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 'מ 'א    ההההמערערמערערמערערמערערתתתת

כ ע     " ב י  "" ו ע ו ו   ס ל ו מ ת  נ ע ד  " ו ו ע נ ב ל " ר ר ל ת  ל י י א    ד 

  

        דדדד        גגגג        ננננ

 

        אגף השיקום – קצין התגמולים משרד הביטחון, משיבמשיבמשיבמשיבהההה

כע         " ב י  "( א " ת מ פ ) י  ק ר ש מ ה  ר י נ ד  " ו   ע

  
 

            יייי    דדדד     ����    קקקק    סססס    פפפפ

    

        ::::ענברענברענברענבר    יצחקיצחקיצחקיצחק    השופטהשופטהשופטהשופט  

        

–ט"התשי), ושיקו� תגמולי�( הנכי� חוק לפי הערעורי� ועדת החלטת על ערעור לפנינו  .1

 קשר אי  לפיה המשיב החלטת אושרה שבה, 3022/07 נ"ע בתיק 10.05.12 ביו� ניתנה אשר, 1959

 מספר שבועות חלתה שבה הסכיזופרניה מחלת לבי , המערערת של הצבאי שירותה בי  גרימה של

  .גיוסה לאחר

    
        יייי    ננננ    וווו    יייי    דדדד    וווו            יייי    תתתת    דדדד    בבבב    וווו    עעעע            עעעע    קקקק    רררר

  
 סעיפי לה שנקבעו ללא, 17.03.04 ביו� ל"לצה התגייסה, 23.09.85 ילידת, המערערת  .2

 ש"ת קיות"מש קורס המערערת החלה, הטירונות את שסיימה אחרי, 29.03.04 ביו�. כלשה� ליקוי

 כחודשיי�, 20.05.04 ביו�, הקורס בשלהי). קורסה או קיות"המש קורס: להל ) (שירות תנאי(

 מועד שבאותו התברר לימי�. מיזמתה הקורס את לעזוב המערערת ביקשה, גיוסה אחרי בלבד

 מומחה של דעתו חוות( יותר מאוחר רק נעשה שאבחונה הג�, הסכיזופרניה מחלת אצלה התפרצה

 לאחר, 2004ביוני ). הערעורי� ועדת להחלטת �21ו 14 פסקאות'; לבקובי0' ח ר"ד, המערערת

  .השירות מ  המערערת שוחררה כא  לפרט� צור� שאי  נוספי� הליכי�

  

, 01.12.05 מיו�', לבקובי0 ר"ד, הפסיכיאטר של רפואית דעת חוות הגישה המערערת  .3

 קורס במהל� המערערת נחשפה אליה� ולמתחי� ללחצי� הסכיזופרניה מחלת פרו0 את ייחס שבה
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 זמני� לוח, נוקשה משמעת, לילה עד מבוקר שונות ותורנויות שיעורי�: וביניה�, קיות"המש

 זה בהקשר צוינו כ �כמו. המפקדי� מצד וניכור קשיחות וגילויי שינה בשעות מחסור, אינטנסיבי

 וחניכות בעייתיי� חיילי�" משחקי�" החיילי� בגדר�, הקורס במהל� שנערכו סימולציה מבחני

 מ  חלק של מהקורס הדחות וכ , אלו מבחני�. ש"ת קיות"כמש תפקוד  על נבחנות הקורס

 אצל השפלה ותחושת נפשי לח0 ה� א2 יצרו, הנדרשות המידה באמות עמדו שלא המשתתפות

 המערערת סיימו, מהקורס המערערת של לפרישתה עובר. עמה הזדהתה המערערת אשר, המודחות

 הייתה בו וג�, בעייתיי� לחיילי� בסיס שהוא", השומר חוות"ב לימודי� שבוע לקורס וחברותיה

    השברהשברהשברהשבר    קוקוקוקו""""': לבקובי0 ר"ד קבע זו עובדתית תשתית של יסודה על. רבה בעקה נתונה המערערת

    רגילרגילרגילרגיל    ובלתיובלתיובלתיובלתי    קשהקשהקשהקשה    ללח0ללח0ללח0ללח0    נחשפהנחשפהנחשפהנחשפה    ']א[שששש    לאחרלאחרלאחרלאחר    קיותקיותקיותקיות""""משמשמשמש    קורסקורסקורסקורס    במהל�במהל�במהל�במהל�    מתוארתמתוארתמתוארתמתוארת ']א[    שלשלשלשל    למחלתהלמחלתהלמחלתהלמחלתה

    נפשינפשינפשינפשי    ולח0ולח0ולח0ולח0, , , , חברתיי�חברתיי�חברתיי�חברתיי�    לחצי�לחצי�לחצי�לחצי�, , , , קשותקשותקשותקשות    משימותמשימותמשימותמשימות, , , , קשי�קשי�קשי�קשי�    משמעתמשמעתמשמעתמשמעת    נהלינהלינהלינהלי, , , , שינהשינהשינהשינה    מיעוטמיעוטמיעוטמיעוט    שלשלשלשל    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    תחתתחתתחתתחת

    וגרמווגרמווגרמווגרמו    רברברברב    משקלמשקלמשקלמשקל    היווהיווהיווהיוו    נתונהנתונהנתונהנתונה    הייתההייתההייתההייתה    שבהשבהשבהשבה    החברתיתהחברתיתהחברתיתהחברתית    והבדידותוהבדידותוהבדידותוהבדידות    מפקדיהמפקדיהמפקדיהמפקדיה    מצדמצדמצדמצד    ולעגולעגולעגולעג    ניכורניכורניכורניכור    ע�ע�ע�ע�    קשהקשהקשהקשה

  .""""הקשההקשההקשההקשה    הפסיכוטיהפסיכוטיהפסיכוטיהפסיכוטי    המצבהמצבהמצבהמצב    להתפרצותלהתפרצותלהתפרצותלהתפרצות

  

 כי הדגיש אשר, פלדינגר ר"ד של פסיכיאטרית דעת בחוות עמדתו תמ�, מנגד, המשיב  .4

 של תלונות אי  מהקורס פרישתה לאחר סמו� שנערכו המערערת בדיקות של הרפואי בתיעוד

    אובייקטיביתאובייקטיביתאובייקטיביתאובייקטיבית    מבחינהמבחינהמבחינהמבחינה"""" כי פלדינגר ר"ד ציי  לעיל האמור יסוד על. שירותה תנאי אודות המערערת

 ר"ד של המסכמת קביעתו מכא . """"חריגי�חריגי�חריגי�חריגי�    היוהיוהיוהיו    שירותהשירותהשירותהשירותה    שתנאישתנאישתנאישתנאי, , , , לכ�לכ�לכ�לכ�    סימוכי סימוכי סימוכי סימוכי     כלכלכלכל    קיימי�קיימי�קיימי�קיימי�    לאלאלאלא

    אואואואו    השניהשניהשניהשני    בעשורבעשורבעשורבעשור    כללכללכללכלל    בדר�בדר�בדר�בדר�    שפורצתשפורצתשפורצתשפורצת    קונסטיטוציונליתקונסטיטוציונליתקונסטיטוציונליתקונסטיטוציונלית    מחלהמחלהמחלהמחלה    זוזוזוזו    הסכיזופרניההסכיזופרניההסכיזופרניההסכיזופרניה    מחלתמחלתמחלתמחלת"""": פלדינגר

