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1.  �לפניי תביעה לפיצויי� בגי� נזקי גו� שנגרמו לתובע, כתוצאה מנפילה על רצפת לובי בית החולי

 �  ליטוש שנותר על המרצפות והחליק. דבק שיש או  עת לטענתו נתקל בחומר 7.2.2013"שיבא" ביו

 

  כיו�. 66ביו� התאונה, וב�  60היה ב�  11.5.52התובע יליד  .2
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כתוצאה מהתאונה נחבל התובע בפניו ובכת� ימי�. הוא הובהל לחדר המיו� של ביה"ח, אובח�  .3

כסובל משבר מרוסק בשליש מקורב של הזרוע, וידו קובעה למש� שלושה חודשי�. לטענת התובע, 

  סבל וממשי� לסבול כאבי� והגבלה בתנועת ידו כתוצאה מ� התאונה.הוא 

  

הינה הבעלי� ו/או המחזיקה ו/או בעלת השליטה  משרד הבריאות, אשר –הנתבעת, מדינת ישראל  .4

היא חברת הניקיו� שהתקשרה  1ו/או האחראית למקרקעי� אשר בשטח� אירעה התאונה. צד ג' 

 . 1מבטחת של צד ג' היא ה 2, וצד ג' 1בהסכמי� ע� הנתבעת 

  

הצדדי� השלישיי� שלחו הודעה לצד הרביעי, חברה העוסקת בעבודות קבלניות שונות, ובכלל�       

  עבודות החלקה ("פוליש") וליטוש של אריחי רצפה.

הנתבעת שלחה הודעה מתוקנת לצדדי� השלישיי�, ובמסגרתה צור� הצד הרביעי כצד שלישי       

  נוס�.

  

  דבר על כ� שהתאונה התרחשה ובמועד שנטע� על ידי התובע..  אי� חולק ב5

  הצדדי� חלוקי� ה� לעניי� האחריות וה� לעניי� גובה הנזק.     

  לפיכ� תידו� תחילה סוגית האחריות, והיה וייקבע כי קיימת אחריות אזי תידו� סוגית הנזק.     

  

  תמצית טענות הצדדי�

  טענות התובע

  

לטענת התובע, על הנתבעת כבעלי� וכמפעיל בית החולי� קמה חובת זהירות מושגית וקונקרטית  .6

למנוע סיכוני� בלתי סבירי� אשר עלולי� לפגוע בבאי המקו�. לטענתו, התאונה אירעה בשל 

רשלנות ו/או חוסר זהירות של הנתבעת ו/או עובדיה ו/או שלוחיה, אשר הנתבעת אחראית 

� באופ� ישיר ו/או שילוחי. לטענתו, הוכח קיומו של מפגע ברצפת לובי בית למעשיה� או מחדליה

החולי�, ומדובר בסיכו� בלתי טבעי בגינו היה על הנתבעת לנקוט אמצעי זהירות אשר לא ננקטו; 

הנתבעת לא פיקחה כראוי על עבודות הליטוש שנערכו בשטחה, לא פיקחה כראוי על עבודות 

 דות הליטוש, לא דאגה לסימו� האזור כמסוכ� לעוברי� ושבי� ועוד. הניקו� שהתבצעו בעקבות עבו

  

  טענות הנתבעת

  

הנתבעת מנגד הכחישה את אחריותה לתאונה, וטענה כי לא נהגה ברשלנות. מכל מקו� טענה  .7

הנתבעת כי  יש לייחס אש� תור� ניכר לתובע. הנתבעת א� הכחישה את הקשר הסיבתי בי� רוב 

  נזקי התובע לתאונה, כמו ג� תוכ� חוות הדעת שצורפה על ידיו. 
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חריות לתאונה על צדדי ג' ועל צד ד'. לטענתה צד ג' לחילופי� הנתבעת טענה כי יש להטיל את הא .8

 �קיבל על עצמו ביצוע עבודות הניקיו� במתח�, והצד ד' הוא האחראי על עבודת הליטוש. צדדי

התובע נגרמו  אלו א� התחייבו בחוזה לשפותה במקרה של נזק הקשור לעבודת�, וברי כי נזקיו של

פרת חובה חקוקה ו/או הפרת הסכ� מצד הצדדי� כתוצאה מחוסר זהירות� ו/או רשלנות� ו/או ה

השלישיי� ו/או צד ד' ו/או עובדיה�. אי לכ� ככל שתחויב הנתבעת כלפי התובע הרי שיש להטיל 

את האחריות על צדדי ג' וצד ד' ה� מכוח אחריות נזיקית וה� מכוח אחריות חוזית.  עוד הוסיפה 

 וח צד ג' שיכלול ג� אותה.וצד ד' א� התחייבו לערו� ביט 1הנתבעת כי צד ג' 

  

9 �.  לחילופי� טענה הנתבעת כי ככל שתתקבל התביעה נגדה הרי שיש להשית על התובע אש� תור

  בשיעור ניכר שכ� הוכח כי לא שת ליבו לדר� וצעד במהירות. 

  

  2 �ו 1טענות צדדי ג' 

  

לטענת�, צד ג' צדדי ג' מכחישי� ג� כ� את אחריות� לתאונה וא� את אחריות� כלפי הנתבעת.  .10

העסיק עובדי� מיומני� ונקט בשיטות עבודה בטוחות, לרבות הצבת שילוט. לטענת�, האחריות  1

להסרת מפגעי ליטוש אינ� במסגרת אחריות�, ובכל מקרה בשטח בית החולי� פעלו באותה עת 

כוח צוותי ניקיו� נוספי� שאינ� קשורי� עימ�. צדדי ג' מוסיפי� כי אי� להטיל עליה� חבות מ

הסכ� ההתקשרות, וזאת משו� שעל פי ההסכ�, מוטלת עליה� אחריות רק מקו� שבו נגר� נזק 

עקב מעשה או מחדל רשלני שלה�; במקרה זה אי� ה� נושאי� באחריות נזיקית לאירוע, ולפיכ� 

 אי� ג� להטיל עליה� אחריות וחבות מכוח התחייבות חוזית.

 

/צד ד' שכ� הוא שימש קבל� 3הטיל את האחריות על צד גטע� כי יש ל 1בהודעת צד ג' ששלח צד ג'  .11

 מבצע העבודות בבית החולי� בתקופה הרלוונטית ויצר בהתרשלותו את הסיכו� בעטיו נפל התובע. 

  

  . צדדי ג' הצטרפו לטענות הנתבעת בנוגע לאש� התור� מצד התובע. 12

  

  /ד'  3טענות צד ג

וטע� כי לא הוכח כי התובע נפל כתוצאה מדבק שיש. . בראש ובראשונה הכחיש צד ד' את אחריותו 13

 �מעבר לכ� טע� צד ד' כי לא התרשל ופעל במיומנות כאשר באחריותו להסיר מפגעי� אשר נראי

מעבר לשכבת האבק, עת מיודע על אודות�, כ� שככל שנותרה שכבת ליטוש, צד ד' אינו אמו� על 

י�, והיא נותנת ההוראות בתחו� הסרתה כי א� הנתבעת היא שאחראית על טיפול במפגע

הוא האחראי להסרת  1באמצעות מפקח מטעמה אשר פעל במקו�. לחילופי� טע� צד ד' כי צד ג' 

  מפגעי� מעי� אלו. צד ד' א� הדגיש כי פעל בהתא� להוראות תקנות התכנו� והבנייה. 
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נשמט הבסיס לכל  . עוד הכחיש צד ד' כל אחריות במישור החוזי וטע� כי משהוכח כי לא התרשל14

  טענה במישור זה. 

