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ע"י ב"כ

עו"ד רוטקופף אושרית

הנתבעת

פסק דין
כללי
.1

התובעים נפגעו בת.ד .מיום  ,7.2.04עת נסעו ברכב שפרטיו בכתב התביעה ,כשהתובע  1נוהג
והתובע  2נוסע בו .הרכב הנ"ל היה מבוטח אותה עת בביטוח חובה אצל הנתבעת ,ונפגע על ידי
רכב צד ג' שפגע בו בעצמה מצד ימין )להלן" :התאונה"(.
אין מחלוקת בין הצדדים לענין שאלת האחריות ,לרבות נושא החבות הביטוחית .המחלוקת הינה
בשאלת גובה הנזק שנגרם לכל אחד ואחד מהנתבעים ,לרבות לענין קשר סיבתי בין פגיעותיו של
התובע  1ובין התאונה.

.2

התובע מס' :1
.1

התובע מס'  ,1עלה לארץ ממדינות חבר העמים בשנת  .1990מאז כפועל אלומיניום
במקומות עבודה שונים ,כשמשנת  2000ועד היום הוא עובד באותו מקום עבודה.

.2

לאחר התאונה נבדק התובע  1בביה"ח איכילוב ,שם התלונן על כאבי צוואר ,גב תחתון
וכתף ימין .גליון חדר המיון מתעד את הכאב במהלך הבדיקה ,מציין אבחנה מסוג של
"צליפת שוט" ) (WHIPLASHוהוא שוחרר לביתו עם המלצה למשככי כאבים ,מנוחה
וביקורת רופא מטפל .המשך הטיפול היה במסגרת קופ"ח ובכלל זה עבר בדיקות שונות,
שאבחנו  CTSדו צדדי ופגיעה עצבית בכתף ימין ,והוא אף הופנה לטיפולי פיזיותרפיה.
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מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי ד"ר פריטש )פרי( מציין בחוות דעתו )מפי
התובע( ,כי סבל ,עובר לתאונה ,מכאבי גב תחתון ומכאבים קלים בכתף הימנית שהתגברו
משמעותית לאחריה .מציין ד"ר פרי כי בבדיקת הכתף הימנית נמצאה הגבלה בסיבוב פנימי
סופי ,כי בצילום הרנטגן אובחנה ארטרוזיס התחלתית שאינה קיימת בכתף השמאלית וכי
גם במיפוי העצמות יש ממצא באותה כתף וארטרוזיס התחלתית עם שינויים ניווניים בגידי
הכתף ,כולל קרע חלקי שטחי פנימי )ראה פירוט בחוו"ד(.
כותב ד"ר פרי כי סביר להניח שעוד לפני התאונה סבל התובע משינויים ניווניים וכו' בכתף
ימין ,בייחוד נוכח סוג עבודתו אך גם כי "התאונה גרמה להחמרה משמעותית של השינויים
הללו" ,ומעריך את נכותו של התובע  1בכתף הימנית בשיעור של ) 15%לפי מצב שבין
תקנה ) (1)35ב( ו )(1)35ג( לתקנות המל"ל( ,שמתוכם יש לנכות  5%בגין העבר .סה"כ
נכותו בכתף הימנית עקב התאונה מיום .10% –7/2/07
באשר לצורך בטיפולים רפואיים– קובע ד"ר פרי כי התובע עלול להזדקק לטיפולים נגד
כאבים ודלקת וכן לטיפולי פיזיותרפיה" ,בייחוד אם ימשיך לעסוק בעבודה פיזית ובמשך
השנים המצב גם עלול להדרדר".
לעניין תקופת אי הכושר הזמני– מקבל הוא את קביעת הרופא המטפל בזמן אמת.
מצאתי כי חוות דעתו של ד"ר פרי מנומקת היטב וכוללת התייחסות כדבעי למסמכים
שהוצגו בפניו.
איש מהצדדים לא זימן את המומחה לחקירה ,כך שמהפן הרפואי היא לא נסתרה.

