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אשרפלוניבענייןבחיפההמחוזיהמשפטביתהחלטתאתמנתחזהמאמר

ובעלמהממוצעהנמוךבגובהלהיותשנולדילדכי ,תקדימיבאופן ,קבעה

החלטה ."בעוולההולדהיישלבעילהלתבועזכאי ,אחריםרפואייםסיכונים

בית ,ראשית :בשנייםבעוולההולדהשלהמשפטיתהמסגרתאתהרחיבהזו

ההתרשלותאםדיבעוולה,הולדהשלהעוולהגיבוששלצורךקבעהמשפט

להפסיקשלאההחלטהאםגםכ,ך .דיוניתהייתההוריו)(אוהתובעכלפי

התובעשלנזקוזאתבכלהרי ,הענייןבנסיבותסבירההייתהההיריוןאת

ההסתכלותאתהרחיבהמשפטבית ,שנית .בר-פיצויהואשבחייו)(המום

מאזלראשונה ,ופסקבעוולה",ייהולדהשלבמסגרתהנמצאיםהנזקיםעל

שאינוסוציו-אקונומינזקגםכיעקרוני,באופןבעוולההולדההוכרה

בר-פיצוי.נזקהוא ,רפואי

להחלטההנוגעתהמשפטביתקביעתעלוביקורתהפסקסקירתלאחר

ההחלטהכיזורשימהתטעןלאו,אםההיריוןהפסקתאתלאשראם

הנזיקין.בדיניבסיסייםעקרונותעםאחדבקנהעולהאינהפלוניבעניין

הוכחההתרשלותשיסודקובעהמשפטביתכיכךעלבהתבסס ,זאת

וזאתהעניין,בנסיבותהתקיימההרשלנותעוולתכי ;הקונקרטיבמקרה

וזאת ,האומדנהדרךעלפיצוינפסקכילנזק;סיבתיקשרשלהוכחהללא

המשפטביתטעה ,לקדמותוהמצבהשבתכלללאורוכי ;כמקובלשלא

אינואשרפיצויומשפסקהתובעשלהתפקודיתלנכותהתייחסמשלא

זורשימהתתייחסבהמשךהתובע.שלתפקודובשיפורהצורךאתמבטא

בענייןגלובליפיצויבפסיקתכשיקולהמשפטביתשמביעספציפילחשש

אףוהואלוגי,בכשללוקהזהחששכיתראההרשימה ."החלקלקהמדרוןיי

(מחדש)יסופרהמאמרשלהאחרוןבחלק .כאןהנדוןבמקרהמבוססאינו

ורקעבסיסלהערכתי, ,ושמשמשפלוניבענייןמסופרשאינוהסיפור

פלוניבענייןהמשפטביתכייראהזהסיפור .המשפטביתשללהחלטתו

מסכתשליותוהחמתהאישיותמהמשמעויות ,למעשההלכה ,התעלם

העוולאתחיזקכךידיועל ,ההיריוןמשךבכלהאישהשעומתהאירועים

רפואיותדעתלחוותכנתוןהמעשהסיפורסיווגהקטין.שללאמושנעשה

 ,"רפואייםיימידהבקניבווהכרעהאובייקטיביות""ו "מדעיותיי ,"ניטרליותיי

המשפטשלהפוליטי-ממסדיהכוחהפעלתאתהנציחו ,במאמרייטעןכך

מחדשלעיוןבקריאהייחתםזהמאמרהאישה.גוףעלובייחודהפרט,על

S.1.0., LL.M (טורונטו);(אוניברסיטת LL.B, B.A. (Philosophy . האוניברסיטה)

לבריאותהספרוביתוממשלציבוריתלמדיניותהספרבית ,בנירמרצהבירושלים).העברית

 dsperling@mscc.huji .(בירושליםהעבריתהאוניברסיטה ,קהילתיתורפואההציבור
ac.il ( 

זועילהשביןובקשרבעוולה,ההולדהבעילתלעשותשראויבשימוש

זו.סוגיההמסדירותהבריאותמשרדולהנחיותההיריוןהפסקתלסוגיית

פלוניבענייןהדין Pפסב.
ערעורהוגשושעליוספוריםחודשיםלפנישניתןפלוניבענייןהדיןפסק

כשסירבהכדיןהמדינהפעלהאםהשאלהאתהעלה , zהעליוןהמשפטלבית

 ,מהטעםזאת , 24.5בשבועהיריוןהפסקתלעבוראישהשלבקשהלאשר

ההיפוכונדרופלזיה.במחלתחולהיהיהשייוולדהילדשלפיו ,למבוססשנחזה

 150-140שביןממוצע(בגובהקומהנמוךיהיהזובמחלהשחולהמי

והזרועותהירכייםשעצמותכך ,בגופומלאהדיספרופורציהובעלס"מ)

כזהחולההגופני,מצבואתלשפרכדי .לגילומהנורמליקצרותתהיינהשלו

סיבוכיםשלגבוהבאחוז-גפייםהארכתניתוחילארבעהלפחותיזדקק

אתהמעכבהורמונלילטיפולוגם-וקשהמורכבתובפרוצדורהרפואיים

 . 3המיניתהתבגרותו

אתתחילהאישרההחוליםבביתשפעלההיריוןהפסקתלאישורועדה

פנימילנוהלובהתאםההיריוןשלהמתקדםהשלבבשלאולם ,הבקשה

 ,,,ועדת-עליישללאישורההבקשהאתהוועדההעבירההחוליםביתשל

מנהלואתהוועדה)הסכמתאת(שאישרהחוליםביתמנהלאתשכללה

הבקשהאתדחהאשרכספי)(פרופ'החוליםבביתויולדותנשיםמחלקת

סדרההאםעברה ,היריוןלהפסקתהבקשהדחייתלאחר .היריוןלהפסקת

 "וועדה"הג.זרתעםהשלימהמתקדםובשלברפואיות,בדיקותשלנוספת

 ,ההיפוכונדרופלזיהבמחלתחולהנולדהילד .לעולםבנהאתוהביאה

התביעה.ומכאן

הולדההיוהקטין)בשם(התובעיםההוריםשניסחוהתביעהעילות

היריוןלהפסקתהנוגעתהחובההיא(הלואחקוקהחובהוהפרת 4בעוולה

 .)-1977זייתשל ,העונשיןחוקלפי

הרכבאםבשאלהמתמקדפלוניבענייןשעומדהמשפטיהניתוח

ביןהתייעצותהתקיימהאם ,סבירהיההיריוןלהפסקתהמיוחדתהוועדה

זכותלהוריםניתנהואם ,)"המומחיםביןמפרהמוחות(ייסיעורהחברים

הוועדה.בפניהטיעון

כספי) 'פרופאלאאינה(שהיאהוועדהשהחלטתמצאהמשפטבית

ושיתמודדו ,הילדאתשיגדלוההוריםשמיעתלאחרלהתקבלחייבתהייתה

שלהזהירותחובתמכוחוזאתחריג,ילדשלבגידולוהכרוכותהבעיותעם

הוועדהבכינוסדיונייםפגמיםמשנפלוההורים.וכלפיהילדכלפיהוועדה

עליה.המוטלתהזהירותחובתאתהפרהועדת-העלכינקבע ,ובניהולה

ביןסיבתיקשרשלקיומואתהמשפטבביתהכחישהלאהמדינה

טענהאך ,במום)(היוולדולילדשאירעהנזקובין ,תוכחאם ,התרשלותה
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בלהישקרפואיץייעובסיסעלוןיההיראתלהפסיקשלאהאםשהחלטת

החלטתביןהסיבתיהקשראתמנתקתהעליונההוועזההחלטתלאחר

רבותבזיקותשביצועהטענהאתזחתההשופטתהתובע.להולזתהוועזה

פגםלמצואההוריםתקוות)(ואולירצוןעלמעיזהוועזההחלטתלאחר

בניגוז ,זאת-וןיהירהפסקתכשלעצמוהמצזיק ,אכונזרופלזיהמסוג

לקבל"נועזוהבזיקותלכהשפרטקבעהוהיא-להיפוכונזרופלזיה

אףקיבלהמשפטתיב . s "בסזרהכלשאוליכספי 'פרופשללזעהחיזוק

בקשהלהגיששבאפשרותהיזעהלאאףהיאשלפיההאםעזותאת

 . 6היריוןלהפסקתנוספת

זעתאתאימצה ,פלוניבענייןהזיןפסקאתשכתבה ,גילאורהשופטת

המרכזיתההלכהשהיא , 7זייצובבהלכתלויןושלמהברקאהרןהשופטים

בהמשהבהיזוןזהשמאמר ,זוזעהלפיבעוולה.הולזהשלבעילהלתביעות

מצבביןלהשוואהלהזזקקמבלילהתגבשיכולהבעוולהבהולזהאחריות

מהאמירהלהימנעניתןכךיזיועל ,יםיאי-חשללמצבבמוםחייםשל

(נמוךבמומושנולזלקטיןטובשלפיה ,זהמסוגבתביעותהמתבקשת

נזקכל ,עקרוניתמבחינהכיאפואמשמיעהזוזעהנולז.לולאהקומה)

הנזקשלהנזירותומיזת ,לפיצוילזכותעשויבמוםהתובענולזשבעטיו

שלנזקולקביעת .הפיצויגובהעלמשפיעיםממנוהאישיתההגבלהואופי

 ,התובעשלהצפויגובהועלהשוניםהנתוניםאתהשופטתהביאההתובע

להארכתוניתוחיםהורמונלי(טיפולגובההוספתהמאפשרבטיפולוזנה

 ,גבוהזהמסוגטיפולשלהסיבוכיםשאחוזהמשפטבביתעלהכן . 8גפיים)

זחתההשופטתהיא.אףמסובכתהנההארכהניתוחישלוהפרוצזורה

ומסוכנותמסובכותטיפוליותפרוצזורותשלקיומןשלפיההטענהאת

להיותצפויהתובעשלשגובהווקבעההנז,קהקטנתחובתכזיעולה

אתמלקבועהשופטתנמנעה ,הפיצויגובהלקביעת . 9מ"ס 150בסביבות

לכךהסיבותאחת .הרגילהבזרךנזקיואתאמזהולא ,התפקוזיתנכותו

הנמוכה.קומתועםישירקשרהקשורוסבלכאבבגיןלפצותוסירובההיא

חלקל,קממזרוןהחששבשלובייחוז ,משפטיתמזיניותשלשיקוליםבגין

 .! D נre 750,000שלבסךגלובליבאופןהפיצויאתהשופטתקבעה

המזינההתרשלותובחינתבעוולההולזהשלהפסיקתיההסזרלצז

האיסורפלוניבענייןהזיןפסקברקעמשמשים ,הכללייםהנזיקיןזינילפי

 .! 2זהלאיסורוהפטור ,אמו!!מבטןיציאתובטרםעוברלהרוגהמשפטי

אםאלא ,פליליתעמההיאהיריוןהפסקתביצוע ,הכלליההסזרפיעל

היריוןלהפסקתהוועזהאישורונתקבלהאישההסכמתנתקבלהכן

או ) 17 (הנישואיןמגיללמטההיאהאישההבאות,מהעילותאחתלפי

מיחסיאואינוס)(למשלאסוריםמיחסיםנובעההיריון ; 40להמלאו

אוגופנימוםבעללהיותעלולהוולז ;מנישואיןלאשהואאו ,עריות

נזקלהלגרוםאוהאישהייחאתלסכןעלולההיריוןשהמשךאו ;נפשי

משרזל"מנכשלפנימיותוהנחיותהחוקהוראותמכוח .! 3נפשיאוגופני

פסקנשוא ,הרשלניהאירוע(לאחר-1.1.1995בלתוקףשנכנסוהבריאות,

ועזותקיימותחוליםביתאומאושרתמרפאהבכל ,פלןני)~!בענייןהזין

שונותיחיזותפניעלהפרושותועזות-עלששמצויותומעליהן ,אזוריות

על ,זאת . 23שבועמעלהיריוןלהפסקתבבקשותזנותועזות-העל .בארץ

 o-20,000כמאושרותשנהמזי .! Sלאחרונהשעוזכנוהמשר,דהנחיותפי

259 )יחי(מחוזיתייא  .) 2007 ( 10051 ) 4 ( 07תק-מחישראל,נ'מזינתפלוני 02/

572אייע (עותקשומרת)בענייןערעורכתב(להלן,(קטין)שומרתנ'ישראלמזינת 08/

 .-18.11.2009לקבועבערעורזיוןהמחרב).ביזישמור

 . 10073-10072בעמי , 1שייהלעיל ,פלוניעניין

המכוון ,)" Wrongful Life "(ייבעוולהחייסייהואזועילהלניסוחיותרהראויהמונח 4

ייאלץשהואבעובזהנעוץלושנגרסשהנזקבכןהואשתמציתההניזוקהילזלתביעת

הגורסאתלתבועהילזהוריגסיכוליס ,עובזתיותנסיטתאותןרקעעלבמומיו.לחיות

זותביעהשלבמרכזה .)" Wrongful Birth "(ייבעוולההולזהיישעניינהבתביעההרשלן

בתימוס.בעלילזשלובגיזולובליזתוהואהתובעיסלהוריסשנגרסהנזקכיהטענה

תביעתאתכביכולהמתארייבעוולההולזהיישלהשגויבמינוחהשימושאתאימצוהמשפט

זו.להערהבכפוף ,האמורלמינוחתתייחסזורשימההילז.

