פלונית נ' פלוני

תא )ת"א( 77/98

בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

א 000077/98

בפני כב' השופטת ענת ברון

תאריך21/04/2005 :

בעניין:

התובעים

 . 1פלונית
 . 2פלוני

נ ג ד
 . 1פלוני
 . 2איילון חברה לביטוח בע"מ
 . 3אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
הנתבעים

מינירציו:
* נזיקי – פיצויי לנפגעי תאונות דרכי – חישוב
* נזיקי – פיצויי לנפגעי תאונות דרכי – נכות
התובעי נפגעו בתאונת דרכי עת שנסעו ברכב הנהוג ע"י התובע ,והמבוטח ע"י נתבעות  2ו.3
בעקבות פגיעת הוגשה התביעה מכוח חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי .הנתבעות מודות בחבות ,
והמחלוקת בי הצדדי נסבה על היק $הנכות הרפואית והתפקודית של התובעי ועל גובה הנזק.
התביעה התקבלה בחלקה:
ביהמ"ש קיבל את קביעות המומחי שמינה לעניי שיעורי הנכות של התובעי ,וקבע כי נכותה
הרפואית המשוקללת של התובעת כתוצאה מהתאונה הינה בשיעור של  ,46.5%ונכותו הרפואית
המשוקללת של התובע כתוצאה מהתאונה הינה בשיעור של .48.82%
ביחס לתובעת קובע ביהמ"ש כי משלא הוכח שהתובעת עבדה עובר לתאונה ,אשר ארעה בהיותה כבת
 ,57ואי כל טענה מצידה כי עבדה מחו +לבית בעבודה כלשהי ג בעבר רחוק יותר ,נית לומר
בסבירות קרובה לוודאות כי לא היתה מתחילה לעבוד בשלב זה בחייה ג אלמלא התאונה .משכ ,,אי
מקו לדבר על פגיעה תפקודית באשר ליכולת ההשתכרות שלה .ביחס לתובע קובע ביהמ"ש כי
תפקידו של התובע בעסק המשפחתי עובר לתאונה היה תפקיד "משולב" – חלקו תפקיד פיזי כמחסנאי
וחלקו תפקיד שיווקי .כיו ,נוכח פגיעותיו של התובע בתאונה ונכותו הרפואית ,נראה כי איננו מסוגל
לסייע בעסק בעבודה פיזית כמחסנאי ,אול הוא יכול וא $משמש בעסק כאיש שיווק ,והוברר )ע"פ
קלטות מעקב( כי הוא פעיל בעסק ועובד יו עבודה מלא בתפקיד שבמידה רבה זהה לתפקיד בו שימש
עובר לתאונה ,ג א לא באותו כושר שהיה לו קוד לכ  .במצב דברי זה סבור ביהמ"ש כי נכותו
התפקודית פחותה מזו הרפואית והוא מעמיד אותה בשיעור של  .35%הפסד השתכרות לתובע לעבר
יחושב ע"פ אובד השתכרות מלא למש ,חצי השנה שלאחר התאונה ולאחר הניתוח ברגלו 5 ,חודשי
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החלמה נוספי לאחר הניתוח ע"פ שיעור מחצית שכרו וכל השאר ע"פ נכותו התיפקודית .הפסד
השתכרות לעתיד יחושב ע"פ הנכות התיפקודית וע"פ ההנחה שהתובע יעבוד עד גיל .70
ב"כ התובעי ער ,את החישוב בראש נזק של עזרה וסיעוד לגבי התובע והתובעת בנפרד ,שכ לטענתו
התובעי פרודי בפועל .אלא שב"כ התובעי לא הציג כל ראיה או עדות המוכיחי את הפירוד הנטע
על ידו .לפיכ ,החישוב בגי ראש נזק זה יער ,במשות $לשני התובעי .ביחס לעזרת בני המשפחה
מבהיר ביהמ"ש כי ככלל ,כאשר מדובר בעזרת בני משפחה הלכה פסוקה היא כי אי מקו לפסיקת
פיצוי ככל שמדובר בסיוע סביר אשר נית לצפות כי יוענק לנפגע על ידי ב משפחה .במקרה דנ לא
הוכח כי התובעי נזקקו לעזרה החורגת מזו המוענקת על ידי בני המשפחה מעצ קרבת לתובעי.
ביחס לעזרת צד ג' קובע ביהמ"ש כי אי לחייב את הנתבעי בתשלו עבור עוזרות בגי התקופות בה
קיבלו התובעי סיוע מהנתבעת  .3התובעי אינ זקוקי לעזרה סיעודית אול זקוקי לעזרה בניקיו
הבית )א כי לא בשיעור הנתבע על יד(.
ביהמ"ש פוסק לתובעי פיצויי בגי הוצאות ניידות לעבר ולעתיד ,א כי לא בשיעור הנתבע על יד.
באשר להוצאות הרפואיות מבהיר ביהמ"ש כי הלכה היא כי אי לפסוק פיצויי לנפגע בשל הוצאות
רפואיות המכוסות על ידי חוק הבריאות .ככל שבחרו או יבחרו התובעי לקבל טיפולי במסגרת
הרפואה הפרטית ,על א $שאלה כלולי ב"סל הבריאות" ,הברירה אמנ ביד א ,אי להשית את
ההוצאות הכרוכות בכ ,על הנתבעי .ע זאת יש לקחת בחשבו אפשרות שהתובעי נדרשו ויידרשו
לממ  ,באופ חלקי לפחות ,את עלות התרופות או קבלת השירות או הטיפול הרפואי ,ג א אלה
ניתני במסגרת השירות הציבורי .משכ ,ביהמ"ש רואה מקו לפסוק לתובעי בגי כ ,,סכו גולבאלי
של  1 25,000לעבר ולעתיד .ביחס לתובעת מוסי $ביהמ"ש כי אי בטחו שקופ"ח פלונית תממ
טיפולי פסיכולוגיי ,ולפיכ ,יש לפסוק לתובעת פיצוי בראש נזק זה ביחס לעבר )לא נמצא יסוד
לקבוע כי התובעת תיזקק בעתיד לטיפולי פסיכולוגיי כתוצאה מהתאונה( .כמו כ נפסקו לתובעי
פיצויי בגי כאב וסבל ,א ,לא נתקבלה תביעת לפיצוי עבור העתקת מקו מגורי התובע .זאת באשר
הוכח כי בני הזוג נשואי ג כיו ומתגוררי תחת קורת גג אחת.
מסכומי הפיצוי יש לנכות קצבאות נכות כללית ושירותי מיוחדי המשולמי ושישולמו לתובעי על
ידי המוסד לביטוח לאומי ,ותשלומי תכופי שקיבלו.

פסק דין

רקע עובדתי
.1

התובע ,מר פלוני )להלן" :התובע"( והתובעת ,גב' אילנה חזן )להלן" :התובעת"(,
שהינם נשואים זה לזו ,נפגעו בתאונת דרכים ביום ) 26/8/97להלן" :התאונה"(.
התאונה ארעה בעת שהתובעים נסעו ברכב הנהוג בידי התובע ואשר השימוש בו
בוטח על ידי נתבעות  2ו) 3 -להלן" :הנתבעות"(.

5129371
5129371
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בעקבות פגיעתם הוגשה התביעה דנן מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה) 1975-להלן" :חוק הפיצויים"( ,לפיצוי בגין נזקיהם.

נ

הנתבעות מודות בחבותן לפצות את התובעים בגין הנזקים שנגרמו להם עקב
התאונה .המחלוקת בין הצדדים נסבה על היקף הנכות הרפואית והתפקודית של
התובעים ועל גובה הנזק.
.2

ב

התובע יליד  ,......היה בן  58ביום התאונה ,והתובעת ,ילידת  ,........היתה בת .57

ו

התאונה קרתה כאשר רכבם של התובעים התנגש ברכב אשפה חונה והחל לבעור.
תחילה חולץ התובע מהרכב כשהוא מחוסר הכרה והובהל לבית חולים איכילוב.
לאחריו חולצה התובעת והובהלה לבית חולים וולפסון.

נ

משהגיע התובע לבית החולים אובחנו אצלו חבלת ראש ,שברים בעצמות האף
ובשיניים ,חשד לשבר בלסת התחתונה מימין ,שבר באגן ובצוואר הירך משמאל
ושבר בברך הימנית .בהמשך סבל גם מכאבים והגבלה בתנועות כתף שמאל .לאחר
אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ הועבר למחלקה כירורגית ומשם למחלקת שיקום
כללי .הוא שוחרר מבית החולים ב.5/1/98 -

ב

ב 3/7/98-אושפז שוב בבית חולים איכילוב ,הפעם במחלקה האורטופדית ,שם עבר
ניתוח במהלכו הושתלה לו תותבת של מפרק הירך .ביום  13/7/98שוחרר מבית
החולים.

ו

אצל התובעת אובחנו חבלות בלב ובריאות ,שברים בעצם החזה ובעצם האף .כן
אובחנו אצלה שברים בעצמות הירך ,היא נותחה ובוצע קיבוע פנימי של שברים אלה
על ידי מסמרים תוך לשדיים .תחילה אושפזה במחלקה לטיפול נמרץ ,וביום 9/9/97
הועברה למחלקה האורתופדית .משם הועברה ביום  18/9/97למרכז רפואי של
ראשון לציון ושוחררה כעבור כארבעה חודשים .בחודש פברואר  1999היא נותחה
שוב להוצאת בורג בירך שמאל.

נ

.3

לשם קביעת נכותו של התובע ,מינה בית משפט שלושה מומחים רפואיים במהלך
ההליכים המקדמיים שהתקיימו בתיק זה :ד"ר א .אבנטוב בתחום האורתופדיה ,ד"ר
י .גוטמן מומחה לרפואת עיניים ופרופ' א .מלמד נוירולוג .בשלב מאוחר יותר מינה
בית משפט גם מומחה לתובע בתחום רפואת השיניים ,פה ולסת  -ד"ר י .הורוביץ.

ב
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לקביעת נכותה של התובעת מינה בית משפט ארבעה מומחים רפואיים במהלך
ההליכים המקדמיים :ד"ר א .אבנטוב בתחום האורתופדיה ,פרופ' א .ענתבי בתחום
הכירורגי,פרופ' ג .מרשק בתחום אף אוזן גרון ופרופ' ש .טיאנו בתחום
הפסיכיאטריה.

ו

.4

ההליכים המקדמיים בתיק זה התנהלו בפני כב' השופט סטרשנוב .עם פרישתו של
השופט סטרשנוב מכס השיפוט נקבע התיק לשמיעת הוכחות בפני ליום  15/10/02ו-
 16/10/02ובהמשך התקיימה ישיבת הוכחות נוספת ביום .10/12/02

נ

אלא שאז ,עקב שורה ארוכה של בקשות שהגישו התובעים ,עוכב המשך הדיון על
מנת לאפשר לנתבעים להגיב לבקשות אלה ולתובעים להשיב לתגובות .המדובר
בבקשות כדלקמן :בקשה למינוי מומחה בתחום פה ולסת לתובע ,בקשה למינוי
מומחה לכל אחד מהתובעים בתחום הפלסטיקה ,בקשה להשמעת עדות נוספת של
שמחה פריזמנט -מטפלת שהשגיחה על התובעים בעת אשפוזם ,בקשה להגיש
"תצהיר משלים" של רונן חזן בנם של התובעים ,בקשה לפסול את חוות הדעת של
המומחה הפסיכיאטרי פרופ' טיאנו ולמנות מומחה אחר תחתיו ,בקשה לאפשר את
עדותו של ד"ר גוטמן מומחה פסיכיאטרי מטעם התובעת ,בקשה לאפשר לתובעים
הגשת חוות דעת של הכלכלן משה קצין ושל העובדת הסוציאלית מענית שלזינגר,
בקשה להורות על ביצוע בדיקה לתובע במכון לבטיחות בדרכים ועל בדיקה
נוירופסיכולוגית לתובע ולחלופין למנות מומחה רפואי נוסף לתובע בתחום הנוירולוגי,
ולבסוף בקשה למנות לתובע מומחה בתחום הפסיכיאטרי.

