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מבוא
התביעה שלפנינו היא תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי גוף .התובע ,יליד  ,.........נורה על ידי הנתבע ) 1להלן" :פלוני  "2או
"הנתבע"( במהלך אירוע אלים .הנתבע שימש כמאבטח ואחראי משמרת מאבטחים מטעם הנתבעת ) 2להלן" :החברה" או
"חברת השמירה"( אשר העניקה שירותיה לקניון הנגב בבאר שבע )להלן" :הקניון"( ,המנוהל בידי הנתבעת  .3ביום ,3.5.98
הגיעו התובע וחברו ,מר אלמוג בסה )להלן" :בסה"( לקניון .התובע החנה את רכבו במקום אסור לחניה ,ועל כך הוערה
תשומת ליבו על ידי אנשי האבטחה בכניסה לקניון .התובע לא סר לבקשתם של האחרונים והאירוע התגלגל לתקרית
אלימה .זהו המפגש האלים הראשון בין הצדדים .לאחר דקות מספר מן העימות הראשון פגשו התובע וחברו את הנתבע
שוב ,ואז החל עימות נוסף ,שבסופו ירה הנתבע ברגלו של התובע ופצעו.
האירוע הביא לפתיחתה של חקירה משטרתית בנדון ולהגשת כתב אישום כנגד הנתבע ,הודאתו בחלקים ממנו והרשעתו
בדין ,בהתאם להסדר טיעון שאליו הגיעו הנתבע והתביעה )ת"פ )מחוזי באר שבע(  ;8119/98להלן" :התיק הפלילי"(.
טענות התביעה
בכתב התביעה נטען כי התובע היה בכל הזמנים הרלוונטיים מבקר בקניון הנגב בבאר שבע .השתלשלות העניינים מתוארת
כדלקמן" :ביום  3.5.98בשעה  19:00או בסמוך לכך הגיע התובע יחד עם חברו לקניון הנגב בבאר שבע .הנתבע  1ביחד עם
אנשי ביטחון נוספים מנעו בכוח את כניסת התובע וחברו לקניון וזאת בשל סירובם )של התובע וחברו( להזיז את רכבם
שחנה במקום האסור לחניה .התובע וחברו פנו להתלונן במשרדי ההנהלה .בסמוך למשרדי ההנהלה פגשו התובע וחברו
בנתבע  ,1שם התפתחה קטטה בין חברו של התובע לבין הנתבע .התובע ניסה להפריד ביניהם ואז הוציא הנתבע  1אקדח
וירה ברגלו של התובע") .כתב תביעה ,ס'  .(5התובע ,אשר היה חייל בשירות סדיר בצה"ל באותם זמנים ,הובהל לבית
החולים סורוקה בב"ש ,אושפז ונותח בשוק רגל ימין .האירוע לטענתו פגע בו הן במישור הפיזי והן במישור הנפשי.
התביעה גורסת כי הנתבע התרשל והפר חובתו כלפי התובע בכך שלא נהג כשומר סביר ,שלא פעל בהתאם להוראות
הבטיחות והוראות מעסיקו ובעיקר משום שנשא את נשקו הפרטי במסגרת העבודה ,נשק שממנו נורה התובע .שאר
הנתבעים ,טוען התובע ,התרשלו בעיקר בכך שהעסיקו עובדים לא אחראים ובלתי מיומנים ,לא הנהיגו שיטות עבודה ולא
ביצעו פיקוח ראוי )כתב תביעה ,ס'  .(11מחדלם של האחרונים קשור קשר הדוק עם התנהלותו הרשלנית של הנתבע ,שכן
בהתנהלותם זו תרמו רבות לירייתו הרשלנית של התובע ,ולאמצעים הבלתי סבירים שנקט כלפי התובע.
טענות הנתבעים
הנתבע טוען להגנתו כי במסגרת עסקת טיעון הסכים אמנם להודות בחלק מן המיוחס לו ,אך פעל בצורה זו מאחר ורצה
לזרז את קיום ההליכים המשפטים בשל כך שאמו חלתה במחלה ממארת ,לא הובהר לו מידי בא כוחו דאז משמעותו
ה"אזרחית" של פסק דין פלילי מרשיע ,ולכך הצטבר רצונו להתחיל בעבודתו במשרד הביטחון .הנתבע טוען כי התנהגותם
של התובע וחברו היא אשר גרמה לאירוע נשוא התביעה ,ולפיכך יש להטיל על כתפי התובע אשם תורם בשיעור ניכר.
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הנתבעת  2והנתבעת  3הגיעו להסכמה דיונית ,שלפיה ככל שהנתבעת  3תחוב כלפי התובע ,תישא הנתבעת  2במלוא
החיוב .במסגרת זו הוסכם כי ההודעה שהגישה הנתבעת  3כנגד הנתבעת  2תמחק ללא צו להוצאות והסכמה זו קיבלה
תוקף של פסק דין .לגופו של עניין ,הנתבעות טוענות כי דין התביעה להדחות ,ולו מן הטעם שהתובע לא הוכיח את מידת
אחריותן כלפיו .לחלופין מבוקש לקבוע בנפרד את אחריותו של הנתבע.
דיון
ההרשעה בפלילים
פקודת הראיות מורה אותנו כדלקמן42 ":א) .א(הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי ,המרשיע את
הנאשם ,יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות
המורשע ,ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק ,הוא בעל דין במשפט האזרחי42 ...ג .הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א ,לא יהיה
המורשע או חליפו או מי שחב בחובו הפסוק רשאי להביא ראיה לסתור ,או ראיה שכבר נשמעה או הוגשה במשפט הפלילי,
אלא ברשות בית המשפט ,מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין" .בית המשפט העליון פסק ,בע"א  71/85אריה חברה
לביטוח בע"מ נ' בוחבוט ,פ"ד מא) ,(1987) 327 (4בשאלה מהם "הממצאים" של פסק דין מרשיע המבוסס על הודאת
נאשם ,אשר יהיו קבילים כראיה בהליך האזרחי .נקבע ,כי בנסיבות אלה ניתן לקרוא לתוך הכרעת הדין את עובדות כתב
האישום בהן הודה הנאשם ,ואשר הפכו ,לאחר ההודאה בעובדות ,בדרך של הבלעה ,לחלק מהכרעת הדין .האמור בכתב
האישום מקבל מעמד של עובדה מוכחת ,ובשל כך הופך האמור בכתב האישום ,מכוחה של ההודאה ,לממצא .בע"א
 285/80שיף נ' אליאסי ,פ"ד לד) (1980) 755 - 754 ,752 (4נקבע ,כי פסק-הדין המרשיע במשפט הפלילי יעמוד על כנו,
גם אם ייקבע במשפט האזרחי שאחר נושא ברשלנות תורמת .במקרה אחר ,ע"א  4256/91אררט חברה לביטוח בע"מ נ'
שידלובסקי ,פ"ד מט) (1996) 139 (5נפסק ,כי לעניין פסק דין מרשיע ,המובא לצורך שכנועו של בית משפט אחר ,אין נפקא
מינה בין האדם שהורשע לבין אדם שלא היה צד במשפט; פסק הדין הפלילי יכול לשמש ראיה גם נגד 'זרים'  -אלה שלא היו
צדדים במשפט הפלילי וזאת בתנאי שהמורשע ,חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע הוא בעל דין בהליך
האזרחי.
בענייננו ,אין חולק כי הרשעתו של הנתבע היא הרשעה חלוטה; איש מהצדדים לא הגיש בקשה להבאת ראיות לסתור,
וממילא לא ניתנה החלטה כזו .המדובר בראיה קבילה לכל דבר ועניין.
כאמור ,הנתבע הודה בעובדות כתב האישום המתוקן ,שהפכו להיות ממצאי הכרעת הדין .לפיהן ,הגיעו התובע ובסה לקניון
והחנו את רכבם במקום האסור לחניה; לאחר שלא נענו לפנות את רכבם ,הורה הנתבע בקשר למנוע את כניסתם לבנין;
הנתבע ,ביחד עם שני אנשי בטחון נוספים ,מנעו מהשניים להכנס לקניון בכך שחסמו את שער הכניסה בגופם; השניים ניסו
להכנס בכוח ,והמאבטחים מנעו זאת בכוח; במקום החלה תגרה ,שהסתיימה בהגעתו של קב"ט הקניון פיליפ ברדה,
שהפריד בין הצדדים .כעבור מספר דקות פגש הנתבע את השניים בחניון ,בדרכם למשרדי ההנהלה להגשת תלונה; בסה
פנה לעבר הנתבע בידיים מושטות תוך שהוא מבקש להבין מדוע תקף אותם קודם לכן ,ובתגובה נגח הנתבע בבסה בראשו
והפילו ארצה; התובע ניסה להפריד בין בסה לבין הנתבע ,ואז הוציא הנתבע אקדח שהחזיק ברשיון ,מהאקדח נפלט כדור,
שפגע ברגלו של התובע .כתוצאה מהיריה נפצע התובע ברגלו הימנית ,ונגרמה לו פציעה  -ריסוק עצם "השוקית" ברגלו,
שהצריכה את אשפוזו ואת ניתוחו .הנתבע הורשע ,אפוא ,בעבירת פציעה ,לפי סעיף  334לחוק העונשין.
ממצאים אלה עדיין צריכים לעבור מבחן של משקל; אין בהם כדי לקבוע בהכרח את אחריותן של מי מהנתבעות; אין בהם
כדי לקבוע את שיעור אשמו של התובע עצמו .לצרכים האמורים אבחן להלן ,גם אם לא באופן מלא ,את העדויות והראיות
הנוספות שהובאו בפניי )שכן חלקן נמסרו למעלה מן הצורך ,לאור ההרשעה( .לא ראיתי צורך גם לבחון ולהכריע בכל ניואנס
של "הקטטה הראשונה" ,שכן בכל מקרה היא מצויה רק ברקע הדברים; ברור כי כל המעורבים היו נסערים בעקבותיה ,כך
שהתלקחות נוספת לא נולדה לחלל ריק.
