בית משפט השלום תל אביב-יפו
א 63755/99
לפני:
התובעת:

כב' השופט אברהם קסירר
פלונית
ע"י ב"כ קליר זוהר
נגד

הנתבעות:

 . 1כלל חברה לבטוח בע"מ
 . 2בטוח ישיר חברה לבטוח בע"מ
 . 3אבנר  -אגוד לבטוח נפגעי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עו'ד מזרחי וגולדרט
פסק דין

 .1התובעת ,ילידת  ,........עותרת לחייב את הנתבעות  -מבטחות  -לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה בשתי תאונות דרכים
בהן היתה מעורבת ,האחת מיום  4.2.95בחצותה כביש נפגעה ע"י רכב והשניה מיום  11.9.98שעה שעצרה עם רכבה
ורכב פגע בו מאחור.
כבת  27בתאונה ראשונה ,כבת  30בתאונה שניה וכבת  39היום.
 .2אין מחלוקת בארועים ,בחבות ,כיסוי ביטוחי וחלות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ובהיות שני הארועים גם ת.ע.
)סעיף  8לתצהיר ע.ר .של התובעת(.
 .3התובעת אחות מאז  ,1989לעת קרות התאונות עבדה כאחות מיילדת בבי"ח אסף הרופא ומ 2/05 -בבי"ח קפלן.
 .4התובעת נשואה ,אם ל 4-ילדים .לתובעת שני ילדים מנישואיה הראשונים ושניים מהשניים ,האחרונים כבני שש ושנתיים.
לחופשות לידה יצאה ב ) 3/01עדות תובעת( ,אח"כ ב  10/04ואז עזבה את עבודתה בבי"ח אסף הרופא )עדות גב' סופרין(,
עזיבה אשר לפי עדות התובעת היתה "מטעמי עבודה ,נוחות ,הכל ביחד".
 .5שני מומחים רפואיים מטעם ביה"ש מונו לבדיקת התובעת ולמתן חוו"ד בענינה בקשר עם פגיעותיה בתאונות האמורות.
המומחים נחקרו על חוות דעתם ,ע"י ב"כ הצדדים ואלה עיקרי הנתונים אשר נתקבלו מהמומחים הרפואיים והממצאים
הנקבעים על פיהם:
בתחום האורטופדי  -מונה דר' גד ולן .בחוות דעתו מסכם המומחה כי בגין ת.ד .מיום  4.2.95לקתה התובעת באי יציבות של
ע"ש צווארי בסגמנט  C4-5ועל פי סעיף ) (5) 37ד( לתקנות המל"ל הוא מעריך את נכותה הצמיתה ב .30%-בגין ת.ד .מיום
 11.9.98מעריך המומחה כי לא נגרמה לתובעת נכות צמיתה והוא מציין כי פגיעתה בתאונה זו רק החמירה זמנית פגיעה
קיימת .המומחה מציין כי לא מצא הגבלה או פגיעה או נכות בקשר לפגיעה בקרסול ימין ואין נכות צמיתה בקשר לפגיעה
בגב תחתון.
בתשובות הבהרה מוסיף המומחה ,בין היתר ,כי עם השנים תתכן החמרה באי יציבות של סגמנט  C4-5עד כדי צורך
בניתוח לאיחוי אותן חוליות ,צפוי כי התובעת תצרוך שרותי בריאות ותרופות למשך מרבית חייה הבוגרים יותר מהנצרך
באוכלוסיה הכללית ,אי יציבות של סגמנט גורמת בעליל לשינויים ניווניים במיפרקים הפצטריים ודהידרציה של הדיסק הבין
חוליתית והסגמנט הבלתי יציב ייחלש עוד יותר ,הנזקים שיגרמו מהתנועה הבלתי תקינה בין החוליות יגרמו להגבלה
בתנועות ,כאבים והפרעה בתפקוד יום יומי ,הספזם של שריר העורף אותו מצא המומחה הוא תוצאה של מאמץ התובעת
למנוע תנועה בלתי תקינה בין החוליות הפגיעות והדבר מתבטא בכאב ובהגבלה בתנועות הצוואר .המומחה מוסיף כי מצבה
מחייב מעקב ובדיקת אורטופד חד שנתית ,רצוי בבדיקת הדמייה.
עוד מציין המומחה כי לא קיימת הורייה מוחלטת לקיבוע בין חולייתי אלא שניתוח כזה יפחית משמעותית את כאביה של
התובעת וייצב את חוליות  C4-5מבלי שיוכל לחזות את מידת ההגבלה שתיוותר אך שיעור הנכות יופחת .לדבריו ,ניתוח
כזה ,בגישה אחורית ,ניתן לביצוע במספר מרכזים רפואיים בארץ ללא סיכון ייחודי .ועוד מוסיף המומחה כי מצא את
התובעת אמינה ותלונותיה סבירות.
בעדותו מוסיף ומציין המומחה ,בין היתר ,בהתייחס לעבודת התובעת כאחות חדר לידה ,כי אין לה מגבלה לבצע את
העבודה אלא שזו תהיה כרוכה בכאב וסבל בשל אי היציבות בע"ש הצווארי ,כאב משמעותי המפריע בתפקודה גם בהיות
הכאב כרוני בשל אי יציבות כמתואר .המומחה מקבל את תלונות התובעת בדבר נימול בגפיים עליונות ,בהיות התלונות
סבירות לאור ממצאיו ,שהינם ביטוי של פגיעה בשרשי העצב היוצאים מע"ש הצווארי נוכח המשמעות של אי היציבות שהיא

החלקת החוליות אחת על השניה בעת תנועות הצוואר.
