
למתמטיקה בפרס נובל אלא הנוסחה שחוברה ' הנוסחה המובאת בזה אינה הנוסחה שזיכתה פרופ
הדר� להשגת התוצאה הנכונה בחישוב " לפשט"מ "ע, י השופט ריבלי� בפסק די� כרכבי"ע

 � . עזבו�–הפיצויי� בסוגיה תלויי
 

בני , ישוב לפי הנוסחה ולכ� נאל  אנו המשפטני�לצערי עוד לא מצאתי איש שהצליח לערו� הח
� . ללכת בדר� הקשה, תמותה רגילי

 

דוביצקי הפתיעה אות� !כרכבי!צרור!פינ !א� יש כאלה שהפסיקה במקב  פסקי הדי� אטינגר
לשעת "רק חיכתה , בהנהגת השופט ריבלי�, אומר שהכתוב היה על הקיר ובית המשפט העליו�

 ".כושר
 

הוא נות� לנו כעת ריביזיה בהלכות " המהפכה החוקתית"עליו� נת� לנו את כפי שבית המשפט ה
 .תחת שרביטו של השופט ריבלי�, הנזיקי� שנתנו בעיד� השופט אור

 

 �יצרה הרגשה לא נוחה " השני� האבודות" קרי –נזכור שמניעת הפיצוי בגי� קיצור תוחלת החיי
� .וע� אטינגר החל המהפ

 

 �האצת " עזבו� ישנה אבולוציה וע� השני� בוטלה ההלכה בעני� –לתלויי� נזכור שבענייני פיצויי
 ".סיכוייה להינשא מחדש"וה� ההלכה בעני� הפחתת הפיצוי לתלויה האלמנה בשל " העזבו�

 

ט " מ2376/93. א.ע" קידר"י השופט טל בפסק די� "ע� הרעיונות שהוצעו ע" שיחק"השופט ריבלי� 

Iבפסק 594'  ע � פסק די� שבו היה השופט טל במיעוט ודעת הרוב –די� דוביצקי  עד שאימ  אות
 .היתה מפיו של השופט אור

 

�עזבו� כי !ש� אמר השופט טל שאינו רואה כל הצדקה בבוא בית המשפט לקבוע הפיצוי לתלויי
� שעוברת –פיצוי של כאב וסבל שהיא זכותו של המנוח  , בנוס* לפיצויי� כתלויי�, יפסק לה

 .לעזבונו
 

י השופט ריבלי� במסגרת יצירת שיויו� די� לניזוק החי לניזוק המת לקבל פיצוי ה� "יו� אומ  עהרע
 .על כאב וסבל וה� על אבד� ההשתכרות בשני� האבודות

 

)   ד  (19'  במקרה זה ס–השופט ריבלי� ג� אימ  גישה פרשנית בריאה הנטענת על הוכחות התיק 
) בדימוס(ולא בדרכיו היצירתיות של הנשיא ) ד"הפלתשחל ג� על תביעות לפי חוק (הנזיקי� ' לפק
 .ברק
 

 

ולי התביעה  מסל2ד אטינגר עורר מחדש וביתר שאת את השאלה הנוגעת ליחס שבי� "פס •
, על כ�.  תביעת התלויי� ותביעת העזבו�–הנובעי� ממותו של אד� עקב מעשה נזיקי 

ד דוביצקי לא נולד בואקו� אלא יש לראותו ולהבינו על רקע פסקי די� קודמי� של "פס
די� אשר הכשירו את הקרקע לשינוי הלכת הניכוי כפי שהכרנו !פסקי, בית המשפט העליו�

� .אותה עד היו
 

 הלכת הניכוי לאור פסק דין דוביצקי
 



 "הגבוה מבין השניים"סיקת פ
וניכויה מ� מענה מע שי לעו ב דה שפ סיקת פי צוי בתביעה  אחת "

 המג� חברה   4431/05א  "ע("  " ס כו�  אפס "האחרת הינו משח ק 
 ). אורנית  צרור '  לביטוח נ

