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  משפט לערעורים אזרחיים- בבית המשפט העליון בשבתו כבית

 ]2.4.89, 18.4.89[ 

  לפני השופטים א' ברק, א' חלימה, א' גולדברג

 

  

יצויים הצעת חוק פב 6סעיף  ,234, ס"ח 1975-חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה
חוק הביטוח הלאומי [נוסח  -192, ה"ח 1984-), תשמ"ד5לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 

חוק הנכים (תגמולים ושיקום)  -א 64, 39), 1(36, סעיפים 108, ס"ח 1968-משולב], תשכ"ח
  .א12, סעיף 276, ס"ח 1959-[נוסח משולב], תשי"ט

  
  רציו:-מיני

  נכות – דרכים פיצויים לנפגעי תאונות –* נזיקין 
  

בית המשפט המחוזי קבע, כי החלטת בית הדין האזורי לעבודה, הדוחה את טענת המערער 
בדבר הקשר הסיבתי בין נכותו לבין תאונה שהייתה, הן תאונת עבודה והן תאונת דרכים, כמוה 

ב לחוק 6כקביעה, כי דרגת הנכות כתוצאה מהתאונה היא של אפס אחוז, וכי לאור סעיף 
, לא נגרמה למערער נכות לעניין תביעת הנזיקין 1975-ם לנפגעי תאונות דרכים, תשל"הפיצויי

פי החוק. עוד נקבע, כי תוצאות הערעור שהוגשו לבית הדין הארצי לעבודה - שהגיש על
  תחייבנה גם לגבי תביעת הנזיקין. בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעור המערער. 

שלמערער לא נגרמה נכות כתוצאה מהתאונה, ומאחר שלא  בית המשפט המחוזי פסק, כי מאחר
  הובאו ראיות נוספות על נזק שנגרם לו, יש לדחות את התביעה. מכאן הערעור.

  
 נ:בית המשפט העליון פסק

חוק פיצויים לנפגעי תאונות  פי דין על תביעת פיצויים לפי-) יישום דרגת נכות שנקבעה על1א. (
פי כל דין; (ב) זו דרגת -(א) הדרגה נקבעה על במותנה בשלושה: ב לחוק זה,6דרכים, לפי סעיף 

הנכות שנקבעה לנפגע; (ג) היא מתייחסת לנכות שנגרמה בשל הפגיעה באותה תאונת דרכים. 
  ב).-א395 פי איזה דין נקבעה דרגת הנכות (-בהתקיים שלושה אלה אין נפקא מינה, על

ידי - פי כל דין, על-אונת דרכים מוכרעת על) אם דרגת הנכות של הפגיעה שנגרמה לנפגע בת2(
פי החוק. למשל, החלטת -פורום שיפוטי שהוסמך לכך, תחייב הכרעה זו גם לצורך התביעה על

א לחוק הביטוח 64בית הדין לעבודה בערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, לפי סעיף 
י בערעור על החלטת , או החלטת בית המשפט המחוז1968-הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח
 -א לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], תשי"ט12ועדה רפואית עליונה, לפי סעיף 

 .ה)-ד395 (1959
פיצויים לנפגעי תאונות  ב לחוק6) להחלטת הפורום השיפוטי תהא תחולה לעניין סעיף 3(

רגת הנכות, שנגרמה פי הסמכות המוקנית לו בדין נדרש הוא להכריע בקביעת ד-דרכים, אם על
  לנפגע באותה תאונת 
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דרכים, ואכן הכריע בכך. הכרעה, כי ל"נפגע" לא נגרמה כל נכות, אף היא בגדר קביעת "דרגת 
 .ו)ה395 נכות" (של אפס אחוז) (

) במקרה דנן, שאלת דרגת הנכות של המערער כלל לא עמדה על הפרק לפני בית הדין 4(
לה, אם אירעה למערער "תאונת עבודה" כמשמעותה בחוק השא לעבודה. הדיון שם נסב סביב

לחוק הנ"ל ועל 39הביטוח הלאומי [נוסח משולב], וצירו סב על חזקת הסיבתיות שבסעיף 
ואילו בית הדין הארצי לעבודה מיקד  ,הוכחת הקשר הסיבתי שבין מחלת המערער לבין התאונה

) לחוק. 1(36, הקבועה בסעיף את הדיון בהוכחת יסודותיה של החזקה בדבר תאונת עבודה
לפיכך, אין בדחיית תביעתו של המערער בבית הדין לעבודה, משום קביעת דרגת נכות לעניין 

