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מותמדי'נצאבבר96/6481עשאבעקבות

*אייל-קרקונילי
**ורדורון

מבוא.א

לטיפולים,אחתלא,זקוקים,דהואמאןשלמעוולתוכתוצאהגוףנזקיסבלואשר,ניזוקים
.שיקומיים2ולטיפוליםרפואייםלעזרים,לתרופות,רפואיים

,הדיןפסקלמתןועדהפגיעהממועדהניזוקנזקקלהםרפואייםבטיפוליםעסקינןאםבין
להעריךהמשפטביתנדרש,בעתידהניזוקייזקקלהםרפואייםבטיפוליםעסקינןאםובין

ושעתידותשנגרמוהרפואיותההוצאותבגיןהניזוקזכאילוהפיצוימהוזהמסוגבמקרים
השבתעקרוןידיעלעצמולהנהותהמשפטביתעל,כןבעשותו.הפגיעהעקבלולהיגרם
לקבלהניזוקשעלהרפואיהטיפולמהוולבחון,'בפסיקהשפורשכפי,לקדמותוהמצב

,הנזיקיןמעשהלולאנתוןהיהבובמצב,האפשרככל,יעמידואשר,הנזיקיןמעשהבעקבות
,הניזוקישלהאינדיבידואלייםלצרכיובהתאםהכול

בפסיקההמקובלתההלכההייתה,51994-ד"תשנ,ממלכתיבריאותביטוחחוקחקיקתטרם
ואשרשקיבלהרפואייםהטיפוליםשלשווייםאתלניזוקהמגיעהפיצוימסכוםלנכותאיןכי

סכוםלמלואזכאיםהיוניזוקים,דהיינו.חברהואבההחוליםמקופתלקבלעתידהוא
אםשאפילוהיהזולהלכהבפסיקהביותרהשכיהההסבר.הרפואיותהוצאותיהםבגיןהפיצוי

.למינהלהמכללה,האקדמיהמסלולשללמשפטיםהספרבביתהקבועהסגלוחברתמרצה*
המכללה,האקדמיהמסלולשלעסקיםלמינהלהספרובביתלמשפטיםהספרבביתהרביעיתהשנהתלמיד**

התפרסמהזהמאמרשלקודמתגרסה.הרשימהכתיבתבעת,המשפםהעתבכתבמערכתוהברלמינהל
.(2001)12בהמששט

.aaברעניין:להלן)557(נבתד"פ,פוחמד'נושבבר96/6431א"ע1
."רפואייםטיפולים"-לעילהנזכריםכליכונוהדיוןפשטותלשם2
'נסורוקה93/2934א"ע;(נשרםעניין:להלן)762,771-772(לושד"פ,ברדה,ננשום80/357א"ע3

השבתעקרוןכיהיאבפסיקהשאומצההגישה,(פורוקהעניין:להלן)675,687-688(1)נד"פ,הבאבו
המצבהשבתעקרון."וסבירהוגן"מפיצוילהבדיל,לניזוק"מלא"פיצוימתןמשמעולקדמותוהמצב

עסקינןאםבין,רפואיותהוצאותבגיןהפיצויחישובביסודעומד,בפסיקהשפורשכפי,לקדמותו
חוקלפיהמוגשותבתביעותעסקינןאםובין,[הדשנוסה]הנזיקיןפקודתלפיהמוגשותבתביעות
,ארנבי'נהורנוששיץ78/235א"עראו.1975-ה"תשל,דרכיםתאונותלנפגעיהפיצויים

.346,351(1)לגד"פ
.688'בע,שם,פורוקהעניין;775'בע,שם,נעיםעניין4
.(בריאותביטוחחוק:להלן)1994-ד"תשנ,ממלכתייאות-מביטוחחוק5
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ורדורוןלייקרקראנילי

נדרשהוא,חברהיהבההחוליםקופתבאמצעותנזקקלוהרפואיהטיפולאתהנתוקקיבל
בקופותהרפואיהביטוחבתנאינעוצההייתהזותשלוםחובת,זהרפואיטיפולעבורלשלם
אשרפגיעהשלבמקרה,חינםרפואילטיפולזכאיםמבוטחיםהיולאפיהםעל,ההולים
,עוולה6מעשהעקבנגרמה

שלבזכאותםלשינויהביאהחוקהאםהשאלהעלתה,בריאותביטוחחוקחקיקתעם
ייזקקוושלהםבעברנזקקולהםרפואייםטיפוליםשלעלותםבגיןפיצוילתבועניזוקים
.בעתיד

,כינקבעהדיןבפסק,אלחדדבענייןהעליוןהמשפטביתידיעלוהוכרעהנדונההשאלה
רפואייםטיפוליםשלעלותםבגיןניזוקיםלפצותעודאין,בריאותביטוחחוקמשנחקק

ביטוחחוקהוראותפיעל,חוליםבקופתחברותםמכוח,תשלוםללאלקבלזכאיםהםאותם
.בריאותי
לפסוקבאפשרותזאבברבענייןהעליוןהמשפטביתהכיר,מכןלאחרקצרשזמןאלא

הניזוקזכאיבהםבמקריםגם,רפואיותהוצאותשלהנזקראשבגדר,גלובליבסכוםפיצוי
.חבריהואבההחוליםמקופת,תשלוםללא,רפואייםלטיפולים
הלכתעלחשבברבענייןהדיןפסקשלהשלכותיואתלבחוןהיאזורשימהשלמטרתה
.אלהדד

,לקופההתשלוםאתלהחזירהתחייבותעלהניזוקשלחתימהכנגד,פיהעל,פרקטיקההתפתחה,למעשה6
עלויותאתלקופההניזוקמשלםהיה,הפיצויקבלתעם.מהקופהלוהדרושהטיפולאתהניזוקמקבלהיה

-הגורמיםשלושתביןההסדר,זהדבריםמצבעלבהסתמך.לרשותוהגיעואשרהכסףמסכומיהטיפול

אתלקבלהיהזכאי,בקופההמבוטה,הניזוק:כדלקמןהיה-(החוליםקופת)והמיטיבהמזיק,הניזוק
הניזוק.מהקופהויקבלקיבלאותםרפואייםטיפוליםהוצאותעבורפיצויכולל,מהמזיקהפיצוימלוא
כך.מהמזיקשקיבלהפיצוייםסכוםמתוךממנולההמגיעהסכוםאתלקופהלהעבירהיהחייבמצדו