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עוד מוסיף המומחה כי הקרנת הכאב יכולה להתבטא גם בחלק עליון של הכתף וחלק צידי של הזרוע .לדברי המומחה צפויה
החמרה במצבה בעשור חמישי-שישי לחייה ,החמרה תתבטא גם נוירולוגית בחולשה של הכתפים ועד כדי אי מסוגלות ללכת
ועל כן מתחזקת דעתו כי ראוי ורצוי שהתובעת תנותח לשם קיבוע החוליות )כ"הורייה לא מוחלטת ,אבל יש הורייה יחסית
לקיבוע של הגובה הזה ,בין השאר כדי למנוע את כל הסיבוכים האפשריים . ("...מתוקף נסיונו כמנתח ע"ש צווארי מציין
המומחה כי מדובר בניתוח שגרתי  -בין אם מדובר בגישה קדמית או אחורית  -ועם רמת סיכון נמוכה )"...אפס פגיעה
נוירולוגית .בגישה קדמית פחות מאחוז של זיהומים .בגישה אחורית יותר קרוב ל 3%-של זיהומים .מבחינת הגבלת טווחי
תנועה ,כמעט תמיד אחרי ניתוח נשארת לפחות איזה הגבלת תנועה קלה"( שתפחית את הנכות ל.10%-20%-
המומחה מציין שתכלית הניתוח כעיקר הוא למנוע נזק נוירולוגי בשל אי היציבות המתמשכת שתוצאתו )הנזק הנוירולוגי(
יכולה להיות חמורה עד כדי הפרעות הליכה קשות ,הפרעות שליטה על סוגרים ,הניתוח ימנע תוצאות אלה וכן את עוצמת
הכאבים )בלשון המומחה :ניתוח הקיבוע "ממיר" את הכאב בהגבלה תנועה מסוימת( .המומחה הוסיף כי הניתוח מבוצע
במספר מרכזים רפואיים ,מכוסה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ומבוצע בבתי חולים ציבוריים וכן ניתן לקבלו באופן פרטי
ובמרכז פרטי) .עלות של כ 15-אלף  ₪כולל מע"מ כ 3-4-ימי אשפוז כולל יום הניתוח ,החלמה כ 6-שבועות וחזרה הדרגתית
לעבודה(.
המומחה סבור כי הימנעות מניתוח בשל חרדה לעצם ביצועו היא לקיחת סיכון מיותר והסיכון הגלום באי ביצועו גדול פי כמה
מהסיכון בביצועו .אשר לטיפול הרפואי לאחר קיבוע ,מציין המומחה ,כי לאחר פרק זמן של  6שבועות נזקק המנותח
לפזיוטרפיה להפעלת הצוואר לשם קבלת טווח תנועה )שתיים שלוש סדרות רצופות בין  8-12טיפולים כ"א( .במענה
לשאלות ב"כ הנתבעת הסביר ונימק וחזר והסביר ונימק המומחה את שיוך הפגימה והנכות לתאונה הראשונה ודבריו
מקובלים עלי .המומחה הוסיף כי במצבה כיום לא רצוי לתובעת לקבל טיפול פזיוטרפי בצווארה הבלתי יציב בהיות הטיפול
מסכן אותה .כאמור ,לאחר הניתוח ממליץ המומחה על פזיוטרפיה.
בתחום הנוירולוגי מונה דר' אברהם רפפורט .המומחה מסכם בחוות דעתו כי לתאונה הראשונה הוא מעריך קיומה של נכות
נוירולוגית צמיתה בת  5%עפ"י סעיף  (5) 29א  Iמותאם ובתאונה השניה  -אין נכות נוירולוגית.
בעדותו מציין המומחה ,בין היתר ,כי אין חפיפה בין ממצאיו והערכותיו בתחום הנוירולוגי לממצאים והערכות המומחה
האורטופדי ,הנכות שהוערכה על ידו מתייחסת לתסמונת קלה שלאחרי זעזוע מח המורכבת מכאבי ראש ,תחושת אי יציבות,
סחרחורת ,נימול בפלג גוף שמאל .נקודת מוצא להערכותיו היא איבוד הכרה לעת התאונה )מגובה במסמכים רפואיים(,
תלונותיה סבירות ,המומחה התייחס להיבט נוירולוגי הנובע מאי יציבות ע"ש ולהשפעת ניתוח הקיבוע המוצע )"זה תלוי
בחולה ,במנתח ובמרדים וגם במזל"( ,הממצאים בתחומו לא יפריעו בתפקוד התובעת בעיסוקה בהיות הבדיקה הגופנית
הנוירולוגית תקינה .במענה לשאלות ב"כ הנתבעת הסביר ונימק המומחה את שיוך הנכות לתאונה הראשונה ודבריו
מקובלים עלי.
 .6המסקנה המתקבלת מהמומחים היא כי בקשר לתאונה הראשונה נותרה התובעת עם נכות צמיתה משוקללת של 33.5%
) 30%בתחום האורטופדי ו 5%-בתחום הנוירולוגי( אשר ניתן להפחיתה ,בעקבות ניתוח קיבוע צווארי ,מומלץ ונעדר סיכונים
של ממש מחד ומומלץ וראוי ,באיזון בין הסיכון הצפוי בהעדרו לעומת הסיכוי להטבה עימו ,מאידך .ההפחתה תתבטא
בתחום האורטופדי מ  30%לנכות שבין ) ,10% - 20%נכות אורטופדית ממוצעת בת  5% + 15%נכות נוירולוגית שתוצאתן
 נכות משוקללת של .(19.25%לא מצאתי ממש בטעמה של התובעת להימנע מניתוח ,כפי שביטאה בח.נ) .וללא התיחסות של ממש להמנעות בע.ר(.
והיא; "...במילה אחת ,פחד" הנסמך על כך שחברתה עברה ניתוח דומה ו"היא מוגבלת היום ,אז אני בטח לא יעשה אותו"
)פרוט. (43 .
