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  המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: בית

בהתאם לחוק תובענות , )ביו-ואלפא IBI: בהתאמה המשיבות (להלןלהגיש תובענה ייצוגית נגד  למבקשלאשר  .א

  ;(להלן: חוק תובענות ייצוגיות) 2006-ייצוגיות, תשס"ו

 ;1נספח לבקשה זו כמצורף  נוסח התובענה הייצוגית  

תחליף שטופל במי כל התובענה תוגש בשם כי ות ייצוגיות, לחוק תובענ) 1(א)(14-ו 10, בהתאם לסעיפים לקבוע .ב

ועד מועד הגשת התביעה הייצוגית לאחר משלוש שנים לפני הגשת בקשה זו החל  ,Bioactive Boneעצם המכונה 

  לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה;  מתבקשלחלופין בית המשפט הנכבד  אישורה;

-וכי באי, הייצוגי התובע היהי ק תובענות ייצוגיות, כי המבקש) לחו2(א)(14-ו )1(א)(4לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ג

 ח המייצגים;והכ-החתומים על בקשה זו יהיו באי וכוח

עילות מקימים  בבקשה זו המעשים המתוארים לחוק תובענות ייצוגיות, כי )3(א)(14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ד

(להלן: חוק האחריות למוצרים  1980-לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם 3-ו 2לפי סעיפים תביעה 

   ;בבקשה זושוכל עילה אחרת שעולה מן העובדות  ;פגומים)

 אלה יהיו הסעדים בתובענה הייצוגית: כי  ) לחוק תובענות ייצוגיות,4(א)(14, בהתאם לסעיף קבועל .ה

גורם נזק ה, פגוםנעשה שימוש עבור חברי הקבוצה הוא מוצר  בו Bioactive Boneתחליף העצם הצהרה כי  )1(

 ;  למי שהחומר הוחדר לו

, ועדת פיצויים פיצוי חברי הקבוצה בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מהחומר, בהתאם לקביעת ממונה )2(

החזר עלות הטיפול בו הושתל החומר הפגום, , ובכלל זה על ידי בית המשפט הנכבד ושימונ או בעלי תפקיד,

עתיד, בעבר ובהוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, לרבות ניתוחים לתיקון הנזק ותרופות, הפסד השתכרות 

וכל ראש נזק , פיצוי בגין כאב וסבלהוצאות לצורך קבלת סיוע, הפסד פנסיה, הוצאות נסיעה לטיפולים, 

הכל היתה כרוכה בהוכחת הזכאות לפיצוי, ה בעד הטרחה שאת הסכום המגיע לכל חבר קבוצוכן אחר, 

 ;(ב) לחוק תובענות ייצוגיות20בהתאם לסעיף 

לתבוע יהיה זכאי שלא ימצה את הסעד הכספי לו הוא זכאי בהליך זה, פיצול סעדים, כך שחבר קבוצה  )3(

יה זכאי לתבוע וכן חבר קבוצה שלאחר תום ההליך יתגבשו לו נזקים נוספים, יה; בהליך נפרדאת נזקיו 

 ;אותם בהליך נפרד

שייקבע בשלב התביעה או בסכום אחר ש"ח,  30,000לפחות  לשפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה בסכום  )4(

 לכל חבר קבוצה; הייצוגית

 בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן מינוי )5(

  ;(ג) לחוק תובענות ייצוגיות20עיף הציבור, בהתאם לס חלקה, אוכל סעד אחר לטובת הקבוצה,  )6(

 ידי בית-באופן שייקבע על תפורסםכי ההחלטה בבקשה זו לחוק תובענות ייצוגיות,  25, בהתאם לסעיף הורותל .ו

  הפרסום;בעלות המשיבות ישאו , לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשפט הנכבד

לחוק תובענות ייצוגיות, את התובענה כתובענה ייצוגית, בנוסח המוצע או בכל שינוי  13לאשר, בהתאם לסעיף  .ז

המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל  יחליט, הכל כפי שייראה בעיני בית הנכבד המשפט עליו בית

 של התובענה הייצוגית; וכן

  . ובשכר טרחת עורכי הדין בהוצאותהמשיבות את לחייב  .ח



 

 

 

 

   מבוא - ראשוןחלק 

, שנועד לשימוש כחלק מהכנת לסת האדם תחליף עצם פגוםייצרה  IBIחברת מדובר במקרה קשה במיוחד.  .1

מאות הוחדר לגופם של וקה אותו בישראל. החומר וביו ייבאה את החומר הפגום ושי-להשתלת שיניים. אלפא

    .עצומיםהחומר גורם נזקים יותר.  ף, אולי אאנשים

חרסינה, כתרי  . אל השתלים מחובריםעל הלסתשתלים כדי לבצע השתלות של שיניים, יש צורך לבסס  .2

שימוש נעשה . לשם כך זועיבוי של עצם נדרש כדי שניתן יהיה לחבר שתלים לעצם הלסת, כשיניים. שמתפקדים 

הם בדרך של החדרת תחליף עצם לתוך הסינוסים,  העצם נעשהעיבוי , אחת הדרכים הנפוצותלפי בתחליף עצם. 

