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  :רציו-מיני

. לה בעת שיעור ספורטבית המשפט הכיר בחובתו של משרד החינוך לפצות את התובעת בגין תאונה שאירעה * 
בלא מורה , סיכון לפגיעה גופנית, הטומנים בחובם, כי קיומו של שיעור שבו מתבצעים תרגילים מתוכננים, נפסק

  .הינו כשלעצמו התרשלות ברורה, או מדריך המצוי באופן רציף בקשר עיין עם התלמידים המבצעים את התרגיל

   מורים– אחריות –נזיקין * 

.  

. עת נפגעה עקב נפילה בעת שיעור ספורט, ביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לההתובעת הגישה ת

, נתקלה נחיתתה ברצועה של ילקוט שהיה מונח על הריצפה, בעת קפיצה במסגרת תרגיל קרקע, לטענת התובעת
  .הנתבעת מתכחשת לאירוע הנפילה. איבדה את שיווי משקלה ונפלה

.  

  :ה ופסק כלהלןבית המשפט קיבל את התביע

  .אין מקום לקבלת טענת השיהוי

בעלת סיכונים ידועים על המורה להימצא , אך בפעילות ספורטיבית צפויה, אין אמנם להעמיד משגיח לכל תלמיד

כדי למנוע , ואף לסייע בידי כל תלמיד המבצעם, ולהשגיח על תרגילי ספורט המתבצעים, בעת הפעילות בכיתה
  .ם בפעילות המתוכננתהתממשות סיכונים הטבועי

בלא , סיכון לפגיעה גופנית, מטבע הדברים, הטומנים בחובם, קיומו של שיעור שבו מתבצעים תרגילים מתוכננים

הינו כשלעצמו , מורה או מדריך המצוי באופן רציף בקשר עיין עם התלמידים המבצעים את התרגיל לפי התור

  .גם בלא מגע עם ילקוט, ה בקפיצהגם אם האירוע היה נפילה לא טוב, התרשלות ברורה
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 שופט ד"ר שלמה מיכאל ארדמ�כב' ה בפני 

  
 התובעת

 

  פלונית
  

 נגד

  
  

 הנתבעת

  
 משרד החינו�  
מדינת ישראל 

 1 

 
� פסק די

  2 

 3, עת נפגעה עקב נפילה בעת שיעור 1991בפני תביעת פיצויי� בגי� נזקי גו� שנגרמו לתובעת, ילידת 

 4בעת במסגרת תרגיל קרקע, נתקלה בעת קפיצה . לטענת התובעת, 11.5.06ספורט שהתקיי� ביו� 

 5  של ילקוט שהיה מונח על הריצפה, איבדה את שיווי משקלה ונפלה. ברצועה נחיתתה

 6 בדבר ההיתקלות בילקוט, הנתבעת מפנה לכ
 כי הגרסה לתאונה לאירוע הנפילה.הנתבעת מתכחשת 

 7אינה מופיעה לא בתעודת חדר המיו� בה מצוי� רק "נקעה קרסול שמאל" וג� לא בדוח שמולא לאחר 

 8בו כל שמצוי� הוא "בשיעור ספורט בתרגיל קרקע קפצתי במהל
 התרגיל  התאונה, על ידי בית הספר

 9ל". התובעת לעומת זאת טענה כי מסרה את גרסתה, והיא לא זו שערכה את ועיקמתי את הקרסו

 10הנתבעת מצביעה על כ
 כי גרסתה של התובעת הינה עדות יחידה שלא הובאו המסמכי� המדוברי�. 

 11וכי מדובר בתביעה שהוגשה  היא ג� לא נמסרה למומחה הרפואי מטעמה, לתמיכתה עדי� נוספי�,

 12מאחר והתיקי� היו מונחי� ליד הקיר, אילו היה האירוע כטענת בשיהוי רב. הנתבעת טוענת כי 

 13התובעת היתה היא צריכה לפגוע בקיר, דבר שלא נטע�. הנתבעת טוענת כי גרסתה של התובעת הינה 

 14גרסה ששונתה במהל
 הזמ� ואינה מהימנה. הנתבעת מפנה ג� לפסקי די� שוני� וטוענת כי בכל מקרה 

 15התובעת, שלא מטיל חובת זהירות בנזיקי�, וכי ג� אי� קשר סיבתי בי� מדובר באירוע, ג� על פי גרסת 

