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הלא-ממוניות-תוצאותיהפיעללהעריךישלחולההנפטקהפיצויאתכי

רבגשותיוהפגיעהמידתפיעלדהיינו ,זופגיעהשלטובייקטיביות-ממשיות
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השופטתשלדינהומפטקאורהשופטשלדינומפטקשעולהכפי
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 ,למשל ,כןעל ,! 4החולהשלמדעתהטכמתואתלקבלהחובהשלההפרה

בזכותוהפגיעהשעצמתכך ,יותרמשמעותילחולהנמטרשלאשהמידעככל

גבוהפיצוילחולהלפטוקהראוימןכך ,יותרחמורהלאוטונומיההחולהשל

שחשיובתככל ,כןעל ,החולהמבחינתההחלטהחשיבותמידת ) z) ;!sיותר

קבלתבתהליךממעורבותשנישולוכך ,יותרגדולההחולהמבחינתההחלטה

להיותעשויהוא ,לאוטונומיהבזכותויותררבהבמידהפוגעההחלטות

אם ,כןעלהחולה,החלטתעלההפרההשפעת ) 3 ( ;! 6יותרגדוללפיצויזכאי

הטיפוללביצועבאשרעמדתואתלשנותהיהעשוילחולהנמטרשלאהמידע

גובהלפיצויזכאייהיההואיותר,גדולשנזקולהניחשניתןכך ,הרפואי

כ,ךוב,הקשורהרפואיהמידעלמטירתהחולהשלויחטועמדתו ) 4 ( ;! 7יותר

שלאביקשואף ,בלבדלרופאההחלטהקבלתאתהחולההותיראם ,למשל

תוצאות ) 5 ( ;! 8נזקכלטבלשלאלהניחניתןהרפואי,מצבועלדרבלדעת

ללאשבוצעאףהצליחהרפואישהטיפולהעובדה ,למשלכ,ךשבוצע,הטיפול

שלבזכותוהפגיעהבגיןהנזקאתלהפוךעשוי ,החולהשלמדעתהטכמתו

 ,! 9במיוחדנמוךעוברושהפיצויזניחלנזקלאוטונומיההחולה

המשפטביתהוטיף , 20טגורהרשימהמהוויםשאינם ,אלהלשיקולים

ביתעלשלפיהזה,נזקראשבגדרהפיצוילהערכתבאשרכלליתהנחיה

לכךהראויהמשקלאתליתןעליו ,מחדמאוזנת,גישהלנקוטהמשפט

להבדיל ,הולםפיצויקביעתמחייבתאשריטוד,בזכותבפגיעהשמדובר

פיצוילפטוקולאעצמולרטןהמשפטביתעלמאיד,ךטמלי,מפיצוי

 , 2מופרז!בשיעור

הגישהאתאימץהמשפטשביתאףכילבלשיםמעניין ,לבטוף

הלא-ממוניות-תוצאותיהפיעללהעריךישלחולההנפטקהפיצוישאת
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שפטיקתטרכהואלאוטונומיה,בזכותוהפגיעהשלטובייקטיביות-ממשיות

לשיעורבאשרהחולהמצזמפורטותראיותבהצגתמותניתאינההפיצוי

ביתקבעכך ,כלליבנזקעטקינוכאשרזה,מטוגבמקריםשטבל.הנזק

מטויםכטפיפיצוי ,מתאימותבנטיבות ,לפטוקהמשפטביתעשוי ,המשפט

שבמקריםהואלכךהטעםממשי.נזקשלמפורטתהוכחהבהיעזראף

החולהשלבזכותוהפגיעהמעצםעוליםושיעורוהנזקשלקיומואלה

בכללבהתחשבהפיצויאתלהעריךהמשפטביתיכולולכולאוטונומיה,

 . 22לוהיזועותהמקרהנטיבות

אישית-גישהאימץהמשפטשביתהיאהזיומפטקהעולההמטקנה

 .)"הראשונההגישהיי(להלו:הפיצויהערכתלאופובאשרסובייקטיבית
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עקרוןמכווןשאליוהשוויון ,יותרמקובלת ,אחרתהשקפהפיעל

פיעל ,קאנטשלהמוסריתמהתאוריהתוכנואתמקבלהמתקןהצדק

עלבדברואריסטומתכווןשאליוהצדדיםשלהמוחלטהשוויון ,זוהשקפה

עלהמבוסס ,הצדדיםשלהמוחלטהמוסריהערכיהשוויוןהוא ,מתקןצדק

 , 4Sקאנטמתכווןשאליו ,החופשיהרצוןשלהפנימיההיבט

 ,אריסטוידיעלשהוצגהמתקןצדקשללתפיסהקרובבקשר

דינישלמרכזימאפייןכימתקןצדקשלתאורטיקנים ,כיום ,מסכימים

שלמדבריוכבר ,הקורלטיביותתכונתהואמתקןצדקושלהנזיקין

רעיוןמתקן,צדקשלמרכזיכמאפייןהקורלטיביותתכונתעלתהאריסטו

מתקן,צדקשלעכשוויותבתאוריות ,משתמעאומפורשבאופן ,מופיעזה

ביטוילידיהבאה ,קורלטיביותשללקיומהטועניםזמננובנימלומדים

כלפיאחריותתמידהיאהנתבעעלהמוטלתהאחריותמישורים:בכמה
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כרוכההתובעשללנזקיואחראיהנתבעאתהמשפטביתמציאתהתובע;

