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תביעת נזיקין זו הוגשה עקב פגיעתו של התובע מס'  1בתאונת דרכים ביום  19.9.93בעת שרכב על אופניו בהיותו אז נער
בן  .14רכב פגע בו והדף אותו מרחק של  15מטרים ממקום הפגיעה .התובע יליד  ...........והוא בן  21כיום.
לטענת התובע איבד את הכרתו בתאונה ולאחריה הובהל לבית חולים וולפסון בחולון שם אושפז לשלושה ימים .התובע
סבל מחבלת ראש בתאונה כפי שצוין בגיליון השחרור .לטענת התובע ,הוא סובל באופן יוצא דופן וכן באופן שכמעט ולא היה
מוכר עד היום ברפואה ,מנזק מיוחד במינו של ישנוניות יתר הגורמת לתובע לישון בממוצע  17שעות ברציפות בכל יממה.
בשאר  7שעות הערנות מרגיש התובע בעייפות ונוטה להירדם לעיתים קרובות.
התובע מתלונן גם על כאבי ראש וסחרחורות ,חוסר ריכוז ,חרדות ,דיכאון התעלפויות וליקויי זיכרון .כל אלה כתוצאה
מאותה חבלת ראש שנזכרה לעיל.
התובע נבדק בידי מומחים ולהלן יוצגו מסקנותיהם.
ארבעה חודשים לאחר התאונה חדל התובע מלימודיו ולא חזר אליהם עד היום ,לטענתו עקב מגבלותיו שנגרמו בתאונה.
התובע הציג מסמכים רפואיים רבים המעידים כי מאז התאונה ועד היום היה בטיפולים מתמידים התלונן ללא הרף והיה
במעקב רפואי ובבדיקות חוזרות ונשנות על רקע תלונותיו הנתמכות בדברי הוריו כי הוא סובל מהתסמינים שתוארו לעיל.
כתוצאה מהתלונות החוזרות והנשנות ,הבדיקות השונות שבחלקן התגלו ממצאים אובייקטיביים על פגיעת ראש ,והתרופות
השונות שקיבל התובע מידי רופאיו הוחלט כי יש ראשית ראייה לכך שנגרמה לתובע נכות לצמיתות בתאונה זו ולפיכך מונו
מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לבדיקת התובע.
המומחים מונו בתחומי הפסיכיאטריה ,הנוירולוגיה אף אוזן וגרון ומחלת השינה.
פסיכיאטריה  -המומחה ,ד"ר אבני ,קבע לתובע נכות נוירולוגית פסיכיאטרית לצמיתות בשיעור של  10%והביא בחשבון
הנכות כאבי ראש מרובים ,התעלפויות ללא איבוד הכרה ,ריבוי שינה קשיי ריכוז ועצבנות.
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נוירולוגיה  -המומחה ,פרופ' גולדהמר ,קבע  10%נכות לצמיתות עקב מצב שלאחר זעזוע מוח ,הכולל סחרחורות ,עצבנות,
שינה מוגזמת ,והתעלפויות .לדעתו יש חפיפה בין הנכויות הנוירולוגית והפסיכיאטרית.
אף אוזן וגרון  -המומחה ,פרופ' קרוננברג ,קבע שלא נותרה נכות בתחומו.
רפואת השינה  -המומחה ,ד"ר פלד ,קבע נכות בשיעור  10%לצמיתות ,מכיוון שמצא ישנוניות יתר פוסטטראומטית.
לטענת התובע התקשו הרופאים באבחון מצבו וערכו עליו ניסויים בתרופות שונות כגון שבעת טיפולו על ידי הפסיכיאטר,
ד"ר בלן ,קיבל תרופת מרץ "ריטלין" בשילוב עם תרופות אחרות והוא סבל מתופעות לוואי וסבל מתמשך שכלל תחושת
בחילה ונזילת רוק מפיו ללא יכולת להשתלט על כך .במקביל עבר התובע בדיקת שינה ונמצאה ישנוניות בינונית .התובע
הפסיק את הטיפול הרפואי ונותר סובל ממצבו ללא יכולת להתרפא או להקל עליו .כך ,לטענתו.
התובעים תקפו בסיכומיהם את קביעות המומחים מטעם בית המשפט וטענו שלא העריכו נכון את היקף הנכויות שנגרמו

לתובע בפרשה זו .זאת ,למעט המומחה בתחום אף אוזן וגרון שמסקנתו מקובלת ואין צורך לעסוק בה בפסק דין זה הואיל
ולא הועברה עליה כל ביקורת בסיכומי התובעים.
הנכות הנוירולוגית:
המומחה ,פרופ' גולדהמר ,קבע  10%נכות לצמיתות ,עקב מצב שלאחר זעזוע מוח .המומחה אכן לא המליץ על בדיקת
שינה ולא התרשם שיש הצדקה לבדיקה זו .הוא לא המליץ על בדיקה נוירופסיכולוגית ,שלל חשד לאפילפסיה תוך קביעה כי
עיקר
הביטויים של הפרעות התובע הם בתחום הנפשי .הוא לא המליץ על בדיקת  EEGממושכת כדי לשלול קיומם של התקפים
אפילפטיים.
בחוות דעתו של פרופ' גולדהמר נאמר כי "בבדיקה במכון שינה לא היו ממצאים חולניים ,אך יצוין שקטעים נרחבים של
הדו"ח הושחרו כדי למנוע את קריאתם" .בעוד שמסקנת המומחה לא הייתה מדויקת בנושא ישנוניות יתר ניתן לציין כי אין
זה תחומו הרפואי ובעניין ישנוניות היתר עסק מומחה אחר ,ד"ר פלד ,שזו מומחיותו.
מהחלטת כב' השופטת גרסטל שניתנה בתיק זה בשלבי קדם המשפט ביום  25.12.97מתברר כי פרופ' גולדהמר נדרש
להתייחס לתוצאת בדיקת השינה שהועברה לעיונו .תשובתו הייתה אמנם שאינו ממליץ על בדיקה כנראה משום שלא נתן
אמון בתלונות )וכפי שיוסבר בהמשך פסק הדין התברר לבסוף ,לאחר דיונים ממושכים ומפותלים כי הצדק היה עימו( אולם
יש להדגיש כי המומחה ציין בהגינותו שאינו מומחה בתחום זה ,ושאף אינו יודע לפענח תרשימי בדיקות שינה )עמ' 8
לפרוטוקול מיום  9.2.98שורות  .(16-15על רקע תשובת המומחה ובהתחשב בתלונות התובע ובני משפחתו מונה מומחה
בתחום מחלת השינה.
