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  מוריה צ'רקה  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 תובע

  
  . א. א

 כה��ע"י ב"כ עוה"ד עדנה אוריו� ו/או רוזי אבגי

  
  נגד

 

  
 ותנתבע

  
1. עירית ירושלי

  הפניקס חברה לביטוח בע"מ.2
 אליעזר גדותע"י ב"כ עוה"ד 

  
 

 פסק די 

  1 

 2 בגי�. ונחבל נפל, בכביש במכשול נתקל, אופניו על רכב הוא 9.2.12 בליל, 1991 יליד, התובע לטענת

 3 מכחישה מצידה העיריה. האמור הכביש מצוי בתחומה אשר, ירושלי  עיריית את תובע הוא זה אירוע

 4  .שלהל� הדי� פסק עוסק אלו בשאלות. הנזק ואת אחריותה את, האירוע נסיבות את

 5   עובדתי רקע

 6 הסמו� ברזני רחוב במורד אופניו על רכב הוא 9.2.12 שבליל טוע�, 26.6.91 יליד, התובע .1

 7 . השכונתי במגרש כדורגל למשחק בדרכו, בירושלי  רובובי$ ברחוב, מגוריו למקו 

 8 שמתבצעות וראה, במקו  עבר הוא האמור האירוע לפני ספורי  שימי  וטוע� מוסי% התובע .2

 9, ואול . אדומי " קונוסי " באמצעות סומ� העבודות ביצוע איזור כאשר, עבודות בכביש

 10 וכי, הסתיימו שהעבודות סבר הוא כ� ועל, מהמקו  נלקחו האזהרה אמצעי, התאונה בעת

 11, התעלה בכיסוי הקדמי האופ� נתקל, אופניו על במקו  עבר שכאשר אלא. הוסר המפגע

 12 . ונחבל נפל והתובע

 13, התאונה לאחר קצר זמ� האירוע מקו ב שצולמו תמונות ולתצהירו לתביעתו ציר% התובע .3

 14. תקשורת כבל הנחת לש  כנראה, הכביש לרוחב צרה תעלה נחפרה הנראה שככל ניכר ומה�

 15 .הכביש ממפלס נמו� היה התעלה וכיסוי, מחדש נסלל לא המקו . בעפר כוסתה התעלה

 16 מספר ניגשו הכביש על שכב הוא כאשר אבל, ראיה עדי היו לא לנפילה, התובע עדות פי על .4

 17 שסייעו, ואחותו התובע של אמו של זוגה ב� למקו  הגיעו דקות מספר וכעבור, ושבי  עוברי 

 18" טר " במרפאת רפואי לטיפול פנה הוא, התובע של כאביו כשהתגברו. הביתה לחזור לו

 19 16 �ה בת ואחותו, נוהג כשהוא, בנסיעה התובע הגיע המרפאה אל. מגוריו למקו  הסמוכה

 20 :כ� נרש  טר  במרפאת. לידו יושבת
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 1 שיפורט כפי, חשיבות נודעת ולכ�, במקור כ�( אופנעי  על רכב, שעה חצי לפני"

 2 ע , בור מעל זפת הרמת על עלה בהמש�, בורובי$ מרחוב בירידה), בהמש�

 3 תיעוד מתו� הציטוטי  כל, במקור הטעויות כל." (הכרה איבוד ללא מאופנעי 

 4  )התובע לתצהיר שצור% רפואי

 5 בראש לשבר חשד ג , בפיקה בשבר לטיפול" המיו� לחדר הופנה התובע הביקור בתו 

humerus )6  ".'.)צ.מ – זרוע 

 7 ש , צדק שערי החולי  בבית המיו� לחדר בעצמו ונהג המשי� התובע, ההפניה קבלת לאחר .5

 8 הפמורלי בקונדיל לוסנטי נגע" אלא, בפיקה שבר אובח� לא שבוצע בצילו . באביו פגש

 9 לא המיו� חדר תעודת. פרנקל ר"ד דעת חוות' ר" (OCD �ל המתאי  ימי� בבר� המדיאלי

 10 ).הוגשה

 11  כי נרש  ש ", טר " למרפאת התובע חזר ימי  שלושה כעבור .6

 12 לדרו� מצליח לא ומאז, ימי� בבר� שפשו% קיבל מאופניי  נפל חמישי ביו "

 13. אורטופד בדיקת עבר במיו� ג  בבר� שבר אובח� ולא אז צילו  בוצע. הרגל על

 14. הבר� בתו� ד  או נוזל של רוש , בבר� שפשופי , נפוחה ימי� בר�: בבדיקה

 15  ".מחר אורטופד מעקב

 16 לבדיקת הפניה קיבל ש  ,ח"לקופ פנה אז, שנה כחצי לפחות אורטופד למעקב חזר לא התובע .7

 17 התובע פנה 27.1.13 ביו ). תיעוד כ� על נמצא לא( ביצע לא אותה בדיקה, עצמות מיפוי

 18 . בגליו� הרפואי נרש :ח"בקופ אורטופד לבדיקת

 19 כאב. עצמות מיפוי הופנה' ח 4 לפני. כאבי  עדיי�. ימי� בר� חבלה' ח 6 לפני"

