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   בתי המשפט

בית משפט השלום בירושלים

 לפני כב' השופט רפאל יעקובי

15939/01א  

 8264/04א                                

  

  . אברהם נשיא1 

  . אלין נשיא2

  . שלמה נשיא3

 ע"י ב"כ עוה"ד בעז ארד, שרון אביטל

התובעים 

בת.א. 

15939/01: 

  המוסד לביטוח לאומי   

 ן קלירע"י ב"כ עו"ד ארנו
התובע בת.א. 

8264/04: 

 . עירית ירושלים1 
  . מגדל חברה לביטוח בע"מ2

 ע"י ב"כ עוה"ד  אריה כרמלי, יואב דור

 הנתבעות:

 

 

משטרת ישראל (נתבעת רק  –. מדינת ישראל 3 

 )8264/04בת.א. 
 ם)-ע"י ב"כ עו"ד רם צביאלי (פ"מ י

 

  משטרת ישראל  –. מדינת ישראל 1 

  ם)-צביאלי (פ"מ י ע"י ב"כ עו"ד רם

  . אלין נשיא2

 . שלמה נשיא3

הצדדים 

 השלישיים:

  ע"י ב"כ עוה"ד בעז ארד, שרון אביטל  

  . אלין נשיא1 

  . שלמה נשיא2

  ע"י ב"כ עוה"ד בעז ארד, שרון אביטל

 . עירית ירושלים3

הצדדים 

 הרביעיים:

  ע"י ב"כ עוה"ד אריה כרמלי, יואב דור  

  
שופטים: יצחק ענבר, יוסף שפירא,  עירית ירושלים נ' אברהם נשיא 3197/09עא ): 2009-09-02דין במחוזי (-לפסק

  נאוה בן אור, עו"ד: אריה כרמלי, בעז ארד, זוהר קליר, רם צביאלי 

  

  פסק דין

  הןא. התביעות וההליכים שבעקבותי  

ראשיתם של ההליכים, שהובילו לבסוף לפסק דין זה, בשתי תביעות, שהוגשו בהפרש זמן של  .1

כשלוש שנים בין האחת לרעותה, ונדונו במאוחד. שתיהן מתייחסות לתאונה שאירעה 
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, 5.11.94-; להלן: התובע), בשבת אשר חלה ב15939/01בת.א.  1לאברהם נשיא (התובע 

  ים.  בתחומי איצטדיון טדי שבירושל

  

 14, ובמועד התאונה היה כמעט בן 12.12.80תובעים התובע (שהוא יליד  15939/01בת.א.  .2

תובע  8264/04שנים) ושני הוריו פיצויים, עבור נזקים והטבת נזק בגין התאונה הנ"ל. בת.א. 

  המל"ל שיפוי על גמלאות ששולמו ושתשולמנה על ידיו בגין תאונה זו. 

  

כים דנן צדדים רבים, והם כללו גם הודעות לצדדים שלישיים רבים לאורך רוב הדרך היו להלי .3

בעקבות מהלכים שונים והסכמי פשרה  –ואף לצדדים רביעיים. בשלבים מאוחרים יותר 

צומצם מאד מספר הצדדים שנותר להכריע במחלוקות שביניהם. מבין כל הצדדים  –חלקיים 

ת פסק דין זה. מטבע הדברים, פסק הרבים נותרו מחלוקות רק בין הצדדים שנרשמו בכותר

  דין זה יתמקד רק במה שנותר להכרעה.

  

  ) מתוארות נסיבות התאונה כדלקמן:6-11(בסעיפים  15939/01בכתב התביעה שבת.א.  .4

ר.י.) התקיים - , כנ"ל5.11.94(התאריך הנכון הוא  6.11.1994. ביום 6"

  באיצטדיון משחק כדורגל (להלן:  המשחק).

  ת חבריו הגיע במועד הנ"ל לאיצטדיון כדי לצפות במשחק. . התובע, בלווי7

  שנים.  13. במועד האמור מלאו לתובע 8

. בהגיע התובע לאיצטדיון, במועד האמור, ראה ילדים הנכנסים לתוך 9

  האיצטדיון, מבעד לפתחים שבצידו המזרחי של האיצטדיון. 

זור היציע . התובע הלך בעקבות הילדים ונכנס לתחום האיצטדיון, באי10

  המזרחי, מבעד לאחד הפתחים בקיר המזרחי של האיצטדיון. 

. התובע הספיק לצעוד כמה צעדים לאחר שנכנס כאמור מבעד לפתח 11

  הנ"ל, ואז נפל לפיר עמוק, נפצע ואיבד הכרתו". 

  

הנתבעות הכחישו את נסיבות התאונה הנטענות, וטענו, כי, מכל מקום אין הן חבות במאומה  .5

עים. הן הוסיפו וטענו, כל אחת מהן בתורה, כי ככל שיש חבות כלפי התובעים, הרי כלפי התוב

שיש להטילה על אחרים, ולא עליהן. כך באו לעולם גם ההודעות לצדדים שלישיים ורביעיים 

  כן.  –), אשר רובן אינו עומד עוד להכרעה, ומיעוטן 3(כנ"ל, בסעיף 

  

איים, אשר למקצתן יש זיקה למחלוקת בדבר בין הצדדים היו גם מחלוקות בעניינים רפו .6

  התרחשות האירוע הנטען. 

התובעים צירפו לכתב התביעה חוות דעת רפואית בתחום הנוירולוגי, מאת פרופ' א' רכס. 

  ) כותב מומחה זה:4.11.01בפרק "סיכום" של חוות דעת זו (מיום 
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 "מצב לאחר חבלת ראש עם נזק מוכח לרקמה (אנצפלומלציה) לו נוספו

הפרעה קונוולסיבית (אפילפסיה) וירידה מוכחת בתפקודים 

הקוגניטיביים. מכל אלו ניתן עתה להעריך כי מידת הנזק המוחי היתה 

  ניכרת.

  לפיכך אני מעריך את נכותו הנוירולוגית הקבועה כלהלן:

התקפים  1-4עם  G.MAL)(א) אפילפסיה 1(30(עשרה) עפ"י סעיף  10%

  בשנתיים. 

) ג' (מותאם) התקפים של "קיפוח II)(5(30"י סעיף (ארבעים) עפ 40%

  בחודש. 4- מצב ההכרה" יותר מ

ג' (מותאם) הפרעות קוגניטיביות מוכחות  34(עשרים) עפ"י סעיף  20%

  במבחנים לאחר נזק מוחי".

). בפרק 16.6.02כנגד חוות דעת זו הוגשה חוות דעת מאת הנוירולוג פרופ' א' מלמד (מיום 

  דעתו כותב מומחה זה:"סיכום" של חוות 

וכתוצאה מכך  14בהיותו כבן  6.11.94"מר נשיא נחבל בראשו בתאריך 

נגרמו לו זעזוע מוח, קונטוזיה מוחית באונה הפרונטלית הימינית ושבר 

בעצם הפטרוזלית השמאלית בבסיס הגלגלת עם רינוריאה חולפת. הוא 

לאחר מכן  נותר ללא סימנים נוירולוגים פוקליים או אחרים. כשנתיים

החל סובל, לדבריו לראשונה בחייו, מהתקפים אפילפטיים מטיפוס גרנד 

 partial  - או  ל  mal petit - מל ומסוג ניתוקים קצרים המתאימים       ל

complex seizures ...  

  נכותו בגין ההתקפים האפילפטיים הינה כדלהלן לזאת לצמיתות:

  )א';1(30לפי סעיף  10%מל: -. בשל התקפי גרנד1

  ג'.- ב' II)5(30לפי שילוב סעיפים  30%. בשל התקפי ניתוק קצרים: 2

לא התרשמתי מקיומן של הפרעות בתחום הקוגניטיבי (מנטלי) או הנפשי 

 אצלו ואינו מוצא כל מקום לקבוע לו כל נכות בתחומים אלה. 

השאלה העיקרית במקרה שלפנינו הינה מהי סיבתה (אטיולגיה)של 

- קיימת אפשרות שהמדובר אכן באפילפסיה פוסטהאפילפסיה אצלו. 

טראומטית ושהמוקד האפילפטוגני ממוקם בצלקת המוחית אשר 

  התפתחה באזור הקונטוזיה הפרונטלית הימינית... 

מאידך, אני נוטה לחשוב שהאפילפסיה אצלו הינה קונסטיטוציונית 

ר.י.), אינה קשורה כלל לחבלת  –(כוונתו כנראה לקונסטיטוציונלית 

  הראש ושהיא היתה מתפתחת אצלו גם אלמלא הפגיעה הנידונה...".

