בית משפט השלום תל אביב-יפו
א 44284/04
בפני:

כב' השופט אברהם קסירר

תובעת :פלונית
ע"י ב"כ עו"ד קליר ארנון
נגד
 .1המאגר הישראלי לביטוחי רכב )"הפול"(
נתבעות:
 .2אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ליפא ליאור
פסק דין
התובעת ,ילידת  ,..........עותרת לחייב את הנתבעות  -מבטחות השימוש ברכב  -לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה,
לטענתה ,בתאונת דרכים מיום  .31.10.02התביעה היא בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ו .1975 -
התאונה הוכרה כתאונת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המל"ל"( .בכתב הגנתה הכחישה הנתבעת האירוע,
החבות ,הנזק והקשר הסיבתי ביניהם ,טענה שנזנחה בהמשך ובסיכומים .עיקר המחלוקת היא בשאלת הנזק ,שיעורו
והקשר הסיבתי בינו ובין התאונה נשוא התובענה.
להוכחת פגיעותיה של התובעת מונו מומחים רפואיים מטעם בית המשפט :בתחום האורטופדיה מונה ד"ר גרינטל ובתחום
רפואת העיניים מונה פרופ' אסיה .ד"ר גרינטל העריך נכותה תוצאת התאונה בשיעור  20%בהתאמה לסעיף )(2)48ב(
לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( התשט"ז ) 1956 -להלן" :התקנות"( עקב אי יציבות אחורית-
קדמית בברך שמאל ו 10% -עקב צלקת אורכית מכוערת ומכאיבה בברך שמאל ורחבית בברך ימין מותאם לסעיף )(1)75ב(
לתקנות .כן השיב ד"ר גרינטל על שאלות הבהרה.
פרופ' אסיה העריך שיעור נכותה של התובעת בגין חולשת קונברגנציה בשיעור  10%נכות ,לא קבועה ,וללא קשר ישיר
לתאונה.
פרופ' אסיה העיד בקשר עם חוות דעתו .הצדדים לא ביקשו להעיד את ד"ר גרינטל.
מטעם התובעת העידו מר יואל ברנד מנכ"ל כלי זמר ,הגב'  ........אימה של התובעת ,מר  .......בעלה של התובעת
והתובעת בעצמה .מטעם הנתבעות הוגשו מסמכים.
הצדדים הסכימו על הגשת חוות הדעת האקטוארית ללא חקירה )פרוטוקול .(5.3.08
העובדות הצריכות לענייננו ,שהוכחו כדבעי:
 .1התובעת ,ילידת  ,..........נפגעה בתאונת דרכים ביום  31.10.02עת רכבה על קטנועה ,המבוטח ע"י הנתבעות )ר' אישור
משטרה ,תעודת ביטוח חובה ואישור משרד הרישוי בדבר תקפות רישיון הנהיגה של התובעת כנספח  1לתצהיר התובעת(.
ממקום התאונה הובהלה התובעת לבית החולים "איכילוב" ,שם נותחה לקיבוע ברכה השמאלית )ר' גיליון ניתוח א.(5
אושפזה עד ליום .4.11.02
 .2עובר לתאונה עבדה התובעת כאשת מכירות במחלקת כלי נשיפה ב"כלי זמר" שבסניף דיזינגוף .לאחר התאונה נעדרה
התובעת מעבודתה משך כחודש ,שבה לעבודה ביום ) 9.12.02ר' אישור מעסיק נ 1/ועדות מר יואל ברנד בעמ'  3לפרוטוקול
מיום  .(5.3.08התובעת הגדירה עבודתה שם במכירת כלי נשיפה כ"עבודה של לשבת-לקום" )עמוד  49לפרוטוקול(.
 .3בתום תקופת אי הכושר התובעת שבה לעבודתה ,באותו עיסוק ובאותו היקף .בנובמבר  2003אושפזה לניתוח הוצאת
מתכות מפיקת ברך שמאל )אשפוז 9.11.03-10.11.03 :עפ"י מסמכים רפואיים שבנספח  2לתצהיר התובעת(.
 .4ביום  24.6.04סיימה התובעת עבודתה בכלי זמר .בחודשים יולי  2004ועד נובמבר  2004חתמה התובעת בלשכת
התעסוקה )ר' תעודת עובד ציבור של המוסד לביטוח לאומי( ,קיבלה דמי אבטלה ובפועל לא חיפשה עבודה )עדות התובעת
בעמ'  59לפרוטוקול( .בתקופה זו אושפזה לניתוח לשיחזור הרצועה וקיבוע הברך )אישפוז.(30.11.04 - 28.11.04 :
 .5בפברואר  2005החלה התובעת לעבוד כסמנכ"לית במפעל לתכשיטים ,תפקיד "דינאמי מאד" לדבריה )עמ' 60
לפרוטוקול( ,הכולל עבודה בשטח המפעל ומחוץ למפעל ,ישיבות ארוכות ,עבודה בעמידה ונסיעות רבות לחנויות )עדות
התובעת בעמ'  60-61לפרוטוקול(.
 .6התובעת עובדת כסמנכ"לית מפעל התכשיטים עד היום ,ברציפות למעט תקופה בה שהתה בחופשת לידה ,והשביחה
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שכרה ביחס לשכר ששולם לה עובר לתאונה ב"כלי זמר" )ר' עדות התובעת בעמ'  61לפרוטוקול ותלושי שכר עדכניים(.
עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם:
התובעת בסיכומיה טוענת כי נפגעה בתאונה נשוא התובענה בראשה ,בגבה ,בצווארה וברגלה השמאלית; כי אושפזה
מספר פעמים בגין התאונה )מפנה למסמכים רפואיים( ומציינת כי עדותה ועדות בני משפחתה היו אמינות וללא דופי תוך
הצגת התמונה המלאה .באשר להבדל בדבר משך ההיזקקות לעזרה סיעודית משך כ 6 -שבועות שבתצהירי העדים לעומת
אישור המעביד לפיו חזרה לעבודה לאחר  39ימים טוענת התובעת כי ממועד התאונה חלפה תקופה ארוכה ,כי העדות היא
מזיכרונם של העדים ,וכי למעט נקודה זו היו העדויות סבירות ואמינות.
התובעת טוענת שגובה השכר לפיו יש לחשב את הפסדי השכר הינו ) ₪ 7,767משוערך( ,שכן התובעת עברה למשרה
מלאה בחודש  3/02וכך עד יום התאונה .בחישוב הפסד השכר לעתיד עותרת התובעת להתבסס על נתוני השכר העדכניים,
נוכח גילה הצעיר של התובעת ,ולחשב את בסיס השכר כממוצע החודשים  9/06 - 3/06בלבד )תקופה בה עבדה במשרה
מלאה והמלמדת לטענתה על פוטנציאל ההשתכרות שלה( .שכר זה בערכי היום בניכוי מס הינו  .₪ 8,540ממשיכה
התובעת וטוענת שפוטנציאל ההשתכרות שלה גבוה עוד יותר ,שכן עובר לתאונה היה שכרה במגמת עלייה מתמדת ,ובשנת
 2002נשק לשכר הממוצע במשק באותה תקופה ,לולא התאונה היה שכרה עולה וכי עקב התאונה חל מיתון משמעותי
במגמת עליית השכר ,וזה השתפר רק בכ ₪ 1,000 -ב 4 -שנים .התובעת עותרת להעמיד את פוטנציאל ההשתכרות שלה
על סך של לפחות כפל השכר הממוצע במשק נכון להיום ,סך של  ₪ 13,369נטו.
