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בתי המשפט
בית משפט השלו נצרת
בפני

א 004100/99

כב' השופטת נבילה דלה  מוסא

בעניי:

פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד

09/09/2003

התובע

קליר זוהר

נגד
עיריית צפת
ע"י ב"כ עוה"ד

הנתבעת

גוש מנח

פסק די
התביעה
 .1התובע יליד ……… ,הגיש תביעתו זו נגד הנתבעת ,עירית צפת ,לפיצויי בגי נזקי גו $שנגרמו לו,
לטענתו ,עקב נפילתו עת הל& על הכביש ברחוב הארי בצפת.

5129371

באותה העת התובע היה רווק ולמד בישיבה בצפת.

נ

 .2נסיבות התאונה תוארו בסעי 3 $לכתב התביעה כדלקמ:
"ביו  ,11/12/97בעת שהל $התובע על הכביש ברחוב הארי בצפת ,בו אי כלל מדרכה ,בסמו $לבית
מס'  5נתפסה רגלו באספלט של המדרכה וכתוצאה מכ $הוא נפל על האספלט ונחבל ברגלו )להל:
"התאונה"(".
ב

 .3בהחלטה מיו  10/11/00מונה ד"ר יו אמיר כמומחה רפואי בתחו האורטופדי ,והלה קבע כי
לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור של ) 23%משוקלל(.
ו

בדיו שהתנהל ביו  ,25/3/02הגיעו הצדדי להסדר לפיו חוות דעתו של ד"ר יו ,יחד ע תשובותיו
לשאלות ההבהרה ,תשמש כראיה יחידה לעניי נכותו של התובע ולא תוגש חוות דעת נוספת כלשהי מטע
הצדדי בנושא זה.
נ

1
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 .4התובע טוע כי התאונה ארעה כתוצאה מרשלנות הנתבעת ,הפרת חובה חקוקה על ידי הנתבעת וכי
על הנתבעת חובת הראיה שלא היתה לגבי התאונה התרשלות שתחוב עליה.
ב

ההגנה
 .5הנתבעת כופרת באחריותה לאירוע התאונה ,וא $כופרת בעצ קרות התאונה ובנסיבותיה ,כפי
שנטענו על ידי התובע.
ו

הראיות
 .6עדותו הראשית של התובע הוגשה באמצעות תצהיר ,ת.1/

נ

התובע העיד בתצהירו כי ביו התאונה הל& בכביש בשעות הבוקר ,בשעה שירד גש .במקו בו
הסתיימה המדרכה ,נתפסה רגלו באספלט שקוע של הכביש .כתוצאה מכ& איבד את שיווי המשקל ונפל על
האספלט בעוצמה חזקה מאוד.
ב

להערכת התובע ,גובה השקע באספלט הוא בי  10/20ס"מ .התובע ציר $תמונות בה מצול השקע
)נספח  1לתצהירו(.
ו

כעבור חצי שנה מהתאונה פנה ב"כ התובע לנתבעת והודיע לה על אירוע התאונה.

נ

רק בשנת  2000החלה הנתבעת בשיקו הכביש כפי שעולה מהתמונות) ,נספח  3לתצהיר התובע(.

ב

התובע נחקר חקירה נגדית והתייחס למקו התאונה בתמונות וסימ את המקו ב X/בתמונה ט'
)נספח  1לתצהירו( ובתמונה נ.1/
ו

 .7מטע התובע העיד ,אייל ב יהודה ,שהיה עד לתאונה.

נ

עדותו הראשית הוגשה בתצהיר ,ת ,2/בו תיאר את אשר ראה ,בסע'  4לתצהיר ,כדלקמ:
"באותו בוקר פלוני הל $מספר מטרי לפניי.

ב

לפתע ראיתי כי לקראת סו +חצייתו את הכביש )הכביש של רח' הארי( נתקל פלוני בבור )אספלט
שקוע( בכביש ,רגלו נתפסה בבור והוא נפל על האספלט בעוצמה חזקה".
ו

העד הוסי $כי התובע לא הספיק לסיי את חציית הכביש ולא הספיק להגיע לתחילת השביל שמוביל
למגורי הישיבה.
נ

העד ציי כי באותה שנה למד יחד ע התובע בישיבה בצפת.

ב

בחקירתו הנגדית התבקש העד לסמ את מקו התאונה בתמונה שהוצגה בפניו על ידי ב"כ הנתבעת,
והעד סימ את המקו ב X/בתמונה שסומנה נ.3/
ו

העד הסביר אי& הצליח לזכור כל הפרטי שצויינו על ידו כולל עומק הבור ,כ 10 /ס"מ.