התובעת לא טרחה להעיד את אותה חברה ,לא הוצגו נתוניה הרפואיים עובר לניתוח ,לעת ביצועו ולאחריו ובשקלול כלל
הנתונים הנסמכים ,כעיקר ,על עדות המומחים מטעם ביהמ"ש ,לא מצאתי בסיס להמנעות ,בעבר ,עתה ו/או לעתיד מביצוע
הניתוח שייטיב את מצבה של התובעת  ,יקטין את נזקיה ,ימנע החמרה במצבה וימנע ממנה סיכון ממשי וחמור.
 .7לנכויותיה הרפואיות של התובעת ,בתחומים האורטופדי והנוירולוגי ,נודעת השפעה על כשרה של התובעת הן בתחום
התעסוקתי והן בתחום היום יומי לגריעה מיכולת תפקודה מכפי שהיה ,יכול להיות ויכול היה להיות אלמלא פגיעותיה
ותוצאותיהן .שיעור הגריעה בתחומים השונים אינו  ,בהכרח ,כמידה ושיעור הנכות הרפואית הנפרדת או המשוקללת
וההשפעה נבחנת ותבחן בראשי הנזק השונים ,בעיקרו של דבר ,עפ"י אומדנא דדינא ,ודאי כך ביחס לעתיד.
יוזכר ,שני המומחים מצאו את התובעת אמינה בתיאור תלונותיה ואת התלונות ,כסבירות בהתאמה לפגיעות .לשני
המומחים מהות עיסוקה של התובעת אינו זר והמומחה האורטופדי מציין שמודעותו נובעת כ"חלק מההכשרה שלו כרופא".

שני המומחים מציינים כי התובעת יכולה לבצע עבודתה כפי שביצעה בעבר אך היא נדרשת ותדרש למאמץ יתר ,השקעה
נוספת ולכח סבל רב יותר מן הרגיל בשל הכאב והסבל שהם מנת חלקה בפעולותיה בתחום עיסוקה ,המחייב שילוב של
מאמץ וכח פיסי .זאת גם על רקע תלונותיה ,שהתקבלו כאמינות כאמור ,עיקרן לא ייעלמו גם לא לאחר ניתוח הקיבוע ,וכפי
שהמומחה האורטופדי מציין; הכאב ,כעיקר" ,יומר" במגבלות תנועה" ,יומר" אך לא ייעלם כליל .עיקרי תלונות התובעת כפי
שבוטאו בפני המומחים ובעדותה היו :כאבי צוואר וגב תחתון עם הקרנות לכתפיים וגפים תחתונות ,כאב ברגל שמאל
וברכיים ,נימול בכפות רגליים בעיקר צד שמאל של הגוף ,סחרחורת ועם הרמת הראש למעלה חשה כאבים בצוואר
שגורמים לסחרחורת ,תחושת צלצול באזנים הגורמת אי יציבות וחוסר שיווי משקל ,הרגשת נימול בידיים ,כאבי ראש.
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 .8נתוני בסיס עיקריים הנדרשים לראשי הנזק ואשר הוכחו כדבעי הם:
התובעת ילידת  ,..........נשואה ואם ל 4-ילדים ,נישאה ב ,1980-התגרשה ב 1986-ונישאה שנית ב .1998-שני הקטנים
כבני  6ושנתיים .לעת התאונות ועובר להן עבדה כאחות חדר לידה בבי"ח אסף הרופא במשרה מלאה .ב 10/04-יצאה
לחופשת לידה ועזבה את עבודתה בבי"ח אסף הרופא )עדות גב' סופרין( "מטעמי עבודה ,נוחות והכל ביחד" )כעדות
התובעת( .ב 2/05-החלה לעבוד בבי"ח קפלן בשלשת רבעי משרה )נספח ה' ז' לתצהירה וסעיף .(16
תאונה ראשונה ב - 4.2.95-בהיותה כבת  27שנים.
תאונה שניה ב - 11.9.98-בהיותה כבת  30שנים.
כיום כבת  39שנים.
עפ"י עדות התובעת ,המעבר מבי"ח לבי"ח נעשה עם העברת זכויותיה לפנסיה )פרוט (39 .ואף שיפור בהם-מעבר מפנסיה
צוברת לתקציבית.
עוד עולה מעדות התובעת )פרוט (34 .שהיא בחרה לעזוב את אסף הרופא ולעבור לעבוד בבי"ח קפלן מטעמים משולבים
הקשורים בעבודה  ,נוחות ,קרבה למקום מגוריה והגדלת המשפחה ,עם דגש על הטעמים האחרונים.
מעדות גב' ציזלר ,שהיתה בשלבים מסויימים אחראית על התובעת ועבדה עימה ומעדות גב' סופרין אחראית חדר לידה
באסף הרופא ,עולה כי עזיבת התובעת את עבודתה באסף הרופא נעדרת כל קשר לפגיעותיה בתאונות.
לא הוכח קשר בין העובדה שהתובעת עובדת כיום בבי"ח קפלן בשלשת רבעי משרה לתאונות ותוצאותיהן ומעדות אחראית
חדר לידה בקפלן )גב' פוקס( עולה שהתובעת מתפקדת רגיל "בכל השטחים" )פרוט (51 .ובדומה לכל יתר האחיות )פרוט.
 . (53כפי שציינתי התרשמתי מהתובעת שעבודתה בקפלן דווקא ,ובשלשת רבעי משרה ,הינה מבחירה ולא מאילוץ,
מטעמים משפחתיים ונוחות של התובעת ולא משום ובקשר לתאונות ותוצאותיהן.
מנתוני שכר של התובעת )נספחים ה' ,ז' לתצהירה ועדותה( עולה ששכרה הממוצע לש.מ) 94 .תאונה ראשונה (4.2.95
היה כ ₪ 3,223 -לאחר מסה"כ בש.מ 95 .היה כ ₪ 4,076 -לחדש ,בש.מ 96 .היה כ ₪ 4,485 -לחדש וכן הלאה המבטא
עליה בשכר משנה לשנה לרבות ב 98-שנת ארוע התאונה השניה ) (11.9.98בה היה שכרה כ ₪ 5,562 -לחודש.
