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 וכחה עובר לנתבע נטל הה  –ליסוד ההתרשלות חריגים 

  

 קצ'צ'יד"ר פס"ד 

 הנתבע הסתיר ראיות בזדון או ברשלנות
שיכולות לסייע לתובע בהוכחת תביעתו 

תקף לגבי  – ואז נהפוך את נטל ההוכחה
 .התרשלות + קש"ס

חלה בעיקר בהקשרים רפואיים  •
 עקב פערי מידע בין הרופא למטופל. 

תביעת  כלל ראייתי שנלביש על  •
 (. 35ס' רשלנות )

 

 

 35ס'  –הראייתי דוקטרינת הנזק 
 41חלופה לס' 

 38ס'  – דברים מסוכנים

 

 40ס'  –בר /ועדתלגבי חיה מ 39ס'  –לגבי אש 

 

   41ס'   – בעד עצמו""הדבר מדבר 
 בדר"כ הקשרים רפואיים

נטל ההוכחה יעבור לתובע הן 
לגבי הקש"ס והן לגבי התרשלות  

  תנאים מצטברים: 3בהתקיימות 

היעדר ידיעה בכוח או בפועל   (1
  פלוני נ' פלוני) – התובעשל 

פועל נהרג( גם העזבון יכול  
לתבוע ולא רק הניזוק ועדיין 

עליו נטל ההוכחה לעשות 
ככל שביכולתו כדי לברר את  

  עובדות המקרה.
רז  ) – הנכס בשליטת הנתבע (2

תינוקת מחלה "ח הנ' בי
אין דרישה  –זיהומית( 

לשליטה בלעדית, אלא 
שליטה למנוע מצבים מסוג  

  זה. 
סביר להניח הנסיבות מ (3

שהייתה התרשלות יותר 
 – (51%) מאשר לא הייתה

ניתן להסתמך על ראיות  
כמה מקרים בחון בלכלליות ו

בהם נגרם נזק דומה, 
ומתוכם לבדוק בכמה מהם  

הנזק נגרם כתוצאה 
  (.צ'צ'יקד"ר )מהתרשלות 

טעות  כאשר יש  רז נ' ביה"ח
אי וודאות  שיפוטית שנגרמה מ

שהנתבע גרם לה, נטל   משפטית
   .ההוכחה מתהפך

נזק   של שילוב עובדתי כפול חריג:
נדיר+ חוסר רישום רפואי< 

ראיות  למחליף את הדרישה 
 . (צ'צ'יק) סטטיסטיות 

 

  

 יסודות מצטברים: 3הוכחת 

דבר מסוכן/שנמלט למעט   (1
דבר מסוכן   – אש/חיה

דבר   – נאצר) מטבעו 
מסוכן=דבר שמשתמשים  

. לפי בו שימוש לא רגיל(
הדבר המסוכן ולא  ייעוד

 לפי טבעו )נשק( 
דבר העלול לגרום לנזק  (2

בישראל חל  – בהימלטו 
כלל מרוכך: אין אחריות  

חמורה אלא רק הפיכת נטל  
חברת מפ"י נ' ההוכחה )

 (  משק אשכנזי
בין הדבר   הוכחת קש"ס (3

 המסוכן לנזק שנגרם
חלו בסרטן בגלל   – עצמון)

זיהום בקישון( העברת נטל 
ההוכחה לגבי רכיב 

ההתרשלות ואינו פוטר 
מהוכחת הקש"ס בין 

 ההתרשלות לנזק. 

 : חלופיים מצבים  3הבחנה בין 

הנתבע עצמו הבעיר את   (1
האש/היה אחראי 

 להבערתה ברשלנות.
 נתבע מחזיק: ה (2

שמהם יצאה   במקרקעין  •
אדם    – כורי נ' קסש) האש

נטל   (נשרף מפחית שהוצתה
ההוכחה מתהפך רק 

מתחומי  שהאש יצאה
 המקרקעין.

שמהם יצאה   מיטלטלין  •
אש יצאה  – גנור)האש 

מסוללת טלפון( די בהוכחה  
שהאש יצאה מהמיטלטלין 

 החוצה וגרמה לנזק. 

בישראל ההסדר מרוכך: חזקת  
 התרשלות ולא אחריות חמורה.

