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  בתי המשפט

 002585/03א   בית משפט השלום רמלה

 

 11/02/2007 תאריך: כבוד השופט זכריה ימיני בפני:

 

  פלונית בעניין:

 תובע עו"ד ארד מוטי ע"י ב"כ עו"ד 

  נ  ג  ד 

. פלוני 1   

. הראל חב' לביטוח בע"מ2  

 . אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ 3

 

 נתבעים בוביץ צביעו"ד יעקו ע"י ב"כ עו"ד 

 
לפסק שופטים: אילן ש' שילה,  / הראל חברה לביטוח בע"מ נ' גרבלי גאולה ): 2008-01-28דין במחוזי (-

אסתר שטמר, מאיר יפרח עו"ד:    

 

-פסק דין  
 

הפיצויים לו זכאית התובעת בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונת השאלה העומדת לדיון היא מהו סכום 

?4.8.2002דרכים מיום   

 

כללי:  

 

בעלי הדין:  

.1, והינה אשתו של הנתבע 21.4.1958התובעת ילידת   

 

(להלן 5653289נהג ברכב מ.ר.  4.8.2002הינו בעלה של התובעת, וביום  1הנתבע  "הרכב").-  

 

ו 2הנתבעות  ביטחו בביטוח חובה את השימוש ברכב,  4.8.2002ות בביטוח, וביום הינן חברות העוסק 3-

כאשר כל אחת מהנתבעות נושאת ב מהביטוח. 50%-  
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התאונה, האחריות והכיסוי הביטוחי:  

ברכב, כאשר התובעת נסעה עמו ברכב. בעת נסיעתם זו היה הרכב מעורב  1נהג נתבע  4.8.02ביום 

שיפורט להלן. בתאונת דרכים, בה נפגעה התובעת, כפי   

 

אין מחלוקת בין בעלי הדין בשאלת הכיסוי הביטוחי וחבות הנתבעים.   

 

העדויות:  

מטעם התובעת העידו התובעת עצמה, בעלה  הגננת האחראית על התובעת  –, גב' ענת בן אדרת 1הנתבע  -

בעבודתה ושכנתה של התובעת (להלן התובעת תושבת השכונה בה גרה  –"הגננת"), וגב' רוחמה שרביט -

, שהיתה מסתפרת אצל התובעת טרם התאונה.  

 

הנתבעים לא העידו עדים מטעמם, וראיותיהם הסתכמו בהגשת שטרי קבלה על שני תשלומים תכופים 

כשתשלומים תכופים אלו כוללים שכ"ט עו"ד.₪,  15,000והשני על הסך ₪  25,000האחד על סך   

 

ם. טענות הצדדים יובאו להלן, תוך כדי דיון בראשי לאחר שמיעת העדויות, הגישו הצדדים את סיכומיה

הנזק להם טענה התובעת.  

 

דיון ומסקנות:  

 

נזקי הגוף:  

בתאונה נפגעה התובעת בעיקר בכתף ימין וביד ימין, שהיא ידה הדומיננטית. ממקום התאונה הובהלה 

ידה של התובעת התובעת לבית החולים זיו בצפת, שם אובחן שבר בזרוע ימין. בבית החולים הושמה 

התנפחה ידה של התובעת, והיא פנתה לבית החולים זיו  9.8.02הוחלף הגבס. ביום  7.8.02בגבס. ביום 

בצפת, והגבס הוחלף שוב.    

נבדקה התובעת בבית החולים רמב"ם, שם התברר כי השבר לא התאחה, והגבס הוחלף  19.9.02ביום 

ולים, לאחר שהגבס נפל. באותה עת הומלץ על ניתוח, הגיעה התובעת שוב לבית הח 22.10.02שוב. ביום 

לאחר שהשבר לא התאחה עד לאותה עת.   

