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 רציו:-מיני

בימ"ש דחה את תביעת התובעים, אף שהיה בהתנהגות הנתבעים התרשלות ואף שהוכח שהתובעים היו * 
יתה יועדה להפסקת הריון הושל מום בעובר, שכן לא הוכח שב 2מבקשים להפסיק את הריונה של תובעת 

 .של הולדה בעוולה לאור מצב התובע נענית לבקשתם; אין לפצות התובעים ב

 רשלנות רפואית –עוולות  –* נזיקין 

 הולדה בעוולה –עוולות  –* נזיקין 

 רשלנות רפואית –רשלנות  –* נזיקין 

 חובת הזהירות –רשלנות  –* נזיקין 

http://www.nevo.co.il/law/98676
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5736
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5736
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5736
http://www.nevo.co.il/safrut/book/17994
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 רופא –אחריות  –יקין * נז

 פיצויים –תרופות  –* נזיקין 

 שיעורם –פיצויים  –* נזיקין 

. 

סובל מלידתו, כנטען, מפיגור שכלי וקשיי קואורדינציה על רקע  12/95)להלן: התובע( יליד  1התובע 
)להלן:  2התובעת -תסמונת גנטית. לטענת התובעים, הנתבעים התרשלו בכך שלא שלחו את אם התובע

ובעת(, לסריקת מערכות, ובכך שללו מהורי התובע את האפשרות לגילוי ממצאים במוח העובר, וכן הת
ממצאים מורפולוגיים חיצוניים, המצביעים על סבירות גבוהה לכך שהעובר עלול ללקות בפיגור שכלי. 

זכות בשל כך, טוענים התובעים, נשללה מהורי התובע הזכות לבקש את הפסקת ההריון, וקמה לתובע ה
 לתבוע בגין "הולדה בעוולה". 

. 

 בימ"ש המחוזי דחה את התביעה ופסק כי:

אין חולק כי קיימת חובת זהירות בין התובעים לנתבעים בענייננו. השאלה היא האם נעשתה טעות והאם 
אשר לטענת התובעים כי הנתבעים התרשלו הן באי הפניית הטעות מהווה רשלנות אשר גרמה לנזק. 

רת מערכות והן באי גילוי הטעות וכך נמנעה האפשרות לתיקון הטעות, נמצא כי התובעת התובעת לסקי
להריון לאולטרא סאונד הכולל סקירת מערכות כללית, שלא בוצעה. אשר לשאלה האם  22נשלחה בשבוע 

היה צורך לשלוח את התובעת לסקירת מערכות מוכוונת, לאור קרבת המשפחה בין הורי התובע, נמצא כי 
יתה נשלחת התובעת לסקירת ילשלוח את התובעת לייעוץ גנטי שלאחריו אפשר שה 1על הנתבע  היה

, לייעוץ גנטי, ובכך התרשל. ואולם, התרשלות 22לא שלח את התובעת בשבוע  1מערכות מוכוונת. נתבע 
להריון מהווה התרשלות מצד  27-זו לא גרמה לנזק, ולכן אינה רשלנות; אי גילוי הטעות בשבוע ה

הנתבעים, בהיותה הפרת חובה שהוטלה עליהם כבעלי מקצוע סבירים. האם התרשלות זו גרמה לנזק של 
התובע? על רופא להפנות את מטופליו לכל הבדיקות הנדרשות לפי הפרקטיקה המקובלת לצורך אבחון 

ראוי נהג כ 1דעם על בדיקות אפשריות במסגרת הרפואה הפרטית. לפי הלכות אלה, נתבע ימצבם ואף לי
אולם מששבה ללא התשובה, היה עליו להפנותה  22-בהפנותו את היולדת לסקירת מערכות בשבוע ה

בשנית, תוך שהוא מיידע את התובעת בדבר הבעיות העשויות להיות בבדיקה המאוחרת. אי ניהול מעקב 
התרשל  1. לפיכך, נתבע 2תקין ושליחה חוזרת לבדיקות שלא נעשו נחשבת התרשלות לפי נוהלי נתבעת 

 להריון.  27כשלא שלח את התובעת לבדיקת סקירת אברים בשבוע 

תה מאובחנת י, הי22אשר לקשר הסיבתי, התובעים נכשלו בהוכחה שאילו נעשתה סקירה בשבוע 
פורנצפליה שאובחנה בתובע לאחר הלידה. לכן, בהעדר קשר סיבתי, אין רשלנות במעשי הנתבעים 

תה מתבצעת בדיקת ילהריון, לו הי 27-לגלות את הפורנצפליה בשבוע ה. לעומת זאת ניתן היה 22בשבוע 
, דן בימ"ש 27סקירת מערכות במועד זה. אשר לשאלה מהו הנזק שנגרם מאי ביצוע סקירת אברים בשבוע 

בשאלה האם לו היו הנתבעים מגלים את הטעות, כך שהתובעת לא ערכה בדיקת סקירת מערכות ומפנים 
יתה התובעת מבקשת יתה נצפית פורנצפליה, אף בשליש השלישי להריון, היו היאותה שנית לעשותה, ול

, אך 27הפסקת הריון וזכאית לכך. בעניין זה הוכח כי ההורים היו מבקשים להפסיק את ההריון גם בשבוע 
יתה מאשרת הפסקת הריון בטרימסטר השלישי. לכן, דין התביעה ילא הוכח כי ועדה להפסקת הריון ה

 , היה ההריון מופסק בשלב זה. 27תה מאובחנת פורנצפליה בשבוע ימאחר שלא הוכח שאם הילהידחות, 

יתה הולדה בעוולה, אין לומר כי במצבו של התובע טוב מותו מחייו והוא אינו נופל יאשר לשאלה האם ה
. בגדר המקרים חריגים בהם הכירו בתי המשפט בעילת הולדה בעוולה, לפיכך נדחתה התביעה בעילה זו



 שהאב עודאי נ' ד"ר עדי דוידזון  1134-06תא )חי'( 

3 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\lironl\Downloads\ME-06-1134-401 (2).doc 

תה קמה לתובע עילה זו היה זכאי הוא יאף על פי כן, עמד בימ"ש על היקף הפיצוי בעילה זו וקבע כי לו הי
 1לפיצויים בגין עזרת צד ג', שכר טרחת אפוטרופוס לניהול ענייניו, נזק לא ממוני בגין כאב וסבל לתובע 

  בלבד, )להבדיל מלהוריו(, ולתשלום בגין הפסדי שכר, בניכויים שונים.

 
 פסק דין

 
 

 מבוא .1
 

סובל מלידתו, כנטען, מפיגור שכלי וקשיי קואורדינציה על רקע  11.12.1995עודאי שהאב, יליד 

תסמונת גנטית. לטענת התובעים, הנתבעים, ד"ר דוידזון ותחנת טיפת החלב בה ביצעה האם את 

ת, ובכך שללו מעקב ההריון, התרשלו בכך שלא שלחו את אם התובע, התובעת, לסריקת מערכו

מהורי התובע את האפשרות לגילוי ממצאים במוח העובר, וכן ממצאים מורפולוגיים חיצוניים, 

המצביעים על סבירות גבוהה לכך שהעובר עלול ללקות בפיגור שכלי. בשל כך, טוענים התובעים, 

"הולדה  נשללה מהוריו של עודאי הזכות לבקש את הפסקת ההריון, וקמה לתובע הזכות לתבוע בגין

בעוולה". להסיר ספק, התביעה אינה מוגשת נגד קופת חולים אלא נגד הרופא בטיפת חלב ותחנת 

 טיפת חלב בלבד.  

 

 התיק הרפואי, הבדיקות שנערכו לאם ולתובע -רקע עובדתי .2
 

. בין הורי התובע קרבת 37, עת היתה בת 2ההריון נשוא התביעה היה הריונה החמישי של התובעת 

אופן שהאב הוא בן דודה של אם רעייתו. כל ילדי בני הזוג כאמור עד להריון זה נולדו משפחה ב

 בריאים.

 

 הבדיקות שנערכו לתובעת במהלך ההריון 2.1
 

להריונה.  12 -, בשבוע ה28.5.95זרקה לראשונה ביום -התובעת פנתה לטיפת החלב בסניף ג'סר א

ריפות בהריון הנוכחי, ניתנו תכשירי ברזל, נרשם כי מצבה הבריאותי הכללי תקין, אין מחלות ח

ונערכה ליולדת בדיקה שגרתית של משקל, לחץ דם וחלבון בשתן. כמו כן נרשם כי ההורים הם בני 

 -, אדמת, סוג דם וUSדודים. בדף "רישום שוטף" נרשם כי היולדת נשלחה לביצוע בדיקות של : 

RHב' לתיק  -ריון בטיפת החלב הוא נספחים א ו, וכן לביצוע בדיקת חלבון עוברי )גליון מעקב הה

 הרפואי(.

 

בוצעו . להריון , ביצעה היולדת בדיקת אולטרסאונד במכון מזור 14 -, בשבוע ה11.6.95בתאריך 

מ"מ  BPD – 29 –מדידות של איברי העובר, שנמצאו תקינות לגיל ההריון: קוטר ראש מצד לצד 

 AC – 88 –שבועות, היקף בטן  14+3"מ התאים מ HC- 110 –שבועות, היקף ראש  14+3התאים 

שבועות. כמות מי השפיר היתה תקינה,  14מ"מ התאימה  F- 16 –ועצם ירך  14+3מ"מ התאים 

 שליה בקרקעית ונצפו דופק ותנועות. 
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, היולדת נבדקה ע"י ד"ר דוידזון  שמצא רחם מתאים לגיל ההריון וכן 17+5, שבוע 3.7.95בתאריך 

 לב של העובר. נשמעו דפיקות 

 

במסגרת המרכז הרפואי  09.07.95היולדת הופנתה לבדיקת התבחין המשולש אותה ערכה ביום 

ספיר, בית החולים מאיר בכפר סבא. בדיקת התבחין המשולש )הנקראת גם חלבון עוברי(, מיועדת 

ון לאיתור מומים פתוחים במערכת העצבים, דופן בטן ודרכי השתן. כמו כן, שילוב רמת החלב

 העוברי עם גיל היולדת עשוי להצביע על הסיכוי לתסמונת דאון אצל העובר. 

 

בטלפון לתחנת טיפת החלב, ודווח על תוצאה לא תקינה.  10.07.95תוצאות הבדיקה התקבלו ביום 

 UE3ורמה תקינה של  HCG 6.29. עוד נמצאה בבדיקה רמה גבוהה של MOM 1.53התוצאה היתה 

הומלץ ליולדת, על ידי  –. בשל החריגה מהנורמה 1:69ולב לתסמונת דאון של שהציגו סיכון מש, 1.16

 בית החולים מאיר, לפנות לייעוץ גנטי.  

 

, בעת הבדיקה בטיפת חלב, הוסבר ליולדת על הבדיקות החריגות בחלבון 11.7.95למחרת, ביום 

 העוברי ונקבע לה תור לייעוץ גנטי בקופת חולים חדרה.

 

 בבית החולים מאיר והומלץ לה על דיקור מי שפיר.  ייעוץ גנטירה היולדת עב 13.07.95ביום 

 

 להריונה.  20 -, כאשר היולדת היתה בשבוע ה18.07.95 -בדיקת מי השפיר בוצעה ב

 

צוין כי היולדת הופנתה לביצוע בדיקות מי  6.8.95בבדיקה נוספת של היולדת בטיפת חלב ביום 

 " נשלחה לסקר מערכות + העמסת סוכר". שפיר. כמו כן נרשם בסוף הבדיקה 

 

 נמצאה תקינה.  7.8.95העמסת הסוכר שביצעה התובעת בקופת החולים  ביום 

 

ביצעה היולדת, בדיקת  23+5 -, על פי ההפנייה מד"ר דוידזון, בהיותה בשבוע ה15.08.95ביום 

 אולטרסאונד במכון מזור, על ידי ד"ר אלתרמן. 

 

מ"מ התאים  BPD 57.8ה כי ממדי העובר התאימו לשבוע ההריון: בדיקת האולטרא סאונד העלת

התאים  FL 41.5 -, ו24+1התאים לשבוע  AC 196.6, 23+3התאים לשבוע  HC 215.3,  23+1לשבוע 

. בבדיקה נצפה דופק, כמות תקינה של מי שפיר, תנועות וטונוס. בטופס התשובה 23+5לשבוע 

כות". בהתאם, הריבוע בטופס בו צריך לציין הבודק את נרשם: "הבדיקה איננה כוללת סקירת מער

 הממצאים בסקירת מערכות נותר ריק )נספח ג' לתיק הרפואי(. 

 

, ונמצא רחם מתאים לגיל. 27, שנרשם כשבוע 4.9.95 -היולדת נבדקה ע"י ד"ר דוידזון בטיפת חלב ב

 בסוף הבדיקה מתועדת הערה: "סקר תקין".
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, נרשם שתוצאות מי השפיר תקינות  וכן הוזמנה היולדת 15.10.95ום בבדיקה נוספת בטיפת חלב בי

. ד"ר דוידזון ערך את הבדיקה ומצא רחם מתאים 35, שבוע 6.11.95לבדיקת רופא שבוצעה ביום 

 ועובר במצג ראש. 

 

: תרשים  NST -שרשם ב –ד"ר אלתרמן  –, נבדקה היולדת ע"י רופא קופת חולים10.12.95בתאריך 

קין, והיולדת מופנית לחדר לידה עקב צירים לא סדירים. עוד באותו יום נבדקה היולדת ת -מוניטור

במיון יולדות בבית החולים הלל יפה, ובוצע רישום במוניטור שהיה תקין. כמו כן בוצעו ביחידות 

האולטרא סאונד שתי בדיקות אולטרא סאונד נפרדות, בשתי הבדיקות נמצא ציון ביופיזיקלי 

 ימה, טונוס, מי שפיר( תקין, ולא היו ממצאים חריגים.)תנועות, נש

 

בוצע ניתוח קיסרי אלקטיבי )בשל הערכת המשקל הגבוהה( והתובע נולד  11.12.95למחרת, ביום 

 . 6/8גר' עם ציון אפגר  4,800במשקל של 

 

 בדיקות שנערכו לתובע לאחר לידתו בבית החולים הלל יפה 2.2
 

התינוק התנשם מאד, תוך שימוש בשרירי עזר. בבדיקה הגופנית  לפי סיכום הלידה, לאחר הלידה

צוין שנצפו מספר כתמי קפה בחלב, מרפסים נורמוטנסיבים ועיניים עצומות. כמו כן, תוארו בדיקות 

"( "NFריאות, לב, בטן ואברי מין. עקב כתמי קפה בחלב הועלה חשד לנוירופיברמטוזיס  )להלן: "

, נראתה הרחבה קלה של חדר שלישי וחדרים צדדיים וציסטה USדיקת )נספח ו' לתיק הרפואי.(  בב

מוח, נראתה הרחבה קלה של חדרי המוח, התרבעות  CTפורנצפלית בגרעין הקאודט. בבדיקת 

היו תקינות.  EEG -קרניים קדמיות ופורנצפליה קטנה בגרעין קאודט משמאל. בדיקות עיניים ו

ספיקת מסתם מיטרלי וטריקוספידלי.  במכתב השחרור  בבדיקת אקו לב נצפו ממצאים קלים של אי

 אין אזכור של ממצאים מורפולגיים מלבד הכתמים על העור.

 

 בדיקות שנערכו לתובע לאחר שחרורו מבית החולים הלל יפה  2.3
 

יום, נבדק בקופת חולים. בבדיקה נרשם שלבית החזה מראה  28, כשהיה התובע בן 09.01.96ביום 

 ורו הופק סמטרי. טווח תנועות בצוואר היה תקין. חביתי. רפלקס מ

 

חודשים, נבדק על ידי ד"ר אלפרט. נרשם כי נצפתה היפוטוניה.  1.5, כשהיה התובע בן 01.02.96ביום 

מוח הודגמה הרחבה קלה של חדרים, התרבעות קפלים פרונטלים ופורנצפליה קטנה בגרעין  CT -ב

תלונות לגבי תגובות התינוק. הבודק התרשם מאוזניים  קאודט משמאל. כמו כן נרשם שליולדת אין

במנח נמוך, מיקרוגנטיה, בית חזה צר וגבוה )צד שמאל בולט מעט יותר מימין(, כתמי קפה בחלב 

בשיפולי הבטן. בסכום הבדיקה נרשם: סימנים דיסמורפיים )אוזניים, לסת ומבנה בית החזה( 

נטית וניתנה הפנייה לייעוץ גנטי בבית החולים . הועלה חשד לתסמונת גCT -והתרבעות קפלים ב

 שניידר.
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נערכה לתובע בדיקת אולטרא סאונד של המוח. נרשם  –חודשים  4בעת התובע בן  – 16.04.96ביום 

שלא ניתן לבדוק גומה אחורית. חדרים צדדים נראים מורחבים במידה בינונית. אין לראות נוזל 

 CTשנראתה קודם לכן בגרעין קאודט משמאל.  הומלץ על  עודף. לא צוין קיום ציסטה פורנצפאלית

 )נספח טז' לתיק הרפואי(.  

 

, על ידי פרופ' שוחט בבי"ח שניידר, צוייר עץ משפחה לפיו עולה כי ההורים 17.5.96בייעוץ גנטי מיום 

הינם קרובי משפחה אך הם אינם בני דודים מדרגה ראשונה )נספח יז' לתיק הרפואי(. בבדיקה 

במרכז להתפתחות הילד בבית החולים הלל יפה בחדרה צוין בגליון כי סבתו  09.04.98כה ביום שנער

 של הילד מצד אמו היא בת דוד של אביו )נספח כז' לתיק הרפואי(.  

 
. הגומה האחורית הדגימה תנאים CTנערכה בדיקת  –חודשים  7בעת התובע בן  -17.06.96ביום 

בגודל תקין ובקו האמצע. ציסטרנות בזליות ומרווחים תת  4אנטומיים תקינים, חדר בגודל 

עכבישים מורחבים. חדר שלישי וחדרים צדדים מעט מורחבים ואין עדות להדחה. פיסורות וחריצי 

פריאטלי  –המוח מורחבים מצחיים. אין דמם או שברים. לסיכום הידרוצפלוס קל. היגרומה מצחי 

 דו צדדי )נספח כ' לתיק הרפואי(.

 

, מצוין שבגומה אחורית CTנערכה בדיקת  –חודשים  6 -,  כשהיה התובע בן שנתיים ו07.05.98ביום 

מעט מוגדל ובקו האמצע. ציסטרנות בזליות ומרווחים תת עכבישים ללא סטיות. חדר  4הודגם חדר 

שלישי וחדרי מוח צדדים מעט מורחבים ובצורה סימטרית. אין תהליך מוקדי או אפקט מסה. 

והים הודגמו מבנים אנטומים תקינים כולל חומר אפור ולבן עם סולמים וקפלי מוח בחתכים גב

תקינים. בחתכים העל טנטוריאליים הודגמו הגרעינים הבזאליים שמורים. לסיכום: הרחבה קלה 

חדרים מורחבים בלי סימני  CT -של חדרי המוח. בעקבות הבדיקה הוזמן יעוץ נוירוכירורגי לפיו ב

 לא גדל לאחרונה. אין מקום לדלף )נספח לג' לתיק הרפואי(.  לחץ. היקף ראש 

 

נערכה הערכה התפתחותית בבית החולים הלל  –חודשים  8 -בעת התובע בן שנתיים ו - 13.7.98ביום 

. בבדיקה הגופנית MRIיפה על ידי ד"ר דליה אלכסנדר. נמצא איחור התפתחותי כוללני והומלץ על 

, גשר ראש רחב, היפרטלוריזם ופילטרום BITEMPORAL BOSSINGצוין לראשונה ראש גדול עם 

קצר. ד"ר אלכסנדר ציינה כי האטיולוגיה לא ברורה, וכי יש צורך להשלמת אבחון רפואי שייקבע על 

 וכן יש צורך בהמשך הבירור הגנטי )נספח לז' לתיק הרפואי(.  MRIפי תוצאת 

 

. נראתה גומה אחורית גדולה, קורפוס MRIבבדיקת  -שנים  3בעת התובע בן  - 20.12.98ביום 

קלוסום דק, הרחבה של חללי נוזל המוח, מרכזיים יותר מאשר פריפריים. ללא סימני לחץ תוך 

גולגולתי מוגבר. אזורים קטנים של מלציה פרונטלית מימין וצמוד לקרן טמפורלית מימין. פרט לכך 

, ויש אזורים Arrested hydrocephalus -מרקם פרנכימת מוח תקין. נרשם שהממצאים מתאימים ל

 (. )נספח מה' לתיק הרפואי watershedקטנים של אוטם ישן כנראה 
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, נערך ייעוץ גנטי על ידי פרופ' ליגום. בגליון הסיכום נכתב כי אין 4בעת התובע בן  -05.03.00ביום 

, כאשר עדיין Arrested hydrocephalusוהאבחנה שניתנה היא  NF -חשד חד משמעי של אבחנה ל

 )נספח נג' לתיק הרפואי(.  NF  יש לשלול בבדיקת עיניים 

 

נערך ייעוץ גנטי בבית החולים שניידר על ידי ד"ר לינר,  -שנים  9.5בעת התובע בן  - 01.05.05ביום 

עמוד שידרה תקין, יש עצירות קשה  CT- Arrested hydrocephalus ,MRIמצוין שהשמיעה טובה, 

ובעיות שיניים. בבדיקה הגופנית נראו כפות רגליים גדולות, מצח גבוה, פנים ומעי גס מורחב 

ארוכות, סנטר בולט ומחודד. נראו כבעבר כתמי "קפה בחלב" מרובים ללא גידולים על העור. עקמת 

". Sotos syndrome -קשה של עמוד השידרה. בסיכום נרשם: "סימנים דיסמורפיים מתאימים ל

תסמונת עם העברה אוטוזומלית דומיננטית וקרוב לוודאי שמדובר במוטציה כמו כן צוין שמדובר ב

 חדשה. צוין שיש אפשרות לבצוע בירור מולוקולרי )נספח פה' לתיק הרפואי(.  

 

נבדק  בבית החולים שניידר על ידי פרופ' שוחט, אשר  –שנים  10בעת התובע בן  – 27.01.06ביום 

. נראו כתמי קפה מרובים. להערכת פרופ' שוחט NF1או  Sotos -התרשם שהמקרה איננו אופייני ל

קל עם מקרוצפליה )הגדלת ראש(, ואין מדובר בתסמונת  Arrested hydrocephalus -מדובר ב

 ספציפית. הומלץ על מעקב אורטופד ילדים )נספח צד' לתיק הרפואי(. 

 

ולים שניידר על ידי ד"ר דפנה עבר ייעוץ גנטי בבית הח –שנים  10.6בעת התובע בן  – 13.8.06ביום 

אך התמונה איננה טיפוסית. עקב  Sotosמרום, בסיכום הייעוץ נרשם שיש מאפיינים לתסמונת 

שנים  9.5אך התמונה אינה אופיינית. גיל עצמות בגיל  1NFכתמי קפה בחלב מרובים אפשרות של 

לתסמונת גנטית. בהמשך ויש קידום קל של שנה, היקף ראש גדול עם מראה חשוד  10-11 -התאים ל

נערך דיון שעיקרו העדר אבחנה מוגדרת והעלאה של אפשרויות שונות כולל: )א( תסמונת הקשורה 

)בסבירות נמוכה(; )ב( תסמונת גנטית של הורים נשאים והילד קיבל משניהם את הגן  Xלכרומוזום 

ניתן לאמתה בבדיקה  Sotosהנגוע והוא סובל מתסמונת כלשהי; )ג( תסמונת גנטית דומיננטית כגון 

 מולקולרית בחו"ל בלבד ובתשלום )נספח קד' לתיק הרפואי(. 

 

 לתובע לא נערכה בדיקה מולקולרית. 

 ממה סובל התובע .3
 

בחוות דעתו של פרופ' טלר, מומחה התובעים, קובע פרופ' טלר כי התובע סובל מפורנצפליה, 

הדעת )חוות דעתו של פרופ' טלר מיום  לחוות 8היפרטלוריזם והידרוצפלוס, וכך נכתב בעמ' 

 (: 1סומנה ת/ 08.10.2006

 

Porncephaly –  הפרעה נדירה במערכת העצבים המרכזית ובה ציסטה או חלל
המפתחים בפרנכימת המח התקינה. לעיתים קרובות נוצר קשר  CSFהמתמלא בנוזל 

הום. הביטויים עכבישי. הגורמים הינם בד"כ אירוע מוחי או זי-בין הציסטה לחלל התת
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הנלווים לממצא של פורנצפליה כוללים בין השאר פיגור התפתחותי, היפוטוניה, 
 סימנים שאכן הופיעו אצל עודאי.  -מקרוצפליה והידרוצפלוס

Hypertelorism-  פירושו מרחק גדול מהרגיל בין ארובות העיניים. ממצא זה יכול
היפרטלוריזם כמום יחיד יכול להיות יחיד אך בד"כ מלווה תסמונות ומומים רבים. 

סקופית בינוקולרית. -להיות בעיה קוסמטית אך גם לגרום להפרעות בראיה סטיריאו
טבלאות של התחומים הנורמלים של המרחק בין ארובות העיניים פורסמו, ולמעשה 
מכונים רבים הכלילו בטופס הסקירה מדד זה כבר במחצית הראשונה של שנות 

 התשעים.
Hydrocephalus-  הידרוצפלוס הינו אחד המומים המולדים השכיחים ביותר במערכת

העצבים המרכזית... כיום כמעט כל המקרים מאובחנים בחיים התוך רחמיים. 
( מומים aqueductal stenosisלהידרוצפלוס גורמים רבים, ביניהם חסימתיים )כגון 

ונות... האיבחון נעשה מולדים שונים... גורמים גנטיים.. וכן אברציות כרומוזומליות ש
ע"י מדידה סונוגרפית של החדרים המורחבים. המדידה השימושית ביותר היענה של 

מ"מ. מדידה זו קלה  10מ"מ, עם גבול עליון  4-8הרוחב הטרנסברסאלי של החדר בד"כ 
 שבועות הריון".  35 -15לביצוע ולמעשה נותרת קבועה בין 

 

יים המלווים בפגיעה התפתחותית "מדובר במקרה מורכב הכולל ממצאים מוח
וסימנים גופניים המתמקדים בממדי גוף ומרמזים לקיום תסמונת גנטית לא ברורה. 
חוות הדעת ניתנה בצל העובדה שלמרות בירורים מקיפים וייעוצים על ידי טובי 
המומחים אלה טרם הגיעו למסקנה סופית לגבי תרומת כל אחת מהאפשרויות למצב 

 (.5וות דעתו של פרופ' הרמן, סומנה נ/לח 5עמ'  התובע")
 

כאמור, בכל הבדיקות הגנטיות והאחרות, אין עדיין קביעה חד משמעית, ממה סובל עודאי. דבריו 

פגיעה התפתחותית  –הנחרצים של פרופ' טלר אינם נתמכים בבדיקות שנעשו. ידועות התוצאות 

 ה שעודאי סובל ממנו פורנצפליה.  וסימנים גופניים שונים מן הנורמה. לצורך הנוחות נקרא למ

  
 טענת הרשלנות .4
 

ניתן היה לגלות טרם הלידה, אילו היתה  פורנצפליה, היפרטלוריזם והידרוצפלוסלטענת התובעים 

. הנתבעים טוענים כי 1995אמו של התובע נשלחת לסקירת אברים, שבוצעה לכל יולדת בשנת 

ם שלאחר הלידה טרם הגיעו למסקנה סופית המומחים השונים אצלם נבדק התובע במהלך השני

לא  14לגבי תרומת כל אחת מהתסמונות האפשריות למצבו של התובע. לטענת הנתבעים, אם בגיל 

להריון. ואולם, אין ספק  22 -ידוע בדיוק ממה סובל התובע, לא ניתן היה לגלות זאת בשבוע ה

י דבר זה התגלה כבר סמוך שעודאי סובל מפגיעה התפתחותית, תהא התסמונת אשר תהא, וכ

 ללידה.  כדי לדעת שיש נזק, אין צורך לדעת בדיוק את שמו.  

