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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת ,התש"ע:2010
פיצויי ללא אש במבח המציאות*
אס פוזנר**

תקציר
לאחרונה הוגשה לכנסת הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת ,התש"ע .2010על פי ההצעה ,יינת כביכול פיצוי לכל
משפחה שנולד לה ילד ע מו מולד או גנטי שגור לנכות קשה בלי שיהיה צור להוכיח רשלנות רפואית .לדברי
המציעי ,ההצעה תמנע רפואה מתגוננת ותוביל לשוויו בי נפגעי.
אול תמונת המצב הפוכה .בהיעדר מקורות מימו אמיתיי הצעת החוק תביא לפגיעה קשה בילדי הנכי,
שיזכו לפיצויי נמוכי מאוד ביחס לצרכיה; הצור בהליכי ממושכי א הוא לא ייפתר בשל הצור של הילד
להוכיח שהיה אפשר להפסיק את ההיריו לו נית מידע מתאי; הרכב ועדת הפיצויי שנקבע בהצעה אינו מתאי
ולא יוכל להתייחס לסוגיות משפטיות או לקביעת עלות צורכיה של הילדי הנכי.
בבחינה חוקתית של הצעת החוק מתגלה פגיעה קשה בזכויות יסוד של הילדי הנכי תו הפליה לא מוצדקת בי
נכי שוני .השוואת הצעת החוק לחוקי אחרי בישראל ובעול מלמדת שלהצעה כזו אי אח ורע ,והיא מביאה
לסגירת דלתות בתי המשפט בפני אלה שזקוקי לה יותר מכול.
בחינת ההצעה מגלה למעשה שהתוצאה היחידה של ההצעה תהא הענקת חסינות מפני ביקורת למעוולי; תוצאת
לוואי מחסינות זו תהא פגיעה ברפואה ובמטופלי עתידיי.
מילות מפתח :חוק פיצוי לפגועי מלידת; רשלנות רפואית; הולדה בעוולה; אולטרסאונד; רפואה מתגוננת; סל
התרופות; זכות הגישה לערכאות; ייחוד עילה.

מבוא
בעת האחרונה הוגשה לכנסת ,על ידי מספר לא מבוטל של חברי כנסת ,הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת,
התש"ע) 2010פ .(2516/18/הצעה זו מעלה – פע נוספת – את סוגיית בסיס האחריות בנזיקי ,תו הצעה )על פי
דברי ההסבר( ל"פיצוי אוטומטי לכל משפחה שנולד לה ילד ע מו מולד או גנטי שגור לנכות קשה ,מבלי שיהיה
צור להוכיח פג או מחדל של הרופא" .לדברי המציעי ,הצעה זו תמנע "הרס שירות חיוני לציבור הרחב" 1,תמנע
רפואה מתגוננת וא תמנע איצדק חברתי ,שכ לשיטת המציעי ,רק בעלי אמצעי מסוגלי לנהל הלי בגי
רשלנות רפואית ,וכ – על פי השיטה הקיימת – "משפחות חרדיות וערביות שאצל עקב תפיסת עול דתית לא
מסכימי להפסקת היריו ...המשפחה נאלצת לחתו על כ שה מודעי לפג ולכ נשארות חסרות יכולת לתבוע
וכמוב ג חסרות אמצעי לטפל בילד".
לשיטתנו ,דברי נשגבי אלה אינ עומדי במבח המציאות .הצעה שכזו ,א תתקבל ,תגרו נזק ניכר לנפגעי
ולמשפחותיה ,תפגע בביקורת אובייקטיבית על מוסדות הרפואה ,תפגע בשוויו ובזכות הגישה לבית המשפט.
לשיטתנו ,הצעה שכזו ,א תתקבל ,א עלולה להימצא בלתי חוקתית ובטלה.
_____________________________________

* הדברי האמורי מבוססי על נייר עמדה שנכתב על ידי הח"מ לפורו הנזיקי של לשכת עורכי הדי ,ואשר תמציתו
הועברה על ידי הפורו לחברי הכנסת כעמדת הפורו.
** אס פוזנר עור די  שות ,כה ,וילצ'יק ,קמחי ושות' ,עורכי דיaposner@cwklaw.co.il .
 1כדברי ההסבר" :נוצר מצב בו רופאי טובי עומדי מצידו השני של המתרס של המטופלי ...מספר התביעות הול
ועולה ,עלות הביטוח גדלה והבעיה החמירה לכדי כ שהרופאי בתחו מאיימי להפסיק לתת ייעו בהיריו וחברות
הביטוח מאיימות להפסיק לבטח את העוסקי בתחו".
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

כדי שנעמיד את דיוננו בהקשר הנכו :הצעת חוק זו היא מימוש של תכניות שהציעו מועמדי לבחירות יו"ר ועד
החברה הישראלית לאולטרסאונד במיילדות וגינקולוגיה שנערכו בשנת  2. 2010אחד המועמדי 3לדוגמה ציי
במצעו כי "תביעות משפטיות מטרידות כל אחד מאיתנו .עיקר המאמ יהיה מבחינתי לבטל את המושג 'הולדה
בעוולה' במצבי שבה לא מאובח מו עוברי ,"...ומתחרהו 4הוסי והחרה אחריו בציינו שמטרתו הראשונה היא
"לנסות ולהביא לשינוי מהותי במצב המשפטי הקשה בו אנו שרויי ...יש מקו לנסות להידבר ע לשכת עורכי
הדי ולנסות ללב את מצב הענייני הנוכחי בו כמות התביעות הבלתי נכונות נגדנו גוברת ועולה ,והופכת את
הרפואה למתגוננת ונסוגה"5.

הצעת החוק בהשוואה למצב הנוכחי
לצור הבנת השלכות הצעת החוק ראוי להשוות את הצעת החוק למצב הנוכחי:
 .1הצור בהוכחת אש :במצב הנוכחי ,כאשר מתברר שיילוד נפגע על ידי מוסד רפואי ,הוא – והוריו – רשאי
להגיש תביעה שבמסגרתה ה יצטרכו להוכיח אש בפעולות המוסד הרפואי .אש זה יכול להתייחס לשלב
ההיריו )וא למצב שבו טיפול רפואי נאות ,או מידע רפואי נאות ,היה מביא להפסקת ההיריו( או לשלב הלידה.
במקרה שמדובר בטענה שהיה ראוי שהיילוד שנולד ,לבסו ,לא היה נולד ,קיימות עילות נפרדות להורי )הידועה
כ"הולדה בעוולה"( וליילוד )עילה הידועה כ"חיי בעוולה" .(6לעומת זאת א מדובר בפגיעה במהל הלידה
וההיריו אשר בהיעדרה היה היילוד נולד בריא ,העילה במהותה היא של היילוד בלבד 7,ואילו ההורי זכאי רק
למעמד של מטיבי .נשלי את הסקירה בציו האפשרות שא היילוד נפטר ברח אמו ,עניי זה עשוי להצמיח
תביעה של ההורי ,ולרבות בשל כאב וסבל8.
מהצעת החוק ומדברי ההסבר אפשר להבי שבעניי זה יהיה הבדל מהותי בי המצב כיו לבי המצב המוצע .במצב
המוצע כל אחד יזכה לפיצוי ללא צור בהוכחת אש .בהמש נראה שההבדל בפועל אינו כה מהותי כפי שאפשר
להבי ממבט ראשו.
 .2גובה הפיצויי לנפגעי :באות מקרי שבה אכ נפסקי פיצויי – היינו שבית המשפט קבע שקיי אש
שגר לנזק – אכ נפסקי )במקרי של נכות קשה( סכומי ניכרי .סכומי אלה מגיעי כדי מיליוני ש"ח נטו
)היינו ,לאחר הפחתת תקבולי המוסד לביטוח לאומי מסכו הנזק( .סכומי אלה אינ סכומי מוגזמי אלא
להפ :הסכומי האלה משקפי את ההפסדי וההוצאות של הנפגע ומשפחתו .בתור דוגמה ה משקפי את
העובדה שהנפגע אינו יכול לעבוד .ה משקפי – במקרי רבי – את העובדה שההורי נאלצי לחדול מלעבוד
ו"לבלות" את זמנ ועתותיה בטיפול ביילוד .ה משקפי את הצור ברכישת טיפולי רפואיי ופרארפואיי
)שאינ מצויי בסל הבריאות( ,ברכישת עזרת הזולת )כתשלומי לעובד זר או עזרה לילדי אחרי במשפחה
המאבדי באחת את עזרת הוריה( ,ברכישת מכונית )וג אז בתי המשפט מפחיתי את החלק שבו המשפחה
משתמשת לצרכיה במכונית ופוסקי רק את התוספת הנובעת ממצבו של הנכה( ,רכישת דירה מרווחת יותר )ע
חדר למטפל ,מפתחי ומסדרונות רחבי בשביל כיסא גלגלי ,דירה בקומה ראשונה כדי לאפשר שימוש בכיסא
גלגלי ויהיה לה מקו חניה סמו המתאי לרכב נכה( וכיוצ"ב.
_____________________________________
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וראו ג דברי ח"כ שטרית ,יו"ר ועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת ,מיוזמי החוק ,אשר הודה בדיו מיו  14.6.2010לפרופ'
מוטי שוחט ,מבכירי הגנטיקאי בישראל ,על היזמה להצעה.
ד"ר גד מלינגר.
פרופ' ישראל מייזנר.
קונצנזוס זה אינו צרי להפתיע :דומה שכל קבוצה הצפויה להיתבע תוכל להגיע לקונצנזוס ,בינה לבי עצמה ,על חשבו
נפגעיתובעי עתידיי ,שאי מקו להגיש נגדה תביעות ...מכל מקו ,עולה ג השאלה א החוק חשוב כל כ ציבורית
)ולא רק לקבוצת נתבעי פוטנציאליי( ,מדוע לא זכה הנושא להצעת חוק ממשלתית?
ע"א  518/82זייצוב נ' כ ,פ"ד מ).(1986) 85 (2
ע"א  2299/03מדינת ישראל נ' טרלובסקי )פורס בנבו.(23.1.2007 ,
ע"א  754/05לוי נ' מרכז רפואי שערי צדק )פורס בנבו .(5.6.2007 ,הרחבה זו של זכויות ההורי אינה חלה ככלל א
היילוד נולד חי :ע"א  9466/05שוויקי נ' מדינת ישראל )פורס בנבו.(16.3.2008 ,
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הצעת החוק :הפליה של ילדי נפגעי רשלנות רפואית שתביא לפגיעה קשה בה
תוצאתה המעשית של הצעת החוק תהיה הפחתה ניכרת של הפיצוי המוענק לנפגעי רשלנות רפואית תו הפליה
שלה ביחס לנפגעי תאונות או אירועי אחרי ותו פגיעה קשה באיכות החיי של הילדי ושל משפחת.
 .3הפיצוי אינו מיוחד לתיקי רשלנות רפואית :ראשית נקדי ונציי כי בניגוד לעולה מדברי ההסבר להצעת
החוק 9,בית המשפט בוח היטב – ולאחר שמיעת ראיות ומומחי )ולעתי א מומחי מטע בית המשפט( – את
השאלה א היה אש בפעולות המוסד הרפואי .נוס על כ בתיקי לא מועטי מופחתי אחוזי ניכרי מסכו
הפיצוי תו ייחוס אש תור לתובעי .גישה זו באה לידי ביטוי לאחרונה בע"א  2813/06קופת חולי לאומית נ'
זליג ,שבו נפסקו  50%אש תור לתובע 10.העמדה הנזכרת בדברי ההסבר כאילו "רוב הפעמי השיפוט הוא נגד
הרופאי" וכי "המערכת המשפטית נוטה לצד המטופל )כול רוצי בטובתו(" ,היא רחוקה עד מאוד מהמציאות,
ודומה שהיא ניזונה מעמדת המנסי להימלט מביקורת11.
זאת ועוד ,בניגוד לנטע בהצעת החוק ,ג סכומי הפיצויי אינ מיוחדי לתיקי רשלנות רפואית או לתיקי מומי
מולדי .ה נפסקי בכל תיק נזיקי .טענה שסכומי אלה נפסקי רק נגד רופאי ומוסדות רפואיי אי בה אמת
כלשהי ,ויותר מכול היא מצביעה על מניעי המציעי .הסכומי הללו נפסקי ג כאשר קטי נפגע בטיול או
בפעילות בבית הספר 12ובתיקי של אחריות מוחלטת ,היינו תיקי תאונות דרכי .לתיקי אלה נחזור בהמש,
אול ראוי לציי שההפחתות בתיקי תאונות דרכי אינ נוגעות כלל להוצאות צפויות או לעזרת הזולת ,וברוב
המכריע של המקרי ג אינ נוגעות לאבד השתכרות13.
_____________________________________
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"בהיות המערכת הרפואית מבוטחת ,המערכת המשפטית נוטה לצד המטופל )כול רוצי בטובתו( לכ רוב הפעמי
השיפוט הוא נגד הרואי .נוצרו תקדימי משפטיי שאי כדוגמת בעול ."...מוב שדברי אלה סותרי את טענות
מציעי החוק שרק תובעי עתירי ממו מצליחי לנהל הליכי ,וכי הליכי אורכי זמ רב ביותר.
וכ בפועל התובע מקבל הרבה פחות מחמישי אחוזי מנזקו .על פי שיטת החישוב הנהוגה כיו ,מתו חמישי
האחוזי המגיעי לתובע מופחתות כל גמלאות הביטוח הלאומי ולא רק מחצית או בדומה לחלק היחסי של הפיצויי
שנפסקו לתובע.
למרבה הצער ,לא נוכל לפרט את כל התיקי שבה נדחית תביעה בגי הולדה בעוולה ,ואפילו כאשר נקבעת התרשלות
של המוסד הרפואי במהל היריו או במהל לידה ,ועל כ נפנה רק למקצת :ע"א  143/08קרצמ נ' שירותי בריאות
כללית )פורס בנבו) (26.5.2010 ,התביעה נדחתה למרות אימסירת מידע(; ע"א  119/05חליפה נ' מדינת ישראל )פורס
בנבו ;(10.9.2006 ,ע"א  3186/98מזרחי נ' קופת חולי לעובדי לאומיי ,פ"ד נו) ;(2001) 924 (1ע"א  6643/95כה נ'
קופת חולי ,פ"ד נג)) (1999) 680 (2באותו עניי נדחתה התביעה למרות קיומה של התרשלות(; ע"א  434/94ברמ קטינה
נ' מור המכו למידע רפואי ,פ"ד נא)) (1997) 205 (4באותו עניי נדחתה התביעה למרות קביעת התרשלות(; ת"א )מחוזי
חי'(  17603קליסקי נ' ד"ר ברונשטיי )פורס בנבו ;(10.6.2010 ,ת"א )מחוזי חי'(  113406עודאי נ' ד"ר דוידזו )פורס
בנבו) (26.5.2010 ,למרות קיומה של התרשלות(; ע"א )מחוזי חי'(  771/08רוקח נ' ד"ר אהרוני )פורס בנבו;(2.5.2010 ,
ת"א )מחוזי י(  1338/97סידי נ' קופת חולי של ההסתדרות הכללית )פורס בנבו) (2.4.2009 ,פסק די זה הוא פסק
די המש להלי בבית המשפט העליו ,אשר קבע עקרונות משפטיי; חר זאת נדחתה התביעה(; ת"א )מחוזי ב"ש(
 3344/04ר.וו קטי נ' מכבי שירותי בריאות )פורס בנבו) (31.8.2008 ,נדחתה תביעת הקטי(; ת"א )מחוזי ירושלי(
 8256/06היימברג נ' הסתדרות מדיצינית הדסה )פורס בנבו ;(22.6.2008 ,ת"א )מחוזי חי'(  342/03סלטי נ' בי חולי
צרפתי )פורס בנבו ;(15.10.2007 ,ת"א )מחוזי חי'(  248/04כנאנה ,קטינה נ' בית החולי הצרפתי בנצרת )פורס בנבו,
 ;(30.8.2007ת"א )מחוזי חי'(  834/02פלוני נ' ד"ר אביד )פורס בנבו ;(25.2.2007 ,ת"א )מחוזי חי'(  745/02המר נ'
פרופ' עמית )פורס בנבו ;(26.12.2006 ,ת"א )מחוזי חי'(  887/01פלוני נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות )פורס בנבו,
 .(4.12.2005ג בפסק הדי העקרוני שנית לאחרונה בדנ"א  4693/05בית חולי כרמל – חיפה נ' מלול )פורס בנבו,
 ,(29.8.2010פטרו את בית החולי מאחריות למרות הרשלנות שנקבעה.
פעילות שבוודאי אי אפשר לומר עליה שהיא לא רצויה .וראו למשל פסק די המתייחס לטיול ואשר חייב בפיצויי שהיו
גבוהי ביותר באותה תקופה :ע"א  702/87מדינת ישראל נ' ג'ו כה ,פ"ד מח) .(1994) 705 (2כ ראו פסק די שנית
לאחרונה שבו חויבו מורה ומנהל בבית ספר באופ אישי בשל פגיעה בתובע ,ובשל היעדר ביטוח וחדלות פירעו של עיריית
טייבה ,שהיא הבעלי של בית הספר ,א צפויי לשל סכומי מכיס :ע"א  7008/09ג'באר עדנא עבד אל רחי נ'
מוסבאח עבד אל קדר )פורס בנבו .(7.9.2010 ,ראוי לציי שבניגוד לפסק די זה כמעט שאי מוכר לנו מקרה שבו הרופא
הנתבע משל סכו כלשהו מכיסו.
ככל שמדובר בתאונות דרכי קיימת מגבלה של פסיקת אבד שכר )מגבלה המוגבלת לשילוש השכר הממוצע במשק(
ומנוכה מס הכנסה מאבד ההשתכרות .המגבלה על גובה השכר היא חסרת משמעות בשל העובדה שכאשר מדובר
בקטיני ,ממילא נפסק השכר הממוצע במשק )ע"א  10990/05פינ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ )פורס בנבו,
 ;(11.4.2006ע"א  10064/02מגדל חברה לביטוח נ' רי אבו חנא ,פ"ד ס) ;(2005) 13 (3ע"א  9980/06עיזבו המנוח מיכאל
אטינגר ז"ל נ' עיריית ירושלי )פורס בנבו ,(26.1.2009 ,וממילא ג המגבלה הנוגעת למס ההכנסה בשיעורי השתכרות
אלה היא זניחה.
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ולמע הסר ספק ,ג בתיקי רשלנות רפואית בית המשפט מפחית 14את סכומי הביטוח הלאומי .במילי אחרות,
הסכו נטו שנפסק אינו בבחינת תשלו כפול ,אלא מנכי ממנו – לטובת הרופאי והמוסדות הרפואיי הנתבעי
– את הביטוח הלאומי.
 .4גובה הפיצוי נובע מצורכי הילדי הפגועי :שנית ,כפי שהבהרתי לעיל ,הפיצויי בסכומי של מיליוני ש"ח
אינ "פיצויי עונשיי" אלא ה משקפי את ההוצאות והנזקי בעי שנגרמו לנפגע .קביעה שנפגע אינו זכאי
לתשלו ,כפי שתגרו הצעת החוק ,לא תעלי את הצרכי .כל מה שקביעה שכזו תעשה הוא שלמשפחה הנפגעת
)ברוב המכריע של המקרי ,משפחה שאינה בעלת אמצעי( ולנפגע ,לא יהיה .בתור משל ,א המשפחה לא תוכל
לשל לעובד זר ,המשמעות היא שההורי "יהפכו" לעובדי זרי וכל זמנ ועתותיה יהיו סביב הנפגע עד שה
יקרסו .לבד מפגיעה טוטלית בהורי – נקבל ג פגיעה בילדיה האחרי ,שלא יקבלו מה שה זכאי לו ,ה בזמ
ותשומת לב מההורי וה בצרכי כספיי ,שכ כל הכס ה"פנוי" של המשפחה יעבור לצורכי הנפגע .היעדר דירה
מתאימה יביא לידי כ שהילד הפגוע יהיה בחדרו )משות לאחרי( ללא אפשרות יציאה )שכ כל הוצאה של ילד
כזה היא "מבצע" בפני עצמו( .אולי הרופאי ומציעי החוק "ירגישו" שההוצאות "נעלמו" ,א התוצאה הפשוטה
היא שהכול נעשה על חשבו הנפגעי15.
 .5המשמעות – הפליה פסולה בפיצוי ילדי נפגעי רשלנות רפואית :לעומת הדי הקיי – ביחס לכל נפגע מכל
מי וסוג שהוא )א ברשלנות רפואית וא בעוולה אחרת( ,הצעת החוק באה להפלות לרעה את הנפגעי מרשלנות
רפואית ביחס לכלל הניזוקי .על פי ההצעה ישול סכו "חדפעמי" לנפגעי ,בשיעור מרבי של )  250,000סעי
)8ב( להצעה( ,וכ סכו )שאפילו לא הובהר בהצעת החוק( עבור פיצוי "בהתחשב" במרכיבי שוני .חשוב לציי:
אמנ בתי משפט פועלי על פי תקדימי בית המשפט העליו ,אול בעניי זה לא ברור כלל מה השיקולי שיובאו
בחשבו ,לדוגמה :הא באבד הכנסה ישול אבד שכר בשני האבודות )כפי שנקבע בהרכב מורחב בבית המשפט
העליו ?(16הא ישול פיצוי בגי רכישת רכב וניידות )שאינה מנויה ע מרכיבי סעי )8א( להצעה(? 17הא ישולמו
תשלומי למטיבי? הא אבד ההכנסה ישול באופ מלא )סעי )8א( להצעה מתייחס לקביעה "בהתחשב"
באבד ההכנסה בלבד(? הא ישולמו פיצויי לבני משפחה אשר נגרמו לה נזקי ,לרבות נזקי נפשיי קשי,
בגי האירוע )ולרבות במקרה הפלה(? הא יהיו הורי זכאי לפיצוי )כפי שה זכאי במקרה של הולדה בעוולה(?
בכל הדברי האלה – כמוב – שותקת ההצעה ,ודומה שאי מדובר בשתיקה סת אלא בניסיו למנוע מהומה
באשר למשמעות הפוגענית של הצעת החוק.
זאת ועוד ,מהסכומי הללו אמורי לנכות את סכומי הביטוח הלאומי )סעי  9להצעת החוק( .עניי זה משק את
הדי הקיי במקרה של פיצויי .בשל הסכומי הנמוכי שצפויי להשתל לנפגעי )אשר משתקפי במידה רבה
בסכו החדפעמי( ,דומה שהמשמעות היא שלא ישולמו סכומי כלשה לאחר הניכוי.
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במקרי רבי ההפחתה נעשית ביתר; הסיבות לכ ה שבית המשפט בדר כלל ובשל היעדר טיעו יוצא מתו נקודת
הנחה שבכל מקרה שבו נקבעת נכות מעבר ל ,50%יהא הנפגע זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי על פי סעי 195
לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח חדש[ ,התשנ"ה .1995הנחה זו היא בעייתית :ה בשל העובדה שבמקרי רבי אחוזי הנכות
הנקבעי בוועדות המוסד לביטוח לאומי נמוכי מהנכות שנקבעת על ידי בית המשפט ,וה משו שחישובי המוסד
לביטוח לאומי נעשי על פי שכר ממוצע שונה )הנמו בדר כלל מהשכר הממוצע שנקבע על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה( ,ועל פי שכר הנמו עוד יותר למי שלא השלי תואר אקדמי :ראו תקנה  6לתקנות הביטוח הלאומי
)ביטוח נכות( )צמצו בהשתכרות( ,התשמ"ד.1984
בדיו שהתקיי בוועדת המדע והטכנולוגיה ,סו כל סו נמצא "האש האמיתי" :עורכי הדי ,וזאת בעימות בי יוזמי
ההצעה לבי עו"ד ד"ר ילינק .כאשר ביקש הוא לטעו ביחס לחוק ,הוא הושתק בטענה שעורכי הדי מרוויחי מהמצב
הקיי ,ודומה שלנוכח זאת הסעי "החשוב ביותר" הוא סעי  21להצעה ,שעל פיו שר המשפטי יוכל לקבוע שכר טרחה
מרבי .מלבד השאלה של חוקתיות הוראה שכזו אפשר להצביע על כ שהסכומי הנגבי על ידי עורכי הדי ,כשלעצמ,
אינ משפיעי באופ מהותי על הסכומי הכלליי .ע זאת אי אפשר לכחד שסילוק עורכי הדי מזירת ההתדיינות
יפחית את הסכומי :במקרה כזה לא יהיה מי שיעמוד על זכויות הנפגעי ,ויהא אפשר "לפתור" את כל הבעיה.
ע"א  140/00עיזבו המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקו ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלי
בע"מ ,פ"ד נח).(2004) 486 (4
על זאת יש להוסי שלא ברור כיצד במסגרת פיצויי עתיי ייפסקו פיצויי לצור ברכישת דירה ,או אולי הכוונה היא
שהסכו של   250,000יכלול רכישה זו.
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מדור ביקורת חקיקה

