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  בתי המשפט

 007484/04א  בית משפט השלום ירושלים

 

 31/08/2008תאריך:כבוד השופט ֹמשה ברֿ ֿעם בפני:

  

. אברג'יל רועי 1 בעניין:

  . אברג'יל נאווה 2

 . אברג'יל מרדכי 3

 

 התובעיםבעז ארדע"י ב"כ עו"ד 

 נ  ג  ד 

. עיצוב במה בע"מ 1 

  . לביא אייל 2

  . לביא דורון 3

 גדל חברה לביטוח בע"מ. מ4

 

 הנתבעיםאריה כרמליע"י ב"כ עו"ד 

  

  פסק דין
  כללי:  א.

  

תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, בשל תאונת עבודה, שאירעה לתובע, במהלך 

  עבודתו ולאחר שנפל ממתקן במה ונפגע באורח קשה ביותר. 

  

  על העובדות הטענות וההליכים:  ב.

  

  , רווק, הועסק על ידי הנתבעת18/2/1979ד ), ילי"התובע"(להלן:  1התובע 

, הינם הוריו של התובע ועל פי הנטען, לאחר 3-ו 2, כמתקין במות. התובעים 1

), הינה תאגיד "החברה"(להלן:  1התאונה, להלן, הטיבו את נזקו. הנתבעת 

רשום, העוסקת בהתקנת במות ובמועדים הרלוונטים לתובענה, הקימה את 
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אביב (להלן: - ", ברחוב יורדי הסירה, בנמל תלהבמה, במועדון ה"זום

), היו במועדים הרלוונטים "המנהלים"(להלן:  3- ו 2). הנתבעים "הבמה"

ובעיקר, ביום התאונה, להלן, מנהלי החברה ולעניין התקנת הבמה, נתנו לתובע 

, הינה תאגיד ביטוח, אשר 4את ההוראות הדרושות, להקמתה. הנתבעת 

  נפיקה תעודת ביטוח, חבות מעבידים לחברה.במועדים הרלוונטים, ה

  

, לסייע בהקמת הבמה. הבמה 26/7/2000על פי הנטען, התבקש התובע, ביום 

מורכבת מצינורות מתכת, כאשר ההתקנה מתבצעת מלמטה כלפי מעלה וכל 

קומה מותקנת מן הצינורות ומשמשת מעין פיגום, לצורך הקמת החלקים 

). במהלך ביצוע העבודה, נעמד התובע, על ""הפיגוםהנוספים שמעליה (להלן: 

הצינורות הנמוכים שהותקנו, בפיגום, עד לאותו שלב. לתובע לא סופקו 

ריתמות ו/או חגורות בטיחות, הנחוצות לשם ביצוע העבודה ולטענתו, הפיגום 

לא נבנה, בדרך בטיחותית. במהלך הרכבת הפיגום ועל פי הנחיות שקיבל 

מטרים, איבד התובע את אחיזתו ונפל  6 -ובה של כמהמנהלים וכשהוא עומד בג

). עקב התאונה וכתוצאה "התאונה"אל משטח הבטון, בתחתית הבמה (להלן: 

ממנה, נפגע התובע קשות, בראשו, בפלג גופו השמאלי ונגרמו לו שברים בירך 

רגלו השמאלית ובמרפק ידו השמאלית. התובע הועבר לבית החולים, כשהוא 

אובחן חתך בצידו השמאלי של המצח, חבלת ראש ושברים מחוסר הכרה ושם 

מרובים בצלעותיו ובגפיו. התובע עבר סדרת ניתוחים ובכלל זה, ניתוח תוך 

שבועות, כשהוא מחוסר הכרה  3 - גולגלתי ואושפז בבית החולים, במשך כ

ובהמשך, הועבר לשיקום, בבית לוינשטיין ועבר טיפולים שונים, במשך זמן רב. 

ובע, התאונה אירעה, בשל רשלנות החברה ומנהליה, בכך שלא נקטו לטענת הת

באמצעי זהירות, למניעת התממשות סיכוני נפילה מהפיגום ובכלל זה, לא 

הנהיגו שיטת עבודה בטוחה, לא סיפקו לתובע ריתמה ו/או חגורת בטיחות 

מתאימה, לביצוע העבודה וכיוצא באלה, טענות שפורטו בכתב התביעה. עוד 

(עבודות בנייה)  תקנות הבטיחות בעבודהכי החברה ומנהליה, הפרו את  נטען,

לפרק  110-106) ובמיוחד תקנות "תקנות הבטיחות"(להלן:  1988 –התשמ"ח 

, חיווה דעתו, ג', שם. לכתב התביעה צורפו חוות דעת מומחים. ד"ר פרנקל

. פרופ' רכס, חיווה דעתו, 43%בתחום האורטופדי וקבע נכות משוקללת של 

.  ד"ר ליטמן, חיווה דעתו, בתחום 20%בתחום הנוירולוגי וקבע נכות של 
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. ד"ר וכסלר, חיווה דעתו, בתחום הפלסטיקה 25%הפסיכיאטרי וקבע נכות של 

  . 20%וקבע נכות משוקללת, בגין צלקות של 

  

ולק כי התאונה הינה תאונת עבודה ובגינה, קבע המוסד לביטוח לאומי אין ח

). בכתב 15(בצרוף תקנה  82%), נכות רפואית, משוקללת, של "המל"ל"(להלן: 

הגנתם, הכחישו הנתבעים, את אחריותם לתאונה ובכלל זה, את נסיבות 

התרחשותה ולעניין הנזק, ביקשו לסמוך על חוות דעת מטעמם, בתחום 

ולוגי, פרופ' מלמד, אשר קבע כי לא נותרה לתובע נכות לצמיתות, הנויר

כתוצאה מהתאונה. בתחום הפסיכיאטרי, ד"ר אליצור, אשר קבע, כי נותרה 

ובתחום האורטופדי, ד"ר ווייס, אשר קבע, כי  10%לתובע, נכות לצמיתות של 

, ובגדרה, המליץ לתובע, לעבור ניתוח 30%נותרה לתובע, נכות לצמיתות של 

להקשחת המרפק השמאלי, שלאחריה, סבר, יש סיכויים טובים, כי נכותו 

, בלבד. יאמר מיד, כי אינני נדרש לפירוט והרחבת יתר, בעניין 20%תעמוד על  

נכויותיו של התובע ומגבלותיו התפקודיות, בתחומים השונים, כפי שסברו 

ם, כפי מומחי הצדדים, בחוות דעתם ובחקירתם וזאת, נוכח הסכמת הצדדי

, שלפיה 13/1/08שהובאה לבית המשפט, בבקשתם, לאישור הסדר דיוני מיום 

של התובע, תעמוד  התפקודיתובהתאם להצעת בית המשפט, הוסכם, כי נכותו 

  . 50%על  

  

הצדדים הגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים. בתצהירו, העיד התובע, 

, כאשר במקביל לשירותו 27/6/2000כי שוחרר משירות סדיר, מצה"ל, ביום 

, אצל הנתבעת, בהתקנת במות ולאחר שחרורו, החל חלקיהצבאי, עבד באופן 

בעבודה, בהיקף של משרה מלאה. התובע ציין, כי החל בעבודתו בחברה, בשנת 

, בבית ספר תיכון. בהמשך, נדרש לעניין נסיבות התאונה תלמיד, בהיותו 1996

להתרחשותה ובכלל זה, הוסיף, כי ותיאר את השתלשלות האירועים שקדמו 

מטרים ולפתע נפל אל משטח הבטון,  6במהלך התקנת הפיגום, נעמד בגובה של 

בתחתית מתקן הבמה. התובע ציין, כי מעולם לא השתמש בריתמת בטיחות, 

במהלך התקנת במות, בדומה  לבמה שהותקנה, עובר לתאונה והדגיש, כי חרף 

 לא קיבל הדרכהר להקמת במות, הדרכה שניתנה לעובדי החברה, בקש

כלשהיא, הואיל ושירת בצה"ל ולא נמסר לו, כי יש צורך, בקבלתה, בעניין 
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בטיחות והשימוש בריתמות. התובע ציין, כי לא זכר את אירוע הנפילה והוסיף, 

