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 1 

 

 פסק די�

  2 

 3תביעת נזקי גו� בשל תאונה שנגרמה בהיתקלות שחקני� במהל
 משחק כדורגל. אקדי�   . 1

 4ואציי  התוצאה לפיה  די  התביעה לדחייה. חר� התוצאה אתייחס ראשית בקצרה (תו
 היפו
 הסדר) 

 5  לשאלת הנזק. 

  6 

 7. בתאונה סבל הוא מחבלת פני� (שבר 28/10/15, התאונה היא מיו� 1996התובע יליד   . א.2

 8בזיגומה משמאל, שקובע בניתוח פתוח). הוגשו חוות דעת רפואיות משני העברי� של מומחי� בתחו� 

 9  הפה והלסת. הוסכ� כי חוות הדעת תוגשנה בלא חקירה. 

  10 

 11בשל  6.66%,של צלקת מכערת בגבה משמאל, וב 5%חוות הדעת של פרופ' ברודנר מטע� התובע קבעה 

 12ירידה בתחושה בעור הלחי משמאל, צד הא� משמאל והחניכיי� בלסת עליונה משמאל. מטע� 

 13הנתבעת הוגשה חוות דעת של ד"ר שי דורי. המומחה קבע כי אי  זכאות לנכות בגי  הצלקת הניתוחית, 

 14יה בתו
 קו השיער של גבת שמאל. שכ  מדובר בצלקת עדינה, לא היפרטרופית ולא מכערת, החבו

 15,המומחה הכיר שנותרה ירידה קלה בתחושה בפיזור העצב האינפרא אורביטלי משמאל המזכה ב

 16רק  10%,(א) של תקנות המל"ל בו עשה שימוש מומחה התובע מזכה ב29.5בהתאמה (שכ  סעי�  3.3%

 17  ). בהינת  פגיעה בכל שלושת סעיפי העצב הראשיי�, וכא  נפגע רק אחד מה�

  18 

 19התרשמתי מ  הצלקת במהל
 הדיו . אני קובע   , כאשר חווה"ד הרפואיות הוגשו בלא חקירות   ב.

 20כי מבי  שתי חוות הדעת עדיפה חוות דעתו של ד"ר שי דורי בעניי  הצלקת. ממרחק כמה מטרי� אי 

 21גבה אפשר היה להבחי  בצלקת, וא� לא בשוני בי  הגבות,  שכ  הצלקת  מצויה בחלק המרוחק של ה

 22באופ  המשתלב איתה ולא "חות
" אותה, ומדובר באזור לא גדול בו אי  צמיחת שיער, א
 לא בצורה 

 23המהווה פג� אסתטי. לא מדובר על צלקת מכערת, א� כי מצויה היא בפני�. וא� לו נותרה נכות 

 24  אסתטית, לא הייתה לה כל נפקות תעסוקתית או תפקודית. 



  
  בית משפט השלום בחיפה

    

  16	09	14170 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

2  
 13מתו

 1ה ירידה בתחושה באזור הלחי משמאל. הפער בנכויות בי  שני המומחי� מסכימי� כי נותר  ג. 

 2לא נודעת לאותה ירידה בתחושה נפקות  ,המומחי� בשל מצב רפואי זה הינו מזערי,  וג� כא  

 3  תפקודית או תעסוקתית. מומחה התובע א� ציי  כי אי  רגישות באזור פרקי הלסת. 

  4 

 5בפ  הנזק),  הינה שבשל השבר בעצ� טענת מומחה התובע (וזה עיקר טענת התובע  –מאיד
   ד. 

 6הזיגומה שקובע בניתוח על ידי פלטות, יש להימנע בעתיד מחבלות בעצמות הפני�, ולפיכ
 על התובע 

 7להימנע ככל הנית  ממצבי� המערבי� סיכו  לספיגת מכה בעצמות הפני�. זאת בשל החשש שהזיגומה 

 8לטעמו, לא יכול התובע לחזור ולשחק  משמאל תשבר שוב והיא פגיעה יותר מהזיגומה בימי . לכ ,

 9כדורגל. ואכ  התובע חדל מלשחק לאחר פציעתו. ולטעמו איבד חלומו להשתלב כשחק  כדורגל 

 10מקצועי, כאשר חתר לכ
 כבר מגיל צעיר בעידוד אביו (שא� הוא העיד). מר יוסי גבאי מנהל מחלקת 

 11ל את התובע בחזרה כשחק  ג� לאחר ציי  בחקירתו, כי מבחינתו היה נכו  לקב 1הנוער של הנתבעת 

 12הפציעה, שכ  פציעתו הייתה באזור הפני� ולא ברגליי�, וככזו לא מנעה ממנו לשחק כדורגל. אלא 

 13שהשאלה היא שאלה רפואית. לא הוגשה אמנ� חוות דעת תעסוקתית, אול�, מקובל עליי כי כאשר 

 14הקיבוע רגישה יותר הזיגומה  לא התייחס מומחה הנתבעת לתזה של ד"ר ברודנר, לפיה במצב לאחר

 15הרי שנית   –משמאל לחבלות מאשר הזיגומה מימי , ולכ  אסור לתובע לשוב ולהשתלב כשחק  כדורגל 

 16לקבל תזה רפואית זו. המשמעות היא שאכ , בעקבות התאונה, התובע לא יכול היה לשוב ולהשתלב 

 17  כשחק  בקבוצות כדורגל כפי שעשה מגיל צעיר. 

  18 

 19ה הפרזה ניכרת במשמעות הפגיעה בפ  התעסוקתי ולטעמי אי  לקבל בנתוני ע� זאת, היית  ה.

 20המקרה כי נפגע כושר השתכרותו של התובע (בסיכומיו ביקש ב"כ התובע שתוכר נכות תעסוקתית בת 

 21, לא פחות). ראשית, התובע נפגע בגיל צעיר בו כושר ההסתגלות למו"מ והאפשרות לבחור ב"שינוי 25%

 22ותיוותר  19הנה גבוהה. אי  זאת אומרת כי כל אימת שיפגע קטי  או צעיר בגיל  –מסלול" תעסוקתי 

 23אי  פחיתה בכושר ההשתכרות. ברור שלא לכ
 הכוונה, אול� הדבר תלוי בטיב הנכות  –נכות 

 24והשפעתה התעסוקתית. מקובל עליי, (ראה להל ) כי התובע אכ  כיוו  בעידודו של אביו מגיל צעיר 

 25  שחק  כדורגל. הדבר הוכח בעדותו ובעדות אביו. לנסות ולקד� עצמו כ

  26 

 27אול�, לא הוכחו נתוני� מכוח� נית  לקבוע כי הייתה לו האפשרות הריאלית על פי כישוריו   ו. 

