
  
  יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  נ' שירותי בריאות כללית. ואח' פלונית 9377�12�12 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

1  
 45מתו

 
  דליה גנות  שופטתה כבוד בפני 

 
 

 תובעי�

  
  פלונית

� על ידי ב"כ עו"ד א. פרויילי� ועו"ד ר. ער

  
  נגד

 

  
 נתבעי�

  
  שירותי בריאות כללית.

 על ידי ב"כ עו"ד א. אלרו� ועו"ד א. דינר

 

  
 

� פסק די

  1 

  2 

 3לפניי כתב תביעה, אשר הוגש על ידי א.א. (חסויה) כנגד שירותי בריאות כללית, בעילה של   .1

 .
 4  רשלנות רפואית, אשר גרמה לתובעת נזק נוירולוגי קשה ובלתי הפי

  5 

 6ואחות, ה התובענה ג" כנגד שלושה רופאי" רה הוגשויצויי!, כי במק  למע! הסדר הטוב

 7ות הנזק, אול" במהל
 שמיעת הראיות הסכימו ב"כ התובעת שטיפלו בתובעת עובר להתרחש

 8  למחיקת", וכ
 נותרה התביעה על כנה כנגד שירותי בריאות כללית בלבד. 

  9 

 10  העובדות נשוא כתב התביעה

  11 

 IVF.  12 תהלי
 ע" שלישייה באמצעות, הרתה 6, נשואה וא" לילד ב! 18.6.74התובעת, ילידת   .2

  13 

   
 14למרכז  פנתהלהריונה, חשה התובעת בירידת מי", ו  2+  29, בהיותה בשבוע 31.10.11בתארי

 15ההבנה כי ההריו! תקי!, אול" בשל  נבדקה ונמצא" בתל אביב, ש" סוראסקיהרפואי "

 16 הומל- על אשפוזה לצור
 מת! טיפוללהריו!,  29שהתובעת עומדת ללדת, חר, היותה בשבוע 

 17היות וברור היה, כי התובעת  רי".אנטיביוטי מונע וכ! לצור
 מת! טיפול להבשלת ריאות העוב

 18תה מלאה עד אפס י" היסוראסקיה בבית החולי" "יפגי", והיות והפגישלישיית צפוייה ללדת 

 19  ."בלינסו!"מקו", הועברה התובעת, באמבולנס, לבית החולי" 

  20 



  
  יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

    

  נ' שירותי בריאות כללית. ואח' פלונית 9377�12�12 ת"א
  

   
    תיק חיצוני: 

   

2  
 45מתו

 1בבדיקה בבית החולי" "בילינסו!" אושר, כי מצבה של היולדת ושל העוברי" תקי!, אול" עקב 

 2התובעת והוחל במת! טיפול אנטיביוטי מניעתי וכ! טיפול אושפזה צירי", ירידת מי" והופעת 

 3   להבשלת ריאות העוברי".

  4 

   
 5לו- העוברי" החליט הצוות הרפואי על חי לפנות בוקר, 04:00סמו
 לשעה  ,2.11.11בתארי

 6לכתב  15" (סע' ומסיבות שלא ברורות הוחלט לעשות כ� באופ� מיידיבניתוח קיסרי "

 7  (ש"). "הובהלה התובעת לחדר ניתוח" ,04:00בסמו
 לשעה אכ!, התביעה), ו

  8 

 9יובהר מיד, כי התובעת איננה מלינה על ההחלטה ליילדה בדחיפות בניתוח קיסרי, ואיננה   

 10 בניתוח קיסרי, , במועד שיולדה,נות בגי! ההחלטה ליילדהמייחסת לצוות הרפואי רשל

 11  היא בחרה לציי! עובדה זאת בצירו, תמיהתה, הא ותו לא. ומסיבותיה היא,

  12 

 13, ובמהלכו חולצו שלושה תינוקות 05:05והסתיי" בשעה  04:25הניתוח הקיסרי החל בשעה   

 14   .פגייההמש
 טיפול בבריאי", שתי בנות וב!, אשר הועברו ל

  15 

 16 חילו-דימו" חריג. כמו כ!, לאחר אצלה התובעת טוענת, כי כבר במהל
 הניתוח אובח!   

 17אטוניה של הרח",  – -שנר ודר' יעל שרדר' מוריה קיר –רופאות המנתחות העוברי" אבחנו ה

 18והיות ומדובר בתופעה מסוכנת, המונעת את התכווצות הרח" ועלולה לגרו" לדימו" מסכ! 

 19אכ!, ת תרופות שיסייעו בהתכווצות הרח", ווי רח" והזריקו לתובעחיי", ביצעו הרופאות עיס

 20   "ח הניתוח, אשר נער
 בסופו, צויי!, בי! היתר, כי הרח" התכוו- ונראה מכונס.ובד

  21 

 22אחר מצבה של היולדת, בהמש
 הניתוח נכתבו הנחיות מפורטות כיצד לעקוב  דו"חבסיפא ל  

 23או מולאו באופ! חלקי בלבד, ולמעט שתי  התובעת טוענת, כי הנחיות אלו לא מולאו,אול" 

 24על ידי איש , ולו פע" אחת, , היא לא נבדקהעל ידי אחות פעמי" בה" נמדדו מדדי" חיוניי"

 25  ופא.על ידי ראחות ולא על ידי צוות רפואי, לא 

    26 

 27"עוכבה זמ� רב בחדר טוענת, כי היות וסבלה מכאבי" קשי" מאד, היא התובעת 

 28שלוש  0, מורפיו" שהותה בחדר ההתאוששות במהל
 שלוש שעות " וקיבלהההתאוששות

 29  לכתב התביעה).  21פעמי",  פע" אחת וולטר! ופע" אחת אופטלגי! (סע' 

    30 

 31כשהיא בהכרה מלאה בבוקר,  09:00 ת יולדות סמו
 לשעה קהיולדת הועברה למחל

 32  התלוננה על כאבי" קשי" בבטנה. כבר אז ומתקשרת ע" בני משפחתה, ו

  33 
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 1חה ממנה ת היולדת למחלקה נבדקו מדדיה החיוניי", שנמצאו תקיני" ונלק
 לאחר הגעבסמו  

 2"שלפי ההסבר שנית� לה ולבעלה ריד, ולה תרופה בהזלפה לובדיקת ד", ובנוס, היא קיב

 3  לכתב התביעה).  26(סע'  היה מיועד לכיוו# של הרח�"

    4 

 5, בגינ" פנה ל שעות היו"במהל
 כ מכתב התביעה עולה, כי התובעת סבלה מכאבי בט! עזי"

 6  וביקש שתיבדק על ידי רופא, דבר שלא קרה.  , מספר פעמי",בעלה אל האחיות

  7 

 8 – בבוקר, לקראת תו" המשמרת שלה, הגיעה למיטת התובעת דר' שר- 10:00סמו
 לשעה   

 9  מה על חווית חילו- העוברי", אול" לא בדקה אותה. אשר שוחחה ע –מנתחת ה

    10 

 11וכובד  שריפה, דקירה של ת ולהתלונ! על כאבי" עזי" בבטנה וכ! על תחושהתובעת המשיכה 

 12  בבט!, ובשל כ
 א, סירבה לאכול ארוחת צהריי". 

  13 

 14לראות את התינוקות, וכאשר שב, לפגייה, כדי בעלה של התובעת  סר 11:00  סמו
 לשעה  

 15ורת "יושבת על קצה המיטה, מכופפת קדימה, חיו, מצא את התובעת 12:00סמו
 לשעה 

 16לכתב התביעה). התובעת סיפרה לבעלה, כי האחות, שתוארה על  34(סע'  ובוכה מכאבי�"

 17"ניסתה לחייב אותה לקו� מ� המיטה ולשבת, וא& הוציאה את  –ידה כאחראיות המשמרת 

 18"האחות החליפה . עוד נטע! בכתב התביעה, כי הקטטר, על מנת לאלצה לגשת לשירותי�"

 19יתוח, שפצע הניתוח דימ�, ושהאחראית המשמרת אמרה לה את התחבושות שמעל חת� הנ

 20(ש"), וכ! נטע!, שא, בשלב זה לא נמדדו המדדי" החיוניי" של התובעת  שאי� בכ� בעיה..."

 21  (ש").  "שיש בה� כדי ללמד על קיומו של דימו� חריג"(לח- ד" ודופק) 

  22 

 23וראה  "....טה בכתב התביעה נטע!, כי בשלב זה השכיב בעלה של התובעת את התובעת במי  

 24אחראית הוא פנה לאחות  ,לכתב התביעה). לדבריו 35(סע'  טפטופי ד� מפצע הניתוח..."

 25מוזכרת בגליו! הרפואי של  אשר הורתה לית! לתובעת אופטלגי!, עובדה שאיננה המשמרת,

 26התובעת, אול", כפי שיוסבר בהמש
, אי! בכ
 כדי לאיי! את הטענה בדבר מת! אופטלגי! 

 27   בשלב זה.

  28 

 29"ולפי הוראת אחות נעשה בהמש
 נטע!, כי התובעת המשיכה להתלונ! על כאבי" בבטנה   

 30נסיו� להעבירה לשבת בכורסה, א� התובעת הרגישה כה רע, שהצוות ויתר על השלמת 

 31הנסיו�. בקשה נוספת של הבעל לזמ� רופא נדחתה, באמירה שאי� בכ� צור� וג� כעת לא 

 32  לכתב התביעה).  36(סע'  נמדדו המדדי� החיוניי� של התובעת"

    33 
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 s.o.s 1 –של התובעת, ניתנה לה תרופה נוספת להפגת הכאבי" העזי" בהמש
, ונוכח כאביה 

Percocet –  2מדדיה החיוניי" קוד" למת! התרופה, ובלא ביצוע ג" זאת בלא לבדוק את 

 3כלשהי על מנת לברר את פשר כאביה החריגי" ומצבה הרפואי, לרבות הדימו" מהפצע בדיקה 

 4גימת ד", אול" לא לקחת מהתובעת ד "אחראית המשמרת"בשלב מסויי" ניסתה  הניתוחי.

 5ה הנסיו! ליטול דגימת ד", נגר" לתובעת שט, ד" במקו" בו נעשהצליחה בכ
, ולאחר ש

 6  נשלחה אחות אחרת לביצוע הבדיקה. 

  7 

 8, וחר, התנגדות בני המשפחה, הועברה התובעת, כשהיא שכובה במיטתה, לחדר 12:30בשעה 

 9  אחר. התובעת המשיכה להתלונ! על כאבי בט! עזי", אול" לא נבדקה על ידי רופא. 

 10ש מנה נוספת של פרקוסט קיבלה התובעת אופטלגי!, ובעלה הונחה לבק 15:00בסמו
 לשעה 

 11   פטלגי! זאת איננה מצויינת ברשומה הרפואית.כעבור שעה, אלא שג" מת! מנת או

  12 

 13עת בהמש
 בובעלה של התאחר הצהריי", הבחי!  16:00סמו
 לשעה התביעה עולה, כי מכתב 

 14 –מהפצע הניתוחי ופנה לדווח לאחות, אלא שזו הורתה לו לסייע לרעייתו  הזרזו, הדמי

 15  ללכת לשירותי" ולהתרח-, ולאחר מכ! לקרוא לה.  0 התובעת

  16 

 17התחבושות הוסרו "כשהיא בוכה. עת לקחו אותה אל חדר הרחצה בוואמה של התבעלה 

 18בחדר השירותי� וג� בי� רגליה של התובעת התגלתה תמונה קשה ביותר  .כשה� ספוגות ד�

 19  לכתב התביעה).  46(סע' "של ד� וקרישי ד�, והאחות הוזעקה אל התובעת

  20 

 21הזעיקה האחות רופא  לראשונה, ,, ובשלב זה16:30התובעת הוחזרה למיטתה בסמו
 לשעה 

 22היתה ספוגה בד�. הרופא פצע הניתוח  "התחבושת שעלבכתב התביעה מתואר, כי תור!. 

 23התור� שראה את מצבה של התובעת, וג� האחות שהיתה באותה עת אחראית המשמרת, 

 24  לכתב התביעה).  47(סע'  הזעיקו רופאי� נוספי�"

  25 

 26הגיע רופא, ואיש לא טיפל בתובעת. בסמו
 מש
 כחצי שעה לא בכתב התביעה נטע!, כי ב

 27והופנה אל רופאה אשר "... עת אל האחות ושאל מה קורה בופנה בעלה של הת 17:30לשעה 

 28עת ועמדה ארוכות ליד דלת החדר, כשהיא מנהלת ובהגיעה, א� לא נכנסה לחדרה של הת

 29  לכתב התביעה).  48" (סע' שיחת טלפו� שנחזתה כשיחה פרטית...

  30 

 31עת האי- ברופאה לסיי" את השיחה ולבדוק את רעייתו, סיימה ובבעלה של התרק לאחר ש

 32"הרופאה ביצעה בדיקה ידנית הרופאה את השיחה ונכנסה לחדר. מכתב התביעה עולה, כי 
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 1התגלה ד�  US �, אשר הובא תו� דקות בודדות. בבדיקת הUSומיד הורתה להביא מכשיר 

 2  (ש").  "18:00דר הניתוח. השעה היתה בער� רב בחלל הבט� והוחלט להבהיל את התובעת לח

 3 התובעת מהתובעת בפתח חדר הניתוח, ולדברי התובעת, כנטע!  נפרד בעלה של 18:30בשעה 

 4"מהרישומי� הדלי� שנמסרו על ידי הנתבעת, יש מקו� להסיק שהניתוח בכתב התביעה 

 5מציינת את  הרפואית איננה ודוק:לכתב התביעה),  49(סע'  "18:45החל רק לאחר השעה 

 6  שעת תחילת הניתוח.

  7 

 8, נתגלתה שנער
 בשעות הבוקר של אותו יו" מהניתוח הקיסרי הניתוחי חת
הע" פתיחת 

 9מ"ל ד" וכ! נצפו  1,500 0כ ממקורות רבי". ע" פתיחת הפסיה פרצוהמטומה גדולה ודמ" 

 10קרישי". תו
 כדי ניקוז הד" דיווח המרדי" על אירוע חרי, של ירידת לח- ד", היפוקסיה 

 11דו" לב. הניתוח הופסק והצוות הרפואי ביצע בתובעת פעולות החייאה  –ואסיסטולה, דהיינו 

 12). ח השני""הניתו. (להל!: עד סיומו דקות. לאחר התייצבות מצבה נמש
 הניתוח 45 שנמשכו

 13נצפתה ו מ"ל ד" וקרישי ד" 2,000 0ו כמכתב התביעה עולה, כי במהל
 הניתוח השני נוקז

 14, ועל כ! בוצע פע" נוספת עיסוי רח" וניתנה תרופה (מטרגי!) לכיווצו, של הרח" אטוניה חריפה

 15( הפרעה קשה  DIC 0בשלב מסויי" החל דימו" מאסיבי ממקורות רבי", שנבע מש לאא

 16  ישה) ועל כ! הוחלט לכרות את הרח". במנגנו! הקר

  17 

 placenta 18בבדיקה פתולוגית של הרח" הוברר, בדיעבד, שהתובעת סבלה משיליה נעוצה (

increta 19הייתה אובחנה ולא התכווצות הרח" וגרמה לדימו" הקשה, עובדה שלא ) אשר מנעה 

 20  ידועה במהל
 ביצוע הניתוח הקיסרי, או לאחריו.

   21 

 22ה התובעת, כשהיא מונשמת ומורדת, למחלקת טיפול נמר-, בתו" הניתוח השני הועבר

 23  כשבגופה הותק! נקז לניקוז הדימו". 

  24 

 25הוכנסה ) 3/11/11בבוקר (בתארי
  07:00במהל
 הלילה אובח! דימו" רב מהנקז, ובשעה 

 26). במהל
 הניתוח אובח! דימו" "הניתוח השלישי"פע" נוספת (להל!: לחדר הניתוח התובעת 

 27כמגיע ממקור  זוההסמ"ק וכ! קרישי ד". הדימו" נוקז, לאחר ש 400 –ק סמ" 300בכמות של 

 28  ורידי לאור
 קו הסגירה של גד" הנרתיק. 

  29 

 30התובעת הוחזרה למחלקת טיפול נמר-, כשהיא מורדמת ומונשמת, אול" לקראת הצהריי" 

 31ח ומ CTאובחנה הידרדרות נוירולוגית קשה במצבה שהתבטאה בהרחבת אישוני". בדיקת 

 32גילתה קיומו של אוט" מוחי נרחב, בגינו הובהלה התובעת לחדר ניתוח פע" נוספת (להל!: 
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 1), אשר במהלכו הוסר חלק מעצ" הגולגולת, בנסיו! להפחית את הלח- הניתוח הרביעי""

 2  התו
 גולגלתי ולמנוע נזק נוס, למוחה של התובעת. 

  3 

 4  על ידי בני משפחתה.  ומטופלת תמאז ועד היו" מצויה התובעת במצב הכרה מינימלי

  5 

 6לכתב התביעה צורפה חוות דעתו של מומחה ברפואת נשי" ומיילדות עו"ד דר' ער! אהר!,   .3

 7  המפרט את כשלי הטיפול בתובעת, אשר גרמו, לדבריו, לנזקה הקשה. 

  8 

 9מות הרפואיות בעניינה של התובעת, ומדגיש, כי הנחיות המעקב דר' ער! מלי! על דלות הרשו  

 10ה על ידי רופא לא נבדקהיא לא קויימו, ולמעשה  ניתנו בתו" הניתוח הראשו!,, שאחר מצבה

 11ועד  בבוקר, 09:30 – 09:00, בסביבות השעה יולדותבמש
 שעות רבות, מאז הגעתה למחלקת 

 12אי מת! תשומת לב מספקת לתלונותיה בדבר כאביה וכ! הוא מלי! על ההחלטה לנתחה בשנית, 

 13ומת! תרופות הרגעה גינלי במש
 שעות רבות ווהדימו" הואי בדיקת הפצע הניתוחי הקשי", 

 14למצבה, וללא של היולדת ובאשר באשר לתלונותיה המחלקה רופא  ו ועדכונו שלללא יידוע

 15  בדיקתה הפיסית טר" מת! תרופות ההרגעה.

  16 

 17במצבה הקשה והבלתי הפיכה דר' ער! קובע בחוות דעתו, כי נית! היה למנוע את ההידרדרות   

 18הרפואי של התובעת. לדבריו, התובעת סבלה מדימו" מוגבר כבר במהל
 הניתוח הקיסרי, 

 19שאז אובחנה ג" אטוניה של הרח" שטופלה תרופתית. המומחה מוסי, וקובע, כי הסיכו! 

 20ההריו! הריו! מרובה עוברי", ואבחו! היות לדימו" לאחר ניתוח קיסרי, בצירו, עובדת 

 21נורת אזהרה ולהביא להקפדה הקיסרי, אמורה היתה להדליק  אטוניה כבר בתו" הניתוח

 22תוח, כמו ג" השגחה מיוחדת על הנחיות הרופאות המנתחות, שניתנו בתו" הני יתרה אחר

 23  התובעת לאחר העברתה למחלקה.

