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בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביביפו
לפני:
בעניי:

א 002968/00

כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל  /ס .נשיא

06/05/2008

פלוני
ע"י ב"כ עו"ד ז .קליר
התובע
נ ג ד
 .1הדר חברה לביטוח בע"מ
 .2אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מ .עבדי
הנתבעות

פסק די
א.

מהות התובענה

זוהי תביעה לפיצויי בגי %נזקי גו $שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכי .
ב.

עובדות רלבנטיות

התובע יליד  ,.........נשוי ואב ל' 2בנות ,נפגע בתאונת דרכי ביו  ,14.7.99בעת שהחליק תו +כדי
רכיבה על אופנועו ,ופגע בקיר בטו) %להל" :%התאונה"(.
הנתבעות  1ו' 2ה %חברות הביטוח אשר ביטחו את השימוש באופנועו בפוליסת ביטוח חובה על פי
הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( ,תש"ל'.1970
ממקו התאונה פונה התובע לחדר המיו %בבי"ח "שיבא" כשהוא מחוסר הכרה בדרגת  5בסול
) (GLASGOW COMA SCALE) GCSנספח א' 1ל'ת .(8/בקבלתו למיו %נמצא ;GCS 7
בבדיקת  CTמח נמצאה עדות לנזק מפושט לסיבי העצב המוחיי ).(DIFFUSE AXONAL INJURY
הוא שהה בהתאוששות כ' 12שעות ולמחרת הועבר ליחידת טיפול נמר /נוירוכירורגית.
ביממה הראשונה לאשפוזו במחלקה הנוירוכירורגית נמצא לח /תו +גולגולתי מוגבר ,הוא טופל על
ידי הנשמה וטיפול תרופתי .במהל +האשפוז נצפו הפרעות בקצב הלב אשר חלפו בהמש.+
התובע שב להכרה כעבור כיומיי .
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לאחר שמצבו הכללי התייצב מבחינה הכרתית ונשימתית ,הושל

הבירור של הפגיעה בעמוד

השדרה ,אשר הדגי שברי פריקה בחוליות גביות  ,6'5Dוהוא הועבר להמש +טיפול במסגרת
המחלקה האורטופדית.
בתארי 21.7.99 +נותח בגבו ונעשה קיבוע פנימי של עמוד השדרה הגבי מגובה החוליה הגבית
השלישית עד החוליה הגבית האחד'עשר ,בעזרת מוטות מתכת וברגי  .לאחר הניתוח נצפה
תהלי +זיהומי שטחי בפצע הניתוחי והתובע נותח עקב כ +בשנית ביו  28.7.99וטופל
באנטיביוטיקה.
הוא שוחרר מהמחלקה האורטופדית ביו  ,10.8.99כאשר בי %האבחנות בעת שחרורו צוי :%חבלת
גולגולת ,בצקת מוחית טראומטית ,שבר פריקה חוליות גביות  ,T5-T6החדרת מכשיר מדידת לח/
תו +גולגולתי שהוסר ,קיבוע שבר גבי אחורי ) T3-T11נספח ב' 1ל'ת.(8/
ע שחרורו הועבר להמש +אשפוז בבי"ח לשיקו "לוינשטיי ,"%כאשר במהלכו צוינו תופעות כגו:%
תלונות על ירידה בשמיעה באוז %שמאל ,רעשי באוזניי  ,רגישות ניכרת לרעש ,תלונות על פגיעה
חלקית בחוש הריח )נספח ג' 1ל'ת.(8/
התובע שוחרר מאשפוז ביו  ,5.10.99במצב שהוגדר כעצמאי בתפקודי יומיו ומתהל +באופ%
עצמאי .הוא הועבר להמש +טיפול במסגרת מחלקת אשפוז יו בבי"ח "לוינשטיי ,"%ע המלצות
להמש +טיפול פיזיותרפי ,ריפוי בעיסוק ,מעקב אורתופדי ותמיכה פסיכולוגית.
תקופת אשפוזו במחלקת אשפוז יו נמשכה כ' 14חודשי  ,מתארי 5.10.99 +ועד .28.12.00
בקבלתו לאשפוז צוינו תלונות על כאבי ראש יומיומיי  ,סחרחורות ,רגישות לרעש ,חולשה בגפיי
משמאל ,הפרעות בחוש הריח ,סיוטי לילה ונדודי שינה ,כאבי בצואר ,בעמוד שדרה גבי ומותני
ובאמת יד שמאל .כמו כ %הממצאי בקבלתו כללו הגבלות קשות בתנועות עמוד השדרה הגבי
והמותני ,בעיות רגשיות קשות ,סימני פוסט'טראומטיי והפרעות קוגנטיביות.
במהל +תקופת האשפוז הוא קיבל טיפול שיקומי שכלל רופא שיקו  ,אורטופד ,פסיכולוג,
פסיכיאטר ,פיסיותרפיסט ומרפא בעיסוק ,וכ %ג טיפול תרופתי.
בשחרורו הוגדר מצבו כעצמאי בהליכה ,סובל מקשיי ישיבה וביכולתו הקוגנטיבית חל שיפור.
ביו  1.11.02אושפז התובע בשנית במחלקה האורטופדית בבי"ח "שיבא" בעקבות תלונות על
כאבי גב ע בליטת מוט של המקבע הפנימי ,תלונות שהחלו כבר כשנה קוד לכ.%
בצילומי שנערכו לו אובח %מוט בולט באזור החוליה הגבית ה' 11ובורג שבור משמאל.
התובע נותח יומיי לאחר אשפוזו ,וחומרי הקיבוע הפנימי הוצאו מגבו; הוא שוחרר לביתו ע
המלצה לטיפול נוגד כאבי והמש +הטיפול התרופתי הקבוע תו +ביקורת רפואית תקופתית.
עובר לתאונה עבד התובע כעוזר מחסנאי וכנהג; הוא לא שב לעבודתו מאז התאונה ולטענתו איבד
את כושרו לעבוד באופ %מוחלט .על כ +ועל ראשי נזק נוספי מבקש התובע פיצוי מהנתבעת.
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לבדיקת התובע מונו על'ידי בית'המשפט מומחי רפואיי בתחומי  :נוירולוגיה ,אורטופדיה,
פסיכיאטריה ,אא"ג ועיניי .
ה %לתובע וה %לנתבעות טענות כלפי אחוזי הנכות שנקבעו על'ידי המומחי השוני  ,ובהתא לכ+
כלפי גובה הפיצוי בגי %ראשי הנזק השוני .
מכא %התובענה ,אשר הוגשה לבית'המשפט ביו .28.11.00
התיק הועבר להרכב זה ונקבע לשמיעת הוכחות ליו .7.9.05

ג.

הפלוגתאות בי הצדדי$

הצדדי אינ חלוקי על כ +שמדובר ב"תאונת דרכי " כמשמעות המונח בחוק הפיצויי לנפגעי
תאונות דרכי  ,תשל"ה' ,1975וכמו כ %אי %מחלוקת ביניה בשאלת עצ החבות או האחריות
מצד הנתבעת.
הפלוגתא היחידה שנתגלעה בי %הצדדי ואשר מחייבת הכרעה בתיק זה ,נוגעת לשאלת גובה
הפיצוי הכספי שבו על הנתבעות לשאת ,על'פי ראשי הנזק השוני שנטענו על'ידי התובע.

ד.

גובה הנזק

.1

הנכות הרפואית

הנכות הנוירולוגית
ד"ר משה הוברמ ,%מומחה לנוירולוגיה ,מונה כמומחה מטע בית'המשפט ,לבדיקת מצבו
הנוירולוגי של התובע ,והוא קבע בסיכו חוות'דעתו )עמ'  16ל'ת (1/כדלקמ:%
"לסיכו ,$התמונה הקלינית ממנה סובל פלוני כיו $הינה תמונה משולבת של פגיעה
מוחית דיפוזית ראשונית לא חמורה הבולטת יותר באיזור הקדמי ושל תסמונת קשה
שלאחר זעזוע מוח שעיקרה כפי שפורט ,הפרעות קוגנטיביות ,כאבי ראש ,הרגשת
חוסר יציבות ,רגישות קשה לרעש ,הפרעות שינה וס( גירוי נמו'.
תמונה קלינית זו משולבת בתסמונת רגשית חריפה כתגובה לטראומה ) POST
 (TRAUMATIC STRESS DISORDERובתסמונת חרדתית ודיכאונית.
חלק מהתסמיני $הינ $תוצאה ה של המרכיב המוחי הראשוני וה של הפגיעה על
רקע נפשי וההפרדה ביניה $לעתי $קשה...
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אני מערי' איפה את נכותו מבחינה נוירולוגית ב 20%לפי סעי( )34ב( ,וב 2.5%לפי
סעי( .(3)69
מומלצת ,בנוס( ,בדיקה על ידי רופא פסיכיאטר וכ על ידי רופא עיניי."$

יש לציי %כי ד"ר הוברמ %הסתמ +בחוות'דעתו ג על אבחו %נוירופסיכולוגי אשר נער +לתובע,
לבקשתו של ד"ר הוברמ ,%על'ידי הגב' נחמה רפאלי ,פסיכולוגית שיקומית מומחית
ונוירופסיכולוגית )ת.(2/
עוד יצוי ,%כי בעת חקירתו נשאל ד"ר הוברמ %כיצד מתיישבת קביעתו לפיה תקנה 34ב' לתקנות
המל"ל מתאימה למצבו של התובע ,בעוד שהסעי $הנ"ל מקנה  10%בלבד ,ולא  20%כפי שציי%
בחוות'דעתו .הוא השיב שמדובר בטעות דפוס של מספר התקנה ,מאחר והוא הערי +את מידת
הפגיעה בחומרה בינונית והתכוו %לכתוב  34ג' )עמ'  28שורות .(2'6
הנתבעות העלו טענה ביחס למשמעות הנכות שנקבעה לתפקוד התובע ,טענה אשר אינה רלבנטית
לראש פרק זה ותידו %להל %בפרק הנכות התפקודית; כמו כ %לטענת %יש לקבוע כי נכותו
הנוירולוגית של התובע פחותה מזו שנקבעה על'ידי ד"ר הוברמ ,%ויש להעמידה על שיעור שבי%
 10%ל'  ,15%וזאת לאור הסכמתו של המומחה במהל +חקירתו ,כי מצבו של התובע השתפר ויש
בכ +כדי להפחית את הנכות.
בא'כוח הנתבעות הפנה בסיכומיו )עמ'  6סע'  .1יב'( לחלקי מעדותו של ד"ר הוברמ ,%מה נית%
ללמוד ,לטענתו ,על הסכמת המומחה כי מצבו של התובע השתפר ומכא %שיש להפחית את הנכות
שקבע )ר' ההפניה לעמ'  25שורות  ,3'10עמ'  26שורות .(13'14 ,10'12
אול מקריאת אות חלקי בעדותו עולה ,כי המדובר בתשובות שניתנו ביחס להנחות והשערות
באשר לשיפור שחל בתפקודיות התובע )כ +למשל הוא נשאל" :בהנחה שמאז שבדקת אותו הוא
חזר לעבודה ,יחסיו ע $אשתו תקיני $והתובע נוהג ,אפילו על אופנוע...הא $הדברי $הללו
מצביעי $על שיפור משמעותי ביחס למצב שהיה כשהוא היה אצל'?"(.
מדובר בהנחות אשר במידה ויוכחו ,ייתכ %ויהא בה %להשפיע על קביעת שיעור הנכות התפקודית
של התובע; מ %הבחינה הרפואית הטהורה ,ד"ר שטר %דבק בהערכתו לפיה )עמ'  28שורה :(11
"כא התסמונת היא פוסטקונקש סינדרו $וזה מקרי $שאני מערי' אות $כ."...20%
אבל הנחות שיפור אפשריות ',לא הוכחו.
לפיכ +אני קובעת שאי %יסוד להתערב ולהפחית את שיעור הנכות הנוירולוגית שקבע ד"ר הוברמ.%
בא'כוח התובע העלה בסיכומיו טענה לפיה היה על ד"ר הוברמ %לקבוע ג אחוזי נכות בשיעור של
 10%בגי %חולשה בפלג גופו השמאלי של התובע.
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בחוות'דעתו התייחס ד"ר הוברמ %לסוגייה זו וציי %כי )עמ'  15ל'ת" :(1/באשפוז הראשו בבי"ח
לוינשטיי מצויינת המיפרזה שמאלית קלה ואכ ערנות ההחזרי $ביד שמאל והאסימטריה
בזוית הפה משמאל בבדיקה הנוירולוגית מצביעה על נזק מוטורי ממקור מרכזי שהיה קיי$
והשתפר וכיו $אינו גור $למוגבלות תפקודית".
בחקירתו בבית'המשפט העיד ד"ר הוברמ %שהחולשה שהיתה בהתחלה ,של חלק הגו $השמאלי,
כבר אינה קיימת ,ומבחינתו זה יכול להתאי לפגיעה שהיתה והתובע החלי ממנה )עמ' 14
שורות  ,16'24עמ'  15שורות .(5'6
לאור עדותו ונימוקיו של ד"ר הוברמ ,%לא שוכנעתי שיש בסיס להתערבות במסקנתו הנ"ל
ולקביעת אחוזי נכות לתובע בגי %חולשה בפלג גופו השמאלי.
הנכות האורטופדית
ד"ר אברה שטר ,%מומחה בכירורגיה אורטופדית ,מונה כמומחה לבחינת מצבו האורטופדי של
התובע .הוא הגיש שתי חוות'דעת :הראשונה ניתנה ביו  ,17.11.01בה קבע ד"ר שטר 10% %נכות
לתובע לפי סעי (2)37 $א' לתקנות המל"ל ,בגי %הפגיעה בעמוד השדרה הגבי והקיבוע שלו לאור+
מרבית אורכו )נ.(15/
חוות'הדעת השנייה שלו )נ (16/הוגשה ביו  ,12.1.06בהתא להחלטת בית'המשפט ,לאור
העובדה שהתובע נותח בגבו בשנית ביו  ,3.11.02קרי לאחר מת %חווה"ד הראשונה של ד"ר
שטר.%
בפרק הדיו %ומסקנות של חוות'דעתו השנייה קבע ד"ר שטר %כ) +עמ' :(3
"לאחר הוצאת הקיבוע הפנימי הופיעה קיפוזוס מתקדמת של עמוד השדרה הגבי כפי
שטוע פלוני וכפי שנמצא בדיקה הנוכחית ,קיפוזיס של  75מעלות כפי שג $נמדדה
בצילו $עדכני .ממצא זה לא היה קיי $בבדיקתי הקודמת וכפי שהוזכר לעיל ,הציר
הכללי של עמוד השדרה הגבי לאחר הקיבוע הפנימי נמצא בתחו $הפיזיולוגי של 45
מעלות .הקיפוזיס הגבי הכפילה את עצמה למעשה לאור' התקופה מיו $בדיקתי
הקודמת ועד לבדיקה הנוכחית שנעשתה לאחר הוצאת הקיבוע הפנימי ומבחינה זו
חלה החמרה ניכרת במצבו הקליני והתפקודי עקב הנ"ל".

