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2020בינואר 30, אשדוד

חוות דעת אקטואריות בנושא  

שיטת הידות  )הפסדי שכר 

(והלכת פינץ

מחוז דרום  –עבור ערב עיון של לשכת עורכי הדין 

"סוגיות עומק בתחשיבי נזק"בנושא 

 CFV ,PDS ,F.IL.A.V.F.A.,FRM, רועי פולניצר

שווי פנימי–בעלים ואקטואר ראשי של פירמת הייעוץ וההדרכה 

(IAVFA)ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "מייסד ויו

(PDSIA)ל האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים "מייסד ומנכ



האקטואר רועי פולניצר: ר הלשכה"אודות מייסד ויו
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פנימישווי–וההדרכההייעוץפירמתשלהראשיוהאקטוארבעלים❖

תפקידעלוהןהבנקיםעלהמפקחתפקידעלהןכיוםומתמודד

.לאוצרהראשיהאקטואר

סיכוניםבניהולהתמחותעםעסקיםבמנהלMBAבתוארמחזיק❖

פיננסייםבמכשיריםהתמחותעםבכלכלהBAותוארואקטואריה

,בנגבגוריון-בןמאוניברסיטתבהצטיינותשניהם,השקעותוניהול

.אריאלמאוניברסיטתפיננסייםסיכוניםבניהולודיפלומה

ופנסיהחייםביטוחכאקטוארהסמכהעלהמעידהתעודהבעל❖

(FILAVFA)בישראלהפיננסייםוהאקטואריםהשווימעריכימלשכת

(IAVFA),פיננסיכאקטוארהסמכהעלהמעידהתעודה(FRM)

המעידהתעודהובעל(GRAP)סיכוניםלמומחיהעולמימהאיגוד

למנהליהישראלימהאיגוד(CRM)כלליביטוחאקטוארהסמכהעל

.(IARM)סיכונים



האקטואר רועי פולניצר: ר הלשכה"אודות מייסד ויו
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(עסקים)תאגידיםשוויכמעריךהסמכהעלהמעידהתעודהבעל❖

עלהמעידהותעודה(CFV)(רוחניקניין)מוחשייםבלתיונכסים

מטעם(QFV)מורכביםפיננסייםמכשיריםשוויכמעריךהסמכה

.(IAVFA)בישראלהפיננסייםוהאקטואריםהשווימעריכילשכת

מדינתידיעלהוכרושוויוכמעריךכאקטוארההסמכהתעודותכל❖

!!!!ישראל

חוותבעריכתומומחה2007משנתאקטואריתבעבודהניסיוןבעל❖

פנסיההפסדי,שכרהפסדי,עסקיםשווי:בנושאיםאקטואריותדעת

ממשרדתגמולים,לאומיביטוח,גוףנזקי,סוציאליותוזכויות

דוחות,קריירהנכסי,גירושיןעקבמשאביםאיזון,הביטחון

בהתאםלעובדיההחברההתחייבויותלהערכתאקטואריים

.ועודמומחיםשלדעתלחוותוהערותIAS19לתקן



5

מבוא



הפסדי שכר
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שנגרםהנזקכימותלשם,אדםשלהכנסתונפגעתכאשר❖

בנושאאקטואריתדעת-חוותנדרשת,לשאריואו,לו

.שכרהפסדי

אתוהןלעברהשכרהפסדיאתהןכולליםשכרהפסדי❖

.לעתידהשכרהפסדי



מבוא–הפסדי שכר לעבר 

6

ממועדשנגרמו,בשכרירידהאושכראובדןבגיןפיצוי❖

.ההיווןלמועדועדהתאונה

שכרהפסדיבגין,הפיצויגובהנקבעפיושעלהחישוב❖

לעברשכרהפסדיבגיןאקטואריחישובנקראלעבר

.(תמותהמהסתברויותמתעלםשהואלמרות)

מבוססלעברהשכרהפסדילקביעתהמשמשהשכר❖

עוברהחודשים3-בהממוצעהחודשיהשכרעלכ"בדר

.התאונהלמועד



מתודת חישוב–הפסדי שכר לעבר 
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פיעליבוצעלעברשכרהפסדיבגיןהאקטואריהחישוב❖

:הבאההמתודה

אחדבכללעברהשכרהפסדילקביעתהמשמשהשכר❖

Xההיווןלמועדועדהתאונהממועדשעברומהחודשים

למדדהצמדהX(התאונהלמועדנכון)פסיקהריבית

.(התאונהלמועדועדשכרכלממועד)



מבוא–הפסדי שכר לעתיד 
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ממועדשיגרמו,בשכרירידהאושכראובדןבגיןפיצוי❖