מוסיפה התובעת וטוענת כי בשל קשייה הפיזיים תוצאת התאונה היא לא חזרה לתפקוד מלא בעבודתה; כי שיעור הנכות
שנקבע לה הינו משמעותי; כי תיאור הנכות בתקנות מלמד על קושי; כי התובעת אינה יציבה בעמידתה ובהליכתה; כי היא
סובלת ממגבלה המקשה על תיפקודה בעיסוקיה לרבות בעבודה משרדית; כי לאור הקושי הממשי בתיפקוד בעבודה
תפוקתה ירדה באופן משמעותי ,וכי שיעור השפעת הנכות עולה על שיעור הנכות הרפואית נוכח כאבים מהם היא סובלת.
עוד נטען שהצלקת מפריעה וגורמת לכאבים ,להשפעה על אורח ואיכות החיים ,לרבות הפסקת משחק טניס בו עסקה בעבר
באופן מקצועי .התובעת טוענת כי לא נחקרה בעניין ותצהירה לא נסתר .התובעת עותרת להעמיד שיעור "נכותה תיפקודית"
על  ,40%לכל הפחות.
טענות התובעת באשר לשיעור נזקיה יידונו בשלב הדיון בראשי הנזק.
הנתבעות בסיכומיהן טוענות כי הנזק הנטען ע"י התובעת מוגזם; כי עסקינן בתאונת עבודה על כל ההשלכות הכרוכות בכך
ביחס לחובת מיצוי הזכויות במל"ל )מפנה לחוות הדעת האקטוארית(; כי הנזק נבלע בתגמולי המל"ל אך מאחר שלא מדובר
ברכב "בשירות המעביד" זכאית התובעת לפיצוי בסך  25%מהנזק; כי התובעת חזרה לעבודה חודש ו 9 -ימים בלבד לאחר
התאונה ושכרה הלך והשביח מאז .עוד נטען שהמעבר לעבודה המאומצת במפעל לתכשיטים מוכיחה כי אין המגבלה
משפיעה על תיפקודה של התובעת ,כטענתה .טוענות הנתבעות כי עדי התובעת היו לא-מהימנים ועדותם היתה מתחמקת,
וזאת במטרה להציג מצג החורג מהנזקים שהיו בפועל .כך לגבי הגב' ) ..........אימה של התובעת( ,לגביה נטען לזיכרון
"מגמתי וסלקטיבי" ביחס לטיולים לחו"ל ,חזרתה של התובעת למשחק טניס ומשך הזמן שבו היתה במצב סיעודי .כך לגבי
בעלה של התובעת באשר לתקופה שבה היתה התובעת במצב סיעודי )על אף חזרתה לעבודה( ,העסקת עזרה בשכר
והפסדי השכר שנגרמו לו בעקבות התאונה .הנתבעות טוענות כי המדובר בעדות בעלת הדין ומשפחתה הקרובה ,בעלי עניין
בתוצאות המשפט ,אותה ראוי לבחון בכל הזהירות הנדרשת.
הנתבעות טוענות שבהתאם לחוות דעת פרופ' אסיה ועדותו אין לקבוע קיומו של קשר סיבתי בין התאונה והנכות בתחום
העיניים וכי ממכלול העובדות עולה שהתובעת חזרה לשגרת חיים מלאה ולשגרת עבודה מאומצת ,ללא הפסדי שכר או
פגיעה תיפקודית של ממש.
עוד טוענות הנתבעות שאין המדובר בקטינה ,שהתובעת עבדה ברציפות משך  6.5שנים עובר לתאונה ב"כלי זמר" ,תקופה
המייצגת את כושר השתכרותה ,ואין להתייחס לחודשים בהם עבדה משרה מלאה בלבד .הנתבעות מציינות שהתובעת
בסיכומיה התייחסה לשכר ברוטו ,ולא הפחיתה מס .עוד נטען שעובר לתאונה היתה השתכרותה נמוכה יותר מהשכר
הממוצע במשק ואין לקבוע בעניינה את כפל השכר הממוצע כבסיס לעריכת החישוב שכן טענתה בדבר העלאה בשכר
אלמלא התאונה נטענה בעלמא וללא ראיה התומכת בכך .הנתבעות מפנות לעדות התובעת לפיה לא היתה בידה עובר
לתאונה הבטחה או התחייבות מפורשת של המעסיק לעלייה בשכר ,ולמנכ"ל "כלי זמר" אשר הובא להעיד ,לא היה קשר
ישיר עם התובעת והוא לא היה בקי בפרטי עבודתה.
הנתבעות טוענות שתלוש שכר לחודש  12/02משקף חזרה לעבודה ,כי בעת ששבה לעבודה חשה כשירה לחלוטין מבחינה
רפואית ,שבה לאותו תפקיד בדיוק מבלי שייגרע ממעמדה ותפקידה ,עבדה במשרה מלאה ואף שעות נוספות ,רק בחודש
 1/04הורידה את היקף המשרה )ללא שהובאו עדים באשר לסיבות הורדת ההיקף( ,ולמעשה היתה מסוגלת לעבודתה
כעובר לתאונה .כיום היא עובדת בעבודה מאומצת פי כמה ,עובדה המעמידה בספק את טענת התובעת שהשינוי בהיקף
המשרה והפסקת העבודה ב"כלי זמר" קשורים ונובעים מהתאונה .עוד נטען שבסמוך להפסקת עבודתה נסעה התובעת
לטיולים בעולם ,כלל לא חיפשה עבודה בתקופה זו וקיבלה דמי אבטלה.
טענות הנתבעות באשר לשיעור נזקי התובעת יידונו בשלב הדיון בראשי הנזק.
דיון ,הכרעה ועיקרי נימוקים:
בכתב הגנתן הכחישו הנתבעות בכלליות את האירוע ,חבותן )בכפוף לרישיון נהיגה תקף( ,הנזק ושיעורו .התובעת צרפה
לתצהירה אישור משטרה בדבר קרות האירוע ,תעודת חדר מיון מאותו היום ,אישור בדבר תקפות רישיון הנהיגה ותעודת
ביטוח חובה .הנתבעות זנחו טענותיהן בדבר עצם קרות האירוע והחבות ,ובסיכומיהן לא נותר להן זכר.
נוכח האמור ,נותרה להכרעה שאלת שיעור הנזק.