 
משמעות הפ רקטי קה היא שנית� לקב ל פיצוי ב רא שי הנזק 
הנפסקי� בת ביע ה הגבוהה יותר ואילו ראשי נזק בתבי עה  

 . האחרת מת אייני� כלא היו
 

 קרי  )גבר יאל'  גבריאל נ295/81א " ע(בהל כה חד  צד דית מדובר  
ניכוי תביעת היורש י� מת ביעת ה תלויי� א � הימנעות  מניכוי   כזה   

  �אי� להוריד מ תביעת היורשי�  את תביעת    –בכיוו� ההפו
� התלויי

 
,   כמו ג� ע ל ח ד צ דדיותה , השאלה  בד בר הגיונה של הל כת הניכוי

ה� הפ� המוסרי וה� בפ� של מניעת  כפל  פיצוי עלתה  עוד לפני  
א� מ אח ר ועד אז   . ד  אטינגר" השינוי הדרמטי שחל בע קבות  פס
ג בוהה יותר מת ביעת  ה עזבו� לא   תביעת  התלויי� הי תה ב דר �  כל ל 

 .גררה שינוי הלכתי  או חישובי משמעו תי

 הלכת הניכוי

יש לזקוף לחובת התלויים את היתרונות החומריים •
 . וטובות ההנאה הנובעים ממות המנוח

 מפיצויי התלויים יש לנכות -יוצא מכך כפועל •
 . הפיצוי שנפסק להם בכובעם כיורשים

 .למשל ניכוי פיצוי בגין נזק שאינו ממוני•

למשל במסגרת חישוב הפסדי תלויים מפחיתים •
את ידת הקיום של המנוח מאחר והוצאה זו 

 . בעקבות מותו" נחסכה"



א ורנ י ת   ' המגן חברה לב יט וח  נ 4431/05א "ע
 )10.8.2006נ ית ן (צרור 
בחינת כל הפיצוי והנזק שהוא בא להיטיב לעומת  �

טבר של ראשי הנזק בכל אחת בדיקת הפיצוי המצ
 .  עזבון או תלויים–מהתביעות 

 
כלומר פיצוי , תחילה יש לשי� לב למעבר של בית המשפט מראיית הפיצוי בכללותו .א

לבחינת כל פיצוי והנזק שהוא בא להיטיב כלומר , מצטבר של כל ראשי הנזק בתביעה
 �.    התביעה2נמצאי� במתח� החפיפה בי� בחינת ראשי הנזק זה למול זה ובדיקה הא� ה

כ� למשל נקבע כי . ראש נזק לראשי נזק משניי�" שבירת"בית המשפט א* לא נמנע מ
 .הפסד חסכו�+ מהפסדי תמיכה  מורכב –" הפסד השתכרות בשני� האבודות"

או /בית המשפט לא נדרש לניכוי רכיב החסכו� מתביעת התלויי� שהינ� ג� יורשי� ו
תביעת התלויי� עולה על תביעת העזבו� והשאלה נשארה בצרי� עיו� תו� לסיטואציה בה 

פסיקת הגבוהה מבי� ] תביעת התלויי� גבוה יותר[במקרה כזה  "שבית המשפט מציי� 
 –" השניי� תביא לכ� שלא ייפסק פיצוי עבור הפסד החסכו� תוצאה זו עשויה לעורר קושי

 .י ועל כ� בהמש�תהיה זו באה על פתרונה במסגרת פסק די� דוביצק
 

 ".מתחם חפיפה" �
לעתים החלת הלכת הניכוי  איננה מניעת כפל פיצוי  �

 .או פיצוי  ביתר אלא מניעת פיצוי כפשוטו
 

 פתרון במקרים -מרכיב התמיכה לא יפסק פעמיים  �
 .  ניכוי מרכיב התמיכה מתביעת היורשים-מתאימים 