לאחר שמומחה זה מפרט את השיקולים, לכאן ולכאן, בכל הקשור לאיתור הגורם 

  לאפילפסיה שיש לתובע, הוא מסכם ואומר:
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 ר.י.) – "הסיכוי שהמדובר אצל מר נשיא באפילפסיה קונסטיטוציונית (כנ"ל

  טראומטית".- ר אצלו באפילפסיה פוסטגבוה לדעתי מן הסיכוי שהמדוב

  

לנוכח המחלוקות הנ"ל בין מומחי הצדדים, ובעיקר זו שעניינה בגורם לאפילפסיה, מונה  .7

נתקבלה  28.7.04פרופ' א' שטינברג, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי. ביום 

מומחה חוות דעתו של מומחה זה. בפרק "דיון" של חוות דעתו מסכים מומחה זה עם 

התובעים כי האפילפסיה נובעת מתאונת הנפילה הנדונה. כך הוא כותב בהקשר זה (תוך 

  הפנייה לספרות):

"על פי השתלשלות האירועים סביר מאד להניח כי מדובר                     

  חבלתית לאור הנתונים הבאים:-באפילפסיה בתר

  התובע לא סבל מפרכוסים קודמים -

  שמעותית חבלת הראש היתה מ -

  נותר נזק מבני מוקדי במוחו של התובע (לויקומלציה קדמית ימנית) -

  מדובר בפרכוסים מעורבים -

מוקדית, ואינם -מתאימים לאפילפסיה כללית ורב EEGתרשימי  -

  petit malמתאימים לאפילפסיה מסוג 

העובדה שהפרכוסים החלו שנתיים לאחר חבלת הראש אינם שוללים 

 lateחבלתית מאוחרת [-סיה שכן אפילפסיה בתרקשר חבלתי לאפילפ

post-traumatic epilepsy  .יכולה להתחיל עד חמש שנים לאחר החבלה [

חבלתית מאוחרת מאופיינת בהתקפים כלליים -אפילפסיה בתר

  כפי שמתואר אצל התובע שלפנינו". partial complexובהתקפים מסוג 

ם מומחה זה עם המומחה מטעם התובעים. גם לעניין נכויותיו הצמיתות של התובע מסכי

  בפרק "דרגת נכות" הוא כותב:

, בגין התקפים תקנות הביטוח הלאומי)(ב) ל1(30לפי סעיף  10%"

  פרכוסיים גדולים

, בגין התקפים תקנות הביטוח הלאומי)(ג) לII)(5(30לפי סעיף  40%

   PCSפרכוסיים מסוג 

, בגין הפרעות תקנות הביטוח הלאומי(ג) ל34לפי סעיף  20%

  קוגניטיביות".

 

הדרך נעשו מאמצים מרובים כדי להביא את הצדדים לפשרה כוללת, אשר תשקלל כל  בהמשך .8

הנחוץ, לגבי החבות והנזק גם יחד. בסופו של יום לא הושגה פשרה כוללת, והושג רק צמצום 

 ). 3של מספר הצדדים, בעקבות הסכמי פשרה חלקיים (כנ"ל, בסעיף 
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דדים שונים תצהירי עדות ראשית, משנתברר שיהיה צורך בשמיעת ראיות הוגשו מטעם צ .9

 והמל"ל הסתפק בהגשת תעודות עובד ציבור.

  

על תצהיר עדות ראשית שלו, והחלה  3נחקר התובע  4.2.07- בישיבת הוכחות שהתקיימה ב .10

  על תצהיר עדות ראשית שלו.  1חקירתו של התובע 

נחקרה , ולאחר מכן 1, הסתיימה חקירת התובע 21.2.07- בישיבה נוספת, שהתקיימה ב

  על תצהירה.  2התובעת 

  

  נחקר פרופ' שטינברג, המומחה מטעם בית המשפט.  25.3.07ביום  .11

  

בהמשך לחקירה הנ"ל (ולאחר שהתובעים הגישו חוות דעת נוספת מאת המומחה מטעמם  .12

ואבחון נוירופסיכולוגי עדכני, ויתר הצדדים לא היו מעוניינים בהגשת חומר נגדי לאלה), 

 ), אשר בה הוא כותב לאמור:4.7.07לימה של מומחה זה (מיום ניתנה חוות דעת מש

  נחקרתי בתיק זה על חוות דעתי הרפואית בנידון.  25.3.07"ביום 

לאור נתונים שונים הנוגעים לתובע, שהוצגו לי במהלך החקירה, סברתי 

  שיש מקום להערכה מחודשת של מצבו של התובע. 

וח התובע חוות דעתו הרפואית של הועברו לעיוני על ידי בא כ 5.6.07ביום 

, ותוצאות אבחון נוירופסיכולוגי של ד"ר 8.5.07פרופ' אבינועם רכס מיום 

  .5.5.07זולי זלוטוגורסקי מיום 

  נתבקשתי על ידי בא כוח התובע להתייחס לממצאים אלו, ולהלן הערכתי:

על פי האיבחון הנוירופסיכולוגי עולה בבירור כי נותרו לתובע קשיים 

רופסיכולוגיים מגוונים, המעידים על דיספונקציה מוחית, ללא שיפור נוי

שהמלצתי  20%בהשוואה להערכה קודמת, ולפיכך דרגת הנכות בגובה 

  עליה בחוות דעתי בגין הפרעות אלו נותרת בעינה. 

על פי חוות דעתו של פרופ' אבינועם רכס עולה כי התובע ממשיך לסבול 

פעם בכמה ימים, והתקפים "גדולים" מהתקפים "קטנים" בתדירות של 

תרופות  4-פעמים בשנה. כל זאת למרות שהוא מטופל ב 2-3בתדירות של 

נוגדות פרכוסים (למיקטל, דפלפט, טגרטול, קפרה). אני מניח שנתונים 

אלו לקוחים מהרשומה הרפואית של התובע, אם כי הדבר אינו כתוב 

  במפורש. 

הם נכונים עולה כי לא חל שינוי בהנחה שהנתונים הנוגעים לפרכוסים 

 40%-ו 10%במצב האפילפסיה של התובע ולפיכך דרגות הנכות בגובה 

  לשני סוגי ההתקפים האפילפטיים נותרות בעינן".
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נחקר פרופ' שטינברג בשנית. באותה ישיבה נחקרה גם ד"ר  25.2.08-בישיבה שהתקיימה ב .13

 נתבעות, על חוות דעתה. רות נאור, מומחית בתחום השיקום התעסוקתי מטעם ה

  

הוגש הסכם פשרה חלקי, אשר הביא לצמצום רב במספר  17.3.08-בישיבה שהתקיימה ב .14

). לאחר מכן נחקר השוטר נתן בוזנה, על תצהיר שלו, 2-8, ש' 102הצדדים (פרוטוקול, ע' 

שהוגש מטעם משטרת ישראל, ואחריו נחקר מנהל האיצטדיון, יעקב מלול, על תצהיר שלו, 

גש מטעם עירית ירושלים ומבטחתה. בכך תמה שמיעת הראיות, והצדדים הסכימו לעניין שהו

  הסיכומים כדלקמן:

עד  –, סיכומי העיריה 30.4.08"נסכם בכתב. סיכומי התובעים יוגשו עד 

עד  –ר.י.)  –, וסיכומי הצד השלישי  (הכוונה למשטרת ישראל 15.6.08

מקבלת סיכומי ימים  10בה תוך , לתובעים תהיה זכות לסיכומי תשו5.8.08

-13, ש' 111(פרוטוקול, ע' הצד השלישי, כאשר ימי הפגרה יבואו במניין" 

15(.  

סיכומי הצדדים הוגשו ללא איחורים מרובים. בסופו של יום, מבין התובעים ניצל רק המל"ל  .15

-) את הזכות להגיש סיכומי תשובה (סיכומי תשובה אלה הוגשו ב8264/04(התובע בת.א. 

). יתר התובעים לא עשו כן. באותו שלב רלבנטי הם היו עסוקים, כנראה, בהגשת 18.9.08

. במסגרת אותה 2.9.08-, שהוגשה ב10769/08בש"א "בקשה להבאת ראייה נוספת", הלא היא 

באיצטדיון בעת  1נוסף, של נער נוסף, שהיה עם התובע בקשה עתרו התובעים להגשת תצהיר 

התאונה הנטענת, ולבקשתם צירפו את אותו תצהיר. לאחר מתן הזדמנות לתגובות ניתנה 

  ההחלטה הבאה: 17.9.08ביום 

. מהטעמים הכלולים בתגובת הנתבעות, אין להתיר הגשת התצהיר 1"

להגשתו  הנוסף, ויש להצר על כך שהוא הוגש בטרם נדונה הבקשה

  ולהתעלם ממנו. 