ההיבט הרפואי:
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להוכחת פגימותיה של התובעת והקשר בינן ובין האירוע נשוא התובענה מונו מומחים בשני תחומי רפואה :אורטופדיה
ורפואת עיניים.
 .1בתחום האורטופדי.
בתחום האורטופדיה מונה ד"ר גרינטל ,אשר העריך את נכותה של התובעת בשיעור  20%בגין אי יציבות אחורית קדמית
תוצאת אי ספיקה שארית של ה PCL -בברך שמאל לפי סעיף )(2)48ב( לתקנות וכן  10%בגין צלקת אורכית מכוערת
ומכאיבה בברך שמאל ורחבית בברך ימין בהתאמת סעיף )(1)75ב(.
ד"ר גרינטל סיכם את פגיעתה של התובעת במישור האורטופדי כדלהלן:
"פלונית בת  29היתה מעורבת בתאונת דרכים בתאריך  ,31.10.02נפגעה בברכה השמאלית,
נלקחה לחדר המיון של בית החולים איכילוב ,שם אובחן שבר פיקה פתוח בצורה מזערית עם
תזוזה קלה וכן שבר תלישה של הרצועה הצולבת האחורית .השבר הפתוח טופל בחדר
הניתוח ,בוצע קיבוע פנימי של הפיקה .במהלך לאחר הניתוח לא היה זיהום אך השיקום היה
ממושך כאשר לפי החומר הרפואי ההתאוששות של שריר הקוודריספס היתה איטית ,טווח
התנועה הושג אך נותרו כאבים .כשנה לאחר מכן הוסרו המתכות מברך שמאל בניתוח נוסף
ובהמשך עקב תלונות של חוסר יציבות בוצע בתאריך  28.11.04קיבוע פנימי של הרצועה
הצולבת האחורית .כיום לאחר סיום תהליך השיקום שבעקבות שלושה ניתוחים בברך זו חל
שיפור במצב חוסר היציבות ,יכולה ללכת על משטחים ישרים בלבד ,אינה יכולה לחזור
לפעילות ספורט .למרות הניתוח השלישי עדיין קיימת תלונה של כשני אירועי חוסר יציבות ביום
)לעומת פעמים רבות ליום לפני הניתוח השלישי( .מתלוננת על צלקת כואבת ומכערת ,קיימת
תלונה של כאבים פטלו פמורלים .בבדיקה ישנה צלקת קידמית מכערת ורגישה ,חריקות תחת
הפיקה ללא אפרהנסיביות ,סימנים ברורים של אי ספיקה של הרצועה הצולבת האחורית.
בברך ימין צלקת קטנה לא רגישה אך מכערת".
ד"ר גרינטל השיב תשובות הבהרה )מיום  (31.3.06אשר אין בהן כדי לשנות מהאמור בחוות הדעת ,ולא נתבקש להעיד
בקשר עם חוות דעתו.
הצדדים בסיכומיהם אינם חולקים על שיעור הנכות האורטופדית )עיקר המחלוקת היא בהשפעתה על כושר התיפקוד(,
ולאחר שבחנתי את טענותיהם ,חוות הדעת ותשובות ההבהרה שוכנעתי לקבוע את שיעור הנכות בהתאם להערכת
המומחה מטעם בית המשפט בשיעור  20%עקב אי יציבות קדמית אחורית של ברך שמאל לפי סעיף )(2)48ב( מותאם ,וכן
 10%עקב צלקת אורכית מכרעת ורגישה בברך שמאל וצלקת רחבית בברך ימין בהתאמה לסעיף  (2)(1)75לתקנות.
 .2בתחום רפואת העיניים.
להוכחת פגימותיה של התובעת בתחום העיניים מונה פרופ' אהוד אסיה כמומחה מטעם בית המשפט .בחוות דעתו מצא
פרופ' אסיה שהתובעת סובלת מחולשת קונברגנציה והעריך את שיעור נכותה ב 10% -לפי סעיף  (1)57לתקנות.
בעדותו הסביר פרופ' אסיה מהי חולשת קונברגנציה )עמ'  8לפרוטוקול מיום :(1.6.08
"משמעות החולשה זה בעיה בקריאה .כדי לקרוא בנוחות אנו קוראים ב 2 -עיניים ,כל עין
נותנת תמונה אחת ,אנו מחברים שתי תמונות לתמונה משולבת וזה מחייב להביא את העיניים
ישרות .כאשר אנו קוראים אנו צריכים שהעיניים יתכנסו אחת עם השניה .התכנסות בעברית
משמעותה בלועזית קונברציה .אפשר לראות זאת בבירור אם אני מקרב משהו אלי קרוב,
אפשר לראות שהעיניים מתכנסות אחת על השניה וזה התהליך הנורמלי .יש אנשים שבאופן
טבעי העיניים שלהם לא מיושרות ,אם זה נעשה לכיוון פנים זה נקרא אזו ,אם כלפי חוץ אז
אקסזו זו המשמעות ... .לזמן קצר זה לא מהווה בעיה אבל לקריאה ממשוכת זה מאמץ
מצטבר .מי שיש לו חולשה מתקשה לאחר כמה דקות ,השריר מתרפה  ...האפקט הוא
שהתמונה נעשית מטושטשת"...
בחוות דעתו ציין פרופ' אסיה "אף שאין דרך לשלול את האפשרות ,הרי שקשה להעריך שההפרעה בקונברגנציה קשורה
לתאונה) ".עמ'  2לחוות הדעת( ובעדותו הסביר כי ניתן לקשור את החולשה לחבלה ראש ,אך שבמקרה דנן לא היתה חבלה
כזו:
"במקרה של התובעת ,ממה שהבנתי מדבריה ,לא נחבלה בראשה ,לא הופיעו דברים
המאפיינים חבלת ראש ,בחילות ,איבוד הכרה ,אובדן זיכרון ובדיקה נוירולוגית סמוך לפגיעה
היתה תקינה) ".עמ'  9לפרוט' מיום .(1.6.08
ובהמשך:
"במקרה הזה אין לי עדות של חבלה קשה בראש שהיא הגיעה לחדר מיון ונבדקה ואוכל לומר
שהיא נפגעה מוחית .זה חייב להיות טראומה בראש) ".עמ'  10לפרוטוקול מיום .(1.6.08
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גם לאחר שעומת פרופ' אסיה עם שריטה בפניה של התובעת שאוזכרה בתעודת חדר המיון עמד המומחה על דעתו בדבר
העדר קשר סיבתי בין החולשה והתאונה:
"ש .האם לדעתך לאור ממצאים שלנו פה האם ראשה נחבל בקרקע
ת .אם היה בראש עם הקרקע חבלה שהתבטאה בשריטה ,התשובה היא כן .האם יש עדות
לחבלת ראש התשובה היא שלא ולי אין עדות.
ש .האם היית מודע לעובדה זאת בעת שכתבת את חוות דעתך?
