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הנתבעים:

פסק דין
א.מהות התובענה
זו תביעה לפיצויים עקב תאונת דרכים.
ב .עובדות רבלנטיות
התובע יליד  ............נפגע בתאונת דרכים ביום .23.2.1998
התובע בוגר י"ג שנות לימוד בתחום האלקטרוניקה ,בעל תעודה מקצועית של טכנאי )ת 27/נספחים ז ו  -ח'( .לאחר סיום
שירותו הצבאי הסדיר בהצטיינות ,שירת בצבע קבע בתפקיד של טכנאי לוחמה אלקטרונית בחיל האויר) .ת ,27/נספחים ב
 ,1,2ו  -ג'( .במהלך שירותו הצבאי היה לתובע תפקיד פיקודי ונבחר למצטיין המחלקה) .ת(19/
ערב יציאה לחופשה מהצבא ,ולפני שהתובע החליט אם הוא נשאר בצבא קבע או פונה ללימודי הנדסה ,ארעה לתובע
התאונה.
כתוצאה מהתאונה נפגע התובע בראש וברגל שמאל.
ממקום התאונה הובא התובע לבי"ח סורוקה לחדר טראומה בהכרה מלאה )ת 27/י"ב כ"ה( .שם נצפה פרכוס; והוא הורדם
ועבר אינטובציה להנשמה .רגל שמאל קובעה .משם הוא הועבר לביצוע  CTמח שם התגלו:
"קונטוזיה קטנה פרונטלית משמאל של המוח ,שבר קווי טמפורלי מימין"
התובע הועבר ועבר אקסטובציה )ת 27/י"א( .מחדר הטראומה הועבר באותו יום לחדר ניתוח; שם עבר למחרת ניתוח
לקיבוע פנימי של השבר בירך שמאל ,והועבר למחלקה האורטופדית להמשך טיפול.
במחלקה האורטופדית התלונן על כאבים בכתף שמאל .בצילום התגלה שבר .כן התלונן על ירידה בשמיעה ונבדק ע"י רופא
א.א.ג.
ביום  8.3.1998אושפז במחלקה לשיקום אורטופדי בתל השומר .באותה מחלקה גילה התובע קווי התנהגות המתאימים
לחבלה פרונטלית של :אי שקט ,חרדה ,שטף דיבור הפרעות קשב וריכוז) .ר' חו"ד ד"ר שרה רפופורט שערכה לו בדיקות
נוירופסיכולוגיות ת ,27/י"ב ,ט(.
הוא שוחרר משיקום ביום  5.4.1998והופנה לשיקום נפגעי ראש בבית לוינשטיין לענין התסמונת הנ"ל .שם התקבל ביום
 6.4.1998לצורך הערכה תפקודית והמשך טיפול .בבדיקה פסיכיאטרית בבית לוינשטיין לא נמצאו בעיות התנהגות ולא
נמצאו שינויים פתלוגיים באבחון קוגנטיבי והתובע שוחרר משם ביום .13.4.1998
בתאריך  3.5.1998פנה התובע לד"ר קדוש שהתרשם מ"מצב מנפורמי" והמליץ לאשפז את התובע .ד"ר קדוש גם רשם
לתובע תרופה.
מסתבר שהתובע לא נטל את התרופה ,הוא הגיע עם בני משפחתו לחדר מיון וביקשו לבטל את האישפוז) .ת 27/י"ב טו(.
מאחר ובדיקתו שם הראתה על רמיסיה מוחלטת ,הוא לא אושפז.
ביום  23.5.1998התקבל לאישפוז במחלקה הפסיכיאטרית של תל השומר ,לאחר שפיתח מצב פסיכוטי מניפורמי  5ימים
לפני כן .בקבלתו היה לא שקט ,לחוץ ,דיבר בשטף ,והיו לו מחשבות שווא של רדיפה וגדלות .התובע היה מאושפז  38ימים
)ת 27/י"ב י"ז( .עפ"י הרישומים הוא יחס את ההתקפה לפרידה מחברתו לאחר חברות ארוכה בת מספר שנים .הוא קיבל
טיפול תרופתי אנטי פסיכוטי .מאחר והוא היה ברמיסיה חלקית לאחר קבלת התרופה ,הוא שוחרר ביום  29.6.1998עם
חשיבה פסיכוטית להמשך טיפול במסגרת אישפוז יום .עפ"י הרישומים לא נצפתה אלימות ולא היו לו מחשבות אובדניות.
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ביום  5.6.1998התקבל התובע לאישפוז יום .לאחר החלפת התרופה האניפסיכוטית עקב תופעות לוואי ,חלפו התסמינים
הפסיכוטיים .התובע הפך להיות רגוע יותר ,דיווח על שינה תקינה .משהורד המינון של התרופה חזרו מחשבות על
"המשיח" .המינון הועלה בחזרה והתופעה חלפה.
הוא שוחרר ביום ) 1.9.1998ת 27/י"ב ,כ"א (1,2,3 ,בשיחרור לא נצפתה פרודוקציה פסיכוטית ,לא נצפו סיפטומים
דיכאוניים ,לא היה אובדני ,גילה תובנה חלקית ביותר למצבו .היה ברור למטפלים כי יש צורך בשיתוף פעולה עם התובע,
דבר שהוא לא תמיד עמד בו ,והומלץ על המשך מעקב אמבולטורי וטיפול תרופתי אנטי פסיכוטי.
לאחר שהתובע שוחרר לביתו ,הוא לא קיבל טיפול אנטי פסיכוטי ,עפ"י המלצת הרופאים שטיפלו בו.
ביום  15.11.1998הוא פנה לד"ר ויבורסקי ,פסיכיאטר )ת 27/י"ב כ"ה( שהמליץ על טיפול תרופתי פסיכוטרפויתי ושיקומי.
באותה תקופה לתובע נקבע תור למרפאה לבריאות הנפש לתחילת דצמבר.
ביום  3.12.1998ביקר התובע במרפאה ,שם אובחן כסובל מפחד מנהיגה .הומלץ שיפנה למומחה בבית לוינשטיין .הוא לא
עשה כך בזריזות.
בחודש פברואר  1999נסע התובע עם אחיו לטיול בקניה )עמ .(178 .העיד אחיו כי הוא היה מוגבל בטיול ולא נהנה בו.
לבי"ח לוינשטיין על כל פנים הוא פנה רק ביום  24.5.1999שם התקבל לאישפוז יום .לאחר איבחון קוגניטיבי הסתבר שהוא
במצב נפשי לא יציב ,חרדתי ,דכאוני המנסה להשיג תחושת שליטה במצב.
מחודש יולי  ,1999החל התובע ללמוד במכללה לאלקטרוניקה) .ת 27/י"ב ס"ד(
במקביל ללימודים במכללה היה התובע בטיפול במרפאת בי"ח לוינשטיין .הפסיכיאטר שם המליץ לו על נטילת תרופות אנטי
פסיכוטיות ,ברם הוא לא עשה כן .הוא פנה לפסיכיאטר פרטי ד"ר שמיר שטיפל בו בתרופה שונה.
סה"כ התובע סיים את שנת הלימודים הראשונה בממוצע שנתי של ).88.6נספח י"ג ל-ת(27/
בשנה השניה היה הממוצע המשוקלל שלו  ,26כשבחלק מהשיעורים בכלל לא השתתף.
