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הנתבעת

ש' גלס

התובע נפגע בתאונת דרכי  .התאונה אירעה שעה שהתובע נהג ברכב שהיה שיי לחברת מוניות "אביב" שבה הועסק
התובע כנהג שכיר .הרכב היה מבוטח אצל הנתבעת שאינה חולקת על חבותה לפצות את התובע לפי חוק פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי  ,תשל"ה1975
פסק די!
הרקע
 .1התובע נולד ב .......ונפגע בתאונת דרכי שאירעה ביו  6.5.94בשעה  04:30בבוקר .התאונה
אירעה שעה שהתובע נהג ברכב שהיה שיי' לחברת מוניות "אביב" שבה הועסק התובע כנהג שכיר .הרכב
היה מבוטח אצל הנתבעת שאינה חולקת על חבותה לפצות את התובע לפי חוק פיצויי לנפגעי תאונות
דרכי  ,תשל"ה*.1975
נ

בעקבות התאונה אושפז התובע בבית החולי רבקה זיו בצפת עד ליו  25.5.94ולאחר מכ -היה
מאושפז במרכז הרפואי בהרצליה עד ליו .7.8.94
על פי טיעונו של התובע בסיכומיו )פסקה  (5הוא איבד את יכולתו לעבוד ,הפ' תלוי בעזרת הזולת
ונגרמו לו קשיי ממשיי בניידות.
דרגת נכות רפואית
 .2נכותו של התובע בתחו האורתופדי נקבעה על ידי ד"ר ער -לי ,-שמונה על ידי בית המשפט ,בחוות
דעתו המפורטת ,המשתרעת על פני  12עמודי  .בסיכו חוות דעת נכתב ,תו' התייחסות לדרגת הנכות
הרפואית המתאימה שנקבעה בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(,
תשט"ז*:1956
"  0%לפי סע' )(1)48א( בגי! מצב לאחר פגיעה בבית החזה ללא הפרעות בנשימה או בפעילות הלב.
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  5%לפי סע' )(1)32א) (1מותא +למחצית( ,בגי! פגיעה תחושתית בעצב הנשית משמאל.
  10%לפי סע' )(1)35ב( )מותא ,(+בגי! מצב לאחר פגיעה בפרק היר -השמאלי .ע +אי סדירות
המשטח הפרקי באצטבולו +ופרגסנט גרמי חופש תו -פרקי.
ו

  10%לפי סע' )(1)35ב( )מותא ,(+בגי! פגיעה ביציבות הקדמית האחורית של הבר -השמאלית.

נ

  10%לפי סע' )(5)51א( ,בגי! פגיעה בינונית בשריר ארבעת הראשי +מימי!.
  10%לפי סע' )(1)75ב( ,בגי! צלקות מרובות )אשר בחלק! ה! מכערות( בגפיי +התחתונות ,אמה
שמאל ובית החזה מימי!".
דרגת הנכות האורתופדית המשוקללת היא  .37.67%בניכוי הנכות בגי -צלקות שאינה משפיעה על כושר
תפקודו של התובע ,דרגת הנכות היא .30.75%
ב"כ הנתבעת מלי -על כ' שלא נקבעה דרגת נכות בגי -פגיעות נוספות בתחו האורתופדי ולטענתו דרגת
הנכות הרפואית של התובע היא .62%
 .3לטענת ב"כ התובע )הפסקאות  27*30לסיכומיו( שגה ד"ר לי -בקבעו דרגת נכות רפואית רק בשעור
של  10%בגי -פגיעה ביציבות של הבר' השמאלית בהתא לסעי)(1)35 /ב(.
ב

בחקירה הנגדית של ד"ר לי -הוא נשאל על ידי ב"כ התובע מדוע לא ראה לנכו -להעניק לתובע נכות
בשל אי היציבות .ד"ר לי -השיב )ע'  (27כי "התובע לא התלונ -בפני על אי יציבות".
ב"כ התובע מצביע על כ' שהתובע אכ -מתלונ -על חוסר יציבות :הפיזיותרפיסט קלפו -בדו"ח
מינואר  1999ומאוקטובר ) 1999ת 7/ו*ת (21/והפיזיותרפיסט יהודה ירושלמי )ת.(18/
לאור תשובת ד"ר לי -כי בקבעו דרגת נכות בשיעור של  10%לא היו בפניו תלונות של התובע על חוסר
יציבות ,ומשהוכח כי התובע מתלונ -על אותו חוסר יציבות ,הנני מקבל את טיעונו של ב"כ התובע כי בגי-
הפגיעה ביציבות הבר' השמאלית ראוי לקבוע דרגת נכות רפואית בשיעור של  20%תחת דרגת הנכות של
 10%שקבע ד"ר לי.-
ו

