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  בתי המשפט
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001322/02בתיק עיקרי: א     

בפני: כב' השופטת ז. בוסתן  תאריך:   09/06/2004  
 

  ********* בעניין:
 מבקשת ארד מוטי ע"י ב"כ עו"ד 

  
נ  ג  ד  

 

 

-. מגדל חב' לביטוח בע"מ 1  משיבה פורמלית   
–. פלוני  2 משיב פורמלי   
. גי . חב' לביטוח בע"מ. אי.אי 3  
 . אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ 4

 

 משיבים אביעד יעקב ע"י ב"כ עו"ד 3נתבעת  
החלטה  

בפניי בקשה לתשלום תכוף.   

 

(להלן:  16/3/00נפגעה בשתי תאונות דרכים, בראשונה ביום  1946המבקשת ילידת 

נה השניה"). (להלן: "התאו 19/8/00"התאונה הראשונה") והשניה ביום   

 
 

5129371  

התובעת הגישה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה כתוצאה מהתאונות 5129371

).  1322/02הנ"ל (ת.א   

נבמסגרת התביעה הוריתי על מינוי שני מומחים רפואיים מטעם בית המשפט.  

נותרה  נכות  האחד, מומחה בתחום האורטופדיה, ד"ר סוזנה הורביץ, שקבעה כי לתובעת

בבשל הגבלה בתנועות הגב. 10%רפואית צמיתה בשיעור של   

השני, מומחה בתחום הפסיכיאטרי, פרופ' מסטר רוברטו, שקבע כי התאונה השנייה גרמה 

-לתובעת "תסמונת בתר -חבלתית קלה בינונית" וכי נותרה  לתובעת נכות נפשית זמנית של 

מי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ב' של תקנות הביטוח הלאו 34לפי סעיף  10%
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-תשל"ז . עוד קבע המומחה בתחום הפסיכיאטרי, כי יש לבדוק את מצבה של 1956 

התובעת בחלוף שנתיים כדי להעריך את הנכות הנפשית הקבועה של התובעת (אם תהיה 

כזאת), בשל העובדה כי יש לצפות לשיפור במצבה לאור "ההשפעה החיובית של הטיפול 

שעברה עד כה ובהתחשב בכוחות הנפשיים הרבים והטובים שבאישיותה וברצונה הנפשי 

החזק לחזור להיות בריאה" (ראה פרק הסיכום לחוות דעתו של פרופ' מסטר). המומחה 

קבע כי על התובעת להמשיך בטיפול נפשי שיכלול פסיכותרפיה (פעם בשבוע או שבועיים 

גד דיכאון לפי הצורך. לפי קביעת המטפל) וגם תרופות נגד חרדה ונ  

  

בעקבות ממצאי חוות הדעת של המומחה הפסיכיאטרי, הוגשה ע"י התובעת הבקשה שבפני 

(להלן "המשיבה"), בהתאם לחוק  3לתשלום תכוף, והיא מופנית רק כנגד המשיבה 

–הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה  (להלן: "חוק הפיצויים"). לטענת  1975 

התכוף נדרש כדי לממן טיפולים פסיכיאטריים והוצאות רפואיות עבור התובעת התשלום 

תרופות שתוציא והוציאה עקב הפגיעה הנפשית שנגרמה לה בתאונה השנייה, ובהתאם 

להנחייתו של המומחה הרפואי בתחום הפסיכיאטריה שמונה מטעם בית המשפט.   

 

-פרוצדוראליים (להלן: "המשיבה") מתנגדת לבקשה הן מנימוקים, 3המשיבה מס' 

ומקדמיים והן לגופה של בקשה.  

 

ראשית , טוענת המשיבה כי יש לסלק הבקשה על הסף, הואיל והמבקשת לא שלחה דרישה 

(א) לתקנות פיצויים לנפגעי 2א(א) לחוק הפיצויים, ובהתאם לתקנה 5כמצוות סעיף 

–תאונות דרכים (תשלומים תכופים) התשמ"ט  "). (להלן: "תקנות הפיצויים 1989   

 

שנית, הואיל וחלפו למעלה משנתיים מיום התאונה, אין להיזקק עוד לבקשה שהוגשה 

-ה לחוק הפיצויים, ובענייננו חלפו כ5כאמור בסעיף  שנים מאז התאונה השניה.  4  

בית המשפט אמנם רשאי להאריך התקופה מטעמים שיירשמו, אך לטענת המשיבה, 

קו היום חיוב בתשלומים תכופים מעבר המבקשת לא פרטה בתצהיר את הטעמים שיצדי

למועד הקבוע בתקנות ו/או לא תמכה את טענותיה בכל ראיה קבילה.   
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מאז חקיקת חוק הבריאות, רק במקרים של נפגעים קשים, אשר לצורך ריפויים ישנן 

הוצאות מיוחדות שאינן כלולות בסל הבריאות ישנה הצדקה לבקשה כזאת.   