על(הקופה)המיטיבמשבא.בניזוקהרפואיהטיפולבעבורלוהמגיעאתיקבל(הקופה)שהמיטיבהובטח
חויבלא,דברלקופהלשלםנדרששלאוהמזיק,שיפויבתביעתהמזיקאתלתבועעודנזקקלא,סיפוקו
לביטוחחברהסהר95/5557א"עראו,זה-להסם.לניזוקשנגרםהכוללהנזקיםלסכוםמעברבתשלום

,נוספיםהסבריםשניניתנובפסיקה.(אלהטטעניין:להלן).724,737-738(נאתד"פ,אלחדד'נמ"בע
הביטושחוזהמכוחלניזוקהמגיעהזכותחוליםמקופתהשירותקבלתהיות,הראשון.זולהלכה,לפתות

מניכויליהנותיכולהמזיקאין,לקופההטיפולהוצאותאתלהחזירהניזוקעלחובהאיןאפילו,כןעל
'נצהקרמן59/361א"ע;529,532יגד"פ,מהימןרכדרדר58/119א"ע:למשל,ראו.הסכום

המחאהמהווהלקופהההטבהאתלהחזירהניזוקשלחובתו,השני.479,482ידד"פ,שנברגר
תביעהזכותלקופהעודקיימתלא,מכךיוצאכפועל.המזיקכלפיזכותושללניזוקהקופהשלחוזרת

מבטחיסי"75/331א"עלמשל,ראו.הפיצוייםמסכוםההטבהלניכויהצדקהקיימתולא,מהמזיק
ךחונוביץ78/619א"ע;63,67(לבתד"פ,פלאצי'נמ"בעהעובייםשלפתלתלילביטוחמוסד

.281,304(4)להד"פ,כהן
.752'בע,שם,אלחושעניין7
.560'בע,1הערהלעיל,ושבברעניין8
טרם)גנאיים'נסועד98/1433א"עוביניהם,דיןפסקיבמספרהמשפטבתימאזחזרוזוהלכהעל9

חברה,אילף'נחיימם94/2099א"ע;(גנאייםעניין:להלן)1754(3)99עליוןתקדין,(פורסם
.1076(1)99עליוןתקדין,(פורסםטרם,ויינראוב'נאשד98/423א"ע:529(1)נאד"פ,מ"בעלבישות
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רפואיותהוצאותבגיןלניזוקגלובליפיצוי

הרפואיותהוצאותיובגיןהניזוקפיצוי-אלפרדהלכת.ב
בריאותהישוהחוקחקיקתלאור

יש,בריאותביטוחהוקמשנחקק,כיאלחדדבענייןקבעהעליוןהמשפטבית,כאמור
הניזוקזכאיאותםהרפואייםהטיפוליםהוצאותאתלניזוקהנפסקהפיצוימסכוםלנכות
,הבריהואבהההוליםמקופת,תשלוםללא,לקבל

:עקרונותארבעהידיעלדינובפסקהונחההמשפטבית
הקבועיםהרפואייםלטיפוליםזכאי,בתאונהשנפגעמילרבות,בישראלתושבכל,ראשית

.חברההואשבהכלשהיחוליםמקופת,תשלוםללא,בחוק
מהמזיקשיפויזכותהחוליםלקופתעומדת,בריאותביטוחלהוק22סעיףפיעל,שנית
אשראירועבשל,לניזוקשירותיםמתןלשםבפועלהוציאהאשרהוצאותבגין,וממבטחו

,"המבוטחכלפיבגינואחראיהמזיק
הניזוקשקיבלהטבהאין,לניזוקשנגרםהנזקבשיעוררקבפיצוייםחייבהמזיק,שלישית

.י~ההטבהאלמלאבונושאשהיהמכפי,המזיקשליותרגדולחיובאחריהלגרורצריכה
.כפליפיצוילוליתןאיןאך,מנזקויפחתשלאלפיצויזכאיהניזוק,רביעיית
בגיןהניזוקאתלפצותשאיןהמסקנהאתמחייבים,המשפטביתסברכך,אלהעקרונות

,חברהואבההחוליםמקופת,תשלוםללא,לקבליוכלאותםרפואייםטיפוליםשלעלותם

בגיןהמזיקחיוב,ראשית.כפול,המשפטביתשלדינומפסקעולהכך,לכךהטעם
יחויב,מחד.המזיקעלכפלתשלוםיטיל,זהמסוגבמקרים,הניזוקשלהרפואיותהוצאותיו

,מנגד.האחרוןשלהנזיקיתתביעתובמסגרת,הניזוקשלהרפואיותהוצאותיובעבורהמזיק
לההנתונההשיפויזכותמכוה,המזיקאללחזור,הניזוקחברבה,החוליםקופתזכאית
,דברשלבסופו,המזיקחיובתהיההדבריםתוצאת.נשאהבהןההוצאותקבלתלשם,בחוק

,הרפואיותהוצאותיועלהניזוקפיצוי,שנית,הניזוקשלנזקועלהעולהבשיעורכספיבתשלום
הנזיקיתתביעתובמסגרתהניזוקיקבל,מהד.יתרבפיצויהגיוונןאתיוכה,זהמסוגבמקרים
אתלקבלהנשוקזכאי,מאידך.זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםעלותבגיןמהמזיקפיצוי

הוראותמכוה,חברהואבההחוליםמקופת,תשלוםללא,האמוריםהרפואייםהטיפולים
בסכוםהניזוקפיצוי,דברשלבסופו,תהיההדבריםתוצאתכינמצא.בריאותביטוחהוק

,"נזקועלהעולה
,המזיקעלכפלתשלוםהטלתלמנוענועדהאלחשיהלכתכיאלהמדברים,כךאם,עולה

הנזיקיןבדיניהפיצויעקרונותביןלהרמוניהולהביא,מאידך,לניזוקיתרפיצויומתן,מהד
.בריאותביטוחחוקשלוהוראותיו
הטיפולאתלקבלזכאיאינוהניזוקםמקוםתלהאינהאלחדדהלכתכילהדגישיש,ודוק

