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 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 ברוטו ₪ 10,000הוא משתכר ◦

 נניח שנכותו הרפואית היא גם תפקודית◦

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

◦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

".בלבד 3%-כבר נכללה בקביעת ההיוון ל

 

  1974ההלכה משנת 
 

 
169 1)1(ד ל"פ 'בכר ואח' נ' זדה  ואח' י 469/74א "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* 



 :גישה זהירה בנוגע לשינוי מקדם ההיוון

ראוי  . כך ראוי שייעשה גם לגבי היוון בתביעות על נזקי גוף, המוסד לביטוח לאומי נעשה בחיקוק גימלאותכפי שהיוון 1)
מה שיעור הריבית   –ולא מתוך ראיות נבחרות המובאות בפניו  –שהדבר ייעשה בידי גוף שיוכל לבדוק עצמאית 

.לשנות את שיעור הריבית כאמור, כשיהיה הדבר מוצדק, תוך קביעת מנגנון אשר יוכל, הראויה בהיוון
.הגיעה השעה שהמחוקק יאמר דברו בנושא זה, מכיוונים שונים, נוכח המלצות כה רבות

 ).בית המשפט העליון(מ "איילון חברה לביטול בע' נ היימס 2099/94א "בע

אכן שיעורי ההיוון שנקבעו על ידי בית המשפט העליון מבוססים על ההנחה כי התובע ישקיע את כספו בהשקעה  2)
אם  . ואף תעניק לתובע ריבית בשיעור שלושה עד חמישה אחוזים, השומרת על הערך הריאלי של הכסף, בטוחה

כי אז יש מקום  , והערך הריאלי של הכסף אינו נשמר, אמנם המציאות הכלכלית היא השקעה כזו אינה אפשרית
.להרהר אחר שיעורי ההיוון שנקבעו בעבר

 ).בית המשפט העליון(רשות הנמלים ' הורביץ נ 467/77א "ע

והביקורת על המצב הקיים נובעת מהתשואה הנמוכה   ,הניסיונות שנעשו להביא לשינוי אחוז הריבית לא צלחו עד עתה"3)
הפער בין אחוז הריבית המניח תשואה ריאלית . כפי שהיא בשנים האחרונות וצפויה בשנים הקרובות, יחסית על ההשקעה

תקנות ההיוון יוצרות . נוחות רבה   לבין התשואה הקיימת גורם לשחיקת כספי הפיצויים הניתנים לנכים ומעורר אי 3%של 
.  לתוך מנגנון פסיקת הפיצויים הוא נכון –אחוז הריבית  –איזון בין מרכיביהן ועולה השאלה האם אימוץ רכיב אחד שלהן 

."השאלה האם נכון לשנות רכיב אחד של קביעת הנזק מבלי לבחון את הזיקה בינו לבין רכיבים אחריםעוד יש לבחון את 
 ).דראלארנון , מחוזי ירושלים ( שירותי בריאות כללית' נ' ר' ר 29349-12-12) ם-י(תא 

"לחשב מסלול מחדש"קריאות של שופטים שונים 
ולשנות את שיעור היוון בתביעות נזקי גוף 

 2%-ל 3%מ



 בעד שינוי ההיוון
2.5.16, עיריית חולון' נ' ואח. ז.ל 12411-05-12א "ת, אורלי מור אל שלום תל אביב' הש' כב◦

ליכולת התפקוד שהיא מפגינה ולחישוב  , לעובדה ששכרה של התובעת לא נגרע עד כה, בשים לב לנתונים שפורטו◦
סכום גלובלי המתיישב עם  ( ₪ 100,000אני מעמידה את הגריעה משכרה של התובעת על גלובלי של , אקטוארי

 ,  )בתוספת הפסדי פנסיה 1.5%ומקדם היוון של  15%חישוב שליש אקטוארי בהתאם לנכות של 

 

10.8.16,  מ"כלל חברה לביטוח בע' נ' ואח. ה 15635-08-14א "ת, מריו קליין שלום תל אביב' הש' כב◦

נראה  ...... סוגיית חישוב הנכון של הפגיעה העתידית בכושר ההשתכרות של ניזוק הטרידה את מנוחתי זמן רב ◦
לאור פיחות  , למציאות הכלכלית כפי שקיימת כיום, שזועקת לשמיים אי התאמתו של שיעור ההיוון שבשימוש

