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מצבו של התובע כיום לבין שאלת עיתוי הניתוח שנעשה בו. די בכך כדי 

 293 להביא לדחיית תביעתו, ללא קשר לשאלת ההתרשלות

תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתובעת, כתוצאה  1.25

מהותרת גוף זר, מחט, בבטנה, במהלך ניתוחים שעברה במוסד רפואי אשר 

 293 בבעלות, בניהול ופיקוח הנתבעת

דעת רפואית מטעמם -. היה מקום להתיר למבקשים להגיש חוות1.26

הדעת בנוסח שהיה בידיהם -בנושא ההתרשלות מבלי להגבילם אך לחוות

 293 ערב הגשת בקשת רשות הערעור

מערער לפיה החל משלב מסויים מתחילת ההנשמה שבוצעה . טענת ה1.27

והיא זו  PVLבו, הובילה התמיכה הנשימתית להיווצרות מחלה בשם 

 293 דחייתה -שגרמה לשיתוק המוחין ממנו סובל המערער 

המנתח בטעות את צינור המרה . במהלך ניתוח להסרת כיס מרה חתך 1.28

 294 המשותף

. לשם הכרעה בשאלת הקשר הסיבתי, כאשר בעילת "חיים בעוולה" 1.29

המשפט בהרכב -עסקינן, יש להיעזר במבחן שנקבע בפסיקתו של בית

 294 מורחב בהלכת המר

. במקרים בהם כפות המאזניים מעוינות, יש לפרש על דרך הצמצום 1.30

 300 את טענת ההתיישנות

 306 . התובעים כשלו בהוכחת הקשר הסיבתי1.31

. נטען כי מעקב ההיריון שבוצע לאם בתחנה לבריאות המשפחה היה 1.32

רשלני, עת לא הופנתה האם לביצוע בדיקות המתחייבות מההיסטוריה 

 307 הרפואית המשפחתית של האב וממהלך ההיריון

 326 רשלנות רפואית בניתוח .1.33

 
 
 



 תוכן עניינים

 יב 

. האם יש לאפשר הגשתה של תביעה בעילה של "חיים בעוולה", למי 1.34

שהוריו לא הספיקו להגיש בתוך תקופת ההתיישנות תביעה של "הולדה 

    הדין בעניין -התיישנה יותר משנה לאחר פסקבעוולה", גם כאשר זו 

 332 המר?

. תביעה בטענה ששיתוק המוחין ממנו סובל התובע, שגרמה לפגותו 1.35

 363 דחייתה -וללידה המוקדמת 

. לאור קיומו של מצג רגליים היה צורך לבצע את הלידה בדרך של 1.36

-ידי בית-ניתוח קיסרי, דבר שלא קרה במציאות, ומכאן הפרת החובה על

 364 החולים

 364 דחייתה -ית . בקשה לעיכוב ביצוע בתביעה לרשלנות רפוא1.37

. מהי הסיבה לעיוורונו של התובע בעינו הימנית. התובע טען, כי הדבר 1.38

          התביעה  - החולים-נגרם בשל הטיפול הרשלני שהוענק לו בבית

 364 נדחתה

דעת של מומחה -דחיית בקשת המבקש להורות על הוצאת חוות 1.39

 365 המשפט מהתיק-מטעם בית

החולים התרשלו בכך שסיימו את הלידה -הרופא המיילד ובית  1.40

 365 ב"לידת ואקום"