  א).396 ו395 ב לחוק (6סעיף 
  

 ו:דין של בית המשפט העליון שאוזכרו-פסקי

  . 354) 4שוב נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פ"ד לח( 424/82] ע"א 1[

’,  "אררט" חברה לביטוח בע"מ נ' ש' אזולאי ואח 309/86ע , ר"516/86] ע"א 2[
 690.) 4פ"ד מ(

  .4) 1פ"ד מב( ,קראוס נ' כלל חברה לבטוח בע"מ 149/87, בש"א 199/87] ר"ע 3[

 754.) 1עקיבא נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ( 94/86] ר"ע 4[

  

 נ:הערות

' מורד, "תנאים להפעלת סעיף ש בב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ראה:6לסעיף 
  362." הפרקליט לז (תשמ"ז) 1975-ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה6

דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת ד' דורנר) מיום -ערעור על פסק
  .. הערעור נתקבל367/84בת"א 19.3.86

  

  ;בשם המערער -ב' ארד 

 .בשם המשיבה - א' אדלר 

  

  

  ןדי-פסק

  

המערער הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה 1.  והשופט א' גולדברג:
  .לפיצויים עקב תאונת דרכים שאירעה לו

בתביעתו ציין המערער, כי הוא "פנה אל המוסד לביטוח לאומי בדרישה להכיר 
בתאונה כתאונה בעבודה ולשלם לו דמי פגיעה וכד' ואולם המוסד לביטוח לאומי דחה 

  טרם ניתנה החלטה בנושא בבית הדין לעבודה בירושלים".תביעתו ו

ידי -לאחר שהוגשה התובענה לבית המשפט המחוזי נבדק המערער (בהסכמתו) על
כוח -רופא מטעם המשיבה. באחת מישיבות קדם המשפט שהתקיימו בתיק, הגיש בא

ה דעתו של הרופא, תוך שהוא מוסיף, כי "בית הדין האזורי לעבוד- המשיבה את חוות
  טרם נתן החלטתו. אם 
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כוח הצדדים, - יש לזה השפעה על המשפט". כן הודיעו באי - יכירו בזה כתאונת עבודה 
כי מוסכם עליהם "להגיש לבית המשפט את כל התעודות הרפואיות ובית המשפט 

  יחליט על פיהן לאחר שמיעת טענות, בלי צורך לחקור את המומחים".

כוח הצדדים, כי בית הדין - שפט הודיעו באיבישיבה אחרת של בית המשפט בקדם מ
  .האזורי לעבודה נתן את החלטתו, בה דחה את תביעת המערער

כוח המשיבה, כי יש להחיל על החלטת - כשהגיעה שעת הדיון בתובענה, טען בא2.
ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 6הדין האזורי לעבודה את הוראת סעיף  בית

). שכן דחיית טענתו של המערער בדבר הקשר הסיבתי בין החוק-(להלן1975 -תשל"ה
נכותו לבין התאונה כמוה כקביעת בית הדין, כי דרגת הנכות כתוצאה מן התאונה היא 

  .של אפס אחוז

כוח המשיבה. אשר לטענת - בית המשפט קמא (השופטת י' הכט) קיבל את טענת בא
] אין 1[ 424/82 פי היקש מן ההלכה שנקבעה בע"א-כוח המערער, כי על-באת

להסתמך על קביעתו של בית הדין, השיבה השופטת המלומדת, כי המסקנה המתבקשת 
  נדין זה היא הפוכה, שכן:- מפסק

בענין שלפנינו אין מחלוקת שארעה תאונת דרכים. המוסד לביטוח לאומי אף הכיר "
אותה  בתאונה כבתאונת עבודה, אולם קבע כי מן הבחינה הרפואית אין קשר סיבתי בין

  תאונת דרכים ו/או עבודה לבין נכותו של התובע.

ב' נקבע במפורש שאין להעלות טענות בגין דרגת נכות שנקבעה לנפגע 6בסעיף 
 .בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים

אילו בית הדין היה דוחה את התביעה מן הטעם שהתאונה אינה תאונת עבודה, הרי 
הדין נסב סביב שאלת הקשר הדין. אך כל הדיון בבית- שודאי לא היינו נזקקים לפסק

  ."הדין שלל קיומו-הסיבתי, ופסק

כוח המערער להתיר -כן דחה בית המשפט קמא את בקשתה החלופית של באת
למערער להסתמך על חוות הדעת הרפואיות שצורפו לתיק, כדי לסתור את קביעת בית 

סק הדין קבע בית המשפט, כי "יש ב לחוק. בסיומו של פ6הדין, מכוח הסיפא של סעיף 
- להזדקק לפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה. אם יתברר כי הוגש ערעור על פסק

