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   תכלית ושיקול דעת שיפוטי, על פרוצדורה

   �בחינת ההסדרי� למינוי :בדיני נזיקי�

  מומחי� רפואיי� בתביעות נזקי גו�ולחקירת� של 

  מאת

  **אור	 פרז *,קליי	�אורית נינאי

את האופ� שבו שופטי� מפעילי� שיקול דעת כדי לתת מענה  מאמר זה בוח�
� לבקר את עדות� של מומחי� בעיקר הצור(אמפיריות �לדילמות אפיסטמיות

ואת האופ� שבו ההסדרי� ) רפואיי� ולהכריע לעתי� בי� עדויות סותרות
שקיימי� בדיני הנזיקי� , הפרוצדורליי� השוני� לעניי� עדות מומחי�

בהקשר זה המאמר . משפיעי� על הפעלת שיקול הדעת השיפוטי, הישראליי�
שלפיה , יטה האדוורסריתבוח� בחינה ביקורתית את התפיסה הקלסית של הש

ריבוי הדעות המובא בפני בית המשפט והיכולת להעמיד� למבח� דליברטיבי 
המאמר . באמצעות ההלי� הדיוני בבית המשפט משרת את ער� גילוי האמת

 ההכרעה השיפוטית מבוססת על שימוש בכללי אצבע בוח� תזה חלופית שלפיה
)heuristics(הראיות וה� תוצר של  שמחליפי� את הבחינה המעמיקה של 

 .המגבלות והלחצי� הפרגמטיי� שחיי המעשה מציבי� בפני בתי המשפט
לי בי� המשטר הפרוצדורשזיקה נוגעת ל  עוסק בההמאמרש  השנייהשאלהה

 כדי לתת מענה . לה� של דיני הנזיקי� להגשי� את התכליות המיוחסות�ליכולת
הנוהגי� במשפט  שני המשטרי� לשאלות אלו המאמר בוח� אמפירית את

. עדות מומחי� רפואיי� לצור� קביעת הנזק בתביעות נזקי גו�בהישראלי 
 פסקי די� שניתנו על 446מייצג של מדג�  מבוסס על ניתוח שלהמחקר האמפירי 

תו� הבחנה ,  נזקי גו�בתביעות �2011ו 2008בי� השני� בתי משפט שלו� ידי 

_____________________________________  

שמתמחה בתחו� הנזיקי וכתבה עבודת תזה  ,תעורכת די� עצמאיקליי� היא �אורית נינאי  *
אור� ' בהנחייתו של פרופ, אשר עסקה בסוגיה הנדונה במאמר זה, איל��באוניברסיטת בר

 לקר� על תמיכתה והכותבי� מודי�, המחקר נתמ� על ידי קר� איגוד חברות הביטוח; פרז
  .במחקר

  . איל��חבר בפקולטה למשפטי� של אוניברסיטת בר' אור� פרז הוא פרופ   **
 סייעו בעריכתאשר , לירו� צוברי'  ולגבתמי שטרנטל'  להודות לגבי� מבקשי�הכותב  

תודה  .אורי כיטוב ושרית חתוקה, ולעוזרי המחקר המסורי� דוד פוגלר ,הניתוח הסטטיסטי
ה פישר על הערותיה לגרסה קודמת של המאמר וכ� לחברי מערכת די� לפרופסור טלי

הסכימו ש נתונה ג� למיתודה מיוחדת . ודברי� על עבודת� המסורה בעריכת המאמר
�'  לפרופ מיוחדתתודה;  במסגרת המחקר האיכותינעשו בראיונות העומק אשר להשתת

ד יעקב קליי� על "דה לעוותו, חשובותהה� משה פיינסוד על הערותי' אברה� סהר ולפרופ
  .עזרתו הרבה בביצוע המחקר
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דרכי� לתביעות הנסמכות על ת בי� תביעות מכוח חוק הפיצויי� לנפגעי תאונו
של מגוו� רחב כלל המחקר ראיונות עומק מקיפי� ע�  בנוס� .פקודת הנזיקי�

 במסגרת הניתוח האמפירי נבחנה היעילות היחסית של . רלוונטיי�מרואייני�
תומכי� לדעתנו ממצאי המחקר . שני ההסדרי� והתרומה האפיסטמית שלה�

י מומחי� רפואיי� לקביעת הנזק רפורמה בהסדרי� לעניי� מינו בהנהגת
� ג� )'א6 י�בסע (ד" את ההסדר שנהוג בפלתאשר תחיל ,בתביעות נזקי גו

 ,המצומצמת יותר, ג� את הרפורמההמאמר בח� . בתביעות נזיקיות אחרות
 המציעה שינויי� בהסדר הקבוע ,שהוצעה לאחרונה על ידי משרד המשפטי�

ו אלמנטי� מהרפורמה המוצעת לדעתנו ראוי לשקול לצר� להצעתנ. ד"בפלת
  .שיש בה� כדי לשפר את הפיקוח על המומחי� המעידי� בבית המשפט

סיפור	 של ההסדרי	 המתחרי	 בפקודת הנזיקי� : מומחי	 במשפט. ב. מבוא. א
על הקשר שבי� : פרוצדורה ומהות. ג .ובחוק הפיצויי	 לנפגעי תאונות דרכי	

שאלות  .1;  האמפיריניתוחה. ד. תתכליותיה	 של דיני הנזיקי� ודיני הראיו
. ה.  הניתוח האיכותניממצאי. 4;  הניתוח הכמותיממצאי. 3; שיטה. 2; המחקר

השוואת היעילות היחסית של . 2; בתי המשפט במבו� האפיסטמי. 1; דיו�
קווי	 לרפורמה בהסדרי מינוי המומחי	 : מתאוריה למדיניות .ו. ההסדרי�

; לכלל התביעות הנזיקיות ד"א לפלת6דר בסעי� אימו� ההס. 1; בתביעות נזיקי�
2 . �  .סיכו	. ז. ד"ב לפלת6הערות נוספות לעניי� ההסדר הקבוע בסעי

ידי בעלי די� � האמת ניתנת להיאמר כי שיטת המומחי� המובאי� על"

מומחה . מרבה הוצאות ומאריכה את הדיוני�, אינה יעילה, כנהוג באר�

מוטב היה ... בע לטובת שולחודי� נוטה בדר� הט�שהובא בידי בעל

המשפט ימנה �שבית) או מומחי�(ידי מינוי מומחה �להמיר שיטה זו על

סדר די� זה המקובל . הדי��ושמלכתחילה אי� לה� כל זיקה לבעלי, אות�

... והוא יעיל וחסכוני יותר משיטתנו, בארצות הקונטיננט הוכיח את עצמו

דברי נשיא בית המשפט  ("הרי זה משובח, וכל שהשופט ירבה לעשות כ�
  1.)212/76ע "בבר, ל"השופט זוסמ� ז' כב, העליו�

  מבוא .א

בדיני הנזיקי� במשפט הישראלי קיימי� שני הסדרי� מקבילי� בעניי� אופ� הבאת 

הנהוג בנושא תביעות נזקי גו� שלא , באחד: הראיות לקביעת נכות רפואית לנפגע

 הצדדי� מגישי� –) ז"פקנ – להל� (]סח חדשנו[בתאונות דרכי� והכפו� לפקודת הנזיקי� 
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 עניי� – להל� ()141תקציר פסקי די� יא , לא פורס�( וינגרט�'  נמדינת ישראל 212/76ע "בר   1
  .)וינגרט�
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לבית המשפט חוות דעת רפואיות של מומחי� מטעמ� במקרה שבו מועלית טענה 
ובית המשפט נדרש להכריע בי� חוות הדעת הסותרות , לקיומה של נכות רפואית לנפגע

, בשני; או להיעזר במינוי מומחה נוס� מטעמו, באמצעות הכרעה שיפוטית מנומקת

בנושא תביעות נזקי גו� בתאונות דרכי� והכפו� לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות הנהוג 

 נדרש בית המשפט למנות מלכתחילה מומחה רפואי מטעמו – 2)ד"פלת – להל�(דרכי� 

" ראשית ראיה"לקביעת שיעור נכותו של הנפגע בתנאי שהתיעוד הרפואי מצביע על 

  . לקיומה של נכות רפואית לנפגע

מאפייני� המשלבי� , פרוצדורליי� וראייתיי� שוני�הסדרי� שני השימוש ב

משפט הקונטיננטלי ייחודי לשיטת המשפט והרסרי וופרוצדורליי� מ� המשפט האד

 127שילוב זה בא לידי ביטוי באופיו השונה של ההסדר הקבוע בתקנה . הישראלי
תאונות דרכי�  לעניי� תביעות נזקי גו� שלא ב1984–ד"התשמ, לתקנות סדר הדי� האזרחי

 ההסדר הראשו� משק� במידה רבה יותר את השיטה 3.ד"לעומת ההסדר הקבוע בפלת

מומחה רפואי מטעמו כבר לכתב של לצר� חוות דעת בחייבו את התובע , האדוורסרית

ובמהל� המשפט יעמדו שתי חוות ,  מתו� הנחה שהנתבע יגיש חוות דעת נגדיתהתביעה

ד משק� יותר את הגישה "ילו ההסדר הקבוע בפלתוא ,הדעת למבח� של חקירה נגדית

והצדדי� מנועי� , מומחהה בית המשפט הוא שממנה את, על פי הסדר זה. הקונטיננטלית

ע� זאת ההסדר מכוח תקנות . מלהגיש חוות דעת מטעמ� אלא בהתקיי� תנאי� מיוחדי�

תונה נ סדרי הדי� כולל ג� רכיבי� מהמשפט הקונטיננטלי במוב� זה שלבית המשפט

בה� פערי� גדולי� בי� המומחי�  הסמכות למנות מומחה מטעמו בנסיבות שקיימי�
  .מטע� הצדדי�

 הדנה באופיי� של ההסדרי� למינוי מומחי� עיו� בספרות המשפטית ובפסיקה

 למדמ, ואחריה 1985–ה"ד בתיקו� התשמ"רפואיי� לפני קבלת הרפורמות בחוק הפלת

, אינו נובע משיקולי� הקשורי� במשפט המהותיכי במידה רבה השוני בי� ההסדרי� 

או משיקולי , ד"ז לעומת הפלת"הנוגעי� למשטרי האחריות השוני� הנהוגי� בפקנ

, השתלשלות דברי� היסטורית שהתקבעה בשדה המשפטי משק� אלא, מדיניות אחרי�

בחינה זו מתבקשת בפרט בשל . וראוי אפוא לבחו� א� קיימת הצדקה לשמר אותה

 ובמיוחד על ספרות המשפטיתשהושמעה על הסדרי� אלה בפסיקה וב החריפה ביקורתה

 באשר ביקורות אלו מעלות ספק 4.החל על כלל תביעות הנזיקי�, הסדר ריבוי המומחי�
  .התאמת� לתכליות דיני הנזיקי� ודיני הראיותלליעילות� של ההסדרי� ו

_____________________________________  

  .234ח "ס, 1974–ה"תשלה, חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�   2
  .2220ת "ק, 1984–ד"תשמה, נות סדר הדי� האזרחי לתק127תקנה    3
 ,"סיפורו של חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�? מהפ� או מפח ",רונ� פרי, ראו למשל   4

� פיצויי� לנפגעי י תזכיר הצעת חוק בעני: וכ�;166 ' בעמ,147) ד"תשס) (1( כחעיוני משפט
  . 2011–א"תשעה, )מומחי� וקביעת נכות) (תיקו�(תאונות דרכי� 
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� דיני הממשק שבי אמפירית את במסגרת מאמר זה אנחנו מבקשי� לבחו�

השאלה הראשונה נגעה : הפרוצדורה לדי� המהותי ומתמקדי� בשתי שאלות מרכזיות

 לאופ� שבו שופטי� מפעילי� שיקול דעת כדי לתת מענה לדילמות אפיסטמיות
ובמיוחד הצור� לבקר את עדות� של מומחי� רפואיי� ולהכריע לעתי� בי�  (5אמפיריות

ורליי� שוני� מתחו� דיני הראיות משפיעי� ולאופ� שבו הסדרי� פרוצד) עדויות סותרות

בהקשר זה המחקר בח� את הפער שבי� הפרדיגמה . על הפעלת שיקול הדעת השיפוטי

פני בית המשפט שלפיה ריבוי הדעות המובא ב, הקלסית של השיטה האדוורסרית

משרת את למבח� דליברטיבי באמצעות ההלי� הדיוני בבית המשפט והיכולת להעמיד� 

לבי� הדינמיקה השיפוטית כפי שהיא מצטיירת ממדג� מייצג של  6,י האמתער� גילו

�ביסוד הפרדיגמה הקלסית התפיסה המשפטית שהמחקר מעמת את . תביעות בגי� נזקי גו

שה� ) heuristics(שימוש בכללי אצבע  שההכרעה השיפוטית מבוססת על האפשרותע� 

. ציבי� בפני בתי המשפטתוצר של המגבלות והלחצי� הפרגמטיי� שחיי המעשה מ
 7. במשפטותהיוריסטיקבבהקשר זה מחקר זה הוא תרומה לספרות שעוסקת בשימוש 

 של בית המשפט להתמודד ע� עדויות מומחי� מתעוררת ג� בתחומי� שאלת יכולתו

איי �א��החל משאלת הערכת שווי של חברות וכלה בהערכת ראיות די, משפט אחרי�

המחקר רלוונטיי� ג� להבנת האופ� שבו בית משפט  ממצאי 8.במסגרת הלי� פלילי

במוב� זה המאמר מבקש להעמיד למבח� . בתחומי� אלהמתמודד ע� דילמות ראייתיות 

   9".'מומחה למומחי�'בית המשפט הוא בבחינת "לפיה ש התזה את כללי

 �לי ליכולתבי� המשטר הפרוצדורשזיקה נוגעת ל  עוסק בההמאמרש  השנייהשאלהה

מרבית הספרות הנזיקית מתמקדת  .� להנזיקי� להגשי� את התכליות המיוחסותשל דיני ה

 ואנחנו מבקשי� לתרו� לניתוח התאורטי – במשטר האחריות – זה בדי� המהותי בהקשר
 קיומ� של שני הסדרי� פרוצדורליי� 10.והאמפירי של הפ� הפרוצדורלי בספרות הנזיקית

_____________________________________  

פיה שעוסק בחקר הידע והצדקת� של טענות עובדתיות אפיסטמולוגיה הוא זר� בפילוסו   5
)beliefs .(ראו :Steup Matthias, “Epistemology”, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (2012), [http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/epistemology] 
  )2013נצפה לאחרונה באוגוסט (

 Oscar G. Chase, “American: רסרית ראווויטה האד מאפייניה של השעל   6
‘Exceptionalism’ and Comparative Procedure”, 50 Am. J. Comp. L. (2002) 277, p. 
287; Sanders Joseph, “Science, Law, and the Expert Witness”, 72 Law & Contemp. 

Probs. 63, p. 68.  
7   Gerd Gigerenzer, Christoph Engel, Heuristics and the law, Dahlem workshop reports 

(2006); Kysar Douglas “The Jurisprudence of Experimental Law and Economics”,163 
JITE (2007) 187, pp. 187–198.  

קיטאל  779/06 א"רע ;)11.9.2007,  בנבופורס�( מדינת ישראל' פלוני נ 141/04פ "ע   8
  ).קיטאל עניי� – להל�) (28.8.2012,  בנבופורס� (ממ�' מ נ"לאומי בעהחזקות ופיתוח בינ

  .32פסקה ב, פסק דינו של השופט ריבלי�, )8  הערה,לעיל (קיטאל עניי� ;10פסקה ב, ש�   9
, לדיו� בהשפעה של הדי� הפרוצדוראלי על היכולת של דיני הנזיקי� לממש את יעדיה� ראו   10

 גישה פרשנית –יעילות וצדק בסדר הדי� האזרחי " ,אלו� קלמנט ורועי שפירא: למשל
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סוי טבעי שמאפשר בחינה אמפירית של שוני� בזירה הנזיקית בישראל יוצר מעי� ני
 שני המשטרי� הנוהגי� כדי לתת מענה לשאלה זו בחנו בחינה מעמיקה את. שאלות אלה

�. במשפט הישראלי ביחס לעדות מומחי� רפואיי� לצור� קביעת הנזק בתביעות נזקי גו

המחקר בח� בעיקר את היעילות היחסית של שני ההסדרי� תו� שהוא משווה את עלות 

סקת המומחי� בכל הסדר ואת תרומת� האפיסטמית וכ� פרמטרי� נוספי� שמשפיעי� הע

  .על עלות ההסדרי�

רפורמה בהסדרי� לעניי� מינוי מומחי�  תומכי� לדעתנו בהנהגתממצאי המחקר 

�ד ג� " את ההסדרי� שנהוגי� בפלתאשר תחיל ,רפואיי� לקביעת הנזק בתביעות נזקי גו

 מהל� כזה יוכל להביא. א6 י� את ההסדר הקבוע בסעיחודבי, בתביעות נזיקיות אחרות

 –  ה� בפ� הפרטי וה� בפ� המערכתי–הכרוכות בניהול תיקי נזיקי� עלויות בחיסכו� ל
 של דיני הנזיקי� לקד� את התכליות של צדק מתק� ושל ובכ� ג� ישפר את יכולת�

 העומס תהפחתלקיצור ההליכי� המשפטיי� ובפ� המערכתי תוביל הרפורמה ל. הרתעה

 שהוצעה ,המצומצמת יותר, ג� את הרפורמהנבח�  בהקשר זה 11. המשפטיעל מערכת בת

 12.ד"לפלתב �6 א ו6 שינויי� בהסדר הקבוע בסעיפי� ובה, משרד המשפטי�בלאחרונה 

לדעתנו ראוי לשקול לצר� להצעתנו אלמנטי� מהרפורמה המוצעת שיכולי� לשפר את 

  .ת המשפטהפיקוח על המומחי� המעידי� בבי

ומנתח את הרקע ההיסטורי בישראל הנוהג  המשפטי מצבה סוקר את 2פרק 

ה� , לטיעו�מציג את הרקע התאורטי  3 פרק. ההסדרי� השוני� שני להיווצרות� של

המחקר . המחקר האמפירי מציג את 4 פרק .דיני הראיותה� מתחו� מתחו� דיני הנזיקי� ו
מדג� ער� ניתוח סטטיסטי של נתוני� מתו� במסגרתו נש, האמפירי נחלק למחקר כמותי

_____________________________________  

 
מינוי מומחי�  ",דניאל מור; 91–90, 83–82'  בעמ,75 )2007(ז  משפט ועסקי	 "חדשה

 ט משפט ועסקי	, "המשפט בתביעות בגי� תאונות רפאיות בישראל�רפואיי� מטע� בית
)2008 (247.Jonathan T. Molot, “How U.S. Procedure Skews Tort Law 

Incentives”, 73 Ind. L.J. (1997) 59; Louis Kaplow, Steven Shavell, 
“Accuracy in the Assessment of Damages”, 39 J. L. & Econ. (1996) 191; 
Jonathan T. Molot, “Litigation Finance: A Market Solution to a Procedural Problem”, 
99 Geo. L.J. (2010) 65; Robert Hardaway, Dustin D. Berger, Andrea DeField, 
“E-Discovery’s Threat to Civil Litigation: Reevaluating Rule 26 for the Digital Age”, 
63 Rutgers Law Review (2011) 521; Parchomovsky Gideon, Alex Stein, “The 
Distortionary Effect of Evidence on Primary Behavior”, 124 Harv. L. Rev. (2010) 

518.  

הרשות השופטת במדינת : אשר לעומס המוטל על הרשות השופטת בישראל ראו   11
, 11 ' בעמ)2013 (1998–ח"התשנ,  לפי חוק חופש המידע2012די� וחשבו� לשנת  :ישראל

21–22 .  
. 2011–א"תשע, )וקביעת נכותמומחי� ) (תיקו�(חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  תזכיר   12

כי הצעה זו אינה מתיימרת לשנות את הפרוצדורה לעניי� מינוי מומחי� רפואיי� , יצוי�
  .ז ואשר ייסקר בהרחבה להל�"א לעניי� תביעות פקנ"הקבועה בתקסד
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 בתביעות �2011 ו 2008בי� השני� בתי משפט שלו� ב פסקי די� שניתנו 446מייצג של 

�דרכי� לתביעות תו� הבחנה בי� תביעות מכוח חוק הפיצויי� לנפגעי תאונות , נזקי גו

 יתוחרכיב של נכלל המחקר ,  על המחקר הכמותינוס� .הנסמכות על פקודת הנזיקי�
של מרואייני� מגוו� רחב  ראיונות עומק מקיפי� ע� נעשובמסגרתו ש, ינאיכות

 העוסקי� במת� חוות דעת בכירי�מומחי� רפואיי� , שופטי� בדימוס  ובה�,רלוונטיי�

מנהלי ,  בוועדות המוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחו�משתתפי�רפואיות וחלק� 

 ד� 5פרק . הפועלי� בתחו� הנזיקי� ורכי די�מחלקת תביעות נזקי גו� בחברות ביטוח וע

 6 פרק.  ההשוואתיבממצאי המחקר האמפירי בראי הניתוח התאורטי והניתוח המשפטי

הצעות לרפורמה בתחו� מינוי מומחי� רפואיי� בתביעות נזקי גו� ומציג חלופות בוח� 

   .הממצאי� האמפיריי�סמ� אפשריות להסדרי� הנוהגי� בתחו� בישראל על 

  : מומחי� במשפט .ב
  ד "ז ובפלת"סיפור� של ההסדרי� המתחרי� בפקנ

קביעת נכותו לעניי� מינוי מומחי� רפואיי� לעיקריי� בחוק הישראלי שני הסדרי� 

נות סדר  לתק127קבוע בתקנה האחד  ההסדר :בתביעות נזקי גו�הרפואית של הנפגע 

כוללות בעיקר� תביעות ה,  וחל בתביעות נזקי גו� שלא בתאונות דרכי�13הדי� האזרחי

בו שבמקרה , במסגרת הסדר זה ).ז" תיקי פקנ– להל�(נזקי גו� מכוח פקודת הנזיקי� 

 לבית המשפט חוות דעת הצדדי�מגישי�  ,מועלית טענה לקיומה של נכות רפואית לנפגע

 הסותרות הדעת חוות בי� להכריע נדרש המשפט ובית ,מטעמ�רפואיי� של מומחי� 
ההסדר מכוח תקנה . נוס� מומחה במינוי להיעזר או מנומקת יפוטיתש הכרעה באמצעות

 14. בסוגיית הוכחת הנזק בכלל תביעות נזקי גו�1985נהג עד לשנת  א"לתקסד 127

,  עדות מומחה בתחומי� שאינ� ברפואהבעניי�ההסדר שונה מ� הדי� הכללי הנוהג 

 זה הסדר 16.מחי� ואשר בעבר היה קבוע בתקנות המו15,א"תקסד ל129הקבוע בתקנה 

_____________________________________  

מכוח  בעבר חל הסדר זה מכוח תקנות סדר הדי� . לתקנות סדר הדי� האזרחי127תקנה    13
סדרי ,  עיקרי	– דיני עדות מומחי	 , אברה� סהר:הראו לעניי� ז. ג"תקנות סדר הדי� מתשכ

הצדדי� אינ� רשאי� להביא עדות מומחה נוספת . 285–282 'בעמ )ד"תשס(די� ואתיקה 
, אלא ברשות בית המשפט ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו וא� נאסר על הצדדי�, לעניי� הנדו�

נחזה להוות חוות או ה/להציג בפני המומחה כל מסמ� המהווה ו, במסגרת ההסדר החדש
  .1986–ז"תשמ, )מומחי�( לתקנות פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� 8 תקנה –דעת רפואית 

  .257–256 'בעמ) 10הערה , לעיל(מור : על הרציונל שעמד בבסיס חקיקתו של הסדר זה ראו   14
 . לתקנות סדר הדי� האזרחי129תקנה    15
 חל תיקו� 2005–ה"בשנת תשס. 175ת " ק,1954–ו"תשט, )עדות מומחי�(תקנות סדרי הדי�    16

ראו לעניי� זה מאמר� . להוראות הכלליות ביחס לחוות דעת מומחי� בעני� שאינו רפואי
עדויות מומחי�  ", עופר דרורי,אורי גור�: המקי� של השופט גור� ושל עופר דרורי בעניי�
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לפיה אי� מצרפי� ראיות ש 17,א"קסד לת71 המופיעה בתקנה  חריג להוראה הכלליתהוא
ע� הגשת , והמועד להגשת חוות דעת מומחי� הוא בשלב הבאת הראיות, לכתבי הטענות

תובע המבקש לטעו� כי נגרמה לו על  127,18תקנה  על פי .תצהירי הצדדי� ומוצגיה�

הנתבע . לצר� לכתב התביעה חוות דעת של מומחה רפואי, פגיעתובשל נכות רפואית 

, להגיש חוות דעת רפואית נגדית מטעמו, א� לא חייב, א" לתקסד128 תקנה על פי, רשאי

 תקנה על פי 19.ולצור� כ� באפשרותו לדרוש את בדיקתו של התובע על ידי רופא מטעמו

, איי� מטע� הצדדי� נוס� על המומחי� הרפו, רשאי בית המשפט למנותא" לתקסד130

 בסמכותו זו במקרי� של משתמשבית המשפט . מומחה רפואי מטעמו לבדיקת התובע

   20.סתירות בי� חוות הדעת מטע� הצדדי�

בי� היתר . א הוטחה ביקורת רבה בפסיקה" לתקסד127על ההסדר שנקבע בתקנה 
לעתי� , ותמת� חוות דעת סותרנובעת מ� התופעה של ה הבעייתיות  אתציינו בתי המשפט

  :ר עציוני" על תופעה זו עמד השופט ד21.התובעעל מצבו הרפואי של , באופ� קיצוני

_____________________________________  

 
 ,"יוני� ומהותיי�היבטי� ד: �2005ה"התשס, )3' תיקו� מס(לאחר תקנות סדר הדי� האזרחי 

  . 167 )ז"תשס ( יבהמשפט
    . לתקנות סדר הדי� האזרחי71תקנה    17
א חל הסדר זהה מכוח תקנות " לתקסד127לפני תקנה .  לתקנות סדר הדי� האזרחי127תקנה    18

  .285–282 'בעמ) 13הערה , לעיל(סהר . ג"סדר הדי� מתשכ
עד להגשת חוות הדעת הרפואית הנגדית המו,  לתקנות סדר הדי� האזרחי)ב(128 תקנה על פי   19

או , שי� ימי� מהיו� שהומצאה לו חוות הדעת מטע� התובעי בתו� שהואמטע� הנתבע 
ג� כא� רשאי בית המשפט או הרש� . תו� זמ� ארו� יותר שקבע בית המשפט או הרש�

  .לפטור בעל די� מהגשת חוות דעת מטעמי� מיוחדי� שיירשמו
דניאל מור ציי� במאמרו כי בשני� האחרונות ' פרופ. 296 'עמ ב)13 הערה, לעיל (סהר   20

בולטת נטייה מוגברת של שופטי בתי המשפט למנות מומחה מטעמ� בתביעות פיצויי� 
לש� הכרעה בי� חוות דעת� הסותרות של המומחי� , בגי� נזקי גו� שלא בתאונות דרכי�

ת הנכות הרפואית אלא ג� לא רק בשאל הרפואיי� מטע� הצדדי� בתביעות רשלנות רפואית
 וכ� בשאלת קיומו של קשר סיבתי בי� ,בשאלת קיומה או היעדרה של התרשלות רפואית