  24 

 25הוחמ- אבחו! הדימו" התו
 בטני, אשר הצרי
 ביצוע  ות אלו לא מולאו, וכ
ילדבריו, הנח  

 26  לכו אירע דו" הלב ונגר" הנזק המוחי. אשר במהוניתוח נוס,, 

   
 27המומחה מסכי", כי לא נית! להימנע משילייה נעוצה, אול" משלא אובח! קיומה במהל

 28ולעומת זאת אובחנה  –לה התרשלות  עובדה שהמומחה אינו מייחס –הניתוח הקיסרי 

 29ולהתייחס אטוניה של הרח", חובה היתה להדק את המעקב אחר מצבה של התובעת, 

 30  דבר שלא נעשה. ונותיה של התובעת, לתל

  31 

 32שאירע במהל
 הניתוח השני, המומחה מסביר שהוא נגר" על רקע  DIC 0באשר לגורמי ה  

 
 33"הכבד לא עמד בייצור פקטורי הקרישה, והד� לא דימו" שלא טופל במועד, וכתוצאה מכ

 34  לחוות הדעת).  9" (עמ' נקרש...
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  1 

 2דר' וקסלר נת!  –בנוס, צורפה לכתב התביעה חוות דעתו של מומחה בהרדמה ובטיפול נמר-    .4

 3"שלא זכה בטיפול מוקד� כנדרש, ) PPH( הקובע, כי מדובר במקרה של דמ" סב לידתי  –

 4לדברי דר' וקסלר,  (הריו� רב עוברי)".למרות שמדובר ביולדת בסיכו� גבוה לפתח סיבו� זה 

 5מולאו, לא  חר מצבה של היולדתאהמעקב תחות, באשר לאופ! ותכיפות הנחיות הרופאות המנ

 6דופק, בט!  מני" מדאיגי", שבאו לידי ביטוי בירידת לח- ד", עלייתוהצוות א, התעל" מסי

 7  לקת. ו, קבוע של ד" מכל האספקטי" של הצוזרזהניתוחית לקת תפוחה, המטומה סביב הצ

 8יות, דבר המקשה מאוד על הסקת מסקנות ג" דר' וקסלר מלי! על דלות הרשומות הרפוא  

 9  רועי", אשר הסתיימו באסו!. יבאשר לאופ! ועיתוי התרחשות הא

  10 

 11  הנתבעת דוחה מכל וכל את טענות התובעת וכופרת בחבותה לפצות את התובעת בגי! נזקיה.   .5

 12להוכחת טענותיה צרפה הנתבעת את חוות דעתו של המומחה בתחו" רפואת נשי" ומיילדות   

 13פרופ' ראוב!  –ואת חוות דעתו של המומחה בתחו" ההרדמה וטיפול נמר-  0,פ' אייל שיפרו –

 14  פיזוב. 

  15 

 16בהתא" התנהל לאחר הניתוח קובע שהמעקב אחד מצבה של היולדת   0פרופ' שי,  – המומחה  

 17בעיה קיומה של להנחיות שניתנו, וכי מצבה היה תקי! ולא רימז על קיומו של דימו", או 

 18  . כלשהי אחרת

  19 

 20 0ל 16:00התובעת להתלונ! על כאבי", ולאחר מכ! (בי! השעה  "החלה" 16:00לדבריו, בשעה   

 21היולדת נבדקה על ידי רופאה . "דווח על דימו� מפצע הניתוח... " –)  בעודה במקלחת 17:00

 22אשר מצאו בט� תפוחה ... " את התורנית הבכירה והרופא הבכיר, , אשר זימנהצעירהתורנית 

 23 א.ש.) – US(ככל הנראה בבדיקות  ל מהצלקת, ד� סביב הרח� והגטרי�ורגישה, דמ� ק

 24והדופק  95/55לח# הד�  )17:42(שעה "בשלב זה . פרופ' שי, קובע, כי בכמות בינונית...."

 25, כאשר הניתוח החל בשעה "....)18:25בשעה ...."(, הועברה היולדת לחדר ניתוח ..."102

 26ה ואת המימצאי" שנגלו לעיני פתיחת הפסיה מתאר את הד" שפר- ע" . המומח18:45

 27 50/20"תו� כדי ניקוז הד� נצפתה ירידת לח# ד� של היולדת לכדי המנתחי", ואז 

 � 28דקות, במהלכ� בוצע עיסוי  45ואסיסטולה. הניתוח הופסק והיולדת עברה החייאה... במש

 29ניתוח, אשר עד אשר מצבה התייצב, שאז התחדש ה ד�...." מוצרימה ומת� תרופות ולב, הנש

 30"נוקזו ד� וקרישי� מהרח� עצמו ובוצעה תפירה חוזרת של החת�. הרח� הרפוי במהלכו 

 31זרקה נוספת של מטרגי� לשריר. בהמש� החלו להופיע דימומי� מאתרי� הטופל בעיסוי וב

 32הוחלט על ידי צוות   DIC –שוני� ועקב הרוש� שמדובר בהפרעת קרישה מערכתית 

 33תת רח�. כריתת הרח� בוצעה במהל� תקי�, הושאר נקז ולאחר ה הבכיר... לבצע כריקהמחל
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 1המוסטאזה קפדנית, בוצעה סגירה של שכבות הבט�. בסיו� הניתוח, היולדת יציבה 

 2  . המודינאמית והועברה מורדמת ומונשמת לטיפול נמר#..."

  3 

 4הוחזרה היולדת  ,במהל
 שהותה של היולדת במחלקת טיפול נמר-, ונוכח המש
 הדימו"  

 5סמ"ק וקרישי  300�400 �וניקוז של כהניתוח, ולאחר פתיחת חת
 הניתוח הקוד" " לחדר

� 6. בתו" ניתוח זה הושארו שני נקזי", והתובעת אותר הוריד המדמ" ונסגר "...ד� מחלל הבט

 7  כשהיא מורדמת ומונשמת ויציבה המודינאמית.  ,הועברה למחלקת טיפול נמר-

  8 

  
 9מימי!,  MCAח שגילה אוט" נרחב תת חרי, בפיזור ומ CTבעקבות תוצאות בדיקת  ,בהמש

 10   נקלית, ובצקת מוחית, עברה התובעת ניתוח נוס,.וע" הרינאציה סב פלצינית וא

  11 

 12תוח יני היה תקי!; שההשגחה לאחר הרהמומחה הגיע למסקנה, שמהל
 הניתוח הקיס  

 13ת שבוצעו וכי לא היו סימני" מוקדמי" לדימו" תו
 בטני; שהפעולו יתה תקינההקיסרי הי

 14"... התרחשות דו� הלב שארעה לאחר  לאחר זיהוי הדמ" המוגבר היו תקינות; וכ!, כי 

 15"... לחוות הדעת) וכי  9(עמ'  רוע מאוד נדיר ובלתי שכיח..."יתחילת הניתוח השני הינה א

 16אירוע דו� הלב, אשר ככל הנראה הביא לנזק הנוירולוגי המצער. עצ� התרחשותו, שאינה 

 17 התנהלות בלתי תקינה, או סבירה שלי�, אינה מעידה, לכ�, בשו� אופ�, על שכיחה, כמצוי

 18  . צוות הרפואי"ה

  19 

 20בסיכומיה", חזרו שני הצדדי" על עמדותיה", כפי שהובאו בכתבי הטענות ובחוות הדעת   .6

 21  הרפואיות שהוגשו מטעמ", בהסתמכ" על העדויות שנשמעו ועל התצהירי" שהוגשו. 

  22 

 23עה, כאשר בסיכומיה את השאלות הצריכות הכר נתבעת הציבהזה המקו" לציי!, כי ה  

 24, אלא "הא� הניתוח הקיסרי בוצע בהתא� לסטנדרטי� המקובלי�"הראשונה שבה! הינה 

 25שהצבת שאלה זו לדיו! הינה מיותרת, שכ! ב"כ התובעת הבהירה בסיכומיה, שאינה טוענת, 

 26י� לא אבחנו שלייה נעוצה "לפג� בניהול הניתוח הקיסרי, ג� לא לפג� בכ� שהרופאכלל, 

 27לסיכוי התשובה), ומשכ
, השאלות  2(עמ'  וג� לא לפג� במעקב בחדר ההתאוששות"

 28  הצריכות הכרעה ה! כדקלמ!:

  29 

 30  העברתה ממחלקת ההתאושות למחלקת  לאחרהא" המעקב הרפואי אחר היולדת,   א.   

 31  יולדות, היה תקי!?

 32ועד להבהלת היולדת המאסיבי " ימוכהלכה מרגע גילוי הדהא" פעל הצוות הרפואי   ב. 

 33  לניתוח השני?
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 1לבי! האסו! השני הא" קיי" קשר סיבתי בי! ההתנהלות הרפואית עובר לניתוח   ג. 

 2  שהתרחש במהלכו?

  3 

 4  דלות הרשומות הרפואיות

  5 

 6את דלות  הנני מוצאת לנכו! לציי!בטר" אצלול לעובי הקורה של הדיו! בתובענה זאת,   .7

 7דו"ח בה!. בעיקר בולט חסרו! רבי" הרשומות הרפואיות וחסרונ" של פרטי" מהותיי" 

 8וכ! בולט מאד (אשר שוחזר לאחר מכ! ביוזמת מחלקת ניהול סיכוני") ההרדמה המקורי 

 9האירועי" נשוא כתב התביעה, וכ! בולטת  , לכאורה, בה! התנהלושעות ביחס להרישו" חוסר 

 10לרבות ציו! והמומחי" מטע" הנתבעת התבססו על נתוני" עובדתיי", העובדה, שהמצהירי" 

 11אשר קיומ" כלל לא הוכח, וספק א" ה" האירועי" האמורי", לכאורה שעות בה! התנהלו 

 12אלו, לא באו לעול", אלא כדי  "מימצאי" עובדתיי""יותר מחשד, ש, לטעמי, נכוני", וקיי" 

 13  ואר בהמש
. להצדיק תיאוריות כאלו ואחרות, והכל כפי שיב

  14 

 15על התובעת להרי" מאד וצאת לנכו! לקבוע, כי דלות הרישומי", הקשתה זאת ועוד. הנני מ  

 16עליה, ולמעשה גרמה לה נזק ראייתי של ממש, עובדה שיש לזקו, לחובת  טלאת הנטל המו

 17יש מאי!, דבר  "מימצאי" עובדתיי""הנתבעת, אשר בהיעדר רישומי" רפואיי" התבססה על 

 18  יו עד מאוד. שיש להצר על

  19 

 20  המעקב הרפואי אחר היולדת  לאחר העברתה למחלקת יולדות

  21 

 22לראיות ההגנה) עולה, כי הניתוח הקיסרי התבצע בתארי
  1850184מסיכו" הלידה (צרופות   .8

 23למעקב אחר  "הוראות מיוחדות"ו לפנות בוקר, ובסיומו ניתנ 04:00ה , סמו
 לשע2.11.11

 24  היולדת, כדלקמ!:

  25 

 26  בדיקת סימני� חיוניי� בקבלת המנותחת למחלקה ומעקב כל שעה בארבע השעות   . 1"  

 27  הראשונות. 

 28  להחלי& שקית שת� ולהתחיל ברישו� מאז� נוזלי�.    .2  

 29  , או 110דופק ומעל  80 �ה של לח# ד� סיסטולי מתחת לקריש ליידע רופא בכל מ  . 3  

 30  סמ"ק לשעה.  30 –תפוקת שת� מתחת ל 

 31  ימו� וגינלי".וחי ומעקב דמעקב פצע נית  . 4  

  32 

 33המומחי" מסכימי", כי הוראות אלו תקינות ומחוייבות המציאות כאשר מדובר ביולדת   

 34שהיתה בהריו! רב עוברי ועברה ניתוח קיסרי, שכ! יולדת כזאת נמצאת בסיכו! מוגבר 
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 1לדימו", ועל כ!, הקפדה על ההנחיות האמורות אמורה לגלות קיומו של דימו" בשלב מוקד" 

 2  וטיפול בו, על מנת למנוע נזק כתוצאה מהתרחשותו. 

  3 

 4דר' וקסלר טע! בחקירתו, כי הקפדה על מילוי ההנחיות, במקרה של התובעת, היה חיוני   

 5מהל
 הניתוח הקיסרי, וזאת בכבר מדימו" חריג סבלה במיוחד, היות ולדבריו, התובעת 

 6פדי" במקרה רגיל,  10 0פדי" לספיגת ד", במקו" ב 18 0הסיק מהעובדה שנעשה שימוש ב

 7לא  )לראיות ההגנה 1850184אלא שמדובר בהנחה בלתי מבוססת, שכ! דו"ח הניתוח (צרופות 

 8  . חריג" "ללא דימו�הניתוח עבר ציי! דמ" חריג, אלא שצויי! באופ! פוזיטיבי, כי רק שאינו מ

  9 

 10, בנוס, (רפיו! של הרח") קיבלה היולדת "רוש� לאטוניה"ח הניתוח, כי בשל "עוד עולה מדו  

 11מטרגי!, וכי תרופה ייעודית בש" ג"  לתרופות הניתנות על דר
 השגרה כטיפול לכיוו- הרח",

 12כמו ג" כל המומחי"  –ר קובע סלקדר' ו .שה בטוב, רח� מכונס היטב.."ח –הניתוח  "בתו�

 13כי אטוניה של הרח" מונעת את התכווצותו, דבר שעלול לגרו" לדמ", ועל כ!, לדבריו, היה  –

 14מיד  תוח, על מנת לוודא גילויו של דמ"צור
 בהקפדה מיוחדת על ההנחיות שניתנו בסו, הני

 15למרות , למרות שטופלה, וכבר במהל
 הניתוח ע" התרחשותו, וזאת בשל האטוניה שאובחנה

 16, שכ! יתכ! בהחלט מצב, שלמרות שבסו, "רח� מכונס היטב"!, כי בסו, הניתוח צוייש

 17", יופיע לאחר מכ! דמ" נוס,, כפי שאישר מומחה הנתבעת מכונס היטבהניתוח היה הרח" "

 18  ).12010 , שורות134בעדותו (עמ'  –פרופ' שי,  –

  19 

 20נשאלת השאלה, הא" המעקב אחרי היולדת, בתו" הניתוח היה תקי!, ולעניות דעתי,   

 21  שובה לשאלה זאת היא שלילית, ואבאר:הת

  22 

 23במחלקת התובעת לאחר הניתוח הקיסרי שהתה מהרשומות הרפואיות עולה, כי   

 24. זמ! שהינו ארו
 מהמקובל זהו, לכל הדעות, פרקכמעט ארבע שעות, שבמש
 שות, שההתאו

 25לקת ח, כי שהותה, הארוכה יחסית, של התובעת במבתצהירופרופ' פלדברג הסביר 

 26, "בשל העובדה שלא נמצאו סניטרי� על מנת לסייע בהעברתה למחלקה" נבעההתאוששות 

 27אול" לא ברור מהיכ! הסיק פרופ' פלדברג עובדה זאת, שלא רק שאינה מצויינת ברשומות 

 28), אשר ציי!, "הבעל"עומדת בניגוד לתצהירו של בעלה של התובעת (להל!: , אלא  הרפואיות

 29של יולדות אחרות, ולדבריו  ההתאושות ביחד ע" בני משפחותמחדר כי חיכה ליציאת רעייתו 

 30לתצהיר  29(סע'  יצאה היולדת האחרונה ואולגה עדיי� לא יצאה" 07:00"אחרי השעה 

31
 משקרי: בעוד שיולדות אחרות הוצאו מחדר ההתאוששות, התובעת הושארה ש" להבעל),  

 32ידועה עד עצ" כתיבת פסק פרק זמ! ארו
 מהמקובל, כאשר הסיבה לכ
 לא הובהרה ואיננה 

 33  הדי!. 

  34 
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 1, אי! מחלוקת, כי שר תהאהסיבה לעיכובה של התובעת בחדר ההתאוששות א כ
 או כ
, תהא  

 2החיוניי" ברציפות ונמצאו תקיני", וכי  במהל
 שהותה בחדר ההתאוששות נבדקו מדדיה

 3   המעקב הרפואי אחר מצבה היה תקי! לחלוטי!.

  4 

5
 ארבע שעות, כפי הלהא" ההנחיות למעקב קפדני במבשאלה המומחי" חלוקי" בדעת"   .9 

 6שנכתבו בדוח הניתוח, מתייחסות לארבע השעות מתו" הניתוח, או לארבע שעות מעת הגעת 

 7פרק זמ! , כי מדובר בהיולדת למחלקה, כאשר מטבע הדברי", מומחי התובעת גורסי"

 8רסי" כי מדובר , ואילו מומחי הנתבעת גוואיל
 היולדת למחלקההמתייחס למועד העברת 

 9  שלאחר תו" הניתוח, ללא קשר למועד העברת היולדת למחלקה. ב! ארבע שעות בפרק הזמ! 

  10 

 11ו" הניתוח, הוא לקרוא את ההנחיות בסיכ ,כל שנדרש מחלוקת זאת, לאו מחלוקת היא, שכ!  

 12ומעקב כל שעה  בקבלת המנותחת למחלקה"בדיקת סימני� חיוניי�  המורות במפורש

 13קרי: אי! ספק שההנחיות לביצוע המעקב  ד.ג.), –(הדגשה שלי  הראשונות"ת בארבע השעו

 14הקפדני התייחסו למועד שלאחר הגעת היולדת למחלקה, ולא למהל
 שהותה בחדר 

 15  ההתאוששות, שש" ממילא נעשה מעקב מדדי" רצי, אחר כל מנותח. 

  16 

 17ובהתא" להנחיות, ! היה תקי " טוע! בסיכומיו, כי המעקב במחלקת היולדותב"כ הנתבעי  

 18את טיעוניו, אלא שטבלה זו אינה מדוייקת,  מחישהא, חיבר טבלה המ ולהמחשת טענתו

 19שלא הוכחו, וה" מוסקי" מעדויות חד צדדיות של עדי ההגנה, שלא ומתבססת על נתוני" 

 20כל חסרי" –ולעיתי" החשובי" שבה"  –וק ברשומות הרפואיות, ועל כ! חלק" נמצא לה! חיז

 21   ער
 ראייתי.

  22 

 23אחת, המתעדת את שעת הגעת רשומה רפואית ולו  ,בנמצאראש וראשונה יצויי!,כי אי!   

 24, לאחר שחרורה ממחלקת ההתאוששות, אול" נית! להסיק את התובעת למחלקת היולדות

 25"אומד� וטיפול ממסמ
 הנושא כותרת כ
 למשל, השעה המשוערת מהראיות שהוצגו בפניי. 

 26עולה, כי הרישו" האחרו! במחלקת ההתאוששות נער
 לראיות ההגנה)  189(צרופה  בכאב"

 27"...שתיכ& מוציאי� את לער
 נמסר לו  9:00הבעל טוע! בתצהירו, כי בשעה . 08:10בשעה 

 28לראיות  196לתצהיר) ומהדוח הסיעודי (צרופה  30(סע'  ממחלקת ההתאוששות..." אולגה

 29ומי", כנראה בהתייחס קיימי" שני ריש( 09:24, או בשעה 09:19ההגנה) עולה, כי בשעה 

 30הנני מעריכה, כי הגעתה של התובעת על כ! וחו", ו דופק) נבדקו מדדי לח- ד", ת! בדיקותאול

 31  בבוקר.  09:20תה בסמו
 לנטילת המדדי", קרי: סמו
 לשעה ילמחלקת היולדות הי

  32 

 33לבדוק מדדי" חיוניי" כל שעה  בהתא" להנחיות בדו"ח הניתוח, היה על הצוות הרפואי  

 34לצרופות הנתבעת) עולה,  196ח הסיעודי (נספח "ארבע השעות הקרובות, אול" מהדו ל
במה
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 1. מכא! 17:42בשעה  –, ולאחר מכ! 12:00תה בשעה יכי הפע" הבאה שבה נבדקו המדדי" הי

 2את מדדיה  נטלו לו ולא נלא פעל על פי ההנחיות שניתבמחלקה רפואי ה ברור, כי הצוות

 3  ארבע השעות הראשונות להגעתה למחלקה.  במש
החיוניי" של התובעת אחת לשעה, 

  4 

 5לטפל  שניתנו הורומעבר לצור
 אציי!, כי האחות מאירה זראד טענה בתצהירה, כי ההוראות   

 6לתצהירה) אול" אמירה זאת הינה בניגוד להנחיות  8(סע'  "כל ארבע שעות"ביולדת 

 7שלא הוצגו בפני הנחיות  מה עודכל אמו!,  דבריהאי! לתת בעל כ! הניתוח, ו דו"חהמפורשות ב

 8  אול" בכ
 לא סגי. נוספות, או אחרות, 

  9 

 10העברתה במש
 כל היו", מרגע עת היתה כאובה מאוד ובהבעל תיאר בתצהירו ובעדותו, כי הת  

 11י" אלו. לדבריו, לאחיות על כאב ,, מספר פעמי"הוא דיווחבמש
 היו" למחלקת יולדות, וכי 

 12לא סר למיטת היולדת על מנת לבדוק אותה, אול"  חר, דיווחיו, איש מאנשי הצוות הרפואי

 13היא קיבלה תרופות לשיכו
 כאבי" (אופטלגי! ופרקוסט), וזאת, כאמור, מבלי שנבדקה, 

 14ומבלי שהוזמ! רופא לעמוד על מצבה הרפואי ולהתייחס לתלונותיה בדבר כאביה הקשי". 