נוצר  . ח הממשלתי צמוד המדד המשמש לרוב להשקעות חסרות סיכון לטווח ארוך"בתשואת הריבית המתקבלת באג
ההנחה הקיימת  .... מצב בו הסך המנוכה בתהליך ההיוון מוביל הלכה למעשה לפיצוי בחסר משמעותי של הניזוקים

יבטיח לעצמו הניזוק קצבה חודשית כתשואה על השקעתו כגודל  , י השקעת כספו"בדבר בסיס ההיוון הגורסת כי ע
לאור כל  ... לא אקטואלית ולא רלוונטית יותר  3%תוך שמירה יתרת הקרן ומנת ריבית בגובה , הפסד ההשתכרות שלו

. 2%קרי  ,התיקון לתקנות הביטוח לאומיומקדם ההיוון יחושב לפי , אני מקבל את גישת התביעה, האמור לעיל

 

 



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

 

 1.10.2017 -מועד כניסת התקנות לתוקף



 דהיוםעמדת המדינה 
 )56872  -11  -13. א.ת,   15.11.17(

ובין   ל"המלנוכח חשיבות שמירת הזהות בין שיעור ההיוון של ניכוי ◦
מעת שנכנס התיקון לתקנות ,  שיעור ההיוון של חישוב הפיצוי הנזיקי

נכון ככל לפסוק שגם את ,  2%לתוקפו והורדה ריבית ההיוון ל ל"המל
 .בהתאם 2%יש להוון לפי ריבית של  בנזיקין הפצויים

 



 

ש העליון"ביהמ -פלוני' נ) הפול(המאגר הישראלי לביטוח רכב  3751/17א "ע◦

 

  ,זאת .חודשים שלושה למשך הדיון המשך מעכבים אנו ,המדינה בקשת לאור" 
  בפרק עבודתה ותסיים הקרובים בימים תוקם הוועדה כי ותקווה הנחה מתוך
 של הרוחב ובהשלכות העניין בדחיפות בהתחשב ,מהיום חודשים שלושה של הזמן

  ."הסוגיה

  
 



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•

אקטואריות ד"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

?מתי 25%? היבלעות הנזק•



  





 



 





  



 :הלכה מן העבר

במידה רבה של סבירות ודאית כי אילולא נפגעה התובעת  , ניתן להניח, לאחר שהונהגה במשק פנסיית חובה"
אמנם . לרבות זכויות פנסיה, בתאונה הייתה היא משתלבת במקום עבודה אשר היה מעניק לה תנאים סוציאליים

קיימת גישה בפסיקה לפיה בנסיבות כאלה ובהעדר ראיות של ממש המצביעות על סיכוי סביר לזכאות לפנסיה 
לנוכח החלתה באופן מחייב של , יש לצמצם כיום את תחולתה, אין לפסוק פיצוי בגין אובדן פנסיה ואולם, בעתיד

אך במקרים בהם יעלה בידי הנתבעים  , לאור התפתחות זו יש להחיל גישה או הלכה זו. פנסיית החובה במשק
האפשרות . סיכויי הנפגע לזכות בה קלושים, כי חרף קיומה של פנסיית חובה במשק, בראיות של ממש, להראות

,  היינו לגבי צעירים שטרם נכנסו למעגל העבודה, בנסיבות דומות, האומדנאלפסוק פיצוי בגין אובדן פנסיה על דרך 
 ".בית המשפט העליון ומן הראוי ליישם אפשרות זו י'עהוכרה באופן עקרוני 

)מחוזי( קלוד אטיאס ן'ז' ספיר סלומון נ 1361/99) א'ת(תא 

 

 



 :דהיוםבהתאם לצו ההרחבה   12%חישוב הפסדי הפנסיה יתבסס על 

ויש מקום , ₪ 100,000בגין הפסדי פנסיה נפסק לזכות המשיב סך של "
באשר שיעור ההפסד צריך להיגזר מהפסדי ההשתכרות  , להגדלת הסכום

על פי צו (בהתאם להפרשות המעביד על פי צווי ההרחבה , בעבר ובעתיד
 ".12%הפרשת המעביד עומדת על  דהיוםההרחבה 

  טוויגצחי ' מ נ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע 8930/12א "ע
)עליון(

 



 
 ):עליון( אנוךיעל ' מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים נ 7946/09א "רע

כלל קיימים גם מסלולים שונים של חיסכון לפנסיה -יש להבהיר כי קיימים סוגים שונים של קרנות פנסיה ובדרך"
דין שניתנו בעבר בעניין ניכוי תשלומי פנסיה התייחסו למקרים שבהם התקבלו  -פסקי, ככלל. במסגרת אותה קרן