כך נוצר עיבוי של עצם הלסת . לעצםעצם מתקשה והופך ההחללים, המצויים מעל עצם הלסת העליונה. תחליף 

 ., אליהם מחברים את השינייםניתן להבריג לתוכה שתליםאז העליונה, ו

ביו. -החומר מיובא לישראל, ומשווק בה, על ידי אלפא .Bioactive Boneבשם  תחליף עצםמייצרת  IBIחברת  .3

חומר כזה  ,במצב תקיןאו סמוך לכך. , 2016מתחילת שנת החומר נרכש על ידי מרפאות, רופאים, מנתחים, ועוד, 

 .  כשישה עד תשעה חודשיםתוך והופך לרקמת עצם מתקשה 

. הוא ולא הופך לרקמת עצם מתקשה אינו במקרים רבים החומרהתגלה כי החומר פגום. בחודשים האחרונים  .4

השתלים אינם יכולים . יכול לשמש כבסיס להשתלת שינייםאינו וספוגי, לעיתים , נוזלי למחצהבמצב נותר 

יש לפתוח מחדש בהליך כירורגי, להוציא את כל החומר הפגום. לאחר מכן יש צורך להתייצב על הלסת העליונה. 

מי אצל להחדיר חומר תקין, ולהמתין חודשים רבים עד שהוא יתקשה.  –להתחיל מחדש את תהליך ההשתלה 

שתלים ללסת, לא ניתן לבצע את ההשתלה. חלק מהמטופלים ההתקנת עוד לא בוצעה לו הוחדר לו החומר, וש

לים תהשהנחה זו שגויה. . , מתוך הנחה שהחומר התקשה, או בתהליך של התקשותשתליםהתקנת ביצעו  כבר

, לא ניתן עדיין מחוברים ללסתגם אם השתלים . ו, או שנדרש לעקור אותםנפלהם לא הצליחו להתייצב, ו

 להתקדם בטיפול, ולהתקין כתרי חרסינה על השתלים. 

פתח בין חלל נוצר , קשות דלקותמתפתחות  – בחלק מהמקרים נגרמים נזקים קשים כתוצאה מהחומר הפגום .5

 ועוד.  , גורם ליציאה של נוזלים מהפה לאףהפתח  .הפה וחלל האף

משרד הבריאות הודיע לרופאי השיניים, כי יש להפסיק את השימוש במוצר. בעקבות  2018בנובמבר  1ביום  .6

 אספה את החומר הפגום.  ביו-אלפאהודעה זו, 

מרכז הרפואי של המנהל היחידה לכירורגיה פה ולסת בקשת האישור נתמכת בחוות דעת של ד"ר נבות גבעול,  .7

ניתן להניח בסבירות גבוהה שישנו עוד מספר רב של מטופלים "ר פגום, וכי כי החומקובע  גבעול. ד"ר סורוקה

עדיין לא ... שבהם נעשה שימוש בחומר הפגום ולא הם ולא רופאיהם מודעים לבעיה. והכשל עוד עתיד להופיע 

 ".נחשפנו למלוא הנזקים

, כבר התגבשנזקם חברי קבוצה ש. המשיבותבדבר הפגם בחומר ואחריות  ,סעד הצהרתיאים לכחברי הקבוצה ז .8

 זכאים לפיצוי כספי. כל חברי הקבוצה זכאים לפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה. 

 ,אלפי תביעותמאות או לנהל חברי הקבוצה. אין שום היגיון  זכויותלממש את תביעה ייצוגית היא הדרך הנכונה  .9

תובענות ייצוגיות מעמיד מנגנון מיוחד, שמעמיד לנפגעים במקרים מסוג זה סעד . חוק באותן שאלותשיעסקו 

 יעיל, צודק והולם. 

 



 

 

 

 

 הגורם לנזקים חמורים  IBIשיוצר על ידי משווקת חומר פגום  ביו-אלפא -העובדות  –חלק שני 

10. IBI  של מכשור רפואי היא חברה שוויצרית. באתר האינטרנט שלה נאמר כי היא העוסקת במחקר, פיתוח וייצור

היא . השנשלושים כ פרטית, העוסקת בתחום רפואת השינייםהיא חברה  ביו-אלפא. המשמש להנדסת רקמות

בטיפולי , חומר שפועל כתחליף עצם, בו נעשה שימוש משווקת בין היתר, שתלים, ומוצרים דנטליים נוספים

 .  השתלת שיניים

 .2נספח מצורפים לבקשה זו כ IBIעמודים מאתר האינטרנט של 

 .3נספח מצורפים לבקשה זו כביו -של אלפאאינטרנט מאתר ה םעמודי

משמשים תחליפי עצם בהקשר הדנטלי, של עצם הלסת.  יליצור עיבוכדי מוחדר באיזור הפה, תחליף העצם,  .11

השיניים העליונות מחוברות לעצם הלסת  כדי לאפשר השתלה של שיניים.המבוצעת , הרמת סינוסבעיקר לצורך 

סינוס  יםהמכונים, חללשני ם מיקיי , בשני צידי הפנים,מעל הלסת העליונהבגולגולת האדם, העליונה. 

חלקם התחתון קרוב . מתחת לארובות העיניים ובאיזור הלחייםממוקמים החללים  .רי או סינוס הלחיאמקסיל

  ללסת העליונה.

