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נדחתה תביעה לפיצוי בגין אבחון מאוחר של גידול בראשו של התובע, תוך שנקבע כי לא הוכחה * 

שנגרם ממילא כתוצאה מהגידול  זהמעבר לנזק  ונגרם ל מעשיהםבשל רשלנות מצד מי מהנתבעים או כי 
 . ומהטיפול בועצמו 

 רשלנות רפואית –רשלנות  –* נזיקין 
 היעדרה –רשלנות  –* נזיקין 

. 

 דחה את התביעה ופסק: בית משפט השלום

התרשלו שעה שלא אבחנו את הגידול בראשו בשלב מוקדם  , או מי מהם,התובע לא הוכיח כי הנתבעים
ככל ו האבחון המאוחר הגדיל את נזקיושנזקיו נגרמו בשל מועד האבחון או שהוכיח  לאאף יותר. התובע 
נגרמו בעקבות השיהוי שהרי שהוא היה זכאי לפיצוי בגין נזקים מי מהנתבעים, רשלנות את שהיה מוכיח 

שהרי הגידול לא נגרם בשל , נגרמו בעקבות הגידול עצמו והטיפול בושבלבד, להבדיל מנזקים באבחון 
 .לנות מי מהנתבעיםרש

 
 פסק דין

 
 

 מבוא

עסקינן בתביעה נזיקית במסגרתה עותר התובע לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לו, לטענתו,  .1

)להלן: "מכבי"(  1הנתבעת מס' התביעה מופנית כלפי בשל אבחון מאוחר של גידול בראשו. 
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)להלן: "מדינת  2הנתבעת מס'  ,נתנה שירותים רפואיים לתובע בזמנים הרלוונטייםאשר 

בית חולים  3וכן כנגד הנתבעת מס'  10/2000החל מחודש ישראל"( אצלה היה עצור התובע 

 .   1998רמב"ם )להלן: "רמב"ם( ששם טופל התובע בשנת 

 

 תמצית טענות הצדדים

 

הוא אושפז למשך שבוע  1998טוען התובע, כי במהלך שנת המתוקן במסגרת כתב התביעה  .2

 CTה ושברים בגולגולת בעקבות חבלה. לטענתו, הוא עבר שתי בדיקות עקב חוסר הכרימים 

הגידול לא אובחן  ,בטעות, אזי בשל היה ברור שקיים גידול במוחולמרות ש MRIובדיקת 

על ידי מבצע הבדיקה והרופאים שבדקו אותו לאחר הבדיקה. התובע טוען, כי למרות 

וזרת עד אשר הופיעו סימני פגיעה ממצאי הבדיקות ותלונותיו הוא לא הופנה לבדיקה ח

 בדיבור. 

 

הוא נעצר בחשד לרצח. לטענתו, הוא התלונן על  2000התובע טוען, כי בחודש אוקטובר  .3

קשיים בדיבור, נפילות, כאבי ראש וסחרחורות והרופא של בית המעצר בדק אותו ונתן לו 

ד טוען, כי הוא היה ן. עווכדורי הרגעה שונים ולא הפנה אותו לבדיקות כלשהן לצורך אבח

עצור עם עבריינים ופושעים שכבר הורשעו וכי הדבר גרם להחמרת מצבו והדרדרות במצבו 

הנפשי. לטענתו, הוא פנה, כל הזמן, לרופאים בבתי המעצר והתלונן בפניהם אולם הם נתנו 

 כי במהלך התובע ציין, כי ברגע שישוחרר הוא יחזור למצבו הקודם.  ,לו כדורים ואמרו לו

דיון בעניינו בבית המשפט המחוזי בנצרת ולאחר שבית המשפט היה עד לתלונותיו בנוגע 

 כי לא נערכו לו צילומים בעקבות תלונותיו. ,הוא הצהיר ,לבעיות בדיבור

 

פנה לרופא אשר שלח אותו לנוירולוג לטענתו ומיד התובע ממעצר שוחרר  2002בחודש יוני  .4

עבר התובע ניתוח  20.12.02-. בממדיםגידול גדול  מוח שהדגימה CTשהפנה אותו לבדיקת 

להוצאת הגידול ולאחר מכן קיבל טיפול כימי משולב ובעקבות סיבוכים ותופעות ברמב"ם 

לוואי של הטיפול היה מאושפז לתקופה ארוכה. לטענתו, לאחר הניתוח הוא נותר עם סיבוך 

 רציני והוא סובל ממחלת נפילה. 

 

ר לו שהרוקח שעבד אצל מכבי טעה במינון הכדורים שנתן לו עוד טוען התובע, כי התבר .5

 ,בדם. בעקבות כך  PT -ובשל כך סבל מהקאות ועייפות בעקבות ירידה משמעותית של ה

 הוא אושפז בבית חולים לתקופה ארוכה ונותרו לו בעיות רציניות בשיניים.

 

שו לו טיפול רפואי לטענת התובע, הנתבעים הפרו חובות חקוקות והתרשלו כלפיו. הם הגי .6

נוספות   CTמתחת לרמה המקצועית המצופה מרופא סביר, לא דאגו לשלוח אותו לבדיקות 

. 1998מחודש מאי  CTלמרות תלונותיו, לא אבחנו את הגידול בראשו למרות בדיקת 

המדינה לא שלחה אותו לבדיקות על אף תלונותיו הרבות וכן לא דאגה שישהה במחלקה 
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ת מעצרו. לטענתו, הנתבעות לא הקפידו על העסקת רופאים, רוקחים, מתאימה למצבו בעה

שוטרים ועובדים בעלי רמת ידע ומיומנות נדרשים, לא הקפידו על קיום נהלי מתן טיפול 

רפואי תקינים ועשו מעשים שקופת חולים ובית מעצר סביר לא היו עושים בנסיבות העניין. 

יחור ובשל כך הגידול היה גדול יותר והנזק לטענתו, בשל האמור גילוי הגידול נעשה בא

 משמעותי יותר.

 

לטענת התובע, בינו לבין מכבי קיימת מערכת יחסים חוזית ומכבי הפרה את החובה לקיים  .7

את החיוב בדרך מקובלת בתום לב. התובע טוען, כי מעשיהם של הרופאים, הרוקחים 

סים החוזית או הטרום חוזית והעובדים עולים כדי הפרת חובת תום הלב נוכח מערכת היח

אשר שררה בינו לבין הרופאים. עוד טוען, כי הנתבעות הפרו חובות חקוקות וכי מעשיהן 

 ומחדליהן מהווים פגיעה בזכויותיו החוקיות וגרמו לפגיעה בגופו ובכבודו. 

 

כי הוא טופל ואושפז בבית החולים באשר לתביעה כנגד בית חולים רמב"ם, טען התובע,  .8

ובשל כך לא התייחס  1998וכי בית החולים טעה באבחנה של הממצא המיוחד במאי רמב"ם 

 למצבו של התובע.

 

התובע טוען, כי יש להעביר את נטל הראייה מאחר והנזקים נגרמו על ידי דבר מסוכן אשר  .9

הנתבעות הן בעליו וכי מאחר ועסקינן בנזקים אשר אין לו ידיעה או יכולת לדעת את 

הם ואשר נגרמו על ידי דבר שבשליטתן המלאה של הנתבעות. לטענתו, הנסיבות שגרמו ל

אירוע הנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעות לא נקטו בזהירות סבירה מאשר עם 

 המסקנה ההפוכה. 

 

התובע, בעקבות האמור לעיל נותר עם מחלת נפילה, ירידה משמעותית בתפקוד לטענת  .11

הוא אושפז לתקופות ארוכות ונגרמו לו הוצאות. המיני ובעיות בשיניים. כן טוען, כי 

ומחים על ידי המ הכפי שנקבעלצמיתות לטענתו, בעקבות רשלנות הנתבעות נגרמה לו נכות 

. התובע עתר לפיצוי בגין הפסד שכר לעבר למיטיבים, עזרת צד ג' לעבר ולעתיד, מטעמו

 הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לעבר ולעתיד וכאב וסבל. 

 

 

כי  ,, דין התביעה להידחות מחמת התיישנות. היא מכחישה את הטענותמכבי נתלטע .11

כי אף אם תוכח רשלנות הרי שרופאי בית חולים רמב"ם שטיפלו בתובע  ,התרשלה והוסיפה

, תרמו תרומה מכרעת למצבו. מכבי טוענת, כי בכל שלב הייתה התייחסות 1998בשנת 

ובע עבר את הבדיקות והטיפולים הנכונים על רצינית ומקצועית של הצוות הרפואי וכי הת

פי אמת המידה הרפואית המקובלת. מכבי טוענת, כי פעלה כפי שנדרש מנותן שירות רפואי 

סביר וזהיר וכי ביצעה לתובע בדיקות מקיפות ונתנה לו טיפול כנדרש תוך מעקב שוטף. 

כן  מכחישה את  לטענתה, אין קשר סיבתי בין הרשלנות המיוחסת לה ונזקי התובע. כמו
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כי הם מוגזמים. מכבי טוענת, כי הנזקים הנטענים נגרמו  ,נזקיו הנטענים של התובע וטוענת

 או הוחמרו באשמת התובע. בנוסף טוענת מכבי, כי אין להורות על היפוך נטל הראיה. 