.740-744'בע,6הערהלעיל,אלחלדעניין10
.740,746'בע,שם11
.748'בע,שם12
.שם,שם13
.752'בע,שם14
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ורדאייל1רון-קרקונילי

זקוקהניזוקאם,דהיינו.חברהואבההתוליםמקופת,תשלוםללא,זקוקהואלוהרפואי
רפואייםלטיפוליםזקוקהניזוקאםאו,הבריאותבסלכלוליםשאינםרפואייםלטיפולים

אתלפצותהמזיקחייב,הלקיאומלאתשלוםכנגדרקההוליםמקופתלקבלביכולתואותם
.בהם5יהצורךאתהוכיחהאהרוןשזהובלבד,אלהטיפוליםשלעלותםעלהניזוק

ללא,חוליםמקופתלקבלהניזוקזכאיאותוהרפואיהטיפולשרמתבמקרה,לכךבדומה
על,פרטילטיפולופנייה,"לקדמותוהמצבהשבתעקרוןעםאחדבוקהעולהאינה,תשלום
לקבלהניזוקזכאייהיה,הניזוקיעלהתלההנזקהקטנתבחובתעומדת,בכךהכרוכההעלות
.הרפואיות8יהוצאותיועלפיצוי

אלהדדלהלכתההפיג-חשבברהלכת.ג
ההלכהעל.1

האפשרותעלהגוללנסתם,אלחושבענייןהדיןפסקמשניתן,כיהיהשנראהאףעל
,תשלוםללא,להםהניתניםרפואייםטיפוליםאותםשלעלותםבגיןפיצוילניזוקיםלפסוק
,זובצורהבהלכהסדקנפרץאשרעדרבזמןחלףלא,חוליםבקופתחברותםמכוח

,כינקבע,אלחדדבענייןהעליוןהמשפטביתפסיקתלאחרשניתנודיןפסקיבמספר
הוצאותשלהנזקראשבגדרגלובליבסכוםפיצוילניזוקלפסוקיש,מסוימיםבמקרים
מכוה,תשלוםללא,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתלקבלזכאיזהאםגם,רפואיות
.בריאותביטוחחוקהוראותפיעל,הוליםבקופתחברותו

באותו,ואבברבענייןהעליוןהמשפטביתידיעלשניתןהדיןבפסקזוהלכהשלראשיתה
נותרהמכךוכתוצאה,עשרה-שלושבתבהיותה,דרכיםבתאונתהתובעתנפגעהמקרה
זקוקהשהתובעתעלההמשפטביתבפנישהיוהדעתמחוות,%100בשיעורנכותבעלת

שנהמדיפסיכיאטריאשפוזלתקופת,חודשייםופסיכיאטרייםפסיכולוגייםלטיפולים

בקופתכהברהזכויותיהבמסגרת,זכאיתהתובעתכיהתברר,כןכמו,עינייםולטיפולי
.תשלוםללאזקוקההיאלהםהטיפוליםאתלקבל,חולים

,תשלוםללא,הניזוקלקבליוכללוהדרושיםהרפואייםהטיפוליםשאתלהוכיחהנטל.753'בע,שם15
הניזוקזכאותבשאלתספקכל,כןעלאשר.752'בע,שם.הנתבע-המזיקעלמוטל,החוליםמקופת
(ש"ב)א"ת:למשל,ראו.הרפואיותהוצאותיובגיןלניזוקפיצוילפסיקתויוביל,הנתבעלחובתייזקף

סהר'נחודידה94/802(ם-י)א"ת;2783(2)99מחוזיתקדין,(פורסםטרם)צעכט'נכט"צ95/2031
.4164(2)97מחוזיתקדין,(פורסםטרם,מ"בעלביטוחחברה

שלמצבואתלהשיבכדיהנדרשהטיפולביןפערלהיותעשוי,צלחזזבענייןהמשפטביתשהבהירכפי16
לכךהטעם.בריאותביטוחחוקהוראותמכוחלקבלהניזוקזכאיאותוהרפואיוהטיפול,לקדמותוהניזוק
ולא,בסיסיתברמהלכולרפואיטיפולהבטחתמטרתואשר,סוציאליחוקהואבריאותביטוחשחוקהוא

.145-146'בע,שם,אחשודעניין.הפגיעהלולאהיהבובמצבהניזוקהעמדת
המשפטביתשהבהירכפי.689'בע,3הערהלעיל,סורוקהעניין;777'בע,3הערהלעגל,נעגםעניין17

נוחהשהיאמשוםרק,ביותרהזולההטיפולבחלופתלבחורחייבאינושהניזוקבעוד,אלהדיןבפסקי
בצורהלקדמותומצבואתהמשיבות,הניזוקלרשותהעומדותהחלופותכלשבמסגרתהרי,למזיקיותר

.המזיקשלנזקואתהמקטינהבאפשרותלבחורעליו,ביותרהטובה
.753'בע,6הערהלעיל,אלחדדעניין.18
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המשפטימהמצבשינולאבריאותביטוחחוקהוראותכיסבראשר,המהוזיהמשפטבית
760,795בסךבעתידרפואיותהוצאותבגיןפיצוילתובעתפסק,לתוקףכניסתולפניששרר

.ח"ש
מקוםהיהלא,אלהדדבענייןהדיןפסקשמשניתן,זאתלעומת,סברהעליוןהמשפטבית
ללא,לקבלזכאיתהיאאותם,רפואייםטיפוליםשלעלותםבמןפיצוילתובעתלפסוק
.חברה19היאבהההוליםמקופת,תשלום
על,ופסק,זהנזקראשבגדרפיצוילתובעתמלפסוקהמשפטביתנמנעלא,כןפיעלאף
אתהמשפטביתנימק,השארבין.ח"שאלףמאתייםבסךגלובליבסכוםפיצוי,אומדןדרך

:הבאיםבדבריםהאמורהסכוםאתלתובעתלפסוקהחלטתו

עשרותשלארוכהתקופהמשךהנזכריםלטיפוליםלהזקקעתידההתובעת"
בהןוהזדמנויותמקריםיתכנוארוכהכהתקופהמשך.ימיהאחריתעד,שנים
קופתבמסגרתטיפוללקבלהאפשרות,אחרתאוזומטיבה,ממנהתמנע