לסת. אחרי שהשתל מבוסס היטב בתוך עצם הבשתל דנטלי יש להתקין השתלת שיניים בלסת העליונה כדי לבצע  .12

-כ, לרוב רוחבה עומד על צם הלסת העליונה דקהע. , שמשמש כשן החדשהחרסינה רכתאליו העצם, ניתן לחבר 

ת עצם לסת לצורך זה נדרשודאי לא לתקופה ארוכה. , שתללא מספיק כדי לייצב . רוחב זה מילימטרים 3-2

מבוצע הליך כירורגי של עיבוי עצם  ,ים יציבים על הלסת העליונהלכדי שניתן יהיה להתקין שתרחבה יותר. 

החלל נותר במקום גבוה יותר יבוי עצם הלסת גורם לכך שע. מכונה הרמת סינוסיםהזה תהליך ההלסת העליונה. 

   בגולגולת.

, בהליך רייםאהמקסיללתוך הסינוסים ת חומר שמתגבש לעצם, באמצעות החדרנעשית הרמת סינוסים לרוב  .13

ניתן להבריג . אז החומר מתקשה לרקמת עצם, ומשמש כעצם לכל דברתוך שישה עד תשעה חודשים כירורגי. 

לעיתים, כאשר עצם הלסת עבה באופן מבוצעת כבר שנים רבות. , השתלים. זוהי פרוצדורה רפואית מוכרתאליו 

יחסי, ניתן להבריג את השתלים כבר במועד בו מוחדר תחליף העצם לתוך הסינוס. במצב זה תחליף העצם 

  מתקשה מסביב לשתל.

בקר. קיימים מספר חומרים מסוג זה. החומר ב ומקורשבאמצעות תחליף עצם הרמת סינוס מבוצעת בדרך כלל  .14

של עיבוי אחרות מבצעים גם פרוצדורות זה בחומר  ).cerabone(בון אכתחליף עצם ממקור בקר מכונה סרהנפוץ 

 עצם הלסת.  

 Bioactive עצםהתחליף  –לרופאי שיניים חומר חדש  שווקול ייבאל החלהביו -אלפאלה,  סמוךאו  2016 בשנת   .15

Bone ,על ידי  יוצרשIBI .השיניים ומנתחי פה ולסת רבים החלו לעשות שימוש בחומר החדש.  רופאי 

   - ביו-אלפאבאתר האינטרנט של החומר החדש כך הוצג  .16

"Alpha-Bio's Graft Bioactive Bone is an advanced Xenograft based on bovine bone and 
was developed for the sole aim of bone regeneration procedures. 

The combination of bovine bone, bioactive resorbable polymers and cell nutrients 
provides the bioactivity to the graft. This combination enable the material to enhance 
conductive qualities". 



 

 

 

 .4נספח לבקשה זו כ פיםמצור Bioactive Boneתחליף העצם לבנוגע ביו -אלפאאינטרנט של ם מאתר הדפי

לצורך הגבהת הסינוסים ויצירת  ,ולמנתחי פה ולסת ,שיניים תהחומר שווק לרופאי שיניים העוסקים בהשתל .17

רכשו את החומר , המרכזים הרפואיים בהם הם עובדיםוהרופאים . עיבוי עצםולמקרים אחרים של רקמת עצם, 

בכנסים ובאמצעות סוכני  ,, בין היתר. קידום המוצר נעשהביו-אלפאבעקבות פרסומים והמלצות של , החדש

הוצג כי זהו חומר חדש, בעל יתרונות רבים יחסית לחומרים הקיימים, וכי הוא פועל  .ביו-אלפאמכירות של 

ביו נחשבה חברה אמינה. רבים רוכשים -פעילות של גוף האדם. באותה עת אלפאבקצב מהיר, שדומה לקצב ה

  ממנה שתלים ותחליפי עצם, משך שנים רבות.

הופך לרקמת עצם. ולא  קטסטרופה. החומר לא מתקשההחלה להתגלות לאחר התחלת שיווק החומר החדש  .18

חלקם יציבים. לא לחומר . שתלים שהוברגו דומה לספוגמפתח רקמה שלעתים , הוא נותר במצב נוזלי למחצה

לעיתים . דלקותאו  ים נוצרים זיהומיםרבחלק מהמק .נבקעים חורים בלסת העליונה. , חלקם מתנדנדיםנופלים

   פה לאף. מה נוזלים. החיבור מאפשר מעבר לא רצוי של )בוקאלית (המכונה פיסטולה חיבור בין האף והפה נוצר

להמשיך בטיפול, , במקום לאחר החדרת החומר לגופם שישה או תשעה חודשיםנורא. המטופלים נקלעו למצב  .19

לרבים מהם שנגרמו להם. קשים לטפל בנזקים צריכים הם הכתר, הצבת ולאחר מכן  התקנת השתליםללעבור 

וניקוי חלל הפגום ר להוצאת החומ ,לעבור הליך כירורגינאלצו חלק מהם  השתלת השן.אין אפשרות לקדם את 

על ידי החדרת תחליף עצם להתחיל את התהליך מחדש,  ,אולייהיה, רק לאחר מכן ניתן משאריותיו. הסינוס 

 ,ניקוי החומר הפגוםלאחר  ,גם להם לא ידוע אם. הדרך הנכונה לטפל במצב ילרופאים לא ברור לגמרי מהתקין. 