ב

בהחלטה מפורטת ומנומקת מיום  26/3/03דחיתי את מרבית הבקשות ונעתרתי
למקצתן :להגשת תצהיר עדות ראשית של המטפלת שמחה פריזמנט ,להגשת חוות
דעת של הכלכלן משה קצין ושל העובדת הסוציאלית מענית שלזינגר תוך מתן רשות
לנתבעים להגיש חוות דעת מטעמם ,למינוי מומחה רפואי לתובע בתחום השיניים,
פה ולסת  -ד"ר הורוביץ ,וכן הוריתי על בדיקה חוזרת של התובעת על ידי פרופ'
טיאנו המומחה בתחום הפסיכיאטריה ועל מתן חוות דעת משלימה על ידו.

ו

כפי שהערתי באותה החלטה ,ריבוי הבקשות ואופיין יש בהם כדי ללמד על כך
שהתובעים אינם משלימים עם חוות דעת המומחים והראיות האחרות שהובאו עד
אותה עת בפני בית המשפט ,כאשר עד אז נשמעו שישה עדי תביעה ונחקרו ארבעה
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מתוך המומחים שמינה בית המשפט .המגמה של חוסר שביעות רצון התובעים
מהמומחים ,ניכרת גם בסיכום טיעוניהם כפי שיפורט בהמשך.

נ

אציין כי ריבוי העדים והבקשות כאמור גרם להתארכות הדיונים עד מאוד.
משהסתיימה שמיעת ההוכחות והוגשו סיכומים בכתב ,האחרונים שבהם ביום
 ,24/11/04ניתן בזה פסק הדין.

ב

דיון
.5

מטעם התובעים נשמעו עשרה עדים :כל אחד משני התובעים ,שלושת ילדיהם –
יהודית )חזן( מועלם ,יוסף חזן ורונן חזן ,העוזרת – שרה איבגי ,שכנה – תמי )נוי(
מילדנברג ,אחות מטפלת – שמחה פריזמנט ,הכלכלן – משה קצין והעובדת
הסוציאלית – מענית שלזינגר ,אשר חוות הדעת שלהם )בנושא עלויות נסיעה ועלויות
עוזרות בית( הוגשו באישור בית המשפט בהחלטתי מיום .26/3/03

ו

מטעם ההגנה נשמעו שני עדים :החוקרים מטעם הנתבעים – משה פריש ובועז
אליאס.

נ

לבקשת ב"כ התובעים זומנו ונחקרו כאמור גם ארבעה מתוך המומחים שמינה בית
המשפט :פרופ' טיאנו – פסיכיאטר ,אשר הגיש את חוות דעתו ביום  30/3/99וחוות
דעת משלימה ביום  16/11/03על פי החלטת בית המשפט מיום  ;26/3/03ד"ר
אבנטוב – אורטופד ,אשר הגיש את חוות דעתו ביום  ;19/8/99פרופ' מלמד –
נוירולוג ,אשר הגיש את חוות דעתו ביום  ;22/8/99ופרופ' ענתבי – כירורג ,אשר
הגיש את חוות דעתו ביום .8/3/99

ב

הצדדים ויתרו על חקירתם של המומחים האחרים שמינה בית המשפט :פרופ' מרשק
– מומחה אף אוזן גרון ,אשר הגיש את חוות דעתו ביום  ;24/3/99ד"ר יצחק גוטמן –
המומחה לרפואת עיניים ,אשר הגיש את חוות דעתו ביום  ;28/5/99וד"ר הורוביץ –
מומחה פה ולסת ,אשר הגיש את חוות דעתו ביום .23/10/03

ו

נכות רפואית
.6

אפנה עתה לפרט את הנכויות ,כפי שנקבעו על ידי המומחים בנוגע לכל אחד
מהתובעים ,תוך התייחסות למחלוקת שבין הצדדים ככל שקיימת בנדון זה.

5
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בנוגע לתובעת
.7

בתחום האורטופדי :ד"ר אבנטוב קבע את נכותה המשוקללת של התובעת בשיעור
של .34%

ב

בחקירתו הנגדית של ד"ר אבנטוב בבית המשפט ניסה ב"כ התובעים לערער על
הממצאים שבחוות הדעת ,וחזר על כך בסיכום טיעוניו.

ו

עיקר טענתו הינה ,כי ד"ר אבנטוב הפחית שלא בצדק את שיעור נכותה הרפואית של
התובעת כתוצאה מהתאונה ,כאשר עשה כן לדבריו לאור עברה הרפואי של
התובעת .כך ,אף שד"ר אבנטוב קבע כי החבלה בכתף ימין הותירה הגבלה בתנועות
המהווה נכות בשיעור של  ,5%ייחס רק  3.75%לתאונה עקב מצב קיים עובר
לתאונה שהחמיר בעקבותיה .כך גם לגבי החבלה בגב התחתון ,אף שמצא אצל
התובעת נכות בשיעור  ,10%ייחס לתאונה רק  5%נכות ,וזאת מכיוון שמהחומר
הרפואי שעמד לפניו עולה כי התובעת התלוננה בעבר במספר הזדמנויות על כאבים
בגב התחתון במהלך השנים  1992ו 1995-ובתאריך נוסף לא קריא לפני התאונה,
וסביר להניח שגם מגבלה זו שנותרה מהווה החמרת המצב הקיים.

נ

ב"כ התובעים סבור כי על בית המשפט להתערב בקביעותיו של המומחה ,שכן
מסקנותיו מבוססות על תלונות התובעת ולא על ממצאים אובייקטיביים שנמצאו
בתובעת עובר לתאונה.

.8

ב

אינני רואה כל הצדקה להתערב בקביעותיו של ד"ר אבנטוב.

ו

התרשמתי שהמומחה שקל באופן מקצועי את הממצאים שהיו בידיו ביחס למצבה
של התובעת עובר לתאונה ולאחריה ,וכי בקביעת אחוזי הנכות ערך ביניהם את
האיזון הראוי ואף לא התעלם מן העובדה שלא לכל תלונות התובעת בעבר קיימים
ממצאים רפואיים אובייקטיבים.

נ

וכך העיד ד"ר אבנטוב:
"ש :מדוע ראית לנכון לייחס חלק מאחוזי הנכות שקבעת לתובעת
לעברה של התובעת לפני התאונה?

6
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ת :אני לא יכולתי להתעלם מהממצאים שפירטתי מעברה הרפואי,
כגון :בעיות גב ואחרות .יש עדויות שהתובעת סבלה לפני התאונה
מתופעות כאלה ואחרות) ".עמ'  44לפרוטוקול ,שורות .(15-18
ב

ובהמשך:
"...נוכח העובדה שלא היה לכך המשך ברישומים בכרטיס הרפואי
הורדתי רק  1/4מהנכות הרפואית שמצאתי אצלה ולא  1/2בגין
עברה) ".עמ'  45לפרוטוקול ,שורות .(17-19
ו

כאשר הוסיף ב"כ התובעים והקשה על ד"ר אבנטוב ,האם לא היה מקום לייחס את
התלונות הפיזיות של התובעת בעבר לחרדות מהן סבלה ולא למצב גופני ,ולפיכך
להימנע מהפחתת הנכות שמצא אצלה ,השיב המומחה:
"לא ידעתי שהיא סבלה מחרדות בעבר .גם לו ידעתי ,לא הייתי יכול
לייחס את התלונות או האבחנות הפיסיות מהעבר לבעיה נפשית
דווקא .זה לא תחום ההתמחות שלי .גם עכשיו ,כאשר אתה אומר
לי את הדברים ,אין בכך כדי לשנות את חוות דעתי) ".עמ' 46
לפרוטוקול ,שורות .(1-3
נ

ד"ר אבנטוב אף עמד על כך שהתובעת אינה סובלת מחוסר יציבות ,אינה זקוקה
למעקב אורטופדי כלשהו ואינה זקוקה לטיפולי פיזיותרפיה )עמ'  46לפרוטוקול שורה
 15עד עמ'  47שורה .(7

ב

.9

בע"א  293/88חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי ,תק-על ,532 (2)90
בעמ'  533נאמר כלהלן:

"משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית
המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון ,סביר להניח שבית
המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת
לעין שלא לעשות כן .אכן עד מומחה כמוהו ככל עד  -שקילת
אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי
להגביל שקול דעתו של בית המשפט .אך ,כאמור ,לא ייטה בית
המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי
משקל שיניעוהו לעשות כן".
והדברים יפים לענייננו.

ו

מקובלת עלי איפוא חוות דעתו של ד"ר אבנטוב ,אשר קבע את נכותה הרפואית
המשוקללת של התובעת בתחום האורטופדי כתוצאה מהתאונה בשיעור של .34%
7
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פלונית נ' פלוני

בתחום הכירורגי :פרופ' ענתבי העריך את נכותה הרפואית של התובעת בשיעור של
.10%

ב

ב"כ התובעים מבקש לאמץ את קביעותיו של פרופ' ענתבי בחוות דעתו ,בעוד ב"כ
הנתבעים מתנגד לחוות הדעת.
פרופ' ענתבי קבע בחוות דעתו כי אף על פי ש"כל אחד ממרכיבי נכותה לפי ספר
התקנות מתאים ל 0%-נכות ,אני מעריך את נכותה של הגב' חזן מבחינה
כירורגית ב 10%-לצמיתות" .לטענת ב"כ הנתבעים ,המומחה קבע נכות זאת בלא
לנמקה ,ועל כן על בית המשפט להתעלם ממנה.

ו

אומר מיד ,כי אינני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעים.

נ

פרופ' ענתבי בעדותו הסביר את קביעתו בחוות הדעת כדלקמן:
"ש :אתה מציין בחווה"ד ,קטע  ,3עמ'  ,2כי בצילומי החזה יש
סתימה של הסינוס הקוסטו פרני הימני על רקע הדבקויות .על מה
מדובר ומה סותמות ההדבקויות?
ת :מדובר בזוית שבין הסרעפת לבין דופן בית החזה .לאחר מצב
של דלקות ,בקע או דם במקום מתהוות לפעמים הדבקויות
וסותמות את הפינה .זה מה שקרה במקרה הזה.
ש :האם זה מצריך טיפול של הרחבה?
ת :בד"כ זה לא מצריך טיפול .ציינתי שכל אחד מהדברים הללו,
כשלעצמו ,זה לא נותן אחוזי נכות ,אך כאשר התייחסתי למכלול
מצאתי לנכון להעניק  10%נכות) ".עמ'  108לפרוטוקול שורות 4-
.(10
ב

עדות המומחה עשתה רושם אמין ומקצועי ,ואינני מוצאת מקום להתערב בה; אין לי
אלא לחזור ולהפנות בהקשר זה לדברים שצוטטו לעיל מע"א .293/88

ו

אשר על כן ,אני מקבלת את חוות דעתו של פרופ' ענתבי ,לפיה נכותה הרפואית של
התובעת בתחום הכירורגי כתוצאה מהתאונה הינה בשיעור של .10%
.11

נ

בתחום הפסיכיאטרי :פרופ' טיאנו קבע בחוות דעתו מיום  ,30/3/99כי לתובעת
 10%נכות זמנית ל 4-שנים .בחוות הדעת המשלימה מיום  16/11/03קבע פרופ'
טיאנו כי התובעת ממשיכה לסבול מהפרעה נפשית ,ובעת שנחקר על חוות דעתו זו
הבהיר כי הנכות הפסיכיאטרית בשיעור של  10%שסבר שתחלוף )בחוות דעתו
הראשונה( היא נכות צמיתה ,אם כי הגורמים לה נשתנו כפי שיפורט בהמשך.
8
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הן ב"כ התובעים והן ב"כ הנתבעים מבקשים מבית המשפט להתערב בקביעתו של
פרופ' טיאנו.

ו

ב"כ התובעים לא חסך כל טענה שניתן להעלותה על הדעת כנגד חוות הדעת .כך
טוען ב"כ התובעים ,כי המומחה טעה כאשר סבר שהתובעת סובלת כיום מאותם
פחדים שסבלה בעבר ועל כן לא העניק לה נכות בגינם; כן טוען ב"כ התובעים,
שהמומחה לא הביא במנין שיקוליו את העובדה שהתובעת סובלת מפחד מנפילה
ומפחד להימצא לבד בבית או בכל מקום אחר; כן נטען שהמומחה לא נתן משקל
לדעתם של הרופאים הפסיכיאטריים המטפלים בתובעת ולכרטיסים הרפואיים של
הרופאים אשר היו בפניו; ב"כ התובעים אף טוען ,כי המומחה הוטעה לחשוב שב"כ
התובעים הוא שיזם את המשך הטיפול הרפואי של התובעת ועל כן לא התייחס
ברצינות הראוייה לחומר הרפואי שבפניו; עוד טוען ב"כ התובעים ,כי המומחה טעה
בחוות דעתו הראשונה ,אך המשיך לגונן על מסקנותיו המוטעות בחוות דעתו
המשלימה; לבסוף ,טוען ב"כ התובעים ,המומחה טעה כאשר התעלם בקביעת הנכות
הנפשית מההשפעה שיש למראה רגלי התובעת ולצלקות שנגרמו לה עקב התאונה
על מצבה הנפשי .ב"כ התובעים מבקש ,לפיכך ,שבית המשפט ידחה את ממצאי
חוות הדעת ויעמיד את נכותה הפסיכיאטרית של התובעת על  30%לפחות.