 
באות� מקרי� בה� אי� זהות או זהות מוחלטת בי� היורשי� לתלויי� יש לתת את הדעת  . ב

לחשיפת המזיק לסיכו� של כפל פיצוי שכ� קיימת סכנה שיוטל עליו לשל� את מרכיב 
נקבע כי . עזבו� ה� לתלויי� בתביעת� וה� ליורשי� שאינ� תלויי� בתביעת ה–התמיכה 

 . כדי להימנע מפיצוי כפול במקרי� אלו יש לנכות מתביעת היורשי� את מרכיב התמיכה
י בית המשפט אינו ח* מספקות כיו� שאי� הוראה בדי� או בפסיקה "פתרו� זה שהוצע ע

 .לניכוי מתביעת העזבו� להפ� כמו שהראנו לעיל נקבע כי הלכת הניכוי היא חד צדדית

 
 את ספקותיו לאור הלכת הניכוי במתכונתה ה� לעני� ידת החסכו� וה� בית המשפט הביע . ג

 .לעני� מרכיב כאב וסבל
 

 

 

 

 

 

 

 



 

והיתה (באופ� מעשי מאחר ובעני� צרור תביעת העזבו� עלתה על הפיצוי בתביעת התלויי�  . ד
�מתחת , כהגדרתו, לא נדרש בית המשפט לשמוט הקרקע) זהות בי� היורשי� לתלויי

מתביעת העזבו� כעני� שבעקרו� אי� לנכות "להלכת הניכוי אלא הסתפק בקביעה כי 
 ."כ גו� אובד� שירותי�, הפיצוי שנפסק לתלויי� בגי� ראש נזק שאינ� הפסדי תמיכה

 

,  מבטחת לפצות ג� בגי� ראש נזק נוס*/מאחר בנוס* לתביעת העזבו� הגבוהה על המזיק
� חרג  בית המשפט מהפרקטיקה –אשר עד אז היה מתאיי� כלא היה  , הנכלל בתביעת התלויי

 ".פסיקת הגבוה מבי� השניי�"של 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'  המגן חברה לביטוח נ4431/05א "ע

  המשך –) 10.8.2006ניתן (אורנית צרור 

 .  הלכת הניכוי חלה–רטוריקה  �
מתביעת העזבון כעניין  "–משמעות אופרטיבית   �

שבעקרון אין לנכות הפיצוי שנפסק לתלויים בגין 
כגון אובדן , ראש נזק שאינם הפסדי תמיכה

 ". שירותים
 בית המשפט חרג –משמעות משפטית  �

 . קת הגבוה מבין השנייםמפרקטיקת פסי
 חבותו הכספית של המזיק -משמעות כספית  �

 . גדלה



 

כאמור בהמש� לנרטיב שהתחיל בית המשפט בעני� צרור ג� כא� אי� בית המשפט מסתכל על 

bottom lineכאשר השאלה היא   בכל תביעה עזבו� אלא מסתכל על ראשי ה �נזק הספציפיי
 .הא� ה� נמצאי� בתו� או מחו  למתח� החפיפה

 

תוצאת החלת הלכת הניכוי "ימי� ד צרור כי במקרי� מסו"בית המשפט חזר על האמור בפס
נושא של "יחד ע� זאת " איננה מניעת כפל פיצוי או פיצוי ביתר אלא מניעת פיצוי כפשוטו

�ר הסכו� בתביעת תלויי� גבוה יותר ובכלל זה שאלת הניכוי כאש, פסיקת הגבוה מבי� השניי
 �) חלקו של המנוח בחסכו�(של יד המשנה המשתלמת בתביעת העזבו� א� לא בתביעת התלויי

 ".אצוטעו� עיו� ומחשבה כל אלה יוותרו לעת מ
 

 

 

