
 
 בית משפט השלום ברמלה

  

  

 פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ 37340-10-16 ת"א
 

  
 

  

 10מתוך  1
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 ע"י ב"כ עוה"ד עמיחי טרוזמן ואח'
 
 

 פסק דין

 

ר שרכב צד ג' התנגש ברכבה. , לאח16/11/2015בתאונת דרכים שארעה בתאריך התובעת נפגעה  .1

בשל נזקי הגוף שנגרמו לתובעת בתאונה, הגישה התובעת תביעה זו לפי חוק הפיצויים לנפגעי 

 )להלן: חוק הפיצויים(. 1975-תאונות דרכים תשל"ה

ן הצדדים היא ביחס הנתבעת הייתה מבטחת הרכב והיא מכירה בכיסוי הביטוחי. המחלוקת בי .2

 לשיעור הנזק והפיצוי המגיע לתובעת. 

 בתחומים:רפואיים מטעם בית משפט לשם בחינת מצבה הרפואי של התובעת מונו מומחים  .3

את בחוות דעתם זמניות, העריכו המומחים הנכויות הלצד . פסיכיאטריהנוירולוגיה ואורתופדיה, 

  כדלקמן: ,שיעור הנכות שנותרה לתובעת בעקבות התאונה

()ב( לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות 1)35לפי סעיף  ,נכות 2% – בתחום האורתופדיה

 כאב כרוני, נקודתי, בשכמה שמאלית. גין)להלן: תקנות הנכות(, ב 1956"ז לנפגעי עבודה( תשט

שורים בגין אירועים קצרים של תחושת סחרחורת ואי יציבות הקנכות,  2% – בתחום הנוירולוגיה

 ()א( לתקנות הנכות.10)29חמישית סעיף ליקוי  לפילהנעת הראש, ללא חסר נוירולוגי אובייקטיבי, 

, בגין ( לתקנות הנכות2+3ב)34לפי סעיף  ,כדרגת ביניים ,נכות 15% – בתחום הפסיכיאטריה

  הפרעת דחק בתר חבלתית עם דיכאון משני. 

, חשבת ' ח.אגבוכן בן זוגה ו ונחקרו התובעת עידוה 07/12/20שהתקיימה ביום הוכחות בישיבת  .4

 . ם. בהמשך הגישו הצדדים סיכומישל התובעתה עבודהמקום בשכר 

בנסיבות שפורטו, אבחן תחילה את מצבה הרפואי של התובעת ואדון לאחר מכן בטענות הצדדים  .5

 ובשיעור הפיצוי המגיע לתובעת. 
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 הפגיעות והנכות הרפואית

אובחנה ו לטיפול בבית החולים "קפלן" 16/11/2015התובעת ביום בעקבות התאונה פנתה  .6

בתום בדיקה חבלות בגב, בבית החזה, בצלעות ובידיים. , לסתבפנים ובראש, בכסובלת מחבלות 

 המלצות למנוחה, שימוש במשככי כאבים ומעקב רפואי. לביתה תחת התובעת רפואית, שוחררה 

אורתופד שציין כי "טווח תנועה צווארי שווה דו"צ,  ידי-נבדקה התובעת על 18/11/2015 בתאריך .7

 מעט מוגבל עקב כאב... רגישות ורטברלית משמאל...".

לאחר זעזוע שסובלת ממצב ואובחנה כמי ש ידי נוירולוג-בדקה התובעת עלנ 13/12/2015 בתאריך .8

 עם סחרחורת חמורה.ומוח עם נזק לאוזניים 

בעקבות התאונה התובעת:  כי העריךפסיכיאטר שידי -בדקה התובעת עלנ 13/10/2016 בתאריך .9

עם פלשבקים, סיוטים בלילה, תנודות במצב רוח, פחד מנהיגה, ירידה בזיכרון,  PTSD"סובלת מ

 קשיי תפקוד".

עריך בחוות דעתו מיום המומחה מטעם בית משפט בתחום האורתופדיה, ד"ר ניסים אוחנה, ה .10

 בגין  הנכות, ()ב( לתקנות 1)35לפי סעיף  2%התובעת סובלת מנכות צמיתה בשיעור ש 01/10/2017

  כאב כרוני, נקודתי, בשכמה שמאלית. 

