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בבפני: כבוד השופט אילן שילה, סג"נ  נתאריך:   17/06/2002  

  
ובעניין:  ************    
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 3  .*************  
וח בע"מ. ציון חב' לביט 4   
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. עו"ד ויסגלס דב 3   

הנתבעים  

  
 

פסק דין  
 
  

("התאונה הראשונה")  29.6.97האחת ארעה ביום  ננפגעה בשתי תאונות דרכים: 1945התובעת ילידת 
הנתבעות חבות כמבטחות בפצוי התובעת בגין נזקי ("התאונה השנייה").  11.9.97והאחרת ארעה ביום 

חבה בגין התאונה השנייה.  4חבה בגין התאונה הראשונה והנתבעת  2גוף שנגרמו לה בתאונות; הנתבעת   
  

בתאונה הראשונה, שארעה בעת שהתובעת ירדה מאוטובוס, נפגעה התובעת בעיקר בקרסול ימין 
ה התובעת בעיקר בברך שמאל. ולטענתה גם ביד ימין. בתאונה השנייה נפגע  

  
, 10.8.00ד"ר איתמר אבנטוב מונה כמומחה בתחום האורטופדי. הוא הגיש חוות דעת ראשונה מיום 

. באותה ישיבה הופיעה התובעת לבית המשפט 21.2.01השיב לשאלות הבהרה ונחקר בישיבת יום 
נסיבות אלה, ולאור דברי המומחה כשרגלה הימנית מגובסת עקב תלונות על כאבים ואי יציבות בקרסול. ב

וטענות הפרקליטים, החלטתי להעמיד את התובעת לבדיקה נוספת של המומחה בכל הקשור לפגיעתה 
ברגל ימין. המומחה אכן בדק את התובעת פעם נוספת והגיש חוות דעת משלימה שבה העריך את נכותה 

שב המומחה ונחקר פעם נוספת. . לאחר מכן 10%של התובעת בקשר עם קרסול רגל ימין בשעור של   
  

ב:אלה הן הנכויות שקבע המומחה בשתי חוות הדעת  
  

  ובקשר עם התאונה הראשונה:
5%פגיעה בשורש יד ימין   

  9% –קשיון נח באגודל יד ימין 
10% –חבלה בקרסול ימין   

  
נבקשר עם התאונה השנייה:  

. 10% –חבלה בברך שמאל   
  

בן:אלה המחלוקות שבין בעלות הדי  
  

א. האם התאונה הראשונה נגרמה אגב ירידה מהאוטובוס שאם כך היה אזי עסקינן בתאונת דרכים       
חבה בגינה, או שמא נפלה התובעת לאחר שכבר ירדה מן האוטובוס, ובלא  2שהנתבעת מס' 
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חבה  בפיצוי התובעת בגין  2קשר לירידה ממנו, שאז מדובר בתאונה סתם ואין הנתבעת מס' 
תאונה. אותה   

  
ב. מהם שעורי הנכות שיש לקבוע לתובעת בהתחשב, בין היתר, במצבה הבריאותי כפי שהיה       

קודם לתאונות, ובקשר הסיבתי שבין הנכויות השונות שנמצאו לבין התאונה הראשונה.   
  

ג. אין חולק כי אם תנותח התובעת בנתוח ארטוסקופיה נוסף בברך שמאל עשוי הדבר לשפר את  
הברך ולהביא להקטנת שעור הנכות שנקבע בקשר לפגיעה בה. התובעת מסרבת להנתח מצב 

בנתוח זה והשאלה היא אם יש לזקוף סרוב זה כנגדה בטענה כי לא עמדה בחובתה להקטנת הנזק.   
ד. גובה הנזק.   

  
בנוסף למחלוקות אלה, ובקשר עם כל אחת מהן, מתעוררת שאלת המשקל ומידת המהימנות שיש 

לראיות שהביאה התובעת ובמיוחד לעדותה שלה. יש לציין כי התובעת הייתה למעשה העדה לייחס 
היחידה מטעמה, למעט העד מר דודפור שהעיד כעד ראייה, לנסיבות התאונה הראשונה.   

אומר מעתה כי למרבה הצער איני יכול לסמוך פסיקתי על גרסת התובעת, ככל שזו איננה נתמכת 
דברים שהצהירה התובעת בעדותה הראשית השתנו בחקירה שכנגד. דברים בראיות טובות נוספות. 

אחרים שאמרה יכול והיו נתמכים בעדויות חיצוניות, אלא שהתובעת לא טרחה להביאן. הרושם 
הכללי שנוצר הוא כי התובעת לא שתה לבה לאזהרה שהוזהרה בעת עלותה לדוכן העדים, התירה 

האמת, להסתיר עובדות רלבנטיות ולהגזים כמעט בכל עניין לעצמה להעיד עדות שהתחקה לעתים מן 
ועניין שעלה בעדותה. הערכתי את עדות התובעת שזורה לאורך פסק הדין, והדברים מפורטים 
בהרחבה בסיכומי הטענות של באות כח הנתבעים. כאן ראוי להזכיר כי התובעת התנסתה בעבר במתן 

ייני משפחה במשפט שהתקיים בינה לבין בעלה עדות שאינה אמת, עת העידה בבית המשפט לענ
לשעבר; הסבריה של התובעת, לפיהם העידה כפי שהעידה כדי להוציא כספים מבעלה לשעבר, וכי 

עשתה כן בעצת עורך הדין שייצגה באותו משפט, מדברים בעד עצמם.   
  

