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פסק דין

 .1תביעה זו הוגשה כנגד הנתבעת ,קוסמטיקאית במקצועה ,בגין נזקי גוף )כוויות( ,שנגרמו
לטענת התובעת בעקבות טיפול לייזר להסרת שיער.
 .2בעבר ניתן פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה ,אולם פסק דין זה בוטל על ידי כב' הרשמת
הבכירה צ .פפקין ביום ) 20/6/12לאחר תשלום הוצאות( בסך .₪ 1,200
 .3בישיבת הקד"מ שנערכה בפניי ביום  30/1/13הסכימו הצדדים על מתווה לדיון ועל מתן
פסק דין על פי הוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט ]נוסח חדש[ ,התשמ"ד.1984-
 .4התובעת טוענת כי במהלך הטיפול השני )שבוצע על ידי מטפלת חדשה( ,נגרמו לה כוויות
קשות ברגליה אשר הסבו לה כאבים ומנעו ממנה לצאת מביתה בשעות היום ,בין היתר ,על
מנת לא להיחשף לשמש .כן ,נטען כי התובעת לא קיבלה כל מידע אודות תופעות לוואי
שעלולות להיגרם כתוצאה מהטיפול .כמו כן ,נטען לחוסר תום ליבה של הנתבעת ,שעה שלא
השיבה את כספה בגין התשלום על סדרת הטיפולים ,והתובעת עותרת גם להחזר סכום זה.
 .5הנתבעת מודה כי התובעת נצרבה ,אולם לטענתה ,בעת גילוי האירוע ,היא הבחינה בשני
"סימנים קטנים" בלבד ,והנתבעת סירבה לקבלת עזרה ראשונה.
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 .6כן ,נטען כי התובעת קיבלה מידע אודות הטיפול ולעניין החיוב במלוא התשלום ,נטען כי
התשלום ששולם כלל גם את הטיפול שאּמה של התובעת ,הזמינה וקבלה.
 .7אין מחלוקת כי אין טענת נכות צמיתה והכוויות עברו ,ללא הותרת נכות.
 .8בדיון ק.מ .בפניי ביום  , 30/1/13התובעת הגישה צילומים צבעוניים שצולמו לטענתה
במועד גילוי האירוע )ר' ת 1/עד ת ,(4/והנתבעת חזרה על טיעוניה) .כתחליף לשמיעת ראיות
באופן פורמאלי(.
 .9לאחר שהנתבעת פנתה למבוטחת שלה ,בבקשת ייצוג ,הובהר שבמועד האירוע לא היה
בידיה פוליסת ביטוח ברת תוקף.
 .10לאחר שעיינתי במכלול החומר שהונח בפניי וכן לאחר ששמעתי ושקלתי את טיעוני
הצדדים ,הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לידי התובעת סך כולל של ) ₪ 30,000כולל
הוצאות ושכר טרחת עו"ד(.
 .11סכום זה ישולם ב 6-תשלומים חודשיים ,שווים ורצופים ,החל מיום  2/3/13וב  -2לכל
חודש לאחריו .לא ישולם תשלום במועדו ,תעמוד מלוא יתרת הסכום לפירעון מידי ,בצירוף
ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק ועד ליום התשלום המלא בפועל.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך  45יום.
ניתן היום ,כ"ג שבט תשע"ג 03 ,פברואר  ,2013בהעדר הצדדים.
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נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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