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 פסק דין

(ובהיר מיד לקורא המשתומם: אין המדובר בטעות סופר). עייה, הדבר  ₪ 244תביעה בסך 

ע, "עקרוי", כך הגדרת הצדדים: התובע גורס כי אין מקום לכך שהמזיקה, שרכבה לא יפתי

גרם לזק לרכבו, תקזז באופן שרירותי ומחוסר הצדקה (לשיטתו) גם סכום קטן יחסית משכר 

טרחת השמאי שחייב היה לשכור כדי לקבל ממה פיצוי בגין זקיו, מתוך החה שלא יתבע, 

כום פעוט זה. התבעת גורסת מגד כי לפיו קוספירציה ועל כן לא היסס לתבוע גם ס

החובקת את עורך הדין והשמאי גם יחד, להוציא ממה כספים בגין שכר טרחת שמאי באופן 

"מופח", ואף לגרור את ההליך לכלל תובעה על מת להכביר בהוצאות. הצדק עם התובע, 

ת לקבל את מה שראוי היה שיקבל מן ואין אלא להצר על כך שזקק ליהול הליך משפטי על מ

הרגע הראשון. המחלוקת העקרוית שהציגו הצדדים מצדיקה דיון עקרוי, שתכליתו מיעת 

  התדייויות עתידיות מעין אלה, שלמגית הלב הן פוצות וגוזלות משאבים.

  

  רקע

  

) מאיהשרכבו של התובע יזוק בידי רכב התבעת. שמאי הרכב מר תן מוסקל (להלן:   .1

, כשליש שוויו של הרכב, כמפורט בחוות הדעת הסדורה שערך. כן גבה ₪ 7,086-שם את זקיו ב

), שאלו ₪ 944בתוספת מע"מ (וסה"כ:  ₪ 800השמאי מן התובע את שכר טרחתו, בסך 

(הכל לפי  ₪ 250 –הוצאות תקורה"  –ו"הוצאות משרד  ₪  ,125סיעות ₪ 425רכיביו: שכ"ט 

ין חולק ששא בשכר טרחת השמאי דרש מן התבעת באמצעות בא כוחו מע"מ). התובע, שא

החזר זקיו ושכר הטרחה בו שא. התבעת שילמה את הזקים הישירים, אך יאותה לשאת 

שכ"ט השמאי, בהודיעה שזה ימוקה: "שכר טרחת שמאי אושר  ₪ 944מתוך  ₪ 700- רק ב

  ". ₪ 700סביר לאומדן הזק 



  

א כוחו, שב ופה במכתב לתבעת להשלים את החסר, תוך שב"כ התובע, באמצעות ב  .2

התובע אף דרש את שכר טרחתו בגין המכתב האמור. תשובה לא התקבלה במועד שקב 

, הגיש תביעתו. במקביל להגשת ₪ 244במכתב. התובע, שבחר שלא לסבול חסרון כיס של 

וח "הסכם" לחתימה, התביעה (לא ברור מתי בדיוק שלח מכתבה) הגיבה התבעת במשל

בבחית כזה ראה וקדש, שלפיו תשלם את הסכום החסר (ואותו בלבד), כגד הסתלקות התובע 

מדרישותיו; מכתב מאוחר וחסר, כך התובע. התבעת אף הגישה הגתה: מה לו לתובע להגיש 

תביעתו, הליה, שעה שזקיו כבר הוטבו, זולת אותה מחלוקת מזערית בעיין שכ"ט השמאי. 

כשכר טרחה הוא "מופרז בעליל". לעומת זאת, הסכום  ₪ 944בוסף, טען, הסכום של 

ששילמה כשכ"ט שמאי, הבהירה התבעת בדייקות, הוא "הסכום ההוג והמקובל בשוק ו/או 

לפי ערכים ו/או אומדן הוג ומקובל כפי שקבע על ידי שמאי ו/או מבקר ו/או בוחן התביעה 

הוא "מוגזם ומופרך מעבר לכל  ₪ 250יף "הוצאות תקורה" בסך מטעמה". עוד טעה כי סע

הוא "מוגזם ומופרך", בפרט שכל  ₪ 125פרופורציה", הוצאות הסיעה בגין שתי סיעות בסך 

ים. התבעת מוסיפה כי -שהיה עליו לעשות הוא לסוע ממשרדו בראשון לציון עד למוסך בבת

ה) ובהחיות המפקח על הביטוח (שלא הוצגו) "הלכה", המעוגת בפסיקה רלבטית (שלא הובא

כי חברת הביטוח איה חייבת לשלם לתובע אוטומטית את מלוא סכום דרישתו בגין רכיב 

שכ"ט השמאי. ועוד מעריכה התבעת כי לא התובע הוא שהיע את הגשת התביעה, בשל חסרון 

הדין והשמאי. על כן  הכיס הקל שסבל, כי אם "גורמים אחרים ווספים" שבדיון זוהו: עורך

עמדה התבעת על מיצוי ההליך עד תום, לרבות תוך חקירת התובע והשמאי גם יחד (ועל מת 

  שלא תוחמץ חישותה, הדגישה דרישתה זו בכתב הגתה הדגשה כפולה).

