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כללי
 .1התובע ,קטין ,נולד ביום  ,.............ונפגע בתאונת דרכים ביום  ,6.5.1997עת היה בין ½ 5שנים .כיום הוא כבן  14שנים.
בתאונת הדרכים נחבל בראשו ,בידיו וברגלו הימנית )ר' מכתב שחרור מבית החולים  -נספחים  23-25לתצהירה של גב'
 ,.....אם התובע ,מיום  ,4.3.2005וכן תמונות הילד שצורפו לתצהיר האם( .לצורך בחינת נכותו הרפואית ,מינה בית
המשפט שלושה מומחים :ד"ר ליאור אנייס ,פסיכיאטרית; פרופ' גדות  -בתחום הנוירולוגי; וכן ד"ר בלנקשטיין  -אורטופד.
הצדדים נחלקו בשאלת שיעורי הנכות הרפואית שיש לפסוק לתובע ,כמו גם במשמעות התיפקודית העולה מן הנכויות.
המומחים נחקרו בפני בית המשפט .להלן אנתח את עדויות המומחים ,ואקבע ממצאים רלבנטיים בשאלת הנכות .לאחר מכן
אדון בראשי הנזק.
הנכות הרפואית
בתחום הנפשי
 .2הפסיכיאטרית ,ד"ר ליאור ,בדקה את התובע לראשונה בחודש יולי  .2001היא העריכה את שיעור נכותו של התובע,
בתחום הנפשי ,בשיעור של  ,30%וזאת בגין תסמונת פוסט-טראומטית ) .(PTSDבבדיקה נוספת שהתקיימה כעבור כ3 -
שנים ,העריכה ד"ר ליאור כי הנכות היא צמיתה ,ואבחנה כי התסמונת מלווה בדכאון )ר' חוות דעת משלימה מיום
.(30.5.2004
 .3פרופ' גדות קבע כי התובע אינו סובל מנכות בתחום הנוירולוגי .מומחה זה הסכים עם אבחנת הפסיכיאטרית ,לפיה
התובע סובל מתסמונת פוסט-טראומטית )חוות דעת מיום  .(16.3.2003בנוסף מצא אצל הקטין ממצאים שתואמים ליקוי
למידה בתחום הקוגניטיבי ) - (ADHDאך ציין כי זהו ליקוי מולד ,שאין לו קשר נסיבתי לחבלת הגולגולת שארעה בתאונה.
 .4בחוות הדעת וכן בחקירה ציינה ד"ר ליאור ,כי הקטין סובל מ"קושי רב בתפקוד :בתחום האינטלקטואלי ,הרגשי והחברתי"
)ר' חוות הדעת השניה( .בחקירתה פירטה את הסימפטומים של התסמונת המופיעים אצל הקטין :קושי בריכוז וזכרון ,בעיות
שינה והרטבה ,רגרסיה התנהגותית ,איטיות בחשיבה ודיבור ,צמצום הרגש ,המנעות מכבישים )פרוטוקול ע'  13ש' ;8-11
ע'  17ש'  ;16-19ע'  30ש'  .(22-23הפסיכיאטרית מצאה לפניה קטין "עייף ומיואש" )ע'  19ש'  .(1-2היא ציינה כי נטית
הקטין לישון עם האם נובעת מהטראומה שעבר ומפחד להשאר לבד )ע'  17ש'  ,20-22ש'  .(25-26בעיות השינה גוררות
עיפות וקושי לתפקד )ע'  17ש'  .(13-15הקושי להחלץ ממצב העיפות עלול להוביל לדכאון )ע'  17ש'  ,3-4ש'  ,(5-6ו"דבר
גורר דבר" )ע'  17ש'  .(24ד"ר ליאור הוסיפה ,כי הקטין סובל מדימוי עצמי נמוך )ע'  16ש'  27עד ע'  17ש'  ,(1ומסף תסכול
נמוך העלול להסביר התנהגות אלימה )פרוטוקול ע'  17ש'  .(9-12בענין עבר רפואי שקדם לתאונה ,ד"ר ליאור העידה כי
התרשמה מנזק ברור בעקבות התאונה .לכן ,התפתחות גבולית של הקטין בעבר  -ככל שהיתה  -היא זניחה ,ואין ליחס נכות
על חשבון העבר )פרוטוקול מיום  10.4.2005ע'  11ש'  22עד ע'  12ש'  ;9ע'  29ש' .(14
 .5הפסיכיאטרית המליצה על שילוב הקטין במסגרת של חינוך מיוחד ,מעקב פסיכיאטרי ,טיפול ייחודי בהרטבה ,והדרכת
ההורים .הפסיכיאטרית ציינה כי הקטין זקוק לעזרה מקצועית ולגורמי תמיכה )ע'  15ש'  ;21ע'  16ש'  ;7ע'  17ש' .(27-30
הטיפול נועד "בעיקר למנוע התדרדרות ,אולי גם לשפר" )ע'  18ש' .(10-11
 .6הפסיכיאטרית הסכימה בחקירתה ,כי הקטין סובל גם מלקות למידה  -הפרעת קשב וריכוז ) .(ADHDהסימנים שציינה
בענין זה הם הפרעה בריכוז ,סף תסכול נמוך ,קושי בשליטה על דחפים ואימפולסיביות )ע'  24ש'  .(26-27פרופ'
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גדות ציין ,כי ילדים עם בעית  ADHDעלולים לסבול מהפרעות שינה והרטבה )פרוטוקול מיום  ,10.11.2005ע'  37ש' 13-
 ;14ע'  39ש'  ;8-9ע'  43ש'  .(19-20סימנים אלה חופפים בחלקם לסימנים המופיעים כתוצאה מהפרעה פוסט-טראומטית.
