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השופט ת' אור:
 .1המערער תושב עזה ,יליד  ,...........נפגע בתאונת דרכים ביום .6.7.86
המשיבים חייבים בפיצויו על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה זו .בית המשפט המחוזי בירושלים קבע את שיעור הפיצויים
אשר על המשיבים לשלם למערער .ערעור המערער הוא על מיעוט הפיצוים שנפסקו לו במספר פרטי נזק.
 .2כתוצאה מהתאונה היה המערער מאושפז  61ימים בסך הכל בבית חולים .התוצאה הקשה של התאונה היתה ,שרגלו
הימנית של המערער נכרתה מתחת לברך ,ובשל כך נגרמה לו נכות צמיתית בשיעור  ,50%כפי שנקבע על ידי מומחה אשר
נתמנה על ידי בית המשפט .המערער יאלץ אחת לשנתיים וחצי להחליף פרוטזה .טיפול בהחלפת פרוטזה נמשך כשבוע
ימים ,ובמשך תקופה מסויימת של התאמת הפרוטזה נכותו עלולה להיות ,זמנית ,גבוהה יותר .בנוסף ,נגרמה למערער נכות
פסיכיאטרית לצמיתות בשיעור .5%
לבית המשפט הוגשה גם חוות דעת של מומחה בשטח השיקום ,פרופסור שאקו .לדעת פרופסור שאקו ,איבד המערער את
יכולתו לעבוד בעבודה גופנית הדורשת מאמץ גופני ,ועבודתו תהיה בעיקר בישיבה ,בהתאם להשכלתו וכישוריו.
בעת התאונה היה המערער כבן שש עשרה שנים והיה עדיין תלמיד ,אך בתקופת חופשות מלימודים עבד בעבודות בניין,
עבודה בה מוצא אביו את פרנסתו.
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 .3עיקר ערעורו של המערער סב על סכום הפיצויים שנפסק לו בגין הפסד כושר השתכרות.
כושר השתכרותו של המערער לולא התאונה נקבע על ידי בית המשפט בהסתמך על נתונים סטטיסטיים בדבר כושר
השתכרותם של עובדים שכירים מתושבי עזה ,על פי תעודת עובד ציבור של קצין מטה לענייני סטטיסטיקה במינהל האזרחי
של חבל עזה )ראה נ .(10/על פי נתונים אלה ,ברבע השנה אפריל-יוני  ,1989הממוצע בין שכרו היומי של שכיר העובד
בחבל עזה לבין תושב עזה העובד בישראל מגיע לסכום של  34.70ש"ח .בית המשפט חישב שכר יומי זה לפי עשרים ימי
עבודה בחודש והגיע לכושר השתכרות של  694ש"ח לחודש.
בית המשפט יצא מהנחה ,שלנכותו הנפשית הקלה של המערער אין השפעה על תיפקודו וכושר השתכרותו ,וקבע שכושר
השתכרותו של המערער נפגע עקב התאונה בשיעור  30%בלבד ,אף כי נכותו האורטופדית היא בשיעור  50%לצמיתות.
קביעה זו מבוססת על כך ,שלאחר התאונה המשיך המערער בלימודיו וסיים את לימודיו התיכוניים בציונים טובים ,ועל כך
שבזכות כישוריו האינטלקטואליים הוא מסוגל להמשיך בלימודים גבוהים או לעבוד בעבודה פקידותית .בנסיבות אלה ,שיעור
נכותו הפיסית הגבוהה עולה על שיעור הפגיעה בכושר השתכרותו .מה גם ,שיש להניח שבהתחשב בגילו הצעיר יוכל
להתאים את עיסוקו בחיים למגבלותיו הרפואיות התוצאה של כל האמור היתה ,שבית המשפט קבע את הפסד כושר
השתכרותו של המערער לפי הפסד של  30%מכושר ההשתכרות בסכום של  694ש"ח לחודש ובהכפלה במקדם ההיוון
המתאים ,והגיע להפסד כולל בסכום של  62,912ש"ח.

