
 הברה להשקעות קבע בישראל בע״מ נגד א׳ הלבד, ואח׳

 השופט ויתקון

 ע״א 14/63

 ערעורים אזרחיים מס׳ 390/62 ; 378/62 ג

 משולם רינגר נגד מואים ליאוז, ו־6 אח׳ ~ דיא 390/62

 המוםד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ו־4 אח׳ — ע״א 378/62
 ד

 בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־עשפט לערעורים אזרחיים
[29.7.63,3.5.63 ,1.5.63,18.4,63] 

 ה
ן ו ק ת י , ו ן ו ז נ ר , ב ג ר ב ל י  לפני השופטים ז

״ א 1380׳ ע׳ 93], ו ס ת ] 1 9 4 4 , ם י י ח ר ז א ק י ם ה י ת ד.נ ו ד ו ק  פ
ם 60 (א), 8 י פ י ע  ס

 בכביש המוביל מחיפה דעכו התנגש אוטובוס, נהוג בידי המשיב מסי 2 (משה און), בתלת־אופנוע
 הנהוג בידי המשיב :מס׳ 1, עקב רשלנותם של שני הנהגים גם יחד. מכוח ההתנגשות הוטל־ האופנוע
 שמאלה, הוקפץ שוב ימינה, וכתוצאה מכר נחבל עובריאורח, המערער בע״א 390/62, שקיבל, בין
 השאד,מכה בחלק התחתון של הגב. במקום הפגיעה התפתח אחרי זמן קעד גידול ממאיר מסוג נדיר
 ביותו, הידוע בשם כ ו ר ד ו מ ה. בית־המשפט המחוזי חייב את הקשר הסיבתי בין החבלה ובין
ת לגבי היקף הנזק בקבעו, כי החובל לא יכול היה ו י פ  הגידול הםחנזגי האמור, אך שלל את מ
 לחזות מראש, כי החבלה בשיפולי הגב תגרור אתריה התפתחות הגידול הממאיר. תביעת המערער־
 הנפגע לפיצויי נזיקין בסך —.93.804 ל״י נדחתה, אולם המשיבים בצמוד לשפות את המוסד לביטוח
 לאומי (המערער ב־ע׳יא 378/62) על הלק הגימלאות ששילם לנפגע הנ״ל, בגובה של —.300. ל״י
 בלבד, כפיצוי על הנזק, הכאב והסבל שנגרמו לו כתוצאה מעצם החבלה. על כך עירערו שני

 המערערים.
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 ע״א 390/62 ! 378/62 משולם רינגר ו־המוסד לביטוח לאומי.נגד מואים ליאון, ואח׳

 בית־המשפט העליון, בקבלו, ברוב דעות׳ את הערעודים, פסק —

 א. (1) ב־ע״פ 47/55 הבחין ביודהמשפט בין ראיית הנולד לגבי עצם גרימת הנזק
 וסוג הנזק, ובין התוצאה האפשרית מבחינת היקף הנזק וממדיו. הוא קבע, כי לגבי שני
 העניניש הראשונים הולכים לפי מבחן הצפיות, אך העדר הצפיות לגבי היקפו וממדיו של
 הנזק אינו משמש מניעה להטלת אחריות, וגם החלק הבלתי צפוי של הנזק ייזקף לחובת

 :. המזיק הרשלני. . י
 (2) על אף המקרה הבלתי דגיל ביותר במקרה שלפנינו, אין לראות סיבה לשנות

 את המטבע ההלכתית שנטבעה במשפט הנ׳׳ל.
 . ב. (1) ״עקרון הגולגולת הדקןז״, אשר הונח באנגליה לראשונה בתחילת המאה
 הנוכחית, קובע, שאם נפגע אדם, תוך רשלנות, בגופו — אין שומעין להגנת המזיק בתביעה
 לפיצויים, כי הנפגע היה סובל פחות נזק, או לא היה סובל:נזק כלל, ״אילו גולגולתו לא

 היתד• דקה באופן בלתי שכיח, או לבו לא היה הלש במידה. יוצאת מן הכלל״.
 (2) . עקרון. זה קיבל את ניסוהו הכוללני בפסיקה האנגלית, כארבעים שנה לאחר

 מכן, בקביעת בית־המשפט, כי ״אם אך הוכח מעשה העוול, חייב עושה המעשה לקחת ::
 את קרבנו כפי שהוא מוצא אותו״.

 (3) כלל זה מקובל מאז ומתמיד גם על בתי־המשפט בארץ, והם מחילים אותו
 ללא יוצא «ן הכלל. בין המקרים שבהה השתמשו בכלל זה .אפשר למיוא .מצבים נדירים
 למדי ובכל זאת לא עלה על.דעת איש שיש להבדיל בין מקרים שכיחים ובלתי שכיחים,־ או
 מקרים נדירים ומקרים נדרים ביותר, כדי לשלול את אחריות המזיק לתוצאות.מעשהו מפאת

 מצבו המיוחד של הקרבן.
 ג. אין מנוס מן המסקנה שעל המזיק לשאת בתוצאות מעשהו גפ אט התוצאה הווזמתז
 במידה בלתי צפויה מרןמת מצבו המיוחד של הנפגע, אם דק סוג הנזק:שנגרם על־ידי המעשה
 הוא צפוי מראש. בקשר להיקף אי־הנורמליות, אין לראות הבדל בין גולגולת דקה וגולגולת

 דקיקה, בין לב הלוש ולב אנוש,
 . ד. (1) הפגיעה בגופו של המערער עקב ההתנגשות, שיכלה להביא נזק גופני ואף
 מוות מיידי, היתה צפויה לכל הדעות, ולכל הדעות כורדומה היא נזק גופני. מכאן שהמשי
י ישנו קשר  בים יהיו אחראים עבור הכורדומה שנתגלתה אצל המערער, אם .רק.הוכח נ

 סיבתי בין הפגיעה והתלקחות המחלה, וזוהי ביסודה שאלה של עובדה.
 (2) השאלה שבית־משפט קמא היה צריך להשיב עליה היתה, מה יותר קרוב
 . לוודאי כי החבלה האמורה שימשה גורם ממריץ להתגלות הכורדומה, שהיתה רדומה בגופו

שהבורדומה הופיעה בלי כל קשר עם החבלה.  של המערער, או:
 (3) התשובה לשאלה כנ״ל, מבחינה משפטית, אינה חייבת להיות תשובה חותכת
 שתוכל לעמוד במבחני ההוכחה הנהוגים במדעים המדוייקים, אלא על בית־המשפט להש

 תכנע מחומר הראיות הנמצא לפניו, כי קיימת אפשרות סבירה של קשר סיבתי.
 ד״ (1) האפשרות שמאורע כל־שהוא ישים קץ. לחיי העבודה של אדם בדיא לפני
 גיל 63, כבר הובאה בחשבון בגיל הפרישה המקובל של 65 שנה׳ ואין להביאה בחשבון

 מיוחד פעם נוספת.
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 ע״א 390/62¡ 378/62 משולם רינגר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 (2) המערער הוא הבעל היחידי של המפעל אותו הוא מנהל, ולגבי אדם כזד.,
 שאינו שכיר׳ מתקבל יותר על הדעת כי הוא לא יפרוש מן העבודה בשנת 65 לחייו, שהוא
 גיל הפרישה המקובל עבור עובדים שכירים, אלא ימשיך לעבוד במפעל ככל אשר יוכל.

 במקרה כזה הפרישה עלולה להיות זהה עם או קרובה למדי לאורך החיים.
 (3) בהתאם לנ׳׳ל נראה, כי ישנו סיכוי סביר שאדם בריא בגילו (53 שנד.) ^

 ובעיסוקי של המערער, ימשיך בו לא עד גיל 65, כי אם עד גיל 70 שנד״
 ו, (1) בית־משפט זה לא יתערב באומדן הפיצויים על כאב וסבל, אבדן חדיזת חיים,
 וקיצור סיכויי החיים, אלא אם־ הפער בין!הסכום שנפסק ובין הסכום הנראה כמתאים הוא

 גדול עד שהסכום שנפסק הוא ללא כל יחס לזה ההולם את נסיבות המקרה.
 (2) אין ספק,.כי סבל גופני ונפשי קשה ביותר הוא מנת חלקו של אדפ החולה ^

 במחלת סרטן, ורבות מהנאות החיים הרגילות נשללות ממנו, ביחוד כשהוא יודע את טיב
 מחלתו. זהו גורם נכמ־ שיש להתחשב בו בקביעת סכום הפיצויים בראש נזיקין זה ; מאידך
 מותר גם להביא בחשבון את האפשרות שהגידול היה בא בעתיד גם בלעדי התבלה שהמזי

 קים אחראים לד״
j ,ז, פרטי הסכומים שנפסקו בעד טיפול רפואי ודמי אישפוז הוכחו בבית־משפמ קמא 

 למעשה ללא התנגדות, ומשום כך אין מקום• להתערבות בית־משפט זה.

