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פסק די#
.1

הרקע
התובע ,יליד  ,.......נפגע במהל! של כחודשיי ימי בשלוש תאונות דרכי :ביו 30.6.04
)להל" – $התאונה הראשונה"( ,כעבור כחודש ימי ביו ) 2.8.04להל" – $התאונה
השניה"( ,וכשבועיי וחצי מאוחר יותר ,ביו ) 19.8.04להל" – $התאונה השלישית"(.
התאונה השלישית הייתה ג תאונת עבודה ,והוכרה ככזו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
בשתי התאונות הראשונות ,נחבל בראש ,בצוואר ובגב .בתאונה השלישית נחבל ג
בידיי וברגל ימי .$חברת ביטוח שונה אחראית לפצותו בגי $נזקי הגו -שאונו לו בכל
אחת מ $התאונות ,וזו היתה שורש המחלוקת שחייבה שמיעת העדי.
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מונו שלושה מומחי רפואיי :ד"ר גד ול ,$מומחה בתחו האורטופדי ,ד"ר דורו$
הלפרי $בתחו א.א.ג וד"ר אופיר ,מומחה בתחו העיניי.

.3

הנכות בתחו האורטופדי
ד"ר ול $סוקר בחוות דעתו את פגיעותיו של התובע בכל אחת מ $התאונות:
בתאונה הראשונה מיו  – 30.6.04בה היה התובע מעורב כנוסע ברכב שנפגע מאחור,
נחבל בצוואר ובגב התחתו .$הוא פנה לחדר המיו $בבית החולי "איכילוב" ,ש התלונ$
על כאבי ראש ,גב וסחרחרות .הוא נבדק ,צול ושוחרר לביתו ,להמש! טיפול ע משככי
כאבי ופיזיוטרפיה.
בתאונה השניה מיו  – 2.8.04בה נפגע כנהג ברכב שנפגע מאחור ,נחבל שוב בצוואר ובגב
התחתו .$הוא נבדק בחדר המיו $של בית החולי "אס -הרופא" ,התלונ $על כאבי
לאור! כל עמוד השדרה ,נבדק ושוחרר לביתו להמש! מעקב בקופת חולי ,טיפול
במשככי כאבי ופיזיוטרפיה.
התאונה השלישית מיו  19.8.04ארעה תו! כדי עבודתו במשלוחי ,כאשר רכב על
אופנוע ,ונפגע על ידי רכב אחר .התובע נבדק בחדר המיו $של בית החולי "שיבא",
התלונ $על כאבי צוואר ,גב תחתו $ובר! ימי .$הוא שוחרר לביתו להמש! טיפול על ידי
רופא אורטופד בקופת חולי .התובע הופנה למיפוי עצ והודגמה קליטה בחוליה .L4
התובע התלונ $בפני ד"ר ול $על כאבי גב תחתו ,$כאבי צוואר ע הגבלות בתנועה ,וקושי
בישיבה רצופה.
בבדיקתו מצא ד"ר ול" $הגבלה קלה בטווחי תנועת הצוואר וללא הגבלה אותנטית
בטווחי תנועת הגב התחתו ,#ללא פחת נוירולוגי וסימני גירוי שורשי".
בשל ההגבלה הקלה בתנועות ע"ש הצווארי ,מצא ד"ר ול $להעניק לתובע נכות בשיעור
 10%לפי סעי)(5)37 -א( לתקנות המל"ל .יחד ע זאת ,הואיל ועל יסוד המסמכי שעמדו
בפניו וממצאי בדיקתו ,לא היה באפשרותו לקבוע איזו מ $התאונות גרמה לנכות באופ$
חד משמעי ,הוא ייחס  1/3מ $הנכות לכ"א מ $התאונות נשוא התביעה.
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עוד מציי $המומחה כי בשל השבר של הזיז העוקצי שאובח $במיפוי העצ ,לא נותרה
נכות צמיתה.
בתשובות לשאלות ההבהרה שהופנו לד"ר ול ,$חזר המומחה על עמדתו ,כי לאור העובדה
שכל התאונות אירעו במסגרת זמ $של כחודשיי הרי שלא נית $לקבוע את תרומת כל
אחת מ $התאונות למצבו ,באופ $שונה ממה שנקבע בחוות דעתו.
.4

