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כב' השופטת גרסטל הילה

התובע

פלוני
נ ג ד
 . 1המאגר הישראלי לביטוחי הרכב )"הפול"(

הנתבעי'

 . 2אבנראגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

לערעור בעליו ) :(16.5.05עא  5280/03המאגר הישראלי לבטוח רכב נ' פלוני ,א' ברק ,א' ריבלי ,א' גרוניס
התובע ,נפגע בתאונת דרכי ,$בהיותו חייל ,עת נהג באופנוע ,ונגרמו לו נזקי'גו( שבגינ $הגיש תביעה זו .אי
מחלוקת על החבות .על'פי הנטע בכתב התביעה )ומוכחש ע"י הנתבעי ($איבד התובע את הכרתו בתאונה,
נחבל בכל חלקי גופו ונגרמו לו שברי $באג ,בכ( הרגל ,באצבע כ( היד ,בעצ $הבריח ,בעצ $השכמה ,וכריתה
חלקית של האש.+
פסק די
 .1התובע ,יליד …… ..נפגע בתאונת דרכי ביו  ,24.12.95בהיותו חייל ,עת נהג באופנוע ,ונגרמו לו
נזקי%גו& שבגינ הגיש תביעה זו.
אי' מחלוקת על החבות.
על%פי הנטע' בכתב התביעה )ומוכחש ע"י הנתבעי( איבד התובע את הכרתו בתאונה ,נחבל בכל
חלקי גופו ונגרמו לו שברי באג' ,בכ& הרגל ,באצבע כ& היד ,בעצ הבריח ,בעצ השכמה ,וכריתה חלקית
של האש).
5129371

הוא פונה ממקו התאונה לביה"ח סורוקה ,ש נותח ,ולאחר אשפוז של כחודש הועבר לבית
חולי צבאי ש היה מאושפז עד .20.3.96
נ

התובע שוחרר מצה"ל לאחר שנקבע לו פרופיל .24

ב

 .2טר הגשת התביעה פנה התובע למשרד הבטחו' כדי שיוכר כנכה ,מאחר שהתאונה ארעה עת היה
חייל .במשרד הבטחו' הוחל בתהלי) ,ונקבעו לתובע נכויות ,א) התובע החליט לחזור בו ממסלול זה ולהגיש
התביעה דנ' .לכתחילה ,לא הותר לו לחזור בו מהכרתו כנכה צה"ל ,א) התובע הגיש ערעור )ע.נ (624/98
ובקשתו התקבלה .התאפשר לו לוותר על הכרתו כנכה צה"ל ,ובהמש) נקבע שהנכויות הזמניות שנקבעו לו
במשרד הבטחו' ,אינ' מהוות קביעה על%פי די'.
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הנכות הרפואית

לפי בקשת התובע מונו לו מומחי בתחו האורולוגיה ,האורטופדיה והפסיכיאטריה .ומאוחר
יותר מונתה מומחית בתחו השיקו.
ו

א .בתחו האורולוגיה – מונה פרו'פ חיי מצקי' – ובחוות דעתו )במ (1/ציי' שבבדיקות שנערכו
לתובע התגלתה הפרעה מסוג אי'%אונות על רקע אורגני ונית' לשער שקיי שילוב של אי'%אונות אורגנית
על רקע וסקולרי ע דל& ד ורידי%עורקי ע מומנט נפשי ,הנובע מכשלונות בנסיונות מיניי רבי .פרופ'
מצקי' מצא שמצבו של התובע החמיר במהל) השני ,והעניק לתובע אחוזי נכות כדלקמ':
בגי' כריתת אש) חלקית – .10%
בגי' אי' אונות – .20%

