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  דין     פסק

גוף. נזקי בגין - פיצויים שלפני התביעה נושא

בעת18.8.02 ביום אילת" שבבעלות הוטל "קלאב במלון התובעת שנפשה  

)להלן: 'המלון'(, נתקלה1 הנתבעת המלון בחצר צב, שהונח בדמות בפסל  

את תובעת היד, והיא כף בשורש נפגעה 'התאונה'(. התובעת – )להלן ונפלה

מהתאונה.   כתוצאה לה שנגרמו הנזקים

בעת  התובעת     לטענת נפגעה שהתארחה ,  צב בדמות אבן מפסל במלון, 

או "הצב"  המלון, שבחצר המודעות לוח ליד הצב"( שהונח "פסל )להלן: 

המלון, אורחי את המשמשת בדרך הצב הונח הנשים. לגרסתה משירותי ביציאה

מתאים, שילוט לא אזהרה, גם סימני כל בה היו ולא מוארת היתה שלא דרך

הצבע בשל הדרך רקע עם שהשתלב בגלל בלט לא שהצב אלא זאת רק ולא

שלו.



כלפיה הזהירות חובת את הפרו הנתבעים כי התובעת אלו, סבורה בנסיבות

נזקיה. על לפצותה וחבים

מהווה ואינו ובולט גדול, מואר פסל הוא הצב כי   הנתבעים     טוענים מנגד

אחראים הם ואין התאונה לאירוע אחריות כל עליהם חלה לא מפגע, משכך

סביבתי, פסל הוא הפסל מהנפילה; לגרסתם כתוצאה לתובעת שנגרם לנזק

המקום. מראה ולשיפור המלון אורחי להנאת שהונחו פסלים כמה מתוך אחד



     הכרעה     הצריכות     השאלות

הנתבעים;  על אחריות חלה האם      א.

- מה חיובית התשובה תורם, ואם אשם לתובעת לייחס יש כן- האם אם       ב.

שיעורו;

והתפקודית. הרפואית הנכות שיעור        ג.

לתובעת.  המגיע הפיצוי גובה       ד.

  הנתבעים     אחריות

כמחזיק כלפיה חב שהמלון מאחר לנזקיה הנתבעים אחראים התובעת לטענת

ועליו מקרקעין לחצריו,  שעלולים מפגעים יהיו שלא לכך לדאוג ו"כמזמין" 

לאורחיו.  נזק לגרום

לפסל התיחסות ובה מומחה דעת חוות התובעת בטענותיה, צרפה לתמיכה

במקום, כי מספיקה היתה לא התאורה כי עולה הדעת ולמיקומו. מחוות הצב

שהשתלב הצבע בגלל בפסל להבחין היה ניתן לא וכי אזהרה שלטי הוצבו לא

מאחר כי מפגע, ומוסיף מהווה הצב כי הדעת בחוות קבע ברקע. המומחה

לסכנה.  מוסיף הדבר מגופו בולט הצב שראש

ולשם עוולת יסודות מקיום תלמד הנתבעים אחריות אדרש כך הרשלנות, 

בדבר,  לשאלות

; וקונקרטית מושגית זהירות חובת של קיומה.1

; הנתבעים ידי על הזהירות חובת הפרת.2

; נזק של קיומו       .3

שנגרם.  הנזק לבין הזהירות חובת מפרת התנהגות בין סיבתי קשר       .4

  הזהירות     חובת

מושגית זהירות חובת

של הזהירות חובת את כוללת הניזוק כלפי המזיק של הזהירות חובת              

ב כלפי מקרקעין בעל ולמשל,  קיבוץ4597/91 "אעהמוזמנים,   

של קיומה המשפט בית קבע בו, 111( 2)נ ואח' פ"ד כהן נ' חי אפיקים

הנופשים: את המשרת נופש באתר מושגית זהירות חובת

http://www.nevo.co.il/case/17923794
http://www.nevo.co.il/case/17923794


מבקרים כלפי במקרקעין והשליטה הפיקוח בעל של "חובתו 
ועקנין... בפרשת גם נדונה זו ... חובה שונות בהזדמנויות נקבעה
לאור להיעשות צריכה זהירות חובת של קיומה קביעת
 ומקרה. מקרה כל של נסיבותיו מכלול

למבוגרים נופש מוקד שהיוותה בבריכה דנן, דובר במקרה
ולאורחיהם...".  הקיבוץ מבני ולצעירים