ב"כ הצדדי ויתרו על זימונו של ד"ר ול $לחקירה על חוות דעתו ,כ! שהיא נותרה בלתי
מעורערת.
אשר על כ #נקבע ,כי לתובע  3.33%נכות בתחו

האורטופדי ,בגי #ההגבלה בע"ש

צווארי ,בגי #כל אחת מ #התאונות.
.5

הנכות בתחו א.א.ג
תלונתו של התובע בתחו הא.א.ג ,כפי שהובעה בפני ד"ר הלפרי $היא על "צפצופי"
באוזניי ,המלווי אותו כל הזמ ,$מאז התאונה הראשונה .עיקר ההפרעה ,בתנאי שקט
סביבתי .בשל הצפצופי המטרידי ,טוע $התובע כי הוא מסוגל להרד רק ע מכשיר
טלביזיה פועל ברקע .בנוס ,-התלונ $על סחרחרות בוקר ,המתבטאות בחוסר יציבות
בעיקר בשינויי תנוחה ,ועל תלונות כלליות בלתי מסווגות של ירידה בשמיעה.
בחוות דעתו מציי $ד"ר הלפרי $כי התובע הדגיש בפניו כי הזמזו הטורדני החל לאחר
התאונה הראשונה ,והתאונות המאוחרות היו זניחות מבחינת ההשפעה על התופעה.
בדיקתו של ד"ר הלפרי $את התובע ,היתה תקינה.
ד"ר הלפרי $מציי $כי ההפרעה המרכזית הנוגעת לתחו התמחותו מתמקדת בטנטו,$
וההפרעה המשנית עליה התלונ $התובע היא סחרחרות וירידה בשמיעה.

.6

ד"ר הלפרי $מתמודד בחוות דעתו ע כל אחת מ $ההפרעות עליה $הלי $התובע ,א! בסופו
של דבר ,מוצא כי אי $מקו לקבוע לתובע כל נכות בתחו ה0א.א.ג.
באשר לטנטו ,#מדובר בתלונה סובייקטיבית ,שאי $מדד אובייקטיבי לכימותה או
לקביעתה הוודאית .הפרמטרי המקובלי והמוסכמי לקביעת טנטו $סובייקטיבי ה
אמינות התובע ,התרשמות מתלונותיו ,מהתנהגותו ,קיו בדיקות שמיעה המדגימות
ירידה תחושתית0עצבית ,וכ $תלונה המופיעה בסמיכות זמני קצרה ,תו!  24שעות
מהטראומה.
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במקרה זה ,אי $התלונות של התובע על טנטו $מלוות בליקוי שמיעה עצבי ,אי $סימוכי$
לתלונות על טנטו $בא -אחת מתעודות חדר המיו $בכל שלושת התאונות הנדונות,
והפגישה הראשונה שלו ע רופא א.א.ג הייתה חודשיי לאחר התאונה הראשונה ,ואז
התלונ $רק על זמזומי וירידה בשמיעה וסחרחורות ,ללא עדות לירידה בשמיעה
בבדיקה.
באשר לסחרחורות ,שהוגדרו על ידי התובע כחוסר יציבות המופיעה בעיקר בבוקר ,לאחר
השינה ,מסביר ד"ר הלפרי $כי חבלה של "צליפת שוט" יכולה לגרו להופעת סחרחורת
במספר מנגנוני :בשל פגיעה ישירה באיברי החישה במערכת הוסטיבולרית ,פגיעה בגזע
המוח ,פגיעה בע"ש צווארי ובאזורי הקואורדינציה המוטורית במוח המרכזי.
במקרה זה ,לא הייתה קליניקה סוערת אחרי א -אחת מ $התאונות .לכ ,$נית $לשלול
בוודאות כמעט מוחלטת חבלה מוחית או דמ .נית $לומר ג בדרגת סבירות גבוהה כי
לא מדובר בפגיעה באיברי מטרה של מערכת שיווי המשקל ,מאחר והתובע התלונ $על
סחרחורת לא סיבובית וללא קשר לתנוחת הראש ,וג תוצאות הבדיקה הפיזיקלית אינ$
תומכות בפגיעה במערכת הוסטיבולרית.
באשר לירידה בשמיעה ,היתכנות של ליקוי שמיעה במנגנו $הפגיעה שנפגע התובע,
אפשרית א! היא אינה שכיחה .היא קיימת במקרי של שבר לעצ הטמפורלית ,או
כאשר קיימת פגיעה ישירה בשבלול ,ואז נצפה ליקוי שמיעה עמוק .בבדיקת השמיעה של
התובע ,לא נמצא פחת משמעותי.
מכל הטעמי הללו – כאמור ,לא מצא ד"ר הלפרי $לקבוע לתובע נכות כתוצאה מא-
אחת מ $התאונות .ג ד"ר הלפרי $לא זומ $להיחקר על חוות דעתו ,והיא נותרה בעינה,
ועל כ #נית #לקבוע כי לתובע לא נותרה נכות בתחו הא.א.ג בגי #א .אחת מ #התאונות
נשוא התביעה.

