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החלטה  

"מהו הדין מקום בו אירוע תאונתי אחד מקיים את אחת מדרכי השימוש המוכרות במסגרת חוק 

-פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה ופל, בה בעת, (להלן: חוק הפיצויים או החוק), אך נ 1975

במסגרת החריג המוציא מגדר תחולת החוק את הפעולה של טעינת מטען או פריקתו, כשהרכב עומד 

(להלן גם: חריג הפריקה והטעינה)? זו השאלה המונחת ביסוד ..." הענין הנדון בפני, ומצא פתרונו 

, ממנו הובא 260 אוסם נ. סמג'ה, דינים עליון, כרך ע' 418/03בדיון בבית המשפט העליון ברע"א 

הציטוט  שלעיל.   
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הוביל ברכב זה מטען של חומרי  1.1.01, וביום 2500התובע עבד כנהג במשאית מנוף מסוג דאף 

בנין שהיה ארוז במשטחים בקומות. על התובע היה לפרוק את המטען בעזרת המנוף של המשאית.    

-אין מחלוקת, כי במהלך הפריקה נפל התובע מהמשאית, מגובה של כ  3.5 – מטרים על גדר בטון  4 

ונחבל, גם אין חולק כי בזמן האירוע התאונתי פעל מנוע המשאית, וכי המנוף מופעל באמצעות הכח 

המכני של מנוע הרכב.   

המחלוקת בין הצדדים היא מחלוקת עובדתית שלה השפעה על התוצאה המשפטית. בעוד שלגרסת 

יכך ב'תאונת דרכים' כמשמעה בחוק עסקינן, התובע נפל כתוצאה מהויברציות של המשאית ולפ

לא יתכן שהתובע נפל  3מטעמים מובנים), הרי לטענת הנתבעת  1-2(גירסה בה תומכות הנתבעות 

התובע במהלך פריקת המטען ללא קשר לויברציות,  כתוצאה מהויברציות של המשאית, ולשיטתה נפל

ריקה וטעינה' הוצאו במפורש מתחולת ועל כן אין מדובר בתאונת דרכים כמשמעה בחוק מאחר ש'פ

החוק.   

 

משהובאה שאלת הויברציות אל "קדמת הבמה" אין לי אלא לדון בה.   

 

תנודתיות (ויברציות) המשאית  

בכתב התביעה המקורי וגם במתוקן, כך גם בתצהיר התובע ובעדותו העקבית בבית המשפט, חזר 

מהפעלת מנוע המשאית. ושנה כי נפל מהמשאית בשל ויברציות שנגרמו כתוצאה   

"ש. תאר לי מה הכוונה, מה היה שם, אילו ויברציות?   
בשביל להפעיל את המנוף צריך לתת טורים מסוימים של המנוע, זה גורם לויברציות, ת. 

הטורים הגבוהים. הכל רועד...  
....  

ש. כשאתה מחנה את המשאית איך אתה מעלה את הטורים? מה גורם לטורים של מנוע 
ת לעלות?המשאי  

ת. ידני. יש לי ידית קטנה בתוך הקבינה. בדיוק כשאני יורד מהמשאית איפה שדוושת 
אם אני צריך להפעיל את המנוף אני צריך להגביר הקלאץ' יש לי ידית קטנה של טורים, 

-את הטורים ל סיבובי מנוע לדקה. 2000בערך עד  1800  
ף כמו בחניה או ברמזור, באיזה ש. בדרך כלל שהמשאית עומדת לא במצב של הפעלת המנו

רמה של טורים עובדת המשאית.  
......700-800בערך  ת.  

 ....  
-ל 1800ש. מה קורה עם המשאית כשאתה נותן את הטורים בין  סיבובים בדקה? 2000   

ת. הכל נהיה ויברציה, הכל רועד.   
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– 1800ש. אם אתה עומד על המשאית במצב כזה של  יה, כל טורים, אתה עומד על 2000 
הגוף שלך זז?  

 1-2ת. כן. הגוף שלי זז כשאני עומד על המשאית כשיש טורים כאלה גבוהים" (עמ' 
לפרוטוקול).   

