
 
 הפקולטה למשפטים

 'ד סמסטר א"ל תשע"שנה

 

 

 

 דיני נזיקין

 רון קליינמן' פרופ

 ד שאול שארף"עו: מתרגל

 

 

 

 

 

 :2' עבודה מס

 תאונות דרכים ופיצויים

 

 

 

 

 053111340ז .ת

 22.12.13: תאריך                                                                                                                   



 "מוחלטת ומלאה"בע אחריות וק ,(ד"פלת: להלן) 1794-ה"התשל, תאונות דרכיםפיצויים לנפגעי חוק . א

לו בתאונת דרכים  שנגרם ,נפגע בגין נזק גוףכלפי ( (ב)2' ס)של בעל הרכב ו ((א)א' ס) של הנוהג ברכב ((ג)2' ס)

תאונת דרכים היא  ,ד"לפלת 1' לפי ס. לבחון האם מדובר בתאונת דרכים יש, ראשית. רכבשבה היה מעורב 

, אררט' עוזר נד "בפס". מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה"

התרחשות המהווה יחידה "הוא  מאורע( 1. מרכיבים של ההגדרה שיוצגו להלן 6-מתייחס הנשיא ברק ל

, ארזעבור (. (61' ע, ן"תש, 2מהדורה , יהלום) פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אנגלרד' י) "בפני עצמה

, נזק גוףכי מדובר במאורע שבו נגרם לארז , קל להבחין( 2. אלא פתאומי, המקרה אינו הדרגתי וממושך

"(: עקב)"הנזק עומד במבחן הסיבתיות ( 3 .שהפכה בשלב מאוחר יותר למוות חבלת ראש: במקרה זה

עצירת הרכב לבדוק התקלה טומנת בחובה : השימוש לא היה נגרם הנזקאלמלא , עובדתי-במבחן הסיבתי

שהשימוש הרלבנטי הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון , משפטי-סיבתיבמבחן ה .סכנת פגיעה מרכב חולף

ברכב שימוש "היא נכנסת להגדרת , אף כי חניה היא שימוש לוואי של הרכב, במקרה זה( 5. ברכב יוצר

שאלה ( 4(. 7' ס, אררט' עוזר נד "פס) יה גורמתינזק הנגרם בשל החניה נופל למסגרת הסיכון שחנוה" מנועי

פתוח  "רכב"הביטוי , ראשית. חלקים 5-ההגדרה מורכבת מ". רכב מנועי"מדובר באחרת היא האם 

ברור שמוקדי , שנית(. 7' ס, סובחד "פס)לפרשנות ואף נקבע שיוכל להשתנות עם השינויים הטכנולוגיים 

הכלי עיקר ייעודו של , שלישית(. 10' ס, שם) כוח מכני: כלומר, לחץ האוויר מופעלים על ידי סוג של מנוע

הכלי עומד בתנאי , כלומר. וזהו ייעודו היחיד אחד לאחר" יבשתי אזור גיאוגרפי"למעבר מ, שמש לנסיעהל

, למרות זאת. ובמקרה זה מדובר ברחפת" נע על פני הקרקע"רכב מוגדר כ, לבסוף. יעוד תחבורה יבשתית

כי אין , הנתבעים יטענו (.11' ס, שם) ל העת לקרקעככי אין הכרח שתנועת הרכב תהיה צמודה , נקבע

נבחן האם רחפת  ,לפיכך. כיוון שהוא מתנתק לחלוטין מן הקרקע, מדובר ברכב מנועי על פי ההגדרה לעיל

, אטליסד "פס)שבהגדרה " מצבי הריבוי"במסגרת " מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש"הינה 

פי דיני התעבורה מותר -רק אם על: כלומר, (23' ס, שם" )כשירות חוקית"משמעות כשירות הינה (. 12' ס

שכן אינה מסוגלת , הרחפת מיועדת לנסיעה עירונית, ראשית, במקרה זה .ב כרכבתיחש ,לה לנוע בכביש

 לתקנות התעבורה( א)א37לפי תקנה . אלא למשך רבע שעה, ש ברציפות"קמ 30העולה על , להגיע למהירות