.ואילךההיוון

שכרהפסדיבגיןהפיצויגובהנקבעפיושעלהחישוב❖

לעתידשכרהפסדיבגיןאקטואריחישובנקראלעתיד

.(תמותהמהסתברויותמתעלםשהואלמרות)

מבוססלעתידהשכרהפסדילקביעתהמשמשהשכר❖

השכרהפסדילקביעתהמשמששכרמכפלתעלכ"בדר

.1.5-ל1.2ביןשנעבמכפיללעבר



מתודת חישוב–הפסדי שכר לעתיד 
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פיעליבוצעלעתידשכרהפסדיבגיןהאקטואריהחישוב❖

:הבאההמתודה

אחוזיXלעתידהשכרהפסדילקביעתהמשמשהשכר❖

מספרשלהןכפונקציה)היווןמקדםXלושנקבעוהנכות

גילועדההיווןממועדלעבודלתובעשנותרוהחודשים

שנתיתתחשיביתריביתשלוהןבחוקהקבועהפרישה

3%).



הערה אינפורמטיבית
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עם,קרי)מימוןגדליעםעובדיםדיןועורכישופטים,ברגיל❖

(בלבדהיווןותקופתריביתמשיעורהמורכביםגדלים

.לעשותיודעיםשהםמהוזההיות

להשתמשוצריךמאחרטעותזוהי,אקטואריתמבחינה❖

משיעורהמורכביםבגדלים,קרי)אקטואריםבגדלים

בגדליולא(לשרידותוהסתברותהיווןתקופת,ריבית

הפרישהגילעדבוודאותחיהיהלאוהניזוקהואיל,מימון

.מלכתחילההתאונהארעהאילולא

אתלבצעיששכךבעליוןפסיקהשישנהמשעהאולם❖

.שקובעתזושהיאהריהשכרהפסדיחישובי
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היחס בין תביעת העזבון  

לתביעת התלויים



עילת תביעה הן לתלויים והן לעזבון

12

עילתלהקיםעשויעוולהמעשהעקבאדםשלמותו,כידוע❖

.לעזבוןוהןלתלוייםהןתביעה



תביעת התלויים
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עקבלהםשנגרםהנזקבשלבאההתלוייםשלתביעתם❖

בשללהםשנגרמוהממוןהפסדיועיקרה,הנפגעמות

.בהםהמנוחשלתמיכתואובדן



תביעת העיזבון
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תביעת העיזבון
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עצמוהמנוחשלנזקיובשלבאההעיזבוןשלתביעתו❖

הנזקראשיכינפסקכךובשל,בנעליובאהעיזבוןכאשר

בדרךוזאת,בלבדאחתפעםייפסקוהחפיפהבמתחם

במתחםשאינםהנזקראשיואילו,ניכויאוקיזוזשל

,הנזקלראשבהתאם,לתלוייםאולעיזבוןיפסקוהחפיפה

.קיזוזבלא

ובעלאבשירותיאובדןשעניינוהנזקראשלעניין,ננהגכך❖

ראו)לעזבוןהנפסקותהקבורהוהוצאותלתלוייםהנפסק

ל"זולדימירדוביצקיהמנוחעיזבון2739/06א"ע,דוגמא

'חבמנורה3045/07א"ע;(2008)רזקאללהאסדי'נ

.((2010)מאיררות'נמ"בעלביטוח



5

שיטת הידות



"ידת הקיום"חילוץ 

17

,דהיינו,"הקיוםידת"לחילוץמשמשתהידותשיטת❖

משמשהיהאשרהמשותפתמהקופההיחסיהחלק

.נפטראילולאהמנוחשללמחייתו

אוהעיזבוןאיןולכןהמנוחבמות"נחסך"זהיחסיחלק❖

.זהחלקבגיןלפיצויזכאיםהתלויים



שלבי השיטה
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:שלביםבשלושהלפעולישזובשיטה,כךלשם❖

מועדעדהמנוחשלהחודשיתההשתכרותקביעת1.

;ההיוון

ממועדהמנוחשלהחודשיתההשתכרותקביעת2.

;ואילךההיוון

מועדעדהאלמנהשלהחודשיתההשתכרותקביעת3.

;ההיוון

ממועדהאלמנהשלהחודשיתההשתכרותקביעת4.

;ואילךההיוון

;המשותפתהקופהסךקביעת5.



שלבי השיטה
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;הקיוםידותמספרקביעת6.

;קיוםידתכלשוויקביעת7.

המנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסדחילוץ8.

האלמנהושכר

אחדכלהגיעעד,עבר)התקופותמספרקביעת9.

