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:1984-ד"תשמ, תקנות סדר הדין האזרחי

([א)131, 123]צו גילוי מסמכים
המורה לבעל דין  , 10ליתן צו לפי טופס , לפי בקשת בעל דין, בית המשפט או הרשם רשאי.112

או  , הנדון המצוייםלעניןמה הם המסמכים הנוגעים , 11אחר לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 
בית המשפט או הרשם  ; שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה

בין דרך כלל  , או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, רשאי לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר
.ובין לסוגים של מסמכים

1991-א"תשנ( 2' מס)' תק1990-ן"תש' תק[ 125]דרישת עיון במסמכים שנזכרו 
,  רשאי בעל דין אחר לדרוש ממנו, מסמך שנזכר בכתבי טענותיו של בעל דין או בתצהיריו.114

.שיראה לו או לעורך דינו את המסמך לעיון ולהעתקה, 13בכתב לפי טופס , בכל עת

1990-ן"תש' תק[ 127]צו לעיון במסמכים
לבקשת  , רשאי בית המשפט או הרשם, 114לא ציית בעל דין לדרישה שנמסרה לו לפי תקנה .116

.ליתן צו לעיון במסמכים ולהעתקתם במקום ובדרך שייראו לו, בעל הדין שמסר את הדרישה

1990-ן"תש' בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו תק
בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם צו לעיון במסמכים של בעל דין שלא נזכרו  .117

הבקשה תהא מבוססת על תצהיר המציין מה הם  ; ולהעתקתם, בכתבי טענותיו או בתצהיריו
וכי המבקש זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או  , המסמכים שהעיון בהם מבוקש

.בשליטתו של בעל דינו



:1984-ד"תשמ, תקנות סדר הדין האזרחי

[130]טענת חסיון 
ונטענה טענת חסיון לגבי שאלה  , או לעיון במסמכים, הוגשה בקשה למתן צו למסירת שאלון.119

אותה שאלה או  לעניןלבקשה להעתררשאי בית המשפט או הרשם שלא , פלונית או מסמך פלוני
אין האמור  ; ולשם כך רשאי הוא לעיין במסמך כדי להחליט אם יש ממש בטענה זו, אותו מסמך

.בזה בא לגרוע מזכותה של המדינה לסרב להראות מסמך

[135]תנאי למתן צו 
בעל דין לא יהא רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם לתת צו למסירת שאלון או (א).120

תוך שלושים ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון , אלא אם כן פנה לבעל דינו, לגילוי מסמכים
בבקשה בכתב להשיב בתצהיר על השאלון או לגלות  , לפי המאוחר יותר, או כתב התשובה

בתצהיר את המסמכים ובעל הדין לא נענה לבקשה תוך שלושים ימים מהיום שנמסר לו כתב  
.הבקשה
צו למסירת שאלון או לגילוי מסמכים או לעיון יתןבית המשפט או הרשם לא (ב)

, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך הוצאות, במסמכים
אם הבקשה לא הוגשה תוך  , ורשאי הוא לסרב לבקשת רשות למסור שאלון או לגלות מסמכים

(.א)חמישה עשר ימים לאחר תום המועד לתשובת בעל הדין לפי תקנת משנה 
.מתן צו לפי תקנה זו אינה עילה לעיכוב הדיון בבית המשפט(ג)



(:1995)גלעד ' הסתדרות מדיצינית הדסה נ1412/94א "רע
השופט ברק-ש העליון"ביהמ

.עיקרון הגילוי עדיף על פני עיקרון החיסיון-ככלל
.ושלילת החיסיון מונעת פגיעה במטרה זו, מטרת המשפט היא בגילוי האמת

תנאי לתחולת החיסיון הינו כי המטרה : הלכת המטרה הדומיננטית-החריג לכלל
. העיקרית או הדומינאנטית בעריכת המסמך הייתה ההכנה לקראת המשפט

.  בכך מושג איזון ראוי בין עקרון הגילוי לחריגיו

אלא גם , הלכה זו חלה לא רק לעניין מסמך שהוכן שעה שהמשפט היה תלוי ועומד
.  כאשר בזמן הכנת המסמך הייתה הסתברות של ממש כי משפט יוגש בעתיד

נדרש גם . זה בשעת הכנת המסמך הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק" צפי"קיומו של 
כי תנאי חיוני לתחולת החיסיון הינו  , נמצא.המשפט" לצורך"אותו מסמך הוכן כי 

.  כי המטרה שעמדה ביסוד הכנת המסמך הייתה הכנה לקראת משפט צפוי



:1996-ו "תשנ, חוק זכויות החולה

ועדת בדיקה

ועדה שהוקמה לשם בדיקת תלונה של מטופל או של נציגו –" ועדת בדיקה", בחוק זה(א).  21
:על ידי כל אחד מאלה, או לשם בדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי

;מנהל מוסד רפואי לגבי טיפול רפואי שניתן במסגרת אותו מוסד(1)