 פסקי־דין ישראליים שאוזכרו:

 ד
 [1] ע״פ 47/56 — דוד מלכה בגד היועץ המשפטי לממשלה: פד״י, כרך י, תשט״ז׳/1זשי*ז־

:!w ״!־1956, ע׳ 296, 302, 315.  1956, ע׳ 1543, 1549, 563: : פי׳יס, כרך כה,
 [2] מ״א 20/57 — החברה לש1ןורי פירות וירקזת שופרא דשופרא, בע״מ, ran׳ בגד נ0מואל
 חיהושע גוטמן: פד״י, כדך יג, חשי״ט/1זש״ך־1959, ע׳ 159, 162; פי״ם, כרד לז,

 תשי״ם״1958/59, 13' 335. ךן
 v [3]״a 356/56 — זאב דגני נגד סולל בונה בעיינו ו־צבי אוקיטרן: 5ד״י, כרך יא, חשי״ז/

 ו1שי׳׳ח־1957, מ׳ 671, 674 ; פי״ם, כרך כט, תשי״ז־1957, ע׳ 95.
 [4] ע״א 60/57; 72/57 — לוי דוינוש נגד יצחק. פרנקו, ואח׳ ו־ערעור נגדי: פד״י, כרך

 יא, חשי״ז/חשי״ח־1957, ע׳ 1529, 1534 ; פי״ם, כדך ל, תשי״ז־1957, ע׳ 324.
י נגד אבא ליא,ון מוסף: פד״י, כרך ד, תש״י/תשי״א־1950, 1  [5} ע׳׳א 22/49 — זכריה מ

 ע׳ 558, 570, 562 ; פי״ם, כרך ג, תשי״א-י1950/51, ע׳ 237, 243.
 [6] ע״או 237/55•, 238/55 — יצחק: םטוציינר בגד שלמה פיומרנצייק ו־ערעור נגדי: פד״י,
 . כרך י, השט׳־1/תשי״ז־1956, ע׳ 1050, 1055, 1057—1055; פי״ם, כרך כד, תשיט״ז/

 rws־־1956, ע׳ 161.
T ,[7] ט״א.63/62 — אריה ק,לפאוך, ואח׳ נגד המוסד לביטוח לאומי, ואחי; פד׳׳י, כרך טז 

 תשכ״ב/תשכ״ג־1962, ע׳ 1429.
גיטל פיטר, ואח׳ ו־ןירעור נגדי: פד״י,  [8] ע״א 286/55 — שמואל וולפוביץ, ואח׳ נגד :
 כרך יא, תשי״ז/חשי״ח־1957, עי 9S388—3 ,379 ; פי״ם, כרך כז, תשי״ז־־1957, ע׳ 387
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 ע״א 390/62 ; -378/62 משולם רינגד ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 פסקי ־דין אנגליים שאוזכרו:

[9] •Overseas T a n k s h i p ( U . K . ) , Ltd. v. M o r i s Dock & E n g i n e e r i n g C o . 
Ltd. ( T h e Wagon M o u n d ) : ( 1 9 6 1 ) , I A l l E . R . 4 0 4 . 4 1 3 , 4 1 4 , 4 0 6 ; 

( 1 9 6 1 ) , A C . 3 3 8 ; ( 1 9 6 1 ) , 2 W . L . R . 1 2 6 ; 105 Sol. Jo. 8 5 ; ( 1 9 6 1 ) , 
1 L I . L . Rep. L 

[10] Polemis and Fumess, Withy & C o . , Ltd., Re.; ( 1 9 2 1 ) , 3 K B . 5 6 0 , 
5 7 1 - 5 7 2 , 5 7 4 , 5 7 7 ; sub nom. Polemis v. Fumess, Withy & C o . : 90 
I J . K B . 1 3 5 3 ; 126 l . T . 1 5 4 ; 15 Asp. M . L . C . 3 9 8 ; 3 7 T . L . R . 9 4 0 ; 
2 7 C o m . Cas. 25. 

Hadley v. Baxendule : ( 1 8 5 4 ) , 1 5 6 E . R . 1 4 5 ; 9 E x c h . 3 4 1 ; 23 
L . J . E x . 1 7 9 ; 23 l . T . O . S . 6 9 ; 2 W.R. 302 ; 1 8 Jur. 3 5 8 ; 2 C . L . R . 

517. 
[12] Smith v. Leech B r a i n - & C o . , Ltd. and a n . : ( 1 9 6 1 } , 3 A l l E . R . 1 1 5 9 , 

1 1 6 2 , 1 1 6 1 ; ( 1 9 6 2 ) , 2 W . L . R . 148 ; 1 0 6 Sol. Jo. 77. 
[13] D u l i e u v. W h i t e & Sons: ( 1 9 0 1 ) , 2 K . B . 6 6 9 , 6 7 9 ; 7 0 L . J . K . B . 

8 3 7 ; 8 5 L . T . 1 2 6 ; 5 0 W.R. 7 6 ; 1 7 T . L . R . 5 5 5 ; 4 5 Sol. Jo. 5 7 8 . 
[14] H a y or B o u r h i l l v. Young : ( 1 9 4 3 ) , A C . 9 2 , 1 0 9 - 1 1 0 ; ( 1 9 4 2 ) , 2 A l l 

E . R . 3 9 6 , 4 0 5 ; ( 1 9 4 3 ) , 1 1 1 L . J . P . C . 97; 1 6 7 L . T . 2 6 1 ; sub nom. 
B o u r h i l l v. Young ; 8 6 Sol. Jo. 3 4 9 H . L . 

[15] Pigney v. Pointers Transport Services, Ltd. : ( 1 9 5 7 ) , 2 AU E . R . 8 0 7 ; 
( 1 9 5 7 ) , 1 W . L . R . 1 1 2 1 ; 1 0 1 Sol. Jo. 8 5 1 . 

[16] W a r r e n v. Scrutions, Ltd. ; ( 1 9 6 2 ) , 1 U. L . Rep. 497, 5 0 2 , 

 פסקי־דין אמריקניים שאוזכרו:

[17] M c C a h i l l v. New Y o r k Transportation C o . : ( 1 9 1 1 ) , 2 0 1 N . Y . 2 2 1 ; 
' : • 9 N.E. 6-־• 4 1 6 . 

[18] Offensend v. A t l a n t i c R e f i n i n g C o . : ( 1 9 3 6 ) , 322 P a . 3 9 9 ; 1 8 5 A t l . 
7 4 5 . 

[19] Louisville & N R . C o . v. W r i g h t ; ( 1 9 1 9 ) , 2 1 0 S.W. 1 8 4 (Ky). 
Causation i n the L a w , H . L A , H a r t and צוטטו בספר 

; A . M . Honoré, Oxford, C l a r e n d o n Press, 1 9 5 9 , p . 1 6 1  ׳ .

 הערות:
 על ריחיק הנזק עיין גפ .1 :

Clerk and Lindsell on Torts, 12th Ed., para. 264 et seq. 
Fleming, Thé Law of Torts, 2nd Ed., p. 179 ff. 
 2. •(א) על אורך החיים, תקופת העבודה והוכחתם עיין גם: ע״א 422/62 — זזיינד בראושסיין ־עד
 שותפות רפיח אח בו אפרים, ואח׳;.פד״י, כרך יז, ע׳ 589־ והעדה 5 שפ* ע״א 65/62.— אריה קלפאון,

 ואת׳ נגד הנחסד ינ־נזוח לאומי, ואח׳ 3ד״, כרן סז, ע׳ 1429. •
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 ע״א 390/62 ; 378/62 משולם רינגר ו־המוםד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 השופט זילם־ג

 (ל) עיין גט ע״א 407/61 •, 439/61 ; 469/61 — ראש העיר, חברי המועצה ובני העיר נתניה נגד
 שושנה ויעדיאל ויים, ואזז׳ ו־ערעווים נגדיים ז פד״י, כרן טז, ע׳ 853, 865,

 3. על התערבות בית־המשפט לערעורים בפסיקת הפיצויים עבור כאב וסבל עיין גט ע״א 246/62 —
 הרצל רחיזני נגד נזשה משיח, ואח׳ ־, פד״י, כרן יז, ע׳ 552 והערה 4 שם.

 ערעורים על פסק־דינו של בית־המשפט המחוזי, חיפה {השופט א׳ שאל), מיום 2.9.62, א
 ב־תי״א מאוחדים 106/61 ,- 970/61, לפיו הוחלט:: לדחות את תביעת המערער ב־ע׳׳א
 350/62 לפיצויי נזיקין עקב תאונת דרכים, בה הוא נחבל בתוצאה מהתנגשות בין משאית
 הנהוגה בידי המשיב מם׳ 2 (משה און), לבין תלת־אוגופע הנהוג בידי המשיב מס׳ 1!
 לחייב את המשיבים במאוחד ובמיוחד לשלם למוסד לביטוח לאומי(המערער ב״ע״א 378/62),
 םך ״-.300 ל״י * ולדחות את יתרת תביעתו במידה שנדרשים תשלומים נוספים בגין הגימ־
 לאות שהמוסד לביטוח לאומי שילם למערער ב־ע״א 390/62 ! וערעורים על סכומי הפיצויים
 שבית־המשפט המחוזי קבע למקרה שיוגש ערעור והוא יתקבל בשאלת אחריותם של המשי
 בים. הערעורים- נתקבלו הן בשאלת האחריות והן בנוגע לגובה הפיצויים, ברוב דעות, כנגד

 דעתו החולקת של השיופט זילברג. ^

 א׳ ליבר — בשם המערער ב־ע״א 390/62 ! א׳ מאיר — בשם המוסד לביטוח לאומי 5
 ת׳ אור ו־קציר — בשם המשיבים

ן ד י ד ־ ק ס  פ

 השופט זילבהג : לפנינו ערעור, בשני תיקים שאוחדו, על פסק־דינו של בית־המשפט
 המחוזי, חיפה, הדוחה כליל את תביעתו של המערער הראשון(משולם רינגר) ודוחה כמעט
 כליל, מעל לסכום של —.300 ל״י, את תביעת המערער השני(המוסד לביטוח לאומי). השאלה

 העיקרית המשותפת לשני התיקים היא, אם חובל שחבל בחברו תוך רשלנות, אחראי לנזקים ה
 שנגרמו לנחבל .בתוצאה ממחלת סרטן — סוג נדיר מאד בשם ״כודדומה״ — שהתפתחה

 אצלו במקום החבלה, או באזור החבלה.

 2. וכך היה מעשה: בצהרי יום ה־9 בספטמבר 1958, נעו להם שני כלי־רכב — משאית
 מימין, תלת־אופנוע משמאל — בכביש המוביל מהיפה לעכו, והתנגשו זה בזה עקב רשלנותם ן

 של שני הנהגים גם יחד. מכוח ההתנגשות הוטל האופנוע שמאלה, •מכוח־בוחה הוקפץ שוב
 ימינה לעבר המשאית, וכתוצאה מכל אלה נחבל עובר־אורח, הוא המערער הראשון, שקיבל

 (בין השאר) מכה בחלק התחתון של הגב.