ובהמש +נקבע )עמ' :(4
"בהתא $לקוב 1התקנות של המל"ל נכותו בגי הקיבוע של עמוד השדרה הגבי
בעמדה בלתי נוחה לפי סעי(  (2) 37ב' – ."30%
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בא'כוח התובע העלה בסיכומיו טענות לנכויות נוספות שיש לקבוע לתובע בתחו האורטופדי,
אדו %בה %כסדר:%
לטענת התובע ,ד"ר שטר %שגה כאשר לא העניק לו אחוזי נכות בגי %הצלקת שנותרה בגבו ,והוא
מבקש כי בית'המשפט יתערב בהחלטתו ויקבע נכות בשיעור של  20%בגי %הצלקות.
יצוי %כי בא'כוח התובע מודה שעקב טעותו לא נתבקש מינוי של מומחה רפואי בתחו הפלסטי.
האורטופד ד"ר שטר ,%כתב בחוות'דעתו הראשונה )עמ'  2ל'נ (15/כי" :הצלקת לא קלואידית ולא
רגישה למגע"; ובחוות דעתו השניה )עמ'  2ל'נ (16/נכתב" :מוסר על תחושה מופחתת משני מידי
הצלקת הניתוחית לכל ארכה .הצלקת לא קלואידית ולא דבוקה לרקמות שמתחתיה וללא
רגישות שטחית למגע".
כשנשאל על כ +בחקירתו העיד )עמ'  181שורות : (17'18 ,5'9
"ש :בחוו"ד הראשונה ציינת שמצאת אצלו צלקת באור'  35ס"מ .הא $לעתי$
כשאתה עור' חוו"ד אורטופדית אתה ג $נוהג להתייחס לצלקת ולתת לה אחוזי נכות?
ת :כ ,אני נוהג.
ש :הפע $משו $מה זה נשמט ,קרי התייחסות לצלקת שלו .השאלה א $אתה חושב
שיש מקו $לתק את חווה"ד בעני זה?
...
ת :כתבתי בחוו"ד לעניי הצלקת )מצטט( .לפי הקריטריוני $של צלקות ,ג $לפי

המל"ל ,לא הייתי צרי' לתת אחוזי נכות כי היא לא רגישה למגע".
הנוירולוג ד"ר הוברמ ,%כתב בחוות'דעתו כי "הצלקת רגישה במגע"; כשנשאל על כ +בחקירתו
העיד שבמקרה הזה הצלקת הניתוחית היא באזור שהאורטופדי ניתחו ובאזור זה היתה חבלה
של עמוד השדרה עצמו ,ובאותו מקו לאור +החת +היתה רגישות מקומית בלח /ובניקוש )עמ' 11
שורות .(25'28
בהמש +העיד שהוא אינו נוהג להתייחס בחוות'הדעת שלו לתחו האסתטי )עמ'  12שורות .(1'2
כאמור ,לא נתבקש מינוי של מומחה רפואי בתחו הפלסטי;
משכ ,+ובנסיבות בה %האורטופד )אשר נוהג להתייחס לצלקות מבחינת אחוזי נכות( ,חיווה דעתו
על כ +שהצלקת אינה רגישה למגע ,לעומת הנוירולוג )אשר אינו נוהג להתייחס לצלקות מבחינת
אחוזי נכות( ,שקבע כי הצלקת כ %רגישה למגע – יש להעדי $את חוות'דעת האורטופד.
לפיכ +אני דוחה את טענת התובע לקביעת נכות בשיעור  20%בגי %הצלקת.
טענה נוספת של התובע נוגעת לעניי %אחוזי הנכות שלא נקבעו לו על'ידי ד"ר שטר ,%בגי %הגבלה
בהנעת הצוואר עקב אבחו %שברי בזיזי של  3מחוליות צווארו; וכ %הוא מבקש קביעת אחוזי
נכות בשיעור של  15%בגי %השברי עצמ .
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מעדותו של ד"ר הוברמ %עולה ,שבכל מה שקשור להגבלות בצוואר ,ישנו עירוב תחומי
נוירולוגי ואורטופדי  ,ושניה יכולי להביע דעה בנושא זה )עמ'  10שורות .(2'4

בי%

ד"ר הוברמ %העיד את הדברי הבאי )עמ'  10שורות  ,21'28עמ'  11שורות :(1'3
"ת :לפי המסמכי $שיש היתה טראומה צווארית די משמעותית .במסגרת הבירורי$
בבית לוינשטיי במחלקה האורטופדית ,נמצאו שברי $של הזיזי $האחוריי $בעמוד
שדרה צווארי ,כלומר שהיתה חבלה משמעותית .ההגבלה בתנועות הצוואר היא
הגבלה שבהחלט יכולה להיות קשורה לתאונה שעבר התובע."....
לדבריו ,הוא לא התייחס לכ' בחוותדעתו מכיוו שידע שהאורטופד עוסק בכל
הבעיות של עמוד השדרה )עמ'  25שורות .(1730
ובהמש' העיד:
"ת...:במקרה הזה הייתי נות לו את אחוזי הנכות הנמוכי ,$כמדומני שזה  ,10%זה

מה שהייתי נות א $הייתי צרי' להתייחס לבעיה הצווארית".
האורטופד ,ד"ר שטר %לא מצא הגבלה בהנעת הצוואר וכ +ג העיד )עמ'  179שורות .(8'11
לאור האמור בעדותו של ד"ר הוברמ ,%אשר לא העניק אחוזי נכות בגי %הפגיעה בצוואר רק משו
שסבר שהאורטופד יתייחס לכ +בחוות'דעתו ,ונוכח העובדה שקביעה מעי %זו מצויה בתחו
מומחיותו של נוירולוג ,אני מוצאת לנכו %לקבל את קביעתו של ד"ר הוברמ %ולהעניק לתובע 10%
נכות בגי %פגיעה זו.
לעניי %השברי בזיזי שלוש מחוליות הצוואר ' טוענות הנתבעות כי תקנה  (8)37עוסקת ב"שבר
של גו( חוליה שהתרפא" ,להבדיל משבר בזיז האחורי של החוליות כפי שאירע לתובע ,ולכ %אי%
להעניק לתובע אחוזי נכות.
לבית'המשפט אי %את הכלי להכריע מהי הפרשנות הרפואית הנכונה של התקנה ומידת
התאמתה למצבו של התובע; איש מהמומחי לא התייחס לכ ,+ובא'כוח התובע ג לא חקר את
האורטופד בנושא זה של השברי .
על כ ,%אני דוחה את טענת התובע לקביעת אחוזי נכות בגי %השברי בזיזי חוליות הצוואר.
הנכות הנפשית
ד"ר אלי קריצ'מ %מונה כמומחה בתחו הפסיכיאטריה לבחינת מצבו הנפשי של התובע ,וכ +הוא
קבע בפרק הסיכו וההמלצות של חוות'דעתו אשר ניתנה ביו  ) 5.11.02עמ'  5ל'ת:(11/
"גבר ב  31הסובל מ) PTSD:הפרעה פוסט טראומטית( בעקבות תאונת דרכי $קשה
שעבר לפני כ 3שני .$להפרעה ההתנהגותית יש כנראה מרכיבי $הקשורי $לפגיעה
המוחית שעבר א' היות וקשה להפריד בי המרכיבי $האורגאניי $למרכיבי$
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הנפשיי $יש להערכתי להתייחס אליה $כמכלול אחד .רמת תפקודו כיו $ירודה א'
קיי $סיכוי לשיקומו מבחינה תעסוקתית בהתא $למגבלותיו .במישור הנפשי ,היות
ועברו כבר שלוש שני $מאז התאונה ,יש לראות את מצבו הנפשי כקבוע והסיכוי
להחלמה קלוש ביותר.
אני מערי' את נכותו הנפשית בגי ההפרעה הפוסט טראומטית ממנה סובל בעקבות
התאונה ב 30% :לצמיתות לפי סעי(  34ד' לתקנות המוסד לביטוח לאומי".

לטענת הנתבעות ,הנכויות שנקבעו על'ידי ד"ר הוברמ %מחד ,ועל'ידי ד"ר קריצ'מ %מאיד ,+הינ%
נכויות חופפות.
ד"ר קריצ'מ %העיד את הדברי הבאי לעניי %החפיפה בי %חוות'דעתו לחוו"ד ד"ר הוברמ) %עמ'
 117שורות  ,28'30 ,14'23עמ'  118שורות :(1'2
"ת :אני חושב שיש חפיפה ,אבל אני לא יודע א $זו חפיפה של  .100%אני רמזתי על
זה בסיכו $ובהמלצות שלי.
ש :הא $אתה מסכי $שתסמונת לאחר חבלת ראש כוללת בתוכה מרכיבי$
קוגנטיביי ,$התנהגותיי $ונפשיי $ג $יחד?
ת :נכו.
ש :הא $זה נכו שבנושאי $האלה מטפלי $ג $נוירולוגי $וג $פסיכיאטרי?$
ת :כשמדובר בפגיעה מוחית שיש בה מרכיבי $רגשיי $והתנהגותיי ,$מירב הטיפול
נית עלידי פסיכולוגי $ופסיכיאטרי .$הנוירולוג עושה את האבחנה ,הוא לא מטפל.
ש :ג $הנוירולוג עושה את אותה אבחנה שעושה הפסיכיאטר במקרי $האלה?
ת :במקרי $שיש פגיעה מוחית הנוירולוג בהחלט יכול לתת אבחנה.
...
ש :אז מה שיעור החפיפה בי חוו"ד לחוו"ד ד"ר הוברמ?
ת :אני חושב ששיעור החפיפה הוא גדול.
ש :אתה מסכי $איתי שחוו"ד של ד"ר הוברמ נכנסת לתו' חוו"ד?
ת :אני חושב שיש חפיפה גדולה .אני מערי' שיש חפיפה לפחות ב 80%מהדברי$

א $לא יותר".
הנוירולוג ד"ר הוברמ %נחקר א $הוא ביחס לשאלת החפיפה בי %חוות'הדעת שלו ושל ד"ר
קריצ'מ .%לדבריו התמונה הקלינית שמציג התובע היא בעצ תוצאה של החבלה בשני מישורי
והמישורי האלה ה בסה"כ חופפי )עמ'  13שורות .(21'22

הוא העיד )עמ'  13שורות  ,25'30עמ'  14שורה :(1
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"דווקא בגלל שהיה להערכתי מרכיב נוס( מעבר לפגיעה ,כמו שאמרתי קוד ,$וזאת
הסיבה שביקשתי מנוירופסיכולוגית לתת לי הערכה ,כי כדי לקבוע את מידת הנכות
שהיא ברובה תוצאה של הפגיעה הקוגנטיבית ,אני צרי' מסגרת מדוקדקת וללא
בדיקה נוירופסיכולוגית אני לא יכול לבצע זאת.
אני מניח שהפסיכיאטר שנת את חווה"ד לקח בחשבו ג $את ה 20%שאני נתתי.
ש :הא $אפשר לומר שמההיבט הנוירולוגי יש לנו ?20%
ת :כ ,ע $ההסתייגות שאמרתי שיש כא שילוב."...

בהמש +העיד )עמ'  23שורות :(15'18
"ש :אני מפנה אות' לחוו"ד של ד"ר קריצ'מ ,סיכו $ומסקנות .למעשה מה שהוא
כותב זה מה שאתה כתבת ,יש ביניכ $חפיפה מלאה?
ת :ד"ר קריצ'מ כותב" :גבר ב  31סובל מ ."... PTSDא $מישהו יבוא אלי ויגיד
שיש לו  20%נוירולוגי ו 30%נפשי ,הא $זה נות  ?50%התשובה היא לא .יש חפיפה
בחלק מה."$

לאור ההסכמה בי %ד"ר קריצ'מ %וד"ר הוברמ %על קיומה של חפיפה בי %הנכויות שנקבעו על'ידי כל
אחד מה  20% :לפי תקנה 34ג' )ד"ר הוברמ ,(%ו'  30%לפי תקנה 34ד' )ד"ר קריצ'מ ' ,(%הרי שיש
לקבל את טענת הנתבעות בעניי %זה ,ומכא %אני קובעת את נכותו הפסיכיאטרית – נוירולוגית של
התובע כנכות משולבת בשיעור של .30%
הנכות בתחו העיניי
פרופ' רירי מנור ,מונתה כמומחית לבחינת מצב עיניי התובע בעקבות התאונה.
בחוות'דעתה מיו ) 25.2.02ת (15/קבעה כ:+
"בסיכו $אני מעריכה את אחוזי נכותו כדלקמ:
 .1בגי הטרוטרופיה או חולשת קונוורגנציה הגורמי $להפרעות ובגי הטרוטרופיה
לרחוק אני מעריכה את אחוזי נכותו ב 15%לצמיתות – סעי(  (1/2) 57מספר
קביעת אחוזי נכות של הביטוח הלאומי.
 .2בגי ירוד )קטרקט( אשר מתחיל בגיל  31עקב טראומה ,שאינו גיל אופייני
להופעת קטרקט  5%נכות לצמיתות – סעי(  67מספר של קביעת אחוזי נכות של
הביטוח הלאומי".

לטענת הנתבעות ,פרופ' מנור קבעה אחוזי נכות ביחס לחולשת קונוורגנציה בשיעור הגבוה
מהתקנות ,הקובעות  ,10%ולפיכ +יש להפחית את אחוזי הנכות בהתא לתקנות.
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פרופ' מנור העידה בחקירתה שאמנ מבחינה רפואית ולפי התקנות מגיעי לו בגי %המגבלה רק
 10%נכות ,אבל היא התרשמה שמדובר בהגבלה קשה מאוד עבורו ,ולאור גילו הצעיר והעובדה
שהוא באמצע החיי ובאמצע הקריירה ,נתנה לו  5%נוספי )עמ'  198שורות .(20'29
ההלכה הפסוקה קובעת כ:+
"המבחני $שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(,
שעל פיה $נקבעי $אחוזי הנכות שבתקנות הפיצויי ,$הינ $מבחני $רפואיי$
טהורי ,$הקובעי $אחוזי נכות לנפגע בהתא $למגבלות רפואיות ,ואי ה $מתחשבי$
בכל גור $חיצוני".
)ר' ע"א  516/86אררט חברה לביטוח בע"מ נ' אזולאי ,פ"ד מ).(690 (4

א $בא'כוח התובע בסיכומיו מתייחס לשיעור של  10%נכות רפואית בגי %חולשת קונוורגנציה,
כאשר  5%הנוספי מיוחסי לנכות תפקודית )ר' עמ'  10 ,1לסיכומיו(.
לאור האמור אני קובעת ,כי שיעור הנכות הרפואית של התובע בתחו העיניי הינו  10%בגי%
חולשת קונוורגנציה ,ו' 5%בגי %קטרקט.