;מנהל קופת חולים לגבי טיפול רפואי שניתן במוסד ממוסדות קופת החולים(2)

.המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך(3)

ממצאיה ומסקנותיה של ועדת בדיקה יימסרו למי שמינה את הועדה ולמטופל הנוגע ( ב)
הממצאים והמסקנות כאמור יימסרו  ; יחולו בשינויים המחויבים18והוראות סעיף , בדבר

.גם למטפל העלול להיפגע ממסקנות הועדה

.פרוטוקול דיוניה של ועדת הבדיקה יימסר רק למי שמינה את הועדה ולמנהל הכללי( ג)

על אף  , וכן, לנציגו או למטפל, בית משפט רשאי להורות על מסירת הפרוטוקול למטופל(ד)
אם מצא כי הצורך  , להורות על מסירת הממצאים והמסקנות למטופל, (ג)18האמור בסעיף 

הוראה כאמור יכול שתינתן  ; שיש לא לגלותוהעניןבגילויו לשם עשיית צדק עדיף מן 
.במסגרת הליך שמתנהל בפני בית המשפט או על פי בקשה אשר תוגש לבית משפט שלום

החליט המנהל הכללי לפתוח בהליך משמעתי על פי דין או להגיש תלונה נגד אדם בשל  (ה)
לצורך ניהול החקירה או  , רשאי הוא להורות על מסירת הפרוטוקול, חשד למעשה פלילי
.וכן למטפל שנגדו נפתח ההליך או הוגשה התלונה, לאדם המוסמך לכך, ההליך המשמעתי



:1996-ו "תשנ, חוק זכויות החולה

ועדת בקרה ואיכות
:אחת מאלה–" ועדת בקרה ואיכות", בחוק זה(א).22

ועדה פנימית של מוסד רפואי שהקים מנהל המוסד לשם הערכת הפעילות הרפואית  (1)
;ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי

ועדה שהקים מנהל קופת חולים לשם שיפור איכות שירותי הבריאות במוסדות קופת  (2)
;החולים

.ועדה שהקים המנהל הכללי לשם שיפור איכות שירותי הבריאות(3)
כל חומר שהוכן לשם הדיון  , הפרוטוקול, הבקרה והאיכותבועדתתוכן הדיונים שהתקיימו (ב)

יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל הנוגע בדבר ולא  , סיכומיה ומסקנותיה, ושנמסר לה
.ישמשו ראיה בכל הליך משפטי

סיכומיה ומסקנותיה של ועדת הבקרה והאיכות יימסרו למי  ( ב)על אף האמור בסעיף קטן (ג)
ורשאי הוא לעיין בפרוטוקול דיוני ועדת הבקרה והאיכות ובכל חומר אחר  , שמינה את הועדה

.שנמסר לה
מצא מי שמינה את הועדה כי קיימת לכאורה עילה לנקיטת אמצעי משמעת על פי דין כלפי  (ד)

.מטפל יודיע על כך למנהל הכללי
לטיפול בו  , ממצאים עובדתיים שקבעה ועדת הבקרה והאיכות הנוגעים למצבו של מטופל(ה)

,  אם לא היו רשומים קודם לכן, יתועדו ברשומה רפואית מיד עם קביעת הממצאים, ולתוצאותיו
.ויהיו חלק מהרשומה הרפואית





(:2014)' הלפרין ואח' נ' ענבר ואח31639-04-13פ"ה
טולקובסקיהשופטת -ש המחוזי"ביהמ

שלקיומהבדברבהשערהדיאיןכיופסקהעליוןהמשפטביתחזר,נמירובסקיעזבוןבעניין"
שמדוברלהוכיחעליו,החיסיוןטענתדיןלבעלשתעמודמנתעלוכי,צפויהמשפטיתהתדיינות

משפטיתהתדיינותלקראתהכנההיתההכנתוביסודשעמדההדומיננטיתשהמטרהבמסמך
".גבוההבהסתברותצפויהאוועומדתתלויה

ח"בביהשהתקיימוהבירורהליכיביסודשעמדההדומיננטיתהמטרהכיעולההעדויותפ"ע
המסקנותאתולהסיקקרהמהלברר,ובראשונהבראש,היתה,שבמחלוקתבמסמכיםוהמתועדים
היתהשבמחלוקתהמסמכיםבהכנתהדומיננטיתהמטרהכיהוכחלא,אלהבנסיבות.המתאימות

חלאינומשפטלקראתשהוכנומסמכיםעלהחסיוןכןעל,עתידיתמשפטיתלהתדיינותהיערכות
.עליהם

אתהמבטחתהביטוחבחברתד"לעוהועברושהמסמכיםהעובדהעצםכייצוייןלצורךמעבר
לקראתהיערכותהייתההכנתםביסודשעמדההדומיננטיתהמטרהכימשמעהאין,ח"ביה

להםמקנהאינה,הביטוחבחברתדיןלעורךהמסמכיםהעברתועצם,עתידיתמשפטיתהתדיינות
.חיסיון



(:1999)מ"חברה לביטוח בע–הכשרת הישוב 'נשמעון סוויסה4249/98רעא
השופט לוין-ש העליון"ביהמ

":משחק בקלפים גלויים"-הכלל
".מזיקים" ומסמכים " מועילים"מסמכים , גילוי כללי של מסמכים ועיון בהם

:חריגה מן הכלל
י התובע ולפגיעה באפשרות  "כשעיון במסמכים עלול להוביל לשיבוש ראיות ע1.