 .מגבלות תפקודיות לה, כי מצבה של התובעת צפוי להשתפר ושאין בחוות דעתו ציין המומחה

במשך נכות(  100%כושר מלא ) התובעת הייתה באימומחה העריך שה –לנכויות הזמניות אשר 

משך נכות ל 40%חודש השלישי, נכות ב 60% חודש השני,נכות ב 80% ,לאחר התאונהחודש אחד 

נכות למשך שלושה  10% ובהמשך נוספים,  חודשים 3 למשךנכות  20%, לאחר מכןשחודשים  3

 תום שנה מיום התאונה.עד וחודשים נוספים 

בדק את התובעת פעמיים.  ,משה קוטלרהמומחה מטעם בית משפט בתחום הפסיכיאטריה, פרופ'  .11

קבע המומחה שהתובעת פיתחה הפרעת דחק בתר חבלתית  6.5.2018מיום  בחוות דעתו הראשונה

בדרגת חומרה בינונית עם דיכאון משני. המומחה העריך את דרגת הנכות הנפשית התואמת 

אחר שטרם חלפו וציין כי מלתקנות הנכות  3)ב(34לפי סעיף  20%בשיעור  ,באותה עת ,למצבה

שלוש שנים ממועד התאונה והתובעת לא טופלה באופן ייעודי להפרעה, הנכות שנקבעה היא 

זמנית, מיום התאונה ולמשך שנה ממועד חוות הדעת, כאשר בתום התקופה יש לבדוק את 

 24, עד EMDRאו  PEהתובעת פעם נוספת. המומחה המליץ על טיפול ייעודי בהפרעה כדוגמת 

 מפגשים. 

המומחה מטעם בית על ידי ( היא נבדקה פעם נוספת PEשעברה התובעת )נפשי תום טיפול ב .12

ציין , 15/08/2019בחוות דעתו המשלימה מיום . בפרק הבדיקה המשפט בתחום הפסיכיאטריה

נראית כפי גילה, מסודרת בהופעתה החיצונית, ללא סימני טיפוח או הדר, המומחה כדלקמן: "

חילת הבדיקה מתחילה לבכות בכי ספונטני, האפקט דיספורי, כמעט קיים משקל יתר, מיד בת
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 PE (10-12ללא התגוונות, בתוכן מספרת כי מאז הבדיקה הקודמת עברה טיפול נפשי ב 

, יכולה ללכת לקניון לזמן 11טיפולים(. לדבריה יש שיפור בכך שיכולה לצאת מהבית עם בנה בן 

רת תסמינים חרדתיים הקשורים לנהיגה  ונסיעה קצר, מצליחה לתפקד יותר בבית, עדיין מתא

ברכב, שינוי מזגי, הפרעות בשינה וסיוטי לילה, מצב רוח ליבלי, מצליחה לתפקד במסגרת 

עבודתה, מספרת כי התכוונה לקחת עבודה נוספת אך לא יכולה לקחת בשל מרחק הנסיעה, ללא 

  . נה שמורים"מחשבות שווא או כוונות אובדניות, שיפוט, בוחן מציאות ותוב

חל  PEבפרק דיון וסיכום בחוות דעתו המשלימה, ציין המומחה כי לאחר שהתובעת עברה טיפול 

שיפור קל במצבה אך היא עדיין מציגה את כל תסמיני הליבה של הפרעת דחק בתר חבלתית 

נכות,  15%ולפיכך המומחה העריך את שיעור הנכות הצמיתה התואמת את מצבה הרפואי לפי 

 ( לתקנות הנכות. 2+3ב)34לפי סעיף  ,ביניים כדרגת

בחוות דעתו מיום  העריך ,המומחה מטעם בית משפט בתחום הנוירולוגיה, ד"ר רון דבי .13

בגין אירועים קצרים של  ,2%שיעור כי בעקבות התאונה נותרה לתובעת נכות ב 30/04/2018

גי אובייקטיבי, על פי תחושת סחרחורת ואי יציבות הקשורים להנעת הראש, ללא חסר נוירולו