.בהוצאותיהעבורהכרוךלהיותעלולוהדבר,החולים
לניזוקלפסוקהראוימןהעליוןהמשפטביתשללגישתוכיאלהמדברים,כךאם,עולה

אתלקבלזכאיזהאםגם,רפואיותהוצאותשלהנזקראשבגדר,גלובליבסכוםפיצוי
קייםאם,חברהואבהההוליםמקופת,תשלוםללא,נזקקהואלהםהרפואייםהטיפולים

מקופתוקוקהואלוהרפואיהטיפולאת,אחרתאוזומסיבה,לקבליוכללאשהניזוקחשש
,החוליםת

ההלכהאתואימצוחזרו,העליוןהמשפטביתשלידותחתיצאואשר,דיןפסקיארבעה
.צרבברבענייןהמשפטביתידיעלשנקבעה

.570-571'בע,1הערהלשול,שבברעניין19
ששררהוודאותחוסר,הראשון.המשפטביתשלהחלטתוביסודעמדונוספיםטעמיםשני.571'בע,שם20

בדיניבריאותביטוחחוקשהכניסהשינוייםמהםלשאלהבאשראלחדדבענייןהדיןפסקלמתןעד
המחוזיהמשפטביתידיעלהדיןפסקמתןלאחרחודשיםמספרשבמשךוהעובדה,גוףבנזקיפיצויים
המצבכשהתבררגם,השני.חוליםקופתבאמצעותשלאופסיכיאטריפסיכולוגיטיפולהתובעתקיבלה

,והפסיכיאטריהפסיכולוגימהטיפולבמעברהקשורההסתגלותשלתקופהבחשבוןלהביאיש,המשפטי
.שם,שם.משתייכתהיאשאליההחוליםקופתמרופאישתקבללטיפול,בעברהתובעתשקיבלה

פיצויופסיקתששבברהלכתטכוח,גלובליבסכוםפיצויפסיקתביןלהבחיןהראוימןכי,לצייןיש21
שמאהחששבשלגלובליבסכוםפיצוינפסק,הראשוןבמקרה.אובדדהלכתמכוח,גלובליבסכום
.תשלוםללא,חברהואבההחוליםמקופת,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתיקבללאהניזוק

בנטלעמדלאהנתבעאם,גלובליבסכוםפיצוילתובעלפסוקהמשפטביתעשויהשנימהסוגבמקרים
,תשלוםללא,חברהואבההחוליםמקופתזקוקהואלהםהטיפוליםאתלקבלזכאיהתובעכילהוכיח
,גלובליבסכוםהפיצויפסיקת.בעתידהרפואיותהוצאותיובדברמפורטותראיותהציגלאהתובעואילו

'נשזיינתן95/5369(רמלה)א"ת:למשל,ראואלונקההלכתשלבעקרונותנעוצה,אלהבמקרים
עלית'ניילהב92/15191(יפו-א"ת)א"ת;19פסקה,6168(3)97שלוםתקדין,(פורסםטרם)ימך

'נפונטז96/16766(ם-י)א"ת;12פסקה,2111(3)97שלוםתקדין,(פורסםטרם)בעצםתעשיות
.2026(3)98שלוםתקדין,(פורסםטרם)מסקוס
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אףעלכיהמשפטמתקבעמקרהבאותו,"יפרח'נעל-אל96/2801א"ע,השהראשך
חברהואבההחוליםמקופתזקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתלקבלזכאישהניזוק

הטיפוליםאתשיקבללהבטיחכדיכלשהופיצויסכוםלולפסוקהראוימן,תשלוםללא
.ההוליםמקופתיקבלםלאתקלהאוטעותעקבבהםמקריםבאותם,לוהדרושיםהרפואיים
.2'ח"שאלףוחמישיםמאהשלהסכוםאתהמשפטביתפסק,בכךבהתחשב
ביתפסקגינת24'נדרכיםתאונותנפגעהלפיצויקרן,קרנית95/8109א"בע,לכךביומה
בגדר,ח"שאלףוחמישהשבעיםשלגלובליבסכוםפיצוייםהניזוקהלטובתהעליוןהמשפט

הטיפוליםכישסבראףועל,אלחדדהלכתאףעל,בעתידרפואיותהוצאותשלהנזקראש

החלטתואתתמךהמשפטבית,"הבריאותסל"בנכלליםהתובעתנזקקהלהםוהתרופות
הטיפוליםאתהתובעתתקבללא,תקלהאוטעותעקב,בהםמקריםייתכנוכיבנימוק

מקופתלקבלתוכללאאשרלתרופותתיזקקובעתידייתכןכיוכן,הוליםמקופתהאמורים
,חברהי2היאבהההולים
הטיפוליםאתלקבלזכאיתשהתובעתבעוד,כיהמשפטביתקבע,גנאיים26בעניין
המיוהדהחינוךממוסדות,תשלוםללא,זקוקההיאלהם,והסיעודייםהשיקומיים,הרפואיים

ח"שאלףמאותשששלבסךלפצותהיש,הברההיאבההחוליםומקופתנמצאתהיאבהם
עלהפיצויחישובאתלבססשאיןסברהמשפטשביתאףעל,בעתידרפואיותהוצאותבגין

במקרים,ראויכיקבעהוא,חוקפיעלבריאותלשירותיכללזכאיתהנפגעתאיןכיההנחה
בפריט,להשתנותעשויהבריאותשירותישסלהאפשרותאתגםבחשבוןלהביא,מתאימים

.חריגיפי2שירותיםבגיןמהחולה,לעתים,הנדרשהמחיראתוכן,אתראוזה
סכום,אומדןררךעל,לתובעתהמשפטביתפסקאוחיוןמ'נקורנר00/81א"בע,לבסוף