גרסאות הצדדים  -החל מהחקירה המשטרתית
התובע לא מסר גרסתו סמוך לאירוע עת אושפז בבית החולים סורוקה אלא רק יום לאחר קרות האירוע .לכשהגיעו אליו
חוקרי משטרת ישראל נרשם בדו"ח פעולה ,מיום האירוע ,על ידי צוער כהן יובל" :בהתאם להודעת ק .יחידה הגעתי לביה"ח
על מנת לראות את מצבו של פלוני .הנ"ל מאושפז בקומה השנייה באורטופדית ...הנ"ל לטענתו נמצא כרגע במצב מטושטש
ולכן מעדיף להיחקר מאוחר יותר") .דו"ח פעולה ,3.5.98 ,מוצג יב' בתיק חקירה  .(5654/98העדות הראשונה והאותנטית
הקיימת בתביעה זו היא אימרתו של הנתבע ,שנלקחה על ידי משטרת ישראל ביום באירוע בשעה  .20:00הנתבע נחקר על
ידי רס"ר איציק דחי מתחנת באר שבע ,וכך פרט את השתלשלות האירוע לאחר שהוזהר כדין" :היום סמוך לשעה 19:00
הייתי אחראי משמרת והסתובבתי בקניון ואחד השומרים בכניסה שמכיוון תחנת אגד בשם חגי קרה לי במכשיר וביקש את
אחד הסיורים ומסר שישנו רכב שחנה במקום אסור והוא מסרב להזיז הרכב ועכשיו הוא נכנס דרך שער מזון .אמרתי לחגי
שקיבלתי ואני ניגש אליו ,הגעתי אל שער חניית מזון בקניון ושם היו השומר של השער ששמו אלכס ,וחגי השומר והם היו
ברגל ,ואני ביקשתי משניהם להזיז את הרכב רכב ,רכב שאני לא יודע את הסוג שלו ועד אז הם יכולים להיכנס לקניון הם
המשיכו להכנס בכל זאת ואני וחגי ואלכס ניסינו למנוע מהם להיכנס בכוח בכך שדחפנו אותם ואז אני הייתי בין שניהם

וקיבלתי סטירה מאחד מהם שאני לא זוכר בדיוק מי זה .ואז הם שניהם נתנו לי מכות בכך שנתנו לי אגרופים בכל חלקי גופי
ושני השומרים הנוספים חגי ואלכס הפחידו והרחיקו אותם) ".אימרת חשוד מיום
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 ,3.5.98עמ'  .(1-2לעניין הכאת התובע באמצעות מכשיר הקשר השיב בחקירתו" :במהלך המכות אני התגוננתי עם
המכשיר קשר שהיה לי ביד בכך שנתתי להם מכות עם מכשיר הקשר ,ואלו היו מכות באקראי כי לא כיוונתי כי הייתי עם
הראש כלפי מטה") .אימרת חשוד מיום  ,3.5.98עמ'  ,2שורות  .(2-6לאחר הקטטה הראשונה בין הצדדים ,הגיע מפגש
נוסף ביניהם ,שכך תואר על ידי הנתבע בחקירתו הנ"ל" :וכאשר חגי ואלכס הפרידו בינינו השניים שתקפו אותי הלכו ,וחזרו
כעבור מספר דקות שאחד מהם מחזיק בידו אלה שחורה בגודל כמטר לערך ,וכאשר שניהם חזרו חגי ואלכס היו ביחד איתי
והם החלו לקלל" :עכשיו בוא נראה אותך גבר "...בינתיים הגיע הקב"ט ששמו פיליפ ואמר לי לרדת למטה למשרד ,וירדתי
למשרד שנמצא בקומה אחת מתחת לקומת המזון וישבתי שמה וחיכיתי ושמעתי שהם הלכו ושהכל בסדר) ".אימרת חשוד
מיום  ,3.5.98עמ'  .(1-2לאחר מפגש שני זה הגיע מפגש שלישי ,שבו התרחש האירוע נשוא תובענה זו ,וכך תואר על ידי
הנתבע בפני חוקר המשטרה הנ"ל" :יצאתי החוצה לכיוון החניון התחתון ...והייתי לבד ואז פתאום הופיעו שני הבחורים
שתקפו אותי קודם לכן והם באו מאחורי ואמרו לי נראה אותך עכשיו גבר ,ואז הם קפצו עלי שוב מאחור והחלו להרביץ לי.
אני מתקן ,זה היה מלפנים והחלו להרביץ לי בכך שנתנו לי אגרופים בראש וסטירות בפנים ואני הורדתי את הראש והוצאתי
את האקדח מסוג גלוק שאני מחזיק ברישיון ,ודרכתי את האקדח ולחצתי על ההדק וזאת מאחר והייתי במצוקה ,ולא כיוונתי
לשום מקום") .אימרת חשוד מיום  ,3.5.98עמ' .(2
בעדותו בבית המשפט העיד הנתבע ,בהקשר לקטע "הקריטי" ,כי " ...האקדח היה מתחת לחולצה ,אני הרמתי את החולצה
והוצאתי אותו ,הייתי על הרצפה במצב כריעה .הם שמעו אולי את הדריכה אך לא ברחו .הם ברחו אחרי שהכדור נפלט...
פליטת כדור היא לחיצה בלתי רצונית ,בלתי מכוונת על ההדק .האקדח היה תקין ,הכדור נכנס בצורה מבוקרת ,לאחר דריכה
לבית הבליעה ,והשלב הבא זה 'סטייט אוף מיינד' לחיצה על ההדק בצורה לא רצונית .איך זה קורה? בתור איש צבא
נאלצתי לשפוט לפחות מעל  10חיילים שפלטו כדור ...הכדור יצא כתוצאה מכך שלחצתי על ההדק ,אבל לא עשיתי זאת
במכוון) "...עמ'  6לפרוטוקול מיום  .(18.9.06יש לציין ,כי אין "לחשוד" בנתבע ,שתפעול נכון של נשק אינו בידיעתו .מדובר
בבחור ,שבעת האירוע היה בן  ,25מ"פ במילואים של יחידת חי"ר ,חייל קרבי כל שירותו ,בעל שני צל"שים )עמ'  ,7שם(.
אעיר ,כי עדותו בפניי הייתה אמינה .אין בה סתירה לממצאי התיק הפלילי ,מאחר וגם שם מדובר אך בפליטת כדור.
העדות האותנטית השנייה היא של המאבטח רפי סרוסי .גם עדות זו נגבתה על ידי רס"ר איציק דחי ,מייד לאחר חקירתו של
הנתבע -בשעה  .21:20עד זה עבד כמאבטח פטרול במקום האירוע .הוא ראה את ההתקהלות שלאחריה ירדו הוא והתובע
לכיוון המוקד .בשלב מסוים נפרדו דרכיהם -הוא המשיך ישר והנתבע פנה שמאלה לכיוון החניה .התובע וחברו אשר היו
מעורבים בהתקהלות אותה ראה קודם לכן עברו אותו ושמע אותם אומרים" :איפה המנייק ,איפה המנייק" )עדות רפי סרוסי,
 ,3.5.98עמ'  ,(1מייד לאחר מכן מספר העד כי" :ואחד מהם קלט את פלוני  ,2הלכתי אחריהם והם שניהם רצו לעברו והחלו
להכות אותו בכך שנתנו לו אגרופים בראש וסטירות ומכות בידיים שלהם בכל חלקי גופו .ואחד מהם תפסתי אותו והזזתי
אותו והשני נעלם עם פלוני  2ולא ראיתי מה קרה .פתאום שמעתי בום) ".שם( .לעומת דברים אלו ,בחקירתו בפניי העיד:
"אחד מהם ,לא הספר פלוני ,אלא השני ,אמר לחברו "הנה המניאק הזה" והלך לכיוונו .אותי עניינה האמרה והסתכלתי
וראיתי את החבר של פלוני רץ לכיוון אמור ו"הוריד" לו חתיכת סטירה רצינית ועם המכה ממש שליפת הנשק ו"בום".
)פרוטוקול ,17.5.07 ,עמ'  .(20קל להבחין כי בחקירתו במשטרה מציין עד זה כי לא ראה את שהתרחש בין התובע לנתבע,
ובזמן ביצוע הירייה שמע רק "בום" ,ואילו בעדותו שבפניי נדמה כאילו חזה בשליפת הנשק על ידי הנתבע .בנסיבות אלו
נדמה שעדותו של העד סמוך לאירוע היא זו הקרובה יותר למציאות .הנתבע וחברו בסה אכן תקפו את הנתבע ,אך נסיבות
הירי אל עבר התובע אינן ברורות.
עדות נוספת ניתנה על ידי עוזר קב"ט הקניון -פיליפ ברדה .בעדותו במשטרה מיום האירוע מסר כי" :קראו לי ונאמר לי
שפלוני  2הולך מכות בקומת המזון ...והגעתי לשמה ולא ראיתי מכות וראיתי התלהטות רוחות וצעקות וראיתי את הבחור
שנפגע ברגל ...כאשר הייתה לו אלה שחורה ביד והוא איים שיפוצץ את פלוני  2ואמר לפלוני  2בה אני יהרוג אותך .אני
נכנסתי בינו לבין פלוני  2ובדחיפות קלות הזזתי אותו אחורנית וביקשתי ממנו להירגע ,ובאמת אחרי שתיים שלוש דקות הכל
נרגע ...חזרתי לעבוד ותוך כדי שאני עובד שמעתי צרחות בקשר ,שלמטה מרביצים לפלוני  .2ירדתי למטה לקומת ההנהלה
וראיתי את פלוני  2עומד בין שתי מכוניות ומספר בחורים ובחורות עומדים מסביב) "...עדות פיליפ ברדה21:35 ,3.5.98 ,
עמ'  .(1כפי שניתן להבין ,עד זה לא ראה במו עיניו את אירוע הירייה .כך גם מסר לחוקר המשטרה" :ואני לא ראיתי את מה
שאירע בין פלוני  2לפצוע) ".שם( .ברדה חזר על הדברים גם בפניי.
שני עדים נוספים -חגי בן זקן ואלכסנדר חלימינסקי ,אשר שימשו בזמן האירוע כמאבטחים בקניון והיו מעורבים בחלק מן
האירועים האלימים בין הצדדים נחקרו גם הם במשטרה )אימרותיהם הוגשו בהסכמה( ,וחזרו על עיקרם של דברים באשר
להתקוטטות הראשונה ,שבמהלכה נמנע מהתובע ומבסה להיכנס לשטח הקניון בשל חניה במקום אסור .לגבי אירוע הירי,
לא היה בידי השנים כדי לשפוך אור נוסף מאחר ולא נכחו במקום.
התובע מצידו מסר עדות ראשונה יום לאחר האירוע בפני חוקר מצ"ח רב"ט לויט אמיר .בעדותו זו מסר" :אחראי משמרת
התחיל בדחיפות ,לא שמעתי על מה דיברו אז הגיעה הנגיחה .האחראי משמרת לאלמוג .הגעתי להפריד ,אחראי משמרת
נתן לי מכה -אגרוף והוציא נשק .הוא דרך אותו .הנשק היה עם מחסנית בפנים ,הוא דרך אותו ,כיוון את הנשק למטה ,אני
התחלתי לרוץ משם הוא ירה כדור שפגע בי ברגל" )אמרת חשוד בפני חוקר מצ"ח ,פלוני ,15:50 ,4.5.98 ,עמ'  .(2את
עדותו בפני משטרת ישראל שניהלה את תיק החקירה מסר כיומיים לאחר האירוע ביום  5.5.98מול רס"ר איציק דחי .התובע

מספר כי הגיע לקניון והחנה את רכבו במקום אסור לחניה ,וחרף בקשת המאבטחים להזיז את הרכב ממקום חנייתו הנ"ל
לא נענה לבקשתם .הם חסמו את כניסתו וכניסת חברו אלמוג בסה למבנה הקניון .גם בשלב זה לא עצר התובע" :וניסיתי
להיכנס והם השומרים דחפו אותנו החוצה ניסינו להיכנס עוד פעם והאחראי משמרת נתן נגיחה לאלמוג בראש וחנק אותי
וכל מי שהיה שם כמאבטחים ארבעה מאבטחים שאני יכול לזהות אותם ,שניים תקפו אותי בכך שנתנו
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לי מכות עם מכשיר הקשר ועוד שני מאבטחים תקפו את אלמוג ,והתחמקתי מהידיים של האחראי משמרת ולקחתי מקל ולא
עשיתי איתו כלום) ".אימרת חשוד ,פלוני ,19:30 ,5.5.98 ,עמ'  .(1לאחר מכן העיד התובע כי חזר עם חברו לרכבו כדי
לשים את הפלאפונים והסיגריות ,ואז פנו למשרדי ההנהלה .תוך כדי זה הבחין חברו של התובע בנתבע פלוני  2ואז החלה
התקוטטות נוספת .התובע מציין כי בסה הוא זה אשר פנה לנתבע ולמעשה החל את הוויכוח אך האחרון נגח בו והוא,
התובע ,שרק רצה להפריד בין הצדדים ,פתאום הבחין בשליפת האקדח וביצוע ירי מכוון לכיוון רגלו הימנית ,ובלשונו:
"והאחראי משמרת דרך את האקדח וירה לי קרוב לעבר הרגל ימין שלי ופגע לי למטה ואני נפלתי על הרצפה" )שם ,עמ' .(2
בעדות נוספת ,מאוחרת כשלושה שבועות וחצי מן האירוע ,מסר התובע בפני חוקר המשטרה פרטים לגבי אירוע התקיפה
הראשון שבמהלכו נחסם מלהיכנס לקניון ולגרסתו הותקף על ידי התובע ושאר מאבטחי הקניון ,בין היתר באמצעות מכשירי
קשר .באשר לאירוע הירי לא הוסיף בחקירתו זו כל פרט אשר יכול לגלות עובדות חדשות לגבי שארע בנקודת זמן קריטית זו
)אמרת חשוד שנייה ,פלוני ,09:00 ,27.5.07 ,עמ' .(1
התובע מחזיק ,הן בתצהירו והן בעדותו בבית המשפט ,בדיעה ,כי הנתבע ירה עליו במכוון.
