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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממוטתווים

 רפואית רשלנות על ביטוחתביעת
 -עא 1653 מס' ממונותתיק

  סבת( יט)מהד'

 הדיוןנושא

 איבחן שלא כר על ב' הרופא של רפואית רשלנות על הביטוח חברת את בערכאות תובעא'
 לב לבדיקת מיד אותה לשלוח ובמקום בחזה, מיחושים על שהתלוננה למרות לב אירועבאשתו

 לצמח. והפכה לב בדום לקתה ולמחרת וצרבת, לאסטמה תרופות להנתן
 מחוץ להסכם אתו הגיעה הביטוח וחברת דולר מיליון 10 של פיצוי א' תבע בערכאותבתביעה
 בכל תחוייב שבביהמ"ש הבינה הביטוח שחברת משום מיליון, 2 של סכום עללביהמ"ש
התביעה.
 בבי"ד תורה בדין עמו לדון ולבוא מהביטוח בערכאות התביעה את להסיר מאי תובע ב'הרופא
 לאו, אם נזק כתשלומי המחייבת ד"ת לפי "רשלנות" כאן היתה אכן אם תורה בדיןולברר

 על כלדוהי באחריות חייב ואינו מזיק מדין חייב אינו תורה דין שלפי הדין בבית יוכיחולטענתו
 בשנים יחוייב בערכאות הביטוח חיוב שע"י טוען הוא עוד אצלו. שהיתה אחרי לחולה שקרהמה

 הנזק. את ממגו למנוע מבקש והוא לביטוח, יותר גבוהה בפרמיההבאות
 ועפ"י הביטוח, מחברת היא שלו שהתביעה משום בד"ת הרופא עם לדון חייב שאינו טועןא'

 דיניהם. רעפ,יי בערכאות הוא עמה הדיון החברהתנאי

 דיןפסק

 כמה ששאלוהו לשאלות כתשובות בזה אלישיב הגרי"ש מרן דעת נתבררה הדיןבבית
 האחרונות: השנתיים ובמהלך א'( עם המקרה היה )שאז תשס"ח שנת בסוף אליומהמקורבים

 ואם ב'(, )צד המבטח עם ותנאיו הביטוח הסכם על מבוססת ג' צד ע"י ביטוח מחברת תביעהא.
 ד"ת עפ"י לו מותר הביטוח, מחברת פיצויים לקבל ג'( )צד התובע זכאי הביטוח תנאיעפ"י

 מקום היה לא הקד' תורתנו דין לפי אם אף שמשלמים, מה כל את וליטול - בערכאות -לתבוע
 מבוטח. הוא דעתם ועל הביטוח תנאי הם שא* משוםלתביעה,
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 ירושלים - דיןפסקיב

 הביטוח. חוקי לפי לפסוק צריכים בי"ד היו דין, בבית נערך הדיון היה אילו גםב.

 ב', )צד לנתבע נזק יגרום הביטוח שחיוב במקרה .גם בערכאות מלתבוע לחשוש איןג.
המבטח(.

 זו. בתביעה התובע עם פקולה לשתף -  היושר מן - צריך הנתבע אףד.

 הבי"ד ועל לערכאות, לפנות היתר לקבל כדי דין לבית יפנו שהצדדים הראוי מן זה, כל עםה.
 תביעה. של לגופה דיון בלי גם ההיתר אתליתן
 עלולה בבי"ד שתביעה כגון לבי"ד, תחילה לפנות מניעה יש סיבה שמאיזו במקרה אולם1.

 מהביטוח. לתבוע כדי לערכאות מיד לפנות רשאי הפסד, לתובעלגרום

 גולדשמידט טוביה)-( אייזנשטיין נחום)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 חייב. האם החולה, ניזוק זה ובגלל המחלה באבחנת שטעה רופאא.

 לתבוע אח"כ זכותו האם רפואית, רשלנות מפני ביטוח לו שיש דעת על לרופא שפנה חולהב.
 לו. מגיע לא דיית לפי אם גם הביטוח חוקילפי
 שניזוק. החולה כלפי או שהזיק הרופא כלפי ביטוח הוא האם רפואית, רשלנות על ביטוחג.