.לחשיפת האמת
.במקרה של מחלוקת על עצם קיומו של האירוע-דחיית העיון במסמכים 2.
בית המשפט רשאי לעיין בעצמו במסמכים שבמחלוקת ולהחליט באיזה שלב  3.

.לחשוף אותם

לערעוריםהמשפט-ובית,דעתו-לשיקולנתונהלאואםאחרלמועדבמסמךהעיוןאתלדחותאםבשאלהראשונהערכאהשלהמשפט-ביתהחלטת(ה)
.נדיריםבמקריםאלא,בהלהתערבייטהלא



(:2010)רפואי פלוני מרכז ' פלוני נ5266/10א  "רע
השופט ריבלין-ש העליון"ביהמ

דחייה של מועד הצגת ראיה מטעם התובע עד לאחר הצגת ראיות הנתבע פוגעת  
פ  "ואינה מתיישבת עם סדר הבאת הראיות ע" משחק בקלפים גלויים"בעיקרון ה

.השיטה האדברסרית בישראל

:  דחייה מסוג זה יוצרת פגיעה כפולה בכללים הדיוניים הרגילים
הן בסדרי הדין הנוגעים להליכי גילוי מוקדם והן בסדרי הדין הנוגעים לסדר 

.  הבאת הראיות במשפט

.פגיעה כפולה כזו תהיה מוצדקת לעיתים רחוקות ביותר, לכן



(:2016)אלין פנחס ' מ נ"לביטוח בעמנורה חברה 2126/16א  "רע
זילברטלהשופט -ש העליון"ביהמ

על המבקש דחייה בעיון במסמכים להפנות לממצאים ספציפיים המהווים מבחינתו  
אשר יש חשיבות לדחות את מועד הצגתם בפני הצד שכנגד על  , "אקדח מעשן"מעין 

.מנת להבטיח את יעילות החקירה הנגדית



(2016)מ "בעג.ומ.חנכסים ' ברנשטיין ניעקב 6801/15א  "רע
סולברגהשופט -ש העליון"ביהמ

עוסק בוויסות וצמצום  ( סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)צו בתי המשפט 
ומונע מתן רשות  דין לערער בעיצומו של משפט -החלטות הביניים שעליהן מבקשים בעלי

ישנם סוגי החלטות שהן דיוניות  .ערעור על החלטות שניתנו מכוח הלכת סוויסה
ושזכויות הצדדים לא  , שממילא ערכאת הערעור כמעט ולא תתערב בהן, באופיין

.תיפגענה ממש אם ניתן יהיה לערער עליהן רק בסיום המשפט

לא תינתן רשות ערעור על  , ככל שההחלטה מתמצית בדחיית גילוי המסמך או העיון בו
ככל שההחלטה משפיעה גם על סדר המסגרת של הבאת  ; לצו( 10)1סמך הוראת סעיף 

.לצו( 6)1לא תינתן הרשות על סמך הוראת סעיף , הראיות



*2009-ט"תשס, (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור)צו בתי המשפט 

סוגי החלטות
:לא תינתן רשות ערעור על החלטה מן הסוגים המפורטים להלן.1

סיכומים  , מסמכים, כתבי טענות, תגובות, החלטה בעניין קביעה ושינוי של מועדי דיון ומועדים להגשת בקשות(1)
;(כתבי טענות–להלן בצו זה )ותצהירים 

;למעט החלטה שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך, החלטה בבקשה להארכת מועד הקבוע בחיקוק(2)
;החלטה בנוגע להיקף כתבי טענות(3)
שכנגד  למעט החלטה שהדיון יישמע במפוצל או שיתקיים דיון נפרד בתביעה , החלטה בעניין שלבי הדיון בהליך(4)

;ובהודעה לצד שלישי
ושאלות המוצגות לעדים לרבות קבלה או דחייה של התנגדות  , סדר שמיעת עדים, החלטה בעניין הזמנת עדים(5)

;מוקדמתאו החלטה בעניין בקשה לעדות  , למעט החלטה על דחיית בקשה לזמן עד או להגיש ראיה, בעניין זה
,  המשפטבית לכתלילמעט החלטה בעניין מתן עדות מחוץ , החלטה בעניין סדר הבאת עדויות ואופן הגשת עדויות(6)

;ובכלל זה בהיוועדות חזותית
;החלטה שהיא קבלת בקשה לביטול פסק דין או לביטול החלטה(7)
למעט אם ניתנה לאחר מתן פסק הדין ואינה  , החלטה בעניין הטלת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין ושיעורם(8)