 הבחנה בין חיית בר לחיית בית:
 . הנטל יעבור <חיית בר

מועדת  רק חיית בית  <חיית בית 
 < הנטל יעבור. לעשות נזק

 סעיפים מצטברים: 

הנזק נגרם ע"י חיית   (1
על בר/בית מועדת )חזקה 

שידע שמועדת לגרום   בעליו
 קש"ס=  נזק(.

הנתבע )הבעלים( הוא  (2
הבעלים של החייה/ממונה  

 עליה.   

  

 ג –א  41ס'  –כלב לגבי 

 
לא   אחריות מוחלטת: א. 41

משנה אם הייתה התרשלות או 
לא הייתה מצד הבעלים/ממונה, 

 כאשר נגרם נזק גוף הוא יפצה. 

אשם תורם  כשיש  הגנות: ב. 41
התגרות,  חמור מצד הניזוק:

תקיפת הניזוק את הבעלים, 
 .. הסגת גבול

אם תחול  ג. שמירת דינים:41
 תאחר עוולההגנה, ניתן לפנות ל

 . ולהגיש תביעה כנגד הבעלים

  :נצטרך לבחון עוולת הרשלנות    –מבט על  

 חובת זהירות  (1

חריג   התרשלות  יסוד (2 או   "רגיל" 

הרלוונטית  ו   )במידה סיטואציה  תהיה 

 ( שעולות מסעיפי היפוך הנטל

הנזק    41)למעט ס'    קש"ס (3 ודוקטרינת 

 הראייתי(.  

 נזק  (4

   הייתה רשלנות או לא? סיכום:

 

 סקש" התרשלות + הוכחת הוכחת קש"ס הוכחת קש"ס
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 קש"ס 

  
  האם הנזק היה נגרם אלמלא ההתנהגות העוולתית? – מבחן האלמלא קש"ס עובדתי

)אין   כושל ואינו מספיק כשלעצמוהראשי מבחן האלמלא ישנם מקרים חריגים בהם 
 :, לפי מאזן ההסתברויות(50%אפשרות להוכיח קש"ס מעל 

: האם די בכך  "מבחן הדיות"לפי הפילוסופיה, המבחן החלופי הוא  –  דטרמינציה ביתר (1
 בישראל,שיש סדרה מספיקה של תנאים כדי לקבוע שההתנהגות היא הסיבה שגרמה לנזק? 

אולם, הפתרון האידיאלי הוא מבחן ( פס"ד עמיר) דוקטרינת "המעוולים ביחד ולחוד"
 פס"ד גינוסר; פס"ד מלך .הדיות

   – אובדן סיכויי החלמה (2

ניתוח באוזן שגרם לפגיעה בעצב הפנים, סיכויי ההחלמה שניתנו היו   – פאתחפס"ד  •
שנגרמו עקב   אובדן סיכויי החלמה - 0%בגלל שלא טיפלו בזמן הסיכויים ירדו ל 30%

נזק בגין אובדן סיכויי  100%סיכויי ההחלמה = ל  30%ההתרשלות של האבחנה.  
 ההחלמה.  

𝐷 חישוב אובדן סיכויי החלמה פס"ד פרוטס • =
𝐵−𝐴

𝐵
 

A  ;סיכוי לנזק ללא ההתרשלות =B  ;הסיכוי לנזק לאחר ההתרשלות =D .הנזק = 

 מהסיכוי לנזק לאחר ההתרשלות ופחות את הסיכוי לנזק לפני ההתרשלות.  •
 

פגה  – , השופט ריבליןמלול) המדע לא פיתח כלים להוכחת הקש"ס=  עמימות סיבתית (3
 בין שני סוגי מצבים: מבחין  ריבלין( שנולדה בניתוח קיסרי מאוחר עקב התרשלות

אפשרות לפיצויים הסתברותיים לאור חשיבות מאזן   אין   יםמזיק וניזוק יחיד •
 ההסתברות.

