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  בתי המשפט

 002543/03א   בית משפט השלום רמלה

 

 14/06/2007 תאריך: כבוד השופט זכריה ימיני בפני:

 

  פלוני בעניין:

 תובע עו"ד ארד מוטי ע"י ב"כ עו"ד 

  נ  ג  ד 

אלמוני.  1   

. מלון הסלע האדום ו/או החברה לבידור  2  

באילת ו/או אינטרנשיונל דייבינג טורס        

בע"מ       

 . כלל חב' לביטוח בע"מ 3

 

 נתבעים עו"ד ירון אילן ע"י ב"כ עו"ד 
 

-פסק דין  
 

השאלות העומדות לדיון הן:  

מי מבין הנתבעות אחראי לתקיפה שהותקף התובע בבית מלון באילת? )1  

האם יש לתובע אשם תורם אודות התקיפה? )2  

מהו סכום הפיצויים לו זכאי התובע בגין התקיפה? )3  

 

כללי:  
דין:בעלי ה  

בכל זמן הרלוונטי לתביעה:  

התובע היה אורח ב"מלון הסלע האדום" (להלן )1 "המלון");-  

;2היה מנהל חדר האוכל במלון, והיה עובדה של הנתבעת  1הנתבע  )2  

1היתה אחראית על ניהול המלון, והיתה מעבידתו של הנתבע  2הנתבעת  )3  

.2ביטחה בביטוח כל הסיכונים את הנתבעת  3הנתבעת  )4  
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התקיפה:  

.11.4.01ועד ליום  8.4.2001התובע התארח במלון מיום   

 

לערך חזר התובע למלון לאחר בילוי לילי. בכניסה למלון חיכה אורח  07.00בשעה  11.4.01ביום 

שאותו הכיר התובע משהותו במלון (להלן "האורח"). האורח בקש מהתובע למלא לו מים חמים בטרמוס, -

ם, אשר חיכו עמו במכוניתו. התובע הסכים, נכנס למלון ושאל את כדי להכין שתיה חמה לילדיו הקטני

פקיד הקבלה היכן יוכל למלא מים חמים. פקיד הקבלה היפנה את התובע ללובי או לחילופין, אם הלובי 

יהיה סגור, לחדר האוכל. הלובי היה סגור, ולכן פנה התובע לחדר האוכל. בכניסה לחדר האוכל נרשם 

ככל אורח אחר הנכנס לארוחת בוקר. התובע מילא מים חמים בטרמוס ויצא את , 1התובע אצל הנתבע 

חדר האוכל.   

. התובע הסביר לו שרק לקח מים ויצא מחדר האוכל. 1טוען התובע כי ביציאה התפרץ עליו הנתבע 

רדף אחריו אל מחוץ לחדר האוכל, תקף אותו נגח בו באף והחל להכותו.  1הנתבע   

 

אישום, ובמסגרת הסדר טיעון הורשע, נגזר דינו והוטל עליו לפצות את התובע  כנגד הנאשם הוגש כתב

שנים שלא  3קנס ועונש מאסר על תנאי למשך ₪  10היה  1העונש שנגזר על הנתבע ₪.  1,500בסך 

, עד למועד הדיון בבית 1יעבור כל עבירת אלימות. מפרוטוקול הדיון של המשפט הפלילי עולה שהנתבע 

עדר עבר פלילי. המשפט, היה נ  

 

לטענת התובע, גם הוא הועמד למשפט פלילי, אך יצא זכאי בדינו. התובע לא צירף את העתק התיק 

הפלילי בו הועמד לדין, כך שלא ידוע כיצד זוכה התובע בדין. בכל אופן, הזיכוי לא פותר את השאלה האם 

היה לתובע אשם תורם לאירוע התקיפה.  

 

מעבודתו במלון. 1ופיטר את הנתבע ₪  1,750לון את התובע בסך לאחר אירוע התקיפה זיכה המ  

 

תביעת התובע והגנת הנתבעים:  

בגין התקיפה נחבל התובע באפו, והמציא לבית המשפט חוות דעת של רופא מומחה, לפיה כתוצאה 

.10%מהתקיפה נגרמה לו נכות צמיתה בשיעור   

 

התובע תובע את נזקיו מהנתבעים.   