  

יסיוות של בית המשפט לדחוק בצדדים לייתר את המחלוקת דלת ההיקף וגוזלת המשאבים   

  לדיון גם לא עת התייצבו הצדדים לדיון, כפי זכותם המלאה של הצדדים.  לא צלחו, לא קודם

  

ב"כ התבע ראה לחקור את התובע ואת השמאי גם יחד. את ההסבר לחקירותיו   .3

הבהיר בסיכומיו: התבעת מבקשת ללחום ב"מגון" שלפיו לעורך הדין ולשמאי עיין לדחוף 

עסקו חקירותיו ביסיון להראות כי התובע כלל לא  את התובע לתביעה שאין לו עיין בה. על כן

שראה  –חפץ בתביעה, כלל לא ידע מיהו בא הכוח, לא יזם את ההתקשרות עמו, וכי השמאי 

הוא שהיווה את הכוח המיע בפיה  –מלחמה באופן אישי כי התבעת ביקשה לאסור עליו 

מר מיד, העלו חרס: התובע, לעו"ד שמואלי, ב"כ התובע, ובהגשת התביעה. חקירות אלה, א

חרף גילו וזכרוו, שאיו כשהיה, הבהיר היטב שהוא שזעף על כך שהתבעת החליטה שלא 

, על כן החליט לתבוע, והוא שיזם את הפיה לעו"ד שמואלי ₪ 244לשלם לו את הסכום של 

רה . בעיין האג₪ 244בעצת בן משפחה, התייצב במשרדו והלין על כך שהתבעת גרעה ממו 

לא זכר התובע מי שילמה. השמאי, מן העבר האחר, הביע חוסר עיין מוחלט בעצם הגשת 

התביעה, שהרי את שכרו קיבל, ולא יזם לדבריו את הפייה לעו"ד שמואלי. עדויות אלה לא 

היעו את התבעת לסגת מהאשמותיה החריפות כלפי כות התביעה והמעורבים בה. אף לגוף 

עת פסול בדרך חישוב הוצאותיו של השמאי את ההוצאות, וגרס כי הדברים מצא ב"כ התב



התבעת איה חבה בתשלום כלשהו, קל וחומר הוצאות, שהן כל תכלית הגשת התביעה. זכותה 

של התבעת, סבר, לבחון את הזק הטען בדמות שכ"ט השמאי, כשם שהיא בוחת את כל יתר 

  לם.לא תש –רכיבי הזק הטעים, ואם איו סביר 

  

  דיון

  

עליו לבחון שתי שאלות: ראשית, האם לגוף הדברים יש לזכות את התובע בסכום   .4

הפעוט שהתבעת בחרה להפחית מן התשלום, שאלה המחייבת העמקה מסוימת בטעה 

העקרוית שלפיה חברת הביטוח זכאית להפחית משכר טרחת השמאי של היזוק, ככל שהוא 

ם יימצא כי ההפחתה הייתה שרירותית ובלתי מוצדקת, גבוה לסברתה יתר על המידה. א

הסמכת על החה שלפיה יזוק לא יטריח עצמו לתבוע בגין סכומים פעוטים (ובעייו: כך 

הוא הדבר), הרי ששית יש לבחון את שאלת ההוצאות ההולמות, תוך חיפוש אחר הדרך 

רך, אך מגד בלא מתן להרתיע את התבעת ושכמותה מהפחתות "קלות" בתשלום שלא לצו

  תמרוץ להגשת תביעות שלא לצורך רק על מת לזכות בהוצאות.

  

אפוא, של חבות התבעת: התבעת, באופן מובהק, בחרה לקזז מן  הראשוהלשאלה   .5

התשלום של שכר הטרחה של השמאי בלא שהיה לה כל בסיס לעשות כן. "התבעת", כך 

לכך שלרוב כאשר סכום ההפרש בגין ראש זק כזה מכוות הבהיר בא כוחה שלה בסיכומיו, "

או אחר הוא זיח, האדם הסביר לא ימהר ולא יידרש להוציא סכומים בגין אגרות והוצאות 

וספות העולים פי מוים מאותו הפרש זעום, אלא אם כן קיים מיע המעודד את אותו תובע 

ולתיאוריית הקוספירציה, אולם לעשות כן". ב"כ התבעת כיוון כמובן לעייי יוזם התביעה 

דבריו, הכים באופן מרען, מלמדים על הרקע לאי תשלום מלוא שכר הטרחה. היזוק הרגיל 

, קל ₪ 244(אף שאין סיבה לכותו בהכרח גם "הסביר") אכן לא יריב את ריבו בשל חוב בסך 

יזוק ורווח וחומר יגיש תביעה בשל כך. אם לא יתבע, ההפחתה תביא לחסרון כיס אצל ה

יתן אז להציע לשלם את היתרה (בעייו, דרישה  –תואם אצל חברת הביטוח. אם ילין 

חוזרת לתשלום היתרה לוותה בדרישה גם לתשלום שכ"ט עו"ד בגין מכתב הדרישה, ועל כן לא 

על מת לייתר  ₪ 244עתה, ואחרי שהוגשה התביעה, הסכימה התבעת לשלם את הסכום של 

. ב"כ התובע (שאיו הראשון העושה שימוש בביטוי זה) כיה זאת אך אותו בלבד) את התביעה,

"שיטת מצליח". או כה זאת כאסטרטגיה שלטת של חברת הביטוח התבעת, כל עוד אין 

  התערבות חיצוית של בית המשפט בדמות חיוב בהוצאות.

