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מבוא
 .1מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף ,על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה) 1975-להלן" :חוק
הפיצויים"(.
התובעת ,פלונית )להלן":התובעת"( ,ילידת  ,........בעלת תואר ראשון במנהל עסקים.
ביום  ,25.1.00בעת שהתובעת נהגה ברכב והיתה ,בלוויית שני הוריה ,בדרכה לחתונת אחיה ,ארעה תאונת דרכים כתוצאה
ממנה ,נהרגה אמה של התובעת )להלן":התאונה"(.
הנתבעות אינן כופרות בחבותן לפצות את התובעת ,בהתאם להוראות חוק הפיצויים והמחלוקת הינה ,בשאלת גובה הנזק.
מהות הפגיעה והנכות
 .2התובעת תארה בתצהירה כי כשראתה את גופת אימה ז"ל ,מוטלת ללא רוח חיים "התחלתי בצעקות מבלי שהיה אפשר
להשתלט עלי" )סעיף  4לתצהיר ,ת .(3/ממקום התאונה ,פונתה התובעת ,לחדר המיון ,בבי"ח שיבא .בבדיקה נמצאה
המטומה וחתך בראש אשר נתפר והתובעת שוחררה לביתה .התובעת המשיכה להתלונן על כאבי גב וצוואר ,כאבי ראש,
סחרחורות ,ירידה בשמיעה וטנטון.
 .3שלושה מומחים רפואיים ,מונו לבדיקת התובעת ,בתחומי האורטופדיה ,א.א.ג ופסיכיאטריה.
 .4פרופ' חנן מוניץ ,אשר מונה כמומחה מטעם בית המשפט ,בתחום הפסיכיאטרי ,העריך את נכותה הנפשית של התובעת,
בשיעור של  ,20%וציין בסיכום חוות דעתו" :מדובר בנבדקת המראה סמנים טפוסיים של תסמונת פוסטראומטית המאופינת
על ידי חוויות חוזרות של הטראומה ,נסיגה חברתית התנהגות המנעות וקשיי תפקוד .מן הראוי להוסיף לתמונה
הפוסטראומטית תסמונת דכאונית מלווה במצב של אבל שלא הגיע עדיין לסיומו .האסוציאציה בין התסמונות היא שכיחה.
התמונה הקלינית טפוסית ואין ספק שנגרמה עקב החוויה הקשה של התאונה ותוצאותיה.
כאשר דנים בהערכת הנכות יש לזכור שמדובר בנבדקת בעלת יכולות גבוהות לפני התאונה.
מאז התאונה נקטעה תוכניתה להמשך לימודים אקדמיים ,התקדמותה בעבודה נפגעה וחייה האישיים התדלדלו עד מאד.
עם זאת הנבדקת חזרה לעבודתה ומחזיקה בה מעמד .לאור זאת נראה לי שמצבה מתאים לסעיף 34ג של המל"ל20% ,
נכות".
פרופ' מוניץ ,נחקר על חוות דעתו ,חקירה במסגרתה ,הציגו בפניו ,ב"כ הצדדים את תמונת תפקודה של התובעת ,כל אחד
על פי גירסתו ופרשנותו את העדויות ,הראיות והנסיבות .היות והנכות בתחום הנפשי ,נקבעת למעשה ,על בסיס מידת
הפגיעה ביכולת התפקוד ,אדון בהרחבה בנכותה הנפשית של התובעת ,במסגרת בחינת העדויות וטענות הצדדים ,בנוגע
לעבודתה ותפקודה של התובעת.
 .5ד"ר אהרון צ'צ'יק ,המומחה בתחום האורטופדי ,ציין בחוות דעתו כי בבדיקה נמצאה רגישות צווארית על גבי הטרפזיוס
מימין עם הגבלה מינימלית בתנועות הצוואר ורגישות מותנית ,ללא הגבלה בתנועות .ד"ר צ'צ'יק ,ציין בחוות דעתו כי "מצבה
הנוכחי הנו ביטוי לחבלה האורגנית וכן למצב נפשי אשר מושפע מהתאונה .ממצאי הבדיקה
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הפיזיקלית דלים .אין ממצאים אובייקטיבים משמעותיים ,אך אני מתרשם כי אכן יש סבל והפרעה המתאימה לתלונותיה".
ד"ר צ'צ'יק ,העריך את נכותה של התובעת ,בשיעור של  3%בגין הפגיעה הצווארית ו 5%-בגין הפגיעה בגב התחתון.