הנכות בתחו א ,$אוז ,%גרו) %אא"ג(
פרופ' יונה קרוננברג מונה כמומחה לבחינת מצבו של התובע בתחו האא"ג ,והוא קבע בסיכו
חוות'דעתו )עמ'  3ל'ת ,(3/שניתנה בחודש יוני ) 2003בטעות נרש תארי – 25.3.99 +ר' עמ' 47
שורה  (27כ:+
"גבר צעיר שנפגע בתאונת דרכי $בעת היותו רוכב אופנוע .הוא נפגע בפיגוע רב
מערכתי ואושפז בבי"ח תל השומר ובבי"ח לוינשטיי .בשטח אא"ג הוא מתלונ כיו$
על ליקוי בשמיעה ,תחושת טנטו תמידית ,פגיעה בחוש הטע $והריח בצורה חלקית
וסחרחורת בשינוי תנוחה.
 .1בבדיקת שמיעה נראית שמיעה תקינה.
 .2תחושת הטנטו מתאימה לפגיעה בתאונה הנדונה.
 .3נמצאה פגיעה חלקית בחוש הריח ותלונות על פגיעה חלקית בחוש הטע.$
 .4אי לראות פגיעה במערכת שיווי המשקל שבאוז הפנימית.
 .5תחושת הסחרחורת מתאימה לסחרחורת שנגרמת עקב פגיעה בעיניי ,$מרכזית
או אורטופדית.
הנכות המתאימה במקרה זה לפי קוב 1התקנות של המוסד לביטוח לאומי היא
כדלקמ:
 10%לפי סעי(  ,4 ,72ד' ) IIמותא ($טנטו תמידי.
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 2.5%לפי סעי(  ,(3) ,69א'ב' פגיעה חלקית ה בחוש הריח וה בחוש הטע."$

לטענת הנתבעות ,יש לקבוע כי התובע אינו סובל מטנטו %תמידי וכי לא נותרה לו כל נכות בגי%
ליקוי זה ,בי %היתר מאחר והמומחה ציי 2 %תלונות בלבד של התובע על הטנטו ;%בחומר הרפואי
שעמד בפניו היו  4תלונות על טנטו ;%וקביעתו מסתמכת על האמו %שנת %בתובע ,אשר לטענת
הנתבעות ,הלה לוקה בחוסר מהימנות ונטייה להגזמה.
פרופ' קרוננברג העיד בחקירתו ,שאי %בדיקה אובייקטיבית לבדוק שלאד יש פגיעה של טנטו%
)עמ'  49שורות  ,(17'18וכי אחד הקריטריוני החשובי לקיומו של טנטו %אלה התלונות החוזרות
ונשנות של החולה )עמ'  35שורות .(8'12
הוא העיד את הדברי הבאי )עמ'  43שורות :(12'14
"ת :אני מאוד הייתי רוצה לראות תלונות על טנטו מהרגע הראשו ,אבל אני מוכ
לקבל את תחושת הטנטו שנרשמה כא ,זה לא אקראי ,לא פע $אחת ,אלא לפחות
ארבע פעמי $נרשמה ,לכ אני מוכ לקבל שהטנטו הופיע עקב התאונה".

לדבריו ,ישנ אנשי שנפצעו קשה ,היו מחוסרי הכרה ונתוני לטיפולי שוני  ,שיאמרו שה
שמו לב לטנטו %רק זמ %מה אחרי ,אול אי %ספק שהטנטו %קיי מיד לאחר התאונה ,השאלה היא
מתי חשי בו )עמ'  43שורות  ;(1'4לדבריו" :א $תסב את תשומת לבו ותשאל א $יש לו צפצופי$
באוזניי ,$הוא יגיד שכ .א $לא תשאל אותו ,הוא יתלונ אחרי  3שבועות בהיותו מאושפז
בבי"ח" )עמ'  43שורות .(7'9
בהמש +העיד לגבי הרישו בתיק הרפואי של התובע )ש לא נרש שהטנטו %הוא תמידי( ,שג
רופאי לא תמיד יודעי שיש הבדל בי %טנטו %תמידי לטנטו %שאינו תמידי לעניי %אחוזי הנכות
ולכ %אינ שואלי את המטופל הא הטנטו %תמידי או לא .לפיכ +כאשר מופיעה התלונה בדבר
טנטו %ברישו הרפואי ,זה יכול להיות כ +וכ) +עמ'  41שורות  ,23'29עמ'  42שורות  ,1'2עמ' 43
שורות .(16'23
כאשר נשאל הא העניק אחוזי נכות בגי %טנטו %משו שהאמי %לתובע ,השיב פרופ' קרוננברג )עמ'
 43שורות :(24'30
"ת :בשו $פני $ואופ לא .אחוזי הנכות בגי טנטו ה $לפי שני דברי $חשובי:$
האחד ,הרישומי $בתיק הרפואי ,שהאיש סובל מטנטו והשני ,על כ' שהאמנת
לאיש .מה שיותר חשוב זה הרישומי $בתיק הרפואי .א $ניקח את המקרה הזה,
בהנחה שלא היה כל רישו $בתיק ,או היה רישו $אחד מבי"ח לוינשטיי ואח"כ לא,
אי ספק שלא הייתי ממלי 1על אחוזי נכות בגי טנטו .החשוב הוא הרישומי$
בתיק".
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הנה כי כ ,%פרופ' קרוננברג סיפק בעדותו הסבר ממצה להחלטתו להעניק לתובע  10%נכות בגי%
טנטו %תמידי ,ולא מצאתי טע לסטות ממסקנותיו.
לאור כל האמור אני קובעת כי שיעור הנכות שנקבע לתובע בתחו האא"ג הינו  10%בגי %הטנטו%
התמידי ,ו' 2.5%בגי %פגיעה חלקית בחוש הריח והטע .
הנכות המשוקללת
נסכ את הנכויות בתחומי השוני :
על הנכות המשולבת נוירולוגית – פסיכיאטרית – ) 30%סעי)34 $ד((.
על הנכות האורטופדית – ) 30%סעי) (2) 37 $ב(.
על הגבלה בהנעת הצוואר – .10%
על הנכות בתחו העיניי '  10%בגי %חולשת קונוורגנציה )סעי ,((1)57 $ו' 5%בגי %קטרקט )סעי$
.(67
על הנכות בתחו האא"ג –  10%בגי %טנטו %תמידי )סעי)(4)72 $ד() ,((IIו' 2.5%בגי %פגיעה חלקית
בחוש הריח והטע )סעי) (3)69 $א(')ב((.
הנכות הרפואית המשוקללת –  ,66.91%ובמעוגל – .67%

.2

הנכות התפקודית

הנכות התפקודית היא תרגו של הנכות הרפואית לשפת המשפט ,על פיה נקבע גובה הפיצוי.
הנכות התפקודית משקפת את הפגיעה בפועל של הניזוק ,כיצד השפיעה הנכות הרפואית על
התפקוד היו יומי שלו ומה הנזק הכלכלי שנגר כתוצאה מכ.+
הנכות הרפואית הנה פרמטר המסייע בקביעת דרגת הנכות התפקודית .יש ושיעורי הנכויות זהי
ויש ששיעור הנכות התפקודית עולה על שיעור הנכות הרפואית ,מצב דברי זה הנו תלוי נסיבות
)ר' ע"א  3049/93סימא גירוגיסיא %נ' סיי $רמזי ואח' ,פ"ד נב).(792 (3
הנכות הרפואית מעידה על מצבו של התובע מהפ %הרפואי בלבד ,הנכות התפקודית לעומתה
מתרגמת את הנתו %הרפואי למונחי משפטיי  ,ועל פיה ייקבע גובה הפיצוי לנפגע.
בית'המשפט בבואו לקבוע לנפגע פיצויי  ,משתמש במדד המשק $את הנזק שנגר בפועל ,קרי:
את הנזק התפקודי שנוצר עקב הפגיעה .הנתו %המבטא נזק זה הוא שיעור הנכות התפקודית.
על ההבדל בי %שתי הנכויות נית %ללמוד מדבריו של השופט ברנזו %ב'ע"א  50/62קליי %נ' רוזנברג,
)פ"ד ט"ז ) (1572 (3כדלקמ:%
"  . . .נזק ממו שהיה לנפגע בתביעת נזיקי נקבע על בסיס של הפסד כיס והפסד
הכנסה ,והפסד הכנסה ונכות רפואית אינ $היינו ה' .יש ואד $נפגע פגיעה קלה
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יחסית מבחינה גופנית ,א' תוצאותיה הכלכליות קשות וחמורות; ויש וקורה היפוכו
של דבר .הדבר תלוי במקצועו של האד ,$בכושר הסתגלותו למצבו החדש ,בשלמותו
הנפשית ואיתנותו הרוחנית ובגורמי $רבי $אחרי $המשתני $ממקרה למקרה .כנר,
שנפגעו שתיי $מאצבעות ידו השמאלית ,עשוי לקפח את מקצועו המיוחד הזה כליל
ולסבול הפסד חמרי עצו $למש' כל ימי חייו .לעומת זאת ,מנהל חשבונות שנפגע
בשתי רגליו ,א' רוחו נשארה איתנה ,ייתכ ויוכל להמשי' במקצועו הקוד $והפסדו

