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שהוגשה על-ידי הורי הילוד כנגד המעוול ,יש לנכות
תגמולים שהשתלמו להורים מהמוסד לביטוח לאומי
בהיותם אפוטרופוסים של הילוד ,מן הסכום שנקבע כי
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חייב בו המעוול?
 .14לשם הכרעה בשאלת הקשר הסיבתי ,כאשר בעילת
"חיים בעוולה" עסקינן ,יש להיעזר במבחן שנקבע
בפסיקתו של בית-המשפט בהרכב מורחב בהלכת המר )213(422
 .15במקרים בהם כפות המאזניים מעוינות ,יש לפרש על
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 .16התובעים כשלו בהוכחת הקשר הסיבתי
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 .17נטען כי מעקב ההיריון שבוצע לאם בתחנה לבריאות
המשפחה היה רשלני ,עת לא הופנתה האם לביצוע
הרפואית
מההיסטוריה
המתחייבות
בדיקות
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המשפחתית של האב וממהלך ההיריון
 .18האם יש לאפשר הגשתה של תביעה בעילה של "חיים
בעוולה" ,למי שהוריו לא הספיקו להגיש בתוך תקופת
ההתיישנות תביעה של "הולדה בעוולה" ,גם כאשר זו
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התיישנה יותר משנה לאחר פסק-הדין בעניין המר?
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 .7תביעת נזיקין בשל רשלנות רפואית במהלך לידתו של
התובע ,אשר גרמה לו ,על-פי הנטען ,לנכות ניורולוגית
ופסיכיאטרית קשה  -דחייתה
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 .8המנוחה סבלה מעצירות מתמשכת ,אשר לא טופלה
כיאות  -דחיית התביעה
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 .9בניתוח הקיסרי חולץ תינוק בריא ,אולם לאחר חילוץ
התינוק נכרת רחמה של התובעת  -התביעה התקבלה
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 .10האם בפני חייל (משוחרר) הטוען לטיפול רפואי רשלני
שניתן לו במהלך שירותו הצבאי מצד בית חולים
ממשלתי ,עומדת הברירה לתבוע את המדינה כמזיק
על-פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,או על-פי חוק הנכים
(תגמולים ושיקום) ,התשי"ט ,1959-על-פי בחירתו ,או
שמא לאור הוראות החסינות מפני אחריות הקבועות
למדינה בחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)
התשי"ב ,1952-רשאי הוא להגיש תביעתו מכוח חוק
התגמולים ושיקום בלבד?
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 .11הסתבכות מיותרת של ניתוח להסרת גידול ממאיר
במוח .דחיית תביעת התובע מחמת כלל ייחוד העילה
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 .12התובע לא צירף חוות-דעת מומחה ממנה עולה כי
לנוכח הסימפטומים מהם סבל היה על הרופא לנהוג
אחרת  -דחיית התביעה
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 .13תיקון בקע טבורי עם לולאת מעי כלואה וניתוח חירום
לאחר פרפורציה והתפתחות זיהום בחלל הבטן; חוות-
דעתם של מומחי שני הצדדים שגויות  -התביעה
התקבלה

636

 .14לא נגרם לתובע "נזק" בגלל עיתוי הניתוח ,ואין "קשר
סיבתי" בין מצבו של התובע כיום לבין שאלת עיתוי
הניתוח שנעשה בו .די בכך כדי להביא לדחיית תביעתו,
ללא קשר לשאלת ההתרשלות
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 .15תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו
לתובעת ,כתוצאה מהותרת גוף זר ,מחט ,בבטנה,
במהלך ניתוחים שעברה במוסד רפואי אשר בבעלות,
בניהול ופיקוח הנתבעת
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 .16היה מקום להתיר למבקשים להגיש חוות-דעת רפואית
מטעמם בנושא ההתרשלות מבלי להגבילם אך לחוות-
הדעת בנוסח שהיה בידיהם ערב הגשת בקשת רשות
הערעור
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 .17טענת המערער לפיה החל משלב מסויים מתחילת
ההנשמה שבוצעה בו ,הובילה התמיכה הנשימתית
להיווצרות מחלה בשם  PVLוהיא זו שגרמה לשיתוק
766

המוחין ממנו סובל המערער  -דחייתה
 .18האם לתובעת ,שתביעתה לפיצויים לפי חוק פיצויים
לנפגעי תאונות דרכים ,נדחתה בהסכמתה ,תעמוד,
בנסיבות המקרה ,עילה לתביעה על-פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) בטענה שנזקיה הגופניים מתאונת הדרכים
שעברה ,הוחמרו והועצמו עקב טיפול רפואי רשלני
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 .19בקשה למחיקת התביעה או להעברתה לבית-המשפט
המוסמך ,בהיעדר סמכות מקומית ,אשר נקבעה על-ידי
הצדדים בהסכם ההתקשרות בין הצדדים
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 .20האם פטירת הכלבה היתה תוצאה של רשלנות רפואית
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מצידו של הנתבע?
 .21במהלך ניתוח להסרת כיס מרה חתך המנתח בטעות
את צינור המרה המשותף
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 .22תביעה בטענה ששיתוק המוחין ממנו סובל התובע,
שגרמה לפגותו וללידה המוקדמת  -דחייתה

839

 .23לאור קיומו של מצג רגליים היה צורך לבצע את הלידה
בדרך של ניתוח קיסרי ,דבר שלא קרה במציאות,
ומכאן הפרת החובה על-ידי בית-החולים

882

 .24בקשה לעיכוב ביצוע בתביעה לרשלנות רפואית -
דחייתה

924

 .25מהי הסיבה לעיוורונו של התובע בעינו הימנית .התובע
טען ,כי הדבר נגרם בשל הטיפול הרשלני שהוענק לו
בבית-החולים  -התביעה נדחתה

925

מפתח מאמרים וספרים

תוספת רביעית

969

יד