לגבי תחומו של פרופ' גולדהמר ,לא נמצאו סתירות בדבריו או קשיים אחרים המצדיקים התערבות במסקנותיו .המלצתו
בעניין עריכת בדיקות עזר אינה ניתנת לערעור בידי פרקליט שאינו מרוצה מהמסקנה .לא נמצאה סיבה מספקת לעריכת
בדיקות
 C Tו  M R I -חוזרות .תלונות החולה והממצאים בבדיקת  EEGוביתר הבדיקות ,כגון הבדיקה הוסטיבולרית ,היו בפני
המומחה והוא התייחס אליהם .פירושם תלוי בהערכה כללית של מצב החולה לאחר בדיקתו בידי הרופא המומחה ,על סמך
הידע הרפואי ,והניסיון הקליני.

==3

המומחה העריך שמצבו של התובע בתחומו ניתן להערכה ללא בדיקות עזר נוספות ולא מצאתי סיבה מספקת להתערב
במסקנה זו ולכן גם אין סיבה להתערב בקביעתו בעניין אחוזי הנכות לצמיתות שנקבעו לתובע .יש לזכור כי בדיקת המומחה
אינה באה למטרת טיפול בחולה והערכת התרופות או הטיפולים האחרים הנחוצים ,אלא לשם קביעת מצבו הרפואי בעקבות
תאונה והערכת אחוזי הנכות .המומחה הסתפק במכלול הבדיקות שהיה בפניו ובתיקו הרפואי של החולה וכן בבדיקתו
הקלינית בידי הרופא ואינני מוצא בכך כל פגם.
לעניין זה יש לבחון גם את חקירתו הנגדית של המומחה בבית המשפט כדי להתרשם אם אמנם הוצגו בפני המומחה
נימוקים של ממש היכולים להצדיק העברת ביקורת על חוות דעתו .בחקירתו הנגדית גילה פרופ' גולדהמר בקיאות רבה וענה
בשטף ובביטחון מתוך ידע מבוסס .המומחה חזר ועיין על דוכן העדים בתרשימי EEG
ולא מצא תרשים אפילפטי )עמ'  98לפרוטוקול מיום  2.5.99שורות  .(27-26 ,17 ,10-7המומחה התייחס לתלונות התובע
וציין כי אין אלה התקפים אפילפטיים והוא מטפל בחולי אפילפסיה בבית חולים תל השומר )עמ'  100שורה  .(14הסיבה
לקביעת הרופא היא שהתובע אינו מאבד הכרה בהתקפים הפוקדים אותו )עמ'  101שורה ,(15
והתרשימים בבדיקות  EEGאינם מתאימים לאפילפסיה )עמ'  101שורה  .(23עוד ציין המומחה כי התסמינים אינם
מתאימים לאפילפסיה כגון כאבי ראש ,חוסר סבלנות ,קושי בקריאה ,והתסמינים אינם מתאימים לתרשימים בבדיקות )עמ'
 102שורה  .(13לא הוצגה ספרות מקצועית הסותרת את דברי המומחה ,ולא הוצגו סתירות בדבריו ,ולפיכך דבריו נשארו
בתוקפם ללא ערעור.
המומחה המשיך וציין בעדותו כי התקפי פטיט-מאל אינם באים לאחר חבלה ושוב לא נסתרו דבריו בכל דרך ועוד ציין כי
אפילפסיה מוקדית באה רק לאחר חבלת ראש חמורה במיוחד ,עם שברים קרעים ודימומים במוח )עמ'  103שורה .(12
המומחה אישר כי אחד מנימוקיו לאי הכרה באפילפסיה במקרה זה היה העדר תגובה לתרופות אפילפטיות .אמנם לעיתים
קשה לאזן חולה אולם אי תגובה למספר רב של סוגי תרופות אפילפטיות צריך לעורר חשד שזו אינה אפילפסיה )עמ' 103
שורה .(27
המומחה העיד כי בעיותיו של התובע הן בעיקר בתחום הנפשי וזו גם הסיבה לשינה המרובה )עמ'  107שורה  .(16על רקע
זה ציין המומחה כי גם אם מתברר שטעה לגבי נכות בתחום השינה עדיין עומדת בתוקפה דעתו בתחום הנוירולוגי )עמ' 107
שורה  .(14עם זאת היה פתוח לאפשרות מבלי לקבוע דעה סופית שיש הצדקה למתן נכות  10%נוירולוגית וכן 10%
בתחום השינה באופן לא חופף )עמ'  111שורה  ,24עמ'  113שורות  .(9-7בסיכומים העלה פרקליט התובעים תיאוריות
רפואיות ללא כל אסמכתא וללא כל בסיס .ראו לדוגמא בעמ'  13פסקה רביעית ופסקה שלישית מסוף העמוד שם מציין ב"כ
התובעים :
"זו ידיעה כללית אם כי לא שיפוטית ,שרבים הם המקרים שתוצאות הבדיקות

הנ"ל )  CTו - MRI-ע' א'( אינן מגלות ממצאים בעוד שמגבלותיו של החולה
הם קשים ביותר )כך במקור  -ע' א'( ו ה  EEG -מלמד חד משמעית על נזק
מוחי ודאי".
מנין לקוח המידע האמור? מנין שאובה אותה ידיעה כללית? חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אינו מתיר להסתמך על
חוות דעת מומחים מטעם בעלי הדין .הכיצד ניתן להסתמך על חוות דעת של פרקליט? וכך פסק כב' בית המשפט העליון
בע"א  185/88אבו ג'עפר נגד אבו ג'עפר ,פ"ד מה ) 117 (3בסעיף :6
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"עולה בעליל מהתקנות ,והדבר מעוגן בסעיף 6א' של החוק ,שהדרך להוכחת העניינים המנויים בתקנה )2א( היא
על ידי מינוי מומחה מטעם בית המשפט ,ולא על ידי הגשת חוות דעת של מומחים רפואיים או עדויות של עדים
מטעם הצדדים .כפי שנאמר ברע"א  504/90אן בן זאב ואח' נגד מוחמד ואח' פסקי דין מ"ד):200 (2
"לפי האמור בסעיף 6א לחוק ובתקנות ,ברורה הכוונה לקבוע דרך חדשה להוכחת עניינים שברפואה בתביעות על
פי החוק ,להבדיל מהמצב לפי תקנות סדר הדין .בעוד שלפי תקנות סדר הדין מוסדר עניין הוכחת עניינים שברפואה
על ידי כך שכל צד לדיון רשאי לצרף לכתב טענותיו חוות-דעת רפואית של מומחה מטעמו ,באו סעיף 6א לחוק
והתקנות שהותקנו על פיו להסדיר את הדבר על ידי מינוי מומחים רפואיים על ידי בית המשפט בדרך שהותוותה
בתקנות ,ולא עוד על ידי חוות דעת רפואיות של מומחים מטעם הצדדים".
