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החלטה  

. תכוף תשלום לה לשלם המשיבה את לחייב המבקשת מטעם נוספת בקשה לפני  

– לבקשה הסיבה  מצב, הרפואיים הטיפולים משכותיהִ , 10.11.05 ביום שארעה דרכים תאונת 

 יכותובא החיים ברמת ממשית ופגיעה, הרפואיים מנזקיה חלק לגבי התגבש לא שעדיין רפואי

המבטחת ועזרת ביניים הליכי המשך המחייבים וסיעודיים רפואיים וצרכים החיים  המשיבה-

.  תכוף תשלום בצורת הללו הצרכים למימון  

 רפואיים מומחים למנות ראיתי העיקרי ההליך ובמסגרת, מערכתית רב בפגיעה נפגעה המבקשת

 רפואה תחומי בשני; אונהמהת כתוצאה הרפואי מצבה על דעתם שיחוו רפואה תחומי במספר

 לאחר יתייצב המבקשת ומצב זמן שיחלוף כדי רפואית דעת חוות ועריכת הבדיקה לעכב ראיתי

 שחרף ולסיבה הרפואי למצבה אינדיקציה אני רואה מאלה כבר; לעבור ועליה שעברה ניתוחים

. קריהעי להליך במקביל ביניים הליכי מתנהלים עדיין, התאונה אחרי מועט לא זמן חלוף  

 החלטה במסגרת ואם הצדדים בין הסדר במסגרת אם, תכופים תשלומים ִקבלה כבר המבקשת

  ').הקודמת ההחלטה: 'להלן( 19.6.06 מיום

  

אין מקום להרחיב לענין הרציונאל העומד בבסיס הזכות לתשלום תכוף; די אם אומר כי תשלום תכוף הוא 

ת של העובדות, ללא צורך בהתעמקות יסודית בפרטי סעד זמני, הליך מהיר המבוסס על בחינה ראשוני

), וכי התכלית שבבסיס הסעד 299-298, 295) 2, פ"ד נח(אברהם נ' יונה 9275/03העובדות (רע"א 



לתשלום תכוף היא לפצות את הניזוק לאחר התאונה ובטרם יסתיים הדיון בתביעה העיקרית, בתשלום 

אלה הסמוכים על שולחנו, ולאפשר לו לנהל רמת חיים צרכי הריפוי, הסיעוד והמחיה שלו ושל בגין 

, לביסוס זכות הניזוק לפיצוי שיתן מענה ראשונית וגולמיתלכן די בהצגת תשתית ראיתית  לה הורגל.

(ראה דבריו של   לצרכים הדחופים ולשמירת רמת החיים לה הורגל בהתחשב בצרכיו הרפואיים המידיים

פורסם באתר משפטי).  6781/05כבוד השופט ריבלין ברע"א    

  

 תשלום המבקשת ִקבלה החלטה של תוקף שקבל ולהסדר הקודמת להחלטה בהתאם כי אציין

 מצבה התייצב ומשטרם, לעיל הנקובה הרלוונטית התקופה סיום ועם, 13.6.07 ליום עד תכוף

 לצרכי מענה למתן מידית כספית תמיכה ונדרשת, התגבש טרם הנזק, המבקשת של הרפואי

 לדון ניתן ולא ועומד תלוי העיקרית בתביעה שהדיון ומאחר וסיעוד רפואיים צרכים, המחיי

 כדי, שלפני בבקשה לדון יש, במלואו הנזק התגבשות בטרם העיקרי בתיק בפיצוי זה בשלב

 את לה להבטיח וכן הרפואי ממצבה הנובעים המיוחדים הצרכים את לקבל למבקשת לאפשר

 תפגע שלא כדי וטיפולים עזרה לקבלת אפשרות להבטיח גם כך ,והרפואיים הקיומיים הצרכים

. העיקרי בתיק בהליכים להתקדם אפשרות באין  

  