ת .אני מודע למה שהיה כתוב בתעודת חדר מיון ובה כתוב שיש שריטה קטנה בלחי שמאל
ובכל שאר הבדיקה אין עדות למה שאני מכנה עדות לחבלת ראש) ".עמ'  11לפרוטוקול מיום
.(1.6.08
ור' גם תשובותיו בעמ'  12לפרוטוקול )"אין לי דרך לקשור ביניהם בין התאונה לבין החולשה"( ובעמוד  13לפרוטוקול.
התובעת בסיכומיה חלקה על האמור בחוות הדעת ובעדות פרופ' אסיה ,הנתבעות טענו שהעדר הקשר הסיבתי הובהר
היטב.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,חוות הדעת הרפואית ועדות פרופ' אסיה ,שוכנעתי להעדיף את עמדת הנתבעות,
שבהתאם לחוות דעת מומחה בית המשפט ועדותו בפני ,ולקבוע כפי האמור בחוות הדעת המומחה ובעדותו ,ולקבוע כי אין
קשר סיבתי בין חולשת הקונברגנציה שאובחנה והתאונה נשוא התובענה.
לאור האמור ,הנכות הרפואית שבקשר עם התאונה היא בהתאם לחוות הדעת של ד"ר גרינטל ,בשיעור  20%בגין אי יציבות
קדמית אחורית של ברך שמאל ו 10% -בגין צלקות ,סה"כ שיעור הנכות המשוקלל בקשר עם התאונה הינו .28%
השפעת הנכות על כושרה של התובעת במישור הכללי והתעסוקתי:
התובעת ,ילידת  ,.........כבת  33כיום וכבת  26במועד התאונה .בעלת תואר ראשון .החלה לעבוד ב"כלי זמר" באפריל
) 1996עפ"י תלושי השכר שצרפה( ,תחילה עבדה כקופאית ,לאחר מכן עבדה במחלקת ספרים ועובר לתאונה בתפקיד
אשת מכירות מנהלת המחלקה לכלי הנשיפה )עדות התובעת בעמ'  52לפרוטוקול(.
התובעת עבדה בחלקיות משרה ,ומספר חודשים עובר לתאונה החלה לעבוד במשרה מלאה .ב 31.10.02 -ארעה התאונה
לעת שהיתה התובעת בדרכה לעבודה ,רכובה על קטנועה .משך  39ימים נעדרה מעבודתה ) 11/02ותחילת ,(12/02
וחזרה לעבודה ב 9.12.02 -להיקף משרה מלא )ר' אישור מעסיק נ 1/ועדות יואל ברנד( ,וכמפורט באישור המעסיק )מכתב
מנכ"ל "כלי זמר" מיום :(27.4.08
"מתאריך  25.4.96עד תאריך  76% - 28.2.02משרה.
מתאריך  1.3.02עד תאריך  100% - 30.10.02משרה.
מתאריך  31.10.02עד תאריך  - 8.12.02לא עבדה בחברתנו עקב תאונת דרכים.
מתאריך  9.12.02עד תאריך  100% - 31.1.04משרה.
מתאריך  1.2.04עד תאריך  70% - 30.4.04משרה.
מתאריך  1.5.04עד תאריך  47% - 24.6.04משרה".
במהלך  2004הפחיתה התובעת את היקף משרתה ,לטענתה בעקבות המלצת רופא תעסוקתי )עדות התובעת בעמ' 58
לפרוטוקול( לעבוד  4שעות ביום בלבד .ביום  24.6.04סיימה העסקתה ב"כלי זמר" )מכתב פיטורין צורף כנספח  6לתצהיר
התובעת( .לאחר פיטוריה פנתה התובעת ללשכת התעסוקה ,קיבלה דמי אבטלה )ר' תעודת עובד ציבור של המוסד לביטוח
לאומי( ,עפ"י עדותה לא הוצעה לה משרה כלשהי במהלך תקופה זו )עמ'  59לפרוטוקול( ,והיא אף לא חיפשה עבודה )"לא,
לא חיפשתי עבודה"( .בפברואר  2005החלה התובעת לעבוד כסמנכ"ל מפעל לתכשיטים .עבודתה זו הוגדרה על ידה
כ"דינאמית מאד" והיא כוללת עבודה בשטח המפעל ומחוץ למפעל ,ישיבות ארוכות ,עבודה בעמידה ונסיעות רבות לחנויות
)עדות התובעת בעמ'  60-61לפרוטוקול(.
התובעת מחזיקה במשרה זו עד היום ,ברציפות ולמעט תקופה בה שהתה בחופשת לידה לרגל לידת בתה.
כעולה מהעדויות התובעת חזרה לנהוג )עדות בעלה של התובעת בעמ'  30לפרוטוקול( ,מסוגלת לעבוד משרה מלאה ואף
שעות נוספות )"היא הרגישה שהיא לא מספיקה לבצע את העבודה שלה בתחום השעות שנדרשות ממנה ,אז היא ...
נשארה יותר" עדות בעלה בעמ'  31לפרוטוקול(.
עיקר טענות הצדדים הינן בשאלת השפעת הנכות על תיפקודה של התובעת :התובעת טוענת כי התאונה גרעה מתיפקודה
בשיעור שאינו פחות מ" 40% -נכות תיפקודית" ולעומתה טוענות הנתבעות שהיא חזרה לעבודה במשרה מלאה לאחר
התאונה ואף כיום היא עובדת במשרה דינאמית ,ללא שנגרע דבר מכושרה.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,עדות התובעת ועדות אמה ובעלה ,חוות הדעת הרפואיות וכלל הראיות והמסמכים
שוכנעתי לקבוע כי פגימותיה תוצאת התאונה גרעו במידת-מה מכושרה התעסוקתי והכללי של התובעת ,וכי גריעה זו היתה
משמעותית יותר בשנים הראשונות שלאחר התאונה ,שאז עברה התובעת  2ניתוחים נוספים )להוצאת מתכות ולקיבוע

פנימי של הרצועה הצולבת האחורית( והיא הפחיתה מהיקף משרתה ,לטענתה בשל שהומלץ לה לעבוד בחלקיות המשרה.
כיום ,ולכל המוקדם מהיום שהחלה עבודתה כסמנכ"ל מפעל התכשיטים ,מצבה הרפואי התייצב
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ושיעור הגריעה מכושרה התעסוקתי והכללי פחת באופן שאינו כגובה שיעור הנכות הרפואית ,ובוודאי שאינו למעלה ממנו.
ולדיון בראשי הנזק:
נתונים עיקריים :התובעת ,ילידת  ,...........כבת  33כיום וכבת  26במועד התאונה .נשואה ואם לילדה .נכות אורטופדית
בשיעור  20%עקב אי יציבות קדמית אחורית בברך שמאל ועוד  10%בגין צלקת ארכית מכוערת ומכאיבה בברך שמאל
וצלקת רחבית בברך ימין.
בסיס השכר :נתוני השכר עובר לתאונה וכיום.