ת כי המבקשת זקוקה לטיפולים פסיכיאטריים אך טוענת כי זאת ועוד, המשיבה אינה חולק

היא, המשיבה,  אינה צריכה לממן את עלות הטיפול במסגרת פרטית מקום בו ניתן לקבל 

הטיפול במסגרת של קופת חולים.   

לדעת המשיבה אין חשיבות לעובדה כי ד"ר מורדל, שהחלה בטיפול עם התובעת, הפסיקה 

ם וכיום היא מטפלת במסגרת פרטית, הואיל והמבקשת לא עבודתה במסגרת קופת החולי

הוכיחה כי קיבלה טיפול אצל ד"ר מורדל במסגרת הפרטית. אין קבלות או תצהיר 

המלמדים על תשלומים לד"ר מורדל  וכדי להוכיח שקיבלה טיפול אצל ד"ר מורדל מפנה 

גרת הטיפולים המבקשת למכתבה של ד"ר מורדל, שאינו ראיה קבילה מאחר ולא ניתן במס

והוא הוזמן במיוחד ע"י ב"כ המבקשת.   

עוד טוענת המשיבה כי גם במסגרת קופ"ח המבקשת קיבלה טיפול אחד בלבד אצל ד"ר 

. 23/3/03ועד ליום  5/2/02מורדל בפרק הזמן שחלף  מיום   

אין שום ראיה או עדות אודות טיפולים שקיבלה המבקשת אצל ד"ר  23/3/03החל מיום 

בקשת לא צירפה את כרטיס הטיפולים או תיעוד של הפגישות עם ד"ר מורדל מורדל, המ

-ואף לא פירטה טיפולים ופגישות כאלה בתצהיר, כך שלא ניתן ללמוד  לגבי קשר מטפל

מטופל שנוצר, כביכול, בין המבקשת לד"ר מורדל  שיצדיק, קבלת טיפול במסגרת פרטית.   

  

המסגרת המשפטית  

(ב) לפרק ב' בחוק הפיצויים, ועל פיו :5תכוף מצוי במסגרת ס'  סדר הדין  לבקשת תשלום  

"(ב)מי שחייב בפיצויים לפי חוק זה ישלם, כחלק מהם, לנפגע או למי מהתלויים 

-ימים מקבלת דרישתו בכתב  60בו, תוך    

)  הוצאות שהוציא הנפגע לצורכי ריפויו, לרבות הוצאות אשפוז בבית 1(

חולים;   

ים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בעניין ) תשלומים חודשי2(

הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו....."  
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 1לתקנות הפיצויים קובעת כי דרישה לתשלום תכוף תוגש ערוכה בטופס  2תקנה 

שבתוספת ונתמכת בתצהירו של המבקש. לאחר פניה זו על המבקש להמתין לתגובת החייב 

יום. לאחר תום תקופת ההמתנה רשאי המבקש להגיש  60משפט, בטרם יפנה לבית ה

לתוספת ונתמכת בתצהיר המבקש. הוגשה  2בקשה לבית המשפט, ערוכה על פי טופס 

שבתוספת והוא יוזמן להגיש כתב תשובה  3בקשה, תומצא למשיב הזמנה ערוכה לפי טופס 

ותר שקבע בית לבקשה, תוך שלושים ימים לאחר קבלת ההזמנה או תוך זמן ארוך י

נהמשפט או הרשם.  

ה(ב) לחוק הפיצויים, 5כל זאת, כשהתקופה בעדה מתבקש התשלום התכוף, על פי סעיף 

ה(ג) בית המשפט רשאי, מטעמים 5אינה עולה על שנתיים מיום קרות התאונה. על פי סעיף 

-שיירשמו, לשנות את התקופות הקבועות בסעיפים קטנים (א) ו ב(ב).  