מור מלי� על ' פרופ. ההתרשלות בתחו� הרפואי לבי� הנזק העומד במוקד התובענה
 שאלה משפטית שהיאהיזקקות� של בתי המשפט להכרעתו של מומחה מטעמ� בשאלה 

. קיומה של התרשלות ודבר חריגתו של הנתבע מסטנדרט הזהירות שאלת –נזיקית קלסית 
של מינוי מומחה רפואי לצור� הכרעה בשאלת , מור מציי� במאמרו כי פרקטיקה זו' פרופ

לתקנות סדר הדי� ) 2(181א� נאסרה בעבר על ידי מחוקק המשנה בתקנה , ההתרשלות
מאמרנו ). 1979ת בשנת  אול� נמחקה מספר התקנו,1477ת "ק, 1963–ג"התשכ, האזרחי

 ,הייחודית לתביעות נזקי גו� בגי� רשלנות רפואית, אינו מבקש להתייחס לסוגיה משפטית זו
ומתמקד בחוות הדעת הרפואיות המוגשות לבתי המשפט בשאלת קיומה של נכות רפואית 

) 10 הערה, לעיל(מור : ראו.  התביעה ושיעורה של נכות זומושא האירוע  בעקבותלתובע
 .254–253 'בעמ

  .216–198 'בעמ) 1997, מהדורה רביעית(פיצויי	 בשל נזק גו�  ,דוד קציר   21
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ג� כאשר מומחה , המצב כיו� הוא שחוקרי� רופאי� על גבי רופאי�

, צדדי�ללעינוי די� , הדבר מביא להתארכות הדיו�. רפואי מעיד בעני�

ו בי� שתי לעיתי� מוצא השופט את עצמ. המשפט� ולבזבוז זמנו של בית
אילו  ו50%רופא אחד קובע שלתובע נגרמה נכות של : דעות קיצוניות

  22. אחוז0הרופא השני קובע לו 

 השופטת ב� עתו מבית המשפט המחוזי שאמרהכ� יפי� לעניי� זה הדברי� 

   23 :אביב� בתל

הכל . הוא נושא כאוב, בעיקר בתביעת נזיקי�, נושא העדויות הרפואיות

כי על כל צד להביא ,  עד כה אינו משביע רצו� שהמצב ששרר,מסכימי�

 ולעיתי� קרובות מדובר על מספר רופאי� מכל צד .חוות דעת של רופאיו

המשפט למנות � ובסופו של דבר נאל� בית–בשטחי מומחיות שוני� 
לא רק שבוזבז ממו� רב אלא . מומחי� מצדו שיכריעו בי� המומחי� הה�

 כאשר נאל� השופט להכריע המשפט היה קשה מנשוא� שהנטל על בית

  24.רפואיי� למיניה�בי� המומחי� ה

מהביקורת  בעיקר הא נבע6סעי� ד שבמסגרתה נחקק "הרפורמה לחוק הפלת

ה בראשותו של  ועדהצעת החוק התבססה על המלצותיה של. שהוטחה בהסדר הכללי

 ועדת מל� סברה ג� שראוי לבחו� את החלת ההסדר על.  בנושאדנה אשר ,השופט מל�

   25.בוח�תו� עשיית שימוש בתחו� תאונות הדרכי� כמקרה  כלל תביעות הנזיקי�

   :כ� מתוארי� הדברי� בהצעת החוק

_____________________________________  

 וינגרט�עניי� : ראו ג�. 418 'בעמ, 416) 1(ד לב"פ, רשות הנמלי	' ברוור נ 521/77א "ע   22
  ).1 הערה, לעיל(

הסדיר א לחוק והתקנות שהותקנו על פיו ל6סעי� באו "...  : השופט אוראמרדברי� דומי�    23
ולא , ידי בית המשפט בדר� שהותוותה בתקנות�ידי מינוי מומחי� רפואיי� על�את הדבר על

התקנות באו בעליל למנוע את ... דעת רפואיות של מומחי� מטע� הצדדי��ידי חוות�עוד על
על ההוצאות ובזבוז הזמ� המיותרי� , דעת של רופאי� מטע� הצדדי��הצור� בחוות
 שבמרבית� של המקרי� היו חוות הדעת של המומחי� בה� ,לימדהניסיו� . הכרוכי� בכ�

וברוב המקרי� ג� היו , �נמבחינת תוכ, הצד שהזמינ�' מטע�'דעת �בחרו הצדדי� חוות
את . ובלאו הכי נזקק בית המשפט למינוי מומחה או מומחי� מטעמו, ביניה� חילוקי דעות

 �צור וייעול ההלי� של קבלת ומטרת� היא קי, א והתקנות למנוע6כל אלה ביקשו סעי
א " רע:ראו". פי החוק�ידי כ� ייעול של ההלי� בתביעות על�ועל, דעת רפואיות�חוות

 בפרשה דברי�העל הוא חוזר . 204–203'  בעמ,200)2(ד מד"פ, מוחמד' בר זאב נ 504/90
  .120' בעמ, 117) 3(ד מה"פ, עפר'אבו ג' עפר נ'אבו ג 185/88א " ע:ראו. נוספת

' בעמ, 22) 2(ז" תשמד"פ, מ" חברה לביטוח בערות	' עקיבא נ 3260/84) א"מחוזי ת(א "ת   24
24. 

 . 216–198' בעמ) 21הערה , לעיל(קציר    25
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נושא חוות דעת של מומחי� הסותרות זו את זו מעורר בעיות קשות ביותר 
בבתי המשפט וזכה לביקורת חריפה ה� מצד שופטי בתי המשפט וה� מצד 

כאשר לפני בית , הוא בלתי נסבלהמצב כיו� . הגופי� הנזקקי� לה�

ת שתי חוות והמשפט הד� בתביעות פיצויי� לנפגע בתאונת דרכי� מובא

ולרוב אי� , אחת של התובע והשנייה של חברת הביטוח: דעת רפואיות

מצב זה . של מומחה שקבע בית המשפטשלישית  חוות דעת תמנוס מבקש

  26.גור� לסחבת ולבזבוז משווע של משאבי� ומוצע לבטלו

 1975–ה"תשלה, דרכי� תאונות לנפגעי פיצויי� לחוקא 6 בסעי� קבועהההסדר 

 מנועי� הצדדי� הסדר זהבמסגרת  .יצר מערכת שונה לחלוטי�) ד"פלתתיקי  – להל�(
בו טוע� התובע כי ש ובמקרה ,מלצר� לכתבי טענותיה� חוות דעת רפואיות מטעמ�

 להגיש בקשה למינוי מומחה רפואי הוא רשאי, נגרמה לו נכות רפואית בעקבות התאונה

 בית 27, העליו�בית המשפטעל פי ההלכה שנקבעה בעניי� בפסיקת . מטע� בית המשפט

בו הוא סבור כי המסמכי� הרפואיי� אשר הוצגו ש ימנה מומחה רפואי במקרה המשפט

 הצדדי� אינ� רשאי� להביא עדות .לקיומה של נכות" ראשית ראיה"בפניו מלמדי� על 

 וא� ,וספת לעניי� הנדו� אלא ברשות בית המשפט ומטעמי� מיוחדי� שיירשמומומחה נ

 או ,שהואלהציג בפני המומחה כל מסמ� , במסגרת ההסדר החדש, נאסר על הצדדי�

  28. חוות דעת רפואית,ותיהנחזה לה

המתייחס למקרי� , לחוק' ב6בסעי� ייחודי נוס� הסדר ד יצר "התיקו� לחוק הפלת
 תאונת שה�אונות דרכי�  תעלחל ה, ההסדר. ל ידי ועדות רפואיותשבה� נבדק התובע ע

_____________________________________  

' בעמ, 1674ח " ה,1984–ד"תשמה, )5' תיקו� מס(הצעת חוק פיצויי� לנפגעי תאונת דרכי�    26
193 , �  . לדברי ההסבר4סעי

התעשייה האווירית לישראל  863/93א "רע; 216) 2(ד מד"פ, מטלו�' שיק נ 1338/90א "רע   27
,  תחולת החוק–תאונת הדרכי	 , אליעזר ריבלי�; 818' בעמ, 815) 4(ד מז"פ, קמחי' מ נ"בע

  . 646' בעמ) ב"תשע, מהדורה רביעית (סדרי די� וחישוב הפיצויי	
אודות מינוי המומחי� על הנפגע על עשר ימי� מקבלת ההודעה �נקבע כי בתו� חמישה   28

ובלבד שלא יגיש "להמציא למומחה ולבעלי הדי� האחרי� את כל התיעוד הרפואי הרלוונטי 
 לתקנות פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� 8תקנה : ראו". למומחה חוות דעת רפואית

לת סיווג� של מסמכי� פסיקה מרובה דנה בשא .126ת "ק, 1986–ז"תשמה, )מומחי�(
פני מומחה בית לרפואיי� שוני� ובחנה במקרי� שוני� א� מסמ� שבמחלוקת שהוצג 

ההלכה הנוהגת לעניי� זה משתנה . ל" הנ8 חוות דעת רפואית כהגדרתה בתקנה הואהמשפט 
באופ� כללי קבעה ו, מהות המסמ� והתחו� הרפואי הרלוונטי, בהתא� לנסיבות המקרה

חשב ג� מסמ� הכולל הערכה סובייקטיבית של גור� י דעת רפואית יחוותלהפסיקה כי 
קיימת ו, "חוות דעת רפואית"רפואי את מצבו של הנבדק ואשר לא הוגדר על ידי עורכו 

 הכולל מטבעו הערכות פסיכולוגיות , למסמכי� בתחו� הפסיכיאטריבאשרהגמשה 
א "רע: סוגיה זו ראולדיו� מקי� ב.  הבודק את מצבו של הנבדקתהמתבססות על הערכ

טת ופפסק דינה של הש, 303) 3(ד מט''פ, מ"הדר חברה לביטוח בע' אמר נ 3906/95
  . כה��שטרסברג
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נת� תוק� ,  נכי משרד הביטחו� אשר נפגעו בתאונת דרכי� במהל� השירות ועל29עבודה

אותה  על פי די� בנוגע לרפואית ועדה נקבעה לתובע על ידישדרגת הנכות מחייב ל

דרגות נכות .  המשפטניתנה החלטת הוועדה בטר� שמיעת הראיות בביתא� , התאונה
הסדר זה נועד . ד"אלו אינ� מחייבות את בית המשפט בתביעות שלא מכוח חוק הפלת

לייעל הדיו� תו� התחשבות בעובדה שהתובע בכל מקרה נבדק על ידי ועדה רפואית 

סתירות כפילות בהערכת הנכות ומונע  מנגנו� זה א�. ונקבעה לו דרגת נכות בגי� התאונה

התיקו� התיר לצדדי� אפשרות  30. בית המשפטימומחקביעות לדות הווע ותבי� קביע

הבאת "צעות באמרפואית הועדה הונקבעה על ידי שלטעו� נגד החלת הנכות הרפואית 

,  את הזכות להביא ראיות לסתוררבהבית המשפט העליו� צמצ� במידה  ".ראיות לסתור

 וצאות דופ� המצדיקות זאתבנסיבות י,  כי ראיות לסתור יותרו רק במקרי� חריגי�בקבעו

 פגיעה , תרמיתבשלבו ההלי� בפני הוועדה היה פגו� בפג� מהותי ש מצב למשל(

בעקרונות הצדק הטבעי או טעמי� עובדתיי� כגו� שינוי מהותי במצבו של התובע או 
  31).גילוי נכות נוספת לאחר הקביעה על ידי הוועדה

א� לצד� נשמעו  ,יות מהפסיקהזכו לתגובות חיובה "תיקו� תשמההסדרי� שנקבעו ב

דרי� המיוחדי� שנקבעו בסעיפי�  בי� המבקרי� הבולטי� של ההס. שליליותיקורותג� ב

 33,מיל נאסר'שופט בית משפט השלו� בעכו ג ו32רונ� פרי' פרופ ד היו"ב לפלת�6 וא6

 נקבעת נכותו של התובע על ידי מומחה א6על פי סעי� . שכתבו מאמרי� מקיפי� בעניי�

ואשר , על פי בקשה למינוי מומחה המוגשת מטע� התובעשמתמנה ,  בית המשפטמטע�

אחד החששות . לקיומה של נכות רפואית" ראשית ראיה"לדעת בית המשפט מצביעה על 

אשר אינו דורש מ� הצדדי� להגיש חוות דעת ,  היה כי הסדר זה34שהובעו בספרות

_____________________________________  
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נקבע כי כי אי� תחולה לנכות שנקבעה לפי הפרק בדבר נכות כללית בחוק הביטוח הלאומי    
 �ד "פ, מ"חברה לביטוח בע רות	'  עקיבא נ94/86ע "ר: ראו. ד"ב לחוק הפלת6לגבי סעי

 פיצויי	 בשל דוד קציר; )עקיבא עניי� – להל�(פורת �פסק דינה של השופטת ב�, 754) 1(מ
  . 310' בעמ, )2003, מהדורה חמישית (נזק גו�

 חברה רות	' עודה נ 634/85ע "בר:  ראו לעניי� זה ג�.331'  בעמ,)13  הערה,לעיל(סהר    30
 ,לעיל(קציר ; )עודה עניי� – להל�(ורת פ�דברי השופטת ב�, 505) 4(ד לט"פ, מ"לביטוח בע

 .)29  הערה,לעיל( עקיבאעניי� ; 217' בעמ, )21 הערה
 5608/90א "רע :ראו ג�. )30  הערה,לעיל( עודהעניי� ; 327' בעמ, )21 הערה, לעיל(קציר    31

 בפסק הדי� בעניי� ציו� .112' בעמ, 107) 2(ד מו"פ, מזרחי' מ נ"קורנהיל חברה לביטוח בע
פורת במפורש כי פער בי� דרגת הנכות שנקבעה בוועדה � קבעה השופטת ב� לביטוחחברה

לא , א� א� מדובר בפער ניכר, על פי די� לבי� נכות שנקבעה על ידי רופא של אחד מהצדדי�
שכ� הדבר סותר למעשה את כוונו של , יחשב לטע� מיוחד המצדיק הבאת ראיות לסתורי

, סיסו' נחברה לביטוח ציו�  641/85 ע" בר:ראו. ב6עי� המחוקק ביצירת המנגנו� הקבוע בס
 ). ציו� חברה לביטוחעניי� – להל�( 138) 3(ד מ"פ

 .)4הערה  ,לעיל(פרי    32
 ה עלי משפט ,"ב לחוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�6נכותו של סעי�  ",מיל נאסר'ג   33

 .145 ' בעמ,143) ו"תשס(
  ).4הערה , לעיל(פרי ; ש�, ש�   34
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 עשוי להוביל, יומה של נכותבלבד לק" ראשית ראיה "אלא להצביע עלרפואית מטעמ� 
  .בה� הסיכויי� לקיומה של נכות קלושי�שבקשות סרק של תובעי� א� במצבי� ל

 � טע� 35רונ� פרי' פרופ. ב6ביקורות חריפות יותר הושמעו בנוגע למודל הקבוע בסעי

הואיל , ב אינו גור� לדעתו לחיסכו� המיוחל בזמ� שיפוטי6מנגנו� הקבוע בסעי� כי ה

קבלתה מובילה ו ,ראיות לסתור מגיש אחד מבעלי הדי� בקשה להבאת �רביובמקרי� 

 �לכאורה פסיקת . א6לצור� במינוי מומחי� רפואיי� להוכחת דרגת הנכות על פי סעי

 את זכות� של הצדדי� להביא בקשה צמצו� ניכראשר צמצמה , בית המשפט העליו�

ייב בחינה אמפירית אול� הדבר מח, להבאת ראיות לסתור נותנת מענה לביקורת זו

 37.מיל נאסר' על ידי שופט בית משפט השלו� בעכו גנוספת נכתבהביקורת  36.נוספת

 כי קיי� פער מושגי בי� אופ� קביעת הנכות על ידי מומחה  טע� השופט נאסרראשית
דבר , רפואי בבית המשפט לבי� אופ� קביעת דרגת נכות במסגרת החקיקה הסוציאלית

פשרות של בתי המשפט להתבסס על קביעת הוועדות הגור� לקושי מבחינת הא

טע�   שנית38.הרפואיות לצור� הכרעה ביסוד הקשר הסיבתי ושיעור הנזק הקשור לתאונה

ועדות הרפואיות נו� קביעת הנכות הרפואית על ידי הוהמבנה של מנגהשופט נאסר כי 

ועדה בפני  ותהנפגע להשיג על קביעת הוועדבשל זכותו של הוצאות בכרו� בבזבוז זמ� ו

וג� בשל , ש ערעור על החלטת ועדת העררי� לבית הדי� לעבודהירפואית לעררי� ולהג

זכותו של הנפגע לנקוט הלי� של תביעה להכרה בהחמרת מצב בחלו� שישה חודשי� 

אימו� קביעת הוועדות  בנוס� טע� נאסר כי 39.ממועד קביעתה של הוועדה האחרונה

 הנפגעי� לצור� הדיו� בוועדותשמאחר ,  הצדדי�הרפואיות אינו חוס� עלויות מ�
, במישור אחר טע� השופט נאסר. שעלות� גבוההת ות פרטיו בחוות דעת רפואימצטיידי�

" מטע�"כי הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי אינ� אובייקטיביות אלא פועלות 

ו של זכויותיבבמסגרת� קיפוח ממשי לדעתו לפיכ� קיי� ו ,המוסד לביטוח לאומי

 טענות אלה מחייבות עיו� מעמיק בעבודת הוועדות הרפואיות ובחינה א� יש 40.התובע

באמור בה� כדי לשלול את התועלת הטמונה במניעת דיו� מקביל בשתי ערכאות במצבו 

  .הרפואי של הניזוק

אחד הקשיי� העיקריי� שמעוררת עמדתו החיובית של בית המשפט העליו� מחד 

 המשפטית מאיד� גיסא הוא שהיא אינה נסמכת על מחקר גיסא והביקורת בספרות

מפסקי הדי� שעסקו אמפירי שיטתי אלא נשענת ברובה על מה שהשופט אור כינה באחד 
  .  מאמר זה מבקש למלא את החסר הזה41".ניסיו�"בנושא 

_____________________________________  

  .166 'בעמ, )4הערה , לעיל(פרי    35
 . ש�, ש�   36
 .145 ' בעמ,)33הערה , לעיל(נאסר    37

 .162' בעמ, ש	   38
 . 163' בעמ, ש	   39
  .164'  בעמ,ש	   40
 .204' בעמ) 23 הערה, לעיל (זאב ברעניי�    41
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  : פרוצדורה ומהות. ג
  על הקשר בי	 תכליות דיני הנזיקי	 ודיני הראיות 

,  צדק מתק�:ה בי� שלוש תכליות עיקריות של דיני הנזיקי�הספרות המשפטית מבחינ

 מתבססת על עקרו� השבת המצב מתק�הצדק גישת ה. חלוקתייעילות כלכלית וצדק 

 להביא לתיקו� הנזק שאירע לניזוק היא הנזיקי� תכלית דיני, על פי גישה זו .לקדמותו

 על פי 42.יצוי הניזוק בפ המזיקחיובכתוצאה מ� העוולה שביצע כלפיו המזיק באמצעות 

 הנזקי� מידתהעולה על בשיעור  פיצויי� לו�שת לחייב את המזיק במקו� אי� ה זוגיש

רואה בדיני הנזיקי� מכשיר להשגת  הגישה הכלכלית למשפט 43.לה� גר� בפועלש

נזקי התאונות העלויות של  דיני הנזיקי� לחתור לכ� שס�  עללפיכ�; יעילות כלכלית

 יהיה )בות העלויות המנהליות הכרוכות בהפעלת דיני הנזיקי�לר (והוצאות מניעת�

משטר האחריות הנוהג אמור לשרת את , על פי הגישה הכלכלית 44.המינימו� האפשרי
התכלית האמורה באופ� שיביא את המזיק בכוח לנקוט אמצעי� למניעת הנזק רק א� 

משפטי המהותי ככל שעלות הפעלתו של ההסדר ה 45.הצפוי מתוחלת הנזק הנמוכעלות� 

. האטרקטיביות של ההסדר מנקודת מבטה של הגישה הכלכלית קטנה יותר, גדולה יותר

 מכשיר לשיפור הצדק החברתי מייחסת לדיני התפיסה הרואה בדיני הנזיקי�, מנגד

 ג� כאשר –בחברה ושוויונית יותר חלוקת משאבי� צודקת הנזיקי� תפקיד בקידו� 

  46.נות של צדק מתק� או ע� יעילות כלכליתהתוצאה אינה מתיישבת ע� העקרו

 הסדרי� מתוגדראייתיי� �  הכללית של המחקר היא כי להסדרי� פרוצדורליי�התזה

 הנזיקי� של דיני יכולת� על ניכרת עהפהנוגעי� למומחי� רפואיי� יכולה להיות הש

 להסדרי� השוני� באשרהמחקר בח� תזה זו באופ� אמפירי  .להגשי� את יעדיה�
,  של צדק מתק�לתכלית בהתייחס כ� .� בנוגע למומחי� רפואיי� בדי� הישראליהקיימי

קיימת עדיפות לאות� כללי� ראייתיי� שיוכלו להבטיח שפסק הדי� הקונקרטי ישק� את 
_____________________________________  

; 333–330' בעמ, 311) ד"תשנ( כג משפטי	, "נזיקי��אחריות קיבוצית בדיני", אריאל פורת   42
המשפט העליו� �פי פסיקתו של בית�עוולת הרשלנות על: דיני נזיקי�", אריאל פורת

 .Ernest J; 373) ו"תשנ(  ספר השנה של המשפט בישראל, "מבט תיאורטית�נקודתמ
Weinrib, “Restitutionary Damages as Corrective Justice”, 1 Theoretical Inquiries in 

Law (2001).  
43   Ernest J. Weinrib, “Restitutionary Damages as Corrective Justice”, 1 Theoretical 

Inquiries in Law (2001) 1, pp. 1–2.  
  .384–383' בעמ) 42 הערה, לעיל" (עוולת הרשלנות", פורת   44
הנזיקי  ההתרשלות מבח�  ניתוח–? היעיל האד� הוא הסביר האד� הא�", פז�צחי קר�   45

 William.795' בעמ, 793) ח"תשס–ז"תשס(  כגמחקרי משפט, "וכלכלה משפט במשקפי
M. Landes, Richard A. Posner, The Economic Structure of Tort Law (1987) p. 102.  

 הפיצויי� דיני כיצד", פז�צחי קר�; 331' בעמ) 42 הערה, לעיל( "אחריות קיבוצית", פורת   46
יי� הפיצו חוק את מפרש העליו� המשפט�בית ומדוע (?יותר לעניי� העניי� את הופכי�
 נ� סורוקה 2934/93 ע�א הדי��פסק בשולי) ?עקבי�בלתי באופ� דרכי��תאונות לנפגעי
  . 304' בעמ, 299) ו"תשס(  כחעיוני משפט, "הבאבו
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ג� לעלויות , נוס� על כ�. הנזק שנגר� הלכה למעשה לניזוק הספציפי מושא פסק הדי�
קל מאחר שהסדר המשית על הצדדי� המנהליות הכרוכות בהסדרי� השוני� יש מש

עלויות ניכרות יכול למנוע מניזוק פוטנציאלי גישה לבית המשפט ובכ� למנוע ממנו את 

כמו ג� מהמזיק לשאת באחריות (האפשרות לממש את זכותו לתיקו� העוול שנגר� לו 

הרתעה יעילה . להסדר הראייתי השפעה ג� על התכלית של יעילות כלכלית ).למעשיו

ה� במשטר של (ת בהיותה של החבות שתושת על המזיק שקולה לנזק שגר� מותני

ע� . ובכ� היא דומה לתפיסה של צדק מתק�, )רשלנות וה� במשטר של אחריות מוחלטת

מנקודת המבט של הרתעה יעילה השאלה אינה א� , בניגוד לתפיסה של צדק מתק�, זאת

� קיימת הטיה שיטתית אלא א, במקרה הפרטני בית המשפט פסק פיצויי� נכוני�

מנקודת מבט כלכלית רק הטיה . בפסיקותיו של בית המשפט לטובת מזיקי� או ניזוקי�
שמשנה את תוחלת החבות שאותה רואי� לנגד , שיטתית בהכרעתו של בית המשפט

 של תמריצי ex-anteיכולה לפגוע ביעילות בשל העיוות ,  מזיקי� פוטנציאליי��עיניה

, ט נוטי� לפסוק פיצויי יתר הדבר יכול להביא להרתעת יתרא� בתי המשפ. הצדדי�

התכלית של יעילות כלכלית תומכת ,  בנוס�47.ואילו הטיה הפוכה תגרו� להרתעת חסר

ג� באימו� של הסדר ראייתי שיכול להביא באופ� שיטתי לבירור האמת בעלות הנמוכה 

.  לתפיסה הכלכליתחשוב אפוא להדגיש את ההבדל שבי� התפיסה של צדק מתק�. ביותר

, חשיבות לדיוק בקביעת הנכות ג� בסכסו� הקונקרטימבחינת התכלית של צדק מתק� יש 

לעומת זאת הניתוח הכלכלי אינו . מאחר שדיוק זה הוא קריטי לעשיית הצדק בי� הצדדי�

 בסכסו� הקונקרטי אלא בקיומה של הטיה שיטתית כמו ג� בשאלת העלות �מתעניי
לה אחרת היא באיזו מידה משרתי� ההסדרי� הראייתיי� השוני� שא ,לבסו�. המנהלית

גישה זו תתמו� בהסדר ראייתי שמשפר את גישת� , למשל. את הרעיו� של צדק חלוקתי

 לערכאות ג� במחיר של פגיעה מסוימת ביעילות אמצעי� כלכליי�מחוסרי  י�נפגעשל 

   .עשיית צדק כלפי מזיק קונקרטיבהכלכלית או 

למימוש� זו מידה תור� כל אחד מ� המודלי� הראייתיי� החלופיי� המחקר בח� באי

לש� כ� בחנו את השפעת� של ההסדרי� השוני� . של התכליות השונות של דיני הנזיקי�

מתבטאות בעלויות עלויות אלה . על הדינמיקה של ההלי� המשפטי ועל העלויות שלו

ויות המושתות על מערכת בעל כמו ג�  המומחי� חוות הדעת וחקירותהכרוכות במימו�

  . משכו ו מורכבות ההלי�בשל בתי המשפט

נוס� על השאלה כיצד מתיישבי� ההסדרי� הראייתיי� הקיימי� במשפט הישראלי 

כיצד ה� : לעניי� מומחי� רפואיי� ע� תכליות דיני הנזיקי� מתעוררת שאלה דומה

,  המשפט העליו�לפי פסיקתו של בית, תעומדש "חקר האמת "מתיישבי� ע� התכלית של

עומד על  ",קבע בית המשפט העליו�, המשפט. הישראליי�דיני הראיות  של �ביסוד

_____________________________________  

 . 91–90, 83–82 'בעמ) 10 הערה, לעיל( קלמנט ושפירא :ראו   47
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נית� למצוא ג�  דומות אמירות 48".ביסוד ההלי� השיפוטי עומדת חשיפת האמת. האמת

כ� למשל בית המשפט העליו� האמריקאי ציי� באחד מפסקי הדי� . בשיטות משפט זרות

 מושג האמת נזכר . ”the basic purpose of a trial is the determination of truth“–שלו כי 
 greatest“אותו שפסקי די� אמריקאיי� כינו נגדית הרה יחקבמוסד ה של דיו� בהקשרג� 

legal engine ever invented for the discovery of truth”.49רד פוזנר ' ריצ)Posner ( מניח

שחקר האמת עומד ביסוד דיני , של דיני הראיותבמאמר קלסי שכתב על הניתוח הכלכלי 

 The social goal of the evidentiary process is“)תועלת–בכפו� לשיקולי עלות(הראיות 

to minimize the sum of the cost of error and the cost of error avoidance”.