לנהוג במכונה ניידת שאינה מתוכננת לנסוע במהירות העולה על אין ( תקנות התעבורה: להלן) 1761-א"תשכ

להוציא הרחפת לנסיעות מבחן קצרות בדרכים אמנם  משרד התחבורה אישר ,שנית. ש בכבישים"קמ 30

כמכונה ניידת אשר " מעצב את אופייה"אין היא מותרת בנסיעה בכביש וכלל זה , ככלל"...אך , עירוניות

ואין לדון בתביעה במסגרת  אין מדובר בכלי רכבכי , טעןיי: כלומר, (29' ס, יסאטל ד"פס" )אינה כלי רכב

והרי נסיעת מבחן היא בגדר הסיכון  למטרת תחבורהברור כי מדובר בנסיעה , לבסוף( 6. ד"הפלת

נבדוק אם , כי האירוע אינו עומד בהגדרה, אם נקבע, לחלופין .(27' ס, אררט' עוזר נד "פס) התעבורתי

שנגרמו , מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב"...יכנס תחת החזקה המרובה של האירוע 

כאשר פיצוץ התרחש באחד ממוקדי הלחץ של הרחפת , מדובר במאורע, במקרה זה ..."בשל רכיב של הרכב

בדתי יש קשר סיבתי עו: כלומר. וזה הביא להסתובבות על צירה( החיוני לכושר נסיעתו "רכיב של הרכב)"

העובדה שפיצוץ , כמו כן. ק ממתחם הסיכון התחבורתיפיצוץ זה מהווה חל, משפטית. בין הפיצוץ לאירוע

ההגנה (. 11' ס, אבו קטיפאןד "פס)לא שוללת את החזקה "( גורם שמחוץ לרכב)"נגרם עקב פגיעה חיצונית 

 קולנשמע "או שמא רק , כיוון שלא ברור האם הרכב הושבת, כי אין מדובר בהתפוצצות של הרכב, תטען

לגבי מאורע שנגרם עקב פגיעה  תחול החזקה החלוטה, אם חזקה מרובה זו תדחה, ןחילופילחילופי ". פיצוץ

וכי , כי מדובר במאורע, כבר ראינו: קל יותר להוכיח, הגדרה זו. ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו

, במקרה זה. כי מדובר במקום שאסור לחנות בו, מה שנותר הוא להראות. הגדרת רכב היא רחבה מאוד

, תחבורתי הרחפת על הכביש יצרה סיכוןכשחלקה האחורי של , (תקנות התעבורהלפי )עצירה /החנייה



אלמלא היה חונה הרכב : ברור שקיים קשר סיבתי עובדתי בין החנייה לפגיעה. מעבר להיותה בלתי חוקית

הפגיעה ברכב החונה באה בשל הסיכון שנוצר , משפטית. לא היתה מתרחשת התאונה, בשולי הכביש

א יתוצאה אפשרית אחרת ה. (13' ס, אדרי' היישוב נהכשרת ד "פס) כתוצאה מחניית הרכב במקום אסור

, "ברוש"לבין " מ"ספידי בע"לצורך היחסים בין אך ש, ד"לפי הפלת" רכב מנועי"כי אין מדובר ב, שייקבע

זו מצביעה על . (15' ס, חמאדהד "פס)וח החובה יטאכן מדובר ברכב מנועי וזאת ניתן ללמוד מהוצאת ב

יש . המאפשר לה לתבוע גם כן, (סיגלית, כאן)מהווה חוזה מול צד שלישי  הביטוח. אומד דעתם של הצדדים

  .נת ולכן אין תחולה לחזקה הממעטתבמקרה זה לא נאמר דבר על פגיעה מכווכי , לציין

. כי המקרה לא נכנס לחזקות המרובות, כי ייקבע שאין מדובר בתאונת דרכים ואף, אפשרות נוספת היא

" פגע וברח"כיוון שמדובר בתאונת (. ד"לפלת( ב)3' ס" )נפגע מחוץ לרכב"נראה את ארז כ, במקרה כזה

, (ד"לפלת 8' ס) חל ייחוד העילה, כי אכן מדובר בתאונת דרכים, בהנחה. 12' יתבע ארז את קרנית לפי ס