חודשים, ולאחר שידה של התובעת היתה בגבס במשך  10לאחר סדרת בדיקות ומעקבים שנמשכו על פני 

קרוב ל בבי"ח רמב"ם לצורך קיבוע  25.5.03חודשים ומצב ידה לא השתפר, אושפזה התובעת ביום  10-

בר באמצעות מערכת איליזרוב ("להלןהש "המערכת"). בסיכום המחלה של האשפוז להתקנת המערכת -

נרשם שהתובעת זקוקה להסעה באמבולנס לצורך חזרתה לביתה, לפיזיותרפיה יומיומית ולעזרה בחיי 
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היום יום. התובעת העידה, ועדותה לא נסתרה, כי המערכת הינה מסגרת טבעות המורכבת סביב היד -

רה. מסגרת זו בנויה ממספר טבעות מתכת , המחוברות לעצם בניתוח. החיבור נעשה באמצעות השבו

פינים העוברים דרך העור ומתחברים לעצם. המערכת דורשת טיפול קבוע ויום יומי של ניקוי הפינים -

פעמיים ביום, ושטיפת הפצע עצמו במים וסבון פעמיים ביום. תמונות של התובעת עם המערכת הוגשו 

.4עד ת/ 1בית המשפט וסומנו ת/ל  

לאחר שהמערכת לא היטיבה עם התובעת והשבר לא התאחה, המליצו רופאיה של התובעת על השתלת 

אושפזה  13.8.03עצם מהאגן וחיבורה על ידי ברגים באזור השבר, לצורך זירוז חיבור העצם. ואכן ביום 

ול אנטיביוטי תוך ורידי שהיה צורך בו עקב בוצע הניתוח, לאחר טיפ 20.8.03התובעת פעם נוספת, וביום 

הזיהום שהיה במקום השבר בגין המערכת. במקום בו נלקחה העצם מהאגן נותרה לתובעת צלקת באורך 

. 10.9.03ס"מ. התובעת שוחררה מבית החולים לאחר ניתוח זה ביום  15  

ושפזה שוב מיום מאחר והתובעת סבלה מכאבים ומבצקות באזור המרפק ומהפרשות ממקום השבר, א

ניתן היה לראות שהשבר טרם  24.11.03. בצילום שנעשה לתובעת ביום 30.11.03ועד ליום  23.11.03

התאחה.   

(לאחר יותר מעשרה חודשים, הוסרה המערכת בניתוח אמבולטורי בהרדמה כללית,  28.3.04רק ביום 

ניתוח שארך כ ד גבס עד אמצע חודש אפריל שעות. לאחר הסרת המערכת, הושמה ידה של התובעת בס 4-

, ולאחר מכן קובעה ידה בסד פלסטי. לאחר מכן המשיכה התובעת בטיפולי פיזיותרפיה במשך כחצי 2004

שנה.   

 

לסיכום נזקי הגוף ייאמר שכתוצאה מהתאונה אובחן בבית החולים שבר בזרוע ימין. מאוחר יותר אובחן 

יד בשל חיבור לא טוב של העצם. קרע בגיד הכתף, הידקקות העצם השבורה והתארכות ה  

ידה של התובעת היתה נתונה בגבס במשך כ חודשים, בהמשך במכשיר איליזרוב במשך כ 10- -10 

  ימים. 46חודשים, ולאחר מכן בגבס ובסד פלסטי. התובעת אושפזה מספר פעמים לתקופה מצטברת של 

ורך השתלת העצם מהירך . האחד לצורך התקנת המערכת, השני לצהתובעת עברה שלושה ניתוחים

 29למקום השבר, והשליש לצורך הסרת המערכת. בסך הכל, היתה תובעת בתקופת אי כושר במשך 

חודשים (שנתיים ו לשאלות  22.6.06). ראה לענין זה את תשובות המומחה הרפואי מיום חודשים 5-

ו 4ההבהרה  .21.3.06ששלח אליו ב"כ התובעת ביום  5-  

צלקות קלואידיות (בולטות) בזרוע תוצאה מהתאונה, הותירה המערכת מעבר למגבלות התובעת כ

כמו כן נותרה לתובעת צלקת עם פגיעה עצבית בירך ממנה הוצאה העצם לצורך השתלתה  התובעת.

באזור העצם.   