 16נטענת של הנתבעת לפגיעה, מאחר ולטענת הנתבעת אי� מדובר בתרגיל שהתבצע פע� רשלנותה ה

 17ראשונה על ידי התובעת ביו� התאונה, והיה פיקוח נאות. התובעת, לעומת זאת, מצביעה על כ
 שבעוד 

 18את הנפילה עצמה במהל
 שיעור הספורט, היא לא נכחה בתרגיל אלא שעדת הנתבעת אינה מכחישה 

 19שהתה באותה עת בחדר נוס� בו ג� כ� התנהל שיעור הספורט, ואינה זוכרת את האירוע. עוד מפנה 

 20הנטע� אלא טוענת כי אינה יכולה לאשרו או לשוללו,  התובעת לכ
 שעדה זה אינה מכחישה את האירוע

 21היתה מוכרת לה כתלמידה אמינה. הצדדי� מפני� ג� לתקציר עדות  תו
 שהיא מציינת כי התובעת

 22מור שמואל, שלא העידה במשפט, א
 תקצירה מתו
 דו"ח החקירה של חברת הביטוח  –עדה נוספת 

 23  הוגש בהסכמה, אשר זוכרת את הנפילה של התובעת, א
 אינה זוכרת את פרטי האירוע.

  24 

 25  :שאלת השיהוי

 26דו� ראשית בטענת השיהוי שהועלתה על ידי הנתבעת. אני דוחה טענה זו. על פי ההלכה שנפסקה א

 27תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה ע% חיי$ בירושלי$ נ' הועדה המקומית לתכנו�  6805/99בע"א 

Orly
Typewritten Text

Orly
Typewritten Text
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 1), במקרי� בה� לא חלפה תקופת ההתיישנות, אי� לדחות 2003( 433) 5, פ"ד נז (ולבניה ירושלי$

 2יעה מחמת שיהוי אלא במקרי� חריגי�, וזאת בשל העובדה כי טענות שיהוי והתיישנות יש לפרש תב

 3בצימצו�, נוכח הזכות החוקתית לגישה לערכאות. המקרי� החריגי� בה� תתקבל בכל זאת טענת 

 4מטעה בפני הנתבע במפורש כי אי� בכוונתו לתבוע, והנתבע שינה את שיהוי ה� כאשר התובע יצר מצג 

 5לרעה בהסתמ
 על מצג זה. ג� במקרי� אלה אי� קבלת טענת השיהוי אוטומטית, אלא יש לבצע  מצבו

 6  איזו� בי� מהות הזכות הנתבעת, לפגיעה בנתבע עקב השיהוי.

 7בענייננו, אי� מקו� לקבלת טענת השיהוי. ראשית, אי� טענה כי התובעת יצרה מצג בפני הנתבעת כי 

 8, הנתבעת ג� לא הסתמכה על מצגה של התובעת ולא שינתה אי� בכוונתה לתבוע את נזקיה. ממילא

.
 9להוסי� את העובדה, כי עסקינ� בקטי�, אשר המחוקק במפורש קבע  לכ
 יש מצבה לרעה עקב כ

 10, כאשר תקופת 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 10לגביו תקופת התיישנות ארוכה על פי סעי� 

 11"בתקופת הקטינות.. ההנחה לפיה ע� לכ
 הוא, הקטינות אינה נמנית בגדר תקופת ההתיישנות. הט

 12אי� הקטי� מסוגל לדאוג לענייניו, אי� הוא מבי� בטיב� של פעולות משפטיות ואי� הוא מסוגל לממש 

 13, פ"ד הלפרט נ' אסותא מרכזי$ רפואיי$ בע"מ 7805/02(ע"א  המשפטיות או להג� עליה�" יואת זכויות

 14. קבלת טענת שיהוי בנסיבות אלה, הינה עקיפת כוונתו של המחוקק, כאשר ))2004( 860, 847) 6( נח

 15שני� ממועד הגיעה של התובעת לבגרות. לכ
 ג� יש  3 -בס
 הכל לאחר כאי� חולק כי התביעה הוגשה 

 16 6לפרוטוקול), כי לא מייד הבינה כי מדובר בנזק ממשי (עמ'  6להוסי�, כי התובעת הסבירה (עמ' 

 17העובדה כי על פי חוות דעתו של המומחה מטע� בית המשפט, עסקינ� בהגבלה קלה  לפרוטוקול). נוכח