 .6גובה הסכומי שיקבלו הנפגעי יהיה בהכרח מזערי:
א מציעי החוק סבורי כי ישולמו סכומי הזהי לסכומי המשולמי היו או א בסדר גודל דומה לכל מי
שנולד ע תסמונת גנטית )שאות ה מעריכי – בדברי ההסבר – ב 3%2%מהלידות( ,אזי ה שוגי באשליות.
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,במדינת ישראל יש כ 160,000לידות בשנה; עליה אפשר להוסי עד
 20,000הפלות מלאכותיות )על פי נתוני הפנייה לוועדה להפסקת היריו( .א כ ,מדובר בכ 180,000הריונות
ידועי .מאלה – על פי נתוני המציעי – מדובר בכ 4,000ילדי הנולדי ע מומי קשי ) 2.5%מתו הלידות
חי( ,ומטבע הדברי במסגרת הפסקות ההיריו חלק ניכר נובע מפגמי בעוברי .א נערו את החשבו על פי סכו
סביר נטו של  3מיליו ש"ח לכל ילד שנולד ע מו קשה ,נגיע למסקנה שמדובר בתשלו של  12מיליארד ש"ח בכל
שנה ביחס לילדי שנולדו באותה שנה 18.ברור שסכו כזה אינו ֵראלי ,והסכו צפוי להיות נמו הרבה יותר19.
נזכיר את המאבק שנדרש לצור קביעת תוספת לסל תרופות בשיעור של כ 300מיליו ש"ח כדי להבי שהסכו –
בהצטברות על פני השני – לכל פגוע אינו צפוי להגיע אפילו ל)  100,000א נניח שמדובר בהפרשה של 300
מיליו ש"ח בשנה ,הרי שעל פני השני מדובר בתשלו כולל של כ 75,000ש"ח למשפחה( .למע הסר ספק ,מדובר
בתשלו על פני השני ,שכ בכל שנה יתווספו נפגעי חדשי בעקבות לידות חדשות 20.מכל מקו ,יהיה מדובר
בסכו מגוח תו הפלת המחיר הכולל על הנפגעי.
למעשה ,עניי זה א עולה מדברי ההסבר להצעת החוק ,ג א במובלע .המציעי מצייני שאחת הבעיות
המרכזיות במצב הקיי היא עלות הביטוח .לשיטת ,עלות הביטוח יכולה להביא לידי "הרס שירות חיוני לציבור
הרחב" )סעי א' בדברי ההסבר( .ובלשונ" :מספר התביעות הול ועולה ,עלות הביטוח גדלה ,והבעיה החמירה
לכדי כ שהרופאי בתחו מאיימי להפסיק לתת ייעו בהיריו וחברות הביטוח מאיימות להפסיק לבטח את
העוסקי בתחו" .מוב שמספרי המבססי את הטיעו לא ניתנו 21.א א הכוונה היא שבסכו הנפסק כיו
יש כדי לגרו לחשש בהרס שירות חיוני ,אזי מה יהיה א ישולמו סכומי כאלה לכלל האוכלוסייה הפגועה )ללא
קשר למקור הפגיעה(? על כ דומה שבבסיס ההצעה יש ידיעה מובלעת )שלא נעי להעלותה בפה מלא( ,שהסכומי
שישולמו יהיו מזעריי.
וכדי שלא נשלה את עצמנו בדבר "נדיבותו" של התקציב המופנה לנכי ,נפנה לחוק מקביל ,חוק לפיצוי לנפגעי
פוליו ,התשס"ז .2007חר העובדה שנחקק חוק ,נותרה השאלה א החוק חל רק על אלו שחלו בפוליו במדינת
ישראל ,או ג על קבוצה מצומצמת אחרת ,של תושבי ישראל שחלו בפוליו בעוד מתגוררי באר ישראל לפני
קו המדינה .חר העובדה שככל הנראה מדובר ב 155אנשי בלבד ,בסכו של  23מיליו ש"ח ,המדינה התעקשה
ולא שילמה 22.נדרש הלי ממוש ,שבסופו הכריע בית המשפט העליו כי אכ החוק יחול ג על מי שחלה באר
ישראל טר הקמת מדינת ישראל .ומלבד זאת א ראוי להביא את הפרופורציות :באותו עניי אושר תקציב – שנתי
– בשיעור של  190,000,000ש"ח בשביל  4,000נפגעי פוליו 23,המשקפי כ 47,500ש"ח בלבד לנכה ,סכו שאיננו
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א ניטול את המודל שבפלורידה ,שאליו מפני המציעי בדברי ההסבר – הג שאינו רלוונטי – ואשר בו הפיצוי
הממוצע הוא  1.1מיליו דולר במחירי  ,1993נגיע למסקנה שהפיצוי – במחירי  – 1993יהיה  4.4מיליארד דולר ,ובמחירי
היו גבוה עוד בצורה ניכרת .למודל זה נתייחס בהמש הרשימה.

לצור ההשוואה ,בחמש השני בפלורידה שבה הוחל החוק ,הוענקו פיצויי ב  43מקרי בלבד ,ראו J Horwitz, TA
) .Brennan, No Fault Compensation for Medical Injury: A Case Study, HEALTH AFFAIRS 14 170 (1995כמוב שמספר זה
שונה תכלית שינוי מההצעה.
ממילא הטענה שמדובר בתשלו עיתי ,ועל כ הוא יצמצ את העומס התקציבי ,היא מוזרה .בהנחה שבתי המשפט
קובעי – ולו באופ ממוצע – את תוחלת החיי בצורה ראויה ,הרי שבתו זמ לא רב ייצרו הפיצויי מעמסה תקציבית
זהה .התעלמות ממעמסה תקציבית זו שקולה לקביעה שמאחר שכיו קרנות פנסייה אולי מסוגלות לשל את הפנסייה
לאלה שכבר יצאו לגמלאות ,אפשר להתעל מהמעמסה האקטוארית העתידית ומכ שבמועד מאוחר – ע הצטברות
זכאויות נוספות – הקרנות תקרוסנה.
ודומה שא היו ניתני ,היינו מגלי שאי כלל בסיס להצעה; וכבר היו דברי מעול :וראו דו"ח הוועדה לבדיקת
האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ,2000 ,בראשות כב' השופט קלינג ,בסעי " :4מבדיקת הנתוני שהיו בפני הוועדה עולה
שאי בסיס לחשש שגל התביעות נגד רופאי גואה ,או כי סכומי הפיצויי המשולמי הולכי ועולי בצורה
משמעותית".
סעי  41לפסק הדי של השופט דנציגר בג"  10771/07גוירצמ נ' המוסד לביטוח לאומי )פורס בנבו.(1.2.2010 ,
ראו סעי  42לאותו פסק די.
רפואה ומשפט גיליו מס'  – 43ינואר 2011

הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

מתקרב לעלויות של הנכי או לבעלי מומי מולדי וא מתייחס ל"קבוצה סגורה" המתמעטת והולכת לאחר
חיסו האוכלוסייה נגד פוליו .א נשווה זאת להצטברות של  4,000מקרי בשנה ,מדי שנה )באופ שבפועל יהיו
עשרות אלפי נפגעי( ,קשה להאמי שמא דהוא סבור ברצינות שמדינת ישראל תשל את הסכומי הראויי.
ולא נימנע א מלרענ את הזיכרו משביתות הנכי לפני משרד האוצר ;24לצור העלאה מינימלית בקצבה היה
צור בהפגנות קשות ביותר .ועכשיו ,הא מישהו סבור ברצינות שמדינת ישראלמשרד האוצר תתקצב את
הפרויקט במיליארדי רבי של שקלי?
ולהשלמת נקודה זו ,ומאחר שמציעי החוק הטריחו אותנו עד לווירג'יניה ופלורידה )ועל כ בהמש( ,נציי שהסכו
הממוצע שבו מפוצי התובעי ש )על פי החוק הרלוונטי( הוא  1.1מיליו דולר )לכל תובע( במונחי  ,1993וכי מי
שמממ עלות זו ה בתי החולי והרופאי25.

המנגנו המוצע בחוק אינו מאפשר קביעת פיצויי לנפגעי
במסגרת הצעת החוק נקבע מנגנו ומוצגי "יתרונות" שוני שלו לעומת הלי בבית משפט .בפועל המנגנו המוצע
פוגע במבקשי הפיצוי ואינו מאפשר קביעת פיצוי הול.
 .7הוכחת "התרשלות" על פי ההצעה :תנאי הזכאות לפיצוי נזכרי בסעי  7להצעה ,הקובע כי כדי לגבש זכות
פיצוי לא די בהוכחה שהתובע נולד ע נזק 26אלא עליו להוסי ולהוכיח כי "נית היה למנוע את הנזק בי על ידי
מת טיפול מתאי או על ידי מסירת מידע שהיה מוביל לאי לידתו של המבקש ,וכל זאת במסגרת הידע הרפואי
שהיה קיי בזמ התהוות הגורמי לנזק על ידי בדיקה שנית היה באותו זמ לבצעה בישראל" .תנאי זה ,כל כולו,
מתייחס לשאלת ההתרשלות מבחינה עקרונית )למשל ,מהו טיפול "מתאי" ,איזה מידע נית והיה צרי לתת(27
וא מחייב קביעת עובדות )כגו איזה טיפול נית בפועל ,איזה מידע נית בפועל ,הא היה הוא מביא לאילידתו של
המבקש( ,ואפילו עובדות ביחס למבקש עצמו )שכ על פי ההצעה ,על מסירת המידע להוביל לאילידת המבקש ,ועל
כ צפויות לעלות שאלות כמו א אמו של התובע הייתה בכלל מבקשת הפלה ,לרבות בשל עמדותיה הדתיות.(28
מלבד העובדה שקביעת קביעות עובדתיות אינה בתחו המומחיות של ועדת רופאי ,נשאלת השאלה :אי יבואו
ויקבעו את העובדות? הא יאפשרו הליכי ביניי ,שאלוני וגילוי מסמכי? א לא יאפשרו זאת ,ממילא תביעות
מוצדקות רבות תידחינה ,שכ הניזוקהתובע )או בלשו הצעת החוק – המבקש( הוא בעמדת נחיתות מובהקת
לעניי המידע והרישומי .או שמא יקבלו – כתורה למשה מסיני – את רישומי המוסדות הרפואיי ו"הצהרה"
שלה על מידע שנמסר לחולה )ואז ,למרבה הצער ,ההכרעה בתביעות תהיה על בסיס חוסר מידע(.
ציינו לעיל כי במצב הקיי נער דיו בבית משפט; כל צד מיוצג על ידי עור די; קיימי הליכי ביניי של גילוי,
שאלוני וכיו"ב .ההצעה מציינת כי הליכי אלה מתארכי ,והיא – על פני הדברי – מבקשת לחסו הליכי אלה.
אלא שמדובר ג כא בטיעו שאינו נכו .אכ ,הליכי תביעה בגי רשלנות רפואית מתארכי בבתי משפט .ואול,
חלק גדול מהתארכות זו נובע מהצור לברר את העובדות כדבעי ולמנוע מצב שבו מי ששולט על המידע )המוסד
הרפואי( "קובע את העובדות" .במקרי קיצוניי א קבע בית המשפט – וזאת נית רק לאחר דיו ממצה – כי היו
_____________________________________
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למע האמת ,אי צור בזיכרו ארו לצור כ; בימי אלה ממש הודיעו ארגוני הנכי שבכוונת לצאת למאבק בגי
איהגדלת הקצבאות.
לסכו ולדר המימו ,Horwitz & Brennan :לעיל ה"ש  19בעמ' DG Duff, Compensation for Neurologically ;171 ,169
.Impaired Infants: Medical No-Fault in Virginia, [1990] HARVARD J. ON LEGIS. 391, 428
עניי לא פשוט בפני עצמו ,ועליו נשברו קולמוסי בע"א זייצוב ,לעיל ה"ש  .6באותו הלי נדונה השאלה א יילוד יכול
לומר ש"נגרמה" לו נכות כאשר לולא ההתרשלות הוא לא היה נולד כלל.
בכ ההצעה למעשה מגבילה את גובה הסכומי שייפסקו ,ולעומת זאת היא משאירה את הפיצוי המוגבל למי שככל
הנראה ממילא היה זוכה בדי; והשוו למשל Robert L. Conason, Steven E. Pegalis, Neurologic Birth Injury: Protecting
the Legal Rights of the Child, 31 THE JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 249, 253 [2010]: “ACOG has ‘cherry picked’ for
inclusion only those children who might have cases they do not wish to defend, and all other handicapped children are
”.excluded

 28ממילא א האמור בדברי ההסבר כאילו יחול הוא על קבוצות חרדיות וערביות באוכלוסייה ,מנוגד להצעת החוק עצמה
ויוצר הרגשה שהזכרת קבוצות אוכלוסייה אלה בדברי ההסבר להצעת החוק נועד רק לגייס את תמיכת חברי הכנסת
מקבוצות אוכלוסייה אלה.
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זיופי של ממש ולא רק השמטות ברישו 29.מלבד זאת ובשל השוני במאז הכוחות בי המטופל למוסד הרפואי
א ניתנו פסקי די רבי על נטל הראיה ,היינו מי צרי להוכיח שנית מידע להורי ,שנית טיפול וכיו"ב .אי
יכריעו בכל אלה? דומה שא הכוונה שהרכב של גנטיקאי ,גינקולוג ונירולוג ילדי )סעי  11להצעת החוק( יכריעו
בשאלות אלה ויאפשרו שאלוני וחקירה נגדית ,מדובר בתקוות שווא30.
 .8ההרכב שידו בפיצוי חסר את הכישורי המתאימי לקבוע קביעות משפטיות :זאת ועוד אחרת :ההרכב שעל
פי ההצעה אמור לאשר או לדחות את דרישת הפיצוי )הרכב הכולל גנטיקאי ,גינקולוג ,נירולוג ילדי( חסר כישורי
לקביעות עקרוניות משפטיות אשר נידונות כיו באופ מעמיק על ידי בתי המשפט הכלליי )וע כל הכבוד ,א בתי
הדי לעבודה ,שנקבעו בהצעת החוק כערכאת הערעור ,אינ נוהגי לעסוק בדברי אלה( .בתור משל נפנה לשאלה
של מת מידע )הנזכר בסעי )7א() (3להצעה( .מתי צרי למסור מידע ומתי אפשר לראות באימסירת המידע
כגורמת נזק? שאלה זו היא שאלה משפטית ,אשר לא זו בלבד שאינה שאלה מקצועית רפואית ,אלא שעל פי
הפסיקה ,ג א כל הרופאי – כאיש אחד – יבהירו שלדעת לא צרי למסור מידע ,עדיי קיימת אפשרות שבית
המשפט יקבע כי על פי הדי יש למסור מידע 31.כמו כ א החליטה הא שלא לבצע הפלה )נושא המופיע א הוא
במסגרת סעי )7א() (3להצעה" :שהיה מוביל לאי לידתו של המבקש"( ,תעלה שאלה א ההסבר שנית לפני שהא
החליטה שלא לבצע הפלה היה הסבר מתאי )השאלה הידועה כ"הסכמה מדעת"( ,וג כא נציי כי חוק זכויות
החולה קובע כי המבח הוא של "החולה הסביר" ,ובכוונת מכוו לא קבע כי מדובר על "הרופא הסביר" ,וממילא
אי מדובר כלל בשאלה מקצועית רפואית 32.בשולי הדברי נציי כבר עתה ,ונחזור לכ בהמש ,שהפסיקה שיפרה
את תהליכי קבלת ההחלטות בבתי חולי ,דווקא בשל עמדתה שאי היא כבולה בחוות דעת מקצועיות ודווקא בשל
הקביעה שמדובר בשאלות משפטיות.
ודוק :הא הוועדה תכריע במחלוקת שבי השופטי ב פורת וד' לוי ,מזה ,וברק וש' לוי ,מזה בע"א 518/82
זייצוב נ' כ ?! עניי זה תלוי ועומד כיו בהרכב מורחב של בית המשפט העליו 33.ומצער עד מאוד שמה שנדרש
להרכב של שבעה שופטי בית המשפט העליו ,יש מי שסבור ששלושה רופאי – גנטיקאי ,נירולוג ילדי וגינקולוג –
יכולי לעשות בתחו שאינו בתחו כישוריה .ורק כדי לחדד נקודה זו נציי כי כיו עומד בפני המערכת
המשפטית אתגר נוס ,היינו האפשרות למנוע נשאות ומחלות גנטיות על ידי הפריה חוגופית ובדיקת העוברי
המוחזרי לפני החזרת )הלי הידוע כ (PGDומניעת הדילמה של הולדה בעוולה כל עיקר .הא ג בשאלה
עקרונית זו תכריע הוועדה?
 .9ההרכב המוצע חסר את הכישורי המתאימי לכימות הנזק :א לא רק בשאלות אלה – שאלות משפטיות
ועובדתיותראייתיות – אי להרכב הוועדה המוצעת ידע מספיק או מתאי :הדברי נכוני ג לקביעת הנזק:
חברי הוועדה – גנטיקאי ,גינקולוג ונירולוג ילדי – אינ בעלי כשירות לקבוע נזקי .קביעת הנזק ,מלאכה היא
ולימוד היא צריכה .בתי משפט הכלליינזיקיי עוסקי בקביעת נזקי ה מבחינה תאורטיתעקרונית 34וה
מבחינה פרקטיתראייתית )בתור דוגמה :סעי )8א() (4להצעת החוק מתייחסת לשינויי נדרשי במקו מגורי
ובמקו עבודה :לצור כ ,ככלל ,מוגשות חוות דעת שיקומיות ,הנדסיות ושמאיות ,ונערכות חקירות נגדיות; הא
כל אלה ייעשו בוועדה? ומה כישוריה לצור קביעה כאמור?!(.
_____________________________________

 29למשל ת"א )מחוזי י(  6436/04קקו נ' ד"ר ספקטור )פורס בנבו.(30.9.2009 ,

 30לבעיות בנטלי ראיה בחוקי בווירג'יניה ופלורידהDG Duff, Compensation for Neurologically Impaired Infants: :
].Medical No-Fault in Virginia, HARVARD J. ON LEGIS. 391, 423 [1990
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ראו למשל ,אס פוזנר "סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי" רפואה ומשפט  ;(2000) 48 ,26ע"א  935/95רביד נ' קליפורד,
פ"ד נב) ,(1998) 736 (4סעי  6לפסק דינה של השופטת – לימי הנשיאה – ביניש; רע"א  5587/97היוע המשפטי
לממשלה נ' פלוני )קטי( ,פ"ד נא).(1997) 830 (4
ע"א  434/94ברמ נ' מור המכו למידע רפואי בע"מ ,פ"ד נא) ,(1997) 205 (4ע"א  4384/90ואתורי נ' בית חולי לניאדו,
פ"ד נא) ;(1997) 171 (2ע"א  4960/04סידי נ' קופת חולי כללית ,פ"ד ס) ;(2005) 590 (3ע"א  522/04מרכז לייזר לניתוחי
קרנית בע"מ נ' דיראוי )פורס בנבו.(28.6.2005 ,
ראו החלטה בע"א  1326/07המר נ' פרופ' עמית )פורס בנבו.(8.12.2009 ,
וע"ע קביעת פיצוי אבד שכר בשני האבודות :פרשת עיזבו המנוח מיכאל אטינגר ז"ל ,לעיל ה"ש  ,16כ ראו דיו
עקרוני – תו הפניה לקביעות ועדות ציבוריות בחו"ל שדנו בנושא – לעניי גובה הפיצוי בגי כאב וסבל :ע"א 2055/99
פלוני נ' הרב ניסי זאב ,פ"ד נה).(2001) 241 (5
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 .10אכ ,בדבר אחד יש לוועדה "כישורי" טובי .הכישורי ה בהצגת אמפתיה למקצוע הרפואה ,הנרד כביכול,
על חשבו הנפגעי .א זו המטרה של הצעת החוק ,יש להניח שהושגה )כמו ג החיסכו התקציבי על גב של
הניזוקי( במלואה .ועדי שלא נרחיב את הדיו בכ .ובשולי עניי זה :כאשר הועברו סמכויות הכרעה ושיפוט
כלשה )וא קלות פי כמה( לוועדה העוסקת בערעורי נכי הטועני שנפגעו בשירות ביטחו ,הרי שלא רק שהערעור
הוא לבית המשפט המחוזי )העוסק בקביעת קשר סיבתי כדבר שבשגרה( ,אלא שבוועדה יש רוב משפטני ,ובראשה
עומד שופט ,ואיד זיל גמור .וג כא לא נימנע מלהפנות לחוקי ה"מקבילי" שהמציע הפנה אליה :בתור משל,
בפלורידה מי שמכריע בשאלות הוא שופט ,וג בווירג'יניה )ש הועברו הסמכויות – בטר ערעור – ל Industrial
 (Commissionמדובר בגופי ממוני על ידי בית המחוקקי ולא בגופי בעלי השפעה מכרעת לרופאי35.
 .11ולא למותר להזכיר את חוקיסוד :השפיטה ,הקובע בסעי  1את הגופי העוסקי בשפיטה .דומה שהצעת
החוק מבקשת להקי "בית משפט" נוס ,תלוי בהחלט )בניגוד לסעי  2לחוק היסוד; חברי הוועדה באי מקרב
הקבוצות הנתבעות( ,והממונה לא על ידי הוועדה למינוי שופטי אלא על ידי שר הבריאות ,שהוא "נתבע סדרתי"
ובעל עניי )המדינה ,כבעלת מוסדות רפואיי ,היא נתבעת סדרתית בתיקי רשלנות רפואית(.
 .12ולסיכו נקודה זו :השוואת ההליכי הקיימי כיו להליכי המוצעי מביאה למסקנה שהחוק צפוי לפגוע –
פגיעה אנושה – בזכויות נפגעיעקבאש ,והעברת ההכרעה מגו המתאי להכריע בו )בתי המשפט( לגו שלא
רק שאינו כשיר לבצע את ההכרעות הנדרשות אלא שהתנהלותו הצפויה א תביא לבירור שהאמת ממנו והלאה.