נ

ב"כ הנתבעים ,לעומת זאת ,מבקש מבית המשפט לקבוע כי לתובעת לא נותרה כל
נכות נפשית עקב התאונה ,שכן אין קשר בין מצבה הנפשי של התובעת כיום לבין
התאונה.
.12

ב

כבר קבעתי בהחלטתי מיום  26/3/03בהתייחס לעדותו של פרופ' טיאנו )עדותו מיום
 (15/10/02כדלקלן:
"עדות המומחה עשתה רושם אמין ומקצועי .עולה מחוות הדעת
ומעדותו כי היה מודע למצבה של התובעת ,כפי שסיפרה לו אודותיו
בעת בדיקתה וכפי שניתן לו ביטוי בחוות בדעת) ".עמ'  ,7סע' 4
להחלטה(.
וביתר פירוט :מעדותו של פרופ' טיאנו מיום  15/10/02עולה ,כי הוא לא התעלם
ו

בחוות דעתו ממצבי החרדה שהיו לתובעת עובר לתאונה )עמ'  29-30לפרוטוקול(,
לא התעלם מחששה להישאר לבדה )עמ'  33לפרוטוקול ,שורות  ,(20-24ולא
התעלם ממסמכים רפואיים שהוצגו בפניו בנוגע לטיפולים שקיבלה התובעת ומעצם
קיומם של טיפולים כאלה )עמ'  30לפרוטוקול שורה  24עד עמ'  31שורה .(2

9
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האמור לעיל חל ביתר שאת לגבי חוות דעתו המשלימה ולגבי עדותו הנוספת
בעקבותיה שנשמעה ביום  .14/6/04כאשר ערך המומחה את חוות דעתו המשלימה
היו בפניו הכרטיסים הרפואיים של התובעת אצל ד"ר גוטמן )ת (3/וד"ר פורטנוי
)ת ,(4/ולא מצאתי בעדות המומחה כל סממן לכך שלא התייחס למסמכים אלו
ברצינות הראוייה ,כפי שטען ב"כ התובעים .התרשמתי שההיפך הוא הנכון )ראו
התייחסותו של המומחה למסמכים אלו בעמ'  157לפרוטוקול ,שורות  .(10-11אציין
בהקשר זה ,כפי שכבר ציינתי בהזדמנות קודמת ,כי חזקה על המומחה שידע לייחס
לאבחנות ,ככל שמצויות במסמכים ,את המשקל המתאים ולהתייחס לחומר שבפניו
בהסתמך על הידע המקצועי והנסיון שצבר .למותר לציין ,שהמומחה אינו קשור עם
הרישומים שבמסמכים הרפואיים שהוצגו בפניו ,ומותר להניח שהשכיל להעביר את
החומר בכור ביקורתו ושיקול דעתו המקצועיים ,תוך קביעת אבחנה עצמאית משלו
)ראו החלטתי מיום  13/11/03בעמ'  120לפרוטוקול(.

.13

באשר לטענת ב"כ התובעים ,כי המומחה לא הביא במנין שיקוליו את העובדה
שהתובעת סובלת מפחד מנפילה ,ואת העובדה שמראה רגליה )נפיחות וצלקות( הוא
בעל משמעות נפשית ,הרי המומחה הסביר בעדותו ,והסברו מקובל עלי ,כי הן
החשש מנפילות והן הבעיה האסתטית אינם בעלי השלכה על הנכות הרפואית
בתחום הפסיכיאטרי .באשר לנפילות ,הבהיר פרופ' טיאנו כי החשש מנפילות קשור
למגבלות פיזיות – בעיית לחץ דם או בעיה אורטופדית – ולא לבעיה נפשית .כן
הוסיף פרופ' טיאנו ,כי החשש מנפילות הוא גם זה שגורם לחששה של התובעת
להישאר לבד .באשר לבעיה האסתטית קבע המומחה כדלקמן:

"עצם הצלקת לא מעניקה שום נכות פסיכיאטרית אלא נכות
פלסטית .נכות פסיכיאטרית תינתן כפי שאמרתי קודם לכן אך ורק
אם לאותה צלקת תהיינה השלכות החורגות מהמצופה ממצב זה".
)עמ'  155לפרוטוקול ,שורות .(5-7
ובהמשך דבריו:

"ש .בהנחה שלגב' יש בצקות גדולות בקרסוליים ויש לה צלקות
בולטות בקדמת הברכיים ,האם יש לזה לדעתך השפעה על מצבה
הנפשי?
ת .במידה וזה אכן קיים זה יהיה חלק מנכות כירורגית או פלסטית
אם תיקבע) ".עמ'  156שורות .(22-24
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פרופ' טיאנו לא העניק נכות נפשית בגין הבעיה האסתטית ,שכן על פי דעתו
המקצועית ,וזו מקובלת עלי ,מראה החיצוני של התובעת אינו מצדיק נכות רפואית
בתחום הפסיכיאטרי.

אציין בהקשר זה כי מעבר לאמור ,גם לא הובאה בפני כל אסמכתא רפואית לכך
שהנפיחות ברגליה של התובעת היא תולדה של התאונה .אשר לדלקות ,אף שבחוות
דעתו של ד"ר אבנטוב יש פירוט שלהן ,לא קבע נכות בגינן וב"כ התובעים מצידו לא
ראה מקום לפנות למומחה בשאלות הבהרה בנדון ואף לא הציג לו שאלות בנושא
במהלך חקירתו הארוכה את ד"ר אבנטוב ,הגם שביחס לתובע דוקא שאל את
המומחה בעניין זה .נראה שלא בכדי העדיף ב"כ התובעים שלא להקשות על ד"ר
אבנטוב בסוגיה זו ,שכן גם עיון בתצהירי עדות ראשית שניתנו על ידי התובעת מעלה
שאין בהם זכר לסבל כלשהו מהצלקות או לכך שאלה מטרידות אותה.

.14

מן האמור עולה ,כי אין ממש בטענות ב"כ התובעים ,ככל שהוא מבקש להשיג על
קביעותיו של פרופ' טיאנו.

ואולם גם אינני מקבלת את עמדת ב"כ הנתבעים לפיה אין קשר סיבתי בין מצבה
הנפשי של התובעת כיום ,כפי שהעיד עליו פרופ' טיאנו ,לבין התאונה נשוא הדיון,
ועל כן לטענת הנתבעים לא נותרה לתובעת כל נכות נפשית עקב התאונה.

בחוות דעתו הראשונה קבע פרופ' טיאנו כי לתובעת קיימת תסמונת דחק בתר
חבלתית ,ובהמשך לכך קבע את נכותה הפסיכיאטרית הזמנית של התובעת בשיעור
של  10%למשך  4שנים מיום התאונה.

בחוות דעתו המשלימה ציין פרופ' טיאנו:

"לא מצאתי כיום סימנים לתסמונת דחק בתר חבלתית .לעומת זאת
יש פגיעה באיכות החיים של הנבדקת בעקבות הפגיעה האורגנית
של בעלה) ".עמ'  2לחוות הדעת(.

פרופ' טיאנו קובע בחוות דעתו ,כי התובעת סובלת כיום מ'הפרעת הסתגלות'.
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ב"כ הנתבעים טוען בסיכום טיעוניו ,כי הדברים מעידים שלתובעת לא נותרה נכות
נפשית עקב התאונה.

האמנם?

.15

פרופ' טיאנו בחוות דעתו המשלימה מייחס לתובעת "הפרעת הסתגלות כרונית"
משום שאינה זוכה לתמיכה מבעלה אשר לטענתה התנתק ממנה למעשה מאז
התאונה וחיי הזוגיות אינם עוד כפי שהיו ,עקב פגיעתו.
בנדון זה העיד פרופ' טיאנו כי:
"...אילולא נסיבות הזוגיות כפי שפורטו היו קיימות לא היינו עומדים
היום בשום תסמין פסיכיאטרי הקשור בתאונה ,מפני שהיא אכן
היתה בתהליך של הדחקה הדרגתית של החוויה".

בהמשך הוא מסביר את דבריו:
"אולם כפי שאנחנו יודעים במקרים מסוג זה ,הסביבה קובעת
לעתים את היכולת שתהיה לאדם להדחיק את החוויה הקשה,
ולחזור לתפקוד קודם .במקרה שלפנינו – עצם המצב בבית הפך
את המגבלה לכרונית ,היות והוא אינו מאפשר לתובעת את אותה
תמיכה שהיתה בהחלט על פי הצפי שלי אמורה להביא להכחדה
של התסמינים לחלוטין ולכן התמקדתי על הפרעת הסתגלות) ".עמ'
 ,157שורות .(15-21
וכן:
"...אילו חשבתי שזה בר שיפור או בר חלוף הייתי נותן פעם שנייה
נכות זמנית .אבל אני חושב שהזמן שעבר מאז התאונה ולאור קיום
המצב הנוכחי הסבירות להעלמות של כל התסמינים היא פחותה
מאשר הצפי החיובי ולכן היא קבועה) ".עמ'  158שורות .(21-23

כאשר נשאל המומחה על ידי בית המשפט ,נוכח כל האמור ,האם יש כיום לתובעת
נכות פסיכיאטרית כתוצאה מהתאונה ,השיב:
"אם אנחנו נתפוס את התאונה כתהליך כוללני שבאותו הרכב היתה
גם היא וגם בעלה ולמעשה כל המצב הנסיבתי כיום נובע מאותו
אירוע התשובה היא חיובית .הנכות במקרה כזה היא 10%
צמיתה) ".עמ'  159שורות .(3-6
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ואומנם שוכנעתי כי מצבה הפסיכיאטרי של התובעת כיום קשור לתאונה ,וכי אלמלא
התרחשה התאונה לא היתה התובעת במצבה הנפשי הנוכחי.
לפיכך ,אני מקבלת את מסקנותיו של פרופ' טיאנו וקובעת את נכותה הרפואית של
התובעת בתחום הפסיכיאטרי בשיעור של .10%

.16

בתחום אף אוזן גרון :פרופ' מרשק שלל קיומה של נכות רפואית לתובעת בתחום
מומחיותו.

פרופ' מרשק לא הוזמן להיחקר בבית המשפט וב"כ הצדדים לא טענו דבר בסיכום
טיעוניהם כנגד חוות דעתו .על כן זו מקובלת גם עלי.

.17

נמצא איפוא ,כי נכותה הרפואית המשוקללת של התובעת כתוצאה מהתאונה הינה
בשיעור של .46.5%

בנוגע לתובע
.18

בתחום האורטופדי :ד"ר אבנטוב קבע את נכותו המשוקללת של התובע בשיעור של
.40%

ב"כ התובעים מסכים עם מסקנות המומחה ,אך טוען כי היה מקום לקבוע לתובע
נכות נוספת בגין הפגיעה בברך ימין )פגיעה שהמומחה העניק לה  0%נכות(.
אלא שלטענה זו אין כל שחר .בעדותו בבית המשפט העיד המומחה כדלקמן:
"ש .נתת לתובע  0%נכות בברך ימין ,למרות שאתה מציין שנגרם
לו שבר תוך מפרקי ,שהברך הזאת נותחה וקובעה על ידי ברגים וכי
בבדיקות אצלך – עמ'  3לחוות הדעת לאחר הטבלה – הרגשת
חריקה בתנועה ,אי יציבות מדיאלית וכו' .האם כל הממצאים האלה
בנוסף לתלונות התובע על כאבים לא מזכים בנכות?
ת .לדעתי לא .כאשר בדקתי את התובע ,המצב היה כפי שאני
קבעתי בחוות דעתי ,ואני לא חוזר בי מהאמור שם .הבדיקה מעידה
על שינויים ניווניים ,אבל בצורה קלה שלא מעניקה נכות ,אלא של
) ".0%עמ'  40לפרוטוקול שורות .(3-9
כפי שכבר ציינתי ,חוות דעתו של ד"ר אבנטוב היתה מקצועית ואמינה וכך גם עדותו,
ואיני רואה כל סיבה להתערב בה.