 זמן קצר לאחר מכן, נתגלו אצל הנפגע סימני שטף־דם תת־עורי כחול באזור העצה ז
 ועצם הזנב. הוא חש כאבים, פנה לרופאים, קיבל זריקות וכדורים, הכאבים שככו אך חזרו
 ונעורו, נותח באזור העצה, נמצא שם גידול שאובחן תחילה בגידול ממאיר מםוג חונדדו־
 הרקומה, אך לאחר בדיקה נוספת על־ידי פרופ׳ הוכמן, קבע המומחה הנודע, באמצע
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 ע״א 390/62 ! 378/62 משולם רינגר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 הנטופט זילברג

 ספטמבר 1959, כי זה הוא גידול ממאיר מסוג אחר, הסוג הדיוע בשם מרדונזה, ודבר והאושר
 בבדיקה ההיסטולוגית שבוצעה לאחר מכן על־ידי פרופ׳ לאופר. מעתה אין חולקים על בך

 והכל מודים, כי אכן זו היא האבחנה הנכונה של הגידול הסרטני הג״ל.

 א הסרטן הוא כידוע צמיחה פראית של תאי רקמה — ״פראית״ במובן זה, שהיא משלחת

 כל רסן בגידולה, ואינה מתאמת עצמה להתפתחותם האורגנית של התאים הקרובים, וממילא
 הורסת אותם. הכורדומה ייחודה. בכך, שמקום משכנה המקורי הוא בתאי ריקמת מיתרי הגב,
 ״נוטובורדים״ בלע׳יז. ריקמה זו היא חומר סחוסי, עוברי(אמבריונלי), אשר אצל רוב בני־
 אדם היא מתנוונת ונעלמת כליל לפני הלידה או סמוך לאחריה, אך יש אנשים, מיעוט שבמי־
 ך עוט, אצלם משתמרים שרידיה כל ימי חייהם, על־פי רוב בתחתית הגולגולת או באזור

 העצה, והנפגע משולם רינגר הוא;אהד מהם.

 3. על יסוד העובדות הללו הוגשו שתי תביעות לבית־המשפט המחוזי, חיפה. האחת —
 על־ידי ריגגר — נגד שני הנהגים, חברת אגד ושתי חברות ביטוח, בסך —.93,804. ל״י,
 ג כפיצוי על כל הנזקים, לרבות. נזקי הכורדומה, שסבל עקב התאונה. הנ״ל, והשניה — על־ידי
 המוסד לביטוח לאומי — אף היא נגד חמשת הנתבעים הנ״ל, בסך 43,956.26 ל״י, שהוא
 ערך הגימלאות שהמוסד שילם ועתיד לשלם לרינגר ועוד נפגע אהד (שאינו מעניננו בערעור
 זה) בקשר לתאונה הב״ל. השופט המלומד שלל את אחריות הנתבעים לנזקי הכודדומה, אך
 פסק סכום פעוט של —.300 ל״י לרינגר, כפיצוי על הנזק והכאב והסבל שערמו לו כתוצאה
 ד מעצם החבלות. ומכיון שהמוסד לביטוח לאומי כבר שילם לרינגד סכום העולה על —.300
 , ל״י, דחה השופט המלומד כליל את תביעת רינגר, וחייב את הנתבעים לשפות את המוסד
 לביטוח לאומי על הגימלאות ששילם לרינגר, בגובה הסכום של —.300 ל״י הנ״ל, ועל כך

 מערערים שני המערערים לפנינו.

 ה 4. שתי שאלות עיקריות — האחת דבר עובדא, והשניה דבר הלבה — עומדות לדיון
 בפנינו, והן:

 (א) חהוכח הקשר הסיבתי, הפיסי הישיר, בין חבלת רינגר לבין הגידול הסרטני הנ״ל;

 י (ב) ואם תמצי לומר: כן — העומד קשר זה במבחן הצפיות, כלומר היבול או חייב
 היה החובל לחזות מראש, כי החבלה בשיפולי הגב תגרור אחריה את התפתחות הגידול

 הממאיר. :

 תשובה שלילית לאחת משתי השאלות הנ״ל, תייתר את הדיון בשאלה האחרת, ובוחר
 ז אני, מטעמים שייראו להלן, לפתוח דוקא בשאלה השניה.

 השופט המלומד לא כן נהג. הוא דן בשתי השאלות, לצערי 5 לא בנפרד אלא כמעורה
 ומעורב, ועל־ידי כך הוא, בכל הכבוד, טישטש את גדרי הספקות, עד כדי בך שלא קלי היה
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 השופט זילברג

 לי לרדת לסוף דעתו ולדעת, על שום מה בעצם דחה את התביעות: בשל העדר־סיבתיות
 או בשל.העדר־צפיות. בעלי־הדין ״ניצלו״ את חולשתו זו של פסק־הדין, ותקפו אותו מבל
 עבריו. בזה הם — נאלץ אני לומר — עשו עוול לשופט המלומד כי, לאחר ניתוח מז־וייק
 ומדוקדק של דברי השופט, ובהשוותנו זה עם זה את קטעיו השונים של פסק־הדין, ניווכח
 לדעת כי השופט המלומד חייב את הקשר הסיבתי, אך שלל את הצפיות, וגלל כן, ורק משום
 כך, הוא דתה כליל וכמעט כליל את שתי התביעות הג״ל. נדון איפוא תחילה, כפי שציינתי,

 בשאלת הצפיות,

 5. ב־ערעןר פלילי 47/56, פד״י, כרך י, ע׳ 1543, נ1) — להלן: ערעור נדלכה — קבע
 בית־משפט זה, כי האחריות בנזיקין על־פי סעיף 60 (א< של פקודת הנזיקים האזרחיים, נדונה ב

 על־פי מבחן הצפיות, ועל־פיו בלבד. לפחות עד כמה שהשאלה נוגעת לעצם ״אשמתו״ של
 המזיק, להבדיל מן השאלה אם, ועד כמה, המזיק ״האשם״ אחראי לנזק — מאותו סוג —

 שנגרם למעלה מן השיעור הצפוי.

, ג R 2 0 / 5 7 ״ V :הלך בית־משפט זה גם בפסקי־דין אחרים ,m ,בעקבות ערעור נזלכה 
׳א 358/56, פד׳׳י, כרך יא, ע׳ 3C] ,674,371 ; ע״א׳ 60/57 ; ג ע׳ 159, } ; 23,162ע׳  . פד״י, כרך י

 72/57, פד״י, כרך יא, ע׳ 1534,1529, {4],

 והנה בתחילת שנת 1961 ניתן באנגליה פסקךהדין המפורסם הידוע בשם ״הגון מאונד״
 ,Overseas Tankship (U.K.) Ltd. v. Morts, Dock & Engineering• Co. Ltd.; (1961) ך

A בו ״אישרה״ מועצת המלכה את הלכת מלכה, נ1), הנ״ל. ייתכן כי היא, U E . R 1  נ9), 404 .
 אפילו, הרחיבה קצת את העקרון שנקבע, חמש שנים קודם לכן, על־ידי בית־המשפט העליון
 הישראלי כנ״ל, בהמירו את הלכת פולמים, נ10), בהלכת הדליי־בכסנדייל, נ11)
(In re Polemis and Furoess, Withy & Co. Ltd.; (1921), 3 K.B. 560 ,(101; 

n מעתה מותר כאן בארץ, אפילו E . R . Hadiey v. Baxendaie; (1854), 156 145 ,(113) 
 למהדרין מן המהדרין, לראות את מבחן הצפיות כמבחן אשר — לאחר שהוכח הקשר הסיבתי
 י הפיסי בין המעשה והתוצאה — קובע בלעדית את ־״זמזמתי׳ הנתבע, ואפילו — ייתכן — את

 אחריותו לשיעור הנזק שנגרם,

 לפני ״זוגון מאתד״, נ9), ובעקבות הלכת פולמיס, נ10), זילזלו שופטי אנגליה במבחן • ן
 הצפיות, והעמידו תחתיו את מבחן התוצאה ״הישירה״(דאה פולמיס, שים, נ10), ע׳ 571—572,

 574, 577). ועל כך אומרים שופטי ״ווגון שענד״,(9) :

 ״הראינו למדי בי תקדים פול מים, נ10), נתערער חמורות, אף־על־פי
I שמזמן לזמן שולם לו מם שפתיים. לדעת הלורדים, אין לראותה עוד (את 

 הלכת פולמיס, נ10», כהלכה טזבה אין זה עולה בקנה אחד עם ההשק
 פות המקובלות על צדק ומוסד, כי בשל מעשה רשלנות, ואפילו קל ביותו

 • •ומאז־ ראוי לסליחה, הגורר אחריו נזק־מה צפוי ופעוט, יהא העושה אחראי -
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 ע״א 390/62 ; 378/62 :משולם ריגגר ו־המוםד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 השופט זילברג.

 לכל תוצאות המעשה, אפילו הבלתי צפויות ביותר והכבדות ביותר, כל עוד
 אפשר לקראן בשם,ישירות׳״(שגו, נ9), ע׳ 413). י

 ״לא הראייה שלאחר־מעשה שרואה הסכל, אלא ראיית הנולד שרואה
 החכם, היא בלבד קובעת את האחריות. הלכת פולטים, נ10), המעמידה במקום
 ,צפיות סבירה׳ — ,ישירות׳, מובילה למסקנה שהיא בלתיי־הגיונית ובלתי•

 צודקת כאחד״(טס, נ9), ע׳ 414).

 6. אין בדעתי לפתוח כאן שוב את הפולמוס עם פולמ-יס, נ10), רצוני רק להוסיף שיקול
 אחד, שלא נתתי את הדעת עליו בעת כתבי את פםק־הדין בערעור ממה,(1). סעיף 8 של

 פקודת הנזיקים האזרחיים אומר:

 ״לא תוגש שום תביעה נגד אדם בשל עוולה אזרחית שנעשתה על־ידו,
 אם אותו אדם היה פחות מבן 12.״

 טעמו של דבר כנראה בעליל הוא, שקטן למטה מגיל 12 או שאינו יודע כלל מה שהוא
 עושה, או שאינו רואה ואינו צופה את התוצאות העתידות של מעשהו. והן.לגבי תוצאה
 ״בלתי צפויה״ של המעשה שאנו עושים — כולנו ״תינוקות׳׳ אנחנו, כי מה יתרון הגמל מן

 הקטן, אם לא אותה חכמה של ראיית הנולד ? !