 . 10069יבעמ , 1שייהלעיל ,פלוניענייו

 . 10070יבעמשס,

518אייע קטין,שלאמושלערעורהנזוןזובפרשה .) 1986 ( 85 ) 2מ(זייפ ,כץנ'זייצוב 82/

 ,בירושליסהמחוזיהמשפטביתהחלטתכנגזהנטרעיישתורשתיתבמחלהחולהנולזאשר

בהתבססכיסרבואשר ,רפואיומוסזרופאנגזהאסשהגישההנזיקיןתביעתאתשזחה

האמורה.במחלהחולהיהיהלאהעוברהאס,שלגנטיותבזיקותעל

 . 10072-10071יבעמ , 1שייהלעיל ,פלוניעניין

 . 10074בעמי ,שס

 . 10076יבעמ ,שס 10

 ,ייאמומבטןייחינולזכשהואעורבהריגתבזרבההוראהאתכוללוהוא ,כפולזהאיסור 11

 ,העונשיןלחוק 313 , 308סיראוהיריון).הפסקתבשל(בעיקרמתשנולזעורבהריגתוגס

1188צפת)(שלוספייתראוהראשונהלהוראהבהתאמה. ,-1977זייתשל ישראלמזינת 05/

854תייא)(מחוזיתפייח i ) 30.3.2006 ,בנבו(פורססחורינ'  ,זולברגנ'ישראלמזינת 80/

8001ש)ייב(מחוזית"פלמשלראוהשנייהלהוראה . 446 ) 2ז(ייתשמפיימ ישראלמזינת 99/

 .) 2000 ( 9826 ) 1 ( 00תק-מחפוא,דנ'

סייח ,-1994זייהתשנכללי),וחלקמקזמי(חלק ) 39(תיקוןהעונשיןלחוק 321-312 'ס 12

348 . 

ביטולוסוציאלייס.מטעמיסגסהפלהלבצעשאפשרהנוספתעילהקיימתהייתהבעבר 13

 .מוסזרולאפרטיבאופןהפלותלביצועיי,חזשהמשפחהייהארגוןלזעת ,הביאזהסעיףשל

 \ v\vw.ne\vfamily.orgחזשה,.משפחהאתרבתוןיילהפלההזכותיינבלוסרוזאירית
23 / il/rec ההיריוןמהפסקות 55% ,למשל , 2007בשנת .)-14.7.2009בלאחרונה(נבזק

חייה,עלאוהאישהרביאותעללהגןכזימהס 18%האסוריס,היחסיססיבתבשלנעשו

הבריאותמשרזהאישה.גילמטעמי 9%ועוזבעורב,למוסחששבשלמהסנוספיס 18%

 \ v\vw.health.gov.il/Downloadl ) 2008 ( 10 , 2007 1990-החוקפיעלהריוןהפסקות
pages/abortion2007.pdf פיעלהריוןהפסקותיי(להלן, ) 7.2009-14בלאחרונה(נבזק

ההיריוןשלפיהבעילהלמעטהחוק,סעיפיבמרביתיריזהניכרתהשניסבמשן .)ייהחוק

-5.6מ , 10%שלעלייהניכרתזולעילהבנוגעעריות.גילויאואסוריסיחסיסעקבהוא

הגזולההיריזה . 2007בשנת-6.2ל 1990בשנתפריוןבגילנשיס 1,000לכלהיריוןהפסקות

ולרביאותההאסלחייסכנהשלבעילההיא 2007לשנתועז-90השנותמאמצעביותר

בעמי ,שס .) 29% (האישהגילשלובעילה ) 27% (העוברמוסשלבעילהמכןלאחר ,) 45% (

12-10 . 

 " 23שבועמעלבהריונותהריוןלהפסקתעל-אזוריותועזותיירפואהמנהל ,הבריאותמשרז 14

76חוזר /94 ) 1994 ( vww.health.gov.il/do\vnload/forms/a2346_mr70c_93.pdf \ 
 .)ייקוזמותהנחיותיי(להלן, )-21.7.2009בלאחרונה(נבזק

23חוזרייהחיותבשלבהריוןלהפסקתועזותיי ,רפואהמנהלהרביאות,משרז 15 /07 ) 2007 ( 

ww\v.health.gov.il/download/forms/a3115_mk23_07.pdf לאחרונה(נבזק

חזשותיי).הנחיותיי(להלן' )-21.7.2009ב
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הוועדותשורייאמכללההיריוןהפטקותואחוז ,היריוןלהפטקתפניות

ההיריוןמהפטקות 58% ,למשל , 2007בשנת .-95%-1698%כעלעומד

השבועבין 9.06% ,-18הבשבועהיו 31.8% ,ההיריוןשל-7ההשבועעדהיו

 ,-31-27ההשבועןיב 0.37% ,-26-24ההשבועבין 0.64% ,-23-13ה

מטלחלקהיאהיריוןהפטקתביצוע . Iןואילך-32הבשבועות 0.23%ועוד

גםחלההקופהמטעםהשתתפותלקבלוהזכאות , 18הבריאותשירותי

 . 1917בנותלנערותבנוגע

פלוניבענ"ןהדין Pפסעלורת Pבי . 1
כללי-הרלוונטיוהדין

לבחוןאלאאינהשמטרתן ,עובדתיותגרטאותשלאוטףמכילפלוניעניין

הפרתשלעילה(לצדבעוולההולדהשלבעילהנוטחהאשרהתובעטענתאת

כאשרכללבדרךלהישמענועדהבעוולההולדהשלהטענהחקוקה).חובה

האפשרותמההוריםנמנעהשבגינהבעוברפגםבאבחוןרשלנותאירעה

לדעתי ,וקונקרטיתמושגיתבטעות-הועלתהזוטענה .ההיריוןאתלהפטיק

בביתלהוכיחהצליחואלהשתובעיםאלא ,(בשמו)הילדהוריידיעל-

שהוקמהעליונהועדהשלהכושלתבהתנהלותההתרשלההמדינהכיהמשפט

בעקבותשנגרםהנזק . zסהחיותבשלבהיריוןהפטקתלאישורהחוליםבבית

קומה.נמיכותעםילד ,"רצויובלתיפגוםייילדשללידתוהיאזוהתרשלות

פלוניעניין ,זייצובבענייןלויןושלמהברקםיהשופטדעתאתבאמצו

 ,האחתמהן.ארבעלפרטבחרתיזומשימה .מחשבותמעטלאמעורר

 ,השנייה ;לאואםההיריוןהפטקתאתלאשראםההחלטהלבחינתנוגעת

המקובליםהמשפטייםהעקרונותלאורהמשפטביתלהחלטתנוגעת

ומשמיעים-המשפטביתשמביעלחששנוגעת ,השלישית ;נזיקיןבדיני

 ,תיהרביע ;"החלקלקהמדרוןיייןיבענ-הדיןפטקשלמבקריועוזביתר

ורקעבטיט ,להערכתי ,ושמשמשפלוניבענייןמטופרשאינולטיפורקשורה

המשפט.ביתלהחלטת

שמשרתתההנחהכילהדגישראוי ,מהטוגיותאחתבכלאדוןבטרם

בהבחנהטעםישכיהיא ,בוהמגוללהמעשהטיפורואתפלוניענייןאת

שאנוככלומתחזקהולךזהטעםוכיהיריון,להפטקתשוניםטעמיםשבין

להפטקתבקשהכי ,היאההנחה ,מוגדרבאופן . zIהחיותבשלבנמצאים

לאמטעמיםהיריוןלהפטקתכבקשהאינההעוברמוםמטעמיהיריון

מחלהמטעמיהיריוןלהפטקתבקשהכי ;ציו-אקונומיים)(טורפואיים

וכי ;קשהפחותשהיאמחלהמטעמיהיריוןלהפטקתכבקשהאינהקשה

םימטעממועליתאיהאםמוצדקתהחיותבשלבהיריוןלהפטקתבקשה

עלהגנההואמאחוריהשעומדמהאםמוצדקתאינההיאאך ,מטוימים

החיות.לשלבשקדםבשלבכשריםהיואפילו ,אחריםטעמים

כוחןועלתוקפןעללתהותובמיוחד ,אלהבהנחותלהתבונןראוי

להפטקתשונותעילותביןהבחנות ,וכללכלל ,עורךנויאהחוקשכן ,המחייב

 . zzמוטריות-משפטיותהשלכותבעלותלהיותשעשויותהבחנות-היריון

 ,אחת-ובנשימה-ברשימההיריוןלהפטקתהעילותכלאתמונההחוק

בהיריוןמטויםשלבעלרקשתחולכךאמירתואתמטייגאינואףוהוא

תשובהיצדיקן?ומהאלההבחנותהופיעומאין . Z3אחרשלבעלולא

פלוני.בענייןהדיוןלאחרעדתידחהזולשאלה

לאשרלאאולאשרההחלטה.בחינתד
היריוןת Pהפס

פלוניבענייןהךיןבפסקההיריוןאתלהפסיקההחלטהבחינת . 1

התביעהמטעםמומחיםעדים ,זהאחרבזה ,מופיעיםהמשפטבבית

ההחלטהאי-טבירותאוטבירותעללהצביעהיאמטרתםשכלוהנתבעת

זאתלעשותהמומחיםבוחריםשבההדרךההיריון.הפטקתאתלאשר

מהווההעובראצלשהתגלההמוםאםבשאלהדעתחוותמתןידיעלהיא

מטוגהפרעהאונוחותשלהפרעהבגדרשהואאו ,לא)או(כןמחלה

להשמחוצהמהלכלמחלהביןההבחנה ,המומחיםהעדיםלגישת .אחר
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אם .ת 1החיבשלבבמיוחז ,היריוןהפטקתהמצזיקקריטריוןמשמשת