50   

בת מול סימני אלא שהתזה שלפיה הדיו� בבית המשפט יכול להביא לחקר האמת ניצ

 הספרות הרבה ובייחוד לאור, שאלה רבי� כאשר בוחני� אותה מנקודת מבט פסיכולוגית

ספרות זו הצביעה על . גניטיביותשהתפרסמה בשני� האחרונות בתחו� ההטיות הקו

ו הלי� קביעת העובדות במשפט מושפע משורה ארוכה של הטיות בהאופ� ש
עורכי , הצדדי�: המעורבי� בהלי� השיפוטי שמשפיעות על כל השחקני� ,קוגניטיביות

פסיכולוגי קיימת ג� ספרות � בהקשר המוסדי .מושבעי� ומומחי�, שופטי�, דינ�

הנוצרת , ”Adversarial Bias“ –" רסריתווהטיית עדות אד "שמצביעה על קיומה של

שיקולי� לרסרי וובי� המאפייני� הפרוצדורליי� של המשפט האדשה יקצאמהאינטר

הישירי�  (הטיה זו משקפת ה� את מערכת הלחצי� 51.י� של הצדדי�האסטרטגי

הפועלת על העד המומחה לתת עדות שתואמת את האינטרסי� של שולחו וה� ) והעקיפי�

 שמשקפת את העובדה שהצדדי� מחפשי� מומחי� ,)selection bias(ת בחירה יהטי

מעמד� בקהילה את איכות� המדעית ודווקא שעמדת� תואמת את הצרכי� שלה� ולאו 

 הטיה זו  על.וס המדעי או את חזית הידעזנצ לשק� את הקוניכולת�המדעית או את מידת 

_____________________________________  

 ' בעמ,516) 2(ד מט"פ, גלעד' כר	 נ�הסתדרות מדיצינית הדסה עי� 1412/94א "רע; ראו   48
ודיני הראיות נועדו לשרת , המשפט עומד על גילוי האמת ועשיית צדק: "כמו כ� נאמר; 522

, 634) 2(ד סא"פ ,אלי שירי' מ נ"בנק דיסקונט לישראל בע 2235/04א "רע: ראו". תכלית זו
אמניר תעשיות ושירותי סביבה ' מחצבות כנרת נ 609�09) ' נצמחוזי(א " ת;10בפסקה 

 )ו"תשנ(כז משפטי	 , "צדקשיפוט ו, על משפט ",אהרו� ברק; )2011, בו בנפורס� (מ"בע
 קובע כי 53סעי� , כ� למשל.  המונח אמת מופיעה ג� פעמי� רבות בפקודת הראיות.11

המשפט להחליט בו על �פה ומהימנות� של עדי� ה� עני� של בית�של עדות שבעל ערכה"
"  המתגלי� במש� המשפטמתואותות האנסיבות העני� , של העדי� פי התנהגות�

  .1971–א"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות : ראו). פ"א, ק" אנ–ההדגשות שלי (
49   Tehan v. United States, 383 U.S. 406, 416 (1966); United States v. Evans 216 F .3d 

80, p. 85; California v. Green, 399 U.S. 149, p. 158 (1970).   

 .Richard A. Posner, “An Economic Approach to the Law of Evidence”, 51 Stan:ראו   50
L. Rev. (1999)1477, p. 1484 .ראו ג�:Marvin F. Frankel, “The Search for Truth: An 

Umpireal View” 123 U. Pen. L. Rev. (1975) 1031 . במונחהשימוש error מניח שגילוי 
  .האמת עומד ביסוד ההלי� השיפוטי

51 David Bernstein, “Expert Witnesses, Adversarial Bias, and the (Partial) Failure of the 
Daubert Revolution”, 93 Iowa L. Rev. (2007–2008) 451, p. 453.  
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 כשל קשה בשיטה של חוות דעת רפואיות משני עמד השופט רובינשטיי� בציינו כי
כי תוכ� חוות הדעת , אי� בר דעת יכול שלא להתרש� בתיקי� רבי�..."הצדדי� הוא ש

וזה לדידי מ� , � דא מתעורר רצו� עז כמעט להתעל� מחוות הדעת בכגו]... [קשור במזמי�

  52"...המקרי� שבה� היה מקו� למינוי מומחה מטע� בית המשפט

 � להשפיע על שיכולות שתי הטיות מרכזיותעוד הטיה זו מומחי� חשופי� לעל נוס

 .hindsight biasהיא , שהיא מרכזית פחות לתחו� של הערכת נכות, הטיה אחת. עדות�

הטיה זו משקפת את העובדה שכאשר אנו לומדי� שאירוע מסוי� התרחש אנו נוטי� 

שיש לה משמעות רבה ,  הטיה אחרת53.להגדיל את ההסתברות המיוחסת להתרחשותו

 הטיה זו משקפת את העובדה שהאופ� שבו confirmation bias.54היא , ויותר לענייננ

ה� תפיסות (נחות המוקדמות שלה� מומחי� מנתחי� ראיות מדעיות משק� לעתי� את הה
הגורמות לה� לייחס משקל יתר לראיות שתומכות , )ערכיות וה� תפיסות מדעיות

 הטיה זו יכולה להביא למשל לכ� 55.בעמדת� ומשקל חסר לראיות ששוללות את עמדת�

שהערכת הנכות של מומחה מסוי� תושפע מעמדתו כלפי סוגיות של צדק חלוקתי 

כלכלי � לקבוע אחוזי נכות גבוהי� יותר לניזוקי� שמצב� החברתישתוביל אותו למשל (

להטיות אלה מתווספת העובדה שלשופטי� אי� בהכרח הכלי� להתמודד ע� ). רע יותר

  . סוגיות אמפיריות מורכבות

ספרות פסיכולוגית אחרת שרלוונטית למחקר עוסקת באופ� שבו בני אד� משתמשי� 

התמודד ע� מצבי� של עוד� מידע או של מורכבות  או כללי אצבע כדי לותהיוריסטיקב

אינ�  השופטי�ולפיה , שבחנו במחקר ספרות זו מהווה בסיס להשערה. קוגניטיבית
 של הראיות המובאות מעמיקרסרית של ניתוח אפיסטמי וו האדגמהיפרדה על פינוהגי� 

_____________________________________  

' דינו של השופט א ז לפסקט– טופסקאות ,מדינת ישראל' מוזס אוריאל נ 4330/07א "ע   52
   .) מוזסעניי� – להל�( )5.3.2009,  בנבופורס�(רובינשטיי� 

 Baruch Fischhoff, “Hindsight≠Foresight: The Effect of Outcome Knowledge on: ראו   53
Judgment Under Uncertainty”, 1 Journal ol Experimental Psychology (1975)288.  

על  ביקורת .271–270' בעמ) 10  הערה,לעיל(מור : וכ�; 103'  בעמ)13 הערה, לעיל (סהר   54
, לפיו עד מומחה מסוגל להיות משוחרר מכל שיקולי� חיצוניי� הובעה במאמרשהרעיו� 

 D.W. Shuman, “Expertise in Law, Medicine and Health Care”, 26 Journal of: ראו
Health Politics, Policy and Law (2001) 267, pp. 269–270 .משה פיינסוד: ראו ג�, 

רפואה  ," עדות מומחה בבית המשפט זוטה היסטורית– מוחי ואי שפיות זמנית גודש ד�"
: תגובה למאמר המומחה הנאות ",אבי רובינשטיי�; 143' בעמ, 141) 2009 (41 ומשפט

 נקודת –הדסה מאת אברה� סהר '  ציו� מחבר ושרה מחבר נ8067/06א "מחשבות למקרא ת
 .Justin P; 188' בעמ, 187) 2009 (41 רפואה ומשפט, "מבט רפואית משפטית שונה

Murphy “Expert Witnesses at Trial: Where Are the Ethics?”, 14 Geo. J. Legal Ethics 
(2000) 217, p. 228 .  

55   Raymond S Nickerson, “Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many 
guises”, 2 General psychology (1998) 175; Charles S. Taber, Damon Cann, Simona 
Kucsova, “The Motivated Processing of Political Arguments”, 31 Political Behavior 

(2009) 137.  
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ת ע� הדילמה האפיסטמילהתמודד כדי  בכללי אצבע פשוטי� משתמשי�אלא , פניה�ל

הכרוכה בביקורת של עדות מומחי� וע� הלחצי� החיצוניי� שמושתי� עליה� על ידי 

 הספרות הפסיכולוגית הראתה כי .)בפרט הצור� לסגור תיקי�(מערכת בתי המשפט 
היעילות האפיסטמית של כללי אצבע אינה מובטחת אפריורי ותלויה בקונטקסט שבה ה� 

היא באיזו מידה השימוש ו� בה בהמש� המרכזיות שנד השאלות אחת, כ�א 56.מופעלי�

 היעדי� החברתיי� של דיני הנזיקי� מספק את הצור� להגשי� אתבכללי אצבע שיפוטיי� 

   ).משפטית� ולא רק פתרו� לדילמה אסטרטגית פני�(

הספרות הפסיכולוגית שתוארה לעיל מתיישבת ע� תפיסות ספקניות יותר באשר 

אינה , Susan Haackכפי שכתבה , מערכת המשפט. ליחס שבי� דיני הראיות למושג האמת

, והיא מונעת מתכלית אחרת, דומה למערכות חקר דוגמת מדעי החיי� או היסטוריה

  :שמכתיבה ג� את עמדת המשפט בנוגע לחקר העול�

a legal system isn’t exactly, as science is, a kind of inquiry; it is better 

described as a set of rules and machinery for resolving disputes and 

making it possible for people to live together in some kind of order. Not 

that inquiry is irrelevant to the law; but the reason it is relevant is that we 

want, not simply resolutions, but just resolutions. And legal inquiry 

operates under a kind of time constraint not relevant to physics, history, 

etc.; for, with good reason, the law seeks, in the words of Justice 

Blackmun, “quick, final and binding . . . judgments” – the desideratum 

of promptness imposing time constraints at one end of the process, and 

the desideratum of finality-and-bindingness at the other.57 

 Guntherכפי שטע� . לפער הסיסטמי שבי� המשפט למדע יש ביטוי סוציולוגי

Teubner, יוצר תמונת , כמערכת חברתית אוטונומית, מנקודת מבט סוציולוגית המשפט

  :עול� עצמאית

Under a constructivist social epistemology, the reality perceptions of 

law cannot be matched to a somehow corresponding social reality 'out 

_____________________________________  

56  Peter M. Todd, Gigerenzer Gerd, “Precis of simple heuristics that make us smart”, 23 
Behavioral and Brain Sciences (2000) 727; Richard Cooper, “Simple heuristics could 
make us smart; but which heuristics do we apply when?”, 23 Behavioral and Brain 
Sciences (2000) 746; Aidan Feeney, “Simple heuristics: From one infinite regress to 
another?”, 23 Behavioral and Brain Sciences (2000) 749, Kevin J. Heller, “The 

Cognitive Psychology of Circumstantial Evidence”,105 Mich. L. Rev. (2006) 241.  
57  Susan Haack, “Epistemology legalized: Or, truth, justice, and the American way”, 49 

AM. J. JURIS. (2004) 43, p. 50.  
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there'. Rather it is law as an autonomous epistemic subject that 

constructs a social reality of its own.58  

ויבנר טוע� שהפרגמנטציה של העול� המודרני למערכות חברתיות ט, יותר מכ�

שמשקפת מצד אחד את התלות , אוטונומיות לוכדת את המשפט במלכודת אפיסטמית

)  מומחי� רפואיי�–במקרה שלנו (של המשפט במערכות חברתיות אחרות כגו� המדע 

  ):וז� האקשעליה הצביעה ס(ומצד שני את הלוגיקה הפנימית הייחודית של המשפט 

Since modern society is characterized on the one side by a 

fragmentation into different epistemes, on the other side by their mutual 

interference, legal discourse is caught in an “epistemic trap”. The 

simultaneous dependence on and independence from other social 

discourses is the reason why modern law is permanently oscillating 

between positions of cognitive autonomy and heteronomy.59 

הטיעו� של טויבנר מציב סימ� שאלה כללי בדבר היכולת של המשפט לממש את 

אשר אינה , נת עול� משל עצמוא� המשפט בונה לו תמו. התכליות שביסוד דיני הנזיקי�

משקפת מציאות אובייקטיבית ונבדלת ג� מתמונות העול� שיוצרות מערכות חברתיות 

יכולתו לממש את התכליות שמיוחסות לדיני הנזיקי� מוגבלת בשל המגבלות , מקבילות

 הניתוח האמפירי שיתואר להל� ממחיש את הדילמה 60.האפיסטמיות שבגדר� הוא פועל
  .עמה מתמודדי� השופטי� ואת הקושי הסיסטמי לתת לה מענה מושל�האפיסטמית ש

  האמפיריניתוחה. ד

המחקר האמפירי בח� את אופי פעולת� של ההסדרי� הנוהגי� בישראל כיו� לעניי� 

�  ולש� כ� השתמש בכמה אינדיקטורי� אשר משקפי� אתקביעת הנזק בתביעות נזקי גו

את עלות ההלי� ואת תרומתו , שיפוטיהשפעת ההסדרי� על הדינמיקה של ההלי� ה

המחקר האמפירי נחלק  .היחסית למימוש התכליות של דיני הנזיקי� ודיני הראיות
 בחינה וניתוח של מדדי� שוני� במדג� פסקי די� של אשר כלל,  מחקר כמותי:לשניי�

בעלי נגיעה מרואייני� כלל ראיונות עומק ע� ש ,ינ ומחקר איכות,בתי משפט שלו�

 הנכות קביעת בסוגיית התמקד  המחקר. בתביעות נזקי גו�מינוי מומחי� רפואיי� לתחו�

_____________________________________  

58  Gunther Teubner, “How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of 
Law”, 23 LSR (1990) 727, pp. 730, 744 .  

  .746–745, 744 'בעמ ,ש�   59
60   Gunther Teubner, Law as an Autopoietic System (1993) pp. 80, 82.  
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 בית של דעתו שיקול פי על התפקודית הנכות קביעת להלי� התייחס ולא ,בלבד הרפואית

 בנושאי� המשפט לבית המוגשות דעת לחוות המחקר התייחס לא כ� כמו. המשפט

 דעת לחוות המחקר התייחס לא בנוס�. ב"ווכי ניידות, סיעוד, שיקו� כגו� ,רפואיי�� פרה
  61.רפואית ברשלנות העוסקות בתביעות החבות להוכחת המוגשות רפואיות

   המחקרשאלות . 1

באמצעות סדרה של אינדיקטורי� ביקשנו לבחו� את המאפייני� האפיסטמיי� של 

ההסדרי� השוני� ואת המידה שבה בתי המשפט משתמשי� בכללי אצבע שוני� כדי 

אינדיקטורי� אלה נבחנו במסגרת . דד ע� הדילמה של הערכת עדויות המומחי�להתמו

ראיונות והממצאי� הכמותיי� נבחנו שוב במסגרת , ניתוח כמותי של מדג� פסקי הדי�

האחד התמקד בבחינת מידת השימוש של : שאלות המחקר נחלקו לשני חלקי�. העומק
כמענה ( אחוזי הנכות של הנפגע בתי המשפט בכללי אצבע לצור� קבלת החלטה בסוגיית

והשני התמקד בהשוואת עלות� , )לדילמה האפיסטמית שעמה מתמודדי� בתי המשפט

  . היחסית של ההסדרי� השוני�

  הדילמה האפיסטמית של בתי המשפט

 אינדיקציות לקיומה ובחנ ראשית. במסגרת הפ� הזה של המחקר בחנו שלוש שאלות

וזאת באמצעות בדיקת הפערי� , )adversarial bias(רסרית בקרב המומחי� וושל הטיה אד

ניכרי� בי� חוות הדעת של קיומ� של פערי�  .ז"פקנשבי� חוות דעת המומחי� בתביעות 
כפי , סובלות מהטיה אדוורסרית יכול לתמו� בטענה שחוות הדעת מומחי הצדדי�

 מטעמו  של בית המשפט במינוי מומחי�דעתו שיקול  בחנו אתשנית 62.שנטע� בספרות

במיוחד ביקשנו לבחו� באיזו מידה שופטי� משתמשי� בכללי אצבע . ז"פקנבתביעות 

כדי לפתור את הדילמות האפיסטמיות שמתעוררות בקביעת שיעורי הנכות ואת עדויות 

ההשערה שלנו הייתה שנמצא שימוש בכללי אצבע בגלל . המומחי� שניתנות בהקשר זה

") לסגור תיקי�"במוב� של הצור� (המוסדיי� המגבלות האפיסטמיות ובגלל הלחצי� 

 בהקשר זה בחנו כמה פרקטיקות שיפוטיות וא� נית� להסביר 63.שמוטלי� על השופטי�

הפרקטיקה הראשונה שבחנו בהקשר זה . אות� באמצעות הכלי המושגי של כלל אצבע

_____________________________________  

  .)10 הערה, לעיל( מור :ת המומחי� ג� באספקלריה זו ראוילדיו� בסוגי   61
 T. B. Hugh, S. W. Dekker, “Hindsight bias and outcome bias in the social: למשל, ראו   62

construction of medical negligence: a review”, 16 JLM (2009) 846, p. 851; George C. 
Harris, “Testimony for Sale: The Law and Ethics of Snitches and Experts”, 28 Pepp. 

L. Rev. (2000) 1, p. 3.  
, "לישראל חסרה מחצית ממספר השופטי� הנדרש: מנהל בתי המשפט התריע", תומר זרחי�   63

�  ).9.2.2011 (האר
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 בתי המשפט משתמשי� בכלי של מינוי .מומחה מטע� בית המשפטהיא המנגנו� של 
ה מטע� בית המשפט כאמצעי מקובל להכרעה בי� קביעות המומחי� מטע� מומח

 בי� גדולי�קשנו לבחו� א� קיומ� של פערי� י בניתוח פסקי הדי�במסגרת . הצדדי�

פרקטיקה .  של בית משפט למנות מומחי� מטעמוהחלטתו  מסבירי� אתמומחי הצדדי�

מנה מומחה מטעמו שיפוטית שלפיה כשקיימות חוות דעות סותרות בית המשפט מ

  לדילמההיוריסטימשקפת פתרו�  ,מומחההעל בסיס עדותו של ומכריע במחלוקת 

לפי אסטרטגיה זו בית המשפט אינו מתיימר  .האפיסטמית שעומדת בפני בית המשפט

אלא משתמש בכלל ) הכולל בחינה מעמיקה של הראיות(להפעיל שיקול דעת עמוק 

במקרה זה אימו� עמדת (חלוקת האפיסטמית אצבע ובמנגנו� מוסדי כדי להכריע במ

רסרית וו האדהתפיסהאינה מתיישבת ע� , א� תוכח, פרקטיקה כזו). המומחה מטעמו
 מעמיקה את חוות דעת� ועדויותיה� של בחינה בוח�בית המשפט שלפיה , הקלסית

. אמינה יותר ונכונה יותרשהיא התרש� שכריע על פי העדות מהמומחי� השוני� ו

באיזו מידה נוהגי� בתי המשפט לאמ� את קביעות המומחי� ר משלי� בחנו כאינדיקטו

נועדה לבחו� זו  שאלה. ד"ז וה� במסגרת תביעות פלת"ה� במסגרת תביעות פקנ מטעמ�

 וא� בתי ,גור� מכריע בשאלת הנכות הרפואיתהוא באיזו מידה מומחה בית המשפט 

בה� ממונה מומחה שי� המשפט מפעילי� שיקול דעת עצמאי בקביעת הנכות בתיק

 . על שיקול דעתו"עיוור"ו שה� נוטי� להסתמ� באופ� א, רפואי מטע� בית המשפט

בהקשר זה בחנו ג� א� קיומה של חקירה נגדית של המומחה מטע� בית המשפט 

שאלה (משפיעה על נכונותו של בית המשפט לאמ� את חוות הדעת של המומחה מטעמו 
  ).ז"פקנ ותיקיד "תפל לתיקי ביחס בנפרד נבחנהזו 

 בחנו כדי להשלי� את ניתוח האסטרטגיה האפיסטמית של בתי המשפט ,שלישית

 מטע� לא מונה מומחהבה� שז "תיקי פקנכיצד מתבצעת ההכרעה השיפוטית במסגרת 

במיוחד . בפני בית המשפט עומדות חוות דעת סותרות מטע� הצדדי�כשו בית המשפט

 בתיקי� אלה לשימוש בכלל אצבע שמחלי� את ביקשנו לבחו� א� קיימת אינדיקציה

ממוצע ה שבחנו הוא חישובאצבע הכלל . הכלל של מינוי המומחה מטע� בית המשפט

  .  שנקבעו על ידי המומחי� מטע� הצדדי�בי� שיעור הנכויותש

  העלות היחסית של ההסדרי�

 פערי העלויות נוס� על בחינת האסטרטגיה האפיסטמית של בתי המשפט בחנו את

את הפער  בדקנו ראשית. ג� כא� התחלקה החקירה לשלוש שאלות משנה. בי� ההסדרי�

עלות העסקת המומחי� מורכבת משני . שבי� ההסדרי� בנוגע לעלות העסקת המומחי�

עלות חוות הדעת ועלות ההופעה של המומחה בבית המשפט לחקירה : אלמנטי� נפרדי�

או א� מדובר במומחה מטע� בית , עליהא� הצד שכנגד מוותר , שיכולה להיחס�(נגדית 

יתה כי חוות יהשערת המחקר שלנו בהקשר זה ה). ששני הצדדי� מוותרי� עליה, המשפט

וכי ג� , ד"תיקי פלתב יהיו רבות מאלה שיוגשוז "יוגשו בתיקי פקנשדעת מומחי� 
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ת במסגר. ז יהיו רבות יותר"בתיקי פקנ) לפי תיק" מנורמלי�"הכוונה לערכי� (החקירות 

מספר חוות הדעת שהוגשו ומספר (הניתוח האמפירי בחנו את שני האלמנטי� האלה 

 יצוי� שחקירה נגדית משיתה עלויות ה� על הצדדי� ).החקירות הנגדיות שבוצעו בכל תיק
 .וה� על בית המשפט מאחר שהיא גורמת להארכת הזמ� השיפוטי המוקדש לתיק

של מומחה ואת עלות  חוות הדעת במסגרת ראיונות העומק שערכנו בחנו את עלות

  . לנו נתוני� אלה לאמוד את עלות העסקת המומחי�וובמצור� אפשר, החקירה

  במסגרת הערכת היעילות היחסית של סוגי ההסדרי� את מספר ביקשנו לבחו�שנית

לאחר דיו� בשאלת , עדר אחריותיהתביעות הנדחות על ידי בתי המשפט מטעמי� של ה

 דחה בסיו� ההלי� א�חבות  מטעמי דחייה של תיקי� כמקרי� וגוסו באופ� כללי .הנזק

בתביעות . לתובע בפיצוי חייב אינו הנתבע כי וקבע התובע של תביעתו את המשפט בית

  לא מצבי� מסוג זה עשויי� להתעורר כאשר נקבע כי הנתבע לא התרשל אוז" פקנעל פי

 של דחיית התביעה מטעמי  עשויי� להתקיי� מקרי�ד"פלתבתביעות . הפר חובה חקוקה
כגו� היעדר רישיו� , כאשר מוכח כי לא חל כיסוי ביטוחי לנפגע מטעמי� שוני�, חבות

 תאונת אינוהתביעה אירוע בה� מוכח כי ש וכ� במצבי� ,נהיגה בתוק� או היעדר ביטוח

לאחר ,  תביעות הנדחות בסופו של הלי� בשל היעדר אחריות משפטית64.דרכי�

גורמות  ,וגיית הנזק והובאו עדויות המומחי� הרפואיי� השוני�שהתקיי� דיו� בס

 סמכות להורות במסגרת בית המשפטל.  לבזבוז עלויות מנהליות וזמ� שיפוטילכאורה

 על הפרדת הדיו� בשאלת החבות מ� הדיו� בשאלת הנזק באופ� המאפשר ההלי� הנזיקי

  . למנוע מצב דברי� זה

ח ההשוואתי על עלויות המודלי� השוני� השאלה השלישית שבחנו במסגרת הניתו

 .ד"לחוק הפלת' א6הסדר הקבוע בסעי� שנשמעו בספרות על הביקורות שיקפה את ה
שלפיו התובע נדרש , היה כי הסדר זה)  לעיל2ראו פרק (אחד החששות שהובעו בספרות 

 עשוי להוביל, כתנאי למינוי מומחה מטע� בית המשפט" ראשית ראיה"רק להציג 

לש� . בה� הסיכויי� לקיומה של נכות קלושי�שא� במצבי� ,  סרק של תובעי�בקשותל

במסגרת� מועלית טענה שד "זו בחנו באיזה שיעור מ� התביעות בפלתבירור אפשרות 

לקיומה של נכות רפואית נפסקת על ידי בית המשפט לתובע נכות רפואית בשיעור של 

 שיעורחוות דעת רפואית המציינת ז מצר� התובע לתביעתו "הואיל ובתביעות פקנ. 0%

 על ידי מומחי בית 0%בחנו באיזה שיעור מ� המקרי� נפסקה נכות בשיעור , נכות נטע�

  .המשפט שנתמנו ועל ידי מומחי הנתבעי�

  שיטה. 2

_____________________________________  

 או ד"הפלת לחוק המקרה סיווג בסוגיית מוקדמת מחלוקת התקיימה בה�ש תיקי� כי יצוי�   64
 אותוש המשטר סוג פי על נבחנו אלא חבות מטעמי דחייה של כמקרי� סווגו לא ז"לפקנ
  .המקרה על המשפט בית החיל
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  המחקר הכמותי) א(

בי�  פסקי די� של בתי משפט שלו� שניתנו 446הכמותי נבחנו מחקר במסגרת ה

 התובע טענה לקיומה טע�במסגרת� ש דנו בתביעות נזקי גו� ואשר �2011  ו2008השני� 

רפואית  והוגשה לבית המשפט לפחות חוות דעת ,של נכות רפואית בעקבות התאונה

 פסקי די� �248 ד ו" פסקי די� בתביעות פלת�198פסקי הדי� שנבחנו נחלקו ל .אחת

איסו� נתוני�  השלב הראשו� כלל :המחקר הכמותי נער� בשני שלבי�. ז"פקנבתביעות 

בשלב השני .  וניתוח� לפי כמה קריטריוני� ואינדיקטורי�ממדג� פסקי הדי� שנבחנו

  65.על פי השערות המחקרנער� ניתוח סטטיסטי של הממצאי� 
 ד"פלת –לכל אחת מקבוצות התיקי�  נפרדת התייחסות כלל הסטטיסטי הניתוח

ניתוח הסטטיסטי הסתמ� על ה. המשטרי� סוגי משני התיקי� בי� השוואה לצד – ז"ופקנ

ד "מספר המומחי� הרפואיי� המתמני� בתיקי פלת) 1: (שישה אינדיקטורי� מרכזיי�

שיעור חקירות ) 3(; ז"מומחי הצדדי� בתיקי פקנ של דעתה הפער בי� חוות) 2(; ז"ופקנ

 מומחי בית המשפט על ידי יה� של קביעותא� אומצו) 4(; ז"ד ופקנ"מומחי� בתיקי פלת

בשל בה� נדחות תביעות ששיעור המקרי� ) 5(; ז"ד ופקנ"פט בתיקי פלתבית המש

בה� נקבעת לתובע בסיו� ששיעור המקרי� ) 6(;  משפטית לפיצוי התובע חבותהיעדר

הניתוח המרכזי כלל השוואה של . התאונהבעקבות  0%ההלי� נכות רפואית בשיעור 

 הסטטיסטי הניתוח כלל בנוס�. ז"ד לתיקי פקנ"המדדי� השוני� בי� תיקי פלת
 תיקי�לו מחלוקתמרובי  לתיקי� פנימית חלוקה ביצוע תו� ז"פקנ תיקי של ניתוח� תתי