.19

בתחום הנוירולוגי :פרופ' מלמד קבע כי לתובע נכות רפואית בשיעור של .10%
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ב"כ התובעים מבקש מבית המשפט להעמיד את הנכות הרפואית של התובע בתחום
הנוירולוגי על  .30%לגישתו ,שיעור הנכות שקבע המומחה אינו משקלל את בעיות
הזכרון ואת הסחרחורות שמהן סובל התובע .כן טוען ב"כ התובעים ,כי אין לקבל את
קביעתו של המומחה לפיה תלונותיו של התובע בנוגע לנכותו הנפשית הינן
סובייקטיביות ,שכן סוגיית הנכות הנפשית אינה מתחום מומחיותו של פרופ' מלמד.

אינני מקבלת את טענות ב"כ התובעים .פרופ' מלמד העיד במפורש כי תלונות התובע
בעניין הסחרחורות היו סבירות בעיניו ,והוסיף כי הוא התחשב בכך בקביעת אחוזי
הנכות )עמ'  99לפרוטוקול ,שורות  .(9-11גם תלונות התובע לגבי ליקוי בזכרון זכו
להתייחסות המומחה ,כפי שציין בעדותו:

"הפרעת הזכרון הסובייקטיבית שהוא ציין בפני הוטמעה ,בתוך
ההחלטה שלי לגבי אחוזי הנכות שקבעתי לו) ".עמ'  ,101שורות 9-
.(10
פרופ' מלמד התבקש בחקירתו על ידי ב"כ התובעים להתייחס לבדיקת זכרון
שנערכה לתובע בבית החולים איכילוב )נספח  32לתצהיר התובע( ,בה נמצא כי מצב
הזכרון של התובע חמור .פרופ' מלמד הסביר ,כי לא התרשם שתוצאות הבדיקה
משקפות את מצבו האמיתי של התובע; זאת הן לאור התרשמותו המקצועית
מהתובע ,והן מאחר שהבדיקה שבוצעה אינה אובייקטיבית )עמ'  ,101שורות ;2-8
וכן עמ'  105שורה  19עד עמ'  106שורה .(2

באשר לנכות הנפשית שב"כ התובעים טען שקיימת לתובע ,כבר בחוות דעתו בעת
שנתבקש פרופ' מלמד לחוות דעתו אם יש מקום למינוי מומחה נוסף בתחום
הפסיכיאטריה ,השיב על כך בשלילה בנימוק "שכן חוות דעתי כיסתה תחום זה
בהיות התסמונת הפוסט טראומטית חלק מן התמונה הקלינית אשר התפתחה אצלו
בעקבות חבלת הראש" )עמ'  2לחוות הדעת ,תחת הכותרת "סיכום"(.

כאשר נדרש לסוגיה זו בחקירתו ,הסביר פרופ' מלמד באופן מפורט וממצה כי
בחבלה מסוג זה שסבל התובע ההיבט הנפשי הוא בתחום שמשותף לנוירולוגיה
ולפסיכיאטריה; כן הדגיש כי לנוירולוגים ,וכך גם לפרופ' מלמד הנמנה עימם ,נסיון רב
בתלונות גוף כאלה הקשורות לבעיות נפשיות.
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ואומנם עולה מעדותו של פרופ' מלמד כי התייחס באופן מפורט לנתוניו ומצבו של
התובע ,לרבות ההיבט הנפשי ,וכי התחשב בכל אלה בקביעת אחוזי הנכות ,כאשר
בידיו הידע והיכולת לעשות כן בנסיבות המקרה )ראו :עמ'  102שורות  ,4-19עמ'
 103שורה  25עד עמ'  104שורה  ,6עמ'  105שורות .(9-16

עדותו של פרופ' מלמד היתה אמינה ,מקצועית ורהוטה ,ואני מאמצת את קביעתו
לפיה נכותו הרפואית של התובע בתחום הנוירולוגי היא בשיעור של .10%

.20

בתחום העיניים :ד"ר יצחק גוטמן קבע את נכותו של התובע בשיעור של .5%
הצדדים קיבלו את חוות דעתו של ד"ר גוטמן ולא ביקשו כי בית משפט יתערב בה,
ולפיכך אני קובעת את נכות הרפואית של התובע בתחום העיניים בשיעור של 5%
כאמור.

.21

בתחום פה ולסת :ד"ר הורוביץ קבע את נכותו הרפואית של התובע בתחום
מומחיותו בשיעור של  ,0.25%ואיש מהצדדים אינו חולק על כך.
כן קבע המומחה כי התובע זכאי להחזר הוצאותיו בגין התקנת גשר בן  4יחידות
כתרים ובגין התקנות חוזרות בעתיד בתדירות ובעלויות כפי שפירט בחוות הדעת
ושאליהן אתייחס בהמשך.

.22

מן האמור עולה ,כי נכותו הרפואית המשוקללת של התובע כתוצאה מהתאונה הינה
בשיעור של .48.82%

נכות תפקודית והפסד השתכרות
בנוגע לתובעת
.23

ב"כ התובעים מבקש לקבוע את נכותה התפקודית של התובעת בשיעור של ,100%
שכן לדידו ההגבלות הפיזיות הקיימות לתובעת וכן מצבה הנפשי מקשים מאוד על
תפקודה היומיומי ואינם מאפשרים לה לעבוד בכל תחום.
ב"כ הנתבעים מבקש מבית המשפט לקבוע כי לתובעת לא נותרה כל נכות תפקודית,
או לכל היותר להעמיד את נכותה התפקודית בשיעור של .10%
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פלונית נ' פלוני

התובעת טענה בתצהירה )בסעיף  ,(3כי עובר לתאונה עבדה כשכירה בחברת
רונלייט תקשורת סלולרית בע"מ )להלן" :רונלייט"( בבעלותו וניהולו של בנה רונן חזן.
לטענתה ,שימשה ברונלייט כמשגיחה על העובדים במחסן ולעתים עבדה באריזה.
לטענת ב"כ הנתבעים ,התובעת כלל לא עבדה עובר לתאונה.

.25

לאחר שמיעת כלל העדויות ובחינת הראיות שהוצגו בפני ,התרשמתי שהתובעת
אמנם לא עבדה לפני התאונה ומכל מקום לא הוכח שעבדה כטענתה.
התובעת הציגה תלושי שכר )נספח ב' לתצהירה( אשר הופקו בדיעבד ,לאחר
התאונה )במועדים שונים בחודש  9/97וביום  ,(15/12/97ולא תלושי שכר מקוריים
)עמ'  130לפרוטוקול שורות .(24-25
בנה של התובעת ,רונן חזן ,טען בעדותו כי התובעת היתה מקבלת שכר כמו כל עובד
אחר ואף הוצאו לה תלושי שכר מסודרים ,אך על פי התרשמותי ממנו לא אמר אמת.
העד גם נתקשה להסביר כיצד בכל מהלך שנת  1996לא דווחה לביטוח לאומי ולו
משכורת אחת ששולמה לאימו ,כעולה מהאישור שצורף לתעודת עובד הציבור מאת
המוסד לביטוח לאומי ,נ:8/
"ש .אתה היית מפריש לאמך בכל התקופה הזו את כל התשלומים
הסוציאליים לביטוח לאומי וכו'?
ת .ביטוח לאומי אני כמעט משוכנע שהייתי משלם בזמן...
ש .בכל התקופה אתה דיווחת והפרשת כספים לביטוח הלאומי לגבי
אמך?
ת .עד כמה שידוע לי ,כן) ".עמ'  129שורה  22עד עמ'  130שורה
.(5
ובהמשך:
"ש .אתה אומר שדיווחת לרשויות ובעיקר למוסד לביטוח לאומי ,על
תשלומים שביצעת לאמך בזמן אמת.
ת .כן ,למעט ההערה שלי בדבר האיחור בדיווח של ביטוחי מנהלים
לגבי כלל העובדים.
ש .מה תגיד לי אם אומר לך שלגבי תקופות ארוכות מאוד ,אין שום
דיווח לרשויות על השכר של אמא שלך בתקופה הזו? מה המסקנה
שאני צריך להסיק מזה?
ת .אני לא יכול להגיד לך מה המסקנה שאני חושב אבל אני מדגיש
שאת תלושי השכר לא אני ביצעתי .היה לי מנהל חשבונות ...אולי
הוא דחה תשלומים.
ש .אני מראה לך תעודת עובד ציבור של המוסד לביטוח לאומי,
שבה מפורטות התקופות שבהם אתה דיווחת על השכר שמשולם
לאמא ועל התקופות שבהן דיווחת על השכר ואני מסב את תשומת
16
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לבך שבכל שנת  1996לא דיווחת ולו על משכורת אחת ששילמת
לאמך .תאשר לי שבשנת  1996לא שילמת בגלל הקשיים – כמו
שאתה אומר בהגינותך – שכר בשנת .1996
...
ת .לא יכול להיות שלא שולם .גם אין לי ספק שהיו תלושי שכר .יכול
להיות שדברים מסוימים שניתן היה לדחות ,אז דחו .יכול להיות גם
שיש טעות ברישומים של הביטוח הלאומי) ".עמ'  131לפרוטוקול(.
והדברים מדברים בעד עצמם.

.26

יצויין כי מלבד תלושי השכר הנ"ל התובעת לא הציגה כל אסמכתא ,כגון :טפסי
הפקדות שיקים או מזומן ,לראיה כי שולמה לה משכורת בשנת .1996

השכנה – תמי )נוי( מילדנברג ,אמנם העידה כי התובעת עבדה בעסק המשפחתי,
אולם עדותה בעניין זה הינה עדות מפי השמועה ,שכן העדה ציינה כי את הידוע לה
על עבודתה של התובעת שמעה מהתובעת עצמה )עמ'  67שורה  24עד עמ' 68
שורה .(1
נוכח העובדה שתלושי השכר שהוצגו הופקו בדיעבד ולאור הרישום "החסר" בביטוח
הלאומי כפי שפורט לעיל ,ניתן היה לצפות שהתובעת תזמן לעדות מטעמה את מנהל
החשבונות שלטענת רונן חזן ,מנהל רונלייט ,הוא זה שהיה אמון על הוצאת תלושי
השכר והדיווח לרשויות ,וכן שתזמן לעדות איזה מהעובדים פרט לבני משפחה
שיעידו על עבודתה ,כאשר אציין בעניין זה כי לדברי רונן חזן בעת הרלוונטית עבדו
ברונלייט כ 15 -עובדים .העובדה שלא עשתה כן יש לזקוף לחובת גרסתה ,בנסיבות
אלה.

אציין עוד בהקשר זה ,כי מעדותה של התובעת עצמה הצטיירה תמונה שאמנם היתה
מבקרת מעת לעת במקום העסק של בנה ,רונן חזן ,אך לא באופן סדיר וקבוע אלא
לכל היותר כמי שמגלה עניין ואולי אף מסייעת בעסק משפחתי המנוהל על ידי בנה
ושבו עבדה גם ביתה יהודית .תמיכה להתרשמותי כאמור אני מוצאת גם בכך
שבתלושי השכר "המשוחזרים" לשנת  1996מופיע שכר נטו בסכום של ₪ 5,000
לחודש ואילו בתלושי השכר "המשוחזרים" לשנת  1997מופיע שכר ממוצע נטו
לחודש בסכום של כ ₪ 3,500 -בלבד  -ואף על פי כן כאשר נשאלה התובעת "האם
היתה ירידה במשכורת שלך ולא באופן חד פעמי?" השיבה "לא זכור לי" )עמ' ,87
שורות  ,(16-17תשובה שאינה מתקבלת על הדעת למי שעובד עבודה קבועה
וסדירה ומקבל שכר עבורה.
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משלא הוכח שהתובעת עבדה עובר לתאונה אשר ארעה בהיותה כבת  - 57וייאמר
שאין כל טענה מצידה כי עבדה מחוץ לבית בעבודה כלשהי גם בעבר רחוק יותר -
ניתן לומר בסבירות קרובה לוודאות כי לא היתה מתחילה לעבוד בשלב זה בחייה גם
אלמלא התאונה.
משכך ,אין מקום לדבר על פגיעה תפקודית ביחס ליכולת ההשתכרות שלה ,ואתייחס
לקשייה בתפקוד כתוצאה מהתאונה בעת הדיון בראשי הנזק האחרים.