המדובר בתשלומים  , במקרה שלפנינו, לעומת זאת. או מהסדר פנסיה תקציביתמקרן פנסיה ישנה התשלומים 
 )"...במסגרת תכנית פנסיה מקיפה(מקרן פנסיה חדשה המתקבלים 

של קרן הפנסיה מקיפה חדשה טיפוסית מקיימים אחר " ביטוחיים"הכי מאפייניה , לענייננו חשוב"
. העיקריים שבגינם הוחרגו תשלומי ביטוח מן הכלל הרגיל בדבר הפחתת כל הטבת נזק מן הפיצויים לניזוק הרציונלים

המשמשים כאמור לחיסכון  (הן פנסיית הזקנה הן פנסיות הנכות או השארים משולמות עקב הפקדת כספי העמית 
תשלומי הפנסיה שיקבל העמית  . ובכך הן פרי דאגתו המוקדמת של העמית, )ולהפרשת פרמיית סיכון ודמי ניהול

,  לקרן) ולעיתים גם מעבידו(המורכבת מן ההפרשות שהפריש העמית , קשורים באופן ישיר ליתרה הצבורה לזכותו
אין המדובר , ובדומה לתשלומי ביטוח טיפוסיים, כן-על. בתוספת התשואה שנצברה עליהן ובניכוי דמי הניהול

את הזכות לקבל תשלומים מאת הקרן אם , באמצעות הפרשת כספים לקרן, העמית רכש. במובנה הרגיל" הטבה"ב
אין מקום לזכות את קרן הפנסיה בשיפוי בגין אותם  , במקביל. נכות או מוות, יתממש אחד הסיכונים של זקנה

 ".תשלומים שעבורם הפריש העמית כספים

 



  



  



 
 

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

 
 
חיפה, "כרמל"בית החולים ' נ דעקה2781/93א  "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

 
 .₪ 15,000נפסק פיצוי על סך 

 



 התפתחות בפסיקה
 תאריך פסק הדין

 
 סכום הפיצוי תיאור הפגיעה שם פסק הדין

16.6.2005 
ר ברגמן"ד' נ וינשטייןנחום 

 

הסכמה מדעת לטיפול לייזר  
שהסתיים בנזק לרשתית בשתי 

 העיניים 
 ח"ש 150,000

 ר ענתבי"ד' מאיה בן דוד נ 22.2.2011
אי מסירת מידע רפואי שלם 

 ואי הפניה לייעוץ גנטי
 ח"ש 250,000

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 נ 6.8.2013

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

סירוב  , בנוסף. הסכמה מדעת
.הפסקת ניתוח שבוצע

 

 ח"ש 250,000



 :)עליון(המרכז הרפואי סורוקה -שירותי בריאות כללית' פלונית נ     169/15א "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 באוטונומיה ח"ש 300,000שהמשיבה תחויב בפיצוי המערערים בסך של 

 הקצה העליון של 
שנפסק בעבור פגיעה באוטונומיה הפצוי  



  



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

 :)עליון-השופט ריבלין(מ "ש בע.י' נ' אגבבה ואח    4022/08א "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 לניזוק שאיפשר, 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 כדי , )בעיקר לנוכח קשיי הערכה(בהיבט האובייקטיבי של ראש נזק זה אינה פשוטה 
הצורך לבחון שאלות אלה מחדש אף עולה בקנה אחד עם ההתפתחות הכללית  . להצדיק את שלילת הפיצוי

".בפסיקה פיצויים בגין נזקי גוף לא ממוניים במשפט הישראלי



  



קיצור תוחלת חיים בצעירים
 

 ):עליון(החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי ' ל נ"עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז 140/00א "ע◦

המשפט המחוזי פיצויים לטובת  -בהתחשב בחמישים ותשע שנות קיצור תוחלת החיים של המנוח פסק בית"
".בצירוף ריבית מיום פטירתו של המנוחח "ש 350,000העיזבון בגין נזק לא ממוני והעמידם על סכום של 

 

):מחוזי-השופטת גנות(מ "בע ביתילי' ל נ"עזבון המנוחה תמיר ברז ז 04-2271) א"ת(תא ◦

,  במותה 33בת , אישה צעירה, חיי המנוחה. מהאמור עולה כי כאבה וסבלה של המנוחה היו קשים ואיומים"
הנני מעריכה את הפיצוי בגין כאב וסבל וקיצור . ובכך נגרם לה קיצור תוחלת חיים, נקטעו בידי רוצח אכזר
".₪ 1,200,000תוחלת חיים בסך של 