לאפשר פיצוי הסתברותי רק במקרים של הטיה נשנית   ניתן   קבוצת ניזוקים ומזיק יחיד  •
 תנאים מצטברים:  4שהתקיימו בתנאי 

   .מזיק .1
 .קבוצת ניזוקים .2
התנהגות שמקצינה את אותו הסיכון  אותה  – סיכון חוזר ומשותף לכל הניזוקים .3

 פעם אחר פעם.  
 מצבים הללו לא נתפסים ברשת. – הטיה עקבית/נשנית בהחלת עודף ההסתברויות .4

 , גישתו מצומצמת מדיי. חולקת על ריבלין – מלול, השופטת נאור מנגד,

)הגבלות נאפשר פיצוי הסתברותי במקרים יוצאי דופן בהם העמימות הסיבתית מובנית  •
 . לא יכול להוכיח – מדעיות(

ניתן ליישם את הדוקטרינה גם שמדובר   –אין חובה לתביעה של קבוצת ניזוקים/מזיקים  •
 .בניזוק יחיד

 :  שורה תחתונה
 כשיש סיבתיות עמומה.  ניזוק ומזיק יחידלפצות במקרה של  לא ניתן  •
 כנראה שיהיה ניתן לפצות לפי גישתו של ריבלין.  תנאים( 4) כמדובר בהטיה נשנית •
 ולא לטובת המזיקים. פיצוי הסתברותי יהיה לפי הניזוק בלבד  •

 

 לצפות את הנזק שנגרם?  צריךהאם המזיק היה  –  קש"ס משפטי

קיום קש"ס עובדתי לאו דווקא מהווה  רכב נסע מעל המהירות המותרת, נפל עליו עץ. – ברי
    יש לבחון את שניהם. –קש"ס משפטי 

   :לבחינת סיבתיות משפטית מצטברים שלושה מבחנים

 אם מדובר בעוולת הרשלנות = כאשר בוחנים קש"ס משפטי ראה דיון לעיל בחוב"ז. 

 נטייה הסתברותית לפי ניסיון חיים היומיומי, הגיון.   –מבחן השכל הישר  (1
 . מה הסיכון שהמחוקק ביקש למנוע? 63ס' –מבחן הסיכון  (2
   אירוע הנזק, סוג הנזק והניזוק.ל הנתבע לצפות את דומיננטי ע – מבחן הצפיות (3

רק   (64)ס' ( ונגרם מוות גדנ"ע, אחסון נשק ברשלנות –שמעון נ' ברדה ) ?מתי נזק אינו צפוי •
 סוג הנזק צריך להיות צפוי ולא הליך גרימת הנזק. 

 ( 76)ס' אורך השרשרת הסיבתית?  עד כמה אני צריכה לצפות את קרות הנזק? •

  נהג אוטובוס ואופנוע רשלנים, עובר אורח נפגע ונהיה לו גידול סרטני.  –רינגר נ' לאון
רק סוג הנזק צריך להיות צפוי ולא ההיקף שלו גם אם התוצאה הוחמרה במידה בלתי 

 צפויה.  

  רופא התרשל שהזריק עם מזרק אחר, נגרם נזק חמור. סוג הנזק היה  –פס"ד קליפורד
 צפוי.  

 האם עברה   – 1 עלינו לבחון:ראשון, נגרם נזק שני.   כתוצאה מנזק ים-בן ציון נ' בת
 ? מה משך הזמן שעבר מהפציעה הראשונה – 2 ?תקופת ההחלמה מפציעתו הראשונה

  ו. החשיבות היא כוונת המזיק. גם ללא שומר חנות ירה בעו"ד והרג אותכיתן נ' וייס
 לא ניתן לצפות בשל הכוונה. האקדח, היה מוצא דרך אחרת לירות בעו"ד. 

 
 דוקטרינת "מעוולים ביחד"

 :(11)ס' מצטברים  יסודות

  .מספר גורמים (1
 . התנהגו בצורה עוולתית (2
 .גרמו לנזק אחד (3

 .(83)ס' ניתן לתבוע כל אחד מהם לחוד וגם את כולם ביחד  •

 מקרה קל. כל מעוול יפצה בגין הנזק שנגרם באשמתו.   –לחלוקה  ניתן נזק  •

לא   –עמימות סיבתית נזק פיזי ונפשי, תקיפת כלבים.  – פס"ד מלך –לחלוקה בלתי ניתן נזק  •
שאלת מדיניות משפטית. יקבעו   –ידוע איזה כלב גרם לאיזה נזק בגופו. עקב אי וודאות 

 פיצוי שמטיב עם הניזוק )פיצוי מלא(.