עדות רלוונטית נוספת נלקחה מבסה .עד זה היה מעורב בכל האירועים הנוגעים לתיק זה ונחקר רק שלושה ימים לאחר
האירוע בטיעון ש" :לא הרגשתי טוב" )אמרת חשוד ,אלמוג בסה ,12:40 ,6.5.98 ,עמ'  .(4בסה חוזר בעדותו על ההגעה
לחניון הקניון והחניה במיקום הבעייתי ,שלגביה העירו מאבטחי הקניון את תשומת ליבם ,אך הללו לא התייחסו לבקשתם
להזיז הרכב ,אלא" :ניגש אלינו מאבטח וביקש שפלוני יזיז את הרכב .אמרנו לו שנייה אחת ואנחנו נזיז את הרכב ,והמשכנו
ללכת לכיוון הכניסה") .שם ,עמ'  .(1בסה מאשר בעדותו כי נמנע ממנו ומהתובע להיכנס לשטח הקניון על ידי מספר
מאבטחים ,אשר אוימו על ידי התובע במקל ,שנזרק לצד לאחר שהלה פנה לתובע והרגיעו )שם( .לאחר אירוע זה ,פנה עם
התובע לרכב ,כדי להניח את המשקפיים והסיגריות ,והלכו לכיוון משרדי הנהלת הקניון ,אשר היו סגורים .בנקודת זמן זו
ראה בסה את הנתבע ופנה אליו " :באיזו זכות אתה בא ומרים עלי ידיים?" )שם ,עמ'  ,(2ומיד לאחר מכן" :הוא התקרב אלי
ונגח בי כי התקרבתי אליו עם ידיים מושטות ומהצד ראיתי את פלוני רץ לקראתנו והרחיק אותי מהמאבטח אותו אחראי
משמרת ואז כאשר אני ופלוני היינו במרחק של מטר מאותו אחראי משמרת הוא הוציא את אקדחו דרך אותו מולנו אני
כשראיתי את דריכת האקדח אני מיד ברחתי לכיוון ופלוני ברח לכיוון אחר ואז המאבטח כיוון לכיוונו של פלוני את האקדח
וכאשר המרחק בינו לבין פלוני היה בערך  3מטר ירה המאבטח בפלוני וזאת בעת שפלוני ניסה להימלט .כל זה היה בשניות
וראיתי את הירי והמרחק ביני לבין היורה היה גם כן  3מטר בערך) ".שם(.
בעדותו בפניי העיד כי " ...אני התקרבתי .אני באתי אליו וצעקתי עליו ,ניגשתי אליו ותפסתי אותו בידיים ,זה קטע שאי אפשר
להסביר ,הוא בא עוד פעם נגח בי ,הוא דחף אותי פלוני הגיע הוא נפל ואז ירה ירייה) " ...עמ'  6לפרוטוקול מיום .(4.5.06
מהמשך עדותו עולה כי שמע דריכה של הנשק ,אך לא ראה את רגע הירייה )עמ'  ,13שם(.
יש להתייחס בספקנות לתיזה שלפיה ירה הנתבע במכוון; ראשית ,מדובר בהערכה סובייקטיבית; שנית ,לא רק שעדותו של
הנתבע בנוגע לרגע הירייה הותירה רושם מהימן יותר ,אזי גם פסק הדין הפלילי ,שהתובע עצמו מבקש להסתמך עליו
כראיה מכרעת ,מדבר על פליטת כדור בלבד.
מכל המקובץ עולה תמונה ,שלפיה התובע וחברו הגיעו לקניון ,החנו במקום אסור ,לא שעו לבקשה להזיז את הרכב ובשל כך
נחסמה כניסתם לקניון בידי המאבטחים .פעולה זו הביאה להתקוטטות אלימה שבמהלכה נעזר התובע אף במקל עץ
והמאבטחים במכשירי הקשר שלהם ,אך לבסוף הופרדו הניצים אלה מאלה .זמן קצר לאחר מכן ,בחניון התחתון ,החל בסה
בהתקוטטות נוספת מול הנתבע ,כאשר התובע בסמוך .במהלך התקוטטות זו ,ברגע קריטי אחד ,הנתבע מזיז את החולצה
המכסה את אקדחו האישי ,שולף את האקדח מן הנרתיק ,דורך את האקדח )ובתוך כך מכניס כדור מן המחסנית שבו לתוך
בית הבליעה( ,ומייד לאחר מכן נורה הכדור שפגע ברגלו של התובע .לו היה הנתבע מבצע את השלבים הראשונים בלבד,
ומאיים )בזהירות המתחייבת( כלפי התובע וחברו בנשקו ,ניחא; אך השלב האחרון ,הירי ,בהחלט לא היה נחוץ בנסיבות
המתוארות על ידי כל הצדדים בכלל ,והנתבע בפרט .גם אם מדובר אכן בפליטת כדור ,כממצאי ההליך הפלילי ,עדיין היה על
הנתבע להישמר ולהימנע מהגעה למצב כזה ,שבו כדור נפלט לעברו של אדם אחר.
יש לקבוע ,על כן ,כי פציעתו של התובע נבעה מרשלנותו של הנתבע.
אחריות המעסיק -חברת השמירה
התובע טוען בתצהירו כי פעל בהתאם להנחיות חברת השמירה שדרכה הועסק ,ובין היתר בידיעתה כי נושא הוא את אקדחו
הפרטי במסגרת תפקידו כמאבטח -אקדח שממנו נפגע בסופו של דבר התובע .הנתבע הצהיר כי" :כיום יש אצל הנתבעת
נוהל מחייב שלכל מאבטח חייב להיות נשק אישי המסופק על ידי הנתבעת  .2עד אירוע התפרעות התובע לא קיבלתי
ומהנתבעת  2ו/או מהנתבעת  3שום תדריך ו/או הכשרה ו/או נהלים כיצד יש להגיב לאירועים מסוג זה ...מעבר לכך
הנתבעות  2ו/או  3למרות שידעו שאני מגיע לעבודה עם נשק לא אמרו לי לא לעשות כן) "...תצהיר עדות ראשית נתבע ,ס'

 6ב'( .הנתבע בחקירתו בפניי השיב" :ת .שאלתי למה אין נשקים .אמרו לי שלחברת כח אדם אין רישיון להחזיק כמות כזו
של אקדחים ולכן הם לא מחלקים אקדחים .כלומר לכל העובדים .ש .שאלת אם מותר לך להביא את הנשק? ת .לא .ש.
הבאת את הנשק? ת .כן .גם כשיצאתי מהבית נשאתי אותו) ".פרוטוקול ,18.9.06 ,עמ'  .(9חברו של הנתבע ,פיליפ ברדה
העיד לגבי נוהל נשיאת אקדחים אישיים במהלך עבודת האבטחה בקניון כי ..." :אני יודע שניתן לי אישור לשאת אקדחים כי
עבדתי באותה חברה .נתנו אישור בקניון להיות עם נשקים של החברה .אין לי מושג לגבי מי שהיה עם נשק אישי יכול היה
להביא אותו) ".פרוטוקול ,18.9.06 ,עמ'  .(13דברים אלו מתיישבים היטב עם תצהירו של הנתבע" :קצין הביטחון של
הנתבעת  2מר פיליפ ברדה והאחראי על פיליפ ברדה מר איציק בוארון לא נתנו לי וגם לשאר המאבטחים שעבדו בשירות
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הנתבעת  2כל הוראות ו/או הנחיות באשר לנשיאת ו/או איסור נשיאת נשק אישי בזמן העבודה") .תצהיר עדות ראשית
נתבע ,ס'  3ב'(.
מדובר אפוא במצב דברים שבו כלל לא נאמר לנתבע שלא להגיע עם נשקו האישי ,וניכר כי בכלל לא ניתנה לעניין התייחסות
כלשהי מצד חברת השמירה .הנתבע גם לא הודרך כיצד לטפל במבקרים אלימים או כאלה שמתנהגים באופן מתגרה .אם
היה הנתבע נדרש שלא להגיע עם נשקו האישי למקום העבודה ,ובכל מקרה לא לשאתו במסגרת אבטחת הקניון ,ברי כי לא
היה מתרחש האירוע נשוא תיק זה .קיים קשר סיבתי בין רשלנותה של חברת השמירה לבין פציעתו של התובע )קשר,
שאולי היה מתנתק לו היה מדובר במעשה מכוון ,אך לא כך נקבע( .במקרה שבפניי ניתן היה לצפות ,שאי מניעת נשיאת
נשק אישי ,פרטי ,כזה שאינו שייך לחברת השמירה ,במסגרת תפקיד אבטחה בקניון ,על ידי איש בטחון ,עלול לגרום לכך כי
המאבטח יעשה שימוש בנשק בדרך שעלולה לגרום לתוצאה חמורה ,כפי שארע במקרה דנן .זאת ,במיוחד על רקע מצב
הדברים ,שבו חברת השמירה לא דאגה להוציא הנחיות בדבר טיפול באירועים אלימים.
בע"א  8199/01עזבון המנוח עופר מירו ז"ל נ' מירו ,פ"ד נז) (2003) 785 (2התברר מקרה מצער ,שבו במהלך מפגש
חברתי בבית מגורים פגע כדור שנורה מאקדחו המשטרתי של אחד האורחים ,שוטר במשטרת ישראל ,במנוח ,וגרם למותו.
