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  ישראל פת  שופטה כבוד בפני 
 

 
 תובעי�

  
 שטיגלי! ישראל.1

 שטיגלי! סוניה.2

  
  נגד

 

  
 נתבעי�

  
 אגד תעבורה בע"מ

  
  

  
 

 פסק די$

  1 

  רקע 

 

"הילדה"), המיוצגת ע"י  –בש! תרצה שטיגלי� (להל� , 6.7.2001ילידת בפני תביעה של ילדה,  .1

נסיעה אירוע של , בגי� (להל� "התובעי!" או "התובע") הוריה והאפוטרופסי! הטבעיי! שלה

שמסלול נסיעתו הינו שני! לער
),  15(עת היתה ילדה בת  15.11.16ביו! , 183בקו אוטובוס 

קו , שבמטה בנימי� ביישוב דולבמתחנת הרכבת במודיעי� ועד למקו! מגוריה של הילדה 

  .שאותו מפעילה החברה הנתבעת

 של סטייה של האוטובוס באמצעות נהגו מנתיב אירוע ה אי� חולק, הילגביו האירוע המדובר וש             

וזאת, חר*  ,לכפרי! פלסטיניי! שאליה! נאסרת הכניסה ע"י שלטונות הצבא הרגיל הנסיעה

הכביש בשלוש שפות וחר* שלטי הכוונה יעודיי! שתלתה  שלטי אזהרה אדומי! בשני צדי

  .הנתבעת לנהגיה

  

  טענות הצדדי�
  

והכניסה אליו  טועני! התובעי! כי מדובר בכניסה לשטח עוי� ,לכתב התביעה 6במסגרת סעי*  .2

נאסרה בעקבות רצח חיילי! באינתיפדה השנייה, כאשר לא רחוק מש! אירע לפני כשנתיי! 

  רצח נוס* של יהודי ע"י מחבלי! ואירועי פח"ע נוספי!.

פנה הנהג לכביש העולה לכפרי!  ,אבי הילדה, חר* האמור לעיללטענת התובעי!, באמצעות 

לכתב התביעה נטע� כי ממעשיו של הנהג עולה חשד  9עי� עריק ודיר איבזיע. בסעי*  ,העויני!

. דברי! אלו א* עלו במהל
 עדות האב (ראו למשל הכולל חטיפה וא* אונס ,חמור לנסיו� פח"ע

  לפרוטוקול). 1, עמוד 15 השור
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לבכות ולצעוק  ,בשלב זה החלה הילדה, שהיתה הנוסעת היחידה באוטובוסלטענת התובעי!, 

נבהל, ככל הנראה, מהצעקות  ,שהיה באמצע העלייה לכפרי! הנ"ל ,. הנהג"תחזור, תחזור"

 13לאחור (סעי*  "מסכנת חיי�"לכתב התביעה) ונסע בנסיעה  11(סעי* את האוטובוס ועצר 

  ) והמשי
 בכיוו� הנסיעה ליישוב דולב.לכתב התביעה

וותה תיאור של חוויה טראומתית אותה חלכתב התביעה)  14.15התובעי! מתארי! (בסעיפי! 

עתה ממועד הגזמ� רב  הילדה במסגרת אותו אירוע, כאשר היא התאוששה מהאירוע רק בחלו*

ה לביתה ולמחוז חפצה, תלביתה ולאחר בכי תיארה את אשר אירע עימה בשעות שקדמו להגע

  במסגרת הנסיעה באוטובוס.

כ$ "טראומה כבדה וקשה מאד, ואנחנו גרי� באזור מסוהתובעי! טועני! שלילדה נגרמה 

מבחינת נסיעה בטרמפי�, ולכ$ החלופה הבטוחה ביותר זה נסיעה בתחבורה ציבורית. לאור 

המקרה שקרה לה הילדה מסרבת לנסוע באגד, היא לא נוסעת באגד לבד, עולה רק ע� עוד 

  .קבוצה של חברות. היא תעמוד אפילו בצמתי� מסוכני� ולא תעלה בתחבורה ציבורית"

באמצעות מנהלת מחלקת פניות  ,לתכתובת ע! הנתבעת בכתב התביעה מפני! התובעי!