ביום  ,4.6.00במהלך הסמסטר השני בדק את התובע מומחה מטעם בית המשפט ד"ר גונן .הבדיקה היתה תקינה לאחר
שהתובע נסע עם אחיו לתאילנד ,ביקר במסווה חוקר פרטי בביתו.
התובע סיפר לו על הטיול ,כשהוא מתאר אותו ואת הנאותיו השונות בצבעים עליזים ובהירים.
זמן קצר לאחר מכן פנה התובע בתאריך  13.11.2000לפסיכיאטר בשם ד"ר בר-אילן) .ת 27/י"ב מ"ז(.
בניגוד לדבריו בפני החוקרים סיפר לו כי היה די פרנואיד בתאילנד בעת הטיול ,לא עשה מספיק טיולים ובאי המסיבות נשאר
סגור בחדר ולא בילה עם חברים .גם בעדותו בבית המשפט חזר על גירסה אחרונה זו) .ת 27/סעיף .(18
כתוצאה מכך ,בין היתר ,הגיע ד"ר בר-אילן למסקנה כי הטיול הביא להחרפה פאראנואידית קשה במצב התובע ,למתח,
חשדנות קיצונית ופחד מפגיעה) .חו"ד ד"ר גונן בבדיקה השניה(.
ד"ר בר-אילן )ע'  (57ציין כי הוא רשם לתובע תרופת הרגעה שאינה פסיכוטית ,מכיוון שהתרשם שמצבו טוב .התובע לא נטל
תרופה זו ,ובשלב מאוחר יותר כשמצבו החמיר הצטער על כך )ע' .(62
ביום  8.7.01מצבו של התובע היה פסיכוטי ,והוצאה לו הוראת אישפוז .הוא הגיע לבית חולים באר יעקב ,שם סיפר כי
הפסיק כל טיפול תרופתי בחודש  .9/99הרופא המקבל ד"ר שטרייכר ציין כי לתובע הפרעות בתוכן החשיבה והפרעות
בפרספציה והיעדר תובנה .שם מסר התובע לראשונה על כך שסבתו היתה מאושפזת ג"כ ושני דודים סבלו מדכאון.
הדבר מוצא את ביטויו בסיכום המחלה שהוציא בית החולים לאחר  9ימי אישפוז) .עמ.(373 .
המשפחה  -האב והאח  -שהעידו בבית המשפט שללו זאת.
בסיכום המחלה נרשמה בפעם הראשונה האבחנה:
Bipolar Affective Disorder Current Episode Manic With Psychotic Symptoms.
התובע טופל בבית החולים בבאר יעקב בתרופות אנטיפסיכוטיות .חל שיפור במצבו ,והוא ומשפחתו הביעו רצונם להעבירו
למחלקה פתוחה .הדבר נעשה .והוא שוחרר מהמחלקה הפתוחה של תל השומר ביום  16.8.2001עם רגיעה במצב
הפסיכוטי והמלצה להמשך טיפול במרפאה לבריאות הנפש.
לאחר השחרור מהאישפוז השני שב להתגורר בבית הוריו וניסה לעבוד ללא הצלחה בטלמרקטינג ובמסעדה של אחיו.
במסעדה של אחיו היה אינסידנט אלים ,ביוזמתו ,שגרם להפסקת העבודה.
ביום  29.11.2001פנה לד"ר ויבורסקי לטיפול .עפ"י הרישום )עמ (75 .במסמכי ד"ר ויבורסקי ,הוא פנה אליו לאחר שלא
היתה לו כימיה עם הפסיכיאטר של בית לוינשטיין.
בחודש דצמבר  2001נבדק ע"י ד"ר לזרי והיה בתקופה של רמיסיה) .עמ .(143 .מסתבר שהתובע המשיך גם לבוא לד"ר
ויבורסקי .ד"ר ויבורסקי רשם לו תרופה אנטי פסיכוטית ,וגם הפעם התובע לא שיתף פעולה ,ולא התמיד בנטילת התרופה.
ביום  6.4.2003הגיע התובע למיון בתל השומר במצב מאני פסיכוטי אקוטי .הוא טופל בתרופה אניפסיכוטית.
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נצפתה התנהגות אלימה וחוסר שיתוף פעולה ,והוצאה לו הוראת אישפוז למחלקה סגורה .המשפחה התנגדה והוא הושאר
בתל השומר .התאפשר לו לצאת לחופשת פסח בביתו ,והמשפחה סיפרה לאחר מכן כי הוא איים לקפוץ מקומה רביעית ולכן
הם החזירו אותו לתל השומר .מאחר ולא שיתף פעולה ,הוצאה שוב הוראת אישפוז לבאר יעקב ,לשם התקבל ביום

.20.4.2003
לאחר שבוע של שהייה בבאר יעקב ,מאחר והתובע לא גילה מחשבות שווא או מחשבות אובדניות ,הוא עזב ביום
 25.5.2003את באר יעקב לביתו עם המלצה להמשך טיפול בתרופה אנטי פסיכוטית בבאר יעקב אובחן שיש לו הפרעה
ביפולרית .לאחר השחרור מבאר יעקב התובע היה רגוע ונטל תרופות.
במהלך התקופה היו לתובע מספר חברות .הוא שמר על קשרים עם חברים ,ונהג לשוחח עמם רבות בטלפון ואף לבקרם.
לטענתו הוא לא היה מסוגל לקיים עם חברותיו יחסי מין מספקים ,ונאלץ להיעזר בשירותי סירוגט.
לאחר התאונה נסע התובע שלוש פעמים לחו"ל .הוא נוהג ברכבו ,ומגיע לכל מקום שהוא צריך.
מומחים רפואיים שמונו קבעו לו את הנכויות הבאות:
 20%בתחום האורטופדיה בגין פגיעה בירך שמאל.
 10%בגין צלקת מכוערת;
 10%בתחום העיניים עקב קושי במיקוד הראייה.
 5%בתחום א.א.ג בגין ליקוי בשמיעה.
 10%בגין טינטון.
 5%בגין סחרחורת.
 10%בתחום האורולוגיה
 10%בגין הפרעה בזיקפה על רקע נפשי עם אפשרות לקיים יחסי מין מוגבלים עם חדירה;
 60%בתחום הנפשי לפי חו"ד מיום  29.7.2000ו  70% -לאחר בדיקה נוספת מיום .13.4.2002
סה"כ נכות משוקללת של .83%
ג.הפלוגתאות בין הצדדים
בין הצדדים פלוגתא אחת והיא גובה הנזק.
ד.הנכות של התובע
.1ממה נובעת הנכות של התובע
לאור הבדיקות האחרונות שהעלו כי המדובר בקיומה של מחלה ביפולרית אצל התובע ,גורסים הנתבעים שמצבו של התובע
אינו נובע מהתאונה אלא ממחלה .לעמדתם התובע אינו סובל כלל מהפרעה פסיכוטית ותיאורי הפרעה הפסיכוטית בבדיקה
אצל ד"ר גונן הם התחזות) .סעיף  63לסיכומים בעמ.(10 .
ב"כ הנתבעים מצביע על השגיו של התובע בלימודים ,ועל כך שהוא היה ברמיסיה בעת שנבדק לאחרונה .ע"כ שבמהלך
התקופה העיד מספר פעמים בבית המשפט ו"דיבר לענין" ,ע"כ שיש בעיה של אמינות אצל התובע ,שמתבטאת בתיאור
שונה של הטיול לתאילנד בפני אנשים שונים ,בכך שמסר שיש בעיות נפשיות תורשתיות במשפחה ועוד.