בתשובות לשאלות הבהרה שהופנו אליו ,על ידי ב"כ הנתבעות ,אישר ד"ר צ'צ'יק כי נכות נפשית ,עלולה להביא להגברת
תלונות על כאבים וכי "במידה והנכות היתה נקבעת רק על פי הגבלת תנועות הרי שבמקרה זה אין נכות .היות ונכות נקבעת
לפי מספר גורמים ,קבעתי את נכותה כפי שמצוין בחוות הדעת" .לאחר שהועברה לעיונו ,חוות דעתו של פרופ' מוניץ ,ציין
ד"ר צ'צ'יק":לאור חוות הדעת הפסיכיאטרית אני חושב כי יש לשים משקל רב יותר על הבעיה הנפשית מאשר על הבעיה
האורגנית .לפיכך אני חושב כי נכותה האורטופדית הכללית הינה בשיעור של  5%כולל הצואר והגב" )תשובות לשאלות
הבהרה מיום .(25.1.02
ב"כ התובעת טוען כי אין לקבל את השינוי והורדת אחוזי הנכות ,בתחום האורטופדי ,שכן ההתייחסות לתחום הנפשי ,חורגת
מתחום מומחיותו של ד"ר צ'צ'יק .ב"כ התובעת מפנה ,לעניין זה ,לעדותו של פרופ' מוניץ אשר שלל קשר גומלין בין הבעיות
הנפשיות לבעיות בתחום האורטופדי )עמ'  5לפרוטוקול ישיבת  .(7/12/04לעומתו ,טוענת ב"כ הנתבעות כי בהעדר ממצאים
אובייקטיביים ,לא היה מקום לקבוע נכות כלשהי ,בתחום האורטופדי.
ממכלול האמור בחוות הדעת ובתשובות לשאלות הבהרה ,עולה כי ד"ר צ'צ'יק ,ייחס משקל ,בקביעת הנכות ,לתלונותיה
הסובייקטיביות של התובעת והערכתו בדבר השלכת המצב הנפשי ,על תלונות אלה .לאחר שהוצגה בפניו ,חוות הדעת
בתחום הנפשי ,ראה ד"ר צ'צ'יק" ,לנטרל" את הערכתו בדבר השפעת המצב הנפשי ,על הנכות האורטופדית .בהתייחסותו
של פרופ' מוניץ ,לעניין זה ,אין כדי לסייע לתובעת בטענתה שכן לא זו בלבד שפרופ' מוניץ ,אינו יודע מה היו השיקולים
שהנחו את ד"ר צ'צ'יק ,בקביעת הנכות ומה המשקל שנתן להערכתו בדבר השפעת המצב הנפשי אלא שדבריו אף תומכים
בטענה כי יש מקום להתייחס לנכות האורטופדית ,ללא קשר למצב הנפשי .בנסיבות אלה ,משד"ר צ'צ'יק ,לא זומן לחקירה,
ראיתי לקבל את קביעתו העדכנית ,על פיה יש להעריך את נכותה האורטופדית של התובעת ,בגין כאבי גב וצוואר ,בשיעור
כולל של  5%נכות.
 .6ד"ר אנגלנדר אשר מונה כמומחה בתחום א.א.ג ,ציין בחוות דעתו כי אין חפיפה בין תלונות התובעת לבדיקות מעבדה
אובייקטיביות וכי בניגוד לתלונות על ירידה בשמיעה וסחרחורות ,בדיקת השמיעה ובדיקת  ,ENGנמצאו תקינות ,לכן קשה
גם לקבל את התלונה בדבר טנטון .לפיכך ,קבע ד"ר אנגלנדר כי לא נותרה נכות ,בתחום זה.
עבודתה והשתכרותה של התובעת.
 .7לאחר שיחרורה מצה"ל ,החלה התובעת לעבוד בחברת  ..........ועסקה ב...............
במקביל לעבודתה זו ,למדה התובעת לתואר ראשון במנהל עסקים ,ב.................
ביולי  ,1998החלה התובעת לעבוד בחברת ) ...............להלן ".........":או "החברה"( ,כ ....................וזאת במקביל
להמשך לימודיה.
ביולי  ,1999סיימה התובעת ,בהצטיינות ,לימודי תואר ראשון במנהל עסקים .בזכות הישגיה ,קודמה התובעת בעבודתה
ומונתה ,בשלהי שנת  ,1999כ......................
 .8שכרה של התובעת ,עובר לתאונה ,הסתכם בסך משוערך של כ ₪ 14,400-ברוטו לחודש ,בנוסף ולאור הגדרת תפקידה,
היתה התובעת זכאית לרכב צמוד .אין ספק כי עצם העובדה שהתובעת הגיעה ,סמוך לאחר סיום לימודיה ובהיותה כבת ,28
להשתכרות בגבולות כפל השכר הממוצע במשק ,מצביעה על פוטנציאל השתכרות גבוה.
 .9כחודש לאחר התאונה ,שבה התובעת לעבודתה ,בתחילה לחצי יום עבודה ובהדרגה ,הגדילה את מספר שעות עבודתה.
התובעת העידה כי אין היא מסוגלת להישאר שעות רבות במקום העבודה ורק משום שהובהר לה שכדאי שתמצא בעבודה,
לפחות  9.25שעות ביום ,היא משתדלת להשאר את מכסת השעות המינימלית אך בפועל ,אינה עובדת ונוטלת הפסקות
רבות .עוד הוסיפה התובעת וציינה כי הינה חסרת יוזמה ומעוף ,איטית במהלך המחשבה ,נתפסת למחשבות שוא במשך
היום ,מתקשה לייצר הספק עבודה ולקשור קשרי עבודה או לשמור על יחסים טובים שהיו לפני התאונה )סעיף  13לתצהיר(.
