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משפט לערעורים -יפו בשבתו כבית -בית המשפט המחוזי בתל אביב 
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כבוד השופט שאול כבוד השופט שאול כבוד השופט שאול כבוד השופט שאול , , , , כבוד השופטת יהודית שבחכבוד השופטת יהודית שבחכבוד השופטת יהודית שבחכבוד השופטת יהודית שבח, , , , יצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבר        כבוד השופטכבוד השופטכבוד השופטכבוד השופט     ::::פניפניפניפנילללל

  שוחטשוחטשוחטשוחט

מערערהההה   דב קופליס    

     ד סומוגורה  ד סומוגורה  ד סומוגורה  ד סומוגורה  """"י עוי עוי עוי עו""""עעעע

        

        נגדנגדנגדנגד

 

        ר מרמורר מרמורר מרמורר מרמור""""דדדד משיבהההה

        יי� יי� יי� יי� ד בורשטד בורשטד בורשטד בורשט""""ד אלרו� ועוד אלרו� ועוד אלרו� ועוד אלרו� ועו""""י עוי עוי עוי עו""""עעעע

�    פסק די�פסק די�פסק די�פסק די

        

            ::::השופט יצחק ענברהשופט יצחק ענברהשופט יצחק ענברהשופט יצחק ענבר

 

' כב(אביב �לפנינו ערעורי� הדדיי� על פסק דינו של בית משפט שלו� בתל  .1

לפיו חויב , 05�63162א .בת 17.4.11אשר נית� ביו� ) וולצקי�וינבאו�' השופטת ח

לשל� למערער ולמשיב , ")המשיבהמשיבהמשיבהמשיב: "להל�(ר אורי מרמור "ד, המשיב והמערער שכנגד

בגי� פגיעה *  100,000פיצויי� בס( ") המערערהמערערהמערערהמערער: "להל�(ב קופליס ד, שכנגד

של המערער לניתוח להסרת משקפיי� " הסכמתו מדעתהסכמתו מדעתהסכמתו מדעתהסכמתו מדעת"שיסודה באי קבלת , באוטונומיה

  ". לאסיק"ניתוח מסוג , לרוחק ראיה שביצע בו המשיב

        

למשיב והתעניי� בביצוע ניתוח לייזר  8.4.99פנה ביו� , 1957יליד , המערער  .2

. המשיב ביצע למערער מספר בדיקות והמלי. על הניתוח .קו� רוחק הראייה בעיניולתי

שני (נותח המערער בעי� שמאל  3.5.99ביו�  .נותח המערער בעי� ימי� 26.4.99ביו� 

לא זו בלבד שהניתוח לא הביא , לטענת המערער"). הניתוחהניתוחהניתוחהניתוח: "הניתוחי� יכונו להל� כאחד

הגיש , משכ(. א/ גר� לנזקי� קשי� בעיניו אלא  שהוא, עמו את השיפור המיוחל
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אשר נתמכה בחות דעת של מומחה מטעמו בתחו� , המערער נגד המשיב את תביעתו

המשיב כפר בחבות כלשהי ותמ( את טענותיו בחוות . ב� סירא' פרופ: רפואת העיניי�

  . פרוכט' דעתו של המומחה פרופ

 

, העיקריות הצריכות הכרעה בפתח פסק דינו הגדיר בית משפט קמא את השאלות  .3

�  :כמפורט להל

    

בהקשר זה היו ? הא� נתוני המערער התאימו לצור( ביצוע הניתוח  .א  

�הא� נית� במועד זה אישור ה: הצדדי� חלוקי� בשאלות FDA  לטיפול בלייזר

הא� נערכו למערער עובר לניתוח הבדיקות ; ברוחק ראייה בנתוני המערער

  .המקדמיות הדרושות

  

  .א� הייתה התרשלות בביצוע הניתוח עצמוה  .ב  

   

  .הא� המערער נת� את הסכמתו המודעת לניתוח  .ג

  

, הא� נגר� למערער נזק ראייתי נוכח דלותו של התיעוד הרפואי  .ד

  .באופ� המעביר את נטל הראייה למשיב

  

  .מהו הנזק שנגר� למערער בעקבות הניתוח  .ה

  

קבע בית משפט קמא " לאסיק"אשר לשאלת התאמתו של המערער לניתוח   .4

�  :כדלקמ

        

נרש� כי המערער , שנעשתה על ידי המשיב בסמו( לניתוח, בבדיקת חדות ראייה  

בעי� + 6.00ולעדשות  6/6בעי� ימי� כדי להגיע לחדות ראייה + 5.25נזקק לעדשות 

שמבצע , נוכח אקומודציה טבעית של הראייה. 6/9שמאל כדי להגיע לחדות ראיה של 

� + 7חדות הראייה שלו הייתה למעשה גבוהה יותר ועמדה על , ד מצעירותוהמערער עו 

מספרי� גבוהי� אלו לא הוו התווית נגד לביצוע , אלא שבניגוד לטענתו של המערער+.  8

אשר נתמכו בספרות , פרוכט בעדותו' ממצא זה בוסס בעיקרו על דברי פרופ. הניתוח
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' ג� פרופ. כאלה בהצלחה באר. ובעול� לפיה� בעת הרלבנטית בוצעו ניתוחי�, רפואית

כי , בית משפט קמא ציי� בהקשר זה. פרוכט עצמו ביצע ניתוחי� כאלו עד עשרה מספרי�

אלא שהאחרו� א/ לא ביצע , ב� סירא' לא זו בלבד שעדות זו לא נסתרה על ידי פרופ

  . ניתוחי לאסיק ומכא� שלא יכול היה להביא מניסיונו האישי

  

כי מעדויות המומחי� עולה כי ניתוחי רוחק ראיה , / וקבעבית המשפט הוסי  

מה עוד שבניתוחי� אלו אי� המטופל נפטר מ� הצור( , נפוצי� פחות מניתוחי קוצר ראיה

עוד עלה כי . בשימוש במשקפיי� אלא בעיקר מקטי� את שיעור רוחק הראיה שלו

יותר הג� שהדבר  בניתוחי� במספרי� גבוהי� הסיכוי לרגרסיה כעבור מספר שני� גבוה

אחד הסיכוני� הנוספי� בניתוחי� מסוג זה הוא הסיכו� לפגיעה . תלוי בנתוני כל אד�

עצ� העובדה שמדובר היה עצ� העובדה שמדובר היה עצ� העובדה שמדובר היה עצ� העובדה שמדובר היה ", אלא שלהשקפתו של בית משפט קמא. באיכות הראייה