? האם הייתה התאונה הראשונה תאונת דרכים  
  

) 1ובוס נפלה מהמדרגה האחרונה שלו, ומר שלמה דודפור (ע.ת. התובעת העידה כי בעת שירדה מהאוט
). מר דודפור סיפר, בתצהיר שעשה כעדות ראשית, כי ביום 20שורה  12עזר לה לקום (פר' עמ' 

המתין לאוטובוס בתחנה שמעברו השני של הכביש וראה מולו אוטובוס ארוך היוצא את התחנה.  29.6.97
על הכביש בסמוך למדרכה כשדם ניגר מרגלה והיא ור בתובעת "כשחלף האוטובוס הבחין מר דודפ

". העד הציע לתובעת את עזרתו, ובמיוחד באיתורו של נהג האוטובוס, אך התובעת השיבה מתקשה ללכת
".  בחקירה שכנגד אמר העד אין צורך הנהג לא אשם אבל הוא זרק אותי כמו כלב על הכביש ונסעלו "

לו התובעת כי נפלה. בניגוד לדברי התובעת העד לא אמר כי עזר " השיבה מה קרה?כי לשאלתו "
לתובעת לקום.   

  
לחברת  5במשטרת ישראל ונ/ 5) מסר תחילה בהודעותיו (ת/1נהג האוטובוס מר משה שיינר (הנתבע מס' 

דן) כי כלל לא הבחין בתובעת. רק בעדותו בבית המשפט נזכר מר שיינר כי התובעת נפלה מחוץ 
" ...  ואחר שכבר סיימה ירידתה ממנו.  בסיכום עדותו הסכים מר שיינר כי דבריו האחרונים:לאוטובוס, ל

אלה מסקנות שלי הרי אני לא ראיתי כלל את ההתרחשות או את הנפילה או את התובעת מיד לאחר 
.  הנפילה"  

  
יצויים " כמשמעות מונחים אלהבחוק פשימוש  ברכב מנועי" היא בבחינת "ירידה מרכבנזכיר כי "

). פעולת הירידה מהרכב איננה מסתיימת בהיפרדות מהרכב, ועשויה היא 1לנפגעי תאונות דרכים (סעיף 
להתמשך קמעא, כגון, עד לעליה למדרכה הקרובה.  

  
למרות הסתייגויות מגירסתה של התובעת בסוגיה זו, ובשל התמיכה המסויימת שנמצאת לה  אם בעדותו 

את התובעת בכביש, להבדיל מאשר על המדרכה, ולאור הגיון הדברים של מר דודפור המעיד כי ראה 
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החלטתי לדחות את גרסתו של מר שיינר, שככל הנראה כלל לא חזה בהתרחשות התאונה, ולקבוע כי בעת 
נפילתה היתה התובעת בתהליך הירידה מהרכב.   

  
חבה כמבטחת בפצוי  2ס' המסקנה היא שיש לקבוע כי התאונה הראשונה הייתה תאונת דרכים והנתבעת מ

המגיע לתובעת.   
  

נ:הפגיעות והנכויות בגין התאונה הראשונה  
  

ב:הפגיעה ביד ימין  
 5%בגין קשיון נוח של האגודל ועוד  9%כזכור קבע המומחה בחוות דעתו הראשונה נכות בשעור של 

, אך 10%בשעור של  בגין הפגיעה בשורש כף יד ימין. המומחה מצא כי הקשיון הנוח באגודל מקנה נכות
משום שמצא כי הנכות מהווה החמרה של מצב קודם. 1%ראה לנכון להפחית   

  
על פי המסמכים הרפואיים סבלה התובעת מכאבים בשורש כף ימין ומחוסר יציבות קלה במפרק היד עוד 

' ו96' ולרבות בשנים 86קודם לתאונה, ואף נבדקה בקשר לכך מספר פעמים החל בשנת  ' קודם 97-
' כבר דובר במסמכים הרפואיים על תסמונת המנהרה הקרפלית בשורש יד ימין (וכך 86לתאונה. בשנת 

גם ב צויין  21.3.96בביה"ח ע"ש שיבא ביום  מרפאה לפרקים). בבדיקה שנערכה לתובעת ב18.5.97 -
קשר כי היא סובלת מזה כשנתיים באיזור המפרקים של שורשי האצבעות. במסמכים הרפואיים שנערכו ב

עם תלונותיה של התובעת בסמוך לאחר התאונה לא נזכר דבר באשר לתלונתה על פגיעה או כאבים ביד. 
ראוי לציין כי גם התובעת העידה שמייד לאחר התאונה, כאשר לטענתה כאבה היד והתנפחה, היא לא 

תאונה הייתה ), ויש להניח שסברה כי לא ה23שורה  12קישרה את הדברים עם נפילתה בתאונה (פר' עמ' 
הגורם לאותם כאבים ונפיחות, אם היו.   

  
המומחה אשר בדק את התובעת לא פחות מ פעמים בטרם ערך את חוות דעתו הראשונה התחבט הן  4 -

בשאלה מה הן מגבלותיה של התובעת בשימוש ביד, והן בשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה לבין אותן 
מגבלות.   

ובאשר למצב היד אמר המומחה:  
  

"אני ראיתי שהיא לא משתמשת ביד. הסבר אורטופדי לזה אין לי אבל יש  
דברים אחרים. הרושם שלי שזה לא התחזות. מי שקובע את הדברים 
האלה זה לא אורטופד. מבחינה אורטופדית אני לא מבין למה היא לא 
משתמשת ביד בגלל הגבלה קלה שיש לה ביד ובגלל הניתוחים באגודל. 