כי ,רחבותרפואיותהשלכותאוקשהפתולוגיתמחלהתהיהשלעוברמוכח

לעוברשצפוימהאם ,זאתלעומתההיריון.הפטקתאתלהתירמוצזקאז

אזכי ,רפואילאמקרהובכלחמתיאו ,רגשי ,ציו-אקונומיטונזקהוא

 . 24מטפיקטעםמהווהאינה ,ת 1החיבשלבוזאי ,ההיריוןהפטקת

המומחים ,ראשיתעיקריות.התרשמויותשלושמעלהבפטקעיון

העתיזיותובהשלכותהעובר "מחלתיישלקיהמזובאבחוןביניהםחלוקים

לאכיהיותרשלכלאו 25(אכונזרופלזיה)בגמזותשמזוברטבורחלק .שלה

טבוריםאחריםואילו , 26אכונזרופלזיהמחלתהיעזרבפטקנותלקבועניתן

 • 27ה)י(היפוכונזרופלזקומהנמיכותבמחלתשמזובר

המוםאתלתארכזישוניםבמונחיםמשתמשיםהמומחים ,שנית

מצבואתלתארפוניםהמומחיםמןחלק .העוברשלהמוםתוצאתאו

המומחיםמןאחרחלקואילו ,רפואייםבמונחיםהעוברשלהעתיזי

בערבוביהמופיעיםכ,ן . 28חוץ-רפואיתבשפהמושישלעשותבוחרים

 ;"פתולוגיהיי ;"גמזותיי ;"העצםמרקםאובמבנהליקוי"הביטויים

 ;"בגזילהמשמעותיתהפרעהיי ;"מחלהיי ;"הגפיםשלקטנותמיזותיי

רמתעלהשפעהללאנכותיי ;"התנועהובכושרהתפקוזבכושרהגבלהיי

מבעיותכ"בזטובליםשאינםחוליםיי ;"המיניתאוהשכליתההתפתחות

אורטופזיתבתחלואהכרוכהשאינהמחלהיי ;"טובהושבריאותםרפואיות

בעיהיי ;"רפואיתלאאךחברתיתבעיהיי ;"נורמלייי ;"נכותיי ;"ייחוזית

ועוז. "תיקוןברת

המחלהאתולטווגלאבחןהצורךאחרשביהולךהמשפטבית ,שלישית

 :גילאורהשופטתכותבתכ,ןמשפטי.תוקףזולאבחנהומקנההעוברשל

והיפוכונזרופלזיה.אכונזרופלזיהביןלאבחנהמשמעותיששכןמצאתייי

הארוכות.העצמותשלובקיצורנמוכהבקומהמאופיינותהתטמונותשתי

הרי ,בתחלואהכרוכהאינהשהיפוכונזרופלזיהשבעוזנראה ,אולם

שאכונזרופלזיהעורריןאיןוטיכונים.םיטיבוכמתלוויםלאכונזרופלזיה

שלהמזויקתלאבחנהכ,ןבשליותר.וקשהיותרחמורהתטמונתהיא

על ,התטמונותביןההבזלעללעמוזישכןנכותו.לשאלתחשיבותהתובע

 ,רחמיותהתוךהבזיקותממצאילאורהרופאיםהחלטותאתלנתחמנת

 . 29 "האחריותלשאלת

תופעותבעלתקשהמחלההיאאכונזרופלזיה ,השופטתלגישת

קומהשלגנטיתתטמונת(רק)היאהיפוכנוזרופלזיהואילו ,רבותלוואי

לוואיבתופעותמלווהואינהלגפייםהגוףביןוזיטפרופורציהקצרה

היפוכונזרופלזיה ,השופטתמוזהכ,ן .רוכירורגיותינואואורטופזיות

המשפטתיב ,זובקביעתו . 30תחלואהלהנלוויתשלאתטמונתהיא

קואותואתיוצרכךיזיועל ,מחלה)(ללאלתטמונתמחלהביןמטווג

שנמצאמה .(נכות)והנזקהאחריותבשאלתשמכריעמלאכותיגבול

להפטקתמצזיקהטיבהמהווהאינולכאורה ,הטפציפיתלמחלהמחוץ

במקורותעזותכלאין ,המשפטיתולנפקותהזולהבחנה ,כאמור . 31וןיהיר

מחויבתהיאואין ,בענייננוהמשפטביתאתלהנחותשאמוריםהמשפט

ההבחנהועו,דזאת .המשפטבביתשהוצגוהרפואיותהזעתחוותמכוח

קליםלפגמיםקשיםפגמיםביןאו ,מחלהללאלתטמונתמחלהשבין

 oשהעוברהעובזהלנוכחנראה,כך ,משפטיתוקףמשנהמקבלת ,בעובר

אחוזובמקביל '-90השנותמתחילתביותרהנמוךהיהההיריוןהפסקתשיעור 2007בשנת 16

הבריאות,משרז . 2000בשנת 96%לעומת 93%היהלוועזותהפניותמכללהיריוןהפסקות

אישורישלמאוזגבוהאחוזלמרות . 9 7,בעמי , 13היישלעילהחוק,פיעלהריוןהפסקות

הפסקותפרטייס.במוסזותמבוצעותההיריוןמהפסקות 40%היריון,להפסקתהוועזה

 . 29בעמישס,החוק,פיעלהריון

הפסקותאחוזעלה 2007-2000השניסביו . 15בעמישס,החוק,פיעלהריוןהפסקות 17

 8-בשבועותהיריוןהפסקותבאחוזיריזהלעומת , 58°kל 48°kמ-7ההשבועעזהיריון

אמנס .-9.06ל 7.90kמעלה 23-13מהשבועותהיריוןהפסקותאחוז . 32°kל 430kמ 12

הזרמטיתהעלייהאולס ,-0.64ל 0.72°kמירז 26-24בשבועותהיריוןהפסקותשיעור

בשנת-46ל 2000בשנת-17מומעלה 32בשבועותהריוןהפסקותבמספרנראתהביותר

92 /(-,הוועזהאישרה , 2007בשנת . 15בעמישס, . 2007 לאחרהריוןלהפסקתמהבקשות 0

 . 17בעמישס, . 23שטע

השירותיסלסלבהתאס-הריוןלהפסקותזכאותיירפואהמנהלהסיאות,משרז 18

 \ v\vw.health.gov .. ) 1995 ( 75/95חוזרממלכתיייבריאותביטוחחוקפיעלהבסיסי
il/download/forms/a2422_mr75_95.pdf 21.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

הבסיסיהשירותיסלסלבהתאס-הריוןלהפסקותזכאותיירפואהמנהלהסיאות,משרז 19

 \ v\vw.health.gov.il/do\vnload / ) 2001 ( 20/01חוזרממלכתיייסיאותביטוחחוקפיעל
forms/a920_mr20_01.pdf 21.7.2009בלאחרונה(נבזק-(. 

ביתשלהזיובפסקהיריוןהפסקותלסוגייתבקשרפותח ) Viability (החיותמושג 20

הזיופסק ; Roe v. Wade, 410 U.S . 113 ) 1973 (בענייוהאמריקניהעליוןהמשפט

ראו:זהבמושגלזיוו .) 1981 ( 57 ) 3לה(פייזפלוני,נ'פלונית 413/80בעייאאצלנואומז

OF POST-MoRTEM PREGNANCY: LEGAL AND דNDANIEL SPERLING, MANAGEME 
) 2006 ( 2-10 PHILOSOPHICALAsPECTS . 

 Planned Parenthoodשס; , Roeבענייולמשלהאמריקני,במשפטלמצואניתוזולהנחהראיה 21
, of Southeastem Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992); George J. Annas 
) 2007 ( 2201 The Supl'elne Court and Abortion Rights, 356 NEJM . 

ענףאתלהסמיךכוונהתוךההפלהלעילותכללימבחןאימזהמחוקקכילטעוןניתו 22

כפיההיריון,הפסקתאתחוקיתמבחינהשיכשירומזויקיסמבחניסלקבועהרפואה

שגטלותיוזיווצריכההיאמקרהובכללסתירה,ניתנתזופרשנותבאנגליה.למשלשנראה

זה.ממאמרחורגיס

 . 13היישלעילראוהיריון,להפסקתבעילותהשימושלשכיחות 23

הציגושנירויהוזהכהו-אלמגוררפאלשערכובמחקראמפירי.בסיסזולאינטואיציה 24

להפסקת-עלטועזתחסיסשלההסכמהמיזתנבחנהבהסשמצביסחמישההחוקריס

זאוו,תסמונתכמושוניסגופניים-מחלתייסלמצביסבנוגעלמשלהפלה.לאשרהיריון

Hydrocephalus כמעטהפלהלאשרנכונותהייתהשסועהוחוליהלמוח)ברורלא(נזק

הטעסכאשרמנגז,ההיריון).שלשונותתקופותפניעלבממוצע 70%-80% (תמיז

מרצח(חששסוציאליהססאוומטה)מהמרפקגף(חסראסתטימוסהיההריוןלהפסקת

אישורבעזהיומהתשובותכמחציתההפלה),תאושרלאאסהמשפחהכבוזחילולעל

המסכנותרפואיותסיטתייכיהייתההחוקריסמסקנתנגזה.היומהווכמחציתההפלה,

מאשרהועזהחסיבהחלטותיותרגזולמשקליקבלוסיאותואתאוהעוסחייאת

ההחלטותקבלתעלהמשפיעיסגורמיסיישנירויהוזהכהו-אלמגוררפאלאחרותיי.סיבות

 .) 2000 ( 1012 , 1009 , 138הרפואההריוןיילהפסקותהעלועזותשל

 . 10055בעמי , 1היישלעילפלוני,ענייו 25

 . 10053בעמישס, 26

 . 10056-10055בעמישס, 27

 . 10068בעמישס, 28

 . 10058בעמישס, 29

הילז-התובע,סובלשממנוהפגסאתסיווגהגילאורשהשופטתאףעל . 10058בעמישס, 30

להיותעלולהלמחלתוכימכו,לאחרשורותכמהכותבתהיאמחלה,בצזהשאיוכתסמונת

שיתקשהאפשרשיתבגרוככלסוציו-אקונומית,להיותעלולהנכותווכיעתיזו,עלהשלכה

כמו . 10076בעמישס,ועוז.זוגיותבבנייתלעבוזה,בקבלהמקצוע,בבחירתממשיבאופו

ושבגיןהריוןלהפסקתהבקשהאתלאשרשסירבכספי,פרופיכיפלונימענייועולהכו,

לוקחהיהלא"עצמוהואכיהמשפטבביתהעיזהריונה,אתהאסהמשיכההחלטתו

 . 10076בעמישס,כזהיי.רופאשלולמחלקה

הקלינייסמהגנטיקאיס 75 ס/(-,שמגליסאשראמפירייס,במחקריסמעטנתמכתזוקביעה 31

לעומתהחיות,בשלבגסאכונזרופלזיהבשלהיריוןבהפסקתתומכיסהמיילזותומרופאי

,-)/ 25  Julian Savulescu, ls Ctll'rent Practice Aroundלכך.מתנגזיסאשרמהס 0
Late Termination oj PI'egnancy Eugenic and Discl'iminatory? Maternal 

) 2001 ( 167 , 165 HICS זlntel·ests and Abortion 27 J. OF MEDICAL E . 
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יכולשהעוברמרגעייכימדגישהמשפטבית ,זוברוח . 3ןהחיותבשלבנמצא

משמעותימשקלבחייםשלולאינטרסלהעניקישלרחםמחוץלהתקיים

 . 33 "לגדלושלאההוריםאינטרסלעומת

אינןהעונשיןחוקשהוראותהתובעטעןהמשפטבביתהדיוןבעת

 ,לטענתוהיריון.להפסקתהוועדהחברידעתלשיקולמתחםמותירות

הפסקתאתלאשרהוועדהעל ,נפשיאוגופנילמוםחשדשמתעוררמרגע

רחבדעתשיקולמסורשלוועדהטענה ,זאתלעומת ,הנתבעת . 34ההיריון

חותמתרקמשמשתאינהוהיא ,לאואםההיריוןהפסקתאתלאשראם

היריוןהפסקתלבצעהמתירשהסעיףקובעהמשפטביתזהבעניין . 3Sגומי

המלווהמסמיכההוראהמהווהוהוא ,"רשותיילשוןנוקטהעונשיןבחוק

מוםביןמבחיןואינורחבבאופןמנוסחאמנםזהסעיף .רחבדעתבשיקול

הדמאך ,ביניהםלהבחנהוניםיטריקרקובעאינווגםקשהלמוםקל

 ,בענייננו . 36לוועדהמסורכולוהדעתששיקול ,המשפטביתלדעתמלמ,ד

קצר ,כוללניהסדרוקובעההיריוןמגילמתעלםשהחוקמודההמשפטבית

שלאאף , 37הקודמותההנחיותאלמפנההואאך ,הפלותלביצועוחסר

כדרךהוצאואלההנחיותכיוקובע ,האירועבעתמחייבתוקףלהןהיה

גריעה.ולאהוספהשלבדרךבחוק(לקונה)החסרעםלהתמודד

להפסיקההחלטהלבחינתהקיימותוההנחיותהעונשיןחוקהוראות . 2

היריון

לאשאלהאף ,הקודמותההנחיותאלמפנהפלוניבענייןהמשפטבית

היריון.להפסקתבבקשהלהכריעראוישלפיו ,מהותיקריטריוןאףכוללות

בשלבהיריוןלהפסקתבבקשהנוסףדיוןשללהסדרהפרט ,זומבחינה

כדיבהןואין ,מוסיפותלאאלההנחיות ,ומעלה) 23(שבועמתקדם

החוק.בהוראות ,המשפטביתולדעתלכאורה ,הקייםהחסרעםלהתמודד

 . 38המיאותמשרדידיעללאחרונה ,כאמור ,הוצאויותרמהותיותהנחיות

ולא ,הקודמותההנחיותאתולתקןלהרחיבבאואלההנחיותלשונן,לפי

לאישהלמסורשישהמידעאתמסדירותהחדשותההנחיות . 39להחליפן

תרומתן .להקילהענשישץהייעורותיישואת 40הריונהלהפסיקהמבקשת

לשקילת "קלינייםיימנחיםקווים ,לראשונה ,קובעותשהןבכךהיאהגדולה

 . 4החיות!בשלבהיריוןלהפסקתבבקשההשיקולים

עורכותההנחיותכימגלים ,אלהבקוויםמעייניםשכאשראלא

איןשכאמור ,המשפטביתשגוזרלאלהדומותנפקויותבעלותהבחנות

הוראותעםאחדבקנהעולותהןאםושספק , 4עצמוןבחוקבסיסכללהן

שלמטעמיםהיריוןהפסקתאישורכ,ך . 43וחירותוהאדםכבודחוק-יסוד:

 ,עצמולהיריוןשהביאוהאישותביחסיהקשורהמסיבהאוהאישהגיל

מוםשלמטעמיםהיריוןלהפסקתמנג,ד . 44משקליכבדנימוקיםמצריך

המוםלקיום 30%שלהסתמותדרגתרקנדרשתלוולדנפשיאוגופני

 . 4Sהאמור

שלשונותקושידרגותביןמבחינותהחדשותההנחיות ,ועודזאת

ההנחיותכ,ךהוצאו.שמכוחןהחוקפיעלשלא-שוב-וזאת ,םימומ

אוממנוהנובעתהתפקודמגבלתלפיייבחןהחשודהמוםכיקובעות

שמידת ,בתפקודקלהמגבלהביןמבחינותההנחיות .אליוהקשורה

בעזרתבצורךאובחברהבהשתלבותפגיעהכדימגיעהנהיאחומרתה

 ,בחמהבהשתלבותהפוגעתבתפקו,דתיבינונמגבלההחיים;לכלהזולת

שמידת ,בתפקודקשהומגבלה ;החייםלכלהזולתעזרתאתמצריכהלאאך

מובילהמוםכאשר .החייםלכלהזולתבעזרתצורךלכדימגיעהחומרתה

הפסקתלבצעהצדקהכלשאיןההנחיותקובעות ,קלהתפקודיתלמגבלה

תפקודיתלמגבלהמובילהמוםכאשר ,זאתלעומת .החיותבשלבהיריון

כשההסתברותלהיריון-27ההשבועעדהיריוןהפסקתלאשרניתן ,בינונית

זהשבועלאחרהיריוןהפסקתלאשרניתןולא ,-30%מגבוההלקיומה

המובילבמוםמדוברכאשר ,לבסוף .-30%מנמוכההסתמותבדרגתאו

בתנאי ,שלבבכלהיריוןהפסקתלאשרניתן ,קשהתפקודיתלמגבלה

אם . 4630%עלעולההאמורההמגבלהשללהתקיימותהשההסתברות

 ,נפשיאוגופנינזקלהלגרוםאוהאםחייאתלסכןעלולההיריוןהמשך

האםלחייכשלעצמהזושסכנה ,ומסוכןתקדימיבאופןההנחיותקובעות

ליילדוניתןאם ,בריאעומחייהפסקתלהצדיקכדיבהאין-ולמיאותה

אישור ,ההנחיותפיעללפיכ,ך .לאישההפיךבלתינזקלגרוםמבליחי

ומנימוקיםחריגיםבמקריםרקיינתןהאמורמהטעםהיריוןלהפסקת

 . 47משקלכבדי

 ,בסמכותהוצאולהן,הקודמותכמו ,אלההנחיותאםבעינייספק

 . 48בחוקחסרלהשליםיכלו ,גילאורהשופטתוכדברי ,עקרוניבאופןואם

ראשיתחקיקהשלהוראותולפשטליישםהואמשנהחקיקתשלתפקידה

אלהלהנחיותישאםספקלכ,ךפרטחידוש.בחינת ,עליהןלהוסיףולא

ודאותשלגבוההבדרגהלקבועתןישנמניחותההנחיות .מעשיתתבונה

ניתנותהאפשריותהמגבלותכלוכי ,כלשהילמגבלהיובילמסויםמוםכי

המשפטבבית .פלוניענייןמקרהאתלמשלטלו .קבוצותלשלושלמיון

 :התובעשלהתפקודמגבלותבענייןבעיסוקמרפאה ,זיונגההעידה

המותאמתהסביבהעקבחייותחומיבכלקשותבבעיותיתקלבעתידיי

לריהוטהקשורבכלבקשייםיתקל ,לדבריהאנשים.שלהממוצעלגובה

להשתמשוכלילאעבודה.מקוםבמציאת ,וכסאות)כיורים(לדוגמת

באביזרילאחוזהקושיבשללנפילותסכנהעקבציבוריתתחבורהבשירותי

 .מחלהעקבהצוואריהשדרהלעמודלנזקוחששלהתיישבקושי ,הבטיחות

 ,ביתמשקפעולותלבצעיתקשההפרטית.במכוניתולהתאמותיזדקק

להתאמתויזדקקהפנאיבתחומיבקשייםיתקל ,בתינוקותלטפליתקשה

 . 49 "וברכבהעבודהבסביבת ,בביתמיוחדותהתאמות[יצטרך] ] ... [לבוש.

היאהתובעשלתפקודומגבלתכיהעדהמדברילהביןניתןהאם

אובחברהלהשתלבהתובעעליקשהדמיהפיעלהאםת?יבינונאוקלה

מנסחישלהמקוריתהכוונהאתהולמותנןיאמונהשהיאשהדוגמאות

בביתשהושמעומהדבריםנובעלאהאםגיסא,מאידך ?(מהי)ההנחיות

לכללהינתןתצטרךלאאםשאףמהזולתלעזרהיזדקקשהתובעהמשפט

הייהשראויכך ,חייושלומשמעותיגדולבחלקתידרשהיאהרי ,אורכם

 ?קשהכפגםהילדייוולדשאתובפגםלהכיר

שלהבלעדיתהסתמכותן ,ראשיתנוספות.תהיותההנחיותמעלותכן

 30%לפחותאו-30%מלמעלהשלבשיעורלמוםהסתברותעלההנחיות

בדרגההמוםאתלכמתהגנטיקהמומחיכוליםיאם ,השאלהאתמעלה

להיותצריכהאםהשאלהעולה ,הזהבהקשרהסתמות?שלמדויקתכה

 ? 33%לעומתמוםשל 29%שלבשיעורלהסתברותשונהמשפטיתנפקות
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שלטיבהמהלהיריון. 27לשבועקשורהבהנחיותשנקבעתנוספתמגבלה

לאוהלאהוממנה ,היריוןהפסקתלבצעניתןלהתקיימותהשעדזו,מגבלה

הקשורותרפואיותראיותעלנסמכתזומגבלההאםלכך?הצדקהתהיה

כדיסמליבאופןנקבעההיאשמאאוזהשבועלאחרהעומלהתפתחות

קלה"יימגבלהשלזה-קיצונייםמצביםשנישביןבינייםתחוםלייצג

שבועדווקאמדועולשאוללחזוריש ,האחרוןאם ?קשה"יימגבלהשלוזה

(בהנחה 32או , 30שבוע ,למשל ,ולאהבינייםבתחוםשנמצאזההוא 27

החיותשלבובין , 24בשבועמתחילהחיותשלב ,שבועות 40אורךשהיריון

מוםשלדינומה ,השאלהעולהכןשבועות). 16נמצאיםההיריוןלסוף

 ,לבמום(כמוהתובעחייבמהלךניתוחיםבכמהלתיקוןשניתן ,קשה

אדישותאורפואימחדלשבשל ,קלמוםשלדינומהלחלופין,למשל)?

עילהמהווההיהקודםמתגלההיה 1ושל ,החיותבשלבהתגלההורית,

היריון?להפסקתמוצדקת

היריוולהפסקתבנוגעיסוךהנחותחמש . 3

גםכמו ,המיאותמשרדשלהחדשותההנחיות ,לעילשצוינולקשייםפרט

העומבהיותכאילו ,הנחהמנקודתיוצאותבענייננו,המשפטביתהחלטת

להצדיקיכוליםחייואיכותעלקשותהשלכותבעלימומיםרק ,בר-חיות

הנחותחמשעלנסמכתזומוצאנקודת . 50מאוחרבשלבהיריוןהפסקת

ידונוהבאותהפסקאות . 5Iחמורותבבעיותלוקותככולןרובן-יסוד

להן.ובמענהאלהבהנחות

ולהעריךשוניםמומיםביןבקלותלהבחיןשניתןהיאראשונההנחה

 ,לטעוןניתןזולהנחהבתשובה .היילודעלוהשלכותיהםהתפתחותםאת

הכשירותמיטבלפימצבהערכתהיאהרפואהבתחוםדיאגנוזהכי

הערכת ,זוגישהלפישונות.השקפותלהלהיותועשויות ,המקצועית

חד-מסקנהלעולםלקבועניתןשבומדעילתחוםשייכתאינההמומים

 , 53פלוניבענייןנראיתלכךראיה . 52והשערותהערכותולזנוחמשמעית

לרובמביאהרפואייםמומחיםהופעתשבהם 54אחריםרביםבמקריםכמו

 .אלהלשאלותבאשרהמקצועאנשיביןלמחלוקות

להתחשבחייבתמתקדםבשלבהיריוןהפסקתכיהיאשנייההנחה

לזכויותכשיראדםלהיותשלוובפוטנציאלת 1לחיהעוברשלבאינטרסים

 oבבקשההשיקוליםבשקילתהחמרהמשמיעזהענייןלידתו.מרגע

הריוןבהפסקותזובעילהשנעשההרבהשימושבשלרבהפרקטיתמשמעותזולהבחנה 32

 , 24שמעלאחרשבוצעוהריוןהפסקות 245מתוך , 2007בשנתלמשלכ,ךהחיות.בשלב

בעמי , 13ה"שלעיל ,החוקפיעלהריוןהפסקותהעומ.למוסחששמטעמיהיו ) 89% ( 218

17 . 

 . 10061יבעמ , 1ה"שלעילפלוני,ענייו 33

 . 10054בעמישס, 34

 . 10054בעמישס, 35

השופטתשלנוספתבפסיקהגסנראהלוועדהמוחלטכמעטמשקלמתו . 10066בעמישס, 36

745חיי)(מחוזיבת"אגילאור / זיוובפסק ,) 2006 ( 10603 ) 4 ( 06תק-מחעפית, Iנהפר 02

3198י-ס)(מחוזיבת"איותרמאוחר /  ) 2 ( 08תק-מחירושלים,עירייתנ'(קטין)פלוני 01

פלוני-קטין)·ענייו(להלן: ) 2008 ( 9005 , 8941

 . 14ה"שלעילקוזמות,הנחיות 37

 . 15ה"שלעילחזשות,הנחיות 38

להפסקתהעליונההוועזהחברישמספרקובעותהחזשותההנחיותהתיקוניס,יתרביו 39

המכוןומנהלהניאונטולוגיתהמחלקהמנהל ,שבהחמיסשניוכי ,חמישהיהיההיריון

החלטהלקבלתהכרחיתתהיהלאנוכחותסאךלוועזה,קבועיסיועציסיהיוהגנטי,

האבשללמעמזונוגעתנוספתחשובההרחבה . 2.6 , 2.5 , 2.3סישס,חזשות,הנחיותחוקית.

 ,פלוניתבענייוהרובזעתאתמאמצותהחדשותההנחיותההיריון.אתלהפסיקבבקשה

3582ת"א)(מחוזיא"במארבלהשופטתזעתואת , 20ה"שלעיל / שיבק,נ'שיבק 93

להפסקתמועזהחוקימעמזאיוהעומאבי/הזוגלבושלפיהו ,) 1993 ( 1127 ) 2 ( 93תק-מח

ככלכיקובעותההנחיות ,זאתעסבבקשה.הכרעהלצורךהכרחיתאינהונוכחותו ,ההיריון

בבקשתההמבקשתאתללוותהעובראבי/הזוגלבולאפשרראוילכ,ךמסכימהשהאישה

 /העומאבימעמזבנושאמקיףלזיוו . 10.3סישס,חזשות,הנחיותההיריון.אתלהפסיק

 Wesley D. H. Teo, Abo/·tion: The Husband'sראו:ההיריוןהפסקתבשאלתהזוגבו
Constitutional Rights, 85 ETHICS 337 (1975); L. M. Purdy, Abortion alld 

247 the H!ISband's Constitutional Rights: A Reply to Wesley Teo, 86 ETHICS 

18 , 1976); Carmel Shalev, A Man 's Right to 8e Equal: The Abortion lssue ( 
) 1983 ( 381 . IsRAEL L. REV . 

בהפסקותהמודעתההסכמהזרישתייעלשוחטמןאליאבראוזהבנושאקוזמתלכתיבה 40

 .) 1998 ( 737כטפשפטים "הריון

 . 11סי , 15ה"שלעיל ,חדשותהנחיות 41

החיות,בשלבמאוחרת,הריוןייהפסקתשלפיהמוצאמנקוזתניזונותאלהשהבחנותנזמה 42

ביטויכלאיוזולכת)(ומרחיקתשמרניתלעמזה . 1בעמי ,שסלכתי.'מרחיקתפעולההיא

הישראלי.בזיומשפטיעיגוןאו

לחוק- 7 , 4 , 2בטיהמעוגנות ,הגוףלשלמותולזכותלפרטיותלזכותבמיוחזהיאכוונתי 43

 .וחירותוהאזס:כבוזיסוז

 . 11.1יס , 15ה"שלעילחדשות,הנחיות 44

 . 11.2.1סי ,שס 45

 . 11.2.2סי ,שס 46

 . 11.3.1יסשס, 47

 . 10061בעמי , 1ה"שלעיל ,פלוניענייו 48

 . 10055בעמישס, 49

 Linda D. Voss, ls Short Statureלמשל:ראוחייסלאיכותנמוךגובהביוהקשרעל 50
a Problenl? The Psychological View, 155 EUROPEAN J. OF ENDOCRINOLOGY 

39 (2006); David E. Sandberg & Melissa Colsman, Growth Hormone 
63 , Treatment 0/ Short Statllre: Status 0/ the Quality 0/ Lije Rationale 
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ש"הלעילזייצוב,בענייובו-פורתהשופטתשלבעמזתהביטויקיבלהמשפטית,נפקות

מוסעסנולזהקטיןייאס ,זועמזהלפיבו-פורת.השופטתשלדינהלפסק 8יפס , 7

שהריהרשלנות,מחמתמ-פיצוינזקלושנגרסהשקפתי,לפילגרוס,איו ,יחסיתקלגופני

כיזעתי,וזומעתה,ייאמורלויו:זבהשופטגסהשוו ."בחייסזכההוא(כאמור)בעטיה

לביולחייסשזכהאנושיצורביוהיאההבחנהכאשרגס ,ותתקייסשתתגבשאפשרעילה

 ,המוסמיזתעל-פיומקרה,מקרהכלשלהמיוחזותבנסיבותתלויהכול , 0אולאי-חייס.