היא לכשעצמה לא מולידה היא לכשעצמה לא מולידה היא לכשעצמה לא מולידה היא לכשעצמה לא מולידה , , , , בפרוצדורה חדשה יחסית שהניסיו� בה עדיי� לא גדולבפרוצדורה חדשה יחסית שהניסיו� בה עדיי� לא גדולבפרוצדורה חדשה יחסית שהניסיו� בה עדיי� לא גדולבפרוצדורה חדשה יחסית שהניסיו� בה עדיי� לא גדול

לא נית� להתעל� מ� העובדה שבשני� שחלפו מתבצעי� לא נית� להתעל� מ� העובדה שבשני� שחלפו מתבצעי� לא נית� להתעל� מ� העובדה שבשני� שחלפו מתבצעי� לא נית� להתעל� מ� העובדה שבשני� שחלפו מתבצעי�     ....רשלנות או אי התאמה לניתוחרשלנות או אי התאמה לניתוחרשלנות או אי התאמה לניתוחרשלנות או אי התאמה לניתוח

א/ א� אי� בכ( כדי להביא למצב אופטימאלי של א/ א� אי� בכ( כדי להביא למצב אופטימאלי של א/ א� אי� בכ( כדי להביא למצב אופטימאלי של א/ א� אי� בכ( כדי להביא למצב אופטימאלי של , , , , ניתוחי� כאלה ג� ברוחק ראייה גבוהניתוחי� כאלה ג� ברוחק ראייה גבוהניתוחי� כאלה ג� ברוחק ראייה גבוהניתוחי� כאלה ג� ברוחק ראייה גבוה

�לא הוצג בפניי כל מסמ( ממנו נית� ללמוד על איסור לא הוצג בפניי כל מסמ( ממנו נית� ללמוד על איסור לא הוצג בפניי כל מסמ( ממנו נית� ללמוד על איסור לא הוצג בפניי כל מסמ( ממנו נית� ללמוד על איסור . . . . הסרת הצור( במשקפיי� לחלוטי�הסרת הצור( במשקפיי� לחלוטי�הסרת הצור( במשקפיי� לחלוטי�הסרת הצור( במשקפיי� לחלוטי

  ".על ביצוע ניתוחי� בנתוני� כפי שהיו נתוני המערערעל ביצוע ניתוחי� בנתוני� כפי שהיו נתוני המערערעל ביצוע ניתוחי� בנתוני� כפי שהיו נתוני המערערעל ביצוע ניתוחי� בנתוני� כפי שהיו נתוני המערער

  

, נכו� לאותו מועד, לא אישר FDA–כי העובדה שה, בית משפט קמא עוד קבע

אלא רק שמדובר , את הניתוחי� הללו אינה מלמדת בהכרח שהניתוח היה אסור

אי� חולק כי בחלו/ . בפרוצדורה חדשנית שטר� נבדקה דיה ומטע� זה לא זכתה לאישור

 –ל העדר אישור ה ש, יחד ע� זאת לעובדה זו. את הפרוצדורה FDA –שני� אישר ה  3

FDA , בהמש( במסגרת סוגיית ההסכמה �יש משקל לצור( בהסבר על הניתוח כפי שיידו

  .מדעת

  

בהקשר לאמור לעיל דחה בית משפט קמא את ניסיונו של המערער להסתמ(   

' נרוני פר. רוני פר. רוני פר. רוני פר.  042079/) א"ת(א .ת(כראיה לקיו� רשלנות על פסק די� שנית� בעניי� אחר 

וזאת ה� מהטע� שפסק די� בעניי� אחד הוא עדות סברה בלתי , )ממממ""""לייזר רפואי ומדעי בעלייזר רפואי ומדעי בעלייזר רפואי ומדעי בעלייזר רפואי ומדעי בע

  . ה� מהטע� שנתוניו הרלבנטיי� של אותו עניי� שוני� משלנו, קבילה לגבי עניי� אחר
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ה התרשלות של המשיב לאחר בחינת הראיות לא שוכנע בית משפט קמא כי היית  .5

בית משפט קמא בעניי� . בביצוע הבדיקות עובר לניתוח או בהתנהלותו במהל( הניתוח

�אשר זכה לימי� לאישורו של ה  NIDAKכי הניתוח בוצע באמצעות מכשיר, זהFDA .

. אשר שני המומחי� הסכימו כי הוא בעל ניסיו� רב בתחו� זה, לזר' בניתוח נכח פרופ

ה והקרטומטריה שבוצעו למערער היו בגדר הנורמה כקביעתו של בדיקות הטופוגרפי

כי בדיקת הרפרקציה הייתה צריכה להיעשות , ב� סירא' טענתו של פרופ. פרוכט' פרופ

אינה מתיישבת ע� ספרות רפואית , ל להבדיל מטיפות מידרמיד'באמצעות טיפות ציקלוג

משמעות , א� בכלל, ודעתמה ג� שלמחלוקת בנושא זה נ, שהוצגה למומחה בעת חקירתו

אינה מלמדת א/ , העובדה שבסופו של יו� לא הביא הניתוח לתוצאות הרצויות. מוגבלת

  . היא כשלעצמה על רשלנות בביצוע הניתוח

  

בית משפט קמא דחה את טענתו של המערער כי נוכח דלותו של התיעוד הרפואי   .7

כי מדובר , יי� בהקשר זהבית המשפט צ. יש להעביר את נטל השכנוע אל כתפי המשיב

חובת הרישומי� המפורטי� טר� הושרשה והתבססה "כאשר , 1999בניתוח שנער( בשנת 

מה עוד שבדוח הניתוח מופיעי� כל הפרמטרי� הנדרשי� כגו� נתוני , "בקרב הרופאי�

ג� בכרטיסיה שנרשמה עובר לניתוח . מה תוק� ומש( הניתוח, המערער עובר לניתוח

צילינדר וקמירות , נטי לניתוח עצמו ובכללו שיעורי רוחק הראיהמצוי המידע הרלב

כמו ג� תיעוד חסר הנוגע לטיפול הפוסט , העדרה של קבלה על התשלו� למשיב. העדשה

  . אינ� נוגעי� לשאלות השנויות במחלוקת ואינ� מלמדי� אפוא דבר, ניתוחי

  