 28להשתלב כשחק  בקבוצת הבוגרי� באחת הליגות. יש צעירי� רבי� המשחקי� כדורגל שני� ברצ�  

 29מבחינת טיב הכישורי� להיקלט באחת מקבוצות בקבוצות ילדי� ונוער, ולא כול� כמוב  מתאימי� 

 30הבוגרי�. חלק מה� א� מודע לכ
 ועדיי  ממשי
 לשחק בקבוצות הילדי� והנוער בעידוד ההורי� שכ  

 31למשחק ש� יש ערכי� מוספי� הנוגעי� לכושר גופני, חינו
 לאורח חיי� ספורטיבי, הקניית משמעת, 

 32ובע מבחינת יכולותיו האפשרות הריאלית להיקלט  ניצול זמ  באופ  בריא וכו'. לו אכ  הייתה לת

 33בקבוצת הבוגרי� מ  הדי  היה להמחיש זאת בראיות, והנטל לא הור� בעניי  זה. למעשה , עדותו של 

 34  מר יוסי גבאי א� הפריכה תזה זו, אותה ביקש התובע לקבל לצור
 הגדלת נזקיו (ראה להל ). 
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 1כתב התביעה תואר כי הוא החל לשחק כדורגל . ב19התאונה אירעה כאשר היה התובע בגיל   ז.

 2חזר  12עבר לשחק בקבוצת הפועל תל אביב אפק ובגיל  10במועדו  מכבי חיפה, לאחר מכ  בגיל  8מגיל 

 3, היא עמותה רשומה המפעילה 1, התאמ  אצל הנתבעת 15. בגיל 14לשחק בקבוצת מכבי טמרה עד גיל 

 4, הושאל לקבוצת עירוני בני כבול לעונה אחת. 16בגיל את מועדו  הכדורגל מכבי עירוני קריית אתא. 

 5עד ליו� התאונה שיחק בקבוצת הכדורגל של מכבי עירוני קריית אתא, במסגרתה השתת�  17ומגיל 

 6  ג� באותו משחק בו נפגע. 

  7 

 8התובע ואביו תארו שבעקבות התאונה נאל1 התובע לגנוז חלומו להפו
 לשחק  כדורגל באחת   ח.

 9והחל ללמוד הנדסת רכב, למרות שהמקצוע (אותו יסיי� ללמוד בעוד שנה) אינו חביב הליגות לבוגרי�, 

 10עליו. חביב או לא, התובע נפגע בגיל בו הוא יכול לבחור מבי  אופציות תעסוקתיות מרובות, והוא עדיי  

 11ד יכול לעשות כ . למעשה אי  לגלות כל מגבלה תעסוקתית הנובעת מפגיעתו ונכותו. מר יוסי גבאי העי

 12כי לתובע לא היו כישורי� יוצאי דופ  כשחק . והכחיש טענת התובע (עליה לא חזר התובע לעת עדותו, 

 13, 2016, שהחל מינואר 1א
 נזכרה בתביעה) כי הבטיח לתובע כאחראי מחלקת הנוער של הנתבעת 

 14וכחה בחודש. לדברי מר גבאי מדובר בטענה שאי  בה ממש, והיא אכ  לא ה 2 1,300ישל� לו שכר של 

 15(בסיכומי התובע נטע  לראשונה ליחסי עובד מעביד מכוח טענה זו של הבטחת שכר, ומשכ
 ניסה ב"כ 

 16אחריות המקבילה לאחריות מעביד כלפי עובדו. יוער כי לאשורה, א� לו  1התובע לטעו  שיש לנתבעת 

 17י בשאלת לא היה כא  נתו  שיש לו השלכה "עודפת" כלשה 2 1,300התקבלה הטענה שהובטח שכר של 

 18אלא שחק  בקבוצת  1האחריות. אלא שממילא הטענה מופרכת. התובע לא היה עובד של הנתבעת 

 19הנוער שלה). לדבריו של מר גבאי, כישוריו של התובע כשחק  לא היו ברמות הגבוהות, ובגיל בו נפגע, 

 20ה לו מדובר היה בשחק  שלהערכת הקבוצה היה מתאי� להשתלב בקבוצת הבוגרי�, הרי כבר הי

 21משולב בה כחריג גיל (מר גבאי העיד כי יש חמישה חריגי גיל מותרי� בקבוצה). זאת כדי להקנות לו 

 22ניסיו  בקבוצת הבוגרי� כבר מגיל צעיר. הדבר לא נעשה, שכ  התובע מבחינת כישוריו לא היה מתאי� 

 23אמנ� נקבע על ידי לשילוב אותה עת בקבוצת הבוגרי�, ולו בליגה א' בה עסקינ . עניי  זה, לדברי העד, 

 24צוות מקצועי, אול� העד בהחלט הוא בעל היכולת להעיד על כ
 כאחראי קבוצת מחלקת הנוער 

 25  .1בנתבעת 

  26 

 27במצב דברי� זה, למרות שהתובע אכ  שא� להשתלב כשחק  מקצועני, הרי לא נית  לקבוע   ט.

 28שאופציה זו הייתה זמינה עבורו בפועל כקריירה, ג� א� כיוו  לש�. אי  מקו� להכיר בהגבלה 

 29תעסוקתית כלשהי הנובעת מנכותו או מצב הזיגומה שהינה פגיעה יותר. ע� זאת, בפ  הנזק הלא ממוני 

 30ימי מחלה. במהל
 העדויות  56,ימי אשפוז ו 9ה בפגיעה כואבת ושהצריכה קיבוע בניתוח, מדובר הי

 31נית  לומר שהיה ניסיו  להפריז ג� במשמעות הפגיעה על חיי היומיו� כאשר התובע טע  לכאבי�, 

 32התעוררות בלילה, הצור
 להזריק חומרי� משככי כאב ועצבנות מאז הפגיעה. אי  חוות דעת בתחו� 

 33הינה תנאי הכרחי לש� הוכחת השלכה נפשית החורגת מגדר הרגיל על מהל
 חייו של אד�, הנפשי ש

 34  למרות שכמוב  הפגיעה והנכות אינ� אירוע משמח. 
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 1ג� לא הוגשו מסמכי� רפואיי� שיש בכוח� ללמד על נטילת משככי כאבי� או הזרקות עד היו� או 

 2ללמד על בעיה של כאבי ראש או כאבי�  בכלל. אי  ג� חוות דעת נוירולוגית או אחרת שיש בכוחה

 3באזור הפני� כבעיה הנמשכת עד היו�. נית  לקבוע כי התובע אכ  סבל מכאבי ראש תקופה מסוימת 

 4לאחר הפגיעה, שהייתה כרוכה בה חבלת ראש משמעותית; א
 המסמ
 האחרו  המלמד על כאבי� 

 5יקור האחרו  בו צוי  שיש עדיי  , ש� צוינה רגישות באזור הזיגומה השמאלית. הב2017הינו ממאי 

 6  ). 1(ת/ 2016כאב ראש משמאל הינו בביקור באוקטובר 

  7 

 8, כאשר יש מקו� 2 40,000לאור מכלול הנתוני� אני אומד את הנזק הלא ממוני בסכו� של   י.