 

הנכות הרפואית:  



2585/03תא (רמ')  פלונינ'  פלונית   

4  

המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ    
Macintosh HD:Users:guyazran:Downloads:3200.doc  

ב"כ הצדדים הסכימו למינויו של פרופ' משה רופמן מנהל המחלקה האורטופדית בבית החולים כרמל 

בחיפה (להלן "המומחה"). -  

 

, מועד לגביו הוא כותב שיש "חשש שעדיין אין חיבור" של 8.2.04המומחה בדק את התובעת ביום 

תעודות רפואיות שניתנו  7, לאחר שעמדו לרשותו 9.11.04השבר. המומחה נתן את חוות דעתו ביום 

התובעת בשנית, למרות שבעת  לאחר שבדק את התובעת. לפני מועד מתן חוות הדעת לא בדק המומחה את

היה חשש שהשבר טרם התאחה.  8.2.04הבדיקה ביום   

המומחה קבע בחוות דעתו בעקבות התאונה נותרה לתובעת נכות אורטופדית קבועה, שכן הן בכתף והן 

במרפק ימין נותרו הגבלות תנועה. הגבלות אלו הינן מזעריות, אך קיימות, והתנועות מימין מופחתות 

לאילו שמשמאל. הצילום העדכני מראה אמנם כי השבר מחובר, אך יש הידקקות ניכרת של בהשוואה 

העצם ועוות באזור השבר, ולכן מיכלול כל הפגימות האלו הותיר נכות. בנוסף, קבע המומחה שלתובעת 

נותרה נכות פלסטית כתוצאה מהצלקות. בסופו של יום קבע המומחה את נכותה של התובעת בשיעור 

ת אורטופדית ונכו 10% נכות פלסטית.  10%-  

 

בדיקה  21.3.06ב"כ התובעת שלח למומחה שאלות הבהרה, אשר בעקבותיהן בדק את התובעת ביום 

מציין המומחה את תלונותיה של התובעת  22.6.06נוספת. בתשובות לשאלות ההבהרה, תשובות מיום 

ואת ממצאיו הקליניים.   

מומחה על החמרה במצבה בשנה האחרונה, מתקשה בכלל לתפקד התלוננה התובעת בפני ה 21.3.06ביום 

עם יד ימין, חשה יד זו ארוכה יותר, ואינה יכולה לשאת חפצים או משקל כל שהוא ביד ימין. ההגבלה 

בתנועות הכתף החמירו, ואובחן קרע בגידי הכתף. בתקופה האחרונה יש החמרת כאבים בצלקת, מאיזור 

ר כאב שורף למגע אפילו של בגד. נטילת השתל מעצם האגן. באזו  

מצא המומחה דלדול בולט של שריר הדלטואיד מימין, צלקת קלואידית ורגישה  21.3.06בבדיקה מיום 

באגן. יש כאבים ותמונה קלינית בתנועות פסיביות של מיפרק כתף ימין עם ממצא של אי יציבות סופרו -

ין האבדוקציה והפלקסיה מגיעות ל. בכתף ימ5-110אינפריורית, תנועות המרפק מימין הן  מעלות,  140-

מראים  12.1.06מעלות. ממצאי האולטראסאונד מיום  30מעלות וסבוב חיצוני של  80סיבוב פנימי 

 4.5.06שינויים בולטים בגיד הסופראספינטוס בכתף ימין, וחשד לקרע חלקי. צלומי כתף ימין מיום 

ם ניווניים במיפרק הכתף ובמיפרק האקרומיומראים כי השבר בזרוע ימין מחובר. יש שינויי קלויקולרי. -  

 10%לשאלות ההבהרה מטעם ב"כ התובעת השיב המומחה כי נכון לקבוע לתובעת עוד  6במענה לשאלה 

 20%נכות פלסטית בגין הצלקת במפשעה עקב נטילת שתל העצם, והנכות הפלסטית של התובעת היא 

ל.) ג לתקנות המל"1(75לצמיתות לפי סעיף   

ו 7במענה לשאלות  לשאלות ההבהרה השיב המומחה שלעניין הכתף יש מקום לקבוע נכות וזאת בשל  8-

המצב שמעיד על המשך התפתחות הפתולוגיה. מחד גיסא נראה כי חלה החמרה בתנועות הכתף, וכעת גם 
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וזאת מלבד נכות,  10%נוספה עדות הדמייתית לנזק בגידי חגורת הכתף, ורק בשל הנזק בכתף יש לקבוע 

הנכות הנוכחית בגין הגבלת המרפק. לענין התארכות הזרוע לא התרשם המומחה ממצב כזה, ואינו רואה 

