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   השפעת� של הטיות במחקר וחוות דעת על הליכי� משפטיי�

  *יונת� דייויס 

  תקציר

הציב בעת ש חוות הדעת מכוו� למטרה כותבבמסגרתו שכתיבת חוות דעת לצרכי� משפטיי� היא תהלי� שיפוטי 

  במסגרת איסו� הנתוני� לצור� חוות דעת יסתמ� כותב חוות הדעת על מובאות מהספרות.הזמנת חוות הדעת

,  משכ�.המקצועית ועל מחקרי� שפורסמו בכתבי עת מדעיי� המכווני� לאינטרס של מזמי� חוות הדעת

המזמי� והצור�  ההתקשרות בי� בעל הדי� ומומחה מטעמו יוצרת ניגוד ענייני� מובנה בי� חובת הנאמנות כלפי

  .  מאיד�תמחד ובי� חובתו המקצועית לשמור על אובייקטיביו" לספק את הסחורה"

 בפרשת מוזסכדי להקטי� את החשש מפני ניגודי אינטרסי� והטיות קוגנטיביות מובנות הציע בית המשפט העליו� 

ד ג� בתביעות נזיקי� "לייש� את ההסדר של מינוי מומחה מטע� בית המשפט הנהוג בתביעות על פי חוק הפלת

לאחרונה הוצע במסגרת . ת ובפסיקהאלא שהצעה זו זכתה לביקורת רבה בספרו. ובעיקר תביעות רשלנות רפואית

עדר ניגוד י להבטיח ה יהיהד להקי� מאגר מומחי� שלידו תקו� ועדה מייעצת שתפקידה"תיקו� לחוק הפלת

  . בדיקת כישורי המומחה ומענה לשאלות אתיות שעשויות להתעורר במהל� כתיבת חוות הדעת, ענייני�

על ההלי�  מחקרי� רפואיי� יש השלכות מרחיקות לכתהוא מופיע בספרות הרפואית או בשבי� , למידע מוטה

אמנ� מדובר במקרי� . אלא ג� באמו� שרוחש בית המשפט למומחי�  הוא פוגע לא רק במתדייני� עצמ�.השיפוטי

כאשר מומחה יתמו� חוות דעתו , אול� ריבוי המידע יכול להגדיל התופעה א� באופ� לא מודע, בודדי�

הטיה של חוות דעת הופכת אותה . וות דעתו תשפיע על תוצאות ההלי� המשפטיחש כדיבאסמכתאות לא נכונות 

  .לבלתי אובייקטיבית ומכרסמת במטרת המשפט להגיע לחקר האמת

נציג דוגמאות מספר למקרי� שבה� היה ניסיו� הטיה של מחקר או חוות דעת ונבח� את השפעת� של  במאמר

יקורת השיפוטית והאתית במקרי� שבה� נעשה שימוש לרעה ההטיות השונות על ההליכי� המשפטיי� וכ� את הב

משרד הבריאות , נבח� ג� כיצד מתמודדי� הגורמי� האתיי�. בפרסו� כדי לגרו� להטיה של תוצאותיו

לבסו� נציע מנגנו� פשוט להפגת החששות של הצדדי� במינוי מומחה מטע� . וההסתדרות הרפואית ע� התופעה

  .פואיתבית המשפט בתביעות רשלנות ר

 בית מטע� מומחה, הטיות בחוות דעת,  במחקרהטיות, טיביתיקוגנ הטיה, דעה קדומה, מדעי מידע: מילות מפתח

   .שיפוטית ביקורת, המשפט

  מבוא

כריע והוא שי, בפני בית המשפט ראיותיה� הנוהגת באר� על הצדדי� להציג) יריבותית(טה האדוורסרית שיעל פי ה

יחוו  מטע� הצדדי� אשר עדויות של מומחי�  ג�ישמע בית המשפטהלי� המשפטי הבמסגרת . לפי מיטב הראיות

  .דעת� בשאלות השנויות במחלוקת

הציב בעת ש חוות הדעת מכוו� למטרה כותבבמסגרתו שכתיבת חוות דעת לצרכי� משפטיי� היא תהלי� שיפוטי 

ות הדעת על מובאות מהספרות  במסגרת איסו� הנתוני� לצור� חוות דעת יסתמ� כותב חו.הזמנת חוות הדעת

,  משכ�.המקצועית ועל מחקרי� שפורסמו בכתבי עת מדעיי� המכווני� לאינטרס של מזמי� חוות הדעת
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המזמי� והצור�  ההתקשרות בי� בעל הדי� ומומחה מטעמו יוצרת ניגוד ענייני� מובנה בי� חובת הנאמנות כלפי

  .  מאיד�ת על אובייקטיביומחד ובי� חובתו המקצועית לשמור" לספק את הסחורה"

מטרת המאמר היא לבחו� כיצד משפיעות ההטיות המניעות את החוקר או את המומחה המחווה את דעתו 

ד מאחורי ההטיות של חוות מה עומננסה לבדוק . הרפואית בתהלי� קבלת ההחלטות על ההליכי� המשפטיי�

   .המשפט באמצעות חוות דעת� חוות הדעת להשפיע על תוצאות כותביהרצו� של הדעת ומאחורי 

לחוות דעת מומחה מטע� צד קיי� מקד� חשדנות גבוה שמא לא נקט המומחה את מידת האובייקטיביות הדרושה 

מקד� חשדנות זה נובע מהפער הניכר שבי� חוות דעת של מומחי� . והטה את הנתוני� לזכות מזמי� חוות הדעת

עמדתנו היא שבכתיבת חוות דעת קיימות הטיות המשפיעות על . משני עברי המתרס הדני� באותה מסכת עובדתית

 כדימטרת המשפט היא לזקק מתוכה את ההטיות .  בי� במודע ובי� שלא במודע חוות הדעתכותבשיקול דעתו של 

  . תלהגיע לחקר האמ

המציאות מלמדת שבתי המשפט מתקשי� לבחו� את מהימנות הראיות המדעיות במשפט הישראלי כי הכלי� 

ד לדיני הנזיקי� "והפתרונות המוצעי� של אימו� ההסדר הדיוני על פי חוק הפלת, מדי� לרשות� דלי�העו

בי� שהוא מבוסס על מחקר מוטה או על פרי יצירת  –להטיות של מידע . בכללות� אי� בה� כדי לפתור את הבעיה

עת מוטות עלולות לגרו� חוות ד. השלכות מרחיקות לכת –המומחה באמצעות חוות דעת המוצגת לבית המשפט 

, מלבד העוול שנגר� למתדייני� במקרה הספציפי 1.לעיוות די� במשפט האזרחי ולהרשעות שווא במשפט הפלילי

ונפגע האמו� הבלתי מסויג שנותני� בתי , לחוות דעת מוטית השלכות חמורות על פעילותה של מערכת אכיפת החוק

  . א� אלה מטי� את חוות דעת�, שיפוטי�המשפט במומחי� הממלאי� תפקיד מעי�

נציג דוגמאות מספר למקרי� שבה� היה ניסיו� הטיה של מחקר או חוות דעת ונבח� את השפעת� של  במאמר

ההטיות על ההליכי� המשפטיי� וכ� את הביקורת השיפוטית והאתית במקרי� שבה� נעשה שימוש לרעה בפרסו� 

משרד הבריאות וההסתדרות , צד מתמודדי� הגורמי� האתיי�לבסו� נבח� ג� כי. כדי לגרו� להטיה של תוצאותיו

 .הרפואית ע� התופעה

   נקודת המוצא המשפטית–מהימנות המידע המדעי 

על חוות הדעת להיתמ� .  על הקהילה המדעיתהמקובלי�תכליתה של חוות דעת היא להציג את המידע והידע 

מכיוו� שלבית המשפט אי� הכלי� לבחו� . מדעיי�במובאות מהספרות המקצועית ועל מחקרי� שפורסמו בכתבי עת 

 בית זרועו הארוכה שלהוא לרוב סומ� על המומחה המשמש , את מידת מהימנות המחקר או הפרסו� המדעי

אמנ� ההכרעה הסופית ג� בשאלות שבמדע נתונה בידי בית המשפט והוא הפוסק האחרו� ג� בנושאי�  2.המשפט

אשר אי� לבית המשפט הכלי� לבחו� את מהימנות המחקר שעליו מבסס  אול� חזקה זו ריקה מתוכ� ב3,אלה

  4.ולרוב לא יהרהר אחרי הנתוני�, המומחה את חוות דעתו

מבוסס ונטול פניות  ,לכאורה מהימ�חוות הדעת הוא להמידע הרפואי העומד לרשות המומחה המשמש בסיס מדעי 

ריבוי הדעות אול� . �י עת מדעיי� מוכרי� ומהימני בכתבוריי� שעברו ביקורת עמיתי� ופורסמיעל מחקרי� אמפ

  לבסס את דעתווהוא עשוי, והמקצועות המדעיי� הדורשי� מומחיות עלול להשפיע על המומחה המגיש חוות דעת

  .אינ� מגובות בספרות הרפואיתשאינ� מבוססות על עובדות וש, תזות מדעיות שלא קיבלו הכרה מדעיתעל 

" ראיות-רפואה מבוססת"חדש המבקש לתת מענה לריבוי המידע והמכונה � בשני� האחרונות התפתח תחו

)“Evidence Based Medicine – EBM”(,בספרות הרפואית המבוסס תר במידע רפואי הטוב ביווש שמשמעותה שימ 

_____________________________________  

 .)2012( פסיכולוגיי� וארגוניי�, הרשעות שווא היבטי� פילוסופיי�'  רונית פלד ואחאור   1

 .)9.4.2012, פורס� בנבו (פלוני' נמ "בע לביטוח חברהאיי .די.אי 1138/12א "רעל בזילברט' החלטת השופט צ אור      2

 .)2004 (215) 5(ד נח" פ,קרישוב' קיבו� מעי� צבי נ 1639/01א "ע    3

 .)2002 (48, 26 רפואה ומשפט "סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי" אס� פוזנר אור   4
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 בי� תזות מדעיות מוכרות מנסה לזקק את המידע המהימ� ולהבחי� ראיות�רפואה מבוססת. על עובדות המקרה

בשיטה .  (Junk Science)"זבל מדעי"מכונה מידע כזה . מידע שמטרתו להטות ולזה� את האמיתה המדעיתובי� 

 עלול להיווצר פער בי� הראיות המדעיות הקבילות כראיה במשפט ,בה הצדדי� מביאי� את הראיותש ,רסריתוואד

�בניגוד לכללי ההמוצג דע יכתזות מדעיות מוכרות על פי המ� ובי� הוכחתEBM.  לברור אינו  בית המשפטתפקידו של

  .מנות הראיה המדעיתיהמוכרות למדע אלא עליו לבחו� את מה הראיותאת מבי� הראיות המוגשות לו 

 ולעתי� ,למזמי� חוות הדעת רסרית היא שהמומחה מטע� צד חב חובת נאמנותוואחת המגרעות של השיטה האד

לבית המשפט מציגות את התזה המדעית תו�  שתעל כ� חוות הדעת המוג.  לפינההאמת המקצועית נדחקת

�  מחזיק המומחה אינשבה�גישה האסכולה והובמקרה של מינוי בית המשפט , התאמתה לאינטרסי� של הצדדי�

התוצאה היא שבית המשפט אינו יכול .  חוות הדעתמושא בהכרח את כל זרמי הקהילה המדעית בתחו� משקפות

  .לקבל תמונה מלאה ואובייקטיבית

  ?צד מתמודד אפוא המשפט ע� שאלת מהימנות הראיה המדעיתכי

נטית וושיש לו המומחיות הרל מומחה בעל די� להוכיח את הטענות הרפואיות באמצעות עלרסרית וובשיטה האד

.  לפיכ� על התובע להציג חוות דעת בתחו� המשיק לנושא הרפואי השנוי במחלוקת.לשאלות השנויות במחלוקת

� ילהתרחשות האירוע אלמלא הנזק כרוכה בהסתמכות על נתוני� סטטיסטי) ו הסיכויי�א(הערכת הסיכוני� 

הניסיו� המצטבר מלמד שלצור� הצגת תזה מדעית אול�  ,האמורי� לתמו� בעמדת המומחה המציג תזה מדעית

 הרפואה הספציפי אלא דרושה למומחה הכשרה בתחומי האפידמיולוגיה בתחו�מבוססת אי� די במומחיות 

בבחירת המומחה  על כ� 5.יצוי� כי הטענה לקיצור תוחלת חיי� טעונה הוכחה ברורה ומשכנעת. סטטיסטיקה�יווהב

 עשוי בית שא� לא כ�, הטיפול הרפואישל שחוות הדעת תינת� באותו תחו� של הרופא המטפל או אפוא יש לוודא 

דת� של מחקרי� וי� פרי עב בלהבחי�המשפט להפחית ממשקל חוות הדעת של המומחה שאי� לו המומחיות 

  6.בארצות הבריתמקרה הקונקרטי כפי שמתואר בספרות מדיקולוגית ברפואיי� ויישומ� 

משמעות הדרישה היא שהתובע יוכיח את ". כנדרש" ועליו להוכיחו ,נטל הוכחת שיעור ההסתברות מוטל על התובע

לעמוד בסטנדרט סטטיסטי של מובהקות התובע אינו נדרש  7.שיעור ההסתברות הכללי באמצעות ראיות מדעיות

אמת המידה היא משפטית . עליו לעמוד בסטנדרט משפטי של הסתברות כללית משמעותית"אלא  ,או רווח בר סמ� מסוי�

הטעיות וטעויות ה� עקב השגיאות השגורות בנתוני� , אלא שהשימוש בסטטיסטיקה עלול להיות רצו� כשלי�, ולא מתמטית

8".בהצגת הנתוני� הסטטיסטיי�עצמ� וה� עקב ההטיה 
   

_____________________________________  

' מ נ"לביטוח בע' סהר חב 4772/02א " ע;)5.9.2007, פורס� בנבו (מ"וח בעלביט' מגדל חב' שוקרו� נ 3807/05א " רעאור   5
  ).25.11.2009, פורס� בנבו(יבוטרו 'צ

6   J. Ioannidis, J. Lau, Systematic Review of Medical Evidence, JOURNAL OF LAW AND POLICY 12, 509 (2003):  

“Medical evidence is complex; it is heterogeneous and of variable quality. Interpreting medical evidence is 
difficult. Evidence must be appraised in its totality using robust systematic approaches. (…) 
 From a legal perspective, it is important that judges and lawyers become more familiar with the advent of 
these evidence-based tools. While judicial decisions may continue to seek expert testimonies, such 
testimonies should be increasingly based on solid scientific evidence rather than expert opinion. Typically, a 
judge or a lawyer may find it difficult to probe behind an expert’s opinion to evaluate or test the level of 
credibility based on concepts of best available evidence. Experts in court are typically challenged and 
accepted on the basis of their qualifications, conflicts of interest, or biases, and not on the value of their 
opinions. However, it would be useful to understand that the medical expert is only one part of the long chain 
of the medical evidence and that there often can be considerable uncertainty behind expert statements.” 