 

לתקנות הפיצויים קובעת  8ת בקשה לתשלום תכוף כה קפדני עד כי תקנה סדר הדין  להגש

כי:  

"מבקש שלא ימלא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי בית המשפט לצוות 

על מחיקת בקשתו או לצוות עליו לקיים את ההוראה בתוך זמן שיקבע."  

 

דיון  

ח ולבית המשפט שיקול דעת פרק הזמן של שנתיים מאז תאונת הדרכים, אינו מועד קשי

להגיש למבקש סעד של תשלום תכוף, גם עבור תקופה שעולה על שנתיים מיום תאונת 

הדרכים, אם ישנם טעמים לכך. "ויודגש, שסעיף קטן זה מדבר על "טעמים" שירשמו, 

אן בר זאב (קטינה) נ' ג'ומעה  358/89ואינו דורש שהטעמים יהיו "מיוחדים" (ע"א 

ו).615, עמ' 612) 2, פ"ד (מוחמד  

 

בענייננו, בעת הגשת הבקשה לתשלום תכוף חלפו למעלה מארבע שנים מאז התאונה 

הראשונה.   

חרף זאת, קיימים טעמים המצדיקים לדעתי  להיזקק לבקשה ולא למחקה או לדחותה על 

לאחר התאונה,  , כשלוש שנים2003הסף מחמת חלוף המועד בלבד. רק בחודש מרץ 

תו של פרופ' מסטר הקובעת כי על המבקשת להמשיך בטיפולים ניתנה  חוות דע
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הפסיכיאטריים שניתנו לה וזאת על מנת להמשיך במגמת השיפור במצבה הנפשי של 

המבקשת.   

ה(ב) 5מסקנות חוות הדעת מהווים, לדעתי, טעם המאפשר סטייה מן המועד הקבוע בסעיף 

לחוק הפיצויים.   

 

משיבה, כי לבקשה לא קדמה "דרישה", גם טענה באשר לטענה המקדמית השניה שבפי ה

זו  דינה להדחות.   

לתקנות התשלומים התכופים,  2"התכלית במשלוח הדרישה אל המבטח, לפי תקנה 

היא להעמיד על הצורך של הניזוק בתשלום תכוף, כדי לאפשר לו לבדוק את 

-הנושא ולהעריך את עמדתו" (בר"ע (י ואח' נגה חב' לביטוח בע"מ  4130/02ם) 

). נ' דרור יונה  

 

המבקשת, הגישה את תביעתה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה כבר ביום 

, פחות משנה וחצי לאחר התאונה השנייה. 12/2/02  

ואם בכך לא סגי, הרי המבקשת העמידה את המשיבה על הצורך בתשלום תכוף לכיסוי 

המשפט, ואף הודיעה על כוונתה  הוצאות טיפולי הפסיכיאטריה בדיונים שנערכו בבית

נ.30/10/03להגיש בקשה לתשלום תכוף ביום   

 

בעניין אחר, שבו לא הוגשה לחברת הביטוח דרישה פורמלית לתשלום תכוף, אך הוגש 

מכתב מטעם הנפגע והתקבלה לגביו תשובה שלילית, אומר כב' הנשיא ברק :   

ת המשפט לסטות מכללי "מעצם טיבו, טבעו ומטרתו של התשלום התכוף, רשאי בי

הפרוצדורה והראיות ולכן אין כל פסול בכך שלא קדמה דרישה פורמלית לתשלום 

-, תקחברת הביטוח הלאומית בע"מ נ' אבו סעוד עמאד 6144/96תכוף. (רע"א 

ב).856), 1(97על   

 

ועד כאן באשר לטענות המקדמיות.  
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לגופה של בקשה  

ו הם תשלום להקלה מיידית של תוצאות התשלום התכוף, כשמו כן הוא; מטרתו ומהות

התאונה, שנועד להקדים את החיוב העיקרי; כל שעולה ממנו הוא כי חלק מן התשלום 

המשולם בהתדיינות רגילה בסופם של ההליכים ועל יסוד ההכרעה במחלוקת שעלתה בהם, 

מת יוחש, יוקדם וישולם בטרם נדונה התובענה, כדי למנוע סבל מן הזכאי לתשלום. כדוג

המזונות הזמניים אין הכוונה אלא לתרופת ביניים שאיננה באה במקום ההכרעה לגופה. 