ליקויי חוקתיי
הצעת החוק לוקה בכמה ליקויי חמורי אשר יש בה פגיעה בזכויותיו החוקתיות של הפרטי הניזוקי:
 .13תחולה רטרואקטיבית :על פי ההצעה ,החוק יחול ג על תביעות שתוגשנה לאחריו א המתייחסות לתקופה
שלפניו )סעי  .(22המשמעות האמיתית של קביעה שכזו היא החלת החוק באופ רטרואקטיבי על כל הלידות ב25
השני האחרונות )שכ חוק ההתיישנות קובע שאפשר להגיש תביעה של ילד עד הגיעו לגיל  .(25החלה על תביעות
"ישנות" ומניעת הגשת תביעות לבית משפט תו צמצו ניכר בסכומי המגיעי היא פגיעה בוטה בזכות הקניי,
ובתור שכזו היא אינה חוקתית )סעי  3לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו( .בתור השוואה בלבד נציי כי כאשר
נחקק חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי ,שג בו קיי סעי "ייחוד עילה" ,הוחל החוק באופ פרוספקטיבי
בלבד ,ועל תאונות שאירעו לפני חקיקת החוק חל הדי הקוד :סעי )23א( לחוק.
עניי זה בולט עוד יותר לאור העובדה שהנתבעי הפוטנציאליי לא רק שקיבלו את התמורה עבור הטיפול
)ובמקרי רבי מדובר בטיפולי פרטיי שהנבדקי שילמו עבור בכס מלא ,כגו אולטרסאונד בשוק הפרטי(
תו ידיעה ברורה שא תהיה רשלנות יחויבו ה בפיצוי מלא ,אלא שא רכשו ה ביטוח )או תמחרו את הביטוח
בכלל התשלו( .במקרי מסוימי א נרכשו בישראל פוליסות ביטוח על סמ מועד האירוע ).(occurrence basis
במילי אחרות ,החבות כבר נוצרה ,שולמה ולעתי א בוטחה בפועל ,והנה החוק מבקש לית "פרס" למוסדות
הרפואיי ולמבטחי ולהתיר לה לשלשל לכיס הפרטי את הרווחי שצברו בעוד ה פטורי מהתשלו.
ובשולי נקודת הרטרואקטיביות :למעשה ,סעי התחולה של החוק מכניס לחוק עוד מאה אל נפגעי )על פי חישוב
של ארבעת אלפי נפגעי בשנה כפול  25שני( .הגע בנפש :א על כל תביעה שתוגש מיו תחילת החוק יחול
המשטר החדש )סעי  22להצעה( ,ומאחר שעל פי דיני ההתיישנות כל מי שצעיר מגיל  25זכאי להגיש תביעה ,יזדרזו
אלה כול ויגישו תביעות .וא הראינו שכל הנפגע בעתיד יקבל סכו מזערי ,אזי לאור התוספת הזאת ברור
שהסכומי שיועמדו יביאו לידי כ שיקבלו זעיר שבזעיר.
 .14הצעת החוק פוגעת בזכות הגישה לבית המשפט :הצעת החוק מונעת מהנפגעי את יומ בבית המשפט .למע
הסר ספק :א שלכאורה אפשר לערער על החלטת הוועדה בפני בית הדי לעבודה ,הרי שקביעת העובדות הוצאה
מגדר ערעור זה )סעי )13א( להצעה( .וכפי שא עולה בתביעות רשלנות רפואית ,חלק ניכר מהקביעה הסופית מצוי
_____________________________________

 35בניו זילנד א שההסדר אחר בתכלית ,הוועדה דומה לוועדה בענייני קצי התגמולי בישראל וכוללת משפט ,רופא ואיש

ציבורJ Manning, Treatment Injury and Medical Misadventure, in MEDICAL LAW IN NEW ZEALAND 679, 718 (S Paterson :
).et al., 2006
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מדור ביקורת חקיקה

בעניי ה"טכני" של קביעת העובדות דווקא 36.חומרתה של הפגיעה בולטת במיוחד כאשר משווי את ההסדר
המוצע להסדרי מיוחדי אחרי ,ולכ נייחד פרק נפרד בהמש.
 .15הצעת החוק מפלה בי נפגע לנפגע :הצעת החוק נועדה לכאורה "לחסו" את הדיו בשאלת האש שבטיפול
בא ובעובר .א א מסירי את נושא האש ,שוב אי אפשר להסביר הסבר ראוי מדוע נפלה בי נפגע לנפגע .מדוע
לא נפצה אד אשר החליק באמבטיה ונפגע קשה ,ואילו אחר ,שא הוא נפגע ללא אש ,יקבל פיצוי? 37וא בי ילד
לילד מפלה הצעת החוק :א הבעיה הסוציאלית וצורכי הילד הנכה עומדי בראש מעיינינו ,על שו מה "נתעקש"
שיהיה מדובר באירוע שהיה מוביל להפסקת ההיריו )סעי  (3)7להצעת החוק(? מדוע שאד ש"סת" לוקה במו
מולד לא ייהנה מהתשלו? ויודגש :כל עוד מדובר בדרישת אש ,קל להבחי – בצורה ראויה – בי פגוע לפגוע .א
כאשר יושמט נושא האש והחוק ייהפ ל"חוק ביטוח לאומי מורחב" ,לא ברור על שו מה נבחי בי אחד לשני!38
ויודגש :פגיעה זו בזכות השוויו א עשויה להביא לביטולו של החוק כל עיקר :בג"  4124/00ארנ יקותיאלי ז"ל
נ' השר לענייני דתות39.
כ למשל הוא המצב בניו זילנד ,המדינה היחידה בעול שבה יש ניסיו התמודדות ע בעיות של פגיעה בגי טיפול
רפואי .מדובר ב .Prevention, Rehabilitation, and Compensation Act 2001 Injuryחוק זה הוא חוק כללי ,החל על כל מקרי
התאונות – רפואיות או לא רפואיות – בניו זילנד והקובע די אחד לה .אדרבה ,הנושא של תאונות רפואיות מכסה
חלק קטנט של המקרי הרלוונטיי40.
בעניי השוויו ראוי להפנות להיתממות של מחבר דברי ההסבר :לטענת מחבר דברי ההסבר ,החוק בא לקד את
השוויו כיוו שלשיטת מציע ההצעה" ,רק משפחות בעלות אמצעי מסוגלות לעמוד בתהלי הארו" .עניי זה
מוזר מעט ,משני טעמי :הטע הראשו הוא שקוד לכ – בדברי ההסבר – הבנו שבתביעות רשלנות רפואית "כל
מספר זוכה" ,והסתירה בולטת לעי .הטע השני הוא שדומה שדווקא קבוצות האוכלוסייה החזקות ה שלא
תסבולנה מחסור :א נזכה לחוק מעי זה ,צפויה להתפתח פרקטיקה של חברות ביטוח שיציעו למי שידו משגת,
ביטוח מתאי מפני לידת ילדי ע מומי .זאת אנו מסיקי מפוליסות הבריאות הנוגעות לסל התרופות המוגבל
ומכ שקבוצות האוכלוסייה המבוססות נזקקות לבדיקות אולטרסאונד פרטיות ,בדיקות גנטיות וכו' )חלק ממומ
בביטוחי המשלימי בקופות החולי ,א ג נושא זה נמנע מחלקי ניכרי באוכלוסייה( .כמוב ביטוח כזה לא
יגיע לאוכלוסייה החלשה ,ועל כ דווקא ה לא יזכו לתשלו .מעבר לכ :משפחה שאינה אמידה לא תוכל לשאת
בעלות הפגיעה הכלכלית בשל היות הפיצוי מינימלי.
ולשיטתנו ,הפגיעה בשוויו אינה רק בי נפגע עשיר לנפגע עני ,בי נפגע באש לנפגע שלא באש ,אלא ג בי נתבע
לנתבע .מדוע קבוצת נתבעי מיוחסת תיהנה מכ שהמדינה תישא בתוצאות רשלנות ,ואילו קבוצות אחרות ,כגו
מורי בבתי ספר ,לא תיהנה מאותה פריבילגיה?41
 .16החוק המוצע פוגע בכלל ההסדרי הראשוניי :פג חוקתי אחר בהצעת החוק הוא היעדר כללי פיצוי בחוק.
חוק אמור לקבוע את ההסדרי הראשוניי לגבי פיצוי .והנה החוק הנוכחי )שהיה יכול ,בתור משל ,להחיל את
_____________________________________
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לחשיבות זכות הגישה לבית המשפט ראו למשל ספרו של השופט לוי תורת הפרוצדורה האזרחית )מהדורה שנייה,(2008 ,
ולאחרונה רע"א  8113/09אלייד סוכנויות לביטוח ) (1975בע"מ נ' מוניות ישיר סוכנות לביטוח  2001בע"מ )פורס בנבו,
 ,(2.11.2010בדעת השופט רובינשטיי" :עמוד האש במדינת חוק הוא שתהא כתובת לבעלי די להתדיי בה ,זו הזכות
הקרויה זכות הגישה לערכאות ...דר המל ,הכתובת המרכזית ,היא בית המשפט".
השוו ].Thomas Douglas, Medical injury compensation: Beyond 'no-fault, 17 MEDICAL L. REV. 30, 39 [2009
כדי שלא ניראה נאיביי יתר על המידה או תלושי מהמציאות :קבוצת הלח שמאחורי הצעת החוק מעוניינת א ורק
להג על רופאי .על כ א אד הוא פגוע א נעדר יכולת תביעה ,הוא ממילא לא מעניינ ,ומכא ההבדל .דא עקא
שתירו אינו הסבר חוקתי ,וראה להבעת חשש שקבוצות לח – או מחלות – ידאגו לחקיקת חוקי הטבות שוני בעמדת
המדינה בסעי  25לפסק הדי של השופט דנציגר ,בג" גוירצמ ,לעיל ה"ש .22
נית ביו .14.6.2010
 ,Douglasלעיל ה"ש  ,37בעמ' .32
בשל כ ,ועל פי החקיקה בווירג'יניה ובפלורידה ,לא רק שבתי החולי והרופאי מממני את התשלו ,אלא שיש צור
בהצטרפות וולונטרית שלה להסדר תו הודעה מפורשת למטופל מבעוד מועד ,שא לא כ ,חלי דיני הרשלנות
הרגילי ,Duff :לעיל ה"ש  ,30בעמ' .408
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

כללי הפיצוי מחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי ,המפנה – בחלקי ניכרי – לפקודת הנזיקי( נמנע מלעשות כ.
למעשה ,כללי הפיצוי ייקבעו על ידי ועדות ע הוראות כלליות בלבד בחוק .דר זו היא פסולה לחלוטי42.
וכדוגמה נוספת לאמור :לאחרונה דחתה ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת הצעה לקצר את תקופות
ההתיישנות )וא לקבוע שהתקופה תרו כלפי קטיני( .בשל עמדה זו של הוועדה מש משרד המשפטי את
ההצעה כולה .דומה שכיו מנסי המציעי לאפשר זאת בדלת האחורית בקביעה ששר הבריאות )ראו הגדרת השר
בסעי  1להצעה( ,היינו נציג הגו שאמור לממ את עלות הפיצוי ,יקבע את המועדי להגשת התביעה )סעי )5ב((
לחוק( תו מניעת דיו ציבורי ראוי.

הלי החקיקה אינו ראוי
בשולי הבדיקה החוקתית נבקש להצביע על שני פגמי מהותיי שנפלו בהלי החקיקה :האחד נוגע לרקע העובדתי
שעליו היא מתבססת והאחר נוגע לאופ המימו והתקצוב של ההצעה:
 .17המציע יוצא מתו נקודות הנחה עובדתיות שלמרבה הצער לא נבדקו כלל 43.המציע מציי למשל כי כמות
התביעות עלתה; מוב שיש לבדוק את כמות התביעות שבה זוכי התובעי ומספר שכזה לא ברור 44.בדומה לכ
יש התייחסות בדברי ההסבר לכ שהסכומי הנפסקי גדלי והולכי; ג כא יש לבדוק את העובדות וא
מדובר בעלייה ביחס לרשלנות רפואית או שמא בעלייה כוללת בתיקי הנזיקי) 45למשל ,מאחר שעלות הטיפולי
הרפואיי עלתה צרכי הנפגע גדולי יותר( שאינה מאפשרת אפליית תחו המומי המולדי בלבד .עניי אחר
שטעו בדיקה הוא הסכומי הנגבי כיו על ידי נותני השירותי והמביאי בחשבו את נושא הביטוח :הא
בכלל נבדק א סכומי אלה יופחתו או שמא – ודומה שמסקנה זו מתבקשת – נותני השירותי ,למשל
אולטרסאונד פרטי ,לא יפחיתו ולו בשקל אחד את עלות השירות אלא ישלשלו לכיס את הרווח הנובע מחוסר
צור בביטוח? בדומה ,יש לבדוק א הכצעקתה ,וא למשל אכ הוגדלו מטעמי אובייקטיביי פרמיות הביטוח
ובאיזה שיעור 47,46.ולמותר לציי :ללא בדיקה אמפירית ,כל חוק המנסה לפגוע בזכויות יסוד יימצא בלתי חוקתי.
ודומה שכ ה פני הדברי בהצעה זו.
 .18סעי 39א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה 1985קובע כי "הצעת חוק המוגשת לכנסת שבביצועה כרוכה
הוצאה או התחייבות להוצאה מתקציב המדינה ,או שבביצועה כרוכה הפחתה של הכנסות המדינה ,תצויי ,בנוסח
_____________________________________
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ראו למשל בג"  3267/97רובינשטיי נ' שר הבטחו ,פ"ד נב).481 (5
עניי זה אינו מפתיע .ג כאשר נדונה בוועדת חוקה ,חוק ומשפט הצעת חוק ההתיישנות ,התשס"ד ,2004נמנעו חברות
הביטוח מלהעביר מידע בעניי עלות הארכת תקופת התיישנות או קיצורה )לבד מאמירה שמדובר בהרבה כס( ,וזאת
למרות בקשות חוזרות ונשנות של יו"ר הועדה דאז ,פרופ' מנח ב ששו.
מוב שיש לבדוק את התוספת מעבר לגידול הרגיל באוכלוסייה ומעבר לתיקי הנזיקי באופ כללי.
בדיו בוועדת המדע והטכנולוגיה מיו  14.6.2010הוצג נתו – שלא ברור מקורו – שבשנת  1991עמד ס הפיצויי
שנפסקו בישראל על סוג זה של תביעות על  10.9מיליו דולר ,ואילו בשנת  2008עמד הסכו על  40.2מיליו דולר .מלבד
העובדה שהנושאי הנידוני בטקסט לא צוינו ,נציי שבחירת מועדי אלה אינה מפתיעה :בשנת  1991כמעט שלא היו
בדיקות נשאות גנטית ,והאולטרסאונד היה בחיתוליו )ובוודאי לא היה קיי זמ מספיק כדי שאירועי עוולתיי יבשילו
לכלל תביעות ופסקי די( .לעומת זאת בשנת  2009בדיקות אלה היו שכיחות ,כאשר נוצרת "תעשייה" של מכוני
אולטרסאונד ,תו גלגול סכומי עתק ,ועל כ ג תביעות רשלנות ביחס אליה .הבאת הנתוני במועדי הללו שקולה
לטיעו שרק בשלב מאוחר החלו להיפסק פיצויי בגי צנתורי ,ולעומת זאת באמצע המאה העשרי לא נפסקו סכומי
כאלה או שבתי המשפט מגזימי בפסיקת פיצויי בגי תאונות דרכי ,ולעומת זאת שבמאה התשע עשרה כמעט ולא
נפסקו סכומי כאלה...

בתור דוגמה המצב בפלורידה – לפני חקיקת החוק ש – היה שגינקולוגי מיילדי שילמו בשנת  1985סכו של 185,460
דולר )במילי :מאה שמוני וחמישה אל ,ארבע מאות ושישי דולר( לשנה כפרמיות ביטוחS Martin, MD, :
NICA-Florida Birth Related Neurological Injury Compensation Act: Four Reasons Why this Malpractice Reform Must be

) ,Horwitz & Brennan ;Eliminated, 26 NOVA L. REV. 609, 611 (2002לעיל ה"ש  .19למיטב ידיעתנו אי זה המצב בישראל.
מכל מקו הדגשנו את נושא הטעמי האובייקטיביי ,שכ א מדובר בהעלאת שיעורי ביטוח מטעמי לא מוצדקי,
דומה שהמקו להתמודדות ע הסוגיה הוא במסגרת סמכויות המפקח על הביטוח והממונה על הגבלי עסקיי .מכל
מקו ,ידוע לנו על בית חולי מרכזי בישראל שבחר "לבטח את עצמו" ולא ליטול – במקרה הרגיל – ביטוח ,דבר המלמד
על אפשרות לכשל שוק ולא לכשל פסקי די.
 47לדחיית הטיעו של עליית הפרמיות מאחר שאלה אינ מבוססות מבחינה עובדתיתTsachi Keren-Paz, Liability regimes, :
] reputation loss, and defensive medicine, 18 MEDICAL L.REV. 363, 365-366 [2010והאסמכתאות המובאות ש.
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החוק המוצע או בדברי ההסבר לו ,דר המימו להוצאה או להפחתה" .בשל סכומי העתק שבה מדובר )א אכ
כוונת המציעי בדברי ההסבר שית פיצוי הול לכול היא אמיתית( היינו מצפי שיהיה פירוט של מקור המימו.
דומה שבשל הסכומי שבה מדובר עניי זה היה מכשיל את ההצעה מלכתחילה48.