פסקהמשפטבית.לשאתצפויההיאבהןרפואיותעלויותבגין,ח"שאלףמאותשלוששל
,הדיןפסקלמועדצדזקוקההייתהלהם,הטיפוליםשכלאףעל,האמורהסכוםאתלתובעת
קבעהמשפטשביתאףועל,הברההייתהבההחוליםקופתידיעל,תשלוםללא,להניתנו
כאמור,תוליםקופתבמסגרתבעתידזקוקהתהיהלהםהניתוחיםכלאתלבצעשתוכל
עלולה,בעתידארוכהתקופהבמשך,שמאבאפשרותהחלטתואתהסבירהמשפטבית.לעיל

תידרששמאובאפשרות,הבריאותבסלנכלליםאינםאשרלטיפוליםלהידרשהתובעת
,זקוקה29היאלהןמהתרופותחלקעבורכסףסכומילשלם

93/709('חי)א"בת,למשלכך.המחוזייםהמשפטבתיידיעלגםניתנודומותהחלטות

.(על-אלעניין:להלן)126(3)98עליוןתקדין,(פורסםטרם)יפרח'נעל-אל96/2801א"ע22
.אורהשופטשלדינולפסק13פסקה,שם23
.(גינתעניין:להלן)637(5)נבד"פ,גינת'נדרכיםתאונתנפגעילפיצויקרן,קרנית95/8109א"ע24
,641'בע,שם25

.9הערהלעקל,טמאיםעניין26
.ריבליןהשופטשלדינולפסק10פסקה,שם27
.(קורנרעניין:להלן)614(2)2001עליוןתקדין,(פורסםטרם)אוכוון'נקורנר81,/00א"ע28
.אורהשופטשלדינולפסק6פסקה,שם29
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הרפואייםמהשירותיםניכרשחלקאףעל,כינפסקם0י*בעלביטואהברהאריה'נמירחי
הוצאותשלהנזקראשבגדרלפצותהיש,"הבריאותסל"בנכלליםהניזוקהזקוקהלהם

החלטתוביסודעמדוטעמיםארבעה.ח"שאלףוחמישיםמאתייםשלגלובליבסכוםרפואיות
חשיבותקיימתבו,פסיכולוגילטיפולנזקקההתובעתכיהעובדה,ראשית.המשפטביתשל
ישכי,המשפטביתסבר,כןעלאשר.והמטופלהמטפלביןאינטימי-אישילקשררבה

והיאלהיתאימולאהוליםקופתידיעללתובעתשיוצעושהמטפליםבאפשרותלהתחשב
למטפליםלהגיעבקשייםתיתקלשהתובעתהאפשרות,שנית,פרטילמטפלדווקאתיזקק
לשלםתידרששהתובעתהאפשרות,שלישית.לנכיםגישהסידוריהיעדרובשלנכותהבשל
.'תקציביימיאילוציםעקבהבריאותבסלעתידיקיצוץשלהאפשרות,ורביעית,טיפולאגרת
לתובעתהמשפטביתפסק"ם*בעלביטוחחברהמנורה'נשער94/886('תי)א"בתגםכך
הוצאותשלהנוקראשבגדרס"שאלףושמוניםמאתייםשלבסךגלובליבסכוםפיצוי

קופתבמסגרתתקבללאשהתובעתבאפשרות,השארבין,התחשבהמשפטבית.רפואיות
שחלקבאפשרותוכן,תקלהאוטעותמחמתזקוקההיאלהםמהטיפוליםהלקחולים

שירותיידיעללהיינתנולאזקוקההיאלהם,השיקוםומאביזריהרפואייםמהטיפולים
,בגינם3יבהשתתפותלשאתתידרששהיאאוהבריאות

במקרים,לניזוקלפסוקניתןפיהעל,זאבברהלכתכיולומרלסכם,כךאם,ניתן
לקבלזכאיזהאםגם,רפואיותהוצאותשלהנזקראשבגדרגלובליבסכוםפיצוי,מסוימים

תפסה,חברהואבההחוליםמקופת,תשלוםללא,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאת
במקרים,כאמור,גלובליבסכוםפיצוימכוחהלפסוקנוהגיםהמשפטובתי,בפסיקהאחיזה

.מתאימים
בסכוםפיצויפסיקתלהצדיקעשוייםשוניםטעמיםכיעולהלעילשהובאוהדיןמפסקי
,תשלוםללא,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתלקבלזכאותואףעל,לניזוקגלובלי
,תקלהאולטעותחשש;בעתיד"הבריאותסל"באפשרייםוקיצוציםשינויים:זהובכלל
הניזוקכיהאפשרות;ההוליםמקופתלוהנחוץהשירותאתלקבלהניזוקיוכללאבמנם
שהניזוקהאפשרות;"הבריאותסל"בכלוליםאינםאשרלטיפוליםאולתרופותבעתידייזקק
יוכללאנכותובשלכיהאפשרות;זקוקהואלהםהטיפוליםבעלותלהשתתףבעתידיידרש
לוהטיפולסוג,ולבסוף;בביתופרטיממטפללקבלווייאלץ,הטיפוללמקוםלהגיעהניזוק
,פרטיתלמסגרתפנייהלהצדיקעשויאשר,הניזוקזקוק
כדיאלהמטעמיםבאיזהדישאיץעולהבפסיקהמעיוןכילהדגישיש,כןפיעלאף

1072(3)99מחוזיתקדין,(פורסםטרם)בעאמלביטוחחברהאריה'נמזרחי93/709('חי)א"ת80

.(מזרועעניין:להלן)
.בייןהשופטשלדינולפסק,א"כפסקה,שם81
:להלן)557(1)99מחוזיתקדין,(פורסםטרם)מ"בעלביטוחחברהמנורה'נשער94/886('חי)א"ת32

.(שערעניין
לפצותהבאלתובעתשנפסקהפיצוישסכוםלהבהירראוי.גרילהשופטשלדינולפסקב"לפסקה,שם33

מוגברתהיזקקותובגין,לתוקפובריאותביטוחחוקכניסתבטרםלהשנגרמורפואיותהוצאותבגיןגם
.שם,שם.לכביסה
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',מהפסיקהשעולהכפיגלובלקבסכוםפיצתפסיקתלהצדיק
~

פיצתבפסיקתמרכתיקול
הרפואייםהטיפוליםאתלקבליוכללאהניזוקשמאממשיחשששלקיומוהואגלובליבסכום
,לעילהמנויותמהסיבותמאיזה,תשלוםללא,הברהואבהההוליםמקופתזקוקהואלהם