.3

טוענת ב"כ הנתבעת כי על פי מנגנון התאונה כפי שתואר ע"י התובע  1ומתוך הידוע לה
מתביעתם של נפגעים אחרים ,לפיה רכב צד ג' פגע בעצמה בחלקו הימני קדמי של רכב התובע
לא יתכן כי התובע  1אשר נהג ברכב בזמן התאונה ,דהיינו ישב במושב קדמי שמאלי ,נפגע
בכתפו הימנית.
איני מקבלת טענה זו.
עצמת הפגיעה המתוארת )שלא נסתרה( ,הסברו של התובע )בע"מ  4לפרוטוקול( כי "הגוף שלי היה
ככה ,עשיתי חצי סיבוב ,משהו"; העובדה שכבר בחדר המיון התלונן התובע על כאבי צוואר ,גב
וכתף ימין והמנעות הנתבעת מלחקור את המומחה הרפואי בעניין; כל אלה יחד מביאים אותי
למסקנה כי קיימת סבירות גבוהה ,מעבר לנדרש במשפט האזרחי ,בדבר קיומו של קשר סיבתי,
עובדתי ורפואי ,בין החמרת המצב הרפואי של כתפו הימנית של התובע  1ובין התאונה נשוא
התביעה.
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הנכות התפקודית
התובע  1הינו ,כאמור ,פועל אלומיניום במקצועו .הוא אמנם חזר לעבודה בהיקף מלא ,אם כי,
לטענתו ,ללא שעות נוספות .לא הוכח כי שכרו נפגע והוא אף לא זימן לעדות את מעסיקו לשם
תמיכה בטענתו כי הוא מתקשה כיום בביצוע מלאכות פיזיות קשות .יחד עם זאת התובע  1הותיר
בי רושם מהימן והצהרתו כי" :אני לא עובד במשרד ,אני עובד עבודה פיזית ,הידיים שלי זה הלחם
שלי ,אין מה לעשות ,זה חשוב לי מאוד" )עמ'  ,8ש'  ,(22-21כנים בעיני ומסבירים היטב כיצד
ומדוע ,חרף הנכות בכתף ימין וחרף הבעיות האורטופדיות הנוספות הנזכרות בחוו"ד של ד"ר פרי
)ובכלל זה כאבי גב ,בעיית  CTSוכאב בכתף( ,הוא ממשיך לעבוד באותה עבודה פיזית.
לטעמי השפעתה של נכות רפואית המתווספת לנכויות קודמות מאותו סוג ,רבה מכפי שהיתה
אלמלא סבל האדם מנכות קודמת .כך במיוחד כאשר מדובר בתוספת של  10%שיש בה ,על פי
קביעת המומחה ,משום החמרה משמעותית של מצב קודם בכתף והיא אף מתווספת לבעיות בגב
ובשורשי כפות הידיים ,כל זאת אצל מי שעבודתו עבודה פיזית ואין לו מקצוע אחר.
אני מתרשמת כי התובע  1אינו עושה את התביעה קרדום לחפור בו ,הוא אינו יושב בטל ואינו
מצמצם את משרתו .הוא רק חרד לעתידו ,ובצדק ,על פי האמור בחוות דעת המומחה .בגילו אך
טבעי הוא כי יחשוש מפני הפלטות לשוק העבודה וכי יעשה כל שביכולתו לשמור על משרתו.
דבריו כי" :לפעמים יש עבודות שממש קשה לעשות כי המשקל כבד ...קודם היה לי קל להרים...
יש לי את הקרע ...אם אני אקח משהו כבד אני אחר כך לא אוכל לישון בלילה" )עמ'  ,6ש' ,(6-1

מהימנים וסבירים בעיני.
מאידך אני דוחה את טענת התובע  1כי יש להכיר בקשר סיבתי רפואי בין בעיות עמ"ש מתני
שלו ובין התאונה .שכן המומחה )שלא קבע נכות כזו( לא נחקר ,מה גם שבחוות הדעת מציין
ד"ר פרי ,מפי התובע  1עצמו ,כי סבל מכאבי גב עובר לתאונה.
לאור כל האמור לעיל ,אני קובעת כי נכותו התפקודית של התובע  1הנובעת מהתאונה ,גבוהה
מתרומת התאונה למצב כתפו הימנית )הדומיננטית( דהיום ) 10%מתוך  ,(15%ואני מעמידה
אותה על .15%
.5

הנזק
.1

כאב וסבל בגין  10%נכות רפואית ,בניכוי גיל ובתוספת ריבית מיום התאונה.₪ 12,807 :