נ

ב

קביעת הנכות ע"י פרופ' מצקי' נעשתה תו) הסתמכות על תקנות של משרד הבטחו' ,בהעדר
מקבילה בתקנות המ.ל.ל )עמ'  11לפרוטוקול( ,א) פרופ' מצקי' הבהיר שאלמלא התקנות של משרד הבטחו'
היה מוצא סעי& מתאי ומבצע התאמה .ב"כ הנתבעות גורסת שיש להתעל מנכות זו – ואיני מקבלת
עמדתה בעני' זה .פרופ' מצקי' א& היטיב להשיב לה בחקירתו הנגדית באומרו" :בהעדר סעי) מתאי'
פירושו של דבר שלאיש אי בעיה? )שורה  .(9אמנ נכו' שהוצעו ע"י פרופ' מצקי' מספר פתרונות
טיפוליי – ויאגרה ,תרופות דר) הפה ,הזרקות לאבר המי' ,השתלות תותב וכו' – ואליבא דפרופ' מצקי',
נית' אולי ,לבטל קיומה של נכות ,א יצליחו הפתרונות הנ"ל או איזה מה – במלוא ,אול ,מאחר
שעסקינ' בהסתברות ,ולא נית' לדעת איזה מהפתרונות יצליח ומה יהיה אחוז ההצלחה ,לא נית' היו
לקבוע שלא נותרה לתובע נכות בתחו זה ואני מותירה את קביעתו של פרופ' מצקי' בעני' נכותו של התובע
– על כנה.
ב .בתחו האורטופדיה – מונה ד"ר אהרו' צ'צ'יק ,ובחוות דעתו )במ (6/תאר את מצב התובע.
לדבריו ,נגרמה לתובע פגיעה עצבית בכת& ימי' בגינה נותרו לו  5%נכות; השבר באג' התחבר א) נותרה
בליטה גרמית ניכרת לכוו' דיסטלי ,דבר המפריע לישיבה ומותיר  ,25%חולשת שרירי רגל שמאל – ,10%
שבר באצבע –  ,3%נכות ושברי בכ& הרגל הימנית  .3%סה"כ נכות משוקללת – .39.6%
ג .בתחו הפסיכיאטריה – מונה ד"ר איל' קו ,3ובחוות דעתו )במ (7/קבע שהתובע סובל משילוב של
תסמונת שלאחר חבלה גולגלתית ) (Post Concussion Syndromeע תסמונת בתר חבלתית ) Post
 (Traumatic Stressושילוב זה גור להופעת תלונות ומגבלות נכרות בתחו הקוגניטיבי ,ובתחו ויסות חיי
הרגש.
לדעת ד"ר קו ,3גרמה התאונה לנזק קשה ומתמש) ביכולתו וכישוריו של התובע והנזק מתבטא
בשינוי קיצוני באישיותו.
ד"ר קו 3קבע בחוות%דעתו שנותרה לתובע נכות בשיעור  ,50%כשרק  5%ממנה חופפת לנכות שקבע
פרופ' מצקי'.
ו
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בעני' חוות דעתו של ד"ר קו 3נטושה מחלוקת קשה בי' בעלי%הדי' ,שכ' ,ב"כ הנתבעות טוענת
שחוות%הדעת מתבססת על ההנחה שהתובע איבד הכרתו בתאונה ,ואילו במציאות ,אי' להנחה זו כל עיגו'
או ביסוס.
נ

אי' בתעודת חדר המיו' או בסיכו המחלה או בכל מסמ) אחר ,אמירה שהיה איבוד הכרה .ההיפ)
הוא הנכו' .צויי' במפורש שאי' איבוד הכרה ואי' סימני נוירולוגי .ב"כ התובע מודע לכ) שאי' תיעוד על
איבוד הכרה ,א) גורס שאי' בכ) כדי להביא למסקנה שאכ' לא היה איבוד הכרה.
אי' לקבל את עמדת ב"כ התובע בעני' זה .אובד' הכרה הינו מרכיב משמעותי ביותר בכל בדיקה
ראשונית של נפגע בתאונת דרכי ובכל התייחסות מאוחרת .לאובד' הכרה יכולות להיות השפעות
דרמטיות על דר) הטיפול ועל אבחו' הפגיעה ,ולפיכ) ,אי' להקל ראש ברישומי בעני' זה ,ומשנרש שאי'
אובד' הכרה ,יש לקבל רישו זה ככתבו וכלשונו – ולקבוע שאכ' התובע לא איבד את הכרתו .יחד ע זאת,
ד"ר קו 3גורס שאי' צור) באובד' הכרה כדי שייקבע שיש חבלה גולגולתית )עמ'  56שורות .(4%5
סבורה אני שיש להעמיד את נכותו הפסיכיאטרית של התובע על  50%כפי שקבע ד"ר קו 3ואי'
הצדקה לסטות ממנה – לנוכח הסבריו.
ב

ד .חוות%הדעת השיקומית – ניתנה ע"י ד"ר אילנה פרבר .מינויה של ד"ר פרבר נעשה ,לפי בקשת ב"כ
התובע ,ובהתנגדות ב"כ הנתבעות .בקשה זו הוגשה ע סיו הבאת הראיות והעדויות.
ו

ד"ר פרבר קובעת בחוות%דעתה שלמרות הזמ' הרב שחל& מאז התאונה ,יש עדיי' מקו להפנות
את התובע לטיפול במסגרת מכו' נוירופסיכולוגי%שיקומי לטיפול נפשי%תמיכתי והכוונה וטיפול תעסוקתי.
ד"ר פרבר סבורה שהתובע יהיה זקוק ,מש) מספר שני ,לטיפול פסיכולוגי פע בשבוע ולחיזוק
ע"י פסיכיאטר פע בחודש.
נ

בנוס& ,יזדקק התובע לטיפול ומעקב במרפאה לשיקו מיני ומומל 3שישחה פעמיי בשבוע.
מבחינת העבודה סבורה ד"ר פרבר שאי' מניעה שיעבוד כמציל ,א) לא יהיה באפשרותו לעבוד
עבודות הדורשות מאמ 3פיסי ניכר וכ' הוא מוגבל בהליכה או עמידה ממושכת.
ב