לאור דברים ברורים אלו ,מצאתי כי לא נסתרו דברי המומחה פרופ' גולדהמר והם נותרו תקפים ומחייבים ולפיהם לוקה
התובע בנכות נוירולוגית בשיעור של  10%לצמיתות עקב זעזוע המוח שסבל בתאונה .עוד קבע המומחה כי אחוזי הנכות
בתחומו חופפים לאחוזי הנכות בתחום הנפשי ומתבטאים באותם התסמינים ,או בתסמינים דומים )חוות דעת פרופ'
גולדהמר ,עמ'  ,2בפרק "דיון"(.
הנכות הפסיכיאטרית:
ד"ר יעקב אבני ,מומחה בית המשפט בתחום הנפשי ,העריך כי התאונה גרמה לתובע  10%נכות לצמיתות ,החופפת לנכות
הנוירולוגית .התובע נבדק בידי המומחה בבית חולים הדסה הר הצופים ביום  .30.9.96מסמכיו הרפואיים הרבים של
התובע עמדו בפני המומחה .התלונות העיקריות בפני המומחה היו שינה מרובה ,כאבי ראש ,התנתקויות )עומד להתעלף אך
אינו מאבד הכרה( וסחרחורת .התלונות יחד עם המסמכים הרפואיים נמצאו בעיני המומחה מתאימים לתסמונת שלאחר
זעזוע מוח שביטויה באחוזי נכות הוא  10%לצמיתות החופפת כאמור ,לנכות הנוירולוגית.
בסיכומיו תקף פרקליט התובעים בחריפות את חוות הדעת וטען כי הסתמכה על חוות דעת פרופ' גולדהמר ,וכי נערכה ללא
התייחסות רצינית .פגם אחד שנמצא היה בכך שהמומחה ציין שהשינה תקינה למרות שהבדיקה העלתה בתחום זה ממצא
חולני של ישנוניות .פגמים אחרים נמצאו בכך שהמומחה ציין בחקירתו שהתובע לא היה בטיפול נפשי ולא קיבל תרופות
בתחום זה .פרקליט התובע מפנה לכך שהתובע קיבל תרופות פרוזאק ולאחרונה גם סרוקסט כמצוין בחוות הדעת עצמה.
בנוסף ,במסמכים שהיו בפני המומחה ונזכרים בחוות דעתו כגון ת) 4/מסמך  5אצל המומחה( מלמדים על אבחון מצב נפשי
ועל טיפול שניתן לתובע מהפסיכיאטר ,ד"ר בלן .לפיכך ,נמנעה ההכרה בכך שיש לתובע גם תסמונת נפשית היכולה לדור
בכפיפה אחת עם תסמונת שלאחר זעזוע מוח לדברי המומחה עצמו וזאת כאפשרות תיאורטית.
היות וחלק מהרופאים איבחנו חבלה נפשית ואילו המומחה שלל זאת עתר פרקליט התובעים בסיכומיו )עמ'  (17כי תיקבע
נכות נפשית לתובע בידי בית המשפט .עוד הפנה לכך שהמומחה כביכול הכיר בטעותו ,בעמ'  130לפרוטוקול.
בחקירתו הנגדית לא הודה המומחה בכל טעות ועמד על דעתו .גם דבריו לפיהם יתכן שהיה צריך לציין שבחלק מהמסמכים
נרשמו איבודי הכרה של ממש )עמ'  130שורה  (14אין בהם כל חזרה של המומחה מחוות דעתו אלא התייחסות לדיוק יתר
בציטוט המסמכים הרפואיים .התרשמותו הייתה בעיקר על סמך דברי הנבדק שתיאר בעיקר התנתקויות ולא איבודי הכרה
של ממש )עמ'  130שורות  .(7-4המומחה היה רשאי להעדיף את דברי הנבדק בפניו על הרשום בחלק מהמסמכים ולא
מצאתי בכך פגם.
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בחקירתו הנגדית התמודד המומחה באופן מרשים ומשכנע עם טענות פרקליט התובעים .הוא הסביר כי אין הצדקה להעניק
לתובע תרופות נפשיות היות ואינו סובל מתסמונות נפשיות .ההמלצה בעניין תרופות באה מפי פסיכולוגית ילדים והמומחה
הסביר שכפסיכולוגית לא הייתה צריכה להמליץ על תרופות ,דבר שאינו בסמכותה או בתחומה )עמ'  124שורה .(28
האבחנה שנעשתה במרפאת בית חולים אברבנאל לפיה התובע סובל מתסמונת נפשית לא שכנעה את המומחה שבבדיקתו
התרשם באופן שונה .הוא מסר פרטים בעניין זה .האבחנה היא בין חבלה פיזית המביאה לתסמונת שלאחר זעזוע מוח
)ממנה סובל התובע( ובין חבלה נפשית הנגרמת עקב זעזוע נפשי עקב צפייה או השתתפות במאורע יוצא דופן שאינו נכלל
במאורעות יומיומיים )עמ'  126שורות  .(15-4לחבלה הנפשית מאפיינים שונים כגון חלומות קשים )עמ'  126שורה  (14או

מחשבות חוזרות טורדניות .תסמינים של חבלה נפשית לא נמצאו בבדיקה ודברי המומחה והאבחנות הרפואיות עליהם
הסתמך כלל לא נסתרו.
המומחה אינו חייב לקבל הערכות של רופאים אחרים במיוחד שבחלקן נעשו בידי רופאים או מומחים בתחומים אחרים כגון
פסיכולוגית ,או נוירולוג ) עמ'  128שורה  (20-18וגם בשל כך ,ההתקפה הקשה על קביעותיו לא הייתה מבוססת כלל ועיקר.
חוות דעתו הייתה בתחום הנפשי ולא הנוירולוגי ולכן התמודדותו עם מחלת השינה או שאלת האפילפסיה אינם עניין
לביקורת.
הערכתו בתחום הנפשי נשמעה מבוססת ואמינה ונשענה היטב על בדיקתו ועל ניסיונו הקליני העשיר.
לבסוף ,נטען כנגד חוות הדעת שנפלו בה טעויות קשות עקב מידע לא נכון.
המומחה ציין כי התובע היה תלמיד חלש לפני התאונה ,הלך לבית ספר מקצועי "סירקין" )סירקין הוא בית ספר מקצועי
כעדות עד התביעה ,מר אהרן אלדר בעמ'  45שורות  , (26-25עשה הפסקה בלימודיו לפני התאונה ,ואינו תלמיד חרוץ.
נטען כי בפני המומחה לא היו תעודות מבית הספר ולכן אין לדעת וגם לא התברר מנין נשאב המידע ששימש בסיס
למסקנות אלו.