או שמדובר בהתחזות או  נה. קיימות שתי אפשרויות:לי אין הסבר לז
שמדובר בבעיה נפשית. בהתחלה חשבתי שזה התחזות אבל אחר כך 

התרשמתי אחת".     
) 21.1.01לישיבת יום  8(עמ'     

  
לאור הדברים הללו, ולרקע ההיסטוריה הרפואית של התובעת מחד גיסא, והעדר רישומים בקשר 

ים ביד ביום התאונה, או סמוך לאחריו, מאידך גיסא, נטושה בין בעלות הדין לתלונותיה על פגיעה או כאב
מחלוקת עזה בשאלה אם הובאו ראיות טובות ומספיקות לקשר הסיבתי בין הנכויות שמצא המומחה בכף 

היד לבין התאונה.   
  באת קביעתו בדבר קיום קשר סיבתי עיגן המומחה בשתי ראיות:

א. ).20.1.02לפר' מיום  9ת לפיה נפגעה בתאונה בכף ידה (עמ' עדותה של התובע            

ב. תעודת מחלה שניתנה לתובעת לתקופה המתחילה ביום התאונה.            
  

ואבחן איפוא כל אחת מהראיות הללו:  
  

נעדות התובעת:  
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התובעת מסרה גרסה בלתי אחידה בפרשת תלונותיה בקשר לכאבים שחשה בידה בסמוך לארוע התאונה. 
תחילה העידה כי  מייד לאחר התאונה התלוננה אצל הרופאה המטפלת ד"ר צ'ולק גם על הפגיעה ביד. 
בהמשך חקירתה הנגדית, הודתה התובעת כי בראשונה התלוננה אצל ד"ר צ'ולק אודות הפגיעה ברגל 

הרפואי ). כבר אמרנו כי בתיקה 12-13בלבד, ורק למחרת התלוננה, לטענתה,  בדבר היד (פרוטוקול עמ' 
ובמסמכים הרפואיים האחרים שנערכו לגבי תלונותיה של התובעת והטיפול שניתן לה ביום התאונה 
ובסמוך לאחריו לא נמצא אזכור לתלונתה בקשר ליד.. סדרי העבודה והגיון הדברים נותנים יסוד מוצק 

להנחה שאם הייתה התובעת מתלוננת אודות היד בפני הרופאים היו הדברים נרשמים.   
נמצא כי סמוך לאחר התאונה לא התלוננה התובעת על פגיעה ביד.   

הפעם הראשונה לאחר התאונה בה נרשמה תלונת התובעת בקשר ליד, הייתה כשלושה שבועות לאחר 
התאונה, וגם אז לא נקשרה התלונה בפגיעה בתאונה.   

התאונה, או במכתב התובעת גם לא הזכירה את הפגיעה בידה בהודעתה במשטרה שנמסרה  כחודש לאחר 
שכתבה לחברת דן, כעשרה ימים לאחר התאונה, ובו התלוננה על נהג האוטובוס (בהודעה ובמכתב ציינה 

התובעת רק את הפגיעה ברגלה הימנית).    
גם כאשר נסעה התובעת מאוחר יותר לבאר שבע, לצורך ביקור פרטי אצל ד"ר ששון, אורטופד מומחה, 

אודות היד, ועל אף שביקשה ממנו חוות דעת רפואית בכתב על מצבה, היא היא לא טרחה להתלונן בפניו 
לא ביקשה לכלול בה את הפגיעה ביד. גם לאחר שנועצה התובעת בעו"ד עדיין סבורה הייתה כי הכאב ביד 
מקורו במצבה הקודם, ולדבריה רק הסברים שקיבלה מרופא שבדק אותה שכנעו אותה כי מדובר בפגיעה 

).  24שורה  13בתאונה (עמ'   
  

אמנם, כפי שהעיד המומחה, אדם הנפגע בתאונה עלול לעתים שלא להתלונן על פגיעה מסויימת, במיוחד 
כאשר חש הוא פגיעות אחרות בעוצמה רבה יותר. דא עקא, אילו נפגעה התובעת בשבר במפרק שורש כף 

טוי מפורש במסמכים היד כפי טענתה, היה הדבר צריך להביא לנפיחות ולכאבים ביד, ולמצוא בי
), או 2עמ'  21.2.01הרפואיים שנערכו כשבועיים לאחר התאונה (ר' עדות המומחה בישיבת יום 

שנערכו לתובעת במועדים מאוחרים יותר. לא כך היה בענייננו,  MRIובבדיקות  CTבצילומים, בבדיקות 
ים במשך תקופה של שבועות ובנסיבות העניין איני יכול לדבוק בהסברי התובעת להעדר רישומים וממצא

לאחר התאונה.   
 

עולה מן המקובץ כי אין בעדותה של התובעת כדי לשכנע שאכן נפגעה בידה הימנית בתאונה הנדונה (ור' 
) .14-22ס'  2עוד לגבי עדות התובעת בנושא זה  בסיכומי ב"כ הנתבעת   

  
ב:תעודת המחלה  

צילומים, מתאריך התאונה ומהתקופה הסמוכה המומחה היה ער להעדרם של מסמכים רפואיים, לרבות 
לאחריו, והכיר בכך שבהעדרם של מסמכים שכאלה, ובהתחשב בתלונות התובעת שקדמו לתאונה, אין 
לקשור בין מצב היד לבין התאונה. גם חשדות שהעלו רופאים, שטיפלו בתובעת לאחר שחלפו מספר 

ינם מספיקים כדי להוות ראייה, ולו לכאורה, שבועות ממועד התאונה, כאילו מצב היד קשור בתאונה, א
לקיומו של הקשר הסיבתי. אולם המומחה מצא מסמך אחד, ממועד מוקדם לדעתו, וזה שימש כאבן פינה 

וכתשתית לחוות דעתו בסוגיה זו. המדובר בתעודת מחלה   "תעודה ראשונה למחלה זו" - בחתימתו של  -
[בתרגום  שבר בקרסול ימני + טרפזיאום ימין"חשד ל –"ת.ד. ד"ר אשכול, שבה נרשם באבחנה 

א.ש.ש.]. המומחה היסס אמנם אם אכן יש לקשור בין החשד לגבי הטרפזיאום ביד ימין לבין –לעברית 
התאונה, אך החליט לנהוג כבית הלל (כלפי התובעת), וקבע את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין מצב היד 

על סמך אותה תעודה.   
המומחה עומדת ההנחה שהתעודה נערכה על סמך בדיקה שבוצעה סמוך לתאונה, שאם ביסוד קביעתו של 

לא כך אין בתוכן התעודה תוספת ראייתית כלשהי למסמכים הרפואיים המאוחרים יותר.  
  