 20, תפליט ללא, תקינה יציבות, 1�110 טווח: בדיקה. פיזית עבודה עובד. החמיר

 21  ." ניכרת פמורלית�פטלו רגישות

 22  . עצמות מיפוי בדיקת לביצוע הופנה התובע

 23 7.4.13 ביו . י יהברכ בשתי מוגברת קליטה גילתה ,וחצי כחודש כעבור שבוצעה, הבדיקה .8

 24 שבוצעה ,MRI בדיקת לביצוע אותו הפנה וזה, לאורטופד הבדיקה ממצאי ע  התובע חזר

 25 יוני בחודש. השבר לקו סמו� ציסטה ופסוידו, פרגמנט ע  שבר נמצא בדיקהב .כחודש כעבור

 26 . ברכיי  מומחה אצל לביקור התובע הופנה 2013

 27 זה בשלב", בר� נעילת" על פעמי  מספר התובע התלונ� שנה אותה של אוקטובר בחודש .9

 28 במוקד העומדת התאונה לאחר שנתיי  כמעט, 29.12.13 וביו , תנועה והגבלת צליעה אובחנה

 29 של קרע ואובח�, חופשי סחוסי גו% הוסר במהלכו, ארטרוסקופיה ניתוח התובע עבר, התביעה

 30 .)ליבנר ר"ד ד"לחוו הנספח בהרחבה' ר( ACL הרצועה
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 1  הצדדי טענות

 2 בשל וכי, מהכביש מכשולי  להסרת לדאוג כעיריה חובותיה את הפרה העיריה כי טוע� התובע .10

 3 .15% של בשיעור בבר� צמיתה נכות לו נגרמה בעקבותיה, הנפילה אירעה זו התרשלות

 4 ללמוד מבקשת העירייה. לעיל שתואר כפי התאונה אירוע עצ  את מכחישה העירייה .11

 5 העירייה מוצאת זו לטענה חיזוק. התאונה בשעת אופנוע על רכב שהתובע הרפואי מהרישו 

 6 חובב התובע היה ההיא שבעת ללמוד נית� מה�, התובע של הפייסבוק מד% שנלקחו בתמונות

 7 ממצאי סמ� על, אלה שני סמ� על. במיוחד זהיר רוכב היה לא הוא וכי, מושבע אופנועי 

 8 הנתבעת מבקשת, די� בעל של יחידה עדות התובע עדות היות ועל, בעדותו וסתירות, החוקר

 9 .כולה התביעה ואת, לתאונה התובע גרסת את לדחות

 10 מפגע על לה דווח שלא אלא, במפגעי  לטיפול צוותי  מפעילה שהיא וטוענת מוסיפה העירייה .12

 11 . עליה המוטלת הזהירות חובת את הפרה לא היא, העיריה לטענת, לפיכ�. ל"הנ במיקו 

 12 .הנטע� הנזק היק% את העריה מכחישה כ� .13

 13  הרפואיות הדעת חוות

 14 סובל הוא לפיה, 15.2.15 מיו  ל"ז יצחקי ר"ד של דעתו חוות על תביעתו לסמו� ביקש התובע .14

 15 יצחקי ר"ד סבר אלו בגי�. נרחב סחוסי ונזק, השוק שרירי דלדול, אחורית�קדמית יציבות מאי

 16 .20% על התובע של נכותו את להעמיד שיש

 17 קושי יש לפיה, 2.6.15 מיו , לבני ר"ד של דעתו חוות על להסתמ� ביקשה מצידה הנתבעת .15

 18 והבר�,  שרירי  דלדול אי� אול , פעולה  שיתו% חוסר בשל בבר� התנועות טווח את לקבוע

 19 הסחוסי הנזק בגי�, זאת ע  יחד. במניסקוסי  או ברצועות לפגיעה עדות בלא, לחלוטי� יציבה

 20 .נכות 10% �ב התובע של נכותו את לבני ר"ד הערי�

 21 דעתו בחוות. המשפט בית מטע  כמומחה ל"ז ליבנר ר"ד מונה, הדעת חוות בי� הפער נוכח .16

 22 ארטרוסקופיה ניתוח שהצרי�, סחוסי מנזק סובל שהתובע ליבנר ר"ד קבע 24.1.16 מיו 

 23 נכות לו קבע בגינ�, בבר� ורגישות תנועה הגבלת מצא ליבנר ר"ד. חופשי פרגמנט להוצאת

 24 .15% בשיעור

 25 עשרה, 29.12.12 ביו  נוספת תאונה עבר התובע כי התברר התובע של הנגדית חקירתו במהל� .17

 26 בפיו התובע נפגע זו בתאונה. ליבנר ר"ד ידי על נבדק ובטר , דנ� התאונה לאחר חודשי 

 27 את למומחה להמציא ביקשה הנתבעת). 6/נ, מיו� חדר ותעודת 2/נ א"מד ח"דו' ר( ימי� ובבר�

 28 ליבנר ר"ד, הלב שלדאבו� אלא. הבהרה שאלות אליו ולהפנות הנוספת התאונה אודות התיעוד

 29 מונה כ� ועל, זו נוספת לתאונה התייחסותו לקבל היה נית� ולא, התיק שמיעת במהל� נפטר