 .ספח ה לכתב התביעה)נשהשיבה במכתב ראשוני ( ,הציבור של הנתבעת, גב' מרב ב� ישי

כותבת גב' ב� ישי (במענה למכתבו של התובע) כי המענה של הנתבעת  1.1.17במכתבה מיו! 

ב�  של החברה הנתבעת. גב' עתמנית� לאחר תחקיר אירוע שבוצע ע"י מנהל הסני* ודרגי המש

ישי מודה שמדובר בטעות מקצועית, א
 לטענתה אפשרית. כ� קובעת גב' ב� ישי כי לאחר 

  .GPSהאירוע המדובר וכדי לצמצ! מרווח טעות הצטיידה הנתבעת במכשירי 

כ� טוענת גב' ב� ישי כי בניגוד לטענת התובעי!, לנתבעת לא ידוע על כל מקרה נוס* כדוגמת 

  ושא התביעה.המקרה מ

א* גב' ב� ישי משיבה על טענת התובעי! בדבר ניסיו� הפח"ע וקובעת כי נהגי הנתבעת מצויי! 

  בצד המאויי! של הטרור והפח"ע וה! עצמ! חוו מאות אירועי פח"ע.ה! 

משטרת הגיש תלונה בהוא מושא התביעה התברר כי בגי� האירוע  תובעבמהל
 עדותו של ה

במשטרת ייה ועל ניסיו� החטיפה והאונס, כדבריו. מספר התיק כנגד הנהג, על הסטישראל 

הוצג במהל
 הדיו� אול! לא הוגשו כל ראיות או עדכוני! באשר למצב ההלי
 ישראל 

שא* הטיל  ,ככל שמתקיי! הלי
 כזה. כ� הגיש התובע תלונה למשרד התחבורה ,החקירתי

נציג הנתבעת שבירר את הטענה  . לדברי, כעולה מנספח י לכתב התביעהקנס מנהלי על הנתבעת

  בגי� האירוע. ,0 1,000לבקשתי, הושת על הנתבעת קנס מינהלי בס
 של 

  לדברי התובע בעדותו, לא קיבלו התובעי! כל פיצוי בגי� האירוע או הקנס המינהלי. 

נציג התובעת, מר גדי פלג, מנהל סני* יו"ש בנתבעת, טע� לניצול ציני של הסיטואציה, כאשר  .3

למעשה הנזק לתובעת לא הוכח. לטענתו מדובר בטעות בתו! לב, ולו היה מדובר בנהג יהודי 

 3, אב לילדי!, עובד בנתבעת מזה 52לא היתה מוגשת תביעה כלל. לדבריו מדובר בנהג ב� 
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חודשי! לפני האירוע  9., כלומר כ2016החל לעבוד בנתבעת בחודש פברואר  שני!, כאשר הוא

  מושא כתב התביעה, וג! זאת לא רק בקו מושא כתב התביעה. 

.200.לשאלת בית המשפט הבהיר נציג הנתבעת כי לדברי הנהג הוא ש! לב לטעות רק לאחר כ

"לאחר כמה מטרי�  טענתה של גב' ב� ישי, שלפיה עצר הנהגלמטרי!; וזאת בניגוד  250

  .בודדי�"

לשאלת בית המשפט הבהיר נציג הנתבעת כי משרד התחבורה הטיל על הנתבעת קנס מינהלי 

  בלבד בגי� האירוע. 0 1,000בס
 של 

כ� הודה נציג הנתבעת, בניגוד לדבריו קוד! לכ�, כי האוטובוס הגיע לאזור הצומת המדוברת 

לער
.  16:40החשיכה באותו יו! החלה בשעה ), כאשר שעת 16:50לקראת השעה עשרה לחמש (

את טעותו של הנהג, שהיה נהג חדש  ,לתר� – או שמא נאמר ,בכ
 ביקש נציג הנתבעת להצדיק

  יחסית בעת האירוע.