 . מסוג אחרעצם תחליף ניתן להחדיר 

בתופעה כזו. מסיבה זו אף אין בנמצא לא נתקלו בתחום, מעולם  רשעסקו בעניין, שהם מהמנוסים ביותרופאים  .20

לא ברור מה יהיו התוצאות של הטיפולים שיש לנקוט. גם  לאופן הפעולהבקשר מוסמכת התייחסות מקצועית 

 המתקנים.  

נובעת מכך הבעיה ופאים לא הבינו כי הר , בשלבים מוקדמים של גילוי התופעות החריגות,בחלק מהמקרים .21

לעבור את אותו תהליך אלה נאלצו  יםהחדירו את אותו חומר פגום פעם נוספת. מטופלעל כן הם שהחומר פגום. 

 פעמיים.  קשה

לא ניתן לדעת מה מצב החומר  -וכדומה השתלים, במקרים בהם לא התגלו בעיות, כגון כאבים, חוסר יציבות של  .22

במקרים לכן, , קשה מאוד לזהות את מצב ההתגבשות של החומר. CTבצילום, רנטגן או אם התקשה אם לאו.  –

. פתיחה של החניכיים בהליך כירורגיכדי לעמוד על מצב החומר ולקבוע את המשך הטיפול, יש לבצע אלה, 

  .יפלו, והשתלים שהחומר לא התקשה, כי יתגלה נתונים תחת חשש ממשימצב כזה במטופלים 

. ביו-לאלפאכאשר רופאים החלו לגלות תופעות חמורות אצל מטופלים שהחומר הפגום הוחדר להם, הם פנו  .23

מחלק מהפניות, ובמקרים אחרים הכחישה כי קיימת בעיה. כל אותה העת התעלמה ביו -אלפאלמרבה הצער, 

 המשיכה בשיווק החומר. היא 

. ד"ר 2010, והוא מומחה לכירורגיית פנים, פה ולסת, משנת 1998לזרוביץ עוסק ברפואת שיניים משנת טובי ד"ר  .24

לזרוביץ עובד במספר מרפאות. הוא גם עוסק בשחזור עצמות פנים ומתיחתן, בבית החולים שיבא תל השומר, 

בארץ בתחומים אלה. בשנים האחרונות הוא המובילים במחלקת פה ולסת. ד"ר לזרוביץ הוא אחד המומחים 

ד"ר  2017תוך שימוש בתחליפי עצם. עד אמצע שנת  ,ם של הרמת סינוסים, וניתוחים דומיםניתוחי אלפיביצע 

 סראבון –, וכן בתחליף העצם הנפוץ )Geistlichחברת (מתוצרת  Bio Ossלזרוביץ עשה שימוש בתחליפי עצם מסוג 



 

 

 

התגבשות -ד"ר לזרוביץ מעולם לא נתקל בבעיה של איעד לפרשה זו, . )Botiss Biomaterials(מתוצרת חברת 

 . תחליף עצם

או  2018אפריל  בחודששווק בישראל, ד"ר לזרוביץ החל לעשות בו שימוש.  IBI-ביו ו-לאחר שהחומר של אלפא .25

. שתלים התרופפו מטופלים למספרנתקל בתופעות חריגות בעקבות החדרה של החומר  לזרוביץ"ר ד ,סמוך לו

 הוא שלב באותו. בחומר שימוש לעשות חדל לזרוביץ"ר דונפלו, שתלים חדרו לתוך הסינוס, ועוד. בעקבות כך, 

, ולהטיפ את לערוך כדי מיוחדות הוראותלמלא אחר  נדרש שאולי סבר אלא, פגום שהחומר למסקנה הגיע לא

, ביו-אלפא לא אז פנה לזרוביץ"ר ד אלה מטעמים. החומר לעצם להתגבשות יותר ארוכה המתנה שנדרשת או

בבקשה לברר את העניין. כן עלו שאלות רבות אודות הדרך הנכונה לטפל במי שהחומר הפגום כבר הוחדר לגופו, 

 כדי לתקן את הנזקים, או לפחות להקטין אותם. 

, מר יובל ביו-אלפאון עם המנהל הכללי של שיחת טלפד"ר לזרוביץ קיים  2018לקראת סוף חודש אפריל  .26

יבדוק את הדברים הוא מסר שתופעות, וביקש התייחסות דחופה. מר גרימברג גרימברג, הציג בפניו את ה

  תשובה. שום לא החזיר הוא ויתייחס. למרבה הצער, 

, והציג בפניו את הדברים. ביום ביו-אלפאשל כללי המנהל הד"ר לזרוביץ עמד בקשר גם עם מר עופר זיגמן, סגן  .27

, בשיחה טלפונית, והציג בפניו ביו-אלפאד"ר לזרוביץ פנה גם לפרופ' עופר מוזס, יועץ חיצוני של  2018באפריל  27

ד"ר לזרוביץ שלח לפרופ' מוזס  2018ביוני  10. לא התקבלה תשובה מאף אחד מאלה. ביום הקשותאת התופעות 

 העניין בטיפול של מנהלת מוצר".  כי  "פרופ' מוזס השיב  "האם ישנן תובנות?". -מסרון 

בינו לבין פרופסור מוזס המתעדים את חילופי הדברים הנייד של ד"ר לזרוביץ של מכשיר הטלפון צילומי מסך 