נ

2
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"אני זוכר את גודל הבור כי שאני רואה את התמונות הכל מתבהר .שעמדתי ליד התובע ועד שהגיע
מד"א ,אפשר היה לזהות בור של כ 10ס"מ" )עמ'  16לפרוטוקול ,ש' .(11/12
ב

 .8גרסת התובע בכל הקשור לנסיבות נפילתו ,וכ עדות העד ב יהודה ,אמינות עלי והנני קובעת כי אכ
התובע נפל כפי שטע בתביעתו וכתוצאה מכ& שרגלו נתפסה בשקע באספלט של הכביש.
ו

 .9עדותו של יחזקאל רובי ,מהנדס העיר בעירית צפת ,עד ההגנה היחיד ,אי בה כדי לסתור את גרסת
התובע ,שכ העד ער& את עדותו על סמ& נתוני שקיבל מטע הנתבעת ובה תשריט שמא דהוא סימ בו
את מיקו התאונה ,שלא על דעתו של התובע ,ולפי אותו סימו קבע העד כי המקו נמצא בשטח שבבעלות
פרטית של חב' משכנות האר"י ,הקדוש בעיה"ק צפת )תשנ"ה( בע"מ.
בחקירתו הנגדית הסביר העד כי המקו מאוד גבולי וכי הוא קובע את קביעותיו על סמ& נתוני
שהוא מקבל וזאת מכיוו שלא היה עד לתאונה.
 .10באשר למיקו הבור ,לא נותר ספק כי הבור נמצא בתו& הכביש כפי שהעיד התובע וב יהודה וכפי
שהדבר קיבל תמיכה וחיזוק בעדותו של עד ההגנה ,מהנדס העיר ,אשר הודה כי מיקו הבור כפי שסומ
בתמונות ,נ ,1/נ 3/ותמונה א' בנספח  1לתצהיר התובע הינו בתו& הכביש.
 .11לעניי מהימנות התובע והסתירות שטוענת לה הנתבעת ביחס לדו"ח מד"א וטופס המל"ל .לא
מצאתי כי יש במסמכי אלה כדי לסתור עדותו של התובע .אומנ ,לא צוי במסמכי כי הנפילה היתה
בכביש ,בר ,אי בכ& כדי לשלול את גרסת התובע הואיל וג הכביש עצמו נמצא במדרו והעובדה שלא
צוי כי נתקל בבור בכביש א $היא אינה שוללת קיומה של עובדה זו שכ הטפסי הנ"ל לא באי כדי
לבדוק נסיבות האירוע מבחינת מיקו וא זה כביש או הגבול בי הכביש לקרקע פרטית או בקרקע פרטית
ואי זה מתפקידו של הצוות הרפואי של מד"א לבדוק נסיבות התאונה ,במיוחד כאשר ה נגשי לטפל
בפצוע.
ב"כ הנתבעת ,טוע בסיכומיו לריבוי גרסאות מפיו של התובע כאשר פע מדבר התובע על החלקה,
פע נפילה ,גש וכו'.
ב"כ הנתבעת עושה השוואות בקטעי רלוונטיי במסמכי שוני שהוגשו לתיק בית המשפט ) סע'
 3לסיכומיו( ומנסה להצביע על סתירות בגרסאות.
ע כל הכבוד ,טענה זו אינה מקובלת עלי ,מחד אי בשוני בתיאור הנסיבות כדי להצביע על סתירה
אלא על ניסיו לתאר את אשר ארע באותו יו ,מאיד& ,לא מצפי מאד שנפל ונפצע קשה לזכור פרטי
הפרטי של המקרה ולדעת לתאר ,במדויק ,צעד אחר צעד ,אי& הל& בכביש ואי& בדיוק נתפסה רגלו בבור
ואי& מעד ואיזה חלק של גופו נחבל ראשו ועל איזה חלק בגו $נשע!!!
המצב קשה עוד יותר כאשר מדובר בכביש רעוע דוגמת זה בו הל& התובע ,שברור לכל כי הנתבעת לא
נגעה בו זה תקופה ארוכה ,מדובר בעונת חור ,$גש יורד וקשה לראות את הכביש שהוא עצמו נמצא
במדרו .נראה לי כי כל אד שהיה הול& בכביש באות נסיבות היה מתקשה אחר כ& לתאר נסיבות נפילתו
ונמצא סביר כי יתגלו סתירות מסוימות בדבריו.
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שאלת האחריות
 .12לאחר שהגעתי למסקנה שאכ התובע נפל עת הל& בכביש עקב כ& שרגלו נתקעה בשקע באספלט של
הכביש ,נשאלת השאלה הא הנתבעת התרשלה כלפי התובע?
בבחינת השאלה א הנתבעת התרשלה כלפי התובע ,יש לבדוק תחילה א חבה הנתבעת כלפי התובע