ואמנם ,גם לשיטת הפסיכיאטרית ,קשה לחתוך באופן חד בין הפרעות הנובעות מלקות הלמידה ,לבין הפרעות שמקורן
בתסמונת פוסט-טראומטית )תשובות הבהרה מיום " :2.5.2003ישנם סימפטומים חופפים ב  ADHDו  ;"...PTSDר' גם
עדותה ,פרוטוקול ע'  24ש' .(28-31
 .7על הרקע הזה נחלקו הצדדים בשאלת מקורה של לקות הלמידה ,ואם ניתן ליחסה לתאונה .פרופ' גדות ציין כי מדובר
בפגם מולד ,חסר קשר לתאונה .ד"ר ליאור חלקה על קביעה זו )פרוטוקול ע'  24ש'  .(6-7יחד עם זאת הסכימה ,כי "נולדים
אתו ] ,[ADHDאך בדר"כ מאבחנים אותו בסביבות גיל ) "8-9ע'  24ש'  .(16-21ואולם בהמשך אמרה" :אני חושבת ש-
 ADHDלא מולד ,ואם היה גרעין ראשוני הוא היה קל ולא משמעותי" )ע'  29ש' .(12
 .8במחלוקת זו בין המומחים ,אני מעדיפה את חוות דעתו של פרופ' גדות ,אשר היה עקבי בחוות דעתו ובתשובותיו
)פרוטוקול ע'  45ש'  .(3-6יחד עם זאת ,דומה כי משקלה של המחלוקת הוא נמוך במקרה דנא .ראשית ,שני המומחים
הסכימו ,כי הקטין סובל מתסמונת פוסט-טראומטית כבעיה מרכזית ,אשר הפרעותיה גולשות מעבר להפרעות הנובעות
מבעית  .ADHDפרופ' גדות הסביר ,כי התסמונת הפוסט-טראומטית היא חרדתית ,ונובעת מטראומה; לעומת זאת ,תסמונת
 ADHDהיא הפרעה התפתחותית )ע'  40ש'  .(16-19ביעותי לילה והמנעות מנסיעה ברכב אינם שיכים ל ,ADHD -ואף
הרטבת הלילה נובעת מ) PTSD -פרופ' גדות ,ע'  42ש'  .(27-30ד"ר ליאור ציינה ,כי "ההמנעות ,הרגרסיה ,ההרטבה,
הבעיות החברתיות הקשות ,הן קשות מדי בשביל להיות ) "ADHDע'  30ש'  .(22-23בנוסף ,פרופ' גדות הסכים ,כי יתכן
והתאונה החמירה את בעית ה) ADHD -ע'  40ש'  ;16-19ע'  45ש' .(3-6
 .9עוד בענין לקות הלמידה ,יש לציין את עדויות מוריו של הקטין ב"חדר" החרדי ,בטרם התאונה .מר משה לויטן לימד את
הקטין מספטמבר ועד מאי  ,1997ערב התאונה .המורה העיד על "תלמיד זוהר"; "ילד סמפטי ומסודר וקולט כל דבר" )ע' 46
ש'  .(14-16מר מאיר תורנם ,אשר לימד את התובע מגיל  3למשך שנה ,העיד על "ילד טוב" ,ללא בעיות התנהגות
)פרוטוקול מיום  ,10.11.2005ע'  48ש'  .(19-21מר תורנם תיאר לימוד של קריאה ,שירה ותפילה .הלימוד נעשה בקבוצה
קטנה יחסית ) ,(21-30באופן המשלב עבודה יחידנית וקבוצתית )ע'  49ש' .(6-17
מורי הקטין לא מצאו בעית משמעת או קושי למידה .יחד עם זאת ,נוכח גילו הצעיר של הקטין ערב התאונה ,ואופי הלימוד
ב"חדר" ,לא ניתן למשוך מכך מסקנה ברורה לכאן או לכאן.
 .10ניתן לסכם :הקטין אובחן על ידי הפסיכיאטרית כסובל מתסמונת פוסט-טראומטית ,מלווה בדכאון .פרופ' גדות הסכים
עם קיומה של תסמונת פוסט-טראומטית .הפסיכיאטרית העריכה את הנכות הנפשית בשיעור של  ,30%תוך שהיא מפרטת
את ההפרעות מהן התובע סובל .לא מצאתי מקום להתערב בשיעור הנכות הרפואית שנקבע על ידה .יצוין ,כי הבדיקה
בשנת  2004לא הצביעה על שיפור מאז הבדיקה הראשונה בשנת  ,2001ולהיפך :הפעם אובחן גם דכאון .אשר ללקות
הלמידה ) - (ADHDאכן ,מדובר בלקות מולדת אשר היתה נגלית אצל התובע מניה וביה .יחד עם זאת ,ניתן להניח כי
התאונה תרמה לחשיפתה ,ואף החמירה אותה .בנוסף ,קיימים סימנים חופפים אשר קשה לשייכם באופן קטגורי לאחד
המקורות .על הרקע הזה ,אין מקום להפחית משיעור הנכות הנפשית .יחד עם זאת ,קיומה של בעית  ADHDמולדת יובא
בחשבון בעת פסיקת הפיצויים כמפורט להלן.
 .11אשר לסעיף הנכות הנפשית בתקנות המל"ל  -הפסיכיאטרית הסתמכה על מסמך שסומן נ .1/שני הצדדים מסכימים ,כי
מדובר בתקנות משרד הבטחון )סיכומי התובע ,ע'  ;22סיכומי הנתבעים ,ע'  .(11על רקע הצורך לערוך התאמה לתקנות
המל"ל ,משך כל צד לקצה :התובע הציע להכיר בנכות תואמת של ) 70%ר' גם סיכומי תשובה ,ע'  ;(6-7ואילו הנתבעים
סברו כי שיעור הנכות המקביל הוא  15%בלבד )סיכומי הנתבעים ,שם(.