ובע את נזקיו כי שתקף אותו.תובע הת 1מהנתבע   
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והתרשלה בעסקתו ובמתן הוראות  1תובע התובע את נזקיו כמי שהיתה מעבידתו של הנתבע  2מהנתבעת 

.1לנתבע   

.2תובע התובע את נזקיו כמי שביטחה את הנתבעת  3מהנתבע   

 

לא הגיש כתב הגנה, עקב העדר אמצעים כספיים.  1הנתבע   

 

ו 2הנתבעות   2לפקודת הנזיקין, לפיו על מנת שהנתבעת  25רוע היה בתוקף סעיף טענו שבעת האי 3-

לא אישררה  2, עליה היה לאשרר את פעולתו. הנתבעת 1תחוייב בנזיקין עקב מעשה עבירה של הנתבע 

בנזיקין ממילא  פטורה  2, ולכן אינה חייבת בנזיקין. משלא חייבת הנתבע 1את מעשה התקיפה של הנתבע 

ו 2ת את התובע. כטענה חילופית טענו הנתבעות מלפצו 3גם הנתבעת  אודות הנזקים להם טען התובע,  3-

, ובהתאם למוסכם, אין התובע יכול לתבוע אותן, ולחילופין, יש 2כי התובע פוצה על ידי הנתבעת 

את התובע מיד לאתר התקיפה. 2שזיכתה הנתבעת ₪  1,750להפחית את הסך   

 

העדויות:  

בלבד.מטעם התובע העיד התובע   

 

ורו"ח יורם מר. 1מטעם הנתבעים העיד הנתבע   

 

לאחר תום פרשת הראיות הגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב.  

 

דיון ומסקנות:  
 

תיקון כתב התביעה:  

ו 2בסיכומיו בא ב"כ התובע בטרוניה אודות התנהגות הנתבעות  בכל הקשור לשם החברה אשר  3-

.1 הפעילה את המלון, והיתה מעבידתו של הנתבע  

 

סבור אני שאין על ב"כ התובע לבוא בטרוניה אל הנתבעות בעניין זה, שכן כל הנתונים העובדתיים היו 

המציאה לו את העתק הפוליסה בו היו רשומות שלושת החברות.  3בפני ב"כ התובע ברגע שהנתבעת 

של המלון  בנוסף לכך, לכתב התביעה צירף ב"כ התובע העתק חשבונית זיכוי, בה רשום השם המסחרי

)". 512187774"מלון הסלע האדום", ומתחתיו היה רשום "אינטרנשיונל דייבינג טורס בע"מ (ח.פ. 

משמע מכך שכל הנתונים אודות החברות שהפעילו את המלון היה תחת ידיו של ב"כ התובע. אם כן, מה 

לו כי ילין על הנתבעות?  
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ן הטלת הוצאות מיוחדות בגין התנהגות הנתבעות לאור דברים אלו, אין לקבל את טענות ב"כ התובע לעני

בענין תיקון התביעה. התובע היה צריך לתקן את התביעה פעם אחת בלבד, ולא פעם אחר פעם, עקב כך 

שלא שם לב לנתונים עובדתיים שהיו תחת ידיו.  

 

שאלת האחריות:  

 

:1אחריות הנתבע   

פלילי והרשעתו בדין. לתקיפה קיימת, עקב הודאתו בהליך ה 1אחריותו של הנתבע   

 

האשם התורם של התובע:  

. בחקירתו הנגדית 1הנתבעים לא טענו את טענת האשם התורם. הבסיס לטענה זו הונח בעדותו של הנתבע 

נשאל הנתבע על נסיבות האירוע וההוראות שקיבל מהמלון אודות הוצאת אוכל ושתיה מחדר האוכל.  

 

דלקמן:את מהל האירועים כ 1בעדותו תיאר הנתבע   

בבוקר, האנשים מתחילים לזרום  07:00"אני פתחתי את חדר האוכל בבוקר, בשעה 

לערך מגיעים שני בחורים עם תרמוסים בידיהם, לא  08:00או  07:30בסביבות 

איפשרתי להם להיכנס לחדר האוכל עם תרמוסים ותיקים, יש לנו הוראה חד משמעית 

דברים איתם והסוף לא היה נעים, היו לא להוציא מזון מחדר האוכל. התחילו דין ו

חיכוכים והיו מריבות."  

 

, כך שיש 1העד לא נשאל מאומה בחקירתו הנגדית אודות החיכוכים והמריבות שהיו בינו לבין הנתבע 

לקבל את דבריו כנכונים.  