לדעת ב"כ התובע ,נכשלה ד"ר פרבר בתפקיד שהוטל עליה ע"י בית המשפט .את עיקר הכשלו'
רואה ב"כ התובע בכ) שד"ר פרבר ,שאינה מומחית בתחו התעסוקה ,לא ראתה מניעה שהתובע ימשי)
לעבוד כמציל ,למרות מצבו הנפשי המעורער .לדעת ב"כ התובע ,טעתה ד"ר פרבר בהערכתה עת ראתה לנגד
עיניה בחור צעיר ,בריא ,לכאורה ,חדור מוטיבציה לעבוד ,והתעלמה מהעובדה שמדובר באד למוד סבל
ויסורי ופגוע פיזית ונפשית.
ו

בנוס& ,סבור ב"כ התובע שד"ר פרבר נכשלה ג בהיבט האורטופדי ,בכ) שניסתה למת' את
המגבלות שנקבעו ע"י המומחה בתחו זה ,או א& להתעל מה'.
ב"כ התובע מונה בסיכומיו מספר דוגמאות )עמ' .(7%10
וכ' ,גורס ב"כ התובע שד"ר פרבר נכשלה ג בעני' ההיבט הנפשי .לדבריו ,חטאה חוות%דעתה של
ד"ר פרבר למטרתה ,ולכ' חזרה בה מחלק מקביעותיה בחקירתה בבית המשפט.
נ

ד"ר פרבר נחקרה בפני ממושכות ע"י ב"כ התובע ,מתו) רצו' עז להוכיח שאי' ממש בחוות%דעתה,
ותו) כ) נשאלה שאלות רבות מיותרות .כ) ,למשל ,נחקרה ד"ר פרבר ממושכות בסוגיית הנכות
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האורטופדית ,למרות שהבהירה וחזרה והבהירה שאינה חולקת על חוות דעתו של ד"ר צ'צ'יק; ובמקרה של
מחלוקת היא מקבלת את דעתו של ד"ר צ'צ'יק שהוא המומחה האורטופדי; פרט לאות דברי שנבדקו
על%ידיה ויכול שהשתנו מאז בדיקת ד"ר צ'צ'יק כגו' חיזוק שרירי.
ב

ג לגבי חוות%דעתו של ד"ר קו – 3קיבלה המומחית את קביעותיו ואמרה בחקירתה הנגדית )עמ'
 15לישיבת  (25.6.02שא ד"ר קו 3גורס שאי' זה אחראי לאפשר לתובע לעבוד כמציל – היא אינה
מתווכחת על%כ).
ו

כאמור ,עו"ד קליר ,ב"כ התובע ,חקר את המומחית באריכות רבה ,תו) שהוא חוזר שוב ושוב על
שאלות ,וזאת ,ג לאחר שהודעתי לו שבכוונתי להגביל את זמ' החקירה.
נ

למרות אור) החקירה ,לא נשאלה המומחית דבר וחצי דבר לגבי צרכיו השיקומיי של התובע,
וכ) ,נותרנו רק ע המלצותיה לגבי מכו' נוירופסיכולוגי שיקומי שיטפל בהכוונה תעסוקתית ,טיפול נפשי
)פסיכולוגי ופסיכיאטרי( ושחיה .כמו ג – אבחו' במכו' לשיקו מקצועי ,ולימוד מקצוע והכל ע תמיכה
והכוונה.
ה.

ס) כל הנכות הרפואית המשוקללת של התובע – מגיע כדי .76.1%

.4

הנכות התפקודית

ב"כ התובע גורס שנכותו התפקודית של התובע מגיעה כדי  ,100%ואילו ב"כ הנתבעות גורסת
שנכותו התפקודית נמוכה מנכותו הרפואית.
ב

כדי לקבוע את נכותו התפקודית של התובע ,עלי להתעכב קמעא על מצבו והשלכות מצב זה על
תפקודו.
מבחינה אורטופדית – נגר לתובע נזק לאג' המונע ישיבה ממושכת .בנוס& לכ) ,נגרמו נזקי
לכת& ,לרגל ימי' ולשרירי רגל שמאל .נזקי אלה מגבילי את התובע בעמידה ממושכת ,בהליכה ממושכת
ובישיבה ממושכת ,ומחייבי מציאת עבודה שמאפשרת גמישות בכל הנ"ל .התובע ג מוגבל באפשרות
להרי משאות כבדי.
כל המגבלות האורטופדיות כול' אינ' מונעות מציאת מקו עבודה שמאפשר לתובע ,מחד גיסא,
לא להרי משאות כבדי ,ומאיד) גיסא ,לא יחייב אותו בישיבה ממושכת )ללא אפשרות קימה( ,בעמידה
ממושכת או בהליכה ממושכת – ללא התרעננות.
אלא שבנוס& לנכות האורטופדית ,קיימת הנכות הנפשית; והשאלה הנשאלת היא מה משקלה
מבחינת התפקודיות.
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הרבה דיו שפ) ב"כ התובע בסוגיית עבודת התובע כמציל וחוסר האחריות הכרו) בכ) .לדבריו,
לוקה התובע באובססית העבודה כמציל – מבלי שיש לו אפשרות אובייקטיבית לתפקד כמציל ,בשל חוסר
האחריות בו הוא לוקה; אלא שעבודת המציל אינה העבודה היחידה בה יכול התובע להשתלב ,וג א אי'
זה אחראי לאפשר לו לעבוד כמציל ,הרי שלש כ) הציעה ד"ר פרבר ,שמונתה לבקשת ב"כ התובע ,לשלב
את התובע באבחו' במכו' לשיקו מקצועי ולאחר מכ' בלימוד מקצוע שיתאי לכישוריו וליכולותיו,
במקביל לטיפול במכו' נוירופסיכולוגי שית' לו תמיכה והכוונה.
לא נית' לאמר שאבדה לו התפקודיות כולה ,ונכו' יהיה לקבוע את הנכות התפקודית בשעור של ,60%
המהווה כמעט את מלוא הנכות הרפואית הגורמת לפגיעה בתפקודיות.
.5

