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למדור חידושי פסיקה בחרנו לקט פסקי די שיצאו מתחת ידו של בית המשפט העליו בסוגיות שונות בתחו
הרשלנות הרפואית וכ גישת בית המשפט העליו בפרשנות סוגיות עקרוניות בתחו המשפט הרפואי ,כגו
התיישנות תביעה נגד חברות הסיגריות עקב נזקי עישו שנתגלו באיחור; קריטריוני להחזר הוצאות להשתלת
כליה בחו"ל לפי הביטוחי המשלימי על פי חוק הבריאות; שומת הנזק הלא ממוני במקרי שבה הניזוק מאבד
הכרה ומוחזק כמי שאינו סובל עד פטירתו; קריטריוני לגזור על נאש שהורשע ברצח עונש מופחת לפי סע'  300א'
לחוק העונשי על פי דפי עמדה שפורסמו בכתב העת "רפואה ומשפט".
לפסק הדי החשוב בדיו הנוס שד בהלכת "הסיבתיות העמומה" בפרשת עד מלול הקדשנו מאמר נפרד במדור
ביקורת פסיקה.

אופ בחינת ההתרשלות והקשר הסיבתי העובדתי בתביעת רשלנות רפואית באמצעות
הדוקטרינה של הנזק הראייתי המהותי
ע"א  10094/07פלונית נ' בית החולי האנגלי אי.מ.מ.ס )פורס בנבו) (24.11.10 ,השופטי ריבלי ,הנדל וארבל(
במהל לידת המערערת התרחשה תופעה המכונה "פרע כתפיי" ,שעיקרה היתקעות הכתפיי בתעלת הלידה
באופ שאיננו מאפשר את המש הלידה לאחר יציאת הראש .בעקבות התרחשות זו סובלת המערערת משיתוק ע"ש
 Erbבזרוע ,שיתוק שהמערערי מייחסי לפרע הכתפיי .בית המשפט המחוזי דחה את התביעה על סמ
קביעותיו של מומחה מטע בית המשפט שקבע שהתנהלות הצוות הרפואי הייתה לפי הסטנדרט הרפואי המקובל.
בית המשפט העליו קיבל את הערעור ודחה את הערעור שכנגד בקבעו ממצאי חשובי באשר לבחינת שאלת
הרשלנות והקשר הסיבתי.
השופט ניל הנדל קבע שטענת ההתרשלות מבוססת על שילוב בי שלושה תמרורי אזהרה לבי שני צעדי מנע שלא
ננקטו .ראוי לציי כי לצור הוכחת יסודותיה של עוולת הרשלנות די בהוכחת של תמרור אזהרה אחד וצעד מנע
אחד שלא ננקט ,כמוב על פי סטנדרט הזהירות והטיפול הסביר הנדרש .כ ראוי להזכיר את כלל איההתערבות של
ערכאת הערעור בממצאי העובדתיי של הערכאה הדיונית ,והחלטת הערכאה הדיונית לבכר חוות דעת מומחה
אחת על פני רעותה היא חלק מהכלל האמור ,במיוחד עת עסקינ בהעדפת מומחה שמינה בית המשפט .בר יש
להבהיר כי סטנדרט הזהירות נקבע על ידי בית המשפט ולא על ידי המומחה.
מתפקידו של בית משפט העליו לקבוע את הנורמה ההתנהגותית הראויה שתשמש אב בוח לקיומה של התרשלות.
בשל כ יש האומרי כי אי למנות מומחה מטע בית המשפט בתביעה בגי רשלנות רפואית כי בדר זו מוסר בית
המשפט את מושכות ההכרעה בשאלה הסופית ) (ultimate questionלידי גור אחר .לכ במקרה שבו מונה מומחה
מטע בית המשפט בסוגיית החבות בתיק רשלנות רפואית על בית המשפט להיזהר מאימו מסקנותיו
הנורמטיביות של המומחה בלא הפעלת שיקול דעת עצמאי ומלא מצדו.
במקרה דנ קיומו של תמרור אזהרה לעניי הסוכרת ההריונית נדחה בדי .לעומת זאת באשר לתמרור האחר –
קיומ של גורמי סיכו אחרי לסיבו "פרע כתפיי" ,למשל גילה של היולדת ועברה הוולדני – נראה כי על פני
הדברי לא העניק לה בית המשפט המחוזי את המשקל הראוי .א משקלו של העובר יהא גור מעורר חשד ,כי
אז עולה ,ג לפי דברי המומחה ,שהנתוני האחרי ה סוג של סיוע וחיזוק.
_____________________________________

*
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במקרה דנא אי תיעוד של הערכת משקלה של המערערת טר הלידה .בשל היעדר הרישו התמודדה המיילדת
בעצמה ע הסיבו הרפואי שנוצר .על פי ההנחיות שהיו מקובלות בעת לידתה של המערערת ,כאשר הערכת
המשקל של העובר נמוכה מ 4ק"ג אי לנקוט ,א בשל המשקל המוער ,כל פעולות מנע מיוחדות בנוגע לסיבו
"פרע כתפיי" .כאשר הערכת המשקל של העובר היא יותר מ 4,500גר' מומל לנתח ניתוח קיסרי בשל הסיכו
לפרע כתפיי ,וכאשר הערכת המשקל היא בי  4,000גר' ל 4,500גר' ומתקיימי ג גורמי סיכו אחרי ,שה
מעי "אינדיקטורי מחזקי" ,יש מקו לנקוט צעד מנע כגו תגבור חדר הלידה וא לשקול ניתוח קיסרי .בענייננו
כאמור הערכת משקלה של המערערת טר הלידה ,א נערכה ,לא נרשמה על ידי המשיב .ע זאת ידוע כי משקלה
האמתי של המערערת ,כפי שנמדד לאחר הלידה ,היה  3,965גר' .עוד ידוע כי טווח הסטייה המקובל של הערכת
משקל ידנית טר הלידה הוא כ – 10%לכא או לכא .בנסיבות אלו ,ועל סמ על דוקטרינת הנזק הראייתי,
הערכת משקלה הידנית של המערערת הייתה עשויה להשיק ל 4.5ק"ג )לו הייתה הערכת משקל זהה למשקל בפועל,
סביר כי הרופא היה מעגל זאת ל 4ק"ג ,וא מדובר בסטייה של  10%כלפי מעלה ,המשקל היה קרוב ל 4.5ק"ג(.
כלומר ,המערערת שייכת לכל הפחות לקבוצת העוברי שמשקל נמצא בטווח הביניי שבי  4ק"ג לבי  4.5ק"ג.
נתו זה ועמו הנתוני האחרי בדבר גילה של היולדת )כ (37ועברה הוולדני מובילי למסקנה כי על בית החולי
היה לנקוט צעדי מנע לנוכח קיומ של גורמי סיכו משניי.
א א נניח שההימנעות מניתוח קיסרי הייתה סבירה בנסיבות העניי ,רשלנות המשיב מצאה ביטויה באינקיטת
צעד המנע השני – תגבור הצוות הרפואי בחדר הלידה במהלכה של הלידה .בשל היעדר הרישו כמוסבר לעיל לא
נכח הצוות הרפואי ,למעט המיילדת ,בשלב הקריטי .העולה מ האמור הוא כי המשיב התרשל – לא על פי מבח של
"חכמה לאחר מעשה" אלא בהתחשב באמות המידה שנדרשו בזמ אמת .בשל ההתרשלות התממש הסיכו
שאמצעי זהירות היו אמורי למנעו.
התוצאה היא כי בנסיבות מקרה זה ועל סמ הראיות שהוגשו הוכחה חבותו של המשיב לנזקיה של המערערת.
אינקיטתו של המשיב אמצעי הזהירות גרמה מבחינה עובדתית ומשפטית לנזקי המערערת.
בית המשפט נזקק לדיו בסוגיית הקשר הסיבתי המשפטי בי הרשלנות לבי הנזק .בלשונו של השופט הנדל" :לאור
העובדה שמשקלה של המערערת בפועל נמו מ 4ק"ג ודאי ,אינו משיק לקו ה 4.5ק"ג .משהתברר עתה כי המשקל
בפועל אינו מחייב כשלעצמו נקיטת אמצעי – מדוע יש לומר כי קיי קשר סיבתי משפטי בי הנזק שנגר לבי
המשקל ה'אמיתי' של המערערת? שתי תשובות לשאלה זו .האחת ,היא כי על סמ הנתוני כפי שהיו בפועל )משקל
של כ 4ק"ג( וכ נתוני מחזקי )גיל היולדת ועברה הולדני( ,היה על המשיב לנקוט צעדי שבה לא נקט .א כ,
הנתוני העובדתיי האמורי משקפי את המצב בפועל ולא נוצר כל קושי בקביעת קיומו של קשר סיבתי משפטי
– בהתא לאמור לעיל .השנייה מתייחסת לקו לפיו רשלנות המשיב מהווה תולדה של הערכת משקל כוזבת".