 9להכיר ג� בהוצאות רפואיות ונסיעות בסכו� מתו  מעבר לכלול בסל הבריאות, אות  אאמוד בסכו� 

 10חר� העובדה שמדובר בפגיעה כואבת עד החלמתה, לא נית  לומר כי הצריכה מטבעה . 2 1500של 

 11עזרת צד ג', ולו של ההורי�, בהיק� החורג מזה המזכה בפיצוי לקרוב מדרגה ראשונה. לא מדובר 

 12בפגיעה שהצריכה עזרה בלבישה, רחצה, נסיעה, וא� לא הגבילה מוטורית את התנועות. הפסד 

 13, וכאמור אי  לנכות נפקות תעסוקתית,  כ
 שהנזק כולו נאמד בס
 של השתכרות לעבר לא הוכח

41,500 2  .  14 

  15 

 16אסתפק בהערות אלה ביחס לגובה הנזק, וא� ראיתי לדו  בו חר� התוצאה של דחיית   .3

 17התביעה, הרי זה א� על מנת להמחיש, כי א� כא  הייתה הפרזה ניכרת ביחס להשלכות הפגיעה והנכות 

 18לפני שכר טרחה והוצאות). אדגיש  2 1,260,000ל התובע התבקש נזק העולה כדי (בסיכומי בא כוחו ש

 19כי איני מקל ראש כלל בפגיעה, ובכ
 שחלומו של התובע היה אכ  להשתלב כשחק  כדורגל. אול� יש 

 20להבדיל בי  שאיפות, א� א� התובע נקט בצעדי� מעשיי� ככל שיכול היה, על מנת לממש , לבי  אומד  

 21  סיכוי שלא הומחש כסיכוי ראלי.  –לי להשתלב כשחק  בקבוצת הבוגרי� בליגה א' הסיכוי הריא

  22 

 23  מכא  אעבור לדיו  בשאלת האחריות.  .4

  24 

 25): מדובר היה במשחק אימו  בי  קבוצתו 10,11התאונה תוארה כ
 בכתב התביעה (סעיפי�   .5

 �26 באצטדיו  בו ; משחק שהתקיי1של התובע לבי  קבוצת נערי� א' שא� היא קבוצה של הנתבעת 

 27  נוהגת הקבוצה להתאמ  בקריית אתא. 

  28 

 29נטע  שמדובר במגרש שבהחזקתה של הקבוצה. מעדותו של מר גבאי עולה שמי שמתחזק את המגרש 

 30הינה חברה הנשלחת ע"י הרשות המקומית, עיריית קריית אתא. ע� זאת, מדובר אכ  במגרש הבית 

 31הרי שיכול ויש ג� אחריות לנתבעת א� בוחרת , וא� אכ  מדובר במגרש ע� מכשולי� 1של הנתבעת 

 32היא לקיי� את משחקייה במגרש שכזה, וא� מכשול או אי תקינות המגרש הוא שגר� לנזק, ולו בתורת 

 33תנאי הכרחי ולא מספיק. אלא מה?:  לא זו בלבד שלא הומחש קשר בי  נסיבות הפגיעה או א� גובה 

 34  בידי הנתבעי� להמחיש כי אי  קשר סיבתי כזה. הנזק לבי  מצב המגרש, יהא אשר יהא, אלא שעלה 
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 1זאת ועוד, לא עלה בידי התובע א� להמחיש כי המגרש לא היה תקי  בזמ  הפגיעה. הנתבעת מצידה 

 2טוענת כי מדובר במגרש תקי  שעבר את האישורי� הדרושי� לרבות מטע� ההתאחדות לכדורגל. לא 

 3ות נותנת בטר� פתיחת כל עונה; אול� מאיד
, הוצגו אישורי� כאלה, שנשמע מפי מר גבאי שההתאחד

 4למחדל ראייתי זה לא הייתה  נפקות, שכ  הנתבעת הוכיחה באמצעי� אחרי� שהמגרש היה תקי , 

 5ומאיד
, התובע לא הרי� הנטל להוכיח אי תקינותו (וא� בהנחה שלא היה תקי , הנחה שאינה 

 6ל לו טע  בתחזוקת המגרש, לבי  אופ  מקובלת עליי, לא המחיש קשר סיבתי ולו עובדתי, בי  המחד

 7  התרחשות התאונה או א� הפגיעה). 

  8 

 9דינמיקת הפגיעה לא אירעה בשל היתקלות במפגע כלשהו במגרש עצמו, שכתוצאה ממנו נפל   .6

 10מר עומרי זיאדה, ששיחק בקבוצה היריבה ביקש לנגוח  5לתביעה, הנתבע  10התובע. כמצוי  בסעי� 

 11יינו מלמעלה. א� התובע ביקש לעשות בדיוק אותה פעולה שניה� קפצו כל בכדור שהגיע מ  האוויר, ה

 12, מדובר היה בניסיו  לקפיצה אחורית. במקרה 5אחד למעלה על מנת לנגוח בכדור. במקרה של הנתבע 

 13  של התובע היה מדובר בקפיצה קדימה ולמעלה. 

  14 

 15יסה באותה נשימה לקשור התובע הודה בחקירתו כי הוא עצמו התרומ� לא טוב לבצע הנגיחה. הוא נ

 16זאת למצב המגרש, אול� פה בפירוש מדובר בהרחבת חזית שלא נטענה בתביעה  (כ  נטע  בה שהמגרש 

 17היה לא תקי  במוב  זה שהיה קשיח, ולכ  כאשר נפל התובע לאחר הפגיעה נחבל בפניו ג� מ  המגרש 

 18ל התובע במהל
 ניסיו  הקשיח; א
 לא שמצב זה או אחר של המגרש גר� להתרוממות לא תקינה ש

 19הנגיחה בכדור). א� הגיונית לא ברור מה הקשר בי  מצב  המגרש לבי  אופ  ההתרוממות לנגיחה. 

 20  מדובר בטענות מאולצות. מכל מקו�, הנתבעי� התנגדו כמה פעמי� להרחבת חזית, ואכ  אי  להתירה. 

 21ובי  א� התרומ� לא טוב.  אירוע כזה יכול להתרחש בי  א� היה ניסיו  הנגיחה של התובע מוצלח,

 22כתוצאה מניסיונ� של שני השחקני� לנגוח בכדור בו זמנית התנגשו ה�  בשגגה בראשיה�, כאשר פניו 

 23של התובע התנגשו בראשו של עומרי, וכ
 אירע השבר בפניו של התובע, באזור ארובת שמאל של העי  

 24רבות התובע, ומדובר ג� בטענה לא (אי  כאמור טענת נכות הנוגעת לתחו� העיניי�). איש לא טע , ל

 25  מסתברת, כי עומרי ביקש לפגוע בתובע. 

  26 

 27של כתב התביעה, כי הפציעה בפניו הייתה ה  כתוצאה מהמכה  11התובע טוע  אמנ� בסעי�    .8

 28  הישירה בהתנגשות, וה  מהחבטה שספג בפניו כתוצאה מהנפילה על משטח הדשא הקשיח. 