בחקירתה הנגדית ,תארה התובעת את תפקודה" :אני מעמידה פנים הרבה ומסתירה הרבה אף אחד לא ישב לידי שעות
ובדק את איכות העבודה שלי.
אם הייתי מתפקדת תפקוד כמו שהייתי צריכה להיות אז התפוקה שלי היתה פי שלוש .אם הייתי מעביד לא הייתי מעסיקה
את עצמי אפילו בחינם .מה שלוקח יום אחד אצלי לוקח שבוע" )עמ'  13לפרוטוקול ישיבת  .(16/6/04כשעומתה התובעת
עם העובדה שבמשוב לעובד ,לא צויין כי היא איטית ובמשוב האחרון ,אף צוינה לשבח על יוזמותיה ,השיבה" :כי הוא לא
יודע .הממונה הישיר עלי תמיד צריך להזכיר לי שאני צריכה להגיש דוח למשל תוך יום ואני עושה את זה תוך שבוע" )עמ'
 16לפרוטוקול(.
 .10מר  ,.............מנהל אגף  ............בחברה )להלן ,("......":הגדיר את תפקידה של התובעת כ"מהנדסת  "......וכדבריו:
"מהנדס ......זה הגדרה זה מחייב להיות אקדמאי אבל אין תואר אקדמאי בנושא הנדסת ) "......עמ'  5לפרוטוקול ישיבת
 .(16/6/04מר ,.......תאר את אופי תפקידה של התובעת ,כדלקמן ..." :היא אחראית על ......
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ו ......................באזור  .............התפקיד כרוך בעבודת שטח ז"א סיורי אתרים וניסיון למצוא מקומות רלבנטיים ,בדיקת
היתכנות טכנית במקום המיועד וכן ניתוח הנתונים במשרד והפקת דוחות ) "................עמ'  3לפרוטוקול ישיבת .(16/6/04
מר ,........הוסיף ותאר בתצהירו ,ת ,1/את השינוי והנסיגה שחלו בתפקודה של התובעת ,לאחר התאונה .מר......ציין כי
החברה בכלל והוא באופן אישי ,משתדלים להתחשב בתובעת ,בכל תחום אפשרי לרבות אי פגיעה בשכרה .אשר להערכות
המופיעות במשוב ,ציין מר .......כי הנושאים הבעייתים ,הועברו לתובעת ולממונים עליה ,בעל פה ,ולא הוכנסו לתיקה האישי
של התובעת אך במידה ולא יחול שיפור בתפקודה ,הרי שלחברה לא יהיה טעם בהמשך העסקתה )סעיף  8לתצהיר ת.(1/
במסגרת חקירתו הנגדית ,הודה מר.......כי "הדברים הטובים" שנרשמו במשוב ,אמיתיים הם וכי" :אני מסכים שאם נרשם
שלתובעת יחסי אנוש טובים היא מתפקדת טוב בתחום יחסי האנוש" )עמ'  3לפרוטוקול( .כן ציין מר ......כי "בשנת 01
התובעת התמקצעה בתחום שלה .ל ............................זה נקרא להתמקצע בעבודה והתובעת עושה תפקיד זה" )עמ' 4
לפרוטוקול(.
מר..........ציין כי התובעת ,עובדת פחות שעות מהממוצע וכי "ניסינו לא לפגוע בשכרה בגלל נושא של נוכחות העובד" .יחד
עם זאת ,הודה מר.........כי" :זה נכון שהחברה אינה ארגון פילנטרופי אם התובעת לא היתה עובדת טובה  ,אני מסכים שהיו
מפטרים אותה" )עמ'  7לפרוטוקול(.
בחקירה חוזרת ,נשאל מר ,.....אם שקל לפטר את התובעת והשיב ..." :נתתי לה מספר הזדמנויות ,היו עליות וירידות.
לאחר שמודיעים לעובד שהוא מועמד לפיטורין בדרך כלל רואים מגמת שיפור כך היה במקרה שלה ובמקרים של עובדים
נוספים .אמרתי לתובעת שהיא מועמדת לפיטורין במס' פעמים .זה נאמר במהלך השנים .בחודש שעבר פוטר עובד מקביל
לתובעת.
ש .מדוע התובעת לא פוטרה?
ת .זה מכלול של דברים.
ש .האם זה דבר שאתה שוקל כיום?
ת.כן" )עמ'  10לפרוטוקול(.