כשר ההשתכרות של התובע

התובע סיי  12שנות לימוד באורט "ספיר" בירוח במגמת חשמל ,א) אי' לו תעודת בגרות ,ולמעשה,
כבר במעבר מכיתה ו' לז' ,לפי עדות אחותו ,גב' הירשל ,חולקו התלמידי למגמות והיה ברור שהתובע לא
יקבל תעודת בגרות בתו לימודיו .כלומר ,כבר אז היה ברור שהתובע יהיה בעל השכלה מוגבלת.
בנקודה זו אתייחס לעדותה של אחותו של התובע ,גב' רחל דורו' הירשל.

ו

גב' הירשל הגישה תצהיר עדות ראשית )ת (2/ובו תיארה את השבר המשפחתי שנגר כתוצאה
מהתאונה .היא סיפרה על מאמצי המשפחה להחזיר את התובע לשגרה ולתפקוד ,על התפרצויות הזע שלו,
על חוסר ההתמדה וחוסר המעש .היא סיפרה על העובדה שהתובע עבר לגור אצלה לאחר שפתרונות אחרי
נכשלו ועל סירובו לפנות למ.ל.ל לצור) שיקו .על קשיי היו%יו ועל פעולותיה עבורו.
גב' הירשל א& העידה בפני בחקירה נגדית ,ועדותה היתה אמיתית ומרגשת .היא הצטיירה כאד
אינטליגנטי ,רהוט ומהימ' ביותר .מעדותה עולה שהיא לא חסכה כל מאמ 3כדי למצוא לתובע פתרו'
תעסוקתי – וניסתה להעלות רעיונות שוני שיהיה בה כדי לעני' אותו :ניהול בריכות ,ספרות ,עבודה
במזנו'%מסעדה ,לימוד אנגלית ועוד.
נ

התרשמותי היא שגב' הירשל אכ' מהווה עוג' לתובע ,וקרש הצלה עבורו .אי' זה מוב' מאליו שאחות
נשואה וא לילד – תסכי לקבל תחת צל קורתה – אח הסובל מבעיות התנהגות כתוצאה מהתאונה.
אשריו של התובע שזו אחותו וזו משפחתו – ואי' לפקוד מזל זה – לחובתו.
כאמור ,סבורה אני שכתוצאה מהפגיעה הנפשית שארעה לתובע ,קיימת לו נכות תפקודית גבוהה.

לאחר סיו התיכו' ,התגייס התובע לצבא .לכתחילה היה חייל קרבי ולאחר מכ' ,בשליש האחרו' של
שירותו ,שירת כטבח .במהל) שירותו הצבאי ישב בכלא צבאי ,א) זאת לתקופה קצרה וחסרת משמעות
לגבי העתיד )למרות הדגש הרב ששמה ב"כ הנתבעות על אפיזודה זו(.
אמנ ,עובר לתאונה ,היה התובע ספורטאי ,חבר בתנועת נוער וא& נהג לעבוד ולסייע בפרנסת המשפחה,
א) אי' לאמר שאלמלא התאונה היה מגיע באופ' מיידי לשכר הממוצע במשק; שכ' ,השכלתו היתה של
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עוזר חשמלאי בלבד ,היה עליו להמשי) וללמוד א היה מעוניי' לרכוש לעצמו מקצוע ,ולכ' ,סבורה אני
שהיה מתקד בהדרגה בסול השכר.
ב

קרוב לוודאי שבשנתיי הראשונות שלאחר שחרורו היה מגיע לכדי  4 3,000נטו )בערכי היו( ,לאחר
מכ' היה מתקד לכדי  4 4,000נטו )בערכי היו( למש) שנתיי נוספות )בממוצע( ,לאחר מכ' היה מתקד
לכדי  4 5,000נטו )בערכי היו( למש) שנתיי נוספות ,ולאחר מכ' היה מגיע לכדי השכר הממוצע במשק –
דהיינו ,כ 4 6,000%נטו.
ו

א .לפיכ) ,יש לחשב את הפסד שכרו לעבר כדלקמ':
אא .למש) שני – 96%97
היה שכרו מגיע כדי  4 72,000ובתקופה זו לא השתכר מאומה שכ' התאונה ארעה ב 12.95%והתובע
עבר תקופת שיקו ארוכה.
בב .למש) שני – 98%99
היה שכרו מגיע כדי  4 96,000ובפועל הגיע שכרו לכ 4 60,000%באותה תקופה )משוער)( ,דהיינו,
הפסדו מסתכ ב.4 36,000%
נ

גג .למש) שני – 2000%2001
היה שכרו מגיע כדי  .4 120,000בתקופה זו השתכר כ 4 50,000%ולכ' – הפסדו מסתכ ב70,000%
.4

ב

ס) כל הפסדי השכר לעבר מגיעי כדי – ) - 178,000בערכי היו(.
ב.