 18בתנועה, אני מוצא הסבר זה כסביר. יחד ע� זאת כמוב�, לחלו� הזמ� יש משקל מסויי� בהערכת 

 19מדינת  901/07: רע"א הראיות, בשל הנזק הראייתי שנגר�, א� נגר�, לנתבעת עקב חלו� הזמ� (ראה

 20  ]).19.9.2010[נית� ביו� ליפל 
נרגיה אטומית נ' גיאהועדה לא –ישראל 

  21 

 22  באירוע לגופו.אעבור איפוא לדו� 

  23 

 24  האחריות לאירוע התאונה מבחינה משפטית נורמטיבית ומבחינה עובדתית:

 25בטר� אתייחס לגו� המקרה אתייחס לחובת הזהירות הנורמטיבית הקיימת בי� הורי� ותלמידי� 

 26בפרט. ההלכה המנחה בעניי� זה, נקבעה בפסק הדי� בעניי� ע"א בבית הספר בכלל ובשיעורי ספורט 

 27), אשר אימ2 את הפסיקה האנגלית 1981( 764) 2, פ"ד לה (דניאלי נ' אורט ישראל, נתניה 715/79

 28קיימת א� פסיקה מחוזית, ופסיקה אנגלית נוספת אשר קבעה עקרונות דומי�, במקרי� בנושא זה. 

 29]; ת.א. 2.12.1996[נית� ביו�  מסילתי נ' דרייר 151/90של אירועי ספורט בבתי ספר (ראה: ת.א. (ב"ש) 

 Murray v. McCullough [2016] NIQB 52; 30]; 11.7.2000[נית� ביו� פר% נ' רוז�  344/94(ת"א) 

Gibbs v. Barking Corp. [1936] 1 All E.R. 115; Sproule (a Minor) v. Western Education 31 

and Library Board (25.10.1993) (Q.B.D.).(  32 



  
  בית משפט השלום בקריות

    

10
49281 ת"א
  החינו�משרד  –מדינת ישראל   נ'  12
  

   
    תיק חיצוני: 

   

3  
 6מתו

 1הקביעות בפסיקה האמורה ה� אלו: חובתו של מורה בבית ספר הינה לפקח על קטי� הנתו� לאחריותו, 

 2פי הסבירות בפעולת הורה. כל מקרה נבח� בדומה לחובת הורה לילדיו, כאשר נבחנת הפעולה על 

 3לנסיבותיו, כאשר יש להתחשב בגיל הילדי� בה� מדובר, בטיב הילד הספציפי, במהות הסיכו�, 

 4סבירות הפציעה הצפויה וחומרתה, ועלות מניעת הסיכו�. לעניי� זה יש ג� להבחי� הא� מדובר בסיכו� 

 5בי� פעילות בחצר בית הספר, לפעילות ספורטיבית מדובר. יש ג� להבחי� צפוי על פי אופי הפעילות בה 

 6מתוכננת בכיתה. בעוד שאי� לצפות כי אופי ההשגחה של מורה על ציבור רב בהפסקות בית הספר 

 
 7בחצר ימנע כל פעילות בלתי צפויה, שונה הדבר בכיתה. אי� אמנ� להעמיד משגיח לכל תלמיד, א

 8על המורה להימצא בעת הפעילות בכיתה, ולהשגיח  בפעילות ספורטיבית צפויה, בעלת סיכוני� ידועי�

 9על תרגילי ספורט המתבצעי�, וא� לסייע בידי כל תלמיד המבצע�, כדי למנוע התממשות סיכוני� 

 10הטבועי� בפעילות המתוכננת. יש לבחו� הא� בוצע פיקוח המתאי� לאופי הפעילות, וככל ולא בוצע, 

 11  הא� יש לייחס את הנזק שנגר� להעדר הפיקוח.

  12 

 13אלה, יש לבחו� את האירוע במקרה דנ�. אי� חולק בי� הצדדי� כי התקיי� לנוכח קביעות נורמטיביות 

 14, כאשר מכיתה אחת שיעור ספורט בכיתה המחולקת לשתי כיתות, אשר דלת מקשרת מחברת ביניה�

 15. אי� חולק עוד כי התובעת אכ� נפלה במועד הנטע� על לא נית� לראות את המתרחש בכיתה השניה

 16, �נפגעה �זאת במסגרת תרגיל בו היתה אמורה לקפו2 מעל מזרידה, במסגרת אותו שיעור ספורט ו

 17  ולאחר סיבוב באויר לנחות על המזר�.