  

  . לבסו� הצטר� צד ד' לטענות הנתבעת באשר לאש� תור� בשיעור מכריע מצד התובע. 15

  

 דיו$ והכרעה

  

  סוגיית האחריות :

 . אי� חולק בדבר על כ� שהתאונה התרחשה ובמועד שנטע� על ידי התובע.16

אי לכ� על מנת לקבוע הא� יש לחייב את הנתבעת באחריות לקרות התאונה יש לבחו� את        

  הנסיבות אשר גרמו לתאונה.

  

17 �. C.Tעת הגיע התובע לבית החולי� לש� קבלת תוצאות בדיקת  7/2/13. התאונה אירעה ביו

ליטוש ודבק ָשִיש. הנפילה הייתה בלובי הבניי� הראשי, לטענת התובע מחמת היתקלות בחומרי 

התובע נפל ונחבל מהרצפה ומדלת הזכוכית בפניו ובידו הימנית. לגרסת התובע, הוא הל� בזהירות 

 10לתצהירו), א� לא היה בכ� כדי למנוע את הנפילה. התובע ציי� (סעי�  11ובאיטיות (סעי� 

  לתצהירו) כי לא היו במקו� שלטי אזהרה מפני החלקה או ביצוע עבודות.

  

  � היה מפגע שגר� לנפילההאמנ

  . התובע ציר�, כנספח ב' לתצהירו, צילומי� של לובי הבניי� ושל המפגע הנטע�.18

  

. לאחר עיו� בכתבי הטענות ושמיעת העדי� אציי� בראש ובראשונה כי מצאתי לנכו� לקבל את 19

ה גרסתו של התובע לעצ� התרחשות התאונה עקב היתקלות בשכבת חומר ליטוש שהייתה גבוה

מ"מ, אלא בשכבה עבה יותר. אני מקבל את  222.5מפני הקרקע, וכי לא דובר על חומר בגובה של 

טענת הנתבעת וצדדי ג' לפיה, שאריות הליטוש ו/או דבק האריחי� או החומר שנותר על הרצפה 

  ונית� להבחי� בו בצילומי�, אינו מחליק.

  

ות בו עשויה לגרו� לאד� לאבד את שיווי משקלו . נהפו� הוא, לטעמי החומר קשיח, ולכ� היתקל20      

וליפול. הצילומי� ברורי� ואי� צור� בחוות דעת של מומחה או במדידה מדויקת של גובה החומר. 

אומנ� התובע לא הוכיח כי התמונות שציר� צולמו על ידי אשתו ביו� האירוע או שיקפו את 

  וע בוצעו עבודות מעי� אלו. המקו�, אול� אי� מחלוקת כי במקו� נפילתו ביו� האיר

        �העובדה כי בזמני� הרלוונטיי� לנפילתו של התובע, לרבות ביו� הנפילה נערכו בבית החולי

 �עבודות ליטוש שכללו שימוש בחומרי מילוי וליטוש (ראה למשל תצהירו של העד נאמי מטע

  מר ליטוש על הרצפה. ) מעידה שלמעשה לא יכולה להיות מחלוקת על הימצאות חו7הנתבעת ס' 
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.  ברי א� כי היוותרות החומר על הרצפה ללא שהמקו� מגודר וללא אזהרה באמצעות שילוט או 21

  בכל אמצעי בטיחות אחר מהווה מפגע.

  

        �מ� הצילומי� עולה בבירור וכ� ג� מתצהירו כי המקו� לא היה מגודר ו/או מסומ� ו/או מוצבי

 10 2ו 9נתקל ואיבד שיווי משקל (ראה עדותו בח"נ בעמודי� שלטי אזהרה. התובע העיד כי 

 �222ש'  13). כשנשאל הא� נתקל בחומר הוא השיב בחיוב (ראה עמ' 8/6/17לפרוטוקול הדיו� מיו

  לפרוטוקול הדיו�). 26

    

עובד הנתבעת, מר נאמי, מפקח מטע� בית החולי� על עבודות הליטוש אל מול הגור� המקצועי,        

) אישר שכשמורחי� דבק ָשִיש נותרי� 28/9/17לפרוטוקול הדיו� מיו�  627שורות  25(עמוד  3' צד ג

לפרוטוקול) וכ� שיש צור� בליטוש הגרדי�  32ש'  25"גרדי�", כלומר שאריות של דבק שיש (עמ' 

לפרוטוקול). לאחר שנשאל מספר פעמי� אישר  28231בשורות  26על מנת ליישר את המשטח (עמוד 

  ).12ש'  27(עמ'  "שאנשי� לא יפלו"כי הליטוש והיישור נדרשי� כדי   העד

  

 הבדלי יוצרת שמריחתו משו� מתבצע השיש דבק יישור למעשה ג� קבל� הליטוש צד ד' הודה כי       

), מה שמהווה תימוכי� נוספי� לגרסת התובע בדבר פער אפשרי בי� מפלס 19ש'  56גבהי� (עמ' 

  ליטוש שנותר.המרצפות לשכבת חומר ה

  

. א� כ� נית� לקבוע כי היה מפגע מסוכ� אשר גר� לנפילת התובע ולפציעתו. ואומר לסיו� נושא זה 22

כי לא אוכל לקבל את טענת הנתבעת כי העובדה כי א� אחד אחר מבאי המקו� לא נתקל א� הוא 

� לא נתקלו במפגע לכאורה מכרסמת בגרסת התובע כי עסקינ� במפגע. אי� בעובדה שאנשי� אחרי

 �בחומר או החליקו כדי לשלול את גרסת התובע. ג� כאשר קיי� מפגע, לא כל אד� הנמצא במקו

  ננפגע ממנו.

