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~ים ממותתולבירוריוחסין
רופאשעבד במסגרתשלעמותת חסד
שעזב באמצעהטיפולהרפואי
תיק ממתות מס' -1685עא

נושאהדיון
א' תובע את ראש עמותת החסדב'עלטיפולרפואישניתןלילד שלוע"י רופא שעבד בעמותה
ועזב באמצע הטיפול .א' טוען ששילם מראש את שכר מלוא הטיפול למשרד העמותה עבור
טיפול שאמור היה להימשך כשנתיים-שלוש ,אך כעבור שנה וחצי עזב הרופא את עבודתו,
וכתוצאה מכך נגרם נזק למטופל וגם יצטרך לפנות לרופא אחר שיתכן שיעלה לויותר ממה
שלקח הראשון.
ראש עמותת ב' משיב שאת התביעה עליו להפנות לרופא עצמו ,משום שלפי החוזה עם
העמותהולפי החוקהרפואי הרופא הואשחייבלסיים אתהטיפולהרפואי שהתחילבו .העמותה
היתך רק האמצעיוהיאזו שדאגה לכל צרכי המרפאה והטיפולים ,אך היא אינה חייבת בסיום
הטיפולהרפואי של הרופא אלא הרופא לבד.
א' משיב שמביון ששילם את מלוא השכר של הטיפול לעמותה והיא הכגיסה את כל הכסף
לחשבונה ,והיא זו שהעמידה את הרופא לעשות את הטיפול ,הוא רואה בה את האחראית
לתביעה ,כמוקבלן שנשכרע"י בעה"ב ששכרפועללעבודוהפועלעזב באמצע שבעה"בתובע
אתהקבלן.א'הציגבביתהדין אסמכתא משפטית שהתביעההיא מהרופאומהעמותה.עוד הוא
טוען שאיןלו אפשרות לתבוע את הרופא ,מאחר שהרופא יבואלדין רק בבימ"ש ואז יצטרך
התובעלהוציא ממון רבשאיןלו.
א' אומר שהעמותה היתה מוכנה להחזירלו מחצית ממה ששילם עבור הטיפול הרפואי לפנים
משורתהדין ,אך הואאינו מסתפק בזהוגםטוען שהחיוב הואמןהדין ולאלפנים משורתהדין.
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ריי

פסקדיןשלפשרה
תביעת הנזק שקרהלשיניו של המטופל כתוצאה מההפסקה שהיתהבטיפוליש להפנות לרופא
ולא לעמותה ,אך העמותהחייבת להחזיר את השכר שקבלה עבור הטיפול שלאנסתיים ,ועל
כך מתקבלת הצעת הפשרה של העמותה לשלםלא' מחצית מהסכוםששילם.
( 1-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-שמואלחיים דומב

( 1-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .נזק שנגרם לבעה"ב כתוצאה מהפסקת עכורה באמצעה,שיי פועל שנשכרשיי קבלן ,מי
החייב.
ב .קבלו שהפסיק עבודתו באמצעה וקבל כל שכרו מראש.