  

דק ב"כ אין משמעות האמור שבהכרח, כל הפחתה משכ"ט השמאי אסורה. צו  .6

התבעת: אין חובה לשלם אוטומטית כל שכ"ט שמאי שדרש. עם זאת, אין גם חובה לקזז 

אוטומטית משכ"ט שמאי, כאשר זה דרש (ויוער כי השמאי הלין שבדיוק כך והגת התבעת; 

אין כל צורך להכריע האם צדק). יש לזכור: לא השמאי תובע את המבטחת של המזיק. היזוק, 

השמאי, הוא התובע את הכספים, החזר הוצאותיו. המדובר בהוצאה שאין  זה ששא בשכ"ט

חולק כי היא חיוית, גם לשיטת חברות הביטוח, לכך שהיזוק יוכל להיטיב את זקיו. עיוית 



יתן לומר אפוא כי מקומה של הוצאה זו קרוב להוצאה לשם הקטת הזק, טל הקיים גם 

גולדפרב ' כלל חברה לביטוח בע"מ,  252/86"א עראו:  בדיי הזיקין (לעקרון הקטת הזק

)). ביגוד לטעת ב"כ התבעת, הוצאה זו איה דומה לזקים הישירים 1991( 45) 4(פ"ד מה

רך. שגרמו לרכבו, ואשר את אלה גם אלה צריכה חברת הביטוח לבדוק בזהירות באותה ד

הזק הישיר או שגרם או שלא גרם. הזק הגלום בתשלום שכ"ט שמאי לעומת זאת גרם 

בוודאות (בהחה שהסכום שולם); שהרי זו הוצאה שהתובע אכן הוציא מכיסו בפועל על מת 

שהתבעת תהיה כוה להיטיב את זקיו. השאלה היא אפוא האם יתן לראות בהוצאה זו 

  )). בכך עסוק.)3 (762 ,777 )1982עים ' ברדה, פ"ד לו 357/80"א עכהוצאה סבירה (השוו: 

  

בבואו לקבוע האם יש מקום שבית המשפט יתערב בגובה שכ"ט השמאי בדרך של   .7

מת אך לא זו שהתבעת צייה כי קיי –חיוב המזיקה רק בחלק משכר טרחתו, הרי שהפסיקה 

איה מסייעת לה רבות; גם לא החיות המפקח על הביטוח, שהזכירה, מבלי  –ראתה לצרפה 

לצרף. ההחיות היחידות שעליהן סמכה הפסיקה, הן אלו מטעם הממוה על שוק ההון, 

, המבארות שחובת התשלום 30.5.1999-ו 23.5.1999ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מימים 

, אך סירוב לשאת בהוצאות השמאי חייב שיהיה מטעמים סדורים אמם איה אוטומטית

ומבוססים: אם לדעת חברת הביטוח שכר הטרחה חריג, עליה לשלם את הסכום שאיו שוי 

במחלוקת, לבקש מסמכים ביחס לסכום שבמחלוקת, ולמסור ימוק עייי (להבדיל מסתמי) 

מבהירות ההחיות, מבטחת איה ביחס לדחיית כל חלק משכר טרחת השמאי. מעבר לאמור, 

יכולה לעשות דין לעצמה ולדחות תביעה לתשלום שכר טרחת שמאי, כולל כהוצאות בתביעה 

  של צד שלישי.

  

גישת צמד פסקי הדין היחידים להכרתי שהם מחים בהיותם של בית המשפט המחוזי בחיפה 

פלג ' מורה  08-12-2799"ק רת); 22.9.08(ברית ' מורה חברה לביטוח  3395/08') "ע (חיבר(

)), ושל פסיקתם העיפה (למגית הלב) של בתי משפט השלום שבאה 9.2.09( חברה לביטוח

ות, וכזו הבחת בבירור מזו של לאחריהם, מדגימה ככלל גישה דומה לזו שבהחיות האמור

התבעת כאן. העובדה שאפשר ששכר טרחת השמאי היה מוך מששולם, אילו יתה חוות 

הדעת כחלק מהסדר עם חברות הביטוח, איה מובילה בהכרח למסקה שמדובר בשכר טרחה 

חריג. על הטוען לשכר טרחה חריג להתכבד ולהצביע על טווח השכר הראוי ועל כי השכר 

ה"ל).  בריתדרש במקרה הספציפי גבוה משמעותית מהמדרג הגבוה שבטווח זה (עיין ש

  ה"ל). פלגטעה סתמית בדבר ההפרזה בשכר הטרחה לא תסכון (עיין 

  

, והתבעת מגדירה שכר טרחה דרש זה ₪ 944ובעייו: השמאי דרש (וקיבל)   .8

ביר לאומדן הזק". הקושי בטיעון שהוא "ס ₪ 700כ"מופרז בעליל", זאת לעומת הסכום של 

הוא סכום סביר גם לשיטת התבעת, כיצד הופך סכום הגבוה  ₪ 700מתגלה מיה וביה: אם 

ל"מופרז בעליל", להבדיל יח מ"מעט גבוה", או שמא "בדיוק באותו מתחם  ₪ 244-הימו ב

  סבירות"? 