 18המורה תמי שהדריכה את השיעור אינה זוכרת  –עדת הנתבעת  על פרטי האירוע עצמו, אי� הסכמה.

 19את האירוע הנטע� על ידי התובעת,  והעידה כי לא ראתה אותו. היא אינה מאשרתאת פרטי האירוע, 

 20העדה  חישה אותו. היא ג� טענה כי מהכרותה את התובעת מדובר בתלמידה אמינה.א
 ג� לא מכ

 21טענה כי נית� אישור בטיחות של קצי� בטיחות באישור משרד החינו
 לשימוש במקו� לשיעורי ספורט, 

 22צמודי� לקיר, א
 טענה כי היו  העדה לא זכרה א� התיקי� היו א
 הנתבעת לא הציגה אישור זה.

 23העדה טענה כי יתכ� שאחת הבנות תזיז  צמודי� או לקיר או ללוח וכי המזרני� לא היו קרובי� לקיר.

 24את התיק במהל
 השיעור, א
 לטענתה, לאחר מכ� יועמד התיק שוב ליד הקיר. העדה טענה כי היתה 

 25כיתות, א
 לא היתה נעדרת יותר עוברת כל הזמ� מכיתה לכיתה, ומדגימה תרגילי� בכל אחת מה

 26  משתי דקות.

 27העדה ציינה כי אי� מדובר בכתב ידה. היא ג� לא זיהתה עליו את כתב ידה של באשר לדוח התאונה, 

 28  התובעת. לא היה למורה תמי הסבר מדוע צויי� על הטופס כי היא היתה עדה לאירוע.

  29 

 �30 כי עדותה היתה עקבית וקוהרנטית, התובעת העידה בפני את פרטי התאונה, וחזרה על גרסתה. אציי

 31יא ציינה כי סיפרה את פרטי האירוע, ה� בבית הספר וה� בבית החולי�. עוד ולא נמצאו בה סתירות. ה

 32ציינה כי המורה לא נכחה באירוע אלא היתה בכיתה השניה. היא ציינה כי כתב היד על דוח התאונה 

 33רות הרשומות על דוח התאונה, א
 אלה ציינו כי אינו שלה. עוד ציינה כי ניסתה לדבר ע� העדות האח

 34אינ� זוכרות את האירוע, וכי אי� מדובר בבנות ששמרו איתה על קשר. התובעת ציינה כי בעת הנחיתה 
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 �1 לתיקי� לא היה גדול, ובשל הנחיתה הלא טובה, החליקה על כתפיית הילקוט, וכי המרחק בי� המזר

 2דובר בתרגיל שכבר תירגלה בעבר. עוד ציינה שלאחר סובבה את הקרסול. התובעת ג� ציינה כי מ

 3  נפילתה נשענה על הקיר.

  4 

 5מסקנותי מהעדויות ה� אלה: ראשית, ספק הא� בכלל קצי� הבטיחות של משרד החינו
 בכלל אישר 

 6את הכיתה לשמש כאול� ספורט, כשתי כיתות בה� מתבצעת פעילות במאוחד. יש להניח, כי א� אכ� 

 7בטיחות שכזה, היתה הנתבעת מציגה אותו לבית המשפט. אי הצגתו פועלת לרעת היה נית� אישור 

 8הנתבעת. שנית, מדובר במקו� מוגדר בו מתרחש שיעור ספורט מוגדר בעל מאפייני� וסיכוני� ידועי�. 

 9חוב�, מטבע הדברי�, סיכו� לפגיעה קיומו של שיעור שבו מתבצעי� תרגילי� מתוכנני�, הטומני� ב

 10ורה או מדרי
 המצוי באופ� רצי� בקשר עיי� ע� התלמידי� המבצעי� את התרגיל לפי גופנית, בלא מ

 11התור, הינו כשלעצמו התרשלות ברורה, ג� א� האירוע היה נפילה לא טובה בקפיצה, ג� בלא מגע ע� 

 12ילקוט. מצופה ממורה ספורט לעמוד ליד התלמיד המבצע את הפעילות על מנת למנוע ממנו לבצע את 

 13כ
 שג� א� התובעת היתה קופצת בצורה לא נכונה,  רה לא תקינה העלולה לגרו� לפציעה.התרגיל בצו

 14אי� זה מתקבל על הדעת כי מורה "ידלג" בי� כיתה לכיתה,  יכולה היתה המורה לעזור לה לנחות.