לצור� . המשפט בית מטע� מומחי� ,מונו לא או ,מונו בה�ש לתיקי� וכ� מחלוקת מעוטי

נער� הניתוח הסטטיסטי בהבחנה בי� תיקי� מרובי מחלוקת לתיקי� מעוטי מחלוקת 

 בי� ז"פקנ תיקי בתו� פנימית השוואה נערכה במסגרתוש ,תי תלויי� למדגמי� בלt מבח�

 המומחי� פרמס לגבי רבהלתיקי� שבה� מחלוקת  מועטה מחלוקת שבה� תיקי�

   66.בתיק המתמני�

הניתוח . ערכנו בדיקה של התפלגות התחומי� הרפואיי� שבה� מונו המומחי�

ד "בתיקי פלת כי מצאנו .�בתיקי המדגהרפואית  בוצע לכלל תחומי המומחיות אמורה

 �85% וכ� שב,שנדגמו ד"מכלל המומחי� בתיקי פלת 57.6% שה� ,ופדי�ת אור170מונו 

_____________________________________  

 ולפי (האלה חיפושה מילות לפי באמצעות מאגר נבו 2011–2008התיקי� נדגמו בשני�    65
נזקי : ביטוי, .א. ת–סוג הלי� ,  שלו�–ערכאה : )מאגרבסדר הכרונולוגי שבו ה� הוצעו ה

�פקודת : ש� חוק. ת דרכי�תאונ: ולא, נכות או נכויות: וג�, מומחה או מומחי�: וג�, גו
תאונת : ולא" אות� מילות חיפוש רק במקו� –ד "בתיקי פלת.  רבדי�–] נוסח חדש[הנזיקי� 

חוק פיצויי� לנפגעי תאונות : הנזיקי� צוי� ש� חוק' במקו� פק". וג� תאונת דרכי�" "דרכי�
   .  תביעות שיבוב בי� חברות ביטוח הוצאו מהמדג�.1975–ה"תשל, דרכי�

 לנכות תובע מומחי משוקללת נכות בי� הפער של החציוני הער� חושב זו השוואה ר�לצו   66
  כתיקי� סווגו החציוני מהער� נמו� היה הפער ציו� בה�ש תיקי�. נתבע מומחי משוקללת

 כתיקי� סווגו החציוני מהער� גבוה היה הפער ציו� בה�ש ותיקי� ,מועטה מחלוקת שבה�
  .רבה מחלוקת שבה�
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 449ז מונו "בתיקי פקנ כי מצאנו, בנוס�. ופדי�תאורונו מומחי�  מ שנדגמוד"מתיקי פלת

 �76% וכ� שב,שנדגמו ז"פקנ  מכלל המומחי� בתיקי66.8% שה� ,ופדי�תאור

 שה� ,ופדי�ת אור619בכלל תיקי המדג� מונו . ופדי�תאורנו מומחי� וז מ"פקנ מתיקי
   67. מכלל המומחי� שמונו בתיקי� שנדגמו64%

  המחקר האיכותני) ב(

 ע� מרואייני� מכל הקבוצות הרלוונטיות המחקר האיכותני כלל ראיונות עומק

 68,שני שופטי� בדימוס של בתי משפט שלו�: במסגרת זאת נפגשנו ע� אלה. למחקר

�עובדי�  ארבעה 69,שלושה עורכי די� העוסקי� בייצוג תובעי� בלבד בתביעות נזקי גו

 וחמישה 70בכירי� בהנהלת מחלקת התביעות של נזקי גו� בשתי חברות ביטוח באר�
 הראיונות ארכו 71.במת� חוות דעת רפואיות, או שעסקו בעבר, רופאי� בכירי� שעוסקי�

 נשאלו המרואייני� שאלות על פי שאלוני� ובמסגרת�, בי� חצי שעה לשעה בממוצע

חלק מהמרואייני� הסכימו ששמותיה� יאוזכרו בגו� .  אחת מ� הקבוצות לכלשחוברו

 בניגוד למחקר .תומללוהלי� ביצוע הראיונות אר� כשנה והראיונות .  וכ� נהגנו,העבודה

ות המחקר האיכותני אינו מתיימר לספק תמונה מייצגת של ספקטרו� הדע, הכמותי

בקבוצות שרואיינו אלא להאיר את השאלות שנבחנו במחקר באמצעות נקודות הזווית 

של המרואייני� באופ� שיכול להשלי� את המחקר הכמותי ולהציע פרשנות נוספת 

   72.לממצאיו
_____________________________________  

 ,"טהורי�"ופדיי� ת לא אור19%, "טהורי�"ופדיי� ת מהתיקי� ה� אור63.5%לי באופ� כל   67
  .היתר תיקי� מעורבי�ו

לצערנו לא קיבלנו היתר מהנהלת בתי . השופט בדימוס דוד גלדשטיי� ושופטת בדימוס   68
 .המשפט לראיי� שופטי� מכהני�

 . אלדד�ידד רוני זי"ד אליעזר פני גיל ועו"עו,  הדי� אריאל פרוילי�עור�   69
 מנהלות מחלקת תביעות גו� חובה בחברות ביטוח בישראל ושני בכירי� בתפקיד סג� שתי   70

 . מרואייני� אלה ביקשו לשמור על האנונימיות שלה�. מנהל מחלקת תביעות גו� חובה
אשר ביקשו , ג"שני פרופסורי� מנהלי מחלקות בבית חולי� באר� בתחו� נירולוגיה ואא   71

פסיכיאטר מומחה ובכיר בבית החולי� , ר שי גרינשטיי�"ד, נימיות שלה�לשמור על האנו
המנהל לשעבר של המחלקה ,  פרופסור אמריטוס–משה פיינסוד ' פרופ, גהה

פרופסור מ� המניי� אמריטוס  –אברה� סהר '  ופרופ,�"רמבבית החולי� כירורגית ב�הנירו
ה במרכז ישל המחלקה לנירוכירורגיומנהל בדימוס , אביב�ה באוניברסיטת תליבנירוכירורגי

' פרופ". רפואה ומשפט"עור� די� ומגשר ועור� כתב העת , תל השומר, ש שיבא"הרפואי ע
 וחלק , נרחב בתחו� מינוי המומחי� הרפואיי� בתביעות נזקי גו�עיסוקאברה� סהר עסק 

  . מכתביו מצויני� כמקורות בהערות שוליי� שונות לעבודה זו
) במוב� של מושג זה במחקר כמותני( איכותני אינו נובע מהיותו מייצג התוק� של מחקר   72

  :Joseph Maxwellכפי שמציי� , אלא
Generalizability is normally based on the assumption that this theory may 
be useful in making sense of similar persons or situations rather than on an 
explicit sampling process and the drawing of conclusions about a specified 
population through statistical inference. Maxwell Joseph, “Understanding 
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   הניתוח הכמותיממצאי. 3

  האסטרטגיה האפיסטמית של בתי המשפט ) א(

, בממוצע לתיק, היוז "ביעות פקנבמסגרת תחוות הדעת שהוגשו ראשית מצאנו כי 

ל ובס� הכ מונו  התיקי� שנבחנו�446  ב73.ד" מחוות הדעת שבתיקי פלת�80%רבות בכ

 מומחי� בתביעות �295 ו) 69.5% (ז"בתביעות פקנ  מומחי�672מתוכ� , מומחי� 967
 מטע� מומחי� 266ז הייתה " התפלגות המומחי� שמונו בתביעות פקנ).30.5% (ד"פלת

המשפט  בתי מטע� מומחי� �163 ו) 36%(הנתבע  מטע� מומחי� 240, )40%(התובע 

 בתיקיו ,)sd=0.96 (מומחי� 1.5 היה ד"פלת בתיקי שמונו המומחי�ממוצע . )24%(

 בממוצע )sd=0.8 (מומחי� �2.31 ו) .sd=1.2 ( לתיקמומחי� 2.7הממוצע היה  ז"פקנ

 המומחי� שמונו בממוצע פראודות מסעל מוצגי� הנתוני� ,  להל�,1בטבלה  .לפגיעה

  .לתיק ובממוצע לפגיעה בכל אחד מ� המשטרי�

מספר המומחי	 הרפואיי	 המתמני	 בתיק כאינדיקטור לאפיו� תיקי נזקי גו� לפי סוג : 1טבלה 

  74)ד"פלת, ז"פקנ(משטר ה

 כ"סה ד"פלת  ז"פקנ 

  
גודל 
 Nמדג� 

 )תיקי�(

ממוצע 
) מומחי�(

M  

סטיית 
תק� 

SD  

גודל 
 Nמדג� 

 )תיקי�(

ממוצע 
) מומחי�(

M 

סטיית 
תק� 

SD  

גודל 
מדג� 

N  

ממוצע 
M  

סטיית 
תק� 

SD  

מומחי� 
שמונו 
 בתיק

248 2.7  1.2  198  1.51  0.96 446 2.18 1.25 

מומחי� 
שמונו 
 לפגיעה

248 2.31 0.8  198 0.97 0.12 446 1.72 0.9 

_____________________________________  

 
and Validity in Qualitative Research”, 62 Harvard Educational Review 
(1992) 279, p. 293; John W. Creswell, Dana L. Miller, “Determining 
Validity in Qualitative Inquiry”, 39 Theory Into Practice (2000) 124. 

) 1: נבחנו שלושה סוגי התפלגותלצור� בחינת השערת מחקר זו במסגרת המחקר הכמותי    73
מטע� התובע ומטע� הנתבע לפי כל סוג , התפלגות המומחי� שמונו מטע� בית המשפט

 התפלגות) 3 ;שמונוז לפי מספר המומחי� "ד ופקנ"פלגות תיקי פלתהת) 2 ;משטר בנפרד
 ומטע� התובע מטע�, המשפט בית מטע� שמונו בתיק המומחי� מספר לפי ז"פקנ תיקי

 במסגרת�ש ,בריבוע חי ומבחני תלויי� בלתי למדגמי� t מבחני נערכו מכ� לאחר. הנתבע
  .מומחי� מינוי במשתני המשטרי� הושוו

ד "או פלת) n=198(ז "י סוג המשטר חושבו מתו� ס� כל התיקי� מסוג פקנהאחוזי� לפ   74
)n=248 (ס� כל התיקי� חושבו מתו� קורפוס התיקי� הכללי להאחוזי� ; בנפרד)n=446 .(  
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מומחי� 
שמונו 
מטע� 
בית 

משפט 
 בתיק

248 0.66  0.6  198 1.48 0.96 446 1.02 0.88 

מומחי� 
שמונו 
מטע� 
בית 

משפט 
 לפגיעה

248 0.56 0.48 198 0.95 0.19 446 0.73 0.43 

 זה ניתוח במסגרת .ז"בי� קביעות מומחי הצדדי� בתיקי פקנש הפערשנית בחנו את 
, )ונתבע תובע (הצדדי� שני מטע� מנוגדות דעת חוות הוגשו בה�ש המקרי� רק נבחנו

 דעת חוות הוגשה בה�ש תיקי�. פגיעות בשתי וה� אחת בפגיעה שהוגשו דעת חוות ה�

 .לא נכללו בחישוב ,מטעמו מנוגדת דעת בחוות הגיב לא הנתבע ואילו ,התובע מטע�

 �97%מצאנו כי ב 75.תיקי� שבה� הוגשו חוות דעת משני הצדדי� 187 נבחנו בס� הכול

 הפער .ת פערי� בי� חוות הדעהיובה� הוגשו חוות דעת מטע� שני הצדדי� שמהתיקי� 

  .)SD=12.41(אחוזי נכות  16.09למומחי הנתבע היה  קביעת מומחי התובע הממוצע בי�

 מומחי הצדדי� לנטיית  שלדעתהבי� חוות ששלישית בחנו א� קיימת זיקה בי� הפער 

 בחנו את היק� השימוש שאלה זורור ילצור� ב .בית המשפט למנות מומחה מטעמו

 �248 מ�44% מצאנו כי ב.ז"בתביעות פקנעמו בית המשפט למנות מומחה מטבסמכות 

 163בתיקי� אלו מונו  ובס� הכול ,המשפטז שנדגמו מונו מומחי� מטע� בית "תיקי פקנ

מחלוקת רבה או ( בחנו את הזיקה בי� אופי התיק בנוס�. מומחי� מטע� בית המשפט

ז " מצאנו כי שיעור תיקי פקנ76.מטעמו למנות מומחה בית המשפטלנטיית ) מועטה

לעומת מחלוקת היה גבוה במובהק תיקי� מרובי בה� מונה מומחה מטע� בית משפט בש

בית מונה מומחה מטע� מרובי המחלוקת  מהתיקי� �85% ב. קי� מעוטי מחלוקתתי

 מומחה בית המשפטמינה מה�  �31% רק במעוטי המחלוקת תיקי� א� ב ,המשפט
 בית מטע� מומחה מונה  א�לפי השאלה ז"פקנ תיקי התפלגות מוצגת 2 בטבלה. מטעמו

  .המחלוקת סוג ולפי משפט

  

_____________________________________  

לצור� בחינת השערת המחקר חישבנו את הפער המספרי בי� שיעור הנכות המשוקללת    75
 . וקללת שנקבעה על ידי מומחי הנתבעהנכות המשלבי� שנקבעה על ידי מומחי התובע 

 נערכה השוואה ובמסגרתש ,� מבח� חי בריבועכדי לבדוק את שאלת המחקר האמורה נער   76
 , רבהלבי� אלה שבה� מחלוקת מחלוקת מועטה שבה�ז בי� תיקי� "פנימית בתו� תיקי פקנ

  . מטע� בית המשפט מומחי�השאלה א� מונולגבי 
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  77מחלוקתהז לפי סוג "מינוי מומחי	 מטע	 בית משפט כאינדיקטור לאפיו� תיקי פקנ: 2טבלה 

    ז" פקנ–סוג המשטר 
  לס� הכו מחלוקת מועטה  מחלוקת רבה

  מבח� סטטיסטי

תיקי� בה� 
מונה מומחה 
מטע� בית 

  משפט

79  
(73.1%) 

29  
(26.9%) 

108  
(58.1%) 

תיקי� בה� לא 
מונה מומחה 
מטע� בית 

  משפט

14  
(17.9%) 

64  
(82.1%) 

78  
(41.9%) 

  93  ס� הכול
(50%) 

93  
(50%) 

186  
(100%) 

χ2(1,185)=55.2***  

 ה� –את קביעות המומחי� מטעמ�  לאמ�רביעית בחנו א� בתי המשפט נוטי� 

מונה מומחה  בה�שהתיקי�  כל מס� �91.5%במצאנו כי . ד"ז וה� בתיקי פלת"בתיקי פקנ

 דומה נמצא שיעור ;מטעמו המומחי� קביעת את המשפט בית אימ� מטע� בית משפט
 וה� ז"בתיקי פקנ שה� היא זה ממצא משמעות 78).92% (ז"ופקנ) 91.2% (ד"פלת בתיקי

 ג� באות� מקרי� .�מטעמ המומחי� קביעת את לאמ� המשפט יבת י�נוט ד"בתיקי פלת

 מקביעת ה הסטייהיתחר שלא לאמ� את קביעת המומחה מטעמו הישבה� בית משפט ב

 דומה הנמצא איוה ,)SD=3.66 (0.66 ת הייתההממוצע הסטייה, כ� .ת מזעריהמומחה

   79.)0.83 (ז"ופקנ) 0.54 (ד"פלת בתיקי

 בתי נוטי� המשפט בית מטע� מומחה ממונה לא בה�ש בתיקי� א� בחנוחמישית 

 ,הצדדי� מומחי קביעות בי� הנכויות ממוצע את �המשק נכות שיעור לקבוע המשפט

_____________________________________  

 הער� החציוני של הפער בי� נכות  יסודמחלוקת עלהג ז חולקו לפי סו"תיקי פקנ   77
ס� כל ל השיעור). Median=12.0(נתבע �מומחי�תובע לנכות משוקללת�מומחי�משוקללת

 לאפיי� קיומה של מחלוקת אפשר היה שבו ז"התיקי� חושב מתו� קורפוס תיקי פקנ
)n=187( .וני� היה חסרבתיקי� הנותרי� או שלא מונה מומחה מטע� הנתבע או שאחד הנת.   

 �128ז שבמדג� אימ� בית המשפט את עמדת המומחה מטעמו ב" תיקי הפקנ248מתו�    78
 תיקי 198מתו� ; )בית המשפטלא בכל התיקי� האלה מונה מומחה מטע�  ()51.6%(תיקי� 
  .)95.5%( תיקי� �189ד שבמדג� אימ� בית המשפט את עמדת המומחה מטעמו ב"הפלת

 אימו� משתניז לגבי "ד ופקנ"המחקר נבחנה התפלגות תיקי פלתכדי לבדוק את שאלת    79
 המשטרי� הושוו במסגרת�ש ,בריבוע חי מבחני נערכו כ� כמו. משפט בית מומחי קביעת

שכ� בכול� מונה מומחה בית משפט , ד נבחנו כל התיקי�"בתיקי פלת .אלה משתני� לגבי
כיוו� ,  תיקי� בלבד136נבחנו ז "בתיקי פקנ. והתקבלה קביעת בית המשפט לעניי� הנכות

ובמסגרת אות� ,  התיקי� שנבחנו248 תיקי� מתו� �148שמומחה בית משפט מונה רק ב
 , ובית המשפט לא נת� פסיקה לעניי� הנכות,התיקי� נכללו תביעות אשר נדחו מטעמי חבות

 �36ז ב"התיקי� שנבחנו בפקנ 148מתו� . ועל כ� לא היה נתו� באשר לקביעת בית המשפט
  . מומחה מטע� בית משפטניתנה עדות של) 24.3%(תיקי� 
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 משק� המשפט בית קביעת פי על המשוקללת הנכות שיעור אלה בתיקי�מצאנו כי ואכ� 

. הנתבעלזו של מומחי  התובע מומחי קביעתבי�  המשוקללת הנכות שיעורי ממוצע את

י� בה� לא מונה מומחה מטע� בית המשפט לא נמצא פער כלל בש מהתיקי� �48% בכ
הנכות המשוקללת שנקבעה לפי בית המשפט לבי� ממוצע הנכות המשוקללת לפי קביעת 

 בתיקי�, מנגד ).ראו איור ב (�5%מ הפער נמו�היה  מהתיקי� �42%  ובכ,מומחי הצדדי�

 הנכויות מיצוע את הנכות קביעת תאמה לא מטעמו מומחה המשפט בית מינה בה�ש

באופ� ,  בנוס�. בי� הצדדי�וקללת הממוצעבמובהק משיעור הנכות המש נמוכה והייתה

פסיקת בית המשפט הייתה כמעט זהה לקביעת , התוא� את הממצאי� שהוצגו לעיל

   . ראו איור א להל�80.המומחי� מטעמו

 מינוי לפי ,הצדדי	 ומומחי המשפט בית קביעת פי על המשוקללת הנכות שיעורממוצע . א איור

  ז" בתיקי פקנמשפט בית מומחה
  

  

  

לממוצע שיעור הנכות  המשפט בית קביעת פי על המשוקללת הנכות שיעורהפער בי� . ב ראיו

ז שבה	 לא מונה מומחה מטע	 בית "בתיקי פקנ, המשוקללת על פי קביעת מומחי הצדדי	

  )n=93(המשפט 

_____________________________________  

 תיקי �108ב) paired sample t-test( למדגמי� תלויי� tמבח�  נער� שאלה זו לבחו� כדי   80
  .t (110)=-4.28, p < .001: והתקבל הממצא, משפט בית מומחה מונה בה�ש ז"פקנ
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 לקביעת בהתייחסז "פקנ בתיקי המשוקללת הנכות שיעורי מוצגי� להל� 3 בטבלה

 בית פסיקתלו המשפט בית מומחי קביעתל, הנתבע מומחי קביעתל, התובע מומחי

  .המשפט

 שיעור הנכות המשוקללת על פי קביעת הצדדי	 השוני	 כאינדיקטור לאפיו� תיקי :3 טבלה

  81 לפי מינוי מומחי בית משפט,ז"נזיקי� מסוג פקנ

  ז" פקנ– משטרהסוג  
שיעור הנכות 

 המשוקללת
לא מונה מומחה בית 

  משפט
 מונה מומחה בית

  משפט
  כ"סה

  N M SD N M SD N M  SD 

שיעור הנכות 
המשוקללת על 
פי קביעת בית 

  משפט

79 15.54 12.88 108 13.05 9.84 187 14.11 11.26 

שיעור הנכות 
המשוקללת על 

פי קביעת 
79 21.11 15.21 108 26.68 14.49 187 24.33 15.01 

_____________________________________  

ז הנותרי� הוצאו מהעיבוד "פקנה  ואילו תיקי,ז נכללו בעיבוד סטטיסטי זה" תיקי פקנ187   81
 או שבית המשפט לא קבע נכות ,לפחות מכיוו� שחסרו נתוני� באחד מהמשתני� הנבדקי�

  .עדר חבותיבשל ה
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 מומחי התובע

שיעור הנכות 
המשוקללת על 

פי קביעת 
 הנתבעמומחי 

79 11.07 10.45 108 6.40 7.72 187 8.37 9.24 

שיעור הנכות 
המשוקללת על 

ממוצע בי� פי 
קביעת מומחי 

מומחי להתובע 
 הנתבע

79 16.04 11.99 108 16.54 9.91 187 16.33 11.10.81 

שיעור הנכות 
המשוקללת על 

פי קביעת 
מומחי בית 

  המשפט

      108 12.96 9.73       

�הבדלי� בי� תיקי� שבה� המומחי� מטע� א� קיימי� ,  ההסדרי�בשני, בחנו, בנוס
 בית המשפט מההיבט של נכונותבית המשפט נחקרו לתיקי� שבה� לא התקיימה חקירה 

מונה מומחה  התיקי� שבה� כל מס� �91.5%ב, כפי שצוי� לעיל. לאמ� את חוות דעת�

 תיקי ב91.2%(מטעמו  המומחי� קביעת את המשפט בית אימ� , בית משפטמטע�

.  נתו� זה מרמז לכאורה שלחקירה לא הייתה השפעה רבה).ז"פקנבתיקי  �92%  וד"פלת

אול� , מצאנו שקיימי� הבדלי� מסוימי� בי� התיקי�. הניתוח שעשינו מאשש זאת

. במידה שמעמידה בספק קיומו של אפקט ממשי לחקירה, הפערי� היו קטני� מאוד
תיקי� מבחינת הפער שבי� אחוז הנכות ראשית בחנו א� קיימי� הבדלי� בי� ה

. המשוקללת שקבע בית המשפט לאחוז הנכות המשוקללת שקבעו המומחי� מטעמו

באופ� כללי נמצא שממוצעי הפער שבי� אחוז הנכות המשוקללת שקבע בית המשפט 

ה� כאשר התקיימה חקירת , לבי� אחוז הנכות שקבעו המומחי� מטעמו היו נמוכי� מאוד

, ע� זאת כאשר התקיימה חקירה. בשני ההסדרי�, אשר לא התקיימהמומחי� וה� כ

ממוצעי הפער היו גבוהי� בשני ההסדרי� מ� הממוצעי� שהתקבלו בתיקי� שבה� לא 

נתו� זה מעיד לכאורה שכאשר התקיימה חקירה של המומחי� . התקיימה חקירת מומחי�

דעת� לעניי� בית המשפט נטה פחות לאמ� במלואה את חוות , מטע� בית המשפט

ע� זאת מאחר שבשני המקרי� הפער בי� קביעת בית המשפט לחוות דעת . הנכות
 מוצגי� 4בטבלה . קשה לדעתנו לייחס לכ� משמעות רבה, המומחי� מטעמו נותר קט�

  .ממוצעי הפערי� בשיעורי הנכויות לפי סוג המשטר ולפי חקירת מומחי�

,  המומחי	 מטעמוקביעתחוז הנכות לפי הפער באחוז הנכות שקבע בית המשפט לא: 4טבלה 

  מומחי	ה וחקירת המשטרלפי סוג 
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 ז"פקנ ד"פלת 
התקיימה חקירת 

 מומחי�
לא התקיימה 
  חקירת מומחי�

התקיימה חקירת 
 מומחי�

לא התקיימה 
  חקירת מומחי�

N M  SD  N  M  SD  N M  SD  N  M  SD  
הפער 
באחוז 
הנכות 
שקבע 
בית 

המשפט 
לאחוז 
הנכות 
לפי 

המלצת 
ומחי� המ

 מטעמו

71 1.11 3.19 121 0.17 1.11 38 0.29 0.87 100 0.09 0.57 

   ההסדרי� העלות היחסית של) ב(

ז מוגשות "מצאנו כי במסגרת תביעות פקנ, כפי שתואר בפתח הסעי� הקוד�, ראשית

  התיקי� שנבחנו�446ב: ד"יי� חוות דעת מאלו המוגשות בתביעות פלתנלמעלה מפי ש
 ).30.5% (ד" מומחי� בתביעות פלת�295 ו) 69.5% (ז"בתביעות פקנ  מומחי�672 מונו

, מצאנו. בחנו את ההבדלי� מבחינה כמותית בחקירות המומחי� בי� שני ההסדרי�, שנית

� מטע� מומחי תחקיר התיקי� שבה� התקיימה ששיעור, בניגוד להשערתנו המקורית

  במרבית82.)16.2% (ז"נפק יקיתלעומת ) 37% (במובהק ד"פלת יקיבת גבוה בית משפט

 0.4 היה בתיק שנחקרו המומחי�ממוצע . מומחי� חקירת כלל נערכה לא התיקי�

)sd=0.71(, אי� הבדל מובהק בי� ממוצע מספר המומחי�  כי מלמדת המשטרי� והשוואת

  . )m=0.42, sd=0.59 (ד"פלת תיקילממוצע זה ב) m=0.39, sd=0.79 (ז"פקנ בתיקי שנחקרו

נתבע , יג את שיעור התיקי� שבה� התקיימה חקירת מומחי תובעאיור ג להל� מצ

  . לפי סוג המשטר, ובית משפט

 מטע	, המשפט בית מטע	שיעור התיקי	 שבה	 התקיימה חקירת מומחי	  התפלגות. ג איור

  המשטר סוג לפי ,הנתבע ומטע	 התובע

_____________________________________  

בה� שהתיקי�  שיעורז לפי "ד ופקנ"במסגרת הניתוח הסטטיסטי נבחנה התפלגות תיקי פלת   82
 ,� חי בריבועמבח נער� מכ� לאחר. המשפט בית מטע� התקיימה חקירת מומחי�

והתקבל , מומחי� מטע� בית המשפט חקירת משתנהל באשר המשטרי� הושוו ובמסגרתש
  **χ2(1,439)=24. 7:* ממצא מובהק
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 –ות על ידי בית המשפט מטעמי� של היעדר אחרישיעור התביעות הנדחות ל אשר

הנדחות בשל היעדר ז שנבדקו שיעור גבוה של תביעות "באופ� מפתיע מצאנו בתיקי פקנ

המומחי� מטע� הצדדי�  (מומחי� שמונו לתיקממוצע ה.  מהתיקי�12.5% שהיה, חבות

. (SD = 0.56) 0.61 היה בתיקי� שנדחו מטעמי חבות )והמומחי� מטע� בית המשפט
. עדר חבותי מהתיקי� נדחו בשל ה�4.5%מצאנו שד "במדג� של תיקי פלת, מנגד