.7

הנכות בתחו העיניי
ד"ר אופיר ,המומחה בתחו העיניי מציי $בחוות דעתו הראשונה מיו  ,31.8.06על יסוד
דברי התובע ועיו $במסמכי הרפואיי ,כי התובע החל להתלונ $על קשיי ראיה מאז
התאונה הראשונה ,שארעה ביו  .30.6.04הוא נבדק לראשונה על ידי רופא עיניי ביו
 ,24.11.04א! ש דווח כי מספר ימי לאחר התאונה הראשונה ,ש לב לקשיי ראיה
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לרחוק ,כגו ,$בעת הצפייה בטלביזיה .זמ $קצר לאחר מכ ,$החל להתלונ $אצל רופאת
העיניי על כפילות ראייה לסירוגי ,$והופנה למרפאה אורטופטית לבירור.
בבדיקת האורטופטיסטית גב' לפידות ,נמצאה חולשה במיקוד ,בעיקר בטווח המיזוג.
הוחל בתרגול שרירי העיניי ,א! לא חל כל שיפור בתלונות ובממצאי ,ג כעבור שנה.
בבדיקתו על ידי ד"ר אופיר נמצאה חדות ראיה תקינה .באשר למיקוד הראיה ,נמצאה
חולשת קונברגנציה – בהסתכלות מקרוב .מבח $מדוקס –  12פריזמות.
את מסקנותיו מסכ ד"ר אופיר כדלקמ" :$על סמ סמיכות התלונות העיניות לתאונה
הראשונה מיו  ,30.6.04והקשר בי #תופעת ה Whiplashלהפרעה במיקוד ,נית #לקשר
בי #תלונותיו והממצאי

לבי #האירוע נשוא התביעה" .ד"ר אופיר מזכיר כי ג

בתלונותיו של התובע אצל רופאי העיניי שטיפלו בו ,קשר את הבעיות שהופיעו לאחר
התאונה הראשונה ,לאירוע זה .ד"ר אופיר לא מצא כל פגיעה עינית בתאונה השנייה
והשלישית או כל קשר בי $תאונות אלו לבי $הממצאי.
ד"ר אופיר המלי 1להפנות את התובע לתרגול של שרירי העיניי בפיקוחה של
אורטופטיסטית ,למש!  3חודשי ,ובינתיי הערי! את נכותו הזמנית בשיעור  10%על פי
סעי (1)57 -לתקנות ,בגי $חולשת קונברגנציה הגורמת להפרעות.

.8

חוות דעתו השנייה של ד"ר אופיר נתנה ביו  ,18.2.07לאחר שהתובע ביצע על פי
המלצתו 12 ,טיפולי אצל אורטופטיסטית ,וכ $תרגולי בביתו במש!  3חודשי.
תלונותיו נשארו כמקוד – הופעת טשטוש )אותיות מתחברות( סחרחרות וכאבי ראש
זמ $קצר לאחר קריאה .למעשה ,חר -התרגול התובע התלונ $כי לא חל כל שיפור במצבו.

.9

בבדיקה ,עדיי $נמצאה חולשת קונברגנציה ,מבח $מדוקס היה  408פריסמות ,שיפור חלקי
לעומת הבדיקה הקודמת ,ובדיקת מיזוג לקרוב –  8פריזמות.