 .11הממונה הישיר על התובעת ,מר )............להלן ,(" .........":מנהל אזור  ,..............................זומן לעדות על ידי
הנתבעת ואישר ,באופן עקרוני ,את דברי הממונה עליו .מר  ........אישר כי הוא זה שמילא את טופסי המשוב לשנים; ,2001
 2003ו) 2004-נ ,1/נ 3/ו-נ (4/וכי המשוב ,משקף נאמנה את המצב ,אך זאת "תחת הסתייגות שכל עובד מקבל משוב ביחס
לביצועיו וביחס לציפיות שלי ממנו .לגבי התובעת ,המשוב שיקף את רמת הציפייה שלי ממנה שהיתה נמוכה מרמת הציפיה
מעובדים אחרים" )עמ'  11לפרוטוקול ישיבת  .(21/12/04מר .......ציין בעדותו כי לאחרונה ,פוטרו שני עובדים במחלקה וכי
"אם יהיה גל פיטורין נוסף ויגזר עלי בתוך המחלקה שלי "להקריב את הקורבן" אני לא יודע לומר זאת בוודאות אבל אין ספק
שהתובעת היא אחת המועמדים מבחינתי" .מאידך ,כאשר נשאל לפשר היותו של מר ,......נחרץ יותר בדבריו ,באשר לכוונה
לפטר את התובעת ,השיב" :בעבודה שלנו פיטורין זה מצב של צורך ועיתוי ,יהיה לך עובד הרבה פחות טוב מאחרים אבל
עדיין תהיה לו תרומה יחודית משלו ולעומת זאת יהיה עובד אחר טוב יותר שאינו נדרש באותו שלב ואז יתכן שאותו עובד
יפוטר" )עמ'  13לפרוטוקול ישיבת .(21/12/04
 .12מהדברים האמורים ,ניתן להסיק וללמוד כי עצם העובדה שהתובעת לא פוטרה מעבודתה ,למרות גלי הפיטורין ולמרות
שפוטרו עובדים אחרים ,בתפקידים מקבילים ,מהווה ראייה לכך שנמצאה הצדקה עניינית ,להמשך העסקתה של התובעת
מעבר להתחשבות במצבה .
זאת ועוד ,לאור דברי מר .........כי הערכות חיוביות ,הנכללות במשוב ,אמיתיות הן ,ראוי לציין כי במשוב לשנת  ,2001נ,1/
זכתה התובעת לציון  2המוגדר בסולם ההערכה כ"מעבר לדרישות התפקיד" וצויין ":התמקצעות בתפקיד ירידה לפרטים
יחסי אנוש טובים רצון לעזור" .במשובים לשנת  2003ו , 2004-נ 3/ו-נ ,4/זכתה התובעת ,לציון כולל  8 -המוגדר כ"מעל
לממוצע" ומר ,..........אישר בעדותו כי זה הציון הממוצע ,לגבי כלל העובדים )עמ'  11לפרוטוקול( .במשוב לשנת ,2003
צויין" :חל שיפור בעצמאות קבלת ההחלטות .התמודדות עם דוחות .......ושינויים באזור" וכן" :עבודת צוות טובה ,סיוע
לאחרים בנסיעות מבחן וכו'" .את משמעות הדבר ,הבהיר מר ,.......באומרו" :המשמעות של סיוע לאחרים -נסיעת מבחן
מתחלקת לשניים הנסיעה בשטח וניתוח הנתונים שמבוצע במשרד .עזרה לאחרים מתייחסת לשלב הניתוח .התובעת עוזרת
לאחרים לנתח נתונים מנסיעות שלהם מעבר לנסיעות שלה עצמה" )עמ'  6לפרוטוקול ישיבת  .(16/6/04למען שלמות
התמונה ,יש לציין כי במשוב נכללת התייחסות לצורך להשתפר בלמידה וכניסה לתחומים חדשים ושיפור עקומת הנוכחות.
 .13אשר לשכרה של התובעת ,לא זו בלבד שהשכר לא נפגע אלא שאף חלה עליה בשכר ,לאורך השנים .שכרה הממוצע
של התובעת ,בשנים  2001ו ,2002 -עלה והסתכם בסך משוערך של כ ₪ 16,000-ברוטו .מר.......הסביר בעדותו כי העליה
בשכר ,אינה קשורה להישגיה האישיים של התובעת או לציון שקיבלה במשוב אלא שהעלייה בשכר ,נובעת מהשוואת
השכר ,במסגרת סקר עיסוקים ,לשכר הממוצע בשוק למהנדסי ) .........עמ'  5לפרוטוקול ישיבת  .(16/6/04אמנם בחקירה
חוזרת ,טען מר.......כי שכרה של התובעת ,עלה פחות ,משכרם של עובדים אחרים )עמ'  8לפרוטוקול( ,אך לא
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הובאו על ידי התובעת ,נתוני שכר של עובדים מקבילים ,בתפקיד ובוותק ,ולו בעילום שמותיהם )להבדיל מנתוני שכר
ממוצעים של מהנדסי  ,......שבקשה להגשתם ,לאחר תום שמיעת הראיות ,נדחתה ,כאמור בהחלטתי מיום .(7/2/05
מר  ,...........מנהל אגף שכר הטבות ותכנון כח אדם ב ,............העיד כי בשנתיים האחרונות ,לא היו עליות שכר ,פרט
לעידכונים בודדים שנעשו על בסיס השוואת שכר של קבוצות עיסוק מסויימות לעומת השכר המקובל בחברות האחרות ,לגבי
אותן קבוצות עיסוק.