. . . . ביולוגיותביולוגיותביולוגיותביולוגיות    בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר    שה שה שה שה     לחשובלחשובלחשובלחשוב    מקובלמקובלמקובלמקובל    א�א�א�א�, , , , הצור�הצור�הצור�הצור�    דידידידי    ברורותברורותברורותברורות    אינ אינ אינ אינ     סיבותיהסיבותיהסיבותיהסיבותיה. . . . החיי�החיי�החיי�החיי�    שלשלשלשל    השלישיהשלישיהשלישיהשלישי

    פיפיפיפי    עלעלעלעל    א�א�א�א�, , , , מהלכהמהלכהמהלכהמהלכה    עלעלעלעל    להשפיעלהשפיעלהשפיעלהשפיע    אואואואו, , , , המחלההמחלההמחלההמחלה    להופעתלהופעתלהופעתלהופעת    לגרו�לגרו�לגרו�לגרו�    יכולי�יכולי�יכולי�יכולי�    קיצוניי�קיצוניי�קיצוניי�קיצוניי�    דחקדחקדחקדחק    גורמיגורמיגורמיגורמי    לעיתי�לעיתי�לעיתי�לעיתי�

    מחלתהמחלתהמחלתהמחלתה, , , , לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�. . . . כאלהכאלהכאלהכאלה    אובייקטיביי�אובייקטיביי�אובייקטיביי�אובייקטיביי�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    תוארותוארותוארותוארו    לאלאלאלא, , , , לללל""""הנהנהנהנ    שלשלשלשל    שירותהשירותהשירותהשירותה    אודותאודותאודותאודות    הקיי�הקיי�הקיי�הקיי�    התיעודהתיעודהתיעודהתיעוד

  .""""שירותהשירותהשירותהשירותה    תנאיתנאיתנאיתנאי    יייי""""עעעע    הוחמרההוחמרההוחמרההוחמרה    אואואואו    נגרמהנגרמהנגרמהנגרמה    לאלאלאלא

  

 והדגיש שב הוא', לבקובי0 ר"ד של דעתו לחוות פלדינגר ר"ד התייחס שבה, משלימה דעת בחוות

  �  כי

  

    אי אי אי אי     שכאמורשכאמורשכאמורשכאמור((((    ']א[    שלשלשלשל    הקשי�הקשי�הקשי�הקשי�    שירותהשירותהשירותהשירותה    תנאיתנאיתנאיתנאי    אודותאודותאודותאודות    הקביעותהקביעותהקביעותהקביעות
    מיעוטמיעוטמיעוטמיעוט    עלעלעלעל    השארהשארהשארהשאר    ובי ובי ובי ובי ), ), ), ), אמתאמתאמתאמת    ובזמ ובזמ ובזמ ובזמ     אובייקטיביי�אובייקטיביי�אובייקטיביי�אובייקטיביי�    סימוכי סימוכי סימוכי סימוכי     לכ�לכ�לכ�לכ�

    הקבלההקבלההקבלההקבלה    בטופסבטופסבטופסבטופס    הנכתבהנכתבהנכתבהנכתב    לאורלאורלאורלאור    מובני�מובני�מובני�מובני�    ולאולאולאולא    בסתירהבסתירהבסתירהבסתירה    עומדי�עומדי�עומדי�עומדי�, , , , שינהשינהשינהשינה
    כיצדכיצדכיצדכיצד    אואואואו", ", ", ", נהנתהנהנתהנהנתהנהנתה    הקורסהקורסהקורסהקורס    במהל�במהל�במהל�במהל�""""    צוי צוי צוי צוי     בובובובו, , , , 6/6/046/6/046/6/046/6/04    מיו�מיו�מיו�מיו�    [...]

    שמירותשמירותשמירותשמירות    לביצועלביצועלביצועלביצוע    התנדבתיהתנדבתיהתנדבתיהתנדבתי    שבועשבועשבועשבוע    אותואותואותואותו    במש�במש�במש�במש�""""    טענותיהטענותיהטענותיהטענותיה    למרותלמרותלמרותלמרות
        ).).).).בתצהירהבתצהירהבתצהירהבתצהירה    10101010    סעי2סעי2סעי2סעי2". (". (". (". (שינהשינהשינהשינה    בשעותבשעותבשעותבשעות    ניכרניכרניכרניכר    ממחסורממחסורממחסורממחסור    וסבלתיוסבלתיוסבלתיוסבלתי
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 �  המערערת שתיארה אלו מסוג שירות שתנאי כ� על חולק אינו פלדינגר ר"ד כי, הרואות עינינו

 להתפרצות לגרו� יכולי� � ' לבקובי0 ר"ד של דעתו לחוות העובדתית התשתית את היוו אשר

  .הצבאי השירות תנאי היו מה: בשאלה המומחי� מחלוקת של עניינה כל אלא, המחלה

  

', לבקובי0 ר"לד מפיה שנמסרו כפי, שירותה תנאי בדבר המערערת טענות ביסוס לצור�  .5

 מזימו  נמנע המשיב. שששש""""דדדדו    בבבב""""שששש להל  תכונינה אשר, בקורס חניכות ושתי המערערת העידו

  .בהמש� אחזור אלו לכל. לעדות המערערת של מפקדיה

  

  ����    יייי    רררר    וווו    עעעע    רררר    עעעע    הההה            תתתת    דדדד    עעעע    וווו            תתתת    טטטט    לללל    חחחח    הההה        

  

 הדעת מחוֹות העולה המחלוקת יריעת נוכח כי, הערעורי� ועדת ציינה החלטתה בפתח  .6

    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שלשלשלשל    שירותהשירותהשירותהשירותה    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    היההיההיההיה    הא�הא�הא�הא�    היאהיאהיאהיא    הועדההועדההועדההועדה    בפניבפניבפניבפני    המונחתהמונחתהמונחתהמונחת    השאלההשאלההשאלההשאלה[...]"""", הרפואיות

 זה בהקשר .)להחלטה 15 פסקה(""""הסכיזופרניההסכיזופרניההסכיזופרניההסכיזופרניה    מחלתמחלתמחלתמחלת    להתפרצותלהתפרצותלהתפרצותלהתפרצות    לגרו�לגרו�לגרו�לגרו�    אובייקטיביתאובייקטיביתאובייקטיביתאובייקטיבית    מבחינהמבחינהמבחינהמבחינה

 לא להוכיח התובע על, קונסטיטוציונלי רקע על מחלה בהתפרצות מדובר כאשר כי הועדה ציינה

 סיבתי קשר ג� אלא, הצבאי השירות ובי  המחלה התפרצות בי  רפואי�עובדתי סיבתי קשר רק

 מובאת הסובייקטיבית הבחינה מ . ואובייקטיבי סובייקטיבי: משולב במבח  הנבח  משפטי

 המרכיב בבד�שבד אלא, גויס שעמה המיוחדת הסובייקטיבית הרגישות החייל לטובת בחשבו 

 אות� לקשור שנית  אובייקטיביי� שירות תנאי של בקיומ� לשכנע מחייב האובייקטיבי

    תנאיתנאיתנאיתנאי"""",הפסוקה ההלכה פי� על, הערעורי� ועדת של להשקפתה. להחמרתה או המחלה להתפרצות

    תקופהתקופהתקופהתקופה    מש�מש�מש�מש�    וחרדותוחרדותוחרדותוחרדות    מתחמתחמתחמתח    רווירווירווירווי    צבאיצבאיצבאיצבאי    שירותשירותשירותשירות    שלשלשלשל    כלליי�כלליי�כלליי�כלליי�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�    ה�ה�ה�ה�    כאלהכאלהכאלהכאלה    אובייקטיביי�אובייקטיביי�אובייקטיביי�אובייקטיביי�    שירותשירותשירותשירות