לעניין תיאור פגיעותיו ופגימותיו, את הטיפולים הרפואיים להם נזקק, במשך 

ת תקופת השיקום הממושכת, שעבר ופירט את תקופה ארוכה ובכלל זה, א

נזקיו, שנגרמו, בשל התאונה. בעניין גובה הנזק, פירט וטען ליכולת השתכרותו 

ועבודתו, לאחר התאונה והסיוע הרב שנזקק מהוריו. בתמיכה לטענותיו, הוגשו 

תצהירי הוריו, אשר נוסף על הטיפולים שעבר התובע, הוסיפו, לעניין הנזק 

בשל הסיוע שהעמידו לטובת בנם. במהלך הדיון, הוגש  דו"ח שנגרם להם, 

) "דו"ח החקירה"חקירת התאונה, מטעם האגף לפיקוח על העבודה (להלן: 

), כי התאונה "המפקח"ולפיו, קבע מפקח העבודה, מר הלל יצחק (להלן: 

אירעה, בשל אחריות החברה ומנהליה ובשל העדר מילוי דרישות תקנות 

, בלבד ולפיו, הצהיר, כי 3תבעים, הוגש תצהירו של הנתבע הבטיחות. מטעם הנ

התובע נחשב עובד ותיק ומיומן, אשר החל בעבודתו בחברה, בטרם שירותו 

הצבאי ובמהלך לימודיו. העד הדגיש, כי התובע הכיר את מהות העבודה, קיבל 

הדרכה, לגבי אופן ביצועה, לרבות לעניין נושאי הבטיחות והוסיף, כי העבודה 

). לעניין 5למדת "בשטח ולא דרך קורס או הדרכה ספציפית כלשהיא" (ס' נ

נסיבות התאונה, אישר, כי נכח בשטח, בעת התרחשותה. העד הוסיף, כי הבמה 

מטרים, שיועד להיות הגב לבמה וכי מדובר  8 - כללה בניית הפיגום בגובה של כ

סדר  בעבודה סטנדרטית, שבוצעה פעמים רבות בעבר. בהמשך, פירט את

מטרים ומעליו,  2העבודה על הפיגום ולפיו, תחילה בונים בסיס פיגום בגובה 

מטרים בכל פעם, כאשר אופי בניית הפיגום הוא  2מוסיפים "קומות" של  

מלמטה ללמעלה ולא מתחילים בבניית קומה חדשה, לפני שמסיימים את 

ת של הקומה שמתחתיה, כאשר עובר לתאונה, עבד הצוות על הקומה הרביעי

מטרים). העד ציין, כי "...למיטב זכרוני, בעת  8 - מטרים ל 6הפיגום (בין גובה 

מטרים), למרות  6התאונה, רועי עמד לבדו בקומה העליונה (כשרגליו בגובה 

שההנחיות לעובדים בעבודה מסוג זה, היו לעבוד בזוגות". בהמשך, הוסיף, כי 

וני בצד אחד (התחתון) "...בעת התאונה, רועי הלביש את הצינור האלכס

והקפיץ את הצינור לתוך הטבעת בצד השני". לאחריה, "...נעמד על הפיגום 

ואחז בצינור האלכסוני ונפל אחורה כשהוא אוחז בידיו בצינור האלכסוני" (ס' 

). בנסיבות אלו, טען, כי להבנתו, השתלשלות הדברים, מלמדת, "...ע"פ 17-15

(ס'  ידא שהצינור אכן התחבר לתוך הטבעת"נסיוני כי רועי ככל הנראה לא וו
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). לעניין דו"ח החקירה, העיר, כי המפקח שוחח על התאונה עם אחיו, הנתבע 18

ולא עימו, על אף שנכח בשטח, בעת התאונה. הצדדים נחקרו על תצהיריהם  2

ובכלל זה, המפקח ולאחריהם, הגישו את סיכומיהם והתיק הובא בפניי, למתן 

  .פסק דין, כדלקמן

  

  

  על האחריות:  ג.

  

  המסגרת הנורמטיבית: -כללי 

כיום אין עוד חולק בדבר קיומה של חובת זהירות מושגית של מעביד כלפי 

 371/90ע"א , 229, 225) 3(שירזיאן נ' לבידי אשקלון, פ"ד מז 663/88ע"א עובדו (

). מהחובה הכללית הגורפת המוטלת 349, 345) 3(סובחי נ' רכבת ישראל, פ"ד מז

על המעביד לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח תנאי עבודה 

, שם), נגזרות חובות משנה ובין 663/88ע"א וסביבה בטוחה ואופטימלית (

היתר, החובה להנהיג שיטת עבודה בטוחה, אשר תשמור על העובד מפני סיכון 

בלתי סביר וכן החובה להעמיד את העובד על קיומן של סכנות אפשריות 

  , שם).371/90ע"א במהלך ביצוע עבודתו (

  

אמת, חובתו של המעביד אינה מוחלטת, המעביד איננו מבטח ולפיכך לא כל 

...לכל נזק יש שם תאונת עבודה משמעה אחריות המעביד לגרימתה, שכן, "

תו ברפואה, אך לא לכל נזק יש שם של אחראי במשפט. לא כל נזק שניתן לצפו

, 371/90ע"א " ((באורח תיאורטי), המשפט מטיל בגינו אחריות נורמאטיבית

שם). ואולם, במה דברים אמורים? מקום בו נפגע עובד, בתאונה עבודה, בשל 

לשון אחר, התממשותם של סיכונים המצויים באורח טבעי במקום האירוע. 

אין מטילים אחריות בגין סיכון "רגיל" אלא רק בשל סיכון "שאינו רגיל", 

ע"א , 663/88ע"א ובגינו מוטלת על המעסיק החובה לצפות את התממשותו (

). לפיכך, על המעביד לנקוט באמצעים סבירים כדי לקדם פני סיכון 371/90

בלתי סביר, בלבד. ומתי ייחשב סיכון כבלתי סביר? התשובה משתנה מעניין 

לעניין על פי נסיבותיו ורק בשל מחדל המעביד בנקיטת אמצעי זהירות סבירים 

  לפיצוי העובד שנפגע בתאונה. אל מול הסיכון הבלתי סביר תוטל אחריות
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"...בטיפוס לגובה של כך בכלל וכך גם בעניין סיכוני נפילה, שבעניינם נקבע, כי 

 מטרים, קיים סיכון אינהרנטי, בעצם העובדה שהעובד מצוי בגובה רב" 3

 –פורסם בנבו  – רי שלם נ' הדר חברה לביטוח בע"מאו 2522/01ם) -ע"א (י(

). זאת ועוד, במקרה אחר, שבו אירעה תאונת עבודה, כתוצאה 25/11/02

"...איני מנפילה מסולם שנבנה בצורה מאולתרת ונמצא כלא יציב, נקבע, 

מקבל את טענת המערערת כי בכלי עבודה פשוט ומוכר עסקינן וכל עובד, קל 

, צריך היה לדעת כיצד להשתמש בו בבטחה 1כמשיב  וחומר, עובד מנוסה,

מפעלי לוקי לבניה בע"מ נ'  320/90ע"א ( ומשום כך, לא היה צורך בתדרוך"

). על יסוד אלה, נקבע, כי אין 18/11/92 –פורסם בנבו  -  גוברין רוחי מחמוד

משה סידי נ'  1531/04ע"א לסיכוני נפילה מסולם, כאל סיכון סביר ( להתייחס

  ). 19/2/07 –פורסם בנבו  – דוד מלכה

  

לצד קיומה של חובת הזהירות, מוטלת על המעביד החובה לקיים את הוראות 

פקודת הבטיחות ת בדין ולענייננו, אלו שנקבעו בהבטיחות הרלוונטיות הקבועו

, לעניין החובה, לספק סביבת עבודה בטוחה 1970- [נוסח חדש], תש"ל בעבודה

ולהגן על שלמות חייו וגופו של העובד ומכוח תקנות הבטיחות ולענייננו, תקנות 

, שעיקרם, נקיטת אמצעי בטיחות, למניעת נפילת אדם, מעל פיגום או 110-106

מעל ריצפת ביניים ובכלל זה, שימוש בחגורה או בריתמת בטיחות. בעניין זה 

נקבע, כי בהפרת הוראות פקודת הבטיחות והתקנות שהותקנו, על פיה, מבצע 

ע"א ( פקודת הנזיקיןל 63המעביד עוולה של הפרת חובה חקוקה, כקבוע בס' 