בית המשפט סבור כי ה בחינת המשפט המשווה וה שיקולי מדיניות כלליי תומכי בקיומו של קשר סיבתי
בהינת הערכה כוזבת .על המשיב היה לפעול לפי המידע שהיה בידיו .בהיעדר דר לשקול את התינוק בצורה
מדויקת ,הערכת המשקל היא הקובעת ,ג א זו תתגלה כמוטעית וכל עוד מדובר בהערכה שאינה רשלנית .הזמ
הקובע הוא המועד שהיה על המשיב לפעול .אי זה משנה א התמונה התגלתה כאחרת בחלו שבע שני או שבע
דקות ,שהרי אי אפשר לעצור את הלי הלידה ועל כ על הרופא לפעול על פי המידע שבידו בהתקיי מצב חירו או
חשש למצב שכזה .המסקנה המתבקשת היא קיומו של קשר סיבתי בי שנבח את העניי לפי גישת ההרתעה
הכללית ובי שנבח אותו לפי גישת הצדק המתק.
המשנה לנשיאה א' ריבלי הצטר לתוצאה והוסי כמה הערות לעניי שאלת ההתרשלות )תו הרחבת עניי החסר
הראייתי( ולעניי שאלת הקשר הסיבתי המשפטי בנוגע למבח הסיכו הדומיננטי וסיכוני הרקע.
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הא יש מקו להלכת הסיבתיות העמומה בעילת תביעה של הולדה בעוולה?
ע"א  7321/08פלוני נ' שירותי בריאות כללית )פורס בנבו) (5.9.10 ,השופטי ריבלי ,ג'וברא והנדל(
המערערת הייתה בת  36בעת האירועי מושא התובענה .בשבוע ה 23להריונה אובח אצל המערער הידרופס
פטאליס חיסוני .הוא נולד בשבוע ה 27במשקל  1,075גר .נקבע שהמערער סובל מקוצר ראייה – סיבו הנובע
מלידתו המוקדמת ומהפגות שיסוד בהידרוצפס .המערערי הגישו תביעה בגי הולדתו בעוולה של המערער נגד
שירותי בריאות כללית ונגד ההסתדרות המדיצינית הדסה .נפסק שהמשיבה והדסה אינ אחראיות לנזקי ה,PDD
שהוא עיקר נכותו של המערער PDD .מאופיי בפגיעה ביכולת החברתיתהסוציאלית הנמצאת בספקטרו של
אוטיז קל יחסית בשילוב ע פיגור קל .טענה מרכזית בערעור היא שהיה מקו לחייב את המשיבה ואת הדסה ג
בגי נזקי ה.PDD
במהל המשפט הגיעו המערערי להסדר כספי ע הדסה .בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה והעמיד את
שיעור הפיצוי על ס של   150,000בתוספת שכר טרחה עור די בשיעור של  .20%המערערי מסתייגי משיעור
הפיצוי הנמו לגישת ,והערעור שכנגד קובל על קביעת בית המשפט המחוזי שלפיה יש לחלק את אחריות של
המשיבה והדסה באופ שבו המשיבה תישא באחריות של  60%ואילו הדסה תישא ב .40%לגישת המשיבה ,נכו
הוא להעמיד את רשלנותה של הדסה בשיעור שאינו נופל מ.80%
לטענת המערערי ,משמעות קביעתו של בית משפט המחוזי היא שהמשיבות אחראיות בכלל להולדתו של המערער.
היעדר רשלנות מטעמ היה מונע התעברותה של המערערת מלכתחילה או היה מביא את ההיריו לכדי סיו .א
כ ,המערער לא היה נולד וא לא היה סובל מכל הנזקי .לכ יש לחייב את המשיבות במלוא הנזקי שנגרמו .זהו
"קשר סיבתי ייחודי" בהקשר של הולדה בעוולה :הא משנקבע כי רשלנותו של מא דהוא גרמה להולדה בעוולה,
יהא הוא אחראי לכל הנזק שנגר לתינוק שנולד בי שהנזק הוא חלק מרשלנותו ובי שלאו?
ברי כי לולא לידתו של המערער לא היה סובל הוא ג מהנזקי האחרי .זהו המבח של הקשר הסיבתי העובדתי.
אול הקשר הסיבתי כולל לא רק מרכיב עובדתי אלא ג מרכיב משפטי :השאלה א הרופא שהתרשל וגר
להולדה בעוולה אחראי ג לנזק שלא צפה ולא היה צרי לצפות מבחינה נורמטיבית.
משהובהרה המחלוקת בי הצדדי ראוי להתייחס לשאלה שהוגדרה לעיל כ"הקשר הסיבתי הייחודי" בהקשר של
"הולדה בעוולה" .בשאלה זו נחלקו הצדדי ,א לא תו הצגת עמדות ברורות ,וא – ואולי בשל כ – בית המשפט
המחוזי לא פסק בעניי .נראה כי לנוכח ההיבט העקרוני של השאלה והיות שדרכו של משפט היא שכל שאלה
עקרונית לובשת הקשר עובדתי קונקרטי ,לא יהא נכו שבית משפט זה יכריע בשאלה לראשונה .מוטב ,ע כל הרצו
להימנע ממצבי כאלה ,שהתיק יוחזר לבית המשפט המחוזי כדי שיפסוק בעניי לאחר שמיעת הטענות.

בחינת שאלת הרשלנות הרפואית על פי הפרקטיקה שהייתה נהוגה בעת האירוע
ע"א  2087/08מג נ' שירותי בריאות כללית )פורס בנבו) (12.8.10 ,השופטי ריבלי ,פרוקצ'יה והנדל(
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתה נגד המשיבה בגי רשלנות רפואית בטיפול באמה בזמ ההיריו שבעטייה
היא סובלת ממומי ומפיגור שכלי קל .בית המשפט העליו דחה את הערעור.
השופט נ' הנדל קובע כי בבוא שופט להכריע בשאלת התרשלותו לכאורה של רופא או איש צוות רפואי שומה עליו
להרכיב את משקפי התקופה הרלוונטית.
מחד גיסא ידו של הרופא נדרשת להיות כל העת על הדופק – להתעדכ בפריצות דר רפואיות ,בפרוצדורות
חדשניות ובמחקרי משדות מחקר מגווני ג מעבר לי .מאיד גיסא אי לשפוט אותו על שלא ניח ביכולות
ניבוי העתיד וחיזויו .יש לבחו א הרופא נהג כרופא סביר בהתחשב במגבלות הידע והטכנולוגיה הנתונות באותה
עת .כוח של הדברי מתעצ לנוכח חלו הזמ ממועד האירוע מושא הדיו – למעלה משלושי שנה .ככל שנל
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אחורה בזמ ישתנו גבולותיה של חובת ההתעדכנות והיא תלבש צורות שונות .אי מהירות ההתעדכנות והיקפה
בשלהי שנות השבעי כמהירות ההתעדכנות והיקפה בקצו של העשור הראשו למילניו .כיו לרופא גישה נוחה
מאוד לעדכוני מקצועיי מידיי באמצעות האינטרנט והוא יכול להתייע במרחב הווירטואלי ע מומחי
מרחבי הגלובוס ולהיחש לאסכולות רפואיות שונות .לכ נודעת השלכה על האופ שבו תיבח שאלת ההתרשלות
בכל מקרה לגופו.
יש לקבוע כי השימוש בחומר ההרדמה  EPONTOLבשנת  1979לא היה רשלני .אי חולק כי השימוש בחומר זה
בשנת  1979היה בגדר הפרקטיקה המקובלת בישראל .רק באמצע שנות השמוני הופסק השימוש בחומר ההרדמה
האמור בישראל .כפי שנפסק ,א שאי השימוש בפרקטיקה מקובלת מהווה הגנה הרמטית לרופא שכשל באותה
פרקטיקה ,נוצרת חזקה שהשימוש באותה הפרקטיקה איננו רשלני .חזקה כזאת לא נסתרה במקרה הנדו.
המערערת אינה יכולה להיבנות מהעובדה שה EPONTOLמעול לא הותר לשימוש בארצות הברית .קיומה של
מחלוקת בי אסכולות רפואיות במדינות שונות בדבר טיפול ,הצור בניתוח ,הסיכו והתועלת בשימוש בתרופה זו
או אחרת – הוא נתו עובדתי מוכר.
טענה חשובה אחרת נוגעת לאיעריכתו של דיו רבתחומי בי מומחי רפואיי לבי הורי המערערת בשאלה א
להמשי את ההיריו .ככלל ,יתערב בית משפט לערעור בממצאיה העובדתיי של הערכאה המבררת ובקביעות
מהימנות במקרי חריגי גרדא ,ובפרט כאשר התשתית העובדתית שנקבעה נשענת על חוות דעת מומחי בתחו
הרפואה .אי מקרה זה נמנה ע המקרי הנדירי המצדיקי התערבות .קביעות בית המשפט המחוזי – ה בדבר
המידע שהיה נתו לרשות הצוות הרפואי על אודות מצב המערערת והסיכו הנשק לה וה באשר להסתברות
הגבוהה שג א היו הוריה נחשפי למידע זה ,היו בוחרי ה להמשי בהיריו – נשענות על תשתית ראייתית
איתנה ועל הערכות מהימנות .יובהר כי באי סיכו ידוע – אי גילוי .הכרה בקיומה של חובת גילוי בנסיבות מקרה
כגו דא עלולה להרחיב עד בלי די את גבולות חובת היידוע.