    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    התובעהתובעהתובעהתובע    עלעלעלעל, , , , כזוכזוכזוכזו    ברמהברמהברמהברמה    לוחצי�לוחצי�לוחצי�לוחצי�    שירותשירותשירותשירות    תנאיתנאיתנאיתנאי    ובהעדרובהעדרובהעדרובהעדר), ), ), ), מבצעימבצעימבצעימבצעי    קרביקרביקרביקרבי    שירותשירותשירותשירות    כגו כגו כגו כגו ((((    ממושכתממושכתממושכתממושכת

    בעלבעלבעלבעל''''    אירועאירועאירועאירוע    שהואשהואשהואשהוא    חריגחריגחריגחריג) ) ) ) אירועי�אירועי�אירועי�אירועי�    שרשרתשרשרתשרשרתשרשרת    אואואואו((((    אירועאירועאירועאירוע    שלשלשלשל    התרחשותוהתרחשותוהתרחשותוהתרחשותו    לאחרלאחרלאחרלאחר    סמו�סמו�סמו�סמו�    פרצהפרצהפרצהפרצה    המחלההמחלההמחלההמחלה    כיכיכיכי

 16 פסקה( """"הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי    השירותהשירותהשירותהשירות    שלשלשלשל    ולמיוחדותולמיוחדותולמיוחדותולמיוחדות    לייחודלייחודלייחודלייחוד    קשורקשורקשורקשור    והואוהואוהואוהוא    טריוויאליטריוויאליטריוויאליטריוויאלי    שאינושאינושאינושאינו', ', ', ', ממשותממשותממשותממשות

  ).להחלטה

  
 הצריכה השאלה על להשיב יש כי וקבעה הערעורי� ועדת הוסיפה לעיל האמור רקע על  .7

  :הללו העיקריי� הנימוקי� מ  וזאת, בשלילה הכרעה

  
    כיכיכיכי    הוכחהוכחהוכחהוכח    לאלאלאלא    [...] סובייקטיביי�סובייקטיביי�סובייקטיביי�סובייקטיביי�    היוהיוהיוהיו"""" הקורס במהל� המערערת שחוותה והמתח הלח0  .א

  .)להחלטה 17 פסקה(" " " " המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שלשלשלשל    בשירותהבשירותהבשירותהבשירותה    חריגי�חריגי�חריגי�חריגי�    אירועי�אירועי�אירועי�אירועי�    היוהיוהיוהיו
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 13מתו�  4

 ולא הקורס כל לאור� התבצעו, דחק כגור� אות  ציינה המערערת אשר, הסימולציות  .ב

    הקורסהקורסהקורסהקורס    בסו2בסו2בסו2בסו2    שנעשתהשנעשתהשנעשתהשנעשתה    הסימולציההסימולציההסימולציההסימולציה    כיכיכיכי    העובדההעובדההעובדההעובדה    עצ�עצ�עצ�עצ�""""ו, לסופו רק ייחודיות היו

 עוד מה, """"העניי העניי העניי העניי     בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות    חריגחריגחריגחריג    אירועאירועאירועאירוע    להוותלהוותלהוותלהוות    כדיכדיכדיכדי    בהבהבהבה    אי אי אי אי     הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד    החומרהחומרהחומרהחומר    לכללכללכללכל    התייחסההתייחסההתייחסההתייחסה

 לסימולציה קוד� עוד התפרצה המחלה כי דעתו בחוות קבע המערערת שמומחה

  ).להחלטה 21–20 פסקאות( המסכמת

  

    כלכלכלכל"""" הובאה ולא, כלשה� חריגי� אירועי� קרו שבסימולציות ציינה לא המערערת  .ג

    להתפרצותלהתפרצותלהתפרצותלהתפרצות    גור�גור�גור�גור�    להוותלהוותלהוותלהוות    כדיכדיכדיכדי    בהבהבהבה    היההיההיההיה    אשראשראשראשר, , , , מסוימתמסוימתמסוימתמסוימת    סימולציהסימולציהסימולציהסימולציה    לגבילגבילגבילגבי    ספציפיתספציפיתספציפיתספציפית    טענהטענהטענהטענה

  ).להחלטה 22 פסקה( """"בסימולציותבסימולציותבסימולציותבסימולציות    מתחמתחמתחמתח    שלשלשלשל    כלליתכלליתכלליתכללית    טענהטענהטענהטענה    הועלתההועלתההועלתההועלתה    אלאאלאאלאאלא    [...] המחלההמחלההמחלההמחלה

  
    יתהיתהיתהיתהייייהההה""""ש הוא שהוכח כל אלא, בלעג מלווה השפלה שחוותה הוכיחה לא המערערת  .ד

    אתאתאתאת    ולעודדולעודדולעודדולעודד    לעזורלעזורלעזורלעזור    הכלי�הכלי�הכלי�הכלי�    אי אי אי אי     למפקדותלמפקדותלמפקדותלמפקדות    כיכיכיכי    תחושהתחושהתחושהתחושה    הייתההייתההייתההייתה    וכיוכיוכיוכי    [...] קשהקשהקשהקשה    משמעתמשמעתמשמעתמשמעת

 אשרב ורק א� נטענה השינה חוסר טענת, לכ� בדומה. """"בקורסבקורסבקורסבקורס    לה לה לה לה     קשהקשהקשהקשה    שהיהשהיהשהיהשהיה    הבנותהבנותהבנותהבנות

 24 פסקה( והקורס השירות לכלל באשר ולא", השומר חוות"ב השבוע בת לשהות

  ).להחלטה

  
    האירועי�האירועי�האירועי�האירועי�    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    הנטלהנטלהנטלהנטל    מוטלמוטלמוטלמוטל    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    עלעלעלעל"""", הערעורי� ועדת של להשקפתה  .ה

 דא .""""המחלההמחלההמחלההמחלה    להתפרצותלהתפרצותלהתפרצותלהתפרצות    הובילוהובילוהובילוהובילו    אשראשראשראשר    וה�וה�וה�וה�    קשי�קשי�קשי�קשי�    והשפלהוהשפלהוהשפלהוהשפלה    לח0לח0לח0לח0    רוויירוויירוויירוויי    היוהיוהיוהיו    בשירותהבשירותהבשירותהבשירותה

 או מפקדיה פניל המערערת התלוננה שבו ההתרחשות מזמ  מסמ� כל הובא לא, עקא

 למצבה הובילו אשר ה� השירות תנאי או בשירות המתח כי המטפלי� הגור� בפני

 מ . משפיל יחס על התלוננה שבו ההתרחשות מזמ  מסמ� כל הובא לא א2. הנפשי

 פרישתה לאחר קצר זמ , המערערת מפי תועד שבו רפואי מסמ� הוגש האחר העבר

  ).להחלטה 25 פסקה( """"נהנתהנהנתהנהנתהנהנתה    הקורסהקורסהקורסהקורס    במהל�במהל�במהל�במהל�"""" כי, מהקורס

  
    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    העניי העניי העניי העניי     בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות"""" כי, וקבעה הערעורי� ועדת סיכמה לעיל האמור יסוד על  .8