ו

הפסד כשר השתכרות

ב"כ התובע גורס שיש לערו) את חישוב הפסדי השכר לעתיד על בסיס מכפלת השכר הממוצע
במשק .כתימוכי' לגישה זו ,מתבסס ב"כ התובע על העובדה שהורי התובע עובדי ומשתכרי וכ) ג
שתיי מאחיותיו .ב"כ התובע מגייס לעזרתו ג את הנתוני שהוצגו ע"י העדי פיני איפרג' ,מנהל
הבריכה בירוח ,ומר יור חז' ,מפעיל מסעדה ומזנו' ש ,אלא שאי' לקבל עמדת ב"כ התובע בעני' זה.
חישוביו מבוססי על עבודתו של מציל ,ואול ,אלמלא התאונה לא היה מגיע התובע לעבודת מציל.
לעבודה זו הגיע א) ורק כתוצאה מהתאונה.
ב"כ התובע מציי' עוד שהתובע עבד ג כמורה לשחיה והכנסותיו ,במומו ,היו כפי הנראה גבוהות
יותר ממה שדווח.
נ

הוא הדי' לגבי עבודת הספרות.

ב

לפיכ) ,סבורה אני שיש לקבוע סכו גלובאלי עבור הפסד כשר השתכרות .סכו שיקח בחשבו' ,ה'
את פגיעתו התפקודית החמורה ,ה' את גילוי הצעיר וה' את הסיכוי שהיה מתקד במקצועו )חשמלאות(.
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פוסקת אני לתובע ,בהתחשב בכל הנ"ל ,סכו גלובאלי של .- 1,250,000

ו

עלות קורס הספרות וקורס מצילי'

.6

שוכנעתי שהתובע נרש לקורס ספרות וקורס מצילי כתוצאה ממאמצי השיקו שהתובע ובני
משפחתו נטלו בה חלק.
נ

אמנ נכו' ,שבמהל) המשפט לא הוצגו קבלות בגי' קורסי אלה ,ורק אביו של התובע,.…… ,
שהעיד בפני ,הערי) עלות ב) 4 10,000%סע'  14לת .(3/א) די בכ) כדי לקבוע ששוכנעתי בביצוע התשלו.
ב

ב"כ התובע נטל חירות לעצמו וציר& לסיכומיו ,שלא כדי' ,ראיות שונות ,וביניה' קבלות על אות
קורסי וכבר נפסק שזהו מעשה שלא ייעשה.
ו

יחד ע זאת ,מששוכנעתי שהתובע אכ' השתת& בקורסי הנ"ל ,כתוצאה מהתאונה ,וזו היתה
עלות ,אני פוסקת החזר סכומ בס) של ) - 10,500בערכי היו(.
נ

איני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעות שהתובע היה נזקק לקורסי ג אלמלא התאונה.
צרכי' רפואיי'

.7

א .טיפולי' נפשיי'
אי' חולק שהתובע לא קיבל טיפול פסיכיאטרי בשני הראשונות שלאחר התאונה .לטענת ב"כ
התובע ,אש בכ) משרד הבטחו' ,ומאוחר יותר הוטעתה המשפחה לחשוב שעליה לממ' הטיפולי – באופ'
פרטי.
ב

מאמינה אני לגב' הירשל בעדותה בנקודה זו ,וסבורה אני שאכ' ,לכתחילה ,חשבו בני המשפחה
שהטיפול אמור להעשות במסגרת משרד הבטחו' ,ולאחר מכ' נאמר לה שקופת%חולי אינה מכסה
טיפולי נפשיי ולכ' פנו לרופא פרטי .איני סבורה שעליה לשאת בנזק עקב טעות בתו%לב זו ,ולכ' ,מגיע
לתובע פיצוי בגי' ההוצאות שהוצאו על ידיה בעבר.
ו

הוכח בפני שהתובע החל בטיפוול אצל הפסיכיאטר ,ד"ר יעקב גוטמ' .מ 6.2.00%ועד  27.6.01ביקר
התובע אצל הפסיכיאטר  25פעמי ומאוגוסט  01ועד עדותו של הרופא בבית המשפט ) (2.9.01ביקר עוד 5
פעמי ,ובסה"כ  30ביקורי ,כשכל ביקור עולה ) 4 300עמ'  62שורה  ,(17ובסה"כ  - 9,000בגי' טיפולי
נפשיי בעבר ועד נובמבר  .2001מאז נובמבר  2001ועד היו ,אני מעריכה שהתובע המשי) בקצב של כ2%
פגישות בחודש ,וחלפו  17חודשי ,דהיינו ,ס) נוס& של – .- 10,200
נ