  יורדותעלויות רבותד "והפלת ז" היא כי בחלק מתיקי הפקנמשמעות ממצאי� אלה

  . חבות מטעמי שנדחו התיקי� התפלגות מוצגת 5 בטבלה .לטמיו� בסופו של הלי�

  משטרה דחייה מטעמי חבות כאינדיקטור לאפיו� תיקי נזיקי� לפי סוג :5טבלה 

 משטרהסוג 
  

   חבותדחייה מטעמי
  

 ד"פלת ז"פקנ
 כ"סה

  N M  SD  N M  SD  N M  SD  

 שמונו הכוללמספר המומחי� 
המומחי� מטע� (בתיק 

הצדדי� והמומחי� מטע� בית 
 בתיקי� שנדחו ,)המשפט

  מטעמי חבות

31 2.51 0.96 9  0.66 0.50 40 2.1 1.17 

מטע� הנתבע מספר המומחי� 
בתיקי� שנדחו , שמונו בתיק

  בותמטעמי ח
31 0.90 0.4 ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

מטע� בית מספר המומחי� 
בתיקי� , שמונו בתיקהמשפט 

  שנדחו מטעמי חבות
31 0.61 0.56 9  0.66 0.5 40 0.62 0.54 
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שאלה נוספת שבחנו במסגרת ניתוח העלויות היחסיות של שני ההסדרי� עסקה 
בתו� ההלי� בשני  0%ור נפסקת לתובע נכות רפואית בשיעבניתוח המקרי� שבה� 

 או בה� הנכות המשוקללתששיעור המקרי�  לצור� בדיקה זו השווינו בי�. ההסדרי�

 נכות כמו ג� שיעור 0% הייתהנקבעה על ידי מומחי בית המשפט  שפגיעה לכלהנכות 

ז "בתיקי פקנ. 0%בה� פסק בית המשפט לתובע בסיו� ההלי� נכות בשיעור שהמקרי� 

בה� שהמקרי� נמצא כי שיעור  83. נכות על ידי מומחי הנתבע0%עת נבח� ג� שיעור קבי

 היהד ו" פלתביעותתב נכות רפואית היה גבוה במובהק 0%בית המשפט לתובע  פסק

מומחי של דעת ה מחוות �15.2%  כי ב,עוד מצאנו. ז"פקנביעות  בת8.2% לעומת 17.2%

דעת ה מחוות 9.6% ד לעומת" נכות רפואית בתיקי פלת0%בית המשפט נפסקה לתובע 

 במקרי� נוטי� הנתבעי� מומחינמצא כי , כצפוי. ז"מומחי בית המשפט בתיקי פקנשל 
 .ז" בתיקי פקנהדעת מחוות �29.4% ב התבטא והדבר ,0% של נכות לתובע לפסוק רבי�

 של בה� הועלתה על ידי התובע טענה לקיומהששנבדקו כללו א� ורק תיקי�  ז"פקנ תיקי

 נכות אחוזי אפס של שיעור בה� נקבעש תיקי� � כ� לא נכללו במדג ועל,נכות רפואית

 השוני� הפגיעה בתחומי התיקי� ה בי�השווא, זאת  ע�.התובע מומחי מטע� רפואית

 המשפט בתי מומחי קבעו בה�ש התיקי� שיעור ד"פלת שבתיקי מראה המשטר סוג לפי

 �15% בכ גבוה היה )28.3% (השוני� הפגיעה מתחומי אחד בלפחותרפואית  נכות 0%

   84.)13.7% (ז"פקנ תיקי לעומת

, ז"פקנ(משטר ה כאינדיקטור לאפיו� תיקי נזיקי� לפי סוג 0%קביעת שיעור נכות : 6טבלה

  )ד"פלת

     משטרהסוג 
 ד"פלת ז"פקנ קביעת שיעור הנכות

 מבח� סטטיסטי כ"סה

 ) % (n  , שקבעו מומחי בית המשפטמשוקללתשיעור נכות 

  14 נכות  0%קביעת 
)9.6%( 

30  
)15.2%( 

44  
)12.8%( 

  130 �0%גדול מ
)90.4%( 

168  
)84.8%( 

300  
)87.2%( 

χ
2(1,n=344)=2.33 

 

  (%) n, תחו� פגיעהלפי שיעור נכות שקבעו מומחי בית המשפט 

_____________________________________  

 המשטרי� הושוו במסגרת�ש ,בריבוע חי מבחני נערכו לבדוק את שאלת המחקר כדי   83
  . הרפואית הנכות שיעור קביעת במשתני

ד נבחנה התפלגות תיקי "ז ותיקי פלת"ומחי� בתיקי פקנ המקביעותלצור� בחינת הפער בי�    84
  נכות רפואית באחד מתחומי הפגיעה0%שקבעו ז לפי שיעור המומחי� "ד ופקנ"פלת

 אחוזי נכות 0% בית המשפט מתחומי הפגיעה קבעו מומחי , לפחות,א� בתיק אחד. לפחות
 חי � מבח�אחר מכ� נערל ."0"קודד התיק בער�  – א� לאו ."1" קודד תיק זה בער� ,רפואית
: והתקבל ממצא מובהק, משתנה זה הושוו המשטרי� לגבי ובמסגרתו ,בריבוע

χ2(1,343)=10.55***  
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  20  נכות 0%קביעת 
)13.7%( 

46  
)28.4%( 

76  
)22.2%( 

χ
2(1,n=343)=10.55** 

  126 �0%גדול מ
)86.3%( 

141  
)71.6%( 

267  
)77.8%( 

 

 )% ( n ,פסיקת בית משפט – שיעור נכות
  19  נכות 0%קביעת 

)8.2%( 
34  

)17.2%( 
53  

)12.3%( 
  214 �0%גבוה מ

)91.8%( 
164  

)82.8%( 
378  

)87.7%( 

χ
2(1,n=431)=8.07** 

 ו) %(n  ,קביעת מומחי הנתבע – שיעור נכות
  59  נכות 0%קביעת 

)29.4%( 
��� ��� 

  142 �0%בוה מג
)70.6%( 

��� ��� 

���  

   הניתוח האיכותניממצאי. 4

    האפיסטמית של בתי המשפטהדילמה) א(

השאלה הראשונה שהצבנו למרואייני� בנוגע לדילמה האפיסטמית עסקה בקיומה 

דעת הרפואיות המוגשות מטע� ה חוות לדעת� מידה באיזו: של הטיה אדוורסרית

 וא� לדעת� העובדה ,בת הצדדי� המגישי� אות�ז נוטות לטו"פקנ תביעותהצדדי� ב

 היו תמימי המרואייני� .שהמומחה מקבל תשלו� מצד להלי� משפיעה על חוות דעתו

הטיה זו . דעי� כי קיימת השפעה רבה מאוד של הגור� הממנה על תוצאות חוות הדעת

שה שבו המומחה למע, נתפסה על ידי המרואייני� כתוצאה טבעית של ההלי� האדוורסרי
תגובות אלה מתיישבות ע� הממצא הסטטיסטי הנוגע לפער . הופ� להיות צד בסכסו�

כ� למשל ציי� . ד"שבי� חוות הדעת המוגשות מטע� הצדדי� בתביעות שלא לפי הפלת

א� אני  זאת אומרת. כל אחד מ� הרופאי� יודע את מי הוא מייצג: "אחד מעורכי הדי�

אני באופ� טבעי אנסה , כ� כנראה טבעו של אד�, אז אני באופ� טבעי, מייצג את התובע

אז אני אנסה כמה , בעוד שא� אני מייצג את הנתבעי�. להתגמש כמה שיותר כלפי מעלה

עור� הדי� ציי� כי במקרי� רבי� הגמשת הדעה נעשית  85".שיותר להתגמש כלפי מטה

 –לה אז נשאלת השא, בכל זאת מדובר ברופאי� ואנשי� מכובדי�: "מטעמי� כלכליי�

אבל אני לא אכחד מפניי� שלפעמי� אני אומר לעצמי שג� ? למה ואי� עושי� את זה

א כי הסיכוי שהוא יאבד "ז, הרופא הכי ישר כנראה יודע באיזה צד מרוחה הפרוסה

_____________________________________  

 שנערכו העומק ראיונות תמלול מתו� לקוחי� זה פרק במסגרת המובאי� הציטוטי�   85
 . האיכותני המחקר במסגרת
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הוא קיי� , תובעי��עבודה או שלא יסכימו למנות אותו א� הוא יהיה יותר מדי פרו
� של המומחי� בעובדה כי שאלת הנכות אינה עור� די� אחר נימק את גמישות". תמיד

קביעת נכות זה לא : "שאלה מדעית טהורה אלא יציר כלאיי� שבי� המשפט לרפואה

יכול לבוא אותו רופא , ככה שמבחינת הרפואה. זו המצאה משפטית בעצ�[...] רפואה 

ה אז פ.  ובשני המקרי� הוא לא יחטא למקצוע שלו כרופא�10 או ל�0 למתוח את התיק ל

בשני המקרי� אני יכול לבוא ע� מגבלה בתנועות ? באה השאלה מטע� מי הוא בא

אני ,  נכות ואני יכול לבוא ע� אותה מגבלה ולומר היא קלה מדי10%הצוואר ולקרוא לה 

. המומחה מודה ומסכי� שיש מגבלה בתנועות, בשני המקרי�. 0% או 5%נות� עליה 

 ברור שהוא נות� חוות דעת ומותח את אבל, הוא לא חוטא לזה שהוא רופא, ולכ�

   ".הרפואה לפי הצד הממנה

כ� הסביר ". ברור"הרופאי� שהתראיינו ציינו א� ה� כי הטיה אדוורסית היא דבר  

כי היות ורפואה זה לא מדע מדויק אז ... נראה לי מאוד ברור: "זאת אחד מ� הרופאי�

מטבע הדברי� . ת לפה או לש�האמת הרפואית ניתנת לפירוש בטווח מסוי� של לגיטימיו

לא , לגיטימי כמוב�, מי שמקבל תשלו� על ידי צד אחד בכדי לכתוב חוות דעת עבורו

לחרוג מהאמת המקצועית שלו אבל לקחת את הצד שיותר מתאי� לסיטואציה שבה הוא 

השופטי� ונציגי חברות הביטוח ציינו א� ה� כי באופ� טבעי חוות דעת של ". נמצא

.  נוטות לטובת הצד ששכר� ומשקפות את הדעה המיטיבה ע� אותו הצדמומחי הצדדי�

השופט שהתראיי� הוסי� כי מומחי� העוסקי� במת� חוות דעת מטע� הצדדי� ידועי� 

כמי שכותבי� חוות דעת באופ� עקבי רק לטובת תובעי� או נתבעי� והשווה , בדר� כלל
את שמות   תגידי ליא�": די�זאת לעורכי די� העוסקי� בייצוג של סוג אחד של בעלי 

 לגבי ג� נכו� זה, זה לטובת רק כותב זה, זה לטובת רק כותב זה ל� אגיד אני הרופאי�

 כי קשה לו יהיה זה נתבע לייצג לו ותגידי תובעי� רק שמייצג די� עור� יש א�, די� עור�

�  ע� זאת השופט ציי� כי במצבי� מסוימי� הפער בי".זה לכיוו� מתוכנת שלו הראש

כגו� , קביעות המומחי� נובע מנסיבות אובייקטיביות הקשורות בבדיקתו של הנפגע

הרופא של הנתבע ,  של התובע בודק את התובע ראשו�הרופא": מועד ביצוע הבדיקה

 פער להיות יכול הבדיקה מועד עצ�, מאוחר יותרשלוש , שנתיי�, בודק את התובע שנה

או טיפולי� שהוא , ו ב� אד� או השיקו� שלובנכויות בגלל התפתחות אותו ילד או אות

 ביתמטע� [ במקרה כזה ממני� מומחה ]... [אז אנחנו לא מדברי� במישור שווה, עבר
  . "ביותר העדכני הוא כי, הנזק לשיעור ]פ"ק וא" אנ– המשפט

שאלה אחרת שהצגנו למרואייני� בהקשר האפיסטמי נגעה לדילמה השיפוטית של 

המהות : " שופטת שהתראיינה השיבה.ז"פקנסותרות בתביעות הבי� חוות הדעת הכרעה 

אז ישנ� דרכי� וכלי� אובייקטיביי� , כשהפער הוא לא גדול. של הפער היא רלוונטית

 את הממוצע הנכו� – כדי למצוא את שביל הזהב, הכרוכי� בנסיבות הכלליות של התיק

יש . יש שתי אופציותג� אז ,  כשהפער הוא מאוד מאוד גדול– בי� שתי חוות הדעת

משו� שחוות דעת נבחנת לא , אופציה אחת שחוות דעת אחת היא לא הגיונית בעליל
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אז א� יש בסיס ראייתי . ראיות ומסמכי� שנמצאי� בתיק, על בסיס עובדות, בחלל ריק

אז אנחנו נמצאי� במצב טוב כשאנחנו , לזה שאחת מחוות הדעת היא בכלל לא הגיונית

א� עדיי� השופט נשאר בסימ� שאלה ושתי .  חוות הדעת השנייהיודעי� שיש לנו את
חוות הדעת ה� ע� פערי� באמת מאוד מאוד גדולי� והשאלה היא באמת שאלה 

שלא נית� למצוא מענה או איזושהי הגינות הגיונית בנסיבות ובחומר , שבמומחיות נטו

ה שמשתמע על כל מ, אז זה הזמ� הנכו� למנות מומחה מטע� בית המשפט, שמסביב

 במסגרת ההכרעה בי� חוות הדעת של  כללי אצבענוקטלשאלה א� בית המשפט  ."מכ�

, בית המשפט תמיד ממלי� לצדדי� להגיע להסכמה" :מומחי הצדדי� השיבה השופטת

 בדר� כלל המצבי� ]... [אלא במקרה שיש משהו בלתי סביר בעליל באחת מחוות הדעת

ה� זהות במשקל� אז באמת צרי� או להגיע ה� שחוות הדעת ה� זהות במשקל� וא� 

לשאלה א� הכרעה שיפוטית יכולה ". לפשרה או לקבל חוות דעת אחת מכריעה מביניה�

להתבסס על ממוצע בי� חוות דעת הצדדי� השיבה השופטת כי היא מעול� לא הכריעה 
 שופט .א� בדר� כלל הצדדי� מגיעי� לפשרה בהתייחס לשיעור הנכות, על בסיס ממוצע

בציינו כברירות עיקריות הננקטות על ידי , תשובה דומה שהתראיי� השיב לאותה השאלה

 מינוי מומחה מטע� בית המשפט או הסכמת הצדדי� על שיעור הנכות ,המשפטבתי 

  . על פי המלצת בית המשפט, הרפואית

בי� חוות דעת כשאלה משלימה לשאלה שעסקה בדילמה השיפוטית של הכרעה  

בדבר המהימנות  המרואייני� ביקשנו לבדוק את עמדת ז"פקנ סותרות בתביעות

בית מטע� מומחה ה של חוות דעת) במונחי� של ניטרליות ואובייקטיביות(המקצועית 

שופטת שהתראיינה הביעה אמו� בקביעות מומחי בית המשפט ובהעדפת  .המשפט

ה הוא בדר� כלל מומחה שמונ": קביעותיה� על פני קביעות מומחי� מטע� הצדדי�
מומחי� שבדר� כלל . מומחה שהיה מקובל עלי ומומחה שהיה מקובל על המערכת

ברגע שאתה סומ� ג� על אישיותו וג� על . מתמני� על ידי בית המשפט ה� לא מוטי צד

 בהתייחס לאופ� שבו נבחרי� ".מומחיותו ומקצועיותו אז אתה מקבל את חוות דעתו

בתקופתי הייתה רשימה : " השופטתהמומחי� המתמני� מטע� בית המשפט ציינה

מוב� מאליו . היינו ממני� מתו� הרשימה. המשפטמסודרת של מומחי� מטע� בית 

העדפתי מומחה אחד על פני מומחי� אחרי� , על בסיס ניסיו� מצטבר ,השני�שבמהל� 

  ". ידעתי שחוות הדעת שלו היא רצינית ושהוא רציניכי 

בחירת מומחה ראוי ואת הצור� בשיקול שופט אחר ציי� את הקושי והחשיבות שב

ציי� השופט קטגורית כי בהתייחס לתיקי , מכל מקו� 86.דעת שיפוטי מעמיק בסוגיה זו
_____________________________________  

לא כל  [...]הוא לא מתאי� שופט שלא מכיר את הנושא ימנה בתיקי� מסוימי� מומחה ש"   86
לא כל מי שמגמג� , מי שכותב יפה ולא כל מי שכותב מאמר הוא דווקא הרופא הטוב ולהפ�

דבר נוס� ששופטי� לא יודעי� א� יש לאותו מומחה . ולא יודע להעיד הוא הרופא הרע
שה� בוחרי� אסכולה או דעה מגובשת ובדר� כלל ה� ג� לא יודעי� א� יש לו יושרה 

זה טבעו של אד� אבל צרי� להבי� .  הופ אולי טעיתי ולא להתחפר בעמדה– להגיד
ראיה שבה , לצערי[...] שהמומחה שמטע� בית המשפט לפעמי� מכריע גורלו של תיק 
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 בתיקי": רשלנות רפואית אי� למנות מומחי� מטע� בית המשפט בשאלת הרשלנות
רשלנות רפואית עמדתי היא שאי� למנות מומחה מטע� בית המשפט בשאלת הרשלנות 

, שפט הג� שהוא שומר על זכות המילה האחרונה הא� הייתה התרשלות או לאכי בית המ

א� כי , כ ייטה לקבל את דעת המומחה מטעמו ובעצ� הוא מאציל את הסמכות שלו"בדר

זה התפקיד . לא את הדעה האחרונה אבל זה מישהו שכבר יוצר לו דעה מי התרשל ומי לו

� להטיל את זה על המומחה אז היו א� היו רוצי, של בית המשפט ולא של מומחה אחר

 לא עשו את זה אז זה –ממני� פאנל של מומחי� שיגידו איזה מומחה צודק או לא צודק 

   ."נשאר בידי בית המשפט

 בית מטע� המומחה של דעתו שחוות הסכמת� הביעו שהתראיינו הדי� עורכי

 חברות יגינצ .הנפגע של מצבו את היטב ומשקפת ניטרלית המקרי� ברוב היא המשפט
סברו באופ� כללי כי מומחי בית המשפט אינ� מוטי� לטובת צד כלשהו א� הביטוח 

יש , זו שאלה דינאמית: " נציגה מחברת ביטוח השיבה.ציינו כי אינ� תמיד ניטרליי�

אל תשכחי שיש פה הרבה כס� , אני לא יכולה להגיד שכול� ניטראליי�, כאלה ויש כאלה

א� הוא תמיד יהיה מאוד מחמיר או תמיד . � להיות ממונהמסתובב ומומחה רוצה להמשי

אני לא רוצה להטיל סרה . אחד מהצדדי� לא ירצה אותו וזה מאוד עדי�' יהיה מאוד לארג

". �יאבל אני לא חושבת שאנחנו יכולי� להגיד בפה מלא שכול� אובייקטיבי, במישהו

 אז יש אנשי� ]... [יהיות וזה אפור זה לא תחו� מתמט: "נציג מחברת ביטוח השיב

חברת ( אנחנו ]... [ שנטיית� ע� הנפגעי� יש אנשי� להפ�]פ"ק וא" אנ–מומחי� [

אז הוא רק יכול לומר , הרופא שלנו לא בודק אותו, לא בודקי� אותו פיזית) הביטוח
אבל היות ואנחנו לא בודקי� אותו אז קשה לנו , מקרי� כאלה בדר� כלל ה� ככה וככה

  ". א� כ� זה משהו מאוד קיצוניאלא, לחוות דעה

 רפואיות סוגיות בהבנת מתקשי� די� ועורכי שופטי� א� שאלה נוספת שבחנו הייתה

שאלה זו היא בחינה  .הנכות אחוזי קביעתשמכבידה על תהלי�  במידה משפטיות שאינ�

משלימה בעניי� שיקול הדעת השיפוטי המופעל בבתי המשפט לש� הכרעה במחלוקת 

שופטי� ועורכי הדי� (קיומו של קושי אצל השחקני� בזירה המשפטית . תהאפיסטמולוגי

, בהתמודדות זו עשוי לספק הסבר לממצא הכמותי) מטע� התובעי� ומטע� הנתבעי�

המצביע לכאורה על השימוש של בתי המשפט בפועל בכללי אצבע לש� הכרעה בי� 

 וברוב ,שוני�י מרואייני� בבחינת שאלה זו הושמעו דעות שונות על יד. חוות דעת נוגדות
 בהצביע� ג� המקרי� השיבו המרואייני� כי הדבר תלוי בשופט או בעור� הדי� הרלוונטי

_____________________________________  

 
ניקח ונמנה את הרופאי� לפי סדר כדי , אומרת המערכת נל� לפי סדר ר� ונמנה לפי דפי זהב

כי אי אפשר למנות בתיקי� , פוגעת בתובע, שתהיה חלוקה שווה פוגעת באינדיבידואל
אמנ� יש לה� תואר , שאי� לנו ידע עליה�, לקחת רופאי�, כאלה שמכריעי� גורלות של אד�

לא מומחה שרק . אבל זה לא די בזה כדי למנות אותו למומחה מטע� בית המשפט, מומחה
 ".גמר וקיבל תעודת מומחה כמומחה שיש לו עשרי� ושלושי� שנות ניסיו�
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שופטי� השופט שהתראיי� השיב כי במקרי� רבי� . כגו� לח� זמ�, על הסברי� נוספי�

כי הקושי נעו� בעיקר בעומס הקיי� א� הסביר ,  בהבנת הסוגיות הרפואיותמתקשי�

:  שאינו מאפשר לשופט לימוד מספיק של התחו� הרפואי הרלוונטי,משפטבמערכת ה
שופט שלא מבי� את . לא לכול� יש את הידע ולא את ההבנה. השופטי� אי� לה� זמ�"

אז ההתמקצעות , הל� המחשבה ותהלי� קבלת ההחלטות בענ� הרפואה למשל חוטא

, י� לא לשמוע חקירותשופט שזמנו מוגבל מעד, כתוצאה מכ�, לכ�. מאוד מאוד חשובה

 שיש שופטי� שמנמקי� את פסק האני יודע כדוגמ... לעזור לולמרות שהחקירה יכולה 

מי ותיק ? מי מומחה קרוב יותר לתחו�?  מה הכוונה–הדי� שלה� יותר על הצד הצורני 

ויש שופטי� שיורדי� לעובדות ולחקירה . מי עושה עליה� רוש� יותר טוב? יותר בתחו�

זה , זה קשר יותר,  יותר ולצד הרפואי וממש מתמודדי� ע� הצד הרפואיאבל זה קשה

גוזל יותר זמ� וכ� צרי� לעשות אבל לא כול� בנויי� לזה וזאת הבעיה של המערכת של 

ומצד שני התיק הספציפי שהיא רוצה שתעשה הרבה תיקי� מצד אחד , עלות מול תועלת
המערכת דורשת , ר כמה שיותר תיקי�בראש של השופט זה אי� אני גומ, נפגע ולא יעזור

השופט . "ו שאתה רוצההמערכת אומרת לו אתה לא יכול להיות יסודי כמ. את זה ממנו

אשר , מומחה יוע� מינויו של הואציי� כי לדעתו הפתרו� הראוי ביותר לבעייתיות זו 

: לשופט בקבלת החלטות בסוגיות רפואיותישמש בעל תפקיד בבית המשפט ויסייע 

היה צרי� להיות בכל התיקי� בבית המשפט רופא שיושב . ה יוע� זו הדר� הנכונהמומח"

, נירולוגיה, ופדיהתלפחות בתחומי� הרבי� של אור, ע� השופטי� בתחומי� מסוימי�

  . " השופטי� אי� לה� מספיק ידע–שיעזור לשופטי� , בכל מיני כאלה דברי�

ציי� ביקורת נוספת בהקשר , שהשתת� א� הוא בראיונות העומק, אברה� סהר' פרופ

 לבית המשפט ולצדדי� אפשרות למנות ישבמסגרת הפרקטיקה הנוהגת ולפיה , זה
 הרלוונטית העומדת בלב הסוגיה ההתמחות�בתתמומחי� אשר אינ� בקיאי� 

ופדיה בסוגיה תכ� למשל נית� להביא לעדות כל מומחה בתחו� האור. שבמחלוקת

ופד אינו עוסק תשבמקרי� רבי� אותו אורפי על ופדיה של כ� היד א� תהקשורה באור

התפתחויות עדכניות ב ובקיאותו במחקרי� ו,ופדיה של כ� הידתבפועל בתחו� אור

ובמקרי� רבי� לדעתו אי� , מומחיות זו� בתחו� אינה כפי של מומחה העוסק בפועל בתת

 היא  ציי� כי לדעתו הספציפיות התחומיתסהר' פרופ. הקפדה במישור זה בבתי המשפט

וכי אי� די בהתמחות הרפואית , נקודה חשובה מאוד בעדות� של מומחי� רפואיי�

השופט  87.התמחויות רלוונטיות� רכש המומחה כדי להקנות לו ידע בתחומי תתש

_____________________________________  

יש חלילה גינקולוג שעוסק , יש גינקולוג שעוסק במיילדות, יש גינקולוג שעוסק בפיריו�"   87
' אי� לו מושג מה ב' א�ש, בכירורגיה של גידולי� והרביעי באנדוקרלינולוגיה ותאמיני לי

 גובר ע� השני� על רקע פיצול� של הזההצור� ". עושה וה� הולכי� תחת הכותרת
סהר הדגי� ' פרופ.  הידע הרפואי המתפתחבעקבות, ת משנההתחומי� הרפואיי� ליחידו

המאוחרות הכנסתי פיצול לנירוכירורגיה של ' �60אני בשנות ה: "התופעה מניסיונו האישי
מומי� , גידולי� מסוג אחר לגמרי מה שמבוגרי�, מחלות אחרות. סיפור אחר, ילדי�

,  לי ההזדמנות לנהל מחלקהכ� כשניתנה�ואחר, דברי� שלא קיימי� אצל מבוגרי�, מולדי�
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 ציי� בהקשר זה כי חשוב ביותר לתת את הדעת על זהות המומחי� הרפואיי� �שרואיי
ומחי� ועל בקיאותו של השופט הד� על הממני� את המ, המתמני� על ידי בתי המשפט

�  . בתיק בתחו� נזקי הגו

 תלויה רפואיות סוגיות להבי� שופטי�  יכולת� שלרופאי� שהתראיינו סברו כיה

: כ� ציי� אחד המומחי�. מידת הניסיו� שלו בתחומי� הרפואיי�בבזהותו של השופט ו

 העבודה שלה� אני חושב שיש שופטי� שנראה לי שמתמחי� בענייני נזיקי� ושרוב"

, בתחו� הזה ואז אני רואה על שופט שיותר מנוסה וכבר מכיר את המילי� המקצועיות

הוא , שזה עובר אותו יותר בצורה נכונה, מכיר את הסולמות שאנחנו משתמשי� בה�

לעומת  למה שקורה �אנסי�יותר כבר קולט על מה הוא יכול לשי� לב לדקויות לניו

ו שה� חדשי� במערכת וה� לפעמי� קצת הולכי� שופטי� שה� או מתחו� אחר א
  ".אפ הזה� לאיבוד בתו� הסט

