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לחיות .לפי חישוב זה ביקשו לקבוע את סכום הפיצוי.

 .4כמה זמן צריך להמתין לתיקון ב yes-ו-
189 ?HOT
 .5קונים בזול ואז בוכים :המחיר היקר של
החיסכון בקופה 172
 ynetספיישל

זירת הקניות
עד  70%הנחה למגוון מוצרי
חשמל ,גאדג'טים ועוד...

צריך לפרנס גם בתקופת הפנסיה
בתביעה שהוגשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים ,נטען כי הנפגע החל בעבודתו כטכנאי הקלטות
בסמוך לפרישתו בגיל  .67למרות שלא היו בידי התובעים תלושי שכר ,הם הגישו תצהיר של
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עוד נטען בכתב התביעה כי אין מקום להפחתה בתוחלת החיים של הנפגע ,ומכל מקום חישוב
ההפחתה לא יעלה על  5%מתוחלת החיים המקובלת  -ללא קשר לפגיעת הראש.
הנתבעים ,הנהג הפוגע וחברת הביטוח "כלל" ,טענו מנגד כי השתכרותו של התובע לא
הוכחה ,משום ששכרו לא דווח לרשויות ולא הובאו ראיות הכרחיות כתלושי שכר ודיווחים למס
הכנסה .עוד טענו כי הם סבורים שמדובר בעבודה זמנית ,ולכן אין לקבוע פיצויים בשל אובדן
השתכרות ,מה גם שהיה בעת התאונה מעל גיל הפרישה.
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קיצור תוחלת החיים .עניין זה מעורר
מחלוקות רבות ,משום שאינו חד-
משמעי .לאחר שבחן את טענות הצדדים
ודעות המומחים שהוצגו בפניו ,השופט
העריך את קיצור תוחלת החיים של
התובע בכ 15%-מתוחלת החיים
הצפויה במצבו ,כך שהעריך כי יחיה עוד
תשע וחצי שנים נוספות.
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לעניין השתכרותו של האיש קבע כי
הונחו לפניו די ראיות בכדי לקבוע שהוא
אכן עבד בעבודה קבועה לפני התאונה,
והשתכר סכום של כ 3,000-שקל
בחודש .עוד הוסיף כי "מעדותה של
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אשתו עולה ,כי בני הזוג נזקקו לאותה
הכנסה ולכן הדעת נותנת כי ככל שהתובע היה מסוגל לכך היה ממשיך לעבוד" .מכאן הסיק כי
לא מדובר בעבודה זמנית .השופט אף הזכיר כי בעת התאונה התובע היה בן  72ותפקד
בעבודתו ,שאינה מצריכה מאמץ פיזי ניכר ,ללא כל מגבלה.
בנסיבות אלה קבע כי יש לחשב את הפיצוי בהנחה שהתובע היה ממשיך לעבוד עד לפרישתו
בגיל  ,76גיל מתן פסק הדין .לכן נפסקו לתובע פיצויים בגין אובדן השתכרות בסך של 141
אלף שקל.
בנוסף על כך פסק לתובע פיצויים בגין נזק לא ממוני ,עזרה וסיעוד ,הוצאות רפואיות ,הוצאות
נסיעה והתאמת דיור בסך כולל של כשני מיליון שקל ,וכן הוצאות משפט בסך של כ 309-אלף
שקל.
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