ע"א , 14-15, 1) 1(סולל בונה בנין ותשתית בע"מ נ' תנעמי, פ"ד נח 7130/01

663/88 ,229.(  

  

לאחר שבחנו את העקרונות הכלליים לעניין קיומה של חובת הזהירות 

המושגית של המעביד כלפי עובדו, יש לבדוק את נסיבות התאונה שלפנינו והאם 

יש בהן כדי להקים את אחריות החברה ומנהליה, כלפי התובע, שכן אף אם 

גית, לא תוטל אחריות ברשלנות, אלא לאחר שתיבחן קיימת חובת זהירות מוש

"האם בין השאלה, האם מוטלת על המעביד חובת זהירות קונקרטית, קרי: 

המזיק הספציפי לבין הניזוק הספציפי, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, 
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 145/80ע"א (קיימת חובת זהירות קונקרטית, בגין הנזק הספציפי שהתרחש" 

  ).121, 113) 1( שלמה ועקנין נ' בית שמש פ"ד לז

  

  מן הכלל אל הפרט:

הראיה המרכזית, עליה מבסס התובע, את טענותיו, לעניין אחריות החברה 

ומנהליה, הינה דו"ח חקירת התאונה. הדו"ח, המהווה תעודת עובד ציבור,  

. בפרק "הנפגע", מצא המפקח, 3/12/2006ראיה, מטעם התובעים, ביום הוגש כ

לסירוגין". בהמשך, בפרק  1996כי התובע עסק בהתקנת במות "משנת 

), כי "בפרוטוקול מחקירתו, אמר אייל 1"ממצאים טכנים והערות", נרשם (בס' 

לביא, מנכ"ל המפעל "עיצוב במה בע"מ", כי הנפגע לא השתמש בחגורת 

, בעת התאונה" והוסיף, כי נסיבות התאונה מחזקות את דבריו וכי בטיחות

). בפרק המסקנות, קבע המפקח, כי 3"למפעל... יש רתמות בטיחות" (ס' 

ת תקנוהתאונה נגרמה, בשל אי תכנון אמצעי בטיחות, בהתאם לדרישות 

ובשל אי הדרכה מתאימה, של הנפגע. לדו"ח החקירה צורף  הבטיחות בעבודה

ולפיו, עובדים אחרים היו עדים לתאונה ובעניין  2פרוטוקול חקירת הנתבע 

אמצעי הבטיחות, העיד, כי קיימים חגורות בטיחות וקסדות והוסיף, כי ביום 

מש בחגורת התאונה, אלו היו באתר העבודה, אך הודה, כי התובע לא השת

  בטיחות. לדו"ח החקירה, צורפו תמונות של ריתמות הבטיחות. 

  

"...מדובר בעבודה בחקירתו, העיד המפקח, על טיב העבודה, בה עסק התובע 

, ש' 8(עמ'  עם סיכונים שעשויים להיות סיכונים חמורים עד כדי סכנת מוות"

ועלים בהתאם "...עפ"י החוק, המעביד צריך לוודא שהעובדים פ) ולפיכך, 11

). 13-12(שם, ש'  להדרכה שניתנה להם ומקיימים את הוראות הבטיחות"

המפקח הודה, כי לא מצא עדי ראיה לתאונה ואולם, קביעותיו לא נעשו בחלל 

"...אני מניח ששוחחתי עם מישהו. האויר, אלא לאחר בירור שערך ובלשונו, 

, 2, כי דיבר עם הנתבע ). בהמשך, העיד30, ש' 9(עמ' הקביעה לא נעשתה סתם" 

) ומכל מקום, העיד 3, ש' 10אשר אישר את ממצאיו, על פי הדו"ח (עמ' 

"...אני לא חושב שיש בעיה באמיתות הדבר, שכן זה נעשה לאחר בביטחה, 

). התובע בעדותו, השיב, בעניין נסיבות התאונה, 18(שם, ש'  בדיקת הפרטים"

, ש' 20(עמ'  אילו נמחק לי מהזכרון""...אני לא זוכר את יום התאונה, זה ככי 
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) ובהמשך, 20(שם, ש'  "...אני מניח שאיבדתי אחיזה") ואולם, הוסיף, 17

 "...אם נפלתי אז או שאיבדתי אחיזה בעמוד או שהעמוד איבד אחיזה בפיגום"

"...הוא זה , אחיו, 2, בחקירתו, כי הנתבע 3). מנגד, העיד הנתבע 26(שם, ש' 

) ולעניין הנסיבות שקדמו להתרחשות 6, ש' 38(עמ'  "שעסק בבירור המקרה

"...כל ) ובהמשך, 8(שם, ש'  "...אני לא הייתי רתום בריתמה"התאונה, הודה 

העניין של הריתמה בתוך תהליך בניה הוא בעייתי כי אין להירתם בחלק גדול 

"...עבודה עם ריתמה היא לא ממש ), אולם, הוסיף, 13(שם, ש'  מהזמן"

). העד הודה, כי 3, ש' 39(עמ'  העבודה אם אתה מקצועי" מאיטה את

, 38(עמ'  "...ההנחיות לעבודה מסוג זה, היתה לעבוד בזוגות. רועי עבד לבד"

"...סיכון לנפילה קיים לאורך כל העבודה... העבודה מסוכנת. ) והוסיף, 17ש' 

, )23-21(שם, ש'  כאשר עובדים בזוגות... זה מצמצם את סיכוני הנפילה"

). בעניין 4, ש' 39(עמ'  "...אם אתה לבד, אתה חשוף לסיכוני נפילה" שהרי,

"...אינני מכיר את התקנה וגם אז לא לתקנות הבטיחות, הודה,  106תקנה 

) והודה, 7-6(שם, ש'  הכרתי את תקנות הבטיחות להקמת מבנה מתכת"

גם עובדים  , כמו2). יודגש, כי הנתבע 9(שם, ש'  "...אכן המבנה עשוי ממתכת"

אחרים של החברה, שנכחו במעמד התאונה, לא זומנו להעיד ולא מסרו גרסה, 

  לעניין נסיבות התאונה.

   

הנה כי כן, מהעדויות שהובאו, עולה בעליל, כי החברה ומנהליה, היו מודעים 

ולמצער, צריכים היו לדעת, על קיומם של סיכוני נפילה מהפיגום, בכלל, לנוכח 

תה מסוכנת ובשל העדר שימוש בריתמה, בפרט, מקום בו טיב העבודה והיו

התובע עבד לבדו ומבלי שקיבל הדרכה מתאימה, טרם תחילת עבודתו. הנתבע 

, אישר בעדותו, כי לא הכיר את תקנות הבטיחות וממילא, לא היה ער לחובה 3

, ש' 39לנקוט באמצעים הדרושים, למניעת נפילה מהפיגום, על פי התקנות (עמ' 

"...האמצעי היחיד למניעת התממשות הנפילה, ) ולמעשה, הודה, כי 25-24

). זאת ועוד, בחקירתו, הודה, כי במהלך 26(שם, ש'  הוא אחיזה בצינור"

העבודה, לא נעשה שימוש בריתמות ואף הוא לא היה רתום בריתמה, שכן 

לטענתו, השימוש בה, איננו יעיל ואולם, אישר, כי עבודה עם ריתמה לא ממש 

) ובהמשך, אף הודה, כי 3(שם, ש' "...אם אתה מקצועי" יטה את העבודה מא

קיימת המלצה, לביצוע עבודות מהסוג שהחברה מבצעת, עם חובת שימוש 
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  2"...אנו משתמשים בריתמות שיש להן ) וכיום, 4, ש' 40בריתמה (עמ' 

). לעניין הדרכות, השיב, כי אלו נעשות לעובדי 6(שם, ש'  מקומות לרתום"

"...התובע לא החברה ואף לאחריה, ניתנת תעודה ואולם בענייננו, הודה, כי 

  (שם,  עבר את הקורס"

  ). 24ש' 

  