עורכי הדי� שהתראיינו סברו כי אי� קושי ממשי לעורכי הדי� בהתמודדות ע� סוגיות 

הרבה יותר קל לעורכי ,  היק� המידע הזמי� בתחו� הרפואיבשל כיו� ,בנוס�. רפואיות

אי� ספק בכלל שהידע שצבור בידי , לבגדו": �ולנתח הדי� להבי� סוגיות רפואיות

הוא גדול לאי� , הפוטנציאל או האפשרות שיהיה צבור בידיה� ידע, הדי� היו��עורכי

בעבר היינו תלויי� ברופאי� וא� ורק ברופאי� כי לא היתה לנו . ערו� ממה שהיה בעבר

א ג� הרופ. היו� זה קיי� הרבה יותר. שו� אפשרות אלטרנטיבית לחפש באופ� עצמאי

הוא , בגלל העובדה שהיו� יש מידע הרבה יותר גדול והרבה יותר זמי�, עצמו שמייע� ל�

, עצמו ייראה את עצמו מחויב להיות מעודכ� כי הוא יודע שא� אני בא אליו להיוועצות
כשהוא עצמו לא מעודכ� במה , הוא לא יכול להרשות לעצמו לתת לי כל מיני עצות

וברשות עורכי , הוא פעוט, שיבו כי ג� א� קיי� קושינציגי חברות הביטוח ה". שקורה

  . ובכלל� השימוש במומחי� יועצי� מטעמ�, הדי� כלי� להתמודד ע� סוגיות אלו

 יעיל כלי  ה�מומחי� חקירות מידה באיזונושא נוס� שעלה בראיונות נגע לשאלה 

 קביעות בי�ש הפערי� ע� ולהתמודדות הרפואית הנכות בשאלת המחלוקת לפתרו�

 מסייעות מומחי� חקירות כישופטת שהתראיינה השיבה . הצדדי� מטע� המומחי�

 מחוות לשנות למומחה גורמת אינה החקירה. נרחב די בהיק�כי ה� מתקיימות ו ,מאוד

שאולי , או א� מובאות בפניו עובדות שאולי לא ידע אות�, לחדד, אבל כ� לתק� "הדעת

_____________________________________  

 
ואני לא תמיד . התמחויות�זאת אומרת יחידות שה� תת, יחידות�בניתי מחלקה ע� חמש תת

יש מומחה , אבל יש מומחה למחלות של עמוד וחוט השדרה. בטוח שהיו� זה כבר מספיק
ויש מומחה לגידולי� ' יש מומחה לגידולי� מסוג א, ה לבי� קרינהילשילוב שבי� כירורגי

. ולכלי ד� במוח ולנירוכירורגיה של גיל הילדות וחייבת להיות להתמחות ספציפיות' סוג במ
תיכנסי היו� למכו� . לא המתפתח, זה הגור� הגדול למחסור ברופאי� היו� בעול� המפותח

, מרפאה לזה, לגימל, לבית, מומחה לאל�. תסתכלי רק על השלטי�, השומר�עיניי� בתל
המושגי� שלו בתחו� מעבר ,  אחד בקיא לפרטי פרטי� בתחו� שלוכל, לזה, לזה, לזה, לזה

 ".קלוש, לדלת השניה
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 השופט שהתראיי� השיב כי ".יא במומחיותיכולות להאיר סיטואציה כזאת או אחרת שה

 וכי ,מידת האפקטיביות של החקירה תלויה במידת הידע של השופט בתחו� הרפואה

מנגד ציי� כי .  בעלילשופט שאינו מנוסה דיו יכול להגיע בחקירה למסקנות לא נכונות
 להשתת� בעצמו בהלי� החקירה ולסייע לבירור, שופט מנוסה עשוי לייעל את החקירה

  : נכו� יותר של המחלוקות המשפטיות

 מגיע שהוא רואה ואני מראש מוכנות שאלות 100 ע� די� עור� בא כאשר

 לא אני כי בעיה לי שיש מבי� אני, מראש שאלות 100 ע� הנזק בשאלת

 מומחה זה א�ד "מעוה רשות מבקש אני ואז זמ� מבחינת התיק את אגמור

 אשאל אני או השאלות את תלראו לי שתית� או, אותו לשאולש "בימ של

 מרוב כבר אני כי, להשלי� משהו ל� יהיה א� זה ואחרי שאלות כמה

 צרי� אני לא� יודע אני או רופא אותו את ששמעתי או תחו� באותו ניסיו�
   .חוקר לשופט הופ� במרכאות אני, להתמקד יודע, לכוו�

טלי יותר ומה בהקשר זה למשפט הקונטיננהשופט ציי� כי שיטתנו המשפטית ד

  : מאשר למשפט האנגלי

 אנחנו רוצי� כמו – היא איזה סוג שופטי� אנחנו רוצי� שיהיו השאלה

, בי� השיטה שבה השופט יושב בקהל... שלא מתערבי� בכלל, באנגליה

לבי� א� אני שופט שר� ע� השחקני� על המגרש , ביציע, בטריבונה

טה שלנו הפכה השי... ורואה יותר עבירות מאשר א� אני יושב מרחוק

, בגלל שאני צרי� לייעל את הדיו�, אי� לנו ברירה, ננטליתייותר לקונט
אז אני , ד"וא� יש לי ידע לפעמי� יותר מעו, בגלל שיש לי זמ� מוגבל

אשאל את השאלות שיביאו אותי לכתוב פסק די� שהוא ג� צודק וג� 

 השופט מסתכל לתו� החדר מבעד חור מנעול והוא רואה את... נכו�

השחקני� בפריזמה שהוא רואה וככל שהוא יגדיל את הזוית הוא ידע 

לקלוע למטרה ולפסוק נכו� ויש הבדל א� אתה זבוב בתו� החדר לבי� א� 

אתה מסתכל מחור המנעול ולכ� כשופט אני אומר ככל שאתה יודע יותר 

  .אתה יודע פחות

והכרחי א� כי חקירתו נציגי חברות הביטוח שהתראיינו ציינו כי חקירות ה� כלי יעיל 

מומחי� ג� לא אוהבי� : "נציג מחברת ביטוח ציי�.  משימה לא קלההיאשל מומחה 
 זה מתחיל בזה שהתאריכי� תמיד לא נוחי� לה� ואחרי זה כשמזמיני� ]... [להיחקר

 יש מומחי� שה� אויבי� מלכתחילה שחבל ]... [אות� ה� עושי� טובה שה� באי�

ואוטומטית ה� יהיו ה� כועסי� על מי שהזמי� אות� , לקלולהזמי� אות� כי ה� רק יק

 ג� כשמוכיחי� לה� ]... [מעטי� המומחי� שבאמת פתוחי� לשמוע אולי ה� טעו. אנטי
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 קשה מאוד להודות �יהיה לה, שחור על גבי לב� שה� טעו ומישהו עבד עליה�
  ".'טעיתי'

  העלויות היחסיות של ההסדרי� )ב( 

 עלויות ההסדרי� נגעה לעלות חוות הדעת נושאבהשאלה הראשונה שבחנו 

כולל שאלות  (המרואייני� ציינו בדר� כלל כי עלות חוות דעת רפואית. הרפואיות

 נעה בי� –  הנפסקת על ידי בתי המשפטה� זו המשולמת על ידי הצדדי� וה� זו –) הבהרה

השופט  .ח"ש �2,000לח "ש 1,000עה בי� נעלות חקירה . ח"ש �5,000 לח "ש 3,000
ח "ש 5,000שהתראיי� ציי� כי העלות הנפסקת למומחה על ידי בית המשפט נעה בי� 

עלות נפרדת עבור הופעה בדיוני  נפסקתו, שאלות הבהרהל לחוות דעת וח"ש �10,000ל

 פערי המחירי� בי� המומחי� השוני� נובעי� ממשתני� כגו� שכיחות התחו� .חקירות

שופט ציי� כי חוות ה. מחיותו של נות� חוות הדעתמומורכבותו ומידת , הרפואי הנבדק

  88.עשוי להתקשות לממנ�תובע קשה יו� ו, הדעת כרוכות בעלויות גבוהות

 ההסדר :באשר ליעילות היחסית של שני ההסדרי� המרואייני�  את עמדתבחנושנית 

 � וההסדר, ד"לתא לחוק הפ6של מינוי מומחה מטע� בית המשפט הנוהג מכוח סעי

רוב המרואייני� השיבו . ז"פקנתביעות וח תקנות סדרי הדי� בנוגע למכהנוהג 

 וכי היו מעדיפי� כי יופעל בסוגיית ,א יעיל יותר6משמעית כי ההסדר מכוח סעי� � חד
�שופטת שהתראיינה ציינה כי לדעתה הסדר של  .קביעת הנזק על כלל תביעות נזקי הגו

 של מצבי� ויוצר נמוכה מאוד לרמה ואות מוריד די, הנושא כל את הופ�"ריבוי מומחי� 

 אני, זה את מקבלת פחות אני, מוזמנות דעת חוות', וכו תשלומי�', להשכירמומחה '

 אחרשופט . "ונכונה אמיתית הכרעה לצור� המשפט בית מטע� במומחי� מצדדת מאוד

 �א וטע� כי ראוי שייקבעו כללי� ברורי� באשר לזהות 6הסתייג מ� ההסדר הקבוע בסעי

 וכי ימונה לצד בית המשפט מומחה יוע� אשר יסייע לשופט ,ומחי� המתמני�המ

 א� – אודות הקשר הסיבתי בי� התאונה לבי� הנזק הרפואי הנטע�על בהחלטה המקדמית 

   89.ראוי למנות מומחה לבדיקת התובע בגי� התאונה ובאילו תחומי� רפואיי�

בסופו . ד הוא היעיל ביותר"פלת של ההלי�מבחינתי ": ציינהשהתראיינה עורכת די� 
ז ברוב המקרי� מגיעי� למומחה בית המשפט כ� שבעצ� מגיעי� "של דבר ג� על פי פקנ

 יכולז "בפקנ דומה שסעי� כלשהי במידה חושבת ג� אני ב6מבחינת סעי� . לאותה נקודה

 לגבי כל אחד מהאפיקי� ]... [קשה לקבוע, האמת": עור� די� השיב ."כס� הרבה לחסו�

כי א� תקבע שג� בתביעות נזיקי� יהיה מומחה , ו את יתרונותיו ואת חסרונותיויש ל

_____________________________________  

אז אני ' א� היינו הולכי� לפי החוק כמו שצרי� ושעורכי די� לא היו ממני� תובעי� וכו"   88
[...] חושב שזו הייתה תביעה רק לעשירי� כי אנשי� קשי יו� לא יכולי� לממ� חוות דעת 

 ".יקר בתחו� של רשלנות רפואיתעורכי די� מממני� בע
הייתי רוצה , א� אי� לנו שופט ע� הרבה הרבה ניסיו� בתחו�, ככלל, אני הייתי רוצה... "   89

  ".למנות מי ואת עצמו המינוי לצור�שיהיה רופא יוע� שיגיד מה דעתו 
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אז אתה במצב שבו אתה מאל� ג� את המזיק ואולי , ]פ"ק וא" אנ– המשפט בית מטע�[

, מצד שני. ג� את הניזוק להוציא הוצאות כספיות בשעה שעוד לא נקבעה האחריות

 בית מטע�[ואז א� יש מומחה , האלהממילא א� תוגש תביעה ה� יוציאו את ההוצאות 
. כי זה רק מומחה אחד ולא שניי�,  אז ההוצאות תהיינה פחותות]פ"ק וא" אנ– המשפט

שאני חושב שאולי .  עדי� שיהיה מומחה אחד וזהו–אז לכאורה צרי� לבוא ולומר בעצ� 

י� עור� הדי� הוסי� כי לדעתו ג� בהתייחס להסדר מכוח סע. "זו אפשרות שצרי� לשקול

 עור� די� נוס� הביע א� הוא העדפה 90.ז" תביעות פקנעלראוי להחיל הסדר דומה '  ב6

 ואול� ציי� כי לדעתו ראוי לקבוע כללי� מחמירי� יותר ,ד"להסדר הנהוג בחוק הפלת

 למנוע מצבי� של עיכובי� בלתי סבירי� בהפקת כדי מומחי� על ידי בתי המשפט למינוי

רות הביטוח הביעו א� ה� תמיכה בהסדר הנוהג מכוח המרואייני� מחב 91.חוות הדעת

  92.א� כי הוסיפו כי ראוי לחולל בו שינויי�, ד"הפלת

, ד מקפח"הפלתב לחוק 6 קביעת הנכות הרפואית מכוח סעי� הלי� בחנו א� עוד
שאלה זו נועדה להתייחס לביקורות הרבות אשר . מי מהצדדי�, לדעת המרואייני�

 המחיל את התוצאות אשר נקבעו על ידי ,ב6וח סעי� הסדר הנוהג מכה עלהושמעו 

על ההלי� הנוהג בפני , הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי לגבי נפגעי עבודה

שופטת ציינה כי לדעתה קיי� . בית המשפט בנוגע לנזקי גו� של הנפגע בתאונת דרכי�

 העבודה  מאחר שהנחתזכויותיו של התובעבבוועדות הביטוח הלאומי קיפוח רב 

 גור� לקיפוח זכויותיו הזה ההסדר ,לדעתה ,לכ� 93.בביטוח הלאומי היא כי האזרח משקר

החוק הזה נועד למע� ": השופט האחר הסכי� לדעתה 94. ראויאינו ולפיכ� ,של התובע
_____________________________________  

 אותה על הנכות את שקובעת ועדה איזושהי יש הכי שבלאו הייתה המוצא נקודתכי "   90
  ."פע� עוד להתחיל מה בשביל אז. התאונה אותה על או, עובדות מערכת

 מוכני� שה�, דעת חוות לתת בכלל שמסכימי� מומחי� רשימת] לנהליש [: "ולדבריו   91
, בו חפ� או רוצה שהשופט מומחה כל ולא המשפט בתי של הדעת חוות של לדיסציפלינה

 שאי� בזה, במשפט איומות לדחיות פעמי� הרבה גורמי� המומחי� כי ?למה. ממנה הוא
 שה� מועדי� מיני בכל ביותר מקשי� ושה�, בזמ� דעת חוות מוציאי� לא שה�, זמ� לה�

 לעמוד מסוגל שלא מאד עסוק ואיש דומא גדול שמומחה מי אז. בה� לעמוד צריכי�
 תו� להיחקר, ככה יכול שהוא בתנאי רק אותו למנות. אותו למנות לא, האלה בדיסציפלינות

 מיו� חודש תו� דעת חוות להוציא, לו מקציבי� המשפט שבתי הדעת חוות על בירס זמ�
 לעמוד מסוגל הוא א�; מונה שהוא מהיו� חודש תו� בדיקה לקבוע, אצלו נבדק שהאיש

 ."ש"ביהמ מטע� מומחה להיות יכול הוא, האלה בדיסציפלינות
 הרבה משהו היא ראיה כשהראשית באמת רק מינוי שיהיה, מינוי על ההחלטה שלבנושא "   92

 התחו� את לקחת באמת אלא, מומחי� הרבה למנות לא, בתחומי� וצמצו� ממשי יותר
בנוס� ציינה המרואיינת כי קיי� יתרו� בקיו� הדרכות מוקדמות . "בו ולמנות העיקרי

  .מוסדרות למומחי� המתמני� כמומחי� מטע� בתי המשפט
יש אצל� הנחת עבודה . לאומי כנגד התובעיש בה� קיפוח גדול מאוד לטובת הביטוח ה"   93

 ".אמת אומר לא, 'so called'' נכה'שהאזרח ה, למיטב שיפוטי
 שה� נגזרות ה� זה של הנגזרות כל, הלאומי בביטוח שקורה במה מאמינה לא שאת ברגע"   94

 שה� ובדרכי� הלאומי הביטוח בתו� אלא זה על להשיג היאופצי שאי�, בעייתיות מאוד
 ."מאוד ותקש פתלתלות
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תלוי מי ישב ... אני חושב שקיי� קיפוח... היעילות ולא למע� הצדק הפרטני לאותו אד�
המטרה של הביטוח הלאומי היא אי� ... 'אי� בדקו אותו וכו, מי בדק אותו, בוועדה

השופט הוסי� . "לחסו� כספי� לביטוח הלאומי מי שנהנה מזה זה דווקא חברות הביטוח

בעובדה כי הוועדות מתכנסות בתו� , בעייתיות בוועדות המוסד לביטוח לאומיכי קיימת 

 פקיד מטע� שהואמשרדי המוסד לביטוח לאומי ונערכות בהשתתפות מזכיר ועדה 

   95.המוסד

 �ב וציינו כי 6עורכי הדי� שהתראיינו הביעו שביעות רצו� מ� ההסדר מכוח סעי

לעומת זאת המרואייני� .  את הצדדי�ואינו מקפח, יעיל וטוב יחסית, ההסדר מאוז�

 �ב וציינו כי 6מחברות הביטוח הביעו חוסר שביעות רצו� ממשי מ� ההלי� מכוח סעי

זאת מאחר שא� על פי שקיי� לכאורה . ההלי� מקפח במידה רבה את חברות הביטוח
קיי� חיסרו� ממשי מבחינת חברת , היתרו� של בדיקת התובע על ידי ועדה אובייקטיבית

ה� באשר לקביעת הנכות וה� , אשר אינה צד להלי� המתקיי� בביטוח הלאומי, טוחהבי

, לעומת זאת התובע רשאי להיות מיוצג בוועדות הרפואיות. בשאלת הקשר הסיבתי

להגיש חוות דעת רפואיות מטעמו לוועדות ולערער על קביעות הוועדה בפני ועדות 

אחת ,  בפני הביטוח הלאומי מחדשוא� לפתוח את הדיו�, לעררי� ובית הדי� לעבודה

  .בטענת החמרה ולהעמיד את חברת הביטוח בפני עובדה מוגמרת, לחצי שנה

  דיו�. ה

  במבו� האפיסטמיבתי המשפט  .1

ממצאי המחקר נותני� ביטוי מובהק לטענה שמצאנו בפסיקה הישראלית ובספרות 

יוצרת הטיה , ז"שחולשת על ההסדר הקבוע בפקנ, הזרה שלפיה השיטה האדוורסרית

 פער � כי קיי המחקר מצא96.בקרב חוות דעת המומחי�) adversarial bias(אדוורסרית 

 התיקי� מ� �3% וכי רק ב,  אחוזי נכות בממוצע בי� קביעות מומחי הצדדי��16 כשל 

 לא היה פער בי� עמדות המומחי� מטע� בה� הוגשו חוות דעת מטע� שני הצדדי�ש

_____________________________________  

. נראה זה אי� אלא עושה אתה מה תמיד לא זה, למד הביטחו� משרד וזה הגדולההבעיה "   95
 בבתי אות� ומקיי� השיקו� מאג� הרפואיות הוועדות כל את הוציא הביטחו� משרד

 צריכה והמערכת הרופאי� מי היא השאלה. אחרת נראה זה כבר שהוצאת זה עצ�. החולי�
 הייתי בוועדה שיושב לאומי ביטוח של פקיד שהוא הוועדה של המזכיר את אפילו. לדעת
 ...."טוב נראה לא זה כי יהיה לא שהוא מנסה

 ,Bernstein עניי�; )52  הערה,לעיל (מוזסי� יענ: וג�; )1 הערה, לעיל (וינגרט�עניי� : ראו   96
 NSW Law Reform Commission, Report 109: Expert :וכ� ;)51  הערה,לעיל(

witnesses, p. 70.  
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ההסברי� שניתנו להטיה . ו תמכו בקיומה של הטיה כזוג� הראיונות שערכנ. הצדדי�

. הפנו לשיקולי� כלכליי� ולרצו� הטבעי של המומחה לשרת את הצד שעמו הוא עובד

בנוס� ציינו המרואייני� כי עמימות סוגיית הנכות הרפואית שאינה כפופה לקריטריוני� 
פרה של אתיקה מדעיי� ברורי� מאפשרת גמישות בחוות הדעת הרפואית שאי� בצדה ה

 selection(בנוס� ציינו המרואייני� שחלק מההטיה מקורה בהטיית בחירה . מקצועית

bias (– ועורכי – השוק נחלק למומחי� שמייצגי� תובעי� ולאלה שמייצגי� נתבעי� 

   97.הדי� בוחרי� בי� הקבוצות לפי צורכיה�

נגנוני� מצאנו תמיכה ג� להשערתנו שבתי המשפט משתמשי� בכללי אצבע ובמ

באופ� שאינו מתיישב ע� התפיסה , מוסדיי� לש� התמודדות ע� הדילמה האפיסטמית

בתי מרובי מחלוקת ז "כי בתיקי פקנראשית מצאנו . הקלסית של ההלי� האדוורסרי

 �87% ב. מחלוקתמעוטי  תיקי� לעומתיותר למנות מומחה מטעמ�  המשפט נוטי�

 מהתיקי� �29% רק בו ,ית המשפטבמונה מומחה מטע� מרובי המחלוקת מהתיקי� 
בתי המשפט נוהגי� נמצא כי בנוס�  . מומחה מטעמובית המשפטמינה מעוטי המחלוקת 

בה� שד "פלתהז ו" מתיקי פקנ�91.5% בכ :מטעמ�ככלל לאמ� את העמדה של המומחה 

פרקטיקה זו .  קביעת המומחהבית המשפט על פי בית המשפט פסק  מטע�מונה מומחה

משממנה בית המשפט מומחה על "שלפיה , יקת בית המשפט העליו�משקפת ג� את פס

סביר , המשפט נתוני� מקצועיי� לצור� הכרעה בדיו� מנת שחוות דעתו תספק לבית

המומחה אלא א� כ� נראית סיבה בולטת לעי�  שבית המשפט יאמ� ממצאיו שללהניח 

א גרמו לבית מצאנו ג� שקיומ� של חקירות מומחי בית משפט ל 98."שלא לעשות זאת

 את עמדת מוחלטשכאמור נוטה לאמ� באופ� כמעט (המשפט לסטות מקביעת המומחה 

 כי באות� מקרי� )ז"בהתייחס לתביעות לפי פקנ( ג� לבסו� מצאנו). המומחה מטעמו
 הנכות  שיעורפסיקת בית המשפט בדבר ,ת המשפטיבה� לא מונה מומחה מטע� בש

 קביעת פי על המשוקללת הנכות שיעורי עממוצ את פה במידה רבהקיש בתיקי� אלה

 הראיונות שערכנו הצביעו ג� ה� על שימוש בכללי אצבע .והנתבע התובע מומחי

אחד השופטי� שרואיי� , למשל. ובמנגנוני� מוסדיי� לש� הכרעה בשאלות אפיסטמיות

שאינ� נוגעי� לתוכנה , ציי� כי לעתי� הכרעת השופטי� מתבססת על שיקולי� חיצוניי�

בנוס� צוינה . שהותיר המומחה" רוש�"המוניטי� או ה, כגו� הוותק,  עדות המומחהשל
_____________________________________  

, בי� קביעות המומחי�שנת� הסבר אובייקטיבי לפער ) שופט(א� כי אחד המרואייני�    97
כגו� מועד ביצוע , שמשק� לדעתו נסיבות אובייקטיביות הקשורות בבדיקתו של הנפגע

  .הבדיקה
 שקילת אמינותו מסורה – אכ� עד מומחה כמוהו ככל עד"בית המשפט מוסי� וקובע כי    98

, א�. של בית המשפט משפט ואי� בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתולבית ה
ימוקי� כבדי  נלא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר, כאמור

מתח	  17שותפות בניי� ' מ נ"מיצר לפיתוח בע 9323/04 א"ע. "משקל שיניעוהו לעשות כ�
 להשכרה ניימ� יצחק חברת 293/88 א"ע; )מיצר  עניי�– להל�( )23.7.2006,  בנבופורס�( 5

המרכז הרפואי ' שטר� נ 3056/99 א"ע: ראו עוד ).31.12.1988,  בנבופורס�( רבי' נ מ"בע
  ).שטר� עניי� – להל� (11פסקה ב ,936) 2(נו ד"פ, על ש	 חיי	 שיבא
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כאמצעי ) מינוי מומחה מטעמ�, פשרה(להשתמש במנגנוני� מוסדיי� נטיית השופטי� 
   .להכרעה בדילמות אפיסטמיות

הממצאי� א� לא הראו אינדיקציות לכ� שלחקירה הנגדית יש תרומה , כאמור

מהנתוני� עולה שהשחקני� המשפטיי� ממשיכי� , ע� זאת. אפיסטמית משמעותית

 יקיבת המומחי� חקירות ששיעורמצאנו , למשל .לייחס משקל למוסד החקירה הנגדית

 עובדה זו משקפת ככל .)16.2% (ז"פקנ יקיתמזה שב) 37% (במובהק גבוה ד"פלת

וה� ,  את העובדה שאי� ניתנת לצדדי� אפשרות בהסדר זה להביא מומחה מטעמ�הנראה

קשה להסביר נתו� זה מבלי . על חס� זה באמצעות החקירה הנגדית" לפצות"מבקשי� 

להניח שהצדדי� מאמיני� בתרומה האפיסטמית הפוטנציאלית של מנגנו� החקירה 

עבר ד מלמד אפוא שַמ"פלתהשיעור הגבוה יותר של חקירות מומחי� בתביעות . הנגדית
ט יכול להביא לעלייה במספר התיקי� שבה� לשיטה של מינוי מומחה על ידי בית המשפ

ד מלמד כי במרבית " מהתיקי� בפלת�37%ע� זאת קיומ� של חקירות ב. תתבצע חקירה

ג� (המקרי� הצדדי� מקבלי� את סמכותו האפיסטמית של המומחה מטע� בית המשפט 

 עולה יחס אמביוולנטי למוסד החקירה ג� מהראיונות )מובנת מאליהא� סמכות זו אינה 

אול� בפועל , אחד השופטי� ציי� שהחקירה הנגדית יכולה לסייע בידי השופטי�. הנגדית

קוצר זמ� וחוסר מקצועיות מגבילי� את השימוש בכלי זה וגורמי� לשופטי� לפנות 

אחת ). נימוק שהוביל את המרואיי� הזה לתמו� במינוי מומחה יוע�(לנימוקי� צורניי� 

ולה לסייע מאוד בעיקר בתיקו� העובדות וחידוד� השופטות סברה שהחקירה הנגדית יכ

מעטי� ש אחד מנציגי חברות הביטוח שהתראיינו ציי�לעומת זאת . א� כי לא בשינוי
שחור "את טעות� � ג� א� מוכיחי� לה, הודות בשגיאת�המומחי� שבאמת פתוחי� ל

  ."על גבי לב�

ל שימוש הראיונות מציירי� תמונה מורכבת מזו שעולה מהניתוח הכמותי ש

כ� למשל השופטי� אישרו כי המנגנו� של מינוי מומחה מטע� בית . ותהיוריסטיקב

ז ננקט על ידיה� כעניי� שבשגרה בכל עת שנפער פער גדול בי� חוות "המשפט בתיקי פקנ

ע� זאת השופטי� שרואיינו הכחישו כי בתי המשפט . הדעת של מומחי הצדדי�

אחד השופטי� לא התנגד . ה במחלוקתשל מיצוע כאמצעי להכרעמשתמשי� בכלל 

אול� הסבירו בעומס הרב הרוב� על מערכת בתי המשפט ואינו , לקיומו של קושי זה

ע� זאת אותו שופט . מאפשר לשופט בחינה מעמיקה של הסוגיות הרפואיות הנבחנות
ג� .  בעלילציי� ג� כי שופט שאינו מנוסה דיו יכול להגיע בחקירה למסקנות לא נכונות