במסגרת עבודתה ב"כלי זמר" עברה התובעת מספר תפקידים :תחילה עבדה כקופאית ,לאחר מכן במחלקת ספרים
ותפקידה האחרון היה אשת מכירות במחלקה לכלי נשיפה .תחילה עבדה בחלקיות המשרה ומספר חודשים עובר לתאונה
עברה לעבוד במשרה מלאה )עדות התובעת בעמ'  52לפרוטוקול( .עדותה זו גובתה בנתונים שהוצגו במכתב המעביד מיום
 ,27.4.08אשר צוטט לעיל.
לאחר התאונה חזרה התובעת לעבודה במשרה מלאה ,הוסיפה ועבדה גם שעות נוספות וזאת משך כשנה .יש להסיק,
שהעסקת התובעת ,ככל שהדבר נוגע ליכולותיה ולרצונה לעבוד ,הינה על בסיס משרה מלאה .כך מספר חודשים עובר
לתאונה ואף למעלה משנה לאחריה .מכאן ,שיש לערוך את חישוב בסיס שכרה עובר לתאונה לפי החודשים בהם עבדה
משרה מלאה ,היינו מרץ עד אוקטובר ) 2002עד לתאונה( ,והוא עומד על  ₪ 6,600נטו )מעוגל( ,משוערך נכון להיום.
בשנת  2007השתכרה התובעת במפעל התכשיטים שכר ממוצע של  ₪ 4,661נטו ,זאת כעולה מריכוז הנתונים בתלוש
) 12/07תלושים עדכניים לחודשים  9/06ועד  12/07צורפו( .אך שכר זה אינו מבטא נכונה את שיעור השתכרותה כיום:
מעיון בתלושים עולה כי התובעת שהתה בחופשת לידה עד מרץ  ,2007לאחר חופשת הלידה חזרה לעבודה חלקית שאז
שכרה הממוצע עמד על ) ₪ 5,250מס הכנסה לא נוכה( ,במאי  2007חזרה למשרה מלאה ,וסך השכר ברוטו עמד על
 ₪ 44,658לשנה זו .מס הכנסה נוכה רק בתלוש  ,12/07סך של  ,₪ 344וחישוב שכרה הממוצע נטו בחודשים אלו הינו
 ₪ 6,775נטו )מעוגל( משוערך נכון להיום.
מעדות התובעת עולה כי שכרה כיום גבוה אף יותר )עמ'  34לפרוטוקול(:
"...אני כבר שנה ויותר אחרי לידה ,אבל אחרי הלידה לא חזרתי עדיין למשרה מלאה ,אני
עובדת שלושה ימים בשבוע ולכן בעצם המשכורת שלי היא לא משכורת מלאה וב 1-במאי בתי
מתחילה גן ואני חוזרת למשרה מלאה במשכורת של  8,000שקלים כמו שהרווחתי בעבר".
בהמשך העידה התובעת כי השביחה שכרה "ב 500 -שקל שלמים" )עמ'  61לפרוטוקול( ,ובסיכומיה טוענת לעלייה של כ-
 ₪ 1,000לחודש ביחס לשכר עובר לתאונה .לאור האמור שוכנעתי לקבוע כי שכרה כיום הינו כ ₪ 7,000 -נטו )מעוגל
ומשוערך( ,וכי התובעת השביחה שכרה ביחס לשכר עובר לתאונה.
הדיון בראשי הנזק יהא בסדרם בסיכומי התובעת.
הפסד שכר לעבר.
התובעת בסיכומיה טוענת שיש לחשב כל תקופה בנפרד ,תוך השוואת השכר שאמורה היתה להרוויח .לחודשים 11/02-
 12/02עותרת לחישוב ע"ב ) ₪ 7,053שכר עובר לתאונה נומינאלי( כפול חודשיים ,בניכוי שכרה בפועל ) ,(₪ 5,397סה"כ
) ₪ 11,827כולל ריבית והצמדה( .לחודשים  1/03-2/03שהתה התובעת באי כושר חלקי וטופלה בפיזיוטרפיה ,לולא
התאונה היתה משתכרת  ₪ 7,053כפול חודשיים ,בפועל השתכרה  ,₪ 10,786ולכן יש לפצותה סך של ) ₪ 4,473כולל
ריבית והצמדה( .לחודשים  3/03-6/04בסיס השכר הוא ) ₪ 7,154לאחר הצמדה( ,לולא התאונה היתה משכרת 114,464
) ₪ל 16 -חודשים( ,בפועל השתכרה  ,₪ 103,779וההפסד הוא ) ₪ 14,123בתוספת ריבית והצמדה( .כן עותרת לפיצוי
בגין ניצול  17ימי מחלה ,המהווים  77%משכר עבודה מלא ,סך של  .₪ 4,994לחודשים  1/05 - 7/04טוענת שהטיפולים
האינטנסיביים גרמו לפיטוריה ולהפסד שכר בתקופה זו ,כי שכרה אמור היה לעמוד על כ ,₪ 7,500 -בתקופה זו השתכרה
 ₪ 14,548בלבד ,וסך הפסדיה הם ) ₪ 47,486בתוספת ריבית והצמדה( .לחודשים ) 2/05-2/06תקופה בה עובדת
כסמנכ"ל מפעל לתכשיטים( ,עבדה תחילה במשרה חלקית בשל טיפולי פיזיוטרפיה ,ב 3/06 -החלה לעבוד במשרה מלאה,
ולולא התאונה היתה משתכרת  ₪ 8,802ל 13 -חודשים ,סך הכל  ,₪ 114,427בניכוי שכרה בפועל ) ,(₪ 77,766הפסד
בסך ) ₪ 41,280בתוספת ריבית והצמדה( .לחודשים  3/06ועד היום מוצע לבצע חישוב ע"ב  40%נכות תיפקודית במכפלת
שכרה נטו במשרה מלאה ) (₪ 8,267ול 24 -חודשים )לא הובאו בחישוב חודשי חופשת הלידה( סך של ₪ 85,150
)בתוספת ריבית והצמדה(.