 

, כי טענות התובע נגדם לוקות באופן מובהק בחוכמה שלאחר טוענים רמב"םמדינת ישראל ו .12

. כן טוענים, כי ככל שישנן טענות בנוגע לטיפול ראוי שניתן לפני למעלה משבע שנים מעשה

הרי שדינן להידחות. לטענתם, אין קשר בין הטיפול הרפואי אשר קיבל התובע בבית 

החולים ו/או על ידי שירות בתי הסוהר לבין מצבו הרפואי. הם טוענים, כי הטיפול שקיבל 

בתי בין הטיפול אשר ניתן על ידם לבין מצבו של התובע. התובע ממכבי מנתק כל קשר סי

לטענתם, רופאי בית החולים ושירות בתי הסוהר פעלו על פי הפרקטיקה המקובלת והנוהגת 

בנסיבות המקרה. עוד טוענים, כי אבחון מוקדם של מחלת הסרטן בה לקה התובע לא היה 

לטיפול אשר קיבל  משנה את מהלך המחלה וכי התובע אינו סובל מנכות הקשורה

 מהנתבעים או ממי מהם. 

 

טוענים, כי התובע התקבל בבית החולים עם חבלת ראש חמורה וכי רמב"ם מדינת ישראל ו .13

נוספת נצפה ממצא חבלתי אשר   CTשפורשו תקינות. בבדיקת   CT -עבר בדיקות רנטגן ו

מצא תאם לא התאים לאבחנה של גידול ובטח שלא לאוליגודנדרוגליומה. לטענתם, המ

לחבלה בגינה פונה התובע לבית החולים. בנסיבות אלו טוענים, כי הבדיקות שבוצעו לתובע 

בבית החולים בוצעו באופן מקצועי ומיומן וכי פענוח הבדיקות נעשה באופן זהיר ומקצועי 

 על פי הפרקטיקה המקובלת. 

 

מאסר היה ללא כל  , כי הטיפול הרפואי שניתן לתובע במהלך שהותו במעצר ו/אוציינועוד  .14

דופי על פי אמות המידה המקובלות בפרקטיקה. לטענתם, עם קליטתו בבית המעצר עבר 

כי  ,התובע בדיקה גופנית על ידי רופא בית המעצר. התובע לא הציג מכתב רפואי ממנו עולה

כי הוא מצוי במעקב פסיכיאטרי.  ,הוא סובל ממחלה ממארת כלשהי ותחת זאת טען רק

והיה אף ידוע כנוטל  1986בע הוגדר כחולה במחלת הסכיזופרניה מאז שנת לטענתם, התו

סמים. במהלך שהותו במעצר, התלונן התובע על שמיעת קולות ואף איים ליטול את חייו. 

לטענתם, בבית המעצר הופנה התובע לבדיקה פסיכיאטרית ולצילום רנטגן של הגולגולת 

ש צווארי הוא הופנה לבדיקת אורטופד. ולאחר שבצילום הרנטגן נמצאו שינויים בעמ"

. הם CTלטענתם, בכל הפעמים שהתובע נבדק לא עלה הצורך לשלוח אותו לבדיקת 

כי לא היה בידי השב"ס את כל המידע הרפואי לגבי מצבו של התובע. הנתבעים  ,מוסיפים

 טוענים, כי הם פעלו לפי כל דין ונקטו באמצעי הזהירות הנדרשים. 

 

ע והנזקים הנטענים לא היו צפויים או נמנעים בנסיבות העניין ולא הייתה לטענתם, האירו .15

להם שליטה לגביהם. כמו כן הם טוענים, כי אבחון מוקדם של מחלת הסרטן בה לקה 

 התובע לא היה משנה את מהלך המחלה. 
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הם. לאין קשר בין הנזקים הנטענים והמעשים המיוחסים  רמב"םו מדינת ישראללטענת  .16

התובע אינו סובל מנכות וכושר תפקודו לא נפגע בעקבות האירועים נשוא לטענתם, 

התביעה. ככל שנגרם לתובע נזק הרי שמקורו במחלות או מומים או מצב בריאותי מהם 

, כי התובע לא פעל או לא פעל די לשם ציינוסבל ללא קשר לאירועים נשוא התביעה. עוד 

ן טיפולים רפואיים אשר מכוסים על ידי קופת ינו זכאי לפיצוי בגיוכי הוא אהקטנת נזקיו 

 החולים בה הוא מבוטח, בהתאם לחוק.  

 

כי אין מקום להורות על היפוך נטל הראייה. לטענתם, הם אינם  ,והמדינה מוסיפיםרמב"ם  .17

בעלים של דבר מסוכן כביכול ונסיבות האירוע מתיישבות עם המסקנה שהתובע לא נקט 

 אותם באשר למצבו הרפואי.  בזהירות סבירה כאשר לא יידע

 

 הראיות

 

של הגב' אמאל ותצהירי עדות ראשית של התובע מטעם התובע לתיק בית המשפט הוגשו  .18

מטעם הנתבעים, הוגשו תצהירי עדות ראשית  .אשתו של התובע -דאניאל )להלן: "אמאל"(

"ר אנשל אשר טיפל בתובע בתקופת מעצרו, של ד -של ד"ר ויקטור בן ארי )להלן: "בן ארי"(

רופאים אשר טיפלו בתובע  -למברגר )להלן: "למברגר"( ושל ד"ר גיל סוירי )להלן:"סוירי"(

 בבית חולים רמב"ם. 

 

לכתב התביעה צורפה חוות דעת של ד"ר אברהם פולצקי מומחה באונקולוגיה ורדיוטרפיה  .19

וח לפיה אחור באבחון המקרה גרם לסבל מיותר במשך כארבע שנים, נזק גדול יותר למ

הוגשה חוות דעת רפואית של אף כי גם לסיבוך אחרי ניתוח. מטעם התובע  ,וסביר להניח

 20%ד"ר רואשדה חנא מומחה בתחום הנוירולוגי אשר קבע לתובע נכות צמיתה בשיעור 

נכות בשל חולשה ביד וברגל  20%של האפילפסיה ממנה סובל התובע שאינה מאוזנת וכן ב

בתחום מכבי הגישה חוות דעת של פרופ' אלדד מלמד . ימין המשנית לתהליך הגידולי

לפיה לא נגרם לתובע נזק וכי מרגע שהופיעו התלונות הספציפיות המכוונות הנוירולוגי 

התובע אובחן ונותח במהירות ולאחר מכן טופל כמקובל,  ,לאפשרות נוכחותו של גידול מוחי

ם המדינה ובית החולים הוגשה החלים יפה ונותר ללא תופעות נוירולוגיות שליליות. מטע

 10%כי לתובע נכות בשיעור  ,שמצאבתחום הנוירולוגי חוות דעת של פרופ' אבינועם רכס 

וכי לא נפל פגם בהתנהלות הרופאים בשל מצב לאחר ניתוח קרניוטומיה בתחום הנוירולוגי 

-ירוהגישו חוות דעת של ד"ר חן הופמן בתחום הנו 3-ו 2שטיפלו בתובע. הנתבעים מס' 

רדיולוגי לפיה לא נפל דופי בפענוח הצילומים שבוצעו על ידי בית החולים ואשר התאים 

הגישו חוות דעת של פרופ' רפאל קטן אף  2-3 למצב לאחר חבלת ראש חמורה. הנתבעים

 מומחה בתחום האונקולוגי לפיה התובע טופל כראוי ולא נגרם לו נזק בגין שיהוי בטיפול. 

 

נוירוכירורג כמומחה מטעם בית  מונה פרופ' פליקס אומנסקי ,הדעת לאור הפער בין חוות .21

הינה כתוצאה ממחלתו )גידול  במוח( . המומחה קבע, כי נכותו הצמיתה של התובע משפט
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בחוות  קבעהמומחה . בגין מצב לאחר קרניוטומיה 10% -עקב אפילפסיה ו 10% בשיעור

בר בקונטוזיה לאחר חבלה היא שמדו 1998משנת  CTהמסקנה לאור ממצאי ה , כי דעתו

לגיטימית וגם אם היה חשד שמדובר בתהליך גידולי ללא סימנים של לחץ תוך גולגלתי 

מוגבר, ההמלצה הטיפולית הייתה מעקב בלבד. רק ברגע שהופיעו סימנים של לחץ מוגבר 

הראו תהליך שגדל משמעותית היה   MRI -וה  CT -וכאבי ראש חזקים ובחילות וכאשר ה

ם להתערבות כירורגית. הופעת אפילפסיה לאחר הניתוח ובמקרים רבים לפני הניתוח מקו

הינה שכיחה בגידולים של המוח והתקפים אלו הם חלק בלתי נפרד מהמחלה. במקרה של 

  התובע, הטיפול שניתן לו היה סביר וניתוח מוקדם לא היה משנה את מצבו. 

 

האמור בתצהיריהם ובחוות הדעת,  המצהירים והמומחה מטעם בית המשפט העידו על .21

 בהתאמה. בנוסף, הצדדים הגישו ראיותיהם וסיכמו טענותיהם בכתב. 