   

  על מי מוטלת האחריות לקרות התאונה ולהמצאות המפגע

23 �. הנתבעת הינה מפעילת בית החולי�. עסקינ� במקו� ציבורי גדול המקבל את פניה� של מבקרי

 �  והלילה.רבי� בשעות היו

  

משו� כ� קיימת חובת זהירות מושגית וקונקרטית מטע� בית החולי� למבקריו. ויודגש, החובה        

 �הינה כלפי כל המבקרי�, צעירי� וזקני�, חסוני� ובעלי מוגבלויות, מה ג� שבשל היות המקו

בית חולי� מטבע הדברי� פוקדי� את שעריו אנשי� חולי�, ועליו לנקוט במשנה זהירות כדי 

  יח את ביטחונ� מפני מפגעי�.להבט
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. בית החולי� הציב את מר נאמי כמפקח. חובתו לוודא ביצוע העבודות הינה ברורה, ועולה א� 24

מהסכ� ההתקשרות ע� חברת הניקיו�, ש� נקבע שיהיה פיקוח מטע� בית החולי� בנוס� על 

  . 1מפקחי צד ג' 

  

נתבעת היא שקובעת את ההנחיות בנוגע למעשה העד א� אישר מפורשות כי למיטב ידיעתו ה      

 )26231ש'  30לניקיו� המקו� ובנוגע לריצו� (עמ' 

  

. מחומר הראיות א� עולה כי עבודות הליטוש ע"י צד ד' מתחילות מדי יו� בשעות הערב ומסתיימות 25

). בזמ� העבודות מסמ� צד ד' את האזור 9, תצהיר מר נאמי ס' 8212ש'  28לפנות בוקר (עמ'  25ב

). מחומר הראיות עולה כי חומר המילוי 124' ש'62, עמ' 29ש'  61, עמ' 19227ש'  27בסרט סימו� (עמ' 

ש'  25שעות מתבצע ליטוש (עמ'  24עלול להותיר קטעי� גבוהי� יותר במרצפות, ואי לכ� לאחר 

בבוקר  25). מחומר הראיות א� עולה כי בסיו� העבודות ב122ש'  29, עמ' 28232ש'  28, עמ' 19232

שעות, קרי לאחר שיבש חומר המילוי.  24צד ד' אורז חפציו בהנחיית הנתבעת וחוזר למחרת לאחר 

), אול� לא מ� הנמנע 324ש'  28, עמ' 32ש'  27עוד עולה כי צד ד' אמור להסיר את סרט הסימו� (עמ' 

 כי חברת הניקיו� צד ג' תסיר אותו א� היא הלכה למעשה. 

  

מר נאמי הודה כי לא ניתנה על ידיו הנחיה ברורה לחברת הניקיו� ולחברה . העד מטע� הנתבעת 26

להסיר את סרט  –על חברת הליטוש או על חברת הניקיו�  –מבצעת העבודות עצמ� על מי בדיוק 

). העד לא סיפק מענה ברור לשאלה מה 29232ש'  27הסימו� טר� הסתיימו פעולות הליטוש (עמ' 

 ). 1222ש'  28היו הנחיותיו בנושא (עמ' 

  ש. כלומר, כשה� מסיימי� את העבודה, גמבש, ה� מוציאי� את הסס"ל?            

  ת. או גמבש, או חברת ניקיו$ אחד מה�. לפעמי� אור$ והעובדי� שלו.            

  ש. אי$ הנחיה ברורה?            

  לפרוטוקול) 29232בשורות  27(בעמוד    ת. אי$, ההנחיה שאור$ יעשה את זה בעקרו$."            

 

חמור מכ� העד אישר מפורשות כי שיטת העבודה בהנחיית הנתבעת היא כזו שסרט הסימו� מוסר  .27

 �טר� עבודות הליטוש שאמורות להביא את המרצפות למישור אחיד, ובאי בית החולי� שנכנסי

 ). 1421ש'  29למקו� אינ� מוזהרי� ממפגע אפשרי ופוטנציאלי זה (עמ' 

  

  אי$ בעיה. יפה.  ש:

  שעות. 24מותר ללטוש אחרי   ת:

יופי, מצוי$. ואז אנשי� שבאי�, זה לא מלוטש, אז אנשי� עוברי� אי$ סס"ל ויכולי� להתקע   ש:

  וליפול.

  לא קשור לסס"ל,  ת:

  לא, לא קשור לסס"ל. הסס"ל מונע מה� להכנס.  ש:
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  הסס"ל (לא ברור),  ת:

  יודעי� שיש ש� מפגע. נכו$?אז אני אומר כשאי$ סס"ל אנשי� לא   ש:

  נכו$.  ת:

 24יופי, ואז אנשי� שבאי� ודורכי� על החומר ליטוש הלא מלוטש שילוטש רק בלילה כעבור   ש:

  שעות ליפול. נכו$? לא שומע בקול ר�. 24שעות, יש לה� 

  כ$."  ת:

  

. מכא� הודאה מטע� העד כי אופ� הפיקוח ומת� ההנחיות הוא כזה שמוביל למצב בו במש� זמ� 28

 �ממוש� עלולי� להיות מצויי� במקו� מפגעי הפרשי גבהי� ללא כל סימו� המזהיר את העוברי

  ושבי� מכ�. 

 

  .הנתבעת התרשלה וחבה באחריות כלפי התובע כי לקבוע מנת על אלו בממצאי� די למעשה. 29

  

  ההודעות לצד ג 

  

הנתבעת ביקשה לחייב את צדדי ג' לשפותה בגי� פיצוי התובע, א� תחויב, ה� בעילה נזיקית וה�   .30

 בעילה חוזית. 

 

התרשל בעבודתו  1אציי� כי מחומר הראיות עולה כי אכ� צד ג'  1ראשית לשאלת התרשלות צד ג'  .31

 ואפרט.

 

כי  מחומר הראיות עולה כי ליטוש  1טענת צד ג' בפתח דברי בעניי� זה אציי� כי אני מקבל את  .32

), ואני מקבל את 22224ש'  47המשטחי� הגבוהי� אינו בתחומי אחריותה של חברת הניקיו� (עמ' 

  .ה כלי� מתאימי� להסרת חומר ליטושטענות צד ג' כי אי� בבעלות

 

שעבודות הניקיו� הרי הנוהל היה כזה  1. ע� זאת, בהתא� לעדותו של מר מזרחי מטע� צד ג' 33

). מר מזרחי מטע� 228ש'  41התבצעו מיד בסיו� עבודות המילוי ועזיבת צד ד' את המקו� (עמ' 

צד ג' אישר מפורשות כי עובדי הניקיו� היו מדווחי� לו על חומר ליטוש שלא הוסר בפעולות 

ש'  43, עמ' 6232ש'  41הניקיו�, והוא היה מיידע את מנהל המקו� על כי נדרש ליטוש להסירו (עמ' 

נקבע בי� היתר   למוצגי הנתבעת) 4להסכ� נספח  56(עמ'  1). ג� בהסכ� בי� הנתבעת לצד ג' 14223

 להיות וכ� הניקיו� עבודות ביצוע את ולבקר לבדוק הינ� 1כי תפקידיו של מר מזרחי מטע� צד ג' 

בשטח ותפקידיו (עמ' נציגי המזמי�, קרי הנתבעת. העד א� העיד על הימצאותו  ע� יומיומי בקשר

  ).15221ש'  36
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 ).17223ש'  31ג� העד אור� נאמי מטע� הנתבעת העיד על נוהל זה של פעילות חברת הניקיו� (עמ'  .34

 

העד א� אישר מפורשות כי במקרה דנ� לא התקבלה אצלו מעובדיו כל התראה על חומר ליטוש  .35

 ). 123 44, עמ' 25232ש'  43שיש להסירו (עמ' 

  