–: כל ההדגשים בפסק הדין במובאות ובפרוטוקולים הם שלי [הערה א.נ.ח]   
 

גם בהמשך דבריו חוזר התובע על גרסתו כי:   
 

ת בגלל התנודות של המשאית שאיבדת "ש. בשלב הזה אתה אומר בתביעה שלך שאתה נפל  
מה היתה הסיבה שנפלת?את שיווי משקלך.   

ת. הכל זז ואני עבדתי ונפלתי.   
ש. מהתזוזה כמו שאמרת בתצהיר ובכתב התביעה, מהתזוזה והכל בטורים ולא יציב אתה 

איבדת את שיווי המשקל שלך ונפלת?  
לפרוטוקול).  5" (עמ' כןת.   

 
מנוף, בעת פריקה ובעת טעינה, מחייבת העלאת רמת הטורים של המנוע התובע הבהיר כי הפעלת ה

-ל  1,800 – סל"ד במצב בו  700-800סיבובי מנוע לדקה (סל"ד), לעומת רמת הטורים של  2,000 

לא נעשה שימוש במנוף.   

שמעתי מפי התובע, כי ככל שרמת הטורים גבוהה יותר  כך מורגשות הרעידות ביתר שאת. "הגוף 

לפרוטוקול).  2כשאני עומד על המשאית כשיש טורים כאלה גבוהים" (עמ' שלי זז   

והן  1-2עדות התובע היתה עקבית, הוא התמיד בגרסה זו בחקירה נגדית הן לשאלות ב"כ נתבעות 

, שלהן כזכור אינטרסים מנוגדים בהחלטה זו. 3לשאלות ב"כ הנתבעת   

 

יקלס (להלן: "המומחה"),  גרסת התובע אינה , הנתמכת בחוות דעת המומחה ד"ר ב3לטענת הנתבעת 

הגיונית, אינה מתישבת עם המציאות, ולא תיתכן.   

בחוות דעתו הסיק המומחה מסקנה חד משמעית כי "משאית איננה בעלת ויברציה אשר מאפשרת 

 7גלישה של חומר, ציוד או אדם מעליה. הן בעת פעולת המנוע בלבד והן בעת הפעלת העגורן" (עמ' 

הדעת). לחוות  

אלא שחרף מסקנה זו התברר בחקירה הנגדית, כי המומחה כלל לא ערך ניסוי רלבנטי לעובדות 

שהוצגו על ידי התובע, ועל כן לא ראיתי לתת משקל לחוות הדעת של המומחה, וממילא לא אימצתי 

את מסקנותיו.   

בין שאר הטעמים שהניעו אותי לדחות את מסקנות המומחה,   

' שכלל אינו תואם את תנאי האירוע התאונתי שהובא בפני: . תיאור ה'ניסוי1  
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בזמן שפרקו אותן, כולן  עמדתי ליד משאיותלפני שכתבתי את חווה"ד באחד הימים "ו
בעזרת מנופים להעמסה עצמית, דהיינו מנופים שמחוברים אל המשאית או כחלק מהמשאית 

חים שם דברים כבדים משהו רועד שם ולאחר מכן גם היות שמונ והסתכלתי האם בכלל
על פני  הנחתי אבנים קטנותאמרתי אולי בגלל האלמנטים הכבדים אני לא רואה תזוזות, אז 
ואז הגעתי  ולא ראיתי דברמשטח המשאית לראות האם האבן כתוצאה מאיזשהו זעזוע זזה, 

שלא יתכן שיהיו זעזועים שיגרמו לכך שאדם יפול או שציוד שנמצא או מטען  למסקנה
לפרוטוקול). 13על המשאית ינוע ויזוז מעצמו עקב זעזועים היפוטתיים" (עמ' שנמצא   

 
הוא סוג המשאית של התובע, ואינני  2500מדאף  השונה. ה'ניסוי' נערך על גבי משאית מסוג 2

יכולה לדעת מה ההבדל בין שני סוגי המשאיות, מה משקל המשאית של התובע לעומת זו ש'נערך 

ייצור של המשאית בה נערך הניסוי לעומת זו של בסיס ההשוואה (בחומר בה הניסוי', גם  שנת 