בנוגע לתובע
.27

ב"כ התובעים מבקש מבית המשפט לקבוע את נכותו התפקודית של התובע בשיעור
של  ,100%שכן לתובע לטענתו אין יכולת לעבוד בכל תחום שהוא.

ב"כ הנתבעים מצידו טוען כי לתובע לא נותרה כל נכות תפקודית .לדבריו ,הוכח
בראיות חד משמעיות כי התובע שב לפעילות מלאה ולתפקוד תקין ואף חזר לעבודתו
הקודמת כאיש מכירות בעסק של בנו יוסף חזן – חברת קלינטון אלקטרוניקה בע"מ
)להלן" :קלינטון" או "העסק"( ,שהינו עסק ליבוא ושיווק מוצרי אלקטרוניקה וחשמל.
את עמדתו זו סומך ב"כ הנתבעים על קלטות המעקבים )נ-13/נ .(15/ב"כ התובעים,
לעומתו ,טען בסיכומים מטעמם כנגד אמינותם של הקלטות ,של החוקרים אשר
צילמו את הקלטות ,של תצהירי החוקרים ושל עדותם ,תוך שהטיח האשמות קשות
נגדם.

.28

טענות ב"כ התובעים בעניין זה אינן מקובלות עלי .אם אכן סבר כי הקלטות
"מפוברקות" ,כפי שנטען בסיכומים ,היה עליו לעורר שאלה זו במהלך הדיון ולא
להמתין לשלב הסיכומים .ב"כ התובעים השתלח גם בחוקרים וטען כלפיהם כי
"מדובר בצמד נוכלים" )סעיף  3.2לסיכומי התובעים(; אלא שלא היה כל מקום
להשתלחות זו ומבלי שאביע את דעתי בנוגע לסגנון ,שכן התרשמתי מהחוקרים,
כאשר אלה העידו בפני ,כי עסקינן בחוקרים מקצועיים ואמינים .יודגש ,כי התובעים
לא ביססו את ביקורתם כלפי הקלטות והאשמותיהם כלפי החוקרים על חומר ראייתי
כלשהו ,ומיותר לציין כי כאשר מדובר בהאשמות חמורות כאלה הנטל הראייתי
המוטל על מי שטוען להן הוא מוגבר .לפיכך ,אני דוחה את טענות התובעים בנדון.
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אפנה כעת לברר באיזו מידה נפגע תפקודו של התובע עקב התאונה וכיצד יש בכך
כדי להשליך על כושר השתכרותו.

.29

בנו של התובע ,יוסף חזן )להלן" :יוסי"( העיד ,כי אביו מגיע לעסק בין  4ל 5-פעמים
בשבוע )עמ'  71לפרוטוקול שורות  (23-24ועובד מהבוקר עד ) 17:00-18:00עמ'
 72שורות  .(1-3אולם לטענתו של יוסי ,אביו אינו מסייע לו בעסק אלא נמצא שם על
מנת שלא יישב בבית ולטובת "שלום בית" עם האם.
אלא שעדות זו אינה תואמת את התרשמותי מן העדויות ,ובמיוחד לאור הקלטות
שהוצגו בפני אינני סבורה כי נוכחותו של האב בעסק הינה משום עשיית חסד עימו;
נראה שלכן גם עשו התובעים מאמץ "לפסול" אותן ואת עדויות החוקרים ,בלא שהיה
כל בסיס לכך .מהקלטות נ-13/נ ,15/נראה כי התובע פעיל ומעורב בענייני העסק -
כבר במעקב מיום  15/3/99נצפה התובע במהלך עבודתו בעסק כשהוא מתפקד
בצורה תקינה ,ומעקב נוסף מיום  4/2/02בו נראה התובע במהלך עבודתו אימת את
הממצאים שנאספו במעקב הראשון .יודגש בעניין זה ,כי אני מאמינה לחוקרים,
לאחר הרושם שהותירה בי עדותם ,כי מלאכת איסוף חומר החקירה במקרה דנן לא
חרגה מן המקובל בתיקים מסוג זה ,וכי לא ערכו מספר מעקבים רב על מנת "לדלות"
מהם את החומר שהוצג בפני ,כטענת התובעים .לא נותר בי ספק לאחר צפייה
בקלטות ועדויות החוקרים מצד אחד ,והתרשמותי ממגמתיות עדותו של התובע
ומעדותו של יוסי מצד שני ,כי האחרונים ניסו להמעיט מהיקף עבודתו של התובע
ותועלתו לעסק וכי יוסי אף נמנע מלשלם לתובע שכר עבור עבודתו מטעמי כדאיות
לצורך התביעה.

התובע כשלעצמו העיד בנוגע לעבודתו:

"ש :האם אתה מתעסק בהזמנות שעושים סוכנים?
ת :כן ,בטלפון) ".עמ'  97לפרוטוקול שורות .(6-10

ואמנם מעדותו של החוקר בועז אליאס -שהגיע למקום העסק והציג עצמו כמי
שמתעניין ברכישת מוצרי חשמל לעובדים לקראת החג  -עולה כי התובע עובד בעסק
בשיווק .אך לא רק זאת ,אלא שנראה מעדות החוקר ומהצפייה בקלטת ,כי נוכחותו
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של התובע בעסק דומיננטית ,והוא מנהל בין היתר משאים ומתנים עם לקוחות
המגיעים לבית העסק ומשרת אותם .וכך בלשון אליאס:

"מכל ההסרטה הזאת וההתרשמות שלי ,אני יכול רק לומר
שהתובע הוא איש עם מילה שם ,שיש לו מילה בעסק ,והוא יכול
להחליט ,ועובדה שהוא דיבר איתי ולא שלח אותי לאף אחד
מהמוכרים ובהמשך הוא אמר שלפני כמה זמן הוא גם מכר למישהו
מכיבוי אש ,שקנה סחורה לעובדים .הוא אמר שהוא עצמו ביצע את
העסקה הזו .גם כאשר שאלתי אותו בסוף אם הוא לא יהיה ,מה
אעשה כי סכמנו מחיר ,והוא השיב לי שאומר למי שיהיה שם
שסכמתי עם פלוני .לפי מה שאני ראיתי ,הוא לא זוטר ולא שליח".
)עמ'  187בשורות .(13-18
.30

על פי התרשמותי ,כיום עובד התובע בעסק כמנהל שיווק .בתצהירו טען התובע ,כי
עובר לתאונה שימש כמחסנאי בעסק ,אך בכתב התביעה טען כי הוא עסק בשיווק
מכירות ,כפי שגם צויין בהודעותיו לביטוח הלאומי .כאשר יוסי נשאל לגבי תפקידו של
התובע בעסק עובר לתאונה השיב כדלקמן:

"ת ... :בעבר הוא היה עובד עבודה פיסית מאוד קשה – מקבל
סחורות ,מוציא סחורות וכדומה.
ש :אביך בתצהיר בבקשה לתשלום תכוף מציין שלפני התאונה הוא
עסק בניהול שיווק בקלינטון אלקטרוניקה .האם דבריו שם נכונים?
ת :זה לא מדוייק .הוא היה מנהל המחסן .אולי הוא קורא לזה שיווק
כי הוא הוציא והכניס סחורה) ".עמ'  74לפרוטוקול שורות .(14-19
בהמשך ,העמימות סביב הגדרת תפקידו של התובע עובר לתאונה גברה:

"ש :מדוע הוא הציג עצמו כמנהל שיווק?
......
ת :בחברה שלנו היו הוא ואני ועוד עוזרים ,כך שגם אני הייתי מקבל
ומוציא סחורה ,כך שאין כזאת חשיבות להגדרת התפקידים .מנהל
השיווק מוציא סחורה) ".עדותו של יוסי בעמ'  75שורות .(5-12
וכן:

"ש :מה אבא שלך עשה חוץ מאשר להעמיס ולפרוק סחורה לפני
התאונה?
ת :הוא היה מתעסק גם בקבלת הזמנות .הוא היה מקבל את
ההזמנה ומוציא ופורק סחורה) ".עמ'  75שורות .(20-21
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ניתן להסיק מן הדברים הללו כי תפקידו של התובע עובר לתאונה היה תפקיד
"משולב" – חלקו תפקיד פיזי כמחסנאי וחלקו תפקיד שיווקי .מעצם טיבעו של עסק
משפחתי בו הגדרת התפקידים גמישה ,סביר להניח כי התובע שימש בעסק הן
בתפקיד שיווקי והן כמחסנאי לעת מצוא.

כיום ,נוכח פגיעותיו של התובע בתאונה ונכותו הרפואית ,נראה כי איננו מסוגל לסייע
בעסק בעבודה פיזית כמחסנאי ,וכך סבר גם ד"ר אבנטוב המומחה בתחום
האורטופדי )עמ'  42לפרוטוקול שורות  ;(13-14אולם הוא יכול ואף משמש בעסק
כאיש שיווק ,והוברר כי הוא פעיל בעסק ועובד יום עבודה מלא בתפקיד שבמידה
רבה זהה לתפקיד בו שימש עובר לתאונה ,גם אם לא באותו כושר שהיה לו קודם
לכן.
במצב דברים זה וגם על פי התרשמותי מהתובע עצמו ,אני סבורה כי נכותו
התפקודית פחותה מזו הרפואית ואני מעמידה אותה בשיעור של  .35%על רקע
האמור אפנה לברר את הפסדי שכרו של התובע לעבר ולעתיד.

הפסד שכר לעבר לתובע
.32

בסיכום טיעוניהם הביעו הנתבעים הסכמה להכיר באובדן השתכרות מלא לתובע
למשך מחצית השנה הראשונה שלאחר התאונה ,ובחודש נוסף לאחר שאושפז ביום
5/7/98לצורך ניתוח ברגלו .מעבר לכך בגין העבר ,יש לחשב את הפסדי שכרו על פי
נכותו התפקודית.

מקובל עלי כי יש להכיר באובדן השתכרות מלא למשך מחצית השנה הראשונה
שלאחר התאונה ,וחודש נוסף בגין הניתוח ברגלו.

ד"ר אבנטוב העיד ,כי החלמה מניתוח כמו זה שעבר התובע ברגלו )החלפת מפרק
ירך( ,יכולה להמשך  6חודשים בהם המנותח יכול לעבוד בעבודה שאינה פיזית כל
עוד אינו נדרש ללכת ברגל )עמ'  43לפרוטוקול שורות  .(20-23לפיכך ולאור עבודתו
הנוכחית של התובע מאז התאונה כאיש מכירות ,אשר יכול לבצע את עבודתו במידה
רבה בישיבה ,אני רואה מצד אחד מקום לפסוק לתובע פיצוי בגין הפסדי שכר במשך
 5חודשי החלמה נוספים לאחר הניתוח ,אך עם זאת נראה לי כי נכון להעמיד את
הפסדיו בתקופה זו בשיעור מחצית משכרו ולא הפסד מלא.
21
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בסיס השכר לחישוב הפסדי העבר יהיה שכרו הממוצע של התובע בששת החודשים
לפני התאונה –  ₪ 7,025נטו .סכום זה כשהוא משוערך להיום עומד על סך 8,320
.₪

.33

לפיכך ,חישוב הפסד השתכרות התובע לעבר הינו כדלקמן:
מיום התאונה ולמשך  7חודשים:

 58,240ש"ח = ₪ 8320 X 7

במשך  5חודשים נוספים בשיעור  50%משכרו:

₪ 4160 X 5 = ₪ 20,800

בגין יתרת החודשים בעבר ועל פי שיעור נכותו התפקודית:

 68 X 35% = 198,016חודשים ₪ 8320 X

סך כל הפסדי שכרו של התובע לעבר מסתכמים ב .₪ 277,056-לסכום זה תתווסף
ריבית כדין מאמצע התקופה ועד מועד פסק הדין.