  29 

 30בתי, א� בהנחה שהמגרש היה לא תקי  (הנחה שכאמור אתייחס ראשית לטענת הקשר הסי  .9

.(
 31  אינה מקובלת עליי, ואתייחס אליה בהמש

  32 

  33 
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 1ראשית, ומ  הקל אל הכבד, מגרש הדשא נחשב יחסית כמגרש ר
 לקיו� משחק ביחס   א.

 2למגרשי� אחרי� כגו  מגרשי אספלט שג� בה� מתקיימי� הרי לעיתי� משחקי� של בני נוער, לרבות 

 3רור שההתנגשות בעלת העוצמה ואנרגית הפגיעה הממשית, הייתה בהתנגשות גולגלתו בבתי ספר. ב

 4של עומרי בפניו של התובע. הכ� נוטה לכ
 כי השבר בזיגומה אירע כתוצאה מאותה התנגשות ע� 

 5  עומרי, ולא הוחמר כתולדת התנגשות של התובע בפניו ע� הקרקע לאחר נפילתו. 

  6 

 7ציות בעניי  זה. שכ , אני דוחה גרסת התובע והעד מטעמו אול� אי  צור
 להידרש לספקול  ב.

 8מר שעבא , כי לאחר ההתנגשות ע� עומרי נחת התובע על פניו, על המגרש. עדותו של מר שעבא , שחק  

 9נוס� בקבוצה ששיחק באותו משחק בו נפגע התובע הייתה מהוססת. ניכר היה כי אי  הוא יכול 

 10דשא. תחילה א� לא זכר היכ  במגרש עמד התובע עובר לפגיעה, להתחייב היכ  וכיצד נחת התובע על ה

 11. מעבר לטענה כי "המגרש לא 1א
 לאחר מכ  התיימר לסמ  מיקומו שלו ומיקו� התובע על תרשי� נ/

 12היה טוב בכלל", ובתשובה לשאלה מפורשת שלי בסיו� עדותו, לא יכול היה לתאר באיזה אופ  נפל 

 13עומרי. ניכר היה כי הוא מנסה לקשור ג� את הנפילה על הדשא  התובע על הדשא לאחר ההתנגשות ע�

 14  לאחר ההתנגשות ע� עומרי לפגיעה בפניו של התובע; אול�  באופ  מהוסס ולא אמי . 

  15 

 16מאיד
, מר גבאי ראה א� הוא את המקרה והעיד בצורה רהוטה ואמינה על אופ  הפגיעה. הוא   ג.

 17העיד על ההתנגשות בי  שני השחקני� שעלו שניה� לנגוח בכדור, כאשר בעקבות ההתנגשות נחת 

 18התובע בתנועת כריעה על הקרקע כשהוא אוחז בפניו. העד א� הדגי� זאת כאשר מדובר למעשה לא 

 19בירידה לכריעה מקופלת לאחר ההתנגשות, כשהידיי� אוחזות בפני� מעוצמת הכאב;  בנפילה, אלא

 20ולא בפגיעה ע� הפני� בקרקע בתכו� לאחר ההתנגשות. לא היה בכלל קשר בי  הקרקע לפניו של 

 21התובע לאחר ההתנגשות, ופניו לא פגעו בקרקע. לא היה מגע בי  הקרקע או הדשא לפני� כפי שא� 

 22  הדגיש העד. 

  23 

 24אני דוחה כאמור גרסת התובע כי השבר בזיגומה נגר� ה  מההתנגשות וה  מהחבטה של פניו    ד.

 25במגרש. יש לומר כי ג� בתיעוד הרפואי, סיכו� האשפוז שהוגש נרש� כי "היו� במהל
 משחק כדורגל 

 26 התנגש בחברו ונחבל בפניו". אני נכו  לקבל כי צוינה הדינמיקה העיקרית של הפגיעה מבלי שעניי  זה

 27כשלעצמו ישלול בהכרח ג� חבטת המש
 של הפני� בקרקע. אול�, ג� במכתב הדרישה של בא כוחו 

 28בתיק מוצגי התובע) תוארה התאונה באופ  בו עומרי זיאדה "ביקש להגיע  4אל הנתבעות (נספח ת/

 29 יחד ע� התובע לכדור שהגיע מהאוויר. מרשי קפ1 לפני� על מנת להגיע ולנגוח בכדור ובמקביל ג� מר

 30עומרי זיאדה קפ1 אחורנית לכיוו  הכדור והתנגש ע� ראשו בחלק השמאלי של פני מרשי בעוצמה 

 31(להל : "התאונה")". ג� א� מכתב דרישה אינה עולה כדי כתב תביעה או תצהיר, הרי שכא  כבר ברור 

 32הרבה פחות מדוע אכ  לא תואר כי התובע ספג חבטה בפניו לאחר ההתנגשות וכי הנזק נגר� ה  

 33  התנגשות , וה  מ  החבטה שבתכו� לאחריה. מה
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 1כא  מדובר כבר במכתב דרישה המנוסח ע"י ב"כ לנתבעת, וא� אכ   הייתה חשיבות למגרש ולמרקמו 

 2הקשיח כביכול, נית  היה לצפות שהתיאור יופיע במכתב הדרישה. יוער כי בפ  הראייתי נית  להתייחס 

 3ית מטע� התובע. ומשעה שנית  היה אכ  לצפות למכתב הדרישה של ב"כ התובע, כאל הודאה שילוח

 4לכ
 שהטענה בדבר התנגשות של הפני� בקרקע לאחר ההתנגשות ע� עומרי , באופ  שהחמיר הפגיעה, 

 5  תיכלל א� היא בתיאור, אומרי� הדברי� דרשני.

  6 

 7לכ
 יש להוסי� כי התובע עצמו בתשובה לשאלתי ציי  כי לא מסר לאיש בימי� שלאחר   ה.

 8המגרש היה לא תקי . כלומר, הוא עצמו לא ייחס לכ
 חשיבות בזמ  אמת: לטעמי, מאחר הפגיעה כי 

 9  והיה לו ברור כי אותו מגרש, בי  א� תקי  ובי  א� לאו, לא היה מעורב כלל בפגיעה בפניו. 

  10 

 11אכ  נראה כי רק משעה שהופנ� כי נסיבות הפגיעה מקימות בעיית אחריות קשה, שכ    ו.

 12שחקני� שעלו לנגוח בו זמנית בכדור הינ� מסיכוניו האינהרנטיי� של המשחק, רק התנגשות בי  שני 

 13אז השתכללה הגרסה וכללה ג� חבטה של הפני� במגרש קשיח, במהל
 הנפילה לאחר אותה התנגשות 

 14  ע� עומרי.

