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אותןוהעבירמתגברצוותשהגיעעדבתינוקותשטיפלו

היולדות.למחלקת

ליאורה,מספרתחדר״,לאותוהוחזרתיהלידה״למחרת

הרצפהעלהדםמכתמיחלקאפילושנשאתזוכרת״ואני

בצורהשתיוולדלמההילדה.עלמאודליכואבהחדר.בפינת

כזו?״.בצורהותחיהכזו

שלגירסתהאתהמשפטבביתלדחותניסההחוליםבית

עללסמוךניתןשלאלפסוקהמשפטמביתוביקשליאורה

הלידה,במהלךנפלההתינוקתשלפיההאם,שלעדותה

מחלתעקבמציאות,תפיסתלעיוותחששאצלהשישמאחר

הדסההחוליםביתעת.באותהסבלהשממנההסכיזופרניה

פרופ׳שלהמקצועיתהדעתחוותעלזובקביעההתבסס

האםאתהמייצגשריםוטו״דהאב,אתהמייצגי^ינקT\\1קוטלי;ופרופ׳טיאנופרופ׳הפסיכיאטריםמא>/׳מימין

משוכללהכיהחוליםביתבמרכזצעירה,אישהיולדתשבואירוע

בחדו;אישללאפסיכיאטרית,במחלקהסגורבחדרבישראל

למנוענכנסלאצוותאישואףלידהמחדרידקותחמשבמרחקהיא

האםשלדינהעוררשרים,ערדאומרמחריד״,אירועהואמהיילוד,

המכהןבישראל,הפסיכיאטריהממסדמבכיריקוטלר,משה

הממשלתייםהפסיכיאטרייםהחוליםבתיכמנהלהשארבין

לבריאותהלאומיתהמועצהttoציונה;ובנסיעקבבבאר

הר־החינוך)לנושאלדיקןובמשנההבריאות:במשרדהנפש

פואי(

$TS1$)הרפואי$TS1$

$DN2$)הרפואי$DN2$אביב.תלבאוניברסיטתלרפואהבפקולטה

בעצמו.אותהבדקולאליאורהאתפגשלאקוטלרפרופ'