 .5נספח מצורפים לבקשה זו כ

 2018בסוף חודש יוני ד"ר לזרוביץ נוכח כי הבעיה קשה מאד, וטובת המטופלים מחייבת בירור מעמיק. בשלב זה  .28

של נערך ביקור הפניה בעקבות בדחיפות. מכתב למר גרימברג ולפרופ' מוזס, ודרש לקבל התייחסות פנה ב הוא 

 שיוש ,ם. לא נאמר שהחומר פגוםלא נמסרו הסברי, בראשון לציון. לזרוביץבה עובד ד"ר במרפאה ביו -אלפאנציג 

 .המשיכה לשווק את החומרביו -אלפאכל שימוש בו. מלחדול מיידית 

 .6נספח מצורף לתצהיר זה כ 2018מסוף חודש יוני  בהעתק המכת

 עשרהכ. ד"ר לזרוביץ הציג IBIשל נציגי  ביקורלציון  בראשוןנערך במרפאה  2018 אוגוסטב 5 ביוםבהמשך לכך,  .29

אם בוצעה את הנציגים  שאל לזרוביץ"ר ד. מספקותנמסרו תשובות  לא. חמורות בעיותבהם התעוררו מקרים 

 . בשלילה השיבו הם. הבריאות משרדפניה אל 

. במקביל הוא העלה את הנושא , ודיווח על הבעיהלמשרד הבריאותבמכתב ד"ר לזרוביץ פנה למחרת היום  .30

בכל הנוגע  ,כי גם הם נתקלים בבעיות קשותציינו כירורגים נוספים . של כירורגים פה ולסתאינטרנט בפורום 

  ד"ר לזרוביץ פנה שוב למשרד הבריאות. 2018באוגוסט  13-ו 12בימים לחומר הפגום. 

לבקשה מצורפים  2018באוגוסט  13-ו 12מימים למשרד הבריאות והודעות הדאר האלקטרוני המכתב  יהעתק

 .7נספח זו כ

צילומי מסך של מכשיר הטלפון הנייד של ד"ר לזרוביץ המתעדים הודעות בפורום של כירורגים פה ולסת 

 .8נספח מצורפים לבקשה זו כ

 

 



 

 

 

 

-פנה אל אלפא בראשון לציון,שיניים מתקדמת המרכז לרפואת כוח -עו"ד יעקב כספי, בא 2018באוגוסט  13 ביום .31

וכי  ותחומר הפגום, כי נגרמו למטופלים פגיעות קשה, והציג בפניה כי התגלו כשלים חמורים בפעולת במכתב ביו

עו"ד מיכל גלר,  2018באוגוסט  30ביום ביו לא טרחה להשיב למכתב זה. -אלפא .ביו היא האחראית לכך-אלפא

באוקטובר  15ביום חזרה על הדברים, ודרשה התייחסות. במכתב נוסף, ביו -אלפאפנתה אל , כוח המרפאה-באת

כי "אין אינדיקציה לבעיית באופן לאקוני השיבה  ,ביו-אלפאגב' אביטל ברלב, סמנכ"ל איכות ורגולציה של  2018

 איכות במוצרים". 

 .9נספח מצורפים לבקשה זו כ 2018באוקטובר  15ומיום  2018באוגוסט  30-ו 13מימים  יםהמכתבהעתקי 

טלפונית ביו -לאלפאד"ר גארי ציון, רופא שיניים שנתקל בכשלים בהתגבשות החומר הפגום אצל מטופליו, פנה  .32

ונענה , ובאמצעות הודעותיצר קשר טלפוני בשם אולג. ד"ר ציון שירות הוא הופנה לנציג . 2018בחודש אוקטובר 

ד"ר  2018באוקטובר  24לא פנה אל ד"ר ציון. ביום ביו -מאלפא. לאחר מכן איש ביו-איתו קשר מאלפאייצרו כי 

, והציג את הכשלים שהתגלו אצל מטופלים שהוחדר להם ציון פנה למשרד הבריאות בהודעת דאר אלקטרוני

 החומר.  

 .10נספח עם משרד הבריאות מצורף לבקשה זו כ העתק תכתובת דאר אלקטרוני של ד"ר ציון

  . 11נספח ד"ר ציון מצורף לבקשה זו כצילום מסך הטלפון הנייד של 

 המשיכה לשווק את החומר. ביו -אלפא 2018עד תחילת חודש נובמבר  .33

פגם כי "לאחרונה התקבלו מספר דיווחים על לרופאי השיניים הודיע משרד הבריאות  2018בנובמבר  1ביום  .34

. יש להפסיק את השימוש במוצר. במידה ונעשה 2gבאריזות של  Bioactive Boneביו -בתחליף עצם מחברת אלפא

את המטופלים. באם ישנה בעיה של המושתלים, התגבשות שימוש בשנה אחרונה במוצר יש לבדוק קלינית 

 החומר, יצירת העצם או בעיה אחרת יש לדווח למשרד הבריאות ...".  