  15 

 16כפי שציינתי, לטעמי ג� המגרש היה תקי  לעת הפגיעה, היינו מעבר לסוגית הקשר הסיבתי    .10

 17 1כח בי  מצב תחזוקתי של המגרש לבי  הנזק, הרי שג� לא הוכחה התרשלות של הנתבעת שלא הו

 18בתחזוקת המגרש. הטענה שמגרש הדשא הינו "קשיח" הינה תמוהה, שכ  מגרש דשא אמור להיות 

 19כמוב  מיושר כ
 שלא יהיו בורות שיגרמו לנפילה. ומגרש דשא כל עוד אי  בו מהמורות או בורות 

 20מכשול לשחקני� הרצי� עליו, נחשב משטח בטוח יותר מבחינת ספיגת אימפקט של  העולי� כבר כדי

 21פגיעה (מאשר למשל, מגרש אספלט). הטענה הובהרה מעט יותר  לעת החקירות, כאשר התובע והעד 

 22מטעמו טענו כי הדשא היה משוזרע (הכוונה לכיסוח הדשא וזריעתו מחדש, לש� חידושו; כ
 שגובהו 

 23מחדש). אי  בכלל טענה בכתב התביעה שהיה בור וכאמור לא זה היה גור� נמו
 בטר� צמיחתו 

 24הנפילה, אלא אותה התנגשות. רק בשלב הסיכומי� נולדו לפתע טענות יש מאי  כאילו מדובר במגרש 

 25שהיו בו חריצי�, בקעי�, תעלות, מהמורות, בורות, קרחות ושלוליות. כאשר שאלתי ב"כ התובע היכ  

 26הוסי� ג� נטע ) הדבר, נעניתי כי הוא נלמד מעצ� הצור
 בשזרוע. כמוב  שמדובר בכלל הוכח (ונית  ל

 27בטענה לא מבוססת (מעבר להיותה הרחבת חזית וטענה שלא נטענה או הוכחה עד לשלב הסיכומי�). 

 28השזרוע, כפי שהומחש על ידי הנתבעי�, מבוצע מדי שנה, כחלק משגרת התחזוקה של המגרש. לא 

 29זרוע כי היו מהמורות או בורות, וממילא לא נטע  שהתובע נתקל ונפל במהמורה נית  ללמוד מעצ� הש

 30  או בור. 

  31 

 32בשל השזרוע: ראשית, דבר וחצי דבר לא מנע מ   –ובמה שקשור להיותו של משטח הדשא קשיח 

 33התובע לבקש מאביו או ממי מבני משפחתו לצל� את המגרש בימי� שלאחר הפגיעה, כדי להוכיח אי 

 34  לא היה מכוסה בדשא לאור השזרוע. תקינותו וכי 
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 1בעיד  בו אנו מצויי� מצופה ומקובל, והדבר הוא א� מ  הידועות, שמפגע העומד בעינו במקרקעי  

 2ונטע  שגר� לפגיעה, מצול� לצור
 הנצחתו בזמ  אמת, סמו
 ככל הנית  למועד הפגיעה. מדובר בראיה 

 3ות, וחזקה שא� אכ  מדובר היה בדשא שהייתה זמינה וניתנת להשגה בקלות ככל שהיה ממש בטענ

 4משוזרע בזמ  הפגיעה, היה המגרש מונצח ימי� ספורי� לאחר התאונה (אלא א�, שוב , היה ידוע כי 

 5ממילא אי  קשר בי  מצב המגרש לבי  נסיבות התאונה או הפגיעה בפני�, ואותה עת טר� "התפתחה" 

 6, כלומר כחודשיי� 31/12/15הינו מיו�  4ת/ הגרסה כ
 שתכלול טענה זו). עוד יוער, כי מכתב הדרישה

 7לאחר מועד התאונה. הייתה, אפוא, מודעות של התובע לדרישת הפיצוי כבר מעט לאחר התאונה, וכמי 

 8א� הייתה לו טענה  ,שנושא בנטל ההוכחה הוא זה שהיה אמור לצל� המגרש בתכו� לאחר התאונה 

 9ל ההוכחה, קשה לייחס לה מחדל דומה היות ביחס למצבו. מעבר לכ
 שלא הנתבעת היא שנושאת בנט

 10ובאותו מכתב דרישה, חודשיי� לאחר התאונה, אי  שו� טענה הנוגעת למצב המגרש ככזה שגר� 

 11לתאונה או החמיר הנזק. אותה עת לא הייתה היא אמורה לנחש כי התובע יטע  בהמש
 כי ג� מצב 

 12  המגרש מעורב בהחמרת הנזק, לא כל שכ  בגרימת התאונה. 

  13 

 14את ועוד, הטענה שהמגרש היה משוזרע ולא מתאי� למשחק, נשללה באופ  משכנע על ידי הנתבעי�. ז

 15מר גבאי ציי  כי תהלי
 השזרוע הינו לפני תחילת העונה ולאחר שזרוע יש איסור מוחלט לקיי� 

 
 16יו�. במהל
 התהלי
 כפי שנשמע ממר גבאי מכוסח הדשא וג� ממולא בחול  30עד  21משחקי� מהל

 17,יישורו בטר� תחילת עונת המשחקי�. התאונה התרחשה כזכור כבר במהל
 עונת המשחקי� בלש� 

 18. הנתבעות הגישו את רשימת המשחקי� של מכבי עירוני קריית אתא בליגה א' צפו  באותה 28/10/15

 19,עונה, לרבות אלו שהתקיימו במגרש המדובר, בקריית אתא. התקיימו משחקי� במגרש כבר ב

 20. היינו לפני התאונה. לאחר התאונה, התקיימו משחקי� במגרש לאור
 כל 16/10/15,, וב2/10/15

 21משחקי� נוספי�, מה� שניי� במהל
 חודש נובמבר. קשה להלו� אפוא כי מדובר  13העונה ומדובר על 

 22משחקי� במגרש של קבוצת  15היה במחדל נמש
 בו התקיימו לאור
 העונה לפני ואחרי התאונה 

 23יו�  30עד  21י קריית אתא. כאשר ארבעה מה� היו בתקופה בה יש איסור בי  הבוגרי� במכבי עירונ

 24לקיי� משחקי� לאחר שזרוע המגרש. כמוב , הכל יתכ , אול� הטענה אינה מסברת את האוז , וא� 

 25חפ1 התובע להמחיש כי התקיימו משחקי� ג� בתקופת השזרוע יכול היה כאמור לדאוג לצילו� 

 26ני משפחתו, בתכו� לאחר האירוע, כדי להמחיש שמדובר היה בקרקע המגרש ע"י מי מחבריו או ב

 27 –שטר� צמח בה הדשא לאחר השזרוע. הימנעות ראייתית זו מהצגת ראיה זמינה ופשוטה להשגה 

 28  נזקפת לחובתו, כמי שעליו הנטל להוכיח תביעתו.