חובת זהירות מושגית וקונקרטית ,וא כ יש לשאול הא הופרה חובה זו) .ע"א  145/80וענקי נ .מו"מ
בית שמש ,פ"ד לז ).(113 (1
באשר לחובת הזהירות המושגית ,הרי שנית להסיק ממערכת היחסי בי הנתבעת לתובע ,כי אכ
קיימת חובה זו .הנתבעת הינה רשות מקומית האחראית לכבישי והתובע הינו הול& רגל.
 .13הא חבה הנתבעת כלפי התובע חובת זהירות קונקרטית? הא הפרה הנתבעת חובת הזהירות
המוטלת עליה כלפי התובע? הא התרשלה הנתבעת באי שמירה על תקינות הכביש?
למיותר לציי שאי מדובר בחבות אבסולוטית .לא כל מעידה או התחלקות בכביש מקימה אחריות
נגד הרשות המקומית .לעיתי מעידה או התחלקות הינה תופעה רגילה בחיי) ,ע"א  683/77ברו $נ.
עיריית ת"א – יפו ,פ"ד לד ).(157 (1
המעיי בתמונות הכביש ,נספח  1לתצהיר התובע ,ובאלו שהוגשו על ידי הנתבעת ,נ 1/ו /נ ,3/מתרש
שמדובר בכביש ברמה ירודה שלא מתוחזק כלל ומהווה סכנה מוחשית להולכי רגל ,א $אלו הזהירי
ביותר .ולא קשה לדמיי כי מצב הכביש חמור שבעתיי בעת ירידת גש.
הנתבעת לא הביאה שו ראיה בדבר אמצעי זהירות ו/או פעולות תיקו או אחזקה של הכביש ,בה
נוקטת היא לצור& מניעת מכשולי כאלה בכביש ,ובכ& ,סבורני ,כשלה הנתבעת ,בנקיטת האמצעי
המספקי והנאותי ,לצור& שמירה על הכבישי ובטחו ציבור הולכי הרגל.
 .14לא מצאתי אש כלשהו בהתנהגות התובע ,לא הוכח בפני כי התובע ר 3בכביש או הל& בצורה לא
נורמלית וזאת ג א הוא מיהר קצת כדי להדביק את חברו שהל& לפניו ,פעולה שלכל הדעת הינה נורמלית
לחלוטי וכולנו יכולי להיזקק לה בחיי היומיו.
גובה הנזק
 .15התובע יליד …… ...כתוצאה מהתאונה נגר לו שבר של עצמות שוק שמאל וקרסול שמאל .התובע
פונה לבית חולי זיו בצפת וטופל על ידי קיבוע השברי בגבס .לאחר  10ימי נותח ולאחר שבוע נוס,$
נותח שנית ובוצע קיבוע השבר על ידי מסמר תו& לשדית ומספר ברגי רוחביי בשוק ובתוספת ברגי
לקיבוע השברי בקרסול.
התובע טופל מספר חודשי ללא דריכה ובתחבושות ולאחר תקופת מה בפיזיותרפיה ,ולבסו $חזר
להל& כרגיל.
בתארי&  1.11.99עבר ניתוח להוצאת המתכת.
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התובע היה מאושפז בס& הכל  26ימי.
 .16כאמור ,מונה ד"ר יו ,כמומחה רפואי מטע בית המשפט .התובע העלה בפני המומחה תלונות לפיה
הוא סובל מכאבי בקרסול שמאל ,בייחוד בחילופי מזג אוויר ובקור .קרסול שמאל מתעיי $מהר מאוד
בפעילות כגו :הליכה ,סחיבת משא ואפילו לא כבד במיוחד .אינו מסוגל לחזור ולעסוק בספורט כפי שעסק
בעבר .מתקשה בהליכה ממושכת ,בעמידה ממושכת ולעיתי ג בישיבה ממושכת .חש "זרמי" בכ $רגל
שמאל.
 .17המומחה בדק את התובע לצור& עריכת חוות הדעת ואלה ממצאיו:
"הליכה ע צליעה קלה ברגל שמאל .מצליח לעמוד על עקביו ,בקושי ועל קצות אצבעות ,בקושי,
הליכה ע כ +רגל שמאל בפרונציה .עיוות חיצוני ניכר של קרסול שמאל .קיימת נפיחות גדולה סביב
הקרסול השמאלי .מספר צלקות ,בצד הפנימי )מדיאלי( של שוק שמאל הרחיקנית ,כרוכות לרקמות
שמתחת ,מכערות ,כואבות ע כאב אופייני לנוירומה בצלקת .צלקת תת – פיקתית".
מבחינה נוירולוגית של גפיי תחתונות:
"לא הופק החזר אכילס משמאל .ירידה בתחושה בכ +רגל שמאל – דיסטלית .השאר שווה דו צדדית.
בוה שמאל – חוסר תפקוד מוחלט של המיישרי של בוה שמאל".
 .18המומחה קבע כי נותרה אצל התובע נכות צמיתה של ) 23%משוקלל( כאשר:
 10%בגי הנכות המגעת עקב שתוק חלקי בצורה בינונית של עצבי הקרסול )סע' .((2)(4)32
 10%בגי הנכות המגעת עקב צלקות מכאיבות או מכערות )סע' )(1)75ב((.
 5%בגי הנכות המגעת עקב הגבלה ניכרת של תנועות הקרסול )סע' )(3)48א((.
כאב וסבל
 .18עיו בחומר הראיות שהוצג בפני מעלה כי התובע סבל וממשי& לסבול כתוצאה מאותה פגיעה כפי
שתואר בחוות דעת המומחה ובתצהירו וכפי שנית להתרש א $מהצלקות ומצב הרגל בתמונות ,נספח 5
לתצהיר התובע .נית להתרש מעיוות וכיעור ניכרי ברגל וזאת בנוס $לאמור בחוות דעת המומחה בדבר
הנפיחות הקיימת סביב הקרסול וכ דיפורמציה בקרסול.
בהתחשב בשיעור הנכות הרפואית ,בטיפולי הרפואיי הממושכי ,בתקופת האשפוז ) 26ימי
אשפוז( ובפגיעה האסתטית הקשה בצורת הרגל אני קובעת את הפיצוי בגי ראש נזק זה בס& של .4 70,000
חומרת הפגיעה והנכות
 .19התובע הינו כיו ב  31שנה והיה בגיל  25ביו התאונה.
התובע עובד היו כמחנ& בג חב"ד.
בעברו ,התובע סיי  12שנות לימוד )לימוד מכונאות מטוסי( .שירת בצה"ל  3שני בתפקיד עובד
כללי .בשנת  97עבר לצפת ללמוד בישיבה .עד תחילת לימודיו בישיבה ,עבד בעבודות מזדמנות שונות.
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לטענת התובע הוא תכנ ,בסיו לימודיו בישיבה ,להקי משפחה ולעבוד לפרנסתו.
התובע ,לדבריו ,התקשה למצוא עבודה לאחר התאונה .שכ אינו יכול לעבוד בעבודה הדורשת הליכה,
עבודה פיזית ,ו/או כל מאמ 3גופני אחר ,כפי שביצע בעבר .ג עבודה הכרוכה בישיבה ארוכה הינה בעייתית
מבחינתו.
מגבלותיו מקשות עליו להתמיד בביצוע פעולה קבועה למש& מספר שעות ולכ בכל מקרה אינו יכול
לעבוד יותר ממספר שעות מצומצ.
התובע התחת ב 6/00 /ועבר לגור ע אשתו בצפת .לאחר חיפושי רבי הצליח למצוא עבודה בג חב"ד
בקרית שמונה ,וזאת בספטמבר  ,2001ש הוא עובד ,לטענתו ,כ 6/שעות ביו ,כגנ ועבודתו כוללת לימוד
פשוט ,תפילות ע הילדי ,השגחה ,סיפור סיפורי וכיו"ב.
התובע משתכר  4 3,183ברוטו לחודש.
ב"כ התובע טע בסיכומיו כי יש לנכות ממשכורת התובע סכו נוס $בס& של  4 600בגי הוצאות
הנסיעות של התובע מצפת לקרית שמונה.
כבר ייאמר כי נתו זה לא בא זכרו בתצהיר התובע או בחקירתו על כ אי להתחשב בו בקביעת גובה
הפיצוי.
 .20כאמור ,התובע סיי  12שנות לימוד ,אחר כ& שירת בצה"ל במש&  3שני ומאז עבד בעבודות
מזדמנות עד שנת .97
למעשה במש& כשלוש – ארבע שני לאחר סיו שירותו בצה"ל לא הצליח התובע למצוא עבודה
קבועה ומשכורתו החודשית נעה בי .4 3,000 / 1,000
 .21אי חולק כי התובע היה באי כושר מלא מיו התאונה  11/12/97ועד ליו  31/12/98וזאת כפי
שעולה מאישורי המחלה ,נספח  4לתצהיר התובע.
התובע העיד ,בתצהירו ,כי לאחר התאונה ניסה למצוא עבודה א& לא הצליח לכ נאל 3להמשי&
ללמוד בישיבה באופ לא רשמי )לא היה רשו( עד חודש אפריל  .2000במקביל ניסה כל הזמ למצוא
עבודה ,א $דר& פנייה ללשכת התעסוקה ,א& ללא הצלחה.
התובע קיבל הבטחת הכנסה מהמל"ל.
 .22התובע טוע עוד כי כתוצאה מהתאונה הוא מוגבל בתפקודו הכללי ,סובל מכאבי במש& כל היו
ונאל 3להירד בעזרת משככי כאבי .אינו מסוגל לבצע עבודות במשק הבית כגו נקיו  ,קניות וכיו"ב.
בשל מצבו הכלכלי אי לו האמצעי להעסיק עוזרת בית ,לכ כל הנטל נופל על כתפי אשתו.