 קושי ממשי לעורכי הדי� בהתמודדות ע� סוגיות אי�כי הדי� שהתראיינו סברו כי עור

ייתכ� שהפער הזה בי� תשובות .  היק� המידע הזמי� בתחו� הרפואיבשלרפואיות 

 – של מומחי� המרואייני� למציאות המתגלה מהניתוח הכמותי טמו� באשליית הידע

   99.סירוב להודות במגבלות האפיסטמיות שלה�
_____________________________________  

 Daniel Kahneman, “Don’t Blink! The Hazards of Confidence”, New York Times:ראו   99
(October 19, 2011) .נית� לצפייה באתר :http://www.nytimes.com/2011/10/23/ 
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פ� כללי נית� להצביע על שני הסברי� מרכזיי� לשימוש הניכר של בתי המשפט באו

הסבר אחד רואה בשימוש בכללי אצבע פתרו� : בכללי אצבע לפתרו� דילמות אפיסטמיות

נוכח הקושי לפתור את הדילמה האפיסטמית . רציונלי לבעיית הידע של השופטי�
ובסטנטיבית ע� תוכנ� של הכרוכה בבקרה של עדות מומחי� על ידי התמודדות ס

לכלל המיצוע שמצאנו . השופטי� נוקטי� אסטרטגיות אפיסטמיות מסדר שני, העדויות

כלל זה נראה כתגובה רציונלית : ז מרובי מחלוקת יש הסבר נוס�"בהקשר של תיקי פקנ

שמשרתי� את האינטרס " מומחי� מטע�"שנתפסי� כ, להטיה האדוורסרית של המומחי�

בהנחה שהמומחי� .  פועלי� בהכרח לפי אמות מידה אובייקטיביותשל הלקוח ואינ�

כלל המיצוע , )כל אחד לצד שלו(מטע� הצדדי� מפריזי� בהערכות הנכות של התובע 

ויש לו ג� , בראיונותהסבר נוס� שנזכר ". אמת"יכול לספק תוצאה שהיא קירוב של ה

מסרי� המוסדיי�  טמו� בעומס הקיי� על מערכת בתי המשפט וב,תמיכה חיצונית

 100. התיקי�"חיסול" שמציבי� בראש סדר העדיפויות את ,המועברי� אל השופטי�
 הסוגיה הרפואית ללמידתעומס זה אינו מאפשר לשופט הד� בתיק את הזמ� הנדרש 

ומחייב אותו למעשה , עדויות המומחי� הרפואיי�של  ולניתוח מעמיקשבמחלוקת 

   101. להכריע בתיקכדילאמ� כללי אצבע 

   השוואת היעילות היחסית של ההסדרי�. 2

מספר� מצאנו כי מחד גיסא : הממצאי� הציגו תמונה מורכבת של יעילות ההסדרי�

אלו של יי� מנ למעלה מפי שהואז "במסגרת תביעות פקנהמוגשות דעת החוות של 

 ששיעור, בניגוד להשערתנו המקורית, מאיד� גיסא מצאנו. ד"המוגשות בתביעות פלת
 במובהק ד"פלת יקיבת גבוה � מטע� בית משפטמומחי תחקירשבה� התקיימה התיקי� 

כדי לבחו� את העלות היחסית של ניהול תיק . )16.2% (ז"פקנ יקיתמזה שב) 37%(

הסתמכנו . ניתחנו את הנתוני� באופ� השוואתי) באספקלריה של עלות המומחי� בלבד(

עלותה הממוצעת של חוות דעת  לצור� כ� על ההערכות שנמסרו לנו בראיונות שלפיה�

. ח" ש�2,000 ח ל" ש1,000ועלות חקירה נעה בי� , ח" ש�5,000 ח ל" ש3,000בי� נעה 

העלות , ד נערכות יותר חקירות"הניתוח שערכנו הראה שא� על פי שבתיקי פלת

_____________________________________  

 
magazine/dont-blink-the-hazards-of-confidence.html?pagewanted=all&_r=0)  נצפה

  ).2013לאחרונה באוגוסט 
� וער� אמנו� רייכמ, קינ��רענ� סוליציאנו: בתי המשפט בישראל ראו עודשל על העומס   100

, מסכ	ח "דו: מדינות 17 של השוואתי ניתוח: משפט מערכות על העומס, גדות�ויגודה
  ). 2007(המרכז לניהול ומדיניות ציבורית 

לכ� מצטרפת פסיקת בית המשפט העליו� בדבר המעמד המיוחד של חוות דעת מומחה   101
ע� ). 98 הערה, יללע(שטר� עניי� ; )98 הערה, לעיל(מיצר עניי� : ראו, מטע� בית המשפט

  . בכללי אצבע מלכתחילהלהשתמשזאת פסיקה זו אינה מחייבת את השופטי� 
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ח לעומת " ש11,288(ד "ז נותרה גבוהה בהרבה משל תיק פלת"הממוצעת של תיק פקנ
   102).ח" ש6525

, ז שנדגמו"נטי לבחינת העלות היחסית הוא שבתביעות פקנוו נוס� הרלממצא

מטעמי� של , בסיו� ההלי� המשפטי,  מ� התיקי� נדחי� על ידי בית המשפט%�12.5כ

 וזאת לאחר שמונו בתיקי� אלו מומחי� מטע� הצדדי� ומטע� בית ,היעדר אחריות

� בתביעות נזקי גו� ממצא זה מעורר את השאלה א� ראוי להפריד את הדיו. המשפט

בה� אחריותו המשפטית של שבתביעות , לשאלת הנזק באופ� שיאפשרושאלת החבות ל

לדחות את מועד הבאת הראיות בשאלת הנזק עד לאחר הכרעה , הנתבע מוטלת בספק

   .עקרונית בשאלת האחריות המשפטית לאירוע

ע בסעי� הסדר הקבוה עלת שהוצגה וביקורשאלה נוספת שבחנו התייחסה לאחת ה
הסדר זה אינו דורש מ� התובע להגיש לבית המשפט ולפיה מאחר ש, ד" הפלתא לחוק6

את מגביר הוא , חוות דעת רפואית מטעמו לתמיכה בטענתו כי נגרמה לו נכות רפואית

הסיכויי� לבקשות בלתי מבוססות למינוי מומחי� רפואיי� ולמינויי� של מומחי� 

קיי� מספר רב ד "בתיקי פלתמצא כי המחקר הכמותי  ,אכ�. בנסיבות שאינ� מצדיקות זאת

 0%במסגרת� בסיו� ההתנהלות המשפטית פסק בית המשפט לתובע שיותר של מקרי� 

מתיקי  8.2% לעומת �17.2% כד ב"מצבי� מסוג זה נמצאו בתיקי פלת. נכות רפואית

  . ז"פקנ

  : מתאוריה למדיניות. ו
  ות נזיקי� קווי� לרפורמה בהסדרי מינוי המומחי� התביע

  לכלל התביעות הנזיקיות ד" לפלת'א6אימו� ההסדר בסעי� . 1

 ההסדר הקבוע בסעי� היא כי, שנתמכת בממצאי המחקר, המרכזית שלנוההמלצה 
 עמדה זו מתבססת על הטענה 103.על כלל תביעות נזקי הגו�יוחל ד "חוק הפלתל' א6

_____________________________________  

מהפרספקטיבה של עלות  ( בדקנו את העלות המנהלתית הממוצעתלבחו� שאלה זוכדי   102
 4,000 עלות ממוצעת של בשלב ראשו� הנחנו .ד"פלתתיק ז ו" תיק פקנשל )מומחי� בלבד

 עבור עלות של חקירת ח"ש 1,500עלות ממוצעת של  מומחה וחוות דעת עבור ח"ש
 העלות ואילו, ח" ש�11,288 כתהיי הז"מצאנו כי העלות הממוצעת של תיק פקנ. מומחה

 4,000 עלות ממוצעת של בשלב שני הנחנו. ח"ש �6,525 כהייתהד " תיק פלתהממוצעת של
. קירת מומחה עבור עלות חח"ש 2,000 מומחה ועלות ממוצעת של חוות דעת עבור ח"ש

 ממוצע ואילו, ח" ש�11,475ז הוא כ"תיק פקנל ממוצע ההוצאה מצאנו כי. הפער נותר דומה
  .ח"ש �6,727 כהיהד "פלתלתיק ההוצאה 

ע� זאת נזכיר כי המחקר התמקד בהסדרי� הנוגעי� לדיו� בשאלת הנכות הרפואית בלבד   103
עסקנו בסוגיות נלוות כגו� כמו כ� לא .  לרשלנות רפואיתבאשרולא עסק בעדות מומחי� 
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 מנקודת מבט שהעלות העודפת של הסדר ריבוי המומחי� אינה ניתנת להצדקה

מלבד העובדה שהיא מכרסמת בפיצויי� יכולה להקשות על , העלות העודפת. אפיסטמית

לשיטה האדוורסרית של . ז" את הגישה לערכאות בתיקי פקנתובעי� מחוסרי אמצעי�
� על מערכת בתי הטמו� בתרומתה לעומס המוטל, ריבוי מומחי� היבט שלילי נוס

בוסס על הפער שחש� המחקר בי� התפיסה הפ� האפיסטמי של טענתנו מ. המשפט

לבי� האופ� שבו תביעות אלה , ז"האדוורסרית שביסוד ההסדר החל על תביעות פקנ

 ממצאי המחקר מעידי� שבתי המשפט משתמשי� בכללי אצבע .מתנהלות הלכה למעשה

כדי ליישב חילוקי דעות אפיסטמיי� ואינ� מיישבי� מחלוקות ) מינוי מומחה ומיצוע(

עובדה זו מטילה ספק בדבר התועלת . יות באמצעות הפעלת שיקול דעת עמוקאפיסטמ

אמנ� קיימת אפשרות שעצ� קיומ� של חוות דעת . ז"האפיסטמית שבהסדר הקיי� בפקנ

בי� שמדובר בהחלטה המבוססת על ממוצע , נוגדות משפר את התוצר האפיסטמי הסופי

) �ובי� ") ער� מקורב לאמתשנעזרת בהתנהגות האסטרטגית של הצדדי� כדי לחשו
מאחר שהמומחה (שמדובר בהחלטה שמאמצת את עמדת המומחה מטע� בית המשפט 

 ע� זאת לדעתנו 104).מטע� בית המשפט נעזר בחוות דעת המומחי� מטע� הצדדי�

תועלת זו אינה מצדיקה את העלויות העודפות שנגרמות מהסדר ריבוי המומחי� לצדדי� 

דעתנו לדינמיקה האסטרטגית שהתפתחה בתיקי נזיקי� ל. ולמערכת השיפוטית בכללותה

האופ� שבו המומחי� מאצמי� את נקודת מבטו (מבחינת אופיי� של עדויות המומחי� 

א� יכולה לפגוע בלגיטימיות האפיסטמית של מערכת ) של הצד שמטעמו ה� מעידי�

א יש אפוד "א לחוק הפלת6מומחי� הקבוע בסעי� ההסדר מינוי ל. המשפט בכללותה

ז מאחר שהוא מייתר את העלויות המיותרות "עדיפות לכאורית על פני ההסדר בפקנ

בשכירת מומחי� ומשק� את כללי האצבע שאימצו בתי המשפט כפתרו� לדילמה 
  . האפיסטמית

, ד"חשוב לציי� בהקשר זה את הבעיות הגלומות בהסדר הקבוע בחוק הפלתע� זאת 

כזית נוגעת לחוסר היכולת של בית המשפט הבעיה המר. שעולות א� ה� מממצאי המחקר

את ) בי� באופ� עצמאי ובי� באמצעות מוסד החקירה הנגדית(לבחו� בחינה ביקורתית 

שהתוצר האפיסטמי , אפריורי, ממילא אי אפשר להניח. תוכנה של חוות דעת המומחה

אימו� . של הסדר של מומחה מטע� בית משפט יהיה עדי� על הסדר של ריבוי מומחי�

שיוכלו לשפר את הבקרה , א מחייב אפוא פיתוח הסדרי� נוספי�6הסדר הקבוע בסעי� ה

_____________________________________  

 
בכל הנוגד לשאלות אלה . ועדות הרפואיות מטע� הביטוח הלאומיוהפרקטיקות הנוהגות ב

  .יש צור� במחקרי המש�
 של "ההגזמה האסטרטגית"כ� למשל אפשר לטעו� שאסטרטגיה של מיצוע מנצלת את   104

 משמשתדדי� עדות המומחי� מטע� הצ.  להגיע לפתרו� הקרוב לאמתכדימומחי הצדדי� 
, כאמור, ע� זאת.  עדות המומחה מטע� בית המשפט מקו� שזה ממונה עלג� מנגנו� בקרה

  .העלות הכרוכה במנגנו� של ריבוי מומחי� עולה לדעתנו על התועלת הטמונה בכ�
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אופ� בחירת : הסדרי� אלה צריכי� לתת מענה לשלוש סוגיות. על עבודת המומחי�
  .סוגיית ניגוד הענייני� ומנגנו� לביקורת מהותית, המומחי�

א� תהלי� , שללמ. לתהלי� בחירת המומחי�מנגנו� בקרה ראשו� שראוי לפתח נוגע 

, של המומחי� אלא סיו�יהידע והנ חי� מטע� בית המשפט אינו משק� אתבחירת המומ

 את קשריה� ע� השופטי� המכהני� או ע� המערכת הניהולית של בתי המשפט ,לדוגמה

תהיה לכ� השפעה שלילית על , היאו אפילו מסורת ארגונית שפועלת מכוח האינרצי

 ושכפי שראינו לעיל סביר שא� ימצא את ,ת המשפטהתוצר האפיסטמי שיובא בפני בי

 לדעתנו נית� למצוא מענה מסוי� לבעיה זו בהמלצות. דרכו לתו� ההכרעה השיפוטית

שפורסמו , ועדת הבדיקה בנושא מינוי� של בעלי תפקידי� בשכר על ידי בתי המשפט

נוי  וברפורמה שהוצעה לאחרונה על ידי משרד המשפטי� באשר להסדר מי2008בשנת 
קפדניי� יותר עדה הציעה באופ� כללי להחיל קריטריוני� והו 105.ד"המומחי� בפלת

רמה :  שני שיקולי� מרכזיי�בהדגישה למינוי מומחי� רפואיי� מטע� בית המשפט

 מינוי בדברראשית המליצה הוועדה כי החלטות בתי המשפט . קיפותושמקצועית 

נה תו� התייחסות לנתוני� כגו� לזהות המומחה המתמבנוגע � יכללו הנמקות מומחי

זמינותו להופיע בפני בית המשפט , עמידתו בלוחות זמני�, יעילותו, רמתו המקצועית

ברמה המערכתית ,  שנית106.וניסיונו הקוד� בכתיבת חוות דעת מקצועיות לבית המשפט

יחידה בהנהלת בתי המשפט  תהמליצה הוועדה על הסדרת הנושא באמצעות הקמ

ארציות � היחידה תופקד על עריכת� של רשימות ממוסדות כלל.ור� די�שבראשה יעמוד ע

 .תרכז את כל הפניות של מועמדי� למינויש והיא ,של מיועדי� למינוי בתחומי� השוני�
הכשרתו , ובכלל זאת מקור השכלתו,  המומחהאודותעל  מידע מגוו� יכללוהרשימות 

צוי� כי המנגנו� של רשימת מומחי�  י107. שנות ניסיו� במקצוע ומידת זמינותו,המקצועית
_____________________________________  

הוועדה מונתה . ועדת הבדיקה בנושא מינוי� של בעלי תפקידי� בשכר על ידי בתי המשפט  105
 והגישה את ,12.11.2007משפט העליו� השופטת דורית ביניש ביו� על ידי נשיאת בית ה

 ,כה��בראשות הוועדה ישבה השופטת שטרסברג. 10.08.2008מסקנותיה והמלצותיה ביו� 
 נשיא בית הדי� הארצי לעבודה השופט סטיב אדלר ונשיאת בית המשפט בהוהיו חברי� 

 הבדיקה בנושא ועדת: יקה ראולדוח ועדת הבד. המחוזי מחוז מרכז השופטת הילה גרסטל
 ועדת – להל�) (2008 ( די� וחשבו�–מינויי	 של בעלי תפקידי	 בשכר על ידי בתי המשפט 

  ).הבדיקה בנושא מינויי�
במסגרת� מוגשות חוות דעת ש,  לתביעות רשלנות רפואיתאשריצוי� כי . 25.1בסעי� , ש�  106

 ועדת 1999המליצה בשנת , ירפואיות מטע� הצדדי� בסוגיית האחריות לטיפול רשלנ
 חשש כי בהביע!, אופ� הוכחת הרשלנותבנושא שלא לשנות את סדרי הדי� הנוהגי� , קלינג

הפקדת ההחלטה בדבר התרשלותו של הגור� הרפואי בידי מומחה מטע� בית המשפט 
חושפת את הגור� הרפואי הנתבע לסיכו� כי למומחה היא שכ� , עלולה להביא לעיוות די�

 שעמהניסיונו או באסכולה ב, לבדיקת האחריות דעה מוקדמת שמקורה בהכשרתושמונה 
עדה לבדיקת והו: ראו.  וכדי לאפשר לגור� הרפואי הנתבע הזדמנות להגנה ראויה,נמנה

  ).1999( די� וחשבו� –האחריות לפגיעה בטיפול רפואי 
 שנות ניסיו� הוועדה המליצה כי כניסתו של מומחה לרשימה תותנה במינימו� של חמש  107

 וכי בנוס� ייקבעו קריטריוני� ספציפיי� ככל שיידרש ,החל ממועד קבלת תעודת המומחה
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. ז"יכול לתת מענה מסוי� לבעיית ההטיה האדוורסרית בתיקי פקנ) בפיקוח מוסדי(

או אפשרות רדיקלית , א� יכפו על עורכי הדי� לבחור מומחי� מרשימה סגורה, למשל

ולו , אפשר שיהיה בזה מענה,  לבחור את המומחי� באמצעות מכניז� רנדומלי–יותר 
ה� מאחר שהוא ימנע את תופעת הסלקטיביות אקס אנטה בבחירת , לבעיית ההטיה, חלקי

המומחה וה� מאחר שהוא יפחית את התמרי� של מומחי� שמעידי� דר� קבע בשביל 

תובעי� או �היינו שה� פרו(לאותת לקהילה מסוימת בדבר העדפת� , מסוי�" צד"

  ).נתבעי��פרו

מו מצרי� מומחיות מסוימת והבנה חשוב לציי� כי הלי� בחירת המומחה כשלעצ

במוב� זה קיומה של רשימת מומחי� . שמחייבת התייחסות מקצועית, עמוקה של הבעיה

ג� היות בית המשפט . נותנת מענה רק לחלק מהבעייתיות שבהסתמכות על מומחה

אחת מהסוגיות הקשות בתחו� , למשל. אינו מענה מספק לבעיה זו" מומחה למומחי�"

ההתמחות הרלוונטית � רפואית נוגעת לצור� לתת ביטוי במינוי לתתהערכת הנכות ה
 יבתש קיי� חשש כי  ציי� בריאיו� שערכנו אתוסהראברה� ' פרופ. לסוגיה שבמחלוקת

 הרלוונטית ההתמחות� תת מומחי� אשר אינ� בקיאי� בממני�צדדי� ההמשפט ו

כפי שעלה ,  זואחד הפתרונות הלא פורמליי� שהתפתחו בבתי המשפט לבעיה .מחלוקתל

אודות על  לחוות דעה מאחד המומחי� שמונולבקש הוא , מהריאיו� ע� אחד השופטי�

, מוב� שבכ� אי� נפתרת הבעיה היסודית. הצור� במינוי מומחי� בתחומי פגיעה נוספי�

ע� זאת קיומ� של רשימה . שכ� לבית המשפט אי� יכולת לבקר ג� המלצה זו

  . כול לשפר בהחלט את המצב יחסית להיו�וקריטריוני� ספציפיי� למינוי י

 להתעורר בתהלי� ה שיכולבסוגיית ניגוד הענייני�עסקה של הוועדה המלצה נוספת 

שלפיו יש , "מבח� החשש הסביר"הוועדה המליצה על החלת כלל של . מינוי המומחי�
 ה הוועד108.ענייני�בו קיי� חשש סביר לניגוד שלנקוט צעדי� לנטרול הניגוד בכל מקרה 

כגו�  ,יובילו לפסלות המינוי בשל חשש ממשי לניגוד ענייני�שמקרי ס� א� ציינה כמה 

שופט או לצד להלי� היות כספית או אישית של המומחה המיועד ל, קרבה משפחתית

כישורי� , ידעלאור במצבי� המחייבי� את מינוי המומחה הספציפי , וחריגי� לכלל

את  לשפר  דומה�נעשה ניסיופט האמריקאי במש 109.ומיומנות מיוחדי� הנדרשי� בתיק

   110. כללי אתיקהבאמצעות קביעה שלהמצב הקיי� בתחו� עדות מומחי� 

_____________________________________  

 
היחידה תוכל להיווע� ע� הארגו� המקצועי לש� קבלת שמות . תחו� המומחיות הרלוונטיב

היחידה תופקד ג� על איסופו . 21בסעי� , ש�: ראו. מועמדי� וקביעת קריטריוני� נוספי�
ככל , מידע מתו� פסקי די� הכולל אמירות על מומחי� שמונו על ידי בתי המשפטומיונו של 

  .ש� ,ש�. שמידע כאמור עשוי להיות רלוונטי למינויי� עתידיי�
 . 36בסעי� , ש�  108
  . 38סעי� ב, ש�  109
110  J. Sanders, “Expert Witness Ethics”, 76 Fordham L. Rev. (2007) 1539.  
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� פיצויי� לנפגעי תאונות יתזכיר הצעת חוק בעני פרס� משרד המשפטי� 2011בשנת 
 הצעת החוק באה על רקע 2011.111–א"התשע, )מומחי� וקביעת נכות) (תיקו�(דרכי� 

 כי קיימת בעיה בהסדר מינוי המומחי� –ג� ביסוד המחקר שלנו  שהייתה –התחושה 

א� ע� זאת נית� למצוא , ד בלבד"הצעת החוק מתמקדת בהסדר הפלת. בתביעות נזיקיות

אשר משלימי� את המלצות , בה כמה רעיונות בדבר מנגנוני בקרה על עבודת המומחי�

הוא בהצעה להקי� , �כפי שנראה להל,  עיקר החידוש בתזכיר.�2008ועדת הבדיקה מ

לשפר   ההצעה מבקשת. שתפעל לצדו של בית המשפט)לרבות ועדת ערר(ועדת מומחי� 

ד בכל הקשור לאופ� שבו נקבעת נכותו הרפואית של "פלתה את האופ� שבו מופעל חוק

ההסדר המוצע מבוסס על שני  .מי שנפגע בתאונת דרכי� והגיש לבית המשפט תביעה

   :עיקרי�

עניק פיצוי מהיר לנפגע בתאונת דרכי� מוצע להסמי� את נשיאי בתי כדי לה, ראשית

המשפט להורות על העברת תובענה לפי חוק הפיצויי� שהוגשה בה בקשה לקביעת 

 דהיינו בתיקי� הקלי� והלא, לדיו� בפני רש� במקרי� המתאימי� לכ�, נכות

 מומחה מטע�  בתיקי� שלא יועברו לדיו� בפני רש� תיקבע הנכות על ידי112.מסובכי�

סמכויותיו . בדומה למצב הקיי� היו�, אשר ימונה על ידי השופט הד� בתיק, בית המשפט

הדרכי� להשגה על חוות דעתו ייקבעו על ווחובותיו של המומחה מטע� בית המשפט 

יעביר הרש� את הבקשה , הועברה התביעה לדיו� בפני רש�. ידי שר המשפטי� בתקנות

)  ועדת מומחי� רפואיי� או הוועדה–להל�  (חי� רפואיי�לוועדת מומלקביעת הנכות 

כגו� , לרש� יהיו סמכויות שונות. הוועדה יכול שתהא בד� יחיד; לש� קביעת הנכות
הסמכות להורות על המצאת מסמכי� ומינוי , הסמכות להורות לנפגע לעמוד לבדיקות

י נכותו של הנפגע קבעה הוועדה כ. יועצי� ככל שהדבר דרוש לוועדה לש� קביעת הנכות

. יקבע הרש� את הפיצוי לנפגע על פי כללי� שייקבעו בתקנות, 10%אינה עולה על 

 בפני השמעתויוחזר התיק לבית המשפט לש� המש� , 10%עלתה נכותו של הנפגע על 

   113.לוועדת ערריהיה נית� להגיש ערר על החלטות ועדת המומחי� . שופט

 הפיצויי� מבקש התיקו� המוצע להסדיר את  להגשי� את תכליתו של חוקכדי, שנית

 במידה רבה התזכיר מאמ� .האופ� שבו ימונו מומחי� רפואיי� לש� קביעת הנכות

על פי ,  רשימת מומחי�התזכיר מציע כי תגובש .בהקשר זה את המלצות ועדת הבדיקה

 המלצת ועדה ציבורית מייעצת שהרכבה לפי, אמות מידה שייקבעו על ידי שר המשפטי�
ככלל מוצע לקבוע כי יהיה נית� למנות מומחי� . בוע א� הוא בתיקו� החוק המוצעק

_____________________________________  

  ).מומחי� וקביעת נכות) (תיקו�( לנפגעי תאונות דרכי� תזכיר חוק הפיצויי�  111
ח 6 הנדרשת לפי סעי� ,לתיקי� מסובכי�" מסובכי��תיקי� קלי� ולא"יצוי� כי ההבחנה בי�   112

 הבחנה עמומה שעשויה ליצור לדעתנו קשיי� מנהליי� היא ,לצור� העברת הדיו� לרש�
 .ביישו�

כגו� מספר המומחי� , ת הערר וסוגיות שונותסדרי הדי� לדיו� בוועדת המומחי� ובוועד  113
  .ייקבעו על ידי שר המשפטי� בתקנות, שכר טרחת המומחי� ואגרות, החברי� בוועדות
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רק , לש� קביעת הנכות, ועדת ערר או מומחי� מטע� בית המשפט, חברי ועדת מומחי�ל

עוד מוצע לאסור על ניגוד . למעט מקרי� חריגי� המפורטי� בתיקו�, מתו� הרשימה

אשר , ו� חברי הוועדה הציבורית המייעצתענייני� של המומחה ולהקי� ועדת אתיקה מת
לנוכח . חוות דעת בענייני אתיקה הקשורי� לקביעת נכות בתיקי� לפי החוקתוסמ� לית� 

השינוי המשמעותי שבתיקו� המוצע לחוק הציע התזכיר להחיל את התיקו� בשלב ראשו� 

מוצע הרכבה ה הביקורת העיקרית שיש לנו על החלק הזה בהצעה נוגעת ל.כהוראת שעה

אנחנו מציעי� .  שאינו כולל נציגות של רופאי� ושל שופטי�,של הוועדה הציבורית

מאחד מבתי ( נציג נוס� מהאקדמיה ,עדה נציג של הסתדרות הרופאי�ולהוסי� להרכב הו

   ).למשל שופט בדימוס(ונציג של השופטי� ) הספר לרפואה בישראל

 לוועדות המוסד לביטוח הדומה במתכונתה, ועדה רפואיתהמנגנו� המוסדי של 

אפשרי שיכול לתת מענה לסוגיית  מנגנו� הוא, אליה יופנה התובע לבדיקותש, לאומי

ולא רק (וראוי לשקול את החלתו על כלל תביעות הנזיקי� , הבקרה על עדות המומחה
הוודאות הכרוכה בהפעלת �  בשל אי114.)כשמדובר בתאונות דרכי� כמוצע בתזכיר