החומרי עלול להיות לא גדול ביותר".
בענייננו ,כל אחד מהצדדי טוע %לנכות תפקודית שונה.
התובע טוע %כי נכותו התפקודית עולה לאי %שעור על זו הרפואית ,ונובעת מאופי הפגיעות שנגרמו
לו בתאונה ,אשר כתוצאה מה ,%הוא איבד באופ %מוחלט את כושרו לעבוד ואינו מסוגל לכל עבודה
או תעסוקה ששכר בצידה.
הנתבעות מנגד טוענות כי יש להפחית את אחוזי הנכות התפקודית ביחס לרפואית ,לאור חוות'
הדעת ועדויות המומחי ; לטענתה תפקודו של התובע לא נפגע במידה שטע.%
נבח %את הדברי .
התובע יליד שנת  ,.........נולד למשפחה בעלת רקע סוציו'אקונומי נמו ,+גדל בשכונת מצוקה
בת"א; אמו חולת אסטמה אשר גידלה אותו ואת  4אחיו לבדה לאחר שהתגרשה מאביו ,שהיה
חולה נפש )ר' תצהירו'ת.(8/
בגיל  16הפסיק את לימודיו בבית'הספר ,ועד לגיוסו לצה"ל עבד בשליחויות על קטנוע עבור משרד
א.מ .העתקות שמש ,על מנת לסייע בפרנסת המשפחה.
הוא התגייס לחיל תותחני  ,אול שוחרר מהצבא לאחר שנה וחודשיי בגי %חוסר התאמה.
כאמור בתצהירו )עמ'  3ל'ת ,(8/הוא נקלע למשבר בעקבות הצורה בה סיי את שירותו בצה"ל,
וביצע פריצה לרכב ,נתפס ,א +לא הורשע אלא רק הוזהר ע"י השופט ,דבר שהביא אותו לידי
החלטה לשק את עצמו והוא שב לעבודתו הקודמת כשליח במשרד א.מ .העתקות שמש.
בחודש  5/96התחת %התובע ,ובשנת  1997עבר קורס ב 6 %חודשי של "מבנאות אלומיניו "
במרכז לטכנולוגיית הבנייה בחולו) %נספח ו' ל'ת ;(8/הוא עבד בתחו כחודש וחצי אצל קבל%
אלומיניו  ,א +משלא קיבל משכורת עזב ,ומצא מקו עבודה אחר כעוזר מחסנאי ונהג בחברת
ברקת ,ש עבד כשנתיי וחצי ברציפות עד שנפגע בתאונה ,ביו .14.7.99
לטענתו ,מאז התאונה הוא סובל מהגבלה בתנועות הצוואר ,הכתפיי והאמה ,מחולשה ביד וברגל
שמאל ,מסחרחורות ,מכאבי ראש יומיומיי  ,צפצופי באוזניי  ,ירידה בשמיעה ,פגיעה בראייה
ובזיכרו ,%פגיעה בחוש הטע והריח ,מהידרדרות במצבו הנפשי ואיבוד שמחת החיי .
תופעות נוספות המלוות אותו כוללות הפרעות בשינה ,קשיי להירד  ,סיוטי וחרדות; עצבנות
והתפרצויות על אשתו ובנותיו; ורגישות לרעש.
בנוס ,$הוא מתאר בתצהירו הידרדרות שחלה במערכת היחסי ע אשתו עד כדי שינה בחדרי
נפרדי וא $עזיבת הבית ושהות בבית אחיו ,לפרקי זמ %של שבועיי עד חודש.
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בחקירתו העיד התובע שהוא נותר כמעט ללא חברי  ,הוא ממעט לצאת לבילויי ונפגש אחת
למספר חודשי ע חבר ילדות )עמ'  130שורות  .(25'27כמו כ %יש לו שני חברי נוספי אות
הכיר בביה"ח ,וע אחד מה – טל שומלי שמו ,הוא יצא פע אחת לטייל בפארק ,יחד ע בנות
זוג  ,ופע נוספת נפגש התובע ע שתי בנותיו ואותו חבר שהביא את בתו התינוקת אל הפארק
)עמ'  131שורות  ,6'24עמ'  132שורות  .(10'13הוא העיד שייתכ %והיו פעמי נוספות בה %פגש את
אותו חבר בפארק שכ %היה נוהג להגיע לש ע בנותיו ,לשבת ולצפות בה %משחקות )עמ' 132
שורות .(27'30
יש לציי %שבמהל +חקירת התובע הוצג לבית'המשפט סרט וידאו שצול ביו ) 16.3.03נ ,(3/על'
ידי חברת חקירות ששכרו הנתבעות ,על מנת לבצע מעקב אחר התובע ולעמוד על תפקודו )ר'
תצהיר החוקר נ .(13/בסרט נצפה התובע בפארק ,ע בנותיו וחברו טל ,כאשר התובע נראה ר/
במגרש תו +כדי משחק ע בנותיו; הוא הרכיב משקפי שמש כל הזמ %ועמד שפו $ג במהל+
המשחק )עמ'  133שורות .(17'29
לא הוצג תיעוד מצול נוס $מלבד אותו אירוע המתואר לעיל .כמו כ %יש לציי %כי סרט הוידאו
הנ"ל צול כשנתיי לפני ההחמרה שחלה בעקמת בגבו של התובע כפי שהסביר ד"ר שטר %בחוות'
דעתו השניה.
התובע הסביר זאת בכ +שהוא מוכ %לעשות כל מה שבנותיו תבקשנה ממנו ,כ +למשל הוא נהג
להתלוות לבתו באופ %קבוע לבריכה כשהיתה בקייטנה ,הוא אוס $את בתו הקטנה מהג %בכל יו
ומחמ לבנותיו את האוכל בשוב %ביה"ס ומהג) %עמ'  134שורות  ,6'11עמ'  135שורה .(8
ע זאת ,רוב הזמ %ה %נמצאות איתו בבית והוא לא מסוגל לצאת עימ %לגינה כל יו )עמ' 134
שורות  ;(20'23והרעש שלה" %משגע" אותו והוא חוזר ומסתגר בחדרו )עמ'  135שורות .(9'10
מבחינת תפקודו התעסוקתי ,העיד שמאז התאונה ועד חודש אוגוסט  2004לא עבד בכלל )סעי11 $
ל'ת ,(8/וכאשר שב לעבוד היה זה בחלוקת עיתוני עבור עיתו" %מעריב" כשהוא רוכב על קטנוע
שרכש ,במש +כ' 3שעות בי %השעות  3ל' 5וחצי לפנות בוקר.
לדבריו המאמ /היה קשה לו מדי והוא עבר לעבוד בחלוקת עיתוני בעיתו" %האר "/בתפקיד
"רזרביסט" כלומר מחלי $של שליח שלא הגיע; הוא עובד כשעה וחצי ביו )עמ'  137שורות ,(5'7
והתקבל לעבודה בזכות חתנו שמכיר את הבעלי )עמ'  137שורות .(28'29
כמו כ ,%לאחר שסיי את המשמרת בעיתו" %האר ,"/היה עובד כ' 3.5שעות באריזה ומשלוח של
מנות אוכל למשרדי עבור מסעדה בת"א.
במקביל עבד במשרד ") "...........מקו העבודה של אשתו( ,בהתחלה בניקיו %משרדי ולאחר מכ%
כמתייק תביעות ,פעמיי בשבוע כשעתיי כל פע  ,עד שפוטר )עמ'  136שורות  ,20'26עמ' 147
שורות .(15'16
נכו %למועד מת %עדותו מסר התובע שהוא עובד רק בחלוקת עיתוני )עמ'  142שורות .(7'10
לטענתו הוא פנה לשיקו של המל"ל ,ש הציעו לו להשלי  12שנות לימוד בקורס מזורז של חצי
שנה ,לאחריו יתאימו לו מקצוע בהתא למגבלותיו הפיזיות .הוא הסכי א +בסופו של דבר
הביטוח הלאומי חזר בו מההבטחה לממ %מוניות לבי"ח לוינשטיי %אשר בסמו +אליו היה אמור
להתקיי אותו קורס )עמ'  153שורות  ,15'30עמ'  154שורות .(3'5
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אמנ הוא רכש רכב לאחר התאונה בכספי שקיבל מהנתבעת כתשלו תכו ,$א +לטענתו הוא
אינו מסוגל פיזית ונפשית לנסוע בפקקי על בסיס יומיומי )עמ'  154שורות .(17'18
אשתו של התובע העידה על התפרצויות הזע שלו כלפיה )כולל אירוע שבו היכה אותה( ,כלפי
הבנות וכלפי חברי )עמ'  74שורות  .(19'26 ,7'8 ,2'3כ %העידה שהיו תקופות שהיא אמרה לו
לעזוב את הבית כי אי אפשר היה לחיות איתו ,והוא עבר לישו %אצל אחיו )עמ'  75שורות .(21'25
לדבריה ,לאחר שהתובע סיי את השיקו בבית לוינשטיי ,%היא ציפתה שיחפש עבודה קלה ,כגו%
לענות לטלפוני במשרד שעתיי ביו  ,מכיוו %שקשה לו לשבת זמ %רב בכסא ,והוא ג לא יכול
לעמוד הרבה ,וג כשהוא שוכב כואב לו; הכל על מנת שיצא קצת ויראה אנשי  ,מאחר והשהות
שלו בבית כל הזמ %היא בלתי נסבלת ,ג בהתנהגות שלו כלפי הבנות )עמ'  76שורות .(15'26
בנוס $היא העידה שלאחר התאונה התובע החל להתנתק מחבריו )עמ'  77שורה  ;(20ושיש ימי
שהוא לא מסוגל לצאת לעבודה בגלל כאבי הגב )עמ'  81שורות .(4'6
כא %המקו לציי %שבא'כוח הנתבעות העלה בסיכומיו שורה של טענות ,בי %היתר ,כלפי מהימנות
עדות של התובע ואשתו; כ +למשל נטע %לסתירות בעדותו ביחס לבעיות הזיכרו %שלו ,קשריו
החברתיי  ,הטיפול בבנותיו ועוד .כ %יוחסו לאשתו בעדותה ' התחמקויות וניסיונות להציג תמונה
לא נכונה של המציאות.
בהתחשב במכלול הראיות האובייקטיביות שנפרשו בפני בית'המשפט ,לרבות חוות'הדעת
והמסמכי הרפואיי המעידי על הפגיעות הגופניות הקשות שנגרמו לו בתאונה ,הטראומה
הנפשית שהוא ספג ,וכ %ג המצוקה האמיתית וסערת הרגשות שניכרו בו במהל +עדותו ,איני
סבורה שיש לדקדק ע התובע ואשתו על כל פסיק ותג של עדות .
ג א הל +התובע לצפות במשחק כדורגל אי %בכ +פסול או הוכחה לתלונה כוזבת מצידו על
רגישותו לרעש; ג א יצא לטיול בפארק ע בנותיו ו"העז" לשחק אית %בכדור ,אי %בכ +כדי
להשמיט את הקרקע ממהימנות תלונותיו על מכאוביו ומגבלותיו .כנ"ל ג לגבי שאר הטענות.
בוודאי שאי %בכל אלה כדי להטיל דופי מוחלט במלוא עדותו.
עוד אציי %את עדותו של ד"ר הוברמ %אשר התרש שתלונות התובע ה %אמינות וסבירות ,לאור
הסיפור הקליני והטראומה שהוא עבר )עמ'  9שורות  ;(6'9כ +העיד ג ד"ר קריצ'מ) %עמ' 85
שורות  ;(8'10ופרופ' מנור התרשמה א $היא שהוא מאוד אמי) %עמ'  190שורות .(24'25

ראוי להביא בהקשר זה ג את דבריו של ד"ר קריצ'מ %בעדותו )עמ'  114שורות  (25'29כדלהל:%
"ת :השאלה העומדת לפני כאשר אני בודק כל אד $שמגיש תביעה לבימ"ש על נזק
שנגר $לו בתאונה ,הא $התסמונת ,הסימני ,$הסימפטומי $כול $נובעי $מתו'
הצור' בפיצוי כספי ,קרי התחזות וכד' .במקרה זה אני לא חושב שמדובר בהתחזות,
זה אד $שיש לו פגיעה מוחית ברורה מאוד ,אי כא התחזות."...
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לאור כל האמור לא מצאתי לנכו %לקבל את הטענה מרחיקת הלכת שהעלו הנתבעות לפיה אי%
לתת אמו %בעדויות התביעה ואי %לקבוע כל ממצא על סמ +עדויות אלה.
המומחי הרפואיי שמונו על'ידי בית'המשפט התייחסו בחוות'הדעת ובעדויותיה לתפקודיות
התובע ,אסקור להל %את התרשמות  ,שמצטרפת כמוב %להתרשמות ביהמ"ש.
הנוירולוג ד"ר הוברמ %ציי %בחוות'דעתו )עמ'  15ל'ת ,(1/בהתבסס על ההערכה הנוירופסיכולוגית
שבוצעה ע"י הגב' נחמה רפאלי ,כי קיימת פגיעה קוגנטיבית בתפקודו של התובע ,שעיקרה איטיות
חשיבתית ופסיכומטרית בולטת ,הפרעות קשב והפרעה יחסית בזכרו %חזותי .כמו כ %נקבע
שהתובע מתפקד ברמת משכל כללית נורמלית ,וכי פגיעה זו לבדה ,למרות המגבלות שהיא מטילה,
אינה מונעת ממנו השלמת השכלה ושיקו מקצועי .ע זאת ,הפגיעה המוחית הראשונית גורמת
להפרעה משמעותית בתפקודו המשפחתי ,החברתי והמקצועי של התובע.
האורטופד ,ד"ר שטר ,%ציי %בחוות'דעתו השניה )עמ'  3ל'נ ,(16/שעקב הכפלת הקיפוזיס של עמוד
השדרה לעומת הבדיקה הראשונה שער +לתובע )בעקבות הניתוח והוצאת הקיבוע הפנימי(
והגעתה לזווית של  75מעלות ,חלה החמרה ניכרת במצבו הקליני והתפקודי.
ד"ר שטר %העיד )עמ'  176שורות : (7'8
"ת...אני מניח שעיקר הכאבי ,$ואני מאמי שיש לו כאבי $כי זה ג $מתואר לכל
אור' הדר' ,אני מאמי שזה כתוצאה מקיבוע לא יציב ותנועה אפילו מיקרוסקופית

בקטע שקובע".
ובהמש) +עמ'  178שורות :(13'21
"ש :אני מפנה אות' לחוו"ד השניה ,נ ,16/לקטע של תלונות התובע ,הא $התלונות
של התובע על כאבי גב חזקי $בהליכה ,בשכיבה ,בישיבה ,כאבי $באזור השכמות,
נזקק לתרופות לשיכו' כאבי ,$כדורי שינה )מצטט( ,התלונות הללו סבירות ותואמות
את הממצאי $של'?
ת :יש קטעי $שאני לא בדקתי ואי סיכוי שאבדוק ,לא בדקתי למשל א $יש לו בעיה
בנהיגה או בעיה בלשבת יותר מ 20דקות .ללא ספק ,לאור התהלי' של ההחמרה או
ההכפלה בזווית הכיפו( ,תהלי' שהוא פרוגרסיבי ,ללא ספק יש כאבי .$חומרת
הכאבי $זה דבר אינדיווידואלי ,אחד מפרש זאת כ' והשני אחרת .הכאב זה לא
הבעיה ,הבעיה היא ההפרעה בתפקוד שיש כתוצאה מהדבר הזה .כאבי $יכולי$
לגרו $להפרעה תפקודית ,זה נכו .יש כא כאב ללא ספק והכאב הוא אפילו

משמעותי."...
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ובהמש) +עמ'  180שורות  (8'25העיד שעבודות הכרוכות בנסיעה על קטנוע ,עבודות פיזיות
המצריכות סחיבה ,הרמת משאות ,טלטולי  ,או עבודה שכרוכה בישיבה למש +זמ %רב ' ,אינ%
מתאימות לתובע ,א כי ישיבה וקימה זה יותר הגיוני ומתאי עבורו.
לדבריו )עמ'  185שורות :(17'18
"ת :א $אני צרי' לקבוע כמה שעות התובע יכול לעבוד ,הייתי אומר בי  4ל 6שעות,
בהנחה שהוא לא עושה עבודה פיזית ,בהנחה שהוא לא סוחב ,בהנחה שהוא ק$

ויושב לסירוגי".
הפסיכיאטר ד"ר קריצ'מ %כתב בחוות'דעתו )עמ'  5ל'ת ,(11/שהתובע סובל מסימפטומי
המאפייני תסמונת פוסט טראומטית טיפוסית וקיימת ירידה תפקודית בכל מישורי החיי
)משפחתי ,חברתי ותעסוקתי( והוא עדיי %לא שב למעגל העבודה .להערכת המומחה רמת תפקודו
ירודה א +קיי סיכוי לשיקומו מבחינה תעסוקתית בהתא למגבלותיו .לגבי מצבו הנפשי הרי יש
לראותו כמצב קבוע והסיכוי להחלמה קלוש ביותר.
ד"ר קריצ'מ %העיד שבדר'+כלל אנשי שסובלי מהפרעה כפי שסובל התובע ,זקוקי לטיפול
נפשי למש +כל החיי  ,התדירות משתנה ,והדגש צרי +להיות בעיקר על השיקו התעסוקתי )עמ'
 87שורות  ,28'29עמ'  88שורות .(1'2
בהמש +נשאל אילו עבודות יכולי לבצע אנשי ע  30%נכות נפשית ,והשיב )עמ'  108שורות '4
:(10
"ת :זה תלוי במבנה האישיותי ,בכישרו ,ביכולות.
יש אנשי $שחזרו לעבוד בצורה מוגבלת ,למשל בעבודת פקידות .מי שאני מכיר עבדו
בי  5ל 6שעות ביו .$אנשי $ע PTSD $מתקשי $לעבוד ע $קהל ,אז א $מוצאי$
לה $עבודה במחס יכול להיות שה $יכולי $להשתק .$בדר' כלל זה קורה אחרי
שנגמרי $המשפטי.$
ש :בהנחה שהתובע חזר לעבודה כמחלק עיתוני $בבוקר והוא עושה את העבודה על
אופנוע ,הא $אתה מסכי $שזה מראה על שיפור מאז שהוא נבדק אצל'?
ת :זה שזה יותר טוב ממה שהיה בזמ הבדיקה ,זה ברור.