 .12נספח מצורף לבקשה זו כ 2018בנובמבר  1דעת משרד הבריאות מיום העתק הו

הודעה בדבר לרופאי השיניים מסרה ביו -אלפא ,2018בנובמבר  4רק בעקבות הודעת משרד הבריאות, ביום  .35

הרינו , 1.11.2018"הפסקת שימוש ואיסוף מוצרים". בהודעה נאמר כי "לאור הוראת משרד הבריאות מיום 

 Industrie Biomediche Insubriגרם המופצים על ידינו ומיוצרים ע"י Bioactive Bone ,2להודיעך על איסוף מוצרי 

SA (IBI) ... 3281גי מספר קטלו –". בהודעה צויינו שני מוצרים - Bioactive Bone 1.0-2.0 mm (2.0g)  וכן מספר

  .Bioactive Bone 0.25-1.0 mm (2.0g) - 3277קטלוגי 

 .13נספח מצורף לבקשה זו כ 2018בנובמבר  4מיום ביו -אלפאהעתק הודעת 

חומר גרם ביו ייבאה אותו לישראל ושיווקה אותו כאן. ה-אלפא. ייצרה תחליף עצם פגום IBIלסיכום חלק זה,  .36

. הן נהגו בתלונות באדישות, והמשיכו לשווק IBIביו ואל -לתופעות קשות ביותר. תלונות רבות הופנו אל אלפא

  את החומר. הדבר נפסק רק בהוראה של משרד הבריאות. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מטופלים נוספיםושל המבקש הקשים המקרים  – שלישיחלק 

אצל מספר רב של מטופלים. כל נזקים קשים נסבלות ו-לתופעות בלתילמרבה הצער, החומר הפגום גרם  .37

  המטופלים שיתוארו להלן נתנו את הסכמתם להצגת הדברים בבקשת האישור.

המרכז לרפואת שיניים מתקדמת  -, באחד המקומות בהם ד"ר לזרוביץ עבד 2017דש מאי או יוני והחל מח .38

, בכנסים מקצועיים ביו-אלפאהוחל בשימוש בחומר הפגום. החומר הוזמן בעקבות קידומו על ידי  -בראשון לציון 

   ובאמצעות סוכניה. 

מטופלים. גם רופאים נוספים במרפאה בראשון לציון עשו שימוש  60-ד"ר לזרוביץ החדיר את החומר הפגום לכ .39

  מטופלים בסך הכל. 100-הוחדר לכהחומר זו בחומר הפגום. להערכת ד"ר לזרוביץ, במרפאה 

שהחומר לא מתנהג כמו תחליף עצם להיווכח רוביץ החל זד"ר ל ,או סמוך לו 2018בחודש אפריל כפי שתואר,  .40

למרבה הצער, החומר הפגום גורם נזק למטופלים שהוא הוחדר לגופם, לפני  רגיל, וחדל לעשות בו שימוש.

  שהבעיות הקשות התגלו והשימוש הופסק. 

ד"ר לזרוביץ ביצע לו הרמת  2017במאי  28. ביום 2017רוביץ בחודש מאי לזהגיע לד"ר  ,וורום יצחקמר בקש, המ .41

הוחדר החומר הפגום. באותו מועד מבקש סינוס בשני צידי הלסת, וכן עיבוי רצפת האף, לצורך התקנת שתלים. ל

שתלים בלסת למבקש נשלח להמתנה להתגבשות תחליף העצם (בין לבין הותקנו המבקש גם הותקנו השתלים. 

הגיע להמשך טיפול. הוסבר לו שהתגלו המבקש  2018התחתונה, ללא השתלת עצם, בהצלחה גמורה). בחודש מאי 

רך כדאי להמתין זמן נוסף לצוכי כדי להבין מה הדרך הנכונה לפעול, תופעות לא ברורות בקשר לחומר שהוחדר, ו

תקין, הראה מצב הגיע לחשיפת שתלים. הצילום הפנורמי שבוצע המבקש  2018ביולי  8התגבשות החומר. ביום 

כי קיים חשש שתחליף העצם למבקש ובדיקה קלינית לא הראתה כל בעיה. לאור הניסיון שהחל להצטבר, הוסבר 

 ,רכס הלסת העליונה המקורי . נגרם אבדן של, והתגלה נמקלא התגבש. בעת החשיפה השתלים יצאו ממקומם

ניסיון לנקות את האיזור , הואיל ובאיזור ההשתלה. ד"ר לזרוביץ דחק את הרקמה עם שאריות החומר הפגום

מהחומר הפגום עלול לגרום נזקים. לאחר מכן ד"ר לזרוביץ חידש את העצם הפגומה באמצעות תחליף עצם אחר. 

רק בעוד ם יאפשרו לתחליף העצם החדש להתגבש כראוי. העצ ףלא ברור אם הנזקים שנגרמו כתוצאה מתחלי

בחון אם תחליף העצם התקין התגבש, ואם ניתן להתקדם להתקנת שתלים חדשים. מספר חודשים ניתן יהיה ל

ביצוע פעולות עליו מאוד בתפקוד היום יומי, בדיבור שוטף ובשיניים זמניות, המקשות למבקש  הותקנובינתיים 

 ל רב.  נוספות, ונגרם לו סב

 .14נספח מצורפים לבקשה זו כהמבקש מסמכים הרפואיים של עתקי הה

לצורך ביצוע הרמת סינוס  ,2017בחודש דצמבר  ,הגיעה לד"ר לזרוביץ, למרפאה בראשון לציון אלוניאדווה גב'  .42

החומר הפגום הוחדר לסינוסים,  2017בדצמבר  10ביום בשני צידי הלסת והתקנת שתלים בלסת העליונה. 