חוקי מקבילי או מקבילי לכאורה? עיו בחקיקה הישראלית
עיו בחוק המוצע מעלה מסקנה שהמציעי נטלו חלקי מחקיקה אחרת .דווקא העיו בחקיקה מקבילה מלמד עד
כמה הצעת החוק היא פוגענית ולא חוקתית:
 .19בחקיקה הישראלית קיימי כמה חוקי שהקו השווה ביניה הוא שה מטפלי בתשלו – מלבד דיני
הנזיקי ושלא על פי דיני הנזיקי – וזאת כאשר קצרה יד של דיני הנזיקי מלהושיע .ג כא הטיפול הוא
באמצעות תשלו סכו בסיסי ,ולעתי קצבה מסוימת .חוקי אלה נחקקו על בסיס הומניטרי ,וכ היא ג
הרטוריקה בדברי ההסבר להצעת החוק הנוכחית .החוקי שראוי לעיי בה ה החוקי האלה:
א .חוק ביטוח נפגעי חיסו ,התש".1989
ב .חוק לפיצוי נפגעי עירוי ד )נגי האיידס( ,התשנ"ג.1992
ג .חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,התשנ"ד.1994
ד .חוק לפיצוי נפגעי פוליו ,התשס"ז.2007
 .20עיו בחוקי אלה מגלה היטב עד כמה רחוקי ה מהצעת החוק .חוקי אלה ה חוקי המבוססי על
אופציה העומדת לנפגע להשתמש בה כאשר הוא יכול לפנות ג להלי נזיקי .סעי התחולה הוא סעי של
ברירה ,ולא סעי של ייחוד עילה .משזה המצב ,אפשר לטעו כי החוק מיטיב ע הנפגעי ואינו פוגע במי שעומדת
לרשותו עילה ,ככל תובע אחר.
 .21בעניי זה נפנה למשל לסעי  7לחוק ביטוח נפגעי חיסו ,התש" ,1989הקובע כי "הגיש אד תביעה לפי חוק
זה ,לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקי ]נוסח חדש[ בשל אותה פגיעה ,וכ להיפ" )נוסח דומה מצוי
בסעי  8לחוק לפיצוי נפגעי עירוי ד )נגי האיידס( ,התשנ"ג 1992וכ בסעי )10א( לחוק פיצוי לנפגעי פוליו,
התשס"ז .(2007סעי מורכב מעט יותר מצוי בסעי  11לחוק לפיצוי נפגעי גזזת ,תשנ"ד .1994חשוב להדגיש:
הוראות מעי אלה מצויות א בדברי חקיקה אחרי ,כגו סעי  36לחוק הנכי )תגמולי ושיקו( ]נוסח משולב[,
התשי"ט ,1959הקובע את זכותו של חייל שנפגע בצבא להגיש תביעה נזיקית ,אלא שעליו להחליט מהיכ יגבה.
ולמע הסר ספק :סעי בחירה משמעותו "לא מדבש ולא מעוקצ" ,א מציעי ההצעה מתרחקי מרחק רב
מהוראות שכאלה ,בבחינת מעוקצ ומעוקצ49.
 .22הג שבחירה מעי זו )שלא קיימת בהצעת החוק דיד( עשויה להיחשב בחירה חוקתית ,נציי שכאשר הגיעו
סעיפי מסוג זה לפסיקת בית המשפט העליו ,קבע בית המשפט העליו שראוי להגביל .במילי אחרות ,ג
כאשר כבר קיימת זכות בחירה ,בית המשפט סבר שאי מקו לית לה משמעות רחבה ,וא קיימת אפשרות –
ואפילו כאשר ניתנה זכות בחירה – לקבוע כי הגבלת התובע היא בלתי חוקתית ובטלה.
לפני שנפנה לפסיקה המתייחסת לחוקי אלה במפורש ,נפנה לבג"  1661/05מועצה אזורית חו עזה נ' כנסת
ישראל 50.באותו עניי נדו חוק יישו תכנית ההתנתקות ,התשס"ה .2005נתחיל בכ שבית המשפט העליו פסל
_____________________________________

 48לדיו בשאלות החוקתיות שחוק היעדר אש מעלה ,ומסקנה שא החוקי יורחבו מעבר להיק הצר והמיוחד של אירועי
חוסר חמצו בזמ לידה ,כי תועלינה הבעיות החוקתיות ,Horwitz & Brennan :לעיל ה"ש  ,19בעמ' .174
 49דוגמה אחרת ,שבוודאי אינה תואמת את הצעת החוק שבה עוסקת רשימה זו ,היא חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה
באולמי ורסאי ,התשס"ב .2002חוק זה קובע פיצוי ,לא גדול ,לנפגעי ,א אינו מונע תביעה על פי דיני הנזיקי ,א
במקרה כזה יופחת הפיצוי על פי החוק מהסכו שייפסק על פי דיני הנזיקי.
 50פ"ד נט).(2005) 481 (2
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

את סעי ייחוד העילה )המונע הגשת תביעות נגד המדינה על בסיס הדי הכללי( כבלתי חוקתי ובטל 51א מלבד
זאת ,אפילו כאשר יש זכות בחירה צמצ זאת בית המשפט ,ונפנה לאמור בעמ'  619ואיל ,המפנה לחקיקה
הרלוונטית לענייננו:
" .192לבסו ,בחירה בי סעדי מקובלת היא בחקיקה )ראו :סעי  323לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[; סעיפי 3636ב לחוק הנכי )תגמולי ושיקו( ]נוסח משולב[; סעיפי 2121ב
לחוק משפחות חיילי שנספו במערכה )תגמולי ושיקו( ,תש"י ;1950סעי  11לחוק לפיצוי
נפגעי גזזת ,תשנ"ד ;1994סעי  8לחוק לפיצוי נפגעי עירוי ד )נגי האיידס( ,תשנ"ג .(1992היא
אינה מעוררת לרוב בעיה חוקתית )ראו  .(I. Englard The Philosophy of Tort Law, at p. 125ע זאת בבסיס
ההכרה בחוקתיות הבחירה מונחת ההנחה כי הבחירה היא מודעת...
 .193במקרה שלפנינו ,נוכח נסיבותיו המיוחדות ,ובהתחשב בזמ העומד לרשות הישראלי
המפוני להחליט על הבחירה ,הברירה שקובע חוק יישו ההתנתקות אינה מאפשרת בחירה
מודעת של ממש בי החלופות השונות .אכ ,הסדרי הפיצוי הקבועי בחוק יישו ההתנתקות
מעוררי אצל המתיישבי ואצל בעלי העסקי בשטח המפונה חששות רבי כי הפיצוי שישיגו
יפחת מ המגיע לה עלפי הדי שמחו לחוק יישו ההתנתקות .המדינה דוחה חששות אלה
ומשוכנעת שהפיצוי שיינת יהא מספק .בפועל ,טר הותנעה פעילות נמרצת של ועדות הזכאות
והוועדה המיוחדת ,וממילא לא נית לשער את גישת של בתיהמשפט ואת ההלכות שיפסקו
בדונ בערעורי ובעתירות על החלטות גופי אלה בסוגיית הפיצוי .איבהירות זו מקשה על
הערכה שקולה של יתרונות מסלול הפיצוי לפי החוק .על רקע זה בחירה מראש במסלול תביעה זה,
תו ויתור מוחלט על הזכויות לפי הדי הכללי ,הינה פעולה שאי בה בחירה מודעת כנדרש".
ודומה ,כי לאור אמת מידה זו החוק המוצע כיו הוא בלתי חוקתי ,וממילא א ייפסל.
 .23בהקשר זה א נפנה לפסיקה המגבילה את סעיפי הבחירה תו הבהרה שפרשנות מרחיבה שלה היא בעייתית.
ראו למשל :ע"א  9106/07מדינת ישראל ,משרד הבריאות נ' פז 52.דעת הרוב 53של השופטי ארבל וג'וברא,
הייתה שיש לפרש את סעי  11לחוק לפיצוי נפגעי גזזת )סעי מניעת התביעות( כסעי שעוסק בכפל פיצוי באופ
שנפגע יכול להגיש תביעה ה על פי החוק וה על פי הדי הכללי א אינו יכול לגבות פיצוי משני המקומות לאחר
שייווכח מה התוצאה .מעבר לכ ,כל ההרכב קבע שאי לפרש את המונח "עילות על פי חוק זה" ככוללות אייידוע
על ההקרנות או רשלנות רפואית באבחו מאוחר .בית המשפט א עמד על ההקשר החוקתי :פרשנות כאמור
מחויבת באופ חוקתי ,ואפשר ממילא להבי שסעי דוגמת הסעי הנוכחי בהצעת החוק נשוא רשימה זו עשוי
להיפסל.
אי זה המקרה הבודד שבו הגביל בית המשפט העליו את סעיפי הבחירה ואפשר הגשת תביעה אפילו א גבה
התובע כס מהמקור הציבורי54.
ונחזור ונדגיש :כ היה אפילו א היה סעי בחירה .קל וחומר בענייננו ,כאשר המציעי מבקשי להביא לסעי של
ייחוד עילה ,המונע הגשת תביעה רגילה.
 .24וכיוו שהגענו לכא ,נציי כי ביחס לחוק אחד קיימת הוראה של ייחוד עילה :חוק הפיצויי לנפגעי תאונות
דרכי ,התשל"ה) 1975סעי  .(8לא ניכנס לפירוט חוק זה ,שנדו בכמה ועדות ציבוריות .מכל מקו ,נציי כי
כאשר מדובר בחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי ,הדיו נער בפני בית המשפט הנזיקי הכללי ,לא בית די
_____________________________________

51
52
53
54

סעי  190לפסק די הרוב ,בעמ'  618בפרסו הרשמי .חשוב לציי כי דעת המיעוט – של השופט לוי – ביקשה לפסול את
החוק כולו.
)פורס בנבו.(6.1.2009 ,
מדובר בדעת רוב מבחינה עניינית א כי לא לתוצאה ,שכ כל ההרכב – פה אחד – הסכי שיש לאפשר לנפגעת להגיש
תביעה נזיקית א על פי שהיא הגישה בעבר תביעה למשרד הבריאות על פי החוק.
למשל ,ע"א  1162/96וייס ,קטינה נ' מאק ,פ"ד נג).(1999) 79 (2
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לעבודה ולא ועדה של מי שאינו כשיר לקבוע פיצויי .מעבר לכ :חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי קובע
פיצויי מלאי ברוב המכריע של ראשי הנזק ,ולמעשה לענייננו )כאשר מדובר בילדי שאינ משתכרי מעל פי
שלושה מהשכר הממוצע במשק( ,בכל ראשי הנזק חו מנזק שאינו נזק ממו )וא על עניי זה קיימת הצעה להגדיל
את סכו הפיצויי בגי נזק שאינו נזק ממו בצורה ניכרת( .מעבר לכ :חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי לא
ממומ על ידי הכיס הממשלתי אלא על ידי קהל בעלי המכוניות ,שה הקבוצה הגורמת לנזק )ולפי הרעיו הזה,
היה ראוי דווקא שהרופאי המטפלי יישאו בנזקי( .זאת ועוד אחרת ,חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי א
אינו מהווה בסיס להשוואה לא רק מחמת העובדה שעוסק הוא בתופעה חברתית בעלת השלכות מהותיות ביותר.
ונזכיר ג שחוק זה התקבל בתשל"ה ,ועל כ – מבחינה חוקתית – הוא נהנה מ"שמירת הדיני" )סעי 10
לחוקיסוד :כבוד האד וחירותו( ,שממנה לא ייהנה החוק המוצע.
 .25וכדרכנו – בצעדנו בעקבות החוקי ה"מקבילי" בעול )ולאור ההפניה של דברי ההסבר לחוקי אלה( – נפנה
לכ שבחוקי הרלוונטיי בווירג'יניה ובפלורידה ,א שקיימת הוראה בדבר ייחוד עילה ,הרי שהוראות אלה שונות
בתכלית מאלה המצויות אצלנו:
ראשית ,כאשר מדובר ברשלנות בוטה יכול הנפגע להגיש תביעה לבית המשפט 55.במילי אחרות ,במקרה זה יהיה
מדובר בסעי בחירה.
שנית ,ואולי א חשוב יותר ,הוראות אלה כוללות תנאי לגיבוש הזכות של הנפגע ,אול א תביעתו במסגרת זו
נדחית ,הוא יכול להגיש תביעת רשלנות רפואית רגילה לבית המשפט ,והוא לא יהיה כבול בקביעה כלשהי שניתנה
במסגרת החוק .במילי אחרות :כל מה שהגורמי המחליטי יכולי לעשות הוא להעביר את הדיו לשדה של
הרשלנות הרפואית או לשל .דר שלישית – של דחיית התביעה – פשוט אינה קיימת 56.ועוד נוסי כי תקופת
ההתיישנות להגשת התביעה הנזיקית מוקפאת בזמ שהתביעה על פי החוק תלויה ועומדת בפני הגור המכריע:
סעי  38.25005לחוק בווירג'יניה.
 .26ולסיכו עניי זה :עיו בחוקי ,מקבילי לכאורה ,בישראל ומחוצה לה מלמד שאי אח ורע להצעת חוק
דוגמת הצעת החוק הנזכרת .לסיבות האמיתיות ליוזמה להצעת החוק נתייחס בהמש ,אול א תזכה היא
לתמיכה ממשלתית כלשהי ,נוכל לומר שהחיסכו בתקציב על גב של הנפגעי יהיה סיבה מכרעת.

הדי הזר :מוירג'יניה ופלורידה ועד לניו זילנד
מציעי החוק הפנו בהצעה אל הסדרי במדינות אחרות בעול .ג כא עיו בהסדרי אלה מגלה עד כמה רב הפער
בי הצעת החוק לבי המצב בעול:
 .27מציעי החוק הבינו אל נכו שאכ מדובר בהצעת חוק בעייתית ביותר .על כ בדברי ההסבר ניסו "להסביר"
שקיימי הסדרי דומי בווירג'יניה ובפלורידה כמו ג בניו זילנד .מאחר שהדי במדינות אלה שונה לחלוטי
מהחוק המוצע ,מוטב היה שלא לציי עניי זה .אול משנזקקו לכ המציעי ,נתייחס לכ ג אנחנו.
 .28ההסדרי בווירג'יניה ובפלורידה דומי זה לזה ,וחסרי קשר ממשי להצעת החוק .מקור של ההסדרי ש
הוא ברקע מציאותי אחר לחלוטי מזה שאנו נמצאי בו בישראל .הסדרי אלה מתייחסי למקרי אחרי מאלה
המוצגי בהצעת החוק ,ומנגנו הפיצויי שנקבע שונה לחלוטי מזה המוצע בהצעת החוק .ראוי לעמוד על
ההבדלי המשמעותיי:
א .הרקע העובדתי – פסקי די עונשיי בסכומי עתק :ההסדר בא על רקע פסקי די שחייבו בפיצוי עונשי של
כ 8.3מיליו דולר במונחי שנות השמוני של המאה הקודמת 58,57,ויודגש :פסיקת פיצויי עונשיי היא בעלת
_____________________________________
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 ,Horwitz & Brennanלעיל ה"ש  ,19בעמ' .168
ראו לעניי זה ,למשל ,Duff ,לעיל ה"ש  ,30בעמ' .413
ש ,בעמ' .404
הסכומי הגבוהי נבעו ,ככל הנראה ,בשל שילוב של שיטת המושבעי מצד אחד ,שאינה קיימת באר ,ע השיטה של
פיצויי עונשיי ,מצד אחר ,שא היא אינה קיימת בתיקי מסוג זה בישראל :פרשת עיזבו המנוח מיכאל אטינגר ז"ל,
לעיל ה"ש  ;16ונציי כי הוועדה בראשות השופט ד"ר קלינג ,המליצה ששיטה זו לא תאומ בעתיד בישראל.
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משמעות שונה בתכלית מפסיקת פיצויי ,גבוהי ככל שיהיו ,כפי שזו נעשית בפסקי די בישראל .שלילת פיצויי
רגילי מנפגעי מביאה לידי כ שהמשפחה צריכה לשאת בנזק בעצמה .לעומת זאת שלילת פיצויי עונשיי,
הניתני מעבר לפיצויי רגילי ,היא בעלת השלכות אחרות לחלוטי ,והיא מכוונת כלפי המזיק והחברה בכללותה
ולא כדי לפצות את הניזוק או לסייע לו .מכל מקו ,בשל פסקי די שכאלה א נקבעו פרמיות ביטוח למיילדי
בסכו גבוה ביותר של מאות אלפי דולרי מדי שנה .מצב זה אינו משק את המצב בישראל ,ה מבחינת עומק
הבעיה וה בהשוואה לרופאי אחרי )ודוק :בשל כ א טיפלו בווירג'יניה ובפלורידה במגזר צר של בעיות
שהתאפיי בבעייתיות שונה ממגזרי אחרי(.
ב .המקרי המוסדרי – פגיעות במהל לידה ולא מומי מולדי :מעבר לכ – ודומה שעניי זה הוא מהותי
ביותר – החוקי אינ מטפלי כלל במומי מולדי אלא בתופעה אחרת בתכלית ומטעמי שוני .הנושא שבו
דובר הוא מומי שייתכ שנוצרו במהל לידות עקב אירוע מכני או היעדר חמצ .ובלשו סעי  776.302לחוק
בפלורידה:
“… injury to the brain or spinal cord of a live infant weighing at least 2,500 grams for a single
gestation or, in the case of a multiple gestation, a live infant weighing at least 2,000 grams at
birth caused by oxygen deprivation or mechanical injury occurring in the course of labor,
”…delivery, or resuscitation in the immediate post delivery period in a hospital

ולמקרה שתהיה בעיה בהבנת הנקרא )ואולי מתו צפיית הצעת החוק דיד( ,הוסי המחוקק ש הבהרה:
“This definition … shall not include disability or death caused by genetic or congenital
”abnormality

והוראה דומה קיימת בסעי  38.25001לחוק בווירג'יניה.
עינינו הרואות שהחוקי בווירג'יניה ובפלורידה אינ מקבילי כלל – אלא הפוכי בדיוק – להצעת החוק
הנוכחית59.
המטרה של החקיקה בפלורידה ובווירג'יניה – מלבד הטיפול בהכרעות בסכומי עונשיי גבוהי ביותר של 8.3
מיליו דולר בשנת  – 1985היא אחרת בתכלית :כאשר מדובר בבעיות חמצו בלידה ,קיימת אפשרות שהיעדר
החמצו גר או לא גר לנזק .ההכרעה הזאת היא כחוט השערה :לעתי ייקבע )על ידי מושבעי( שהנזק נגר
מהאספיקציה ,ולעתי שלא .ועוד :לעתי קיימת אפשרות שהיעדר החמצו היה יכול לגרו לנזק ,א לא ברור א
גר בפועל לנזק .המקריות בהכרעה מטרידה .החוקי הללו פותרי – א כי בהצלחה מוגבלת – את הבעיה.
בענייננו בית המשפט העליו דחה את האפשרות – שהייתה קיימת – לערו "ממוצע" על ידי פסיקת אחוזי
מהנזק :דנ"א  4693/05בית חולי כרמל חיפה נ' עד מלול61,60.

_____________________________________
 59וראו לעניי זה ,בי היתר ,Duff :לעיל ה"ש  ,30בעמ' TR Tedcastle, MA Dewar, Review of Florida Legislation: ;408
).Medical Malpractice: A New Treatment for an old illness, 16 FLA. U. L. REV 535, 556 (1988

 60נית ביו  .29.8.2010השופטת נאור ,שכתבה את דעת המיעוט העיקרית ,הדגישה שעמדתה נובעת מרצו להקטי את
עצמת הטעויות .מכל מקו ראוי לציי שהצעת החוק הוכנה לפני פסק הדי בדיו הנוס ,והמציע לא היה מודע כנראה
לכ שבאותו זמ הפסיקה מצאה פתרו להקטי את הטעויות .מוב שא מציע החוק היה באמת רוצה להתמודד ע
הסוגיה ,היה צרי הוא לפעול לאימו דעת המיעוט.
 61האמור בטקסט ובהערת השוליי הקודמת נובע מקריאה פשוטה של פסק הדי .ע זאת ג המשנה לנשיאה ריבלי
)שכתב את דעת הרוב העיקרית ,א כי לא ברור כלל שלעניי שיפורט היה בדעת רוב( ,ציי שבמקרי של "הטיה נשנית"
יהא אפשר לפסוק פיצוי על דר של אחוזי בלבד .ייתכ בהחלט שלפחות לגבי המדיניות של מערכת הבריאות שלא
לערו בדיקות נשאות לכל האוכלוסייה )ולאחר מכ הפריה לאחר בדיקות  PGDבמקרי מתאימי( ,שתיכנס היא
להתוויות של ההטיה הנשנית.
רפואה ומשפט גיליו מס'  – 43ינואר 2011

123

מדור ביקורת חקיקה

כיוו שכ ג אפשר להערי את הדרישות השונות בהגדרה :למשל ,הדרישה שהיילוד יהיה במשקל של  2.5ק"ג
לפחות באה לשכנע שאי מדובר בפגיעה הנובעת – או ייתכ שנובעת – ממשקלו הנמו אלא א ורק מתהלי
הלידה62.
ג .היעדרו של סעי "ייחוד עילה" :ג במישור החוקתי החוקי שוני בתכלית :למעשה "ייחוד העילה" אינו
בגדר "ייחוד עילה" כלל .א נדחית התביעה על פי החוקי בווירג'יניה ובפלורידה ,רשאי הניזוק להגיש תביעה
בגי רשלנות רפואית וא לטעו שמדובר ברשלנות בלידה ,וכ כי הנזק נגר בשל חוסר חמצו רשלני .הוא ג לא
יהיה כבול בהכרעות קודמות .עניי זה הודגש למשל בסעי  766.304לחוק שבפלורידה:
“If it is determined that a claim filed under this act is not compensable, neither the doctrine of
collateral estoppel nor res judicata shall prohibit the claimant from pursuing any and all civil
”remedies available under common law and statutory law