מוטלת המלון על כי קובעת לעניננו, ואני שווה גזירה לגזור יש כי סבורה אני

ולבטחונם.  במלון הנופשים לשלום לדאוג מושגית זהירות חובת

קונקרטית זהירות חובת

והאם זהירות חובת גם קיימת האם הפרו המקרה בנסיבות קונקרטית, 

חובותיהם.  את הנתבעים

את לצפות היה יכול סביר אדם הצפיות, קרי, האם ממבחן יגזרו התשובות

ואם התרחשות תשאל התשובה הנזק,  כענין השאלה חיובית,  של האם, 

הראשונה הנזק. "השאלה התרחשות את לצפות  סביר אדם צריךמדיניות, 

תשובה טכנית היא שכן את מסיימת עליה שלילית באופיה.  באין הבחינה, 

בתחום ולא הרשלנות בתחום זהירות. אנחנו חובת בפועל, אין צפייה אפשרות

השאלה החובות וקשורה נורמטיבית היא השנייה המוחלטות.  באופיה, 

הקונקרטי" המקרה של בנסיבותיו לצפות צריך למה באשר ערכית בהכרעה

,113(, 1) לז ואח', פ"ד שמש בית המקומית נ' המועצה  ועקנין145/80 "אע)

119-120 .)

אדם על המוטלת הזהירות , חובתהנזיקין פקודת ל36, 35 לסעיפים בהתאם

לצפות. החובה היכולת את רק לצפות, ולא החובה את - כוללת זולתו כלפי

העקרונית, האם לשאלה לתשובה המוצא נקודת את הקובעת היא לצפות

והנזק פעולתם הספציפיים הצדדים כלפי הזהירות חובת להתקיים עשויה

צורך בקביעת להגנה הראויים האינטרסים בין לאזן המשפט בית שנגרם, ועל

(. 769( 1) לה פ"ד נ' מ"י  יערי186/80 "פע) זה

צריך הסביר' כאן, היה 'המלון או סביר האדם האם השאלה תשאל בענייננו

המלון, למוזמני מפגע להוות ובמיקומו, יכול בנתוניו, בצורתו שהפסל לצפות

ונפילה. בו התקלות כדי עד

מטעם ראשית עדות ולתצהיר התובעת מטעם המומחה של הדעת לחוות

הצב.  של תמונות צורפו הנתבעים

http://www.nevo.co.il/case/17939755
http://www.nevo.co.il/law/73015
http://www.nevo.co.il/law/73015/35;36
http://www.nevo.co.il/case/18114782


וגם בתמונות זהה אינו הצב מיקום כי מגלה בצילומים התבוננות שצורפו, 

לשני.  מאחד שונה היתה ובתצהירים בעדויות ההתיחסות

הצב:  מיקום לעניין העידה התובעת

המערה?   זו1מס'  תמונה  לתצהירך. האם11 לסעיף "ש. מפנה 
(2נ/ מסומנות )התמונות

המערה.  זאת ת. אכן
רואים1מס'  ש. בתמונה או בו פגעת שאת במקום עומד צב. הצב  

אחר? במקום היה שהצב
שבו המקום את התמונה גבי על מסמנת קרוב. אני יותר היה ת.  הצב

הצב.  עמד
השביל? של באמצע יותר היה ש. הצב

למערה.  קרוב ת. כן. יותר
מהמערה. רחוק יותר הוא סימנת שאת ש. המקום
בתמונה.  מוצג מאשר למערה קרוב יותר היה הצב זכרוני ת. למיטב

להגיד יכולה לא ואני חושך והיה ונפלתי שיצאתי זה יודעת שאני מה
ב' באות שסימנתי במקום מסומן היה שזה לי היה, נראה זה איפה בדיוק

א'. באות שסימנתי כמו ולא
לאדנית? יותר קרוב היה שהצב להיות ש. יכול
(.6 ש' 8-עמ' 18 ש' 7זוכרת" )עמ'  לא ת. אני

לא שלטעמי הצב, הגם מיקום בנושא נסב ומהטיעונים מהחקירות גדול חלק

מהותית. כה השאלה היתה

גם )להלן במלון ראשי חור, קב"ט בן שטיינברג הנתבעים, מר מטעם העד

כי: "הקב"ט"( העיד

ליד, בשטח. כשיוצאים נמצא מהשירותים, הוא ביציאה צב אף ת. אין"
בהמשך.  צב, זה שום אין מהשירותים
נמצאים? הצבים כל ש. בהמשך

והצב החוצה מהלובי יציאות בשתי צבים שני אמרת. יש אתה ת. זה
רב מרחק אזור. אין באותו נמצאים הצבים בהמשך. כל שנמצא השלישי

(. 26– 21 ש' 34בדיוק" )עמ'  מדדתי לא  מ'. אני20 ביניהם, אולי

ובהמשך:

,A בין להיות צריכים "הצבים  Bו   Cשל המדבקות את שמתי אני .  לא
(.3 ש' 38הצבים" )עמ' 

 ל-B ל- A בין )בטווח הצבים מיקום ( את4)ת/ שצורפה מפה על ִסֵמן הקב"ט

C .)

