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ביתדיןירושלים
ווים ממוטתולבירוריוחסין
תביעתביטוחעלרשלנותרפואית
תיק ממונות מס' -1653עא

(מהד'יט סבת)

נושאהדיון
א' תובע בערכאות את חברת הביטוח על רשלנות רפואית של הרופא ב' עלכר שלא איבחן
באשתואירועלב למרות שהתלוננהעלמיחושיםבחזה ,ובמקום לשלוח אותהמיד לבדיקת לב

נתן לה תרופות לאסטמה וצרבת ,ולמחרת לקתה בדום לב והפכה לצמח.
בתביעה בערכאות תבעא'פיצוי של 10מיליון דולר וחברת הביטוח הגיעה אתו להסכם מחוץ
לביהמ"ש על סכום של  2מיליון ,משום שחברת הביטוח הבינה שבביהמ"ש תחוייב בכל
התביעה.
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ולבואלדון בדין תורה בבי"ד
הרופאב' תובעמאי
ולברר בדין תורה אם אכן היתה כאן "רשלנות" לפי ד"ת המחייבת כתשלומי נזק אם לאו,
ולטענתויוכיח בביתהדין שלפידין תורהאינוחייבמדין מזיקואינוחייב באחריותכלדוהיעל
מה שקרה לחולהאחרי שהיתהאצלו .עוד הואטועןשע"יחיוב הביטוח בערכאותיחוייב בשנים
הבאות בפרמיה גבוהה יותרלביטוח ,והוא מבקש למנוע ממגו את הנזק.
א' טוען שאינוחייב לדון עם הרופא בד"ת משום שהתביעה שלו היא מחברת הביטוח ,ועפ"י
תנאי החברההדיון עמה הוא בערכאותרעפ,יידיניהם.

פסקדין
בבית הדין נתבררה דעת מרן הגרי"ש אלישיב בזה כתשובות לשאלות ששאלוהו כמה
מהמקורביםאליו בסוף שנת תשס"ח (שאזהיה המקרה עםא') ובמהלך השנתיים האחרונות:
א .תביעה מחברת ביטוחע"י צדג' מבוססתעל הסכם הביטוחותנאיועם המבטח (צדב') ,ואם
עפ"י תנאי הביטוח זכאי התובע (צד ג') לקבל פיצויים מחברת הביטוח ,מותר לו עפ"י ד"ת
לתבוע -בערכאות-וליטול את כל מה שמשלמים ,אף אםלפידין תורתנו הקד' לאהיה מקום
לתביעה ,משום
הםתנאי הביטוחועל דעתם הוא מבוטח.

שא*
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ב

ב .גםאילו היההדיון נערך בביתדין,היו בי"דצריכים לפסוקלפיחוקי הביטוח.
ג .אין לחשוש מלתבוע בערכאות .גם במקרה שחיוב הביטוח יגרום נזק לנתבע (צד ב',
המבטח).
ד .אף הנתבעצריך -מן היושר -לשתף פקולה עם התובע בתביעהזו.

ה .עם כלזה ,מן הראוי שהצדדיםיפנו לביתדיןכדי לקבל היתר לפנות לערכאות ,ועל הבי"ד
ליתן את ההיתר גםבלידיון לגופה שלתביעה.
 .1אולם במקרה שמאיזו סיבה יש מניעה לפנות תחילה לבי"ד ,כגון שתביעה בבי"ד עלולה
לגרום לתובע הפסד ,רשאי לפנות מיד לערכאותכדי לתבוע מהביטוח.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-נחוםאייזנשטיין

( )-טוביה גולדשמידט

השאלותלדיון
א .רופא שטעה באבחנת המחלהובגללזהניזוק החולה ,האםחייב.
ב .חולה שפנה לרופאעל דעת שישלו ביטוחמפני רשלנות רפואית ,האם זכותו אח"כ לתבוע
לפיחוקי הביטוח גם אםלפידיית לאמגיעלו.
ג .ביטוחעל רשלנות רפואית ,האם הוא ביטוח כלפי הרופא שהזיקאו כלפי החולהשניזוק.