.2

הפסדי שכר לעבר
ב .1.שכרו של התובע עובר לתאונה היה כ  ₪ 3,400ברוטו ,מהם על פי התלוש לחודש
 ,1/04לא נוכה מ"ה באותו חודש.
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ב .2.התובע  1העיד כי נעדר  3חודשים מעבודתו .הוא לא המציא אישור ממעסיקו אך הגיש
תלושי שכר לחדשים הרלבנטיים.
ב .3.המומחה ד"ר פרי ,קבע כי הוא מקבל את קביעת הרופא המטפל לעניין אי הכושר.
ב .4.מהמסמכים הרפואיים שצורפו לתצהיר התובע  1עולה כי רופא המשפחה) ,ד"ר
אראידה סירקיס( ,נתן לו אישורי מחלה רציפים לפחות עד ליום  .27/5/04איני מתייחסת
לאישורי מחלה מרוחקים יותר מרגע שהתובע חזר לעבודה ,גם על פי עדותו.
ב .5.מתלושי השכר של התובע לחודשים  ,6/04-2עולה כי בחודש  2/04נעדר מעבודתו
למשך  18ימי עבודה ,כי שולם לו שכר מלא שמתוכו  ₪ 2,448ע"ח ימי מחלה ואילו
בחודש  3 /04נעדר  7ימי עבודה ושולם לו שכר מלא ,שמתוכו סך של  ₪ 882ע"ח ימי
מחלה .כך גם בחודש  ,4/04ובחודש  5/04נעדר  9ימי עבודה ושולם לו הסך של ₪ 1,134
ע"ח ימי מחלה .בחודש  6/04חזר לעבודה מלאה ,בהיקף של  25ימי עבודה.
ב .6.התובע  1לא הוכיח את מכסת ימי המחלה שעמדה לרשותו ערב התאונה ,לא הוכיח כי
ניתן ,במקום עבודתו ,לפדות את ימי המחלה בעת פרישה )וסביר להניח שהדבר אינו
אפשרי ,במקרה זה( .יחד עם זאת ,מאחר וימי מחלה אלה נגרעו ממכסת הימים שעמדה
לרשותו ערב התאונה– הוא זכאי לפיצוי בגין ההפסד ,בשיעור של .1/3
שווי דמי המחלה שקיבל התובע  1מהמעסיק בחודשים  ,5/04-2נומינלית ,הינו.₪ 5,346 :
סכום זה משוערך להיום מאמצע תקופת ההיעדרות והתשלום ,דהיינו– מיום  ,1/4/04הינו:
 .₪ 6,393שליש מהנ"ל.₪ 2,131 :
.3

פגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד:
התובע  1הינו כאמור ,יליד  ,18/6/49כך שהינו כבן  58שנים ונותרו לו  9שנות
עבודה עד הגיעו לגיל  .67כפי שצוין לעיל ,אני מאמינה לו כי הוא מתקשה בעבודתו,
אך הוא לא הוכיח כי אי פעם שולמו לו שנ"ס ,ולא הוכיח כי כיום נגרע משכרו כפי
שהיה משולם אלמלא התאונה .בפועל התובע ממשיך בעבודתו מזה כ  4.5שנים מאז
התאונה.
איני רואה לזקוף לחובת התובע  1את העובדה שלא פוטר עד היום ,שכן אני מאמינה
שהוא מתאמץ לתפקד כפי יכולתו ולמלא את הנדרש ממנו ,אך לא לעולם חוסן.
טענת התובע  1כי מעסיקו )מאז שנת  (2000סלחני כלפיו ,אינו מקשה עליו כאשר יש
צורך בפעילות מאומצת שהוא מתקשה בה ומאפשר לו להסתייע באחרים סבירה
בעיני .עם זאת ,קיים יסוד סביר לחשש ,כי אם ייפלט לשוק העבודה ,יתקשה במציאת
עבודה ,נוכח גילו ומצבו הרפואי הלקוי שלנכות בכתף הימנית יש חלק נכבד בו ,במיוחד
בשים לב למקצועו.
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על יסוד כל אלה ,ראיתי לפסוק לתובע פיצוי גלובלי ,השווה לכ  75%מהסכום שהיה
מתקבל עפ"י חישוב אקטוארי של  15%משכר התובע בהווה ,בהיוון עד גיל .67
בהעדר תלושי שכר עדכניים ,אקח בחשבון את שווי שכרו של התובע  1ערב התאונה
) ,(₪ 3,400צמוד להיום ) .(₪ 4,010
הפיצוי בפריט זה הינו איפוא.₪ 40,650 :
)מקדם היוון ל  8.75שנים  4,010 X 15% X 75% X (89.9347ש"ח(.
ד.