.10

ד"ר אופיר מסכ את חוות דעתו השנייה וקובע ,בהעדר שיפור ,כי נכותו של התובע
עומדת על  10%בגי $חולשת קונברגנציה הגורמת להפרעות ,ואת הנכות מייחס כולה
לתאונה הראשונה ,וזאת מ $הנימוקי שפורטו על ידו כבר בחוות דעתו הראשונה.

.11

ד"ר אופיר זומ $לחקירה.
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ד"ר אופיר מסביר בחקירתו כי הפגיעה ממנה סובל התובע במיקוד הראיה ,מקורה בנזק
נוירולוגי עצבי המשלי! על פעולה השרירי המזיזי את העי $ימינה ושמאלה וכלפי
פני .הנזק הוא די משמעותי ,קבוע ובלתי הפי! ונית $לתיקו $בעזרת משקפי פריזמות,
אות $יש להרכיב לצור! קריאה וראיה מקרוב ]עמ'  14שו'  ,[15א! ההסתגלות אליה$
קשה ואינה מובטחת .כמו כ ,$ממלי 1ד"ר אופיר על טיפול אצל אורטופטיסט ,לחיזוק
השרירי ושמירה על מצב הנוכחי ,כי כמו כל שריר ,א לא מחזקי אותו הוא נחלש.
מבחינה תפקודית ,הפגיעה במיקוד מונעת מגלגלי העיניי לנוע כלפי פני ,תנועה
שזקוקי לה כדי לראות אובייקטיבי מקרוב .ככל שהאובייקט קרוב יותר ,העיניי
מתכנסות יותר ,וחולשת השריר גורמת לעיניי להתאמ .1אחרי מאמ 1ממוש! העיניי
"בורחות" חזרה החוצה ,ורואי כפול .ד"ר אופיר משוכנע ,כי הממצאי של חולשת
המיקוד אצל התובע ה אמיתיי וחמורי ,ומהווי הפרעה תיפקודית משמעותית,
למשל ,בקריאה .מאיד! ,אי $בכ! כדי להפריע לתובע בנהיגה.
.12

ד"ר אופיר ייחס את כל הנכות כנובעת מ $התאונה הראשונה ,למרות סמיכות הזמני בי$
התאונות ,ובניגוד לדעת המומחה בתחו האורטופדי שמצא לנכו $לחלק את הנכות בי$
התאונות .הסיבות לכ! היו שתיי :כי בתלונותיו של התובע הוא ייחס את הפגיעה
לתאונה הראשונה; התובע התלונ $כי מספר ימי לאחר התאונה הראשונה החל לחוש
פגיעה בראיה בעת צפייה בטלביזיה ומקרוב ,וכ $מכפל ראייה .והטע השני – כי פגיעה
כפי שנפגע התובע ,מקורה ב"צליפת שוט" וד"ר אופיר סבור כי רק בתאונה הראשונה
נפגע התובע במנגנו $של "צליפת שוט" ,ואילו בתאונה השנייה נרש כי לא נמצא כל
ממצא חריג ובתאונה השלישית התלונ $בכלל על כאבי בגב תחתו.$

.13

ואכ ,$רק בתעודת חדר המיו $מ $התאונה הראשונה ,נרשמה במפורש האבחנה של
 Whiplashוהיו תלונות על כאבי ראש ,כאבי בצוואר ובגב וסחרחורות .בתעודת חדר
המיו $מבית החולי "אס -הרופא" מ $התאונה השנייה ,התלונות היו על כאבי לכל
אור! הגו ,-ללא התמקדות מיוחדת בצוואר .לא היו סימני חבלה בגב ,ותנועות ותחושות
היו תקינות לחלוטי .$בכל זאת ,צול ג הצוואר ,ובסיכו נרש,Cervileghia + L.B.P :
קרי :הוכרה ג פגיעה צווארית .ויצויי ,$כי מנגנו $הפגיעה בתאונה השניה היה כבתאונה
הראשונה ,דהיינו :פגיעת רכב מאחור .בתעודת חדר המיו $מ $התאונה השלישית ,התלונ$
בעיקר על שפשופי בידיי וכאבי בבר! ,א! נחבל ג בצוואר ובגב תחתו .$התובע צול
ג בצוואר ובדנס ,כמו ג ע"ש המותני .ג בטופס התביעה שהוגשה למוסד לביטוח
לאומי בגי $התאונה השלישית טע $התובע כי נפגע ב"ראש ,צוואר וגב".
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לפיכ ,קצת תמוהה העמדה של ד"ר אופיר ,כי יש לייחס את מלא הנכות לתאונה
הראשונה בלבד .דווקא הנימוקי שהביא ד"ר אופיר ,בדבר מנגנו #הפגיעה והאיברי
שנפגעו ,תומכי