המסמכים המוצגים בהמשך הם ,בין היתר ,לש.מ 03 .המבטאים שכר חדשי של כ ₪ 9,120 -לחודש וב) 04-שנת היציאה
לחפשת לידה  (10/04שכר חדשי של כ ₪ 6,771 -לחדש )ממוצע ל 10-חדשים בהם עפ"י הצהרתה היה שכרה "נמוך
באופן יחסי לאור המגבלות האוביקטיביות בגלל ההריון"  -עמ'  10לסיכומיה  -ולא מחמת התאונות(.
ב  1.2.05החלה התובעת לעבוד בבי"ח קפלן בשלשת רבעי משרה ושכרה ברוטו היה כ ₪ 7,800 -לחדש כממוצע
מהתלושים שהוצגו ) 2/05 - 5/05ואני ער להסבר בענין ההפרשים בתלוש  3/05המשתייך לכל ש.מ .וליתר הנתונים בו
לרבות ניכויי המס אך התובעת לא השכילה להציג תלושים של כל השנה והסברים לפרטים השונים בתלושים(.
המסקנה המתקבלת היא ששכרה ,בהשוואת שכר התובעת בקפלן לעומת אסף הרופא ,בהתאמה לשיעור המשרה
)שהופחתה לא בקשר לתאונות( ,לא הופחת ,תנאי העבודה לא הורעו ובהיבט האישי משפחתי  -אף הוטבו.
עוד מסקנה מתקבלת מהראיות היא שלתאונות לא היתה השפעה או גריעה ממסלול הקידום של התובעת ,בין בבי"ח אסף
הרופא ובין זה והצפוי שבקפלן.
מסקנה זו אינה סותרת את העובדה שהתובעת נדרשת למאמץ ,השקעה וזהירות יתרים לשם ביצוע עבודתה מחמת כאביה
ואי היציבות בצווארה ,כאשר צפויה החמרה משמעותית בעשור חמישי-שישי לחייה )פרוט 8-9 .עדות המומחה האורטופדי(
עד כדי פגיעה נוירולוגית חמורה ,החמרה שניתן למנעה בניתוח המתחייב מדין הקטנת נזק )ר' עדות המומחה האורטופדי
פרוט ,(10-13 .הקטנת נזק שלא תאיין את נכותה בשני התחומים ,תותירה כואבת פחות ומוגבלת בחלק מהתנועות לצדדים
בע"ש צווארי )המרת הכאב בהגבלות תנועה צוואריות כעדות המומחה האורטופדי(.

 .9ראשי נזק )כסדרם בסיכומי תובעת(.
א.הפסדי שכר לעבר :התובעת טוענת כי פגיעותיה הרפואיות בתאונה )הראשונה( מקנות לה נכות אורטופדית בשיעור 30%
מיום התאונה ואילך בגין הנזק לחוליות  C4-5הגורם לכאב כרוני הולך ומתגבר ולחרדה ולסיכון מתמיד להחמרה .לטענתה
תפקודה תלוי על בלימה ונסמך על אלתורים ,קידומה בתפקיד ובהכנסה הוקפאו והצלחתה מתבטאת בלשרוד ותו לא.
התובעת "מעריכה" את הפסד שכרה לעבר ב 25% -בממוצע וזאת החל מהשנה השלישית לאחר התאונה) .לא מצויין איזו
תאונה והכוונה העולה על פי הטיעון היא תאונה ראשונה .(4.2.95 -
כבסיס שכר לחישוב תקופה ראשונה מציעה התובעת את ממוצע שכרה עובר לתאונה ושל שכרה בש.מ 2004 .לפני
עזיבתה את
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אסף הרופא ולתקופה שניה )מ 2/05-התחלת עבודה בקפלן ועד היום( היא מציעה חישוב לפי הפסד של 50%
) 25%בגין אי קידום ו 25%-בגין ירידה בהיקף משרה( ולפי בסיס שכר לש.מ.04 .
הנתבעת  1טוענת כי "התובעת מבקשת לעצמה פיצוי וירטואלי בראש נזק זה "...באשר אין קשר בין התאונה לעזיבת
התובעת את עבודתה באסף הרופא ,לא הוכח כי לתובעת פוטנציאל השתכרות גבוה מזה שבפועל ,על פי מסמכי התובעת
לא נגרם הפסד שכר בעבר ,התובעת לא הוכיחה נתוני שכר לש.מ 05 .אלא באופן חלקי ,הסכום הנתבע בכתב התביעה
נעדר בסיס ובידי התובעת לא עלה לספק לו הסבר בעדותה )פרוט ,(36 .המעבר מבי"ח אסף הרופא לקפלן היטיב עם
התובעת.
נתבעת  2טוענת כי אינה חבה לתובעת כל סכום שהוא בקשר לתאונה השניה כי אם נזק לא ממוני והיא גם לא נדרשת ע"י
התובעת בסיכומיה ,מעבר לכך.
על פי המסמכים הרפואיים ונתוני מל"ל שהוגשו וכן כעולה מחוו"ד המומחה האורטופדי מטעם ביהמ"ש ,שהתה התובעת
בחופשת מחלה בקשר לתאונה הראשונה מ  4.2.95ועד  19.3.95ושבה לעבודה רגילה.
הפסדי שכר לעבר הם נזק מיוחד המחייב הוכחה כדבעי .על פי נתוני השכר אותן הציגה התובעת בנספח ה' היא קיבלה
שכר רגיל ותקופת ההעדרות כלל לא מצוינת ככזו .בעדותה הראשית התובעת כלל לא מציינת ולא טוענת להפסד שכר
בעבר ובחקירתה הנגדית לא הצליחה ליתן מענה מניח את הדעת לדרישתה בענין זה בתובענה )פרוט. (36 .