המשמעות האמורה של התשלום מצאה ביטויה גם בקביעה כי החלטה בבקשה לתשלום 

). 57), 3, פ"ד מה(בארי נ' הלפרין 816/91תכוף איננה מהווה מעשה בית דין. (בש"א 

, "הרעיון 213) 4, פ"ד מ(קרנית נ' אסידו 387/82כך קבעה השופטת נתניהו בע"א 

שמאחורי התשלום התכוף והמטרה ששם לו המחוקק בחידוש החקיקתי זה היה להעמיד 

באופן דחוף לרשותו של מי שנפגע בתאונת דרכים את הסכום הדרוש להוצאותיו...עד 

נלהחלטה הסופית בעניין הפיצויים המגיעים לו".  

ית המשפט נכנס לפרטי הנזק. די בכך שההוצאות הדיון בבקשה הינו מהיר ואין ב

המבוקשות עומדות בקריטריונים המקובלים של קשר סיבתי ושל חובת הנפגע להקטין את 

ב).459הנזק. (ד' קציר, פיצויים בשל נזקי גוף, מהד' רביעית,   

בענייננו, נדרש התשלום התכוף לכסות הוצאות שתוציא המבקשת לצורך טיפולי 

ל ד"ר מורדל ולצורך רכישת תרופות. פסיכיאטריה אצ  

 

הצדדים מסכימים כי קיים קשר בין הטיפולים שתעבור המבקשת לבין התאונה, המשיבה 

גם מסכימה כי ההוצאות בגין טיפולים אלו הן בבחינת "הוצאות ריפוי" במובן סעיף 

ו) לחוק הפיצויים, והמבקשת זכאית היתה לתבוע בגינם תשלום תכוף.1(ב)(5  

 

המשיבה כי במסגרת חובתה של המבקשת להקטין את הנזק, ניתן היה לקבל את  טוענת

הטיפולים הפסיכיאטריים נשוא התביעה במסגרת קופת החולים, וגם מן הטעם הזה אין 

המבקשת זכאית בגינם לתשלום תכוף.   

 

קביעתו של פרופ' מסטר בפרק הסיום לחוות דעתו, אשר עיקריה צוטטו על ידי לעיל, 

מסמכים שעמדו לנגד עיניו של פרופ' מסטר, ביניהם סיכומי קופת חולים ומכתבים ורשימת 
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שנערכו ע"י ד"ר מורדל, יש בהם כדי להצדיק את המשך הטיפול אצל ד"ר מורדל על מנת 

נלהמשיך במגמה החיובית של הטיפולים.  

 

ל במסגרת הדיון בבקשה לתשלום תכוף, ממילא אין בית המשפט אמור לדקדק ולהיכנס א

פרטי הנזק לסוגיו, ונושאים אלה ימצאו את פתרונם במהלך התביעה העיקרית (ע"א 

-אן בר 358/89 סעדי נ'  2523/91; רע"א 614, 612) 2, פ"ד מד(זאב נ' ג'ומעה מוחמד

). 791, 789) 5, פ"ד מה(טאהא  

כפי שנפסק בפסק הדין סעדי הנ"ל, די בכך שהסכום הכולל הנו סביר על מנת שהמבקש 

. לשאלה אם היה על המבקש להקטין את הנזק ולקבל את הטיפול במסגרת קופת יקבלו

בחולים, יידרש בית המשפט במסגרת הדיון בתיק העיקרי, ולא זה המקום לדון בכך.  

 

₪.  12,000המשיבה תשלם איפוא, למבקשת, במסגרת תשלום תכוף את הסכום של 

רכו עמה ועל יסוד קבלות שד"ר הסכום יועבר בחלקו לד"ר מורדל, בהתאם למפגשים שייע

מורדל תמציא למשיבה ובחלקו למבקשת בהתאם וקבלות על תשלום עבור תרופות 

  שתעביר המבקשת למשיבה.

וומע"מ. 13%על סכום זה יתווספו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור   

 

נ) בהעדר הצדדים.2004ביוני  9ניתנה היום כ' בסיון, תשס"ד (  

 ז. בוסתן, שופטת

סח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהנו  

 