. בשל כך שהנתבעות לא עתרו לחיוב בהוצאות בגין הבקשה, לא יבוא 2

חיוב כזה עתה, והנושא יישקל במסגרת פסק הדין, לצד כל יתר מה 

  שיהיה רלבנטי לעניין זה".

באותו הקשר, של נערים שהיו עם התובע בעת התאונה הנטענת, כאן המקום לציין, כי בשלב 

(אם כי, שלב מתקדם של ההליכים) עתרו התובעים לאיחוד הדיון דנן עם הדיון  מוקדם יותר

בתיק של נפגע אחר באותו אירוע נטען, ואותה בקשה נדחתה, מטעמי ההתנגדות שעלו בקשר 

  ).7.8.06-אליה (ראו החלטה מ

  

להגיש סיכומי תשובה המתנתי פרק זמן מסוים לאחר  15939/01כדי לאפשר לתובעים בת.א.  .16

עד אותה החלטה, ואף התחשבתי בכך שבאותה תקופה חלו חגי תשרי. משלא הוגשו מו

  סיכומי תשובה כנ"ל, הגיעה שעת ההכרעה, על יסוד כל שהצטבר בתיק עד כה. 
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- והנה, לאחר ששקדתי על פסק הדין וכבר עמדתי לחותמו ולשולחו, נתקבלה לפתע (ב

כן  על הפרק הליך גישור, ועל ) בקשה מוסכמת, אשר נמסר במסגרתה כי עומד11.11.08

- מבקשים שלא ליתן בינתיים את פסק הדין. בהחלטה שניתנה בעקבות אותה הודעה (ב

) ציינתי כי "פסק הדין קרוב לסיום, אך לנוכח הבקשה המוסכמת יעוכב המשך 13.11.08

הטיפול בו". לאחר מכן גם ניתנה ארכה, לצורך מיצוי הליך הגישור. דא עקא, שהיום, 

, הוגשה הודעה לפיה "הליך הגישור נסתיים בלא שהושגה פשרה. מבוקש ליתן 11.2.09

פסק דין". בשל כך שפסק הדין כבר מוכן, כאמור, הוספתי את העדכון בעניין הליך 

  הגישור, וכל היתר נותר בעינו. 

  

  

  ב. תוצאה סופית בקליפת אגוז

 לאחר שקילת המכלול, הגעתי לתוצאה המורכבת הבאה: .17

התביעה נגד עירית ירושלים ונגד מבטחתה ("מגדל"), תוך ייחוס אשם יש לקבל  .א

  . 25%תורם משמעותי לתובע, בשיעור 

אין מקום לחייב את הורי התובע, ולכן יש לדחות את ההודעות לצ"ג ואת ההודעה  .ב

  לצד ד' נגדם.

 8264/04אין מקום לחייב את המשטרה, ולכן יש לדחות את התביעה נגדה בת.א.  .ג

. כפועל יוצא מכך גם תידחה ההודעה לצד 15939/01ה לצ"ג נגדה בת.א. ואת ההודע

  ד' ששלחה המשטרה (נגד ההורים ונגד העיריה).

הנזקים שנמצאו אצל התובע הינם עקב התאונה, ויש  –לעניין הנזקים והפיצויים  .ד

לפסוק בגינם את הפיצויים שייפסקו, אשר מהם יש לנכות את גמלאות המל"ל, 

  קבע. בהתאם למה שיי

  המל"ל זכאי לשיפוי, בהתאם למה שייקבע לעניין תביעתו.  .ה

  

  ג. מהלך המשך הדרך

התוצאה דלעיל מבוססת בעיקר על מהלך הדברים שיפורט להלן, ועל כן דרך הילוכנו בהמשך  .18

  פסק הדין תהיה כדלקמן:

קביעה כי התובע אכן נפגע בתאונה בתחומי האיצטדיון, וקביעת ממצאים בקשר  .א

  ה. לאותה תאונ

הן נהנות  פקודת הנזיקיןל 37דחיית טענת העיריה ומבטחתה לכך שמכח סעיף  .ב

  מחסינות.

  חבות שלה ושל מבטחתה.  –קביעת אחריות של העיריה, וכפועל יוצא מכך  .ג

  הטלת אשם תורם משמעותי על התובע.  .ד
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  על הורי התובע. אי הטלת חיוב  .ה

  אי הטלת חיוב על המשטרה.  .ו

  עניינים הקשורים בפיצויים, בניכויים ובשיפוי המל"ל.  .ז

  

  ד. קביעה כי התאונה הנטענת אירעה, וקביעת ממצאים בקשר אליה

אני סבור, שאין בכל טענות הנתבעות כדי להביא לתוצאה שונה מאשר קבלת גירסת  .19

בנסיבות הנטענות בכתב התביעה. זאת גם אם אזקוף התובעים, כי התובע אכן נפגע בתאונה, 

לחובת התובעים את אי העדתם של חברי התובע ואת התעקשותם שאבי התובע יעיד לפניו, 

 8וגם בתיתי דעתי לסימני השאלה השונים שמעלות הנתבעות (כגון לעניין אופן הרישום בנ/

 ועוד).

אמת, וכך גם הוריו, לגבי מה לעניין עצם התרחשות התאונה התרשמתי כי התובע העיד 

שידעו. לעניין זה יש לזכור, כי התובע איבד את הכרתו לאחר הנפילה, וכי הוריו נכנסו 

לתמונה רק בשלב מאוחר יותר, ובנתונים אלה יש כדי לצמצם את הציפייה לקבל מהם 

עדויות מושלמות ומצמצם המקום לייחס משמעויות לדקדוקים בפרטים קטנים. גם אם 

נים שונים הם ניסו לתת תמונה מושלמת יותר משיכלו, ובכך כשלו בהקשרים שונים, בעניי

אין בכך לשלול את גרעין האמת שבעדויות. גירסת התובעים גם זוכה לחיזוק משמעותי מן 

המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, לעניין הגורם לבעיות שיש לתובע, שהוא אירוע חבלתי. 

בעות אינן מאתרות אירוע חבלתי שונה מזה הנטען, לצד כל יתר במצב עניינים זה, וכאשר הנת

מה שסובב אותנו במקרה דנן, יש בכך חיזוק משמעותי לעניין גירסת התובעים. על כך אוסיף, 

כי בעניינים שבהם טוען עד הנתבעות (מנהל האיצטדיון) טענות שונות מאלה של התובעים אני 

הותיר רושם מגמתי מאוד, דבר שהתבטא, בין  מעדיף את מה שטוענים התובעים. אותו עד

היתר, בתוקפנות במהלך עדותו, שהיה בה להצביע על מצוקת הנתבעות  במה שקשור לאופן 

  ההתנהלות עובר לאירוע. 

  

  לנוכח האמור, אני מקבל את גרסת התובעים, כי התובע נפגע  בתחומי  האיצטדיון,  כאשר  .20

מבעד לאחד הפתחים בקיר המזרחי של האיצטדיון,  ניסה להיכנס לאיצטדיון ללא תשלום,

ואז נפל לפיר עמוק ואיבד הכרתו. לעניין הפתח שבעדו נכנס התובע בטרם נפל אני קובע את 

הממצאים הבאים: מדובר בפתח גבוה במעט ממפלס הקרקע, אשר קל להגיע אליו, ודי לשם 

את התובע להפנות גופו  כך בהרמת הרגל. מבחינת רוחב הפתח מדובר בפתח צר, אשר חייב

הצידה כדי להיכנס בעדו. פתח זה לא היה חסום בסורגים עובר לתאונה, וניתן היה לעבור 

דרכו, כפי שעשה התובע. לעניין זה גם מקובלות עלי טענות התובעים, כי אין לקבל את 

הגירסה ששלף מנהל האיצטדיון לראשונה במהלך חקירתו הנגדית, כי היה סורג על אותו 

ח בעת התאונה, אשר נמצא מפורק יום אחריה. בהקשר זה מקובלים עליי הטעמים פת

של סיכומי התובעים. העובדה שעד זה אישר (תוך התחמקויות  24-28הנכללים בסעיפים 
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שונות מצידו) שנפגעו כחמישה ילדים שנכנסו דרך הפתחים שבהם מדובר מחזקת את גרסת 

מנהל האיצטדיון. גם בטענת הנתבעות כי קיומו  התובעים, ומציבה סימני שאלה כלפי גרסת

של סיור מוקדם עם המשטרה מלמד שאותו פתח היה מסורג, שאם לא כן, לא הייתה 

המשטרה מתירה קיום המשחק, אין כדי להושיעה. לדעתי, כל שנאמר עד כה חזק מטענה זו, 

ת המשטרה המבוססת על השערה. מכל מקום, וכפי שאדגיש גם בהמשך, מקובלת עליי טענ

בסיכומיה, כי הסיורים עימה מתמקדים במה שקשור לשמירת הסדר הציבורי, ולא בעניין 

תקינות הבנייה והמתקנים. נמצא, שאין ללמוד מקיומו של אותו סיור על כך שהפתח הנדון 

  היה מסורג כדבעי עובר לתאונה. 