 ()א( לתקנות הנכות. 10)29סעיף ליקוי מחמישית 

נכות במשך שלושה חודשים  20%כמו כן, המומחה העריך שהתובעת הייתה באי כושר בשיעור 

 .()א( לתקנות הנכות10) 29לפי סעיף לאחר התאונה, 

על חוות הדעת. הצדדים אינם חולקים על קביעות המומחים ולא ביקשו להזמין אותם לחקירה  .14

בהתאם להלכה, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים 

, 936( 2, פ"ד נו)שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא 3056/99משכנעים )ראה לדוגמא ע"א 

 (. 31/12/88]פורסם בנבו[ ) חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מוניטי רבי 293/88; ע"א 949

במקרה דנן, ניכר מחוות הדעת, כי המומחים בדקו את התובעת, בחנו את כל ההיבטים של הפגיעה  .15

וקבעו את הנכות הרפואית בהתאם לשיקול דעתם המקצועי. משכך אני קובע, כי נכותה הרפואית 

שהעריכו המומחים מטעם בית , כפי 18.37%המשוקללת של התובעת בגין התאונה עומדת על 

  המשפט. 

 עה התפקודית: הפגי

עובר לתאונה הייתה ש , מסרה התובעתהבמועד התאונה. בתצהיר 39, בת 1976התובעת ילידת  .16

היא סובלת  התאונה ובעקבות לאחר . לדבריה, בבית חוליםאחראית כאחות ועבדה אישה בריאה 

בעיות נפשיות, מד ימין, חוסר יציבות, כאבי ראש ומכאבים והגבלות בתנועות הגב, כתף שמאל וי

היא מתקשה בביצוע כל פעולה הכרוכה ציינה שלרבות חרדות, פחדים, קשיי שינה וכדו'. התובעת 

התובעת תיארה מקום העבודה. מ ,מעת לעת, מתקשה בביצוע עבודתה, ונאלצה להיעדר, במאמץ

לעמדת ם. ואת מצבה היו בעברבעדותה את קורותיה מאז התאונה, העזרה לה נזקקה בתצהירה ו
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התובעת, הנכות שנותרה לה בכל התחומים בעלת השלכה תפקודית, ויש להעמידה על שיעור 

 , בדומה לשיעור הנכות הרפואית. 18.37%

בתמצית כי הנכויות שנקבעו לתובעת אינן תפקודיות. בעניין זה נטען הנתבעת טוענת בסיכומיה  .17

ד, התובעת נעדרה עובר לתאונה התומכות בטענותיה לפגיעה בתפקוהתובעת לא הציגה ראיות ש

ובין התאונה, לא הוצגו ראיות המלמדות שהתובעת   תולא הוכח קשר בין ההיעדרויו וגם לאחריה

ניסתה להתקבל לעבודה נוספת או כי ניסתה להתקבל ללימודים ולא התקבלה בעקבות התאונה. 

אורך כל חקירתה לעמדת הנתבעת, התובעת מנסה להאדיר את נזקיה; מסרה עדות שאינה אמת ל

(, 31/12/2015הנגדית; לתובעת לא נגרמו הפסדי שכר לאחר התאונה למעט תקופה קצרה )עד ליום 

מאישור שצירפה התובעת. לעמדת הנתבעת, הנכות הרפואית חסרת משמעות כפי שעולה 

 תפקודית. 

הנכות יוצא של  בהתאם לפסיקה, הנחת המוצא היא, כי נכותו התפקודית של הניזוק היא פועל .18

 ;הדין-לפסק 34( פסקה 21.3.11) הסתדרות מדיצינית הדסה נ' פלוני  8799/08)ע"א הרפואית 

המשפט -ביתוהיא נקבעת  על ידי הדין( -לפסק 8( פסקה 25.7.10) שלמייב נ' בדארנה 4302/08ע"א 

כך, בין השאר, יש לתת משקל להיקפה, אופייה  .יסוד מכלול הראיות והנסיבות שלפניו-על

קומה של הפגיעה, ולהתייחס להשפעתה של הנכות על מקצועו של הנפגע תוך התחשבות בגילו, ומי

 3049/03השכלתו וכישוריו. משקל ממשי יינתן לראיות הנוגעות להשלכה התפקודית בפועל )ע"א 

[; 1992]]אדלר נ' סוכנויות דרום בע''מ  2113/90[; ע''א 1995] 792(3, פ"ד נב)גירוגיסיאן נ' רמזי

 [(.2010] אבו סרחאן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 6601/07א ע"

לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהונח לפניי, לרבות חוות דעת המומחים מטעם בית המשפט,     .19

נחה דעתי שיש ליתן לנכות הרפואית שנותרה לתובעת  ,התרשמתי מעדותם של התובעת ובן זוגהו

התובעת סובלת מנכות משולבת. עיקר הנכות היא בתחום בעקבות התאונה משמעות תפקודית. 