 

את התובע לא היתה תקיפה פתאומית, אלא  1עולה שהתקיפה שתקף הנתבע  1מדבריו אלו של הנתבע 

פה שבאה לאחר מריבות וחיכוכים בין השניים, לאחר שהתובע ביקש למלא את הטרמוס בניגוד תקי

. 1, תוך כדי הפרעה בעבודתו של הנתבע 1לדעתו של הנתבע   

 

עובר לתקיפה, והדבר  1התובע הסתיר מבית המשפט את המריבה והחיכוכים שהיו בינו לבין הנתבע 

העובדה שהתובע זוכה בדינו אינה שוללת את האשם התורם  מסביר מדוע הועמד גם התובע לדין פלילי.

שלו בנזיקין, שכן מערכת השיקולים בדין הפלילי שונה ממערכת השיקולים בדיני הנזיקין, וההיפך.   
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יש לציין כי המומחה מטעם התובע ציין בחוות דעתו כי התובע נחבל באפו בעת תגרה, ובתגרה 

נתונים אלו קיבל המומחה מהתובע. כך שגם רישום זה תומך  המשתתפים בה מכים האחד את השני. את

שהיו חיכוכים ומריבות בינו לבין התובע. 1בדברי הנתבע   

 

.30%בכל אופן, סבור אני שיש לייחס לתובע אשם תורם בשיעור   

 

ו 2אחריות הנתבעות  -3:  

קיפה, אזי גם אין אחריות למעשה הת 2. אם אין לנתבעת 2נגזרת מאחריות הנתבעת  2אחריות הנתבעת 

.3אחריות לנתבעת   

 

בשאלה האם היא אישררה את מעשהו של  2התובע והנתבעות מיקדו את הדיון באחריותה של הנתבעת 

בכל הקשור להוצאת  1מצויה בהוראות שנתנה לנתבע  2או לא. לטעמי רשלנותה של הנתבעת  1הנתבע 

מזון וקפה מחדר האוכל.  

 

בכל  1לא הדריכה את הנתבע  2בודה. מחומר הראיות עולה שהנתבעת לע 1קיבלה את הנתבע  2הנתבעת 

הקשור למגע שלו עם אורחי המלון, והשאירה זאת לשיקול דעתו המוחלט.   

 

שלא לאפשר הוצאת מזון וקפה  1הדריכה את הנתבע  2עולה שהנתבעת  1מחקירתו הנגדית של הנתבע 

פה מחדר האוכל. בהתאם להנחיה היה על חשב שהתובע יצא טרמוס מלא בק 1מחדר האוכל. הנתבע 

הנתבע לחייב את האורח המוציא מזון מחדר האוכל, ואם לא מחייבים אותו, האורח לא מוציא אוכל מחדר 

האוכל.   

לא הדריכה אותו כיצד להתנהג עם אורחי המלון, לא  2עולה שהנתבעת  1מחקירתו הנגדית של הנתבע 

מחדר האוכל, ומה לעשות כאשר אורח במלון, דוגמת התובע, נתנה לו הוראות לגבי הוצאת מים חמים 

אינו נענה להוראותיו ולבקשותיו. מאחר והמגע בין אורחי המלון לבין מנהל חדר האוכל הוא מגע יום יומי -

כיצד לבוא במגע עם אורחי המלון, ומן  1היתה מדריכה את הנתבע  2וצמוד, מן הראוי היה שהנתבעת 

ונותנת לו הוראות לתרחישים שונים שיכולים להתרחש  1מדריכה את הנתבע היתה  2הראוי שהנתבעת 

בחדר האוכל או בהוצאת מזון ושאר דברי מאכל ושתיה מחדר האוכל.   

היה  1, וניתן לומר במידה רבה של וודאות, שהנתבע 2הוכיח את עצמו כעובד נאמן לנתבעת  1הנתבע 

ללא כל  1לא עשתה כן, והשאירה את הנתבע  2. הנתבעת 2ממלא אחר כל הוראותיה של הנתבעת 

, ועל כן אחראית היא לעוולה שנעשתה כלפי התובעת.2הדרכה מתאימה. בכך כשלה הנתבעת   

 

אלת האחריות:לסיכום ש  
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לאור כל האמור לעיל, סבור אני שהנתבעים ביחד ולחוד נושאים ב מהאחריות לתקיפה, ואילו  70%-

לאירוע התקיפה. 30%לתובע אשם תורם בשיעור   

 

נזקי התובע:  

 

הנכות הרפואית:  

התובע פנה לרופא א.א.ג. אשר קבע כי כתוצאה מן התקיפה נגרם לתובע שבר ללא תזוזה בעצם האף, 

טייה של מחיצת האף בחלקה הקדמי הינה לימין ובחלקה האחורי הינה לשמאל. הסטיה לימין הינה קשה וס