תשובה
א .פסקנסו'יעיו"דסי'סלוסעי' 5עפ"י סרמ"3ן כתורת ס5דס(ס'51מעוולעמ' מס :גתגס סתורה
רנות %וע% 6פ16תומ15סהי6וככללפיקומגסס 610וכו',ומיסול6יתעסק 3רפו6ס 1"hhסו6בקי
ול5יס6מסגדולממגו,ס5לייכ ס")כופךדמיס ,ו5סריפקh~rפרסותניידמייככתס%מיןקפיצו 6ס
oh1 ,'ps510ריפףכרסותכי"רוטעםוס)יקפטורמדיני 6דסוחייככדיגיממיס 051ממיתוגודעלו
ססגגגולםעלידו.ע"כ.וכחידודיסר"ןסנסדריןפדככתב:ססרופ5סמומחסכסיטעסכרפו6ותיוחיגו
,Dl)h hbhAA1tמכרסות 510מרפק,כד5מריגןכפרקממוכלסניתגס רססלרופףלרפויות61ין b~b%
מסמעיניורו15ת,כד6מרינןכדיין סטעסדליכיס6גסיסוכוי ,ע"כ.וכעי")b'soסממניךג)"מסי' ס
כססתוס'ר"מס"קכז5כסססרי5"3רכלסעוססכרסותלטובתסגי)ק6יןלמייכומדין ,ptrnוכסמ"ק
כיקססמוסיף 3סססרי6"3דשו(510 ptrnויםלססכירסדכריסעפ"ייסוד סגר"ת סכח31לכחכירו
סמחייכסו 5רסעות הגכר6וסעכירס סעסס,עי'רסימותסיעוריסכיק ,וע"כ כסעסס כרסות לטובת
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בממוסמוצל,ועי'ק31ןסעוריס "3ק6ותקו).
הניזק6יןכ,ה מעסהעכירה61יגוחיי