העובדה כי מצאתי לנכו� לקבל את גרסת התובע לאופ� נפילתו ובהינת� כי במקו� הושארה . בהינת� 36

. ו/או במת� התראה עליה ו/או בגידור המקו� שכבת חומר ליטוש, הרי שצד ג' התרשל בהסרתה

מבטחתו לשפות את הנתבעת בהתא�  2וצד ג'  1אי לכ� בהתא� להסכ� בי� הצדדי� על צד ג' 

 הניקיו�, או עבודות ביצוע עקב או כדי תו� שאירע גו� נזק לכל באחריות ישאי 1לסעי� כי צד ג' 

  )למוצגי הנתבעת 4להסכ� בי� הצדדי� נספח  11אליה� (ס'  בקשר

  

, פעלו 1העיד כי במקו�, להוציא צוות הניקיו� מטע� הצד ג'  1ע� זאת, העד נאמי מטע� הנתבעת        

). העד אישר כי 7214ש'  30צוותי ניקיו� נוספי� מטע� בית החולי� ו/או חברת ניקיו� אחרת (עמ' 

 132ש'  30מ' אינו יודע לומר מי מצוותי הניקיו� פעל בלילות, קרי לאחר סיו� עבודתו המילוי (ע

152ש'  30). העד א� אישר כי הוא עצמו אינו הגור� אשר מטפל בנושא ניקיו� בית החולי� (עמ' 14

16 ,30 .(  

  

ויתכ� אפילו עובדי  –אי העדת הגור� האחראי לנושא הניקיו� מותיר את השאלה, הא� גור� נוס�       

  ופועל לרעת הנתבעת. היה אחראי על התראה בפני מפגעי�, ללא מענה –הנתבעת עצמה 

  

  מי שנמנע מלהביא עד חזקה שדברי העד לא יהיו לטובתו. כבר נקבע כי:      

  

"אי הבאת עד רלוונטי מעוררת מדר, הטבע את החשד כי יש דברי� בגו וכי בעל די$ שנמנע       

ד מהבאתו חושש מעדותו ומחקירתו שכנגד.... ככלל אי העדת עד רלבנטי יוצרת הנחה  לרעת הצ

 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורי
 וציוד בע"מקלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורי
 וציוד בע"מקלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורי
 וציוד בע"מקלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורי
 וציוד בע"מ 641/87שאמור היה להזמינו..." (ע"א 

ב.ג. את א.לוינשטיי� ב.ג. את א.לוינשטיי� ב.ג. את א.לוינשטיי� ב.ג. את א.לוינשטיי�  4712/01וראה ג� ת.א. (ראשו$ לציו$)  8.1.90 245עמ'  239) 1פ"ד מד (

  .30.5.02(פורס� בנבו)   בע"מ נ. צ'רבוס ניהול סחר וייעו� בע"מבע"מ נ. צ'רבוס ניהול סחר וייעו� בע"מבע"מ נ. צ'רבוס ניהול סחר וייעו� בע"מבע"מ נ. צ'רבוס ניהול סחר וייעו� בע"מ

  

הינת� ההסכ� בי� הצדדי� וההוראות הסותרות  לצדדי ג' כמו ג� . אי לכ� לאור הקשיי� הנ"ל ב37

  .33%לשפות את הנתבעת בשיעור   122העדר שיטת עבודה קבועה ואחידה הרי שעל צדדי ג' 

  

  

  /צד ד 3צד ג' 

. אציי� כי בהמש� למסקנותיי לא מצאתי רבב בפעולות צד ד'. הוכח כי הנחיות פעולות המילוי 38

נתבעת. הנתבעת היא שהורתה לסמ� את השטח, והיא שהורתה על הסרת והליטוש ניתנו ע"י ה
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שעות ממריחת חומר המילוי ה� כורח המציאות  24סרט הסימו�. הוכח כי פעולות ליטוש לאחר 

ולא תלויות בצד ד'. משכ� ועת פעל צד ד' בהתא� לטיב העבודה וההוראות שקיבל מטע� הנתבעת, 

� ושבי� הוא פרי הוראת הנתבעת, הרי שלא מצאתי ואי סימו� המקו� לש� אזהרת העוברי

/ד גר� לנזק עקב מחדל או מעשה שלו. משכ� הודעת  3רשלנות בפעולת צד ד', ולא  הוכח כי צד ג' 

   צד ד' נדחית.

  

  אש� תור�

  

בנסיבות המקרה, ראוי לטעמי להטיל על התובע אש� תור� במידה מועטה. הוכח כי התובע צעד  .39

ועסק תו� הליכתו בניסיו� להוציא מכיסו כרטיס חנייה (פרוטוקול הדיו� במהירות שכ� מיהר 

 �). מכא� שהתובע לא שת ליבו לדר� 21223ש'  10, עמ' 24225, 14216, 10211ש'  9עמ'  8.6.17מיו

בהיותו טרוד בניסיו� הוצאת כרטיס מכיסו תו� הליכתו. מנגד יש להביא בחשבו� את העובדה כי 

צפוי כי יימצא בשטח בית החולי�. אי לכ� אני סבור כי יש לייחס לתובע  עסקינ� במפגע אשר לא

   בלבד. 5%אש� תור� ששיעורו 

  

  שאלת הנזק  

  

  הנכות הרפואית:

  

עקב ההחלקה על הרצפה נחבל התובע בזרועו הימנית, ואובח� בה שבר מרוסק כאמור, וידו   .40

  חודשי�.  3קובעה למש� 

  

) מותא� תקנות המל"ל. 2( 40לפי סעי�  30%את נכותו בשיעור ד"ר גיל לאנה מטע� התובע הערי�  .41

 ) |(ב) ג) לתקנות.1( 35נכות לפי סעי�  10%מומחה מטע� הנתבעת, ד"ר סלעי העניק לתובע 

 

מטע� בית המשפט מונה מומחה רפואי בתחו� האורטופדי, ד"ר אייכנבלט, אשר מצא בבדיקת   .42

 הימני, רגישות שרירי הסופראספינטוס הסונטוס של קל ימי�, דלדול כת� התובע הגבלה בתנועות

ס"מ באור� הזרוע. אי לכ� הערי� המומחה את נכותו  0.5הכת� וקיצור של  בקדמת ממוקדת

  לתקנות.  .) ב' לתקנות4( 41סעי� עפ"י  15%הצמיתה של התובע כדלקמ�: 

  30%ו� התאונה ונכות זמנית בשיעור חודשי� מי 3כ� קבע המומחה תקופת אי כושר מלא למש�       

 .�  למש� שלושה חודשי� נוספי

  

במקרה דנ�, המומחה הרפואי לא נחקר ע"י מי מהצדדי� בחקירה נגדית על חוות דעתו, וא� לא  .43

  הוצגו לבית המשפט שאלות הבהרה למומחה, כ� שהאמור בחוות דעתו לא נסתר.  
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ה ע"י בית המשפט, ולפיכ� אי� לו כל עניי� לרצות את המומחה הרפואי אשר בדק את התובעת, מונ      

 ,�אחד הצדדי�, וכל חוות דעת של מומחה נטולת פניות ואובייקטיביות, ולמעט מקרי� חריגי

  בית המשפט נוטה לאמצה.