'  מנורה חברה לביטוח נ4641/06א "ע
19.12.2007ניתן (עזבון המנוח חנא כרכבי 

( 

 ". מתחם חפיפה"�
כאשר , נושא של פסיקת הגבוה מבין השניים�

הסכום בתביעת התלויים גבוה יותר ובכלל 
משתלמת זה שאלת הניכוי של יד המשנה ה

בתביעת העזבון אך לא בתביעת התלויים 
 נשאר בצריך -) חלקו של המנוח בחסכון(

 . עיון
 



אסדי '  עזבון המנוח דוביצקי נ2739/06א "ע
 )1.6.2008ניתן ב (רזקאללה 

 

 
 תביעת התלויה האלמנה עלתה על -סיטואציה ייחודית �

 ,תביעתה בתור ירושת העזבון  וזאת מאחר ותביעת הבת
סולקה עוד לפני שינויי ההלכה בעניין , יורשת מחצית העזבון

 ".השנים האבודות"
אלא " פסיקת הגבוה מבין השניים" אין עוד לדבר על -רטוריקה  �

 ". מתחם חפיפה"לבחון כל ראש נזק במשקפי 
  כאשר תביעת העזבון נמוכה מתביעת –משמעות אופרטיבית  �

הנפסק בתביעת " כוןמרכיב החס"התלויים יש לפצות גם בגין 
 . העזבון ואשר נמצא מחוץ למתחם החפיפה

,   הלכת הניכוי לא תחול עוד בראשי נזק-משמעות משפטית  �
שלא נמצאים בתחום החפיפה בין תביעת התלויים לבין תביעת 

 . אין זה משנה איזו תביעה גבוהה יותר, העזבון
 קיימת השפעה על היקף הפיצוי במקרים –משמעות כספית  �

 .  הם קיימת זהות בין יורשים לתלוייםב
 

מקרי� בה� תביעת העזבו� גבוהה ד דוביצקי בחר בית המשפט ליישב את האי התאמה בי� "בפס
יותר שאזי אי� כלל הניכוי חל לבי� מקרי� בה� תביעת התלויי� גבוהה יותר ומכא� החליט בית 

 2הלכת הניכוי לא תחול עוד בראשי  נזק שא י� בתחו� החפיפה בי� המשפט להודות בריש גלי  כי 
המשפט ריכ� את מסקנתו יחד ע� זאת בית . התביעות ואי� זה משנה איזו תביעה גבוהה יותר

באומרו שלא מדובר בשינוי עקרו� הניכוי אלא תיקו� המשגה שנפל ביישומו של עקרו� החישוב 
אלא לבחו� את כל " פסיקת הגבוהה מבי� השניי�"אלא שבפועל חד ה� וכעת אי� עוד לדבר על 

 "מתח� חפיפה"ראשי הנזק במשקפי 
 

 

 

 

 



  –דוביצקי + כרכבי + הלכת צרור 
ראשי נזק מסוימים אשר יוחסו באופן מסורתי �

לתביעת תלויים יפסקו גם בתביעת עזבון ואילו 
ראשי נזק אחרים אשר השתייכו באופן 

 היסטורי לתביעת העזבון יוצמדו במקרים
 . מתאימים לתביעת התלויים

ראשי נזק שאינם בתחום החפיפה לא ינוכו �
אלא ייפסקו לתלויים ועזבון מבלי קשר לשאלה 

 .  איזו תביעה גבוהה יותר–המקרית 
 .יש השפעה על היקף הפיצוי�

 
 ?מכא� לא� 

 

 ".חידושי ההלכה"לא נראה לי שבכ� תמו 
 

בי� ,  א� ה� ג� נציגי העזבו�– תוספת הפיצוי של כאב וסבל לתלויי� –בתחו� הודאי  •
 .באופ� מלא ובי� באופ� חלקי

 

 א� –פיצוי בגי� הוצאות רפואיות שהוצאו בפרק הזמ� שבי� התאונה לבי� מות המנוח  •
 � "). צרור"נרמז ב(התאריכי� לא חופפי

 