;נבלעת בו
1א81החלטה ליתן רשות להגן ולקבל התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף (9)

;1967-ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל
עיון  , למעט החלטה בעניין גילוי מסמך פלוני, 1984-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי' החלטה לפי פרק ט(10)

.במסמכים ובעניין טענת חיסיון

שמירת דינים
כדי לגרוע מזכותו על פי דין של בעל דין לערער על החלטות מן הסוגים המפורטים בו במסגרת 1אין באמור בסעיף .2

.ערעור על פסק דין



ראיותדייג



(יפו-א"שלום ת)2610-01-14. א.ת

:מחוזי

בשל עצם חיוב המבקשת להמציא  , מצאתי לנכון להתערב בהחלטת בית המשפט קמא•
.16.9.09לתקופה שקדמה ליום XXX’ י פרופ"חות ניתוח שבוצעו ע"דו

כי מנתח , יש ממש בטענת המבקשת ולפיה בהעדר חוות דעת מומחה שבמסגרתה נטען•
אזי לבית  , רק אם יבצע מספר ספציפי נקוב של ניתוחים מאותו סוג" מנוסה"יחשב ל

באשר לידע ולניסיון הדרושים בכל ניתוח ובכל  " ידיעה שיפוטית"המשפט אין 
.  קריותרפיהפרוצדורה רפואית ובכלל זה בניתוח 

ניתוחים 5כך שגם אם אצא מנקודת מוצא ולפיה המנתח ביצע לצורך הדוגמא רק •
בית משפט  , אזי ללא חוות דעת מומחה, ניתוחים באותה פרוצדורה2או 50קודמים או 

של  נסיונולאתגר את "מקצועי את רצונו של התובע -לא יוכל לבחון באופן משפטי
".המנתח במסגרת טענתו להתרשלות בביצוע הניתוח

ללא חוות דעת מומחה ממנה יעלה כי בנסיבות  , נכונה טענת המבקשת ולפיה, זאת ועוד•
,  הליך פרוצדורלי  שנעשה על ידי רופא שלא ביצע פרוצדורות קודמות כאלומסויימות
לעולם לא יוכלו  , אזי רופא חדש או מומחה חדש, מהווה רשלנות מקצועית, קודם לכן

"...מספיק"להפוך למנוסה 



(יפו-א"תשלום)2610-01-14.א.ת

:ראיותדיגאפשרולאהמחוזיהחלטתאתאישרהעליוןש"ביהמ

התחקותלצורךוגילויים,גבוההאיננההמבקשלטענותאלומסמכיםשלהרלוונטיותעוצמת"

כמקצהשנחזהבמה,ראוישאינוודיג"באפילהיריה"בבחינתהינוהמנתחהרופאניסיוןאחר

.ש"ביהממטעםהמומחהשלדעתוחוותנוכחשיפורים

פניעלמסויםמנתחידיעלשנערכומסויםמסוגניתוחיםחות"דואיתורכיבטענהממשישאף

אינההרלוונטיותשאלת.הגילויאתמצדיקהשאינהבמידההמשיבהעליכבידשניםעשור

נדרש,יותרגדולהשההכבדהוככל,סבירהבלתיבהכבדהמדוברהאםמהשאלהמנותקת

"הרלבנטיותבבחינתלהקפיד



(יפו-א"תשלום)2610-01-14.א.ת

:ראיותדיגאפשרולאהמחוזיהחלטתאתאישרהעליוןש"ביהמ

התחקותלצורךוגילויים,גבוההאיננההמבקשלטענותאלומסמכיםשלהרלוונטיותעוצמת"

כמקצהשנחזהבמה,ראוישאינוודיג"באפילהיריה"בבחינתהינוהמנתחהרופאניסיוןאחר

.ש"ביהממטעםהמומחהשלדעתוחוותנוכחשיפורים

פניעלמסויםמנתחידיעלשנערכומסויםמסוגניתוחיםחות"דואיתורכיבטענהממשישאף

אינההרלוונטיותשאלת.הגילויאתמצדיקהשאינהבמידההמשיבהעליכבידשניםעשור

נדרש,יותרגדולהשההכבדהוככל,סבירהבלתיבהכבדהמדוברהאםמהשאלהמנותקת

"הרלבנטיותבבחינתלהקפיד



סוקולהשופט  רון ' כבבפני

איתיואקנין.1התובעים

סילביהואקנין.2

אלסטרנעמיד"עוכ"בי"ע

נגד

הבריאותמשרד-ישראלמדינתהנתבעת

סבגד"עוכ"בי"ע

לרבות  , במסמכים הקיימים. במקרה הנדון עלה בידי הנתבעת להרים את הנטל שהועבר אליה"
יש די מידע על מנת  , טופס סיכום המחלה של התובעת וגיליון השחרור של התובע מן הפגייה

"נזק הראייתי"את ה" לתקן"