לכאב סחרחורות ולהנפשי והיא בוודאי משפיעה ומכבידה על התנהלות התובעת. באופן דומה,  גם 

 עשויה להיות השפעה על התפקוד. כרוני בשכמה 

 במקרה הנדון, גם אם לנכות האורתופדית או הנוירולוגית, לבדה, אין משמעות תפקודית מלאה,

 עצים את הפגיעה התפקודיתמ, שאינה זניחה נפשיתבתחומים אלה עם נכות שילוב הנכויות שהרי 

-2684-01ת"א  ;(17/05/2018), "הפול"-א.ג נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב 45187-07-13ת"א )

 ((. 13/06/2019),א׳ נ' הפול חברה לביטוח בע׳׳מ 12

שהתובעת מנסה להאדיר או להגזים בתיאור נזקיה של התובעת מהימנה ולא התרשמתי עדותה  .20

. כבר בתחילת עדותה של התובעת ניתן היה להתרשם שהתובעת פגועה נפשית. בעקבות התאונה

התובעת פרצה בבכי כבר בתחילת עדותה והייתה נסערת לאורך כל העדות. ניכר היה שהעיסוק 

 לקושי נפשי משמעותי.  לתובעתבתאונה גורם 

אכן, התובעת נמנעה מספרת את הדברים כהווייתם וללא כל הגזמות. ת התרשמתי שהתובע .21

מלהזמין עדים ממקום העבודה שיכולים להעיד על קשיי התפקוד בעבודה ואף נמנעה להציג 
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התובעת  עדותמרשמי תרופות והדברים יבואו לידי ביטוי בעת שומת הנזק. יחד עם האמור, מש

טענות התובעת ביחס מצבה הרפואי, אני מקבל את התיישבה היטב עם קביעת המומחים ביחס ל

 למגבלות והכאבים אותם היא חווה בעקבות התאונה.

לאור מכלול הראיות והעדויות שהוצגו, ובשקלול טיבן וטיבען של כל אחת מהפגיעות אני מוצא  .22

לקבוע, כי שיעור השפעת הנכות על כושר תפקודה הכללי של התובעת בגין התאונה זהה לנכות 

 .18.37%אית והיא בשיעור של הרפו

 משקבעתי את הנכות התפקודית אפנה לכימות הנזק. .23

 שיעור הנזק

 למען הנוחות אחזור על הנתונים הרלוונטיים הנדרשים:  .24

 .20/10/1976התובעת ילידת: 

 .16/11/2015מועד האירוע: 

 .39גיל התובעת בעת התאונה: 

 .44.5גיל התובעת כיום: 

 .18.37%שיעור נכות רפואית: 

 .   18.37%שיעור נכות תפקודית: 

 בסיס השכר

לדבריה, שכרה  בבית חולים.אחראית כאחות עבדה ועובדת התובעת במועד התאונה וגם היום,  .25

שכרה השנתי של )ברוטו בניכוי מס(. הנתבעת טוענת כי ₪  8,890 היההחודשי עובר לתאונה 

 .לחודש₪  7,727על עמד  2015התובעת בשנת 

השכר הממוצע  ופת העתיד, התובעת עותרת לחישוב הגריעה מכושר ההשתכרות לפיאשר לתקו .26

בעקבות התאונה והצורך לטפל בבנה לבד )לאחר גירושין( לדבריה, ₪.  10,500במשק בשיעור 

נמנעה ממנה האפשרות לעבוד בעבודה נוספת ולהשקיע בפיתוח הקריירה. התובעת טוענת כי היא 

אחות מעשית ורצתה להתחיל בלימודי הסמכה לאחות מוסמכת אך בעקבות התאונה לא יכולה 

לעבוד בעבודה רצתה ללמוד או כי וכיחה התובעת לא הבתורה ש טוענתהנתבעת הייתה לעשות כן. 