 15וידגי� תרגיל ש�, כאשר באותו הזמ� ממשיכה פעילות בכיתה השניה ללא השגחה. כ
 הדבר ג� ע� 

 16י דקות. די בזמ� זה כדי שתיגר� פגיעה. נראה ג� כי לא סביר שמדובר בשתי דקות. הדגמת עסקינ� בשת

 17  כאשר ג� יתכ� ונשאלות שאלות, אורכת זמ� רב יותר.תרגיל 

 18כאמור, גרסת התובעת נשמעה בעיני אמינה. גרסה זו לא נסתרה. העדה מטע� הנתבעת לא העידה 

 19ת גרסת התובעת. דווקא העובדה כי לתובעת נסיו� אחרת, והנתבעת לא הביאה עדי� אחרי� לסתור א

 20קוד� רב בביצוע התרגיל נשוא התביעה, מלמדת שהסבירות היא שאירע משהו חריג שגר� לנפילה 

 21הלא טובה, ולפגיעה. בהקשר זה אינני מקבל את גרסת המורה תמי כי בהכרח התיקי� לא היו ליד 

 22תיקי� ביו� האירוע. היא ג� לא שוללת את המזר�. העדה העידה כי אינה זוכרת בדיוק את מצב ה

 23ה, בהחלט יתכ� כי האפשרות כי במהל
 השיעור הזיזה אחת הבנות את אחד התיקי�. בנסיבות אל

 
 24בזמ� ששהתה המורה בכיתה השניה הוזז התיק בטר� ביצוע התרגיל על ידי התובעת, וכתוצאה מכ

 25התיקי� ולעזקה , היתה דואגת להזזת נפלה התובעת. כמוב� שאילו היתה המורה באופ� רצי� בכיתה

 26  והתאונה לא היתה מתרחשת. בנחיתת התובעת

 27אינני סבור כי יש לית� משקל לאי הבאת הבנות האחרות לעדות על ידי התובעת. בניגוד לנטע� על ידי 

 28הנתבעת יכולה היתה  הנתבעת, אי� מדובר בעדות שהינ� בשליטתה של התובעת דווקא, ולפיכ
 ג�

 �29 שפרטיה� היו גלויות לנתבעת מדוח התאונה, ומסתבר כי חוקר מטע� הנתבעת ג� יצר להביא�, מה ג

 30נראה כי הנתבעת עצמה התרשמה כי עדות אלה אינ� זוכרות את האירוע, ולכ� לא פעלה  אית� קשר.

 31בנסיבות אלה, אי� אי הבאת� פועלת כנגד התובעת, מה ג� שמעדותה של מור שמואל  להעדת�.

 32והיא על מנת שתעיד רוטוקול עולה כי אכ�, כטענת התובעת התובעת פנתה אליה שצוטטה בהסכמה לפ

 33קלוגר נ' החברה הישראלית  641/87האירוע (השווה: ע"א  יציינה בפניה כי אינה זוכרת את פרט

 34)). על כ
 יש להוסי�, כי מעדות המורה ג� עולה כי 1990( 239) 1, פ"ד מד (לטרקטורי$ וציוד בע"מ
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 1ה לאירוע, ופס לא היה מדויק שכ� המורה שצוינה כעדה, אי� חולק כי לא היתה עדרישו� העדי� בט

 2  שראו אותו בפועל.כמי וממילא יתכ� כי ג� הבנות צויינו בטופס, כמי שדיווחו על האירוע, ולא דווקא 

  3 

 4. אשר לדוח התאונה, אי� לדעתי משקל של ממש לכיתוב החלקי בתעודת חדר המיו� ובדוח התאונה

 �5 מדובר במסמ
 שנער
 על ידי התובעת וג� לא על ידי המורה, וכבר נוכחנו כי המסמ
 אינו כאמור אי

 6מדויק. הנתבעת לא הביאה לעדות את מזכירת בית הספר שככל הנראה כתבה את המסמ
, עדה 

 7נ� סותרי� את גרסת ישהינה בשליטתה, דבר הפועל לרעתה. המסמ
 כמו ג� תעודת חדר המיו�, ג� א

 8ופה שאינה צ 15שה� אינ� כוללי� מידע מלא של אירוע התאונה. אי� לצפות מילדה בת התובעת, אלא 