אשר לסוגיית הרישו הרפואי .חשיבותו של רישו רפואי מלא ומדויק בזמ אמת הוכרה בפסיקה וא עוגנה
בסעי  17לחוק זכויות החולה .בכוחו של רישו רפואי חסר ליצור נזק ראייתי .הכלל הוא כי נזק ראייתי שנגר
לתובע מקו שבו לא נערכי רישומי רפואיי כנדרש או שלא נשמרי רישומי אלה עשוי להביא להעברת נטל
השכנוע אל שכ הנתבע .ודוק ,לא כל חסר או סתירה ברישו הרפואי מצדיקי העברת הנטל .חייב להיות קשר
סיבתי בי הנזק הראייתי לבי היעדר יכולת מצד התובע להוכיח רכיב בעוולת הרשלנות .בענייננו החסר ברישו
אינו עונה על המבח האמור.
ג לו היה עובר נטל השכנוע לכתפי המשיבה ,הרי שהיה עובר א ורק ביחס לאות העובדות השנויות במחלוקת
שיכלו להתבהר מתו הרישו .עדיי היה על המערערת להוכיח קיומו של קשר סיבתי בי השימוש בחומר ההרדמה
לבי מצבה .משוכה זו לא צלחה המערערת .לא די בהצבעה על נדירות מחלת המערערת ועל העובדה שהשימוש
בחומר ההרדמה האמור בישראל נזנח .יש להראות כי מצב המערערת הוא תוצאה ישירה של השימוש בחומר
ההרדמה.
המשנה לנשיאה א' ריבלי מצטר לפסק דינו של השופט הנדל משו שלא הוכח הקשר הסיבתי שבי התנהגות
של רופאי המשיבה לבי הנזק שנגר למערערת בלידתה .ע זאת השופט ריבלי סבור כי בית המשפט המחוזי לא
ייחס משקל די לעובדה כי רופאי המשיבה לא היו מעודכני בידע הרפואי שהיה קיי במדינות הי ,ובה ארצות
הברית ,ולא היו ערי לפרקטיקה שהייתה נהוגה בה .ג העובדה שאמצעי התקשורת בעבר היו מפותחי פחות
מאלה דהיו לא היה בה כדי לפטור את אנשי הרפואה מ הצור לעקוב אחר המחקר ,הידע והפרקטיקה באות
ארצות שבה היה אפשר לעמוד על פסגת הידע –  .State of the artהקושי להתעדכ מתגמד אל מול החובה לית את
הטיפול הרפואי המיטבי .אלא שכאמור בהיעדר הוכחה מספקת בדבר הזיקה הסיבתית המשפטית בי התנהגות
רופאי המשיבה לבי התוצאה הקשה –אי להתערב בפסק הדי.
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היק המידע שעל רופא משפחה למסור למטופלת ושיעור האש התור של המטופלת
ע"א  2813/06קופת חולי לאומית נ' זליג )פורס בנבו) (11.7.10 ,המשנה לנשיאה א' ריבלי ,השופט ס' ג'וברא
והשופט ח' מלצר(
ערעורי הדדיי על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלי )השופט מ' דרורי( שבו נקבע כי קופת חולי
לאומית התרשלה בטיפולה בגב' זליג )להל :המשיבה( וההתרשלות הביאה לידי כריתת אחת מכליותיה של
המשיבה ולנזקי נוספי .המערערת חויבה בפיצוי המשיבה בשיעור של  70%מנזקיה לנוכח אש תור כדי 30%
לקרות הנזק שנקבע כי המשיבה נושאת בו .המערערת משיגה על עצ הטלת האחריות עליה .ה המערערת – כטענה
חלופית בלבד – ה המשיבה מערערות ,באופני נוגדי ,על שיעור האש התור שיוחס למשיבה ועל גובה
הפיצויי שנפסקו לטובתה.
בית המשפט העליו )השופט ח' מלצר( קיבל חלקית את ערעורה של קופת חולי לאומית ,במוב של הגדלת שיעור
האש התור ל ,50%ודחה את ערעורה של גב' זליג בקבעו כי בשני ענייני )מתו ארבעה( שבה נקבע כי
המערערת התרשלה – בעניי התנהלותו של ד"ר וינר ובעניי דרכי העברת המידע במערערת – אי בסיס מספק
לקביעותיו של בית המשפט המחוזי הנכבד .לעומת זאת בשני הענייני האחרי שנזכרו בפסק דינו של בית משפט
קמא– רשלנותה של ד"ר מהנעי ועיכוב רשלני של תשעה ימי בעריכת בדיקת ה – CTאי מקו להתערב
במסקנות בית המשפט ,לרבות בסוגיית הקשר הסיבתי לנזקה של המשיבה.
אשר להתנהלותו של ד"ר וינר :לא נמצא עיגו בדי ובנסיבות המקרה לקביעתו של בית המשפט המחוזי שלפיה ד"ר
וינר התרשל כשלא ביצע "מעקב שוט" כדי לוודא שהמשיבה ביצעה את בדיקת ה IVPשאליה הופנתה .משלא
העלתה המשיבה טענה שלפיה הסברו של ד"ר וינר היה בלתי מספק ולכ נמנעה מלבצע את הבדיקה )אלא טענה
בלהט שלא הופנתה כלל לבדיקה( ,ומשדחתה הערכאה הדיונית את גרסתה העובדתית של המשיבה בכל הנוגע
לטיפול שקיבלה מד"ר וינר ,הרי שהיה מקו לדחות מניה וביה א את טענתה להתרשלותו של רופא זה ולא היה
מקו לפתח בשביל המשיבה גרסה משפטית חלופית ולקבוע כי ד"ר וינר התרשל )בכ שלקה בהסברו(.
למעלה מ הצור לא נמצא עיגו מבוסס בדי א לאחת משתי ההנמקות הנפרדות של בית משפט קמא לכ שד"ר
וינר התרשל :האחת – כי הסברו בעניי בדיקת ה IVPלא היה מספק ,ולכ קמה לו חובת המעקב ,שכ בית המשפט
סבור כי מבחינה משפטית מדובר בהסבר מספק ,על פי דיני ה"הסכמה מדעת" שפותחו בפסיקה .צוי בי היתר כי
א נטיל על הרופא חובה גורפת שלא להסתפק בהסבר כללי על משמעות הבדיקה וחשיבותה )והסבר כזה נית
במקרה דנ( אלא למסור הסבר מפורט על כל אבחנה שקיימת אפשרות רחוקה שתתאשר בבדיקה – השירות
הרפואי רק ייפגע .ע זאת דומה שהתועלת במסירת המידע בנסיבות אלה – זניחה.
ההנמקה השנייה היא כי בלא קשר לטיב ההסבר עצ הסיכו שעלול להיגר למשיבה א לא תבצע את הבדיקה
הוא כזה המחייב את ביצוע המעקב .משמסר הרופא הסבר מספק כאמור לעיל באשר לצור בביצוע הבדיקה ,הרי
שאי בקיו האפשרות העיונית שהמטופל סובל ממחלה המחייבת טיפול ואשר הבדיקה הייתה חושפת אותה ,כדי
להקי לרופא חובת "מעקב שוט" נוס על חובת ההסבר הסביר למטופל .יתרה מכ :הטלת חובת מעקב גורפת,
ג כאשר נית למטופל הסבר סביר ,תטיל נטל בלתי סביר על הרופאי.
הובהר שאי בהערות הללו כדי לשלול היתכנות של מקרי ספציפיי וחריגי שבה נסיבות המטופל ,הטיפול או
יחסי המטפל והמטופל יהיו כאלה שבה יימצא כי על רופא להמשי ולעקוב אחר מטופלו ולא להסתפק בהפנייתו
לביצוע הלי רפואי.
הכשל המערכתי :בית משפט קמא קבע כי המערערת לא דאגה לקיומה של זרימת שוטפת של מידע בי כל הרופאי
המטפלי ובפרט להעברת תלונות המשיבה לידי רופאת המשפחה ,ד"ר מהנעי ,ובכ התרשלה המערערת .אי
אפשר היה לקבוע כ מאחר שלא כ טענה המשיבההתובעת עצמה .ממילא לא הונחו בפני בית המשפט נתוני
היכולי לבסס את קביעתו האמורה ומלבד זאת ממילא לא הוברר במפורש קיומו של קשר סיבתי בי כשל מערכתי
זה לבי הנזק.
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כאמור ,לא נמצא מקו להתערב בעניי רשלנותה של ד"ר מהנעי ולעניי הקביעה בדבר עיכוב רשלני של תשעה
ימי בעריכת בדיקת ה .CTאמנ בעניי בדיקת ה CTהמערערת מציעה שלל הסברי אפשריי לעיכוב בבדיקה.
כל אחד מהסברי אלו היה יכול לספק לו הועלה ובוסס בדיו בערכאה הדיונית .מאחר שלא נעשה כ אי כל
אפשרות להתערב במסקנת בית המשפט המחוזי כי חל עיכוב בעריכת הבדיקה וכי זה תר לקרות הנזק.