השופטעמדתעסמתנגשתזועמזהלויו.השופטשלדינולפסק 5פסי ,שס ."שהוכחכפי

הוצאות ,וסבלכאב(כגווהרגיליסהנזיקיןזיניפיעלמ-פיצוישהואנזקכלשלפיהמק
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סבלמניעתשלבדרךהעוברטובתעלוהגנה , 55אחדמצדהיריון,להפסקת
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שהואבדבררקתלוייסזכותשלהעקרוניתוהענקתהשקיומההדבר,תמוה
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 , 59זמןפרקבאותושנולדובילדיס
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 , 63מקרהבשוסהפלהיבצעולאכיציינו 32%ועודרצח,בהפלהרואיס

רצינימוסשלעוברבהתקייס,ורקבהתקייס,כיהיארביעיתהנחה
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ילדשלבגידולוהאובייקטיביסהקשייסלצדכילטעוןניתןזולהנחה

מההפליהאלאנול,דהילדשאתומהפגסנובעאינוהקושיעיקרפגס,בעל
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נעשתהלאהעוברהמתתשבהבתקופה , 1977בשנתשנחקקפליליחוק

החוקישתוקפןהבריאות,משרדהנחיותידיעלוגס ,האישהברחס
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פרט . 73הענייןבנסיבותסבירההייתההיריוןלהפסקתהוועדההחלטתכי
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בעוולההולדהשלהטענהאתלהעלותהאפשרותאת ,רובובדעתעקרוני
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גםבעוולההולדהשלתביעהעילתשלבתחולתההכרהכי ,טפקאין

ההיריוןאתלהפטיקהאםשלכוונתהבדמכבדטפקקייםשבובמצב

מנוגדתבהוכחההצורןייתורלמצעראוהמום,דברלהנודעהיהאילו

שלמאודארוכהבשורהזובעילהלרעהלשימושפתחפותחתלאמור,

הוא-זותביעהמאחוריהעומדהמרכזיהרעיוןאתהמאייניםמקרים,

 oבמום.מקיומוהתובעשלאי-קיומוטובשלהרעיון

רבק.השופטשלזינולפסק 5פסי , 7היישלעילזייצוב,עניין 76

 .) 1997 ( 205 ) 4נא(פייז 77

1112חיי)(מחוזיתייא 78 ניתן ,פורסם(לאמ IIבערפואילמיזעהמכון-מורנןברמן 89/

 ) 19.121993ביום

 .זורנרהשופטתשלזינהלפסק 9פסי , 77הייש,לעילברמןעניין 79

שהשאירוולוין,בינישהשופטיםשלזעתםוננגזזורנרהשופטתשלזינהלפסק 11יפס ,שם 80

תשנייו-החולה,זנויותלחוק 13יסעלזוקביעהביססהמשפטבית .עיוןבצריךזוקביעה

1996 . 

המנוןעלמוטלתהייתהלאלתובעיםהגילוישחובתניוון ,נזחתההתביעהזאת,עם 81

אחזשללאמוהמנוןביןהישירהקשרוממילא ,התובעיםרופאייזיעלאלא ,הרפואי

נברהייתהשזוכיווןנותק ,הגפייםשלמותאתלבזוקמהמכוןשביקשה(תומר)התובעים

המום.בהיווזעההיריוןאתלהפסיקזהבשלביכלהולאלהריונה-37הבשבוע

 .) 2005 ( 3055 ) 4 ( 05תק-על 82

עקרוניבאופןהסכימהנאור(השופטתריבליןהשופטשלזינולפסק 19-17יפס ,שם 83

בזברייזועהמצזיקותנסיבותאותןמביןאינוזהמקרהכיסברהאךהרובלקביעת

 ,המחוזיהמשפטבביתממצאנקבעלאההנחותלשלוששבנוגעניוון .פרטיות)בזיקות

לגביעמזתםבירורנתאפשרמשלאיתייראנזקנגרםלתובעיםנירומזריבליןהשופט

להחזירמסקנתואתמחזקתזוסיבה .הפרטיתהרפואהבשירותיוספתנההבזיקהביצוע

גםהשווריבלין.השופטשלזינולפסק 17יפס ,שם .המחוזיהמשפטבביתלזיוןהתיקאת

 .).ס.עבענייןהרובמעמזתמסתייגתגילאור(הנשיאה 36שייהלעיל ,המרעניין

461אייזנהעליון.המשפטביתיזיעלנזחתהזההזיןפסקעלנוסףלזיוןעתירה 84 קופת 06/

 .) 2006 ( 835 ) 3 ( 06תק-על ,ע.ס.נןכלליתחולים

834 )יחי(מחוזיתייאלמשלראו 85  .) 2007 ( 8062 ) 1 ( 07תק-מח ,זןנ'פלוני 02/

 ,כלליתבריאותשירותינןהוריהבאמצעותקטינה-פלונית 5416/03י-ם)(מחוזיאיית 86

 Xה-תסמונתאי-גילויבשלבעוולההולזהשלתביעה(קבלת ) 2008 ( 8073 ) 2 ( 08תק-מח

הממומנתסקרכבזיקתמונרתהייתהלאזושדביקהמקוםרפואיתאינזיקציהללא

 .פלונית-קטינה)עניין(להלן:הציבור)מנספי

92ש)ייב(מחוזיאיית 87  .) 1998 ( 1083 ) 1 ( 98תק-מח ,רוזןנ'ירקוני 93/

 .) 2005 ( 6792 ) 1 ( 05תק-מח 88

 . 9009יבעמ , 36שייהלעיל ,פלוני-קטיןעניין 89

בוחןאלא ,זונלליתבאמירהמסתפקאינוהמשפטשבית ,לצייןמעניין . 292-286יפס ,שם 90

השתיינותההספציפיבמקרהני ,למסקנהומגיע ,התובעאםשלהספציפיותנסיבותיהאת

בתאינהייהיאשנן ,הפלהאתלבצעממנהמונעת-וביהמניה-הייתהלאהחרזילמגזר

יי.החרזיהמגזרשלטיפוסית
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פלוניבענייןהזיןפסקשלביקורתיניתוח . 3

בעילתבשימושהמשפטביתהכירשבהםהמקריםקשתלעיל,שתוארכפי

באופןוגדלוהלכוהוכשרה,זועילהשבהןוהנסיבותבעוולהההולדה

במגמתנוסףנדבךאמנםהואפלוניענייןהאחרונות,בשניםמשמעותי

והמעשייםהעיונייםהקשייםאתמחדדהואכינדמהאךזו,הרחבה

באופןאישרשהואבעתזאת,זייצוב,בענייןהמשפטביתשהעלההרבים

שלוחדשנותוטיבושוםעלבמיוחדזו,עילהלפיהתביעההגשתאתעקרוני

המקוריאופייהשוםעלוגםהתובעשלקומתושיעורקריהמדובר,הנזק

פרט , 91היריוןלהפסקתהוועדההתנהלותדהיינוהנתבעת,התרשלותשל

אחדבקנהעולהאינהפלוניבענייןההחלטהכיתטעןזורשימהלכ,ך

אדניםארבעהעלמבוססתזוטענההנזיקין,בדיניבסיסייםעקרונותעם

ההתרשלותשיסודקובעהמשפטביתכיכךעלנשעןהאחדעיקריים:

הרשלנותעוולתכיפוסקהמשפטביתשלפיוהשני,הנדון;במקרההוכח

לנזק;סיבתיקשרשלהוכחהללאוזאתהעניין,בנסיבותהתקיימה

וזאתאומדנה,הדרךעלפיצויקובעהמשפטשביתכךעלמצביעהשלישי

טעהלקדמותו,המצבהשבתכלללאורכימדגיש,הרביעיכמקובל;שלא

פיצויומשפסקהתובעשלהתפקודיתלנכותהתייחסמשלאהמשפטבית

התובע,שלתפקודובשיפורהצורךאתמבטאאינואשר

התרשלותמציאת 3.1

בהליכימומחההתרשלותשלפרטימקרההיאבעוולההולדהשלתביעה

זובתביעה , 9התובעןשלבמוםללידתוהמביאהגנטי,וייעוץבדיקה

ידיעלהמוצדקתרשלנות,שלבעוולהבנזיקיןאחריותלמומחהמיוחסת

עוולהשליסודה , 93נזקופיזורמניעההרתעה,צדק,שלמדיניותשיקולי

היילוזכלפיהגנטיהיועץאוהמומחהשחבהזהירותחובתהפרתהואזו

הואשנבחןהטיפולסטנדרדמפניהן,ואזהרהתורשתיותמחלותבאיתור

מעשה"שלאחרב"חכמהשנתפסמהולאההפרהבעתסבירשהיהזה

כמוהתביעהבעתמשמשיםהתביעה,אתהמגישיםהילד,הורי , 94כסביר

 , 95היילודשלשלוחיואוכחליפיוהרשלניהאירועבעתגם

כלפיוהזהירותחובתאתהפרההנתבעתשלפיההתובעטענתבענייננו,

ייועדת-העל"ידיעלהיריוןלהפסקתהבקשהדחייתראשים:בשניהתמקדה

היריוןלהפסקתהוועדהידיעלאושרהזושבקשהפיעלאףכספי),(פרופ'

לידיהבאהייועדת-העל"שלרשלניתהתנהלותבחוק;הקבועהמנדטשלה

אישהכללהלא ,דיוןקיימהלא ,הנדרשבהרכבהתכנסהלאשזובכךביטוי

באופןהחלטתהאתונתנהלהוריםטיעוןזכותהעניקהלא ,חבריהבין

שנתקבלהההחלטהלטיבמתייחסהאחדהראשנימוקים,וללאסתמי

להפעלתונוגעלהחליט)החוקיתמסמכותה(בהתעלםועדת-העלידיעל

בעובר,שאותרהפגםלנוכחההיריוןהפסקתבשאלתהוועדהדעתשיקול

היכולההוועדה,שלהדיוניתהתנהלותהאתבוחןהאחרהראשואילו

התובע,אםשלזכויותיהשמירתעללהשליך

בביתהפנימיהנוהלאםהשופטתבוחנתהתובע,לטענותבהתייחסה

הנתבעתשלהזהירותחובתאתמקייםועדת-העללהסדרתשנקבעהחולים

להשיבבבואההעורב,וכלפיההיריוןאתלהפסיקהמבקשיםההוריםכלפי

בעתפורסמושלאשאףהקודמות,להנחיותהשופטתפונהזו,שאלהעל

מוועדההנדרשתהזהירותרמתעלאורלשפוךכדילדעתהבהןישהמקרה,

גורםשלפיוהנוהללשיטתה,מתקדמים,בשבועותהיריוןלהפסקתעליונה

כיהעובדהועצםהיריוןלהפסקתבבקשההכרעהיכולתבעלהואאחד

מלומדויכוחאוהתייעצותללאנעשיתב"וועדת-העל"ההחלטותקבלת

הנתבעתשלהזהירותחובתהפרתסבירים,בלתיהםהוועדהחבריבין

ובמיוחדהתובעהוריכלפיהוועדההתנהלותנוכחתוקףמשנהמקבלת

בפניההיריוןלהפסקתבבקשהלתמוךטיעוניהםלפרושזכותםשלילת

לידיבאהוהוריוהתובעכלפיהוועדההתרשלותלבסוף,הוועדה,חברי

 , 96הסופיתבהחלטתהההוריםאתיידעהלאשהוועדהבכךביטוי

חובתשלהאחדהראשהואלגופה,ועדת-העללהחלטתבאשר

אתלהשאירכספיפרופ'החלטתכיהשופטתקובעתהוועדה,שלהזהירות

שלזהירותמשנהנקיטתהענייןבנסיבותומשקפתסבירההיאההיריון

כישלפניההראיותפיעלפוסקתהשופטתזאת,עם , 97מטופלוכלפירופא

השניהראשהואועדת-העל,התנהלותבגיןהתובעכלפיהתרשלההנתבעת

 , 98לעילהזהירות,חובתשל

בולטסיבתיקשרשלהיעזרו 3.2

הרשלנות,בעוולתהנתבעעלאחריותלהטיליהיהשניתןמנתעלככלל,

הנזקוביןהנתבעשלאשמוביןסיבתיקשרשלקיומולהוכיחנדרש

העובדתיתהסיבהלהיותצריכההזהירותחובתהפרת , 99התובעשסבל

ולולאהחובה,הפרתלולאשכן-עובדתיתהנזק:לקרותוהמשפטית

למניעתו);הסיכוייםשגדולים(אוהנזקנגרםהיהלאהזהירות,אמצעי

הניזוקאשמתואילוהנזק,אתהביאהמזיקשלאשמו ,שכן-משפטית

הסיכוןבתחוםשהיהמשוםהןצפוי,שהיהמשוםהןמכריעאשםהיהלא

השכלמבחניפיעלהמזיקשהתנהגותמשוםוהןלמנועבאהשהחובה

 , 1לנזקססשגרמהזוהיאהישר

עקרוניבאופןומשהוכרהנתבעתהתרשלותמשהוכחהפלוני,בעניין

חובתהפרתביןסיבתיקשרשלהימצאותושאלתעולההתובע,שלנזקו

שלפנינובמקרההתובע,שלנזקולביןהוועדהבהתנהלותהזהירות

זהמקרהההיריון,אתלהפסיקמפורשרצוןהתובעשלהוריוהביעו

נמנעתשבהםבעוולה,הולדהשלבתביעותהמקובליםמהמקריםשונה

בשלההיריוןהפסקתאתלשקולהאפשרותהתובעמהורימלכתחילה

בחינתכיסבורהמשפטביתזה,הבדלבשלהפגם,באבחוןהתרשלות

המשפטביתעלשבוהיפותטיענייניםלמצבלהפנותצריכההסיבתיהקשר

(מתנהלתהנדרשתבזהירותפעלהלוועדת-העלמחליטההייתהמהלשקול

היהבפגם)לעולם(הבאתוהתובעשלנזקוזוהחלטהלנוכחוהאםכראוי),

סיבתי,קשרשלקיומובוחנתאינההשופטתשבענייננו,אלאלאו,אםנגרם

במקום , 1ס lכאמורבקשרוהודתההכירהשהנתבעתכיווןלמעשה,הלכה

עלנותקזהסיבתיקשרשלפיההנתבעתטענתאתבודקתהשופטתזאת,

ניתוחהועדת-העל,החלטתלאחרבהיריוןלהמשיךמשהחליטההאםידי

התובעאםפסיקתה,פיעלזו,טענהלדחותהשופטתאתמביאהעובדתי

הוכחהלמצואכדילאהוועדההחלטתלאחראףבדיקותלבצעהמשיכה

לקבלכדיאלאההיריון,אתלהפסיקבשניתתבקשפיהשעללמוםנוספת

 , 1בסדר"ןסיהיהש"העורבכספיפרופ'שללדעתוחיזוק

ביןסיבתיקשרשלקיומוובחינתהנתבעתהתרשלותותיאורממצא

עיקריים:טעמיםמשניתמוהיםנראיםהתובעשללנזקוהמעוולהאירוע
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זהירותחובתחבההיריוןלהפסקתהוועדהומדועכיצדברורלא ,ראשית