הקבועפרישהלגילהמנוחוהגעת18לגילמהילדים

(בחוק



בתביעת העיזבון מתווספת ידת החיסכון
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–התלוייםלתביעתבניגוד–העיזבוןבתביעתכינזכיר❖

משקולידתהמשפחהבנילידותהחיסכוןידתמתווספת

'ואחבעמלביטוחחברההמגן–4431/05א"ע)הבית

.((2006)',ואחצרוראורנית



הפיצוי בגין הפסד התמיכה מהכנסת המנוח
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שמגיעהפיצויאתלחשבניתןהידותשיטתבעזרת❖

בשניםהמנוחשלההשתכרותאובדןבגיןלעיזבון

הפסדבגיןלתלוייםשמגיעהפיצויאתוכןהאבודות

,הדרכיםתאונת,ריבליןראו)המנוחמהכנסתהתמיכה

.(934-935–וכן930-932'עמ,רביעיתמהדורה



זהות בין יורשי המנוח לבין תלוייו
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הרי,תלוייולביןהמנוחיורשיביןזהותקיימתכאשר❖

מותבגיןהכספילאובדןהקשורבכלהפיצוישקביעת

בהתאםלהיעשותצריכה"(האבודותהשנים)"המנוח

חישובתוספתבשליותרגבוההזושכן,העזבוןלתביעת

.העזבוןלטובתהנצברתהחסכוןידת



המרכיב מתביעת התלויים שאינו נכלל במסגרת העזבון

23

מתביעתהמרכיבאת,כאמור,להוסיףיש,התביעהלכלל❖

8181/06א"ע)העזבוןבמסגרתנכללשאינוהתלויים

וכן(2010)אטיאסדודהמנוחעיזבון'נהישובהכשרת

.(933-935'עמ,שם,ריבילין.אראו



5

דוגמא לחישוב אקטוארי  

בשיטת הידות



מנוח עם תלויים: דוגמא לשיטת הידות
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14.2.1989–ילידהמנוח❖

(27.5כבןהמנוחבהיות)20.8.2016–התאונהמועד❖

14.2.2056–(67גיל)לפנסיהיציאהמועד❖

(התאונהבמועד26כבת)29.10.1990ילידת,2תובעת❖

(התאונהבמועד5כבת)27.6.2011ילידת,3תובעת❖

(התאונהבמועד2.5כבת)16.1.2014ילידת,4תובעת❖

(התאונהמועדאחרנולדה)19.12.2016ילידת,5תובעת❖



הנחות בדבר כושר ההשתכרות של המנוח והאלמנה
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לחודש15,000₪–ההיווןמועדעדהמנוחהשתכרות❖

מכפיל)19,500₪ואילךההיווןממועדהמנוחהשתכרות❖

.(העברהפסדילקביעתהמשמשהשכרעל1.3של

לחודש4,000₪–ההיווןמועדעדהאלמנההשתכרות❖

5,200₪ואילךההיווןממועדהאלמנההשתכרות

הפסדילקביעתהמשמשהשכרעל1.3שלמכפיל)

.(העבר



שנים  "אובדן השתכרות לעבר ואובדן השתכרות ב

"האבודות

27

:הבאבאופןיחושבההכנסהאובדןחישוב❖

עד(20.8.2016)התאונהממועד:ראשונהתקופה1.

חודשים41–(30.1.2020)ההיווןמועד

הבכורההבתהגיעועד30.1.2020-מ:שנייהתקופה2.

חודשים113–(27.6.2029)18לגיל

הבתהגיעועד27.6.2029-מ:שלישיתתקופה3.

חודשים30–(16.1.2032)18לגילהאמצעית

הבתהגיעועד16.1.2032-מ:רביעיתתקופה4.

חודשים35–(19.12.2034)18לגילהקטנה

המנוחהגיעועד19.12.2034-מ:חמישיתתקופה5.

חודשים254–(14.2.2056)67הפרישהלגיל



נתונים–התקופה הראשונה 
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מועדעד(20.8.2016)התאונהממועד:ראשונהתקופה❖

(30.1.2020)ההיוון

חודשים41:חודשיםמספר❖

(אלמנה4-ומנוח15)לחודש19,000₪:משותפתקופה❖

(וחיסכוןביתמשק,בנות3,אלמנה,מנוח)7:קיוםידות❖

לחודש2,714₪:קיוםידתכלשווי❖

:האלמנהושכרהמנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסד❖

ואלמנה2.714מנוחידתבניכויקופה)לחודש12,286₪

4)



החישוב האקטוארי–התקופה הראשונה 
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תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים41:חודשיםמספר❖

1.00%:(20.8.2016)התאונהלמועדנכוןפסיקהריבית❖

שלחודשיתצמודהריבית)שנתיתתעריפיתצמודהריבית

0.083%)

