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 6.2.6התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או
מטענו
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 7.2קשר סיבתי-עובדתי בין הסטיה לבין הפגיעה
מהברזל הבולט -התובעת הרימה את נטל ההוכחה
כי האירוע הנ"ל נופל בגדר תאונת דרכים
 7.3מנסיבות התאונה עולה כי התובע נפגע במסגרת
עבודתו במוסך ועל-כן אין התאונה באה בגדר
,תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים
 7.4קריסת הנגרר אינה קשורה לתכליתו
התעבורתית אלא לטיפול בו לאחר שסיים את
תכליתו התעבורתית ולאחר שהחלק המניע נפרד
ממנו ונסע לדרכו .את הטיפול בנגרר לאחר תום
תכליתו התעבורתית יש לבדוק לפי כללי הרשלנות
הרגילים
" 7.5התנתקות או נפילה" -הנחת כלוב על שיני
מלגזה
 7.6לא אחת נקבע שגירסה ראשונית של נפגע
משקפת בדרך-כלל את הנסיבות שאירעו בפועל.
גירסה ראשונית זו היא גירסה נטולת עצות
וספקולציות ,והיא ניתנת כדי שאפשר יהיה לטפל
בנפגע כראוי בהתחשב באופן התאונה ובסוג הפגיעה
 7.7טרקטורון מסוג "בובקט" -האם נכנס לגדרו של
"רכב מנועי"
" 7.8טיפול דרך" למול טיפול שנעשה בחצריו של
המעביד -אין המדובר בתאונת דרכים על-פי חוק
הפלת"ד
" 7.9הכניסה" לרכב "והירידה" ממנו
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 7.10האם מוות שנגרם מסיבה לא ידועה בעת נסיעה
בטרקטור מהווה "תאונת דרכים"?
 7.11האם נהג מונית אשר בתחילת יום עבודתו עצר
את מוניתו בצד הדרך במקום חניה מותר ,והמתין
לקבלת הזמנת נסיעה מתחנת המוניות שלו ,נחשב
כ"משתמש ברכב" לצורך חוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים?
 7.12הטענת מכולה -קבלת התביעה
 7.13האם יש לראות בהסרטת ברזנט ,שהביאה
לפגיעה ,כחלק מהטעינה והפריקה
 7.14האם קשירת חבילת עצים לזרוע של מנוף
המורכב על משאית ומופעל בכוח המיכני של הרכב,
הינה "תאונת דרכים"?
 7.15חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא נועד
לחול על טיפול במכשיר חקלאי המחובר לטרקטור,
שעה שזה נעשה במנותק מפעולת נסיעה וירידה מן
בטרקטור או מפעולת עליה לטרקטור לשם המשך
נסיעה
 7.16כדי לקבוע אם בתאונת דרכים עסקינן יש
לבחון אם השימוש שעשה התובע ברכב היה למטרות
תחבורה .במילים אחרות ,האם הסיכון שהתממש
הוא "סיכון תעבורתי" הקשור לפעולה תעבורתית
 7.17היחס בין "הפריקה והטעינה" לבין "הירידה"
מהרכב
 7.18חניה בחניה אסורה