שלהמכריעשחלקםמהעובדהעולההמשפטביתעינילנגדעמדזהשיקולכיהמסקנה
הפגיעהבעקבותשנותרובניזוקיםעסקו,גלובליבסכוםפיצוילניזוקנפסקבהםהמקרים
."ארוכהתקופהלמשךמורכביםלטיפוליםנזקקוואשר,קשהנכותבעלי

,וקרובהמצומצמתתקופהלמשךרפואילטיפולהניזוקנזקקבהםבמקרים,זאתלעומת
וסילייב96/1445(ם-י)א"בת,למשלכך,גלובליבסכוםפיצוימלפסוקהמשפטבתינמנעו

,וקרובהמצומצמתלתקופהפסיכולוגילטיפולזקוקהתובעכיהמשפטביתקבעגורבתני'נ
אתלקבליוכללאשהניזוקדופןיוצאסיכוןשלקיומוהוכחלאהפגיעותליתרבאשרגםוכי

בשיעורנכהנותרהוהיא,הפתעהבעתשנהעשרה-שלושכבתהניזוקההייתה,פבברבעניין,כאמור34
פסיכולוגייםלטיפוליםתיזקקשהיאעלההרפואיותהדעתמחוות.מהפגיעהכתוצאהלצמיתות%100

על-אלבעניין;ימיהאחריתעדבעינייםולטיפולים,שנתיפסיכיאטרילאשפוז,חודשייםופסיכיאטריים
שברעקב,כןכמו.התחתונותגפיושתינקטעוממנהכתוצאהאשר,בתאונהקשותהתובענפגע

.לצמיתות%100שלבשיעורהוערכהונכותו,גפיובארבעשיתוקלתובענגרםותזוזתןהצוואריותבחוליות
בעניין;חייוימיכלמשך,שבועייםפיזיותרפייםלטיפוליםזקוקהתובעכיעלההרפואיותהדעתמחוות
הפיזיתנכותהבשל.בקפיצהלהתאבדשניסתהלאחר,לצמיתות%100בשיעורנכההתובעתנותרהגינת

הייתהגנאייםבעניין;ימיהאחריתעד,ולתרופותמרוביםרפואייםלטיפוליםהתובעתנזקקה,והנפשית
הדעתמהוות.%100בשיעורנכהנותרהממנהכתוצאהאשר,הפגיעהבעתשנתייםכבתפעוטההניזוקה

,הידרוטרפיה,בדיבורדישי,בעיסוקריפוי,פיזיותרפיהלטיפוליבעתידתיזקקשהתובעתעלההרפואיות
חמשכבתבהיותה,התובעתנפגעהקורקרבעניין;שנתיותרפואיותלבדיקותוכן,פסיכולוגייםטיפולים

נכות.%100בשיעורנכהנותרהממנהוכתוצאה,בתאונהקשותנפגעההתובעת.דרכיםבתאונת,שנים
,%130בשיעורהאורולוגיהבתחוםמצטברתנכות,%100בשיעורהפסיכיאטריבתחוםנכותכללהזו

נכותהאףעל.נוספותנכויותוכן,העיכולבמערכתנוספותובעיותבבטןהידבקויותבשל%80שלנכות
עולההדיןמפסק.מהתאונהיוצאכפועלקוצרהלאהתובעתשלחייהתוחלתכיהמשפטביתמצא,הקשה

נפגעהמירויבעניין:מרוביםרפואיים-ופרהרפואייםלטיפוליםבעתידותיוקקנזקקההתובעתכי
כךעלהצביעוהרפואיותהדעתחוות.%100בשיעורנכההפכהבעקבותיה,דרכיםבתאונתהתובעת

,לחיתולים,לתרופות,ופסיכיאטרינפשילטיפול,שבועייםפיזיותרפייםלטיפוליםתיזקקשהתובעת
ומשותקתלצמיתות%100בשיעורנכההתובעתנותרהששדבעניין;תקופתיולאשפוזרפואילמעקב
לפעילות,לפיזיותרפיהזקוקההתובעתכינקבע.קשהדרכיםבתאונתשנפגעהלאחר,התחתוןגופהבפלג

לאביזריםוכן,שוטפותרפואיותלביקורות,בעתידלאשפוזים,פסיכולוגילטיפול,שבועיתספורטיבית
המחוזיהמשפטביתידיעלשניתןהדיןפסקאלהמכלליוצאכינראה,ושיקומייםרפואייםולמכשירים

עניין:להלן)585(99,2מחוזיתקרין,(פורסםטרם)נטמאת'נצוברי91/335('חי)א"ת-בחיפה

.ממיחםעליהנשפכואשרתמיםממים,וחצישנתייםכבתבהיותה,הניזוקהנפגעהמקרהבאותו.(צוברי
כיעלההרפואיותהדעתמהוות.להשנגרמוצלקותבשלועיקרה,בלבד%10שיעורעלנקבעהנכותה

שלהנזקראשבגדר,התובעתשללזכותהפסקהמשפטבית.פלסטייםניתוחיםלמספרתיזקקהתובעת
חמישהשלגלובליבסכוםפיצוי,רפואיותהוצאות

-
אתלבצעתוכלזוכישהניחאףעל,ח"שאלףעשר-עשר

היהזהסכוםשללפסיקתוהטעם.תשלוםללא,חברההיאבהההוליםקופתבמסגרתהאמוריםהניתוחים
התיבעתשלשפגיעתההעובדהנוכח.הבריאותבסלנכללאינואשרלניתוחתיזקקהתובעתשמאהחשש

אםספק,בעתידתיזקקלהםהניתוחיםמספרמהלקבועהיהגיתןשלאהעובדהוגובח,חמורההייתהלא
היאלהםהרפואייםהטיפוליםאתלקבלתוכללאהתובעתשמאממשיחשש,זהבמקרה,קייםהיה

.גרידאאפשרותשלמקיומהלהבדילזאת,תשלוםללא,זקוקה
.2990(3)98מחוזיתקדין,(פורסםטרם)גורביו'נוסילייב96/1445(ם-י)א"ת35
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קבע,כןעלאשר,תשלוםללאחברהואבההחוליםמקופתזקוקהואלוהרפואיהטיפול
.'אלחדזימהלכתלסטותהצדקהקיימתלאכיהמשפטבית

