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 .1עסקינן בתביעת נזיקין שהגישה התובעת ,הגב' פלונית כנגד עילית חברה לביטוח בע"מ )להלן" :הנתבעת  ("1ו"אבנר" -
אגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ )להלן" :הנתבעת  ("2לפיצוי בגין נזק גוף ,אשר נגרם לה ,לטענתה ,בתאונת דרכים שארעה
ביום  ,24.1.02עת נהגה ברכבה )להלן" :התאונה"(.
כבתביעת נזיקין על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה ) 1975 -להלן" :החוק"( ומשלא קיימת מחלוקת בשאלת
הכיסוי הביטוחי )ראה סעיף  2לסיכומי הנתבעות( תידון ותוכרע שאלת גובה הנזק בלבד.
.2התובעת ילידת  .............נפגעה ביום  24.1.02עת נהגה ברכבה )ראה סעיף  3לכתב התביעה וסעיף  3ל -ת.(1/
.3התובעת ,אשר נחבלה בראשה ובצווארה ,פונתה ממקום התאונה למרכז הרפואי "רמב"ם" בחיפה שם הומלץ על אשפוזה
במחלקה הנוירוכירורגית להשגחה ,אך נוכח סירובה להתאשפז שוחררה בו ביום לביתה )ראה תעודת חדר מיון  -נספח  2ל-
ת.(1/
הנכות הרפואית
.1בהתאם להוראות החוק עתרה התובעת עם הגשת תביעתה למינוי מומחים רפואיים בתחום הנוירולוגיה ,א.א.ג
ופסיכיאטריה .
.2בית המשפט )כב' הנשיא י .פרגו( נעתר בהחלטתו מיום  22.10.03באופן חלקי לבקשה ומינה את פרופ' נתן גדות לשמש
כמומחה בתחום הנוירולוגי )להלן" :המומחה"(.
.3התובעת נבדקה על ידי המומחה כשנתיים לאחר הפגיעה בתאונה.
בחוות דעתו מיום ) 29.1.04במ (1/פרט המומחה את תלונות התובעת -
".1נדודי שינה ושינה טרופה בגלל סיוטים תכנם העיקרי הוא הנתוח והארועים סביבו וכן
התאונה.
 .2החמרת הרעד...
 .3חסר יציבות ,מעידות חוזרות ,חסר שיווי משקל ,סחרחורת.
 .4אי נוחות בגלל המכשיר הנמצא מתחת לעור הבטן ,כל אלו גורמים "לכאב ראש אחד גדול"
ואת ממצאי בדיקתו במנוחה ובפעילות יזומה-
"אשה הנראית כפי גילה ,נינוחה ,מוסרת דבריה בצורה מסודרת וענינית ,מרבה להשתמש
"בלא זוכרת" בעת שחזור פרטים מעברה ,השפה והדבור שמורים ... .בעת השיחה וכשהיא
במנוחה ניכר רעד בלתי סדיר ,בחלק המרוחק של יד שמאל .בימין לא ראיתי רעד וכן לא נכר
רעד ברגליים או בראש .היה רעד עדין מאוד בקול.
במהלך הבדיקה בעקר בעת הפעלה וכן ביצוב הידיים בעת הנפתן נראה רעד גס  ...ביד
שמאל ,ורעד מהיר עדין תנודה  ...ביד ימין .בעת הנפת הרגליים ובעת תבחין "עקב ברך" נכר
רעד פעולה עדין תנודה ב 2 -הרגליים .לא ראיתי בשום שלב של הבדיקה והראיון רעד בראש.
לא היתה הגבלה בהנעת הצואר ולא רגישות בשריריו.
הבדיקה הנוירולוגית המפורטת גלתה תפקוד תקין של עצבי הגולגולת ,קרקעית העיניים ,הכח
הגס ,היציבה וההליכה .התחושה ,וההחזרים הגידיים .לא היו החזרים חולניים.
תפקודי שיווי המשקל נבדקו ...והיו כולם תקינים .תפקודי המוחון היו תקינים למעט הרעד
שהוזכר לעיל.
הטונוס ביד שמאל היה מעט מופחת .במבחני מיומנות ידנית ,כתב היד היה נקי מעוותים
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אם קצב הכתיבה היה איטי מעט ,יכולתה לתנועות מהירות מתחלפות ביד ימין היתה סבירה,
במבחן השבלול ,רטט ברור המעוות את הביצוע"
)ההדגשה שלי  -ש.י(.