ט

)3(228

)3(228
)3(228
)3(228

)4(228

)15(228

)24(228
)39(228
)47(228

תוספת שישית

תוכן עניינים

 7.19האם "תיקון דרך" הינו בבחינת "תאונת
דרכים"?
" 7.20תאונה במתכוון"
 7.21האם מדובר בתאונת דרכים בה נפגע התובע
אנושות עת היה הולך רגל? או שמא מדובר בתאונה
בה התובע נהג באופנוע בלא שהיה לו רישיון נהיגה
ובהיעדר ביטוח? ומכאן ,האם מדובר באירוע מבויים
(הונאת ביטוח) בו האופנוע נלקח ממקום האירוע,
בהנחה כי התובע נהג באופנוע עובר תאונה
 7.22הדיפה מסויימת של רכב האמצעות רכב אחר
המתנגש בו קורת בחלקמ ניכר מן בתאונות ,והדבר
אינו עולה בקנה אחד עם סעיף  1לחוק הפיצויים
שכן ,הבנה אחרת של מושג ההידרדרות בחוק תוביל
לכך שכל נזק גוף הנגרם מעקב התהפכות ,הידרדרות
והינתקות באשר היא ,יפוצה במסגרת חוק הפיצויים
 7.23האם פגיעתו של התובע בעת שהתפוצץ ברכבו
צינור מים וממנו נפגע הינה תאונת דרכים
 7.23האם פגיעתו של התובע בעת שהתפוצץ ברכבו
צינור מים וממנו נפגע הינה תאונת דרכים
 7.24אין לכלול במסגרת התיבה "נסיעה" פעולות
תיקון תקר בחצרי הבית אשר קדמו לה
 7.25אין בעובדה ששדעת ההגעה לחדר המיון הינה
כ 4 -שעות לאחר האירוע הנטען ,כדי לערער את
גרסת התובע והנהג
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 7.26יש לראות בנסיבות העניין כפי שבאו בפני בית-
המשפט ,בירידתה של התובעת מהרכב ,חלק
אינטגראלי מהשימוש בו למטרה תחבורתית ,שכן
יציאתה מהרכב (לאחר הכניסה אליו) הייתה קשורה
במטרת נסיעתה -איסוף חפצים ששכחה בביתה
הנחוצים לה לעבודתה -וכוונתה היתה לחזור לרכב
מיד בסמוך לאחר מכן ולהתחיל בנסיעה
 7.27פעולת סגירת מכסה תא המטען ,לפני תחילת
הנסיעה ושעה שהרכב היה עומד ,חונה ומנועו כבוי,
אינה מהווה "שימוש" ברכב מנועי למטרת תחבורה
 2.28כאשר נהג רכב שומע רעש מרכבו ומחליט
לבדוק את פשר הרעש ,טרם התגבשה ידיעה ודאית
כי אותה תקלה תאפשר המשך בנסיעה ברכב
 7.29כדי לבחון אם התובע סיים את הירידה מהרכב
או שעודו מתשמש בו ,כך גם נקבע בפסיקה ,יש
לבדוק את נסיבות האירוע לפי מבחנים פיסיים
ומהותיים .המבחנים הפיסיים עוסקים בשאלת
סמכות הזמן והמקום ,היינו ,בפער הזמנים שבין
הירידה לבין הפגיעה ,ובמרחק שבין הנפגע לבין
רכבו .והמבחנים המהותיים עוסקים בשאלת הקשר
שבין הירידה מן הרכב לבין השימוש בו
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 7.30גם אם כוונת הנפגע הייתה לגרור את הרכב
הפרטי באמצעות משאית הגרר ,בסיום הדחיפה
הידנית ,ולאחר שיצליח להביא את הרכב למיקום
ולזווית שיאפשרו את ביצוע הגרירה ,הרי שלב
מקדים זה אינו נכנס להגדרת "גרירה" ,כך שהפגיעה
אירעה תוך כדי דחיפתו הידנית של הרכב הפרטי
 7.31משנקבע כי התאונה ארעה תוך כדי ביצוע
פעולת הטעינה ובטרם סיומה ,עולה המסקנה כי אין
עסקינן ב" -תאונת דרכים"
 7.32לצורך ההכרעה האם פעולה נתונה באה בגדר
"שימוש ברכב מנועי" ,נודעת נפקות אך ורק להבחנה
בין דרכי שימוש שנמנו ברשימה הסגורה לבין דרכי
שימוש שלא נכללו בה
 7.33האם נפגעים בתאונות דרכים קלות אינם
זכאים לפיצוי בגין כאב וסבל?
 7.34התובע נפגע עת ניסה לכוון את חבילת הברזל,
שהיתה תלויה על זרוע-הטלסקופ ,כאשר הזרוע
היתה במצב סטטי ,ותוך כדי כך איבד את שיווי
משקלו ,נפל ונחבל  -האם מדובר ב"תאונת דרכים"?
 7.35במקרה דנן ,פעל מנוע המחפרון כאשר הנתבע 1
שילב להילוך רוורס באופן הקשור ישירות לעצם
השימוש ברכב  -האם עסקינן בשימוש שנעשה
לצורכי נסיעה?
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 7.36התובע ,נפגע בראשו ובפניו בתאונה שארעה
במהלך עבודתו בהתקנת קו צינור נפט  -האם
האירוע בו נפגע התובע בא בגדר תאונת דרכים?
 7.37מה היתה מטרת עלייתו של התובע לארגז
המשאית?
 7.38ממכלול העדויות שהוצגו בפני בית-המשפט,
טופס המידע המשטרתי וכן המסמכים הרפואיים
שנערכו בסמוך מאוד לאחר קרות האירוע עולה כי
נסיבות האירוע הינן כפי הנטען על-ידי התובע
 7.39האם תאונת הרכבת הינה תאונת דרכים?
 7.40בתחרות בין הפריקה והטעינה שהוחרגו ,לבין
פעולה שמקיימת אחר אחת מדרכי השימוש
המוכרות באותה ההגדרה ,ידו של השימוש המוכר
תהיה על העליונה ודי בו כדי להביא לתחולת החוק,
כמובן בכפוף לקיומן של יתר הדרישות הקבועות
בחוק
 7.41האם הוכח קיומו של "מאורע" שבו נגרם
לתובעים נזק גוף ואשר הינו בבחינת "תאונת
דרכים"?
 7.42האם ניתן לקבוע בנסיבות הוכחו ,כי מדובר
ב"שימוש ברכב מנועי" ,לנוכח החזקה הממעטת,
שעניינה בפריקה וטעינה ,כאשר לטענת הנתבעת,
פעולת התובע מהווה חלק מפעולות הטעינה ומשכך
אין המדובר ב"שימוש" כהגדרתו בחוק
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 7.43במקרים בהם לא התקיים מגע פיזי ,יש לבחון
האם הנזק נגרם "עקב" השימוש ברכב מנועי
 7.44הצדדים חלוקים בשאלת הנסיבות (תאונת
"פגע וברח") ,החבות על-פי חוק הפלת"ד וגובה הנזק
 7.45האם פגיעת התובעת ברגלה ,בעת שביקשה
להכניס את בנה התינוק לכסא הבטיחות במושב
באחורי ברכב לצורך התחלת הנסיעה מהווה
"תאונת דרכים" לפי חוק הפלת"ד?