הוצאות רפואיות ,הוצאות נסיעה לעבר ולעתיד
הטיפולים הרפואיים בוצעו במסגרת קופת החולים; בתיק המוצגים מטעם התובע
מצאתי קבלה אחת בלבד ע"ס  ₪ 23בגין השתתפות בעלות טיפול רפואי.
יחד עם זאת ,בשים לב למסמכים הרפואיים שצורפו לתצהיר מהם ניתן ללמוד על כמות
הביקורים אצל רופאים וכמות הבדיקות שנערכו ובשים לב להערת המומחה ד"ר פרי לפיה
עלול התובע  1להזדקק לטיפולים פיזיותרפיים ולאנלגטיקה וכי מצבו אף עלול להתדרדר
במהלך השנים ,נראה לי לפסוק פיצוי גלובלי בגין השתתפות בעלות תרופות וטיפולים
בקופת חולים ונסיעות לשם אותם טיפולים.
בהעדר אומדן מדויק לעתיד ו/או קבלות ופירוט לעבר ,נראה לי נכון לפסוק בפריט זה פיצוי
גלובלי ,על דרך האומדנא ,בסך של .₪ 4,500

ה.

עזרת הזולת לעבר ולעתיד
להתובע  1לא נגרם שבר בכתף ותקופת אי הכושר בה שהה קצרה יחסית .הוא אף חזר
לעבודה פיזית מלאה .הגם שהחזרה לעבודה כך התרשמתי ,היתה כורח המציאות
הכלכלית.
התובע  1אף לא זימן לעדות איש מבני משפחתו שיעידו על תפקודו היומיומי בבית ובכלל,
מאז נוספה הנכות בשיעור של  10%בכתף ימין לבעיותיו האורטופדיות הקודמות .חרף כל
אלה ,לא אוכל להתעלם כי מדובר בהחמרת מצב משמעותית ,כאשר– עפ"י המומחה ,עלול
מצב הכתף להדרדר בעתיד.
יתכן ובעבר ,עיקר העזרה היה מהסוג הרגיל בין בני משפחה ,אך אין לי ספק שחרגה ולו
במעט מהצרכים הרגילים של אדם בגילו של התובע  1כשהוא חוזר מיום עבודה פיזית
וסובל ממגבלה שלא הייתה לו קודם .אשר לעתיד– אם תתממש התחזית הקודרת של
המומחה ,ותהא החמרה במצבו של התובע  –1הוא ודאי יזדקק לעזרה ,ולו גם מעטה,
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במלאכות אותן היה מבצע ממילא חרף מגבלותיו האורטופדיות הקיימות ממילא וחרף גילו
אז ,כגון– טיפול שוטף בבית ,הרמת משאות וכיוצ"ב.
על יסוד כל אלה ,נראה לי לפסוק להתובע  1פיצוי גלובלי עבור עזרת הזולת לעבר ולעתיד
גם יחד ,אותו אני מעמידה על הסכום של .₪ 15,000
.6

התובע  1קראבצ'וב ,בגין ת.ד .נשוא התביעה:

סך הפיצוי המגיע לתובע –1
.₪75,088

.6

התובע מס' 2
התובע מס' )להלן" :התובע  ,("2יליד  ,12/3/34פנסיונר .לאחר התאונה נבדק התובע  2בבית
החולים איכילוב ,שם התלונן על כאבים בכתף ימין .בבדיקה נמצאה רגישות בכתף והוא שוחרר
לביתו עם המלצות להמשך מעקב רופא מטפל ,אנלגטיקה ומנוחה .המשך הטיפול והבדיקות נעשו
במסגרת קופ"ח וכללו ,בין היתר ,טיפולי פיזיותרפיה וזריקות.