בנוסף מדובר בת.ע .שהוכרו כך במל"ל )סעיף  9לתצהיר  +נספח ד'( כך שהיא זכאית או קיבלה דמ"פ או שכר מלא
ממעבידה )בי"ח ממשלתי( ואין ראיה לתשלום ע"ח ימי מחלה או חופשה.
בבדיקת נתוני השכר כפי שהוצגו ע"י התובעת )נספח ה' ו-ז' לתצהירה( עולה כי שכרה עלה בהדרגה ,מתקופה שבה
נעדרים נתונים מלאים )ש.מ (01 ,00 ,99 .נזקפת לחובת התובעת בשל המנעות מהבאת ראיה אותה יכולה היתה להביא
וש.מ 04 .היא השנה בה יצאה לחופשת לידה ב 10/04 -ושכרה הממוצע היה נמוך יותר "לאור המגבלות האוביקטיביות
בגלל ההריון" )כטענתה בסיכומיה( וללא קשר לפגיעות בתאונה איפוא.
גם עפ"י נתוני שכר חלקיים מקפלן ,שם החלה ב 2/05-ועפ"י עדותה וכלל הראיות ,לא הוכיחה התובעת כי עבודתה שם ב-
 75%משרה ,נובעת מפגיעותיה בתאונה .עצם המעבר לא הוכח כקשור לתאונה אלא דווקא מטעמיה האישיים
והמשפחתיים ,התובעת לא הציגה נתוני שכר מלאים לש.מ 05 .אף כי הדבר היה ביכולתה ובשליטתה והדבר נלמד
לחובתה .התובעת לא הציגה הסכם )אם היה כזה( לקבלתה בקפלן כדי לסבר את העין לשיעור המשרה ולא זימנה כל עד
לענין זה .עדותה עדות יחידה של בעל דין הינה ללא שנמצאו טעמים לקבל גירסתה ועמדתה להפחתה בשיעור המשרה
כקשורה לתאונה ,ובנוסף ,למדנו מעדות גב' סופרין ,אחראית חדר לידה באסף הרופא ,כי התובעת עבדה גם שם לא
במשרה מלאה )פרוט.(21 .
מעדות המומחים עולה שהיא יכלה ויכולה למלא ולבצע עבודתה כבעבר התובעת לא הוכיחה כדבעי כי קידומה נפגע או
נעצר בקשר עם פגיעותיה בתאונות.
ועם זאת ,למדנו מהראיות כי עבודת התובעת משלבת מאמץ פיסי ,הפעלת כח ,תנועתיות "....עבודה פיזית די קשה" )עדות
גב' פוקס  ,אחראית חדר לידה בקפלן-פרוט 58 .ר' גם עדות גב' סופרין אחראית חדר לידה באסף הרופא "עבודה קשה
פיזית"  -פרוט ,(22 .תלונות התובעת התקבלו כאמינות ע"י המומחים ולא נסתרו ,מחמת כאביה ואי יציבות צווארה היא
נדרשת למאמץ וזהירות יתרים בביצוע עבודתה ביחס לעבר או לנדרש ממנה אלמלא פגיעותיה בתאונה  -זאת ,בחדר
הלידה ובאדמיניסטרציה כאחד שכן האחיות נדרשות גם לתחום זה כעולה מעדות גב' פוקס )פרוט .(55 .הוכח כי עבודה
מוגברת יותר באדמיניסטרציה )חדר קבלה( ומשמרות מתגמלת יותר )עדות גב' פוקס פרוט 55 .ועפ"י תלושי השכר נספחים
ה' ו-ז' לתצהיר התובעת(.

בנסיבות אלה ואף שהתובעת לא הוכיחה הפסד ממשי ואת שיעורו נראה לי שהיא ראויה לפיצוי על דרך האומדן לתקופה
שמ) 1998-כעתירת התובעת בסיכומיה ואני מניח שהכוונה למועד תאונה שניה  105 - 9/98חדשים עד היום( ,ועד היום
בסכום של  ₪ 58,000נכון ליום.
ב .הפסד שכר לעתיד :התובעת עותרת לפיצוי מתוך הנחה להחמרה "כמעט ודאית" במצבה בסביבות שנות החמישים
לחייה בחלוקה ל 3-תקופות )אך בפועל מפורטות רק  2תקופות( הראשונה מהיום עד הגיעה לגיל  47על בסיס  1.5שכר
ממוצע במשק ,השניה מגיל  47עד  67לפי  60%מכפל שכר ממוצע במשק כהתאמה לשכר אחראית על האחיות.
נתבעת  1טוענת כי התובעת לא שינתה מתחום ומהות עיסוקה לאחר התאונה ביחס לעבר זולת מקום העבודה ,אף נטלה
על עצמה ,בתקופות מסוימות ,עבודה נוספת ,התובעת לא הוכיחה סיכוי ויכולת קידום בתפקיד והכנסה מעבר למצוי ,את
הפסד השכר לעתיד יש לבחון עפ"י "הנכות התפקודית" ולא הרפואית ,לנכות דנן אין השפעה על תפקודה והדבר נלמד וגם
מהתקופה שחלפה עד עתה .ניתוח יישפר את מצבה ויקטין את הנכות הרפואית ומוצע לפסוק על דרך האומדן ככל שתקבע
זכאותה לפיצוי בראש הנזק.
נתבעת  2טוענת כי בסיכומי התובעת לא ניכרת "...כל דרישה ביחס לתאונה השניה בכל ראש הנזק שהוא ,למעט כאב
וסבל".
הוכח ושוכנעתי כי כשרה התעסוקתי ,בהתחשב במהות ובתחום עיסוקה של התובעת נפגע ונגרע בשל פגיעותיה בתאונה
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הראשונה ותוצאותיהן .לא הונחה תשתית  -בעובדה ובמשפט  -לקבוע כממצא מחייב כי שיעור הגריעה הינו כשיעור הנכות
הרפואית ודאי לא למעלה ממנו .מצבה הרפואי של התובעת יוחמר בעשור חמישי-שישי לחייה כעולה מעדות המומחה
מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדי זולת אם תקטין את הנזק ע"י ניתוח מוצע ומומלץ על ידו והתובעת לא הניחה תשתית
כדבעי לפטרה מחובתה להקטין את הנזק .הקטנת הנזק לא תאיין נכות רפואית ,כאב ומגבלות תנועה אך תפחיתן לשיעור
של בין  10%-20%נכות רפואית.