, עולה, כי החברה ומנהליה, היו מודעים לסיכוני הנפילה, 3מעדותו של הנתבע 

עובר להתקנת הבמה ובהיותם סיכונים "בלתי רגילים", היה עליהם לנקוט, 

...העובד, הבא התממשותם. זאת, יש לדעת, "באמצעים סבירים, למניעת 

להוציא לחמו במקום העבודה, זכאי למקום עבודה בטוח והוא נותן אמונו 

במעביד, בעל השליטה על מקום העבודה, שיספק לו תנאי בטיחות והדרכה 

יצחק נ' לוטם שיווק בע"מ,  8133/03ע"א " (סבירים הנדרשים לביצוע העבודה

). לפיכך, יש להטיל אחריות על מעסיק שנמנע מלנקוט 76, 66), 3(פ"ד נט

באמצעים סבירים למניעת התממשותם של סיכונים בלתי רגילים, מכח עקרון 

ההרתעה היעילה וכדי לתרום לירידה בתופעה הנרחבת של תאונות העבודה 

  ו. במקומותינ

  

אם כן, מהם האמצעים הסבירים, שניתן וצריך היה לנקוט, כדי למנוע את 

התרחשות הנזק?  נדמה, כי ניתן היה למנוע את סיכוני הנפילה, באמצעים 

סבירים, שעלותם, יחסית לנזק, נמוכה. על החברה ומנהליה, היה לספק לתובע 

ים ובעיקר, הדרכה מתאימה, קודם תחילת עבודתו וכן אמצעי בטיחות מתאימ

נתון שיש  –ריתמה ולוודא במהלך ביצוע העבודה, כי התובע איננו עובד לבדו 

בו, כדי להגביר את סיכוני נפילתו. הלכה פסוקה היא, כי חובת המעביד היא, 

בין היתר, להנהיג שיטת עבודה בטוחה, לספק לעובד כלי עבודה ומכשירי 

עובד, משטח עבודה בטוח עבודה, שלא יהיו בהם סיכונים ולהעמיד לרשות ה

, 415, עמ' 477/85ע"א ותנאי עבודה בטוחים, לצורך ביצוע עבודתו (ראה למשל: 

). התובע העיד, 597, 593), 2(מדינת ישראל נ' אנטון קרבון פ"ד מה 662/89ע"א 

מתאימה, קודם לתחילת עבודתו ולא נעזר בריתמה ואף  כי לא קיבל הדרכה

, מאשר בעדותו, את עיקר גרסתו של התובע. בנסיבות אלו ונוכח 3הנתבע 

, 2ולמקרא דו"ח החקירה ופרוטוקול חקירתו של הנתבע  3עדותו של הנתבע 
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אין ליתן משקל רב, לעובדה, כי התובע לא זכר בפירוט, את נסיבות התרחשות 

אף לא נגבתה על ידי המפקח, עדות של עובדים אחרים, שנכחו התאונה וכי 

, בפני המפקח, 2ועדות הנתבע  3במקום התאונה, שהרי נוכח עדותו של הנתבע 

אין ולא יכול להיות חולק, כי החברה ומנהליה, לא מילאו אחר דרישות תקנות 

, הבטיחות, לא סיפקו לתובע ריתמה ולמצער, לא ווידאו כי התובע משתמש בה

במהלך עבודתו ואיננו עובד לבדו. בעניין זה, יוער, כי אין לקבל את טענת 

), להרחבת חזית, שכן, התשתית לטענתם והנתון, 37הנתבעים בסיכומיהם (ס' 

, בחקירתו, נוסף על 3בדבר עבודת התובע, לבדו, הובאה בגדר עדות הנתבע 

התשובה של  לסיכומי 1הטענה הכללית לרשלנות שהובאה בכתב התביעה (ס' 

התובע) ואין להם להלין, על כי לא ניתנה להם ההזדמנות להתגונן כנגדה, אלא 

על עצמם. עוד יודגש, כי הנתבעים בחרו, שלא לזמן לעדות, עובדים אחרים, 

, בפני 2שהיו, לכאורה, עדים לתאונה (כפי שעולה מפרוט' חקירתו של הנתבע 

רת, לעניין נסיבות התרחשותה. ולא הציגו גרסה אח 2המפקח) ו/או את הנתבע 

להתנהלות הנתבעים בעניין זה, יש ליתן משמעות ראייתית, המהווה ראיה 

נסיבתית, שיש לזקוף כנגדם ובהעדר הסבר אמין וסביר, זו פועלת לחובתם 

, 595), 4(ית בע"מ) נ' טלקאר חברה בע"מ פ"ד מדקופל (נהיגה עצמ 55/89ע"א (

פורסם  – נפתלי שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ 9656/05ע"א 

). זאת ועוד, אין לקבל טענה נוספת של הנתבעים, בסיכומיהם 27/7/08 –בנבו 

), לפיה לא הוכח יסוד הקשר הסיבתי, בין טענות התובע, לבין נסיבות 41-38(ס' 

התרחשות התאונה, שכן, אף אם אין די בראיות שהובאו, כדי לבסס את יסוד 

' מירב כהן נ 682/06רע"א ההתרשלות, נוכח "העמימות העובדתית" (

), די בהן, כדי להעביר 10/7/06 –פורסם בנבו  – 1972ישראליפט תעשיות בע"מ 

לכתב התביעה)  16את הנטל, מכוח הכלל הדיוני "הדבר מדבר בעדו" (ס' 

ע"א ומשהנתבעים לא השכילו, בין היתר, בשל התנהלותם הדיונית, להרימו (

 –פורסם בנבו  – גיא פאול גונס נ' בית הספר האזורי עמק החולה 813/06

7/2/08.(  

  

הנה כי כן, החברה ומנהליה, התרשלו כלפי התובע. מראיות עולה, כי ניתן היה 

לצפות את סיכוני הנפילה מהפיגום, באופן סביר וכי תוחלת הנזק, גובהה 

ה לצפות, כי התובע עלול להפגע, במהלך מעלות מניעתו. על החברה ומנהליה, הי
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מטרים והיה  6עבודתו, להקמת הבמה ונוכח שהייתו על הפיגום, בגובה של 

עליהם ליתן לו הדרכה ראויה, קודם לתחילת עבודתו ובעיקר, לספק לו ריתמה 

 3לדו"ח החקירה, ס'  2עמ'  –מתאימה (אשר במועד התאונה, נמצאה ברשותם 

) ובכך, ניתן היה, למנוע את הנזק, באופן יעיל וזול לפרק "הממצאים הטכנים"

פורסם בנבו  -מכתשים מפעלים כימיים בע"מ נ' חיים מריומה  3398/05ע"א (

). חיזוק לחובת החברה ומנהליה, לספק אמצעי בטיחות וליתן הדרכה 15/7/07 -

ימה, ניתן למצוא, אף מהוראות תקנות הבטיחות ובשעה שלא עשו כן, לא מתא

). 13עמדו בחובתם עלי חוק ויש לחייבם, בגין הפרת חובה חקוקה (שם, פיסקה 

כללו של דבר, החברה ומנהליה, כשלו במילוי אחריותם, כלפי התובע ולא נקטו 

של באמצעים סבירים, למניעת התממשות סיכוני הנפילה מהפיגום וב

 –התרשלותם, עליהם לפצות את התובע, בגין הנזקים שנגרמו לו בתאונה. ודוק 

אין בהיות המנהלים, בין השאר, אורגנים של החברה, כדי לפטור אותם 

 725/78ע"א מאחריות ומעמדם ככזה, איננו מקנה להם חסינות בנזיקין (

). מודל האחריות 253), 4(בריטיש קנדיאן בילדס בע"מ נ' יואל אורן פ"ד לה

"...אורגן ותאגיד עשויים לחוב האישית מהווה עקרון יסוד במשפטנו ולפיו, 

עירית בני ברק נ' ברוך  324/82ע"א ( שניהם בגין מעשה נזיקין של האורגן"

). במקרה דנא, שוכנעתי בקיום יסודות האחריות 102), 4(רוטברד פ"ד מה

האישית, בעניינם של המנהלים ומשכך, יש להטיל עליהם, לצד החברה, את 

צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ  407/89ע"א האחריות לנזקי התובע (

  ).   697, 661) 5(פ"ד מח

  

) ולחילופין, לקיומו של אשם תורם 55-42טוענים הנתבעים בסיכומיהם (ס' 

וזאת, נוכח היות התובע "עובד ותיק ומיומן" (ס'  30% - בשיעור שלא יפחת מ

), כי 22התובע, בסיכומיו (ס'  ) וכמי שביצע עבודות דומות, בעבר. מנגד, טוען47

, במקום התאונה, שאף הוא, לא נעזר, 3בנסיבות העניין ובשל נוכחות הנתבע 

באמצעי בטיחות, במהלך העבודה, אין להטיל על התובע, אשם תורם. הלכה 

...קיימת נטייה במדיניות שיפוטית שלא להטיל אחריות על פסוקה היא, כי "

