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סבג סבג ד איילת ד איילת ""עועו

הרצאה במיילדות וגניקולוגיה הרצאה במיילדות וגניקולוגיה 



: : סף הכניסה בשעריה של עילת הולדה בעוולהסף הכניסה בשעריה של עילת הולדה בעוולה

:  :  ) ) לויןלוין.  .  דד' ' השהשבהסכמת בהסכמת ((בן פורת בן פורת ' ' השהש  --הגישה המצמצמתהגישה המצמצמת
נכיר בעילה במקרים נדירים כאשר בשל  המוגבלות החמורהנכיר בעילה במקרים נדירים כאשר בשל  המוגבלות החמורה

מוטב היה אלמלא נולד  מוטב היה אלמלא נולד  

:  :  ))לויןלוין. . בהסכמת שבהסכמת ש((ברק ברק ' ' השהש  --הגישה המרחיבה הגישה המרחיבה 
 קל כקשה קל כקשה--נכיר  בעילה בכל מקרה של מום נכיר  בעילה בכל מקרה של מום 

:  :  ) ) מיעוטמיעוט((גולדברג גולדברג ' ' השהש
.  .  אין להכיר בתביעת הולדה בעוולה גם כשמדובר במום קשהאין להכיר בתביעת הולדה בעוולה גם כשמדובר במום קשה

19821982    זייצוב זייצוב הלכת  הלכת  



. . נפצה לפי ההבדל בין התובע במומו לבין אדם בריאנפצה לפי ההבדל בין התובע במומו לבין אדם בריא:  :  ברקברק' ' השהש

אין להשוות  אין להשוות  : : אך לא מכמתתאך לא מכמתת" " עקרונות פיצויעקרונות פיצוי""מפרטת מפרטת : : בן פורת בן פורת ' ' השהש
..כי אין אופציה שהיה נולד כבריאכי אין אופציה שהיה נולד כבריא" " בריאבריא""לל" " נכהנכה""בין בין 

"  "  גלובליגלובלי""פיצוי פיצוי ):   ):   גילאורגילאור'  '  השהש((ד שמרת נס ד שמרת נס ""גישה מעניינת בפסגישה מעניינת בפס*  *  
" " מדרון חלקלקמדרון חלקלק""משיקולי מדיניות משפטית ובגין החשש ממשיקולי מדיניות משפטית ובגין החשש מ

זייצוב זייצוב  הלכת   הלכת  --דרך פסיקת הפיצוי דרך פסיקת הפיצוי 



::    האם נכיר בתביעה של האם נכיר בתביעה של 

ילוד עיוורילוד עיוור ? ?

ילוד עם חסר באצבעותילוד עם חסר באצבעות ? ?

גמדגמד??

? ? איפה נשים את הגבולאיפה נשים את הגבול

המדרון החלקלק המדרון החלקלק 



33  רוברוב"" לאף אחת אין   לאף אחת אין  –– דעות שונות   דעות שונות " "

 הפצויים הפצויים דרך פסיקת דרך פסיקת  שיוכרו ובדבר  שיוכרו ובדבר סוג המקריםסוג המקריםאין הלכה מחייבת בדבר אין הלכה מחייבת בדבר

 יש הלכה מחייבת רק לכך שתיתכן תביעה בגין הולדה בעוולה יש הלכה מחייבת רק לכך שתיתכן תביעה בגין הולדה בעוולה

  ד אזולאיד אזולאי""פספס((שופט מחוזי יכול לבחור בין גישת בן פורת לגישת  דעת ברק  שופט מחוזי יכול לבחור בין גישת בן פורת לגישת  דעת ברק ( (

הם עונים גם לגישה המחמירההם עונים גם לגישה המחמירה(( אין מחלוקת  אין מחלוקת --במקרים של מומים קשיםבמקרים של מומים קשים ( (

 חוסר אחידות בפסיקה  חוסר אחידות בפסיקה --במקרים הקלים יותר במקרים הקלים יותר 

וועדת מצאוועדת מצא" " הוקמה  הוקמה  >> >> בעקבות מספר ערעורים לעליון שאוחדובעקבות מספר ערעורים לעליון שאוחדו " "

זייצוב זייצוב תוצאת הלכת  תוצאת הלכת  



 מבצעת אותה מבצעת אותההיתההיתהאילו יידעו את היולדת על הבדיקה היא אילו יידעו את היולדת על הבדיקה היא ??

 מבוצעת האם המום היה מאובחן  מבוצעת האם המום היה מאובחן היתההיתהאילו הבדיקה אילו הבדיקה  ? ?

 ההריוןההריוןאילו המום אובחן האם ההורים היו מעוניינים בהפסקת אילו המום אובחן האם ההורים היו מעוניינים בהפסקת ? ?

 היתההיתה האם הועדה  האם הועדה ההריון ההריון אילו ההורים היו מעוניינים בהפסקת אילו ההורים היו מעוניינים בהפסקת  
??מאשרת זאתמאשרת זאת

שאלת הקשר הסיבתי שאלת הקשר הסיבתי 



 מגבלה קלה בתפקוד מגבלה קלה בתפקוד ) )mild handicapmild handicap((-- ההריון ההריון  אין להפסיק  אין להפסיק    
בשלב החיות בשלב החיות 

 מגבלה בינונית בתפקוד מגבלה בינונית בתפקוד))moderate handicapmoderate handicap ( (--  ניתן להפסיק   ניתן להפסיק 
77//66  2727'  '   עד ש עד שההריוןההריון

 מגבלה קשה בתפקוד מגבלה קשה בתפקוד ) )severe handicapsevere handicap((--  ניתן להפסיק   ניתן להפסיק 
 ללא מגבלת שבוע הריון  ללא מגבלת שבוע הריון ההריוןההריון

 לקיום   לקיום  3030%%    --הסתברות של יותר מ הסתברות של יותר מ : : התנאי להפסקת הריוןהתנאי להפסקת הריון
החמורה החמורה / / המגבלה הבינוניתהמגבלה הבינונית

    --2323/  /  0707ל משרד הבריאות  ל משרד הבריאות  " " חוזר מנכ חוזר מנכ 

וועדות להפסקת הריון בשלב החיות וועדות להפסקת הריון בשלב החיות 



מחובתו של רופא העוקב אחר הריון ליידע על   מחובתו של רופא העוקב אחר הריון ליידע על  --' ' 9797  --ד ברמןד ברמן""פספס 
האפשרות לסקירה מורחבת באופן פרטי האפשרות לסקירה מורחבת באופן פרטי 

צריכה להנהיג הסדרים   צריכה להנהיג הסדרים  היתההיתה הקופה  הקופה ––'  '  9898  --ד ניב ירקוני ד ניב ירקוני ""פספס 
לפיהם רופאים יסבירו על בדיקה ממוקדת פרטיתלפיהם רופאים יסבירו על בדיקה ממוקדת פרטית

 חובה ליידע על מגבלות הסקירה הבסיסית  חובה ליידע על מגבלות הסקירה הבסיסית --' ' 0404  --סידי סידי הלכת הלכת 

יש ליידע על   יש ליידע על   בסיכון נמוך בסיכון נמוך  גם בהריון  גם בהריון --''0505  --ד פלומבה אוראל ד פלומבה אוראל ""פספס
סקירה מורחבתסקירה מורחבת

יש להביא לידיעת האם את כל  יש להביא לידיעת האם את כל  :  :  דרורידרורי' ' השהש  --' ' 0808ד פלונית ד פלונית ""פספס
..גם כאשר אין אינדיקציה רפואית לבצען גם כאשר אין אינדיקציה רפואית לבצען הבדיקות הבדיקות 

 התפתחות הפסיקה  התפתחות הפסיקה --הפרת חובת היידוע הפרת חובת היידוע 



היה מקום ליידע את היולדת על האפשרות   היה מקום ליידע את היולדת על האפשרות  --' ' 0909    סבגיאןסבגיאןד ד ""פספס 
לבצע סקירה מורחבת גם אם הריונה היה הריון בסיכון נמוך לבצע סקירה מורחבת גם אם הריונה היה הריון בסיכון נמוך 

חלה רק חלה רק ) ) סידיסידיהלכת הלכת (( חובת היידוע  חובת היידוע --20102010  --. . שש. . ממ..ד שד ש""פספס
 מוכנה לבצע בדיקות בתשלום   מוכנה לבצע בדיקות בתשלום  היתההיתהשהאם שהאם ,  ,  במקרה בו הוכח במקרה בו הוכח 

. . וביצעה כאלה בהריונות קודמיםוביצעה כאלה בהריונות קודמים

בהיעדר בהיעדר ): ): דעת הרובדעת הרוב((ש עליון ש עליון " "  בימ בימ--20112011  -- נמרוד  נמרוד גרסטלגרסטלד ד ""פספס
 חובה ליידע על   חובה ליידע על  היתההיתהסימנים קליניים לזיהום בנגיף האמור לא סימנים קליניים לזיהום בנגיף האמור לא 

. . CMVCMVדבר קיומה של בדיקת דבר קיומה של בדיקת 

נדחתה תביעת יולדת שכבר הכירה   נדחתה תביעת יולדת שכבר הכירה  --20112011  --ד שמאלי עמיחי ד שמאלי עמיחי ""פספס 
. . את מגבלות הסקירה הבסיסית מהריונות קודמיםאת מגבלות הסקירה הבסיסית מהריונות קודמים

 התפתחות הפסיקה  התפתחות הפסיקה --הפרת חובת היידוע הפרת חובת היידוע 



    אולטראסאונדאולטראסאונדהובהר לי כי קיימות בדיקות הובהר לי כי קיימות בדיקות ""

המשוכללות מאלו אותן אני עומדת המשוכללות מאלו אותן אני עומדת , , ממוקדותממוקדות

. . לעבורלעבור

    השרותיםהשרותיםבדיקות אלו אינן מהוות חלק מסל בדיקות אלו אינן מהוות חלק מסל 

    19941994    --ד ד ""התשנהתשני חוק בריאות ממלכתי י חוק בריאות ממלכתי ""עפעפ

".".ובאפשרותי לקבלן תמורת תשלום באופן פרטובאפשרותי לקבלן תמורת תשלום באופן פרט

 טופס הצהרת נבדקת  טופס הצהרת נבדקת --התשובה של קופות החולים התשובה של קופות החולים 



 250,000250,000    --ד מאיה בן דוד ד מאיה בן דוד " " ש העליון בפס ש העליון בפס " " ביהמ ביהמ ₪  ₪  : :

בשלה העת לפסוק סכום  בשלה העת לפסוק סכום  ,  ,  משראש הנזק נקלט והושרש משראש הנזק נקלט והושרש " " 
אלא פיצוי ראוי מבחינה נורמטיבית לפי  אלא פיצוי ראוי מבחינה נורמטיבית לפי  "  "  סמלי סמלי " " פיצויים שאינו  פיצויים שאינו  

 " ........נסיבות המקרה נסיבות המקרה 

" " חובת היידוע חובת היידוע " " פגיעה באוטונומיה עקב הפרת  פגיעה באוטונומיה עקב הפרת  



 2525 עד גיל  עד גיל --תביעת הילד תביעת הילד

 הלכת חכם הלכת חכם  ( (2525 עד גיל  עד גיל --כמיטיביםכמיטיבים  --תביעת ההורים תביעת ההורים((

 מחלוקת פסיקהמחלוקת פסיקה    --בגין פגיעה באוטונומיה בגין פגיעה באוטונומיה תביעת ההורים תביעת ההורים : :

) ) חח..חח. . ד שד ש"" פס פס--וילנר וילנר ((? ? 77עד גיל עד גיל                   

))ד רם כסיףד רם כסיף"" פס פס--שפירא שפירא ((?         ?         2525       או עד גיל        או עד גיל 
))ד פלוניד פלוני"" פס פס--דרורי דרורי                                     (                                    (

התיישנות תביעת ההורים בתביעות בגין רשלנות בלידה התיישנות תביעת ההורים בתביעות בגין רשלנות בלידה 





במקרה שלפנינו הרופא פעל לפי הנחיות האיגוד ובדק קיומן של כפות  במקרה שלפנינו הרופא פעל לפי הנחיות האיגוד ובדק קיומן של כפות  ""
אך אין זאת אומרת שביצע  אך אין זאת אומרת שביצע  " " נצפו אצבעותנצפו אצבעות" " בדף הבדיקה צוין כי בדף הבדיקה צוין כי . . ידייםידיים

הוא צפה באצבעות אך לא  הוא צפה באצבעות אך לא  , , אחתאחתבדיקה של האצבעות וספר אותן אחת בדיקה של האצבעות וספר אותן אחת 

הציון אצבעות בא לומר כי הן נצפו ללא התייחסות  הציון אצבעות בא לומר כי הן נצפו ללא התייחסות  . . בדק אותן בפרוטרוטבדק אותן בפרוטרוט

 ".".למספרן או לתקינותןלמספרן או לתקינותן

טענת מומחה ההגנה בתיק החסר באצבעות טענת מומחה ההגנה בתיק החסר באצבעות 



בית המשפט המחוזי בחיפה בית המשפט המחוזי בחיפה 

בהיעדר הוכחת קשר סיבתי בין דלקת נטענת אצל האם  
נדחתה תביעה בגין רשלנות  , לבין נזק שנגרם ליילוד

למרות נזק ראייתי והעברת נטל ההוכחה . רפואית

.לא הוכחה קיומה של דלקת אצל האם, לנתבעת

סבג ד   איילת  "כ עו "י ב"ע

משרד הבריאות -מדינת ישראל :הנתבעת 

אלסטרד נעמי "כ עו "י ב"ע

סילביה ואקנין. 2

 איתיואקנין. 1:התובעים 

סוקול השופט רון ' כב: בפני 

משרד הבריאות -י "מ' נ'  איתי ואחואקנין 422-05א "ת

' ואח