ר בחינת לאח. מכא� נפנה בית משפט קמא לבחו� את שאלת ההסכמה מדעת  .8

כי לא רק שהמשיב הפר את , עדויותיה� של המערער ושל המשיב קבע בית משפט קמא

, "בשלב מוקד� ככל האפשר"חובתו לאפשר למערער לעיי� בטופס ההסכמה לניתוח 

וכי , אלא שהוא ג� לא הסביר למערער כי הניתוח לא יביא לתיקו� מלא של רוחק הראיה

לש ע� השני� כ( שהמערער צפוי להידרש יכולתו לבצע אקומודציה צפויה להיח

כמו כ� לא הסביר המשיב למערער . לשימוש במשקפיי� יותר מהר מאשר רוב המנותחי�

ע� זאת הוסי/ בית . כי לגבי ניתוחי� של רוחק ראייה גבוה לא נצבר עדיי� ניסיו� רב

כי א/ לו היה המשיב מעמיד את המערער על מלוא המשמעויות  , משפט קמא וקבע

ביסודה . עדיי� היה המערער מבכר לבצע את הניתוח, סיכוני� האפשריי� מ� הניתוחוה

מרצונו העז במיוחד של המערער  של מסקנה זו עמדה התרשמותו של בית משפט קמא 
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כי התרשלותו של , העולה מהמקוב. הוא. שלא להיעזר במשקפיי� או בעדשות מגע

זולת עצ� הפגיעה באוטונומיה , נזקהמשיב בגילוי כל המידע הרלבנטי לא הביאה לכל 

בשי� לב למכלול הנתוני� העמיד בית משפט קמא את הפיצוי בראש נזק זה . של המערער

�על  100,000100,000100,000100,000 *.  

 

10.  �כי בית משפט קמא הוסי/ ובח� מהו הנזק שנגר� , להשלמת התמונה יצוי

מערער לאחר בחינת� של עדויות המומחי� ושל התנהלות ה. למערער בעקבות הניתוח

כי הניתוח לא הביא לשיפור מצב רוחק הראיה של המערער , עצמו קבע בית משפט קמא

בגי�  10%כאשר בה בעת נותרה בעקבות הניתוח נכות של , והוא שב למצבו טר� הניתוח

לא בגי� , למערער לא נגרמו הפסדי השתכרות כלשה�, ע� זאת. פגיעה בחדות הראיה

הועמד על , למקרה שתקבע חבות, וי בגי� כאב וסבלסכו� הפיצ. העבר ולא בגי� העתיד

  .  * 5,000וסכו� הפיצוי בגי� הוצאות רפואיות ונסיעות על ס( , * 5,000

  

        

        הטענות בערעורי�הטענות בערעורי�הטענות בערעורי�הטענות בערעורי�

  

הצדדי� פרשו בעיקרי הטיעו� יריעת מחלוקת רחבה שבה מחזרו את כל הטענות   .11

ת משפט קמא לפיה� המערער קרא תגר על קביעותיו של בי: שהעלו בערכאה הראשונה

וכי נטל השכנוע נותר מוטל בנסיבות העניי� אל כתפי , המשיב לא התרשל בביצוע הניתוח

בה בעת תק/ את הקביעה לפיה היה מבצע את הניתוח א/ א� היה מקבל . המערער

ואת ממצאיו של בית משפט קמא באשר לגובה , מהמשיב את כל ההסברי� הדרושי�

  . הנזק

  

בה בעת . יעותיו של בית משפט קמא שבה� התקבלו עמדותיוהמשיב תמ( בקב  .12

השיג על הקביעה לפיה לא נת� למערערת את כל ההסברי� הדרושי� לגיבושה של 

  . כמו כ� העלה טענות שונות כלפי גובה הפיצויי�. הסכמה מדעת

  

        דיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעה
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יכת הטענה כי המשיב התרשל בבחינת התאמתו של המערער לניתוח ובאופ� ער  .13

תו( , אשר נבחנה על ידי בית משפט קמא ביסודיות ונדחתה, הניתוח היא טענה שבעובדה

בהתא� להלכה . העדפתה של חוות דעתו של מומחה המשיב על פני מומחה המערער

הפסוקה לא תתערב ערכאת הערעור בממצאי עובדה שנקבעו על ידי הערכאה המבררת 

�או כאשר אינ� , מעוגני� בחומר הראיות כאשר אינ�: כגו�, אלא במקרי� יוצאי דופ

כוחו של כלל זה יפה במיוחד כאשר התשתית . עולי� בקנה אחד ע� השכל הישר

לא ראיתי עילה להתערב , בענייננו. העובדתית נקבעת על יסודה של חוות דעת רפואית

  . בממצאיו של בית משפט קמא ומסקנותיו הנוגעי� לשאלות הנזכרות לעיל

  

תי טעות בקביעתו של בית משפט קמא לפיה לא נית� להוכיח א/ לא מצא  .14

 029817/א "ע: ראו(באמצעות פסקי די� שניתנו בענייני� אחרי� עובדות בהלי( שלפנינו 

�). פולקפולקפולקפולק    'נ האפוטרופוס לנכסי נפקדי�האפוטרופוס לנכסי נפקדי�האפוטרופוס לנכסי נפקדי�האפוטרופוס לנכסי נפקדי� 7279/א "ע; 15פסקה , ר דוד ברגמ�ר דוד ברגמ�ר דוד ברגמ�ר דוד ברגמ�""""דדדד' נ וינשטיי�וינשטיי�וינשטיי�וינשטיי

בהינת� שהחוסרי� הנטעני� בתיעוד הרפואי הנ� בענייני� בעלי חשיבות פחותה ואינ� 

א/ אי� טעות בקביעה לפיה נטל השכנוע נותר מוטל , נוגעי� ללב השאלות שבמחלוקת

בית בית בית בית ' נ עזבו� המנוחה ברוריה צביעזבו� המנוחה ברוריה צביעזבו� המנוחה ברוריה צביעזבו� המנוחה ברוריה צבי 078126/א "ע(ל המערער במקרה דנ� על כתפיו ש

  ).36בפסקה , החולי� ביקור חולי�החולי� ביקור חולי�החולי� ביקור חולי�החולי� ביקור חולי�

  

15.  �ההסכמה ההסכמה ההסכמה ההסכמה "בטענותיה� של הצדדי� הנוגעות לסוגיית , אפוא, נמקד את הדיו

  . צויי�ובהמש( לכ( בסוגיית גובה הפי, "מדעתמדעתמדעתמדעת

  

1996� ו"התשנ, חוק זכויות החולהל' דוקטרינת ההסכמה מדעת עוגנה בפרק ד  .16 .