אלא במקרים ברורים, בהם אשמו של העובד שנפגע בשל "אשם תורם", 

) ומקום בו העובד 232, עמ' 663/88ע"א " (העובד כגורם לתאונה בולט לעין

תרם ליצירת הסיכון בדרך מודעת והפעיל שיקול דעת עצמאי ומסוכן. זאת 
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...הכלל ככל שהוא נוגע לתאונת עבודה שבה נפגע עובד, כי יש לדקדק ועוד, "

עם המעביד בכל הנוגע להטלת אחריות לתאונה ולהקל במידה רבה עם העובד 

ע"א , 81, עמ' 8133/03ע"א ( "באשר לרשלנות שגרמה לתאונה או תרמה לה

...חטא גם , פסק דינה של כב' השופטת חיות). לפיכך, רק מקום בו "3398/05

יש להביאה בחשבון שעה שבאים לקבוע  (שם, שם) "של ממשהעובד ברשלנות 

העובד  "...השוני במעמדם שלאת מידת אחריותו לתאונה, וזאת, בשל 

והמעביד, כאשר זה האחרון הוא בעל האמצעים למנוע את הסיכון הכרוך 

בעבודה או למזערו, ועל כן רמת הזהירות הנדרשת ממנו גבוהה מזו הנדרשת 

" (שם, שם). בענייננו, הנתבעים לא הניחו תשתית ראייתית מספקת, מהעובד

). הנתבעים 14, פיסקה 3398/05ע"א לביסוס טענתם, לאשם תורם של התובע (

בחרו, שלא לזמן עדים, שנכחו בזמן התאונה, הגם שחובה זו, מוטלת עליהם, 

, 3נוכח טענתם, כי התובע התרשל במהלך עבודתו ואין בתצהירו של הנתבע 

בנטל, להוכחת טענתם,  לבדו, בהיותה עדות יחידה של בעל דין, כדי לעמוד

במידה הדרושה. זאת ועוד, חרף טענת הנתבעים "לנסיון רב של התובע", 

הוברר, כי התובע עסק בעבודת התקנת במות, בחברה, "לסירוגין", במהלך 

לימודיו הסדירים, בבית הספר התיכון ובמהלך שירותו הצבאי. בנסיבות אלו, 

תן משקל רב, לעובדת "נסיונו" ובהיותו תלמיד, אין לי בגילו הצעירבהתחשב 

והעיקר, משהודו המנהלים, כי לא נתנו לתובע הדרכה ולא סיפקו לו ריתמה 

, באתר העבודה, אין מקום, לייחס לתובע, 3מתאימה, חרף נוכחות הנתבע 

), לרבות הפסיקה שהובאה שם, 22-13אשם תורם וטענותיו, בסיכומיו (ס' 

  ק.מקובלת עליי ומכאן, לדיון בשאלת הנז

  

  

  על הנזק:  ד.

  

  הנכות הרפואית, התפקודית ושיעור הגריעה מכושר ההשתכרות:

כפי שהובא לעיל, במהלך הדיון, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, בעניין נכותו 

. מכאן, אינני נזקק לדיון של ממש, 50%התפקודית של התובע ובשיעור של 

ורי נכות והתפקודית ולקביעת ממצאים ושיע בשאלת הנכות הרפואית

מדוייקים, בתחומים השונים, כמו גם העדפת מי ממומחי הצדדים, כנטען 
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), למעט, במידה מסויימת, לעניין ראשי הנזק, בגין 81-58בסיכומי הנתבעים (ס' 

), לעניין 51כאב וסבל ועזרה לעתיד. בנסיבות אלו, טען התובע, בסיכומיו (ס' 

דה, על שיעור הנכות שיעור הגריעה, מכושר השתכרותו, כי יש להעמי

התפקודית, עליה הוסכם ועל פיה, לחשב את הפסדי השכר, שנגרמו לו, לאחר 

), לא חלקו והסכימו 129תקופת אי הכושר המלא. הנתבעים בסיכומיהם (ס' 

לשיעור גריעה, מכושר השתכרותו של התובע והפסדי השכר שייגרמו לו בעתיד, 

צת מתקופות העבר, טענו באופן על יסוד הנכות התפקודית, כאשר לעניין מק

  מפורט, נוכח מצבו האישי והרפואי וכפי שהוברר, לטענתם, מהראיות.

  

לפיכך ולנוכח הסכמת הצדדים וההסדר הדיוני ובשים לב לחזקה הנוהגת, 

בעניינם של קטינים, באשר לקביעת שיעור ההגבלה בכושר העבודה בדומה 

ליאור קוגלמס נ' אביתר  5148/05ע"א לשיעור הנכות הרפואית והתפקודית (

), הנני קובע, כי יש להעמיד את שיעור הגריעה 20/2/08 –פורסם בנבו  – לוי

ע"א ( 50%מכושר השתכרותו של התובע, בדומה לשיעור נכותו התפקודית ועל 

). מכאן, לגובה הנזק ולדיון 797, 792), 3(גירוגיסיאן נ' רמזי פ"ד נב 3049/93

  בראשי הנזק, השונים ועל פי הסדר הבאתם, בסיכומי התובעים.

  

  הפסדי השתכרות בעבר:

), עמד 7/2000), טוען התובע, כי שכרו בחודש שקדם לתאונה (35בסיכומיו (ס' 

לטענתו, אין לחשב את הפסדי השכר בעבר, לפי ממוצע ₪.  9,167על סך של 

שכרו בחודשים שקדמו לתאונה, שכן, שחרורו מצה"ל, היה כחודש לפני 

התאונה ולפניו, עבד באופן חלקי, במקביל לשירותו הסדיר. התובע הוסיף וטען, 

רף כל זאת, ביקש לקבוע וח₪  22,167כי שכרו שנקבע במל"ל, הועמד על סך של 

ברוטו. מנגד, טענו הנתבעים, בסיכומיהם (ס' ₪,  10,000את שכרו, על בסיס של 

), כי חישוב השכר, שערך התובע, מקורו בטעות ונעשה, באופן חלקי, 106-84

ש"ח לחודש  7,500כאשר שכרו הנכון והממוצע לפני התאונה, עמד על סך של 

והיותה בחודשי הקיץ, כי היה מקום  ואולם, הוסיפו, נוכח טיב העבודה

ש"ח, בלבד, אם כי, בהתחשב בשכר הממוצע במשק  5,000להעמידו, על סך של 

ומצבו הרפואי, שקדם לתאונה, הציעו, לבסוף, להעמיד את בסיס השכר על סך 

  ברוטו.₪,  7,000של 



  ל רועי נ' עיצוב במה בע"מאברג'י    7484/04ם) -תא (י

14  

  המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
D:\dpz\a_Prod_WP\ שלום. - אברג'יל רועי \פסקי דין\חומר גרפי גולמי\9758880בועז ארד ושותdoc 

  

אכן נכון, התאונה התרחשה, זמן קצר לאחר שחרורו של התובע משירות סדיר 

ם התגבשה היסטוריה תעסוקתית ואין ללמוד משכרו ששולם במהלך ובטר

השירות הצבאי ובלימודיו, כאשר התובע עובד לסירוגין, על בסיס השכר הנכון, 

שיש לקבוע, בעניינו. הנני סבור, כי בנסיבות אלו, יש לקבוע את שכרו של 

התובע, על בסיס השכר הממוצע במשק, שכן, כפי שנקבע, בבואם של בתי 

משפט, להעריך את ההפסד שנגרם לכושר השתכרותם של קטינים, הם ה

הפעילו מספר כללים, שנועדו לסייע בחישוב הפיצוי, במצב זה של עמימות 

ונזקקו לחזקות עובדתיות, שנתגבשו, מכוח נסיון החיים ובין היתר, לעניין רמת 

 –פורסם בנבו  – מגדל חברה לביטוח נ' אבו חנא 10064/02ע"א השכר (

). בית המשפט, סיכם את ההלכה, בעניין 6, פיסקה 5148/05ע"א , 27/9/05

ולפיו,  קיומה של חזקה עובדתית, המשמשת לקביעת בסיס השכר של קטין

"...העיקרון שנקבע בפסיקה, הוא כי בחישוב אובדן כושר השתכרותו של 

מדינת  61/89ע"א ( קטין, מהווה השכר הממוצע במשק את בסיס החישוב"