•  � כפי שנפסק בשעתו – במסגרת פיצוי על נזק לא ממוני –פיצוי בגי� קיצור תוחלת חיי
 .י בית המשפט העליו�"י השופט אריאלי במחוזי ובוטל ע"ע

 שג� לכ� תגיע השעה –לעני� זה אמר השופט ריבלי� באחד הדיוני� בבית המשפט העליו� 
 ). פ ולא בכתובי�"אמנ� האמירה היתה בע(
 

.    ברוח דבריו של השופט ח–ול הפחתת הידה של המנוח בחשוב הפיצויי� לתלויי� ביט •
י השופט ריבלי� "ה ע"ד ל"עזבו� המנוח ויולט צאיג פ. נ" אליהו  "489/79א "ל בע"כה� ז
 .ד צרור"בפס

 

מיו� תוחלת חיי " הוצאות קיו�"מאיד� יתכ� ג� יתכ� שבית המשפט יהיה מוכ� לדו� בניכוי 
הטענה הועלתה בפסק די� צרור א� .  מתו� תקופת חישוב הפיצוי בגי� שני� אבודותקרי, העבודה

 .בית המשפט קבע שאי� לו צור� לדו� בכ� משו� שש� לא נתבעו הפסדי פנסיה
� .משמע יתבעו ג� הפסדי פנסיה אפשר להציב מול� הדרישה להפחתת הוצאות הקיו

 

 נזקפו להוצאות  %70! ו%30על בסיס " ותהשני� האבוד " בשלפיצוינזכור שבפסק די� פינ  נפסק 
� .קיו
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

זהות בין היורשים לבין –דוגמא 
 התלויים

 תלויים

 ₪ 100 – ייםהפסד תלו�
₪ 80 –דן שירותים אוב�
 ח" ש180כ "          סה 

 עזבון

 ₪ 150אובדן השתכרות �
 )50חסכון  + 100תלות (

  ₪ 50 -כאב וסבל   �
  ₪ 200כ "סה

לא נתייחס לשאלת חלוקת הפיצוי בגין הנזק �
בין יחידי התלויים והיורשים אלא לסכום 

 הפיצוי הכולל של 
מכוח הכלל  ₪  200 מזיק משלם -לפני �

 .  הגבוה מבין השניים
 חבותו הכספית של המזיק  גדלה שכן –לאחר�

 ₪ 280 –עליו לפצות גם בגין אובדן שירותים 
 . 



 

 זהות בין היורשים לבין -דוגמא 
 התלויים 

 תלויים

   ₪ 150הפסד תלות �
  ₪ 50אובדן שירותים �
  ₪ 200כ "סה 

 עזבון

 ₪     100השתכרות אובדן �
  )50חסכון  + 50תלות (

  ₪ 80כאב וסבל  �
  ₪ 180כ "סה

מכוח הכלל הגבוה מבין  ₪ 200 מזיק משלם -לפני �
 . השניים

 חבותו הכספית של המזיק  גדלה שכן עליו –לאחר�
לפצות גם בגין מרכיב החסכון וככל הנראה גם בגין 

 .  ₪  330 –כאב וסבל 



 

 היעדר זהות בין היורשים –דוגמא 
 לתלויים  

  ₪ 30 הפסד תלות  –אם תלויה �
   ₪  80אובדן שירותים �

 ) :יורשות בחלקים שווים(בת + אם �
 30תלות ( ₪  100השתכרות   אובדן �

 )70חסכון + 
  50₪כאב וסבל �

 .מכוח הכלל הגבוה מבין השניים ₪ 150 מזיק משלם -לפני �
לא נתייחס לשאלת חלוקת ( ₪ 230 המזיק משלם –אחרי  �

 ). הפיצוי בגין הנזק בין יחידי התלויים והיורשים



 

  -ולסיכום 

 !גם אנחנו ?  מבולבלים  �

 '  משרד גלזר ושות, 2008, ותכל הזכויות שמור
 : נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת

il.co.adv-glaser@office  
 