ומ־מהדסהשלההרפואיהתיקעלדעתובחוותהתבססהוא

קופת

$TS1$ומקופת$TS1$

$DN2$ומקופת$DN2$כללית,חוליםpiהואזה.בנושאהרפואיתהספרותעל

ישסכיזופרניהשלחוליהראורביםמחקריםכיבעדותוציין

המציאותעיוותשלתופעהאצלםרשבזיכרוןבולטתפגיעה

אלהחוליםאצלהתגלולטענתו,החריף.הפסיכוטיהמצבעקב

שווא.וזיכרונותלמציאותדמיוןביןבהבחנהטעויות

מסויםשאירועלקבועמאודבעייתיכיצייןקוטלרפרופ׳

המשפטיתוהקביעהבלבד,האםשלדבריהסמךעלקרה

אובייקטיבייםנתונים"מסדפיעלזהבמקרהשתיקבעראר

סובייקטיביים".ונתוניםטענותשלמכלולעלולאמוצקים

צעירה,ב׳אישהשמדוברמאחרכיהשערהגםהעלהקוטלר

שבהמציאותעםלהתמודדתתקשההיאלחייה,20ה־בשנות

כברוהיאמוקדמת,לידהעקבקשהנויתלוגיתנכהבתה

ומתמשכת.קשהסכיזופרניתמחלהשלאבחנהתחתגרושה,

הבלתילסיטואציההסברלמצואשתנסהלשלולניתןלא

האחריותהטלתשלבמנגנוןשימושבאמצעותאפשרית

אשמהמתחושתעצמהלפטורובכךהסביבהעלוהאשמה

מנשוא".קשה

חלחמתהפסיניא^ים

שלמנוגדתרעתחוותהגישוליאורהשלדינהעורכי

הואטיאנופרופ׳טיאנו.שמואלפרופ׳אחר,בכירפסיכיאטר

ניהלהעולמי,הפסיכיאטרייהאיגודשלהמרכזיהוועדחבר

תפקידיםשלבשורהוכיחתקווהבפתחגהההחוליםביתאת

בישראל.הפסיכיאטריבממסדביותרבכירים

בחוות2008באוקטוברליאורהאתבדקטיאנופרופ׳

הלי־לפנישעותשכמהלוסיפרהכיכתבהואשלוהדעת

דה

$TS1$הלידה$TS1$

$DN2$הלידה$DN2$הצוותלאנשישתודיעלידהשהיתהמחברהביקשההיא

מתייחס,לאשהצוותמסרו'הםאבלצירים,להשישהרפואי

ושבכלבטןכאביעלמתלוננתהזמןכלממילאשהיאבטענה

חריפיםכאביםהרגישההיאללידה.הזמןלאעדייןזהמקרה

שעהשבסביבותזוכרתוהיאבוקר,לפנותשתייםסביבותעד

כריעה.חצישלבתנוחהלעמודחייבתשהיאהרגישההיאזו

היתהואזלמיטה,הקירביןהידייםבשתיבעצמהתמכההיא

היאמסביבה.דםהרבהעםיצאהוהילדהמיםירידתאצלה

בקיראחתהחזיקוידיהשתיכיודליהאתלתפוסיכלהלא

שראשהמפנילדבריהחבטה,שמעההיאבמיטהוהשנייה

עלישיבהבחצינשכבההיאאזברצפה.נחבטהילדהשל

צעקה.והיאבהלגעתפחדההיאלידה.והתינוקתהרצפה

מהר...״.ורצוהתינוקתאתעטפוהגיע,הצוות

בח־דופןיוצאתביקורתדעתובחוותהעלהטיאנופרופ׳

ריפותה

$TS1$בחריפותה$TS1$

$DN2$בחריפותה$DN2$כיכתבהואקוטלר.פרופ׳למקצועעמיתוכלפי

התובעתאתבדקלאהמלומדשעמיתיכךעל׳תמההוא

שאינותיאורטיבמסמךמדוברדעתו.חוותאתשערךלפני

מכי־כולנוואישית.פרטניתדעתלחוותמידהבקנהעומד

רים

$TS1$מכירים$TS1$

$DN2$מכירים$DN2$מדווחתשהספרותהעובדהואתהרפואיתהספרותאת

אחריםאואלונתוניםלהופעתנמוכהאוגבוההסבירותעל

הרופאהמחוקק,התכווזלכךלאשונות.היתכנותברמות

בדי־סמךעלתינתןרפואיתדעתשחוותכשקבעוהאתיקן

קה

$TS1$בדיקה$TS1$

$DN2$בדיקה$DN2$."רפואית

שטענתהלסבירותמעברראיות"התקיימוכיסיכםטיאנו

חדרברצפתהלידהבמהלךשהיתהלחבלהבאשרהאישהשל

אמיתית".אכןהיאהבידוד

אכןדעתושחוותקוטלרהעידהמשפטבביתבחקירתו

אוליאורהאתברקלאשהואמאחרבלבד,תיאורטיתהיתה

פרופ׳שלהדעתחוותאתבתוקףדחההשופטאיתה.דיבר

"איןכיופסקטיאנופרופ׳שלדעתוחוותאתוקיבלקוטלר

בתקופתפעילהסכיזופרניהממחלתסבלהשהאםבעובדה

באופןדבריהלבטלכדילכשעצמה,החוליםבביתהאשפוז

האםטענתכילהוכיחהדסהבידיעלהלאמקום,מכלגורף.

בעיותבשליסודמשוללתהלידההתרחשותלאופןבאשר

סבלה".שמהןנפשיות

מפרטיחלקזוכרתשהאםספק""איןכיהשופטקבעעוד

התו־הרופאשלעדותואתמקבלאינוכיקבעואףהאיתע

רן

$TS1$התורן$TS1$

$DN2$התורן$DN2$בתוךהתפתחה״הלידהשלפיהלוין,ד׳רלילה,באותו

בודדות...׳.דקותמספר

שאותהרעתי,לחוות״צירפתיבתגובה:מסרקוטלרפרופ׳

בחוותהתומכיםמאמריםעשרותמאוזנת,בצורהכתבתי

חריפהבאפיזודהלרעתי,בעייתי,אכןהואהזיכרוןרעתי.

סכיזופרניה״.של

עלליאורהאומרתהנפשי",מצביעללרכובמנסים״הם

גירס־באמינותלפקפקהדסההחוליםביתשלהניסיונות

תה.