הנתבעות בסיכומיהן טוענות שאין מקום לחלוקה מלאכותית לתקופות; שאין לקשור בין שינויים מאוחרים בהיקף העבודה
בשנת  2004לתאונה; טוענות שבמהלך ההיעדרות מהעבודה קיבלה התובעת דמי פגיעה מלאים וב  3/03שבה לעבודה
באופן מלא ומוחלט .הנתבעות מציעות פיצוי ביחס לחודשים  11/02ועד  ,2/03על בסיס שכר של  ₪ 5,874וניכוי השכר
שהרוויחה בפועל ,סך של .₪ 7,313

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,שוכנעתי שהתובעת חזרה לעבודתה לאחר ששהתה בחופשת מחלה בסמוך לאחר
התאונה )משך  39ימים( ,וכי לעת חזרתה לעבודה היתה כשירה לכך )"בוודאי" ,כך השיבה התובעת לעניין מסוגלותה לשוב
לעבודה במועד בו חזרה בעמ'  45לפרוטוקול( .התובעת חזרה לאותו תפקיד ,לאותה משרה )עדות התובעת בעמ'
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 45לפרוטוקול( .וב  3/03חזרה להיקף מלא )ר' תלושי שכר( .בסמוך לחזרתה לעבודה לאחר תקופת אי הכושר הוסיפה
התובעת ואף עבדה שעות נוספות )עדות התובעת בעמ'  45ו 52 -לפרוטוקול( .תפקידה במכירת כלי נשיפה כלל עמידה על
הרגליים וכדבריה "עבודה של לשבת-לקום" )עדות התובעת בעמ'  49לפרוטוקול( ,עבודה אותה ביצעה לאחר התאונה ועד
לסיום העסקתה בכלי זמר בשלהי יוני  ,2004כשנה ומחצה לאחר התאונה )עדות התובעת בעמ'  49לפרוטוקול(.
בניגוד לתצהירה ,לא הצביעה התובעת על ימי אי כושר נוספים לאחר התאונה )למעט ימי אי כושר בקשר עם שני הניתוחים
שעברה מאוחר יותר( וכדבריה )עמ'  44לפרוטוקול(:
"ש ... .כמה ימי אי כושר נוספים נקבעו לך לאחר  9בדצמבר ?2002
ת .אני לא זוכרת בדיוק כמה ימים ,אני זוכרת שהרופא קבע שאני יכולה לחזור לעבודה אחרי
זמן מה וגם אז אני צריכה לעבוד מספר שעות מועט ביום".
לעת העסקתה ב"כלי זמר" לאחר התאונה ,הרוויחה התובעת יותר מאשר לפני התאונה בחודשים מסויימים ,שכן שכרה היה
מורכב מבונוס בעבור מכירות שביצעה )עמ'  50לפרוטוקול(:
"השכר שלי ברובו מתבסס על בונוס ,יש את הבסיס ויש את הבונוס .מאד יכול להיות
שבחודשים מסויימים הרווחתי יותר כי מכרתי יותר".
לטענת התובעת הומלץ לה לעבוד ארבע שעות בלבד )אישור רפואי לאמור לא הוצג ,הגם שהתובעת טענה בסיכומיה
שאישור כזה מצוי במסגרת אסופת המסמכים הרפואיים הנכבדת שסומנה כ"נספח  "2לתצהירה( ,התפקיד בו עבדה ב"כלי
זמר" "לא סובל עבודה של ארבע שעות ליום" )עדות התובעת בעמ'  58לפרוטוקול( ,ולכן הסתיימה העסקתה שם.
בנתונים אלו ,לאור קיומה של תקופת אי כושר )משך  39ימים( ,חזרתה של התובעת לעבודה לאחר תקופה זו גם אם באופן
חלקי אך מחודש מרץ  2003באופן מלא ,העובדה ששכרה נתון לשינויים שאינם בקשר עם התאונה אלא בונוסים בעבור
מכירות שהתובעת מבצעת ,הירידה בהיקף המשרה כשנה ומחצה לאחר התאונה והפיטורין לאחר מספר חודשים ,אשר
אינם בקשר סיבתי מובהק למצבה הרפואי לאחר התאונה ,בשים לב להעדרה של ראיה בדבר זכאותה של התובעת לפיצוי
בעבור ימי מחלה או לגובה הפיצוי בגינם ,שוכנעתי לפצותה בראש נזק זה בסך של  ,₪ 18,000נכון להיום .יוער ,כי הפיצוי
הינו ביחס לתקופה שמהתאונה ועד לתחילת עבודתה כסמנכ"ל ב) 2/05 -שאז אין מחלוקת שהשביחה שכרה( ,ובסך הכל
 27חודשים )כולל תקופת אי כושר של  39ימים(.
כיום עובדת התובעת כסמנכ"ל מפעל לתכשיטים ,שכרה עלה על השכר שעובר לתאונה ,שוכנעתי שהשינויים בהיקף
העסקתה אינם קשורים לתאונה )הניתוח השני לקיבוע הרצועה נערך ב 11/04 -ולאחריו מצבה הרפואי התייצב והפך
לצמית( ,השינויים בהיקף המשרה במהלך העסקתה אינם קשורים לתאונה אלא לחופשת הלידה ,ואין הפסדי שכר בקשר
עם התאונה לתקופה שמהעסקתה במפעל התכשיטים ועד היום.
פגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד.
התובעת בסיכומיה טוענת כי היא עובדת במקצוע חופשי ,ולכן יש לחשב את גיל הפרישה כ 70 -שנים ,ע"ב  40%נכות
תיפקודית וכפל השכר הממוצע במשק נטו ) ,(₪ 13,369סך של .₪ 1,453,960
הנתבעות בסיכומיהן טוענות ששכרה של התובעת השביח ,שכיום היא מועסקת בעבודה מאומצת ,מתמידה בה ומשביחה
את שכרה ,טוענות להעדר השלכה תפקודית וכי יש לערוך את החישוב האקטוארי עד לגיל  67בלבד .הנתבעות מציעות
 ₪ 150,000בראש נזק זה ,מחצית מחישוב אקטוארי ובהעדר הפסד שכר בפועל.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים שוכנעתי לפצות את התובעת בראש נזק זה בסך של  ,₪ 340,000נכון להיום .החישוב
מתבסס על שכרה עובר לתאונה ,שיקלול העדרם של הפסדי שכר ובפועל השבחת השכר 28% ,נכות רפואית משוקללת
)לעניין זה נכללה הצלקת בברך בהיותה "מכוערת ומכאיבה" עפ"י חוות הדעת של ד"ר גרינטל( ובהיוון ל 34 -שנים )עד גיל
 ,67שכן התובעת שכירה ,אינה עצמאית ואינה עומדת בקריטריונים שנקבעו לעניין העלאת גיל הפרישה(.
הוצאות רפואיות ונסיעה לעבר ולעתיד:
התובעת בסיכומיה טוענת שנגרמו לה הוצאות מרובות ,שלא שמרה את מרבית הקבלות ,שהומלצו לה טיפולי פילאטיס ,מנוי
לבריכה ושימוש במכשיר "סטפר" ,ועותרת לפצותה בראש נזק זה לעבר סך של ) ₪ 61,633לאחר ריבית והצמדה(.