בכ ששלושת התאונות יכולות היו לגרו

להופעת הנזק בתחו

הראיה ,שכ #מדובר באותו מנגנו #פגיעה ,ובפגיעה צווארית בכל התאונות.
.15

עוד יצויי ,$כי בתצהירו התובע לא טוע $כי תלונותיו בעניי $הראיה החלו דווקא מיד
לאחר התאונה הראשונה .הוא ג לא זכר מתי החל להתלונ $על בעיות בראיה .אמנ
לד"ר הלפרי $סיפר כי התאונה הרצינית והמשמעותית ביותר היתה התאונה הראשונה כי
"מש זה הכל התחיל" ]עמ'  29שו'  ,[27הפגיעות בגב ,בראש ובצוואר ,א! לאור העובדה,
שעד לאחר התאונה השלישית לא נמצאו תלונות על בעיות בראיה ,ולאור סמיכות
הזמני שבי $שלושת התאונות ,ומנגנו $הפגיעה הזהה ,והעובדה שבכל התאונות הוכרה
פגיעה צווארית ,הנני סבורה כי אי $מקו לקבל את קביעתו של ד"ר אופיר כי כל הנכות
בתחו הראיה נובעת מ $התאונה הראשונה בלבד ,ויש מקו לחלק את הנכות בתחו
הראיה בי #התאונות במידה שווה ,כפי שנעשה לגבי הנכות האורטופדית.

.16

הלכה פסוקה היא כי בית המשפט הוא הפוסק את הנכות הרפואית .אי $בית המשפט
קשור לחוות הדעת של המומחי שהוגשו ,אפילו ומדובר במומחי שמונו על ידי בית
המשפט .א מתו! חומר הראיות ,לרבות מעדותו של המומחה עצמו ,נית $ללמוד כי
המסקנה אליה הגיע המומחה באשר לשיעור הנכות או לקשר הסיבתי בינה לבי $התאונה
מוטעה ,או לוקה בחסר ,מוסמ! בית המשפט לתק $את קביעת המומחה ]ראה :ע"א
 8288/00קרנית קר #לפיצוי נפגעי תאונות דרכי נ' סיכס סאמי ,תק0על ,655 (2)2001
ע"א  2160/90רז נ' לא 1פ"ד מז).[170 (5

.17

המסקנה הסופית באשר לנכות שנותרה לתובע משלושת התאונות הינה 10% ,בתחו
האורטופדי ו 10%בתחו העיניי  ,ונכות זו יש לחלק בי 3 #התאונות במידה שווה ,כ
שבגי #כל תאונה נכותו הרפואית עומדת על .6.66%

.18

הנזק
התובע ,יליד  ,.......היה בעת הדיו $חייל בשירות סדיר ,ושרת כאחראי חדר אוכל בבסיס.
הוא סיי  12שנות לימוד ע בגרות חלקית במגמת מנהל.
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התאונה הראשונה ארעה בסמו! לסיו הבגרויות .במקביל ,עבד התובע כשליח בפיצריה,
והתאונה השלישית ארעה תו! כדי עבודתו כשליח .לאחר התאונות ,ועד גיוסו לצה"ל
ביו  ,7.4.05לא חזר לעבודה .כ! העיד התובע ,כ! העיד ג אביו .בעבודתו כשליח
השתכר בי 7000600 $ש"ח ל 5 1,8000לחודש ]עמ'  22שורה  ,[17א! מטופס התביעה
למל"ל ]נ [2/עולה כי שכרו הממוצע היה כ 5 780 0לחודש בלבד .חר -התאונות ,התובע
התמיד בעבודה עד לתאונה השלישית ולאחריה ,לא שב לעבודה.
התובע מציי $בתצהירו כי הנכות שנותרה לו בתחו הראיה מפריעה לו בקריאת ספר,
עיתו $או בעבודה מול המחשב .לאחר כמה דקות של קריאה ,התובע מרגיש כי האותיות
מטושטשות ומתערבבות ,והוא נתק -בכאב ראש .ד"ר אופיר אישר ,כי תלונות אלו
אופייניות לפגיעה של חולשת המיקוד ממנה סובל התובע ]עמ'  8שו' .[8
כמו כ ,$מתלונ $התובע על כאבי והגבלה בתנועות הצוואר ,בגינ הוא מתקשה לישו$
ומתעורר ע תחושה של צוואר תפוס .הוא נזקק לתרופות משככות כאבי ,וא הוא
נתק -בכאבי בזמ $העבודה ,הוא נאל 1להפסיק עבודתו ולנוח.
.19