התקפה חריפה זו על המומחה ומסקנותיו הייתה חסרת בסיס וטעם לאור העובדה שבמהלך המשפט אותרו תעודות התובע
והוגשו כמוצג נ .1/בכיתה ז' היו ציוניו ירודים ונמוכים בעשרה מקצועות .בחשבון קיבל את הציון  ,5 -ובאנגלית היה ציונו .7 -
בכיתה ח' )שנת תשנ"ג( היו ציוני סוף השנה שקיבל התובע  -ירודים עוד יותר .בתנ"ך  ;5 -בלשון  ;4 -בחשבון  ;5 -בהנדסה
  ;6בגיאוגרפיה  ;5 -באנגלית  ;5 -רק בחינוך גופני ובמלאכה התקבלו ציונים גבוהים.על רקע זה אין בסיס לטענה שהתובע התקבל לבית ספר עיוני ,הוא אכן היה תלמיד חלש לפני התאונה ,ודעת הפסיכיאטר
נמצאה מבוססת.
הנכות בתחום מחלת השינה:
האמנם הפך התובע ישנוני בעקבות התאונה?
בחלק זה עסק עיקר המשפט .התובע מעורר טענה מקורית לפיה הטראומה והחבלה בתאונת הדרכים הפכו אותו לסובל
ממחלת שינה ולאדם הישן  17שעות ביממה.
אם כך הדבר והתובע אינו יכול להימנע משינה משך מרבית היממה נגרם לו נזק קשה ביותר .התאונה גזלה את מירב
שעות הערנות ולמעשה את רוב חייו של התובע .כפי שיתברר להלן ,אין ממש בטענה זו והתובע אינו סובל מישנוניות ואין
הצדקה לכל נכות בתחום זה .בדיקות השינה של התובע הניבו תוצאות חולניות עקב נטילת תרופות ארגעה וכדורי שינה
והתובע השפיע על התוצאות.
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כאשר נחשף הדבר ,התובע נאלץ להימנע מנטילת תרופות לפני הבדיקה ,ונדרש לתת "בדיקות שתן לצרכים משפטיים"
)משמעות מושג מיוחד זה יובהר להלן( לא הצליח להירדם בבדיקות השינה ואחת מהן הופסקה עקב תלונותיו על כאבי ראש
אולם מבלי שנרדם .בדיקה אחרת העלתה קשיי הירדמות שאין למצוא אצל חולה במחלת שינה .מחלת שינה עקב טראומה
היא נדירה ,ולא נמצאה גם במשפט שהיה בפני .התובע אינו סובל ממנה והדבר הוכח בצורה ברורה ,גם אם תוצאה זו אינה
נראית לתובע ולבני משפחתו ,והדבר הביא את פרקליט התובעים לכתיבת סיכומים חריפים וחורגים מהמקובל והראוי.
בעוד שבני המשפחה אינם נתפסים על צערם ,ראוי היה לו לפרקליטם לשמש "קצין בית המשפט" ולשמור על מכובדות
מקצועית ,ולהימנע מכינויי גנאי קשים מיותרים ובלתי מבוססים כלפי רופאים ופרקליטים .ניתן היה למשל ,להימנע מלכנות
את ד"ר רוטנברג בשם "חייזר" .הדבר היה מיותר במיוחד בהתחשב בעדותה המקצועית ,המועילה וההוגנת.
לתובע נקבעו  10%נכות לצמיתות בידי מומחה מטעם בית המשפט ,ד"ר רון פלד ,עקב ישנוניות בינונית שנתגלתה בבדיקה
מיום  14.11.97בבית חולים אסף הרופא ועקב ישנוניות קשה שהתגלתה בבדיקה ביום  18.1.98שנערכה במעבדת שינה
בטכניון סניף וולפסון .ברישום  EEGהתגלו גלים המכונים בשפת המומחה "כישורי תרופות" ,ואלה מעלים חשד לשימוש
בתרופות שינה.
בבדיקת שתן שנערכה בינואר  1998לא נמצאו עקבות לתרופות שינה ,ולפיכך העריך ד"ר פלד כי נגרמה לתובע נכות
בתחום השינה עקב פגיעתו בתאונה ששיעורה  10%לצמיתות.
ד"ר פלד ציין בדבריו מיום  11.4.99כי חשד שהתובע נטל תרופות שינה ולכן שלח דגימת שתן שנתן התובע בערב הבדיקה
הראשון למעבדה בתל השומר.
הבדיקה הייתה שלילית והרופא העיד כי הוא מאמין שהבדיקה הייתה תקינה.
ד"ר רוטנברג ממעבדת תל השומר התקשרה לד"ר פלד וציינה בפניו כי נותרה בספק לגבי מהימנות תוצאת בדיקת השתן.

ד"ר פלד ציין את האפשרויות להטיית הבדיקה :יתכן שהתובע נטל תרופות מתוחכמות יותר שהשפעתן על הגברת
הישנוניות פועלת בעקיפין וכן שהבדיקה לא הייתה מדויקת די הצורך .ד"ר רוטנברג מסרה מכתב מיום  24.11.99לב"כ
הנתבעים בעקבות פנייה אליה למתן תצהיר עדות ראשית .במכתבה הבחינה בין בדיקת שתן רגילה ובין בדיקת שתן
לצרכים משפטיים כאשר מתעורר חשד לנטילת תרופות ,כלומר לניסיון הטיית בדיקה .אמירה זו נבחנה בחקירה נגדית
ממושכת שנערכה בבית המשפט לד"ר רוטנברג.
עדותה עשתה עלי רושם מקצועי ומהימן .דבריה לא נסתרו ,לא כנגד דברים של אחרים ,ולא בסתירה פנימית כלשהי .לא
נמצא כל נושא שיש בו כדי להפחית כמלוא הנימה מאמינותה המקצועית .דבריה נמסרו ברצון ,בביטחון ובנחת וניתן לבסס
עליהם ממצאים ברורים .לפי דברי העדה שיש בהם הגיון רב ,החשד לנטילת תרופות שינה
שהתעורר בתרשים  G E Eלא נשלל בבדיקת השתן מאחר שלא נעשתה לצרכים משפטיים.