האקדח ,ובו מחסנית טעונה בכדורים המוכנסת לתוך קת האקדח כך שלא ניתן להבחין בה בעין בלתי מיומנת ,הונח על
הספה שעליה ישב השוטר .בן דודו של המנוח ,שישב ליד השוטר ,נטל את האקדח ,ובלי לשעות למנוח ,שקרא לעברו לחדול
מכך ,דרך את האקדח ולחץ על ההדק .נקבע ,כי יש להטיל אחריות גם על היורה אך גם על השוטר .באשר לאחריות
מעסיקתו ,המדינה ,נקבע ,כי על-פי סעיף  13לפקודת הנזיקין ,אחראי מעביד לעוולה שביצע עובדו במהלך עבודתו למען
המעביד ,לרבות מעשה אסור של העובד אם ניתן לראותו כביצוע בלתי נאות של פעולה שהוסמך לבצעה; ובמקרה זה:
"בענייננו המדינה אינה חולקת על כי השוטר נשא עמו בעת חופשתו את האקדח המשטרתי שבו נורה המנוח ברשות .לו
סברתי ,כעולה מטענות המדינה ,כי הורשה לקחת עמו את הנשק אף שלא לצורך תפקידו ,הרי ממילא הייתי מחייבת את
המדינה ברשלנות ישירה ולא שילוחית ,שכן מובן הוא שההיתר לשוטר ליטול עמו נשק ,מן המסוכנים שב"כלים מסוכנים",
ללא כל צורך ,ואף להכניסו לדירה ,הוא עצמו מעשה רשלני .ברם לטענה זו אין תשתית ראייתית .יתרה מכך ,מהות השירות
המשטרתי  -שבגדרה שוטר הוא בשירות המשטרה בכל שעות היממה ואף כאשר נמצא הוא בחופשה  -מובילה למסקנה כי
הנשק המשטרתי שמפקדיו הרשו לו ליטול עמו בחופשתו ,נמסר לו לצורכי תפקידו .בהניח השוטר את האקדח הטעון על
הספה הוא הפר את הוראות הבטיחות המשטרתיות ,ובכך יש לראות ,כלשון סעיף )13ב( לפקודת הנזיקין ,ביצוע לא נאות
של מעשה שהרשה המעביד ,המטיל אחריות על הלה" .אין בכך משום חריגה מוחלטת שיש בה כדי לגרוע מאחריותה
השילוחית של המדינה" ,כדברי השופט טירקל בהתייחסו לנזק שנגרם על-ידי נשק שהחזיק חייל בחופשה )רע"א 1389/98
מזאוי נ' מדינת ישראל ] ,[12בעמ' ) "(229עמ' .(795 - 794
בענייננו ,בהחלט ניתן לדבר במושגי "ביצוע לא נאות" של תפקיד האבטחה; האירוע היה קשור קשר הדוק לתפקידו של
הנתבע ונבע כולו לא מעימות "פרטי" ,אלא מכזה שהתעורר אך ורק בשל תפקידו של הנתבע .אין המדובר ב"חריגה
מוחלטת" ,במיוחד בנסיבות שפורטו לעיל ,של העדר איסור לשאת נשק ,מחד גיסא ,ושל אי מתן נהלים והדרכה ראויים,
מאידך גיסא.
במקרה מירו הנ"ל חולקה אמנם האחריות ,אך זאת בין הבן דוד ,מצד אחד ,לבין השוטר והמדינה )ביחד( ,מצד שני )לא בין
השוטר למדינה ,מעבידתו(.
יש לראות אפוא את הנתבע ואת מעבידתו כמעוולים ביחד ,ואין מקום לחלוקה פנימית ביניהם .נ
אשם תורם של התובע
לא יקשה לקבוע ,כי לתובע עצמו חלק לא מבוטל בתוצאות המקרה המצער .כאמור ,תחילתו של האירוע בחניית התובע
במקום אשר לא היה מיועד לחנייה .מאבטחי הקניון הפנו את תשומת ליבם של התובע וחברו בסה לעובדה זו ,ואף ביקשו
מהם מפורשות להזיז את הרכב .התובע לא נענה לבקשתם וכתוצאה מכך נמנעה כניסתו לקניון .מה יותר פשוט היה מלהזיז
את הרכב למקום מותר לחניה? תגובתו של התובע למניעת כניסתו לקניון הייתה אלימה  -ניסיון כניסה "דרך" המאבטחים
שעמדו בפתח  -וכך התפתחה הקטטה הראשונה .מכל החומר הרב המצוי בתיק זה ,העובדות מצביעות על כך כי התובע
הוא אשר החל ויזם את האירוע האלים הראשון .מאבטחי הקניון וביניהם הנתבע השיבו באותה מטבע לתובע וחברו ,אך
כאמור ,לא הם אשר "התחילו" .לאחר שפוזרה המהומה הראשונה ,התפתחה נוספת .היה זה בסה אשר הרים ראשון את
ידיו על הנתבע לאחר שראה אותו ופנה אליו " :באיזו זכות אתה בא ומרים עלי ידיים?" )פרוטוקול ,עמ'  ,(2ולאחר מכן " :הוא
התקרב אלי ונגח בי כי התקרבתי אליו עם ידיים מושטות") .שם( .התובע לא נותר בצד ואין חולק כי נמצא יחד עם בסה

בזירת ההתקוטטות .התביעה טוענת כי נזעק להפריד בין הניצים בעוד ההגנה טוענת כי שותף היה להמשך מעשה התקיפה
של חברו בסה .עובדה היא כי האירוע לא נפסק מעצמו או כתוצאה מהצלחת מניעת התובע מבסה את הכאתו של הנתבע,
כפי שניתן היה לצפות ממי שבאמת ובתמים חפץ בהפרדת הכוחות .האירוע נסתיים בירייה .די בכך להבין כי פני התובע
וחברו לא היו להפרדה ורגיעה .נהפוך הוא .השניים ,משך זמן לא מבוטל ,היו עסוקים בפעילות אלימה ,למן רגע החניה ועד
רגע הירייה .בשני האירועים התובע היה נוכח ומיוזמי הסיטואציה .כאמור ,יכול היה להתכבד ולהזיז את רכבו ולהיכנס לקניון
כמו כל מבקר אחר ,ובכך להימנע מן התקרית האלימה הראשונה .יכול היה גם לגשת לתחנת המשטרה ולהתלונן באופן
רשמי על תקיפתו הנטענת על ידי המאבטחים ,ובכל מקרה ,להתרחק מזירת התקוטטות נוספת ולמנוע מבסה ליצור אותה,
ולא להצטרף אליה ,באופן שהנתבע יקלע למצב שבו ירגיש ממש מאוים )אפילו בסה לא מכחיש שסביר שכך הרגיש הנתבע
 עמ'  7לפרוטוקול מיום  ,4.5.06וכי ייתכן כי בסיטואציה זו נסה הנתבע להגן על עצמו  -שם ,עמ' .(6==6
.
מאפייני התנהגות כזו מצד התובע  -פרובוקטיביות ,עימות ,התעלמות ממרות  -עולים בקנה אחד עם דבריו של המומחה
הפסיכיאטר מטעם בית המשפט  -פרופ' נוי" :מדובר בבחור שתבנית התנהגותו הבסיסית הינה בעלת מאפיינים אנטי
סוציאליים :התנהגות מופרעת כילד ,קושי להתמודד עם מסגרות פניות לקב"ן לצורך השגת רווח משני ,רקע לנסיבות
האירוע ,היענות חלקית לטיפול ,החלפת מטפלים רבים ואיום על אנשי הצוות עד כדי צורך להזמין איש בטחון" )חוו"ד ,עמ'
.(8
קשה להתעלם מהתנהגותו האלימה והפרובוקטיבית של התובע במהלך ההתרחשות כולה ,מתחילתה .התובע לא רק שלא
עשה מאום כדי להימנע מן האירועים האלימים; הוא החל בהם; התנהגותו הבריונית הייתה ה"טריגר" לכל האירועים
ולהיווצרות אווירה אלימה ,שהובילה בסופו של דבר ללחיצתו הרשלנית של הנתבע על הטריגר באקדחו ולפציעתו של
התובע .בנסיבות אלו יש להטיל על התובע אשם תורם בשיעור של שליש.
הנזק
הנכות הרפואית האורטופדית
התובע נפגע ברגלו השמאלית .מעבר לפגיעה זו טוען לפגיעה נפשית .באשר לפגיעה האורטופדית ,המציא התובע חוו"ד
רפואית מאת ד"ר ארנן גרינטל .בחווה"ד מיום  20.4.99מציין ד"ר גרינטל את ממצאי בדיקתו" :נועל בנעל גבוהה מימים עם
 Pick p splintכאשר החלק המקורב של ההתקן גורם שפשופים בשוק .נעזר במקל .צלקת עם שקע קדמית באורך  7ס"מ
בשוק לא רגישה .צלקת לטרלית מקורבת באורך של  3ס"מ .קיימת אטרופיה של שרירי השוק מימים שמתבטאים בהבדל
של  3ס"מ בקוטר השוקיים .התנועה הפסיבית הטיביוטלרית זהה בשני הצדדים ....קיימת ירידה בתחושה בגב כף רגל ימין
ובעיקר ב  .Ist wchמסוגל לבצע אקסטנציה מינימלית כנגד כוח הכובד בבהונות  2-4אך לא בבוהן הגדולה .גיד הtibilatis -
 unteriorמסוגל לבצע  flickeringבלבד .התחושה בסוליה תקינה .קיימת חולשה קשה של פלנטר פלקסיה של הקרסול.
אינו מפעיל  tibialis posteriorאו פרונאי .האכילס פעיל כנגד כוח הכובד .תנועתיות סובתלרית פסיבית תקינה) ".עמ' ,2
פרק "בדיקה"( .בפרק הדיון מציין המומחה הנ"ל ..." :לאחר החלמת הפצעים נותר עם נזק לשוק :שיתוק העצב הפרונאלי
העמוק וכתוצאה נגרם  .drop footחוסר יכולת להפעיל את השרירים הפרונאי והטיביאליס פוסטריור בשוק ימין") .פרק ה-
"דיון"( .המומחה נסמך בדבריו אלו על בדיקות ההדמיה שהציג בפניו התובע :25.8.98" :צילום שוק ימים  APו: LAT-
רסיסים ברקמות רכות של השוק הימנית הדיסטלים .חוסר של מקטע מן הפיבולה בשליש הדיסטלי שלהEMG 15.6.98 .
שבוצע במרפאה לנוירופיזיולוגיה קלינית במרכז רפואי רמב"ם :פגיעה אקסונלית חלקית בפרונאלי העמוק מימים
פרוקסימלית לעצבוב של  Extensor digitorum brevisדיסטלית לעצבוב של  tibialis anteriorעם סימני דנרוציה פעילה.
בנוסף קיימת פגיעה בענף הדיסטלי הסנסורי של  Superficial peronealמימין) ".שם ,פרק "הדמיה"( .המומחה מסכם
וקובע כי" :הפגיעה אמנם מערבת את העצב הפרונאלי העמוק אבל קיימת פגיעה חלקית במדורים נוספים וכתוצאה חסרה
פעילות של השרירים הפרונאלים וכן הפעילות של הטיביאליס פוסטרויור כאשר בבדיקה קיימת פעילות של הטריספס סוריי
וכתוצאה גיד האכילס פועל אם כי תוך חולשה .צילום הרנטגן מדגים שבר וחוסר קטע של עצם הפיבולה שמסביר את
הפגיעה בעצב הפרונאלי העמוק כגון אקסטנציה קלה של הבהונות הקטנות אבל מעשית קיים שיתוק מלא ו .droop foot -
)שם ,עמ'  .(3לסיכום ,הנכויות הסופיות אשר נקבעו על ידי המומחה האורטופדי מטעמו של התובע הן  30%בגין שיתוק
מעשית מלא של העצב הפורנאלי העמוק בשוק ימין לפי סעיף ] (4) 32ב'[ ,ו 10% -בגין פציעה של הפרונאי וגיד הtibialis -
 posteriorעם ירידה בתפקודם לפי סעיף מותאם  .(8) 51סה"כ נכות אורטופדית משוקללת בשיעור ) .37%שם(.