הנכות הרפואית
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 .23ב"כ התובע טע בסיכומיו כי המומחה מטע בית המשפט ,ד"ר יו ,טעה בחישוב הנכות בתחו
השינויי הניווניי ובתחו הנוגע להיק $הצלקות.
הג שבית המשפט הוא הפוסק האחרו והמכריע בשאלות הטעונות הכרעה ואינו מחויב לקבל את חוות
דעת המומחה על כל מרכיביה ,נראה לי במקרה שבפנינו ,כל טענות התובע ,למעט אחת ,ה טענות שלגביה
בית המשפט אינו יכול להתערב במסקנות המומחה בהעדר נתוני מספיקי כדי לקבוע אחוזי נכות
נוספי .זהו המקרה שבו היה על התובע אשר חולק על מסקנות המומחה להפנות למומחה שאלות הבהרה
או להזמינו לחקירה על מנת להשלי את הנתוני החסרי בממצאי המומחה כגו היק $הצלקות
"הנרחבות" ,מידת הגבלת תנועות התובע כתוצאה מאות צלקות לש יישו סעי)(1)75 $ה( לתקנות
המל"ל וכו' .בהעדר ממצאי כאמור לא נית לקבוע אחוזי נכות נוספי.
התובע נמנע מלהציג למומחה שאלות הבהרה בנושאי בה הוא מייחס טעות למומחה .לא זו א $זו,
התובע נמנע מלחקור את המומחה על חוות דעתו ואי לו להלי אלא על עצמו.
עתה מבקש התובע לרפא את מחדליו וטוע טענות ערטילאיות שאי לה זכר א $בחוות דעת המומחה
מטעמו ועל סמ& טענות אלה דורש מבית המשפט לקבוע קביעות רפואיות חדשות.
לעניי השינויי הניווניי טע התובע כי מאחר ובהדמיה מיו  7/3/00נמצאו שינויי ניווניי קלי
בקרסול הרי מגיע לתובע נכות לפי ס' ) (1) 35ב( לתקנות.
עיו בסעי $זה מלמד כי אינו ד בניווני קלי בקרסול אלא במחלה ממחלות העצמות והפרקי בש
ארטריטיס רבמטואידית שהיא ניוונית או מכל סוג אחר ,מחלה זו לא אובחנה אצל התובע ודומני כי
התובע נאחז במלה ניוונית המופיעה בסעי $ועל סמ& מלה זו יצר קשר ורטואלי לנכות התובע.
לעניי הצלקות ,המומחה מטע בית המשפט קבע לתובע נכות בשיעור של  10%לפי סעי) (1) 75 $ב(
לתקנות שעניינו צלקות מכאיבות או מכערות ,התובע טוע כי היה מקו לקבוע לו  10%נכות נוספי בגי
צלקות מכאיבות לפי אותו סעי.$
התובע טוע כי הסעי $הנ"ל מקנה  10%נכות בגי צלקת מכאיבה ו 10%/נוספי בגי צלקת מכערת על
כ במקרה של התובע היות ומדובר בצלקות מכערות וג מכאיבות יש לקבוע כי נכותו לפי סעי $זה הינה
 20%ולא  10%כפי שקבע המומחה.
טענה זו הינה טענה משפטית המתיחסת לפרשנות סעי $מסויי בתקנות על כ אינה מצריכה חקירת
המומחה ובית המשפט יכול להגיע למסקנה אודות אחוזי הנכות המתאימי.
חר $האמור ,מסקנתי היא לפי מסקנת המומחה מאחר ונראה לי כי הפרשנות הנכונה של הסעי $הינה
כי בכל מקרה אי לקבוע אחוזי נכות העולי על  10%שכ אילו התכוו המומחה לקביעה אחרת היה עושה
זאת בשני סעיפי נפרדי ובכל סעי $היה קובע  10%נכות.
התובע טוע עוד כי המומחה טעה משלא קבע לתובע  20%נכות לפי סע' ) (1) 75ג( בגי צלקות נרחבות
באזורי רבי.
טענה זו ,כמו שאר הטענות בעניי הנכות הרפואית הינה טענה המתייחסת לממצאי עובדתיי שבית
המשפט אינו יכול לקבע מבלי להיזקק לחוות דעתו של מומחה אשר יתייחס להיק $הצלקות ובמקרה
שבפנינו כפי שציינתי היה על התובע להפנות שאלות הבהרה למומחה או לחקור אותו ג בנושא זה ובהעדר
חקירה כאמור איני מקבלת טענת התובע כי המומחה נתפס לטעות כלשהי בנושא זה.
7
נבו הוצאה לאור בע"מ
\:Fשיווק\פסקי דין\מחוקים\מחוקים ללא מספר\ - 1022וגנר אליהוdoc.