  



טי לכך שבית המשפט יפסוק יתרה מכך, טעות סתמיות לא די בהן, כאמור. אין כל בסיס משפ

הוא מופרז בעליל, כשם שאין כל בסיס לכך שבית המשפט יפסוק ששכר  ₪ 944כי הסכום של 

, לדוגמה, שדרש שמאי מיזוק פרטי הוא מופרז; זאת כל עוד לא באו ₪ 1,500טרחה בסך של 

או  ראיות טובות לעיין זה. חפצה התבעת במאבק עקרוי שיחשוף את רשלותו של התובע

תתכבד ותצרף ראיות מפורטות, ואפשר שחוות דעת מומחה סדורה,  –את ערוותו של השמאי 

המלמדות על היות שכר הטרחה מופרז ומופרך כטעתה. כאשר כל שהיא משכילה לטעון הוא 

שמדובר בסכום "מופרז בעליל", הא ותו לא, אין טעה זו טובה כקו הגה יותר מטעה שלפיה 

מבקשת לקזז ממו קמעה מתוך תקווה שהתובע, כדרכם של יזוקים, לא  מדובר בסכום שהיא

  יבחר לגשת לבית המשפט בגין סכום כה פעוט. 

  

 250הוצאות סיעה,  ₪ 125גם ההידרשות הדקדקית של התבעת לרכיבי חוות הדעת (  .9

 הוצאות תקורה) איה מסייעת לתבעת. לא כאשר סכום חוות הדעת כולה הוא סביר, לא ₪

כאשר הסכומים הקוקרטיים חזים סבירים, ולמצער שלא בא הסבר כדבעי מדוע אים 

ים השכה וחזרה איו -סבירים. דגים: התבעת החליטה שצמד סיעות מראשון לציון עד בת

לכיוון? מיין  ₪ 32.5-פחות מ –. ומיין? מה עלות סיעה במוית ₪ 125מחייב סכום כולל של 

השמאי, שמא ממזרחה? ואם מגיע הוא ברכבו, כיצד יחושב הבלאי ברכבו?  בראשון לציון מגיע

  אלו טעות בעלמא. 

  

. טעה התבעת: יש פסול ₪ 250כך גם מגוון הטעות של התבעת כלפי הוצאות תקורה בסך 

בכך שהשמאי לא ידע למסור כיצד חושבו בדיוק, אלא הסביר שהסכום חושב יחד עם רואה 

כסכום קבוע בכל חוות דעת. מה פסול בכך, לא דע. לו ידע השמאי החשבון שלו, ומוסף 

להסביר את החישוב החשבואי המדויק, היה הוא רואה חשבון, לא שמאי. טעה עוד 

התבעת: יש פסול בכך שההוצאות הן קבועות, בלא קשר לשאלת גובה יתר שכר הטרחה. על 

), שאין קשורות במתן השירות overheadכך תהה: מדוע? הרי אלו הן הוצאות תקורה (

ללקוח האחד אלא ובעות מן הצורך בהחזקה ובתפעול של המערכת הכוללת שבגדרה יתים 

שירותים. ודאי שהוצאות אלה אין משתות כפוקציה של העלות הישירה של חוות הדעת 

ן אי ₪ 250הספציפית. הן קבועות. זה טיבן. ועוד טועת התבעת: עלויות התקורה של 

סבירות. וכי הביאה התבעת חוות דעת לבסס זאת? אחרוה, זכיר, דבר מטעות אלה אין לו 

שכן זהו סכום  ₪ 944במקום  ₪ 700זכר במכתב הדחייה של התבעת, שיאותה לשלם 

שהתבעת  ₪ 244"סביר", כפי שימקה. גם אין רכיב כלשהו בחוות דעת השמאי שעלה אותם 

  .₪ 250, ולא ₪ 6ן עתה שהוצאות התקורה הראויות עמדו על קיזזה; אלא אם תבקש לטעו

  