ב"כ התובע סבור כי נכותו התפקודית של התובע עולה על הנכות הרפואית ,שכ ,$יש
להתחשב ג בפגיעות נוספות שהוכרו ,א! לא הותירו נכות כמו :השבר בזיז הקוצי
בחוליה  ,4Lהטנטו $והסחרחרות .לטענתו ,התובע מנוע מעבודה פיזית בשל הנכות
האורטופדית ,והמגבלה בראיה מונעת מ $התובע עבודה ע מחשב או עיסוקי עיוניי
אחרי ,ומכלול הפגיעות מצדיק לקבוע  30%נכות תפקודית.
אינני סבורה כ! .לתובע אמנ נכות אורטופדית בגי $הפגיעה הצווארית ,הנכות בתחו
זה בגי $כל תאונה היא מזערית ואי $בה כדי להגביל את התובע באופ $משמעותי .מאיד!,
הפגיעה בראיה מגבילה את התובע בעיסוקי עיוניי ,והיא המשמעותית יותר.
התובע אד צעיר ,שטר הכשיר את עצמו למקצוע מסוי .מסכימה אני ע ב"כ התובע
כי הפגיעות כתוצאה מ $התאונות יגבילו את התובע בבחירת מקצוע .יתכ ,$וכל
המקצועות העיוניי הכרוכי בקריאה ממושכת ,וכ $מקצועות המחשב – לא יהיו
זמיני לתובע .התובע יוכל לעסוק במגוו $עיסוקי אחרי ,שאינ כרוכי בעבודה
פיזית משמעותית ,א! אינ מצריכי ג כישורי ראיה משופרי.
בנסיבות אלו ,הנני סבורה כי יש להעמיד את הנכות התפקודית של התובע בגי $כל אחת
מ $התאונות ,בשיעור .5%
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הפסד השכר לעבר
לטענת התובע ,מאז התאונה השלישית לא חזר לעבודה .יחד ע זאת ,התובע ער לכ! כי
בטופס קליטת מלש"ב צויי $כי עבד עד חודש  11/04ולכ ,$את הפיצוי בגי $הפסד
ההשתכרות לעבר ,לתקופה הסמוכה לתאונות ,ועד גיוסו לצה"ל בחודש  4/05מחשב
התובע לתקופה של  5חודשי בלבד.
הפיצוי המגיע לתובע בגי $תקופה זו הינו  5 * 780שה  ,0 3,900בצרו -הפרשי הצמדה
וריבית מאמצע התקופה  .0 4,995סכו זה יחולק בי $הנושאי באחריות ל 30התאונות,
בחלקי שווי ביניה.
לאחר גיוסו ,קבל התובע אישור לעבודה נוספת .התובע ניסה לעבוד כשליח ,א! לטענתו
הרכיבה על האופנוע הייתה קשה לו .ויצויי ,$כי ד"ר אופיר קבע כי אי $הנכות בתחו
הראיה מגבילה את התובע בנהיגה.
אינני סבורה כי יש לפסוק לתובע הפסד שכר בתקופת השירות הצבאי ,שכ $אינני סבורה
כי הנכויות שנגרמו לתובע מגבילי אותו בעבודתו כשליח.

.21

פגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד
חישוב הפיצוי בגי $הפגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד ,בגי $כל אחת מ $התאונות יעשה
לפי נכות תפקודית של  5%מתו! השכר הממוצע במשק ,בניכוי מס הכנסה ,עד גיל ,67
והינו בס!  ,5 106,257בגי $כל תאונה.