.7

מומחה מטעם בית המשפט ד"ר התובע  1בלנקשטיין ,בדק את התובע  2בדיקה אורטופדית
מקיפה ,ולעניין הכתף ,הוא מציין כי נמצאה הגבלת תנועות בחלק מטווח התנועות .עוד הוא מציין
כי בדיקות  U.S.חוזרות מצביעות על קרע בגיד הסופרה ספינטוס ,וכי אף בדיקת  U.S.עדכנית
שערך במרפאתו ,מצביעה על קרע חלקי.
ד"ר בלנקשטיין העריך את נכותו הצמיתה בכתף ימין של התובע  2בשיעור של  .10%עוד הוא
העריך כי היו לנ"ל אי כושר מלא למשך חודשיים מיום התאונה ואי כושר בשיעור של 50%
למשך חודש נוסף .הוסיף ד"ר בלנקשטיין וקבע כי יש מקום לטיפולים פיזיותרפיים לשם שיפור
טווח התנועות בהיקף של שתי סדרות לשנה ,למשך שנתיים כל סדרה בת  10טיפולים ,בעלות של
.₪ 150

 .8הנזק:
א.

כאב וסבל
ד"ר בלנקשטיין קבע ,כאמור ,נכות בכתף ימין– כתף ידו הדומיננטית ,בשיעור של .10%
בשים לב לגילו של התובע  ,2להשפעה שיש לנכות מסוג זה על מהלך ואיכות חייו ובכלל
זה– כאבים ,מגבלה בתנועה ,תקופת אי כושר זמנית והצורך בטיפולים עתידיים למשך
שנתיים; על יסוד כל אלה נראה לי נכון וצודק לפסוק להתובע  2פיצוי של ₪ 14,500
בפריט זה ,ולא על פי חישוב מתימטי המתבסס על אחוזי נכותו ,גילו ומועד התאונה.
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ב.

פלוני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

הוצאות רפואיות )נסיעות וטיפולים(
אכן לתצהירו של התובע ) 2ת (2/לא צורפה ולו גם קבלה אחת בקשר עם ההוצאות
הרפואיות שהוא טוען להן .יחד עם זאת והגם שעפ"י המסמכים הרפואיים שצירף

טופל

התובע  2במסגרת קופ"ח ,ידוע לכל בר בי רב כי על כתפיו של חולה )כשאין מדובר
בת.ע ,(.מוטל תשלום הוצאות כגון השתתפות עצמית בטיפולי פזיותרפיה ,השתתפות
בעלות תרופות ,תשלום רבעוני בגין ביקור רפואי אצל רופאים ,בדיקות .לא אוכל אף
להתעלם מהיקף ומכמות הטיפולים והביקורים אצל רופאים המשתקפים מהמסמכים שהוצגו
בפני .התובע  2זכאי לפיצוי ,ולו גלובלי בהעדר קבלות ,בגין הצורך להתנייד לשם ביצועם.
אשר לטיפולי הפיזיותרפיה העתידיים ,סביר להניח כי גם לשם ביצועם של אלה ,ככל
שיבוצעו ,יפנה התובע  2למסגרת קופ"ח כפי שעשה בעבר .עפ"י חוו"ד של ד"ר
בלנקשטיין ,מדובר ב  40טיפולי פיזיותרפיה .טוען התובע  ,2בהקשר זה ,כי "אין חולק כי
חלק מהטיפולים העתידיים מכוסים ע"י קופת החולים ,אך חלקם אינם מכוסים" .הנתבעת
מאידך ,טוענת כי "אלו מכוסים במסגרת סל הבריאות ואין לפסוק בגינם כל פיצוי" .הלכה
פסוקה היא כי על הנתבע מוטל הנטל להוכיח שאת הטיפולים והאביזרים הרפואיים
הדרושים לניזוק )התובע( ,הוא יוכל לקבל מקופת החולים .הנתבע ,הטוען שלא נגרמה
לתובע בפועל הוצאה בגין צרכיו הרפואיים ,או שהוא ,הנתבע ,צפוי לתביעת שיפוי ממיטיב
אשר חייב היה לספק לתובע צרכים אלה ,עליו נטל ההוכחה ]ראה ,בהקשר זה ,ע"א
 5557/95סהר חברה לביטוח בע"מ נ' דוד אלחדד ,פ"ד נא).[754-755 ,724(2
במאמר מוסגר ראיתי לציין כי במבחן הידיעה השיפוטית ,אכן יתכן והיקף הטיפולים שקבע
ד"ר בלנקשטיין הינו מעבר למכוסה בסל הבריאות ,ומכל מקום התובע  2ממילא יידרש
להשתתפות עצמית מסוימת אם יבצעם ולהוצאות נסיעה לשם הגעה לטיפולים אלה.
על יסוד כל האמור לעיל ראיתי לפסוק להתובע  2פיצוי גלובלי בגין הוצאות רפואיות,
לעבר ולעתיד ,כשהסכום הראוי לטעמי ,הינו הסך הכולל של .₪ 5,000
ג.