עמימות סיבתית =  ם. ימי 3עדר פגע במשק חקלאי במשך  –פס"ד גינוסר  – נזק רכוש •
   מחלקים באופן שווה בין כולם.    
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 זיקין הגנות בדיני נ

ולכן עליו לשאת בנזק המשותף עם המזיק,   הנזק שנגרם ובזמן לפני  בסבירותהתנהג  לא  הניזוק( 68ס' )אשם תורם   – 1  
   .בהתחשב במידת האחריות שלו לנזק שנגרם

יזכה   51%)מהסעיף נראה כי גם אשם תורם מעל  לפיצוי מופחת< יזכה  50%הכלל: הסדר יחסי ניזוק שתרם לנזק באשמו של עד  
 עולה לכדי ניתוק קש"ס 50%אשם תורם הגבוה מ בפיצויים(.

   :העוולהשלבי 

 התובע עמד בנטל ההוכחה לגבי יסודות העוולה.   ✓
 הנתבע מעלה את טענת האשם התורם.   ✓
 :(מלון רמדה) שלבים לאשם תורם ✓

 אם יש אז: – האם יש אשם תורםביהמ"ש קובע  (1
 המוסרית.בוחנים ניזוק מול מזיק לפי מידת אשמתם  – "מבחן מידת האשמה"משווים את מידת האשם בין הצדדים  (2
   למעט: בנסיבות העניין.  "האדם הסביר"הסטנדרט לקביעת אשם תורם = ככלל, בוחנים לפי  ✓

עקב היחסים המיוחדים בניהם יובאו   ביחסי עובדי מעבידעובד שתה במשמרת לילה ומת. יש להתחשב   –דפרון נ' גולובין  •
 בחשבון כך שהאשם התורם יאוזן לרעת המעסיק. 

הממוצע באותו הגיל. בחינת יכולות   "הילד הסביר"אמל"ח ונפצע. בחינת אשם תורם לפי מבחן  , גנב12ילד בן   –אייגר  •
 נשאר בצ"ע.   -סובייקטיביות

אין מבחנים ברורים  יש הבחנה בין אשם תורם לבין אשם יוצר אחריות נזיקית,  – הקשר בין אשם תורם לאשם יוצר אחריות
פס"ד אלהווא  רכב ומונית(. התרשלות הנתבע הובילה את הניזוק להתרשל בעצמו ) – רוזןקסברי נ' ) , כל מקרה ייבחן לגופולהחלה

 ביהמ"ש רשאי להגדיל את הפיצויים )ולא יעלו על הסכום המקורי(.  אדם "מוגבל" נפל לבור(. –

מזיק יכול לטעון   –אפל (. 56ס'  ) עוולת התרמית –גניבת כספי מדינה דרך שת"פ(   –אפל ) מכוונת המזיקאשם תורם כשהתנהגות 
גרימת נזק עם  . 2  נטיל – גרימת נזק ללא תוספת רווח למזיק . 1 מקרים:  3נבחין בין לאשם תורם גם אם ביצע עוולה מכוונות אך 

 ניתן להטיל.  3גם במצב  – הנדל. לא נטיל – העברת עושר.  3, לא על הרווח נטיל – תוספת רווח למזיק 

האם התאבדות מהווה אשם   –מאושפז במח' פסיכיאטרית ומתאבד(   –  הדסה נ' גלעד)מכוונת  הניזוקאשם תורם כשהתנהגות 
 נועד למנוע מצבים כאלה.   ילא נטיל אחריות באשם תורם כי ביה"ח פסיכיאטר תורם?

 

חובה  (  לחוק החוזים 14ס' ) הקטנת הנזק   – 2
 . אחרי הנזק שנגרםעל הניזוק להקטין את נזקו  

 שלבים:

התובע עמד בנטל ההוכחה לגבי כל אחד   ✓
 מיסודות העוולה. 

מעלה את טענת הקטנת הנזק כלפי  הנתבע  ✓
 התובע )ו/או טענת אשם תורם(

ביהמ"ש קובע האם ועד כמה להפחית   ✓
 מגובה הפיצוי. 

   )לא מצטבר(: דרכים אפשריות להקטנת הנזק

  – גודלפרב נ' כלל ביטוח( טיפול רפואי ) •
אי הוצאת מסמר ברגל שיכל לתרום  
להפחתת נזק, נקבע כי ההחלטה לא  

 להוציא אינה סבירה.  