מקורההלכההו6כתוספתךגיטיןפ"גהי"גוב"קפ"וס"וופ"טה"נומכות פ"3ה"מוברמיי)hbb ,
מבתוספתךגיטיןמס:hntbכפוגגפטורכמזידמייכמפגיתיקוןהעולס,וכתבסתט"3ןח"גסי'פ3סמה
l~nbcמפניתיקוןהעולס6יגוטעם5חיי6 3תסמ)יד6ל 6טעסלפטור 6תהמוגג,ומןסדיןמייככפילו
כפוגגדקיי"ל 6דסמועדלעולסכיןטוגגכיןמזיד h~h ,מפטרומוגגמפניתיקון העולס לרופךקומן
 oclutנרטותכי"ר ,ס6מ %נפטרנוכסיגג6תיל6מנועימלרפידתוככרנתנס מתורסרפות 5רופ6
לרפיותוועי'ברוריובקמריכינסריניריינימסי',6והוסיף 6%ר1lhsממםר51מפיסהייודמדיג6
חייהככל"וגג3גיזקין,ו6ףכרסותדמ15החייב גסכנזקיממוןמלהסומכ"ם3ג)קיגופו ד6דס מועד
לעולס,והוסיף כמבטהלי מ"תסי' רנ6 6ות טדמפגיתיקון מעולסהפקיעו כ6ןדין ד6דס מועד
לעולס.ולדברי הקור ממחדמעיקרהדיןמיה הרופקמיידככלפוגג3גיזקין ,מפורס ר%בסי'הר"ן
ינזל .המנסביצועותימר6לחו"מסי'כה p"Dג כת3סרופ6ממכלכמוגג6י6פמרלחייכומדיןמזיק,
מהרי כת3כסמ"ק3יימפכסוףע"כ 3ססהרמ"3ןInlbcהטועההמלמכתוקינוחייבמדיןמזיקמכיון
מסדכר נמסרלוכרסות ,וס"סהרופך(וזהכחידומיהר"ןהגיל) 061 ,להייתו  btoרקמדיןמומר.
ן זחל.
ועי'"תורהכבע"פ"יוב
ןיםעמ'ע6וטילךמהגר"מטיל
וכמה
(ומה מכתב3ימועות'טרלל%olpn atcייב 6תיריפ6ממעימריןטומר פרברתליי
י
ת
ב
ב
ןממירםלהדס,עי'רס"יותוס'קרוטיןז,6
תגריס"5.6.לסהד3ריסלמוריסלדעתהסו3ריסמיםדי
ך5מיי6 3ת הרופקמדין מומר .3 .דוקק 6ס המעה pS'D
36ללסו3ריססטיןטמירס כהדס ל6חיי
מעלמו 6ת מסמירהלבריקותו ומסרה %ופ6 ,6כל  ehל6סילק עלמו מסמירת עלמו6ין כ6ןמיוד
סמירס,עי'מחי"קמומריםסי'זוכקריצמק חו"מסי'1ענףג.ג .דוקקכסגטלמכרס6זדיגוכסומר
מכרכקומןוחייבכגגי3ה61כידה,מסריטעותרפ61יתיומהלגניבה 6,o1Uhtכל6ohיגונוטלמכר
דינוכמומרחיגם61יג1חייכ3גגיכס361ידה .ד.דוקקלפיסם"ךסי'סוס"קnrr~tnl6סכירותפ"יה"מ
וק5וה"מסי'סיטסטעמ כיי
סhtoלמיסכיכןסכרכעבירתי6 ,בללמחנקןמומריססי'מ1nthc6
6InlhSיןדיגו כטיט,סיברופק
מ
י
ר
ע
י
ס
ב
כם"םלפי טתופס 6תמתפן%טפיןעלסברו,
סכרי
טילינותופס 3חוnnusoi%סכרול
'on~c1דבריהממגתן).
,יהיסכסייס,ועי' 63ריצחקחו"מסי
ולפידכריהיסועותימר6לסרופ6מהזיקדינו כקמןמקלקל06 ,הנזק קרה כת651המטעות סרופ6
כ6כחגה1כתו65המכךל6טיפלבמתלהס6מיתיתסלו-ול6נגרסמטיפולרפו6יטגוי-נר5ס רומס
למרקהדינרלסולחני"61למס61יחס1נמ65רע ,ם6סהו6בקיגדולכרציית המטבעות עדסלינוצריך
עוד להתלמדצמרוכגמי "3ק 5ט כ סהו 6פטור,ותלויהדין כממלוקתהר6מוניס ,דלדעת סרח6"3
מהכיףהמ"ממכירותפ"יה"ה הטעסמפטורה61מסוסססו6כקנוס5פים6ינומ15יסרקי 3ד3ריטעם,
ו6פ'%נטלסכרפטור,וצינו דומסלטכם16מן מקלקללפי מסדררתלוי nt)nlhsסידוהיםלולהיזהר