צבים פסלי שני של צילומים מטעמם ראשית עדות לתצהיר צרפו הנתבעים

התובעת מטעם הדעת לחוות שצורף הצב צילום א' ו-ב'.  )לטענתם שסומנו

מיקום(. באותו אינו



העיד,   הקב"ט

בריכות7 שיש כיוון. אמרתי בריכה, לאיזה לאיזה כותבת לא ת. היא"  
זוכר אנימזמן,  היה וזה שהייתי הקודם מהדיון זכרוני במלון. למיטב

הלכה היא אכן האודטוריום, אם לכיוון הלכה שהיא טענה שהיא
, כיא בתמונה שמופיע בצב מדובר האודטוריום, להערכתי לכיוון
(. 2-5 ש' 35שמאלה" )עמ'  לפניה הוא הלכו שהם הכיוון

אמר,  וכן

 ש'9 עמ' 6.9.05 מיום ביהמ"ש ישיבת מפרוטוקול לך מקריאה "ש. אני
התמונה התובעת. איפה של התאור התובעת. זה של התשובה , מתוך5

בביהמ"ש? שהעידה כפי נפלה התובעת שבו המקום את שמתארת
א' לתצהירי.  תמונהת. 

המודעות? לוח ב' לתצהיר( זה תמונה על )מצביעה זה ש. האם
(. 20-25 ש' 38" )עמ' א' ת. לא. תמונה

מצילום )להבדיל'   א     שסומןהנתבעים,  לתצהיר שצורף מהצילום דווקא

בבירור בתביעה, נראה הנזכר כצב הקב"ט התייחס אליו הצב  והואב'(, שסומן

.במעבר-  הצב מיקום כי

הראיות, חומר את שוב קראתי הצדדים, כן שני של בתמונות שהתבוננתי לאחר

על במעבר הונח הצב כי סבורה אני הקב"ט של זו וגם התובעת עדות את הן

המעבר(.  במרכז לא אם הרצפה, )גם

הונח- עליו המשטח לצבע אפור, דומה חום הצב– של הצבע כי עולה עוד

ברקע.  השתלב חום-אדום-אפור, והוא בגוני שונים בצבעים המרצפות

החשיכה.  בשעות ארעה התאונה כי חולק אין

התובעת מטעם הדעת בחוות מהמתואר התביעה, שונה הצב, נשוא מיקום אם

חולק אין זאת חרף המומחה, אולם שערך התאורה לבדיקות רלבנטיות אין הרי

המיועד במקום הרצפה על על הונח הוא הצב, וכי סביב גדר כל היתה לא כי

בו. הנופשים המלון אורחי למעבר

הנתבעים - לטענתהצב על התאורה בשאלת חלוקים היו הצדדים כי יאמר

מתיחסות שבה שהקביעות ככל ביקלס המומחה של הדעת לחוות רלבנטיות אין

במיקום התאורה את צילם לא שהמומחה הטעם הצב, מן ליד הקיימת לתאורה

לתביעה. הרלוונטי הצב של

את לתאר ביקשו ובאמצעותם הנתבעים ידי על שצולמו הצילומים שגם אלא

מתמונה הצב ליד שצולמו מאחר רלוונטיים המדובר, אינם הצב שליד התאורה



שצילומו הצב וליד התאורה עזרי ליד המופיע היציאה שלט לפי לזיהוי ב'... )ניתן

הצב הוא הרלוונטי שהצב הנתבעים, העיד מטעם הקב"ט, העד ב'(, גם סומן

ב'. שסומנה בתמונה שצולם הצב א' ולא שסומן

המומחה.  ידי על שנמדדה המדויקת התאורה לעוצמת חשיבות אין לטעמי

הצב כי חולק אין חשיכה, וגם ירדה שכבר בעת היה הנטען האירוע כי חולק אין

שלטי כל היו לא וכי מגודר היה לא הוא למעבר, כי גם ששמשה הדרך על הונח

הערת את הדיון בפרוטוקול )ראו נמוך הצב כי מהצילומים לראות אזהרה, ונקל

הצב של הצבע ( וכי13-14 ש' 14הקב"ט, עמ'  עדות בעקבות התובעת ב"כ

הרצפה.  צבע עם משתלב

הצבים( צילומי )ראו נמוך מיצג בהנחת להקפיד יש כי מלמד החיים נסיון

בו, במיוחד ולהתקלות מפגע להוות העלול אורח עוברי של בדרכם הנמצא

אזהרה.  שלטי כל ובהעדר ובולט שונה בצבע צבועים הם אין כאשר

 :111 שם, 4597/91 "אעמ לצטט אלא לי אין זה לענין

המשפט אנשים. בית של רב מספר ששירתה בריכה אפוא זו "הייתה
קפיצות לקפוץ - נהגו וצעירים - מבוגרים רבים אנשים קבע, כי אף קמא
לא כיעובדתי,  כמימצא נקבע כן התובע. כמו קפץ שבו מהמקום ראש
שלטים או המים עומק על המצביעים הבריכה שפת על סימונים היו