 15ומה הרפואית לא קיי" כי התובעת קיבלה אופטלגי!, אול" ברש ,עוד יצויי!, כי הבעל העיד

 16אירה נדרשה לשאלה הא" יתכ! להבדיל ממת! פרקוסט. האחות מ –דיווח על מת! אופטלגי! 

 17שהתובעת קיבלה אופטלגי! מבלי שעובדה זאת נרשמה בגליונה הרפואי, ותשובתה הייתה: 

 18), קרי: אי! ספק שדברי הבעל בתצהיר בדבר מת! 16שורה  217(עמ' "... יכול להיות מצב..." 

 19, מה עוד שהנתבעת ויתרה על העדתו בנושאי" אופטלגי! ופרקוסט לסירוגי!, דברי אמת ה"

 20החולי" עובר לביצוע הניתוח  הרפואיי" והנושאי" המתייחסי" להתנהלות הרפואית בבית

 21השני, למרות שהוא שהה לצד רעייתו במש
 כל היו" כולו, ועדותו בדבר התרשמותו ממצבה 

 22  ו!.הינה עדות ראייה מכלי ראש

  23 

 24רמת הכאב של חשיבות להערכת הא" יש  –פרופ' שי,  –בחקירתו נשאל מומחה הנתבעת   

 25אבל , ""מדדי� חיוניי�מטופלת לאחר ניתוח, והוא הבהיר, כי מדד הכאב אינו נכלל בגדר 

 26"... כאב זה מדד חשוב, ) והוא המשי
 והבהיר, כי 40שורה  141(עמ'  "מאוד חשוב"מדד  הוא

� 27למדוד אותו אחת לפרקי זמ� ולוודא שמטפלי� בו.. אי� ויכוח על חשיבות  שאחרי ניתוח צרי

 28זאת ה! על מנת ) ו5, שורה 142עמ' ; 46045, 40שורות  141(עמ'  לעקוב אחר עוצמת הכאב..."

 29של  התפתחותולבעיה רפואית, או קיומה של סממ! למהווה שאינו לטפל בו וה! על מנת לוודא 

 30מדבריו הנני ב אינו הסממ! הקלאסי לדימו" (ש"), קרי: אסיבו
, א" כי הוא הבהיר, שכ

 31סממ! קלאסי לדימו", יש לשקול ג" אפשרות מהווה אינו קיומו של כאב ג" א" מסיקה, כי 

 32או דימו" איטי של דימו" כאשר יש תלונות מתמשכות על כאב עז, כפי שהתלוננה התובעת, 

 33, תצהירי" הנחזי" הֵא"בעל ובהתא" לתיאורי" בתצהירי המתמש
, כפי שהיה במקרה זה 
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 1" לא נחקרה כלל עורכיה" לא נחקרו לגבי תוכנ" בנקודות אלו (האֵ כתצהירי אמת, מה עוד ש

 2  ואילו הבעל נחקר בנושאי" אחרי").

    3 

 4, כי הבעל נחקר בחקירה נגדית על ידי ב"כ הנתבעת, אול" החקירה התייחסה זה המקו" לציי!  

 5, ובאופ! מאז התרחשות האסו! ית של המשפחהא
 ורק לנתוני העזרה וההתנהלות הכספ

 6למרות שהבעל לא הוצגו שאלות לגבי ההתנהלות הרפואית עובר להתרחשות האסו!,  מופג!

 7בהחלט פועלת לחובת הנתבעת. אשרעובדה האומרת דרשני, ונכח לצד רעייתו במש
 כל היו", 

 8תיאוריו בתצהירו, ! בהנני נותנת אמוודוק: על פי התרשמותי, הבעל הינו אד" ישר ואמי!, ו

 9   .תשובותיו בחקירתובכמו ג" 

  10 

 11נמצא רישו" של מדד הכאב במחלקת ההתאוששות, אול" הצוות במחלקת היולדות  ,בענייננו  

 12לראיות ההגנה) את מדד הכאבי" של  196לא מצא לנכו! לפרט ברשומה הרפואית (נספח 

 13ודוק: חר, הימנעות הצוות . 8, שאז הוא הוער
 ברמה 16:08התובעת, אלא, לראשונה, בשעה 

 14ועד  0בבוקר  09:20 בער
 בשעה  – מציו! רמת הכאב של התובעת ממועד הגעתה למחלקה

 15עזי" מאד. הדברי" עולי" ה! , אי! כל ספק שהתובעת סבלה מכאבי" 16:08השעה 

 16לצרופות  199וה! מגיליו! פירוט התרופות שהיא קיבלה (צרופה והֵא" של הבעל  מתצהיריה"

 17ופע" נוספת  12:21בשעה (תרופה נרקוטית) ההגנה), ממנו עולה, כי היא קיבלה פרקוסט 

 18 לא מצאו האחיות לנכו! לדווחולמרות זאת, לא ובי! לבי! קיבלה ג" אופטלגי!, , 16:08בשעה 

 19מחד גיסא, ואיש מהרופאי המחלקה לא מצא של התובעת,  עזי"על כאביה ה י המחלקהלרופא

 20לנכו! לבדוק את התובעת, מאיד
 גיסא, למרות שמדובר היה ביולדת שילדה שלישייה בניתוח 

 21קיסרי, התנהלות, אשר לעניות דעתי, איננה תקינה בהחלט, במיוחד נוכח התוצאות 

 22  הטראגיות של התנהלות זאת.

  23 

 24חוסר ת מקבלת משנה תוק, נוכח נהלות המחלקתיהמסקנה בדבר חוסר תקינות ההת  

 25שבי! תיאור מצבה של התובעת, כפי שעולה מהרשומה הרפואית ומתצהירה הבולט ההתאמה 

 26ד, לבי! ההתרחשויות כפי שאירעו במציאות. כ
 למשל, ועדותה של האחות מאירה זרא

 27לראיות ההגנה), החתו" על ידי האחות מאירה זראד (להל!:  201מהדוח הסיעודי (צרופה 

 28למרות ) עולה, כי היא לא מצאה לנכו! לציי! את עוצמת כאביה של התובעת, ירה""מא

 29הלכאורי ולמעשה, מהדו"ח עולה, כי מצבה התלונות הבלתי פוסקות בדבר קיומו של כאב עז, 

 30, ובתצהירה "נויידה"של התובעת היה תקי!, ולא היא. בדו"ח זה ציינה מאירה כי התובעת 

 31סייענו ליולדת לרדת מהמיטה והושבנו  13:00סמו� לשעה "בהגדילה לעשות וציינה, כי 

 32לתצהיר), אלא שהצהרה זאת עומדת בניגוד גמור  13(סע'  אותה בכורסה ליד המיטה"

 33 מתוארי" כאביה הקשי" ובכייה של התובעת גדרו) ב49, 45ומוחלט לתצהירו של הבעל (סע' 

 34א" בכלל. התמיהה א, גברה , ועל כ! לא ברור כיצד נויידה התובעת, בעת הנסיו! לניידה
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 1 215(עמ'  "במאה אחוז"זכרה או" לפתע פתלמשמע עדותה של מאירה בנקודה זאת, כאשר 

 2(עמ' "... חצי שעה, שלושת רבעי שעה" ), כי התובעת הורדה לכורסה וישבה ש" 26שורה 

 3), ולא נותר, אלא לתהות, מדוע עובדה זאת לא הוזכרה בתצהירה, והכיצד 25שורה  215

 4, כחמש שני" לאחר התרחשות! הלכאורית, "במאה אחוז"מאירה אחות ו זכורות ללות אעובד

 5, ש" לראיות ההגנה 194ברשומה הרפואית (צרופה  מרות שלא צויינו במקו" המיועד לכ
ל

 6), ולמותר לציי!,כי לא נתתי אמו! בדבריה, והנני מעדיפה את יש לציי! את מש
 ההושבה

 7ו בנקודות הנתבעת ויתרה על חקירת, שכפי שציינתי, עוד התיאורי" בתצהירו של הבעל, מה

 8   חשובות אלו.

  9 

 10הניתוח מגלה עוד, כי צוות המחלקה נצטווה לבצע מעקב אחר הפצע הניתוחי  עיו! בסיכו"  

 11  גינלי. אואחר הדימו" הו

  12 

 13לראיות הנתבעת) עולה, כי למרות שהאחות מאירה הצהירה  195מהדו"ח הסיעודי (צרופה   

 14שערכה לתובעת את הבדיקות בקבלתה, בפועל חתומה על דו"ח הקבלה האחות שהיא זו 

 15ח חוסר מהימנותה של נוכועדות ל: דליה לוסטיג לא הובאה האחראית דליה לוסטיג. ודוק

 16עת בקבלתה, ובבדקה את התזו שספק א" יש לקבל את דבריה, לפיה" היא האחות מאירה, 

 17לפרוטוקול), וכפועל יוצא  20(!!) (עמ' ואילו האחות דליה לוסטיג כתבה את המימצאי"

 18ח הקבלה החתו" על ידי דליה לוסטיג, "נשאלת השאלה, מה מידת האמינות שנית! לייחס לדו

 19אשר מבוסס לכאורה על מימצאי בדיקתה של האחות מאירה?! ודוק: דו"ח זה מעלה מספר 

 20", כאשר לא כאבל 0 –רמת הכאב "צויי! ברובריקת  , בדו"ח זה ראש וראשונה סימני שאלה.

 21, כפי שהצהירו הבעל , כי התובעת סבלה מכאבי" עזי" והתלוננה עליה" ברצ,אי! חולק

 22  , וא, קיבלה תרופות להקלת הכאב, בהתא" לרשומה הרפואית. והֵא"

  23 

 24. הנני יוצאת מתו
 הנחה, כי הכוונה היא מועט"זאת ועוד. במסמ
 זה צויי! אומד! הדימו" כ"  

 25בדקה את כמות הדימו", היא זאת ש אשר לדברי האחות מאירה, גינלי,אלהערכת הדימו" הו

 26לתצהיר), כפי שא, טענה  5(סע'  "רגילה"הוערכה כמות הדימו" כ ,בתצהירה ולדבריה

 27). האחות מאירה 38שורה  214(עמ'  "דמ� לדני רגיל"כי לתובעת היה בהעידה, בעדותה, 

 28, "לא רשמתי"אז הודתה, כי התקשתה להצביע על הרישו" המעיד על דמ" לדני רגיל, או 

 29מאליה ו), 2שורה  215(עמ'  "תמיד זכרתי ותמיד ידעתי", וכי (??) זאת כיו" אבל היא זוכרת

 30נשאלת השאלה, הא" בכלל נבדקה כמות הדימו" הואגינלי, וא" כ!, הא" מדובר בכמות 

 31"מועטה", כפי שצויי! במסמ
, או בכמות "רגילה", כפי שנטע! בתצהירה של האחות מאירה. 

 32על ידי מי? וממילא לא  –המסקנה היא, כי כלל לא ברור הא" כמות הדימו" נבדקה, וא" כ! 

 33אינני יכולה לית! אמו!  אמור,ולצערי, לנוכח הו" באותה עת, ברור מה הייתה כמות הדימ
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 1בעדותה של האחות מאירה, אשר לכאורה זוכרת היו" עובדות שהתרחשו לפני כחמש שני", 

 2  אשר אי! לה! כל ביטוי ברשומה הרפואית.

  3 

 4הצוות המחלקתי לבדוק ג" את הפצע  בהתא" להנחיות דו"ח הניתוח, אמור היהכזכור,   

 5 5(סע'  ניתוחית נמצאה יבשה""התחבושת החות מאירה ציינה בתצהירה, כי הניתוחי. הא

 6"פצע הניתוח, אני הסתכלתי לאור� כל לתצהיר), ובחקירתה הגדילה לעשות כאשר טענה, כי 

 7), אול" עדות לאמירה זאת לא נמצאה 38שורה  214(עמ'  המשמרת, פצע ניתוח יבש..."

 8פלג של האחות מאירה, וא
 ורק מש", זכרו! בזכרונה המו, ומקורהברשומות הרפואיות, 

 9שאינני יכולה לייחס לו היו" ער
 ראייתי כלשהו, ה! בשל חלו, הזמ! הרב וה! משו" שמדובר 

 10ות שלא בא זכר! ברשומות הרפואיות, וה! עומדות בניגוד לדברי הבעל בתצהירו, אשר בעובד

 11  העיד על זרזו, דמי מהצלקת הניתוחית במהל
 כל היו".

  12 

 13האמור עולה, כי בניגוד להנחיות שנכתבו בדו"ח הניתוח, לא נער
 מעקב מסודר ורצי, מכל   

 14על ידי איש מאנשי צוות המחלקה, באופ! פיסי אחר מצבה של התובעת. התובעת לא נבדקה 

 15האחיות. לא נעשה מעקב אחר הדימו" הלדני וא, לא אחר על ידי הרופאי" ולא על ידי לא 

 16יפות בדבר הכאבי" העזי" מה" סבלה התובעת נענו במת! רצהפצע הניתוחי. התלונות ה

 17שניתנו ללא  ,תרופות נרקוטיות ,תרופות, חלק! לא נרשמו כלל בגיליונה הרפואי, וחלק!

 18בדיקתה הפיסית של התובעת. למרות שההנחייה הרפואית הייתה לבדוק את המדדי" 

 19הגעתה למחלקה, החיוניי" של התובעת אחת לשעה במהל
 ארבע השעות הראשונות לאחר 

 20, ע" הגעתה למחלקת יולדות, ופע" 09:19בפועל נמדדו המדדי" פעמיי". פע" אחת בשעה  

 21  .16:08אחת בשעה 

  22 

 23א" נית! להגדיר את שתי בדיקות המדדי" רב מאד המכל האמור הינה, שספק המסקנה 

 24י ע" גורמ, ב רפואי תקי! אחר יולדת לאחר ניתוח קיסרי) כמעק16:08ובשעה  9:19(בשעה 

 25לאו מעקב הוא, וכי לא בוצע  –זה  "מעקב"ומכל מקו", אי! כל ספק, כי סיכו! ידועי", 

 26סיכו" הניתוח, ולמותר לציי!, כי אילו היה נער
 מעקב מסמ
 בהתא" להנחיות שנכללו ב

 27רפואי תקי!, כנדרש, קרוב לוודאי שהדימו" היה מתגלה ומטופל, ויתכ! שנית! היה למנוע את 

 28  לאחר מכ!.הטרגדיה שהתרחשה 

  29 

 30  ההתנהלות הרפואית מרגע גילוי הדימו� עד לביצוע הניתוח

  31 

 32על פנה לאחות האחראית ודיווח, פע" נוספת,  16:00 הבעל מתאר בתצהירו, כי סמו
 לשעה  .10

 33התובעת, וביקש לקבל בעבורה פרקוסט, וכ! דיווח על זילו, ד"  –של רעייתו  עזי"כאביה ה
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 1מהפצע הניתוחי. לדבריו, האחות נתנה לו פרקוסט בעבור התובעת, ואמרה לו לבדוק פע" 

 2   הפצע הניתוחי ולחזור ולדווח לה(??).נוספת את 

  3 

 4אי! ספק שמדובר בהתנהלות פסולה מעיקרה, שכ! אי! זה תפקידו של הבעל לבדוק את מצבה   

 5פצע הניתוחי, חובה הייתה על זילו, הד" מהשל רעייתו, ונוכח כאביה ודיווחיו על הרפואי 

 6  האחות לבוא ולבדוק את התובעת בעצמה, או להזמי! רופא לבדיקתה, דבר שלא נעשה.

  7 

 8הבעל טוע!, כי נת! לרעייתו את הפרקוסט ובדק את הפצע הניתוחי, ואז שב אל האחות ודיווח,   

 9ובה, הורתה לתצהיר). בתג 51(סע'  "... כל הזמ� יש דימו� בי� הסיכות של פצע הניתוח"כי 

 10"לעזור לאולגה ללכת לשירותי� לעשות פיפי ולנקות אותה ולראות א� זה באמת לו האחות 

"� 11   (ש")(??) ד� טרי ולהזמי� אותה לבדוק את אולגה אחר כ

  12 

 13פע" נוספת יש לקבוע כי מדובר בהתנהלות פסולה ביותר. ודוק: הבעל כבר דיווח, יותר מפע"   

 14וחי, ונשלח לבדוק בעצמו את הפצע (!) ולדווח לאחות. הזילו, הדמי מהפצע הניתעל  ,אחת

 15הדעת נותנת, כי לאחר קבלת הדיווח בדבר המש
 הדימו" מהפצע הניתוחי, תסור, סו, סו,, 

 16האחות ותבדוק את התובעת, או תזמי! רופא לצור
 בדיקתה. האחות לא עשתה לא זאת, א, 

 17תי", לנקות אותה ולהיווכח זאת, ותחת זאת הורתה לבעל לקחת את אשתו למקלחת ולשירו

 18 –הצוות הרפואי סבר אנשי בעצמו, הא" מדובר בד" טרי, ולא נותר אלא לתהות, הא" מי מ

 19  ??של הצוות הרפואי שהבעל אמור לעשות את עבודתו –בטעות 

  20 

 21"לקחנו את אולגה למקלחת, אמא כי פעל על פי הנחיותיה של האחות. לדבריו  ,הבעל מצהיר  

 22ה בוכה. התחבושות היו ספוגות ד� והתחתוני� ג�. אולגה השתינה תשלה ואני. אולגה הי

 23וג� השת� היה אדו�. ג� קרישי ד� נפלו בי� הרגליי� שלה. כל החדר של המקלחת היה 

 � 24וקראתי לאחות.  16:30מלא בד� של אולגה. החזרנו את אולגה למיטה, השעה היתה בער

 25 . אולגה היתה בצבע אפור בהיר"17:00זעיקה רופא.... השעה עוד לא היתה האחות באה... ה

 26לגבי עובדות  ל חקירתו של הבעלכפי שהציינתי, ב"כ הנתבעת ויתר ע לתצהיר הבעל). 52(סע' 

 27אמת ה", וכי התיאור הדרמטי המתייחס למצבה  –, ועל כ! חזקה היא שדבריו בתצהירו אלו

 28  של התובעת באותה עת, תיאור אמת הוא. 

  29 

 30בלי" חיזוק מהתיאור הייבש והסתמי ברשומה הרפואית ו מקירדבריו של הבעל בתצה  

 31קיבלה היולדת פרקוסט  16:00לראיות הנתבעת), ממנה עולה, כי בשעה  2030202 (צרופות 

 32"הורדה לשירותי� ע� עזרה, נכנסה עקב דיווח על כאבי" חזקי". בהמש
 מצויי!, כי 

 33דה למקלחת ושעת , ודוק: שעת הירילמקלחת. במקלחת החלה לדמ� מפצע הניתוח...."

 34למעט דברי הבעל בתצהירו,  ,הדימו" אינ! מצויינות ברשומה הרפואית, ולמעשה "התחלת"
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 1קיימת כל רשומה רפואית המתעדת את לא והערכתו לגבי השעות בה! התרחשו האירועי", 

 2זאת ועוד. הבעל הצהיר, כי התובעת דיממה בשלב קריטי זה.  האירועי" התרחשות שעות

 3עות רבות, וכי הוא התלונ! על כ
 בפני האחיות מספר פעמי", אלא שתלונות באיטיות במש
 ש

 4אלו לא צויינו ברשומה הרפואית, ומכל מקו" ברור, כי הדימו" לא החל בזמ! שהתובעת 

 5קוד" רבות אלא שעות  0פרופ' שי,  –כפי שטע! המומחה מטע" הנתבעת הורדה למקלחת, 

 6יחסות כלשהי מהצוות הרפואי. מהאמור עולה, לכ!, אלא, שלמרבה הצער, הוא לא זכה להתי

 7 הפ
שנמש
 כבר שעות, והאיטי ימו" כי אירוע הדימו" במקלחת היה המשכו הישיר של הד

 8  מאסיבי בעת הורדת התובעת למקלחת.ל

  9 

 10צויי! , אול" לא "דווח לדר' גביש"(לראיות הנתבעת) עולה, כי אירוע הדימו"  203מרשומה   

 11"לאחר ת נבדקה על ידי דר' שמואלי, ובעהמש
 הרשומה צויי!, כי התמי דיווח לו על האירוע. ב

 12ודוק: דר' אייזנר  מכ� נבדקה על ידי דר' אייזנר ולאחר מכ� נבדקה שוב על ידי דר' גביש..."