מול הסקת המסקנות של ב"כ הנתבעים עומדת הסקת המסקנות של ד"ר גונן והיא זו שמקובלת עלי.
ד"ר גונן התיחס לנושא של בעיות הפרעה באישיות ,שקדמה לתאונה אצל התובע .בעיה זו וסימניה לא העידו על תחלואה
פסיכופתלוגית ולא היתה להם כל השפעה על תפקודו התקין של התובע עובר לתאונה )עמ 7 .ל-ת.(7/
ד"ר גונן עצמו ציין כי החמרות ורמיסיות וכן דיכאון מאפיינות הפרעות נפשיות רבות ובכללן הפרעה אורגנית כתוצאה מחבלה
)תשובות  11 - 10וכן ר' עמ (183 .בעדותו שלל את האבחנה של הפרעה ביפולרית) .עמ (169 .לדעת המומחה בשל ריבוי
הסימנים והסימפטומים מהם סובל התובע )ר' חוה"ד( הוא סבור כי אין מדובר במחלה ביפולרית אלא בהפרעות בהתנהגות.
הפרעות בהתנהגות אלה מתבטאות בסף גירוי נמוך ,חוסר סבלנות עם איריטביליות ,עויינות ,נטיה להתפרצות ולהתנהגות
תוקפנית ,אימפולסיביות אי שקט ושטף דיבור .הפרעות באפקט עם צמצום ,בטחון עצמי ירוד ,דיספורציה ,מתח ,דיכאון
ירידה בענין ,תחושות מועקה ,יאוש וביטויים אובדניים .לתובע יש הפרעות בחשיבה שזה מתבטא במצב פסיכוטי של
הפרעה בקצב ,ברצף ובצורת החשיבה .ישנם תכני חשיבה דלוזיונליים שגבולותיה פרוצים ,ביקורת מציאות לקויה ותובנה
חלקית למצבו .לתובע גם סימפטומים קוגנטיביים של פגיעה ביכולת הריכוז והזיכרון ,סימפטומים סומטיים הפרעות בשינה
בתיאבון ,כאבי ראש ועייפות .יש לו הפרעות בתפקוד תעסוקתי חברתי ובין אישי) .ת 7/עמ 5 .ועמ 7 .ל  -ת.(8/
גם עד ההגנה ד"ר שטרייכר מבית החולים באר יעקב סבר כי מצב מאני יכול לנבוע ממספר גורמים כגון :מחלה ,תאונה,
סמים והפרעה נפשית )שזו מחלה ביפולרית(.
אם לכך נוסיף את התרשמותי מהתנהגות התובע במהלך המשפט ,בין שהעיד ,ובין שישב קמעה באולם בית המשפט ,פעם
לבד ופעם עם חבר שבא עמו ,אזי זה מביאני למסקנה כי אין המדובר בהתחזות ,וכפי שציינתי לעיל ,המסקנה של ד"ר גונן
כי אין המדובר במחלה כי אם בהפרעות נפשיות מרובות  -היא המסקנה הנכונה.
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המדובר בהפרעות אישיות שהתאונה היתה הטריגר להתפתחותם ולהפרעה בתפקוד הכולל שהם גרמו.
אשר על כן אני קובעת כי אין המדובר במחלה.
.2גובה הנכות של התובע

טוען ב"כ התובע כי המדובר בנכות תפקודית של .100%
ב"כ הנתבעים גורס ,כי המדובר במתחזה שאין להעניק לו אחוזי נכות נפשיים ,ועל כל פנים הוא לא עשה מאומה כדי להקטין
את נזקו בכך שלא התמיד בעיקר ליטול תרופות שנרשמו לו.
שילוב הנכויות גורם לתובע שהוא מתקשה בהליכה )עמ ,(194 .בעליה לקומות גבוהות )עמ (194 .מוגבל בספורט אקטיבי,
בריצה ,יש לו צלקת שגורמת לאי נוחות בעת הפעלת לחץ על הירך או שכיבה על אזור הצלקת או בקבלו מכה )עמ(202 .
התובע אינו שומע טוב באוזן שמאל ,סובל מטינטון וסחרחורת )ת ,(27/הנכות שלו בתחום העיניים גורמת לכאבי ראש )עמ.
 (244ויש לו בעיות בעבודה מול מחשב )עמ .(243 .בעבודה ממושכת הוא נזקק לפרקי מנוחה מעבודה )שם( ,ועליו להימנע
ממאמץ ומחשיפה לשמש )ת 1/ועמ.(187 .
קשה לבוא בטענות לאדם שנקבעו לו  70%נכות נפשית על כך שאין הוא נוטל באופן עצמאי תרופות באופן קבוע כדי לטפל
במחלתו וכי אין הוא נשמע להוראות המטפלים .מתיאור הסימפטומים לעיל עולה כי התנהגות מעין זו ,יכולה בהחלט לנבוע
ממצבו ,ולאו דווקא פרי מחשבה שקולה.
טענה נוספת של הנתבעים לענין הקטנת הנזק היא כי בשנת  2000כשחוקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס 2000 -
)להלן" :חוק השיקום"( שדן בצרכים השיקומיים המיוחדים של הנכה הקשה בתחום הנפשי ,הציעה המדינה סל שיקום לחולי
נפש ללא תשלום .התובע לא פנה בבקשה לקבל את סל השיקום המיוחד ,ובקשה כזו הוגשה רק בסוף המשפט ע"י אביו
בחוסר תום לב ,באשר האב העיד ,שהוא לא היה מעונין בזה וכי הגיש את הבקשה לבקשת פרקליטו של התובע.
גם התובע סירב לשתף פעולה ,ולא בא לוועדה כדי שזו תקבע את צרכיו ,ומכאן שהפר את חובתו ,פעם נוספת ,להקטנת
הנזק.
עיקר סל השיקום בעניננו הוא טיפולים פסיכיאטריים .טיפולים מעין אלה הינם בעייתיים .אלו "טיפולי אמון" .במידה ומטופל
לא מפתח קשר ויחסי אמון למטפל ,תועלתם של טיפולים מעין אלה נתונה בספק .חלק מיחסי האימון הוא ,שהמטפל לא
יוחלף והמטופל לא "יועבר" למטפל אחר ,מה שמאד קשה בשירות הציבורי ,ובמיוחד כשהטיפולים אמורים להיות בתדירות
גבוהה .מומחים בתחום ממליצים שלא להחליף מטפל שנוצר קשר בינו לבין המטופל )ד"ר לזרי עמ 137 .ד"ר גונן עמ.
 .(159שכן החלפה מעין זו עלולה להחמיר את מצבו של המטופל) .שם(.
התובע פנה לקופ"ח לקבל טיפול פסיכיאטרי ונאמר לו שזה אינו כלול בסל השירותים) .ת ,3/סיפא( .לאור זאת אין לומר שיש
להקטין בצורה אחרת את נזקן של הנתבעים ,וכך אני קובעת.
