
 ת.א. 2037-06-15
 בפני כב׳ סה׳׳נ הש׳ טל לוי

ם ו ל ש ט ה פ ש ת מ י ב  ב

ב - יפו י ב ל - א ת  ב

׳ז 21612593  התובע איתי קלרת׳
 והנתבע שכנגד: באמצעות ב׳׳כ עוה״ד גיל קלר(מ.ר. 14904) ו/או אברהם קלר

 מרח׳ אבן גבירול 101, ת׳׳א 6404704

ד - ג - נ

 הנתבעות 1. טטיאנה קדישב ת׳׳ז 323679415
 והתובעת שכנגד: 2. הפניקס חב׳ לביטוח בע׳׳מ

 ע׳׳י ב׳׳כ עוה׳׳ד ר. צביקל ו/או י. עובדיה ואח׳
 מרח׳ החשמונאים 105 ת׳׳א 6713320

ד - ג - נ

 הצד השלישי: אי.די.אי חברה לביטוח בע׳׳מ ח.פ. 51-3910703
 ע׳׳י ב׳׳כ עוה׳׳ד טל בר משה

 מדרך מנחם בגין 82 (בית אופקים), תל אביב

 סיכומים מטעם התובע והנתבע שכנגד

 בהתאם להחלטות כב׳ ביהמ״ש מיום 22.1.17 ומיום 30.1.17, מתכבד בזאת התובע והנתבע שכנגד
 (להלן: ״התובע״), להגיש סיכומיו בכתב, כדלקמן:

 פתח_דבר:

 1. תיק זה, התגלגל להליך ארוך ויקר באופן מיותר. כל זאת, בשל מחדלה של הנתבעת 1 והחלטתה ליתן
 דיווח שאינו אמת, באשר לנסיבות התאונה והגורם לה ועצימת עיניי הנתבעת 2 לאחר שהיה עליה

 להבין, שכך הם פני הדברים.

 2. התאונה נשוא התביעה ארעה, כאשר התובע רכב על אופנועו, בדרכו מביתו הסמוך למקום התאונה,
 לעבודתו וכפי שיובהר להלן, נכנס לצומת באור ירוק ואז נפגע מהרכב בו נהגה הנתבעת 1. הח״מ
 מאמין בכנות, שלנתבעת 1 לא הייתה כוונת זדון בנהיגתה אולם מעריך, שחוסר ריכוז או היסח הדעת,

 גרמו לה שלא להבחין ברמזור האדום מכיוון נסיעתה, להיכנס לצומת וגרום לתאונה.

 3. מסיבה כלשהי, אם מתוך חשש לרישיונה, אם בשל ייעוץ שגוי ואם מחשש שתיאלץ לשלם דמי ביטוח
 יקרים יותר (כפי שיובהר בהמשך), חזרה בה הנתבעת 1 מהודעה שנתנה מיד לאחר התאונה, הודעה
 בה הודתה שלא הבחינה ברמזור האדום וטענה, שהתובע היה זה שלא ציית לרמזור. שינוי זה

 בגרסתה, הוא שגרם לכדור שלג להתגלגל ולהתדיינויות שניתן לחסוך בתיק זה.

 4. לדעת הח״מ, יש לראות בחומרה רבה יותר את התנהלות הנתבעת 2. אין ספק, שפרקליטה המנוסים
 הבינו עד מהרה ולבטח לאחר ישיבת ההוכחות הראשונה, שהאשם נופל לפתחה של הנתבעת 1, אולם
 חרף נסיונות ביהמ״ש לסיים ההליך כבר אז, היא בחרה להמשיכו. יתרה מכך, אם לא היה לנתבעת 2
 ברור שעליה לסגת מהתבצרותה בעמדתה השגויה לאחר עדויות הנהגים, הרי לא ניתן להבין מדוע,
 היא ממשיכה לאחוז בקרנות המזבח, גם לאחר התרסקות חוו״ד המומחה שמונה ע״י ביהמ״ש.
 יוטעם, שניצול כוחה העדיף של הנתבעת 2 על זה של התובע - בחור צעיר ובעל משפחה, שנאלץ
 להמתין להחזר נזקיו כשנתיים, מהווה מעשה לא ראוי. כב׳ ביהמ״ש יתבקש ליתן דעתו לכך, עת

 יפסוק הוצאות בתיק זה, על מנת למנוע הישנות נוהג פסול זה.

ק זה: י ת ת ל ו כ י ר צ ת ה ו ד ב ו ע  ה

 5. ביום 22.4.15, בשעה 07:00 לערך, רכב התובע על אופנוע, מביתו שברח׳ מל״ל 5 בר״ג, בדרכו למקום
 עבודתו - חברת הייטק בהרצליה. הוא נסע מביתו לרח׳ חיבת ציון, פנה בצומת המרומזר ימינה לדרך
 בן גוריון ובצומת מרומזר נוסף עם רח׳ הרצל פנה שמאלה. הוא המשיך 160 מ׳ נוספים, עד
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 שהגיע לצומת רח׳ הרצל עם רח׳ קרינצי(להלן: ״הצומת״), שם נפגע מרכב בו נהגה הנתבעת 1, שהגיח
 מימינו (להלן: ״התאונה״).