 13על  , וא, לא נחקרועדות ראשית, וממילא לא העידו יודר' שמואלי לא הגישו תצהיר

 14ת בשעות אלו. אי! חולק, כי הימנעות זאת מהבאת" לעדות פועלת ות הדרמטייוההתרחשו

 15חלק שלישי, עמ' "על הראיות, לחובת הנתבעת, ויפי" לכא! דברי המחבר י. קדמי, בספרו 

 16  בהבהירו:  1649

  17 

 18 בעלת הינה המשפט בבית עניינו את די� בעל מנהל שבה והדר� יש"

 19 להעניק נית� כ�. נסיבתית ראיה זו הייתה כאילו, ראייתית משמעות

 20 שאלות הצגת לאי, עד השמעת לאי, ראיה האת לאי ראייתית משמעות

 21 בתעודה הוגשה שעדותו מי של נגדית מחקירה להימנעות או לעד

 22, וסביר אמי� הסבר בהיעדר, כזו התנהגות. ידו על שהוגשה בכתב

 23 ממנה מתחייבת, פניה על באשר; בה הנוקט של לחובתו פועלת

 24 או השאלות הוצגו או, העד הושמע או הראיה הובאה   שאילו המסקנה

 25  . היריב בגרסת לתמו� כדי בכ� היה – נגדית החקירה קויימה

 26 לעיל כמוסבר המושג של הרחבה במשמעות – ראיה מהבאת הימנעות

 27 בהגיו� הנעוצה, שבעובדה חזקה הנמנע של לחובתו למעשה מקימה –

� 28 הובאה שאילו בכ� הודאה כדי� ההימנעות די�: לפיה, החיי� ובנסיו

 29 משקל למעשה נית� זו בדר�. הנמנע לחובת פועלת הייתה, ראיה אותה

 30 ". הובאה שלא לראיה ראייתי

  31 

 32והאזכורי" ש", פ"ד  הבנק למימו� ולסחר בע"מ נ' סלימה ממתיהו 465/88ע"א (וכ! ראו: 

 33  . )651)4מה(

  34 
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 1התיעוד לגביו, משמעותי ביותר, ודלות דרמטי ורוע ירוע הדימו" במקלחת הינו איודוק: א

 2, מצביעה על ופאי" שבדקו את התובעת מיד לאחר התרחשותוכמו ג" ההימנעות מהעדת הר

 3כ
 שתיאורו הדרמטי של הבעל הינו תיאור אמת, וכי הדימו" החזק היה ה! לדני וה! מהפצע 

 4הניתוחי, וכי מדובר היה בדימו" משמעותי ביותר, דבר המחזק את טענתו של הבעל, לפיה 

 5למרות שהוא דיווח על כ
 לצוות כי , דמי מפצע הניתוח במהל
 שעות רבות, ונצפה זרזו

 6הרפואי, לא זכה דיווח זה להתייחסות במהל
 כל אות! שעות, כפי שטועני", ובצדק, מומחי 

 7  התביעה. 

  8 

 9 )לתצהיר 4" (סע' ...17:00"בסביבות השעה  2.11.11יי! דר' גביש, כי בתארי
 ו מצבתצהיר

 10התקשרה אליו דר' אייזנר ודיווחה לו על יולדת המדממת מפצע ניתוחי, ובעקבות דיווח זה 

 11ו בוקר ניתוח יעו התעדכ!, כי היולדת עברה באותהוא הגיע כדי לבדוק במה מדובר, ובהג

 12(סע'  , בעת שהיולדת התרחצה, נצפה דימו� מפצע הניתוח"17:00"בסביבות השעה קיסרי, ו

 13ציי!, שמהגליו! הרפואי עלה, שהמדדי", מאז הגעתה למחלקה, היו לתצהיר), וכמו כ!  5

 14ודוק: מדובר בעדכו! שני! לדר' גביש, כנראה בעל פה, ולא כלל את דיווחיו של הבעל  תקיני".

 15  על דימו" שנצפה מהחת
 הניתוחי במש
 כל היו" כולו.

  16 

 17בוודאות א" הגיע בחקירתו, במענה לשאלה, הבהיר דר' גביש בהגינותו, כי אינו יודע לומר 

 18, ויתכ! 18:00 לבי! השעה  16:30 השעה על פי הערכתו, הוא הגיע בי!הסביר, כי , ו17:00בשעה 

 19   ), או בכל שעה אחרת בטווח זמ! זה.31029שורות  192(עמ'  16:45שעה שהגיע ב

  20 

 21את האמור ע" דברי הבעל בתצהירו, נגיע למסקנה שדר' גביש הגיע כדי לבדוק  בא" נצליב

 22  . 16:45עת בסביבות השעה ובאת הת

  23 

 24"הבחנתי בד�  US 0לחדר, ובבדיקת ה USוהזמי! מכשיר  USדר' גביש ביקש לבצע לתובעת 

 25חופשי סביב הרח� ובגטרי� (מרזבי�) והמימצאי� עוררו חשד לדימו� תו� בטני. לח# הד� 

 26נו עדיי! יצויי!, כי לח- ד" זה הילתצהיר).  7(סע'  "102והדופק  95/55היה תקי� ועמד על 

 27בדיקת מדדי לח- הד" והדופק שנמדדו בשעת הבוקר, בעת הגעת השוואת בגדר התקי!, אול" 

 28מלמדת,  17:42למדדי" שנמצאו בשעה , 12:00היולדת למחלקה, וכ! המדדי" שנמדדו בשעה 

 29כי בפרק זמ! זה הייתה ירידה ניכרת בלח- הד" ועלייה ניכרת בדופק, אשר אילו היו נבדקי", 

 30" על מגמה מסויימת הדורשת בדיקה ומעקב, דבר שלא קרה בשל התעלמות הצוות היו מרמזי

 31הרפואי מתלונתיה וסבלה של התובעת, והתעלמותו מההנחיות שנכללו בדו"ח הניתוח באשר 

 32  לאופ! המעקב אחר התובעת.

  33 
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 1בעדותו טע! דר' גביש, כי ביקש מאחת הרופאות הצעירות שהיו בחדר, לתעד את בדיקתו, וזו 

 2תיעוד זה  לא  לפרוטוקול), אול" בפועל, ובמפתיע (או שלא במפתיע) 193(עמ' שתה כ! אכ! ע

 3אלו שהועברו לב"כ התובעת בי! נמצא בי! הרשומות הרפואיות שהוגשו לבית המשפט, או 

 4במסגרת גילוי המסמכי". ודוק: דר' גביש הרשי" אותי באמינותו, ואי! לי כל ספק שבדיקתו 

 5היו ממצאיה התיעוד, לא נותר, אלא להסיק, כי  "היעלמות"ונוכח אכ! תועדה, כפי שהעיד, 

 6זרזו, דמי מפצע הניתוח במש
 שעות חמורי" מאוד, ומ! הסת" תמכו בעדות הבעל בדבר 

 7רבות, בהתא" לסברת" של מומחי התובעת, המסתמכת על דברי הבעל בתצהירו, ואשר 

 8  לגביה" לא נחקר.

  9 

 10שורה  194(עמ'  את הבט�, ראינו שהבט� תפוחה...." "בדקנועדותו טע! דר' גביש, כי המש
 ב

 11על הדעת שדר' גביש זכר במועד עריכת התצהיר ובמועד  שהנני מתקשה להעלות), והיות 22

 12העדתו בבית המשפט, את פרטי המקרה נשוא התובענה, לא ברור לי מהיכ! נלקחו פרטי" 

 13שאילו מי מאנשי  ,לוודאימכל מקו", בהנחה שאכ! נמצאה בט! תפוחה, הרי שקרוב לו. א

 14הצוות הרפואי היה טורח להתייחס לתלונותיה של התובעת בשעות הרבות שחלפו מאז 

 15הגעתה למחלקה, קרוב לוודאי שהיה מאבח! את הבט! התפוחה, ומעמיק את הבדיקה, דבר, 

 16  אשר קרוב לוודאי, היה מונע את האסו! שהתרחש לאחר מכ!.

  17 

 18אובח! דימו" בטני  USכי בבדיקת  ביובש,ההגנה) צויי! לראיות  203בדו"ח הסיעודי (צרופה 

 19בשעה שבה "ח אינו נוקב . הדו"הוחלט להוריד את היולדת לחדר ניתוח לפתיחת בט�..."ו

 20נעדרת ג" מתצהירו של דר' גביש, א, ה זאת ובאינפורמציה חשורה, והתקבלה ההחלטה האמ

 21(לבצע יטב זכרוני קיבלנו החלטה "... למעדותו, כאשר הסביר, כי חסרונה א, הודגש במהל
 ו

 22 שזה הכל קורה בסמיכות"ד.ג.)  –(על טופס הסכמה , הסברנו והחתמנו ד.ג.) –את הניתוח 

 23  ). 8שורה  196(עמ' 

  24 

 25עולה, כי התובעת עברה  )לראיות ההגנה 208מטופס בקרת מוכנות מטופלת לניתוח (צרופה 

 26ברור מי הוא ארה מורסי, שלא מתו של מס, בהתא" לחתי18:10המוכנות בשעה  את בדיקות

 27 207חתמה על טופס הסכמה לניתוח (צרופה  18:05הובא לעדות, ולפני כ!, בשעה והוא א, לא 

 28"אני התחלתי בניתוח, בעזרתה של דר' אייזנר לראיות ההגנה), ולדברי דר' גביש בתצהירו 

 29 10' (סע והורדמה בהרדמה כללית" 18:25, לאחר שהיולדת הושכבה בשעה 18:45בשעה 

 30ולו רשומה רפואית אחת, המציינת את שעת תחילת הניתוח,  ,א מצאתילתצהיר). אלא מאי? ל

 31ולמעשה, עד רגע כתיבת פסק די! זה, אינני יודעת בוודאות את שעת תחילת הניתוח, או את 

 32ה, כי הצהרותיו של דר' ! הניתוח, ועל כ! אי! מנוס מהמסקנשעת השכבת החולה על שולח

 33צהיר) בהתייחס לשעת השכבת החולה על שולח! הניתוח ושעת תחילת לת 10גביש (סע' 


 34, כאשר ברור, שדר' גביש אינו מסוגל וה! בגדר השערות בלבד הניתוח, אי! לה" על מה לסמו
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 1לצור
 הדיו!, הנני מוכנה לקבל את  ודוק:. ת!לזכור עובדות אלו, שני" רבות לאחר ההתרחשו

 2א" ההתנהלות תוח, או אז נשאלת השאלה, הגרסת הנתבעת בהתייחס לשעת תחילת הני

 3 )לראיות ההגנה 202(צרופה  16:00דימו" במקלחת, בסמו
 לשעה הרפואית מרגע "גילוי" ה

 4תה סבירה, ולדאבו! הלב, התשובה לשאלה זאת הינה יהי 18:45ועד לתחילת הניתוח, בשעה 

 5  שלילית, ואבאר. 

  6 

 7עה שמדובר בניתוח שיש לבצעו בדחיפות, מתצהירו ומעדותו של דר' גביש עלה, כי הוא היה בד

 8לראיות ההגנה, ש" הוגדר הניתוח  214בסקירת מהל
 הניתוח (צרופה כפי שא, צויי! 

 9הדימו" ועד  "גילוי"כ"דחו,"), וא" כ!, היעלה על הדעת שיחלפו כשעתיי" ומחצה מרגע 

 10  ת החולי"??וכל זאת כאשר מדובר במועמדת לניתוח הנמצאת בי! כותלי בי לביצוע הניתוח??

  11 

 12דומה ששאלה  זאת אינה צריכה מענה. ניתוח דחו,, כשמו כ! הוא, יש לבצעו בדחיפות ועל 

 13בגדר מחדל קשה, אתר, ועיכוב ב! כשעתיי" ומחצה בביצועו הינו התנהלות רשלנית עד מאוד, 

 14וכפי שיובהר בהמש
, יתכ! שזו אחת הסיבות, ואולי המכרעת שבה!, להיווצרותו של הנזק 

 15שהינו מנת חלקה של התובעת. ודוק: רפואה סבירה אינה יכולה להשלי" ע" עיכוב כה הנורא 

 16שעת התחלת  –לבי! הטיפול בו  –במקלחת  "שהתגלה"הדימו"  – סיבו
ניכר בי! הופעת ה

 17   הניתוח, במיוחד כאשר מדובר בחולה המאושפז בבית החולי".

  18 

 19הדימו"  "גילוי"ב, שכ! מאז ב"כ הנתבעת הסביר בסיכומיו, כי למעשה אי! מדובר בעיכו

 20, אשר לאחריה הוחלט לנתחה, אלא USר רופאי" ועברה בדיקת ספנבדקה התובעת על ידי מ

 21ציו! לוחות הזמני" השוני" והשעות המדוייקות, ב –שיתכ! שהוא מכוו!  –ר סֶ שדווקא החֶ 

 22ת, וכלה בשעת הניתוח, הוא הנות!, שמדובר בהתנהלות רשלני" הדימו" גילוי"החל ממועד 

 23אשר אילו פורטה לא היה ספק באשר להיותה רשלנית. ודוק: בל נשכח, כי על פי עדות הבעל 

 24הדימו" לא החל במקלחת, שאז  –עליה עדות שלא נסתרה, שכ! הוא לא נחקר  –בתצהירו 

 25הוא פר-, כפי הנראה, במלוא עוצמתו, אלא הוא החל שעות רבות לפני כ!, כאשר נצפה זרזי, 

 26א לידעת הצוות הרפואי על ידי הבעל, אלא שאיש מהאחיות, או ובו הד" קבוע, אשר קיומ

 27הרופאי", לא טרח להתייחס לטענותיו, ולא בדק הא" אכ! קיי" דימו" איטי וקבוע מהצלקת 

 28, לפיה בדקה את הניתוחית, א" לאו, מה עוד, שלא קיבלתי את עדותה של האחות מאירה

 29שמרת (לוסטיג, מנאל ועוד) לא הובאו האחיות הנוספות שהיו במאילו , והפצע הניתוחי

 30  לעדות. 

  31 

 32המסקנה המתבקשת מכל האמור הינה, כי הצוות הרפואי התרשל, ולא פעל במהירות 

 33" גילוי"המתבקשת, מרגע התפרצות הדימו" במקלחת, והעיכוב ב! כשעתיי" וחצי ממועד 

 34  י מוסבר. לתובעד מאד, לא סביר עד תחילת הניתוח הינו עיכוב רשלני הדימו" במקלחת ו
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  1 

11.   
 2ולסיכו", מה היה לנו כא!? יולדת צעירה ובריאה, אשר הרתה שלישיה בעקבות תהלי

 3, עקב צירי" 2+ 29, בהיותה בשבוע לינסו�"י"ב), הגיעה לבית החולי" IVFהפרייה חו- גופית (

 4  וירידת מי". 

    5 

 6  היולדת טופלה באנטיביוטיקה מניעתית ובתרופה להבשלת ריאות העוברי". 

  7 

 8  הוחלט לסיי" את ההריו! ולחל- את העוברי" באמצעות ניתוח קיסרי.  04:00לקראת השעה   

 9 –העוברי" חולצו בשלו", ולאחר חילוצ" אובחנה אטוניה של הרח", בגינה טופלה התובעת   

 10  ג" במטרגי! ובעיסוי רח". –בנוס, לתרופות השגרתיות הניתנות לצור
 כיוו- הרח" 

    11 

 12ח" מכוו- ומכונס היטב. הניתוח הסתיי" והיולדת הועברה לחדר בסופו של הניתוח נראה הר

 13  התאוששות. 

    14 

 15לא היה סניטר פנוי) שהתה היולדת בחדר  –טענת הנתבעת למסיבות שאינ! ברורות (

 16  הועברה למחלקת יולדות. אז שעות, ו 3.5 0התאוששות כ

  17 

 18עתה המדוייקת עקב חוסרי" רבי", וא, אי התאמות ברשומות הרפואיות, לא ברורה שעת הג  

 19  .09:20של היולדת למחלקת יולדות, א
 נית! להסיק, כי היא הגיעה לש" בסביבות השעה 

  20 

 21אשר שהו ע" היולדת במהל
 כל אותו יו", עולה, כי התובעת התלוננה ", מתצהירי הבעל והאֵ   

 22 זרזו, דמיא, נצפה במהל
 מרבית שעות אלו במהל
 כל היו" כולו על כאבי" עזי" בבטנה, ו

 23  ע מהצלקת הניתוחית, מבי! סיכות החיבור של הצלקת. שבק

  24 

 25, או 09:19חיוניי" שנערכו ליולדת, בשעה  מדדי"ליונות הסיעודיי" מצויינות שתי בדיקות בג  

 26, 12:00שומי" כפולי"), כנראה בסמו
 להגעתה למחלקת יולדות, וכ! בשעה י(הר 09:24בשעה 

 27מדדיה ה! נצטווה הצוות הרפואי לבדוק את וזאת בניגוד להנחיות שניתנו בתו" הניתוח, לפי

 28המדדי" בכל שעה במהל
 ארבע השעות מרגע הגעתה למחלקה. החיוניי" של היולדת 

 29  . בדיקות אלו היו תקיני" החיוניי" שנבדקו בשתי

  30 

 31מהגליו! הסיעודי לא עולה, כי באות! פעמי", בה! נבדקו המדדי" החיוניי", נבדק ג" הפצע   

 32זאת בניגוד להנחיות הצוות המנתח, וכ!, וג" זאת בניגוד  נלי, וג"הניתוחי והדימו" הוגי

 33יות, לא נער
 רישו" של כמות השת!, ולא הייתה כל התייחסות רישומית לתלונותיה של להנח

 34  התובעת בדבר קיומ" של כאבי" קשי".
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  1 

 2במהל
 כל היו", וא, בכתה  עזי"" בתצהיריה", היולדת סבלה מכאבי" בעל והאֵ הלדברי   

 3 בעלאול" למרות תחינות הוכ! עולה, כי בשל כאביה העזי" ויתרה על ארוחת צהריי", בגינ", 

 4לא נבדקה היולדת על ידי רופא, וא, לא על ידי צוות האחיות  ,לזמ! רופא לצור
 בדיקתה

 5ותו יו" ודוק: הדיווח העדכני הרצי, באשר למצבה של התובעת במהל
 כל שעות אבמחלקה. 

 6  או בגיליו! הסיעודי. ,כל זכר ברשומה הרפואית ועולה מתצהירי הבעל והֵא", ואי! ל

  7 

 8, ועל כ! הנני מקבלת בהתייחס לקורות אותו היו" "ב"כ הנתבעת ויתר על חקירת הבעל והאֵ   

 9מהמעט שרשו" בתצהיריה" כאמירות אמת שלא הופרכו, מה עוד, שאת אמירותיה" 

 10בוע, כי מדובר ברשומות התומכות בטענותיו של הבעל, שכ! ברשומה הרפואית נית! לק

 11 –ואית עולה, כי היולדת קיבלה תרופה חזקה ונרקוטית לשיכו
 כאבי" פמהרשומה הר

 12 –. הבעל א, טוע!, במהל
 השעות בי! קבלת הפרקוסט 16:08ובשעה  12:21בשעה  –פרקוסט 

 13מה הרפואית, אול" האחות היולדת קיבלה ג" אופטלגי!. עובדה זאת אינה מצויינת ברשו

 14מאירה אישרה בחקירתה, כי יתכ! בהחלט שהיולדת קיבלה בנוס, לפרקוסט ג" אופטלגי!, 

 15"יכול להיות וכי למרות שיש חובה לרשו" זאת במחשב, עובדה זאת לא נרשמה, לדבריה 

 16עובדה זאת לא נרשמה בגליונה הרפואי (עמ' כ! יתכ! ששהיולדת קיבלה ג" אופטלגי!, ו מצב"

 17  ). 1607שורות  217

  18 

 19וזאת יבשה על ידה ונמצאה האחות מאירה טענה בתצהירה, כי התחבושת הניתוחית נבדקה   

 20, אול" בחקירה 12:20וה! בשעה  0 09:20בער
 בשעה  –במועד הגעת היולדת למחלקה ה! 

