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 הרשמת הבכירה עידית כלפהבפני כב' 

 

  

 

 

 התובעי!:
  
 לורה גוטמ� .1

  שלמה גוטמ� .2
 ע"י ב"כ עו"ד אזולאי בוקרה סמדר

  
  נגד

 

  
 הנתבע:

  
  בועזמספרת  – בועז פאלח

  ואח'ע"י ב"כ עו"ד שרה פריש 
  
  
 

 פסק�די�

  2 

 3תביעה שיסודה בהחלקה יפנית שבוצעה לבתה של התובעת, בר גוטמ�, במספרה של   .1

.� 4  הנתבע ואשר כפי הנטע� לא צלחה וא� הסבה נזקי

  5 

   
 6תמצית טענות התובעת הינה כי קוד� לביצוע ההחלקה היתה בר בעלת שיער ארו

 7ונשר� שערה, בהמש
 הוא  שופע ובריא, א
 לאחר ביצוע ההחלקה ובעקבותיה נהרס

 8החל לנשור וחלק מהשערות נחתכו באופ� לא שווה, כשה� נקרעות וא� מותירות 

 9  קרחות.

 10כתוצאה ממצב השיער נעדרה בר מבית הספר כשבוע וא� לאחר מכ� נאלצה לחבוש   

 11  כובע לראשה מפאת הבושה שאחזה נוכח מראה שערה.

  12 

 13בתכשירי� מקובלי� לביצוע  תמצית טענות הנתבע הינה כי במספרה נעשה שימוש  

 14החלקות כפי שנעשה במספרות רבות באר!, ולראיה, אחותה של בר עשתה החלקה 

 15  באותו יו� יחד ע� בר ולגביה אי� כל טענה.
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 1תהלי
 ההחלקה במספרה אר
 פרק זמ� סביר כנדרש ובר עזבה את המספרה כשהיא   

 2מספר שבועות  מרוצה מההחלקה המוצלחת, כאשר תלונות בקשר להחלקה נמסרו רק

 3  לאחר מכ�.

 4הנתבע א� הדרי
 את בר לחפיפה עדינה והימנעות משימוש במחליק בביתה לאחר   

 5ביצוע ההחלקה. חר� האמור לא צירפה התובעת חוות דעת מקצועית ערוכה כדי� 

.� 6  ולפיכ
 לא בוסס קשר סיבתי בי� ביצוע ההחלקה לבי� הנזקי� הנטעני

  7 

 8ל חומר הראיות, הגעתי לכלל מסקנה כי די� לאחר ששקלתי בטענות הצדדי� ובכ  .2

 9  התביעה להידחות, כפי שיובהר להל�.

  10 

 11  העידו בפניי התובעת ובתה, בר גוטמ�, וכ� העיד הנתבע.  

    12 

 13ט"ז(ב) לתקנות  214מאחר שתובענה זו נדונה בסדר די� מהיר הרי שלפי הוראות תקנה 

 14  באופ� תמציתי.על פסק הדי� להיות מנומק  1984&סדר הדי� האזרחי, תשמ"ד 

  15 

 16תחילה יובהר כי בכל הנוגע למצבו הנוכחי של השיער, לא הובאה כל ראיה כי אינו   .3

 17במצב תקי� וא� לא הובאה כל ראיה לצור
 בטיפולי� כלשה�. התרשמות משערה של 

 18  בר מהל
 הדיו� א� היא אינה תומכת בטענה לקיומה של בעיה צמיתה.

  19 

 20זק לשיער בדמות שבירתו (הג� שלא הוצג מועד אמנ�, הוצגו בפני תמונות בה� נראה נ

 21הצילו�), אול�, במכלול הראיות והנסיבות כפי שיובהר להל�, אי� די בכ
 על מנת 

 22  לקבוע כי הגור� לכ
 הינו התרשלות הנתבע בביצוע ההחלקה.

  23 

 24בר העלתה בעדותה טענה כי בניגוד לאחותה, אשר לה ביצע הנתבע בעצמו את 

 25יצע את ההחלקה עובד של הנתבע שכפי הנראה הותיר את ההחלקה, הרי שלה עצמה ב

 26  החומר זמ� רב מדיי על שורשי השיער.
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 1אלא, שלעמדת הנתבע מפאת אלרגיה לחומרי� הוא כלל איננו מורח את חומרי 

 2ההחלקה ללקוחות אלא עוסק בערבוב החומר בלבד, ולפיכ
 מריחת החומר לשתי 

 3  האחיות לא בוצעה על ידו כלל.