 30 .תחתיו פרנקל ר"ד
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 1 :קודמיו כל ידי על שנקבעה הרפואית האבחנה על חלק פרנקל ר"ד .18

 2 ימי� בבר� ומחבלה ימי� ובזרוע בכת% מחבלות כסובל בתחילה אובח�) התובע"(

 3 בכאב החמרה על דווח בהמש�. ... OCD �כ ובהמש�, בפיקה כשבר שאובחנה

 4 במהלכו ארטרוסקופי ניתוח ובוצע בבר� חופשי פרגמנט עקב נעילה של והופעה

 5 כאב על מתלונ�) התובע.... (המדיאלי הפמורלי הקונדיל ממקור חופשי גו% הוצא

 6, שרירי ודלדול צליעה אובחנו הקלינית כשבבדיקה, לעיל כמתואר ימי� בבר�

 7 זאת לקבוע באפשרותי שאי� למרות. לעיל כמתואר בתנועה והגבלה רגישות

 8 התאונה אלא הנדונה התאונה של תוצאה אינו מצבו, שלהערכתי הרי, בוודאות

 9  ."מצבו את הספק מחמת ולו החמירה

 10  . 5% הוא התאונה בגי� ההחמרה ששיעור, הספק מחמת קבע פרנקל ר"ד

 11, 15% �ל 10% בי� היא התובע של שנכותו הבהיר הוא, דעתו חוות על פרנקל ר"ד נחקר כאשר .19

 12' ש 42' עמ( 15% היא שהנכות, ובהמש�), 25 – 19' ש 34' עמ( בתאונה קשורה כולה שלא אלא

 13  :הספק מחמת ניתנה הקביעה כי פרנקל ר"ד הבהיר הסיבתי הקשר בשאלת). 8

 14 מודה אני. בפני שעומד מה על ולהסתמ� אוביקטיבי להשאר תמיד מנסה אני"

 15. מאד קט� שהוא למרות ספק שהוא איזה וקיי  הספק מחמת. מאד שהתלבטתי

 16, חבלה היתה. 5% לו נתתי לכ�. קב בלי או ע  5% לו לתת נכו� היה להערכתי

 17, קשר שאי� משמעית חד להגיד לי וקשה, פריצה היתה, לבר� התייחסות היתה

 18, בכלל א  מזערית תרמה הראשונה שהתאונה קבעתי אבל, חשבתי שכ� למרות

 19  ).3' ש 42' עמ – 35' ש 41' עמ." (5% נתתי לכ�

 20 35' עמ( 29.12.12 מיו , השניה בתאונה יותר משמעותית היתה לבר� החבלה כי, הובהר עוד

 21 ).2' ש 40' עמ – 35' ש 39' עמ, 30 – 22' ש 36' בעמ ושוב 12 – 5' ש

 22, בסחוס לנגע מתייחס זה מונח הסברו פי על. OCD המונח את להסביר התבקש המומחה .20

 23 שמתחת לעצ  לקויה ד  לאספקת קשורה אולי והיא, ברורה אינה שלו שהאתיולוגיה

 24 זו חתיכה. שלה מהמקו  עצ  חתיכת של להינתקות שגור , מקומי לנמק שגורמת, לסחוס

 25 במקרה שקרה כפי, המפרק לתו� ליפול או, ספונטני באופ� להחלי , במקומה להשאר יכולה

 26 ). 34 – 27' ש 27' עמ( כא�

 27 מזמ� הבר� מתמונות לראות שנית� כפי, לבר� ישירה חבלה נגרמה שבתאונה אישר המומחה .21

 28 של החיי  נסיו� על נסמכת זו עובדה. בבר� לנגע גרמה החבלה לא, שלדעתו אלא, אמת

 29 זה שאי� עד, חמורי  כה כאבי  גורמת העצ  לשבר להביא עלולה אשר חבלה לפיו, המומחה

 30 ובאופ�, היו  למחרת כבר אורטופד אצל רפואי לטיפול חוזר היה לא שהתובע להניח סביר

 31 – 35' ש 34' בעמ וכ�, 32' בש ש  ושוב 23 – 17' ש 30' בעמ ושוב 32�33' ש 29' עמ( מאז רצי%
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 1 שהתובע העובדה ע  ג  מתיישב פרנקל ר"ד של זה הסבר). 23 � 22' ש 36' עמ, 3' ש 35' עמ

 2 .  התאונה לאחר ימי  שבוע רק הבר� על לדרו� יכול שאינו להתלונ� החל

 3  והכרעה דיו 

 4 מכ� לאחר, התאונה נסיבות שאלת תידו� תחילה, הצדדי  בי� החזיתית המחלוקת נוכח .22

 5 .התובע נזקי שאלת ולבסו%, לה האחריות שאלת

 6  התאונה נסיבות

 7. ונפל הכביש באמצע במהמורה נתקל, עימו איש היה ולא אופניו על רכב שהוא העיד התובע .23