 נוספת והתאונה על תוצאותיה מנעה ממנה לעשות כן. 

התובעת עובדת שנים באותה עבודה אצל אותו המעסיק ושכרה פחות או יותר קבוע. כפי שהעידה  .27

לפרוטוקול הדיון(, לאחר התאונה היא פנתה למעסיק וביקשה העלאה  18-27ש'  14התובעת )בעמ' 

ענתה בחיוב. לא הובאו ראיות לפיהן התובעת ניסתה להתקבל ללימודים או לעבוד בשכר ונ

דת במשרה מלאה( ומכאן שלא ניתן להניח גם לעובדה שהתובעת עובבעבודה נוספת )בשים לב 

השתכר שכר גבוה יותר. טענות אלה היו צריכות כבקשתה כי אלמלא התאונה היא הייתה צפויה ל
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ות )למשל: עדות הממונה בעבודה( ובהעדרן לא ניתן לקבל את טענות להיות מגובות בראיות נוספ

 התובעת בסוגיות אלה.  

 בטענות הצדדים נחה דעתי שיש לחשב את הפסדיחומר הראיות שהונח לפניי ולאחר שעיינתי ב .28

נתונים מצטברים )₪  7,727בשיעור  ,התאונהבמועד לפי שכרה  ,תקופת העברלשכרה של התובעת 

חישוב הנזק  ,ביחס לתקופת העתיד .₪ 7,781 ( ובשערוך להיום, סך בשיעור2015אוקטובר בחודש 

   ₪. 8,488ייערך בהתאם לשכרה העדכני של התובעת, בשיעור 

 בהינתן האמור עד כאן, אגש למלאכת החישוב.  .29

 הפסדי שכר לעבר 

בהתאם לאישור המעסיק שצורף לראיות התובעת, התובעת נעדרה מעבודתה בעקבות התאונה  .30

. הצדדים אינם חלוקים על כך שבגין תקופה זו יש לפצות 30/12/2015ועד ליום  17/11/2015מיום 

 את התובעת בגין הפסדי השכר. 

בריה היא מתקשה טוענת בנוסף להפסדי שכר נוספים מאז ששבה לעבודתה ועד היום. לדהתובעת  .31

בביצוע העבודה ונאלצה להעדר מעת לעת ממקום העבודה. הנתבעת מפנה לתלושי השכר של 

התובעת עובר לתאונה וטוענת כי התובעת נעדרה מעבודתה לאחר התאונה כשם שנעדרה עובר 

 4/2015שעות; בחודש  30נעדרה  2/15שעות; בחודש  12נעדרה  1/2015בחודש לתאונה ) כך למשל: 

. בנסיבות, ת(שעו 9.72נעדרה  6/2015שעות; בחודש  11.3נעדרה  5/15שעות; בחודש  22דרה נע

תאונה, מעבודתה לאחר התאונה ובין ה התובעת תאלה ובהעדר ראיות הקושרות בין ההיעדרויו

 .אין לפסוק לתובעת כל פיצוי בתקופות אלה

במסמכים  ' שיש להוכיחר מדובר ב'נזק מיוחדכפי שנפסק לא פעם ככל שמדובר בהפסדי עב .32

ניתן בדרך  –(, שכן לאור טבעו ואופיו של הנזק 477(1פ"ד לט)לוי נ. מזרחי  810/81ובראיות )ע"א 

 כלל להביא נתונים מדויקים ועל התובע חלה החובה להביא נתונים אלה. 

נעדרה מעת לעת מעבודתה לאחר התאונה תובעת מעלה כי התובעת אכן עיון בתלושי השכר של ה .33

התובעת העידה . דומה אופןגם עובר לתאונה נהגה התובעת להיעדר ממקום העבודה ב אך

בחקירתה הנגדית כי עובר לתאונה נהגה להיעדר לאחר גירושיה ובעת שנאלצה לטפל בבנה היחיד 

לא הוכח כי הצורך להיעדר ממקום העבודה בשל הטיפול בבנה של התובעת השתנה לאחר לבדה. 

