ולא את סכו� א) במשק
שכ� הסכו� החודשי הממוצע יחושב על ,  כושר השתכרות גבוה יותרובד�שהתובעת תקבל פיצוי בשל א

 כמקובל בניזוקי� 21או ,  בניזוקות מהמגזר היהודיקובל כמ20 ולא מגיל 18מגיל ( יותר רבותשני� 
 ).מהמגזר היהודי

, שהצדק האופקי מחייב ששני ניזוקי� זהי�) ה לא תהיה מחלוקתודומה שעל עניי� ז( בדיוק כפי זאת  52
אלא כל אחד יזכה בסכו� , העבר נזקי בגי�" סכו�אותו "בלא יזכו , הנבדלי� זה מזה רק במועד פסק הדי�

 .הדי� פסק למועד והצמדה ריבית בתוספת) הזהה (לעבר הנזק
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. מדי גבוה היוו� שיעור בשל בפני שוקת שבורה ונותר 53ומתאימה סבירה בהשקעהכספיו 

 היאלא למותר להזכיר כי פגיעה בצדק האופקי באמצעות קביעת שיעור היוו� גבוה מדי 

דהיינו הניזוקי� ,  ביותרהחלשותאוכלוסייה  הבקבוצות רגרסיבית הפוגעת דווקא פגיעה

 נפסקי� לה� לתקופה ממושכת וכשאופק ושהפיצויי�)  מרובי�ורכיה�שצ(שנפגעו קשה 

   54.הפיצוי שלה� רחוק

  הניזוק על הגנה: 8 עיקרו�

 ראוי להתייחס , זאתלצד. הדדי ההיוו� צרי� להיות שיעור לקביעת המבח�,  שהראינוכפי

 ראוי, ההיוו� שיעור בקביעת טעות אפשרויות בחובו כולל המוצע ח�כשהמב: לעיקרו� נלווה

  .מפניה הניזוק על המג� מבח� שייבחר

א� לטובת :  השבת המצב לקדמותומעקרו� לסטייה מובילה בשיעור ההיוו� טעות

שאי� לו (אלא שמבחינת הניזוק ). ולרעת הניזוק(וא� לטובת המזיק ) ולרעת המזיק(הניזוק 

 את לרכוש יוכל שלא ומשמעותה, קטסטרופלית היא לרעתו טעות) תודבר מלבד תביע

  55.הציבור ועל משפחתו על למעמסה וייפול לו הנדרשי� הצרכי�

הניזוק .  המקופחהניזוק על תקל לא מהטעותהרוויח ) אחר( העובדה שניזוק עצ�

,  הניזוקלעומת זאת טעות לטובת. צרכיו את לרכוש לו יסייע ולא לעזרתו ייחל�המרוויח לא 

.  של מזיקי� לפזר את הנזק על הציבוריכולת� בשל פחות בעייתית, ויהא� שאי� היא רצ

המספרי�  "את בוחני�) האחרי� הגדולי� המזיקי� או המבוטחי�ובמיוחד  (המזיקי�

 נית� לכ� דוגמה. כלשהי ספציפית לתביעה במיוחד מתייחסי� אינ� וממילא" הגדולי�

 
שמכוחו חלה חובה על הניזוקי� להשקיע את שדומה ,  המחייב ניזוק לנסות להקטי� את נזקול לכלוהשוו  53

ואינו , "באופ� סביר"כלל זה חל א� ורק על הקטנת נזק ): מכוחו נובעת חובת ההיוו�, וממילא(כספיה� 
ד "פ, מ"כלל חברה לביטוח בע'  נגולדפרב 252/86א "ע(מחייב ניזוק לקחת סיכוני� שיכולי� לפגוע בו 

 בשל, לעיל שצוי� כפי נטו היוו� בשיעור השימוש את מחייב א� זה שכלל יצוי�)). 1991 (45) 4(מה
, )חוזה הפרת בשלתרופות  (החוזי� לחוק) ב(14' ס (הנזק הקטנת עלויות על הניזוק את לפצות החובה
 ).1970–א"התשל

א� , המחוקק אכ� הגביל את הפיצוי:  זה מנוגד למשל למדיניות בחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�דבר  54
;  לשילוש השכר הממוצע במשקות השתכרובד� הגבלת הפיצוי בגי� אבאמצעות, בחוק המקורי, עשה כ�

 שנתב, ג� לאחר מכ�.  חזקות דווקאאוכלוסייה בקבוצותמדובר בהפחתת פיצוי הפוגעת , כמוב�
מהשכר ) 25%עד שיעור של ( מס הכנסה בהפחתת, כאשר הוספה הגבלה נוספת על הפיצוי, ח"תשלה

 זה יש להוסי� הפחתות על( חזקות יחסית אוכלוסייה קבוצותמדובר בהפחתה החלה על היה , המפוצה
א� לניזוק יש ממילא רכב : חזקות אוכלוסייה קבוצותאשר משפיעות יותר על ,  הניזוקורכיהנובעות מצ

והוא נזקק , לעומת זאת א� לא היה לו רכב.  הניידות שלוורכי על צגדוללא יקבל הוא פיצוי , מתאי�
שיישו� החקיקה בפסיקה )  ביקורתכדי בתו� (העמדה וא� רא). יזכה הוא לפיצוי מלא, כב בשל נכותולר

ומדוע בית (? כיצד דיני הפיצויי� הופכי� את העניי� לעניי� יותר"פז �צחי קר�: מביא לתוצאות אחרות
 כח  משפטניעיו)" ?המשפט העליו� מפרש את חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� באופ� בלתי עקבי

299) 2004 .( 
עשוי הניזוק להישאר )  חיי�לתוחלתכגו� פיצוי עד ( בהיעדר טעות בפיצויי� המסתמכי� על הממוצע ג�  55

 המסתכל –הסיבה לכ� היא שהניזוק . חסר אוני� וללא אמצעי המחיה הנדרשי� לו במש� תקופה ארוכה
 –לעומת זאת המזיק . סטית ניכרת ביותר תק� סטטילסטיית חשו� לשונות ו–על ענייננו כעניי� בודד 

ולפיכ� ,  הנוגעות אליו כמקשה אחתהתביעות מסתכל על כלל – כאשר מדובר בחברת ביטוח ובייחוד
 . מצומצמת הרבה יותרוהשונות וסטיית התק� הנדמית בעיני
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 לבחינה פרטנית מהסתכלות עברו אשר, לאומי לביטוח המוסד של השיבוב בתביעות למצוא

ג� א� היא משלמת לפרט הבודד ,  ביטוחחברת, שלא כניזוק,  על זהנוס� 56.גלובלית

 לבטח ממשיכה שהיא הרי, )לזמ� מזמ� התאמות לערו� יכולה אינה ובו (פעמי�תשלו� חד

   57.הנזק יזורפ כדי בתו�, לשנה משנה התאמות לערו� ויכולה פרמיות ולגבות

 הביטוח ניכויי בוצעו, מטעמי נוחות, בעבר:  וצרי� ללמוד מ� העברמותר זה בעניי�

הלאומי מהפיצוי הנזיקי על סמ� טבלאות ממוצעות ללא התחשבות בתוחלת חיי הניזוק 

מצד :  שתוחלת חייו קוצרהלמי ניכר וקיפוח ניכויי� אלה גרמו נזקי� גדולי� 58.הספציפי

 ולפיכ�, חייו תוחלת קוצרה אחר ומצד, הממוצעת החיי� תוחלת לפי תהקצבאו נוכואחד 

 בשל. לקבל צפוי היה לא שאות�) מאוחרותלשני�  (קצבאות ונוכו יותר נמו� היה הפיצוי

 מבוצע, קופח הניזוק כאשר: יה סימטריבלאא� זאת ,  זה בוטלה ההלכה האמורהקיפוח

מבוצע הניכוי לפי הטבלה , הניזוק נהנה ואילו כאשר 59,המקוצרת חייו תוחלת לפי החישוב

  60.הממוצעת

. עליו שנכפית טעות לבי� הניזוק של מבחירתו הנובעת טעות בי� ג� הבדל מהותי קיי�

 נית� 61,הלאומי הביטוח קצבאות היוו� כדוגמת, הניזוק של מבחירתו נעשה ההיוו� כאשר

 
 132) 4(ד ס"פ, מ"חברה לביטוח בע" אררט"'  לביטוח לאומי נהמוסד 10114/03א "ראו דנ (בהסכ� בי�  56

 סכו� בהעברת, בחקיקה ובי�) שהתייחס להסכ� שבחר להתעל� ממרכיבי� ספציפיי� של הניזוק) 2006(
נוסח  [הלאומילחוק הביטוח ) ד(–)ג(328' ס (המזיקי� כלל לכסות את סכומי השיבוב של שאמור גלובלי
לאומי משנת  לחוק הביטוח ה102אשר נוספו בתיקו� , 134ח "התשסח "ס, 1995–א"התשנ, ]משולב

 28'  סראו כ�; ) נגד המדינה או תביעות בגי� טיפול רפואי נגד מוסדות ציבוריי�תשעניינ� תביעו (2008
 2018–ח"התשע, )2019תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב (לחוק ההתייעלות הכלכלית 

המתייחס לתאונות  (2018 משנת 204שהוס� בתיקו� , )א לחוק הביטוח הלאומי328' תיקו� עקי� לס(
א "בש ראו ")מתיישרי�" המספרי� �ושאצל( נזק בענייני� אלה מפזרי �לכ� שחברות הביטוח ה)). דרכי�

 ).2002 (589) 4(ד נו"פ, עיזבו� מנטל'  נהר� 3401/02
 התאגיד 9609/16� "חברת הפול אשר פירטה בתגובתה לתגובת המדינה בבג, למשל,  שעשתהכפי  57

 והחיסכו� הביטוח, ההו� שוק על הממונה' נמ "בע") הפול ("חובה רכב לביטוח רהמאג של המנהל
כי הצור� בהעלאת שיעור ההעמסה , )הפול� "בג: להל�) (7.12.2017, בנבופורס�  (האוצר במשרד

פרמיות ) ענתהלט( נגבו שבעניינ� ג� לצור� כיסוי ההפסדי� בגי� תביעות מתנהלות הוא) שאכ� הועלה(
 . שיעור היוו� גבוה מדיהמתבססות על

 ).2001 (599) 3(ד נה"פ, אבו סרייה'  קר� לפיצוי נפגעי תאונות דרכי� נקרנית 6935/99א "ע  58
 .7ש "לעיל ה, אלחבאני� עניי�  59
המרכז ' נ. ד.ל 3900/14א "בע בי� מזיק לניזוק הסימטרייהוהשוו לחוסר . 6ש "הלעיל , 2278/16א "ע  60

וא� שג� לאחר הלי� זה נשמעו צעקות שבר מחברות ). 2.12.2015, פורס� בנבו (הרפואי הלל יפה
 תגובת ראו; במסגרת הערכת סיכו�( אלו בחשבו� מראש תוצאות הביאו ה�בפועל התברר כי , הביטוח

 גלובס" שאלות ותשובות: פסק הדי� שמסעיר את עול� הביטוח "וינריב�ויל אלהד ר� פרדס ב"עו
27.3.2018 http://tinyurl.com/y2ellb6m (ועול� כמנהגו נוהג. 

בית הדי� הארצי '  נרוח� 5874/18� "בגראו ( ביותר מוגבלי� ימי� מראש רק במקרי� מסוהאפשרית  61
 שמדובר מאחר היתר בי� נדחתה נגד נוהל היוו� העתירה, ודוק)). 28.11.2018, פורס� בנבו (לעבודה

עניי� זה מלמד היטב כי ג� בית המשפט .  לעבודההדי� בית של סמכותו בליבת שהוא סוציאלי בעניי�
שבו , לבי� היוו� נזיקי, המעורר שאלה סוציאלית, העליו� מבחי� היטב בי� ההיוו� של הביטוח הלאומי

בשולי הדברי� יצוי� שהגבלת . דר בטיעוני� סוציאליי�חברת הביטוח המשלמת אינה יכולה להתה
,  נכה מקבל את כל הקצבאות בתשלו� אחדשבו למנוע מצב נועדה הלאומי הביטוח קצבאות של וו�ההי

ולאחר מכ� חוזר למוסד לביטוח לאומי דר� , �או מפסיד אות) כגו� בני משפחה( לאחרי� �מעביר אות
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 שההיוו� 62)הבנה עדרמהי או מלח� נובעת ההיוו� בקשת כי מסקנה שנשללהלאחר  (להניח

על ידי ( כ� הוא כאשר מדובר בהיוו� כפוי לא 63.הוא לטובתו) ג� א� בשיעור גבוה מדי(

 טעות של משמעותה. בשל השיטה של תשלו� פיצויי� בתשלו� אחד, )בית המשפט

  .יותר הרבה לניזוק דרמטית היא ההיוו� בשיעור

 לרעת מטעות הרסניתלרעת ניזוק  שטעות בלבד זו לא, לעיל שציינו כפי כי נוסי� כ� על

 שכזו שמטעות אלא 64,ושניזוקי� הסובלי� מנזקי גו� ה� בגדר קבוצה מוחלשת, מזיק

הניזוקי� ( ולקטיני� מוחלשות אוכלוסייה לקבוצות.  בקבוצהביותר החלשי� דווקא נפגעי�

 היה ההיוו� ששיעור יתברר א�אי� כרית ביטחו� שיוכלו להסתמ� עליה ) לשני� ארוכות

  .יותר הרבה קשה הטעות משמעות מבחינת� דווקא כ� על. מדי גבוה

א� בוחרי� במבח� לקביעת שיעור היוו� שאינו כולל : משמעות עיקרו� זה היא פשוטה

לעומת זאת . יש ליישמו במלואו ובהדדיות) כדוגמת המבח� שאנו מציעי�(אפשרות טעות 

כגו� (נציאל לטעות לרעת ניזוקי� א� בוחרי� במבח� לקביעת שיעור היוו� שהוא בעל פוט

השקעות בסיכו� גבוה , הסתמכות על תשואות עבר של מכשירי� פיננסיי� או על ממוצעי�

יש להביא בחשבו� ולקבוע מנגנו� תיאו� , )יותר או א� מבח� שאינו מתעדכ� ברציפות

י  כד65כגו� הפחתה יזומה של שיעור ההיוו� בשיעור קבוע(א� תיקו� אוטומטי , ותיקו�

  .וא� תיקו� לאחר זמ�) למנוע תוצאות הרסניות לטעות

 
 וונטיי�מוב� שדברי� אלה אינ� רל(ל הציבור בדר� אחרת  הבטחת הכנסה או נופל למעמסה עקצבת

והמזיק אינו צפוי לחזרה נוספת של הניזוק ג� א� יפסיד את מלוא ,  יש סופיות דיו�שבובתיק נזיקי 
ועל , הקצבה לביטוח לאומי אינו עור� בדיקה של תוחלת החיי� של מקבל המוסד, זאת מלבד). הכספי�

 אי�שכ� ( צפויי� לקבל אינ� ויקבלו קצבאות שה� קצבהיפנו כדי להוו� כ� קיי� חשש שחולי� סופניי� 
 את המשפט בית קובע שבה�, נזיקי� בתיקי רלוונטי אינו זה דברג� ) (פטירה לאחר לקצבאות זכאות

 ).הספציפית החיי� תוחלת
62  � לעבודה הדי� ובית, לפרנסתו מתאימה הכנסה אד� לאותו שיש הביטוח הלאומי צרי� להשתכנע ולפיכ

 .הדי� בית הוראות לפי הכספי� הוצאת על שיפקח אד� מינוי על להורות יכול א�
, ג� א� הוא גבוה משיעור ההיוו� הנכו�, 3% למשל שאד� יעדי� להוו� את קצבאותיו בשיעור של ייתכ�  63

 . ה ריבית גבוהה יותר על המשכנתבבד בד שהוא משל� משו�
כדוגמת חובת רכישת ביטוח חובה והיעדר  (תלעיתי� א� קוגנטי, �על ניזוקי� אלה מנסי� להג: ונזכיר  64

ח בכאב "ש �25,000 השתכרות וובד�למעט ויתור מינורי על שבעה ימי א, האפשרות לוותר על הכיסוי
 פיננסיי� שירותי� על הפיקוח לתקנות הראשונה לתוספת' א לטופס 4' ס(וסבל לרוכבי אופנועי� 

בי� היתר מתו� תפיסה שלולא , ))2010–ע"התש, )מנועי רכב של חובה לביטוח חוזהתנאי ) (ביטוח(
, ג� במקרי� אחרי�.  הניזוקי� לנטל על הקופה הציבורית ולא יצליחו לשק� עצמ� כראוייפלוהגנה זו י

 מוחלשות על מנת שלא יגיעו אוכלוסייה קבוצותהדי� פועל להג� על , וג� כאשר מדובר רק בנזק כלכלי
 נינה זלצמ� ועופר ראו,  המשכו�בחוקלמשל הוראות קוגנטיות ( מאופטימיות יתר להסכמי� הנובעי�

א "ת; )2003 (675–672, 655 לג משפטי�" מימוש עצמי של משכו� על זכות אובליגטורית"גרוסקופ� 
) דירות( וכ� חוק המכר ;)2.10.2005, פורס� בנבו (בנק דיסקונט לישראל'  נמאסי 1727/02) א"תמחוזי (
 ולרבות אופטימיות ,להטיות מקובלות בהשקעות). 1974–ה"התשל, )ת השקעות של רוכשי דירותהבטח(

 .Daniel Kahneman & Mark W. Riepe, Aspects of Investor Psychology, 24 Jראו למשל, יתר
PORTFOLIO MANAGEMENT 52, 54–55 (1998). �היעלה על הדעת שלא נייש� תפיסה זו דווקא בעניי 

 המוחלשי� –ובכ� נדחו� את הניזוקי� , )כקביעת שיעור היוו� לניזוקי� בנזקי גו�) מהותי ביותר ("טכני"
 ?ורכיה� צועל להמר על כספ� –

 שיעור ההיוו� שלפיו,  שכ� נית� להצדיק שימוש במנגנו� כדוגמת זה שנקבע במחוז אונטריו בקנדהדומה  65
 ובעיגול לעשירית האחוז הקרובה 0.5%פחתת ח ממשלתיי� מסוימי� בה"נקבע על בסיס ממוצע של אג
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   משתנה שאינו בפסיקה ברור מבח� קביעת: 9 עיקרו�

 מושפע מלחצי� פוליטיי� אינו שאינו משתנה וקבוע לקבוע מבח� שיש הוא נוס� עיקרו�

 עיקרו� זה של 66.וכלכליי� שתמיד יפעלו לטובת מזיקי� עתירי לוביסטי� ולרעת ניזוקי�

 לתוכ�המבח� הדינמי נוגע ). 6עיקרו� ( הד� במבח� הדינמי לעיקרו� זההבוע אינו מבח� ק

 לקביעות מתייחסהעיקרו� הנוכחי . השיעור צרי� להתאי� למצב הכלכלי העדכני: המבח�

 הממוצע השכר פי על לקטיני� פיצוי לפסיקת דומה העקרונות שני בי� ההבחנה. המבח�

 המבח� זה על ונוס�, במשק הממוצע השכר פי על י�פוסק תמיד: קבוע הוא המבח�: במשק

  . ביותר העדכניי� הממוצע השכר נתוני על ומתבסס דינמי הוא

 פעילותו בשל במשק הגדול המזיק הוא" הלחצי�מפעיל  "כאשר ג� נכוני� הדברי�

 המדינה בהחלטות התלוי מבח� קביעת. ישראל מדינת – הכלכליי� בחיי� ומעורבותו הרבה

 בתקציב" חור "למנוע כדי העדכו� מעיכוב חשש מעלה) כלשה� תקנות או חוק תבחקיקאו (

 הא 67.הביטוח פרמיות העלאת את למנוע או אחרי� במקומות לקצ� יחייב אשר המדינה

 את הדיו� בנושא לעכב אחדותמנסי� זה שני� " רגילי�"לא זו בלבד שנתבעי� : ראיה

שי� ולשל� בתקופת הביניי� על פי שיעור  להמ– מוצלח –מתו� ניסיו� , כמסתבר(ההיוו� 

 שא� דומה א� 68.לממשלה המשפטי היוע� ג� פועל שכ� שמתברר אלא ,)היוו� גבוה

 
 ששיעור ההיוו� באונטריו בשו� בי� היתר –ע� זאת ראוי לציי� שספק בעינינו . 25ש "הראו לעיל , יותר

 ההסדר יסשבבס א� זהו אכ� הרציונל –לעול� אינו מדויק שכ� הוא נקבע על פי מועד הגשת התביעה 
 . הספציפי שנקבע ש�

 לחצי� פוליטיי� בשל נדחה ה�בהקשר של שיעור ההיוו� בתקנות הביטוח הלאומי שהשינוי ב, והניסיו�  66
הרלוונטי בעיקר ( לשינוי בתקנות הביטוח הלאומי באשרוא� כ� הוא ). 4ש " הלעילראו (מוכיח זאת 

נית� להניח מקל , )ואשר בחלק ניכר מהמקרי� המזיק מקזז את שוויו מהפיצוי לניזוקי�, יעות שיבובלתב
 הפיצוי והתחייבויות יוחומר שכ� יהיה בכל הנוגע לשיעור ההיוו� בתביעות נזיקי� שהשפעתו על סכומ

 ג� במדינות אחרות היה והואנציי� כי ניסיו� זה אינו נחלתנו הבלעדית . חברות הביטוח גדולה הרבה יותר
אול� , 2012 החלה הבחינה מחדש בשנת שבה, ייהכדוגמת אנגל,  נבח� מחדש שיעור ההיוו�שבה�

רק בשנת )  לבתי המשפטיהג� באמצעות פני, למנעהלאחר ניסיונות של חברות הביטוח (הסתיימה 
הסתיי� כבר בשנת היה התהלי� מהיר הרבה יותר ו, לעומת זאת כאשר נתבקש תיקו� לכיוו� השני. 2017
2018. 

 ההיוו� שיעור בשל חסר פיצוי המקבל הניזוקי� ציבור מפסיד גיסא מחד – פעמיי� מפסיד הציבור בפועל  67
 JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE" הבערותמס�  "שמאחורי סביר כי נדמהולנו  (מדי הגבוה

 ייאל� א�א� , ב את מצבו לקדמותוהיה מעדי� כל אד� לוודא כי א� יינזק יקבל פיצוי שישי) ((1971)
; ) פיזור הנזק ועקרו� התועלת השולית הפוחתתבשלוזאת , לשל� לצור� כ� פרמיות גבוהות יותר
 במישרי�בי� א� , ייד שבפועל פרמיות הביטוח מועלות ממשו�ומאיד� גיסא מפסיד ציבור הניזוקי� ג� 

� "בבגבקשה לצו ביניי� ולקיו� דיו� דחו� ,  לעניי� זה ראו עתירה למת� צווי� על תנאי.בעקיפי� וא�
 לאחר התיקו� לתקנות ההיוו� העלו חברות הביטוח את פרמיות יד פורט כי מישבו, 57ש "לעיל ה, הפול

היוו� תו� שג� חברות אלו עדיי� המשיכו להתנגד להפחתת שיעור ה( בשיעור המתאי� החובהביטוח 
, 2018–ח"התשע, )23' מסתיקו�  (מנועי רכב ביטוח פקודת לתיקו� חוקואת , במישרי�) בתביעות

באמצעות העלאת  (בעקיפי� נועי� הועלו ג� פרמיות האופשבמסגרתו, הזאתשהועבר בעקבות העתירה 
 מחברות הביטוח, עבור ביטוח האופנועי�, "הפול"הוא השיעור המועבר לחברת , שיעור ההעמסה

 ). האחרות
 ת התבקש היוע� המשפטי לממשלה להביע את עמדתו בסוגיי2017 בנובמבר 29א� שעוד ביו� , למעשה  68

וא� שעוד ביו� , )29.11.2017 מיו� החלטה, 3ש "הלעיל , 3751/17א " עעניי�(ההיוו� בתו� כחודשיי� 
משרדית שתבח� את הנושא �לצור� הקמת ועדה בי�" שלושה חודשי�"יוע�  ביקש ה2018 בינואר 31
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 במהירות השינוי ייעשה, ההיוו� שיעור העלאת את יצרי� והדבר, ישתנה הכלכלי המצב

  .מפתיעה

, פטהמש בבית שייקבע ברור מבח� רק. להפסיד הניזוקי� צפויי� הפוליטי במבח�

 פוליטיי� שיקולי� בשל שינויו את יאפשר לא ואשר, הניזוקי� את ג� עיניו לנגד הרואה

  . צודק וראוימבח� יוכל להיות 69,כלשה�

   פרוצדורלית יעילות: 10 עיקרו�

.  הפרוצדורליתיש להביא בחשבו� ג� את היעילות, כגו� כללי פיצוי,  כללי� משפטיי�בקביעת

 ידי על יקרות דעת חוות והגשת תיקחקירות מורכבי� בכל מבח� שיחייב שמיעת הליכי� ו

 שיגרו� רק לא) מוחלשת קבוצה שה� לניזוקי� לרוע� יהיה שככללדבר  (הלי� בכל הצדדי�

 שיביא סופו אלא, הצדדי� ועל המשפט בתי מערכת על לבסו� שתתגלגל גדולה לעלות

ע� זאת . כת המשפטית בשל דחיית מועדי דיו� ועומס בלתי נסבל על המער70צדק לחוסר

  71.ויש להקפיד שהיעילות אינה דורסת את יתר העקרונות ואת הצדק, אי� זהו עיקרו� בלעדי

 ברור ושקו� שיהיה זמי� בכל עת וימנע ח� בעליל קביעת מבמחייב ביעילות הצור�

היעילות מחייבת שימוש בנתוני� ,  נוס� על זה72.מחלוקות בי� הצדדי� בדבר שיעורו

וקביעת מנגנוני עדכו� אוטומטיי� שימנעו את הצור� )  ימנעו מחלוקותאשר(רשמיי� 

 רק).  במצב הכלכלי במשקשינויי� בשל (שני� כמהבהבאת הנושא בפני בתי המשפט מדי 

 73,מראש צעדיה� את לכלכל) הביטוח חברותובמיוחד  (והמזיקי� הניזוקי� יוכלו כ�

 
טר� הובעה עמדה כלשהי ) יותר משנה לאחר ההחלטה האמורה(הרי שעד היו� ,  את מסקנותיהית�ות

 ).30.8.2018 מיו� החלטה, ש�: וראו למורת הרוח שהביע בית המשפט מהתנהלות זו(
 .עמוד במבחני החוקתיות השוני� ג� חקיקה ראשית תיאל� בוודאי לוכאשר  69
, מהדורה רביעית (960–950 הפיצויי� וחישוב די� סדרי, החוק תחולת: הדרכי� תאונת ריבלי� אליעזר  70

2011.( 
, ח"ש X מבח� שלפיו בכל תביעה סכו� הפיצוי יעמוד על ציע מכוח היעילות בלבד נית� היה א� להשכ�  71

 . כלל ועיקרובכ� למנוע את הצור� בדיוני� בנושא הנזק
אשר לאחר שהובהרה דר� ,  שכר בשני� האבודותובד� למשל למבח� לחישוב שיעור הפיצוי בגי� אהשוו  72

ועיקר הדיוני� בכל הנוגע אליו ( במחלוקת בחלק ניכר מהמקרי� שנוישוב אינו , החישוב בפסיקה
 325) 1(ד סא"פ, מ"הראל חברה לביטוח בע'  נפינ� 10990/05א " עראו(מתרכזי� במקרי� מיוחדי� 

או בנתוני� , ))5.6.2012, פורס� בנבו (משטרת ישראל'  סושרד נעזבו� 8488/08א "ע; )2006(
 ). העובדתיי� הספציפיי� לתיק