 

אין חולק כי קיימת חובת זהירות בין התובעים לנתבעים בענייננו. השאלה היא האם נעשתה טעות 

 והאם הטעות מהווה רשלנות אשר גרמה לנזק:

עים שיש לנקוט על מנת "ההתרשלות מבוססת על עיקרון הסבירות, ונבחנת לפי האמצ
להבטיח את שלומו של הניזוק, בהתאם לאמצעים שהיה רופא סביר נוקט בנסיבות 
העניין. יש לבחון האם הרופא סטה מרמת הזהירות הנדרשת מרופא סביר. המבחן הוא 
אובייקטיבי נורמטיבי. יש לזכור, כי לא בכל מחלה יש אשם. לא כל טעות מהווה 

דשה עימנו. היא חרשה תלמים בפסיקתו של בית משפט זה גישה זו אינה ח רשלנות.
בעבר. יש לבחון את ההסתברות שהנזק יתרחש; ההוצאות הנדרשות על מנת למנוע את 
הנזק; חומרת הנזק; הערך החברתי של ההתנהגות שגרמה לנזק; היכולת למנוע את 

בססה על הנזק וכיוצא באלה. כך גם, פעולת רופא לא תיחשב כרשלנית אם עשייתה הת
העדפת תפיסתה של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות. רופא שפעולותיו 
סבירות ומבוססות על הנורמות המקובלות בעולם הרפואה אינו יכול לחוב בגין פעולות 

מקצועית  -אלו על יסוד דיני הרשלנות. כך גם באשר בעניין שבו ההחלטה הרפואית 
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טיפול רפואי או שימוש בתרופה מסוימת  הנדרשת היא החלטה אם לאשר עקרונית
פלקוביץ נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של -מוקה 3139/99ע"א )והשוו: 

((. הווה אומר, כי על מנת לדעת אם הייתה 2001) 241( 2העובדים בארץ ישראל, פ"ד נו )
חולה יש להבהיר מה היו המדדים -הפרה רשלנית של חובת הזהירות ביחסי רופא

שרון כדר נ' פרופסור  916/05ע"א  " )בלים של חובה זו בעת מתן הטיפול הרפואיהמקו
 . ((2007) 3047,עמ'  3040(, 4)2007על -תק ]פורסם בנבו[,יובל הרישנו ואח'

 

, שלא הובררה די צרכה. התובע סובל מפגיעה התפתחותית הנובעת כנראה מתסמונת גנטית מסוימת

ההידרוצפלוס והפורנצפליה מופיעות שוב ושוב בבדיקות שנערכו לתובע מיד לאחר הלידה ועד היום, 

אף שהרופאים שבדקו את התובע שלא במסגרת התביעה לא הגיעו למסקנה חד משמעית לגבי 

וס והפורנצפליה מקורן. לפיכך, אבחן על פי הראיות שהוגשו, האם ניתן היה לגלות את ההידרוצפל

במהלך ההריון, באיזה שלב בהריון ניתן היה לגלות זאת ומה היו ההשלכות האפשריות של גילוי 

 כזה. 

 

 טענת הכשל הכפול : אי הפניית האם לסקירת מערכות ואי גילוי הטעות 4.1
 

נשלחו לבדיקת  1995לטענת התובעים, הכשל שכשלו הנתבעים היה כפול. כל הנשים ההרות בשנת 

קירת מערכות, ובמקרה של התובעת, היה צורך מיוחד לשלוח אותה הן בשל קרבת המשפחה עם ס

בעלה והן בשל תוצאות בדיקת החלבון העוברי.  הכשל הכפול, לטענת התובעים, הוא כי מחד לא 

נשלחה התובעת לסקירת מערכות, ומאידך, מחמת רשלנות הנתבעים, לא נתגלה שהתובעת לא 

 כך נמנעה האפשרות לתיקון הטעות. ביצעה את הבדיקה ו

 

 הנחיות משרד הבריאות לגבי סקירת מערכות 4.1.1
 

שם נקבע כך  08.06.93החוזר הרלוונטי לעניינו הוא חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות מיום 

 (:5לנ/ 1)העתק החוזר הוא נספח 

 סאונד בזמן הריון.-אין חובה לעשות בדיקת אולטרא .א

 סאונד בהריון, היא תיעשה לפי הנוהלים הבאים:-אולטרא כאשר מתבצעת בדיקת .ב
עד  19 -סאונד לסריקת מערכות במידה ונעשית, רצוי כי תתבצע בין השבוע ה-בדיקת אולטרא

 להריון ותכלול את המרכיבים הבאים:  22
 מספר עוברים;  

 כמות מי שפיר: תקינה, רבה, מועטה
 Femur -או היקף הראש ו BPD- Bi Parietal Diameterהערכה סונוגרפית של גיל הריון עפ"י 

Length  
 סריקה אנטומית: 

 חדרי מח
 עמוד שדרה

 מדורי הלב, דופק עוברי 4מבט על 
 קיבה

 כליות וכיס שתן
 אזור השרשת חבל הטבור לדופן הבטן הקדמית

 
 
 סאונד וסריקת אברים-הנחיות קופת החולים הכללית לגבי אולטרא 4.1.2

 

http://www.nevo.co.il/case/5701586
http://www.nevo.co.il/case/5701586


 שהאב עודאי נ' ד"ר עדי דוידזון  1134-06תא )חי'( 

10 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\lironl\Downloads\ME-06-1134-401 (2).doc 

נכתב כדלקמן  10.07.94סאונד בהריון של מיום -ים הכללית לביצוע אולטראבהוראות קופת החול

 (:5לנ/ 2)העתק החוזר הוא נספח 

סאונד בזמן -הקופה מאמצת את הנחיות משרד הבריאות כי אין חובה לבצע בדיקת אולטרא 1.1

 ההריון.

)כפי  Iסאונד בטרימסטר -ממליצה הקופה שבדיקת אולטרא 1.1למרות האמור בסעיף  1.2

 ר בהמשך(, תבוצע על חשבון הקופה גם בלי אינדיקציה רפואית מיוחדת.שתוגד

סאונד בטרימסטר שני, שלישי ומכוונת יבוצעו רק על פי אינדיקציות -בדיקות אולטרא 1.3

 (1,2,3רפואיות כפי שנקבעו )נספחים 

סאונד בטרימסטר שני, היא תכלול בכל מקרה את -במידה שמבוצעת בדיקת אולטרא 1.4

ו בהנחיות משרד הבריאות לסריקה אנטומית, דהיינו: חדרי מח; עמוד הפרמטרים שהוגדר

מדורי הלב, דופק עוברי; קיבה; כליות וכיס שתן; אזור השרשת חבל  4שדרה; מבט על 

 הטבור לדופן הבטן הקדמית.
 

 סאונד בטרימסטר השני: אלה הן ההוראות:-לגבי בדיקת אולטרא
 

 :  IIבדיקת אולטרא סאונד טרימסטר   2.2

כאמור לעיל, בדיקה זו תבוצע רק על פי אינדיקציה רפואית )רשימת האינדיקציות    2.2.1

 ( האינדיקציה תפורט על גבי ההפניה והבדיקה תבוצע בהתאם.  1מפורטת בנספח 

 להריון 19-22מועד הביצוע: שבוע  . 2.2

 פרמטרים לבדיקה:   2.2.3

  1.4הפרמטרים המפורטים בסעיף  )א( 

 עוברים  מספר – )ב( 

 מצג מנח  -  

 קיום דופק עוברי -  

 מיקום ותיאור –השיליה  -  

 הערכת כמות מי שפיר -  

 תנועות גוף וגפיים  -  

(, היקף בטן HC(, היקף הראש )(BPDביומטריה עוברית הכוללת: קוטר דו קודקודי  - 

(AC,)  ( אורך עצם ירךFC) 

 גיל הריון ממוצע - 

  AMNIOTIC BANDמוטומות, היפרדות קרומים, ממצאים רחמיים כגון ה - 

 ממצאים אגניים או טפולתיים )ציסטות שחלתיות שרירנים וכד'(".  - 

 

לחוזר קופת החולים הכללית  1בטרימסטר שני מפורטות בנספח  USהאינדיקציות לביצוע בדיקת 

 והן כדלקמן:

 קביעת גיל הריון )רק במקרה שלא בוצע בטרימסטר ראשון(

 ותי בין גודל הרחם לגיל הריון קליני לצורך קביעת גיל הריון מדויק.פער משמע

 חיות ההריון כאשר לא נשמע דופק
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 הערכת גיל הריון לצורך תשובות סקר ביוכימי

 דימום נרתיקי בהריון בשאלה של מקור דימום אפשרי

 חשד או מעקב לממצא אגני בהריון

 (16לפני דיקור מי שפיר )שבוע 

 בלידה מוקדמת מאיימת )צירים, פקיעת מי שפיר(הערכת מצב העובר 

 מעקב אחר העוברים בהריון מרובה עוברים

 (13הערכת מצב העובר לפני ביצוע תפר צווארי או כל פעולה ניתוחית אחרת )שבוע 

 

לטענת הנתבעים, עיון בחוזר משרד הבריאות וקופת החולים הכללית מראה כי אותם אברים שציין 

הם נתגלו מומים, לא היו נסקרים בבדיקה ולפיכך ברי כי ככל שהיו המומים פרופ' טלר כאברים ב

 באותו מועד, לא היו מתגלים. 

 
 האם הופנתה התובעת לסקירת מערכות?  4.1.3

 

, הפרקטיקה הרפואית הנוהגת היתה להפנות כל אשה הרה 1995 -המומחים הרפואיים הסכימו כי ב

(, וכך 1ת/ -ל 10כך בחוות דעתו של פרופ' טלר )עמ' לסקירת מערכות ללא קשר לגורמי סיכון. 

, אישר בעדותו את קיום 1לפרוטוקול(. אף ד"ר דוידזון, הנתבע  87בחקירתו של פרופ' הרמן )עמ' 

 הפרקטיקה:

 

האחות שיראז מחליטה להפנות את האישה לסקר מערכות.  06.08.95ביום  "ש.
 אתך? האם נכון שההחלטה הזו לא התקבלה לאחר התייעצות

נכון, אבל בהתייעצות איתי כללית הם היפנו את כל המטופלות שלי לסקירת  ת.
מערכות לפי נוהל שקבענו בינינו, ולמרות שלא היתה חובה לבצע את זה 
החלטנו לשלוח את כל הנשים בתחנה לסקירת מערכות. היה לנו טופס מתאים 

 לסקירת מערכות שהופנה על ידי האחות" 
 טוקול(. לפרו 155-156)עמ' 

 

לטענת התובעים, עדויות האחיות בטיפת חלב  מפריכות את האמור בעדותו של ד"ר דוידזון, ולפיהן 

 לבדיקת סקירת מערכות: 1995כלל לא נהגו להפנות נשים הרות בשנת 

האחות אנשראח שאיב העידה כי על פי נוהל משרד הבריאות, הן היו מפנות נשים לבדיקת 

בהריון, כאשר מכון האולטרסאונד ביקש  22לשבוע  18שני בין שבוע  האולטרסאונד של טרימסטר

לפרוטוקול(.  דבריה אלה עולים בקנה אחד עם  136 -135)עמ'  22שלא להפנות את הנשים לפני שבוע 

( לבדיקת אולטרה סאונד לאשה הרה אשר אותו קיבלו הנשים בטיפת החלב 11טופס ההפניה )ת/

ד. בטופס ישנן חמש אפשרויות בדיקה שעל הרופא המפנה לציין כשהופנו לבדיקות אולטרה סאונ

לבירור גיל  USשבועות(,  18-22שגרתי בשליש השני )בין  USאילו מהבדיקות יש לבצע ליולדת: 

ראו גם עדותה של האחות מוחסיין שיראז סקר מערכות מתקדם ) USמעקב צמיחה, או  USהריון, 

 US -להסביר האם הנשים הופנו לאנשראח בקשה האחות . בהמשך עדותה התלפרוטוקול( 164בעמ' 

 שבועות( או שמא לסקר מערכות מתקדם וכך ענתה: 18-22שגרתי בשליש השני )בין 

 
 היו 95 שבשנת נכון אם שלך. נשאלת התשובה את הבנתי לא המשפט: לבית "ש.

 שכן ענית מורחבות. וסקירות בסיסיות סקירות סקירות, של שונים סוגים
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 נכון האם לשאלה שלך התשובה מה לדעת מבקש אני שלא. הסברת ךכ ואחר

  .ומורחבות בסיסיות סקירות, של שונים סוגים היו 95 שבשנת
 הוגדר זה אלא מורחבת, מערכות סקירת אפילו היתה לא סקירות, היו לא  .ת

 משקל, הערכת ראש, היקף חזה, היקף מודדים היו שני, מדדים.  טרימסטר
  סריקה. היתה לא אבל  ראש, מצג מנח, 

 חדרי של השידרה, עמוד של סקירה שגרתי באופן מבצעים היו לא האם  ש
  המח.

 .לפרוטוקול( 136עמ'  . )"לא  .ת
 

האחות נדיה זיידאן העידה כי התובעת עשתה בדיקת אולטרסאונד רגילה כפי שהיו עושות כל 

 הנשים:

 

אות לך את תוצאת שביקשת מהתובעת להר 3/9האם יש תיעוד ביום  "ש. 
 האולטרסאונד. 

כאילו סקר? אני בזמנו יודעת שנשלחה על ידי האחות שיראז לסקר מערכות,  ת. 
מה שעשתה האישה עשו לה טרימסטר שני מה שהחליטו לפי קופת חולים, הם 

זה כבר סקר שליש שלישי שאנו בדרך  3/9מחליטים תלוי בהם, אחרי שבוע זה 
 לסקר מערכות בשליש שלישי. כלל לא היה נהוג אז לשלוח 

את ידעת שהאישה הזו במקום סקר ביצעה  3/9/95האם את אומרת שביום  ש. 
 בדיקת מדדים. 

 ראיתי את מה שעשתה את הטרימסטר השני.  ת. 
 וזו לא היתה סקירת מערכות.  ש. 
 זה לא נחשב. ת. 
..... 
אמורה לשאול היית  3/9. את מסכימה איתי שביום 15/8הבדיקה בוצעה ביום  ש.

 אותה היכן תוצאת האולטרסאונד. 
 של הסקר? ת. 
 האישה את לשאול אמורה היית 3/9 שביום נכון האולטרסאונד. האם של לא.  .ש

  .שיראז ידי על הופנתה אליה תוצאת האולטרסאונד היכן
 רגיל.  עשתה שהיא ראיתי פה אבל לשאול. צריכה שהייתי להיות יכול  .ת
  ?רגיל הכל עשתה שהיא תיראי הכוונה מה  .ש
 זה עושה.  אחרת רגילה אישה שכל הרגיל האולטרסאונד עם הגיעה האישה  .ת

  .לעשות חולים בקופת שהחליטו מה כאילו
 כל היתה לא" אחרונה בפיסקה אמרת 6 בסעיף עכשיו שהעדת מה כלומר  .ש

  .מערכות לסקירת התובעת את שלחה שיראז למה הסבר לך יש "... חובה
  .להגיד יכולה לא אני רגיל.  לסקר התכוונה אולי שלחנו, לא בזמנו  .ת
 היה לא שזה אומרת ואת מערכות לסקירת הפנייה בתיק שכתוב רואה כשאת  .ש

 מדוע האחרת האחות או התחנה רופא עם ביררת האם לשלוח, אז מקובל

  .מערכות לסקירת הפנייה ניתנה זו אישה לגבי
 מאז ובזמנו גנטי לייעוץ הלכה שהאישה יודעת ניא אז. ביררתי לא לא.  .ת

 הגנטי. הייעוץ הנחיות לפי הולכים אנו גנטי לייעוץ הולכת כשאישה ומתמיד
 אם הנחיות נותנים הם ושם שלה, האישי התיק עם הולכת האישה כלל בדרך

 רק ושם .אחרות בדיקות כל או מערכות סקר סליחה, גנטי, ייעוץ לתת

  .אותה לשאול מהפרק לי ירד בכלל אז שפיר מי דיקור על המליצו
 לאחר היתה להם מסרה ששיראז מערכות לסקירת שההפנייה נכון האם  .ש

  גנטי. הייעוץ
 . לפרוטוקול( 144 -143עמ' לאחר" ) היתה כן.  .ת

 

האחות מוחסיין שיראז, היא האחות שרשמה בתיק טיפת החלב כי התובעת הופנתה לבדיקת "סקר 
בעדותה העידה כי הכוונה היתה לסקר רגיל של טרימסטר שני ולא לסקירת  מערכות". אולם
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רגיל בטרימסטר השני  US -מערכות מורחבת. כמו כן העידה כי כל הנשים היו מופנות באופן רגיל ל
נמצאו ממצאים מחשידים, היו נשלחות לסקר  US -, ורק נשים שבבדיקת ה22-ל 18בין שבוע 

 מערכות מורחב:
 

 תאמרי בואי מערכות, סקר של שהרובריקה נכון האם 11את ת/ לך ראהמ אני  ."ש
 הגברת? את שלחת אלו רובריקות לפי בדיקה איזו לי

  .שבועות -22 ל 18 בין שני, בשליש שגרתי אולטרסאונד  .ת

  ."מערכות לסקר נשלחה" כתוב שבגליון נכון האם  .ש

   .מערכות סקר כתוב נכון.  .ת

 הרביעית, את הרובריקה היא מערכות" סקר אולטרסאונד" שהרובריקה הגם  .ש

 .שגרתי לאולטרסאונד האישה את שלחת שבפועל טוענת
 .נכון  .ת

  ?התיק קריאת לפי תשובה היא שלך התשובה  .ש
 סיכון בלי אישה סיכון, שום לה שאין רגילה אישה ...שאנחנו זוכרת לא. אני  .ת

  .שולח היה רופא רק זה מורחב מערכות סקר שני. שולחים בטרימסטר היינו
 לסקירה אישה שהפנית פעם בכל האם תשובתך. את להבין רוצה אני  .ש

 סקר באולטרסאונד שמדובר כתבת השני" בשליש שגרתי אולטרסאונד"

  .מערכות
  .כן  .ת
 בדיקת בין 95 בשנת ההבדל היה מה כאן לנו לומר להבדיל יודעת את האם  .ש

  .מתקדם רכותמע סקר לבין מערכות סקר
 22 משבוע  יותר עושים היו זה מתקדם מערכות סקר  .ת
  .? תסבירי  22 שבוע אחרי עושים היו  .ש
  ?להסביר מה  .ת
  .מתקדם מערכות לסקר 22 שבוע אחרי שולחים היו מקרים באילו תסבירי  .ש
 ממצאים שם והיה שני טרימסטר אולטרסאונד שעשתה אישה יש אם  .ת

  שולח. היה הרופא שולחים. היינו אז הבירור הרחבת בקשיםמ והם מיוחדים
  .כרומוזומלי מום עם לעובר חשד עם ואישה  .ש
 לעשות"  צריכה האישה בדיקות איזה ממליץ היה הגנטי היעוץ זה  .ת
 (. לפרוטוקול 165עמ'  )

 

ירת , הפרקטיקה הנוהגת היתה להפנות כל אשה הרה לסק1995על פי עדויות הרופאים, בשנת 

מערכות, אך לפי עדויות האחיות, הנשים במרפאה היו נשלחות באופן רגיל רק לבדיקת אולטרסאונד 

 שאינה כוללת סקירת מערכות. 

 

עדות ד"ר דוידזון ועדויות האחיות נדמות כסותרות אולם הן מתיישבות זו עם זו, לאור האמור 

 סטר שני. כך בנהלים: סאונד בטרימ-בנהלי קופת החולים הכללית לגבי בדיקת אולטרא

סאונד בטרימסטר שני, היא תכלול בכל מקרה את -"במידה שמבוצעת בדיקת אולטרא
הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות משרד הבריאות לסריקה אנטומית, דהיינו: חדרי מח; עמוד 

מדורי הלב, דופק עוברי; קיבה; כליות וכיס שתן; אזור השרשת חבל  4שדרה; מבט על 
 טן הקדמית. " הטבור לדופן הב

הן נספח   10.07.94סאונד בהריון של קופת החולים הכללית מיום -)הוראות לביצוע אולטרא
 (. 5נ/ -ל 2
 

כלומר, בדיקת טרימסטר שני כזו, כהגדרתה על ידי קופת חולים, היא סקירת מערכות. חיזוק נוסף 

לכלול סקירת מערכות לעובדה שד"ר דוידזון היה מודע לכך שכל בדיקה בטרימסטר השני צריכה 

 נמצא בתצהיר התשובות לשאלון שם ענה כך:
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להריון, קרוב לוודאי שהאשה  27"כיוון שכתבתי סקירת מערכות תקינה בתיק בשבוע 

הראתה לי תשובה של סקירה אשר אולי לא נמצאה בתיק כעת, אחרת לא הייתי כותב 
 23ל בדיקה בשבוע במכון מזור, כ 23 -בשבוע ה USבנוסף האשה בצעה סקר תקין. 

חייב לכלול גם סקירה, אלא אם כן גם הרופא שם נוכח לדעת שבוצעה כבר סקירה 
 מ.ר.( -(. )ההדגשה אינה במקור10לשאלון, סומן ת/ 17 -ו 16" )תשובה לשאלות כזאת

 

סאונד טרימסטר -התובעת הופנתה על ידי ד"ר דוידזון לאולטרא 22לאור האמור אני קובע כי בשבוע 

יל, כהגדרתו בהנחיות קופת החולים הכללית, שהיה צריך לכלול את הפרמטרים שהוגדרו שני רג

 בהנחיות משרד הבריאות לסקירה אנטומית. 

 
סאונד שצריכה היתה לכלול את הפרמטרים שהוגדרו -למרות שהתובעת נשלחה לבדיקת אולטרא

מטופס התשובה של  בהנחיות משרד הבריאות לסריקה אנטומית, לא כך נעשה. זאת ניתן ללמוד

הבדיקה, שבו לא סומנו המדדים של הפרמטרים שצריכים להימדד בבדיקת סריקת מערכות כאמור 

 בהנחיות משרד הבריאות. 

 

אציין, כי הן מהתנהגותה של התובעת והן מעדותה, עולה שלא הוסבר לה איזו בדיקה היא עומדת 

פלונית, קטינה באמצעות  434/94ע"א ל(. בלפרוטוקו 56 -ו 54לעבור ומה האברים שייבדקו בה )עמ' 

(, קבע בית המשפט העליון 1997) 211-212,  205( 4)המכון למידע רפואי בע"מ, פ"ד נא -הוריה נ' מור 

הרופא כי החובה ליידע את היולדת על הפרמטרים שנבדקים בבדיקת סקירת מערכות מוטלת על 

המטפל והמפנה למכון, ולא על מכון הבדיקה, שכן סוג הבדיקה נקבע על ידי הרופא המטפל והמפנה.  

היתה תקשורת טובה בין התובעת לאחיות, וכפי שהעידה התובעת, היא הבינה היטב את הסברי 

יולדות האחיות לגבי הבדיקות כיוון שהן דוברות ערבית. האחיות עצמן, כאמור לעיל, לא העידו כי ה

נשלחו לסקירת מערכות, אלא לסקר טרימסטר שני, וכנראה שההבדל לא הוסבר להם על ידי ד"ר 

דוידזון ובוודאי לא הוסבר לגב' שהאב.  מכל מקום, אף שהדבר לא הוסבר לה, התובעת נשלחה 

 לאולטרא סאונד הכולל סקירת מערכות כללית, אשר לא בוצעה על ידי המכון.   22בשבוע 

 ם היה צורך לשלוח את היולדת לסקירת מערכות מכוונת?הא 4.1.4

 

סקירת מערכות רגילה אינה סקירת מערכות מוכוונת. פרופ' טלר מטעם התובעים קבע בחוות דעתו 

כי בפני הרופא המטפל היו התוויות רפואיות ספציפיות, לפיהן היתה עליו חובה להפנות את התובעת 

חלבון העוברי הבלתי תקינה וקרבת המשפחה בין בני הזוג לסקירת מערכות מוכוונת לאור תוצאת ה

(. לפי חוות דעתו של פרופ' הרמן מטעם הנתבעים, הרי על פי חוזר קופת חולים כללית 1ת/ -ל 10)עמ' 

, לא היה צורך לשלוח את היולדת לסקירת מערכות מכוונת. לטענת פרופ' הרמן, עיון 1994משנת 

מראה שבני  1994ה מכוונת בחוזר קופת חולים כללית משנת ברשימת האינדיקציות לביצוע בדיק

(. 8דודים מדרגה ראשונה צריכים להישלח לאחר ייעוץ גנטי, לסריקת מערכות מכוונת/ מורחבת )נ/

ואילו לעניין תוצאת בדיקת החלבון העוברי, טוען פרופ' הרמן כי על פי חוזר קופת החולים הכללית, 

קרה של תוצאות בדיקה ביוכימית )חלבון עוברי( המחשידה תשלח אשה הרה לסקירת אברים במ

למום מבני, למעט הפרעות כרומוזומליות. במקרה הנדון רמת החלבון העוברי היתה תקינה, כאשר 

החריג היה סיכון משולב לתסמונת דאון, ולאחר בדיקת מי השפיר אשר נמצאה תקינה, הורד מעל 

 סדר היום הסיכון האמור. 

http://www.nevo.co.il/case/5701540
http://www.nevo.co.il/case/5701540
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 נישואי קרובים –ציה ראשונה אינדיק 4.1.4.1
 

אין חולק שאביו ואמו של התובע אינם בני דודים מדרגה ראשונה, אלא האב הוא בן דוד של אם 

 אשתו )נספח יז' לתיק הרפואי(. לפי האמור בחוות דעתו המשלימה של פרופ' טלר:

 
"..מדובר בגבר שנישא עם בתה של בת דודו מדרגה ראשונה ודרגת קרבה זו נחשבת 

מעין דרגה ראשונה מבחינת ייעוץ גנטי. כך או כך הרופא המטפל התייחס להורים כ
כבני דודים  ולכן הטיפול צריך להבחן על סמך הנתונים שעמדו בפניו בזמן אמת. על כן 

 -ל 1ההמלצה לבצע סריקת מערכות מכוונת /מורחבת היתה בהחלט במקום" )עמ' 
 (.2ת/

 
כי ההורים הם : "קרובי משפחה" ואילו על כרטיס המעקב  בגליון קבלת האם למעקב הריון נרשם

של טיפת החלב מצוין שההורים הם "בני דודים". האם אמנם התייחס ד"ר דוידזון להורי התובע 

 כבני דודים? מה משמעות הרישום על כרטיס טיפת החלב?