  : )2005 (11) 1(ד ס"פ, עד� מלול'  נחיפה,  כרמלת חולי�בי 7375/02א "שופטת נאור בע דברי האור   7 

וכיצד נכו� להערי� את , מה משמעות�, בדר� של עדות מומחי�, א� ישנ� נתוני� יש להציג� ולבאר"
אל לו לשופט להירתע מהיעזרות והתעמקות בחוות דעת רפואיות המתבססות על . הנתוני� הסטטיסטיי�

עליו לברר , אול� כמומחה למומחי�, בית המשפט אינו מומחה': רי� מדעיי� והערכות סטטיסטיותמחק
פסק דינו של השופט , מדינת ישראל' פלוני נ ('היטב את כל ההיבטי� הנוגעי� לראיה המדעית שהוצגה לו

  ")).15.3.2006, ]נבופורס� ב[(ריבלי� 
 ).29.8.2010, פורס� בנבו (עד� מלול' חיפה נ, ח כרמל"בי 4693/05א " בדנ20� ו6ראו בהקשר זה פסקאות   8
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וזהו תפקיד� של , לבתי המשפט אי� בדר� כלל הכלי� לבחו� את נכונות הנתוני� הסטטיסטיי� המובאי� בפניו

מומחה . חוות הדעת והעדות ותססועליה� מבהמדעיות שאיכות העובדות המומחי� לפרוס בפני בית המשפט את 

של משמעות ניתוח אפידמיולוגי א� ע� זאת יתקשה ב ,מקרי� ממאות שנרכשיכול להיות בעל ניסיו� נרחב 

רב יכול להניב מידע שיטוט באינטרנט , בעיד� מהפכת המידע המידע נעשה נגיש. המסקנות במקרה קונקרטי

י� מתחומי� שוני� ומארצות שונות  מומחי� רבאו על דברי, �מאות אלפי  או אלפי מקרי�המבוסס על עשרות

ספרות הרפואית הניתוח ג� . שלוולרלוונטיות  המידע למהימנותו של באשרקיי� ספק רב , ומנקודות ראות שונות

 על או עובדתית מבוסס שאינו מידע סמ� על הרצויה המסקנה את להסיק בקלות יכול והמומחה, מוטה להיות יכול

  9.מהימ� בלתי מידע סמ�

 חוות הדעת יהיה בעל נות� הוא שהמומחה לפיכ� תנאי מוקד� למת� חוות דעת המסתמכת על נתוני� סטטיסטיי�

לעומת שיטת .  לאפשר ניפוי נכו� של המידע האמי� ביותרכדימיומנות וידע בשיטות מחקר אפידמיולוגיות 

שיטה מערכת המשפט האמריקאית אימצה את ה, המקובלת בשיטת המשפט בישראל, ההתרשמות מעדות מומחה

  .ראיות�ואה מבוססתרפ של עקרונותעל פי של ביסוס עדות מדעית 

 פיתח המשפט האמריקאי אמות מידה לבחינת הראיה המדעית לקבילות תזה או שיטה הבר לבור את המו� מ� כדי

א� החמירה במובני� הפנימיי� של משקל , קבילות הראיה המדעיתשל הביקורת אמנ� הקלה בדרישות . מדעית

 הלכת .הדיונית על הערכאה (gatekeeper) � על ידי הטלת התפקיד של שומר הסההראיה המדעית ומהימנות

 הפכה לחלק מוסד של דיני הראיות ,1993 בשנת בארצות הברית שניתנה על ידי בית המשפט העליו� 10,דאוברט

 הלכת הלכה למעשה בישראל לא אומצה 11.על ידי תיקו� חוק הראיותוהמחוקק אימ� אותה  ,בארצות הברית

,  ההלכה בישראל12. במספר מועט של מקרי� א�אוזכרההיא  ו, המדעית כמכשיר לבחינת קבילות הראיהדאוברט

קובעת שעל הצדדי� , )2010 (עד� מלול' ח כרמל נ"בי 4693/05א "כפי שנבחנה על ידי בית המשפט העליו� בדנ

ובהיעדר� , והערכאה הדיונית היא שתבח� את הראיות המדעיות ותתרש� מה�, להביא את מיטב הראיות המדעיות

  13.בית המשפט את הראיות על סמ� הסתברותישו� 

ועל פיה� בחנה את " מידע"ו" מדעי" כפי שאומצה בדי� האמריקאי הגדירה מחדש את המונחי� דאוברטהלכת 

  : בית המשפט קבע ארבע אמות מידה מצטברות לקבילות תזה או שיטה מדעית מקצועית". מידע מדעי"המונח 

  .על פי שיטות מדעיות וא� אפשר להפריכה או התזה המדעית נבדקה הא� התאורי  .1

  .א� התזה המדעית נבדקה מדעית וא� אפשר להפריכה  .2

  .מידת יציבות המחקר שעליו מושתתת התזה המדעית ומידת ההסתברות לטעות  .3

  .בנושאההכרה הכללית של התזה המדעית בקרב הקהילה המדעית העוסקת   .4

וחוות דעת מהימנה מבחינה אמפירית תהיה מוכרת לקהילה  הצליחה להבטיח כי תזה מדעית  דאוברטהלכת

הבוחנת את הראיה המדעית על פי מבחני� , לעומת השיטה האמריקאית. המדעית ועומדת במבח� הביקורת

גישת בתי המשפט בישראל היא לבחו� את הראיה המדעית המובאת לפניו על פי התרשמות , אמפיריי� כאמור

  14. קרישובבפרשתבי� הגישות השונות לבחינת ראיות מדעיות הוצגה דוגמה לפער  .הערכאה הדיונית

_____________________________________  

 D. Kahneman, A. Tversky, Availability: A Heuristic for Judging :להדגמה של הטיה בהצגת נתוני� סטטיסטיי� ראו   9
Frequency and Probability, COGNITIVE PSYCHOLOGY 5, 207-232 (1973).  

10  Daubert v. Merrell Dow, 509 U.S. 579 (1993).  

11   Rule 702 of the Federal rule of evidence.  

 הלכת ליישו�. 3לעיל הערה ,  צבי�קיבו� מעי 1639/01א "עב נאור ' בדעת מיעוט של השופטת מפסק די� למשל אור   12
 הא� יש מקו� לייבא את הלכת –קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט "דייויס '  בדי� הישראלי ראו ידאוברט
 ).2003 (50, 29 רפואה ומשפט "?דאוברט

 . לפסק הדי� של המשנה לנשיאה ריבלי�31 י�סעב ,8לעיל הערה , עד� מלולא "דנ   13
 .3לעיל הערה ,  צבי�קיבו� מעי 1639/01א "ע    14
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הגיש תביעת , לאחר שאובח� אצלו סוג נדיר של מחלת הסרט�. התובע עבד במוס� של הקיבו� ונחש� לאסבסט

טענת ההגנה הייתה בי� היתר כי לא התקיי� קשר סיבתי בי� החשיפה לאסבסט . נזיקי� נגד הקיבו� ונגד המדינה

לעומת .  הטענה התבססה על חוות דעת מומחי� שטענו שאי� בספרות הרפואית הוכחה לקשר סיבתי מדעי.והמחלה

או מקרי� ( מאמרי� רפואיי� אשר מתארי� מקרה בודד –" תיאורי מקרי�"זאת מומחי התובעי� הסתמכו על 

  . של מחלה בשונה ממחקר סטטיסטי רחב) אחדי�

דעת הרוב . בבית המשפט העליו� נחלקו הדעות. את התביעהבהסתמ� על אלה קיבל בית המשפט המחוזי 

המוכח באמצעות חוות דעת מומחי� יכריע בית המשפט על " מידע מדעי"קבעה שבהיעדר ) השופטי� דורנר ולוי(

כלומר על בית המשפט להביא בחשבו� את ההבדל המהותי שבי� אופ� הוכחת תביעות במשפט . סמ� הסתברות

לבי� רמת הוודאות המחמירה הנדרשת לצור� קביעת ,  בלבד50%�אות שהיא מעבר להדורש רמת וד, האזרחי

במקרה הנדו� נקבע שהקשר הסיבתי בי� החשיפה לאסבסט ובי� מחלתו הנדירה של התובע . עובדות בעול� המדע

אמנ� לא נמצא מחקר רפואי המוכיח את קיומו של הקשר הסיבתי בי� החשיפה . הוכח מהצטברות הנסיבות

  .אול� היעדר מחקר אינו שולל את קיומו של הקשר הסיבתי, בסט למחלת הסרט�לאס

הסתמכה על אמות המידה בדי� האמריקאי וקבעה כי על התובע להוכיח , בדעת מיעוט, לעומת זאת השופטת נאור

שלפיה אי אפשר להסתמ� על תיאורי מקרה אלא צרי� להוכיח ,  על פי הלכת דאוברטיקשר סיבתי פוטנציאל

נציי� שנוכח הקשיי� בהוכחת קשר סיבתי . כולה באמצעות ראיות אפידמיולוגיות שה� ראיות נסיבתיות מדעיותאס

עובדתי סירבו רוב בתי המשפט הפדרליי� בארצות הברית להכיר בבקשות לאשר תביעות חשיפה לאסבסטוס 

 16. ועל בתי המשפט שאישרו את הבקשה נמתחה ביקורת קשה15,כייצוגיות

מחקרי� רפואיי� להוכחת קשר סיבתי ב אפוא שימוש בנתוני� סטטיסטיי� וקובעתרסרית וו האדשיטת המשפט

סקירת הפסיקה מלמדת שבסופו של יו� . הסתברות שאירוע מסוי� יתממשבמקרי� של אבד� סיכויי החלמה או 

י� סטטיסטיי� נוס� על השימוש בנתונ. בית המשפט אינו פוסק על סמ� הראיות הסטטיסטיות אלא על סמ� אומד�

, חזקות ראייתיות, )עד כמה שה� ידועות(כגו� עובדות המקרה המסוי� ,  ג� בכלי� אחרי�משתמשבית המשפט 

כלומר אות� כלי� המשמשי� את בית המשפט . ובעיקר התרשמות כללית מהראיות, חוות דעת של מומחי�

  . משמשי� אותו להכריע ג� על פי אומד�להכריע על פי עוד� הסתברויות

בה� פסקו שהמקרי�  בכל הקשור לפיצוי הסתברותי על פי נתוני� סטטיסטיי� מלמדת שמעטי� בחינת הפסיקה

 וברוב המכריע של המקרי� בתי המשפט פוסקי� על פי ,בתי המשפט על סמ� ניתוח הנתוני� הסטטיסטיי�

 , נתוני� סטטיסטיי�המסקנה היא אפוא שהראיות המדעיות המובאות בפני בית המשפט מבוססות על 17.האומדנ

   18. תרצה גילבפרשת שנקבע כפי ,ההיא על פי אומדנ בסופו של דבר אול� ההכרעה

  הטיות קוגנטיביות בתהלי� קבלת החלטות

 ובכלל זה בכתיבת חוות הדעת ,בשני� האחרונות נחשפנו לגורמי� נוספי� המשפיעי� על תהלי� קבלת ההחלטות

מתאר   כהנמ�דניאל' פרופחת� פרס נובל . ההתנהגותית והפסיכולוגיה ת הקוגניטיביהבמסגרת מדע הפסיכולוגי

 היא הראשונה :שיטותעל שתי  ואומר כי הוא מבוסס חלטותהתהלי� קבלת ה את 19"לחשוב מהר ולאט"בספרו 

_____________________________________  

15   In Re Joint Eastern & Southern District Asbestos Litigation, 982 F. 2d 721(2d Cir. 1992).  

16  Michael J. Saks, Peter D. Blank, Justice Improved: The Unrecognized benefits of Aggregation and Sampling in Trial of 
Mass Torts, 44 STAN.L. REV. 815 (1992)   

ח כרמל " בי4690/05א " בעקבות דנ–כיצד נייש� את הלכת הסיבתיות העמומה בתביעות רשלנות רפואית "יונת� דייויס    17
 ).2011ינואר  (43 רפואה ומשפט "עד� מלול' נ

  : )2004 (8פסקה , 38) 2(ד נד"פ, קופת חולי� של ההסתדרות הכללית' גיל נ 2509/98א "ע   18

וחלק אחר שלו על ידי , קיו� הגידול, המצב בו מדובר הוא שחלק מהנזק נגר� מעצ� הפגיעה הראשונית"
אי� , בנסיבות אלה. כשקיי� קושי רב להחליט מהו חלקה של הרשלנות בגרימת הנזק, הרשלנות הרפואית

 ".לגובה הנזק על דר� האומדנאמנוס מלקבוע את שיעור התרומה של רשלנות הרופאה 
19   D. KAHNEMAN, THINKING FAST AND SLOW (2011).  
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דדוקטיבית , השנייה היא חשיבה אטית; מסקנהלבי� ההנחה הבסיסית שדר� ה המקצרת את ,חשיבה מהירה

  . ומעמיקה

 להגיע כדיובכללי אצבע מקצועיות  ת באינטונציו, בהיריסטיקותהיא משתמשת. הראשונה נוטה לשגיאותהשיטה 

מעמיקה , לעומת זאת השיטה השנייה היא אטית .תחשיבה רציונלישאינ� מבוססות על  דעתלמסקנות קלות 

, על בסיס נתוני� רחבהשיטה השנייה מיועדת לאנשי מחקר ולמומחי� הצריכי� לבסס את מסקנותיה� . ורציונלית

קיימי� מומחי� המבקשי� לבסס את התזה על פי מסקנות : אלא שג� במערכת זו קיימת שונות בי� המומחי�

אלה ה� המומחי� הסובייקטיביי� שחוות דעת� מוטית מראש משיקולי� אחרי� שאינ� . שהניחו מראש

 .מקצועיי� בלבד

הטיות ,  והעיגו�הטיות המסגור, טיביותיאשליות קוגנ, יקההירסט, הטיות: כהנמ� מצביע על הגורמי� לטעויות 

, כהנמ� מדגי� עד כמה בסיסית היא ההטיה המובנית לתו� החשיבה שלנו. התוצאה והחכמה שבדיעבד, האישור

   .ועד כמה שגויה ההנחה שקבלת החלטות כלכליות מבוססת על היגיו� ותועלת

על מי שנוטל ) פלצבו(היא השפעתה של תרופת הדמה ֵאינבו ) דולשי(דוגמה להטיה קוגניטיבית על דר� הסוגסטייה 

 מחקרי� 38 בח� סדרה של 20ארווי� קירש הפסיכולוג האמריקאי. אותה בסברו כמוב� שהוא נוטל תרופה אמתית

 –) כמו פרוזק(דיכאוניות �קליניי� על השפעת האינבו על מחלת דיכאו� ומצא ששיעור השפעת� של תרופות אנטי

  בלתי מודעת על מי שנוטלהתמכא� מצא שלאינבו הטיה קוגניטיבי. מה לשיעור השפעתו של האינבו דו– 75%

ד� . תופעת האינבו אומצה לתאוריות של כלכלה התנהגותית. תדיכאוני� שהוא נוטל את התרופה האנטיבהאמינו

והשוו אותו ) רגייהמשקה אנ(בדקו את השפעות השיווק האגרסיבי של מוצר מסוי� על הבריאות ' אריאלי וחב

   21.לתופעת האינבו

  ?חלטותהתהלי� קבלת הבדעה קדומה 

 גורמת לטעויות שיפוטיות המבוססות במוב� זה שהיא חלטות ההלדעה מוקדמת השפעה על שיקול הדעת של מקבל

בארצות הברית ניתנו כמה פסקי די� במשפט הפלילי המוכיחי� כיצד דעות קדומות . על עיבוד נתוני� מוטעה

פיעות על שיקול דעת� של חבר המושבעי� למרות ההנחיה המפורשת של בית המשפט להתעל� ממידע על עברו מש

  . של הנאש� או מצבע עורו

 חוות דעת מומחה שבה העיד על הוצגה במהל� המשפט .גבר שחור בשוד של אישה לבנה הואש� 22 קולינסבפרשת

ההגנה טענה שהנתוני� הסטטיסטיי� שעליה� ביסס . רוההסתברות שהפשע בוצע על ידי הנאש� בשי� לב לצבע עו

בית . חבר המושבעי� הרשיע את הנאש�. המומחה את חוות דעתו לא נדלו ממקור כלשהו ושהמומחה בדה אות�

מחשש , משפט לערעורי� בקליפורניה זיכה את הנאש� וקבע שאי� מקו� להרשיע נאש� על סמ� הסתברות

  .ל דעת� של המושבעי� ולגרו� לעיוות די�שסטטיסטיקה עלולה להטות את שיקו

עד מומחה מטע� ההגנה טע� שקיימי� .  הורשעו שני נאשמי� שחורי� בעברות של רצח ושוד23קלסקי'מק בפרשת

. מחקרי� המעידי� שבעברות שדינ� עונש מוות קיימת הטיה של המושבעי� להרשיע על בסיס צבע העור של הנאש�

טי שהציג המומחה וקבע שלא הוכח שהייתה הטיה בשיקול דעת� של חבר בית המשפט דחה את המחקר הסטטיס

  .המושבעי�

_____________________________________  

20    I. Kirshe et al, Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta- Analysis of Data Submitted to the FDA, PLOS MED 
5(2) eus doi: 10.1371/ journal pmed (2008).  

21    Baba Shiv, Ziv Carmon & Dan Ariely, Placebo Effects of Marketing Actions: Consumers May Get What They Pay For, 
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 383 Vol. XLII 383-393 (November 2005).  

22   The People v. Collius, 68 cal. 2d 319 (1968).  

23   MecLeskey v. Kemp., 481 U.S. 279 (1986).  
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ר אריקהמלומד  לשיטתו יש . משטר האחריות הנזיקית והתנהגות המעוול בכוח  בח� את השפעת24פוזנ

ד יכול "משטר של אחריות מוחלטת כגו� חוק הפלת. לפסיכולוגיה ההתנהגותית משקל מכריע על התנהגות המעוול

רמת הזהירות שלה� תרד , יע על הרתעה של מעוולי� כגו� נהגי� מאחר שא� ידעו שיהיו חייבי� בכל מקרהלהשפ

לכ� יש לבחו� כיצד משפיעה שיטת המשטר על הטיה . מאחר שה� יצטרכו לפצות את הניזוקי� אפילו א� יתרשלו

  25.אחריות בנזיקי� ובחוזי� יש קשר בי� התנהגות אופטימית של בעלי די� ומשטר הגיל ברלדעת . בהתנהגות

ש� מוכרע המשפט על , בארצות הברית. הטיה קוגנטיבית על רקע דעה קדומה יכולה לקבל ביטוי באופני� שוני�

צבע , גזע, מושקע מאמ� גדול לנטרל את חבר המשובעי� מדעות קדומות על רקע יחס� למי�, ידי חבר מושבעי�

  .ב הטיות"תי במשפט וכיוובעיקר לסיקור חדשו', לבוש הנאש� וכד, עור

לעתי� קרובות .  המדרי� את המושבעי� ובי� המושבעי� עצמ� הנחשפי� לראיות26קיימת דינמיקה בי� השופט

ותפקידו של בית המשפט הוא להדרי� את חבר , נחש� חבר המושבעי� לנתוני� סטטיסטיי� שמציג המומחה

בדומה לכ� אפשר ללמוד אנלוגיה .  המומחההמושבעי� כדי שלא יחליפו את שיקול דעת� בשיקול דעתו של

  . של עדויות מומחי� על שיקול דעתו של בית המשפטלהשפעות אפשריותמההטיות הקוגנטיביות הללו 

בתהלי� כתיבת חוות הדעת בעניי� שאלת האחריות והקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית ייטה המומחה 

 השפעה של ממש על תהלי� קבלת ההחלטות על ת להטיה קוגנטיבילפיכ�. להערי� כיצד היה נוהג בנסיבות העניי�

   27.ידי מומחי� רפואיי� בתביעות רשלנות רפואית

 של המומחה ניתוח חוות הדעת מהיבט החשיבה הפסיכולוגית יכול להעמיד באור שונה את תהלי� קבלת ההחלטות

 כהנמ� מציג את הדוגמה של מפקד . הדעתת נוספות העומדות ברקע חוותהטיו כמו כ� יש לבחו� .כותב חוות הדעת

א� אינו יכול להסביר על מה מבוססת , צוות כיבוי אש המורה לאנשיו לצאת מהבית הבוער מחשש להתפוצצות

  .החלטתו ג� א� היא נכונה

ה� יכולות להוביל .  יכולות להתרחש ג� אצל מדעני� ואופייניות בעיקר במחקרי� מדעיי�תהטיות קוגניטיביו

קיימת ספרות מדעית ענפה בעניי� היק� תופעת ההטיה .  בהערכת המידע ולהשפיע על שיקול הדעת הרפואילטעויות

נבחנה התופעה ג� בהיבט , שזכו בפרס נובל, וטברסקי כהנמ�א� לאחר המחקרי� שפרסמו , של מחקרי�

  .הפסיכולוגי

 הטיה קוגנטיבית 28ות ואתיותסוגיות מקצועי: משפט ואתיקה, פסיכו דיאגנוסטיקה מדגי� במאמרו זכי משה

הגורמת להטיה מובנית של , באמצעות הדיכוטומיה בי� הטיפול במחלות נפש להצגת אותו מקרה לצרכי� משפטיי�

חוות דעת המומחי� המוגשות לבית המשפט באופ� העלול לפגוע במידת האובייקטיביות של המומחה כותב חוות 

 .הדעת בהלי� המשפטי

_____________________________________  

24   Eric A. Posner, Probability Errors: Some Positive and Normative Implications for Tort and Contract Law Supreme 
Court, ECONOMIC REVIEW 11, 125 (2004).  