ד"ר אברהם לזרי מומחה בית המשפט )ת (1/סיכם את חוות דעתו בקובעו כדלקמן:
"בסכמי הנכות התפקודית הכוללת ,הרי שלתובע יש ליתן נכות של  100%לצמיתות ,למרות
שאינו עונה על סעיפים מוגדרים של המל"ל בחלק ממוגבלויותיו ,שהרי אין ספק שנעדר יכולת
לשרת את עצמו ,לפרנס את עצמו ,לקיים יחסים בינאישיים ,להתגורר בגפו או עם בן/בת זוג
ובכך נשללה ממנו הזכות לקיים חיים נורמטיביים ומספקים .התנהגותו ה"פרונטלית" והבלתי
צפויה ,כמו גם בעיותיו הרפואיות ,מרחיקים אותו מהחברה ואת החברה ממנו .נכות זו עקב
החבלה המוחית והנלווים לה הנה לצמיתות".
ד"ר גונן )ת (7/סבור כי בשל מצבו הנפשי איבד התובע את כושרו לעבודה באופן מוחלט.
כפי שציינתי לעיל ,התובע נכח בישיבות בית המשפט לפחות פעמיים .בעת עדותו ובפעם נוספת בה שמע חלקית את
הדיונים גילה בהם חוסר ענין .התנהגותו מצדיקה בעליל את חו"ד כל הרופאים ,לרבות הרופאים שאישפזו אותו מספר
פעמים בבתי החולים הפסיכיאטרים ,ולא התרשמתי שיש בהתנהגותו זו משום העמדת פנים.
לאור זאת אני קובעת כי נכותו התפקודית של התובע היא של .100%
ה.גובה הנזק
.1הפסד שכר וכושר השתכרות
כפי שהובהר לעיל ,התובע בוגר י"ג שנות לימוד בתחום האלקטרוניקה ובעל תעודה מקצועית של טכנאי אלקטרוניקה.
)ת 27/נספחים ז' ח'( לאחר סיום שירותו הצבאי הסדיר ,שירת בצבא קבע בתפקיד של טכנאי לוחמה אלקטרונית בחיל
האוויר) .ת 27/נספחים ב' 2 1ו -ג'( .במהלך שירותו היה לו תפקיד פיקודי ,ונבחר
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למצטיין מחלקה) .עמ ,213 .ת .(19/התאונה קרתה כשהתובע היה בחופשה מהצבא ושקל אפשרות לפנות ללימודי הנדסה
או להמשיך בצבא) .עמ 211 ,293 .ועדות אחיו בעמ.(178 .
לאור שתי חלופות אלה טוען ב"כ התובע כי יש לחשב את שכרו בשיעור ניכר מעבר לשכר הממוצע במשק.
ב"כ הנתבעים מתנגד לחישוב כזה וגורס כי מעדות מפקדו של התובע ,עולה כי ביחידה בה היה התובע בהנחה שהיה נשאר

 הוותיק ביותר הוא בן  ,30ולכן אין לדבר על כושר השתכרות רלבנטי שאבד לתובע .לפי תלושי השכר השתכר התובעבצבא כ ) ₪ 3,500 -מעוגל ונכון להיום(.
טענה מעין זו הינה בומרנג .סביר בהחלט להניח כי לאחר שאדם עבד תקופה במקצועו האקדמי ורכש נסיון ,הוא מעדיף
לעבור לשוק הפרטי ,שם יש משקל לנסיונו זה ,שעשוי להתבטא אולי בתנאים גבוהים יותר ומועדפים ,ולכן ייתכן שזו הסיבה
שנשארים בצבא רק עד גיל  ,30שאינו סמוך אף לגיל הפרישה מהצבא ,ולא ממשיכים שם הלאה.
הובאו ראיות על כך שחברו של התובע ,בעל אותה הכשרה מרוויח כיום סכום של ) ₪ 15,600עמ (112 .והמפקד לפי
תלושי השכר שצורפו לתצהירו בצירוף ההטבות ,מרוויח סכום של  ₪ 11,000נטו.
מכל האמור לעיל ,הבסיס לחישוב שכרו של התובע לאור שתי החלופות שעמדו לפניו ,ולאור כישוריו המוכחים שלפני
התאונה ,מביאי למסקנה שהוא היה משתכר יותר מהשכר הממוצע במשק ,ויש לקחת כנתון לצורך החישוב ששכרו ,נכון
להיום ,היה יכול לעמוד על סכום גבוה יותר מהשכר הממוצע במשק.
בסיכומי ב"כ התובע )עמ 4 .ו  (5 -מציתי כי התחשיב )לפני ניכוי מס( הוא בגובה של  .₪ 10,780חישוב זה מקובל עלי,
באשר הוא מהווה גם ממוצע אפשרי בין השתכרות מפקדו לבין השתכרות חברו .אשר על כן סכום זה )לפני ניכוי מס( יהיה
הבסיס לחישובי הפסד ההשתכרות) .להלן" :השכר הקובע"(.
.2הפסדי שכר לעבר
גורס ב"כ התובע כי הטיול שאותו התכוון התובע לעשות היה בסדר גודל של חודש-חודשיים) .עמ ,294 .עמ 106 .עדות
החבר( וכי במידה והיה מחליט ללמוד ,אזי בנוסף היה גם עובד) .עדות החברה ,בעמ 103 .שעבד בעת הלימודים(.
בהנחה שהתובע אכן היה בוחר בדרך של לימודים מחוץ לצבא ,ספק רב בעיני אם עבודתו היתה עבודה מלאה ,לאור
העובדה שהלימודים בטכניון מתקיימים בשעות הבוקר ,ועבודה אחרת ,אמורה להתחשב בכך שעל התובע להכין שיעורים
ולהתכונן לבחינות ,יכולה לכן להתבצע בשעות אחה"צ והערב ,וגם זאת בצורה חלקית.
בסיכומי הנתבעים מציתי את חישוב הנזקים לעבר החל מחודש  1/2000ועד ליום הסיכומים לפי הפסד של  15%מהשכר
הממוצע במשק לאחר ניכוי מס ,סכום של .₪ 47,476
בסיכומי התובעים לא צוין כל חישוב לעבר.
לאור קביעתי כי המדובר בנכות של  ,100%אזי החישוב יהיה החל מ  1/2000 -ועד ליום הסיכומים לפי  100%נכות
כשהבסיס לחישוב הוא השכר הממוצע במשק ,לאחר ניכוי מס .כמו כן לסכום זה תצורף ריבית מאמצע התקופה.
.3הפסדי שכר לעתיד
בסיכומים עותר ב"כ התובע לערוך את תחשיב הפסדי השכר עד גיל  ,70באשר התובע כעצמאי יכול ומסוגל היה לעבוד עד
גיל זה.
עמדה זו מקובלת עלי.
אשר על כן התחשיב יהיה לפי השכר הקובע כפול  41שנה בהיוון של .3%
.4טיפול פסיכיאטרי
כפי שציינתי לעיל מקובלת עלי עמדת התובע לענין הצורך בטיפול פסיכיאטרי פרטי.
הן מכח יחסי האמון שנוצרו עוד לפני הגשת התביעה ובמהלכה ; הן מתוקף העובדה שעובר ליצירת יחסי אמון אלה ,לא היה
בתוקף חוק השיקום לחולי נפש ,והן שכשפנה התובע לקופ"ח בנושא זה ,קיבל תשובה שלילית בזמן אמת ,שבו היה אמור
לנתב את דרכיו לענין טיפול רפואי.