מציאת עבודה חלופית/גביית חלק   •
 מהתשלום מגורם שלישי. 

 .אדם סביר=ניזוק סביר –  גודלפרב

פלונית נ' כפר קאסם  ) שיקולי דת/היבטי תרבות
לא פנתה לאשפוז פסיכיאטרי(: ניתן להתחשב   –

בשיוך דתי תרבותי אם הוא הוביל לאי הקטנה  
אך עד גבול מסוים ואין הכרה נרחבת  של נזק, 

זה כך שהוא ימנע לחלוטין טענה לאי   בשיוך
 עמידה בנטל הקטנת הנזק. 
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   צ'ק ליסט |שירה שאול ודניאלה ענקי 

 

 כליאת שווא, תקיפה וזכויות החולה 

 

עוולת אחריות מוגברת<< אין צורך  
 להוכיח אשם או קשר סיבתי.  

לרוב תביעה על נזקים נפשיים או 
פיצוי    . אם נרצהפגיעה באוטונומיה

להוכיח << יש  בגין נזק בלתי ממוני
 קש״ס.  

 מצטברים:יסודות העוולה 

  –שלילת חירותו של האדם  ✓
 כליאה לא בהכרח כלא.

הבדל בין  – תשלילה מוחלט ✓
סגירה לנעילת דלת. כשבעל  

סמכות אוסר על יציאה = 
  שלילה מוחלטת.

חריגה מסמכות   –שלא כדין  ✓
 )היעדר צו מעצר(. 

לא  –למשך זמן כלשהו  ✓
לא  מוגדר זמן מינ' נראה ש

 . זמן מאוד קצר

 ללא הוכחת כוונה!
 

מספר   שונות ישנן  הגנות 
למשל,   –  (27ס'  )  לכליאת שווא

 חיילים. 
 

 

 תקיפה    – 'חלק א

 יסודות מצטברים עוולת התקיפה: 

 .)גם שימוש באור, גז וכו'( שימוש בכוח ישיר או עקיף (1
 מחלה פיזית/נפשית.  .של אחר )לא תקף על רכוש( גופונגד  (2
אדם לא   – כרמי נ׳ סבג) כוונה״נ של ויסדרישה לבמתכוון:  (3

 גישות:  3שפוי דקר ילד שכעת תובע( 

 אין כוונה ולכן נפטור מאחריות נזיקית. •

הלכה: נטיל אחריות אלא אם לא הייתה שליטה בהזזת   •
 די בידיעה שהזיז וששולט בגפיו כדי לייחס כוונה.  הגפיים

 נטיל אחריות בין אם יש/אין שליטה.  •
 .רבןצריך להוכיח את אי ההסכמה מצד הקו –שלא בהסכמה  (4

 ניסיון/איום לתקיפה פיזית  –  'חלק ב

 : מצטברים לניסיון/איום יסודות

או במעשה פיזי שימחיש את  שמלווה בתנועה איום/יסיוןנ (1
<<   שהמאוים יחוש מאויםהאמיתות שבו סובייקטיבי כדי 

   .וונהככדי להראות 
הכוונה והיכולת לבצע  התובע צריך להוכיח שחשב שלנתבע  (2

    של התובע.  הוכחה סובייקטיביתנדרשת  << את האיום

נזקים נפשיים ולא פיזיים כי מדובר בניסיון ולא  – סוג הנזק
 בתקיפה.

 היסודות מצטברים:( 1)24ס'  –  הגנות לעוולת התקיפה

 ?האם נקט באמצעים סבירים – עשה את המעשה בסבירות (1
 הגנה מפני פגיעה בגוף, בחיים, הורות או רכוש   (2
יחס סביר בין הנזק שהיה   – סבירות/דרישת הפרופורציה  (3

 עלול להיגרם למותקף לבין הנזק שנגרם לו עקב ההתגוננות.  