 

ת החלב, ועל פי הן בתצהירו והן בעדותו מתייחס ד"ר דוידזון לרישום "בני דודים" על כרטיס טיפ

גרסתו, הרישום אינו מציין כי מדובר בבני דודים מדרגה ראשונה אלא מדובר ברישום "חברתי", 

כאשר נשאל ד"ר דוידזון, היכן היה רושם בעיות מיוחדות של היולדת כגון, נישואין בין בני משפחה, 

קור הראשון בהריון מחלות כרוניות, רגישות לתרופות וכד', ענה כי שאלות אלה היו נשאלות בבי

לפרוטוקול(. על פי האמור בתצהירו  154 -153ואם היו ממצאים מיוחדים, היה רושמם בהערות )עמ' 

ובעדותו של ד"ר דוידזון, לא היתה משמעות לרישום על כרטיס טיפת החלב כי ההורים הם בני 

ים  האפשריים דודים. לטענתו, הוא שואל בפגישה הראשונה עם האם על המצב המשפחתי והסיכונ

ואם ישנם דברים מיוחדים לציין הוא מציין זאת בגליון. מן העובדה שלא ציין דבר בגליון הסיק ד"ר 

 (.12לתצהיר ד"ר דוידזון, סומן נ/ 11דוידזון שלא התייחס להורי התובע כבני דודים )סעיף 

 

פת חלב היה רישום איני מאמין לגירסתו של ד"ר דוידזון, כאילו הרישום שאותו רשם על כרטיס טי

"חברתי". לפי דבריו, לא צריך בכלל לרשום זאת, כי רוב התושבים בג'סר א' זרקא הם "בני דודים" 

במשמעות החברתית הזו. ד"ר דוידזון רשם את הרישום כרופא ולא כסוציולוג, ויש להניח שכל 

הרישום "בני רישום הנרשם בתיעוד רפואי נרשם על מנת שתהיה לו משמעות רפואית. המסקנה מ

דודים" היא שד"ר דוידזון סבר שהורי התובע הם אכן בני דודים, הגם שהסתבר לאחר מכן שאינם 

בני דודים מדרגה ראשונה. גם אם הרופא טעה בסוברו שהורי התובע הם בני דודים, כרופא סביר 

המידע שבידו. היה עליו לפעול לפי המידע הידוע לו אותה שעה, ולפי הנורמות המצופות ממנו על פי 

"מעשה...דינו להיבחן על רקע המידע שהיה מצוי ברשות הרופאים המטפלים עת קיבלו את 

 ((. 2002) 955, בעמ' 936( 2) שטרן נ' בית חולים שיבא, פ"ד נו 3056/99ע"א החלטותיהם." )

 

לראות את הנתבע ד"ר דוידזון כמי שפעל במצב שבו הורי התובע  על כן, לצורך קביעת האחריות יש

הם בני דודים. במצב זה, כדברי פרופ' הרמן, היה עליו לשלוח את התובעת לייעוץ גנטי שלאחריו 

, לייעוץ גנטי, 22אפשר שהיתה נשלחת לסקירת מערכות מוכוונת. הוא לא שלח בשלב זה, בשבוע 

איות, התרשלות זו לא גרמה לנזק, ועל כן אינה רשלנות משתי ובכך התרשל. ואולם, כעולה מן הר

סיבות. האחת היא, שלאחר קבלת התוצאות של בדיקת החלבון העוברי, התובעת עברה ייעוץ גנטי, 

http://www.nevo.co.il/case/5873342
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ולו היה סבור היועץ הגנטי שיש להפנות את התובעת לסקירת מערכות מכוונת, הרי היה מפנה 

רבת המשפחה בין בני הזוג לא נתפסת כקרבה המצריכה אותה. העובדה שלא הופנתה מוכיחה, כי ק

סקירת מערכות מכוונת. מכאן שגם קודם לכן, אילו נשלחה התובעת לייעוץ גנטי לא היתה נשלחת 

לסקירת מערכות מוכוונת. הסיבה השניה היא שאילו נשלחו ההורים לייעוץ גנטי, היה מסתבר 

דים מדרגה ראשונה, ועל פי הוראות קופת במסגרתו, כפי שאכן הסתבר, שההורים אינם בני דו

החולים הכללית באותו זמן, קרבת המשפחה שבין התובעת לאביו של התובע לא מזכה את התובעת 

בסקירת מערכות מכוונת, אלא רק בני דודים ראשונים מופנים לסקירת מערכות מכוונת )ראו מקור 

 (.    8נ/ –וכן תשובת פרופ' הרמן  5נ/ -ל 2

 קות תוצאות בדיקת התבחין המשולש )חלבון עוברי(נפ 4.1.4.2
 

, שהיא רמה גבוהה של  HCG- 6.29בבדיקת התבחין המשולש שערכה התובעת, התוצאות הראו 

 . 1:69חלבון המופרש מהשיליה, דהיינו סיכון לתסמונת דאון של 

 

ריגה כפי ח HCGהתובעים טוענים כאמור בחוות דעתו של פרופ' טלר, כי כאשר ישנה תוצאה של 

שהיתה לתובעת, מעבר לבירור הכרומוזומלי, שהוא הפניה לבדיקת מי שפיר, יש לבדוק גורמים 

נוספים שעשויים לגרום לתוצאה זו, בעיקר אם תוצאת בדיקת מי השפיר חוזרת תקינה. לפיכך צריך 

 היה לשלוח את התובעת לסקירת מערכות מכוונת. לדברי פרופ' טלר בעדותו, כאשר יש תוצאה

גבוהה מהנורמה של החלבון המופרש מהשיליה, תוצאה זו יכולה להצביע על אי ספיקה שילייתית 

העשויה לגרום לירידה ברמת החמצן, שהיא אחד הגורמים לציסטה הפורנצפלית. לטענת פרופ' טלר, 

האחריות לעניין זה היתה הן על המכון הגנטי, לשם נשלחה התובעת לייעוץ לאחר קבלת התוצאה 

 י תקינה ואשר המליץ על בדיקת מי שפיר בלבד, והן על טיפת חלב:הבלת

 

אנו נמצאים במצב מאוד מוזר. טיפת חלב אין בתוכה יועצים גנטיים הם        "ש.
  נעזרים בבתי החולים או בגורמי הקהילה האם נכון.

  כן.         ת.

ם לה, האישה שהם מתאמי 13אותה אחות או רופא טיפת חלב מתעד בעמ'          ש.
הגיעה לתחנה והוסבר לה על הבדיקות החריגות בחלבון עוברי ונעשה תור 

והאישה הבטיחה  13/7/95לקופת חולים חדרה לייעוץ גנטי ליום חמישי, 
לתיק רישום שוטף, האם תאשר לי שבשלב זה זה מה  13ללכת, כך כתוב בעמ' 

  שצריך היה לעשות מטעם טיפת חלב לאור תוצאות החלבון.

  כן.         ת.

  היא הגיעה למכון הגנטי ועשתה את בדיקת מי השפיר שתוצאותיה היו.         ש.

  תקינות.         ת.

המכון הגנטי החליט שזו הבדיקה שהם עושים לה ותו לא. לא בדיקות גנטיות          ש.
נוספות, לא סקירות אולטרסאונד נוספות וזה הגורם המקצועי שאליו הפנתה 

ת חלב. האם טיפת חלב צריכה לפקפק בייעוץ המקצועי שהיא מקבלת טיפ
שלא טרחת אפילו לאזכר אותו את הייעוץ הזה, רק מוזכר שבכרטיס המעקב 

  כתוב שבדיקת מי השפיר תקינה.

 היא בוודאי לא צריכה לפקפק.          ת.

 משום מה בחרתם לבקר רק את טיפת חלב.          ש.

פת חלב היה לקבל את ההחלטות של היעוץ הגנטי. יחד עם זאת יש תפקיד טי         ת.
בתבחין המשולש הזה שיש בחלבון העוברי, הרי זה מבוסס על שלושה 
פרמטרים ואחד מהם היה גבוה בצורה מוגזמת, לא תקינה, מעבר לסטנדרט 
המקובל. ידוע ואני מתייחס לחלבון המופרש מהשיליה, שהוא אחד משלוש 
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ים, וכאשר הוא מוגבר ידוע שהריונות אלה נמצאים בסיכון הפרמטרים שבודק
מאוד גבוה להפרעות שונות, כגון אי ספיקה שלייתית, פגיעה בכלי דם בשיליה, 
הפרעות בגדילה של העובר בכיוון של עובר קטן לגילו או גדול לגילו, מצוקה 
עוברית והידרדרות מצב העובר עד כדי מות העובר ברחם, כך שלמעשה 

ה הזו שהיתה כבר ידועה כמה שנים לפני המקרה שלנו, היתה חייבת העובד
לעמוד בפני הגורם המטפל בטיפת החלב ולכוון אותו לבצע בדיקות שישללו 
בעיות או פגיעות בהתפתחות העובר ובשלומו במהלך ההריון, וזו ללא תלות 
בייעוץ הגנטי שניתן שהתייחס אך ורק למומים כרומוזומליים של תסמונת 

 .  לפרוטוקול( 9-11עמ' ון, כפי שבאמת ציינו שהסיכון הוא מאוד גבוה " )דא

 
 

אני דוחה את טענת הנתבעים, שטענה זו של פרופ' טלר, הועלתה לראשונה במועד עדותו ולא אוזכרה 

לחוות דעתו הראשונה של פרופ' טלר הכולל את  10בשתי חוות הדעת שהגיש, לאור האמור בעמ' 

 41-42וכן ראו עמ'  1ת/ -ל 10כגורם סיכון, גם אם באופן כללי )עמ'  HCG -התייחסותו לרמת ה

הגבוהה,  HCG -(. על כן, אין מדובר בהרחבת חזית, ועלינו לבחון האם לאור תוצאת ה לפרוטוקול

 צריך היה ד"ר דוידזון לשלוח את התובעת לבדיקת סקירת מערכות מכוונת. 

 

סאונד בהריון, בין -לית לביצוע בדיקות אולטראעל פי האמור בהנחיות קופת החולים הכל

האינדיקציות לביצוע בדיקת סקירת אברים מכוונת, ישנה האינדיקציה של "בדיקה ביוכימית 

(. בענייננו, 5נ/-ל 2לנספח  9)חלבון עוברי( המחשידה למום מבני למעט הפרעות כרומוזומליות" )עמ' 

ולא למום מבני. לפיכך לא ניתן  שלייתיתספיקה  מחשידה לאי HCG -אף פרופ' טלר העיד כי רמת ה

לגזור את חובתו של ד"ר דוידזון מסעיף זה בנהלים. הוא לא יועץ גנטי ועל פי ההנחיות, מאחר שלא 

 היתה תוצאה המחשידה למום מבני , לא היה עליו לשלוח לסקירה מוכוונת.

 

 HCGלא התייחס לממצא של  עוד טוענים התובעים כי רשלנותו של ד"ר דוידזון היא בכך שהוא

לפרוטוקול(.  זאת, למרות שכבר  155גבוה אלא כשייך בלעדית לתחום הגנטי כפי שהעיד )עמ' 

פורסמו מאמרים רפואיים, על פיהם היה צריך להתייחס לממצא זה כגורם להריון בסיכון. התובעים 

( 7)שהוצגו וסומנו נ/סומכים טענתם זו על מאמרים שהובאו על ידי פרופ' הרמן מטעם הנתבעים 

ללא הסבר. לטענתם, נקבע בהם שנשים הרות עם  HCGבהם נבדקו מקרים של רמה גבוהה של 

גבוהה מהנורמה מצויות בהריון בסיכון גבוה, גם בשל בעיות מיילדותיות אחרות כגון  HCGתוצאת 

ם על מעקב פיגור בגדילה, לידה מוקדמת או התפתחות אפשרית של רעלת הריון. המאמרים ממליצי

סאונד -מיילדותי צמוד במקרים אלו, כאשר המאמר של ליפרמן קובע כי יש לערוך בדיקת אולטרא

בשליש השלישי כדי לוודא שאין פתולוגיה בשיליה או בהתפתחות העובר. באחד המאמרים יש 

סאונד בתחילת הטרימסטר השלישי. לו היתה מתבצעת בדיקה כזו, -המלצה לערוך בדיקת אולטרא

נים התובעים, הרי אמנם לא היה מתגלה פיגור בגדילה, שכן העובר התפתח בהתאם לשבוע טוע

ההריון, ואף היה גדול, אולם הבדיקה היתה מגלה בוודאי הרחבת חדרים ופורנצפליה, וזאת בבדיקת 

מדדים רגילה, שאינה סקירת אברים, לאור הגדלה של היקף הראש. אמנם, פרופ' טלר העיד 

לפרוטוקול(,  32חדרי המוח אינה משנה את היקף הראש בצורה משמעותית )עמ' שהרחבה קלה של 

אולם בעניין זה מבקשים התובעים להסתמך דווקא על האמור בחוות דעתו של פרופ' הרמן לפיה 

סאונד, צריכה להעלות את חשדו של הבודק -מדידה של קוטר הראש והיקפו בבדיקת אולטרא
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(. בטענתם זו 5לחוות הדעת, נ/ 7ניכרת של חדר המוח )עמ'  במידה ויש הידרוצפלוס עם הרחבה

התעלמו התובעים מן האמור בהמשך חוות דעתו של פרופ' הרמן, לפיה ממדי הראש שנצפו בתובע 

היו תקינים לגיל ההריון. אף אחרי הלידה ההרחבה  23 -סאונד שנערכה בשבוע ה-בבדיקת האולטרא

לה" שכנראה לא היתה יכולה להימדד כהרחבה שנצפתה בבדיקות ההדמיה היתה הרחבה "ק

סאונד רגילה. כמו כן בעדותו הדגיש פרופ' הרמן כי -פתולוגית של היקף הראש בבדיקת אולטרא

ק"ג, מה שמעיד כי השיליה תפקדה באופן מיטבי. לפיכך לא היתה  4.8התובע נולד במשקל של 

 בעיית חמצון במהלך ההריון או בלידה:

 
למשמעות  9גם בהתחלה בעמ'  30יחס בחקירתו בעמ' פרופ' טלר התי "ש.

האייץ'.סי.ג'י. הגבוה כגורם סיכון מוגבר למוות עוברי ולתפקוד השיליה. מה 
  אתה רוצה להגיד על כך. 

מדובר בתבחין משולש: לתבחין משולש יש מרכיב "חלבון עוברי" שרמה  ת.
. 80-משנות הגבוהה שלו כרוכה במומים. בעיקר במערכת העצבים וזה ידוע 

במקרה הזה הרמה של החלבון העוברי היתה תקינה לחלוטין. מרכיב נוסף 
בתבחין המשולש הוא ההורמון "אייץ'.סי.ג'י." זה הורמון שהשיליה מפרישה 
בתחילת ההריון כדי לשמור על תפקודו, וזה למעשה החומר שנבדק כשנשים 

או בשתן. הבדיקות רוצות לדעת אם הן בהריון או לא. זה החומר שנבדק בדם 
 80-של אייץ'.סי.ג'י. במסגרת התבחין המשולש התחיל רק בסוף שנות ה

בעקבות תצפית שראו שרמה  גבוהה שלו מעלה סיכון של תסמונת דאון  וזו 
הסיבה שהאישה זומנה לייעוץ גנטי והומלץ לה על דיקור מי שפיר שהיא אכן 

ץ'.סי.גי'. עלו על סדר ביצעה. בעיות נוספות שקשורות לרמה גבוהה של איי
היום רק בשנים שלפני המקרה הנוכחי, מאמר אחד הראשון בעולם יצא 

ציון, שם בדקו בדיעבד מקרים שבהם היתה רמה -מהעיר חיפה, מביה"ח בני
גבוהה של אייץ'.סי.גי'. ולא היתה בעיה אחרת שמסבירה רמה אחרת של 

צביע או מהווה גורם אייץ'.סי.ג'י. גבוה ומצאו שרמה גבוהה כזו יכולה לה
סיכון לפגיעה בתפקוד השלייתי שצריך לבוא לידי ביטוי בהאטה בגדילה, 
התפתחות של רעלת הריון, לידות מוקדמות ובעיות מהסוג הזה. אין במאמר 
הזה אפילו רמז לכך שצריך לבדוק במהלך ההריון מח של עובר, כדי לראות 

ום הוא בגדר הפרקטיקה אם יתפתח במהלך ההריון פורנצפאליה, מה שעד הי
וגם היום כשיש רמה גבוהה של אייץ'.סי.ג'י. לא בודקים בשליש השלישי את 
המח של העובר כדי לראות אם נגרם לו נזק. זה היה המאמר הראשון. מאמר 

מקרים  284, במקרה הראשון היה 1993שני יצא שנה אחר כך בארה"ב בשנת 
איש מהם לא ם וחיזקו אותם, מקרים, מצאו את אותם ממצאי 225ובשני היו 

טען שנגרם נזק מוחי בעקבות פגיעה בתפקוד השלייתי ואיש לא המליץ על 
ועד היום זה לא מיושם, במאמר מוסגר  מעקב אחרי מח העובר לאורך ההריון

אומר שהמחשבה שבמקרה זה היה פגיעה בחמצון במח העובר בגלל משהו 
הה כי בהריון זה נולד תינוק שקשור לאייץ'.סי.גי'. היא בלשון המעטה תמו

ק"ג והשיליה תפקדה מעל ומעבר ואין שום ספק שלא היה בעיה  4.800במשקל 
בחמצון במהלך ההריון ו/או בלידה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בלידה של 
התינוק שנולד בניתוח קיסרי. אם השיליה אמורה לפגוע בחמצון, הדבר בא 

בשלבים יותר מוקדמים ולכן כל העלאה לידי ביטוי ככל שההריון מתקדם ולא 
של הנושא בכלל ובמקרה זה בפרט, היא לחלוטין לא תואמת לממצאים 

 -לפרוטוקול(. )ההדגשה אינה במקור 81-82ולהתפתחות במקרים האלה" )עמ' 
 מ.ר.(. 

 

 כאמור, עדותו של פרופ' טלר לא תמכה בטענת התובעים בענין זה, ולכן הסתמכו על פרופ' הרמן. אני

מקבל את הסבריו של פרופ' הרמן בענין זה, ולפיהם אני דוחה את טענת התובעים כי בכך התרשל 

הנתבע ד"ר דודזון. זאת, בין היתר, לאור העובדה שאף פרופ' טלר קבע כי ד"ר דוידזון וטיפת חלב 

הגבוהה, הוכח כי  HCG -לא היו צריכים לפקפק במסקנתו של היועץ הגנטי, וכי לגבי רמת ה
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גבוהה בלתי מוסברת, לא היה מגלה  HCGסאונד רגיל, שהוא המומלץ במקרה של רמת -טראאול

 את מומי התובע. 

 
 אי גילוי הטעות 4.2

 

, ביצעה התובעת 23+5, בהיותה בשבוע 15.08.95להריון, ביום  22לפי הפניית ד"ר דודזון משבוע 

לטרא סאונד העלתה כי ממדי בדיקת אולטרסאונד במכון מזור, על ידי ד"ר אלתרמן. בדיקת האו

העובר התאימו לשבוע ההריון. בבדיקה נצפו דופק, כמות תקינה של מי שפיר, תנועות וטונוס. 

בטופס התשובה נרשם כי: "הבדיקה איננה כוללת סקירת מערכות". בהתאם, הריבוע בטופס בו 

ואי(. למרות שכפי צריך לציין הבודק את הממצאים בסקירת מערכות נותר ריק )נספח ג' לתיק הרפ

שקבעתי לעיל, התובעת נשלחה לבדיקה שהיתה צריכה לכלול סקירת מערכות, לא הוגשה תביעה 

כנגד מכון הבדיקה או קופת חולים, בשל טענה לאי ביצוע ההפניה מטיפת חלב. עם התובעים 

   הפתרונים מדוע לא הוגשה התביעה נגד קופת חולים, למרות דברי הנתבעים על כך בהגנתם. 

 

, ונבדקה ע"י 27, בהיותה בשבוע 04.09.95התובעת חזרה לטיפת החלב עם תוצאות הבדיקה רק ביום 

ד"ר דוידזון. על פי הרישום מאותו יום נמצא רחם מתאים לגיל. בסוף הבדיקה מתועדת הערה: 

ומיום  11.06.95מיום  US -"סקר תקין". בשאלון נשאל ד"ר דוידזון, האם תוצאות בדיקות ה

 עמדו בפניו והאם הבדיקות כללו סקירת מערכות וזו היתה תשובתו:  15.08.95

 

להריון, קרוב לוודאי שהאשה  27"כיוון שכתבתי סקירת מערכות תקינה בתיק בשבוע 
הראתה לי תשובה של סקירה אשר אולי לא נמצאה בתיק כעת, אחרת לא הייתי כותב 

 23ן מזור, כל בדיקה בשבוע במכו 23 -בשבוע ה USבנוסף האשה בצעה סקר תקין. 
חייב לכלול גם סקירה, אלא אם כן גם הרופא שם נוכח לדעת שבוצעה כבר סקירה 

 מ.ר.( -(. )ההדגשה אינה במקור10לשאלון, סומן ת/ 17 -ו 16". )תשובה לשאלות כזאת
 

 בתצהיר עדות ראשית כתב ד"ר דוידזון : 

, 27 -טיפת החלב, בהיותה בשבוע ההיולדת נבדקה שוב על ידי בתחנת  04.09.95" ביום 
בדקתי את דפיקות לב העובר ותנועותיו אשר היו תקינות. בסוף הבדיקה ציינתי כי 
"הסקר תקין" ניתנה הוראה להמשיך וליטול תכשירי ברזל. המצג נמצא כמצג ראש, 
והמנח ארכי. אציין כי כיוון שכתבתי סקירת מערכות תקינה הרי ברי שהמידע שנמסר 

היו  -דה הוא כי היא ביצעה סקירת מערכות שתוצאותיה על פי מי שביצע אותהלי על י
 (.12נ/ -לתצהיר ד"ר דוידזון 9תקינות. אחרת לא הייתי כותב "סקר תקין") סעיף 

 

סאונד מיום -בעדותו, הודה ד"ר דוידזון כי יכול להיות שכלל לא ראה את תוצאת בדיקת האולטרא

 על תוצאתה: וכי ניזון מפי התובעת 15.08.95

 
אני רוצה להפנות אותך לרישום סקר תקין. אתה התבקשת להשיב לתצהיר  "ש.

וסומן  16נשאלת )נתקבל לצורך שאלה  16תשובות השאלון, בתשובה לשאלה 
אתה כותב  9( והשבת "כיוון שכתבתי סקירת מערכות תקינה..." בסעיף 10ת/

כות תקינה..." ואני בפיסקה השנייה, "אציין כי כיוון שכתבתי סקירת מער
 שואל קודם כל, האם לדעתך זו אותה תשובה בדיוק?

זו אותה תשובה כי אני כותב "קרוב לודאי". חוץ מהשערות אני לא זוכר את  ת.
מה שהיה כי  אני לא זוכר כלום. מסמכים אין לי, אז אני יכול לשער, תשאל 

 שאלה ואני אנסה לשער.
 השערות שונות?האם מדובר באותה השערה או בשתי  ש.
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בתצהיר  9הדגש הוא על "קרוב לודאי", בתשובה בסעיף  16בתשובה לשאלה  ת.
הרחבתי את זה. זה, כן, אפשר לראות את זה כשתי אופציות שונות אבל זה 
עדיין אותה אופציה של קרוב לודאי. במקומות שהייתי בטוח, אמרתי חד 

 משמעית. 
נמסר לי" האם המילה "ברי" היא אתה אומר "ברי שהמידע  9המילה בסעיף  ש.

 לא מילה שמבטאת חד משמעיות?
 לא בעברית שלי.  ת.
אתה לא פוסל את האפשרות שהמידע לגבי סקירת המערכות נמסר לך מבלי  ש.

 שעיינת בתוצאה?
 אני לא פוסל" ת.

 לפרוטוקול(.   159-160)עמ' 
 

לא בוצעה סקירת מערכות, מתוך האמור בשאלון, בתצהיר ובעדותו של ד"ר דוידזון, ומאחר ש

סאונד מיום -כעולה מטופס התשובה, אני קובע כי ד"ר דוידזון לא ראה את תשובת בדיקת האולטרא

ולפיכך כתב "סקר תקין" ואף לא ציין שלא נעשתה סקירת מערכות, שאף לפי גרסתו היתה  15.08.95

 צריכה להתבצע. 

 

,  8941(, 2)2008מח -תק ]פורסם בנבו[ ,פלוני )קטין( נ' עיריית ירושלים 3198/01"א )מחוזי יר'( תב

 Bifida Spina(, דן השופט דרורי במקרה בו נולד תינוק הסובל מהמום הידוע בשם 2008) 8970

ייה חוזרת )ובעברית: שדרה שסועה(. השופט דרורי קבע שכאשר לא נוהל רישום על תוצאות או הפנ

לבדיקה , המשמעות היא שלא נערך מעקב. אני מסכים למסקנה זו. אף בענייננו, היתה על טיפת חלב 

ובראשה הרופא המטפל חובה לקיים מעקב אמיתי אחרי תוצאת הבדיקה של התובעת, ומששבה עם 

התוצאה, היה צורך להסתכל בתשובה ולהסיק את המסקנות ממנה. אם שבה ללא התשובה, היה 

 ריך לבקש את התשובה מהתובעת או ממכון מזור. צ

 

סאונד "מזור" מהווה התרשלות מצדם של הנתבעים, -אי גילוי הטעות אשר נעשתה במכון האולטרא

בהיותה הפרת חובה שהוטלה על הנתבעים כבעלי מקצוע סבירים. עתה נותר לקבוע האם התרשלות 

, אך היתה התרשלות באי 22הפנייה בשבוע לא היתה התרשלות ב –זו גרמה לנזק של התובע. ודוק 

 , ויש להבחין בין הדברים. 27גילוי הטעות בשבוע 

 
 ?04.09.95 -מה היה קורה אילו נתגלתה הטעות ב 4.3

 

היה מבקש ד"ר דוידזון לראות את תוצאת הבדיקה, היה  04.09.95לטענת התובעים, אילו ביום 

והיה עליו לשלחה לבדיקה זו שנית, מכיוון שלא מתחוור לו כי לתובעת לא נעשתה סקירת מערכות 

להריונה. התובעים טוענים, כי אמנם אין חובה ולא  27בוצעה, למרות שהתובעת כבר היתה בשבוע 

היתה פרקטיקה לבצע סקירת מערכות בשליש השלישי להריון, אולם, כיוון שהתובעת כלל לא 

אותה לסקירת מערכות על אף שהיתה  ביצעה סקירת מערכות, היה על הרופא או האחיות להפנות

 כבר בשליש השלישי להריונה.  