ע הספיק לצעוד מעט לעניין הנסיבות הספציפיות הקשורות בתאונה עצמה אני קובע, כי התוב

מאד, כמה צעדים בלבד, עד שנפל לתוך הפיר, ואז איבד את הכרתו, וזו שבה אליו רק לאחר 

  שאביו הגיע למקום.

  

  אינו מקנה חסינות במקרה דנן פקודת הנזיקיןל 37ה. סעיף 

, אשר פקודת הנזיקיןל 37להשתחרר מחבות ברשלנות, מכח סעיף  העיריה ומבטחתה מנסות .21

של בעל מקרקעין או של תופשם, בשל מצבם של  36 - ו 35קובע, כי: "האחריות לפי סעיפים 

קעין כמסיג גבול, אלא אם המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם, לא תחול כלפי מי שנכנס למקר

  הוכיח התובע שנכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה". 

  

לנוכח  האופן שבו התייחסה הפסיקה לסעיף הנ"ל, ובכלל, לא תוכלנה הנתבעות הנ"ל  .22

להיוושע מסעיף זה. אקדים ואומר כבר עתה, כי טענותיהן לגבי מה שקשור בסעיף זה לא רק 

ת בקנה אחד עם הפסיקה המחייבת והמנחה בעניינו, אלא שהן אף עומדות בניגוד שאינן עולו

  לפסיקה זו. 

(אשר הנתבעות הנ"ל דלו ממנו  769) 1(יערי נ' מ"י, פ"ד לה 186/80ע"פ כך נקבע, למשל, ב

  ים להן) כדלקמן: "צימוקים" שהיו נוח

לפקודה,  36פי הוראת סעיף - "האם עשויים להתקיים יחסי שכנות, על

כלפי מסיג גבול, שנוכחותו אינה ידועה? נראה לי, כי הגישה, אשר צריכה 

להדריך אותנו, היא, כי עקרונית אכן קיימת חובת זהירות אף כלפי מסיג 

את החסינות  גבול. דומה כי זו היתה כוונתו של המחוקק, אשר ביטל

הישנה וקבע תחתיה חסינות חדשה במצבים מיוחדים. אין להניח, כי 

קביעת חסינות חדשה זו מבוססת על הנחת היסוד, כי אינה קיימת כלל 

חובה כלפי מסיג גבול. נהפוך הוא, ההנחה צריכה להיות, כי חובה כזו אכן 

, כי אדם קיימת. זאת ועוד: גם על פי עקרון הצפיות עצמו, מן הראוי הוא

 9סעיף סביר בישראל יקח בחשבון בתחום שיקוליו אף את מסיג הגבול" (

  .של פסק הדין)
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  ) כי:11עוד נאמר (שם, בסעיף 

"עקרונית צריך תופס לקחת בחשבון הימצאות של מסיג הגבול, אך יתכן 

הדבר, כי בנסיבות הקונקרטיות של המקרה, חובה כזו אינה קיימת, שכן 

ה, בנסיבות המיוחדות של המקרה, לצפות לנוכחותו המזיק לא צריך הי

של מסיג הגבול. היותו של הניזוק מסיג גבול, אין בה, כשלעצמה, כדי 

  לשלול חובת הזהירות כלפיו".

  ) כי:12ולמטה מדברים אלה נאמר (שם, בסעיף 

"צפיה זו היא פונקציה של הנסיבות המיוחדות של המקרה. השאלה  

ו של מזיק יכול היה, בנסיבות המיוחדות של היא, אם אדם סביר במקומ

המקרה, לצפות לנוכחותו של הניזוק במקום הסיכון. היותו של הניזוק 

מסיג גבול, דהיינו שנוכחותו במקום היא ללא היתר, עשויה להוות נתון, 

שיש בו, בנסיבות המיוחדות של המקרה, כדי להביא לכך, כי המזיק לא 

ום. אך אין זה כלל בל יעבור, שכן רבים יכול היה לצפות לנוכחותו במק

  ממסיגי הגבול הם צפויים. כאמור, הכל תלוי בנסיבות המקרה".

ת.א. (מח', בהמשך לפסק דין זה, ותוך התייחסות נרחבת אליו, נאמר ע"י כב' השופט עדיאל ב

  :433ויא נ' מדינת ישראל, פ"מ תשנ"ט(ב) בל 730/94ם) -י

  "נראה כי אין מנוס ממתן פרשנות מצמצמת לחסינות לפי סעיף זה".         

  זאת לאחר שהוא מציין כי:

"דומה שיקשה להשלים עם התוצאה לפיה כל עבירה שבוצעה על ידי 

מסיג הגבול, תהא מידת חומרתה קלה ככל שתהיה, לרבות עבירה טכנית 

ילו אין כל קשר בין העבירה לבין זכותו של המחזיק, שעליו בלבד, ואפ

  באה החסינות להגן, תביא לשלילת זכות הנפגע לפיצוי".

  כדוגמאות ליישום הפרשנות המצמצמת לחסינות שבה מדובר מציין כב' השופט עדיאל:

"הגיוני הוא כי המשפט לא יתן סעד לאדם הבא לבצע עבירה חמורה, 

ברמה גבוהה, מתוך כוונה ברורה להזיק הדורשת מחשבה פלילית 

אין להרחיבו מעבר למסגרתו, ואין  –אפילו נכיר בו  –למחזיק. חריג זה 

כדוגמת  –להחילו על מסיגי גבול שרק מבחינה טכנית הינם עבריינים 

או שאינם יודעים שהם עוברים עבירה, או שאין  –מסיג הגבול בישראל 

  תם".להגיש נגדם תביעה פלילית בגלל קטונ

  

  

  על כך הוא מוסיף, מתוך הסתמכות על כב' הנשיא ברק, גם את הדברים הבאים:

"במאמר האחרון כינה פרופ' ברק תוצאה זו, שלפיה כל עבירה, גם עבירה 

פחותה בחומרתה, תקים למחזיק חסינות בניזיקין כ"תוצאה שהדעת 
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כמו זו ודומה כי הוא כיוון לסיטואציה  ),150-151אינה סובלת" (שם, בע' 

  שלפנינו כאשר ציין:

'יהיה זה חזון נפוץ אם הצעת החוק תתקבל, כי כל מחזיק יעלה בחכתו 

התנהגותו  ר.י.) –הוראה פלילית אלמונית הופכת (צ"ל כנראה: ההופכת 

של הניזוק לפלילית, ובכך שוללת זכותו בנזיקין. אין כל אינטרס ציבורי 

  )".151חמורה' (שם, בע' לשלול הזכות בנזיקין במקום שהעבירה אינה 

  

, עולה כי הן חוטאות למה שנקבע 29- ו 26מעיון בסיכומי הנתבעות, ובמיוחד בסעיפים  .23

בפסיקה הנ"ל, ונכשלות באותם דברים שאותה פסיקה הזהירה מפניהם. על כך יש להוסיף 

הבחנה נוספת, שיש בה לשלול תחולתה של החסינות שהנתבעות חפצות ביקרה. הכוונה לכך 

קרה דנן הרשלנות שאותה מבקשים התובעים לייחס לעיריה מתמקדת במצבו של הפתח שבמ

שהיווה אותה פרצה ש"קראה" לתובע לנסות להיכנס בעדה. כלפי מצב עניינים כזה נראה כי 

אותה חסינות כלל לא נתכוונה לחול, ומכל מקום, יש לפרש אותה באורח דווקני עוד יותר מן 

  ו נקראים גם בלאו הכי. הפרשנות המצומצת שאליה אנ

שנים, אשר נכנס  14בסיכומם של דברים, במקרה דנן מדובר בתובע קטין, שטרם מלאו לו 

דרך פתח מסוכן למקום אשר הציבור דווקא נקרא להגיע אליו. אותו חלק שאינו ראוי 

בהתנהגותו הינו הנסיון להמנע מתשלום דמי כניסה למשחק (וזאת על אף שלא נסתרה עדות 

ע, כי פעמים רבות איפשרו לצעירים כמוהו להיכנס מבלי לשלם כלל דמי כניסה, כגון התוב

כשהם נלווים למבוגר הנכנס לאיצטדיון). על כך יש להוסיף, כי אילו היה התובע מצליח 

להיכנס לאיצטדיון מבלי להיפגע והיה נתפס בכך שלא רכש כרטיס, הוא לא היה צפוי לעמוד 

ע כמעוול בנזיקין. ייתכן שהיו עוברים על כך לסדר היום, ייתכן לדין פלילי וגם לא להיתב

שהיו מזהירים אותו ביחס לעתיד, ולכל היותר היו מוציאים אותו אחר כבוד מן האיצטדיון. 