 .12עיינתי במסמך נ ,1/מתוך השוואה לסעיף  34לתוספת שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(,
התשט"ז .1956 -בסעיף  34לתוספת ,תחת הכותרת "הפרעות פסיכונוירוטיות" ,מופיע מדרג נכויות המתפרש על  7קבוצות,
בין  0%ל .100% -במסמך נ 1/מופיע מדרג נכויות דומה ,הנע בין  5%ל ,100% -ואף הוא מכיל  7קבוצות .ד"ר ליאור
ראתה לפניה את המדרג שבנ ,1/ומצאה למקם את נכות התובע ברמה הרביעית ) .(30%המיקום על פני המדרג שבנ,1/
כמו גם התיאור המילולי המלווה את הנכות ,מתאימים לתקנה 34ד'.
אשר על כן ,תעמוד נכותו הרפואית של התובע בתחום הנפשי על  30%לפי ס' 34ד לתוספת שבתקנות המל"ל.
 .13אשר למשמעות התפקודית  -כידוע" ,בדרך כלל ,הנכות הרפואית משקפת אל נכון גם את מידת הפגיעה בכושר
התפקוד" )ע"א 3049/93 /גירוגיסיאן נ' רמזי ואח' ,פ"ד נב) ,792 (3פיסקה  8לפסק דינו של כב' הש' אור( .אין מקום לסטות
מכלל זה במקרה דנא .מצד אחד ,אין להתעלם מחומרת הבעיה שאובחנה )למשל ,עדות הפסיכיאטרית ,ע'  18ש'  ;21ע' 19
ש'  .(24-26מן הצד השני ,מדובר בקטין אשר חלוף הזמן ,לצד טיפול מתאים ,עשויים להיטיב עמו ולשפר את מצב הרפואי
ויכולתו התיפקודית )עדות הפסיכיאטרית ,ע'  18ש'  ;10-11ע'  19ש'  ;4-7ע'  21ש'  .(16-17אמנם ,בין שתי חוות הדעת
של הפסיכיאטרית לא חלה הטבה ,ואף נמצא כי הקטין סובל מדכאון .ואולם מן הראיות עולה ,כי ההורים פנו לקבל טיפול
מקצועי רציף אך בעת האחרונה )מחודש ינואר  ;2005ס'  2לתצהירה השני של האם ,מיום .(6.4.2005
ההמלצות הפסיכיאטרית בחוות דעתה מיולי  ,2001כמו גם המלצותיה בחוות הדעת השניה ממאי  ,2004לא יושמו
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במלואן בזמן אמת .הקטין אמנם טופל בבית לוינשטייין ,ואולם ההורים לא התמידו במפגשים מחמת קשיי התארגנות ,עד
שהטיפול הופסק באופן מוחלט )ר' ס'  16לתצהיר האם; כן ר' מכתבו של ד"ר משה ורדי מבית החולים לוינשטיין ,מיום
 ,2.10.2003המתאר את הקושי של המשפחה להגיע לטיפול ולהתגייס אליו  -נספח לבקשת התובע לתשלום תכוף בת.א.
.(6451/03
 .14זאת ועוד :מעדות הפסיכיאטרית עולה ,כי הקטין איננו אובדני ,וכי ישנו גרעין חיובי ואופטימי בתוכו ,היוצר בסיס לטיפול
)פרוטוקול מיום  ,10.4.2005ע'  19ש'  .(1-7אכן ,ישנו יסוד ראייתי מוצק להניח ,כי אם אמנם יטופל באופן עקבי ,יוכל
התובע להקטין את קשייו ולקיים יכולת תפקודית סבירה .על הרקע הזה ,ולצורך פסיקת פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות,
תעמוד נכותו התפקודית של התובע בתחום הנפשי על שיעור הנכות הרפואית.
הנכות בתחום הפלסטי
 .15בחוות דעת מיום  25.9.2000המליץ ד"ר בלנקשטיין להעמיד את נכות התובע על  15%לפי ס' ) (1)75ב-ג( לתקנות
המל"ל ,בגין צלקות מכערות .בחוות דעת שניה מיום  29.11.2002חיווה דעתו ,כי הנכות קבועה .בבדיקה שלישית שנערכה
במועד הדיון קבע המומחה ,כי אין החמרה בצלקת אמת-היד וכי הבליטה אינה גרמית .כן הוסיף כי לא מצא בעיה
אורטופדית )פרוטוקול מיום  ,10.4.2005ע' .(9
 .16מדובר בשלוש צלקות :בירך ,בישבן ובאמת-יד שמאל )פרוטוקול מיום  ,10.4.2005ע'  4ש'  .(9-10הוגשו תמונות של
הצלקות בירך וביד )ת ,1/ת ,(2/מהן עולה כי מדובר בצלקות בולטות ונרחבות .האם העידה ,כי הקטין נמנע מללבוש
מכנסיים קצרים )פרוטוקול ע'  58ש'  .(12-13ד"ר בלנקשטיין ציין ,כי ניתן לבצע ניתוח קוסמטי לצלקת באמת-היד )ע'  6ש'
 6ואילך( .ניתוח זה אינו מכוסה בסל הבריאות )שם ,וכן עדותו של מר יוסי בן אבו ,ממונה על סל שירותי בריאות כללית
במחוז מרכז ,פרוטוקול מיום  ,10.11.2005ע'  50ש'  .(18-19התובע ביקש להעמיד את שיעור הנכות התיפקודית בגין
הצלקות על ) 10%ס' א' ,ע'  18לסיכומיו( ,וכן עתר לשפותו בין ההוצאה הרפואית הכרוכה בטיפול בצלקות )סיכומיו ,ע' 28-
 ;29כן ר' ע'  3לסיכומי התשובה(.