התשלומים41-מאחדכלשלההיווןלמועדהשיערוך❖

לחודש0.083%שלצמודהריביתלפיבנפרדחושב

הצמדהבתוספת(ההיווןלמועדועדתשלוםכלממועד)

המדדביןליחסבהתאם)כללילצרכןהמחיריםלמדד

המדדלבין,(30.1.2020)ההיווןבמועדהאחרוןהידוע

(תשלוםכלבמועדהידועהאחרון



נוסחת החישוב האקטוארי–התקופה הראשונה 
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𝑨𝑷𝑽𝟏 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟖𝟔න
𝒕=𝟏

𝟒𝟏

𝟏 + 𝝅𝒕 𝟏 + 𝑹 𝟒𝟏−𝒕𝒅𝒕

𝑹 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏
𝟏

𝟏𝟐 - 1 = 0.00083

:כאשר

𝑨𝑷𝑽𝟏 = 𝟓𝟏𝟔, 𝟕𝟗𝟏



תוצאות החישוב האקטוארי–התקופה הראשונה 
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503,726:נומינליתהראשונהלתקופההשתכרותאובדן❖

(חודשיםX41לחודש12,286₪)=₪

4,466₪:העברלתשלומי(הצמדהתוספת)שיערוך❖

8,598₪:העברתשלומיעלצמודהחוקיתריביתכ"סה❖

למועדנאמדלעברההשתכרותאובדן:מסקנה

516,791₪-בכ(30.1.2020)ההיוון



נתונים–התקופה השנייה 
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הבתהגיעמועדועד30.1.2020-מ:השנייההתקופה❖

(27.6.2029)18לגילהבכורה

חודשים113:חודשיםמספר❖

5.2-ומנוח19.5)לחודש24,700₪:משותפתקופה❖

(אלמנה

(וחיסכוןביתמשק,בנות3,אלמנה,מנוח)7:קיוםידות❖

לחודש3,529₪:קיוםידתכלשווי❖

ידתניכוילאחרהמנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסד❖

קופה)לחודש15,971₪:האלמנהושכרהמנוחקיום

(5.2ואלמנה3.529מנוחידתבניכוי



החישוב האקטוארי–התקופה השנייה 
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תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים113:חודשיםמספר❖

שנתיתאפקטיביתצמודהריבית3.00%:תחשיביתריבית❖

(0.250%שלחודשיתצמודהריבית)

השווילפיחושב(30.1.2020)ההיווןלמועדנכוןהשיערוך❖

לחודש15,971₪בתודאיתזמניתקצבהשלהנוכחי

שלחודשיתאפקטיביתריביתלפיחודשים113למשך

0.250%.

למועדהינוהודאיתהקצבהשלהנוכחיוהשווימאחר❖

שלהיווןבמקדםהוכפלשהואהרי(30.1.2020)ההיוון

1.000.



נוסחת החישוב האקטוארי–התקופה השנייה 

34

𝑨𝑷𝑽𝟐 = 𝒗𝟎 ⋅ 𝟏𝟓, 𝟗𝟕𝟏න
𝒕=𝟏

𝟏𝟏𝟑

𝒗𝒕𝒅𝒕

𝒗 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟎 − 𝟏 = 0.9975

:כאשר

𝒗𝟎 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎

𝑨𝑷𝑽𝟐 = 𝟏, 𝟓𝟕𝟎, 𝟓𝟎𝟗



תוצאת החישוב האקטוארי–התקופה השנייה 

35

השנייהלתקופהההשתכרותאובדן:מסקנה

-בכ(30.1.2020)ההיווןלמועדנאמד

1,570,509₪



נתונים–התקופה השלישית 

36

18לגילהבכורההבתהגיעממועד:השלישיתהתקופה❖

18לגילהאמצעיתהבתהגיעמועדועד(27.6.2029)

(16.1.2032)

חודשים30:חודשיםמספר❖

5.2-ומנוח19.5)לחודש24,700₪:משותפתקופה❖

(אלמנה

(וחיסכוןביתמשק,בנות2,אלמנה,מנוח)6:קיוםידות❖

לחודש4,117₪:קיוםידתכלשווי❖

:האלמנהושכרהמנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסד❖

ואלמנה4.117מנוחידתבניכויקופה)לחודש15,383₪

5.2)



החישוב האקטוארי–התקופה השלישית 

37

תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים30:חודשיםמספר❖

שנתיתאפקטיביתצמודהריבית3.00%:תחשיביתריבית❖

(0.250%שלחודשיתצמודהריבית)

18לגילהבכורההבתהגיעלמועדנכוןהשיערוך❖

זמניתקצבהשלהנוכחיהשווילפיחושב(27.6.2029)