הפסדי השתכרות לעתיד לתובע
.34

התובע חזר לעבודתו כאמור ועובד באופן כמעט מלא במגבלתו .הוא כיום בן ,66
ומאחר שמדובר בעסק משפחתי ואינו עובד עבודה פיזית ,ניתן להניח שימשיך לעבוד
בעסק כפי שהוא עובד כיום ,עד הגיעו לגיל  .70בהתאם ייערך חישוב הפסד
השתכרותו לעתיד.
בע"א  524/80צופיה אבידן נ' מינה הלפרין )פ"ד לז) ,29 (1בעמוד  (35-36נקבע
לעניין זה:

"נראה ,כי השופט יכול היה להסתמך על הראיות שלפניו ולקבוע ,כי
המנוח יכול היה שלא לפרוש כליל מעבודתו לפני הגיעו לגיל .70
יתר-על-כן ,נראה לי ,שגם אילו היה מצמצם המנוח את מעורבותו
22
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הישירה בעבודה הפיסית ,הרי עדיין יכול היה לתרום מניסיונו
ומידיעותיו לשם הדרכת פועליו".
משכך הפסד השתכרותו של התובע בגין העתיד הינו:

) 44.61 = ₪ 129,904מקדם היוון( .₪ 8,320 X 35% X

עזרה וסיעוד לעבר ולעתיד
.35

ב"כ התובעים ערך את החישוב בראש נזק זה לגבי התובע והתובעת בנפרד ,שכן
לטענתו התובעים פרודים בפועל ואין להם כלל חיים משותפים.

אין בידי לקבל טענה זו .ב"כ התובעים לא הציג כל ראיה או עדות המוכיחים את
הפירוד הנטען על ידו .על אף הקשיים בזוגיות שנראה שקיימים ביחסים בין
התובעים ,כעולה בעיקר מעדות הבן יוסי וחוות הדעת המשלימה של פרופ' טיאנו,
הרי הם נשואים גם היום זה לזה וחיים תחת קורת גג אחת .אציין בהקשר זה ,כי
בתצהיריהם המקיפים של התובעים וכך גם בעדותם בבית המשפט ,איש מהם לא
ראה לנכון להתייחס לנושא זה ,למעט אזכור של חיכוכים בין בני הזוג בסעיף 10
לתצהירו של התובע .נוכח כל האמור ,החישוב בגין ראש נזק זה יערך במשותף לשני
התובעים.

עזרת בני משפחה
ב"כ התובעים דורש עבור ביתם של הנתבעים – יהודית )חזן( מועלם )להלן:
.36
"יהודית"( – שכר עבור הטיפול שהעניקה להוריה בזמן אשפוזם בבית החולים ,עלות
הנסיעות לשנה הראשונה )לבתי החולים ולצרכי סידורים עבור התובעים( ,הוצאות
נסיעות של יהודית מאז  8/98ועד היום ,תשלום למטפלת ילדיה של יהודית ,ושכר
עבור השגחה על התובעת מאז  8/98ועד היום .כן דורש ב"כ התובעים שכר לבנים
של התובעים – יוסף חזן ורונן חזן – עבור השגחה על התובע מיום  8/98ועד היום,
וכן פיצוי לבנים עבור הוצאות הנסיעה של התובע.
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ככלל ,כאשר מדובר בעזרת בני משפחה הלכה פסוקה היא כי אין מקום לפסיקת
פיצוי ככל שמדובר בסיוע סביר אשר ניתן לצפות כי יוענק לנפגע על ידי בן משפחה
)ראו :ע"א  810/81לוי נ' מזרחי ,פ"ד לט) 477 (1בעמ' .(493
הדעת נותנת כי בסמוך לאחר התאונה אמנם ביקרה יהודית את הוריה במהלך
אשפוזם בבית החולים ,אולם אין ביקורים אלה מצדיקים פיצוי כלשהו ,שכן על פניו
מדובר בעזרה מקובלת הניתנת במסגרת חיי משפחה תקינה ,כאשר שלושת ילדי בני
הזוג "התחלקו" ביניהם בסיוע להורים.
.37

כפי שהוברר ,לאורך תקופת האשפוז התובעים קיבלו את הסיוע והסיעוד הנדרש
וההכרחי מסביב לשעון מצוות בית החולים בו היו מאושפזים .בנוסף ,שכרו התובעים
אחות – שמחה פריזמנט ,אשר סייעה לתובעים במהלך אשפוזם בבית החולים )על
כך להלן( .גם כאשר שוחררו התובעים לביתם ,קיבלו שירותי סיוע וסיעוד אשר ניתן
להם באמצעות הנתבעת  - 3אבנר אגוד לנפגעי רכב בע"מ )ראו נ 4/ו  -נ.(12/
בנסיבות אלה ,משלא הובאה בפני ראיה כי התובעים נזקקו לעזרה החורגת מזו
המוענקת על ידי בני המשפחה מעצם קרבתם לתובעים ,אינני מוצאת לפסוק שכר
ליהודית עבור הטיפול שהעניקה להוריה בזמן אשפוזם בבית החולים ,עבור הנסיעות
שהיו ליהודית לבתי החולים ועבור השגחתה על התובעת.
משכך ,גם דרישת התובעים לתשלום עבור מטפלת לילדיה של יהודית אינני מקבלת.
לא הוכח בפני שהעסקתה של מטפלת היתה הכרחית ,לא כל שכן שזו נדרשה עקב
התאונה .יתרה מזאת ,גם לו הייתי נכונה לקבל את דרישת התשלום עבור המטפלת,
הרי שלא הובאה בפני כל ראיה להוכחת השכר אותו קיבלה  -לא ספחי שיקים ,לא
טפסי הפקדות ,לא רישומי שעות עבודה .אציין כי המטפלת עצמה לא זומנה למתן
עדות ,ונוכח תשובותיה המגומגמות של יהודית כאשר נחקרה ביחס לכך התעורר
בעיני ספק רב אם אכן הועסקה מטפלת )ראו לעניין זה :עמ'  60שורה  25עד עמ'
 62שורה .(16

.38

באשר לטענת התובעים כי ליוסף חזן ולרונן חזן מגיע שכר ראוי עבור השגחה על
התובע מאז אוגוסט  '98שאז עבר התובע ניתוח להשתלת פרק הירך ועד היום ,גם
דינה של טענה זו להדחות .כפי שצויין לעיל ,התובע שב לתפקוד כמעט מלא ואף
חזר לעבודתו בעסק ,ומשכך הטענה כי ילדיו משגיחים עליו באופן צמוד הינה
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מופרכת לחלוטין .ככל שילדיו של התובע מסייעים לו ,הרי הסיוע אינו חורג מסיוע
סביר המוענק על ידי בני משפחה.

דרישת התובעים להחזר הוצאות נסיעות של ילדי התובעים מאז  8/98ועד היום,
תידון להלן בדיון על הוצאות ניידות.

עזרת צד ג' לעבר ולעתיד
.39

התובעים מבקשים לפסוק להם החזר תשלום עבור עוזרות בית שסייעו להם
כדלקמן:

גב' שרה איבגי – עובדת  4ימים בשבוע 4.5 ,שעות ביום ,תמורת  ₪ 25לשעה וכן
עלות הנסיעות.
גב' סווטה – עובדת יום בשבוע 5 ,שעות ביום ,תמורת  ₪ 30לשעה וכן עלות
הנסיעות.
גב' לודה – עובדת יום בשבוע 3.5 ,שעות ביום ,תמורת  ₪ 25לשעה וכן עלות
הנסיעות.

התובעים עותרים לפיצוי הן עבור תשלום ששילמו לעוזרות בעבר ,והן תשלומים
שיידרשו לשלם להן בעתיד.

עוד מבקשים התובעים החזר הוצאות ששילמו לגב' שמחה פריזמנט ,אחות
במקצועה ,אשר טיפלה בתובעים בזמן שהותם בבית החולים .לטענתם טיפלה
האחות בתובע במשך  7-8לילות ובתובעת  19לילות.
.40

כפי שעולה מחומר הראיות ,הנתבעת  3סיפקה לתובעת שירותי עזרה סיעודית
כמפורט להלן:
מיום  4/1/98עד  28 – 28/2/98שעות שבועיות.
מיום  1/3/98עד  24 – 1/7/98שעות שבועיות.
מיום  1/7/98עד  18 – 1/9/98שעות שבועיות.
מיום  1/9/98עד  12 – 1/12/98שעות שבועיות.
מיום  1/12/98עד  6 – 31/12/98שעות שבועיות.
)ראו :נ.(4/
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בנוסף לשירותי העזרה שקיבלה התובעת ,קיבל התובע סיוע כלהלן :
מיום  12/1/98עד  18 – 2/7/98שעות שבועיות.
מיום  12/8/98עד  18 – 1/9/98שעות שבועיות.
מיום  1/9/98עד  12 –31/10/98שעות שבועיות.
)ראו :נ.(12/

סבורתני ,כי אין לחייב את הנתבעים בתשלום עבור עוזרות בגין התקופות בהן קיבלו
התובעים סיוע מהנתבעת .3

מטבע הדברים ,הסיוע לו נזקקו התובעים הלך ופחת במשך הזמן וככל שהשתפר
מצבם הרפואי והתפקודי.

ד"ר אבנטוב ציין בתשובות לשאלות ההבהרה )במ-3/במ ,4/במ-6/במ ,(7/כי
התובעים אינם זקוקים לעזרה סיעודית ,אך זקוקים לעזרה בנקיון ובסידור הבית.
ברם ,אינני סבורה כי התובעים זקוקים לעזרה בבית בהיקף אותו הם תובעים ,עזרה
יומיומית ומשך שעות ארוכות.
.41

התובע נמצא מרבית שעות היום בעבודה מחוץ לבית ,ועל פי התרשמותי ספק בעיני
אם בעבר תרם לעבודות הבית וגם אינו עושה כן כיום.
אשר לתובעת ,על פי חוות דעתו ועדותו של האורטופד ד"ר אבנטוב – כאשר עיקר
פגיעתה ונכותה של התובעת היא כזכור בתחום מומחיותו – התובעת מתקשה
בעבודה פיזית ובעבודה שקשורה בעמידה והליכה ,וזקוקה לעזרה בעבודות הבית
)עמ'  46לפרוטוקול שורות .(4-11
התובעת נצפתה בקלטות )נ-13/נ (15/כאשר היא מבצעת עבודות בית ,ובעצמה
העידה כי היא עושה עבודות בית קלות )עמ'  83-84לפרוטוקול(.
לפיכך ,באשר לתקופה מיום  1/1/99ועד היום וכך גם לעתיד ,אני קובעת כי לתובעים
מגיע פיצוי בגין עזרה בבית בהיקף של פעמיים בשבוע  6שעות בכל פעם ,בעלות של
 ₪ 30לשעה ,בתוספת עלות נסיעות  20ש"ח ליום ,ובסך הכל תשלום למשמרת –
 200ש"ח .בסיס השכר לעוזרת נקבע על סמך חוות דעתה של גב' מענית שלזינגר
26
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)ת (6/וכן נוכח גובה השכר אותו משלמים התובעים לעוזרות הבית המועסקות
בביתם כיום ,כפי שפורט לעיל .על בסיס חודשי התשלום המגיע עבור עזרת צד ג'
עומד איפוא על .₪ 1,600

הפיצוי לעבר ,מיום  1/1/99ועד היום –
 76 = ₪ 121,600חודשים ₪ 1,600 X

עזרת צד ג' לעתיד תחושב על פי אותו בסיס ,מהיום ועד לתוחלת חייה של התובעת
)תוחלת חייה של התובעת גבוהה משל התובע( –

) = ₪ 275,008מקדם היוון( .₪ 1,600 X 171.88

.42

באשר להוצאות העסקתה של שמחה פריזמנט ,אני סבורה כי יש לפצות את
התובעים על הוצאתם בגין שכרה .התובעים היו מאושפזים בבתי החולים תקופה
ממושכת .אמנם ניתן להניח כי צוות בית החולים עמד לרשותם כל אותה עת ,אך עם
זאת אין זה בלתי סביר שהיו לילות שבהן נדרשה השגחה מוגברת על התובעים נוכח
מצבם.

על פי עדותה של פריזמנט ,טיפלה בתובעת במשך  19לילות ובתובע במשך 7
לילות .נותרו בידיה העתקי "קבלות" שהוציאה לפיהן בגין הטיפול בתובעת שולם לה
 .₪ 3,395לא נותרו בידיה העתקי קבלות ביחס לתשלום שלטענתה שולם לה בגין
הטיפול בתובע ,אך אני מאמינה לה שקיבלה תשלום כאמור נוכח התרשמותי ממנה.

על כן ועל בסיס השכר ששולם לה עבור השגחה על התובעת והפירוט שבקבלות,
אמד ב"כ התובעים את השכר ששולם לה עבור השגחתה על התובע ב₪ 1,190-
נוספים ,ואמדן זה מקובל עלי.

סה"כ שולם לגב' פריזמנט  ,₪ 4,585שהם  ₪ 5,412משוערך להיום ,והתובעים
זכאים להחזר סכום זה.