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

פלוני נ' עיריית צפת

תא )נצ'( 4100/99

על כ ,לא מצאתי בטענות התובע משו הצדקה להתערבות במסקנות דר' יו.
הנכות התפקודית
 .24כאמור ,לתובע נקבעה נכות רפואית בשיעור של ) 23%משוקלל( .הצלקות שנותרו אצל התובע ה ג
מכערות וג מכאיבות.
למרות שהתובע למד בישיבה עובר לתאונה ,אי באמור כדי לשלול כל סיכוי שבעתיד התובע יעבוד
בעבודות פיזיות כפי שעשה בעבר.
המשמעות התפקודית של המגבלות בקרסול שמאל והכאבי המלווי אותו ברורה למדי.
ג לנכות הפלסטית שנותרה אצל התובע ,יש משמעות תפקודית ,במקרה זה ,היות ומדובר בצלקות
מכאיבות .אד כאמור יתקשה לעבוד ברצ $של  8שעות בעבודה פיזית וזאת במידה ויצליח למצוא עבודה
כאמור בהתחשב במגבלותיו.
אד ע מגבלות כאלה יתרכז במהל& העבודה בגופו יותר מאשר בעבודה וזאת בשל ניסיונותיו למנוע
מגע חפצי בקרסולו וג בשל הכאבי מה סובל והדבר ישפיע על תפקודו ויפחית את תפוקתו היות וחלק
מתשומת לבו ודאגותיו יוסחו כדי להימנע ממגע כאמור.
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולי כאמור ,הנני קובעת את נכותו התפקודית של התובע בשיעור של
.23%
הבסיס לחישוב הפסדי שכר לעבר ולעתיד
 .25ב"כ התובע טוע כי יש לחשב את הפסד השתכרות התובע לעבר לפי השכר הממוצע במשק )4 7,025
לחודש( וזאת הואיל ומדובר בבחור צעיר )ב  25ביו התאונה( שטר הספיק לגבש באופ סופי את מהות
ואופי העיסוק שלו בעתיד.
התובע התחיל לעבוד ב 9/01 /לכ ב"כ התובע מבקש לחשב הפסד העבר מיו התאונה ועד לתחילת
עבודתו כהפסד מלא לפי השכר הממוצע במשק.
יצויי כי בחישוביו נתפס ב"כ התובע לטעות עת התייחס לתחילת עבודת התובע בגני חב"ד ,בסע' 15
ד' לסיכומיו ,ב 9/00/במקו  9/01וכ& המשי& וביצע את כל חישוביו באותו סעי $בטעות.
הנתבעת טוענת כי לא נגר לתובע הפסד שכר כלשהו לעבר.
 .26כאמור ,עובר לתאונה ,התובע למד בישיבה ומחייתו היתה עליה ,התובע לא עבד בעבודה כלשהי
במקביל ולא הוכח כי חיפש מקו עבודה .התובע א $טע בתצהירו כי תכנ להתחיל לחפש עבודה רק לאחר
סיו לימודיו בישיבה .לימודיו היו אמורי להסתיי בשנת )2000סע'  15לתצהיר(.
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לאור האמור אי לומר כי כתוצאה מהתאונה נמנעה מהתובע הכנסה כלשהי שהיה מקבל לולא
התאונה לפחות עד .4/00
התובע בוגר בית ספר מקצועי – מכונאות מטוסי ,אול התובע לא השתלב בעבודה בתחו זה לפני
התאונה .התובע בחר ללמוד בישיבה ,לא הכשיר עצמו למקצוע ספציפי כלשהו לפני התאונה ,פשיטא כי
ביו התאונה היה חסר מקצוע ולא נתגלתה אצלו כל אינדיקציה למקצוע מסודר.
לכ לאור האמור לעיל ולאור עברו התעסוקתי  /הצליח לעבוד בעבודות מזדמנות ,החלי $מקומות
עבודה ,השתכר סכומי שוני מחודש לחודש והרבה פחות מהשכר הממוצע במשק – הרי ,הסיכויי
שלולא התאונה היה מצליח למצוא עבודה קבועה ולהשתכר השכר הממוצע במשק היו קלושי וכמעט
אפסיי.
אשר על כ ,סבורני כי נכו יהיה לחשב הפסד שכרו על בסיס  4 5,000לחודש ,כאשר הפסדו כאמור הוא
מ 4/00/ועד להיו לפי שיעור נכותו התפקודית ).(23%
בבחינת הנתוני שהובאו בפניי אודות הכנסתו של התובע החל מ ,9/01/מצאתי שסכו ההפסד שנקבע
לעיל אינו חורג בהרבה מההפסד הממשי בשכרו של התובע לפי המשכורת אותה מקבל התובע ואשר היתה
כ.4 3,000/

