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 :רקע עובדתי         .1

4.8.96ביום  .  8.6.89יליד  ,  )המנוח  –להלן  (ל  "שמעון  זוזוט  ז,  התובעים  הינם  הוריו   של  המנוח
רחץ  בבר יכה  של   2בעת  שהתובע  ).  המלון  –להלן    (1התארחו  התובעים  עם  ילדיהם  אצ ל  הנתבע  

המנוח  הוצ א  מן.  באותה  עת  ש ימש  המציל   כמ ציל  בברי כה.  טבע  המ נוח,  המלון  ביחד  עם   ילד יו
.בהמשך  הועבר   לבית  החולים  שערי  צדק  בירושלים.  המים  והוע בר  לבית  החול ים  ברזילי  באשק לון 

 ).3.9.96(ו "אלול תשנ' שם נפטר ביום כ
  

 :טענות התובעים         .2
לשהות  עם  שני  ילדיו  במים  2ולכן  נאל ץ  התובע  ,  בזמן  הט ביע ה  היתה  בריכ ת  הפע וטות  סג ורה

יצא  עמו  2התובע  .  לצאת  מן  המים  2הבן  הצעיר  ביקש  מה תובע  .  הרדודים  שב בריכה  הגדולה
את  אחד  מאורחי  2לאחר  זמ ן  קצ ר  ביות ר  רא ה  התוב ע  .  והותיר  את  המנוח  במים  הר דודים,  מהמים

שהחל  ל עב וד,  3באותה  עת  היה  הנת בע  .  כשהמנוח  חס ר  הכרה ,  המלון  מוציא   את  ה מנו ח  מהמי ם
הבריכה  היתה  בא ותה  עת   מל את ).  המציל  –להלן  (המציל  הי חיד  בב ריכה  ,  17.7.96במלון  ר ק  ב יום  

 .מתרחצים
  

שהדופק  חזר,  פעולות  ההחיאה  הביאו  לכך.  שהיה  חסר  הכ רה  וללא  דופק,  המציל  החל  לטפל   במ נוח
פונה  המ נוח  בר כב  פרטי  ל בית,  מאחר  שלא   הג יע  אמ בולנ ס..  אך  הוא   ל א  ש ב  להכרתו,  למנוח

 .החולים ברזילי
  

האמור  לסמן  את   המעבר ,  בכך  שקו  ההפ רדה,  כי  הנתבעים  הפר ו  ח ובה  חקוקה,  התובעים  טוענים
בעוד  שהיה  א מור  להיות   בעומק  של ,  מ"ס  150היה  בעומק  של  ,  מהמים  הרדודים  למים   הע מוקים

בכך  הפר   חובה  חק וקה.  המציל  לא   מנ ע  את  מע בר  המנוח  וכ ניסת ו  למים  העמוקים.  מ"ס  120
 .המחייבת את המציל למנוע ממתרחצים שאינם יודעים לשחות להיכנס למים העמוקים

  

1
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בכך,  כי  הנתבעים  התרשל ו  ב כך  שלא  דאגו  להפ עלתה  ש ל  בריכת   ה פעוט ות,  עוד  טוע נים  הת ובעים
בכך  ש  המל ון  העסיק  בב ריכה  מציל  אחד,  שהתירו  כ ניסה  של   מתרחצים  ר בים   מדי  לבר יכת  השחיה

בכך  ש לא  דאגו  לק יומו  של,  בכך  שאיפשרו  למנוח  להיכ נס  למים  העמ וקים ,  שהיה  עוב ד  חדש,  בלבד
 .ציוד החיאה תקין ועוד

  
 :טענות הנתבעים         .3

טבע  המנוח  בשל,  לטענת  הנתבעים.  הנתבעים  בכתב  ההגנה  שהגישו  דוחים  את  טענות  התובעים
בשל  כך  שלחו.  שהתירו  למ נוח  לר חוץ  בבר יכה   לבדו,  1-2רשלנותם  הבל עדית  של  הת ובע ים  

בתשובתם  לה ודע ה  זו  חזרו  על.  1-2התובעים  ,  הנתבעים  הודעה  ל צדדים  של ישיים  להורי  המ נוח
 .טענותיהם בכתב התביעה
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 :דיון         .4
 :סיבת המוות       4.1
שהמנוח  נפ טר  כתו צא ה  מחנק  או   כתוצאה,  חיים  ביבי  שלל ו  את  הא פשר ות'  ר  ק לייד   והן  פרופ"הן  ד