ד .קביעת כללי פיצוי מפורטי :החוקי קובעי כללי פיצוי מפורטי )ההגבלות ה מזעריות :למשל ,א הועסק
ב משפחה בשכר בגי עזרת הזולת ,מירב הפיצוי הוא  10שעות ביו( .כאמור לעיל ,במונחי  1993הפיצוי הממוצע
עמד על  1.1מיליו דולר .ענייני אלה כמוב חסרי בהצעה הנוכחית.
ה .קביעת הלי מתאי וטריבונל מתאי :כמבואר לעיל ,החוק בפלורידה קובע הליכי הנדוני בפני שופט.
מעבר לכ החוק קובע הליכי ביניי וגילוי ,ולמעשה מדובר בהלי משפטי רגיל לכל דבר ועניי :סעי 776.307
לחוק.
ו .מקור המימו :הרופאי והמוסדות הרפואיי :כפי שציינו לעיל ,לא כל מוסד רפואי או רופא חייב להשתת
בתכנית )ולממנה( .מוסד רפואי או רופא יכול להחליט שהוא אינו מעוניי להשתת )ובמקרה כזה ג מקרי
המועטי הכלולי בחוק הקובע פיצוי בהיעדר אש יידונו לפי דיני הרשלנות הרפואית הרגילי( .ואול ,א הוא
משתת ,עליו להודיע על השתתפותו למטופלת – בעת קבלתה לטיפול – ולהחתימה על כ שהיא מבינה את
התוצאה .ואז א המטופלת מחליטה להמשי ולהיות מטופלת ,רואי בכ משו הסכמה להסדר )סעי 766.316
לחוק מפלורידה( .היינו ,ההסדר הוא מעי הסדר חוזי ,וג כ הוא מוגבל ביותר.
ז .ולסיכו עניי זה :ג ההפניה לחוקי – החריגי בנו המשפטי – בווירג'יניה ובפלורידה אינה יכולה לתמו
בהצעת החוק .אדרבה ,הסדרי אלה ,שבאו על בסיס עובדתי אחר לחלוטי והמתייחסי למקרי ספורי )דבר
שא אינו מחייב תקציב גדול ביותר( ,מלמדי מכלל הה שבה לאו לענייננו :הסדר של פיצוי לאלפי אנשי לא
נוסה בשו מקו בעול ,ולא בכדי.
 .29ג החוק בניו זילנד ,שאליו הפנו מציעי החוק ,אינו רלוונטי:

א .מדובר בחוק שהוא חלק ממערכת שלמה של פיצוי על תאונות אישיות .היטיב לתאר זאת
):No-fault compensation for medical injury: the New Zealand experience, 11 IIUMLJ 83 (2003

המחבר PNJ Kassim,

“New Zealand was the first country to adopt a comprehensive no-fault compensation scheme for
personal injury by accident. The scheme covered work and road traffic accidents, those
occurring at home or during sporting activity and also, the results of medical mishaps and
”malpractices

במילי אחרות ,מדובר בסוג פיצוי ,בכל מקרה ,ובכל החזית ,והדומה אצלנו לתשלומי קצבת נכות על פי חוק
הביטוח הלאומי.
_____________________________________

 62לאור התנאי הנוקשי ,חלק מהמיילדי בווירג'יניה העריכו שה לא יזכו לראות בחייה ילוד שיעמוד בתנאי,Duff .
לעיל ה"ש  ,30בעמ'  .414כמוב שכל יתר המקרי שלא יעמדו בתנאי הנוקשי ,יידונו על פי דיני הנזיקי הרגילי.
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ב .מעבר לכ :דומה שמאחר שהנכות המולדת מיוחסת למחלה ולא לתאונה כי אינה כלולה כלל בהסדר ,ובכלל זה
האירועי הנזכרי אצלנו בהצעת החוק .וראו לעניי זה למשל מאמרו הנ"ל של  ,Kassimבעמ'  ,90כאשר הוא מביא
בהסכמה דברי חוקר אחר:
“[f]ailure to diagnose, leading to the true ailment not receiving medical treatment, can rarely, if
ever, be the foundation for a claim under the Act, in that the patient's conditions remains
attributable to the ailment alone”63

ומשאינו כלול בחוק ,ממילא א אי נמנעת הגשת תביעה רגילה בעטיו.
ג .ולסיכו החוק בניו זילנד :ג חוק זה לא רלוונטי לענייננו ,א מעבר לכ הוא בא על תשתית חוקית שונה
לחלוטי מזו שבישראל )וממילא שאלות של הפליה או העדפה של מגזר זה או אחר אינ מתעוררות כלל(.

המטרה המרכזית של החוק :קבלת חסינות מביקורת
לטעמנו ,מטרתו האמיתית של החוק היא התחמקות של הרופאי מביקורת שיפוטית על מעשיה.
 .30האמת ניתנת להיאמר ,שעיו בחוק מגלה את הסיבה האמיתית לו ,ודומה שא מלמד על פג בסיסי :מדובר
בניסיו להתחמק מביקורת .קבוצת הלח – רופאי העוסקי בתחו ההריונות ,בתחו הגנטי ,בתחו
האולטרסאונד – מעוניינת בפטור מביקורת ,ועניי זה א הועלה במפורש על ידיה בבחירות לאיגוד המקצועי.
ביקורת אינה נוחה ,וכל אד באשר הוא היה שמח להיפטר מהביקורת .ובהקשר זה ראוי להעיר כמה הערות:
 .31היעדר ביקורת יפגע במערכת הרפואית :בהיעדר ביקורת המערכת תושחת מצד אחד ולא תתקד מצד אחר.
נסביר עניי זה:
אשר להשחתה :כיו רופאי נאלצי ,כחובה ,למסור מידע למטופל .זאת א על פי שחלק סבורי שה יודעי
טוב יותר ,ובמקרי רבי ה מתקוממי בשל מסירת המידע שעלול להביא לפתרו שנוגד את עמדת האישית.
בתור דוגמה נפנה לפסק די שבו בית חולי מוסלמי נמנע מלית מידע – בהיריו מרובה עוברי – על אפשרות
הדילול של העוברי ,דבר שיביא לסיכוי טוב יותר לעוברי הנותרי .בית המשפט המחוזי הבהיר כי ג א זו דעת
בית החולי ,עליו להביא את יכולת הדילול בפני המטופלת 64.והנה ,א תתקבל הצעת החוק סביר שבית חולי
שכזה לא ימסור כלל את המידע ,שכ כוח לא מוגבל משחית לחלוטי .בדומה ,רופא שיסבור שלא ראוי שאישה
תפסיק היריו רק משו שחסרות לילד אצבעות או ג אחד ,עלול להרגיש חופשי שלא למסור את המידע לאישה.
אשר לחוסר ההתקדמות :ההסתכלות על פסקי הדי כאילו ה "רק" מטילי אש ,אינה נכונה .פסקי די תורמי,
בצורה מובהקת ,להתפתחות הרפואה .בתור דוגמה יצוי שפסקי די קידמו ,שנות אור ,את מת המידע למטופל
ואת הרישומי שיש לעשות .פסקי די קבעו שרופא חייב לחפש בעצמו אחר תסמיני ולא להמתי שהמטופל
יתלונ .פסקי די גרמו לכ שמערכות כלליות של קופות חולי דואגות לחפש את החולה אשר מדחיק את מחלתו.
בפסק די מפורס )ע"א  206/89רז נ' בית חולי אלישע ( 65עמד הנשיא שמגר על כ שהעברת נטל תביא
להתנהלות טובה יותר בעתיד אצל בתי החולי מאחר שה ידעו היטב שא לא יערכו תחקירי ה יהיו חשופי
לתביעות שלא יוכלו להתגונ מפניה( .בפסק די אחר הטיל בית המשפט אחריות בשל איקיו התייעצויות
במסגרת בית החולי 66,כדי לקד את ההתייעצויות בי הרופאי .בתיק אחר קבע בית המשפט את אחריות בית
החולי לנזקי מנוחה ,אישה מוכה ,בשל שליחתה הביתה תו התעלמות מכ שרצונה לחזור הביתה עלול לנבוע
ממצבה הנפשי המיוחד 67.הכרעות אלה מביאות בעליל לשיפור הרפואה .בהיעדר ביקורת כל זה ייעל.
_____________________________________

63
64
65
66
67

וראו ג  ,Manningלעיל ה"ש  ,35בעמ' .709
ת"א )מחוזי ירושלי(  3509/01פרו נ' בית חולי אל מקאסד אל ח'ירייה )פורס בנבו.(21.9.2005 ,
פ"ד מז).(1993) 805 (3
ע"א  2694/90הסתדרות מדיצינית הדסה נ' מימו ,קטי ,פ"ד מו).(1992) 628 (5
ע"א  9063/03פלוני נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ,פ"ד ס).(2005) 556 (1
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 .32ההסתמכות על המערכת הפלילית והמשמעתית איננה ֵראלית :מציעי ההצעה מצייני כי הביקורת תיעשה על
ידי תביעות פליליות נגד רופאי רשלניי ,וכ משרד הבריאות ומערכת הרישוי של ההסתדרות הרפואית )מונח
שלא ברור לנו( תשלול את רישיונ של רופאי שהתרשלו .א זה לא היה כל כ מנותק מהמציאות ,דומה שהיה זה
מצחיק :היכ היו מערכות אלה עד עכשיו? מה מנע מהמערכות לעבוד עד כה בצורה "שקופה"" ,גלויה"
ו"אפקטיבית"? ויודגש :הרופאי כבר עשו פע אחת שימוש בטיעו זה והשיגו מהמחוקק חיסיו על הליכי
בדיקה 68.והיכ כל השקיפות? יתרה מזו :אפילו כאשר בית המשפט כבר קובע את הרשלנות של הרופא בהלי
אזרחי ,לא נעשה בזה דבר באופ אישי מול הרופא )ואז כידוע כבר אי התירו שזה יביא לתביעה אזרחית( .מספר
ההליכי הפליליי נגד רופאי נער יספר .מכל מקו ,א מא דהוא סבור שאפשר לחדד את השיניי של
ההליכי המשמעתיי ,הוא מוזמ לעשות כ; אי דבר כלשהו שמונע זאת69.
ולמע הסר ספק :ג בווירג'יניה ובפלורידה ,והג שמדובר בחוקי בעלי חשיבות נמוכה )מספר מקרי בודדי
בשנה( ,שאלת היעדר ההרתעה טורד את מנוחת של הפרשני .ע זאת לא זו בלבד שקיימת הרתעה מסוימת בשל
האפשרות להגיש תביעות בגי רשלנות בוטה ,אלא שמעבר לכ קיימת הרתעה מערכתית מאחר שהרופאי ובתי
החולי נושאי בעלות ההסדר 70.נמצא שככל שיפחתו המקרי של פגיעות בלידה ,יצטמצמו הסכומי המוטלי
על המערכת הרפואית72,71.
 .33הסתמכות על המערכת הפלילית והמשמעתית תחמיר את תופעת הרפואה המתגוננת :א המציע סבור
שכיו יש "רפואה מתגוננת" בגי פסקי הדי האזרחיי )שבה הרופא אינו נושא באופ אישי אלא ברוב המכריע
של המקרי – חברת ביטוח המפזרת את הנזק או המוסד הרפואי ,(74 ,73קל לשער מה יהיה א יוגשו הליכי
פליליי רבי )ובתי המשפט יפסקו בה ,בהנחה שהמציע אינו מציע שא עניי זה יעבור לטריבונל רופאי( ,או
הדי המשמעתי יזכה לשיניי של ממש .במקרה כזה הרופא יחשוש שבמקרה של רשלנות מחייתו תיפגע ויינקטו
נגדו עונשי .וא כיו טועני שיש רפואה מתגוננת ,מה יהיה אז?!75
 .34ההשוואה לפיצויי בגי תאונות דרכי אינה במקומה :דומה שבעניי זה קיי שוני דרמטי מתאונות דרכי,
ש קיימת שיטה של פיצויי ללא אש .ג הטועני שהאכיפה אינה מספיקה ,דומה שלא יחלקו שנעשה ניסיו ניכר
להגביר את האכיפה והענישה הפלילית .והדברי ,ע כל הכבוד ,רחוקי שנות אור מתחו הרשלנות הרפואית.
 .35הצעות אחרות לפתרו :בדיקת שאות גנטית ובדיקות מורחבות במימו המדינה :מאחר שנראה שמציעי
ההצעה טורדי את מנוחת על המומי המולדי ,מחד גיסא ,ואילו מאיד גיסא ,סבורי שבידי המדינה
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ראו לעניי זה חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996רע"א  4708/03ח נ' מדינת ישראל משרד הבריאות ,פ"ד ס)274 (3
) ,(2005בעוד שבמגזרי אחרי חלה פתיחות :עע"מ  6013/04מדינת ישראל ,משרד התחבורה נ' חברת החדשות
הישראלית בע"מ ,פ"ד ס).(2006) 60 (4
בהקשר אחר ,למטרות השונות של הדי המשמעתי ודיני הנזיקי ,ולכ ששניה נדרשי :אייל כתב ובועז שנור "בי
תרבות הדיו ובי הש הטוב של האד )בעקבות רע"א  1104/07חיר נ' גיל(" המשפט טו .(2010) 69
לדיו בהרתעה המערכתית ,Duff :לעיל ה"ש  ,30בעמ' .442
הרתעה קיימת ג מאחר שהמטפלי יודעי שרוב התביעות נדחות על ידי הוועדה )בשל התנאי הנדרשי( ,ועל כ סביר
שיגיעו לבתי המשפט ג א באיחור מסוי.
חשוב להדגיש :ג במסגרת של חסינות עובדי ציבור )תו חיוב המדינה בפיצויי( בחר המחוקק ,מטעמי הרתעה אישית,
שלא ליצור חסינות גורפת אלא קבע שא עובד הציבור עשה את המעשה מתו כוונה לגרו נזק או בשוויו נפש ,הוא
יהיה אחראי באופ מלא ,ומעבר לכ – ג במקרה שהוענקה החסינות – הרי שא מדובר בהתרשלות חמורה ,תוכל
הרשות הציבורית לחזור בתביעת שיפוי :תמר קלהורה ומיכל ברנשטיי "חוק לתיקו פקודת הנזיקי )מס'  – (10חסינות
עובד הציבור" הפרקליט נא  23 ,1ואיל )תשע"א( .לבעייתיות בנושא ההרתעה ,הקיימת באחריות חמורה ,ראו
 ,Keren-Pazלעיל ה"ש  ,47בעמ' .378
מלבד האמור בטקסט ,ההשפעה של פסקי די אזרחיי היא מועטת בשל חוסר היכולת של חולי ,ברפואה הציבורית,
לבחור את הרופא שלב חפ ,Keren-Paz ,לעיל בעמ' .365
דומה שמה שמטריד את הרופאי היא החשיפה הציבורית; הא סבורי ה שחשיפה זו תיפסק? הא ה סבורי
שאמצעי התקשורת יפסיקו לבדוק את פעילות? או שמא סבורי ה שיש לקבוע איסור פרסו גור? מכל מקו ,מניעת
תביעות אזרחיות רק תביא למצב שבו התלונות המפורסמות לא תיבדקנה .וראו מאמרו של  ,Keren-Pazלעיל ,בעמ' ,369
שאבד המוניטי נובע מהמשקל שנית להליכי בתקשורת ולא מהליכי כשלעצמ.
ראוי לציי כי ג כאשר חשש המחוקק מפעילות "מתגוננת" וביקש להסיר את להב החרב המתהפכת ,עשה כ על ידי
חסינות אישית א חייב את הגו המוסדי – המדינה או הרשות הציבורית – באחריות :ראו למשל קלהורה וברנשטיי,
לעיל ה"ש  ,72בעמ'  .10הסדר זה רחוק מההסדר המוצע בהצעת החוק ,המבקשת לפטור לחלוטי ג את המוסדות
הרפואיי.
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

האמצעי הראויי לטפל בכ ,נרשה לעצמנו להציע הצעה זולה בהרבה :מדינת ישראל תממ בדיקות נשאות
גנטית במגוו של מומחי גנטיי ,וכ בדיקות אולטרסאונד מורחבות ,מעל ומעבר למצוי כיו.
התוצאה של האמור תהא הפחתה במחיר הבדיקות )בשל ריבוי ובשל יכולתה של המדינה לקבוע את מחיר
הבדיקות; אנו סבורי שיהא אפשר א להגביל את מחיר הבדיקות על פי חוק הפיקוח על מצרכי ושירותי( .לא
רק שבדיקות אלה – במבט לטווח ארו – תהיינה רווחיות )שכ ה יביאו לאבחו יותר מומי מולדי וממילא
להפחתה בעלות ההוצאה הלאומית על לידות נכי( .בדיקות שכאלה א יאפשרו שימוש בפרוצדורת ) PGDהיינו
בדיקת העוברי בהפריית חוגופית כדי לוודא שיוחזרו רק עוברי חדשי( ולידת ילדי בריאי ,שא אינ
נשאי ,ובטווח של דור – להיעלמות מומי גנטיי שוני .בהקשר זה יצוי שפרוצדורה שכזו מונעת הפלות ,והיא
א הותרה על ידי חכמי הלכה 76,בדיקות אלה יביאו לקיומה של חברה צודקת יותר )שכ מהאמור ייהנו ג מגזרי
מתנגדי הפלות 77,כגו האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הענייה ,שמציעי הצעת החוק חרדי לה כל כ( .המצב
היו הוא שבעלי הממו יכולי לבצע בדיקות אולטרסאונד פרטיות ,מורחבות .המצב כיו הוא שחלק ניכר
מבדיקות הנשאות הגנטית אינ בסל הבריאות אלא ה מסובסדות על ידי הביטוחי המשלימי של קופות החולי,
אשר נמנעי – מחוסר אמצעי – מקבוצות אוכלוסייה רבות .עניי זה מביא לאבסורד :קבוצות האוכלוסייה
המוחלשות ממילא א "זוכות" "לשמר" מצב זה בכ שה תהיינה הקבוצות באוכלוסייה שלה הילדי בעלי
המומי .השקעה זו )ומדובר בהשקעה לא גדולה יחסית ,בוודאי בשי לב לסכומי שיידרשו לצור הפעלת הצעת
החוק נשוא רשימה זו ובשי לב לכ שבדיקת נשאות גנטית למחלה מסוימת נעשית פע בחיי ולא לפני כל לידה(
לא רק שתשתל ולא רק שהיא צודקת ,אלא שהיא א תביא לידי כ שבסופו של ההלי יהיו פחות מומי מולדי.
 .36ובהקשר אחרו זה :א – ואי זה המצב – מבקשת החברה הישראלית לסייע בטווח הקצר יותר לכל מי שסובל
ממו גנטי ,ובסכו שיהיה דומה לפיצוי הנזיקי ,ראוי שעניי זה יוס לחוק הביטוח הלאומי באופ שיוגדלו פי
כמה קצבת הנכות הכללית ,קצבת שירותי מיוחדי וקצבת ניידות לכלל האוכלוסייה .ויודגש :עניי זה ישפיע
בעליל ובאופ מידי )וא באופ רטרואקטיבי( ג על תביעות הרשלנות הרפואית בכלל ותביעות בגי מומי מולדי
בפרט )והכול תו שוויו בי נפגע לנפגע( ,שכ סכומי הביטוח הלאומי מנוכי מסכו הפיצוי על פי הדי .במילי
אחרות ,א כל אד ע מו מולד יהיה זכאי ל  20,000לחודש ,הנזק – ברוטו – שנגר באירוע של רשלנות
רפואית )ובכל אירוע נזיקי( יצנח ממילא – בנטו – לסכו מזערי או ייבלע לחלוטי בתקבולי הביטוח הלאומי )ואו
אז ,א סכו הפיצוי נבלע ,נדחית התביעה .(78למותר לציי שאי לנו כל התנגדות לכ )א כי סבורי אנו שמדובר
בחיזיו אוטופי ,שא מדינות עשירות בהרבה ממדינת ישראל אינ מצליחות לעמוד בו(79.