 7. בספרות המשפטית באנגליה נטוש עדיין ויכוח• רב על היקפו ומשמעותו של ״ווגוך
 מאונד״, נ9), וניכרת השמחה במעונם של שופטים וסופדים על הפדות שנפדו סוף סוף מן
 הסיוט של הלכת פולנזיס, נ10). הכל מודים כי ב״ווגורמאונד״, נ9), נסתם הגולל על הלכת
 פולמיס, נ10), אך עדיין מתווכחים על כך, אם הלכה זו כבר ״מתה לגמרי״, או שיש לחכות
 עוד ללוויה, שיערוך לה — אין ספק — בית־הלורדים, כזמיר טריבונל גבוה־מעל־גבוה זה

 ינחית לד. את מכת החסד שלו.

 במאמר אחד ששמו מכיל בקליפת אגוז את כל תוכנו, והוא: ״ציון לנפטר: מנין
 פולנוינד,(10), כותב פרופ׳ גודהךט:

 ״ניתוח זה של פסק־הדין בענין,ווגון נזאונד׳, (9), נחוץ לנו לשם מתן
 תשובה לשאלה: באיזו מידה ישכנע פסק־הדין ביתימשפט של ערכאה רא
 שונה או את בית־המשפט לערעורים עצמו, כי הם רשאים להתעלם מהלכת
 פולמיס,(10). ברור, כי אין לתת ברגע זה תשובה ודאית לשאלה, אך מאמין
 אני כי מדינאות שיפוטית תוביל אל המסקנה, כי לגבי כל הצרכים המעשיים
 ענין פולנזים, (10), מת ונפטר, ואין צורך לחכות עוד עד שבית־הלורדים

. ( c e â c o u p de gr) "177"1961 ,77 L.Q.R. יתן לו את ה־ 
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 השופט זילברג

 גם גלנוויל ויליאמם במאמרו ״עקרון הסיכוך (ל.ק.ר. שם, ע׳ 179—212) גומר את
 ההלל על מהפכת ״הגון מא:ונד׳/ [9], דזקן־־השופמים לורד פרקד (Parker) באחד מפסקי־

, at p1159. All B.R3 , )19611162, ]12(, דינו. Smith v. Leech Brain et Co. Ltd.; ( 
 מעיד על עצמו, כי אילו ישב בערכאה הראשונה, היה אף הוא פוסק כפי שנפסק ב״ווגון
 מאונד״, נ9). הוא היה מצטרף לביקורת שנמתחה על פולמים,(10), על־ידי כמה מן הלורדים
 במקום אתר. לכן תמהתי מאד על פרקליט המוסד לביטוח לאומי שניסה — בכשרון רב, אך

 לשוא — להחיות את הלכת פולנדם, נ10), ולטהר בקיץ טעמים את העקרון הפסול שבה.

 8. מבחן הצפיות נעלה לאין ערוך ממבחן הישירות של פולנזיס, נ10), הן מבחינה הגיונית
 והן מבחינה מוסרית. הלא הישירות (directness) בלבד — היינו ההשתלשלות ההכרחית ^

 של התוצאה מן המעשה, כפי שאנו רואים אותה לאחר־מעשה בהסתכלות למפרע — לא
 תצלח לשמש מבחן משפטי להטלת אחריות, בי בדרך זו מגיעים אנו אל אדם הראשון ומטי
 לים עליו, כעל השעיר לעזאזל, את עוונות כל האנושות כולה. חייבים איפוא לסייג את
 הישירות ההיא, לרסן אותה, לרכך אותה, למהול אותה במשהו אחר, וכל ההצעות שהוצעו

j ,בסוגיא זו פשטו את הרגל, כי הקרע בין סיבה ״טבעית״ וסיבה ״משפטית״ אינו מתאחה 
 ואי־אפשר למזג את שתיהן למבחן משותף אחד.

 ואשר לבחינה המוסרית ברור, לדעתי, כי מבחן הצפיות הוא האנושי ביותר, והמוסרי
 ביותר, בין כל המבחנים שהשתמשו בהם להטלת האחריות המשפטית, כי הוא הינו המבחן

 היחיד החושב בקטיגוריות של אשמה וחפות. לכך, ודאי, התכוונו שופטי ״ותון מ!*ונד״,נ9], ד
 באסרם, כי העמדת ״ישירות״ במקום ״צפיות״, גוררת אחריה מסקנה שהיא בלתי־הגיונית

 ובלתי־צודקת כאחד(ראה לעיל, סוף פסקא 5).

 9. ועתה נחזה לנו אנחנו, באספקלריית מבחן הצפיות, את פרטי המקרה שלפנינו. כאן ק
 אין צורך להשתית מלים הרבה. לדעתי גלוי וידוע וברור ומוכח, בי שני הנהגים, המשיב
 הראשון והמשיב השני, לא יכלו בשום אופן לחזית מראש את הגידול העתיד, שזיהויו, בגידול
 ממאיר מסוג כורדומה, נקבע סופית כעבור שנה תמימה מיום התאונה. פרופ׳ הוכמן, גדול

 מומחי הסרטן בישראל, אומר:

 ן
 ״אני בעצמי ראיתי כהמישה־ששה גידולים כאלה — כוונתו לגידולי
 כורדומה — בין כ־30,000 הולים. אינני חושב שיש בארץ מי שראה יותר״

 (פרוטוקול, ע׳ 56—57).

 ״להערכתי הנטיה למתלה זו, אשד היא תנאי שבלעדיה(!) לא תופיע ז
 כורדומה גם אם היתה הבלה, היא נפוצה במידה של 1:1,000,000, או אפילו

 פחות מזה״(פרופ׳ וזוכמן, שם, ע׳ 57).
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 ע״א 390/62 ; 378/62 משולם ריבגר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאת, ואחי,

 השזפיט זילברג

 הווה אומר: בבל מרעת ישראל לא יימצאו יותר משני אנשים שיש להם נטיח סרטנית
 כזאת, ואם אין נטיה — אין המחלה מתפתחת, כפי שאמד פרוט׳ הובמן.

 ודייר אלכסנדר לאופר, פרופ׳ לאנטומיה פאטלוגית בבית־הספר לרפואה של האוני
 ם ברסיטה העברית. אומר:

 ״במשך 21 שנה שאני עובד־מעבדה היו לי 4—5 מקרים בהם ראיתי
 כורדומה בתכשירים היםטולוגיים, מהם חלק כאן וחלק בחדךלאדץ״ (שם,

 ע׳ 71).

  ב
 ואם בארזים כך, מה יעשו אזובי קיר — שני הנהגים הפשוטים הללו? אף אילו אחד הפרו
ל .גופו.היה יושב ליד ההגה ורואה מרחוק את רינגר, לא היה מעלה על הדעת,  פסורים הנ̂׳
 אף לא כספיק־ספיק־םפיק-םפיקא בדרגת n, כי האיש העומד בצדי הדרך מייצג אותו חלק:
 .מיליוני של האוכלוסיה אשר, בגלל שרידי הנוטוכורדים בגופו, יש לו נטיה להתפתחות

 ג הכורדומה הממאידה.

 10. אך בזה עדיין לא פתרנו את הב^יה שלפנינו — אף לא מבחינת הצפיות. כי כאן
 בנקודה זו ״מסתננת״ שאלה. אחרת, העלולה להפוך על פיה את קערת הצפיות. כוונתי לעקרון

 המשפטי הידוע בשם ״עקרון הגולגולת הדקה״,
 ד

 1-1. עקרון הגולגולת הדקה נתפרסם מאד.בפסיקה ובספרות המשפטית — לא במעט בשל
 כינויו הציורי המוצלח. הוא הובע לראשונה בתחילת המאה הנוכחית על־ידי השופט קנדי

: (Kennedy) 

. ״אם אדם נדרם ברשלנות על־ידי כלי־רכב או נפגע בצורה אחרת, תוך  ה

 רשלנות,.בגופו — אין שומעין להגנתו כלפי תביעת הפיצויים של הנפגע, כי
 זה האחרון היה סובל פחות נזק, או לא היה סובל נזק בלל, אילו גולגולתו
 לא היתד, דקה באופן בלתי־שכיח, או לבו לא היה חלש במידה יוצאת מן

( K . B 2 , )1901(Dulieu v. White & Sons; . )) "13( ,679, 6 6 9 ל ל כ  ה

 ״כבר פסקו מזמן וחזרו ופסקו, כי אם אך הוכח מעשה העוול, חייב עושה
 המעשה לקחת את הקרבן שלו כפי שהוא נתקל בו״

(Per Lord Wright in Bourhill v.Young; (1943), A.C. 92, 109-110,(14]), 

 ז
 הביטוי: ״עליך לקחת את הקרבן שלך כמות שהוא״, הוא — חייתי אומד.בכל הכבוד
 : — ״וולגרי״ במקצת. כזה הוא השיגדא דלישנא של תגרנים כלפי לקוחותיהם: קנה אותו
i את קרבנו. ההגנה שלו n n כמות שהוא, או לך למקום אחר! אבל המזיק המתרשל איננו 
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 ע״א 390/62 ; 378/62 משולם רינגר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 א

 השופט זילברג

 מתעוררת לאחר מעשה, ולכן אין להבין, לכאורה,.את כורח ההגיון ״לקחת את מקרבן כמות
 שהוא״. אך יש טעם והגיון בהלכה ההיא, ובכך עוד אדון להלן בהמשך הדברים.

 בעקבות ההלכה הנ״ל הלך גם בית־משפט:זה. לראשונה מפי השופט אגרנט ב־ע״א
 22/49, פד״י, כרך ד, ע׳ 558, 570, נ5], ולאחר מכן מפי השופט ברנזו! ב־ע״אי 237/55;

 233/55, פד״י, כרך י, ע׳ 1055, 1057—1053, נ6).