טעות התבעת בכל הקשור לאי סבירות חוות דעת השמאי הן אפוא סתמיות ועדרות   .10

כגד חוות הדעת.  ₪ 944עיגון מיימלי. אולם חשוב מכך, התובע הוציא את הסכום של 

. ₪ 250וצאות תקורה סך של לחייב בגין ה לשמאיהשאלה הכוה איה האם ראוי היה 

היזוק כי היה מוע מלשלם לשמאי את הוצאות התקורה -השאלה היא האם ראוי לומר לתובע

האמורות, ככל שהוא מצפה לקבל שיפוי בגין מן המזיק. עליו לבחון במקרה דן האם מצופה 



תחת , כיזוק הסביר אשר שילם לשמאי את הסכום האמור, לדרוש היזוק-התובעהיה מן 

זאת מן השמאי הסברים מפורטים המגובים בחוות דעת חשבואית באשר לחישוב עלויות 

התקורה, אפשר תוך עמידה על אסמכתאות בעיין ההוצאות הקבועות, לרבות שכר דירה, 

האם  –ביטוח, חשמל ומים, ואף רואה החשבון? ואם לא קיבל התובע הסברים מלאים אותים 

הוצאות  ₪ 250מאי ולדחות בתוקף את דרישתו לתשלום בסך דרוש ממו להתווכח עם הש

התקורה, שאם לא כן לא ישופה? שוב, מובן שאם הסכום שהיזוק דרש לשלמו ואף שילמו 

לשמאי הוא כה גבוה עד שכל בר דעת (קרי, היזוק הסביר) היה מסרב לשלמו, אולי יימצא 

הסבירות דורשת ראיות סבירות כמובן). -במלוא הסכום ששילם (ואישיש מקום שלא לפצותו 

, וגם גבוה ממו בהרבה, איו סכום שכזה, והתבעת לא הציגה ולו בדל ראיה ₪ 944סכום של 

  שאיו סביר, ודאי לתובע פרטי.

  

זכיר כי התבעת תירצה הגתה בשי טעמים: עצם היות ההוצאות גבוהות יתר על   .11

ה בה דו עד הה, וחשדותיה שמא עורך הדין והשמאי הם הכוח המיע מאחורי המידה, סוגי

התביעה. חשדות אלה עדרו תימוכין כלשהם, וזולת אמירה של התובע שאיו זוכר מי שא 

באגרה. בהתחשב בכך שמדובר בתובע שאיו עול ימים, התקשיתי למצוא בכך חיזוק של ממש 

מעורבותו של התובע בהליך; בפרט כך וכח אמירתו להיפותיזה של התבעת באשר להיעדר 

, כי קיבלתי פחות מכם", ₪ 244הוקבת והזועפת על כך שהגיש תביעתו והתייצב לדיון "על 

זעף שבעקבותיו פה לבא כוחו בעצת בי משפחה והתייצב במשרדו על מת לקדם את 

יע מאחורי התביעה כי דרישותיו. למעלה מן הצורך אציין שאפילו לא היה התובע הכוח המ

אם בא כוחו, ספק אם יש לתון זה לבדו פקות כלשהי לעיין זכותו של התובע לקבל את 

שמגיע לו, לרבות שכר טרחת עורך דין, ובלבד שמדובר בתביעה שהגשתה אכן הכרחית כדי 

מן ' קווים תחבורה  15-06-49439"מ תאלהיטיב את זקו של התובע (והשוו, מגד, החלטתי ב

)). העובדה שהתביעה הוכחית הייתה הכרחית למדת מכך שהתבעת דחתה 29.1.16( ציבורית

מפורשות את דרישתו של התובע לשיפוי בגין מלוא שכ"ט השמאי, התעלמה בתחילה ממכתב 

, אך אותו ₪ 244ם את הסכום של בא כוחו, ובמקביל להגשת התביעה יאותה סופסוף לשל

  בלבד, כאילו לא גרר התובע להליכים משפטיים בעטיה.

  

יוער עוד: התבעת טועת שהיא ערה ל"מגון" של התהלות בלתי ראויה של שמאים, שהיא   

חפצה להילחם בו, והיא החליטה שהתביעה הוכחית תהא המקרה המתאים למלחמתה זו. 

י, ומובן שאין לשלול שביורה המבעבעת של עסקי שמאות הרכב איי מחווה דעה באופן כלל

יהיה מי שיהג שלא בהתאם לכל כללי האתיקה. ברם טרם תאסור מלחמה על תובע ספציפי, 

וכח ריבה עם השמאי מטעמו, מוטב כי תהא חמושה במידע קוקרטי הוגע למקרה, ולא זה 

כי דבק רבב בהתהלותו של שמאי רכב המצב בעייו. יתרה מכך, ככל שחברת ביטוח גורסת 

אצל המפקח על הביטוח או בוועדת  –פלוי, תפעל בעייו של אותו שמאי בדרכים המקובלות 

המשה לאתיקה לשמאי רכב במשרד התחבורה (ולמותר לציין שאין בדברים אלה משום חיווי 

. הפיקוח אמם דעה שלפיה התבעת הציגה עילה טובה גם לפיות מעין אלה במקרה הוכחי



)). 28.10.10( ירסקי ' משרד התחבורה 6259/08"ץ בגרופף ובלתי מוסדר באופן מספק (ועייו: 

  בירור טעות כלפי שמאים על גבו של היזוק התמים, איה דרך פעולה חלופית לגיטימית.

  

הברורה: ככל שחברת הביטוח לא פעלה מראש על מת  מן המקובץ עולה המסקה  .12

לברר את טעות היזוק, ודאי זה הפרטי, באשר לשכר טרחת השמאי שאלץ לשאת בו, וככל 

שאין בידי חברת הביטוח תוים וימוקים סדורים שיבססו את סברתה כי שכר הטרחה הוא 

סבורה חברת הביטוח שיש בלתי סביר עד כדי כך שמצופה מן היזוק שלא לשלמו ובהתאם 

תתכבד ותשלם את שכר הטרחה. אין כל מקום לכך שתפחית, שרירותית,  –להפחית הימו 

חלק משכר הטרחה, בימוק סתמי שלפיו זהו האומדן ה"סביר", כאשר אין לה כל עיגון 

  לסברתה זו. את שגרעה, תשלם אפוא.