המסלול התעסוקתי של התובעת משקף עליה הדרגתית בשכר ,מאז התאונה הראשונה ועד החלפת מקום העבודה,
וההחלפה אינה פועל יוצא מתחייב מהתאונה ,לא לעצם המעבר ולא למשרה המוקטנת .אף הטבה בצידה בזכויות
הסוציאליות )מעבר מפנסיה צוברת לתקציבית ,עפ"י עדותה(.
לא הוכח כי קידומה התעסוקתי של התובעת נעצר או הוקפא וכי נמנעו ממנה קידום או הטבה בשכר מחמת התאונה
ותוצאותיה.
ברי כי מצבה הרפואי של התובעת דהיום ,עפ"י עדות שני המומחים ,אינו מונע וגורע מביצוע עבודתה כבעבר ברם הדבר
כרוך בעבודה תחת כאב ,זהירות ,ומאמץ יתרים הנדרשים ממנה .אין מניעה ואף מומלץ כי התובעת תקטין את הנזק ע"י
ניתוח שימיר את עיקר הכאב בהגבלת תנועה בצוואר )כעדות המומחה האורטופדי( וזאת כבר עתה ,אם לא עשתה כן
בעבר ,ובכל עת ,מוקדם ככל שניתן ,בטרם תבוטא בפועל ההחמרה הצפויה בעשור חמישי או שישי לחייה.
בנסיבות אלה נראה כי אין בסיס לחשב נזקי התובעת בראש נזק זה בחישוב אקטוארי או על פי תקופות כאלה או אחרות
כפי עתירת התובעת אלא על דרך האומדנא כמוצע ע"י הנתבעת )"סכום גלובאלי"(.
נתונים עיקריים הם ,בין היתר ,גיל התובעת )כבת  39היום( ,מהות עיסוקה ,גיל פרישה ) 67כ 28-שנים מהיום( ,נכות
רפואית כעת )משוקלל  (33.5%והצפויה לאחר הקטנת הנזק )משוקלל  ,(19.25%מסלול תעסוקתי והכנסה עובר לתאונה,
לאחריה ועד היום ,עיסוק והכנסה של אחות רגילה ,אחראית ,אם או בלי משמרות וכעולה מעדות האחיות שהובאו להעיד ע"י
התובעת והנתבעת כאחד.
משקלול כלל הנתונים על פי חומר הראיות וטענות הצדדים ,אני אומד את הסכום בראש נזק זה בסך  212אלף  ₪להיום.
ג .הפסד פנסיה
התובעת עותרת לפיצוי על פי הפסד של  25%מהיקף משרתה ולחלופין לפי בסיס שכר צפוי של כ 1.5-כפול שכר ממוצע
במשק לעומת שכרה בפועל.
הנתבעת טוענת כי התובעת לא הוכיחה זכאות בראש נזק זה ,לא הוכיחה קיומה של קרן פנסיה ושיעורה הצפוי ,לא הוכח
הפסד ולא קש"ס בין הפסד לתאונה .כן נטען כי התובעת לא הוכיחה כי עזבה את מקום עבודתה בעקבות התאונה וכי
נתונים והנחות בחוו"ד אקטוארית מטעמה לא הוכחו.
ההלכה היא שפיצוי בגין אבדן פנסיה ייפסק לאלה מבין הנפגעים שכושר עבודתם נשלל כליל או כמעט כליל אחרי הפגיעה
ולנפגעים שהמשיכו או הונח שימשיכו לעבוד בשכר לאחר הפגיעה יש זכות לפיצוי בשל אבדן תנאים סוציאליים ,מתוך הנחה
שפיצוי בגדר תנאים סוציאליים יהיה בו לכסות את שיעור ההפסד שייגרם לנפגע בבוא העת בתשלומי פנסיה שיקטנו ,כמידת

הקטנת השכר עד לצאתו לפנסיה אם וככל שהשכר ייקטן .כאשר לא ניתן להניח או כאשר קיימת ודאות שאחרי הפגיעה לא
ימשיך הנפגע לעבוד ולהשתכר וע"י כך לרכוש זכויות פנסיה או אז תועדף פסיקת פיצוי להפסד של פנסיה .ברם ,נפגע
הממשיך לעבוד אחרי הפגיעה ימשיך לצבור זכויות פנסיה וע"כ אין לפצותו בגין הפסד שכזה אלא בגין אותו חלק בתנאים
הסוציאליים )שיעור סכום( שנועדו לשם רכישת הזכויות) .ר' קציר "פיצויים בשל נזק גוף" פרק  82מהדורה רביעית(.