לפיכך).  12-23שורות  ,  לפרוטוקול  32'  עמ;  5-8שורות  ,  לפרוטוקול  30'  עמ(מהתקפת  ס טריד ור  
 .3/ובת 2/כפי שצויין בת, שמותו של המנוח נגרם בעטיה של הטביעה, ניתן לקבוע בוודאות

  
 :הפרת חובה חקוקה       4.2

,)הצו  –להלן    (1970-ל"תש,  )בריכות  שחיה  מ וכרזות (לצו  ה סדרת  מק ומות   רחצה  )  א(5בסעיף  

 :נקבע
  

שחיה  תהיה  תחנת   ע זרה  ר אש ונה  וב ה  צ יוד  עזרה  ראשונה  כ מפורט -בכל  בריכת"  

 ".בתוספת השניה
  

.כי  בת חנת  הע זרה  הר אשונה  שב ברכה  צר יכה  ל היות  מש אב ת  מציצה,  בתוספת  השניה  לצו  נקב ע

 .בבריכה בה טבע המנוח לא היתה משאבת מציצה
  

 :לצו נקבע) ב(10בסעיף 
  

ידי  פ ס  בצ בע   אדום  על  קרקעי ת -מ  יס ומן  על"ס  120המעבר  ל מי ם  שבע ומק   של  "
אזהרה  התלויים   על   חבל  מע ל  למ ים -ידי  שלטי-וכן  על,  הבריכה  ל כל   ר חבה  וע ל  דפ נותיה
 ".'מים עמוקים -סכנה 'ועליהם כתוב בעברית ובלועזית 

  
שקו  ה הפרדה  ב ין  המים  הרדוד ים,  הוא  אמר,  הארועשניתנה  ביו ם  ,  בעדותו  של   המ ציל  במשט רה

 160מ עד "ס 140בערך בעומק של "למים העמוקים היה 
אין.  מ"ס  120וטען  שקו  ההפרד ה  היה   בעומק  ,  אמנם  בעדותו  בפני  חזר  בו  המציל ).  5/ת"  (מ"ס

כפי  שהיא  כ תובה,  כי  יש  ל העדיף  בעניין  ז ה  א ת  גירס תו  הראשונה  של  המציל  מ יום  האר וע,  ספק
שנים,  על  פניה   של   הגיר סה  אותה  נתן  ב עד ותו  ב פני,  שאותה  מסר   ה מציל   כמ שיח  לפי  תומ ו,  5/בת

,מ"ס  160מ  וב ין  "ס  140כי  ק ו  ההפרדה  היה   בעומק  שב ין  ,  לפיכך  יש  לקבוע.  רבות  לאחר  הארוע
הוראת.  לצו)  ב(10בכך  הופרה  החקוקה  הקבוע ה  בס עיף  .  מ  כפי  שנדרש  ב צו"ס  120ולא  בעומק   

לבל  יכנסו  לת חום,  ולהתרות  בהם,  שאינם  יוד עים  לשחות,  חיקוק  זו  נועדה  לה גן  על   מ תר חצים 
מכך  ניתן).  לתצהירו  12סעיף  (כי  המנ וח  נמצ א  באי זור  קו  ההפרדה  ,  המציל  העיד.  המים  הע מוק ים
ועקב  הע ובדה  שקו  ההפ רדה  היה  כבר ,  כי  המנ וח  רצה  ל התקד ם  עד  לקו  ההפרד ה,  בהחלט  ל הסיק

 .טבע המנוח, בתוך תחום המים העמוקים
  

כי א חת מ חובותיו  של  מציל ה יא  למ נוע  ממתרח צים שלא  יודע ים לשחות ,  לצו נקבע )  1)(א(14בסעיף  
 .להיכנס למים העמוקים

  
כי  בשל  הע ובד ה  שבריכת  הפע וטות  לא ,  העיד  המצ יל)  6/ת  ( 12.8.96בעדותו  במשט רה   ביום  

.מותר  היה   לילדים  מ כיתה  א  ומעלה  לה יכנס   לבריכה  הגדולה  ב תנאי   שיהיו  ל יד  המ דריג ות,  הופעלה
המציל  אישר  את.  שהילדים  לא   יתק רבו  למים  העמוקים,  כי  הוא   שמר  על  כך,  המציל  הו סיף  וציין