שלהעוולתיתפעולתוידיעללניזוקנזקגרימתשלהקורלטיביבמבנה

פסיקתידיעלמתוקןהנתבע,ושסבלהתובע,שגרסהנזקולבסוף,המזי;ק

 . 46זהבסכוסהמזיקשלוחיובונזקו,כשיעורלנתבעפיצוי

הראשונההגישהפיעלכאמור,ידינו.עלהמוצגלטיעוןעתהנחזור

זהאסלאוטונומיה,החולהשלזכותוהפרתאףעלמאחריות,המזיקפטור

זותוצאההלא-ממוניות.תוצאותיהאתלחושמסוגלואינולכךמודעאינו

החולהשלזכותוהפרתעס .המתקןהצדקעקרוןעסאחדבקנהעולהאינה

החולהאסגס ,הצדדיסביןהערכי-מוסריהשוויוןהופרלאוטונומיה,

שלהמוחלטהשוויון ,כאמוררבגשותיו.פגיעהסובלואינולכךמודעאינו

שלהערכי-מוסריהשוויוןהואהמתקןהצדקעקרוןעוסקשבוהצדדיס

 .קאנטעוסקשבוהחופשיהרצוןשלהפנימיההיבטעלהמבוסספרטיס,

עקרוןפיעללפעולדהיינולעצמו,כללייסחוקיסלחוקקהפרטשליכולתו

 . 47המוחלטהמוסריהערךאתלפרטשמעניקההיאהרצון,שלהאוטונומיה

צרבמתחסמתרחשתהיאאסגסלאוטונומיה,החולהשלזכותוהפרת

ביןהשוויוןאתומפרההמוחלטהמוסריערכובעצספוגעת ,חייושל

כך.עקבבתחושותיואורבגשותיופגיעהחשלאזהאסגסהצדדיס,

מאפייןעל ,המתקןהצדקעקרוןמחייבהצדדיס,ביןהשוויוןמשהופר

בדמותהחולה,שללנזקואחראייימצאהמזיקכישבו,הקורלטיביות

נזקו.כשיעורפיצוילולשלסבחובהויישא ,לאוטונומיהבזכותוהפגיעה

הצפויההראשונההגישהשלאימוצהכיהמסקנהמכאןמתבקשתממילא

תוצאותבהיעדרפיצוי,ללאניזוקיסולהותירמאחריותמזיקיסלפטור

המתקן.הצדקעקרוןעסאחדבקנהעולהאינהמוחשיות,

שניטעם

הערכתזעקה,עליבענייןהמשפטביתשלדינומפסקשעולהכפי

תוצאותיהפיעללאוטונומיהבזכותוהפגיעהבגיןהניזוקזכאישלוהפיצוי

מקריס:בשניבמיוחדנמוךפיצוילפסיקתלהובילצפויההלא-ממוניות,

ומקריס 48גוףנזקלחולהנגרסולאהרפואיהטיפולהצליחשבהסמקריס

להניחיהיהניתןהמקריסבשני . 49החלטה"ייסיבתיותהוכחהלאשבהס

והחולההצליחשהטיפולמשוסבין ,קלההניזוקשלברגשותיושהפגיעה

גסשונההחלטהמבצעהיהלאשהחולהמשוסוביןגוף,נזקכלסבללא

זכותו.הופרהאלמלא

לפסיקתלהובילצפויההאישית-סובייקטיביתשהגישהמכאןעולה

חשיבותקיימתשבהסמקריסבאותסבדיוקלחוליס,נמוךבסכוספיצוי

חוסרנוכחלאוטונומיה,בזכותסהפגיעהבגיןפיצוילקבללזכאותס

השלכותכמהלכךהחלטה".ייסיבתיותאוגוףנזקלהוכיחיכולתס

הפגיעהעללפיצויזכאיסחוליסכיבכללפקטודהפגיעה )א(שליליות:

בשלתביעותלהגישחוליסשלהסבתמריציפגיעה )ב(לאוטונומיה;בזכותס

הסתמריצירופאיס.שלחסרהרתעתשתוצאתה ,לאוטונומיהזכותסהפרת

הצפויהפיצוימשיעורהשאר,ביןמושפעיס,תביעותלהגשתניזוקיסשל

אפואצפויהאמוריסבמקריסנמוךבשיעורפיצויבתביעתס.יזכואס

אחדמהוויסהנזיקיןשדינימאחר . sתביעותסלהגישבתמריציהסלפגוע

הדברצפוי ,המזיקההפעילותשלהחיצוניתהעלותלהפנמתהאמצעיס

תביעותלהגישניזוקיסשלבתמריציהספגיעה )ג(חסר;להרתעתלגרוס

עלחוליסלפצותמהחובהלרופאיספקטודהפטורתעניקרופאיס,נגד

שיקוליעסאחדבקנהעולהאינווהדברלאוטונומיה,בזכותסהפגיעה

הנזקבגיןבפיצויהמזיקשלחיובושראינו,כפימחייביס,אלהמתקן.צדק

 .העוולתיתפעולתועקבלניזוקשנגרס

שלישיטעם

עלהאישית-סובייקטיבית,הגישהשלבמאפייניהמהדיוןשעולהכפי

עקבהניזוקשאיסהאושרמידתאתלהעריךהמשפטביתעלזוגישהפי

שלבזכותופגיעהשלבמקרהכספי.ערךלכדיולכמתההנזיקיתהפגיעה

תוצאותיהאתלהעריךהמשפטביתשעלהדרבמשמעותלאוטונומיההחולה

הפגיעהבדמותלאוטונומיה,בזכותהפגיעהשלהלא-ממוניות-סובייקטיביות

היעדרובשלקשהזומשימהאלה.לתוצאותכספיערךוליתןהחולה,רבגשות

 ,המטופלשלנזקואתלמדודניתןשבאמצעותואובייקטיבימידהקנהשל

 . Slכספיערךלכדיולכמתושאיב,דהאושרמידתאתדהיינו

שלכזכותםוכחומרתהבאופייהזההלפגיעהגרמואלהשמזיקיםבאפשרותבהתחשב

שהישהגמכאןעולה .מחזליםאותםוחזלומעשיםאותםעשו ,לאוטונומיהםיחול

 .כפולהקוהרנטיותלחוסרלגרוםצפויההראשונה

- Gilad "Reconstructing American La\v .1 .ראו, 41 Bruce A. Ackerman" 20 !sr 
L. Rev. (1985) 581 , 589-590; R. Cooter & T. Ulen Law and Economics 
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456-454ג)יי(תשנכבמשפטיפיינזיקין ,431-429 ,421 . 

 . Mew, S!lpra note 26, at pp . 570 , 573ראו, ,זומהכרוחלטיעון 42
ה)ייתשמליכס, 'גיימיוונית,(תרגוםניקומאכוסמהזורת-אתיקה-אריסטו 43

121-118 . 

 E.J. Weinrib The !dea oj P,'ivate Lawראו, ,עליהולביקורתזוהשקפהלהצגת 44
Cambridge, Mass. , 1995) 78-79; R.W. Wright "Substantive Corrective ( 

705-706 , 625 ) 1992 ( . Justice" 77 !owa L. Rev . 
המתקן,הצזקתאורייתוכיןכינהכקשרמקיףולזיון ,אניתקאנטיההתפיסהלאימוץ 45

 R.W. Wright "Right, Justice and Tort Law" Philosophical Foundationראו,
ojTort Law (Sydney, D. Owen ed. , 1995) 159, 162- 167; Weinrib, S!lpra note 

80-83, 88-92, 94-98, 104 . 44, atpp . 
 J.L. Coleman "The Practice of Corrective Justice" 37 Ariz. L. Rev .ראו, 46

1995) 15, 26--27; E.J. Weinrib "Correlativity, Personality, and the Emerging ( 
, 110 , 107 ) 2001 ( . Consensus on Corrective Justice" 2 Theoretical!nq. L 

116 . 
שפיימעור,ךשטייןיששנייה,(מהזורההמיזותשללמטפיסיקהיסוזהנחתקאנטיע 47

 . 111-107י)ייתש ,תרגום

 . 621יכע , 1הערהלעיל ,זעקהעליענייןלמשל 48

 . 620 'בע ,שפ 49

יגישוהרפואיהטיפולעקבממשינזקשסבלושחוליםמהאפשרותלהתעלםאיןאמנם 50

יוצאיםאנואך '.יהחלטהייסיבתיותשלקיומהלהוכיחבניסיוןתביעהאלהבמקריםאף

ייהחלטהסיבתיותיישלקיומהלהוכיחממשיקושיקייםשבהםשבמקריםהנחהמנקוזת

בפיצוילזכותהנמוכיםסיכוייועלכהתאםלווייעץלכךמוזעהניזוקשלזינועורךיהיה

הכרוכיםובזמןבטרחה ,בעלויותובהתחשב ,זהמיזעקבלתשעםהיאההנחהגבוה.

התביעה.מהגשתהניזוקיימנעובניהולה,תביעהבהגשת

בעי , 23הערהלעילפריילי,ןענייןראו ,האישית-סובייקטיביתבגישההטמוןזהלקושי 51

829-828 ; Comatose Tort Victims, supra note 28, at p. 1553; J.H. King "Pain 
and Suffering, Noneconomic Damages, and the Goals ofTort La\v" 57 SMU 

178-179 , 163 ) 2004 ( . L. Rev . הצטרפוזינולפסקאשר ,אורהשופטכילצייןראוי

עלאך ,האישית-סובייקטיביתישהגבהטמוןזהלקושימוזעהיה ,האחריםההרכבחמי

המשפטביתזעתלשיקולהפיצויגובהקביעתאתמותירשהואתוך ,העזיפהזאתאף

שביתהעובזהכילהסיקניתןזינובפסקמעיון .) 583יבע , 1הערהלעיל ,זעקהעלי(עניין

היא ,אחריםלא-ממונייםנזקראשיבגזרהפיצויבהערכתגםזהבקושינתקלהמשפט

הקושי ,זאתעםשם). ,(שפבהיםנהטמוהקשייםאףעלזוגישהלאמץהשופטאתשהניעה

עצמולרסןהמשפטתיבשעללקבועהנכבזהשופטאתהניעהנזקהערכתבתהליךהטמון

שם).(שפ,זהנזקראשבגזרהפיצויבהערכת
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מנהליותעלויות )א(שליליות:השלכותכמהלהיותצפויותלכך