ריביתלפיחודשים30למשךלחודש15,383₪בתודאית

.0.250%שלחודשיתאפקטיבית



החישוב האקטוארי–התקופה השלישית 

38

הגיעלמועדהינוהודאיתהקצבהשלהנוכחיוהשווימאחר❖

ההיווןלמועדולא(27.6.2029)18לגילהבכורההבת

שלהיווןבמקדםאותולכפולשעלינוהרי(30.1.2020)

.(0.250%שלחודשיתוריביתחודשים113לפי)0.754



נוסחת החישוב האקטוארי–התקופה השלישית 

39

𝑨𝑷𝑽𝟑 = 𝒗𝟏𝟏𝟑 ⋅ 𝟏𝟓, 𝟑𝟖𝟑න
𝒕=𝟏

𝟑𝟎

𝒗𝒕𝒅𝒕

:כאשר

𝒗𝟏𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟒

𝒗 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟎 − 𝟏 = 0.9975

𝑨𝑷𝑽𝟑 = 𝟑𝟑𝟒, 𝟗𝟎𝟒



תוצאת החישוב האקטוארי–התקופה השלישית 

40

השלישיתלתקופהההשתכרותאובדן:מסקנה

334,904-בכ(30.1.2020)ההיווןלמועדנאמד

₪



נתונים–התקופה הרביעית 

41

18לגילהאמצעיתהבתהגיעממועד:הרביעיתהתקופה❖

18לגילהקטנההבתהגיעועד(16.1.2032)

(19.12.2034)

חודשים35:חודשיםמספר❖

5.2-ומנוח19.5)לחודש24,700₪:משותפתקופה❖

(אלמנה

(וחיסכוןביתמשק,בת,אלמנה,מנוח)5:קיוםידות❖

לחודש4,940₪:קיוםידתכלשווי❖

:האלמנהושכרהמנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסד❖

ואלמנה4.940מנוחידתבניכויקופה)לחודש14,560₪

5.2)



החישוב האקטוארי–התקופה הרביעית 

42

תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים35:חודשיםמספר❖

שנתיתאפקטיביתצמודהריבית3.00%:תחשיביתריבית❖

(0.250%שלחודשיתצמודהריבית)

18לגילהאמצעיתהבתהגיעלמועדנכוןהשיערוך❖

זמניתקצבהשלהנוכחיהשווילפיחושב(16.1.2032)

ריביתלפיחודשים35למשךלחודש14,560₪בתודאית

.0.250%שלחודשיתאפקטיבית



החישוב האקטוארי–התקופה הרביעית 

43

הגיעלמועדהינוהודאיתהקצבהשלהנוכחיוהשווימאחר❖

ההיווןלמועדולא(16.1.2032)18לגילהאמצעיתהבת

שלהיווןבמקדםאותולכפולשעלינוהרי(30.1.2020)

חודשיתוריבית(30+113)=חודשים143לפי)0.700

(0.250%של



נוסחת החישוב האקטוארי–התקופה הרביעית 

44

𝑨𝑷𝑽𝟒 = 𝒗𝟏𝟒𝟑 ⋅ 𝟏𝟒, 𝟓𝟔𝟎න
𝒕=𝟏

𝟑𝟓

𝒗𝒕𝒅𝒕

:כאשר

𝒗𝟏𝟒𝟑 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟎

𝒗 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟎 − 𝟏 = 0.9975

𝑨𝑷𝑽𝟒 = 𝟑𝟒𝟏, 𝟎𝟐𝟐



תוצאת החישוב האקטוארי–התקופה הרביעית 

45

הרביעיתלתקופהההשתכרותאובדן:מסקנה

341,022-בכ(30.1.2020)ההיווןלמועדנאמד

₪



נתונים–התקופה החמישית 

46

18לגילהקטנההבתהגיעממועד:החמישיתהתקופה❖

(14.2.2056)67לגילהמנוחהגיעועד(19.12.2034)

חודשים254:חודשיםמספר❖

5.2-ומנוח19.5)לחודש24,700₪:משותפתקופה❖

(אלמנה

(וחיסכוןביתמשק,אלמנה,מנוח)4:קיוםידות❖

לחודש6,175₪:קיוםידתכלשווי❖

:האלמנהושכרהמנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסד❖

ואלמנה6.175מנוחידתבניכויקופה)לחודש13,325₪

5.2)



החישוב האקטוארי–התקופה החמישית 

47

תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים254:חודשיםמספר❖

שנתיתאפקטיביתצמודהריבית3.00%:תחשיביתריבית❖

(0.250%שלחודשיתצמודהריבית)

18לגילהקטנההבתהגיעלמועדנכוןהשיערוך❖

זמניתקצבהשלהנוכחיהשווילפיחושב(19.12.2034)