  29 

 30ו של השחק  אני קובע כי השבר בפני� נגר� רק כתוצאה מ  ההתנגשות בי  ראש התובע לראש  .11

 31השני. מכל מקו�, ככל (בניגוד לקביעתי העובדתית) שהיתה מוחמרת הפגיעה בזיגומה בשל פגיעת פניו 

 32ולא של מי זולתה, כאשר לא הוכח  1של התובע במגרש הדשא, לא נחזית כל אחריות לא של הנתבעת 

 33  שמדובר במשטח לא בטיחותי לקיו� משחק. 
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 1וכיוצ"ב או שהמגרש לא היה תקי  מבחינת הדרישה לספיגת לא הוגשה ג� חוות דעת על עובי הדשא 

 2או ריכו
 מכות או נפילות , שהינ  אכ  סיכו  ידוע בכל משחק ספורט. העובדה שהסיכו  ידוע עדיי  אי  

 3פירושה שיש דרישה שלא עמדו בה למשטח מסוג זה או אחר. לא כל סיכו  נית  למנוע בסטנדרט סביר 

 4שלא  –ולת הרשלנות. זו כבר שאלה המצריכה הצגת חוות דעת ונתוני� שהוא הסטנדרט המחייב בעו –

 5הוצגו (כ
 למשל, א� מדובר על דרישה שנית  לגזור מבלי להפנות לתק  או הנחיות מחייבות, לא ברור 

 6מדוע למשל לא תחול ג� על מגרשי אספלט בבתי ספר, המשמשי� התלמידי� והקהילה כאחד 

 7אז כבר בפרויקט לאומי מבחינת עלויותיו. המגרש בענייננו, מאיד
,  במשחקי כדורגל וכדורסל, ומדובר

 8  היה כאמור מגרש דשא שנחשב בטוח יותר ממגרש אספלט קשיח מבחינת ספיגת אנרגיה של פגיעות).

   9 

 10(כאשר שתי הקבוצות שהשתתפו  1מה שנותר לדו  בו הינו הא� יש אחריות של הנתבעת   .12

 11  שחקני� שעלו לנגיחה.  2שור לאירוע ההתנגשות באוויר בי  במשחק האימו  הינ  שלה), במה שק

  12 

 13התובע טע  טענות של נקיטה בשיטת אימו  פסולה, או אי הדרכה של השחקני�, או אי אזהרה   .13

 14של התובע מפני משחק לא בטוח. יוער כי אחד המאמני� זומ  ע"י התובע עצמו לעדות והוא ויתר על 

 15מדובר בטענות מופרכות לגופ  ושו� סוג של אימו  לא היה יכול  חקירתו משלא התייצב. אול� ממילא

 16למנוע התאונה כפי שהתרחשה. פעולת הנגיחה בכדור באמצעות הראש אינה אסורה במשחק כדורגל. 

 17באותה מידה יכולי� היו שני השחקני� להיתקל זה בזה בעוד אחד מה� מכדרר והשני מנסה "לחטו�" 

 18  ממנו הכדור.

  19 

 20. היינו 8ה עצמו, התובע היה שחק  כדורגל במסגרת קבוצות שונות כבר מגיל כאמור בכתב התביע

 21שנה. הטענה כי היה צרי
 להזהירו מפני סיכו  להתנגשות ע� שחק  אחר הינה  11הספיק הוא לשחק 

 22תמוהה. תמוהות א� הטענות שלו ושל העד מטעמו מר שעבא  לעת חקירת�, כי אי  סיכוני� של פגיעת 

 23מהל
 משחק כדורגל. מדובר בטענות מופרכות ממש, ולש� כ
 אי  צור
 בחוות דעת. שחקני� זה בזה ב

 24משחק הכדורגל כמו ג� משחקי� נוספי� כמו כדורסל הינ� משחקי� שא� כאשר מתנהלי� ה� באופ  

 25ספורטיבי לחלוטי , טומני� בחוב� סיכוי לפציעת ספורט כתוצאה מהתנגשות שחקני�, התקלות, 

 26כ  אי  סיכו  של פגיעה, לא ברור מדוע המומחה מטעמו של התובע עצמו גרס כי נפילה וכיוצ"ב. א� א

 27אסור עליו לחזור ולהיות שחק  כדורגל מחשש לפציעה חוזרת בזיגומה הפגועה. זאת ועוד, מ  

 28) עולה כי בעבר קיבל כרטיס אדו� בשל התקלות במשחק כדורגל. לטענתו 88התשובות לשאלו  (שאלה 

 29כאשר הוציא לו כרטיס אדו�, היות ואותה התקלות לא הייתה אשמתו, אול� בחקירה, טעה השופט 

 30העיקר הוא שהתקלות מעי  זו, בי  א� היא מושא להוצאת כרטיס אדו� ובי  א� לאו, בי  א� טעה 

 31השופט ובי  א� לאו, הינה אכ  מסיכוניו של משחק הכדורגל. הדבר ידוע היטב ואמור להיות ידוע לכל 

 32שנה, כמו התובע, והנו בידיעה כללית. הטענות תמוהות ממש. אי  מדובר  11ברצ� מי ששיחק כדורגל 

 33  בהסתכנות מרצו  אלא פשוט בהיעדר אחריות. 
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 1שו� דרגה של אימו , משובח יותר או פחות (ואי  חולק שיש לאמ  כהלכה), לא הייתה יכולה למנוע 

 2בעניינו בה שני שחקני� עלו  התקלות פתאו� כחלק מלהט המשחק, וג� לא התנגשות פתאו� כמו זו

 3בו זמנית לנגוח בכדור, פעולה שהינה מותרת לכשעצמה ולא הומחש שעולה אפילו כדי עבירה, 

 4עמרי היתה לא זהירה בהיותה  5ספורטיבית או לא.  ב"כ התובע טע  בסיכומיו שהנגיחה של הנתבע 

 5שנית  לייחס לעמרי התרשלות מדובר בלהט המשחק ובשבריר שניה, ואיני סבור  –נגיחה אחורית. שוב 

 6בשל זוית הנגיחה משל מדובר היה בפעולה בהילו
 איטי, לא כל שכ  שלא נית  לייחס כא  כשל הדרכתי 

 7  בתורת הגור� לנגיחה או זוית זו או אחרת שלה.  

  8 

 9לעיתי� במהל
 המשחק א� נעברות עבירות בי  במתכוו , ובי  שלא במתכוו , בלהט המשחק.   . 14

 10ה  הינה עבירה לא ספורטיבית. במקרה דנ  אפילו לא הומחש כאמור שפעולת הנגיחה לא כל עביר

 11בכדור הינה עבירה. על פני הדברי� מדובר בפעולה מותרת בעת משחק כדורגל ואחרת לא נטע  ולא 

 12הוכח. הפו
 בתיק והפו
 בו, מדובר אכ  בסיכוניו הטבעיי� של המשחק. לא מדובר בהתנהלות פרועה 

 13השתוללו במשחק, איבדו שליטה והחלו לדחו� אחד את השני או  להתקוטט במהל
 של שחקני� ש

 14שנמש
 דקות ארוכות באי  מפריע, וכיוצא בזה. אלא פשוט בהתנגשות מצערת בי  ראשי שני שחקני�, 

 15  ששניה� עלו לנגיחה פתאומית. 