הן ד"ר גונן והן ד"ר לזרי וגם הרופא המטפל היו בדעה כי התובע יזדקק לטיפול תמיכתי ותרופתי לכל החיים) .ת (10/וכי אי
קבלת טיפול מעין זה יחמיר את מצבו )עמ.(159 .
לגבי תדירות הטיפולים ד"ר לזרי בדעה כי קיים צורך של  2- 1טיפולים בשבוע )ת (1/לרבות בתקופת רמיסיה .בתקופה של
התלקחות רצוי אפילו מעקב יום יומי ,ובשעת הצורך גם אישפוז )עמ.(152 .
ד"ר בר-אילן שטיפל בתובע ציין כי התדירות הרצויה לטיפול היא פעמיים בשבוע )עמ .(74 .דעה דומה היתה
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גם לד"ר ויבורסקי.
יש לציין בהקשר זה כי הזימון לטיפול פסיכיאטרי בבית החולים לוינשטיין שקיבל התובע היא אחת לשלושה חודשים )עמ.
 ,(300וזה מתווסף ג"כ לכך שהרפואה הציבורית כנראה שלא יכולה להתמודד עם צרכים דחופים של נפגע ,ולכן יש צורך
לפנות לרפואה הפרטית.
לאור כל זאת יש לחשב את עלות הטיפול הפרטי לפי שני טיפולים לשבוע על בסיס עלות רופא פרטי.
בחישוב זה נלקח בחשבון כי לעיתים תהיה רמיסיה והתובע ייתכן משיקוליו לא יפנה בכלל או יפנה רק פעם אחת בשבוע
לבית החולים; לעיתים יהיה אישפוז ,שאז הטיפול יינתן במסגרת בית החולים ,ובטיפול "רגיל" אכן יהיה זה עד שני טיפולים,

לפי שיקול דעת רופא מטפל.
לא מצאתי כל תחשיב אצל ב"כ הנתבעים לענין זה.
לגופו של ענין מקובל עלי תחשיב ב"כ התובע בסעיפים  14ו  15 -לסיכומיו )עמ.(6 .
הסכומים נכונים ליום הסיכומים ,ישאו מאותו יום ואילך ריבית והצמדה כדין ,ומהווים חלק מפסק-דין זה.
.5תרופות
אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע יצרוך תרופות שונות הן נפשיות לתוחלת חייו והן כנגד כאבים שונים .התובע הביא
קבלות חלקיות באשר לעבר.
לגבי העבר חוק השיקום לא היה קיים ,ולא ברור לי בכלל לאור התשובות שהתובע העיד שקיבל ,אם תרופות מסוג התרופות
הנפשיות היו ניתנות לו כולן במסגרת קופ"ח .כיום לאחר חוק השיקום ,ייתכן שחלק ניכר יותר מתרופות אלה יינתן לו
במסגרת הקופה.
לאור זאת אני קובעת פיצוי כולל לעבר ולעתיד על בסיס אומדנא בגובה של  .₪ 30,000הסכום נכון ליום פסה"ד וישא ריבית
והצמדה כדין.
.6הוצאות רפואיות אחרות
טוען ב"כ התובע כי בעבר נזקק התובע ליעוץ פרטי בתחום האורתופדי ,א.א.ג ועיניים בנוסף על התחום הנפשי) .נספח טו ל
 ת ,(27/וכי סביר שיזדקק מדי פעם לחוות דעת של רופאים פרטיים.לענין העבר ,חוה"ד שניתנו לתובע בתחומים אלה ,ואשר מהוות חלק מיעוץ ,שולמו ע"י הנתבעים.
לענין העתיד ,לא עלה בברור מעדות התובע אם יש לו ביטוח משלים אם לאו במסגרת קופת חולים .מן המפורסמות הוא
שביטוח משלים מאפשר התיעצות אחת לתקופה עם רופא מומחה על חשבון הקופה .נראה לי שבמיוחד לתובע מעין זה
צריך להיות ביטוח משלים ,אם אכן אין לו ביטוח כזה.
גם תרופות שיזדקק להן התובע בתחומים אלה מכוסות ע"י קופת חולים.
לאור כל האמור לעיל אני דוחה את העתירה לענין תרופות לעבר ולעתיד ,במסגרת ראש פרק זה כמו גם את העתירה לענין
פיצוי בגין התיעצויות עם רופא פרטי בנושאים אלה.
הוצאה רפואית נוספת לה עתר התובע היא מכשיר ממסך לצורך טיפול בטנטון.
ע.ת 19 .דובי כוכבי העיד לגבי עלויות ומכשירים המצויים בחוה"ד של ד"ר הימלפרב.
לעדותו )עמ (330 .הרפואה הציבורית אינה מספקת מכשירים למטרות הטיפול בטנטון והטיפול לא כלול בסל הבריאות .זאת
הוא יודע מנסיונו ומדרך החיוב שהוא מבצע.
מאחר ולא הובאו ראיות סותרות לפירוט זה ,אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע בראש פרק זה את הסכום של 36,721
 .₪הסכום נכון ליום פסה"ד וישא ריבית והצמדה כדין.
.7טיפול באין-אונות
בחוה"ד ת 6/של פרופ מצקין הוא קובע נכות אורולוגית צמיתה משולבת בנזק אורגני ונפשי .הנכות הרפואית שנקבע היא
 10%ברם לעמדת ב"כ התובע היא מגבילה את התפקוד המיני ופוגעת בצורה חמורה בזיקפה .הטיפול הקיים במקרה מעין
זה הוא באמצעות טיפול תרופתי או ע"י הזרקות לאיבר המין) .עמ.(124 .
מהראיות עלה שהתובע מצליח לקיים יחסי מין בעזרת תרופות כמו ויאגרה או זריקות .לטענת בא-כוחו הדבר קורה עם
נערות ליווי בלבד ,ולא עם חברות שהיו לו.
מכאן העתירה לפיצוי בגין עלויות סרוגיט.
הנתבעים חלוקים עליו.
ד"ר חרותי הרופא המטפל בשיקום מיני קבע כי התובע לא יזדקק לסרוגיט )נ.(10/
בחקירתו של ד"ר חרותי הוא הסכים כי בהמשך הטיפול של התובע ,כשתהיה לו חברה אין זה מוציא מכלל אפשרות שהוא
יזדקק לסרוגיט.
ד"ר מצגר קבע כי אומנם קיימת החלשה בכח הגברא אך בהחלט ייתכן שהתובע יוכל להשיג זקפה ללא טיפול תרופתי )עמ.
.(130
לדעת המומחים הרפואיים הסיכויים של התובע למצוא בת זוג הינם נמוכים עד קלושים ביותר )עמ ,131 .ת.(8/
ד"ר לזרי מכיר בצורך לפורקן מיני של התובע אצל נערות ליווי ,והוא מציע שהוא יעשה זאת דרך קבע
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במרפאת שיקום מיני שתכוון אותו) .עמ .(39 .אופציה נוספת אותה הציע ד"ר לזרי היא טיפול מיני ע"י סרוגיט ,וזאת לאור
העובדה שהתובע הביע רצונו לנסות ולקיים קשר יותר הדוק עם בת זוג.
מרישום של ד"ר גיל רביב )נ (9/עולה שבחודש ינואר  2003היה התובע )כנראה מיוזמתו( אצל סרוגיט ,ונרשם שם כי הוא
זקוק לסרוגיט.