פקודת . שביטחה הרחפת ביטוח חובה, "ברוש"חברת הביטוח את יתבע ארז . המגביל התביעה לחוק זה

כי הפוליסה מבטחת כל אדם , קובעת( פקודת הביטוח: להלן) 1790 -ל"תש, (נוסח חדש)ביטוח רכב מנועי 

 . לנהג הוא ככל נפגע אחר והפיצוי(( ב)3' ס)שבתאונת דרכים , הנוהג ברכב בהיתר מפני נזקי גוף

. פגיעה פתאומית של נפילת העמוד, עמאורסיגלית הייתה מעורבת ב? האם מדובר בתאונת דרכים -סיגלית

 1' ס) ..."פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע: "ףנזק גונגרם לה 

אלמלא דחיפתו של ארז על ידי הרחפת אל , סיבתית. המאורע עקבהנזק נגרם . היא הפרוטזה( ד"לפלת

 .המשפטיתהויכוח ינוע סביב הסוגיה . תוסיגלית לא הייתה נפגע העמוד לא היה נעקר ממקומו, העמוד

שהסיכון אליו התייחס , הנתבעים יטענו. תחום הסיכון שהרכב יצרכי האירוע נופל ב, יגלית תטעןס

פגיעת האדם -פגיעת הרכב הנפגע באדם-כב ברכבפגיעת ר: ושהשרשרת הסיבתיתהמחוקק אינו כה רחב 

כי אין חובה , על כך ניתן להשיב. (ד"לפלת 96' ס) ריחוק של הנזק תיוצר, עקירת העמוד ונפילתו-בעמוד

מבחינת זמן ומקום וכי מדובר באירוע קרוב  שיהיה מגע פיזי בין הנפגע לבין כלי הרכב המעורב בתאונה

, וכי הוא חורג ממתחם הסיכון בשל רגישות הפרוטזה לא ניתן לצפות הנזק טען כייי, בנוסף .(לנדרמןד "פס)

שיש לצפות נזק אם הסוג עצמו היה צפוי גם אם היקפו לא היה , על כך עומד "הגולגולת הדקה עקרון"אך 

, במקרה של סיגלית. דומות לתיאורן אצל ארז, מטרות תחבורהוכן  השימוש ברכב מנועיסוגיות . צפוי

 (א)3' ס)יש להתייחס אליה כתאונה שבה מעורבים מספר כלי רכב , מדובר בתאונת דרכיםבהנחה כי 

, בעניינו. כאשר הנוהגים חייבים כלפיה יחד ולחוד, ((ב)3' ס) "נפגעת מחוץ לרכב" הסיגלית מהוו (.ד"לפלת

בסיגלית הפגיעה , מצד אחד. יכול להתפתח ויכוח סביב השאלה האם הרכב אכן היה מעורב בתאונת דרכים

היה מגע בין , מצד שני. כך שלא היה מגע בין הרכב לבין הנפגע, (באמצעות העמוד)אלא מארז , אינה מרכב

וחל ייחוד  כי אכן מדובר בתאונת דרכים, הנחהב .שני כלי הרכב והוא שיוצר המעורבות בתאונת הדרכים

 .ד"לפלת( א)2' הוא ארז לפי ס( המשתמש ברכב)את הנוהג , שית כלרא, תתתבע סיגלי, כאמור לעיל, העילה

ניתן לתבוע את , לבסוף. מ"ומכאן תתבע את ספידי בע ((ב)2' ס)קיימת אחריות על מתיר השימוש , בנוסף

תתבע סיגלית את , באם יקבע כי אין מדובר בתאונת דרכים (.לפקודת הביטוח 17-20' ס) המבטחת" ברוש"

זאת בשל נסיעה במהירות . ד"לפלת( ג)8' בהתאם לס (34-36' ס) ארז לפי פקודת הנזיקין בעוולת הרשלנות

שידוע , בכלי רכב( תקנות התעבורהל 45 תקנה. ש"קמ 40מהירות מותרת עד )בשטח עירוני , ש"קמ 42של 

אלא למשך רבע שעה ברציפות וכן החנייתו באופן , ש"קמ 30כי אינו מסוגל להגיע למהירות העולה על 