 

 דיון ומסקנות

 

האם הנתבעים, או מי מהם, התרשל באבחון מחלתו  ,בין הצדדים נתגלעה מחלוקת בשאלה .22

 נגרמו לתובע נזקים.האיחור באבחון והאם בשל במועד של התובע 

 

מכלול טענות הצדדים והחומר המונח שקילה ובחינה של ר, כי לאחר בשלב זה אקדים ואומ .23

 . ושיפורטמהנימוקים כי דין התביעה להידחות,  ,פניי מצאתיל

 

 אחריות בית החולים

 

בעקבות חבלה וזאת אושפז התובע בבית החולים רמב"ם  1998בשנת אין מחלוקת, כי  .24

בדק התובע ועשה שתי בדיקות מחוסר הכרה ומונשם. במהלך אשפוזו נ, כאשר הוא בראשו

CT   שנת סוף כי הוא נובע מחבלת ראש. ב ,ממצא אשר פורשע"י הצוות הרפואי בהן נמצא

. התובע טוען, 2002בחודש דצמבר  כי ישנו גידול בראשו של התובע והוא נותח ,אובחן 2002

ך אולם הצביעו על כ  CT -וכי הממצאים בבדיקות ה 1998כי הגידול האמור היה כבר בשנת 

הנתבעים התרשלו כאשר לא אבחנו את הגידול. לטענתו, בשל האמור נגרמו לו נזקים 

 . 1998אשר היו נמנעים ככל שהגידול היה מאובחן כבר בשנת וסיבוכים 

 

העיד, כי בדק את התובע וכי התובע נבדק  1998סוירי אשר טיפל בתובע בעת אשפוזו בשנת  .25

א העיד, כי נערכות ישיבות בוקר בהן לוקח חלק כל על ידי מישהו נוסף באותה מחלקה. הו

הצוות הרפואי ודנים בכל החולים במחלקה.  סוירי הוסיף, כי יש כל יום ביקור חולים עם 

 ,רופא בכיר וכל אישור או שחרור מהמחלקה הוא על פי החלטה של רופא בכיר. נטען בפניו

כי בתקופה  ,וא השיבכי בשום מסמך לא צוין שזה על פי החלטת הרופא הבכיר וה
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כי  ,העיד סוירי (. 1-10ש'  43, עמ' 24-31ש'  42הרלוונטית לא נהגו לציין דברים כאלה )עמ' 

בתקופה שבדק את התובע הוא היה כבר אחרי שנה וארבעה חודשים התמחות 

 (. 1-4ש'  46, עמ' 31-32ש'  45בנוירוכירורגיה ושנה התמחות באורטופדיה )עמ' 

 

התמחות  עבר לא כי, העיד הוא. התובע של CT -הם עברו על צילום בדיקת ה סוירי העיד, כי .26

כי כל  ,כי הוא לא יכול לפענח את תוצאות הבדיקה הוא השיב ,ברדיולוגיה וכשנטען בפניו

עיון בבדיקת דימות הוא לצורך עניין הבעת דעה וזה נחשב פענוח. סוירי אישר, כי כאשר 

על תוצאות עורך הבדיקה. הוא טען, כי במקרה הזה הוא בודק את התוצאות הוא מסתמך 

הם ערכו את הבדיקה והוא ציין את התוצאות על סמך מה שראו והתרשמו. נטען בפניו, כי 

הוא אינו רדיולוג והוא השיב כי באותה תקופה פענוחים של בדיקות של חולים עם חבלות 

-14ש'  43דיקות בחייהם )עמ' בוצעו בלעדית על ידי הנוירוכירורגים והם ראו עשרות אלפי ב

(. סוירי העיד, כי בקונוטציה של חבלות בראש פענוח של רדיולוג לא כל כך הכרחי וכי זה 30

 (. 1-2' ש 44' עמ) CTהכרחי בבדיקות שהן יותר מורכבות מבדיקות 

 

רדיולוגי -הגישו חוות דעת של ד"ר חן הופמן בתחום הנוירו 2-3אציין כאן, כי הנתבעים  .27

א נפל דופי בפענוח הצילומים שבוצעו על ידי בית החולים ואשר התאים למצב לאחר לפיה ל

מנגד התובע לא הגיש חוות דעת מטעמו של רדיולוג הקובעת אחרת, כי  חבלת ראש חמורה.

נפל דופי בפענוח שביצע בית החולים וכי הפענוח אינו יכול להתאים למצב לאחר חבלת 

 ראש.

 

. ממצא אותו היה ובשתיהן  CTשתי בדיקות נערכו לו בע שוחרר סוירי העיד, כי לפני שהתו .28

 הקליני למצבו והתאים" משמאל טמפורלית קונטוזיה"כ פורש הממצא כי, עולה מתצהירו

 מעיון כי, בתצהירו מציין אף סוירי(. לתצהירו 4-5 סעיפים) ראש מחבלת שסבל התובע של

 הודגם בה הצרפתי חולים בבית תנוספ CT בדיקת לתובע בוצעה חודש שכעבור למד בתיק

 שלל הוא(. לתצהיר 8 סעיף) המטומה לשרידי להתאים יכול אשר נמוכה צפיפות בעל מוקד

הבדיקות פורשו על ידי צוות  לעשות לתובע בדיקה מסוימת. סוירי העיד, כיצורך  שהיה

ה המחלקה כקשורות לחבלה או פציעת מעיכה או אירוע מוחי אשר נגרם כתוצאה מן החבל

וברוח זו התובע השתחרר מבית החולים עם המלצה להגיע לביקורת חוזרת בעוד חודש עם 

 בהתאם אזי כנוירוכירוג מניסיונו כי, בתצהירו הוסיף סוירי(. 15-24' ש 44' עמ) CTבדיקת 

 הזמנת הוא נחוץ שהיה וכל כירורגית להתערבות שלב באותו מקום היה לא  CT ב לממצאים

 .במעק לביקורת התובע

 

מוח בבית   CTכאשר התובע עשה  98אומנסקי אישר, כי הגידול כבר היה בשנת פרופ'  .29

. הוא הוסיף, כי לא ידעו שזה גידול וחשבו שזה 2002הוא הוצא בשנת  וכי החולים רמב"ם

(. אומנסקי העיד, כי בתיק הרפואי כתוב שראו אזור 28-30ש'  13תוצאה של  החבלה )עמ' 
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. קונטוזיה או המטומה בספיגה טען שחשבו שזה כתוצאה מהמכהאיפודנצי, כתם שחור ו

הוא הוסיף, כי כאשר מקבלים מכה חזקה בראש המח זז קדימה ואחורה, מקבל מכות 

(. אומנסקי העיד, כי לפי דעתו מה שהיה שם זה גידול קטן 1-3ש'  14מהעצם ונהיה נזק )עמ' 

 ,והשיב 98א ממצא כפי שהתגלה בשנת (. הוא נשאל כיצד היה נוהג אם היה מוצ7ש'  14)עמ' 

כי אם מדובר במקרה של מכה בראש אז לפי המראה והגודל וזה שזה לא גורם ללחץ תוך 

 (. 8-13ש'  14)עמ' היה עושה רק מעקב  גולגלתי מוגבר והחולה לא מתלונן אז הוא

 

אומנסקי, כי בבית חולים רמב"ם לאחר חבלת הראש סברו שמדובר פרופ' בהמשך העיד  .31

וכי ולא תמיד זה גידול ויכול להיות  זה הגיוניבממצא פוסט טראומטי וטעו. הוא הוסיף, כי 

(. אומנסקי העיד, כי הטעות שפרשו את 12-17ש'  15בדיעבד התברר שזה היה גידול )עמ' 

כי לא מדובר במשהו שנפל מהשמיים או כי  ,הממצא כחבלתי היא טעות שקורית והוסיף

 האבחנה של ממצא טראומתי הייתה סבירה בנסיבות הענייןתו, נזרקה סתם אבחנה. לטענ

 (. 1-8ש'  19שכן, היה ממצא והייתה טראומה קשה )עמ' 

 

תלונות על כאבי ראש בעקבות  1998הגיע לבית החולים רמב"ם בשנת לא הנה כי כן, התובע  .31

 משמעותית שבעקבותיה הגיע מחוסר הכרה לבית חבלת ראשאו סחרחורות, אלא בעקבות 

התאימו לחבלת   CT -. מעדותו של סוירי עולה, כי ממצאי בדיקות החולים ואף הונשם

ראש וכי הם יוחסו לחבלת הראש ממנה סבל התובע ואשר בגינה נשלח לבצע את הבדיקות. 