 8 טר  במרפאת, לעיל כאמור. התאונה אירעה בו הרחוב ש  את התובע מפרט לא, בתצהירו

 9 במכתב. רובובי$ לרחוב היא הכוונה הנראה וככל, בורובי$ ברחוב אירעה שהתאונה נרש 

 10. ברזני ברחוב אירעה שהתאונה נרש  לנתבעת התובע כ"ב ששלחה הראשוני הדרישה

 11 לרחוב פנה ומש , ברכיבה רובובי$ ברחוב מביתו יצא שהוא התובע הבהיר הנגדית בחקירתו

 12 .התאונה אירעה ש  ברזני

 13 על. די� בעל של יחידה עדות היא התובע של עדותו, לאירוע ראיה עדי היו שלא העובדה נוכח .24

 14 הנימוקי  את לפרט בלא לקבלה שאי� עצמי הזהרתי], חדש נוסח[ הראיות לפקודת 54' ס פי

 15 .לכ�

 16 נסיבות בדבר התובע של בעדותו אמו� לית� שיש סבורה אני, עצמי שהזהרתי לאחר א% אול  .25

 17 בתעודה סיוע מקבלת עדותו, ראשית. לדבר טעמי  ומספר, בעיני מהימנה שהיתה, התאונה

 18, כתיב בשגיאת", אופנעי " על כשרכב נפל שהתובע נרש  בתעודה, אמנ . טר  ממרפאת

 19 שהוא המטפל לרופא מוסר התובע היה לו. זו כתיב לשגיאת משקל שיש סבורה אינני אול 

 20" י " האותיות ללא זאת רוש  היה שהרופא להניח יש, אופנוע על רכיבה במהל� בתאונה נפגע

 21 לתיעוד. אופנוע למילה מאשר, אופניי  למילה יותר דומה" אופנעי " המילה. המילה בסו%

 22 שיש סבורה אני, לפיכ�. התאונה נסיבות בקביעת יתרה חשיבות ישנה אמת מזמ� רפואי

 23 .התובע לעדות סיוע משו  האמור בתיעוד

 24 . כסיוע עלי מהימנה, התאונה לאחר למקו  ההגיע אשר, התובע של אחותו עדות, שנית .26

 25 תמליל הגיש וא%, העת באותה התובע של חברתו ע  שוחח אשר, חוקר העיד הנתבעת מטע  .27

 26 בתאונה נפגע שהוא זוכרת התובע של שחברתו ניכר השיחה מתמליל. עמה הטלפו� שיחת של

 27 השיבה היא, התאונה בשעת התובע רכב מה על החברה נשאלה כאשר. בכביש עבודות בגלל

 28, פרטי  סת  לתת רוצה ולא מדובר מה על בטוחה לא שהיא, המקרה את ראתה לא שהיא

 29 וכשהיא, נותקה השיחה, בהמש�. אופנוע על היתה התאונה טועה לא היא שא  ולבסו%

 30 את העידה לא הנתבעת. אופניי  על אירעה שהתאונה ואמרה החברה עצמה תיקנה חודשה

 31 נית� לא שכ�, שמועה עדות אלא אינה השיחה כל כ� ועל, החוקר את רק אלא, עצמה החברה
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 1 גרסאות שתי מסרה ומדוע, השיחה פרטי על עת באותה התובע של חברתו את לחקור היה

 2יתרה מזו, כיוו� שהיא מסרה בשיחה שהיא לא ראתה את התאונה עצמה,  .זו בנקודה סותרות

 3יש להניח שג  לו היתה מעידה בעצמה, לא היה זה אלא על מידע שנמסר לה, ועל כ� ג  לו 

 4 היתה מעידה, היתה עדותה עדות שמועה.

 5 רכב הוא בה  וא%, אופנועי  מספר היו האמורה בתקופה התובע בבעלותלטענת הנתבעת,  .28

 6, 29.12.12 ביו  זה באופנוע תאונה ג  עבר והוא, פעמי  מספר נשלל רשיונו, זהירה לא הרכיב

 7 אירעה בו הערבהנתבעת מוסיפה וטוענת ש. לבלבול להביא היה שעלול מה, לעיל שפורט כפי

 8אי� מחלוקת ולא סביר שהתובע ירכב על אופניו בערב כזה. , קר חורפי ערב היה התאונה

 9שהתובע נהג לרכב על אופנועי  בתקופה האמורה, ג  באופ� לא זהיר. ואי� מחלוקת שהערב 

 10ג  מי שבבעלותו  התובע של גרסתו את לשלול כדי אלו בכל אי� אול היה ערב חורפי וקר. 

 11 אופנוע יכול לרכב על אופניי , ג  בערב קר.