  באופן סובייקטיבי לאור הנסיבות,  .חייל ירה בפורץ – אלון נ' חדד
 ולכן, זה סביר בנסיבות העניין. החייל פעל בהגנה עצמית מדומה

 ללא הרחבה. – 24ישנן הגנות נוספות בס' 

 

 

 תקיפה בהקשרים רפואיים  23ס'   – עוולת התקיפה    26ס'  –כליאת שווא 

טיפול   לבצע באדם בהכרה ניתן   .אי הסכמת המטופל לטיפול רפואי יכול להיחשב לתקיפה
   (.בלע סמים, מתנגד להוציא – קוראטם) לפי הנסיבות רפואי מבלי לשאת באחריות נזיקית

 המטופל.   כאשר הטיפול דחוף לשמירת חייו של  : הצדקה.  : פגיעה באוטונומיה של האדםביקורת

:  הועדה תתיר טיפול כפויבהתקיימותם   תנאים מצטבריםדרישת    בחוק זכויות החולה  15ס'  
להניח    יסוד סבירקיים   (3).  המצב  אתהטיפול ישפר    ( 2)  .למטופלכל המידע הנדרש  נמסר  כש  (1)

למפרע. הסכמתו  את  המטופל  ייתן  הרפואי  הטיפול  מתן  מאזן  שלאחר  הפגיעה    מנגנון  בין 
 רופאים ואז נחשב בהסכמה.  3אישור של    –אדם לא בהכרה באוטונומיה לבין שמירה על חייו.  

כיום, יש מעבר מתביעה    יש הבחנה בין אי קבלת הסכמה לביצוע הטיפול לבין הפרת חובת גילוי
 דרך עוולת הרשלנות.  דרך עוולת התקיפה לתביעה  

 המשמעות של מעבר מתקיפה לרשלנות  :במקרה של אי גילוי יסודות העוולה

   אילו המידע היה ניתן באופן תקין? היה מסכים מטופל: האם ה מבחן אלמלא כפול ✓

 לו המטופל היה מודע לסיכונים כראוי, היה מסכים להליך?  – סיבתיות הנוגעת להחלטה •

 לו המטופל היה פונה להליך אחר, האם היה נגרם נזק?  – סיבתיות תוצאתית •

 (ללא הסכמהניתוח ברגל, ביופסיה בכתף   – דעקהשני ראשי נזק ) – נזק ✓

 . מוכח באמצעות מבחן האלמלא הכפול  – נזק פיזי •

 נדרשת הוכחה שהופרה חובת הגילוי למטופל. – נזק לאוטונומיה  •
o מה היקף חובת הגילוי?   

 . (בפס"ד קדוש)ריכוך המבחן    ולא "הרופא הסביר"   מותאמת ל"מטופל הסביר"חובת גילוי   •

   . יותרטיפול מסוכן  ככל שה  רחבה חובת הגילוי  •

   .מבחירה )ניתוח פלסטי(טיפול מצב של בחובת הגילוי רחבה  •

  – חליפה)החובה היא לגילוי ולא לנדנוד. לא נדרוש מהרופאים לשכנע לבצע טיפולים  •
  טענות בעד:  (.תינוקת שנולדה עם פגם בעמוד השדרה, לא הציקו לאם לבצע את הבדיקה

 פטרנליזם, עלויות, רפואה מתגוננת  טענת נגד:פערי ידע; 

תינוק נולד עם קשיי נשימה    –י סיד )אלטרנטיבות פרטיות הצעות לחובת הגילוי כוללת  •
 (. גבול הידע הנדרש מרופא לאלטרנטיביות אחרות תלוי נסיבותובלי יד. 

ככלל אין חובת גילוי על פרטים שקשורים לדתו של המטופל. אם המטופל ביקש   •
אם שלא רצתה לבצע מי   –  נ' כללית פלונית)במפורשות להתחשב בדתו, תהיה חובת גילוי 

 (.  המוסלמית שפיר עקב דתה 

 כשיש פגיעה באוטונומיה נתייחס אליה כראש נזק נפרד בהתאם לפיצוי כאב וסבל.  – דעקה 
 

פיצוי על כאב וסבל בעקבות אי גילוי כולל את    – גישה מצמצמתפלונית נ' מ"י השופט עמית 
ואז יינתן פיצוי   )כמו ניתוק קש"ס(  לא הוכח נזק מאי גילוי כש  – 1 למעט:. הנזק לאוטונומיה

בו הייתה יותר מאי הסכמה  פס"ד מרפאת עין טל, קרים כמו מ ב – 2. בעקבות נזק לאוטונומיה
 מאשר אי גילוי )הרופא לא הפסיק את הטיפול למרות בקשת המטופלת(. 

 
 