על כ ,אני קובע כי הפסד ההשתכרות החודשי לתובע בתקופה שבי  4/00עד להיו הינה:
 40 X 23% X 4 5,000חודש = .0 46,000
הפסד השתכרות לעתיד
 .27כפי שנקבע לעיל נכותו התפקודית של התובע הינה  .23%לכ הפסד השתכרותו לעתיד יחושב
אריתמטית כשבסיס המשכורת הינו .4 5,000
) 263.9785 X 23% X 4 5,000מקד היוו ל 36/שנה( = .0 303,757
עזרה לעבר
 .28התובע אושפז מיו התאונה ועד ליו  ,4/1/98לאחר מכ ובמש& חודשיי ,לפי עדותו ,היה מוגבל
מאוד בכל תפקודו היומיומי ונאל 3להיעזר בכל פעולה כולל עזרה במקלחת ובהגשת אוכל ,וזאת במיוחד
שהודר& לא לדרו& על הרגל למש&  6שבועות.
התובע התגורר כל אותה תקופה בבית הוריו ,ברמת ג ,וקיבל עזרה מאמו ,אשר סעדה אותו לאור&
כל התקופה.
התובע תיאר בתצהירו את מסכת הטיפולי שעבר והשלבי בה עבר עד שחזר לדרו& באופ מלא
על רגלו וחזר לתפקוד מלא ,א כי מוגבל כפי שתיאר בסעיפי קודמי.
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 .29אי לי צל של ספק כי המצב בו היה נתו התובע הצרי& עזרה מלאה אותה קיבל התובע מאמו וזאת
למרות שלא הזמי אותה למת עדות.
ב"כ התובע טוע כי יש לחשב הפסדי התובע בגי ראש נזק זה לפי  10שעות עזרה ביו  4 30 Xלשעה
 60 Xיו.
נראה לי כי כא הגזי ב"כ התובע ,שכ ג א נתחשב בצור& בעזרה מלאה שקיבל התובע מאמו,
הרי  6שעות ליו היו מספיקות למת העזרה הדרושה.
לאחר אותה תקופה התובע התהל& ע קביי והיה מוגבל בתנועותיו לכ נזקק לעזרה ,אול יותר
מצומצמת.
לאור כל האמור הנני קובעת כי הפסדיו של התובע בגי פריט זה עומדי על ס& של .4 15,000
עזרה לעתיד
 .30לא הוכח בפניי כי התובע זקוק לעזרה אישית בחיי היו יו ,על כ איני פוסקת פיצוי בגי ראש נזק
זה.
הוצאות נסיעות בעבר ובעתיד
 .31התובע היה בתקופת אי כושר במש& שנה ) (31/12/98 / 11/12/97במהלכה היה בטיפול רפואי והיה
מוגבל בניידותו.
אי בידי לקבל את טענת התובע כי מגיע לו הוצאות נסיעה מוגברות ,התובע לא פירט טענה זו כדבעי
בתצהירו )ת (1/ובחקירתו לא נת הסבר בכל הנוגע לחישוב סכו זה.
בתצהירו ,הערי& התובע את ההוצאות המוגברות לנסיעה ב 80 / 50 /ש"ח בממוצע ,סת ולא פירש,
הא סכו זה הנו הוצאה שבועית? חודשית? או שמא שנתית /אי לדעת.
לעומת הסכו שנטע בתצהירו ,בסיכומי מטעמו הערי& התובע הוצאות אלה ב 750 /ש"ח לחודש.
בנסיבות המקרה דנ ,התובע לא הרי את הנטל המוטל עליו ולא שכנעני כי מצבו הרפואי והתפקודי
מצדיק פסיקת הוצאות נסיעה מוגברות.
התובע לא הציג בפני קבלות המאמתות את ההוצאות שהוציא בעבר בגי נסיעות .יחד ע זאת ,הדעת
נותנת כי תקופת המעקב הרפואי הממושכת הצריכה הוצאת הוצאות בגי נסיעות וכי מוגבלותו של התובע
בעתיד תחייב אותו להוציא הוצאות כאלה בעתיד.