הקודם הדיון מאז הרבה השתנה לא המבקשת של מצבה כי נראה  המבקשת עברה שבינתיים רק -

, לעבודה שבה לא גם המבקשת; כה עד עברה שכבר הניתוחים לרשימת שנוספו נוספים ניתוחים

 כדי תשלום ללא חופשה של נוספת שנת לה שיאשרו ביקשה המבקשת( הרפואי מצבה גללב

גְרּו שלא ִָס ). 2007 דצמבר עד לה אושרה אכן וחופשה לעבודה לשוב האפשרויות בפניה י  
–אלה נתונים רקע על  סעד מתן שמטרתו ביניים בהליך מצויים שאנו לכך דעתי שנתתי ולאחר 

 וכן, נזקיה כל שיתגבשו לאחר המבקשת זכויות יתבררו בהם, ריהעיק בתיק להכרעה עד זמני

 להתיחס ראיתי, מהתאונה נובע הוא כי שיוכח הנזק בגין בהם תחויב שהנתבעת הפיצויים היקף

 התכוף התשלום גובה את ולאמוד, הסתיימו שכבר תכוף לתשלום לבקשות כהמשך זו בבקשה

.המבקשת של חייה רמת ולשמירת הנדרשים לטיפולים הרפואיים לצרכיה מענה, כאמור, שיתן  

, הקודמת ההחלטה התיחסה אליו שעד המועד הוא 14.6.07 מיום החל לתקופה תתיחס החלטתי

").התקופה: "להלן( 31.5.08 ליום ועד ובהוצאות בטיפולים הצורך הוכחו לגביה ואשר  

 קביעה מהווים אינם, תכוף כתשלום למבקשת שולמו שכבר התשלומים כי מדגישה אני

 מהווים אלה סכומים; כלשהם נזק בראשי המבקשת זכאית להם' פיצויים'ה הם הללו שהסכומים

 התשלומים את אך קבעתי זה ובשלב, בהמשך שיקבעו הפיצויים חשבון על תשלום הקדמת

.המבקשת של מידי צורך כיום המהווים  

הנתבעת את לחייב רואה אני אותו התכוף התשלום ולפירוט -  

 מכנות התרשמתי; מהתאונה כתוצאה הרפואי מצבה את ושטחה, תצהירה על קרהנח המבקשת

 כי, הכר ללא השתנו חייה כי, וכואבת סובלת היא כי, אמינה המבקשת כי התרשמתי, דבריה



 עליה מכביד בטובתה שלא נקלעה אליו המצב וכי יומיומי בתפקוד לעזרה, לתמיכה נזקקת היא

.קרוביה את,  המידה על יתר להטריד בלי ,הפגיעות במעמסת לשאת מנסה והיא  

כ של סך בממוצע התובעת השתכרה לתאונה שעובר מהמועד השכר לתלושי בהתאם .1 -

 לעבודה שבה לא, לקבל ראיתי אותם, התובעת ומדברי שצורף מהתיעוד; נטו ₪ 7,000

 היא כן ועל, מהתאונה כתוצאה הרפואי ממצבה כתוצאה אלא, מבחירה ולא, היום עד

 להתייחס מבלי עוד זאת, הורגלה לה החיים רמת על שמירה לשם שכרה את רהחסֵ 

, לחודש ₪ 7,000 של לתשלום המבקשת זכאית כביכול כן על, ולצרכיה הרפואי למצב

, הורגלה לה חיים רמת ולנהל, ביתה בני רווחת, הוצאותיה כל את להוציא שתוכל כדי

 של שכרה מלוא את לתת יתירא לא, ביניים בהליך שמדובר ומאחר זאת עם יחד

 בעבר שכר לקבלת והזכות במלואו השכר אובדן שסוגית מאחר, לתאונה עובר התובעת

 בשלב, להעמיד ראיתי לפיכך. העיקרי בהליך תתברר) הנזק הקטנת בחובת בהתחשב(

 את להפחית יש זה מסכום. לחודש ₪ 5,000 על שלפני בהליך החודשי הפיצוי את, זה

 ובסך ₪ 1,000 בסך מיוחדים השירותים קצבת וכן ₪ 2,950 בסך כללית נכות קצבת

.₪ 11,550 של הסך את התקופה ולכל לחודש ₪ 1,050 הכל  