 אימו� החלטת ועדת השפעת בינה רו�( למשל לדוח מפעיל המאגר הסטטיסטי לביטוח רכב חובה והשוו  73
 הצפויה הנוספת העלות את, קצר בזמ�, שכימת, ))2016 (וינוגרדר אליהו "ההיוו� בראשותו של ד

 שמבחינת ספק אי�, ודוק. הלאומי הביטוח לתקנות התיקו� לפי ההיוו� שיעור מהפחתת הביטוח לחברות
 הוודאות�אי את מגדילה) לעול� ישתנה שלא קבוע היוו� משיעור בשונה (מבח� קביעת הביטוח חברות
 מבח� שבהיעדר בלבד זו לא אול�. המבוטחי� על המושתות הביטוח פרמיות של מסוימת הגדלה ותחייב

וסביר  (יותר א� גדולה הוודאות�אי) לעול� ישתנה שלא היוו� בשיעור מדובר שאי�ובהנחה  (שקו�
 חברות כאשר ובייחוד (הצדק ושיקולי נזק פיזור שיקולי מבחינת שג� אלא, )הפרמיה בתוספת שתתבטא

 .אמת פיצוי אינו המשול� הפיצוי שבו ממצב זו תוספת ראויה) המזיק בנעלי באות הביטוח
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 לערו� ייאלצוחשש שבתי המשפט  במבח� ברור ובנתוני� רשמיי� ימנע את הכשהשימוש

   74.חישובי� בכל תיק ותיק

 הנוכחי בעיד�א� ,  לעיתי� חישובי� שוני�מצריכי�דיני נזיקי� :  עניי� זהנבהיר

.  מוכרי�במחשבוני� ובאפליקציות הצדדי� אלא בידי אלה אינ� נעשי� על פי רוב חישובי�

� האבודות מצרי� לכאורה  שכר בשניובד�חישוב של פיצוי תלויי� או חישוב א: למשל

ולעיתי� חלקי (בכל זמ� וזמ� " ידותמספר  "של, "קופה משותפת "שלחישובי� מורכבי� 

, בפועל כיו� העוסקי� בתחו� משתמשי� במחשבוני�. ועוד) ידות הנובעי� משירות צבאי

ג� במישור . ב"גיל הילדי� וכיו, שבה� ה� מכניסי� את הכנסת הבעל והכנסת האישה

 קמיני� ועדתוכאשר הופענו בפני (י� קושי כלשהו ליצור אפליקציה מתאימה ההיוו� א

  75).א� הצגנו דג� של מחשבו� שהוכ� באדיבות נבו הוצאה לאור, העוסקת בנושא ההיוו�

ח הממשלתי "האגההסתמכות על :  שיעור ההיוו� בפועלקביעת  .ג
 הצמוד כנכס הבסיס הרלוונטי

על ) נטו( ההיוו� על בסיס התשואה לפדיו� ר שיעו שיש לקבוע אתמראי� העקרונות עשרת

אשר רק היא תעמוד בתכלית השבת מצב הניזוק לקדמותו ומת� , ח הממשלתי הצמוד"האג

  .האפשרות לממש את הצרכי� שקבע בית המשפט

 עלח הממשלתית צופה פני עתיד ואינה מסתמכת על תשואות עבר או "האג תשואת

 חשש שאי� א� שכ� 76,נמו� סיכו� בעלת היא שלתיממח "באג ההשקעה.  כלשה�ממוצעי�

ח עד מועד "אג הניזוקולפיכ� א� יחזיק  (בהתחייבויותיה תעמוד לא ישראל שמדינת ריאלי

 א� הניזוק המשקיע עדיי� חשו� לסיכוני שוק אומנ�). הפקיעה יזכה לתשואה מובטחת

�ח יתרונות "לאג, אול� ג� א� כ� יקרה,  למכור אותה לפני המועד שקבוע לפדיו�ייאל

 התחזית הטובה את משקפתתשואה זו ). שתאפשר את המכירה (נזילותה בשל חשובי�

ח ממשלתי צמוד "אג 77.ההיוו� לריבית הקיי� ביותר הטוב האומד� והיא,  השוקשלביותר 

 
 וכי, המתאימה הבמה הוא המשפט בית א� שספק מצוי� שש� א�. 956' בעמ, 70ש "הלעיל , ריבלי� ראו  74

 באשר, מציעי� שאנו התזה את סותר זה שאי� הרי, "האינפורמציה כל שביד�גורמי� "ב להשתמש יש
 בנתוני� משתמש המשפט שבית כפיבדיוק  (ישראל בנק שמפרס� עדכניי� בנתוני� שימוש ייעשה

 את לאסו� נדרש ואינו, במשק ממוצע שכר בנושא לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת עדכניי�
 ).בעצמו הנתוני�

 או, והדינמי הרצי� המבח� כאילו רוש� ליצור כדי זה מנושא להתעל� בחר) 5ש "ה לעיל (קמיני� דוח  75
 .יעילות לבי� צדק בי� מעמת, תדיר המתעדכ� מבח�

, בפרט לניזוק מתאי� ולסיכו� בכלל נמו� לסיכו� בסיס כנכס הצמוד הממשלתיח "באג השימוש כי יצוי�  76
 למשל ראו). מציעי� שאנו מההסדר מסוימי� יי�בשינו לעיתי� כיא�  (שוני� ובהסדרי� בספרות מעוג�
לתקנות הכשרות ) 2(2' ת; )דלהל� פרק  (וינוגרדהמלצות ועדת ; )'ה פרקלהל�  (באנגלייה הדי�

 . ועוד2000–א"התשס, )דרכי� להשקעת כספי חסוי(המשפטית והאפוטרופסות 
. יא בסיכו� נמו� מדי לניזוקח ממשלתי צמוד ה" עמדתנו מועלית תדיר הטענה כי הסתמכות על אגכנגד  77

.  המוטלות על חברות הביטוח בהיעדר היוו�מהעלויות דווקאתמיכה לעמדתנו שאי� זה המצב מתקבלת 
�כאשר בתי המשפט חייבו את המזיקי� לרכוש פוליסת ביטוח לתשלומי� , ייהכפי שנמצא באנגל, כ

התברר כי עלות , )PPO: Periodical Payment Order, בצווי תשלומי� עיתיי�(עיתיי� חל� ההיוו� 
 בי� ונע) �0.75% של שלילי הורד לשיעור יהא� ששיעור ההיוו� באנגלי(הפוליסה גבוהה מעלות ההיוו� 
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 הוא מונע את הצור� לנסות לשער מה תהא –הראשו� : כולל שני יתרונות נוספי�

,  בידי כלל המשקיעי�המצוי המידע לפי ומשתנה רגישה בוה  התשוא–השני ; האינפלציה

בהנחה .  בתשואה כבר עתהתשתק�הציפייה ,  צפוי שינוי בעתיד במדדי� הכלכליי�א� וכ�

שכ� לא , "משחקי� אסטרטגיי�"אזי שימוש בכלי זה א� מונע ,  במידע פני�מדובר שאי�

  .נית� לצפות את הלא צפוי

 אינ� ה� ורשמי ושוט� באופ�אותיו מפורסמות שתשו, ח הממשלתי" באגהשימוש

 ייקבע בסיסו על ואשר –מאפשר קביעת מבח� שקו� ורצי� שלא ישתנה , שנויות במחלוקת

 מקרה בכל לו שנקבעו הצרכי
 רכישת את לניזוק שיאפשר ביותר המתאי
 ההיוו� שיעור

 א� שכזה�  מבח78.העתידיי� התשואה לשיעורי באשר וודאות צפייה כדי בתו� –לגופו 

 כדי בתו�,  הדדיבאופ� במשק הכלכליות ההתפתחויות את ישק� ההיוו� שיעור כי יוודא

וישיב את שיעור ההיוו� למעמדו , ולהפ�,  יעלו בעתידהתשואות א�העלאת שיעור ההיוו� 

, נוס� על זה. מתמטי המאפשר לניזוק לרכוש את הצרכי� שנקבעו לו�הראוי כחישוב טכני

, רבות) יותר או פחות (תנסי יחיד מונע את הצור� לבחו� השקעות סבירוהשימוש בנכס פינ

באמצעות הצור� ( רבה על הפסדו במידהעולה ) במניעת התדיינויות חוזרות ונשנות(ושכרו 

). של שיעור ההיוו� הספציפי,  שיפותחובאפליקציותשייעשה בוודאי במחשבוני� ו, בחישוב

 לשיערו� 79לעבר השיערו� בי� הרמוניה ייצור א�, הבסיס כנכס, ממשלתיח "באג שימוש

  . לעתיד

ח "כדוגמת אג( ההשקעות שהוצעו כחלופות לקביעת שיעור ההיוו� יתר זאת לעומת

 בעקרונות שהצענו ות עומדאינ�) �"בנדל השקעה או פנסיוניות השקעות, קרנות, קונצרני

,  או תשואות ממוצעותיש בה� המבוססות על תשואות עבר:  פתרו� ראוי לבעיה�ולפיכ� אינ

די הצור� או (יש בה� שאינ� נזילות , )וא� בכלל, לניזוק(יש בה� השקעות מסוכנות מדי 

אלא נטע� שאי� לשנות את ( מבח� ברור לכול� באשר הוצע לאולא בכדי , )כמעט בכלל

   80).שיעור ההיוו�

 
 House of Commons Justice) (בי� מינוס אחוז וחצי לבי� מינוס שני אחוזי� (�2% לבי� �1.5%