החולה החולה החולה החולה "אשר אימ. את מבח� , לחוק) ב(13היקפה של חובת הגילוי מפורט בסעי/ 

  :שזו לשונו, "הסבירהסבירהסבירהסביר

  

ימסור המטפל למטופל , ה מדעתלש� קבלת הסכמ)ב. (13 
כדי לאפשר לו , באורח סביר, מידע רפואי הדרוש לו

מידע ", לעניי� זה; להחליט א� להסכי� לטיפול המוצע
  –לרבות , "רפואי

של ) הפרוגנוזה(והָסכ6ת ) הדיאגנוזה(האבחנה   )1(
  ;מצבו הרפואי של המטופל

התועלת הצפויה , המטרה, ההלי(, תיאור המהות  )2(
  ;כויי� של הטיפול המוצעוהסי
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לרבות תופעות , הסיכוני� הכרוכי� בטיפול המוצע  )3(
  ;כאב ואי נוחות, לוואי

סיכויי� וסיכוני� של טיפולי� רפואיי� חלופיי�   )4(
  ;או של העדר טיפול רפואי

  .עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני  )5(

  

שסבל מרוחק , ערערכי המשיב לא הסביר למ, קבע בית משפט קמא, בענייננו  .17

וכי ככל , כי הניתוח לא יביא לתיקו� מלא של רוחק הראיה,  +8 �ראיה גבוה שהגיע ל

זאת . משמע התיקו� בניתוח יהיה חלקי בלבד, הנראה יידרש לתיקו� ראיה נוס/ לאחריו

, המשיב לא הסביר למערער כי יכולתו לבצע אקומודציה צפויה להיחלש ע� השני�: ועוד

, ר צפוי להידרש לשימוש במשקפיי� יותר מהר מאשר רוב המנותחי�משמע שהמערע

כמו כ� לא הסביר המשיב  +. 2 –שכ� ג� לאחר הניתוח תהיה ראייתו לא פחות מ 

לא נצבר , כמו זה שהמערער סובל ממנו, למערער כי בניתוחי� של רוחק ראייה משמעותי

. עלולי� להיות גדולי� יותר ניסיו� משמעותי ומכא� שהסיכויי� לסיבוכי� או לכישלונות

כי המכשיר שבאמצעותו בוצע הניתוח עדיי� לא זכה , בדומה לכ( לא הוסבר למערער

� באותה העת לאישורו של ה FDA . קביעות אלו מעוגנות היטב בעדותו של המערער

ובהתרשמותו הבלתי אמצעית של בית משפט קמא ממהימנות� של העדי� ואי� עילה 

�נוגע במישרי� לתועלת , אשר לא נמסר למערער, המפורט לעילהמידע . להתערב בה

" חולה סביר"כי הוא דרוש לכל , ואי� כל ספק, הצפויה של הניתוח ולמידת חדשנותו

הסובל מרוחק ראיה כדי לאפשר לו להחליט באופ� מושכל ומודע א� לבצע ניתוח א� 

שכל מטרתו לשפר  על אחת כמה וכמה בהינת� שעסקינ� בניתוח אלקטיבי קוסמטי. לאו

אשר היק/ חובת הגילוי לגביו גבוה יותר מאשר בניתוחי� , את רווחתו של המטופל

' לחוות דעתה של כב 12פסקה , שדהשדהשדהשדה' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ    'נ שטנדלשטנדלשטנדלשטנדל 976153/א "ע(מצילי חיי� 

  ).השופטת נאור' ה של כבלחוות דעת 3פסקה ; השופטת דורנר

  

המטפל נדרש למסור למטופל את המידע , לחוק) ג(13בהתא� לסעי/ : יתירה מזו  .18

ובאופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת ובאופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת ובאופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת ובאופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת , , , , בשלב מוקד� ככל האפשרבשלב מוקד� ככל האפשרבשלב מוקד� ככל האפשרבשלב מוקד� ככל האפשר"הרפואי 

בהקשר זה מקובלת עלי ". המידע לש� קבלת החלטה בדר( של בחירה מרצו� ואי תלותהמידע לש� קבלת החלטה בדר( של בחירה מרצו� ואי תלותהמידע לש� קבלת החלטה בדר( של בחירה מרצו� ואי תלותהמידע לש� קבלת החלטה בדר( של בחירה מרצו� ואי תלות

לפיה מקו� שמדובר בניתוחי� אלקטיביי� שאי� בביצוע� , קמא קביעתו של בית משפט

על מנת , יש לצייד את המטופל בטופס ההסכמה עוד קוד� ליו� הניתוח, שו� בהילות

�. א� יש לו שאלות להפנות לרופא, בי� היתר, שיוכל לעיי� בו ביישוב הדעת ובנחת ולבחו
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ההסכמה רק כאשר הגיע האחרו�  נת� המשיב בידי המערער את טופס, כ( נקבע, בענייננו

  . למרפאתו לצור( ביצוע הניתוח

  

כי צדק בית משפט קמא בקבעו , המסקנה המתחייבת מכל המקוב. לעיל היא  .19

כדי למצות אלא שבאמור לעיל אי� . חוק זכויות החולהל) ב( 13שהמשיב הפר את סעי/ 

מוטל , אשר השתית את תביעתו על עילת הרשלנות, את הדיו� בסוגיה שכ� על המערער

. לא היה מסכי� לבצעו –כי לו רק היה מקבל הסבר כנדרש לעניי� הניתוח , הנטל להוכיח

לו הוסברו למערער מבעוד מועד כלל הנסיבות הרלבנטיות לעניי� , אפוא, מה היה קורה

ע� כל הקושי במת� תשובה לשאלה היפותטית זו ? ת הסכמתוהניתוח והייתה מתבקש

ועל פי שיקולי� ועל פי שיקולי� ועל פי שיקולי� ועל פי שיקולי� , , , , על בית המשפט לבקש את התשובה לשאלה בהתא� לראיות שבפניועל בית המשפט לבקש את התשובה לשאלה בהתא� לראיות שבפניועל בית המשפט לבקש את התשובה לשאלה בהתא� לראיות שבפניועל בית המשפט לבקש את התשובה לשאלה בהתא� לראיות שבפניו"

 932781/א "עלפסק דינו ב 6השופט אור בפסקה ' דברי כב" ((של שכל ישר וניסיו� החיי�של שכל ישר וניסיו� החיי�של שכל ישר וניסיו� החיי�של שכל ישר וניסיו� החיי�

: בפסיקה הוזכרו מספר מבחני� לבחינתה של שאלה זו). בית החולי� כרמלבית החולי� כרמלבית החולי� כרמלבית החולי� כרמל    'נ דעקהדעקהדעקהדעקה

כי בחינת הראיות תו( , נראה). ש�(ומבח� משולב , מבח� אובייקטיבי, מבח� סובייקטיבי

מכוונת לעברו של המבח� " שכל ישר וניסיו� החיי�שכל ישר וניסיו� החיי�שכל ישר וניסיו� החיי�שכל ישר וניסיו� החיי�"העברת� בכור ההיתו( של 

  . המשולב

  

כי המערער היה מחליט לעבור את הניתוח ג� לו היה , א קבעבית משפט קמ  .20

ביסודה של קביעה זו עמדה התרשמותו של בית . מקבל מהמשיב את כל המידע הנדרש

וזאת , משפט קמא מכ( שרצונו של המערער שלא להידרש לעזרי ראיה היה עז במיוחד

עושה המערער , �לאחר הניתוח ותוצאותיו וחר/ חלו/ השני, היו�ג� כפי הנלמד מכ( ש

והוא א/ משתמש בטיפות , בנהיגה בלילה" אי� ברירה"שימוש במשקפי ראייה רק במצבי 

לו היה הניתוח מביא לתוצאות . פילוקרפי� לצור( שיפור הראייה במקו� במשקפיי�

הרי שע� האקומודציה החזקה של המערער היה מסוגל להתהל( ללא משקפיי� , המקוות

ולשיטתו של בית משפט קמא היה המערער מוכ� , מספר או עדשות מגע במש( שני�

  . להסתפק ג� בכ(

  

לא זו בלבד שבית משפט קמא ייחס משקל , לדעתי. אקדי� ואומר כי עמדתי שונה  .21

לא ) לפי העניי�(אלא שהוא ג� התעל� או , מופרז לרצונו של המערער להפטר ממשקפיו

�לצור( הבהרת עמדתי אמנה תחילה את  .ייחס משקל ראוי לנתוני� אחרי� הצריכי� לעניי

  :הצריכי� לעניי� הנתוני� העובדתיי�הנתוני� העובדתיי�הנתוני� העובדתיי�הנתוני� העובדתיי�
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א( , אכ� היה עניי� רב שלא להשתמש במשקפיי�, 1957יליד , למערער  .א

לא פנה לרופא וג� את המשיב פגש באקראי , הוא הסתדר שני� רבות במצבו

  ). שהיה שכנו של המשיב(באמצעות חברו 

המערער בטיפות עיניי� לצור( שיפור  לאחר הניתוח אמנ� משתמש  .ב

א( מצד שני יש להביא בחשבו� , ראייתו ונמנע ככל האפשר מהרכבת משקפיי�

ועד למת� עדותו ) 1999בשנת (שבמהל( כעשר השני� שחלפו למ� עריכת הניתוח 

אשר במהלכ� נצבר ניסיו� רב בניתוחי רוחק , )2009בשנת (בבית משפט קמא 

  .  עבור ניתוח תיקו� ראיה נוס/לא ניסה המערער ל, ראיה

  

הניתוח לא יכול היה לתק� את ראייתו של המערער באופ� מלא אלא רק         ....גגגג

א/ א� . לשפרה באופ� חלקי ולדחות את הצור( במשקפיי� בשני� מספר בלבד

הרי , כי אי� מדובר בעניי� של מה בכ(, כשיטתה של הערכאה הראשונה, אניח

�, בחיתוליו 1999טיפול הניתוחי דנ� היה בשנת כי ה, מצד שני יש להביא בחשבו

�וכי המכשיר שבאמצעותו בוצע הניתוח עדיי� לא אושר באותה העת על ידי ה 

FDA .  

  

אינ� , אשר לחלק� לא ייחסה הערכאה הראשונה משקל כלשהו, כי נתוני� אלו, אני סבור

, יש לזכור .יכולי� לבסס את המסקנה שהמערער היה בוחר לעבור את הניתוח בכל מקרה

אשר נכונותו של מטופל , כי מדובר בניתוח אלקטיבי שמטרתו נוחות ואסתטיקה גרידא

התנהלותו המתוארת לעיל . ליטול לגביו סיכוני� קטנה מזו המתייחסת לניתוח מציל חיי�

הימנעותו , העובדה שפנייתו למשיב הייתה אקראית, של המערער בשני� שקדמו לניתוח

ותועלתו , ס/ במהל( כעשר שני� תמימות שחלפו מאז הניתוחלעבור ניתוח מתק� נו

כמסקנה הנובעת  –מלמדי� בכוח� המצטבר   � המוגבלת של הניתוח לעומת סיכוניו 

כי לו היה המערער מקבל מהמשיב את מלוא המידע הדרוש  �משכל ישר וניסיו� חיי� 

ניי� אי� יסוד ובנסיבות הע, כ( העיד ג� המערער. היה בוחר שלא לעבור את הניתוח

     . לפקפק בעדותו

  

התשתית העובדתית הצריכה . משבאנו לכא� לא נותר לברר אלא את גובה הנזק  .23

לאחר הניתוח שב המערער למצב רוחק לפיו , לעניי� זה הנה ממצאו של בית משפט קמא
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א( נותר סובל מפגיעה בחדות הראיה המזכה אותו , הראיה שבו היה נתו� קוד� לניתוח

כ המשיב לא חלק במסגרת הערעור שכנגד על שיעורה של "יצוי� כי ב. 10%של  בנכות

שהרי היא נמצאת בגדריה של המחלוקת שנתגלעה , הנכות שנקבעה ונראה שלא בכדי

30%�ו 44%שסבר כי למערער נותרו נכויות של (בנקודה זו בי� מומחה המערער  ( �לבי

  ). ל"פואית על פי תקנות המלשסבר כי למערער לא נותרה נכות ר(מומחה המשיב 

  

בגי� עצ� הפגיעה *  100,000בית משפט קמא פסק למערער פיצוי של   .24

יעמוד הפיצוי בגי� , א( ציי� כי במידה שעמדתו בנושא החבות לא תתקבל, באוטונומיה

ואילו , כ המערער הלי� על מיעוט הסכומי�"ב. * 50,000ראש הנזק של כאב וסבל על 

  . על גובה� וא/ טע� כי אינ� יכולי� להצטבר זה לזהכ המשיב הלי� "ב

  