' ג צד בעזרת להעזר אותה מחייב הרפואי מצבה כי המבקשת ומעדות, הרפואי מהתיעוד .2

 נאלצת היא אבל תפקידה לא זה, בבית 17 בת בת לי יש" המשפחה בני לעזרת מעבר(

 היא כי וכן) 6-7' ש  5 עמ" בבית אתי גרה לא והיא... התחתנה השנייה בתי. לי לעזור

–לסיעוד זקוקה  6 אדם לעזרת נזקקת אני"... אקראיים עוזרים י"ע לה ניתנים ואלה 

 לי לעזור למישהו לקרוא צריכה אני כזאת פעם בכל....יותר גם ולפעמים ביום פעמים

 אדם של כניסה כל. לבד גרביים לגרוב יכולה לא אני, ולהתרחץ הנעליים את לחלוץ

 באופן שלי בחזיה נמצא הטלפון. ₪ 50 לי עולה כזה אדם של יציאה כל...כסף לי עולה

 שכל שתדעו לי חשוב...לי שיעזרו אנשים מיני לכל מתקשרת אני ומהשירותים קבוע

 שנכנסת בית עקרת כי קבלות לך אביא לא אני...האלה הדברים על הולך שלי הכסף

 הרפואי שמצבה אלא זאת רק לא]. 3-15' ש 5' עמ... " [קבלות נותנת לא לי ועוזרת

 מביאה או מוכן אוכל קונה אני, האוכל עניין גם" ולכן, בית משק לנהל לה מאפשר אינו

 כמי מהמבקשת התרשמתי כאמור]. 22' ש 5' עמ" [קבלות לצרף יכולת לי אין, מבשלת

 ובמיוחד הסביבה על ולמעמסה לנטל להיות ולא צמאותהע את כוחה בכל לשמר שמנסה

 לא בטח שהוא הסיטואציה לתוך נפל אבי" לתאונה עובר קצר זמן נישאה לו זוגה בן על

], 12-13' ש 5' עמ" [הזו הסיטואציה בתוך נמצא עדיין שהוא מתפלאה ואני רוצה היה

 למישהו לקרוא צריכה אני פעם בכל. צואה דליפת לי ויש שתן דליפת לי יש" כי דבריה

 שהוא ואחרי בלילה אתי לישון צריך הוא אבל זה את לעשות יכול בעלי גם...לי לעזור

 אותי הרשימו] 7-8, 3' ש 5' עמ..." [נעים לא זה שלי והצואה שלי השתן את מנגב

 לנהל לה שתאפשר' ג צד לעזרת זכאית המבקשת כי השתכנעתי אלה כל ולאור, בכנותם



 הנמוך" הצד על( זה בשלב הוצאותיה את לאמוד רואה ואני בירס באורח חייה את

י( א"ת" והבטוח  ₪ 2,500 של סך על קבלות וללא) יהושע יעקב פרשת 1515/96) ם-

.התקופה למשך ₪ 27,500 הכל ובסך לחודש  

–נסיעות .3 ה יום עד   נוהגת זה ממועד והחל, מוניות לשירותי המבקשת נזקקה 20.9.07-

 שמתאימה לנהיגה נוהגת היא שבו הרכב את שהתאימה לאחר, מהעצ בכוחות המבקשת

 לימוד הוצאות לה נגרמו וכן], 4/ת[ ₪ 2,170 של סך שילמה המבקשת. מוגבל לאדם

 שונים משירותים המרוחק בניה במושב מתגוררת המבקשת כי דעתי נתתי]; 3/ת[ נהיגה

 הרכב אותה משמש ולכן בתנועה מוגבלת היא כי וכן, לקבל המבקשת נאלצת אותם

 במסגרת המבקשת את לפצות רואה אני האמור לאור, רגליה במקום מוגבר בשימוש

 הקביים בשל הן") והבטוח הנמוך" הצד על( האומדנא דרך על תכוף לתשלום הבקשה

 עזר וככלי טיפולים לקבלת נדרשת היא להן מוגברות הוצאות בשל והן נזקקת היא להם

, לחודש ₪ 1,500 בסך והכל, סידורים לעריכת  גם וכמ, ברגליה הפציעה בשל לתנועה

.לתקופה 16,500₪  

רפואיות הוצאות .4  על המעידות קבלות לבקשה וצורפו, פסיכולוג אצל מטופלת התובעת -