'משרד הבריאות ואח-י"מ' נ' איתי ואחואקנין( מחוזי חיפה)422-05א "ת

?מתי יעבור הנטל–נזק ראייתי 

http://www.youtube.com/watch?v=vhaMEmHs56A


















http://moodle.oranim.ac.il/moodle/file.php/177/file_0_original.jpg








גרפולוג תביעהד"חוו



לפי פסיקת בתי המשפט כתב ההסכמה כשלעצמו 
שמא הוחתם החולה  , אין בו כדי להכריע את הכף

. על דרך השגרה

לפני מתן הסכמתו לביצוע  , אם לא הוסברו לחולה
כי אז -הסיכונים הכרוכים בה , בדיקה מסוימת

.ההסכמה תהיה חסרת נפקות

ח של הסתדרות העובדים בארץ  "קופ' נחמן נ560/84א "ע)

(. 'ז388' ב387( 2)' ד מ"ישראל פ



























(  לשוב ולצלם-ואם תוקן)תמונות המפגע -בתיקי חבויות•

תמונות מרשימות לפני ואחרי -בתיקי רפואה אסתטית•

הכינו תצהירי עדים חיוניים  -כשהמחלוקת העובדתית קוטבית •

שאלון לנתבע בסוגיות שבמחלוקת•

?  נדחו/ תביעות התקבלו-פסיקה במקרים דומים•

(לעיל" ויתור על תביעה"דוגמת טופס )והתמודדו איתן -האזינו לטענות ההגנה•











כך עולה  , לשנה10%-בכעד לאירוע התובעת השביחה את שכרה משנה לשנה 
:2015-2017לשנים 106מטופסי 

שיעור השיפור בשכר לעומת שנה קודמתמשכורת שנתיתשנה
•15106,504-
•16114,0767%
•17127,28111.5%

.עולה כי אלמלא האירוע היה ממשיך שכרה ועולה באותו שיעור מדי שנה•





:  נזק מיוחד -ראשי נזק

הפסדי הכנסה בעבר1.1

או הפסדי שכר למיטיבים                                             /עזרת הזולת בעבר ו1.2

תרופות  , התייעצויות, עלות אביזרים, הוצאות רפואיות, הוצאות מיוחדות1.3

הוצאות ניידות לעבר1.4

טיטולים ומוצרים מתכלים1.5

הוצאות מיזוג כביסה ויבוש מוגברים1.6



נזק כללי  -ראשי נזק

הפסדי הכנסה בעתיד וזכויות סוציאליות  1.7
או הפסדי שכר למיטיבים/עזרה ו1.8
טיפולים רפואיים ופארארפואיים, אביזרים, הוצאות רפואיות1.9

טיטולים ומוצרים מתכלים1.10
הוצאות מיזוג כביסה ויבוש מוגברים1.11
כיסוי הוצאות מלווה-צרכים חברתיים1.12
הוצאות ניידות לעתיד1.13
התאמת דיור1.14
פגיעה באוטונומיה1.15
ט אפוטרופוס"שכ1.16
או נזק לא ממוני  /כאב וסבל ו1.17





ראשי נזק שאינם חופפים-תביעת עזבון ותלויים 

ש  "קבע ביהמ'מ ואח"לביטוח בע' המגן חב. אילנית צרור נ4431/05. א.בע
העליון כי תביעת הפיצוי בהתאם לחלופת העיזבון אין בה בכדי לאיין את 

תביעת התלויים בראשי הנזק שאינם נלקחים בחשבון במסגרת תביעת  
, ואולם"...:תביעת ראש הנזק של אובדן שירותים: העיזבון ובאופן ספציפי

אין –כעניין שבעיקרון –עומדים אנו על הקביעה כי מתביעת העיזבון 
לנכות פיצויים הנפסקים לתלויים בגין ראשי נזק שאינם הפסדי  

(.בסופו–ד "לפסה15סעיף )".כגון אובדן שירותים, תמיכה



אלמן שהתחתן בשנית

!כן? האם היתומים זכאים לפיצוי בגין אובדן שרותי אם

היא אינה חייבת  . סבאח אינה אמם' ובכן הגב? מדוע אין להפחית את הפיצוי למערערים"
כך אם חלילה ייפרדו  . היא אינה חייבת להם דבר, למעשה-או ברווחתם , במזונותיהם

יש לראות אותם ,מסיבה זו. ולמעשה גם כל עוד הם חיים יחדיו, המערער והגברת סבאח
כמעשה  , כחסד, שמספקת הגברת סבאח לילדים כטובה( כלשון בית המשפט קמא)שירותים 

"של התנדבות
כי בכל הנוגע ליתומים יש לקבוע שנישואין בפועל של ההורה הנותר אינם מספקים  , סבורני"

מעשית  –זאת כיון שהורה חורג . ואין הם מפחיתים את שיעור הפיצוי, תחליף להורה המנוח
גם אם לא אחת יש מסירות אין קץ של  , להורה המנוחתחליףאינו מהווה כלל –ומשפטית 