הנתבעים הציגו חוו"ד אורטופדית מאת ד"ר עמוס שינדלר .מהבדיקה שערך ד"ר שינדלר עולה כי" :נכנס לחדר הבדיקה
בהליכה ללא צליעה .אינו משתמש בעזר להליכה .נועל נעליים רגילות .מתפשט ללא כל מגבלה .הולך בחדר ללא נעליים ,על
קצה האצבעות ועל העקבים .על רגל ימין ,מתקשה אך מצליח לעלות על קצה האצבעות ולהלך על העקב .בהליכה ,אין
צניחת כף הרגל .בעמידה ציר הרגליים תקין .בהסתכלות :שרירי השוק והסובבים מפותחים היטב .בשוק ימין ,יש צלקת
בחלק הקדימי הלטראלי ,באורך כ 6 -ס"מ .יש שקע קטן בשרירים .הצלקת אינה רגישה ואינה כואבת למגע .הצלקת דבוקה
בחלקה המקורב לשרירים תחתיה .אין אטרופיה נראית לעין של השרירים) ".חוו"ד ,עמ'  .(3מומחה זה ביצע מדידה של
ההיקפים השונים  10ו 20 -ס"מ מתחת לפיקה וכן  5ס"מ מעל הפטישון העליון ברגל שמאל וברגל ימין .התוצאות יצאו
אחידות לשתי הרגליים) .שם( .ד"ר שינדלר מציין כי" :טווח התנועה הפסיבי של הקרסוליים תקין וסימטרי בשני הצדדים.
התנועה אקטיבית מגיע לדורזיפלקציה כ  20מעלות מימין ו  30משמאל .מימין ,יש פעילות פרונאלית ומסוגל לבצע איברסיה

טובה של הקרסול וכף הרגל .בבדיקת הכוח :טיביאליס אנטריור 5/5 ,משני הצדדים .בדיקת שריר מיישר האצבעות5/5 ,
משני הצדדים .מיישר אצבע ראשונה מימין .4/5 ,כוח הטיביאליס האחורי .5/5 ,בדיקת התחושה תקינה כולל בין אצבעות
ראשונה ושניה ...החזרים גידיים הופקו סימטריים .הדפקים הפריפריים נימושו בשתי הגפיים סימטריים ותקינים) ".שם(.
אחר כל אלו קובע מומחה זה" :בבדיקתי התרשמתי כי יש שיפור ניכר ומשמעותי בהשוואה לבדיקת "ר גרינטל שנערכה כ
 11חודשים לאחר הפציעה וכשנתיים ו  10חודשים טרם בדיקתי .כאמור ,חל שיפור בולט ביכולתו התפקודים עם
התאוששות הפגיעה העצבית כמעט לחלוטין ובניה מחדש של מסת השרירים בשוק .אמנם נותרה למר פלוני נכות ברגל ימין
בעקבות הפציעה ,אך נכותו כיום פחותה בהרבה מאשר הנכות שמצא ד"ר גרינטל) ".שם( .בסיכומו של יום העמיד מומחה
זה את נכותו הרפואית אורטופדית של התובע כדלקמן 5% :בהתאם לסעיף  (7) 51ו 2%-בגין הצלקת בשוק בהתאם לסעיף
) 1 ,75א'-ב'( בהתאמה .סה"כ  7%נכות צמיתה) .שם(.
לאור הפערים התהומיים בין שתי חווה"ד מונה ד"ר אמנון ישראלי כמומחה רפואי אורטופדי מטעם ביהמ"ש .ד"ר
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ישראלי בדק את התובע ביום  8.5.03ומציין כי" :מהלך יציב ללא צליעה ,ללא שימוש במקל הליכה ,או בסד תומך לכף הרגל.
מהלך היטב על קצות אצבעות ועל הקבים .נפח שרירי הירכיים מלא וסימטרי ,ללא סימני דלדול שרירי) ".חוו"ד ,עמ' .(3
בפרק סיכום ומסקנות נקבע" :כיום מתלונן על כאבים בשוק וכף רגל ימין המקשים עליו במאמצי עמידה והליכה ,אך לא
מונעים ממנו לעסוק במקצועו כספר .בבדיקתו נמצאה החלמה של שבר בעצם השוקית ,עם חסר נותר בעצם השוקית ,ללא
פגיעה מבנית במפרק הקרסול ומפרקי כף הרגל .נותרה צלקת בקדמת השוק הדבוקה לגידים ולשרירים שמתחתיה ,עם
פגם אסטטי נראה לעין בזמן כיווץ השרירים .תפקוד השרירים סביב הקרסול והאצבעות התאושש במלואו ,ללא עדות קלינית
בבדיקה ידנית ובמראה ההליכה לנזק תפקודי .ניתן לייחס לפציעה נזק נותר לעצם השוקית ולרקמה השרירית התורם לכאב
במאמץ .כמו כן ניתן לייחס לצלקת הפרעה אסטטית קלה) ".שם ,עמ'  .(4ד"ר ישראלי מסביר את הפער הגדול בין חוו"ד
התביעה וההגנה" :הפער נובע מכך שדר' גרינטל מסתמכת על שיתוק שרירי ,שלא היה קיים בבדיקה מאוחרת יותר של דר'
שינדלר .ממצאי בדיקתי תומכים בממצאיו של דר' שינדלר) ".שם( .בסיכומם של דברים ,הנכות האורטופדית הצמיתה
שנקבעה לתובע על ידי מומחה ביהמ"ש היא  5%בגין מחצית מס'  (7) 51א' ו -רבע מסעיף ] (1) 75ב'[ ,קרי  2.5%נכות
עבור הצלקת .סה"כ  7.4%נכות צמיתה משוקללת .ד"ר ישראלי לא התבקש להשיב לשאלות הבהרה ואף לא נקרא לחקירה
נגדית על חוות דעתו ,שלא "חשודה" כמובן בסובייקטיביות כלשהי ,בהיותה ניטרלית ומטעם בית המשפט; לא ראיתי כל
טעם לסטות מקביעה זו.
הנכות הרפואית הנפשית
התובע הגיש מטעמו חוו"ד פסיכיאטרית מאת ד"ר איל שמיר .בבדיקה מיום  2.6.99מציין המומחה" :בחור נכנס לבדיקה
צולע ונעזר במקל הליכה .מסודר בהופעתו החיצונית .מנסה להיראות מאורגן ושמור .מספר על האירוע שהביא למצבו
הנוכחי .ההתמצאות תקינה בזמן ובמקום .האפקט דיספורי .כאשר מספר על מצבו הנוכחי ,פורץ בבכי .נרגע לעיתים במהלך
השיחה ,אך כל פעם פורץ בבכי מחדש .מהלך החשיבה די רציף כאשר במהלך השיחה נצפה ארוע יחיד של בלוקינג
)הפרעה בקצב החשיבה( .בתוכן החשיבה לא נצפו מחשבות שווא .יחד עם זאת תאר פחדים הקשורים לאדם שפגע בו,
שיכול לבוא אליו לביתו ,ואף להיכנס דרך החלון ,ועל כן משתדל לנעול את דלת חדרו ולהגיף את החלונות ,דבר שיכול
בהחלט להעיד על עוצמה פסיכוטית של החרדה המציפה ממנה סובל .לא ניצפו הפרעות בתפיסה .בוחן המציאות שמור .לא
ניצפו הפרעות שפוט) ".חוו"ד ,עמ'  .(3בפרק הדיון מציין המומחה..." :סובל פלוני מאז האירוע מליקוי תפקודי קשה ,הנובע
מהפרעה נפשית קשה המתבטאת בפחדים המתגברים בשעות החשיכה; הפרעות קשות בשינה עם קשיי הירדמות ויקיצות
בעקבות חלומות בעתה הקשורים באירוע הטראומטי אותו חווה .במקביל קיימת חזרה של תמונות מן האירוע
) .(FLASHBACKSקיימת ירידה ניכרת בריכוז וביכולת החשיבה ,דבר המגביל את פלוני ביכולת הלימודית .בעקבות
האירוע פוחד והפסיק לצאת; נמנע מלפגוש אנשים ,בניגוד לדמותו החברותית והמוכר טרום המקרה .בעקבות התאונה חלה
פגיעה קשה בחשק ובתפקוד המיני...ניסיונות טיפוליים תרופתיים ושיחתיים לא הביאו לשינוי משמעותי במצבו הנפשי
והתפקודי) ".שם ,עמ'  .(3-4לאור כל המקובץ מסכם ד"ר שמיר וקובע" :פלוני סובל מהפרעה נפשית עם סימנים קליניים
ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה .על כן ממליץ אני על נכות פסיכיאטרית של
 .30%ממליץ על בדיקה חוזרת בעוד שנה לקביעת דרגת נכות קבועה) ".שם ,עמ'  .(4התובע נבדק בשנית בתחום הנפשי
על ידי ד"ר יעקב גוטמן .מומחה זה מתאר את הרקע האישי של התובע וכן את פרטי האירוע .לאור אלו ביצע אבחנתו בה
קבע" :היום עדיין מגלה סימנים של  .D.S.T.Pכרוני .לדעתי סובל גם מ "שינוי אישיות מתמיד אחרי חווה קטסטרופלית"...
