אופן חישוב הפיצויים לנפגע גוף בתאונת דרכים
מאת :עו"ד משה כדריה ועו"ד אלירן איצקוביץ
מטרת מדריך זה הינה לפרט את הקריטריונים לפיהם מחושבים הפיצויים
המשולמים לנפגע בתאונת הדרכים ,על מנת לוודא כי הנפגע יקבל את
הפיצוי המקסימלי מחברת הביטוח.
המידע המובא כאן הינו בסיסי וראשוני ,ומדובר במדריך כללי על מנת להוות
כלי עזר לנפגע .אין לייחס את האמור בו למקרה ספציפי של נפגע ,ויש
לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.
האמור במדריך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין
להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עו"ד העוסק והבקיא בתחום הנזיקין
בכלל ,ובתאונות הדרכים בפרט.

פרמטרים כלליים לחישוב הפיצויים:
גובה הפיצוי יקבע בהתאם לחומרת הפגיעה של הנפגע ,ובהתאם לשיעור
הנכות שתקבע לנפגע )אם בכלל תקבע נכות(.
גובה הפיצוי מורכב מפרמטרים שונים כגון :גיל ,מין ,מקצוע ,משכורת,
חומרת הפגיעה ,אופן הפגיעה ועוד.

ראשי הנזק לפיהם נקבע סכום הפיצוי
להלן נפרט את ראשי הנזק בגינם יחושב ויקבע סכום הפיצוי.

כאב וסבל:
ראש נזק זה מכונה "נזק שאינו ממוני" ,נזק זה מחושב בהתאם לנוסחה
מתמטית המורכבת משיעור אחוזי הנכות לצמיתות שנקבעו לנפגע בתאונה,
מגיל הנפגע ומספר ימי האשפוז.
הסכום המרבי ) (100%לפיצוי בגין ראש נזק זה הינו בסך של כ147,000 -
) ₪נכון לחודש אוגוסט .(2006
במקרה ולנפגע לא נקבעה נכות צמיתה כלל ,הפיצוי בגין ראש נזק זה יהיה
בשיעור של עד  10%מהסכום המרבי ,קרי סכום של עד .₪ 14,700

הפסד שכר  -אובדן כושר השתכרות:
א .ללא אחוזי נכות  -בדרך כלל לא יינתן פיצוי עקב הפסד שכר או הכנסה
עתידיים כתוצאה מהתאונה ,או יינתן פיצוי גלובלי.
ב .נקבעה נכות – חישוב הנעשה בדרך כלל לפי שיעור הנכות שנקבעה
לנפגע והשלכות הנכות על יכולת תפקודו של הנפגע בעבודה.
הפיצוי מחושב לרוב לפי מכפלת שיעור הנכות הזמנית  /הצמיתה * גובה
ההכנסה החודשית * מספר חודשים שנותרו לנפגע עד לגיל פרישה * היוון
מתאים ,וכל זאת בתוספת הפסדי השכר בעבר.
חוק הפיצויים מגביל תקרת שכר חודשית של שילוש השכר הממוצע במשק,
קרי ,בסך של כ.₪ 22,000 -

עזרת הזולת וסיעוד:
במידה ועקב התאונה הנפגע אינו מתפקד כפי שתפקד לפני התאונה ,ואפילו
בפעולות הפשוטות של היומיום כגון :הלבשה ,בישול ,ניקיון – הנפגע זכאי
להחזר ההוצאות בגין עזרה בעבודות משק הבית.
ראש נזק זה הינו במטרה לאפשר ולהקל על הנפגע לחזור ולתפקד באופן
אישי בסביבתו כבעבר.

הוצאות רפואיות:
פיצוי זה ניתן לנפגע בגין הוצאות שנדרש הוא להוציא בעקבות פגיעתו
בתאונה.
מדובר על הוצאות אשר הנפגע אינו זכאי לקבלם חינם מקופת החולים בה
הוא חבר על פי חוק הבריאות ,כגון :טיפולים ,עזרים רפואיים ,תרופות שאינן
כלולות בסל הבריאות ,וכו'.
את התשלום עבור אלה ,חברת הביטוח חייבת לכסות .הכיסוי ניתן לאחר
הצגת הצורך הרפואי לקבלת הטיפול וקבלות בגין ההוצאה.
חשוב לציין כי כל מקרה ומקרה ייבחן לפי נסיבותיו הספציפיות של הנפגע.

הוצאות ניידות:
הנפגע זכאי גם להחזר הוצאות הנסיעה שנגרמו לו בעקבות התאונה ,הכל
בהתאם למצב הניידות לו הנפגע זקוק בעקבות וכתוצאה מהתאונה.

פיצוי בגין ראש נזק זה הוא לרבות :שימוש בתחבורה ציבורית ,התאמת רכב
לנכה וכדומה.

תשלום תכוף – תשלום ביניים עד לסיום המשפט:
תביעה בבית משפט ,כמו כל הליך משפטי ,אורכת זמן ממושך שבסופו
נקבע הפיצוי הכספי לנפגע.
לפיכך ,חוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים נתן מענה לבעיה זו ,וקבע
סמכות מיוחדת לפסוק לנפגע פיצוי כספי  -במידה ומצבו הרפואי אינו
מאפשר את כלכלתו  -לכיסוי הוצאות המחייה שלו ו/או של משפחתו.
מובן כי סכום התשלום התכוף ששולם יופחת מהפיצוי הכספי הסופי המגיע
לנפגע.
כל הזכויות שמורות )(c