וראיה היסטורית
 .37הערה אחרונה :נושא האחריות המוחלטת עלה לדיו ג בוועדה מקצועית שמונתה מכוח החלטת ממשלה
)מיו  ,(19.12.1993היא הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ,בראשות השופט ד"ר גבריאל קלינג,
ובהשתתפות רופאי ,משפטני )כולל הח"מ( ונציגי הרשות המבצעת .ועדה זו א פירטה בדוח שהוגש בשנת 2000
את הדי הזר )לרבות הדי הניו זילנדי :וראו ש בסעיפי  17ואיל( .בסופ של דברי החליטה הוועדה – ברוב
גדול שכלל ג רופאי – כי אי מקו להחלת שיטה של היעדר אש בתיקי של פגיעות רפואיות .והמעוניי
בהסברי נוספי ,יעיי ש.
מכל מקו ,אי זה ברור לנו מדוע כיו ,ועל איזה בסיס ,מתעוררת השאלה שבהצעת החוק .ולמציעי פתרוני.
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ראו לפסקי הלכה של ש"ז אוירב זצ"ל והרב ש' אלישיב שליט"א ,המובאי אצל הרב יואל וד"ר חנה קט" ,שיטות
חדשות באיבחו טרו לידתי בשליש הראשו של ההיריו" אסיא סטע )תשס"ב( .לדיוני כלליי בנושא ההורות
ו :PGDד"ר חיי ריצ'רד גראזי הורות נכספת .(2009) 324
להצעה שקבוצות אוכלוסייה שאינ מבצעות הפלה מטעמי דתיי יקבלו ,בש השוויו ,פיצוי ,ראו הערות חדשניות
)שלא נדרשו לגופ של דברי( של השופט דרורי בת"א )מחוזי י(  3198/01פלוני ,קטי נ' עיריית ירושלי )פורס
בנבו .(12.5.2008 ,לבד מהעובדה שפסק די זה תלוי ועומד בעניי זה בערעור ,הרי שאי הוא משק ככל הנראה את המצב
המשפטי הקיי :ע"א  143/08קרצמ ,לעיל ה"ש .11
או לפחות ברובה הגדול .ראו לעניי זה ת"א )מחוזי י(  5324/03א.ס .נ' ד"ר מ )פורס בנבו ,(7.9.2010 ,מפי השופט י'
שפירא.
לכ שא עוברי למבנה של אחריות ללא אש כי הסכומי לתשלו יהיו דומי לסכומי המשולמי במסגרת הביטוח
הסוציאלי ולא ישיבו את המצב לקדמותו ,Douglas :לעיל ה"ש  ,37בעמ' .3938
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מדור ביקורת חקיקה

הערות למאמר :הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת ,התש"ע2010
הצעת החוק שהוגשה לאחרונה לכנסת ומטרתה "פיצוי אוטומטי" לכל משפחה שנולד בה ילד ע מו מולד או גנטי
שגור לנכות קשה ,ללא צור להוכיח פג או מחדל של רופא – הג שמטרתה ראויה – נראה כי נערכה "כלאחר
יד" ,ללא בחינה לעומק של ההשלכות הכרוכות בה ,ואי אלא להסכי ע הביקורת המלומדת של עו"ד אס פוזנר
במאמרו הד בהצעת החוק.
על פי הצעת החוק ,הפיצוי יינת למשפחה בשל העובדה שהנזק נגר במהל טיפול רפואי והיה אפשר למנוע את
הנזק ,א בטיפול מתאי וא במסירת מידע שהיה מביא לאיהלידה של הנפגע .את בחינת הזכאות אמורה לבצע
ועדה רפואית המורכבת מרופאי בלבד.
אמנ רצוי לא להשאיר את המצב הנוכחי כמות שהוא ,שבו נפגעי ששפר מזל ושבאפשרות לממ את ההלי
המשפטי היקר ,הכולל הגשת חוות דעת רפואיות ,ושג זכו לייצוג משפטי מוצלח ,עשויי לזכות בפיצויי
בסכומי גבוהי .לעומת ,אלה שאי יד משגת את מימו ההלי ,לרבות חוות דעת של הרופאי בעלי ש
וניסיו ,עלולי להיוותר בחוסר כול.
השיטה הנהוגה כיו מצריכה כאמור הלי משפטי ממוש ויקר ,ומעטי הרופאי שבזכות ישרת המקצועית
מוכני להעיד בהגינות הראויה וביושר נגד עמיתי ,ולעומת יש רופאי ,ובה מומחי ידועי ש ,שנאמנות
לגורמי שהזמינו את חוות הדעת מובילה להופעות בפני בתי המשפט המבזות את מקצוע הרפואה .הדיי מצדו אי
לו אלא את שעיניו רואות ואוזניו שומעות ,והוא עלול לטעות .הניזוקי ה הנפגע ובני משפחתו ,הנותרי בחוסר
כול.
ואול ,בהתייחס להצעת החוק ,המותירה את קביעת הזכאות לפיצוי בידי המערכת הרפואית בלבד ללא בחינה
שיפוטית שתבקר את הבחינה הרפואית ותבח ג את קיומו של קשר סיבתי ג מ ההיבט המשפטי ,אינה הפתרו
הרצוי או הראוי לבעיה .זאת ועוד ,נראה כי ממילא דר בירור זאת של התביעה לא תחסו את ההתדיינות
המשפטית .הצעת החוק מותירה את אפשרות הערער בשאלות משפטיות לבית הדי האזורי לעבודה ,ויש להניח כי
לנוכח חומרת הפגיעות שבה מדובר ינסו הנפגעי למצות את הלי בירור תביעותיה עד לערכאה האחרונה .מכא
שבחינה שיפוטית עוד בשלב הראשו ,שבו מתאפשרת הסתייעות במומחי בלתי תלויי בתחו ,עשויה ג לייתר
הליכי נוספי.
בהיקש לנפגעי תאונות דרכי ,הרי שעקרו האחריות ללא אש שהוחל על נפגעי תאונות מכוח חוק פיצויי לנפגעי
תאונות דרכי ,תשל"ה ,1975משיג את מטרתו באופ סביר .על פי חוק זה הלי בחינת הנזק הופקד – והניסיו
מוכיח כי בצדק – בידי בתי המשפט ולא בידי גו חיצוני לו המורכב למשל מנהגי.
מוב כי בחינת הקשר הסיבתי בעניי נפגעי המערכת הרפואית מצדיקה בחינה מעמיקה ומורכבת יותר .מכא ,ועל
אחת כמה וכמה ,דרוש כאמור ליווי שיפוטי של ההלי.
הצור המוצדק במת מענה מהיר ,שאינו כרו בעלויות כספיות ניכרות ,לנפגעי טיפול רפואי הוכר במדינות רבות
בעול ,ובה ג קפיטליסטיות מובהקות כארצות הברית .שוודיה נחשבת לספינת הדגל באימו רעיו האחריות
ללא אש בפגיעה רפואית ויישומו זה שני רבות .בשיטה השוודית בצד עקרו ה no-faultפועלת מערכת סוציאלית
מפותחת ,שבמסגרתה ההטבות המוענקות לנפגע ה מקיפות ביותר .בשיטה זאת אי צור בהוכחת אש ברשלנות
ַס ַ$ק השירות הרפואי ,או של גור אחר ,כדי להיות זכאי לפיצויי .הפיצוי מבוסס על המבח א הפגיעה נגרמה
עקב החלטה או מעשה של נות השירות הרפואי )רופא ,אחות או בית החולי( .המבח העיקרי הוא א הנזק היה
צפוי ובלתי נמנע – א אלה היו הנסיבות ,לא ייחשב הנזק בר פיצוי.
כאשר מתגלעי חילוקי דעות בי הנפגע לבי איגוד חברות הביטוח בנוגע לכיסוי הביטוחי או בנוגע לגובה הפיצוי,
ההחלטה מופנית בשלב הראשו לוועדה לפגיעות חולי ) ,(Patient Injury Boardהמורכבת מיושב ראש שופט ,חבר
פרלמנט המייצג את החולי ,מומחה רפואי ,שני חברי מטע המבוטחי )בתי החולי ,הרופאי( וחבר אחד
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

מטע המבטחי .הוועדה בודקת מחדש )עושה  (reviewאת הנתוני .היה ואחד הצדדי אינו מקבל את הכרעת
הוועדה – אפשר לפנות לבוררות על פי חוק הבוררות השוודי.
שתיי ממדינות ארצות הברית ,וירג'יניה ופלורידה ,אימצו את שיטת האחריות ללא אש בפגיעה רפואית ,בדומה
לשיטה הנהוגה בשוודיה ,אול ה הגבילו את הזכאות לפיצוי לנזק נירולוגי הקשור בלידה .החוק בווירג'יניה חל על
מקרי קשי מאוד ,של נזק נירולוגי שאירע בלידה ושגר לנכות צמיתה המחייבת סיוע בכל פעולות היויו1.
בפלורידה הזכאות מצומצמת א יותר ומוציאה מכלל כיסוי לידות טר מועד משנקבע משקל מינימו בלידה של
 2,500גר .ע זאת החוק בפלורידה מחמיר פחות באמות המידה של הנזק המנטלי והפיזי של התינוק ובדבר היות
הנזק צמית2.
החוק קובע כי התביעות מוגשות פורמלית לגו המכונה ”’ ,“Compensation Commissions Workersאשר לו נתונות
הסמכויות האדמיניסטרטיביות ובידו ההחלטה הסופית בדבר הזכאות לפיצוי במסגרת תכנית זאת .את התכנית
מפעילי גופי בלתי תלויי ,יצירי החוק ,החוקרי את נתוני התביעות וממליצי על אופ יישוב העניי .גופי
אלה – בווירג'יניה ה) “Birth Injury Fund” (BIFובפלורידה ה ”“Neurological Injury Compensation Association
) – (NICAמעריכי וגובי את הפרמיות ,ממליצי על זכאות על פי החוק ,ובפועל הגופי הללו ,המפעילי את
התכנית ,ה גופי ציבוריי ואחראי כלפי הציבור.
בעת חקירת התביעה הגופי נעזרי ברופאי בלתי תלויי ,המומחי בתחו.
את הפתרו לבעיה הנוכחית של נפגעי טיפול רפואי בישראל יש לבצע עקב בצד אגודל בתו לימוד מניסיו השיטות
שבמדינות האחרות ,בהתאמה לתנאי במדינת ישראל ובזיקה לשיטת האחריות ללא אש המיושמת בתאונות
הדרכי.
לדוגמה ,אפשר לייש את השיטה בשלב ראשו במקרי קשי וקיצוניי הקשורי בפגיעה נירולוגית בלידה,
בדומה לנהוג במדינת וירג'יניה .בירור התביעה יכול להיעשות בדר הדומה לזו שבשוודיה – בידי שופט היושב
בראש ועדת מומחי רפואיי מהתחו ,נציג ציבור החולי ונציג המבטחי ,ולחלופי להותיר את הבירור
במערכת בתי המשפט כפי הנהוג בתיקי תאונות דרכי.
ואול ,נראה כי עשיית "צדק" ע הפגועי ,הכולל "פיצוי אוטומטי" אמתי ,בעיקר כשמדובר בפגועי קשה ובבני
משפחותיה ,המתמודדי ע מעמסה כלכלית כבדה לנוכח צורכי טיפול כבדי ,מחייבת מענה מידי שיאפשר
טיפול ראוי .משימה זאת אפשרית רק באמצעות הגדלת גמלאות המוסד לביטוח לאומי שלה זכאי נפגעי אלה,
באופ שיבטיח את מילוי צרכיו הטיפוליי של הנפגע ,כולל טיפול סיעודי ,התאמות דיור ,הוצאות ָ$רהרפואיות,
עזרי שיקומיי וכדומה .כל אלה ייווספו על האמצעי הניתני באמצעות משרד הבריאות .כיוו שממילא
ההוצאה הכרוכה בהצעת החוק האמורה מוטלת על "הכיס הציבורי" של משל המסי ,וכיוו שבמוסד לביטוח
הלאומי הזכאות מוכרת על בסיס שיעור הנכות ללא תלות בפג או במחדל רפואי או בקיו קשר סיבתי ,הרי
שכאשר מדובר בפגועי קשה ,בדיקת הנכות פשוטה והגמלאות משולמות מידית ,ובכ נחס ניהול הלי ממוש
ויקר ג ביחס להלי של בחינת שאלת הקשר הסיבתי כפי שמוצע בהצעת החוק.

א' זאב וייל ,עו"ד
יעל אזולאי ,עו"ד

aharonzw@weil-law.co.il
yael.azoulay@weil-law.co.il

_____________________________________

1
2

.Va.Code Ann.38.2-5001
).Fla.Stat.Ann.766.302(2
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מדור ביקורת חקיקה

תגובה לביקורת" :הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת ,התש"ע :2010פיצויי ללא
אש במבח המציאות"
תקציר
לאחרונה הוגשה לכנסת הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת ,התש"ע .2010בהתא להצעה ,יינת פיצוי לכל
משפחה שנולד לה ילד ע מו מולד או גנטי שגור לנכות קשה ,מבלי שיהיה צור להוכיח רשלנות רפואית.
במענה להצעה כתב נציג פורו נזיקי של לשכת עורכי הדי )עו"ד אס פוזנר( ביקורת אליה אתייחס להל:
הערה כללית :טענות הכותב נגד הצעת החוק אינ מאוזנות ,הכותב אינו מנסה למצוא כל יתרו בהצעה ודומה כי
א אינו מוכ להתמודד ע בעיות קשות ביותר הקיימות במציאות.
טענתו ה" :1בהעדר מקורות מימו אמיתיי ,הצעת החוק תביא לפגיעה קשה בילדי הנכי שיזכו לפיצויי
נמוכי מאוד ביחס לצרכיה" – ברור כי החוק ידאג כי יהיו מקורות מימו אמיתיי ,וזה יהיה חלק בלתי נפרד
ממנו .נית להערי כי הדבר לא קשה ליישו וזאת על סמ :א .גובה ההוצאה הלאומית הקיימת כבר כיו נראית
לא רחוקה מהסכו הנדרש .ב .השוואת היק ההוצאה הקיימת להוצאות הצפויות כפי שכבר נבדקו ונבחנו
בניוזילנד ,מדינה בגודל דומה ע מערכת רפואית/ביטוחית דומה לזו שבישראל.
טענתו ה" :2הצור בהליכי ממושכי א הוא לא ייפתר ,לאור הצור של הילד להוכיח שנית היה להפסיק
את ההיריו א היה נית מידע מתאי;" – הדברי לא נכוני – על פי הצעת החוק אי צור בהוכחת
אשמה/רשלנות או בקשר סיבתי בי הטיפול הרפואי ובי הנזק/מו .יש צור להוכיח רק את עצ קיומו של נזק
ללא בדיקה של היכולת למנוע את התרחשותו .בצורה הזו הפיצוי יינת לכל המומי שמקבלי עבור כיו פיצוי
וא על כאלה שעד היו לא היה עבור פיצוי.
טענתו ה" :3בבחינה חוקתית של הצעת החוק ,מתגלה פגיעה קשה בזכויות יסוד של הילדי הנכי ,תו הפליה
לא מוצדקת בי נכי שוני – ".הפליה קיצונית קיימת דווקא כיו ,במצב בו בעלי אמצעי יכולי להשיג הרבה
יותר מחסרי ממו ,ולאור העובדה שניזוקי רבי לא זוכי במשפט – לכ ברור כי החוק יקטי את ההפליה.
טענתו ה" :4השוואת הצעת החוק לחוקי אחרי בישראל ובעול ,מלמדת שלהצעה כזו אי אח ורע ,והיא
מביאה לסגירת דלתות בתי המשפט בפני אלה שזקוקי לה יותר מכל – ".חוק הפלת"ד בישראל הינו דומה מאד
לזה המוצע – ולגבי חו"ל ,זו המש של הטעייה שהוצגה לועדת גבריאל קלינג כפי שד בכ עו"ד ד"ר גיל סיגל
בדבריו בכנסת ,ועל כ בהמש.
טענתו ה" :5בחינת ההצעה מגלה ,למעשה ,שהתוצאה היחידה של ההצעה תהא הענקת חסינות בפני ביקורת
למעוולי; תוצאת לוואי מחסינות זו תהא פגיעה ברפואה ובמטופלי עתידיי ".המצב הקיי היו מפריע
לביקורת כנגד רופאי – את הכספי לפיצוי הנפגעי משל הציבור הרחב ,ודווקא הרופאי )ועורכי הדי( נהני
)כספית( בגי לח ופחד המטופלי שנמצאי במגע ע רופאי מאוימי .בחוק המוצע יש מנגנו משמעתי היכ
שמדובר ברשלנות רבתי ושמדובר במנגנו נפרד מ המנגנו האזרחי שבא קוד כל להבטיח שהנפגע יקבל פיצוי.
לגבי התמודדות ע הטענה של פגיעה ברפואה ,אפשר לציי את הבעיות ברפואה מתגוננת .החוק המוצע יאפשר ג
להקטי מספר עצו של בדיקות עודפות המתבצעות כיו ברפואה מתגוננת.
פתרונות אחרי שהציע הכותב של הביקורת ,ואשר לטענתו "יקטינו את הצור בתביעות רשלנות רפואית ,וזאת
מבלי לפגוע בזכויותיה של הנפגעי" מעידות על אי הבנתו את הבעיות הקיימות במערכת הרפואית – הצעותיו
יביאו רק להוצאות נוספות ,רפואה פחות טובה ,תביעות מיותרות נוספות ולהחמרת הבעיה הקיימת .ג במערכת
אידאלית שבה יהיו  0%טעויות של המטפלי ,עדיי ייוולדו  2.5%מהילדי ע פגמי – אות החוק רוצה לפצות
)בניגוד לכוונתו של כותב הביקורת לחוק( .רבות נכתב ונחקר על כ כי תמיד הנפגע ברפואה יאשי את המטפל –
א המערכת המשפטית לא חייבת למצוא דרכי להצדיק את זה מהטע לעזור לנפגע.
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הצעת חוק כה חשובה מצריכה עדיי התאמות והשלמות סופיות בטר אישורה בהמש ,ואנשי ע ידע בתחו,
כמו כותב הביקורת על הצעת החוק ולשכת עורכי הדי מוזמני לתרו מהידע והחוכמה שלה למע שיפור נוס
של החוק .אי אבל חולק כי החוק הוא צו השעה ,ובמיוחד בישראל בה יש מערכת רפואית מוכנה לקליטתו .אימו
החוק יעשה ,בשקיפות מלאה ,צדק ע ילדי נכי מלידת ,ומטרתו ג לאפשר חזרה לעבודה ולתפקוד של בני
משפחת.

 .1כללי
למצער ,כתב הביקורת רצו משגי וטעויות ,חלק כנראה נובע מאי הכרה מספקת של הנתוני ,וחלק נובע
משכחה או השכחה.
כ למשל ,כיצד יכול מאמר כה מכובד ,המרחיק עדותו למעבר לי ונשע על עשרות מקורות )שעל חלק אבד
הכלח( להתעל מדו"ח רשמי ועדכני ,דו"ח ועדת שפני של משרד המשפטי הישראלי? בדו"ח זה ,בניגוד משווע
לטענות המעיעובדתיות של הכותב ,נאספו ברוב עמל נתוני כספיי והיקפי התביעות וש נקבע מפורשות כי
חלה עליה כמעט בכל המדדי האמפיריי – מספר ,היק ,והחמרה ביחס לרשלנות רופאי .נשגב מבינתנו כיצד
דו"ח זה אינו מצוי ולו ג פע אחת.
מעשה חמור נעשה בהערכת הנזק הנובעת מלידות של תינוקות בעלי מומי .הכותב נוקב במספר של  2.4%מכלל
הלידות )מספר די מדויק( ,מגיע למספר של כ ,180,000מכפיל אותו ב 3מליו לתיק ,והרי ל סכו מבעית של 12
מיליארד  בשנה .א בחינה אמיתית של הנתוני מצביעה על זריית חול בעיני הקוראי .מתו  ,2.4%הרוב
המכריע כולל מומי ברי תיקו שעלות הטיפול בה זניחה .כ 50% :ה נקבי במחיצות הלב ) (VSDשחלק
הגדול נסגר לבד והשאר מתוק בניתוח פשוט יחסית 20% ,סובלי מהיפוספאדיאס )מו אסטטיתפקודי במיקו
פתח השופכה באיבר המי של הזכר( ,שג הוא בר תיקו ואינו כרו בעלויות משמעותיות ,וריבוי אצבעות ושפה
שסועה כ 1015%נוספי 1.והנה נותרנו ע מספרי קטני בהרבה ,ומכא ההתגמדות של האיו הכלכלי שהציג
הכותב לפתחינו .אכ ,מומל להכיר את העובדות .אי בדברי הללו להתייחס לפגיעות של שיתוק מוחי ,שכא אי
חולק כי קשה מאוד לברר את מקור ואת סוגיית האש ,ונתייחס לכ בהמש.
הכותב מגבה את דבריו תו שימוש באסמכתאות למכביר .דא עקה שבדיקת אסמכתאות אלו לגופ מראה במספר
רב של פעמי כי ההקשר שונה לגמרי )אי הנדו דומה לראיה( ,ובמקרי מסוימי הוצאו דברי מהקשר .תקצר
היריעה מלפרט ,א לפלא היא רשימת האסמכתאות בהערת שוליי  .12בפסקי די אילו,קובל המעיר ,למרות
שנמצא התרשלות ,לא נקבע רשלנות בסופו של יו .טיעו זה עשוי לשכנע את מי שאינו בקי בתורת דיני הנזיקי ,א
זהו ערפול דסטרוקטיבי – כדי להוכיח רשלנות ,התרשלות איננה מספקת ,ונדרשי רכיבי נוספי דוגמת הקשר
הסיבתי וקיו חובת זהירות אשר עשויי/עלולי למנוע קביעת רשלנות .ולכ –אי רשימה זו ראויה כלל ועיקר.

 .2תגובות ספציפיות:
המניע להצעת החוק והמניע לביקורת:
לא מדובר בקידו אג'נדה פוליטית של גניקולוגי אלא באינטרס משות של ציבור המטופלי/נפגעי וציבור
הרופאי – ומניע כזה הוא ראוי.
ראשית ,ברור כי נית להביא עשרות ציטוטי מקבילי של עורכי די בתחו הנזיקי הרפואיי שנשבעו בפני
עמיתיה כי יחסמו בגופ כל שינוי בחוק ,שוב מטעמי מגזריי .והרי לנו תיקו מקצועי לא נאות.
שנית ,מדובר בבעיה המטרידה את המערכת הרפואית כולה )כמו ג את הציבור בכלל ואת ציבור המטופלי
בפרט( ,וא לא מכירי בה בעצ מתעלמי מדעת של אנשי המקצוע המביני יותר מכול בתחו .הפוני
_____________________________________

1

דו"ח משרד הבריאות ,המחלקה לא ,לילד ולמתבגר.2010 ,
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לעבוד בתחו הרפואה רואי את תפקיד כשליחות לעזור לנזקק לטיפול .המערכת של תביעות בתחו הלידה של
ילדי ע פגמי מולדי )כאמור ,שג במערכת אידאלית של  0%תקלות ימשיכו להוות כ 2%מהנולדי( מביאה
להרס של היחסי שבי רופא לחולה .בסופו של דבר זה פוגע בבריאות המטופלי ,כשמשרת אות רופא מאוי,
מרעי עליה בדיקות לרוב ,ומשאיר אצל ספקות בלי סו .הדבר א מביא לאלפי הפלות מיותרות בגי חששות
הנתפסות בצורה בלתי פרופורציונית על ידי המטופלי .הרופאי ,שנהני כספית מהתנהגות כזו בצורה של
ביקורי ובדיקות עודפי ,מעדיפי רפואה נכונה יותר שבה לא ייהרס הקשר רופא מטופל .ודי לראות לא הגיעו
היחס והשירות הרפואי בתחו זה בארה"ב בכדי להבי שלא לש הרופאי בישראל שואפי להגיע – וזוהי
מטרת האמיתית ,והיא ראויה.
ויתר על כ ,לא רק את המערכת הרפואית המצב מטריד ,אלא ג רבי במערכת המשפטית:
– החל בעורכי די המייצגי את המגני )עורכי הדי המייצגי במשפטי של מלפרקטיס את קופות החולי
והמדינה( כפי שמתבטאי השכ והערב בפני הרופאי.
– עורכי די מהאקדמיה כמו השות לכתיבה של דברי אלו ,ד"ר גיל סיגל.
– יותר מכ אנשי אקדמיה ומשפטני ידועי ש כמו:
*

השופט בדימוס :יצחק אנגלרד – ראה ב"זמ רפואה".9.2.2004 ,

*

עו"ד אלי זוהר ,זמ רפואה – .9.2.2004

*

עו"ד לירו חבוט לוי – לשכה משפטית ,מכבי שירותי בריאות

*

עו"ד יצחק לוי – יוע משפטי ,קופת חולי כללית

*

עו"ד ד שפי – יוע משפטי ,בית החולי הדסה עיכר

– אתיקאי כמו פרופ' אברה שטיינברג:
\mhtרשלנות רפואית – היבטי רפואיי ,ציבוריי והלכתייF:\NO FAULT COMPENSATION.