25   Oren BarGill, The Evaluation and Persistence of Optimism in Litigation, THE JOURNAL OF LAW, ECONOMICS & 

ORGANIZATION 22, 490 (2005).  

 י�סעב ,)12.1.2011, פורס� בנבו ("בני ציו�"מרכז רפואי ' עזבו� המנוח בושוויק נ 2146/08ע " דברי השופט הנדל בראור   26
 באשר להגדרת תפקידו של בית המפשט הד� התביעה בגי� רשלנות רפואית שבמסגרתה ניתנה חוות דעת , לפסק הדי�11
  .מחה מטעמומו

 במינוי מדובר כאשר לפיה�ש ,)1.5.2012, פורס� בנבו (וינברגר "ד' נ פלונית 2104/12א "  דברי השופט זילברטל ברעאור   27
 לא שהמומחה הדי� בעלי של ומחשש� וצרולהי שיכולה הבעייתיותמאי� להתעל� , מומחה בתביעות רשלנות רפואית

 או יתקשה שהמומחה החשש ;אליו משתייכי� ה� א� הנתבעי� שעמיתיו ואיהרפ לממסד שיי� בהיותו פניות נטול יהיה
 החשש ;השפעה או מעמד, ש� בעלי ברופאי� מדובר א� במיוחד, הצדדי� מטע� המומחי� ע� להתעמת ירצה לא

 החשש ; ע� זו המקובלת עליומתיישבת שאינה עמדה לקבל ויתקשה מתשהמומחה משתיי� לאסכולה רפואית מסוי
  .והידע הכישורי� מרב בעל שאינו ימ שיתמנה

נאמנותו של הפסיכולוג הבודק "וכ� משה זכי ). 2008, עורכי�' יגיל ואח' ד (משפט ואתיקה בישראל, סוגיות פסיכלוגיות   28
  .)2011יולי  (78, 44 רפואה ומשפט" 'גור� הטיה בהערכות פסיכולוגיות משפטיות' –למזמי� השירות 



  מדור משפט רפואי

 2012 יולי – 46' גיליו� מס משפטרפואה ו 98

 – עמדות הצדדי� יוצרת השפעה פסיכולוגית בצורה של דיסוננס קוגטיניבי העלולה הדיכוטומיה של, לשיטתו

  . בתהלי� גיבוש העמדה המקצועית במסגרת חוות הדעת(Bias)לגרו� להטיה  –במודע או שלא במודע 

 מצביע על נאמנותו של המומחה למזמי� השירות כגור� להטיה בלתי מודעת להתאי� את מסקנות חוות הדעת זכי

ומביא כדוגמה את נטיית� של רופאי� היושבי� בוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי לפסוק , ינטרס של המזמי�לא

היו מגיעי� למסקנות , א� לו היו בודקי� את הנפגע באופ� עצמאי, לחובת הנבדקי� תו� נאמנות למדיניות המוסד

  .שונות

דעה קדומה יכולה להיות על .  מטע� צדר� כללבד , שיש למומחה הרפואידעה מדעית קדומה הוא אחרגור� הטיה 

רבפרשתכ� . רקע קיומה של אסכולה רפואית מסוימת נקבע קשר סיבתי מדעי בי� מחלת  29 אופנהיימ

 באסכולה לקיומו של קשר סיבתי תמ�מומחה התובעת .  לבי� התאונהיה שהתפרצה לאחר תאונהיהפיברומיאלג

כאשר "קבע שבית המשפט . מומחה הנתבעי� שלל את האסכולהואילו , היהפיברומיאלגי בי� טראומה ומחלת

לפיה טראומה עלולה לגרו� לפיברומיאלגיה , קיומה של אסכולה רפואית הבאה לידי ביטוי בספרות מקובלת הוכח

". ותר כי אכ� התאונה גרמה לתסמונתסביר י, וכאשר במקרה של התובעת נמצא קשר כרונולוגי ברור בי� השניי�

אסכולה רפואית .  לתת את הדעת להבדל שבי� המשפט והרפואה לצור� הוכחת שאלת הקשר הסיבתיבהקשר זה יש

בעוד המשפט דורש הוכחה על פי מאז� ההסתברויות , מתגבשת לאחר שקיימת מובהקות סטטיסטית מעל לכל ספק

  . בשיעור העולה על חמישי� אחוז

  הטיות מכוונות של מחקרי� מדעיי�

קר מדעי אובייקטיבי ענייני ובי� מחקר שנועד להשפיע על עמדת הגופי� המקצועיי�  המבח� המבדיל בי� מח

וגיות מזהירות ולדמייאפ שיטות מחקר. הנזקקי� לחוות הדעת הוא מבח� האינטרס להטות את תוצאות המחקר

דעה קדומה או גורמי� לאמור , ההטיה אינה בהכרח מונעת ממניעי� שליליי�. מפני הטיה בממצאי המחקר

 טעותההטיה של תוצאות המחקר יכולה להיגר� מ.  לחוקר בתוצאות המחקרש כגו� העניי� שי�סובייקטיביי

 טעות המערערת את תוצאות המחקרמכוחה של הטיה זוהי  .שעלולה להביא לתוצאות שגויות ,בנתוני המחקר

יות מודעות או בלתי ההטיה במחקר היא תהלי� שבו המדע� משפיע על תוצאות המחקר באמצעות טעו. בתו� לב

   30.מודעות

עלולות להשפיע על תוצאת ש טעויות קיימותדמיולוגי י ובכל מחקר אפ,ההנחה המקובלת היא שאי� מחקר מושל�

מביאות להטיה   טעויותבדר� כלל א� ,לעתי� הטעות עלולה לערער את הבסיס המדעי של המחקר. המחקר

 ובדר� כללה על תוצאת המחקר מורכבת ירור השפעת ההטבי. סטיית תק� המכונה ,מסוימת של תוצאות המחקר

 הטעות על להתחקות אפשרמערערת את תקפות תוצאות המחקר וא�   על החוקר לברר א� הטעות.בלתי אפשרית

  .שהביאה לערעור הנתוני�

   31:הטיה במחקר  קטגוריות שלכמהמקובל להתייחס ל

מעותה שוני במאפייני� בי� המשתתפי� בקבוצת שמש )Selection Bias( ת משתתפי המחקרטעות בבחיר  ) 1

   .המחקר העלולי� להשפיע על תוצאות המחקר

  .שנובעת ממידע מוטעה על קבוצת המחקר המטה את תוצאות המחקר) Information Bias (טעות במידע  )2

  .הנגרמות מהטיית המדידות המשפיעות על תוצאות המחקר) Measurements bias(טעות במדידות   ) 3

_____________________________________  

 ).11.4.2010, פורס� בנבו) (השופט זילברטל (מ"זולפה מחסני מזו� בע' אופהיימר נ 7096/05) ��ימחוזי (א "ת   29
30  How does bias affect research? “Research bias, also called experimenter bias, is a process where the scientists performing 

the research influence the results, in order to portray a certain outcome”.  

31  J.M. HARTMAN ET AL, TUTORIALS IN CLINICAL RESEARCH, part IV: RECOGNIZING AND CONTROLLING BIAS LARYNGOSCOPE 11, 
23-31 (2002).  
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שמשמעותה שהחוקר משנה את בסיס הנתוני� של ) Intervention (Exposure) Bias(התערבות בתוצאות המחקר   ) 4

  .קבוצת המחקר כדי להשפיע על תוצאות המחקר

שאלת המחקר שהוגדרה על ידי החוקר מקורה בטעות הנובעת מתפיסה או  – )Conceptual Bias(הטיה תפיסתית   )5

  .היפותזה המונחת בבסיס המחקרל באשרמוטעית של החוקר  אמונהמ

התופעה של הטיה מכוונת או בלתי מודעת של מחקרי� מדעיי� זוכה להתייחסות בעיקר כאשר ההטיה גורמת 

והקהילה הרפואית , מוחזק המידע כמהימ�, ככל שעובר זמ� בי� פרסו� המחקר לגילוי ההטיה. לדיסאינפורמציה

  . נוטה להסתמ� עליו

חברות התרופות עושות מחקרי� מדעיי� . ה של מחקרי� אפשר למצוא בתעשיית התרופותדוגמה בולטת להטי

ברוב המקרי� נערכי� המחקרי� בפיקוח הרשויות הממונות . שמטרת� לקד� מכירות של תרופה מסוימת

)FDA (32 ועל פי כללי האתיקה )(ICH-GCP,33 אול� לעתי� מושפעי� המחקרי� מהטיות כאמור הגורמות 

החברות מנסות לפתות את הרופאי� לקד� את מכירות התרופות . שגויי� של תוצאות המחקרלפרסומי� 

קיימת תופעה אחרת שבה . באמצעות תשורות כיבודי� שוני� או הזמנה לכנסי� הנערכי� במקומות אקזוטיי�

� חברות התרופות מנסות להשפיע על תוצאות המחקרי� המתפרסמות בכתבי העת המדעיי� ולהשפיע על תוכ

מכא� הדרישה של רוב .  מימו� מסיבי של מחקרי� הנעשי� במוסדות מחקר ציבוריי� ופרטיי�–המאמרי� 

 34.מערכות כתבי העת מכותבי המאמרי� להצהיר על היעדר ניגוד ענייני� באשר לתוצאות המאמר המתפרס�

. להסדיר את דופק הלבשנועדה " טאבוקור" של המאה הקודמת קודמו המכירות של תרופת ה80�בשנות ה, לדוגמה

פרסו� . שגרמה לתופעות לוואי שחברת התרופות לא פרסמה במתכוו�, בפועל אלפי אנשי� נפטרו מהתרופה

והקהילה הרפואית , ההתוויה הרפואית ללא תופעות הלוואי שלה נעשה תו� הטיה מכוונת של תוצאות המחקר

 35.הסתמכה על ההטיה הזאת

 כי חברות התרופות מעסיקות סופרי צללי� בשכר אשר כותבי� בפועל את  מצא36שפרס� הגרדיא� הבריטי תחקיר

פעילות זו איננה מתבצעת ישירות על ידי החברות אלא . המאמרי� המתפרסמי� ומחתימי� מדעני� ידועי ש�

250�כ, מהתחקיר עולה כי מדובר בתחו� מפותח מאוד. באמצעות סוכנויות משנה המתמחות בתחו� פעילות זה 

הסוכנויות דואגות לכתיבת .  מציעות את שירותיה� הדיסקרטיי� לצור� קידו� ושיווק תרופות בדר� זוסוכנויות

כל זאת מבלי . להחתמת חוקרי� ידועי ש� על המאמר ולקידו� הפרסו� בכתבי עת ידועי� בתחו�, המאמרי�

  .מודעי� לכ�, וכמוב� ציבור הקוראי�, שכתב העת

אטר באוניברסיטת פנסילבניה התלונ� בפני המועצה האתית של האיגוד כי בהקשר זה פורס� לאחרונה כי פסיכי

 נגנבו (Bipolar Depression)קוטבי � חולי דיכאו� דו352� בParoxetineתוצאות מחקר שביצע בנוגע לשימוש בתרופה 

   GlaxoSmithKline.37ממנו ועובדו למאמר על ידי סופר צללי� כדי לקד� מכירות תרופה אחרת בש�

ה להטיה של מחקרי� רפואיי� הננקטת על ידי חברת תרופות פורסמה לאחרונה במאמר שפורס� בכתב העת דוגמ

יש תופעות לוואי של פליטת מתכת רעילה לגו� העלולה " מתכת על מתכת" שלפיו לשתלי מפרקי יר� מסוג 38,לנצט

מתכת "לוואי בשתלי� מסוג  בעקבות דיווחי� על תופעות 2009הפרשה פורסמה בשנת . לגרו� למחלות ממאירות

_____________________________________  

�פיקוח על תרופות בעיד� שלאחר ה"שגב שני    32VIOXX" 2009 (51, 40 רפואה ומשפט.( 
1980�א" תשמ,)ניסויי� רפואיי� בבני אד�( וכ� תקנות בריאות הע� The Declaration of Helsinky, Edinburgh 2000 אור   33 

  .ונוהלי משרד הבריאות שהוצאו מכוח התקנות המסדירות את אופ� ביצוע ניסויי� בבני אד�

ב שני שפרה שוור� ושג, גנות� רחל ניסנגהול�אולסקירה מקיפה על מערכת היחסי� בי� רופאי� לחברת תרופות ר   34
וכ� ). 2006 (93 ,34 רפואה ומשפט"  העמידות ההדדיות באר� ובעול�–מערכת היחסי� בי� רופאי� לחברות תרופות "

הגורס כי התועלת החברתית הצומחת משיתו� הפעולה בי� החברות לחוקרי� עולה על , ר שמואל וולפמ�"תגובתו של ד
  .http://www.newscientist.com/article/dn3781 ג� ראו  .הנזק

35  JEREMY HSU, DARK SIDE OF MEDICAL RESEARCH: WIDESPREAD BIAS AND OMISSIONS (2010).  

36   The Guardian (20.5.2011).  

37   B. Roehr, Professor files complaint of scientific misconduct over allegation of ghostwriting, BMJ 343:d4458 (2011). 
38     A.J. Smith, P. Dieppe, K. Vernon, M. Porter, A.W. Blom, Failure rates of stemmed metal-on-metal hip replacements: 

analysis of data from the National Joint Registry of England and Wales (2012 Mar 12).  
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השימוש בשתלי� אמנ� הופסק . ונס'ונסו� אנד ג'על ידי חברת בת של תאגיד התרופות גהמיוצרי� "  מתכתעל

�בהוראת הFDA  א� עד להוצאת� המליצו אורתופדי� ברחבי העול� לאלפי מטופלי� על השתלי� , 2010בשנת

 וכרו� זולגי� לתו� רקמות החולי� וגורמי� לדחיית מסוג מתכת על מתכת מבלי לדעת שחלקיקי המתכת קובלט

הבעיה קיימת בעיקר אצל מושתלי� צעירי� המאבדי� .  לנכויות קשות–ומכא� , השתל ולהרס השרירי� והעצמות

, 1975 תופעות הלוואי הללו נצפו כבר בשנת BMJ,39על פי תחקיר שנעשה בכתב העת הבריטי . את הסיכוי להחלי�

  40.� נמנעו מלחשו� את הסיכוני� בפני המטופלי� או הרופאי� כדי שלא לפגוע במכירותא� יצרניות המפרקי

 1999בשנת . בדומה לכ� פועלות חברות גדולות להטיה שלילית של מחקרי� המעמידי� אות� בסיכו� לתביעות ענק

המפעל לנהר  שנמצאו בשפכי� שזרמו מPCB שבו נטע� שקיי� קשר סיבתי בי� רעלני� מסוג 41פורס� מחקר מקי�

במסגרת המחקר בחנו . נרל אלקטריק שחלו במחלות סרט� שונות' עובדי ג7,000�שאליה� נחשפו יותר מ, ההדסו�

נרל אלקטריק 'בתגובה בדתה ג.  שנה30�החוקרי� תיקי� רפואיי� של העובדי� שנחשפו לרעלני� במש� למעלה מ

 לכל העובדי� שתבעו אותה ופרסמה מחקר שבו היא שלחה חוקרי� פרטיי�. מחקר נגדי השולל את ממצאי המחקר

המחקר . השולל קשר סיבתי בי� הסימפטומי� של העובדי� ומאפייני המחלה, כללה את קטגוריות ההטיה הללו