מקום לקביעת נכות בגין "תחושה כי הזרוע יותר ארוכה". אפילו אם יש אי שוויון של כ ס"מ, הדבר  1-

ה בכתף ובמרפק תואמות אינו מקנה נכות. לדעת המומחה, מכלול הפגימות האורטופדיות ביד עם ההגבל

ל )ג' לתקנות המל"ל, וזו אכן נכותה האורטופדית הצמיתה של התובעת. 1(35נכות לפי סעיף  20%-  

ב"כ התובעת שאל את המומחה לגבי העיוות הקל של התחברות עצם הזרוע של התובעת. על כך השיב 

ן מקום לקבוע בגין העיוות הקל המומחה כי העיוות הקל אינו יכול להיות מוגדר כ"חיבור גרוע", ולכן אי

אחוזי נכות.   

 

אישר המומחה כי כתוצאה מהנכות של התובעת בידה הימנית, שהיא ידה  11בתשובה לשאלת הבהרה מס' 

הדומיננטית, התובעת תהא מוגבלת בביצוע עבודות משק הבית, כגון נקיון, בישול, כביסה, גיהוץ וטיפול 

עת מוגבלת בעבודתה כספרית ו/או כמטפלת בילדים במשך כל ימי בילדיה שחלקם קטנים, וכן תהיה התוב

חייה. כן אישר המומחה כי מדובר במגבלות תפקודיות קשות.  

 

לאור האמור לעיל, סבור אני שהנכות הרפואית המשוקללת של התובעת בגין התאונה מגיעה ל לפי  36%-

תקנות המל"ל.  

 

 

 

נזק שאינו נזק ממון:  

ימים בבתי  46נכות בגין התאונה. כן אושפזה התובעת במשך  36%ת נותרו כפי שקבעתי לעיל, לתובע

₪.  70,700חולים בגין התאונה. סך הפיצוי בגין נזק שאינו נזק ממון בניכוי גיל מגיע לסך   

                                                                                                                                                                                                                                              

השתכרותה של התובעת עובר לתאונה:  

ו 2עולה שהנתבעות  13לפרוטוקול שורה  15מעמ'  (להלן 3- "המבטחות") הפעילו שירותי חקירה -

ת התובעת, מגבלותיה והשתכרותה לפני התאונה ואחרי התאונה. המבטחות לא הביאו כל לחקור אודו

חוקר מטעמן לעדות הגנה, דבר המלמד שלא מצאו כל עדות אשר יכולה להיות לרעת התובעת, וכי 

העדויות מטעם התובעת הינן נכונות. יש לציין שניכר היה מעדותם של עדי התביעה שאכן העידו את 

ם לא נסתרה בחקירתם הנגדית.האמת, ועדות  

 

השתכרות התובעת כעוזרת לגננת:  

לענין זה העידו התובעת והגננת, כאשר התובעת כמעט ולא נחקרה על השתכרותה זו.   
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נטו לחודש, בלי ₪  2,500התובעת העידה כי עובר לתאונה עבדה כעוזרת לגננת, והשתכרה סך של 

רתה הנגדית.שקיבלה תלושי שכר. על כך חזרה התובעת בחקי  

 

העדה השניה שהעידה על השתכרותה של התובעת היתה הגננת, שהתובעת היתה עוזרת שלה בגן. הגננת 

ומאז החלה לעבוד כעוזרת גננת  2000העידה שהתובעת עבדה בגן כמחליפה לעוזרת גננת עד לשנת 

ם במהלך היום באופן קבוע. תפקידה של התובעת היה לקבל את הילדים בבוקר, לסייע בטיפול בילדי

שעות ביום. כן העידה הגננת שהתובעת היתה  7ימים בשבוע במשך  6ולנקות את הגן. התובעת עבדה 

נטו בחודש, והיא היתה מוסרת לה את הכסף ביד בתוך מעטפה. לגננת יש ידיעה על ₪  2,500משתכרת 

ת הגנים. שכרה של התובעת, שכן היא היתה רכזת הגנים של עמותת "קוסוב", אשר הפעילה א  

בחקירה הנגדית לא נסתרה עדותה של הגננת.   