שלא הזהירה את ארז לגבי כיוון , (שם, 13' ס)בחבות מעביד  מ"תתבע ספידי בע ,כן. המסכן את הציבור

על אף שמסרב , שאפשר נסיעות מבחן בדרכים עירוניות, תתבע את משרד התחבורה, לבסוף. מגבלות הכלי

, כי המשרד צריך היה להגביל נסיעות המבחן לאזור מבודד, יטעןי. לתת לחברה רישיון למכור הסמארף

 .ישיר לנוכח סירובו לאשר שיווק הכליבפיקוח 



התלויים : שיכולים לתבוע, גופיםשני בר על ניתן לדבמקרה זה , כי מדובר בתאונת דרכים בהנחה .ב

היא זכאותם של התלויים : תביעת התלויים. נפגעים משנייםניתן לתבוע בנזיקין עבור , בנוסף. והעיזבון

, אורן(. 6' ס, ד גבאי"פס)שהערכתה שונה וצרה יותר מחישובי נזקי המנוח , (ד"ב לפלת9' ס)זכות עצמאית 

בן זוג ושני . א(: ז"הפקנ: להלן( )נוסח חדש)זיקין לפקודת הנ 98-81' לפי סנורית הינם תלויים , חבצלת

 .צויטרם מוצתה הזכות לתביעת הפי. ד, נגרם להם נזוק ממון. ג ,העוולה גרמה למותו של הניזוק. ב, ילדים

, ד אטינגר"פס)הנובעת מתלות משפחתית במנוח , אובדן תמיכה :ראשי נזק: (80' ס, שם)בלבד  נזק ממוני

 משכורתו של ארז היא בסיס השכר לחישוב(. 18' ס, ד כרכבי"פס)זו מחושבת על פי שיטת הידות (. 28' ס

למקסימום של שילוש השכר הממוצע  כיוון שהיא גבוהה מהשכר הממוצע במשק נתייחס. (₪ 54,000)

בהתאם  24%של עד " מס וירטואלי"משכר זה יופחת . 3X8,000=25,000₪(: ד"לפלת( 1()א)5' ס)במשק 

השכר : "להלן יכונה. 7' ס, ד אטיאס"פס)החלים על ארז ביום מתן פסק הדין , להנחות ולזיכויים, לחיובים

: דידה , (המנוח)ארז : גידה , אורן: ידה ב, בצלתח: ידה א: ידות 4-נחלק את ההכנסה ב "(.המחושב

 ,אם נניח. ₪ 3,000של  חודשימקבלת תשלום מזונות ה, נורית: ידה המעין . הוצאות כלליות של משק הבית

יש לחשב את הסכום שיינתן לפי החלק היחסי  .לכל ידה 3,600שהם , 18,000/4-כי אין הנחות מיוחדות מדובר ב

שהם  18,000מתוך  14%ולכן זכאית לקבל  14%שהם  54,000 תוךמ 3000נורית קיבלה : שניתן עד פטירת המנוח

, לפיכך. (224=700/5) היתרה מתחלקת בין האחרים 3,600-מ מאחר שמדובר בסכום נמוך יותר. ₪ 2,900

-18,000) הבסיס לחישוב הפיצוי למשפחהונקבל  "(ידת הקיום)" נפחית מהתוצאה את ידת ארז

מתוך  14%)₪  2,900הסכום שיתקבל עבור נורית יהיה , על פי חזקת גיל התלות (.15,124=3,6005224

גם הפיצוי עבור אורן יחושב עד (. 6' ס, ד יחזקאל"פס)בתקופת השירות הצבאי ₪  700-ו 18עד גיל ( 18,000

 (הצבאי או תום השירות) 21לאחר גיל  (.₪ 1,294לעומת  3,824כלומר )בתקופה הצבאית  1/3-ו 18גיל 

(. 9' ס, ד גבאי"פס)כמסייע בעבודות משק הבית והטיפול בילדים , אובדן שירותי בן זוג .תיפסק התמיכה

תהיה לה לפחות עד ש, להסתייע במנוח מדובר בנזק ממשי שיש לפצותו ולחבצלת הסתמכות סבירה

ביניהם ארז הוא עניין בעייתי כשלעצמו והרי במסגרת חלוקת העבודה )אפשרות לעבוד במשרה מלאה 