 

 הרחבת חזית 4.3.1
 

http://www.nevo.co.il/case/2229015
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לטענת הנתבעים הטענה שהיה על ד"ר דוידזון לשלוח את התובעת לסקירת מערכות בטרימסטר 

השלישי היא הרחבת חזית בלתי מוסכמת, מכיוון שבחוות הדעת מטעם התביעה לא הוזכר שהיתה 

יולדות לסקירת אברים במהלך השליש השלישי להריון לאחר שזו לא ביצעה קיימת חובה לשלוח 

את הבדיקה במהלך השליש השני להריונה. אני דוחה טענה זו. אמנם, בכתב התביעה ובחוות הדעת 

מטעם התובעים, לא הוזכרה הטענה שהיה על ד"ר דוידזון לשלוח את התובעת לסקירת מערכות 

יפת החלב עם תשובה, לפיה לא נערכה לה סקירת מערכות. ואולם, להריון לט 25 -כשחזרה בשבוע ה

, עלתה שאלה זו בהרחבה, מבלי שהנתבעים התנגדו 24.12.08בחקירתו של פרופ' הרמן, עוד ביום 

לקו חקירה זה. לפיכך, יש לראות בטענה זו הרחבת חזית מוסכמת. לפיכך אני קובע כי החזית 

 הרמן, ואדון בטענה לגופה. הורחבה בהסכמה בחקירותיו של פרופ' 

 

 

 

 ?04.09.95האם היה על ד"ר דוידזון לשלוח את התובעת לסקירת מערכות ביום  4.3.2
 

היתה גב' שהאב על פי האמור בכרטיס מעקב ההריון של טיפת חלב  04.09.95לטענת התובעים, ביום 

להפנותה לבדיקת סקירת , משמע, עדיין בטרימסטר השני להריון, והיה על ד"ר דוידזון 26+5בשבוע 

מערכות, משראה שלא ביצעה את הבדיקה אליה הופנתה. אציין, כי מבחינת ד"ר דודזון, כעולה 

. התובעים סומכים טענתם זו על שלושה 27מהרישומים ומעדותו, התובעת היתה ביום זה בשבוע 

תום הטרימסטר אדנים: עדויות האחיות בטיפת חלב לפיהן יולדות נשלחו לסקירת אברים גם אחרי 

להוראות קופת  1.5ועדותו; ההוראה בסעיף  6160/08ת.א. השני; חוות דעתו של פרופ' הרמן ב

סאונד לראשונה בטרימסטר השלישי, -החולים הכללית על פיה במידה שמבוצעת בדיקת אולטרא

כלול הבדיקה את הפרמטרים שנכללו בחוזר משרד הבריאות כאשר לא בוצעו בדיקות קודמות, ת

לבדיקת סקירת מערכות, משמע את חדרי המוח, עמוד השדרה, מדורי הלב, קיבה, כליות וכיס 

 השתן וכן אזור השרשת חבל הטבור לדופן הבטן הקדמית. 

 

 עדויות האחיות לגבי מועד ההפניה לסקירת מערכות 4.3.2.1
 

 22עדויותיהן של האחיות בטיפת חלב פעמים רבות הופנו נשים לאחר שבוע לטענת התובעים, על פי 

 להריון לסקירת מערכות:

 עדות האחות שיראז מוחסיין:

 
האם יכול להיות שמכיוון שרשום "סקר מערכות" בגליון התחנה, למעשה  "ש.

 כדי להפנות אותה לסקירת מערכות מתקדמת.  22+3המתנתם עד שבוע 
וראיתי שהיא לא עשתה אולטרסאונד  22הגיעה בשבוע לא. האישה הזו  ת.

 . 22בטרימסטר שני, אז הפניתי אותה. למרות שזה בשבוע 
זאת אומרת שהמועד לביצוע סקירות לא  היה מועד קדוש, זה לא כמו בדיקת  ש.

חלבון עוברי שזה מתוחם, גם אישה שהגיעה באיחור נהגת להפנות לסקר 
 ם לא. מערכות, מוטב מאוחר מאשר לעול

  לפרוטוקול(.   166נכון" )עמ'  ת.
 

כמו כן הביאו התובעים מדברי האחות אינשראח שאיב, אשר העידה על הנחיה שהתקבלה ממכון 

להריון, וזאת בניגוד להנחיות משרד  22סאונד לפיה אין להפנות נשים לפני שבוע -האולטרא

http://www.nevo.co.il/case/2459929
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 135-136)עמ'  22 -ל 18ן השבועות סאונד בטרימסטר שני בי-הבריאות, לפיהן יש להפנות לאולטרא

 לפרוטוקול(.  

 

על כן, טוענים התובעים, שמועדי ביצוע הסקירות לא הוגבלו לנוהלי משרד הבריאות ומכיוון שהגב' 

 27שהאב היתה זכאית לסקירת מערכות אחת במהלך ההריון, היה צריך להפנות אותה אף בשבוע 

ה על עדותו של פרופ' הרמן שהסכים שישנה יכולת להריונה. כמו כן מסתמכים התובעים בעניין ז

 גילוי מומים אפילו בשבועות מתקדמים של ההריון:

 

גם לשיטתך עקב התנהלות התחנה האישה לא הגיעה לבדיקת האולטרסאונד  "ש.
במועד האופטימלי. היא קיבלה הפנייה במועד האופטימלי אך את הבדיקה לא 

 יכלה לעשות במועד האופטימלי. 
 22ל שהדברים אמורים לגבי מועד אופטימלי אני לא רואה הבדל בין שבוע ככ ת.

 . אין הבדל באופטימליזציה של ביצוע הבדיקה. 23לשבוע 
אתה מסכים איתי שגם בשבועות הריון מתקדמים יש עדיין יכולת גילוי  ש.

 . 22מומים בסקירת מערכות, כמובן שבאופטימלית פחות משבוע 
 כן.  ת.
סכים איתי שקיימים מומים כמו מומים במערכת עצבים שבכלל האם אתה מ ש.

 מופיעים רק בטרימסטר השלישי. 
 כן. בשיעור נמוך מאוד.  ת.
 כמו המום הנדון.  ש.
 לפרוטוקול(.  92-93או הידרוצפאלוס" )עמ'  ת.

 

 כלומר, לדבריו היה טעם ולדברי האחיות היה נהוג להפנות לסקירת מערכות נשים שלא עשו עד אז

 כלל סקירת מערכות, גם בטרימסטר השלישי.  

 

 6160/08ת.א.  -חוות דעתו של פרופ' הרמן ב 4.3.2.2

 

פרופ הרמן העיד בחקירתו, כי נשים שלא בצעו סקירת מערכות במהלך השליש השני של ההריון, לא 

לישי. כדי להפריך טענה זו, ביקשו התובעים להציג חוות דעת הופנו לסקירת מערכות בשליש הש

התרתי את הגשת חוות הדעת  16.09.2009(, בהחלטתי מיום 6160/08ת.א. שנתנה על ידו בתיק אחר )

דעת. לאחר החקירה הגישו בכפוף לחקירה נוספת של פרופ' הרמן על ההבדלים בין טענותיו בחוות ה

 הצדדים סיכומים נוספים בעניין זה. 

 

מתייחסת למעקב הריון של אשה אחרת באותה שנה  6160/08ת.א. חוות דעתו של פרופ' הרמן ב

הגיעה האשה  6160/08ת.א. ובאותה תחנת טיפת חלב כשהרופא המטפל הוא ד"ר דוידזון. ב

להריון. או אז הופנתה לסקירת מערכות שבוצעה  25ושבה רק בשבוע  10לראשונה לבדיקה בשבוע 

 . פרופ' הרמן התייחס לכך בחוות דעתו וכתב כי :26+3, בהיותה בשבוע 13.07.95ביום 

 

תה האם תאם להנחיות משרד הבריאות "מעקב ההריון והבדיקות אליהן הופנ
 ולפרקטיקה שהיתה נהוגה באותה עת". 

 
לטענת התובעים, יש הבדל בין האמור לעיל לבין גישתו של פרופ' הרמן בתיק שבפני, כיוון שפרופ' 

 22הרמן העיד כי אפילו החובה ליידע את האם בדבר אי ביצוע סקירת מערכות מוגבלת עד שבוע 

לפרוטוקול(.  88-89מכים טענתם זו על האמור בעדותו של פרופ' הרמן )עמ' להריון. התובעים סו

http://www.nevo.co.il/case/2459929
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כתב כי  6160/08ת.א. לעומת האמור בעדותו זו, טוענים התובעים בסיכומיהם, הרי בחוות דעתו ב

רקטיקה הרפואית הנוהגת בשנת להריון היתה בהתאם לפ 25 -הפניה לסקירת מערכות בשבוע ה

. לטענת התובעים מדובר בסתירה. סתירה זו מתחדדת לדבריהם, בעדותו הנוספת של פרופ' 1995

, שם הרחיב פרופ' הרמן את חובת ההפניה לסקירת מערכות לכל מהלך 19.11.09הרמן מיום 

 הטרימסטר השני:

 

אבל המערכות  22 -ל 19"..משרד הבריאות ציין שסקירת המערכות תתבצע בין שבוע 
הרפואיות התייחסו לבדיקה כבדיקה בשליש השני של ההריון וגם על הטפסים של 
ההפנייה וגם בטפסי התשובות יש את הכותרת של בדיקה בשליש השני של ההריון 

הוא בשליש השני להריון ההפנייה במועד הזה היתה בהחלט לפי  25ומאחר ששבוע 
 ( . 19.11.09טוקול מיום לפרו 172פרקטיקה מקובלת") עמ' 

 
אני דוחה את פרשנותם של התובעים לחוות דעתו ולעדותו של פרופ' הרמן. פרופ' הרמן העיד, גם 

, שאם התחוור לרופא 6160/08ת.א. , עוד טרם הגשת חוות דעתו ב24.12.08בישיבה שנערכה ביום 

שאשה לא עשתה בדיקת סקירת אברים, עליו לידעה על כך ולשלוח אותה  מסטר השניבמהלך הטרי

להריון, משמע,  27לבדיקה זו. בענייננו, הגיעה האשה לבדיקה בהיותה, לפחות בעיני הרופא, בשבוע 

בטרימסטר בטרימסטר השלישי. מכיוון שלא היתה פרקטיקה רפואית לערוך בדיקת סקירת אברים 

, 24.12.08על הרופא לשלחה לבדיקה זו. אין סתירה בין האמור בעדותו מיום , לא היה השלישי

. לגישתו, הן בעדויותיו והן בחוות 6160/08ת.א. או האמור בחוות דעתו ב 19.11.09עדותו מיום 

ח נשים הרות לסקירת אברים, ואילו דעתו, במהלך הטרימסטר השני להריון היתה פרקטיקה לשלו

 במהלך הטרימסטר השלישי להריון לא היתה חובה כזו. 

 

שבועות  40שהוא במהלך השליש השני.  27התובעים יודעים היטב שלא ניתן לומר על תום שבוע 

. לטענת התובעים החלוקה לטרימסטרים 26+5מתחלקים לשלישים, כך שהשליש השני נגמר בשבוע 

להריונה לרופא, תופנה לסקירת מערכות,  26הרמן לעשות, לפיה אשה שפונה בשבוע שמבקש פרופ' 

אולם אם תפנה שבוע לאחר מכן לאותו רופא, כבר לא תהיה לו חובה להפנות אותה לסקירת 

מערכות, היא חלוקה אבסורדית. אני דוחה טענה זו. החלוקה לטרימסטרים לכשעצמה אינה חלוקה 

ות, הן קופות החולים והן הרופאים משתמשים בחלוקה זו לקביעת אבסורדית. הן משרד הבריא

בדיקות והחלת הוראות על הרופאים. יש טעם רב בקביעת נוהלים קבועים, ויש טעם רב בכיבודם, 

גם אם החתכים הנגרמים על ידם מוציאים חלק מהמקרים, שהרי העולם מגוון מהכללים, והכללים 

עם מחדש לפי המקרה העומד בפני הרופא. קביעת הכללים נעשית נקבעים על פי נסיון העבר ולא כל פ

בין היתר על פי הקצאת משאבים הנמצאים בחוסר בצורה סבירה )והשווה דברי בית המשפט 

העליון: "בהקצאת המשאבים החברתיים, לא כל מקרה בו לא זוהתה מחלה מעיד מניה וביה על 

((. לאור 7.9.09ניתן  – ]פורסם בנבו[ )לא פורסם קופת חולים נ' אבילפזוב 2493/07"א ע –התרשלות" 

הכללים, יש לבחון באופן ספציפי, אם ד"ר דוידזון התרשל בתפקידו כאשר לא שלח את התובעת 

משרד  -פכרי קוהרי נ' מדינת ישראל  323/89ע"א ) 04.09.95לסקירת אברים לאחר הבדיקה מיום 

 ((.1991) 151-152,עמ'  142(, 2)הבריאות, פ"ד מה
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 הנחיות קופת החולים הכללית לביצוע בדיקות אולטראסאונד בהריון 4.3.2.3

 

-ולטראלהנחיות קופת החולים הכללית לביצוע בדיקות א 1.5לטענת התובעים, לאור האמור בסעיף 

סאונד בהריון היה על ד"ר דוידזון לשלוח את התובעת לבדיקת סקירת אברים כשהסתבר לו 

 שהתובעת לא ביצעה את הבדיקה אליה נשלחה, וכך נאמר בהנחיות: 

 
סאונד בטרימסטר שני, היא תכלול בכל -במידה שמבוצעת בדיקת אולטרא 1.4

ריקה אנטומית, מקרה את הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות משרד הבריאות לס
 דהיינו:

 חדרי מח
 עמוד שדרה

 מדורי הלב, דופק עוברי 4מבט על 
 קיבה

 כליות וכיס שתן
 אזור השרשת חבל הטבור לדופן הבטן הקדמית 

ורק כאשר  IIIסאונד לראשונה בטרימסטר -במידה שמבוצעת בדיקת אולטרא 1.5
סעיף לא בוצעו בדיקות קודמות, הבדיקה תכלול את הפרמטרים שהוגדרו ב

1.4 . 
 

-, הוראות קופת החולים הכללית לביצוע בדיקות אולטרא19.11.09לטענת פרופ' הרמן בעדותו מיום 

סאונד בהריון הוא נוהל פנימי של קופת החולים ורופאי המדינה אינם מחויבים אליו ואינם אמורים 

רמן, פרשנות הנוהל היתה (. יתר על כן, לטענת פרופ' ה19.11.09לפרוטוקול מיום  9לפעול על פיו )עמ' 

סאונד במהלך ההריון תופנה -שונה ולא היתה כוונה שאשה הרה שלא עשתה בדיקות אולטרא

(. אולם אף אם נפרש את 19.11.09לפרוטוקול מיום  9-10לסקירת אברים בטרימסטר השלישי,) עמ' 

 הנוהל ככתבו, הרי הוא מחייב את רופאי קופת החולים הכללית בלבד.  

 

ק שד"ר דוידזון אינו רופא של קופת החולים הכללית וכי קיבל את התובעת במסגרת טיפת אין חול

חלב. לא היתה לו חובה מוסדית לנהוג על פי הנחיות קופת חולים. השאלה היא מה היתה 

הפרקטיקה המקובלת והאם הוא נהג לפיה. בהקשר זה, יש חשיבות להנחיות קופת חולים, 

 לק ניכר מהרופאים העוסקים בנושא זה. המגבשות נוהל מחייב לגבי ח

 

 עמדת הפסיקה לגבי הפניה חוזרת לבדיקה?  4.3.2.4

 

להריונה.  26+5, היתה בשבוע 04.09.95כשהגיעה היולדת לטיפת חלב לבדיקה אצל ד"ר דוידזון ביום 

משמע, בשלהי הטרימסטר השני להריון, או בתחילת הטרימסטר השלישי, לפי הפרשנות השונה של 

דדים. השאלה עתה היא האם משלא בוצעה סקירת מערכות עד אז, היה על ד"ר דוידזון להפנות הצ

 את התובעת לבדיקה זו בשנית. 

 

 58/82ע"א עמדת הפסיקה העקרונית לגבי הצורך בהפנייה לבדיקות נוסחה על ידי השופט ד. לוין ב

 ( כך: 1985) 262-263,  253(, 3)ר נ' ד"ר שלום מוסייב, פ"ד לטמשה קנטו

 
"התהליך הטיפולי" במסגרתו נוצרים "יחסי השכנות" בין הרופא לחולה ואשר מהם 
נגזרת חובת הזהירות המושגית שלו כוללת, קטגורית, שלשה שלבים: האבחון, 

רבים חוזר תהליך ההחלטה על דרך הטיפול והטיפול עצמו. מדרך הטבע, הרי במקרים 
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זה על עצמו שוב ושוב במהלכם הרגיל של יחסי הרופא והחולה שכן על פי רוב הטיפול 
והמעקב מחייבים קיומו של רצף בלתי פוסק של החלטות המתבססות על דברים 
חדשים המתגלים תוך כדי הטיפול. משום כך, אין הרופא יוצא ידי חובתו בכך בלבד 

את הממצאים הגלויים, אלא שומה עליו לפעול  שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת
בשקידה ראויה ובמאמץ סביר על מנת שהממצאים הללו אכן יובאו לידיעתו שאם לא 
כן כל החלטה המתבססת על ממצאים חסרים תהא לוקה בחסר אף היא ואין כל 
משמעות לכך שנאמר שהרופא המליץ על הטיפול שהלם את הממצאים שהיו בפניו. אין 

לים את עצמנו רק מה צפה הרופא, במצב נתון מסויים אלא גם מה צריך היה אנו שוא
 לצפות ומה יכול היה לצפות נוכח התפתחות הדברים.

 
זוהי, אם כן, נקודת המוצא לבדיקת השאלה, האם היתה, בנסיבות הענין הפרה של 

 חובת הזהירות ע"י המשיב. 
 
 

(, קבע 2005) 3055(, 4)2005על -תק ערן סידי נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית  4960/  04 עאב

( הורים כי יש באפשרותם לבצע בדיקת 1986בית המשפט העליון כי רופא שלא יידע )בשנת 

רת אולטראסאונד מקיפה יותר באופן פרטי, נחשב כמי שנהג ברשלנות כיוון שבבדיקה שבוצעה במסג

קופת החולים לא נבדקו הגפיים של העובר ולא נתגלה כי לעובר אין כף יד בזרוע ימין. פסק הדין 

שנתקבל ברוב דעות של השופט ריבלין והשופטת חיות כנגד דעתה החולקת של השופטת נאור חייב 

 את הרופא ברשלנות וקבע שלקטין יש עילת תביעה של הולדה בעוולה.

 

, על הרופא להפנות את מטופליו לכל הבדיקות הנדרשות על פי מוסייבקנטור נ' על פי האמור ב

, לרופא יש סידי נ' קופ"ח כלליתהפרקטיקה המקובלת לצורך אבחון מצבם. על פי האמור בפס"ד 

חובה לא רק להפנות את המטופלים לבדיקות המבוצעות במסגרת הרפואה הציבורית, אלא לידעם 

הפרטית לצורך גילוי מומים. על פי הלכות אלה, ד"ר דוידזון  על בדיקות אפשריות במסגרת הרפואה

אולם מששבה ללא התשובה, היה על  22 -נהג כראוי בהפנותו את היולדת לסקירת מערכות בשבוע ה

ד"ר דוידזון להפנותה בשנית, תוך שהוא מיידע את התובעת בדבר הבעיות העשויות להיות בבדיקה 

ילו בהפניה לבדיקות פרטיות מחוץ למערכת הציבורית, שכן בשבוע מאוחר כל כך. אין מדובר אפ

"א תהתובעת אפילו לא מיצתה את זכויותיה לבדיקה על פי הניתן ברפואה הציבורית. כך נקבע גם ב

 8970,  8941(, 2)2008מח -קת ]פורסם בנבו[, פלוני )קטין( נ' עיריית ירושלים 3198/01)מחוזי יר'( 

(, שאי ניהול מעקב תקין ושליחה חוזרת לבדיקות שלא נעשו נחשבת התרשלות על פי נוהלי 2008)

 טיפת חלב. 

 

לפיכך אני קובע שד"ר דוידזון התרשל כשלא שלח את התובעת לבדיקת סקירת אברים ביום 

04.09.95 . 

 
 
 
 
הרחבת חדרי המוח בסקירת האם ניתן לגלות פורנצפליה ו -הקשר הסיבתי .5

 מערכות ומתי?

 

 חוות דעת המומחים ועדויותיהם  -מתי מתפתחת פורנצפליה 5.1
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לטענת התובעים, פורנצפליה עשויה להתפתח בכל שלב בהריון, ולפיכך אפשר שאילו היתה מבצעת 

ו של , ניתן היה לגלות את הפורצנפליה במוח22 -ל 19-התובעת בדיקת סקירת אברים בין השבוע ה

התובע. הנתבעים טוענים כי פורנצפליה חד צדדית, כמו אצל התובע, שמקורה באירוע וסקולרי 

, ולפיכך לא ניתן היה לגלותה גם 32 -ל 24 -ברקמת המוח, מתפתחת במרבית המקרים בין השבוע ה

. לאור קביעתי כי לא היתה התרשלות 22לו היתה נשלחת התובעת לבדיקת סקירת אברים בשבוע 

 , אבל אדון בו בכל זאת.22, אין טעם בדיון לגבי שבוע 22הנתבעים בשבוע  מצד

  

 חוות הדעת של פרופ' טלר ופרופ' הרמן 5.1.1
 

 על פי האמור בחוות דעתו של פרופ' טלר, מומחה התובעים: 

 
"לו היתה מתבצעת סקירת מערכות בטרימסטר השני להריון, כפי שהיה מקובל באותה 

אים מחשידים לכך שמדובר בתסמונת בעלת השלכות עת, היו מתגלים ממצ
 משמעותיות לגבי הפרוגנוזה העתידית והמשך מעקב סונוגרפי היה מאשש חשד זה". 

 (1לת/ 11) עמ' 
 

לפיו פורנצפליה הוא  Callenבחוות דעתו הראשונה, הסתמך פרופ' הרמן על האמור בספרו של 

להריון. פרופ' הרמן הסיק כי הממצא של תהליך הרסני שבדרך כלל מתרחש רק בשליש השלישי 

הרחבה קלה של חדרי המוח והממצא של פורנצפליה קשורים זה בזה ונובעים מסיבה משותפת. 

כאשר מדובר בממצא דו צדדי, הוא עשוי לנבוע מהתפתחות לקויה של המוח וכאשר מדובר בממצא 

היות זיהום של טוקסופלזמה או חד צדדי, כמו בענייננו, זהו הרס רקמות המוח שסיבותיו יכולות ל

CMV ולחילופין תוצאה של אירוע וסקולרי כגון חסימה של עורקי התרדמה שהם העורקים ,

(. חיזוק לממצא זה מצא פרופ' הרמן בסיכום הבדיקה 5נ/ -ל 8-9העיקריים המזינים את המוח )עמ' 

שר שאל האם היה אירוע חודשים, א 5של היועץ הגנטי שבדק את התובע בבית החולים שניידר בגיל 

שנים, בה  3שבוצעה לתובע בגיל  MRI -תוך מוחי ברחם. תשובה לתהייה זו ניתנה בתשובת ה

" ביטוי זה מציין הפרעה waterwashedהודגמו אזורים של אוטם ישן שלגביהם נרשם "כנראה 

באיזורי בזרימת דם של עורק ראשי ולא של סעיף מבודד אחד והכוונה היא להפרעה בזרימת הדם 

מה' לתיק הרפואי(.  בשלב זה, לאחר שהגיע  -אספקה של מספר סעיפים בו זמנית )ראו נספחים יז' ו

למסקנה כי מקור הפורנצפליה והרחבת החדרים הוא בענייננו אירוח מוחי תוך רחמי, ציטט פרופ' 

ל במהלך לפיו פורנצפליה היא תהליך הרסני שמתרחש בדרך כל Callenהרמן את האמור בספרו של 

 השליש השלישי להריון. 

 

שהוא  7באחד מן המקורות שמצטט פרופ' הרמן דווקא מרשימת המקורות של פרופ' טלר )מקור 

 -ב 1995סקירת ספרות מקיפה של אתיולוגיה ואבחון של פורנצפליה עוברית שפורסמה בשנת 

Obstetrical and Gynecological Survey:מופיע המשפט הבא ) 

"The etiology of type I porencephaly is most commonly due to intra-ventricular   

hemorrhage between 24 and 32 weeks' gestation".  
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לפיכך קבע פרופ' הרמן כי הממצאים שנצפו במוח התובע לאחר הלידה הם תוצאה של אירוע 

באולטראסאונד רק בשליש להריון וניתן לראותו  24וסקולרי שקרה על פי הספרות לאחר שבוע 

 (.5נ/ -ל 9השלישי להריון )עמ' 

 
 חוות הדעת המשלימה של פרופ' טלר 5.1.2

 

בחוות הדעת המשלימה חלק פרופ' טלר על טענתו של פרופ' הרמן לפיה האירוע הוסקולרי שגרם 

(. פרופ' טלר 2להריון )חוות הדעת המשלימה סומנה ת/ 24לפורנצפליה התרחש רק לאחר שבוע 

כים עם הקביעה, לפיה יש שני סוגי פורנצפליה. האחת, יכולה להיגרם מהתפתחות לא תקינה של הס

המוח, ואז היא בדרך כלל דו צדדית ומתגלה בשבועות מוקדמים מאד של ההריון, והשניה נגרמת 

כתוצאה מהרס רקמת מוח בריאה )לדבריו, הדבר מתבטא בציסטה פורנצפלית "מדומה"( עקב 

, עקב זיהום או טראומה או טרומבוזה של העורק האמצעי. עיתוי הופעת הציסטה תהליך וסקולרי

הפורצפלית ה"מדומה" תלוי בעיתוי ההפרעה שגרמה להרס רקמת המוח, ופרופ' טלר חולק על 

לחוות  2-3קביעתו של פרופ' הרמן לפיה הפרעה זו נגרמת רק בשבועות המתקדמים של ההריון )עמ' 

 (.2ת/ -הדעת המשלימה

 

לטענת פרופ' טלר, במאמר של מייזנר ואלחלל, נתגלתה פורנצפליה בעובר בבדיקת אולטראסאונד 

מתוארים מקרים בהם הודגמה  MRI -שבועות ואילו במאמר אחר, בו השתמשו ב 20בגיל 

 להריון. 25, 24, 23, 16פורנצפליה בשבועות מוקדמים כמו 

 המאמרים הם: 

Meizner I, Echalal U. "Prenatal sonographic diagnosis of anterior fossa porencephaly" 

Jr Clin. Ultrasound 1996; 24: 96-99. 