 .17אני סבורה כי הצלקת באמת-היד היא בעלת משמעות תיפקודית .אין להתעלם ממיקום הצלקת בסמוך לשורש כף היד,
ומכך שצורתה בולטת ,נרחבת ומכוערת .צלקת כזו אמנם עלולה לפגוע בדימוי העצמי של הקטין ולגרום לו להמנעות בגישתו
החברתית .בעתיד ,היא עשויה להרתיע אנשים מלבוא עם התובע במגע ,ובאופן זה להגבילו בעבודה עם קהל ולקוחות .יחד
עם זאת ,ניתן לכסות על הפגם בשרוול ארוך ,ויש לצפות כי ניתוח קוסמטי ייטיב את המראה .בנסיבות אלה ,אני מעמידה
את הנכות התיפקודית הנובעת מן הצלקות על שיעור של .5%
 .18לסיכום :נכותו הרפואית המשוקללת של התובע עומדת על  .40.5%נכותו התיפקודית המשוקללת עומדת על .33.5%
 .19על הרקע הזה ,אעבור לבחון את דרישותיו השונות של התובע לפסיקת פיצויים ,על פי ראשי נזק שפורטו בסיכומיו.
הוצאות רפואיות פרטיות
 .20התובע עתר לחייב את הנתבעים בהוצאות לשירותי רפואה פרטית ,לעבר ולעתיד .כידוע ,נפגע אינו זכאי למימון רפואה
פרטית ,מקום בו הטיפול הרפואי מצוי בסל הבריאות ומקבל מענה במסגרת ממלכתית )ע"א  ,5557/95ע"א  6881/95סהר
חברה לביטוח בע"מ נ' אלחדד ואח' ,פ"ד נא ) .(724 (2ואולם ,במקרה דנא הוכח ,כי המדינה כשלה מלספק לתובע שירות
רפואי סביר אשר יהווה מענה הולם לצרכיו.
 .21בפני בית המשפט העיד ד"ר נתן קרני ,מנהל המערך הקהילתי לבריאות הנפש באזור המרכז )פרוטוקול מיום
 ,10.4.2005ע'  31ש'  .(12-15ד"ר קרני העיד ,כי התובע הופנה לטיפול במרפאה לבריאות הנפש בעיר מגוריו ,לוד ,אך
המרפאה פעלה במתכונת מצומצמת ביותר עד לשנת ) 2000שם ,ש'  .(19-22ואמנם ,האם העידה כי הטפול במרכז זה
הופסק ביוזמת המרפאה )ס' 16ג לתצהירה( .בשנת  2000הופנה התובע לטיפול בבית לוינשטיין )שם( .בית לוינשטיין הוא
מוסד המתמחה בהפרעות ניאו-קוגנטיביות אצל ילדים )ע'  32ש'  ,(6-9ואולם מיקומו הוא בעיר רעננה ,בעוד שהקטין
מתגורר בעיר לוד .לשאלה אם קיים מוסד טיפולי מתאים נוסף בתחום המרכז השיב ד"ר קרני" :אני לא מכיר מוסד נוסף .זה
]בית לוינשטיין[ המוסד הטוב ביותר בארץ .לגבי ילדים שגרים רחוק ,אין לנו מענה .צר לי עליהם ועל המשפחות" )פרוטוקול
ע'  33ש' .(9-10
 .22מר יוסי בן אבו ,הממונה על סל שירותי בריאות כללית ,העיד כי טיפולי פסיכיאטריה אינם מצויים בסל הבריאות של
קופות החולים ,כי אם באחריות משרד הבריאות )פרוטוקול מיום  ,10.11.2005ע'  50ש'  .(11-12מר בן אבו העיד ,כי בכל
הקשור לבעיות נוירופסיכיאטריות ,אין במחוז המרכז מענה; "שולחים לבי"ח שניידר .במקרה הזה שלחו ללוינשטיין .גם זו
אפשרות" )ע'  50ש' .(15-17
 .23בפועל ,התובע נשלח לבית לוינשטיין .ואולם מתברר ,כי המרחק הגיאוגרפי בין עיר מגוריו לבין המוסד הטיפולי הוא
משמעותי ,והפך את הדרך לבלתי נסבלת .האם העידה ,כי הדרך ארכה כשעה וחצי עד שעתיים לכל כיוון )פרוטוקול מיום

 ,10.11.2005ע'  55ש'  .(24בשים לב לשעות הביקורים )אחר הצהריים( ,ניתן לקבל שאין זו טענה
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מופרזת .כידוע ,הדרך בין לוד לרעננה עוברת דרך כבישים בין-עירוניים מרכזיים ,ביניהם כביש ") 4כביש גהה"( ,הרצוף
צמתים מרכזיות ו"פקקי תנועה" בשעות העמוסות .האם העידה ,כי נסיעה כה ממושכת גרמה לילד לחוסר רוגע קיצוני" :מה
שמפריע לי הוא הזמן שכרוך בנסיעות ,זה היה קשה לילד והיה מגיע לטיפול לא רגוע ,היינו צריכים להחזיקו כי הוא התפרע"
)ע'  60ש'  .(7-8וכן" :זה לא היה פשוט לקחת ילד בנסיעה כזו .הם לא היו מוכנים שנאחר ב 5 -דקות .הילד מוצף בעיות,
ואני צריכה הרבה כח ושכנוע לקחת אותו" )ע'  61ש' .(18-19
 .24אמנם ,עדות האם  -עדות של בעל דין היא ,אך היא נתמכת בהגיון ,בשים לב לנכות הנפשית של הילד ,כפי שאובחנה.