 12. והנה לאחר שיצא פסק־הדין בענין ״ו וגון מאוני,. נמ, נתעורר הספק, אם הלכת הגול
; i&, כי מבחן הצפיות n i i m גולת הדקה עדיין כוחה עמה נוכח הכרזת השופטים ב״ווגון 
 הוא המבחן הבלעדי להטלת האחריות. כתבו על כך שני מלומדים גדולים: גלנוויל ויליאמס,
 במאמרו ״עקרון הסיכון״, 77 ל.ק.ר., ע׳ 179 ואילך, ופרופ׳ גודהרט באחת מהערותיו, 78
 ל.ק,ר., ע׳ 160—162. פרופ׳ גודהרט סבור כי ״הגון נזאונד״, נ9), לא ״פגע״ כלל בגולגולת
 הדקה, ואילו גלנוויל ויליאמס (שם, ע׳ 193—197) אינו בה בטוח בדבר, ומעורר ספקות רצי־
 .ניים. — מכל מיני זוויות־הםתכלות מעניינות — לגבי הסך״הכל המעשי של ״!וגוו נז»ונד״,(9).
 למען האמת ייאמר כאן, כי מאמרו של גלנוויל ויליאמם נתפרסם כמחצית השנה לפני פסק־
 הדין שניתן עליידי השופט פרקר בעגין, Leech ,(121 שהוזכר לעיל — אותו פסק־דין,
 שממנו הסיק. פרופ׳ גודהרט את המשך קיומה של הלכת הגולגולת הדקה. בסופו של דבר,
 גם גלנוויל ויליאמס מנסה שם להעלות את ״ווגו! מאונד״, נ9), בקנה אחד עם הלכת הגול
 גולת הדקה, בהציעו אי־אלה ניתוחים ״פלסטיים״ בפרצופה של הלכה זו, אך אינו מגיע
 למסקנות ברורות, ומניח את ההכרעה בידי פסקי־הדין העתידים של בתי־המשפט (עיין שם,
 ע׳ 194 למטה — 196). אומר מיד כי, לאור הניתוח המעמיק של הבעיה וצדדיה השונים על־
 ידי גלנוויל ויליאמםשם, מסופקני מאד אם פסק־דינו של השופט פרקד, נ12), היה עוקר

 מלבו של פרופ׳ ויליאמס את בל הספקות הרציניים שנתעוררו על־ידו.

 13. לא אכנס כאן לבירור השאלה המסובבת ורבת־הפנים הלזו, כי אינה דורשת את הכרעתה
 במפגיע בתחומי הענין שלפנינו. לי נראה, כי במקרה דנן אין מקום־תפיסה כלל להלכת
 הגולגולת הדקה, מן הטעם שיבואר להלן. ושוב אפנה לדברי גלנוויל ויליאמס במאמרו הנ״ל.

 י הוא אומר שם:

 ״בהגבילנו את הכלל (של הגולגולת הדקה) לפגיעות בגוף האדם, יורשה
 לנו לנסות ולהעלות אותה בקנה אחד עם ,הנון מאונד׳,(9). אפשר לומר כי
 כ8שר הנתבע פוגע תוך רשלנות בגופו של התובע — תובע שהוא (הנתבע)
 לא בדק קודם לכן את מצב בריאותו, אזי אין שומעין לטענתו כי הוא לא יכול
 היה לחזות מראש, שהתובע נתון אולי במצב בריאות ירוד, העלול להחמיר
 את תוצאות הפגיעה. לא כל אדם הוא בריא{ למעשה, תשישות זו או אחרת
 היא כל כך שכיחח עד שקרוב לוודאי, כי קרבן הרשלנות יהא נגוע באיזו שהיא
 חולשה. העובדה כי החולשה שהיא לוקה בה היא חולשה נדירה, אינה צריכה
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 השופט זילברג

 להשפיע על השאלה, מכיון שפרטיו של המאורע שהתרחש, אינם חייבים
 להיות צפויים מראש״(שם, ע׳ 195).

 ונא לשים לב ולנתח יפה יפה את הסברו של גלנוויל ויליאמס. הלכת הגולגולת הדקה
 א אין מקורה במדיניות של חלוקת הנזק, המחייבת מטעמי צדק ורחמים להטיל את מעמסת

 נזקיה של הגולגולת הדקה — בגלל היותה דקה — לא על הניזק שהוא אומלל בלאו הכי,
 אלא על המזיק האשם בעצם הפגיעה. פרופסור ויליאמס לא אמר, ולא יכול היה לומר כך.
 כי ב״ווגון מאוגד״, נ9), אמרו השופטים מפורשות שהמזיק, אף־על־פי שמזיק הוא, אינו
 חייב לשאת בתוצאות מעשהו, אם לא יכול היה לחזותן מראש. דרוש איפוא יסוד של אשמה,

 ב ואת היסוד הזה מוצא גלנוויל ויליאמס בכך שהמזיק יודע, כי מצויים בעולם אנשים מרובים.

 הלוקים באותה תשישות, ולכן חייב הוא להיזהר ולהיזהר שלא לפגוע באדם העומד לפני
 רכבו, פן ושמא הוא אחד התשושים ההם.

 ואם זה הוא טעמה של ההלכה, הרי הוא מחייב אבחנה דקה, אך ברורה למדי, בהלכת
 ג הגולגולת הדקה, והיא: במה דברים אמורים, ואימתי יכול וחייב היה המזיק לחזות מראש •
 ולחשוש מפני"-תשישותו האפשרית המיוחדת של הניזק ? כאשר תשישות זו שנתגלתה לאחר
 מכן היא פחות או יותר — ״נורמלית״, אחת מן המחלות והחולשות המרובות הפוקדות, יחד
 ולחוד, חלק גדול של יושבי תבל ושוכני ארץ. אבל כאשר נדירותה של התשישות מגיעה עד
 כדי אחת למיליון, חלק אינפיניטיםמלי שאין בן־אדם נותן, ואינו יכול ליתן את הדעת עליו —

 ד מה טעם ומה הצדקה יש להטיל את אחריותו על המזיק? חובת הזהירות ואחריות המזיק הן, .

 בסופו של דבר, אמצעי פרבנטיבי למניעת הפגיעה, ואם בכל ניו־יורק רבתי לא יימצאו יותר
 משמונה אנשים החולים בסרטן הכורדומה, כלום חובת הנהג להיזהר זהירות מופלגת שכזאת,
 תפחית את סיכויי הפגיעה באחד מחולי הכורדומה ההם ? אילו כל אדם היה נוהג, בחייו הוא,
 מידת זהירות היפוכונדרית שכזאת, לא היה אף אהד טס באווירון ואפילו לא נוסע באוטובוס,
 ה שכן אחוז הנספים בתאונות אוויר ומכוניות, הוא לאין ערוך הרבה יותר גבוה מאחד למיליון..

 וכאן יבוא הטוען ויטען: רשאי אתה לסכן את חייך אתה, אך מה זכות יש לך לסכן את
 חיי הזולת? תשובתי תהא: לא הייתי מתנגד לכך, כי המחוקק יטיל אחריות אבסולוטית
 ן על כל נוהג כלי־דכב, ויחייב אותו בנזקים שגרם לנפגע ללא כל רשלנות וזמזמה. אפשר
, כך נוהג המחוקק, במידה e risque du métierהיה לומר, בי זהו ״סיכון המקצוע״, 1 בלע״ז 
 זו או אחרת, בכמה וכמה ארצות נאורות. אבל המשפט האנגלו־ישראלי עדי? לא התרומם
 להשקפה כזאת. במשפט שלנו, אין חובת פיצויים ללא רשלנות. התובע בנזיקין חייב בכל
 מקרה ומקרה להוכיח את ״אשמת״ הנתבע, אם בסדנה זדונית ואם ברשלנות, וכיצד ימצא
 ז הנתבע ״אשם״ בנזק שלא יכול היה.בשום אופן למנעו ? מוכן אני להסכים רק לקונצסיה
 אחת: כאשר ההבדל בין הנזק הצפוי והנזק הבלתי צפוי הוא כמותי בלבד, מגלגלים על
 החלק הבלתי צפוי את האחריות שתפסה בחלק הצפוי. אבל ההבדל בין נזקי חבלה רגילה

 לבין סרטן הכודדומה, הוא הבדל איכותי, משהו אחר, שבו אין המזיק אשם כלל וכלל.
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 השופס זילברג

 בדקתי את פםקי־הדין הנודעים, שניתנו בארץ זו ובארצות הקומוךלאו על־פי הלכת
 הגולגולת הדקה עד סוף שנת 1961, ומצאתי כי בכל המקרים הללו המחלה או החולשה
 הנדירה של הנפגע היתה תמיד פחות או יותר ״נורמלית״, לא יוצא־דופן כה בלתי־שכיח
 כמו הכודדומה שלפנינו. במשפט תליה, [13], (Duiieu) ה״גולגולת הדקה״ היתד. הריון;

 במשפט בורהיל, נ14], (Bourhiii) היא היתה; עצבנות ית י רה; בשלוש ה משפטים אמריקנים ^
 המצוטטים בספרם של הארט והונורה (causation in the tawr, p. 161}, הסיבה הנדירה
 שגרמה לרגישותו המיוחדת של הנפגע היתה: אלכוהוליזם, נ17], שחפת,:18], רגישות יתירה
 לגבי הרעלה כריזוטית, (19]במשפט הישראלי לוי נ׳ מוסף, פד״י, כרך ד, ע׳ ; s55, נ5),
 הנפגע •סבל עובר לפגיעה מהסתיידות העורקים!. ובמשפט םטוציינר נ׳ פומרנצייק, פד״י,

 כרך י, ע׳ 1050, (6], ״הגולגולת הדקה״ היתד,: השתלשלות אסתמה ברונכיאלית כתוצאה ך
 ממכה בחזה, ש־השופט ברנזון שם, (6) (ע׳ 1057, למסה), מכנה אותה רק כדבר ״שאינו
 שכיח״. מרחק הנדירות בין המקרים שלנו לבין המקרים ההם הוא כל כך עצום, ממש אסטרו
 נומי, עד שכאבסורד ייראה בעיני לערוך השוואה ביניהם. החלת הלכת הגולגולת הדקה

 על מקרה כעין זה שלפנינו, תהפוך להוכא ואיטלולא את כל תורת מבחן הצפיות.