הנטענות ובין התאונה. בנסיבות  תות המאפשרות לקשור בין ההיעדרויוהתאונה ולא הובאו ראי

 2015אלה אני מוצא לפסוק לתובעת את הפסדי השכר בתקופת העבר, בחודש נובמבר ודצמבר 

 בלבד. 

 הפסד השכר של התובעת בתקופת העבר הוא כדלקמן:  .34

)שכרה בחודש ₪  3,178 - )שכרה במועד התאונה( ₪ 7,781) 11/2015הפסד שכר בחודש  –₪  4,603 

11/2015.) 
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 . 2015הפסד שכר מלא בחודש דצמבר  –₪  7,781

ובצירוף ריבית מאמצע התקופה, ₪,  12,384סכום הפסדי השכר של התובעת בתקופת העבר הוא  .35

 . ₪ 14,284על שיעור אפוא עומד  ( 12.5%הפסד השכר כולל פנסיה )בשיעור ₪.  12,697 שלסך 

 ואבדן זכויות סוציאליות גריעה מכושר ההשתכרות

 18.37%מחשבת את הגריעה מכושר ההשתכרות לפי השכר הממוצע במשק, נכות בשיעור התובעת  .36

שהנכות אינה תפקודית, שכן מאז התאונה חלפו הנתבעת טוענת ובהתאם לחישוב אקטוארי מלא. 

 ₪. 40,000סך מציעה הנתבעת פיצוי גלובלי בכחמש שנים ולא נגרמו לתובעת הפסדי שכר, ולפיכך 

שכרה הוא של התובעת שר ההשתכרות השכר לצורך חישוב הגריעה מכובסיס כמפורט כבר לעיל,  .37

 ₪.    8,488בשיעור , אחראיתכאחות  העדכני 

בהתאם לפסיקה, ככלל, אין בהכרח התאמה בין אובדן ההשתכרות או כושר ההשתכרות, ובין  .38

שיעור הנכויות הרפואית והתפקודית. אובדן כושר ההשתכרות נבחן על פי אובדנו של היחיד ותוך 

 התחשבות בכלל נסיבות המקרה. 

השלכותיה על ו גיתהנפשית, האורתופדית והנוירולושקלתי בין השאר את אופי הפגיעה  ,בנדון .39

בל עלי, נוכח לאחר איזון כלל השיקולים, מקו. בפרט, היום ובעתיד הבכלל ועל עיסוקי תהתובע

לפיצוי בגין הגריעה מכושר ההשתכרות  תזכאיהיא , כי תשל התובע ההפגיעה ואופי עבודת

ת להיו ההרפואי עשוי הולמצב םת נותרה עם מגבלות וכאבים כרונייבעקבות התאונה. התובע

 . ההשפעה על כושר השתכרות

עם וה בעבודה בעקבות התאונה סבירות. טענות התובעת ביחס למגבלותיה והקשיים שהיא חו .40

ת שנים רבות כאחות אחראית באותו מקום עבודה, עובדזאת, יש להביא בחשבון כי התובעת 

הרפואי  הכי מצב לצד האמור, לא ניתן לשלול מבצעת את עבודתה ושכרה מאז התאונה עלה. 

 . בעתיד התפקוד ישפיע על

ה אינה צפוישל התובעת  ם אם פגיעה ממשית בכושר השתכרותמשכך, וכפי שנפסק לא פעם, ג .41

לעזוב  תאלץלעבוד בעתיד, ובכלל זה אם  יכולתהבטווח הקרוב, אפשר שתהיה לנכות השפעה על 

 הנוכחית ולהשתלב בעבודה אחרת.  האת עבודת

יקה יש לפסוק פיצוי בעתיד גם לאדם שחזר לעבודתו בלא הפסד פי הפס-יש אף לזכור כי על .42

השתכרות בשל החשש שמומו עלול להפריע לקידומו ולמציאת עבודה ברמת השתכרות דומה 

 ((. 23.11.94) אליהו חברה לביטוח נ' ג'ורג' בורבה 4837/92ע"א לכשיפלט מאותו מקום עבודה )

כום גלובלי, שייקח בחשבון את היא בקביעת ס תבנסיבות אלה, הדרך הנאותה לפצות את התובע .43

מנחם ברוק נ' הסנה, חברה ישראלית  395/81ע"א ) הואת שנות העבודה שנותרו ל ה, את גילהמומ