 

נטו לחודש ₪  2,500אשר על כן קובע אני שהתובעת השתכרה כשנתיים עובר לתאונה את הסך 

מעבודתה כעוזרת גננת.   

 

השתכרות התובעת כספרית:  

ם שסיימה את לימודיה במקצוע ספרות נשי 26.4.1995התובעת צירפה לתצהירה תעודת גמר מיום 

, לימודים שהתקיימו 26.10.1994ועד ליום  12.6.1994שהתקיימו במכללת "לקידום" בצפת מיום 

ממשרד העבודה  1.12.1994שעות. כן צירפה התובעת לתצהירה תעודת מקצוע מיום  540במשך 

, מועד בו סיימה את לימודי 26.10.1994והרווחה במקצוע ספרות נשים, כאשר תוקף התעודה הוא מיום 

וע ספרות נשים.מקצ  

 

התובעת העידה כי לאחר שעות העבודה בגן היתה עובדת כספרית נשים, כאשר את עבודה זו היתה 

נטו לחודש.₪  3,000מבצעת בביתה, וכי היתה משתכרת מעבודתה זו את הסך   

בעת אכן עבדה בביתה כספרית לאחר שעות העבודה בגן נמצאים בעדותה של הגננת תימוכין לטענת התו

ובעדותה של גב' שרביט. שתי עדות אלו העידו שאכן היו מסתפרות אצל התובעת במשך מספר שנים, עד 

לתספורת. ₪  35שהתובעת נפגעה בתאונת דרכים, וכי היו משלמות לה את הסך   

ובעת עבדה כספרית לאחר שעות העבודה בגן. גם טענת התובעת מעדויות אלו אכן ניתן לקבוע שהת

לחודש מעבודה זו היא סבירה, שכן אין מדובר בהכנסות גבוהות, אלא ₪  3,000שהשתכרה את הסך 

צנועות ביותר, כאשר לתובעת כמעט ואין הוצאות, שכן עבודת הספרות בוצעה בביתה.   
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מס הכנסה על עבודתה כספרית, והיא השיבה כי  התובעת השיבה לשאלות בית המשפט בנוגע לתשלום

היו אצלה ממס הכנסה, בחנו את הכנסותיה, ואמרו לה שאין היא חייבת לשלם כל סכום שהוא כמס הכנסה 

על עבודתה כספרית. דבריה אלו של התובעת לא נסתרו, ולכן יש לקבל את טענתה כי השתכרותה בסך 

ות נטו. לאור דברים אלו השאלה של הדיווח למס לחודש מעבודתה כספרית היא השתכר₪  3,000

הכנסה של השתכרות התובעת מספרות אינה עולה, שכן מס הכנסה יודע על השתכרותה זו של התובעת 

ואינו דורש ממנה כל מס שהוא בגין השתכרות זו.   

ופן גם אם טעיתי בנושא הדיווח למס הכנסה, הרי שהתובעת הוכיחה את השתכרותה מעבודת הספרות בא

וגם אם לא היה דיווח למס הכנסה, אין הדבר עומד לתובעת לרועץ בענין זה.פוזיטיבי,   

 

נטו לחודש. ₪  3,000לאור האמור לעיל, קובע אני שעובר לתאונה השתכרה התובעת את הסך   

 

כלל השתכרותה של התובעת עובר לתאונה:  

ובניכוי נקודת זיכוי לאשה עובדת,  לחודש נטו,₪  5,500לאור האמור לעיל, השתכרה התובעת את הסך 

נטו.₪  5,350כפי שציין ב"כ התובעת בסיכומיו, עומד שכרה של התובעת על הסך   

 

נטו בתוספת הקצבה של הנתבע ₪  5,350משפחתה של התובעת התקיימה מהשתכרותה של התובע בסך 

לשתי הבנות  נפשות (בנוסף 6מהכנסות אלו התקיימה משפחת התובעת, שמנתה ₪.  1,500בסך  1

הבגירות), הכנסה שמשפחה ממוצעת בכל מגזר אחר לא היתה יכולה להתקיים ממנה. אלא שהתובעת 

ומשפחתה חיו בצמצום, תוך הישענות על העזרה ההדדית שהיתה בקהילה בה הם חיים.  