עזרת הזולת לעבר ולעתיד
מהראיות עולה כי התובע  2שהינו כיום כבן  ,74חי בגפו .עובר לתאונה הוא לא העסיק
עזרה בשכר לניקיון ביתו .לדבריו אחרי התאונה הוא נעזר בזוג חברים בשם קטיה ויאשה
אשר מידי פעם היו מסייעים לו בניקיון ובבישול ובתמורה הוא היה מתגמל אותם מידי פעם
במתנות .כיום לדבריו ,מגיעה עוזרת לשם ניקיון פעם בחודש.
אותם חברים לא זומנו להעיד ואף לא העוזרת .בנוסף היקף העזרה של זוג החברים הנקוב
בתצהיר )סעיף  14ל ת (2/אינו תואם את הפרטים בעדותו של התובע ) 2עמ' 10
לפרוטוקול(.
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חשוב לציין כי בשנת  1992עבר התובע  2ניתוח מעקפים ,אם כי אין ראיה לכך שהוא
סובל כיום מבעיות בתפקוד היומיומי הקשורות במצב ליבו .בנוסף בשנת  2005הוא עבר
ניתוח בקרסול שמאלי וזאת בשל כאבים שגרמו לו למגבלה בהליכה )עמ'  10לפרוטוקול(.
לצד כל אלה ,התחשבתי בגילו של התובע  ,2בכך שהתאונה גרמה לו לנכות צמיתה
בשיעור של  10%המתבטאת בהגבלת תנועה בחלק מטווח תנועת כתף ידו הימנית
הדומיננטית ,וכן גרמה לנכויות זמניות כמפורט לעיל.
בשים לב לכל אלה ועל פי ניסיון החיים ,אין לי ספק כי התובע  2נזקק בעבר לעזרה
מסוימת ואני מאמינה לו כי קיבל סיוע מזולתו שאינם קרובי משפחה) ,כיוון שאין לו
כאלה( וכי נאלץ תגמל אותם בדרך זו או אחרת .בנוסף ,יש למגבלה בכתף כדי להוסיף ולו
במעט על הזקקותו לעזרת הזולת במשק ביתו ,מעבר לצורך הנובע מגילו ,ממצבו הרפואי
שאינו קשור בתאונה וממצבו המשפחתי.
על יסוד כל אלה– נראה לי נכון וצודק לפסוק להתובע  2פיצוי גלובלי בגין שווי עזרת
הזולת ,לעבר ולעתיד אותו אני מעמידה על הסך של .₪ 10,000
ד.

.8

סך נזקו של התובע  ,₪ 29,500 :2נטו.

סוף דבר
הנתבעת תישא בפיצוי התובעים כדלקמן:
לתובע מס'  –1התובע  :1הסך של .₪ 75,088
לתובע מס'  : –2הסך של .₪ 29,500
לכל אחד ואחד מהסכומים הנ"ל יווספו שכ"ט עו"ד של פרקליט התובעים בשיעור של 13%
ומע"מ כחוק ,וכן סך של  ₪ 300בגין מחצית אגרת בית המשפט ששולמה בהגשת התביעה.
5129371
54678313

הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך  30יום ממועד קבלת פסק הדין) ,כשהפגרות במניין( ,שאם לא כן
ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
5129371
54678313

המזכירות תואיל להעביר העתק פסק הדין לב"כ הצדדים ,בדואר רשום עם אישור מסירה.

ריבה שרון 54678313-581/05

ניתן היום כ"ב באב ,תשס"ז ) 6באוגוסט  ,(2007בהעדר.
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ריבה שרון ,שופטת
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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