מימצאים לאורהרדודים.  המים באזור ראש לקפוץ האוסרים
שהסיכון זאת ולאורבהם,  להתערב מקום אין אלו, אשר עובדתיים
היא צפוי, מסקנתי סיכון הינו הרדודים המים באזור ראש בקפיצת
הופרה התובע, ושזו כלפי זהירות חובת הקיבוץ על מוטלת שהייתה
ושילוט( כדי סימון )של סבירים זהירות אמצעי הקיבוץ נקט משלא
לנזק, דנן במקרה שגרמה היא הזהירות חובת . הפרתזה סיכון למנוע

לב תשומת את מסבים היו הולמים וסימון שילוט כי להניח סביר שכן
התובע. יש קפץ שממנו מהמקום הראש שבקפיצות לסיכון המתרחצים

היו רבים סבירים, אנשים זהירות אמצעי הקיבוץ נוקט היה לו כי להניח
התובע". האסור, ובכללם באזור מקפיצה נמנעים

( נקבע1918 )ת"י המומחה הפנה אליו הישראלי התקן כי טוענים הנתבעים

וכיו"ב. גלגלים ראיה, הליכה, כסא מוגבלות בעלי לאנשים מכשולים להסיר כדי

מוגבלות בעלי בפני מכשולים הצבת למנוע נועד שנקבע התקן אם לטעמי, גם

המקרקעין בעל על המוטלת החובה לבדיקת בסיס לשמש התקן כלשהי, יכול

בעיקר כלפי באזורים נופשים עוברים בו במקום כשמדובר מוזמניו,  רבים, 
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ואנשים מבוגרים הנופשים, לרבות לקהל מאוחרות לילה בשעות גם הפתוחים

מוגבלות.  עם

כי סבורה לעניננו, אני ישירה תחולה אין הישראלי התקן שלהוראות נניח אם גם

דווקא נובעות הופרה, אינן כי וקביעה זהירות חובת של קיומה בדבר הקביעה

בלו נ' מלון מרי מויאל 2906/00)ת"א(  "אעב גם ]ראה מהפרתו או מחיקוק

בנבו([.  )פורסם ביי

היה ראוי כי לי האחריות, נראה של קיומה בדבר לצורך, משהכרעתי מעבר

אותו להניח למצער או לתחמו הרצפה, או מצבע שונה בצבע הפסל את לצבוע

היה שאם להניח הנופשים. יש של בדרכם יעמוד שלא כדי יותר גבוה במעמד

נמנעת.  התאונה כך, היתה פועל המלון

גם אלא הסכנה בחומרת רק לא תלויה מהנתבעים הנדרשת הזהירות מידת

"סכנה בקושי סביר קלים באמצעים למנעה שניתן למנעה.  הוא ופשוטים, 

"אעחמורה" ) כה הסכנה כשאין כאלה, אף באמצעים לנקוט מאדם לדרוש

מנדלסון635/70 ונראה120, 113( 2) כ"ה פ"ד נ. קפלן   אחד זהו כי ( 

זהירות אמצעי נקיטת באמצעות הנזק את למנוע בנקל היה שניתן המקרים

פשוטים. 

והוראות התקן ( שהוראות14.12.06) לאחרונה רק קבעה יצויין, שהפסיקה

מחיוב להמנע כדי  לנקוט שיש הזהירות באמצעי הראשון הרף הן הבטיחות

הרשלנות.  בעוולת

אמצעי מהסדרת נמנע המחוקק בו מקום לפיה הנרמזת לטענה "אשר
לעשות המשפט לבית לו מסוים, אל במקום לנקיטה הנדרשים הזהירות

סטטוטורי היא. סטנדרט טענה שלא הרשלנות, הרי עוולת באמצעות כן
ההתנהגות, לחוד. אכן, "סטנדרט הרשלנות עוולת מכוח לחוד, וחובה

לרמת אינדיקאציה לשמש בחיקוק, עשוי המחוקק על-ידי נקבע אשר
;137ועקנין, עמ'  הסביר" )פרשת האדם על-ידי התנהגות, הנדרשת

בריגה 335/890 "אע פ"ד   מוסטפה,  "אע; 38-38, 32( 3לו) נ' 
 בן4114/90 "אע; 202, 197( 1)לט נ' איזנברג, פ"ד  עגור515/83

(. ואולם,429, 415( 1)מח בע"מ, פ"ד קואופרטיבית נ' כריכיה שושן
הנקבעת זו הרשלנות, היא עוולות על-פי ההתנהגות, הנדרשת "רמת
ההתנהגות, המקרה. רמת בנסיבות הסביר, בהתחשב האדם על-ידי

נקבעת חובה בדבר העוולה על-פי הנדרשת החוק על-ידי חקוקה, 
על-ידי הנדרשת מזו נמוכה או חמורה, זהה להיות יכולה עצמו, והיא