א .פסק"1"3עסי'סטסעי'ד:סטוכר 6מ מפרסלמרוט 3סרומרט ככקעסונטמרסקגקן וסלסכלי
ממורטבוסריסטוכר פטורודין 3על ספרס עםס5ומגיןטמרטו,וכן 05ל o)tc 6על דעתס3עליס
יטסמטכירסכרס6ומנין ,ו6ס
וגטכרסקגקןדין 3עלספרסעסס6ומגין.וכתבכגתס"מp"eד:מייר
טכרססטוכרehfhסכרלמיטדרכולמפקידמליק3פל1גת 5סמ513רכרמ"ד3טו"עסי'ר65סעי'כד
6ימיידסר6טוןכבפסעסבני61יןלולסלס.ומזםנלמז Ohסכר56ל3עלעגלםעגלסעס D'DtDועם
עכרוטלסמטכיר  16עס פועלטלו דפטור כבפסע מפועל6ו סע3ד ,דל 6גרע ממסרלמיכרגיל
למפקיד.ע"כ3גתס"מ.
וב"כ3גידוןדירן ססעמותת ממסדסגסכרסע"י rhלטפלכילדסמולםסרירגילססיתםלסכור רופק
טיעטסמטיפול,ועלדעתכןטכר5ותס,'5ותרופקמזיקכטיפול1h)roh,לתבוע6תסגזקמסעמותס,
סרי,3ס כת 3סגתס"מטתלוי כממלוקתסס3י 6סרמ" "DS 6ר65סעי' כד ,וכתכ סגתס"מ ססנסכר
סר5טון פטור.ועי' 1"DDירוטליס כרך  1עמ'טכ ,ס6ס מפועל סגסכרע"י סעמותססתמייםלסלם
ל3עס"כ 6ה כלסג,קיס ,וסג1ק געסס מדעת עלמו 1ל 5על דעת סעמותס טטכרס קותו ,סנתכע 610
ס6ופגיסטספועליכוללמזור3ו.
מפועלול6סעמותס.ועי'פס"דירוטליסכרךטעמ'רמסטי
גס מסעמותס,לפיסיס לס"קמריותסילומית" לרס1%ת1
ט(ללסס3דריולפ6,עספע"וי3דדי6ג5ילססס,סת06כיעסיכולםלסיוגי
יזכותולתבועיסירותגס 6תסרופ5טסתרטל).
כ
ב.עי'פס"דירוסליסכרךס עמ' קגדפס"ד מ66מו"רסגרכי"ל"51לכטסילס מרקסלקכלן עכורכל
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סע13דסו0ק3לןמפסיק ,Ui~b1וקבלן6מרטי5טרךלגמור6ת 0ע3ודסיע(0יותר ממסמקבלסר6מון
עכור 0עכודסטנותרeho ,0מייכ0ר6טוןלסמ,יר 6תכ( מסטיעמתעטניח1מדיחסיעזיר 6ת הלק
ol)cnnסקכלעכור 0עכוד00גותרתD"Dh ,טל6יספיקלקכלןתסגי,ופסקסםסיסלפסרכ,ה,מכיון
שנמלקוכוסרט"יורב"טכ"מ ע0כ,וסכיךטסדבריספלפול6מריפת6על סראםססחותת,עיי"ם.
ומכחןלנידוןדירןיטלקבל6ת 0פטר0ט0ליעמנה(העמותה(ממזיר(6יממליתמ0סכוסטטילס.