 



  



 התפתחויות בפסיקה
 ):עליון( פאתחיוסף ' קופת חולים של ההסתדרות נ 231/84א "ע◦

לעניין זה אין הבדל בין דיני  . פיצוי-כנזק בר, הוא עצמו, יכול להיחשב, שנגרם עקב רשלנות, אובדן סיכויי החלמה"
"  אזן"ל, המפר או המזיק, שומה על גורם הנזק, לפי עקרונות כלליים של דיני הפיצויים. הנזיקיןהחוזים לבין דיני 

את העוול שנגרם לנפגע כתוצאה מהבאתו עקב האירוע נושא התביעה למצב גרוע מכפי שהיה עומד אלמלא 
הואיל ובשני המקרים לא , %50-שבו הסיכוי שאבד גדול או קטן מ, אין הבדל בין מקרהלעניין זה . אותו אירוע

".יזכה הנפגע בפיצוי אלא בשיעור הסיכוי שהפסיד עקב הרשלנות

 :)עליון(' המרכז הרפואי הלל יפה ואח' לימור דנינו נ 14-3900א "בע◦
"  סימטריות -עקרון הא("לטובת הנפגע  מלאיש לפסוק פיצוי  – 50%-אם סיכויי ההחלמה שנגרעו הם גבוהים מ

 ).של השופט עמית

 



  







העובדות הרלבנטיות לצורך חישוב נזק -תביעת עזבון ותלויים
 

.הותירה אחריה אלמן ושני תינוקות, 9.7.83ילידת  ,המנוחה
 

ובמועדים הרלבנטים לתביעה היה , כיום מורה במקצועו, 1982יליד ) 2התובע ( האלמן
. סטודנט לחינוך באוניברסיטת בן גוריון

 
במועד הארוע היתה הילדה  . 5,6כיום בני   29.7.09, 26.9.08ילידי ) 4 -ו 3התובעים ( הילדים

.הבכורה בת שנה והצעיר בן חודשיים בלבד
 





ראשי נזק שאינם חופפים -תביעת עזבון ותלויים 
 
 

ש "קבע ביהמ 'מ ואח"לביטוח בע' המגן חב. אילנית צרור נ 4431/05. 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 "לפסה 15סעיף ( " .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 המנוח תחליףאינו 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 נ 4579/07א "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'פרפלוצ 370/79א "ע "הניזוק יעשה כן -להורות כי המוטב 
)ברק, כתארו אז, השופט

 
, הלכה למעשה, אין חובה. היא בבחינת שירות שניתן להערכה כספית הנוסףהנשיאה בעול "

עזבון המנוחה חנה   1262/99) ם-מחוזי י. (א.ת" (לשאת בעול הנוסף, על אשתו השניה של אקער
)'הפניקס ואח' ל נ"ז רייזל

 



 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"פ רותם' חכמי נ 7244/97א "בש(של בן הזוג החדש 

ד  "פ שליסר' לפידות נ 14/68נ "ד; 449) 1(ד לו"פ וליס' גבאי נ 110/80
).771) 1(כג

 







 פיצוי בגין אובדן שרותי רעיה לאלמן

לחודש ₪ 500לפי ) 10.5.13(ועד נשואי האלמן )  21.11.09(ממועד האירוע 
 

ח"שX 500= =21,000' ח 42
 



שנים אבודות 
=  חסכון ידת+ משק בית ידת) + ילדים 2, אלמן, מנוחה(נפשות  4במועד הארוע המשפחה היתה מורכבת מ

.6: כ ידות"סה

. היה סטודנט ללא הכנסותהאלמן 
ח שהיוותה למעשה מקור התמיכה  "ש 3,000היתה עקרת בית והכנסתה היחידה היתה קצבת הנכות  המנוחה

. הכלכלית היחיד של בני הזוג

3000: כ הכנסת בני הזוג"סה
500): 3000/6(המנוחה  ידת

2500=  3000-500: הכנסת המנוחה בניכוי הידה שלה
 

:ועד היום 21.11.09ממועד הארוע  
 X 2500 =122,500חודשים  49

 
):2050שנת ( 67המנוחה לגיל " הגיע"מהיום ועד 

267.99 X 2500       =670,000
 

ח"ש792,000כ שנים אבודות"סה
 





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•



  