נ' זוהר, חדרה  עיריית862/80 "אע; 136הסביר" )שם, בעמ'  האדם
כן, לא על חדרה(. אשר עיריית פרשת – , להלן762, 757( 3)לז פ"ד
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ודינו של בטענותיו ממש מצאתי להידחות" )ראה ערעורו של אליהו, 
בנבו((. )פורסם מימוני נ' עמרם ירושלים עירית  1068/05 "אבע

עקב נגרמה במלון שהנפילה הוכיחה התובעת כי למסקנה אלה, הגעתי מכל

. 1 הנתבעת של רשלנות

  תורם     אשם

של בשיעור התאונה לקרות תורם אשם לתובעת ליחס מבקשים הנתבעים

לטענתם60% לפחות.  שהיה לדרך דעתה נתנה לא התובעת   ול'מכשול' 

בדרכה. 

מחלה בגלל משקל בשיווי מבעיות סבלה שהתובעת הנתבעים טוענים בנוסף

כל בה שיתמוך מלווה עם להסתובב חיבת היתה כן , ועל2001 משנת החל

חשוכים, בפרט.  העת, בכלל, ובמקומות

עירית שטרנברג לוי 73/86 "אעב השונים המבחנים נסקרו ברק בני נ' 

"אעב האמור את לצטט שמגר השופט ראה השאר תורם, בין אשם לבחינת

:305, בעמ' 316/75

נהגה אם לבחון עלינו האשם-העצמי-התורם של קיומו "לענין
היה שמא סבירה'... או זהירות תוך אחראי 'כאדם המערערת-הניזוקה

עצמה". על בהגנה סבירה זהירות העדר משום בהתנהגותה
: 305-306שם, בעמ'  נאמר לניזוק המזיק בין האחריות לחלוקת המבחן על

  'מידת     של     המבחן     על-פי     זו     בחלוקה     להכריע     יש     עלינו, כי     מקובל"
  של   הרשלנות     מעשי     את     מציב     אומר, בית-המשפט     האשמה'... הווה

  האשמה     ולהעריך, מבחינת     להשוות     זה, כדי     מול     זה     והניזוק     המזיק
  ...  צד     כל     של     ומחדליו     מעשיו     של     ומשקלם     מידתם     את     המוסרית,

  של     הבחינה     מתוך     בעיקרה     עולה     המוסרית     האשמה     מידת
  בפני     נדון     אשר     הקונקרטי     במקרה     בדבר     הנוגעים     של     ההתנהגות

  ...  השיפוטית     הערכאה
האשמה של ומשקלה מידתה הערכת לצורך אחת, כי לא יקרה אך             

של רמתו אל חיצוני, המפנה למבחן גם בית-המשפט ייזקק המוסרית
הסביר... האדם
  ובמידת     הנזק     התרחשות     של     בהסתברות     להתחשב     יש     ...כאן

[10 ]417/81 "אעשב בעוד  אותם.      לצפות     המזיק     שעל     חומרתו, כפי
כתוצאה חמור נזק גבוהה בהסתברות לצפות המלון על היה הנ"ל

הרישמן כתם על עובד מהחלקת יותר קטנה שלפנינו שבמקרה , 
הנזק שיעור ויינזק, ואף ימעד ביוב מי מעל המדלג ההסתברות, שאדם

יותר. קטן הינו כזו ממעידה הצפוי
הרחוב את היטב הכיר המערער העובדה, כי את להוסיף יש לאלה

שבו." ההצפות תופעת ואת
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העובדה את לשקול יש שבעניננו ובנסיבות האמור הדין לפסק בהתאם

מונח שהיה לצב דעתה נתנה ולא המודעות לוח עבר אל פנתה שהתובעת

אזהרה. אני שלטי היו לא במקום אך פתוחה היתה אמנם הדרך בדרך, מנגד

שאלת את לגזור בבואי התובעת של הרפואי למצבה רלבנטיות אין כי סבורה

היה לא הצב אם שהרי אין שבלעדיה הסיבה בצב רואה התורם. אני האשם

בגלל נפלה לא התאונה, כלומר, התובעת במועד נופלת היתה לא בדרכה

וצורתו.  הצב, צבעו מיקום אלא הרפואי מצבה

התאונה, קרות לפני הצב את ראתה אמנם התובעת

קודם? היית את המודעות ולוח הצב, הנוחיות היה שבו "ש. במקום  
 ימים.3 שם ת. הייתי
קודם? אותו הצב, ראית את הכרת ש. אז
(21-24 ש' 9". )עמ' ת. כן

הצב:  פסל את ראו הם כי התובעת, הגב' ליבוביץ, העידה של בתה גם

להסתובב? נהגתם היה הצב שבו "ש. בשטח  
שם. הסתובבנו הבריכה. בטח ליד שטח נהגנו? זה זה מהת. 
לב שמים לא לצב. הכוונה היום במשך לב ששמנו חושבת לא אני

הצב.  את רואים היום מפריע. באמצע שהוא מבחינה
הצב את לראות האמא, יכולת את לראות כשבאת התאונה ש. אחרי
במקום?