 3.1על יסוד ממצאים אלה ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת " -לנבדקת תולדות של מחלת מע .התנועה המתבטאת
ברעד מסוג משולב  - "Action Intentional tremorקבע המומחה כי התובעת סובלת כיום -
א .מתסמונת דחק בתר חבלתי ) (PTSDכשמצבה "מצדיק נכות של  ,"10%מחציתה יש לזקוף לחובת התאונה ומחציתה
לניתוחים שעברה לאחר התאונה אך לא בעטייה;
ב .מתסמונת רעד בגינה מוערכת נכותה התפקודית ב ,30% -מחצית על חשבון התאונה כהחמרה של "מחלה ידועה
בעבר".
 3.2עוד ובנוסף קבע המומחה כי בעניינה של התובעת כ"במקרים דומים המוכרים ...היה הרעד" עובר לתאונה "עמיד
לטיפולים תרופתיים מגוונים" ומש"מקובל במקרים כאלו להציע לחולים טיפול כירורגי בעזרת קוצב מח עמוק )(.D.B.S
קבוע ,כך אמנם הוצע" לתובעת "אולם היא החליטה לדחות את הטיפול הזה שכרוך ללא ספק בהוצאות כבדות ובתעוזה די
רבה כדי לצאת לארץ זרה ולהינתח שם".
.4שאלות הבהרה הופנו למומחה על ידי בית המשפט )כב' הנשיא י .פרגו  -במ (2/והתובעת )במ (3/ובמענה להן הבהיר כי -
א .הניתוחים שעברה התובעת בחו"ל אינם קשורים בתאונה;
ב .ניתוח ממין זה שעברה התובעת )"ניתוח קוצב מח עמוק"( אינו נכלל ב"סל הבריאות";
ג .מטרתו של הניתוח היא לשפר את איכות החיים והתפקוד ולכן אינו דחוף ,כך שההחלטה על מועדו ודחיפותו נתונה בידי
החולה;
 .ãהרעד ממנו סובלת התובעת "יפריע בהקלדה וכתיבה תמה" ,כמו גם בפעולות הדורשות "מיומנות ודייקנות";
.5המומחה נדרש לחקירה על ידי התובעת בניסיון לקעקע קביעותיו ודומה עלי כי בסופו של יום נמצאו אלה מבוססות כדבעי.
 5.1בחקירתו עמד המומחה על טיבה של המחלה ) ,(ESSENTIAL TREMORממנה סבלה התובעת עובר לתאונה,
ומהלכה הצפוי-
"זאת מחלה יחסית שכיחה ,היא בעלת רקע גנטי ,אבל איננה בהכרח מחלה גנטית ומתבטאת
ברעד דו צדדי כמעט בכל המקרים.
ברוב המקרים רק בידיים ורעד הוא רעד מהיר יחסית בין  4ל 11-תנודות בדקה והמחלה היא
תמיד מחלה מתקדמת ,זאת אומרת היא מתקדמת בכך שהתנודה של הרעד נעשית יותר
גדולה ואז היד יותר רועדת"
)עמ'  3לפרוטוקול ישיבת יום ) (13.9.06ההדגשה שלי  -ש.י(.
"ש .ציינת כמה פעמים שהמחלה היא מחלה פרוגרסיבית והתייחסת לזה בשאלות של עו"ד
קליר ,אבל האם זה נכון להגיד שההחמרה גם אם קשה לצפות מתי או באיזה שלב ,בוא תבוא,
זאת אומרת הרכבת יצאה מהתחנה ,וההחמרה הייתה מגיעה במוקדם או במאוחר?"
ת .במאוחר ,אבל הייתה מגיעה"
)עמ'  10-9לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
 5.2עוד ובנוסף נדרש המומחה לשוב ולהעריך את מצבה הרפואי של התובעת טרם התאונה ,כפי העולה מרישומי הרופא
המטפל )דר' גלעדי( והטיפול הרפואי שניתן והומלץ-
"אני כתבתי גם בחוות הדעת וגם הנבדקת מסרה לי שמצבה היה מספיק חמור שד"ר גלעדי
הציע לה את הקוצב טרם התאונה.
הוא גם כתב ביום " 10/05/02מוכרת לי ממעקב ממושך בשל רעד חמור בידיים ובראש אשר
התגבר לאחרונה" .מזה ניתן להבין כי מאז שנת  '97הוא עוקב אחריה והציע לה את ההצעה
בתנאים דאז ,שזה יוצא דופן...