.4

ד"ר לי -קבע דרגת נכות בשיעור של  10%בגי -פגיעה בפרק היר' השמאלי ,לפי סעי/

)(1)35ב( ,וזאת בהתבסס על הגבלה בפרק היר' עד  .90 0לטענת ב"כ התובע לא הביא ד"ר לי -בחשבו-
הגבלה נוספת בסיבוב חיצוני עד  30 0בלבד .לטענת ב"כ התובע הגבלה זו מתבטאת בנכות של  20%בהתא
לסעי(1)48 /ו .ד"ר לי -לא סבר כ' והסביר כי אי -מקו ללכת בדר' שהציע ב"כ התובע מכיוו -שלדעתו
קביעת נכות לפי סעי(1)48 /ו מותנית בקיומ -של לפחות שתיי משלוש המגבלות שבסעי(1)48 /ו )ע' 28
לפרוטוקול( .לדברי ד"ר לי ,-א טעה בפירושו לסעי /יש לקבוע דרגת נכות של .20%
ב"כ הנתבעת טוענת כי פרשנותו של הסעי /נתונה לרופא ולא לבית המשפט .טיעו -זה אינו מקובל עלי.
פרשנותה של הוראת חיקוק נתונה לבית המשפט.
בסעי(1)48 /ו נאמר:
" (1)48פרק היר...-

נ
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)ו( הגבלה בהטיה ...קירוב ...או סיבוב ...של הגו"./
עיו -בהוראה זו מלמד בבירור כי מנויות בה שלוש חלופות ,ובהתקיי אחת מה -נתמלא תנאו של הסעי/
וראוי לקבוע דרגת נכות של .20%
ב

 .5באשר לפגיעה בבר' ימי -קבע ד"ר לי -נכות בשיעור של  10%על פי סעי)(5)51 /א( .לטענת ב"כ
התובע ראוי היה לקבוע דרגת נכות בשיעור של  ,20%א /כי מסכי הוא לדבריו של ד"ר לי -כי דרגת הנכות
שנקבעה היא בהתא לאמור בסעי ,/אלא שלטענתו ג א לא נמצאה הוראה פרטנית ראוי להוסי.10% /
מקובל הוא שבקבע דרגת נכות רפואית חורגי המומחי מידי פע מהאמור בתקנות הביטוח
הלאומי .עניי -זה הוא לרופאי ואי -שופט יכול ליטול לעצמו סמכות ושיקול דעת אלה.
 .6ב"כ התובע טוע -כי ראוי להוסי /על דרגת הנכות שנקבעה על ידי ד"ר לי 10% -בגי -קיצור רגל
ימי .-ד"ר לי -לא קבע דרגת נכות בהקשר זה .לדבריו הצור' של התובע לשימוש בקביי נובע מכאבי
הכרוכי בדריכה מלאה על הרגל והמביאי למה שמכונה על ידו קיצור "מדומה".
ו

ב"כ התובע לא הראה כי ד"ר לי -שגה בגישתו לעני -זה ואיני רואה מקו לקבל את טיעונו.
 .7לסיכו  ,לדרגת הנכות הרפואית של התובע כפי שנקבעה על ידי ד"ר לי -יש להוסי 10% /בגי-
הפגיעה ביציבות הבר' השמאלית ו* 20%בגי -הפגיעה ביר' השמאלית.
הנכות הפסיכיאטרית
 .8ד"ר משה זוהר שמונה על ידי בית המשפט לקביעת דרגת הנכות בתחו הפסיכיאטרי ,קבע בתחו
הפסיכיאטרי נכות בשיעור של .30%
נ