כך או כך, ברור, כי אין המדובר באחד מאותם מקרים קיצוניים, שכלפיהם וביחס אליהם 

להגן ולהושיע, כאשר עיריה סבירה יכלה לצפות  פקודת הנזיקיןל 37נועדה החסינות של סעיף 

של תצהיר  8-9נסיון כניסה כגון זה לאיצטדיון, והיא אף צפתה אותו בפועל (כעולה מסעיפים 

  העד מטעמה, מנהל האיצטדיון).

  

הלותו של התובע יהיה משקל בכך שייוחס לו אשם תורם משמעותי, אך בסופו של דבר להתנ  .24

 אין בה להביא לחסינות מפני חבות כלפיו. 

  

 ו. אחריות העיריה וחבות שלה ושל מבטחתה

במה שנאמר עד כה יש גם כדי לשלול את הטענה בדבר חסינות העיריה, וגם כדי להניח את  .25

  ע. התשתית לקביעה כי העיריה התרשלה כלפי התוב
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בכל האמור עד כה, לרבות בציטוטים שהובאו, יש כדי ללמד על חובת זהירות מושגית  .26

וקונקרטית של העיריה כלפי התובע, ובכלל זה להצביע על צפיות של העיריה (בכח ובפועל) 

לאפשרות של אירוע מן הסוג שאירע. במקרה דנן חובת הזהירות היא אפילו מוגברת, שכן 

ילדים, אשר הסיכונים הצפויים ביחס אליהם מוגברים (ראו, למשל: היא כוללת חובה כלפי 

של סיכומי  36, אשר ציטוט ממנו הובא בסעיף 802) 1(מרצלי נ' מ"י, פ"ד מז 2061/90ע"א 

 , והאסמכתאות המובאות שם ועוד).402) 1(כהן נ' לנטוש, פ"ד מו 310/89ע"א התובעים; 

במקרה דנן חובת הזהירות הקונקרטית מוגברת במיוחד גם בשל טעם נוסף. בנסיבות 

יו המקרה, של מתחם כה מושקע מסוג האיצטדיון, אשר הציבור בכללותו מוזמן לבוא אל

בהמוניו, הרי הימצאותו של הפתח דנן מהווה סיכון יתר. הנכנס למתחם כגון זה יכול לצאת, 

וסביר שיצא, מנקודת הנחה שכנגד סכנות וסיכונים פוטנציאליים ננקטו אמצעי הזהירות 

המתאימים. ממילא יקהו חושיו בכל הנוגע לזהירות עצמית מפני סכנות וסיכונים. משנמצא 

שהוא בחינת "חוח בין שושנים", או "זאב במעטה כבש", יש בכך סיכון בכל זאת סיכון, 

היוהמ"ש נ'  26/58ע"פ מוגבר, אשר גוברת החובה לנקוט נגדו באמצעי זהירות (לעניין זה ראו 

, 603) 2צימרמן נ' מ"י, דינים מחוזי כו( 141/92ם) -ת.א. (מח', י; 994, 986 אייזנצוייג, פ"ד יב

  ). 7בסוף סעיף 

  

העיריה הפרה את חובת הזהירות, בכך שלא נקטה באמצעי סביר, פשוט וזול של חסימת  .27

לנפילה לפיר, כפי שאירע לתובע. הפתחים, באופן שלא תתאפשר כניסה דרכם, המובילה 

הכלל הוא, כי "סכנה שניתן למנוע באמצעים קלים ופשוטים סביר הוא לדרוש מאדם לנקוט 

) 2(מנדלסון נ' קפלן, פ"ד כה 635/70ע"א באמצעים כאלה, אף כשאין הסכנה כה חמורה" (

). על אחת כמה וכמה במקרים כמו המקרה דנן, שמדובר בהם בסכנה לפגיעה גופנית 121, 113

, שגם לפי 371-370, 366) 3(מקרין נ' נציבות שב"ס, פ"ד נב 4704/96ע"א משמעותית (וראו גם 

  ית מגיעים לאותה תוצאה).הגישה הכלכל

במקרה דנן נגרם לתובע נזק ממשי, כאשר הפרת חובת הזהירות היא, בבירור, הסיבה לקרות   .28

משום שהנזק היה בתחום  –בשל כך שהנזק היה ניתן לצפייה בנסיבות, שנית  –הנזק. ראשית 

התנהלות  משום שעל פי מבחני השכל הישר תרמה –הסיכון שהחובות באות למנוע, ושלישית 

  העיריה לתוצאה המזיקה. 

  

אשר על כל האמור, התקיימו כל יסודותיה של עוולת הרשלנות, ומכאן חבותן של העיריה ושל   .29

  מבטחתה ("מגדל").

  

  ז. אשם תורם משמעותי של התובע

), יש להטיל על התובע אשם תורם משמעותי. בנסיבות המקרה, 24כפי שנאמר לעיל (בסעיף   .30

של התובע לוקה בכשלים בכמה מישורים. התנהגותו של התובע הייתה בלתי התנהגותו 
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ראויה מבחינה מוסרית, בכך שניסה להיכנס לאיצטדיון ללא כרטיס כניסה, במצב שבו לא 

הותרה כניסה ללא כרטיס (ע"י התלוות לאחר). ההתנהגות הייתה לקויה גם מבחינת 

ר לכך. המדובר בכך שהתובע ניסה ההסתכנות המיותרת והפעלת שיקול דעת מוטעה בקש

להיכנס דרך פתח בלתי מוכר לו, אשר עלול להיות מסוכן כשלעצמו, ואשר אין הוא יודע מה 

מצוי מאחוריו. בהמשך הדבר דרש ממנו גם מאמצים מיוחדים, כגון סיבוב הגוף, והכל 

הגביר כשהוא נתון בלחץ שמא ייתפס, שהוא אינהרנטי לאותם מעשים, ויש בו  כשלעצמו ל

  הסיכון. 

  

 לאחר שנקבע כי יש להטיל על התובע אשם תורם משמעותי, יש לקבוע את שיעורו.   .31

מכל שנאמר עד כה עולה, כי העיריה היא בעלת הסיכון, והיא זו אשר נמנעה ממניעתו. 

מבחינת העיריה המדובר בהתנהלות ממושכת באורח לקוי ופגום. לעומת זאת, מבחינת 

תנהגות רשלנית בפרק זמן קצר וממוקד, אשר הביאה לכך שהסיכון התובע, המדובר בה

בלבד. בהתחשב בכל אלה, הרי  14הקיים יתממש. יש לזכור גם, כי בכל זאת מדובר בנער כבן 

שיש לייחס לתובע אשם במידה פחותה בהרבה מזו שיש לייחס לעיריה. לאחר שקילת 

  .25%ל המכלול, אני מעמיד את שעור אשמו התורם של התובע ע

  

  ח. אי הטלת חיוב על הורי התובע  

לגבי מצב עניינים שבו מעורבים תובע קטין והוריו, נקבע בפסיקה ובספרות, כי "אין מזהים   .32

את ההורה עם הילד לעניין הרשלנות התורמת של זה, אפילו תבע הוא כאפוטרופוס על הילד" 

, ושם הפניה לספרו 439אבישג אברהם נ' ש.ר.ב. שירותי רפואה, דינים עליון נח  4192/99ע"א (

של ד"ר זוסמן), וכי "אין להטיל אשם תורם על הקטין בשל מעשי הוריו" (כב' השופט אוקון, 

). במצב העניינים שבמקרה 808) 7סוארקה נ' מגדל, דינים מחוזי לג( 1635/96ם) -(מח', ית.א. 

  דנן, היה זה מהלך דיוני נכון, להגיש הודעה לצ"ג נגד ההורים. 

  

לגופו של עניין, המהלך הנ"ל כשלעצמו לא יצמצם את חבות הנתבעות ולא יזכה אותן בשיפוי   .33

ללכת למשחק הכדורגל אין רשלנות. גם  14שהיה אז כבן  מן ההורים. במתן האפשרות לתובע,

בהינתן המידע שהיה להורים לגבי מה שקשור בכניסת התובע לאותו משחק, אין בו כשלעצמו 

כדי לעורר חשש מצידם שהתובע עלול לעשות מעשים מסוכנים בקשר לצפייה באותו משחק 

 ולהיפגע עקב כך. 