    בעוצמהבעוצמהבעוצמהבעוצמה    היההיההיההיה    לאלאלאלא, , , , זהזהזהזה    לח0לח0לח0לח0    א�א�א�א�, , , , קיותקיותקיותקיות""""המשהמשהמשהמש    מקורסמקורסמקורסמקורס    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    לח0לח0לח0לח0, , , , הסובייקטיביתהסובייקטיביתהסובייקטיביתהסובייקטיבית    הבחינההבחינההבחינההבחינה    מ מ מ מ , , , , חוותהחוותהחוותהחוותה

    ללח0ללח0ללח0ללח0    כלשהוכלשהוכלשהוכלשהו    חיצוניחיצוניחיצוניחיצוני    ביטויביטויביטויביטוי    עלעלעלעל    המלמדתהמלמדתהמלמדתהמלמדת    ראיהראיהראיהראיה    כלכלכלכל    לפנינולפנינולפנינולפנינו    הובאההובאההובאההובאה    לאלאלאלא    כיכיכיכי    ולראיהולראיהולראיהולראיה, , , , ומשמעותיתומשמעותיתומשמעותיתומשמעותית    רבהרבהרבהרבה

    הצבאיתהצבאיתהצבאיתהצבאית    במערכתבמערכתבמערכתבמערכת    לגורמי�לגורמי�לגורמי�לגורמי�    בי בי בי בי , , , , עזרהעזרהעזרהעזרה    לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת    בפנייהבפנייהבפנייהבפנייה    אואואואו    בתלונהבתלונהבתלונהבתלונה    באהבאהבאהבאה    לאלאלאלא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת, , , , הסובייקטיביהסובייקטיביהסובייקטיביהסובייקטיבי

    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , האזרחיתהאזרחיתהאזרחיתהאזרחית    הקרובההקרובההקרובההקרובה    לסביבתהלסביבתהלסביבתהלסביבתה    ובי ובי ובי ובי ) ) ) )     """"קבקבקבקב    ובמיוחדובמיוחדובמיוחדובמיוחד    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , רפואיי�רפואיי�רפואיי�רפואיי�    גורמי�גורמי�גורמי�גורמי�, , , , מפקדי�מפקדי�מפקדי�מפקדי�((((

    מקצועיותמקצועיותמקצועיותמקצועיות    בדרישותבדרישותבדרישותבדרישות    מקורומקורומקורומקורו    אשראשראשראשר, , , , נפשינפשינפשינפשי    לח0לח0לח0לח0""""    שלשלשלשל זה מצב. )להחלטה 29 פסקה( """"להוריהלהוריהלהוריהלהוריה    ובמיוחדובמיוחדובמיוחדובמיוחד
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 13מתו�  5

    יכולהיכולהיכולהיכולה    הייתההייתההייתההייתה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    כיכיכיכי    להניחלהניחלהניחלהניח    ונית ונית ונית ונית     הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי    השירותהשירותהשירותהשירות    אתאתאתאת    המייחדהמייחדהמייחדהמייחד    מצבמצבמצבמצב    אינואינואינואינו, , , , חריגותחריגותחריגותחריגות    שאינ שאינ שאינ שאינ 

  ).להחלטה 30 פסקה( """"האזרחיי�האזרחיי�האזרחיי�האזרחיי�    החיי�החיי�החיי�החיי�    במהל�במהל�במהל�במהל�    ג�ג�ג�ג�    כזהכזהכזהכזה    במתחבמתחבמתחבמתח    עצמהעצמהעצמהעצמה    למצואלמצואלמצואלמצוא

  
 יריעת של בגדרה מעיקרא נמצא לא הנושא כי ראינו שלעיל פי�על�וא2, בעת בה  .9

    התפרצותהתפרצותהתפרצותהתפרצות    לעניי לעניי לעניי לעניי     אסמכתהאסמכתהאסמכתהאסמכתה    כלכלכלכל    הביאהביאהביאהביא    לאלאלאלא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    מומחהמומחהמומחהמומחה"""" כי הערעורי� ועדת הוסיפה, המחלוקת

  ).להחלטה 27 פסקה( """"המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הנטעני�הנטעני�הנטעני�הנטעני�    מתחמתחמתחמתח    תנאיתנאיתנאיתנאי    בשלבשלבשלבשל    המחלההמחלההמחלההמחלה

  

      תתתת    רררר    עעעע    רררר    עעעע    ממממ    הההה            תתתת    וווו    ננננ    עעעע    טטטט        

  

 לקביעת הנדרש האובייקטיבי הרכיב את הערעורי� ועדת של פירושה כי טוענת המערערת  .10

 שנקבעו מאלו הסוטות מחמירות דרישות הועדה הציבה זה בעניי  וכי, שגוי סיבתי קשר של קיומו

 דרישות את כדבעי מקיימי�, שהוכחו כפי, שלה השירות תנאי, להשקפתה. הפסוקה בהלכה

  .הפסיקה

  

: וביניה�, מהותיי� נתוני� משורת התעלמה הערעורי� ועדת כי המערערת טוענת עוד  .11

 מדוע, נסתרו שלא, הסבריה; שירותה של הראשוני� בשלבי� אצלה התפרצה שהמחלה העובדה

 שלפיה  קיות"המש לקורס חברותיה של עדויותיה ; אמת בזמ  הנפשי מצבה על התלוננה לא

 שחזרה לאחר תלונותיה אודות על אמה של עדותה וכ , הקורס סו2 לקראת השתנתה התנהגותה

  ".השומר חוות"מ

  

 היו שדרישותיו צבאי בקורס שדובר מכ� התעלמה הועדה כי וטוענת מוסיפה המערערת  .12

 להיחשב בשביל, הפסוקה ההלכה פי� על, די בלבד בו ואשר, בכ��מה של עניי  מלהיות רחוקות

  .האובייקטיבי המבח  של דרישותיו את המקיי� ממשות בעל גור�

  

 היינו, שירותה בתנאי אלא התמקדה לא המומחי� שבי  המחלוקת כי, הדגישה המערערת  .13

  .הסיבתי הקשר של האובייקטיבי המרכיב בקיו�
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 13מתו�  6

  בבבב    יייי    שששש    ממממ    הההה            תתתת    וווו    ננננ    עעעע    טטטט        

  

. לפניה שהעידו העדי� מ  הועדה התרשמות על נסב הערעור, המשיב של להשקפתו  .14

, אובייקטיבית, כי השתכנעה לא וא2 השירות תנאי עקב התפרצה המחלה כי השתכנעה לא הועדה

 בסיס היה המערערת מטע� למומחה כי הועדה השתכנעה לא כ �כמו. קשי� היו השירות תנאי

  .השירות מתנאי נגרמה המערערת מחלת כי לקבוע כדי מספיק ועובדתי מדעי

  

 המשיב ידי על התבקשה המערערת של תביעתה הגשת לאחר כי וטוע  מוסי2 המשיב  .15

. """"זוכרתזוכרתזוכרתזוכרת    אינהאינהאינהאינה"""" כי השיבה א�, עמה ששירתו החיילות היו ומי השירות בעת מפקדיה היו מי לגלות

 לזמנה וביקש המפקדות מ  אחת את המשיב איתר בתיק הראיות שמיעת תו� ע�: ועוד זאת

  .ראייתי נזק למשיב גרמה בכ�. זו לבקשה התנגדה המערערת א�, לעדות

  

 נפלה לא הערעורי� ועדת של והעובדתיות המשפטיות בקביעותיה כי המשיב טוע  עוד  .16

 שבו ההתרחשות מזמ  מסמ� כל הוצג שלא העובדה את מדגיש המשיב זה בהקשר. כלשהי טעות

        .הנפשי למצבה שהובילו ה� השירות תנאי או לח0 תנאי כי המערערת התלוננה

        