  

(פורס�  רז נ' פרוינדרז נ' פרוינדרז נ' פרוינדרז נ' פרוינד 776/06בבר"ע  (מחוזי חי')  בית המשפט עמד על מעמדו של המומחה     

"למומחה מטע� בית המשפט מעמד מיוחד, והוא חב נאמנות והגינות : ) 20.11.06בנבו), 

מוגברות כלפי בית המשפט, עליו להיות נטרלי ולפעול ללא משוא פני� או ניגוד ענייני�, 

כמי שמסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת, וככזה הוא משמש כזרועו הארוכה של 

  ".".".".בית המשפט

  

  דעתו של המומחה.לאור האמור לעיל אני מאמ� את חוות  .44

  

  בתחו� האורתופדיה כתוצאה מ� התאונה. 15%יוצא אפוא כי נגרמה לתובע  נכות בשיעור       

  

  נכות תפקודית אל מול נכות רפואית

  

המונח "נכות תפקודית" מבטא מגבלה או הפרעה בתפקודו של אד� שנפגע גופנית. מגבלה זו נכו�  .45

ר הכוונה למידת ההשפעה של הנכות על התפקוד שתהא זהה או שונה מ� הנכות הרפואית, כאש

 �יומי,  –בכלל. אחוזי הנכות אינ� מהווי� בהכרח ראייה לאובד� במקביל של הכושר לתפקוד יו

  לרבות הכושר לבצע עבודה.

      

  ) נפסק:16.3.89( 137) 1מג ( גדעו� מקל� נ' שרה זילברברגגדעו� מקל� נ' שרה זילברברגגדעו� מקל� נ' שרה זילברברגגדעו� מקל� נ' שרה זילברברג 586/84בע"א 

יש תיאו� בי$ שניי� אלה, והכל תלוי במהות הפגיעה. "אי$ צור, לחזור ולהדגיש כי לא בהכרח   

עיסוקו של הנפגע, יכולת אדפטציה שלו, כושר שיקו�, תנאי שוק בעבודה וכדומה גורמי� שאי$ 

  צור, לעמוד עליה� כא$".

  

        �לטענת התובע, אי� מדובר בנכות זניחה, אלא בנכות רפואית, המסבה לו מאז התאונה כאבי

היד המקשי� עליו בתפקוד היומיומי. כפועל יוצא, התובע מתקשה בביצוע  והגבלה בתנועות

עבודתו כרופא וא� נאל� להתפטר מתפקידו עובר לתאונה בו היה צפוי להתקד� באופ� ניכר, וזאת 

  לנוכח קשייו בי� היתר בביצוע תורניות לילה.  

  

די נכותו הרפואית, ומדובר . מנגד, הנתבעת סבורה כי הנכות התפקודית של התובע אינה מגעת כ46

  .בפגיעה מזערית אשר אינה אמורה להשלי� על נכותו התפקודית
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. אי� מחלוקת כי מומחה בית המשפט קבע כי התובע סובל . בענייננו התובע הינו רופא במקצועו47

מהגבלה בתנועות כת� ימי�. אי� ספק כי ביחס לעבודה זו, לנכותו האורטופדית של התובע יש 

השלכה תפקודית כלשהי, שכ� מדובר בי� היתר, בעבודה פיזית בחלקה לפחות במידה מסוימת 

 .� המצריכה שימוש בשתי הידיי

  

זו נית� למצוא בקביעת הרופאה התעסוקתית כי התובע אינו כשיר לבצע תורנויות  . חיזוק למסקנה48

לילה (ראה נספח ט למוצגי התובע). התובע עצמו הסביר כי נאל� לסיי� עבודתו כרופא גריאטרי 

). אומנ� מומחה בית המשפט קבע כי התובע 9212ש'  12עקב התקשותו בביצוע תורנויות לילה (עמ' 

א משפחה, אול� אי� בכל להשלי� על יכולתו בשאר תחומי רפואה ובתחו� בו כשיר לשמש כרופ

  עסק כרופא גריאטרי. מכא� שאי� לשלול את טענתו שמפאת מצבו נאל� לסיי� תפקיד זה.

 

ע� זאת, התובע לא הביא לעדות איש ממנהליו או חבריו לעבודה אשר יעידו על הפער בי� תפקודו  .49

א הציג כל אישור או מסמ� לפיו צוי� בזמ� אמת כי הרקע עובר לתאונה ואחריה. הוא א� ל

 �להתפטרותו, קרי רצונו לשנות את מקו� עבודתו, מקורו בתאונה ורק בה, כאשר לא נית� להתעל

2מ� העובדה כי במועד התפטרותו של התובע מתפקידו כרופא גריאטרי הוא היה כבר ב� למעלה מ

התקדמות גילו ה� שהביאו אותו לחפש עבודה קלה  , כ� שלא נית� לשלול שטעמי� נוספי� כמו60

 יותר.

   

התובע א� לא הציג תיעוד של היזקקות לתרופות משככות כאבי�  או ביקורי� אצל רופאי�, וא�  .50

 �לא תיעוד של טיפולי� פיזיוטרפיי� שנתיי� עד היו�, מה שאינו תוא� את תיאורו בדבר הכאבי

ונה. בהחלט היה מצופה כי אד� הסובל מכאבי�  הקשי� והגבלת התנועה ממנה סובל מאז התא

 �ומהגבלת תנועה באופ� המשפיע על תפקודו בצורה כה ניכרת ינצל למצער את זכותו לטיפולי

פיזיוטרפיי� שנתיי� אליה� משוועי� מטופלי� רבי�, ויהיה בידיו תיעוד על אודות ביקורי� אצל 

 .�  רופאי

  

אי הכושר לעבודה במשרה מלאה עד היו�. כיו� שכרו של . עוד אזכיר כי התובע שב לאחר חודשי 51

 �התובע גבוה משכרו עובר לתאונה (ראה תלושי� א', י', יא למוצגי התובע). התובע הסביר כי אמנ

שכרו גבוה יותר כיו�, אול� אלמלא התאונה היה מקוד� לתפקיד רופא בכיר ומשביח שכרו א� 

כיו� קידומו נבל� שכ� בתפקידו הנוכחי באג� בו  יותר תו� שהוא ממשי� להתקד�. אול� לדבריו

  ). 8217ש'  17עובד לא צפוי קידו� (עמ' 

  

לזאת אציי� כי התובע לא הביא איש מ� הממוני� עליו במקו� עבודתו עובר לתאונה להעיד על       

 �קידומו הצפוי והשכר שהיה מונח בצידו. התובע א� לא הביא כל נתוני� על קידומ� של רופאי

חרי� במעמדו במחלקה בה עבד, ומשכ� טענתו נותרה ללא כל ראיה. בהחלט א� היה מצופה כי א
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התובע יציג נתוני� רשמיי� על השוני מבחינת הקידו� בי� תפקידו הקוד� לנוכחי, אול� ג� זאת 

  לא עשה. 