לפיחודשים254למשךלחודש13,325₪בתודאית

.0.250%שלחודשיתאפקטיביתריבית



החישוב האקטוארי–התקופה החמישית 

48

הגיעלמועדהינוהודאיתהקצבהשלהנוכחיוהשווימאחר❖

ההיווןלמועדולא(19.12.2034)18לגילהקטנההבת

שלהיווןבמקדםאותולכפולשעלינוהרי(30.1.2020)

וריבית(35+30+113)=חודשים178לפי)0.641

(0.250%שלחודשית



נוסחת החישוב האקטוארי–התקופה החמישית 

49

𝑨𝑷𝑽𝟓 = 𝟏, 𝟔𝟎𝟓, 𝟎𝟎𝟓
:כאשר

𝒗𝟏𝟕𝟖 = 𝟎. 𝟔𝟒𝟏

𝒗 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟎 − 𝟏 = 0.9975

𝑨𝑷𝑽𝟓 = 𝒗𝟏𝟕𝟖 ⋅ 𝟏𝟑, 𝟑𝟐𝟓න
𝒕=𝟏

𝟐𝟓𝟒

𝒗𝒕𝒅𝒕



תוצאת החישוב האקטוארי–התקופה החמישית 

50

החמישיתלתקופהההשתכרותאובדן:מסקנה

-בכ(30.1.2020)ההיווןלמועדנאמד

1,605,005₪



סיכום הדוגמא

51

ההיווןלמועדנכוןנאמדולעברהשכרהפסדי❖

516,791₪-בכ(30.1.2020)

(30.1.2020)ההיווןלמועדנכוןלעתידהשכרהפסדיסך❖

+341,022₪+1,605,005₪)=3,873,474₪-בכ

334,904₪+1,570,509₪)

לעברהשתכרותאובדןבגיןהנזקסכום❖

נאמד"האבודותשנים"בהשתכרותואובדן

4,368,231-בכ(30.1.2020)ההיווןלמועד

₪



אובדן פנסיה ותנאים סוציאליים: הערה אינפורמטיבית

52

הפנסיהאובדןאתלהעמידראויהמשפטבתיפסיקתפ"ע❖

מעסיקהפרשות6.5%)=12.5%שלבשיעורהמנוחשל

הנזקמסכום(לפיצוייםמעסיקהפרשות6%+לתגמולים

שנים"בהשתכרותואובדןלעברהשתכרותאובדןבגין

חברההפניקס8930/12א"עכדוגמא,ראו)"האבודות

.((2014)ל"זטוויגצחיהמנוחעזבון.נמ"בעלביטוח

לעברהשתכרותאובדןבגיןהנזקמסכום12.5%❖

למועדנאמד"האבודותשנים"בהשתכרותואובדן

12.5%X)=546,029₪-בכ(30.1.2020)ההיוון

4,368,231₪).



5

הלכת פינץ



מבוא–הלכת פינץ 

54

.דרכיםבתאונתל"זפינץחגינהרג26.3.2004ביום❖

.חודשים8-ו17בןאזהיההוא❖

דן,בירושליםהמחוזיהמשפטמבית,שפיראיוסףהשופט❖

עבורל"זפינץחגישלמשפחתולבניהמגיעיםבפיצויים

.חודשים8-ו17בגילדרכיםבתאונתמותו

למשפחההמגיעהפיצוייםסכוםאתהעמידשפיראהשופט❖

.האבודותהשניםעבור1,500,000₪-כעל



דרך החישוב של השופט שפירא

55

שהואבמההידותבשיטתשימושלעשותבחרשפירא❖

."סטטיסטייםנתוניםעלההסתמכותדרך"מכנה

הניזוקשלהמשפחתימצבוהיהמהלדעתניתןלאכאשר❖

."רעיוניתמשפחה"יוצריםהמשפטבתי,התאונהאלמלא

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהפרסוםעלהתבססשפירא❖

עמדביתלמשקהנפשותממוצעלפיו,התאונהלמועדנכון

.נפשות3.13עלדאז

המרכזיתהלשכהפרסוםעלהתבססשפיראבנוסף❖

הממוצעהשכרלפיו,התאונהלמועדנכוןלסטטיסטיקה

שפיראשלהעבודההנחת)6,584₪עלעמדבמשק

.(השתכרותכושראיןהרעיוניתשהאלמנההיאהייתה



נתונים

56

21לגילל"זפינץחגיהגיעממועד:אחתתקופה❖

(15.7.2054)67לגילהגיעוועד(15.7.2008)