  תוצאות הערעור שם תחייבנה גם בתיק זה. -הדין 

משדחה בית הדין הארצי לעבודה את ערעורו של המערער על פסק הדין של בית 3.
שפט קמא לדחות את התביעה. לבקשה כוח המשיבה מבית המ- הדין האזורי, ביקש בא

זו נעתר בית המשפט (השופטת ד' דורנר), תוך הסתמכות על החלטתה של השופטת 
  - הכט, ממנה 

תאונת הדרכים. באין  עולה כי לתובע לא נגרמה נכות כלשהי בגין"
 ."ראיות נוספות על נזק שנגרם לו יש לדחות את תביעתו
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דה לא הושתתה על קביעה של פסיקתו של בית הדין האזורי לעבו4. 
ועדה רפואית שבדקה את המערער מטעם המוסד לביטוח לאומי. בית 

יועצת רפואית" מטעמו, כדי שתחווה את -הדין הוא שמינה "מומחית
דעתה בשאלה, אם יש קשר סיבתי בין התאונה לבין מחלתו של 
המערער. כשהונחה חוות הדעת של המומחית לפני בית הדין, נדחתה 

  בהמערער, מן הטעם כי: תביעת

בסיכומיו מרחיב בא כוח התובע את הדיבור לענין חזקת הסיבתיות מכח הרישא "
החוק).  -(להלן 1968 -לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח39לסעיף 

מוכנים אנו לצאת מתוך הנחה, כי אכן חלה על המקרה שלפנינו חזקת הסיבתיות 
  לתובע.האמורה, אך בכך אין כדי לסייע 

בטרם תבחן השאלה לענין חזקת הסיבתיות מוטל על התובע נטל ההוכחה, כי אשר 
ארע בדרכו לעבודה, כמתואר בעובדות המקרה, אכן היה הגורם למחלה בגינה לא היה 
כשיר לעבודה. אמנם ההוכחות אינן צריכות להיות גורפות ומושלמות ודי בהוכחות 

כן אפשרי שכך היה... במקרה זה אין בחוות המראות, במידה מספקת של סבירות, כי א
דעתה של המומחית היועצת הרפואית ראיה סבירה שמחלת התובע התפתחה עקב 

  האירועים כמתואר בעובדות המקרה".

בית הדין הארצי לעבודה דחה, כאמור, את ערעורו של המערער לפניו, שלא 5.
 ו:ידינו מציין בית הדין, כ- מטעמו של בית הדין האזורי. בפסק

כוח המערער על כך שאין מקום להזדקק לסעיף -בהפתח הערעור הועמדה באת"
המלומדת טענה כי גם ללא  ). הפרקליטה1(36לחוק כשהמדובר בתאונה לפי סעיף 39

 .'חזקת הסיבתיות עלה בידה להוכיח את 'העקב

הופנתה תשומת לבה לכך שבחוות דעתו של פרופ' א. רחמילביץ (ת/) שהוגשה על 
שנאמר הוא ש'אין לשלול את האפשרות שהתהליך הדלקתי...' ובכך רחוק  ידה כל

  ."המערער מהרמת נטל ההוכחה (ש)עליו

כוח המערער שלוש טענות. הראשונה, כי לא היה -בערעורו לפנינו העלה בא6.
-המשפט קמא חוות ב לחוק, לאחר ששני הצדדים הגישו לבית6מקום להיזקק לסעיף 

דעתו -מחה רפואי מטעם המשיבה בדק את המערער, וחוותדעת רפואיות מטעמם, ומו
אף היא הוגשה. הטענה השנייה היא, כי פרט לשאלת זכאותו של המערער לגימלה, אין 

דינו של בית הדין לעבודה קושר במימצאיו ובמסקנותיו את המערער, ואין פסיקתו -פסק
כוח המערער, - אב לחוק. טענה חלופית לב6בגדר קביעה של דרגת נכות לצורך סעיף 

והיא, כי טעה בית המשפט כשלא התיר למערער להביא ראיות לסתור את הקביעה של 
  בית הדין, כשמן הצדק היה להתיר לו זאת.

כוח המערער, איני -כיוון שסבורני, כי יש מקום לקבל את טענתו השנייה של בא
ענה רואה צורך להידרש לטענה הראשונה שהעלה, וממילא גם מתייתר הדיון בט

  .השלישית, שהיא חלופית לשתיים שקדמו לה
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  נ:ב, רישא, לחוק קובע6סעיף 7. 

נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו "
באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב 

  ."...קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה

, יישום דרגת הנכות על 698], בעמ' 2[ 309/86, ר"ע 516/86וכפי שצוין בע"א 
ב) זו דרגת הנכות  ;פי כל דין-א) הדרגה נקבעה על ב:תביעת פיצויים מותנה בשלושה

הפגיעה באותה תאונת דרכים.  שנקבעה לנפגע; ג) היא מתייחסת לנכות שנגרמה בשל
הנכות" (ר"ע  פי איזה דין נקבעה דרגת-"בהתקיים שלושה אלה אין נפקא מינה, על

  -ב לחוק 6), כשבעיקרו של דבר נועד סעיף 9], בעמ' 3[ 149/87, בש"א 199/87

לתת מענה, ולו אך חלקי, לקושי שבפניו ניצב בית המשפט הנדרש להכריע, "
דעת רפואיות שונות. ההליך מתקצר, -פי החוק, בין חוות- במסגרת תביעת פיצויים על

ידי כך שדרגת הנכות, שנקבעה קודם שמיעת -ונמנעת כפילות בבדיקות רפואיות על
פי -מחייבת אף במסגרת הדיון בתביעה על ,הראיות בשל פגיעה באותה תאונת דרכים

  94/86החוק" (ר"ע 

, וכן דברי 701] הנ"ל, בעמ' 2[ 309/86, ר"ע 516/86; ע"א 755בעמ'  ,]4[
, 1984-מ"ד), תש5ההסבר להצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 

  .)193בעמ' 

שנגרמה לנפגע באותה תאונת  אך מובן הוא, כי אם דרגת הנכות בשל הפגיעה
שיפוטי שהוסמך לכך,  ידי פורום-דרכים מוכרעת בסופו של דבר "על פי כל דין", על

 .פי החוק-תחייב הכרעה זו גם לצורך התביעה על

ת הדין לעבודה ידי בי-החלטה אשר כזאת יכול שתינתן, על דרך הדוגמה, על
א לחוק הביטוח הלאומי 64בערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, לפי סעיף 

ידי בית המשפט המחוזי בערעור על החלטת -, או על1968-[נוסח משולב] תשכ"ח
א לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], 12ועדה רפואית עליונה, לפי סעיף 

ב 6של הפורום השיפוטי תהא תחולה לעניין סעיף  משמע, כי להחלטתו1959. -תשי"ט
פי הסמכות המוקנית לו בדין נדרש הוא להכריע בקביעתה של דרגת -לחוק, אם על

] 4[ 94/86הנכות, שנגרמה לנפגע באותה תאונת דרכים, ואכן הכריע בכך (ראה ר"ע 
ת "דרגת נ"ל). לעניין זה, הכרעה, כי ל"נפגע" לא נגרמה כל נכות, אף היא בגדר קביע

  נכות" (של אפס אחוז).

בענייננו, לא נדרש בית הדין לעבודה, בתביעת המערער לפניו, לפסוק בדרגת 8.
המערער לבין המוסד לביטוח  נכותו, ושאלה זו כלל לא עמדה על הפרק. הפלוגתא בין

הייתה אלא אם אירעה למערער "תאונת  לאומי, שעל בית הדין היה לפסוק בה, לא
ותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]. ציר הדיון בבית הדין עבודה", כמשמע

לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], ועל 39האזורי סב על חזקת הסיבתיות שבסעיף 
הוכחת הקשר הסיבתי שבין מחלת המערער לבין התאונה, ואילו בית הדין הארצי מיקד 

) 1(36הקבועה בסעיף את הדיון בהוכחת יסודותיה של החזקה בדבר תאונת עבודה, 
לחוק הנ"ל. אולם אף לא באחת משתי הגישות לגבי הסעיף שבחוק הביטוח הלאומי 

   [נוסח משולב] החל בנדון הייתה דרגת נכותו של המערער רלוואנטית וצריכה



  חברה ישראלית לביטוח בע"מ - נ' הסנה  רון כהן  268/86עא 
  391) 1פ"ד מג(

1989דין, כרך מג, חלק ראשון , תשמ"ט/תש"ן -פסקי   396 
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הכרעה. לפיכך אין בדחיית תביעתו של המערער בבית הדין לעבודה, על שתי 
  ב לחוק.6עניין סעיף ערכאותיו, משום קביעת דרגת נכות ל

דינו של בית -כן, כי יש לקבל את הערעור, לבטל את פסק-מסקנתי היא, על9.
בשכר טרחת  המשפט המחוזי ולהחזיר אליו את הדיון. כן הייתי מחייב את המשיבה

דין זה ועד -ש"ח, בצירוף ריבית והצמדה מיום שימוע פסק4 ,000דין בסך - עורך
  לתשלום.
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