שני בעלי הדי -מבקשי כי בית המשפט יקבע דרגת נכות אחרת בתחו הפסיכיאטריה .כל עוד אי-
בית המשפט משתכנע ,כפי שהשתכנעתי בתחו האורתופדי ,אי -בית המשפט ש עצמו מומחה תחת
המומחה הרפואי שמינה .לכ ,-לצור' קביעת דרגת הנכות בתחו הפסיכיאטרי איני רואה צור' להתייחס
לטענות העובדתיות שהעלו שני באי כוח בעלי הדי.-
נכות בתחו +רפואת א /אוז! וגרו!
 .9פרופ' מרשק שמונה על ידי בית המשפט קבע לתובע דרגת נכות בשיעור של  10% :19%בגי -טנטו-
לפי סעי)(4)72 /ד() (IIו* 10%בגלל סחרחורת תנוחתית לפי סעי)(4)72 /ב().(I
ב

התובע טוע -כי בגי -הסחרחורת שממנה הוא סובל דרגת הנכות הרפואית צריכה להיות בשיעור של 20%
בהתא לסעי)(4)72 /ב() (IIהעוסק בפגיעה בחלק הוסטיבולרי של האוז -הפנימית "בצורה בינונית – ישנ
סימני אובייקטיביי  ,כגו -ניסתגמוס רפלקסי פתולוגיי " .לטענת התובע אכ -נמצאו בבדיקה
הוסטיבולרית סימני אוביקטיביי פתלוגיי המעידי על סחרחורת.
ו
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פרופ' מרשק הסביר כי לדעתו אי -פגיעתו של התובע נופלת במסגרת סעי)(4)72 /ב() (IIמאחר שחומרת
הניסתגמוס המופיע בבדיקה וסטיבולרית פחותה משל ניסתגמוס המופיע בבדיקה רגילה .לדעתו סעי/
)(4)72ב() (IIחל רק כאשר הניסתגמוס מתגלה בבדיקה רגילה .קביעתה של דרגת נכות רפואית נתונה
לשיקול דעתו של הרופא הבודק ,ובית המשפט יתערב רק כאשר הקביעה חורגת ממיתח הסבירות,
בהתחשב בממצאי העובדתיי מצד אחד ובלשו -הסעי /המתאי בתקנות הביטוח הלאומי .איני סבור כי
בנסיבות העניי -יש מקו להתערב בשיקול דעתו של פרופ' מרשק.
נ

 .10עוד טוע -ב"כ התובע כי מלשונו של סעי)(4)72 /ב() (IIהמתנה את תחולתו בסימני אובייקטיביי ,
יש ללמוד שלעניי -סעי)(4)72 /ב() (Iאי -צור' בסימני אובייקטיביי  .לכ ,-לטענת ב"כ התובע ,משהתגלו
סימני אובייקטיביי היה על פרופ' מרשק לקבוע כי חל סעי)(4)72 /ב() (IIולא סעי)(4)72 /ב() .(Iג כא-
איני רואה מקו לאמ 1את טיעונו של ב"כ התובע .פרופ' מרשק הוא המומחה שבידו הקביעה של איכות
הסימני שהיו לנגד עיניו .יתר על כ ,-איני סבור שנית -ללמוד את אשר מבקש ב"כ התובע לעניי-
הפירוש של סעי)(4)72 /ב() .(Iסעי /זה מדבר בקיומה של סחרחורת .קיומה של סחרחורת הינה ממצא
עובדתי .ההחלטה היא א להסתפק לצור' הקביעה בדברי הנפגע בהעדר סימני נוספי .
לכ -אי -מקו לשנות מדרגת הנכות שקבע פרופ' מרשק.
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סיכו +דרגת הנכות הרפואית
 .11בתחו האורתופדי .67.67%
בתחו הפסיכיאטרי .30%

ב

בתחו א /אוז -וגרו.19% -
דרגת הנכות המשוקללת היא  .81.67%מתו' נכות זו כ* 4%ה עקב צלקות.
מהימנות התובע
 12לצערי ,אי -מנוס מקביעה שהתובע אינו מהימ ,-וכי עובדות ה -בידו כחומר ביד היוצר והוא צר
אות -על פי נוחיותו.
בהליכי לקבלת תשלו תכו /העלי התובע כי קיבל באותה תקופה תגמולי ביטוח מחברת
הביטוח אררט .בחקירתו בבית המשפט ,לא היה לתובע הסבר סביר להעלמת המידע מבית המשפט.
באות הליכי לקבלת תשלו תכו /א /העלי התובע קבלה של סכומי נכבדי מהמוסד
לביטוח לאומי ,אשר שולמו לו כקצבת נכות .א /לעני -זה לא היה בפי התובע הסבר לאי מת -מידע זה
בבקשות שהגיש לקבלת תשול תכו./
ו