  

א תוביל את בית המשפט למסקנה שאילו הובאה היהימנעות מלהביא ראיה מצויה רלוונטית       

עבודות עבודות עבודות עבודות , שמעו� קבלו נ' ק' שמעו�שמעו� קבלו נ' ק' שמעו�שמעו� קבלו נ' ק' שמעו�שמעו� קבלו נ' ק' שמעו� 27/91הייתה פועלת לרעת אותו צד שנמנע מהגשתה (ע"א 

קופל (נהיגה עצמית) בע"מ קופל (נהיגה עצמית) בע"מ קופל (נהיגה עצמית) בע"מ קופל (נהיגה עצמית) בע"מ   55/89ע"א ) ראה ג� 20/03/95, נית$  457, 450) 1מט ( מתכת בע"ממתכת בע"ממתכת בע"ממתכת בע"מ

קלוגר נ' החברה הישראלית קלוגר נ' החברה הישראלית קלוגר נ' החברה הישראלית קלוגר נ' החברה הישראלית  641/87) וע"א 14/11/90 595) 4מד ( נ' טלקאר חברה בע"מנ' טלקאר חברה בע"מנ' טלקאר חברה בע"מנ' טלקאר חברה בע"מ

  ).08/01/90 245, 239) 1פ"ד מד ( וד בע"מוד בע"מוד בע"מוד בע"מלטרקטורי
 וצילטרקטורי
 וצילטרקטורי
 וצילטרקטורי
 וצי

  

, א� כי, 10%לאור האמור בנסיבות העניי� אני קובע כי נכותו התפקודית של התובע הינה בשיעור  .52

 לאחר התאונה).  מיד(למעט בתקופה  השפעה על כושר ההשתכרות עד כה התה לילא הי

  

  הפסד השתכרות לעבר:

  

. לאחר התאונה קיבל 31.7.2013למש� כחצי שנה עד ליו� לטענת התובע, הוא היה באי כושר מלא  .53

 �, ולאחר מכ� ועד שובו 19.2.2013תחילה שכרו על חשבו� ימי המחלה הצבורי� שלו עד ליו

לעבודה לא קיבל שכר כלל. אי לכ� ראוי לפצותו בתקופה זו לטענתו על בסיס הפסד מלא בתוספת 

  פיצוי על ניצול ימי המחלה.

  

טע� התובע כי נפגעה עבודתו שכ� מפאת כאביו נאל� להיעדר מעת לעת, וא� לאחר זמ� לאחר מכ�       

מה בהוראת הרופאה התעסוקתית הפסיק לבצע משמרות לילה, מה שהוביל לפגיעה בשכרו. אי 

לכ� התובע מבקש לחשב הפסדיו בתקופה זו על בסיס ההפרש בי� שכרו עובר לתאונה לשכר 

תר התובע לחישוב הפסדיו על בסיס שכרו עובר לתאונה ונכותו שהרוויח בפועל. לאחר מכ� עו

  הרפואית.  

  

.  הנתבעת מנגד טוענת כי לתובע מגיע פיצוי עבור ימי אי כושר המלא בה� לא שול� לו שכרו על 54

משכרו עובר לתאונה. לאחר מכ�  30%חשבו� ימי המחלה, ולאחר מכ� ועד שובו לעבודה על בסיס 

  ובע לא מגיע כל פיצוי.גורסת הנתבעת כי לת

  

55 �. מדובר בראש נזק מיוחד אותו על התובע להוכיח. אכ� אי� מחלוקת כי במש� שלושה חודשי

 �לאחר התאונה שהה התובע באי כושר מלא. אי� מחלוקת כי קיבל שכרו בתקופה זו רק עד ליו

19.2.2014.  

= X3 20,514ו עובר לתאונה בס� אי לכ� ראוי לפצותו בתקופה זו על בסיס הפסד מלא של שכר      

62,442 0.  
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. אני מקבל את 30%חודשי� נוספי� הוענקה לתובע נכות זמנית בשיעור של  3. לאחר מכ� ולמש� 56

טענת התובע כי התקשה עדיי� לשוב לעבודתו, ואני קובע הפסדיו לתקופה זו על בסיס שכרו עובר 

  . 3X30%X 20,814 =18,732 0: 30%לתאונה ונכות 

  

   0 83,404בצירו� הפרשי ריבית מאמצע התקופה=  0 81,174. סה"כ הפסדיו לעבר: 57

  

  

. לאחר מכ� עת עבר התובע לעבוד כרופא משפחה ברמלה ניכר כי התובע השביח שכרו בהשוואה 58

לשכרו עובר לתאונה. התובע כאמור לא הביא לעדות איש מנהליו במקו� עבודתו עובר לתאונה 

דות קידו� צפוי והשבחה צפויה בשכרו לו היה נותר לעבוד במקו� זה, ואי לכ� לחזק טענתו על או

 �לא עלה בידו להוכיח כי אלמלא התאונה היה משביח שכרו א� מעבר לשכר שהשיג בפועל במקו

  עבודתו החדש. 

  

 הפסד השתכרות לעתיד:

 

המ"ש הנדרש "פירוט הנזק של הפסד כושר השתכרות לעתיד מעמיד קשיי� רבי� בפני בי      

לקובעו. המדובר בדר, כלל בהפסד אשר יש בו לקובעו למש, תקופה ארוכה בעתיד. לעיתי� 

סימואל גירוגיסיא� נ' סימואל גירוגיסיא� נ' סימואל גירוגיסיא� נ' סימואל גירוגיסיא� נ'  3049/93לתקופה של עשרות שני�. כאשר הנסתר רב על הנגלה. (ע"א 

  ).8.6.95( 801 �800, 792) 3פ"ד נב( סיי� רמזי ואח'סיי� רמזי ואח'סיי� רמזי ואח'סיי� רמזי ואח'

  

הצדדי� בנוגע לאופ� שכל צד מבקש לקבוע לצור� חישוב הפסד . קיימת אי קוהרנטיות בטענות שני 59

 ההשתכרות לעתיד.

  

. התובע מציע לחשב את אופ� ההשתכרות לעתיד על בסיס חישוב אקטוארי של הנכות הרפואית 60

. הוא א� מפנה לפסיקה לפיה יש לפסוק פיצוי בגי� הפסד 7 21,884), ושכרו הממוצע 15%(שיעור 

נפגעי� שחזרו לעבודה ללא הפסד השתכרות. לטענתו כרופא היה עובד השתכרות לעתיד ג� ל

 וזאת לנוכח המחסור החמור ברופאי� בישראל. 70לפחות עד גיל 

  

. הנתבעת מנגד טוענת כי התמונה אותה מבקש התובע לצייר לגבי יכולותיו ותפקודיו מגמתית 61

� שכרו גבוה משכרו עובר ומוקצנת, ולא ייגר� לתובע הפסד השתכרות לעתיד, זאת עת היו

  לתאונה.