מה עולה ממקבץ הראיות לענין זה?
מהות הטיפול באמצעות סרוגיט היא לאפשר למי שמצא בת זוג וקיים אצלו קושי או בעיה בתפקוד המיני ,לקבל הדרכה כיצד
עליו לכלכל את צעדיו במפגשים עם בת הזוג ,כדי להגיע למימוש היחסים האינטימיים ביניהם .הסרוגיט אמורה להדריך את
הפונה ,לחזק את בטחונו ודימויו העצמי.
מסתבר ,כי לאור חוה"ד של המומחים שהתובע לא יוכל לקשור קשרים משמעותיים וארוכי טווח ,עקב נסיבותיו ,עם בת זוג,
ועל כל פנים ,העובדה כי טיפול מעין זה לא ניתן בתחילת הדרך )שזה השלב בו מצוי התובע למעשה( אלא בשלב טיפולי
מאוחר יותר ,אם יש בכך צורך בכלל - ,מביאה אותי למסקנה כי הדרך של טיפול תרופתי ו/או פניה למכון ליווי ,היא הדרך
הנאותה לפתרון בעיה זו של התובע שנבעה מהתאונה ,וכך אני קובעת.
לאור זאת התביעה למימון עלויות סרוגיט - ,נדחית בזאת.
התובע יהיה זכאי למימון תרופות )כמו ויאגרה( והזרקות אחרות שאינן מצויות בסל הבריאות לפי עלות של פעם לשבוע וכן
ביקור במכון ליווי פעם נוספת בשבוע.
בלוקחי בחשבון שהתובע ,עפ"י הראיות ,לעיתים מאושפז ולעיתים תחת השפעת תרופות שאינן מאפשרות לו קיום יחסים
אינטימיים ,אני קובעת על דרך האומדנא לפי אמות מידה אלה ,לעבר ולעתיד )עד גיל  (70סכום כולל של .₪ 150,000
הסכום נכון ליום פסה"ד וישא ריבית והצמדה כדין.
.8פעילות ספורטיבית
טוען ב"כ התובע כי ד"ר לזרי ראה צורך בפעילות ספורט מודרכת של רפוי בעסוק בתדירות של פעמיים בשבוע) .סעיף 16
להמלצות שב-ת .(1/פעילות מעין זה נועדה לפרוק מתחים ,להוציא את התובע מהבית ולאפשר לו פעילות חיובית) .עמ(42 .
זה אינו ממומן בסל הבריאות.
התובע עצמו ג"כ בדעה שפעילות כזו תקל עליו) .עמ.(326 .
לאור זאת עותר התובע לפיצויים בגין מנוי לקאונטרי ולבני משפחתו המלווים אותו ,מכון כושר וקרטה כשהחוגים הם
בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.
המודעות לפעילות ספורטיבית ,לרבות רישום למועדון הכולל בתוכו מיגוון רב של פעילויות ספורט נוספות ללא תשלום ,חדר
לארצנו ,והפך לחלק מדרך חיים .לא הובהר לבית המשפט מה היה יחסו של התובע לספורט לפני התאונה ,ומה תכנן
לעתיד.
מה שכן ,ייתכן שהתובע בנסיבותיו ,עשוי להיות נזקק לשיעורים מודרכים במסגרת פעילויות הספורט הקיימות בכל מועדון.
אשר על כן אני קובעת ,על דרך האומנדא לעבר ולעתיד ,סכום גלובלי למטרה זו בגובה של  .₪ 20,000הסכום נכון ליום
פסה"ד וישא ריבית והצמדה כדין.
.9הוצאות טלפון
מצבו של התובע מאופיין בהיפראקטיביות ,שבאה לידי ביטוי בכך שהוא מדבר הרבה בטלפון) .ד"ר גונן ת ,7/ד"ר שטרייכר,
 .(371הוצאות הטלפון הגיעו לסכומים של  ₪ 2,000לחודש) .סעיף  14לתצהיר התובע ת 27/וסעיף  12ל-ת.(28/
מספר חודשים לפני התאונה רכש התובע טלפון סלולרי ,כשהשימוש הממוצע בו עמד על  ₪ 467לחודש.
הממוצעים עלו והגיעו לסכום של  786ו  ₪ 735 -לחודש.
ב"כ הנתבעים מוכנה להכיר חלקית בעלות זו בסכום של  ₪ 5,000בטענה כי הוצאות הטלפון יכולות להצטמצם אם התובע
ידבר שלא במכשיר סלולרי.
ייתכן .ברם העובדה שהתובע הוא היפראקטיבי ,גורמת ספק רב אם הוא יכול לשהות כל הזמן ליד מכשיר בזק נייח ,וכן ספק
רב אם הוא יכול לשלוט על "הדחף" לשוחח במכשיר זמין בהיותו מחוץ לבית.
חשבון ב"כ התובע בסיכומיו )עמ (10 .מקובל עלי ,ואשר ע"כ אני קובעת כי על הנתבעים לשלם לתובע את הסכום של
 ₪ 25,416לעבר ,ואת הסכום של  ₪ 108,674לעתיד .הסכומים נכונים ליום פסה"ד וישאו מאותו יום ואילך ריבית והצמדה
כדין.
.10הצורך בחונך
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לעמדת ב"כ התובע יש צורך שלתובע יהיה חונך שיעודו העיקרי הוא בתחום החברתי והתרבותי ,שינחה ויתלווה אליו
לפעולות חברתיות) .עמ (27 ,23 .ויעודד אותו לצאת מהבית .חונך מעין זה צריך להיות אדם בעל כישורים מעל לממצוע
כשל סטודנט למדעי החברה או בוגר במדעי החברה הלומד לתואר שני.

לעמדתו יש ידיעה שיפוטית לבית המשפט מה עלות סטודנטים הנותנים שיעורים פרטיים.
המושג ידיעה שפוטית ,הוא מושג מוגדר ,ואינו כולל את שכרם של סטודנטים הנותנים שיעורים.
שכר מעין זה) ,אם בכלל קיימת עילה לנותנו( לא הוכח .חברת דנאל )ת (2/עוסקת במטפל שחברת כח אדם מספקת לנזקק,
ואינה עונה על הגדרת חונך לעיל.
אשר על כן אני דוחה את התביעה בראש פרק זה.
.11אפוטרופסות
אביו של התובע צורף כאפוטרופוס לניהול עניניו הכספיים ומורשה חתימה לחשבונו) .סעיף  6ל-ת 28/ונספח ג' לתצהיר(.
ב"כ התובע בעצמו בסיכומיו מצייין כי הצורך במינוי אפוטרופוס הוא גבולי ,ויש צורך באדם כזה שידע לנהל את עניניו של
התובע במיוחד לאחר קבלת הפיצויים בגין משפט זה.
נכון .אני סבורה שאביו של התובע ,שבוודאי מודע למצבו ולכך שכספים שיקבל אמורים להספיק לצרכי מחייתו ורווחתו של
התובע עד מאה ועשרים ,יפנה ליעוץ מתאים כיצד להשקיע כספים אלה ,ואין צורך במינוי אפוטרופוס קבוע לנושא זה.
אשר על כן אני דוחה את התביעה בראש פרק זה.