  16 

 17אפילו לו מדובר היה בהיתקלות או התקלה לא ספורטיבית ומכוונת ברגליי�, או בעברה   .15

 18. אירוע פתאו� ממי  1שהייתה מזכה בהוצאת כרטיס אדו� או צהוב: קשה לומר במה חטאה הנתבעת 

 19זה אינו נית  כאמור למניעה. נדרשת כמוב  השגחה במהל
 משחק ע"י מאמ  או בעל תפקיד. א
 לא 

 20ית  למנוע סיכו  פתאו� מעי  זה בלהט המשחק. אסתפק בהפניה לשתי הלכות.   בע"א ברור כיצד נ

 21)  דובר בתלמיד שנפגע במהל
 משחק כדורגל עת ר1 לעבר שער 764)(2, פ"ד לה(דניאלי נ' אורט  715/79

 22הקבוצה היריבה, ונדח� ע"י מי מ  השחקני�, ואז נפל ונחבל. ג� ש� לא הוכחה כל אי תקינות של 

 23, וממילא כמו ש� א� כא , לא היה מצב המגרש קשור סיבתית לנזק כפי שהתרחש. נקבע כי המגרש

 
 24אמנ� חובת הזהירות מחייבת נוכחות של מורה בקרבת מקו� כדי שיוכל להתערב במידת הצור

 25בקטטה או בפעולה מסוכנת אחרת. א
 ברור שמורה, א� לו נוכח במקו�, לא היה יכול למנוע פעולת 

 26ספונטנית שאינה צפויה מראש. "במשחקי ספורט למשל, אי  הפיקוח יכול למנוע, בדר
  פתע או תגובה

 27כלל, מעידה בעת ריצה או התנגשות בי  מתחרי�, הרצי� זה בקרבת זה, א� אלו ה� תולדה של אופי 

 28המשחק ולא של נסיבות או תנאי� יוצאי דופ  אות� נית  לצפות מראש, כדי למנוע את המשחק או 

 29  של פסק הדי ).  5סיבות והתנאי� האמורי�" (ראה ש�, בסעי� את קיו� הנ

  30 

 31צוי  ש� שיש לבחו  א� היה פיקוח נדרש, א
 ג� א� התשובה שלילית צרי
 עדיי  לחצות את משוכת 

 32הקשר הסיבתי, היינו א� יש לייחס את הנזק שנגר� להיעדרו של הפיקוח. צוי  ג� שהיק� חובת 

 �33 ואי  חובת הפיקוח על פעוטי� בגיל הר
, כחובת הפיקוח על הפיקוח משתנה בהתא� לגיל התלמידי

 34  (קרוב מאוד לגיל בו היה התובע בענייננו עת נפגע).  17,18נערי� בני 
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 1צוי  כי מבחינות מסוימות יש להשגיח יותר על פעוטי�, בשל חוסר ניסיונ� והקושי שלה� לצפות 

 �2 לפגוע זה בזה בכוח ובעוצמה רבי� יותר, תוצאות מעשיות, ומבחינות אחרות עלולי� בני נוער בגירי

 3כאשר בלהט המשחק עלולי� לנהוג בפראות ובאלימות. אול� ג� כ
, ומשיש חובת פיקוח לא יכול 

 4מורה או מפקח למנוע תאונת פתאו� ולו בשל מעשי לא ספורטיבי בשל דחיפה כפי שהיה באותו 

 5באופ  סביר, האפשרות ששחק  אחד מקרה: "ג� ללא התרגשות או מתיחות חורגת מהרגיל, תיתכ , 

 6יידח� את השני בעת המשחק, שני שחקני� יתקלו זה בזה, שחק  ייפול לא כל דחיפה, תו
 כדי ריצה 

 7). התביעה נדחתה ש� אפוא בהעדר קשר סיבתי, תו
 צוי  שלא הוכח שהדחיפה 6וכדומה" (פסקה 

8
 המשחק בהדרגה משלו לפרוע, הייתה א
 חוליה בשרשרת מעשי אלימות שהחלה קוד�. היינו לו הפ 

 9נית  היה לתלות הקולר בהפרת חובת ההשגחה, שכ  אכ  לא נוכח מורה והדבר עלה כדי התרשלות. 

 10  אול� לא כ
 משעה שמדובר בדחיפת פתאו�, שג� נוכחות של המורה לא הייתה יכולה למנוע סיבתית.  

 11ית אלא בפעולה מותרת של שני מקל וחומר בענייננו, כאשר לא מדובר אפילו בדחיפה לא ספורטיב

 12שחקני� במהל
 המשחק שכל אחד מה� ביקש לנגוח בכדור,  ולמרבית הצער נפגע התובע עת עשו כ  

 13, משעה 1בו זמנית. א
 ג� א� מדובר בדחיפה לא ספורטיבית לא הייתה קמה אחריות של הנתבעת 

 14היה למנוע אירוע פתאו� שראשית לא הופרה חובת הפיקוח, ושנית, א� לו הייתה מופרת לא נית  

 15שכזה שהינו מסיכוניו האינהרנטיי� של משחק הכדורגל. האירוע א� לא קשור  בנסיבותיו להעדר 

 16ומדובר כאמור בפעולה מותרת. הטענה  18,הדרכה זו או אחרת, כאשר גיל השחקני� היה למעלה מ

 17שולה לטענה שהיה כי היה צרי
 להדרי
 שחקני� כיצד לא להתנגש בראשיה� לעת עלייה לנגיחה מ

 18צרי
 להדרי
 אות� כיצד לא להיתקל זה בזה, כיצד לא ליפול במהל
 משחק וכיוצא באלה, טענות 

 19הגובלות באבסורד. מדובר כאמור בשחקני� ותיקי�, ובמה שאינו עולה אלא כדי סיכו  טבעי , ולא 

 20  סכנה בלתי רגילה.

  21 

 22ת ר� זהירות בלתי אפשרי (וא� לא ביחס לאירועי פתאו� שקשה עד בלתי אפשרי למנוע אלא בהצב

 23, ופסה"ד בדיו  הנוס� ש� עזבו� המנוח אייל ארגמ� ז"ל נ' גול� חפצדי 4118/91רצוי), ראה ג� ע"א 

 24). באותו מקרה נפטר תלמיד במהל
 טיול כאשר חברו הכה בו באגרו� באזור החזה 2571/94(דנ"א 

 25דיה. א� שיש חובת השגחה של מורי� מבלי כוונה לגרו� פגיעה רצינית, א
 המעשה הסתיי� בטרג

 26נקבע שלא נדרשה השגחה צמודה ודי היה שהמורי� ישבו במרחק מה (כמה עשרות מטרי�), ואירוע 

 27  פתאו� שכזה, א� הוא לא נית  למניעה בפ  הסיבתיות.