כי נפל בהם פגם או כי ההחלטות נלקחו על ידי  ,סוירי העיד באשר לנהלי העבודה ולא הוכח

מחה מטעם בית המשפט העיד כאמור, כי אבחנת הצוות הרפואי גורמים לא מקצועיים. המו

לאור חבלת הראש  כי מדובר בממצא טראומתי ,, ואשר סבר1998אשר טיפל בתובע בשנת 

, הייתה הגיונית וסבירה בנסיבות העניין וכי לא מדובר באבחנה סתמית חסרת האמורה

 עליי רושם אמין ומהימן.  . חוות דעתו ועדותו של המומחה הותירושנעשתה ברשלנות בסיס

 

 שמדובר הייתה המחלקה של ההערכה כי, והשיב  MRIנשאל לגבי ביצוע בדיקת סוירי .32

 בטוח לא כי, הוסיף הוא. MRI בדיקת בוצעה לא ולכן מוחי אירוע או מעיכה בפציעת

 (. 5-11' ש 46' עמ) משנה הייתה לא שהיא משוכנע הוא וכי משנה הייתה כאמור שבדיקה

 

האם רופא ששומע את התלונות ויודע שהיה  ,אומנסקי הופנה לתלונות התובע ונשאלפרופ'  .33

 98בשנת  כי, והשיב ראש  CT -ו  MRI -לתובע משהו בראש אם לא צריך היה להפנות אותו ל

סמ' וכי גידול בגודל הזה לא גורם לכלום.  3 -היה לגידול קוטר מקסימלי של פחות מ

לא לכאבי ראש, לא לסחרחורת, לא לעייפות כללית ולא  לטענתו, הוא לא גורם להפרעות,

לנטייה ליפול. אומנסקי הוסיף, כי זה גידול קטן באזור שקט של המח אשר לא מתגלה 

(. לטענתו, לגידול כזה 1-9ש'  15, עמ' 27-31ש'  14בדרך כלל עד שהוא מספיק גדול )עמ' 

לעשר שנים. אומנסקי טען, כי כי זה יכול לקחת בין חמש  ,לוקח שנים לגדול והוא העיד

ש'  15עוברות שנים עד שעושים את האבחנה משום שהחולה בהתחלה לא מרגיש כלום )עמ' 
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הוא מניח שלא שלחו את התובע לבדיקות מכיוון שהתייחסו לממצא (.  הוא העיד, כי 24-26

 (. 9-10ש'  15)עמ' כממצא טראומטי ולא כגידול 

 

ו יודעים שמדובר בגידול ועושים מעקב אז לא היו נותנים אומנסקי העיד, כי  אם היפרופ'  .34

(. עוד העיד, כי התובע היה צריך להיות 17-18ש'  16סמ' )עמ'  7לגידול להגיע לגודל של 

(. לטענתו, 20ש'  16שנה )עמ' -חודשים עשרה  כל MRIבמעקב אצל נוירוכירורג ולעשות 

ופסיה ובהתאם לתוצאותיה היו עושים מאחר והגידול אינו סטטי אלא גדל אז היו עושים בי

)עמ'  בשביל זה צריכים היו לחשוב שיש גידול ולא ממצא טראומטיניתוח. הוא הוסיף, כי 

 (.22-26ש'  16

 

 MRIעדויותיהם של סוירי ואומנסקי באשר לנסיבות בגינן התובע לא נשלח לבצע בדיקת  .35

ותו של סוירי עולה, כי לא סברו עולות בקנה אחד זו עם זו והן אמינות ומקובלות עליי. מעד

   CT -שיש צורך לשלוח את התובע לבדיקה האמורה מאחר וייחסו את הממצא מבדיקת ה

כבר קבעתי לעיל, כי בנסיבות לאור העובדה שהתובע עבר חבלת ראש מדובר לחבלת הראש. 

 אומנסקיהיה במסקנה הגיונית וסבירה במסגרת שיקול הדעת המקצועי של הרופא המטפל. 

העיד אף הוא, כי הוא מניח שאלו הנסיבות בגינן התובע לא נשלח לבצע את הבדיקה 

האמורה. אומנסקי העיד באשר לבדיקות אשר היה צריך לבצע ככל שהיה חשד שיש גידול. 

אולם, בענייננו לא היה חשד כאמור והממצא יוחס לחבלת הראש וכפי שצוין לעיל המומחה 

ו של הצוות הרפואי בעניין זה הייתה סבירה והגיונית. כי קביעת ,מטעם בית המשפט מצא

כי עסקינן בממצא שנובע מחבלת ראש, לא התרשל  ,לפיכך, הרי שהצוות הרפואי, אשר סבר

 או ביופסיה.  MRIשעה שלא שלח את התובע לבצע 

 

הדבר היחיד שהיה נכון לעשות זה להזמין את  98לפי הממצא משנת אומנסקי העיד, כי  .36

(. לטענתו, אם הזמינו את התובע למעקב אז זה בסדר גמור 9-10ש'  19)עמ'  בהתובע למעק

 (. 12ש'  19)עמ' 

 

הוא היה במעקב נוירולוגי אצל רופא  1998בתצהירו טען התובע, כי לאחר החבלה בשנת  .37

האם המשיך להיות במעקב נוירולוגי  ,המשפחה שלו ובבית החולים רמב"ם. בעדותו נשאל

שהוא  19.5.98 -כי חוץ מפעם אחת ב ,כי יכול להיות. נטען בפניו ,שיבבקופ"ח וברמב"ם וה

ביקר בבית החולים אחרי האירוע מאפריל הוא לא היה יותר בבית החולים רמב"ם עד 

-24ש'  24שנכנס למעצר. בתגובה טען התובע, כי לא הזמינו אותו להגיע לבית החולים )עמ' 

והפנה אותו  1998 -ד"ר למברגר בדק אותו ב(. התובע העיד, כי הוא אינו זוכר האם 28

(. הוא שלל טענה לפיה לא עשה את הבדיקות אליהן 8-9ש'  25לעשות בדיקות דם )עמ' 

כי ד"ר למברגר אמר לו לחזור אליו בחלוף שלושה  ,(. נטען בפניו11-12ש'  25הופנה  )עמ' 

ו הבריאות שלו. כי כאשר הוא צריך לחזור הוא עושה כן משום שז ,חודשים והוא השיב



 עפיף דאניאל נ' מכבי שירותי בריאות בע"מ  3084-07תא )נצ'(  3084/07)נצ'(  

10 

 

כי הלך בגלל הבריאות  ,כשנשאל מדוע לא חזר לרמב"ם כעבור שלושה חודשים הוא השיב

 (. 13-18ש'  25שלו וכי אחיו היה לוקח אותו )עמ' 

 

בתצהירו טען התובע, כי למרות תלונותיו בפני רופא המשפחה ובבית החולים רמב"ם הוא  .38

כי לא שלחו אותו. עוד  טען,  ,דותו שב וטען(. בע8סעיף  1נוספת )ת/  CTלא נשלח לבדיקת 

 (.   19-22ש'  25כי אינו יודע לאיזו תקופה התכוון )עמ' 

 

בהיכנסו למחלקה ולפני שחרורו , התובע של CT -שתי בדיקות ה את ראה כי, העיד סוירי .39

וא ביקש (.  הוא העיד, כי כאשר ראה את תוצאותיהן של שתי הבדיקות ה3-4ש'  44)עמ' 

התובע שוחרר עם המלצה (. סוירי העיד, כי 5-6ש'  44)עמ'  לבצע בדיקה נוספת מהתובע

וכי בית חולים לא הפסיק את  ביקורת ולחזור לביקורת במרפאות החוץ  CTלבצע בדיקת 

(. 12-14ש'  44)עמ'  החולה לא הגיע למעקב ברמב"ם כפי שהומלץ לומעקב החולה אלא 

אשר בוצעה חודש לאחר מכן והוסיף שהתובע  CTדיקת עדכנו אותו לגבי ב לאסוירי טען, כי 

האם לא היה אמור  ,(. הוא נשאל25-26ש'  44נבדק על ידי רופא בכיר במרפאות החוץ )עמ' 

עם  CTלבקש את תוצאות הבדיקה מכיוון שהתובע היה עם מצב מיוחד שבו שתי בדיקות 

ם חבלת ראש, עם שונה מחולה אחר המתאשפז ע התובע במה שאל ובתגובה אותו ממצא

מוזמן לביקורת במרפאות.  סוירי הוסיף שיש נהלי עבודה וכי  אשר  CTממצאים בבדיקת 

כי מדובר בבית חולים ציבורי והמעקב אחר  ,החולה מוזמן לביקורת במרפאות החוץ וטען

 (. 27-31ש'  44)עמ'  , אלא זה צוות המטפל בחולההחולה אינו אישי

 

(. הוא העיד שיש 1ש'  45, עמ' 32ש'  33המרפאות יש תיאום )עמ' סוירי העיד, כי בינם לבין  .41

מכתב שחרור וכשנטען בפניו שהרופא במרפאות אמר שהיה בפניו רק סיכום המחלה הוא 

והוא מסכם את כל הדברים החשובים השיב שזה מספיק וכי סיכום המחלה זה החומר 

(. הוא העיד, כי 3-9ש'  45 ומה שלא מופיע בסיכום המחלה אינו רלוונטי )עמ'מהאשפוז 

ראש חוזרת  CTבסיכום האשפוז כתובים כל הממצאים הרלוונטיים וגם מה שיש בבדיקת 

 (. 14ש'  45)עמ' 

 

למברגר העיד, כי ערך לתובע בדיקה קלינית וכמו כן בדק את המסמכים שהתובע הגיש. עוד  .41

 כי, העיד למברגר. ראש CT םהעיד, כי בתיק יש סיכום מחלה ובו כתוב שלתובע בוצעו פעמיי

 היה  CT-ה בדיקות בשלוש וכי הצרפתי החולים מבית חדשה CT בדיקת עם הגיע התובע

 אותו היה הבדיקות בשלוש כי, העיד הוא. התובע של הראש בתוך משהו על שמעיד ממצא

 ממצא שזה משום ממצא אותו לא זה כי, העיד בהמשך(. 26-27, 9-23' ש 30' עמ) ממצא

לאחר מכן זה תהליך  CT-זה חבלה מוחית ודימום וה הראשון CT -ה, לטענתו. בהתפתחות

של בית החולים  CT-הוא נשאל איפה בבדיקת ה(. 28-31' ש 30' עמ)   של ספיגה של הדימום

ונטוזיה שהיתה במקום ונספגה והשיב שזה רשום בשורה הצרפתי כתוב שמדובר בק
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האחרונה, בה כתוב שהממצא יכול להתאים לשרידי המטומה באונה מצחית שמאלית וטען 

שזה אותו דבר. הוא נשאל האם קונטוזיה שנספגה והמטומה זה אותו דבר והשיב בשלילה. 