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ולכויןיפס,ולפיכך כסגטלסכרמיינ36 ,ל %עת סרמ'3יססכירות סםוטו"ע סססעי' 61ין ס6ומן
סק(קלפטור6ל65סעמס3מינס 36לעסס'3סכר-ו("5עליך6גיסומך-חייט,כמו ט3ח16מן,וכתב
ס""ךס"קי6טסמסרס"ל3יט"ט פסקכהרס6"3דחפיךכסכרפטור,ועיקררווייתוד6ל"כמו"ללר"פ
ןד5יכ 5פלוגתך
(מגזייהכי1 ,הס"ך זמםרווייתו,וס3י3 5ססמהריי 3ן ( 3נתט31המ"גס"לזיכיו
ס bD11קומןסריפ5כרסותומקבלסכרעלע13דת,1וטעה
דר3וותhp'DD"6ל6מפקינן"6hunnכסי
י סדכר כממלוקת סרט 5"3וסרמ"3ס 5סחייבהו ל,6
כ6כחגס 1כת651ה מכך געסס מחולהל5קמ;'ת"
וכיוןססדכרתלוי המתקקת5ילפטרלחייכוממון.
וועי' ס3טסקי ח"מסי' רנ6 6ות טדכ6ופן טרופךיסרבלפטור הגס 3רופ6גוי ,דגסכגויקעכיד
כרסותכי"רטהסכימועלמוממיותוויכולתו,מסתמטיס % 13פקה).
ב .פסק3ט"1עסי'כוסעי'ג :סמקכלעליו3:קגיןלירון עםחצירולפגיעכו"םסיגוכלוסולסורלידון
םלמלוםזכות3דיגיססיותר מד"ת6יןצידולהזור 13דסקגיןחל
נפגיסס.וכתםססמ"עס"קי6ד5סי
:
3
ת
כ
י bsb.D"l)Pהט"ו תממניעלפס
עלנכסיוסנסתע3דולועל16ת,1כותסק3לעליולדוןלפגידייג
קדוט 3עלהממ"עכמססכתם3זסוכו',ועודגילד6פילו6סר51ה,ססידונולויסרבל63ותוזכותסיס
לוכדיגי עכו"ס6יןסומעיןלודסוס מתנה עלמהסכתוככתורס.וכןנחלקובסי' ס 6כממ"ע ס"קיד
31ט"זסס31 .נתס"מסי'כוס"קימכריע כססמ"ע  1DtbJסק3לעליו%זןלפגידיינייסר5ללפידיגי
העכו"ם ,דדוק606 6יןלמלוסזכות% Otsחלע"זהקניןדהו"לקניןד3ריס6 Ssh,סיט למלה,כות
5יןכידי כחלחזור ,13דסקגיןחלע(נעסיז טגטתע3דו,לsu5מתוזכות סק3לעליו(דון(פנידייגי
ייטרללידוגוזכותוכ,ס.וכןמ3ו6רכתומיםסס p~Dי35 .לערוךסטלהןסי'כוסעי'ד
עכו"ס,ודיינ
כת3כסט"ז,ועי'ערכייטסp"Dת,וסויתמסרס"סח"6סי'פט.
6מנס רועץ טקגה ניטוח טיס(ס כסף (מיטירקע"י 'ירסלגות רפו6ית" (פי מס טסםממיי3ימ
י מן
כ"רילממ':סנרסגיני5מיבלףטלסביריםnrr~hאעפ"יר"ת סיס5spnכקמיסייןומרי
'"ימרומהפט"מ"כעמיסעו.
 hlhסוכימשביטיילפיבלעיסתיעי
ג.יביטי
מנטפסע"יסריפhtot5המטלסלס 5תספרמיס ,וכסהרופ6הזיק 6ת סחולסזכ5י סחולס
לקכל5תספי15ימתפרתסניטות.ו6סמותר%תחילהלת13עכערכאותסדררתלוי 05לפיחוקיס3יטומ
ף 68
יכולמניזוק לת13ע5תהניטות63ופןיסירמכלי לת13ע 5ת סרופ6וכך hlOלפיסעיף 62וסעי
רע"יסגיזק1 ,ל5ידועכילד גק3ע רחוק
לחוקחו,סה3יטומהנסוג3יטר5לסופךס3יטומ לגת3עיסי
כ6רס"כ),כי6ז6יגואריךהיתרבי"דלכך:כיון ממכרתסכיטוח  o)'hוממעת לד"ת hShלדיגיסס,
ונדיניססזהנגדררסלנותרס51ית6,עייפטלפיד"ת5יןזסנגדררטלגות61,פיל1כןסריכי"רל5מיה
רן 13הלפיס6יןדגיםדיגיחפלותכזה"ז,,עי'"3:קפדכוטו"עסי'6סעי'36 ,3ל 05לפיחוקיהניטוח
אינויכוללת13ע5תס3יטוח%דוbihרקעססרופ6נימד,כי rhס3ע"דסו5הרופא33ebtי"דעפ"י
,
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