על כ ,הנני פוסקת לתובע בראש נזק זה סכו גלובלי של  4,000ש"ח.
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הוצאות רפואיות
 .32בתצהירו הערי& התובע כי הוא הוציא  50ש"ח לחודש על תרופות .לטענת התובע נגרמו לו הוצאות
רפואיות נוספות לרבות עלות הביקורי והמעקבי הרפואיי הרבי ,צילומי שביצע ועלות התחבושות
לשמירה על הקרסול .בנוס ,$העלה התובע לראשונה בסיכומיו טענה לפיה הוא נזקק לנעליי אורטופדיות
המוכנות במיוחד עבורו.
באשר לעתיד ,סוגיית נחיצות של טיפולי רפואיי בעתיד לא זכתה להתייחסות בחוות דעתו של
המומחה .לטענת הנתבעת שאלה זו הובהרה בשאלות ההבהרה שהפנה התובע למומחה שכ לשאלה :הא
יזדקק התובע למעקב ו/או טיפול רפואי בעתיד ענה ד"ר יו "בספק" .אול הנתבעת משו מה בחרה לא
לתמו& טענתה זו מבחינה עובדתית ולא הציגה את המכתב שכלל את שאלות ההבהרה והסתפקה בצירו$
התשובות בלבד לסיכומיה .על כ ,סבורני כי אי להסיק מסקנה פוזיטיבית כלשהי מתשובותיו של ד"ר יו.
דומני כי לאור מצבו הרפואי יזדקק התובע לטיפולי רפואיי בעתיד ויוותר במעקב רפואי .אמנ עלות
טיפולי אלה כלולה בסל הבריאות )משלא נטע אחרת( א& ברי כי טיפולי אלה כרוכי בתשלו עלות
השתתפות המטופל.
באשר לטענת התובע בדבר נזקקות לנעליי אורטופדיות ,טענה זו לא הוכחה עובדתית ואי להעניק
פיצוי כלשהו בגינה.
אשר על כ ,בנסיבות המקרה מצאתי לנכו לפסוק בגי ראש נזק זה סכו גלובלי של .4 4,000
הוצאות בגי שכר טרחת המומחה
 .33התובע נשא במחצית שכר המומחה  4 2,100 /ביו  .10/5/01הסכו משוער& להיו .4 2,507
וכ נשא בשכר המומחה ד"ר גרינטל ,אורטופד שער& חוות הדעת שצורפה לתביעה –  4 5,499מיו
 .18/7/02הסכו משוער& להיו .4 5,785
סיכו
 .34ס& הכל נזקי התובע .4 451,049
מסכו זה יש לנכות את דמי התאונה ששולמו לתובע ע"י המוסד לביטוח לאומי בס&  4 3,951נכו
להיו .4 4,032

על כ הנני מקבלת את התביעה ומחייבת הנתבעת לשל לתובע פיצויי בס& של .4 447,017
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בנוס $הנני מחייבת את הנתבעת לשל לתובע הוצאות משפט בגי האגרה ששולמה על ידו בצירו$
הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו תשלו האגרה ועד להיו ושכ"ט עו"ד בסכו כולל בשיעור של 20%
מסכו הפיצויי שנפסק בתוספת מע"מ.
הסכומי האלה ישולמו לתובע ,באמצעות ב"כ ,תו&  30ימי מיו קבלת פסק הדי אצל ב"כ
הנתבעת ,שא לא כ יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיו ועד לתשלו המלא בפועל.
המזכירות תמציא העתק פסק הדי לצדדי.
נית היו כ"ט באב ,תשס"ג ) 27באוגוסט  (2003בהעדר הצדדי.

נבילה דלה מוסא ,שופטת

מאיה

נוסח זה כפו $לשינויי עריכה וניסוח
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