.12לימודים
לאחר התאונה פנה התובע לסוגים שונים של לימודים :הנדסת אלקטרוניקה ,רפלקסולוגיה ,פרחי בר ,קורס סוכני נדל"ן,
ליצנות רפואית ניהול שיווק ,הילינג וסדנא למודעות עצמית .התובע עותר לשיפוי בגין כל הסכומים שהוציא למטרות אלה,
מאחר והקורסים הללו העסיקו אותו ,למיצער ,לאחר שהסתבר לו שלא יוכל לאחוז בהם כמקצוע לעתיד.
אשר לאלקטרוניקה - ,התובע העיד כי זה המקצוע אותו רצה ללמוד לאחר סיום הקשר שלו עם הצבא ,ואשר על כן ,הוא היה
מוציא כספים אלה בין כה וכה לצורך לימודים.
לגבי שאר הקורסים שנלקחו - ,כשם שאין התובע עותר לפיצוים בגין סרטים שילך אליהם ,ספרים שיקנה אותם ,קלטות
סרטים שישאל וכיו"ב - ,כך אני סבורה שאין להיעתר לבקשות לימודים למיניהן ,באשר אותן אמור התובע לממן בעצמו
מהפיצויים שיקבל בגין תובענה זו.
אשר על כן אני דוחה את התביעה בראש פרק זה.
 .13עישון
ב"כ התובע הפנה בנושא עישון היתר לעדויות ד"ר גונן )ת ,7/ת (8/ולעדות ד"ר שטרייכר )עמ (371 .בעמ.371 .
בהפניות אלה לא מצאתי כל התיחסות לעישון של התובע ולקשר שבינו לבין התאונה.
מעדות האב )עמ (274 .עולה כי לאחר התאונה התחיל התובע לעשן כמו קטר ,בעוד שלפני כן עישן באופן אקראי 3 - 2
סיגריות ליום) .שם(.
טוען ב"כ הנתבעים כי מאחר והעישון מזיק לבריאות ,אין זה מן הראוי לחייב בהוצאות עישון מוגברות.
זו טענה טובה ונכונה ונראה כי במסגרת טיפול פסיכיאטרי או אחר ראוי שייעשה מאמץ להבריא את התובע ממנהג זה ,ועל
כל פנים הקשר בין התאונה לבין עישון מוגבר - ,לא הוכח.
אשר על כן אני דוחה את התביעה בראש פרק זה.
.14ניידות  -נהיגה לעבר ולעתיד
לעתיד  -הנושא בעייתי.
מהראיות עלה כי לאחר התאונה פחד כנראה התובע לנהוג ,ועל כל פנים מיוזמתו הפסיק לנהוג לפרק זמן .לאחר מכן חזר
לנהיגה.
הנהיגה חשובה לתובע מאד ,ומשפיעה על הדימוי העצמי שלו .ד"ר לזרי העיד כי הוא היה פוחד לנהוג באזור בו נוהג התובע
בכל סיטואציה) .עמ .(139 .ברור גם שבתקופות של התלקחות ,שיכולות להתחיל תוך כדי נהיגה ,המצב פרובלמטי ,ובלשון
המעטה ניתן לומר שרצוי כי התובע לא ינהג.
לאור אפשרות שרשיונו של התובע ישלל בזמן מסויים ,אזי האפשרות המומלצת ע"י מומחה השיקום היא להיעזר במוניות.
בסיטואציה מעין זו התובע ייאלץ להשתמש במוניות למעקב פסיכיאטרי פעמיים בשבוע מביתו ברמת-גן לראשל"צ ,וכן לצורך
סדנא במרפאה הפסיכיאטרית בבאר יעקב .כן יצטרך התובע לנסוע למרפאה שיקומית,
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ולמעקבים בת"א .לא הבנתי מדוע התובע צריך לנסוע לצורך פעילות ספורטיבית דווקא לרמת-גן ,כמו גם מדוע יצטרך
התובע כדי לרכוש תרופות לנסוע לת"א.
מסתבר שהתובע "אוהב הגה" ,ונראה כי הרצון לנוע אכן בא מההיפראקטיביות שלו .ממוצע הנסיעה שלו הוא  2,225ק"מ
לחודש )עמ .(275 .נראה שלא כל הנסיעות היו חיוניות לביצוע איזה מהמטלות לעיל ,וחלק מהן היה התובע מבצע בין כה

וכה במסגרת חייו החברתיים הקודמים.
נראה כי גם לענין זה ועל דרך האומדנא ,יש לקצוב לתובע הוצאות לעבר ולעתיד בסכום כולל של  .₪ 55,000הסכום נכון
ליום פסה"ד וישא ריבית והצמדה כדין מיום זה ועד לתשלום בפועל.
.15צורך בעזרה והשגחה
לעמדת ב"כ התובע מאז התאונה ועקב ההחמרה שחלה במצבו הנפשי בחודשים מאי -יולי  2001שאז אושפז בבית החולים
תל השומר ולאחר מכן בבאר יעקב ,איבד התובע את היכולת לתפקד באופן עצמאי בחיי היום יום מחד ,ומאידך הוכח שהוא
נזקק ויזדקק להשגחה קבועה במשך  24שעות ביממה ,ולעזרה משמעותית בניהול משק הבית.
העובדה שבמצבו של התובע קיימות רמיסיות ,לעמדת ב"כ התובע ,אינן שוללות השגחה קבועה וצמודה עליו ,כפי שגם
אישפוז לא שולל זאת .לדוגמא הוא מציין כי כששוחרר התובע לחופשה מתל השומר הוא עלה על אדן המרפסת בקומה
שלישית בביתו והסביר כי לא יאונה לו כל רע ,מכיון שיש לו תכונות של חתול.
מסתבר כי התובע גר עם אותו חבר שעמו נסע לתאילנד ,ולמרות זאת לאחר מספר חודשים הוא נזקק לאישפוז שני.
מעדותו של ד"ר גונן עולה כי צרכיו של התובע בעזרה עשויים להשתנות ,וכי לא ניתן לקבוע מראש עד כמה ומה משך הזמן.
יש חולים שדי בעידוד ללקיחת תרופות ובעידוד לאכילה ,שהם יעשו כן במיוחד אם הם נוטלים את הטיפול התרופתי.
במקרים של התלקחות התובע בין כה וכה מאושפז כך שצוות בית החולים אמור לטפל בנושא .במקרים של רמיסיה ובכלל.
"קשה לקבוע חד משמעית תקופה ארוכה ולאפיין אותה בסוג העזרה שהוא יצטרך") .עמ.(157 .
מכל האמור לעיל עולה שקשה עד למאד לקבוע היקף של עזרה לתובע.
בתקופות של רמיסיה נראה שהוא יכול לתפקד לבד או בעזרת חבר עמו הוא מתגורר .יש לקחת בחשבון שיחסיו עם חבר
כזה או אחר יעלו על שרטון לאור מצבו ,כך שהוא עשוי להזדקק לעזרת אדם זר .גם היזקקות זו אינה ל  24 -שעות ,אלא
יכולה להיות לתקופה במספר בלתי ידוע מראש של שעות .הוא לא יזדקק לעזרה בהיותו מאושפז.
נראה כי התובע יצטרך לעבור אבחנה קלינית אחת לתקופה כדי לקבוע מה מידת העזרה ,אם קיימת ,שנחוץ שהוא יסתייע
בה.