פחות צפוף. לטענתו, הוא העיד, כי המטומה זה גוש של דם וקונוטוזיה זה גוש של דם 

 (. 6-14ש'  31המטומה בספיגה זה קונטוזיה או המטומה שמתחילה לאט לאט להיספג )עמ' 

 

האם היה עליו לעשות משהו ספציפי בכדי למנוע סכנה מהתובע לאור  ,למברגר נשאל .42

בספיגה  הביקורת התאים לתהליך חבלתי CT -והעיד ש CT -הממצאים בשלוש בדיקות ה

 (. 19-26ש'  31)עמ'  חדש CTהוא היה  מזמין לו ואז  מן לביקורתהתובע הוזוכי 

 

האם לא היה אמור להחזיר את התובע למחלקה בה אושפז לעשות בדיקה , למברגר נשאל .43

ש'  31)עמ' היום אנו יודעים את זה  כי ,מסוימת משום שיש לו משהו בראש ובתגובה טען

שה, דימום מוחי שבמהלך האשפוז (. הוא העיד, כי התובע היה אחרי טראומה ק29-32

התברר שזה הולך ונספג. לטענתו, התובע הגיע לביקורת במרפאה, נבדק קלינית ונמצא 

 CT-למברגר טען שלא היו לתובע תלונות מיוחדות ספציפיות. תקין. למברגר הוסיף, כי 

ביקורת אחרון שנעשה, עם תשובה של מומחה רנטגן, קבע שמדובר בהמטומה בספיגה. 

כלל לא עלה, אפילו בחשד רגר העיד, כי זה תהליך משמח עם פרוגנוזה טובה. לטענתו, למב

 (.2-7ש'  32)עמ' כי גם לא הייתה סיבה לכך  ,הכי קל, גידול או משהו דומה והוסיף

 

למברגר העיד, כי אם התובע היה חוזר כעבור מספר חודשים הוא היה שולח אותו לבדיקת  .44

CT ערך שהוא בבדיקה מדוע נשאל הוא(. 11-13' ש 32' עמ) עושים שככה משום נוספת 

חייב להיות אצלו בעוד כמה  שהוא לתובע אמר ולא  CT -ל תאריך לו שריין לא הוא לתובע

כי לא היה שום דבר חשוד בתוך  ,חודשים משום שיש משהו חשוד בראש שלו ובתגובה טען

הגיע למעקבים אחרים בבית  כי התובע ,(. נטען בפניו14-16ש'  32הראש של התובע )עמ' 

וכי אם היה מסביר לו שזה חשוב להגיע הוא היה מגיע לבדיקה  98החולים באפריל ובמאי 

לא חשד בכלום ולכן לא היה צריך להסביר לתובע כי אולי הסביר לו וכי  ,חוזרת והוא השיב

 (. 19-26ש'  32)עמ'  משהו חריג

 

ממצאי הבדיקות שהיו בפניו נובעים מחבלת כי  ,מעדותו של למברגר עולה, כי אף הוא סבר .45

כי מדובר בגידול או משהו דומה והוא אף  ,חשד כלל ווכי לא היה לשהייתה לתובע הראש 

כי למברגר לא ראה לנכון  ,כי לא הייתה סיבה לחשד כאמור. בנסיבות אלו, ברי ,העיד

עריכת להסביר לתובע משהו חריג או להפנות אותו בחזרה למחלקה בה אושפז לשם 

בדיקות מסוימות וכדומה. עדותו של למברגר אמינה וסבירה בעיניי. כאמור, המומחה 

 כי קביעה שהממצא נובע מחבלת הראש הייתה סבירה והגיונית.  ,מטעם בית המשפט טען

 

הרי שהתובע אמור היה להיות  1998כאמור אומנסקי טען, כי לאור הממצאים בשנת  .46

כי עם שחרורו של התובע מאשפוז הוא נשלח להמשך במעקב. מעדותו של סוירי עולה, 
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מעקב במרפאות החוץ. בגיליון סיכום אשפוז צוין, בין היתר, ביקורת במרפאת בית החולים 

למברגר בדק את התובע לאחר  ראש ביקורת. כאמור,  CTבעוד כחודש לאחר בדיקת 

בנוסף התרשם, ו עולים בקנה אחד עם חבלת ראש  CT-כי ממצאי בדיקת ה ,שחרורו ומצא

 . שמדובר בהמטומה בספיגה כלומר תהליך חיובי של החלמה

 

מעדותו של למברגר עולה, כי התובע התבקש להגיע לביקורת נוספת וכי במסגרתה הוא היה  .47

ביקורת. אולם, התובע בחר שלא להמשיך בביקורת ועל כך אין לו   CTנשלח לעשות בדיקת 

התנהלות התובע אשר לא פעל בהתאם להוראות להלין אלא על עצמו. לא מן הנמנע, כי 

הרופאים תרמה לשיהוי באבחון מצבו. ככל שהתובע היה שב לביקורת, נמצא תחת מעקב 

כי קיים גידול בראשו. מעדותו של למברגר עולה,  ,ונשלח לבדיקה נוספת ייתכן והיה מתגלה

תריע בפני התובע על כי לא היה עליו לה ,כי לא היה לו חשד לקיומו של גידול ועל כן ברי

סכנה מיוחדת אשר בגינה עליו לשתף פעולה ולפעול בהתאם להנחיות אשר ניתנו לו בנוגע 

האחרים להמשך המעקב. מבחינתו של ד"ר למברגר, כמו גם מבחינתם של הרופאים 

לא היה מדובר במקרה יוצא דופן ולא היה חשד מיוחד שטיפלו בתובע בעת אשפוזו, 

יגה שכן הממצאים העלו חשד לממצא הנובע מחבלה ולא לגידול שהצריך התייחסות חר

כי בנסיבות העניין הדבר היחיד אשר  ,הנה כי כן, המומחה מטעם בית המשפט סבר סרטני.

נדרש היה לעשות היה שהתובע יהיה תחת מעקב. בית החולים אכן ביקש להמשיך מעקב 

 אחר מצבו של התובע אולם התובע הפסיק לשתף פעולה. 

 

אחרי שהתגלה הגידול אז ד"ר זערור רשם שמדובר בגידול  2002 -ען בפני למברגר שבנט .48

-8ש'  32כי כולנו חכמים לאחר מעשה )עמ'  ,ובתגובה טען 98שגדל בהשוואה לגידול באפריל 

(. בפסיקה נקבע זה מכבר, כי אחריותו של רופא מטפל נבדקת על פי מבחן הרופא הסביר 10

, לנסיבות המקרה, לידע הרפואי, לפרקטיקה הנהוגה ולציוד בהתאם לתקופה הרלוונטית

שהיו בתקופה בה אירע המקרה נשוא התובענה. התנהלותו של הרופא והבחינה האם 

ויש לבחון, האם הרופא  התרשל נבדקים בהתאם לסטנדרט הרפואי הסביר במועד הרלוונטי

רשלנות . סבירותסטה מרמת זהירות הנדרשת מרופא סביר. היינו עסקינן במבחן של 

אף אם רופא טעה באבחנתו אין  רפואית איננה עניין של חוכמה בדיעבד או לאחר מעשה.

האם על סמך המידע אשר היה בידיו  ,כי הוא התרשל ויש לבחון ,בכך בכדי ללמד

נפסק לא אחת, כי יש והפרקטיקה אשר הייתה נהוגה באותה העת אבחנתו סבירה והגיונית. 

שלות כל אימת שנעשתה טעות בשיקול הדעת של הרופא אשר להיזהר מלקבוע התר

ברי, כי  המידע אשר היה בידי הרופאים אשר בדקו את התובע בשנת מתבררת בדיעבד. 

כי קיים גידול בראשו אינו זהה למידע אשר היה בידי רופאיו של  ,שעה שהתברר 2002

בר קבעתי לעיל כפי שכהתובע שנים קודם לכן שעה שהוא נבדק בעקבות חבלת ראש. 

, כי הממצאים שעלו 98שוכנעתי, כי המסקנה אליה הגיע הצוות הרפואי ברמב"ם בשנת 

נובעים מחבלת ראש הייתה סבירה בנסיבות העניין כפי שאף מאשר זאת  CT -מבדיקת ה

המומחה מטעם בית משפט. אין עסקינן במקרה שבית החולים נמנע מלבצע לתובע בדיקות 

נוספים הנדרשים בנסיבות, אלא שבוצעו הבדיקות הדרושות מסוימות או בירורים 
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והרופאים פענחו את הממצאים מהבדיקות כמתאימים לתהליך החלמה מחבלת הראש 

 שעבר התובע.