אש תור :ככלל ,ערכאת הערעור לא תתערב בשיעור האש התור שנקבע ,שהוא עניי להערכתה של הערכאה
הדיונית ,אלא כאשר נדרש שינוי עקרוני בהערכה .בר פה אי מנוס מהתערבות שכזו ,בעיקר לנוכח הקביעה כא כי
ד"ר וינר לא התרשל .מכא שעל כפות המאזניי עתה מונחת מזה רק התרשלותה של ד"ר מהנעי ,שהיה בה
כנראה כדי לאפשר את איתור הסיבה לחסימה החלקית במועד מוקד כל צורכו )בצירו עיכוב רשלני של תשעה
ימי בעריכת בדיקת ה (CTומזה – החלטתה של המשיבה לא לפנות לביצוע הבדיקות והטיפולי שאליה הופנתה
)ובראש – בדיקת ה ,(IVPאשר היה בה כדי להציל את כלייתה .לנוכח המשמעות הרבה שיש לייחס למחדלה של
המשיבה ,ובהיעדר התרשלות מצד ד"ר וינר ,הרי שיש להעמיד את האש התור שבו תישא המשיבה על 50%
במקו על .30%

רשלנות רופא משפחה באיהפנייה לבדיקות ושיעור האש התור של המטופל באימילוי
הוראות.
ע"א  2886/05אשכנזי נ' ד"ר גאנדי לודמילה )פורס בנבו) (8.11.10 ,השופטי נאור ד חשי ופרוקצ'יה(
ערעור על פסק די של בית המשפט המחוזי בירושלי )השופט י' שפירא( שבו התקבלה תביעת המערערי נגד
המשיבות בעילה של רשלנות רפואית ,א ג נקבע כי למערער אש תור בשיעור של  .50%המערערי משיגי על
האש התור שיוחס למערער ועל שיעורו וכ על מיעוט הפיצויי שנפסקו לה .המערערות שכנגד מלינות על
הקביעה כי הרופאה התרשלה בטיפולה במערער ,על הקביעה כי קיי קשר סיבתי בי התרשלותה של הרופאה לבי
הנזק ועל גובה הפיצוי.
בית המשפט העליו )מפי השופטת נאור ובהסכמת השופט חשי ,בניגוד לדעתה החולקת של השופטת פרוקצ'יה(
קיבל את הערעור ,דחה את הערעור שכנגד ברובו )פה אחד( ופסק כי חסר בגיליו הרפואי של המערער קיי ,בר
אי בו כדי להביא לקביעה שהיו תלונות נוספות שאינ רשומות .הכלל שלפיו מקו שצרי לעשות רישו רפואי
שכזה א הרישו לא נעשה ולמחדל זה לא נית הסבר מניח את הדעת ,יועבר נטל ההוכחה בדבר העובדות השנויות
במחלוקת ושיכלו להתבהר מתו הרישו אל הרופא או המוסד שבמסגרתו ניתנו השירותי הרפואיי – כלל זה
אינו רלוונטי כשעצ קיומו של חוסר רישומי בשאלת התלונות נתו במחלוקת; מחלוקת עובדתית זו תוכרע על ידי
בית משפט ,ואי מקו להעברת נטל הראיה לגבי היק התלונות .בית משפט הכריע בעניי זה כגרסת הרופאה.
מהראיות עולה כי ההתרשלות של הרופאה היא בשל איהפניה לבדיקת אק"ג דחופה חר האבחנה בדבר CHEST
 .PAINאמירה סתמית לחולה לעשות בדיקה כזו וכזו בלא שיודגש לפניו שיש דחיפות בבדיקה לא תעמיד את החולה

המצוי ,או לא בהכרח תעמיד אותו ,על צור דחו בבדיקה ,והיה צור להעמידו על כ שבעת החמרה עליו לפנות
מיד לקבלת טיפול רפואי .התרשלות הרופאה מנעה מהמערער מידע חיוני להוכחת תביעתו והעמידה אותו בסיכו
שמא התרחש אירוע המחייב טיפול מידי בלי שהדבר ייוודע במועד ובלי שהטיפול יינת .בסוגיה זו רלוונטי כלל
העברת נטל השכנוע לרופאה המתפרס ג על רשלנות מצד הנתבע באיקיומ של בדיקות רפואיות אשר ל! בוצעו
היו יכולות להצביע על הגורמי לנזק .איביצוע הבדיקה באופ מידי גר למערער נזק ראייתי .במקרה כזה עובר
הנטל לרופא או לממסד הרפואי המתרשל להוכיח את העובדות השנויות במחלוקת שיכלו להתברר אלמלא
ההתרשלות .בנטל זה לא עמדו המשיבות .לכ קיי קשר סיבתי בי התרשלות לבי נזקו של המערער.
בדעת רוב נפסק כי אי להטיל על המערער אש תור .בהיעדר אזהרה כלשהי מצד הרופאה יכול חולה לומר
לעצמו" :הייתי אצל הרופאה והיא קבעה שזו בעיה מקומית .מדוע שאל לבית החולי או אשוב אל הרופאה?" ג
בהנחה שהחולה נשלח לבדיקת אק"ג ,הרי איאמירה ברורה שמדובר בבדיקה דחופה וכי יש לחזור בו ביו ע
התשובה ,היה בה כדי "להרדי" את ערנותו של החולה.
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דחיית ערעור בעילה של רשלנות רפואית במעקב היריו עקב חוסר אבחנה של נגי  CMVשגר
לנזק
ע"א  7756/07גרסטל נ' ד"ר עוזי ד )פורס בנבו) (21.12.10 ,השופט א' רובינשטיי ,השופטת א' פרוקציה
והשופטת ע' ארבל(
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה שבגדרו נדחתה תביעת המערערי להכרה בהולדתו של המערער
) 1להל המערער( כהולדה בעוולה ,ולפיצוי בגינה .המערער נולד כשהוא סובל מנזק מוחי קשה ,אשר נגר ככל
הנראה מהידבקותו בנגי הציטומגלו )להל :הנגי או  (CMVעת היה עובר ברח אמו .על פי הנחיות משרד
הבריאות ,אי להפנות מטופלת ללא התוויה קלינית לבדוק הידבקות בנגי .כיוו שבעת ההיריו לא הופיעו סימני
קליניי כלשה המעידי כי אמו של המערער )המערערת  ,2ולהל המערערת( נושאת את הנגי ,ולהידבקותה בו
לא היה ביטוי רפואי ,לא הופנתה המערערת לעריכת הבדיקה.
בית המשפט העליו ,ברוב דעות )מפי השופט א' רובינשטיי ,בהסכמת השופטת א' פרוקציה ,נגד דעתו החולקת של
השופטת ע' ארבל( דחה את הערעור ,מהטעמי האלה:
המשיב  1לא התרשל בהימנעו מהפניית המערערת לבדיקה ,ואי לומר כי הנחיות משרד הבריאות בנושא אינ
סבירות .ההלכה היא כי בחינת התנהגותו של איש הרפואה תיעשה לפי הידע והפרקטיקה הנהוגי בעול הרפואה
באותה עת .ע זאת נקבע כי במקרי שבה הצוות הרפואי מציב לעצמו רמת התנהגות הגבוהה מהמקובל ,תיבח
התנהגות הרופא לפי אמת מידה זו .ואול ,בית המשפט ,בדומה ל בית המשפט המחוזי ,השתכנע כי לא השתרש
בקרב רופאי הנשי בכלל ובקרב רופאי הנשי ב"מכבי" בפרט סטנדרט רפואי גבוה מ המקובל והנדרש .הנחיית
משרד הבריאות בנושא חדמשמעית והיא התקבלה לאחר שיקול דעת מקצועי ומעמיק ואי להתערב בה .ע זאת
בית המשפט מצטר לדברי בית משפט קמא באשר לצור לבחו מעת לעת את הנחיות המדינה בנושא .לא כל שכ
כאשר רופאי רבי נוקטי בדיקה זו.
באשר לסיווג ההיריו ,המערערי לא הרימו את נטל ההוכחה באשר לטענה כי היה על המערער  1להגדיר את
ההיריו היריו בסיכו גבוה ,וכ לא הור הנטל להוכיח כי במקרי של היריו בסיכו גבוה נערכת בדיקה זו באופ
שגרתי .יתרה מכ ,ההתייחסות להיריו דנא נוהלה כהיריו בסיכו ביחס לסיכוני הרלוונטיי הקשורי למהל
הבעייתי של ההיריו הראשו ,א באשר לסכנת ההידבקות בנגי הייתה המערערת נתונה בסיכו בדומה לכל יולדת
אחרת ,ולעניי זה לא הייתה ,לפי ההמלצות ,חובה לערו בדיקה .הגורמי המקצועיי אשר חוות דעת נתקבלה
סברו כי המשיב  1נהג כיאות בכל הנוגע לטיפול במערערת וכי לא הייתה התרשלות מצדו .נוכח זאת שוכנע בית
המשפט כי א בגדרי "ניסיו החיי" אי מקו להתערב בקביעה כי המשיב  1לא פעל ברשלנות ,ולא חלה עליו
חובת בדיקה ביחס למערערת.
חובת יידוע :זכותו של מטופל לקבל מידע רפואי מדויק ומלא על מצבו הרפואי ועל הסיכוני הרלוונטיי למצבו.