העדה הדגישה בדבריה כי בעת קבלת הבדיקה לא היה ידוע שמדובר בצרכים משפטיים ולכן הדגימה )בדיקת השתן
שנלקחה מהתובע  -ע' א'( טופלה כדגימה רפואית רגילה )עמ'  185לפרוטוקול מיום  4.1.2000שורות  .(15-14העדה ציינה
כי היא ד"ר לביוכימיה בהשכלתה )עמ'  186שורה  (5אך ידוע לה שבתחום המשפטי יש יותר חשד להטעיות )עמ' 186
שורה  .(3ועוד ציינה כי יש תרופות נפוצות שניתן ליטול כדי להשפיע על בדיקת שינה שנוכחותן בשתן כלל לא נבדקה כגון
לוריבאן ,קסנקס ובונדורמיל )עמ'  186שורות  .(18-17עוד ציינה העדה כי לשם היעילות נדרשת במקרים אלו שיחה עם
הרופא כדי לכוון את הבדיקות בצורה יעילה יותר )עמ'  186שורות .(18-16
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בעקבות דברים אלו התבקשה בדיקת שינה חוזרת כדי להסיר ספק בנושא הנכות בתחום זה .נקבע מכוח הסכמת הצדדים
כי תיערך בדיקה חוזרת .הכוונה הייתה לערוך בדיקת שינה תוך פיקוח הדוק ומניעת כל אפשרות להטיית הבדיקה על ידי
נטילת תרופות .בדיקה ראשונה לאחר החלטה זו נערכה ביום  .13.3.00הבדיקה הופסקה עקב בקשת התובע שטען כי אינו
חש בטוב .האור כובה בשעה  22:30אולם התובע הטוען כי ישן מדי יום  17שעות עקב ישנוניות יתר לא הצליח להירדם
וסבל מ"קשיי הירדמות ניכרים" .התובע נמנם משך  22דקות בשעות הלילה אך לא הצליח להירדם ממש .הדבר שולל
לדעתי את טענתו כי הוא סובל כביכול מנכות בתחום זה .נוכח תוצאה זו התבקשה בדיקה נוספת .לבדיקה נוספת זו ניתנה
הסכמה ויש להביא בחשבון כי הייתה זו בדיקת שינה שישית במספר של התובע .בדיקה זו נערכה בימים 15.5.00-14
והושלמה עד לסיומה .לא נמצאה הפרעת שינה פיזיולוגית ,ובבדיקת  TLSMנמצאה ישנוניות קלה וגבולית.
בבדיקות השתן שנלקחו בבדיקה זו נתגלו סימני תרופות שלהן השפעה ברורה על מהלך הבדיקה והן קסנקס ויוניסום .ד"ר
פלד ציין בתוצאות הבדיקה כי אין ספק שהישנוניות הקלה שנמצאה בבדיקות השינה יכולה להיות תוצאה של שימוש בשתי
התרופות האמורות .יוניסום הוא כדור שינה וקסנקס הוא כדור ארגעה .גם אם נניח שהתובע לא ידע על ההשפעה של
קסנקס בתחום השינה והיה זקוק לכדור ארגעה אין ביכולתו להסביר מדוע נטל כדור שינה לפני בדיקת שינה .עוד אין
באפשרותו להסביר מדוע נטל את התרופה "פוסיד" שהיא תרופה משתנת אלא אם רצה להעלים תרופות מבדיקת השתן.
העד ד"ר גופר ,מנהל היחידה לטוקסיקולוגיה משפטית בבית חולים תל השומר )עמ'  221שורה  (2ציין בעדותו כי נטילת
פוסיד היא טכניקה להעלים תרופות ממערכת השתן )עמ'  233לפרוטוקול מיום  30.11.2000שורות .(30-27
לסיכום ,התברר והוכח כי התובע נוטל תרופות שונות שיש בהן כדי להטות את תוצאות בדיקות השינה .בבדיקה היחידה
שבה לא נמצאו תרופות או חשד לקיומן לא הצליח התובע להירדם .במאזן הסתברויות סביר יותר שהתובע אינו סובל
מישנוניות קשה או בינונית ,אך יתכן שהוא סובל מישנוניות קלה וגבולית כאשר הוא נוטל תרופות שינה .מצב זה לא נגרם
עקב התאונה.
ד"ר פלד ציין כי גם ישנוניות גבולית או קלה מצדיקה נכות בשיעור .10%
תוצאה כזו אינה סבירה בהתחשב בכך שד"ר פלד העריך גם ישנוניות בינונית עד קשה כנכות המצדיקה  10%נכות .ד"ר
פלד הסביר שהבדיקה אינה מדויקת ואין בה יחס ישר אלא לדעתו ישנוניות קלה וגם בינונית מצדיקה נכות בשיעור 10%
)עמ'  239שורה  .(26אילו הייתי בדעה שהישנוניות הקלה או הגבולית מקורה בתאונה ,הייתי מעריך את הנכות בתחום זה
בשיעור  %5בלבד .כאמור ,דעתי היא שאין הצדקה לכל נכות בתחום זה והתאונה לא גרמה ל"ישנוניות" אצל התובע.
יש להדגיש כי המומחה ציין שאין לדעת אם הישנוניות אמיתית עקב נטילת התרופות )עמ'  238שורה  .(6למרות זאת
העריך המומחה כי "הבחור ישנוני" )עמ'  239שורה .(22
לאחר מכן ,עומת המומחה עם בדיקות שינה שבהן לא הצליח התובע להירדם אחת במרץ  99והשניה בשלב קודם לפני
גיוסו לצה"ל .בשתי הבדיקות לא נרדם התובע כלל וטען שאינו חש בטוב .המומחה השיב בעניין זה כי יכול להיות "שאכן יש
פה סיפור לא אמיתי ואפילו התחזות" )עמ'  247שורה .(1
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עוד צפה המומחה יחד עם הפרקליטים ובית המשפט בסרט וידיאו שצילם חוקר את התובע ללא ידיעתו על כך במצלמה
נסתרת ,בעת עבודתו בחנות .לדעת המומחה אין להגיע למסקנה כלשהי על פי הסרט )עמ'  245שורה  .(28מסקנתי שונה.
התובע נראה בסרט עובד ,מסדר בגדים על מדפים ,מציע בגדים ללקוחות ,ומתפקד כאדם ללא בעיות מיוחדות )התיאור
כלול בעמ' .(245
לבסוף הופנה המומחה לעדות ד"ר גופר לפיה החומרים שנמצאו אינם מוצרי פירוק של תרופות אחרות אלא של יוניסום
בלבד שהוא כדור שינה .על רקע זה ציין המומחה כי מדובר בהתחזות )עמ'  247שורה  .(19המומחה נמנע בסיום דבריו
לקבוע חד משמעית כי הבדיקה הוטתה מאחר ויוניסום הוא כדור שינה קל שנמכר ללא מרשם רופא )עמ'  247שורה .(29
ניכר היה בדברי המומחה ניסיונו הרב לשמור על אובייקטיביות ולהיזהר מכל פגיעה בזכויות התובע.
העדים אלדר ומר יחזקאל האחד חברו של התובע והשני מנהל חנות הבגדים שבה עבד התובע לא תרמו עדות משמעותית.