), סוג המנוע של כל אחת מהן, גם לא נמסר תיאור 1990הראיות עלה כי הדאף היא משנת ייצור 

של כל אחת מהמשאיות, ולמעשה אין לי כל אינדיקציה להבין מה'ניסוי' שנערך  מה השונה או מה 

ב, זה של התובע וזה שבו ערך המומחה ניסוי, שבעתיים מתעצמת הדומה בין כל אחד מכלי הרכ

 כלל לא ראהשמסקנתי זו על רקע העובדה שהמומחה בעצמו אינו יודע למסור פרטים אלו מאחר 

משאית מהסוג של משאית התובע:  

. לא ראיתי כזה דבר, לדעתי הוא כבר לא קיים בשוק 2500"אם אתה שואל לגבי דאף  
ב שמשתמשים היום.....הניסוי נערך על גבי משאית קיימת ולא מהסוג אני בדקתי בכלי רכ

לפרוטוקול). 14שהתאונה הנטענת ארעה" (עמ'   

. הניסוי של המומחה נערך באמצעות אבנים ולא באדם ועל כן בסיס ההשוואה שעל פיו ערך 3

המומחה את חוות דעתו שונה ממקרה בו עסקינן:   

ואתה גוזר גזרה שווה לגבי ומת המצאות אדם בין המצאות חפץ לעש. אתה משווה "
-השפעה של עמידה של אדם על משאית פועלת ב טורים? 2500   

ת. שניהם לא זזים. לכן אין לי שום סיבה להשוות.   
לפרוטוקול). 19בניסוי הזה לא עמדתי על המשאית" (עמ'   

בעת פריקתה, ועל פי . זאת ועוד, הנפילה אירעה כנטען בעת קיומן של ויברציות שהיו במשאית 4

עדות התובע רמת הטורים גבוהה בהרבה מרמתן הרגילה בעת פעולת המשאית, אלא שהמומחה 

בחר שלא לבחון את מצב הויברציות בשעת הפעלת המנוף משום שלטעמו לא יתכן כי התובע עשה 

כן מאחר שמדובר "בהתאבדות".   

יב לחוות דעתו על בסיס הנתונים . אין חולק, כי מומחה המחווה דעתו על מקרה שאירע, חי5

העובדתיים הנטענים, ולא לערוך 'ניסוי' עצמאי על סמך עובדות שכלל אינן קשורות למקרה הנדון. 
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ברור כי לא אוכל להסתמך על מסקנת מומחה שערך ניסוי לפי מיטב הבנתו והנחותיו ולא על בסיס 

-הראיות שבפני, וגם לא על בסיס הטענות בכתבי בי סת התובע בתצהיר. הדין ובגר  

ש. מה ההבדלים מבחינת המשאית והפעולה שלה בזמן הפריקה עצמה לעומת המצב " 
שסיימו לפרוק?  

לדעתי אין הבדל. ת. כל עוד לא הגביהו את הרגליות,   
...  

ש. אם אני אומר לך שבזמן הפעלת המנוף עצמו, להבדיל ממצב רגיעה, מנוע המשאית 
נכון ? מגבירים לו את הטורים. האם זה  

ת. זה נכון.  
ש. את זה אתה ידעת או שאני עכשיו מזכיר לך?  

. ידעתי קודםת. בוודאי שזה ידוע.   
ש. למרות שידעת שהנפילה נעשתה בזמן הפריקה עצמה, אתה ביכרת לעשות את 

הניסוי ברגיעה, אחרי שסיימו לפרוק?  
על  ת. אני הבנתי שהתובע עמד על המשטחים שעל המשאית. בזמן שאדם עומד

משטחים שעל משאית לא מפעילים את העגורן, זאת התאבדות, ולכן מה שאתה מציג 
לי לא יתכן.   

אדם שעומד על מטען שאותו צריך להניף בעזרת מנוף זאת התאבדות. זה רשלנות רבתי.   
ש. אתה מסכים איתי שבזמן שהמנוף עובד חייבים הטורים להיות יותר גבוהים,  או 

שזה אותם טורים של המשאית?  
  .קשה לי לומר לך. לא בדקתי ת.