בסופו של דבר חויבה . נרל אלקטריק נקטל על ידי הקהילייה המדעית והוכרז כבלתי מהימ� לחלוטי�'שפרסמה ג

  .יהנרל אלקטריק לפצות את עובד'ג

ולעתי� ה� , ג� לעורכי די� העוסקי� בתחו� המדיקולגלי יש אינטרסי� מובני� בתוצאות מחקרי� רפואיי�

, ר אנדרו ויקפילד" קבעה כי ד(GMC)המועצה המדעית הבריטית . דואגי� למימו� המחקר וא� להטיית תוצאותיו

קיבל תמורה בס� , MMRהחיסו�  מומחה רפואי מטע� התובעי� במשפט שהתנהל בעניי� 1996אשר שימש בשנת 

ט מעור� די� אשר ייצג את התובעי� כדי להטות את חוות דעתו בהתבסס על מחקר רחב היק� " ליש50,000

בניגוד לדעה , MMR בכתב העת המדעי לנצנט והצביע על קשר בי� התפתחות אוטיז� לחיסו� 1998שפורס� בשנת 

תוצאות המחקר אשר פורסמו . ולש ובי� בעיות נירולוגיותששללה קשר סיבתי בי� החיסו� המש, הרווחת עד אז

ההחלטה פורסמה בשנת . ר ויקפילד הועמד לדי� משמעתי ורישיונו לעסוק ברפואה נשלל"ד. בלצנט נמצאו מזויפות

 בעקבות ממצאי חבר הדיו� פורסמה הודעה מטע� מערכת לצנט ולפיה כתב העת מסתייג ומוש� ידיו 2010.42

  1998.43ת מפרסו� המאמר משנ

 אול� 44. היה ברור כי המאמר מזוי�2004�מאחר שכבר ב, יצוי� כי ג� הקהילייה הרפואית הייתה שותפה להטיה

האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעי� החליטה לבחו� את כלל תופעות הלוואי אשר פורסמו בספרות המדעית 

 נשלל הקשר הסיבתי MMRיסו� אשר לקשר שבי� אוטיז� לח. בדבר כל החיסוני� על פי ממצאי המחקר

 בכמה תביעות שהתנהלו בארצות הברית בחנו בתי המשפט את שאלת הקשר הסיבתי בי� החיסו� 45.משמעית�חד

 למשל העידו רופאי� מומחי� 46הייזלהאסטבפרשת . ובי� היתר התייחסו למאמר המדובר של ויקפילד, לאוטיז�

47.צטר ויקפילד שפורסמה בלנ"שהסתמכו על האסכולה של ד
   

_____________________________________  

39  Nigel Hawkes, Ongoing problems with metal on metal hip implants, BMJ 2012;344:e2090.  

ונסו� אנד 'ג' גילטמ� נ 11207�03�11צ "בהקשר זה נציי� כי לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה תובענה ייצוגית בת   40
 . הבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  תלויה ועומדת,ונסו�"ג

41   Renate D. Kimbrough, Martha L. Doemland, Maurice E. LeVois, Mortality in Male and Female Capacitor Workers 
Exposed to Polychlorinated Biphenyls, JOEM 41:3 161-171 (March 1999).  

42   http://www.gmc-uk.org/Wakefield_SPM_and_SANCTION.pdf_32595267.pdf.  

43   Dyer C., Lamcet retracted Wakefield’s MMR paper. BMJ 340: c696 (2010); Hazlehust v. Secretary of Health and Human 
Services, Case No. 2009-5128 (03-654V).  

  ).2010יולי  (166 42רפואה ומשפט  "רפואה ומשפט מסביב לעול�" אברה� סהר אור   44

 45   The National Academy of Science: Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality.  

46   Hazlehust ,43 עיל הערהל.  

 ד� בית המשפט לערעורי� בערעור על תביעת המערערת Althen v. Secretary of HHS 418 F3d 1274 (fed. Cir. 2005)בפרשת    47
שהיא תסמונת  ,Duane’s Syndromeשלאחריו לקתה בתסמונת , 1997 בעת קבלת חיסו� נגד טטנוס בשנת 40שהייתה בת 

לא הייתה מחלוקת כי בריאותה עובר לחיסו� . ירולוגית הגורמת לפגיעה בעצבי הראייה עד כדי איבוד מוחלט של הראייהנ
למרות קביעות . הייתה תקינה א� כי הסתבר בבדיקות הדימות בעקבות גילוי המחלה כי זו הייתה מולדת א� חבויה

אינה מבוססת על ספרות רפואית התומכת בקשר סיבתי  כי תביעת התובעת (Special Master)המומחה מטע� הוועדה 
שיפוטית שהוקמה על פי החוק את התביעה וקבעה �הוועדה המעי�, מובהק בי� חיסו� הטטנוס לנזקי� הנטעני� קיבלה

 .בדיעבד הסתבר שבית המשפט הסתמ� על מחקרי� מוטי�. שהתובעת זכאית לפיצוי
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בעקבות פרסו� מחקרי� מוטי� המומחה הנזקק למחקר לצור� חוות דעתו מאמי� שמדובר במחקר מהימ� 

 .שתוצאותיו האובייקטיביות התקבלו על פי כללי המתודה המדעית

מחקרי� מוטי� עלולי� לגרו� נזק לציבור המטופלי� ולערער את האמו� שנותני� המטופלי� בהמלצות הרפואיות 

  . הטיית מחקרי� מטעה אפוא את הציבור ומזמינה מומחי� להסתמ� עליה�.  המחקרי� הללוהמסתמכות על

קושי נוס� הוא חשיפת הרופאי� שהמליצו על מוצר פגו� לתביעות רשלנות רפואית בעילה שלא התעדכנו א� 

תביעות במסגרת ניהול , ועוד השלכה. קיימי� פרסומי� השוללי� את השימוש במוצר עקב תופעות הלואי שבו

נזיקי� ייטו המומחי� להסתמ� על כל מאמר בספרות הרפואית אשר יתמו� בתזה שהציגו מבלי להיזקק למהימנות 

תופעה זו המתרחשת במיוחד בתביעות רשלנות רפואית עלולה לגרו� להטיה משתמעת של חוות . הראיה המדעית

  . הדעת ולעיוות די�

  הטיות של חוות דעת בתביעות נזיקי�

ה מדעית במשפט נעשית באמצעות חוות דעת מומחה בתחו� הרלוונטי לנושא תו� התייחסות לעובדות הוכחת תז

הבדיקה הקלינית והספרות , חוות דעת תוגש על ידי מומחה שיש לו ניסיו� מוכח ותסתמ� על האנמנזה. המקרה

פרי עבודת� של מומחי� על חוות הדעת להבחי� בי� עובדות הבסיס ובי� . הרפואית הרלוונטית לנושא שבמחלוקת

�על חוות דעת ראויה להתבסס על מידע מהימ� המקובל על פי כללי ה. רפואיי�EBM . כ� לעתי� ג� למומחה הכותב

  . את חוות הדעת אי� הכלי� להבחי� א� מחקר מהימ� או לא

 בעקבות ריבוי . יכול להיות על רקע השתייכות לאיגוד מקצועי תו� נאמנות לתחו� המקצועי בעל משקלגור� הטיה

המעידי� של מומחי� רפואיי� רשלנות רפואית נחשפה מערכת המשפט לתופעה חדשה של ניסיו�  תביעותשל 

 להדו� תביעות רשלנות כדי, מטע� הצדדי� להתדיינות" שכירי חרב "בשמש� 48,בתביעות נזיקי� להטות מידע

49.רפואית
   

מוסד המומחה הרפואי קנה לו שביתה בניהול . דעתהוכחת תביעה בנזיקי� כרוכה בהסתמכות על חוות כאמור 

ד מייתר את הצור� בהבאת חוות דעת מטע� הצדדי� וקובע מנגנו� "ההסדר הדיוני על פי חוק הפלת. תביעות נזיקי�

 תקנות המומחי� מפרשות את גדר המסמכי� 50.של מינוי מומחה בלתי תלוי מטע� בית המשפט להערכת הנזק

  .ה למומחה וכ� את מגבלות כוחו של המומחה עצמו להיזקק לאות� מסמכי�המותרי� והאסורי� בהמצא

ובתי המשפט מקפידי� מאוד על מצוות , תכלית התקנות למנוע השפעה על שיקול דעתו העצמאי של המומחה

 במקרי� שהייתה בה� סטייה מהתקנות לא היססו בתי 51.התקנות כדי למנוע הטיה של שיקול דעתו של המומחה

_____________________________________  

  :2 לעיל הערה, מ"איי חברה לביטוח בע.די.אי 1138/12א " דברי השופט זילברטל לאחרונה ברעאור   48

 להתעל� אי�, רפואית רשלנות בתביעות האחריות בנושאד "חוו לית�ש "ביהמ מטע� מומחה במינוי"
החשש שהמומחה לא יהיה : התובעי� של ובעיקר, הדי��בעלי של ומחשש� להיווצר שיכולה מהבעייתיות

החשש ; ניות בהיותו שיי� בעצמו לממסד הרפואי שעמיתיו הנתבעי� א� ה� משתייכי� אליונטול פ
במיוחד א� מדובר , או מי מה�, שהמומחה יתקשה או לא ירצה להתעמת ע� המומחי� מטע� הצדדי�

החשש שהמומחה משתיי� לאסכולה רפואית מסוימת ויתקשה לקבל ; מעמד או השפעה, ברופאי� בעלי ש�
ההכרעה מועברת , שהלכה למעשה, החשש; ה מתיישבת ע� זו המקובלת עליו ושעליה התחנ�עמדה שאינ

  ".החשש שיתמנה מי שאינו בעל מירב הכישורי� והידע; מבית המשפט למומחה

ז " בסעי� כ,)5.3.2009, פורס� בנבו (מדינת ישראל' מוזס נ 4337/07א "היטיב לתאר את המצב השופט רובינשטיי� בע   49
  :�לפסק הדי

מסופקני א� יש שופט הד� בתיקי רשלנות רפואית שלא חלפה בו מחשבת כפירה באשר למומחי� רפואיי� "
הרי ה� לא אחת שכירי , ובלא לפגוע בפלוני או באלמוני אישית בתיק זה או אחר, הנשכרי� על ידי הצדדי�

� יכולת� לבור את א, מקד� חשדנות באשר לחוות הדעת"ומכל מקו� על בית המשפט להציג , חוות דעת
  ."הבר מ� התב� מוגבלת

 ג� תקנות הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי� או ור1975�ה"תשל, לחוק הפיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�) א(6 י�סע   50
1986�ז"תשמ, )מומחי�(. 

� וחישוב  תחולת החוק סדרי די–תאונות דרכי� ריבלי� '  אאולעניי� גדר התיעוד המותר והאסור בהגשה למומחה ר   51
 ).2012, מהדורה רביעית( 698�681 פיצויי�
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ול את חוות הדעת בשל החשש למשוא פני� והפגיעה בחזקת תו� הלב וההגינות של המומחה המשמש המשפט לפס

  52.המשפט בית של הארוכה זרועו

ולפיה בעלי , השיטה על פי פקודת הנזיקי� היא אדוורסרית, ד"לעומת ההסדר של מינוי מומחי� על פי חוק הפלת

שיטה זו מזמינה השפעה על שיקול דעתו העצמאי של . הדי� חייבי� בהוכחת טענותיה� באמצעות חוות הדעת

  .מקצועיות�המומחה באמצעות הטיות קוגנטיביות ולבר

הטיות אלה קיימות בעיקר בתביעות רשלנות רפואית שבה� מתבקש המומחה הרפואי להג� על עמדת האיגוד 

יו� מהותי בי� תובעי� בעניי� זה קיי� חוסר שוו. המקצועי שלו ולקבוע א� קיימת סטייה מסטנדרט התנהגות

תובע המבקש להשיג חוות דעת שתתמו� בטענותיו חייב לכתת רגליו בי� המומחי� המעטי� המוכני� . ונתבעי�

לעומת זאת רופא שנתבע לא . 53"קשר השתיקה"וידועה התופעה של , לכתוב חוות דעת בתביעות רשלנות רפואית

מומחי ההגנה מוכני� להרחיק לכת כדי לסייע . בה רשלנותיתקשה למצוא חוות דעת שתג� על התנהלותו אפילו יש 

  . לעמיתיה� ומוכני� להטות את חוות דעת� תו� פגיעה בעקרונות יסוד של הגינות ונאמנות מקצועית

 הוא שלחברות הביטוח המבטחות את הרופאי� משאבי� בלתי מוגבלי� לממ� חוות דעת  בעל משקלגור� נוס�

  . למסור חוות דעת מטע� ההגנה,מקצועיעל זה ה נוס� ,מרי� כלכלי למומחה בכוח תולכ�, מומחי�

טה המומחה ידעת בשאלת האחריות והקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית יהבתהלי� כתיבת חוות , זאת ועוד

לפיכ� להטיות קוגניטיביות השפעה של ממש על . שאלה כיצד היה נוהג בנסיבות העניי�ה על פילהפעיל שיקול דעת 

  . בתביעות רשלנות רפואית י� קבלת ההחלטות על ידי מומחי� רפואיי�תהל

מושכלות יסוד ה� כי למומחה רפואי חובת נאמנות כלפי בית המשפט והצדדי� אפילו הוא משמש מומחה מטע� 

שיפוטי המציג דרישות � של בית המשפט וככזה מוטל עליו תפקיד מעי�ארוכהה וזרוע משמשהרפואי המומחה . צד

 ע� זאת המציאות מלמדת שקיימי� אינטרסי� 54.תו� לב והגינות, משוא פני��אי, תיביות של אובייקטיביונורמט

מסקירת הפסיקה עולה כי רוב . רבי� המניעי� מומחי� להטות את תוצאות חוות הדעת בי� מראש ובי� בדיעבד

55.פט עשוי לחטוא בזהא� ג� מומחה שממונה מטע� בית המש, ההטיות ה� של מומחי� מטע� צד להתדיינות
  

  ע� אובעל הדי�הטיה של חוות דעת על רקע קשרי� מקצועיי� של המומחה ע� 
  מומחי� אחרי� בתיק

, ההטיות של חוות דעת יכולות להיות על רקע היכרות קודמת ע� אחד מבעלי הדי� או ע� אחד המומחי� מטעמ�

ככל שה� , נדגיש שרוב ההטיות. ק המומחהולעתי� ה� מונעות מדעה קדומה או מאסכולה מקצועית שבה מחזי

  56.אינ� נעשות במכוו� אלא במשתמע על ידי הטיה של ספרות רפואית, קיימות

 של לאינטרסי� נאמ� של תפקיד הממלא לאד� אסור לעול� כי ": קבע בית המשפט העליו� כלל57קופטי קאמל �"בבג

 לבי� ,לה� חב שהוא, הנאמנות חובת בי� ניגוד) קיי� יותלה עלולאו  (קיי� יהיה שבו במצב עצמו להעמיד, אחרי� אנשי�
_____________________________________  
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כי במילוי תפקידו יפעל , להבטיח, בעיקרו, מיועד, שהוא מ� החשובי� בעקרונות הצדק הטבעי, כלל זה... האינטרס הפרטי שלו

לע למצב של ניגוד שכ� באפשרות שייק; בסבירות ובהגינות, ביושר, מי שנושא בחובת נאמנות על יסוד� של שיקולי� ענייניי�

  " במשוא פני�–ע  במודע או א� שלא במוד–ענייני� טמו� חשש שלא יעלה בידו למלא את חובתו כהלכה ויחטא 

 לביטוח במוסד הרפואיות עדותובו חבר היה שבעברו רפואי יוע� מטעמו כמומחה הדי� בית מינה פרשה באותה

 פסול להלי� צד שהינו במי תלויה שפרנסתו רופא כי, וברור פשוט זה הרי "כי זה בהקשר קבע �"בג. לאומי
�כמומחה מלהתמנות � אשר, הספציפי לתיק מתייחסת הדעת חוות א�, מינה נפקא אי� זה לעניי�... הלי� באותויוע

 הוא דנא בעניי� הקובע כי, כלשהו אחר בתיק המדובר א� או, דעתו�חוות את שנת� רופא אותו מכ� לאחר ד� בו

 את פוסל זה קשר. האחרו� זה לבי� הדעת חוות ממזמי� מסוימת פעולה עבור שכר שמקבל ימ בי� הנוצר הקשר

 חל כא� האמור כי, לומר צרי�אי�  ...לה צד הוא הדעת חוות מזמי� אשר במחלוקת הדיו� מ�, וביה מניה, האד�

 חוות מזמי� עבור עבודה המבצע רופא שאינו אחר אד� ועל, שכר תמורת דעתו את המחווה רופא על שווה במידה

  ".בשכר העבודה את שמבצע מי של המקצועי מעמדו ולא שלפנינו בנושא הקובע הוא התעסוקתי הקשר. הדעת

היה בקשרי ) שירותי בריאות כללית (הנתבעת נתגלה במהל� החקירה הנגדית שמומחה 58משה אהרו� בפרשת

קובע ) השופט דרורי(בית המשפט .  למומחההנתבע שהגיעו לכדי יחסי מרות וכפיפות של הנתבעעבודה הדוקי� ע� 

לפיכ� . תלות כלכלית או מקצועית בי� המומחה ומושא חוות דעתו�כי כדי לשמור על אובייקטיביות יש למנוע אי

וא� הפר , מוטלת על מומחה חובת גילוי מראש של קשרי� מקצועיי� או אחרי� בי� המומחה לאחד הצדדי�

סעי� (וכדברי בית המשפט , פסל חוות דעתו או שבית המשפט יפחית ממשקלההמומחה את חובת הגילוי כאמור תי

א� אי� לה� אישוש או תמיכה ממקורות , ככל שהמומחה כלל בעדותו דברי� כנגד התובע: "לפסק הדי�) 98

  ".אינגבר כדי לא לפגוע בזכויותיו של התובע' מטעמי זהירות בית המשפט לא יסתמ� על דברי פרופ, אחרי�

ולאחר קבלת חוות הדעת התברר לבא כוח התובע כי בי� ,  מינה בית המשפט מומחה מטעמו59אריה גבאי בפרשת

המומחה מטע� בית המשפט למומחה מטעמו קיימת מערכת יחסי� עכורה ביותר על רקע מחלוקת מקצועית 

בית המשפט . מינויעוד התברר כי בי� המומחה ובי� מומחה הנתבע היו קשרי עבודה בעבר שלא גולו בעת ה. קודמת

מצא שדי במערכות היחסי� הללו כדי להצדיק פסילת חוות הדעת מאחר שהמומחה מצוי לכל הפחות במצב 

  ".הנדמה כניגוד ענייני�"

לעומת קיומה של אסכולה מדעית העשויה להטות את מסקנות חוות הדעת קיימת הטיה שלילית שבה מחזיק 

סאונד חסיני� בפני אחריות מקצועית � שלפיה מומחי� לאולטרהמקצועית נדה'אגכגו� ניסיו� לקד� , מומחה

 והנחות 60,סאונד קיד� הצעת חוק�האיגוד המקצועי של הרופאי� המתמחי� באולטרה. בתביעות הולדה בעוולה

   62. והגיש נייר עמדה ברוח דומה לבית המשפט העליו�61קליניות

� לחוות דעת� על אודות סטייה מפרקטיקה סאונד מתבקשי�מכא� שכאשר חברי האיגוד של רופאי האולטרה

 בעניי� זה קיימת בעיה קשה לתובעי� המבקשי� 63.הרי שחוות דעת� נגועה בניגוד ענייני� מובנה, רפואית מקובלת

להשיג חוות דעת שתתמו� בעילת התביעה בשל מיעוט המומחי� הפעילי� המוכני� לשת� פעולה ולתת חוות דעת 

מחי� המתבקשי� לתת חוות דעת מטע� ההגנה מוכני� להרחיק לכת ולהטות את לעומת זאת מו. �נגד עמיתיה

_____________________________________  
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שבה ,  היה מדובר בתביעה להולדה בעוולה64ל" ח� זיו ז עזבו� המנוחבפרשת. חוות דעת� תו� סיכו� מהימנות�

והנתבע לא זיהה את התסמונת שעמה נולד ,  להיריו�22�נטע� שהאישה לא הופנתה לסקירת מערכות בשבוע ה

  .ילוד שנפטר במהל� המשפטהי

ובספר שפרס� , כתב עשרות מאמרי� בסוגיה, שנחשב למומחה בעל שיעור קומה, ר מלינגר"ד, מומחה הנתבעת

בניגוד ". פרופיל פני� חריג נמנה על הסימני� הגנטיי� שעלולי� להיות כרוכי� בתסמונות גנטיות מולדות"כתב ש

ובחקירתו הנגדית טע� ,  אפשר היה לבדוק את פרופיל הפני�לכ� קבע בחוות דעתו שהוגשה לבית המשפט שאי

שמשקלה , "עדות כבושה"בית המשפט ראה בעדותו זאת . סאונד�שהנושא שנוי במחלוקת בי� המומחי� לאולטרה

אשר היזקקות לה� עלולה לקפח את זכויותיה� של התובעי� ולגרו� לעיוות די� "וא� הרחבת חזית , נמו� ביותר

  ".תובעי� לא ניתנה כל הזדמנות להתייחס אליה�שהרי למומחי ה

 מטעמו מומחה ממנה המשפט בית כאשר לפיכ� .הרופאי� עמיתיובתחו� מסוי� השפעה על  ש� בעל מומחהל

שלו  הממונה בעמיתו אורי� ותומי� ועשוי להחלי� את שיקול דעתו המומחה רואהרשלנות רפואית  תבתביע

בית  מטע� ונדאס�הלאולטר מומחית מונתהבה� ש 65רה בשתי פרשותכ� ק. בשיקול דעתו של המומחה העמית

 בקהילייה דבר לש� שנחשב, הנתבעי� מטע�  של המומחהדעתה חוות אחר הרהרה לא דעתה ובחוות ,המשפט

 לא כי המומחית הודתה הפרשות באחת. למוטית המחלוקת את לחרו� שאמורה הדעת חוות הפכה כ�. הרפואית

 המומחה דעת בשיקול דעתה שיקול את החליפה ולמעשה הנתבעי� מטע� המומחה של דעתו חוות אחר הרהרה

   .התביעה מטע� מוגשת דעת חוות כאשר ג� להתרחש יכולה הטיה אותה. ההגנה מטע�

לאחר שמסר חוות דעת נתבקש בית המשפט לפסול את .  מונה מומחה רפואי מטע� בית המשפט66 גיל גול�בפרשת

נת� , בתו� שני� ממועד חוות הדעת, פה שבי� עריכת חוות הדעת לחקירתו בבית המשפטחוות הדעת בנימוק שבתקו

בית המשפט העליו� אמנ� לא פסל את חוות . שירותי� מקצועיי� למשרד המייצג את הנתבעת שהייתה מוסד רפואי

יגוד ענייני� א� קבע שעל המומחה לכלכל את צעדיו באופ� שלא יקבל על עצמו מטלות העלולות להתפרש כנ, הדעת

נציי� שלא תמיד רואה בית המשפט לפסול את המומחה א� כי קיי� חשש ממשי . באשר לחוות דעת בטר� נחקר

. ש� מונה רופא בית של חברת ביטוח למומחה מטע� בית המשפט, 67לויה תקוה כ� למשל קרה בפרשת .לעיוות די�

  .ידועות מראש עוד בטר� נכתבהמינוי כזה מצביע על סימו� המטרה באופ� שתוצאות חוות הדעת 

  ספרות רפואיתבהטיית חוות דעת באמצעות מידע המפורס� 

חובת הזהירות . תכלית חוות הדעת הרפואית היא לשק� לבית המשפט את המידע הרפואי המעודכ� למועד האירוע

� מסוי� ובמקרה של סיכו, הקבועה בדי� מחייבת את הרופא להתעדכ� בספרות הרפואית העדכנית והמקובלת

שהרי כבר נפסק , החורג מהסיכוני� המקובלי� עליו להרחיב את בסיס המידע ולא להסתפק בידע העומד לרשותו

 בסיס נתוני� משמעותו לא ...68 להכריע על בסיס המידע המלא והטוב ביותר האפשריחייבמי שמכריע גורלות "כי 

 נקבעו הגדרות לידע עדכני הנדרש 69פה פלד יבפרשת". רק ספרות רפואית עדכנית אלא ג� הצור� בהתייעצות

ידיעה של מאמר פלוני �אי. נקבע שאי� לדרוש ממנו שידע את כל שנית� לדעת בתחו� שבו הוא עוסק. מרופא

א� א� יתעל� מסדרה של מאמרי� ומאזהרה בספרות הרפואית , שפורס� זמ� קצר קוד� לכ� לא תהיה רשלנות

  .תהיה זו רשלנותאשר סביר שרופא במעמדו יהיה ער לה� 

_____________________________________  

 ).11.4.2011, פורס� בנבו) (השופט ענבר (שירותי בריאות כללית' ח� נ 8459�06 )��ימחוזי (א "ת   64
 18436�01�11א " בת;)7.10.2010, פורס� בנבו) (השופט משה רביד (ר ורדימו�"ד' פלונית נ 8189/06) ��ימחוזי (א "ת   65

  ).השופט רביד (שירותי בריאות כללית' ביטו� נ) ��מחוזי י(

 ).השופט רובנשטיי�) (23.4.2009, פורס� בנבו (גאנ�' גול� נ 10895/08א "ע   66
מינה בית המשפט מומחה ששימש מומחה הבית ) 11.1.2007, פורס� בנבו (שירותי בריאות כללית' לויה נ 7232/06א "ברע   67

 ).לאחר שהתיק חזר מבית המשפט העליו� החלי� בית המשפט את המומחה באחר(וסירב לבטל המינוי ביטוח רת השל חב
  ).1995 (628) 5(ד מו" פ,מימו�. א' הסתדרות מדיצינית הדסה נ 2694/90א "ע   68

  ).1998 (849) 4(ד נב"פ, פלד' קופת חולי� כללית נ 3264/96א "ע   69
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השימוש הנרחב שעושי� מומחי� בספרות הרפואית בתמיכה לחוות דעת� אינו מאפשר לבית המשפט להבחי� בי� 

לעומת זאת הפסיקה בישראל עדיי� לא דנה במקרה שבו המומחה ). Junk science(מידע מדעי מהימ� ללא מהימ� 

ת מסקנות חוות דעתו או עושה שימוש לרעה בספרות הרפואי מתעל� במפגיע מספרות רפואית קיימת כדי להטות א

  . כגו� מפנה למאמר או לספרות שאי� בינ� ובי� המקרה ולא כלו�, רפואית

בתי המשפט . כ� בית המשפט ייטה להעניק משקל רב יותר לחוות דעתו, ככל שהמומחה הרפואי בכיר ומנוסה יותר

א� לעתי� נוטי� המומחי� להטות את הממצאי� , ניה�בכבוד� של המומחי� המעידי� בפ, ובצדק, נזהרי� מאוד

 הגיש התובע תביעה נגד 70 קקו�בפרשת. כדי להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט באמצעות חוות דעת�

נירוכירורג בטענה שהתרשל כלפיו במסירת מידע ובניתוח להוצאת גידול מראשו שמקורו במו� מולד ואשר גר� לו 

  .נזק מוחי קשה

שפט התברר כי המנתח זיי� את טופס ההסכמה לניתוח על ידי שינוי פריטי המידע שנמסרו כביכול במהל� המ

המנתח טע� להגנתו כי ההמלצה לניתוח התבססה על המידע המקובל בספרות שלפיה אי� . לתובע לפני הניתוח

  . פ"רהסיבה להמלצתו של המנתח היא שהניתוח נעשה במסגרת הש, לטענת התובעי�. חלופה לניתוח

. ושסיכוניו גדולי� מתועלתו, מומחה התובעי� קבע בחוות דעתו שלא היו אינדיקציות להוצאת הגידול בניתוח ראש

לעומת זאת מומחה הנתבעי� היה נחר� בחוות דעתו כי הניתוח היה האפשרות היחידה ושלל פרוצדורה של הקרנות 

אמרי� ומחקרי� התומכי� בגרסת הנתבע שהיתה מ(!) 40בתמיכה לחוות דעתו ציר� . באמצעות רדיוכירורגייה

המומחה מטע� הנתבעי� הוסי� שמהימנותו ומיומנותו . אינדיקציה לנתח את התובע ושהנזק אינו קשור לניתוח

ברור שמידע זה הטה את דעתו מאחר שלא העלה על . של המנתח היא מ� המפורסמות בקרב הקהילייה המדעית

בית המשפט קיבל את התביעה ולא נזקק לניתוח הספרות . סכמה לניתוחדעתו כי המנתח יזיי� את טופס הה

  . הרפואית

המחקר הפרי� לחלוטי� . לאחרונה פורס� מחקר מקי� ביותר שהשתתפו בו כמה מרכזי� רפואיי� בארצות הברית

 מקרה זה משק� את ההטיה 71את גישת המומחה מטע� הנתבע המצדדת בניתוח ללא אינדקציות נירולוגיות

שי� מומחי� רפואיי� המייצגי� אינטרסי� באופ� שמשפיע על שיקול דעת� המקצועי בבוא� לתת חוות דעת שעו

,  אישר הנתבע בעדותו כי הוא שביצע בשביל המומחה מטעמו את סקירת הספרות קקו�בפרשת. לצורכי משפט

  .והמומחה מטעמו לא טרח להרהר אחר הספרות שציר� כביכול לחוות דעתו

למד על הטיה של חוות דעת על ידי מומחה רפואי בעל ש� בתחומו ואשר הואש� בהתנהגות שאינה מקרה אחר המ

 במומחהמדובר . מידו בפרשה שהתגלגלה בכמה ערכאות בריטיות' הוא המקרה של פרופ, הולמת בהקשר לעדותו

במסגרת היק� בכתב העת לנצט בנושא התעללות בילדי� � מחקר רחב1977אשר פרס� בשנת , היבפדיאטרי

 הפרעה נפשית המתבטאת –)" או באמצעות צד שלישי(תסמונת מינכהאוז� באמצעות שליח "המכונה , המשפחתית

מונח המדעי המקורו של . כדי לזכות בתשומת לב רפואית) בדר� כלל מדובר בילדיו של המתעלל(בהתעללות בילדי� 

  ."ת המשפטמידו שעליה� הסתמ� בחוות דעת שהגיש לבי' במאמרי� שפרס� פרופ

ואומצה כתזה מדעית על ידי " כלל מידו"היא כונתה , מידו' א� על פי שלא הוכח שהתסמונת הומצאה על ידי פרופ

בתי משפט אימצו את התזה , יתר על כ�. עובדי� סוציאליי� פסיכותרפיי� וארגוני� להגנת הילד בבריטניה

וברבות הימי� זכה בתואר , אוד בזכות עבודתומידו התפרס� מ' פרופ. המדעית במשפטי רצח של ילדי� במשפחה

  .אבירות מהמלכה

עד ". סינדרו� מוות בעריסה" העיד במשפטי התעללות ורצח בבריטניה ונחשב מומחה ג� בתחו� מידו' פרופ

למשפט בעניינה של סלי קלארק איש לא העמיד במבח� הביקורת השיפוטית את מומחיותו ולא הרהר אחר התזה 

_____________________________________  

 8985/09א " אושר בבית המשפט העליו� בע,30.9.2009, ורס� בנבופ (ר ספקטור"ד' קקו� נ 6436/04) ��ימחוזי (א "ת   70
  ).20.9.2011ביו� 

71   Richard T. Dalyai et al., Management of Incidental Cavernous Malformations, NEUROLOGY  JAN. 26 (2012).  
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שכ� על פי השיטה האדוורסרית , )תסמונת מינכהאוז� באמצעות שליח/מוות בעריסה/במשפחההתעללות (שהציג 

  72.הנהוגה בבריטניה בית המשפט אינו מתערב בשיקול דעת� של העדי� המומחי� המעידי� לפניו

לעדותו המקצועית .  אשמה בהריגת�1999שכלה את שני ילדיה ונמצאה בשנת , עורכת די� במקצועה, סלי קלארק

מידו כללה נתוני� סטטיסטיי� אשר הופרכו ' עדותו של פרופ. מידו בעניינה נית� משקל רב בהרשעתה' ל פרופש

בערעור נמתחה ביקורת . שבו הוכחו כבלתי מבוססי� מבחינה סטטיסטית, בעדותו לאחר מכ� בהלי� הערעור

וני� אלו אשר אינ� בתחו� חריפה על שבית המשפט נזקק לעדותו של מומחה לפדיאטרייה והתיר לו להציג נת

. לאחר שריצתה שלוש שני� בכלא,  עת ערעורה התקבל2003האישומי� נגד סלי קלארק בוטלו בשנת . מומחיותו

הערעור התקבל בי� היתר בגלל פגמי� מהותיי� שנמצאו בראיות שהוצגו בערכאה הדיונית כשבית המשפט התעל� 

  73.יהו� שנגר� על ידי חיידק פתוגני ז–מהסיבה למותו של אחד מילדיה של סלי קלארק 

למרות הזיכוי בדיעבד סלי קלארק לא התאוששה וסבלה מבעיות פסיכיאטריות רבות עקב מות ילדיה והרשעתה 

 בעקבות זאת 2007.74וההתמכרות הובילה למותה מהרעלת אלכוהול בשנת , היא התמכרה לטיפה המרה. בהריגת�

על ) GMC( בפני המועצה הרפואית לאתיקה 2005בשנת , בדימוסקצי� משטרה , התלונ� אביה של סלי קלארק

מידו הטעה את בית המשפט בעדותו בהצגת הנתוני� הסטטיסטיי� השגויי� אשר שכנעו את המושבעי� ' שפרופ

�ה. באשמתה של בתוGMC)מידו אש� בהתנהגות בלתי הולמת '  מצא את פרופserious professional misconduct( 

�ה. בערעור לבית המשפט העליו� התהפכה התוצאה. ורישיונו נשללGMC ערער על הזיכוי שאישר בדעת רוב את 

בית . מידו שאמנ� בלתי הולמת א� אינה מצדיקה שלילת רישיונו לעסוק ברפואה' ההרשעה בגי� התנהגותו של פרופ

�המשפט לערעורי� חזר ואישר את סמכותו של הGMCות עונשיות מקו�  כגו� סטטוטורי המוסמ� להטיל סנקצי

  .שבו הוכחה עדותו של מומחה רפואי כאינה הולמת

העולה מ� האמור הוא שבמשפט הבריטי קיי� מנגנו� פיקוח סטטוטורי כלפי מומחי� רפואיי� אשר בעדות� הבלתי 

 75.הולמת עלולי� להטעות את בית המשפט ובכ� עלולי� להטות את תוצאת ההלי� המשפטי

  על תוכ� חוות דעת מומחי� הביקורת השיפוטית בישראל 

. ריבוי המידע המדעי הנגיש כיו� לציבור הרחב מקשה את הגדרת האסכולה הרפואית המקובלת בכל תחו� רפואי

ובית המשפט , מה שבעיני מומחה אחד מייצג את הקונצנזוס הרפואי עשוי להיות דעת מיעוט בעיני מומחה אחר

  .הוא זירת התגוששות לצור� העניי�

ההולכת ומתעצמת ככל שמתרבי� , עשה במידע המתפרס� בספרות הרפואית הוא נושא שנוי במחלוקתהשימוש שנ

, שימוש לרעה בספרות רפואית וניסיו� להטות דעה באמצעות חוות דעת קיימי� בהרבה חוות דעת. מקורות המידע

על , ל המומחהבדר� כלל המחלוקת מתמקדת בשאלת טוהר המידות ש. א� בתי המשפט מתקשי� להתמודד עמה

כאשר במועד מינוי מומחה . או בטענה של משוא פני�, רקע ניגוד ענייני� כזה או אחר בי� המומחה לאחד הצדדי�

, רפואי נמנע בית המשפט מלברר א� קיי� חשש לניגוד ענייני� בי� המומחה לבי� בעלי הדי� או המומחי� מטעמ�

_____________________________________  

ח דומה למחקר שהתיימר למצוא קשר סיבתי בי� נציי� כי אי� המחקר שפורס� בעניי� תסמונת מינכהאוז� באמצעות שלי   72
MMRאי� מחלוקת רפואית שתסמונת מינכהאוז� באמצעות שליח קיימת.  לאוטיז� במוב� נכונותו או טענה שהוא זוי� .