$TS1$.גירסתה$TS1$

$DN2$.גירסתה$DN2$אחריגםרבה,באכזריותאליהתנהגושהםמספיק*לא

היתהאיךאפילואותישאלוולאקפואיםעמדוהםהלידה

להאמיןשאפשרארםבןכמואליהתנהגולאהםהלירה.

לאהםאיתי.לדברשאפשרירעאיתישדיברמיוכללו,

להפילניסוהםעכשיולי.שיקשיבמיהיהולאליהקשימ

עמוד 3



החהייםבית

כרם.טיןהדסה

\לטרטורהגיש

לביתהדיןפסק

הטליוןהמשפט

אליהתייחסולאהםהלידהאחריהאשמה...אתעלי

ליהציעוולאהתינוקאתלראותשרוצהמישהיכאל

אתשאלתיאפילוהלידהלמחרתאותו.לראות

הרצפה.עלשלההנפילהבגללמתההתינוקתאם

לעצמםמרשיםהםוהחזקיםהגדוליםהםשהדסה״בגלל

חולתהקטנהאני,ואילודבר...כלעליולהגידככהלהתנהג

זוכרתעודבלילהלבדלהתענותלהשנתנוהסכיזופרניה,

להתמודדצריכהאניועכשיובחדרשזרמוהדםכמויותאת

ילדהזואבלהחיים.לכלמוגבלתשתהיההילדהאתולגדל

ועושהלעשותמוכנהואניחייכלהיאמאוד,אוהבתשאני

הכל״.אתבשבילה

לג־ירפההשתאה

לאכיבטיעוןגםהתביעהאתלקעקעניסההחוליםבית

לידהשלבנסיבותברצפהנחבטהתינוקתשלשראשהייתכן

דעתוחוותבאמצעותזובטענהלתמוךניסתההדסהבכריעה.