Levine D, Barnes PD, Madsen JR et al. "Central nervous system abnormalities assessed 

with prenatal magnetic resonance imaging" Obstet Gynecol 1999` 94: 1011-9.  
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 חוות הדעת המשלימה של פרופ' הרמן 5.1.3

 

בתגובה לחוות הדעת המשלימה מטעם פרופ' טלר, הגיש פרופ' הרמן חוות דעת משלימה ובה סקר 

הן את המקורות עליהם הסתמך פרופ' טלר, וגם את המקורות עליהם הסתמך הוא עצמו בחוות 

. לטענת פרופ' הרמן, מהספר (6דעתו הראשונה )חוות הדעת המשלימה של פרופ' הרמן סומנה נ/

בחוות דעתו של פרופ' טלר( ציטט פרופ' טלר משפט לפיו  4בעריכת טימור טריטש, )מקור מספר 

, פרופ' הרמן מסתייג ממשפט זה בשני 26פורנצפליה נגרמת כתוצאה מהרס רקמת מוח לפני שבוע 

ת ביצוע סקירת מערכות בין אופנים, הראשון הוא כי אין ציון לכך שניתן להבחין בממצא חריג זה בע

ושנית, משפט זה לקוח מפרק הדן במחלות של פגים, בו נדונה השפעת פגות  22לשבוע  19 -השבוע ה

שעל ממצאים שונים במוח העובר וביניהם דימום בחדרי המוח כתוצאה מרקמת מוח שטרם 

תומך בחוות דעתו השלימה את התפתחותה. לטענת פרופ' הרמן, הציטוט אינו רלוונטי לדיון ואינו 

 (. 6נ/ -ל 2של פרופ' טלר )עמ' 

 

גם לגבי המאמר של מייזנר מסתייג פרופ' הרמן באומרו כי מדובר בדיון במקרה של יולדת שמספר 

להריון נמצא בסקירת מערכות ממצא ציסטי בין  20שנים לפני ההריון סבלה אירוע מוחי, ובשבוע 

כנואידלית. לאחר הלידה נמצא קשר בין הממצא שתי אונות המוח ונקבעה אבחנה של ציסטה אר

הציסטי שהיה ממוקם מחוץ למוח, וחדרי המוח ונקבע שמדובר בציסטה פורנצפלית. לטענת פרופ' 

 20הרמן, תיאור מקרה אחד אינו יכול לשמש בסיס לדיון לגבי הסבירות לקיום פורנצפליה בשבוע 

 (. 6נ/ -ל 3להריון )עמ' 

 

לאבחון ממצאים במוח  MRI -ו של פרופ' טלר, שם תואר שימוש בלחוות דעת 6במקור מספר 

 -להריון, נמצאה הרחבה של חדרי המוח עם אי סדירות וב 16בשבוע  US -העובר, היה מקרה שבו ב

MRI  נצפה חסר חלקי של הקורפוס קולוסום, פורנצפאליה ודימום. גם במקרים האחרים

.  25 -ו 23, 24בשבועות מוקדמים, כגון שבוע פורצנפליה  MRI -המתוארים במאמר זה, נצפו ב

לאבחון  MRIלטענת פרופ' הרמן מדובר במאמר תיאורי של מקרים נבחרים שבו מוצגת התרומה של 

 מדויק של נגעים במוח העובר, ולא במאמר הקבוע מתי ניתן לאבחן פורנצפליה.  

 

 כמו כן סקר פרופ' הרמן מאמר נוסף :

Pilu. "Differential diagnosis and outcome of fetal intracranial hypoechoic lesions: report 

of 21 cases" Ultrasound Obstet Gynecol 1997, 9: 229-236. 

מקרים עם אבחון  10מקרים בהם אובחן ממצא ציסטי במוח העובר ומתוכם  21במאמר זה הוצגו 

להריון, שני מקרים של  22וע של פורנצפליה במהלך ההריון, שמתוכם אובחן מקרה אחד בשב

להריון וכל שאר המקרים  25 -24תאומים עם סיבוך של עירוי מעובר לעובר שאובחנו בשבועות 

 87.5% -ואילך. על פי מאמר זה, לטענת פרופ' הרמן ב 32, 29אובחנו בשבועות מאוחרים יותר: 

 מהמקרים האבחון של פורנצפליה נעשה במהלך השליש השלישי להריון. 

 
 סיכום חוות דעתו המשלימה כותב פרופ' הרמן:ב
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"אירוע וסקולרי הגורם להרס רקמת מוח והתפתחות ציסטה פורנצפלית עלול לקרות 
בכל שלב בהריון ועם זאת, בהסתמך על הספרות הרפואית, הנני עומד איתן בדעתי 

ה שבמקרה עליו הננו דנים, מרבית הסיכויים )לפי המאמר המקיף ביותר שפורסם עד כ
( שהממצאים שנצפו במוח התובע לאחר הלידה )הרחבה קלה של חדרי המוח 87.5%

וציסטה פורנצפלית( לא היו מאובחנים בסקירת מערכות המבוצעת במועד המקובל" 
 (.6נ/ -ל 4)עמ' 

 
 

 דיון בחוות הדעת, בעדויות ובטענות הצדדים לגבי מועד הופעת הפורנצפליה  5.1.4

 

, יש לדחות את מסקנותיו של פרופ' הרמן הן כיוון שמסקנותיו עברו לטענת התובעים בסיכומיהם

"מהפך" בין חוות דעתו הראשונה לחוות דעתו המשלימה והן כיוון שהיסודות עליהם נשענות 

קביעותיו המתוקנות של פרופ' הרמן אינם איתנים דיים כדי להטות את הכף לטובת הנתבעים.  

ות בחוות דעתו הראשונה של פרופ' הרמן השתנו מן הקצה לטענת התובעים, שתי המסקנות העיקרי

אל הקצה: בעוד בחוות הדעת הראשונה קבע פרופ' הרמן כי אירוע וסקולרי הגורם להרס רקמת 

, קביעה זו מתהפכת בחוות הדעת המשלימה שם נכתב כי אירוע וסקולרי 24המוח מופיע לאחר שבוע 

 עלול לקרות בכל שלב בהריון. 

 

ה מדויקת, אמנם פרופ' הרמן שינה את ניסוח עמדתו, אולם מדובר בשינוי לא מהותי: טענה זו אינ

בחוות הדעת הראשונה קבע פרופ' הרמן כי פורנצפליה הוא תהליך הרסני שבדרך כלל מתרחש רק 

( הם 87% -בשליש השלישי להריון. ואילו בחוות הדעת המשלימה הוא קובע כי מרבית הסיכויים )כ

פלית והרחבת חדרי המוח לא היו מאובחנים במועד סקירת האברים, שהוא בין שהציסטה הפורנצ

הפורנצפליה מתרחשת בשליש השלישי להריון  בדרך כלל. אין הבדל רב בין האמירה ש19-22שבוע 

המקרים היא מתרחשת בשליש במרבית לבין האמירה כי היא עשויה להתרחש בכל שלב, אולם 

' הרמן בעדותו כשנשאל על ההבדל בין קביעותיו בחוות הדעת השלישי להריון. כך גם אמר פרופ

 לפרוטוקול(. 99הראשונה לקביעות בחוות הדעת המשלימה )עמ' 

 

לטענת התובעים בסיכומיהם, יש לדחות את מסקנותיו של פרופ' הרמן אף בחוות דעתו המשלימה 

מן את חוות דעתו. בשל מיעוט הדיווחים ומהימנותם בספרות המקצועית שעליה ביסס פרופ' הר

אכן, בכל אחד מהמאמרים או הספרים שהוזכרו בחוות דעתו של פרופ' הרמן, ישנה התייחסות של 

 המחברים לכך שהמחקר הוא בעייתי עקב מיעוט המקרים. 

 

בהיותו  PILUכמו כן טוענים התובעים כי התיזה של פרופ' הרמן מבוססת ברובה על המאמר של 

פר הגדול ביותר של מקרי פורנצפליה. לטענת התובעים יש לדחות המאמר המקיף הכולל את המס

את עמדתו של פרופ' הרמן, כיוון שמאמר זה מתייחס לשמונה מקרים בלבד של מקרי פורנצפליה 

דיווחים  על גילויי פורנצפליה בשליש השלישי להריון, מבלי שיש דיווח כי עובר לאותם  7ומתוכם 

ה בשליש השלישי להריון, בוצעו בדיקות קודמות שנמצאו בהן אובחנה פורנצפלי USבדיקות 

 תקינות. 
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בעדותו הסכים פרופ' הרמן כי פורנצפליה היא ממצא נדיר לגביה קיים שילוב של מיעוט מקרים 

 לפרוטוקול(. 103ועמ'  100ומיעוט מחקרים )ראו עמ' 

 

ו של פרופ' טלר, לפיה לטענת התובעים, סיבה נוספת לדחות את עמדתו של פרופ' הרמן היא שעמדת

פורנצפליה, שמקורה באירוע וסקולרי תוך מוחי, יכולה להיגרם בכל שלב בהריון נתמכת בשני 

מקורות. המקור האחד הוא המאמר של פרופ' מייזנר וד"ר אלחלל, שבו הם מציינים שמועד הופעת 

 (-למאמר 97הציסטה הפורנצפלית אינו ידוע )עמ' 

Meizner I, Echalal U. "Prenatal sonographic diagnosis of anterior fossa porencephaly" 

Jr Clin. Ultrasound 1996; 24: 96-99.  

לטענת פרופ' הרמן בעדותו, כיוון שהמאמר הוא דיווח מקרה, הרי לא משתמשים בו כדי לקבוע 

וד של טימור לפרוטוקול(. המקור השני הוא ספר הלימ 105-106מדיניות או להצביע על בעיות )עמ' 

 וטריטש, בו השתמש פרופ' הרמן שם מצוין כי:

 

"Porencephaly and hydrancephaly refer to partial or subtotal defects of the cerebral 

hemispheres resulting from a fetal or neonatal insult such as ischemia, hemorrhage, 

infection or trauma occurring between the second trimester and the early postnatal 

period". Timor-Tritsch "Ultrasonography of the prenatal and neonatal brain" et al. 

2
nd

 edition. p.234 2001 The Mcgrew-Hill companies.  

 

רבים יותר של לטענת התובעים, יש לקבל את טענתו של פרופ' טלר שהעובדה שיש תיאורי מקרים 

גילוי פורנצפליה בשליש השלישי להריון, אין בה כדי להוכיח שהפורנצפליה אינה מתפתחת קודם. 

 כדי להוכיח זאת יש לעשות מעקב כל מספר שבועות מתחילת ההריון. 

 

הנתבעים טוענים כי על פי האמור בספרות ועל פי הבדיקות שבוצעו לתובע הסברה האפשרית ביותר 

בע היא כי הפורנצפליה נגרמה כתוצאה מדימום ברקמת המוח שהתרחש בין השבוע במקרה של התו

שעבר התובע בגיל שלוש נראו סימנים לאוטם ישן,  MRI. אין חולק כי בבדיקת 32 -לשבוע ה 24 -ה

אם כי אוטם זה הודגם מצד ימין ולא מצד שמאל של המוח, היכן שנמצאת הציסטה הפורצנפלית 

, חוו"ד ד"ר וייץ(. 9נ/-ל 4, נספח מה' לתיק הרפואי וכן האמור בעמ' MRI -)ראו תוצאות בדיקת ה

פרופ' טלר, מומחה התובעים הסכים בעדותו שהן פורנצפליה והן הרחבת חדרים יכולים להיגרם 

 לפרוטוקול(.  30כתוצאה מאירוע וסקולרי )עמ' 

 

ת דעת המומחים, ואף אני מקבל את טענת התובעים, כי מבין המאמרים והספרים שהוזכרו בחוו

בחוות דעתו של מומחה הנתבעים  ישנם מקרים בהם פורנצפליה מתפתחת לפני השליש השלישי 

לעיל(. ואולם, בשל מיעוט המקרים המדווחים והנחקרים,  Timor-Tritsch)ראו האמור בספר של 

סקנה הרי גם על פי האמור במאמרים עצמם, לא ניתן להגיע למסקנות סטטיסטיות גורפות. המ

בספרות, נתגלתה המדווחים היחידה אותה ניתן להסיק מהמאמרים היא שבמרבית המקרים 
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פורנצפליה בשליש השלישי להריון, אולם ישנם מקרים בהם מתפתחת הפורנצפליה לפני השליש 

השלישי. כלומר, אין הוכחה, לפי עודף מאזן ההסתברויות, שפורצפליה מתפתחת לפני השליש 

 ת של העדר הוכחה מתי מתגלית פורנצפליה, אדון להלן.  השלישי. במשמעויו

 

 ?  MRIהאם ניתן להבחין בפורנצפליה באולטראסאונד רגיל שאינו  5.2
 
 

לסיכומים( יש לדחות את התביעה, כיוון שגם אילו  91-96לטענת הנתבעים בסיכומיהם )סעיפים 

צפליה ובהרחבת החדרים הקלה בוצעה לתובעת בדיקת סקירת מערכות, לא ניתן היה להבחין בפורנ

 בלבד.   - MRIבאולטרסאונד רגיל אלא ב

 

על פי האמור בחוות הדעת של פרופ' טלר, ניתן וצריך לאתר בסקירת מערכות פורנצפליה והרחבת 

 חדרים:

"לו היתה פדה מופנית לסקירת מערכות כמתבקש, סביר מאד כי חלק מהממצאים 
ו וביניהם הרחבת חדרי המוח )החדר השלישי שנצפו לאחר הלידה היו נצפים בבדיקה ז

לחוות דעת פרופ'  10-11והחדרים הלטרליים( ציסטינה מגנה גדולה ופורצנפליה" )עמ' 
 (. 1טלר, ת/

 

( ואילו בחוות דעתו המשלימה, כאשר סקר 5פרופ' הרמן לא התייחס לסוגיה זו כלל בחוות דעתו )נ/

עתו ובחוות דעתו המשלימה, כתב לגבי מאמר שבו את המקורות אליהם התייחס פרופ' טלר בחוות ד

 לצורך אבחון נגעים במוח העובר: MRI -תואר שימוש ב

 
לאבחון  MRI"מדובר במאמר תיאורי של מקרים נבחרים שבו מוצגת התרומה של 

בלבד ולא  MRI -מדויק של נגעים במוח העובר ומעניין שכל מקרי הפורנצפליה נצפו ב
 , בהתייחסות למאמר של:6נ/ -ל 3באולטרסאונד".עמ' 

Levine D, Barnes PD, Madsen JR et al. "Central nervous system 

abnormalities assessed with prenatal magnetic resonance imaging" Obstet 

Gynecol 1999` 94: 1011-9.  
 

פליה לטענת התובעים, למרות האמור לעיל, מסכים פרופ' הרמן שניתן להבחין בפורנצ

 :8נ/ -באולטרסאונד, בבדיקת סקירת מערכות וזאת על פי תשובתו ב

 

"תחילה אציין שככל שהדברים נוגעים למוקד הדיון במקרה זה, והוא אבחון 
הממצאים שנצפו במוח התובע לאחר לידתו ואשר כללו: הרחבה קלה של חדרי המוח 

סף או יתרון לעומת וציסטה פוראנצפלית, הרי שלסקירת מערכות מורחבת אין ערך מו
 סקירת מערכות בסיסית:

 
בשתי הבדיקות נבדקים חדרי המוח הצדדיים  -חדרי המוח הצדדים א.

ובשתיהן הבודק אמור להבחין בהרחבה שלהם. אם אכן היתה הרחבה 
 באותה עת. 

בטופסי התשובה של סקירת מערכות מורחבת  -קיום ציסטה פורנצפלית ב.
גזר הפרטי, לא מופיע סעיף המציין קיום או המבוצעת במגזר הציבורי או במ

העדר ממצא של ציסטה פוראנצפלית, הבודק המבצע סקירת מערכות 
בסיסית, אמור להבחין במבנה חריג במבנה המוח ובקיום ציסטה כזו באם 
היה ממצא זה במועד הבדיקה, בדומה לבודק המבצע סקירת מערכות 

 מורחבת". 
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ן שהרחבה קלה של חדרי המוח מהווה ממצא נטול משמעות מציי Callenהנתבעים טוענים כי 

תוך הריוני, אשר אין כל מחלוקת לגבי העובדה שהוא משוכלל יותר  MRIפתולוגית וכי אפילו 

 מאולטרסאונד אינו מספיק על מנת לאבחן את ההרחבה הקלה.

 

דעת של ד"ר וויץ ד"ר רפאל וויץ אשר נתן חוות דעת מטעם הנתבעים לגבי נכותו של התובע, )חוות ה

(. העיד כי הוא אינו סבור שציסטה בגרעין הקאודט היתה יכולה להיות מאובחנת בחיים 9סומנה נ/

 העובריים:

 
מדוע הממצא של ציסטה פורנצפאלית אינו אחד מהנתונים שהיו אמורים   "ש.

 לעמוד בפני אותה וועדה. 
זה לא היה מאובחן ראשית מפני שאני לא חושב שבתור נוירולוג אני חושב ש ת. 

בחיים העובריים. הממצא הזה התקבל רק לאחר הלידה. הוא נעלם בבדיקות 
הוא קטן ביותר וגודל  20מאוחרות יותר. גודל המח בעובר בסביבות שבוע 

גרעין הקאודט מסתכם במספר מילימטרים, כך שפורנצפאליה כזו יכולה 
יים העובריים, וזה להיות בגודל של מילימטר או שניים שאי אפשר לראות בח

התגלה רק אחרי הלידה. דבר נוסף שאנו יודעים היום שלתובע אין שום סימן 
של נזק בגרעין הקאודט, בתור נוירולוג אני יכול לומר שנזק בגרעין קאודט 
גורם לשיתוק קשיח בצד הנגדי של הגוף ולתנועות בלתי רצוניות מסוג חוריה, 

 לו מתפקד בסדר גמור.מה שאין לתובע. זאת אומרת שהקאודט ש
... 

 ובהמשך מעיד ד"ר וייץ:
 
 חושבים היו הקאודט בגרעין פורנצפאליה של ממצא מוצג היה אמרתי, שאם  .ת

 היא המידה כי זה את מוצאים היו לא לדעתי אך ,אחרת בצורה זה על

 היום אין לילד .נעלם והוא הלידה אחרי אובחן וזה מיקרוסקופית

  .בקאודט פגיעה של סימפטומולוגיה
  הלידה לאחר הופיע זה שממצא אומר אתה  .ש
 וגם הדמייה בבדיקות הזמן במשך התפתחו הזה הילד אצל ממצאים הרבה  .ת

  .בקליניקה
  .הפורנצפאליה הופיעה לדעתך מתי  .ש
 ושם 3 בגיל לו שנעשתה .איי.אר.אם בדיקת היא והמועדפת הטובה הבדיקה  .ת

 כתוב 98 משנת .טי.בסי גם .הקאודט בגרעין פורנצפאליה מאוזכרת לא

 כנראה היתה היא פורנצפאליה היתה אם  .שמורים הואזאליים שהגרעינים

 היא .הילד של המוטורי התפקוד על השפיעה ולא ,ונעלמה מיקרוסקופית

 בשליש מופיעה פורנצפאליה כלל בדרך  .מסויים בשלב כנראה הופיעה

 ( קוללפרוטו 120-121עמ'  )".ההריון של השלישי
 

, אלא, כי הבדיקה המועדפת USד"ר וויץ אינו מעיד כי פורנצפליה אינה יכולה להתגלות בבדיקת 

. לטענתו, קשה מאד לגלות הרחבת חדרים ופורנצפליה בחיים העובריים בשל גודל MRIלגילוי היא 

האברים. במאמרים עליהם הסתמכו המומחים, ישנם דיווחים על גילוי פורנצפליה בבדיקות 

)שנדון לעיל( בו היה דיון לגבי הערך המוסף  Levine & Barnesולטרסאונד, מלבד המאמר של א

בגילוי מומים במוח העובר. אף מומחה הנתבעים, פרופ' הרמן, אינו טוען שלא  MRIשיש לבדיקת 

.  לפיכך  אני קובע שלא 8נ/ -, אלא להפך, כפי שעולה מתשובתו בUSניתן לגלות פורנצפליה בבדיקת 
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וכח שלא ניתן לגלות פורנצפליה והרחבת חדרים בבדיקת אולטרסאונד ואני דוחה טענה זו של ה

 הנתבעים. 

 
 התפתחות דינמית של מומי המוח. 5.3

 

לטענת הנתבעים בסיכומיהם, כלל הממצאים הדימותיים שניצפו במהלך השנים מעידים על תהליך 

עולה שלא ניתן היה לאבחן מומים אלה  דינאמי של התפתחות המומים במוחו של התובע ומתוך כך

במהלך ההריון. הנתבעים סומכים טענתם זו על שלושה אדנים: הראשון הוא תוצאות של ארבע 

בדיקות דימות שעבר התובע, השני הוא עמדתו של ד"ר וייץ בחוות דעתו והשלישי הוא אישרור של 

 פרופ' טלר בעדותו את העובדה שהממצאים הם דינאמיים.

 

תוארה "הרחבה קלה של החדרים, התרבעות קרניים  מוח שנערכה לאחר הלידה CT בבדיקת

 CT -ממצאי ה -פרונטליות, פוראנצפליה קטנה בגרעין הקואדייט משמאל" )נספח ו' לתיק הרפואי

 מתוארים במכתב השחרור מביה"ח(. 

 

תקינה, הרחבה  הודגמו גומה אחורית –חודשים  6בהיות התובע כבן  - 17.06.96מיום  CTבבדיקת 

 –מעטה של החדר השלישי והחדרים הצדדיים, וכן הרחבת תלמי המוח. מירקם המוח תואר כ 

 "תקין" )ללא פורנצפליה(, וכך גם החדר הרביעי )נספח כ' לתיק הרפואי(. 

 

של המוח, חדר רביעי  CT -נראה ב -בהיות התובע כבן שנתיים וחצי -07.05.98 -מיום  CTבבדיקת 

", "גרעינים בזאליים שמורים" )כלומר, לא הודגמה פורנצפליה( ותלמי המוח "מעט מוגדל

 (. "שמורים" )דהינו, לא מורחבים, כפי שתוארו בבדיקה הקודמת( )נספח לג' לתיק הרפואי

 

שנערך  CT –)שהיו תקינים ב  CSF -נמצאו הרחבת חללי ה 20.12.98של המוח מיום  MRIבסקירת 

 -מ CTוטם קטן באזור מצחי ימני שאף הוא לא הודגם בשתי בדיקות חודשים קודם לכן( וא 7רק 

. לטענת ד"ר וייץ בחוות דעתו, ממצא זה, בהיותו באונה הימנית, אף אינו קשור 1998 -ומ 1996

שנערך לאחר הלידה )נספח מה'  CT -לציסטה הפוראנצפלית בגרעין הקאודייט השמאלי שנראתה ב

 לתיק המוצגים(. 

 

את תוצאות הבדיקות שלעיל וקבע בחוות דעתו כי התמונה בבדיקות ההדמיה של ד"ר וייץ סקר 

 המצב המוחי היתה דינאמית לאורך השנים והממצאים לא היו תמיד זהים, כמו כן קבע:

 

"שינויים מורפולוגיים ודימותיים אלה, שנצפו במשך השנים מעידים על תהליך דינאמי 
ת, ומצביעים על כך שלא ניתן היה המאפיין את התפתחות התסמונת הדיסמורפי

 (.  9נ/ -ל 4לאבחנם במהלך ההריון" )עמ' 
 

כאשר נשאל בעדותו האם לדעתו הציסטה הפורנצפלית הופיעה לאחר הלידה לא ענה לשאלה באופן 

 לפרוטוקול(. 121חד משמעי, אלא אמר שממצאים רבים אצל התובע התפתחו במשך הזמן )עמ' 
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תחות הדינמית של הממצאים המוחיים, יש לקבוע כי ממצאים אלו לטענת הנתבעים, בשל ההתפ

 התפתחו אחרי לידתו של התובע ולא ניתן היה לאבחנם טרם לידתו. 

 
איני מקבל טענה זו של הנתבעים. לתובע התגלתה פורנצפליה בגרעין הקאודט השמאלי כבר בבדיקת 

זה היה קיים כבר בחיים  שעבר ימים ספורים אחר לידתו. מכאן יש להסיק כי ממצא CT -ה

העובריים. הן פרופ' הרמן והן פרופ' טלר העידו כי הגורם העיקרי לציסטה פורנצפלית חד צדדית 

 99ועמ'  30והן בעמ'  5נ/ -, הן ב1ת/ -ל 8הוא אירוע מוחי תוך רחמי )ראו האמור הן בעמ' 

באופן ישיר על השאלה לפרוטוקול(. אף ד"ר וייץ, שעל עדותו מבקשים הנתבעים להסתמך לא ענה 

שנשאל האם הפורנצפליה התפתחה אצל התובע אחרי הלידה, אלא ענה באופן כללי שממצאים רבים 

התפתחו אצל התובע באופן הדרגתי. בכך אין די כדי לשלול את טענת התובעים שהפורנצפליה 

רכה לתובע שנע CT -התפתחה אצל התובע עובר ללידתו, שכן טענה זו מגובה הן בתוצאות בדיקת ה

סמוך לאחר לידתו ובה נראית ציסטה פורנצפלית בגרעין הקאודט השמאלי והן בחוות דעתם של 

 פרופ' טלר ופרופ' הרמן.  