הוצאות ניידות לעבר ולעתיד
27
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פלונית נ' פלוני

התובעים עותרים להחזר הוצאות ניידות לעבר ולעתיד כדלקמן :החזר הוצאות
נסיעות של ילדי התובעים מאז  8/98ועד היום ,החזר הוצאות שהיו לתובעים על
מוניות בעבר ,והוצאות נסיעה לעתיד.
בפתח הדברים אציין ,כי בכל מקרה אין התובעים זכאים למלוא הפיצוי הנתבע על
ידם בראשי נזק אלה ,שכן יש להפחית את הוצאות הניידות שהיו לתובעים במהלך
רגיל של החיים אלמלא התאונה.
בע"א  61/89מדינת ישראל נ' אייגר )פ"ד מ"ה) ,(1עמ'  580בעמ'  (595נאמר:
"כל אדם היה נושא במהלך חייו בהוצאות ניידות ,בין אם היה רוכש
רכב ,ובין אם היה משתמש בתחבורה ציבורית ,לפיכך ,יש מקום
להפחית הפחתה מסויימת מן החישוב האקטוארי ,כדי שלא יפוצה
המשיב  1על הוצאות שהיה נושא בהן גם ממילא".
)וכן ראו ע"א  185/01המגן בע"מ נ' גד סלוביק ,תק-על .(450 ,(1) 2002

.44

כפי שצויין לעיל ,דעתי היא כי יהודית איננה זכאית לפיצוי בגין הנסיעות שנסעה
לבקר את הוריה בבית החולים בעת אשפוזם .לעומת זאת ,בגין הנסיעות שביצעה
עבור אימה לאחר שחרורה מבית החולים ,סבורתני כי מגיע לה פיצוי.

כפי שעולה מהקלטות )נ-13/נ ,(15/יהודית מתלווה לאמה בסידוריה ומסיעה אותה
ממקום למקום .בהקשר זה חשוב להזכיר את עמדתו של ד"ר אבנטוב ,כי עקב
תוצאות התאונה ,התובעת תתקשה להתנייע באמצעות אוטובוסים ,ואשר על כן יש
צורך במונית או ברכב פרטי לצורך ניידותה של התובעת .ברם ,מאחר שאין כל תיעוד
או אסמכתא לגבי הנסיעות אשר ביצעה יהודית עבור הוריה אשר קשורות עם
התאונה ,לא ניתנו בידי הכלים לקבוע מה היה היקף הנסיעות וממילא גם לא מה
הפיצוי המגיע בגינן .לפיכך בקביעת הוצאות הנסיעה של התובעים בגין נסיעה
במוניות ,אתייחס להסעות שהסיעה יהודית את התובעת כאילו היו נסיעות במונית.

.45

ב"כ התובעים טוען ,כי לבניו של התובע מגיע פיצוי בגין הסעות התובע למקום
העבודה בחולון ובחזרה.

דינה של טענה זו להדחות ,וזאת משני טעמים .האחד  -עובר לתאונה התובע נהג
ברכב שבבעלות בנו )בבעלות חב' קלינטון( ,כך שמבחינת הוצאות הנסיעה אין שינוי.
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הטעם השני  -פרופ' מלמד העיד באשר ליכולת הנהיגה של התובע ,ומסקנתו
מקובלת עלי לאור ממצאיו להלן:

"מבחינת נהיגה אין לי חשש לנהיגה מבחינה נוירולוגית
אובייקטיבית .הבדיקה הנוירולוגית האובייקטיבית של התובע היתה
תקינה ולא מצאתי בה שום עדות להפרעות ביציבות ,בשיווי
המשקל או בקואורדינציה .כך ,שאני מקבל את תלונותיו
כסובייקטיביות ,אך לא היתה לתלונות אלה אחיזה בממצא
אובייקטיבי בבדיקה הקלינית) ".עמ'  99לפרוטוקול שורות .(23-26
ובהמשך:
"ת .הרבה אנשים סובלים מסחרחורת והם אינם נמנעים מנהיגה.
לא מצאתי בבדיקה הנוירולוגית כל סיבה לכך שאני למשל ,הייתי
צריך להמליץ בפניו או בפני רשויות מוסמכות שיפסיק לנהוג.
ש .האם נכון שאתה לא פוסל את ההרגשה הסובייקטיבית שלו
בקשר לנהיגה?
ת .אם הוא לא רוצה לנהוג ,אז שלא ינהג .יש הבדל גדול אם אדם
אומר שהוא לא יכול לנהוג וגם הרופא מוצא סיבה שהוא לא יכול
לנהוג ,שאז הרופא ממליץ על כך שהוא לא ינהג .מבחינה נוירולוגית
רפואית איני רואה כל סיבה לכך שלא ינהג) ".עמ'  ,100שורות 19-
.(26

עדותו של המומחה אינה מותירה מקום לספק בדבר יכולתו של התובע לנהוג .גם
התובע עצמו מודה בחקירתו בבית המשפט ,כי הוא חידש את רשיון הנהיגה שלו
לאחר התאונה )עמ'  92משורה  25עד עמ'  93שורה  .(10ניתן להניח ,כי אדם לא
ישלם לחינם אגרת חידוש רשיון נהיגה אם אין ביכולתו לנהוג.

בנסיבות אלה ,איני מוצאת מקום לפסוק פיצוי לבניו של התובע בגין הוצאות הנסיעה
שלו.

.46

באשר לפיצוי לו עותרים התובעים בגין הוצאות נסיעה במוניות בעבר ובעתיד  -על
אף הסיוע בהסעות להם זוכים התובעים מילדיהם ,יש לזכות את התובעים בפיצוי
בגין ראש נזק זה ,שכן בוודאי יש הזדמנויות שבהן התובעים אינם מסתייעים
בילדיהם אלא נוסעים במוניות .אשוב ואזכיר בהקשר זה ,כי ד"ר אבנטוב העיד
שהתובעים יתקשו בשימוש בתחבורה ציבורית.
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התובעים המציאו לבית המשפט קבלות לגבי שימוש שנטען שעשו במוניות ,אלא
שבגדרן נמצאו קבלות של אותם נהגים בשעות עוקבות ולא הגיוניות ,אשר התובע
התקשה להסביר את קיומן )עמ'  95לפרוטוקול שורות .(4-16

יוזכר כי כאשר מדובר בפיצוי בגין העבר עסקינן בנזק מיוחד הטעון הוכחה .אשר על
כן ,על מנת שלא לקפח את התובעים מצד אחד ובהתחשב מצד שני בקבלות שהוצגו
כאשר אני לוקחת בחשבון את הכפילויות כאמור ,אני קובעת את הוצאות הנסיעה
במוניות על ידי התובעים בעבר על בסיס אומדנא בסך  ,₪ 20,000כאשר בכך
הבאתי בחשבון גם את ההסעות שהסיעה יהודית את אמה.

.47

לצורך קביעת הוצאות הנסיעה במוניות לעתיד ,נעזרתי בחוות דעתו של הכלכלן
משה קצין )ת.(2/

הערכתי את היקף הנסיעות לתובעת ב 500-ק"מ לחודש ,כאשר גם בקביעה זו
לקחתי בחשבון את הנסיעות שמבצעת יהודית עבור אמה .את היקף הנסיעות עבור
התובע אני מעריכה ב 250-ק"מ לחודש.

על פי חוות הדעת ת) 2/עמ'  13למטה וכן עמ'  17בסעיף  ,(3כאשר היקף הנסיעות
החודשיות הוא  500ק"מ ההוצאות הן  ₪ 1,631לחודש ,ואילו כאשר היקף הנסיעות
הוא  250ק"מ ,ההוצאות הן  815ש"ח לחודש.

אציין כי בהערכתי לקחתי בחשבון את העובדה שגם אלמלא התאונה היו התובעים
מוציאים הוצאות כלשהן לצורך ניידותם.

אשר על כן ,החישוב בהתחשב בתוחלת החיים של כל אחד מהתובעים:

עבור התובעת ) = ₪ 280,336 -מקדם היוון( .₪ 1,631 X 171.88
עבור התובע ) = ₪122,845 -מקדם היוון( .₪ 815 X 150.73

הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד
.48

לטענת התובעים נגרמו וייגרמו להם הוצאות בגין טיפולים רפואיים כתוצאה
מהתאונה.
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בעיקר הם טוענים להוצאות לעבר ולעתיד בגין טיפולים פסיכולוגיים לתובעים ,עלות
טיפול אצל רופאים פרטיים ,תשלום עבור תרופות וטיפולים פיזיותרפיים.

בהקשר זה מדגישים התובעים את הצורך של התובע לעבור בעתיד ניתוחים להחליף
מעת לעת את התותבת של מפרק הירך בתחום האורטופדי ,ואת הצורך להחליף
כתרים בפה מידי תקופה כפי שעולה מחוות דעת המומחה בתחום זה.
הנתבעים מתנגדים לפסיקת הוצאות רפואיות כאמור ,למעט בגין החלפת כתרים ,הן
משום שמדובר בהוצאות המכוסות על ידי קופת חולים על פי חוק בריאות ממלכתי
התשנ"ד) 1994-להלן" :חוק הבריאות"( ,והן משום שהתובעים אינם זקוקים
לטיפולים השונים להם הם טוענים.

.49

בכל הנוגע להוצאות רפואיות ,טיפולים ,תרופות ואביזרי שיקום ,קובעות הוראות
סעיף  6לחוק הבריאות ,כי שירותי הבריאות יינתנו לפי סל שירותי הבריאות בתחום
טיפול רפואי אמבולטורי ,לרבות נפשי ,אשפוז ,שיקום רפואי ,אספקת תרופות,
פיזיותרפיה וכיוצא באלה.

התוספת השניה לחוק מונה באופן מפורט את הטיפולים הכלולים בסל הבריאות מכח
החוק .החלפת מפרק ירק נכללת במסגרת סעיף )10ז() (7לתוספת זו ,וכך גם טיפול
פסיכולוגי )סעיף )22ד( לתוספת.

בהקשר זה נקבע בע"א  5557/95 6881/95סהר חברה לביטוח בע"מ נ' דוד
אלחדד ואח' ,פ"ד מא):724 (2

"עומדת לניזוק ,התובע מהמזיק את נזקיו בגין התאונה שארעה לו,
הזכות כלפי קופת החולים בה הוא חבר ,לקבל את מלוא השירותים
הרפואיים המוענקים לפי חוק הבריאות ,להם הוא נזקק בגין
התאונה" )שם ,בעמ' .(746

ההלכה היא איפוא כי אין לפסוק פיצויים לנפגע בשל הוצאות רפואיות המכוסות על
ידי חוק הבריאות )ראו גם :ע"א  1433/98סועד חמד ואח' נ' גנאיים אחלם ואח'
)תק-על  1754 (3)99בעמ' .(1758
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ככל שבחרו או יבחרו התובעים לקבל טיפולים במסגרת הרפואה הפרטית ,על אף
שאלה כלולים ב"סל הבריאות" ,הברירה אמנם בידם אך אין להשית את ההוצאות
הכרוכות בכך על הנתבעים )ראו :ע"א  357/80נעים ואח' נ' ברדה ואח' ,פ"ד לו)(3
 778 ,,762וכן ע"א  2300/92רחמים ואח' נ' גנדלר ,תק-על .(1860 ,1855 (2)95

עם זאת אני סבורה כי יש לקחת בחשבון אפשרות שהתובעים נדרשו ויידרשו לממן,
באופן חלקי לפחות ,את עלות התרופות או קבלת השירות או הטיפול הרפואי ,גם אם
אלה ניתנים במסגרת השירות הציבורי .משכך אני רואה מקום לפסוק לתובעים בגין
כך ,סכום גולבאלי של  ₪ 25,000לעבר ולעתיד.

.50

בנוגע לטיפולי פיזיותרפיה ,יצויין כי סמוך לאחר התאונה ובמשך כשנה ,אלה ניתנו
לתובעים בתדירות של  2-4טיפולים בשבוע ומומנו על ידי הנתבעים.

אין כל ראיה כי התובעים נזקקו לטיפולים כאמור לאחר מכן ,ובמענה לשאלות
הבהרה וכך גם במהלך עדותו אמנם קבע ד"ר אבנטוב  -המומחה שמונה לתובעים
בתחום האורטופדיה  -כי אינם זקוקים לטיפולים פיזיותרפיים.