  הההה    עעעע    רררר    ככככ    הההה    וווו                    וווו    יייי    דדדד        

  

 הנתוני� את ארכז הדברי� בפתח. להתקבל הערעור שדי , היא עמדתי כי ואומר אקדי�  .17

  . להכרעה הרלבנטיי� העובדתיי�

  

 של הצבאי שירותה תנאי אודות לקורס חברותיה ושל המערערת של מעדויותיה   .18

  : הבאי� הנתוני� עולי�  המערערת

  
 מחלת התפרצה ושבמהלכו המערערת השתתפה שבו קיות"המש קורס  .א

 בת קצרה טירונות בתו� מיד הנער�, ראשוני הכשרה קורס הוא הסכיזופרניה

  .לה וברצ2 ימי� מספר

  
  .התקדמותו ע� ומתגברי� הולכי� אשר, יזומי� לח0 מצבי משולבי� בקורס  .ב
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 החניכות נדרשות שבגדר , סימולציות ובה , מאתגרות מטלות משולבות בקורס  .ג

, לדוגמה, כ�. קיצונית לעתי�, צפויה בלתי בצורה הפועלי� חיילי� ע� להתמודד

  . שולח " שחקני�"ה אחד השלי� הסימולציות מ  באחת

 

, שמירות, מסדרי�, נוקשה משמעת: מובהקי� צבאיי� מאפייני� בעל הקורס  .ד

 – הקורס בדרישות עומדות שאינ  חניכות. וצפו2 אינטנסיבי זמני� ולוח תורנויות

  .ממנו מודחות

  
 רגשית טעו  מפגש עקב ה  לעיל האמור עקב ה , נפשי בעומס כרו� הקורס  .ה

  .בעייתי מרקע חיילי� ע�" השומר חוות"ב שהתקיי�

  
 וטעונה עמוסה והייתה ימי� שבוע שארכה", השומר חוות"ב הפעילות במהל�  .ו

. ביצעה שאות  שמירות עקב בשינה ממחסור ג� המערערת סבלה, במיוחד רגשית

 מה, שעות כמה במש� למיטתה מזר  לחפש נאלצה המערערת אחת בהזדמנות

  .השפלה לתחושת לה שגר�

  

 לתמו� מתקשות, גדול אינו החניכות לבי  בינ  הגילי� פער אשר, הקורס מפקדות  .ז

 . המתקשות בחניכות רגשית

  

. ממש של במחלוקת שנויי� אינ� וה� המשיב בידי נסתרו לא לעיל המפורטי� הנתוני�  .19

 את לו מסרה שלא משו� "ראייתי נזק" למשיב גרמה המערערת כי, המשיב כוח�באת של טענתה

 בלשו  – מעוררת, אות� זוכרת שאינה בתואנה לקורס חברותיה ושל מפקדותיה של שמותיה�

 ל"לצה לפנות, המדינה מרשויות רשות שהוא, המשיב מ  מנע לא דבר שהרי, פליאה – המעטה

 לזימונה שהתנגדה כ� על חשבו  המערערת ע� לבוא שאי  ודאי. מועד מבעוד זה עניי  ולברר

 הערעורי� ועדת של והחלטתה, הסתיימה הראיות ששמיעת לאחר הקורס מפקדת של לעדות

 העדה את לאתר היהיכול ש הטע� מ , זה בעניי  המשיב של ובקשת את לדחות) 19.6.11 מתארי�(

 כי בחשבו  מביאי� בטר� ג� הדברי� פני ה� כ�. אליו המוב  את מבטאת � ההלי� בתחילת

 מתארות וה , ושקולות מדודות פניה  על נראות לקורס חברותיה ושל המערערת של עדויותיה 

  .המפורסמות מ  שהיא צבאי קורס של הוויה
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 ל"צה לרשויות מסרה שלא בכ� ג� ראייתי לנזק גרמה המערערת כי וטע  הוסי2 המשיב  .20

 המערערת נדרשה שאותו היחיד הרפואי השאלו , אול�. פסיכולוגית אצל ביקרה לגיוסה עובר כי

 המומחה: ועוד זאת. אלו ביקורי� לפני רב זמ , ל"לצה גיוסה טר� וחצי כשנה מולא למלא

 סמו� הפסיכולוגית ע� המערערת של הספורות לפגישות מודע שהיה, המשיב מטע� הרפואי

 אי  המשיב של זו בטענה ג�. הפגישות בסיכומי לעיי  דרש ולא חשיבות לה  ייחס לא, לגיוסה

  . כלו� ולא אפוא

  

 שבוע לאחר קצר זמ  התפרצה המערערת של שמחלתה כ� על עוררי  אי  זה בשלב  .21

 מלחיצה הייתה אשר, הקורס של הסופית הסימולציה וערב" השומר חוות"ב ל"הנ הפעילות

 שלמדו החומר כל על החניכות את לבחו  נועד אשר, מסכ� במבח  למעשה שדובר משו� במיוחד

  ).הועדה להחלטת 18 בפסקה המובאת, ב"ש עדות אור( הקורס במהל�

  
 המערערת של תלונות תיעוד להעדר מכריע משקל בהחלטתה ייחסה הערעורי� ועדת  .22

 של גרסתה במהימנות ספק להטיל מבקשת זו שקביעתה ככל. נפשיי� ולח0 מתח על """"אמתאמתאמתאמת    זמ זמ זמ זמ """"מ

 במה. לעמוד יכולה ואינה, הועדה לפני שהובאו מהותיי� מנתוני� מתעלמת שהיא הרי, המערערת

  :אמורי� דברי�

  
 התלוננה 6.6.04 תארי� נושא אמת מזמ  שבמסמ�, מכ� התעלמה הועדה  .א

    שאינהשאינהשאינהשאינה    מרגישהמרגישהמרגישהמרגישה    האחרו האחרו האחרו האחרו     בחודשבחודשבחודשבחודש"""" כי הנפש בריאות קצינת באוזני המערערת

    היההיההיההיה, , , , שששש""""תתתת    קיותקיותקיותקיות""""משמשמשמש    בקורסבקורסבקורסבקורס    הוויתורהוויתורהוויתורהוויתור    עלעלעלעל    החתימההחתימההחתימההחתימה    ע�ע�ע�ע�    החלהחלהחלהחל    וזהוזהוזהוזה    ייתכ ייתכ ייתכ ייתכ     [...] מאושרתמאושרתמאושרתמאושרת

 ).הרפואי לתיק 20' עמ...]" (    מלחי0מלחי0מלחי0מלחי0    משהומשהומשהומשהו    אזאזאזאז

    לאלאלאלא    כיכיכיכי    בכתהבכתהבכתהבכתה    בקורסבקורסבקורסבקורס ....בוכהבוכהבוכהבוכה    לאלאלאלא    ––––    בכיבכיבכיבכי): "17�16' בעמ( מסמ� באותו  אחר ובמקו�

    שלאשלאשלאשלא    למרותלמרותלמרותלמרות    למהלמהלמהלמה    לעצמהלעצמהלעצמהלעצמה    לבררלבררלבררלברר    רוצהרוצהרוצהרוצה    [...] ויתורויתורויתורויתור    חתמהחתמהחתמהחתמה    ולמהולמהולמהולמה    ש�ש�ש�ש�    קרהקרהקרהקרה    מהמהמהמה    הבינההבינההבינההבינה

  . """"הפסקההפסקההפסקההפסקה    ללאללאללאללא    בזהבזהבזהבזה    לנבורלנבורלנבורלנבור    רוצהרוצהרוצהרוצה