הגעתי לאבחנה זו כיוון שבזמן הבדיקה הדגש הוא למעשה על שינוי שנעשה באישיותו מאז הפציעה ,נעשה תוקפן ,מחוסר
סבלנות ,נמנע מקשר עם אנשים ,התחיל להשתמש בחומרים אסורים ,יש בתלונותיו כל הזמן דגש על השינוי) ".חוו"ד ,עמ'
 .(3באשר לחוות הדעת של ד"ר נעה קרת )מטעם הנתבעים( הוא קובע" :חוות דעתו של ד"ר שמיר מקובלת עליי לתקופת
עריכתה .בהמשך אני מתרשם כי סימנים האקוטיים התמתנו אך הכרוניזציה של הסימנים מונעת ממנו אפשרות לשקם את
עצמו מבחינת תעסוקה וחברה ,תפקודו חלקי ולקוי-לכן למרות ההטבות וההחמרות הזמניות במצבו ההפרעה הנפשית הינה
כרונית .לצערי התחזית של ד"ר קרת לא התממשה ,ולמרות הטיפול הנפשי מצבו אינו משתפר והוא מגלה סימנים יציבים
של הפרעה נפשית) ".שם( .לאור קיומם של סימני D.S.T.Pוחלקית סימנים של "שינוי אישיות מתמיד" קבע מומחה זה
 20%נכות נפשית צמיתה לתובע) .שם ,עמ' .(4
כאמור ,הנתבעים הגישו מטעמם חוו"ד בתחום הפסיכיאטרי מאת ד"ר נעה קרת .בחוות דעתה מיום  20.5.02מסכמת
האחרונה את מסקנותיה וכותבת" :בעקבות האירוע ,פיתח סימפטומים נוירוטיים האופייניים לתגובה בתר חבלתית ) post
 ,(traumatic stress disorderעם הזכרויות חודרניות וטורדניות באירוע בערנות ובשינה )בצורת חלומות סיוטיים( ,עצבנות

וירידה בסף הגירוי ,מצב רוח דכאוני ,הפרעות בשינה ונסיגה חברתית ותפקודית ...לאחר כשנה ,חלה נסיגה משמעותית
בסמפטומים ...למרות השיפור במצבו ,טוען פלוני כי עדיין לא חזר למצבו כפי שהיה מלפני האירוע ...יש לשער כי בעזרת
הטיפול והזמן ימשיך מצבו וישתפר גם עתיד ,ובתוך שנה נוספת לא תוותר לו נכות ,ונכותו הצמיתה כתוצאה מהאירוע
תעמוד על ) "...0%חוו"ד ,עמ' .(5
לאור הפערים המהותיים גם באשר לנכות זו מונה מומחה מטעם ביהמ"ש -פרופ' ש .נוי .מומחה זה סוקר בחוו"ד את
המקרה על פי דיווחו של התובע ומפרט ארוכות ובצורה כרונולוגית את התיעוד הרפואי שמתאר את טיפוליו השונים של
התובע -החל מטיפולים עם אנשי מקצוע וכלה בטיפולים תרופתיים) .חוו"ד ,עמ'  .(4-6ברקע כל אלו מוצא לנכון המומחה
לציין כי" :במהלך תקופת הטיפול במרפאה הפסיכיאטרית בית חולים סורוקה סיפר כי גם לפני הפגיעה הנדונה לא הסתדר
בצבא ,התקשה לקבל סמכות ,ביקר אצל קב"ן מדי שבוע" ,סיפר לו כל מיני סיפורים" כיוון שלא רצה להיות בתובלה ...ב-
 26.1.00סיפר כי בהיותו בן  14סבל מהתפרצויות זעם ,היה בעייתי ובגיל  16עזב את בית הספר על רקע בעיות בלימודים
)מסמך ) ".(6שם ,עמ'  .(6לאור כל אלו מסכם המומחה כדלהלן" :כשנה לאחר הפציעה ,חל שיפור במצבו ,עד כדי כך
שבמרץ  2000הפסיק את הטיפול הנפשי למשך שנה .ב 2002 -הוא פתח עסק משלו ובו מעסיק אחרים וסה"כ נהנה .כיום
עיקר תלונותיו הן חוסר בטחון עצמי ,עצבנות ,נטייה למריבות עם אנשים אחרים ,נזקק לשתייה כדי לאזור
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בטחון עצמי .לציין כי כבר בילדותו סבל מהתפרצויות זעם ,התנהגות בעייתית ,קושי בקבלת מרות שביטוייה עזיבת בית
הספר בגיל  ,16פנייה לקב"ן ובצבא ו "סיפור סיפורים" בפניו כדי לשנות את תנאי שירותו) ".שם ,עמ'  .(7באשר לאבחנה
הפסיכיאטרית קובע המומחה" :מדובר בבחור שתבנית התנהגותו הבסיסי הינה בעלת מאפיינים אנטי סוציאליים :התנהגות
מופרעת כילד ,קושי להתמודד עם מסגרות ,פניות לקב"ן לצורך השגת רווח משני ,רקע לנסיבות האירוע ...היענות חלקית
לטיפול ,החלפת מטפלים רבים ואיום על אנשי הצוות עד כדי צורך להזמין איש בטחון .לכן ,גם דיווחי אלי כי עד לאירוע חייו
היו "אחרים" ולל א אירועים מיוחדים והכל החל לאחר האירוע -דיווח זה אינו תואם את התיעוד ...כיום עוסק במקצועו ,בעל
מספרה בה מעסיק אנשים נוספים ,ומנהל בעצמו את העסק .בנוסף החל קשרים עם בחורות .מתלונן על עצבות )שהייתה
גם בהיותו נער( וחוסר בטחון .על כן ,לא מתקיימים היום סימפטומים מספיקים כדי לאבחן תסמונת פוסט טראומטית מלאה.
כיום מדובר בהפרעה הסתגלותית המלווה את הפציעה העיקרית) ".שם ,עמ'  .(8באשר לטיפול התובע בעצמו במסגרת
טיפולים פסיכיאטריים/פסיכולוגיים מציין המומחה" :פנייה לטיפול פסיכיאטרי/פסיכולוגי והתמדה בו משקפת ולו באופן עקיף
את מידת המצוקה הסובייקטיבית ...הנבדק אומנם פנה לטיפול קצר ...אולם כבר לאחר חצי שנה של טיפול עשה הפסקה
של מספר חודשים וכשנתיים לאחר האירוע הפסיק את הטיפול למשך שנה .תקופת הטיפול התאפיינה בהיענות חלקית,
החלפת מטפלים ולעיתים אך איומים על הצוות המטפל .לפיכך אין התאמה מלאה בין חומרת ומשך תלונותיו ובין היענותו
לטיפול רפואי) ".לעיל( .בהתייחסו לחוות הדעת של התביעה כותב פרופ' נוי" :אני מסכים כי אכן ,בשנתיים הראשונות לאחר
הפציעה סבל הנבדק מ PTSD -בגינו זכאי היה ל 20% -נכות .יחד עם זאת אני חולק על מהלכה הכרוני של ההפרעה כפי
שתואר על ידם שהרי ,כפי שתואר לעיל ,כבר כשנתיים לאחר האירוע חל שינוי במצבו הנפשי והתפקודי של הנבדק .בנוסף
עמיתי לא נתנו בחוות דעתם משקל לקווי האישיות הבסיסית של הנבדק שתרמו לסימפומטולוגיה ,לכשלים בטיפול
ולסימפטומים השרידיים כיום) ".שם ,עמ'  ,(9ובאשר לחוו"ד ההגנה" :אני מסכים עם עקרונות חוות דעתה למעט העובדה כי
להערכתי ,שיפור במצבו ,חל להערתי ממרץ  ,2000וגם שיעור החומרה שנותר) ".לעיל( .אחר כל הדברים הללו הגיע פרופ'
נוי למסקנה כי לתובע נותרו מחודש מרץ  15% 2000נכות נפשית .עד אז נכותו הזמנית מיום התאונה הייתה בשיעור .20%
)לעיל( .פרופ' נוי לא נתבקש להשיב לשאלות הבהרה ולא נקרא לחקירה נגדית על חוות דעתו .זוהי חוו"ד מקיפה וממצה,
ניטרלית ומסתדרת היטב בין שתי חוות הדעת הקוטביות של התביעה וההגנה; נותרנו ,לפיכך ,עם נכות נפשית פסיכיאטרית
של  15%לפי סעיף ליקוי  34ב'-ג' מותאם ,בגין סימנים אובייקטיבים וסובייקטיביים המגבילים באופן בינוני-בולט את
ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה .לא ראיתי כל טעם לסטות מקביעה זו.
נכותו הרפואית המשוקללת של התובע עומדת אפוא על ) 21.3%במעוגל(.
"נכות תפקודית"; פגיעה בכושר ההשתכרות
כידוע" ,נכות תפקודית" הוא מושג המבטא את מידת הפגיעה בכושר התפקוד ,אשר לא בהכרח זהה לשיעור הנכות
הרפואית .המושג בא להצביע על מידת הפגיעה בתפקוד שיש בנכות הרפואית ,על מידת ההשפעה על התפקוד בדרך-כלל.
נפסק ,כי "אכן גובה הנכות הרפואית אינו זהה בהכרח לשיעור הגריעה התפקודית ,אך נתון זה של גובה הנכות הרפואית
הינו ,מכל מקום ,נתון מרכזי ,אם לא חותך לקביעת שיעור הפגיעה התפקודית" )ע"א  61/03אריה חברה ישראלית לביטוח
בע"מ נ' אבני ,ניתן ביום  ,4.7.05פיסקה  .(10עם זאת ,לא כך הוא בכל מקרה ומקרה ,ובוודאי שיש להפריד בין ביטוי זה
לבין קביעת הפסד כושר השתכרותו של תובע .כהבהרת בית המשפט העליון" :בדרך כלל ,הנכות הרפואית משקפת אל נכון
גם את מידת הפגיעה בכושר התפקוד .כך ,למשל ,נכות רפואית בשיעור  20%עקב פגיעה בתחום האורטופדי  -כמו פגיעה
ביכולת התפקוד של יד או רגל  -תשקף ,בדרך כלל ,גם את שיעור הנכות התפקודית .הנפגע מוגבל בתנועותיו ובכושר
פעילותו עקב אותה נכות ,ושיעור הנכות הרפואית אשר נקבע לו משקף גם את שיעור נכותו התפקודית .אך לא תמיד כך.
לעיתים ,הנכות התפקודית ...אינה זהה לנכות הרפואית .כך ,למשל ,במקרה של נכות רפואית עקב צלקות...רצוי שנדבר
בפסקי דין בשפה אחת .וכשמזכירים "נכות תפקודית" כוונת האמירה תהיה אחת ,דהיינו מידת ההשפעה של הנכות על
התפקוד בדרך כלל .למידת השפעתה על כושר השתכרותו של התובע המסוים יינתן ביטוי .אך זה לא ייכלל במסגרת המונח
"נכות תפקודית"") .ע"א  3049/93גירוגיסיאן נ' רמזי ,פ"ד נב ).(800 - 799 ,792 (3
בצד קביעת הנכות ,על בית המשפט לקבוע גם את הפסד כושר השתכרותו של תובע .בפריט זה על בית המשפט להעריך

ולקבוע את הפסד הממון שנגרם ושעלול להיגרם לתובע בשל כך שהתאונה ,ומגבלותיו בעקבותיה ,הפחיתו מכושר
השתכרותו.
כאמור לעיל ,יש להיזהר מבלבול בין המושגים של "נכות תפקודית" ו"פגיעה בכושר השתכרות" .בית המשפט יכול לקבוע
את הפסד כושר ההשתכרות ,בלי שיידרש כלל לקבוע את שיעור הנכות התפקודית .כך במקרה שהפסד כושר ההשתכרות
ייקבע על סמך ראיות ונתונים ,אשר יאפשרו קביעת ההפסד בפריט זה ,אף ללא קביעה מדויקת של שיעור הנכות התפקודית
)ראו עניין גירוגיסיאן הנ"ל ,בעמ'  .(800לפיכך נפסק עוד כי" :כשמובאות בפני בית המשפט ראיות על פיהן הפסדי
ההשתכרות של התובע בפועל הם בשיעור מסוים ,והפסדים אלה משקפים את הירידה בכושר ההשתכרות ,ראיות כאלה
עדיפות על קביעת ההפסד בהתאם לשיעור הנכות .שיעור הנכות התפקודית יכול לשמש מודד באותם מקרים כשאין ראיות
להפסד בפועל כתוצאה מן התאונה ובית המשפט סבור ,על דרך האומדן ,ששיעור הנכות משקף את שיעור ההפסד" )ע"א
 3526/99הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' דנינו ,דינים עליון ,כרך נז'.(717 ,
התובע מסר בנוגע למקורות פרנסתו את הדברים הבאים בתצהירו" :לאחר האירוע נשוא התביעה לא עבדתי כשנתיים ורק
באמצע שנת  2000התחלתי לעבוד כשכיר במספרה ,שם עבדתי כחצי שנה ...בתחילת שנת  2001פתחתי מספרה משלי
והתחלתי לעבוד כעצמאי ...בשנת  2002קניתי חנות והשכרתי אותה כנכס המשמש כחנות לממכר דברי מתיקה וכד' )להלן
"הפיצוצייה"( עד תחילת שנת  2004וזאת במקביל לעבודתי במספרה .בתחילת  2004החלטתי להפסיק את השכרת הנכס
==9
שבבעלותי והחלטתי לנסות ולהפעיל אותו בעצמי .אני ניהלתי את הפיצוצייה במקביל לעבודתי במספרה .כפי שיפורט להלן,
חרף ההצלחה הכלכלית שהייתה לי מהפעלת הפיצוצייה נאלצתי עקב מגבלותיי כתוצאה מהתאונה התחילת שנת 2005
להפסיק את פעילותי שם ולהשכיר את הפיצוציה לאחר ,וכנכס בלבד .אני מקבל עבור השכרת הפיצוציה סך של $350
לחודש) ".ס'  .(6-9באשר להשלכה התפקודית כתוצאה מן הפגיעה נשוא תובענה זו הצהיר התובע" :כתוצאה מהפגיעה
ברגלי אני מוגבל ביכולתי ללכת ולעמוד .ההגבלה באה לידי ביטוי בעיקר בכאבים עקב מאמץ כמו עמידה ממושכת או הליכה
לאורך זמן .עבור ספר זו מגבלה קריטית בעבודתו שכן אחרי עבודה של שעה רצופה לעיתים יותר לעיתים פחות אני נאלץ
להפסיקה ולנוח .למעשה אני מוגבל בכל עבודה פיזית הדורשת עמידה או הליכה כנ"ל .יש לציין כי עקב מגבלותיי אני מפסיד
לקוחות במספרה שכן אינני יכול לתת שרות קבוע ללקוחות ולמרות שאני נמצא במספרה וממליץ על הספר השכיר שעובד
אצלי וחרף הקשר הטוב לשי עם הלקוחות הם עוזבים את המספרה והולכים להסתפר במקום אחר .זו עובדה! בפועל
ולעיתים קרובות אני נאלץ לדחות לקוחות שבאים שכן אני כבר עייף והם הולכים למספרה אחרת) ".ס'  .(10על דברים אלו
נחקר התובע בפניי והעיד" :ש .אני אומר לך שאין לך שוב סיבה לצליעה ,אתה לא צולע ואין לך שבר שהתאחה לא טוב.