כי אותו לראות אפשר הצב, אי את לזהות אפשר אי ת. בחושך
היא היחידה חושך. התאורה היה האור. במקום של מכיוון בא אתה

אחרת. תאורה היתה ולא המערה מכיוון
האמא.  של מהכיוון ולא אחר מכיוון הגענו אנחנו
אדנית. בטון, של של למעקה בסמוך נמצא הצב

..." הצב של המרחק ש. מה
ניתן הצב בפסל נתקלת היתה והתובעת יום באור מדובר היה לו ספק, כי לי אין

יחסית. ואולם, רב בשיעור תורם ואשם לב תשומת חוסר לתובעת לייחס היה

אינו המלון שטח אם מוחלטת; גם בחשיכה מדובר אין אם החשיכה, גם בשעות

בשעות במיוחד סביבתה על להתבונן התובעת על היה אם לתובעת; וגם זר

אל צד כל של המוסרית האשמה ובהערכה" של "בהשוואה החשיכה,  עדיין

אשם התובעת על להטיל יש כי סבורה אני הקונקרטי במקרה שכנגד הצד מול

 בלבד. 20% של בשיעור תורם

הנזק



שני מטעם הוגשו רפואיים מומחים דעת חוות ד"ר הצדדים;  המומחים, 

נרובאי לתובעת לוינקופף סברו ופרופ'  נכות נותרה לתובעת כי לנתבעים, 

בגין10% של בשיעור צמיתה ימין. ד"ר יד כף שורש תנועות בטווח ההגבלה  

פגיעה  בגין10% של בשיעור צמיתה נכות גם נותרה לתובעת כי לוינקופף, סבר

עצבית. 

הוא לטעמי הרפואית, והחשוב הנכות בקביעות להבדל להידרש מצאתי לא

התנועה בטווחי הגבלה נותרה לתובעת כי מסכימים המומחים ששני העובדה

בענייננו הרלבנטית תפקודית, והיא נכות שנותרה ומכאן ימין יד כף שורש של

בגינם. לפצותה שיש הנזק אבות מבחינת

  ובעתיד     ג' בעבר     צד     עזרת

לקתה1932 ילידת התובעת הניתוח לאחר לסיוע ונזקקה הסרטן במחלת  

המחלה.  בעקבות שעברה

כי:  ראשית עדות בתצהיר הצהירה התובעת
לפני הכל שעשתה עצמאית אישה הייתי התאונה לפני. 23" לבד... 

לבדי הבית את מנקה לעצמי, הייתי מבשלת הייתי אני התאונה
ולביתי.  ... לעצמי שצריך מה וכל קניות עורכת הייתי

הפכתי השתנו חיי התאונה לאחר.24 עצמאית מאישה לחלוטין, 
הבסיסיים הדברים את לבצע שמתקשה ונכה מוגבלת לאישה
ביותר. 

...
ימין, יד בהם השבועות בחמשת ובעיקר התאונה שלאחר בתקופה.28

ואולם מקובעת הדומיננטית, היתה ידי שהיא לאחר גם בגבס, 
התאונה לאחר בתקופה למעשה... לכן היום ועד הגבס הסרת
ביותר...  מוגבלת הייתי

בתקופה.29 מחלת בשל לאומי מביטוח עזרה קבלתי זו אומנם, 
בלבד חלקית היתה זו עזרה כאמור, אך סובלת אני ממנה הסרטן
ונאלצתי ברירה לי היתה בלבד. לכן, לא שבועיות  שעות9 ולמשך
בילדי.... להיעזר

לי אשרו ובעקבותיה התאונה כיום, לאחר כי לציין לי חשוב. 30
עזרה מקבלת אני וכיום עזרה של שעות עוד לאומי בביטוח

שבועיות...".  שעות15½  של בהיקף מקסימלית



היתה בהם רגילים לחיים שבה היא הניתוח תקופת לאחר כי העידה וכן

עצמאית: 

מאוד.  נכון הוא  לתצהירי23ס' " 
מראה ואני רצפות לשטוף יכולה לא אני במלון התאונה בגלל

יכולה לא ושאני ידי כף שבה הזווית שלי, את היד את ולך לביהמ"ש
היד. כף את לסגור
נתתי     טיפלתי     אני     התאונה     לפני בנכדים,    לאכול,     להם     בילדים, 

  להם.      החלפתי
בני הם שלי הקטנים להם. הנכדים להחליף יכולה לא אני התאונה אחרי
היתה לא התאונה אבל חיתול צריכים לא הם בערך. היום וחצי שלוש
היום. 