ו):21.2.01כך נשאל המומחה וכך השיב (בישיבת יום   
ש. אתה קושר בין מצב כף היד לבין התאונה ?  

א.ש.ש.]. –תעודת המחלה [ 3ה תעודה מס' ת. הקשר היחידי שלי ז   
 ...  

ש. איך אתה קושר בין התאונה לבין המצב של התובעת ?  
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ת. הקשר היחיד הוא תעודת החופשה. היה רישום אחד ואני לא יכול להתעלם ממנו.   
ש. יש הצטברות של נתונים כאשר הנתון בתעודת החופשה הוא נתון אחד. תסכים 

ראים באופן ברור שאין קשר ?איתי שכל שאר הנתונים מ  
ת. הקשר היחיד הוא תעודת החופשה. היה רישום אחד ואני לא יכול להתעלם ממנו.   

...  
ש. מדוע אתה מעדיף את הנתון הזה (חופשת המחלה) על פני הנתונים האחרים ?  

ת. הדבר היחידי שקושר את הממצאים לחבלה זו אותה התעודה היחידה.   
עם עוד מס' נתונים שצריך להביא את כולם בחשבון. ש. כאשר התעודה עומדת 

נדמה לי שמשקל והגיון כאשר יש כל כך הרבה נתונים שמראים אחרת אני חושב 
שהנתון הזה לא יכול לקבוע את הקשר הסיבתי ?  

ת. לי זה תמוה, זה עניינו של ביהמ"ש. בפני עמד מסמך אחד בלבד ואני לא יכול 
קלוש ביותר. כך אני אומר לפי החקירה היום. לשלול אותו. הקשר הסיבתי הוא   

...  
נכות ? 10%ש. אם הקשר הוא קלוש אנו מתייחסים ל   

.9%והשני  5%ת. הגבלה בתנועות שורש כף היד   
ש. לגבי שניהם אתה מסכים בעקבות החקירה שהקשר לתאונה הוא קלוש ?  

ת. נכון.  
  

נובהמשך בתשובות לשאלה נוספת:  
את תעודת המחלה? "ש. מי ערך            

ת. לפי התעודה ד"ר זאב אשכול. אינני מכיר אותו. אינני יודעם אם הוא אורטופד  
ובחותמת לא כתוב שהוא אורטופד. אני לא מצאתי את הכרטיס הרפואי של ד"ר אשכול. 

נכון שהוא היה אמור לערוך רישומים מעבר לתעודת המחלה."   
  

כי על מנת ליתן משקל משמעותי יותר לאותה תעודה היה על תשובתו האחרונה של ד"ר אבנטוב מלמדת 
התובעת להגיש למומחה ולבית המשפט את רישומיו של ד"ר אשכול, ולהתכבד ולהסביר את הרקע 

העובדתי לביקוריה אצלו ולעריכת התעודה, כמו גם את עצם הצורך במתן התעודה.  
 

את את תאריך כתיבתה, ועל כן סבר כנראה שהמומחה לא שת ליבו לכך שהתעודה הנ"ל איננה נוש
שהתעודה נערכה ביום התאונה או סמוך לאחר מכן. אולם תקופת החופש המדוייקת שננקבה בתעודה 

, מצביעים על כך 29.9.971יום), ותאריך סיום חופשת המחלה שאף הוא ננקב ברחל בתך הקטנה,  113(
לאחר שחלף זמן ממועד התאונה. דבר שהתעודה ניתנה בסיומה של תקופת החופש או לקראת סיומה, ו

, ובה אישר לתובעת חופשת מחלה 11.11.97דומה ארע ב"תעודת מחלה" נוספת שערך ד"ר אשכול ביום 
. עולה מהמסמכים הרפואיים החתומים על ידי ד"ר אשכול כי הוא 30.11.97ועד  30.9.97בין התאריכים 

החל ככל הנראה לטפל בתובעת רק לאחר התאונה השנייה  
). בכל מקרה אין בפנינו ראייה כי התעודה הרפואית הראשונה, שעל יסודה קשר המומחה בין 11/9/97( 

התאונה לבין הנכות, נערכה  ביום התאונה או בסמוך לאחריו, במועד שבו ניתן וצריך היה לשייך לתאונה 
את מצב היד והחשדות לגביו.   

  
זה ועמד על דבריו דלעיל, ואף הוסיף עליהם, לאחר שב המומחה ונחקר גם בנושא  20.1.02בישיבת יום 

ב):1(נ/ 4.8.97שהוצג בפניו מסמך שערך ד"ר ששון ביום   
  

יום אין תלונה זה נראה סביר? 40ש. מבחינה רפואית פגיעה כזו ביד ובמשך   
ת. אם זה המסמך היחידי שקיים עד לאותו יום ואין אזכור במסמכים קודמים 

התאונה לבין הנזק ביד.  אז אני לא רואה קשר בין  
  

                                            
ב אציין כי הימים והמועדים הנקובים בתעודה אינם תואמים זה לזה אך לצרכינו אין חשיבות לכך. ייתכן גם בהערת אג  1

שהוצאה תעודה נוספת במועד מאוחר יותר ובאותו מועד הוצאה גם תעודה זו.  
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, כשלושה שבועות לאחר 20.7.97המומחה הפנה אמנם את תשומת הלב לאזכור של היד במסמך מיום 
התאונה, אך דובר שם באזכור של תלונה קודמת והדברים לא יוחסו לפגיעה בתאונה. בתשובות נוספות 

טראומה כלשהי והן עם שינויים  ציין המומחה כי כאביה של התובעת בכף היד יכולים להתיישב הן עם
ניווניים.   