לחובותיו  ע ל,  איפוא,  המציל  הי ה  מודע).  14-17שורות  ,  לפרוטוקול  41'  עמ(הדברים  בעד ותו  בפ ני  
 פי סעיף

שהמציל  הפ ר  את ,  הימצאותו  של  ה מנוח  ב מים  הע מוק ים  וט ביע תו  שם   מע ידה   על   כך.  לצו)  1)(א(14
 .חובתו זו

  

:בעניין  7מתוך  3דף 

24/12/2005file://E:\704502.htm



 :רשלנות       4.3
דבר  שהב יא  לע ומס   ג דול   יותר  של,  כי  בר יכת  הפעוטו ת  הית ה  סגורה,  אין  מ חלוק ת  בין  הצדדים

מידת).  6-13שורות  ,  לפרוטוקול  42'  עמ;  11שורה  ,  לפרוטוקול  15'  עמ(מתרחצים  בבריכה  הגדולה  
).13-14שורות  ,  לפרוטוקול  19'  עמ(הסבירות  חייבה  הפעלת  שיק ול  דעת  וציר ופו  ש ל  מציל  נוסף  

,לפרוטוקול  39'  עמ(האוסר  באופן  חד  משמעי  רחצת  ילד ים  ללא   הוריה ם  ,  בבריכה  לא  הוצב  שלט
שהיתה  מא פשר ת,  המציל  ישב  ע ל  כסא  נמ וך  ולא  בסוכת  מציל   מו גבה ת).  7/מוצג  ת;  13-17שורות  

).23-24שורות  ,  לפרוטוקול  43'  מ;  21-24שורות  ,  לפרוטוקול  18'  עמ(לו  שד ה  רא יה  רחב  יותר  
מ"ס  120סימון  ההפרד ה  בין  המים  הרד ודים  וב ין  המים  העמוקים  לא   היה  בע ומק   ,  כאמור  ל עיל

מעבר  להפ רת  החובה  החקוקה  שיש  בכ ך  ד בר  זה  גם  מהווה.  מ"ס  150-אלא  ב עומ ק  של  כ ,  כנדרש
 .רשלנות חמורה

  
,שהנתבעים  לא  פ עלו  במידת  הס ביר ות  הנד רש ת  בהפעל ת  בריכת  השחיה,  העולה  מכ ל  האמור   ל עיל

 .ובכך הפרו את חובת הזהירות שהיתה מוטלת עליהם כלפי הרוחצים בבריכה
  

 :אשם תורם       4.4

,לפרוטוקול  22'  בעמ  2ראה  ע דות   הת ובע  (כי  המנ וח  לא  ידע  לש חות  ,  אין  מ חלוק ת  בין  הצדדים 

את  המנוח   בבריכה  לל א  הש גחה  ויצ א  מן  המים  עם  הבן  2למרות  זאת   השאיר  התובע   ).  1-6שורה  

סעיפים(דקות  ספורות  לאח ר  מכ ן  נמשה  המ נוח  מ ן  המים  כשהוא  חס ר  נשימ ה  וחסר  דופק  .  הצעיר

22'  עמ(יצא  מן  המים    2שלש  דקות  לאחר  ש התובע  -היה  זה   שתיים,  )2לתצהיר  התובע    7-10
 ,לפרוטוקול

 ).20-21שורות 
  

ללא  השג חה  בתוך  ב ריכת   שחיה  יש  ב ה,  שאינו  יוד ע  לשחות,  שהשארתו  של  ילד  צ עיר ,  אין  ס פק 
יחד  ע ם  זאת   ל אור   החובות.  והיה  בה  כד י  לתר ום  לא סון  שארע  ב טביעת ו  של  המנוח,  משום  רשלנות

הגורם  2לא  היתה  רשלנותו  של   ה תו בע  ,  שהופרו  על  יד י  ה נתב עים  ולא ור  ה תרשלותם,  החקוקות
שאת  אשמו,  לאחר  ש בחנת י  את  הדב רים  הג עת י  לכלל  מס קנה.  הבלעדי  והמכר יע  שגרם  לטביעה

 .בלבד 15%יש להעמיד על  2התורם של התובע 
  

 :הנזק       4.5

 :הוצאות רפואיות    4.5.1
שהוצאו  לצור ך,  צורפו  כנספחים   קבלות  המעידות  על   הוצאות   רפואיו ת  2לתצהירו  של  התובע   