, ככל שזו קיימת)השקעתו של ההורה החורג בילדיו של בן זוגו . הורה חורג לילדו החורג
על כך יש להוסיף את השיקולים  . במתנה–ולא למזיק –ניתנת לילדים ( וניתנת ללא תמורה

שיקולים  , שהוצגו בפסיקה נגד הבאתם של נישואין שניים בחשבון לצורך פיצויים כל עיקר
".שיש להם משנה תוקף ביחס לפיצוי  ליתומים

.(קופת חולים כללית' עיזבון המנוחה בחירי נ4579/07א "ע)



:המיטיב בא להיטיב עם הניזוק ולא עם המזיק-ההגיון בהלכה זו ידוע מקדמת דנא

אלא מתוך  , הפועל ללא כל חובה חוקית, בכל הנוגע לטובות הנאה שניזוק קיבל מצד שלישי"
מקובל על הכל כי טובת הנאה זו אינה מפחיתה את סכום הפיצויים לו זכאי , מניע מוסרי

טעמה העיקרי של הלכה זו הוא כי המיטיב ביקש להטיב  ... הניזוק מאת המזיק לולא ההטבה
...עם הניזוק ולא עם המזיק

ואם תישאל השאלה אם אין בפתרון זה כדי להיטיב את מצבו של הניזוק לאחר התאונה "
יש להניח כי הניזוק יבקש להשיב את ההטבה  הרי התשובה לכך היא כי , לעומת מצבו לפניה

ובמקרים מתאימים רשאי אף בית המשפט , לנותנה מתוך רגש של חובה מוסרית לעשות כן
-553, 551( 3)ד"ד ל"פ, מוטס' יק נ'פרפלוצ370/79א "ע"הניזוק יעשה כן-להורות כי המוטב 

(ברק, כתארו אז, השופט

, הלכה למעשה, אין חובה. היא בבחינת שירות שניתן להערכה כספיתהנוסףהנשיאה בעול "
עזבון המנוחה חנה  1262/99( ם-מחוזי י. )א.ת" )לשאת בעול הנוסף, על אשתו השניה של אקער

('הפניקס ואח' ל נ"זרייזל



אלמן שהתחתן בשנית

!לא? האם האלמן זכאים לפיצוי בגין אובדן שרותי אישה

לנישואי אלמן בשנית יש השפעה  , הרי שעל פי הפסיקה, בהבדל מן הילדים
מאחר ובנישואין השניים יש כדי  , על זכותו לפיצוי בגין הפסד תמיכה כתלוי

עם זאת יש לבחון את היקף התמיכה , להיטיב את מצבו ולהקטין את נזקו
א  "ע; 30( 2)ד נד"פרותם' חכמי נ7244/97א "בש)של בן הזוג החדש 

ד "פשליסר' לפידות נ14/68נ "ד; 449( 1)ד לו"פוליס' גבאי נ110/80
(.771( 1)כג





כל פיצוי כספי בגין נזקים בעתיד מוכפל במקדם היוון



דוגמא לחישוב הפסד כושר השתכרות בעתיד

כשהוא מהוון 

 40פלוני בן

 50%יש לו נכות בשיעור

 בחודש ברוטו10,000₪הוא משתכר

נניח שנכותו הרפואית היא גם תפקודית

 מקדם  -(67גיל )שנות עבודה 27לפלוני יש עוד
(  3%לפי )221.87ההיוון הוא 

50% *10,000₪ *221.87  =1,109,350



הסכום המהוון של קצבאות הביטוח הלאומי שאותו יש , במקרה דנא
כי , לפיכך נראה לנו. 3%לנכות מפיצויי התובעת חושב לפי ריבית של 

ובכך גם יינתן  , 3%גם את חשבון הפיצויים יש לעשות לפי היוון של 
שכאמור , לתובעות פיצוי על עליה משוערת של שכר ריאלי בעתיד

".בלבד3%-כבר נכללה בקביעת ההיוון ל

1974ההלכה משנת 

1169(1)ד ל"פ'בכר ואח' נ' זדה  ואח' י469/74א "ע)



הן לגבי מרכיב תוחלת החיים והן לגבי שיעור  , יש לעדכן את תקנות המוסד לביטוח לאומי* 

. ההיוון

בשל  , 3%במקום ,2%ממועד השינוי שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יהיה* 

.המשמעות היא הגדלת הסכום לתשלום. ירידת הריבית בשנים האחרונות

.  לכל כיוון%1בכל עדכון כזה יהיה המירביכשהשינוי , התקנות יעודכנו אחת לארבע שנים* 



(  תיקון( )היוון)התקנות החדשות של ביטוח הלאומי 
2016-ו"תשע

1.10.2017-מועד כניסת התקנות לתוקף



(:2019)ש העליון "מתוך פסק דינו של ביהמ
פלוני'נ(הפול)המאגר הישראלי לביטוח רכב 3751/17עא







:מהות הזכות
.פיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה של הפרט ביחס למצב שבו נמנעה ממנו הזכות להכריע ביחס לטיפול הרפואי שיינתן לו