  
וולבסוף נשאל המומחה והשיב:  

ש. אתה היית אומר שהסבירות שזה קרה מתאונה יותר גבוהה מכל דבר אחר ?  
ת. לא. גם לא הייתי אומר שיש סבירות מעל ל  שזה נגרם מהתאונה. כל  50% -

מה שהיה בפני זה אינפורמציה של התובעת ומכתבים".  
).20.1.02ישיבת יום  21ש'  4(פר' עמ'    

   
המומחה ראה לנכון להדגיש, למעלה מן הצורך, כי שקול הדעת במקרה זה הוא של בית המשפט, ואכן, עם 
כל הכבוד והיקר שבית המשפט רוחש לממומחה דנן, הגעתי למסקנה ברורה כי אין די בתעודת המחלה 

התאונה. וודאי וודאי  שבנסיבות שפורטו לעיל נשמט  כדי לקשור בין מצב כף ידה של התובעת לבין
היסוד לחוות דעתו של המומחה בכל הנוגע לקשר הסיבתי שבין הנכות שמצא בכף ידה של התובעת לבין 

התאונה.   
  

עולה מן המקובץ כי לא הוכח  שהתובעת נפגעה בתאונה בידה הימנית, ובכל מקרה אין  נכותה ביד  
קשורה בתאונה.  

  
בקרסול ימין הפגיעה  

  
בחוות דעתו הראשונה מצא המומחה כי לא נותרה לתובעת נכות בקרסול הימני. המומחה הסביר כי 
בבדיקות שערך לתובעת, כשלוש שנים לאחר התאונה, היו תנועות הקרסול תקינות והוא לא מצא אי 

ה הגיע המומחה הן יציבות או כל מגבלה אחרת, למעט מגבלה מזערית וחסרת משמעות בתנועות. לממצא ז
על פי הבדיקות הקליניות והן על יסוד המסמכים הרפואיים השונים לרבות צילומי רנטגן שנמצאו תקינים. 

' ו91המומחה ראה לנכון לציין כי גם בשנים  ', לפני התאונה, בוצעו צילומי רנטגן של קרסול ימין של 96-
   התובעת, למרות שלא נמצא הסבר לסיבת ההפנייה לצילומים.

  
הציג ב"כ התובעת למומחה את סיכום המחלה שלפיו קובעה בגבס רגלה של  21.02.01בישיבת יום 

התובעת סמוך לפני אותה ישיבה, עקב אי יציבות, רגישות ונפיחות בחלק הלטרלי של הקרסול הימני. 
סול, היו המומחה הסביר כי אם נגרמה אי יציבות כתוצאה מהתאונה, או אם נוצרו מגבלות בתנועת הקר

הדברים חייבים להופיע,  ולמצוא ביטוי במסמכים, בתקופת שלוש השנים שלאחר התאונה, ולפני שבדק 
את התובעת לראשונה.   

  
  

כדבריו:  
"ש:  אתה לא מצאת אי יציבות של הקרסול?   

לא. ת:  
ש: אם היתה אי יציבות היא היתה חייבת להתפתח ב  שנים האלה? 3-  
מיד לאחר התאונה. אני גם לא מסוגל להבין  היא היתה צריכה להתפתח ת:

את הכתב במסמך שהציג לי עו"ד ארד.  
ש: מצאת באיזשהם מסמכים שהיתה לה אי יציבות בקרסול?   
למיטב זכרוני לא. ת:  
ש: שנים? 3אי היציבות יכלה להתפתח פתאום אחרי    
לא. זה היה צריך להתגלות. מדובר בקרעים ברצועות. בימים הראשונים  ת:

מקום נפוח לא מזהים את זה אבל אחרי תקופה מזהים את זה. אני כשה
בדקתי ולא מצאתי. אני גם לא יודע אם הרופא הנוכחי מצא.  
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ש: שנים לא נמצאה אי יציבות ואם אתה בבדיקה לא מצאת אי יציבות  3אם  
אז הסיכוי שזה יכול להיות קשור לתאונה הוא אפסי?  

ת באמצע למשל שהיא הלכה צריך להוכיח שלא היתה תאונה נוספ ת:
ועקמה את הרגל.  

ש: גם כשהיתה חבלה בתאונה ו  שנים לא התפתחו ולא אובחנו אי יציבות,  3 -
הסיכוי שזה קשור לתאונה הוא אפסי?  

ת.      כן. זה לא נראה לי.    
  

המומחה שב ובדק את התובעת כארבעה חודשים לאחר שהוסר הגבס ועל יסוד ממצאיו ערך והגיש את 
בגין המגבלות שמצא עתה  10%הדעת המשלימה שבה העמיד את שעור נכותה של התובעת על  חוות

בתנועות הקרסול.  
  

, לאחר הגשת חוות הדעת המשלימה, שב המומחה אל דוכן העדים 20.1.02בישיבה שהתקיימה ביום 
ממצא  אישר המומחה כי לא מצא כל 2והשיב לשאלות הפרקליטים. בתשובותיו לשאלות ב"כ הנתבעת 

שהצדיק את קיבוע הרגל, והנחתו הייתה כי הרגל קובעה בשל כאבים ונפיחות. המומחה הסביר כי איננו 
מכיר אפשרות לכך שלאחר שנתיים ויותר ממועד התאונה עלול מצב הקרסול להשתנות כתוצאה מהפגיעה 

יף כי אין לו בתאונה, אם במשך אותה תקופה לא אותר ממצא היוצר צפי לשינוי שכזה. המומחה הוס
הסבר להדרדרות של מצב הרגל שהיה בו כדי להצדיק את הקיבוע. לדעת המומחה הקיבוע הוא שגרם 

למגבלות שהופיעו לאחר הסרתו.  
  