Committee, Pre-Legislative Scrutiny: Draft Personal Injury Discount Rate Clause, §68 HC 
 המשקפת את עלות הסיכו� המוטלת על –היינו סבורי� שעלות זו , דמסתפינאולולא ). (2017 ,374

 . היא שצריכה לשמש ריבית ההיוו� הראויה–חברות הביטוח בהיעדר היוו� 
 ע� כלכלית הנכונה תוצאהה אתהמנגידות  (נוספות בשאלות עיסוק מצריכה עצמו המבח� קביעת כי נציי�  78

מ "מח הא�( פיה נבחנת התשואה שעל כדוגמת התקופה שאלות. )ההתדיינות ועלויות היעילות בעיית
 הגנה לצור� קבועה בהפחתה הצור� בחינת, )המרביתאו תקופת הפיצוי , הפיצוי בתביעה או בראש הנזק

 על להתבסס יש כי דהוא מא� שסבור ככל קבועה בהוספה שמאאו  (באונטריו שנעשה כפי הניזוק על
 חורג באלו הדיו� אול�, ועוד ערעורי הלי� מתקיי� א� ההיוו� שיעור לקביעת המועד, )יותר גבוה סיכו�

 .זה מאמר של מהיקפו
 .2003–ג"התשס, )קביעת שיעור הריבית ודר� חישובה( פסיקת ריבית והצמדה תקנות  79
קבע בית המשפט העליו� כי השקעה בקרנות נאמנות , )2ש "ה לעיל (עליו� חיימס כי בעניי� יצוי�  80

קל (ע� זאת מלבד העובדה שאיננו מסכימי� ע� קביעה זו . ח ממשלתי מתאימה לניזוק"המתמחות באג
ח " באג אי� קושי כלשהו בקבלת הנתוני� או בהשקעה עצמיתשבו הנוכחי יטליוחומר שלא בעיד� הדיג

של ) העתיד(של הקרנות הללו העלתה שתשואות ) העבר(הרי שבחינת תשואות , )הממשלתי הצמוד
; קרנות 116כ "סה (הקרנות השקעות נתוני פילוח למשלכ� ). וא� על הצד הגבוה(ח צופות אות� "האג
 העלתה 2016–2007בשני� ) למניות חשיפה ללא ממשלתיח "באג מתמחות קרנות של פילוח לפי
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 הפיצוי ו�סכ את מגדילה ההיוו� שיעור שהורדת העובדה על לחלוק אי�, ספק הסר למע�

 א� וא� זאת ע�. הביטוח ופרמיות המזיקי� חבות היק� את מעלה זאת ובעקבות, פעמי�החד

 הרי 81,)אותה משל�והציבור  (בפועל נעשתה כבר הפרמיות במחיר שהעלייה מכ� נתעל�

 82, משמעה שהפיצוי לא ישיב את המצב לקדמותוההיוו� ריבית העלאת�שאישיש לזכור 

 להפחית יש א�,  זאתמלבד א� 83.וכלוסייה מוחלשת של ניזוקי גו� יוטל על כתפי אוההפסד

כדי להפחית את הפרמיות או כדי ) ואי� זו דעתנו(את כלל הפיצויי� המגיעי� לניזוקי� 

שהוא פוגע , וו� ראוי להשתמש בכלי של הילא, להגביר את תקציבי המוסדות הרפואיי�

ככל (ובאופ� מפלה ) ב" ניידות וכיו,עזרת הזולת, כגו� הוצאות רפואיות( מחיה ורכיבצ

 � מהפיצויי� המגיעיבהרבההניזוק מפסיד אחוזי� ניכרי� , שתקופת הפיצוי ארוכה יותר

  ).לו

 הלאומי הביטוח תקנות  .ד

 הנזיקי עולה סוגיית ההיוו� ג� בכל הנוגע להיוו� קצבאות המוסד לביטוח היוו� המלבד

סכומי� המנוכי� מהפיצוי (ות שיבוב בי� למקבלי הקצבה ובי� במסגרת תביע, לאומי

 וינוגרד אליהו) בדימוס (השופט בראשות ועדה הוקמה 2014 בשנת). הנזיקי�בתביעת 

 שיעור שלפיו נקבע מבח� מתעדכ� – שאומצו בתקנות – מסקנותיה ולפי, שבחנה את הנושא

ח "האג ברוטו על לפדיו� התשואה שיעורי של שנתי ארבע ממוצע לפי יחושבההיוו� 

 נקבעו ההמלצות לפי,  על זהנוס�.  שני�12–8הממשלתי הצמוד לטווחי פירעו� של 

 שינוי �1%עד ל(היק� השינוי , ) שני�4כל (מועדו : הגבלות שונות על עדכו� שיעורי ההיוו�

  . ההיוו� לא יהיה שליליששיעורוקביעה ) בכל עדכו�

מת את עמדתנו ח הממשלתי הצמוד תוא"האג על תשואות וינוגרד ועדת הסתמכות

 � את לבסס ראוי שעליו הפיננסי הנכסלכ� שזהו ) מאת ועדה ציבורית(ונותנת משנה תוק

 ולא הוועדה שקבעה השונות המגבלות את לאמ� שאי� סבורי� אנו זאת ע�. ההיוו� שיעור

 
 צופת פני – התשואה ואילו, 0.91% הייתה) ללא ניכוי דמי ניהול ומס( הממוצעת הריאליתהתשואה ש

, ממילא. בהרבה גבוהה הייתה שני� באותו המועד 10ח הממשלתי הצמוד לתקופה של " של האג–עתיד 
�  לצור� קביעת שיעור ההיוו–עדיי� , הרי שג� לעמדת מי שסבור שזוהי ההשקעה רלוונטית לניזוק

 .ח הממשלתי הצמוד"האג יש לקבוע מבח� המסתמ� על תשואות –לעתיד 
 אול� השונות לעלויות הוועדה התייחסה, )44' בעמ, 5ש " הלעיל (קמיני� דוחב. 67ש "ה לעיל ראו  81

 .הועלו כבר פרמיותשה מלציי� נמנעה
, סטייה כל". לקדמותו המצבהשבת  "הוא הנזיקי שהמבח�, )ש� (קמיני� דוח זה אנו מסכימי� ע� בעניי�  82

 .עונשי פיצוי למעי� הפיצוי והפיכת הפיצויי� שיטת שינוי משמעה, המזיקי� את הבוחנת כזו ובמיוחד
. שוק הביטוח ולהפחית את הפרמיות את סד לכחד שמטעמי� של יוקר המחיה רשאית המדינה לסבאי�  83

 חוק במסגרת שהוס�, 56ש " לעיל הוראו,  הביטוח הלאומילחוקא 328' בסדוגמה לכ� מצויה 
על . 2018–ח"התשע, )2019 התקציב לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקהתיקוני  (הכלכלית ההתייעלות

 סכו� שיבוב גלובלי לתביעות הביטוח הלאומי נגד חברות הביטוח בשל תאונות פי סעי� זה ייקבע
 על הקובע הסכו� של הצפויהההשפעה  "אתבקביעת הסכו� רשאי שר האוצר להביא בחשבו� . דרכי�

 יוקר של הורדתו הטלת". ואיל� 2019 משנת מבטחי� שיגבו) 1 (משנה בפסקת כאמור חובה ביטוח דמי
 .ראויה אינה גו� ניזוקי של מוחלשות וכלוסייהא קבוצות על המחיה
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שכ� א� א� ה� ראויות , התביעות לכלל קבוע שיעור וקביעת בממוצעי� השימוש את

  .אי� ה� פתרו� ראוי בתביעות נזיקי�, ח הלאומיבמסגרת תקנות הביטו

 בתביעות: מהמקרי� אחד בכל ההיוו� ברלוונטיות הבסיסי מההבדל נובעת לכ� הסיבה

, חודשית קצבה היא המחדל ברירת הלאומי בביטוח ואילו, הניזוק על נכפה ההיוו� נזיקי�

 הצדדי� שבה� שיבוב בתביעות או לבצעו מבקש הניזוק שבה� במקרי� רק רלוונטי וההיוו�

שכ� ,  זאת המבח� שנקבע מקיי� את עקרו� ההגנה על הניזוקבעקבות. ה� שחקני� חוזרי�

וכאשר בתביעות השיבוב המוסד , נית� להניח שניזוק שמבקש את ההיוו� לא נפגע ממנו

 ומשיקולי המשק ליציבות הנוגעי� כלכליי�� מטעמי� מקרולהחליט רשאילביטוח לאומי 

   85.לו המגיעי� סכומי� על מוותר הוא כי 84תיתמערכ יעילות

 נית� להצדיק הפרש בי� שיעור ההיוו� בתביעות שיבוב קמיני� דוח לפי:  להדגישחשוב

שיהא (לבי� שיעור ההיוו� בקביעת הפיצויי� ) שיהיה לשיטת הדוח נמו�(בביטוח הלאומי 

קשה להבי� כיצד  זאת שמלבד 86".שינוי ניכר" במדובר אי�כל עוד ) לשיטת הדוח גבוה

 יותר מניזוקי� למרות אפשרויות י�תגבה סכומי� גבוה, באמצעות הביטוח הלאומי, המדינה

". ניכרשינוי "ב הכוונה קשה ג� להבי� מה 87,ההשקעה הטובות יותר העומדות לרשותה

 שסכומי צעיר לניזוק מתייחס הוא כאשר, ההיוו� בשיעור" בלבד "אחד אחוז של הפרש

 בעשרות מסתכ�, שני� עשרות פני על ומתפרסי� לעתיד בעיקר ה� לו המגיעי� הפיצוי

 שמציעה לפי השיטה �2% צפוי הפרש זה לגדול ל2020 שמשנת ג�מה . פיצוי של אחוזי�

  .וועדהה

 האנגלי הדי�  .ה

. באנגלייה נזיקי� בתביעות ההיוו� שיעור איה ענייננו על ממנה שנית� ללמוד נוספת דוגמה