בעבודתך כספר  -יכולת לעבוד כספר רגיל ,אם לא היו לך הבעיות הנפשיות ,נכון? ת .חלק מהבעיות היה לי .כשאתה עובד,
ושוב  -אם אדם נורמלי יכול לעמוד ישר שעה ,אני יכול -חצי שעה .זה כואב .גם אם אמא שלי באה לעזור לי במספרה ,אני
קודם כל מתיישב .ש .אני יכול להראות לך סרט שצילמו אותך מנקה ועובד במספרה? ת .אני לא קטוע רגליים ,אני עובד ולא
מנסה להסתיר שום דבר .אני משתדל להוציא את עצמי מבחינה נפשית ,לצאת ולעשות א הדברים הכי טובים ולעזור לעצמי.
יש לי מגבלה ברגל ,אני לא נכה  ...100%ש .מבחינה נפשית יש לך תנודות רציניות במצבי הרוח? ת .אין זמנים למצבי
הרוח .אני יכול לקום הכי מיושב בעולם ולהיכנס לעצבות ,כעס ,דכאון וגם להפך ...ש .בד"כ מי שפותח את המספרה זה
אתה? ת .כן ,אני פותח בד"כ בעשר בבוקר וסוגר בשמונה .אני סוגר את המספרה) ".פרוטוקול ,עמ' .(40-41
אימו של התובע ,גב'  ........מסרה בתצהירה" :בשנת  2004עשה פלוני נסיון לנהל במקביל למספרה גם עסק של ממכר
דברי מתיקה וכד' )להלן" :הפיצוציה"( .פלוני פשוט לא עמד בלחץ היה לו קושי רב ביחסים עם העובדים והספקים השונים.
הוא כל הזמן רב איתם ולכן נאלץ להחליפם כמה פעים וזה מאוד הקשה את ניהול העסק ...לאחר שנה של עבודה במקביל
בשני העסקים החליט פלוני לא להמשיך בהפעלת הפיצוציה חרף ההצלחה הכלכלית שבהפעלתה) ".ס'  .(4בחקירתה בפניי
מסרה את הדברים הבאים" :ש .הוא מעסיק במספרה שלו עובדים שכירים? ת .הם התחלפו הרבה ,הוא היה מעיף אותם,
אני מנהלת את העסק .אותו סיפור היה גם בפיצוציה .הוא לא היה מסתדר איתם ,היה מעיף אותם וחושד בהם .ולכן
התחלפו אצלו עובדים .ש .זה נכון כי פלוני סגר את הפיצציה בגלל דמי חסות? ת .לא ,אלא בגלל המגבלות שלו ,הוא היה
צריך לקום מוקדם .ש .הוא הפעיל גם פיצוציה וגם מספרה? ת .נכון .ש .המגבלות שלו לא הפריעו לו לנהל את הפיצוציה כי
הוא היה במספרה? ת .הוא היה רב עם הסוכנים ,הוא היה צריך לנהל את המקום) ".פרוטוקול ,עמ'  .(16-17בנוסף לדברים
אלו תארה אמו של התובע את סבלו הפיזי והנפשי ,המקרין לדבריה על יכולותיו התעסוקתיות )שם ,עמ'  ,(19-20אך לא
יקשה להבחין כי תשובות מהימנות לגבי תפקוד בנה במסגרת ניהולו את המספרה והפיצוציה שבבעלותו לא ניתנו .כך,
למשל ,לא ברור כיצד אדם שתואר על ידה כסובל ממכאובים פיזיים ונפשיים יוזם ,פותח ומנהל שני עסקים אינטנסיביים
דוגמת המספרה ,בה הוא אמור לעבוד ולנהל צוות עובדים ,ופיצוציה ,שגם בה הוא אמור לעבוד ולנהל" :ש .את למעשה
מאוד מעורה בחיים שלו ,את אמרת שאת  24שעות אחריו? ת .נכון .ש .בשלב מסוים הוא קנה חנות ,כמה היא עלתה לו?
ת .אם אני לא טועה  $35,000הוא לקח משכנתא כמעט את כל הסכום .ש .של מי הייתה ההחלטה לקנות חנות? ת .שלו.
ש .אדם שכל הזמן רב עם כל העולם ,בשנת  ,2002היה בן  ,25איך זה מסתדר? ת .אני לא חושבת כי יש קשר ,הוא לא
משוגע ,הוא עצבני ,אבל הוא יכול להחליט .ש .מי משלם את המשכנתא? ת .הוא ,אני חושבת  ₪ 1,700לחודש .ש .כמה
הוא מרוויח לחודש? ת .אתה שואל אותי שאלה קשה ,שאני בעצמי לא יודעת אפילו לגבי רו"ח יכול לענות) ".שם ,עמ' .(20
תמוה כיצד עדה זו שמעידה כי היא ה"פסיכולוגית" של בנה ,המעורה בפרטים האינטימיים ביותר של חייו ,מצויה עימו 24
שעות ביממה ,מנהלת עבורו את המספרה ודואגת לכל צרכיו ,מעידה כי איננה יודעת מהי רמת השתכרות בנה ,אפילו
בערכים כלליים .דברים אלו מתחזקים נוכח העובדה כי העידה" :ש .מתי עבדת איתו בפעם האחרונה יום שלם? ת .בשבוע
שעבר ולפני זה ביום שישי שהוא הזעיק אותי) ".שם ,עמ'  ,(23במצב ניהולי אינטנסיבי מעין זה ,שעולה מכלל עדותה )וזוהי
רק דוגמה אחת מיני רבות( ,לא ניתן הסבר הממחיש את הזיקה בין נכותו הרפואית במישור האורטופדי והנפשי של התובע

לפגיעה התפקודית פרט לאמירות כלליות בדבר קיומן של מגבלות צליעה ומצבי רוח.
בנוסף לדברים האמורים הוגשו גם חומרי חקירה מטעם ההגנה .החוקרת עינת קרן נכנסה למספרתו של התובע ביום
 4.2.01והסתפרה על ידו .אירוע זה היה כשבוע לערך לאחר פתיחתה של המספרה )תמלול הקלטה מיום  ,4.2.01עמ' 2-
 .(4התובע טיפל בחוקרת מרגע כניסתה למספרה ,חפיפתה ותספורתה .מתמלול השיחה ניכר דווקא כי התובע הינו אדם
אדיב המתקשר בקלות עם לקוחותיו ,ואף יודע לשווק עצמו ומרכולתו ,זאת בניגוד לתיאור שבו דבק ,לפיו איבד את כושר
הקומוניקציה לאחר אירוע התאונה .כמו כן עלה כי התובע מפעיל את המספרה משעה  09:00בבוקר עד שעה ) 20:00שם,
עמ'  .(4דבריו אלו עומדים בסתירה לעדות אמו" :ש .מתי הוא היה מגיע למספרה? ת .משמונה בבוקר אני מנסה להעיר
אותו כדי שיגיע למספרה בערך בשעה  10וחצי) ".פרוטוקול ,עמ'  .(17מצפייה בקלטת הוידיאו )מעקב וידיאו שנערך על ידי
החוקרים דודו גבאי ומשה ויסמן (2.5.01 ,עולה כי התובע החל את יום עבודתו בתאריך  2.5.01בשעה  09:11בבוקר כאשר
נכנס לרכב מסוג מיצובישי .התובע נהג ברכב האמור ,ובשעה  09:23חנה בסמוך למספרתו .התובע נראה הולך ללא צליעה
כלשהי ובצורה נורמאלית לחלוטין .משעה  09:27נראה כי התובע מוציא עציצים ,שלט גדול ,ומטאטא את הכניסה למספרה.
החוקרים אשר ביצעו את המעקב נכנסו למספרה בשעה  ,11:16ואחד מהם אף סופר על ידי התובע עצמו .בשעה 11:25
נסתיימה התספורת וחפיפתו של החוקר .לאורך כל הזמן הזה לא נצפתה התנהגות חריגה מצד התובע -לא נפשית ולא
אורטופדית .התובע קיבל את פני החוקרים והתייחס יפה לחוקר אשר היה לקוחו .כמובן שאין בכך למוטט לגמרי את טענות
התובע ושתי חוות דעת המומחים השונים ,אולם יש בכך כדי להראות שמצבו הרפואי ,בוודאי התפקודי ,של התובע לא חמור
כפי שהוא מנסה לתאר.
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עיון בנתוני ההשתכרות אשר התובע עצמו צירפם לתצהיר עדותו הראשית מראים באופן ברור כי כושר השתכרותו הולך
ומשתפר ברבות השנים .כך למשל בשנת  2000השתכר בחודשים אפריל ,יוני ויולי ,בהיותו עובד שכיר במספרת "לידו",
 ₪ 3,000ברוטו )תצהיר עדות ראשית תובע ,נספח ה( .משנת  2001ואילך ,לאחר שפתח וניהל את המספרה שבבעלותו-
מספרת "דולב" ,הכנסתו עלתה בצורה ניכרת .בדין וחשבון על הכנסות בשנת המס  2001דיווח על מחזור בעסק בשיעור
) ₪ 170,806שם(; בשנת המס  2002דווח על מחסור עסקי בשעור  ₪ 303,559ועל ס"ה הכנסות בשעור .₪ 101,540
)שם(; בשנת המס  2003דווח על מחזור מן המספרה ,פיצוציה והשכרת נכס בסך של ) .₪ 362,488שם(; בשנת המס
 2004דיווח התובע על הכנסות ממספרה בסך  ₪ 243,630ועל הכנסות מהפיצוציה בסך  ,₪ 507,059ובסה"כ 750,689
) .₪שם(.