,11.8.96מיום  ₪    363קבלה  א חת  הינה  ע ל  סך   .  הטיפול  במנוח  בזמן  שהיה  מאושפ ז  בבית   ה חולים
סכום  זה  כשהוא  משוערך  למ ועד   מת ן  פ סק .  17.9.96מיום  ₪    1,500והקבלה  השניה  הינה  ע ל  סך   

,סכומים  אלו  ש ול מו  על  ידי  ה תובעים  לר ופא ים  ע בור  יעוץ  רפוא י.  ₪  3,469ס  "דין  זה  ע ומד  ע
 . בכפוף להפחתה בגין האשם התורם האמור לעיל, והתובעים זכאים לשיפוי בגינם

  
 :פיצוי בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים    4.5.2

כשהוא  שר וי  בחוסר,  מאז  היה  מאושפז  בבית   החולי ם.  4.8.96טביעתו  של  המנוח  א רע ה  ביום  
היות  שמ ותו  של.  בירושלים"  שערי  צ דק"בבית  החולים    3.9.96עד  לפט ירתו  ביום  ,  הכרה  מוחלט

עותרים  התובעים  הן  ל פיצוי  בגין,  וחלף  חודש  מ מוע ד  ט ביע תו  ועד   לפטירתו,  המנוח  לא  היה  מיידי
 .כאב וסבל והן לפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים

  
כי,  נקבע,  823,  816)4(י  לו"פד,  מדינת  ישרא ל'  ל  נ"רוברט  פרייליך  ז  עזבון  המנוח,  773/81א  "בע

לא  יהיה  עזבונו  זכאי  לפיצוי  נפרד  בג ין  רא ש  הנזק,  במקרה  בו  אדם  איבד  הכרתו  ו לא חר  מ כן  נפטר 
 .של כאב וסבל עקב אבדן הכרתו בנוסף לפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים
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הסתמך  ב ית  המ שפט )  פורסם  באתר   נבו(  מ"פז  גז   חברה  ל שיוו ק  בע'  גרוס  נ,  1751/96)  ם-י(א  "בת
 :ואמר, 773/81א "המחוזי על ההלכה שנפסקה בע

  
הרי  תוספת ,  ובשל  המוות  יינתן  פיצ וי  אחד,  אם  בה משך  אובדן  ההכרה  ב א  המ וות"
אף  לפ י  דעת  ה רוב  בענין  זכ ות ,  הנה  כי  כן.  אינה  מ עלה   ואינה  מור ידה '  אבדן  ההכרה'

אם   -)  השופט  ברק  והשופט  שינבוים('  אבדן  ההכרה'הפיצוי  העצמאית  בג ין  הנזק  של  
הרי  היא  נטמ עת   בת וך ,  בלא  שתשו ב  הכר תו  של  הנפגע,  אחרי  א ובדן  ההכרה  בא  המוות

 . ואין לפצות עליה בנפרד', אובדן תוחלת החיים'הנזק של 

  

חלפו  עוד  כעשר ים  שנה   מאז  פ סק   הדין  בענין  פרייליך  ע ל  בס יס  פסיקה  קודמת  שלא 
כאשר  ה נפגע  סב ל  כאב   וייסור ים ,  העזבון  זכאי  לפיצוי:  וזו  הה לכ ה  גם  הי ום,  שונתה

או  א ם  הוא  נפטר ,  ואולם  אם  הנ פג ע  איבד   א ת  הכרתו  וזו  ל א  שבה   אל יו,  לפני  פ טיר תו
אלא  פיצויים  בשל  קיצור '  כאב  וסבל'אין  פוסקים  פיצויים  בגין    -מיד  עם  הפגיעה  
אין  לפ סוק   לעזבו ן  פ יצוי  בג ין  כא ב   -בהעדר  ת חושת  כ אב  'שהרי  ,  תוחלת  החיים

 ".)689-691עמודים , שם, ראה קציר(' וסבל

  
 :וכך נאמר בספרות המלומדים לענין זה

  
כפי  שהיה  בעניין ,  ואילו  כא שר  ל א  יכול  היה   להיות  ספק  בכך  שאין  הנפג ע  חש  מאומה"