לאור כל זאת גם בראש פרק זה ניתן לקבוע רק ע"ס אומדנא בלבד ,ולאור הנתונים לעיל ,כי התובע יקבל פיצוי בגובה
 .₪ 250,000הסכום נכון ליום פסה"ד וישא ריבית והצמדה כדין.
.16עזרה בניהול משק הבית
עפ"י הראיות התובע אדיש לכל הקשור לניהול משק הבית ,למועדי האוכל ולהגיינה אישית.
המומחה השיקומי לא התייחס לעזרה כזו בחוות דעתו.
ניתן לחלק את ההתיחסות לנושא למספר חלקים:
לענין נטילת תרופות אוכל במועדו והגיינה אישית ,נראה כי בני משפחתו במסגרת עזרה שהם נותנים לתובע בוודאי שיעזרו
לו בנושא זה.
במידה והתובע יהיה בתקופה שבו יש לו משגיח ,יהיה זה מתפקידו של המשגיח לעשות כן.
רצוי גם שהטיפול הפסיכיאטרי וגם או הפסיכולוגי אליהם אמור התובע ללכת ,ינסו לשפר את גישתו לנושא זה.
מה שנותר ,אם כן ,זו עזרה בעבודות נקיון ,לרבות בישולים.
למטרה זו די בפעם אחת בשבוע )בהנחה שהתובע במעמדו גם מיוזמתו היה מממן פעם אחת לצרכיו שלו ,גם אלמלא
התאונה(.
לאור זאת אני קובעת את הפיצוי בראש נזק זה לעבר ולעתיד בסכום של  .₪ 150,000הסכום נכון ליום פסה"ד וישא ריבית
והצמדה כדין.
.17כאב וסבל
בין הצדדים קיימת מחלוקת האם במסגרת כאב וסבל יש לחשב את הימים בהם התובע היה מאושפז גם אישפוז יום לצורך
קבלת טיפול) ,סה"כ ימי האישפוז הכוללים הוא  237ימים( או שמא יש לחשב רק את הימים בהם היה התובע מאושפז
אישפוז "מלא" דהיינו לא שוחרר בתום היום לביתו )סה"כ הימים הוא 83
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ימים(.
הנושא עלה לדיון ב-ת.א )י-ם(  1097/99זיוה קופלה נ' "סהר") :תק .מח 44892 (3) 2001 .מפי השופטת ר' אור(.
קבעה השופטת אור כי המחוקק לא הכיר במה שמכונה "אישפוז יום" וכי הכינוי הזה ניתן ע"י בתי החולים במגמה כנראה
לשפר תמיכות כלכליות בהם .כן ציינה כי במידה והיה מוכח לה כי התובע טופל יום יום בבית החולים ושוחרר לביתו ללינה
עם הנחיה לבוא למחרתו להמשך טיפול ,ייתכן והיתה רואה בכך אישפוז במשמעות החוק.
דעתי שונה ,ואני הייתי יותר מדקדקת בפרשנות של "":אישפוז".
במילון העברי השלם של ראובן אלקלעי )הוצאת מסדה (1969 ,מציתי כי ":אשפוז"  -הוא "הכניס חולה לבית חולים; אכסן".

האדם הסביר יתייחס הן בדר"כ והן למינוח המילוני לעיל בהקשר לאישפוז ,לכך שהפציינט החולה נשאר "מאוכסן" בבית
החולים גם בלילה .מכאן צא ואמור :המונח אישפוז לא הוכר בחוק ,מאחר והיה ברור למחוקק כי הכוונה לכך שהמטופל
יישאר בבית החולים ,ולא רק שיקבל טיפול במהלך היום )ואין זה משנה איך זה יוגדר בטפסי הקבלה( וישוחרר בערב לביתו.
אשר על כן אני קובעת כי כאב וסבל יחושבו כדין לפי  83ימי אישפוז ונכותו הרפואית המשוקללת לעיל של התובע.
.18ד י ו ר
התובע כיום שוכר דירה בעלות של  530דולר לחודש ביחד עם חבר )ת.(20/
גורס ב"כ התובע כי לתובע מגיע דיור :רכישה של דירה בת  3חדרים בהיקף של כ  10% -מערך הדירה .עלויות הדירה )ר'
עמ 19 .לסיכומים( הוערכו באופן עצמאי ע"י ב"כ התובע לאחר שהגשת חו"ד בנושא לא הותרה.
בסיכומי ב"כ הנתבעים לא מצאתי כל התייחסות לנושא הדיור.
במסגרת הראיות עלתה השאלה האם יכול ורצוי שהתובע יגור בדיור מוגן  -הוסטל.
ד"ר לזרי הבהיר בחקירתו כי מסגרת כמו של דיור מוגן או הוסטל אינה מתאימה לתובע הן מבחינת מגבלותיו והן מבחינת
אופיו ואישיותו) .ת18/ב( .התובע עצמו מתנגד לשהות בהוסטל או במסגרת מוגנת איזושהיא .ברור שיש להתחשב ברצונו
זה של התובע ,במיוחד בנסיבותיו ,מאחר ואי התחשבות בהם עלול לגרום להחמרה במצבו ,שיראה עצמו נתון במוסד
פסיכיאטרי) .ר' לענין זה גם ע"א  2934/93סורוקה נ' הבאבו ,פ"ד נ) ;675 (1וכן ע"א  3375/99אקסלרוד נ' צור שמיר ,פ"ד
נד).(450 (4
גם הממונה על השיקום הארצי מר שרשבסקי שהעיד בפני בית המשפט ,הסביר כי לנוכח מצבו הרפואי וההתנהגותי של
התובע הוא לא מתאים למסגרות קיימות) .עמ.(342 ,340 ,339 .
לכן נראה שיש להתחשב בכך שהתובע יהיה מעונין לגור בשכירות עם אדם נוסף .סה"כ השכירות אותה משלם התובע
לדירת  3חדרים הוא  530דולר,וסה"כ כללי מהוון )מעוגל( הוא  78,000דולר .הסכום נכון ליום פסה"ד וישא ריבית והצמדה
כדין .סכום זה ישולם ע"י הנתבעים לתובע.
סכום זה כולל גם את ראש הפרק של החזר הוצאות השכירות.
.19ניכויים
נכות כללית
לתובע נכות כללית זמנית בגובה של  .70%שני הצדדים מסכימים ב-נ 7/להקפיא את הסכום .לאור הסכמה זו הסכום
מוקפא .הוא יופקד בידיהם הנאמנות של ב"כ הצדדים .במידה ותביעתו למוסד לביטוח לאומי תתקבל ותאושר ע"י המוסד
יוחזר מלוא הסכום לנתבעים .במידה ותביעתו של התובע תדחה יימסר סכום זה לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
תשלומים תכופים
נ 8/הוא סה"כ התשלומים התכופים ששולמו .הסכום יופחת מהפיצוי כשהוא משוערך ליום ההפחתה .מאחר וסכום זה כולל
 10%שכ"ט עו"ד יש לנכות סכום זה ולא לחשבו בסכום המופחת.
לסיכום
התביעה מתקבלת לפי הפירוט לעיל.
הנתבעים ישלמו לתובע בנוסף את הוצאות המשפט אותן ישום הרשם וכן שכ"ט עו"ד בגובה  + 13%מע"מ כדין ,על כל סכום
התביעה.
ניתן היום  ,27/10/04בהעדר.