אברהםדובלוין.
ב

מסמטוען 0תוכע סספסק0טליותרמטנהכטיפולהרופקכייצור0טיגיסגרסלנסיגסכמ5כססינייס
ויםכ6ןחיוכמסוסמזיק,ככרסוכימ 0ג6כ"דטליטי'5מססוייעו0גתס"מדתכיעתסיזקוריכסמהיות
מופניתלרופףממטפלול6למגע(סעמותס,וישלמוסיףכז0דגםעיקרסמיוכטלסיזקנסיגת0טינייס
ככז.0
6יטצרור,די"לסמינוhbhגרמךסגגרסמסטנו6לתעטס6Oal ,תברופףחיטפסרלמיי
ם1ל6עסו רק
חב(מסטיטלדוןכ6ןלעג"דסו6מטוסטסעמותסגטכר0כתורקבלןלמסקייסורסיניי
מלק מסעכוד,0ולע"פט0יסידועטסם6יגסעוטיםסעכודסכעומס6ל6מוסרים 6ותסלרופך ,מ"מ
ע5ס 00תקסרותכין סעמות0לבין סרופ6יס סלמס6יגסמעגיניס טלסמזמיגיס.רסיס לכךטמרי
סעמותסיכולתלטנותחתסרופ6סמטפלכרקותעיניה.
ומנסhnthכגמ'כ"מעז61מררכ'bo6מ5ןד6וגיר6טרלדוול6ופסק )hASDSbloדיומ66יל6עכיד
דפסקפסיד6דפועליס ,וכזפP"1tSסי'סלדסעי''"DP5פירוטסר"6טורוכר6סוגיס,דמכיוןשפסיקת
מנסר מגרס למפסקת 0עכודסט(הפועל0ו 6דברסכין כעס"כוכין הפוע( o)'hלמוריס(הסוטלו,
גמטכ סכע"0כ כאגסוחין כעס"כמייכ (שלס (פוע( ע(פעולתסססקייסטל 6עטם ,וז tS'Dh0טגס
מפועלנמסככקונסמ"מכלסטגיהס6נוסיספסיד6דפוע(יס,ח(r"hl~c6ססור"מפ"1סי'טn'Dto
וססכירטסו6מטוס ד0ממע"0וידו עלסתחהונס,והוכלודכריוככ"יסי'סלד,ומדבריולמדנו ד6ס
םסלםסלעדודה6יןמ51י6יןממגוD""hטעכדרקחלייוסכמפסק סג0ר
טילםלפועלכלסכרועכוריו
כ6מ5עפיוסוועי'כסגר"6סי'סלדס"קסדמפרסכדעתסרמ"6ד(6כסר"6ס),וכ"פכבה"דסי'"כס,
וכיקרעפ"יתוס'עטכדיה6י6תסמו,65טכתכלפרםהhnth16כגמ'ס6ססכרססיגסזולהועיליין
כמליסדרך 6ססילםמר6טעכורכלהדרךקינומייכלסהזירכלוס,וז"לסחוסיסס:כיון
זה
~USDI
 hotcט%לחותר D"Dhטחינה משתלמת6לחלכסוף ,לדעתכןנתנוסיסת ס(1
טכרו
סגתן(ו
וסתתררי
יע"כ.ועי'פס"דירוסליסכרךגעמיקעג.
,
לחלחרohלחי
ולפיס ס"הכניד"ד6 ,סגמ"יכ 6ת מתפטרות הרופק Dinhsהטיפו(כנוגסכלפיסקכלן טסם מנהל
סעמותס ,ל6יהיס מפועלמיידלסמזירסכרווחגג,כסויתסכותיעקבמיקסי' קעו עפ"ידכרי
~DDום' וסתס"ד
סר"6סדסייס כתפס6ין מפועלמיידלהמזיר ,וכרר סקסםעליוכמנמתפתיםדמדכריסת
ןמיומד,וכקמור)6 ,מנסהקמת
יhb651כך,טליןכוונתסרחיםמסוסדיןמרגילטלסממע"ה6לחסוךדי