  

בגין תביעה פעוטת היקף , שאלת החיוב בהוצאות, לשאלה השיהעתה או פוים   .13

כספי זה. כאמור, לשיטתי עליו לתור אחר דרך שתיא את חברת הביטוח מלבצע הפחתות 

שרירותיות (להבדיל מכאלה שהשתכעה כי הן מבוססות ומעוגות היטב), אך זאת בלא ליצור 

תמרוץ יתר לתובעים ולעושים בשירותם למהר ולהגיש תביעות רק על מת לזכות בהוצאות 

.וספות  

  

כמבוא לדיון ראוי להפות לשאלת התבעת בכתב הגתה, שאלה שהייתה אמורה   .14

כראה להיות רטורית: "האם בזמן שבתי המשפט העמוסים לעייפה בתביעות אין סוף האין 

דרש התובע להפעיל מעט שיקול דעת, הגיות, מעט הרהור ומחשבה בטרם יוסיף תביעה אחת 

לכתב ההגה). שאלה במקומה,  13אותה רשימה אין סופית?" (סעיף וספת (וכ"כ מיותרת) ל

ואם מיר את "התובע" ב"תבעת" זכה בתשובה. התבעת, כך למדו מהסברה שלה שצוטט 

בראש הדיון, והגת כפי שהיא והגת כיוון שהיא מיחה שהיזוק הסביר לא ימהר להשקיע 

זיח שחברת הביטוח בחרה לקזז. ואם דרש משאבים יכרים בזמן ובממון על מת לקבל סכום 

תציע לשלם את הקרן החסרה, לא את הוצאותיו. אם סכין עם דרך התהלות זו, ויתן  –

תמרוץ שלילי להגשת תביעות בגין הפרשים זעומים גם כאשר הקיזוז בידי חברת הביטוח היה 

ה"קל" תהא שלטת  שרירותי ועדר עיגון, הרי שביא לכך שאסטרטגיית הפעולה של הקיזוז

מבחית חברת הביטוח, הימעות מהגשת תביעות תהא האסטרטגיה השלטת של היזוק, והא 

לו שיווי משקל אש, החותר תחת עקרון היסוד בדיי הזיקין, של השבת המצב לקדמותו 

ה"ל). מכאן, שרק כאשר יהיה ברור שמעה להפחתה שרירותית של  עים(לעקרון ראו: עיין 

יים יהא בעידוד תביעה וחיוב התבעת בהוצאות ממשיות, ייתכן שיוי במדרג הפיצו

אסטרטגיות הפעולה של חברת הביטוח. שיב אפוא לשאלת התבעת שבה פתחו פסקה זו: 

אם מלכתחילה תשא חברת הביטוח במלוא שכר טרחת השמאי (אלא אם יש בידה כמובן טעם 

אפשר לה הפחתה משכר הטרחה בהיותו מוכח מבורר היטב ועיגון לכך שמתקיים החריג המ

כבלתי סביר), אזי תמעה התביעות, שאכן הן מיותרות בעליל ולמרבה הצער מכבידות עוד 

  יותר על יומו העמוס של בית המשפט, הכל על חשבון מתדייים אחרים הממתיים לתורם.

  



ות חברתיות שאלת השימוש בכלי ההוצאות ככזו המקדמת את הצדק החלוקתי ומטר  .15

היא סבוכה במיוחד, והעמקה בה ודאי חורגת ממסגרתם הצועה של הדיון ושל הערכאה 

 Steven Shavell, Foundations of Economic Analysis of(לדיון מקיף ראו, בין היתר: 

Law, pp. 387-470 (2004) ט "רפורמה בהוצאות משפטי בהליך האזרחיאלון קלמ ;– 

 1992בטחון לאומי ע..  12-11-35727"ע ע(תשע"ו);  107ט  על אתר משפטיםמתווה לדיון" 

)). בעייו, בהיעדר כללים ברורים למצבים 25.1.15ואילך ( 45בפסקה  בע"מ ' פודולוסקי

וצאות במקרה מעין אלה, יש לסות ולאתר בכל זאת קווים מחים אחדים בסוגיית הה

הייחודי, שבו שווי הסכום שבמחלוקת הוא כה מוך, עד שהוא יוצר שי תמריצים בעייתיים 

 –הימעות מתשלום, מתוך החה שלא תוגש תביעה, ואם תוגש  –במקביל: לחברת הביטוח 

כי הוצאות שיתן לזכות בהן בהליך  –סכום החיוב יהיה דל; וליזוק (או שמא בא כוחו) 

  הות ממה שיתן לקבל במסגרת המגעים הישירים עם הצד שכגד.  משפטי גבו

  