מר יחזקאל העיד כי פעם אחת התעלף התובע .הדבר אינו מעיד על ישנוניות ואין לדעת סיבת אותה התעלפות בודדת
שיכולה לנבוע מסיבות רבות .דברים אלה אינם באים במקום הראיות הרפואיות מפי המומחים השונים .עדות החבר לפיה
התובע נרדם מדי פעם לפרקי זמן קצרים ,לא שכנעה אותי כי התובע ישנוני באופן חולני.
גם עדויות אביו של התובע והתובע בעצמו אינן באות במקום בדיקות מעבדה אובייקטיביות .את אותה שינה רצופה וחזקה
היה על התובע לישון במעבדת השינה ומשנכשל בכך אין לקבל עדות על נושא זה מפי בעל הדין עצמו או אביו.
מסקנתי מכל המקובץ שבמאזן הסתברויות סביר יותר שמדובר בהתחזות ולא במחלה של ממש .הסיבה לכך היא שנערכו
בדיקות שינה חוזרות ונשנות ,התובע נדרש להימנע מנטילת תרופות והתבקשו בדיקות קפדניות כדי לוודא זאת .לאחר
חקירת המומחה הוריתי על בדיקת שינה חוזרת )מס'  6שתוצאותיה צוטטו לעיל .בטרם הבדיקה ניתנה החלטה במעמד באי
כוח הצדדים .כאן המקום לצטט מתוכן החלטה זו מיום ) 6.12.00עמ'  251שורות :(14-9
"אין צורך בידע רפואי מיוחד כדי להבין שאדם הנבדק במעבדת שינה ,כדי לגלות אם הוא סובל ממחלה הגורמת לו
להירדם מהר יותר וחזק יותר ולאורך זמן רב יותר מאנשים אחרים אינו צריך ואסור לו בתכלית האיסור ליטול כדורי
שינה לפני הבדיקה .כמובן שנטילת כדורי שינה לפני בדיקת שינה מהסוג הנזכר לעיל ,הופכת את הבדיקה ללעג
ולקלס ומוציאה את כל הטעם מן הבדיקה.
כמובן ,חשד כזה הוא חשד קשה ויש להיזהר זהירות רבה בטרם משמיעים אותו כלפי הנבדק".
לצערי ,לא הפנים התובע בעצמו ובאמצעות הוריו ופרקליטיו אזהרה זו ,התעלם לחלוטין מן האזהרה ומן האיסור ונטל
תרופת שינה מסוג יוניסום לפני בדיקת השינה הבאה והאחרונה .אמנם הוא הכחיש זאת ,אולם הדבר התגלה בבדיקה
מדעית ,בדיקת שתן ,שאין לפקפק בתוצאותיה .בכך מנע התובע כל אפשרות לקבוע אם הוא אמנם סובל מישנוניות ,ורבים
הסיכויים שאינו סובל ממנה כלל.
פרקליט התובע טען בסיכומיו כי אין לקבל שהתובע פעל בדרך כה לא נבונה ופגם בתביעתו ,לאחר שהוזהר ולאחר המאמץ
לשכנע לערוך בדיקה חוזרת.
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בטענה זו יש טעם ,אולם הוכח כי התובע נטל גם תרופה בשם "פוסיד" שלא לצורך ,למרות שלא נרשמה עבורו בידי רופאיו.
התברר בחקירת ד"ר גופר ,המומחה לתרופות וחומרים הקשורים בהן ,כי "פוסיד" הוא חומר משתן שיש בו כדי להעלים
עקבות תרופות שנלקחו .על רקע זה רב החשד כי התובע נטל אמנם את כדור השינה וניסה להעלים את עקבותיו ,בבדיקת
השתן בעזרת כדור פוסיד .במאזן הסתברויות ,סביר יותר שכך היה לאור תוצאות הבדיקות ,והעדר כל הוכחה לסתור.
כך עולה משתי בדיקות שינה שבהן לא נטל תרופות .גם נטילת תרופת קסנקס אין להסביר ,מפני שהפסיכיאטר כלל לא היה
בדעה שהוא זקוק לתרופת ארגעה ואין לו נכות על רקע חבלה נפשית אלא מצב שלאחר זעזוע מוח .נכותו הנוירולוגית אינה
כה גבוהה ואין לקבל שהתובע לא היה מסוגל להימנע מנטילת תרופות המשפיעות על הערנות למשך שתי יממות כדי לבצע
בדיקת שינה אמיתית .על רקע זה אני מחליט כי התובע לא הוכיח ישנוניות וסיכל את האפשרות להוכיח זאת .הדבר חייב
ניהול משפט ממושך במיוחד ועריכת בדיקות שינה חוזרות ונשנות .נעשה כל מאמץ לאפשר לתובע הזדמנות הוגנת להוכיח
את טענתו אך זו לא הוכחה .בסיכומו של דבר להערכתי סביר יותר שהתובע אינו סובל מישנוניות או מחלת שינה.
נכותו התפקודית של התובע:
התובע סובל מנכות נוירופסיכיאטרית בשיעור  .10%הוא בן  21כיום .את לימודיו סיים בגיל  .14הפסקת לימודיו נעשתה
ללא קשר לתאונה שהחבלה שנגרמה בה והנכות הקלה יחסית אינה מצדיקה הפסקת לימודים כללית אלא שימשה עילה
לתובע שהיה תלמיד חלש גם לפניה ,כפי שמעידות התעודות מבית הספר ,להפסקת לימודיו .עם זאת ,מצבו מצדיק הערכה
נכותו התפקודית כנכות הגבוהה מהנכות הרפואית.
הנסיבות האישיות של הנפגע :שיקול שיש להביא בחשבון הוא הנסיבות האישיות של הנפגע .במסגרת זו ניתן להתחשב
בגילו של הנפגע ,יכולתו להסתגל למצב ,כושרו המיוחד לו  -להשתקם ביחס לאופי ומהות הפגיעה.

שיקולים אישיים כאלה הובאו בחשבון בעניין ע"א  19/88פילו נ' עמוס )פורסם ב"דינים ועוד"( .הנפגעת הייתה בת  17בזמן
התאונה ,חסרת השכלה ולפני התאונה חיה בתנאי עזובה ועבדה במשק בית .הנכות הרפואית נקבעה ל  .40% -לאור
הנתונים האישיים הירודים ,הגדיל ביהמ"ש שם את הנכות התפקודית לשיעור של .70%
שיקול אחר ,הוא התרשמות ישירה של בית המשפט :במסגרת השיקולים הבוחנים נסיבות אישיות של הנפגע ,רשאי
ביהמ"ש להביא בחשבון לא רק עובדות חיצוניות לגבי הנפגע ,אלא גם את התרשמותו הישירה של השופט מן הנפגע :ע"א
 251/82עידה נ' חביב )לא פורסם( .התרשמויות כאלה מרמת האינטיליגנציה הכללית והופעה במהלך הדיונים בביהמ"ש,
מקובלת בפסיקה כאמצעי שבעזרתו רשאי בית המשפט להגדיל או להפחית מהנכות התפקודית.