כ� למשל כבוד השופט דנציגר הסתמ� בהחלטתו . ג� המשפט הישראלי נדרש לתסמונת מינכהאוז� באמצעות שליח
על קביעתו של בית המשפט המחוזי כי קיימת , )21.10.2009, פורס� בנבו (פלונית' ישראל נמדינת  8185/09פ "בבש

 . תשתית ראייתית שהמערערת לוקה בתסמונת מינכהאוז� באמצעות שליח
73   Clark v. GMC Crim 1020, [2003] 2 FCR 447 (second appeal).  

74  http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4685511.stm .ג� הער� ראו Roy Meadowבאתר ויקיפדיה  :http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Roy_Meadow. 

75    The General Medical Council v. Prof. Sir Roy Meado, [2006] EWCA CIV 1390 (http://www.bailii.org/ew/cases/ 
EWCA/Civ/2006/1390.html .(  
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 ניגוד ואפשר לפסול את חוות הדעת בשל 76, משו� פג� במינוייש בכ�, )א"סד'  לתק126תקנה (כמתחייב על פי די� 

  78. ובי� בדיעבד77 בי� מראשמובנה ענייני�

סקירת הפסיקה הרלוונטית בנוגע לשימוש בספרות הרפואית באופ� לא הול� להוכחת תזה מדעית במהל� משפט 

האמירה . רה של המידעמלמדת כי בתי המשפט נזהרי� מלהתערב במישרי� בשימוש לא ראוי וא� בהטיה לכאו

  79:הבוטה ביותר שמצאנו היא של השופטת נאור בפרשת יונת� כה�

עשוי לקבל את , מי שקורא את חוות הדעת לפי תומו ללא חקירה של הספרות המדעית עצמה"

אופ� זה , כאמור. הרוש� שמדובר בחוות דעת שכולה מעוגנת כדבעי בספרות המקצועית הרלוונטית

. על הספרות המקצועית יש בו כדי להפחית את משקל חוות הדעת לכדי אפסשל הסתמכות כביכול 

צרי� להיחשב . כ.אי� צל של ספק שהריונה הנדו� של ח'הקביעה הגורפת בחוות הדעת הראשונה כי 

מופיע רק בחוות , עיגו� כביכול. לא הייתה מעוגנת בשו� אסמכתה מדעית' ...הריו� בר סיכו� גבוה

כפי , כשבודקי� את העיגו� מקרוב. ר אוהל"תגובה לחוות דעתו של דהדעת המשלימה שהיא ב

  ." לאו עיגו� הוא–מסתבר שהעיגו� , שהדבר נעשה בחקירה שכנגד

והכרעת , ההלכה הפסוקה בישראל לא אימצה את הלכת דאוברט האמריקאית לבחינת מהימנות הראיה המדעית

. מות מהמומחה מבלי לדקדק במהימנות הספרות הרפואיתהערכאה הדיונית מבוססת על פי רוב על התרש

הביקורת השיפוטית מוגבלת אפוא למשקל שנות� בית המשפט למאמרי� שעליה� מסתמ� המומחה הרפואי של צד 

  80.התומכי� בתזה המדעית המוצגת על ידי הצד האחר או שוללי� אותה, אחד

מר אשר עליו הסתמ� המערער כדי להוכיח שסיכויי  נקבע כי בית המשפט המחוזי נזקק למא81זכריה כה�בפרשת 

במקרה זה אי� מדובר בשימוש . וקבע כי על פי המאמר סיכויי ההצלחה גבוהי�, ההחלמה של המשיב אינ� גבוהי�

 .לרעה או בהטיה אלא בפרשנות ממצאי המאמר בבחינת חצי הכוס המלאה

אי כלא רלוונטי לנסיבות המקרה וצמצו� אמצעי ביקורת נוס� שנוקט בית המשפט היא אבחו� המאמר הרפו

אל לו לבית המשפט " קבע בית המשפט העליו� כי 82פכרי קוהריכ� למשל בפרשת . משקלו הראייתי עד לאפס

להערי� חשיבותו הכללית של מאמר מקצועי המתאר מקרה אחד וספציפי שדומה בסימפטומי� לאותה מחלה 

, תיאוריות רפואיות משתנות כמעט מדי יו�. ינה מדעית וקליניתובאיזו מידה בא הוא ללמד על הכלל הבדוק מבח

  ". ככל שמתפתח המחקר הרפואי

בסופו של דבר בחנו שופטי הרוב באותו עניי� את . עיו� בפסק הדי� מלמד כי קיי� פער בי� הרטוריקה לבי� ההנמקה

  .תוח שבעניינו נטענת הרשלנותתוכ� המאמר וקבעו כי המאמר אינו מתאי� למקרה הנדו� ופורס� לאחר שבוצע הני

כגו� שמומחה מפנה לספרות רפואית שאי� לה קשר , כאשר קיימי� בחוות דעת פגמי� היורדי� לשורש העניי�

נוהגי� בתי , או שלמומחה המעיד על תזה מסוימת אי� מומחיות הרלוונטית לנסיבות המקרה, לעובדות המקרה

  .ות הדעת אלא לכל היותר להפחית ממשקלההמשפט בסלחנות רבה ואינ� רואי� לפסול את חו

_____________________________________  

  .63לעיל הערה , יקירבי� 8335/10א "רע   76

  ). 14.7.2010 ,פורס� בנבו (מ" מוצרי רפואה ישראלי� בעתרימה 'יקירבי� נ 1798/10א "רע   77

 אוור. 66לעיל הערה , גול� 10895/08א " ע;)20.2.2007, פורס� בנבו (אלחטיב' מ נ"כה� הירשפלד בע 4072/06א "רע   78
שבו דחה בית המשפט את הבקשה להגיש את חוות דעתו של רופא , 7414/04) ��מחוזי י(א "שפירא בבש' פט יהחלטת השו
 מחשש ממשי לעיוות די� מקו� שהקביעות בחוות הדעת מאיינות את עילת התביעה של – שטופל על ידיו –נגד התובע 

 . התובע
קופת ' כה� נ 6643/95א "אשר אושר בע) לא פורס�, �12.9.1995 מיופסק די�  (ר וייס"ד' הכה� נ 223/90) ��ימחוזי (א "ת   79

 .)1999 (680) 2(ד נג" פ,חולי� של ההסתדרות הכללית
 כאשר נדונה שאלת קיומו ,)3.12.2009, פורס� בנבו (האוניברסיטה העברית' אלמליח נ 8587/07א "כ� למשל נפסק בע   80

 . ת מדעיו–של הקשר הסיבתי על סמ� על ראיות רפואיות 
  ).17.4.2005, פורס� בנבו (זכריה כה�' המרכז הרפואי שערי צדק נ 7469/03א "ע   81

   ).21.2.1991, פורס� בנבו ( משרד הבריאות�מדינת ישראל ' קוהרי נ 323/89א "ע   82
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כאשר מומחה רפואי מוסר לבית המשפט חוות דעת הכוללת עובדות לא נכונות על אודות מומחיותו או שמחווה 

 ואת חובת הנאמנות כלפי 83הוא מפר את חובת הגילוי כלפי מזמי� חוות הדעת, דעה בעניי� שאינו בתחו� מומחיותו

   84. ההלי� השיפוטי במסירת מידע שעלול להטות את תוצאת המשפטבית המשפט ועלול להכשיל את

הפער בי� הגישה המדעית לגישה המשפטית עלולה להביא לידי הטיה של נתוני� סטטיסטיי� ולשימוש לרעה 

 בתי המשפט לשימוש� של מובהקת הדוגמ 85.מדעית להוכחת עמדת המומחה מחבר חוות הדעת�בספרות הרפואית

בעל הדי� רשאי לבחור את המומחה שיעיד נזיקי� בתביעות  .ת קיצור תוחלת חיי�י היא בסוגיבנתוני� סטטיסטיי�

ית יד בית המשפט ממנה מומחה העשוי להיזקק בי� היתר לסוג" לעומת זאת בתביעה על פי חוק הפלת.מטעמו

ת עצמאי שתכליתה להביא לשיקול דעשיטה יוצא אפוא שה 86.תוחלת החיי� בלי שתהיה לו מומחיות מתאימה

הטיה בלתי מכוונת העלולה לגרו� לעיוות די� כאשר בית המשפט נמנע מלמנות מומחה רלוונטי לשאלות  תיוצר

  87.השנויות במחלוקת מטעמי יעילות הדיו� ומסתמ� על חוות הדעת העומדות לפניו

מנעו ניגוד למרות הביקורת הציבורית המושמעת חדשי� לבקרי� לא ראה המחוקק להורות על התקנת כללי� שי

בכ� מגביל המחוקק את הביקורת . ענייני� או יחייבו מומחי� רפואיי� לכתוב חוות דעת בתחו� מומחיות�

  88.השיפוטית על חוות דעת שניתנו על ידי מי שאי� לה� מומחיות

 לדעתו של. בבית המשפט העליו� קיימות שתי אסכולות בעניי� מינוי מומחי� רפואיי� בתביעות רשלנות רפואית

ולפיכ� יש למנות מומחה , "שכירי חוות דעת"מומחי� רפואיי� מטע� הצדדי� ה� , כבוד השופט רובינשטיי�

 ביקר השופט רובינשטיי� בחריפות את הפערי� הגדולי� המתגלי� בעדויות 89 מוזסבפרשת. מטע� בית המשפט

  :המומחי�

 ולטעמי צרי� שיתמנו ,האופציה במצב הקיי� היא מינוי מומחה או מומחי� מטע� בית המשפט"

אכ� שאלה מורכבת היא , ובמבט כולל יותר. לעניי� זה א� מומחי� שאינ� נותני� חוות דעת פרטיות

לא רק , איזה הסדר למינוי מומחי� רפואיי� ראוי שיוחל בתביעות בגי� רשלנות רפואית מלכתחילה

פיצויי� לנפגעי תאונות המתוה היעיל שנחקק בחוק ה. תקנות סדר הדי� האזרחי בהתא� ל–בדיעבד 

לדידי ראוי לשוב ולעיי� בו ג� לעני� . דרכי� הותא� למשטר האחריות המוחלטת שנקבע בחוק

, "חשש האסכולות"כדי להפיג את , אולי מתו� מחשבה בדבר יותר ממומחה אחד, רשלנות רפואית

, ]פורס� בנבו [,לא פורס� (7פסקה , אית�' בר ישי נ 7843/00א "רע. (או מינוי מומחי� בהסכמה

6.3.01"((   

מדבריו עולה כי עדות מומחה רפואי הממונה מטע� בית משפט והאמור להעיד נגד עמיתו תהיה נקייה משיקולי� 

גישתו של השופט רובינשטיי� שוללת מראש את האפשרות שחוות דעתו של המומחה הממונה תהיה א� היא . זרי�

עד כמה סדוקה השיטה של מינוי מומחה מטע� בית המשפט כאשר והדוגמאות שהבאנו במאמר זה יוכיחו , מוטית

המלומדי� . אי� לבית המשפט הממנה מנגנוני פיקוח על זהות המומחה או אפשרות לבחו� את עמדותיו המוקדמות

_____________________________________  

  .15, 24 רפואה ומשפט" חובת הזהירות ואיסור ההטעיה של רופא המוסר חוות דעת"דייויס '  יאו ר   83

 .130, 27 רפואה ומשפט" חוות דעת מומחי� רפואיי� בתביעות רשלנות רפואית"  סהר' א,ייויסד'  יאור   84
85   D. Egilman, J. Kim, M. Biklen, Proving Causation: The Use and Abuse of Medical and Scientific Evidence Inside the 

Courtroom – An Epidemiologist’s Critique of the Judicial Interpretation of the Daubert Ruling, 58 FOOD DRUG L.J. 223 
(2003); D.W. Barnes, Too Many Probabilities: Statistical Evidence of Tort Causation, 64(4) LAW AND CONTEMPORARY 

PROBLEMS 191 (2001).  

הפניקס ' בי� יאיר י� נ 3330/97 )ש"במחוזי (א " ת;)16.12.1993, פורס� בנבו (ריי�' כה� נ 5047/93א " למשל רעאור   86
, פורס� בנבו (מ"לביטוח בע' מנורה חב' לוי נ 1021�99) ��ימחוזי (א " ת;)2.12.2001, פורס� בנבו (לביטוח' הישראלי חב

11.8.2010.( 
אי� חובה " כי ,680' עמב, 51לעיל הערה , ל" הנמהטעמי� האמורי� אנו חולקי� על דעתו של כבוד השופט ריבלי� בספרו   87

ונית� להסתפק במסקנות וממצאי� הכלולי� , למנות מומחה אשר ייחד את חוות דעתו לשאלת קיצור תוחלת החיי�
  ".בחוות דעת המומחי� האחרי� שנתמנו

 ).2003 (265�251 דיני עדות מומחי� עיקריי� סדרי די� ואתיקהסהר  '  אאור   88
  .49לעיל הערה , מוזס 4330/07א "ע   89
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 לתביעות בית המשפטד של מינוי מומחה מטע� "המודל בפלת העתקת" סבורי� ש90 יקירבי� ודר,נשטיי�ירוב

זאת מכיוו� שמחד גיסא מרב הסיכויי� שמומחה זה . התובע מבחינת עלולה להיות הרת אסו�רשלנות רפואיות 

בית המשפט יטה לרוב לאמ� בצורה עיוורת את חוות דעתו של , ומאיד�, באופ� טבעי יטה להג� על הרופא הנתבע

  ."המומחה מטעמו

המשפט מאחר שבדר� זו מפקיד בית  כי אי� זה ראוי למנות מומחה רפואי מטע� בית השופט הנדללעומתו סבור 

קיימת גישה " 92:פלוני וכ� קבע בפרשת 91.המשפט את שיקול הדעת בידי המומחה שמינה משיקולי� אחרי�

לפיה אי� למנות מומחה מטע� בית המשפט בתביעה בגי� רשלנות רפואית זאת מהטע� שבדר� זו מוסר בית 

  ". לידי גור� אחר) Ultimate question(המשפט את מושכות ההכרעה בשאלה הסופית 

 מטע� מומחה במינויכי באמרו  93לאחרונה דעתו חיווה אשר ,זילברטל השופט בגישת תנתמכ הנדל השופט עמדת

 שיכולה מהבעייתיות להתעל� אי�, רפואית רשלנות בתביעות האחריות בנושא עתדחוות  לית� בית המשפט

החשש שהמומחה לא יהיה נטול פניות בהיותו שיי� בעצמו : התובעי� של ובעיקר, הדי� בעלי של ומחשש� להיווצר

 להתעמת ע� , או לא ירצה,החשש שהמומחה יתקשה; לממסד הרפואי שעמיתיו הנתבעי� א� ה� משתייכי� אליו

החשש שהמומחה ; מעמד או השפעה, במיוחד א� מדובר ברופאי� בעלי ש�, או מי מה�, המומחי� מטע� הצדדי�

; יה התחנ� פית מסוימת ויתקשה לקבל עמדה שאינה מתיישבת ע� זו המקובלת עליו ושעלמשתיי� לאסכולה רפוא

 החשש שיתמנה מי שאינו בעל מרב הכישורי�; החשש שהלכה למעשה ההכרעה מועברת מבית המשפט למומחה

לקשיי� נוספי� ולרגישות הרבה שמעורר מינוי , האלה מודעי� לחששות  אפואעל בתי המשפט להיות. והידע

  . כאמור אצל בעלי הדי�

  ?כיצד מתמודדי� כללי האתיקה ע� פרסו� מחקרי� מדעיי� מוטי�

 מתברר שניגוד ענייני� מתקיי� לא אמביוולנטיתבחינת כללי האתיקה בכל הנוגע לשימוש לרעה במידע רפואי היא 