 365 היעדר אחריות -ניתוח קיסרי  -אחריות לשיהוי בלידה  1.41

 367 דחיית ערעור על דחיית התביעה -הולדה בעוולה  1.42

דחיית  -לידת מלקחיים נזק לעובר  -איחור באיתור מצוקה עוברית  1.43

 372 התביעה

 372 . המומחה הרפואי2

 372 כללי 2.1

 376 דעת רפואית-חוות 2.2

 376 לפקודת הראיות 24לתקסד"א וסעיף  127תקנה  2.2.1

 378 טעמים מיוחדים שיירשמו 2.2.2



 תוכן עניינים

 יג 

 380 דעת רפואית-הארכת מועד להגשת חוות 2.2.3

 382 דעת מטעם בעל דין אחר-ת חוותבדיקה רפואית והגש 2.3

 386 המשפט-מינוי מומחה רפואי מטעם בית 2.4

 386 כללי 2.4.1

 389 המשפט במינוי מומחה-הדעת של בית-שיקול 2.4.2

דעת -עדויות מומחים נוספות מטעם הצדדים בנוסף לחוות 2.4.3

 391 המשפט-המומחה מטעם בית

 391 מעמדה -המשפט -הדעת לבית-הגשת חוות 2.4.4

 393 משפט-אובייקטיביות וניטראליות של מומחה מטעם בית 2.4.5

 394 המשפט-ידי המומחה מטעם בית-דעת על-הגשת מספר חוות 2.4.6

 395 הלכה למעשה -מינוי מומחה  2.4.7

 406 גדדעת רפואית מטעם בעל דין שכנ-חוות 2.4.8

 409 שכרו של המומחה 2.4.9

 410 סמכותו של מומחה רפואי וחובותיו 2.4.10

 414 הדעת ודרך הגשתה-צורת חוות 2.4.11

 419 הדעת וצירוף אסמכתאות-הגשת חוות 2.4.12

 426 בדיקה רפואית נוספת 2.4.13

 427 דעת מומחה-תיקון כתב טענות עקב חוות 2.4.14

 433 חקירה נגדית של המומחה 2.4.15

 441 קיום תקנות סדר הדין האזרחי-אי 2.4.16

 443 ההלכה הפסוקה 2.4.17

 477 רשלנות רפואית ונזק ראייתי .3

 477 מבוא 3.1

 478 דוקטרינת הנזק הראייתי 3.2

 485 רשלנות רפואית 3.3

 485 מבוא 3.3.1



 תוכן עניינים

 יד 

של מסמכים רפואיים ותיעוד  -היעלמותם, שיבושם, ותיעוד חסר  3.3.2

 486 רפואי לקוי

 514 דחיית הטענה -נזק ראייתי  3.3.3

 519 ביצוע בדיקה-אי 3.3.4

 522 ניתוח שלא היה בו כל צורך 3.3.5

 523 נזק ראייתי שגרמו התובעים לנתבעים 3.3.6

 524 דלות הרישומים בעת ניתוח 3.3.7

 525 מת רופא על טופס הסכמההיעדר חתי 3.3.8

 526 עוולת התקיפה .4

 526 כללי 4.1

 530 לפקודת הנזיקין 24סעיף  -הגנה ה 4.2

 531 ניסוחו של כתב התביעה בעוולת התקיפה ונטל ההוכחה 4.3

 532 חוק זכויות החולהל 13סעיף  -הסכמה מדעת לטיפול רפואי  4.4

 603 הפרת חובה חקוקה .5

 603 כללי 5.1

 606 ת הפירוטחוב 5.2

      לחוק זכויות  16עד  13סעיפים  -הסכמה מדעת לטיפול רפואי  5.3

 606 החולה

 606 כללי 5.3.1

 615 טענת זיוף 5.3.2

 616 לחוק זכויות החולה 17סעיף  -חובת ניהול רשומה רפואית  5.4

 618 לחוק זכויות החולה 19סעיף  -רפואית  סודיות 5.5

 621 פרק י"ז: נטל ההוכחה, העברתו והדבר מדבר בעד עצמו

 621 . הנטלים במשפט האזרחי1

 621 . "נטל השכנוע"2

 622 "המוציא מחברו עליו הראיה" 2.1



 תוכן עניינים

 טו 

 622 לכים אחרי הדין המהותי""דיני הראיות הו 2.2

 623 אימתי נטל השכנוע על הנתבע? 2.3

 624 "חובת הראיה" .3

 624 מידת ההוכחה .4

 626 הדבר מעיד על עצמו .5

 637 פרק י"ח: אשם תורם

 637 כללי .1

 638 רשלנות רפואית .2

 644 בניה ללא היתר .3

 644 שמירת מרחק ראוי-אי .4

 645 . הניזוק פעל במסגרת תחום הסיכון שיצר הנתבע5

 645 הטענה לאשם תורם לא עלתה בכתב הטענות .6

                  טענת אשם תורם במעשה התאבדות מתוך דיכאון למול חובת  .7

 645 חולים-בית

 645 תשלום מלוא התמורה בטרם התקבל המוצר .8

 645 נזקי עישון .9

 646 אשם תורם במצבים שונים .10

 646 טיניםאשם תורם של ק 10.1

 648 אשם תורם של עובדים 10.2

 648 חובת המעביד 10.2.1

 649 אשמו של העובד 10.2.2

 652 שיקולים נוספים 10.2.3

 654 אשמו התורם של עובד שמעבידו הפר חובה חקוקה 10.2.4

 657 אשם תורם בין לקוח לנותן שירות 10.3

 657 דין ולקוחו-עורך 10.3.1

 657 בנק כנגד לקוח 10.3.2



 תוכן עניינים

 טז 

 659 אשמה התורם של חברת ביטוח מול לקוחה 10.3.3

 660 אשמה התורם של מדינת ישראל 10.3.4

 661 אשם תורם למול הוראות שונות בפקודת הנזיקין .11

 661 לפקודת הנזיקין 68 -ו 66, 65אשם תורם למול סעיפים  11.1

 662 אשם תורם למול הסתכנות מרצון 11.2

 662 אשם תורם למול חובת הקטנת הנזק 11.3

 665 פרק י"ט: הקטנת הנזק

 681 פרק כ': נפילה

 701 פרק כ"א: בית מלון

 703 פרק כ"ב: חברת מזון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


