בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
א 1933/01
בפני:
תובע:

כב' השופט נ .ישעיה
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד ז' קליר
נגד

נתבעות:

 .1אליהו חברה לבטוח בע"מ
 .2אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ג' בן ארי
פסק דין

 .1בפני תביעה לחיוב הנתבעות לתשלום תכוף ע"פ סעיף  5לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )להלן  -חוק הפלת"ד(.
התובע נפגע קשה בתאונת דרכים שבה נהרגה אישתו שנסעה עמו רכב .לתובע שני ילדים קטנים שנותרו עקב כך ללא אם
)ילידי  1992ו.(1995 -
בתביעה שבפני תובע התובע בשמו ובשם ילדיו ,כתשלום תכוף ,סכום של כ 63,000.-ש"ח לחודש הדרושים לו ,לטענתו,
כדמי מחייה ,לטיפולים רפואיים ועבור מימון ,השגחה וטיפול בילדיו שנותרו ,כאמור ,ללא אם .אין ספק שתביעה לתשלום
תכוף בסדר גודל כזה היא יוצאת דופן וחריגה ולכך מסכים אף ב"כ התובע בסיכומיו.
ב"כ הנתבעות הסכים לשלם סכום מסויים כתשלום תכוף אך לא בסדרי הגודל הנתבעים על ידי התובע.
 .2שמעתי העדים שהופיעו בפני ועיינתי בחומר הראיות שהוצג ובכתבי הסיכומים של שני הצדדים והגעתי למסקנה שהסכום
הנתבע ע"י התובע ,כתשלום תכוף ,מוגזם במידה ניכרת ע"פ כל קנה מידה .עם זאת ברור כי בנסיבות המיוחדות של מקרה
זה ובמיוחד לאור העובדה שכתוצאה מהתאונה נותרו שני ילדים קטנים ללא טפול והשגחה ראויים ,מן הראוי לפסוק תשלום
תכוף בשיעור גבוה יחסית על מנת לאפשר תנאי מחיה ראויים ,פחות או יותר ,לכל בני המשפחה.
בשל הצורך לפסוק תשלום תכוף לתובע במהירות האפשרית ,על מנת להקל בכך את מצוקתו הכלכלית במידת האפשר לא
אעקב החלטתי ואמנע מהנמקות מפורטות לגבי כל פריט וראש נזק בנפרד ,כפי שעשו ב"כ הצדדים בסיכומיהם .אבסס את
קביעותי בתובענה זו על בסיס העדויות ,המסמכים ושאר הראיות שהוצגו בפני ,ותוך הערכה ואומדנא כוללת ,את צרכי
המחייה החיוניים הדרושים לתובע.
לאחר ששקלתי את כל הנסיבות והעובדות הצריכות לענייננו ,לרבות את צורכי המחייה של ילדי התובע ואת ההוצאות
שהתובע זקוק להם למימון טיפולים רפואיים שהוא ממשיך לקבל ,ובהביאי בחשבון את התקבולים החודשיים שמקבל
התובע מהמל"ל וממקורות אחרים וכן את העובדה שמדובר בתשלום תכוף שלא נועד ,אלא למימון צרכי המחייה של התובע
וילדיו והוצאות הטיפולים הרפואיים שעליו לעבור ,הגעתי למסקנה כי מן הראוי לפסוק לתובע תשלום תכוף בשיעור כולל של
 20,000.ש"ח לחודש בנוסף לכל התקבולים והתגמולים שהוא מקבל מהמל"ל או ממקורות אחרים עקב וכתוצאה מתאונה.לסכום זה יתווסף שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק.
סכום זה ישולם לתובע החל מיום ) 1/7/01עד אותה תקופה קיבל התובע תשלומים תכופים מהנתבעות( .ועד מתן פס"ד
בתובענה לתשלום פיצויים ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שהתובע הגיש לבית משפט זה.
להפרשים שהצטברו החל מיום  1/7/01ועד היום יתווספו ריבית והפרשי הצמדה כחוק וישולמו לתובע תוך  21יום מיום
המצאת החלטתי זו לב"כ הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים מפס"ד זה לב"כ הצדדים עו"ד קליר ועו"ד בן ארי .
ניתנה היום כ"א באדר ,תשס"ב ) (05/03/2002בהיעדר הצדדים.