פות וטיפולי� רק בכתיבת מאמרי� על ידי מדעני� ורופאי� הקשורי� לחברות פארמה המעוניינות לקד� תרו

מדובר בהנחיות המהוות סטנדרט טיפול המחייב את הקהילייה . אלא א� בניסוח הנחיות קליניות, רפואיי�

 פרוטוקולי� לשימוש בתרופות או 17 רופאי� אשר סייעו בניסוח 498� מ56%כ� פורס� כי . הרפואית הקלינית

 94.אחרת לחברת תרופותוסקולרי היו קשורי� בדר� זו או �הנחיות טיפול בתחו� הקרדיו

�פרס� ה, רפואי בקרב הקהילייה המדעית על ידי חברות פארמה/בניסיו� לפקח על הפצת מידע מדעיFDA הנחיות 

�א� כדרכו של ה, אשר בשלב זה אינ� מחייבות חוקית, 2009בינואר FDA �ה� בבחינת שלב מקדי� לפני פרסו 

להפצת עותקי� של מאמרי� בקרב הקהילייה הרפואית אשר מדובר על הנחיות . ההנחיות הרגולטוריות המחייבות

נדרש בי� היתר כי מאמרי� אלו . בה� פורסמו תוצאות מחקרי� שנעשה בה� שימוש בתרופות שלא על פי ההתוויה

.  על ידי חברת הפארמה– במלואו או חלקו –ושפרסו� המאמר עצמו לא מומ� , (peer review)יהיו מבוקרי� מדעית 

סור על חברת הפארמה או על כל גו� הקשור פיננסית ע� חברת הפארמה להיות שות� בכתיבתו או בנוס� חל אי

�  95.בעריכתו של המאמר המופ

הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית פרסמה ניירות עמדה בכל הנוגע לאיסור הקשר שבי� חברות תרופות 

  . לבי� רופאי� המקבלי� טובות הנאה מאות� תרופות

_____________________________________  

כיצד נגיע אל האכסדרה על חשיבות� של מומחי� רפואיי� מטע� הצדדי� בתביעות  " דר' יקירבי� וא'ש,  רובנשטיי�'א   90
  ).2010יוני ( 130, 42 רפואה ומשפט "רשלנות רפואית

� הגדרת תפקידו של בית המשפט הד� בתביעה בגי� י לעני,26 לעיל הערה ,עזבו� המנוח בושוויק 2146/08ע " בראור   91
  ). י�הדק  לפס11 י�סעב(רשלנות רפואית במסגרת ניתנה חוות דעת מומחה מטעמו 

  .י�הדק  לפס11 י�סעב ,)24.11.2010, פורס� בנבו (ח האנגלי"ביה' פלונית נ 10094/07א "ע   92

 .2 לעיל הערה, מ"איי חברה לביטוח בע.די.אי 1138/12א "רע   93
94     T.B. Mendelsson et al., Conflict of Interest in Cardiovascular Clinical Practice Guidelines, ARCH INTERN. MED. 171 (6): 

577-584 (2011).  

 95   http://www.fda.gov/regulatoryinformation/guidances/ucm125126.htm.  
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ת פורס� קוד אתי חדש מטע� ארגו� גג של שלושי� ושבעה ארגוני� מדעיי� וחברי� המוני� בארצות הברי

האמריקאי והישראלי מיועד להסדיר את מערכת היחסי� שבי�  הקוד האתי.  רופאי� בארצות הברית700,000�כ

הארגוני�  בקוד מוקדש לכללי� האתיי� הנדרשי� מכתבי העת היוצאי� לאור מטע� 8סעי� . הרופאי� לחברות

, פיננסי או אחר,  כי על מחברי המאמרי� להצהיר על כל ניגוד ענייני� אפשרי8.2בי� השאר נקבע בסעי� . הרפואיי�

 96.בנוגע ליחסיה� ע� חברות

 וההסתדרות, תקנות הבריאות משרד פרס� ורופאי� רפואיי� מוסדות על התרופות חברת השפעת את למנוע כדי

 ומוסדות רופאי� על התרופות חברות והשפעת הנאה טובות מת� להגביל כדי אתיות הנחיות פרסמה הרפואית

97.רפואיי�
 נתבעת תרופות רתחב כאשר משקל האתיקה לכללי אי� המציאות במבח� הללו המגבלות למרות 

98.בנזיקי�
  

  ?כיצד מתמודדי� כללי האתיקה ע� חוות דעת מוטות

האוסרת על רופא שטיפל בנפגע לשמש מומחה מטע� , 1984�ד"תשמ,  לתקנות סדר הדי� האזרחי126למעט תקנה 

לבד , הדי� אינו קובע מגבלות או איסורי� חוקיי� או אתיי� למינוי מומחי� מטע� בית המשפט, בית המשפט

לעומת זאת כללי האתיקה שפרסמה הלשכה לאתיקה . מהכלל האוסר ניגוד ענייני� מובנה כפי שהבאנו לעיל

  99.ות מומחה חובה אזרחית של המומחה בגילוי נאותבהסתדרות רפואית רואי� בעד

ע� זאת בחינת התנהגות האיגודי� המקצועיי� כלפי מומחי� המגישי� חוות דעת נגד עמיתיה� איננה מגלה 

שנתמכה על ידי ועדת , ועדת האתיקה של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, למשל. סובלות והבנה כלל וכלל

 מנהל מחלקה לשעבר בבית חולי� –ביקשו להעמיד לדי� מומחה לגינקולוגיה , הרפואיתהאתיקה של ההסתדרות 

  100. שהעז לצאת נגד עמיתיו ולכתוב חוות דעת המצביעות על התרשלות–אוניברסיטאי 

מומחה לרפואת עיניי� פרס� מכתב בכתב העת של איגוד רופאי העיניי� והנירואופטולמולוגי� שבו הוא קורא 

ר האיגוד " קריאה דומה פורסמה על ידי יו101.אשר יעז לכתוב חוות דעת נגד עמיתיו לאיגודלהשעות מומחה 

  .לכירורגייה פלסטית

לעומת זאת לא מצאנו אפילו . חוות דעת של מומחה מטע� התובע הפכה להיות התנהגות בלתי מוסרית, הנה כי כ�

. לטובת נתבע שהוא רופא או מוסד רפואימקרה אחד שבו הועמד לדי� משמעתי מומחה רפואי אשר הטה חוות דעת 

שהרי נציב תלונות הציבור במשרד , ג� משרד הבריאות פועל לא כמנגנו� מפקח אלא כזרועו הארוכה של האיגוד

המסקנה היא אפוא שכללי . ונמצא בניגוד ענייני� מובנה בתפקידו, הבריאות הוא ג� הדובר בהסתדרות הרפואית

  . א� רק ככל שהדבר נוגע לחוות דעת מטע� תובעי� בלבד,  מוטותהאתיקה מתמודדי� ע� חוות דעת

לא ראה משרד הבריאות להעמיד את המנתח לדי� בשל רשלנותו החמורה למרות , שהזכרנו לעיל, בפרשת קקו�כ� 

, הרשקו' פרופ. וראה להתייחס לספרות הרפואית שצורפה כמחייבת מבלי לדקדק בנכונותה, ההרשעה בזיו�

ארבעה : "נימק את סירובו להעמיד לדי� משמעתי את המנתח, לונות הציבור במשרד הבריאותשמשמש נציב ת
_____________________________________  

 /http://www.cmss.org.    הקוד האתי של ההסתדרות הרפואית בעניי� הקשר בי� רופאי� וחברות מסחריותאור   96 
uploadedFiles/Site/CMSS_Policies/CMSS/11CLEAN.pdf.  

 .34לעיל הערה , שוור� ושני, גנות� ניסנגהול�אור   97
הצדדי� התפשרו בערעור ) 18.2.2009, פורס� בנבו (הסתדרות מדיצינית הדסה' מטריקי� נ 6017/04 )��מחוזי י (א"ת   98

 סבל התובע מאוט� שריר הלב וקיבל תרופה באותו מקרה). 3013/09א "ע(שהוגש על פסק הדי� לבית המשפט העליו� 
בית המשפט קבע שחברת התרופות לא הפרה את חובת . ניסיונית שגרמה לו לדימו� מוחי עקב מחלה מולדת שממנה סבל

1980��"תש, ניסויי� בבני אד�(הגילוי על פי תקנות בריאות הע� (. 
 . www.ima.org.il. דרות הרפואיתפורס� באתר האינטרנט של ההסת) 2002 (הרופא כעד מומחה אור   99
גיליו� " זמ� רפואה"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בכתב העת "יו, רכס' ראו מאמר של פרופ  100

   .2001ספטמבר �אוגוסט

וכ� פרסומי� ,  למאמר132' ש� בעמ. שבו ה� מפרסמי� את המכתב,  לעיל77ש "ה' ראו מאמר� של רובנשטיי� ואח  101
 ). למאמר133' ש� בעמ' ר(י� את חופש העיסוק במת� חוות דעת מטע� תובעי� אחרי� המגביל
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ר ספקטור "לפיכ� אי� לראות בהתנהגות ד... העידו ונחקרו בבית המשפט, מומחי� ניורוכירורגי� נתנו חוות דעת

ציינה כי הספרות השופטת ג� . ר ספקטור התרשל"מפסק הדי� הקובע מפורשות כי ד תו� שהוא מתעל�" רשלנות

  ".הרפואית שהוגשה לבית המשפט מלמדת כי קיימי� חילוקי דעות עקרוניי� לעניי� הטיפול הרפואי

הרשקו התנער מחובתו ' ופרופ, נציי� כי מקריאת פסק הדי� של בית המשפט המחוזי מתגלה תמונה שונה לחלוטי�

  .הציבורית וקבע ממצאי� מוטי� התלושי� מהמציאות

וחוק זכויות החולה על שמירה על איכות השירות ) 1940(הממונה מכוח פקודת בריאות הע� , משרד הבריאות

לעומת זאת עמדת ההסתדרות הרפואית בישראל . חוטא לתפקידו הציבורי, הרפואי וטוהר המידות המקצועי

המשפט בנוגע לכללי האתיקה המחייבי� את המומחי� הרפואיי� בהסתמכ� על מאמרי� מדעיי� בבית ) י"הר(

רופא לא יפעל נגד "י נקבע כי " בנייר העמדה הר102.צדדית ומתייחסת רק לרופאי� המעידי� נגד רופאי��היא חד

יש כמה קביעות " ניגוד ענייני�"לעומת זאת בסוגיית הפרסו� המדעי תחת כותרת המשנה ". מי הנמצא בטיפולו

  :אתיות שאינ� נאכפות הלכה למעשה

והציבור הרחב בכלל באמיתות המחקר הרפואי מחייב שקיפות אמו� הקהילה הרפואית בפרט "

וידיעה ברורה כי המידע המתפרס� הוא חופשי מכל הטיה גלויה או סמויה וכי אלו שביצעו את 

  .אותו מחקר היו חופשיי� מכל ניגוד אינטרסי�

לרבות קיו� יחסי� אישיי� ע� חוקרי� , ניגוד אינטרסי� יכול להתקיי� ג� בנסיבות אחרות

 .תחרות אקדמית ומעורבות רגשית עזה במחקר, אחרי�

כלפי , אמו� כלפי החוקרי��העדר יושר ושקיפות במידע הרפואי המתפרס� יביא בהכרח לאי

על כל חוקר המפרס� מאמר רפואי לגלות , לפיכ�. העיתו� המפרס� וכלפי הרפואה בכללותא

  ".להשפיע על שיקול דעתוולחשו� ביושר ובמידה מלאה כל ניגוד ענייני� אפשרי היכול 

דומה שדברי� אלו יפי� לא רק למחברי מאמרי� מדעיי� אלא ג� למומחי� רפואיי� המפרשי� את המאמרי� 

 . הרפואיי� שעליה� ה� מסתמכי� במסגרת תפקיד� כמומחי� רפואיי�

 לפרשתעד . בשיטה האדוורסרית הנהוגה בדי� הפלילי הבריטי עדותו של המומחה קבילה ללא התערבות שיפוטית

בעקבות .  לא דבקו בתי המשפט במשקל חוות דעת של מומחי� אשר העידו שלא בתחו� מומחיות�103סלי קלארק

לפיכ� הוקמה ועדה לבחינת סדרי הדי� הנוגעי� לעדות מומחה רפואי . פרשת סאלי קלארק התעורר צור� ברפורמה

ת להסדרת עדות� של עדי� מומחי� ובכלל�  הגישה ועדה מלכותית לפרלמנט הבריטי המלצו2011ובמרס , במשפט

  104.עדי� מומחי� ברפואה

הוועדה המליצה לקבוע כללי� בחוק שימזערו את הסיכו� להטיה של עובדות רפואיות ואת השפעתה על חבר 

ואשר יסדירו את קבילות עדותו של העד המומחה על , המושבעי� ההדיוטות בתחומי� שבה� מעיד העד המומחה

 כמו. הומל� כי תחומי מומחיותו של העד והסמכתו המקצועית ייבחנו לפני מינויובי� השאר . בלבדפי האמור בחוק 

לבסו� מקנה החוק סמכות לבית המשפט .  במקרי� חריגי� ביותראלא בתחו� לידיעותיו תוגבל שעדותו הומל� כ�

_____________________________________  

נייר עמדה מפורט זה רואה במת� חוות דעת רפואית לבית . 2002אשר פורס� ביולי , "הרופא כעד מומחה" נייר עמדה אור  102
� לעזור לשופט בחקר מתו� רצו� כ, המשפט מחויבות אזרחית ומוסרית המוטלת על הרופא בהיותו בעל מקצוע בתחו�

אמינה וחסרת , מקצועית"לפיכ� ג� מחייב נייר העמדה כי חוות הדעת מטע� כל הצדדי� תהיה . האמת ובהכרעת הדי�
  ". פניות

  .71 הערה אור  103

 סדרת המלצות להסדרת עדות� של 2011הגישה לפרלמנט הבריטי במרס ) The Law Commission(המועצה המשפטית   104
 Expert evidence in criminal proceedings in England and Wales. The Lawבכלל� עדי� מומחי� ברפואהו, עדי� מומחי�

Commission (Law COM No 325). Presented to Parliament pursuant to section 3(2) of the Law Commissions Act 1965 (21 
March 2011).  
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וג� מטעמי , די מי מהצדדי�על י, לפני מת� העדות, למנות עד מומחה מטעמו ג� לבחינת מהימנות העדות המוצעת

 .צדק כאשר נדרשת הבהרת עדותו של המומחה עקב מורכבותה ומשיקולי� רלוונטיי� אחרי�

נציי� שבישראל פקודת בריאות הע� מסמיכה את משרד הבריאות להעמיד לדי� משמעתי רופאי� אשר נמצא 

 את נציב תלונות הציבור לבחו� א� החוק מסמי� את שר הבריאות למנות. שהתנהגות� מגיעה לכדי רשלנות חמורה

על פי שמוגשות למשרד  הניסיו� מלמד שא�. יש להעמיד לדי� רופא אשר התנהגותו בלתי הולמת בנסיבות המקרה

הממונה על תלונות הציבור מעול� לא העמיד לדי� מומחה על , הבריאות תלונות על התנהגות לא הולמת של רופאי�

 שנזכרה למעלה הוגשה תלונה בי� היתר על שהמנתח הציג בפני  קקו�בפרשת, למשל. הטיית נתוני� בחוות דעתו

א� על פי שבית המשפט המחוזי קבע . המטופל מידע מוטה כדי לשכנע אותו לעבור ניתוח שלא היה זקוק לו

הרשקו להיזקק לתלונה ופטר את עצמו מלבחו� ' לא מצא פרופ, שהמנתח הפר את חובת הגילוי והטעה את המטופל

הביקורת השיפוטית על החלטות נציב תלונות הציבור במשרד הבריאות ג� . ת המידע הרפואי המופר� שהוגש לוא

 מכא� שכוונת המחוקק למנוע הטיות מידע רפואי באמצעות חוות דעת רפואית מסוכלת על ידי 105.היא מוגבלת

  .משרד הבריאות עצמו

  ?שראלבי המומחי� מינוי בשיטת ההטיות את להפחית אפשר כיצד

. הדעת חוות כותב של ודעת שיקול על המשפיעי� ואחרי� קוגניטיביי� הטיה גורמי על הצבענו הז מאמרב

 צד מטע� מומחה של החשדנות מקד� בנושא והנדל רובינשטיי� העליו� בית המשפט שופטי בי� שנתגלעה המחלוקת

 למינוי המוצע לפתרו� ג� זאת תלעומ. מטע� מומחי� של השיטה וסדוקה בעייתית כמה עד מגלה להתדיינות

 מתחבטות במציאת אחרות משפט שיטות שג� ראינו. רבי� חסרונות יש המשפט בית מטע� אובייקטיבי מומחה

 וזרוע משמש הרפואי המומחה .במשפט מדעיות ראיות על המסתמכי� מומחי� של ההטיה גורמי �ולצמצ דרכי�ה

 גילוי�מאי להיפגע שעלול מי כל כלפי זהירות חובת היוצרת ותנאמנ חובת חבהוא  וככזה, המשפט בית של ארוכהה

 המומחה נגד להקי� עשוי כאמור מהותיות עובדות גילוי�אי. הדעת חוות כתובת מתהלי� חלק שה� מידע פרטי