 ג
 רואה אני לפני רק פסק־דין אחד, מסוף שנת 1961, שאפשר לדמותו למקרה שלפנינו.
 כוונתי לפסק־הדין בענין, נLeech ,(12, בו חוייב בתשלום פיצויים נתבע, שגרם לכוויית
 התובע על־ידי מתכת מותכת שניתזה על שפתו׳ וכתוצאה מכך התפתח אצלו סרטן ברקמה
 מסויימת שהיתה כבר קודם לכן במצב טרום־סרטני. השופט פרק! החיל על המקרה את הלכת

 הגולגולת הדקה, אך אין בידינו חומר הראיות שהוגש לביתיהמשפט, וממילא אין אנו יודעים ך
 מה היא מידת הנדירות שעלתה מתוך חומר הראיות. אין אני מוכן איפוא לסתור על־פי פסק־
 דין בודד זה, שניתן על־ידי ערכאה שיפוטית לא גבוהה ביותר (.Q.B.D) את הרעיון

 שהובע לעיל.

 14. לא התעלמתי מכך, כי הרעיון שאני טוען לו כאץ, אינו קובע קו גבול מסויים וברור ך,
 בין המקרים שעליהם חלה הלכת הגולגולת הדקה, והמקרים שעליהם אינה הלה כלל. אבל
 קושי זה באיפליקציה של הכלל המשפטי, מתעורר כמעט בכל שטחי המשפט, כי מי חכם
 ויגדיר היכן הוא הקו הדמרקציוני העובר בין ״סביר״ ו״בלתי סביר״, ״קרוב״ ו״רחוק״
 ״מתקבל על הדעת״ ו״אינו' מתקבל על הדעת״. היה זמן, אשורנו ולא מרחוק, בו משל בכיפה

 בבתי־המשפט של אנגליה המבחן של ריחוק הנזק ע״ה! ומי הבחין אז בין ״קרוב״ ו״רחוק״ . ן
 אם לא השופטים בעצמם, ואיש לא בא אתם בטרוניא על כך. המשפט אינו דיסציפלינה
 מדעית מדוייקת, הוא מסור ללבם של שופטים המסיקים את מסקנותיהם מן ההגיון הפשוט
 והבריא של כלל בני־אדם, וזה ינחה אותם ויראה להם את הדרך גם בבואם להבחין אימתי
 להחיל, ואימתי שלא להחיל, את הלכת הגולגולת הדקה. לי נראה, כי הטלת אחריות בנזיקין

T על סרטן כודדומה שהתפתח מתוך חבלה גופנית רגילה, תהווה הטלת אשמה על מי שאיננו 
 אשם, כי אם הנך מכריז את הלכת הגולגולת הדקה כהלכה אבסולוטית החלה על כל מקרח
 ומקרה, תצטרך, אם תאבה ואם תמאן, להחיל אותה גם על מקרה בו הנפגע הינו האדם

 היחידי בעולם הלוקה במחלה זו.

 1674 ״פפקי־דיך׳, כרך יז, תשכ״ג/תשכ״ו־1963



 ע״א 390/62 ! 378/62 משולם רעגר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 הנסופיט ברנזון

 15. ועוד טעם אחד, אלטרנטיבי, המוציא אף הוא את המקרה שלפנינו מכלל תחולת הלכת
 הגולגולת הדקה הנ״ל. אף אם,נניח כי הלכה זו משתרעת גם על חולשות בלתי רגילות אשר
 לא שזפתן מראש עין אנוש מעולם, הרי ידיעה ״קונסטרוקטיבית״ זו יכולה לחול רק על עצם
 מציאות החולשה הבלתי רגילה, ולא על התהליך שהפעיל את החולשה ההיא וגרר את התו
 צאה הבלתי צפויה. במקרה שלפנינו, טובי הרופאים לא יבלו לציץ בדיו? את..הדרך בה
 מתפתחת הכורדומה מתוך הטראומה (חבלה)! מומחי הרפואה חלוקים בדעותיהם על בך ז
 ואם אפילו נניח כי ״לאחר מעשה״ הוכח שהיא היתה תוצאה ישירה של הטראומה ההיא,

 עדיין לא נתקיימה הצפיות הסבירה — לפני המעשה — בנוגע לתוצאה החמורה.

 16. נוכח• המסקנה שהגעתי אליה, אין צורך עוד לדון בשאלה הראשונה המובאת בריש
 פסקא 4 לעיל. בי גם אם נניח, כי אומנם הוכח לאחר מעשה ולמפרע הקשר הסיבתי שבין
 חבלת מר רינגר לבין התפתחות הכורדומה, עדי? אין לחייב את הנתבעים־ המשיבים בתש

 לום פיצויים בעד נזקי הסרטן, בשל היותם בלתי צפויים כפי שנתבאר לעיל.

 דעתי היא איפוא כי יש לדחות את הערעור בשני התיקים.

: השאלה העומדת בכל חריפותה במשפט זה היא אם מבחן הצפיות ן ו ז נ ר  השופט ב
 החל ללא ספק על גרימת נזק כתוצאה מאי־זהירות ועל סוג הנזק שנגרם ממ*תרע גם על

 מידת הנזק העולה על המידה הרגילה בשל מצבו המיוהד של הנפגע.

 .במשפט מלכה, ע״פ 47/56, פד״י, כרך י, ע׳ 1543 ; פי״ם, כרך כה, ע׳ 296, נ1), הבחין
 חברי הנכבד, השופט זילברג, שמפיו דיבר בית־המשפט, בין ראיית הנולד לגבי עצם גרימת
 הנזק וסוג הנזק לבין התוצאה האפשרית מבחינת היקף הנזק וממדיו. הוא קבע, כי לגבי שני
 הענינים הראשונים הולכים לפי מבחן הצפיות, אך המזיק ישא באחריות לנזק הממשי שגרם

 גם אם לא היה יכול לצפות את מידותיו מראש.

 ״הצפיות הסבירה של עצם עלילות הנזק, היא תנאי קודם והכרחי לאח
 ריות המשפטית .

 מאידך גיסא ברור, ואיש אינו חולק על כך, כי העדר צפיות לגבי היקפו
 וממדיו של הנזק, אינו משמש מניעה להטלת אחריות, וגם החלק הבלתי

 צפוי של הנזק ייזקף לחובת המזיק הרשלני״ (שם, נו), 9ד״י, ב־ע׳ 1549
 פי״ם,ב־ע׳ 302.

 ״לפי הלכת הדלי(הכוונה היא למשפט הדלי נגד בקוסנדייל,(11)), חייבת
 הצפיות להשתרע לא רק על עצם עלילות הנזק, אלא גם על ,סוגו׳ של הנזק

״ (שם, נ1), ב־ע׳ 1563 ; פי״ם, ב־ע׳ 315). . . . .  להבדיל מ,ממדיו׳ .

 הסכמתי בשעתו לפסק־דינו של חברי הנכבד ואינני רואה סיבה להיםוג ממנו כעת, אך

 ״פםקיידץ״, כרך יז, תשכ״ג/תשכ״ד1963 1675



 ע״א 390/62 ן 378/62 משולם דימר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואים ליאת, ואח׳

 הטופס ברנזון

 מסקנת בית־המשפם בענין׳ נwarren ,(16 חיתה איפוא כי —

 ״כאן סוג הנז?ן הוא דקירה באצבע, ואם אך נמצא כי נזק זה ניתן היה
 באופן סביר לצפותו מראש, כי אז בל תוצאה הנובעת מכך שהאדם המםויים
 הזה סובל ממצב מיוחד היא תוצאה שעושה העוולה אחראי עבורה״(שם, (16),

 ב־ע׳ 502). א

 במקרה אחרון זה, כמו בכל המקרים האחרים, נקבע העקרון בלשון כללית ביותר בלי
 כל הסתייגות לגבי איזו תוצאה שהיא הנובעת מכל מצב מיוחד שהוא שבו נתון הנפגע.
causation m tue L בספרם נוקטים אותה a w é H a r t & Honor המחברים המלומדים 

 עמדה. בסימן הנושא את הכותרת אי־נורמליות, בקטע .גט!) שנושאו הוא ״נסיבות קיימות ב
 בעת ובעונה אחת ואירועים נוספים״, בע׳ 160—161, הם מבחינים בין אירוע ומצב ואומרים:

 ״נוצבו של אדם א:ו של זזפץ שנפגט(ההדגשה במקור) הקיים בזמן שנעשה
 מעשה העוולה (,נסיבה׳) — ויהא מצב זה אי־נורמלי כאשר יהיה (ההדגשה

 שלי), אינו שולל קשר סיבתי*.

 הם אינם מבחינים בין אי־ נורמליות ואי־גורמליות. להיפך, הם מייחסים את דבריהם
 במפורש לכל מצב שהוא ויהא נדיר ובלתי־רגיל באשר יהיה. כדוגמא הם מביאים (בעי 166)

, ך 2 6 0 f Torts , ע׳ , ה י נ ש . ה ר ו ד ה מ 0 H a n d b o o k of the Law בספר Frosser את דעתו של 
 האומר:

 ״ישנה כמעט הסכמה כללית על אחריות כזאת עבור תוצאות בלתי
 צפויות מראש כשהן באות בעקבות פגיעה בגופו של התובע.״

 מחברי ה־ causation מכירים בכך, כי העקרון הזה מביא להרחבת האחריות באורח ה
 בלתי צפוי, ובי משום כך נמתחה עליו ביקורת רבה. אך את הפתרון לכך הם אינם רואים
(common sense causai principies) בוויתור על עקרונות הסיבתיות של השכל הישר 
 והס רק מצביעים על האפשרות ללמוד גזירה־שווה מענין רשלנות תורמת. כמו בענין ההוא
 כן בענין זה, הם אומרים, יש אולי להתיר הפחתת הפיצויים לאור רגישותו הבלתי־נורמלית

 של הנפגע.־ ז

 הפתרון האחרון הזה אינו פתוח לפנינו ועל־כן אינני רואה מנוס מן המסקנה שעל המזיק
 לשאת בתוצאות מעשהו גם אם התוצאה הוחמרה במידה בלתי־צפךה מחמת מצבו המיוחד
 של הנפגע, אם רק סוג הנזק שנגרם על-ידי המעשה הוא צפוי מראש. כאשר סוג הנזק הוא

 צפוי ורק התוצאה הנובעת ממנו היא בלתי צפויה או גדולה וחמורה מהצפוי מחמת אי־־נור־ ז
 מליות השוכנת בגופו או בנפשו של הקרבן, כי אז המזיק אחראי גם לנזק המוגדל והבלתי
 צפוי שנגדם בשל כך. בקשר להיקף אי־הנורמליות, אינני רואה הבדל בין גולגולת דקה

 וגולגולת דקיקה, בין לב חלוש ולב אנוש.