וגורמת, למעשה, לחסימה כמעט מלאה של הנחיר הימני ולחסימה מלאה בזרימת האויר דרכו. הסטיה 

בע לשמאל גורמת לחסימה חלקית של הנחיר השמאלי ולהפחתה בזרימת האויר דרך נחיר זה. על כן, ק

נכות כתוצאה מן התאונה.  10%המומחה שנותרו לתובע   

המומחה הוסיף וכתב בחוות דעתו כי קיימת אמנם אפשרות לבצע ניתוח ספטופלסטי ולנסות ליישר את 

מחיצת האף, אך הסיכוי להצלחה מלאה של ניתוח כזה, במקרה הנדון, אינו גבוה. ויש לשים לב, המומחה 

ומצבו של התובע יישאר כך לנצח, אלא המומחה אמר שהסיכוי להצלחה  לא אמר הניתוח לא יצליח כלל,

מלאה אינו גבוה. משמע מכך שלפחות להצלחה חלקית כן יש לצפות. בנקודה זו לא נתן המומחה את 

דעתו, ומן הראוי היה לחקור אותו חקירה שכנגד בענין זה.   

 

נזק שאינו נזק ממון:  

רר בו ביום. התובע היה בחופשת מחלה במשך כשבוע ימים. התובע הופנה לבית החולים באילת, ושוח

גרם לו להשפלה ולכאב וסבל רבים, וכיום הוא חושש מהיתקלות עם אנשים.  1לטענת התובע, הנתבע 

נגרם לו פגם אסתטי הגורם לו בושה, צער רב וחוסר בטחון עצמי ביחסיו עם הסביבה.  

ה שבחר לעבוד בשיפוצים, שכן בשיפוצים עובדים דבריו אלו של הנתבע מעוררים תמיהה, לאור העובד

עם אנשים, באים במגע עם אנשים רבים, הן בעבודה, הן בגישות עבודה למתן הצעות מחיר, במפגשים עם 

ספקים ועם עובדים. דווקא העבודה בה בחר התובע מטילה ספק ברצינות טענותיו. אמנם הפגיעה גורמת 

בע מפריז בתיאור השפעתו של פגם אסתטי זה על מהלך חייו לתובע לפגם אסטתי, אל סבור אני שהתו

ועבודתו.  

 

בגין נזק שאינו נזק ממון הינו סביר בנסיבות העניין.₪  25,000סבור אני שפיצוי בסך   

 

אבדן השתכרות:  

בנושא השתכרותו סבור אני שהתובע גילה טפח וכיסה טפחיים, כפי שאציין להלן.  
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חודשים בהן עבד כשכיר   5, ממנו עולה שהתובע השתכר במשך 2000לשנת  106התובע המציא טופס 

לחודש. התובע צירף גם את ₪  4,836ברוטו, ובממוצע את הסך  24,180את הסך  2000בשנת המס 

בו נכתב במפורש כדלקמן: 31.12.2000דו"ח רווח והפסד ליום   

.""העסק נסגר. היתה שריפה בקיוסק שניהל. כל המלאי נשרף, כולל הציוד    

בממוצע השתכר ₪.  19,883חודשים מהקיוסק את הסך  7בהתאם לדו"ח זה השתכר התובע במשך 

לחודש. מאחר והתובע הפסיק לעבוד כשכיר, הרי שיש להתחשב אך ₪  2,840התובע מהקיוסק את הסך 

ורק בהכנסתו מהקיוסק.  

 

לא עבד ביום התקיפה, . אין מחלוקת בין הצדדים שהתובע 8.3.01לטענת התובע, הקיוסק נשרף ביום 

. 11.4.01דהיינו ביום   

 

התובע לא עבד. מר דוידה  2004בהתאם לאישור יועץ המס דוידה ציון, מיום השריפה ועד לחודש מאי 

לא ציין מדוע התובע לא עבד. התובע גם לא מציין היכן היה ומה עשה באותה תקופה.   

 

יפים של חומרי הצבע אינו יכול לעבוד ונאלץ הוא התובע טוען כי הוא עובד בשיפוצים, ועקב הריחות החר

לשכור פועלים. קשה לקבל את טענתו זו של התובע, שכן כן הוא צירף דו"חות רווח והפסד לשנות המס 

ו 2004 , ומתברר מדו"חות אלו שהוא עוסק במכירות ולא בשיפוצים. 2005-  

 

דו"חות על תשלום מקדמות למס התובע לא צירף תלושי משכורת, לא דו"חות מע"מ תקופתיים, לא 

הכנסה, לא אישורי מס הכנסה ולא דו"חות ביטוח לאומי על תשלום ביטוח לאומי, שכן לטענתו הוא 

מעסיק פועלים שכירים בעבודת השיפוצים.  