כלפיזהירותמחובתלהבדיל ,תקיןבאופןדיוניהאתלנהלהתובעכלפי

שלעוברמכבר,זהקבעהעליוןהמשפטביתהביולוגיים).יוצריו(אואמו

אפוטרופוסמינוי ,כךהיריון.להפסקתבוועדההדיוןבעתמעמדכלאין

הנובעים ,ממונותלעניינינוגע ,העורבשלאינטרסים ,לכאורה ,המייצג

לאחררקלעוברשיקומועתידיותזכויותעלולשמירה ,מירושהלמשל

אירועעלבנזיקיןתביעהלהגשתזכות ,היתרבין ,וכוללות ,בחייםהיוולדו

הוועדהבהחלטתמעמדכלאיןליילודאם . 103ההיריוןבעתשהתרחש

לגרוםיכולאינה ,תוכחאםאף ,הוועדהשהתרשלותהרי ,היריוןלהפסקת

הקשראתמקיימתאינההיאכןועל ,לוהמיוחסהנזקאתליילוד-התובע

 . 104הנתבעלנזקהסיבתי

הוועדהשלהזהירותחובתשלהעקרוניבקיומהנכיראםאף ,שנית

להפסקתהוועדהאתוצודקתקיןבאופןלנהלהחובה-העורבכלפי

להולדתווהביאההקונקרטיבמקרההופרהזוחובהאםואף-היריון

הסיבתיהקשרניתוח ,עצמוהמשפטביתהחלטתפיעלהרי ,ניזוקילדשל

התובעשלנזקולביןהעורב)הורימול(בהתנהלותההוועדההתרשלותבין

משקבעהקונקרטי.במקרהמתקייםאינוזהשקשרלכךלהובילצריך

הנוהלוממילאסבירהיתהיהכספי 'פרופשלהחלטתוכיהמשפטבית

היפותטיתסיטואציהבאותהלהניחשניתןהרי ,כדיןהיהפעלפיושעל

מתרשלתהייתהלאהוועדהושבמסגרתההמשפטביתמפנהשאליה

 . 105היריוןהפסקתאתלאשרשלאמחליטההייתהזוכי ,בהתנהלותה

ועדת-העלאםגםנגרםהיההתובעשלנזקועובדתיתשמבחינהכיוון

הסיבתישהקשרהרי ,התובעשלאמוכלפינכוןבאופןמתנהלתהייתה

מהחלטתנובע ,ועודזאתלהתקיים.יכולאינוהיפותטיהלאבמקרה

סיבתיתחוליההמהווה ,ההיריוןאתלהמשיךההחלטהכיהמשפטבית

אםגםכדיןנעשתהבמום)(חייםהנטעןהנזקשלבהתרחשותוהכרחית

 ,לסתירהשמובילהרקלא ,זועמדהרשלנות.כדיעולהנתקבלהשבההדרך

קשרהנוכחיבמקרההתקייםשלפיההקביעהיסודותאתמערערתאלא

 .הנטעןלנזקההתרשלותמעשהביןמשפטיסיבתי

אומדנהשלבדרןנזקקביעת 3.3

שנגרםהנזקלביןהנתבעהתרשלותביןסיבתיקשרשלקיומוהוכחאםאף

הנגזרהפיצוייםשיעוראתולהעריךלקצובמחייביםהנזיקיןינדי ,לתובע

שנגרםבנזקמכירהמשפטשביתלאחר ,בענייננולתובע.שהוסבמהנזק

ועדת-העלשלהתרשלותהשלישירתוצרהואזהנזקכיוקובעלתובע

גלובליפיצויהתובעלזכותפוסקהוא ,התובעהורימולבהתנהלותה

בשלובמיוחדמשפטיתמדיניותשלמשיקוליםוזאת ,אומדנההדרךעל

שפסיקתאלא .להלן ,'ובפרקעליושידוברחשש-חלקלקממדרוןהחשש

במשורההמופעל ,שגרתיבלתישיפוטימעשההיאהאומדנהדרךעלפיצוי

המשפטביתשכאשר ,הואהנהוגהכללמקרים.שלמסוימתבקבוצה

להוכיחקשהלפחותאואפשריבלתי IIשבהןבנסיבותמדוברכימשתכנע

אובייקטיביקושיבשלאו lס 611ומלאהמדויקתבצורההנזקשיעוראת

שלוהחייםניסיוןאתלהפעילהמשפטביתעל ,עמומותמנסיבותהנובע

במקוםעצמואתמעמידכשהואהראויהפיצויאתולהעריך ,הישרוהשכל

כדיהאומדנהבמכשירשימושנעשהשבהםנוספיםמקרים . 107הצדדים

ההתרשלותנזקיביןלהפרידקושינוצרשבהםלמצביםנוגעיםתובעלפצות

בהתרשלותלמשל(כמוממילאמחמירים)(אומתגבשיםשהיונזקיםלבין

כמהידיעלנגרםהנזקכאשר ; 108סרטני)גידולבאבחוןלאיחורהנוגעת

כלאחראישאליוהנזקאתלייחסהיהשניתןמבליבנפרדשפעלומעוולים

 I}המשפטוביתקטיןהואהניזוקשבהםבמקריםאו ; 109מהמעווליםאחד

915א"(עהציבוררשויותשלמנהליתרבשלנותהכירוהמשפטבתי 91 ישראלמזינת 91/

נזקמהווהמנהליתרשותבפניטיעוןזכותהפרתכיופסקו ,) 1994 ( 45 ) 3מח(לו.ינ'

1081א"(עבר-פיצוי  193 ) 5נט(ז"פ ,ישראלמזינת 'נמ IIבעלהפצהחברהאבנעל 00/

הפרתשמהותןבעוולההולזהשלתביעותבמסגרתנעשתהלאכזוקביעה ,זאתעס .) 2005 (

ואזהרההיילוזשלתורשתיותמחלותבאיתורגנטיועץיאומומחהשחבהזהירותחובת

מפניהן·

יסוז IIפרירונןראוהנזיקיןבזיניההתרשלותיסוזשלהעיונייסולבסיסיולהגזרתו 92

 351לחמשפטים IIנורמטיביתוביקורתפוזיטיביתתאוריההרשלנות,בעוולתההתרשלות

) 2008 ( 

 . 241יבעמ , 75ש"הלעיל ,שפירא 93

323א IIע 94 ייןנע ;) 1991 ( 142 ) 2מה(ז IIפהבריאות,משרז-ישראלמזינתנ'קוהרי 89/

 . 82ש"הלעיל ,.ס.ע

הרופאאוהגנטיהיועץשלהזהירותחובתנשואהעתיזיהיילוזשלהיותועובזת ,זאתעס 95

עתיזי)(יילוזהתובעההתרשלותשרבגעהיותכי ,לטעוןניתןמשפטי.מקושינקייהאינה

הואיללחלופין,זהירות.חובתכלפיולחובניתןשלאהרי ,משפטיתכשרותבעלהיהלא

ניתןשלאהרי ,לכאורההחובההפרתבעתומשפטית)(עובזתיתקייסהיהלאוהתובע

לקוסיכולהלאצפיותובהיעזר ,בתובעהפגיעהאתלצפותהיהיכולשהנתבעלקבוע

זהקושיעלהתגרבההפסיקה . 528יבעמ , 75ש"הלעיל ,פרי .הנזיקיןבזיניזהירותחובת

חובתשלמקיומהכנהנההספציפיבתובעמכיראינושהמשפטשאףהקביעהבאמצעות

הגשתשביוסבתובעלהכירעקרוניתמניעהקיימתלאהמעוול,האירועבעתהזהירות

 . 532בעמי ,פרי.ספציפיאזסהואהתביעה

 . 10065 , 10062יבעמ , 1ש IIהלעילפלונ.יעניין 96

 . 10066בעמישס, 97

 . 10065בעמישס, 98

היא ,בפסיקהמםססתזומשפטיתשעמזהאףחזש].ננוסחהנזיקיןלפקוזת 35 , 64סי 99

החליפי,היחסאוהשליחותבעתמשפטימעמזקייסלאוליילוזהואילקושימעוררת

מגחמותלנבועעלולהלהפסיקואוההיריוןאתלהמשיךאסההוריסהחלטתוממילא

אנוכייס.ומאינטרסיסאישיות

145א IIע 100 576א IIע ;)[ 983 ( 113 )[(זלז IIפשמש,בית ,המקומיתהמועצהנ'ועקנין 80/ /81 

קואופרטיביתכריכיהנ'שושןבן 4 [[ 4/90א IIע ;) 1984 ( 1 ) 3לח(פ"זברזה,נ'שמעוןבן

 .) 28 .[[. 2007 ,בנבו(פורססהרישנונ'כזר 9 [ 6/05א IIע ;)[ 994 ( 4 [ 5 )[(חמז IIפמ, IIבע

 .[ 0069יבעמ ,[ש IIהלעילפלונ.יעניין [ 0 [

 .[ 0070יבעמ ,שס [ 02

754א IIעגסהשוובן-עתו.השופטתשלזינהלפסק 6פסי , 20ש"הלעיל ,פלוניתעניין [ 03 /05 

התרשלותעקבשנפגע(עורב ) 2007 ( 4563 ) 2 ( 07תק-על ,צזקשערירפואימרכזנ'לוי

כשרותהיעזרבשללושנגרסהנזקבגיןלתבועיכולאינולהיריון 40שבועלאחרמתונולז

משפטית).

זהירותחובתחבה-בנזיקיןאחרמזיקככל-היריוןלהפסקתהוועזהכילטעוןניתן [ 04

עוולתאתכמשכללתהוועזהבהתרשלותלהכירעקרוניבאופןניתןכןועלח.יהנולזלתובע

הקונקרטיבמקרהזועוולההמקיסההתרשלותשיסוזעקא,זא .התובעכלפיהרשלנות

התובעבשסשלאהתובעשלואביואמוחלקנוטליסשבהעובזתיתלמציאותמתייחס

עצמו.התובעלאווזאי ,(בהכרח)

פלונ.יענייןבזיעבז.אףהחלטתואתמשנההיהלאכיהמשפטבביתהעיזכספיפרופי [ 05

 . 10067יבעמ ,[ש IIהלעיל

427א IIעגסראו ;) 1993 ( 34 , 23 ) 3מז(ז"פ ,אסיאןאלינ'זרוק 294/92א IIע 106 /82 II השתילII 

 .)[ 986 ( 309 ) 4מ(ז IIפ ,בע"מכימיקליםיצרניאגןנ'

986א) IIת(מחוזיא IIת 107  .) 2006 ( 5937 ) 3 ( 06תק-מח ,מ IIבענפטחברתפזנ'עובז 96/

2509א IIע [ 08  ,ישראלבארץהעובזיםשלהכלליתההסתזרותשלחוליםקופתנ'גיל 98/

 .) 2000 ( 38 ) 2נז(ז IIפ

פ"ז ,זחאברהנ'בע"משיתופיתלהתיישבותהעובזהנוערקבוצתגינוסר, 304/68א IIע [ 09

 .)[ 969 ( 366 )[(גכ
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להעריךהקושיבשלממוניים,נזקראשיבגדראףלתובעגלובליפיצויפסק