לגישת השופט רובינשטיי ,חובת היידוע חזקה ביתר שאת עת מדובר במטופל אשר ניצב בפני פרוצדורה רפואית
שעליו לעבור ,אז על הרופא לית לו מידע מלא ומקי על כל אחת מהאפשרויות העומדות לפניו על כל פרטיה
ודקדוקיה ,סיכוייה וסיכוניה .חובת היידוע בדבר סיכוני קיימת ג כאשר מדובר במטופל אשר מגיע לרופא
במסגרת רפואה שגרתית )במובח מטיפול במסגרת תהלי טיפולי כאמור( ,כגו בעת בדיקות שגרתיות בהיריו
רגיל ,שאז חובת היידוע קיימת באשר לסיכוני רפואיי העשויי להיות רלוונטיי למצבו של המטופל א היא
אינה מתפרסת עד כדי "עוקצי תאני" של סיכוני רחוקי ובלתי רלוונטיי לו.
על פי נתוני שהוכחו בערכאה הדיונית ,בדיקת ה CMVלוקה בבעייתיות בארבעה מובני עיקריי(1) :
תוצאותיה אינ מדויקות ונתונות לפרשנויות שונות; ) (2חוסר היכולת לטפל בעובר שנדבק במחלה; ) (3האפשרות
להידבק מיד בסמו לאחר הבדיקה ובהיריו; ) (4חוסר היכולת לקבוע מה עלה בגורל עובר שנדבק והתקיימות
האפשרות שהעובר בריא לחלוטי חר ההידבקות .בזאת ,בשילוב הקביעות בדבר ערכה הנמו של בדיקה ללא
התוויה ,יש כדי להצביע לכיוו איהתערבות בהכרעה ,כי לא חלה בנסיבות ,קרי בהיעדר אינדיקציה קונקרטית,
חובת יידוע יזומה בדבר הנגי .השופטת ע' ארבל )בדעת מיעוט( קובעת כי הייתה חובה ליידע את המערערת  ,2כמו
כל אישה בהיריו ,בדבר האפשרות לבדיקת הידבקות בנגי ומשמעויותיה ולהותיר לה את ההחלטה בעניי ביצוע
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הבדיקה .על פי עמדת בית משפט זה בעניי חובת הגילוי – חובה זו חלה ג על אפשרויות בדיקה ואבחו אחרות
הקיימות לפני המטופל .על הרופא לא חלה חובה ליידע את המטופל על כל סיכו ועל בדיקה אפשרית קיימת ,ומוב
כי אי הוא נדרש להצי את המטופל במידע שאינו רלוונטי לו או שאינו בר מימוש .ע זאת על הרופא להציג לפני
מטופליו את כל המידע הסביר ,כולל בדיקות אפשריות אחרות אשר מטופל סביר ירצה לדעת על אודות .ביישו
מבחני אלו בעניי דנ ,לגישת השופטת ארבל ,אי ספק כי מידע בדבר הבדיקה לגילוי נגי ה CMVהוא מידע
הנמצא בגדר ציפייתה הסבירה של האישה ההרה ,ולפיכ ראוי הוא שרופא יגלה למטופלותיו ההרות על אודות
האפשרות לערו בדיקה להידבקות בנגי ה CMVועל משמעויותיה של בדיקה זו .הנחיית משרד הבריאות בנושא,
המדריכה במפורש את הרופאי שלא להפנות את המטופלות באופ שגרתי לבדיקה ,איננה מסירה מהמשיב  1את
האחריות בנוגע לחובת הגילוי .ההנחיה עוסקת בהפניית נשי הרות לביצוע הבדיקה באופ שגרתי ואי היא עוסקת
בשאלה א יש לגלות את המידע על אודות הבדיקה לנשי ההרות א לאו.
ע זאת משרד הבריאות א הוא אינו יכול להיות פטור מאחריות .לצד החוזר הקובע שאי להפנות מטופלות באופ
שגרתי לבדיקה היה על משרד הבריאות להבהיר את הצור להציג לפני המטופלות את האפשרות לערו בדיקה זו
למרות זאת .משכ ,האחריות מוטלת על המשיבי כול .בנסיבות אלו ,לגישתה ,היה מקו להחזיר את הדיו
לבית המשפט המחוזי כדי שיקבע א מתקיי קשר סיבתי על פי ההנחיות שנקבעו בפסיקת בית משפט זה בסוגיה,
וא כ מהו גובה הנזק .כמו כ יש לבחו את שאלת פיצוי המערערת  2בגי עצ הפגיעה באוטונומיה שלה )על פי
הלכת דעקה( .השופטת א' פרוקצ'יה קובעת לעניי חובת היידוע כי היא צריכה להתמקד בענייני בעלי חשיבות של
ממש לבריאות המטופל במקרה שאפשר באמצעות המידע לקד קידו ממשי את תכלית .ענייני המצויי א
בשוליי הצדדיי ביותר של הסיכו האפשרי וקיו אמצעי בלתי יעילי ובלתי משוכללי לבדיקת הסיכו
עשויי בהשתלב שלא להצמיח חובה ,דר שגרה ,ליידע מטופלות על קיומ בהיות בעלי פוטנציאל תועלת נמו.
אי הדברי אמורי במצבי של סיכו מיוחד ,העשויי להצדיק יידוע בדבר אמצעי שוני להתמודד ע הסיכו
ג א אלה אינ נדרשי דר שגרה .לגישת השופטת פרוקצ'יה ,בהיעדר סיכו מיוחד הנלווה להיריו מצד אחד
ונוכח הער החלקי והמסופק בלבד של הבדיקה למניעת אותו סיכו מרוחק מצד אחר ,לא קמה חובת יידוע לגור
הרפואי ליידע את המטופלת על דבר קיומה של בדיקת  .CMVכ מקובלת עליה עמדת השופט רובינשטיי שלפיה
יש מקו כי רשות הפיקוח הרפואית תעיי מעת לעת בהנחיותיה בעניי זה ,השוללות לפי שעה חובת יידוע שגרתית
בעניי בדיקת .CMV

ביצוע ניתוח נירוכירורגי מורכב על ידי מתמחי שבעטיו נגר לתובע נזק מוחי
ע"א  3754/09מחבר נ' הסתדרות מדיצינית הדסה )פורס בנבו) (13.12.10 ,השופטי א' חיות ,ע' פוגלמ וי'
עמית(.
בית המשפט המחוזי בירושלי )השופט י' ענבר( קבע כי הטיפול הרפואי שנת הצוות הרפואי בבית החולי הדסה
עי כר למערער היה רשלני ופסק לו פיצויי בגי נזקי גו שנגרמו לו מאותו הטיפול .בית המשפט המחוזי אמנ
דחה את טענת המערער כי העובדה שנותח בלא הסכמתו ובלא הסכמת משפחתו מהווה עוולה בקבעו כי בשלב שבו
הוחלט על הניתוח היה המערער נתו ב"מצב חירו רפואי" בשל הלח הנובע מהגידול ,ובהינת מצבו הקוגניטיבי
שלא אפשר כלל להשיג ממנו הסכמה מדעת אותה שעה ,היה אפשר לטפל טיפול רפואי ג בלא הסכמתו של
המערער .ע זאת ובכל הנוגע להלי הניתוח עצמו ,נקבע כי הצוות הרפואי של בית החולי התנהל ברשלנות תו
חריגה מ הסטנדרט הרפואי המקובל .במוקד קביעותיו לעניי זה עמדה סוגיית זהות הרופאי שביצעו את הניתוח.
בית המשפט המחוזי קבע כי את הניתוח הוביל רופא מתמחה ,וכי בנסיבות אותו אירוע הפקדת "אזמל המנתחי
בידי המתמחה" יש בה משו התרשלות מצד הצוות הרפואי של בית החולי .המערער מלי על מיעוט הפיצוי
שנפסק לזכותו ,ואילו המשיבה מלינה על ממצאיו ומסקנותיו של בית משפט קמא בסוגיית החבות .אשר לגובה
הנזק סבורה המשיבה כי זה נפסק לזכות המערער ביתר ובהפרזה ,ובמיוחד היא מלינה על פסיקת הפיצוי בראש
הנזק של עזרת הזולת החורג לגישתה מ ההלכה שנפסקה בהקשר זה בעניי אקסלרד )ע"א .(3375/99
פסק הדי עורר תרעומת בקהילה הרפואית ,ובעקבות הממצאי של פסק הדי הוציא מנכ"ל משרד הבריאות
הנחיות בדבר "גיליו הניתוח – רישו ותיעוד" )חוזר  ,(24/10ולפיה
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בחוברת  40של כתב העת "רפואה ומשפט" פרס פרופ' אברה סהר מאמר ביקורת המכוו נגד התנהלות
המומחי הרפואיי שהעידו בתיק תחת הכותרת "הרופא הנאות" .עתה הוכרעה המחלוקת בבית המשפט העליו.