מעבר לכ ,זהו מצב שצרי להטריד כל אחד מאיתנו ונשתמש בדוגמא אחת מיני רבות שיכלנו להביא להבהיר את
ההפליה הקיימת היו.
ניקח כדוגמא :בשנת  1995נולדו מעל  30ילדי ע פיגור שכלי על רקע תסמונת  Xשביר .בשנה זו החל מרכז מסוי
לבצע בדיקה מולקולארית לאבחו החולי .הבדיקה יכולה ג לגלות נשי נשאיות באוכלוסייה הכללית .עד היו
לא נהוג בשו מדינה לבצע בדיקת נשאות כזו – ג לא לידע נשי עליה .בישראל הבדיקה נמצאה כדאית לסקר
מספר שני אחרי  1995ומאז היא חלק מהבדיקות המומלצות לכל אישה הרה .ילד אחד שנולד באותה שנה,1995 ,
זכה בסכו גבוה מאד בטענה כי היה על הרופא נשי ליידע את אימו על הבדיקה )ת"א ) מחוזי י ( 5416/03
פלונית – קטינה נ' שירותי בריאות כללית )פסק די של כב' השופט דרורי מיו  – 27.5.2008פורס בנבו(( .עד
כה אי אני רוצה לערער .אבל נשאלת השאלה אי ייתכ כי שאר  29הנולדי ע התסמונת באותה שנה )וג
עשרות ואולי מאות נוספי שנולדו א מספר שני אחר כ עד שהבדיקה נכנסה לשגרת הבדיקות( ,לא יהיו
זכאי לאותו "תגמול" .רק משו שלא פנו לאותו עו"ד? הא זהו הצדק והשוויו שאנו במדינת ישראל רוצי
להגיש לילדי ע פג מולד )מכל סיבה( ולמשפחת?
ולסיכו :התשובה האמיתית היא כי כל המעורבי ,למעט סקטור עורכי הדי מכירי כי קיימת בעיה והצעת
החוק היא ניסיו אמיתי וכ לפותרה .הותרת המצב על כנו ,כדרישת הנוקבת של נציגי הלשכה ,איננה ראויה.
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הצעת חוק פיצוי לפגועי מלידת  ,התש"ע :2010פיצויי ללא אש במבח המציאות

"הפליה" – מי וכמה יקבל פיצוי:
ראשית לגבי מי יזכה בפיצוי – אי חולק ,כמו בדוגמא לעיל )יידוע לגבי סקר לתסמונת  Xשביר בשנת  ,(1995שכמוה
יש על כל צעד ושעל ,כי החוק יגדיל את מספר המוכרי לפיצוי מעשרות למעל  1,000כל שנה .הקיפוח העיקרי
הקיי כיו הינו לאלו שאינ זוכי לפיצוי – אלו ה רוב הנכי מלידה .בי א כיו שלא נית למצוא מחדל ובי
א שפשוט ההורי לא ביקשו סעד של בית המשפט .הצעת החוק אמורה לדאוג לה .הצעת החוק המעודכנת
מגדירה כתסמונת בתפיצוי :תסמונת או פג מולד ,או מחלה או פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי ,המופיעה על
רקע תורשתי או עקב פגיעה סביבתית ,בי א התגלתה לפני הלידה ,במהל הלידה ובי א התגלתה אחרי הלידה;
ולגבי כמה :חשוב להדגיש שעלפי ההסדר שמוצע בחוק אנו שואפי שיפוצו לא פחות מבהסדר הקיי ,ולכ אי
הפליה ביחס לנפגעי רשלנות אחרת .להערכתנו ,ובהשוואת הנתוני ע מידע הקיי במקומות אחרי ,נראה לנו כי
הצעת החוק לא בהכרח תביא לפיצוי נמו יותר מאשר א היו תובעי בהלי הקיי היו ,לכ לא נית לדבר על
הפלייה .ובכל זאת יש בהצעת החוק אפשרות של הפחתה בעלויות וחל בה ג עיקרו חשוב של עקרו הוודאות אשר
לא קיי בתשלו הנית היו.
מטרת הפיצוי בהצעת החוק הינה לתת את התנאי הנדרשי לאפשר לילד הנכה ולמשפחתו רמת חיי ממוצעת.
המטרה בפיצוי להשלי את כל המגיע לה מעבר למה שנית לה כיו לפי חוק בריאות ממלכתי וביטוח לאומי
)לכל אות סעיפי שאינ מכוסי ש( .וכל זאת על מנת לאפשר לאותה משפחה לחיות חיי "תפקודיי",
ולהתפנות ג לילדי האחרי ולעבודת יומ .התשלו יהיה כזה שיאפשר תשלו מקביל להוצאות מוצדקות
המוכרות לפי מידת הנכות.
את הפרטי על הזכות לרכישת מכשירי עזר וטיפולי )שאינ כלולי בחוק בריאות ממלכתי או מכוסי על ידי
הביטוח הלאומי( ,טיפול סיעודי )עד   5,000לחודש( ,התאמת דיור ,ניידות ,והוצאות מיוחדות אחרות יש לעג
בספר – דומה למה שיש בביטוח לאומי .החוק בניוזילנד כולל מעל  600עמודי של סעיפי המפרטי את התנאי
הללו .אי הצעת החוק צריכה לפרט זאת – זו תהיה עבודת וועדה מקצועית שתפרס את הסעיפי לפיצוי הוג על
פי הקריטריוני והעקרונות של החוק .בכ תהיה שקיפות מלאה – צורה זו מוצדקת וצודקת יותר מהמצב כיו,
שגובה התשלו נקבע על ידי כל המרבה בדרישות ובניפוח ההוצאות ,תו חוסר ידיעה על מספר שנות החיי
הצפויות לילד .אי חולק כי השופטי מנסי לעשות את הטוב ביותר ,אבל ברור כי אחידות ושקיפות כפי שמוצעי
בחוק עדיפי.
בנוס לתשלומי הנ"ל מוצע בחוק תשלו עבור אובד הכנסה )על פי בסיס שכר ממוצע במשק(.
לבסו ,יש פיצוי עבור נזק שאינו נזק של ממו בסכו "חד פעמי" לנפגעי ,בשיעור מקסימאלי של עד  250,000
)סעי  8להצעה( .ברור כי הנכה ימשי לקבל את השלמת הכספי הנדרשי לקיומו בכבוד ג אחרי יציאתו
לבגרות/עצמאות.
בנוס ,מוצע בחוק כי התשלו יהיה עיתי – בכ ימנע המחלוקת לגבי תוחלת חיי שכה קשה לחשבה.
הטענה של כותב הביקורת כנגד החוק ,כי בשיטה הנוכחית מקבלי ילדי בבית המשפט הוצאות ונזקי שנגרמי
בעי הינה בוודאי טענה שגויה מ הבחינה כי בית המשפט מערי את הנזק בלבד ,ובעיקר בכל הנוגע להתממשותו
העתידית .הכותב מתעל מדיו רב שני סביב סוגיית תשלו עיתי או תשלו חד פעמי .הג ששניה ראויי,
העדי בית המשפט בתביעות נזיקי תשלו חד פעמי .יחד ע זה ,אי הוא עוצ עיניו מיתרונות התשלו העיתי,
ובוודאי כי למחוקק שמורה הזכות לעג שיטת פיצוי זו בכדי למנוע את המצב השכיח של תשלו יתר ו/או תשלו
חסר.

טענת ההפליה הפסולה בפיצוי ילדי
למחוקק שמורה האפשרות להגיב לנסיבות משתנות במערכות פיצוי שונות .כ דחה בג"צ תביעה של ארגו הנכי
אשר טע להפליה פסולה כלפי נכי צה"ל בכל הנוגע לזכאות לטיפולי רפואיי ו/או פיצוי .המדינה ,בנסיבות
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מתאימות ,רשאית להכיל הסדרי שוני למקרי שוני המייצגי אינטרסי חברתיי משמעותיי .במקרה
שלנו אי מי שיכחיש )כמעט( כי סוגיית פיצוי ילודי הפכה לבעיה קריטית בכל הנוגע להולדה בישראל .רופאי
מבצעי רפואה מתגוננת ,שפירושה הישיר בישראל הוא עשרות ומאות מיליוני  המוצאי על סקירות הריוניות
ובדיקות גנטיות ללא כל התחשבות ביחס עלות תועלת )המנוגד לדוקטרינות הבסיסיות של דיני הנזיקי( ,הפלות
רבות שלא לצור )רק כדי לא לעמוד בסיכו של תביעה משפטית( והחמור מכל – זילות נוראה במושג של קדושת
החיי – וכל זאת רק כדי להימנע מתביעה משפטית מחד ,ומאיד כדי להגיע ל"ילד המושל" ,מאיד.
איננו מסכימי בשו אופ ע הטענה כי בחוק ישנה פגיעה בזכות הגישה לבית המשפט – על פי הצעת החוק יותר
אנשי יזכו לפיצוי ולכ זה מרחיב את זכות הגישה לערכאות .בהצעה האחרונה ,בית המשפט הוא חלק מהתהלי
והתביעה מוגשת אליו כפי שקורה היו .להפ ,תנאי הס ה פחות נוקשי.
בהחלט אפשר להתייחס לחוק הפלת"ד כמקור השוואה ,שג בו יש ייחוד עילה וג בו יש ועדה המקבילה לוועדה
הרפואית אצלנו.

הטענה שלא יתאפשר בישראל תשלו פיצוי הוג לנפגע ומשפחתו?
בסעי  5לטענת המבקר את הצעת החוק" :בהכרח ,גובה הסכומי שיקבלו הנפגעי יהיה מזערי..." ....":א
נערו את החשבו על פי סכו סביר נטו של  3מליו  לכל ילד שנולד ע מו קשה ,נגיע למסקנה שמדובר
בתשלו של  12מיליארד  בכל שנה",
ראשית :כפי שצוי לעיל ,בחינה אמיתית של הנתוני מצביעה על זריית חול בעיני הקוראי .מתו  ,2.4%הרוב
המכריע כולל מומי ברי תיקו שעלות הטיפול בה זניחה .כ 50% :ה נקבי במחיצות הלב ) (VSDשחלק
הגדול נסגר לבד והשאר מתוק בניתוח פשוט יחסית ,כ 20%סובלי מהיפוספאדיאס )מו אסטטיתפקודי
במיקו פתח השופכה באיבר המי של הזכר( ,וכ 1015%נוספי ריבוי אצבעות ושפה שסועה ,שה כול ברי
תיקו ואינ כרוכי בעלויות משמעתיות מעבר למכוסה בביטוח הרפואי הקיי 1 ) .1דו"ח משרד הבריאות,
המחלקה לא ,לילד ולמתבגר .(2010 ,והנה נותרנו ע מספרי קטני בהרבה שעוני על הקטגוריה של בעיות
נכות קשה.
שנית :במצב הקיי היו הנכה ומשפחתו מקבלי פחות מ 50%מהסכו הנקבע – השאר :הרוב משול לעור
הדי והשאר לאדמיניסטרציה .מנתוני בניוזילנד עולה כי ברגע שהוחל החוק ירדה ההוצאה האדמיניסטרטיבית
לפחות מ.10%
ויותר מכ :כבר היו בישראל ההוצאה הלאומית עבור פיצויי בתחו הנדו בחוק )נולדי ע נכות
גנטית/מילדותית( דומי לאלו המשולמי לפיצוי כל הנפגעי מסוג זה בניו זילנד .ניוזילנד מהווה דוגמא
מתאימה בהיותה מדינה ע מספר דומה של תושבי ,רמת חיי ממוצעת דומה ,רמת רופאי דומה ,ביטוח לאומי
כמו כא .לכ ,אי סיבה ,שתשלומי בצורה דומה לזו המשולמת ש) ,כזו שמביאה את הנפגע לתיקו הנדרש
לחיי סבירי ,ובמטרה לאפשר להורי לצאת בשקט לעבודה ,ולמשפחה לנהל את חייה( ,לא יספיקו.
הדוגמא שבחר המבקר את הצעת החוק להשתמש כגובה הסכו לתביעה הינה וירג'יניה .לטענתו" :הסכו
הממוצע שבו מפוצי התובעי ש )על פי החוק הרלבנטי( ,הוא  1.1מליו דולר )לכל תובע( במונחי ."1993
ראשית על פי המאמר של דר' גיל סיגל וחב' הסכו הממוצע לתביעה הינו  $94,400בווירג'יניה ו$59,000
בפלורידהAdjusting severe birth injury claims in Florida and Virginia: The experience of a landmark ) .
(experiments in personal injury compensation. Am. J. of Low and Medicine, 34; 493-537, 2008
והסיבה למחירי הגבוהי בפלורידה ווירג'יניה נובעי מכ שש אי ביטוח בריאות ממלכתי ,עלות השירותי
הרפואיי פי  3מאלו בישראל ובניוזילנד ,ואי בפלורידה ווירג'יניה פיצוי חוק ביטוח לאומי – לכ ,א היה הדבר
בישראל היה הסכו כפי שהוא בניוזילנד :הוצאה ממוצעת פחותה מ 30,000דולר לתביעה .כאמור זו הוצאה
ממוצעת ,ובחלק מהמקרי התשלו יהיה גבוה יותר עד למקסימו של .$900.000
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כמה זה יעלה למדינת ישראל? בניוזילנד הסכו המקסימאלי המגיע לנתבע הינו כ 3מיליו  – בתיקו העמלות
המשולמות כיו מהסכו הנפסק לנפגעי בתחו הזה בישראל זה מאד דומה לסכומי המקסימלי המגיעי
לנפגע במערכת המשפט הקיימת בישראל .עוד למדנו מהניסיו רב השני והמבוסס בניוזילנד כי הסכו הממוצע
לתביעה ש הינו )  110,000צרי לקחת בחשבו כי הרבה מהתביעות הינ לבעיות שמוצאות פתרונ בחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ו/או ביטוח לאומי ושבישראל כלל לא מגיעות לבית המשפט ולא זוכות לשו פיצוי( .א לתרג
זאת למספרי בישראל ,ההוצאה הלאומית הצפויה לצור הפיצוי לכל הנפגעי )כ 2,000תביעות חדשות כל שנה –
נלקח לחישוב מספר כפול מזה שבפועל מאושר בניו זילנד( תהייה כ)  220,000,000כאמור ,נלקחה ליתר
ביטחו עלות כפולה מזו שמשולמת בניוזילנד לכל התביעות במערכת הרפואית( .סכו זה נמצא כיו ברובו כבר
מערכת הבריאות צבוע לתשלו פיצויי אלו ,ורחוק מאד מ 12מיליארד על פי כותב הביקורת .קל יהיה להראות
כי בנוס יהיה קיצו בהוצאה הלאומית מבדיקות עודפות הנעשות במצב של רפואה מתגוננת.

למה המערכת מתאפשרת מבחינה כלכלית בניוזילנד )מדינה דומה לישראל במספר תושבי
וצורת ביטוח רפואי וסוציאלי(:
– יש ביטוח לאומי ויש ביטוח בריאות ממלכתי .אלו מאפשרי מת הטיפולי הבסיסיי .להשוואה ,בניוזילנד
ההוצאה לאד כ $1,890בשנת  2003לעומת  $5,635בארה"ב.
– נחסכות הוצאות אדמיניסטרטיביות – ש ה מגיעות ל 50%מסכו התביעה בתביעות מלפרקטיס ורק 10%
במערכת של .no-fault
בניוזילנד ,המימו לחוק מגיע ממיסוי כללי וביטוח של העובדי – זאת מפני שהחוק בא ברובו לממ נפגעי תאונות
בכלל – כולל נפגעי עבודה.

הטענה כי המנגנו המוצע בחוק אינו מאפשר קביעת פיצויי לנפגעי
כא שוב יש להבהיר כי לא נדרשת על פי הצעת החוק הוכחת טעות ,ולכל סוג של פג מולד שמתגלה עד גיל שנה
ושזוכה לפיצוי כיו לא נדרשת שו ראייה כי המחלה ניתנת למניעה .נדרשת רק הוכחת קיומו של נזק.
לגבי הטיעוני כי "ההרכב שידו בפיצוי חסר את הכישורי המתאימי לקבוע קביעות משפטיות ":ו"ההרכב
המוצע חסר את הכישורי המתאימי לכימות הנזק ":אני מניח שבנוסח הסופי של החוק הועדה תיקבע רק את:
– עצ עמידתו של התובע בקריטריוני הרפואיי הנדרשי בחוק
– את הצרכי של התובע/נפגע
יהיה מקו לקביעת הערכה כספית של רשימת הצרכי על ידי שופט והוא שיתרג זאת לתשלו הסופי.
כלומר אני מניח שבנוסח הסופי לא תישלל מבית המשפט סמכותו .הועדה הרפואית שתמונה ל 5שני תעשה
שימוש ברקע ובידע המקצועי שלה לבדוק קיומו של נזק ואילו צרכי מיוחדי ה פועל יוצא של נזק זה .בית
המשפט יקבע פיצוי בהתא .כ כל אינסטנציה דנה בשלב אחר ובהתא לכלי הנתוני לה.

הטענה לגבי ליקויי חוקתיי בהצעת החוק:
"תחולה רטרואקטיבית" – כפי שצוי ,החוק בא לפצות את הנפגעי מהיו והלאה .אני מניח כי א יחליטו לפצות
רטרואקטיבית זה ייבח כלכלית )על ידי משרד האוצר( וג משפטית.
"הצעת החוק פוגעת בזכות הגישה לבית המשפט" :ראשית אי כא פגיעה בזכות הגישה לבית משפט אלא פנייה
בצורה אחרת לערכאה שיפוטית – מצב זה כמוב עדי על המצב הקיי בו רוב הנפגעי אינ זוכי כלל לפיצוי,
ושלא בצדק כפי שהוצג בדוגמא שהבאנו לעיל )אי סו דוגמאות אחרות שלא כא המקו להביא(.
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הא הצעת החוק מפלה בי נפגע לנפגע – דהיינו מדוע נפגעי אלו יקבלו די אחד ובשאר המקרי ברפואה ולא
ברפואה ימשיכו בדי הקיי? ג בניוזילנד הדי לפיצוי נפגעי היה הדרגתי ,החל בפיצוי נולדי ע מומי/נכות
ורק לאחרונה בכל שאר תחומי הרפואה .אי אנו רואי בשלילה החלת החוק בשלב אחד לכל תחומי הרפואה וא
לכלל נפגעי תאונות באשר ה בדומה למצב בניוזילנד .ובמילא א זוהי הדר החוקתית היחידה נית יהיה לבצע
את השינויי בהתאמה ,שהרי פיצוי תאונות דרכי כבר קיי בישראל.
הבעיה בתחו הלידה של ילדי ע בעיות גנטיות ו/או מומי אחרי ,ובמיוחד לאור האפשרויות הבלתי מוגבלות
לבדיקות גנטיות ,ועקב כ לרפואה מתגוננת ומזיקה ,היא כה חמורה שצרי קוד כל להחיל אותה כא .כ ג היה
בניוזילנד – ש היה החוק בתחו הנולדי כבר בשנת  ,1974ורק לאור ההצלחה הוא הוחל בתחומי אחרי
ברפואה בשנת .2005
"החוק המוצע פוגע בכלל ההסדרי הראשוניי" :החוק יהיה מלווה בקביעת ההסדרי הראשוניי לגבי פיצוי.

הטענה כי הלי החקיקה אינו ראוי:
הרקע העובדתי שעליו היא מתבססת – אי חולק כי "כמות התביעות עלתה" ללא פרופורציה לעלות השרות.
ומספיק בעובדה זו בכדי להראות כי מדובר בבעיה אמיתית .מפתיע כי הטוע כנגד הצעת החוק מתעל מדו"ח
רשמי ועדכני ,דו"ח ועדת שפני של משרד המשפטי הישראלי ,בו נאספו ברוב עמל נתוני כספיי והיקפי
התביעות וש נקבע מפורשות כי חלה עליה כמעט בכל המדדי האמפיריי – מספר ,היק ,והחמרה ביחס
לרשלנות רופאי .נשגב מבינתנו כיצד דו"ח זה אינו מצוי ולו ג פע אחת במאמרו.
והאחר נוגע לאופ המימו והתקצוב של ההצעה :ברור כי ,בניסוחו הסופי ,תובהר דר המימו המדויקת להוצאה
של התשלומי המיועדי לפיצוי המוצע בחוק .כבר כיו נמצא באופ עקרוני בספר התקציב ,שהרי התשלו )מעל
 100מיליו ( מוקצה מראש על ידי מערכות הבריאות/אוצר ו"צבוע" למטרה זו – יש להדגיש כי מקורו העיקרי
של התשלו הזה ,לפיצוי הנפגעי בתחו הנדו )תביעות מל פרקטיס( ,הינו במילא מכיס כל אחד ואחד
מאיתנו ,משלמי המיסי .
ג שאר טענות הכותב מוגזמות בעליל ,ה מהבחינה המספרית )כאמור לעיל( וה מהבחינה המשפטית .הכותב
שוכח להביא לידיעתנו כי בכל המקרי ,ללא יוצא דופ ,בה הוגשו עתירות כנגד חוקיות של הסדרי פיצוי
לילודי שלא על דר התביעה הנזיקית )דוגמת ווירג'יניה ,פלורידה ,ניוזילנד וארצות סקנדינביה( ,בתי המשפט
דחו את טענת ה"זכות לגישה לערכאות" ,בהתחשב באינטרסי הציבוריי החשובי העומדי על הפרק.
שוב ,למרות ההפניה המרשימה לפסק די עדכני בעליו ,פסק הדי אליו מפנה הכותב אינו רלוונטי כלל ,בהיותו
עוסק בתנית בוררות מעורפלת בחוזה .כא עניי לנו בהצעת חוק סדורה.
עוד כותב המלי מדוע על המדינה לשאת בעלות תוצאות הרשלנות של רופאי  ,בעוד קבוצות בעלי מקצוע אחרי
אינ נהני מהגנה דומה )עמ' .(16
ראשית ,המדינה ממילא נושאת בעלות היו בחלק ניכר מ המקרי בשל בעלותה על כמחצית ויותר מבתי החולי
והפיצוי המשול בידי חברת ענבל .כמו כ היא משלמת סכו "צבוע וידוע מראש" ג לקופות החולי )סכו
המרכיב את סעי עלות יואשפוז( עבור התביעות של מלפרקטיס כנגד הקופות החולי .כ שבעצ הכס הינו
במילא אינו כס הנגבה מבעלי המקצוע.
שנית ,איננו מוצאי קושי בקביעה כי רופאי יפרישו לקר זו מסכומי הכס שה גובי עבור בדיקות אלו
ולחילופי חברות הביטוח יפנו סכומי לקר )כפי שנקבע בווירג'יניה ובפלורידה( .אגב – חברות הביטוח לא יתנגדו.
לגבי הסוגיה של פנייה לערכאות נוספות – החוק דומה חוק הפלת"ד – א .יש ערכאה לערעור ב .יש וועדת ערר ודיו
מחודש בגודל הפיצוי במידה וחלה החמרה במצב בריאותו של הניזוק.
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הצעת החוק אינה "שותקת" ביחס לנזק נפשי כפי שנטע – הסכו החד פעמי בא לענות על עוגמת נפש.