חיפה, "כרמל"בית החולים ' נדעקה2781/93א  "ע

עשויה להיות חשיבות לחומרת ההפרה של החובה לקבל את הסכמתו המודעת של החולה בטרם  , בהערכת גובה הפיצוי בגין נזק זה"
מאי  , בדרך כלל, הימנעות ממסירת מידע משמעותי כלשהו על הפרוצדורה אותה מבקשים לבצע בחולה חמורה יותר. ביצוע הטיפול בו

ככל שהסיכון אשר לא נמסר לחולה על דבר קיומו הוא חמור יותר מבחינת  , באופן דומה. מסירה של חלק מן האינפורמציה המהותית
לשון  . הרי שעוצמת הפגיעה באוטונומיה של החולה חמורה יותר, וככל שהסתברות התרחשותו גבוהה יותר, הפגיעה האפשרית בחולה

נישולו ממעורבות אפקטיבית בתהליך קבלת  , ככל שחשיבותה של ההחלטה בה מדובר מבחינת החולה גדולה יותר, אחר
".ההחלטה פוגע במידה רבה יותר בזכותו לאוטונומיה

ידי המערערת  -עמדתי על כך שנסיבות מתן ההסכמה על, אכן. הייתי פוסק למערערת פיצוי מסוים בגין הפגיעה בזכותה לאוטונומיה"
הרי שעל הכוונה  , גם אם למערערת הייתה ידיעה כללית על כך שיש לבצע ביופסיה בכתפה. אינן עומדות בדרישות להסכמה מדעת

בכך לא . בהיותה בחדר הניתוח, לבצע את הביופסיה בזמן ובמקום שבהם נעשתה למדה המערערת רק סמוך מאוד לביצוע הפרוצדורה
ונפגעה זכותה היסודית לשלוט על שייעשה  , דעת של ממש בדבר ביצוע הפעולה האמורה בגופה-התאפשר למערערת להפעיל שיקול

.בגופה

.15,000₪נפסק פיצוי על סך 



התפתחות בפסיקה

סכום הפיצויתיאור הפגיעהשם פסק הדיןתאריך פסק הדין

16.6.2005
ר ברגמן"ד' נוינשטייןנחום 

הסכמה מדעת לטיפול לייזר  
שהסתיים בנזק לרשתית בשתי  

העיניים  
ח"ש150,000

ר ענתבי"ד' מאיה בן דוד נ22.2.2011
אי מסירת מידע רפואי שלם 

ואי הפניה לייעוץ גנטי
ח"ש250,000

7.7.2011
'  פרופ' צבי נ-ליה עטרה בן

היסיהודה 

נתיחת גופה לאחר המוות  
מבלי לקבל את הסכמתה  

המלאה של האלמנה

לאלמנה-300,000₪
לשתי הבנות-100,000

פינקלשטיין' מרפאת עין טל נ6.8.2013

הפרת זכויות בשלב שקדם  
לניתוח בכל הנוגע להסברים  
שניתנו לה באותה וכן היעדר 

סירוב , בנוסף. הסכמה מדעת
.הפסקת ניתוח שבוצע

ח"ש250,000



:(עליון)המרכז הרפואי סורוקה -שירותי בריאות כללית' פלונית נ169/15א "ע

קיימת חובה מיוחדת להיוועץ ביולדת  , ש סבור כי במקרה של לידה בסיכון גבוה במיוחד"ביהמ"
,  על פי התיעוד הרפואי הקיים בענייננו. בנוגע לסיכונים הקיימים בלידה וגינאלית וקיסרית

מצב דברים זה משתלב עם הממצא כי  . הצוות הרפואי לא שטח בפני האם את שתי האפשרויות
. הצוות הרפואי כלל לא בחן את האפשרות של הפניית היולדת לניתוח קיסרי, על פי התיעוד הקיים

שפגיעה באוטונומיה קיימת אף במקום בו  , כפי שציין בעניין אחר, ש את עמדתו"על כך מוסיף ביהמ
משאלה הם פני  . הוכח כדבעי ששיתוף המטופל או האם היולדת לא היה מוביל לשינוי התוצאה

".פגיעה באוטונומיהש סבור כי יש לפצות את המערערים בגין נזק של "ביהמ, הדברים

.בגין הפגיעה באוטונומיהח"ש300,000שהמשיבה תחויב בפיצוי המערערים בסך של 

הקצה העליון של 
שנפסק בעבור פגיעה באוטונומיההפצוי





?"כאב וסבל"האם מדובר בראש נזק נפרד מהפיצוי בגין 

:(עליון-השופט ריבלין)מ "ש בע.י' נ' אגבבה ואח4022/08א "ע

ואילו בתי המשפט בישראל  . במשפט המשווה קיימות מספר תפיסות באשר לזכות לפיצוי בגין אבדן הנאות החיים"
אלא שלעתים ראש הנזק של כאב  . ככלל נמנעו עד היום מלפסוק פיצויים בגין אבדן הנאות החיים כראש נזק עצמאי