 6. כתוצאה מהתאונה נפגעו כלי הרכב המעורבים. לאופנועו של התובע נגרם אבדן מלא וכן נגרמו לו
 נזקים בגין אביזרי בטיחות - קסדה וכפפות מגן ומכנסיו שנקרעו, עת נגרר על הכביש לאחר שנפגע.

 להקטנת נזקיו, מכר התובע את שרידי אופנועו. נזקיו נכון למועד הגשת התביעה, עמדו על סך של
 36,612 ₪. מלבד הכחשה כללית בכתב ההגנה, לא השיגה הנתבעות על הנזק הנ״ל והכחשתה נזנחה.

 7. מהתמונות שהוגיש התובע לתיק ביהמ״ש, במצורף לחוות דעת המומחה מטעמו עולה, שלאחר
 ההתנגשות, רכב הנתבעת 1 נותר כשפניו באותו כיוון נסיעה. כן ברור מהתמונות, שרכב הנתבעת 1,

 נפגע ב - 1/3 האחורי(ת/3) ואופנועו של התובע הוטל מטרים ספורים מנקודת הפגיעה.

 8. לרכב הנתבעת נגרמו נזקים ו הנתבעת 2 הגישה תביעה שכנגד, על סך של 43,059 ₪.

 יוטעם, שלאור העובדה שאופנועו של הנתבע בוטח בביטוח צד שלישי, בגין התביעה שכנגד הגיש
 התובע הודעה לצד ג׳ כנגד המבטחת שלו וזאת מאחר שלא הצליח לקבל אישור לכיסוי ו/או הגנה.

 לאחר הגשת ההודעה לצד ג׳, הכירה האחרונה בכיסוי הביטוחי וייצוגה נעשה כמצויין בכותרת.

 9. הצדדים הגישו חוות דעת של בוחני רכב, כאשר כל אחד מהם מטיל את האחריות על הצד השני.

 בהחלטות מיום 24.3.16 ומיום 6.4.16 מינה ביהמ״ש מומחה מטעמו - מר משה נקש.

ך הראיות: ל ה  מ

 ראיות התובע:

 10. ראיות התובע כללו את עדותו, נספחי כתבי טענותיו, תמליל והקלטת שיחה שקיים עם הנתבעת 1 מיד

 לאחר התאונה ותצהיר עדות של עד אוביקטיבי- יעקב אחדות, בעל עסק סמוך למקום התאונה.

 11. הח״מ משוכנע, שכב׳ ביהמ״ש התרשם, שהתובע העיד בצורה ברורה ואמינה. הוא תיאר כיצד יצא
 מביתו ומרגע שהגיע לרח׳ חיבת ציון עם דרך בן גוריון, נסע ברמזור ירוק והמשיך לנסוע עד לצומת,
 כאשר הוא רוכב על הגל הירוק המקשר את צומת רח׳ חיבת ציון עם צומת בן גוריון והרצל והצומת.
 הוא הוסיף ותיאר, את שדה הראיה המוגבל בסמוך להגעה לצומת (בשל ארון תקשורת) וכי רכב
 במהירות של 35-40 קמ״ש. עם כניסתו לצומת, הבחין ברכב הנתבעת 1, הספיק להאט, החל לעצור
 ובאופן אינסטנקטיבי ברח שמאלה, אולם לא הספיק והתנגש ברכב. כאמור, כתוצאה מהתאונה נפגעו

 הן האופנוע והן התובע (שלאחר שפונה ע״י ניידת מד״א לבי״ח, התברר שידו נשברה).

 התובע המשיך והעיד, כיצד התישב ליד הנתבעת 1, שוחח עמה ולאחר שהתעשת, הקליט אותה
 בטלפון הנייד שלו. תמליל השיחה הוגש לביהמ״ש ותכנו הנו כדלקמן:

ן אדום.  ״התובע: את לא ראית את הרמזור? היה ל
 התובעת 1: לא, אני... אני לא.... לא... לא ראיתי״.

 יוטעם, שמעבר לאמינות עדותו של התובע, הרי שהדברים שאמרה הנתבעת 1 בזמן אמת, בטרם
 הספיקה לתכנן אסטרטגיה ו/או להיוועץ עם אדם כלשהו, הם לבטח מה שאירע. אמירתה זו, תואמת

 את טענת התובע, לפיה הנתבעת 1 לא הבחינה ברמזור וחצתה את הצומת באדום.

 עוד העיד התובע, שלאחר התאונה, שמע אנשים צועקים על הנתבעת 1, שהיא נסעה באדום. לדאבונו,
 באותה עת דעתו לא הייתה פנויה לבקש את פרטי אותם עדים, דבר שהנו ברור, לאור סערת הרוחות
 בה היה מצוי, כשאך כפסע היה בינו לבין קיפוח חייו וכאשר הוא סובל כאבים פיזיים עקב השבר

 שנגרם לו בידו.