.51

אשר לטיפולים פסיכולוגיים – בנדון זה העיד פרופ' טיאנו ,המומחה בתחום
הפסיכיאטריה:

"אני נוטה להניח שלאחר סיום ההליך המשפטי ,התובעת תחזור
לאותם מנגנוני התנהגות קודמים כלפי הגוף הרפואי  ...ורק
במקרים חריפים תפנה לתמיכה פסיכותרפיוטית )עמ' 147
לפרוטוקול שורות .(1-4
ובהמשך:

"אינני חושב שלאחר גמר ההליך המשפטי יהיה לפסיכיאטרים עוד
מה לעשות בתיק זה" )עמ'  158לפרוטוקול שורות .(20-21
נוכח האמור ,לא מצאתי יסוד לקבוע כי התובעת תיזקק בעתיד לטיפולים פסיכולוגיים
כתוצאה מהתאונה.
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עם זאת ,ביחס לעבר העיד פרופ' טיאנו ,כי לאחר שבדק אותה בפעם הראשונה -
שאז העניק לה נכות זמנית בשיעור  10%למשך  4שנים מעת התאונה  -היה סבור
כי התובעת זקוקה לטיפול פסיכותרפיוטי בתדירות של פעם בחודש למשך שנה
ובסה"כ  12שיחות.

כאשר נשאל האם הטיפולים האלה מכוסים על ידי קופת חולים ,השיב שכל קופה
נוהגת אחרת ומשכך אין בטחון שקופת חולים פלונית אמנם תכסה טיפולים אלה,
שעלותם הממוצעת כ ₪ 450-בתוספת מע"מ )ראו עמ'  37לפרוטוקול שורות 15-20
וכן עמ'  38שורות .(2-16

מהתיעוד שהוצג בפני עולה כי התובעת אמנם פנתה לטיפול פסיכולוגי פרטי ,תחילה
אצל ד"ר פורטנוי וכעבור זמן אצל ד"ר גוטמן ,הגם שקיימת מחלוקת באיזו מידה
היתה זקוקה לטיפולים אלה ובאיזו מידה פנתה לטיפול "לצורך המשפט".

מכל מקום לאור דבריו של פרופ' טיאנו ,אני רואה לפסוק לה החזר הוצאות הטיפולים
הפסיכולוגיים בשיעור של  ₪ 450בתוספת מע"מ לפגישה ולמשך  12פגישות,
ובסה"כ .₪ 6,318

בנוגע לתובע יצויין כי לא הונחה כל תשתית לדרישה להוצאות בגין טיפולים
פסיכולוגיים עקב התאונה ,לא לעבר ולא לעתיד.

.52

נותר עוד לדון בהוצאות עבור טיפול שיניים בעתיד בהתאם לחוות הדעת שניתנה על
ידי ד"ר הורוביץ ביחס לתובע ,שכן אלה אינם כלולים במסגרת השירותים הניתנים על
פי חוק הבריאות.

על פי חוות הדעת כאמור ,בעקבות התאונה נדרש התובע להתקנת גשר בן  4יחידות
כתרים ,כאשר עלותו בממוצע של התקנת כל כתר או יחידת גשר הינה  ₪ 2,200ויש
לבצע החלפה כל  9שנים בממוצע.

בהנחה שהגשר הראשון הותקן סמוך לאחר התאונה ובהתאם לתוחלת חייו של
התובע ,ייזקק לעוד שתי התקנות בעתיד.
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משכך ,מגיע לו החזר בגין העבר בסך  ,₪ 8,800ובגין העתיד  2 X ₪ 8,800ולאחר
היוון מתאים – .₪ 14,000
ובסה"כ בגין השיניים.₪ 22,800 :

העתקת מקום מגורי התובע
.53

ב"כ התובעים דורש פיצוי עבור העתקת מקום מגורי התובע ,אחזקת הדירה ורכישת
ריהוט לדירה .לטענתו ,הנתק בין בני הזוג כתוצאה מהתאונה מחייב הסדרה
והתאמה של מקום מגורים נפרד לתובע.

כפי שכבר ציינתי ,אין כל יסוד לדרישה זו ולא הונחה לו תשתית עובדתית וראייתית.
הוכח כי בני הזוג נשואים גם כיום ומתגוררים תחת קורת גג אחת ,ולא הוצגה בפני
כל עדות או ראיה שבכוונתם לשנות מכך .יתרה מזאת ,גם אם קיים נתק בין בני
הזוג ,לא הוכח כי הנתק נגרם עקב התאונה.

כאב וסבל
בנוגע לתובעת
.54

הצדדים מסכימים כי לתובעת קיימים  126ימי אישפוז.

לאור שיעור הנכות הרפואית ) ,(46%תקופת האשפוז ) 126ימים( ובניכוי מרכיב גיל
)ילידת  ,(.......הפיצוי המגיע לתובעת בגין כאב וסבל ,משוערך להיום ,הוא 114,403
.₪

בנוגע לתובע
.55

ב"כ הנתבעים טוען בסיכום טיעוניו ,כי לתובע  132ימי אשפוז .ב"כ התובעים טען
בתחילה במסגרת הסיכומים שהגיש ,כי לתובע  170ימי אשפוז .בתגובת התובעים
לסיכומי הנתבעים תיקנו התובעים את דרישתם לימי אשפוז וציינו כי לתובע  177ימי
אשפוז .את קביעתם זו ביססו על שני מסמכים .האחד ,מכתב סיכום מחלה
מהמחלקה האורטופדית בבית החולים איכילוב ,שם היה מאושפז התובע מיום
 17/6/98עד יום ) 13/7/98נספח ג' לתגובת התובעים( .השני ,מכתב מהמנהלת
האדמנסטרטיבית של מעונות מכבי מיום  2/8/98המאשר כי התובע שהה במחלקה
הסיעודית של מעונות מכבי מתאריך ) 13/7/98נספח ד' לתגובת התובעים(.
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בדיון שהתקיים ביום  ,14/6/04שאז נקבע התיק לסיכומים ,קבעתי כי:

"בהתאם להסכמת הצדדים ,יגישו רשימה מוסכמת המתייחסת
למועדי אשפוז של התובעים ,וככל שתהיה מחלוקת בין הצדדים
בנקודה זו ,יפרטו אותה באותו מסמך ,כאשר מוסכם עליהם שלא
יוגשו ראיות או עדויות נוספות בהקשר זה".
הצדדים לא הגישו רשימה כזו ,והמחלוקת הקיימת ביניהם באשר למספר ימי
האשפוז של התובע עולה מסיכום טיעוניהם כפי שפורט לעיל.

.56

אין מחלוקת בין הצדדים ,כי תקופת האשפוז הראשונה של התובע מיד לאחר
התאונה הסתכמה ב 132 -ימים.

לגבי האשפוזים האחרים :ממכתב סיכום המחלה מבית החולים איכילוב ,אשר צורף
לתצהיר התובע )נספח  ,(63עולה כי התובע התקבל בבית החולים ביום ,17/6/98
נותח ברגלו השמאלית ביום ) 5/7/98ניתוח החלפת מפרק ירך( ושוחרר ביום
 13/7/98עם המלצה לשיקום .אולם לא ניתן להסיק מכך כי התובע אושפז ביום
 ,17/6/98אלא כי בתאריך זה הגיע לבית החולים לבדיקה ,והוזמן לניתוח שהתקיים
ביום  .5/7/98כך גם עולה מנספח  57לתצהיר התובע ,טופס ההזמנה לניתוח ,לפיו
הוזמן התובע להגיע לאשפוז במחלקה האורטופדית ביום  3/7/98לצורך ניתוח
מתוכנן .קרי :התובע אושפז ביום  ,3/7/98נותח ביום  5/7/98ושוחרר ביום ,13/7/98
ובסך הכל  10ימי אשפוז.

ממכתב המנהלת האדמנסטרטיבית של מעונות מכבי )נספח  65לתצהיר התובע(
עולה ,כי ביום  – 2/8/98התאריך שנושא המכתב  -התובע עדיין שוהה במחלקה
הסיעודית של המעונות ,החל מיום  .13/7/98שהותו של התובע במעונות מתיישבת
עם ההמלצה שקיבל בבית החולים לפנות לשיקום .מנספח  ,60-62מכתב סיכום
האשפוז של התובע במעונות ,עולה כי התובע אמנם התקבל למעונות ביום 13/7/98
ושוחרר ביום  ,11/8/98ובסך הכל  29ימי אשפוז.
לפיכך אני קובעת  ,כי סך כל תקופת האשפוז של התובע הינה  171ימים.

.57

לאור שיעור הנכות הרפואית ) ,(48.82%תקופת האשפוז ) 171ימים( ובניכוי מרכיב
גיל )יליד  ,(........הפיצוי המגיע לתובע בגין כאב וסבל הוא .₪ 134,143 -
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ניכויים
.58

מסכומי הפיצוי יש לנכות קצבאות נכות כללית ושירותים מיוחדים המשולמים
ושישולמו לתובעים על ידי המוסד לביטוח לאומי ,ותשלומים תכופים שקיבלו.

בסיכום טיעוניו הודיע ב"כ התובעים כי חוות הדעת האקטואריות שהגישו הנתבעים
בעניין זה מקובלות עליהם וכך גם פירוט התשלומים התכופים שהציגו הנתבעים.

בהתאם ,יפורטו הניכויים שיש להפחית מהפיצוי.

ניכוי תשלומים תכופים
.59

לתובעים שולמו עד היום התשלומים התכופים הבאים:
ביום  – 10/11/97שולמו .₪ 27,500
ביום  – 31/12/97שולמו .₪ 20,000
ביום  – 7/5/98שולמו .₪31,000
ביום  – 6/1/99שולמו .₪ 58,692
ביום  – 9/4/99שולמו .₪ 27,088
ביום  – 30/1/00שולמו .₪ 22,574
סך הכל תשלומים תכופים ,משוערכים מיום תשלומם עד היום – .₪ 275,532

ניכוי תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי
.60

קצבאות נכות כללית המשולמות לתובע נכון ליום .₪ 150,415 – 31/5/04
קצבאות שר"מ )שירותים מיוחדים( המשולמות לתובע נכון ליום – 31/5/04
.₪ 165,053
קצבאות נכות כללית וקצבאות שר"מ המשולמות לתובעת נכון ליום – 31/1/02
.₪ 61,926

סכומים אלה כשהם משוערכים להיום עומדים על סך של .₪ 379,307

סוף דבר
.61

אני מחייבת את הנתבעת ) 2ואת הנתבעת  3בהתאם לשיעור השתתפותה( לשלם
לתובעים את הסכומים דלקמן:
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א.

פלונית נ' פלוני

הפסד שכר בעבר לתובע מעת ארוע
₪ 277,056

התאונה ועד מועד פסק הדין

לסכום זה תתווסף ריבית כדין מאמצע
התקופה ועד מועד פסק הדין.

ב.

הפסד השתכרות בעתיד לתובע

₪ 129,904

ג.

עזרת צד ג' לתובעים לעבר

₪ 127,012

ד.

עזרת צד ג' לתובעים לעתיד

₪ 275,008

ה.

הוצאות ניידות לעבר לתובעים

₪ 20,000

ו.

הוצאות ניידות לעתיד לתובעת

₪ 280,336

ז.

הוצאות ניידות לעתיד לתובע

₪ 122,845

ח.

הוצאות רפואיות לתובעים בעבר ובעתיד₪ 25,000

ט.

החזר הוצאות טיפול פסיכולוגי לתובעת

₪ 6,318

י.

הוצאות טיפול שיניים לתובע בעבר ובעתיד

₪ 22,800

יא.

כאב וסבל לתובעת

₪ 114,403

יב

כאב וסבל לתובע

₪ 134,143

לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
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מסכומי הפיצוי ינוכו ,כמפורט בסעיפים  59ו 60-לפסק הדין ,קצבאות המוסד לביטוח
לאומי והתשלומים התכופים ששולמו )למעט מרכיב שכ"ט עו"ד  +מע"מ ,במידה
ששולם בגין התשלום התכוף(.

כמו כן אני מחייבת את הנתבעות לשלם לתובעים שכ"ט עו"ד בשיעור  13%מן
הסכומים שנפסקו לעיל )בניכוי קצבאות המל"ל ותשלומים תכופים( בתוספת מע"מ
ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל .מסכום זה
ינוכו ההוצאות בהן חייבתי את התובעים בהחלטתי מיום .26/3/03

ניתן והודע היום  ,21/4/2005במעמד__________________________________ :

ענת ברון ,שופטת
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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