יוער כי בחקירתו במהל' הדיו -בבקשה לתשלו תכו /אמר התובע כי אי -לו ממה לחיות )ע' 6
לנ ,(2/שעה שקיבל כל חדש סכומי נכבדי מהמקורות האמורי .
נ

בבקשה לתשלו תכו /מ*) 4.5.97נ (5/נכתב בחתימת התובע כי לא היתה לו שו
מתשובתו של התובע בחקירה נגדית ,נית -ללמוד על יחסו של התובע לאמת )ע' :(107
"אני כתבתי את זה? כשאומרי +לי לחתו ,+אני חות +והול.-
חות".+

הכנסה.

אני לא רואה את הכל .בלנקו אני

את הבקשה למינוי מומחי רפואיי תמ' התובע בתצהיר )נ (6/שבו נאמר כי לא היה מעורב
בתאונות קודמות .זאת למרות שבחקירתו הודה )ע'  198לפרוטוקול( כי ב* 1976נפגע בתאונת דרכי  ,פונה
לבית חולי וכנראה שאיבד הכרתו.
התובע לא סיפור לבא כוחו כי השתחרר מהצבא ע פרופיל  ,31לאחר שהתגייס לצבא ע פרופיל 76
שעלה ל*) 97ע' .(108
ג באשר לטיפול הפסיכיאטרי לא אמר התובע אמת .בדיו -בתשלו תכו /אמר )נ 2/ע'  (7כי לא פנה
לקופ"ח לקבלת טיפול פסיכיאטרי .כאשר נשאל במהל' הדיו -בפני )ע'  (90מדוע טופל על ידי פסיכיאטר
פרטי ולא בקופת חולי  ,השיב שלאחיו נאמר בקופ"ח שא התובע רוצה טיפול שיל' באופ -פרטי .במקו
אחר סיפר התובע שהוא הל' לקופ"ח וש אמרו לו שכל חולה נכנס לפסיכיאטר רק לעשר דקות.
כשהתובע נשאל על גרסתו בדיו -בתשלו תכו /לעומת גרסתו בדיו -בפני ,השיב )בע'  (118כי קיבל טיפול
במסגרת קופ"ח וא /נקב בש הרופא.
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הפגיעה בכושר השתכרותו של התובע
 .13התובע ואחיו עסקו כקבלני עצמאיי בביצוע משלוחי עבור מוניות אביב .לאחר מכ -עבר
התובע לעבוד כשכיר במוניות אביב ,מקו ש עבד עד לתאונה .שכרו של התובע במוניות אביב היה מבוסס
על המשלוחי שביצע.
ב

לטענת ב"כ התובע ראוי להתבסס על השכר שקיבל בשני עשר החדשי שקדמו לתאונה )ת 20/ונ(15/
שהוא  ,2 127,416ובממוצע  2 10,618לחודש ,בערכי של .1994
לטענת התובע הכנסתו כיו היתה עולה על הסכו האמור ,לא רק בשל האינפלציה ,אלא ג בשל עליית
מחיר המשלוחי  ,שממנו נגזר היה שכרו .לש כ' הובאו ראיות בדבר שכרו של שמעו -אחרק עובד אחר
במוניות אביב .לטענת התובע במועד התאונה היה מעמדו זהה לזה של התובע .לטענת התובע עמד שכרו של
אחרק בשנת  1998על סכו ממוצע של  .2 17,660נראה לי שלא נית -ללמוד הרבה מהכנסותיו של אחרק.
ב* 1998חדל להיות שכיר והיה לקבל .-אי -בפני בית המשפט ראיות על הכנסתו לאחר  1998על א /שעדותו
של אחרק ניתנה ב* .29.6.00הבעת הנכונות של ב"כ התובע להמציא ראיות בדבר הכנסות אלה מוזרה
)פסקה  15לסיכומי ( .המועד להמצאת -היה בשעת העדות.
ו

 .14עוד טוע -התובע כי מוניות אביב העמידה לרשותו רכב .הרכב שימש אמנ לצרכי עבודתו של
התובע א' לפחות בסו /השבוע שימש את משפחתו של התובע .ב"כ התובע מבקש לראות בכ' תוספת בשווי
של כ* 2 1000לחדש בערכי של היו  .טיעו -זה נראה מופר' באשר התובע קיבל ממוניות אביב תשלו
עבור אחזקת רכב כעולה מריכוזי השכר )ת.(20/
נ