.12 
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 12.1. כאמור, התובע לא הצליח לאתר העדים שראו את הנתבעת 1 עוברת באדום, אולם ״בעבודת רגליים״,
 בין בעלי העסקים הסמוכים לצומת, הצליח לאתר את יעקב אחדות, שהנו בעל חנות פרחים מטרים

 ספורים מהצומת.

 עד בלתי תלוי זה העיד בצורה ברורה ואמינה ומבלי שיש לו עניין במי מהצדדים, שלאחר ששמע
 התנגשות יצא מחנותו, ראה את התובע כשהוא עדיין שכוב על הכביש (מה שמבהיר שיציאתו היתה
 מיידית), האופנוע לידו (דבר שתומך במיקום האופנוע כנטען) ובהתאם העיד ״...דאיתי ושמעתי נהג
 של דכב שעמד בצומת זו באותו כיוון נסיעה של הדכב ומאהודיו צועק לנהגת הדכב ״נסעת באדום

 מלא״״. הוא המשיך והעיד ששמע את הנהגת בוכה ואומרת ״מה עשיתי מה עשיתי״.

 ניסיונות ב״כ הנתבעות לקעקע עדותו של מר אחדות נתקלו בחומה בצורה מצדו, מה שהבהיר, שעד
 זה מאוד בטוח בעדותו. העד אף הציע פעמיים(מיוזמתו), להיבדק במכונת אמת.

 12.2. היות שמר אחדות לא ראה במו עיניו כיצד הנתבעת 1 נוסעת באור אדום, לצורך הדברים הראשונים
 שהעיד (שכן את דבריה ״מה עשיתי מה עשיתי״ הנם עדות ישירה), אנו נאלצים להיעזר בחריג, לכלל
 הפוסל עדות שמיעה ומאפשר את קבלת עדותו של מר אחדות - Res Gestae. חריג זה בא מצויין בסע׳

 10 לפקודת הראיות [נוסח משולב] תשל״א - 1971.

 בע״פ 7293/97 זיאפר נ׳ מ״י, פד״י נב (1) 460, 469 קבעה כב׳ הש׳ דורנר, שביהמ״ש מקבלים את
 החריג - עדות עד עקיף בדבר אימרה ספונטנית, על אף היותה עדות שמיעה, ״...שכן ההנהה היא כי
 מסירה ספונטנית של אימוה מפהיתה את ההשש כי מוסד האימוה אינו מהימן וכי היתה לו שהות
 לאדגן את גידסתו ולסלף את אימדתו״. כב׳ הש׳ דורנר הוסיפה וקבעה, שספונטניות האימרה נבחנת,
 עפ״י נסיבות כל מקרה, כאשר 2 הנקודות העקריות שיש לבחון הנן: אחת מסירה בו זמנית של

 האימרה או בסמוך לאירוע והשניה, היות האירוע שלגביו נאמרו הדברים מרגש ומסעיר.

 אין ספק, שעדותו של מר אחדות תואמת את הכללים שהתווה ביהמ״ש העליון כאמור. דברי העדים
 שראו את רכב הנתבעת 1 עובר באדום נאמרו מיד לאחר אירוע התאונה ואירוע של תאונה שבין רכב

 לאופנוע הנו אירוע מסעיר.

 13.מטעם התובע הוגשה חוו״ד של יצחק פפיסמדו - בוחן תנועה וחוקר תאונות דרכים, בוגר קורס בוחני
 תנועה של משטרת ישראל כשלאחר מכן ובמשך 24 שנים שירת בתפקיד זה במשטרה. מאז שוחרר,

 הוא עוסק במתן חוות דעת פרטיות.

 מר פפיסמדו הנו המומחה היחיד שעשה מלאכת בדיקה מקיפה ומלאה לאירועי התאונה, נפגש עם
 התובע פעמיים, סייר עמו לכל אורך נתיב נסיעתו - מהיציאה מביתו ועד לצומת, ביקר בצומת פעם
 נוספת (שלישית) כאשר פעמיים ביקר שם ביום ובשעה התואמת את שעת התאונה, בדק את תוכניות
 הרמזורים והגל הירוק וניתח אותם וקרא את עדויות הנהגים במשטרה. מר פפיסמדו ניסה לשוחח גם
 הנתבעת 1, אולם זו סירבה. הוא בדק ובחן הן את הזירה והן את נזקי הרכבים (באמצעות חוו״ד

 שמאי הרכבים) והגיע למסקנות כדלקמן:

 13.1. עפ״י נזקי הרכבים ומיקום עצירתם, התובע נסע במהירות של עד 35 קמ״ש.

 13.2. תאור נסיעות התובע כמפורט בסע׳ 11 לעיל, תואם נסיעה רצופה בגל הירוק - בשלוש הצמתים
 המרומזים שבהם חלף עובר לתאונה - מהצומת המרומזר הראשון (חיבת ציון + דרך בן גוריון), דרך

 הצומת המרומזר בדרך בן גוריון ורח׳ הרצל ועד לצומת. כך גם טענתו שנכנס לצומת ברמזור ירוק.