נחום נ' עירית ראשון לציון, פ"ד  621, 618/71ע"א ן בבעניין אחר נפסק ע"י בית המשפט העליו

, כי אין להטיל אחריות על הורים ששלחו ילד קטן למקום משחקים ציבורי, המיועד 751) 2(כו

ולא היו חייבים לנקוט אמצעי לילדים מסוגו, ואשר ההורים יכלו להאמין שהוא בטוח, 

זהירות יתרים בקשר לכך. כך גם במקרה דנן. על כגון דא יש לומר, בדומה לדברי כב' הנשיא 

ה כי הורים , כי "אין... מקום למסקנ537, 533) 1(שאולי נ' מזרחי, פ"ד ל 587/73ע"א שמגר ב
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השולחים ילדם... מתחייבים במעשה רשלנות. הרי דבר יום ביומו ושעה בשעה  הוא, שילד 

  נשלח ע"י הוריו בגפו לשליחות כגון זאת".

  מכח קו חשיבה דומה, אני סבור כי אין להטיל חובת שיפוי על הורי התובע. 

  

לין בין מידת החיוב של תובע בטרם חיתום פרק זה אעיר, כי לדעתי, אמורים להיות יחסי גומ  .34

קטין באשם תורם לבין מידת חיובם של הוריו. במצבים שבהם מצפים מן התובע שינהג 

באורח בוגר ואחראי, נגזר מכך גם שבחוג רחב יותר של מקרים ייקבע כי הוריו פעלו כראוי 

תוך בנותנם לו חופש פעולה. במקרה דנן הוטל על התובע אשם תורם משמעותי, בין היתר מ

נקודת מוצא שבגילו היה מקום שינהג באורח הרבה יותר אחראי משנהג בפועל. הצד השני 

של אותו מטבע הוא כי תצטמצם עוד יותר הנטיה להטלת חיוב על הוריו, אשר, כאמור, אין 

  לה מקום גם בלאו הכי. 

  

  ט. אי הטלת חיוב על המשטרה

לות עליי טענות משטרת ישראל בסיכומיה, , ומתוך שככלל, מקוב20מכח האמור לעיל, בסעיף   .35

איני סבור שיש מקום להטלת חבות עליה בקשר לאירוע הנדון. על כך אוסיף, כי טענות 

העיריה נגד המשטרה מתמקדות בגירסת העיריה לפיה על הפתח שבעדו נכנס התובע היה 

קום. סורג שנפרץ בשעות הסמוכות למשחק, לאחר שהמשטרה קיבלה את האחריות לסדר במ

משנקבע לעיל, כי לא כך היה, אלא שאותו פתח כלל לא נסגר כדבעי, נופלות רוב טענות 

 העיריה, לעניין חבות המשטרה, אשר איני מקבל אותן, כנ"ל, מכל מקום. 

  

) וההודעה לצד 8264/04כפועל יוצא מן האמור לעיל, נדחות התביעה נגד המשטרה (בת.א.   .36

 ).15939/01שלישי נגדה (בת.א. 

  

  י. ממצאים ונתונים בדרך לפסיקת הפיצויים

בנוסף למה שכבר צוין עד כה וכדברי פתיחה לפרק זה אציין, כי פרט לכל המחלוקות שכבר   .37

נזכרו ונדונו לעיל, קיימות בין הצדדים מחלוקות קוטביות לגבי סכומי הפיצויים. לצורך 

₪(!), מיליון  5- כם בלמעלה מהמחשה אציין, כי לשיטת התובעים אמורים הפיצויים להסת

(לפני ביצוע ₪  600,000-בעוד שלשיטת הנתבעות אמורים הפיצויים להסתכם בפחות מ

ניכויים שונים). הנתבעות מגיעות לכך שבסופו של יום נבלעים הפיצויים בגמלאות המל"ל, 

ו מסכום נמוך מאד, שיתקבל לאחר חישובים שונים; הא ות 25%- ולכן התובעים זכאים רק ל

  לא. 

  

לנוכח המחלוקות הקוטביות, שיש בהן להצביע על מגמתיות וחד ממדיות מטעם הצדדים,   .38

ובכלל, הרי שבכל הקשור לנזקים ולפיצויים יש לתת משקל מרכזי לקביעותיו של המומחה 

מטעם בית המשפט. זאת במיוחד כאשר מומחה זה נתן שתי חוות דעת על אודות התובע, 
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ים, וגם נחקר פעמיים, באופן שאיפשר לו להסביר עצמו היטב, ולשכנע בהפרשי זמן משמעותי

כי קביעותיו רציניות ומבוססות. לנוכח כל אלה, ברור שאין הצדקה לצעד חריג בדמות סטייה 

 מקביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט. 

  

בסעיף הנכות הרפואית המשוקללת המתקבלת מן הנכויות שקבע מומחה זה (כמפורט לעיל,   .39

 . 56.8%) היא בשיעור 7

  

איני סבור כי נכונה טענתן של העירייה ו"מגדל", שקיימת הלכה משפטית בדבר פסיקת   .40

הפיצויים בהתחשב במכפלת ההסתברות לעניין הגורם לנזקים, כפי שנתבעות אלה טוענות 

בי"ח כרמל נ' מלול, תק' על'  7375/02ע"א של סיכומיהן, על יסוד פסק הדין ב 80בסעיף 

) מוזכר פסק דין אחר של בית 24באותו פסק דין עצמו (בסעיף  –. ראשית 4239) 1(2005

), אשר בו הדעה שתמכה באפשרות 680) 2(נ' קופ"ח, פ"ד נג כהן 6643/95ע"א המשפט העליון (

כזו הייתה דעת יחיד, ויתר האסמכתאות שנתבעות אלה מפנות אליהן עוסקות רק בעניינים 

בפסק דין מלול הנ"ל הודגש, כי הכלל השליט היה  –קרובים לענייננו, ולא בו עצמו. שנית 

מאזן ההסתברויות, וכי מי שעומד בכך זכאי ונותר, כי גם את שאלת הגורם לנזק יש להוכיח ב

למלוא הפיצוי, תוך שצוין, כי רק במקרים חריגים, שבהם אותה גישה גורמת אי צדק, ניתן 

  לשקול את גישת ההסתברות הנ"ל. 

במקרה דנן אני סבור שלנוכח העמדה שנקט המומחה מטעם בית המשפט בשאלת הגורם 

של סיכומי העירייה ו"מגדל", אין  79מפיו בסעיף לנכותו של התובע, ובכלל זה במה שצוטט 

במה שמציינות נתבעות אלה, ובפרק ה' של סיכומיהן כדי להצדיק יישומה של האפשרות 

  החריגה הנ"ל במקרה דנן. 

  

בטרם נתקדם הלאה, יש להסיר מכשול, ולהסתייג מכך שהתובעים בסיכומיהם בנושא   .41

לתובע במסגרת ההליכים במל"ל. למהלך כזה אין  ) מזכירים מה שנקבע91הפיצויים (בסעיף 

מקום, שכן לקביעות שבמסגרת המל"ל אין כל נפקות לעניין הפיצויים, אלא רק לעניין 

יעקב נ'  1098/90ע"א ; 113) 2(ממן נ' קעטבי, פ"ד מא 354/85ע"א הניכויים (ראו, למשל: 

  ועוד). 695) 3(92פיטוסי, תק' על' 

  

שנים.  28שנים. במועד פסק דין זה הוא כבר כבן  14כאמור, במועד התאונה היה התובע כבן   .42

שנים לאחר התאונה) ומן  7( אשר נבע מן ההגשה המאוחרת של התביעה –חלוף הזמן הרב 

מאפשר  פרספקטיבה  –המהלכים (הרפואיים והמשפטיים) המורכבים שהיו בקשר אליה 

  רחבה לגבי עניינים שונים, אשר יש בה לסייע בדרך לפסיקת הפיצויים. 