הכלל הוהג בשיטת המשפט הישראלי הוא חיוב המפסיד בהוצאות הריאליות של   .16

לם לואר בע"מ ' משו 6793/08"א רעהזוכה, בכפוף להיותן הכרחיות, מידתיות וסבירות (

)). במובן זה קרובה שיטת המשפט שלו ל"כלל 28.6.09( לוישטיין הדסה וקבלות בע"מ

האגלי" של חיוב בהוצאות (הזוכה יקבל הוצאותיו מן המפסיד), ובדלת מן ה"כלל 

האמריקאי" שלפיו כל צד ושא בהוצאותיו, כלל שיישומו היה מותיר תובעה שהיא מוצדקת 

. חיוב בקרן (negative expected value)עלת ערך צפוי שלילי אך דלת היקף ככזו שהיא ב

בלבד (במקרה שבו מצא כי הדבר מוצדק כמובן) לא יסכון כראה, שכן דומה כי העלויות 

הפימיות של יהול ההליך מצד התבעת לא לבדן ייעו את היזוק לתבוע ואת המזיקה להמע 

  ).401-398, בעמ' Shavellת יסייע (עייו עוד: מן ההליך בדרך של תשלום. חיוב הולם בהוצאו

  

מגד, אין משמעות הדבר שצריך מן העבר האחר לעודד כל יזוק המצוי בחסרון כיס ליטול 

ייצוג משפטי ולהגיש תביעה בבית משפט השלום, תוך הכברת הוצאות לשם כך, ותוך ייחוד 

 סדר הדין האזרחי תקותשל  זמן שיפוטי יכר ליהול תביעה לפי כל מצוותיהן ודקדוקיהן

הוגעות לתביעות שכאלה. דומה שבהחלט יש לעודד תובעים פרטיים, הרואים לכון שלא 

להחריש אל מול פי מה שהם רואים כהפחתה שרירותית בפיצויים, לפות לבית משפט 

וזול יותר, ושם יתן לפצותם (והם שיפוצו) בגין לתביעות קטות. ההליך מהיר, פשוט 

הוצאותיהם הריאליות, תוך שדומה שזה יהיה אף המקום החריג לפצותם באופן דיב בגין 

עוגמת פש שגרמה להם. ידיעה כי תיב זה ייב להם את הטבת זקם ואת הוצאותיהם (בתון 

חירה בתיב התדייות זה. מובן להוכחת צדקת טעתם, שאיה סבוכה, כאמור) יש בה לעודד ב

שזכותו של בעל דין לפות גם לבית משפט השלום. ברם ידיעה שבתיב זה לא בהכרח יזכה 

(וליתר דיוק: בא כוחו יזכה) בהוצאות, בעיקר בדמות שכ"ט עו"ד, יכולה להביא לבחירה 

שבהחלט  בכח. מכאן-בהליך משפטי יעיל וזול יותר, וזאת עדיין תוך יצירת הרתעה לתבעת

לפות באמצעות בא כוחו לבית  –כפי זכותו כמובן  –יתן לשקול האם במקרה שבו תובע בחר 

משפט השלום, לא ייב הדבר בהכרח שכ"ט עו"ד לתובע, ודאי במקרה שבו התובע איו ושא 



בשכ"ט מכיסו אלא שמוסכם כי כל שכ"ט שייפסק ישולם לבא כוחו (לעיין זה ראו החלטתו 

 רטר ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ 15-07-9827"מ תאב' השופט ע' יריב, בשל חברי, כ

)). חריג לכך יהיה כאשר הפייה לבית המשפט חזית בלית ברירה, דוגמת 27.12.15( 13בפסקה 

הל תביעה בעצמו, שאז יש מקום מקום בו יכר כי התובע, וכח תויו, מתקשה היה להגיש ול

  לשפות את מי שסייע לו בהגשת התביעה.

  

ידי הפמת התהגות רצויה - בכח על-כלי משלים, שיש בו לסייע להרתעת התבעים  .17

חברתית, ותוך מיעת התדייויות גוזלות משאבים לציבור כולו הוא חיוב בהוצאות לטובת 

שבחירת בעל דין לתבוע או להתגון איה  אוצר המדיה, הכל במקרים המתאימים. מובן

מחייבת הוצאות כאלה. עם זאת, כאשר מיצוי הזכויות הדיויות מגיע כדי הארכת ההתדייות 

  שלא לצורך:

  

פי עקרון המידתיות, במידה -גם מימוש זכות דיוית צריך להיעשות על"
, סוג ההליך – היתר ביןשאיה עולה על הדרש במכלול הסיבות (ובהן, 

). חריגה ממשית מעקרון המידתיות ...שווי שוא ההליך, מיהות בעלי הדין, 
עלולה במקרים מסוימים לעלות כדי שימוש לרעה בהליכי משפט ועילה 
לחיוב בהוצאות, אף לאוצר המדיה, שכן מהלך כאמור גורם לעומס מיותר 
 על מערכת המשפט ולפגיעה באותם מתדייים המהלים הליכים לגיטימיים

והממתיים ליומם בבית המשפט, כשהטיפול בעיים משתהה ודחה וכח 
זו המשמעות האמיתית של הביטוי השחוק . הצורך לעסוק בהליכי סרק

'זמו היקר של בית המשפט', שלאמיתו של דבר הוא זמו היקר של ציבור 
המתדייים ולא של בית המשפט, שאיו אלא אמו של ציבור זה, וזמם של 

בעלי דין מסר כפקדון בידיו ואין הוא רשאי למחול בשמם על  אותם
אשטרום חברת קבלות בע"מ  'יו קופל  646/14"א רע" (השחתתו לשווא.