מהמקובץ עולה כי שכרה של התובעת ,לא רק שלא נפגע אלא שכאשר הועלה שכרם של מהנדסי ה ........ב ,........על בסיס
השוואת שכרם ,למקובל בשוק ,נהנתה גם התובעת ,מהעלאת שכר זו והחברה לא ראתה לשלול ממנה ,העלאת שכר ,בשל
השגים ירודים או העדר הספק ,לעומת שאר העובדים ,באותו תפקיד .עוד יצויין כי בהתחשב באמור במכתב הלשכה
המשפטית של החברה לב"כ התובעת ,ת ,4/על פיו ,תנאי השכר ,חסויים ונקבעים במו"מ אישי ,בין העובד לחברה ,סביר
להניח כי העדר ירידה בשכר ואף הענקת העלאה ,בעקבות השוואת שכרה של התובעת ,למקובל בשוק לגבי מהנדסי ,........
נובעים משיקולים כלכליים ומסחריים מוצדקים וכי התובעת נמצאה ראויה לשכר המשולם לה.
הנכות הנפשית והנכות התפקודית
 .14ב"כ התובעת ,הציג בפני פרופ' מוניץ ,תמונת מצב ,על פיה התובעת אינה מצליחה להתמודד עם דרישות עבודתה,
המעביד מתחשב במצבה וניסה במשך מספר שנים לעודדה וללכת לקראתה אך כעת ,אינו רואה טעם בהעסקתה והינו
שוקל לפטרה .בתשובה לתזה האמורה ,השיב פרופ' מוניץ..." :זה די קשה כיוון שהקפיצה בין  20%ל 30%-היא גדולה
ביותר .במצב כזה בטח הייתי מציע ללכת בין  20ל 30-אחוזים" .פרופ' מוניץ ,אישר בעדותו כי במידה והתובעת תפוטר
מעבודתה ,יהיה לה קושי להתקבל למקום עבודה חדש ולהשתלב בו וכי" :הקשיים נובעים מאיטיות אבל אני בטוח שמומחה
לרפואה תעסוקתית יכולים למצוא עבודות שיכולה התובעת לבצע אותם ביכולות שלה .היא יכולה להיות פקידה בתנאים
מסויימים איפה שאין לחץ ועבודות ברמה פיזית יותר שלא צריך פעילות מנטלית .אני לא מומחה לזה אבל אני בטוח
שאנשים מומחים יכולים למצוא מקומות עבודה מתאימים" )עמ'  3-2לפרוטוקול ישיבת .(7/12/04
מנגד ,הציגה ב"כ הנתבעות ,בפני פרופ' מוניץ ,תמונה שונה על פיה; התובעת עובדת באותו מקום עבודה ,ממלאת את
תפקידה כנדרש ובאופן המתואר במשוב ,נ ,1/מבצעת עבודה שדורשת נסיעות ונוהגת באזור גוש דן וכי אז ,השיב פרופ'
מוניץ..." :אם היא מחזיקה מעמד בגלל סביבה "תומכת" אז חוות דעתי עומדת אבל אם היא מפקדת בעבודה אין ספק שזה
היה מוריד את הנכות לשיעור של כ ,10%-השאלה היא שאלה עובדתית ואני לא יודע מהו המצב העובדתי" )עמ' 6
לפרוטוקול(.
 .15אציין כי מעדותה של התובעת ,התרשמתי מהגזמה והקצנה ,בתאור חוסר התפקוד בעבודה .למרות שברור ,מעדותם
של הממונים על התובעת כי מודעים הם לתאונה הטרגית ולמצבה של התובעת ולפיכך ,מנסים להקל עליה ולהתחשב
במצבה ,עדיין יש לזכור כי חלפו מאז התאונה ,למעלה מחמש שנים ,במהלכן ממשיכה התובעת בעבודתה .ניתן לקבל כי
מעביד ,מתחשב בבעיות אישיות של עובד אך לא סביר להניח כי חברת ..........מסחרית ,ממשיכה להעסיק את התובעת,
למרות צמצומים וגלי פיטורין ואף מעניקה לה ,העלאת שכר ,בדומה לשאר העובדים באותה קבוצת עיסוק ,רק מתוך
התחשבות במצבה ובמיוחד כשאין מדובר בעובדת זוטרה המשתכרת שכר של מה בכך אלא במי שממלאת תפקיד של
מהנדסת  ,.......ששכר גבוה בצידו .מר .......הודה כאמור ,בעדותו כי "זה נכון שהחברה אינה ארגון פילנטרופי אם התובעת
לא היתה עובדת טובה ,אני מסכים שהיו מפטרים אותה" ועל כן ,יש להניח ,כי נמצאו טעמים טובים ומוצדקים ,להמשך
העסקתה של התובעת מה שתואם את ההערכות החיוביות יחסית ,שקיבלה התובעת במשובים ,לאורך השנים.