 

הנכות התפקודית של התובעת:  

חודשים מיום התאונה: 29נכות תפקודית למשך   

שים מיום התאונה היתה התובעת באי כושר תפקודי מלא, כפי שפורט לעיל.חוד 29אין ספק שבמשך   

 

נכות תפקודית מהחודש ה ואילך: 30-  

לצמיתות. אין חולק שלנכות האורטופדית יש השפעה  20%המומחה קבע את נכותה האורטופדית בשיעור 

על כושר ההשתכרות של התובעת.  

 

במפשעה לבין הנכות ביד ימין. מאחר והנכות בגין הצלקת לענין הנכות בגין הצלקות יש לחלק בין הנכות 

במפשעה מלווה בפגיעה עצבית, הרי פגיעה זו מקשה על תפקודה של התובעת, מכיוון שהכאב בגין 

הפגיעה העצבית במפשעה יטריד רבות את התובעת, מאחר שהתובעת תהיה עסוקה רבות במניעת כאב זה 

או התגברות עליו.  
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ובע דרשו עבודת כפיים. כפי שנוכחנו לעיל, לתובעת מוגבלויות רבות בגין הפגיעה כל עבודותיה של הת

בידה הימנית, שהיא ידה הדומיננטית, והיא מוגבלת בביצוע פעולות רבות ביותר הן בעבודתה כעוזרת 

גננת, הן בעבודתה כספרית והן במשק ביתה, שכאמור הן עבודות הדורשות עבודת כפיים מרובה, 

ת הינה עבודת כפיים מאומצת. מקובלת עלי טענתו של ב"כ התובעת שהנכות התפקודית של שלעתים רבו

התובעת גבוהה יותר מהנכות הרפואית, עקב המגבלות שתוארו לעיל, ואשר להן מסכים המומחה. אך לא 

מקובל עלי שתפקודה של התובעת פחת ב , שכן התובעת יכולה למצוא עבודה, אם כי בדוחק, גם 100%-

, שכן כפי העולה מחומר הראיות, התובעת אשה חרוצה ובעלת מוסר עבודה גבוה. לאור חריצותה במומה

של התובע ומוסר העבודה הגבוה שלה, לא סביר בעיני שתשב בחיבוק ידיים. כן עולה מהראיות 

שהתובעת לא איבדה לחלוטין את התפקוד ביד ימין, אם כי נותר לה כושר תפקוד מסויים לפעולות שאינן 

כרוכות במאמץ כלשהו, וכושר העבודה ביד שמאל נותר על כנו.  

 

גם התובעת העידה על מוגבלויותיה, ובחקירתה הנגדית לא נסתרו דבריה.  

 

, בהתחשב במגבלות בידה 50%ממכלול הנסיבות סבור אני שתפקודה של התובעת פחת בשיעור 

הדומיננטית, וכך גם כושר השתכרותה.  

 

אבדן השתכרות:  

 

חודשים מיום התאונה: 29תכרות לתקופה של אבדן הש  

חודשים. הנובע מכך  29כפי שקבעתי לעיל, התובעת איבדה את כושר התפקוד שלה באופן מלא למשך 

חודשים, דהיינו, מכפלת סכום ההשתכרות החודשי  29הוא שלתובעת נגרם אבדן השתכרות מלא למשך 

ב₪  5,350בסך  חודשים, שסכומו הכולל מגיע ל 29- -155,150 .₪  

 

אבדן השתכרות מהחודש ה ועד ליום מתן פסק הדין: 30-  

החודשים בהם היתה התובעת באי כושר עבודה מלא, איבדה התובעת מחצית מכושר  29מאז תום 

עבודתה. מאז ועד מתן פסק הדין עברו כ חודשים. בגין תקופה זו זכאית התובעת ל 25- משכרה  50%-

, ובסה"כ להחודשים 25כפול ₪)  2,675החודשי ( -66,875  .₪  

 

אבדן כושר השתכרות:  
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שנה וחודשיים. לתובעת אבדן  18, ועד לגיל הפרישה נותרו לה 21.4.1958התובעת ילידת יום 

 449,147מגיע לסך  3%לחודש, לכן אבדן ההשתכרות של התובעת בהיוון של ₪  2,675השתכרות של 

.₪  

 

הוצאות רפואיות והוצאות עבור נסיעה:  

 

בגין העבר:ההוצאות   

ככלל, זכאית התובעת לכל הטיפולים הרפואיים לפי חוק בריאות ממלכתי. לכל היותר זכאית התובעת 

לפיצויים עבור תשלום לתרופות ולתשלום רבעוני אצל רופא מומחה.   