בתשובה לשאלת בית'המשפט הא זה היה משנה את אחוזי הנכות שנת ,%השיב שלא )עמ' 108
שורות .(12'13
הוא העיד לגבי המלצתו על טיפול שיקומי לתובע את הדברי הבאי )עמ'  113שורות :(18'21
"ת :אני מתכוו לכ' ,שטיפול פסיכולוגי וטיפול תרופתי לכשעצמ $אינ $מספיקי.$
טיפול שיקומי זה טיפול של צוות רב מקצועי ,שמכי את הבנאד $להשתלב בחיי$
התעסוקתיי ,$יש עובדת סוציאלית ,עובדת השמה ,קורס בו מלמדי $אותו לעבוד .זה
שהוא יבוא פע $בשבוע לפסיכולוג או לפסיכיאטר ,או אחת לחודש ,חודשיי $זה
כשלעצמו לא טיפול שיקומי."...
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פרופ' מנור המומחית לרפואת עיניי  ,העידה שתלונות התובע על הגבלה ניכרת ביכולת לקרוא,
לעבוד על מחשב וכיו"ב פעולות המצריכות ראיה מקרוב ,ה %סבירות ואופייניות למקרי כאלה,
כמו ג תלונותיו על כאבי ראש והתעייפות המאלצי אותו להפסיק את הפעולות הללו )עמ' 189
שורות  .(23'29 ,13'16לכ +יש להוסי $את הקטרקט הגור לרגישות מוגברת לאור ומאל /את
התובע להרכיב משקפי שמש.
פרופ' קרוננברג העיד שהטנטו %אינו פוגע ביכולת הקשב והריכוז ,ואי %הכרח שהטנטו %ישפיע על
התפקוד היומיומי של האד בסביבה שקטה ,ג א הוא שומע את הטנטו %חזק יותר )עמ' 38
שורות  .(23'25 ,21ע זאת ,ישנ אנשי שמאוד מוטרדי וזה תלוי במבנה האישיות של אותו
אד )עמ'  39שורות  ,(1'2כאשר טנטו %אצל אד רגיל ע בעיות נפשיות משפיע הרבה יותר )עמ'
 37שורות .(11'12
יש לציי ,%שאחוזי הנכות הרפואית המשוקללת של התובע מורכבי מנכויות בתחומי שוני  ,א+
אי %להסתכל על השפעת כל נכות בנפרד ,אלא יש לבחו %את מצבו התפקודי של התובע עפ"י צירו$
כל הנכויות.
במקרה דנ ,%התרשמתי שהמגבלות הגופניות ,הקוגניטיביות והנפשיות כול %יחד ,יצרו מגבלה
תפקודית משמעותית ,שתגביל את התובע בכל עבודה.
הרוש המתקבל מעדותו של התובע כמו ג מעדויותיה של המומחי הרפואיי הוא ,שהתובע
סובל עד היו מכאבי עזי בגי %הפגיעות שנגרמו לו בתאונה .אי %ספק שהכאבי מנת חלקו של
התובע ,ובמיוחד כאבי הגב ,הצוואר והשכמות ,ה מסוג הכאבי המייסרי והמעיקי ביותר
ומכא %שה מגבילי הגבלה ניכרת את תפקודו הכללי של התובע ,ומשפיעי בי %היתר ג על
מצבו הנפשי ,מעבר לפגיעה הנפשית שנגרמה לו כתוצאה מזעזוע המוח.
ברור כי התובע אינו מסוגל לעסוק בעבודה מסוג העבודות בה %עסק לפני התאונה ,הכרוכות
במאמ /פיזי ממוש ,+וג עבודה הכרוכה בישיבה ממושכת אינה מתאימה לו.
יש לקחת בחשבו %ג את האפשרות להחמרה במצבו של התובע ,כפי שכבר קרה כאשר הזווית של
הכיפו $בעמוד השדרה הכפילה את עצמה ,דבר שעלול להצרי +בעתיד לנתחו ,א כי מדובר
בניתוח מסוכ %ומסוב ,+כפי שהעיד ד"ר שטר) %עמ'  177שורות .(2'14
לאור כל האמור אני קובעת את נכותו התפקודית של התובע בשיעור של .70%

.3

הפסד השתכרות לעבר

הפסד ההשתכרות לעבר בוח %את הפסדו של התובע בגי %התאונה מיו קרות התאונה ועד ליו
מת %פסק הדי.%
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על מנת לקבוע מהו גובה הפיצוי לו זכאי התובע בגי %תקופה זו יש לקבוע את השכר הקובע ,עפ"י
נתוני ההשתכרות לעבר.
מתלושי השכר של התובע )נספח ז' ל'ת ,(8/עולה כי שכרו בחודשי שלפני ארוע התאונה ,היינו
ינואר'יוני  ,1999הסתכ בס 3 5,201 +לחודש ,ממנו יש לנכות מס הכנסה וזהו בסיס השכר
הקובע של התובע.
לטענת התובע ,יש לערו +את חישוב בסיס השכר הקובע על יסוד ההנחה ששכרו של התובע יעלה
בשיעור של  20%כל שנתיי בממוצע .ההנחה מתבססת על המוטיבציה הרבה של התובע להצליח,
על כישוריו ועל התמדתו בעבודה .כמו כ %הוא טוע %כי הובטח לו ע"י מנהלו להעלות את שכרו ב'
 + 20%ביטוח מנהלי המוער +ב'  3 300לחודש.
בעניי %זה הוגש לבית'המשפט תצהירו של מר יהודה נפוסי )ת ,(12/אשר שימש כמנהל המחס%
בחברת "ברקת" ,ש עבד התובע כמחסנאי וכנהג שסיפק סחורה .כאמור בתצהירו ,הוא המלי/
לבעל הבית לקדמו בשכר בשיעור של  20%ברוטו משכרו.
מר נפוסי העיד בחקירתו כי המפעל נסגר בשנת  ,2002וידוע לו שהבעלי  ,מר יגאל ארגוב ,נמצא
באר) /עמ'  120שורות  ,24'25עמ'  121שורה .(1
לדבריו ,הוא המלי /על העלאת משכורתו של התובע לאחר כשנה ,שנה וחצי של עבודה ,מאחר
והבי %משיחה ע התובע מספר חודשי לפני התאונה שהוא רוצה לעזוב ומחפש מקו עבודה
חדש .למרות המלצתו ,התובע לא קיבל העלאה במשכורת )עמ'  122שורות .(3'9
מר ארגוב ,הבעלי של חברת "ברקת" לא זומ %להעיד ואי %תמיכה כלשהי להמלצתו של מר נפוסי
להעלאת שכר התובע ,מה ג שסגירת המפעל אפילו ברטרוספקט מעידה על אפשרות קשיי בזמ%
אמת .לפיכ +אני קובעת שבסיס השכר הקובע לצור +חישוב הפסד השתכרותו בעבר הינו .3 5,201
אינני מקבלת את טענת הנתבעות לפיה התובע היה יכול וצרי +לשוב למעגל העבודה כבר בחודש
 ,7/01היינו חצי שנה לאחר שחרורו מאשפוז היו  ,ומקובלת עלי גרסתו ועדותו אודות סבלו
הגופני והנפשי אשר הקשו עליו ועיכבו את השתלבותו מחדש בעבודה.
לפיכ' ייער' חישוב הפסד השתכרותו של התובע לעבר ,כדלקמ:
על'פי תלושי השכר שציר $התובע )נספח ז' ל'ת (8/הוא השתכר ס +של  3 31,206ב' 6החודשי
 1/99ועד  .6/99כמו כ ,%על'פי מוצג נ) 4/תקופות שכר ודיווח למוסד לביטוח לאומי( ,השתכר
התובע ס +של  3 40,455ב' 8החודשי  1/99ועד .8/99
מכא ,%שבחודשי

 7/99ו' 8/99השתכר התובע ס +של  ,3 9,249והפסדיו בחודשי

הללו

מסתכמי בס (2 x 5,201) – 9,249 = 4 1,153 +והוא יפוצה בסכו זה.
בנוס $יפוצה התובע החל מחודש  9/99ועד למועד מת %פסק'הדי 103 – %חודשי  ,לפי שכר של
 3 5,201בניכוי מס הכנסה כדי ,%ובתוספת ריבית והצמדה מאמצע התקופה.
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מסכו זה יש להפחית את שכרו של התובע מעת שחזר למעגל העבודה בשנת  ,2004כדלקמ:%
אצל המעביד ' "גל מעיתו %הפצת עיתוני " בגי %שנת ) 3 6,663 – 2004ר' נ.(4/
אצל המעביד – "הוצאת עיתו %האר /בע"מ" בגי %שנת ) 3 16,852 – 2005ר' נ.(4/
אצל המעביד – "רו %צוקרמ) "%מסעדה( – בגי %החודשי  5/05'11/05לפי תלושי השכר לחודשי
 ,9/05 – 5/05המצורפי כנספח ל'ת + 9/תלושי השכר לחודשי  11/05 ,10/05המצורפי כנספח
ל'ת.10/
אצל המעביד – "קר %בטוחי כה %שושנה" )משרד( – בגי %החודשי  ,3/05 – 2/05לפי תלושי
השכר המצורפי כנספח י' ל'ת.8/
אצל המעביד – "עיתו %האר – /מחלקי " – בגי %החודשי
המצורפי כנספח ל'ת.14/

 ,5/06 – 1/06לפי תלושי השכר

הסכומי ישוערכו ליו ההתחשבנות וההפחתה.
סכו $הפיצוי שיתקבל הינו נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה כדי עד לתשלו$
בפועל.
הפסד השתכרות לעתיד
.4
לטענת התובע ,יש להעמיד את בסיס שכרו על כפל השכר הממוצע במשק ,בניכוי מס הכנסה,
לצור +חישוב הפסדיו לעתיד ,זאת לאור נתוניו האישיי הטובי  ,המוטיבציה הגבוהה שהיתה לו
לעבוד ,הקורס באלומיניו שעבר וכוונתו לפתוח עסק עצמאי כקבל %אלומיניו .
לחלופי ,%הוא מבקש לקבוע כאומדנא סכו של  3 11,301ברוטו הנובע מהשבחת שכרו בשיעור
של  20%כל שנתיי  ,עד גיל .70
לא שוכנעתי שיש לקבוע את בסיס שכרו של התובע ככפל השכר הממוצע במשק; א $הטענה בדבר
העלאת שכר של  20%כל שנתיי לא הוכחה כאמור לעיל.
מאיד +איני סבורה ג שיש לקבוע כי התובע מיצה את פוטנציאל השתכרותו כפי שבא לידי ביטוי
בחברת ברקת ) 3 5,201לחודש( ,כטענת הנתבעות.
לפיכ' אני קובעת שיש לחשב את הפסד שכרו לעתיד על בסיס השכר הממוצע במשק כדלקמ:
) 4 7,767שכר ממוצע במשק( ,בניכוי מס הכנסה כחוק  70% xנכות תפקודית ,עד גיל  ,70ובהיוו
המקובל.
סכו $הפיצוי נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה כדי עד לתשלו $בפועל.
.5

עזרה והשגחה

לעדות התובע ,הוא מסוגל לבצע את פעולות היומיו כגו %רחצה ,לבוש ,נהיגה ברכב ,א +הפעולות
הללו קשות ומכאיבות לו מאוד בשל פגיעותיו הגופניות ,ובעיקר הפגיעה בגב .כמו כ ,%הוא צפוי
להיוותר בגפו וסביר שאשתו תעזוב אותו ,נוכח אלימות מילולית ופיזית שהוא מפעיל כלפיה,
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כתוצאה מתסכולו עקב המצב .בנוס $הוא טוע ,%כי מצבו הנפשי קשה ביותר ,ועולות בראשו
מחשבות אובדניות.
לפיכ +הוא עותר לקבלת פיצוי בעבור הצור +בעזרה והשגחה.
אבח %את דרישות התובע:

לעבר
התובע מבקש שייפסק לו פיצוי בגי %ראש נזק זה כדלקמ:%
לגבי  3החודשי הראשוני לאחר התאונה:
'

בעבור עזרת הורי אשתו בטיפול בו ובבתו הקטנה –  3 5,000לחודש וסה"כ ;3 15,000

'

בעבור עזרת אשתו – ) 3 3,721לטענתו היא לא עבדה בחודש וחצי שלאחר התאונה )סעי$
 3ל'ת ,(8/שכרה החודשי עמד על ס) 3 2,200 +נ ,(5/לפיכ +עבור חודש וחצי בתוספת
הצמדה וריבית מאמצע התקופה הסכו לפיצוי הוא .(3 3,721

'

בעבור שכר ראוי לאשתו בגי %הטיפול בבת  ,בתובע ובבית – מוער +הפיצוי ב'3 3,000
לחודש  3 xחודשי

= .3 9,000

הנתבעות מציעות לפצות את התובע בסכו של .3 3,000
אי %ספק כי בתקופת אשפוזו של אד בבי"ח עיקר הטיפול הרפואי והסיעודי נית %לו ,ע"י צוות
בית החולי  .ע זאת ברור לכל כי ג עזרת של בני המשפחה נדרשת .מקובל עלי כי בתקופת
האשפוז שלאחר התאונה ,התובע נזקק לעזרת בני משפחתו מעבר לעזרה שנהוג שתינת %בי %אד
לקרובו החולה .עזרה כזו היא עזרה המוכרת ע"י הדי %כבת פיצוי ,אפילו לא הוציא בגינה הניזוק
הוצאות ואפילו הקרוב המסייע לא נפגע בהכנסתו שלו כתוצאה מהושטת הסיוע )ד' קציר,
פיצויי $בשל נזק גו( ,מהדורה חמישית ,התשס"ג ,2003 ,עמ'  ;820'821להל" :%קציר"(.
בהיעדר תשתית קונקרטית ,היכולה להוות בסיס לחישוב שווי הפיצוי ,אני פוסקת לתובע פיצוי
עלדר' האומדנא בעבור עזרת צד שלישי לתקופה זו ,בגובה של .4 15,000
הסכו $נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה כדי עד לתשלו $בפועל.

לגבי התקופה מתו תקופת האשפוז )חודש  (12/00ועד היו  ,עותר התובע לפיצוי כדלקמ:%
'

בעבור עזרת הורי אשתו בטיפול בבנות ,המוערכת בממוצע של  3 2,000לחודש 96 x
חודשי = .3 192,000
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בעבור עזרת אשתו בטיפול בו –  3 1,000לחודש  96 xחודשי = .3 96,000

בלוקחי בחשבו את מכלול הנתוני ,$ובכלל זה את היק( הפגיעה בתובע ,סוגי הפגיעות ,האשפוז
הנוס( ,ההחמרה שחלה במצבו וקשיי התפקוד היומיומיי $שלו בבית ,אני פוסקת לתובע פיצוי
בעבור עזרת צד שלישי לתקופה מתו $האשפוז ועד היו ,$על דר' האומדנא ,בס' .4 150,000
הסכו $נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה כדי עד לתשלו $בפועל.
לעתיד
התובע הערי +את הפיצוי בעבור עזרה בעבודות הבית ,לפי  4שעות ביו  4 ,פעמי בשבוע ,על בסיס
 3 42לשעה ,בהיוו %המקובל לפי תוחלת חייו )גיל  .(79יש לציי %שהחישוב החודשי המתקבל לפי
הנתוני הללו הינו  ,4 x 42 x 4 x4 = 3 2,688ולא כפי שמופיע בסיכומי ב"כ התובע ) ' 3 722ר'
עמ' .(10
כמו כ %הוא מבקש שייפסק לו פיצוי בגי %השגחה בהיק $של  1.5שעות ביו  7 ,ימי בשבוע ,על
בסיס  3 42לשעה.
הנתבעות מציד %טוענות ,שהתובע לא הוכיח את טענותיו ולפיכ +אי %מקו לפסוק לו כל פיצוי בגי%
עזרה והשגחה לעתיד.
בהיעדר תשתית ראייתית לטענת התובע בדבר עלות העזרה שהוא מבקש ,ועל מנת שלא לקפחו
נוכח מגבלותיו התפקודיות ,אני פוסקת לו פיצוי בראש נזק זה ,על דר' האומדנא ,בס' 4 1,000
לחודש ,וזאת למש' תוחלת חייו ,קרי עד גיל  ,79ובהיוו המקובל.
הסכו $נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה כדי עד לתשלו $בפועל.
מחומר הראיות שהוצג בפניי ,לא הוכח שהתובע סובל מממחשבות אובדניות ו/או שהוא ואשתו
עתידי להיפרד .לפיכ +אני דוחה את טענתו לפיצוי גבוה יותר בגי %השגחה צמודה יותר.
.6