  

. אי� חולק על כ� כי לאחר תקופת היעדרות חזר התובע לעבודה, ושכרו היו� גבוה כאמור משכרו 62

עובר לתאונה. יחד ע� זאת האמנתי לתובע כי כיו� הוא מתקשה בעבודתו אשר כרוכה כאמור 
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ל התובע, וג� א� כיו� אינו בשימוש בשתי ידיו. אי� ג� מחלוקת כי לאחר התאונה נפגע שכרו ש

 מפסיד משכרו, הרי  המשמעות היא שקיימת פגיעה מסוימת בכושר השתכרותו.

 

פגיעה זו תבוא לידי ביטוי כשיתור אחר עבודה, א� וכאשר יפוטר מעבודתו או שיעזוב אותה מכל       

יצוי בעתיד סיבה שהיא מעבר לנושא הגיל והמצב במשק. יש לזכור כי עפ"י הפסיקה יש לפסוק פ

ג� לאד� שחזר לעבודתו בלא הפסד השתכרות בשל החשש שמומו עלול להפריע לקידומו 

אליהו אליהו אליהו אליהו  4837/92ולמציאת עבודה ברמת השתכרות דומה לכשייפלט מאותו מקו� עבודה. (ע"א 

 . ) 23.11.94 257) 2פד"י מט ( חברה לביטוח נ' ג'ורג' בורבהחברה לביטוח נ' ג'ורג' בורבהחברה לביטוח נ' ג'ורג' בורבהחברה לביטוח נ' ג'ורג' בורבה

  

נציאל ההשתכרות היא בבחינת נזק בר פיצוי, ובלבד שקיי� סיכוי הפגיעה בפוטעוד ראוי לציי� כי        

 281) 1פ"ד לו( ברששת נ' האשאשברששת נ' האשאשברששת נ' האשאשברששת נ' האשאש 237/80שאינו אפסי כי פוטנציאל זה היה מתממש |(ע"א 

31.12.81.( 

 

זאת ועוד, חזרתו של הנפגע למעגל העבודה לאחר הפגיעה אינה בהכרח מהווה סיבה לשלול ממנו       

 �את הפיצוי בשל הפסד כושר השתכרות, שכ� גישה כזו א� תהייה תמרי� שלילי לנפגעי� המבקשי

' )) (להל�: "קציר"), בעמ2003ד. קציר, פיצויי� בשל נזק גו�, מהדורה חמישית (לשוב לעבודה (

207.(  

  

. עוד אציי� כי מ� המפורסמות היא כי רופאי� בישראל עובדי� מעבר לגיל הפרישה, וזאת כטענת  63

  .69התובע עקב המחסור ברופאי� בישראל. אי לכ� אני מערי� כי יעבוד עד גיל 

  

. לפיכ�, שקלול הנתוני� הנ"ל מוביל למסקנה שיש לחשב את הפיצוי בנסיבות העניי� על בסיס 64

ונכות תפקודית בשיעור   7 21,884ית חישוב אקטוארי לפי משכורתו של התובע היו� בגובה מחצ

   0 36,600. לאור זאת אני פוסק לתובע פיצוי בראש נזק זה בס� כולל של 10%

  

  הפסדי פנסיה

65 �. בנוס�, אי� ג� ספק כי כתוצאה מהפסדי השכר שייגרמו לתובע בעתיד, ייגרמו לו ג� הפסדי

זכויות סוציאליות בגי� אות� כספי� שהמעביד יימנע מלהפריש עבורו באופ� תוא� בעתיד של 

  לירידה בכושר השתכרותו.

  

 12.5%. לאור האמור לעיל מצאתי לנכו� להערי� את נזקי התובע בגי� הפסדי פנסיה לעתיד בס� של 66

) ובס� 31.12.13 בנבו פורס�. (ר.מ.ע' נ. מ.מ.ע 16951�04�10ת"א (חיפה)   ראהמהפסדי השכר 

  .  0 15,000כולל של 

  

  הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד והוצאות נסיעה
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  לעניי� העבר עסקינ� בנזק מיוחד שיש להוכיחו. .67

    ל  פד"י  אסבסטוס וכימיקלי
 חברה בע"מ  נ' פז גז חברה לשיווק בע"מאסבסטוס וכימיקלי
 חברה בע"מ  נ' פז גז חברה לשיווק בע"מאסבסטוס וכימיקלי
 חברה בע"מ  נ' פז גז חברה לשיווק בע"מאסבסטוס וכימיקלי
 חברה בע"מ  נ' פז גז חברה לשיווק בע"מ 525/74וראה ע"א           

  ש� נקבע: 10.6.76  281) 3(

"נזק מיוחד חייב להיטע$ במפורש ובמפורט. הוא טעו$ הוכחה מדויקת ואסור לו לשופט להעריכו       

לפי אומדנו. תובע הטוע$ כי נגר� לו נזק מיוחד חייב להוכיח לא רק שאכ$ נגר� לו נזק אלא ג� 

  את היקפו או שיעורו."

  

רפיי�, לרבות רכישת עזרי� התובע טוע� כי נגרמו לו הוצאות בגי� טיפולי� רפואיי� ופיזיוט .68

.  7 50,000אורטופדיי� וטיפול תרופתי. התובע מערי� הוצאותיו בראש נזק זה לעבר ולעתיד בס� 

 .  7 15,000כ� עותר התובע להוצאות ניידות ונסיעה בס� 

  

 7 2,500לעומת זאת טוענת הנתבעת כי אי� מקו� לפצות את התובע בראש נזק זה מעבר לס� של  .69

המומחה מטע� בית המשפט כי לא יזדקק לטיפולי� בעתיד, למעט משככי כאבי�  לאור קביעת

 .� מידי פע

  

ההוצאות לעבר הינ� בבחינת נזק מיוחד, ומשכ� אי� די בטענת התובע בהקשר זה, אלא יש לעגנה  .70

 �בראיות ובמסמכי�, ומשלא ציר� ראיות ו/או מסמכי� להוכחת הפיצוי המגיע לו אי� מקו

נטע� בסיכומיו. התובע לא הציג קבלות בגי� הטיפולי� הרפואיי�, ואי� לו אלא לפצותו בסכו� ה

 להלי� אלא על עצמו. 

  

(להל� חוק הבריאות) קיימת זכות לכל  1994בנוס�, בהתא� לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד  .71

לחוק האמור. שירותי הבריאות ניתני� ע"פ  3תושבי המדינה לשירותי בריאות כמשמעות� בסעי� 

  לחוק. 6הבריאות בתחומי� המוגדרי� בסעי� סל 

  

התובע נזקק לבדיקות ומעקבי� וטיפולי� רפואיי� הניתני� לו באמצעות קופת החולי� בה הוא      

   חבר.