באשר לעתיד – ד"ר קו 3המלי 3על טיפול פסיכולוגי שבועי למש) מספר שני וכ' טיפול תמיכתי
פסיכיאטרי אחת לחודש.
ב
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ב"כ התובע ער) בסיכומיו חישוב עד תו תוחלת חייו של התובע והגיע לסכו העולה על 700,000
 ,4אלא שדר) חישוב זו אינה מקובלת עלי.
ו

אי' מדובר בטיפול עד תו תוחלת החיי ,אלא טיפול למספר שני בלבד .בנוס& ,חלק מהטיפול,
כפי שהוכח ,מכוסה ע"י סל השירותי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי; וג א בעבר לא היתה עובדה זו
בידיעת התובע ,כיו ,לאחר עדותו של מר דוד גור' ,הממונה על סל השירותי בשירותי בריאות כללית,
עובדה זו ידועה ,ואי' להתעל ממנה.
נ

אלא שעל%פי עדותו של מר גור' )עמ'  43לפרוטוקול( קיימת אי%בהירות בדבר זכאות לטיפולי
פסיכיאטריי ,או ,כדבריו" ,המחוקק לא נת את דעתו עד הסו) בשני נושאי' מובילי' :גריאטריה
ופסיכיאטריה".
כלומר ,קרוב לוודאי שהתובע זכאי לטיפולי נפשיי ,א) רק  60טיפולי בשנתיי – וזאת – לכל
החיי )עמ'  43שורות  ,(26%28כ) שבפסיקת הסכו לעתיד – אני לוקחת בחשבו' ה' את הזכאות לכיסוי
חלקי מקופת%החולי ,ה' את התקופה הקצובה לטיפולי נפשיי וה' את צרכיו של התובע ,ואני פוסקת לו
סכו גלובאלי לעתיד – .- 100,000
ב

טיפולי' באי אונות

ב.

פרופ' מצקי' הציע לתובע מספר אופציות טיפוליות והתובע בחר מתוכ' את האופציה של טיפול
תרופתי באמצעות ויאגרה .עלות התרופה ,שאינה כלולה בסל הבריאות )ת (6/מגיעה כדי  4 70לכדור.
ו

לכתחילה ,דאגה גב' הירשל לאספקת ויאגרה לתובע ,א) בהמש) נאל 3וייאל 3התובע לממ'
הכדורי מכיסו ,וא יחליט על אימו 3אופציה טיפולית אחרת ,כגו' הזרקה ,א& אותה יצטר) לממ'
מכיסו.
נ

לכ' ,אני פוסקת לתובע סכו גלובאלי ,הלוקח בחשבו' את העובדה שאי' מדובר בהוצאה בתדירות
קבועה עד תו תוחלת החיי ,א) בשני המשמעותיות לחייו ,מדובר בתדירות גבוהה יותר ,ואני מעמידה
סכו זה ,לעבר ולעתיד ,על ס) .- 150,000
ג.

תרופות

התובע נוטל תרופות נגד כאבי ,נגד הפרעות שינה ונגד דכאו' .על%פי הערכת בא%כוחו מדובר ב%
 4 250לחודש ,ועל%סמ) הערכה זו עותר הוא לפסיקת פיצוי לעבר ולעתיד .אלא שהג שאי' ספק שהתובע
נטל ונוטל תרופות ,מרבית' כלולות בסל השירותי ,ולכ' ,אי' הוא רוכש אות באופ' פרטי.
יחד ע זאת ,מוכנה אני להניח שהתובע ידרש ג לרכוש ,מידי פע ,תרופות ,באופ' פרטי ,ואני
פוסקת לו ס)  - 25,000לש כ).
ד.

רופאי' פרטיי'
התובע פנה לרופאי פרטיי בעבר ונשא בסכו של כ.4 3,000%

ב

באשר לעתיד – גורס הוא שיידרש לעלות של כ 4 1,200%לשנה.
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ב"כ הנתבעות סבורה שלא היה מקו לפנות לרופאי פרטיי כאשר כל הטיפול מכוסה ע"י
קופ"ח )ובתחילה ע"י משרד הבטחו'( .כ' גורסת היא ,ובעני' זה הצדק עמה ,שיש להתעל מהקבלות
שהוגשו ,לראשונה ושלא כדי' ,במצור& לסיכומי.
יחד ע זאת ,אני פוסקת לתובע סכו של  - 12,000בגי' העבר והעתיד למקרה שיזדקק לרופאי
פרטיי שלא יכוסו ע"י סל השירותי.
ה.