יושם אל לב ,כי הפסיכיאטרית וכן הנוירולוג אישרו כי הקטין סובל מהמנעות מנסיעה ברכב ,כחלק מן התסמונת הפוסט-
טראומטית .בנסיבות אלה אין לראות בהפנית התובע לבית לוינשטיין ,הרחוק ממקום מגוריו ,משום מענה הולם לבעיותיו.
 .25הנה כי כן ,המדינה לא הציעה ולא סיפקה לתובע פתרון רפואי סביר באזור מגוריו .ממילא לא היתה ברירה בידי הוריו,
אלא לפנות לטיפול פסיכיאטרי פרטי )וכך אמנם עשו ,החל מינואר  .(2005התובע דרש להחזיר לו הוצאותיו הרפואיות
לעבר ,בגין  14ביקורים אצל ד"ר אלכסנדרוביץ לפי עלות של  ₪ 350לכל ביקור ,ולפי קבלות שהוצגו )במצורף לתצהיר
משלים של האם מיום  .(2.11.2005אני מקבלת את התביעה בראש נזק זה ,ומורה כי על הנתבעים לשלם לתובע סך של
 ,₪ 4,900בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום  1.8.2005ועד לתשלום בפועל.
 .26אשר להוצאות הטיפול בעתיד  -מומחית בית המשפט לא קבעה את תדירות המפגשים ,אלא הותירה זאת לשיקול דעתו
של הפסיכיאטר המטפל )תשובות מיום  .(2.5.2003ד"ר ליאור התלבטה גם לגבי משך הטיפול )שם( .בחוות הדעת השניה
ממאי  2004ציינה כי מעקב פסיכיאטרי כולל "הערכה ראשונית של פגישה או שתיים ומעקב בהתאם לצורך כשבדרך כלל
נערכת פגישה אחת למספר חדשים" .בתשובות מיום  10.7.2004הבהירה המומחית" :טיפול פסיכיאטרי בדרך כלל מתנהל
תחילה במספר פגישות שבועיות על מנת להגיע ל"איזון תרופתי" .בהמשך מתקיימות "פגישות מעקב" פעם במספר חדשים.
יתכן ופלוני יצטרך טיפול תרופתי למשך שבועות ,חודשים ,או שנים ,וזה בהתאם לתגובתו לטיפול זה )תרופתי( ובהתאם
לטיפול בכללותו" )ההדגשה הוספה(.
 .27התובע עתר לפצותו לפי  4ביקורים בחודש ,למשך תוחלת חייו )ס' א' בע'  10לסיכומי התובע( .נוכח חוות דעתה של
ד"ר ליאור ,אין בסיס לתדירות כה גבוהה של טיפולים ואף לא לכיסוי למשך תוחלת החיים .יושם אל לב ,כי בחוות הדעת
השניה כבר אובחנה בעית דכאון ,ולמרות זאת לא הומלץ על טיפול שבועי ,כנדרש על ידי התובע בסיכומיו.
 .28על יסוד חוות דעתה של ד"ר ליאור ,ועל דרך של הערכה ,אני פוסקת את הפיצוי באופן מדורג :בגין ביקור פעם בחודש
למשך שנתיים מהיום ,ולאחר מכן ביקור אחד ברבעון למשך  20שנים נוספות .עלות הביקור תחושב לפי  ,₪ 350כפי שדרש
התובע )ע'  11לסיכומיו; בענין זה ר' גם תשובות הבהרה של ד"ר ליאור מיום  ,10.7.2004שם הערכה עלות ביקור בין 500-
.(₪ 800
 .29בראש נזק זה ,אני פוסקת לתובע סך של  28,152.236ש"ח )לאחר הוון(.
הרטבה
 .30בתחום ההרטבה אין מקום לממן לתובע טיפול רפואי פרטי )ע'  29לסיכומי התובע( .התובע מסוגל לקבל מענה הולם
לבעיתו במסגרת ממלכתית ,ועליו להידרש לכך )ע"א  5557/95סהר חברה לביטוח בע"מ נ' אלחדד דוד ,פ"ד נא ).(724 (2
מומחית בית המשפט ציינה כי "טיפול בהרטבה ניתן ביחידות הרטבה הקיימות ברוב בתי החולים הכלליים וגם במרפאות
לבריאות הנפש" )תשובה לשאלה  ,9מיום  .(10.7.2004מר יוסי בן-אבו ,הממונה על סל שירותי הבריאות ,כלל לא נשאל
בנקודה זו בחקירתו .בענין ההרטבה ,לא נטען )וממילא לא הוכח( כי התובע פנה לטיפול ציבורי ולא נענה .להיפך :מתצהירה
המשלים של האם עולה ,כי המשפחה אמנם פנתה לטיפול במרפאה לטיפול בהרטבות של בי"ח "דנה" לילדים ,ואף קיבלה
עלון הסבר ,שצורף לתצהירה )ר' ס'  7וכן נספח לתצהיר האם מיום .(2.11.2005
 .31ד"ר ליאור ציינה ,כי חלק מן המרפאות בבתי החולים דורשות השתתפות הנעה בין  700-1000ש"ח לטיפול שלם
)תשובה לשאלה  ,9מיום  .(10.7.2004ואולם האם ,אשר כבר נעזרת במרפאה של בי"ח "דנה" ,לא הציגה כל אסמכתא
לתשלום שביצעה ,או דרישת תשלום מן המרפאה.
 .32עוד בענין ההרטבה ,דרש התובע הוצאותיו בגין החלפה מוגברת של בגדים מצעים ,הוצאות חשמל ומים לשימוש מוגבר
במכונת הכביסה ,וכן הוצאות בגין שימוש עתידי בחיתולים .בענין זה יש להתחשב בחוות דעתה של ד"ר ליאור ,לפיה
הרטבה בד"כ איננה כרונית .היא תחלוף תוך מספר שבועות עם טיפול ,ואף ללא טיפול היא צפויה להעלם לאחר גיל 18
)תשובה לשאלה  ,12מיום .(10.7.2004
 .33על רקע האמור לעיל ,ובדרך גלובאלית ,אני פוסקת לתובע בענין הטיפול בהרטבה והוצאות מוגברות ,לעבר ולעתיד ,סך
כולל של  5,000ש"ח.