תשובה

 סתורה גתגס מס: עמ' מעוול )ס51' ס5דס כתורת סרמ3"ן עפ"י 5 סעי' סלו סי' יו"ד נסו'יע פסקא.
 בקי סוhh 6"1 3רפו6ס יתעסק ל6 ומיסו וכו', 610 גסס פיקומ וככלל הי6 ומ15ס %פ16ת %וע6רנות
 6ס קפיצו כתס%מין מייכ נייד פרסות h~r ריפק ו5ס דמיס, כופך ס"( ס5לייכ ממגו, גדול מס יס6ול5
510,'ps oh1 לו וגודע ממית 051 ממיס כדיגי וחייכ 6דס מדיני פטור וס(יק וטעם כי"ר כרסות ריפף 
 חיגו כרפו6ותיו כסיטעס סמומחס ססרופ5 כתב: כ פד סנסדרין סר"ן וכחידודי ע"כ. ידו. על גולםססגג
AA1thbh ,Dl)h 61ין לרפויות לרופף רסס סניתגס ממוכל כפרק כד5מריגן מרפק, 510 מכרסות % b~b 
 ס סי' ג("מ סממניך b'so וכעי"( ע"כ. וכוי, 6גסיס דליכיס סטעס כדיין כד6מרינן רו15ת, מעיניומס
 וכסמ"ק ptrn, מדין למייכו 6ין סגי(ק לטובת כרסות סעוסס רכל סרי3"5 כסס 5 כז ס"ק ר"מ תוס'כסס
 כחכירו סכח31ל סגר"ת יסוד עפ"י סדכריס לססכיר )וים ptrn 510 דשו סרי3"6 3סס מוסיף ססכיק

 לטובת כרסות כסעסס וע"כ כיק, סיעוריס רסימות עי' סעסס, וסעכירס הגכר6 רסעות סו5סמחייכ
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 קו(. 6ות 3"ק סעוריס ק31ן ועי' מוצל, ממוס חייב 61יגו עכירה מעסה כ,ה 6יןהניזק

 hbb  וברמיי(, ה"מ פ"3 ומכות ה"נ ופ"ט ס"ו פ"ו וב"ק הי"ג פ"ג גיטין כתוספתך הו6 ההלכהמקור
 סמה פ3 סי' ח"ג סתט3"ן וכתב העולס, תיקון מפגי מייכ כמזיד פטור כפוגג hntb: מס גיטיןמבתוספתך
l~nbcכפילו מייכ סדין ומן המוגג, 6ת לפטור טעס 6ל6 סמ(יד 6ת 5חיי3 טעם 6יגו העולס תיקון מפני 
 קומן לרופך העולס תיקון מפני מוגג מפטרו h~h מזיד, כין טוגג כין לעולס מועד 6דס דקיי"לכפוגג
oclut5רופ6 רפות מתורס נתנס וככר מלרפידת ל6מנועי 6תי כסיגג נפטרנו %  ס6מ כי"ר,  נרטות 
 דמדיג6 הייו פיס ר51מ ממם 1lhs 6%ר והוסיף 6, סי'  ריינימ ריני כינס בקמרי  ברוריו וועי'לרפיות
 מועד ד6דס גופו 3ג(קי ומכ"ם מלהס ממון כנזקי גס חייב דמ15ה כרסות ו6ף 3גיזקין, "וגג ככלחייה
 מועד ד6דס דין כ6ן הפקיעו מעולס תיקון דמפגי ט 6ות רנ6 סי' מ"ת הלי כמבט והוסיףלעולס,
  הר"ן בסי' ר% מפורס 3גיזקין, פוגג ככל מייד הרופק מיה הדין דמעיקר ממח הקור ולדברילעולס.
 מזיק, מדין לחייכו 6פמר 6י כמוגג ממכל סרופ6 כת3 ג p"D כה סי' חו"מ ימר6ל ביצועות  המנסינזל.
 מכיון מזיק מדין חייב קינו המלמכתו הטועה Inlbc הרמ3"ן 3סס ע"כ סוף פכ 3יימ כסמ"ק כת3מהרי
 מומר. מדין רק bto  להייתו  יי 061 הגיל(, הר"ן כחידומי )וזה הרופך וס"ס כרסות, לו נמסרמסדכר
 זחל. טילן מהגר"מ וטילך ע6 עמ'  ים  יובן  כבע"פ" "תורהועי'