חודשים552:חודשיםמספר❖

לחודש6,584₪:משותפתקופה❖

ביתמשק,ילדים1.13,אלמנה,מנוח)5.13:קיוםידות❖

(וחיסכון

לחודש1,283₪:קיוםידתכלשווי❖

:האלמנהושכרהמנוחקיוםידתניכוילאחרהעזבוןהפסד❖

(1.283מנוחידתבניכויקופה)לחודש5,301₪



החישוב של שפירא

57

תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים552:חודשיםמספר❖

שנתיתאפקטיביתצמודהריבית3.00%:תחשיביתריבית❖

(0.250%שלחודשיתצמודהריבית)

21לגילל"זפינץחגיהגיעלמועדנכוןהשיערוך❖

זמניתקצבהשלהנוכחיהשווילפיחושב(15.7.2008)

ריביתלפיחודשים552למשךלחודש5,301₪בתודאית

.0.250%שלחודשיתאפקטיבית



נוסחת החישוב של שפירא

58

𝑷𝑽𝑺𝑯𝑨𝑷𝑰𝑹𝑨 = 𝟓, 𝟑𝟎𝟏න
𝒕=𝟏

𝟓𝟓𝟐

𝒗𝒕𝒅𝒕

:כאשר

𝒗 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟎 − 𝟏 = 0.9975

𝑷𝑽𝑺𝑯𝑨𝑷𝑰𝑹𝑨 = 𝟏, 𝟓𝟖𝟔, 𝟎𝟑𝟑



פסק הדין של שפירא

59

ושפירא1,586,033₪הינההאקטואריהחישובתוצאת❖

.1,500,000₪-למטהכלפיאותהלעגלבחר

לחשבבוחרהייתיאםאף":כיהדיןבפסקצייןשפירא❖

הייתי,ונתוניוהמנוחשלגילושלאורהרי,האומדנאבדרך

."זההפיצוייסכוםקובע

בגיןלפיצויזכאיהניזוק":כיהדיןבפסקשפיראקבעעוד❖

,האבודותהצבאיהשירותבשנותהמחייהדמיאובדן

הלכתפיעלבמשקהממוצעהשכרמן70%שלבשיעור

."(762(3)לוד"פ,ברדה'ננעים357/80א"ע)נעים



בית המשפט העליון הפך את פסק הדין של שפירא

60

בערעורדן,העליוןהמשפטמבית,ריבליןאליעזרהשופט❖

:כיוקבעהביטוחוחברתפינץמשפחתבנישהגישו

ביותרהראויהלעיזבוןהפיצוייםחישובשיטת"

המושרשתהידותשיטתהיאהאבודותלשנים

שתינדרשותאולםלתלוייםהפיצוייםבחישוב

."התאמות



ההתאמה הראשונה

61

ידתמתוךלהפחיתיש,אחרתהמצביעותנסיבותבהיעדר❖

היהאשרידתומתוךחלקאותואתהמייצגסכוםהמנוח

.לחיסכוןמוקדש

אתאחתביחידהלהגדילהיא,המועדפתהחישובדרך❖

"הקיוםידת"למעתהתיחשבזוידה.המקובלהידותמספר

.הפיצוייםמסכוםתופחתאשר

חוסךהיההניזוקכיההנחהלאורמתחייבתזוהתאמה❖

היולאהתלוייםאשרזהסכום.הכנסתומתוךמסויםסכום

לניזוקלשלמושישמהפיצויחלקמהווה,ממנונהנים

.(לעיזבון)



ההתאמה הראשונה

62

"הרעיוניתהמשפחה"יצירתשיטתריבליןלדעתאולם❖

ומדוברהואיל,ראויהאיננה(שפיראהשופטיישםשאותה)

.ליישוםוקשהמורכב,עמום,סטטיסטיבניחוש



ההתאמה השנייה

63

מצבועללהישעןהיא,ריבליןשללדידו,העדיפההשיטה❖

.הניזוקשלוהידועהקייםהמשפחתי

הפחתתידיעלהחישובייעשה,תלוייםאיןלניזוקכאשר❖

.מוגברותהוצאות



דרך החישוב של השופט ריבלין
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לעיזבוןהפיצוייםלחישובחזקות3קבעריבליןהשופט❖

:קטין

;במשקהממוצעהשכרהואלפיצויהבסיס1.

חלוקתעלבהתבסס30%הואההפסדשיעור2.

ומשקהחיסכון,המנוח)קיוםידות3-לההכנסה

;(הבית

הקבועהפרישהגילועד21מגילהיאההפסדתקופת3.