במיוחד ראויה ). פיילוט(החילו בשלב ראשו� כתכנית הרצה ההסדר היינו מציעי� ל

  . שאלת הבקרה על פעילות הוועדות הרפואיות למחקר וחשיבה נוספי�

הממצאי� שלנו מעוררי� שתי סוגיות נוספות הנוגעות לדינמיקה של ההלי� 

על ההסדר בסעי� . שראוי להתייחס אליה�, ז"ד וה� בתיקי פקנ"ה� בתיקי פלת, השיפוטי

 אינו דורש מ� התובע להגיש לבית המשפט שלפיה מאחר שהוא ,נמתחה ביקורת' א6

מגביר הוא , תמיכה בטענתו כי נגרמה לו נכות רפואיתכחוות דעת רפואית מטעמו 

הסיכויי� לבקשות בלתי מבוססות למינוי מומחי� רפואיי� בנסיבות שאינ� מצדיקות 

 מספר רב יותר של מקרי� קיי�ד "בתיקי פלתשלנו הראה שהמחקר , אכ� 115.זאת
מענה אפשרי .  נכות רפואית0%במסגרת� פסק בית המשפט לתובע בסיו� ההלי� ש

היה ספק שבה� לקושי זה יכול להיות הטלת עלות חוות הדעת על התובע במקרי� 

פתרו� שאומ� על ידי שופטי� מסוימי� בערכאות , מלכתחילה בקיומו של נזק רפואי

ז היא א� אי� מקו� "ה מהממצאי� ונוגעת לתיקי פקנ שאלה אחרת שעול116.הנמוכות

_____________________________________  

 שעל פיה� תאושר ,"ראשית ראיה"נית� לעשות זאת על ידי יצירת קריטריוני� של מעי�   114
פואית על ידי לאחר שייקבע שיעור הנכות הר. בקשתו של תובע להיבדק על ידי הוועדות

יוחזר התיק לבית המשפט לש� הגשת , לרבות ועדת ערר על פי הצור�, הוועדה הרפואית
תחשיבי נזק מטע� הצדדי� ודיו� בפסיקת הפיצוי על פי כללי חישוב הנזק הנהוגי� בבתי 

אשר להצעה להרחיב את סמכויות הרש� לסמכויות של פסיקת פיצויי� לנפגעי� . המשפט
. מדובר באפשרות שעשויה לתרו� ליעילות המערכת,  נכות10%ל של עד בתיקי� בסדרי גוד

במסגרתה מנותבי� בדר� כלל תיקי� פשוטי� שקיימת פרקטיקה דומה בבתי הדי� לעבודה 
  .יחסית לרשמי בית הדי� וכדומה

 .166 'בעמ) 4  הערה,לעיל (פרי  115
חברה " כלל"בי מוזס נגד ג, 137153/95' המר, 63391/93) א"ת שלו�(א "ראו לעניי� זה ת  116

המשפט ספק א� �כאשר לבית): "20.12.1995 ,גבאי' החלטת השופט ד (מ"לביטוח בע
ובלבד שבמקרה זה יש , מוטב ללכת לקראת התובע ולמנות את המומחה, למנות מומחה
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הפרדת . הדיו� בשאלת החבות מ� הדיו� בשאלת הנזק בתביעות נזקי גו�להפריד את 
הדיו� בשאלת החבות מ� הדיו� בשאלת הנזק תביא את בית המשפט למנות מומחה רפואי 

 עולה  הדיו�השאלה בדבר הפרדת. לבדיקת הנזק רק לאחר שהכריע בשאלת האחריות

ז נדחות על ידי בתי "תביעות המוגשות במסגרת הפקנה מ18%לפיו שמהממצא שלנו 

 הכולל דיו� משולב ,בסיומו של הלי� משפטי ממוש�,  בשל היעדר אחריות,המשפט

נית� למצוא הפרדה כזו בי� הדיוני� בהליכי� משפטיי� . בשאלת החבות ובשאלת הנזק

   117.בערכאות נמוכות

, נגנו� נוס� שנזכר בספרות המקצועית וג� בפי חלק מהמרואייני�ראוי לציי� לסיו� מ

 הוצע על מנגנו� של מומחה יוע�ה. המודל של מומחה יוע� –ככלי בקרה על המומחי� 

הרעיו� . שרואיינו על ידינו,  ועל ידי השופט בדימוס דוד גלדשטיי�אברה� סהר' פרופידי 
ניתוח השאלות הרפואיות  בשופטי�ל שביסוד מנגנו� זה הוא שמומחה יוע� יכול לסייע

 לא נועד להחלי� את היוע� .וחוות הדעת שהוגשו במסגרת ההלי� ובבחירת מומחי�

מעמיקי� יותר  קיי� בירור וניתוחבית המשפט לללסייע אלא המומחי�  הרפואיי� העדי�

של מומחה יוע� המודל  .רפואי� ההמוצג בפני בית המשפט בתחו המצע העובדתי של

 טע� כי ההצעה ר אבי רובינשטיי�"ד. יקורת בספרות הישראלית והאמריקאית לבזכה

יתייע� על תיק שעומד שוכי דומה הדבר לשופט , אינה מתאימה לשיטת המשפט שלנו

_____________________________________  

 
: ראו ג�; "ובדר� זו למצוא את האיזו� המתאי�, לחייב את התובע בתשלו� שכר המומחה

 לאיזוני� הדוגמ. 3254' עמב,  חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכי	–נר מאגר המידע צלט
במסגרתה ש בפסיקהשעורכי� בתי המשפט לעניי� בקשות למינוי מומחי� נית� לראות 

 ובאשר לצור� במינוי ,ממני� בתי המשפט מומחי� רק בחלק מ� התחומי� שנתבקשו
 למומחי� המתמני� מורה בית המשפט, מומחי� רפואיי� ביתר התחומי� שנתבקשו

אליהו חברה '  נאמיתי 6393/04 )��ימחוזי (א "ת:  ראולהתייחס בחוות דעת� א� לצור� זה
 לפסק הדי� מתבקשת המומחית בתחו� פה ולסת להתייחס לצור� 3בפסקה  ,מ"לביטוח בע

א "בש; )2005, פורס� בנבו (גרו��אוז��ה פלסטית וא�יבמינוי מומחי� בתחו� הכירורגי
,  בנבופורס� (א5 בפסקה ,מ"חברה לביטוח בע" אליהו"' דשילו נ 418/04) 'יחמחוזי (

ופדיה להתייחס לצור� ת מתבקש המומחה בתחו� האור).דשילו עניי� – להל�) (2.12.2004
 מתבקש המומחה בתחו� הפסיכיאטרי להתייחס וכ� .במינוי מומחה בתחו� הפלסטיקה

) א"מחוזי ת(א " ת:ראו ג�. ב5בפסקה ,  ש�:ראו, רילוגיילצור� במינוי מומחה בתחו� הנ
א "ת; )18.11.2005,  בנבופורס�( מ"הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע' זבי� נ 2470/02

, פורס� בנבו (מ" חברה לביטוח בע– אישי ישיר ביטוח' סבג נ 1718/06 )א"מחוזי ת(
מחוזי (א "ת; )2008, פורסב� בנבו (טורוק' הרוש נ 16749/07 )א"מחוזי ת(א "ת; )2012

 א� הושרש נוהג  לכ�בדומה. )11.4.2007,  בנבופורס� (מורביה' מורביה נ 1934/06) א"ת
דיוני בבתי המשפט למנות מומחה שיקומי רק לאחר שהושלמו חוות דעת� של המומחי� 

 . דשילועניי� : ראו.  מחוות הדעת שהוגשו עולה צור� מסוג זהוא� ,הרפואיי� השוני�
 ;)2.5.2013,  בנבופורס�(שמשוני ' סלמה נ 21322�06�10) 'שלו� רמ(א "ת: ראו למשל  117

  ).26.6.2011,  בנבופורס� (עיריית לוד'  אלקרנאווי נ24010�03�10) 'שלו� רמ(א "ת
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השימוש , על פי ביקורת זו 118."ע� רופא מחוג ידידיו או מבני משפחתו"בפניו 

בי� שטשטוש הקו בשל י רסרוובמומחי� יועצי� עשוי לערער את ההלי� המשפטי האד

מי שאמורי� להציג בפניו את תפקידו של בית המשפט כמקבל החלטות ניטרלי לבי� 
לדעתנו המודל של מומחה יוע� אינו נות� מענה של� לסוגיית הבקרה על . הראיות

הישרה המקצועית ופיתוח מנגנו� ,  שמחייב טיפול בסוגיית הבחירה–עבודת המומחי� 

דות ערר ולכ� למרות היתרונות המסוימי� שהוא מציע אי� מקו� בקרה מקצועי כגו� וע

   119.לאמצו לדי� הישראלי

הניתוח האמפירי שלנו התמקד בהסדרי� הראייתיי� הנוגעי� לשאלת הערכת הנזק 

ע� זאת השאלה של תפקיד המומחי� בהליכי� משפטיי� . הרפואי בתביעות נזיקיות

ה� בתביעות , בהקשרי� רחבי� יותרויכולתו של בית המשפט לבקר אות� מתעוררת 

) שאלת האחריות בתביעות של רשלנות רפואית או תביעות של זיהו� סביבתי(נזיקיות 

בספרות קיי� ). עתירות מנהליות בתחו� התכנו� למשל(וה� בתביעות בתחומי� אחרי� 
דיו� נרחב בשאלה כיצד נית� לשפר את יכולתו של בית משפט להתמודד ע� הדילמה 

 מאחר שהמחקר האמפירי שלנו לא בח� את 120.מית ג� בהקשר הרחב יותרהאפיסט

אי� באפשרותנו , הפרקטיקה המשפטית בהקשרי� הרחבי� יותר של עדות מומחי�

  . להכריע בשאלה זו

  ד"ב לפלת6י� ההסדר הקבוע בסעי� יהערות נוספות לענ. 2

ב 6בסעי� ההסדר הקבוע הצעה נוספת שעלתה בראיונות שערכנו הייתה להחיל את 

�הוא , ראשית: ב כמה יתרונות6להסדר הקבוע בסעי�  .על כלל תביעות נזקי הגו
 .ניזוקרפואיות הדנות ממילא בעניינו של ההועדות הו בקביעות משתמש ביעילות

שבו , מצב הקיי� החסרונות המגולמי� בהיתרונות בהסדר זה בולטי� במיוחד על רקע

_____________________________________  

, לעיל(מור : ראו ג�' יוע�'לביקורת על מוסד ה. 191'  בעמ)54  הערה,לעיל(רובינשטיי�   118
 :Lewis A. Kaplan, “Experts in the Courthouse: �וכ; 306, 280–278' בעמ) 109 הערה

Problem and opportunities: Remarks at the Milton Handler Antitrust Review”, Colum. 
Bus. L. Rev. (2006) 247.  

 מנוגד לתפיסה Daubertהתהלי� שהתרחש במשפט האמריקאי בעקבות פסק הדי� בעניי�   119
 הרחיב בית המשפט העליו� את סמכותו של בית Daubert בפסק די�. שביסוד מודל זה

.  אינה עומדת בקריטריוני� אפיסטמיי� שוני�א�המשפט שלא לקבל חוות דעת מומחה 
 אינו Daubert לבית המשפט פסק די� "שומר ס�"אלא שבמת� תפקיד משמעותי יותר של 

  בהקשר זהראו. מתמודד ע� הקושי של בית המשפט להתמודד ע� שאלות אפיסטמיות
Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 וכ� Michael D. Green, Joseph 

Sanders, “Admissibility Versus Sufficiency: Controlling the Quality of Expert 
Witness Testimony in the United States”, Available at SSRN 2016468.  

 Joseph Sanders, “Expert Witness Ethic’s”, 76 Fordham L. Rev. (2007), ראו למשל  120
1539; Gary Edmond, “After objectivity: expert evidence and procedural reform”, 25 

Sydney L. Rev. (2003) 131.  
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 במסגרת ההלי� השיפוטי א� כי מדובר ות נית� תוק� לקביעת הוועדות הרפואילא
שיפוטי שד� באותה תאונה והכריע ה� בסוגיית הקשר � בהכרעות של טריבונל מעי�

ההסדר . ע בעקבות התאונההסיבתי בי� הנזק לתאונה וה� בשאלת שיעור נכותו של התוב

 �צור� בהתנהלות ממושכת נוספת לבדיקת נכותו של  מאפשר למנוע את הב6בסעי

כפי שעלה , שנית .ל ידי מומחי� רפואיי� מטע� הצדדי� ומטע� בית המשפטהתובע ע

אשר עשויי� ,  עורכי הדי� המייצגי� תובעי�יש למודל זה תמיכה ג� בקרב, מהראיונות

יש בהסדר של , בנוס�. לכאורה להיות מקופחי� מהכרעותיו של הביטוח הלאומי בעניינ�

 �� המחייבות של הוועדות הרפואיות  השגה על קביעותיהמנגנו� שמאפשר, ב6סעי

  . לבית המשפטבאמצעות הבאת ראיות לסתור 

ב אי� לדעתנו 6של מודל ה על 121 ובראיונותשהובעה בספרותע� זאת נוכח הביקורת 
 �ז הדנות בתאונות "תביעות פקנג� על היינו (ב החלה רחבה יותר 6מקו� להחיל את סעי

מי או משרד הביטחו� בסוגיית נכותו בה� ניתנה הכרעת ועדות המוסד לביטוח לאוש

שראיינו השופטי� כ� למשל . ) התביעהמושא התאונה בעקבותהרפואית של התובע 

חסו� ללאומי היא הביטוח ה של שמטרתומאחר  בציבור התובעי� פוגעציינו כי ההסדר 

ועל כ� הכרעותיו בסוגיית נכותו הרפואית של הנפגע מקפחות  ,כספי� לביטוח הלאומי

נציגי חברות ,  לעומת�. דווקא חברות הביטוח�מהסדר זה המי שנהנה ו ,ובע התאת

 הביטוח משו� האפשרות הניתנת  חברותאת טענו כי ההסדר מקפחהביטוח שהתראיינו 

 מיוצג בפני הוועדות הרפואיות ולערער על קביעותיה� ללא כל אפשרות להיותתובע ל

נציגי .  התוצאה הסופית של ההלי�המושפעות מ�, להתנגדות מטעמ� של חברות הביטוח
 הכלי המאפשר הבאת ראיות לסתור אינו אפקטיבי  ציינו כי לדעת�חברות הביטוח

,  פסיקת בית המשפט העליו�בשל ת מוגבלבוהשימוש אפשרות מאחר ש, �מבחינת

   122.שצמצמה זכות זו במידה ניכרת
_____________________________________  

 ).33 הערה, לעיל(נאסר ; )4 הערה, לעיל(פרי   121
היינו בנסיבות יוצאות , במקרה חריג" תותר רק  נקבע כי הבאת ראיות לסתורעודהבעניי�   122

בו ההלי� שפורת נסיבות כגו� מצב � ובמסגרת פסק הדי� מנתה ב�,"דופ� המצדיקות זאת
שינוי מהותי , פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי,  בשל תרמיתתבפני הוועדה היה פגו� מהותי

 הערה, לעיל(עודה עניי�  : ראו.במצבו של התובע או גילוי נכות נוספת לאחר קביעת הוועדה
פורת כי פער שקיי� בי� דרגת � השופטת ב�וד פסקה כבלביטוח חברה ציו�בעניי�  )30

פי די� לבי� נכות שנקבעה על ידי רופא של אחד הצדדי� לא  הנכות שנקבעה בוועדה על
אינו טע� מיוחד המצדיק , ויהא א� פער ניכר, פער כאמור: "יצדיק התרת ראיות לסתור

שנית� להציג , ב לחוק היא6שהרי הנחת היסוד שהביאה לחקיקת סעי� , איות לסתורהבאת ר
לעתי� כדי , שיצביעו על מסקנות רפואיות שונות, המשפט שורה של חוות דעת�לפני בית

פני �דעת אחת על�דווקא כדי להימנע מ� הקושי שבהעדפת חוות. פער מוחשי וא� קיצוני
דעת רפואיות �שדי בפער גדול בי� חוות, א� נגרוס. ב לחוק6באה ההוראה שבסעי� , רעותה

המונחת , תסוכל המטרה, כדי להוות טע� מיוחד להבאת ראיות לסתור את קביעות הוועדה
כפי , ע� זאת). 31 הערה, לעיל(ציו� חברה לביטוח עניי� : ראו" ביסוד הסעי� האמור

האמור הניב יבול ' ב6 סעי�" :ב6 קיימי� קשיי� בהפעלתו של סעי� ,קציר' שמציי� פרופ
ויש מקו	 להטיל ספר בתבונה המונחת בבסיס , נרחב של פסיקה ושל התלבטויות שיפוטיות
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 �אוי שיבח� מחקר כזה ר. ב תחייב לדעתנו מחקר המש�6הרחבת תחולתו של סעי

, במסגרת זו ראוי לבחו�. את המערכת המוסדית שבמסגרתה פועלות הוועדות הרפואיות

א� קיימת הטיה מוסדית בהערכותיה� , כפי שנטע� בספרות וטענו ג� חלק מהמרואייני�
יושבי� הרופאי�  123.הרופאי� המשתתפי� בוועדות הרפואיות ובוועדות לעררי�של 

עובדה  ,אשר א� אחראי לתשלו� שכר�,  לאומיבוועדות במסגרת המוסד לביטוח

מחקר אמפירי יצטר� לבחו� ג� את מידת . שמעוררת ספק באשר לניטרליות שלה�

קיימי� . עורכי די� המייצגי� נפגעי�מניזוקי� וועדות הביטוח הלאומי האמו� שלה זוכות 

 ות�וג� את מידת יעיל, כמה וכמה הליכי� שנועדו לאפשר בקרה על עבודת הוועדות

� של הוועדות הרפואיות על קביעותיההניזוקי� זכאי� להשיג , כ� למשל. ראוי לבדוק

) בהרכב מורחב של שלושה רופאי�(באמצעות הגשת ערר בפני ועדה רפואית לעררי� 

קיימת כאמור לנפגע הזכות ,  בנוס�.ולהגיש מדי חצי שנה תביעה להכרה בהחמרת מצב

  .  לבית הדי� לעבודהלערער על קביעות הוועדות הרפואיות

 �ההסדר , למשל. ב כיו� שמחייבות עיו� נוס�6קיימות בעיות בהחלתו של סעי

 �בה� קביעת הוועדות הרפואיות ניתנה רק לאחר שמצבי� בב אינו תק� 6הקבוע בסעי

 במקרי� כאלה .שהוגשה חוות דעת בתיק על ידי מומחה שהתמנה מטע� בית המשפט

עובדה זו יכולה ליצור תמרי� לניזוקי� . מחה בית המשפטניתנת עדיפות לקביעתו של מו

אלא לאחר מיצוי ההליכי� , למצות את זכויותיה� מ� המוסד לביטוח לאומישלא 

מנסי� להתמודד ע� בעיה זו בתי המשפט  124.בתביעה המוגשת מטעמ� לבית המשפט

ית  המומחה מטע� בדעתו של מימו� חוות על ידי שימוש בסנקצייה שבמסגרתה מוטל

, מקובל בתיקי תאונות דרכי� שאינ� תאונות עבודהבניגוד ל,  על התובעהמשפט

_____________________________________  

 
, פינתה מקו� למחלוקות ולערעורי� שבעקבותיה�, פשטות הפעלתו המיוחלת. לחקיקתו

�והתחושה כי הנתבע נדרש לספוג את תוצאתה , מלבד ניסיונות להימלט מעונשו של הסעי
מבקשי	 מפלט , כאחד, וכאשר תובעי	 ונתבעי	.  שבקבלתה הוא לא השתת�,של קביעה

". ולהסיק את המסקנה המתבקשת, שומה על המחוקק לית� את דעתו על כ�, מהוראה שבדי�
ועדת ("א לחוק הפיצויי� 6שבעקבות המלצותיה חוקק סעי� , קציר מציי� כי הוועדה' פרופ
�' בעמ) 21 הערה, לעיל(קציר : ראו. ב6סעי� לא כללה בי� המלצותיה סעי� ברוח , ")מל
335–336 .�ספר יצחק , "עשור לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�", ראו ג� יעקב מל
  . 362' בעמ, 348) ט"תשמ (כה�

הרופאי� נבחרי� מתו� רשימה הנקבעת על ידי שר העבודה והרווחה והמפורסמת   123
קביעת אחוזי נכות ) (ביטוח נכות(מי תקנות הביטוח הלאו ל19תקנה : ראו. ברשומות

   .1377ת "ק, 1984–ד"תשמה, )מינוי ועדות לעררי� והוראות שונות, רפואית
לעניי� . 167'  בעמ)33 הערה, לעיל(נאסר : ראו, טענה זו מופיעה ג� במאמרו של נאסר  124

זכותו של נפגע בתאונת דרכי� לבקש מינוי מומחה מטע� בית המשפט א� במקרי� של 
 1619/93א "רע:  ראו,תו� ויתור על מיצוי זכויותיו בוועדות הרפואיות, נות עבודהתאו

א "רע: ראו לעניי� זה ג�. 94' בעמ, 89) 4(ד מז"פ, טטרו' מ נ"אליהו חברה לביטוח בע
ע "בר; )4.9.2001,  בנבופורס� (מ"בע לביטוח חברה הישראלי הפניקס'  נורדי 4967/01

  .)6.4.2005,  בנבופורס�(רפאל אליהו ' רה ישראלית לביטוח נאריה חב) �� יוזימח (645/05
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הביניי� לחוות דעתו של מומחה בית המשפט על מימו� דר� כלל במסגרת� מוטל בוש
בכ� מבקשי� בתי המשפט לתמר� את הנפגעי� שלא לפנות בבקשה . חברות הביטוח

בע על ידי ועדות הביטוח למינוי מומחה מטע� בית המשפט כשנכות� יכול שתיק

א� לעניי� , א6סעי�  במסגרת בסנקצייה דומה רשאי בית המשפט להשתמש 125.הלאומי

, כאשר הוא סבור כי הבקשה למינוי מומחה רפואי, תאונות דרכי� שאינ� תאונות עבודה

והסיכוי לקיומה של נכות רפואית לנפגע , אינה מבוססת, "ראשית ראיה"א� שמעלה 

  .שיבח� את היקפ� ומשמעות�, ה מחייבות ניתוח אמפירי נוס�בעיות אל. קלוש

  סיכו� . ז

 –המחקר הראה כי קיי� פער בי� הפרדיגמה הקלסית של השיטה האדוורסרית 

שלפיה ריבוי הדעות המובא בפני בית המשפט והיכולת להעמיד� למבח� דליברטיבי 

 לבי� הדינמיקה – באמצעות ההלי� הדיוני בבית המשפט משרתי� את ער� גילוי האמת

�ממצאי המחקר . השיפוטית כפי שהיא מצטיירת ממדג� מייצג של תביעות בגי� נזקי גו

שאינ� , )heuristics(הצביעו על שימוש שיטתי במסגרת הדיו� השיפוטי בכללי אצבע 

מבטאי� בהכרח חתירה לאמת אלא ה� בבחינת פתרו� אסטרטגי לדילמה השיפוטית 

יש בממצאי� אלה תמיכה בצור� . ויות מומחי� סותרותהכרוכה בהתמודדות ע� עד
_____________________________________  

125   � המבקש תובע על כי , לפי נוסחו הקוד�, קבע לתקנות פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�7סעי
 למימו� המשפט בית בקופת כספי סכו� להפקיד, לבדיקתו מומחה למנות המשפט מבית

 סעי� : ראו.מיוחדי� מטעמי� זו תומחוב המשפט בית אותו פטר א� אלא המומחה הוצאות
 רבות שני� במש� הונהגה בפועל .)מומחי� (דרכי� תאונות לנפגעי פיצויי� לתקנות 7

 ביתשל  מומחה דעת חוות הוצאות  שלמימו� במסגרתהש פרקטיקה המשפט בתי בפסיקת
 בוש ומצב ,ביטוח חברות ה� שברוב�, הנתבעות על ביניי� במימו� כלל בדר� הוטל המשפט

 להשתמש המשפט בתי נטו זה באופ�. החריג היה התובע כתפי על מוטל הביניי� מימו�
 תאונות שה� דרכי� תאונות נפגעי לעודד כדי התובעי� על הביניי� מימו� להטיל בסמכות�

 7ט שונה סעי� " בתיקו� תשס.הלאומי הביטוח ועדות אצל זכויותיה� למיצוי לפנות עבודה
להפקיד סכומי כס� , פט או הרש� יורה לבעלי הדי� או למי מה�בית המש"כי ונקבע , ל"הנ

זאת מבלי לציי� כי , "כפיקדו� להבטחת שכרו של מומחה, שיקבע בית המשפט או הרש�
חובה זו מוטלת על התובע או על הנתבע ותו� הותרת נושא מימו� הביניי� של חוות דעת 

 לתקנות פיצויי� 1סעי� :  ראו.בית המשפט לשיקול דעתו של השופט הד� בתיקשל מומחה 
תיקו� זה התווס� . 6800ת "ק, 2009–ט"תשסה, )תיקו�) (מומחי�(לנפגעי תאונות דרכי� 

לתקנות בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליו� אשר המלי� על תיקו� התקנות בעניי� 
כדי להעניק לבית המשפט שיקול דעת רחב בשאלה על מי להטיל בשלב הראשוני את , זה
 החשש שעלה מ� הנוסח היבש של ובשלחובה להפקיד סכומי כס� להבטחת שכר מומחה ה

. לפיו החוק דורש להטיל את מימו� הביניי� במצב הדברי� הרגיל על התובעי�ש, התקנות
ראו ; )29.7.2009,  בנבופורס� (כשרי' מ נ"סהר ציו� חברה לביטוח בע 4911/09א "רע: ראו

,  בנבופורס�(מ חברה לביטוח "אריה בע' ערוב נ 1429/02 )א"תמחוזי (ע "בר: לעניי� ג�
14.7.2002(.  
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שתית� ביטוי לפער הזה ותמנע השקעת עלויות , ברפורמה של משטר מינוי המומחי�

, א6 ההסדר הקבוע בסעי�. שתרומת� האפיסטמית אינה נראית חשובה מספיק

עדי� , שבמסגרתו מוכרעת שאלת הנכות באמצעות מומחה הממונה מטע� בית המשפט
מאחר שהוא חוס� בשאבי� ואינו סובל מ� ההטיה האדוורסרית הניכרת בעדות� , נובעיני

ע� זאת אימוצו של משטר זה מחייב רפורמה בשיטת . של עדי� מומחי� מטע� הצדדי�

מינוי המומחי� ומת� פתרו� לבעיה האפשרית של בקשות סרק למינוי מומחה מטע� בית 

אות הכרוכה ברפורמה המוצעת ראוי ודוה�  אישבשלאנחנו סבורי� ע� זאת . המשפט

  experimental regulation.126לאמצה בתהלי� מדורג שיסתמ� על השיטה של 

 �ב ואת 6בנוס� הצבענו על הצור� לבחו� במחקרי המש� את ההסדר הקבוע בסעי

הממצאי� מעוררי� . האפשרות להפריד את הדיו� בשאלת החבות משאלת הערכת הנזק

ולתו של בית המשפט להתמודד ע� שאלות מדעיות שאלה כללית יותר בדבר יכ

". מומחה למומחי�"מחקרנו מעורר ספק בדבר ההגדרה של בית משפט כ. מורכבות
תזכיר הצעת החוק שהוגש לאחרונה . נמצא שלבעיה זו היבטי� קוגניטיביי� ומערכתיי�

 ,על ידי משרד המשפטי� נות� מענה מסוי� לחלק מהבעיות שעליה� עמדנו במחקר זה

 .וראוי לבחו� את ההצעות שהועלו בו בחיוב

_____________________________________  

126  C. F. Sabel, J. Zeitlin, “Learning from Difference: The New Architecture of 
Experimentalist Governance in the EU”, 14 European Law Journal (2008) 271 .
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