הוצאות רפואיות נוספות
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 .34בע'  28לסיכומיו פירט ב"כ התובע  6דרישות להוצאות בעבר .חלק מהפירוט מתיחס להוצאות משפטיות )שתיפסקנה
בנפרד( .לאחר עיון בתצהיר האם מיום ) 2.11.2005על נספחיו( וכן בתשובות ההבהרה מטעם מומחית בית המשפט לגבי
עלות אבחון נוירופסיכולוגי )מיום  ,(2.5.2003אני פוסקת לתובע באופן גלובאלי סך של  ₪ 5,000בגין הוצאות רפואיות
לעבר )מכשיר צפצוף ,בדיקה נוירולוגית ,אבחון נוירופסיכולוגי ובדיקת פלסטיקאי(.
 .35טיפול בצלקות  -ד"ר בלנקשטיין ציין בעדותו כי ניתן לטפל בצלקת שבאמת-היד בדרך של ניתוח קוסמטי )פרוטוקול מיום
 10.4.2005ע'  6ש'  6ואילך( .לפי ד"ר בלנקשטיין ,וכן לפי עדותו של מר יוסי בן אבו ,ניתוח זה אינו מכוסה בסל הבריאות
)פרוטוקול מיום  ,10.11.2005ע'  50ש'  .(18-19על דרך של הערכה ,אני פוסקת בראש זה סך של .₪ 10,000
 .36תרופות ואביזרים  -לא הוכח צורך באביזרים כלשהם .אשר לתרופות ,מומחית בית המשפט ציינה" :רוב התרופות שאנו
משתמשים בנערים עם קשיים כמו הקשיים בהם סובל פלוני בסל הבריאות .לפעמים מטופל לא מגיב לתרופות מסוימות ואנו
אז עוברים לתרופות נוספות ,חלקן לא בסל .לא ניתן לדעת לגבי פלוני )לפני נסיון תרופתי ראשוני(" )תשובות הבהרה מיום
 .(10.7.2004במקרה דנא ,לא הוצגו ראיות לפיהן הקטין אינו מגיב לתרופות שבסל ונזקק לתרופות שמחוץ לו .מתצהירה
המשלים של האם עולה ,כי הקטין זוכה לטיפול פסיכיאטרי מסודר מאז ינואר ) 2005תצהיר מיום  ,5.4.2005ס'  .(2ניתן
להניח כי לו היה זקוק לתרופות במימון פרטי ,היתה האם מפרטת זאת ,לצד הוצאות רפואיות אחרות שפירטה במפורש )ר'
גם תצהירה מיום .(2.11.2005
 .37יחד עם זאת ,גם בגין תרופות שבסל צריך לשלם .לפי מומחית בית המשפט ,על הקטין לקבל טיפול תרופתי לטיפול
בתוקפנות ,דכאון וסיוטי לילה )חוות דעת שניה( .על דרך של הערכה ,ולמשך תוחלת החיים ,אני פוסקת בראש נזק זה סך
של .₪ 5,000
אובדן כושר עבודה
 .38בשים לב לעובדה כי מדובר בקטין ,יחושב הפיצוי בראש נזק זה על פי השכר ממוצע במשק )ע"א  10064/02מגדל חב'
לביטוח בע"מ ואח' נ' אבו חנא ,מיום  ,(27.9.2005לאחר ניכוי מס הכנסה ,ובהתחשב בשיעור הגריעה מכושר התפקוד
).(33.5%
 .39אשר לתקופת השירות הצבאי  -על רקע שיעור הנכות הנפשית ,ניתן להניח כי לא יגויס לצבא .יחד עם זאת ,איני רואה
מקום להתיחס באופן מובחן לתקופת השירות .מדובר במשפחה דתית-חרדית )ס'  2לתצהיר האם מיום  .(4.3.2005האב
אמנם שירת בצבא ,אך לא במסלול הרגיל )ר' נספח  69לתצהיר האם ,שם נרשם כי התגייס רק בגיל  .(24שני אחיו הגדולים
של התובע לומדים בישיבות ולא התגייסו ,למרות גילאיהם )ס'  1לתצהיר האם( .בנסיבות אלה ,ניתן להניח ברמה גבוהה
של סבירות ,כי התובע לא היה מתגייס ,אף לולא התאונה.
 .40קשה לצפות בוודאות ,מה היה עושה הקטין בחייו ,חלף שירות צבאי של  3שנים )אם לא היה נפגע בתאונה( .המסורת
המשפחתית מצביעה על עתיד של לימוד בישיבה )אשר אינו נושא עמו הכנסה כספית( .מצד שני ,יתכן כי נוכח לקות
הלמידה )המולדת( ממנה סובל התובע )אף ללא תלות בתאונה( ,אין הישיבה מתאימה לו ,וצפוי היה למצוא עצמו במעגל
העבודה .על דרך של הערכה ,אני סבורה כי מן הראוי לפסוק לתובע פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות החל מגיל  ,20ועד
לתום תקופת ההשתכרות המקובלת ).(67
 .41אני פוסקת לתובע פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות לפי תקופת עבודה שמגיל  20ועד גיל  564) 67חדשי השתכרות(,
על בסיס  33.5%נכות תפקודית ,לפי השכר ממוצע במשק בניכוי מס הכנסה כדין ,וזאת בהוון לתקופת ההשתכרות ,ובהוון
כפול למועד תחילת התקופה ,בעוד  6שנים.