אלו הם נתונים אובייקטיביים ,שהוצגו ע"י התובע עצמו .נתונים אלו מראים באופן חד משמעי כי התובע משפר ברציפות את
היקף המחזורים הכספיים של עסקיו .כשנתיים לאחר פתיחת המספרה אף יוזם התובע הקמה ופתיחה של עסק נוסף,
הפיצוציה שאותה הוא מפעיל בעצמו .הגם שבהמשך העביר התובע עסק זה מהפעלה פעילה תחת ידיו לשכירות בלבד,
עדיין ראה רווח מעצם השכרת הנכס בלבד .נתונים מספריים אלו אינם עומדים בקנה אחד עם טענות התובע כאילו תפקודו
הכללי וזה התעסוקתי נפגעו בצורה משמעותית .הנתונים מצביעים על שגשוג עסקי ,ובכל אופן לא על נסיגה השתכרותית
אלא על התקדמות עקבית ומשמעותית משנה לשנה .התובע נפגע בהיותו חייל סדיר .אין כל נתונים השתכרותיים טרם
הפגיעה ,וגם לא נתונים תעסוקתיים מהם ניתן להקיש כי התובע מסוגל לעבוד בשני מקומות תעסוקה לאורך זמן ולהשתכר
בהתאם .כך גם לא ניתן לקבל את טענתו של התובע שהפסיק להפעיל בעצמו את הפיצוציה בשל מגבלותיו הרפואיות .בזמן
שהתובע עסוק בניהול ובעבודה שוטפת במספרתו משעות הבוקר עד הסגירה בערב ,קרי כמעט  12שעות ,אך טבעי הדבר
כי לא יוכל להמשיך ולהפעיל את הפיצוציה עוד מספר רב של שעות עם צוות עובדים נוסף עליו יש לפקח וספקים מהם יש
לקבל סחורה .התובע יודע לחלק את זמנו היטב ולכלכל צעדיו בצורה הממקסמת את רווחיו .התובע לא יכול היה להתפרש
על פני שעות עבודה רבות כל כך המקיפות למעלה ממחצית היממה .נראה כי התובע ערך את שיקוליו הכלכליים והחליט
להשקיע את מירב זמנו בעסקי הספרות ,ובמקביל להרוויח בהיקפים נמוכים יותר מהשכרת הפיצוציה .התובע לא הוכיח
כדבעי כי הפסיק להפעיל את הפיצוציה כתוצאה ישירה מפגיעותיו.
בסיכומם של דברים ניצבים אנו מול טענותיו הסובייקטיביות של התובע ,המשתקללות ביחד עם עדות אמו ,חוות הדעת
הרפואיות ,ממצאים חקירתיים ונתוני שכר אובייקטיבים שצרף לתצהירו .נתונים אלו אינם מתיישבים זה עם זה בצורה אשר
יכולה להצביע על ירידה משמעותית בכושר השתכרותו של התובע כתוצאה מפגיעה תפקודית שנגרמה בשל האירוע .מאידך
גיסא ,אין משמעות הדבר שלתאונה לא הייתה השפעה כלל .מדובר בבחור צעיר ,דינאמי ובעל מוטיבציה רבה להצליח
כלכלית .הכנסתו של התובע עלתה לאורך השנים מאז התאונה .טבעי שיפעל להתקדם ולהגדיל את הכנסתו .אין לשלול את
ההנחה ,שאלמלא התאונה ומגבלתו כתוצאה ממנה ,היה יכול להשתכר אף יותר .נסיבות אלו מצדיקות מתן פיצוי ,אך תוך
קביעת סכומים גלובליים.
הפסדי השתכרות לעבר
כאמור ,התובע נפגע בהיותו חייל בשירות סדיר ,שממנו שוחרר ביום  24.6.98בגין הורדת הפרופיל ,עקב האירוע ,בהתאם
לסעיף נכות נפשי) .תצהיר עדות ראשית תובע ,ס'  .(6התובע לא עבד במשך שנתיים לאחר האירוע .רק בשנת  2000החל
לעבוד כספר שכיר במספרת לידו השייכת לאמו למשך חצי שנה )שם( .מייד לאחר מכן פתח מספרה משלו והחל לעבוד
כעצמאי )שם ,ס'  .(7כפי שהובא לעיל ,נתוני השתכרותו של התובע מעידים על הצלחתו הן במקצועו והן בניהול עסקו.
בשנת  2002קנה התובע חנות והשכיר אותה כפיצוציה עד לשנת ) 2004שם ס'  .(8בתחילת שנת  2004החל התובע
להפעיל את הפיצוציה בכוחות עצמו לצד עבודתו השוטפת במספרתו ,אולם כשנה לערך לאחר מכן הפסיק לנהל את

הפיצוציה בעצמו וחזר להשכירה תמורת סך של  $350בחודש לערך )שם ,ס'  .(9-10מומחה ביהמ"ש בתחום האורטופדי
העניק לתובע  100%נכות זמנית למשך  3חודשים ועוד  30%נכות זמנית לשנה) .חוו"ד ד"ר ישראלי ,עמ'  .(4מומחה
ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטרי העניק לתובע  20%נכות נפשית זמנית עד לחודש מרץ שנת ) .2000חוו"ד פרופ' ש .נוי ,עמ'
 .(9גם אם אין המדובר בנכויות זמניות גבוהות ,לאור תחום עיסוקו של התובע המצריך עמידה לאורך זמן וכן תקשורת
בסיסית עם לקוחות הבאים להסתפר ,וכן גילו הצעיר וההוכחה כי בעתיד פרץ את מחסום מעגל התעסוקה ועשה חיל
בעסקיו  ,אני סבור כי בתקופה שעד תחילת תעסוקתו במספרת "לידו" השייכת לאימו יש להעניק לתובע פיצוי על בסיס
השכר שעשוי היה להשתכר כספר שכיר באותה מספרה .אני מעמיד פיצוי זה על סך של ) ₪ 60,000נכון להיום(.
הפסדי השתכרות לאחר מכן ולעתיד
כאמור ,על פי נתוני השתכרותו של התובע נראה כאילו לא נפגע ,אך מסיבה זו בלבד אין לומר כי התובע לא הוגבל ויוגבל
במידת מה עקב פגיעתו .בכל זאת עסקינן בנכות אורטופדית ברגל ,ובנכות נפשית ,שבמהותה מוענקת בגין סימנים
אובייקטיבים וסובייקטיביים המגבילים באופן בינוני-בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה )אך גם זאת ,יש לזכור,
על רקע עבר קודם( .בהתחשב בכל הפרמטרים שפורטו לעיל ,אני מוסיף פיצוי גלובלי על סך ) ₪ 320,000נכון להיום(.
עזרת צד ג'
חרף הצהרתו של התובע על חוסר יכולתו לבצע פעולות יום יומיות אלמנטאריות ,וכי" :עובר לתאונה הייתי שותף מלא
בעזרה לאימי בעשיית עבודות משק הבית השונות ,כגון ניקיון ,קניות וכדומה ...למרות שאני מתגורר עד היום בבית ההורים
ולמרות בקשת אימי לעזור לה בנושאים שונים הקשורים לניהול משק הבית אני מתחמק מכך .פשוט איבדתי את
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הכח הנפשי לסייע בידה .כמובן שגם הפגיעה ברגל מוסיפה רבות לכך" )תצהיר עדות ראשית תובע ,ס'  ,(12לא נמצאו כל
תימוכין לטענות אלו .התובע בעצמו העיד כי הוא עובד משעות הבוקר עד שעות הערב במספרה .התובע הקים וניהל
פיצוציה במקביל למספרתו .דברים אלו אינם עולים בקנה אחד עם הטענה שלפיה לא יהיה מסוגל לבצע פעולות שונות בבית
לרבות ניקיון לכשיעזוב את בית הוריו .אני סבור כי התובע לא הוכיח שהוא זכאי לעזרת צד ג' לעתיד בגובה הסכומים שנקב
בהם .ראוי לפסוק סכום גלובלי לעתיד בסך .₪ 30,000
כאב וסבל
לאור נכותו הרפואית של התובע ,הטיפולים שעבר ויתר הנסיבות ,אני מעמיד את הפיצוי בראש נזק זה על סך של 120,000
.₪
הוצאות ניידות ורפואיות
בסיכומים ביקש התובע גם סכום נוסף בגין "הוצאות רפואיות בעבר ולעתיד" וכן "הוצאות נסיעה" .באשר להוצאות
הרפואיות ,ראינו בחוו"ד המומחה הפסיכיאטרי" :פנייה לטיפול פסיכיאטרי/פסיכולוגי והתמדה בו משקפת ולו באופן עקיף את
מידת המצוקה הסובייקטיבית והשאיפה להקלה .הנבדק אומנם פנה לטיפול קצר לאחר האירוע הנדון ,אולם כבר לאחר חצי
שנה של טיפול עשה הפסקה של מספר חודשים וכשנתיים לאחר האירוע הפסיק את הטיפול למשך שנה .תקופת הטיפול
התאפיינה בהיענות חלקית ...לפיכך אין התאמה מלאה בין חומרת ומשך תלונותיו ובין היענותו לטיפול רפואי) ".עמ' .(8
התובע צירף קבלות בגין קניית תרופות על ידי אמו )תצהיר משלים לתצהיר עדותו ראשית תובע ,נספחים( ,אך המדובר
בקבלות ספורות בלבד ,ובטח לא כאלו הקרובות לסכומים הנטענים בסיכומיו .בנוסף ,תאריכי הקבלות רחוקים אלו מאלו
חודשים רבים ובכך מאששים את טענת המומחה הפסיכיאטרי כי התובע באמת לא טיפל בעצמו באופן עקבי .באשר
להוצאות הנסיעה ,הוכח כי לתובע רכב פרטי ,או שהוא נוסע על רכב השייך לאמו )פרוטוקול עמ'  .(20-21התובע איננו
מוגבל בנהיגתו וכל טענתו נסמכת על כך שיזדקק לנסיעות מוגברות בכדי לקבל טיפולים רפואיים .הסכומים הנדרשים
גבוהים ביותר ,ומשוללי הצדקה .ראוי לפסוק סכום גלובלי של .₪ 10,000
סוף דבר
סה"כ זכאי התובע לסכומים:
*הפסד השתכרות  380,000 -ש"ח
*עזרת צד ג'  30,000 -ש"ח
* כאב וסבל  120,000 -ש"ח
*הוצאות שונות ₪ 10,000 -
סה"כ ₪ 540,000 -
ניכוי שליש אשם תורם (₪ 180,000) -
סה"כ .₪ 360,000 -

אני מחייב אפוא את הנתבעים  ,2 ,1ביחד ולחוד ,לשלם לתובע את הסך הנ"ל )בניכוי הפיצוי ששולם במסגרת גזר הדין
בתיק הפלילי ,משוערך )הפרשי הצמדה וריבית כחוק(( ,בצירוף שכר טרחת עו"ד של  + 20%מע"מ וכן החזר אגרה צמודה.
התביעה כנגד הנתבעת ) 3וכן ההודעה לצד ג'( ,נדחות .בהתחשב בתוצאה ,וביתר הנסיבות ,ישא כל צד ביתרת הוצאותיו.
המזכירות תחזיר לתחנת משטרת באר שבע את שלושת תיקי החקירה שנמסרו.
ניתן היום כ"ג ב אדר ב ,תשס"ח ) (30/03/2008בהעדר הצדדים.
אבי זמיר ,שופט