התובעת לא הוכיחה כדבעי ,עפ"י האמור ,אובדן תנאים סוציאליים ואת שיעורם ,גם לא אם ובכמה תופחת ,ואם בכלל,
הפנסיה לעת פרישתה ,שהרי שבה לעבודתה לאחר הפגיעה ,עבדה כבעבר ,שכרה אף גדל )בבי"ח אסף הרופא( ,המעבר
לבי"ח קפלן אינו נובע ואינו מחמת פגיעותיה בתאונה כך גם לא שיעור המשרה בה היא עובדת במקום החדש ,את הזכויות
הסוציאליות שצברה בבי"ח אסף הרופא נטלה עימה למקום העבודה החדש ,זכויות הפנסיה במקום החדש הוטבו והם כעת
פנסיה תקציבית ולא צוברת )עדות תובעת פרוט .(39 .נתוני חוות דעת האקטואר מטעם התובעת אינם מתיישבים עם
עדותה ועם הממצאים העובדתיים שנקבעו .כך למשל האקטואר מניח כי באסף הרופא זכויות הפנסיה היו תקציבית ובקפלן
צוברת בניגוד לעדות התובעת ולא הובאה ראיה כדבעי לכך או לכך ,האקטואר מניח כי היא "נאלצה" לעזוב את בי"ח אסף
הרופא ולהפחית את שיעור משרתה מה שלא הוכח לענין ה"אילוץ" ולא הוכח קש"ס לתאונה .לא הוכחו שיעורי הפרישה של
המעביד לעומת העובד במקום הישן או החדש .בתלוש  2/05יש הערה להפחתה בשיעור גביה עבור פרמיה בביטוח חיים
פנסיוני ללא הסבר וראיה לנתונים השונים בתלושים ואין לצפות או להסתמך על ידיעה שיפוטית לנושאים אלה.
לפיכך לא מצאתי בסיס ,בעובדה ובמשפט ,לזכות את התובעת בפיצוי בראש נזק זה.
ד .עזרה לעבר ולעתיד
התובעת עותרת לפצותה עבור תקופה שלאחר התאונה ועד היום ב"סכום גלובאלי" לפי עזרה של פעם בשבוע משום חומרת
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חבלותיה )גב וצוואר( משך תקופת מוגבלות בהם נעזרה בבני משפחתה ולעיתים בעזרה בשכר .אשר לעתיד עותרת היא
לפיצוי של  ₪ 1,000לחודש לתוחלת חייה.
הנתבעת טוענת כי התאונה הוכרה כת.ע .ועל כן זכאית היא ,ככל שהיא נצרכת לעזרה ,לעזרה "חינם אין כסף" מהמל"ל ולו
בהגיעה לגיל  60עפ"י פרק "תאונות עבודה" בחוק המוסד לביטוח לאומי ,הוצאות לעבר הן נזק מיוחד שיש להוכיחו בפועל
וכך לא הוכח ,בכתב תביעה עתרה ל ₪ 5,000-ותו לא בראש הנזק למשך  4שנים ,התובעת לא העידה מי מבני משפחתה
להוכחת עזרה מהם ולא הוכחה עזרה החורגת מעזרה רגילה המושטת ע"י בן משפחה ,אם וככל שזו הושטה ,ועל כן מציעה
הנתבעת לפצותה "פיצוי גלובאלי בשיעור שלא יעלה על ."₪ 10,000
התובעת מעידה כי עובר לתאונה עשתה את עבודות משק הבית בעצמה ,והדבר לא נסתר .לדבריה ,לאחר התאונות
ובעקבות פגיעותיה בהן היא נזקקת לעזרת בני המשפחה ובעיקר בעלה לעבודות הבית שהן רבות בהתחשב בגודל
המשפחה ) 4ילדים( ודורשות מאמץ פיסי ,דרישה הממלאת את ליבה פחד נוכח מהות מגבלותיה )אי יציבות ע"ש צווארי(.
עזרה בשכר ,לדבריה ,החלה להעסיק רק שנים לאחר התאונות מחמת מחסור כספי ורק בשנים האחרונות "בלית ברירה"
היא מעסיקה עזרה בשכר .התובעת נמנעה מלהביא מי מבני המשפחה ובעיקר בעלה מלתמוך עדותה ,לא הוברר מהו אותו
"בלית ברירה" שבגינו היא נדרשת כעת להעסקה בשכר .העסקה כזו לא הוכחה בשום דרך אף כי יכלה לעשות כן ,בין היתר,
בהתחשב בטענתה כי העוזרת מובאת בדר"כ ע"י אמה )פרוט.(40 .
ועם זאת מצויות בפנינו חוו"ד מומחי ביהמ"ש ועדותם המאששים את פגיעותיה ,תלונותיה ומגבלותיה הנובעים מכך ואשר
יש בהם לגרוע מכשרה התעסקותי והכללי כאחד .מבחינה זו הנתונים הרפואיים שהוכחו " -כמאה עדים דמי" .מסיכומי
הנתבעת ניכר כי גם היא מסכימה לצורך וחולקת על גובה הסכום בלבד.
גם אם התובעת אינה מסתייעת בעזרה בשכר ברי כי היא נדרשת למאמץ וזהירות יתרים בניהול משק הבית ובביצוע
העבודות ויש בסיס להניח כי היא נזקקת לעזרה מעבר לעבר מבני משפחתה  -בעלה כעיקר .המנעות מהבאתו להעיד אינה
לזכותה )לא נמסר נתון בדוק לגילאי ילדיה הגדולים( .הזקקות שכזו תהיה גם אם התובעת תקטין את נזקיה בביצוע ניתוח
הקיבוע המוצע ומומלץ.
בנסיבות אלה ראוי לזכות את התובעת בפיצוי בראש נזק זה ומעבר לכל סכום שהיא זכאית לו ,אם זכאית ,מהמל"ל בתקופה
שחלפה ,זו או אחרת אך ,כעמדת הנתבעת ,על דרך האומדן )"פיצוי גלובאלי"(בסכום של  ₪ 75,000להיום ,לעבר ולעתיד.
ה .הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד.
התובעת טוענת "שמאז התאונה היא נמצאת במעקב רפואי וטיפול תרופתי ,לא שמרה על חלק גדול מהקבלות ונזקקה
לטיפולים אלטרנטיביים .לטענתה "ספק גדול באם תסכים התובעת לעבור את ניתוח הקיבוע המוצע" אך אם ...יכלו כל
הקיצין" היא תבצעו "אצל מנתח בכיר בעל נסיון" ולשם כך היא עותרת לסכום כהשתתפות בהוצאות ניתוח ,טיפולי המשך
ו"תרופות כאלה ואחרות בעתיד".