  28 

 29, יש כמוב  חובת זהירות מושגית ויש לנהל המשחק באופ  זהיר ובטוח 1.  לסיכו�: ביחס לנתבעת 16

 30להדרי
 כיאות את השחקני�, בי  היתר להתנהג בצורה ספורטיבית, אול� לא הופרה כל חובת וא� 

 31זהירות קונקרטית בהתרשלות: לא מדובר בהדרכה לא נאותה, לא מדובר בקיו� משחק על מגרש לא 

 32בטוח, נסיבות התאונה לא קשורות כלל למצבו התחזוקתי של המגרש, כ
 א� לא הנזק שאירע, ואי  

 33  י בי  כל מחדל של הדרכה או פיקוח, א� לו היה, לבי  נסיבות התאונה. קשר סיבת
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 1מדובר בסיכו  מסיכוני המשחק האינהרנטיי�, שהדר
 היחידה למנעו (שלא בחכמה בדיעבד)  הינה אי 

 2קיו� הפעילות הספורטיבית מעיקרא. אוסי� ג�, להסרת ספק,  כי השחקני� משתי הקבוצות היו בני 

 3  עדותו של מר יוסי גבאי). כלומר ג� בעניי  זה לא נפל מחדל.  אותה שכבת גיל (ראה

  4 

 5, לא הומחש ולא נטע  כאמור, כי מדובר היה בפעולה מכוונת ואיני מקבל 5א� ביחס לנתבע   . 17

 6כי מדובר בהתרשלות. א� א� מדובר בנגיחה "אחורית" מדובר בפעולת פתאו� בלהט המשחק, 

 7גו  דחיפה מכוונת או התקלה. לא נית  לקבוע ג� ביחס אליו וכאמור א� לא בפעולה לא ספורטיבית כ

 8  שהתרשל. 

  9 

 10, לה יש לייחס הנפקות הראייתית 5התובע טע  להימנעות של הנתבעי� מהעדתו של הנתבע   . 18

 11המתאימה לחובת�. משעה שאי  לקבוע שו� קשר בי  מצב המגרש לבי  גורמי התאונה או החמרת 

 12כל נפקות ראייתית. ובאשר לנסיבות ההתנגשות, הרי נלמדות  5 הנזק, הרי שאי  לאי העדת הנתבע

 13הנתבעי� הרי לא כדי להוסי�.   5אלה מעדותו של התובע עצמו כאמור ולא היה בהעדתו של הנתבע 

 14כלומר העדר האחריות בכ
 שהתאונה אירעה בהתנגשות ראשי� של שני שחקני� שעלו לנגיחה. כפרו 

 15העדי� שנשמעו  ודי היה בשמיעת עדי התביעה עצמ� על מנת במה שקשור להתנגשות, נלמד מגרסת 

 16לא צרי
 שתיפגע הגנת הנתבעי� בשל אי העדתו של הנתבע  ,להגיע למסקנה שאי  אחריות . לכ  א� כא 

 17. יש כמוב  מקרי� בה� נודעת נפקות ראייתית להימנעות מהעדה של עד ראיה (בוודאי א� הינו בעל 5

 18די ), אול� לא מדובר בגזירה אוטומטית, והדבר תלוי בנסיבות המקרה. יש לזכור ג� כי הנתבעי� לא 

 19  חסתי לעדותו של מר גבאי. נמנעו מהעדת כל עד, וכבר התיי

  20 

 21לפקודת הנזיקי . ראשית, איני סבור  41ב"כ התובע בסיכומיו ראה לטעו  ג� לתחולת סעי�   .19

 22שיש תחולה לכלל בענייננו, שכ  על התובע להוכיח התקיימות שלושת תנאיו במצטבר. לא מתקיי� 

 23שגרמו למקרה שהביא לנזק התנאי הראשו  כי לתובע לא הייתה ידיעה או יכולת לדעת מה הנסיבות 

 24(הוא יודע היטב מה הנסיבות), לא מתקיי� התנאי השני שהנזק נגר� על ידי נכס שלנתבע הייתה 

 25שליטה מלאה עליו (קבעתי כאמור כי יהא מצב המגרש אשר יהא, לא הוא שגר� או החמיר הנזק), 

 26עי� מאשר מסקנה וג� לא נית  לומר שאירוע המקרה מתיישב יותר ע� מסקנת התרשלות של הנתב

 27הייתה תחולה לכלל, הרי יש לו משמעות בעיקר כאשר נותרו כפות בניגוד לעמדתי הפוכה. שנית, א� לו 

 (
 28המאזניי� מעוינות ולא כאשר נית  לקבוע כמאז  ההסתברויות (במקרה זה לדידי, הרבה מעבר לכ

 29  לבי  הנזק. כי אי   התרשלות וא� אי  קשר סיבתי בי  ההתרשלות הנטענת (לו הוכחה) 

  30 

 31ירות הקונקרטית, וא� משלא הוכחה ביחס למי מ  הנתבעי� התרשלות או הפרת חובת הזה  .20

 32כבר סולקה בהחלטה קודמת  4עד  2(התביעה כנגד נתבעי� אני דוחה את התביעה   ,לא קשר סבתי

 33שקיבלה בקשה לדחייה על הס� ביחסי� מול�). לא מתקיימי� יסודותיה המצטברי� של עוולת 

 34  שלנות (לבד מ  הנזק וחובת הזהירות המושגית, שעל עצ� קיומה אי  חולק).הר
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 1ע� זאת, כהערה לסדר, כאשר מדובר על פגיעה כואבת ממי  שבר בעצמות הפני� מ  הראוי היה  

 2של כתב ההגנה. העדר אחריות לחוד, ומעשה של מה בכ
  18בסעי�  de minimisלהימנע מטענת 

 3ה כואבת שאי  חולק שהותירה נכות בשיעור כלשהו, ג� א� לא אתחשב א� באותה פגיע . לחוד

 4תעסוקתית, בקביעת שיעור ההוצאות. איני סבור כי יש הצדקה להימנע כליל מהטלת הוצאות ועצ� 

 5הפגיעה אינה מחסנת מהטלת , כאשר נית  היה לדעת מראש שמדובר בתיק ע� בעיית אחריות של 

 6הכלל הרחב הנו יעתו של התובע, לא כל שכ  כאשר יוצג). ממש (כלומר עני  זה היה אמור להיות ביד

 7אני מורה שהתובע ישיב לנתבעי� את עלות חוות הדעת  שמי שזוכה אינו אמור לצאת בחסרו  כיס. 

 8כסכו� כולל לטובת הנתבעי� בגי  שכ"ט עו"ד.  2 4,000,, וישא ב(כולל מע"מ) של המומחה מטעמ�

 9ראליות המשקפות מלוא ההוצאות הסבירות להגנת  אי  מדובר במה שנחזה כהוצאות ,כאמור 

 10  הנתבעי�, אול� ראיתי להתחשב, לאור הפגיעה הכואבת והנכות שנותרה.

  11 

  12 

  13 

  14 

 15  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  20, ט' אלול תשע"חנית  היו�,  

                16 
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