הלא-ממוניותהתוצאותבדברעדויותלשמועבצורךאלהשלמקורןגבוהות,

אתלהעריךבצורךלאוטונומיה,בזכותוהפגיעהעקבהמטופלסבלאותן

עולהממילא ,כספיערךלכדילכמתוובצורךאלה,עדויותלאורהנזק

הרווחהאתלמקססהשאיפהעסאחדבקנהעולהאינהזושגישהמכאן

להיותצפויזושלמקורהיעילה,שאינההרתעה )ב( ; 52המצרפיתהחברתית

כאשריעיליסתמריציסיוצריסאחריותכללישראינו,כפיראשית,בשנייס:

קושי ,המזיקהבפעילותהעוסקלגורסהתאונהעלויותשלהפנמהמבוצעת

נזקיסבגדרבמיוחדביטוילידיהבאהפיצוי,בהערכתהמשפטביתשל

משקףשאינופיצוילפסיקתהדבריס,מטבעלהוביל,צפויממונייס,שאינס

צפויכךעקבהמזיקה,הפעילותשלהאמיתיתהמוחצנתעלותהאת

החרבתיתמהעלותנמוכהאוגבוההפרטיתעלותעיניולנגדלראותהמזיק

דהיינויעילה,שאינההרתעהלהיותצפויההתוצאהפעילותו,שלהמוחצנת

האמיתיתמעלותההסטייהלכיווןבהתאסחסר,הרתעתאויתרהרתעת

לחוסרלגרוסצפויהפיצויבהערכתקושישנית, , 5Jהמזיקההפעילותשל

עללהיפסקהעתידיסהפיצוילסכומיבאשרבכוחמזיקיסאצלודאות

בענייןהדיןפסקלאחרשניתנוהדיןבפסקיעיון ,ואכןהמשפט,ביתידי

-35,000לש"ח 15,000ביןנעיסהפיצויסכומיאמנסכימגלהזעקהעלי

 ,דומותשנסיבותיהסמקריסביןהפיצויבסכומישוניישאך , 5ש"ח~

מאחר , 55שונותשנסיבותיהסמקריסביןהפיצויבסכומידמיוןולהפ,ך

הפיצויבשיעורבהתחשבהרצויההפעולהדרךאתשוקלבכוחשהמזיק

האפשרייסהפיצוילסכומיבאשרודאותחוסרצפוי ,לשאתעלולהואשבו

אתהמזיקלהערכתבהתאסתשתנהזויעילה,שאינהלהרתעהלהביא

מעלותההסטייהלכיווןובהתאסלשאת,עלולהואשבוהפיצוישיעור

אחדבקנהעולותשאינןתוצאות )ג(המזיקה;הפעילותשלהאמיתית

הפיצויבהערכתהמשפטביתשלקושי ,כאמורמתקן,צדקשיקוליעס

נזקו,אתבלבדבקירובהמשקףבאופןלניזוקפיצוילפסיקתלהובילצפוי

האמיתינזקומכפינמוךאוגבוהאפואיהיההמקריס,במרביתהפיצוי,

בסכוסהניזוקפיצוי ,המתקןהצדקבעקרוןמהדיוןשעולהכפי ,הניזוקשל

אחדבקנהעולהאינוהמזיקידיעללושנגרסהנזקמכפינמוךאוגבוה

המזיקשלחיובואת ,שראינוכפיהמחייביס,מתקן,צדקשלשיקוליסעס

לניזוק,שנגרסהנזקבשיעורבפיצוי

רביעיטעם

 ,האישית-סובייקטיביתהגישהשלבמאפייניהמהדיוןשעולהכפי

שלהמידהקנהפיעלהפיצויאתהמשפטביתמעריךזוגישהשלבגדרה

הפגיעהבדמותלאוטונומיה,זכותוהפרתעקבלניזוקשנגרסהפרטיהנזק

שאינהלהרתעהלגרוסהואאףעשויזהמאפיין ,ובתחושותיוברגשותיו

יעילה,

 ,המזיקעלכלכלינטלהטלתמחייבתיעילההרתעההשגתכאמור,

מאחרהמזיקה,פעילותושלהמוחצנתהחברתיתהעלותאתהמשקף

החרבתיתהעלותלהפנמתזההאינהלניזוקשנגרסהפרטיהנזקשהפנמת

 ,האישית-סובייקטיביתהגישהעלולה ,המזיקההפעילותשלהמוחצנת

לגרוס ,לניזוקשנגרסהפרטיהנזקשלהמידהבקנהשימושהעושה

 , 56יעילהשאינהלהרתעה

וביןהניזוקשסבלהפרטיהנזקביןפערשללקיומוהגורמיסאחד

המזיקההפעילותהיותהואהמזיק,פעילותשלהמוחצנתהחברתיתהעלות

העלות , 5ידהןעלהנגרמותהשליליותלאלהבנוסףחיוביות,החצנותבעלת

השפעותיהשלתוצרהנההמזיקההפעילותידיעלהנגרמתהחברתית

הפנמתהחיוביות,המוחצנותהשפעותיהבקיזוזהשליליותהמוחצנות

הפעילותשלהחיוביותבהחצנותלהתחשבמבליהניזוק,שלהפרטינזקו
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הפערשיעורגורמיס:לשלושהבהתאסמשתנהוהיאמקרה,בכלזהה