עזרה והשגחה לעתיד
 .42אני דוחה את התביעה בראש נזק זה .מומחית בית המשפט ציינה במפורש בעדותה ,כי הקטין אינו זקוק להשגחה ,וכי
אין מקום לחשש להשאירו בגפו )פרוטוקול מיום  ,10.4.2005ע'  18ש'  .(29-30המומחית נשאלה והשיבה ,כי בדקה ומצאה
שאין לקטין נטיה לאובדנות )ע'  18ש'  26עד ע'  19ש'  .(4כן ציינה ,שאף כי מצאה לפניה ילד "עייף ומיואש" ,הרי ש"יש
משהו של אופטימיות בתוכו ,גם כילד דתי" ,וכי "דכאון ניתן לטיפול" )שם( .יש לזכור ,כי אין מדובר בנפגע אשר סובל
ממוגבלות פיסית כלשהי; ואילו בצד הנפשי הוכח ,למרבה השמחה ,כי אינו אובדני ואינו זקוק להשגחה.
 .43יושם עוד אל לב ,כי התובע לומד )ולמצער למד עד לאחרונה( בביה"ס היסודי "תלמוד תורה חב"ד בנים" בעיר לוד .אף
כי מומחית בית המשפט המליצה על שילובו במסגרת חינוך מיוחד ,בפועל אין הוא נזקק למסגרת כזו .יש בכך כדי לחזק את
המסקנה לפיה הנער אינו נזקק להשגחה מיוחדת.

עזרה מקצועית בלימודים
 .44הפסיכיאטרית אבחנה אצל הקטין בעיות תפקוד בתחום האינטלקטואלי ,הרגשי והחברתי .על כן סברה ,כי
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מתאימה לו מסגרת של חינוך מיוחד )ר' המלצותיה בחוות דעתה השניה ממאי  2004וכן תשובות הבהרה מיולי .(2004
התביעה לא הציגה ראיות כלשהן בדבר נסיון המשפחה לשלב את הקטין במסגרת מיוחדת .מסעיף  6לתצהיר המשלים של
האם מיום  ,2.11.2005ומן התעודה שצורפה כנספח ז' ,עולה כי הנער לומד במסגרת של חינוך רגיל .הטענה בדבר מעבר
לישיבה "קטנה" העלתה לראשונה בשלב הסיכומים ,מבלי שניתן לברר את טיב הישיבה ואופי הלימודים בה )ר' ע' 26
לסיכומי התובע(.
 .45כאמור ,מקום בו ניתן להיטיב את נזקו של הנפגע באמצעות שירות או טיפול ממלכתי ,המוענק לו על ידי המדינה )על
רשויותיה( ,הרי שעל הנפגע להיטיב נזקו בדרך זו .ברגיל ,וכאשר לא הוכח שקיים קושי משמעותי או פגם רלבנטי בשירות
הממלכתי ,הרי שאין מקום לפצות את הנפגע כאילו לא היה השירות קיים .אם בוחר הנפגע ,מסיבותיו שלו ,להמנע מן
השירות הציבורי ,הרי שאין הוא זכאי לגלגל את בחירתו לפתחה של חברת הביטוח .חברת הביטוח פועלת בענין זה מכח
החוק ,וחיובה לשאת במימון הוצאה פרטית של הנפגע צפויה להכביד ללא הצדקה על הקופה הציבורית )השוו למשל :ע"א
 2596/92הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' אבינועם כהן ,תק -על  ,576 (1)95ס'  12לפסק דינו של כב' הש' ת' אור(.
 .46למרות זאת ,אני סבורה כי אין מקום לדחות לחלוטין את תביעת התובע בראש נזק זה .ראשית ,יש לתת משקל להערת
המומחית ,לפיה מסגרות החינוך המיוחד במגזר הדתי הן מפותחות פחות )ע'  4לחוות הדעת השניה( .שנית ,ובעיקר ,יש
להתחשב כי אף לו פנה התובע למסגרת מיוחדת ,אין הדבר מאיין את הצורך בסיוע בשיעורי-בית ובביצוע מטלות לימודיות.
האם הצהירה כי היא מסייעת רבות בידי הבן )ס' 15א לתצהירה( .התרשמתי כי אין מדובר בעזרה שגרתית ,אלא שנדרשת
עזרה נרחבת הגוזלת זמן יומיומי.
 .47בראש נזק זה ,על דרך של הערכה ,לעבר ולעתיד ,אני פוסקת לתובע סך של .₪ 30,000
שכר ראוי להורים )לעבר(
 .48התביעה עותרת לקבל פיצוי בגין תמיכת ההורים בתובע ,לפי שכר ממוצע במשק ולמשך החדשים שחלפו מעת התאונה
ועד היום .מדובר בנזק מיוחד .לא הוכח כי האם ניזוקה בעבודתה .הטענה כי האב הפסיק עבודתו למשך  3שנים לצרכי
טיפול בילד  -אף היא לא הוכחה .האם לא טענה זאת בתצהירה ,ולראשונה ציינה זאת בחקירתה )פרוטוקול ע'  57ש' 22-
 .(23האב עצמו לא העיד ,ואין לדעת לאיזו תקופה נעדר מעבודתו ומה היתה הסיבה להעדרות זו.
 .49יש להביא בחשבון שהנפגע היה קטין צעיר לימים בעת שנפגע ,וממילא היה נדרש לטיפול הוריו .יחד עם זאת ,הדעת
נותנת כי פחדיו והמנעותו הקשו על תפקוד תקין ושגרתי של המשפחה ,וכי העזרה שהושטה לו על ידי הוריו חרגה מטיפול
שגרתי בקטין בגילו .האם תיארה את הטיפול היומיומי ,השוטף והמתיש בילד ,במהלך למעלה מ 8 -שנים מעת התאונה,
באופן המצדיק עזרה חיצונית מעת לעת )ס'  10-15לתצהירה( .עדותה נתמכת בעדות המומחית )למשל ,ע'  17ש' .(27-30
על הרקע הזה ,ובאופן גלובאלי ,אני פוסקת בראש נזק זה סך של .₪ 50,000
הדרכת הורים
 .50הפסיכיאטרית המליצה על הדרכת הורים במסגרת של טיפול שבועי או פעם בשבועיים ,למשך כשנה )חוות דעת שניה(.