 

התובעת תובעת גם הוצאות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים.  

  

וצאות אלו להן היא טוענת, ולטענתה הצליחה לשמור התובעת לא השכילה לשמור את כל הקבלות עבור ה

₪.  4,500קבלות רק על הסך   

 

מתיאור הנסיבות לעיל עולה שאכן התובעת היתה זקוקה לטיפולים רפואיים שהיו כרוכים בהוצאות עבור 

הינו סכום ₪  15,000רכישת תרופות ונסיעות לטיפולים רפואיים. על דרך האומדן סבור אני שהסך 

ותר עבור הוצאות אלו, כשסכום זה הינו נכון ליום מתן פסק הדין.סביר בי  

 

ההוצאות בגין העתיד:  

לא הובאה ראיה רפואית שהתובעת תזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד, אך מהנכות שנותרה לתובעת, הן 

הנכות האורטופדית והן הנכות בגין הצלקות, וכן מעדות התובעת ובעלה, עולה שאכן תזדקק התובעת 

המשך מעקב רפואי, לטיפול תרופתי ולנסיעות לטיפולים רפואיים. מאחר והמצב הרפואי של התובעת ל

הוא מצב שלאחר איחוי השבר, סביר להניח שהתדירות של המעקב הרפואי תלך ותפחת.  

 

הוא סכום נאות בנסיבות העניין. ₪  15,000לאור האמור לעיל, על דרך האומדן, סבור אני שהסך   

 

ת:עזרת הזול  

 

עזרה לעבר:  

שנים ו 8שנים,  6שנה,  1/2בעת התאונה ארבעה מששת ילדיה של התובעת היו קטינים, בגילאים  -12 

. 22שנה והשניה כבת  25שנים. לתובעת שתי בנות בגירות, שבעת התאונה היתה האחת כבת   
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לה שכרה החודשים היתה התובעת זקוקה לסיוע מלא בביתה. בהתאם לעדויות בתחי 29בתקופה של 

לחודש. לאחר ₪  3,000התובעת עוזרת שתטפל בתינוקת ותבצע את עבודות משק הבית בתמורה לסך 

במשך כ₪  1,000שהתובעת ובעלה לא יכלו לעמוד בסכום זה, שולם לתובעת הסך  חודשים. כיוון  4-

וקת ש"ח, המשיכה העוזרת רק בטיפול בתינ 1,000שהתובעת ובעלה לא יכלו לעמוד גם בתשלום של 

לחודש. לאחר מכן הפסיקו התובעת ובעלה את השימוש בשירותי ₪  500בבית המטפלת בסכום של 

מבצע את כל עבודות הבית,  1המטפלת, כיוון שלא יכלו לעמוד בהוצאות אלו. לאחר מכן, היה הנתבע 

והולך לכולל בערב.   

 

זקוקה לעזרה ביתית.התובעת לא המציאה עדויות על עזרה זו, אך סביר שבמצבה היתה התובעת   

 

והוא טיפל במשק הבית במקום ללמוד בכולל, ₪,  1,500מאחר והתובע היה מקבל מהכולל את הסך 

ובנוסף לכך היתה התובעת זקוקה לעזרת בנותיה הבגירות, כמתחייב ממצבה הרפואי, על דרך האומדן, 

וסר תפקוד מלא על הסך החודשים בהם היתה התובעת בח 29אני מעריך את העזרה הביתית לתקופה של 

₪. 72,500לכן, זכאית התובעת לסך ₪.  2,500  

 

חודשים. הקטינים גדלו בינתיים, ולמרות היותם עדיין קטינים, כל אחד יכול לבצע  29מאז התאונה חלפו 

פעולות אישיות לבדו ולסייע בעבודות הבית, כפי שאכן ילדים מסייעים באופן טבעי. כך שהצורך בעזרה 

. יחד עם זאת, התובעת כעקרת בית אכן זקוקה לעזרה ביתית, שכן עבודות רבות ממשק הבית ביתית פחת