אשר  איבד   את   הכר תו ,  ומשלא  ניתן  היה  ל ייחס  לנפגע,  מדינת  י שראל'  עזבון  פ רייליך  נ
תחושת  כאב   או  סבל ,  ימים  ב טרם   נפט ר  28והיה  שרוי  ב חוסר  הכרה  ,  בעת  ה פגיע ה  בו 

תקופת '  העתקת'הוכרעה  ש אלת  הכאב   והסבל   שיש  לפסוק   ל עזבונו  על  ידי  ,  כלשהם
והפיצוי  נפ סק   ל עי זבון  בגין  תקופת  חוסר  הכרה ,  חוסר  הה כרה  אל  תח ום  המוות

, פיצויים  בשל  נז קי   גוף,  דוד  ק ציר"  'אבדן  תוחל ת  החיים'במסגרת  ה פיצוי  בשל   
 ).891' עמ, מהדורה חמישית

  
במקרה  דנן   אב דה  הכרתו  של  המ נוח  בעת  התביעה  ומ אז  לא  שבה  א ליו  עד   למות ו  כחודש  לא חר

בנסיבות  אלו  אין  עזב ון  המנוח   זכאי  לפיצוי  נפ רד   בגין  כאב  וסבל  מ עב ר  ל פיצוי  בגין  קיצור .  מכן
 .תוחלת חיים

  
שחייו  של  אדם  אינם  נמדדים  לא  בכ סף  ולא,  באשר  לפיצוי  בגין  קיצור  תוחלת  חיים  חייבים  לומר

יחד  עם   זאת  א ין  מנו ס  מ כימו ת  הדב ר  הנורא  שב אובד ן  שנות  חייו  של  אד ם  לגבול ותיו.  בשווה  כסף
 .שיפצה על אובדן קשה שכזה, של פיצוי כספי ממשי

  
 מחוזי-דינים, הסתדרות מדיצינית הדסה' יעקב יהושע נ, 1515/96) ם-י(א "בת

עד  100%נפסקו  ליל ד  שר ופאים  התר שלו  בלידתו  עם  פיג ור  שכלי  ונגר מה  לו  נכות  של   ,  630)4(לב(
החברה'  ל  נ"עזבון  המנוח  מי כאל  א טינ גר  ז,  4/95)  ם-י(א  "בת.  ₪  250,000-כ  -למותו  ב גיל   חמ ש  

נפסק,  64)5(מחוזי  ל ב-דינים,  מ"לשיקום  ו לפי תו ח  הרו בע  הי הו די  בעיר  ה עת יק ה  בירו של ים  בע
שמותו  נגרם  מנפ ילתו  לבור ,  שנים  12בשל  קיצור  חי יו  ש ל  יל ד  בן   ₪    350,000פיצוי  ב סכום  של  

,294עליון  נו  -דינים,  טויסטר'  הטכניון  מכון   ט כנ ול וגי   ל ישראל   נ ,  4022/98א  "בע.  בלתי  מ גודר
הגם  שמדובר  במק רה  זה  בנפגעת  שנותרה  בח יים  ונח שפה,  ₪  700,000  -שנה    50נפסק  לנפגעת  כבת   

י"פד,  דיין'  קופת  חול ים  של  ההסתדרות  ה כללי ת  נ,  398/99א  "בע.  לידיעה  של   ק יצור  תוחלת  חייה
בשל  רש לנות  ר פואית₪    800,000המשפט  הע ליון  פסיקת  פ יצויים  של   -אישר  בית,  765)1(נה

א"בפסק  הדין  ב ת.  סכום  זה  נקבע  להורים  ה חיים  ולא  ל עזבון.  שגרמה  ל מותו  של  עוב ר  בבטן  אמ ו
השופט  חנוך'  סבר  כב,  קופת  חולים   של   ה הסתד רות   ה כל לית'  נ'  סלמן  ו אח,  1124/92)  חיפה(

לניזוק  חי  שנול ד  עם  -לשנה  ₪    30,000אריאל  כי  יש  לחשב  את   הפ יצוי  בגין  קיצ ור  שנות  החיים  לפי  
כשהילד  היה  ביום  מתן,  הפיצוי  דהיינו   קיצור  של  שש  שנים  וחצי.  100%נכות  מוחית  קשה  ב שיעור  