הטענה לגבי בעיות בדי הזר :מווירג'יניה ופלורידה לניו זילנד
החוק המוצע לקח בכוונה את המודל של ניוזילנד .זאת למרות שמערכות דומות קיימות בעוד מדינות עליה לא
נתעכב )צרפת ,סקנדינביות ,ועוד( .השיטה מניוזילנד נבחרה כיו שהיא מקבילה במספר תושבי ובשיטת הביטוח
הרפואי הכללי והביטוח הלאומי לזו שבישראל .כמו כ כיו שש החוק בתחו זה הינו בעל ניסיו ארו טווח.
טוע כותב הביקורת להצעת החוק כי" :ג החוק בניו זילנד ,שאליו הפנו מציעי החוק ,אינו רלבנטי ":לש כ
מציג המבקר של הצעת החוק  2חסרונות:
 .1כי "מדובר בחוק שהוא חלק ממערכת שלמה של פיצוי על תאונות אישיות" .ובמענה :כפי שדננו קוד ,ג ש,
היה הפיצוי של נפגעי בתחו הרפואה מדורג – החל בשנת  1974רק בתחו המיילדות והתרחב בשנת  2005ג
לשאר תחומי הרפואה.
 .2טענתו הנוספת" :דומה שמאחר שהנכות המולדת מיוחסת למחלה ולא לתאונה ,כי אינה כלולה כלל בהסדר"
והוא מצטט ממאמרו של  ,Kassimבעמ' :90
“Failure to diagnose, leading to the true ailment not receiving medical treatment, can rarely, if
ever, be the foundation for a claim under the Act, in that the patient's conditions remains
”attributable to the ailment alone

ומשאינו כלול בחוק ,ממילא א לא נמנעת הגשת תביעה רגילה בעטיו.
ובמענה :נראה לי כי למבקר של הצעת החוק לא הובנה המשמעות של הסעי הזה :בניוזילנד נכות או מחלה
שאינה נגרמת כתוצאה ממת טיפול רפואי אינה יכולה לקבל פיצוי – קל וחומר שאינה ניתנת לתביעה בשיטת
מלפרקטיס )שכ הנפגע לא היה כלל במגע ע צוות רפואי(.

הטענה כי המטרה המרכזית של החוק הינה קבלת חסינות מביקורת על חשבו איכות הרפואה:
הטענות על כי המטרה המנחה את הצעת החוק הינה קבלת חסינות מביקורת הינה טעות והטלת רפש שאינה
הולמת את הכותב.
 .1ג הכותב עצמו מסכי בהמש דבריו כי כיו יש העדר ביקורת מחשש שכל פרט ישמש כעדות מפלילה בבוא
העת:
א .המערכת הרפואית נמנעת כיו מלבצע ברור של תוצאות בלתי טובות מטעמי הפללה עצמית.
ב.

הרופאי נמנעי מללמד מניסיונ על טעויות שעשו.

ג.

הרופאי נמנעי מלבקש ברור של מקרי לא ברורי ,ובתי חולי נמנעי מלבקש פתיחת ועדות בדיקה
פנימיות או חיצוניות .לפי הצעת החוק ,העברת המידע בי המערכות תהיה פתוחה יותר וקלה יותר –
המידע ישמש לדיו פתוח ולמידת לקחי .בנוס ,על פי ההצעה ,קיומו של הלי משמעתי )סעי  13להצעת
החוק( מצדיקי חקירת גור הרשלנות בכל אירוע.

 .2הכותב ג מציי בעצמו כי הרופאי כיו אינ נענשי בגי מציאת פג במעשיה במשפטי מהסוג הנדו
לפיצוי כספי של מחדל רפואי:
א .בגלל שהתובעי מחפשי הצלחה וממו רב ,ברוב המקרי הנתבע הינו מוסד ולא רופא ספציפי.
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ב.

ג כשהנתבע הינו רופא ספציפי ,העובדה היא כי א רופא לא שיל מכספו עבור תביעה נגדו כי הוא
מבוטח.

ג.

הרופא עצמו לא נחשב כרשל ג א נמצא אש וברוב א לא בכל המקרי הרופא כלל אינו צרי לתת
הסבר על מקרה שבו נמצא הוא אש במחדל במשפטי מסוג זה.

 .3כבר הראו עבודות רבות בניוזילנד כי החוק המוצע כא אינו מרע את רמת הרפואה ואינו מגביר את ההתנהגות
הרשלנית של הרופאי.
 .4המבקר של הצעת החוק זוק לזכות התביעות כנגד רופאי את השיפור ברמת הרפואה בישראל – זו טעות:
בישראל הייתה תמיד רמת רפואה גבוהה ,ובדיקות בהיריו מוצעות מאז ומתמיד הרבה לפני מה שראינו בכל מדינה
אחרת .הרופאי לא נדרשו למשפטי של השני האחרונות לש שיפור רמת הרפואה .אפשר לומר כי בעקבות
המשפטי התקדימיי האחרוני התגברה הרפואה המתגוננת בצורה מוגזמת ,שאינה קיימת בשו מדינה אחרת,
והיא לא בהכרח תרמה למטופלי.
 .5אנו בדעה שתביעות כנגד רופאי צריכות להימש ,א ה לא צריכי להיות הכתובת והמקור למת פיצוי
לניזוק ,אלא מנגנו למציאת הרופאי שאינ ממלאי את תפקיד כהלכה ,ולשיפור התפקוד הרפואי .אז יהיו
יותר רופאי שימצאו בקלקלת .שיפור השירות הרפואי והביקורת של הרופאי המטפלי הינ חלק חשוב
במטרת הצעת החוק .אי מניעה להוסי בהצעת החוק מרכיבי נוספי לשדרוג שיטת הביקורת על ידי מנגנו נוס
וכל זאת לש שיפור השירות הרפואי – וכל זה אפשרי בלא צור למנוע מהנפגע פיצוי.
 .6בניגוד לתיאוריה של מבקר הצעת החוק ,הביקורת המשמעתית והפלילית המוצעת בהצעת החוק לא תגביר את
הרפואה המתגוננת כיו שברפואה הכללי ידועי וברורה הדרישה הנלמדת והמפורסמת במחקרי מבוקרי –
מה שקורה במשפטי המודרניי בישראל זה יצירת דרישה לכללי התנהגות שאינ קיימי בשו מדינה אחרת,
ושמשליכי פחד ואימה על הרופאי ,והמתורגמי לעמידה מצד שני של המתרס במגע מול המטופל .זהו המצב
המביא לרפואה מתגוננת.
 .7הצעת המבקר את הצעת החוק היא שמדינת ישראל תממ בדיקות נשאות גנטית במגוו של מומי גנטיי ,וכ
בדיקות אולטרהסאונד מורחבות ,מעל ומעבר למצוי כיו .וכל אלו יביאו לבדיקות  PGDנוספות .הצעה זו מעידה
על רצו לגרו לרפואה יותר גרועה ולא יותר טובה .מדובר בעלויות גבוהות ,ומספר הילדי ע מומי לא יפחת.
שכ רוב הינ פגמי גנטיי שלא נית למנוע .ההצעה של כותב הביקורת של הצעת החוק רק מעידה כמה מוזרה
הגישה של עור הדי לבדיקות ברפואה ,אותה הוא רוצה להשית על כלל המטופלי בישראל .הצעה תקדימית זו
אותה הוא מפרט כה ברצינות משקפת אי הבנה של כמה בדיקות גנטיות נית לבצע ,וכמה נזק נית לגרו בגישה
שלו בניסיו ליצור חברה שבה צרי להיאבק בכל פג אפשרי בכל מחיר .הצעה זו תשרת את מי שרוצה ג להגדיל
את הכנסת הרופאי ועורכי הדי כאחד.
 .8יש להבהיר כי הצעת החוק עלולה להפחית את הכנסת של הרופאי .חלק גדול מהכנסת של הרופאי הינו
פועל יוצא של רפואה המדאיגה מטופלי שלא לצור .מדוע ירצו הרופאי להסתכ בהפחתת הכנסת? כי המצב
הקיי של כללי התנהגות ברפואה הנקבעי כיו על ידי תקדימי חסרי תקדי בבית המשפט נוגד את הבסיס
המקצועי של חינו הרופא.
 .9דר אחרת המוצעת על ידי המבקר של הצעת החוק היא להגדיל את הפיצוי דר הביטוח הלאומי – אכ ,זוהי
כוונת הצעת החוק ,רק שבמנגנו שיאפשר זאת בצורה מותאמת לפגיעה לכל נולד ע פג/מו.

הטענה "בראיה היסטורית"
הערה אחרונה של המבקר של הצעת החוק הינה חשובה:
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"הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי )מיו  ,(19.12.93בראשות השופט ד"ר גבריאל
קלינג ,החליטה כי אי מקו להחלת שיטה של היעדר אש בתיקי של פגיעות רפואיות.
מכל מקו  ,אי זה ברור לנו ,מדוע כיו  ,ועל איזה בסיס מתעוררת השאלה שבהצעת החוק".
ובכ ,מה שקרה מאז:
עלייה אקספוננציאלית במספר וסכומי התביעות )כפי שהוצג לעיל(.
מצב שכונה מצב של "כשל שוק" )לפי הגדרתו של עו"ד סיגל בדיו בכנסת ,ושכפה על בתי המשפט תקדימי
רפואיי )שעל דעת ה רופאי וה משפטני מהווי תקדימי בלתי מתקבלי על הדעת(.
למדנו כי הועדה קיבלה דיווח לא נכו ,כפי שנאמר על ידי עו"ד סיגל בדיו הרלוונטי בכנסת ולהל הציטוט:
"בתחו הרשלנות הרפואית בכלל ,אבל ודאי וודאי שבתחו המיילדות והגנטיקה יש מה שנקרא
בשפה של הכלכלני כשל שוק ברור .כשל השוק הברור הוא בכל המישורי שאפשר לחשוב
עליה  .הוא כשל שוק מבחינת המטופלי  ,שמענו זה עתה .הוא כשל שוק מבחינת המטפלי
וההתנהגות המתגוננת שלה  ,אבל הוא ג כשל משפטי ,וצרי להבי את זה .כשאנחנו אומרי
שבית המשפט נדח למצוא אשמה זו אמירה שהיא פשוטה מדי ,המשמעות המשפטית האמיתית
היא שנקבעי תקדימי משפטיי שה דוקטירנליי  .ה משני את ההוויה של דיני הנזיקי
באופ מהותי ולכ מכא הסכנה  .ברגע שיש סיר לח והמחוקק לא פתר אותו ,בית המשפט נכנס
לש  ,ולכ נכו אתה עושה .אני מזהה את כשל השוק ואני רוצה לפתור אותו ,לא בידי בית משפט
כזה או אחר ,אלא משהו עקרוני ,משהו גנרי ,משהו מהותי .לכ זה דבר שהוא נכו לעשותו .צרי
לומר ,הזכירו כא קוד את ועדת קלינג ,ומי שלא ש לב צרי לדעת ,ועדת קלינג תקעה בתודעה
המשפטית הישראלית טעות מזעזעת .עורכי הדי בוועדת קלינג הציגו ש עמדה שהיא משוללת כל
יסוד .נאמר ש ואני מצטט "הניסיו בניו זילנד נחל כישלו מוח" ,וזה לכל הפחות רחוק מאוד
מאוד מ האמת המהותית.
בדיוק .אז הטעו את הוועדה .הראיתי את זה למריה ביסמרק שאחראית על תוכנית בניו זילנד .אני
פגשתי אותה בהרווארד ב  2005והראיתי לה תרגו לאנגלית ממה שקלינג כתבה .באותו זמ היה
משבר הדרכוני הניו זילנדי  ,ועכשיו יש סיבה לעוד משבר ע הישראלי  ,כי הדברי שנאמרו
אינ נכוני  .התוכנית בניו זילנד זכתה להצלחה רבתי ,אבל למה היא זכתה להצלחה? צרי להבי.
היא זכתה להצלחה בשל התודעה הציבורית ,שאנחנו לא מחפשי את הקרב המשפטי ,אנחנו רוצי
לקחת אנשי שנפגעו ,להחזיר לה את מה שה צריכי באמת ,וקדימה ,חזרה לעבודה ,חזרה
לשוק היצרני ,קדימה לתפקוד חברתי .זו המטרה הנכונה .אנחנו לא מעונייני בקרבות אינסופיי
בבית המשפט ,שבע שני לפסק די.
הראו כא שק שאת מצמצת אליו ,לא שמת לב .מתו  100דולר שנפסקי בכל תביעה
במערכת האנגלו אמריקאית וג אצלנו מגיע לכל נפגע  44דולר 56 .דולר מתבזבזי לה בדר .אולי
עורכי הדי מקבלי קצת ,או קצת יותר מקצת ,אולי הצד שכנגד .אנחנו לא רוצי להגיע לדברי
וזה לא מעניי .התוצאה החשובה היא שאנחנו רוצי להגיע לכס לפצות נפגעי  .לא שקל יותר ולא
שקל פחות .תזכרו שהתפיסה הנזיקית אומרת שאנחנו לא מתעשרי מפגיעות .אנחנו רוצי לקחת
אנשי ולהביא אות למקו הכי טוב שאפשר מבחינה חברתית ,לא לנפח את חשבו הבנק שלה ,
ולכ למשל הקביעה המשפטית שאומרת שאנחנו נותני סכו אחד גדול היא טעות נוראית כי
אנחנו משלמי על דברי שלא ייקרו א פע  .א אחד לא יגיע לתוחלת חיי ממוצעת .חלק יותר
וחלק פחות ,א אחד לא יכול לדעת מראש מה יהיו הצרכי ולכ נכו לפצות אנשי באופ עיתי .כדי
לפצות באופ עיתי לפי תשלו אתה חייב לשנות את ההסדר המשפטי ולכ שוב חוזרי לחקיקה
ראשית.
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שתי מלי חשובות לגבי הנושא של ניו זילנד אל מול ארצות הברית .צרי להבי ,ודיברו כא על
החזית שאנחנו עתידי להתמודד איתה כשנרצה לקד את הצעת החוק הראויה הזאת .שוב ,יש
הרבה עבודה לעשות ,זה ברור לגמרי ,אבל כרעיו צרי להבי שבתי המשפט בארצות הברית ,כ
בוירג'יניה וג בפלורידה התוכניות הותקפו על ידי עורכי הדי ,לגבי הזכות לגישה לערכאות .בתי
המשפט אמרו דבר מאוד חשוב .יש שלב שבו הזכויות המשפטיות צריכות לסגת בפני אינטרס
ציבורי עליו .האינטרס הציבורי העליו יהיה כל מה שהעלינו כא .כשל השוק שעליו הצבענו .לכ
בשלב הזה אני בלב שקט ,ג כמי שמייצג את התפיסה המשפטית אבל ג את העול האקדמי
המשפטי ,ואומר לכ בלב של  ,יש שלב שבו הגענו לנקודה שצרי לעשות מעשה .וזה מה שצרי
לעשות.
לסיכו – אי חולק כי הצעת החוק מטפלת בנושא אקוטי ,וכי אי להשלי ע הותרת המצב על כנו .אי ספק כי יש
לתק את הצעת החוק במספר מישורי ,א הכיוו ראוי.

פרופסור מוטי שוחט – פרופסור לרפואת ילדי וגנטיקה רפואית ,אוניברסיטת תל אביב ,מנהל
מכו רפאל רקנאטי לגנטיקה ,מרכז רפואי רבי  ,פתח תקוהshohatm@clalit.org.il; .
shohatm@post.tau.ac.il
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הערת המערכת:
ביו ג'  21.12.2010נער במכו גרטנר דיו בהצעת החוק שהגיש ח"כ מ .שטרית .את הדיו פתח כבוד השופט
)בדימ'( פרופסור י .אנגלרד ואחריו דיברו פרופסור א .הרמ – יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה ,ד"ר ל .אידלמ –
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל ,עו"ד א .פוזנר – מחבר נייר העמדה של לשכת עורכי הדי ,פרופסור מ .שוחט –
מהמרכז הרפואי בילינסו ואוניברסיטת תל אביב וח"כ מר מ .שטרית .הדיו נוהל ע"י ד"ר ג .סיגל – מהקריה
האקדמית אונו.
כיוו שבגיליו זה נכתב בהרחבה ,בעד 1ונגד הצעת החוק ,מצאנו לנכו להביא מדברי משתתפי יו העיו .להל,
בתמצית שבתמצית עיקרי דבריה:
•

כבוד השופט )בדימ'( הפרופסור י .אנגלרד2:

במהל דבריו חזר כב' השופט ואמר:
–

"עצ הרעיו הוא טוב".

אול את דבריו הוא פתח במלי הבאות:
–

"את החוק הזה לא נית לייש ,אפילו א רוצי".
"אי אפשר להבי את מה שכחו כא ...יצטרכו לערו שינויי רבי".

ומ ההיבט העקרוני:
– "פלת"ד 3אינו דוגמה טובה ,אי יכולה להיות אחריות קונצפטואלית למשהו שלא נגר בידי אד,
בפלת"ד הרי מישהו גר לתאונה".
– "מה ההצדקה לפצות רק על נזקי בתחו הגנטיקה .מדוע לא להרחיב את היריעה ולהחיל פיצוי ללא
אש על כל הנזקי שמרפואה .הדג הסקנדינאבי המסדיר את מנגנו הפיצוי פועל היטב .יש ללמוד
ממנו".
–

"החוק הניוזילאנדי ,המובא כדוגמה ,כנראה אינו חסר ליקויי .הראיה – הוא תוק כבר פעמיי".

ובהיבט הביצועיביורוקראטי
– "חלוקת התשלומי ,וכפילות המנגנוני הנובעת ממנה ,בי המנגנו הנוס המוצע לבי המוסד
לביטוח לאומי ,יסרבלו ויאטו את אישור וביצוע התשלומי ,תו הגדלת ההוצאות וכרסו בסכו הכולל
המוקצב".
•

פרופסור א .הרמ דיבר בשבח החוק ,שיאפשר תמיכה כלכלית במשפחות בה נולד ילד בעל מו .כמו כ
חשיבותו רבה בהסרת איו של תביעה משפטית נגד מערכת הבריאות של טרו הלידה ובלידה ,תו
הפחתת ההוצאות המיותרות על רפואה מתגוננת.

_____________________________________

1
2
3

ע קבלת מאמרו של עו"ד א .פוזנר ,פעלה המערכת כמנהגה וביקשה את תגובתו של ח"כ שטרית .ח"כ שטרית ביכר כי
התגובה תוגש על ידי פרופסור מ .שוחט )המובאי לעיל( ,לשאלה על בחירת דר זאת ,השיב ח"כ שטרית" :למה שאענה
אני ,מוטב כי במקומי ישיב איש מקצוע".
כבוד השופט י' אנגלרד נשאל ונת את רשותו לצטט מ הדברי שאמר בפומבי.
חוק פיצויי לנפגעי תאונות דרכי  ,תשל"ה.1975
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מדור ביקורת חקיקה
•

ד"ר ל .אידלמ הביע את תמיכת ה.ר.י .מנימוקי דומי ,תו ציטוט מספרי על ההוצאות הנגרמות בגי
התביעות.

•

עו"ד א .פוזנר הציג את טיעונו נגד הצעת החוק ,כפי שהיא מובעת בפירוט מדויק במאמרו שלעיל.

•

חבר הכנסת מ .שטרית הציג את מניעי הצדק החברתי שהניעו אותו לעמוד בראש המערכה לקבלת החוק,
בראותו לפניו את הדג הניוזילנדי .ח"כ מ .שטרית דחה מכל וכל את הביקורת ,על היבטיה השוני,
והביע את בטחונו כי ההצעה תהפו לחוק.

•

פרופסור מ .שוחט ,שהוא מומחה ברפואת ילדי וגנטיקאי ,הציג את עקרונות הצדק שהצעת החוק
מבטאת ,ואת היתרונות הרבי לילדי ולמשפחות שיזדקקו למענקי שהחוק אמור להציע .הוא ג
המעיט בהערכת ההוצאות הצפויות.

יוער כי איש מבי הדוברי שאינ משפטני ,לא התייחס לפרטי הביצוע שבהצעת החוק ,ולמנגנוני המינהליי
המסורבלי שהוא יוצר ,אשר המשפטני הצביעו עליה ,כגורמי שעלולי לסכל את ביצועו.
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