במלים אחרות: בבדיקות שערך המומחה, כשלוש שנים לאחר מועד התאונה, הוא לא מצא מגבלות 
ת, שנערכה כשנה לאחר מכן ולאחר הסרת בתנועת הקרסול שהצדיקו קביעת נכות, אך בבדיקה נוספ

הקיבוע, מצא המומחה מגבלות שהופיעו כתוצאה מהקיבוע והעריך את שעור הנכות כתוצאה מכך ב - 
. המומחה לא מצא סיבה לקיבוע של הרגל. 10%  

  
המסקנה היא שהפגיעה בתאונה לא הותירה נכות בקשר עם הקרסול, והנכות שנמצאה בסופו של דבר 

ול הרפואי שניתן לתובעת לאחר שחלפו למעלה משלוש שנים ממועד התאונה. עדיין נשאלת מקורה בטיפ
השאלה אם הוכח קשר הסיבתי בין התאונה לבין אותו טיפול רפואי (הקיבוע), שאם התאונה היא מקור 
הכאבים והנפיחות שסבלה התובעת ברגלה ושהביאו לטיפול באמצעות קיבוע, עדיין תחול על הנתבעת 

החבות בפצוי בגין הנזק שנגרם באותו טיפול. כדברי השופט מצא: 2מס'   
  

"בדרך כלל נחשבת רשלנות רפואית בטיפול בניזוק תוצאה "רגילה" 
ממעשהו של המעוול וכחלק מהסיכון שהמעוול אחראי בגינו כלפי 

הניזוק הנזקק לטיפול הרפואי בעקבות הנזק שהמעוול גרם לו."  
)721בעמ'  704] 2[פ"ד נא 1892/95(ע"א         

  
על אחת כמה וכמה לגבי טיפול רפואי שלא הוכח כי נעשה באופן רשלני.  

  
האם הצורך בטיפול הרפואי נוצר בשל הפגיעה בתאונה או שהתובעת טופלה בשל בעיות בקרסול שנבעו 

) ?ממצבה הקודם או פגיעה אחרת ברגל שדבר אין לה עם התאונה (כגון "שהיא הלכה ועקמה את הרגל"  
' ו91מחד גיסא מונחות בפנינו ראיות בדבר צילומי רנטגן שנעשו בקרסול הימני של התובעת בשנים  -96 .'

לא הובא בפנינו הסבר רפואי, או הסבר אחר מטעם התובעת, בדבר הצורך באותם צילומים, וההנחה 
לסבול  המסתברת היא שהתובעת סבלה מכאבים בקרסולה במשך מספר שנים לפני התאונה והמשיכה

מהם לאחר התאונה. מאידך גיסא קבע המומחה, בחוות הדעת הראשונה, שהתאונה גרמה לפגיעה בקרסול 
ולמגבלה קלה ביותר, שאמנם לא הצדיקה קביעת נכות, אך ייתכן וגרמה לאותם כאבים מתמשכים.  

ובעת שתי האפשרויות גם יחד מסתברות וככל הנראה תרמו שתיהן למצב הרפואי ולתלונותיה של הת
שהביאו לקיבוע הרגל. יש להניח כי הפגיעה בתאונה החמירה מצב חולני קודם של הקרסול. המסקנה היא 

) 5%בגין מצבו של קרסול ימין, אולם יש לייחס נכות זו בחלקה ( 10%כי אכן קיימת נכות בשעור של 
) לפגיעה בתאונה. 5%למצב הקודם ובחלקה האחר (  
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התאונה השנייה  טנת הנזק:הנכות  והק -  

  
בתאונה השנייה נפגעה התובעת בברך שמאל. המומחה מצא הגבלה קלה בתנועות, אי יציבות וקפיציות 

. בעדותו הסביר המומחה כי גם 10%של הברך והעריך את נכותה של התובעת כתוצאה מכך בשעור של 
למרות זאת לאור ". ההסברים לא ברורים לחלוטין, כל ההסברים לא ברוריםלגבי הנכות בברך שמאל "

הממצאים סבר המומחה כי יש לקבוע את נכותה של התובעת כפי שקבעה, ולא מצאתי סיבה שלא לקבל 
את הערכתו וחוות דעתו.  

  
שאלה אחרת היא אם על התובעת להקטין את הנזק בדרך של ביצוע נתוח ארטרוסקופיה. לתובעת הוצע 

יננו מצריך אשפוז, ולדברי המומחה טובים לבצע ניתוח ארטרוסקופיה, שהוא ניתוח קל יחסית שא
הסיכויים שנתוח כזה ייטיב את מצבה ויביא להפחתת שעור הנכות עד ל או אפילו ל 5% - - 2.5% .

נתוחים מסוג זה, וסבלה מבעיות  4התובעת סרבה ומסרבת לעבור את הניתוח בטענה כי עברה כבר 
פל בה איננו ממליץ על בצוע הנתוח. כתוצאה מההרדמות שהורדמה עובר לבצועם, וכי הרופא המט

הסבריה של התובעת לעניין הבעיות שנגרמו לה כתוצאה מההרדמות אינם נתמכים במסמכים, אך סבורני 
כי בנסיבות העניין, וכאשר הרופא המטפל איננו ממליץ על הניתוח, אין לבוא חשבון עם התובעת 

 4837/92כי סרובה זה איננו סביר (ע"א החוששת מניתוח נוסף ומסרבת לבצעו מזה זמן ואין לאמר 
). 260בעמ'  257] 2אליהו חברה לביטוח בע"מח נ. בורבה, פ"ד מט[  

מומחה בית המשפט הינו כמובן הסמכות הרפואית בכל שאלה שברפואה המתעוררת במשפט, אך אין בכך 
ונים יכול ויהיו כדי להסמיכו כרופא המטפל, או כדרגת ערעור על אותו רופא. בידוע הוא שלרופאים ש

דעות שנות לגבי הטיפול המומלץ, ולענין שבפנינו די בכך שהרופא המטפל, המכיר את התובעת ואת 
בעיותיה בתחומים שונים של בריאות הגוף והנפש, איננו ממליץ על ניתוח נוסף.   