 

היו  1998כי קביעות הרופאים בשנת  ,כאמור לעיל, המומחה מטעם בית המשפט העיד .49

דול בראשו של התובע, ניתן , לאחר שהתגלה הגי2002סבירות והגיוניות. העובדה שבשנת 

היה קשור לגידול ולא לחבלת הראש אין בה בכדי ללמד  1998כי הממצא בשנת  ,היה לקבוע

, על סמך המידע אשר היה בידיהם באותה עת, 1998שהרופאים אשר בדקו את התובע בשנת 

  התרשלו.

 

ו של התובע כי רופאי בית החולים התרשלו שעה שלא אבחנו את הגידול בראש ,לא שוכנעתי .51

. כאמור, מקובלת עליי טענת המומחה מטעם בית המשפט לפיה הטעות בגינה 1998בשנת 

לחבלת הראש הייתה סבירה והאבחנה הייתה סבירה   CT -יוחס הממצא מבדיקות ה

 והגיונית ולא משוללת יסוד. 

 

בשנת  התברר שיש לתובע גידול אולם לא ידוע אם זה מה שהיה לו 2002 -העיד, כי ב סוירי .51

זה גידול הרי שאף אם היו מודעים לכך  98. הוא הוסיף, כי גם אם מה שהיה לתובע בשנת 98

הרי שלא היו עושים שום דבר חוץ ממעקב. הוא טען שזו הפרקטיקה שהייתה  98בשנת 

בהליכים גידוליים מסוג זה באזור הספציפי הזה ואשר נהוגה גם היום.  98מקובלת בשנת 

כי אם היה מתברר בהמשך  ,לא היו מבצעים דבר מעבר למעקב והוסיףסוירי שב וטען, כי 

 (. 19-25ש'  45)עמ'  2002שזה גדל אז היו מנתחים את התובע כפי שהוא טופל בשנת 

 

בחוות דעתו ציין אומנסקי, כי הטיפול הרפואי אשר קיבל התובע היה סביר בהחלט וכי  .52

כי ככל שהגידול יותר גדול  ,העיד אומנסקיניתוח מוקדם יותר לא היה משנה את מצבו. 

האם ככל שהגידול גדול יותר כך  ,הוא יותר בעיתי מבחינת לחץ על המח. הוא נשאל

סיבוכים יכולים לקרות גם בגידולים כי  ,הסיבוכים אחרי הוצאתו גדולים יותר והשיב

 (. אומנסקי העיד, כי לאחר הוצאת הגידול נותר חלל שמתמלא11-15ש'  16)עמ'  קטנים

האם  ,בנוזל של המוח ואם היה לחץ המח חוזר למקום הנורמלי ונשארת צלקת. הוא נשאל

כי לפעמים יש גידול גדול ולא ניתן להסיר  ,גידול גדול יותר משאיר חלל גדול יותר והשיב

חלל גדול . כן העיד, כי לא ניתן לומר שגידול גדול יותר משאיר חלל גדול יותראת כולו ולכן 

 בעיות גדולות יותר וכי הבעיות הן של הניתוח עצמו ולא של החלל שנשאר יותר לא יוצר

 (. 1-9ש'  17, עמ' 31ש'  16)עמ' 

 

אומנסקי העיד, כי לפעמים הגידול אינו נתיח ובמקום ניתוח ניתן לתת טיפול כימותרפי. עוד  .53

מקרה טען, כי אם אפשר לנתח אז הכי טוב זה להקטין ואז לתת טפול. אומנסקי העיד, כי ב

הוא נשאל לגבי מצב  הכימותרפיה לא יכולה הייתה להיות אלטרנטיבה לניתוח.בו עסקינן 

כי לא ניתן היה לא לנתח משום  ,מתקדם והשיבפחות שבו היו מוצאים את הגידול בשלב 

-17ש'  18שהיה גידול גדול עם לחץ תוך גולגולתי מוגבר וצריך היה להקטין את הלחץ )עמ' 
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י כאשר התגלתה הגדילה של הגידול התחייב ניתוח ולכן הנכות בשיעור העיד, כ הוא (.24

 (. 27-31ש'  18אשר נקבעה בגלל מצב לאחר פתיחת ראש הייתה נגרמת בכל מקרה )עמ'  10%

 

כי אף אם הגידול היה מתגלה כבר בשנת  ,עדותו האמורה של אומנסקי יש בה בכדי ללמד .54

כי העובדה שהגידול גדל עם השנים אין  ,וד העידלא היה נמנע ניתוח והנכות בגינו. ע 1998

כי נגרמו בגללו סיבוכים גדולים יותר מאשר אם הגידול היה מתגלה כבר  ,בה בכדי ללמד

. כאמור, מצאתי כי ממילא לא התרשלו רופאי בית החולים שעה שלא אבחנו את 1998בשנת 

 . 1998הגידול כבר בשנת 

 

 משרד הבריאות -אחריות קופת החולים

 

ע בדיקת וציהתובע טוען, כי קופת החולים התרשלה שעה שלא שלחה אותו לנוירולוג ולב .55

CT מאחר ורופא המשפחה של התובע בתקופה הרלוונטית נפטר הרי שלא ניתן היה לשמוע .

 את עדותו בנדון.

 

כי קיבל טיפול תרופתי  ,וטען 86התובע אישר, כי התלונן על כאבי ראש וחוסר שינה בשנת  .56

ומתואר מצב  1989(. הוא אישר שהיה אצל פסיכיאטר בשנת 14-18ש'  20סדר )עמ' והיה ב

דיכאוני, שימוש בסמים ואלכוהול וניסיון אובדני והוא טען, כי לאחר מכן הוא היה בסדר 

 (. 19-25ש'  20גמור וחזר לעבוד )עמ' 

 

ים רבות אמאל שללה טענה לפיה התובע התלונן על כאבי ראש, סחרחורת ונדודי שינה שנ .57

אצל ד"ר חנא התובע  86כי אינה זוכרת שבשנת  ,(. היא העידה29-31ש'  26)עמ'  98לפני שנת 

במיון של בית החולים המשפחה היה  תובעה 94שבשנת  ,סיפר על חוסר שינה וכאבי ראש

במעקב של המרפאה תובע ה 89שמשנת וכן לא זוכרת הקדושה בשל סחרחורות 

כי חלפו שנים רבות ועל כן אינה  ,אבדות. היא שבה וטענההפסיכיאטרית לאחר ניסיון הת

(. היא 1-7ש'   27זוכרת. אמאל הוסיפה שהיא יודעת שהוא היה במצב רפואי טוב )עמ' 

כי שתה כוס כמו כל בן אדם וכי  ,האם התובע לקח סמים ושתה אלכוהול והשיבה ,נשאלה

 (. 8-11ש'  27)עמ'  כי אינה זוכרת וכי חלפו שנים ,לא לקח סמים. בהמשך טענה

 

כי אינה זוכרת דברים  ,עדותה של אמאל לא הותירה עליי רושם אמין. היא שבה וטענה .58

כי נשכחו ממנה בשל חלוף הזמן.  בעיני, אשר לא סבירבחיי בעלה מהותיים ומשמעותיים 

שהוצגו  כמו כן, עדותה אינה עולה בקנה אחד עם עדות התובע ועם המסמכים הרפואיים

 . לעיוני

 

האם רופא ששומע את התלונות ויודע שהיה לתובע משהו  ,כפי שפורט לעיל, אומנסקי נשאל .59

גידול במימדים  כי, והשיב ראש  CT -ו  MRI -בראש האם לא צריך היה להפנות אותו ל
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. לטענתו, גידול כאמור לא גורם להפרעות, לכאבי ראש, הרלוונטיים לא גורם לכלום

(. לטענתו, 1-8ש'  15, עמ' 27-31ש'  14לא לנטייה ליפול. )עמ'  לסחרחורת, לעייפות כללית או

ש'  15)עמ'  שהחולה בהתחלה לא מרגיש כלוםעוברות שנים עד שעושים את האבחנה משום 

25-26  .) 

 

העלה  1986עוד בשנת שקדמו לחבלת הראש רבות מהמסמכים הרפואיים עולה, כי בשנים  .61

, התקבל התובע 1994בחודש יוני שינה וכדומה.  התובע טענות בנוגע לכאבי ראש, הפרעות

תלונות דומות בבית חולים המשפחה הקדושה בנצרת בעקבות תלונות על סחרחורות. 

 ,. לא עלה בידי התובע להוכיחנשוא תיק זה העלה אף בהמשך ולאחר חבלת הראש תובעה

כי התובע  ,חהכי תלונותיו קשורות לגידול או כי היו אמורות להעלות חשד אצל רופא המשפ

 סובל מגידול בראשו.

 

אשר הממצא בהן פוענח כממצא  CTיתרה מזאת, כאמור לעיל התובע עבר שלוש בדיקות  .61

כי על  ,שקשור לחבלת הראש ולא עלה חשד לקיומו של גידול. לא עלה בידי התובע להוכיח

ת אף האמור היה על רופא המשפחה לחשוד בקיומו של גידול ו/או להפנות אותו לעריכ

 נוספת.   CTבדיקת 

 

כי רכש תרופות בבית מרקחת וכי הרוקח הטעה אותו  ,טענה נוספת שהעלה התובע הינה .62

בנוגע למינון ובשל כך נגרמו לו נזקים. התובע טוען, כי מדובר ברוקח שעבד אצל מכבי או 

(. בעדותו נשאל התובע האם זהות הרוקח ידועה לו ובתגובה 17סעיף  1תחת מרותה )ת/

(. התובע העיד, כי רופא ברמב"ם אמר לו איזה 14-16ש'  22מה אמר לו הרוקח )עמ' העיד 

תרופה לקחת וכי כשהלך לקנות את התרופה נתנו לו הוראות שגויות בנוגע לנטילת התרופה 

כי הרוקח מטעם מכבי טעה במינון הכדורים אשר על  ,(. אף אמאל הצהירה17-26ש'  22)עמ' 

(. אמאל העידה, כי היא אינה זוכרת האם הייתה עם התובע 19סעיף  2התובע לקחת )ת/

בבית המרקחת כאשר  קיבל את התרופה. בהמשך טענה שהיא חושבת שהייתה איתו וכי 

(. הנה כי כן, אין בידי אמאל להעיד מידיעה אישית באשר 21-29ש'  27חלפו שנים )עמ' 

רופה והאם אכן עסקינן לטעות הנטענת. התובע לא הוכיח באיזה בית מרקחת רכש את הת

כי אכן נעשתה טעות כאמור על  ,בבית מרקחת אשר קשור למכבי. כמו כן, התובע לא הוכיח

 כי הנזקים הנטענים נובעים מהטעות האמורה.  ,ידי הרוקח. בנוסף, לא הוכח

 

 מדינת ישראל -אחריות שירות בתי הסוהר

 

. התובע טוען, כי 2002וני נעצר התובע והיה במעצר עד לחודש י 2000בחודש אוקטובר  .63

במהלך תקופת מעצרו הוא התלונן על סחרחורות, כאבי ראש, קשיי דיבור ונפילות. לטענתו, 

 המדינה לא דאגה להעניק לו טיפול רפואי מתאים.  ,על אף תלונותיו
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(. כן העיד, 20-21ש'  23כי במעצר הוא התלונן על סחרחורת וכאבי ראש )עמ'  ,התובע העיד .64

התלונן לקחו אותו לרופא שנתן לו תרופה. לטענתו, הרופא רשם את תלונותיו כי כאשר 

 (. 22-29ש'  23והחליפו לו את התרופות בגלל תלונותיו על נדודי שינה )עמ' 

 

מסר בתצהירו, כי התובע התלונן על נדודי שינה בלבד בן ארי שטיפל בתובע בתקופת מעצרו  .65

תצהיר התובע וכי לו היה התובע מתלונן כאמור, ואין כל תיעוד בתיק לתלונות המתוארות ב

לתצהיר(. בן ארי חזר על דברים אלו בעדותו  6-7היה הדבר נרשם בתיקו הרפואי )סעיפים 

העיד, כי התובע לא התלונן בפניו על דבר מלבד נדודי שינה, זה שמישהו רודף אחריו לפני ו

של חבלה בראש, שבר בחוליות  כי היה לו מצב ,וחרדות מסוימות. הוא הוסיף שהתובע סיפר

 34צוואריות, שבר באף ותלונות על נדודי שינה וכן על שימוש במשקאות חריפים בעבר )עמ' 

(. בן ארי העיד, כי התובע לא התלונן בפניו על כאבי ראש וקשיי דיבור. לטענתו, 24-28ש' 

 (. 6-11ש'  36הוא ציין בתיק כל דבר שהתובע התלונן לגביו בפניו כולל תאריכים )עמ' 

 

בו  22.11.00 -מד"ר טרייסלר פסיכיאטר ולמסמך מה 4.3.2001בן ארי הופנה למכתב מיום  .66

כתוב, כי לפני שנה התובע קיבל מכה בראש עם איבוד הכרה ועבר אשפוז בבי"ח כללי ומאז 

סובל מכאבי ראש וקשיי נשימה. נטען בפניו, כי כל המסמכים האלו נערכו על ידי רופאי 

נשאל, האם כאשר והם התלונן התובע על כאבי ראש כל הזמן וקשיי דיבור שב"ס שב

מקבלים אסיר מבקשים מהמשפחה שלו להביא תיעוד רפואי לגבי מצבו הרפואי והשיב, כי 

אין להם קשר עם משפחת האסיר. הוא העיד, כי הם יכולים להחתים אסיר על וס"ר 

ם רלוונטי והוסיף, כי זה לוקח ולשלוח בקשה למחלקת רשומות רפואיות של בית חולי

חודשיים. בן ארי טען, כי האופציה השנייה היא לבקש ממשפחת האסיר להביא את 

(. לטענתו, הוא לא ראה אישור רפואי של רופא 17-24ש'  36המסמכים שנמצאים בביתו )עמ' 

' ש 36צוין שהתובע נמצא במעצר ושהיה לו דבר בגולגולת )עמ' בו המשפחה של התובע אשר 

עולה, כי רשום שם  2000אציין, כי מעיון במסמך מרופא המשפחה מחודש יולי (. 25-28

שהתובע נמצא במעצר והבן שלו הגיע לקחת אישור רפואי. עוד רשום במסמך, כי מזה שנים 

החולה במעקב פסיכיאטרי וכי לפני שלוש שנים נפגע בראשו ואושפז בנוירוכירורגיה 

ר בגולגולת וכי היה במעקב נוירולוגי במשך שנה. גם במסמך ברמב"ם ובין היתר היה לו דב

זה לא רשום דבר על תלונות על כאבי ראש מאז שיכול היה להדליק נורה אדומה אצל 

הרופא בבית המעצר, כי יש לערוך לתובע בדיקות נוספות מעבר לאלו אליהן שלח את 

 התובע.

 

עוץ פסיכיאטרי וכי הוא קיבל את בן ארי העיד, כי הוא מצא לנכון להפנות את התובע לי .67

תשובת הפסיכיאטר ואם במכתב הייתה המלצה לעשות לתובע בדיקות כאלה ואחרות אז 

(. כן העיד, כי בין היתר הפנה את התובע 21-24ש'  35הוא היה מפנה אותו לבדיקות )עמ' 

ם היה תקין והצילו 22.11.00 -והוא עיין בו ב 19.11.00 -לצילום גולגולת וכי הצילום נעשה ב

 (. 1-2ש'  26, עמ' 28ש'  35)עמ' 
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בן ארי העיד, כי התובע דיווח לו שהוא לאחר חבלה בראש וכי בשל כך הוא ביצע לו צילום  .68

כי לא היה  ,רנטגן בכדי לוודא שאין שינויים חבלתיים ישנים בעצמות הגולגולת. הוא העיד

ולא מדובר בחבלה תר מאחר אמור לשלוח את התובע לבדיקה אחרת מדויקת או מעמיקה יו

. בן ארי הוסיף, כי בתור רופא כללי הוא אינו טרייה או בחשד לאירוע מוחי צמוד להופעתו

 משום מומחה לרופא התובע את הפנה לא כי, העיד הוא. MRI או CT -מוסמך להפנות ל

אין כל סיבה ואין כל חבלת ראש ישנה מלפני שנתיים וכי בטווח זמן כזה ב שמדובר

בן ארי הוסיף, כי אם התובע לא עשה בירור יקציה רפואית להפנות את התובע לבירור. אינד

אז כנראה שהחבלה הזו חלפה וטען שאם התובע היה עושה עד שנעצר בחוץ במשך שנתיים 

 (. 1-13ש'  37, עמ' 31-32ש'  36בירור הוא היה מציג בפניו את המסמכים )עמ' 

 

למסגרת מקצועית רפואית שלא מכירים אותו בה דואג בן ארי העיד, כי חולה סביר שמגיע  .69

להביא פרטים על עברו הרפואי. הוא טען שאם התובע לא הביא אז כנראה שזה לא מציק לו 

-13ש'  37או שזה חוסר אחריות מצדו. בן ארי הוסיף, כי הוא מסתמך על דברי החולה )עמ' 

מלי לחלוטין ונורמטיבי וכי כי דבריו הינם בהנחה שמדובר באדם נור ,(. נטען בפניו19

בתיעוד הרפואי צוין שיש לתובע בעיה נפשית. בן ארי השיב, כי התובע לא אובחן כחולה נפש 

אלא כבעל הפרעת אישיות. בן ארי הוסיף, כי הוא לא חוקר וכי יושב מולו אדם בהכרה 

מלאה שמשתף פעולה ומספר מה שמספר והוא לא יכול לדעת אם האדם בוחר שלא לספר 

 (.20-25ש'  37דבר מה )עמ' 

 

הוא הפנה את התובע לרופא מומחה, קיבל את המלצות  ,בן ארי טען, כי עשה כל מה שצריך .71