ע� , הרי שעל פי ההלכה הפסוקה, אשר לגובה הפיצוי בגי� פגיעה באוטונומיה  .25

הטמעתו של הפיצוי בראש נזק זה על הפיצוי להיות משמעותי ולשק/ את החשיבות 

אחת  מטע� זה נפסקו בשני� האחרונות לא. שמעניקה שיטת המשפט לאינטרס שנפגע

 �א "עראו את סקירת הפסיקה ב(*  250,000 –ל*  100,000סכומי פיצוי הנעי� בי

גובהו המדויק של הפיצוי ). 48בפסקה , בית החולי� ביקור חולי�בית החולי� ביקור חולי�בית החולי� ביקור חולי�בית החולי� ביקור חולי�' נקדוש קדוש קדוש קדוש  091303/

המשנה ' וכ( נאמר בעניי� זה על ידי כב. הייקבע בהתחשב בהפרה הקונקרטית ובנסיבותי

  ):73בפסקה ( עמי עמיתעמי עמיתעמי עמיתעמי עמית' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ    'נ ליאור המרליאור המרליאור המרליאור המר 071326/א "עלנשיאה ריבלי� ב

  

א/ אני סבור כי , חיות' כשופטת א –אשר לגובה הפיצוי 
אלא , גיעה באוטונומיהאי� לפסוק פיצוי סטנדרטי בגי� הפ

בהתחשב בהפרה , צרי( שהפיצוי יהיה אינדיבידואלי
תנובה  10085/08א "ע: ראו(הקונקרטית ובנסיבותיה 

' מ נ"מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע
חיות ' של השופטת אלפסק דינה  40' פס, עזבו� ראבי

כבר הובהר כי , יחד ע� זאת)). 4.12.2011, טר� פורס�(
יזקקו , מוחשי�מאחר שמדובר בהערכה של נזק בלתי"

המשפט להערכה שתתבסס על נסיבות העניי� ועל �בתי
כי ככל שהמידע שלא , ככלל נית� לקבוע. ניסיו� חייה�

נמסר חשוב יותר וככל שהאינטרס הנפגע קרוב יותר 
כ(  –ת הזכות ומשפיע עליה בצורה משמעותית יותר לליב

וראו לעניי� זה את (יגדל הפיצוי בגי� הפגיעה באוטונומיה 
כה� בהלכת דעקה � המדדי� שהציעה השופטת שטרסברג

מוחשי שנגר� למי שזכותו � להערכת הנזק הלא
סוג : בה�, לאוטונומיה נפגעה בעת קבלת טיפול רפואי

טיבו ומשקלו הסגולי , והיקפ; המידע שנמנע מ� החולה
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; של המידע שלא נמסר לחולה לעומת זה שנמסר לו
עמדתו יחסו של החולה למסירת המידע הרפואי הקשור 

619�621' בעמ, ש�... (ותוצאות הטיפול שבוצע; בו "((
  ). דיני�לפסק 42' פס, הלכת קדוש(
  

כול להצטבר לפיה אי� הפיצוי בגי� פגיעה באוטונומיה י, כ המשיב"טענתו של ב  .26

לעניי� זה אי� לי אלא . מנוגדת להלכה הפסוקה, לסכו� הפיצוי בגי� נזק לא ממוני אחר

אשר , )72בפסקה (ל "הנ ליאור המרליאור המרליאור המרליאור המרהמשנה לנשיאה ריבלי� בפרשת ' להפנות לדברי כב

  : זכו להסכמת� של כל יתר שופטי ההרכב

  

בעניי� קדוש עמדתי על כ( שהפיצוי בגי� הפגיעה 
על עצ� הפגיעה בזכותו "ינו נית� לניזוק באוטונומיה א

נזקי� "אלא על , "החוקתית באופ� ערטילאי ועקרוני
ביטו� כמאמרה של יפעת (שנגרמו לו " תוצאתיי� אמיתיי�

145�146, 137משפט וממשל ט  " כאבי� באזור הכבוד" 
)2005) (�שנית� לזהות� , נזקי� אלה )).ביטו�: להל
פגיעה "כוללי� תחושות שעניינ� , "פגיעה ברגשות"כ

, תסכול, צער עלבו�, בושה, השפלה, סבל נפשי, בכבוד
ערעור תפיסת העצמי ופגיעה , ערעור האמונה בזולת

, בהערכה העצמית של הפרט או ביכולת המימוש העצמי
' בעמ, ביטו�" (ה� כאינדיבידואל וה� כחלק מקבוצה ועוד

בשל שהנזק בגי� פגיעה באוטונומיה יכול לעמוד ). 184
  –בפני עצמו 

  
נית� לתבוע פיצוי בגי� פגיעה באוטונומיה ג� 

במקרי� אחרי� נית� לתבוע ; בהיעדר נזק אחר
שנגר�  לנזק גו/פיצוי זה בנוס/ או במצטבר 

, אחר נזק לא ממוניובכלל זה בנוס/ ובמצטבר ל
בכ( אי� . נפרדי�מקו� בו מדובר בשני נזקי� 

שהרי על המעוול לפצות על כלל , כדי לחדש דבר
, וא� גר� ליותר מאשר נזק אחד, הנזקי� שגר�

במוב� זה המדובר בשאלה . יפצה על שגר�
 45' פס, קדושהלכת (עובדתית ולא משפטית 

  ).לפסק דיני
  

ה שיסודה בכ( שלא זכ, מעבר לעצ� הפגיעה באוטונומיה של המערער, בענייננו  .27

נגר� למערער , לקבל מהמשיב את כל ההסברי� והמידע שהיה זכאי לקבל� עובר לניתוח

ה� תחושת , ה� המכאובי� שהסבו לו הניתוח ותקופת ההחלמה: נזק לא ממוני נפרד

ה� אי נוחות וסבל שיסוד� בפגיעה בחדות , תסכול עקב כשלו� הניתוח שעבר שלא מדעת
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פיצוי כולל של , נוכח מכלול הנתוני�. הנכות צמית 10%הראיה שבעטיה נותר ע� 

  . נראה בעיני סביר וראוי �בגי� פגיעה באוטונומיה וכאב וסבל *  150,000

  

בית משפט קמא הוסי/ וציי� כי לו היה נדרש לפסוק פיצוי בגי� הוצאות רפואיות   .28

לא כולל הוצאות לצור( , * 5,000ונסיעות היה מעמיד הפיצוי על סכו� גלובאלי של 

  . אי� עילה להתערב בקביעה זו. חוות דעת

  