 12 כשהוא תביעה מלהגיש נמנע התובע. ממנו בהתרשמותי מצאתי התובע של לעדותו נוס% סיוע .29

 13. ביטוח ללא רוכב כשהוא לפיצוי זכאי אינו הוא לפיה הבנה מתו�, ביטוח ללא אופנוע על רכב

 14 במקרה לזכותו עומדתנכונות להודות בחוסר הזכות לפיצויי  כשהוא אינו מבוטח  אותה

 15 וג ) 31 – 30' ש 5' עמ' ר( לו נוחות שאינ� תשובות מלהשיב נמנע לא התובע, כ� על יתר. שבפני

 16 דייק, אמיתות וחצאי בהגזמות לבקרי  חדשות נתקלי  אנו הצער למרבה בה, הנזק בשאלת

 17 . ממנה כתוצאה ולא, התאונה ערב עבודתו את עזב שהוא מיוזמתו וסיפר התובע

 18 מיו  הראשונה האופנוע תאונת את ברורה לא מסיבה הסתיר התובעלא התעלמתי מכ� ש .30

 19 על העיד שהתובע מכ� התעלמתי לאג   .2015 משנת, השניה התאונה את רק וגילה, 29.12.12

 20, הלב לדאבו�. שווא בתואנות") גימלי (" מחלה תעודות) וקיבל( ביקש הוא שכחייל עצמו

 21 ולא, התובע של אמינותו על מלמדת בדבר הודאתו דווקא. נפר$ חזו� היא זו מעי� התנהגות

 22 .להיפ�

 23 בכ� היה לא, אופנוע על רכיבה במהל� מתרחשת התאונה היתה לו שא% אציי� מוסגר במאמר .31

 24 הנראה ככל שכ�, הנזיקי� פקודת פי על העיריה כנגד התובע של התביעה זכות את לשלול כדי

 25 ולומר לשקר אינטרס משולל ג  התובע, ולפיכ�), 30 – 27' ש 8' עמ( ביטוח היה לא לאופנוע

 26  .דווקא אופניי  על רכיבה במהל� אירעה שהתאונה

 27 ומעד אופניו על רכב כשהוא אירעה התאונה לפיה התובע של עדותו את מקבלת אני, דבר סו% .32

 28 .הכביש לרוחב ארו� פס בדמות מהמורה על

 29  העיריה אחריות

 30 מ� היא והכבישי  המדרכות לתקינות ושבי  העוברי  כלפי עיריות של הזהירות חובת .33

 31 להביא העיריה על, הזהירות חובת בגדרי. עליה חולקת אינה הנתבעת, ולמעשה, המפורסמות
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 1 איסור מוטל אופניי  רוכבי על, 1961 – א"התשכ, התעבורה לתקנות 129' ת פי שעל בחשבו�

 2 מחייב הדבר, אופניי  על לרכיבה המיועדי  שבילי  כמעט אי� בה ובעיר, המדרכות על לרכב

 3 . בכבישי  שימוש לעשות האופניי  רוכבי את

 4 נקיי  יהיו שכבישיה לוודא הזהירות חובת את הפרה הנתבעת הא  היא כ� א  השאלה .34

 5 .נפילות מפני מוגני  אינ , מכוניות לנהגי בניגוד אשר, אופניי  לרוכבי ממכשולי 

 6 הוא עדותו פי על. ירושלי  בעיריית דרו  אזור מפקח, עלי עבדאללה מר בפני העיד זו בשאלה .35

 7 במדרכות מפגעי  בגי� בפניות מטפלי  ה  ויחדיו, עובדי  5 – 4 של צוות על אחראי

 8 כולל( טדי אצטידיו� עד אלה'ג מבית זה ובכלל, יפו משער דרומה העיר איזורי בכל ובכבישי 

 9 היתה לו, עדותו פי על. עמוד אל וראס באהר צור, מוכבר אבל'ג, חומה הר), וקטמוני  גילה

 10 .ימי  7 בתו� המפגע את מתקני  היו צוותו ואנשי הוא, מפגע על קריאה מגיעה

 11 במדרכות אקראיי  למפגעי  רלוונטית ירושלי  עיריית של העבודה נהלי בדבר זו עדות .36

 12 מעדות. שבפני המקרה זה שלא אלא. צפויי  בלתי מאירועי  או מבלאי הנובעי , ובכבישי 

 13, העירייה מטע  קבל� עבד שבמקו  עולה, לתצהירו שצורפו מהתמונות המתחזקת, התובע

 14 אמנ  במקו  עבודות שביצע הקבל�. בכביש לחפור מהעיריה היתר שקיבל אחר קבל� או

 15 רוכבי המסכ� באופ�, הכביש ממפלס נמו� היה הכיסוי אול , שחפר התעלה את כיסה

 16, והשבי  העוברי  את לסכ� עלולה אשר, הכביש לרוחב עבודה מבצע קבל� כאשר. אופניי 

 17 אחריו משאיר שהוא יוודא בטר  המקו  את יעזוב לא שהקבל� לפקח מהעיריה לצפות יש

 18 קבלני  על העיריה של לפיקוח מקו  שיש סבר שהוא עולה עלי מר מעדות. מפגע ללא כביש

 19 את העירייה הפרה בכ�). 27 – 26' ש 51' עמ( בשלילה נענתה זה בעניי� שבקשתו אלא, כאמור

 20 נקיי  כבישי  אחריה  משאירי  בכבישיה החוצבי  שהקבלני  לוודא הזהירות חובת

 21 .בתאונה התובע לנזקי אחריות הנתבעת על להטיל שיש סבורה אני, כ� על אשר. ממפגעי 

 22  תור  אש 

 23 30' ש 5' עמ( פנס ללא, לקויה ראות בתנאי, חשיכה בשעת, הרחוב במורד שרכב העיד התובע .37

