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 פסק דין

 מבוא וטענות הצדדים

 בעוולה'.-לפניי תובענה לפיצוי בגין 'הולדה .1

)'האב'(, אזרח  3ת הרשות הפלסטינית )'הרש"פ'( הנשואה לתובע )'האם'( הנה אזרחי 2התובעת  .2

)'הילד'( הוא בנם המשותף הבכור,  1שבע. התובע -ישראלי. האב והאם )'ההורים'( מתגוררים בתל

 והוא לוקה בתסמונת דאון.

-חלב שהפעילה הנתבעת בתל-התובעים טוענים כי בתחילת ההיריון באה האם לתחנת טיפת .3

או 'התחנה'(, לצורך מעקב היריון. היא נדחתה בשל היעדר אזרחות ישראלית.  חלב'-שבע )'טיפת

לאחר מכן פנתה למעקב היריון במרפאה בדהרייה שבתחומי הרש"פ. התסמונת שממנה סובל הילד 

היו בוודאי  –חלב -לא אובחנה עובר ללידה. לטענת התובעים, לו היו מתקבלים למעקב היריון בטיפת

מועד. בעקבות אבחון -ימות, שבעקבותן הייתה התסמונת מאובחנת מבעודמופנים לבדיקות מתא

האבחנה תולים ההורים, -כאמור היו ההורים מבצעים הפלה ומונעים את לידתו של הילד. את אי

 שבע.-כל, בדחייתם מלהתקבל למעקב היריון בתחנה בתל-קודם
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ה מתקבלת; משום שעובדי היית –הנתבעת טוענת כי אין זה נכון שהאם פנתה לתחנה. לו פנתה  .4

 התחנה נהגו לקבל כל פונה, ללא תלות באזרחותה.

 –הוחלט, לפיכך, כי בטרם תתקיים התדיינות מורכבת ויקרה בשאר השאלות שבמחלוקת  .5

 תתברר תחילה השאלה העובדתית אם האם פנתה לתחנה בתחילת הריונו של הילד אם לאו.

 פה. הגיעה עת ההכרעה.-סיכומים בעל ההורים, ואחיות התחנה, העידו לפניי; ונשמעו .6

בשל הצורך והחובה לחסוך זמן שיפוטי, דנתי רק באלו מבין הטענות והראיות שאותן ראיתי  .7

 שלילי לגבי השאר.-כנחוצות להכרעה. יש לגזור הסדר

 

 דיון והכרעה

עליו הראיה'. על התובעים הנטל לשכנע, מעבר למאזן ההסתברות, כי אמנם  –'המוציא מחברו  .8

 ישראלית.-אם באה לתחנה בתחילת ההיריון, ונדחתה בשל אזרחותה הלאה

התובעים מסתמכים אך על שתי העדויות של ההורים. ההורים העידו כי האב לא היה עם האם  .9

בתחנה, אלא רק ליווה אותה לשם מבלי להיכנס. לפיכך, עדותו בדבר מה שקרה או לא קרה בתחנה 

גרסתה של האם. גרסת התובעים מתבססת, אפוא, על  שמועה' המתבססת על-היא בגדר 'עדות

בדבר. זוהי תשתית ראייתית בעייתית, שקבלתה -דין ונוגעת-עדותה היחידה של האם, שהיא בעלת

 [.54, סעיף פקודת הראיותטעונה הנמקה מיוחדת ]

ם מעבר למאזן ההסתברות, ולא נתנו בידיי בסיס חוששני כי התובעים לא הוכיחו את גרסת .10

 משכנע להתבסס על העדות היחידה של האם לצורך קבלת התביעה.