נערות ליווי

התובע סובל מאי'%אונות ,כפי שהוגדר ע"י פרופ' מצקי' ,וזה אולי מוקד בעייתו הנפשית ,בהיותו
בחור צעיר בראשית חייו הזוגיי .הקשיי מה סובל התובע בתפקוד ע נשי משפיעי רע מאוד על חייו
ועל מצבו הנפשי.
ו

הוכח בפני שכתוצאה מכ) פנה התובע מידי פע למכוני ליווי ,א& זאת תו) בושה גדולה ,והסתרת
עובדה זו מהסביבה הקרובה.
ב"כ התובע גורס שיש לפסוק לתובע סכומי שיכסו  2פגישות שבועיות ע נערות ליווי עד תו
תוחלת החיי .בכתב התביעה אי' זכר לסכו זה .ובי' הפתרונות שהוצעו ע"י פרופ' מצקי' ,אי' זכר
לפתרו' זה.
פרופ' מצקי' א& לא נחקר ע"י ב"כ התובע בכוו' זה ,ולכ' ,לכאורה ,איני צריכה לפסוק כל סכו
בגי' ראש נזק זה.
יחד ע זאת ,משהוכח לי שהתובע אכ' פנה מידי פע לנערת ליווי וצור) זה נוצר רק כתוצאה
מפגיעתו בתאונה ,אני פוסקת לתובע סכו גלובאלי לעבר ולעתיד בס) של .- 50,000
.8

ניידות

ראש נזק זה לא נזכר כלל בכתב התביעה .למרות זאת ,בסיכומיו ,הקדיש ב"כ התובע לנושא
עמודי מספר.
לטענת ב"כ התובע – כתוצאה מהעובדה שחקירתה הנגדית של ד"ר פרבר הופסקה ע"י בית
המשפט ,לא חקר אותה על כשרו של התובע לנהוג ברכב פרטי ,ובניגוד לדעת המשפחה התומכת בנהיגה,
מוצא הוא ,ב"כ התובע ,מגבלות ה' בשל הליקויי האורטופדיי וה' בשל הליקויי הנפשיי ועור),
בהתא לכ) ,חישוב מפורט )עמ'  30%31לסיכומיו(.
צודקת ,בעני' זה ,ב"כ הנתבעות .בחוות הדעת של המומחי ,כולל ד"ר פרבר שמונתה במיוחד
בהתייחס להיבטי כגו' אלה ,אי' זכר לצור) בפיצוי בגי' ניידות.
לא הונחה בפני כל תשתית מקצועית או ראייתית להגבלה כלשהי של התובע ,המצדיקה פסיקת
פיצוי שכזה ,או לצור) מוגבר כלשהוא בנסיעות ,כתוצאה מהתאונה.
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הוכח בפני שהתובע נוהג ,ככל האד ,ועמדתו האישית של ב"כ התובע ,ללא כל עיגו' ראייתי – אי'
לה על מה שתסמו).
לפיכ) ,איני פוסקת כל סכו בגי' ראש נזק זה.

.9

הוצאות בגי שחיה ואימוני כשר

התובע מקפיד לשחות פעמיי בשבוע וכ' מתאמ' במכו' כשר  3פעמי בשבוע .המשפחה א& רכשה
עבורו מתקני שוני לצור) התעלמות בבית.
ה' ד"ר גוטמ' וה' ד"ר פרבר מייחסי חשיבות רבה לפעילות זו.
ב"כ התובע עותר לפסיקת ס)  4 472לחודש עד תו תוחלת החיי ,ואילו ב"כ הנתבעות גורסת
שאי' לדרישה זו כל בסיס ,שכ' המומחי הרפואיי שללו צור) זה.
מוכנה אני להניח ,מחד גיסא ,ששחייה וספורט יכולי להועיל לתובע במומו ,א) ,מאיד) גיסא ,אני
מניחה שיתכ' שכבחור צעיר היה עוסק בכ) ,ממילא.
לפיכ) ,אני פוסקת לתובע סכו גלובאלי לעבר ולעתיד בס) .- 15,000
 .10עלויות במכו לשיקו' נפגעי ראש – רקאנטי
ב"כ התובע ציר& ג בעני' זה ,מחירו' – ראיה חדשה לסיכומיו – וכפי שציינתי כבר – זהו מעשה
שלא ייעשה.
יש להתעל מראיה זו ,ואי' לפסוק כל סכו בגי' המבוקש בסעי& זה.