הפעילותשלהמוחצנתהחרבתיתהעלותוביןהמופנסהפרטיהנזקבין
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לפחות ,לשינויוניתניסלמשנהו,אחדואחריותפעילותתחוסביןמשתניס
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מאפשרתאינהשזוהואהאישית-סובייקטיביתבגישההטמוןהקושי

ובמקרההמזיקה,הפעילותשלהחיוביותהחיצוניותלהשפעותביטוימתן
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 ,הרפואיתלמערכתישירותעלויותלחסוךכדילאוטונומיההזכותבהפרת

הזכותבהפרתישכאשראו , 62לחולהמידעבמסירתהכרוךהזמןבדמות

למסירתשישהשליליותבהשלכותשמקורןעלויותלמנועכדילאוטונומיה

עלולההתוצאה , 6Jאוניסחוסרותחושתבלבולחרדה,כגון ,חוליסעלמידע

הניזו,קשלהפרטינזקומכפינמוכהחרבתיתעלותאלהבמקריסלהיות

עולהמכאןבזכותו,הפגיעהשלהלא-ממוניותבתוצאותיהביטוילידיהבא

במקריסלגרוסצפויההאישית-סובייקטיביתשהגישההמסקנהממילא

 ,יתרלהרתעתזהמסוג

ביןפערשלקיומודהיינואפשרי,ההפוךהדבריסמצבשגסמובן

כךהמזיק,פעילותגורמתשלההחרבתיתלעלותהניזוקשלהפרטינזקו

 ,למשללהיות,עשויזההאחרונה,שלמשיעורהנמוךהראשוןשלששיעורו

הלא-ממוניותתוצאותיהאתמעריךהמשפטביתשבהסבמקריסהמצב

זכותוהפרתואילוכנמוכות,לאוטונומיההחולהשלבזכותוהפגיעהשל

באבדןשמקורןגבוהות,חרבתיותלעלויותגרמהלאוטונומיההחולהשל

שיפורכגוןמדעת,ההסכמהדוקטרינתשלדרישותיהלקיוסשישהטבות
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אוהרפואיהטיפוללתוצאות ,לפגיעהלמודעותולאוטונומיהבזכותו

החולהשלזכותועםאחדבקנהעולהאינה ,"החלטהסיבתיותיילהוכחת

הנהלאוטונומיהבזכותהפגיעהשלוחומרתהקיומהעצםלאוטונומיה.

הקוגניטיבימצבושלולא ,והיקפהההפרהסוג ,המזיקהתנהגותשלנגזרת

 ."החלטהסיבתיותיישלקיומהאוהרפואיהטיפולתוצאות ,החולהשל

משמעותיסיכוןבדברמידעלחולהנמסרלאשבהםבמקרים ,למשלכ,ך

ביןזההלאוטונומיהבזכותהפגיעהחומרת ,בניתוחהטמוןלשיתוק

שהניתוחבין ,שלאוביןהרפואי,הטיפוללאחרהכרהחסרנותרשהחולה

וביןשונהלהחלטהמגיעהיהשהחולהובין , 6Sשלאובין ,בשיתוקהסתיים

הניזוקשלתחושותיוהואאלהמקריםביןהיחידהאפשריההבדלשלאו.

פיצויפסיקתלהצדיקעשויזהשהבדלאףההפרה.דרבהיוודעלאחר

זכותםהפרתעקבחמורותרגשיותתוצאותשסבלולניזוקיםיותרגבוה

פיצויפסיקתאוהפיצוישלילתאתלהצדיקכדיבואין ,לאוטונומיה

אלה.מעיןתוצאותסבלושלאלניזוקיםבמיוחדנמוךבסכום
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הערכתלאופובאשרהראויה.הגישהד
בזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצוי

שלביקורתיתבחינה-לאוטונומיה
האחרותהאפשריותהגישות
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הפונקציונליתלגישההאישית-סובייקטיביתהגישהביןהרבהזמיון

כךהאישית-סובייקטיבית,הגישהאתלזחותשיששכשסלמסקנהמוביל

טעמיס.ומאותס ,הפונקציונליתהגישהאתלזחותיש
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האישית-לגישהבזומהגבוהות,מנהליותלעלויותלהביאאפואצפויה

 . 68סוביקטיבית

עלמבוססתהפונקציונליתהגישהפיעלהפיצוישהערכתמאחרז.

 ,לרכוששיוכלהחלופיותוההנאות ,מחז ,הניזוקשאיבזהאושרמיזת

שלהפרטינזקוביןהפערסגירתאתזוגישהגסמאפשרתלאמאיז,ך

המזיקה.הפעילותשלהמוחצנתהחברתיתהעלותוביןהניזוק

לא ,האישית-סובייקטיביתהגישהקריהראשונה,לגישהבזומהה.