 
 21המתייחס לביצוע בדיקות אלו במועד הגעת היולדת למחלקה, נרש" על הוברר, כי המסמ

 22לוסטיג ולא על ידי האחות מאירה, אשר טענה, לראשונה בחקירתה, כי היא ביצעה  ידי האחות

 23   ותיה! נרשמו על ידי האחות לוסטיג, אשר א, חתמה על המסמ
.אשר תוצא ,את הבדיקות

  24 

 25ה באה לידי ביטוי ברשומה הרפואית. ודוק: אינשהיא  אמירה זאת הייתה מפתיעה, מה עוד  

 26לאימות טענתה של האחות מאירה, ועל כ! הנני קובעת, כי  גישה תצהירהאחות לוסטיג לא ה

 27חבושת של היולדת, גינלי ואת התאאת כמות הדימו" הו –א" בכלל  –ברור מי בדק לא 

 28בהגעתה למחלקה, כאשר ברור מעדותה של האחות מאירה, כי הרשומה, הנושאת את 

 29  , אינה משקפת את העובדות כהווית!.חתימתה של האחות לוסטיג

  30 

 31לתצהיר האחות מאירה), קיימת  12(סע'  12:20לבדיקה הנטענת הנוספת, בשעה  באשר  

 32רמת המדדי" החיוניי"  אתלראיות ההגנה) המציינת  197מה רפואית ממוחשבת (צרופה רשו

 33מועד רה, לפיה במאי, אול" באשר לטענתה הלכאורית של האחות שנבדקו (לח- ד" ודופק)

 34אי! כל ציו! ברשומה הרפואית,  –הדימו" הוגינלי  בדקה ג" את התחבושת הניתוחית ואת זה
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 1יני" על ל", המ, ממש כפי שטועני" הבעל והאֵ במועד זה ולעניות דעתי, בדיקה זאת לא נערכה

 2הדימו" הוגינלי והתחבושת הניתוחית.  וכי במהל
 כל היו" כולו, וחר, טענותיה", לא נבדק

 3, בלה היולדת פרקוסט, אשר נית! להקי 12:21עוד עולה מהרשומה הדלה, הקיימת, כי בשעה 


 4לראיות ההגנה), אשר א, היא  199על פי הרישו" (צרופה  כנראה על ידי האחות אבוהאלי, כ

 5  לא הובאה לעדות. 

  6 

 7לראיות ההגנה) עולה, כי בשעה  201מהדו"ח הסיעודי, החתו" על ידי האחות מאירה (צרופה   

 8עובדה המוכחשת לחלוטי! על ידי  "נוידה",) היולדת 14:39שאיננה ידועה (הדיווח הוא משעה 

 9הל
 לפגייה לראות את התינוקות,  11:00הבעל בתצהירו, אשר תיאר, כי בסביבות השעה 

 10  , חיוורת ובוכה בקצה המיטה. , מצא את רעייתו יושבת מכווצת12:00וכאשר שב, קרוב לשעה 

11
 עקב כאביה לא לשאלתו, היא סיפרה לו שהאחות מאירה ניסתה לאלצה לקו" מהמיטה, א   

 12  הצליחה לקו", ולמעשה הושארה כ
 לנפשה. 

  13 

 14 11(סע'  "ביקשנו לנייד את היולדת" 12:00בתצהירה טוענת האחות מאירה, כי בשעה   

 15סייענו ליולדת לרדת מהמיטה והושבנו אותה בכורסה  13:00"בסמו� לשעה לתצהיר) וכ! 

 16  .  ליד המיטה"

  17 

 18אחד ע"  עומדת בקנה 12:00בשעה "ביקשנו לנייד את היולדת" האמירה הראשונה לפיה   

 19בסמו
 לשעה זאת מצא את רעייתו ישובה מכווצת, חיוורת  דברי הבעל בתצהירו, לפיה"

 20דה מהמיטה. ודוק: למעט האמירה ילהור –כושל  –ובוכיה במיטה, לאחר שנעשה נסיו! 

 21נסיו! להוריד ה אופ!לתיאור הסתמית והכללית בתצהירה של האחות מאירה, אי! כל איזכור 

 22את היולדת מהמיטה, אשר כשל עקב כאביה הקשי", והשארתה במיטה כשהיא יושבת 

 23  ובוכה. 

  24 

 25עומדת בסתירה מוחלטת לדברי הבעל  13:00האמירה לפיה הורדה היולדת מהמיטה בשעה   

 26נוס, שה נסיו! נע חר מכ! לא בתצהירו, לפיה, לאחר שמצאה ישובה ובוכיה, השכיב אותה, ולא

 27, ולאחר 12:00להורידה. ודוק: לדברי הבעל בתצהירו, הוא שב למיטת רעייתו בסביבות השעה 

 28), וכפי 803, שורות 216מכ! נשאר לצידה, עובדה שאושרה על ידי האחות מאירה בעדותה (עמ' 

 29, הנני קובעת כי בניגוד בסוגיות אלו וכח ויתור הנתבעת על חקירתושציינתי אי! ספור פעמי", נ

 30ולא הורדה  "נויידה"לראיות ההגנה), היולדת לא  201תוב ברשומה הרפואית (צרופה לכ

 31ומרת מצבה וכאביה, נסיו! ממיטתה בשעות הצהריי", אלא נעשה נסיו! לניידה, אול" עקב ח

 32  זה נכשל, והיולדת לא הורדה מהמיטה.

  33 

    34 
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 1נה, וה! על פי לראיות ההג 202צרופה  ,ה! על פי הרשומה הרפואית( 16:00בסביבות השעה   

 2וזאת בהנחיית הצוות הרפואי.  ,, הורדה היולדת על ידי בעלה ואמה למקלחת)תצהיר הבעל

 3(צרופה  "הורדה לשירותי� ע� עזרה, נלקחה למקלחת"ודוק: ברשומה הרפואית צויי!, כי 

 4לראיות ההגנה), אול" לא צויי! כי העזרה שהושטה לה היתה על ידי בעלה ואמה, ולא על  202

 5עצמה רשלנית, שכ! מדובר בפני  –ג" היא , אשר כפי שציינתי, צוות הרפואי, התנהלותידי ה

 6ביולדת אחרי ניתוח קיסרי, הסובלת מזה שעות רבות מכאבי" קשי", מדווחת על דימו" 

 7מהתחבושת הניתוחית, כאשר תחינות המשפחה לזמ! רופא לצור
 בדיקתה נופלות על 

 8רשומות הרפואיות, ולמרות מצבה, הקשה לכאורה, לא ב אינ! מצויינותאוזניי" אטומות וא, 

 9לבני משפחתה להורידה לשירותי"  ורהקה, אלא מודרק שהצוות הרפואי אינו מוצא לנכו! לב

 10  ולמקלחת ללא עזרה של איש צוות רפואי. 

  11 

 12לראיות ההגנה) וה! על פי דיווחי הבעל  202היבש ברשומה הרפואית (צרופה  ה! על פי הדיווח  

 13יולדת החלה לדמ" במקלחת באופ! מאסיבי. ברשומה הרפואית נרש" באופ! סתמי ה", והאֵ 

 14, אול" לגרסת הבעל, מדובר היה בדימו" מאסיבי ומשמעותי "החלה לדמ� מפצע הניתוח"

 15  ה! מפצע הניתוח וה! וגינלי, עובדה שלא פורטה כלל ברשומות הרפואיות. 

  16 

 17לדת  החזירו אותה, במצבה, למיטתה, זאת ועוד. לדברי הבעל בתצהירו, הוא ואמה של היו  

 18ואז פנה הבעל לאחות. לדבריו, כאשר ראתה האחות את סימני הד", שהיו כנראה 

 19משמעותיי" מאוד, על רצפת חדר המקלחת, היא הזעיקה רופא, אול" ברשומות הרפואיות 

 .
 20  אי! זכר לכ

  21 

 22השעה, וג" אז  הבעל טוע!, כי חר, מצבה הקשה של התובעת, הגיעה רופאה כעבור כמחצית  

 23לא נכנסה לחדר, אלא עמדה מחוצה לו וניהלה שיחה טלפונית שנחזתה כשיחה פרטית, ורק 

 24  , היולדת. נראה שמדובר בדר' אייזנר לאחר שדחק בה, היא סיימה את השיחה ונכנסה לחדר

 25  ומתה ע" טענת הבעל. אול" היא לא הובאה לעדות, ולא ע

    26 

 27ועל ידי דר'  די דר' שמואלי, על ידי דר' אייזנרל יבמהל
 הדקות הקרובות נבדקה התובעת ע

 28  לחדר היולדת.  USגביש, אשר הזמי! מכשיר 

  29 

 30מתצהיריה" של דר' גביש והבעל עולה, כי המכשיר הובא לחדר בתו
 דקות, ובבדיקה נצפה   

 31  דימו" בחלל הבט!, ועל כ! הורה דר' גביש על ניתוחה המיידי של התובעת. 

  32 

 33לראיות ההגנה) עולה, כי התובעת הוחתמה על טופס הסכמה  207צרופה (מהרשומה הרפואית   

 34לראיות  208(צרופה  18:10, טופס ביקורת מוכנות לניתוח נחת" בשעה 18:05בשעה לניתוח 
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 1א, זוהי ) ולראיות ההגנה 209(צרופה  18:30נחת" בשעה  "פסק זמ!", ניהול תהלי
 )ההגנה

 2בשעה כלשהי, שאיננה ידועה, החל צהירו. פרד הבעל מאישתו, לדבריו בתבה נשהשעה 

 3ומיו, שכ! הוא , כדברי ב"כ הנתבעת בסיכ"לא אותר"המקורי  ההרדמההניתוח. ודוק: דו"ח 

 4, ושוחזר על ידי המרדי" כשבועיי" לאחר תארי
 הניתוח, סתוריותבנסיבות מ "נעל""

 5  ניהול הסיכוני" של בית החולי". מחלקת בהנחיית צוות 

  6 

 7, 18:25ה טוע! בתצהירו, כי היולדת הושכבה על מיטת הניתוח בשע –יש דר' גב –המנתח   

 8, 18:25החל הניתוח, אלא שספק רב בעיני הא" באמת הושכבה התובעת בשעה  18:45ובשעה 

 9יי! וכאמור, לוח זמני" זה אינו מצ לער
. 18:30שכ! הבעל הצהיר כי נפרד מרעייתו בשעה 

 10וכי השכבת  כי ציו! השעות הינו מדוייק ואמיתי ,! לקבועברשומה רפואית כלשהי, ולא נית

 11היולדת ותחילת הניתוח אכ! התרחשו בשעות הנטענות. ודוק: היות וגיליו! ההרדמה שוחזר 

 
 12ימי" לאחר תארי
 הניתוח, אינני מייחסת לו כל ער
 ראייתי, שכ!  11 0, כ13.2.11בתארי

 13רע אסו!, וליולדת יברור, כי אהוא שוחזר ביוזמת מחלקת ניהול סיכוני",  כאשר כבר היה 

 ,
 14וצפוייה בדיקה של משרד הבריאות באשר לסיבות נגר"  נזק נוירולוגי קשה ובלתי הפי

 15ולא נית! להשתחרר מהתחושה הקשה ומסימני השאלה הקשי" להתרחשות האסו!, 

 16לצור
 הכרעה  הנדרש ,ביותר המסמ
 המהותי והמרכזיהלכאורי של  "לאובדנו"בהתייחס 

 17  בבחינת די לחכימא ברמיזא. בתיק זה, 

  18 

 19, לא הובא 18:45מכל מקו", ג" א" אקבל את גרסת הנתבעת, לפיה החל הניתוח השני בשעה   

 20הדימו"  "גילוי"בי! הרב הזמ!  ,ביצועו, ולחלותחילת הסבר מניח את הדעת לעיכוב העצו" ב

 21תוח דחו,, ). מדובר היה בני18:45) ועד תחילת הניתוח (בשעה 16:00(בער
 בשעה במקלחת 

 22ברשומות הרפואיות וה! בתצהירו ובעדותו של דר' גביש, ועל כ! לא נית! ה! כפי שהוגדר 

 23ביצועו ועד ל צור
 בביצוע ניתוח דחו,להשלי" ע" עיכוב של כשעתיי" וחצי מרגע גילוי ה

 24  גורלה של היולדת.  "סייע" בחריצת ,, כפי הנראהואשרעיכוב שהינו רשלני, בפועל. מדובר ב

  25 

 26ר ברשומה סֶ הודה בהגינותו, כי החֶ  –מומחה הנתבעת  –לצור
 אציי!, כי פרופ' שי,  מעבר  

 27שורות  150אינו תקי! (עמ'  17:42ועד השעה  16:00הרפואית באשר להתרחשויות מאז השעה 

 28"לא חושב שזה יזוב בחקירתו, כאשר הודה שהוא ' פ), כפי שא, הסכי" פרופ151), עמ' 28025

"� 29שורות  231(עמ'  17:40ועד השעה  16:30לא התייחס לתובעת משעה שהצוות הרפואי  תקי

 30על מהל
  סבור שחוסר ההתייחסות הבלתי תקי!, השפיע), א" כי טע! במפתיע, כי אינו 1308

 31  הענייני" שלאחר מכ! (??). 

  32 

 33עוד יש לציי!, כי טענתו של הבעל, לפיה נצפו זרזיפי ד" מהפצע הניתוחי כבר ע" הגעתה של   

 34מחלקת יולדות, קרי: יתכ! שמדובר בדימו" שהחל שעות רבות בטר" אובח!, היולדת ל
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 1בכמות של ליטר וחצי ,, אשר הודה בחקירתו, כי היקוות של ד" ה! על ידי פרופ' שיאומתה 

 2זוב, אשר טע! בחקירתו, כי רופ' פי) וה! על ידי פ17014שורות  182(עמ'  "הרבה שעות"אורכת 

 3שורות  233הנדרש להיקוות של ד" בכמות של ליטר וחצי ( עמ' לא נית! לאמוד את מש
 הזמ! 

 4הוא נמנע במכוו! מהערכה בדבר מש
 הזמ! הנדרש להיקוות על פי התרשמותי, , אלא ש)43039

 5   של ד" בכמות כזאת, בנסיו! לסייע להגנת הנתבעת, ולא משו" שאינו יודע להערי
 זאת.

    6 

 7נמש
 במש
 שעות רבות, אול" לדאבו!  שהדימו" עובדות אלו א
 מחזקות את המסקנה,   

 8שהצוות הרפואי ידע, או אמור למרות וזאת הלב לא זכה להתייחסות מצד הצוות הרפואי, 

 9"יכולה  –הגורמת לדימו"  –שפרופ' שי, הודה בחקירתו, שאטוניה היה לדעת, ממש כפי 

"� 10  הקיסרי. ), למרות שזוהתה וטופלה במהל
 הניתוח 12שורה  134(עמ'  להופיע ג� בהמש

  11 

 12מכל האמור עולה, כי אי! כל ספק בדבר התרשלות הנתבעת בטיפול בתובעת מרגע הגעתה   

 13היולדות, ועד ניתוחה בשעות הערב, כאשר בכל אות! שעות החמיר מאד מצבה  למחלקת

 14   הרפואי של היולדת, אשר למעשה גוועה אט אט, וא
 בנס לא נפטרה.

  15 

 16  הרביעיהניתוח השני, הניתוח השלישי והניתוח 

  17 

 18 התנהלות הניתוח , ואנו יכולי" ללמוד על"לא אותר"המקורי  גליו! ההרדמהכפי שציינתי,   .12

 19הוגדר  ש"לראיות ההגנה),  214(צרופת  "סקירת מהל� הניתוח"ממסמ
 הנושא כותרת 

 20  (דמ" סב לידתי).  PPH, וסיבתו "דחו&" 0הניתוח כ

  21 

 22פריצת ד� טרי  –"מיד ע� פתיחת הפסיה לראיות ההגנה), כי  215ממסמ
 זה עולה (צרופה   

 23דר'  –עוד עולה מהמסמ
, כי המנתח מ"ל ד� ומעט קרישי�".  1500 �נוקזו כ –בכמות רבה 

 24"תו� כדי ניקוז הד� דיווח המרדי� על אירוע החל לחפש את מקור הדימו" הרב, ו –גביש 

 25והצוות עבר ואסיסטולה. הניתוח הופסק  50/20 �חרי& של היפוקסיה, ירידת לח# ד� ל

 � 26דקות, לרבות עיסוי לב, תרופות, מוצרי ד�  45לביצוע החייאה. בוצעה החייאה במש

 27 –ותו דיווח שנעל" ושוחזר כעבור כשבועיי" (א ראה דיווח המרדימי�) –(לפירוט והנשמה 

 28חזרת דופק לסביב  –דקות  45. לאחר FFPוכ�  PCבמהל� ההחייאה קיבלה מנות ד� . ד.ג.)

 29ליטר  2 �ו כנפסקה והניתוח נמש�... בסה"כ נשאב. ההחייאה 120/70 �ד� לולח#  130�120

 ...� 30ד�... הרח� רפה ולכ� עבר עיסוי ממוש�, ובנוס& קיבלה זריקה תו� שרירית של מטרגי

 DIC .31 �לאחר רגיעה יחסית החלו להופיע דימומי� מאיזורי� שוני�, והיה רוש� שמדובר ב

 32ודוק: כפי שהבהרתי בדיו!,  ה כריתת רח� שלמה....".לפיכ� הוחלט על כריתת רח�... בוצע

 33אינני מייחסת כל ער
 ראייתי לדיווח המרדי", שכ! המסמ
 המקורי אינו קיי", והשחזור 
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 1על כבד  , דבר המטיל צלימי" לאחר הניתוח 11 0נער
, על פי בקשת מחלקת ניהול סיכוני", כ

 2  אמיתותו ונכונותו.

    3 

 4 אירעאינו נוקב בשעת תחילת הניתוח, וא, לא בשעה שבה  "סקירת מהל� הניתוח" דו"ח

 5נרש"  19:15לראיות ההגנה) עולה, כי בשעה  218דו" הלב, אלא שמגליו! מעקב רפואי (צרופה 

 6, התרחש דו" הלב 18:45, כלומר, בהנחה שהניתוח החל בשעה "מזה כרבע שעה החייאה..."

 7  . 19:00ער
 בשעה רבע שעה לאחר תחילתו, בכ

  8 

 9והיא הועברה, כשהיא מורדמת של התובעת נקז  ההושאר בבטנהניתוח השני,  בתו"  

 10שעות לאחר מכ!, הוברר, כי הדימו" הפנימי  12 0ומונשמת, למחלקת טיפול נמר-, אול" כ


 ניתוח זהבמהל )."הניתוח השלישי"ברה לחדר הניתוח בשלישית (להל!: הוענמש
, והיא  11 

 12. בתו" לראיות ההגנה) 225" חופשי וקרישי" (צרופה סמ"ק ד 4000300של נוספת נוקזה כמות 

 13נה של התובעת שני נקזי", והיא הוחזרה, כשהיא מונשמת הניתוח השלישי הושארו בבט

 14  ומורדמת למחלקת טיפול נמר-. 

  15 

 16ותו יו", נצפתה הרחבת אישוני", ובבדיקות הדמייה התגלתה בצקת בשעות הצהריי" של א  

 17צור
 ), ל"הניתוח הרביעי"מוחית, ועל כ! הובהלה התובעת, פע" נוספת, לחדר ניתוח (להל!: 

 18לראיות ההגנה) ולאחר פתיחה רחבה של  238רורגי. במהל
 הניתוח (צרופה ניתוח נוירוכי

 19ס נקז. הוברר, כי התובעת סובלת מפגיעה הדורה, נצפתה בצקת מוחית בינונית, והוכנ

 20היא ו תנוירולוגית קשה ובלתי הפיכה, ומאז ועד היו" היא מצויה במצב הכרה מינמלי

 21  סיעודית לחלוטי!. 