 »י<1 ״פםמי־דיו״. בדד יז, תשב״ג/יזשכ״י־3;*1
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 ע״א 390/62 ,- 378/62 . משולם רינגר ו־המוסד לביטוח לאומי UJ־ מראים ליאת, ואח׳

ן ו  הנ0ו3ם במז

 פגיעה בגופו של המערער עקב ההתנגשות, שיכלה לחביא כל נזק גופני ואף מוות
 מיידי, היתה צפויה לכל הדעות, ולכל הדעות כורדומה היא נזק גופני. מכאן שהמשיבים
 יהיו אחראים עבור הכורדומה שנתגלתה אצל המערער אם רק הוכח בי ישגו קשר סיבתי
 בין הפגיעה והתלקחות המחלה. בשאלה זו הגיע השופט המלומד לתוצאה חיובית, ועל אף
 טענותיו המעניינות והחריפות של מד קציר בשם המשיבים אינני רואה עילה להפיכת.התו
 צאה הזו על פיה. ביסודה זוהי שאלה של עובדה, בפני בית־חמשפט היתד, עדותם של המומ
 חים הנודעים בארץ למחלות סרטן, פרופסור הוכמן ופרופסור לאופר, אשר איפשרה לשופט
 המלומד להגיע למסקנה בדבר הקשר הסיבתי בין החבלה והכורדומה שהתפתחה אצל המער
 ער לאחר מכן. דעות של מלומדים רבים בשאלה זו הובאו בפני בית־המשפט ובפסק־דינו
 ב הממצה הוא עמד עליהן באריכות ולא פסח על אף אחת מהן. בסופו של דבר.גיבש משופט

 המלומד את עמדתו בדברים אלה:

 ״בענין שלפנינו מתעוררת בראש ובראשונה השאלה של אפשרות קשר
 סיבתי בין חבלה לכורדומה, ותשובה לשאלה זו יכולה להיות לכל היותר
 ג שאין מן הנמנע כי קיימת אפשרות של קשר סיבתי זד״ ושמהנחה של קשר
 סיבתי בין חבלה לכרודומה מתחזקת במידת מה על־ידי יזה• כי בין המקרים,

 הנדירים בלאו הכי, של כורדומה נמצא מספר לא מבוטל בהם היתה חבלה י
 קודמת באזור הגידול. אני מסכים עם בא־כוח הנתבעים שהנתונים הסטטיס
 טיים אינם מספיקים כדי לגבש דעה פחות או יותר בטוחה בבעיה זאת. אולם
 ד מבחינה מעשית אינני יכול לראות קואינצידנץ מקרי גרידא בחבל ת התובע
 באזור עצם העצה, שהוכחה לשביעות רצוני, לבין הופעת הגידול באותו אזור

 זמן מה לאחר מכן.״

 : השאלה שבית־המשפט היה צריך להשיב עליה היתה, מה יותר קרוב לוודאי: שהחבלה

 ^ שהמערער קיבל בשעת התאונה שימשה גורם ממריץ להתגלות הכורדומה שהיתר, רדומה
 בגופו או שהכורדומה הופיעה בלי כיל קשר עם החבלה. התשובה לשאלה כזאת, מבחינה
 משפטית, אינה חייבת להיות תשובה חותכת שתוכל לעמוד במבחני ההוכחה הנהוגים
 במדעים המדוייקים, אלא שעל בית־המשפט להשתכנע מחומר הראיות שהיה לפניו בי קיימת
 אפשרות מתקבלת על הדעת של קשר סיבתי, במו שנאמר ב־ע״א• 22/49, פד״י, כרך ד, ע׳

 553, ב־ע׳ 563 פי״ם, כרך ג, ע׳ 237, י־([.׳ 243,.נ5):

 ״(כאשר) המדובר הוא במידת ההוכחה הנחוצה לשם קביעת הסיבה
. אין בית־המשפט עוסק בחקירמ . . .  למחלה מםויימת, במשפט אזרחי, .
 ן מדעית לשם גילוי אותה סיבה, ואין מחובתו להיות משוכנע בדבר קיומה,
 במידה הנעלה מכל ספק. תפקידו היחיד הוא להיווכח! על מה שקרוב לוודאי;
 עליו להחליט, על־פי חומר העדות, מהי הסיבה הנראית כמתקבלת על הדעת

 ביותר להתהוות המחלה הנדונה.״
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 ע״א 390/62 ! 378/62 משולם רינגר ו־המוםד לביטוח לאומי נגד מואים ליאון, ואה׳

 השופט ברנזון

 והנה מה שנאמר בספר causation in the Law ע׳ 366, בקשר לדרכי ההוכחה של
 סיבתיות:

 ״לעתים קרובות מאז־ עדות מקצועית תקבע אם א׳ יבול לגרום ל־ בי.
 רופא יבול להעיד כי מכה על העור יכולה לגרום סרטן. עדות כזאת, יחד עם

 העובדה כי במקרה זה א׳ בא בעקבות ב׳ כשלעצמה אינה מוכיחה כי א׳ זה א
 גרם ל־ב׳ דה• האפשרות כי אמירה קאוזלית מיוחדת כזאת היא נכונה, לדוגמה

 שמכה זו גרמה סרטן זה, ניתנת להוכחה בדרבים שונות על־ידי עדות ־.״

 אחת מדרכי ההוכחה המובאות שם היא זו:

 ״(ג) שאף כי מדע הרפואה מרם קבע בוודאות שמכה אי פעם גורמת
 סרטן, הרי כאשד אחרי •אחוז גבוה של מכות בא סרטן, או אם לאחוז גבוה של
 מקרי סרטן קדמו מכות, אפשרי הדבר, אבל אינו מסתבר, כי הקשר בין

 הסרטנים והמכות הוא מקרי גרידא.״

 במלים אחרות, יותר קרוב לוודאי שהקשר בין הסרטנים והמכות הוא ממשי ולא מקרי
 גרידא, וזהו מה שקבע בית־המשפט המחוזי. נוכח הדעות הרפואיות ומזונות שהיו לפניו
 יכול היד. השופט המלומד להעדיף דעה אחת על •חברתה על יסוד התרשמותו ממקצועיותם

 ומומחיותם של העדים שהופיעו במשפט! ואומנם הוא החליט בסופו של דבר להעדיף את ך
 חוות־דעתם החיובית של מדופי הוכמן ופרופ׳ לאופר על חוות־דעתו השלילית של המומחה

 מטעם הנתבעים, ד״ר רגולםקי.

 הערעורים מכוונים גם נגד סכומי הפיצויים שהשופט המלומד ראה לנכון לקבעם
 למקרה שיוגש ערעור והערעור יתקבל בשאלת האחריות. בענץ הפסד השתברות לעתיד, ה

 הקשור במובן בגיל הפרישה מעבודה, אמר השופט המלומד:

 ״לוא התובע היה חופשי מכל נטיח לכורחמה והיה נפגע בכוח עבודתו
 עקב התאונה, הייתי מחשב את הפיצויים עד לגיל של 63 שנים! מקובל להניח

 שאדם בריא בגיל העמידה יובל להמשיך לעבוד עד גיל 65, אולם בכל זאת יש ן
 להתחשב באפשרות שיקדה משהו שישים קץ לחיי העבודה לפני כן. בשים לב
 לנטיה המיוחדת של התובע לכורדומה הייתי מוריד מן החשבון עוד 5 שנים,
 והייתי פוסק לו פיצויים לפי —.500 ל״י לחודש, עם היוון מתאים עד גיל 57

 _ (התובע נולד בשנת ©190}״.

T :חישוב זה אינו מבוסס די צורכו ודורש לדעתי כמה תיקונים 

 (א) האפשרות שמאורע כל־שהוא ישים קץ לחיי העבודה של אדם בריא לפני גיל 65,
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 ע״א 390/62 ! 378/62 משולם רינגר ו״ממוסד לביטוח לאומי נגד מואים ליאון, ואח׳

 השופט ברנזון

 שבגללה הוריד השופט המלומד את גיל הפרישה המשוער של המערער ל־63(בהנחה שהוא
 אדם בריא), כבר הובאה בחשבון בגיל הפרישה המקובל של 65 שנה ואין להביאו בחשבון
 מיוחד פעם נוספת. ראה ע״א 63/62, 73). למעשה, המערער הוא הבעל היהיי־י של המפעל
 אותו הוא מנהל ולגבי אדם כזה, שאינו שכיר, מתקבל יותר על הדעת שהוא לא יפרוש מן
 . העבודה בשנת ה־65 לחייו, שהוא גיל הפרישה המקובל בשביל עובדים שכירים, אלא.ימשיך
 א לעבוד במפעל כבל אשר יובל. במקרה כזה הפרישה עלולה להיות זהה עם או קרובה למדי

 לאורך החיים. תוחלת החיים של אדם בריא בגילו של המערער(53 שנה< הוא בין 20.7 ו־25
 שנה (ראה שנתון סטטיסטי לישראל 1962, מס׳ 13, ע׳ 94, והסבר כללי בשאלה זו ב־מ״»
 286/55, פד״י, כרך יא, ע׳ 379, 385—63,339). בהתאם לכך נראה לי כי ישנו סיכוי סביר

 שאדם בריא בגילו ובעיםוקו של המערער ימשיך בו לא עד גיל 65 כי אם עד גיל 70.

