
 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממושת~ים

 תאונה שעשה בחברהנהג
 -עא 31ת מס' ממונותתיק

 ניסן( ס)מהד'

 הדיוןנושא

 אוטובוס עם תאונה לו קרתה הנסיעות ובאחת ב', של פרטית בחכרה אוטובוס כנהג עבדא'
  נזק  על  כב'  נזיקין תביעת א' קבל התאונה אחרי שנים 4 פרטים. ביניהם החליפו והנהגיםאחר,
 לא א', שהנתבע, התובע טענת את קבל וביהמ"ש ורבית, הצמדה עם ש"ח אלפי  כמהשל

 את ודחה בתאונה, שאשם זה והוא לכביש, הכניסה לפגי לעצור עליו שהיה לתמרורנשמע
 לו והיתה במקום תמרור היה לא התאונה שבזמן ב', של החברה של העו"ד באמצעות א'טענת
 עם התביעה בכל אותו חייב וביהמ"ש האשם, היה השני והנהג לכביש, לצאת קדימהזכות

 ההוצל"פ. ע"י מא' נגבה החוב המשפט. והוצאות והרביתההצמדה

 את ידחה שהביטוח משיב וב' החברה, של הביטוח מכספי הכסף את שישלם מב' תובעא'
 א' "התיישנות". זה על ויש התאונה, מאז שנה 17 עברו וכבר בזמנו, נתבע שלא משוםהתביעה
 ועל שקרתה, התאונה על החברה את שניהלה ולאשתו לכ' הודיע התאונה לאחר שמידטוען
 אוטובוס שלחה והחברה שנפגע, באוטובוס שהיו הנוסעים להסעת חילופי באוטובוסהצורך
 עבודתו, על לו לשלם צריך היה שא' מבלי החברה של לעו"ד א' את הפנתה ולביהמ"שחילופי,
 הביטוח, את שתיידע החברה על סמך והוא התביעה, ועל התאונה על ידעה שהחברהמשמע
 בזמנה, התאונה על א' עם שדבר מכחיש )ב' הוא ולא הביטוח עם בקשר היתה החברהשהרי

 שגם אשתו בשם וטוען בביהמ"ש, א' עכור לטעון החברה של העו"ד את n~ww גםומכחיש
 א' הביטוח(. את ליידע א' על שהיה ב' טוען ועכ"פ התאחה,  על  אתם דבר שא'  זוכרת אינההיא
 הביטוח, מכספי התאונה עבור לשלם שחייבת היא החברה ההלכה עפ"י וגם החוק שעפ"יטוען
 היה שא' קבע שביהמ"ש שכיון טוען )ב' החברה בשליחות נהג שהוא משום השכיר הנהגולא
 אותו(. שלח לא הוא  שלזה הרי בתאונה,אשם

 נסגרה שהחברה וכיון החברה, מכספי אלא לשלם חייב היה לא אישי באופן שוא ב' טועןעוד
 לתבוע. ממי כיום אין התאונה אחרישנתיים



 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 קניג יהושע דוד)-( ווייס יהושע)-( אב"ד *ין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלה

 אותו. שהעסיקה החברה על או שהזיק העובד על התביעה האם שהזיק בחברהעובד

תשדרתה

 דמי 5מ לתבוע יט טלס~ס סרי תמרור, סס(ס למרות כי~י5ס ע"ר כטלף כת5ונס 5טס 5' סיס 5כן5ס
 לסלם סתמיים סעמותס ע"י סגסכר מפועל ס5ס טכז עמי ז כרך ירוסליס פס"ד עי' עלמו. מהמזיקמנזק

 סו6 סגתכע 16ת1, טסכרס סעמותס דעת על 1ל6 עלמו מדעת געטס ומנזק סנזקיס, כל 5תלכעס"כ
 סעמותס. %1ספועל

 טל לרטלגותו טילומית" "קמריות לס "יט לפי מכמכרס, ש ניסיות יכולם סתכיעס דיגיסס עפ"יולסנד'ל,
 עקמו(. AO)O 5ת גס יטירית לתבוע זכותו כי 6ססעוכד,