  22 

 23  שאלת הקשר הסיבתי בי� מצבה של התובעת לבי� התרשלות הנתבעת 

  24 

 25ר היה בשילייה בדיעבד, לאחר כריתת הרח" וביצוע בדיקה היסטולוגית, הוברר, כי מדוב  .13

 26  טוניה וה! לדימו" הקשה  ממנו סבלה התובעת. צה, שהיא, כפי הנראה, גרמה ה! לאנעו

  27 

 28"אי� אפשרות להימנע משיליה נעוצה, המומחה מטע" התביעה, דר' ער! אהר!, מסכי", כי   

 � 29א� נית� למנוע את הסיכוני� והסיבוכי� אשר מצב זה מעמיד בפני המיילד. משלא אובח

 30בשילייה נעוצה במהל� הניתוח הקיסרי, החשד של האטוניה של הרח� חייב כי מדובר 

 31לחוות  8(עמ'  השגחה צמודה ותכופה של הצוות, למנוע את הידרדרות מצבה של היולדת...."

 32מסיכומי התובעת עולה, כי היא אינה מייחסת לצוות התרשלות כפי שציינתי, הדעת). ודוק: 

 33  בגי! אי אבחו! השילייה הנעוצה. 

  34 
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 1מהרשומות הרפואיות עולה, כי במהל
 הניתוח השני, לאחר סיו" ההחייאה הממושכת, נצפה   

 2נרכש (הפרעת  DIC. דר' ער! מסביר, כי DIC 0שוני", אשר אובח! כ רותדימו" רב ממקולפתע 

 3ו עומד נגר" לרוב על רקע דימו" שלא טופל בזמ!. כתוצאה מכ
, הכבד אינ קרישה נרכשת)

 4כאשר קיי" דימו" מאסיבי, כמו במקרה נקרש.  אינווהד"  הקרישהבקצב ייצור פקטורי 

 5יש נסיו! של הגו, לייצר יותר פקטורי קרישה, א
 הוא נכשל במשימה. נשוא כתב התביעה, 

 6היתה  DIC �"הסיבה להתפתחות אפשרית של הדר' ער! מוסי, וקובע, כי בעניי! שלפנינו 

 7לחוות  9(עמ'  אובח� ולא טופל בזמ�"על רקע של איבוד ד� רב לחלל הבט�, דימו� שלא 

 8  הדעת). 

  9 

 10"לנוכח דעתו כי  קובע בחוות –דר' וקסלר  –מומחה התובעת בתחו" הרדמה וטיפול נמר-   

 � 11הכמות הגדולה של ד� שנצפתה ע� פתיחת הבט� ונוכח הכמות הגדולה של מפיות הבט

 12דו� הלב נגר� מהל�  שהשתמשו בזמ� הניתוח, נית� לקבוע, במידה רבה של וודאות, כי )108(

 13קרי: דר' וקסלר קובע, כי עובר לתחילת  רב שלא אובח� בזמ�..."תת נפחי עקב איבוד ד� 

 14, אשר (ירידה משמעותית בנפח הד" בגו,) ילמוֹ ויפוֹ היתה התובעת בשוק ה הניתוח, ובמהלכו,

 15  גר" לדו" לב ולנזק המוחי. 

    16 

 17פרופ' אייל  –מטע" הנתבעת הוגשה חוות דעתו של המומחה בתחו" רפואת נשי" ומיילדות   

 18עולי" מהרשומות ה דעתו באופ! חלקי מאוד את הנתוני"שי,. פרופ' שי, מתאר בחוות 

 19הרפואיות המתייחסות לשהות היולדת במחלקת יולדות, תו
 הדגשת אות" פרטי" 

 20דת באות! שעות, מבלי להתייחס לתיאוריו של הטוב של היולהלכאורי המצביעי" על מצבה 

 21בצהריי". מחוות דעתו עולה, כי  12:00הבעל בתצהירו, ותו
 התעלמות ממת! פרקוסט בשעה 

 22, עובדה שאיננה נכונה בעליל, 16:00היולדת להתלונ! על כאבי" רק בשעה "החלה" לכאורה 

 23חלת הניתוח, כפי וחי" ושעת התוכ! הוא קובע את שעת השכבת היולדת על שולח! הנית

 24על סמ
 דיווחו של דר' גביש, ואינו מציי! את העובדה שנתוני" חשובי" אלו אינ"  ,הנראה

 25  מפורטי" ברשומה הרפואית. 

  26 

 27"אשר לא מצאה פג� בהתנהלות פרופ' שי, א, מפנה לדו"ח הבדיקה של משרד הבריאות   

 28יבה להתרחשות דו" הלב, לחוות הדעת), ובהתייחס לס 5(עמ'  הצוות הרפואי, או הסיעודי..."

 29"קבעה שאי� בידה אבחנה מדוייקת, דו� הלב נגר� ככל פרו'פ שי, מפנה למסקנת הוועדה ש

 � 30יר את הנזק להסבדיה דקות,  45הנראה עקב ירידה בנפח הד�, התמשכות ההחייאה במש

 31  .הימני" MCA �ה בחסימה לעורק ההאיסכמי למח שהתלוו

  32 
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 1הגעתה למחלקת  מדדי" החיוניי" שבוצעו ליולדת מעתבהסתמכו על תוצאות בדיקות הד" וה  

 2"... בשעות שחלפו מאז הניתוח הקיסרי ועד לשעות שי, למסקנה, כי  'פהיולדות, מגיע פרו

 3ני מהותי, מעבר לדמ� קל המתרחש בכל ניתוח. הצהריי�, לא התרחש דימו� תו� בט אחר

4� בעת שהיולדת התקלחה, לעומת זאת, יתכ� מאוד, וסביר להניח, כי בשעות אחה"צ, ויתכ 

 5התרחש דימו� מהותי יותר. דימו� זה יתכ� ואירע מאחד מכלי הד� באג�, גר� להצטברות 

 6"תוצאת דו� ובהמש
 הוא קובע, כי  אותה כמות שנצפתה וזוהתה בהמש� בניתוח החוזר..."

 7  . הלב נגרמה למרות הניהול הרפואי התקי� של המקרה"

  8 

 9ה והטיפול דמיזוב, בתחו" ההרדעתו של פרו'פ ראוב! פת את חוות בנוס, הגישה הנתבע  

 10  הנמר-. 

  11 

 12בבית המשפט, הפתיעו את בית של פרופ' פיזוב אומר מיד, כי חוות דעת זאת, כמו ג" עדותו   

 13למי וורע על רקע השוק ההיפויהמשפט, משו" שלמרות שהוא מודה במובלע, כי דו" הלב א

 14 למיה..."ווו� הלב נגר� א� ורק על ידי היפו"שדבו היתה שרוייה התובעת, הוא אינו מסכי" 

 15לחוות הדעת), במה דברי" אמורי"? בשלבי" מאוחרי" יותר, ולאחר שהנזק כבר נגר",  6(עמ' 

 16שמשמעו אפשרות  – FEO –התובעת בדיקת אקו לב,  במהלכה התגלה מו" לבבי מולד  העבר

 17כתוצאה  ר"פוטנציאלית של מעבר ד" בי! העליה הימנית לעליה השמאלית של הלב (מו" הנג

 18מאי סגירת הפתח הקיי" בי! העליות בתקופה העוברית). ודוק: למעט הטענה, כי דו" הלב 

 19או  ,גר" FEOכיצד המו" מסוג  יזוב אינו מסבירולמיה, פרופ' פובשל ההיפו "רק"רע ילא א

 20את עובדת אבחו! המו"  "מנצל"פרופ' פיזוב לדו" הלב, ועל פי התרשמותי,  ,היה לגרו"יכול 

 21 דו�לאחר שהתרחשות האת  הסבירנסות ולד" לכ!, על מנת להלבבי, שקיומו לא היה ידוע קו

 22כתוצאה מקיומו של אותו מו".  לדבריו, על מנת להגיע למסקנה כי האסו! אירע , התרחש הלב

 23לאחר התרחשות דו" הלב, סבלה התובעת מתסחי, ריאתי, כתוצאה מעצ" קיומו של מו" 

 24  הלב, ותסחי, זה גר", בסופו של דבר, לנזק המוחי הכבד ולחסימת העורק המרכזי המוחי. 

  25 

 26כ!, ע" כל הכבוד הראוי, ה את בית המשפט, שזו, כפי שפורטה בחוות הדעת, הפתיעתיאוריה   

 27ו" מכובד וידוע בתחו" ההרדמה, אול" אי! לו מומחיות בתח זוב הינו מומחהפרופ' פי

 28וכירורגיה, ולא ברור, הכיצד הוא מחווה דעה בתחומי רפואה שאינ" הקרדיולוגיה, או הנויר

 29ואולי נעשה כ! משו" שלא נמצא  ?!, בנסיו! לאיי! את רשלנותה של הנתבעתמומחיותותחו" ב

 30המצדיקה את התנהלות  וות דעת,מומחה בתחומי" הנדרשי", אשר מוכ! היה לית! ח

 31  הנתבעת?? לנתבעת הפתרוני".

  32 

 33זוב תיאוריה שהועלתה על ידי פרופ' פידומני, כי נוכח האמור, כבר בשלב זה נית! לקבוע, כי ה  

 34, הינה חסרת כל ער
 ראייתי, מה עוד שאילו סברה הנתבעת שיש ובעדותו בחוות דעתו
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 1וות דעת נוספת בתחו" הקרדיולוגי, או ה חגישבתיאוריה זאת ממש, חזקה עליה שהיתה מ

 2קנה היא, כי אי! לנתבעת תה מלעשות כ! פועלת לחובתה, והמסהנוירוכירורגי, ועל כ! הימנעו

 3הסבר רפואי מושכל מפי מומחה רפואי, אשר ישלול את הערכתו של דר' ער! באשר לסיבת 

 4דעת וועדת , הערכה שהתקבלה ג" על שהתרחש לאחריו התרחשות דו" הלב והנזק המוחי

 5מתבקשת ביותר זוהי ההערכה ההגיונית וה –הבדיקה של משרד הבריאות, ולמע! האמת 

 6  פני, ואבאר. בנסיבות המקרה אשר ל

  7 

 8, שלא אובח! במועד , הא" דו" הלב והנזק המוחי נגרמו כתוצאה מהדימו"השאלה לדיו! הינה  .14

 9  א" לאו. 

  10 

 11מחי" ואת בית המשפט, כי ע" תחילת אקדי" ואציי!, כי ב"כ הנתבעת ניסה לשכנע את המו  

 12 1,500למי ה! משו" שאובד! ד" בכמות של ווהניתוח, לא היתה התובעת במצב של שוק היפו

 13למי, וה! משו", שלדבריו, עובר להתחלת הניתוח, או מיד ומ"ל לא גורמת לשוק היפו

 14  בתחילתו, קיבלה התובעגת שתי מנות ד" ופלזמה. 

  15 

 16  המומחי", ואבאר.  באופ! שטעות זו גרמה להטעיית ,כ הנתבעתטעה ב" בהציגו "עובדות" אלו  

  17 

 18ראש וראשונה יצויי!, כי מסיבות שאינני יודעת אות!, לא טע! דר' ער! בחוות דעתו, כי עובר   

 19למי בשל אובד! ד" רב, א" כי התייחס וותה התובעת בשוק היפוילתחילת הניתוח השני הי

 20ה זאת בחקירתו, הלב. דר' ער! נדרש לשאללאובד! הד" הרב כאל הסיבה להתרחשות דו" 

 21 9(עמ'  "כי זוהי עובדה ברורה"בחוות דעתו  למיה"וו"היפויר, כי לא ציי! את המילה והסב

 22, "ברורה"ואית איננה פ), אלא שחזקה על דר' ער! שהוא מודע לעובדה, שא, קביעה ר10שורה 

 23בעל די!, לפרט את העובדות הרפואיות המביאות כותב חוות דעת עבור ה ,וחובה על מומחה

 24תהיה ברורה לצדדי" ולבית המשפט. אלא מאי? במקרה זה אי! למסקנתו, על מנת שמסקנתו 

 25כי בטר"  0מומחה הנתבעת  – יזובער!, שכ! בחקירתו, אישר פרופ' פ לבוא חשבו! ע" דר'

 26היא צברה את  "כילמי ווכניסת התובעת לניתוח השני היא היתה במצב של שוק היפו

 27לוקת בי! המומחי" בהתייחס אי! מח), ועל כ!, נית! לקובע, כי 26, שורה 246מ' (ע הדימו�"

 28למי עובר לתחילת הניתוח וכי נוכח אובד! הד" הרב, היתה התובעת בשוק היפו לקביעה,

 29  השני. 

  30 

 31"ל, מ 1,500התעקש לטעו!, כי מדובר בכמות של  נתבעתב"כ ה –באשר לכמות הד" שנוקזה   .15

 32את  ,כמוב! במזיד אל, שאלא כפי שציינתי, באמירות אלו טעה ב"כ הנתבעי" וא, היטעה

 33לראיות ההגנה) עולה, כי  2150214(צרופות  "מסקירת מהל� הניתוח"המומחי" הנחקרי". 

 34ועוד טר" התרחשות  –מ"ל, אול" בהמש
  1,500מיד ע" פתיחת הפסיה פר- ד" בכמות של 
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 1ליטר ד", קרי: עובר לתחילת הניתוח הצטבר בבטנה של התובעת  2נוקזו ס
 הכל  – DIC 0ה

 2אשר ליטר וחצי ממנו פר- מיד ע" פתיחת הפסיה והיתרה נוקזה ליטר,  2ד" בכמות של 

 ,
 3 2,000, כי ס
 כל הדימו" שהצטבר בבט! התובעת היה בכמות של אי! ספקבהמש
, ומשכ

 4, שכ! מדובר היה למי.וולתובעת שוק היפו מות שגרמהבכשמדובר בדימו"  מ"ל, וכ! אי! ספק

 5   בירידה משמעותית בנפח הד" בגופה.

  6 

 7 09:24, או 09:19במאמר מוסגר אציי!, כי המדדי" החיוניי" של התובעת, אשר נמדדו בשעה   

 8היו עדיי!  17:42היו תקיני". ג" המדדי" שנמדדו בשעה  ,12:00בשעה (רישו" כפול) וכ! 

 9, המצטבר בבטנה רידה, עובדה שרימזה על התהוותה של בעיה ועל הדימו"תקיני", אול" בי

 10היקוות הדמ" הרב בבט! התובעת, נותרו  חר,על כ!, מאליה נשאלת השאלה, הכיצד, ו

 11המדדי" החיוניי" תקיני"? תשובה לשאלה זאת ניתנה על ידי דר' ער!, אשר הסביר בחקירתו, 

 12ומפנסציה שהגו& עושה לאיבוד מאסיבי "בתהלי� של קכי בשל אובד! הד", היה הגו, 

 13), תיאוריה שאיש מהמומחי" לא כפר 29028שורות  90(עמ'  למיה כל כ� חריפה"וולהיפו

 14ר אחר לתופעה, ולסיכו" ביניי" אקבע, כי נוכח אובד! בנכונותה, ולמעשה א, לא הציע הסב

 15  למי. ווליטר סה"כ) נכנסה התובעת לשוק היפו 2הד" הרב (

  16 

 17יעה (דר' ער! ודר' וקסלר) טענו, כי דו" הלב שארע במהל
 הניתוח השני, ארע התב מומחי  .16

 18  מיה. וולכתוצאה מההיפו

  19 

 20ה מקובלת על מומחי ההגנה, אלא שבעוד שפרופ' שי, העיד בצניעות, כי אינו קביעה זאת איננ  

 21!, יזוב בלהט, כי אי' פפ), טע! פרו26024שורות  166(עמ'  סבור שדו" הלב נגר" בשל הדימו"

 22שעוד לפני משו" למיה לבי! דו" הלב, וזאת, לדבריו, ווולא יכול להיות קשר בי! ההיפו

 23 ה היא קיבלה שתי מנות ד� ונוזלי�"כבר בהתחל חת�"אז לפני השהניתוח החל, ובלשונו 

 24על למי והתובעת היתה מאוזנת וווחל, השוק ההיפו , לדבריו,), או אז37030שורות  246(עמ' 

 25רע לאחר מכ!. אודה, ילהיות הסיבה לדו" הלב שא הייתה הלא יכול ולמיהו, ההיפוממילאכ!, 

 26כי עדות זאת הפתיעה אותי עד מאוד, שכ! אי! כל רמז בא, לא אחד מהרשומות הרפואיות, 

 27מוצרי ד" כלשה", ולעניות דעתי  ,עובר לתחילת הניתוח, או בתחילתו ,לפיו קיבלה התובעת

 28ביסוס טענת ההגנה, לפיה, כבר בתחילת הניתוח  צור
למדובר בטענה, אשר הועלתה יש מאי!, 

 29בתי המתבקש יסולמי, וזאת במטרה לשלול את הקשר הוהשני, לא היתה התובעת בשוק היפו

 30  לבי! התרחשות דו" הלב, ולא היא.  ולמיוהיפובשוק בי! היות התובעת 

  31 

 32 'נה על ידי דרתהוחלט על ביצוע הניתוח השני, ני על מנת לסבר את האוז! אסביר, כי כאשר  

 33להזמנת מנות ד" לחדר הניתוח (צרופה  , כפי שניתנת לפני כל ניתוח,ה שגרתיתיגביש הנחי

 34אינו בנמצא, אול" מסקירת מהל
 הניתוח  גליו! ההרדמה המקורילראיות ההגנה).  203
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 1ניתנו לתובעת ד" ומוצרי בה עולה, כי הפע" הראשונה ש )לראיות ההגנה 2150214(צרופות 

 2קרי: עובר ", FFPוכ�  PC"קיבלה מנות ד� ההחייאה, שאז ביצוע  
במהל תהיד" הי

 3, ולפני התרחשות דו" הלב, לא קיבלה התובעת כל מוצרי ד", וכל ובמהלכו לתחילת הניתוח

 4  ולמי, כתוצאה מהדמ" הרב שניקווה בבטנה.ואותה עת היתה בשוק היפו

  5 

 6ביקשתי "לתצהיר), כי  8תיאור זהה עולה מתצהירו של המנתח דר' גביש, אשר הבהיר (סע'   

 7, ובתיאור מהל
 הניתוח לאחר מכ!, תיאור שהינו מפורט, לא ..."להזמי� מוצרי ד� לניתוח

 8מת! ד" ומוצריו עובדת ! וילתובעת לפני התרחשות דו" הלב. צצויי! מת! ד", או מוצריו 

 9מתאר את פעולות ההחייאה שנעשו הירו של דר' גביש, בגדרו הוא לתצ 14מופיע בסעי, 

 10"... עיסוי לב, דקות, לאחר התרחשות דו" הלב, ש" ציי! כי ההחייאה כללה  45ל
 במה

 11  ממש כפי שמתואר בסקירת מהל
 הניתוח.  תרופות, מוצרי ד�..."

  12 

 13או  בתחילת  ,מוצרי ד" לתובעת לפניהתיזה בדבר מת! ד" ו "נולדה"נשאלת השאלה, מתי   

 14הניתוח? עיו! בפרוטוקול מגלה, שהדברי" נאמרו על ידי דר' גביש בחקירתו החוזרת, במענה 

 15לשאלה מדריכה מאי! כמוה, אשר אי! בינה לבי! הצגת שאלה בחקירה חוזרת דבר וחצי דבר, 

 16לומר שנת! לתובעת מוצרי ד" ע" תחילת הניתוח, ואכ!,  –ממש כ
  –בגדרה התבקש דר' גביש 

 17017שורות  208(עמ'  "בתחילת הניתוח. מיד ע� תחילת הניתוח..."צופה, תשובתו היתה כמ

 18המקורי  גליו! ההרדמה), אלא שבהיעדר ציו! עובדה זאת ברשומות הרפואיות, בהיעדרו של 11

 
 19ובהיעדר ציו! עובדה זאת  בתצהירו של דר' גביש, אי! באפשרותי לייחס לתשובה זאת ער

 20לשנות את הקביעה, כי עובר להתרחשות דו" הלב לא קיבלה התובעת יתי, ואי! בה כדי ראי

 21למי חמור, אשר בגינו ובעקבותיו לקתה ווד", או מוצרי ד", והיא היתה שרויה בשוק היפו

 22   בדו" לב.