 

סאונד שבה נצפים חדרי המוח, משמע -לסיכום השאלה, אם ניתן לגלות פורנצפליה בבדיקת אולטרא

יתן לגלות זאת בבדיקת סקירת אברים, התשובה העולה מן הספרות הרפואית היא שאמנם נ

 סאונד שבה נצפים חדרי המוח. -אולטרא

 

זו השעה לדון בנטל ההוכחה. התובעים טוענים שיש להטיל את נטל ההוכחה שלא היתה מאובחנת 

על הנתבעים לפי הכלל של הדבר "מדבר בעדו", ועקב התרשלות הנתבעים. כלל  22פורנצפליה בשבוע 

יישבות יותר עם אחריות הנתבעים מאשר עם העדרה.  העובדות זה תלוי בכך שנראה כי העובדות מת

אינן מתיישבות יותר עם אחריות הנתבעים, אלא להיפך, קבעתי שאין עליהם אחרות, משום 

שהתובעת נשלחה לסקירת מערכות בהתאם למקובל. ממילא אין מקום ליישם את הכלל "הדבר 

שעליה יש מחקרים מעטים, כאשר מתוך  מדבר בעדו". יתר על כן, כאשר מדובר בתסמונת נדירה

הסקירה הקיימת, ברוב המכריע של המקרים היא מאובחנת רק בשלבים מאוחרים, לא ניתן להניח 

שכל מקרה שלא נבדק הוא אבחנה זו. לפיכך, אין להפוך את נטל ההוכחה, והתובעים נכשלו בהוכחה 

בחנה לאחר הלידה. על כן, גם , היתה מאובחנת פורנצפליה שאו22שאילו נעשתה סקירה בשבוע 

, אף אם הייתי קובע 22מטעם זה, בהעדר קשר סיבתי, אין רשלנות במעשי הנתבעים בשבוע 

 .  22התרשלות במעשי ד"ר דודזון בשבוע 

 

לעומת זאת, אין מחלוקת, לאור האמור בחוות הדעת ובעדויות המומחים, אף המומחה מטעם 

להריון, לו היתה מתבצעת בדיקת סקירת  27 -ליה בשבוע ההנתבעים, שניתן היה לגלות את הפורנצפ

, ניתן היה 27מערכות במועד זה. על כן, ככל שהנתבעים אחראים לאי ביצוע סקירת איברים בשבוע 

 לגלות את הפורנצפליה בסקירה בשבוע זה. 

 

 מהו הנזק שנגרם מאי ביצוע סקירת אברים בטרימסטר השלישי?  .6
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, כאשר ד"ר דוידזון או האחיות בטיפת החלב גילו את העובדה 04.09.95לטענת התובעים, ביום 

שהתובעת לא ערכה בדיקת סקירת מערכות. לו היו מפנים אותה שנית, ולו היתה נצפית פורנצפליה, 

 אף בשליש השלישי להריון, היתה האם מבקשת הפסקת הריון וזכאית לכך. 

  

ליה מייצגת פגיעה מוחית קשה עם פרוגנוזה גרועה לטענת פרופ' טלר בחוות דעתו ובעדותו, פורנצפ

לפרוטוקול(. אף פרופ' הרמן בעדותו הסכים  30לחוות דעתו של פרופ' טלר ועמ'  8ברוב המקרים )מ' 

לפרוטוקול(. כמו  101כי במקרה של פורנצפליה חד צדדית, קיימת אפשרות לפרוגנוזה לא טובה )עמ' 

ייזנר וד"ר אלחלל שם נכתב כי פורנצפליה מצביעה על קשת כן מפנים התובעים למאמרם של פרופ' מ

ניתן להציע הפסקת הריון.  בשלב מוקדםרחבה של בעיות התפתחותיות וכי אם מגלים את זה 

כאמור, מדובר בהפסקת הריון בשלב מוקדם. התובעים שבויים בטענה שההתרשלות היתה בשבוע 

 ן.  , כפי שיפורט להל27. הדברים שונים לגבי שבוע 22

 

השאלה של הפסקת הריון בשלב זה נחלקת לשתיים: האם התובעת היתה בוחרת באפשרות זו, לו 

היה לה המידע וניתנה בידה הבחירה, והאם ועדה להפסקת הריון היתה מאשרת הפסקת הריון 

 בטרימסטר השלישי.  

 

 האם התובעת היתה מבצעת הפסקת הריון?  6.2
 

' שהאב המידע על הפורנצפליה והשלכותיה, היא היתה מבצעת לטענת התובעים, לו היה בידי הגב

להריונה. התובעים סומכים טענתם זו על האמור בעדותה של גב'  27 -הפסקת הריון, גם בשבוע ה

 שהאב לגבי בדיקת מי השפיר:

 האם היה בהריון עם התובע משהו יוצא דופן לעומת ההריונות האחרים.  "       ש.

סתי להריון עם התובע עשיתי את הבדיקות, אמרו לי בבדיקה אני כשנכנ        ת.
הראשונה שהוא לא בסדר, ועשיתי את כל הבדיקות שנדרשתי לעשות, עשיתי 
כל הבדיקות אפילו המים של הראש )מי שפיר(. הבדיקה הזו שעשיתי והיתה 
סכנה, עשיתי אותה על מנת להיות רגועה בקשר למצב בני, כשעשיתי את 

 מרו לי הכל תקין אצלי. הבדיקה הזו א
 היית עושה במקרה ובדיקת מי השפיר לא היתה תקינה. מה        ש.
 לא אמרו לי כשעשיתי את הבדיקה של מי שפיר. הם אמרו לי שהכל בסדר.         ת.
 אני שואל אם אמרו לך שבדיקת מי השפיר לא תקינה, מה היית עושה.         ש.
 לפרוטוקול(. 51עמ' הייתי עושה הפלה" )        ת.

 

הדעת נותנת שאם אשה עושה כמו כן הביאו התובעים את האמור בעדותו של פרופ' הרמן לפיה "

 96". )עמ' בדיקת מי שפיר עם סיכונים. במידה ויהיה לא תקין היא תפנה לועדה להפסקת הריון

 (.   לפרוטוקול

 

הפסקת הריון בטרימסטר  לעומתם טענו הנתבעים בסיכומיהם כי גב' שהאב לא היתה מבצעת

השלישי מחמת היותה אשה מוסלמית דתיה. להוכחת טענתם זו, הביאו הנתבעים מעדותו של ד"ר 

וייץ ומעדות האחיות בטיפת חלב אשר העידו על אופן לבושה של התובעת. לטענת ד"ר וייץ בעדותו, 

יום  120ההריון אחרי  מתוך נסיונו ארוך השנים עם יולדות דתיות, מעטות מהן בוחרות להפסיק את

לפרוטוקול(. האחיות בטיפת החלב העידו על אופן לבושה של  117לערך( )עמ'  17מתחילתו )שבוע 

התובעת שמצביע, לדעתן, על אמונתה ועל אדיקותה. עם זאת, ניכר מדבריהן שהן לא הכירו את 
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היתה מבצעת  התובעת באופן קרוב ואינן יודעות מידיעה אישית אם התובעת אדוקה בדתה ואם

הפלה לו היתה יודעת על הממצאים. דבריהן נסמכו על הכרתן את האוכלוסיה המוסלמית הדתית 

זרקא באופן כללי, ועל היכרותן את לבושה של התובעת מביקוריה בטיפת חלב )עדותה של -בג'סר א

וטוקול(. לפר 124לפרוטוקול, ושל האחות אנשראח שאיב, עמ'  168-169האחות מוחסיין שיראז, עמ' 

גם האחות נדיה זידאן העידה שלא הכירה את התובעת מחוץ לעבודתה בטיפת החלב, וכי הצהרתה 

כי התובעת היא אשה מוסלמית דתיה שלא היתה מבצעת הפלה נבעה רק מתוך נסיונה הכללי עם 

לפרוטוקול(. לטענת  139-140האוכלוסיה המוסלמית ולא התבססו על שיחה עם התובעת )עמ' 

ם, יש לקבוע לאור עדויותיהן של האחיות שהתובעת לא היתה מבצעת הפלה, אף לו היו הנתבעי

 מובאים בפניה הנתונים על הימצאות פורנצפליה והשלכותיה. 

 

(, 1986) 116, 85( 2)ד"ר זייצוב נ' כץ, פ"ד מ 518/82ע"א התובעים טוענים כי לאור דברי הנשיא ברק ב

לא ראוי לדון בטענה של מה היו עושים ההורים אילו היו יודעים על הבעיה הבריאותית עובר ללידה. 

אביעד לוי )קטין( על ידי הוריו   1226/99יפו( -אביב-"א )תלתכדברי השופט ד"ר עמירם בנימיני ב

לפסק הדין  66-67)פסקאות  סיו הטבעיים פאני ויוסי לוי ואח' נ' ד"ר מרדכי יניב ואח' ואפוטרופו

 (: 29.03.05ניתן ביום  ]פורסם בנבו[ )לא פורסם,

 
 "קשר סיבתי

.  ב"כ הנתבעות טוען בסיכומיו כי התובעת לא טענה בשום מקום כי לו היתה יודעת 66
היריון. אכן, טענה זו, "ברחל בתך היתה מפסיקה את ה -שבנה לוקה בתסמונת דאון 

הקטנה", איננה מופיעה בתצהיר התובעת, שכן מטבע הדברים קשה לאם לומר דבר 
. אולם, התובעת אומרת בסוף תצהירה כי תלונתה 9שכזה על בנה שהוא כיום כבן 

מופנית כנגד הנתבע ורופאי הנתבעת "שכן האשם בהולדת בני אביעד שנולד עם 
עליו לחיות חיים עגומים, רובצת לפתחם". יש גם לזכור כי בהריון  תסמונת דאון ונגזר

השני לא היססה התובעת להפסיק את ההריון בשל מומים שהתגלו בעובר, מבלי 
 שפיר, ומבלי לדעת שמדובר בתסמונת דאון.-שקיבלה תוצאות של בדיקת מי

, בעמ' 85( 2)"ד מד"ר זייצוב נ' כץ, פ 518/82ע"א .  כפי שהבהיר כב' הנשיא א' ברק ב67
116: 

"האינטרס, אשר הדין מגן עליו, אינו האינטרס של אי החיים אלא האינטרס של החיים 
ללא מום. על כן הנזק שלו אחראי הרופא המתרשל, אינו בעצם גרימת החיים או 

 במניעתם של אי החיים. הנזק שלו אחראי הרופא הוא בגרימתם של חיים פגומים".
כי  -ודרישה שכזו היא כמעט בלתי אנושית  -צורך להוכיח  לאור דברים אלו, אין

ההורה היה בוחר למנוע את הלידה לו היה יודע על המום שבילדו. מה שצריך להוכיח 
 הוא אך ורק רשלנות של הרופא שגרמה לכך שהקטין נולד לחיי מום וסבל".  

 
,  8941(, 2)2008מח -תק ]פורסם בנבו[ , פלוני )קטין( נ' עיריית ירושלים 3198/01י יר'( "א )מחוזתב

(, התייחס השופט דרורי, לגישתו של השופט בנימיני וקבע כי אף לדעתו יש לאמץ גישה 2008) 9009

 זו: 

 
"..לפי השקפתי, יש תועלת רבה וחשיבות ציבורית באימוץ גישתו של השופט בנימיני. 

ק שחוסכים אנו את עדות ההורים, על הלבטים הרטרואקטיביים שלהם, אלא יש לא ר
בגישה זו של השופט בנימיני שיוויון בין כלל הנשים ההרות, ללא הבדל, דת גזע 

 ואמונה. 
טול דוגמא, אשר הוזכרה במהלך הדיון: במחלקת יולדות שוכבות מספר נשים: יהודיה 

ית; יהודיה חרדית; מוסלמית; נוצרית. לכולם, חילונית; יהודיה מסורתית; יהודיה דת
לצורך הדוגמא, יש עובר אשר סובל מאותו מום, אשר יקשה עליו את החיים בעתיד 

בתיק שבפניי(. האם הפיצוי ליהודיה  1)כגון: ספינה ביפידה, שהוא המום של התובע 
באותה  החילונית הוא וודאי, ואילו כל שאר הנשים צריכות להסביר מהו טווח אמונתן

דת, אשר כל אחת מהן שייכת לה, והאם היו מבצעות הפלה?! האם יהיה צורך בכל תיק 

http://www.nevo.co.il/case/17938319
http://www.nevo.co.il/case/715552
http://www.nevo.co.il/case/715552
http://www.nevo.co.il/case/2229015
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ותיק, להתמקד בפרטי הדינים של אותה דת, על הגישות והניואנסים שבה, ולקבוע 
האם לפי אותה דת הייתה מותרת הפלה בנסיבות אותו מום, ולאחר מכן, יהיה צורך 

קבוצה בתוך אותה הדת, ולקבוע האם הייתה לסווג את התובעת היולדת לאותה תת 
קבוצה שבתוך הדת הנ"ל?! כיצד יפסוק -היא מבצעת הפלה, על פי הנהוג באותה תת

בית משפט ביחס לאישה שהיתה קודם דתית, ולאחר מכן שינתה את השקפת עולמה?! 
האם יש "ברומטר" לעוצמה הדתית, והאם ראוי כי בית משפט במדינת ישראל הוא זה 

קבע את אותה עוצמה דתית, כאשר לפסיקתו יש תוצאות מרחיקות לכת: מתן אשר י
פיצוי מלא לפלונית )החילונית או מי שלא מקיימת את מלוא מצוות דתה, אם אלה 
האוסרות הפלה(, מול דחיית תביעתה של אלמונית )זו אשר מקפידה על כל תג ותג של 

 הדת שלה, אשר אוסרת הפלה(, מכל וכל.
... 

תם של ב"כ הנתבעים, תהפוך את משפטי ההולדה בעוולה לדיונים קבלת גיש
תיאולוגיים דתיים, אשר בהם יופיעו חכמי הדתות השונות. בעקבותיהם, יובאו עדים 
על עוצמת קיום הדת של התובעת הספציפית באותו תיק. האם זאת צפו השופטים 

י, בכלל, אשר הכירו בעילת התביעה של הולדה בעוולה?! האם בית המשפט בנו
 למשימה זו?! התשובות השליליות עולות מאליהן.

 ..... 
לטעמי, עקרון השוויון במדינת ישראל, מחייב כי יינתן פיצוי זהה לכל מי שנולד בעל 

 מום, ללא קשר לעוצמת הדת של אימו או של הוריו".
 

יח את הרצון אני מסכים עם דברי השופט דרורי באשר למדיניות המשפטית הראויה, לפיה אין להוכ

להפלה בעקבות מומים בעובר, בזיקה לאמונה הדתית )והשווה, לשוויון בפיצוי בין חלקי אוכלוסיה 

(, 3)2005על -תק ]פורסם בנבו[ ,"מגדל" חברה לביטוח בע"מ נ' רים אבו חנא 10064/02"א עשונים: 

( 1פ"ד לח ) יעקב חונוביץ נ' אאידה כהן  24/  81"נ דשכר ממוצע במשק לקטינה, ולענין חישוב  3932

לענין חברות קיבוץ כתלויות(. יתר על כן, בענין שבפני, לא הובאו ראיות של ממש המוכיחות את  413

תה בין המועד הרלבנטי לבין עדותה, המונעת את אדיקותה של היולדת בדתה, שלפי עדותה השתנ

ההפלה בשלב זה של ההריון. העובדה שאישה לבושה בדרך מסוימת, תהא זו מוסלמית בחיג'אב או 

 יהודיה בשביס, אינה ראיה להכרעה שהיתה נוטלת אילו עמדו בפניה כל הנתונים בזמן אמת.     

 

ו היו מגלים את המום במוחו של התובע, היו לפיכך, על פי אמירותיהם של אבי התובע ואמו, של

מבקשים הפסקת הריון, אני קובע שזה היה רצונם. אמנם, השאלה נשאלה באופן כללי ולא לגבי 

. אך מכיוון שלפי עדויות הנתבעים, באשר לרצון ההורים אין למעשה הבדל 27מועד הגילוי בשבוע 

חקור ולהבחין בין השבועות, אני מקבל את , ומכיוון שהנתבעים לא טרחו ל27לשבוע  18בין שבוע 

 . 27הטענה שההורים היו מבקשים להפסיק את ההיריון גם בשבוע 

 

 האם ועדה להפסקת הריון היתה מאשרת הפסקת הריון בהינתן הממצאים?  6.1

 

לטענת התובעים, אילו היתה מתגלה פורנצפליה במוחו של התובע בהיותו עובר, ועדה להפסקת 

, שהוא 27אשרת ביצוע הפלה גם בשלב מאוחר. אין ספק, שלשם הפסקת הריון בשבוע הריון היתה מ

 שלב שבו העובר הוא בר חיות, יש צורך בהחלטה של ועדת על להפסקת הריון. 

 
ד"ר וייץ, נוירולוג, נתן חוות דעת מטעם הנתבעים לגבי מצבו של התובע ורמת נכותו. בין השאר קבע, 

 וההרחבה בחדרי המוח של התובע היא הרחבה קלה יחסית. עוד קבע:כי לתובע פיגור שכלי קל, 

 
"כמי ששימש במשך שנים כחבר בועדת העל להפסקת הריון במרכז הרפואי רבין, אני 
יכול להעיד שנתונים כאלה לא היו מצדיקים הפסקת הריון. זאת ועוד, אימוץ ממצאי 

http://www.nevo.co.il/case/6164347
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היה גורם מדי שנה אלפי  הדימות שהודגמו לאחר הלידה כקריטריונים להפסקת הריון,
 (.9סומנה נ/ -לחוות דעתו של ד"ר וייץ 4הפסקות הריון שגויות ובלתי מוצדקות") עמ' 

 
לטענת התובעים, ד"ר וייץ התעלם בחוות דעתו מנושא הפורנצפליה, כאשר בעדותו התברר כי 

 119-120 הסיבה להשמטת הפורנצפליה נובעת מכך שלדעתו לא היו מאבחנים את הפורנצפליה )עמ'

לפרוטוקול(. דבריו אלה סותרים את האמור בעדותו של פרופ' הרמן לפיהם גם בסקירה בסיסית 

 -ל 1שסוקרת את חדרי המוח ניתן לגלות את המום של הפורנצפליה )ראו דברי פרופ' הרמן בעמ' 

ה ולפיכך (. לטענת התובעים, הסכים ד"ר וייץ כי מומחיותו של פרופ' הרמן גדולה משלו בעניין ז8נ/

מאבדת עדותו בעניין זה משקל. אני דוחה את הטענה שד"ר וייץ ביטל דעתו מפני דעת פרופ' הרמן, 

לפרוטוקול.  למרות שהציגו לד"ר וייץ את עמדתו של פרופ' הרמן, הוא  121כעולה מדבריו בעמ' 

ייץ הפוכה הן נשאר איתן בדעתו כי לא ניתן היה לאבחן את הפורנצפליה בעובר. עמדתו זו של ד"ר ו

לזו של פרופ' הרמן, שאף הוא מטעם הנתבעים, הן לעמדה שמוצגת בספרות המקצועית והן לעמדתו 

של פרופ' טלר. כמו כן עמדה זו סותרת את העובדה שלתובע יש פורנצפליה בגרעין הקאודט, על פי 

חיים העובריים בדיקות דימות, וראו גם את הדיון המפורט לעיל לגבי האפשרות לאבחן פורנצפליה ב

סאונד. לפיכך אני דוחה את עמדת ד"ר וייץ בעניין זה וקובע כי אילו היתה -בבדיקת אולטרא

מבוצעת בדיקת סקירת אברים, ניתן היה להבחין בפורנצפליה, וזאת על פי האמור על ידי מומחה 

קת הנתבעים, פרופ' הרמן. אבל השאלה היא אם צפוי שועדת להפסקת הריון היתה מאשרת הפס

הריון בשל מימצא של פורנצפליה. בהקשר זה, חוות דעתו של ד"ר וייץ מבוססת על הנתונים 

המקובלים עליו, לפיהם לא אובחנה פורנצפליה, ואינה נותנת תשובה למקרה שזו אכן אובחנה. 

ודוק, ההחלטה אם להפסיק את ההריון אינה מתקבלת לאור התוצאות בסופו של דבר, אלא לאור 

 ומדים בפני הועדה במהלך ההריון, כאשר מתבקשת הפסקת ההריון.  הממצאים הע

 

לטענת פרופ' טלר בחוות דעתו ובעדותו, פורנצפליה מייצגת פגיעה מוחית קשה עם פרוגנוזה גרועה 

לפרוטוקול(. הנתבעים טוענים, שיש לדחות  30לחוות דעתו של פרופ' טלר ועמ'  8ברוב המקרים )עמ' 

בכל מקרה ועדה להפסקת הריון היתה מאשרת את הפסקתו, כיוון  את טענת פרופ' טלר כי

שהפורנצפליה שהתגלתה אצל התובע היתה קטנה וישנן דרגות פגיעה שונות על פי גודל הממצא. 

פרופ' טלר שלל טענה זו ואמר שאינו מכיר דרגות של פורנצפליה וכי אין דרך לאמוד את היקף 

לפרוטוקול(. אני דוחה את דבריו של פרופ' טלר  30יה )עמ' הפגיעה בכך שמודדים את גודל הפורנצפל

 וקובע לאור הממצאים מייד לאחר הלידה, כי היתה "פורצפליה קטנה".   

 

אף פרופ' הרמן בעדותו הסכים כי במקרה של פורנצפליה חד צדדית, קיימת אפשרות לפרוגנוזה לא 

מייזנר וד"ר אלחלל, שם נכתב כי  לפרוטוקול(. כך עולה גם ממאמרם של פרופ' 101טובה )עמ' 

פורנצפליה מצביעה על קשת רחבה של בעיות התפתחותיות, כך שאם מגלים את זה בשלב מוקדם 

 בסיכויניתן להציע הפסקת הריון. מדובר על שלב מוקדם ולא על שלב מאוחר. אם בשלב מוקדם די 

ובר בר חיות, משתנים לפרוגנוזה גרועה על מנת להתיר הפסקת הריון, בשלב מאוחר, שבו הע

לפרוגנוזה גרועה. הפלת עובר בשלב  בסיכויהאיזונים בין האם לעובר ולחברה. בשלב זה, אין די 

 869/06"א תהחיות כרוכה בבעיות אתיות קשות, ואין די ברצונם של ההורים בענין זה )וראה: 

מח -תק ]פורסם בנבו[, ופטת י. וילנר( אסתר כהן נ' שרותי בריאות כלליתהש –)מחוזי חיפה 

(. קשה מאד להעריך, מה היתה החלטתה של ועדה להפסקת הריון לו היו ההורים 1258(, 4)2009

http://www.nevo.co.il/case/2494296
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 27מבקשים הפסקת הריון, והיו מובאים לעיונה הנתונים כפי שאנו יודעים אותם כיום בשבוע 

ר חיות. ענין זה טעון הוכחה, והתובעים לא הוכיחו את הציפיה להריון כאשר מדובר בעובר ב

הסבירה להחלטתה של הועדה להפסקת הריון בשלב זה, מעבר לדבריו של פרופ' טלר, שלא התייחס 

הנשיאה גילאור( פלוני  –)מחוזי חיפה  259/02"א ת, בשלב החיות )ראו: 27להחלטת הועדה בשבוע 

השופט ע. חבש( ע' ס' נ' קופ"ח  –)מחוזי ירושלים  1338/97"א תו ,]פורסם בנבו[ ,נ' מדינת ישראל

(. אני דוחה את טענת 134(, 2)2009מח -תק ]פורסם בנבו[, של ההסתדרות הכללית של העובדים

ין לה בסיס אף בפסק הדין שצוטט על ידם, כאילו משנקבעה התקרשלות, נטל התובעים, שא

ההוכחה על הנתבעים להוכיח שההריון לא היה מופסק. כל שנפסק הוא שיש להניח שועדה להפסקת 

הריון היתה שוקלת את השיקולים הסבירים. לאור זאת, אני קובע שלא הוכח כי ועדה להפסקת 

עקב פורנצפליה. על כן, דין  27הורים להפסקת הריון בשבוע הריון היתה מקבלת את בקשת ה

, היה ההריון 27התביעה להידחות, מאחר שלא הוכח שאם היתה מאובחנת פורנצפליה בשבוע 

 מופסק בשלב זה. למרות זאת, אמשיך ואדון בטענות הצדדים. 

 

 האם היתה "הולדה בעוולה"? .7
 

 מצבו של התובע 7.1
 

ון את השאלה האם היתה "הולדה בעוולה" אם לאו היא היום, שנים לאחר נקודת הזמן שבה יש לבח

הולדת הילד, ולא בעת ההתרשלות, שכן בעת ההתרשלות, השאלה זהה לשאלה אם ועדה להפסקת 

 הריון  היתה מפסיקה את ההריון לאור הממצאים. 

 

בשאלת נכותו של  ד"ר נ. צלניק, שימש כמומחה רפואי מוסכם בתחום הנוירולוגי וניתן חוות דעת

התובע, צרכיו הרפואיים ותוחלת חייו. בחוות דעתו מציין ד"ר צלניק בממצאי הבדיקה הנוירולוגית 

 כך:

 

כשהוא מלווה ע"י הוריו ג'ומעה  18/02/2008"עודאי הגיעה אלי לבדיקה בתאריך 
זרקא במסגרת -ופאדא ומתורגמן. הוריו דווחו לי שהוא לומד בביה"ס אל וופא בג'סר א

חינוך מיוחד. ההורים דווחו לי שהוא יבש ביום אבל בלילה שמים לו חיתול כדי שלא 
ירטיב. דווח לי שהם בעצמם מעוטי השכלה...לגבי פעילויות היומיום ההורים דיווחו לי 
שהילד יודע לאכול לבד אבל הוא לא מסוגל להכין לעצמו את המזון )צריך לחתוך לו, 

כלך את סביבתו ולכן הם מרבים להאכיל אותו. לפרוס לו וכו'( וגם אז הוא מל
 לדבריהם הוא זקוק לעזרה קבועה ברחצה ולבישה ובניקוי הפרשותיו. 

... 
 6-6.5תפקודים גבוהים: עודאי הצליח להעתיק צורות גיאומטריות  ברמה של גיל 

שנים, הוא מזהה ספרות בודדות ולדיווח הוריו מזהה אותיות בודדות. הוא דיבר אל 
לאט במילים בודדות או במשפטים קצרים. הצליח לשייך שמות של צבעים,  הוריו

או  5+2 -תמונות בעלי חיים, עצמים וכלי תחבורה שהראיתי לו... יכול היה להבין ש
צורות  7. לא עובר בהבנה את גבול העשרת הראשונה. השלים פאזל בן 7הם  3+4

מסורבלת. יש לציין שבמשך כל שנים(. ההעתקה שלו איטית, שגויה ו 7)סטנדרטי לגיל 
האבחון )למרות הקשיים הרבים שלו( הוא שיתף פעולה ללא קושי ולא הפגין סימני 

 היפראקטיביות או תוקפנות. 
 

ממצאי בדיקתו של ד"ר דוד יגיל: בבדיקה זו נמצא פיגור שכלי קל )כאשר בחלק מתתי 
 61של  VIQעם  56 –ו המבחנים תפקד ברמה של פיגור בינוני(. מנת המשכל הכללית של

. במהלך הבדיקה דווח שהנער שיתף פעולה בכנות, ללא סימני מתח, 59של  PIQ -ו

http://www.nevo.co.il/case/2235344
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חרדה, התנגדות או היפראקטיביות, אם כי לקראת סוף הבדיקה הראה סימני עייפות. 
סה"כ לא נראה שיש לו הפרעות התנהגות או מאפיינים פסיכו פתולוגיים חריגים, 

מוי העצמי הנמוך שלו הם לא מעבר למה שיש לצפות והילדותיות המלווה בדי
 מההסתמנות הקלינית הכללית שלו המאפיינת נערים עם פיגור שכלי. 