לטענתה טיפולי פיזיוטרפיה במסגרת קופת החולים לא סייעו כלל לרגלה ולכן פנתה לטיפולי פיזיוטרפיה פרטיים .נטען כי
הנטל על הנתבעות להוכיח שהטיפול הפרטני היה כלול במסגרת סל השירותים .לעתיד טוענת התובעת כי תדרש להוצאות
בגין תרופות  ,משככי כאבים ,בדיקות פרטיות ובקופ"ח ,מטופלת בפילאטיס בעלות שבועית של  ₪ 120ומקפידה על שחייה,
ועותרת לפיצוי בסך  ₪ 650לחודש עד לתום תוחלת חיים.₪ 200,070 ,
הנתבעות בסיכומיהן טוענות כי המדובר בתאונת עבודה ,בגינה זכאית התובעת להטבות במסגרת הביטוח הלאומי ולכיסוי
הוצאותיה הרפואיות בגינה ,זכאות אשר אינה מוגבלת בסל הבריאות .הנתבעות טוענות שהתובעת לא עמדה בחובת
הקטנת הנזק בקשר עם מיצוי מלוא זכויותיה במסגרת המל"ל ,שכן פנתה רק לאחר  5שנים בבקשה להחזר הוצאות
רפואיות ,וגם אז לא מילאה אחר דרישות המל"ל לקבלת החזר ,ומטעמי נוחות אישית מעדיפה היא לתבוע החזר הוצאותיה
מהנתבעות .לעתיד נטען שד"ר גרינטל לא קבע צורך בטיפול עתידי ,התובעת מזה תקופה ממושכת אינה בטיפול ,ולא

הומצאה התוייה רפואית לטיפול ב"סטפר".
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,ובשים לב להתכתבות שצרפה התובעת עם קופת חולים כללית והקבלות
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המקוריות שצרפה )במסגרת "הודעה מטעם התובע" מיום  ,(19.2.08עדות התובעת לפיה פנתה לקבלת החזר ,פנייתה
נענתה והיא נתבקשה להשלמות לשם קבלת ההחזר אך היא לא עשתה דבר )עמ'  68לפרוטוקול( ,שוכנעתי להעדיף את
עמדת הנתבעות באשר לאי-עמידה בחובת הקטנת הנזק .התאונה נשוא התובענה הוכרה כתאונת עבודה ,התובעת פנתה
ועברה הליכים במסגרת המוסד לביטוח לאומי ,אך נקטה ב"שב ואל תעשה" בכל הנוגע להחזר ההוצאות ,וזאת מבלי
שניתנה לכך סיבה כלשהי ,בוודאי שלא סיבה מוצדקת.
יחד עם זאת ,שוכנעתי שלתובעת נגרמו הוצאות בסכומים נכבדים בקשר עם האירוע ,הוצאות שהוציאה בפועל )ובגין חלקן
אף הוצגו ראיות וקבלות( ,ובאשר לחלקן קיים ספק בקשר הסיבתי בינן לבין התאונה .התובעת העידה שכיום "אני לא
בטיפול של רופאים ,אין כבר מה לעשות איתי יותר מבחינה רפואית" )עמ'  73לפרוטוקול( .בהתאם להלכת אלחדד ,שיקלול
חובת הקטנת הנזק וההוצאות שנגרמו בפועל ,שוכנעתי לפצותה בראש נזק זה ,לעבר ולעתיד ,בסך של  ,₪ 20,000נכון
להיום.
עזרה והשגחה:
התובעת בסיכומיה טוענת כי היא תתקשה מאוד בביצוע עבודות שוטפות בבית ,בהיותן עבודות הדורשות עמידה ממושכת
על הרגליים ,ומציינת כי נהגה לעשות עבודות אלו בעצמה עובר לתאונה .התובעת מפנה לתצהיר בעלה ואמה בדבר מצבה
לאחר התאונה ,מציינת שעובר לתאונה העסיקה עוזרים שונים באופן חלקי ולא קבוע ,וכי בתקופה הסמוכה לתאונה ולאחר
כל ניתוח נזקקה לעזרה בטיפול במשק הבית ובסיעוד אישי .עוד טוענת התובעת שלאחר מספר חודשים נאלצה להעסיק
עוזרת בית בתדירות גבוהה מבעבר ,פעם בשבוע ובעלות של  ₪ 160כולל נסיעות .לטענתה כיום היא מתקשה לתפקד כאם
צעירה ואמה מסייעת לה שעות רבות ,עזרה שהיא מעבר לעזרה המקובלת בין בני המשפחה .עוד נטען ,שהצורך בעזרה
יגבר ככל שתתבגר ,ועותרת לחישוב עזרה ע"ב  8שעות שבועיות ,סך של  ₪ 47,265לעבר ) 69חודשים( וסך של 45,000
 ₪בגין שכר ראוי למשפחת התובעת בתקופה הסמוכה לתאונה ועד היום )כולל עזרה לאחר כל ניתוח ואישפוז( .לעתיד
עותר לפיצוי ע"ב  8שעות שבועיות 1,369 ,ש" לחודש בהיוון עד לתום תוחלת חיים ,סך של .₪ 421,378
הנתבעות בסיכומיהן טוענות שהחלמתה של התובעת היתה קצרה ביותר ,כי היא עובדת ברציפות ובהתמדה בעבודות
מאומצות ומכאן שאינה נזקקת לעזרה הזולת .עוד נטען שבסמוך לאחר התאונה לא העסיקה עזרה בשכר ,והעובדה
שבמשך השנים העסיקה עזרה )לא הוכח באיזה היקף ובאיזו עלות( אינה קשורה לתאונה .בגין שווי עזרת הזולת בתקופת
ההחלמה מציעות הנתבעות פיצוי בסך של .₪ 3,000
בעניינה של התובעת הוכח ,כי העדים מטעמה הגזימו בהערכת מצבה של התובעת לאחר התאונה ובהערכת הזמן שבו
נזקקה לעזרת בני משפחה מוגברת .אמה של התובעת העידה שבתה )התובעת( היתה במצב סיעודי משך  6שבועות:
"אנחנו לא מדברים על לא עומדת ,אנחנו מדברים על שכיבה ,שבה היא צריכה החלפת תחבושות ,היא צריכה עזרה בכל
דבר ודבר) ".עמ'  8לפרוטוקול מיום  .(5.3.08גם לאחר שעומתה עם הנתון לפיו התובעת חזרה לעבודה לאחר חודש ו9 -
ימים ,התעקשה" :אבל אני טוענת שישה שבועות ,נכון) ".עמ'  9לפרוטוקול( .כך גם בעלה של התובעת בעדותו" :אני
משוכנע שזה פרק הזמן) ".עמ'  20לפרוטוקול(.
אין אני מקבל את עדותם זו של האם והבעל .נראה שמדובר בראיה מוטעית של הזמן בעבר ולכל הפחות הגזמה ,וכדברי
האם" :מבחינתי זה נראה שזה לעולם לא הפסיק" )עמ'  10לפרוטוקול( .שוכנעתי שהאם והבעל סעדו את התובעת בתקופה
הסמוכה לתאונה באופן החורג מעזרת בני משפחה רגילה ,עזרה שפחתה ,במהותה ובכמותה ,ככל שמצבה הרפואי של
התובעת השתפר והתייצב וכדברי האם:
"גם בתקופה שהיא הגיעה לעבודה המשכתי ללוות ולהיות ולתרום ולתת ולעזור ולסייע וכל
מילה שבמילון קיימת) ".עמ'  10לפרוטוקול(.