בסופו של דבר טוע -התובע כי אלמלא התאונה יכול היה להשתכר )לרבות השווי של אחזקת הרכב(
סכו של  2 22,800לחודש.
ב

 .15אינני רואה מקו ללכת בדרכו של התובע בהנחת הבסיס לחישוב שכרו קוד לתאונה .על פי ריכוז
השכר )ת (20/היה שכרו של התובע בתקופה שקדמה לתאונה כדלקמ:-
פברואר 1994

2 7,544

1994

2 10,255

אפריל 1994

2 9,483

סה"כ

2 27,282

מרס

מכא -שהכנסתו החדשית קוד לתאונה היתה )בערכי של .27,282 :3 =9094 (1994
הסכו האמור בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד כתבית פסק הדי -הוא פי  ,1.6דהיינו
.9,094 X 1.6= 2 14,550
מסכו זה יש לנכות מס הכנסה בשעור של  25%בסכו של .2 3,637

ו
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לכ -ההפסד החדשי הוא .2 10,913
הנתבעת מודה בכ' )ע'  53לסיכומי ( שהתובע לא עבד כלל מאז התאונה ועד .31.8.95
לטענת התובע מאז התאונה לא יכול היה לשוב לעבודה כלשהי ,ולא יוכל לעשות כ -ג בעתיד .על סמ'
הראיות שבפני נית -לקבוע שאכ -התובע אינו עובד מאז התאונה ,למעט תקופות קצרות חסרות משמעות.
אול השאלה היא א אכ -אי -ביכולת התובע לבצע עבודה כלשהי.
אי -ספק שנכותו של התובע היא גבוהה :קרוב ל* .80%כאשר הנכות היא כה גבוהה ,נראה שאכ -אי-
התובע מסוגל לעבוד .הנתבעת בסיכומיה טוענת כי התובע מסוגל לעבוד לו רצה .א' אי -היא מצביעה על
סוג העבודות שהתובע מסוגל היה לבצע במומו.
מאז התאונה ) (16.5.94ועד למת -פסק הדי -חלפו  91חודש .לכ -הפסד שכרו של התובע הוא 2 993,083
=  .2 10,913 X 91לסכו זה תיווס /ריבית צמודה ומצטברת בשעור של  4%לשנה ממחצית התקופה,
דהיינו מיו .20.2.98
עיסוקו של התובע היה בהובלת משלוחי שמצרי' מאמ 1ניכר בשעות נהיגה מרובות .אי -סיבה להניח
שהתובע היה ממשי' בעבודתו מעבר לגיל .65
התובע נולד ב* ........וכיו הוא ב 51 -ו* 8חודשי  .עד גיל  65נותרו לו  13שני ו* 4חודשי  .על פי
מקד היוו -של  132יהיה שווי השכר המהוו -שהתובע יכול היה להשתכר עד גיל פרישה = 2 1,440,516
.10,913 X 132
עזרת הזולת
 .16אי -בפני בית המשפט ראיה שהתובע זקוק לליווי .ד"ר זוהר אמר במפורש )ע'  (50*51שהתובע אינו
זקוק לליווי ,וזאת על א /ניסיונותיו ההרואי של ב"כ התובע להביאו לתשובה אחרת.
ע זאת הנני מוכ -להניח שבסמו' לאירוע התאונה נזקק התובע לעזרת בני משפחתו ובשל כ' הנני קובע
לו פיצוי בסכו של  ,2 30,000כשסכו זה הוא בערכי של היו וכולל ריבית עד היו .
טיפול רפואי ועזרי+
 .17התובע טוע -כי הוא זקוק לטיפול נפשי פעמיי בשבוע במש' כל ימי חייו .לדעה זו אי -תימוכי-
בחוות דעתו או בעדותו של ד"ר זהר המומחה שמונה על ידי בית המשפט .ב"כ התובע הקדיש טיעו -נרחב
)סעי 181 /לסיכומיו( להנמקת משאלתו כי תינת -הזדמנות נוספת לשמוע את ד"ר זוהר באשר לצור'
בטיפול הנטע -על ידי התובע .אי -בפי התובע כל הסבר מדוע שאלה בעניי -זה לא הוצגה על ידי בא כוחו
כאשר ד"ר זהר העיד בבית המשפט .תכיפות הצור' בטיפול רפואי ומשכו ה עניי -למומחה מטע בית