 (. 537( 1), פ"ד לחלביטוח

http://www.nevo.co.il/case/17924586
http://www.nevo.co.il/case/17921568
http://www.nevo.co.il/case/17921568
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, לשנות העבודה הולמקצוע ה, לעיסוקתבנסיבות המקרה דנן, בשים לב לטיב עבודת התובע .44

של הנכות לאור טיבה וטבעה  ה,לפגיעה בכושר השתכרות יגרמו שהנכויותולסיכוי  השנותרו ל

פיצוי גלובלי  תלתובע לפסוק(, מצאתי שיש השכיר ת)שכן המדובר בעובד 67ובהנחת עבודה עד גיל 

מהתחשיב האקטוארי,  50%הפיצוי הוא בגבולות ) ₪ 172,956בראש נזק זה לעתיד בסכום של 

 (.12.5%בצירוף הפסדי פנסיה בשיעור 

 עזרת הזולת עבר ועתיד

  ₪.  207,627עבר ובעתיד בסך כולל בשיעור תקופת ההתובעת עותרת לפיצוי בגין הצורך בעזרה ב .45

כך שאין המדובר בנכויות ל התובעת הינה בעיקר בתחום הנפשי הנתבעת טוענת כי נכותה ש .46

  המגבילות את התובעת מבחינה גופנית. 

ידי קרוב משפחה, אין לראות בכך בלבד, -ההלכה היא, שאם ניזוק זקוק לעזרה שניתנה לו על .47

, (1997התשנ"ח ) 424 פיצויים בשל נזק גוף ת לקבל פיצוי מן המזיק )דוד קצירעילה לשלילת הזכו

(. השאלה איננה אם התובעת קיבלה 277( 1, פ"ד כח )שושני נ' קראוז ואח' 93/73ראה גם ע"א 

בפועל עזרת צד ג', אלא אם הייתה זכאית לקבלת עזרה כזאת ואם זו ניתנה לה בין על ידי אדם 

שאיננו קרוב משפחה ובין על ידי קרוב. התשובה לשאלה האחרונה יכול שתשפיע על שיעורו של 

 וי. הפיצ

לעניין שיעורו של הפיצוי, וכמפורט בעניין שושני הנ"ל, יש לקבוע כי יש להעמיד את הסכום על  .48

א(, ובהעדר נתונים אובייקטיבים, יפסק סכום גלובלי לטובת התובעת 280 -ז279שיעור נאות )שם, 

, פ"ד ' עטיהעטיה נ 663/84, וכן ע"א 205, 197( 1, פ"ד לט)'עגור נ' איזנברג ואח 315/83)ראה ע"א 

( על בסיס הלכה זו, ובהעדר נתונים על הוצאה ממשית ועל היקפה, יש לקבוע את 730, 720( 3מד)

 הפיצוי בראש נזק זה, על דרך האומדנה.

, עזרה החורגת מעזרה רגילה נזקקה לעזרה בתקופה הסמוכה לתאונה התובעת בנסיבות העניין, .49

ביחס לעתיד, בשים לב כי עיקר הנכות שנקבעה לתובעת היא בתחום הנפש, בני משפחה.  לש

 נוסף המכיר בצורך בעזרה מתונה גם בתקופת העתיד.  סכוםסבורני שיש לפסוק 

         ₪. 00025,של סך לתקופת העבר והעתיד בעל דרך האומדנה אני פוסק לתובעת פיצוי   .50

 הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות 

התובעת טוענת כי בעקבות התאונה הייתה במעקב רפואי ממושך ונגרמו לה הוצאות עבור דמי  .51

השתתפות בעלויות ביקורים רבעוניים בקופ"ח, בדיקות, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולים נפשיים 

מפגשים לטיפול קבוצתי בתסמיני טראומה.  10-טיפולי פיזיותרפיה ו 10ועוד. התובעת עברה 

לתקופת ן הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה צירפה קבלות והיא עותרת לפיצוי בגיהתובעת לא 
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תזדקק לדבריה היא הואיל ו ,₪ 40,000וביחס לעתיד בסך כולל בשיעור   ₪ 5,000של בסך העבר 

 תרופות בעתיד.ולטיפולים רפואיים, 

ח את עצם יש להוכישמדובר בראש נזק מיוחד הטעון הוכחה בראיות. נטען שהנתבעת טוענת  .52

בעבר או לא הציגה כל ראיה ביחס להוצאות  בעניין זה נטען שהתובעתההוצאות ואת נחיצותן. 