 9הלי
 משפטי, במסמכי� שלא נערכי� בכתב ידה, לדאוג כי יכללו פירוט מדויק של האירוע, וזאת 

 10כשהיא בכאבי� מיד לאחר התאונה, והמסמכי� נדרשי� לצור
 הבטחת טיפול רפואי (השווה למשל: 

 11]; 13.5.2008[נית� ביו�  שושנה ארז נ' מועצה מקומית נוה מונסו� 74557/04אביב) ת.א. (שלו� תל 

 12]). ג� העובדה 20.3.2016[נית� ביו� למות המילניו$ בע"מ ד.מ. נ' או 50374-11-13ת.א. (שלו� חיפה) 

 13אי�  לוכי פירוט הפגיעה בילקוט אינו מופיע בחוות דעת המומחה ד"ר דניאל מטע� התובעת, ג� 

 14נוכח העובדה כי אי� חולק שחוות הדעת ניתנה לאחר הגשת התביעה, ובכתב התביעה מצויי�  משקל,

 15  האירוע של פגיעה בילקוט, כ
 שאי� מדובר בגרסה שהומצאה לאחר חוות דעתו של ד"ר דניאל.

  16 

 17ובע כי אירוע התאונה הנטע� על ידי התובעת הוכח, וכי קיימת התרשלות של נוכח כל האמור אני ק

 18  הנתבעת.

  19 

 20  שאלת הנזק:

 21התובעת פונתה לביה"ח גליל מערבי בנהריה ש� נחבשה אלסטית ונשלחה לביתה. בשלב מאוחר יותר 

 22אחוז,  5עברה טיפולי פיזיוטרפיה. המומחה מטע� בית המשפט קבע לתובעת נכות צמיתה בשיעור 

 23 כושר הפעולהבגי� השבר שנגר� לה בעצ� העקב תו
 קביעה כי מצבה גור� לה להשפעה קלה מאוד על 

 24לתובעת א� הורד  ת מאמצי� גופניי� קשי� או עמידה ממושכת.רסול בעק, ולכאבי� בויישור הקרסול

 25עובדת כמורה ברבע משרה וסטודנטית  25פרופיל בעת שירותה הצבאי בגי� פגיעתה. כיו� התובעת בת 

 26  לתואר שני בייעו2 חינוכי.

   27 

 28היתה תלמידת בית ספר. לא הוכח בפני כי להוריה נגר� הפסד כספי עקב הטיפול  פגיעתה בעתהתובעת 

 29בתובעת, וג� איני סבור כי התובעת נמנעה מלהשתכר בעבר עקב מגבלותיה הגופניות. מדובר בתובעת 

 30שהינה בתחילת דרכה המקצועית, מגבלותיה הגופניות מועטות, ובחרה לסייע לאביה בעסקיו, 

 31אי� לצפות  הטודנטית. אי� אני סבור ג� כי יש לפסוק הפסד על תקופת הצבא, בבמקביל ללימודי� כס

 32כי חיילי� יקבלו היתר לעבודה נוספת. אני סבור כי יש מקו� לפסיקת סכו� צנוע בגי� עזרת צד ג' 

 33  , ופיצוי בגי� כאב וסבל.והוצאות, סכו� גלובלי בגי� פוטנציאל הפסד השתכרות בעתיד

  34 
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 1  נתבעת לשל� לתובעת את הסכומי� הבאי�:לפיכ
 אני מחייב את ה

 2  .4 25,000בגי� כאב וסבל אני פוסק לתובעת ס
 של 

 3  .4 2,000בגי� עזרת צד ג' אני פוסק לתובעת ס
 של 

 4  .4 3,000בגי� הוצאות בעבר ובעתיד אני פוסק לתובעת ס
 של 

 5פגיעה נראית , ובהתחשב שהלרבות אובד� תנאי� סוציאליי� בגי� פוטנציאל הפסד השתכרות בעתיד

 6 70,000אני פוסק לתובעת כסכו� גלובלי על בסיס שכר ממוצע במשק ס
 של   ברובה כלא תפקודית, 

4.  7 

 
 8  אחוז ואגרה. 20. לסכו� הנ"ל יש להוסי� שכ"ט עו"ד בשיעור 4 100,000סה"כ יעמוד הפיצוי על ס

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

 15  , בהעדר הצדדי�.2017מאי  03, ז' אייר תשע"זנית� היו�,  

                   16 

 17 

  18 

  19 

  20 