    במהל�במהל�במהל�במהל�""""ש המערערת מפי נרש� שבו מסמ� באותו מדובר כי, יצוי  מוסגר במאמר

 המערערת לחובת לו ייחסו פלדינגר ר"ד ה  הועדה שה  משפט � """"נהנתהנהנתהנהנתהנהנתה    הקורסהקורסהקורסהקורס

). הועדה להחלטת 25 פסקה ראו( הכולל מהקשרו אותו שניתקו תו� מכריע משקל

 סמו� ממנו לפרוש החליטה מדוע", מהקורס נהנתה" כה אכ  המערערת א�: ואגב

  ? בו בכתה ומדוע לסיומו
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 מעובדות היו לא הרגשיות חוויותיה כי, המשלי� בתצהירה הסבירה המערערת  .ב

 שלא לכ� הסיבה וזו בפרוטרוט עליה  לדבר אז מסוגלת הייתה לא וכי, עת באותה

 אשר, פלדינגר ר"ד, המשיב ומומחה, זה הסבר על נחקרה לא היא. התלוננה

 מה, לאמצו שלא סיבה אי  אלו בנסיבות. אותו שלל לא, בחקירתו אליו הופנה

 בית של 9.6.05 – 10.2.05 לתקופה טיפול בסיכו� נמצא לו נוס2 שחיזוק עוד

    המשברהמשברהמשברהמשבר    עלעלעלעל    ]]]]''''אאאא[[[[    סיפרהסיפרהסיפרהסיפרה    הראשוניתהראשוניתהראשוניתהראשונית    בפגישהבפגישהבפגישהבפגישה: "השומר�בתל' שיבא' החולי�

". ............בלבולבלבולבלבולבלבול    שלשלשלשל    תחושהתחושהתחושהתחושה    בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר    תארהתארהתארהתארה. . . . לפרטלפרטלפרטלפרט    לאלאלאלא    העדיפההעדיפההעדיפההעדיפה    א�א�א�א�, , , , שהופיעשהופיעשהופיעשהופיע    הפסיכוטיהפסיכוטיהפסיכוטיהפסיכוטי

    שתרצהשתרצהשתרצהשתרצה    מהמהמהמה    אתאתאתאת    לעצמהלעצמהלעצמהלעצמה    לשמורלשמורלשמורלשמור    תוכלתוכלתוכלתוכל    שלאשלאשלאשלא    פחדפחדפחדפחד    עלעלעלעל    דיברהדיברהדיברהדיברה" א2 הפגישות באחת

 את להפסיק בקשה  מכ  לאחר מה וזמ ", בכוחבכוחבכוחבכוח    ממנהממנהממנהממנה' ' ' ' יוצאויוצאויוצאויוצאו''''    שדבריהשדבריהשדבריהשדבריה    לשמורלשמורלשמורלשמור

 . הטיפול

  

 היא הפכה, התקד� שהקורס ככל כי העידו לקורס המערערת של חברותיה  .ג

 מוצגי לתיק 43' עמ( בעדותה ב"ש כדברי. עצמה בתו� ומכונסת יותר מדוכדכת

  ):המערערת

  
        ....שכ שכ שכ שכ     אמרתאמרתאמרתאמרת? ? ? ? אצלהאצלהאצלהאצלה    משתנהמשתנהמשתנהמשתנה    שמשהושמשהושמשהושמשהו    הרגשת�הרגשת�הרגשת�הרגשת�            ::::רבידרבידרבידרביד' ' ' ' השהשהשהש' ' ' ' כבכבכבכב

    כי2כי2כי2כי2    נוראנוראנוראנורא    והיהוהיהוהיהוהיה    קבוצהקבוצהקבוצהקבוצה    היינוהיינוהיינוהיינו    בהתחלהבהתחלהבהתחלהבהתחלה. ... . ... . ... . ... כ כ כ כ : : : : [...]העדההעדההעדההעדה
    ככלככלככלככל, , , , זהזהזהזה    אחריאחריאחריאחרי    אבלאבלאבלאבל. . . . קורסקורסקורסקורס    תחילתתחילתתחילתתחילת    זהזהזהזה    כיכיכיכי    כיפיכיפיכיפיכיפי    הוויהוויהוויהווי    והיהוהיהוהיהוהיה
    ככהככהככהככה    היאהיאהיאהיא    אזאזאזאז, , , , מעיקמעיקמעיקמעיק    ויותרויותרויותרויותר    לחו0לחו0לחו0לחו0    יותריותריותריותר    ונהיהונהיהונהיהונהיה    ממשי�ממשי�ממשי�ממשי�    שזהשזהשזהשזה

        ".".".".הייתההייתההייתההייתה
  

    דידידידי""""" השומר חוות"מ חזרה בתה כי המערערת של אמה העידה לכ� בדומה  .ד

    עליהעליהעליהעליה    עברעברעברעבר    מהמהמהמה    יודעתיודעתיודעתיודעת    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    לאלאלאלא    אניאניאניאני. . . . קשהקשהקשהקשה    מאודמאודמאודמאוד    להלהלהלה    שהיהשהיהשהיהשהיה    לילילילי    ואמרהואמרהואמרהואמרה        מזועזעתמזועזעתמזועזעתמזועזעת

  ).לתצהירה 10 סעי2( """"קשהקשהקשהקשה    חוויהחוויהחוויהחוויה    ש�ש�ש�ש�    שעברהשעברהשעברהשעברה    אמרהאמרהאמרהאמרה    רקרקרקרק    היאהיאהיאהיא, , , , השומרהשומרהשומרהשומר    בחוותבחוותבחוותבחוות

  
    העובדההעובדההעובדההעובדה    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    מוכ מוכ מוכ מוכ     אניאניאניאני"""": בחקירתו פלדינגר ר"ד לדברי להפנות ראוי, ולסיו�  .ה

    הסובייקטיביתהסובייקטיביתהסובייקטיביתהסובייקטיבית    ההרגשהההרגשהההרגשהההרגשה    ע�ע�ע�ע�    להתווכחלהתווכחלהתווכחלהתווכח    זכותזכותזכותזכות    לילילילי    אי אי אי אי . . . . טובטובטובטוב    לאלאלאלא    מאודמאודמאודמאוד    הרגישההרגישההרגישההרגישה    שהיאשהיאשהיאשהיא

  ). המערער מוצגי לתיק 57' עמ(" " " " זהזהזהזה    אתאתאתאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    אניאניאניאני    [...]שלהשלהשלהשלה

  
  

 ג� כמו, המערערת של הצבאי שירותה תנאי כי, היא לעיל המקוב0 מכל העולה המסקנה  .23

'. לבקובי0 ר"ד, מטעמה הרפואי למומחה שספרה כפי בעיקר� היו, הקורס במהל� תחושותיה

 תנאי על שחלק בכ� כולה כל התמקדה אשר, פלדינגר ר"ד, המשיב מומחה של דעתו מחוות
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 � זה דברי� במצב. מאו�, למעשה, נותר לא, תיעוד העדר מפאת לה� טענה שהמערערת השירות

 הרפואית היתכנותה על חלק לא המשיב מומחה אשר, המערערת מומחה של דעתו חוות בסיס ועל

 לא. המחלה התפרצות לבי  השירות תנאי בי  רפואי עובדתי סיבתי קשר של קיומו כדבעי הוכח �

  .משפטי סיבתי קשר של קיומו את לבחו  אלא נותר

  

 התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�    קצי קצי קצי קצי  5343/00 א"דנ הנה זו המשפטי הסיבתי הקשר בסוגית המרכזית ההלכה  .24

: משולב מבח  כוללת המשפטית הסיבתיות כי, נקבע שבו), 2002( 732) 5(נו ד"פ, אביא אביא אביא אביא ' נ

 גולגולתו" �  הניזוק של המיוחדת ברגישותו עוסק הסובייקטיבי הרכיב. אובייקטיבי � סובייקטיבי

 מעלותיו, תכונותיו על, שהוא כמות הנפגע את לקבל הצבא על כי בכ� ההכרה ועניינו �" הדקה

, נדרש זה בהקשר. הצבאי לשירות בקשר מתמקד האובייקטיבי הרכיב. הסובייקטיביות וחסרונותיו

 לייחודיות הקשור באירוע אלא, גרידא שיגרה אירוע או שולי, טריוויאלי באירוע מדובר יהא לא כי

 אלא, הצבאי השירות ובי  המחלה פריצת בי  רופ2 בקשר די אי . בצבא השירות של והמיוחדות

  ).764�765' בעמ, ש�" (ממשותממשותממשותממשות" בו שיש אירוע נדרש

  

 את צלחה המערערת כי לקבוע קושי אי  כה עד שפורט מה כל ונוכח העניי  בנסיבות  .25

 גיוסה לאחר מאד קצר זמ  המחלה פרו0 נוכח תוק2 משנה מקבלת זו מסקנה. הסובייקטיבי המבח 

, אפוא, מתמקדת המחלוקת)). 1991( 203) 5( מה ד"פ, רוטרוטרוטרוט' נ התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�    קצי קצי קצי קצי  472/89 א"ע: ראו(

  . זו סוגיה ונבח  נפנה. האובייקטיבי במבח 

  

    קצי קצי קצי קצי ' נ בוסאניבוסאניבוסאניבוסאני 652/69 א"עב לכ  קוד� שנאמרו דברי� בהסכמה אוזכרו אביא אביא אביא אביא  בפרשת  .26

    להיפגעלהיפגעלהיפגעלהיפגע    עלולי�עלולי�עלולי�עלולי�    סכיזופרניתסכיזופרניתסכיזופרניתסכיזופרנית    דיספוזיציהדיספוזיציהדיספוזיציהדיספוזיציה    בעליבעליבעליבעלי    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�: "... 220' בעמ, 217) 1(כד ד"פ, התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�

    הקשורי�הקשורי�הקשורי�הקשורי�    והחרדהוהחרדהוהחרדהוהחרדה    המתחהמתחהמתחהמתח    מגורמימגורמימגורמימגורמי' ' ' ' עצמ�עצמ�עצמ�עצמ�    אתאתאתאת    לנתקלנתקלנתקלנתק''''    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות    ובאי ובאי ובאי ובאי , , , , הצבאיתהצבאיתהצבאיתהצבאית    המסגרתהמסגרתהמסגרתהמסגרת    מנוקשותמנוקשותמנוקשותמנוקשות

    יוצאיוצאיוצאיוצא    מאורעמאורעמאורעמאורע    כלכלכלכל    מוצאי�מוצאי�מוצאי�מוצאי�    אי אי אי אי     שלה�שלה�שלה�שלה�    כשבאנמנזהכשבאנמנזהכשבאנמנזהכשבאנמנזה    ג�ג�ג�ג�, , , , כ�כ�כ�כ�    עקבעקבעקבעקב    לחלותלחלותלחלותלחלות    ה�ה�ה�ה�    עלולי�עלולי�עלולי�עלולי�, , , , החיילהחיילהחיילהחייל    בחייבחייבחייבחיי

) 2(כט ד"פ, התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�    קצי קצי קצי קצי ' נ סעדיסעדיסעדיסעדי 612/74 א"עב שנאמרו דברי� בהסכמה הובאו כ  כמו ".דופ דופ דופ דופ 

    השירותהשירותהשירותהשירות    בעתבעתבעתבעת    דווקאדווקאדווקאדווקא    דופ דופ דופ דופ     יוצאיוצאיוצאיוצא    אירועאירועאירועאירוע    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    חייבחייבחייבחייב] ] ] ] התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�    תובעתובעתובעתובע    החיילהחיילהחיילהחייל[[[[    אי אי אי אי : "796' בעמ, 794

    מתחמתחמתחמתח    יוצרייוצרייוצרייוצרי    קשי�קשי�קשי�קשי�    במצבי�במצבי�במצבי�במצבי�    השירותהשירותהשירותהשירות    עקבעקבעקבעקב    נתו נתו נתו נתו     היההיההיההיה    השירותהשירותהשירותהשירות    שבעתשבעתשבעתשבעת    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    חייבחייבחייבחייב    הואהואהואהוא    בלבלבלבלאאאא, , , , הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי

  ". ............האזרחיי�האזרחיי�האזרחיי�האזרחיי�    בחיי�בחיי�בחיי�בחיי�    לאד�לאד�לאד�לאד�    הצפויי�הצפויי�הצפויי�הצפויי�    לאלהלאלהלאלהלאלה    ומעברומעברומעברומעבר    למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    ודאגהודאגהודאגהודאגה

  

 הקשר הוכר שבו), 2009( פלוניתפלוניתפלוניתפלונית' נ התגמולי�התגמולי�התגמולי�התגמולי�    קצי קצי קצי קצי     ––––    ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת 1318/09 א"ברע, לכ� בדומה

 כי, נפסק, שעברה טירונות במסגרת חיילת של קורותיה לבי  הסכיזופרניה מחלת פרו0 בי 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20652/69&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20652/69&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20612/74&Pvol=��
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    אינהאינהאינהאינה, , , , שנהשנהשנהשנה    מידימידימידימידי    מגויסותמגויסותמגויסותמגויסות    שלשלשלשל    רברברברב    מספרמספרמספרמספר    עוברותעוברותעוברותעוברות    אותהאותהאותהאותה    בטירונותבטירונותבטירונותבטירונות    דנ דנ דנ דנ     במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר    העובדההעובדההעובדההעובדה............"

    מצבמצבמצבמצב    שלשלשלשל    שכיחותושכיחותושכיחותושכיחותו. . . . זהזהזהזה    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר    האובייקטיביהאובייקטיביהאובייקטיביהאובייקטיבי    היסודהיסודהיסודהיסוד    שלשלשלשל    קיומוקיומוקיומוקיומו    אתאתאתאת, , , , אפריוריתאפריוריתאפריוריתאפריורית, , , , בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח    שוללתשוללתשוללתשוללת

    בעניי בעניי בעניי בעניי     מסמרותמסמרותמסמרותמסמרות    לקבועלקבועלקבועלקבוע    ומבליומבליומבליומבלי    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , , כ כ כ כ     עלעלעלעל    יתריתריתריתר. . . . לטריוויאלילטריוויאלילטריוויאלילטריוויאלי    בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח    אותואותואותואותו    הופכתהופכתהופכתהופכת    אינהאינהאינהאינה    מסוי�מסוי�מסוי�מסוי�

    היסודהיסודהיסודהיסוד    שלשלשלשל    המאפייני�המאפייני�המאפייני�המאפייני�    ע�ע�ע�ע�    אחדאחדאחדאחד    בקנהבקנהבקנהבקנה    עולהעולהעולהעולה, , , , ייחודהייחודהייחודהייחודה    בשלבשלבשלבשל    הצבאיתהצבאיתהצבאיתהצבאית    הטירונותהטירונותהטירונותהטירונות    דווקאדווקאדווקאדווקא, , , , זהזהזהזה