, התובע איננו קטין ואולם, ). בענייננו591-590, 580), 1(ישראל נ' אייגר פ"ד מה

במועד התאונה, זה אך השתחרר מצה"ל וטרם גיבש לעצמו נתונים, שמכוחם, 

יהיה זה מוצדק, לסטות מהנהוג במקרים בהם מדובר בנפגע צעיר, שטרם צעד 

חישוב הפסד  –את צעדיו הראשונים המשמעותיים, בשוק העבודה, והוא 

, כי קיים הבדל מהותי, בין השכר, על פי השכר הממוצע במשק ולא מצאתי

ת.א. , שהשתחרר זה לא מכבר, מהשירות הצבאי (20, לבין צעיר בן 18קטין בן 

). על 6/2/06 –פורסם בנבו  – משה אזולאי נ' עמרי אבקסיס 6101/04ם) - (י

כי יש לחשב את הפיצוי, בגין הפסדי השכר של יסוד כל האמור, הנני קובע, 

התובע, בעבר ובעתיד, על בסיס השכר הממוצע במשק, הן באשר לתקופת אי 

הכושר המלא והן לאחריה (למעט בתקופת לימודיו ונסיעתו לחו"ל, להלן) ועל 

הנני ער, לנתונים של התובע,  –יסוד שיעור הגריעה מכושר השתכרותו. ודוק 

ך הדיון, לעניין השתכרותו עד סמוך למועד פסק הדין ואולם, כפי שהובאו במהל

חרף האמור, אינני סבור, שיש להיזקק, לחישוב מדוייק ופרטני, בגין כל אחת 

ואחת מהתקופות לעיל (בהתחשב במקום עבודתו ושכרו שם), שכן, בסיס השכר 

יל שקבעתי, הינו בסיס ממוצע ולנוכח תקופת עבודתו הארוכה של התובע, עד לג

פרישה, זו מגלמת בתוכה, את הסטיות בשכר, למעלה ולמטה ומכאן, לחישוב 
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אביה אקסלרד נ' צור שמיר חברה לביטוח  3375/99ע"א הפסדי השכר, לגופם (

  ). 461, 450) 4(בע"מ פ"ד נד

  

אושפז חודשים רבים וסיים שיקום יום אינטנסיבי,  עקב התאונה, התובע

וכמפורט  1/2002הצופים, רק בחודש -באשפוז יום, בבית החולים הדסה הר

). לטענתו, במהלך תקופת 42בתקופות האשפוז, שהובאו בסיכומי התובע (ס' 

האשפוז והשיקום, היה באי כושר מלא ולא יכול היה להשתכר כלל וכל זאת, 

. בתצהיריהם, פירטו התובעים, בהרחבה, את הטיפולים חודשים 17למשך 

שקיבל התובע ואת תקופת אי הכושר שעבר, נוכח אשפוזיו והשיקום הממושך, 

), 119-11שנדרש, בבתי החולים השונים. מנגד, טענו הנתבעים בסיכומיהם (ס' 

כי נוכח המסמכים הרפואיים, אין להכיר לתובע, בתקופת אי כושר מלא. אינני 

פעמים  3את טענת הנתבעים, שכן אף אם נזקק התובע לאשפוז יום, רק  מקבל

בשבוע, שוכנעתי, כי לא יכול היה לעבוד בזמן הקצר שנותר בין הטיפולים, 

בשים לב למגבלותיו ולמעשה, משלא הובאה ראיה סותרת, בדבר יכולת 

השתכרותו במהלך אותה תקופה ועל יסוד סיכומי המחלה, שצורפו, בשים לב 

וות דעת המומחים, אשר תומכים בגרסתו, הנני קובע, כי התובע היה באי לח

. לפיכך, 12/2001חודשים, מיום התאונה ועד לחודש  17הכושר המלא, למשך 

זכאי התובע לפיצוי, בגובה השכר הממוצע במשק (נכון ליום פסק הדין), למשך 

בצירוף ₪,  X 8,072  =137,224 17כל תקופת אי הכושר, לפי החישוב להלן, 

ש"ח. בהמשך, זכאי התובע  216,000ריבית מאמצע התקופה ובסך כולל של 

 9), בניכוי 2003ועד למועד תחילת לימודיו (אוקטובר  1/2002לפיצוי, מחודש 

חודשים, על פי שיעור  13), למשך 10-4, ש' 8חודשים זמן שהייתו בחו"ל (עמ' 

ובצירוף ₪  X 13 X 8,072  =52,470 50%הגריעה מכושר השתכרותו ובסך של: 

בתקופת לימודיו, מחודש ₪.  73,900ריבית מאמצע התקופה, בסך כולל של 

), לא זכאי התובע לפיצוי בגין 5, ש' 15(עמ'  2006ועד לסיומם, בשנת  10/2003

  הפסדי שכר ובעניין זה, אינני מקבל את טענתו, בסיכומי תשובתו

בעבודתו, תחת פניה ללימודים ), לפיה, אלמלא התאונה, היה ממשיך 5(ס' 

וזאת, בהעדר תשתית ראייתית לביסוסה. מאידך, הנני מקבל את טענת 

), כי יש לחשב את תקופת לימודיו עד לחודש 124הנתבעים, בסיכומיהם (ס' 
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ועד ליום מתן פסק הדין, זכאי התובע לפיצוי,  2006. מחודש אפריל 2006אפריל 

  ו, על פי החישוב להלןעל פי שיעור הגריעה מכושר השתכרות

8,072 X 50% X 29  =117,044  ₪ ובצירוף ריבית מאמצע תקופה, סך כולל של

סך כל הפסדי העבר, כשהם משוערכים ונושאי ריבית כחוק, ליום ₪.  128,500

  ש"ח.  418,400פסק הדין, מגיעים לסכום של 

  

 באשר להפסדי השכר לעתיד, זכאי התובע לפיצוי, על פי שיעור נכותו

התפקודית ועד לתום תקופת עבודתו, במכפלת מקדם ההיוון המתאים ובסך 

  .X %50 269.96 X ₪8,072 =  1,089,559של:  

  

  :3-ו 2הפסדי שכר לתובעים 

, להפסדי שכר, שנגרמו להם, 3-ו 2), טוענים התובעים 62-55בסיכומיהם (ס' 

לבנם,  בשל הטבת נזקו של התובע. לטענתם, בשל העזרה והסיוע, שהעניקו

שנגרם להם והכל, כפי שפורט בתצהירם  הנזקהתובע, יש לפצותם, בגובה 

ובסכומים שנטענו בגדרם. יאמר מיד ובכל הכבוד הראוי, כי טעות משפטית 

נפלה בידם, שכן, אין לחייב, את המזיק, ביותר מכפי הנזק שגרם לניזוק, אף 

יצויים בשל נזקי פאם חלק מן הפיצויים סולק על ידי צד שלישי (דוד קציר, 

והפסיקה המובאת שם). לפיכך, מקום בו הוטב  938, מהדורה רביעית, עמ' גוף

חלק מהנזק, חייב על כן, בית המשפט, הנדרש לחייב את המזיק, בשיפויו של 

המיטיב, לערוך שני חשבונות: תחילה, עליו לחשב מה שיעור הפיצויים, שלהם 

ת חישוב שווייה של ההטבה, תוך המוטב ושנית, עליו לערוך א-זכאי הניזוק

שימת לב, לקיומו של הקשר הסיבתי, בין העוולה להטבה. היה וסכום 

הפיצויים, שהיו מגיעים לנפגע, עולה על סכום ההטבה, ייפסק סכום ההטבה 

למיטיב. היה וסכום ההטבה, עולה על סכום הפיצויים, לא יפסוק למיטיב, אלא 

), אשר יכלול 965מגיעים לניזוק (שם, עמ' סכום השווה לסכום הפיצויים, שהיו 

את ההוצאות הסבירות שהוצאו, בגין ההטבה. לפיכך, אין להידרש, בכל 

, בשל הטבת נזקו של התובע, אלא יש 3-ו 2שנגרם לתובעים  לנזקהכבוד, 

לפסוק להם פיצוי, בגובה שווי ההטבה, כפי שהוכח מהראיות שהובאו וזה 

  רה וסיוע בעבר, לתובע וכמפורט להלן. יעשה, במסגרת ראש הנזק של עז
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  עזרה וסיעוד בעבר:

), טוענים התובעים, כי התובע היה מאושפז בבתי חולים, 67-63בסיכומיו (ס' 

תקופה ממושכת, אשר במהלכה ואף לאחריה, במהלך תקופת השיקום 

, את התובע ודאגו לכל מחסורו. 3-ו 2הממושך שעבר, סעדו התובעים 

, להפסדי שכר, שנגרמו להם, בשל הזמן 3-ו 2ובעים בתצהירם, טענו הת

שהקדישו לבנם וצירפו ראיות, לעניין גובה ההפסד הנטען. על יסוד האמור, 

ביקשו, כי בית המשפט יפסוק את מלוא הסכום, להם טענו בכתב התביעה ועל 

יחד עם זאת, לא הובאו נתונים של ממש, באשר להוצאות ₪.  50,000סך של 

, במסגרת הסיוע שהעניקו לתובע ולמצער, 3- ו 2או התובעים , שהוציבפועל

לעניין שווי ההטבה. הלכה פסוקה היא, לעניין חישוב גובה הנזק, כי על הנפגע, 

להוכיח את הנתונים העובדתים, ששימשו בסיס, לחישוב גובה הפיצויים ואין 

אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת  355/80ע"א די, כי יוכיח, כי נגרם לו נזק (

ש. גמליאל חברה לבניין ופיתוח  1242/04ע"א , 800), 2(שבע בע"מ פ"ד לה

). הגישה 11/9/06 -סם בנבו פור - בע"מ נ' ש. ארצי חברה להשקעות בע"מ 

הרווחת, אם כן, בפסיקה, כי על הנפגע להוכיח, לא רק את עובדת הנזק אלא גם 

את שיעורו, שאם לא כן, תידחה תביעתו. יחד עם זאת, במקרים בהם, לאור 

טבעו ואופיו של הנזק, לא ניתן להביא נתונים מדוייקים וקשה להוכיח 

די לנפגע, שיביא אותם נתונים, שניתן  בדייקנות ובוודאות, את מידת הנזק,

להביאם, באופן סביר, על מנת שבית המשפט יוכל להעריך, על דרך האומדן, 

  ). 16, פיסקה 9656/05ע"א את גובה הפיצוי (

  

פיצוי. לפיכך, בנסיבות  אמת, הלכה היא, כי עזרה משפחתית לנפגע, היא בת

"...על בית אלה, שעה שהתובע נעזר בהוריו, בתקופה שלאחר התאונה, 

המשפט לעשות אומדן של הסכום המגיע כפיצוי נאות בעד העזרה שניתנת על 

 ידי בן הזוג או בני משפחה אחרים של הניזק ולפסוק סכום זה לטובת הניזק"

גמליאל נ'  142/89ע"א ; 280, 277) 1(שושני נ' קראוז, פ"ד כח 93/73ע"א (

, שכטר נ' כץ 5774/95ע"א ; 683), 3(90על -, תקאושיות חברה לביטוח בע"מ

). אכן נכון, זכאותו של ניזוק לפיצוי בגין עזרת קרוביו צומחת 919), 3(97על - תק

בנסיבות בהן פעולות הסיוע להן הוא זוכה חורגות מעבר לנורמות המקובלות 
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לוי נ' מזרחי, פ"ד  810/81ע"א ביחסים שבין הקרובים לניזוק וכך היה בענייננו (

). מכאן 588, 580) 3(ברמלי נ' חפוז, פ"ד לח 327/81ע"א ); 1985( 493, 477) 1(לט

ים הרלוונטים ובחנתי את הראיות שהובאו ובין ולאחר ששקלתי את השיקול

היתר, תקופת האשפוז הממושכת, הטיפולים להם נזקק התובע והעזרה שקיבל 

מהוריו, הנני קובע את גובה הפיצוי, בגין עזרה וסיעוד לעבר, על דרך האומדן 

כשסכום זה, כולל ריבית ומהווה את הטבת ₪,  45,000ובסכום גלובלי, של 

  .3- ו 2עים הנזק, של התוב

  

  עזרה וסיוע לעתיד:

כאמור, התובעים כשלו בהנחת תשתית ראייתית מספקת, לביסוס טענתם, 

לעניין פיצוי התובע, בעניין העזרה והסיוע בעתיד ולא הציגו חוות דעת מומחה, 

באשר לצרכים השיקומיים, להם יזקק התובע. יחד עם זאת, על יסוד הנתונים 

י סבור, כי יש לפסוק לתובע, פיצוי, על דרך שהובאו, בדבר מגבלותיו, הננ

 80,000האומדן ובסכום גלובלי, בהתחשב בגילו ובסוג פגימותיו ובסך כולל של 

 .₪  

  

  הוצאות עבר:

התובעים טוענים להוצאות שהוציאו בעבר ובכלל זה, נסיעות לבתי החולים 

הובאו ותשלום בגין טיפולי פיזיוטרפיה וטיפולים אחרים ואולם, גם כאן, לא 

ראיות של ממש, לעניין גובה ההוצאות הנטענות. לפיכך ובהתחשב בהיות 

 10,000התאונה תאונת עבודה, הנני פוסק, על דרך האומדן, סכום גלובלי של 

  כולל ריבית. ₪, 

  

  הוצאות טיפולים רפואיים בעתיד:

בשים לב, להלכה הנוהגת, שלפיה, תובע המבוטח בקופת חולים, זכאי לקבל 

רפואיים, מהקופה בה חבר וזכאותו לטיפולים רפואיים והוצאות  שירותים

רפואיות, מהמוסד לביטוח לאומי, לא מצאתי מקום לפסוק פיצוי של ממש 

וזאת, בהעדר תשתית ראייתית מספקת, לביסוס טענת התובעים, בסיכומיהם 

), לעניין הצורך במימון עצמי, של הוצאות רפואיות, ככל שיידרשו 74-72(ס' 

יד ובכלל זה, לא מצאתי מקום, לפסוק הוצאות, בגין ניתוח פלסטי, נוכח בעת
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היות התאונה תאונת עבודה וזכאותו של התובע, לקבלת החזרים, מהביטוח 

הלאומי. יחד עם זאת, ברי, כי התובע יזקק להוצאות רפואיות ולו בשל 

ני השתתפותו העצמית, לטיפולים הרפואיים שיקבל מקופת החולים ובגינם, הנ

 171פוסק פיצוי, בסכום גלובלי ובהתחשב בתשלום ששולם על ידי הנתבעים (ס' 

  ₪.  10,000לסיכומיהם), על דרך האומדן ובסך של 

  

  

  כאב וסבל:

), כי נוכח נכותו הרפואית והתפקודית, שיעורה 81-75טוען התובע בסיכומיו (ס' 

כה והשיקום והמגבלות מהן סובל ובשים לב לטיפולים ולתקופת האשפוז הארו

₪.  600,000הממושך שעבר, כי יש לפסוק פיצוי בגין כאב וסבל, בשיעור של 

), לפצות את התובע, בגין כאב וסבל, 178מנגד, הציעו הנתבעים בסיכומיהם (ס' 

הערכת הפיצוי בגין ראש נזק זה אינה פשוטה. נדרשים אנו ₪.  200,000בסך של 

התובע (ד' קציר, פיצויים בשל נזק לתרגם לערכים כספיים את כאבו וסבלו של 

עמר נ' קופת חולים הכללית  6978/96ע"א  ");קציר(להלן: " 887גוף (תשס"ג) 

פלוני ואח' נ' הרב  2055/99ע"א ); 930-929, 920) 1( של ההסתדרות, פ"ד נה

  )5( ניסים זאב ואח', פ"ד נה

). אכן נכון, כיום קיימת 762) 3( נעים נ' ברדה, פ"ד לו 357/80ע"א ; 273, 241

רף הפיצוי בגין ראש נזק זה, ולנתק את הקשר שנוצר בשעתו מגמה להעלות את 

ובין  1975- , תשל"החוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםבין הפיצוי שנקבע ב

"... סכומי הנזק הלא ממוני הקבועים בדין : פקודת הנזיקיןהתביעות על פי 

לעניין תשלום פיצויים לנפגעי תאונות דרכים... אינם רלוונטיים לעניין 

שיעורו של הנזק הלא ממוני הנפסק בתביעות בשל נזקי גוף אשר נגרמו בשל 

ריך להקבע רשלנותו של המזיק. בתביעות האחרונות שיעור הנזק הלא ממוני צ

בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה הקונקרטי, הכאבים והסבל של 