 (ב) ההורדה של חמש שנים מחיי העבודה בגלל נטייתו של המערער לכורדומה ייתכן
 ומיתה מתאימה לגיל פרישה מעבודה של 63 שנה. עם העליה המשוערת בחיי העבודה כג׳׳ל
 של אדם בריא בגילו ובעיםוקו של המערער עד ל־70 שנה, גדל גם הסיכוי שהפסד כושד
 ג העבודה או המוות לרגל מחלת הבודדומה יחול לפני כן עקב חבלה אחרת או אף בלי גל

 השפעה חיצונית. בנסיבות אלו חושבני, כי ההורדה המתאימה בתוחלת חיי העבודה הממשיים
 של המערער בשל מחלת הבורדומה היא שמונה שנים.

 (ג) הטעות החשבונית של שנה אחת (גיל 57 במקום גיל 58) ממילא תתוקן כעת על-
 ך ידי חישוב הפיצויים עד גיל 62 המתקבל מהורדת שמונה שנים בשל הנטיה לכורדומה מאורך

 חיי העבודה המשוערים של 70 שנה.

 השופט המלומד פסק למערער על חשבון כאב וסבל, אבדן חדוות חיים׳ וקיצור סיכויי
 מחיים סכום של —.13,000 ל״י. כידוע, לא יתערב בית״משפט זה באומת הפיצויים בראש
 ה נזיקין זה אלא אם הפער בין הסכום שנפסק לבין הסכום הנראה לנו כמתאים הוא בה גדול

 . עד שהסכום שנפסק הוא ללא כל יחס ההולם אח בסיבות המקרד״

 אין ספק, כי סבל גופני ונפשי קשה ביותר הוא מנת חלקו של אדם החולה במחלת סרטך
 , ורבות מהנאות החיים הרגילות נשללות ממנו. ביחוד עלול אדם כזה להתייסר בייסורים
 ן נפשיים קשים כשהוא יודע את טיב מחלתז, ובנסיבות המקרה ברור בי המערער אינו יכול:
 שלא לדעת את טיב מחלתו ובי היא עלולה להביא לקיצור חייו. זהו גורם בכבד שיש להתחשב
 בו בקביעת סכום הפיצויים בראש נזיקין זה, ומבחינה זו בלבד נראה הסכום שנפסק בהרבה

 למטה מן הראוי.

 ז אולם בצדק אמר השופט המלומד, כי בקביעת הסכום הוא הביא בחשבון גם את האפ־
 שרות שהגידול היה בא בעתיד גם בלעדי החבלה שהמשיבים אחראים לה. זהו שיקול לגיטימי
 כבז״משקל הפועל להורדה ניכרת בסכום הפיצויים ובאופן כזה לא נראה עוד הסכום שנפסק

 כבלתי־מתאים.
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 ע״א 390/62 ! 378/62 משולם רינגר ו־המוםד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואח׳

 השופט ויתקון

 לעומת זה, טוענים המשיבים, כי השופט המלומד טעה בשני ענינים לטובת המערער:

 (א) המערער תבע עבור טיפול רפואי ודמי אישפוז סך 3,804 ל״י ופסקו לו בפריט זה
 סכום של 3,495 ל׳׳י, אבל לטענת בא־כוח המשיבים מכיל הסכום הזה קרוב ל־1,000 ל״י מעל
 למה שנדרש לגבי הוצאות שונות כפי.שנתבעו בפרטים הנוספים לתביעה שהוגשו על־ידי
 המערער. אומנם כך הוא הדבר, אולם פרטי הסכומים שנפסקו הוכחו למעשה ללא התנגדות

 ומשוס כך אץ מקום להתערבותנו.

 • (ב) עבור הפסד השתכרות עד להגשת התביע1. תבע המערער סכום של 7,500 ל״י לפי
 הישוב של הפסד חודשי בסך 1,500 ל״י במשך חמישה חודשים. השופט המלומד פסק סכום
 זה אך הביא בחשבון לא רק את תקופת ההעדרות המוחלטת מעבודה במשך שלושה חודשים,
 אלא שגם אחרי שהמערער הזר לעבוד במפעל לא היה מסוגל לעבוד אלא עבודה חלקית
 ובגלל המחלה לקחה ההרצה של מפעל המערער אחרי הרחבה ותיקונים כפליים זמן. מאחר
 והשופט המלומד לא חרג מהסכום שנתבע והוא דק הגיע אליו על־פי חישוב אחר על יסוד

 חומר ההוכחות שהיה לפניו ושהוגש ללא התנגדות המשיבים, יעמוד הסכום בעינו.

 דעתי היא איפוא שיש לקבל את הערעורים של מר דינגר ושל המוסד לביטוח לאומי
 הן בשאלת אחריות המשיבים והן בנוגע לסכום הפיצויים שנקבע על-ידי השופט המלומד.

 סכומי הפיצויים הם איפוא כדלקמן ־.

 טיפול רפואי עד להגשת התביעה —.3,495 ל״י
 טיפול רפואי משוער לאחר מבן —.2,500 ״
 הפסד פרנסה עד להגשת התביעה —.7,500 ״

 הפסד פרנסה מיום הגשת התביעה ב־ 24.4.61 עד למתן פסק־דץ
 זה (27 חודש), לפי 500 ל״י לחודש —.13,500 *

 הפסד פרנסה בעתיד עד גיל 62 (8 שנים) לפי.500 ל״י לחודש,
 היוון לפי שיעור ריבית של 5% לשנה : —.39495 י׳
 כאב וסבל, אבדן חדוות חיים וקיצור תוחלת החיים —.13,000 ״

 סך־הכל —.79,490 ל״י

: אני מסכים לדעת חברי הנכבד השופט ברנזון. ן  השופט ויתקו

 נראה לי כי הקושי המתעורר במקרים מסוג זה נעוץ בכך, שלפעמים אץ אבחנה ברורה
 בץ ״סוגי" הנזק לבין ״היקפו ומידותיו*•, שכן כשהיקף הנזק עובר על כל המשוער (ועל כל
 מה שניתן היה לשער), קל לראות בו, בנזק וה, נזק מסוג שונה מן הצפוי. אך מן הדין וגפ
 מן ההגיון הוא לראות נזק לגופו של אדם או לבריאותו כנזק מסוג אחד, שאינו ניתן לחלוקה

 682ג ״פסקי־דיז׳/ כרך מ, תשכ״ג/תשב״ד1963



 ע״א 390/62; 378/62 משולם רינגר ו־המוסד לביטוח לאומי נגד מואיס ליאון, ואה׳

 חשיופט ויתקון

 לקטיגוריות שונות של נזק לפי מבחנים של הרבה או מועט, שכיח או נדיר או נדיר ביותר.
 ויש טעם לדבר. מבחן הצפיות טומן בחובו את ההנחה, שאדם, שאינו פזיז וקל ־דעת, לא היה
 מתנהג כפי שהתנהג המזיק, אילו נתן לעצמו את הדין, שהתנהגותו עלולה לגרום נזק לזולת
 מהסוג שנגרם למעשה. מבחן הצפיות אינו אלא כלל התנהגות, אשר לפיו חייב האדם, וגם
 רשאי, לכלכל את צעדיו. ועתה צא ושאל: כלום יעלה על הדעת/ שאדם סביר היה מקבל על
 עצמו את הסיכון לגרום נזק גופני לאדם נורמלי, אך היה זהיר יותר בהתנהגותו, אילו נודע
 לו, בדרך כלשהי, שהמועמד להיות קרבנו הוא אדם בלתי נורמלי לגמרי ובתור שכזה פגיע

 במיוחד? נדמה לי כי עקרון ״קדושת החיים״, עליו עמדנו לא מזמן, דורש מכל אחד להישמר.'
 מכל פגיעה גופנית, בקלה בחמורה, בזולת, ושבתחום זה אין זה. מציאותי לעשות חשבון על־ ־
 פי תורת ההסתברות, מה גודל הנזק הצפוי במקרה זה או אחר. רק פעולה, שכלל אינה צפויה
 לגרום נזק גופני ממשי לאדם נורמלי, תהיה בלתי צפויה אף לגבי אדם,־ שרק מחמת פגיעותו

 הבלתי רגילה ניזק כתוצאה ממנה.

 משום כך, הייתי מקבל את הערעורים. אשר לסכום הנזק, גם בנדון זה מצטרף אני
 לדעת השופט ברבזון.

 מכיון שהחומד המצוי בתיק אינו מאפשר להחליט על חלוקת סכום הפיצויים בין המוסד
 לביטוח לאומי ומר ריער, נחליט •בענין זה וכן על פסיקת ריבית והוצאות אחרי שנשמע

 טענות באי־כוח בעלי־הדין בענינים אלה.

 לפיכך הוחלט, ברוב דעות, לקבל'את שני הערעורים, ולחייב את המשיבים'מס׳ 1 עד
 מם׳ 5 ב־ע״א 390/62, היינו: מואיס ליאון, משה און, אגד, הסנה, מוטור יוגיון, לשלם למר
 משולם רינגר (המערער בתיק 390/62) סך —.55,330 (חמישים וחמישה אלף, שלוש מאות
 ושלושים) ל״י, בצירוף ריבית של 11% לשנה על סך —.20,500 ל״י מיום הגשת התביעה ועל

 סך —.34,780 ל״י מיום פסק־דין זה, וכן את יציאותיו של מר דינגר בשתי הדרגות, ושכר־ י
 טרחת עורך־דין(כולל) בשתי הערכאות בסך —.1,000 (אלף) ל״י, וכן לשלם למוסד לביטוח
 לאומי (המערער בתיק 378/62) סך —.24,160 (עשרים וארבעת אלפים ומאח וששים) ל״י
 בצירוף ריבית בשיעור של 11% לשנה על סך —3,495 ל״י מיום הגשת התביעה ועל סך
 —.20,665 ל״י מיום מתן פסק־דין זה, וכן את יציאותיו של המוסד בשתי הערכאות ושכר־

 טרהת עורך־דין(כולל) בשתי הערכאות בפך —.500 (חמש מאות) ל״י.

 ניתן היום, ח׳ באב תשכ״ג(29.7.1963).

1683 . .  ״פסקי־דיך, כוך יז, תשכ״ג/השב״ד1963 .
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