 .11לווי ,השגחה ועזרה
סוגיה זו מדגישה יותר מכל את ההגזמה בה נקט ב"כ התובע בדרישתו הכספית ,בסיכומיו .ב"כ
התובע עותר לפסיקת סכו המתקרב ל 5%מליו'  (!!) 4לעבר ולעתיד .זהו סכו עתק ,הנפסק לנכי
קאדרופלגי או פאראפלגי במקרי מתאימי.
לא זה המקרה שבפני.
התובע הינו בחור עצמאי ,המסוגל לתפקד באופ' עצמאי; ה' בכל הנוגע לפעילויות היו%יומיות ,ה' בכל
הנוגע לניידות וה' בכל הנוגע לכל יתר הפעילויות.
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הקושי קיי בעובדה שהתובע אינו אחראי ברמה המתאימה לגילו .הוא נוטה לבזבז כספי כשאינו
תחת השגחה ,אינו מקפיד על תנאי סניטריי ,אינו מקפיד לקחת תרופות וללכת לרופאי השוני.
כפי שציינתי לעיל ,בנתה אחותו של התובע ,מסגרת חמה ותומכת לתובע .הוא מתגורר בביתה ,היא
משגיחה עליו ומקפידה שיבצע את כל המוטל עליו .לא מ' הנמנע שדווקא מסגרת זו ,הבאה ממניעי
טובי ,גורמת לתובע להסיר אחריות ולסמו) על הסביבה ,אלא שלא נית' לדעת זאת בוודאות .כ' נית'
לדעת בוודאות שהתובע אינו זקוק לליווי צמוד ,וכל חישוביו של ב"כ התובע בסוגיה זו – אינ רלבנטיי.
מאחר שהוכח בפני שאחותו של התובע נושאת בהוצאות אחזקתו מספר שני וא& שכרה דירה גדולה
יותר לש כ) ,והיא עושה כ' באהבה גדולה ותו) לקיחת אחריות ,ראויה להערכה ,ומאחר שאי' לי ספק
שהיא תמשי) לשאת בהוצאות נוספות ג בעתיד ,לצור) השגחה ,אני פוסקת לתובע סכו בגי' עזרת צד ג'
בעבר ובעתיד )לכיסוי כל ההוצאות בסוגיה זו ,לרבות הוצאות ההורי )הוצאות ניהול ענייניו הכספיי(
בס) .- 500,000
 .12דיור
לדרישה זו אי' כל בסיס בראיות שהובאו בפני.

 .13תגמולי' ממשרד הבטחו
אי' כל ממש בדרישת ב"כ התובע לפסוק סכו נוס& עבור חובו למשרד הבטחו' ,שהרי יהא בכ) כפל
פיצוי.
 .14כאב וסבל
לפי  76.1%נכות רפואית משוקללת ,ו 90%ימי אשפוז ,שכ' על%פי הנטע' ,ועובדה זו לא נסתרה ,היה
התובע מאושפז בבית חולי צבאי.
 .15לסיכו':
א .אני מחייבת את הנתבעות לשל לתובע את הסכומי הבאי:
)א(

4 178,000

הפסדי שכר לעבר:
)בצירו& ריבית מאמצע כל תקופה
כמפורט בסע' ) 5א( לעיל(

)ב (

4 1,250,000

הפסד כשר השתכרות:
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)ג(

קורס ספרות ומצילי:

4 10,500

)ד (

טיפולי נפשיי:

4 9,000

)ה(

טיפולי באי'%אונות:

4 150,000

)ו(

תרופות:

4 25,000

)ז (

רופאי פרטיי:

4 12,000

)ח(

נערות ליווי:

4 50,000

)ט(

שחיה ואימוני כשר:

4 15,000

)י(

עזרת צד ג':

4 500,000

)יא(

כאב וסבל – כמפורט בסעי&  14לעיל

4 10,200
4 100,000

ב.

מהסכומי הנ"ל יש לנכות את הסכומי הבאי:

אא .נכות כללית מהמ.ל.ל –
שעל פי חוות דעתו של שי ספיר מגיעה כדי  4 372,026נכו' ל 31.5.01%ויש לשערכה ליו ביצוע החישוב.
בב .הבטחת הכנסה  +דמי אבטלה המגיע כדי  4 36,212על פי הנטע' בסיכומי ב"כ התובע ,בהתבסס
על ת.ע.צ.
ג .לאחר נכוי הסכומי הנ"ל יש להוסי& שכ"ט עו"ד בשיעור  + 12%מע"מ וכ' הוצאות משפט על%פי
שומת רש.
קבעתי שכ"ט עו"ד בשעור נמו) מהמקובל לנוכח העובדה שצורפו לסיכומי ראיות רבות – שלא
כדי'.
הסבריו של ב"כ התובע לעני' זה ,בסיכומי התשובה שהגיש ,אינ מקובלי עלי – וא& אינ
מדוייקי.
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ד .הסכו שיתקבל כתוצאה מהחישוב הנ"ל יופקד בידיה הנאמנות של ע"ד קליר וגב' רחל דורו'
הירשל עד שתתקבל החלטה בבית משפט לענייני משפחה א יש צור) במינוי אפוטרופוס לרכוש לתובע,
לצור) טיפול בענייניו הכספייי .לש כ) ,על משפחתו של התובע להגיש בקשה מתאימה.
עו"ד קליר וגב' הירשל יפעלו על%פי ההחלטה שתינת' ע"י בית המשפט לענייני משפחה ועל%פי
הוראותיו.
אבהיר שקביעתי זו מתבססת על טענות ב"כ התובע לפיה' לא נית' לסמו) על התובע ועל שיקול%
דעתו ,ומתו) ראיית טובת התובע ,שהרי סכו הפיצוי אמור להספיק לו לשני רבות ,ואי' מטרתו –
לאפשר לו בזבזנות יתרה בהווה.
המזכירות תשלח עותק פסקדי זה לצדדי' בדואר רשו'.
נית היו' ,כ"ו בניס  ,תשס"ג ) 28באפריל  ,(2003בהעדר הצדדי'.

גרסטל הילה ,שופטת

נוסח זה כפו& לשינויי עריכה וניסוח
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