ל  נפס ק"הנ  1751/96א  "בת.  10%נקבע  ע ל  בס יס  ק יצור  שנות   חיים  ב שיעור   ,  שנים  10פסק  הד ין  בן  
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-י(א  "בת.  ₪  700,000פיצוי  ב סך  ,  שנפטרה  עקב  הרעלת   גז,  3בגין  קיצור  תוחלת  חיים  של  ילדה  בת  
נפסקו  ב גין  קיצור  תוח לת  148)5(מחוזי  לג-דינים,  חמל'  עזבון  המנוחה   ט לי  וי יס  נ,  1289/98)ם

 .₪ 1,000,000חיים של נערה שטבעה במהלך שיט אבובים פיצויים בסך 

              
שאין  כ לל   מנחה  בפסיקה  בנוג ע  לפסיק ת  פיצויים  בגין  ראש,  מהדוגמאות  הא מורות   לעי ל  רואים  אנו

ולא  נקב עה   נוסחה  מ חייבת  לחישוב  ה פיצוי  המגיע  בגין  ראש   נזק,  נזק  זה  של   ק יצור  ת וחלת   חיים
שאמור,  בסופו  של   ד בר  נת ון  ס כום  ה פיצוי  בגין  ראש  נזק   זה  ל שיקול  דעתו  ש ל  בית  המשפ ט.  זה

 .לקחת בחשבון את מכלול נסיבותיו של המקרה המונח בפניו

  
ופרק  הזמן  האר וך  בו   ה יה  ה מנוח  מאו שפ ז,  ולאור  גילו   ה צעיר  ש ל  המנוח,  כי  בנסיבות  הע נין,  סבורני

כשהוא  מ שוער ך  מ יום  הפ טירה  בצירוף  הפרש י₪    500,000סכום  של  ,  בבית  ה חולים  עד   לפטירתו
נכון  למועד  מתן  פסק  דין  זה,  סכום  זה.  הצמדה  וריב ית  כחוק  יהווה  פיצוי  הולם  בגין  ראש  נזק  זה

 .בשל האשם התורם האמור לעיל 15%מסכום זה יש לנכות . ₪ 933,739עומד על סך 
  

 "השנים האבודות"פיצוי בגין     4.5.3
החברה  ל שי קו ם  ופי תו ח'  ל  נ"עזבון  המ נו ח  מיכאל  אטינגר  ז,  140/00א  "לאור  הה לכה  שנפסקה   בע

זכאי  עזב ון  ה מנוח  לפ יצוי  עבור  הפסד  כ וש ר  ההשתכ רות  של,  486)4(י  נח"פד,  מ"הרובע  היהוד י  ב ע
בחישוב  הפ יצויים.  השנים  שבהן  היה  יכול  להשתכ ר  אלמ לא  מ ותו,  "שנים  האבוד ות"המנוח  ב

לעזבון  יש  לנכ ות  סכום  המשקף   את  ההוצאות  שהיה  המנוח  מוצ יא  למ חייתו  ולמ חיית  התלויים  בו
אין  ביכולתנו  ל דע ת  היום  במ ה  היה   בוחר .  חישובו  של  סכ ום  זה  ק שה  הוא  מאד .  בשנים  האב ודות

.וכמה  י לדים  היה  זוכה   ל הביא   ל עולם ,  כמה  ה יה  חוס ך,  כמה  ה יה  משתכ ר,  המנוח  לעס וק  בבגרותו 
מדינת'  רביב  נ ,  2555/00)ם-י(א"השופט  בע ז  או קון  ב ת'  כי  ק שיים  דומים  ה וביל ו  את  כ ב,  נראה
 :וכך נאמר שם, לקבוע פיצוי גלובאלי בגין ראש נזק זה 317)6(מחוזי לד-דינים, ישראל

  
הערכה  כזו  .  ראוי  לחשב  את   נזקיו  של  רביב   בד רך  של   הע רכה  גלובלית,  במצב  זה"  

אך  אינם  מ אפ שרים ,  נחוצה  ב התחשב  ב כך  שנתוני  הבסיס   המלמדים  על  נזק  מ משי
אני  ע ר  .  חישוב  דק דקני  של  ההפס דים   שנגרמו  לת ובע   נוכח   החלל ים  בתשתית  ה רא ייתית

מהגישה  לפיה   נגזר  אובדן  כושר  ההש תכרות  ,  נקרא  ל ו  חשדנות   ידידותית,  ליחס  ה מס ויג
ולא  על  בסיס  קביעת ,  על  בסיס  גלובלי  -וממילא  הפסדי  השכר  בשנים  האבודות    –