בשימההאוטונומיה,עקרוןעסאחזבקנההפונקציונליתהגישהעולה

זכותועלולאלרכוש,שיוכלהחלופיזהועלהניזוקשאיבזהאושרעלזגש

לאוטונומיה.

והגישההשנייההגישה-אחרותאפשריותגישותשתיכאמור,

בזכותפגיעהשלהנזקראשבגזרהפיצויהערכתהן-השלישית

 ,מחז ,זוזכותשלהסובייקטיביאוהאובייקטיביערכהפיעללאוטונומיה

מאיזך. ,בההפגיעהוחומרת

ערכהפיעלהפיצוימוערךשלפיה ,השלישיתהגישהשליתרונותיה

מאיז,ך ,בההפגיעהוחומרתמח,ד ,לאוטונומיההזכותשלהסובייקטיבי

הפגיעהמיזתפיעלהפיצוימוערךלאשבמסגרתהמאחר ,ראשיתרבוריס.

זושמסיבהמניזוקיסלפיצויהזכותאתלשלולכזיבהאין ,החולהברגשות

הפגיעהשלהלא-ממוניותתוצאותיהאתלחושמסוגליסאינסאחרתאו

מאחר ,שנית .עמזנושעליהסלכ,ךשישהחסרונותעל ,לאוטונומיהבזכות

הפגיעהשלהלא-ממוניותתוצאותיהפיעלמוערךאינוהפיצויזוגישהשבגזר

וחומרתמח,דהזכות,שלהסובייקטיביערכהפיעלאלא ,לאוטונומיהבזכות

אסלשאלהבמסגרתהיותרנמוךמשקללהינתןצפוימאיז,ך ,בההפגיעה

סיבתיותיילהוכיחבנטלעמזהתובעואסמוצלחות,היוהטיפולתוצאות

לניזוקנמוךפיצויפסיקתלמנועצפויזוגישהשלשאימוצהמכאן ."החלטה

המוצע.לטיפולמסכיסשהיהלהניחשישאוהצליחשהטיפולמהטעסרק

בזכותהפגיעהמיזתפיעלהפיצוימוערךזוגישהפישעלמאחר ,שלישית

 ,החולהרבגשותהפגיעהמיזתפיעלולאהסובייקטיבי,כערכהלאוטונומיה

החולהשלזכותוהואפיצויניתןשבגינוהמוגןהאינטרסכילהבטיחבהיש

 .האוטונומיהעקרוןעסאחזבקנהזוגישהעולהככזאתלאוטונומיה.

 ,השלישיתבגישההטמוןמרכזימקושילהתעלסניתןלא ,זאתעס

הערכתכיחולקאיןלו.זכאישהניזוקהפיצויאתלהעריךהקושיוהוא

בערכההתלויבאופןלאוטונומיההחולהשלבזכותוהפגיעהבגיןהפיצוי

הקושינוכחוזאת ,בעייתיתהנההניזוקעבורזוזכותשלהסובייקטיבי

קביעתהמסויס.הניזוקעבורלאוטונומיההזכותשלערכהאתלקבועהניכר

שלעזויותהצגתזורשתשניזוקהפרטעבורלאוטונומיההזכותשלערכה

העשויותהרפואי,הטיפולטרסחייואורחבזברלוהקרוביסושלהניזוק

בחייוהאוטונומיהלעקרוןביטויונותןמוקירשזההשיעורעלללמז

להיותשצפויהרקלאאלהעזויותהצגתבסוגיה.וגישותיוזעותיוובזבר

בקושילהיתקלצפויהמשפטשביתאלא ,גבוהותמנהליותבעלויותכרוכה

עבורלאוטונומיההזכותשלהסובייקטיביערכהבזברמסקנותמהןלגזור

שעזויותיהסמבוטלבלתיחשששלקיומושנוכחאלא ,זאתרקלאהניזוק.

לזהשישהאישיהאינטרסיזיעלתושפענהלוהקרוביסושלהניזוקשל

הערכתאתעליהןלבססקושיקייס ,הפיצויובסכוסהתביעהבהצלחת

לניזוק·שנגרסהנזק

הגישהשלמחסרונותיהבשלושהלוקהזושגישהמכאןעולהממילא

הקושישנית,גטהות.מנהליותבעלויותכרוכההיא ,ראשיתהראשונה.

פיצוילפסוקהמשפטביתאתלהובילצפוילעילכמתוארהפיצויבהערכת

מצזוזאותולחוסרהמזיקההפעילותשלהאמיתיתעלותהאתמשקףשאינו

בהערכתהקושי ,שלישיתחסר.הרתעתאויתרהרתעתשלבתוצאה ,מזיקיס

שלנזקואתבלמבקירובהמשקףבאופןפיצוילפסיקתלהובילצפויהפיצוי

מתקן.צזקשיקוליעסאחזבקנהעולהשאינהתוצאההתובע,
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מתווסףהפיצוי,בהערכתבקושישמקורסאלהחסרונותלשלושת

זוגישהשלשבגדרהמאחרהפיצוי.הערכתבאופןשמקורונוסףחסרון

עבורלאוטונומיההזכותשלהסובייקטיביערכהפיעלהפיצוימוערך

המשפטלביתמאפשרתאינההיא ,בההפגיעהחומרתפיועלהניזוקהפרט

שלהחמתיתהעלותוביןלניזוקשנגרסהפרטיהנזקביןהפעראתלהקטין

שתוארכפי ,חסרהרתעתאויתרהרתעתשלבתוצאה ,המזיקההפעילות

הגישהגסצפויההראשונהלגישהשבדומהמכאןעולהממילאלעיל.