  היום.      עד     בקבוק     לפתוח     יכולה     לחתוך, לא     יכולה     לא     אני
 ש'6 - עמ' 10 ש' 5גמור... ) עמ'  בסדר היה שלי המצב התאונה לפני
13)

"בסדר מצבה היה התאונה ולפני הניתוח לאחר התובעת, כי של טענתה חרף

עזרה במתן המשיך הלאומי שהביטוח העובדה עם מתישב הדבר גמור" אין

עזרה המל"ל העניק מכן לאחר ורק התאונה לפני שקבלה לזה זהה בשיעור

התאונה.  בעקבות נוספת

שבגינה שההגבלה התובעת בטענת ותמכה היא אף העידה התובעת של בתה

הטיפול לקבלת בסמוך ורק אך היתה הלאומי מהביטוח עזרה התובעת קיבלה

נכות100% קבלה התובעת מדוע הסבר לבת היה שלא הכימוטרפי, אלא  

הסמוכה בתקופה רק ולא טוב כך כל היה שלה התפקוד הלאומי, אם מהבטוח

הכימוטרפי. לטיפול

ובכל הכל עצמאית, עשתה היתה האמא השנה שרוב אומרת "ש. זאת 
לאומי? הביטוח של העזרה את לקבל המשכתם זאת

  שימשיכו. הם     להודיע     הלכתי     ולא     שיפסיקו     להודיע     הלכתי     ת. לא
  הלאומי.     הביטוח     של     בעזרה     להמשיך     סברו     וכנראה     וראו     באו

הטיפול של בשלב הוא האמא של שהקושי מצויין לא מקום ש. בשום
אני כרגע הרגיל. למה למצב מתייחסות לאחריו. התלונות או הכימותרפי

לך? להאמין צריך
את לבדוק כשבאו כי     עזרה     מציעים     לאומי     ביטוח     מה     מושג     לי     ת. אין
10עובדת" )עמ'  נוכחת. אני הייתי לא אני לאומי מביטוח בעזרה הצורך

(.10 ש'11- עמ'4ש'

לחלוטין, העובדה עצמאית היתה שהתובעת הטענה את מקבלת כאמור, אינני

למועד ועד הניתוח מועד לאחר סיעוד לתובעת לתת המשיך הלאומי שהביטוח



התובעת של המגבלות בסיוע. אמנם התובעת של הצורך על התאונה, מצביעה

לי; בהגבלה שהוצגה כפי היד בצורת ניכר התאונה, והדבר לאחר יותר רבות

תוספת לתובעת אישר שמל"ל והעובדה תנועותיה בטווח המומחים שמצאו כפי

כתוצאה האמיתי לצורך מספיקה ואינה צנועה התוספת לעזרה, אולם שעות

בתאונה.  מהפגיעה

ביטוח ידי על לה שניתנה לעזרה מעבר בשכר עזרה העסיקה לא התובעת

אחרת.  המראה ראיה כל הוצג לא לאומי, ממילא

מגובסת, והיא התובעת של היד היתה לתאונה הסמוכה בתקופה כי חולק אין

יותר.  רבה לעזרה נזקקה

שניתנת העזרה כי לקבוע מבקשים הנתבעים במסגרת לתובעת 'הנוספת' 