  

"א� יכול התובע לקבל טיפול רפואי ללא תמורה על כ� אי� מקו� לפצותו מכוח הוראת הפסיקה כי       

הסנה חברה לביטוח הסנה חברה לביטוח הסנה חברה לביטוח הסנה חברה לביטוח  2596/92עליו לקבלו ולא לגולל על המזיק הוצאות שאינ$ נחוצות" (ע"א 

  ).5.2.95פורס� בנבו  ואח'ואח'ואח'ואח' בע"מ נ' אבינוע
 כה�בע"מ נ' אבינוע
 כה�בע"מ נ' אבינוע
 כה�בע"מ נ' אבינוע
 כה�

  

 סביר כי התובע . יחד ע� זאת עדיי� שוכנעתי כי לאור הפגיעה ומהות הטיפולי� לה� נזקק התובע72

 �נשא בדמי השתתפות לטיפולי� רפואיי� מסוימי�, וכי נזקק להוצאות נסיעה מסוימות לטיפולי

  .0 10,000אלו. מצאתי כי יהיה זה נכו� לפסוק לתובע בפריט זה על דר� של אומדנה פיצוי בס� 



  
  יפו �אביב  בית משפט השלו� בתל

    

   משרד הבריאות �מדינת ישראל נ' .ל. ר 4868�10�13 ת"א

  

 18מתו�  16

  

. באשר לתקופת העתיד, המומחה הרפואי קבע כי התובע לא יזדקק לטיפולי� לנוכח מצבו בעתיד, 73

 ,�ובכל מקרה סבורני כי כל הטיפולי� הרופאי� והתרופות שיצרו� התובע בגי� התאונה מכוסי

 כאמור, ע"י קופת החולי� אליה הוא שיי�.

  

  עזרת צד ג' בעבר ולעתיד

  

. התובע טע� בתצהירו כי לאחר התאונה שהה באי כושר מלא למש� חודשי� ונזקק לעזרת בני 74

המשפחה. לטענתו, בעקבות התאונה נזקק לעזרה עד היו�, וא� נמנע ממנו לבצע תיקוני� בבית 

 לתצהירו).  34237כפי שנהג בעבר. (ס' 

  

לכ� אינו זקוק לעזרה. הנתבעת א�  . מנגד טענה הנתבעת כי התובע כיו� עובד במשרה מלאה, ואי75

בגי� העזרה לה נזקק לאחר התאונה אי� לפסוק לתובע פיצוי  7 2,000כ� גורסת כי מעבר לס� של 

  כלשהו. 

  

"הפיצויי� בשל עזרה לא יפסקו בכל מקרה של הגבלה בתפקודו הגופני של נתבע, והדבר יהיה      

יה ביכולתו התפקודית של הנפגע, והדבר תלוי בראיות שיובאו בפני בית המשפט, העזרה תלו

ב� חמו ב� חמו ב� חמו ב� חמו  619/86ע"א , ראה ג� 792(קציר, פיצויי� בשל נזקי גו�" עמ' ייקבע בכל מקרה לגופו" 

  ).29.10.90( 553, 551), 3(90עליו�, 2תק יייי'אטדגאטדגאטדגאטדג'נ'נ'נ'נ'

  

 כאשר הפגיעה היא בזרועו של התובע. 15%.  במקרה דנ� מדובר בנכות רפואית לא מבוטלת של 76

   

. אומנ� התובע א� לא השכיל לצר� ראיות לתמיכה בטענתו לגבי עזרת הזולת וההוצאות שהוציא 77

 �אי� ספק כי בתקופה הסמוכה לאחר התאונה נזקק התובע לסיוע  מוגבר בגי� העסקת עוזרת, אול

 100%מסוי�. ג� בקביעת המומחה הרפואי בתחו� האורטופדיה כי לתובע נכות זמנית בשיעור 

ושה חודשי� ונכויות זמניות נוספות למש� חודשי� נוספי� יש כדי להעיד כי התובע למש� של

 נזקק לעזרה מוגברת כלשהי. 

  

עזרה כזו היא עזרה מוכרת ע"י הדי� בתור ברת פיצוי, אפילו לא הוציא בגינ� הניזוק הוצאות, 

יר בספרו  בעמ' ואפילו הקרוב המסייע לו לא נפגע בהכנסתו שלו כתוצאה מהושטת הסיוע. (ר' קצ

 . 829),  הנזכר ש� בעמ' 19.11.97(פורס� בנבו  שכטר נ' כ�שכטר נ' כ�שכטר נ' כ�שכטר נ' כ� 5774/95, ע"א 820

  

       �ההלכה היא כי המזיק אינו זכאי ליהנות מ� העובדה שנפגע נעזר בבני משפחתו העושי� מלאכת

 עבדאלוליעבדאלוליעבדאלוליעבדאלולי    קרנית נ'קרנית נ'קרנית נ'קרנית נ' 8380/03, ע"א 4.8.05(פורס� בנבו)  קרנית נ' ב� חיו�קרנית נ' ב� חיו�קרנית נ' ב� חיו�קרנית נ' ב� חיו� 1164/02ללא שכר (ע"א 

  ) 8.12.05(פורס� בנבו 
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המגל� א� את  7 15,000. אני מוצא לנכו� לפסוק פיצוי לעבר בגי� ראש נזק זה בסכו� גלובאלי של  78

  הפיצוי בגי� הקושי לבצע מטלות תחזוקה ותיקו� אות� מבצע בד"כ אב המשפחה.

  

. באשר לעתיד, מהחשש שע� התקדמות הגיל יזקק התובע לעזרה כלשהי אני פוסק לו פיצוי בס� 79

5000 0  

 

  כאב וסבל

אשר נפגע בתאונה שגרמה לו שבר בזרוע ולנכויות זמניות ניכרות  1952. בענייננו מדובר בתובע יליד 80

לתקופה של כמה חודשי�. בהתחשב בסבל ובמוגבלות שנגרמו לתובע ובהתחשב בגיל  אני פוסק 

  . 50,0007ס� של 

  

  

  סו1 דבר

  

 נדחית. 3ההודעה לצד ד' / ג .81

 

 . 7 215,000ע את הס� של אני מחייב את הנתבעת לשל� לתוב .82

 

  . 7 79,950 ) את הס� של33%י אחריות� (לשל� לנתבעת כפי אחוז 122אני מחייב את צדדי ג'  .83

   

 . 7 50,310 הנתבעת תישא באגרת בית המשפט ובנוס� בשכ"ט  עו"ד בסכו� כולל של .84

  

  . 7 16,600ט עו"ד בסכו� של יישאו כלפי הנתבעת באגרת בית המשפט ובנוס� בשכ" 122צדדי ג' 

  

  . 7 16,600בסכו�  כולל של ובש"ט עו"ד  בהוצאות צד ד' יישאו  122צדדי ג 

  

יקבל את פסק הדי�, שא�  122וב"כ צדדי ג'  ימי� מיו� שב"כ הנתבעי� 30התשלו� ישול� תו�  .85

  לא כ� יישא הפרשי ריבית והצמדה כדי� מהמועד שנועד לתשלו� ועד לתשלו� המלא בפועל.

  

 יו� מקבלת פסק הדי�. 20בקשה לשומת הוצאות בתו� נית� להגיש 

  

  ימי� מיו� קבלת פסק הדי�. 45נית� להגיש ערעור בזכות בתו�       

  

      .�  המזכירות תשלח את פסק הדי� לב"כ הצדדי
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