 24 כמו". הכביש על רק מסתכל הייתי א  ג " במפגע להבחי� היה יכול לא שהוא באופ�), 31 –

 25 שכ�, בו מלהיתקל להימנע היה יכול לא למעשה, במפגע מבחי� היה לו שא%, התובע העיד כ�

 26 ).לתצהיר 4 �ו 3' ס( הכביש של רוחבו לכל היה המפגע

 27 לא נדונה ובמדרכות בכבישי  במהמורות שנתקלו אופניי  רוכבי של התור  אשמ  שאלת .38

 28') חי. (א.עב הדי� בפסק הובאו זה בעניי� השיקולי . דיוניות ערכאות של די� בפסקי אחת

 29  ):29.1.12( איליזרוב ויטלי' נ חיפה עיריית  23805�04�11

 30"השיקולי  שיש לקחת  בחשבו� בקביעה של מידת האשמה אינ  רשימה 

 31סגורה. מחד גיסא יש לשקול מה� חובותיה של הרשות ולבחו� את התועלת 
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 1לשקול מהו חלקו של הנפגע, הציבורית שתצמח מחובות אלו, ומאיד� גיסא יש 

 2כשליכולתו האישית של הנפגע להיות מודע לסכנה ולהערי� את גודלה יש 

 3משקל רב. מסיבה זו אי� דומה האש  התור  המוטל על קטי� לזה המוטל על 

 4אד  בוגר. מידת  מודעותו בפועל  של הנפגע לקיומו של הסיכו� תהווה ג  היא 

 5נתקל במכשול בלתי צפוי ברחוב,  שיקול. אי� דומה מקרה בו עובר אורח

 6למקרה בו הוא מודע לקיומו של המכשול הספציפי ובכל זאת נתקל בו  עקב 

 7חוסר תשומת לב רגעי, וא% לא למקרה הקיצוני בו הוא בוחר במודע לעבור 

 8היכ� שיש מכשול, מתו� תקוה ואמונה שהסיכו� הטמו� בו לא יתגש . שיקול 

 9אחרות הפתוחות בפני  עובר האורח לעקו%  נוס% הוא מידת הזמינות של דרכי 

 10שפיגל  18004/00(ת"א)  ת"אאת המכשול ולהמנע מלהתקל בו וראו למשל ב

 11  )".15.7.03י  (�מלכה נ' עירית בת

 12מודע  לרוכב אופני  בשנות השלושי  לחייו, שהיה 50%במקרה ש  נקבע אש  תור  בשיעור   

 13היטב לשבר הקיי  בשפת המדרכה ולא רק שלא בחר לעוקפו אלא כיוו� במיוחד לעשות בו 

 14  שימוש כדי לעלות מהכביש למדרכה. 

 15עוד בנוגע לשיקול שעל בית המשפט בבואו להחליט בשאלת האש  התור  נמצא בדברי בית  .39

 16  ):13.10.16( אביב�תל עיריית' נ עמר אברה  25075�04�14) א"ת. (א.תהמשפט ב

 17"מי שרוכב על אופניי  חייב להתאי  את צורת נהיגתו (ולעתי  את עצ  

 18נהיגתו) לתנאי דר�,  בדיוק כפי  שחייב לעשות נהג של רכב מנועי. מי שמוצא 

 19עצמו נוהג בחשיכה, לא רשאי להתעל  ממנה ולנהוג במהירות שבה אינו יכול 

 20על ידי "היפו� למנוע תאונה, כאשר הוא מבחי� במפגע. קל להבהיר זאת, 

 21תפקידי ": אילו נתקל התובע לא בעמוד נמו� מברזל, אלא בילד נמו� בשר 

 22הא  יכול היה לפטור עצמו מחבות בנזיקי� בטענה שזהו נתיב אופניי   –וד  

 23  " ומותר היה לו לנסוע במהירות שאינה מאפשרת בלימה?

 24  במקרה ש  יוחס לתובע אש  תור  בשיעור שליש.

 25 ללא, לילה בשעת במהירות שרכב 13 ב� לילד 50% בשיעור תור  אש  יוחס אחר במקרה .40

 26 אבו 19904/98)  �י. (א.ת( במקו  בור של לקיומו מודע כשהוא, היטב שהכיר מדרכה על, פנס

 27 גני חברת' נ דוד לוסטיגר 3790�08�12) א"ת. (א.עבו .)9.1.02 ירושלי  עירית' נ אייל חסירה

 28לרוכב שרכב על אופניו בשביל ייעודי  40%) נקבע אש  תור  בשיעור 27.11.13( מ"בע יהושע

 29 לרוכבי אופניי , אשר במרכזו היה נטוע ע$, בו התנגש הרוכב. 

 30 תור  אש  נקבע), 8.2.16( גלעד קיבו$' נ פאיירמ� מיכאל 4028�02�09') נצ. (א.בת, מאיד� .41

 31, מהשמש מסונוור שהיה בעת, הדר� על המתוח תיל בחוט שנתקל אופניי  לרוכב 20% בשיעור

 32ידי השמש, במהל� הטיול, �"רוכב אופניי  סביר המטייל במסלול טיולי  ומסנוור על בנימוק

http://www.nevo.co.il/case/872918
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 1 ג� רמת עיריית' נ דומבלסקי שלמה 26790�05�12) א"ת. (א.תבהיה נזהר יותר מהתובע". 