יוער כי כפי שעלה במהל
 הדיו�, נציג התובעת עצמו הינו עובד חדש יחסית במערכת של הנתבעת 

  כל תפקיד אחר בחברה הנתבעת במועד האירוע.ולא כיה� בתפקיד מנהל סני* יו"ש או ב

  
  דיו$ והכרעה

 

 1אודה ולא אבוש כי שני הצדדי! לא הקלו עלי במלאכת ההכרעה המשפטית בתיק דנ�, באשר  .4

 2לא הביאו בפני לעדות את העדי! הרלוונטיי!: התובעי! מצד! לא הביאו עמ! את הילדה 

 3וללא תיוו
 של אחרי! וכדי שתציג  התובעת, על מנת שתוכל לספר על האירוע מראות עיניה

 4על מנת שבית המשפט יוכל להתרש! באופ� בלתי , כפי הנטע�, את הטראומה שאותה חוותה

 5  אמצעי מהנזק שנגר! לה, הג! שביחס לאירוע עצמו אי� מחלוקת כי התרחש.

 6את האד! היחיד שיכול היה לשפו
 אור על נסיבות האירוע, על  הלא הביא המצד תהנתבע .5

 7שאלה מדוע לא שת לבו לשלטי! המכוויני!, הא! טעה, התרשל הת שלו, על ותרשלמידת הה

 8  ריכוז ושמא, כטענת התובעי!, פעל בכוונת מכוו�.האו פשוט איבד את 

 9כידוע, הימנעות מהעדאת עד רלוונטי עומדת לחובתו של הצד שאת טענתו אמור לייצג העד 

 10  ושלטובתו אמור להעיד.

 11אמנ! לטענת נציג הנתבעת, ההימנעות מהבאת הנהג נעשתה על מנת לנסות ולמנוע הטחת 

 12), אול! היא הנותנת, דווקא עימות ע! טענות 9, שורה 4האמירות הגזעניות בפניו (עמוד 

 13יתירה מכ
: טענות קשות ככל שיהיו התובעי! היה מסיר כל חשש ללזות שפתיי! כלפי הנהג. 

 14עדותו של עד. נהפו
 הוא, על העד להזימ�! זאת, במיוחד כאשר  כלפי עד, אי� בה� למנוע

 15ושמא שיקול הדעת של הנתבעת מודעת למשמעות המשפטית של אי העדאתו של העד. 

 16הנתבעת (שוודאי לווה ע"י גורמי מקצוע, שלא לומר, לשכה משפטית, המלווה הליכי! מעי� 

 17או משפטיי! אחרי! המתנהלי!  אלו) היה לנסות ולמזער את הנזק ביחס להליכי! מינהליי!

 18  לאירוע דנ�. לנתבעת פתרוני!. ביחס

  19 
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 1  באשר לעדותה של הילדה התובעת, הרי שנוכח העובדה שענייננו באירוע שבאשר לעצ! . 6

 2עדותה של התובעת נדרשת באשר התרחשותו  אי� חולק (הג! שיש חולק באשר לנסיבותיו) 

 3  לסוגיית הנזק שנגר! לה.

 4ג! האפשרות של התובעי! להרי! את נטל הראייה בדבר הנזק שנגר! בהעדרה של העדה תיפ

 5לתובעת. ג! במקרה זה, ברי לי כי לתובעי! טעמיה! עמה!, באשר מדובר בילדה שכבר 

 6, חוותה טראומה הנובעת מהאירוע. יחד ע! זאת, לא הוצגה בפני כל חוות דעת רפואית

 7  הילדה וג! זהו עניי� לענות בו. בדבר הטראומה שאותה חוותה פסיכולוגית או עדות מומחה

 8   נוכח האמור לעיל, אי� לנו אלא לנסות ולהתחקות אחרי דבריו של הנהג שנמסרו לנו באמצעות .  7

 9  התיוו
 של נציגי הנתבעת:

 10"הנהג זומ$ באופ$ מיידי לדברי גב' ב� ישי, במכתבה הראשו� (נספח ה לכתב התביעה): 

 11לא ש� לב  (הכוונה כנראה לצומת הפרסה. י.פ.)לתחקור, לדבריו: כאשר הגיע לצומת דולב 

 12ראה את השלט ובדיוק הנערה אמרה לנהג לא$ אתה  לאחר כמה מטרי� בודדי�לפנייה, 

 13  . (ההדגשה שלי. י.פ.).נוסע? מיד הנהג נסע לאחר והמשי( במסלול הנסיעה"