 לסיבות בעיקר� הדומותמסיבות ( בסו� המאה הקודמת וקבע הסוגיה את בח� הלורדי� בית

ח הממשלתי "האג של נטו תשואות לפישעל שיעור ההיוו� להיקבע ) שהצגנו במאמר זה

 על המתבסס התביעות לכללנקבע שיעור קבוע , אול� בשונה מעמדתנו(הצמוד באנגליה 

 בצו ההיוו� שיעור את האנגלי �המשפטי שר קבע האמור המבח� בסיס על לפיכ� 88).ממוצע

 הופחת שבעקבותיה, מחודשת לבחינה עד בתוקפו נשאר זה ושיעור, )2.5% (2001 בשנת

 
בשונה מהשכר הממוצע ,  למשל לכ� שהשכר הממוצע של הביטוח הלאומי מחושב פע� בשנהוהשוו  84

 .בחודשו חודש בכל המחושב) נזיקי� בתביעות מסתמכי� שעליו(ס "הלמלפי נתוני 
נית� ,  הביטוחבחברותוטחי� אשר ברוב המקרי� מב,  למוסד לביטוח לאומי ולמזיקי�אשר, למעשה  85

: ולפיכ� העיוות הקיי� בממוצע ובמועדי העדכו� צפוי להתאז�, שחקני� חוזרי�ב מדוברלהתייחס כאילו 
רציונל דומה ג� אפשר את ". ירוויחו"ולפעמי� חברות הביטוח " ירוויח"לפעמי� המוסד לביטוח לאומי 

.  ישלמושאותו לסכו� השיבוב בנוגעטוח חתימת ההסכ� בי� המוסד לביטוח לאומי לבי� חברות הבי
 אינ�ולכ� שהניזוקי� ( לעצמו הוא אחד שכל בניזוקי� כשמדוברלמותר לציי� כי רציונל זה אינו מתקיי� 

 את קביעות בית המשפט ראו – לרעת� –יכולי� להיפגע מהוראה בתקנות הביטוח הלאומי הסותרת 
 ).6ש "הלעיל , 2278/16א "ע כ�ו; 7ש "לעיל ה, אלחבאני�עניי� 

 .5 ש"ה לעיל, קמיני� דוח  86
 ).6ש "העיל ל, 2278/16א "עראו (אבל הפרש זה צרי� להיות לטובת הניזוק בלבד , ייתכ� הפרש, ודוק  87
 .43ש "הלעיל , Russellראו עניי� , באירלנד זה מבח� לאימו�. 43ש "הלעיל , Wells עניי� ראו  88
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 שהוטלו על העלויות בשל,  אלא שלאחרונה89.�0.75% של שלילי לשיעור 2017בשנת 

והשיעור , שונתה בחקיקה דר� קביעת שיעור ההיוו�,  שיעור ההיוו�הפחתת בגללהממשלה 

  90.1%–0%לעלות בעתיד הקרוב לשיעור חיובי נמו� של צפוי 

 עמדתנו תאומ� לא א� שצפויות בעיות לכמה מאלפת דוגמה היא האנגלי הדי� בחינת

  :כדלקמ�, בפרט משתנה ושאינו ברור) פסיקתי (במבח� לשימוש ובאשר, בכלל

 השארת. בפסיקה ההיוו� שיעור בקביעת החשיבות את מדגי� האנגלי הדי�, ראשית

 חוזרת נתבעת בסכומי� גבוהי� ומזיקה המדינה היות ובשל, המחוקק בידי קביעהה

 שינוי��א� בשל אי: יוצרת חשש מהותי מקביעת שיעורי היוו� גבוהי� מדי, בתביעות נזיקי�

 פעולות בנקיטת) הותא� השיעורכאשר  (וא�, וסחבת כאשר זה נבדק (הכלכלי המצב לפי

  91.לאכותימ באופ� להעלאתו) ביותרמהירות (

. אוטומטית ומשתנה רצי�, ברור מבח� בקביעת החשיבות את מדגי� האנגלי הדי�, שנית

 בבחינה צור�הקובעת  (כיו� האנגלית בחקיקה המצב כדוגמת, אמורפית קביעה השארת

 פוגעת) שוני� גורמי� ע� והתייעצות כלכלית בחינה הדבר יצרי� פע� בכל כאשר מחדש

 הערכה מאפשרת אינה וא�, כלשהי יציבות מאפשרת אינה שכזו קביעה. הגורמי� בכלל

 בחינה,  על זהנוס�. העתידיי� ההיוו� שיעורי של) ביטוח חברות מצדבמיוחד  (עתידית

 החדי� בשינויי� הבעייתיות את ג� מדגימה) שני� כמה מדיהמשתנה  (שכזו מחדש

  .�3.25%ב הופחת ההיוו� שיעור עת 2017 בשנת שקרה כפי האפשריי�

 
 ועדת של לציבור להערות וא� מינוי ייהנציי� כי הלי� הבחינה כלל ג� פנ. 43ש "הלעיל ,  ההיוו�צו  89

 Ministry of Justice, Damages Act 1996: The: מומחי� שביצעה ניתוח כלכלי מלא של הסוגיה
Discount Rate How Should it be Set (2012); PAUL COX, RICHARD CROPPER, IAN GUNN & 

JOHN POLLOCK, THE DISCOUNT RATE: A REPORT FOR THE MINISTRY OF JUSTICE (2015) .ראוי 
 הקיימות ההשקעות על שהתשואה היא המשמעות". שלילית תשואה או היוו�שיעור  "המונח את להסביר

 כי אד� הכוונה אי�, ודוק .נשחק הכס� של הריאלי הער� כ� ומשו�, האינפלציה משיעור נמוכה
. בטוחי� באפיקי� שמשקיע ממי יותר מרוויח, ")לבלטותמתחת  ("השקעה ללא הכספי� את שמשאיר

, לאינפלציה ביחס יפסיד המשקיע ג� א�, )האינפלציה גובה במלוא יישחק כספושכ�  (יותר יפסיד הוא
 .יותר נמו� בשיעור כי א�

90  Civil Liability Act, 2018. ל חשוב�דעות שתי היו, 2017 משנת לצו שקדמה, האנגלית בוועדה: ציי 
ח " שהתיק צרי� להיות עתיר אגסברו המיעוט וה� הרוב ה�. לניזוקי� המתאימי� ההשקעה תיקי בדבר

 התיק שכלשרת המשפטי� דחתה את העמדות וסברה ). מקומי או זר ממדינה בטוחה(ממשלתי צמוד 
של (ותשואות תיקי� אלה , עתה הוחזרה עטרה ליושנה.  צמודח ממשלתי"צרי� להיות מבוסס על אג

ח "יהיה מדובר בהתבססות על תיקי� עתירי אג, כ� או כ�. להערכה מחדש" גבולות גזרה "ה�) הוועדה
 . ברוטו1.5%שימוש בתיקי� כאלה בישראל היה מביא לשיעור היוו� של לכל היותר (ממשלתי צמוד 

, �3%ל נקבע המקובל המשפט של ההיוו� ששיעור לאחרש�  (וסטרליהבא ההיוו� לשיעורי למשל והשוו  91
שבה� נקבע שיעור ההיוו� בחקיקה (ובפרובינציות רבות בקנדה , )6%–�5%ל להעלאתו המחוקק פעל

 Mark Lunney, Australia, in BRIEFING NOTE ON THE DISCOUNT): לפני שני� רבות ולא עודכ� מאז

RATE APPLYING TO QUANTUM IN PERSONAL INJURY CASES: COMPARATIVE PERSPECTIVE 19, 
20–21 (2017); Shane C. D'Souza & Ralph Fenik, Canada, in BRIEFING NOTE ON THE 

DISCOUNT RATE APPLYING TO QUANTUM IN PERSONAL INJURY CASES: COMPARATIVE 

PERSPECTIVE 26 (2017) .לומר כמעט , למעשה �באונטריו( מלא בפהנית �25ש "לעיל ה, למעט הדי( ,
 שהסתמכו בבירור על תשואות – הפועלי� לאור עקרו� השבת המצב לקדמותו –שלעומת בתי המשפט 

 הפוגע מדי גבוההקפידו לקבוע שיעור היוו� ) על א� הרטוריקה(המחוקקי� , ח הממשלתי הצמוד"האג
 .קי�בניזו
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 במושגי שימוש ללא ברור מבח� בקביעת החשיבות את מדגי� האנגלי הדי�, לישיתש