בית המשפט העליו קבע שאי מקו להתערב בממצאיו ובמסקנותיו של בית משפט קמא בכל הנוגע לסוגיית
החבות .בית המשפט מסכי כי בנסיבותיו המיוחדות של המקרה דנ היה מקו שאת הניתוח שבוצע במערער,
למצער החל מ השלב שבו הופיע הדימו ,יבצע רופא בכיר ולא רופא מתמחה )העדויות שהוצגו ,לרבות עדותו של
פרופ' סגל עצמו ,תומכות במסקנה זו( .כ צדק בית משפט קמא בדחותו את גרסת המשיבה באשר למעורבותו
הפעילה של פרופ' סגל במהל הניתוח ובקבעו כי בנסיבות המקרה דנ הייתה התרשלות בכ שאזמל המנתחי
הופקד בידי ד"ר פרז ,הרופא המתמחה שחת על דוח הניתוח והוגדר בו כ"מנתח" .מסקנה זו יפה ביתר שאת
בהתחשב בעובדה כי מדובר בניתוח שהתבצע בנסיבות יוצאות דופ כניתוח חירו ,על פי הפרוצדורה הקבועה לכ
בסעי  (3)15לחוק זכויות החולה .כמו כ צדק בית משפט קמא בקבעו כי נוכח הרישו הלקוי של מהל הניתוח,
שאינו משק אותו לאשורו ואינו מפרט את הקשיי והסיבוכי שהתעוררו בו ,עובר נטל השכנוע אל המשיבה
לשלול את הקשר הסיבתי בי ההתרשלות האמורה ובי האוט המוחי שנגר למערער במהלכו .עוד קבע בית
משפט קמא ,ובצדק ,כי לא המשיבה לא הציגה ראיה של ממש השוללת את דבר קיומו של קשר סיבתי כאמור.

התיישנות תביעה נגד חברות הסיגריות עקב נזקי עישו שנתגלו באיחור
ע"א  2206/08סיגמ נ' חב' דוב בע"מ )פורס בנבו) (11.7.10 ,השופטת א' פרוקצ'יה ,השופט א' רובינשטיי
והשופטת ע' ארבל(
בית המשפט המחוזי מרכז דחה תביעת נזיקי שהגיש המערער ביו  22.5.03נגד חב' דובק בע"מ )להל :המשיבה(
בטענה כי היא אחראית בנזיקי למחלת ריאות קשה שבה לקה – מחמת התיישנות .טענתו העיקרית של המערער
היא כי בית המשפט המחוזי שגה בקביעתו כי מחלתו אובחנה ונתגלתה לפני המועד הקובע במאי  .1996המערער
מעלה שתי טענות לעניי האיחור בגילוי עובדות חיוניות שה חלק מעילת התביעה :האחת – עניינה בכ שהנזק,
קרי המחלה ,נודע לו רק בשנת  2002בעקבות בדיקה שעבר באותה שנה .השנייה – כי הקשר הסיבתי בי העישו
לבי המחלה נודע לו א הוא לראשונה רק במועד זה .לפיכ הוא טוע כי האיחור בגילוי הנזק ובגילוי הקשר
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הסיבתי בי המחלה לבי העישו שנגר לכאורה מהתרשלות המשיבה הפסיק את מירו ההתיישנות ,אשר התחדש
רק בשנת  2002בעקבות הבדיקה הרפואית .מכא כי תביעתו שהוגשה בשנת  2003לא התיישנה.
בית המשפט העליו ,ברוב דעות )מפי השופטת א' פרוקצ'יה ,בהסכמת השופט א' רובינשטיי ,נגד דעתה החולקת
של השופטת ע' ארבל ( ,דחה את הערעור ,מהטעמי האלה:
שילוב של הוראות סעי  8בעניי "התיישנות שלא מדעת" בחוק ההתיישנות ע כלל הגילוי בסעי  (2)89לפקודת
הנזיקי בנוגע לעוולות נזיקי מוביל למסקנות האלה:
כאשר מדובר בעוולת נזיקי המתבססת על נזק ,מועד גילויו של הנזק והשפעתו על תחילת מירו ההתיישנות מוכרע
על פי האמור בסעי  (2)89לפקודה .לעומת זאת אשר למרכיבי אחרי בעילת התביעה שאינ מרכיב הנזק חל כלל
"ההתיישנות שלא מדעת" בחוק ההתיישנות על פי סעי  8לחוק .משמעות הדבר היא כי גילוי מאוחר של מרכיבי
עילת התובענה בנזיקי ,הקשורי במעשה האש או במרכיב הקשר הסיבתי בי האש לנזק ,נבח על פי אמות
המידה שבסעי  8לחוק ההתיישנות.
סעי  8לחוק ההתיישנות קובע כלל גילוי מאוחר בעל אופי אובייקטיבי ,במוב הזה :כדי לעכב את מירו
ההתיישנות בשל גילוי מאוחר של עובדות מטריאליות לעילה ,אי די בכ שאד גילה את העובדות הללו באיחור.
עליו להוכיח כי איהגילוי נבע מסיבות שלא היו תלויות בו ושא בזהירות סבירה לא היה יכול למנוע אות.
משמעות הדבר היא כי כשהעובדות המטריאליות מצויות בידיעת התובע ,ולו "בכוח" ,הוא ייחשב כאילו ידע אות
בפועל כל עוד היה אפשר לגלות במאמ סביר .כ על התובע להוכיח כי נקט אמצעי סבירי כדי לגלות את הזיקה
הסיבתית.
אשר לגילוי מאוחר של גור הנזק בעוולת הנזיקי ,הנשלט על ידי סעי  (2)89לפקודה ,הכלל הוא כי לצור פתיחת
מירו ההתיישנות ,מצד אחד אי הכרח כי מלוא הנזק יתגבש ויתגלה בטר יחל מירו ההתיישנות .מצד אחר לא
כל נזק פעוט יצדיק את תחילת מני התקופה .המבח לתחילת מירו ההתיישנות בגילוי הנזק לצור סעי (2)89
הוא מבחנו של האד הסביר; השאלה א מבח גילוי הנזק על פי סעי  (2)89לפקודה הוא מבח סובייקטיבי או
אובייקטיבי ,נותרה עד כה פתוחה .בית המשפט קובע כא )ברוב דעות( כי פרשנות תכליתית של סעי  (2)89לפקודה
מביאה למסקנה כי מבח הגילוי ג על פי הוראה זו הוא מבח אובייקטיבי ,המניח כי ההגנה הניתנת לתובע שגילה
במאוחר את עובדת קיומו של נזק שהוא חלק מעילת התביעה נפרסת על מי שלא התרשל בגילוי ,ונקט אמצעי
סבירי כדי לגלות עובדות שהיו קיימות ב"כוח" בנוגע לנזק .פרשנות זו מתיישבת ע הניסוח הלשוני של סעי
 (2)89לפקודה ואינה סותרת אותו; היא שומרת על האיזו הבסיסי בי האינטרסי השוני המתמודדי במוסד
ההתיישנות – של התובע ,הנתבע והציבור הרחב .היא משתלבת לא רק ע הוראות פקודת הנזיקי אלא ג ע
תפיסת ההתיישנות הכללית; היא משקפת מדיניות התואמת את הדי המצוי והולמת את הדי הרצוי.
טיב האמצעי שעל תובע לנקוט כדי שייחשב למי שנקט זהירות סבירה בגילוי עובדות הנזק נגזרי מטיב העניי.
נטל ההוכחה בדבר גילוי מאוחר של עובדה שהיא מרכיב בעילת התביעה המביא לדחיית מירו ההתיישנות ,מוטל
על התובע המעלה טענה זו על פי מבח מאז ההסתברויות .במקרה דנ לא עמד המערער בנטל ההוכחה המוטל עליו
להראות כי נתקיימו בעניינו התנאי לחלות מבח הגילוי המאוחר ,המצדיק את עיכוב מירו ההתיישנו וחידושו
רק ע הגילוי המאוחר .לא נמצא ממש ג בטענת המערער כי המשיבה ויתרה בהתנהגותה על טענת ההתיישנות.
בשל כל אלה די טענת ההתיישנות שהעלתה המשיבה להתקבל ,כפי שקבע בית משפט קמא .השופטת ע' ארבל
סבורה בדעת מיעוט כי המבח במסגרת סעי  (2)89לפקודת הנזיקי ,בנוסחו הנוכחי ,צרי להיות מבח
סובייקטיבי וכי ביישו בענייננו התביעה לא התיישנה .השופטת מציינת עוד כי היא הייתה מגיעה לתוצאה דומה
ג על פי המבח האובייקטיבי.
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קריטריוני להחזר הוצאות השתלת כליה בחו"ל על פי חוק ביטוח בריאות
בג"  3848/09ב ציו נ' בית הדי הארצי לעבודה )פורס בנבו(29.8.10 ,
העותר נפגע במהל עבודתו והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע מעבודה .בעקבות פגיעתו סבל העותר מכשל
כלייתי סופני ,אול המוסד לביטוח לאומי הכיר בקשר של  50%בלבד בי מצב הכליה לתאונת העבודה .לאחר
שנכשלה השתלת הכליה הראשונה שבוצעה בעותר הצטר העותר שוב לרשימת הממתיני להשתלה .משראה
שהרשימה ארוכה ,פנה לבצע את ההשתלה בבית חולי בארצות הברית .בקשתו של העותר לקבלת החזר הוצאות
הניתוח מקופת חולי "מכבי" ,שבה הוא מבוטח בביטוח בריאות ,התקבלה לפני משורת הדי ועד לסכו שלא
כיסה את מלוא ההוצאות שהוציא.