בא כוח המערער תוקף את קביעת בית המשפט בפריט נזק זה .לטענתו ,לא היה מקום לקבוע את כושר השתכרותו של
המערער לולא התאונה בשיעור נמוך כפי שנקבע ,ולא היה נכון לקבוע את הירידה בכושר השתכרותו בשיעור נמוך משיעור
נכותו הרפואית של המערער.
 .4נראה לי ,שיש ממש בטענה שבפרט הנזק האמור קופח המערער .בית המשפט יצא מהנחה שאת כושר השתכרותו של
המערער ,לולא התאונה ,יש לקבוע בהתחשב בשכר הממוצע של שכירים מאזור עזה ,אשר עבודתם הנה בעיקרה עבודה
פיסית פשוטה .אם כך הוא ,הרי הנכות שנגרמה למערער בתאונה מפריעה לו קשות בעבודה כזו ,והיה מקום לקבוע
ששיעורה של נכות זו משקף לכאורה את שיעור הפגיעה בכושר השתכרותו .אין ספק ,שנכות אורטופדית עקב כריתת רגל
פוגעת באופן משמעותי ביותר ביכולת לעבוד עבודה פיסית ,כפי שגם עולה מדברי המומחה השיקומי .אכן ,בית המשפט
קבע שאין ביכולת המערער לעבוד בעבודה פיסית קשה בשל נכותו האמורה .לפיכך ,לו היה מקום לצאת מהנחה שהמערער
היה עוסק לפרנסתו ,לולא התאונה ,בעבודה פיסית ,ראוי היה לקבוע שהפגיעה בכושר השתכרותו הינה בשיעור העולה על
 ,30%ובדרך אומדן לקבוע שהנכות הרפואית מבטאת את שיעור הפגיעה בכושר השתכרותו .מאידך גיסא ,אם היה מקום
לצאת מהנחה שהמערער היה מוצא את פרנסתו בעבודה במקצוע חופשי לאחר סיום לימודים אוניברסיטאים או בעבודה
הדורשת כושר אינטלקטואלי ,היה ראוי לקבוע את כושר השתכרותו לולא התאונה בסכום העולה על זה שנקבע על ידי בית
המשפט ,המבוסס על הכנסתם של שכירים בעבודה פיסית.
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יש עוד להוסיף ,שבית המשפט הסתמך על נתונים סטטיסטיים המתייחסים לתקופה אפריל-יוני  ,1989מבלי לתת כל ביטוי
לעליית האינדקס ממועד זה ועד ליום פסק הדין ,שניתן כעבור קרוב לשנתיים.
בשים לב לכל האמור לעיל ,יש להגדיל את הסכום שנפסק למערער בגין הפסד כושר השתכרות .בדרך אומדן ,הייתי מוסיף
למערער בפריט זה סכום נוסף של  50,000ש"ח.
 .5בגין הוצאות נסיעה מוגברות עקב נכותו של המערער ,פסק לו בית המשפט פיצוי כולל בסכום של  10,000ש"ח .גם
פיצוי זה נפסק על הצד הנמוך ומצדיק התערבות .הפיצוי בפריט נזק זה צריך לענות על הוצאות נסיעה מוגברות העתידות
להגרם לנכה בשל נכותו .עקב קשיי הליכה ועמידה ממושכת ,צפוי שיזדקק לנסיעות והסעות יותר מאדם אשר אינו סובל
מנכות כנכותו.
קשה ,כמובן ,לצפות ולהעריך את שיעור ההוצאות הנוספות שתגרמנה למערער בשל נסיעות מוגברות אלה .אך כשמדובר
באדם צעיר קטוע רגל ובהוצאות שתגרמנה לו בעתיד משך כל חייו ,הסכום של  10,000ש"ח אינו יכול להוות הערכה סבירה
של ההוצאות שתגרמנה לו .בדרך אומדן ,יש לפסוק לו הוצאות בפריט זה בסך  30,000ש"ח ,דהיינו להוסיף סכום של
 20,000ש"ח לסכום שנפסקלו.
 .6בכל יתר טענות המערער בסכומיו לא ראיתי עילה להתערב בסכומים שנפסקו למערער.
 .7על סמך כל האמור לעיל ,יש להוסיף לסכום שנפסק למערער בערכאה הראשונה סכום נוסף של  70,000ש"ח ליום פסק
הדין בערכאה הראשונה .לסכום זה יתווסף שכר טירחת עורך דין בשיעור  13%ומע"מ .כן הייתי מחייב את המשיבה השניה
בהוצאות ערעור זה בסך  5,000ש"ח להיום.
השופט א' מצא :אני מסכים.

שופט

השופט י' קדמי :אני מסכים.

שופט

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ת' אור.
ניתן היום ,כו' בתמוז תשנ"ד ).(5.7.94