המשפט .ג א אותו מומחה אומר כי תכיפות הטיפול תיקבע על ידי הרופא המטפל ,חייב היה ב"כ התובע
להציג בפניו את גישתו של הרופא המטפל )באופ -פרטי( בתובע כי התובע ייזקק לשני טיפולי בשבוע במש'
כל ימי חייו.
התובע זכאי לקבל את הטיפול הרפואי במסגרתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשמ"ד*.1994
בתחו הנפשי התובע כלל לא ניסה לעשות כ .-איני מוכ -לראות ניסיו -כזה בפנייתו של התובע למרפאה
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אשר הסתיימה בעזיבת המרפאה מכיוו -שצרי' להמתי -בתור ומכיוו -שבמש' הטיפול בכל חולה לא נראה
לתובע.
התובע טוע -כי הוא ייזקק לטיפול פיזיותרפי במסגרת פרטית .התובע קיבל במש' שני טיפול
פיזיותרפי שמומ -על ידי הנתבעת .אי -בפני בית המשפט ראיה כי יש להמשי' בטיפול זה .להיפ' ב"כ
התובע מודה כי מדברי ד"ר לי ,-המומחה שמונה על ידי בית המשפט ,עולה שאחרי שש שני אי -יותר צור'
בטיפול פיזיותרפי.
ע כל האמור ,הנני מוכ -להניח כי במהל' השני ייזקק התובע לטיפולי רפואיי שלא במסגרת
קופת חולי  .ג הטיפול בקופת חולי כרו' בתשלו מסוי  .בגי -כל אלה בעבר ובעתיד ראוי לפסוק
לתובע סכו כולל של  ,2 200,000בערכי של היו  ,כשסכו זה כולל ריבית עד היו .
הוצאות שונות
 .18אי -בפני ראיה כלשהי כי התובע זקוק למכנסוני או כי בעקבות התאונה יש לו הוצאה מוגברת של
שיחות טלפו ,-ואיני פוסק סכו כלשהו בגי -אלה.
ניידות
 .19אי -בפני בית המשפט ראיה שהתובע לא יוכל להיזקק לתחבורה ציבורית .התובע טוע -כי ייזקק
למוניות ובגי -זאת הוא תובע סכו של  .2 775,280לתביעה זו אי -כל אחיזה בראיות.
ע זאת הנני מוכ -להניח שבשל מוגבלויותיו יהיה שימושו של התובע במוניות רב משל אד בריא
שאינו נוהג .בשל זאת הנני פוסק לו סכו של  2 40,000בגי -העבר והעתיד .סכו זה הוא בערכי של היו
וכולל ריבית עד היו .
נזק שאינו נזק ממו!
 .20דרגת נכותו הרפואית של התובע היא  .81,67%בשל זאת זכאי התובע לפיצוי דלקמ ,-בהתחשב בכ'
שהסכו המירבי כיו הוא .2 134,790
בגי -דרגת הנכות
.134,790 X 81,67 %= 2 110,083
מאחר שבזמ -התאונה היה תובע ב 44 -יש להפחית מהסכו הוא  1%) 14%לכל שנה מעל גיל :(30
.110,083 X 86% = 2 94,671
בנוס /זכאי התובע לפיצוי בשעור של  0.2%מהסכו המירבי בגי -כל יו אשפוז .התובע אושפז מיו ה*
 6.5.94ועד ליו ה* ,7.8.94דהיינו במש'  93ימי .
 25,110ש"ח = 270 X 93
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ס' הפיצוי על נזק שאינו נזק ממו -הוא .94,671 + 25,110 = 2 119,781
לסכו זה תיווס /ריבית צמודה ומצטברת בשעור של  4%לשנה מיו ה*.6.5.94
תאונת עבודה
 .21הנתבעת טוענת כי התאונה אירעה שעה שהתובע הוביל משלוחי במסגרת עבודתו .לכ -לטענת
הנתבעת על התובע היה לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי קצבה של נפגע בעבודה .לטענת הנתבעת זכאית היא
כי שוויי -של הקצבאות יופחת מסכו הפיצויי .
התאונה אירעה בשעה  04:30בבוקר בהיות התובע בדרכו מקרית שמונה לכיוו -טבריה .לטענת הנתבעת