ד
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ט מסכמה סהעמותס
ממקרסדגןחיגודומםלפס ,דכ6ן כהתקמרותסכין המטופללמנסל סעמותסי
ןסתםטמפורטכגמ'עט6וכתו"ע
יכולםלסמליף6הסרוסךגסכ6מ5עמטיפול '6יכהויכספיגסזוויי
ירותnrrnמייכלסמזיר,וה"הכ6ן ,מעמותהמייכתלהמזיר
סי'טי6מעי'כטלפי6%סקפל6תכלמסכי
6תיתרתססכוססקכלה.
ונר6סד6פילוDhג6מרסגתסככסתמייכותעליי
ן,ס,מ"מיסיםחייבמהמזיר,דכדנעייןהיטבכדברי
כלסמזיר ג6מרה רק
תסידD"1eטכסי651מפורסרכלמסכרתסחוסי ד6ספילסמרקסקינוחיי
פי
טעכטיוככרנתייקרמגמרספעולסכטוס6ופןטכעולסוכטןכסיורט(סגמ'דהייןברולסלסוכילכ
ע
וב
קט
כמלולותים61יןספסרותלגמור 6תפעולתההוכלה6,כלפועל"קיכ(SDעלמודריכתעגכיסול6גמר
6תספעולסחייכלסטליס6תהעבודה6ולסמזיר6תמכסף.וכפירוטתסידכתומימ65תיכןגסכחוסי
הרב"ט"11ל :גמר5הסיסת ס%כלזמן ט %ש6רכו"לטייסתנ"16עכ"ל.והןמןדברי בס"דדכטיט
לפטרותלקמרלגמורסמל6כה,היינוכטסכעס"כמ65פוע( 6מרלדרוךסעגכיס לקמרסנ6גסהפועל
סר6סון.וה"סכ6ןמהרכסרופ6יהיניסינגסכצוק,מייככעס"כלסמזיר6תיתרתהסכוםטקיכ(.
כ11גת or~1י)6רחפינו 6ס
וכרמןדיןגרפסדעיקר סכרת סתוס' )כת)13כפנותן התבלוס
מרד6
"וגתתסתוס'הי6רקמטוס ט%
מפעולהhSתיגמר,ל6שיכיסכגיד"דדעי'כתויתמסר"מ"16זסי'סו
כו
היהמיינלסלםמרקסורקמיוזמתוהקדיםסכרו,כוסג6מרמגילהדעתו6,כלסיכך)הפועלעלמותכע
6תסתס(וסמרטטול6ססכיסלעכורכלימקדמתסתט%סכזהל6טייךלומרגירסדעתו,ורריךלסמזיר
6תמיתרסמסטקיכל.ועי'גסכחקרילב מו"מחייכסי' פדטכתכמדיליהסכרךזו.וממילךס"סכ6ן
ךלפוטרסמסוססכרתסת1ס'.
טהעמותהדרדס6תכלהכסףמרקסל6סיי
ו(כ6ורסדברינוגסתריסמסרמ"6סי'סלגסע"סטכתככעניןפועל16מלמד"נקנסכגוןטמלס:S"rt,
מיהוohככרקיכלהפועל16ממלמדסכרוי"6דקינוקריך(המזיר.עכ"ל,ויסודדכריו הסעפ"יתוס'
זד"סמלסותמוכותמיימוגילספרקניןסי'(6ורב"טכ"מעז6סכתכוכססמסריסס6ספועל
קרוטיןי
ובריךלהטליסעבודתוohג6גסוחלה,כמו ענד
כענדעכרילעניןסגופוקנוי"6,כ נקמרטס"סטילינ
סמלהט6יגומוסיףעלעכודתווי651למירוח,וקטהע"1מכמהמקומות1,תיר15דט6גיעכרעכרימכיון
מככרקיכלכספוnD~sקנייתו,וה"ה06 sp'9קיכלמכרפעמתוקינומייכלהמ,יר,עיי"ט.ועי'ט"ך
טסס"קכבוככיפורסגריךוכסויתרדכ"srrn1סי'רז,סמולקיסעלמהריסכזהו(דעהסטפילוקיכלכל
סכרומייכלהמ,יר.ועי'מסכנותיעקכמו"מסי'סד.
ונרצה ד6ף לדעת סרמ",6כנידוןדירןמייכת סעמותסלסמזיר מהטקיכלס ,ו( 6רקלפגי מסוס"ד,
דסכרתהמסריסד6יגומייכלס)ליסמססההסירכעבודתוסי6דכיוןדטפוקנויגסתמפסטדהו,וסכרך
)11ייך רקכפועל)מלסנזה D)thכגופוסלפועל,דכיוןדטפוקנויגמסכלגסתמפססרסוטלכעס"כ,
6כל16גסכגון %117סנתינטסהגמר61ינ1יכוללענוד %טייךלומרע"זגסתחפסמדהו1,ל6מלינול6ף
לחד מהר6טוגיס הסוכרים טכ6וגס דדוולDh 6פילסלו מסתמלסקינוקריךלסמזיר"61 .ככגידייד
ססעמותהטגטכרסכקכ(ןלמעכסלOD)b) 6כללכעזיכתהרופקהרקבון,טמרימ5דסטכירותל6מחגה
מיסו סרופ,6וסיסעלסעמותסלמ615רופק 6חר ,ומסטל 6מ65סרופך 6חרכזה גססמהר'יסיודה
15'Dhcקבלחכרומייכלהמ,ירמסטל6עמס.

ממונות

ה

ומסמטועןמגמלסעמותסטככרמערירולרופף6תכלפכרוול6נסקרפססכדילסתזיר,טענםזוo)'b
י ס"ק1דכססכיר %תמור סתםומתהממורמייכלמעמידלו6מר,
מתקכלתעפ"ימסייכססמ"עסי'ס
וסכיךדבריסטורכטססר"6טh"ht:S"ftזיילכהכדכמטיכתמחמורנשתעבדונכסיסממכירלסעמיד
5סיסממורעמת6ל6כסףסגתןוגכלעכקופתהעמותם,
לוממורעדקותומקוס,עכ"ל31.פרטכ5ן"ל

3וד6יטסעמותסמייפתלתתסירותכנגדמסטקיכלס.

ודיהושעקניג.