 בעניינו של רופא שהציג מצג על והסתמכות נאמנות חובת הפרת, לב �ות חוסר, הטעיה בשל חוזה הפרת של עילה

 של עילה להקי� לעיל שהצגנו המקרי� כדוגמת התנהגות עלולה כ� כמו. החוזי� דיני פי על דעת תחוו מזמי�

1996�ו"תשנ ,החולה זכויות חוק ובה�, שוני� בחיקוקי� הקבועה ,גילוי חובת של חקוקה חובה והפרת התרשלות 

 עלול הגילוי�אי, הותיותמ עובדות נסתרו א� נדירי� במקרי� .1992�ב"תשנ ,וחירותו האד� כבוד :יסוד וחוק

  .פלילית רהועב אסורה הטעיה לכדי הגיעל

  �וסיכ

. אי אפשר להוכיח עניי� שברפואה אלא באמצעות חוות דעת רפואית, הנהוגה בישראל, על פי השיטה האדוורסרית

 חוות הדעת הנעשית לצור� הגשה לבית המשפט. יש לחוות הדעת משקל מכריע על תוצאות ההלי� המשפטי, משכ�

במסגרת איסו� . היא תהלי� שיפוטי שבמסגרתו מחבר חוות הדעת מכוו� למטרה שהציב בעת הזמנת חוות הדעת

 ואחרות המשליכות על אופ� איסו� תהנתוני� לצור� חוות הדעת מושפע מחבר חוות הדעת מהטיות קוגניטיביו

ו המקצועית ובה בעת ג� המובאות מהספרות המקצועית שפורסמו בכתבי עת מדעיי� באופ� שיתאימו לעמדת

  . שלו חב המומחה חובת נאמנות, לאינטרס של מזמי� חוות הדעת

תפקידו של המומחה המגיש חוות דעת לבית המשפט הוא להציג את המידע והידע המקובלי� על הקהילייה 

ל בית אלא שריבוי המידע המדעי מחד והאינטרסי� הגלומי� בתהלי� כתיבת חוות דעת מאיד� מקשי� ע, המדעית

  .המשפט להגיע לאמת העובדתית במיוחד בשי� לב להשפעת ההטיות על מחבר חוות הדעת

. חלק� קוגניטיביות מודעות וחלק� אינ� מודעות –קיימות הטיות רבות העלולות להשפיע על תוצאות חוות הדעת 

ומונעת , � המשפטיהפסיכולוגיה ההתנהגותית תופסת מקו� מרכזי ברצו� של עושה חוות הדעת להשפיע על ההלי

_____________________________________  

מאי ( 86, 28 רפואה ומשפט "וטית על שיקול הדעת של ועדות רפואיות סטטוטוריותהיק� הביקורת השיפ"דייויס '  יאור  105
2003.(  
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מקיומ� של הטיות קוגניטיביות המשפיעות על שיקול דעתו של המומחה בבואו לכתוב חוות דעת לעומת שיקול 

ודוגמה בולטת , גור� הטיה נכבד הוא הנאמנות למזמי� חוות הדעת. הדעת המופעל על ידיו בעת הטיפול הרפואי

די רופאי� היושבי� בוועדות רפואיות מטע� המוסד לביטוח בעניי� היא הפער בי� תוצאות חוות דעת הניתנות על י

  . באותו מקרה–לאומי לבי� אלה של מומחי� מטע� בית המשפט 

בתביעות רשלנות רפואית קיימות הטיות קוגניטיביות המושפעות ממעורבותו של המומחה באיגוד המקצועי שאליו 

ל מקרה קיימות הטיות המשפיעות על עושה חוות א� בכ, ההטיה יכולה להיות חיובית או שלילית. הוא משתיי�

  . שברוב המקרי� אינ� נחשפות, הדעת

מומחה המבקש לתמו� את חוות דעתו באסמכתאות נזקק לעתי� לפרסומי� מדעיי� שבספרות הרפואית שלעתי� 

� מחקרי� מוטי� עלולי� לגרו� נזק לציבור המטופלי� ולערער את האמו� שנותני� המטופלי. ג� ה� מוטי�

  .בהמלצות הרפואיות המסתמכות על אות� מחקרי� מוטי�

השלכות מרחיקות לכת על ההלי� , בי� שהוא מופיע בספרות הרפואית או במחקרי� רפואיי�, למידע מוטה

אמנ� מדובר במקרי� . הוא פוגע לא רק במתדייני� עצמ� אלא ג� באמו� שרוחש בית המשפט למומחי�: השיפוטי

כאשר מומחה יתמו� חוות דעתו , דע יכול להגדיל התופעה א� באופ� לא מודעאול� ריבוי המי, מעטי�

הטיית חוות דעת הופכת אותה . באסמכתאות לא נכונות כדי שחוות דעתו תשפיע על תוצאות ההלי� המשפטי

  .להגיע לחקר האמת –לבלתי אובייקטיבית ומכרסמת במטרת המשפט 

שנועדה לבחו� את מהימנות המידע המדעי בצורה , אוברט דהלכתבית המשפט העליו� בישראל לא אימ� את 

שיטה זו מקנה משקל רב לחוות . והשאיר לערכאה הדיונית את מלאכת ההתרשמות מהראיות המדעיות, אמפירית

דעת המומחה ואינה מאפשרת לבית המשפט לזקק מתו� הראיות המדעיות המובאות בפניו ההטיות הגורמות 

כ� ג� ההצעה למנות מומחה .  מוזסבפרשתכפי שהתבטא בית המשפט העליו� , "ירחרב להשכ"למקד� חשדנות של 

מאחר שההטיות , ד מעוררת קשיי� לא מעטי�"רפואי מטע� בית המשפט בדומה למודל הקיי� בחוק הפלת

  .שעליה� הצבענו במאמר גורמות להטיית חוות דעתו של המומחה מטעמו

ולפיכ� המצב הקיי� הוא , אמריקאי�� המצוי במשפט האנגלונראה ששיטת המשפט בישראל טר� הגיעה לפתרו

במוב� זה שהוא משאיר לצדדי� לנהל את ההלי� בעצמ� ולא להיות כפופי� לחוות דעתו של בית , הרע במיעוטו

שהפכה את , בהיעדר פתרו� לבעיית ההטיה של חוות דעת מומחי� יש ללמוד משיטת המשפט האמריקאית. המשפט

או מהרפורמה בבריטניה שהציעה פתרונות כיצד להתמודד ע� תופעת חוות הדעת , וטוריתהלכת דאוברט לסטט

   .המוטית

 להבטיח שתפקידה מייעצת ועדה תקו� שלידו מומחי� מאגר להקי� ד"הפלת לחוק תיקו� במסגרת הוצע לאחרונה

 חוות כתיבת מהל�ב להתעורר שעשויות אתיות לשאלות ומענה המומחה כישורי בדיקת, ענייני� ניגוד היעדר

 זילברטל השופט עמד שעליה� הדי� בעלי של החששות את להפיג כדי א�, ראויה להיות יכולה זו הצעה. הדעת

 יהיה המשפט בית מטע� רפואי מומחה למינוי מוקד� תנאי כי המשנה בחקיקת לקבוע מוצע, ויינברג ר"ד בפרשת

 חובת את שהפר מומחה כי לקבוע וכ� ,כלשהו נייני�ע ניגודב שינו מצוי הפוטנציאלי המומחה של בכתב הצהרה

 ,אזרחית לתביעה חשיפה לרבות ,אזרחיות לסנקציות צפוי יהיה בית המשפט כלפי הזהירות חובת או הנאמנות

 המשפט שבתי ראוי אז עד. בתפקידו נכשל א� בעתיד מינויו מגבלות ולהטלת, והנזיקי� החוזי� דיני פי על בעילות

   .למעשה זה הלכה הגנו יישמו הממני�
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 בתחו� הרשלנות –וביתר שאת ,  מחדד היבט שעורכי די� העוסקי� בתחו� נזקי הגו�,מאמר מאיר עיניי� זה

טית ע� חוות היבט זה נוגע ליכולת ההתמודדות של המערכת המשפ. מתמודדי� עמו חדשות לבקרי�, הרפואית

 .דעת ועדויות של מומחי� רפואיי�

להטות את , בקלות יחסית, בו יש בידי המומחה הרפואי,  מצב דברי� המוכר לנו היטב,באופ� חד, "מצי�"המאמר 

על פניה מקצועית , ובמקרי� קיצוניי� א� לכתוב חוות דעת הנראית, "לקוחו " אינטרסחוות דעתו לטובת

  .ת המשפטהעולה כדי זריית חול בעיני בילעתי� באופ� , ס מדעיסית בחסר אר היא� לאמיתו של דב, ומבוססת

ת  בתופעה של מומחי� הכותבי� חוולעתי� קרובותאנו נתקלי� , יצגי נפגעי�יוכמ" השטח"כעורכי די� הבאי� מ

ופ� וזאת בא, הרואי� את תפקיד� המרכזי כהגנה בכל מחיר על עמיתיה� שכשלו, מטע� מוסדות רפואיי� דעת

 קיימת ג� בקרב מומחי� אתפסולה זידוע לנו היטב כי תופעה , בדומה.  הכשל הרפואי זועק לשמיי�כג� , גור�

  .במידה פחותה, ויש לומר זאת, הג� שלהערכתנו, מטע� �התביעה�חוות דעת הכותבי� 

ועדת בדיקה שמינה  על ידי באירועי� בה� כשל רפואי נבדק – ולא במקרי� בודדי� –נתקלנו , למע� ההמחשה, כ�

 ,חמורהבגדר רשלנות היה וא� ,  אשר קבעה כי הטיפול הרפואי היה כושל,נציב תלונות הציבור במשרד הבריאות

בה  רפואית חוות דעת הגיש המוסד הרפואי הנתבע לבית המשפטזאת  חר� כלו ,המצדיקה נקיטה בהליכי משמעת

  .בטיפול הרפואיכלשהו רבב כי לא נפל נקבע 

 שנית� לו ,נה עסקנו בתביעה אשר הוגשה בשל נזק קשה שנגר� לתובע בעקבות טיפול לגמילה מעישו�רק לאחרו

,  קבעה, אשר בדקה בשעתו את נאותות מת� הטיפול הנדו�,ועדת בדיקה של משרד הבריאות. במרכז רפואי שלישוני

א� ,  מטופלי� בלבד20� לושר החל כניסוי קליני שא,בבית החולי�כי טיפול הגמילה מעישו� שנית� , בי� היתר

  .ממסגרת אישור הניסוימהותית  בחריגה ,המשי� להינת� לאלפי מטופלי�

כי הטיפול התרופתי שנית� היה שלא במסגרת ההתוויות המאושרות לתרופות בה� נעשה , ועדת הבדיקה קבעה עוד

 ובית ,ל בשיטה הנדונההועדה המליצה להפסיק לאלתר את הטיפו. שימוש וכי הטיפול היה נטול בסיס מדעי

  .החולי� אכ� פעל בהתא�

, )ועורכת די�(שבעה רופאי� , במקרה זה,  של ועדת משרד הבריאות בה נטלו חלקאתלמרות החלטה חד משמעית ז

 ,ת החולי� שנית� בבי"טיפול הרפואי"לא היססו הגנו על הלש , של מומחי� רפואיי�חוות דעת בית המשפטהוגשו 

  .התא� לאמות מידה רפואיות מקובלות הוא נית� בוטענו כי

) �"י(א "ת(קיבל את התביעה במלואה ופסק פיצויי� לתובע ת המשפט לאחר שמיעת הראיות וחקירת המומחי� בי

  ).7.2.2012, בנבופורס�  (המרכז הרפואי רבי� ושרותי בריאות כללית' פלוני נ 9105�07

 מינוי מומחה אהתמודד ע� מצב הדברי� המתואר הו לנתמל  ע, לעתי� קרובות,אמצעי בו נוקטי� בתי המשפט

 המומחי� מטע� ת דעתכי ג� חוו, בעניי� זה אי� לנו אלא לחזק את עמדת מחבר המאמר המציי�. מטעמ�רפואי 

,  הטבעינ�מתו� רצוא�  בי� ,בי� א� מתו� אמונ� במערכת הרפואית ממנה ה� באי�,  מוטות לעתי�בתי המשפט

  . עמיתי� למקצועלהג� על,  המוב�–ונאמר 

בנושא האחריות בתביעות ת המשפט העליו� כי במינוי מומחה מטע� בית המשפט ביפסק לאחרונה ברוח דומה 

החשש : ובעיקר של התובעי�, הדי��אי� להתעל� מהבעייתיות שיכולה להיווצר ומחשש� של בעלי, רשלנות רפואית

; הרפואי שעמיתיו הנתבעי� א� ה� משתייכי� אליושהמומחה לא יהיה נטול פניות בהיותו שיי� בעצמו לממסד 

במיוחד א� מדובר , או מי מה�,  להתעמת ע� המומחי� מטע� הצדדי�, או לא ירצה,החשש שהמומחה יתקשה

החשש שהמומחה משתיי� לאסכולה רפואית מסוימת ויתקשה לקבל עמדה ; מעמד או השפעה, ברופאי� בעלי ש�

בית ידי ההכרעה מועברת מ, שהלכה למעשה, החשש; ו ושעליה התחנ�שאינה מתיישבת ע� זו המקובלת עלי

 ר וינברג"ד' פלונית נ 2104/12א "רע(החשש שיתמנה מי שאינו בעל מירב הכישורי� והידע ; המשפט למומחה

  .))1.5.2012, פורס� בנבו(
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ה הרפואי עלולה המומחדעת  ת לאפשרות שחווי� ערו המשפט יהייבמצב דברי� זה יש חשיבות עליונה לכ� שבת

ת  להביא את ביכדי,  הכלי העיקרי העומד לרשות בעל די�,רסריתוובשיטתנו האד. להיות מושפעת מהטיות שונות

 הנגדית של תו חקירא הי–הטיה  קיימת בהנחה שאכ� – של מומחה ות דעתו להכרה בהטיה הטמונה בחוופטהמש

   .המומחה

 ג� – חקירה נגדית יעילה מביאה להבהרת התמונה ומנגד, תבידיי� ראויוכי  היווכח לאפשרמקריאת הפסיקה 

  .קריטיתמשפטית חקירה נגדית יעילה עלולה להיוודע משמעות של  הלהעדר

בו המחלוקת בי� עמדת הרוב לעמדת המיעוט התמקדה בשאלה ,  המוזכר במאמרקרישוב ק די�בפס, למשל ,כ�

 לבי� –צאה מאי נקיטת אמצעי זהירות כמתחייב  שנגרמה כתו–הא� הוכח קשר סיבתי בי� החשיפה לאסבסט 

  .מחלת סרט� הלימפומה בה לקה התובע

 אשר פסק כי קשר סיבתי כזה אכ� הוכח בדרגה הדרושה במשפט –אחד מהנימוקי� המרכזיי� לקביעת הרוב 

א נית� סברה כי ל, השופטת נאור בדעת מיעוט.  מסרט�6 עובדי המוס� נפטרו 14 היה הנתו� לפיו מתו� –אזרחי 

שופטי הרוב . בהעדר נתוני� רפואיי� מבוססי� בשאלה א� נפטרו וממה נפטרו אות� עובדי�, להסתמ� על נתו� זה

נתו� כממצא את היש מקו� לאמ� , בחרו הנתבעי� שלא לחקור בחקירה נגדית את המצהיר בעניי� זהמשכי , פסקו

  . ונית� לבסס עליו מסקנות בדבר קיומו של קשר סיבתי,מוכח

ש� כדברי מחבר המאמר נאמרה אחת מהאמירות הבוטות ביותר , בעניי� יהונת� כה� ק הדי�בפס, למשל, � ג�כ

 לפיה הקביעה בחוות ,נאור' ממסקנתה של השופטת . בנוגע לשימוש של מומחה בספרות הרפואית באופ� לא הול�

 במהלכה נדרש המומחה התבססה על החקירה הנגדית אשר, הדעת לא הייתה מעוגנת בשו� אסמכתא מדעית

: כדברי השופטת כי, החקירה הנגדית היא שלימדה. להתייחס בפירוט למאמרי� בה� עיג� את חוות דעתו

  ).)1999 (680) 2(ד נג" פ,קופת חולי� של ההסתדרות הכללית' כה� נ 6643/95א "ע" ( לאו עיגו� הוא–העיגו� "...

 מומחי� רפואיי� חוות דעתבהתמודדותו ע� ר� הדי� לרשות עו ביותר העומד יעיל וא מכשירכלי החקירה הנגדית ה

  .הטועני� לתזות רפואיות חסרות בסיס ולאמיתות רפואיות שאינ� כאלו

 המכיר את התחו� , עור� די� מיומ�ו שליעיל א� ורק כאשר הוא נתו� בידי הוא –חקירה הנגדית  ה–זה כלי , ואול�

להבי� את המאמרי� המוזכרי� בה� ואת הנתוני� הרפואיי� , ותרפואיחוות הדעת השל  �מסוגל לרדת לעומקו

תזות  והוא א� מכיר את המקור להטיות השונות הטמונות במחקרי� הרפואיי� ומסוגל להבחי� בי� ,הרלוונטיי�

  .מדע���פסאודואלה הנסמכי� על  המבוססי� על ממצאי� מדעי� מקובלי� ובי� וממצאי�

�  dori@caspisror.co.il ד"עו, ר דורו� כספי"ד; anna@caspisror.co.ilד "עו ,ליגנזה� אנה ריי

  