 .22עזרת צד ג'
התובע טוע $כי לאור מצב של הוריו ,עובר לתאונות סייע לה בעבודות משק הבית,
וכתוצאה מ $התאונות וממגבלותיו ,הוא מנוע מכ! .ג אביו תמ! בעדותו בעדות זו של
התובע ,א! עדויות אלו אי $לקבל .$ג א סייע התובע לאמו בעבודות משק הבית,
במידה כזו או אחרת ,אי $לקבל כי הפגיעה בתאונות מונעת ממנו להמשי! ולסייע לה
באותה מידה .השלכות הפגיעות בתאונות אינ $באות לידי ביטוי בצור! בביצוע עבודות
משק הבית ,לא בעבר ולא לעתיד.
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הפגיעה בראיה אינה משפיעה על יכולתו לבצע ניקיו $הבית כהוא זה ,ואילו הפגיעה
הצווארית בגי $כל אחת מ $התאונות הינה שולית וחסרת השפעה בעניי $זה .פגיעתו של
התובע ג לא הצריכה סיעוד מיוחד לאחר התאונות ,או עזרה שהיא חריגה מ $העזרה
המקובלת בי $בני משפחה.
אשר על כ ,$אינני סבורה שיש מקו לפסוק לתובע פיצוי באב נזק זה.

 .23כאב וסבל
הפיצוי בגי $התאונה הראשונה – בצירו -ריבית ממועד התאונה עומד על .012,328
הפיצוי בגי $התאונה השנייה – בצירו -ריבית ממועד התאונה עומד על ס! .0 12,278
הפיצוי בגי $התאונה השלישית – בצירו -ריבית ממועד התאונה עומד על ס! .0 12,268

 .24החזר הוצאות רפואיות
באב נזק זה עותר התובע לפסוק לו פיצוי בגי $הוצאותיו בעבר ,בעיקר הוצאות נסיעה
לטיפולי רפואיי ,וכ $בגי $הוצאות לטיפולי פיזיוטרפיי בעתיד ,תרופות משככות
כאבי וביקורי אצל רופאי במסגרת סל הבריאות .לא הוכח קיומו של צור! להמש!
טיפול פיזיוטרפי בעתיד .בגי $החזר הוצאות רפואיות לעבר נפסק לתובע סכו גלובלי
בס!  ,0 1,000שיתחלק בי #הנושאי באחריות ל  3התאונות בחלקי שווי .
עוד עותר התובע לפסוק לו פיצוי בגי $החזר הוצאותיו לטיפול אצל האורטופטיסטית ,וכ$
עבור משקפי פריזמה שהומלצו על ידי ד"ר אופיר ,ואשר עלות כ .5 6000משקפי פריזמה
בשלב זה ,אינ כלולי בסל הבריאות ,ואות יש להחלי -אחת לשנתיי שלוש.
הנני סבורה כי יש להכיר ברכיב זה ,למרות הסיכו $הקיי כי התובע לא יסתגל למשקפי
פריזמה ,כפי שצויי $על ידי ד"ר אופיר בעדותו ,והנני פוסקת לתובע ס! של  0 6,000אשר
יתחלקו בי #הנושאות באחריות לשלושת התאונות בחלקי שווי .

 .25החזר הוצאות משפט
התובע זכאי להחזר הוצאות משפט בגי $חלקו בשכ"ט המומחי בתחו העיניי וא.א.ג,
ואגרת בית המשפט ,בס! כולל של  ,0 4,138בו ישאו הנתבעי בחלקי שווי .
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 .26ניכויי המל"ל
מ $הפיצוי שנפסק לתובע בגי $התאונה השלישית ,ינוכו תגמולי המל"ל בס! ,5 22,035
בצירו -הפרשי הצמדה וריבית מיו תשלומ לתובע ועד למועד פסק הדי.$

על סכו הפיצויי שנקבעו בגי $כ"א מ $התאונות ,יתווס -שכר טרחת עו"ד בשיעור 13%
ומע"מ כחוק.

המזכירות תשלח לב"כ הצדדי עותק מפסק הדי.#

נית #היו  ,כ"ג בטבת ,תשס"ט ) 19בינואר  ,(2009העדר הצדדי .
5129371
5129371
5467831354678313

זהבה אגי ,שופטת
אגי זהבה 54678313036767/05

ס .נשיאה
הקלדה :פנינה ש.
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