הנתבעת טוענת כי התאונות הינן ת.ע ,.התובעת מאשרת זאת בעדותה ,היא זכאית למימון והחזר הוצאות רפואיות מהמל"ל

ועליה למצות זכויותיה ,הנתבעת מפנה להלכת אלחדד ולחוק ביטוח בריאות ממלכתי לרבות לענין הניתוח להקטנת הנזק.
אכן התובעת מאשרת כי התאונות הינן ת.ע .והוכרו כך ע"י המל"ל ,היא גם מאשרת שלא פנתה למל"ל למימון הוצאות
רפואיות ונסיעות ולא לקבלת החזרים "כי לא חשבתי שאני צריכה לפנות לביטוח לאומי"...
מעיון בכתבי הטענות נראה כי הנתבעת העלתה והביאה לידיעת התובעת טענה ואפשרות זו בכתבי ההגנה וכן בתחשיב
הנזק ,סביר להניח כי עודכנה ע"י בא כוחה ועכ"פ אי ידיעת החוק אינה פוטרת .לתובעת היתה שהות לפנות למל"ל לשם
הקטנת הנזק לפחות מאז הובא הדבר לידיעתה בכתבי הטענות ברם אין ראיה כי עשתה כן ובקשתה נדחתה .בנוסף ,מציין
המומחה האורטופדי מטעם ביהמ"ש כי את הניתוח להקטנת הנזק ניתן לקבל במסגרת הרפואה הציבורית חינם אין כסף,
הוא מכוסה בחוק ומרבית הניתוחים האלה מבוצעים בבי"ח ציבוריים) ...פרוט(14 .
בנוסף התובעת לא הוכיחה צורך והתוויה רפואית לקבלת טיפולים אלטרנטיביים ולא הוכחה הוצאה למעשה לרכישת
תרופות.
בנסיבות אלה ראוי לקבל את עמדת הנתבעת לדחיית עתירתה של התובעת בראש נזק זה.
עם זאת ,ניתוח הקטנת הנזק יחייב  3ימי אשפוז 6 ,שבועות אי כושר מלא ואח"כ  6שבועות אי כושר חלקי ,טיפולי
פזיוטרפיה של  3סדרות רצופות כ"א  8-12טיפולים שהם מעבר למה שהרפואה הציבורית מעניקה )עדות המומחה פרוט.
 .(16-17מהמסמכים הרפואיים )נספח ג' לתצהירה( עולה כי נדרשה לאנלג'טיקה לאורך זמן והמומחה האורטופדי מציין כי
התובעת תזקק ותצרוך שרותי בריאות ותרופות למשך מרבית חייה הבוגרים יותר מהנצרך באוכלוסיה הכללית ועוד הוא
מציין כי במצבה תזקק התובעת למעקב ובדיקה אורטופדית חד שנתית ורצוי בבדיקת הדמיה .ולפיכך נראה כי יש לזכותה
בראש נזק זה בסכום על דרך האומדנא ,בהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים ,בסכום של  ₪ 15,000להיום ,לעבר
ולעתיד.
ו .ניידות לעבר ולעתיד
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התובעת טוענת שלא שמרה קבלות לנסיעות לרופאים ולטיפולים הומאופתיים אך נזקקה לכך ,הוציאה הוצאות ותזקק
בעתיד לנסיעות מוגברות.
הנתבעת שבה ומציינת כי הארועים הינם ת.ע .והיא זכאית ,ע"כ ,להחזר הוצאות נסיעה לקבלת טיפולים רפואיים מהמל"ל,
עפ"י החוק ,כן טוענת הנתבעת כי מדובר בנזק מיוחד נעדר הוכחה ולא עולה צורך בניידות מוגברת לעתיד.
כפי שציינתי לעיל אכן היה על התובעת להקטין נזקיה בפנייה למל"ל כדין ואין הצדקה להמנעותה .עם זאת המסמכים
הרפואיים שהוצגו משקפים צורך בטיפולים רפואיים רבים ולאורך זמן ,להם תזקק גם בעתיד לרבות לאחר ניתוח להקטנת
הנזק ,כעולה מעדות המומחה האורטופדי .מצבה הרפואי כעת מחייב זהירות ייתר בהנעת צווארה ולעתיד  -אם תבצע ניתוח
קיבוע  -תוותר מגבלה ושדה הראיה יוקטן) .פרוט(17 .
בנסיבות אלה ראיתי לזכות את התובעת בפיצוי בסך  ₪ 30,000לעבר ולעתיד.
ז .נזק לא ממוני -מוסכם ) ₪ 79,250 -מעוגל( להיום.
ח .יש לנכות מל"ל כדין.
 .10ביחס לתאונה השניה מוסכם כי ראש הנזק היחיד הוא נזק לא ממוני המסור בנסיבותיו לשיקול דעת ביהמ"ש .התובעת
עותרת ל) ₪ 15,000 -גלובאלי( ,הנתבעת מציעה  ₪ 4,000ולאחר שבחנתי את חומר הראיות הנוגע לתאונה זו ונתתי
דעתי לטענות ב"כ הצדדים מצאתי לפסוק סך  ,₪ 11,500מעבר לכל סכום שהתובעת קיבלה ,אם קיבלה ,מהמל"ל.
 .11לסכומי הנזק יתווסף שכ"ט עו"ד בשיעור  13%ומע"מ ,הנתבעת  1תשא ב 2/3-מהוצאות המשפט של התובעת וב2/3-
מיתרת האגרה.
ביתרת השליש ,מהוצאות משפט ואגרה ,אמורה היתה לכאורה לשאת נתבעת  2אלא שעפ"י בחינת כלל ההליכים נראה לי
לקבל את עמדתה שהיא "נגררה" עד עתה שלא לצורך ,כאשר היא היתה נכונה לפצות את התובעת בנזק הלא ממוני
מלכתחילה .לפיכך תשא התובעת ביתרת השליש כאמור.
ניתן היום ,(09/07/2007),בהעדר.