 13.3. גרסתה המאוחרת של הנתבעת 1, אינה תואמת את פעולות הרמזורים ולפיכך, סבירים יותר דבריה
 מיד לאחר התאונה, מאשר שינוי גרסתה לאחר מכן.

 ראיות הנתבעות:

.14 

 14.1. עדות הנתבעת 1 מתחילה למעשה דקות ספרות לאחר התאונה, כאשר התובע התיישב על ספסל
 לצידה, שוחח עמה והיא השיבה לו כאמור, שלא ראתה את הרמזור האדום. ניסיונותיה המאוחרים
 לנסות ולתרץ אמירה זאת בדרך של התפלפלות מילולית, דינה להידחות בכלל ובפרט לאור הראיות

 הנוספות שבתיק זה - עדותו של מר אחדות וניתוח הגל הירוק.
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 14.2. עפ״י הנחיית ביהמ״ש, תיק המשטרה לחקירת התאונה צורף לתיק ביהמ״ש ביום 21.12.15- בקשה
 8. עיון בעדות הנתבעת 1 שם מבהיר, שהיא לא הייתה בטוחה בחפותה, שכן לשאלת החוקר השיבה
 בצורה לא החלטית- ״אני לדעתי לא אשמה...״. מדובר בהבעת דעה ולא אמירה ברורה ונחרצת,
 שאמורה לבוא ממי שהייתה אמורה להיות משוכנעת שלא עברה באדום. אמירה מהוססת זו, תואמת

 את הערכת התובע, שהנתבעת לא שמה לב לרמזור שבצומת ונכנסה ברמזור אדום בשגגה.

 בהמשך חקירתה שם, התבררה גם הסיבה לשינוי הגירסה ״...והייתי צדיפה לשלם ביטוה יותד
 יקד״. בתשובה זו יצא המרצע מן השק וברור שהשיקול של הנתבעת שלא להודות במחדלה הנו שיקול

 כלכלי.

 כב׳ ביהמ״ש מופנה לחוסר האמינות של התובעת גם במשטרה, שם הכחישה ששוחחה עם התובע
 לאחר התאונה. היא הוסיפה והכחישה שיחה זאת אפילו לאחר שעומתה עם ההקלטה, אז טענה,

 שהיא לא זוכרת ששוחחה עם מישהו.

 הגם שעדותה בביהמ״ש הבהירה, שהנתבעת 1 שולטת בעברית היטב, חשוב לציין, שחקירת הנתבעת
 1 במשטרה היתה בשפת אימה - ברוסית.

 14.3. חקירתה הנגדית של הנתבעת 1 על דוכן העדים ההיתה לא רציפה, מתחמקת ולא אמינה, מה שלדעת
 הח״מ חייב להוביל לקביעה, שאין מקום לתת אמון בגרסתה גם בביהמ״ש.

 בקליפת אגוז יובאו חלק מהסתירות הרבות בעדותה:

 הנתבעת 1 העידה, שהתבוננה על הרמזור במשך 15 שניות לפחות ברציפות וכל העת ראתה שהרמזור
 ירוק. גם כאן (כמו במשטרה), מיאנה התובעת 1 להשיב באופן ברור ולהסביר, את הסתירה של עובדה

 זו עם ההקלטה הנ״ל, בה הודתה שלא ראתה את הרמזור ושעברה באור אדום.

 לא רק בהעדר הסבר לשינוי הגרסה לגבי הרמזור עסקינן, אלא גם בחוסר סבירות בטיעונה זה.
 מתברר, שלא ניתן לקבל את טענתה המוזרה, שבמשך 15 שניות תמימות התבוננה ללא הרף על

 הרמזור וראתה שהוא ירוק מכל אחד מהטעמים הבאים:

 ראשית, לא ניתן לנהוג בבטחה כאשר המבט ממוקד במשך זמן כה רב לרמזור, מבלי להתבונן על
 הדרך וסביבת הנסיעה. אם נהגה כן הנתבעת 1, הרי שבכך התרשלה התרשלות רבתי;

 שנית, טיעון זה אינו אפשרי, שכן במהירות שנהגה, במשך זמן של 15 שניות, בשניות הראשונות היתה
 חייבת להיות מעבר לעיקול בכביש, מיקום שאינו מאפשר לראות את הרמזור כלל;

 שלישית, אם התבוננה ללא הרף על הרמזור, כיצד טענה, שבאותה עת ראתה שלא נסעו רכבים
 אחריה. אין ספק שלשם כך, היה עליה להסיט מבטה מהרמזור אל המראה;

 רביעית, אם התבוננה רק על הרמזור, כיצד טענה שראתה את האופנוע מגיח במהירות רבה משמאל?!

 14.4. סתירה נוספת שמקעקעת את גרסת הנתבעת 1 נובעת מהכחשתה שהיו במקום עדים שהטיחו בה
 שעברה באדום. כאמור, היא הרחיקה לכת והכחישה, שהיו בכלל אנשים במקום (ע׳ 9 ד׳ 29

 לפרוטוקול).