.(67)בחוק



נתונים
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21לגילל"זפינץחגיהגיעממועד:אחתתקופה❖

(15.7.2054)67לגילהגיעוועד(15.7.2008)

חודשים552:חודשיםמספר❖

לחודש6,584₪:במשקממוצעשכר❖

30%:ההפסדשיעור❖

(30%X6,584₪)=לחודש1,975₪:העזבוןהפסד❖



החישוב של ריבלין
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תמותההסתברויותבחשבוןנלקחולא❖

חודשים552:חודשיםמספר❖

שנתיתאפקטיביתצמודהריבית3.00%:תחשיביתריבית❖

(0.250%שלחודשיתצמודהריבית)

21לגילל"זפינץחגיהגיעלמועדנכוןהשיערוך❖

זמניתקצבהשלהנוכחיהשווילפיחושב(15.7.2008)

ריביתלפיחודשים552למשךלחודש1,975₪בתודאית

.0.250%שלחודשיתאפקטיבית



החישוב של ריבלין
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חגיהגיעהינוהודאיתהקצבהשלהנוכחיוהשווימאחר❖

הדיןפסקלמועדולא(15.7.2008)21לגילל"זפינץ

שלהיווןבמקדםאותולכפולשעלינוהרי(21.10.2006)

(0.25%שלחודשיתוריביתחודשים20לפי)0.950



נוסחת החישוב של ריבלין
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𝑷𝑽𝑹𝑰𝑽𝑳𝑰𝑵 = 𝒗𝟐𝟏 ⋅ 𝟏, 𝟗𝟕𝟓න
𝒕=𝟏

𝟓𝟓𝟐

𝒗𝒕𝒅𝒕

:כאשר

𝒗 = 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟎 − 𝟏 = 0.9975

𝑷𝑽𝑹𝑰𝑽𝑳𝑰𝑵 = 𝟓𝟔𝟏, 𝟒𝟐𝟏

𝒗𝟐𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟓𝟎



פסק הדין של ריבלין

69

והיא561,421₪הינהריבליןהשופטשלהחישובתוצאת❖

השופטשקבעמהפיצוי1,000,000₪בכמעטנמוכה

.שפירא



נוסחת החישוב לניזוק עם תלויים

70

שיטתלפיהפיצויאתלשוםישכי,קבעהעליוןהמשפטבית❖

.הניזוקשלבמשפחתוהנפשותלמספרבהתאמההידות

לפיייקבעהפיצוי,ילדיםללאנשואהניזוקהעבורלמשלכך❖

משקידת,הזוגבןידת,הניזוקהידת)ידות4שלנוסחה

(החיסכוןוידתהבית

לפיייקבעהפיצוי,ילדים2-ואישהלואשרניזוקלגבי❖

ידת,ילדים2,הזוגבתידת,הניזוקיד)ידות6שלנוסחה

(החיסכוןוידתהביתמשק



שנות השירות הצבאי האבודות
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להחילישהאם,הצדדיםביןמחלוקתעלתההדיןבפסק❖

בתקופתהאבודותהשניםעלגםאטינגרהלכתאת

.הצבאיהשירות

דרכיםבתאונתשנפצעילדשלמקרהנדון,נעיםבפרשת❖

הניזוקכיקבעהעליוןהמשפטבית.לצמיתותלמפגרוהפך

תקופתבגיןהשתכרותאובדןעבורלפיצוייםזכאיאינו

,המזוןאובדןעבורלפיצוייםזכאיהואאולםהצבאיהשירות

מקבלהואכןאםאלא,ל"צהלחיילהניתניםוהביגודהדיור

בשיעורהוערךזהפיצוי.יאושפזבומהמוסדאלהצרכים

.במשקהממוצעמהשכר70%של



שנות השירות הצבאי האבודות
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לאברדהבענייןהפיצוי":פינץבפרשתקבעריבליןהשופט❖

הוצאותעבוראלאהשתכרותכושראובדןעבורנקבע

הפציעהבעקבותבהןיישאלאשהצבאהניזוקשלהמחייה

אתלנכותישכי,נקבעאטינגרשבענייןאלא.בתאונה

אם,כלומר.האבודותלשניםהפיצוייםמןהמחייההוצאות

,המחייההוצאותכיסויהפסדבגיןפיצוייםלניזוקייפסקו

המחייההוצאותאתמהפיצוייםלנכותצריךהיה

הסכומים:והתוצאה,המוותבעקבות"נחסכות"ה

."מתקזזים



שנות השירות הצבאי האבודות
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עבורפיצוייםלפסוקאין:הסופיתהתוצאה❖

.האבודותהצבאיהשירותשנות



נשמח לעמוד לרשותכם

 CFV ,PDS ,F.IL.A.V.F.A.,FRM, רועי פולניצר

שווי פנימי–בעלים ואקטואר ראשי של פירמת הייעוץ וההדרכה 

ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל  "מייסד ויו

(IAVFA)

(PDSIA)ל האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים "מייסד ומנכ

polanitz6@gmail.com

www.intrinsicvalue.co.il

www.iavfa.org
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