.  להביא בחשבון גם אלמנטים כגון אבדן השמחה וחדוות החיים שנגרמו לניזוקשאיפשר, וסבל קיבל מובן רחב

קרי ההכרה  , כי אכן שאלת ההכרה בראש הנזק של אבדן הנאות החיים אצל הניזוק מחוסר ההכרה, ש זה סבור"בימ
אך אין בקושי שהיא מעוררת  , (בעיקר לנוכח קשיי הערכה)בהיבט האובייקטיבי של ראש נזק זה אינה פשוטה 

הצורך לבחון שאלות אלה מחדש אף עולה בקנה אחד עם ההתפתחות . כדי להצדיק את שלילת הפיצוי
".הכללית בפסיקה פיצויים בגין נזקי גוף לא ממוניים במשפט הישראלי





קיצור תוחלת חיים בצעירים

החברה לשיקום ופיתוח הרובע ' ל נ"עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז140/00א "ע
(:עליון)היהודי 

המשפט המחוזי  -בהתחשב בחמישים ותשע שנות קיצור תוחלת החיים של המנוח פסק בית"
בצירוף ריבית  ח "ש350,000פיצויים לטובת העיזבון בגין נזק לא ממוני והעמידם על סכום של 

".מיום פטירתו של המנוח

 השופטת גנות)מ "בעביתילי' ל נ"עזבון המנוחה תמיר ברז ז2271-04( א"ת)תא-
(:מחוזי

בת , אישה צעירה, חיי המנוחה. מהאמור עולה כי כאבה וסבלה של המנוחה היו קשים ואיומים"
הנני מעריכה את הפיצוי  . ובכך נגרם לה קיצור תוחלת חיים, נקטעו בידי רוצח אכזר, במותה33

".1,200,000₪בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים בסך של 





התפתחויות בפסיקה

(:עליון)פאתחיוסף ' קופת חולים של ההסתדרות נ231/84א "ע

לעניין זה  . פיצוי-כנזק בר, הוא עצמו, יכול להיחשב, שנגרם עקב רשלנות, אובדן סיכויי החלמה"
שומה על , לפי עקרונות כלליים של דיני הפיצויים. הנזיקיןאין הבדל בין דיני החוזים לבין דיני 

את העוול שנגרם לנפגע כתוצאה מהבאתו עקב האירוע  " אזן"ל, המפר או המזיק, גורם הנזק
,  אין הבדל בין מקרהלעניין זה . נושא התביעה למצב גרוע מכפי שהיה עומד אלמלא אותו אירוע

הואיל ובשני המקרים לא יזכה הנפגע בפיצוי אלא  , %50-שבו הסיכוי שאבד גדול או קטן מ
".בשיעור הסיכוי שהפסיד עקב הרשלנות

(עליון)' המרכז הרפואי הלל יפה ואח' לימור דנינו נ3900-14א "בע:

עקרון )"לטובת הנפגע מלאיש לפסוק פיצוי –50%-אם סיכויי ההחלמה שנגרעו הם גבוהים מ
(.של השופט עמית" סימטריות-הא



אשור רציפות ביטוח מהביטוח לאומי מחלקת גביה•

(  ולעיתים של בן הזוג)נתוני שכר של הנפגע •

לעיתים אף בעזרת מומחה  , ניתוח נתוני השכר•

רשימת תרופות שהונפקו ונרכשו בבית מרקחת•

אקטואריותד"וחוו.( צ.ע.תאפשר לבקש )ל"מלפירוט תקבולי •

גמלאות עובדי  ?, ל"מלניכוי רעיוני של קצבאות , רשלנות תורמת)? ניכויים נוספים•

.'וכותביעת עזבון , (מצד פרטיים ומוסדות)הטבת נזק , פיצויי פרישה, פנסיה, מדינה

?מתי25%? היבלעות הנזק•













?לגביית גרסאות ובירור חבות? יש צורך בהפעלת חוקר•

הצטיידות בתמליל מקצועי במקרי הצורך  •

תמונת מצב-פשוטה ברשתות החברתיות" חקירה"•

(?הליכים משמעתיים? הרשעות? נתבע סדרתי)היסטוריה רלבנטית של הנתבע •

(  ?אמינות? מככב בפסיקה)היסטוריה רלבנטית של המומחה מטעם הנתבע •



אולי עדיף להגיש  
?תחשיבי נזק





וכורציפות ביטוח , תלושים, תרופות, קבלות-איסוף מבעוד מועד של מסמכי הנזק•

באינטרנט וברשתות החברתיות" חקירה"ביצוע •

חיפוש פסיקה במקרים דומים•

?למינוי מומחה תחילה? הנזק קוטבית מדי/ מחלוקת בשאלת האחריות•

?לתצהירי עדות ראשית תחילה? מחלוקת עובדתית תהומית•

גישור/ לשקול מה מתאים יותר תחשיבים•

?לשלב התחשיבים" בשל"התיק •

!בהצלחה... קולגיאליות עוד לא הזיקה לאיש, בשיתוף פעולה הדדי-והכל•