 וכמה בבתי תליי פרבר  טומר  מרין  ממעי  יריפ6 6ת %ייב  atc olpn  'טרלל 3ימועות מכתב)ומה
 6, ז קרוטין ותוס'  רס"י עי' להדס, ממירם דין מים הסו3ריס לדעת למוריס סהד3ריס 5"ל 6.תגריס.
 pS'D המעה 6ס דוקק 3. מומר. מדין הרופק 6ת 5מיי3 חייך ל6 כהדס טמירס סטין לסו3ריס36ל

 מיוד כ6ן 6ין עלמו מסמירת עלמו סילק לeh 6 6כל %ופ6, ומסרה לבריקותו מסמירה 6תמעלמו
  כסומר דיגו ס6ז מכר כסגטל דוקק ג. ג. ענף 1 סי' חו"מ יצמק וכקר ז סי' מומרים מחי"ק עי'סמירס,
 מכר נוטל 6יגו oh 6כל o1Uht, לגניבה יומה רפ61ית טעות מסרי 61כידה, כגגי3ה וחייב כקומןמכר
 ה"מ פ"י סכירות nrr~tnl 6 ס"ק סו סי' סם"ך לפי דוקק ד. 361ידה. 3גגיכס חייכ 61יג1 חיגם כמומרדינו

 1nthc מ6 סי' מומריס למחנקן 6בל  כעבירתי, סכר סכיכן למי hto כייס  ייומן  טסטעמ  סי ' סיוק5וה"מ
 רופק סיב  כטיט, דיגו  6ין  InlhS  סכרי  בסיערימ יכל  סברו, על  %טפין  מתפן 6ת  טתופס לפיכם"ם
 הממגתן(. דברי on~c 1 סי' חו"מ יצחק 63ר ועי'  כסייס, יהיס ל, סכרו nnusoi 3חו% תופסטילינו

  סרופ6  יל מטעות כת651ה קרה הנזק 06 מקלקל, כקמן דינו מהזיק סרופ6 ימר6ל היסועות דכריולפי
  רומס י1י נר5ס -  טגוי רפו6י מטיפול נגרס ול6 - סלו ס6מיתית במתלה טיפל ל6 מכך 1כתו65הכ6כחגה
 צריך סלינו עד המטבעות כרציית גדול בקי הו6 ם6ס רע, 1נמ65 יחס מס61 61"ל לסולחני דינרלמרקה
 סרח3"6 דלדעת הר6מוניס, כממלוקת הדין ותלוי פטור, סהו6 כ 5ט 3"ק כגמי צמרו להתלמדעוד

 יטעם, 3ד3ר סרקי מ15י ם6ינו 5פי כקנוס ססו6 מסוס ה61 מפטור הטעס ה"ה פ"י מכירות המ"ממהכיף
 להיזהר לו והים סיד nt)nlhs תלוי מסדרר לפי מקלקל 16מן לטכם דומס וצינו פטור, סכר נטלו6פ'%
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 ירישלים - דין פסקי,ד

 ס6ומן 6ין 1 סעי' סס וטו"ע סם סכירות סרמ3'יס %עת 36ל מיינ, סכר כסגטל ולפיכך יפס,ולכוין
 וכתב 16מן, ט3ח כמו חייט, - סומך 6גי עליך ו5") - עסס'3סכר 36ל 3מינס עמס 6ס 6ל5 פטורסק)קל
 לר"פ מו"ל ד6ל"כ רווייתו ועיקר פטור, כסכר דחפיך כהרס3"6 פסק 3יט"ט טסמסרס"ל י6 ס"קס""ך
 פלוגתך ד5יכ5 זיכיון ל ס" מ"ג נתט31ה )3 3ן מהריי 3סס וס3י5 רווייתו, זמם 1הס"ך הכי,)מגזיי

 וטעה ע13דת1, על סכר ומקבל כרסות סריפ5 קומן bD11 סיס 6"כ hunn מפקינן לhp'DD" 6דר3וות6
 ל6, הו חייב 5ס וסרמ3"ס סרט3"5 כממלוקת סדכר ת"י ל5קמ;' מחולה געסס מכך 1כת651הכ6כחגס
 ממון. לחייכו לפטר 5י המתקקת תלוי ססדכרוכיון

 קעכיד כגוי דגס גוי, 3רופ6 הגס פטור יסרבל טרופך דכ6ופן ט 6ות רנ6 סי' ח"מ סקי ס3טוועי'
 %פקה(. 13 ,מסתמטיס ויכולתו מוממיותו על טהסכימו כי"רכרסות

 לידון ולסור כלוס סיגו עכו"ם לפגי חצירו עם לירון 3קגין עליו: סמקכל ג: סעי' כו סי' 3ט1"ע פסקב.
 חל דסקגין 13 להזור צידו 6ין מד"ת יותר 3דיגיסס זכות למלום ים ד5ס י6 ס"ק ססמ"ע וכתםנפגיסס.