נועדאשרכללאפואהיאהאומדנהדרךעלפיצוייםפסיקת , 110הנזקאת

אמצעיהמשמשנזק,שלקיומושהוכחמקוםהתובע,עםצדקלעשות

העליוןהמשפטביתועוד,זאתמעוול,שלמצדומאחריותפטורשמונע

ידיעלהמוכתבתהאומדנהדרךעלפיצוייםפסיקתכילאחרונה,קבע

ביתכישראויפעולההיאגרידאניחושהמהווההשופטשלהצדקתחושת

עיגוןובהיעדרבמשפטהצדדיםשלהסכמהבהיעדרממנה,יימנעהמשפט

 , 111מתאיםחקיקתי

שיעורלקביעתבאשרמחלוקתאוראייתיקושיעלולאבענייננו,

נדירותסיטואציותמאותןאחתזוהייתהלאוגםלתובעשנגרםהנזק

שבפנימשוםזאת,לביצוע,קשההיאהנתבעשגרםהנזקהערכתשבהן

והבריאותיהתפקודיהנזקעלשהעידושוניםמומחיםהופיעוהמשפטבית

להצדיקנדרשהמחוזיהמשפטשביתנראה ,זאתלנוכח , 112לתובעשצפוי

מאשרהאומדנהדרךעלפיצוילפסיקתהזדקקותואתיותרמשכנעבאופן

להלן,ו'בפרקתראהזושרשימהכפיהחלקלק,המדרוןטיעוןאלפנייה

 ,המשפטביתמהחלטתנעדרהכזומשכנעתהצדקה

לקזמותוהמצבהשבתעקרוןשלהפרה 3.4

ככל ,להחזירנועדעוולהבגיןפיצויכיהואהנזיקיןבדיניהבסיסיהעיקרון

המעוולהאירועטרםבקדמותו,השלםלמצבוהתובעשלמצבואתשניתן,

) restitutio in integrum (, אתלהשוותבדיןהיושבהשופטעל ,זהלצורך

התביעה),(בעתולאחריוהמעוולהאירועלפניהתובעשלהענייניםמצב

לרבותראשים,בכמהלהיותיכולהחסראתלהשיבשנועדהפיצויככלל,

פגיעהער,ךירידת ,הכנסהאבדןחיים,שנותקיצורכגוןעתידייםנזקים

שלהמלאכהבעוולה,הולדהתביעתשלהרגילבמצבועוד,הטובבשם

לקושימובילהולאחריוהמעוולהאירועלפניהתובעשלמצבוהשוואת

שללמצבאי-קיוםשלמצבביןאפשרית)(בלתימהשוואההנובעמושגי

בעוולהההולדהעילתשלהעקרוניבקיומההמצדדים , 113במוםקיום

שלמצבוביןמלאכותיתהשוואהבאמצעותזהקושיעללהתגברמציעים

(בנעליבריאפוטנציאליתובעשלמצבועםהמעוול)האירוע(לאחרהתובע

להבדילשבחייוהמוםהואלתובעשנגרםשהנזקהבנהתוךהנוכחי)התובע

העקרוניהקושיעלמצביעיםזאת,לעומת ,המקטרגים , 114חייומעצם

ביתבשעריבאאשרהמסויםשלתובעהעובדהבשלכזוהשוואהלערוך

תובעכלזו,טענהפיעלבריא,להיותאפשרותקיימתהייתהלאהמשפט

מהתובעאחראדםיהיההתובעאתלהשוותנבקששאליובריאפוטנציאלי

אואפשריתאינההסיטואציותשתיביוהמתבקשתההשוואהכןעלעצמו,

 , 115נכונהואינהמלאכותיתשהיא

באפשרותהמצדדיםלדעתגילאורהשופטתהצטרפהשלפנינובמקרה

 ,זייצוב)בענייןולויןברק(השופטיםכאמורהשוואהלערוךהעקרונית

בהשוואההטמוןהלוגימהקושיבמתכווונמנעתזושדעהבכךהכרהתוך

ביןהשוואהמשקפתאינהלוזכאישהתובעהפיצויקביעתזאת,עםזו,

היאאלאזו,דעהפיעלכנדרשבריאילדלמצבבמומוהתובעשלמצבו

בענייןשנקבעהפיצויסכוםעצמה,השופטתשלכלליתהערכהעלנסמכת

הקטיןשלמצבוביןלפערמדויקביטוינותןאינואומדנהשלבדרךפלוני

למצבוהתובעאתלהחזירמבקשאינוהואובכך ,המוםללאלמצבובמומו

אין ,לחלופיועקרונית,מבחינהזאתלעשותהיהניתןאםגםהקודם,

שנגרמווהעתידייםהעכשווייםהנזקיםשלמבוססתהערכהכוללהוא

השיפוטיתהחלטתהבבסיסלהכירהשופטתהתקשתהלאשבהםלתובע,

אפואיוצאהמשפט,בביתהעידואשרשוניםממומחיםשמעהושעליהם

 ,הנזיקיןבדיניומרכזיחשובמכללסוטהפלוניבענייןהמשפטביתכי

אתליישםניתןשבהלדרךתואםואינולקדמותו,המצבהשבתכללהוא

מצטרפתשאליהתפיסה-זייצובבענייןולויןברקהשופטיםתפיסת

בהחלטתה,גילאורהשופטת

הנכוןהנזקראש-לאוטונומיהבזכותההפגיעהעלהתובעתפיצוי . 4

מיישכיעדהנזיקין,דיניבמישוררביםקשייםמעלהפלוניענייןאכן,

שפועלמיעלבנזיקיןאחריותלהשיתהיכולתלחוסרתמיכהבושרואה

להפסקתשהוועדהשאףזאת,עם ,ברור , 116רשלנותכדיולאחוקיתבסמכות

בלתיהתנהלותעלמצביעותהדיןפסקעובדותחוקי,באופןפעלההיריון

היאהרשלנות,עוולתבמובןהתרשלותכדיעולהאינהאםשאףראויה,

 ,הנזיקיןדיניבמסגרתרצוי ,משפטיתבאחריותבעליהאתלחייבצריכה

היאהתובעים),ידיעלנטענה(שלאזאתלעשותיותרהמתאימההדרך

שעיקרהלאוטונומיה,האםבזכותפגיעתהבשלהוועדהעלאחריותלהטיל

שרשימהכפי , 117לאואםההיריון,אתלהמשיךאםהפרטיתההחלטה

מהווההתובעאםשלההיריוןהמשךכילטעוןניתןבהמש,ךתראהזו

החלטתעודכלכילומרכ,ךאפשרבתוך , 118כאדםשלהבאוטונומיהפגיעה

סובייקטיביתמבחינהכנההייתהההיריוןאתלהפסיקהתובעשלאמו

עללהענישהאיןהמום),גילוי(בשלאובייקטיביתמבחינהגםומבוססת

לגופהבאשראינטימיותהחלטותלהחליטשלההבחירהחופששלילתידי

 , 119חייהולמהלך

יתרונותיואםגםלטיפול,לסרבהחולהשלייזכותוכינקבעכבר ,אכן

בחירתכאשרגם , 120 "סיכוניועלגובריםוסיכוייוחסרונותיו,עלעולים

למטופללספקחובההרופאעלחלהמהותיים,בסיכוניםכרוכההחולה

מושכלתאישיתהחלטהלגיבושלודרושסבירשבאופןהמידעכלאת

 ,ועודזאת , 121לאואםהסיכונים,נטילתתוךהרפואיבמסלוללבחוראם

פיעלנקבעאינולמטופללמסורשישהמידעהיקףכיקבעההפסיקה

 ,למידעהמטופלשלבצרכיותלויאלא ,המקובלתהרפואיתהפרקטיקה

למסוררופאעלאחרות,במילים ,אובייקטיבימבחןפיעלהנקבעים

להסכיםאםהחלטהלגבשכדילונדרשהיהסבירשאדםמידעכללמטופל

חובתבדברהמשפטיתההלכהאתהרחיבהזועמדה , 122המוצעלטיפול

 , 123במחלהאקטיבילטיפולהקשורבמידעשהתמקדה ,למטופלהגילוי

 ,הרפואיתבפרקטיקהשנעשהקייםלטיפולבקשררקלאהוחלהוהיא

במסגרתלהינתןויכולהנדונההרפואיתבמערכתנעשהשאינולזהגםאלא

 , 124ליםשמעבררפואהאוהפרטיתהרפואהבמסגרתלמשל ,אחרת

כנזקהחולהשלבאוטונומיהבפגיעההכירהעליוןהמשפטבית

דיןבפסקיאושרהזווקביעה , 125זעקהעליבענייןובר-פיצויעצמאי

צרכניתיחסיםבמערכתגםלאחרונההוחלהואף , 126יותרמאוחרים

העליוןהמשפטביתצייןוכך , 127לצרכןבריאותייםנזקיםלשאתהעלולה

זעקה:עליבעניין
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הטבועה ,לאוטונומיהובזכותואדםשלבכבודובפגיעהגםלראותישיי

נזקמשום ,המודעתבהטכמתושלאבגופורפואיתפרוצדורהבביצוע

כתוצאהאדםשלברגשותיו ,כדיושלא ,הפגיעההנזיקין.בדיניבר-פיצוי

מווחתופגיעהמהווה ,כרצונוחייואתלעצבהיטודיתזכותומאי-כיבוד

שנראהביוזאת,האמורה. 'נזק'הגדרתלגדרנכנטתוהיא ,אדםאותושל

חיטוראואבדו'משוםבהשנראהוביואדם,של 'ב'נוחותופגיעהמשוםבה

כלשלזכותו ] ... [לפקודה. 2בטעיףנזקהגדרתכלשון ,באלה'כיוצאים

לדבריםהנוגעבכלרצונואתיכבדווחבריהשהקהילההיאכשיראדם

 . Iן 8 "באחריםפוגעהואאיועודכל ,לוהחשובים

השמהטיתנליטפטרמטורתיתבהשקפהכרטוםמבטאתזונכונהגישה

אלזהכובדמרכזלהעתיקמגמהעלומצביעה ,הרופאאצלהכובדמרכזאת

 . Iן 9הרפואיתההחלטהגיבושבתהליךבכורהמעמדבעלבוולראותהחולה

אתאפואמבטאותבעקבותיהשהלכונוטפותוהחלטותזעקהעליהלכת

כמושאולארצוןבעלתכישותהחולהלעצמאותהגנהיילהעניקהצורך

 ,לחייולגורלו,אדוןיהיההואכיולהבטיח , 130 "רפואיטיפוללביצועגרידא

 . 13Iבגופושנעשהמהולכללבריאותו

כפגיעההמתוארהנזקעללהשקיףהיהיותרנכוופלוניבענייו

לידתולעצםםיקשוראינםאשרונזקפגיעה-התובעאםשלבאוטונומיה

שלכפויבהמשךהכרוךורגשינפשינזקלאותואלאהתובע,שלבמום

מבטנקודת .רצויבלתיפגוםילדשלגידולו-ההליךובתוצאותהיריון

 ,"יםימשפטתעלוליםיילמצואהצורךאתהמשפטמביתחוטכתהייתהזו

מוביליםהצערושלמרבה ,הנזיקיןבדינייטודכלליהולמיםשאינם

משכנעת.בלתישיפוטיתלהחלטה

 " pל pהחל"המדרוןבעוותו.
פיצויברתהשפעההתובעשללמחלתו"כיגילאורהשופטתשקובעתלאחר

אומדתואינההתפקודיתנכותואתלקבועביודעיןנמנעתהיא ,"חייועל

לפצותוביקששהתובעהיאלכךהטיבותאחת . 13הרגילהןבדרךנזקיואת

מדייילהתמודדתטכולוובשללותטבהנמוכהשקומתווטבלכאבבגין

כךעל . 1 «"המיוחדתלצורתוהאדםבנישלהתגובותועםהמבטיםעםיום

זכאינמוךאדםאם .מושגיתמבחינהבעייתיתזוטענהיי :השופטתכותבת

 oשיקוליםבגין 134 "?מכועריםאנשיםגםנפצהלאמדוע ,מראהובגיןלפיצוי

נצ')(מחוזית"א ;) 2003חמישית,(מהזורה 455אכרךגוףנזקבשלפיצוייםקצירזוז 110

בן Iנקייס 636/04קרי)(שלוס;ת"א ) 2008 ( 13748 ) 3 ( 08תק-מחפאג'הנ'צור 504/05

 .) 2009 ( 26013 ) 2 ( 09תק-שלאריה,

8279ע"א 111 וגיובראןגרוניס(השופטיס ) 2006 ( 4160 ) 4 ( 06תק-על ,אלברטעזבוןנ'גולן 02/

ברק).הנשיאשלהחולקתזעתוכנגז

 . 10059-10055בעמיבייחוז , 1ה"שלעילפלונ.יעניין 112

בהערכהולהתמקזהמצביסשניביןלהשוואהפחותלהיזקקהמציעכשרלאסאהשוו 113

זעתועלולעמוזלהיוולזשעתיזהאזסאסהשאלהעלבמענהשמקורהאובייקטיבית

לאזסלו'יינוחכשראסאמשמעות.בעליחייסולקייסלעצמולעצביכולתבעללהיותיוכל

 .) 2008 ( 44 , 26הפשפטמשנסא'''יותרנסאשלא

 . 117בעמי , 7ה"שלעילזייצוב.בענייןלויןושלמהברקהשופטיסיזיעלממטאתזוגישה 114

 . 561-560בעמי , 75ה"שלעילפרי,ראוזוגישהעללביקורת

שס.זייצוב,בענייןגולזסגהשופט ; 287בעמי , 75ה"שלעיל ,טזסקי 75;ש"הה,דלעיל 115

בהתרשלותלראותפרירונןמציעהמצביסשניביןלהשוותהלוגיתהאפשרותלחוסרכמענה

שלהסיאותי(מצבועתיזיזסיסלמצבהנוגעתהבטחהאי-קיוסהרופאאוהגנטיהיועץ

לטובתחוזהבמסגרתהיילוזלהורימציגושהואהמצגלאמיתותערמתווהפרתהיילוז)