ה כי , ויש לדחות את הטענ10%יש לקבוע איפוא כי נכותה של התובעת כתוצאה מהתאונה השנייה היא 
התובעת לא הקטינה את הנזק.   

  
:הנזק  

  
התובעת סבלה וסובלת מתחלואים שונים שאינם קשורים בתאונות. מחמת צנעת הפרט לא ארחיב בדבר 
אותם תחלואים המפורטים פרט היטב בתיקה הרפואי של התובעת ובמסמכי המוסד לביטוח לאומי שהוגשו 

כה על ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית) בשל לבית המשפט. די אם אומר כי התובעת הוכרה כנ
התחלואים הנ"ל, ובשל המגבלה בקרסול ימין. המל"ל לא הכיר בנכות צמיתה בשל הפגיעה בברך שמאל.   

התובעת זכאית לקצבת נכות מהמל"ל, והיא הייתה זכאית לאותה קצבה גם אלמלא הנכות בקרסול ימין 
קבעתי רק מחציתה נובעת מהתאונה.  בנסיבות אלה הנכות שהוכרה אמנם על ידי המל"ל, אך כפי ש

שנגרמה לתובעת בתאונה הראשונה איננה משפיעה באופן מהותי על שעור הקצבה, ועל כן לא ראיתי 
.  אין חולקין כי כאשר 2לנכות חלק יחסי של הקצבה מהפצויים שזכאית להם התובעת מאת הנתבעת מס' 

נייה אין לנכות מאומה מהפצויים המגיעים לתובעת בגין תאונה זו.המל"ל לא קבע נכות בגין התאונה הש  
  

במשך כל השנים ועד לארבע חמש שנים לפני התאונה הראשונה, בתצהירה סיפרה התובעת כי עבדה "
", וכי ... בעבודות שונות כגון טיפול בילדים, בישול ועבודות משק בית אצל מספר משפחות שונות

ונה ניהלה מהבית את משרדו של בעלה שעבד כקבלן בניין. בשנים שלפני התאונה הראש  
התובעת לא הביאה עדים לתמוך בגרסתה זו. מתשובותיה בחקירה שכנגד לא התרשמתי כי עיסוקה עבור 
בעלה היה אכן בבחינת עבודה. הנכויות הנמוכות יחסית שנגרמו לתובעת בשתי התאונות אינן מסבירות 

ת מזה כעשר שנים. יש להניח כי העובדה שהתובעת איננה עובדת כיום, את העובדה שאיננה עובדת, לפחו
ולא עבדה תקופה ארוכה לפני התאונות, נובעת ממצבה הבריאותי הכללי, ואולי מסיבות נוספות שבכל 

מקרה אינן נובעות מנזקי התאונות.   
  

אלה ראשי הנזק וסכומי הפיצוי שראיתי לפסוק לתובעת:   
  

נזק שאינו ממוני  א. :כאב וסבל -  
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₪. 10,000בגין התאונה הראשונה:   
  ₪. 12,918בגין התאונה השנייה: 

  
ב. :הפסד השתכרות בעבר ופגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד   

  
כאמור לא מצאתי כי התובעת עבדה או התכוונה לעבוד בשנים האחרונות שלפני התאונה או מאז 

ה משכרה עד היום.התאונות ועד היום.  לא ניתן איפוא לאמר כי הפסיד  
  

אשר לפגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד:   
אין בפני ראיות לכושר ההשתכרות של התובעת בעבר, ואפילו לטענתה כי כושר השתכרותה 

לחודש בלבד. ספק אם התובעת הייתה משתכרת סכום כזה אילו ₪  4,000מגיע לסכום של 
, כאשר אם כך תעשה עלול הדבר עבדה, וספק נוסף הוא אם אכן תחליט התובעת לעבוד בעתיד

לפגוע בהכנסותיה מהמוסד לביטוח לאומי (קצבת נכות כללית ודמי הבטחת הכנסה). בהתחשב 
בגילה של התובעת, בנכותה הכללית, בנכויות הנמוכות יחסית שנקבעו לגבי התאונות, ובהביאי 

ק זה, אמדתי את בחשבון, לטובת התובעת, את הצעותיהן הסבירות של הנתבעות לפצוי בראש נז
הפצוי המגיע כדלקמן:  

. ₪ 7,500 –לגבי התאונה הראשונה   
לגבי התאונה השנייה  - 15,000 .₪   

  
:עזרת הזולת ג.  

התובעת טוענת כי נזקקה ותזקק לעזרת הזולת בשל מגבלותיה עקב התאונות, אך היא לא 
תה כי חברה הצליחה להוכיח את טענותיה לעניין העזרה הנוספת ששכרה, והסתבר מעדו

שבשליטת בעלה לשעבר היא שנשאה בתשלומים לאותה עזרה שבעבר. יש לזכור כי מרבית 
המגבלות שטענה להן התובעת התבררו ככאלה שאינן נובעות מהתאונות, שעל כן גם העזרה 

שנדרשה בעבר וזו שתדרש בעתיד אינן נובעות דווקא מנזקי התאונות.   
כפצוי בעד עזרת הזולת  ₪ 5,000לשלם סכום של  2' למרות האמור לעיל הציעה הנתבעת מס

בתשלום המוצע. 2בעבר; הצעה זו נראית הוגנת ביותר ואחייב את הנתבעת   
הנכות בתאונה השנייה כפולה מהנכות שנקבעה עבור התאונה הראשונה, והטיפול בה הצריך 