 14.5. חוסר אמינות עדותה של הנתבעת 1 היה כה בוטה, עד שכב׳ ביהמ״ש מצא לנכון לציין לא פחות מ - 4
 פעמים במהלך חקירתה הנגדית הקצרה (5 עמודי פרוטוקול), שהעדה חושבת והעדה משתהה

 בתשובתה (ע׳ 9 ש׳ 22; ע׳ 10 ש׳ 4 ובע׳ 11 בש׳ 9 ו - 29).

 15.הנתבעות הגישו חוות דעת של מומחה מטעמן - מר רפי וולמרק. האחרון ביסס דעתו שהתובע עבר
 ברמזור אדום ולא הנתבעת 1 רק על אפשרות אחת, הנובעת מהעובדה, שלאחר שהרמזור בכיוון
 נסיעת הנתבעת 1 מתחלף לאדום, מותרת הנסיעה לרכבים שבאים מהכיוון הנגדי לנסיעתה ולא

 מכיוון בואו של התובע(משמאל).

 מומחה זה (כפי שגם נהג מומחה ביהמ״ש - ועל כך בהמשך) לא לקח בחשבון אפשרות סבירה נוספת
 (סבירה יותר), שהנתבעת 1 הסיעה את רכבה לתוך הצומת בשלבים מוקדמים יותר של מחזור הרמזור
 הירוק מכיוון נסיעתו של התובע ולא בשלב סיום מחזור הירוק מכיוון נסיעתו לתחילת הירוק מכיוון
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- דהיינו בשניות 74 או 90 של המחזור, אלא כאמור, רק את האפשרות לפיה התובע נכנס  הנתבעת 1
 לצומת במה שהוא מכנה ״מחטף״ לאור אדום, דהיינו בתחילת מחזור האור האדום מכיוון נסיעתו.
 הוא שלל את האפשרות, שהנתבעת עברה בתחילת מחזור האור האדום מכיוונה. התחמקות
 מהאפשרות שהנתבעת 1 לא הבחינה כלל ברמזור או ברמזור אדום, חרף הראיה החשובה שאמרה כן
 לתובע מיד לאחר התאונה, טענה שבנוסף לכך נתמכת בדברי אנשים שנסעו אחריה, מהווה עצימת
 עיניים, שיש בה בכדי לדחות קביעתו. יש להוסיף ולציין, שקביעה זו, לפיה התובע נכנס לצומת סמוך
 לתחילת הרמזור האדום מכיוונו, סותרת מניה וביה את טענת הנתבעת 1, שמכיוונה היה רמזור ירוק
 במשך 15 שניות, שכן במקרה כזה, היא הייתה אמורה להתחיל בנסיעה ולא להגיע בנסיעה רצופה

 כטענתה.

 לא זאת אף זאת; מר וולמרק (כמו מומחה ביהמ״ש) לא התחשב בגל הירוק, הקיים בין 3 הצמתים
 בהם נסע התובע מביתו ועד לתאונה. יובהר, שאם הייתה אמת בתיאוריה שהתובע עבר ברמזור אדום
 בצומת, הרי שלאור רציפות הגל הירוק מכיוון נסיעתו, היה עליו לעבור באור אדום גם ב - 2 הצמתים
 הקודמים! אפשרות זו הנה בסבירות נמוכה מאוד לנהג בן 30 בעל משפחה וסביר יותר שהמחדל, נופל

 לפתחה של הנתבעת 1.

.16 

 16.1. בתיק ביהמ״ש מצויה גם חוות דעתו של המומחה שמונה על ידו - משה נקש. זה אמור היה לשפוך
 אור אובייקטיבי ומקצועי על נסיבות התאונה. למצער, חוות דעתו של מר נקש לא היתה מקצועית
 ולא אובייקטיבית, אלא כל כולה אימוץ חסר ביקורת על חוו״ד מומחה הנתבעות, חרף השגיאות שהיו
 בה כפי שהובהר לעיל. עבודתו ותשובותיו על דוכן העדים, מציבות לדעת הח״מ סימן שאלה גדול,

 באשר לזכותו להכלל ברשימת המומחים של בתי המשפט.

 16.2. העדר מקצועיותו של מר נקש השתרעה לכל אורך עבודתו, החל משלב איסוף החומר הרלבנטי,
 ההכנה, הביקור בשטח, כתיבת חוות העת ועד לעדותו בבית המשפט, הכל כפי שיפורט להלן:

 16.2.1. בניגוד לחובתו, לא אסף מר נקש את המידע בעצמו. היה עליו לפנות לעיריית ר״ג ולקבל
 את תוכנית הרמזורים. במקום זאת, הוא הסתמך על הנתונים מחוו״ד מומחה הנתבעות.
 לפיכך, הוא לא היה מודע לכך, שהוא מבסס חוו״ד על תוכנית רמזורים שגויה, שכן, מועד
 התאונה היה יום הזיכרון וערב יום העצמאות. עפ״י אישור עיריית ר״ג שהגש לביהמ״ש

.9:00 -  בחקירתו הנגדית וסומן ת/1, תוכנית הבוקר היתה בין השעות 6:00 ל

 16.2.2. מר נקש לא טרח לבקר במקום התאונה בשעה הרלבנטית. למרות שהתאונה אירעה בשעה
 07:00 לערך, הוא התעצל והגיע למקום לאחר השעה 09:00. חרף זאת, הרשה לעצמו מר
 נקש לקבוע קביעות עובדתיות, באשר לעומס התנועה במקום, בשעה בה לא נוכח (קביעה

 הסותרת את עדויות שני הצדדים).