העותר תבע את קופת החולי ואת המוסד לביטוח לאומי לתשלו פער ההוצאות בי מה שקיבל למה שהוציא
בפועל .בית הדי האזורי דחה את תביעתו לאחר שקבע שאינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת החזר הוצאות .ערעור
על פסיקה זו נדחה על ידי בית הדי הארצי לעבודה.
לטענת העותר ,מדובר בעניי שחורג מעניינו הפרטי ומחייב בירור מעמיק וממצה של סוגיית ההתרמה של חולי
במצבו .לטענת המשיבי ,אי מקו להשיג שוב על קביעת בית הדי הארצי מאחר שעניינו של העותר אינו חורג
מגבולות עניינו הפרטי.
בג" קיבל חלקית עתירה על פסק דינו של בית הדי הארצי לעבודה ,שדחה את ערעורו של העותר על דחיית תביעתו
לקבלת החזר על מלוא ההוצאות שהוציא לצור השתלת כליה שעבר בחו"ל.
נקבע כי הפרשנות הנכונה של ביטוח בריאות לעניי החזר הוצאות טיפול בחו"ל מחייבת התחשבות במצבו הפרטני
של כל מבוטח ובמצב ההמתנה להשתלות בישראל .על כ בית המשפט הורה על השבת התיק לבית הדי האזורי
לעבודה לצור בירור סוגיות אלו בנוגע לעותר.
סעי )3ד( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,תשנ"ד 1994קובע כי שירותי הבריאות הכלולי בסל שירותי הבריאות
המוגדר בחוק יינתנו בישראל .ע זאת מכוח החוק הותקנו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שירותי בריאות
במדינות חו( ,תשנ"ה ,1995ובה מוגדרת זכאות לקבלת שירותי רפואיי בחו"ל.
מכוח תקנות אלו ,למבוטח בביטוח בריאות ממלכתי קיימת בתנאי מסוימי זכאות לקבל החזר הוצאות ג עבור
ניתוחי השתלה כאשר אי אפשרות לקבל את הטיפול בישראל או כאשר המבוטח מצוי בסכנת חיי.
בית הדי הארצי לעבודה ,שדחה את ערעורו של העותר על דחיית תביעתו לקבלת החזר מלא של הוצאות הניתוח
שביצע בחו"ל ,לא הסתמ על חוות הדעת הרפואיות שהגיש העותר שלפיה היה נתו בסכנת חיי אלמלא היה
מבצע את הניתוח בחו"ל ולא ניתח כלל את חוות הדעת האלה .כמו כ בתי הדי לעבודה לא ניתחו בפסקי דינ את
מצבו של העותר לפי חוות הדעת שהגיש ,ובמקו זאת העדיפו – ללא כל הנמקה עובדתית רפואית – את חוות הדעת
הרפואיות שהגישו המשיבי שלפיה לא נשקפה סכנת חיי לעותר בדיאליזה שעבר.
נקבע כי מצב רשימות ההמתנה להשתלות איברי בישראל ידוע ,ובהתחשב במצבו הרפואי של העותר ,כפי שעלה
מחוות הדעת שהגיש ,המש טיפול הדיאליזה שלו היה עלול להרע את מצבו מאוד וא לגרו לו לתופעות לוואי
חמורות שחייבו השתלה דחופה.
עוד נקבע כי בהתחשב במצבו של העותר ייתכ שהיה מקו לראות בו חריג לכלל האוסר על מת טיפולי בחו"ל
לפי התקנות.
בית המשפט קבע כי היה מקו לבחו את מצבו של העותר בהתחשב במצבו הרפואי ,כמו במצב ההשתלות בישראל,
שבו מספר הממתיני להשתלת איבר עולה בקביעות בהרבה על מספר התרומות.
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נקבע כי העתירה מצדיקה את התערבות בית המשפט בפסק דינו של בית הדי הארצי מאחר שהיא מגלה עניי בעל
חשיבות ציבורית נרחבת מעבר לעניינו הפרטי של העותר ובשל הפרשנות המוטעית של בית הדי הארצי של התקנה
המתירה החזר הוצאות ניתוח בחו"ל למבוטחי.
על כ נקבע שעניינו של העותר ישוב לבית הדי האזורי לעבודה ,שיבח את נסיבות המקרה ביחס למצבו של העותר.
נקבע כי בית הדי האזורי יבח א היה סיכו בהמש טיפול הדיאליזה שעבר העותר א לא היה עובר את הניתוח
בחו"ל ,וכ א הניתוח שעבר העותר בחו"ל הוא טיפול כשירות רפואי חלופי לפי לשו התקנה.

כיצד יש לשו את הנזק הלא ממוני ומה הקריטריוני לפיצוי לניזוק שנפטר ללא כאב וסבל
ע"א  4022/08אגבבה נ' ד.י.ש בע"מ )פורס בנבו) (21.10.10 ,המשנה לנשיאה א' ריבלי והשופטי ע' ארבל ור'
רובינשטיי(
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב שבמסגרתו נקבעה אחריות של הפנימייה,
המתנ"ס והמציל למותו של ניר .ניר טבע בברכת השחייה שאליה הגיע במסגרת קייטנה מטע הפנימייה שבה למד
– פנימייה המכוונת לילדי בעלי צרכי מיוחדי ,ובעיקר לילדי הסובלי מהפרעות התנהגות שונות – הוא
נמשה מ המי כשהוא מחוסר הכרה ,בלא דופק וללא יכולת נשימה .בעקבות פעולות ההחייאה חזר לבו לפעולה,
אול הוא נותר מחוסר הכרה .עשרה ימי לאחר מכ נפטר ,בהיותו ב  11שני .הערעורי מכווני ה נגד קביעת
האחריות וה נגד גובה הנזק שנפסק .בהקשר אחרו זה הצדדי חלוקי בעיקר בנוגע לבסיס השכר שצרי לשמש
לצור חישוב הפסד ההשתכרות שנגר לניר )ילד בעל צרכי מיוחדי( וכ בנוגע לפיצויי בגי כאב וסבל.
המערערי סבורי כי יש מקו לבחו מחדש את ההלכה שנקבעה בעניי פריילי )ע"א  ,(773/81אשר לפיה אי
לפסוק פיצויי בעבור כאב וסבל במקרהשהכרתו של הניזוק ניטלה ממנו מרגע הפגיעה ועד לרגע המוות .בית
המשפט העליו דחה את הערעורי וקבע כי הכרעתו של בית המשפט המחוזי באשר להתרשלות של הפנימייה,
המתנ"ס והמציל ובאשר לחלוקת האחריות ביניה – מבוססת היטב ואי מקו להתערב בה .חובת של מדריכי
הפנימייה דומה לזו של מורי בבית הספר ,וא גוברת כשמדובר ביציאה אל מחו לכותלי הפנימייה ,במיוחד
כאשר מדובר בילדי בעלי צרכי מיוחדי ובמיוחד כ כשה שוהי במקו שיש עמו סיכוני ידועי .א חובתו
של המציל כלפי ניר אינה מוטלת בספק .ה המדריכי ה המציל לא השגיחו במצוקתו של ניר דקות ארוכות
כשראשו היה נתו בתו המי.
לעניי הנזק הלאממוני ,ס הפיצויי שנפסקו בראש נזק זה – בהתחשב בסבלו של ניר בטר הטביעה ובהתחשב
בכ שהל לעולמו בגיל  – 11אינו חורג מ הראוי במידה המצדיקה התערבות בהכרעתו של בית המשפט המחוזי
בעניי זה ,לכא או לכא .ע זאת בית המשפט מוצא לנכו להתייחס לסוגיה הנוגעת להלכת פריילי א על פי שאי
בדברי כדי להשפיע על התוצאה הסופית במקרה זה .המערערי סבורי שאפשר לבסס קיומו של נזק סובייקטיבי
בדמות "כאב וסבל" ג בתקופת אבד ההכרה ,וזאת לטענת מכוח דוקטרינת הנזק הראייתי א על פי שבית
המשפט סבור כי עמדת המשיבי אינה עולה בקנה אחד ע התפיסה המקובלת באשר לדוקטרינת הנזק הראייתי.
לגופו של עניי בית המשפט סבור כי ראוי לית פיצוי בגי נזק בלתי ממוני בתקופת אבד ההכרה .אלא שכאמור,
אי לכ השלכה לענייננו .בתו קבוצת הנזקי הבלתי ממוניי אפשר לציי שלושה ראשי נזק עיקריי :האחד הוא
ראש הנזק של "קיצור תוחלת החיי" ,השני הוא ראש הנזק של "כאב וסבל" .מדובר בפיצוי בגי תחושות של חוסר
נוחות פיזית או מיחושי הנגרמי לניזוק מפציעתו ,וכ בגי כל פגיעה נפשית ,כגו צער ,עצב או עגמת נפש אשר
נגרמה לו עקב הפגיעה )ש( .השלישי ,המוכר פחות במשפט הישראלי ,הוא "אבד הנאות החיי" )יש המכני זאת
"נזקי הדוניסטיי"( .מדובר בפיצוי בגי פגיעה באיכות החיי של הניזוק או בשל ער החיי עצמ ,בגי אבד
תחושות העונג ,הסיפוק ,החדווה ונחת הרוח הקיימות ברגיל לאד במהל חייו .ראש הנזק הזה עשוי לכלול פיצוי
בגי מגוו רחב של פעילויות הנמנעות מ הנפגע ואשר ברגיל מסבות לאד אושר )השופט רובינשטיי מסתייג
מהשימוש במונח "פיצויי הדוניסטיי" בהקשר זה(.