  

במועד התאונה היה התובע תלמיד בחטיבת הביניים. לאחר התאונה הוא המשיך בלימודיו,   .43

). בהמשך הדרך פעל להשלמת חסר זה, והגיע 5להשיג תעודת בגרות (ראו ת/אך לא הצליח 
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ציונים שליליים יש לו עתה שלושה ציונים שליליים בלבד בתעודת הבגרת  11למצב שבו תחת 

  של סיכומי העירייה ו"מגדל"). בשל מצבו של התובע הוא לא גויס לצה"ל.  99(ראו סעיף 

  

לל עבודה כקופאי בסופרקמקט של רמי לוי במשך כשמונה נסיונו התעסוקתי של התובע כו  .44

חודשים במצטבר, עבודה במכבסה השייכת לאביו במשך כשנה וחצי ועבודה במסעדה 

(מרקייה) של חברו במשך כשנתיים. התובע מציין, כי ניסה להתקבל למקומות עבודה נוספים, 

דחה עקב מצבו הרפואי (סעיף כגון חנות מוזיקה וחנות בגדים או לעבודה במלצרות, ומכולם נ

  של תצהירו).  31

להשלמת התמונה בנושא הנסיון התעסוקתי יש להוסיף כמה נתונים משמעותיים, שחילצו   .45

  הנתבעות מן התובעים. הכוונה בעיקר לאלה:

שעניינים הקשורים בשכר לתובע עבור העבודות שביצע ובהפסקת עבודות שבהן  –ראשית 

מן הרצון של התובע שלא להפסיד גמלאות מל"ל, וכנראה גם  עבד התובע היו מושפעים

משיקולים הקשורים להליך דנן, ולא נגזרו רק ממצבו הרפואי והתפקודי של התובע. כך 

לעניין עבודת התובע במרקייה, אשר התובע נאלץ לאשר כי קיבל שכר עבורה, וכי אותה 

של סיכומי  107-108ים עבודה לא דווחה בשל החשש מאבדן גמלאות מל"ל (ראו סעיפ

הנתבעות הנ"ל). חשש דומה קיים גם לגבי הפסקת העבודה כקופאי, אשר התובע נאלץ לאשר 

לגביה כי לא פוטר ממנה, וכי אף נחשב עובד טוב, שלא היה מועמד לפיטורין, ושאף נאמר לו 

 כי הוא יכול לחזור לעבודה לכשירצה, והוא אף חזר לתקופת עבודה נוספת של חודשיים

בשאלון על פני הכחשת עניין זה  38(בהקשר אחרון זה אני מעדיף את תשובת התובע לשאלה 

של חקירתו הנגדית). גם כאן אני סבור שהתובע פעל כפי שפעל שלא משיקולים  59בע' 

ענייניים. בהמשך לכך, יש להשקיף באורח דומה לגבי עבודת התובע במכבסה והפסקתה 

  ני מעדיף את עדות אם התובע כי התובע קיבל שכר). ולגבי השכר שם (שבקשר אליו א

  

כדי לקבל תמונה מלאה על התובע ועל מצבו מן הראוי להוסיף גם פרטים משלימים, שאינם   .46

מתחום העבודה. הכוונה בעיקר לאלה: במשך כשנתיים התגורר התובע עם חברים בדירה 

"ל שלוש פעמים, נוסע שכורה, עד שבשלב מסוים חזר לבית הוריו, הוא גם נסע לחו

 112באוטובוסים כשצריך ועוסק גם בתחביבים כמו ציור, פיסול, נגינה וכדורגל (ראו סעיף 

  של סיכומי הנתבעות הנ"ל). 

  

), 16חרף כל האמור, ועל אף התחזית האופטימית מאד שבחוות הדעת מאת ד"ר נאור (נ/  .48

נתבעות, יש להשקיף על הפגיעה שהנתבעות מבקשות להיבנות ממנה, וטענות נוספות מצד ה

בתאונה כעל כזו שיש לה משמעות רבה לפגיעה בכושר השתכרותו של התובע. לעניין זה ברור, 

כי יש בפגיעה כשלעצמה כדי לחסום את היכולת לעסוק בכר נרחב של תחומי עיסוק, הן 

ן, גם מבחינת מה שקשור בלימוד אותם תחומים, הן במה שנוגע לעיסוק בהם בפועל. כמו כ

לגבי מקצועות שהתובע יסכים לבצע, יש במצבו הרפואי הבעייתי כדי להרתיע מעסיקים 
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פוטנציאליים מלקבלו לעבודה, ובכלל זה צפוי שככל שהוא יתחרה עם אחרים על מקום 

 עבודה, הרי שמצבו הנובע מן התאונה יעמיד אותו בנחיתות לעומתם. 

  

שר השתכרותו של התובע לפני התאונה, יש ללכת בסיכומם של דברים אני סבור, שלגבי כו  .48

לפי אמות המידה המקובלות לגבי מי שנפגעו כקטינים, דהיינו, לצאת מנקודת הנחה  של 

של סיכומי  94במעוגל; ראו סעיף ₪  8,100כושר להשתכר שכר בשעור השכר הממוצע במשק (

. נטילת בסיס 67עד גיל  21של סיכומי העירייה ו"מגדל"), וזאת מגיל  117התובעים וסעיף 

שכר זה לגבי כל תקופת חיי העבודה נותנת ביטוי, בין היתר, להפרשי ההכנסות בין שנות 

העבודה הראשונות לבין אלה המאוחרות יותר וגם משקללת את מה שקשור בהפסדי פנסיה, 

ע"א ומביאה לכך שאין לפסוק למי שנפגע כקטין פיצוי נפרד בקשר אליהם (ראו, למשל: 

אגוזי נ' איילון, תק' מח'  224/94ת.א. (מח', ב"ש) ; 619) 4(93כלל נ' אליס, תק' על'  1027/90

97)2 (993.(  

  

בכושר ההשתכרות אני סבור, שיש להעמידו על שעור הנכות הרפואית. לעניין שעור הפגיעה   .49

כשאין  נתונים ספציפיים לסטייה מכך, או כשיש  –זאת גם משום שכך נוהגים בדרך כלל 

וגם בשל כך שאני סבור שבמצבו של התובע כושר ההשתכרות הנותר  –שיקולים לכאן ולכאן 

ל גם לפי נטילת שעור כזה של פגיעה בכושר לחודש, סכום המתקב₪  3,500- שלו מגיע לכדי כ

  ההשתכרות. 

  

  בהמשך לכל שנאמר עד כה, נפנה עתה לעסוק בראשי הנזק הספציפיים שעל הפרק.   .50

  

  יא. הפסדי השתכרות בעבר ופגיעה בכושר ההשתכרות (עתיד)

בהמשך למה שנקבע לעיל, ובהתחשב גם בכך שההכנסות שהיו לתובע מעבודות שונות בעבר  .51

ולות, או יכלו להיות שקולות, בערך לשיעור הפגיעה בכושר ההשתכרות שנקבע לעיל, אני שק

  פוסק במסגרת פרק זה את הפיצויים הבאים:

סכום זה בתוספת ₪.  X 8,100  ₪X 83  =383,211 %57 – חודשים) 83, למשך 21לעבר (מגיל 

מביא לכך שהפיצוי , 1.7.05-ריבית מאמצע התקופה, אשר לנוחות החישוב ייקבע מועדו ל

  ₪.  435,000הכולל יעמוד על סכום מעוגל של 

  ₪. 1,272,777שנים) =  39-(מקדם ל X 8,100  ₪X 275.6718 %57 – לעתיד

  

  יב. עזרה וסעוד (עבר ועתיד)  

לעתיד. הנתבעות טוענות, ₪  559,477לעבר, ולפיצוי בסך ₪  60,000התובע עותר לפיצוי בסך   .52

  ומה לגבי ראש נזק זה. כי אין לפסוק לו מא
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המומחה הרפואי מטעם בית המשפט לא ציין צורך בהשגחה על התובע. אפילו המומחה   .53

מטעם התובע לא ציין צורך כזה. במצב עניינים זה יש מקום לפסוק פיצוי משמעותי עבור 

עזרה שקיבל התובע מהוריו בעיקר בסמוך לתאונה, אשר כללה שהייה צמודה של ההורים 

התובע במהלך תקופת האשפוז, וגם הפסד הכנסה מסוים לאם התובע. יש לפסוק פיצוי לצד 

עבור עזרה בהזדמנויות נוספות לאחר מכן (כגון בקשר  –נוסף, במידה פחותה בהרבה 

אין מקום לפסוק פיצוי עבור השגחה צמודה, אך יש  –לבדיקות רפואיות וכיו"ב). לגבי העתיד 

וים עבור עזרה לתובע במשק הבית, אשר עשויה להיות לה מקום לפסוק פיצוי גלובלי מס

 הצדקה, לנוכח נכותו של התובע. 

  

  לאחר שקילת המכלול, אני פוסק את הסכומים הבאים:  .54

הכולל, בין היתר, הפרשי הצמדה וריבית עד מועד פסק ₪,  30,000סכום כולל של  –לעבר 

  דין זה. 