המומחה, נתן לתובע טיפול תרופתי בהתאם להמלצות, ביצע השלמת ברור על ידי צילומי 

 רנטגן, שלח את התובע לאשפוז במרכז לבריאות הנפש בהתאם להמלצות הפסיכיאטר ועיין

כי עשה כל מה שהיה אמור לעשות  ,בסיכום המחלה של התובע עם שחרורו. הוא שב וטען

כי למרות תלונות התובע על קשיי דיבור  ,(. נטען בפניו27-32ש'  37מתוקף תפקידו )עמ' 

וכאבי ראש הוא לא הפנה אותו לנוירולוג והוא השיב שהתובע לא התלונן בפניו אף פעם על 

וסיף, כי  לגבי כאבי ראש, בעקבות הטראומה הישנה, הוא הפנה את קשיי דיבור. בן ארי ה

 (. 5-9ש'  38התובע להשלמת בירור על ידי צלום ויעוץ מומחה פסיכיאטרי )עמ' 

 

כי נפל פגם בטיפול הרפואי אשר קיבל התובע בתקופת מעצרו. מעדותו של בן  ,לא שוכנעתי .71

ל בהתאם להמלצות הפסיכיאטר. לא ארי עולה, כי התובע נשלח לבדיקה פסיכיאטרית וטופ

כי הוא סובל מגידול  ,כי לאור תלונותיו היה צריך להתעורר חשד ,עלה בידי התובע להוכיח

. לאור אופי תלונותיו של התובע ואבחונו CTכי הוא היה צריך להישלח לבדיקת  ,בראשו או

ם זה. כמו כן, כי תלונותיו ייוחסו למצבו הנפשי והתובע טופל בתחו ,בתחום הנפשי סביר

. מקובלת עליי טענתו של בן 1998התובע נשלח לבצע בדיקת רנטגן בשל חבלת הראש משנת 

ארי לפיה מאחר ומדובר בחבלה ישנה ולאור המידע אשר היה בידיו ובין היתר העובדה 

שהתובע לא המשיך בבירור תקופה ארוכה ממועד החבלה ועד מעצרו, הרי שלא הייתה 

 יה יש לשלוח את התובע לבדיקה מעמיקה יותר. בידיו אינדיקציה לפ
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כי במהלך דיון בעניינו בבית המשפט המחוזי בנצרת ולאחר  ,אציין, כי בין היתר טען התובע .72

כי לא נערכו לו צילומים  ,שבית המשפט היה עד לתלונותיו בנוגע לבעיות בדיבור הוא הצהיר

פטים בעת דיון בעניינו והשיב האם התלונן בפני השו ,בעקבות תלונותיו. בעדותו נשאל

(. התובע לא 4-6ש'  24בחיוב. בהמשך טען, כי עורך דינו אמר לשופט שהוא לא בסדר )עמ' 

כי במהלך דיון משפטי בעניינו עלתה טענה לפיה הוא סובל מקשיי דיבור וכי לא  ,הוכיח

 נשלח לבדיקות המתאימות על ידי שירות בתי הסוהר. 

 

 שהפנה חורי ר"לד פנה ומיד ממעצר שוחרר הוא 2002 יוני בחודשבתצהירו טען התובע, כי  .73

 הוא כי, התובע טען בעדותו(. 14 סעיף 1/ת)CT  לבדיקת אותו הפנה וזה לנוירולוג אותו

כי אולי וכי  ,והשיב 30.6.02 -חודשים. הוא נשאל האם זה היה ב 33שוחרר ממעצר אחרי 

נה מיד לאחר שחרורו לד"ר אמיל חורי אינו זוכר תאריכים. התובע אישר, כי לטענתו פ

כי במעצר אמרו לו  ,השיב 2002רק בספטמבר ולאחר שנטען בפניו שזה לא היה מיד אלא 

שלאחר שיצא מהכלא מצבו ישתפר והוא נח וראה שמצבו לא השתנה ואז פנה לרופא )עמ' 

בדיקות דם נאמר לו לעשות  2002כי בספטמבר  ,(. נטען בפניו1-3ש'  22, עמ' 26-32ש'  21

וללכת לנויורולוג והוא לא עשה את הבדיקות ורק לאחר שחזר בנובמבר ונאמר לו שוב ללכת 

-4' ש 22' עמ) כן עשה והוא CTכי הרופא אמר לו לעשות מהר  ,הוא עשה אותן ובתגובה טען

8 .) 

 

 לרופא שיפנה ביקשה היא ממעצר התובע של שחרורו עם מיד כי, אמאל טענה בתצהירה .74

 אמאל(. 15 סעיף 2/ת) הגידול התגלה במסגרתה  CT לבדיקת אותו הפנה אשר המשפחה

כי מיד לאחר שהתובע השתחרר היא ביקשה שיפנה לרופא משפחה משום שהיו לו , העידה

והלך האם התובע לא הקשיב לה  ,בעיות דיבור והוא היה מרייר בזמן שדיבר. אמאל נשאלה

 (.17-20ש'  27פתחה יותר ויותר )עמ' והשיבה שהבעיה הת לרופא רק לאחר חודשיים

 

הנה כי כן, אין ממש בטענותיהם של התובע ואמאל לפיהן מיד עם שחרורו פנה התובע  .75

. העובדה שאף לאחר שחרורו המתין התובע כחודשים CTלרופא המשפחה והופנה לבדיקת 

פא הוא עד שבעייתו התפתחה עוד ועוד, כפי שהעידה אמאל, וכן העובדה שלאחר פנייתו לרו

לא פעל מיד בהתאם להנחיות הרופא והשתהה בבירור בעיותיו אינה עולה בקנה אחד עם 

כי תלונותיו אינן  ,טענותיו באשר לטיפול הלקוי אשר ניתן לו בעת מעצרו. ככל שהתובע סבר

לשם קבלת אופן מיידי כי עם שחרורו יפעל ב ,מטופלות כראוי בעת מעצרו הרי שסביר היה

 טיפול כנדרש. 

 

לא עלה בידי התובע להוכיח טענתו לפיה שירות בתי הסוהר התרשל שעה שלא שלח אותו  .76

 לבדיקות נוספות במהלך מעצרו לאור תלונותיו. 
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לאור האמור לעיל, לא עלה בידי התובע להוכיח טענותיו באשר להתרשלות הנתבעים, או מי  .77

 מהם, אשר בגינה אובחן הגידול בראשו באיחור. 

 

אף אם היה עולה בידי התובע להוכיח טענה זו הרי שלא היה בכך בכדי  אציין עוד, כי .78

כי אבחון מוקדם יותר היה מונע את נזקיו הנטענים של  ,להועיל לו. שכן, לא שוכנעתי

התובע. ברי, כי ככל שהתובע היה מוכיח טענתו בנוגע לרשלנות באבחון הרי שהוא היה זכאי 

השיהוי בלבד, להבדיל מנזקים אשר נגרמו בעקבות לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו בעקבות 

שהרי אין מחלוקת, כי הגידול לא נגרם בשל רשלנות מי  והטיפול בועצמו הגידול 

כי האבחון המאוחר  ,כי נזקיו נגרמו בשל מועד האבחון או ,. התובע לא הוכיחמהנתבעים

אמור בחוות דעתו הגדיל את נזקיו. טענות התובע בעניין זה אינן עולות בקנה אחד עם ה

פורט לעיל. לא עלה בידי התובע לסתור את מובעדותו של המומחה מטעם בית המשפט, כ

 האמור בחוות דעת המומחה בעניין זה וקביעותיו של המומחה אמינות ומהימנות בעיניי. 

 

המומחה  מטעם בית משפט קבע במפורש בחוות דעתו, כי הטיפול בתובע היה סביר וניתוח  .79

אשר נקבעה בשל מצב  10%יה משנה את מצבו. עוד קבע, כי הנכות בשיעור מוקדם לא ה

לאחר פתיחת ראש, הייתה נגרמת בכל מקרה וכי הופעת אפילפסיה לאחר הניתוח ובהרבה 

מקרים לפני הניתוח הינה שכיחה בגידולים של המוח והוא מציין שניתן להגיד ש"התקפים 

 אלה הם חלק בלתי נפרד מהמחלה".

 

 התוצאה

 

כי הנתבעים התרשלו שעה שלא אבחנו את הגידול בראשו  ,הנה כי כן, התובע לא הוכיח .81

שים ו/או המחדלים הנטענים נגרם כי בשל המע ,בשלב מוקדם יותר. כמו כן, הוא לא הוכיח

, מעבר לנזק שנגרם ממילא כתוצאה מהגידול עצמו ומהניתוח שממילא נזק כלשהולתובע 

 . נזקק לו התובע

 

לאחר שלקחתי בחשבון את מספר הישיבות שהתקיימו ו, התביעה נדחית. בנסיבות אל .81

בתיק, את העובדה שהנתבעים נדרשו להגיש חוות דעת מטעמם וכן השתתפו בחוות דעת 

מומחה בית משפט, את עלויות העדים וכן שכר טרחת עו"ד אני מחייבת את התובע בסכום 

מהנתבעים )סכום  כל אחדעבור ₪  7,000כולל בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 

ימים ממועד המצאת פסק הדין, שאם  30הסכום האמור ישולם בתוך ₪(.  21,000כולל של 

 לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

 

 המזכירות תמציא לצדדים.

 
5129371 

 דר הצדדים. , בהע2014אוגוסט  11ניתן היום,  ט"ו אב תשע"ד, 54678313
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