יהיה ראוי בעד העבר  ₪ 8,000מספר נתוחים. בנסיבות אלה נראה לי כי פצוי בסכום של 
בתשלומו.  4ואחייב את הנתבעת   

  
: אאמוד את צרכיה של התובעת בעזרת הזולת כתוצאה מהנכויות בשתי רגליה אשר לעתיד

בכשעתיים לשבוע. באומדן זה שקלתי שיקולים שונים מאלה שנשקלו לצורך פסיקת הפצוי בגין 
ת בגין נכויות אחרות, העבר; כך למשל יש להביא בחשבון את צרכיה של התובעת בעזרה הזול

ואין להביא בחשבון את הצורך האינטנסיבי יותר בעזרת הזולת בתקופה הסמוכה לתאונה.  כמו 
כן יש להפחית מאומדן העזרה סכום יחסי לנכות שהייתה לתובעת ברגל ימין קודם לתאונה. 

סכום בפצוי ב 4ואת הנתבעת  ₪ 10,000בפצוי בסכום של  2ראיתי איפוא לחייב את הנתבעת 
  ₪. 20,000של 

  
:הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה והוצאות מיוחדות ד.  

  
התובעת טוענת כי נזקקה בעבר ותזקק בעתיד להוציא הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי  

קופת חולים, ואף צרפה לתצהירה קבלות בגין הוצאות שהוציאה.   
רבות עבור חוות דעת רפואית, ואין הן אותן הוצאות הן בחלקן הוצאות לרופאים פרטיים, ל

). 724] 2סהר חברה לביטוח בע"מ נ. אלחדד פ"ד נא[ 5557/95ניתנות לפצוי (ע"א   
  

עוד טוענת התובעת להוצאות נוספות לנסיעות במוניות, רכבות ואוטובוסים. חלק ניכר מהוצאות 
אלה יש לייחס לפגיעה בידה של התובעת שכלל איננה נובעת מהתאונה.   
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כמו כן, טוענת התובעת להוצאות בקשר עם רכישת נעליים מיוחדות בשל הנכות בקרסול ימין 
(יש להניח שבטעות ייחס ב"כ התובעת את הצורך בנעליים לפגיעה בקרסול שמאל). צודק ב"כ 

כי התובעת לא הביאה ראייה לצורך באותן נעליים, אך משרכשה נעליים מיוחדות יש  2הנתבעת 
להן עקב נכותה (הן זו הנובעת מהתאונה והן זו הנובעת ממצבה הקודם).  להניח שנצרכה  

  
בהתחשב בשיקולים דלעיל, ובהצעות שהציעו באי כח הנתבעות בסיכומיהם, ראיתי לחייב את 
הנתבעות בתשלומים על דרך האומדן, הן לעבר והן לעתיד, באופן שכל אחת מהנתבעות תישא 

ו פיצוי בשל הצורך המוגבר בנסיעות והצורך בנעלים המהווה בעיקר ₪, 5,000בסכום של 
אורטופדיות בקשר עם התאונה הראשונה.   

  
ה. ניכויים   

  
מבקשת לנכות מהפצוים בהם היא חייבת חלק יחסי מקצבת הנכות הכללית  2הנתבעת מס' 

המשולמת לתובעת.   
הרפואית שמצאה הוועדה  60%התובעת זכאית לקצבת נכות מהמל"ל בשל נכות בשעור של 

שליד המל"ל שעיקרה תחלואיה השונים של התובעת לרבות נכותה בקרסול ימין שכפי שקבעתי 
) נובע מהתאונה. בנסיבות אלה הנכות שנגרמה לתובעת בתאונה הראשונה איננה 5%רק חלקה (

משפיעה באופן מהותי על שעור הקצבה וייתכן אף שאיננה משפיעה עליה כלל. המדובר בקצבת 
ת שעצם תשלומה איננו מובטח והוא כפוף לבדיקות תקופתיות של התובעת, וגם סכום נכות כללי

הקצבה שיש לייחסו לנכות כתוצאה מהתאונה עשוי להשתנות במשך הזמן. יש מקום גם לטענת 
ב"כ התובעת כי התשתית העובדתית לסכומי הניכוי לא הונחה כראוי ובשלב הנכון בפני בית 

לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], כפי שאוזכרה והוסברה  329המשפט. לאור הוראת ס' 
פלוני נ. דהן והראל חב' לביטוח בע"מ (טרם פורסם) מפי השופט  1274/95בת.א. (מח' ת"א) 

ד"ר קלינג, איני סבור כי בנסיבות הנוכחיות יש לנכות חלק יחסי של הקצבה מהפצויים שזכאית 
קין כי כאשר המל"ל לא קבע נכות בגין התאונה .  אין חול2להם התובעת מאת הנתבעת מס' 

השנייה אין לנכות מאומה מהפצויים המגיעים לתובעת בגין תאונה זו.  
גם לטענה לפיה יש לנכות מהפצויים המגיעים לתובעת תשלום בגין גמלת הבטחת הכנסה לא 

מצאתי יסוד בנסיבות דנן.   
לפיכך לא ראיתי לנכות מאומה מסכומי הפיצויים.   

  
:יכוםלס  

  
 60,918תשלם לתובעת סכום של  4והנתבעת מס'  ₪ 37,500תשלם לתובעת סכום של  2הנתבעת מס' 

תישא בתשלומים אלה הדדית עם הנתבעות האחרות ובחלקה כמוסכם עמהן. הנתבעות  5הנתבעת  ₪.
כל אחת לפי הסכום בו חויייבה.  13%ישאו באגרת המשפט ובשכ"ט עו"ד בשיעור   

  
  

) במעמד עוה"ד ארד, עוה"ד כרמי ועוה"ד שנהב. 2002ביוני  17ז' בתמוז, תשס"ב ( ניתן היום  
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