נסיעות

לעבר
בסיכומיו ,עותר התובע לפיצוי כדלקמ:%
בעבור תקופת האשפוז בבית לוינשטיי ,%לרבות אשפוז יו שנמש +עד לתארי ,28.12.00 +ובהיעדר
קבלות על הסעות במוניות ,על דר +האומדנא :ס +של  280) 3 23,800נסיעות  3 85 xלנסיעה(.
הנתבעות טוענות שהסיבה להיעדר קבלות על מוניות היא שהתובע הוסע כל אותה תקופה
במימונה ,וה %צירפו לסיכומי דו"ח תשלומי .
בא'כוח התובע ,בסיכומי תשובתו ,מודה בנכונות טענת הנתבעות ולפיכ +דרישתו זו יורדת מ%
הפרק ,ואני דוחה אותה.
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בעבור התקופה מיו  28.12.00ועד  10.3.02עותר התובע לפיצוי בגי %נסיעות במונית לטיפולי
פסיכולוגיי בבי"ח לוינשטיי ,%אשר הנתבעות סירבו לממ %לו ולפיכ +נאל /להשתמש ברכבו.
מדובר על  40טיפולי  3 85 xעלות משוערת של דלק+פחת לכל כיוו.3 6,800 = 2 x %
הנתבעת מצידה מכירה בצור +של התובע להגיע לאות טיפולי  ,א +חולקת על גובה עלות
הנסיעות ,שלא הוכחה .היא מציעה לפסוק בגי %תקופה זו סכו של .3 1,500
התובע ,בסיכומי תשובתו ,מבקש לתק %את סכו הפיצוי לאור דו"ח התשלומי שצור $לסיכומי
הנתבעות ,ממנו עולה כי עלות נסיעה במונית היתה  3 284בשנת ) 1999הלו +חזור( ,ו' 3 310
בשנת  .2,000לפיכ +הפיצוי המבוקש הוא ) 3 200עלות לכיוו %אחד נכו %להיו ( 16,000 = 40 x 2 x
ש"ח.
איני מקבלת טענה זו של התובע .הוא השתמש ברכבו לצור' הגעה לטיפולי $הפסיכולוגיי,$
ואי סיבה להערי' את עלויות הנסיעה על בסיס עלויות ההסעה הפרטית שמימנה לו הנתבעת
בתקופת אשפוז היו .$לפיכ' אני פוסקת לו פיצוי גלובלי ,על דר' האומדנא ,בגובה של .4 4,000
הסכו $ישא ריבית והצמדה כדי מיו $פסה"ד ועד לתשלו $בפועל.
בעבור נסיעות נוספות משנת  2000ועד היו  ,לבדיקות בבי"ח תל'השומר ,נסיעות לרופא משפחה,
לאורטופד ,קופ"ח ,פסיכיאטר ,בתי מרקחת וכיו"ב ' ,עותר התובע לפיצוי לפי הערכה של 3 200
לחודש למש 8 +שני .
הנתבעות מציעות פיצוי של  3 1,000לתקופה זו ,על בסיס הראיות שהובאו ע"י התובע מה %עולה,
לטענת ,%שמדובר בנסיעות של פחות מ' 1,000ק"מ בתקופה של  6.5שני .
אני מקבלת את טענת התובע ,כי הוציא הוצאות נסיעה במהל +תקופה זו ,הג שלא השכיל
לשמור קבלות .הכלל לפיו נזק מיוחד טעו %פירוט והוכחה אינו כלל קדוש ,ובסמכותו של בית'
המשפט ,א שוכנע כי אכ %הוצאו הוצאות בעבר ,לפסוק בגינ %פיצוי בסכו גלובלי על דר+
האומדנא )ר' קציר בעמ'  .(682ע זאת ,הערכת התובע לפיצוי על בסיס של  3 200לחודש למש8 +
שני אינה סבירה בעיניי.
לפיכ' אני רואה לנכו לפסוק לו פיצוי גלובלי לתקופה זו בס' של  .4 5,000הסכו $ישא ריבית
והצמדה כדי מיו $פסה"ד ועד לתשלו $בפועל.
לעתיד
בעבור הוצאות נסיעה חורגות בעתיד לטיפולי רפואיי  ,ובמידה ויידרש לעבור ניתוחי  ,עותר
התובע לפיצוי לפי  3 500לחודש ,וסה"כ .3 140,000
הנתבעות מציעות פיצוי גלובלי של  ,3 5,000בהיעדר הוכחה לצור +בטיפול נפשי ולאור טענת
התובע שאינו יוצא מביתו.
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הסכו $של  4 500לחודש אינו סביר ונעדר ביסוס .לפיכ' אני פוסקת לתובע פיצוי גלובלי ,על
דר' האומדנא ,בס' של  15,000ש"ח .הסכו $נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה
כדי עד לתשלו $בפועל.

.7

טיפול רפואי מחו 1למסגרת הציבורית

לטענת התובע ,לרפואה הציבורית אי %את היכולת לספק את השירות הרפואי הנדרש לו בכל עת,
ולאור הפגיעה הרב'מערכתית שהוא ספג ,יש לפצותו בגי %פניה לרופאי פרטיי לצרכי יעו /ו/או
טיפול כדלקמ:%
בתחו $האא"ג
לעבר
הוצגו קבלות עבור תשלומי לרופאי  3 500 :לד"ר בייזר;  3 500לד"ר הראל ,ו' 3 750נוספי
לד"ר בייזר )נספח יב' ל'ת ,8/נספח ל'ת ,(10/סה"כ.3 1,750 :
התובע עותר ג לפיצוי עבור רכישת מכשיר ממס +שנועד להקל על הסבל מטנטו ,%לפי המלצת
פרופ' קרוננברג .עלות הממס +לטענתו הינה  3 4,250והוא טר רכש את המכשיר עקב מצוקה
כלכלית .ס +הפיצוי המבוקש לעבר הינו – .3 6,300
לטענת הנתבעות ,פרופ' קרוננברג לא המלי /על רכישת מכשיר הממס +ואי %לפסוק לתובע פיצוי
בגי %רכישתו .לחלופי ,%יש לאמ /את הערכת המחיר שמסר הפרופ' בעדותו ,בי 2,000 %ל'.3 3,000
מעדותו של פרופ' קרוננברג ,אכ %לא נית %ללמוד כי הוא ממלי /שהתובע ירכוש את מכשיר
הממס ;+הוא העלה את האופציה לרכישה כאמור כאחד מהטיפולי
יכולי להציע להקלה בטנטו %ממנו סובל התובע )עמ'  39שורות .(10'16

האפשריי

שהרופאי

בהיעדר הוכחת הצור' של התובע לרכוש ממס' אני דוחה את טענתו זו ,ופוסקת לו פיצוי בראש
נזק זה ,בעבור הוצאות העבר ,בס'  .4 1,750הסכו $ישא ריבית והצמדה כדי מיו $הוצאתו ועד
לתשלו $בפועל.

לעתיד
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לטענת התובע ,הטנטו %הוא מטרד והפרעה רציניי והוא סובל בנוס $ג מסחרחורות; לכ %הוא
עותר לפיצוי בגי %מעקב וטיפולי אצל רופא אא"ג פרטי בהיק $של מעקב אחת לשנתיי  ,כאשר
עלות ביקור אצל רופא פרטי נעה בי 3 550 %ל'  ;3 750מבוקש פיצוי בסכו גלובלי של .3 7,000
הנתבעות טוענות שפרופ' קרוננברג לא המלי /על טיפולי כלשה  ,או על מעקב רפואי.
מעדותו של פרופ' קרוננברג עולה ,שאנשי שסובלי מטנטו %עוברי שורה של טיפולי שוני
"מהקל אל הכבד" ,מנסי תרופות שונות ,טיפול בהיפנוזה ,טיפול ע"י ממסכי וכד' )עמ' 39
שורות  .(13'15מכא %שהוא כ %המלי /על מעקב וטיפול רפואי לתובע ,בהיותו חולה טנטו.%
התובע לא הוכיח צור' בטיפולי $אלה דווקא עלידי רופא פרטי ,וחוסר אפשרות לבצע $ע"י
רופא במסגרת הביטוח המשלי $של קופ"ח.
לפיכ' אני דוחה את טענתו לפיצוי לעתיד בראש נזק זה.
בתחו $העיניי$
לעבר
הוצגה קבלה על ס 3 500 +תשלו לד"ר פרידלנד )נספח יב' ל'ת (8/התובע טוע %להוצאות נוספות
של  3 150+ 3 350לאופטומטריסטית ,א +לא מצאתי לכ +עיגו %בחומר הראיות.
לפיכ' אני פוסקת לתובע פיצוי בס'  4 500בראש נזק זה .הסכו $ישא ריבית והצמדה כדי מיו$
הוצאתו ועד לתשלו $בפועל.
לעתיד
התובע סובל מבעיות מיקוד וקטרקט .לטענתו המומחית פרופ' מנור המליצה על מעקב רופא פע
בשנה וכ %מעקב של אופטומטריסט על מנת להרכיב פריזמות או משקפיי  .כ %לטענתו ,הוא צפוי
לעבור ניתוח קטרקט ,והוכח שבשל הסינוור החודר לעיניו הוא משתמש דר +קבע במשקפי שמש.
התובע לא הציג ראיות על העלויות של משקפיי
לפיצוי לעתיד המוער +ב'.3 10,000

רגילות ,פריזמות ומשקפי שמש והוא עותר

הנתבעות טוענות כי אי %לפסוק לתובע כל פיצוי בגי %ראש נזק זה.
פרופ' מנור העידה שלדעתה התובע צרי +להיות בטיפול של אופטומטריסט טוב ,ולנסות אפשרויות
של תוספת פריזמות או משקפיי  ,כדי למצוא את המצב שהוא ירגיש בו יותר טוב .היא המליצה
על ביקורת פע בשנה כדי לראות א הקטרקט מתקד )עמ'  191שורות  ,28'29עמ'  192שורות
.(4'5
התובע לא הוכיח את הצור' בטיפול אצל רופאי $פרטיי ,$שלא במסגרת קופתהחולי $בה הוא
חבר .אומנ $לא הובאו ראיות לעלויות משקפיי $רגילי ,$פריזמות ומשקפי שמש ,בר $מהעדות
של פרופ' מנור ברור שזו אופציה טיפולית; לפיכ' אני מקבלת את טענותיו לפיצוי לעתיד בראש
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נזק זה ,וקובעת לו עלדר' האומדנא פיצוי בסכו $של  .4 15,000הסכו $ישא ריבית והצמדה
כדי עד לתשלו $בפועל.
בתחו $הנוירולוגי
לטענת התובע ,אי %לשלול החמרה בעתיד בחולשה בפלג הגו $השמאלי ,והוא מערי +את ההוצאות
הרפואיות שיהיו כרוכות בטיפול זה בעתיד בסכו של .3 7,000
הנתבעות טוענות כי אי %מקו לפסוק לתובע כל פיצוי בגי %ראש נזק זה.
ג $כא ,לא הוכיח התובע את טענתו לפיצוי בעבור טיפול רפואי מחו 1למסגרת הרפואה
הציבורית .אי לכ' בסיס בחומר הראיות ולפיכ' די טענתו זו להידחות.
בתחו $האורטופדי
לעבר
הוצגו קבלות על תשלו בס 3 1,165 +לאורטופד ד"ר פלומ ;%ועל תשלו בס 3 800 +ל'

Israel

) (Spine Centerנספחי ל'ת ,(13/ובסה"כ .4 1,965
כמו כ %מציי %התובע כי אומנ תצהיר משלי מס'  5לא הותר להגשה ע"י בית'המשפט ,אול
בהחלטה מיו  ,15.11.06הותרו המסמכי הרפואיי שצורפו לתצהיר ,כשכל צד יוכל לטעו %לגבי
משקל )ר' בש"א .(20909/06 ,21064/06
לטענת התובע ,ההוצאות נוגעות לטיפול ויעו /בנושא הגב ,והקבלות מעידות על תשלו ס3 848 +
בגי 2 %צילומי רנטג %בבי"ח אסותא;  3 1,340בגי %יעו /אצל האורטופד פרופ' קפל ;%ו' 3 137עבור
טיפול בחדר מיו ,%וסה"כ .4 2,325
בנוס $ציר $התובע אישורי על רכישת כסא מיוחד לגב בס+3 3,715 +הובלה; רכישת ריפודית
למזרו %אורטופדי בס .3 1,650 +סה"כ.4 5,365 :
לא מצאתי התייחסות בסיכומי הנתבעות לפירוט ההוצאות הנ"ל ,למעט הטענה שהצילומי
בבי"ח אסותא יכלו להיעשות דר +קופ"ח.
לאור התיעוד שהוצג עלידי התובע בגי הוצאות העבר ,אני פוסקת לו פיצוי בסכו $של .4 9,655
הסכו $ישא ריבית והצמדה כדי מיו $הוצאת הסכומי $ועד לתשלו $בפועל.
לעתיד
לטענת התובע ,ד"ר שטר %הבהיר כי מצב הקיפוזיס הול +ומחמיר ובסופו של דבר יהא הכרח
בניתוח; א +הוא הציע ג לבדוק את התקדמות התהלי +לאור 3 +שני ואז להחליט בא לנתח.
עוד לטענתו ,נוכח מורכבות הניתוחי והסיכו %המוחשי לחייו ,הוא זכאי להינתח במקו הטוב
והמקצועי ביותר בעול  ,נוכח אוזלת היד והכשלונות שאפיינו את מערכת הרפואה הציבורית
באר /באופ %הטיפול בו עד כה.
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התובע לא הציג ראיות בדבר עלויות ניתוחי בחו"ל ובאר /באופ %פרטי ,והוא טוע %שהסיבה היא
שכל המומחי עימ התייע /הצטרפו לדעתו של ד"ר שטר %שיש להמתי 3 %שני ולכ %כיו לא
נית %לערו +צפי של עלויות.
לפיכ ,+עותר התובע כי ייעשה שימוש בכלי של התשלו העיתי ,אשר נוקטי בו כאשר נגר נזק
גופני חמור אשר הערכתו מבוססת על סיכוי עתידי שהערכתו קשה.
לטענת הנתבעות ,אי %מקו לפסוק לתובע תשלו עיתי בגי %צרכי רפואיי עתידיי .
האורטופד ד"ר שטר ,%העיד לעניי %הצור +בניתוח נוס $בעתיד ,שיש לקחת בחשבו %את האפשרות
להתקדמות בכיפו $של עמוד השדרה ,כפי שכבר קרה בי %הבדיקה הראשונה לשניה .לדבריו,
בדר'+כלל לא מקובל לתק %זאת ולא רצוי כי התיקו %הוא בעייתי והניתוח מסוב +ומסוכ .%הוא
הציע לתובע להשאיר את המצב כמות שהוא וא הכיפו $יתקד בצורה משמעותית ,היינו קרוב
ל' 90מעלות ,בתו +פרק זמ %של שנה ,שנתיי  ,שלוש ' ,אז הוא מציע לנתח ,ע כל הסיכוני .
יצוי %שהוא העיד שהכיפו $נעצר ברוב המקרי )עמ'  177שורות .(25'26 ,4'14
בהמש +הוא העיד שניתוחי מהסוג עליו מדובר ,מתבצעי במחלקה האורטופדית כעניי%
שבשגרה ,כאשר זוית הכיפו $מגיעה ל' 90מעלות ויש כבר בעיה נשימתית )עמ'  178שורות .(11'12
המסקנה המתבקשת העולה מהדברי  ,ג א נצא מנקודת הנחה שתחול החמרה במצבו של
התובע והוא יזדקק לניתוח נוס ,$אזי הרפואה הציבורית מסוגלת לית %מענה לצרכיו.
מעדותו של ד"ר שטר %נית %ללמוד כי קיי טיפול רפואי למצבו של התובע ,ולא הוכחה עדיפותו
המהותית של טיפול מחו /לישראל ,או באופ %פרטי בישראל .בנוס ,$לא הוכחה טענת התובע
לכישלו %ואוזלת יד של המערכת הרפואית שטיפלה בו עד כה.
לפיכ' אני דוחה את טענת התובע לפיצוי בראש נזק זה.
משהגעתי למסקנה זו מתייתר הצור' לדו בשאלת התשלו $העיתי.
בתחו $הנפשי
לעבר
התובע נמצא במעקב פסיכיאטרי אצל ד"ר בר איל %מיו ) 27.9.04ת 4/וכ %עדותו של ד"ר בר איל%
בעמ'  50שורה  ;(28ולטענתו נכו %ליו  29.8.06הוא עבר  37טיפולי  ,חלק בעלות של 3 350
לטיפול וחלק .3 400
מאז יו  29.8.06ועד חודש  5/07הוא מערי +את מספר הטיפולי ב' ,13לפי עלות של 3 400
לטיפול.
הנתבעות טוענות שהתובע הציג קבלות בסכו של  3 14,300וכי יש לפסוק לו מחצית מסכו זה
בהתא להלכת ביהמ"ש ב' ע"א  11152/04 ,11313/04פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ) ,פורס
בנבו) (16.10.06 ,להל" :%פס"ד פלוני"(.
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התובע הציג קבלות על תשלומי לפסיכיאטר ,ד"ר בר'איל ,%כדלקמ) 3 5,100 :%נספחי ל'ת;(5/
) 3 3,200נספח ל'ת – 14/יש לציי %כי קבלה מס'  2088ע"ס  1,600מופיעה ג ב'ת 13/ולפיכ +תובא
בחישוב פע אחת בלבד(;  3 2,400נספח ל'ת ;10/ו'  ' 3 3,600קבלה מיו
לתצהיר משלי מס' .(5