בדרך  המכ ונה  השיטה  ,  אובדן  כושר  ההשת כרות   תוך  גזירת ו  מנת וני  שכר  מ סוימ ים
כאן ,  אך).  628)  4(ד  מ  "פ,  פור'  עיזבון  המנוחה  ס עיד י  נ  778/83א  "ע(הקונבנציונאלית  

ידות  של  חס כון  ,  שכן  הניסיו ן  לחלץ   א חוזי  שכר  מסוימים,  גישה  זו  היא   הג ישה  העדיפה
(ד  ל ב  "פ,  ליברמן'  שוורץ  נ  169/77א  "ע(והוצאות  על ול  להתגלות  כמל אכותי  וכמאול ץ  

ניתן  לסמ וך  על  הרכיבים  המ שמשים  לצורך  גזירת   הסכ ום ,  בנסיבות  א לה).  561)  3
סכומי  תשובת  (הגלובלי  והם   נת וני  ההשתכר ות  ה מיוחסים  לק טין  עם  הת בגר ותו  

הנחות  בד בר  ,  )580)  1(ד  מ ה  "פ,  אייגר'  מדינת  ישרא ל  נ  61/89א  "ע;  30'  ע,  התובעים
חזקות  הנ וגע ות  לגיל ,  )31'  ע,  סכומי  תשוב ת  התובעים(הוצאות  מ חיה  והוצאות  אחר ות  

הערכה  כוללת  של  נתונים  אלה  מזכה  א ת ).  גלר'  ביטוח  חקלאי  נ  823/02א  "ע(הפרישה  
א "ראו  לחישובים  ת(לאחר  ה פחתת  ה אשם  ה תורם  ,  ₪  700,000העיזבון  בפיצו י  של  

 ). ".חליל' עזבון המנוח מחאמיד נ 1011/01)'חי(
  

כל  חישוב  א קטוארי  על  ב סיס ,  כמפורט  ל עיל,  מחמת  חוסר   ידיע ה.  דברים  אל ו  יפים  ג ם  למקר ה  דנן
חזקות  למיניה ן  תו ך  נס יון  לדלות  מתוך  הנתונים  והחזק ות  את  הסכומים  שיעמד ו  בב סיס  החישו ב

כי  יש  להע מיד  במק רה  זה  את  הפיצוי,  סבורני,  על  כן.  וסביר  ל הני ח  שאף  לא   א מיתי ,  יהיה  מלאכותי
כשמסכום  זה  יש  לבצע   ניכ וי,  ₪  700,000בגין  אבד ן  ההכנס ה  בשנים  הא בודות   על  סך  גלובא לי  של  

 .בהתאם לאשם התורם האמור לעיל
  

 הוצאות קבורה    4.5.4
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 :מצורפות קבלות כדלהלן 2לתצהיר התובע 
 ;11.9.96מיום ₪  2,200ס "קבלה עבור הקמת מצבה ע

 ;28.10.96מיום ₪  1,150ס "קבלה נוספת עבור הקמת מצבה ע
 ;9.9.96מיום ₪  500ס "קבלה עבור הדפסת מודעות אבל ע

 ).26.9.96(ז "ג תשרי תשנ"מיום י₪  2,377.50ס "קבלה עבור עריכת אזכרה ע
 .₪ 11,569ס "סכומים אלו כשהם משוערכים למועד מתן פסק הדין עומדים ע

  
 :סיכום         .5

15%מסכום  זה  יש  לנכות  .  ₪  1,648,777ס  "סך  כל  הפיצ וי  בגין  ראשי  ה נז ק  הא מור ים  ל עיל  ע ומד   ע
 .בגין אשם תורם

  
 לשלם לתובעים סך של, ביחד ולחוד, אני מחייב את הנתבעים, אשר על כן
בנוסף.  בצירוף  הפרשי  הצמדה  ור יבית  כחוק  מהיום  וע ד  התשלו ם  המל א  בפו על₪    1,401,460

בתוספת₪    60,000ד  בסך  "ט  עו"לתובעים  ה וצאות  מש פט  ושכ ,  ביחד  ולחוד,  ישלמו  הנתב עים
 .מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל"מ מע"מע

  
 .בלשכתי, בהעדר הצדדים) 2005ביוני  6(ה "תשס, ח באייר"ניתן היום כ

                                                                                     

  
 שופט, נחום שטרנליכט
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