ניכר ,כי בשלב החזרה לעבודה עזרת בני המשפחה לא חרגה מעזרה רגילה ,והיא אינה ברת פיצוי.
אמה של התובעת העידה כי היא עצמאית )עמ'  11לפרוטוקול( אך לא הגישה אסמכתאות בדבר הפסדים שנגרמו לה
בתקופת העזרה המוגברת או בכלל .כך גם בעלה של התובעת שהעיד" :לא היה )צ"ל :היו( לי הפסדי שכר" )עמ' 29
לפרוטוקול( .לאור האמור ,שוכנעתי לפצות את התובעת בגין עזרת בני משפחה מוגברת בתקופה הסמוכה לתאונה
ולניתוחים שלאחריה ,סך של  ₪ 5,000נכון להיום )כאומדנא של שווי העזרה ,ובהעדר הפסדי שכר בפועל(.
באשר לעזרת צד ג' בשכר.
התובעת ובעלה העידו כי העסיקו עזרה בשכר באופן לא קבוע עובר לתאונה:
"זה היה משהו ממש ,ממש לא קבוע ,בדר"כ אנחנו היינו מנקים את הבית לבד וכשהיינו
מתעייפים או רוצים להתפנק ,היינו מזמינים עוזרת ,זה לא היה משהו קבוע ומסודר) "...עדות
בעלה של התובעת בעמ'  23לפרוטוקול(.
לאחר התאונה לא יכול היה הבעל לומר מתי החלו להעסיק עזרה בשכר "אבל לפי דעתי זה היה זמן קצר לאחר התאונה".
)עמ'  25לפרוטוקול( .התובעת העידה כי החלה להעסיק עזרה "בסביבות הארבעה חודשים אחרי) ".עמ'  74לפרוטוקול(.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,חוות הדעת האורטופדית ותשובות ההבהרה ,עדות התובעת ועדות בעלה ואמה וכלל
המסמכים הרפואיים והראיות ,שוכנעתי בדבר הצורך בעזרת צד ג' במצבה של התובעת ,הגם שלא הוצגה ראיה בדבר
העסקת עזרה בפועל ,היקף ההעסקה או עלותה .בהתאם לעדות התובעת ובעלה ,העוזרות אינן מדווחות לביטוח הלאומי,
העוזרת לא הובאה להעיד ואף לא הובא אישור כלשהי מטעמה .לאור האמור ,ולאחר ששוכנעתי בדבר
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הצורך בעזרה בשכר ובשים לב כי בעזרה לעבר מדובר בנזק מיוחד ,תפוצה התובעת בראש נזק זה בסך של ,₪ 30,000
לעבר ולעתיד כאומדנא בדבר הוצאותיה וזאת נכון להיום ובנוסף לסכום שנקבע לעזרה מוגברת של בני משפחה.
ניידות.
התובעת בסיכומיה טוענת כי המגבלה ברגלה הינה מגבלה תיפקודית ניכרת היכן שעל התובעת לנייד את עצמה .לטענתה
היא נתקלת בקושי רב בביצוע נסיעות מרובות ו/או ארוכות ,ואינה הולכת מרחקים ברגל ,אינה נוהגת על האופנוע כבעבר,
עובדה הגורמת להוצאות דלק וחנייה מרובות .התובעת עותרת לפיצוי גלובאלי לעבר בסך של  ,₪ 50,000ולעתיד על בסיס
 ₪ 600לחודש ובהיוון ,סך של .₪ 184,680
הנתבעות בסיכומיהן טוענות שנכות ברגל אינה מצדיקה פיצוי אוטומאטי בגין ניידות ,כי עבודותיה בשנים שמאז התאונה
מוכיחות שהפגיעה התיפקודית קלה ,אם בכלל ,התובעת לא הצהירה על מגבלה כלשהי בנהיגה בעת חידוש רישיונה והיא
עדיין מחזיקה ברישיון נהיגה לרכב ולקטנוע ,והפגיעה ברגל שמאל אינה מגבילה אותה בנהיגה ברכבה האוטומאטי .באחרית
מציעות הנתבעות פיצוי לעבר ולעתיד בסך של .₪ 5,000
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,כלל העדויות ,חוות הדעת ,הנכות  -שיעורה ומהותה ,המסמכים הרפואיים ,ובשים לב כי
בהתאם לעדות התובעת ובעלה היא עדיין מחזיקה ברישיונות נהיגה לרכב ולקטנוע ונוהגת כיום ברכב ,ובהעדר ראיה
להוצאות ולהפסדים הנטענים בשל השימוש ברכב לעומת קטנוע ,שוכנעתי לפצותה בראש נזק זה בסך של  ,₪ 8,000נכון
להיום.
כאב וסבל.
התובעת בסיכומיה טוענת לפיצוי על בסיס  28%נכות ו 10 -ימי אישפוז ,סך של .₪ 58,353
הנתבעות בסיכומיהן מציעות פיצוי על בסיס זהה ,סך של .₪ 59,259
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ,חוות הדעת ,המסמכים הרפואיים ובשים לב לשיעור הנכות הרפואית ו 10 -ימי אישפוז
ובהתאם לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון( התשל"ו  ,1976 -תפוצה
התובעת בראש נזק זה בסך של  ,₪ 60,255נכון להיום.
ניכויים.
התאונה הינה תאונת עבודה ,בגינה שולמו לתובעת תגמולים ,אשר מוסכם שסכומם הינו בהתאם לחוות הדעת האקטוארית
שהגישו הנתבעות )כך התובעת בסעיף  30לסיכומיה( ,וכי אלו עומדים על  ₪ 481,567נכון למועד עריכת חוות הדעת
האקטוארית ) (3.6.07ואותם יש לשערך.
יוצא ,כי הנזק נבלע בתגמולי המל"ל ,ולפיכך זכאית התובעת ל 25% -הימנו )אין מחלוקת כי לא מדובר ברכב מעביד(.
מהסכום יש לנכות תשלום תכוף בערכו המשוערך נכון ליום פסק הדין ולהוסיף שכר טרחת עו"ד בשיעור  13%ומע"מ כדין.
הנתבעת עותרת לזכותה בהוצאות לעניין שכ"ט מומחה העיניים ,ברם לא מצאתי הצדקה לכך בנסיבות מהות התובענה
ומהות בעלי הדין ,המחייבת אותם להיזקק למינוי מומחים ע"י ביהמ"ש כדי להוכיח טענותיהם שברפואה.
התובעת הגישה בקשה להגשת סיכומי תשובה ,הנתבעות התנגדו .לא מצאתי מקום להעתר לבקשה ,מנימוק שבבקשת
התובעת עצמה "כיוון שהדברים עולים ברובם מסיכומי התובעת" ,קרי חזרה על אותם דברים בעיקרו של דבר.
המזכירות תעביר את פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום11/02/2009 ,