  23 

 24ובד! הד" הרב והיות משפטי ברור, בי! א –מכל האמור עולה, כי הוכח קשר סיבתי רפואי   .17

 25האוט"  0, וכתוצאה ממנו התרחשות דו" הלב, ולאחריו י לבי!ולמוהתובעת בשוק היפו

 26  המוחי. 

  27 

 28למי וויזוב ביסס את קביעתו על פיה לא היתה התובעת בשוק היפוכפי שציינתי, פרופ' פ  

 29נתוני" שגויי", אשר קיומ" לא הוכח, בבחינת יש מאי!, ומשכ
, סמ
 בתחילת הניתוח, על 

 30(כפי שטע! פרופ' אי! מנוס מהקביעה, כי התיאוריה בדבר חוסר קשר, או קשר חלקי בלבד 

 31  מיה לבי! דו" הלב, אי! לה על מה שתסמו
. ולובי! ההיפופיזוב) 

  32 

 33משפט הפרדה מלאה בי! יזוב ער
 בחוות הדעת ובחקירתו בבית העוד, כפי שציינתי, פרופ' פ  

 34האוט" המוחי, בתלותו את הסיבה להתרחשות האוט" המוחי אירוע דו" הלב לבי! אירוע 
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 1ח בשל המו" הלבבי המולד של התובעת. תיאוריה זו ולמ , לכאורה,בתסחי, ריאתי אשר הגיע

 2עובדת גילוי  "ניצול"אינני יכולה לקבל, ה! משו" שהינה ספקולטיבית לחלוטי!, בבחינת 

 3וככזו הינה חסרת כל ער
 וה! משו" שאיננה בתחו" התמחותו של פרופ' פיזוב, " הלבבי, המו

 4כמו ג" הערכתה ועל כ! הינני מעדיפה לאי! ערו
 את הערכת" של מומחי התביעה, ראייתי, 

 5לפיה אירע דו" הלב בשל השוק של וועדת הבדיקה שמונתה על ידי משרד הבריאות, 

 6פעולת  תו
 כדי בעת, ואילו האוט" המוחי הנרחב התרחשלמי בו היתה שרויה התוווההיפו

 7במהלכה נפגעה קשות אספקת הד" והחמצ! למוחה של  –דקות  45 –ההחייאה הממושכת 

 8  התובעת. 

  9 

 10מסקנה זאת הינה המסקנה היחידה ההגיונית והמתבקשת, והיא מסבירה היטב את סיבת   

 11  התרחשות דו� הלב והנזק המוחי שהתרחש לאחריו. 

  12 

 13זוב להפריד בי! התרחשות דו" הלב לבי! י!, כי חר, השתדלותו של פרופ' פימוסגר אצי במאמר  

 14 248(עמ'  "באותה שרשרת"האוט" המוחי, בסופו של דבר הוא נאל- להודות, כי מדובר 

 15לומי, לא היה מתרחש דו" וו), קרי: בא" לא היתה התובעת סובלת משוק היפו39034שורות 

 16  המוחי, ותוצאתו הקשה.  הלב, וממילא היה נמנע האוט"

  17 

 18במהל
 הדיו! נשאלה השאלה, הא" נית! היה למנוע את נזקיה של התובעת, אילו היה מאובח!   .18

 19, 17:00או בשעה  ,16:30הדימו" קוד" לאיבחונו בפועל, ואילו היתה מנותחת בשעה 

 20יתה יוע שאילו הבלקשי,, שהבהיר, כי אינו יכול  'פתרשמתי מאוד מתשובתו הכנה של פרווה

 21"... אני בכלל לא  בהסבירומנותחת קוד" לכ!, נית! היה למנוע את הקטסטרופה, התובעת 

 22ני כבר היו מקבלי� את אותה החלטה. א 17:00או  16:30 �בטוח שא� היו בודקי� אותה ב

 23פע� בשבוע, לפחות,  .לא יודע מה היתה כמות הדימו� שה� היו רואי� אז כשה� הסתכלו..

 24חלק מהפעמי� לא מהסוג הזה, והעקרונות ה� בהחלט באנחנו מתמודדי� ע� דילמה 

25� שבחלק גדול מהמקרי� האלו, כאשר עושי� את ומנתחי� ישר את הניתוח השני, כיו 

 26אי! ספק, כי צודק פרופ'  ).1709שורות  152(עמ' הניתוח השני, לא מוצאי� דימו� אקוטי..." 

 27ת הדילמות הרפואיות הקשות העומדות יו" יו" ושעה שעה לפתח" של שי, בתארו א

 28הרופאי", אשר אמורי" להערי
 את מצבו הרפואי של החולה ולטפל בו בהתא". אלא מאי?  

 29) במש
 שעות רבות וכ! USINGאשר סבלה מדימו" איטי ( ,במקרה אשר לפני מדובר ביולדת

 30והיא א, ויתרה על ארוחת הצהריי".  סבלה מכאבי" קשי". נסיו! להורידה מהמיטה כשל,

 
 31מצב זה אינו מצב רגיל, ואי! צור
 בהשכלה רפואית על מנת לחשוד שיתכ! שמתפתח תהלי

 32, על מנת למנוע מזומנותלעיתי" קרובות והערכת מצבה לעיתי"  בדיקתהמסכ! חיי", המחייב 

 33, 784) 3(פ"ד נ( צבי נ' דר' קרול 4025/91בע"א התרחשות של אסו! רפואי, ממש כפי שנקבע 

790 :  34 
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  1 

 2"החובה המוטלת על פי דיני הרשלנות אינה לתוצאה, אלא למאמ#. 

 3דיני הרשלנות מבוססי� על עקרו� האשמה ולא על אחריות מוחלטת. 

 4השאלה אשר דיני ההתרשלות באי� להשיב עליה, היא באילו 

 5אמצעי� יש לנקוט כדי להבטיח את שלומו של הניזוק. לעניי� זה יש 

 6בהסתברות שהנזק יתרחש, בהוצאות הנדרשות למנוע אותו, להתחשב 

 7בחומרת הנזק, בער� החברתי של התנהגות שגרמה לנזק וכיוצאה 

 8באלה שיקולי� המבטאי� את רעיו� האשמה,  והמובססי� על 

 9ההנחה, שהאמצעי� אשר המזיק צרי� לנקוט בה�, אינ� חייבי� 

 10סיבות להסיר את הסיכו�, אלא אמצעי� שסביר לנקוט בה� בנ

 ."� 11  העניי

  12 

 13אשר ילדה שלישייה בניתוח קיסרי, שכבר במהלכו נצפתה  ,עניי! לנו ביולדת –ולענייננו   

 14  אטוניה של הרח" שטופלה, ובסו, הניתוח צויי!, כי הרח" מכונס היטב. 

  15 

 16לפתח דימו", ה! בשל היות ההריו! הריו! מרובה עוברי", ה! מוגבר יולדת זאת היתה בסיכו!   

 17  שטופלה.  ,במהלכו נצפתה אטוניהכבר הקיסרי, וה! משו" שבשל הניתוח 

  18 

 19הצוות הרפואי המחלקתי לא עקב אחר מצבה של היולדת בהתא" להנחיות שניתנו, ובעיקר   

 20הוא התעל" מתלונותיה של התובעת שסבלה מכאבי" קשי" במהל
 כל  –והחמור ביותר  –

 21 0! תאבו! ובכי. בנוס, הוברר, כי התובעת סבלה במהל
 כל היו" כולו מדהיו", עד כדי אוב

USING ,(דימו" איטי)  22אשר מסיבות שלא הובאו הובאה לידיעת האחיות במחלקה, שעובדה 

 23לידיעתי, לא מצאו לנכו! לבצע ליולדת בדיקה פיסית וא, לא העבירו את האינפורמציה 

 24ת בדיקת הצלקת הניתוחית והדימו" לידיעת רופאי המחלקה, ולמעט היתכנו החשובה

 25תונה בספק, כפי שפרטתי, נהיא עובדה אשר א,  –גינלי ע" קבלתה למחלקת היולדות אוהו

 26 מסקנה המתבקשתגינלי במש
 כל היו" כולו, אווהדימו" הו החת
 הניתוחילא נבדקו 

 27לא פורט ברשומות  –כנטע! על ידי האחות מאירה  –מהעובדה שציו! עריכת הבדיקה 

 28ואיות מחד גיסא, וחוסר מהימנותה של האחות מאירה, מאיד
 גיסא, ובפרט יכולתה הרפ

 29 ""זכרו!לזכור התרחשויות עובדתיות שאירעו לפני שני" רבות, " והבלתי סבירהתהפנומנלי"

 30  שאינני נותנת בו כל אמו!. 

  31 

 32הרשלנות המכריעה ביותר, היתה התעלמותו של הצוות הרפואי מתלונותיו של הבעל   

 33, והנחיות הטיפול שניתנו לו על ידי הניתוחית חס לדימו" הוגינלי והדימו" מהצלקתבהתיי

 34   האחיות.
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  1 

 2  רשלנות חמורה זו באה לידי ביטוי בשני מישורי":   

 3, חת
 הניתוחיגינלי והדימו" מהאוהימנעות מבדיקה פיסית של מצב הדימו" הו – האחד  

 4של הדימו", ובמילי" אחרות: הצוות ת מיידוע רופאי המחלקה בדבר קיומו ועהימנ –והשני 

 5, על מנת להבטיח את שלומה של היולדת, נדרשת הרפואי לא עשה דבר, ולא נקט בכל פעולה

 6, חר, נקיטת כל האמצעי" הנדרשי" על הכבד. ודוק: בא" היה מתרחש האסו!ומכא! אשמו 

 7של  למותו השיטתיתיתי מגיעה למסקנה אחרת, אול" התעידי הצוות הרפואי, יתכ! שהי

 8הצוות הרפואי מהיולדת ומתלונותיה, חר, הידיעה בדבר הסיכו! המוגבר לפתח דמ", אינה 

 9רשלנות קשה ביותר, והיא שגרמה לאסונה הנורא של התובעת יכולה להיות מוגדרת, אלא כ

 10  ומשפחתה. 

  11 

 12  הנכות

  13 

 14–לנגר מטע" התביעה, ועל ידי דר' ראוב!  –ת הדעת שהוגשו על ידי דר' אברה" לזרי מחווֹ ֹ  .19

 15ת, שהינה בשיעור של ובענה, עולה, כי אי! ביניה" מחלוקת בדבר נכותה של התמטע" ההג

 16  , ושניה" נדרשו לצרכיה של התובעת עקב מצבה. 100%

  17 

 18  תוחלת חיי�

  19 

 20נוכח המחלוקת בשאלת תוחלת חיי התובעת, מונה על ידי פרופ' אביטל פאסט, אשר קבע, על   .20

 21  שני" מיו" הפגיעה.  17014ת חיי התובעת נעה בי! סמ
 מאמרי" סטטיסטייי", כי תוחל

  22 

 23שני"  16.5 0כ  פרופ' פאסט נחקר בבית המשפט, ותיק! את הערכתו, כאשר העמיד אותה על  

 24), אול" בהמש
 הוברר, כי שטוענת בצדק ב"כ התובעת, כי המומחה 601שורות  17(עמ' 

 25שנה,  50040בגילאי" בי! המתייחסת לנפגעי ראש סטטיסטית, טבלה  לעהתבסס בחוות דעתו 

 26, קרי: היה צור
 להתייחס לטבלה שני" 37.6בעוד שהתובעת היתה במועד האירוע בת 

 27. פרופ' פאסט הסביר זאת שני" 40030הסטטיסטית המתייחסת לנפגעי ראש בגילאי" שבי! 

 28, אול" אי! בידי לקבל הסבר זה, שכ!, 30מאשר לגיל  40בכ
, שהיא היתה קרובה יותר לגיל 

 29ובה עליו להשתמש מומחה הבהיר, כי חוות דעתו מבוססת על טבלאות סטטיסטיות, חמשה

 30מבדיקת  .והתאמות "קיצורי דר
"לנתוני הנפגע הספציפי, מבלי לעשות המתאימה  בטבלה

 31שני" עולה, כי תוחלת חיי  40030הטבלה עליה הסתמ
 פרופ' פאסט, בהתייחס לנפגעי" גילאי 

 32   שני" ממועד הפגיעה. 21 0ל 19התובעת נעה בי! 

    33 
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 1כי התובעת מטופלת בביתה על מחוות דעת המומחי", כמו ג" מתצהירי הבעל והֵא" עולה,   

 2וכ! על ידי מתנדבי", וכי היא זוכה לטיפול מסור  –בעלה, אמה וחמותה  –ידי בני משפחתה 

 3ביותר, קרי: רמת הטיפול בה גבוהה ביותר. נוכח האמור, אי! כל סיבה שתוחלת חיי התובעת 

 4ה, ועל כ! הנני קובעת, על סמ
 הטבלאות ת, הגבוה הצפוי לפגועי ראש כמותהיה ברלא 

 5 21לת חיי התובעת הינה הסטטיסטיות שעליה! הסתמ
 המומחה מטע" בית המשפט, כי תוח

 6  שני" מתארי
 גרימת הנזק.

  7 

 8  הנזקי� הנתבעי�

  9 

 10י תנאי" סוציאליי"; הפסד שכר י! הפסדי שכר לעבר ולעתיד; הפסדהתובעת תובעת פיצוי בג  .21

 11ת בשני" האבודות; סיעוד ועזרת צד ג' לעבר ולעתיד; שכר אפוטרופוס; תחזוקת משק בי

 12"; הוצאות בגי! שמירת היגיינה אישית; גסטרוסטו וטיפול בילדי"; הוצאות הזנה באמצעות

 13; הוצאות רפואיות ופארא רפואיות; טיפולי" שיקומיי" מוגברות הוצאות כביסה וייבוש

 14ורפואיי"; ציוד ואביזרי טיפול; התאמת דיור; עלויות מיזוג מוגברות; הוצאות ניידות; כאב 

 15  וסבל וקיצור תוחלת חיי". 

  16 

 17על ידי ב"כ התובעת בסיכומי", ", אציי!, כי הסכומי" הנתבעי" בטר" אדו! בראשי הנזק לגופ  

 18המקובלי" גבוהי" עד מאוד, ואינ" עומדי" בקנה אחד ע" סכומי הפיצוי הינ" סכומי" 

 19  בנסיבות אלו.  הנפסקי"

  20 

 21  בסיס שכר התובעת

 P/243 22מוצגי התובעת (ב"כ התובעת טוענת, כי בהתא" לתלושי המשכורת שצורפו לתיק   .22

 
 23, אול" בהתא" לתצהיר הבעל, שול" 9 4,663ואיל
) היה שכרה הממוצע של התובעת בס

 24 9 7,300לפחות, כ
 ששכרה ברוטו היה בס
 של  9 3,000 0לה שכר נוס, במזומ! בס
 של כ

 25  לחודש.  9 10,526לפחות, ובצירו, הטבות שונות, הוער
 שכרה בס
 של 

  26 

 27בבית הדי! האזורי לעבודה בתל אביב, תביעה בעת לאחר האסו! נשוא התובענה הגישה התו  

 28ענות , בהעלותה את הט)קר!(סכו"  9 2,108,785יה, בגדרה עתרה לפיצוי בס
 של כנגד מעסיק

 29לא מאי? הוברר כי פני לעניי! שווי שכרה של התובעת. אשפורטו במסגרת כתב התביעה של

 30רה, בגדרו הכחישו בית הדי! לעבודה הסתיימה בדר
 של הסכ" פשהתביעה שהוגשה ל

 31של  גרת הסכ" הפשרה, ס
בידי" כל חבות לפצות את התובעת, אול" נאותו לשל", במסהמע

 32   נתבע, נית! להגדירו כער
 מטרד., אשר יחסית לסכו" ה9 230,000

  33 
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 1סולקה בערכי מטרד, קרוב לא הוכחה ועת כנגד מעבידיה ובהמסקנה היא, כי תביעת הת  

 2טענות המועלות במסגרת התובענה  כיח את טענותיה, אות!בשל חוסר אפשרותה להולוודאי, 

 3  פניי, בהתייחס לשווי שכרה. של

  4 

 5זאת ועוד. בא" סברה התובעת, כי היא זכאית להערכת שווי שכרה כגבוה, או כמעט כפול,   

 6מהשכר הנקוב בתלושי המשכורת, היה עליה להביא לעדות את מעבידיה, לצור
 חקירת" 

 7ת, וזאת לא נעשה, ומשכ
, חזקה היא, שמדובר בטענות שאי! בשאלת השכר ששילמו לתובע

 8  התובעת מסוגלת להוכיח!. 

  9 

 10, 2 4,663התובעת טוענת בסיכומיה, כי ממוצע שכרה החודשי, עובר ללידה היה בס� של   

 � 11  , ועל בסיס זה ייער� חישוב הפסדיה של התובעת. 2 4,729ובהצמדה לתארי� היו�, ס

  12 

 13  הפסד שכר לעבר

  14 

 15תה התובעת נשארת ילידת השלישייה, הי לאחר, שמה ב"כ התובעת לעובדההסכי ,בסיכומיה  .23

 16, מועד בו הייתה 2.11.12ה מתארי
 דיבחופשת לידה במש
 שנה, ולפיכ
 יש לחשב את הפס

 17  השלישייה בת שנה.

  18 

 19הנתבעת טוענת, כי קרוב לוודאי שהתובעת היתה נשארת בחופשת לידה עד הגיע התינוקות   

 20  . 2.11.14ועל כ! יש לחשב את הפסדיה מתארי
  ,3לגיל 

  21 

 22עניי! מש
 חופשת הלידה שהתכוונה התובעת ליטול לאחר לידת שלושת תינוקיה, לא עלה   

 23התובעת, לפיה היתה התובעת נוטלת במהל
 הדיוני", ועל כ! אי! לי סיבה לפקפק בטענת ב"כ  

 24חודשי", ואשר  53ועד היו" חלפו חופשת לידה עד הגיע התינוקות לגיל שנה, והיות שכ
, מאז 

 25  על כ! יבוצע החשבו! כדלקמ!:

  26 

 27, ובתוספת ריבית מאמצע התקופה,בס
 9 250,673חודשי" =  X 53(שכר + הצמדה)  9 4,729  

 28  .9 256,211=  9 55,740של 

  29 

 30ואשר על כ�, ס� כל , 9 30,745, ס
 של 12%לסכו" זה יש להוסי, הפסד פנסיה בשיעור של   

 31  .2 286,956התובעת לעבר הינו בס� של הפסד שכר 

  32 

  33 

  34 
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 1  הפסד שכר לעתיד

  2 

 3פורמלית בתחו" כלשהו. תה בעלת השכלה ימכתב התביעה וצרופותיו עולה, כי התובעת לא הי  .24

 4) ישראל 1985שני", החלה התובעת לעבוד בחברת דניר יהלומי" ( 25בהיותה בת , 1999בשנת 

 5התובעת את ). בכתב התביעה שהגישה התובעת כנגד דניר, לא פרטה "דניר"בע"מ (להל!: 

 6היא הועסקה בדניר  "בתחילה"יר הבעל עולה, כי צהמהות עבודתה בחברה, אול" מת

 7  . "ג� במשרד"ואחר כ
 החלה לעבוד  "בצורפות מעשית"

  8 

 9"בהיבטי� שוני� של סחר בסיכומיה טוענת ב"כ התובעת, כי בהמש
 החלה התובעת לעבוד   

 10לא הוגשה כל אמסתכא להוכחת האמור, וממילא לא לסיכומי"), אלא ש 82(סע' יהלומי�" ב

 11 2007התובעת עולה, כי בשנת  מוצגי" שהוגשו על ידי מתו
 ה ברור באילו היבטי" מדובר.