נשלחה להמתנה להתגבשות החומר. שבועיים  אלוניוהותקנו שתלים. צילום מאותו יום לא הראה כל בעיה. גב' 

הגיעה  אלוניגב'  2018אפריל ב 22ביום כל בעיה. זוהתה לאחר מכן, רופא אחר במרפאה הוציא את התפרים, ולא 

 אלוניגב'  2018יולי ב 8ביום עקב אבדן עיגון של שתל בצד ימין. ד"ר לזרוביץ הוציא את השתל.  ,לד"ר לזרוביץ

בשני הצדדים. במצב  ),פיסטולה בוקאליתממעבר בין חלל הפה לחלל האף (כשהיא סובלת  ,לד"ר לזרוביץהגיעה 

 קיים, אין בנמצא הנחיות ברורות של גורם מוסמך בנוגע לטיפול בנזקי החומר הפגום.הדברים ה

 .15נספח מצורפים לבקשה זו כ אלוניהעתקי מסמכים רפואיים של גב' 



 

 

 

 

טה גדולה סביב שן כלואה. הציסטה איכלסה את ס, עם צי2018הגיע לד"ר לזרוביץ בחודש ינואר  יהודה דרעימר  .43

בוצעה הסרה של הנגע הציסטי בשלמותו. כן בוצעה  2018בינואר  28ביום רוב האיזור הקדמי של הלסת העליונה. 

עקירה של מספר שיניים. את החלל שנוצר ד"ר לזרוביץ שחזר באמצעות החומר הפגום, שעורבב עם חומר מסוג 

נשלח להמתנה לצורך  דרעיפח גדול יותר). לא הותקנו שתלים באותו טיפול. מר סראבון (על מנת להגיע לנ

ביוני  10ביום הוא הגיע לביקורת ראשונה. לא נצפו בעיות חריגות.  2018בפברואר  18ביום התגבשות החומר. 

זלי. ד"ר הגיע לביקורת נוספת. כל הפצע היה פתוח. לא נראה שום תחליף עצם. כל החומר היה נו דרעימר  2018

 8ביום לזרוביץ מילא שוב את החלל, הפעם באמצעות החומר סראבון. שוב המטופל נשלח להתגבשות החומר. 

הוא הגיע לביקורת ושוב הפצע היה פתוח, כמעט ללא חומר. שאריות החומר הפגום מנעו גם מהחומר  2018ביולי 

טופלים , ולא ידע מה הדרך הנכונה לטפל במהתקין להיקלט ולהתגבש. בשלב זה ד"ר לזרוביץ הבין שהחומר פגום

הוסברו למטופל. לדרישת המטופל, ד"ר לזרוביץ מילא שוב חלק מהחלל הסיכונים שהוחדר להם החומר הפגום. 

כשני ס"מ של החלק העליון של הלסת של סובל מפגם חמור, אבדן  דרעיסראבון. כיום מר החומר באמצעות 

יונות, וכן פגם אסטטי במנח השפה. למרבה הצער, כלל לא ברור שהנזק העליונה, אשר נושא את השיניים העל

 מסובך ויקר. כואב, טיפול מאוד מורכב, לכך ניתן לתיקון. גם אם ניתן לתקן את הנזק, יידרש 

 .16נספח מצורפים לבקשה זו כ דרעירפואיים של מר המסמכים ההעתקי 

 בהרמת סינוס והשתלת שיניים. ,בין היתר ,מתמחה, והוא 1985שיניים משנת עוסק במתן שירותי רפואת ד"ר ציון  .44

הוא . ואחרים Bio Oss ,עצם סראבוןה פיבאמצעות תחלי ,במשך שנים ד"ר ציון ביצע הרמת סינוסים בהצלחה

החל לרכוש , ד"ר ציון או סמוך לו 2018בהתגבשות של החומר. החל מחודש פברואר מעולם לא נתקל בבעיה 

   מטופלים.  12את החומר החדש, הפגום. ד"ר ציון עשה שימוש בחומר לצורך הרמת סינוס אצל  ביו-אלפאמ

, באמצעות החומר הפגום. לודמילה חוטוריאנסקיד"ר ציון ביצע הרמת סינוס לגב'  2018פברואר ב 15ביום  .45

איפשר זאת, מתוך הנחה שהחומר המטופלת  הלסת שלבאותו מועד הוא גם התקין לה שני שתלים. עובי עצם 

לקיחת למרפאה, להגיעה  חוטוריאנסקיגב'  2018יתקשה סביב לשתלים. בחודש ספטמבר ימלא את תפקידו ו

כי התגלה  חוטוריאנסקיגב' מסר לד"ר ציון  2018מידות לצורך התקנת כתרי חרסינה. בתחילת חודש נובמבר 

. ביום , לפני שממשיכים בהתקנהלבדוק את מצב ההתגבשות של החומריש ן שהחומר שהוחדר לה פגום, ועל כ

לא הוא . לבדיקת מצב החומר. התגלה כי החומר רך ,הליך כירורגי חוטוריאנסקיבוצע לגב'  2018בנובמבר  19