 זה מסוג ראשוני צבאי הכשרה קורס לגבי ג� יפי� אלו דברי�). 10 בפסקה, ש�" (............האובייקטיביהאובייקטיביהאובייקטיביהאובייקטיבי

 העניי  נסיבות את, כמוב , ולבחו  להוסי2 יש, הג� שלגיוסה מאד סמו� המערערת עברה שאותו

  . בכללות 

  

 הרכיב דרישות את לקיי� העשויי� שירות תנאי כי, בהחלטתה ציינה הערעורי� ועדת  .27

    ממושכתממושכתממושכתממושכת    תקופהתקופהתקופהתקופה    מש�מש�מש�מש�    וחרדותוחרדותוחרדותוחרדות    מתחמתחמתחמתח    רווירווירווירווי    צבאיצבאיצבאיצבאי    שירותשירותשירותשירות    שלשלשלשל    כלליי�כלליי�כלליי�כלליי�    תנאי�תנאי�תנאי�תנאי�[...] [...] [...] [...] " ה� האובייקטיבי

 המידה מעל המערערת ע� החמירה בכ�). ע.י – שלי ההדגשות( ) [...]") [...]") [...]") [...]"מבצעימבצעימבצעימבצעי    קרביקרביקרביקרבי    שירותשירותשירותשירות    כגו כגו כגו כגו ((((

 א2 האובייקטיבי היסוד את לקיי� עשויי� מתח רוויי תנאי�, הפסוקה ההלכה פי על שכ , הראויה

 המחלה פרו0 בי  גרימה של קשר הוכר ל"הנ פלוניתפלוניתפלוניתפלונית בפרשת, לדוגמא, כ�. קצר זמ  נמשכו א�

 קצרי� זמ  פרקי הדעת על להעלות אפשר כי ודומה בלבד כשבועיי� של מתוח צבאי שירות לבי 

, כ�". מבצעי קרבי שירות" להיות חייב אינו ג� מתח רווי צבאי שירות כי לציי  למותר. יותר

 של לתגמולי� זכאותה הוכרה אביא אביא אביא אביא  בפרשת ואילו, בטירונית דובר פלוניתפלוניתפלוניתפלונית בפרשת, לדוגמא

  . קלדנית

  

 המערערת העידו שעליה  קיות"המש קורס תנאי כי, הערעורי� ועדת של קביעתה  .28

 התבצעו שהסימולציות בכ�, היתר בי , נומקה, האובייקטיבי היסוד את מקיימי� לא וחברותיה

 לגבי ספציפית טענה כל הביאה לא שהמערערת; לסופו רק ייחודיות היו ולא הקורס כל לאור�

 הוכיחה לא שהמערערת; בסימולציות מתח של כללית טענה הועלתה אלא מסוימת סימולציה

 לתמו� כלי� אי  למפקדות כי ותחושה קשה ממשמעת להבדיל, בלעג מלווה השפלה שחוותה

 שינה בשעות המחסור טענת כי, המערערת לחובת נזק2 כ  כמו. בקורס שהתקשו בחניכות רגשית

 שג� סבור אני. כולו הקורס לגבי ולא", השומר חוות"ב השבוע בת השהות לגבי רק נטענה

 גורמי�� ולתתי לגורמי� בקורס ההתרחשויות את פיצלו אשר, הערעורי� ועדת של אלו קביעותיה

 אל. במצבה פני� גילו ולא הראויה המידה מעל המערערת ע� החמירו, בנפרד אחד כל שנבחנו

 להתייחס יש המחלה לפרו0 ועד גיוסה למ  שחלפו השבועות בשמונת המערערת של קורותיה

 לקריסתה עד, הקודמת לחוליה מתווספת בהתרחשות חוליה כל כאשר, כוללת אירועי� מסכת כאל

 חוות"ב במיוחד עמוס משבוע לשובה סמו�, הקורס של המסכמת הסימולציה ערב המערערת של
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 לחיי� האזרחיי� מהחיי� המעבר עצ� כי כללית בטענה הסתפקה לא המערערת: ודוקו". השומר

 הכשרה קורס במהל� קונקרטיי� לאירועי� מצבה את קשרה היא אלא, מתח אצלה יצר הצבאיי�

 משמעת כאמור נמנו מאפייניה שעל, נוקשה במסגרת נתונה עצמה מצאה שבו, ראשוני צבאי

 ב  מפגש, שינה בשעות מחסור, מהדחה חשש, מאתגרות מטלות, אינטנסיבי זמני� לוח, חמורה

 מפקדי�, רגשית מבחינה ה  פיזית מבחינה ה  במיוחד עמוס שהיה במצוקה חיילי� ע� ימי� שבוע

 כדי והותר די יש שחוותה האירועי� של המצטבר בכוח�. ועוד בפיקודיה� לתמו� המתקשי�

  . המשפטית הסיבתיות מבח  של האובייקטיבי היסוד את לקיי�

  

, ולקבוע הערעורי� ועדת של החלטתה את לבטל, הערעור את לקבל לחבריי, כ  א�, אציע  .29

  . השירות עקב נגרמה המערערת של מחלתה כי

  

  . 7 40,000 בס� ד"עו ט"שכ וכ , הערכאות בשתי ההתדיינות הוצאות את למערערת ישל� המשיב

  

  העירבו  יוחזר למערערת באמצעות באת כוחה. 

  

  
  יצחק ענבר, שופט

  
        

        ::::שבחשבחשבחשבח    יהודיתיהודיתיהודיתיהודית    השופטתהשופטתהשופטתהשופטת

  

  .מסכימה אני

  

  

 

 יהודית שבח, שופטת

 

  

  

  



 

  יפו-אביב־בית המשפט המחוזי בתל

  משפט לערעורים אזרחיים בשבתו כבית

            53351533515335153351����06060606����12121212    ע"וע"וע"וע"ו
        

        

  

 13מתו�  13

  

        ::::שוחטשוחטשוחטשוחט    שאולשאולשאולשאול    השופטהשופטהשופטהשופט

  

  .מסכי� אני

  

  

 

  שאול שוחט, שופט
 

 
  

  

        ....ענברענברענברענבר' ' ' ' יייי    השופטהשופטהשופטהשופט    שלשלשלשל    דינודינודינודינו    בפסקבפסקבפסקבפסק    כאמורכאמורכאמורכאמור    הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

        

  
        ....לצדדי�לצדדי�לצדדי�לצדדי�    הדי הדי הדי הדי � � � � פסקפסקפסקפסקמזכירות תמציא העתק מזכירות תמציא העתק מזכירות תמציא העתק מזכירות תמציא העתק הההה

        

  
 , בהעדר הצדדי�., בהעדר הצדדי�., בהעדר הצדדי�., בהעדר הצדדי�.2013201320132013ספטמבר ספטמבר ספטמבר ספטמבר     16161616, , , , י"ב תשרי תשע"די"ב תשרי תשע"די"ב תשרי תשע"די"ב תשרי תשע"דנית  היו�, נית  היו�, נית  היו�, נית  היו�, 

  

 

 
        

 

 

 

  יצחק ענבר, שופט
 אב"ד

 
  יהודית שבח, שופטת

 
 

  שאול שוחט, שופט
 

  
  

[הערה: נוסח זה מחלי2 את הנוסח הקוד� שנחת�, אשר כלל בהיסח הדעת את שמה הפרטי של 
  המערערת. ] 