 .16לאור מכלול הראיות והעדויות ,סבורה אני כי התזה העובדתית שהוצגה לפרופ' מוניץ ,בחקירתו על ידי ב"כ התובעת,
אינה תואמת את המציאות ולא יהא זה סביר להניח כי התובעת אשר עובדת למעלה מחמש שנים ,לאחר התאונה,
כמהנדסת  ,........מצויינת במשוב כמי שהתמקצעה בתפקידה ,עוזרת לאחרים בניתוח נתונים ומפגינה יחסי אנוש טובים
ורצון לעזור ,תאלץ למצוא את מקומה ,במידה ותפוטר מעבודתה ,כפקידה בתפקיד שאינו דורש פעילות מנטלית .יחד עם
זאת ,איני סבורה כי ניתן להתעלם מעדותם של הממונים על התובעת ,בדבר קשייה ואי עמידתה בציפיות הנדרשות מעובד
ברמתה ובתפקידה ונראה כי לעת הזו ,נהנית התובעת ,מסביבת עבודה ,המציבה דרישות מחד אך תומכת ומתחשבת,
מאידך.
לפיכך ,ובנסיבות אלה ,לא ראיתי לסטות ,לחומרא או לקולא ,מהערכת הנכות ,כפי שנקבעה ,על ידי פרופ' מוניץ ,בחוות
דעתו ,בשיעור של  20%בהתאם לסעיף ) 34ג( לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז -
.1956
 .17נכותה הרפואית של התובעת הינה ,על כן ,בשיעור של .24%
אשר לנכות התפקודית ,נראה כי זו מתבטאת בעיקר ,בנכות הנפשית ,המקשה על התובעת ,למצות את יכולותיה הגבוהות,
כפי שבאו לידי ביטוי ,בתקופה שעובר לתאונה.
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הנכות האורטופדית ,הינה נכות קלה יחסית ונראה כי אין לה השפעה של ממש על תפקודה של התובעת ,בעבודתה .יחד
עם זאת ,בהתחשב בהשפעה מסויימת של הנכות האורטופדית על כושר התפקוד ובדבריו של פרופ' מוניץ ,בדבר תפקודה
של התובעת ,בסביבת עבודה תומכת מחד והסיכון להחמרה מסויימת במצבה ,במידה ותפוטר ,ראיתי להעריך את הנכות
התפקודית ,בשיעור הנכות הרפואית ,במלואה.
הפסדי השתכרות
 .18כאמור ,התובעת נעדרה מעבודתה ,במשך כחודש לאחר התאונה .שכרה של התובעת ,שולם כסידרו והתובעת אינה
עותרת לפסיקת פיצוי בגין הפסדי השתכרות ,בתקופת אי הכושר לעבודה.
 .19אשר להפסדי שכר בעבר  -שכרה של התובעת ,עובר לתאונה ,הסתכם בסך משוערך של כ ₪ 14,400 -ברוטו .בשנת
 ,2002חלה עלייה בשכרה של התובעת ,לאור השוואת השכר לשכר הממוצע בשוק ,למהנדסי  ........שכרה העדכני של
התובעת ,מסתכם בסך ממוצע של כ ₪ 16,000-ברוטו לחודש.
מהעדויות עולה כי בשנים האחרונות ,לא היו עליות שכר ב ..........והטענה כי שכרה של התובעת ,עלה פחות ,משכרם של
עובדים אחרים ,המקבילים לה בתפקיד ובותק ,לא הוכחה ולא ראיתי לקבלה .לפיכך ,לא הוכחו הפסדי השתכרות ,בעבר.
 .20כאמור ,עצם העובדה שהתובעת השתכרה ,בגיל  28וסמוך לאחר סיום לימודיה ,שכר בגבולות כפל השכר הממוצע
במשק ובנוסף היתה זכאית לרכב צמוד ,מעידה על פוטנציאל השתכרות גבוה.
אמנם לא הוכחו הפסדים בעבר והתובעת שרדה ,גלי פיטורין אך לא לעולם חוסן ואין לדעת מה צופן יום ,במיוחד כשמדובר
בעבודה בחברה מסחרית ובשוק תחרותי .בהתחשב בכך שהתובעת עובדת ,בחברת תקשורת ,העוסקת בטכנולוגיות
חדשות ומתחדשות ולאור שינויים שעלולים להתרחש במצב החברה ובצרכיה ,עלולה התובעת ,למצוא את עצמה מפוטרת
מעבודתה או מעוכבת בקידום .יחד עם זאת ,לא ראיתי לעסוק בספקולציות ,באשר למועד פיטוריה של התובעת ,אם בכלל,
כמוצע בסיכומים מטעם התובעת ודי לאמר כי מדובר באפשרות שיש להתחשב בה ,במסגרת פסיקת הפיצויים .כן סביר
להניח כי במידה והתובעת ,תפוטר מעבודתה ,הרי לאור הנכות הנפשית הממשית ,עלולה היא להתקל בקושי למצוא מקום
עבודה חדש ,ובקושי להשתלב ולהתערות בו ,באופן שיביא לידי ביטוי את יכולותיה הגבוהות.