יש לשערך את הפיצוי ליום פסק הדין ולהפחית את  (.13' ס, שם .שעבד מחוץ לבית וחבצלת עבדה בבית

ההפסד הנגרם לתלויים , בהיעדר נתונים מיוחדים, בנוסף. 3%נזקי העתיד לערך זה באמצעות היוון של 

' ס ,ד יחזקאל"פס)צה בעיזבון אמקוזז עם טובת הנאה הנובעת מה, בגין אובדן אפשרי בעתיד של המנוח

הוצאות האבל לא נכללים . מצבה/אחוזת קבר, כולל נסיעה ללוויה, ז"לפקנ 80' לפי ס: הוצאות קבורה (.15

 (.16' ס, ד אטיאס"פס)ת התלויים יש לנכותה מתביע, לעניין פנסיה ((.2)81' ס)בפיצוי 

תקופה שמיום התאונה ועד מותו של : אחלק את תקופת הפיצויים לשתי תקופות, ראשית: תביעת העיזבון

כל  מוסיפות, עת פטירתו של אדם לפיו ז"לפקנ( א)17' תקופה זו נכנסת תחת ס. ארז ותקופה שמיום מותו

התביעה מתבצעת לאחר , למעשה. זבונוילעמוד לטובת ע, שהיו עומדות לנפטר, עילות התביעה בשל עוולה

אך החלוקה חשובה לצורך חישוב גובה , זבון הוא שייתבע עבור שתי התקופותימותו של ארז ולכן הע

 : זבון בשלוש תקופותיאתייחס לתביעת הע, אם כך. הפיצויים השונה בכל אחת מהתקופות

זבון יהע. אין הכרה מצד המנוח, מיום התאונה ועד התעוררות ארז, בתקופה זו: הניזוק החי -'תקופה א

 ונכפילו "השכר המחושב"ניקח את . הפסד כושר השתכרות ראש נזקמזה מורכב  .נזק ממונייתבע י

אם היו בתקופה זו , במסגרת הטבת נזק, בנוסף(. מספר ימי עבודה  Xהשכר המחושב)בשלושה שבועות 

-ד"התשנ, וק ביטוח בריאות ממלכתילח 22' ס)ח "שאינן במסגרת סל הבריאות של קופ, הוצאות רפואיות

ם בתקופה זו סעדו בני משפחתו את לא נאמר הא: עזרת הזולת. ייתבעו אף הם( חוק הבריאות: להלן. 1775

כאב "לא יתקבל ראש נזק של , על פי הפסיקה: נזק לא ממוני .זכאים להחזרים, אם עשו כן. מיטת המנוח



ת לגביו האפשרות לחוש אין מתקיימ, חסר הכרה ונעדר מודעות, שניזוקכיוון ,  (11' ס, ד אגבבה"פס) "וסבל

וזאת על פי דעתם של השופטים " אובדן הנאות החיים"אך ייתכן ויהיה מקום להכיר בראש נזק של , בהם

 . (בהתאמה' ה' וס 25' ס, שם) ריבלין ורובינשטיין

נזק . קיימת הכרה מצד המנוח, מיום חזרתו להכרה ועד יום מותו, בתקופה זו: הניזוק החי -'תקופה ב

יוכפל במספר ימי העבודה " השכר המחושב" -הפסד כושר השתכרות .בדומה לתקופה הקודמת: ממוני

אף הן בדומה , הוצאות רפואיות(. ארבעה חודשי עבודה פחות שלושה שבועות שחושבו לתקופה הקודמת)

רך לנייד את בשל הצו, הוצאות נסיעהבתקופה זו ייתכן והתווספו . עזרת הזולתוכך גם  לתקופה הראשונה

הוא . כי סבל המנוח ממעשה הנזק, בתקופה זו ברור: נזק לא ממוני. שיתוקו מחמת ארז ממקום למקום

לפי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות  (.25' ס, ד אטינגר"פס)רת לעיזבון זכאי לפיצוי ובמותו זכות זו עוב

הפיצוי , (תקנות הפיצויים: להלן( )5 תקנה) 1796-ו"תשל, (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)דרכים 