 
שנה עם פיגור שכלי מלווה סרבול קל. דרגת הפיגור שלו  12לסיכום: מדובר בנער בן 

 קלה עם מספר מאפיינים של פיגור בינוני )בעיקר בתחום הביצועי(...
 

 של התובע:  שיעורי נכותו
עבור הפיגור השכלי הקל )כאשר לחלק הביצועי יש מספר מאפיינים של פיגור בינוני( 

נכות לפי סעיף ביניים )מתואם(  50%אני סבור שמצבו תואם סעיף ביניים )מתואם( של 
 40% -נכות )מעבר ל 10% -. בתוספת של ההמל"ל תקנות( ל3)91 -( ל2)91בין 

גם קשיים ביצועיים וקשיי קואורדינציה. מדובר בנכות  המתאימים לפיגור קל( כללתי
 צמיתה. 

הן בבדיקתי והן בבדיקתו של ד"ר יגיל נצפתה התנהגות סבירה ואדקווטית לגילו 
ולדרגת הפיגור שלו. לפיכך אפילו אם פה ושם מדווחים מצבי אי שקט יש לראות אותם 

הו. גם הסרבול הקל שלו ואין לקבוע עבורם סעיף נפרד כלש -כחלק ממאפייני הפיגור
בינוני, -אינו חורג מההסתמנות הביצועית הממוצעת המאפיינת נערים עם פיגור קל

 והוא כבר כלול בדרגת הנכות שקבעתי עבורו בסעיף הקודם.
 

 צרכים רפואיים ושיקומיים:
 לפחות פעם פעמיים בשנה -מעקב נוירולוגי ואורתופדי

 שנה. 18בוע עד גיל ריפוי בעיסוק: פעם בש -בשל הסרבול שלו
 ניתנת ממילא ע"י מערכות החינוך והרווחה.  -שנה 21מסגרת חינוך מיוחד עד גיל 

שנה מומלץ לשלבו במסגרת עמלנית עם עבודה פשוטה ועם תעסוקה אחר  21אחרי גיל 
 הצהריים. רצוי רצוי שזו תהיה מסגרת מתאימה לצעירים מהמגזר הערבי"

 (. 4ת/ )חוות דעתו של ד"ר צלניק סומנה
 

(: 6בתשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו אל ד"ר צלניק, ענה ד"ר צלניק )התשובות לשאלות סומנו ת/

התובע לא יוכל להתגורר בגפו גם בבגרותו וכי גם אם הוא יוכל להשתלב במסגרת של עבודה, זו 

וח של תהיה עבודה במסגרת מוגנת ולא בשוק החופשי. גם אם התובע יוכל לבשל לעצמו, נדרש פיק

אדם אחר בשימוש בגז או בחשמל.  התובע יזדקק לאפוטרופוס לצורך ניהול ענייניו. התובע יזדקק 

לסיוע בשירותים ולפיקוח לפחות ברחצה. התובע זקוק לעזרה בחציית כבישים, יכול להתמצא 

 בסביבה סגורה ומוכרת, אולם לא בנסיעה למרחקים ובכבישים. 

 

 "טוב מותי מחיי?" 7.2
 

התובעים, אדם התלוי בסביבתו ונטול יכולת שיפוט עצמית, כעודאי, הסובל מפיגור שכלי לטענת 

וקשיי קואורדינציה, ויהיה זקוק בכל ימי חייו להשגחה וטיפול, נופל בגדר ההגדרה המשפטית בפסק 

דין זייצוב כמי שזכאי לומר "טוב מותי מחיי". לטענת הנתבעים, יש מרחב ניכר של תופעות פיגור, 

אור העובדה שעודאי סובל מפיגור מוחי קל, והוא מתפקד היטב, גם אם הוא זקוק להשגחה, הוא ול

אינו נופל בגדר המקרים הבודדים בהם הכירה פסיקת בתי המשפט בעילת תביעה בגין "הולדה 

 בעוולה". 

 

( )להלן: 1986) 98-97,  85(, 2)אח', פ"ד מ 9-אח' נ' שאול כץ ו 2-ד"ר רינה זייצוב ו  518/82ע"א ב

זייצוב(, שם נידונה לראשונה בבית המשפט העליון העילה של "הולדה בעוולה", נחלקו עמדות 

השופטים בעניין זה לשתי גישות. גישתה של מרים בן פורת, שהצטרף אליה השופט ד. לוין היא כי 

ים, בהם ניתן יהא לקבוע שטוב היה לאדם פלוני לולא נולד. לעיתים ייתכנו מקרים, אם כי נדיר"

http://www.nevo.co.il/case/17938319
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תהא זו הנחה חברתית מוסכמת שמוטב היה לפלוני לא להיוולד מלחיות תוך מוגבלות חמורה. הנחה 

מונח מושרש היטב בדיני  -חברתית כזו תוסק אם במקרה נתון תהיה זו דעתו של "האדם הסביר"

 המצמצמת. ". גישה זו היא הגישה הנזיקין

 

לעומת גישה זו, גישתו של השופט ברק היא כי יש לפצות כל אדם שנולד כשהוא בעל מום, אף אם 

""סף כניסה" אשר כל עוד חומרת המום לא לא יכול היה להיוולד ללא המום, וזאת כדי לא ליצור 

ה" הוא מצב שבו הגיע עדיין, אין נזק ואין פיצוי, ורק מי שעבר סף זה יזכה בפיצוי. אותו "סף כניס

אי החיים עדיף על פני חיים בפגם. כתוצאה מכך נותרים בעלי מום רבים ללא כל פיצוי. אמת הדבר, 

( לדברי 116סבלם של אלה קטן הוא יותר, אך מדוע לא יזכו לפיצוי, ולו קטן יותר?") זייצוב, עמ' 

 השופט ברק:

ת של הרופא ואת הנזק "גישתי זו, יתרונותיה מספר: ראשית, היא מגבשת את האחריו
החיים. אין היא -לו הוא אחראי, בלא להיזקק להשוואה בין מצב החיים לבין מצב אי

החיים. אין -אתיות של הערכת אי-לוגיות-נדרשת להתמודד עם הבעיות הפילוסופיות
חיים על פני חיים. אין היא מבוססת על זכות -חיים או אי-היא מעדיפה חיים על פני אי

החיים. שנית, היא נמנעת -ואין היא באה להעריך את היתרון שבאי שלא להיוולד,
פריורית בין מקרים נדירים שבהם תוטל אחריות על הרופא לבין -מיצירת הבחנה א

מקרים שאינם נדירים שבהם הוא לא יישא באחריות. כל נזק יזכה לפיצוי, ומידת 
מקובל וידוע להערכת הנדירות תשפיע על שעור הפיצויים. שלישית, היא מציבה מבחן 

הנזק, על פיו נוהגים מימים ימימה. היא מעניקה לקטין פיצוי ראוי המאפשר לו לחיות 
 לפס"ד זייצוב( 116-117(")עמ' 298במומו. )ראה טדסקי, שם, עמ' 

 

אזולאי שרית,  913/91"א עעל פי פרשנותו של השופט מלץ )לה הסכימו השופטים ד.לוין ות. אור( ב

(, ההלכה שיצאה מבית 1993) 243,  241(, 1)93על -תק, ]פורסם בנבו[, קטינה נ' מדינת ישראל

המשפט העליון בפס"ד זייצוב מאפשרת פרשנות לכאן או לכאן לגבי המום המזכה בפיצויים את 

 הקטין הפגוע. 

 

(שאין לקטין כזה 1שמעו שלש דעות שונות: )א. בפרשת זייצוב, כפי שראינו לעיל, הו
( שיש לו עילת תביעה בכל מקרה. )השופטים 2עילת תביעה בכלל. )השופט גולדברג( )

פורת וד. -( שיש לו עילת תביעה במקרים מסויימים. )השופטים בן3 -ברק וש. לוין( ו
לוין( אף אחת מדעות אלה לא זכתה לרוב שדי בו כדי להוות הלכה מחייבת. 

הקואליציה" היחידה שהתגבשה היא שאכן תיתכן עילת תביעה כזו של קטין "
מתוך חמשת השופטים. אשר לשאלה באיזה תנאים  4שהולדתו בעוולה: לכך הסכימו 

קמה עילה כזו, נחלקו דעות אותה "קואליציה" באופן שווה. מכאן שבשאלה זו לא 
 יצאה הלכה מחייבת מבית משפט זה.

 

 מאז פרשת זייצוב נחלקו בין הגישות: פסקי הדין המחוזיים 

-תק ,]פורסם בנבו[ ,המכון למידע רפואי בע"מ -מור 1עמיחי שמאלי נ'  996/03"א )מחוזי חי'( תב

ביד  (, דחתה השופטת בר זיו תביעה של ילד אשר נולד עם חסר כל האצבעות2008) 877(, 4)2008מח 

השמאלית ובעיה בכף היד, ובין היתר סברה שכאשר מדובר בחסר כף יד  לא ניתן לומר כי "טוב 

 מותו מחייו" וכי "לידתו בעוולה".

 

 השופטת יפה ,]פורסם בנבו[ ,אסף יהודה נ' מרכז רפואי אסף הרופא 1591/96"א )מחוזי יר'( תב

הכט הצהירה על תמיכתה בדעתם של השופטים ברק ולוין, ולכן קיבלה תביעה של קטין הסובל 

 . 100%מנזק מוחי המתבטא בפיגור שכלי קשה, מחלה כפיונית והפרעת התנהגות, שנכותו 

http://www.nevo.co.il/case/17932664
http://www.nevo.co.il/case/17932664
http://www.nevo.co.il/case/2241127
http://www.nevo.co.il/case/706741
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 :34, 29( 2,פס"מ נא )שרית אזולאימדינת ישראל נ'  4993/  90"מ בההשופט נאמן פסק 

"כשם שלגבי ילד שנולד עם "תסמונת דאון", שכל ימי חייו יהיה במוסד, כשלא זו בלבד 
שאין הוא יכול לתרום לחברה, אלא הוא אך ורק נטל עליה, קיימת מוסכמה חברתית, 

, לו שטוב לו שלא נולד משנולד, ולכן השופט יכול לאמר לגביו "אנן סהדי", שהוא עצמו
 ניתנה לו הברירה, היה מעדיף לא להוולד מלהוולד כפי שנולד". 

 

 לפסק הדין )לא פורסם, 65פסקה  ,לוי )קטין( נ' ד"ר מרדכי יניב  1226/99יפו( -אביב-"א )תלת

מתסמונת דאון, מומים בלב ומומים כתוצאה  100%( עסק בנכה 29.03.05ניתן ביום  ,]פורסם בנבו[

קשים נוספים. השופט בנימיני קבע שדי בתסמונת דאון כדי לקבוע שהמקרה נכנס לגדר המקרים 

הקשים בהם ניתן לומר כי טוב היה לילד אלמלא נולד במומו הקשה, ולכן, לדבריו, גם לפי דעתם של 

 ה עילת תביעה לתובע. פורת וד' לוין בעניין זייצוב מעמיד מקרה ז-כב' השופטים בן

 

(, 2)2008מח -תק ]פורסם בנבו[, פלונית נ' שירותי בריאות כללית ואח'  5416/03"א )ירושלים( בת

, קבע השופט דרורי כי קטינה הסובלת מפיגור שכלי שמנת המשכל שנמדדה לה 8075, בעמ' 8073

, 100%ה הפרעות קוגניטיביות התנהגותיות ותקשורתיות, ונקבעה לה נכות רפואית של , ול50הייתה 

 נכנסת בקטיגוריה של הולדה בעוולה. 

 

, 7054(, 4)2007מח -תק ]פורסם בנבו[ ,מאיה בן דוד נ' ד"ר אייל ענטבי  7183/05"א )ירושלים( תב

שטייניץ שאין ספק כי לידת ילד עם תסמונת דאון נכללת במקרים הקשם -השופטת גילה כנפיקבעה 

שבהם יש לפצות בגין עילת הולדה בעוולה, תוך ציטוט פ"ד זייצוב. בפ"ד זייצוב אין התיחסות 

 לתסמונת דאון וקביעה שזהו מום קשה כשהוא לעצמו.    

 

,עמ'  2914(, 1)2007מח -תק, ]פורסם בנבו[, פלוני ואח' נ' ד"ר רם כסיף 7482/05"א )ירושלים( תב

 קבע השופט שפירא כי קטין הלוקה בתסמונת דאון זכאי לפיצוי בגין עילת הולדה בעוולה.  2956

 

פלונית נ' הסתדרות  340/06"א )חיפה( תהשופט רזי קבע פיצוי למי שחסרו לה אצבעות כף יד ב

אך זאת, לאחר שקבע שהוא אוחז בדעתם של השופטים ברק ולוין , ]פורסם בנבו[, מדיצינית הדסה

 בפ"ד זייצוב. 

 

קבע השופט יצחק ענבר כי  ]פורסם בנבו[ ,ת כלליתם( נאוה חן נ' שירותי בריאו-)י 8459/06"א תב

גישתם של השופטים ברק ולוין בפ"ד זייצוב היא הגישה המקובלת. לא ניתנו אסמכתאות לכך. 

 בפועל, אין הדבר כך, ושופטים עוסקים באבחנות בין מומים. 

 

נדחתה תביעה לפיצוי בשל הולדה בעוולה  ]פורסם בנבו[ ח נ' ד"ר אהרוני רוק 771/08"א )חיפה( עב

כאשר לילד היו פגיעות אורטופדיות. השופט יצחק כהן הציע לתת פיצוי להורים כאשר המאמץ 

שלהם חורג במידה רבה מהמאמץ וההשקעה שהיו נגרמים להם ממילא אילו נולד ילדם ללא מום. 

 כול להפיק הנאה מחייו, יכול הוא לברך על כך שבא לעולם.  כמו כן, קבע, שכל עוד הילד י

 

http://www.nevo.co.il/case/20029791
http://www.nevo.co.il/case/715552
http://www.nevo.co.il/case/2258965
http://www.nevo.co.il/case/2240226
http://www.nevo.co.il/case/2241520
http://www.nevo.co.il/case/2533663
http://www.nevo.co.il/case/2533663
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http://www.nevo.co.il/case/2395968


 שהאב עודאי נ' ד"ר עדי דוידזון  1134-06תא )חי'( 

43 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\lironl\Downloads\ME-06-1134-401 (2).doc 

על פי הפסיקה דלעיל, טוענים התובעים שגם המצדדים בגישה המצמצמת של השופטת בן פורת 

בפ"ד זייצוב, ראו בפיגור שכלי על רקע תסמונת כרומוזומלית, נכות קשה דיה כדי להצדיק עילת 

 תביעה בהולדה בעוולה. 

 

המקרה הנדון אינו נופל בגדר המקרים הבודדים והנדירים שהוכרו כמקרי הולדה  לטענת הנתבעים

בעוולה לפי גישת השופטת בן פורת. זאת משום, שהן ד"ר צלניק והן המוסד לביטוח לאומי, 

, קבעו כי מצבו של התובע אינו 2004שהפסיק על פי עדות האם לשלם לתובע את קצבת הנכות משנת 

 חמור. 

 

שהנתבעים לא גרמו את התסמונת הגנטית ממנה סובל עודאי. הם התרשלו בכך שלא יש לשים לב, 

 אפשרו את גילויה, על מנת לתת להוריו של עודאי הזדמנות להחליט שלא להביאו לעולם.  

 

אני מצדד בדעתה של השופטת בן פורת בפס"ד זייצוב, לפיה אין להשוות בין ילד חסר מומים וילד 

על המום טוב מותו מחייו, אלא שניתן לומר כך רק במקרים קשים, אחרת בעל מום, כדי לומר שב

סיגל, "בין אוטונומיה אימהית  גיליוולדו רק ילדים מושלמים, לפי הפרופיל המבוקש )וראה: 

, 11)תשס"ח(  1כרך אי וביו אתיקה משפט רפו, היבטים של חברה, משפט ומוסר" –לזכויות העובר 

פרי, "להיות או לא להיות:   האם זו השאלה? תביעות נזיקין בגין חיים בעוולה כטעות  רונן

, עמוס שפירא, "הזכות לא להיוולד בפגם: פלוגתות של 507לג )תשס"ג( , משפטים קונספטואלית"

( 2002 –אלמגור, עורך  -)רפאל כהןדילמות באתיקה רפואית וגיקה, ערכים ומדיניות משפטית", ל

(. הילדים כילדים, ההורים כהורים והחברה כחברה חייבים להשלים עם הולדת ילדים בעלי 239

מומים מסוימים, ולו לצורך הגיוון הגנטי. מי יוליד את הילדים שאינם מושלמים? זו גם שאלה של 

ואה. אולי אינו דומה ילד שקומתו נמוכה באופן חריג, למרות שהוא לומד במסגרת חינוכית השו

 ]פורסם בנבו[, פלוני נ' מדינת ישראל 259/02"א )מחוזי חי'( תרגילה, ומנהל חיים רגילים לבן גילו )

(, לילד בעל פיגור קל שנולד להורים שגם הם אינם בעלי רמת 2007) 10053,  10051(, 4)2007מח -תק

אינטליגנציה גבוהה. יש לשקול גם את הגבלת החיוב של הרופאים לתחומים סבירים שלא יחייבו 

את הועדות להפסקת הריון להפסיק כל הריון, לפי בקשת ההורים, מכיוון שתכלית החוק להפסקת 

לומר, יש להביא בחשבון את חומרת המום, את המסגרת הריון אינה להיענות לכל הבקשות. כ

החברתית, את גיל ההריון, ואת המדיניות המשפטית הראויה, מי שסובר שכל ילד בעל מום זכאי 

לפיצוי, לא עוסק בהבחנות בין מומים קלים לקשים. מי שסבור, כמוני, שרק ילד בעל מום קשה טוב 

 סידי נ' קופת חולים 4960/04"א ערי השופטת נאור במותו מחייו, חייב לעסוק בהבחנות )וראה דב

(, לפיהם, קשה לומר על ילד החסר כף יד וסובל מבעיות 19.12.05ניתן  – ]פורסם בנבו[ )לא פורסם

זיו בפ"ד  -פטת ברנשימה ובעיות אחרות שטוב מותו מחייו. דברים אלה צוטטו בהסכמה על ידי השו

שמאלי לעיל(. אין צורך למתוח מראש בדיוק את הגבול המבחין, וניתן להתקדם ממקרה למקרה, 

 כדי לדעת מתי טוב מותו של הילד שנולד מחייו, כדברי איוב )פרק ג(:

ֶבר.ג  ה גָּ ַמר, ֹהרָּ ה אָּ ֶלד ּבֹו; ְוַהַלְילָּ  יֹאַבד יֹום, ִאוָּ

ַגר, ַדְלֵתי   י... י.   ִבְטִני; ִכי לֹא סָּ ל, ֵמֵעינָּ מָּ  ַוַיְסֵתר עָּ

מות;   יא ה לֹא ֵמֶרֶחם אָּ מָּ ע.   לָּ אִתי ְוֶאְגוָּ  ִמֶּבֶטן יָּצָּ

 

http://www.nevo.co.il/safrut/book/17994
http://www.nevo.co.il/safrut/book/17994
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5736
http://www.nevo.co.il/safrut/book/5736
http://www.nevo.co.il/case/2235344
http://www.nevo.co.il/case/5986055
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איני מקבל את ההנחה שבכל מקרה של פיגור יש לראות את הנולד כמי שטוב מותו מחייו. יש רמות 

מו קל, והוא אינו חריג שונות של פיגור. אולי זו לא הבחירה הראשונה של ההורים, אבל תובע שמו

מאד בסביבתו, לא יכול להחשב כמי שטוב מותו מחייו. לפי חוות דעת המומחה המוסכם, שלא 

בלבד עקב פיגור קל ובעיות נוספות, מצליח להפיק הנאה  50%נסתרה, התובע בענייננו, שלו נכות של 

מומו אינו קשה עד כדי  מחייו. אמנם, בנוסף על הפיגור הקל הוא סובל מקשיים וזקוק להשגחה, אך

כך שטוב מותו מחייו. במקרים שבהם הוחלט שטוב מותו של התובע מחייו, היו אלה מקרים של 

"א )מחוזי יר'( תפיגור קשה או שהשופט אחז בדיעה שיש לפצות על הולדה בעוולה בגין כל  מום )

((. ענייננו 1997) 2825(, 3)97מח -תק ]פורסם בנבו[, ' הסתדרות מדיצינית הדסהרחל רזון נ 697/94

שונה, כמפורט לעיל. לפיכך, מאחר שלא ניתן לומר על התובע שטוב מותו מחייו, אני דוחה את עילת 

 התביעה של "הולדה בעוולה". לא טוב מותו של התובע מחייו.  

 

 נזק .8
 

 עוולההיקף הפיצוי בעילת הולדה ב 8.1
 

למרות מסקנתי לעיל שלא הוכח כי היתה נעשית הפסקת הריון, אילו ביקשו זאת ההורים, ולמרות 

שקבעתי שאיני רואה במקרה זה עילה של "הולדה בעוולה", הרי בטוחני שהתובעים לא ישלימו עם 

התוצאה, ואפשר שהכרעת ערכאת הערעור תהא שונה מהכרעתי. לפיכך, אמשיך ואעסוק בשאלת 

 ק, בהנחה שלתובעים עומדת עילת "הולדה בעוולה".  בפס"ד זייצוב אמר השופט ברק: הנז

 
פיצוי. יש להניח כי בעתיד תתעוררנה בעיות -"... התרשלות הרופא גורמת "נזק" בר

הפיצוי, ובאשר לשיטת הערכת הנזק. בעיות אלה אינן -באשר ל"אבות הנזק" ברי
ת יש לנקוט על פי אמות המידה הרגילות, עד . די אם אומר כי עקרונימתעוררות בפנינו

. כך, למשל, הערכת הנזק צריכה כמה שהן מתאימות למצב המיוחד שבו אנו מצוים
להעשות על פי השוואת מצבו של הקטין החי במומו לעומת המצב בו היה נתון הקטין 

 לפס"ד זייצוב(. 122-123החי לולא מומו" )עמ' 
 

( 29) 2002דינים מחוזי  ]פורסם בנבו[  ,עמור נ' משרד הבריאות 859/94.א. תהתובעים הפנו לאמור ב

 , שם כתבה כב' השופטת מרים מזרחי כך:757

   
 היקף הפיצוי בעילת הנולד

  
מהגישה האמורה, המתמקדת בזכות הקטין לחיות ללא מום, נגזרת גם דרך הפיצוי 

פיה יש להביא את הניזוק למצב שבו ישווה מצבו ככל שניתן לאדם -, שהרי עלההולמת
 עם איכות חיים בסיסית רגילה.

.... 
גישה זו מובילה לפסיקת פיצוי בשיעור המקובל בנזיקין לבעלי נכות דומה. גישה זו 

אף כי אפשר היה שלא  -אינה מטילה על המזיק את הוצאות גידולו של הילוד בכללותן 
אלא מגשרת על הפער הנגרם בשל המום  -א לעולם כלל, ואלו לא היו נגרמות היה ב

 בלבד".
 

לטענת הנתבעים בסיכומיהם, ראשי הנזק הרלבנטיים הם אלה אשר מסייעים לתובע במקרה 

משמע פיצוי בגין עזרת צד ג' אך לכאורה לא פיצוי בגין כאב וסבל  -שבפנינו לחיות את חייו בנוחות

, שכן אם לא היה נולד לא היה כואב ולא היה משתכר. אני דוחה את טענת או הפסד השתכרות

http://www.nevo.co.il/case/805007
http://www.nevo.co.il/case/805007
http://www.nevo.co.il/case/696546
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הנתבעים. יש לפצות את התובע על פי ראשי הנזק המקובלים בנזיקין בשיעור המקובל לבעלי נכות 

 דומה, הן כאמור בפס"ד זייצוב והן כאמור בהסבר המצוטט לעיל של השופטת מזרחי.

 

 21מגורי התובע אחרי גיל  8.2
 

גדול מהפיצוי תלוי בשאלה היכן יתגורר התובע בבגרותו, האם בבית, כאשר בשעות היום  חלק

יימצא במסגרת תעסוקה מוגנת או במסגרת חוץ ביתית, הוסטל. התובעים מבקשים שייקבע, שחרף 

חלופת ההוסטל שהועלתה על ידי המומחה המוסכם, ד"ר צלניק, יש לפסוק את הפיצוי על סמך 

. התובעים טוענים כי ביישוב בו 21א יצא למסגרת חוץ ביתית עם הגיעו לגיל ההנחה כי התובע ל

זרקא אין כלל הוסטל לבעלי מוגבלויות, ולטענתם הנתבעים לא הוכיחו -מתגורר התובע, ג'סר א

שקיימים הוסטלים איכותיים במגזר הערבי במרחק סביר מיישובו של התובע שיוכלו לשמש 

 כחלופת מגורים טובה עבורו.

 

דברים אלה סומכים התובעים על האמור בעדותו של ד"ר צלניק לפיה הוא אינו מכיר לעומק את 

לפרוטוקול(. כמו כן מסתמכים התובעים על עדותה של העובדת  69-70מצב ההוסטלים בישראל )עמ' 

הסוציאלית גב' אסמה עודה שהעידה כי נכים מסוגו של התובע ממשיכים פעמים רבות להתגורר 

לפרוטוקול(.  התובעים  64שר הם יוצאים יום יום לעבודה במסגרת תעסוקה מוגנת )עמ' בבית, כא

מביאים מעדויותיהם של אביו ואמו של עודאי, לפיהן הם אינם מוכנים שיעבור לגור מחוץ לבית או 

מחוץ לכפר. לטענת התובעים, הפתרון לפיו התובע יוצא לעבודה במסגרת תעסוקה מוגנת וחוזר יום 

יתו הוא פתרון טוב כיוון שכך הוא לא יהיה מנותק מקשרים חברתיים עם נכים בני גילו יום לב

 ומאידך ימשיך להתגורר עם משפחתו שמעניקה לו  תמיכה רגשית. 