 2 ללא עירוני בי� כביש שולי על שנסע אופניי  רוכב על 25% בשיעור תור  אש  נקבע) 17.5.17(

 3 הלאומית החברה צ"מע' נ אפרתי יצחק 21858�01�11') חי. (א.בת ג . זריחה בשעת פנס

 4בגי� נסיעה בשולי כביש  25%) נקבע אש  תור  בשיעור 21.1.16( מ"בע בישראל לדרכי 

 5 וולפמ� 43226�06) א"ת. (א.תמהיר, בתנאי  של ראות לקויה בשל שינויי תאורה חדי . ב

 6לרוכבת שרכבה על אופניה  20%) נקבע אש  תור  בשיעור 10.8.10( אביב�תל עיריית' נ אורית

 7רכיבה ספורטיבית ברחוב שהיה במצב תחזוקתי ירוד ביותר, מחור$ לכל אורכו ורוחבו, 

 8 כתוצאה מפלטות הבטו� שממנו היה עשוי, שהחיבורי  ביניה  נשחקו ע  הזמ�. 

 9רכב במורד הרחוב, ללא פנס, במהירות ובתנאי תאורה שלא לאחר שהבאתי בחשבו� שהתובע  .42

 10אפשרו לו לטענתו לראות את המפגע, וג  את העובדה שהמפגע היה לכל רוחבו של הכביש 

 11באופ� שלא נית� לעקו% אותו, אלא היה צור� להאט את האופניי  כמעט עד עצירת הרכיבה, 

 12  .30%אני סבורה שיש לייחס לתובע אש  תור  בשיעור 

 13  קהנז

 14יש  5% �בבר�, מתוכה מחמת הספק נקבע שכ 15% �כאמור לעיל, לתובע נכות בשיעור של כ .43

 15לייחס לתאונה דנ�. בסיכומיו ביקש התובע לדחות את קביעותיו של ד"ר פרנקל כבלתי 

 16מסתברות, נוכח חומרת הפציעה בבר� בתאונה דנ�, לעומת הממצאי  הדלי  לאחר התאונה 

 17לנכו� לסטות מקביעותיו של ד"ר פרנקל, המבוססות על  . אלא שלא מצאתי29.12.12מיו  

 18נסיונו הרב בטיפול בחולי . נסיו� זה מלמד שאילו בתאונה דנ� היה נגר  שבר בפיקה, היה 

 19התובע מתקשה לתפקד בלא טיפול רפואי. על פי הרישו  הרפואי, ועל פי עדות התובע, התובע 

 20שנית בברכו. הימנעותו של התובע מלחזור עבד בעבודה פיזית לאחר התאונה דנ�, ובטר  נפגע 

 21ולפנות לטיפולי  מעידה כאל% עדי  על כ� שמצבו הבר� אפשר לו לתפקד. אי� לי אלא לסמו� 

 22על נסיו� החיי  של המומחה, לפיה תפקוד כאמור בלא טיפול אינו אפשרי לאחר שבר בפיקה. 

 23, 15%נכות בשיעור הקביעה לפיה התובע סובל מלפיכ�, את הערכת הנזקי  אעשה על פי 

 24 .בגי� התאונה הנדונה 5%מתוכ  

 25אול  כבר בשלב זה, יש לציי� שלאחר שתי התאונות אשר פורטו בהרחבה לעיל, נפגע התובע  .44

 26בתאונת דרכי  נוספת. בתאונה זו, שהיתה קשה מקודמותיה, נגרמה לתובע  2015בשנת 

 27ונה הוגשה תביעה כנגד פגיעת ראש, והוא היה מורד  ומונש  מש� כחודש ימי . בגי� התא

 28  מבטחת הרכב, אול  טר  נקבעה נכות צמיתה בהלי� ש . 

 29  לפיכ�, להל� פירוט נזקי התובע, על פי ראשי הנזק השוני .

 30  שכר והשתכרות

 31מספר כשנה וחצי בצבא, מתוכ  ריצה ששירת , לאחר 21במועד התאונה התובע היה כב�  .45

 32) עולה שהתובע עבד תו� כדי 5במל"ל (נ/עונשי מאסר בגי� עריקות. מדו"ח הרציפות חודשי  
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 11מתו�  10

 1לימודיו בבית הספר התיכו�, וכ� לאחר שחרורו מצה"ל בעבודות זמניות, מזדמנות, בשכר 

 2נמו�. התובע העיד שזמ� קצר לפני התאונה הוא עזב את מקו  עבודתו, והדבר עולה בקנה 

 3 אחד ע  דו"ח הרציפות. 

 4בוד כשבועיי  לאחר התאונה, אשר מהתיעוד הרפואי עולה שהתובע היה באי כושר לע .46

 5לאחריה , הוא חזר לעבוד בעבודות פיזיות מזדמנות. בנסיבות אלה, איני סבורה שיש מקו  

 6 לפסוק פיצוי בגי� הפסד השכר בתקופה זו.