בצמוד לשינויי  לחוק הפיצויים( 3()א)5' הסכום לפי ס 0.02x)יהיה שני פרומיל של הסכום המקסימלי 

כפול אחוזי ( של הסכום המקסימלי 1%) מהסכום המקסימלי אחוז אחד5 כפול מספר ימי האשפוז( המדד

יופחת סכום הפיצויים באחוז אחד  30אם ארז מעל גיל  .ושנגרמ (ש"כפי שייקבע ביהמ)התפקודית  הנכות

 (.19' ס, ד אגבבה"פס) משתלב בראש הנזק של כאב וסבל" אובדן הנאות החיים"בתקופה זו  .לכל שנה

בשנים "אובדן ההשתכרות של המנוח בגין זכות העיזבון להיפרע : נזק ממוני :מתהניזוק ה -'גתקופה 

אם . 2005 -ד"התשס, לפי חוק גיל פרישה 69חזקה גיל )עד גיל הפנסיה  (48' ס, ד אטינגר"פס) "האבודות

ידת "אך נוסיף , נשתמש שוב בשיטת הידות (.שנה 90 -חזקת גיל פרישה, יקבע כי ארז הוא עובד עצמאי

וכן   11 'ס, ד כרכבי"פס) החזקה כי מקצת מסכום ההכנסה אינו מוצא לקיום עצמיהמבוססת על  ,"סכוןיח

החישוב יעשה על , בנוסף. נכפיל את התוצאה במספר החודשים עד גיל הפנסיה הצפוי(. 20' ס, ד אטיאס"פס

'  סיתקבלו לפי , אם לא הוצאו על ידי התלויים -הוצאות קבורה .בסיס מצב משפחתי קיים וידוע של הנפגע

הוצאה נוספת היא  .טוח מנהליםפנסיה ובי, ייתכן ויהיה ניתן לתבוע הוצאות סוציאליות. ז"לפקנ( ב)17

 24%הפיצוי שיינתן הוא , במות הניזוק ,לפי תקנות הפיצויים: נזק בלתי ממוני .החזר הוצאות משפט

, ראש נזק אובייקטיבי: םקיצור תוחלת חיי .לחוק הפיצויים( 2()א)5' הקבוע בס, מהסכום המקסימלי

תוחלת החיים הצפויה של אותו אדם  לבחון אתיש  .מספר השנים שאבדו :מרכזי אחדמשתנה המתייחס ל

הקובע תעריף " ימתמט"אין לנקוט בדרך של חישוב , למרות זאת .על פי הגיל שאליו הגיע במועד התאונה

הסכומים המוערכים לעתיד יעשה היוון  לכי לגבי כ, חשוב לציין .(82' ס, ד אטינגר"פס)ם קבוע לכל שנת חיי

בבחינת חישוב זה ביטוח חיים לא יובא ב מבוטחאם ארז היה , בנוסף .אלא אם יוכח אחרת, 3%של 

. תחול וזאת כיוון שיש זהות בין היורשים לתלויים יהלכת הניכוכי , חשוב לציין(. ז"לפקנ 86' ס)הפיצויים 

 תקוזזלא אך , (אובדן הנאות החיים, כאב וסבל)הכוללת פיצוי נזק לא ממוני , מהעיזבוןאת טובת ההנאה יש לקזז 

 (.16' ס, ד יחזקאל"פס) "שנים האבודות"והפיצוי עבור ההירושה 

 

שהוא חסר יכולת להיות נפגע נפשי בגיל , ןבניגוד לאור)אשתו של ארז ובתו הגדולה  :תביעת נפגעי משנה

ד "פס) כתוצאה מן הפגיעה שהוסבה לאחר ונפגעמי שכ, זכאים לפיצוי בגין הנזק הנפשי שנגרם להם( זה

שחוו את מותו של , במעגל משפחתי ראשוןשהם  מדובר בתובעים, על פי הלכת אלסוחה (.18' ס, אלסוחה

השאלה היא האם הפגיעה נכנסת להגדרה של . לאירוע המזיק ובקירבת זמן ומקום בהתרשמות ישירהארז 

 ד לבנה לוי הרחיב את הלכת אלסוחה וייטען שהפגיעה הנפשית היא חמורה"פס". פגיעה נפשית ממשית"

 .הדי