אשר לראש הנזק של הפסדי ההשתכרות ציי� בית משפט קמא כי לשיטתו לא   .29

זאת מהטע� שהמערער התמיד בעבודתו כמנהל , נגרמו למערער הפסדי שכר כלשה�

ושכרו א/ עלה באופ� , ביטחו� באחת מחברות התקשורת ג� בכל השני� שלאחר הניתוח

לס( , * 33,171עובר לניתוח ששווי� ביו� מת� פסק הדי� *   25,811ס( משמעותי מ

איני רואה עילה להתערב . * 46,675ששווי� ביו� פסק הדי� , 2005בשלהי *  39,852

אלא . המהווי� נזק מיוחד הטעו� הוכחה, בקביעה זו ככל שהיא מתייחסת להפסדי העבר

כי בעת מת� פסק הדי� היה , שבו�שבכל הקשור להפסדי העתיד יש להוסי/ ולהביא בח

התמדתו במקו� עבודתו .  שנות עבודה 13�לפניו עוד כ, היינו, שני� 54� המערער ב� כ

א( לא נית� , כי סיכויי היפלטותו ממנו קטני�, במש( שני� רבות לאחר התאונה מלמדת

�ובמקרה שתתממש מסיבה זו או אחרת עלול המערער , לשלול אפשרות זו לחלוטי

. ת להתמודד על מקו� עבודה חדש ע� מועמדי� בריאי� שנתוניה� דומי� לשלולהתקשו

� 10%יעמדו לא רק , א� יתממשו, כי ביסוד קשיי� מסוג זה, מצד שני יש להביא בחשבו

אלא ג� בעיית רוחק הראיה שממנה , הנכות שנקבעו למערער בשל הפגיעה בחדות הראיה

י לפסוק למערער בגי� אבד� כושר השתכרות נוכח מכלול הנתוני� ראית. הוא סובל ממילא

  סכו� גלובאלי של 

60,000 * .  

  

אני מציע לחבריי לקבל את הערעור ולדחות את הערעור   :סיכומ� של דברי�  .30

לא היה  זכויות החולהחוק לקבוע כי לו היה המשיב מקיי� את חובתו על פי , שכנגד

ובהמש( לכ( להעמיד את סכו� הפיצויי� הכולל למערער על , המערער עובר את הניתוח

*  100,000וזאת חל/ הס( (נכו� ליו� פסק דינו של בית משפט קמא , ח"ש 215,000ס( 

ד בגי� ההתדיינות בערכאה הראשונה יעמוד על "ט עו"שכ, כפועל יוצא מכ(). שנפסק
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49,880  *�כמו כ� ישל� המשיב ). שנפסק*  23,200חל/ הס( (ליו� פסק הדי�  נכו

  . * 23,400ד בערעור בס( "ט עו"וכ� שכ, למערער את הוצאות הערעור

  

העירבו� שהפקיד המשיב יועבר . העירבו� שהפקיד המערער יוחזר לו באמצעות בא כוחו

  . באמצעות בא כוחו, למערער

        

        

        שופטשופטשופטשופט, , , , יצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבר

        ]]]]דדדד""""אבאבאבאב[[[[

        ::::אול שוחטאול שוחטאול שוחטאול שוחטהשופט שהשופט שהשופט שהשופט ש

  

  . אני מסכי�

 

        שופטשופטשופטשופט, , , , שאול שוחטשאול שוחטשאול שוחטשאול שוחט

 

        

        

  :השופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבחהשופטת יהודית שבח

                                                         
שהביאה אותי , ד השופט ענבר"קראתי את חוות דעתו המנומקת היטב של אב

  .להכפי/ דעתי בפני דעתו

  

אני סבורה  כי ג� א� אני סבורה  כי ג� א� אני סבורה  כי ג� א� אני סבורה  כי ג� א� ..."מלכתחילה סברתי כי קביעתו של בית משפט קמא לפיה  

היה התובע מבכר לבצע את היה התובע מבכר לבצע את היה התובע מבכר לבצע את היה התובע מבכר לבצע את ... ... ... ... היה הנתבע מעמיד את התובע על מלוא המשמעויותהיה הנתבע מעמיד את התובע על מלוא המשמעויותהיה הנתבע מעמיד את התובע על מלוא המשמעויותהיה הנתבע מעמיד את התובע על מלוא המשמעויות

הינה קביעה עובדתית המסורה לשקול דעתה של הערכאה " הניתוח תו( נטילת הסיכוני�הניתוח תו( נטילת הסיכוני�הניתוח תו( נטילת הסיכוני�הניתוח תו( נטילת הסיכוני�

שומעת את העדי� ומתרשמת מה� באופ� בלתי , הבוחנת את התשתית הראייתית, הדיונית

כי בית  ,אפוא, סברתי. נו מצוי בארגז הכלי� של הערכאה הערעוריתיתרו� שאי, אמצעי

רשאי היה להסיק , והתרש� ישירות מדבריומערער משפט קמא ששמע את עדותו של ה

  .לנו להתערב בקביעה זו אלוכי , את שהסיק
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רצו� עז ("בחינה נוספת של  הנמקותיו של בית משפט קמא שהוו בסיס לקביעתו 

אי� התובע ... העובדה שג� היו� לאחר הניתוח ותוצאותיו"וכ� " איהשלא להידרש לעזר ר

מעלה כי אי� המדובר בהכרח בממצא ...") עושה שימוש במשקפי ראיה במש( היו�

שלגביה אי� לערכאה הדיונית כל יתרו� לעומת ,  אלא במסקנה הנובעת מעובדות, עובדתי

  . והיא עומדת תחת שבט ביקורתו,  בית המשפט שלערעור

        :שנפסק וכפי

    שלשלשלשל    סמכותהסמכותהסמכותהסמכותה    כיכיכיכי, , , , הואהואהואהוא    בידועבידועבידועבידוע. . . . דר(דר(דר(דר(    אבניאבניאבניאבני    סותתוסותתוסותתוסותתו    כברכברכברכבר    הערעורהערעורהערעורהערעור    ערכאתערכאתערכאתערכאת    שלשלשלשל    סמכותהסמכותהסמכותהסמכותה    בדברבדברבדברבדבר""""

    נוהגתנוהגתנוהגתנוהגת    היאהיאהיאהיא    ואי�ואי�ואי�ואי�    המשפטיי�המשפטיי�המשפטיי�המשפטיי�    ההיסקי�ההיסקי�ההיסקי�ההיסקי�    חלקתחלקתחלקתחלקת, , , , להלהלהלה    הקנויההקנויההקנויההקנויה    לחלקהלחלקהלחלקהלחלקה    מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלת    הערעורהערעורהערעורהערעור    ערכאתערכאתערכאתערכאת