) 17.9.06נספח

אינני מקבלת את טענת הנתבעות לפיה לאור קביעת בית'המשפט העליו %בפס"ד פלוני יש להפחית
במחצית את הפיצוי לתובע בגי %הוצאות הטיפול הנפשי שהוא הוציא בעבר .בית'המשפט העליו%
פסק באותו מקרה שיש למצוא את האיזו %הראוי בי %הרפואה הפרטית והציבורית ,לעניי%
הטיפולי הנפשיי לה יזדקק הנפגע בעתיד.
לפיכ' יפוצה התובע בסכו $של  4 14,300בתוספת ריבית והצמדה כדי מיו $הוצאת הסכומי$
ועד לתשלו $בפועל.
לגבי התקופה שמחודש  09/06ועד למועד מת פסקהדי ) 20חודשי ($אני פוסקת לתובע פיצוי
על בסיס טיפול אחת לחודש ,בעלות של  ,4 400סה"כ –  .4 8,000הסכו $ישא ריבית והצמדה
כדי מיו $פסה"ד ועד לתשלו $בפועל.
לעתיד
לטענת התובע ,בהסתמ +על עדותו של ד"ר קריצ'מ ,%הוא יזדקק לטיפול תרופתי ונפשי לתוחלת
חייו .לטענתו הוצעו  2אלטרנטיבות לטיפול במצבו הנפשי :האחת :מעקב פסיכיאטרי פע
בחודש+פגישות ע פסיכולוג אחת לשבוע; השניה :טיפול ע"י פסיכיאטר אחת לשבוע.
לאור ההחמרה הקשה שחלה במצב הקיפוזיס ,ואשר צפויה לההחמיר עוד בעתיד ,מבקש התובע
כי ההוצאה בראש נזק זה תחושב על בסיס  2טיפולי פסיכיאטריי בשבוע ,לתוחלת חייו.
יצויי %כי לטענתו ,הסיבה שהוא מטופל כיו בממוצע אחת ל' 3שבועות אצל פסיכיאטר )ד"ר בר
איל (%נובעת ממצוקה כלכלית.
התובע טוע %שהרפואה הציבורית אינה מסוגלת להתמודד ע צרכיו הנפשיי  ,ובמש +שנתיי
וחצי בה %היה מאושפז באשפוז מלא+אשפוז יו בבי"ח לוינשטיי ,%הוא קיבל טיפול אחת לשבוע
ע"י פסיכולוגית ,אול הפסיכיאטר )ד"ר הראל( טיפל בו פעמיי בלבד .הוא מפנה בהקשר זה
לנספחי כ' – סד' לתצהירו )ת (8/מה עולה כי עיקר הטיפול בו נעשה ע"י פסיכולוגי  ,ומצבו רק
התדרדר.
לפיכ +לטענתו ,נופל המקרה שלו לגדר החריג שנקבע ב'ע"א  5557/95 ,6881/95סהר חברה
לביטוח בע"מ נ' דוד אלחדד) ,פ"ד נא) ,(753 (2ש נקבע בי %היתר ,כי כל אימת שרמת הטיפול
בקופ"ח אינה מניחה את הדעת ופניה לטיפול פרטי על העלות הכרוכה בו ,תעמוד במבח %הקטנת
הנזק ,זכאי הניזוק לפיצוי מהמזיק בגי %הוצאותיו הרפואיות.
התובע מציע לקבוע את האיזו %בי %טיפול פסיכיאטרי פרטי לבי %קבלת שירותי פסיכיאטריי
מקופ"ח ,ולהעמידו על  90%רפואה הפרטית ,ו' 10%רפואה ציבורית.
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החישוב המוצע מתבסס על עלות טיפול פסיכיאטרי של ) 3 400על'פי המחיר שגובה מהתובע ד"ר
בר איל ,(%פעמיי בשבוע.
הנתבעות העלו טענות אשר עיקר %הוא שהתובע יכול לקבל הטיפול הדרוש לו במסגרת הרפואה
הציבורית ,ולכ %אי %לפסוק לו פיצוי עבור הטיפולי הנפשיי אות הוא מקבל באופ %פרטי.
בנוס $לטענת ,%ככל שבית'המשפט יקבע כי על התובע לקבל טיפול נפשי ,שלא במסגרת חוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,יש לקצוב את התקופה בגינה ייפסק הפיצוי ל'  3שני .
כמו כ %לטענת ,%יש לפסוק לתובע פיצוי עבור מחצית מהטיפול הדרוש לו ,בהתא להלכה שנקבעה
בפס"ד פלוני.
ד"ר קריצ'מ %העיד שמעקב פסיכיאטרי מבוצע בדר +כלל פע בחודש ,חודשיי כשמצב החולה
יציב )עמ'  85שורה  ,13עמ'  89שורה  .(1הוא התקשה לקבוע את מצבו של התובע כיו ואת
תדירות הטיפול הנפשי הנדרשת ,מאחר והבדיקה שער +לו התקיימה  4שני לפני מת %עדותו )עמ'
 86שורות  .(2'3בהמש +העיד שבדר +כלל אנשי שסובלי מהפרעה כפי שסובל התובע ,זקוקי
לטיפול נפשי למש +כל החיי )עמ'  87שורות .(28'29
לעניי %מסגרת הטיפול בתובע ,ושאלת היזקקותו לרפואה פרטית בתחו הטיפול הנפשי:
סעי)6 $א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד' ,1994מונה את התחומי בה יינתנו שירותי
הבריאות אשר על'פי סל הבריאות ,בי %היתר ,שיקו רפואי ,לרבות שיקו פסיכולוגי.
סעי 7 $לחוק ,מפנה לצור +הגדרת המונח "סל שירותי הבריאות" ,בי %היתר לתוספת השלישית
לחוק ,הכוללת שירותי בריאות בתחו הפסיכיאטריה.
בפס"ד פלוני קבע בית'המשפט העליו %כ:+
"נראה כי לפי הוראות הדי יש בידי המערער לקבל שירותי $פסיכיאטריי $כאלה
ואחרי $מקופת החולי) $ראו במיוחד התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,תשנ"ד."(1994

ייאמר מיד ,כל הטענות שהעלה התובע על רשלנות ואוזלת יד בטיפול בו בבי"ח לוינשטיי %לא
הוכחו.
כ +ג הטענות באשר לטיב הטיפול הפסיכיאטרי הנית %במסגרת הרפואה הציבורית והבעייתיות
הקיימת לכאורה ביישומו של סל שירותי הבריאות בנוגע לשירותי בריאות הנפש.
יחד ע זאת ,כדי לעמוד בכל המטלות של חלוקת סל'הבריאות לכלל הציבור ,לעתי לא נית%
הטיפול באינטנסיביות הדרושה ולכל הזמ %הנחו./
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ד"ר קריצ'מ %העיד שתחו בריאות הנפש נמצא ב"תפר" בשל רצונה של המדינה להעביר את
האחריות בתחו זה לקופות החולי ; ושקיימות תחנות בריאות נפש בקהילה בכל אזור ,בנוס$
למרפאות חו /של בתי'חולי פסיכיאטריי )עמ'  91שורות .(1'4
בהקשר זה יצוי ,%כי ד"ר קריצ'מ %העיד שהוא אינו מצוי בתחו הרפואה הציבורית מזה  8שני
)עמ'  90שורה .(7
יש לקחת בנוס $בחשבו %ג גורמי כמו חוסר רצונו של התובע לקבל טיפול במרפאות החו/
בבתי'חולי לחולי נפש של משרד הבריאות )כגו %אברבנאל ,באר יעקב( ,מחשש שתדבק בו
הסטיגמה של חולה נפש; ואת הקשר האישי שנרק בינו לבי %ד"ר'איל %שמטפל בו משנת .2004
לאור כל האמור לעיל ,אני רואה לנכו לפסוק לתובע פיצוי בראש נזק זה ,אשר יחושב על בסיס
טיפול אצל רופא פרטי  3פעמי $בחודש ,בעלות של  4 400לביקור ,לתוחלת חייו ,בהיוו
המקובל.
סכו $הפיצוי נכו ליו $מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה כדי עד לתשלו $בפועל.
.8

תרופות

לטענת התובע הוא צור 2 +סוגי תרופות :האחד ,תרופות נוגדות כאבי  ,פסיכיאטריות ,לשינה
וכד' ,המאושרות ע"י רופא משפחה שנות %מרשמי מטע קופ"ח; השני ,תרופה לחיזוק )(Centrum
שיש בה ויטמיני לחיזוק הגו ;$היא נרשמה לו לטענתו על'ידי ד"ר בר איל %עקב הירידה
הדרסטית של  19ק"ג במשקלו.
התובע מציי ,%כי כל התרופות הפסיכיאטריות ונוגדות הכאב נרכשו בבתי המרקחת של הקופה
בלבד ולא בבתי מרקחת פרטיי והעלות שהוא נדרש לשל עבור %היא עפ"י סל השירותי ;
הויטמיני נרכשי על'ידו באופ %פרטי ,בעלות של  3 100לחודש )נספח יא' ל'ת.(8/
ס +עלות התרופות הנ"ל נכו %למועד הסיכומי  ,לטענתו ,היא  3 350לחודש; הנתבעת גורסת כי
הוצאתו החודשית הממוצעת של התובע היא  3 190על תרופות שרוב %פסיכיאטריות.
לעבר
התובע טוע %כי ריכוז עלויות התרופות עפי"י הקבלות שצורפו לתצהירי

השוני

מסתכ ב'

) 3 14,000נספח יב' ל'ת ,8/וכ %ת ,9/ת ,13/ת ;(14/הנתבעות טוענות שלא הוכח הצור +של התובע
בתרופות; לחלופי %שמדובר בתרופות הכלולות בסל הבריאות; ולחלופי חלופי ,%מדובר בס +של
.3 13,498
מקובלת עלי טענת התובע כי הוא נשא באופ %חלקי בעלות התרופות ,הג שחלק %כלולות בסל
הבריאות .כמו כ %אינני מקבלת את טענת הנתבעות לפיה לא הוכח הצור +שלו בתרופות ,לאור
המרשמי והקבלות שצורפו לתצהירי ונוכח היק $הפגיעות הגופניות והנפשיות שהוא ספג
בתאונה.
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לפיכ' אני פוסקת לו פיצוי בסכו $של  .4 14,000הסכו $ישא ריבית והצמדה מ 1.1.03ועד
לתשלו $בפועל .נקטתי בדר' זו כדי לפשט את ההתחשבנות.

לעתיד
לטענת התובע ,לאור הצפי הכמעט ודאי להחמרה הדרגתית במצבו ,צפוי ג היק $הכמות ועלות
התרופות לגדול ,ולפיכ +הוא עותר לפיצוי לעתיד על בסיס עלות תרופות של  3 500לחודש.
לעמדת הנתבעות ,יש לערו +את הפיצוי לעתיד על בסיס ההוצאה לעבר ,בס 3 190 +לחודש,
ולתקופה של  3שני נוספות.
התובע לא הוכיח את טענתו לעלות חודשית של  3 500בעבור תרופות .ד"ר קריצ'מ %העיד שסביר
להניח שהתובע יזדקק לטיפול אנטי'דכאוני למש +כל חייו )עמ'  87שורות  ,28'29עמ'  101שורות
 ;(28'30ע זאת לדבריו ,המש +הטיפול התרופתי ייבח %לאור ההתקדמות בטיפול השיקומי
בתובע וזוהי האינדיקציה הא להמשי +בטיפול התרופתי )עמ'  115שורות  .(16'18הוא ג העיד,
שטיפול פסיכותראפי יכול להימש +הרבה יותר מ' 3שני )עמ'  119שורות .(19'23
ד"ר שטר %העיד שהתובע יזדקק לטיפול בתרופות נגד כאבי )עמ'  180שורה .(28
לאור כל האמור אני רואה לנכו לפסוק לתובע בראש נזק זה פיצוי גלובלי בסכו $של . 4 10,000
הסכו $נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה עד לתשלו $בפועל.
.9

הוצאות רפואיות נלוות

לטענת התובע ,הוא ייאל /לשאת בהוצאות השתתפות לקופ"ח בגי %קבלת שירותי רפואה שוני
כגו %צילומי רנטג ,CT ,%אגרות ביקור אצל רופאי  ,פיזיוטרפיה וכד' .הוא הערי +את סכו הפיצוי
בגי %הוצאות אלה ב' 3 200לחודש ,וסה"כ ) 3 56,000לאחר היו.(%%
לעמדת הנתבעות הטענות לגובה ההוצאות הנלוות לא הוכחו ,ובנסיבות העניי %אי %לפסוק יותר מ'
 3 25לרבעו.%
כפי שכבר נאמר לעיל ,מקובלת עלי הטענה שהתובע יוציא הוצאות בגי %השתתפות בקבלת שירותי
רפואה שוני בעתיד .התובע לא הניח תשתית ראייתית כלשהי לעלות ההשתתפות ,על א $שב'8
השני מאז התאונה סביר להניח שהוא כבר נשא בהוצאות רפואיות כאלה ואחרות.
לפיכ' אני רואה לנכו לפסוק לתובע פיצוי גלובלי בראש נזק זה בסכו $של .4 13,000
הסכו $נכו למועד מת פסקהדי וישא ריבית והצמדה עד לתשלו $בפועל.
.10

הוצאות טלפו
31
נבו הוצאה לאור בע"מ

\:Fשיווק\פסקי דין\מחוקים\מחוקים ללא מספר\ - 1019אבי מאורdoc.