בית המשפט רשאי להתרשם כי כושר העבודה של אדם המופיע בפניו נפגע במידה רבה יותר או מעטה יותר משיעור
הנכות הרפואית .הנפגע במקרה הנוכחי היה נער צעיר בעת הפגיעה וחסר השכלה .הוא לא עבד כלל.
האינטיליגנציה שלו ירודה ובמהלך הדיונים הפגין אדישות ועייפות כללית נמשכת .התרשמותי היא שהפגיעה
הנוירופסיכולוגית משפיעה במקרה זה על כושר העבודה במידה רבה יותר מאשר אחוזי הנכות הרפואית ולהערכתי נכות
בשיעור  %20משקפת את נכותו התפקודית של התובע.
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כאן המקום לסקור ראיות שהציג התובע בנושא תפקודו לפני ואחרי התאונה.
אביו של התובע ,מר  .......מסר בתצהירו כי עד לתאונה היה פלוני ילד בריא ,חברותי ,נמרץ ונעים הליכות .בין השנים 89
ו  91 -היגרה המשפחה למיאמי בארה"ב .פלוני היה אז בגיל קרוב לעשר ועד גיל  .12באוגוסט  91חזרה המשפחה לישראל
ובספטמבר  1993ארעה התאונה .בתקופה שבה שהה פלוני בארה"ב למד אנגלית ונחשב ילד מוצלח ומצליח .לדברי אביו
בסעיף  3ב' לתצהירו ,הישגיו בלימודים ירדו עקב המעברים החדים מארץ לארץ אך הוא התבלט בתחום החברתי .אינני
מקבל טיעון עובדתי זה .כאשר חזר פלוני לישראל היה ציונו באנגלית )בכיתה ז'( .7 -
בכיתה ח' פחת הציון וירד ל  .5 -המסקנה היא שפלוני היה תלמיד חלש ונהנה באנגלית בלבד מידע שצבר בנסיעתו לחו"ל.
ביתר המקצועות היו ציוניו  -נמוכים.
אין בכך כדי לגרוע מהיותו ילד אהוב וחביב המצליח מבחינה חברתית.
עדות זו נתמכה בדבריו של העד  ,.............בן  ,26חברו הטוב של אחיו של התובע .העד היה בייסיטר של פלוני ,ובן בית
במשפחת התובע .בסעיף  2לתצהירו סיפר העד על השעות הרבות שבילה עם שחר )אחיו של התובע( שבהן פגש גם את
התובע והכירו כילד נחמד ,סקרן ,פעלתן ובדרן.
עדות נוספת התומכת בגרסה זו הייתה עדותו של חבר ,אהרן אלדר ,שהכיר את פלוני לפני התאונה כנער מלא מרץ ,בעל
חוש חברתי מפותח ובעל חוש הומור )סעיף  2לתצהיר( .עוד מסר העד בתצהירו כי פלוני התגלה כרקדן וכמרקיד מעולה
והתבלט מאוד בפעילותו בארגון מסיבות וביכולת לרכז סביבו ילדים )סעיף ) 3ב( לתצהיר(.
טיעונים אלו נתמכו בקלטות וידיאו שהוצגו ומצויות בתיק בית המשפט.
חזרתי וצפיתי בהם בעת כתיבת פסק הדין .נראים בהם קטעי וידיאו מילדותו של התובע ומבר המצווה שלו .הוא נראה נער
נאה ,חייכן ,בעל שמחת חיים ,חוש הומור וכושר ביטוי .לא ניתן לדעת לפי קטעי וידיאו אלו את רמת האינטיליגנציה והוא נער
שאינו שונה מכל נער בריא בן גילו .רמת האינטיליגנציה קשורה יותר בציונים שקיבל בבית הספר ואלו ,משך שנתיים שלפני
התאונה ,היו ירודים מאוד.
אני מקבל אפוא כי לפני התאונה היה התובע תלמיד חלש אך במקביל ,היה גם נער מלא מרץ ,בעל חוש חברתי מפותח
ובעל חוש הומור.
לגבי מצבו של התובע לאחר התאונה נטען בתצהיר אביו ,תומר יחזקאל ואהרן אלדר כי הוא הפך עייף וסובל מכאבי ראש
)סעיף  7א' ו  8 -לתצהיר אלדר( סובל מכאבי ראש סחרחורות ועייפות )סעיף  4לתצהיר פלוני יחזקאל( ועייפות רבה כאבי
ראש והתנתקויות )סעיף 6א' לתצהיר אביו( .האב הצהיר גם על שעות שינה רבות מדי יום כ  17שעות ליום )סעיף 6ג'
לתצהיר(.
פלוני יחזקאל נחקר בחקירה נגדית .בחקירתו ציין כי התובע הפך אחרי התאונה עייף ותשוש )עמ'  37שורה  .(12עם זאת
הסכים שלפעמים השאיר את חנות הבגדים בקניון הזהב שבה עבד פלוני תקופה של  10-8חודשים )עמ'  39שורה (19
בפיקוחו של תומר לבדו )עמ'  38שורה  .(20היה מקרה אחד שבו פלוני )התובע( נשכב על הארץ והחל למלמל .בכל
התקופה היה מקרה אחד בלבד מסוג זה ) עמ'  39שורה  .(19העד אישר כי היו בהחלט ימים שבהם עבד התובע משעה
 10:00ועד הערב )עמ'  42שורה  .(19המסקנה היא שבתצהיר העד הייתה הגזמה רצינית לעומת התיאור המאוזן יותר
בעדות.
אהרון אלדר נחקר גם הוא ובדבריו חזר על עדותו לפיה לעיתים הוא נרדם לפרקי זמן קצרים אך בהמשך ציין כי התובע ישן

כל הזמן והוא "ישנוני".
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בהמשך ציין העד כי הדבר ידוע לו מהורי התובע )עמ'  46שורה  .(27עדות זו נראתה בעיני מגמתית ולא שיכנעה אותי .היא
נשענה על גרסת ההורים שאינה מתיישבת עם בדיקות השינה ועם נטילת תרופות השינה .אינני מבסס עליה ממצאים
בתחום השינה .אולם אני מאמין לחלק הידוע לעד מידיעתו שלו המופיע בתצהירו ושלפיו סובל התובע מחולשה ,עייפות
וכאבי ראש.