אני קורא מתרשומת הטיוטה שערכתי כשבדקתי אותה" :במעקב אצל גלעדי אפשרות הניתוח
הוצגה טרם התאונה" .אז לא יציעו ניתוח בעיקר כפי שאתה גם כתבת ושאלת שלא היה זמין,
אלא במצב שהרעד הוא משמעותי".
)עמ'  8לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
"ש.אמרת כבר שאתה חושב שד"ר גלעדי התרשם לפני התאונה מרעד שהיה רעד קשה ?
ת.אני חושב שזה עולה לא רק מהכתובים אלא גם מהניסיונות התרופתיים שהוא עשה איתה,
הוא השתמש במגוון תרופות נכון וגדול יחסית ... ,כשאנחנו מטפלים ברעד ראשוני ,אנחנו לא
מציעים טיפול תרופתי לרעד קל כי התוצאות לא טובות ותופעות הלוואי קשות .אבל אם מישהו

נותן מגוון כזה של טיפולים הוא נותן בד"כ בשביל רעד עם הפרעה
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תפקודית משמעותית"
)עמ'  10לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
"ש .האם נכון לומר שהמצב שלה עובר לתאונה היה חמור ,היה קשה?
ת .אני אמרתי ,אני הקראתי בכוונה את המסמך היחידי שהיה לי מד"ר גלעדי שכבר ממנו
למדתי שלפני התאונה הייתה הפרעה משמעותית שאחרת הוא לא היה מציע את הניתוח ולא
היה הולך למגוון התרופות שהלך אליהן"
)עמ'  12-11לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
"ש.האם נכון שעל פי הרישומים הרפואיים משנת  1997של ד"ר גלעדי ,שאני מפנה אותך
אליהם כרגע ,היא סבלה מרעד בשתי הידיים ,האם נכון שלפי הדברים האלה היה כבר רעד
בקול ובשפתיים?
ת .ככה כתוב.
תופעות אלה של רעד בקול ובשפתיים מופיעות בדרך כלל בשלב מתקדם של המחלה"
)עמ'  11לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
 5.3מעדותו זו של המומחה נהיר הוא כי על פי הערכתו והתרשמותו סבלה התובעת עובר לתאונה מה"פרעה תפקודית
משמעותית" )"שלב מתקדם של המחלה(" ,אשר הצדיקה ,מהבחינה הרפואית ,התערבות ניתוחית-
"ש ....תסכים איתי שלנוכח ההחמרה שחלה בעקבות התאונה היה בהחלט מקום שהיא תבצע
את הניתוח והשתלת הקוצבים שהיא עברה?
ת.אני כתבתי גם בחוות הדעת וגם הנבדקת מסרה לי שמצבה היה מספיק חמור שד"ר גלעדי
הציע לה את הקוצב טרם התאונה ... .לא יציעו ניתוח בעיקר כפי שאתה גם כתבת ושאלת
שלא היה זמין ,אלא במצב הרעד הוא משמעותי ...אני לא חושב שד"ר גלעדי היה מציע לה
ניתוח לו תפקדה בצורה סבירה"
)עמ'  9-8לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
 5.4עם זאת מצא המומחה לדבוק בעמדתו לפיה הסטרס שחוותה התובעת בעקבות התאונה החמיר את מצבה -
"ש.אם הבנתי נכון גם ממה שאמרת עכשיו שגם מה שהחריף את המחלה זו הסטרס?
ת .כן"
)עמ'  4לפרוטוקול(
"עם הנתונים שהיו לי ,שהם מה שכתבו הרופאים שטיפלו בה ומה שהיא אמרה לי ,לא היה
ספק בליבי שמצבה ,למרות שהיה קשה קודם ,החמיר בשיעור משמעותי ושכנע אף אותה
ללכת לניתוח למרות שהתנגדה ללכת לניתוח קודם מכל מיני סיבות"
)עמ'  13לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
זאת הגם שלשיטתו ניתן לצפות כי מצבה יחמיר במהלך השנים כחלק ממהלכה הטבעי והרגיל של המחלה )"המחלה היא
תמיד מתקדמת"  -עמ'  3לפרוטוקול ישיבת יום  ,(13.9.06כשקצב ההחמרה אינו נתון לחיזוי-
"ש.תסכים איתי שלא ניתן לקבוע מתי היתה מגיעה התובעת מבחינת החרפת המצב אלמלא
התאונה או שיש לזה גם בספרות או ידע שלך שאם היא לא היתה עוברת את התאונה בגיל
 ,35מצבה היה מגיע למצבה הנוכחי?
ת.אין שום דרך לקבוע את הדבר הזה ,המהלכים של המחלה הזו יכולים להיות לא צפויים כיוון
שבמהלך החיים יש הרבה אירועים של סטרס ,כשמתבגרים יש נטילת תרופות ,שינויים
הורמונליים מחמירים ,לא ניתן לקבוע"
)עמ'  8לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
.6התובעת בסיכומיה יוצאת חוצץ כנגד קביעות המומחה ,אשר ,לטענתה" ,טעה במסקנותיו" מאחר ו"יצא מתוך הנחה שגויה
כי מצב הרעד של התובעת עובר לתאונה היה קשה וחמור" )ראה סעיף  7לסיכומי התובעת(.
אין בידי לקבל טענה זו.
המומחה ,כעולה מחוות דעתו )במ (1/ומעדותו בפני ,העריך את "מצב הרעד" עובר לתאונה על יסוד הרשומה הרפואית
שהוצגה בפניו ,אשר נערכה בזמן אמת על ידי הרופא המטפל ,דר' גלעדי ,והמתעדת מחד סימפטומים )רעד בידיים ,בקול
ובשפתיים( ומאידך דרכי טיפול )טיפול תרופתי וניתוחי(-
"מגיל  11סובלת מרעד בידיים בפעולה מפריע באכילה ,כתיבה "...
)מתוך רישום ביקור ראשון אצל ד"ר גלעדי  -נספח  22לסיכומי התובעת(
)ההדגשה שלי  -ש.י(.

"שפור עם פריזולין  30%אך המצב קשה.
 ...מתכוננת לנסיעה ארוכה לאיטליה
שיחה על DBS
עליה בדרלין....
הסברתי את ת .הלוואי שעליה לשים לב"
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)רישום שערך דר' גלעדי עובר לתאונה  -נספח  13לסיכומי התובעת( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
"מוכרת לי ממעקב ממושך בשל רעד חמור בידיים ובראש ,אשר התגבר לאחרונה"
)רישום רפואי שערך דר' גלעדי כשלושה וחצי חודשים לאחר התאונה  -נספח  10לסיכומי
התובעת( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
התובעת עתרה ,מלכתחילה ,לזימונו של דר' גלעדי כעד מטעמה ,בין היתר ,לצורך הגשת תיקה הרפואי המלא במרפאתו
והצגת הטיפול שהעניק לה )ראה הודעה מטעם התובעת מיום  ,(20.4.06אך בישיבת בית המשפט שהתקיימה לאחר
חקירת המומחה הודיעה כי מוותרת היא על העדתו )ראה פרוטוקול ישיבת יום .(28.6.07
לו אומנם סברה התובעת כי המומחה נתפס לכלל טעות בהבנתו את הרשומה הרפואית שערך דר' גלעדי וכי מצבה הרפואי
עובר לתאונה היה שונה מזה שהעריך המומחה היה עליה להעיד את דר' גלעדי כרופא המטפל ,אך משבחרה שלא לנהוג
כן ,הרי שיש לראותה כמי שנמנעה מהבאת ראיות רלוונטיות ,על כל הנובע ומשתמע מכך-
"כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה ,שמעמידים בעל דין בחזקתו ,שלא ימנע מבית
המשפט ראיה ,שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ,ואין לו לכך
הסבר סביר ,ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה ,היתה פועלת נגדו .כלל זה מקובל ומושרש הן
במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים ,וככל שהראיה יותר משמעותית ,כן רשאי בית
המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"
)ע"א  548/78שרון ואח' נ' לוי ,פ"ד לה)(736 (1
.7לאור כל האמור לעיל ,מאמצת אני את קביעותיו של המומחה בחוות דעתו ,אותן מוצאת אני ,לאחר שמיעת עדותו
הבהירה והמבהירה מקצועיות ,שקולות ומעוגנות כדבעי בתיעוד הרפואי שהוצג בפניו ,בין עובר למתן חוות הדעת ובין
במהלך חקירתו.
לפיכך תעמוד נכותה הרפואית הצמיתה של התובעת על ) 19.25%משוקללת(  15% -בגין הרעד ו 5% -בגין .PTSD
הנכות התפקודית
.1עובר לתאונה השלימה התובעת  12שנות לימוד ותואר ראשון בהיסטוריה ובאומנות.
בעדותה עמדה על הקשיים עמם התמודדה ולהם יכלה במהלך לימודיה בתיכון ובאוניברסיטה-
" ...היה לי ידע שלא יכולתי להביע אותו במבחנים ,קיבלתי ציונים די ממוצעים כיוון שלא יכולתי
לעמוד בלוח הזמנים של המבחנים .לעיתים קרובות מאוד הבוחנים קראו לי לקראו להם את
המבחן בע"פ ולהסביר להם"
)עמ'  20לפרוטוקול(
 1.1במועד התאונה השתתפה התובעת בקורס הכשרת סוכני נסיעות מתוך שאיפה לעסוק בתחום זה ,אך לאחר התאונה
בחרה שלא להשלים הכשרתה-
"ש .עשית ניסיון להשלים קורס של סוכני תיירות שמחצית ממנו עברת לפני התאונה?
ת .לא .הרבה אנשים מדברים איתי על זה אבל התקופה הזאת מתקשרת לי בטראומה גדולה
מאוד ,הניתוח שעברתי והתאונה ,ניתוח ללא הרדמה וכל התקופה מתקשרת לדברים האלה
ואני מרגישה צורך לעשות דברים אחרים ,עדיין בתחום שלי אבל לא בדיוק באותו מקום ,בדיוק
באותו תחום ...
התיירות מתקשרת לי באופן ספציפי לתקופה ההיא ואני לא מוכנה לחזור לאוניברסיטה לאותה
כיתה שבה ישבתי למשך כחודשיים בקושי לדעת את שמי ,אף אחד ממי שישב לידי לא שם לב
לנזקים החמורים ,לא זכרתי כל מיני דברים ,לא זכרתי לא רק דברים שקשורים ללימודים
עצמם ,בקושי זכרתי את השם והכתובת שלי".
)עמ'  24לפרוטוקול(
תחת זאת החלה התובעת בלימודי הוראה באוניברסיטת חיפה ,בהם התמידה מספר חודשים בלבד )ראה עמ' 18
לפרוטוקול(.
 1.2עובר לתאונה עבדה התובעת בעבודות מזדמנות בהן לא ראתה את עתידה המקצועי " -העתיד התחיל כשפניתי
ללימודים לתואר ראשון" )ראה עמ'  19-18לפרוטוקול( ולאחר התאונה עבדה מספר ימים כפקידת קבלה בבית מלון ניר
עציון ,אך לא עמדה במטלה-
"ניסיתי לפני כחודש ומצאתי עבודה בקבלה בבית מלון ניר עציון ,עבדתי שם עשרה ימים

ומבחינת הרעשים והריכוז ועבודות בו זמניות שהיה צריך לבצע לא עמדתי בזה עד כדי כך
שפיזית לא הרגשתי טוב"
)עמ'  18לפרוטוקול(
 1.3התובעת אישרה בעדותה כי בשנה האחרונה "חלה התקדמות בנושא התפקוד היומיומי" )ראה עמ'  18לפרוטוקול( וכי
חל שיפור בזיכרון )ראה עמ'  24לפרוטוקול( ,אך עם זאת עדין סובלת היא מ"בעיות שמיעה ,בעיות ריכוז ,כאבי ראש,
סחרחורות" ,הגורעים ומגבילים את תפקודה.
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.2בשים לב מחד לעדותה של התובעת ,אשר הותירה בי רושם מהימן ומאידך לממצאי בדיקתו של המומחה ולהערכתו
המקצועית כי הרעד ממנו סובלת גורע מיכולתה להקליד ,לכתוב כתיבה תמה ולבצע פעולות הדורשות מיומנות ידיים
ודייקנות ,דומה עלי כי הנכות הרפואית הכוללת שנקבעה לתובעת ) (37%משקפת אל נכון את נכותה התפקודית כיום.
לא למותר לציין כי המומחה עשה שימוש בסעיפי ליקוי בהם משמשת הפגיעה התפקודית מדד לקביעת שיעור הנכות
הרפואית-
בגין הרעד  -סעיף  II (8)29מותאם  -הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה פירמידליות  -צורה בינונית
בגין  - PTSDסעיף 34ב - .סימנים אובייקטיבים וסובייקטיבים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר
העבודה
בהתחשב בראיות שבאו בפני לענין רמת תפקודה של התובעת עובר לתאונה באתי לכלל דעה כי לאחר התאונה חלה
"החמרה משמעותית" בפגיעה התפקודית )ראה עדות המומחה בעמ'  13לפרוטוקול( ,וסבורתני כי מקורה בשילוב הפגימות
)"אפקט מצטבר"(  -החמרת הרעד והופעת הנכות בתחום הנפשי ) ,(PTSDאשר על פי קביעת המומחה יש לייחסה לתאונה
ולניתוחים שעברה התובעת )ללא קשר לתאונה כפי שיובהר בהמשך(.
לפיכך ,דומה עלי כי אין מקום בענין זה לדבוק באותה "חלוקה" שקבע המומחה לענין הנכות הרפואית )מחצית לחובת
התאונה( ומוצאת אני להעמיד את שיעור הנכות התפקודית בעטייה של התאונה על ¾ מכלל הנכות ,קרי; על .27.75%
)לענין נכות רפואית אל מול נכות תפקודית ראה :ע"א  3049/93גירוגיסיאן נ' המגן חברה לביטוח בע"מ ואח' ,פ"ד נב)(3
(792
ראשי הנזק
התובעת עתרה לפיצוי במספר ראשי נזק -הפסד שכר לעבר ,הפסד שכר לעתיד ,כאב וסבל ,עזרת צד ג' לעבר ולעתיד ,ליווי
והשגחה בעתיד ,הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד ,הוצאות נסיעה מוגברות.
הפסד שכר לעבר
התובעת לא עבדה עובר לתאונה )השתתפה בקורס להכשרת סוכני נסיעות( ולאחריה לא השתלבה במעגל העבודה.
התובעת לא השכילה להביא ראיות לענין "פוטנציאל ההשתכרות" כסוכנת נסיעות ,עיסוק בו ביקשה למצוא את עתידה
המקצועי )ראה סעיף  6ב -ת (1/ואף לא הציגה "נתוני שוק" על סמכם ניתן להעריך אם ומתי היתה משתלבת בעבודה זו.
חרף זאת ,עותרת היא בסיכומיה לשום את נזקיה על בסיס "פעם וחצי" השכר הממוצע במשק )ראה סעיף  35לסיכומי
התובעת(.
דומה עלי כי התובעת לא הניחה תשתית ראייתית הולמת לחישוב הפיצוי בראש נזק זה ומשהשכר הצפוי להשתלם לה
כסוכנת נסיעות ,כמו גם סיכוייה למצוא עבודה בתחום ומידת התאמתה למגבלותיה עובר לתאונה ,נותרו לוטים בערפל,
מוצאת אני לפסוק לה פיצוי גלובלי על דרך האומדנא בסך של  80,000ש"ח נכון למועד פסיקתי.
הפסד שכר לעתיד
דומה כי אף בראש נזק זה רב הנסתר על הנגלה.
מחלתה של התובעת הינה מחלה פרוגרסיבית ,אשר צפויה היתה במוקדם או במאוחר להגביל את תפקודה היומיומי
והמקצועי כאחד.
במצב דברים זה קיים קושי של ממש לקבוע את "תוחלת חייה המקצועיים" של התובעת ,כמו גם את בסיס שכרה.
בהעדר נתונים חיוניים אלה סבורה אני כי לא ניתן לשום את נזקה בדרך החישוב האקטוארי כמוצע בסיכומיה )ראה סעיף
 35לסיכומי התובעת( וראוי ונכון לפצותה בסכום גלובלי.
בשים לב למכלול הנתונים שבאו בפני ובהביאי בין שיקולי את טיבן וטבען של הנכויות מהן סובלת המערערת בעטייה של
התאונה ,שיעור נכותה התפקודית הנזקף לחובת התאונה ,הפרוגנוזה לגבי מצבה הרפואי והתפקודי בעתיד נוכח מחלתה,
היותה בעלת השכלה אקדמאית והשכר הממוצע במשק ,מעמידה אני את הפיצוי בראש נזק זה על סך של  360,000ש"ח
נכון למועד פסיקתי.
כאב וסבל
בהתאם לשיעור נכותה הרפואית של התובעת ) (19.25%וגילה )ילידת  (.........עומד הפיצוי בראש נזק זה על סך של
 38,582ש"ח נכון למועד פסיקתי.

עזרת צד ג'
עובר לתאונה ולאחריה התגוררה התובעת בבית הוריה.
על פי עדותה מתקשה היא כיום "בעשיית עבודות הדורשות מאמץ פיזי" ,כך שעבודות משק הבית השונות ,בביצוען נטלה
חלק עובר לתאונה ,נופלות עתה כמעמסה על אימה.
)ראה סעיף  19ב -ת(1/
בסיכומיה עותרת התובעת לפיצוי חודשי בסך של  ₪ 2,000כ"שכר ראוי" להוריה ממועד התאונה ועד עתה.
דומה עלי כי בראיות שהוצגו אין כדי לתמוך בעתירה זו.
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יגעתי ,טרחתי ולא מצאתי תשתית ראייתית על סמכה ניתן לקבוע כי מאז התאונה ועד היום )למעט תקופת הניתוחים
וההחלמה אליהם אתייחס בנפרד( הוענקה לתובעת על ידי מי מהוריה עזרה החורגת מזו המצופה מבני משפחה בעתות
מצוקה ואשר הינה בת פיצוי )ראה :ע"א  327/81ברמלי נ' חפוז ,פ"ד לח). (580 (3
לא למותר לציין ,כי עובר לתאונה סעדה התובעת את אמה במחלתה " 24שעות ביממה" ,משך "תקופה ארוכה" )ראה עמ'
 25לפרוטוקול( ,ודומה כי העזרה שהושטה לה לאחר מכן הינה אך טבעית ומקובלת במסגרת המשפחתית.
בהתייחס לעתיד ,סבורה אני כי יום יבוא והתובעת תעזוב את בית הוריה לחיים עצמאיים ,במסגרתם תזדקק בשל מצבה
לעזרה בניהול משק הבית.
בשים לב לנכותה התפקודית בעטייה של התאונה ,כמו גם להערכה כי מצבה התפקודי היה מחמיר מעצם מהלכה הרגיל של
מחלתה כך שאף אילמלא התאונה היתה נזקקת לעזרה בשכר ,מוצאת אני לפסוק פיצוי גלובאלי בראש נזק זה בסך של
 100,000ש"ח נכון למועד פסיקתי.
ליווי והשגחה
התובעת עותרת בסיכומיה לפיצוי בגין "ליווי והשגחה" ,באשר ,לטענתה" ,מצבה התפקודי הקשה עקב הרעד בשלוב עם
מצבה הנפשי המעורער מחייב ליווי והשגחה חלקיים".
הפכתי והפכתי בעדותה של התובעת )ת (1/ובעדות אמה )ת (2/ולא מצאתי ולו רמז לטענה זו.
התובעת לא ציינה בעדותה כי מאז התאונה )למעט תקופת הניתוחים וההחלמה אליהם אתייחס בנפרד( לוותה על ידי מי
מבני משפחתה לעיסוקיה השונים )עבודה בגלריה בעין הוד ,עבודה במלון ,לימודי הוראה באוניברסיטת חיפה וכיוב'( ואף לא
טענה כי במצבה זקוקה היא לליווי ו/או להשגחה.
נכותה התפקודית של התובעת בין בגין הרעד ובין בגין  PTSDאינה בשיעור המצדיק כשלעצמו פסיקת פיצוי בראש נזק ,מה
גם שלא הונחה התשתית הראייתית הנדרשת.
הוצאות נסיעה מוגברות
התובעת לא שבה לאחר התאונה לנהוג ברכב ומעדותה עולה כי היא משתמשת בתחבורה ציבורית.
מגבלותיה של התובעת עקב מחלתה אינם גורעים מכושר ניידותה ודומה עלי כי מצבה בעטייה של התאונה לא הביא לצורך
ב"נסיעות מוגברות" ,למעט בתקופה הסמוכה לאחר התאונה לצורך קבלת ייעוץ/טיפול רפואי.
לפיכך ,מוצאת אני לפסוק לתובעת פיצוי גלובאלי  10,000ש"ח.
עלות הניתוחים שעברה התובעת  +כל ההוצאות הנלוות בעבר ולעתיד
לאחר התאונה עברה התובעת שני ניתוחים להשתלת קוצב מח ) (DBSבאוקסופרד ,אנגליה.
התובעת עותרת לפיצוי בגין עלות הניתוחים וההוצאות הנלוות ,זאת משלטענתה נאלצה לעבור את הניתוחים לאור
ההחמרה שחלה במצבה התפקודי לאחר התאונה.
המומחה התייחס בחוות דעתו ,במענה לשאלות הבהרה ובעדותו לענין זה -
"ש ....תסכים איתי שלנוכח ההחמרה שחלה בעקבות התאונה היה בהחלט מקום שהיא תבצע
את הניתוח והשתלת הקוצבים שהיא עברה?
ת.אני כתבתי גם בחוות הדעת וגם הנבדקת מסרה לי שמצבה היה מספיק חמור שד"ר גלעדי
הציע לה את הקוצב טרם התאונה ... .לא יציעו ניתוח בעיקר כפי שאתה גם כתבת ושאלת
שלא היה זמין ,אלא במצב הרעד הוא משמעותי ...אני לא חושב שד"ר גלעדי היה מציע לה
ניתוח לו תפקדה בצורה סבירה"
)עמ'  9-8לפרוטוקול( )ההדגשה שלי  -ש.י(.
"ש.האם הניתוחים שעברה התובעת בחו"ל קשורים לתאונה הנדונה?
ת.אין הניתוחים שעברה בחו"ל קשורים בתאונה"
)ראה החלטת כב' הנשיא י .פרגו מיום  19.7.04ומענה לשאלתו במ(2/
"מטרתו של הניתוח היא לשפר את איכות החיים והתפקוד של המנותחים ולכן אין הוא דחוף
וההחלטה על מועדו ודחיפותו נתונה בידי המנותח"

)מענה לשאלת הבהרה שנשלחה על ידי ב"כ התובעת  -במ(3/
דומה כי על יסוד מכלול הראיות ניתן לקבוע ברמת הוודאות הנדרשת במשפט אזרחי כי מבחינה רפואית צרופה היה מקום
לבצע את הניתוח עובר לתאונה בשל מצבה הרפואי/תפקודי של התובעת וכי החלטתה האישית שלא להינתח באותה עת
היתה בבחינת "דחיית הקץ" ,זאת נוכח מהלכה המתקדם של המחלה.
הניתוח ,אשר נועד ,כעדות המומחה" ,לשפר את איכות החיים והתפקוד" של החולה אינו ניתוח דחוף "וההחלטה על מועדו
ודחיפותו נתונה" בידי החולה.
לתובעת ,בנסיבות אלה ניתנה ,מלכתחילה ,האפשרות לקבוע את העיתוי בו תנותח ודומה כי זה נקבע על ידה בעקבות
אותה החמרה שחלה לאחר התאונה ,בבחינת "הקדמת המאוחר".
משמצבה הרפואי/תפקודי של התובעת הצדיק ביצועו של הניתוח עוד טרם התאונה ניתן ,לדידי ,לקבוע כי נוכח מהלכה
המתקדם של המחלה היתה התובעת נדרשת לביצועו במהלך חייה ללא כל קשר לתאונה ומשכך ,סבורה אני

==7
כי הפגיעה בתאונה לא גרמה לצורך בניתוח אלא אך קבעה את מועדו.
לפיכך ,בהעדר קשר סיבתי רפואי בין התאונה ובין הניתוחים שעברה התובעת ,דוחה אני תביעתה לפיצוי בראש נזק זה ,על
כל לווייניו.
הוצאות רפואיות שאינן קשורות בניתוחים
על יסוד קביעתו של המומחה כי מצבה הרפואי/תפקודי של התובעת החמיר עקב התאונה ובשל כך נזקקה היא בעבר ואך
סביר להניח כי תזדקק בעתיד לייעוץ/טיפול רפואי ,לרבות טיפול נפשי )פסיכיאטרי/פסיכולוגי( עליו המליץ המומחה ואשר
התובעת מסרבת ,בעת הזו ,לקבלו.
לפיכך ,מוצאת אני להעמיד את הפיצוי בראש נזק זה בגין העבר ולעתיד על סך של  20,000ש"ח נכון למועד פסיקתי.
גמלת נכות כללית  -ניכוי רעיוני
אין חולק כי התובעת לא פנתה בתביעה לנכות כללית ולאור שיעור נכותה כפי שנקבע על ידי המומחה ) (37%אינה עומדת
בקריטריון הסף ) 40%נכות רפואית(.
דומה כי בנסיבות אלה מוטב היה לטענת הנתבעת בדבר ניכוי רעיוני אלמלא נטענה.
סוף דבר
הנני מחייבת את הנתבעות ,יחד ולחוד ,לשלם לתובעת את הסכומים המפורטים לעיל.
כמו כן מחייבת אני את הנתבעות ,יחד ולחוד ,לשלם לתובעת הוצאות משפט )החזר אגרת משפט  +מחצית משכ"ט
המומחה בגין התייצבותו למתן עדות( ושכ"ט עו"ד בשיעור של  13%בצירוף מע"מ כדין.
כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים בדואר רשום  +אישור מסירה.
ניתן היום יח' תמוז תשס"ח ) ,(21.7.08בהעדר
____________________
שלומית יעקובוביץ ,שופטת