 כבר דנתי הפרטי הפסיכולוגי בטיפול הצורך לענין; (הפסיכולוגי הטיפול קבלת

 לאשר רואה אני אמורה לאור) הדברים על לחזור מקום ואין הקודמת בהחלטה

 לחודש ₪ 940 של סך שהוצגו לקבלות ובהתאם התכוף התשלום במסגרת למבקשת

 הוצגו לא וגם אחרות תרופות על הוצאות הוצגו לא. לתקופה ₪ 10,810 הכל ובסך

 כאבים משככי של בתרופות מהצורך מתעלמת אינני זאת עם יחד, מיוחדים מרשמים

 ובסך") והבטוח הנמוך" הצד על( לחודש 100₪ ךבס זו הוצאה אומדת ואני למיניהם

.לתקופה ₪ 1,150 הכל  

 להמשיך המלצה לסיכומיה צרפה המבקשת אמנם - ההידרותרפיה לטיפולי אשר .5

 היא מתי לא וגם הטיפולים בקבלת החלה אכן כי מצאתי לא אך, אלה בטיפולים

 פוליטי לקבלת התחייבות למבקשת לתת לנתבעת מורה אני. לקבלם מתעתדת

אני קובעת  כן, הטיפולים לקבלת אותה שהפנה הרופא להמלצת בהתאם ההידרותרפיה

כי אם הנתבעת לא תענה לפנייה ולא יעלה בידי הצדדים להגיע להסדר בענין הטיפולים 

ההידרותרפיים אני מתירה לתובעת לפנות לבית המשפט בענין זה בלבד, ולהציג את 

ם הללו, ולבקש סעד בהתאם.האישור ו/או ההמלצה לקבלת הטיפולי  

– הקפה מבית להכנסות אשר .6  המבקשת כי מצאתי לא, תכוף תשלום של זה בשלב 

 הקפה בית של והוצאות הכנסות בדוח עיון לאחר וזאת, הקפה מבית מהכנסות' נהנית'

 שקונה כדי רק בהפסדים אותו מנהלים וכי לסגירה עומד הקפה בית כי נראה(

).מכירה בשעת ערכו את שיעלה דבר, ילפע עסק יראה פוטנציאלי  



 הקצבאות שהופחתו לאחר, ₪ 67,510 של סך למבקשת לשלם המשיבה את מחייבת אני, משכך

. התקופה למשך  

 בהליך להוכיח האפשרות מן גורעת ואינה זמנית קביעה היא האמורה הקביעה כי להדגיש יש

 כי וכן, בעתיד או בעבר עודהסי הוצאות את, הנזק פרטי את הפיצויים תביעת של העיקרי

 או( יותר נמוכות הן הרפואיות ההוצאות כי וגם יותר נמוכים התקופה למשך השכר הפסדי

 הפרטניים שהסכומים שיוכח ככל. האחרים התכוף התשלום פרטי לענין הדבר וכך) גבוהות

 ובלא, העיקרי בהליך שיוצגו לראיות בהתאם, יותר נמוכים יהיו, מסוים נזק מאב הנובעים

 סכום כי בסיכון התובעת נושאת, הזה ההליך ממהות הנובעות גולמיות בראיות רק להסתפק

. (ראה רע"אבדיעבד יופחת הפיצוי הנ"ל).  6781/05    

 על, תכוף כתשלום ₪ 67,510  של סך לתובעת לשלם המשיבה את מחייבת אני האמור לאור

.העיקרי בהליך הפיצוי חשבון  

 וכן כדין מ"מע בתוספת 13% בשיעור ד"עו ט"שכ לתובעת לשלם תהנתבע את מחייבת אני כן

.31.5.08הקביעה שלעיל היא לתשלום תכוף עד ליום .₪ 3,000 בסך משפט הוצאות  

, הידרותרפיים טיפולים לקבלת התחייבות לקבלת התובעת של פנייה לחסום כדי זו בקביעה אין

.כאמור  

.מההחלטה עותק לצדדים תשלח המזכירות  

  

) שלא במעמד הצדדים.2007בדצמבר  10ה היום א' בטבת, תשס"ח (ניתנ  

-אסתר נחליאלי חיאט, שופטת  
 
 
 