)224(228

 7.46התובעת נפגעה בעקבות הדרדרות הרכב לאחר
שיצאה ממנו בעת שהוא נותר מונע .מדובר בשימוש
ברכב מנועי על-פי הוראות החוק והתאונה בה
עסקינן הינה תאונת דרכים כהגדרת המונח בחוק
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 .1מה פירושו של הביטוי "המגע" בסיפא של סעיף
(3ב)?
פרק  :7תשלומים תכופים ותשלומים עיתיים לפי חוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 .1כללי
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 2.1בקשה לשינוי החלטה
 2.2חישוב הפיצוי העיתי לתלויים
 .3תשלומים תכופים
 3.1המסגרת הדיונית בבקשה לתשלום תכוף
 3.2קבלת בקשה לתשלום תכוף
 3.3דחיית הבקשה לתשלום תכוף
 .4הצעת חוק דיני ממנות (הקודיפיקציה)
 .5מהם השיקולים ומהן אמות-המידה לפסיקת
תשלום תכוף בתביעת פיצויים כאשר עסקינן
בבקשה לתשלום תכוף ולאחר שכבר שולמו בעבר
כספים כתשלומים תכופים
פרק  :8מומחים רפואיים
 .1מיהו מומחה?
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" .2נושא רפואי אחר"
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 .3מתי יש למנות מומחה רפואי
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 .4מסמכים שניתן להגיש למומחה ברפואי
 4.1העברת מסמכים למומחה
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