 . 583-569יבעמשס,פרי,(היילוז).גיצז

ומוסר"משפטחסה,שלהיבטיס-העוסלזכויותאימהיתאוטונומיהייביןסיגלגיל 116

 .) 2008 ( 20 , 11 , 1וביואתיקהרפואיפשפט

התובעיסיזיעלנטענהלאהיאאף-הנתבעתעלאחריותלגזורניתןשלפיהנוספתזרך 117

בפנישלהסהטיעוןזכותשלילתעקבהקטיןהורי Iאמונזקיבגיןלתביעהקשורה-

שלההגינותחובתשלבהפרהמזוסהוועזה.שלראויההבלתיוהתנהלותהועזת-העל

לעיל ,אבנעל.ענייןהנזיקיןבזיניעצמאיתכעילהכספילפיצויזכותבצזההמקנההמנהל

 . 91ש"ה

 . 18בעמי , 116ה"שלעילסיגל,יזיעלהושמעהזומהזעה 118

 .) 1995 ( 257 ) 2מט(פ"ז ,בורבה Iנלביטוחחברהייאליהו" 4837/92א"ע 119

2781א"ע 120 זינולפסק 19פסי , 526 ) 4נג(פ"ז ,חיפה ,""כרפלחוליםבית Iנזעקהעלי 93/

 .) 1999 (אורהשופטשל

4384ע"א 121 שלזינולפסק 10יפס , 171 ) 2נא(פ"זלניאזו,החוליםביתנ'ואתורי 90/

 .) 1997 (מצאהשופט

522ע"א 77;ה"שלעיל ,ברפןעניין ;-1996התשנ"ו ,החולהזכויותלחוקב I3סי 122 פרכז 04/

לעילפלונית-קטינה, ;) 2005 ( 4023 ) 2 ( 05תק-עלזיראו.י Iנבע"פקרניתלניתוחילייזר

 . 86ה"ש

/3108א"ע 123 בגילוישהצורך ,בפסיקהנקבעכן .) 1993 ( 497 ) 2מז(ז"פ ,וייגלנ'רייבי 91

ושיקוליסאנושייסשיקוליס ,רפואייסמקצועייסשיקוליסמערבלמטופלהמיזע

 . 82ה"שלעיל ,_ס.עענייןתקציבייס-מנהלתייס.

מושלסילזמיייקו-איילקרניליראולביקורתריבלין;השופטשלזינולפסק 13פסישס, 124

ערןרות ;) 2008 ( 469יגהפשפט "סיזיבענייןהזיןפסקבעקבותהרהוריסאמא?של

חובתמולהמטופלזכותרפואי:לטיפולמזעתהסכמהמתןלצורךהזרושייהמיזעשמיר

זומהלכההנובעיסועיונייסמעשייסקשייסעל .) 2007 ( 51 , 36ופשפטרפואההמטפל"

שלזינולפסק 122יפס , 86ה"שלעיל ,פלונית-קטינהבענייןזרורימשההשופטגסעמז

248 )יחי(מחוזיבת"אסוקולהשופטזסיגסראוזרורי.השופט נ'(קטינה)כנאנה 04/

 .) 2007 ( 9411 ) 3 ( 07תק-מח ,בנצרתהצרפתיהחוליםבית

פיצויבושייפסקהאופןולבחינתזופסיקהעללביקורת . 120ש"הלעילזעקה,עליעניין 125

לאוטונומיההזכותיימיארהותהילהויילזאבראו ,באוטונומיהפגיעהשלהנזקסאש

61ופשפטרפואה "חזשנוקכראש באוטונומיה:פגיעהבשלפיצויייקרן-פזצחי ;) 2000 ( 23,

נילי ;) 2007 ( 187יאהפשפטעתיזיות"ומגמותעכשוויותהתפתחויות ,נורמטיביתהערכה

זכותהופרהשבומקוסהראויההתביעהעילת-מזעתההסכמהזוקטרינתייקרקו-אייל

הפיצויהערכתייאופןקרקו-איילנילי ;) 2006 ( 181מטהפרקליט "לאוטונומיההמטופל

2781א"עבעקמתלאוטונומיה:בזכותפגיעהשלהנזקראשבגזר ביתינזעקהעלי 93/

 .) 2007 ( 267יאהפשפט "חיפהכרמל,חוליס

6153ע"אלמשלראו 126  .) 2002 ( 746 ) 4נו(ז"פ ,שזהנ'שטנזל 97/

1372א)"ת(מחוזית"א 127 חקלאיתתוצרתלשיווקשיתופיפרכזתנובה Iנראביעזבון 95/

קופסאותעלהסיליקוןמרכיב(באי-סימון ) 7.10.2008 ,בנבו(פורסספ IIבעישראלית

לגבשהזכותשעניינההחלבצרכנישללאוטונומיהוכותסאת "תנובהייחסתהפרההחלב

מסויס).מוצרלרכושאסהרלוונטיותהעובזותוביזיעתשקולבאופןהחלטה

אור.השופטשלזינולפסק 21יפס , 120ש"הלעיל ,זעקהעליעניין 128

שבהסמצביסייתכנו ,זאתלצז .סג-כהןטרסשהשופטתשלזינהלפסק 31יפס ,שס 129

ראואלהבמקריסלזיוןטיפול.להעניקבסירובתיתקלטיפוללהמשךהמטופלשלבקשתו

לזרישתרפואיטיפוללמתןבסירובואתיקה ,עקרוניתהתנגזותמצפון,יישפרלינגזניאל

 .) 2008 ( 398 , 147הרפואה "מטופל

אחרת,להשקפהשטרססג-כהן.השופטתשלזינהלפסק 40פסישס,זעקה,עליעניין 130

בריאותשירותילקבלבזכותהכלולהחסתיתזכותהיארפואימיזעלקבלהזכותשלפיה

ה"שלעילשמיר,ערןראוהמטופל,שלהאישיהרצוןשלמהאוטונומיהפןמהווהואינה

124 . 

מזעתיהסכמהיי'שפיראעמוסראוהאזסשללאוטונומיהוויקתהמזעתההסכמהלמושג 131

 .) 1989 ( 225יזפשפטעיוני "והרצויהמצויהזין-רפואילטיפול

 . 10076בעמי , 1ה"שלעילפלונ.יעניין 132

 . 10076בעמי ,שס 133

 . 10076בעמישס, 134

47 



קובעתהיאחלקלק,ממדרווהחששבשלובייחוד ,משפטיתמדיניותשל

 . Iill 135 750,000שלבסךגלובליבאופוהפיצויאת

ומפסיקה 136הנזיקיובדינייסודמעקרונותהמהותיתלסטייהפרט

אפשר , 137כיעורשלתולדהשהואממונילאנזקבשלתובעיסהמפצה

בשאלתהחלקלקהמדרוולעקרוולהעניקישמשקלכמהעדלתהותוצריך

קביעתאתשמשמשותההנחות .בגינוהפיצויוהערכתהנזקקביעת

בלתיפעולההיאמכועריסאנשיסשלוסבלכאבפיצוי )א(הו:השופטת

שלוסבלכאבפיצוי )ב( ;משפטיתמדיניותמבחינתנכונהבלתיאוראויה

 ;משפטית)מדיניותמבחינתניטרליהוא(אוראויבלתיאינוקומהנמיכות

שללהכרה(בהכרח)יובילקומה)(נמיכותהאחרוועלשפיצויכיווו )ג(-ו

קומה.נמיכותבגיווסבלכאבפיצוילקבועאיו ,(כיעור)הראשוועלפיצוי

כאבפיצויביוהבחנהלערוךלנושקשההיאזהבטיעווהמובלעתההנחה

האחדכךובשל ,כיעורעלוסבלכאבפיצוילביוקומהנמיכותעלוסבל

לאבושאיואומרתאינההחלקלקהמדרוושלהטענה . 138לאחריוביל

לעצוריכולהלאשהיאאלא ,המדרוובמורדכלשהיבנקודהלעצורסיבה

הסיטואציותשתיביוההבחנותאתלערוךהקושיבגללנקודהבאותה

 . 139והאסורה)(המותרת

אמפירימחקראמפירית.טענהבאופייההיאחלקלקמדרוושלטענה

השופטתאוליאוהחברה, ,(השופטיסשלנואי-המסוגלותעללהצביעיוכל

לשכנעכדי ,כועללכיעור.קומהנמיכותביו ,למשל ,הבחנותלערוךעצמה)

הטענהאתלהציגרקלאחייבהטועוהחלקל,קהמדרוובטענתאותנו

שאיוהמראותהעובדותעללהצביעאלא ,החלקלקהמדרווסכנתבדבר

(ושלכוהאמורותהסיטואציותשתיביוהבחנותלערוךאמיתיתיכולתלנו

אפואיוצאמסתברת).היאהאסורהאוהשליליתהתוצאהשלהופעתה

האמפיריתהתמיכהבמידתתלויהחלקלקהמדרוובדמהטיעוושטיב

תמיכהכלמביאהלאגילאורשהשופטתלצייומיותר .זוכההואשלה

שלה.הטיעוואתהמשרתתאמפירית

יותרשקללאסורותמותרותסיטואציותביוהבחנותקיימות ,בנוסף

 ,)"גרועהייואולי "טובהייפחותתהיההחלקלקהמדרווטענת(ולכולעשות

(ולכולעשותיותרשקשהכאלהסיטואציותביואחרותהבחנותוישנו

יהיהשלרובאלא ,)"טובהייאו "חזקהיייותרתהיההחלקלקהמדרווטענת

האבחנותלביובקלותלעשותשנוכלהאבחנותביוהבחנהלערוךקשהלנו

חלקלקמדרווטענותביולהבחיונתקשהולכו ,לעשותלנוקשהשיהיה

כיווו . 140 "חזקותפחות/"חלשותיישהואלהלביו "חזקותיי /"טובותיישהו

יכולתנוחוסרדהיינו ,החלקלקהמדרוושלהפנימיההיגיוופיועלשכ,ך

עלולהחלקלקמדרוושלטובהטענהטיבו,פיעלשונותטענותביולהבחיו

 • 141חלקלקמדרוושלגרועהואוליטובהפחותלטענהלהוביל

שהסיטואציהחהימנחלקלקמדרוובדמטענההעלאת ,לבסוף

 ,ושליליתחמורהכההיאכיעור)בגיווסבלכאבפיצוי(קביעתהאסורה

בגיופיצויקביעתשלהמותרתאוהניטרליתהסיטואציהאתלהתירשאיו

איוולפיועקרוניקושימעוררתכזוטענהאליה.שתוביל ,קומהנמיכות

החברהכישלוובשלאךפיצוילקבלזכותמאדסלשלולישמדועברורזה

כינניחאפילו ,החלקלקבמדרווכלשהיבנקודההאבוהתדרדרותאתלעצור

המדרוובדברהטענהגס ,תוצאתיטיעווכלוכמו ,בנוסףמזוהה.בלתיהיא

פיצויבפסיקתשתתקבלהרעהאתהמשווהתחשיבלערוךצריכההחלקלק

(וקביעתקומהנמיכותבגיוהפיצוישבדחייתהרעהעסמכועריסלאנשיס

השופטת.מהחלטתנעדרכזהתחשיב . 14Zבמקוס)גלובליפיצוי
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 •לאלתר,זהמחירולהורידלנטות

כהתרשלותהענייןעללהשקיף ,בעקבותיהםהמשפטוביתהזין,בעליבנטייתלראותניתן 153

שלזוגמטיזםשליותררחבהממגמהחלקבעוולההולזהשלעילהבמסגרתהנעשית

זיניעלרפואית)מעין(אורפואיתתקלהבגיןתביעהכללבססבניסיוןהמתבטאמשפטנים

למאפייניםהלבתשומתאתכךיזיעלולהסיטבפרטהרשלנותעוולתועלבכללהנזיקין

 , 584יבעמ , 75היישלעיל ,פריהנזונה,הסיטואציהשלהמיוחזים

הבריאות,משרזשלהחזשותההנחיותלנוכחגםמתחזזאלהבשאלותלזוןהצורך 154

עלתביעהלהגישזכותעקרונית,יש,שנולזלצאצאהאולהוריםכיאףייכיהקובעות

אולאשרשהחלטההיאהבריאותמשרזעמזת ,הועזהחסיהחלטותבגיןרפואיתרשלנות

לתביעהעילהשתהיההראוימןלא ,לעצמהכשהיא ,הריוןהפסקתלבצעבקשהלאשרלא

ישראל-משרזמזינתאוהוועזההתקיימהבוהמוסז ,הועזהמחברימיכנגזאישית

אחרתיי,בעילהאםוביןבעוולהחייםשלאובעוולההולזהשלבעילהבין ,הסיאות

חסינותהיוצרתלהוראהישאם ,בעינייספק , 12,3סי , 15היישלעיל ,חזשותהנחיות

מכוונת,זוהנחיהשאליוזהכמותוקףאומעמזמנהליתהנחיהשלבזרךמשפטית
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