 יש להסתמ� לא נית� להסתפק במונח שעליו בהיעדר הגדרה ברורה לנכס הבסיס 92.שסתו�

 יאפשר אלו שסתו� במונחי השימוששכ� , "השקעה נזילה"או " סיכו� נמו�"האמורפי 

  .�לה שניתנה המקורית מהכוונה מאוחרת סטייה

 יפעלו בהירות היעדר או דעת שיקול כי מראה האנגלי הדי�, העיקר ואולי,  זאתומלבד

   93.תמיד לרעת הניזוק

 העיתיי� הפיצויי� של רלוונטיות היעדר  .ו

.  את בעיית ההיוו� בקלות רבה באמצעות פסיקת פיצויי� עיתיי�לפטור נית� היה לכאורה

 – עוקפי�, )או כל תקופה אחרת שתקבע ( המזיק מדי חודש בחודשושמשל�, תשלומי� אלו

 מהניזוק התשואה את סיכוני ההשקעה ומעבירי� ה�שכ� ,  את הבעיה–על פני הדברי� 

 על להורות המשפטית שהאפשרות שא� אלא. למזיק) הכספי� את להשקיע נדרששאינו (

 ,�שכ .מתאי� פתרו� יא האי� 94,שני� עשרות זה הקיי� מהדי� חלק היא עיתיי� פיצויי�

ולא בכדי כלל השחקני� בהלי� , ה בחלק הארי של ההליכי� עולי� על יתרונותיחסרונותיה

   95. למעט במקרי� חריגי�ה נמנעי� משימוש ב–הניזוק ובית המשפט ,  המזיק–המשפטי 

� הקיימות הרבות הבעיות את בקצרה נציג, זה מאמר של בעיקרו אינו זה שנושא א

כדי להדגיש )  לבעיית ההיוו�כפתרו� העיתיי� הפיצויי�ית ובשליל (בה� יש שכ�, זה בפתרו�

  : את החשיבות היתרה בקביעת שיעור ההיוו� המתאי�

 חודש בכל המגיעי� הסכומי� את קובע המשפט שבית היא עיתי בתשלו� המוצא נקודת  .1

סכומי�  "או" ממוצעי� "לפי הפיצוי את קובעי� המשפט בתי בפועל. וחודש

 הדר� בתחילתלמשל  (מוגבר שימוש של מתקופות מתעלמי� אלה סכומי�". גלובליי�

 יהא שבובזמ� (בעתיד " עוד�"ועצ� העובדה שלניזוק יהא , )הניזוק התבגרות ע� או

" לצלו�"ספק א� ניסיו� .  בפועל לכספי�זקוק שהוא בעת לניזוק תסייע לא) משוק�

 ומכל, )היק��רבנבואי בהיותו ניסיו� (ולקבוע סכומי� שוני� לתקופות שונות יסייע 

דברי� אלה . השיפוטית המערכת ועל הצדדי� על רבה עלות יטיל שכזה ניסיו�, �מקו

 
כאשר קבע , )5 ש"ה לעיל (קמיני� בדוחנית� למצוא , או שמא סמכות שסתו�,  למונח שסתו�דוגמה  92

 לאשר שלא ולהחליט דעת שיקול להפעיל יוכל הכללי החשב כי, )63' בעמ, ש�(א� הוסי� , מנגנו� עדכו�
 כיוו� לאיזה להבי� פחות קשה, הכללי החשב יחליט מידה אמות אילו בסיס על להבי� קשה. העדכו� את

 בסיס על ייקבע ההיוו� ששיעור האנגלית החקיקה קביעת ה� נוספות דוגמאות. הדעת שיקול את יפעיל
 ".מאודנמו�  "משיעור גבוה בשיעור א�, האוכלוסייה ליתר ביחס" נמו�בסיכו�  "השקעה

93  �" ראוי"שיעור ההיוו� ה, שקבע מבח� שלעמדתנו אינו ראוי, האנגלי נציי� כי ג� לעמדת המחוקק וא
 כאשר, )לשינויו הדר� אצה לא, במפתיע, שאז (לשינוי קוד� מהשיעור שנהג �1.5%נמו� לכל הפחות ב

� .הפיצוי סכומי על ביותר מהותית השפעה לכ
א "ע(תיקי נזקי גו� אחרי� וב; 1978–ח"התשל, )תשלומי� עיתיי�( פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� תקנות  94

 )). 1993 (718) 2(ד מז"פ, מוסקובי�'  חיפה נעיריית 283/89
החליטה המפקחת על שוק ההו� לבחו� את , פשוט וקור�, על פני הדברי�,  שפתרו� זה נראההיות  95

 ).23.7.2018מיו� , 2018�6373. מספר שה(אפשרות יישומו בחוזר מטעמה והוציאה קול קורא בעניי� זה 
ג� המפקחת על שוק ההו� נוכחה בהיעדר הרלוונטיות של קביעה זו ונמנעה מהוצאת , כמתברר, ע� זאת

 .  לקול הקורא האמורבומ הגי"לש� הגילוי הנאות נציי� כי הח. חוזר כלשהו בעניי�
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 ואינ�" גלובלי" ההסכו� את הבוחנות, ערעור של ערכאות לדרכ� באשרנכוני� ג� 

את ראשי הנזק לפי " יווסת "שהניזוקמאחר , סביר בכללותו נראה הוא כאשר מתערבות

 לבדוק כל ראש נזק תיאל� הערעור ערכאת, יתיובר בתשלו� עא� מד. שיקול דעתו

 .  פרוצדורלית רבהבעלות, בנפרד
, הניזוק ירגיש.  פוגע באפשרויות השיקו� של הניזוקהמזיק ע� השוט� הצפוי הקשר  .2

 ויחוש שהוא מצוי 96"פגיעתוסביב  "יחיה, המשפט לבית לחזור צפוי הוא כי, בתמידות

 מזיקל תעמוד א� שאת ביתר נכו� יהיה כמוב� זה דבר. יקתחת עינו הפקוחה של המז

 וא� הניזוק של במצבו שיפור של מטעמי� א� (בינתיי� קט� שהנזק לטעו� האפשרות

 97).לאומי ביטוח קצבאות הגדלת בשל
 למשל כ�. המשפט לבית לעת מעת הצדדי� של חזרה תאפשר" פתוח "התיק השארת  .3

,  פניה של הניזוקמאפשרות) עיתיי�תשלומי�  (י�דרכ תאונות לנפגעי פיצויי� תקנות

, בכ� יש עומס אקטוארי נכבד על חברות הביטוח. להגדלת הסכו� העיתי, מדי חצי שנה

 הוגדלו שבה� יש להניח ג� שמקרי� 98.המשפט בתי על נוס� עומס וטלמ,  זאתומלבד

) בודות שכר בשני� האובד�למשל פסיקת פיצוי בגי� א(הפיצויי� בשל שינוי הלכה 

 קשה יהיה 99, פסק די� הפ� סופישבו כמצב שלא. יביאו לחזרת ניזוקי� לבתי משפט

,  חברומשל שונה שוט� כל אחד פיצוי מקבלי� שני ניזוקי� דומי� שבולהצדיק מצב 

כאשר העובדות " חזקת ההמשכיות" להצדיק את קשה יהאו, מטעמי� היסטוריי�

 .טופחות על פני פסק הדי�
 חדל יהא שהמזיק בסיכו� הניזוק נושא, אחד בתשלו� משולמי� צויי�הפי כאשר ג�  .4

 על להתפרס היכול בתשלו� מדובר כאשר.  ע� זאת סיכו� זה הוא קצר מועד100.פירעו�

 
 Satomi Nakajima et al., Complicated Grief in Those Bereaved by Violent Death: The ראו  96

Effect of Post-Traumatic Stress Disorder on Complicated Grief, 14 DIALOGUES CLIN. 
NEUROSCI 210 (2012) . להגדילו ככל (יודגש שתופעה זו אינה נובעת מהציפייה לרווח כספי �ומניסיו

יח נו יכול להרוו ואילו הלי� פלילי שהניזוק אינו צד הוא ג� כאשר ההלי� המשפטי חלה והיא, )הנית�
 Judith L. Herman, The Mental Health of Crime Victims: Impact of Legal ראו לדיו�. ממנו דבר

Intervention, 16 J. TRAUMATIC STRESS 159 (2003); Barbara O. Rothbaum et al., A Prospective 
Examination of Post-Traumatic Stress Disorder in Rape Victims, 5 J. TRAUMATIC STRESS 455 

(1992). 
ביקשה המפקחת על הביטוח לצמצ� בעיה זו באמצעות , 95ש "וראו לעיל ה,  שבקול הקורא האמוריצוי�  97

 הצדדי� לא יוכלו לפנות לבית המשפט בבקשה לשינוי סכומי שלפיו) הנוגד את הדי� הקיי�(כלל 
כדוגמת ( שבכלל זה יש כדי לצמצ� את הבעיה למול נתבעי� שה� חברות ביטוח א�אול� . הפיצוי

 אחרי� מזיקי�הרי שהמפקחת על הביטוח אינה יכולה לחייב , )המצב בתביעות בגי� תאונות דרכי�
 .כלשה�

רשלנות רפואית בנפגעי תאונות דרכי� היא חלק מאירוע תאונת הדרכי� , הפסיקה לפי לציי� כי ראוי  98
'  נליפשי� 8535/01א "ראו ע. כל עוד פסק הדי� לא הפ� סופי) נו מחייבת פיצוי של חברת הביטוחהיי(

 ).2003 (656) 6(ד נז"פ, משרד הבריאות, למדינת ישרא
 ).2006 (126) 1(ד סא"פ, עזבו� אלחמיד' מ נ" בונה בניי� ותשתיות בעסולל 8925/04א "רע  99