עדויות קוהרנטיות והחלטיות של  3ראשית, אין לי טעם טוב להעדיף את עדותה של האם על  .11

 אחיות התחנה, אשר שללו את היתכנות הדחייה מחמת אזרחות זרה על רקע הנהלים והפרקטיקה

מאת ראש  1/96ששררו בתחנה, לרבות בתקופה הרלבנטית. יוזכר כי גרסתן תואמת את חוזר 

[; וכן את עובדת קבלתם של האם והילד לטיפול בתחנה 2]נ/ 15.1.96שירותי בריאות הציבור מיום 

יום לאחר הלידה. התרשמתי מאמינות עדותה של האחות ודחה, אשר השיבה בבטחה על אתגור  11

מגמתית בעליל על השאלה -דעתו של ד"ר ענתבי, והשיבה תשובה כנה ובלתי-חוות גרסתה נוכח

[. גם עדותה של האחות בדימוס רות עשתה רושם 19-18בעניין הפסקת ההיריון ]פרוטוקול, עמ' 

לא סביר לייחס לה אינטרס במתן עדות לטובת המדינה  –אמין. יוזכר כי משכבר פרשה מן השירות 

האמור כי עדותה של האחות שרה עשתה עליי רושם פחות אמין. אולם ראיתי דווקא )אין להסיק מ

 להתמקד בעדויות העיקריות, שלגביהן נוצרה אצלי התרשמות קונקרטית(.

אמנם האחות הראשית, אשר הנחתה שלא לדחות אף פונה ללא תלות באזרחותה, לא הובאה  .12

ות האחרונה שנשמעה, וכי אין לו כל לעדות. ב"כ הנתבעת הסביר כי לא היה מודע למיהותה עד העד
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התנגדות להביאה לעדות. איני רואה לתת משקל רב להסבר זה שבדיעבד. נראה כי היה ניתן, 

בשקידה סבירה, לאתר את האחות הראשית הרלבנטית ולהביאה לעדות מלכתחילה; וכך היה ראוי 

עדותה, מתוך חשש כי לעשות. השאלה היא אם יש מקום לפרש מחדל זה כניסיון להימנע מהבאת 

מחדל', לפי הפסיקה. אולם בענייננו, -מדובר בעדות מזיקה. אכן, זו הפרשנות שיש לנקוט, כ'ברירת

הבאתה לעדות של -אה לנכון לזקוף את איהובאו, איני רו שכןהעדויות של אחיות התחנה  3נוכח 

מעלות בממצא המתבקש מן  180האחות הראשית לחובת הנתבעת במידה אשר תכרסם כרסום של 

 העדויות שהובאו.

ההתאמות שעליהן הצביע -שנית, יש לי יסוד לפקפק במהימנותה של גרסת התובעים, נוכח אי .13

ומי הצדדים עסקו במידה רבה בשאלה עד ב"כ הנתבעת בסיכומיו, כפי שיפורט להלן. למעשה, סיכ

ההתאמות שהיה מוסכם כי התגלעו בעדויותיהם. אולם, -כמה יש לזקוף לחובת התובעים את אי

התאמות מסקנות קשות לחובת התובעים, בשל -אפילו הייתי משתכנע כי אין להסיק מאותן אי

עדויות אלה מרימות את  עדיין לא היה בכך כדי לקבוע כי –האפשרות לתרצן באופן כזה או אחר 

הנטל להוכיח את גרסת התובעים מעבר למאזן ההסתברות, חרף התבססותן על עדות יחידה של 

 דין בלבד.-בעלת

מצאתי טעם רב בחשבון שערך ב"כ הנתבעת, שלפיו אין הלימה בין תאריך הווסת האחרונה  .14

הנטענת לתחנה ]בחודש לפי הרשומה הרפואית שצורפה לתצהיר האם[; מועד הפנייה  – 23.11.96]

[; ותאריך הפנייה 1נ/-ב 47-ו 45בפרוטוקול ובעמ'  14עדות האב בעמ'  –השלישי או הרביעי להיריון 

]כמצוין ברשומה הנזכרת[.  8.1.97הראשונה למרפאה בדהרייה, לאחר הדחייה הנטענת בתחנה, ביום 

ר הביקור הנטען בתחנה, או לא סביר בעיניי כי האם לא זכרה אם הלכה למרפאה בדהרייה מיד לאח

 [.12לאחר זמן ]פרוטוקול, עמ' 