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במשפט המשווה קיימות כמה תפיסות באשר לזכות לפיצוי בגי אבד הנאות החיי ,ואילו בתי המשפט בישראל
ככלל נמנעו עד היו מלפסוק פיצויי בגי אבד הנאות החיי כראש נזק עצמאי .אלא שלעתי ראש הנזק של כאב
וסבל קיבל מוב רחב שאפשר להביא בחשבו ג אלמנטי כגו אבד השמחה וחדוות החיי שנגרמו לניזוק.
שאלת הפיצויי בגי הנזקי ההדוניסטיי מקבלת משמעות מיוחדת בהקשר של נפגע שנותר מחוסר הכרה ,או
שהיה עת מסוימת מחוסר הכרה ,שכ קיי ספק רב א ניזוק אשר איבד הכרתו חש כאב או סבל ,לפחות לא במוב
הפשוט והרגיל של המונח .א ללא ספק נפגעת יכולתו של הניזוק ליטול מהנאות החיי.
א בגדרי המשפט המשווה הוטעמה מורכבותו של הנושא ,אול עדיי מעמדה של התפיסה האובייקטיבית בנוגע
לאבד הנאות החיי במשפט הישראלי אינו ברור ,שכ הסוגיה הושארה עד כה ב"צרי עיו" .בית משפט זה סבור
כי אכ שאלת ההכרה בראש הנזק של אבד הנאות החיי אצל הניזוק מחוסר ההכרה ,קרי ההכרה בהיבט
האובייקטיבי של ראש נזק זה ,אינה פשוטה )בעיקר לנוכח קשיי הערכה( ,א אי בקושי שהיא מעוררת כדי להצדיק
את שלילת הפיצוי .הצור לבחו שאלות אלה מחדש א עולה בקנה אחד ע ההתפתחות הכללית בפסיקת פיצויי
בגי נזקי גו לא ממוניי במשפט הישראלי .מכל מקו ,וכאמור ,ההכרעה לטובת הפיצוי אינה משנה בענייננו את
התוצאה ,שכ אי מקו להתערב בשיעור הכולל של הפיצויי שנקבע.
סכו הפיצויי שנפסקו לניר בגי הנזק הלא ממוני שנגר לו עומד על  800,000ש"ח .פיצוי זה אינו חורג במידה
העולה על המותר מ הסכומי הנפסקי ברגיל בגי פגיעה בלתי ממונית קשה כפי שאירעה במקרה זה ,וא עומד
בר הגבוה של הפיצויי .סכו הפיצוי הבלתי ממוני שנקבע כולל בתוכו כמה רכיבי הנוגעי להיבטי שוני של
הנזק הבלתי ממוני שנגר לניר – ה בהיבט הסובייקטיבי ה בהיבט האובייקטיבי .בלי להידרש לחלוקה הפנימית
בי רכיבי אלה די בכ שהפיצויי שנפסקו במקרה זה אכ מבטאי בגבולות הסביר את הפגיעה הבלתי ממונית
הקשה שנגרמה לניר במקרה דנ ה בעת הטביעה ה לאחריה.

מה הקריטריוני לגזור על נאש שהורשע ברצח עונש מופחת לפי סעי 300א לחוק העונשי
ע"א  5683/07גדקר נ' מדינת ישראל )פורס בנבו) (4.10.10 ,השופטי א' לוי ,ארבל והנדל(.
המערער הורשע ברצח אשתו ומבקש שיגזרו עליו עונש מופחת לפי סעי 300א לחוק העונשי בשל הפרעה נפשית
חמורה ,בהסתמ על חוות דעת מטעמו.
סעי 300א לחוק העונשי מעניק שיקול דעת לבית המשפט לגזור ענישה מופחתת על אד שהורשע ברצח בהתקיי
התנאי והדרישות על פי אחת החלופות המפורטות בסעי .חשיבותו של סעי זה נובעת מהעובדה שהעונש בגי
הרשעה בעברת הרצח הוא מאסר עול חובה ,ולפיכ אי לבית המשפט שיקול דעת לסטות מעונש זה אלא
במסגרתו של סעי 300א.
קיימת מחלוקת ,א בקרב המומחי מתחו בריאות הנפש בשאלה א הפרעת אישיות היא הפרעה נפשית חמורה,
כדרישתו של סעי 300א )ראו למשל מאמר של שמואל פניג ,יוס לריה ודייויד רועה "הפרעות אישיות וענישה
מופחתת ,מזוית משפטית" רפואה ומשפט ) 73 ,23אוקטובר  .((2000איגוד הפסיכיאטרייה בישראל פרס זה מכבר
נייר עמדה מנחה למומחי הנדרשי לחוות דעת בדבר ענישה מופחתת בעברת הרצח .הוועדה שכתבה את נייר
העמדה המליצה לקבוע כי הפרעת אישיות תיחשב חמורה רק במקרי בודדי וחריגי שבה האד מאובח
כלוקה בהפרעת אישיות ומגלה פגיעה בולטת בתפקוד וכ פסיכופתולוגיה הקרובה למצב של חולה נפש פסיכוטי.
צוי כי חומרת ההפרעה באישיות לפני ביצוע העברה צריכה להתבטא באלה :אשפוזי רבי ,צור בטיפול תרופתי
בנוגדיפסיכוזה ,קשיי ניכרי ביכולת לעבוד ולשמור על קשרי ,כישלונות בחיי משפחה וקשיי תפקוד בלימודי,
בחברה ,בעבודה ובשירות הצבאי )ראו מאמר של יובל מלמד ,יעקב מרגולי ,שמואל פניג ,רוברטו מסטר ,אוברי
זאבו ואבי בליי "עונש מופחת בעבירת רצח" רפואה ומשפט ) 165 ,29דצמבר .((2008
בית המשפט העליו דחה את הערעור וקבע כי סעי 300א מעניק שיקול דעת לבית המשפט לגזור ענישה מופחתת על
אד שהורשע ברצח בהתקיי התנאי והדרישות על פי אחת החלופות המפורטות בסעי .חשיבותו של סעי זה
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נובעת מהעובדה שהעונש בגי הרשעה בעברת הרצח הוא מאסר עול חובה ,ולפיכ אי לבית המשפט שיקול דעת
לסטות מעונש זה אלא במסגרת הסעי .במקרה הנדו רלוונטי ס"ק )א( ,העוסק בהפרעה נפשית חמורה .סעי
משנה זה עוסק במקרה שבו עומד הנאש על ס כניסה לתחולתה של ההוראה המעניקה פטור מאחריות פלילית
בשל אישפיות הדעת ,א בשל עצמת הפחותה של תסמיני ליקויו הוא אינו חוצה ס זה .מטרתו של הסעי היא
לתת מענה במקרי שבה תחושת הצדק אינה מתיישבת ע הטלתו של מאסר עול על המורשע ברצח בשל מצבו
הנפשי בעת ביצוע העברה.
כדי לזכות בענישה מופחתת מכוח סעי זה על הנאש להוכיח שלושה יסודות :ראשית ,קיומה של הפרעה נפשית
חמורה; שנית ,הגבלה ניכרת של יכולתו להבי את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשיו או להימנע מעשיית
המעשה ג א לא עד כדי חוסר יכולת של ממש .תנאי זה מתמקד למעשה במישור השכלי של הנאש
– שלא הבי את אשר עשה או את הפסול במעשיו ,או במישור הרצוני – לא היה יכול להימנע מלנהוג כפי שנהג;
התנאי השלישי הוא קיומו של קשר סיבתי בי ההפרעה הנפשית להגבלה הניכרת .יש לציי כי ג א מתמלאי
תנאי הסעי ,בית המשפט רשאי להפעיל את שיקול דעתו א להפחית בעונשו של המורשע ברצח א לאו .ההבחנה
בי ענישה מופחתת לבי פטור מאחריות פלילית בשל אישפיות הדעת נעוצה בעיקרה בעצמת ההשפעה של ההפרעה
הנפשית על יכולתו הקוגניטיבית של הנאש להבי את אשר הוא עושה או את האסור שבמעשה ,או להימנע
מהמעשה.
נטל ההוכחה להתקיימות של תנאי סעי 300א מוטל על כתפי הנאש ,ורמת ההוכחה הנדרשת היא במאז
הסתברויות .א על פי שבית המשפט נעזר במומחי מתחו בריאות הנפש כדי לגבש את מסקנותיו בסוגיית
הענישה המופחתת ,ועליו לבחו בחינה מעמיקה את חוות הדעת שהוגשו לו ולשמוע את עדויות המומחי ,בסופו
של יו ההחלטה א התקיימו תנאיו של הסעי נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ,ואי הוא מחויב לאמ חוות
דעת כזו או אחרת.
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