בהתחשב במכלול השיקולים האמורים ,לרבות גילה והשתכרותה הגבוהה של התובעת ,עובר לתאונה ולאחריה ,ראיתי
לפסוק את הפיצוי בגין הפסדי כושר השתכרות ,על דרך הערכה גלובלית ,בסך של ) ₪ 550,000כ 75%-מחישוב אקטוארי
על בסיס הנכות התפקודית ושכרה של התובעת בסך של  ₪ 16,000ברוטו ,ללא התחשבות בשווי רכב צמוד וללא
התחשבות בעליה צפויה בשכר(.
הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לטיפול רפואי
 .21התובעת עותרת לפסיקת פיצוי בגין הוצאות רפואיות ובכלל זה ,הוצאות בגין טיפול נפשי.
לתצהיר התובעת ,צורפו קבלות בגין הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות כלליות )שחלקן אינו קשור לפגיעה תולדת התאונה,
כמפורט בסיכומי הנתבעות( ,בסך של כ .₪ 4,200-כן צורפו קבלות ,בגין טיפולים פסיכיאטריים שקיבלה התובעת ,באופן
פרטי ,אצל ד"ר שמיר וד"ר אברמוביץ' ,בסך של כ.₪ 11,000 -
פרופ' מוניץ ,אישר בעדותו כי התובעת נזקקת ותזקק לטיפול פסיכיאטרי ,לרבות טיפול תרופתי וטיפול פסיכולוגי תמיכתי.
פרופ' מוניץ העיד כי לא ניתן להעריך את משך התקופה בה תזקק התובעת לטיפול אך סביר להניח שמדובר בתקופה של כ-
 10שנים ,בתדירות של כפעם בחודש ובתקופות משבר ,באופן צפוף יותר )עמ'  4-3לפרוטוקול ישיבת  .(7/12/04פרופ'
מוניץ ,הוסיף והעיד כי התובעת יכולה לקבל את הטיפול הנפשי ,הדרוש לה ,במסגרת הרפואה הציבורית במרפאות לבריאות
הנפש של המדינה או של קופת החולים.
 .22לטענת התובעת ,יש לפסוק את הפיצוי בגין עלות טיפול נפשי ,על בסיס עלות טיפול פרטי וזאת הן משום שמדובר
ב"טיפולי אמון" ,המחייבים יצירת יחס אישי בין המטפל למטופל והן מחמת חששה של התובעת מסטיגמה שתדבק בה,
במידה ותפנה למרפאה ציבורית לבריאות הנפש.
התובעת זימנה לעדות את מר דוד גורן ,הממונה על סל השירותים בשירותי בריאות כללית במחוז דן אשר ציין במכתבו ,ת5/
כי שירותי בריאות הנפש ,ניתנים על ידי קופת החולים ,במידת האפשר כשירותי רשות ובמכסה של  30טיפולים בשנה ולא
יותר מ 60-טיפולים בשנתיים .מחקירתו הנגדית של העד ,הסתבר כי אין הוא עוסק בנושא של טיפול נפשי ,המצוי בתחום
טיפולה של גב' שולי שי.
גב' שי ,אשר זומנה לעדות על ידי הנתבעות ,אישרה כי התובעת יכולה לקבל טיפול במרפאה לבריאות הנפש ,ברחוב
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הרוא"ה ברמת-גן ,כאמור במכתבה מיום  ,21/3/05נ 4/וכן בבי"ח גהה או תל-השומר .גב' שי ,אישרה בחקירתה הנגדית כי
על פי סל השירותים ,מאושרים  30טיפולים בשנה ולא יותר מ 60-טיפולים בשנתיים אך ציינה כי לצוות הרפואי המטפל ,נתון
שיקול דעת לאשר מספר טיפולים רב יותר ,במידת הצורך.
בכל הנוגע למספר הטיפולים ,נראה כי לאור תדירות הטיפולים ,כפי שהומלצה על ידי פרופ' מוניץ ,מכסת הטיפולים
המאושרת ,אינה מהווה בעיה .מאידך גב' שי ,הודתה ,בחקירה נגדית כי" :באינטק נקבעים הצרכים ,יש סוגי דחיפות
שונים ...ואנשים ממתינים לעיתים זמן רב כדי לקבל את הטיפול" )עמ'  6לפרוטוקול(.