ללא  הטיפולים כלל את קבזכאית לבעתיד והיות שהתובעת נפגעה בתאונת דרכים היא ממילא 

  במסגרת הרפואה הציבורית.  עלות

רוט והוכחה הן בדבר הצורך הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה הינן 'נזק מיוחד', הטעון פי .53

ואילך; ע"א  486ואילך,  480; 11בהוצאתו והן בדבר עלותו )ראה: ד. קציר "דיני הנזיקין" עמוד

 ((. 1994) המגן חברה לביטוח בע"מ נ' נחום, 4986/91; ע"א762( 3, פ"ד לו)נחום נ' ברדה, 357/80

ומדנה ו"על הצד הנמוך והבטוח" הוצאות סבירות על דרך א פיצוי בגין  לפסוקיש  בהתאם לפסיקה .54

, פ"ד מור נ' עזבון המנוח שעיה בוץ 307/77לשם שמירה על האיזון הראוי )ראה: למשל: ע"א  -

 682, עמוד2003-; י. קציר בספרו "פיצויים בשל נזק גוף" מהדורה חמישית התשס"ג654( 1לב)

אלטאוויל אמיר נ'  ,394/98פו(י-אביב-; ת.א. )תל128( 2, פ"ד כא)מ"י נ' דהאן ,77/67ואילך; ע"א 

(; 2009) מרכזים רפואיים בע"מ -שרף נ' אסותא, 1616/04יפו( -אביב-(; ת.א. )תל2006) נחמיאס

 ((.1999 יהושוע נ' הסתדרות, 1515/96ת.א. )ירושלים( 

התובעת נאלצה לעבור טיפולים רפואיים ולהגיע לבדיקות ולמעקב רפואי ומכאן סביר שנגרמו לה  .55

ניתנים חינם  םולכך שרוב הטיפולים הרפואיי לב לכל הנתונים המפורטים עד כאןשים הוצאות. ב

 עתיד. העבר ותקופת הל ₪ 0005, של ני אומד את הוצאות התובעת בסךבקופת החולים, א

 נזק לא ממוני

-ל"ובהתאם לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )חישוב פיצויים בשל נזק שאינו ממון(, תש .56

 .₪ ,80730גין הנזק הלא ממוני בשיעור פיצוי ב, יש לפסוק לתובעת לשיעור הנכותו, 1976

 

 סוף דבר

 התביעה של התובעת מתקבלת. .57

 

 סה"כ נזקי התובעת הם כדלקמן: .58

 ₪    14,284 )כולל הפסד פנסיה( הפסד השתכרות לעבר

 ₪  172,956  גריעה מכושר השתכרות )כולל הפסד פנסיה(

 עזרה לצד שלישי 

  ואח'הוצאות רפואיות 

25,000    ₪ 

5,000      ₪ 



 
 בית משפט השלום ברמלה

  

  

 פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ 37340-10-16 ת"א
 

  
 

  

 10מתוך  10

 נזק לא ממוני

 

30,807    ₪ 

------------- 

 ₪  248,047 סה"כ פיצוי 

 

   

ומע"מ בתוספת שכ"ט עו"ד , ₪ 248,047אחר כל האמור לעיל, הנתבעת תשלם לתובעת סכום של  .59

 .15.21%בשיעור 

וכן סך בשיעור  (לקבלה )בהתאםלתובעת הוצאות בגין האגרה ששולמה תשלם הנתבעת  ,בנוסף .60

 ששילמה התובעת לעדה עבור התייצבות לדיון ההוכחות., 350₪

 יום ויישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין. 30הסכומים ישולמו לתובעת בתוך   .61

 

 .ימים 60זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

 

 פסק הדין מותר בפרסום שעה שהוא אינו כולל פרטים מזהים של התובעת. 

 

       המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין.

 

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2021אפריל  11, כ"ט ניסן תשפ"אניתן היום,  

        

 

 

 

 