 זאת ועוד; מר נקש ביקר במקום התאונה ביום ג׳ למרות שהתאונה אירעה ביום ד׳.

 16.2.3. תוך חוסר אובייקטיביות אסורה, התקשר מר נקש לתובע פעמיים, תוך שהוא מתחקר
 אותו בשאלות שחלקן כלל אינן רלבנטיות. מר נקש לא יכל לספק הסבר ראוי בחקירתו
 הנגדית, מדוע לא פנה גם אל הנתבעת 1 ולא ביקש לברר דווקא עמה, כיצד תסביר את

 הסתירות הרבות בין דבריה כאמור.

 16.2.4. מר נקש בחר לבחון את האירוע, כאילו מחסום הושם על עיניו. כפי שעשה מר וולמרק, גם
 הוא בחר להתעלם מהתמונה הכוללת של דרך התובע מביתו ועד לצומת, העובדה שהתובע
 נסע בגל ירוק וחלף ב- 3 צמתים, חרף זאת שנתון זה צוין מפורשות הן בחוות דעתו של
 מומחה התובע ולמרות שגם במסמך המצוי בחוו״ד מומחה הנתבעות נרשם בתוכנית
 הרמזורים ״מבנה 1 : גל ירוק״ (שם בע׳ 8/14 במלל מתחת לסקלת השניות). לו היה טורח
 מר נקש לבדוק את התמונה הכוללת היה מבין על נקלה, שעל מנת שלהיכנס לצומת

ב - 2 הצמתים הקודמים. ם  באדום, היה על התובע לעבור באור אדום ג

 16.2.5. הוא התעלם מחוסר האפשרות של גרסת הנתבעת 1 שראתה את הרמזור הירוק במשך 15
 שניות והמסקנות הנובעות מכך כמפורט בסע׳ 14.3 לעיל.

 16.2.6. מר נקש הוסיף וחטא, כאשר כלל לא בדק את האפשרות, שהנתבעת 1 עברה ברמזור אדום
 לא בסופו (אלא כאמור למשל בשניה 74 או 90 של המחזור). לו היה בודק אפשרות זאת,
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 היה ברור לו, שאפשרות זו תואמת את עדות התובע, העד האובייקטיבי ששמע את מי

 שראה זאת ואף את דברי הנתבעת 1 עצמה, עת שוחחה עם התובע מיד לאחר התאונה.

 16.2.7. מר נקש שרבב למסמך שערך נתונים לא נכונים, לא בדוקים וחסרי בסיס כלשהו. כך למשל
 הוא טען, שהתובע נסע במהירות של 70 קמ״ש. קביעה זו לא רק שלא התבססה על סימני
 החלקה על הכביש ו/או מדידה ו/או נתון אמפירי אחר, אלא שהיא סותרת את הקינמטיקה
 שבזירת האירוע. אין צורך בתואר מתקדם בפיזיקה ודי בשכל הישר כדי לדעת, שאם
 אופנוע ששוקל כ - 200 ק״ג פוגע ב - 1/3 האחורי של צד רכב(בו המנוע מקדימה ולפיכך
 מרכז הכובד שלו קדמי למחצית אורכו), במהירות של 70 קמ״ש, ברור שהרכב היה סב על
 צדו והאופנוע יוטל למרחק רב. אלא מאי, הרכב לא סב כלל והאופנוע היה סמוך לרכב -

 כפי שציין בוחן המשטרה שהוזעק למקום.

 16.3. בחינת חוות הדעת עצמה, היה בה די בכדי לקבוע שאין מקום להביאה בחשבון ולדחות את
 מסקנותיה. חרף הסבר קצר מטעם הח״מ בדיון שהתקיים לאחר הגשת חווה״ד, התעקשו ב״כ

 הנתבעות, שיש מקום לדבוק במסקנות ולהמשיך להטריח את ביהמ״ש ואת התובע וב״כ.

 16.4. בחקירתו הנגדית של מר נקש התברר, שתשובותיו הנן מעבר למומחה שמנסה להגן על חוות
 דעתו. הוא התגלה כמי שמסרב להשיב לשאלות ועל שאלות שמומחה אמור להיות מסוגל

 להשיב עליהן ללא כל מאמץ. על מנת שלא לפגוע בכבודו, תוגדר עדותו כמקוממת:

 16.4.1. כאשר המומחה נשאל כיצד קבע שבשעת התאונה יש גודש תנועה באיזור למרות שלא
 טרח להגיע בשעה המתאימה השיב ״הבת שלי גוה ממש בסביבת״ (עמ׳ 17 ש׳ 32).

 16.4.2. מר נקש לא יכל להסביר, מדוע לא צירף מפה שתפרט מימדי הצומת, המרחקים שעברו
 הרכבים ואת נקודת ההתנגשות.