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

פלוני נ' הדר חברה לביטוח בע"מ

תא )ת"א( 2968/00

לטענת התובע ,אי %ספק שנגרמו וייגרמו לו הוצאות ממשיות בגי %שימוש בטלפו %לעבר ולעתיד
והוא עותר לפיצוי גלובלי של  3 100לחודש לעתיד )וסה"כ  ,(3 30,000ולעבר עבור  96חודשי –
.3 9,600
לטענת הנתבעות אי %כל מקו לפיצוי עבור טלפוני  ,והוצאות אלה ג לא הוכחו.
בהיעדר תשתית ראייתית כלשהי לטענה זו של התובע ,לא מצאתי יסוד לפסוק לו פיצוי בגי
הוצאות טלפו ,וכ' אני קובעת.
.11

כאב וסבל

חישובו של הפיצוי בגי %הנזק הלא ממוני של כאב וסבל אשר נגר כתוצאה מתאונת דרכי נעשה,
כידוע ,בהתא להוראות תקנות הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )חישוב פיצויי בשל נזק שאינו
נזק ממו ,(%תשל"ו' .1976תקנות אלו ,בשילוב ע הוראת סעי)4 $א() (3לחוק הפיצויי  ,קובעות
נוסחה טכנית )תחומה בתקרה צמודה( ,השוללת התחשבות באלמנט הסובייקטיבי של הניזוק
הקונקרטי ,א כי ה %מביאות בחשבו %את מספר ימי האשפוז שלו ,את שיעור הנכות הרפואית
שנקבעה לו ,ואת גילו )במידה והיה מעל שלושי בעת התאונה(.
התובע זכאי אפוא לפיצוי בגי %כאב וסבל שיחושב בהתא להוראות התקנות הנ"ל ,כאשר לעניי%
זה תובא בחשבו %נכותו הרפואית המשוקללת )להבדיל מהנכות התפקודית( בשיעור של ,67%
בצירו 532 $ימי אשפוז כדלקמ:%
בבי"ח שיבא היה התובע מאושפז מיו  14.7.99ועד  ,10.8.99ובבי"ח לוינשטיי ' %מיו 10.8.99
ועד  .5.10.99בנוס $היה התובע מאושפז אשפוז יו בבי"ח לוינשטיי %מיו  5.10.99ועד ;28.12.00
וכ %אושפז  3ימי לצור +הוצאת הקיבוע בגבו מיו .1.11.02
יש לציי ,%כי בהתא להלכה הפסוקה ,ימי אשפוז יו יבואו במניי %לצור +חישוב הפיצוי בראש
נזק זה; וכ +נפסק ב'ע"א  8452/02פלוני נ' כה נטלי) ,פורס בנבו:(15.2.05 ,
"די בבחירתו של ביתהחולי $שלא לזמ את הנפגע לטיפול אמבולטורי ,כי א $לית
לו טיפולי $במסגרת של "אשפוז יו ,"$כדי לית מענה חיובי לשאלה הא $יש להביא
במסגרת המודד הראשו ,כאמור ,ג $את ימי האשפוז האלה".

הסכו ישא ריבית והצמדה כדי %ממועד מת %פסק'הדי %ועד למועד התשלו בפועל.

ה.

ניכויי$

ראשית יצוי %כי אי %מחלוקת בי %הצדדי באשר לניכוי התשלומי התכופי ששולמו לתובע ע"י
הנתבעת ,בס) 3 202,052 +כולל הפרשי הצמדה וריבית( )ר' נ 6/ו'נ ,17/וכ %עמ'  10לסיכומי
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התשובה של התובע( .לפיכ +ינוכה הסכו
כמפורט בפסק'די %זה.

הנ"ל ,כשהוא משוער ,+מס +הפיצוי שנפסק לתובע

כמו כ %יש לנכות מסכו הפיצוי את קצבאות המוסד לביטוח לאומי ששולמו לתובע בעבר
ושישולמו לו בעתיד ,עפ"י חוות דעת אקטוארית.
התובע קיבל מאז התאונה קצבת נכות כללית מלאה מהמל"ל )ר' נ ,8/נ ,9/נ ;(10/כמו כ %הוא ציר$
לסיכומיו אישור של המל"ל מיו  21.3.07בדבר קביעת דרגת אי כושר בשיעור  75%לתקופה מיו
 1.1.07ועד  ,31.3.08לאור קביעה זו משולמת לו קצבת נכות בשיעור .100%
לטענתו ,קיימת סבירות שהנכות והקצבה ישארו לצמיתות ,א +לנוכח הספק האפשרי הא הוא
ימשי +לקבל קצבאות בעתיד ,הוא מבקש שבית'המשפט "יקפיא" סכו המתאי לסכומי
הגמלאות העשויי להינת %לו בעתיד ,ולהפקידו בנאמנות אצל באי'כוח הצדדי עד למת %החלטה
סופית של המל"ל; כ +שבמידה ותאושר תביעת התובע ,יועבר סכו הפקדו %לנתבעות ,ובמידה
והיא תידחה יימסר לו סכו הפקדו %בצירו $הצמדה וריבית.
הנתבעות מציד %לא רק שמתנגדות ל"הקפאת" תגמולי המל"ל ,אלא ג טוענות שיש לנכות את
תגמולי המל"ל לה זכאי התובע ,בצירו $התוספת עבור אשתו.
על'פי הטענה ,בהתא לתעודות עובד הציבור שהוגשו ,קיבל התובע תוספת קצבה עבור אשתו,
אשר הופסקה בחודש  1/03מאחר והכנסותיה עלו על ההכנסה הקבועה בחוק לצור +קבלת
התוספת.
כמו כ ,%לפי בדיקת המל"ל מחודש  ,10/04השתכרה אשת התובע  3 4,467לחודש )עמ'  156שורה
 ,(14כאשר על מנת שהתובע יהא זכאי לקבלת תוספת עבורה ,הכנסתה צריכה להיות נמוכה מ'
) 3 4,208עמ'  157שורה .(3
עוד נטע ,%שלמל"ל לא הוצגו תלושי שכרה של אשת התובע לשנת  ;2005והנתבעת טוענת כי הוכח
שהיא הפסיקה לעבוד ב"קר %בטוחי " בחודש  ,1/05וכי בשנת  2005כולה עמדה הכנסתה על ס+
) 3 5,876נ ,(5/ולאור נתוני אלה ,התובע זכאי לשוב ולקבל את התוספת.
הנתבעות גורסות ,כי מחדלו של התובע שלא הציג תלושי שכר עדכניי של אשתו למרות
התחייבותו לעשות כ) %עמ'  172שורה  ,(3מחייב את המסקנה כי האשה לא שבה לעבוד ו/או אינה
משתכרת שכר העולה על  ,3 4,208וכי התובע אינו פועל למימוש מלוא זכויותיו אצל המל"ל,
ולפיכ +יש לנכות את תגמולי המל"ל לה הוא זכאי ,בצירו $התוספת עבור אשתו.
התובע ,בסיכומי תשובתו ,טוע %כי אשתו לא הפסיקה עד היו לעבוד ב"קר %בטוחי " ,מאז
שהחלה לעבוד ש בחודש  ,4/02והיא משתכרת מעל  .3 4,208בא'כוחו של התובע הסביר את אי
הצגת תלושי השכר העדכניי למרות האמור בפרוטוקול הדיו %מיו ) 2.7.06עמ'  ,(172בכ+
שהדבר פרח מזכרונו ,ומיד ע קבלת סיכומי הנתבעות הוא העביר לבא'כוח %טופסי  106ותלושי
שכר מה עולה כי אשת התובע עבדה באופ %רצו $ב"קר %בטוחי " כל אות %שני ושכרה עלה על
.3 4,208
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לטענתו ,בא'כוח הנתבעות דרש כי האשה תצהיר על עובדות אלה ותצהיר מתאי הועבר ביו
) 9.9.07העתק התצהיר ותלושי השכר צורפו לסיכומי התשובה והתובע מבקש צרו $ראיה חדשה
לגביה ( .הוא טוע %שלמרות כל האמור לא קיבל את הסכמת בא'כוח הנתבעות לוותר על טענה זו.
יש לציי %כי ביו  7.11.07הגיש בא'כוח התובע בקשה לצרו $מסמכי )בש"א  ,(21557/07בה
התבקש צירופ של תצהיר האשה ותלושי שכרה .ביו  11.12.07ניתנה החלטתי לפיה אי %לצר$
הוכחות חדשות לאחר שלב הסיכומי .
ביו  24.12.07הגיש בא'כוח התובע בקשה לעיו %חוזר בבקשה לצר $מסמכי )בש"א ,(24745/07
וביו  2.1.08ניתנה החלטתי לפיה לא נית ,%בשלב הסיכומי  ,להוסי $ראיות שקיומ %הועלה
במהל +המשפט.
אשר על כ ,%צירו $תצהיר האישה ותלושי שכרה לסיכומי תשובתו ,בבקשה להתיר הגשת כראיה
חדשה ,לא יועיל לבא'כוח התובע ג בפע השלישית ,ואני דוחה את בקשתו.
ע זאת ,אני דוחה ג את טענת הנתבעות להפחתת תוספת קצבת המל"ל עבור האישה ,לעבר
ולעתיד.
אכ ,%לבקשת בא'כוח הנתבעות ,התחייב בא'כוח התובע ,בדיו %שנער +ביו  ,2.7.06להמציא את
תלושי שכרה לשנת  2005ואיל .+הוא לא עשה כ.%
לא הוכח כי בא'כוח הנתבעות פנה פע נוספת לבא'כוח התובע על מנת לקבל לידיו את
המסמכי ; ג לא נטע %אחרת בסיכומיו; האישה לא נחקרה בעניי %זה.
נטל ההוכחה להראות כי אשת התובע הפסיקה לעבוד ב"קר %ביטוחי " בשנת  2005או שהיא
משתכרת פחות מהסכו שנקבע ע"י המל"ל ' ,מוטל על הנתבעות ,שאחרת תחול חזקת
ההמשכיות עליה העידה אשת התובע .הנתבעות לא הרימו נטל זה ,ולא נית %ללמוד על כ +ממוצג
נ 5/לפיו השתכרה אשת התובע בשנת  2005שכר בס 5,876 +ש"ח ממקו עבודה אחר.
לפיכ +אני דוחה את הטענה לניכוי התוספת ה"רעיונית" שהיתה לכאורה אמורה להתקבל
מהמל"ל עבור אשת התובע .באותה רוח ,ובהיעדר ביסוס ראייתי ,אני דוחה ג את טענת%
החלופית להקפאת הסכו לו זכאי כביכול התובע כתוספת עבור אשתו ,כדי שהתובע יפנה למל"ל
בבקשה לקבלת התוספת ,על מנת שהסכו המוקפא ינוכה לאחר קבלת התוספת.
לגבי בקשת התובע להקפאת תגמולי המל"ל עד לקביעת דרגת נכותו הצמיתה:
בית'המשפט אינו נביא ואינו יכול לצפות את שעתיד להתרחש; ג כאשר נפסקי פיצויי
עתידיי הפסיקה נעשית עפ"י נתוני כלשה בעבר או בהווה אשר מה נית %להסיק לעתיד.
במקרה זה נתוני ההווה מראי כי בחלו $יותר מ'  8וחצי שני מאירוע התאונה ,נקבעה לתובע
דרגת אי כושר של  75%והוא מקבל קצבת נכות מלאה :ממוצג ת – 14/נספח אישור המל"ל על
זכאות לגמלת נכות כללית ,עולה כי דרגת אי הכושר שנקבעה לו בשיעור  75%הינה יציבה החל
מיו .1.6.02
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אי %גבול למספר התרחישי שנית %להעלות :מצבו של התובע עלול להחמיר או אולי להשתפר ,לא
נית %לדעת עד איזה גיל יחיה; וכ +או כ +יש לשי ק /להתדיינות במועד מסוי ולהביא לסופיות
הדיו .%מכא %שדי %טענת התובע בעניי %זה ,להידחות.
גובה ניכוי גמלאות המל"ל יהיה על'פי חוות'דעתו החדשה של האקטואר שי ספיר ,שתוגש תו14 +
יו מהיו  ,ואשר תשנה את סעיפי  1ו' 2לראש פרק ההערות בחווה"ד שלו מתארי,20.3.08 +
לאור קביעות בית'המשפט בפסק'די %זה ,ותהיה מעודכנת.
ו.

סו( דבר

אני מחייבת את הנתבעות ,ביחד ולחוד ,בתשלו פיצויי על'פי האמור בראש פרק ד' על תתי'
סעיפיו .מסכו הפיצוי יופחתו תשלומי המל"ל על'פי האמור בפרק ה' לעיל ,ולאחר שתתקבל
חוות'דעת אקטוארית עדכנית ,אשר תוגש לתיק בית'המשפט בתו 14 +יו ממועד מת %פסק'די%
זה.
כמו כ %ישאו הנתבעות ,ביחד ולחוד ,בשכ"ט עו"ד התובע בשיעור של  13%מסכו הפיצוי הסופי,
בתוספת מע"מ.
5129371

מתו +הסכו שייוותר ינוכו התשלומי התכופי אות קיבל התובע ,והשאר ישול לו בצירו$
הפרשי הצמדה וריבית כדי %מיו מת %פסק'די %זה ועד התשלו בפועל.
הנתבעות ישאו ,ביחד ולחוד ,ג בהוצאות המשפט של התובע ,אות %ישו הרש .
54678313

5129371

נית היו ,6.5.08 $בהיעדר .המזכירות תמציא עותק פסקדי זה ,בהמצאה כדי ,לב"כ הצדדי.$

54678313

ד#ר דרורה פלפל 54678313'2968/00

ד"ר דרורה פלפל ,שופטת
ס.נשיא
נוסח מסמ +זה כפו $לשינויי ניסוח ועריכה
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