ש. במשאית הספציפית הזאת העיד התובע שהיה לו לחצן או כפתור ליד הדוושות שאיתו היה 
דבר כזה? מושך כדי להגביר את הטורים של המשאית. אתה יודע על  

. אינני יודע אם במשאית הזות. קיים במשאיות שונות דבר כזה.   
ש. אתה לא בדקת בעת הניסוי ולא משכת ידית.  

. לפרוטוקול) 16-17(עמ' ת. לא"   
 

נראה כי אין לי להוסיף על דברים אלו של המומחה ועל טענותיו העצמאיות והמנותקות מהעובדות    

נושא התביעה שבפני.  

לעיל אוסיף גם את העובדה שהמומחה לא ערך את 'הניסוי' כשהמשאית בשיפוע (מאחר  . לאמור6

–ש"זה נתון חדש שלא ידעתי עליו" לפרוטוקול). הוא גם לא התיחס ליום האירוע שהיה  14עמ'  

יום גשום...   

. לא זו אף זו, המומחה לא בדק את הויברציות הנטענות בעזרת מכשירים, למרות שלדבריו יש 7

ירים הבודקים את עוצמת הויברציות, וממילא לא בדק האם עוצמת הויברציות בעת פעולת מכש

המנוע יכולה לגרום לנפילת התובע:   

"ש. יש רעידות במשאית או אין רעידות במשאית כשהמנוע פועל?   
ת. כן.   
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. יש איזשהו מכשיר או אפשרות לבדוק בצורה אמפירית מידה של רעידה?ש  
ידת רעד.ת. יש מכשירים למד  

. לפרוטוקול) 15(עמ'  לא השתמשתי כאן במכשיר למדידת רעד"  

מהאמור למדתי כי חוות הדעת התבססה על 'ניסוי' תיאורטי שאינו רלוונטי לעניננו.   

הרלוונטיות היחידה שמצאתי בחוות הדעת היתה שגם המומחה הסכים שיש ויברציה בעת שמפעילים 

ו אין בויברציה כדי להפיל אדם מהמשאית בתנאי הניסוי את מנוע המשאית, (ואולם כאמור לדעת

שערך):   

"ש. יש רעידות במשאית או אין רעידות במשאית כשהמנוע פועל?  
ת. כן.   

 ...  
ש. אמרת קודם שרעד נוצר כתוצאה מאנרגיה. למה התכוונת?  

 ת. סבב גל ההינע אין ציריות מלאה ולכן בעת הסבב שלו הוא גורם לאיזושהי תנודתיות.
התנודתיות הזו היא כתוצאה מכוח שנוצר בסבב הזה. לכן האנרגיה שהתנודתיות הזו מפעילה 

היא הרעד שאנחנו חשים.  
ש. ממה מושפעת מידת האנרגיה על גל ההינע?  

ת. מנוע הרכב הוא זה שמסובב את הגל והוא זה שיוצר את האנרגיה"   
לפרוטוקול).  15(עמ'   

ובהמשך:   

ה רטט?"ש. אתה אומר שעכשיו הי  
ת. אמרתי גם קודם שגם לרכב הפרטי שלי יש רטט.   

הוא לא גרם לתובע ליפול ולא גרם לדבר לזוז  לפי דעתיאני אומר שהיה רטט אך 
במילימטר אחד.   

ש. תגדיר מה זה פעולה של רטט.  
ת. תנודה, בדרך כלל אופקית, שנוצרת מכוחות אנכיים.   

מעותיות, הכל תלוי במידת האנרגיה?ש. התנודות האלה יכולות להיות קלות או מש  
לפרוטוקול). 15ת. נכון" (עמ'   

ואם כך, הרי גם לפי דברי המומחה חשוב היה לדעת מהי מידת האנרגיה המופעלת ברכב ספציפי, בעל 

עוצמה ספציפית משקל ספציפי, ועוד נתונים עובדתיים רלוונטיים שלא הובאו בחשבון בשל חוסר 

ית.הבדיקה של המשאית הספציפ  

מכל אלה לא ראיתי ליחס לחוות הדעת ולמסקנותיה משקל כלשהו וממילא אני דוחה את מסקנותיה.   