התובע עצמו העיד בפני והדגיש את סבלו הרב ממחלת השינה ואת עייפותו ואדישותו לכל נושא .עוד הדגיש את המאמץ
להישאר ער וכאבי הראש הנגרמים לו עקב כך )עמ'  58שורות  .(15-10התובע ציין כי אינו יכול לעבוד בעבודה כלשהי וגם
עבודות כפיים כגון צבעי ,או מתקן אופניים אינן מתאימות לו )עמ'  88שורות  ,17-13עמ'  89שורות  .(23-14עדות התובע
נמסרה בהגזמות שהתובע לא הצליח לעמוד מאחוריהן .הוא לא שיכנע מדוע אינו כשיר לעבודה לפחות חלקית ,ונכותו אינה
של .100%
סיכום:
למרות ההפרזה שבדברי העדים ,ניתן לקבוע כי פגיעתו של פלוני בתאונה גרמה נזק לתפקודו העולה על שיעור הנכות
הרפואית .לפני התאונה ,לפלוני היו כישורים חברתיים מפותחים וכישורים שכליים פחותים .ניתן לשער כי את פרנסתו היה
מוצא בתחום הבידור ,הפנאי או השיווק .הוא לא היה הופך למדען ,לרופא או לאיש אקדמיה .קרוב לודאי שלא היה רוכש
השכלה אקדמאית וספק אם היה זוכה לתעודת בגרות .עם זאת ,כישוריו האחרים היו מאפשרים לו להתקבל לעבודה
ששכרה בצידה ,במכירות או בתקליטנות או במקצועות השיווק שבהם הופעה נאה ,כושר ביטוי ,חביבות וחוש הומור היו
עומדים לצידו .פגיעתו בתאונה והנכות הנוירופסיכולוגית פגעו בדיוק בכישורים אלו .כאבי ראש ,עייפות ,הפרעות בריכוז
ובזיכרון )עמ'  102שורות  (25-23וסחרחורות הן תלונותיו העיקריות של התובע מלבד היותו ישנוני.
תלונות אלו נמצאו אמינות בעיני מומחי בית המשפט )סיכומי ב"כ התובע עמ'  54סעיף  12ג'( .ונראות אמינות גם בעיני,
לפי התרשמותי מעדי התביעה שצוינו ,ומהתובע .אדם עייף הסובל מכאבי ראש וסחרחורות ,מתקשה לעבוד בשיווק או
בתחום הבידור ותרבות הפנאי ולכן ההשפעה התפקודית על התובע לאור נסיבותיו האישיות ומהות הפגיעה ,קשה יותר
מהנכות הרפואית .לפיכך ,אני קובע את נכותו התפקודית של התובע שנגרמה בתאונה נשוא המשפט בשיעור 20%
לצמיתות.
הערכת הפיצויים:
אין לתובע כל הפסד שכר לעבר ועבודתו כתקליטן לא הוכחה .אין לו צורך בעזרת צד ג' והוא זכאי לפיצוי עבור הפסד כושר
השתכרות בעתיד וכן עבור כאב וסבל .התובע אינו זקוק לתרופות והמומחים לא המליצו עליהן .אין לו הוצאות נסיעה
מוגברות.
הפסד השכר לעתיד מבוסס על הערכה גלובלית שכן התובע נפגע בהיותו נער צעיר .יש להביא בחשבון את השכר הממוצע
במשק בסך  7100ש"ח 20% .מסכום זה הם  1420ש"ח כפול מקדם היוון  289.7142מתקבל סך  411,394ש"ח.
הפיצוי עבור כאב וסבל וריבית לפי  10%נכות רפואית ,עומד )לפי חישוב תוכנת "המשערכת" ,שהעתקו מצורף לפסק הדין(
על סך  19,716ש"ח.
הוצאות בדיקות השינה והמומחים שהוציא התובע אין לפסוק לו משנדחתה טענתו בענין ישנוניות.
שכ"ט מומחה א .א .ג אין לפסוק לו משנדחתה טענת התובע בתחום זה ולא נקבעה כל נכות.
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הוצאות לרכישת תרופות בעבר אין לאשר משלא אושר הצורך בדבר בידי המומחים ,כפי שנפסק בבר"ע  2985/96סיון
מדלסי נגד אבנר גוני )"דינים ועוד"( בסעיף  6לפסק הדין .למרות זאת ,הוסכם בין הפרקליטים על תשלום סך  3,000ש"ח
עבור תרופה מסויימת וכן סך  5,500ש"ח עבור הוצאות רפואיות בעבר והסכמה זו מופיעה בפרוטוקול מפי ב"כ הנתבעת
)עמ'  169שורה  4וכן עמ'  169שורה .(8
סכום זה בסך  8,500ש"ח היה נכון ליום הדיון )כנאמר שם ,בעמ'  169שורה  (8ומשוערך להיום ערכו  9,476 -ש"ח.
עזרת הזולת לעתיד אינה מגיעה לתובע היות והוא סובל מנכות רפואית בשיעור  10%בלבד ,והיה מאושפז שלושה ימים.
בנושא זה עדויות התובעים היו מוגזמות ולא מבוססות ואני דוחה תביעה בראש נזק זה.

הדרישה לעזרת הזולת בעבר מוגזמת ביותר .עם זאת ,בעת התאונה היה התובע נער בן  14שנזקק לליווי לבדיקות שונות
וכן נדרשה עזרה ותמיכה בתקופה הראשונה לאחר התאונה ולהערכתי פיצוי גלובלי בסך  3,000ש"ח מפצה על הוצאות אלו
במידה סבירה.
הוצאות נסיעה  -התובע סובל מנכות רפואית שאינה גבוהה בשיעור  10%שאינה מצדיקה פסיקת הוצאות נסיעה .לתובע
לא נגרמו הוצאות בראש נזק זה לעומת מצבו שלפני התאונה .הוצאות הנסיעה לא הוכחו כלל ,ולא נמסרו לגביהם פרטים
ולא הוצגו קבלות .ב"כ התובע הוסיף וטען כי במצבו הישנוני הנטען של התובע יש סכנה שינהג .טענה זו בדבר ישנוניות
נדחתה על ידי ,ולא הוצגה הוכחה על מגבלה בנהיגה או בקבלת רשיון נהיגה ,שמקורה בתאונה נשוא המשפט .לכן ,אני
דוחה את התביעה בראש נזק זה.
סוף דבר :אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך  443,586ש"ח וכן שכ"ט עו"ד ומע"מ בסך  67,469ש"ח ובסך הכל -
 511,055ש"ח.
ניתן היום  18.12.2001במעמד עורכי הדין ,שעותק מפסק הדין נמסר להם:

