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  אלדד נבו  שופטה כבוד בפני 
 

 תפלוני תובעת

  

 

  
  נגד

 

  קר שרותי רפואה בע"מ נתבעת
 

  
  

  :  עו"ד אס� נויב"כ התובעת
  ב"כ הנתבעת:  עו"ד שמעו� כ� ועו"ד רבקה כ�

  
 

� פסק די

  1 

 2רשלנות צוות רפואי שעמד לבצע  ניתוח פלסטי באפה של התובעת, הביא לכ
 שהוחדרה לאפה תמיסת 

 3  חומצה המשמשת לטיפולי פילינג, במקו  תמיסה לכיוו� כלי ד . 

 4הנתבעת, שגורמי  מטעמה טיפלו בתובעת וגרמו לנזקיה, בחרה שלא ליטול אחריות על רשלנות , 

 5  אל כתפי אחרי . וניסתה להתנער מאחריותה ולהעבירה

 6  מכא� התביעה לפיצוי בגי� נזקי הגו� שנגרמו לתובעת כתוצאה מהאירוע.

  7 

 8  הצדדי� והמקרה

 9התובעת, חיילת משוחררת הזכאית למענק חיילי  משוחררי , קיבלה פניה מגור  שיווקי  .1

 10ו� ניתוחי  פלסטיי  שהציע לה לעשות שימוש בכספי המענק למימ ,שפעל מטע  הנתבעת

 11לפרוטוקול]. התובעת החליטה להיענות להצעה ולבצע אצל  29'16שורות  25[עמ'  במסגרתה

 12 הנתבעת ניתוחי  אסתטיי  בחזה ובא�. 

 13ינותחו הנתבעת, המפעילה רשת מכוני  לטיפולי  אסתטיי , קבעה לתובעת ניתוח במסגרתו  .2

 14אורי גולד�.  ה� החזה וה� הא�. הניתוח, כ
 קבעה הנתבעת, יבוצע במרפאת נ.א.ר.א על ידי ד"ר

 15ה� ד"ר גולד� וה� חדר הניתוח שנמצא במרפאת נ.א.ר.א נשכרו על ידי הנתבעת לצור
 ביצוע 

 16 הניתוח.
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 1החל ד"ר גולד� בביצוע הניתוח כאשר כוונתו הייתה להתחיל בניתוח החזה  1.4.15ביו   .3

 2 ובסיומו להמשי
 מידית בניתוח הא� כאשר התובעת מורדמת.

 3צוות הרפואי בהכנות לביצוע ניתוח הא�. חלק מאות� הכנות ע  סיו  ניתוח החזה, החל ה .4

 4הטבולות בחומר. מטרת הוא הכנסת תמיסה לכיוו� כלי ד  [אמטוקאי�] באמצעות פתיליות 

 5 לתצהירו של ד"ר גולד�]. 9הפחתת הדימו  בזמ� הניתוח [סעי� התמיסה היא 

 6בפעולה הכירורגית את אספקת הפתיליות והתמיסה מבצע אח חדר הניתוח שאינו משתת�  .5

 7 עצמה ומכונה "אח מסתובב". אח נוס� מסייע לרופא בזמ� הניתוח ומכונה "אח סטרילי".

 8 את פעולת החדרת הפתיליות לא� מבצע הרופא עצמו. .6

 9ביחס למה  כא� נחלקת הגרסה העובדתית בי� ד"ר גולד� לבי� האח הסטרילי, מר עיסא  עומר .7

 10 :שאירע במקרה הנדו�

 11האח המסתובב הגיש לד"ר גולד� את הפתיליות וכוסית ע   לגרסתו של מר עומר,  .א

 12התמיסה. ד"ר גולד� הוא זה שטבל את הפתיליות בתמיסה והחדיר אות� לאפה של 

 13 לתצהירו]. 5התובעת. [סעי� 

 14לגרסתו של ד"ר גולד�, האח המסתובב סיפק לו את הפתיליות בכלי סטרילי, ולאחר   .ב

 15י�, הכניס את הפתיליות הספוגות לאפה שווידא עמו שלוש פעמי  כי מדובר באמטוקא

 16לתצהירו של ד"ר גולד�].  ד"ר גולד� לא מציי� בתצהירו הא  הוא  11'10של התובעת [ס' 

 17 זה שטבל את הפתיליות בתמיסה או שה� סופקו לו טבולות.

 18 מר עומר הסביר כיצד התבצעה פעולת אספקת החומר בפועל:  .ג

 19העביר לרופא כוסית ע� החומר. היה לתצהיר". אתה אומר שסעד  5ש. מפנה לסעי  "

 20 כתוב על הכוסית משהו? ידעת מה היה בה?

 21ת. אותו אח מסתובב לא יכול למסור את החומר ישירות לחדר הניתוח, אז הוא מביא 

 22  שק סטרילי, פותח אותו ושופ" אליו את החומר, זו הכוסית. 

 23  ש. איפה הוא עושה את זה?

 24  ח סטרילי. ת. הוא עושה את זה בחדר הניתוח על משט

 25  לד"ר גולד�? ש. הוא עומד ע� הגב

 26  ת. לא אמרתי שהוא עומד ע� הגב. הוא מכי� את זה על משטח סטרילי. 

 27  ש. זה שולח� הניתוחי�, פה שוכבת המטופלת. איפה נמצא המשטח הסטרילי?

 28  ת. למרגלות הפציינטית. איפה שנמצאי� התרופות והציוד. 

 29  ש. ד"ר גולד� לא יודע מה הוא ש� בתו" הכוס. 

 30  ת. לא. 
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 1  ש. אתה יודע מה הוא ש� בתו" הכוס?

 .� 2  "ת. אני יודע מה אמור להיות ש

 3  .]18.7.18לפרוטוקול מיו   26'15שורה  14עמ' [ 

 4 

 5כאמור לעיל, ד"ר גולד� טוע� כי וידא ע  האח המסתובב שלוש פעמי  כי מדובר   .ד

 6וא� דאג לתעד גרסתו זו בדו"ח הניתוח. כבר עתה אבהיר באמטוקאי� ולא בחומר אחר 

 7 כי גרסה זו אינה אמינה בעיני ואינני מקבלה.

 8כפי שהתברר מעדותו של מר עומר, החומר והפתיליות סופקו על ידי האח המסתובב 

 9לחדר הניתוח ופעולת המזיגה לכוסית נעשתה למרגלות המנותחת, בסמו
 לד"ר גולד�. 

 10  לשאול את האח המסתובב שלוש פעמי  הא  מדובר באמטוקאי�? מדוע נזקק ד"ר גולד�

 11כל שהיה עליו לעשות הוא לבקש מהאח שיציג לו את הבקבוק ממנו הוא מוזג את 

 12  התמיסה אל הכוסית.

 13א  האח המסתובב מזג בטעות  חומר  –ונניח שאכ� נשאלה אותה שאלה שלוש פעמי  

 14הה שהרי ד"ר גולד� לא ביקש ממנו אחר לכוסית, תשובתו בכל פע  לאותה שאלה תהיה ז

 15לבדוק פע  נוספת את הבקבוק ממנו מזג את התמיסה. א  היה עושה זאת, ככל הנראה 

 16  הייתה הטעות מתבררת בטר  הוכנסה החומצה לאפה של התובעת.

 17  ד"ר גולד� נשאל על כ
 בחקירתו הנגדית ותשובותיו לא הניחו את דעתי:

�?ש.ב. למה אתה צרי" לשאול שלוש פעמי" 18 

 19חומר, ת. בפע� הראשונה אתה מבקש את החומר. בפע� השנייה אתה שואל א� זה ה

20� שמזריקי�. פה זו לא הזרקה אלא הכנסת פתילי� יפכי יש הזרקה של חומרי� נוס 

 21  לתו" הנחיריי�. פע� שלישית לפני שאני מכניס את החומר, אני מוודא שוב. 

 22  ש.ב. אתה רק שואל אותו א� זה החומר?

 .� 23  ת. כ

 24ש.ב. אז ג� עשר פעמי� תשאל אותו א� זה החומר, והוא יגיד ל" שכ�. אי" הבדיקות 

 25  השנייה והשלישית טובות יותר?

 26  ת. חדר הניתוח מלא בצנצנות, הוא נות� לי את הפתילי�. רציתי לדעת שזה זה. 

 27  ש.ב. מה אתה שואל אותו?

 .� 28  ת. אני רואה את הפתילי� ע� החומר, ואני שואל א� זה החומר והוא אומר שכ

?� 29  ש.ב. אחר כ" אתה שואל שוב, והוא אומר שכ

 30  ת. כ�.  פע� אחת לפני שאני מכניס את זה, לוודא. 
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 ,� 1ש.ב. א� אתה מבקש ממנו להביא משהו, אני מבי� את ההיגיו� בלשאול שלוש פעמי

 2  לא שיפרת את מצב" לעומת הפעמיי� הקודמות. אבל א� הוא עומד על יד", 

 ,� 3ת. אני אומר מה קרה בדיעבד. אני רציתי לדעת שמדובר בכוס הספציפית ע� הפתילי

 4  שזה מה שהוא הביא לי ולא כוס אחרת ע� נוזל אחר. 

 5  ש. מאז אותו מקרה שינית את דר" הפעולה של"?

 6  "ת. ברור שאני נזהר יותר. 

 7  ].25.6.18וקול מיו  לפרוט 21'3שורות   34עמ' [

  8 

 9מכא�, שאינני מקבל את גרסתו של ד"ר גולד� כי שאל את האח שלוש פעמי  הא  מדובר 

 10באמטוקאי�. מסקנתי היא כי ד"ר גולד� רש  את הדברי  בתיק הרפואי על מנת להרחיק 

 11  מעצמו את האחריות לנזק שגר  לתובעת, כפי שנהגה הנתבעת עצמה מטעמה פעל.

 12 

 13הפתיליות לאפה של התובעת, הבחינו הרופא והאח הסטרילי בשינוי צבע מיד לאחר הכנסת  .8

 14העור באזור הא� והשפה והבינו כי ככל הנראה הוכנס חומר שאינו אמטוקאי� אלא חומצה 

 TCA 35%.[ 15המיועדת לטיפולי פיליג [

 16הצוות הרפואי החל בביצוע שטיפות של המקו  ולאחר התייעצות ע  מומחה א.א.ג מבית 

 17ש שיבא בתל השומר, הועברה התובעת לטיפול בבית החולי  כאשר היא עדיי� החולי  ע"

 18  מורדמת ומונשמת.

 19לשני והתווית היו מאוחסני  האחד בסמו
  TCA –התברר, כי בקבוקי האמטוקאי� וה  .9

 20 המוצמדת לה  דומה בצורתה, דבר שתר  לטעות בזיהוי החומר.

  21 

 22 האחריות לאירוע

 23עצמה מהאחריות לאירוע תו
 שהיא טוענת כי  הנתבעת ניסתה במהל
 המשפט להרחיק .10

 24רשלנותו הבלעדית של האח המסתובב ורשלנותה של רשת נ.א.ר.א היא שגרמה לאירוע ואילו 

 25 ד"ר גולד� לא יכול היה לעשות דבר על מנת למנוע את התרחשותו.

 26הנתבעת ניסתה לעשות הפרדה בינה [וד"ר גולד�] לבי� האח המסתובב שלטענתה מועסק על  .11

 27הנתבעת, אחריותה מצטמצמת לרשלנותו  לגישת מרפאת נ.א.ר.א, בה מצוי חדר הניתוח. ידי

 28של הרופא המנתח בלבד ואילו לרשלנות צוות חדר הניתוח אחראית מרפאת נ.א.ר.א 

 29 המעסיקה אותו.
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 1הנתבעת א� הגישה הודעה לצד שלישי נגד מרפאת נ.א.ר.א במסגרתה טענה כי רשלנות צוותה  .12

 2ע, אול  בטר  הסתיי  ההלי
, הודיעו הנתבעת וצד ג' כי הגיעו להסכמה הוא זה שגר  לאירו

 3 על דחיית ההודעה.

 4בטר  אתייחס לטענות הנתבעת בנוגע לחלוקת האחריות בי� הגורמי  השוני  שהיו מעורבי   .13

 5מדינת ישראל נ' אסותא מרכזי   40016/07את שנקבע בת"פ [מחוזי ת"א]  אזכירבאירוע, 

 6בו עלתה סוגיית היק� אחריות המנתח לפעולת הרופא המרדי  העובד  רפואיי  בע"מ ואח'

 7 לצידו:

 8כאשר מנותח פונה למנתח בבקשה לנתחו, אי� הוא יוצר קשר אחד ע� המרדי� וקשר אחר "

 9ע� המנתח, למרות שהוא חות� על שני טפסי� נפרדי� להסכמה לניתוח. הקשר של 

 10כקברניט הספינה, יש לייחס לו  המנותח הוא ע� המנתח, ולמרות שאי� לראות במנתח

 11אחריות מעבר לעצ� הפעולה הכירורגית, והמנותח מצפה ממנו להיות אחראי על חייו בעת 

 12 "ולאו דווקא בעת ביצוע הפעולה הכירורגית גרידא. �ביצוע הניתוח 

 13  להכרעת הדי�] 15עמ' [

  14 

 15הערעור על , דחה בית המשפט העליו� את סטולובי� נ' מדינת ישראל 6206/09בע"פ 

 16  הרשעתו של הרופא המנתח תו
 שהוא קובע, בי� היתר:

 17. 338  "אכ�, נדרשת רמת רשלנות גבוהה על מנת להרשיע נאש� בעבירה לפי סעי 

 18ואול�, רמת רשלנותו של המערער אכ� עולה כדי עבירה לפי הסעי  האמור: המערער 

 19ה לאור" לא הקשיב לקולות המוניטור; הוא לא ש� לב לעובדה שהמערערת ישנ

 20מרבית הניתוח; הוא לא יצר קשר ע� המערערת במהל" הניתוח, כל זאת בשל 

 21לפיה מעשיה או  –עליה כאמור לא חזר סנגורו בערעור באותו האופ�  –השקפתו 

 22מחדליה של המערערת אינ� בתחו� אחריותו כלל ועיקר, השקפה שנשללה על ידי 

 23ל אות� מעשי� ומחדלי� בית המשפט המחוזי. ממילא, לא נת� דעתו המערער לכ

 24של המערערת. מדובר ללא ספק בהתנהגות שהיה בה כדי לסכ� את חייה של הילדה. 

 25התנהגות זו מהווה סטייה ניכרת מסטנדרט התנהגות סביר, סטייה המהווה 

 26התרשלות רבתי. משכ", יש לדחות את טענת המערער לפיה מעשיו אינ� עולי� כדי 

 27 ."(7) .(א)833  עבירה לפי סעי 

 28א  נקבע על ידי בית המשפט העליו� כי אחריותו של הרופא המנתח משתרעת ג  אל תחו   .14

 29קל וחומר כי יש לקבוע אחריות ג  למעשי האח הכפו� לו ופועל  –אחריות הרופא המרדי  

 30מזו א� מקו  לקבוע מידת אחריות גבוהה יותר טעמי יש ליתרה מכ
,  על פי הוראותיו. 

 31 סטולובי� הנ"ל. שנקבעה בעניי�
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 1אמנ , התברר כי מקורה של הטעות באחסו� שני החומרי  בסמו
 והבאת התמיסה השגויה  .15

 2על ידי האח המסתובב, אול  כפי שציינתי בסקירה העובדתית דלעיל, ד"ר גולד� יכול היה 

 3 לנקוט בפעולה פשוטה של הצגת החומר הנמזג לכוסית ובכ
 למנוע את האירוע כולו.

 4דו של ד"ר גולד� מהווה חריגה מסטנדרט הזהירות מצ ה כה פשוטה וקלה,אי נקיטת פעול

 5  והתרשלות זו גרמה להתרחשות האירוע.

 6 לכ�, יש לראות בד"ר גולד� ובנתבעת כאחראי  באופ� ישיר לנזקי התובעת.

 7א
 ג  א  הייתי מגיע למסקנה שונה לפיה אחריותו הבלעדית של האח המסתובב היא זו  .16

 8גולד� לא הייתה אפשרות למנוע את התרחשותו, לא היה בכ
 כדי לסייע  שגרמה לאירוע ולד"ר

 9 לנתבעת ואסביר:

 10כאמור לעיל, הנתבעת היא זו שפנתה לתובעת בהצעה לעשות שימוש בכספי המענק לצור
   .א

 11ביצוע ניתוחי  פלסטיי  במסגרתה. הנתבעת היא זו ששכרה את שירותיו של ד"ר גולד� 

 12ות חדר הניתוח. הנתבעת קבעה  על ידי מי יבוצע הניתוח, ואת שירותי מרפאת נ.א.ר.א וצו

 13 היכ� יבוצע ואת מועד הביצוע.

 14תה ע  הנתבעת יהנתבעת גבתה את התשלו  עבור ביצוע הניתוח והתקשרות התובעת הי  .ב

 15 בלבד ולא א  א� גור  אחר.

 16פעלו  –כל הגורמי  שטיפלו בתובעת, לרבות ד"ר גולד�, האח המסתובב והאח הסטרילי   .ג

 17לפקודת הנזיקי� [נוסח חדש], יש לראות בה  14מטעמה של הנתבעת. לפיכ
 מכוח סעי� 

 18 אחראית לכל פעולותיה . 

 19לא בכדי נמנעה הנתבעת להביא ראיות בנוגע לאופ� ההתקשרות בינה לבי� ד"ר גודל�   .ד

 20 ובינה לבי� מרפאת נ.א.ר.א.

 21היה בה� כדי לסתור את  הימנעות זו מצביעה על כ
 שאילו היו מובאות אות� ראיות,

 22  טענות הנתבעת לניתוק אחריותה לפעולות צוות חדר הניתוח.

 23לפקודת הנזיקי� המסייגת  15לכ�, הנתבעת לא תוכל להתגונ� באמצעות הוראות סעי� 

 24  למעשי האד  האחר.  'אחריות אד  שהוא בעל חוזה ע  אד  אחר 

 25לפקודת הנזיקי�  15י� יתרה מכ
, ספק בעיני הא  נית� כלל להחיל את הוראות סע

 26  בסיטואציה בה ההתרשלות נעשית בחדר ניתוח.

 27לפקודת הנזיקי� מפרט שורה של תנאי  בהתקיימות , לא תהיה לו תחולה. בי�  15סעי� 

 28  ): 3(15 –) ו 2(15היתר בסעיפי  

 29 הוא התערב בעבודתו של בעל חוזהו באופ� שגר� לפגיעה או לנזק;  )2("  
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 1  "את המעשה שגר� לפגיעה או לנזק; הוא הרשה או אישרר  )3(    

  2 

 3ניתוח מתבצע בעבודת צוות משותפת של כל צוות חדר הניתוח. אי� מדובר בסיטואציה 

 4בה פרויקט, עבודה או פעולה מסוימת נמסרת לאד  אחר במסגרת חוזה, ללא פיקוח על 

 5, השגחה הדדי מעשיו. עבודת הצוות המשותפת כוללת בתוכה התערבות שוטפת, פיקוח

 6  יקות כפולות של אנשי הצוות זה ביחס לזה.ובד

 7צוות חדר הניתוח, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, להפריד  כלניסיונות הנתבעת, ששכרה את 

 8חדר הניתוח נועד לכישלו� שכ� הפרדה כזו היא תו
 בי� אחריות הגורמי  השוני  ב

 9, ש  הנ"ל 6206/09[להבדיל מהלי
 פלילי כדוגמת המקרה שנדו� בע"פ  מלאכותית

 10 .]האחריות הפלילית נבחנת באופ� אישי

 11מסקנתי מכל האמור לעיל היא כי הנתבעת היא זו שאחראית באופ� מלא כלפי התובעת  .17

 12 להתרשלות צוות חדר הניתוח, לרבות התרשלותו של ד"ר גולד� ויתר צוות חדר הניתוח.

 13  עליה לפצות את התובעת בגי� כל נזקיה כתוצאה מהאירוע.לכ�, 

  14 

 15 הנזק

 16שהרופא והאח הבחינו בטעות שנעשתה, הועברה התובעת כשהיא מורדמת ומונשמת לאחר  .18

 17לבית החולי  ע"ש שיבא בתל השומר. לאחר סדרת בדיקות הועברה לאשפוז במחלקת א.א.ג, 

 18ש  טופלה בעיקר על ידי שטיפות וניקוי הפרשות הרקמות שנפגעו כתוצאה מהתמיסה וטיפול 

 19ה וחומרי  סותרי חומצה. התובעת שוחררה מאשפוז תרופתי הכולל בי� היתר אנטיביוטיק

 20 להמש
 טיפול במסגרת קופ"ח. 3.4.15ביו  

 21התובעת מתארת בתצהירה כי עד היו  היא סובלת מירידה בחוש הריח וקושי בנשימה שבא  .19

 22 לידי ביטוי במאמ� ובשינה.

 23תחו  התובעת לא הגישה חוות דעת רפואית בתחו  א.א.ג ואי� דר
 לקשור בי� תלונותיה ב

 24 זה לבי� האירוע שעברה.

 25התובעת הגישה חוות דעת שנערכה על ידי מומחה רפואי בתחו  הפסיכיאטרי, ד"ר א. נפתלי.  .20

 26ד"ר נפתלי סבור כי כתוצאה מ� האירוע הטראומטי שעברה, התובעת סובלת מהפרעת 

 27ה הסתגלות מעורבת בחרדה ותגובה דיכאונית. לפיכ
, המומחה סבור כי נותרה לה נכות צמית

 28 .15%בשיעור 
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 1לדעת ד"ר נפתלי, כתוצאה מהאירוע חל שינוי במצבה הנפשי של התובעת. לפי התיאור העולה 

 2מהמסמכי  הרפואיי , התובעת חשה שלא תוכל לעבור ניתוח א� בעתיד, איבדה ביטחו� 

 3עצמי, חשה קושי ביצירת מגעי  חברתיי , מחשבות אודות האירוע ותוצאותיו עולות לעיתי  

 4  קרובות.

 5בחקירתו הנגדית, הסביר המומחה, כי לתובעת בעיית דימוי בסיסית בכל הנוגע למראה אפה. 

 6  בעיה זו הייתה קיימת עובר לניתוח ולמעשה הייתה הסיבה לכ
 שהתובעת החליטה לבצעו.

 7אול , בעיה זו עשויה הייתה להיפתר ע  היה הניתוח מבוצע. כעת, כתוצאה מהאירוע, 

 8ניתוח א� ואי� לה את האפשרות לפתור את בעיית דימוי מראה  התובעת אינה מסוגלת לעבור

 9 . ]25.6.18לפרוטוקול מיו   25'18שורות  11וכ� עמ'  25'12שורות  9[עמ'   הא�.

 10 הנתבעת הגישה א� היא חוות דעת של מומחה בתחו  הפסיכיאטרי, פרופ' שלמה נוי.  .21

 11התובעת לפני ואחרי האירוע. פרופ' נוי לא מצא כי חל שינוי משמעותי במצבה התפקודי של 

 12לדעתו, הדימוי העצמי הנמו
 ממנו סובלת התובעת היה קיי  עוד לפני האירוע ולא חלה 

 13החמרה משמעותית בעקבותיו. המומחה לה מצא כי התובעת סובלת מקשיי  חברתיי  או 

 14  תעסוקתיי .

 15לקבלת  פרופ' נוי הדגיש כי מהמסמכי  הרפואיי  עולה כי לאחר האירוע, התובעת פנתה

 16ולאחר מכ� הפסיקה  2015טיפול נפשי, א
 זאת לפרק זמ� קצר של מספר חודשי , עד אוגוסט 

 17את הטיפולי  ביוזמתה. מכא� למד המומחה כי בעקבות האירוע, התובעת סבלה ממצוקה 

 18 נפשית לפרק זמ� של מספר חודשי  ולאחר מכ� לא נותרה לה נכות כלל.

 19דית של התובעת, היא בחרה שלא להמשי
 בקבלת ואכ�, כפי שהתברר במהל
 חקירתה הנג .22

 20טיפולי  נפשיי  לאחר שהרופאה שטיפלה בה עברה דירה והתובעת לא הייתה מעוניינת 

 21תאונה עבדה התובעת בעבודות שונות, לעיתי  לעבור לרופא אחר. כמו כ�, התברר כי לאחר ה

 22 ].25.6.18ואיל
 לפרוטוקול מיו   2שורה  21לתקופות של מספר חודשי  [עמ' 

 23יחד ע  זאת, אי� בעיני ספק כי לאירוע השפעה שלילית על התובעת ועל יכולתה לבצע בעתיד  .23

 24את ניתוח הא� שעשוי לשפר במידה מסוימת את בעיית הדימוי העצמי ממנה היא סובלת. 

 25 הנצחת הבעיה ממנה סובלת התובעת הוא הנזק שנגר  לה.

 26וי שיוצא מנקודת הנחה לפיה היעדר שינוי מסיבה זו אינני מקבל את חוות דעתו של פרופ' נ .24

 27במצבה הנפשי של התובעת לפני ואחרי האירוע מחייב את המסקנה להיעדר נכות כתוצאה מ� 

 28  האירוע.

 29חודשי   9 –ג  חוות דעתו של ד"ר נפתלי אינה נקיה מספקות. ד"ר נפתלי בדק את התובעת כ  .25

 30כשהתבקש  .25.6.18ביו   . חקירתו הנגדית נערכה2015לאחר האירוע, בחודש דצמבר 
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 1בחקירתו הנגדית להתייחס לפרק הזמ� שחל� מאז הבדיקה ועד למועד הדיו�, השיב 

 2 המומחה:

 3ש. אתה אומר לנו שהנכות שאתה נות� לה, שחוות הדעת שאתה נות� זה לפי מה שהיא "

?� 4 סיפרה ל" במסדרו� היו

...� 5  ת. צדקתי, באמת צדקתי, היו� עדיי

 6לפנינו חוות דעת חדשה, שבה אתה אומר שהיא לא עובדת, וזה אחרי ש. היו� אתה פורש 

?� 7  שבעצ� בדקת אותה במסדרו� רגע לפני הדיו

 8ת. אני שוחחתי איתה, בוודאי ע� העיניי� המקצועיות שלי, אני רואה שהבחורה הזאת 

 9שלוש שני� אחרי הניתוח, היא מוגבלת ביכולותיה או מוגבלת באופ� נפשי לא לצאת 

 10לתפקד, ניסתה לעבוד חודש חודשיי�, ואחרי זה ברחה מזה, אני חושב  מהבית, לא

 .� 11  שבסה"כ הצמיתות מתאי

 12ש. אני מבינה שבחוות הדעת שנתת לפני שלוש שני�, לא נתת נכות צמיתה. אתה אמרת 

 13שנראה מה קורה איתה עוד שלוש שני� כשיהיה המשפט. אתה לא יכולת לתת נכות 

 14  תיד התעסוקתי שלה. צמיתה, כי לא ידעת מה יהיה הע

 15  ת. אבל כתבתי את זה. 

 16  ש. היו� אתה מספר לנו...

 17  ת. שצדקתי. 

 � 18ש. אתה אומר שהיו� דיברת איתה לפני המשפט, והיא אמרה ל" שהיא לא עובדת. הא

 19  אתה יודע שהיא עבדה במהל" שלוש השני� האלה?

 20לי לבדוק אותה ת. היא ניסתה לעבוד ולא הצליחה. אני לא יודע יותר מזה מכמה מילי�, ב

 21  אול שאלות. אני מדבר באופ� כללי."באמת לעומק ולש

 22  ].25.6.18לפרוטוקול מיו   18'1שורות  14עמ' [

 23 

 24אי� זו התייחסות רצינית של מומחה שאמור לית� חוות דעת לאחר בדיקה מעמיקה של  .26

 25 הנבדקת, תו
 התייחסות לאירועי  שהתרחשו מאז הבדיקה האחרונה.

 26מצביעה על רצו� לסייע לתובעת ולא על התייחסות אובייקטיבית  התייחסותו של המומחה

 27 לתלונותיה ולמצבה.

 28לאור זאת, אני סבור כי ג  ד"ר נפתלי הפריז בהערכת נכותה של התובעת ובתיאור חומרת  .27

 29 מצבה.
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 1לאחר בחינת חוות הדעת כאמור לעיל ולאחר בחינת עברה התעסוקתי של התובעת, אני סבור  .28

 2לתובעת כתוצאה מהאירוע נשוא  שיש לקבועהיא הנכות  5%ור של כי נכות רפואית בשיע

 3 .שוליתהתביעה. לנכות זו משמעות תפקודית 

 4ב"כ התובעת הפנה בסיכומיו בחלק המתייחס לנזק, לתצהירה של התובעת. א
 מעיו� בתצהיר  .29

 5 אי� כל התייחסות מצידה לנזקי  שנגרמו או שלא נגרמו לה.

 6לאחר האירוע נגרמו לה הפסדי הכנסה ואינה טוענת כי התובעת לא טוענת בתצהירה כי 

 7  הוציאה הוצאות כלשה� בגינ� היא דורשת החזר.

 8התובעת א� לא טוענת בתצהירה כי היא מתקשה במציאת עבודה או שיש לה קושי להסתגל 

 9למקומות עבודה חדשי . התובעת לא מפרטת את מקומות העבודה בה  עבדה מאז האירוע. 

 10ש  היא  18 בתצהיר התובעת לעניי� כושר ההשתכרות מצויה בסעי� ההתייחסות היחידה

 11 .מציינת קושי לעבוד מול קהל

 12דווקא אמה של התובעת, העידה בתצהירה כי התובעת אינה מצליחה להחזיק מעמד  .30

 13חודשיי . א
 במהל
 שמיעת הראיות התברר כי טענה זו  –במקומות עבודה יותר מחודש 

 14 חודשי  11'10ג� ילדי  תקופה ממושכת יחסית של יעת באינה נכונה והתובעת עבדה כסי

 15 .]25.6.18לפרוטוקול מיו   6'3שורות  24[עמ' 

 16התובעת תיארה את הסבל שעברה, את העזרה לה נזקקה מבני משפחתה ובעיקר מאמה  .31

 17ה ג  את הסבל שנותר מנת חלקה ג  וימות א� קילחה אותה. התובעת תיארשבתקופות מס

 18 כיו .

 19 , כתוצאה מהאירוע הוא כדלקמ�:2.5.94ל, נזקה של התובעת, ילידת לאור האמור לעי .32

 20בהיעדר טענה להפסד שכר בעבר, לא נית� לפסוק לתובעת פיצוי בגי�  ' הפסדי שכר לעבר  .א

 21 ראש נזק זה.

 22בנוגע  כלשה  נתוני ת לא טרחה לפרט בתצהירה התובע – הפסד כושר השתכרות לעתיד  .ב

 23להשתכרותה מאז האירוע ועד היו , ניסיונות להתקבל לעבודה ומקומות בה  עבדה 

 24 בפועל.

 25התובעת לא פירטה מגבלותיה שפוגעות בכושר השתכרותה וקשורות לאירוע נשוא 

 26 התביעה.

 27 גרסת אמה כי אינה יכולה להתמיד במקו  עבודה התבררה כבלתי נכונה.

 28  פקודית שולית.נכותה של התובעת היא בעלת משמעות ת
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 ,
 1אני מוצא לנכו� לפסוק אי� מקו  לערו
 חישוב אקטוארי כלשהו של ראש נזק זה ולפיכ

 2, תו
 והשפעתה השולית 5%באופ� גלובאלי בגי� נכותה הנפשית בשיעור לתובעת פיצוי 

 3  סכו  זה כולל את הפסדי הפנסיה. .8 35,000בסכו  של   'התחשבות בגילה הצעיר 

 4בגי� העזרה האינטנסיבית לה נזקקה התובעת בתקופת ההחלמה  – עזרת צד ג' לעבר  .ג

 
 5 .8 4,000הראשונית אותה אני מערי
 בחודשיי , אני פוסק לתובעת פיצוי בס

 6לנוכח הנכות שנותרה לתובעת, הכאב והסבל שנגרמו לה כתוצאה מנזקי  – נזק לא ממוני  .ד

 7לתיקו� נזקי החומצה  החומצה שהוחדרה לאפה, הצור
 בביצוע טיפולי  פולשניי 

 8[לרבות שטיפות ע  חומר  כמפורט בתיעוד הרפואיולמניעת נזקי  גדולי  עוד יותר, 

 9משק� נכונה את הנזק  8 100,000אני סבור כי פיצוי בס
  סותר חומצה וגסטרוסקופיה]

 10 הלא ממוני שנגר  לתובעת.

  11 

 12 התוצאה

 13 התוצאה היא כי התביעה מתקבלת. .33

 14ושכ"ט עו"ד בס
  10,000בתוספת הוצאות משפט בס
  8 139,000הנתבעת תשל  לתובעת 

 15  [כולל מע"מ]. 8 32,500

 16הודעה הלי
 ה , לרבותסכו  ההוצאות נפסק, בי� היתר, תו
 התחשבות במש
 ההלי
 והיקפו

 17  . שמיעת הראיות והסיכומי לצד ג' שנדחתה בהסכמה לאחר 

 
 18  ימי  מהיו . 30התשלו  יבוצע בתו

  19 

  20 

  21 

  22 

  23 

 24  , בהעדר הצדדי .2018אוקטובר  02, תשרי תשע"טכ"ג נית� היו ,  

                25 

 26 

  27 

  28 



  
  בית משפט השלום בכפר סבא

    

  53305�02�16 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

12  
 12מתו

  1 