 4מהבאת אחותה של בר למת� עדות, על מנת שתתמו
 בטענותיה ה� התובעת נמנעה 

 5בנוגע לגור� שביצע את ההחלקה וה� למש
 הותרת החומר כנטע� (וא� בקשר לסוג 

 6  ההחלקה), ובנקודה זו לא הרימה אפוא את הנטל.

  7 

 8יתר על כ�, נתגלתה סתירה מהותית בי� גרסת התובעת, הא�, באשר למועד התרחשות   .4

 9  רסתה של בר, הבת.הנזק, לבי� ג

 10ימי� לאחר ביצוע ההחלקה, בחפיפה  4&3כ
, העידה בר כי התלונה על הנזק באה 

 11הראשונה, בעוד שאמה העידה כי הדבר אירע לאחר שבועיי� שלושה ממועד ביצוע 

 12בדיוק כפי עדות הנתבע. התובעת א� העידה כי בפרק זמ� זה היו שתי  –ההחלקה 

 13  ה חלק.הבנות מרוצות מהתוצאה, השיער הי

  14 

 15יש לזכור כי הנטל מוטל על התובעת. פער הזמני� בי� מועד ביצוע ההחלקה לבי� 

 16המועד בו נגר� הנזק הנטע�, בהינת� עדות הא� המאששת את גרסת הנתבע, מנתק 

 17בנסיבות העניי� את הקשר הסיבתי, במיוחד כשבר טוענת כי הדבר התגלה בחפיפה 

 18  שלושה.&בועיי�ראשונה ולא סביר כי חפפה לראשונה לאחר ש

  19 

 20אי� חולק כי יכולי� להיות גורמי� שאינ� קשורי� בהחלקה עצמה העשויי� להסב 

 21נזק לשיער, דוגמת שימוש במחליק שיער ביתי לאחר ביצוע ההחלקה, ולראיה, בר 

 22הוזהרה מראש בדבר האיסור לעשות שימוש במחליק שיער והיא מאשרת זאת 

 23  בעדותה.

  24 

 25לשלול את האפשרות שגור� אחר התערב וגר�  לאור פער הזמני� כאמור לא נית�

 26לאחר ביצוע החלקה (העושה שימוש  –לנזק, כשהשיער מצוי במצב "רגיש" יותר 

 � 27בחומרי� כימיי� נדרשי� וכיוצ"ב). כ
, לא נית� לשלול את האפשרות שנעשה אמנ

 28  שימוש במחליק שיער.
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 2  לשורש� של דברי�. הסתירה בשאלה חשובה זו הינה מהותית בנסיבות העניי� ויורדת   

 3האמור מקבל משנה תוק� שעה שהנתבע טע� לכל אור
 הדר
 כי הפניה אליו בתלונה 

 � 4  לכתב ההגנה). 11נעשתה באיחור ניכר של כשבועיי� שלושה (ר' סעי

  5 

5.   � 6במצב דברי� זה, בו מסתבר שישנה שאלה משמעותית של קשר סיבתי, בשילוב ע

 7להוכחה ממשית באשר לטענה כי הנזק הוא שאלת הגור� האפשרי, נדרשת התובעת 

 8תוצאת התרשלות הנתבע בביצוע ההחלקה, א
 התובעת לא הציגה כל ראיה מקצועית 

 9  מטעמה שתתמו
 בטענה זו, בדמות חוות דעת מקצועית משפטית.

  10 

 11במצר� הראיות והנסיבות, כמובהר לעיל, לא הור� הנטל המוטל על התובעת להוכיח   

 12  התרשלות כאמור.

  13 

 14  ר כל האמור לעיל, התביעה נדחית.לאו  .6

  15 

 16  ./ 1,500התובעת תשל� הוצאות הנתבע בס
 כולל של   

  17 

  .� 18  מזכירות בית המשפט מתבקשת לשלוח את פסק הדי� לב"כ הצדדי

  19 

 20  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  28, י"ט חשוו� תשע"טהיו�,  �נית

       21 

 22 
  23 