 12ורס סיימה ק 2010שעות, ובשנת  20בהיק, של  רוני"ט"מסחר אלקהיא עברה קורס 

 13  שעות, באוניברסיטה הפתוחה.  130אוצ'ינג, בהיק, של וק

  14 

 15עוד נטע!, כי התובעת ייסדה חנות אינטרנטית לממכר תכשיטי", אול" לא הובאה כל   

 16  אסמכתא לאימות טענה זאת. 

  17 

 18לפחות,  15% 0בעתיד אמורה היתה התובעת להשביח את שכרה בכי ב"כ התובעת טוענת,   

 19ושלישיית  6" לארבעה ילדי" (ב! ב! כ! בהיותה אֵ אול" ספק גדול א" כ
 היה קורה, ש

 20לפתח קריירה מקצועית, מה עוד שא" התובעת הייתה תינוקות), ספק רב מאוד א" יכולה 

 21היתה מנסה לעשות כ!, היתה נדרשת לשכור שירותי מטפלת (לפחות אחת) לטיפול בבנה 

 22ומשכ
, ונוכח גילה ובשלושת התינוקות, כאשר ברור שמדובר בהוצאה כספית בלתי מבוטלת, 

 23של התובעת במועד הרלבנטי, בצירו, עובדת היותה חסרת השכלה, או מקצוע, אינני סבורה 

 24  . ושבח, כנטע!כי יש לחשב את הפסד שכרה לעתיד בהתא" לשכר מ

  25 

 26יי" של התובעת שני", יש לחשב את הפסדיה העתיד 21נוכח קביעתי בדבר תוחלת חיי" בת   

 
 27  על כ! יחושב הפיצוי כדלקמ!:, ואשר 2.11.2032עד תארי

  28 

 29  . 9 702,730(מקד" היוו!) =  X 148.6001(שכר מוצמד)  9 4,729  

  30 

 31  , כדלקמ!:12%לסכומי" אלו יש להוסי, הפסדי פנסיה בשיעור של   

 X 12%  =84,328 9 .  32(סכומי ההכנסה)  ש"ח 702,730  

  33 

 34  .2 787,058ה העתידי של התובעת הינו בס� של האמור, הפסד שכרנוכח   
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  1 

 2  )65עד גיל  58 הפסדי הכנסה בשני� האבודות (מגיל

  3 

 4  הפסד זה יש לחשב על פי שיטת הידות.  .25

 5מאחר ותביעת העזבו! עולה על תביעה התלוי", יחושב הפיצוי על פי נזקי העזבו!, כאשר, 

 6לצור
 החישוב תילקחנה בחשבו! ארבע ידות: ידת הבעל; ידת האשה; ידת משק הבית; ידת 

 7  החסכו!;

  8 

 9, ובהצמדה 9 6,500אי! מחלוקת, כי עובר לאירועי" נשוא כתב התביעה השתכר הבעל ס
 של 

 
 10, וזהו הסכו" על פיו יש לחשב את ההפסד בראש נזק זה, ומשכ
, ההכנסה 9 6,592להיו" ס

 11(הכנסתה החודשית של  9 11,321של  קופה המשותפת הינה בס
ההחודשית של 

 12  האשה+הכנסתו החודשית של הבעל).

  13 

 14  .9 2,830= 4÷  9 11,321כדלקמ!:  ,סכו� זה יש לחל# את הער� של כל ידהמ

  15 

 16 2,830 –(הכנסת התובעת)  9 4,729, כדלקמ!: מסכו� זה יש לחל# את ער� ההפסד החודשי

 17  .9 1,899(ער
 הידה) =  9

  18 

 
 19עד מועד הגעת התובעת לגיל  2/3/2032אשר על כ! יחושב ההפסד בשני" האבודות (מתארי

 20  ), כדלקמ!: 18/6/2041הייתה בחיי", , אילו 67

  21 

 22  .9 109,155(מקד" היוו! כפול) =  X 0.6231 X 92.2487(ההפסד החודשי)  9 1,899

  23 

 24הפסד ואשר על כ!,  9 13,099, בס
 של  12%לסכו" זה יש לצר, הפסדי פנסיה בשיעור של 

 25          .2 122,254השכר בשני� האבודות הינו בס� של 

        26 

 27  עזרה וסיעוד לעבר 

  28 

 29ה וזקוקה לעזר "הכרה מינימלית",ת הדעת שהוגשו עולה, כי התובעת מצויה במצב של מחווֹ   .26

 30בנוס,, היות והתובעת איננה  וסיעוד מלאי" בכל פעולה ופעולה במהל
 כל שעות היממה.

 31  מתקשרת כלל, חובה על המטפל להיות ערני וקשוב לצרכיה, שכ! היא איננה מסוגלת לבטא". 

  32 
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 1חלק" הגיעו מחו"ל) בטיפול ובני משפחה ( עד היו" נעזר הבעל במתנדבי"כי מהראיות עלה,   

 2עבר, א, א" תמורתה לא שולמה בכס,, או ניתנה בתובעת, ועל כ! יש לית! פיצוי בגי! עזרה ל

 3   בהתנדבות.

  4 

 5"במעונות מהראיות עולה, כי לאחר שהתובעת שוחררה מבית החולי", היא הועברה לשיקו"   

 6לציי!, כי בעת אשפוזה  תר, שאז הועברה לביתה. למו10.10.12תארי
  , ש" שהתה עדמכבי"

 7" , היא קיבלה מענה לכל צרכיה, אול" נוכח מסירות הבעל, האֵ "במעונות מכבי"של התובעת 

 8  והחמות, ה" סייעו בטיפול בתובעת ובילדי" ועל כ! זכאית התובעת לפיצוי כדלקמ!:

  9 

0  
 10 4,000) ס
 של "במעונות מכבי"(תקופת האשפוז  10.10.12עד תארי
  2.11.11מתארי

 11 תוספת ריביתוב 9 48,684ס
 הכל, ס
 , 9 4,057ובהצמדה לתארי
 היו", ס
 לחודש,  9

 12 . 9  49,784 ס
 ,מאמצע התקופה

  13 

 � 14  ועד מועד מת� פסק הדי� 10.10.12עזרה וסיעוד מתארי

  15 

 16היטב, וכי בעלה, אמה, חמותה  תצדדי" עולה, כי התובעת מטופלת הדעת של שני החווֹ מ  .27

 17  ומתנדבי" מטפלי" בה.

  18 

 19אמנ" לא הוצגו בפני קבלות המעידות על תשלו" בגי! עזרה וסיעוד, מ! הסת" משו" שעזרה 

 20זאת ניתנת על ידי בני משפחה ומתנדבי", אול" הלכה היא, כי המעוול אינו אמור "להנות" 

 21חרי" בתובעת, שהינה סיעודית מלאה, ועל כ! הנני בדעה, כי יש מטיפול בני המשפחה וא

 22  חודשי", ס
 הכל, ס
 של  43לחודש, למש
  9 8,000לפסוק בראש נזק זה פיצוי בס
 של 

 23  .9 350,065ס
 של  צירו, ריבית מאמצע התקופה,וב 9 344,000

  24 

 25  עזרה וסיעוד לעתיד

  26 

 27שעות ביממה, לרבות סופי שבוע  24שגחה התובעת סיעודית מלאה, וזקוקה לטיפול ולה  .28

 28וחגי", ועל כ! נדרש סיוע" של שני מטפלי", אשר בחלק משעות היממה יעבדו במשות,, 

 29  ובחלק משעות היממה נית! יהיה להסתפק בטיפול/השגחה של מטפל אחד. 

  30 

 31אול" מדובר בדרישה מוגזמת ביותר,  9 30,000ב"כ התובעת עותרת לפיצוי חודשי בס
 של   

 32  אינה עומדת בשו" קנה מידה שנקבע בפסיקה.  אשר

  33 
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 1"וזאת  9 12,000מאיד
 גיסא, טוע! ב"כ הנתבעת, כי נית! להסתפק בפיצוי חודשי בס
 של   

 2  . בהתחשב בפגיעתה של התובעת ובצרכיה"

  3 

 4אודה, כי לא ירדתי לסו, דעתה של הנתבעת, שכ! פגיעתה של התובעת היא מהחמורות ביותר   

 5  ה בהתא". כידעת, וצרשנית! להעלות על ה

  6 

 7יש לזכור, כי במשפחה גדלי" ארבעה ילדי" קטיני", וכמוב! שהמטפלי" שיתגוררו בבית,   

 8  . על הילדי" ויתכ! שמידי פע" ישמרוידאגו ג" לנקיו!, כביסה, בישול וכד', 

  9 

 10ה של התובעת מחד גיסא, והנטל העצו" שבטיפול צבנוכח האמור, ובהתחשב בחומרת מ  

 11הנני מוצאת נטל המוטל על הבעל מכורח הנסיבות הטרגיות, מאיד
 גיסא, בארבעה ילדי" 

 12  ואשר על כ! יחושב בגי! עזרה וסיעוד לעתיד,  9 22,000של חודשי בס
  פיצוילנכו! לפסוק 

 13  . 9 3,269,202 ) =תו" תוחלת חיי"(מקד" היוו! עד  X 148,6001 22,000הפיצוי כדלקמ!:   

  14 

 15  שכר אפוטרופוס 

  16 

28.   
 17  . 9 180,000הנני פוסקת, על דר
 האומדנה, פיצוי בס

  18 

 19  תחזוקת משק הבית וטיפול בילדי�

  20 

 21הנני יוצאת מתו
 הנחה, כי תחזוקת משק הבית תיעשה על ידי המטפלי", ועל כ! אי! מקו"   .29

 22  לפסוק פיצוי נוס, בגי! ראש נזק זה. 

  23 

 24עד שעות הצהריי", ולאחר  הילדי" נמצאי" במסגרות שונות לפחות –באשר לטיפול בילדי"   

 25מכ! ה"  זקוקי" לעזרה, אשר היתה ניתנת על ידי אמ", לולא אסונה. בניגוד לכתוב בסיכומי 

 26הנתבעת, אשר ממזערת  עד מאוד את העזרה הנדרשת, זקוקי" הילדי" לעזרה בהכנת שיעורי 

 27 בית, בהסעות לחוגי", בהסעות לחברי", ה" זקוקי" לבילויי" משותפי" ע" הוריה",

 28  וכד'.  , השכבהארוחות משותפות, סיוע ברחצה

  29 

 30, ומשנמנע ממנה לספק את העזרה על ידי הא"ברובה עזרה זאת היתה ניתנת  כפי שציינתי,  


 זכאית התובעת לפיצוי. כהנדרשת, נופל כל עול הטיפול בילדי" על אביה", ומש  31 

  32 

 33נות" עד בגרות", לא מצאתי לנכו! לחלק את תקופות הפיצוי בהתא" לגילאי הילדי" מקט  

 
 34  לתארי
 היו".  9 400,000ועל כ! הנני פוסקת, על דר
 האומדנא, פיצוי בס
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  1 

 2  �הוצאות הזנה על ידי גסטרוסטו

  3 

 4הנתבעת איננה מגיבה בסיכומיה לדרישת פיצוי זאת, ואשר על כ! הנני פוסקת פיצוי, כמבוקש,   .30

 5  לתארי
 היו".  9 200,000בס
 של 

  6 

 7  שמירת היגיינה אישית

  8 

 9ג" על דרישה זאת אי! הנתבעת מגיבה בסיכומיה, ואשר על כ! הנני פוסקת פיצוי כמבוקש,   .31

 10  לתארי
 היו".  9 238,000בס
 של 

  11 

 12  הוצאות כביסה וייבוש 

  13 

32.   
 14התובעת עותרת לפיצוי ה! בגי! הצור
 ברכישת מכונת כביסה ומכונת ייבוש וה! בגי! הצור

 15  המוגבר בכביסה בייבוש. 

  16 

 17קיי" בכל בית, אשר מדובר במצר
,  –ומכונת הייבוש באשר לעצ" רכישת מכונת הכביסה   

 18ללא קשר למגורי נכה באותו בית. ודוק: במשפחת התובעת ארבעה ילדי", ואי! כל ספק 

 19  של התובעת. שרכישת מכונת הכביסה ומכונת הייבוש נעשתה ללא כל קשר למצבה הרפואי 

  20 

 21הנני פוסקת, על דר
 האומדנא, פיצוי בס
 של  –וגברות באשר להוצאות כביסה וייבוש מ  

6,000 9 .  22 

  23 

 24  הוצאות מיוחדות רפואיות ופארא רפואיות. 

  25 

 26לסיכומי" התובעת עולה, כי הכוונה היא להוצאות בני המשפחה בתקופת  122מקריאת סע'   .33

 27, . התובעת צרפה קבלות"תל השומר"ו" לינסו�"י"בהיות התובעת מאושפזת בבית החולי" 

 28 40,000בס
 של על דר
 האומדנא ועל כ! הנני פוסקת בראש נזק זה פיצוי  "חלקיות",לטענתה 

 29  לתארי
 היו".  9

  30 

  31 

  32 

  33 

  34 
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 1  טיפולי� שיקומיי� ורפואיי�

  2 

 3נוכח מצבה הרפואי של התובעת והטיפול המצויי! שנית! לה, אי! לי ספק שהתובעת נהנית   .34

 4לטיפולי"  מעבר 9 000200,הנני פוסקת פיצוי בס
 מטיפולי" אלו הניתני" לה בפועל, ועל כ! 

 5  לטיפולי" הממומני" על ידי המוסד לביטוח לאומי.  ומעברשניתנו ויינתנו על ידי קופת חולי", 

  6 

 7  ציוד ואביזרי� נלווי�

  8 

 9לאחר שעיינתי בחוות הדעת, ולאחר שקראתי את הסיכומי", הוברר, כי התובעת עותרת   .35

 10מסויימי" מעלה,  פריטי"לפיצוי בגי! עלות רכישת הציוד בעתיד בלבד. ע" זאת, עיו! בעלות 

 11הסכו" הנדרש בגינ" הינו גבוה מהמקובל, ועל כ!, הנני פוסקת בראש נזק זה, על דר
 כי 

 12  לתארי
 היו".  9 0,00002 האומדנא, פיצוי בס
 של

  13 

 14  התאמת דיור

  15 

 16רפה אסמכתא , אול" לא צי9 43,000התובעת טוענת, כי ביצעה בעבר התאמת דיור בעלות של   .36

 17  להוכחת טענתה. 

  18 

 19את  ,, בשו" פני" ואופ!מת דיור עתידית, אינני יכולה לקבלבאשר לפיצוי הנתבע בגי! התא  

 20  ת שהוגשו מטעמה. ת הדעתביעתה של התובעת, המבוססת על חווֹ 

  21 

 22אי! כל ספק, כי התובעת תזדקק להתאי" את דיורה העתידי לצרכיה ולצרכי המטפלי"   

 23ב"כ הנתבעת טוע!, כי מדובר ברכוש מושבח שיוותר בידי המשפחה, טענה   שיתגוררו עימה. 

 24עליה  "שנכפתה"שיש בה ממש, אול" אי! ספק, כי התובעת תיאל- לשאת בעלות ההשבחה 

 25  לתארי
 היו".  9 600,000ועל בני משפחתה, ואשר על כ! הנני מעריכה את הפיצוי בס
 של 

  26 

 27  הוצאות מיזוג מוגברות

  28 

 29  רשת התובעת למיזוג אויר לצור
 ויסות חו" גופה. וות דעת רפואית לפיה נדלא הוצגה בפניי ח  .37

 30ונוכח התנאי" ינימלית, ע" תנועתיות מע" זאת, מדובר בנכה, אשר נמצאת רוב הזמ! בבית,   

 31ברות, תהיינה הוצאות מיזוג האויר מוג –כפי שמציי! ב"כ הנתבעת  –האקלימיי" בישראל 

 
 32  לתארי
 היו".  9 40,000ואשר על כ! הנני פוסקת פיצוי בס

  33 

  34 
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 1  הוצאות ניידות

  2 

 3התובעת הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כמוגבלת בניידות, והיא החלה לקבל קיצבה   .38

 4רכשה התובעת רכב מותא", אשר עלותו שולמה  2013. ביולי 2012חודשית מאז דצמבר 

 5  בחלקה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובחלקה על ידי משפחת התובעת. 

  6 

 7) שול" באמצעות תרומות, 9 202,000ה (ב"כ הנתבעת טוע!, כי הס
 ששול" על ידי משפחת  

 8  אלו.  "תרומות"אלא שאינני משוכנעת שהבעל לא יתבקש להשיב 

    9 

 10נכו! הוא שהבעל העיד, כי הוא ממעט מאוד להסיע את רעייתו ברכב האמור, וכי למעשה 

 11משמש הרכב לשימושו האישי, ועל כ! אי! מקו" לחשב את עלות ההוצאה העודפת בהתא" 

 12  התובעת. גשה מטע" לחוות הדעת שהו

  13 

 14נוכח האמור, ובהתחשב בעובדה שמימו! הרכב הנרכש, בו נשאה המשפחה, אינו עולה על 

 15מימו! של רכב רגיל שהיה נרכש על ידי המשפחה ממילא, הנני בדעה, כי אי! מקו" לפסוק 

 16, ק הדי! את הסכומי" שהתקבלוומאיד
 גיסא, אי! לנכות מסכו" פסראש נזק זה, גי! פיצוי ב

 17מהמוסד לביטוח לאומי בגי! רכישת רכב ו/או קצבת ניידות ו/או כל סכו" אחר  יתקבלואו 

 18  ישול" בקשר ע" ניידותה ונסיעותיה של התובעת. שול", או ש

  19 

 20  כאב וסבל וקיצור תוחלת חיי�

  21 

 22  נשוא תובענה זאת הינו סיפור קשה וטראגי עד מאוד.  "הסיפור"  .39

  23 

 24עת ובהפ
 לטרגדיה בלתי נסבלת, אשר הותירה את התמשמח של לידת שלישייה, ואירוע צפוי   

 25 חיה".0"מתהחסרת כל יכולת תקשורת ותפקוד עצמאי, בבחינת  ,במצב של הכרה מינימלית

 26לתובעת נראה כי ב"כ הנתבעי" מודה בסיכומיו, כי התובעת מגיבה למראה ילדיה, כלומר, 

 27  תה המוחית הקשה. אשר יש קושי להעריכה נוכח פגיעמינימלית, מידת הבנה כלשהיא, 

  28 

 29תובעת, ה כאבה, סבלה וקיצור תוחלת חייה שלדומה, כי כל סכו" שייפסק במקרה זה בגי!   

 30ובוודאי , שכ! במצבה הקשה, לא נשק, לה כל עתיד, באמת ובתמי" לא יהיה בו כדי לפצותה

 31קפה שלא כזה שנית! לצפות לו, ודומני, כי נית! לקבוע שסבלה הוא איו" ונורא, עובדה שיש לש

 32  בסכו" הפיצוי שייקבע בגי! ראש נזק זה.

  33 
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 1ראש נזק זה הוא בר, הגבוה גי! נוכח האמור, הנני סבורה, כי הפיצוי שיש לפסוק בתיק זה, ב  


 הנני פוסקת פיצוי כשל הפיצויי" הנפסקי" במקרי" אלו, ומש 
 2 9 2,000,000של בס

 3  לתארי
 היו". 

  4 

 5אקטוארית מעודכנת, אול" חוות דעת זאת איננה מעודכנת ב"כ הנתבעת המציא חוות דעת   .40

 6בהתא" לתוחלת החיי" שנקבעה על ידי, ואשר על כ! יש להמציא חוות דעת אקטוארית 

 7  שני".  21מעודכנת בהתא" לתוחלת חיי" בת 

  8 

 9   .2 8,969,322בס� סו& דבר, התובעת זכאית לפיצוי   .41

  10 

 11מעודכנת בהתא" לחוות הדעת האקטוארית ה"ל, מסכו" זה יש להפחית את תגמולי המל  

 12   לפסק הדי�. 38וסע'  34למעט סכומי הפיצוי הנקובי� בסע'שתוגש, 

  13 

  14 

 15בתוספת מע"מ כחוק,  20%לסכו" הנותר לאחר הניכוי יש להוסי, שכ"ט עו"ד בשיעור   

 16  מומחי".  שכר טרחתהוצאות אגרה ו

  17 

  18 

 19  הצדדי"., בהעדר 2016מאי  01, כ"ג ניס! תשע"ונית! היו",  

                20 

 21 

  22 