    אלאאלאאלאאלא, , , , העובדתיותהעובדתיותהעובדתיותהעובדתיות    הקביעותהקביעותהקביעותהקביעות    חלקתחלקתחלקתחלקת, , , , להלהלהלה    נתונהנתונהנתונהנתונה    שאינהשאינהשאינהשאינה    לחלקהלחלקהלחלקהלחלקה    ולפלושולפלושולפלושולפלוש    ממנהממנהממנהממנה    לחרוגלחרוגלחרוגלחרוג

    דברדברדברדבר. . . . גופוגופוגופוגופו    העובדתיהעובדתיהעובדתיהעובדתי    הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס    בעיצובבעיצובבעיצובבעיצוב    נגיעהנגיעהנגיעהנגיעה    אי�אי�אי�אי�    ערעורערעורערעורערעורהההה    לערכאתלערכאתלערכאתלערכאת. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד    חריגותחריגותחריגותחריגות    בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות

    בקלותבקלותבקלותבקלות    להתערבלהתערבלהתערבלהתערב    מוכ�מוכ�מוכ�מוכ�    יהיהיהיהיהיהיהיה    לאלאלאלא    לערעורי�לערעורי�לערעורי�לערעורי�    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית. . . . הראשונההראשונההראשונההראשונה    בערכאהבערכאהבערכאהבערכאה    נעשהנעשהנעשהנעשה    זהזהזהזה

    הערכאההערכאההערכאההערכאה    הטביעההטביעההטביעההטביעה    אלהאלהאלהאלה    ממצאי�ממצאי�ממצאי�ממצאי�    בסיסבסיסבסיסבסיס    עלעלעלעל    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , קמאקמאקמאקמא    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    שלשלשלשל    עובדהעובדהעובדהעובדה    בממצאיבממצאיבממצאיבממצאי

    דינהדינהדינהדינה    כ�כ�כ�כ�    לאלאלאלא. . . . הראיותהראיותהראיותהראיות    בחומרבחומרבחומרבחומר    ושורשושורשושורשושורש    יסודיסודיסודיסוד    אלהאלהאלהאלה    ולממצאי�ולממצאי�ולממצאי�ולממצאי�    הכרעתההכרעתההכרעתההכרעתה    חות�חות�חות�חות�    אתאתאתאת    הראשונההראשונההראשונההראשונה

    הערכאההערכאההערכאההערכאה    שלשלשלשל    לשופטלשופטלשופטלשופט    אי�אי�אי�אי�    ולגביהולגביהולגביהולגביה    ההגיו�ההגיו�ההגיו�ההגיו�    פיפיפיפי    עלעלעלעל    מוסקתמוסקתמוסקתמוסקת    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה. . . . העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    מ�מ�מ�מ�    מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה    ללללשששש

    מהדורהמהדורהמהדורהמהדורה((((    האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחי    הדי�הדי�הדי�הדי�    סדרסדרסדרסדר    זוסמ�זוסמ�זוסמ�זוסמ�' ' ' ' יייי    ראהראהראהראה((((    ערעורערעורערעורערעור    שלשלשלשל    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    לעומתלעומתלעומתלעומת    יתרו�יתרו�יתרו�יתרו�    הראשונההראשונההראשונההראשונה

 )". )". )". )". 857857857857' ' ' ' עמעמעמעמ) ) ) )     1995199519951995    עור(עור(עור(עור(    לוי�לוי�לוי�לוי�. . . . שששש, , , , שביעיתשביעיתשביעיתשביעית

         .563, )4(ד נב"פ', רוזנטל ואח' מ נ"חברת שיכו� עובדי� בע 961240/א "ע, 96558/א "ע

  

כפי שפורטו בחוות דעתו של השופט , נחה דעתי כי יתר הנתוני� הרלבנטיי�

כי טר�  מערעראת אוזנו של המשיב ש קמא לפיה לא גילה ה"במיוחד קביעת בימ, ענבר

תומכי� יותר במסקנה לפיה לא היה מסכי� , ו� רוחק ראיהנצבר ניסיו� רב בניתוחי� לתיק

  .מאשר בזו הגורסת כי היה ג� היה מסכי�, נתחילה מערערה

  

שהרי בית משפט קמא כבר קבע , מכא� קצרה הדר( להתערבות בגובה  הפיצוי

שאז יש להוסי/ לפיצוי שנפסק על , בפסק דינו כי א� לא תתקבל עמדתו בסוגיית החבות

כמו ג� ס(  של , בגי� כאב וסבל*  50,000ס( נוס/ של , גיעה באוטונומיהידו בגי� הפ

התוספת המוצעת על ידי חברי בס( של  .בראש נזק של הוצאות רפואיות*  5,000

ש קמא בדבר פגיעה "בהינת� קביעת בימ, בגי� הפגיעה בכושר ההשתכרות*  60,000

  .מקובלת עלי �10%בחדות הראיה העולה לכדי נכות של 
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  .השופט ענברחברי ני מצטרפת אפוא לתוצאה אליה הגיע א

 

 שופטתשופטתשופטתשופטת, , , , יהודית שבחיהודית שבחיהודית שבחיהודית שבח

        

        

        

        

        

        הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ענברהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ענברהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ענברהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ענבר

        

        

        ....לצדדי�לצדדי�לצדדי�לצדדי�פסק הדי� פסק הדי� פסק הדי� פסק הדי� המזכירות תמציא העתק המזכירות תמציא העתק המזכירות תמציא העתק המזכירות תמציא העתק 

        

  . בהעדר הצדדי�, 2012נובמבר  27, ג"ג כסלו תשע"י,  נית� היו�

  
        

 
  

        שופטשופטשופטשופט, , , , יצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבריצחק ענבר

 דדדד""""אבאבאבאב
 

        שופטתשופטתשופטתשופטת, , , , יהודית שבחיהודית שבחיהודית שבחיהודית שבח

 
 

        שופטשופטשופטשופט, , , , שאול שוחטשאול שוחטשאול שוחטשאול שוחט

        

        

 

  

  54678313יצחק ענבר 
5129371 

54678313 

סוח ועריכה סח מסמ% זה כפו# לשינויי ני  נו

  

 הקש כא' –חקיקה ועוד באתר נבו , בעניי' עריכה ושינויי& במסמכי פסיקה

 