התובעת.  היתה זקוקה לה העזרה 'בולעת' את המל"ל

נוספת לעזרה זקוקה התובעת כי סבורה הנתבעים, אני דעת את מקבלת אינני

'מכסה' אינה המל"ל של הנוספת המחלה, והעזרה בגין שקבלה העזרה על

מהתאונה.  כתוצאה לתובעת המגיעה העזרה את

זה אין הלאומי, אך מהביטוח המקסימלית העזרה את מקבלת אמנם התובעת

מעניק. לאומי שביטוח במכסה האופטימלי, אלא השעות היקף

הסרטן מחלת בעקבות מגפיה באיזה מוגבלת התובעת הוכח, כי ולא נטען לא

מהתאונה.  כתוצאה הימנית ביד מוגבלת שהיא סובלת, כפי היא ממנה

התובעת ממל"ל, היתה הניתנת העזרה לולא ספק, כי לי זאת, אין עם יחד

הניתנת מהתאונה, שהרי, העזרה כתוצאה יותר רבים ולסיעוד להשגחה נדרשת

לעזרה אם כי המחלה לתוצאות רק מיוחדת אינה מחלתה בגין לתובעת

בידה הפגיעה תוצאות בגין היום-יומיות, לרבות בפעולות לה נדרשת שהתובעת

מהתאונה.  כתוצאה התובעת של

לתובעת העניק המל"ל כי חולק יותר, ואין מוגבלת התובעת התאונה בעקבות

מהתאונה. כתוצאה נוספים ועזרה סיעוד

השאר לחלוטין, ובין עצמאית היתה שהתובעת הטענה את מקבלת מנגד, אינני

סיעוד לתובעת לתת המשיך הלאומי שהביטוח בעובדה מסקנתי תומכת אני

התאונה.  מועד הניתוח( ועד  )מועד2001 שנת לאחר



לאחר יותר רבות התובעת של שהמגבלות הטענה את מקבלת אני אמנם

טוענת.  היא לה במידה לא התאונה, אך

עובר שהיו לתחלואים יחסית בשישים בטלים הם אם תחלואים, גם לעתים

הנפגע של הרגיש התפקודי מצבו את ולשנות להשפיע הנזיקין, יכולים למעשה

לתאונה.  עובר שהיו לתחלואים מצטרפים כשהם

אני מזו גדולה לעזרה התובעת נזקקה התאונה שלאחר מקבלת כאמור, 

הרפואי.  מעברה כתוצאה לה שניתנה

, בעיקר₪ 8,000 של סך על לעבר נזק ראש בגין הפיצוי סכום את מעמידה אני

ממל"ל נוסף סיוע לתובעת אושרה לא )אז התאונה לקרות הסמוכה לתקופה

מגובסת(.  היתה התובעת של וידה

תוספת לתובעת שנקבעה העובדה שמניתי, לרבות השיקולים לנוכח – לעתיד

של סך על לעתיד נזק ראש בגין הפיצוי סכום את מעמידה אני במל"ל עזרה

10,000 ₪.

  ובעתיד     בעבר     הוצאות

ודאות נדרשת מדויקות...ואינה תורות אינן הפיצוי ותורת הנזק "...תורת

המגיע הפיצוי ואת נזקו את יוכיח - התובע הנפגע הוא, כי שנדרש מוחלטת. כל

אניסמוב355/80 "אעסבירה..." ) ודאות במידת לו בת טירת נ' מלון בע"מ  

ועוד...(.  תבורי 605/88 "אע 809, 800( 2) ל"ה פ"ד בע"מ שבע

טיפולים קיבלה שהתובעת מהראיות בבירור עולה קבלות, אך צורפו לא אמנם

כאבים, כן משככות תרופות בעלות חולים, השתתפה לקופת רפואיים, פנתה

התובעת זכאית נוספים. לכן ולטיפולים פיזיוטרפיים לטיפולים התובעת פנתה

הוצאותיה. להחזר

. ₪ 1,000  של     מינימלי גלובאלי סך על הפיצוי שיעור את אומדת אני

.₪ 1,000  של גלובאלי בסך התובעת של הוצאותיה את מעריכה אני לעתיד

  וסבל     כאב     –     ממון     נזק     שאינו     נזק

  ואח',     מוסקוביץ     ואח' נ' איה     חיפה      עירית  283/89     "א  עב נתניהו כב' השופטת

 קבעה:733, 732, עמ' 718(, 2)  מז     פ"ד

http://www.nevo.co.il/case/17943484
http://www.nevo.co.il/case/17943484
http://www.nevo.co.il/case/17944804
http://www.nevo.co.il/case/17920171
http://www.nevo.co.il/case/17920171


ניזוק בין להבחין ידע יחושנו, מי ומי ידעהו מי אחר של וסבלו "...כאבו 
פגיעה אותה עקב שלהם הסובייקטיביים והסבל הכאב לעניין לניזוק

הראשונה, בתקופה יותר וכבדים קשים הם אם לשער יוכל עצמה, מי
הסבל". כוח כשל כבר מאוחרת, שבם בתקופה ההסתגלות, או של

 

בין שהובאו ובראיות בנתונים בהתחשב של בדבריה התחשבתי היתר לפני, 

של  לתצהירה(; בגילה26 בסעיף גם )ראה סבלה מהם הכאבים לענין התובעת

נזק ראש בגין התובעת את לפצות יש כי קובעת הנכות, אני ובשיעור התובעת

. ₪ 30,000 של בסכום זה

  דבר     סוף

מסכום₪ 50,000 מהתאונה כתוצאה לתובעת שנגרמו הנזקים סך יש זה  

, קרי, 20% של בשיעור התובעת של התורם אשמה את לנכות

. ₪ 40,000 של בסך התובעת את לפצות הנתבעים את מחיבת אני

 בצירוף20% של בשיעור עו"ד טרחת בשכר לשאת הנתבעים את מחייבת אני

וכן מע"מ משפט הוצאות לתובעת לשלם הנתבעים את מחיבת אני כחוק, 

האורטופדיה בתחום המומחה שכר את הכולל , סכום₪ 7,000 של בשיעור

בית הבטיחות, אגרת בתחום המומחה טרחת שכר התובעת; מחצית מטעם

והצמדה. ריבית הפרשי כולל זה נלוות, סכום והוצאות משפט

5129371

546783135129371

לצדדים.  הדין פסק עותק תשגר המזכירות54678313

בפברואר4) בשבט, תשס"ז ט"ז בלשכתי היום ניתן ( שלא2007  

  הצדדים.  במעמד

                                                                              

אסתר
נחליאלי-חיאט,

שופטת
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