זה.מטעסיעילהשאינהלהרתעהלהובילהשלישית

השלישית.הגישהאתגסלדחותהראוימןכיאפואנראה

להעריךיששלפיה ,השנייההגישההיאאחרתאפשריתגישה ,כאמור

ערכהפיעללאוטונומיהבזכותפגיעהשלהנזקראשבגדרהפיצויאת

מאידך. ,בההפגיעהוחומרתמח,ד ,זוזכותשלהאובייקטיבי

מניזוקיספיצוישלילתזוגישהמונעתהשלישיתלגישהבדומה

לאזוגישהשלבגדרהלכהבנוסףולתוצאותיה.לפגיעהמודעיסשאינס

שליכולתולחוסראוהטיפולהצלחתלעובדתמכריעמשקללהינתןצפוי

מבססתלקודמתהבדומהמכהיתרה ."החלטהייסיבתיותלהוכיחהניזוק

עלולאלאוטונומיהבזכותהפגיעהמידתעלהפיצויהערכתאתזוגישה

יהיההמוגןשהאינטרסלהבטיחבהישוכך ,החולהברגשותהפגיעהמידת

לאוטונומיה.החולהשלזכותו

לא ,אובייקטיביסמבחניסעלמבוססתשבהיותהאלאזאת,רקלא

הפיצויאתלהעריךבקושי ,לקודמותיהבניגודהשנייה,הגישהלוקה

בצורךאוהניזוק,שלבאושרוהפגיעהמידתאתלהעריךבצורךשמקורו

הניזו,קהפרטעבורלאוטונומיההזכותשלהסובייקטיביערכהאתלקבוע

 .לכךשישההשלכותעל

לאוטונומיההזכותשלערכהנקבעזוגישהפישעלמאחרלכהבנוסף

המשפטלבתיזוגישהמאפשרתהחברה,בעיניערכהאתהמשקףבאופן

וכך ,מדעתההסכמהדוקטרינתשלובהטבותיהבעלויותיהלהתחשב

שלההחברתיתהעלותוביןהניזוקשלהפרטינזקוביןהפעראתלהקטין

המזיק.פעילותגרמה

הגישהנגדאפשריותטענותמכמהלהתעלסניתןלא ,זאתעס

בניגודעומדתשזוהיאזוגישהנגדהראשונההאפשריתהטענה .השנייה

תוצאותעלהפיצויניתןבמסגרתסאשר ,הנזיקיןבדיניהמקובלתלגישה

ולא ,וסבלוכאברפואיותהוצאות ,השתכרותכושראבדן ,למשלהפגיעה,

ניתןכך ,מאפשרתהשנייההגישה .רגלכריתת ,למשל ,הפגיעהעצסעל

מאשרלהבדיללאוטונומיה,בזכותהפגיעהעצסעלפיצויפסיקתלטעון,

לאזהבאופן .החולהובתחושותברגשותהפגיעהבדמותתוצאותיה,על

הפגיעהביןהקיימתוהמעשיתהתאורטיתלהבחנהביטויזוגישהנותנת

בעקבותיההניזוקשסבללנזקיסהמזיקאחראישעבורהלתובעשנגרמה

התובעעלתביעה,עילתשלקיומהלבססמנתעל .הפיצוימוערךלפיהס

הנזקיסבסיסעלנפסקיס ,זאתלעומת ,פיצוייספגיעה.שלקיומהלהוכיח

 ,לטעוןניתןכך ,השנייההגישה .הפגיעהעקבסבלשהניזוקיסהתוצאתי

 . 69תוצאותיהעלמאשרלהבדילעצמההפגיעהעלהפיצויאתמבססת

דחייתאתלהצדיקכדי ,לדעתנו ,בואין ,זהבטיעוןממשישאסגס

אתאובייקטיביבאופןהמעריכהשגישההואלכךהטעס .השנייההגישה

באינטרסהפגיעהלחומרתבהתאספיצוילניזוקופוסקת ,שנפגעהאינטרס

למשפטזרהאינה ,הפיצוילנשואהאחריותנשואביןזהותשנוצרתכךזה

תוחלתקיצורשלהנזקבראשתקדיסלמצואניתןזולגישההישראלי.

שלפיה ,האובייקטיבית-קנייניתהגישהאומצהזהנזקראשבגדרחייס.