 �14 נציג הנתבעת במענה לשאלת בית המשפט במהל
 הדיו� כי בשיחתו ע! מאיד
 גיסא, טע

 15מטרי! ולא במטרי! בודדי!. הנציג חזר  200.250.הנהג הבהיר הלה כי מדובר בסטייה של כ

 16  לפרוטוקול). 4בעמוד  34.ו 32על קביעה זאת פעמיי! במהל
 עדותו (שורות 

 17יה! הצבעתי בהעדר עדויות סתירה פנימית זו רק מבהירה את הקשיי! הראייתיי! שעל

 18  ובמקרה זה מטעמה של הנתבעת.מטעמ! של הגורמי! הרלוונטיי!, 

 19יחד ע! זאת, נוכח העובדה שאי� חולק על דבר עצ! התרחשותו של האירוע מושא התביעה 

 20אי� לנו אלא לאמ� את עמדת של המרחק שאותו נסע הנהג בשטח עוי�, הרי שביחס לשאלה זו 

 21  .עדותו של מר פלג, הנתמכת ע"י התובעי!

 22באשר לשאלת הנזק הרי שזו לא הוכחה לפנינו לא באמצעות העדאת הילדה התובעת (שהינה .   8

 23שני! בער
), לא באמצעות חוות דעת רפואית או פסיכולוגית מוסמכת ולא  17כיו! בת 

 24 13משכ
, אי� לנו אלא לפנות לדר
 האומדנה הקבועה בסעי*  באמצעות כל ראייה אחרת.

 25גרמה הפרת החוזה נזק ", כדלקמ�: 1971.חוזי! (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"אלחוק ה

 26שאינו נזק ממו$, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויי� בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות 

 27  ."העני$

 28לבדה בשעות  15חר* האמור לעיל, ברי לי כי סיטואציה שבה מוצאת עצמה ילדה בת 

 29ני עמה בדר
 לכפר פלסטיני עוי�, מביאה למצב שבה עלולה הדמדומי! ע! נהג שאינו מב

 30הילדה לחוש כי אלו ה! רגעיה האחרוני!. איש לא היה מעוניי� למצוא את עצמו וודאי שלא 

 31  את מי מילדיו בסיטואציה מעי� זאת.

 32, "הכוונה התנהגותית"לקביעתי בדבר שיעור החיוב שיוטל על הנתבעת הנני מצר* שיקול של .    9

 33בפסיקה בהקשרי! שוני! של הכוונת התנהגות לצדדי! עתידיי!, ובמיוחד  המוכר

 34לתאגידי! גדולי! במשק ביחס למקרי! דומי! בעתיד, כאשר כולנו תקווה כי מקרה מעי� 
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 1, כמו המסר מהמקרהזה לא יישנה (ודומני כי הנתבעת כבר למדה את הלקח והפנימה את 

 2  .)כמפורט לעיל ,למשל ביחס לשימוש במכשירי ניווט

 3אשר על כ� הנני קובע על דר
 האומדנה שהנתבעת תשל! לתובעת באמצעות הוריה התובעי! .     10

 4, אשר ישאו ריבית והפרשי הצמדה מיו! הגשת התביעה ועדת לתשלו! 0 5,000ס
 של 

 5  הוצאות משפט. 0 800המלא בפועל. כ� תשל! הנתבעת לתובעת, ס
 של 

 6  ימי! מהיו!, שא! לא כ� ישאו ריבית והפרשי הצמדה כדי�. 30לו ישולמו בתו
 סכומי! א                

.� 7  סכומי! אלו יופקדו ע"י ההורי! התובעי! בחשבו� מיוחד על שמה של בת!, תרצה שטיגלי

 
 8  ימי!. 15נית� להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתו

  9 

  10 

 11  , בהעדר הצדדי!.2018וסט אוג 26, ט"ו אלול תשע"חנית� היו!,  

                   12 

 13 

  14 

  15 

  16 