  .))8.5.14( 9, בפסקה בע"מ
  

למצותה עד תום ולהאריך מכאן, שכאשר בעל דין המהל כפי זכותו תביעה דלת היקף מחליט 

את בירורה, ומצא כי הדבר היה שלא לצורך, בידי בית המשפט לחייבו בהוצאות לטובת אוצר 

)). 1984-, התשמ"דהדין האזרחי סדר תקותל 514 תקההמדיה, ולא רק הצד שכגד (עייו: 

ידיעה מראש כי כך עלול להתרחש, תסייע גם היא בהגדלת הכדאיות של התשלום המלא 

מראש (ומובן: רק במקרים שבהם חברת הביטוח יודעת כי אין לה בסיס איתן לביצוע 

  ההפחתה, בהמשך לאמור לעיל).

  

משכ"ט השמאי, בלא שהציגה יישם לעייו: התבעת בחרה לבצע הפחתה שרירותית   .18

בהודעתה המקורית, אף לא במהלך הדיון המשפטי, כל עיגון להפחתה האמורה, זולת אמירה 

כי הסכום ששילמה הוא " ההוג והמקובל בשוק ו/או לפי ערכים ו/או אומדן הוג ומקובל כפי 

ות שקבע על ידי שמאי ו/או מבקר ו/או בוחן התביעה מטעמה". החתה, כאמור מפורש

בטיעוה בדיון: כי יזוק "רגיל" לא יטריח עצמו לבית המשפט. ברם היזוק שלפיו הטריח 

עצמו לבית המשפט. (במאמר מוסגר יוער כי הוא אף הקדים ופה במכתב התראה לתבעת 

קודם להגשת התביעה, אף שאין זה קה מידה לחיוב בהוצאות, שאחרת תוכל חברת הביטוח 

אם מדובר ביזוק "רציי", שאז תשלם לו את היתרה, בלא הליך  לעולם להמתין ולראות



משפטי, והאסטרטגיה של הפחתה מראש ותרה שלטת). הוא אמם בחר לפות לבית משפט 

השלום, כפי זכותו, וכך הכביר הוצאות (וליתר דיוק: עתה מבקש בא כוחו את שכר טרחתו, 

- בה). ברם במקרה דן, בלא סיוע בא שיילך כולו לכיסו, בוסף לאגרה המוגדלת שיש לשאת

כוחו, התברר, לא היה בידי התובע להביא את ריבו לפי בית המשפט. המדובר בתובע מרשים 

אך כזה שדרך טיעוו רחוקה מלהיות סדורה דיה, ויכר היה כי יתקשה לתעל את זעפו על 

משפטי שאותו  הפחתת התשלום השרירותית ואת רצוו האיתן לזכות בפיצוי מלא לכדי הליך

יוכל להל לבדו גד חברת הביטוח בבית המשפט לתביעות קטות. בסיבות אלה, הרי שיש 

את עורך דיו, כפי שאין חולק כי הוסכם בין התובע לבא כוחו) בשכר  –לזכותו (וליתר דיוק 

הטרחה שדרש על מת שיהיה בידי התובע להביא את ריבו לפי בית המשפט כיאות, זאת 

אגרות ושכר בטלת השמאי שדרש בידי  –להוצאות הוספות שבהן שא התובע בוסף 

  התבעת להתייצב ולהיחקר.   

  

בוסף, התבעת החליטה כאמור למצות עד תום את ריבה עם השמאי, תוך עמידה על זימוו 

של השמאי וחקירה ממצה של התובע ושל השמאי גם יחד, שמא כל אלה חברו עם ב"כ התובע, 

רה עסקה גם בו ובקשריו עם התובע והשמאי. גם כאשר היה אמור להיות ברור כבר שהחקי

שתיב זה מיצה עצמו ולא יקים הגה לתבעת, לא הרפתה, והמשיכה בחקירות ובטיעוים. זו 

זכותה, אך להארכת הדיון שלא לצורך יש מחיר, המשקף את השחתת זמו של בית המשפט, 

יים אחרים הממתיים לתורם. בגין אלה יבוא חיוב לטובת שכאמור איו אלא זמם של מתדי

  אוצר המדיה, גם אם על הצד המתון זו הפעם.

 1,500, שכ"ט עורך דיו בסך ₪ 244סוף דבר: התבעת תשלם לתובע את מלוא סכום התביעה, 

גין התייצבותו ), ומלוא שכר בטלתו של השמאי ב₪ 756, מלוא אגרות המשפט בהן שא (₪

שא התבעת בהוצאות לטובת אוצר המדיה בסך יבתוספת מע"מ). בוסף ת ₪ 650לדיון (

3,000 ₪.  

  

, 2016פברואר  03יתן היום,  כ"ד שבט תשע"ו, 

      בהעדר הצדדים.

  

  
  בדוא"להועבר  – ימסמך איטרט

  יתכו בו שיויי עריכה ועימודלכן, 
  
  

 