היה התובע בדרכו להובלת משלוחי עבור מוניות אביב מקרית שמונה לטבריה .לעומת זאת ,לטענת
התובע הוא סיי את עבודתו ביו הקוד בהובלת משלוחי מתל אביב לחיפה .מהסני /בחיפה נסע
התובע לחברתו ירדנה אלבז שגרה בקרית שמונה .לטענתו אירעה התאונה לאחר שעזב את בית חברתו
בשעה  04:00בבקר ובהיותו בדר' לערו' קניות לקראת שבת בשוק בנתניה.
גרסתה של הנתבעת הושתתה על שיחה שקיי ע ירדנה חוקר פרטי ,שג הקליט אותה שיחה .לטענת
הנתבעת אישרה ירדנה באותה שיחה כי התובע נסע לטבריה ע חבילות שיעד -לא היה ידוע לירדנה )ת19/
ו*נ.(23/
ב"כ הנתבעת בצדק לא הסתפקה בראיות אלה ,והביאה לעדות את ירדנה .אי -בעדותה של זו כדי
לאשש את טענת הנתבעת כי באותה נסיעה הוביל התובע משלוחי לסני /מוניות אביב בטבריה .בעדותה
הסבירה ירדנה ,שג א בשיחה ע החוקר קישרה בי -נסיעת התובע לעבודתו היה זה מכיוו -שאותה
שיחה התקיימה בנוכחות בעלה ,שלא היה מודע לקשר שהיה בינה לבי -התובע .הסבר זה מתקבל על הדעת,
ואי -סיבה שלא אאמי -לירדנה שאישרה בבית המשפט את סיפורו של התובע וכפרה בגרסה כי לנסיעתו
היה קשר לעבודתו.
טיעונה של הנתבעת כי התאונה אירעה בנסיעה הקשורה בעבודת התובע בא במסגרת טיעונה כי
היה על התובע לתבוע קצבאות של נפגע בעבודה וזאת בשל הנטל שעליו להקטי -את נזקו.
נטל הראיה הוא על נתבע הטוע -כי התובע יכול היה להקטי -את נזקו ,כפי שאמר הנשיא ברק
בע"א 252/86 ,גולדפרב נ' כלל בע"מ פ"ד מ"ה) ,45 (4בע'  51ליד האות ג'.
א כי לא מצאתי את התובע מהימ ,-לא די בכ' כדי להעביר אליו את נטל הראיה לעני -הקטנת
הנזק .נטל זה היה ונשאר על הנתבעת וזו לא עמדה בו .לכ -אי -בידי לקבל את טיעונה של הנתבעת כי
התאונה היתה בגדר תאונת עבודה לעניי -הזכויות כלפי המוסד לביטוח לאומי.
ניכויי+
 .22מסכו הפיצויי יש לנכות את התשלומי התכופי שהתובע קיבל וכ -את שוויי -של קצבאות
הנכות שהתובע מקבל מהמוסד לביטוח לאומי .סכומי אלה יש לנכות כשה מעודכני ליו מת -פסק
הדי .-א בי -בעלי הדי -תהיה מחלוקת באשר לסכומי אלה יהיו רשאי לפנות בעניי -זה לבית המשפט.
סיכו+
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 .23התובע זכאי לפיצוי כדלקמ:-
)א( הפסד שכר עד למת -פסה"ד

.2 993,083

)ב( הפסד השתכרות בעתיד

2 1,440,516

)ג(

2 30,000

עזרת הזולת

)ד( טיפול רפואי

.2 200,000

)ה( מוניות

.2 40,000

)ו(
סה"כ

נזק שאינו נזק ממו-

2 119,781

 2,823,380ש"ח.

לסכו האמור ,תיווס /ריבית כמפורט בגו /פסק הדי.-
מהסכו האמור יופחתו התשלומי התכופי וקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
כ -הנני מחייב את הנתבעת לשל לתובע את הוצאות המשפט וכ -שכר טרחת עור' די -בשעור של 13%
מסכו הפיצויי בניכוי השווי של קצבאות הביטוח הלאומי.
נית -היו כ"ו בכסלו ,תשס"ב ) 11בדצמבר  (2001והודע במעמד

דר'
שופט
5129371

גבריאל

סג! נשיא

נוסח זה כפו /לשינויי עריכה וניסוח
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