 16.4.3. כשעומת עם לוחות זמנים של מחזור הרמזורים בצומת ומהירויות הרכבים, בדרך
 שהבהירה באופן שלא ניתנת לערעור, לפיה לו היה נכנס התובע לצומת בתחילת הרמזור
 האדום כפי שהוא ומומחה הנתבעות טוענים, לא היתה יכולה להתרחש ההתנגשות. על
 מנת שלא לסתות מחוות דעתו הוא שינה את קביעתו והשיב: ״ייתפן שהאדום היה עוד

 ממדהק יותר גדול״ (ע׳ 20 ש׳ 14-15).

 16.4.4. מר נקש ניסה לכפות את קביעתו על מצבו הפיזי של הצומת. חרף העובדה שבסמוך
 לצומת קיים ארון תקשורת החוסם את שדה ראיית המגיע מכיוון הגעת התובע, טען

 שאין בכך בכדי לשנות את דעתו ונתוני חוות דעתו.

 16.4.5. כשהוצג בפניו החישוב שבמהירות נסיעת האופנוע, מרחקי הדרך שעבר עד לנקודת
 ההתנגשות, המרחק שעבר הרכב מה שהובהיר שאין אפשרות שבנתונים אלו כלי הרכב
 יפגשו, הפתיע באמירה סתומה ״רב הנסתד על הגלוי״ (ע׳ 21 ש׳ 7). גם בהמשך חקירתו
 לגבי מרחקים, מהירויות ומסקנות מהנתונים הוסיף והשיב: לא יודע להגיד במדויק
 (בש׳ 26), לא יודע (ע׳ 22 ש׳ 3) אני לא יכול לענות על זה(ע׳ 22 ש׳ 13), לא יודע(בש׳ 16

- 26). תשובת אלו אינן אמורות לבוא מפי מי שמתיימר להיות מומחה.  ,22 ו

 16.4.6. כשנשאל מדוע לא הציג את האפשרות שהנתבעת 1 עברה באור אדום לאחר שניה 74
 של מחזור הרמזור למשל, השיב בנימוק חסר בסיס, שסותר הראיות בתיק, שפסל
 אפשרות זאת, משום שבמקרה כזה היו נפגעים נוספים וגם אם לא, הרי שהיו באם
 למשטרה להעיד ״...כי היתה מלא תנועה בשעה הזו...״! (בע׳ 23 ש׳ 8). כשהופנה
 לתמונה שצולמה ע״י מומחה התובע וצולמה בשעה הנכונה, הוא האשים את מר

 פפיסמדו, שהנ״ל חיכה שלא תהיה תנועה ואז צילם את התמונה. הייתכן?!

 16.4.7. כשנדרש להתייחס לגל הירוק שמקשר בין 3 הצמתים המרומזרים שעבר התובע השיב
 ״..אני לא דוצה להתייהס לשאלה...״ (ע׳ 24 ש׳ 18). בהמשך, כשניסה הח׳׳מ להציג
 למר נקש זמני נסיעה שמבהירים כיצד נסע התובע עם גל ירוק המשיך להשיב שוב ושוב

 ״לא יודע״ ו- ״אני לא מובן לענות על זה בצודה כזו״ (ע׳ 25 ש׳ 9).
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 16.4.8. בתשובה לשאלת ב«כ צד ג׳ השיב, שהוא מאמץ לחלוטין את תיאוריית מומחה
 הנתבעות, שהתובע ביצע את מה שכנו ״מחטף רמזורי״ (ע׳ 28 ש׳ 17). במקרה כזה,
 האור הירוק לנתבעת 1 היה צריך להתחיל מיד אח״כ. אלא מאי, כשעומת עם טענת
 הנתבעת 1, שראתה שהרכמזור היה ירוק מכיוונה 15 שניות לפחות, שינה גרסתו וטען,

 שהתובע ניכנס לצומת לאחר שהיה רמזור אדום מכוונו זמן ממושך.

 16.4.9. חשוב לציין, שלאור התעקשותו של מר נקש לדבוק בחוסר ההגיון של חוות דעתו, מצא
 כב׳ ביהמ״ש לשאול אותו שאלות, על מנת להבהיר נקודות נדרשות. לבסוף, נאלץ מר
 נקש להשיב לביהמ״ש את שסירב להשיב לב״כ הצדדים, שישנה אפשרות שהתובע נכנס

 בירוק והנתבעת 1, לא ראתה את הרמזור כלל ונסעה באדום(ע׳ 34 ש׳ 28).

 16.5. לאור כל האמור והמפורט לעיל, אין ספק ולו הקל שבקלים, שחוות דעתו של מר נקש אינה
 יכולה לעמוד וכב׳ ביהמ״ש מתבקש להתעלם ממנה לחלוטין.

 מסל1נות וסיכום:

 17. מהמקובץ עולות המסקנות כדלקמן:

 17.1. עדותו של התובע אמינה, כנה, משכנעת, יציבה והגיונית לכל אורכה. הוא השיב לכל שאלה ללא
 היסוס ו/או מחשבה מיותרת, בדרך שבה נוהג מי שאין לו מה להסתיר ואומר אמת.