בפיצויהתובעאתמזכהבהסשפגיעה ,אובייקטיביערךבעליהנסהחייס

מודעהתובעאסבשאלהתלוישאינובאופן ,שאבדוהחייסלאורךבהתאס

 . 7סכךעקבאחרותלא-ממוניותבתוצאותחשאו ,חייותוחלתלקיצור

הניזוקשלבזכותומכיריסהנזיקיןשדיניהטענהאתמפריכהזוהלכה

הניזוקשלבזכותולאאךהמוגן,באינטרסהפגיעהתוצאותעבורלפיצוי

לידיבאהשבהסבמקריסהריהמוגן.באינטרסהפגיעהעצסעבורלפיצוי

ביןמוחלטתזהותקיימת ,העוולהמעשהעקבבמותובניזוקהפגיעהביטוי

חייונטילת-המזיקעלאחריותמוטלתבגינההמוגןבאינטרסהפגיעה

 ,זההזהדבריסמצבהחייס.אבדן-הפיצוינפסקשבגינולנזקהניזו,קשל

באימוצה.לתמוךבוישומשכך ,השנייהלגישה ,למעשה

לאפשרבהשיששמאחרהיאהשנייההגישהנגדשנייהאפשריתטענה

תחושהכלחווהלאזהכימורשבהסבמקריסגסלניזוקפיצויפסיקת

ברורשבהסבמקריסוגס ,לאוטונומיהבזכותוהפגיעהעקבאושראבדןשל

עונשיגווןבעלתהנהלו,שייפסקבפיצוישימושכללעשותיוכללאזהכי

לולספקאפשרותובהיעדר ,אדסשלבאושרופגיעהבהיעדרתרופתי.ולא

 ,אלהבנסיבותלניזוקפיצויפסיקת ? 7Iהניזוקיפוצהמהעלחלופית,הנאה

מטרותבעלתאלאאפואאינה ,זולגישההמתנגדיסוטועניסממשיכיסכך

 ,בתחילהמושכתנראיתזושטענהאף .הנזיקיןבדינימקומןשאיןעונשיות

בהיעדרכיההנחההשנייה.הגישהדחייתאת ,לדעתנו ,להצדיקכדיבהאין

מהחולהההזדמנותשלילתמוטעית. ,נזקנגרסלאאושראבדןשלתחושה

היאהיאלושיינתןהרפואילטיפולבאשרומודעתחופשיתהחלטהלבצע

אךהמזי,קשלהעוולתיתלפעילותודגשנותנתזוגישהאמנסשסבל.הנזק

המזיקשלהעוולתיתבפעילותוהתמקדות .חסרונהולאיתרונהנעוץבכך

לפסיקתכילרעיוןביטוימתןהמאפשרתהיאהניזוקשלבנזקורקולא

מטרהגסאסכי ,תרופתיתמטרהרקלאבכללהנזיקיןולדינילניזוקפיצוי

 . 72הרתעתית

קייסבמסגרתהשאףהיאהשנייההגישהנגדשלישיתאפשריתטענה

שלזכותוייהנקרא "כס"נשההואלכךהטעסהפיצוי.אתלהעריךקושי

אחרתמידהאמתכלובהיעדרכןעל .שוקערךנעדר "לאוטונומיההחולה

צפוי , 73בוהפגיעהשיעורואתזהנכסשלערכואתלקבועניתןשלפיה

 . Benedek, sllpra note 23 at p . 628ראו, 66
 . Ogus, sup"a note 23, at pp . 16-17ראו,הפונקציונלית,הגישהנגזזולטענה 67
 . Benedek, supra note 23, at p . 628ראו, 68
 . Ogus, supra note 23, at p . 11ראו, ,זולטענה 69
15א IIעראו 70  , 23הערהלעילפריילי,ן;עניין 464 , 460 , 455 ) 2כ(פ"זפרי,דנ'שנער 66/

 . 1068 , 1060ג) IIתשס ,חמישית(מהזורהגוףנזקבשלפיצוייםקצירזי ; 832יבע

 C.J.J.M. Stolker "The ; 831-830 , 829יבע , 23הערהלעילפריילי,ןענייןראו ,זולטענה 71
Unconscious Plaintiff: Consciousness as a Prerequisite for Compensation 

88 , 82 ) 1990 ( . for Non-Pecuniary Loss" 391nt. Comp. Law Q . 
 Cro\ve, Sllpra note 39, at p .ראו,האובייקטיבית,הגישהבזכותזומהדבוחלטיעון 72

1292 . 
 . 830בעי , 23הערהלעילפריילי,ןענייןראוזומה,דבוחלטענה 73
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לכך.שישהשליליותההשלכותעל ,שרירותילהיותלניזוקשייפסקהפיצוי

שלדחייתהאת ,לדעתנו ,להצדיקכדיבהאיןממש,זובטענהשישאף

במסגרתגםקייםהפיצויבהערכתדומהשקושיהואלכךהטעםזו.גישה

קנהשלהיעדרו .האישית-הסובייקטיביתהגישהקריהראשונה,הגישה

 ,שסבלהאושראבדןבדמות ,הניזוקשלהסובייקטיבינזקולהערכתמידה

קנהבהיעדר .כאןגםבולט ,זהנזקשללכימותומידהקנהשלוהיעדרו

במסגרתגםהפיצויבקביעתשרירותיותשלרבהמידהקיימת ,מידה

תוקףמשנהמקבלזהטיעוןכילהוסיףהראוימן . 74הראשונההגישה

פיצוילפסוקניתןשלפיה ,דעקהעליבענייןהמשפטביתשלהנחייתונוכח

לביתהמאפשרתזוהנחייה .נזקולהוכחתראיותהביאלאאםגםלניזוק

סכומילפסיקתלהביאצפויה ,לניזוקגלובליבסכוםפיצויפסיקתהמשפט
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