1772/03תא (רמ')  נ' חביב חברת בניין סיטונאות בע"מ פלוני    

7  

המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע  
Macintosh HD:Users:guyazran:Downloads:msa25888.doc  

דוח הביטוח הלאומי  

סבורה כי לא ניתן ליחס אמינות לגרסת התובע מאחר שניתנה רק בשלב מאוחר, טענה זו  3הנתבעת 

פירוט בסעיף "פרטי ), בה אין כל איזכור או 1נלמדת לטעמה מ"הודעה על פגיעה בעבודה" (נ/

הפגיעה" לעובדה שהתובע נפל מהמשאית בשל הויברציות.    

לא מצאתי כי יש בכך לערער את גרסת התובע. לא זו בלבד שאני מקבלת את הבהרת התובע בבית 

המשפט, אלא שסבורה אני כי התובע לא היה צריך לפרט במל"ל עובדות שאינן רלוונטיות למהות 

ת הרלוונטיות למל"ל הן היות התאונה תאונת עבודה, ולא מעבר לכך, התביעה שם, קרי, הנסיבו

והשאלה האם התובע 'נפל' מהמשאית כתוצאה מויברציות או מסיבה אחרת אינן רלוונטיות לדיווח 

למל"ל על פגיעה בעבודה.   

 

לאור כל האמור אני קובעת כי התאונה ארעה עקב וכתוצאה מהויברציות שנוצרו מהפעלת מנוע 

ת והמנוף. המשאי  

 

האם לחוק הפיצויים תחולה בנסיבות המקרה.  

לתחולת החוק. לטעמן אמנם נכלל האירוע במיעוט של "פריקה  2, 1מחד טוענים התובע והנתבעות 

וטעינה", אך משהכיר החוק ב'שימוש', הרי במקרה של תחרות בין המיעוט לבין הריבוי, גובר הריבוי 

כי אין תחולה לחוק הפיצויים מאחר שפעולת  3הנתבעת  ומדובר בתאונת דרכים. מאידך טוענת

הפריקה והטעינה הוצאה במפורש מגדר תחולת החוק, ואין האירוע מהווה תאונת דרכים כמשמעה 

בחוק.   

בית המשפט העליון קבע בהלכת אוסם כי:   

-די בכך שהאירוע מקיים את אחת מדרכי השימוש המוכרות, על"...  מנת שתקום 
-יצויים. עלתחולה לחוק הפ פי מודל זה, אין בעובדה שהאירוע מקיים גם את הוראת 

ההמעטה שעניינה פריקה וטעינה, כדי לאיין את נפקות קיומו המקביל של "שימוש 
-ברכב מנועי" על אירוע המקיים הן פי הגדרת החוק. מודל זה נשען על תפיסה לפיה 

ות, ומתוך שאחת מגלם בתוכו, למעשה, שתי פעולאת הריבוי והן את ההמעטה, 
-מהן הוכרה במפורש על ידי החוק כדרך של "שימוש ברכב מנועי", אין להדירה מן 

החוק אך משום שבמקביל נתקיימה גם פעולה אחרת, שאינה מהווה שימוש כזה..."   
 

מדברים אלה עולה כי גם אם בפעולה של 'פריקה וטעינה' עסקינן הרי מאחר שהפעולה שבגללה נפל 

רעה כתוצאה מהכח המכני של הרכב שגרם לויברציות 'המפילות', ומאחר שהשימוש התובע מהרכב א
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בכח המכני של הרכב הוא שימוש מוכר, שימוש זה 'יגבר' על ההמעטה והאירוע ייחשב כתאונת 

]81דרכים. [ראו י. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מהדורה שלישית, עמ'   

שארעה כתוצאה מניצול הכח המכני של מנוע הרכב והיווצרות בעניננו מדובר בנפילה מכלי רכב 

הויברציות, מכאן שגם אם התאונה ארעה במהלך פריקה או טעינה הרי היא תאונת דרכים כמשמעה 

, שניתן עוד בטרם פרשת 532) 3פ"ד נ(עוזר נ' אררט  8061/95בחוק, ולענין זה ראה ברע"א 

תאונת דרכים.אוסם, וכבר לפי מבחניו נכלל האירוע בגדר   

אומר עוד כי בענין שבפני לא שינתה המשאית את ייעודה בעת האירוע. תיאור מפורט של 

משאית המנוף ושילוב הכח המיכני של הרכב בביצוע הפעולות תוארו ע"י התובע וע"י 

המומחה, ומשכך נכנס האירוע בהגדרת 'תאונת דרכים' בחוק הפיצויים.  