 פס על תממני כת3: הט"ו D"l)P bsb. דייגי לפגי לדון עליו סק3ל ,כות 16ת1 על לו סנסתע3דו נכסיועל
 סיס זכות 63ותו יסרבל לו סידונו ,ס ר51ה 6ס ד6פילו גיל ועוד וכו', 3זס סכתם כמס הממ"ע 3עלקדוט
 יד ס"ק כממ"ע ס6 בסי' נחלקו וכן כתורס. סכתוכ מה על מתנה דסוס לו סומעין 6ין עכו"ס כדיגילו

 דיגי לפי יסר5ל דייני לפגי %זן עליו סק3ל 1DtbJ כססמ"ע מכריע י ס"ק כו סי' 31נתס"מ סס.31ט"ז
 ,כות למלה יט 6ס Ssh ד3ריס, קנין דהו"ל הקנין ע"ז חל % Ots זכות למלוס 6ין 06 דדוק6העכו"ם,
 דייגי )פני )דון עליו סק3ל זכות מתו su ל5 טגטתע3דו, נעסיז ע) חל דסקגין 13, לחזור כח כידי5ין

 ד סעי' כו סי' סטלהן ערוך 35ל י. p~D סס כתומים מ3ו6ר וכן כ,ס. זכותו ידוגו יטרלל ודייניעכו"ס,
 פט. סי' ח"6 מסרס"ס וסוית ת, p"D טס ערכיי ועי' כסט"ז,כת3

 , כסף טיס)ס ניטוח טקגה רועץ6מנס

  ממיי3ימ טסם מס )פי  רפו6ית"  'ירסלגות ע"י טירק )מי
 סנרכ"רילממ':

 סגיני
 מן ריי ומ  סיין  כקמי 5spn סיס לי ר"ת אעפ"י nrr~h  סבירים טל  יבלף 5מ

hlhסעו. עמי מ"כ מהפט" "ימרו יעי'  בלעיסת לפי משביטיי סוכי מי 

 סחולס זכ5י סחולס 6ת הזיק וכסהרופ6 ספרמיס, 5ת לס המטלס  htot  סריפ5 ע"י נטפס  יביטימג.
 ס3יטומ חוקי לפי 05 תלוי סדרר כערכאות לת13ע %תחילה מותר ו6ס סניטות. מתפרת ספי15י 5תלקכל
 68 וסעיף 62 סעיף לפי hlO וכך סרופ6 5ת לת13ע מכלי יסיר 63ופן הניטות 5ת לת13ע מניזוקיכול

 רחוק גק3ע כילד ידוע 1ל5 סגיזק, ע"י יסיר לגת3ע ס3יטומ סופך 3יטר5ל הנסוג ה3יטומ חו,סלחוק
 לדיגיסס, hSh לד"ת וממעת o)'h סכיטוח ממכרת כיון לכך: בי"ד היתר אריך 6יגו 6ז כיכ6רס"כ(,
 מיה ל5 כי"ר סרי כן 61פיל1 רטלגות, נגדר זס 5ין ד"ת טלפי 6עייפ רס51ית, רסלנות נגדר זהונדיניסס

 הניטוח חוקי לפי 05 36ל 3, סעי' 6 סי' וטו"ע כ פד ,עי':3"ק כזה"ז, חפלות דיגי דגים ס6ין לפי 13הרן
 עפ"י 33י"ד ebt הרופא סו5 ס3ע"ד rh כי נימד, סרופ6 עס רק bih %דו ס3יטוח 5ת לת13ע יכולאינו

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



QL'l. cca~ )סיסיי clc 4י9ן ים4ט(נ] Sb GU, ; u~d Ikd" "י"ג שים י""נ, 

~UCIG'  "נסי
 LUU 49 טיט u..a סcc.a~u ga rc י9

ט aULIIU