 14-אני בהחלט מביא בחשבון את הקושי לשחזר בדייקנות פרטי רקע של התרחשות מלפני כ .15

התאמות אשר אינן מחזקות -שנה. אולם, בשים לב לנטל הרובץ על התובעים, לא ניתן להתעלם מאי

התלווה  –בתחנה בהריונות הראשונים ]לגרסתה  את גרסתם. כך לגבי ליווי האב את האם לביקור

 –רק הסיע אותה ונשאר באוטו. לגרסתו  –אליה לביקור בהיריון הראשון, ובהריונות השני והשלישי 

כלל לא התלווה אליה.  –הסיע אותה בהיריון הראשון, וחזר מבלי להמתין לה. בהריונות האחרים 

תאמה[. כך לגבי מבנה התור בתחנה ]בתצהיר האם, ; בה14; ופרוטוקול, עמ' 54-53, עמ' 1ראו נ/

נקבעו לפונות שעות ספציפיות; או שהפונות  – 12חולקו מספרים; בעדותה, פרוטוקול עמ'  – 8סעיף 

התקבלו לפי סדר הגעתן[. גם לגבי מבנה התחנה ומיקומן של הפונקציות השונות בה הייתה עדות 

 [.13-12האם עמומה ]פרוטוקול, עמ' 

יום לאחר לידת  11עם גם בטענת ב"כ הנתבעת כי לא מובנת פנייתה של האם לתחנה מצאתי ט .16

 , על רקע גרסתה שלפיה הייתה אמורה להניח כי אין לה מה לחפש שם.1התובע 

העלאת הטענה על ידי הנתבעת, אציין כי ספק רב בעיניי אם -למעלה מן הצורך, בשים לב לאי .17

ורוקראטי שגוי כלשהו, אפילו הייתי מגיע למסקנה כי כך דחיית האם על ידי צוות התחנה מטעם בי

אירע במישור העובדתי, הייתה מקימה לנתבעת חבות בנזיקין בגין הולדה בעוולה; להבדיל מאשר 
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אבנעל  1081/00א ע"חבות בפיצוי בלתי רכושי, בסכום מתון, בגין עצם הפרתה של חובה מינהלית ]

[. ספק זה נעוץ בשאלות של צפיות, קשר 23 – 16, פסקאות 17.1.05מיום  חברה להפצה בע"מ נ' מ"י

סיבתי וריחוק הנזק הכרוכות בשאלת האחריות של גורם רפואי ראשון, שלא נתן טיפול לפונה 

ית של גורם רפואי )בהיעדר יסוד לחשד בדבר דחיפות הטיפול(, לנזק שנגרם לפונה בשל רשלנות רפוא

אחר שטיפל בו בעקבות דחייתו על ידי הגורם הרפואי הראשון. ספק זה מצטרף, כמובן, לספק בדבר 

גילוי התסמונת אפילו התבצע מעקב היריון תקני בתחנה; לספק בדבר ביצוע הפלה על ידי האם 

על  אפילו התגלתה התסמונת; ולספק בדבר דיותה של ההסתברות לתשובה חיובית מצטברת

 .29.8.10מיום  בי"ח כרמל נ' עדן מלול 4693/05דנ"א השאלות הללו, לפי הלכת 

 

 סיכום

, ועל הנטל הכבד שהדבר מטיל על משפחת 1צר לי על התסמונת הקשה שממנה סובל התובע  .18

ם; עדותן הקוהרנטית וההחלטית של התובעים. אולם נוכח החולשות שמצאתי בגרסת התובעי

איני רואה  –דין -אחיות התחנה; והישענותה של גרסת התובעים, למעשה, על עדות יחידה של בעלת

מנוס מן המסקנה כי התובעים לא הרימו את הנטל להוכיח את העובדה הבסיסית שעליה ניצבת 

 תביעתם.

 .התביעה נדחיתלפיכך  .19

תבעת לפי החלטה שתינתן בהמשך, אם תוגש בקשה התובעים ישאו בהוצאות המשפט של הנ .20

 יום מקבלת פסק הדין.  20לשומת הוצאות מטעם הנתבעת תוך 
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