מוטלות על כתפיה. התובעת העידה שהיא משתדלת לעשות עבודות ביתיות ביד שמאל, עד כמה שהמצבה 

הרפואי מאפשר לה, אם כי הדבר כרוך בכאבים. על דרך האומדן, מעריך אני את העזרה הביתית לתובעת 

חודשים,  25החודשים של אי תפקוד מלא חלפו  29לחודש. מאז ₪  1,500חודשים בסך  29אחר חלוף ל

₪. 37,500אשר בגין עזרה ביתית יש לפצות את התובעת בסך   

 

עזרה לעתיד:  

שנים, ויש לפצותה בגין עזרה בעתיד. אך יש לקחת בחשבון כי בגיל מתקדם  49התובעת היום כבת 

ם עקב גילה, כפי רוב האנשים בגיל מתקדם. לכן סבור אני שיש לפסוק לתובעת תזדקק התובעת לעזרה ג

. לכן, יש לפצות את התובעת בגין העזרה הביתית למשך כ75את עזרת הזולת עד לגיל  שנים בסכום  26-

₪. 251,858מגיע פיצוי זה לסך  3%לחודש, ובהיוון ₪  1,500של   

 

אבדן הכנסת הבעל:  
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דן הכנסה של הבעל ולא של התובעת. אין מדובר בתביעת תלויים שיש אבדן הכנסת הבעל הוא אב

להתחשב בהכנסה של שני בני הזוג.  

 

לאור האמור לעיל, אין לפסוק לתובעת כל פיצוי בגין אבדן הכנסת הבעל, מה גם שלקחתי זאת בחשבון 

בעת פסיקת פיצוי בגין העזרה הביתית.  

 

הפחתות:  

ופים כדלקמן:המבטחות שילמו לתובעת תשלומים תכ  

₪; 15,000את הסך  1.1.04ביום  -  

₪. 25,000את הסך  27.6.04ביום  -  

₪. 45,948סכומים אלו כשהם משוערכים ליום מתן פסק הדין מגיעים לסך   

 

סך כל הפיצויים:  

לאור כל האמור לעיל, סכום הפיצויים לו זכאית התובעת מאת הנתבעים הינו כדלקמן:  

₪   70,700                   נזק שאינו נזק ממון        -   

₪  222,025הפסד השתכרות                                -   

₪    449,147אבדן כושר השתכרות                        -   

₪   15,000הוצאות רפואיות ונסיעות לעבר        -   

₪   15,000הוצאות רפואיות ונסיעות לעתיד      -   

₪ 110,000                            עזרת הזולת בעבר -   

₪  251,858עזרת הזולת בעתיד                           -   

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

₪  1,133,730סה"כ                                                                  

₪       45,948הפחתה                                              -       

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

  ₪   1,087,782סה"כ לתשלום                                                 

 

הוצאות משפט:  

ותשלום עבור נוספת על ידי ₪  600תשלום לעדים בסך ₪,  587רת משפט בסך התובעת שילמה אג

בדיקה שהצורך בה הוכח במוצדק. כן טענה התובעת להוצאות נוספות כגון ₪,  2,780המומחה בסך 

איתור מסמכים רפואיים, צילומים, שליחויות וכו', שהן הוצאות סבירות ביותר.   
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₪. 5,000וצאות המשפט שעל הנתבעים לשלם לתובעת על הסך לאור כל האמור לעיל, אני קובע את ה  

 

סוף דבר:  

לאור כל האמור לעיל, על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת כדלקמן:  

בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום ₪  1,087,782את הסך  )1

בפועל;  
2(   

3(  5129371  

בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ₪  5,000את הוצאות המשפט בסך 54678313 )4

ליום התשלום בפועל;  

לעיל + מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה  1מהסכום הנקוב בסעיף  13%שכ"ט עו"ד בשיעור  )5

ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.  

 
 

5129371  

מסירה. המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין בדואר רשום עם אישור54678313  

 

בהעדר הצדדים.  2007בפברואר  11 –ניתן בלשכתי היום כ"ג שבט ה'תשס"ז   

                                                                                                  ___________________  

 

 

54678313-2585/03זכריה ימיני   

זכריה ימיני, שופט                                                                                                        

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה  

 