במחלקתבכיררופאבליקשטיין,יצחקפרופ׳הגינקולוגשל

רופאהמשמשברחובות,קפלןהחוליםבביתויולדותנשים

בח־טעןבליקשטייןגבוה.בסיכוןהריונותבמרפאתאחראי

וות

$TS1$בחוות$TS1$

$DN2$בחוות$DN2$בראשהנחבלהשהתינוקתהטענהכיהדסהמטעםרעתו

״כמנהגוזאתבעמידהאותהילדהשהאישהלהניחחייבת

והחיות״.מהבהמותחלק

גם-וכךוהחיותהבהמותשלהמכריע"הרובלדבריו,

בעולם(הנשים)רובטבעיתבצורהללדתהכורעותהנשים

שלידהלהניחשסבירמכאןרביצה.אוכריעהבתנוחתיולד

מגובהנולדעוברכאשרבעמידה...תתרחשלאספונטנית

צייןעודנופלי.הואאםגםלהיחבל,יכולאיננוהואכריעה

נקרעלאהטבורשחבלמכיווןכיבעדותובליקשטייןפרופ׳

במקרהרקברצפהלהיחבטיכלההתינוקתהלידה,במהלך

גמדה.היתההיולדתהאישהשבו

טסלא׳תינוקבליקשטיין:פרופ׳העיד2010בספטמבר

החוצהנלחץתינוקלידה,זאתקטיושה.שלמנועכמוהחוצה

איזו־פהשאיןכךלאט,לאטיוצאמוקדמתבלידהגם

שהי

$TS1$איזושהי$TS1$

$DN2$איזושהי$DN2$כשנשאלדרמה*.באיזוהרצפהאלהתינוקשלהטסה

השיב:הואלרצפההתינוקתהגיעהלדעתואירבליקשטיין

הג־ירפותכלאחרתלחבלה.לנפילה,לגרוםיכוללא־זה

והניסיוןהרפואיההיגיוןלפימוחית...פגיעהעםיוצאותהיו

בעמידה׳.ללדתשאפשרדרךמכירלאשלי,הרפואי

זהבנושאגםהדסהעמדתאתדחהרבידהשופטואולם

בליקשטיין.פרופ׳שלהתזהאתמקבלאינוהואכיוקבע

להאץכי׳׳בריקבע,לבדה",ללדתכורעתאישה״כאשר

בע־וחומרקלהיילוד.אתלקבלגםהדרושיםהכוחותאת

ניינה

$TS1$בעניינה$TS1$

$DN2$בעניינה$DN2$בחדרה,מוקרמתהכנהללאללדתכרעהאשראםשל

וזוהחדר,ובקירבמיטהידיהשתיבאמצעותנתמכתכשהיא

במצבבידה.לסייעפנהשאדםבליהראשונה,הלידהלה

ונ־נפלהר״ר<)התינוקת;שהתובעתהאפשרותזה,דברים

חבטה

$TS1$ונחבטה$TS1$

$DN2$ונחבטה$DN2$לרצפהשהגיעהמהאפשרותיותרהרבהמסתברת

וברכות׳׳.באיטיות

שערךההשוואהאתמקבלאינוהואכיהשופטקבעעוד

אדםלידת״ביןהמשפטבביתבעדותובליקשטייןפרופ'

חייםשבעליהעובדהאחרים.חייםובעליג׳ירפהשלללידה

בניעלמשליכהלאהיילודאתיקבלשמישהובלינולדים

עלכראויהלידהשבקבלתהחשיבותאתמייתרתולאהאדם

עצמור״ח)בליקשטיין;המומחהגםשסברכפימיילדת,ידי

משכיבודההואהאםעםבחדרמישהונוכחהיהאםכיבהעידו

בכריעה".ללדתלאםמאפשרלאדהיינו,אותה

התרשל!""בהדסה

ליאורה,שלהקשותהמקרהבנסיבותכיקבעהשופט

הרופאיםעלהיהבהריון,והיתהחמורנפשיממצבשסבלה

הרפואילצוותלהבהירבהדסהבהשטיפלוהגינקולוגים

בסי־בהריוןמדוברכיהפסיכיאטריתבמחלקהוהסיעודי

כת

$TS1$בסיכת$TS1$

$DN2$בסיכת$DN2$מוקדמת.לידהשלולהתרחשותהבעוברלפגיעהגבוה

היועץמנקוטה,ד״רכילצפותאפשרהיהכיצייןהשופט

הצוותאתינחההפסיכיאטרית,המחלקהשלהגינקולוגי

גםמוקרמתלירהסימניאומצוקהסימניבזיהויהרפואי

האם,עםהצוותשלהתקשורתלקשיילבתשומתכדיתוך

הקשה.הנפשימצבהבגלל

לידהשללאפשרותוהסיעודיהרפואיהצוות"היערכות

בגפההאםכאשרהלידההתרחשותאתמונעתהיתהמוקדמת

באםלטפלרפואיצוותהימצאות"איהשופט,קבעבחדרה״,

והינומקובלתרפואיתפרקטיקהתואםאינוהלידהבמהלך

אתקיבלגםהשופטבאם".בטיפולהדסהשלהתרשלות

שלנכותהכיוקבעבלידהשקרהמהעלהאםשלדבריה

ברצפהראשההטחתעקבמחבלהכתוצאהנגרמההתינוקת

היהניתןהדסה...התרשלות"אלמלאוכיהלירהבמהלך

לתינוקת".שנגרמההראשחבלתלמנוע

כבתישניחנוהקשותהפרשותמןאחתספק,ללא"זו,

רפואית",רשלנותעלתביעותבמסגרתבישראל,המשפט

התינוקת.שלאביהאתהמייצגילינק,שמואל1yאומר

לאבארץ,מהטוביםשהואהדסה,החוליםשביתמאוד"חבל

עימותשלבדרךובחרהאנושיהצדאתכאןלראותהשמל

ולהימנעאחריות,לקבלבמקוםהמשפט,בביתחזיתימשפטי

משפטיים".מהליכים

jnTKהכיהחוליםביתכמרכזצעירה,אישהיולדתשבו

פסיכיאטריתבמחלקהסגורחדרבתוךבישראל,משוכלל

חמשבמרחקהיאכאשרבחדר,אישללאהלילה,באמצע

הלידהאתלקבלנכנסלאצוותאישואףלידהמחדדידקות

שרים,ערדאומרמחר־ר״,אירועהואמהיילוד,נזקולמנוע

במקצועו.רופאגםשהואהאם,שלדינהעורך

במקוםאשרהחולים,ביתשלההתנהלותשבעתיים"דומורה

כיעלמחלקותיו,ביןהלקויהתיאוםעלסליחהולבקשלבוא

גבוה,בסיכההריחשהיהההריון,אחרראו*מעקבערךלא

תום״.ערהמשפטיתהמערכהאתלנהלבחר

ranr@israelhayom.co.il

7wm rrrבחדרהחולים,ביתכותלי״ביןדינו;בפסקכתברביד

במשךסכיזופרניהחולתהאםהסתובבההפסיכיאטרית,במחלקהחשוך

הבחיןהמחלקהמצוותשאישבלילידה,מציריסובלתכשהיאוחציכשעה

נפש"לידהשתהאבליללדתכורעתהאםעצמהמצאהכרבדבר.