 

לאור האמור לעיל, אני סבור שיש לפסוק לתובע אבדן השתכרות אך ורק עבור שבוע הימים שהיה 

סכום זה בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מגיע ₪.  663, ובסה"כ את הסך בחופשת מחלה עקב התקיפה

₪. 950לסך   

 

אבדן כושר השתכרות:  

הפגיעה באפו של התובע אכן יש בה כדי לפגוע בעבודתו של התובע. אלא שבנסיבות הענין כפי שתוארו 

מדן גלובלי. בפרק "אבדן השתכרות", יש לפסוק את אבדן כושר השתכרותו של התובע על דרך קביעת א  

 

כפי שראינו לעיל, השתכרותו של התובע עובר לתאונה לא היתה מן הגבוהות. על כן סבור אני שפיצוי 

בגין אבדן כושר השתכרות הינו סביר בנסיבות העניין.₪  40,000בסך   
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הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד:  

טיפול הרפואי בגין התקיפה קיבל התובע לא הוכיח את נזקיו בענין זה וטען טענות כלליות ביותר. את ה

התובע במסגרת חוק בריאות ממלכתי. ייתכן שהיו הוצאות עבור תשלום רבעוני לרופאים מומחים, אך לא 

בסכומים בהם נוקב התובע.  

 

התובע לא הוכיח שייאלץ לקבל טיפולים רפואיים בעתיד. אם יעבור התובע ניתוח לתיקון הנזק באפו, 

י בגין אבדן כושר השתכרות, שכן אז אחוז נכותו יהיה קטן יותר. אשי יש להפחית את הפיצו  

 

בגין ראש נזק זה. ₪  1,000לאור האמור לעיל, אני פוסק לתובע את הסך   

 

פיצוי עונשי:  

טוען התובע שיש להשית על הנתבעים פיצוי עונשי עקב התקיפה.  

היתה גסה  1התובע כלפי הנתבע  אינני סבור שבתובענה זו יש לפסוק פיצוי עונשי, שכן התנהגותו של

ופרובוקטיבית.   

 

הפחתות:  

שהחזירה לו  1,750, ואת הסך 5.11.01שנפסקו לו ביום ₪  1,500את הסך  1התובע קיבל מהנתבע 

₪. 4,495. סכומים אלו בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מגיעים לסך 11.4.01ביום  2הנתבעת   

 

סך הפיצויים לתובע:  

התובע הינם כדלקמן: סך הפיצויים להם זכאי  

₪ 25,000נזק שאינו נזק ממון                             -   

₪      950אבדן השתכרות                                    -   

₪ 40,000אבדן כושר השתכרות                        -   

₪    1,000הוצאות רפואיות                               -   

                                    ---------------------------------------  

₪   66,950סה"כ                                                                 

מהסכום הנ"ל יש להפחית הסכומים כדלקמן:   

₪   20,085                             30%אשם תורם   -  

₪        4,495מו לתובע                 סכומים ששול  -   

                                 -------------------------------------------  
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₪   42,370סה"כ לתשלום                                                   

 

 

הוצאות משפט:  

התובע הוכיח את הוצאות המשפט כדלקמן:  

;18.5.03לום למומחה מטעמו אותם שילם ביום תש₪  2,000את הסך  -  

עבור צילום תיק במשטרת אילת; 28.11.01מיום ₪  90את  -  

עבור צילום תיק רפואי; 30.11.01מיום ₪  80את הסך  -  

₪. 587אגרת משפט בסך  -  

 

בגין האשם התורם של התובע.  30%מסכום זה יש להפחית   

 

סוף דבר:  
 

5129371  

, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע כדלקמן:לאור כל האמור לעיל54678313  

בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 42,370את הסך  )1  

בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום ₪  2,000את הוצאות המשפט בסך  )2

התשלום בפועל;  
3(   

4(  5129371  

+ מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית  1מהסכום הנקוב בסעיף  20%בשיעור שכ"ט עו"ד 54678313 )5

מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.  

 

בנוכחות ב"כ התובע עו"ד ארד ובהעדר הנתבעים ובאי  2004ביוני  14 –ניתן היום כ"ח סיוון ה'תשס"ז 

כוחם.   

                                                                                                      ___________________  

 

54678313-2543/03זכריה ימיני   

זכריה ימיני, שופט                                                                                                           

עריכהנוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ו  

 
 