 7יחד ע  זאת, ובשי  לב לגילו של התובע במועד התאונה, יש להניח שכושרו להשתכר הוא  .47

 8הדעת, התובע סובל מנכות משמעותית בבר�, אשר  כשכר הממוצע במשק. על פי כל חוות

 9מתוכה רק כשליש מיוחס לתאונה הנדונה. מעבר לנכות האמורה, ככל הנראה לתובע נכות 

 10, אשר שיעורה ומהותה אינ  ברורי . לאחר 2015נוספת בגי� התאונה הקשה שעבר בשנת 

 11בד עוד בתקופת שהבאתי בחשבו� את כל האמור לעיל, את חריצותו של התובע והעובדה שע

 12שני )  3לימודיו בבית הספר התיכו�, את הזמ� שחל% מאז התאונה דנ� ועד התאונה השניה (

 13שני ), ואת העובדה שבשני  הארוכות  3ואת הזמ� שחל% מאז התאונה השניה ועד היו  (

 14 18(ר' עמ'  הללו התובע לא עלה על מסלול קריירה ממנו נית� ללמוד על בחירותיו בתחו  זה

 15. 5 80,000 �, אני מעריכה את הפגיעה בכושר ההשתכרות בגי� התאונה הנדונה בטוקול)לפרו

 16  סכו  זה כולל ג  את הפיצוי בגי� הפגיעה בחסכו� הפנסיוני.

 17  עזרה, סיעוד והוצאות

 18, המועד בו 2013התובע העיד על טיפולי  רפואיי  אינטנסיביי  שעבר, בעיקר בשלהי שנת  .48

 19והוא נאל$ לעבור את ניתוח הארטרוסקופיה. כיוו� שאי� ספק נמצא הפרגמנט החופשי בבר�, 

 20שהפרגמנט החופשי כמו ג  הניתוח ה  חלק ממחלת התובע, אשר בגינה נקבעה הנכות, ונקבע 

 21כי קיי  קשר חלקי בינה לבי� התאונה, אני סבורה שיש מקו  להכיר ג  בחלק מהוצאותיו 

 22שפחתו, ובעיקר אביו. בשי  לב לשיעור של התובע בתקופה זו, ובחלק מהעזרה שקיבל מבני מ

 23. 5 2,000הקשר הסיבתי, ולשיעור העזרה, אני מעריכה את הפיצוי בראש נזק זה בס� של 

 24 למעט תקופה זו, התובע לא העיד על צור� בעזרה. 

 25יחד ע  זאת, יש להניח שכאשר התובע יתבגר ויקי  בית ומשפחה, יעלה הצור� שלו בעזרה.  .49

 26צליעה, יש להניח שעלולות להיגר  לתובע דלדול שרירי  ובר� הגורמת לכמו כ�, נוכח הנכות ב

 27) ולשיעור הקשר הסיבתי 15%בעתיד הוצאות מוגברות לניידות. בשי  לב לשיעור הנכות (

 28  . 5 8,000בסכו  גלובאלי של והוצאות ), אני פוסקת לתובע עזרה 1/3מתוכה (

 29  נזק לא ממוני

 30 5%ושוב בתקופה הניתוח. מעבר לאמור, לתובע התובע סבל כאבי  קשי  מש� שבועיי ,  .50

 31  .5 25,000נכות בבר� בגי� התאונה הנדונה. לפיכ� אני מעריכה את הפיצוי בראש נזק זה בס� 
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 1  לסיכו

 2התובע נפגע בברכו כשרכב על אופניו במורד רחוב ברזני בשעת ערב, ואופניו נתקלו בתעלה  .51

 3 �פגיעה זו, יחד ע  פגיעה נוספת בבר� כשנחפרה לרוחב הכביש וכוסתה באופ� בלתי מספק. 

 4חודשי  מאוחר יותר, בשילוב ע  מחלה של התובע שאינה קשורה בתאונות, גרמה לתובע  10

 5 . מתו� הנכות האמורה, כשליש קשור בתאונה שבפני.15%נכות בשיעור 

 6העיריה אחראית לכ� שכאשר נחפרות תעלות לרוחב הכבישי , ה� יכוסו באופ� מספק,  .52

 7רכיבה בטוחה על אופני . המצאות תעלה כאמור ללא שלטי אזהרה, מעידה על שיאפשר 

 8הפרת החובה האמורה. לפיכ�, על העיריה לפצות התובע בגי� נזקיו עקב התאונה. יחד ע  

 9זאת, רכיבה בשעת חשיכה ללא פנס, במורד הרחוב, במהירות שאינה מאפשרת הימנעות 

 10 .30% ממהמורות מטילה על התובע אש  תור  בשיעור

 11  נזקיו של התובע ה  כדלקמ�: .53

 12  5 80,000    פגיעה בכושר השתכרות     

 13  5 10,000      עזרה והוצאות

 14  5 25,000      נזק לא ממוני    

 15  .5 115,000        סה"כ    

 16  .5 80,500בשי  לב לאש  התור , על הנתבעת לפצות את התובע בסכו  של 

 17  .5 20,000כ� תשל  הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בס�  .54

  18 

  19 

 20  , בהעדר הצדדי .2018יולי  26, י"ד אב תשע"חנית� היו ,  
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 22 
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  24 

  25 