לטיפוליםהניזוקנזקקבהם,מקריםביןלהבהיןישהפסיקהלגישתכיאלהמדבריםעולה
לאבהםוהזדמנויותמקריםייתכנוכיממשיחששקייםבהם,ארוכהתקופהלמשךמורכבים

מקריםלבין,תשלוםללאחוליםמקופתלוהדרושהרפואיהטיפולאתלקבלהניזוקיוכל
חששקייםלאבהם,מצומצמתתקופהלמשךלניזוקלהינתןהצפוייםבטיפוליםעסקינןבהם
,אלהדדמהלכתסטייההמצדיק,לעילכאמור,ממשי

זאבברלהלכתתאורטאםצידוקים.2

הראוימןפיהעל,ההלכהביסודעומדיםמעמיםשני,לעילשהובאהמהפסיקהשעולהכפי
הרפואייםהטיפוליםאתלקבלזכאיהואבהםבמקריםאףגלובליבסכוםפיצוילניזוקלפסוק
כיסחסרוןמניעת,הראשון:חברהואבההחוליםמקופת,תשלוםללא,זקוקהואלהם

,זקוקייהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתיקבלהניזוקכיודאותיצירת,השני,מהניזוקה

בומצבכאותוהניזוקאתלהעמידהשאיפהאת,ובראשונהבראש,מבטאיםאלהטעמים
"לקדמותוהמצבהשבתעקרון"עםאחדבקנהעולהזומטרה,הנזיקיןמעשהלולאהיה

,הנזיקיןבדיניהפיצויתישובביסודהעומד

אלה.משניותתאונהעלויותלהפחתתלהביאהשאיפהעלאלהטעמיםמצביעיםבבדבד
כפועל,וצמיחתושיקומו-אי,הראשון:הבאיםהגורמיםמשניאחדבשללהיגרםעשויות
,ניזוקיםעלכבדכלכלינטלהטלת,השני,לניזוקשנגרםהראשוניהנזקשל,מכךיוצא

,מכךיוצאכפועלהכלכליתוהתמוטטותם

אתלקבליוכללאזהשמאממשיחששקייםבומקוםלניזוקגלובליבסכוםפיצויפסיקת
אתיקבלשהניזוקמבטיחה,חוליםמקופתתשלוםללאזקוקהואלהםהרפואייםהטיפולים
.רפואיטיפולללאגוףנזקשלהיוותרו,זהבאופן,ומונעת,האמוריםהרפואייםהטיפולים

טיפוליםשלבעלותםלשאתייאלצולאניזוקיםכי,כאמורפיצויפסיקתמבטיחה,כןכמו
בסכוםפיצויפסיקת,ניזוקיםעלכבדכלכלינטלהטלתמונעתזהובאופן,אלהרפואיים
,להההצדקהומכאן,משניותתאונהעלויותלהפחתת,כךאם,תורמתגלובלי
אחדבקנהעולהלעילהמתואריםבמקריםגלובליבסכוםפיצוישפסיקתאלא,זאתרקלא
יוכללאשהניזוקממשיחששקייםאםכילזכוריש.מתקןצדקושלהרתעהשלשיקוליםעם

אמנםנפגעשם.2824(2)99מהוזיתקדין,(פורסםטרם)גהקנו'נפרפרה90/77(ש"ב)א"תגםראו36

שההסדראלא,ומורכביםרביםרפואיים-ופרהרפואייםלטיפוליםזקוקוהיהדרכיםבתאונתקשותהתובע

עשריםלגילבהגיעוהדיוניםשולחןעלשניתלעלותהיהצפויהניזוקשלועניינו,בזמןקצובהיההדיוני
הוצאותיובגיןגלובליבסכוםפיצוילתובעלפסוקמקוםאיןכיהמשפטבית-סם,כןעלאשר.ואחת

.זאבברלהלכתבהתאם,הרפואיות
.571'בע,1הערהלעיל,ושבברעניין,למשל,ראו37
דינולפסק13פסקה,22הערהלעיל,על-אלעניין;646'בע,24הערהלערל,גינתעניין,למשל,ראו38

.אורהשופטשל
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לוייפסקלאאך,הוליםמקופתתשלוםללאזקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתלקבל
אתלפצותמהחובהפטור,מחד,המזיקיהיה,רפואיותהוצאותשלהנזקראשבגדרפיצויכל

.'החולים9קופתשלהוצאותיהבהחזריחויבלא,מאידך,אך,הרפואיותהוצאותיועלהניזוק
תוצאה,גרםלהןהתאונהעלויותבמלואיישאלאהמזיקכי,כךאם,תהיההדבריםתוצאת

שלעקרונותועםמזיקיםשלאופטימליתלהרתעהלהביאהשאיפהעםמתיישבתאינהזו
למנועבויש-נוסףמטעם,כךאם,מוצדקגלובליבסכוםבפיצויהמזיקחיוב.מתקןצדק

,מתקןלצדקולהביאמזיקיםשלחסרהרתעת

ואבברהלכתעלוהארותהערות.ד

,בההטמונהמהבעייתיותלהתעלםאין,זאבברלהלכת,כאמור,הצדקהשלקיומהאףעל
בהםבמקריםרקראויהגלובליבמכוםפיצויפסיקתכיעולההמשפטבתישמפסיקתבעוד

ללא,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתיקבללאהניזוקשמאממשיחששקיים
בחלוףתהפוךכאמורפיצויפסיקתשמאמהאפשרותלהתעלםאין,הוליםמקופת,תשלום
.בלבד49חריגבגדרתיוותרולאשבשגרהלנוהגהזמן

לניזוקפיצויכלפסיקת-באיהטמוןהנוחותחוסר,עתידיותהתרחשויותבהערכתהקושי
אתיקבלוכיולהבטיחמניזוקיםכיסחסרוןלמנועוהשאיפה,הרפואיותהוצאותיובגין

גםגלובליבסכוםפיצוילפסיקתלהובילעשויים,זקוקיםהםלהםהרפואייםהטיפולים
,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתלקבליוכללאהניזוקשמאהחששבהםבמקרים