לא נטען כי הדרכה כזו אינה אפשרית במסגרת סל הבריאות ,ואף לא כי המשפחה פנתה לטיפול ציבורי ולא קיבלה מענה
סביר .איני מקבלת בענין זה את הטענה אודות "רשימת המתנה" )ע'  33לסיכומי התובע( .בשים לב לזמן הרב שחלף מעת
התאונה ,וכן מעת חוות הדעת השניה של הפסיכיאטרית ,הרי שניתן להניח כי ההורים כבר פעלו לקבל הדרכה מתאימה
)והיה עליהם לעשות כן על מנת להקטין את הנזק( .אין מקום לשמוע מהם עתה ,כי הם מבקשים לחסוך זמן המתנה על דרך
של פניה מאוחרת לרפואה הפרטית .כך גם לא הוכחו הוצאות שהוצאו בפועל בענין זה .התביעה בראש נזק זה  -נדחית.
הוצאות נסיעה
 .51התובע נדרש לנסוע לטיפולים רפואיים ,ומובן כי יש לו הוצאות נסיעה וראוי לפצותו .פרט לכך ,התביעה בראש נזק זה
היא מופרזת ביותר )ע'  33-34לסיכומי התובע( .ודוק :נכותו הנפשית של התובע נובעת מן הטראומה שספג בעקבות תאונת
הדרכים ,והיא מתבטאת ,בין השאר ,בהמנעות גורפת מן הכביש .אם לא ייטב מצבו וימשיך להמנע מן הכביש גם בעתיד,
הרי שבדרך זו צפוי לו דווקא חסכון בהוצאות נסיעה ,ולא להיפך .אף אם יירתע מנהיגה אקטיבית וייעזר בתחבורה ציבורית
או במוניות ,הרי שיש להביא בחשבון את החסכון הצפוי לו מאי-החזקת רכב )הוצאות תדלוק ,ביטוח וכד'(.
 .52על דרך של הערכה ,לעבר ולעתיד )לתוחלת חיים( ,אני פוסקת לתובע בראש נזק זה סכום גלובאלי של .₪ 30,000
צרכים מיוחדים נוספים

 .53ב"כ התובע הרחיק לכת בדרישותיו בפרק זה )ע'  35לסיכומים( .אין הוכחה ואף אין בסיס להניח כי התובע יזקק
לאפוטרופוס בעתיד או למומחה שיקום; אין כל ראיה שאמנם יסבול מהעדר זיקפה; אין מקום לתבוע סעד כספי
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לצורך "פתרון מעשי לפורקן מיני" ,ובה בעת לדרוש עזרה בגידול ילדים )לאחר שהתובע יקים משפחה( .יש לזכור ,כי מדובר
בקטין שאיננו מוגבל מן הבחינה הפיסית ,ועל פי הראיות שהונחו בפני בית המשפט  -מבקר במוסד חינוכי רגיל .יש ליתן
משקל לכך שמומחית בית המשפט גילתה אופטימיות לגבי כוחו של הטיפול הנפשי למנוע התדרדרות ואף ליצור שיפור,
ובתוך כך ללמד את החולה להתמודד עם מגבלותיו .התשריט העתידי שמצייר ב"כ התובע הוא חסר ביסוס ראייתי ,ולוקה
בפסימיות יתרה.
כאב וסבל
 .54על פי חוק הפיצויים ,לפי נכות רפואית משוקללת בשיעור  ,40.5%וכן  14ימי אשפוז )לפי תעודת שחרור מבית החולים
 מסמך  23לתצהיר האם( ,התובע זכאי בראש נזק זה לסך של .₪ 89,533.16סיכום
 .55הנתבעים ישלמו לתובע את סך נזקיו כמפורט בפסק דין זה ,בתוספת הוצאותיו ,וכן שכ"ט עו"ד בשיעור  13%ומע"מ
כחוק.
 .56הסכומים שנפסקו לתובע בגין אובדן כושר השתכרות ,נסיעות ,וכאב וסבל ,יופקדו בידיו הנאמנות של ב"כ התובע,
שידאג להשקעתם בתוכנית חסכון סולידית והולמת ,וישחררם לידי התובע )לרבות הריבית שתצטבר על הקרן( ,עם הגיעו
לגיל  .18הסכומים שנפסקו לתובע עבור הוצאות רפואיות ועזרה לעתיד )סעיפים  46 ,37 ,35 ,33 ,29לפסק הדין( יופקדו
אף הם בידיו הנאמנות של ב"כ התובע ,אשר ידאג להשקעתם בתוכנית נזילה ויפעל בהם כדלקמן :מחצית מסכום הקרן
תשוחרר לידי הורי התובע בדרך של תשלומים שווים ורצופים ,אחת לרבעון החל ממועד פסק הדין ,וזאת עד הגיע התובע
לגיל  ;18המחצית השניה ,וכל סכום שיצטבר בתוכנית על חשבון הקרן ,ישוחררו לידי התובע במלאת לו  18שנים .יתרת
סכומי הכסף שלפי פסק דין זה ישולמו לידי הורי התובע לאלתר ,בכשירותם כאפוטרופסים של התובע.
ניתן היום ד' בשבט ,תשס"ו ) (02/02/2006בלשכתי בהעדר הצדדים.