קופ"ח של ההסתדרות כללית נ' לאה דיין,  398/99ע"א ( התובע במקרה הנדון"

אוחיון אלברט נ' מדינת ישראל, משרד  3843/90ע"א , וכן 765) 1( פ"ד נה

  ).428), 3(93על -, תקהבטחון

  



  ל רועי נ' עיצוב במה בע"מאברג'י    7484/04ם) -תא (י

20  

  המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
D:\dpz\a_Prod_WP\ שלום. - אברג'יל רועי \פסקי דין\חומר גרפי גולמי\9758880בועז ארד ושותdoc 

לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות, טיב הפגימות, מיקומן וההשלכה שיש להן 

על מגבלותיו של התובע, כמו גם הטיפולים, הניתוחים ותקופות האשפוז 

ומועד התרחשות הממושכות ובשים לב לשיעור הנכות התפקודית והשיקום, 

, כולל ₪ 300,000, הנני פוסק לתובע פיצוי, בגין כאב וסבל, בסך של התאונה

 -  נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ב' 4047/02ם) -ת.א. (יריבית (ראה והשווה: 

  ).100, פיסקה 19/8/08פסק דין מיום  –טרם פורסם 

  

  הפסד פנסיה:

בהשלמה לסיכומיו, טוען התובע, כי אלמלא התאונה, היה זכאי לפנסיה, 

בהגיעו לגיל פרישה וזאת, נוכח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לפי 

, המחיל את ההסכם הקיבוצי, בדבר 1957 –התשי"ז  חוק הסכמים קיבוציים

פנסיה חובה על כלל עובדי ישראל. מכוח האמור, טען לפיצוי בגין אובדן 

הפרשות המעביד לקופת פנסיה, לפי הקבוע בצו ההרחבה ובמגבלת השכר 

ומיהם (ס' מנגד, טענו הנתבעים בסיכ₪.  119,051הממוצע במשק ובסך של 

), כי אין ליתן פיצוי נוסף, בגין הפסדי פנסיה, משהטענה לא נטענה 141-130

בכתב התביעה ואף לגופה, בקשו לדחות את הטענה, המהווה, לטענתם, כפל 

פיצוי, לפיצוי, בגין הפסד השתכרות בעתיד ולחילופין, טענה לטעות שנפלה 

  בחישוב הפיצוי הנטען.

  

ובע לפנסיה, הן פועל יוצא של גילו ושל תחולת אכן נכון, זכויותיו של הת

ההוראות הרלוונטיות של הדין. חישוב הפיצוי, על פי ראש נזק זה, יעשה, 

ברגיל, על יסוד הסכומים שנגרעו מן הניזוק, כתוצאה מן התאונה, לעומת 

הסכומים שהוצאתם נחסכה ממנו. יחד עם זאת, ניתן לפסוק פיצוי, בגין הפסד 

תקיימה תשתית ראייתית מתאימה לכך. לפיכך, כאשר שיעור פנסיה ובלבד שנ

ההפסד, ניתן לקביעה מדוייקת, ברי, כי יש לערוך, חישוב מדוייק, ככל שניתן. 

יחד עם זאת, באותם מקרים בהם הראיות לא מאפשרות לערוך חישוב מדוייק 

, כדוגמת מקרים בהם הנפגעים הם קטינים, כבענייננו, ניתן לקבוע את הפיצוי –

 – אלון לילך (שושנה) נ' חגי לאופר 9079/04ע"א לפי הערכה או בסכום גלובלי (

), כאשר בעניינם, המגמה היא לפסוק פיצויים, בגין 15/4/07 –פורסם בנבו 

). 8סיה (שם, פיסקה אובדן תשלומים סוציאליים דווקא ולא בגין אובדן פנ
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בענייננו, בשים לב להוראות הדין העדכניות, זכאי התובע לפיצוי, בגין אובדן 

תשלומים סוציאליים ואולם, לא ניתן לערוך בגינם חישוב מדוייק, שכן מטבעו 

של עניין ומשטרם נוצרה לתובע, היסטוריה תעסוקתית, אין בידינו נתונים, 

על יסוד חזקת השכר הממוצע במשק,  באשר לשכרו המדוייק ומשזה נקבע,

אינני סבור, כי יש להדרש, לחישוב מדוייק, כפי שערך התובע בסיכומיו ונוכח 

העמימות המובנית בעניינו של התובע, יש לפסוק לו פיצוי, על דרך האומדן 

מ.א.  אי.איי.גי. ביטוח זהב בע"מ נ' עזבון המנוח 157/077ע"א ובסכום גלובלי (

). לשון אחר, כאשר מדובר בקטין, או באדם צעיר, 17/3/08 –פורסם בנבו  – ז"ל

שעדיין אין לגביו נתונים, בנוגע לאופי העסקתו ותנאי שכרו, פסקו בתי המשפט, 

שתלב פיצוי בגין הפסד פנסיה, על יסוד ההנחה שקיימת סבירות שהנפגע י

בעבודה, המקנה זכויות פנסיוניות, כשלעיתים קרובות, הפיצוי היה על דרך 

). לפיכך, נוכח 16-19, פיסקה 6101/04ם) -ת.א. (יהאומדן ובסכום גלובלי (

יעור האובדן, הנני העמימות הקיימת, באשר לנתונים הרלוונטים, לחישוב ש

  ₪. 30,000פוסק לתובע פיצוי, על דרך האומדן, בסך של 

  

  

  

  

  ריכוז הפיצויים:  ז.

  

  סכום הפיצויים, בגין ראשי הנזק השונים, הינו, כמפורט להלן: 

  ₪. 418,400 –הפסד שכר לעבר   א.

  ₪. 1,089,559 –הפסד השתכרות לעתיד   ב.

  .₪ 125,000  –עזרה וסיעוד בעבר ובעתיד   ג.

  ₪. 20,000  –הוצאות עבר ועתיד    ד.

  ₪. 300,000  –כאב וסבל   ה.

  ₪. 30,000 –אובדן תשלומים סוציאליים   ו.

  

  ₪. 1,982,959סה"כ  
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  ניכויים:  ח.

  

ולפי חוות ₪  2,089,861בסיכומיהם, טוענים הנתבעים, כי יש לנכות סך של 

ועל ₪  5,329של , שלפיה, מגיע לתובע קצבה בסך 4/3/08דעת אקטוארית מיום 

התובע, מנגד, טוען לסכום קצבה אחר ולביסוס ₪.  22,167יסוד שכר של 

טענתו, צירף מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי ולפיהם, זכאי לקצבה על יסוד 

ומשכך, טען כי יש לנכות את תשלומי המל"ל בהתאם (ס' ₪  16,995שכר של 

ולה, כי קצבת הנכות לסיכומי תשובתו). אכן נכון, ממסמכי המל"ל, ע 11-7

והשכר, שלפיו חושבה הקצבה, הינה כטענת התובע ומשכך, אין להזקק לחוות 

ואין לקבל את טענות הנתבעים  4/2/2008הדעת האקטוארית, מיום 

), כי התובע זכאי לקצבה מוגדלת, משלא הובאה תשתית 185בסיכומיהם (ס' 

ל"ל יעשו לפי חוות דעת ראייתית מספקת, לעניין זה. לפיכך, ניכויי תשלומי המ

לסיכומי  189(ס' ₪  1,585,981ובסך משוערך של  25/2/08אקטוארית, מיום 

  ₪. 396,978הנתבעים). לאחר ניכויי המל"ל, מגיע לתובע פיצוי של 

  

  

  סוף דבר,  ט.

  

בצירוף ₪,   396,978הנני מחייב את הנתבעים, לשלם לתובע, יחד ולחוד, סך של 

  ובתוספת מע"מ כחוק. 20%, בשיעור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד

  

  

  

  ) בהעדר הצדדים2008באוגוסט  31ניתן היום ל' באב, תשס"ח (

  

  

  
  

5129371  

54678313  
  54678313-7484/04ֹמשה ברֿ ֿעם 
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 עם, שופט-ֹמשה ברֿ 

  ף לשינויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפו

  

  הקש כאן - הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

  