,גרידאאפשרותבגדרהנו,תשלוםללא
לרוקןעלולה,כאמור,ממשיהששקייםלאבהםבמקרים,גלובליבסכוםפיצויפסיקת
,זוהלכהניתנהלאורםהעקרונותעםאחדבקנהעולהואינה,אלחלדהלכתאתמתוכן

המזיקכנגדשיפויזכותחוליםלקופתעומדת,בריאותביטוחחוקהוראותמכוח,כאמור
,ממשיהששקייםלאבהםבמקרים,כןעלאשר.נשאהבהןהרפואיותההוצאותבגין

במסגרתגלובליבסכוםהניזוקבפיצוייחויב,מחד,כפלבתשלוםלשאתהמזיקעלול,כאמור
עלשתוגשהשיפויתביעתבמסגרתהשירותעלותבהחזריחויב,מאידך.הנזיקיתתביעתו

,ההוליםקופתידי

יזכה,מהד.נזקומכפיגבוהבפיצויזהמסוגבמקריםלזכותעלול,זאתלעומת,הניזוק
הטיפולאת,דברשלבסופו,יקבל,מאידך,הנזיקיתתביעתובמסגרתגלובליבסכוםלפיצוי
.חברהואבההחוליםמקופת,תשלוםללא,זקוקהואלוהרפואי
אינו,יתרבפיצויזוכההניזוקואילוכפלבתשלוםלשאתהמזיקנאלץבו,זהדבריםמצב

המשפטביתנזקקלונזקראשהנורפואיותהוצאותשלהנזקראשכילזכוריש,רצוי

בתביעתהמזיקאתתתבעלאממילאולכן,לניזוקהדרושהרפואיהטיפולבעלותתישאלאזושהרי39

.שיפוי
המידהאמתפיעל,צובריבענייןלתובעתגלובליבסכוםפיצוילפסוקמקוםהיהאםספק,למשלכך40

ודאותחוסרשלבקיומוובהתחשב,חמורהיהלאהתובעתשלשנזקהבעובדהבהתחשב,לעילשהובאה
.גלובליבסכוםלפיצויהתובעתזכתה,כןפיעלאף.התובעתתיזקקלהםהניתוחיםלמספרבאשר
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סכומיכיעולהלעילהובאהאשרשמהפסיקהאלא,זאתרקלא.רבותנזיקיןבתביעות

תשלוםהטלת,למדיגבוהים,צהבברהלכתפיעל,לניזוקיםהנפסקים,הגלובליהפיצוי
נטללהטלת,ובראשונהבראש,להביאכךאםעלולה,האמוריםבמקרים,מזיקיםעלכפל

פרמיותעליית:למשל)מכךהנובעותההשלכותעל,מבטחיהםועלמזיקיםעלכבדכלכלי
בעלויותלחיובםמובילהמזיקיםעלכאמורכפלתשלוםשהטלתאלא,זאתרקלא.ביטוחז
בהרתעתםהפגיעה,יתרלהרתעתוכךבפועלגרמולהןהתאונהעלויותמכפיגבוהות

הפיצויסכוםלשיעורבאשרודאותהוסרשלמקיומהגםנובעתמזיקיםשלהאופטימלית

עלמדויקמידעבהיעדר,"זאבברהלכתמכותלניזוקיםלהיפסקעשויאשר,הגלובלי
צעדיואתלכלכלהאחרוןזהעליקשה,המזיקעלתוטלנהאשרהתאונהעלויותשיעור
.כלכליתיעילותהשגתהמבטיחבאופן

חשבוןעלולהתעשר,יתרלפיצויזהמסוגבמקריםלזכותעשוי,זאתלעומת,הניזוק
סבלאותוהנזקאתלהקטיןאולמנועותמריציו,פעילותותסובסד,מכךיוצאכפועל,המזיק
,יפחתוהפגיעהעקב

אם,מחייבת,זאבברהלכתפיעל,גלובליבסכוםפיצוישלבפסיקתוהאמורההבעייתיות
להיותעשויהזומטרה,זהפיצוישלבפסיקתוזהירותבמשנהלנהוגהמשפטבתיאת,כך

:אמצעיםבשלושה,לדעתנו,מושגת
ממשיחששקייםבהםמקריםלאותםמוגבללהיותצהבברבהלכתהשימושעל,ראשית

,תשלוםללא,זקוקהואלהםהרפואייםהטיפוליםאתבעתידלקבלהניזוקיוכללאשמא
בסכוםפיצוימפסיקתלהימנעהמשפטבתיעל,לכךבהתאם,חברהואבההחוליםמקופת

להםהטיפוליםבעלותלשאתייאלץהניזוקכיגרידאאפשרותקיימתבהםבמקריםגלובלי
.זקוקהוא

כהעדעלתהאשר,גלובליבסכוםפיצוילפסיקתזומידהאמתכיהראוימן,שנית
.בפסיקהמפורשותותוגדרתוצג,בלבדעקיףבאופןמהפסיקה
הנפסקיםהפיצויסכומישיעוריבקביעתאחידהמידהאמתלנקוטהמשפטבתיעל,שלישית
המשפטבתיעל,הגלובליהפיצויסכומיבקביעת,לכךבהתאם,גלובליכסכוםלניזוקים
הטיפוליםאתיקבללאהניזוקשמאהסיכוןשיעור,הראשון-גורמיםבשנילהתחשב
הטיפוליםעלויותשלשיעורן,השני.תשלוםללא,חוליםמקופתזקוקהואלהםהרפואיים
,הניזוקזקוקלהםהרפואיים

מוגדרהיקפואשר,הדיגבגדרתיוותרואבברהלכתכי,נראהכך,יבטיחואלהאמצעים
,וידוע

יקוםשמאהמשמרעללעמודישאלחדדהלכתמשנפרצהכימלמדהאמור,מקוםמכל
.הכללאתויבלעהחריג

הנפסקפיצוילהערכתברוריםקריטריוניםהיעדר,הראשון:גורמיםבשניזהודאותחוסרשלמקורו41
הפיצוימגובהאולדיןהיושבהשופטמאישיותיושפעהפיצויעבהכיהאפשרות,השני.גלובליבסכום
.אחריםנזקבראשיהנפסק
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