 .23לאור ההלכה שנפסקה בע"א  5557/95סהר חברה לביטוח בע"מ נ' אלחדד ,פ"ד נא ) ,724 (2זכאית התובעת ,לקבל
את הטיפול הרפואי ,הדרוש לה ,במסגרת קופת החולים בה היא חברה ומכח הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשמ"ד 1994-ובכלל זה ,טיפולים נפשיים אשר הוכח כי ניתן לקבלם במרפאות הציבוריות בבתי החולים ובמסגרת קופת
החולים .הפן השני של הלכה זו ,מחייב את הניזוק ,למצות את זכותו לקבלת טיפול רפואי ,במסגרת שירותי הרפואה
הציבורית וזאת מכח חובתו הכללית ,להקטנת הנזק ,ראה לעניין זה ,ע"א  2596/92הסנה נ' אבינועם כהן ,תק-על (1) 95
 576וע"א  10/89שבו נ' אילוז ,פ"ד מו ).462 ,456 (2
יצויין כי בענייננו ,התובעת לא עשתה כל ניסיון ,לפנות לטיפול במסגרת קופת החולים או שירותי הרפואה הציבורית ולא
הוכח כי לא היה באלה ,כדי לספק את הטיפול הדרוש ,אם מחמת צורך בהמתנה ארוכה ואם מחמת העדר יכולת ליצור קשר
טיפולי מתאים .יחד עם זאת ,ראיתי להביא בחשבון כי מעדותה של גב' שי עולה שבתקופות מסויימות ,עלולה להיווצר
בעייתיות בנגישות לטיפול במסגרת קופת החולים ,מחמת עומס והמתנה ארוכה .לפיכך ,בהתחשב בכך שסביר כי התובעת,
נדרשה ועלולה להידרש ,לתשלום דמי השתתפות לצורך קבלת טיפול רפואי בכלל וטיפול נפשי בפרט ובהתחשב בהמלצת
פרופ' מוניץ ,באשר לצורך בטיפול נפשי ותדירותו ,בהוצאות לרכישת תרופות ובהוצאות נסיעה לטיפול ובהתחשב באפשרות
כי בתקופות מסוימות ,תידרש התובעת לטיפול נפשי מוגבר וצפוף יותר ,אשר לא יוכל להינתן במסגרת שירותי הרפואה
הציבורית מחמת עומס והמתנה ארוכה ,ראיתי לפסוק פיצוי גלובלי ,בסך של  ,₪ 30,000בגין ראש נזק זה.
עזרת הזולת
 .24התובעת עותרת לפסיקת פיצוי בגין עזרה בהחזקת משק הבית וכן בגין השגחה שעלולה להידרש ,בתקופות של משבר.
יאמר מיד כי התובעת לא נזקקה להשגחה ,ומעדותו של פרופ' מוניץ ,לא עולה כי תדרש ,בעתיד ,השגחה כלשהי.
אשר לעזרה במשק הבית ,התובעת לא הוכיחה כי העסיקה עזרה בעבר וכשנתבקשה להסביר זאת ,בחקירתה הנגדית,
אמרה כי בשל הדיכאון בו היא שרויה ,לא מטריד אותה שהרצפה מלוכלכת וכי קשה לה למצוא עוזרת ולהכניס אדם חדש
לביתה ,מתוך חשש ובושה ,שמא יראה מסמכים הקשורים לתאונה או מרשמי תרופות אך ,בד בבד ,הוסיפה התובעת
ואמרה" :אני רוצה עוזרת ואני צריכה עוזרת אם תשלמו לי פיצויים אני אקח עוזרת" )עמ'  13-12לפרוטוקול( והרי ברי כי
בהתחשב בשכרה הגבוה של התובעת ,לא היתה כל מניעה שתעסיק עוזרת ,אם היה נמצא לה צורך קבוע בכך.
פרופ' מוניץ ,נשאל האם האיטיות תקשה על התובעת בניהול משק הבית והשיב" :כן .אבל זה לא ברמה שהיא לא יכולה
לדאוג למשק הבית .יכול להיות שזה יקשה עליה ויקח לה יותר זמן" )עמ'  6לפרוטוקול(.
בנסיבות אלה ,בהתחשב בכך שבתקופות מסויימות ,עלולה התובעת להתקשות ,בגין מצבה הנפשי ,בניהול משק הבית
והדבר עלול לגזול ממנה ,יותר זמן מהרגיל ,ראיתי לפסוק פיצוי גלובלי ,בגין עזרת צד ג' ,בסך של .₪ 35,000
כאב וסבל
 .25התובעת זכאית לפיצוי בגין כאב וסבל ,בהתחשב בנכות בשיעור של  ,24%המסתכם בסך של  ,₪ 43,971נכון ליום
פסק הדין.
סיכום
 .26סכום הפיצויים כפי שנפסק לעיל ,מסתכם בסך של . ₪ 658,971
בנסיבות העניין ,בהתחשב בכך שלא נקבעה נכות ,בתחום א.א.ג .והנתבעות הן שנשאו בשכ"ט ד"ר אנגלנדר ,ראיתי להורות
כי מסכום הפיצויים ,ינוכה שכרו של ד"ר אנגלנדר ,בסך של  ,₪ 5,691בצרוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד
ליום פסק הדין.
על היתרה ,יתווספו שכ"ט עו"ד בשיעור  13%ומע"מ כחוק והוצאות המשפט ,בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית ,ממועד
ההוצאה ועד מועד פסק הדין.
הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.
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המזכירות תעביר עותק פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום.
ניתן היום ) 27/10/2005כ"ד בתשרי תשס"ו( העדר הצדדים.