ברוב , דחה את האפשרות לעבור למנגנו� של פיצוי עיתי) 35–32' בעמ, 5 ש"ה לעיל (קמיני� דוח ג�  100
א� שאנו מסכימי� . בעיקר מהטע� של הטלת סיכו� חדלות הפירעו� של המזיק על הניזוק, המקרי�

, בי� היתר, מ� המלי� להסתקמיני�דוח :  מדובר בטענה מוזרהקמיני�הרי שבהקשר של דוח , לעמדה זו
במסגרת תיקי ההשקעה הסתמ� הדוח על השקעות מסוכנות ; תבלעדי (AA בדירוג קונצרניח "על אג
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 ג� א�, מבוטח לא במזיק כשמדוברבוודאי  (נסבל בלתי הופ� הסיכו�, שני� עשרות פני

" מבול "בפני לעמוד עלולות הביטוח שחברות לכ� לב ובשי�, מבוטח מזיק בכשמדובר

 הניזוק נושא הפירעו� חדלות של הסיכו� מלבד). החיי� תוחלת עליית ע� תשלומי�

 בהלי� מדובר, אחד בתשלו� כשמדובר; במועד הפיצוי את ישל� לא שהמזיק בסיכו�

 אי� לניזוקכאשר  (פע� בכל חוזר זה סיכו�, עיתי תשלו� משול� א� א�, אחד גבייה

 את יקבל א� חודש בכל חרד יהא הניזוק). הדברי� את לאז� יכול הוא שבו כספי מאגר

, לפועל להוצאה לפנות ייאל� לעת מעת א� בגורלו יעלה מה לשער וקל, התשלומי�

  .ההוצאות נערמות שבו בקצב פועלת שאינה
זה כולל מערכת הצריכה :  להביא בחשבו� ג� את עלות ניהול התשלומי� העיתיי�יש  .5

)  במועדמבוצע אינו התשלו� א�(הליכי הוצאה לפועל , שלומי� מדי חודשלבצע את הת

וכמוב� עלויות עורכי הדי� , )לצור� שינוי הסכומי�(והעלויות בגי� חזרה לבתי משפט 

  . בכל אלהוהאפוטרופוסי�

 השקעה קרנות  .ז

 העלה את האפשרות להקמת קרנות השקעה של ניזוקי� אשר ישיגו תשואה קמיני� דוח

ע� זאת הוועדה לא החליטה דבר בעניי� זה אלא הציעה שסוגיית הקרנות . �3% מההגבוה

 מובטחת לתשואה מדינה ערבות שתינת� היא קמיני� של ועדת הכוונה א�. תיבח� בהמש�

 לתת ערבות מדינה שכזו הצעה. בברכה שכזו הצעה לקד� שיש הרי, ההיוו� שיעור לפי

 מיועדות ממשלתיותח "אג להנפיק וההצעה קר�לתשואה על כספי הניזוקי� שיושקעו ב

 שאנו לזה דומה בה� שהסיכו� ראויות הצעות ה�, ההיוו� ריבית בשיעור לניזוקי� צמוד

 היה שבה�, המשכנתההסדר דומה בזעיר אנפי� אומ� בתחו� ביטוחי ,  ואכ�101.מציעי�

 את המדינה בסבסוד ונפתר, משכנתה לקבל מוגבלות ע� מאנשי� שמנע שוק כשל

 הגבוהה הכרוכה העלות בשל,  אנו מפקפקי� א� הצעה שכזו יכולה להתקבל102.לויותהע

  . בה למדינה

 גו� מקימי� למעשה אזי, מדינה ערבות תהא שלא היא בקרנות הכוונה א� זאת לעומת

 כאשר הכספי� החדשי� הדדית ערבות הייתה בה� אשר, הוותיקות הפנסייה לקרנות דומה

שימשו לכיסוי הוצאות של המבוגרי� שכספ� שלה� לא ) של הצעירי�(שנכנסו לקרנות 

 לא שבו אקטוארי ועמדו בפני מצב ירעו� צברו גאלה שקרנות לומר צרי� אי�. הספיק לה�

 
, AA של חברה המדורגת פירעו�הדוח מוכ� להטיל על הניזוק סיכו� חדלות , במילי� אחרות). אפילו יותר

ח "האגבטא בתשואות  שלה מתהפירעו�שסיכו� חדלות , לרבות המדינה( המזיקי� מ�אלא שחלק ניכר 
כדי למנוע , או במילי� אחרות.  בדירוג גבוה יותרי�מדורג) וחלק ניכר מחברות הביטוח, הממשלתי

 . גבוה יותרפירעו� של המזיק הדוח מטיל על הניזוק סיכו� חדלות פירעו�הטלת סיכו� חדלות 
 ואילו, זה השקעה באפיק להשקיע לאפשרות יזכו עוולות בשל ניזוקי� מדוע, להרהר נית� יהא, כי א�  101

, לביקורת דומה (דר� באותה להשקיע יוכלו לא, מזיק בידי להיפגע מזל� שפר שלא, אחרי� מוחלשי�
, פוזנראס� , מ"ראו דעת המיעוט של הח, על הצעה לפתרו� סוציאלי לנפגעי� בשל הולדה בעוולה

למותר לציי� שמהצעת הפתרו�  .)2012 (74–73 וחשבו� די�" הולדה בעוולה"בוועדה הציבורית בנושא 
 ). כנראה בשל העלויות הגבוהות, לא יצא דבר) זה שבע שני�(הסוציאלי בוועדה זו ועד היו� 

 .2018–ח"התשע, )18' תיקו� מס( שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות חוק  102
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 כ�ו , נזקקו לסיוע ממשלתי ניכר על מנת לשרודכ� ומשו�, �יכלו לשל� קצבאות לעמיתיה

 נטלהק� ולהעביר את הא� הכוונה היא לדחות את .  להרע את תנאי העמיתי�נאלצו

 כדי פגיעה בתו� לעזרה יחלצו שיעתידיות לממשלותאו " טריי�"הפיצויי� לניזוקי� ה

  103!?בסכומי� המגיעי� לניזוקי�

 א�, תשואה מבטיחות ביטוח פוליסות בישראל נהגו שבעבר לכ� ג� להפנות יש

  104.שכאלה פוליסות לשווק הביטוח חברות על נאסר משקית יציבות של מטעמי�

 סיכו�  .ח

 קביעת שיעור ההיוו� בתביעות נזקי בבסיס שיהיו זה הצגנו את העקרונות אשר ראוי במאמר

�בפועל מדובר בסוגיה בעלת ההשפעה , א� שמדובר בסוגיה טכנית ושולית לכאורה. גו

כאשר המצב הנוכחי גור� לעיוות קביעות בתי המשפט ,  על הפיצויי� הנפסקי�ביותר הרבה

 יה� משא הניזוקי� כנטל על משפחותלהטלת – כ� ובשל, לניזוקי�גיעי� בעניי� הצרכי� המ

 חברות ובייחוד, המאוחדי� והחזקי�(פערי הכוחות בי� המזיקי� , יתר על כ�. ועל המדינה

 ביותר מובילי� לפגיעה קשה ,)הבודדי� והחלשי� כאחד(לבי� הניזוקי� )  והמדינההביטוח

 את המונעי� מלחצי�, ובעיקר, וה� מדי גבוה יוו�ה שיעור לקביעת מלחצי� ה�, בניזוקי�

  .הכלכלי למצב והתאמתו שינויו

 שיקבע שראוי סבורי� ואנו, העליו� המשפט בית של לפתחו כיו� עומד זה נושא

 כ� רק. שייקבעו העתידיי� לשיעורי� באשר וה� הנוכחי לשיעור באשר ה�, בנושא מסמרות

  .צדק להיעשות יוכל

 
 יותר החופשי בשוק להשיא יכולות כאלה שקרנות הנחה קודתנ מתו� יצא) 5ש "לעיל ה (קמיני� דוח  103

 לה� תשל�, הניזוקי� כספי את היא תיקח": לה לסרב נית� שלאהצעה  "למדינה נציע כ� על. �3%מ
את . קונצרניח "במניות או באג,  ותשקיע בעצמה את הכספי� לפי שיקול דעתהמתאי� עיתי תשלו�

או לכיסוי ) 2014–ד"התשע, על פי חוק קר� לאזרחי ישראל(ההפרש אפשר לתרו� לקר� לאזרחי ישראל 
 ליו� מלא אקטואריח "דוראו למשל המוסד לביטוח לאומי (הגירעו� של המוסד לביטוח לאומי 

 אנו שאי�מאחר ,  זו נאמרת בלשו� ציניתבהערהההצעה הנזכרת , למע� הסר ספק)). 2017 (31.12.2013
סבורי� שמדובר בהצעה ) שכ� דעת המיעוט לא פורסמה, בדעת הרו(מאמיני� שאפילו כותבי הדוח 

 . לדחות את הק� ולהעביר את הסיכו� לניזוקי�– המדינה – אלא בניסיו� של מזיק אמיתית
המפקח ). 29.11.2012" (מקדמי קצבה המגלמי� הבטחת תוחלת חיי� "2012�1�5לחוזר ביטוח ) א(2' ס  104

 ".ד בהתחייבויותיה� לטווח ארו�לפגיעה ביכולת חברות לעמו"הפנה לסיכוני� 