 
לעשות בין הענין שבפני לבין הענין שעלה בפרשת  3הנתבעת אינני מקבלת את האבחנה שניסתה 

אוסם. סבורה אני כי משפעל המנוע של הרכב, קרי, 'נעשה ניצול של הכח המכני של הרכב', ומשלא 

עוזר הנ"ל) חלה החזקה שברישא להגדרת  8061/95שינתה המשאית את ייעודה המקורי (רע"א 

ית המשפט באופן מפורש כי "די בכך שהאירוע מקיים 'תאונת דרכים' שבחוק. בפרשת אוסם אומר ב

-את אחת מדרכי השימוש המוכרות, על מנת שתקום תחולה לחוק הפיצויים...אין בעובדה שהאירוע 

מקיים גם את הוראת ההמעטה שעניינה פריקה וטעינה, כדי לאיין את נפקות קיומו המקביל של 

-"שימוש ברכב מנועי" על ל ואין לי להוסיף על כך. אין מקום לערוך פי הגדרת החוק" צוטט לעי

אבחנה מלאכותית בין שימוש שהוכר כ"שימוש ברכב מנועי" כהגדרתו בחוק, לבין החזקות המרבות 

הכלולות בהגדרת תאונת דרכים, לעניין התחרות בין "אירוע המקיים הן את הריבוי והן את 

ההמעטה".   

הלכה היא כי :  

נות דקות ודקיקות, שלא נוכל לעמוד בהן" (דברי הנשיא א' " עלינו להימנע מיצירתן של הבח
),, בעמ' 869, 844) 2שולמן נ' ציון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מב( 353/83ברק בע"א 

873.(  
 

של פרשת אוסם מבהיר השופט ריבלין את הטעמים להלכה:  18ובסעיף   

ר הניעה את בתי "נקודת מוצא חשובה היא המטרה הסוציאלית של מעשה החקיקה, מטרה אש
המשפט לאמץ פרשנות ליברלית לטובת נפגעים... לדעת בתי המשפט המדיניות הסוציאלית 
של החוק מושתתת על הרעיון של פיזור הנזק" (י' אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

)".7(מהדורה שניה, תש"ן)   
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ים בהתאם לחוק הפיצויים מכל אלה אני קובעת כי האירוע נושא כתב התביעה מהווה תאונת דרכ

–לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה   1975.  

 

-ו 1לאור האמור אני קובעת כי יש לדחות את התביעה כנגד הנתבעות  , ובנסיבות אלו ראיתי לחייב 2

-ו 1גם בהוצאות הנתבעות  3את הנתבעת  שנגררו להליך ההוכחות חרף הלכת אוסם שנדונה  2

במהלך ק.מ. שהתקימו.  
 

5129371  

(ביחד), בשיעור  2, 1ובהוצאות הנתבעות ₪  2,000תשא בהוצאות התובע בשיעור של  3הנתבעת 54678313

בצירוף מע"מ לכל אחד מב"כ הצדדים.₪  3,000וכן בשכ"ט עוד בשיעור של ₪,  2,000של   

יום מהיום האם קימת קביעה על פי דין. 30הצדדים יודיעו בתוך   

לת.פ. בהתאם.  
 

5129371  

זכירות תשלח לצדדים עותק מההחלטה בדואר רשום.המ54678313  

) שלא במעמד הצדדים.2006במרץ  19ניתנה היום י"ט באדר, תשס"ו (  
 

54678313-1772/03אסתר נחליאלי חיאט   

                                                                                 

-אסתר נחליאלי חיאט, 

 שופטת

זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה נוסח מסמך  
 
 