תוחקר,המקרהכרם:עיןהדסה

עלינומקובללאהדיופסק

מסרהבושם־לוי,יעלכרם,עיןהדסההחוליםביתוברת»■■

הדסה,עלמקובלתאינההמשפטבית"קביעתכיבתגובה

לאחרהעליון.המשפטלביתמפורטערעורהוגשועל

הדו־הרמות".בכלותחקיריםבדיקותבהדסהנערכוהמצערהמקרה

ברת

$TS1$הדוברת$TS1$

$DN2$הדוברת$DN2$המעורביםהרופאיםשלהאישיותהתגובותאתמסרהלא

ביולדת.בטיפול

הואהעליתהמשפטלביתהחוליםביתבאחרונהשהגישבערעור

רבידמשההשופטשנתןהדתפסקאתלבטלהמשפטמביתמבקש

בנז־חבותכלאיןהחוליםלביתכיולקבועהמחוךהמשפטבבית

קים

$TS1$בנזקים$TS1$

$DN2$בנזקים$DN2$ניתנת"בלתיודתההתינוקתשלשהלידהמאחדהתובעים,של

ומניעה״.לצפייה

המשפטביתביהשאר,ביןהדסה,החוליםביתטועןבערעור

ללידהגבוהבסיכתהיההאישהשלההריתכיכשקבעטעההמחוזי

וכימראש,ולצפותהזולאפשרותלהיערךמקוםושהיהמוקדמת

מענהלתתערוךלהיותהיההרפואיהצוותשעלבקביעהטעההוא

הלירה.לחדרמיידיופינויראשוני

לקבועקושיישכיהטענהעלבערעורחוזרהדסההחוליםבית

ביתעודוטועןהאישה,עדותעלבהתבססהמקרהעובדותאת

מישלעדותהעלדינופסקאתשביססבכך"שגההמחוזיהמשפט

אי)הקשהביותרקשהסכיזופרניתחולההיתההרלוונטייםשבזמנים

המשפטביתצייןשאותוהרפואים־ישוםהוכחאשרכמחלקה(,פעם

תובנה״.וחסרתשיפוטחסרתהיתהכיביותר,ומקיףמהימןכאמין,

לגי־להאמיןשבחרבכךשגההמשפטביתכיצויןאףמהדסת

רסת

$TS1$לגירסת$TS1$

$DN2$לגירסת$DN2$,לדרךמלפנותבעברבחלהלאשהאם״הוכחבעודהאם

הנישואיםטרםלבעלהשיקרהובמתכווןביודעיןכאשרהשקר

שלאמנתעלוזאתנפש,במחלתחולההיאכילוסיפרהולא

לוקההאםשלאמינותהכיאםהוכח,עימו."נישואיהיבטל

המעטה*.בלשתבחסר

ביתכיהעליתהמשפטלביתבערעורהדסהמטעםנכתבעוד

לאהתינוקתשלהנזקיםמקודכישקבעבכךטעההפוחח*המשפט

מה־כתוצאהאלאמניעה(,בתהיתה)שלאמהפגותכתוצאהנגרם

נפילה,

$TS1$,מהנפילה$TS1$

$DN2$,מהנפילה$DN2$האם.שלאמינההלאהגירסהבסיסעלוזאת

בכךטעההמחוזיהמשפטביתכיבערעורבהדסהטועניםעוד

בשלקוטלרמשהפרופ׳הפסיכיאטרשלהדעתחוותאתקיבלשלא

מוסדכלאתלמעשהפסלובכךבלבד,תיאורטיתשהיאהעובדה

בלבד.הרפואיתהרשומהעלהנסמכתהדעתחוות

עמוד 4