 

אמנם, לא ניתן לכפות על הוריו של עודאי, שהם אפוטרופסיו, את פתרון ההוסטל, אבל לא ניתן 

בייקטיבי של ההורים כעת. בענין זה יש לפעול לפי לכפות על הנתבעים פיצוי לפי רצונם הסו

המלצותיו של המומחה המוסכם, ד"ר צלניק, שהן בחוות הדעת, הן בתשובותיו לשאלות ההבהרה 

מטעם התובעים והן בעדותו בבית המשפט, הדגיש את החשיבות של השמת התובע במסגרת מוסד בו 

 יפתח כלים לניהול חיים עצמאיים. כך בחוות דעתו: 

 
מומלץ לשלבו במסגרת עמלנית עם עבודה פשוטה ועם תעסוקה אחר  21"אחרי גיל 

 הצהרים. רצוי שזה תהיה מסגרת מתאימה לצעירים מהמגזר הערבי" 
 (. 4ת/ -ל 4)עמ' 

 

 בתשובה לשאלות ההבהרה מטעם התובעים:
 

ש. האם נכון כי טובת התובע הינה המשך מגורים בקהילה, כשהוא תחת  ")יג(
 זרה והשגחה, על פני העברתו למוסד סגור.ליווי ע

ת. ניתן כמובן לאפשר לו להתגורר בבית )עם עזרה והשגחה( וזה פתרון לא רע עבורו, 
אבל יש גם אפשרויות אחרות. אינני יודע למה הכוונה "מוסד סגור". אם "מוסד סגור" 

הם הוא מעין מחלקה פסיכיאטרית סגורה שבה מבודדים אנשים מהסביבה בשל כך ש
אני לחלוטין לא ממליץ על כך. אבל אם מדובר על  –מהווים סיכון לעצמם או לסביבה 

מסגרת הוסטל מוגן עם צעירים בני גילו, עם השגחה ופיקוח ועם תוכניות העשרה 
ומועדונית המתאימים לרמתו ושאינם קיימים בביתו, מדובר בפתרון אולי יותר טוב 

לא יהיו עוד צעירים. כוונתי למסגרת שבה  מאשר לשהות בבית עם הורים שעם השנים
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יוכל לחיות כל שניתן חיים עצמיים וכמובן לצאת לחופשות קבועות וגם לסופי שבוע 
 (.5ת/ -בביתו") שאלה יג ב

 
בתשובה לשאלת הנתבעים "האם נכון כי עם התבגרותו של התובע ניתן יהיה לשלבו במוסד מתאים, 

ישהה בחברת מוגבלים ברמתו, ושם יקנו לו מיומנויות תפקוד )כפי שהיום נמצא במסגרת הולמת( בו 

 המתאימות לרמתו השיב ד"ר צלניק :

 

"כפי שכבר עניתי לעו"ד וורמברנד: ניתן לאפשר לתובע להתגורר בבית )עם עזרה 
והשגחה( וזה פתרון לא רע עבורו, אבל אפשרות של מסגרת הוסטל מוגן עם צעירים בני 

השגחה ופיקוח ועם תוכניות העשרה ומועדונית המתאימים גילו וברמת תפקודו, עם 
לרמתו ושאינם קיימים בביתו, עשויה להיות יותר טובה מאשר שהייה בבית עם הורים 
שעם השנים לא יהיו יותר צעירים. כוונתי למסגרת שבה הוא יוכל לחיות ככל שניתן 

 (. 6תו") ת/חיים עצמאיים וכמובן לצאת לחופשות קבועות וגם לסופי שבוע בבי
 

בעדותו, כאשר התבקש ד"ר צלניק לדרג מהו לדעתו הפתרון הטוב ביותר עבור עודאי לגבי מגורים 

, ענה כי לדעתו עדיפים מגורים בהוסטל על פני מגורים בבית. זאת, הן בשל העובדה 21אחרי גיל 

ת של הוסטל שבמשפחתו של עודאי מתקשים לתת לו את הגירויים להם הוא זקוק והן כיוון שמסגר

 תאפשר לו לפתח עצמאות. כך הסביר זאת בחקירתו הנגדית:

 
העידה כאן קודם עובדת סוציאלית מטעם שירותי רווחה שאצלם בג'יסר         ש.

מסגרת מע"ש הנמצאת בכפר בקה ויש הסעה הלוך וחזור מבית המשפחה ועד 
 המסגרת ואחרי הצהריים חזרה. האם מסגרת זו מוכרת לך. הליך זה. 

יש צעירים שנוסעים הלוך וחזור למסגרת. אולי רק אוסיף במקרה הנדון         ת.
התרשמתי ואני מודה בעיקר על סמך מיפגש קצר עם ההורים, שמדובר 
בהחלט במשפחה קשת יום שמתקשה לתת לילד שהיום כבר נער, גרייה 
אינטלקטואלית מספקת. וזו היתה סיבה נוספת שסברתי שמסגרת ציבורית 

ותית בשילוב עם סופי שבוע בבית, תהיה פשרה שתאפשר לו גם חשיפה איכ
לאופקים חדשים שהוא לא יכול לקבל בביתו ומאידך תאפשר לו עדיין להיות 
לעיתים קרובות בחיק המשפחה שעם כל הקשיים שלה היא עדיין משפחה 

 לפרוטוקול(. 71חמה )עמ' 
 ובהמשך: 

 
ן שיתן לו יותר עצמאות ופחות תלות, אך "...בתנאים של מקום טוב לדעתי זה פתרו

כמובן אם פתרון כזה לא קיים ולכן כתבתי, חלק מהדברים האלה הם תחזית לעתיד כי 
וחלק מהדברים עומדים להשתנות, אני מקווה להשתפר,  21הוא עוד לא הגיע לגיל 

במידה והמצב יהיה כזה שבו א' אין מקום ברמה גבוהה, ב' יש מקום אבל בגלל מספר 
דורשים מועמדים גבוה הרבה יותר ממספר המקומות שהמקום יכול לקבל התובע לא 
יוכל להתקבל לשם, ואז אני מקבל את הפתרון שאתה מציע בברכה. ברמה הפרטנית 
אפשר לעשות את זה בהצלחה, אבל עדיין גם אם לאותו צעיר באים אליו מטפלים בלי 

שונים, עדיין ההתנסות שלו היא לא הגבלה כספית, לוקחים אותו הלוך חזור למקומות 
התנסות חברתית עם בני גילו, כאשר לפעמים לא כל פעם תומכים בו, הוא צריך קצת 
ללמוד עצמאות לבד. אם למשל תמיד המורה יחזיק לך את העט וילמד אותך ולא יתן 
לך אף פעם להיות עצמאי לבד, אתה תמיד תחכה למטפל שיגיע כי בלעדיו לא למדת 

רים, לכן אני חושב שלחלק זה של להיות לבד עם בני גילו, שהוא צריך קצת לעשות דב
לדעת איך לוותר או איך להיאבק על המקום שלו ואיך לחיות את החוויה של להיות עם 
בני גילו. אני לפני שנים רבות הייתי בתנועת נוער, החוויה הזו לא הייתי מקבל אותה 

ים, לוקחים אותי לקולנוע ומביאים אותי אם ההורים שלי היו דואגים לי לכל הדבר
לילדים תחת עינם הפקוחה ושואלים אותי, הייתי מקבל פחות מאשר כשהייתי איתם 
לבד במחנה, בלי שכל הזמן יעשו לי "האכלה בכפית". לזה אני מתכוון. מבחינת הערכה 
 כספית אני מבין שיש כסף להאכיל כמה שרוצים, יהיה כסף לפי התרחיש ונניח שיש,
עדיין יש דברים של חוויה של "ביחד" עם קבוצה ולישון איתם לבד בלילה ולהיות קצת 
עצמאי ולפתח יחסי חברות עם אנשים אחרים, לא בצורה שאתה בבית ובא אליך 
מישהו או שאתה בא למועדונית והוא מעולם לא היה אצלך בבית. לדעתי, זאת חוויה 
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חות, שאני לא בטוח שלמשפחה יש. גם אם אחרת. גם לחוויה זו צריך כסף, אולי קצת פ
הוא יהיה בהוסטל כזה, יכול להיות שיש כן מקום להעשיר אותו בכמה דברים בהתאם 
למה שיהיה, בתנאי שההוסטל באופן הראשוני הוא מקום בעל איכות גבוהה, פיקוח 
צמוד ואיכותי של הטיפולים, ומאפשר לו זמינות, הסעות הלוך חזור הביתה, ואת כל 

שהזכרתי קודם הוא קיבל. לכן קצת קשה לי לומר שאין פה הכרעה בין דבר טוב  מה
לדבר לא טוב. יש פה הכרעה בין שני דברים אופציונאליים שלדעתי יתנו לו דברים 

 נוספים שהוא לא יקבל בטיפול הטוב ביותר שיהיה, במידה ויהיה פרטני.
  לפרוטוקול(.  72-73עמ'  )

 
חשב בהזדקנות ההורים כנימוק להוצאת הנכה מביתו. לתמיכה בטענתם לטענת התובעים, אין להת

(, 1)סמדר עמר )קטינה( נ' קופת החולים הכללית, פ"ד נה 6978/96ע"א  זו, הם מביאים את האמור ב

ל קטינה שהיא נכה, בעלת (, שם פסק בית המשפט העליון כי במקרה ש1999) 925-926,  920

פוטנציאל אינטלקטואלי תקין, החזקתה במוסד לנכים קשים כמותה, אשר בדרך כלל אינם 

מתקשרים עם הסביבה, תפגע בה. ואולם, לאור האמור בפס"ד עמר, הגירוי האינטלקטואלי, 

 וההנאה מהמגע עם אנשים אחרים יתאפשרו לתובע, על פי האמור בחוות דעתו של ד"ר צלניק,

. כמו כן, בענייננו, אין 21המומחה המוסכם, דווקא במגורים בהוסטל מחוץ לביתו בהגיעו לגיל 

מקום לשיקולים של "השבת המצב לקדמותו" שכן התובע נולד במומו, אלא לשיקולי טובת התובע 

לגבי הנאה ועצמאות. על פי האמור בחוות דעתו ובעדותו של ד"ר צלניק, עדיף לתובע לגור במסגרת 

וגנת מחוץ לביתו בהגיעו לגיל בגרות שתאפשר לו התנסות חברתית ועצמאות. דווקא לאור האמור מ

בפס"ד עמר, תוך שאני שוקל את טובת התובע מחד ואת התנגדות ההורים מאידך, על פי חוות דעת 

 21המומחה המוסכם וההלכה הנהוגה מבית המשפט העליון, אני קובע כי עדיף לתובע שכשיגיע לגיל 

 ור מחוץ לבית במסגרת מוגנת. יג

 

לעניין טענת התובעים כי הנטל על הנתבעים להוכיח קיום בפועל של מסגרת איכותית המתאימה 

לתובע, אני קובע כי נטל זה הורם, שכן על פי עדותה של העובדת הסוציאלית גב' אסמה עאודה, 

 64ר קנא ובנצרת )עמ' ישנם הוסטלים שקולטים צעירים מהמגזר הערבי בכפר קרע, בטמרה, בכפ

לפרוטוקול(. אמנם גב' עאודה העידה כי אינה יודעת אם ההוסטל בכפר קרע )הנמצא במרחק נסיעה 

זרקה( מתאים לתובע, כיוון שמדובר בהוסטל בו החסויים יוצאים לעבוד -דקות מג'סר א 45 -של כ

צרכיו של התובע. עם הקהילה, אולם ההחלטה מתקבלת על ידי ועדת השמה מחוזית, שתשקול את 

בנוסף על כך, הנתבעים הביאו לעדות את מר אורן גמפל, מנהל מכון רמים למפגרים בפרדס חנה, 

טיפולית לאדם  -זרקה. לפי עדותו, המוסד אותו הוא מנהל הוא פנימיה חינוכית-הסמוכה לג'סר א

ברתיים. מר מהפגר והדיירים החוסים בו מקבלים את כל צרכיהם, כולל צרכיהם החינוכיים והח

גמפל העיד כי חלקם יוצאים לתעסוקה במסגרת מוגנת במהלך היום וכי ישנם במוסד חוסים ערבים 

לפרוטוקול(. די בעדות זו ובעדותה של העובדת הסוציאלית, שבאה דווקא מטעם  161-162)עמ' 

בע התובעים כדי להוכיח כי ישנה אפשרות של הוסטל. על כן, יש לחשב את הפיצוי בהנחה שהתו

 עודאי ישהה בהוסטל מחוץ לביתו, ללא תשלום מצד הוריו.  

 

 עזרת צד ג' 8.3

 

, המסתכמים בסך 21ועד גיל  5לחודש מגיל ₪  5,000התובעים תובעים עבור עזרת צד ג' סך של 

קרן -קרנית 1164/02"א עהתובעים סומכים תביעתם זו על פסיקת בית המשפט ב₪ .  3,457,775

http://www.nevo.co.il/case/6092156
http://www.nevo.co.il/case/5750783
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 1497, 1492(, 3)2005על -תק ]פורסם בנבו[, קטין-לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' בן חיון לידור

לחודש בגין עזרת צד ג', ואף נקבע סכום המפצה את בני ₪  10,000(,  שם נקבע סך של 2005)

 המשפחה על הסיוע החריג לתובע. 

 

חיון מכמה סיבות. ראשית, נכותו של הקטין -ין בין ענייננו לבין פס"ד בןלטענת הנתבעים, יש להבח

חיון היתה נכות קשה, והוא סבל משיתוק מלא מגובה החזה ומטה, ומאובדן תחושה בשתי  -בן

הגפיים התחתונות, לא יכול היה לשבת ללא תמיכה וסבל מאי שליטה על הסוגרים ונקבע  שנכותו 

מתקרב לזה של קווראדפולוג. בענייננו, התובע סובל מפיגור קל ומצבו  100%היא בשיעור של 

שעות ביממה.  התובע שוהה  24ואין הוא זקוק לעזרה סיעודית  50%ומסרבול, נכותו נקבעה לסך 

 מחוץ לביתו כשמונה שעות ביום, עת הוא במסגרת החינוך המיוחד. 

 

ו מובטל, ולא נטען כי הועסקה עזרה כמו כן טוענים התובעים כי אמו של התובע היא עקרת בית ואבי

בתשלום. לטענת הנתבעים, ההשגחה על התובע בשעות שהותו בבית אינה שונה מההשגחה על כל 

ילד אחר בשעות שבו הוא לא נמצא בבית הספר. למרות האמור, מציעים הנתבעים פיצוי גלובלי בסך 

 לחודש. ₪  500, על פי תעריף של 21 ועד גיל 10בגין סיוע בני המשפחה בעזרה לתובע מגיל ₪  61,580

 

אין חולק כי בני משפחתו של תובע נכה זכאים לפיצוי על הסיוע שהם מגישים לו, שהוא סיוע החורג 

מסיוע רגיל לבן משפחה בריא. שיעור הפיצוי תלוי הן בנכותו של התובע הן במידת הסיוע שיש להגיש 

 לו והן בנסיבות חייו של התובע ובני משפחתו. 

 

בעניננו, לא נתבע פיצוי עזרת צד ג' של אדם אחר כיוון שאמו של התובע מעולם לא עבדה מחוץ לבית 

קרן לפיצוי נפגעי תאונות -קרנית 1164/02"א עוסייעה לו בכל. אין להשוות את המקרה שלפני ל

(, שכן התובע אינו 2005) 1497, 1492(, 3)2005על -תק ורסם בנבו[]פ ,קטין-דרכים נ' בן חיון לידור

נכה באופן סיעודי ואף כי הוא זקוק להשגחה, הוא עצמאי בפעולות רבות. כמו כן אין להתעלם מן 

כל יום. לפיכך, אני מעמיד את  17:00העובדה שהתובע נמצא  במסגרת חינוך מיוחד עד השעה 

 ₪.   282,400, ובסך הכל 21ועד גיל  5לחודש מגיל ₪  800של הפיצוי בגין עזרת צד ג' לסכום 

 

 ניידות 8.4

 

לטענת התובעים, כיוון שד"ר צלניק קבע שהתובע לא יהיה כשיר לנהוג על רכב פרטי וסביר שיזדקק 

₪  50,000לליווי או הסעה קבועה מביתו למקום עבודתו וחזרה, יש לפסוק על בסיס אומדן גלובלי 

מאיה בן דוד נ' ד"ר אייל ענטבי   7183/05"א )ירושלים( ת' השופטת שטייניץ בעל פי פסיקת כב

 (. 2007) 7077,עמ'  7054(, 4)2007מח -תק, ]פורסם בנבו[, ואח'

 

ות לעבר ומשכך לטענת הנתבעים, התובעים לא כללו בכתב התביעה כל טענה בגדר פיצויים בגין נייד

הם מנועים מלעתור לפיצוי בגין נזק זה. לעניין הניידות לעתיד, טוענים הנתבעים, הדרישה לא 

הוכחה כלל, לא בדרך של חוות דעת רפואית ולא בשום דרך אחרת, ומשלא הובאה כל ראיה באשר 

 21ו לגיל להיקף הנזק הנטען, דין הדרישה להידחות. לטענת הנתבעים, הן היום, והן אחרי הגיע

http://www.nevo.co.il/case/5750783
http://www.nevo.co.il/case/5750783
http://www.nevo.co.il/case/5750783
http://www.nevo.co.il/case/2240226
http://www.nevo.co.il/case/2240226
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הוצאות הניידות של התובע מכוסות על ידי משרד החינוך )היום( ומשרד הרווחה )ראו האמור בעדות 

 לפרוטוקול(.  162עמ'  -לפרוטוקול ובעדות מר גומפל 51עמ'  -אמו של התובע

 

בכתב התביעה אין פירוט של הנזק המיוחד, ובכללו ניידות, והנזק נתבע תחת השם: עזרת צד ג' 

ות בעבר. לתובע אין בעיית ניידות מלבד העובדה שלא יוכל להוציא רשיון נהיגה. ההסעות והוצא

להוסטל, הן כיום והן בעתיד, ממומנות על ידי משרד החינוך ומשרד הרווחה. בפסק דינה של 

השופטת שטייניץ דלעיל, לא עסקה בסוגיה האם התובעת תהיה בבגרותה במסגרת הוסטל וכיצד 

וצאות הנסיעה. בפני הוכח כי בהוסטל, שהיא המסגרת העדיפה לתובע אחרי הגיעו ישפיע הדבר על ה

, ממומנות הנסיעות על ידי משרד הרווחה. לפיכך איני מוצא לקבוע פיצוי כלשהוא עבור 21לגיל 

 ניידות לתובע.  

 

 אפוטרופוס לניהול ענייניו 8.5

 

וציאלית שיקומית, שהוגשה מטעם על פי חוות דעתה של גב' ענת שטולברג ונגרובסקי, עובדת ס

לחודש. מר האס, שנתן חוות ₪  924התובעים, שכר טרחה לאפוטרופוס עבור חסוי הגר בקהילה עד 

דעת שיקומית מטעם הנתבעים, לא חלק על קביעה זו אלא קבע כי הוריו של עודאי ובני משפחה 

 אחרים יכולים להתמנות כאפוטרופסים ללא שכר. 

 

נם ישמשו כאפוטרופסיו עד גיל בגרות, כמו על שאר ילדיהם, אולם לאחר שיגיע הוריו של התובע אמ

, מן הראוי למנות לעודאי אפוטרופוס בשכר. אף אם עודאי ישהה בהוסטל, שהותו שם היא 18לגיל 

כאילו הוא גר בקהילה ולפיכך אני מקבל את האמור בחוות דעתה של גב' שטולברג ונגרובסקי וקובע 

, בסך  78ועד תוחלת חייו בגיל  18מהגיעו לגיל ₪  924ר טרחת אפוטרופוס בסך כי יש לקבוע שכ

273,985   .₪ 

 כאב וסבל -נזק לא ממוני 8.6

 

התובעים תובעים פיצוי בגין נזק לא ממוני באופן נפרד, לתובע ולהוריו. עבור התובע נתבע סך של 

עבור ₪.  780,000ובסה"כ: ₪  280,000( בסך 11.12.95בתוספת ריבית מיום היוולדו )₪  500,000

"א )ירושלים( תלפי קביעתה של כב' השופטת שטייניץ ב₪,  624,000הורי התובע נתבע סך של  

 (. 2007, ) 7054(, 4)2007מח -תק, ]פורסם בנבו[, מאיה בן דוד נ' ד"ר אייל ענטבי ואח'  7183/05

 

ענת הנתבעים, מאחר ומדובר בתביעה שעילתה הולדה בעוולה, יש קושי לפסוק לתובע פיצוי לט

בראש נזק זה. יתר על כן, טוענים התובעים, פסקי הדין שמביאים התובעים לשם השוואה שונים 

בתכלית מהמקרה נשוא הדיון כיוון שמדובר בהם על נכויות קשות או מוות. בהתחשב שמדובר 

עוולה ולאור מגבלותיו של התובע, שאינן קשות, מציעים הנתבעים לפצות את בתביעת הולדה ב

לעניין החיוב בריבית טוענים הנתבעים כי שיעור הריבית שמבקשים ₪.  120,000התובע בסך 

 התובעים אינו סביר וכמו כן נטען כי כיוון שמדובר בסכום גלובלי אין טעם בחישובי ריבית ושיערוך. 

 

http://www.nevo.co.il/case/2240226
http://www.nevo.co.il/case/2240226
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יו של עודאי בגין כאב וסבל )כולל נזק אפשרי בשל פגיעה באוטונומיה( טוענים לעניין תביעת הור

הנתבעים כי תביעתם התיישנה זה מכבר ויש לדחותה. התובעים לא השיבו לגכך תשובה של ממש. 

 2006אכן, תביעת ההורים התגבשה עם הלידה או זמן קצר לאחריה, ומאז ועד הגשת התביעה בשנת 

. על כן, אני מקבל את טענת הנתבעים בעניין זה וקובע כי עילת התביעה של חלפו יותר מעשר שנים

 ההורים התיישנה זה מכבר, ודינה להידחות.

  

אשר לנזק הלא ממוני של התובע עודאי, מאחר שלשמחתנו סבלו קטן הרבה יותר מאותם נכים 

פיצוי לא ממוני בסך קשים שנפסקו להם הסכומים הגבוהים שצויינו על ידי התובעים, אני קובע לו 

 כולל ריבית מיום לידתו. ₪,  350,000של 

 

 הפסדי שכר 8.7

 

לטענת התובעים, לפי קביעת ד"ר צלניק התובע משולל יכולת השתכרות בשוק החופשי ועל כן זכאי 

"מגדל" חברה   10064/02"א עהתובע לפיצוי על סמך החזקה של השכר הממוצע במשק, כאמור ב

 (. 2005, ) 3932(, 3)2005על -תק, ]פורסם בנבו[, לביטוח בע"מ נ' רים אבו חנא

 

לטענת הנתבעים, אין אמת בהנחה שהתובע משולל יכולת השתכרות, כיוון שבמסגרת תעסוקה 

הנתבעים כי על מוגנת, משולם לחוסים שכר שהוא מחצית משכר המינימום במשק. כמו כן, טוענים 

מכלל השכר הממוצע לחוסה השוהה שוהה  70%פי האמור בפסיקת בית המשפט העליון, יש לנכות 

סהר ציון חברה  6738/06"א עבמוסד. הנתבעים סומכים טענתם זו על האמור בפסקי הדין כדלקמן:

"א ע(,  2009) 3523,  3521(, 1)2009על -תק, ]פורסם בנבו[, בדלביטוח בע"מ נ' באסל אבו עא

 4641/06ע"א (; 11.4.2006 ]פורסם בנבו[ )טרם פורסם, פינץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ  10990/05

ע"א -(( ו19.12.2007 ]פורסם בנבו[ )טרם פורסם,  חברה לביטוח בע"מ נ' עיזבון כרכבי  מנורה

 (. 1982) 76( 3)נעים נ' ברדה, פ"ד לו 357/80

 

ר הנתבעים לא הביאו ראיות לתמיכה בטענתם כי חוסים בעבודה מוגנת מרוויחים כמחצית משכ

שכר מינימום )שכר  תקנותהמינימום במשק, אך כל עובד זכאי לשכר מינימום, בכפוף לפטורים. 

, קובעות אפשרות לקבוע 2002-מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת(, התשס"ב

ול שכר המינימום, לפי יכולת העבודה, כאשר שכר מופחת לאנשים עם מוגבלות, שאם לא כן יח

אחוזים מיכולת  30אחוזים ואינו עולה על  19המינימום, לבעלי יכולת עבודה בשיעור העולה על 

אחוזים מיכולת  80אחוזים משכר המינימום, ולפי דירוג עד מקסימום של  30העבודה הרגילה, הוא  

מום. אין לנו נתונים על יכולת העבודה של אחוזים משכר המיני 80 -העבודה הרגילה, הזכאי ל

מיכולת העבודה הרגילה  50%, יש לחשב שהוא בעל 50%התובע, ולפי ממוצע, וגם לאור נכותו שהיא 

משכר המינימום. חישוב הפסד השכר יהיה איפוא  50% -ולכן יהיה זכאי בעבודתו בכל מקרה ל

כערכם ₪( ,  1,925חצית שכר המינימום )לבין מ₪(  8,209בשיעור ההפרש בין השכר הממוצע במשק )

 ₪ .  1,718,888של התובע, דהיינו לאחר היוון, סך  67ועד גיל  21היום, החל מגיל 

   

 ניכויי מל"ל 8.9
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חוות דעת אקטוארית הוגשה מטעם הנתבעים על ידי האקטואר שי ספיר. הצורך בניכוי נגזר 

 מוכיח את עצם הצורך בניכוי אלא את שיעורו. מעקרונות כלליים של דיני הנזיקין, והאקטואר לא 

  

לגבי קצבת שירותים מיוחדים ₪.  367,255יש לנכות מהפסד השתכרותו של התובע, גמלת נכות בסך 

או קצבת ניידות, לא הוכח כי התובע קיבל קצבאות אלו או יהיה זכאי לקבלן, ולפיכך יש לנכות על 

הן על התובעים והן על הנתבעים בשיעור של  פי חלופת הביניים שהציע האקטואר ושמקובלת

כמו כן יש לנכות מהפיצוי גמלת ילד נכה כולל פיצויי הלנה ושערוך, בתוספת ריבית ₪.  222,795

 ₪.  75,528-והצמדה

 

 ₪.  665,578סך כל הניכויים הוא 

 

 סיכום הנזק 8.10

 

נכון להיום. לאור העובדה  ₪ 1,959,695על פי כל האמור לעיל, סיכום נזקו של התובע עודאי הוא 

 שדין תביעתו להידחות, איני פוסק לו סכום זה.   

 

 סיכום .9
 

5129371 

54678313 
על פי כל האמור לעיל, נדחתה התביעה להתרשלות בגין אי הפניית התובעת לסקירת מערכות בשבוע 

התרשלו באי . נקבע כי הנתבעים 22, משנקבע כי התובעת אכן הופנתה לסקירת מערכות בשבוע 22

. נקבע כי אילו נמצאה פורנצפליה, היו הורי התובע 27הפנייה מחודשת לסקירת מערכות בשבוע 

מבקשים להפיל את העובר, אך לא הוכח על ידי התובעים שועדה להפסקת הריון היתה נענית להם 

לה לאור בבקשתם בשבוע מאוחר זה. כמו כן, קבעתי כי אין התובעים זכאים לפיצוי בשל הולדה בעוו

 מצבו של התובע עודאי, ודחיתי את תביעת ההורים עקב התיישנותה.  

 

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה. מאחר שחלק מהקביעות שנקבעו בפסק הדין היו נגד 

 עמדת הנתבעים, אין צו להוצאות.   

 , בהעדר הצדדים. 2010מאי  26ניתן היום,  י"ג סיון תש"ע, 

              

 54678313מנחם רניאל 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 