 17.2. מנגד, עדות הנתבעת 1 שינתה כיוון ב - 180°. לעומת האמת הספונטנית שהביעה מיד לאחר
 התאונה, אז אמרה שלא ראתה את הרמזור ואף בכתה מה עשיתי, לאחר שהבינה שמעשיה
 יגרמו לה לשלם ביטוח יותר יקר טענה, שנכנסה לצומת ברמזור ירוק; עדותה בביהמ״ש היתה

 מגומגמת וניכר היה, שעליה לשקול תשובותיה, התנהגות שדובר אמת אינו נאלץ לעשות.

 17.3. רק מומחה התובע בחן וראה את התמונה הכוללת של התנהלות התובע, ומלוא הדרך שעבר,
 כולל 3 הצמתים המרומזרים הכלולים בגל הירוק. רק הוא טרח להגיע לצומת במועדים

 התואמים את התאונה. לפיכך, חוות דעתו התומכת בגרסת התובע, צריכה להתקבל.

 17.4. מנגד, מומחה הנתבעות ומומחה ביהמ״ש, בחרו להעלות תיאוריה שמתעלמת מהתמונה
 הכללית ומראיות בתיק. דומה הדבר ליריית חץ ללוח ריק וציור המטרה סביבו, לאחר שנורה.

 18. לאור האמור והמפורט לעיל, יתבקש כב׳ ביהמ״ש לקבוע, שהתאונה נגרמה באשמתה הבלעדית של
 הנתבעת 1 וזאת עקב כך שנכנסה לצומת, כשהיא אינה מצייתת לרמזור אדום. לעומת זאת, מבחינת

 התובע, נסיעתו, לוח הזמנים והמרחקים היווה האירוע תאונה בלתי נמענת.

 19. לפיכך, יתבקש כב׳ ביהמ״ש לקבל את מלוא תביעת התובע, לדחות את התביעה שכנגד שהגישו
 הנתבעות ולחייבן בהוצאות המשפט ושכ״ט עו״ד. בפסיקת ההוצאות יתבקש ביהמ״ש להתחשב
 בעדותה הלא אמינה של הנתבעת 1 ובכך שהנתבעות האריכו את המשפט שלא לצורך, דבר שגרם
 לתובע להוצאות כבדות, לטרחה, לאבוד זמן וימי עבודה. התובע מצרף נספח לסיכומים אלו,

 המפרט את מלוא הוצאותיו.

 20. ככל שימצא כב׳ ביהמ״ש לחייב את התובע בתביעה שכנגד, יתבקש ביהמ״ש לקבוע, שעל הצד
 השלישי לשאת במלוא תביעה זו.

 גיל קלר, ער׳ד
 ב׳׳ב התובע

 \2017 8»1»ז100111<\008ס\:7תביעות\איתי-סיכומים00^



8 

ם ת.א. 2037-06-15 ו ל ש ה ט פ ש מ ת י ב  ב
ב - יפו בפני כבי סה׳׳נ השי טל לוי י ב ל - א ת  ב

׳ז 21612593  איתי קלרת׳
 באמצעות ב׳׳כ עוה׳׳ד גיל קלר(מ.ר. 14904) ו/או אברהם קלר

 מרח׳ אבן גבירול 101, ת׳׳א 6404704

 התובע
 והנתבע שכנגד:

ד ג  נ

 1. טטיאנה קדישב ת׳׳ז 323679415
 2. הפניקס חבי לביטוח בע׳׳מ

 ע׳׳י ב׳׳כ עוה״ד ר. צביקל ו/או י. עובדיה ואח׳
 מרח׳ החשמונאים 105 ת׳׳א 6713320

 הנתבעות
 והתובעת שכנגד:

ד ג  נ

 אי.די.אי חברה לביטוח בע׳׳מ ח.פ. 51-3910703
 ע׳׳יב׳׳כ עוה׳׳דטל בר משה

 מדרך מנחם בגין 82 (בית אופקים), תל אביב

 הצד השלישי:

 :נספח הוצאות התובע

 • אגרה מחצית 1 459 ₪

 • אגרה מחצית 11 461 ₪

 • אגרה בהודעת צד ג׳ 538 ₪

 • הזמנת תכנית רמזורים 20 ₪

 • תמלול הקלטה 649 ₪

 • חוות דעת בוחן רכב 5,265 ₪

 • מסירה אישית לצד ג׳ 150 ₪

 • שכר עדות עד התובע (יענקל׳ה) שנקבע ע״י ביהמ׳׳ש 350 ש׳׳ח

₪1,170 ( ׳ ׳דנשאצדג וה׳ ע הכנתחו ב ו ת ה ק ל  • שכר עדות מומחהביהמ׳׳ש(בעלות ח

 • ייעוץ של בוחןלהכנת חקירתמומחה בימ׳׳ש 2,500 + מע״מ = 2,925 ₪
 סה״כ 11,987 ש׳׳ח

.d0cתביעות\איתי-סיכומיםZ:\D0CS\d0cuments 2017\ 