  ₪.  150,000סכום גלובלי של  –לעתיד 

  

  . הוצאות רפואיות (עבר ועתיד)יג

₪  86,634בתוספת ריבית לעבר, ובסך ₪  7,697בסך  –התובע עותר לפיצוי עבור תרופות   .55

עבור המשך מעקב רפואי, אשר ייתכן שלא ייכלל בסל ₪  100,000לעתיד, וכן לפיצוי בסך 

  הבריאות. 

סכומיהם הן מעמידות על הנתבעות טוענות, כי יש מקום לפיצויים עבור תרופות בלבד, שאת 

  לעתיד. ₪  12,528לעבר (כולל ריבית) ועל ₪  7,853

  

לעניין מעקב רפואי מקובלת עליי עמדת הנתבעות, כי אין מקום לפסיקת פיצוי, בהעדר   .56

 קביעה של המומחה הרפואי בדבר צורך במעקב אשר יחרוג ממה שמכוסה בסל הבריאות. 

  

אני מעמיד הפיצוי הצדדים אינו גדול, ולאחר שקלול המכלול,  לעניין תרופות בעבר הפער בין  .57

 כולל הפרשי הצמדה וריבית עד מועד פסק דין זה. ₪,  10,000על 

  

של סיכומי העיריה ו"מגדל")  125לעניין תרופות בעתיד מקובלת עליי טענת הנתבעות (בסעיף   .58

עם זאת, ההפחתה  כי התובע הכליל תרופות שאינן קשורות לפגיעות שעקב התאונה.

שמבצעות הנתבעות עקב כך מן הסכום הכולל שהתובע נוקב בו היא מוגזמת. לאחר שקלול 

  ₪.  60,000אני מעמיד הפיצוי על המכלול, 

  יד. נסיעות לטיפולים וניידות

עבור נסיעות לטיפולים בעבר (שאותו הכליל, משום מה, ₪  10,000התובע עותר לפיצוי בסך   .59

עבור ניידות, בשל כך שלא יוכל ₪  100,000"עזרה וסיעוד בעבר") ולפיצוי בסך בפרק שעניינו 

  לנהוג ויזדקק למוניות. 
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  בסיכומי הנתבעות אין התייחסות ישירה לעניינים אלה. 

  

יש מקום לפיצוי מסוים עבור נסיעות לצרכים רפואיים בעבר, שכן ברור כי היו ביקורים   .60

  רפואיים, ואלה כרוכים בנסיעות.

למועד פסק דין זה, סכום הכולל, בין היתר, הפרשי ₪  5,000אני פוסק סך בקשר לכך 

  הצמדה וריבית עד מועד פסק הדין. 

  

אין מקום לפיצוי נוסף על הוצאות ניידות. נכותו של התובע אינה כזו שיש עמה מגבלת   .61

כך, וכאשר גם לא ניידות. כמו כן, מן הראיות עולה, כי התובע נוסע באוטובוסים. בהמשך ל

ברור כלל שהוצאות נסיעה במוניות מפעם לפעם, כתחליף להחזקת רכב פרטי, מביאות 

 להוצאה כוללת גבוהה יותר, אין מקום לפסיקת פיצוי. 

  

  טו. נזק לא ממוני

 ₪. 150,000הנתבעות טוענות, כי הפיצוי הראוי הוא בסך ₪. התובע עותר לפיצוי בסך מיליון   .62

 

אש נזק זה יש להביא בחשבון נכות רפואית גבוהה, אשר יש לה השלכות משמעותיות לעניין ר  .63

על חייו של התובע במישורים שונים, וכן עשרה ימי אשפוז וצורך בביקורות רפואיות לא 

 מעטות ובנטילת תרופות מתמדת. 

ו, למועד פסק דין זה (הכולל בתוכ₪  500,000אני מעמיד הפיצוי על לאחר שקילת המכלול, 

  שנים שחלפו ממועד התאונה). 14- בין היתר, ריבית לתקופה הארוכה של כ

  

  גמלאות מל"ל –טז. ניכויים 

  התובעים לא התייחסו בסיכומיהם לנושא הניכויים בגין גמלאות המל"ל.   .64

שווי הגמלאות הכולל הינו מסיכומי הנתבעות והמל"ל ומן ההפניות שבהם עולה, כי 

ם לא הגישו סיכומי תשובה יש להסיק, כי הם אינם מסתייגים ומהשהתובעי ,₪ 764,500

  מסכום זה. 

  

  15939/01יז. סיכום וסיום לגבי התביעה בת.א. 

(הסכום המצטבר מן הסכומים שנפסקו לעיל,  ₪ 2,462,777סכום הפיצויים הכולל הוא  .65

 של פסק דין זה). 63-ו 60, 58, 57, 54, 51בסעיפים 

  

גמלאות , ולאחר מכן יש לנכות את 25%אש ובראשונה אשם תורם בשווי מסכום זה יש לנכות בר  .66

 42, 37) 4(לוי נ' חקשוריאן, פ"ד מב 524/86ע"א המל"ל (לעניין סדר הפעולות ראו למשל: 
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והאסמכתאות  1600-1602ם בשל נזק גוף (תשס"ג) והאסמכתאות המוזכרות שם; ד. קציר, פיצויי

 הרבות שם).

 

  ₪. 1,847,083מסכום הפיצויים הכולל הנ"ל (בגין אשם תורם) מתקבל סך  25%לאחר ניכוי  .67

 

שאותו על ₪,  1,082,583מתקבל סך מן היתרה הנ"ל ₪  764,500לאחר ניכוי גמלאות בסך  .68

  .15939/01ובעים בת.א. עירית ירושלים ועל "מגדל", יחד ולחוד, לשלם לת

  

 8264/04יח. תביעת המל"ל בת.א. 

לאחר שבצענו את הפעולות בסדר שנקבע לעיל, קיבל כבר האשם התורם (אשר נוכה ממכלול   .69

הפיצויים) את הביטוי המתאים. בהמשך לכך, וגם למקרה שמן הסכום שהיה עשוי להיות 

מקום שהמל"ל ישופה על מלוא משולם לתובע ולהוריו נוכח מלוא גמלאות המל"ל, יש 

  הגמלאות. 

  

הרי שעל עירית ירושלים ועל "מגדל", יחד משנקבע לעיל, כי משטרת ישראל פטורה מחבות,   .70

 ₪.  764,500ולחוד, לשפות את המל"ל במלוא סכום הגמלאות, העומד על 

  

  יט. סיכום וסיום

  של פסק דין זה. 17ברמה העקרונית התוצאה הסופית היא כאמור לעיל, בסעיף   .71

  

בהמשך לתוצאה העקרונית הנ"ל, ולנוכח יתר מה שנקבע במסגרת פסק דין זה, על עירית   .72

ולמל"ל ₪,  1,082,583סך  15939/01ירושלים ועל "מגדל", יחד ולחוד, לשלם לתובעים בת.א. 

  ₪.  764,500) עליהן לשלם סך 8264/04(התובע בת.א.  

  
  

  י שלעניין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, אני קובע כדלקמן:בנוסף לחיובים הנ"ל, הר  .73

שכ"ט  15939/01על עירית ירושלים ועל "מגדל", יחד ולחוד, לשלם לתובעים בת.א.   א.

המשפט , בצירוף מע"מ, וכן את הוצאות 68מן הסכום הנ"ל בסעיף  %20עו"ד, בשעור 

לצורך חוות הדעת הבאות: כל ששילמו תובעים אלה למומחה מטעמם ולבדיקות העזר ש

המשפט והאגרה ששילמו שלו, חלקם של תובעים אלה בשכרו של המומחה מטעם בית 

תובעים אלה עם הגשת תביעתם. על כל סכום של הוצאה כנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה 

  וריבית ממועד הוצאתו. 

     %20על עירית ירושלים ועל "מגדל", יחד ולחוד, לשלם למל"ל שכ"ט עו"ד בשעור ב.   
  

5129371  

  , בצירוף מע"מ, ולא מעבר לכך. 70מן הסכום הנ"ל בסעיף 54678313
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. בקשר למשטרת ישראל הדבר נובע מכך שהיה אין צו להוצאות בקשר ליתר ההליכיםג.   

מקום לצרפה להליכים, גם אם נקבע לבסוף מה שנקבע. בקשר להורי התובע כצדדים 

כים ממילא, ובמכלול נתוני המקרה, צירופם הרי שהם היו צד להלי –שלישיים ורביעיים 

  כנ"ל אינו מצדיק הטלת חיוב נוסף לזכותם.

    
  

5129371  

54678313  
המזכירות תשלח את פסק הדין ). 2009בפברואר  11ניתן בהעדר הצדדים היום, י"ז בשבט תשס"ט (

  אל באי כח הצדדים.

  

  

  54678313-15939/01רפאל יעקובי 

  

רפאל יעקובי, שופט

  מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה נוסח