בנס ציונה. גב'  LEMומסר אותו לבדיקת ביופסיה במעבדת  ,התגבש לעצם. ד"ר ציון הוציא חלק מהחומר

יתר החומר לקבלת טיפול כירורגי להוצאת  ,הופנתה לבית החולים סורוקה למחלקת פה ולסת אנסקיחוטורי

ניתן יהיה להתחיל שוב את התהליך הארוך של הניתוח, וניקוי הסינוס ממנו. נקבע לה מועד לניתוח. רק לאחר 

  כתרי חרסינה. התקנת הרמת הסינוסים באמצעות חומר תקין, התקנת שתלים ולאחר מכן 

 .17נספח כ מצורפים לבקשה זו חוטוריאנסקיהעתקי המסמכים הרפואיים של גב' 

 ,בוצעה לה הרמת סינוס 2018באפריל  23ביום . הגיעה לד"ר ציון לצורך השתלת שיניים אגאי ורוניקגב'  .46

כחצי התבקשה להמתין  אגאי. גב' באמצעות החומר הפגום. לא ניתן היה באותו מועד לבצע התקנה של השתלים

גב'  2018אוקטובר ב 17יום במהלך התקופה לא נראתה כל בעיה. בשבוצעו בביקורות  להתגבשות החומר. ,שנה

לצורך הברגת שתלים. לשם כך נדרש הליך כירורגי נוסף. בהליך זה התגלה, לתדהמת לד"ר ציון,  ההגיע אגאי

לא ניתן להבריג שתלים. ד"ר במצב זה ד"ר ציון, שהחומר לא התקשה, אלא נותר נוזלי למחצה, דומה לספוג. 

חודשים. כשישה עוד נשלחה להמתנה של  אגאי. גב' סראבוןאחר, ציון הוציא את כל החומר והחדיר תחליף עצם 

 בשלב זה עוד לא ניתן לדעת אם נגרמו נזקים נוספים.



 

 

 

  .18נספח מצורפים לבקשה זו כ אגאישל גב' רפואיים המסמכים העתקי ה

בוצעה לו הרמת סינוס בשני  2018ביולי  18הגיע לד"ר ציון לצורך ביצוע השתלת שיניים. ביום  ודים סיגלובמר  .47

התחיל  סיגלובמר  2018 בחודש נובמבר לא הוברגו שתלים באותו מועד. צידי הלסת, באמצעות החומר הפגום.

. בצילום נראה בצד ימין זיהום. מר CTנשלח לביצוע צילום הוא ו ,להתלונן על תחושות לא נעימות בצד ימין

להוציא את החומר הפגום להתייעצות, ושם הוחלט נשלח למרפאת פה ולסת בבית החולים סורוקה  סיגלוב

נוזלי משני הצדדים של הלסת. החומר הוצא ונערך ניקוי של הסינוס. החומר שהוצא היה במצב מהסינוס 

  למחצה. 

 .19נספח מצורפים לבקשה זו כ סיגלוברפואיים של מר המסמכים העתקי ה

גם המטופלים האחרים של ד"ר ציון מצויים בבעיה חמורה. לא נכון להמשיך בביצוע התקנת שתלים וכתרי  .48

 בלי לוודא את מצב ההתגבשות של החומר. בדיקה כזו מחייבת הליך כירורגי. ,חרסינה

בין היתר, פעולות כירורגיות מורכבות. , ובכלל זה מבצע 1998שיניים משנת עוסק ברפואת ד"ר אדוארד קורצקי  .49

מסיבות אחרות, כגון אאוגמנטציה בוקלית. , לצורך השתלת שיניים ועיבוי עצםוהוא מבצע הרמות סינוסים 

היטב, וקיים ביו -אלפאמכיר את עשה שימוש בתחליפי עצם שונים, כגון סראבון. הוא ד"ר קורצקי במשך השנים 

 . ותחליפי עצםשתלים ציוד רפואי, ם איתה. בין היתר, הוא רכש ממנה קשרי עבודה רבי

הרמת סינוס  צ'צ'יקד"ר קורצקי ביצע למר  2017במאי  29ביום . ד"ר קורצקימטופל על ידי  שלמה צ'צ'יקמר  .50

, לאחר כחצי 2017נובמבר ב 9יום מועד. ב ובשני צידי הפה, באמצעות החומר הפגום. לא הותקנו לו שתלים באות

. לא היה ידוע לא נקלט התגלה כי שתל אחד 2018מאי ב 11ביום שנה, הוברגו לו שישה שתלים בלסת העליונה. 

 3ביום . , וכך נעשהשתלים האחריםשל התהליך ההשתלה בהוחלט להתקדם . על כן גרם לכך כי החומר הפגום

ר מגם אז עוד לא היה ידוע שהחו. שתל שני כשלשהתגלה  , בשלב לקיחת מידות לכתרי החרסינה,2018אוגוסט ב

בוצעה  2018בנובמבר  13ביום . בהמשך לכך, שהחומר פגוםהובן  2018חודש נובמבר תחילת גורם לכשלים. ב

מילוי מחדש בחומר תקין ובאחד מצידי הפה פרוצדורה כירורגית של סילוק החומר הפגום וניקוי הסינוסים, 

צד השני עדיין מצוי החומר הפגום, ולא ידוע מה בלהמתנה להתגבשות החומר. שוב נשלח  צ'צ'יקמר . (סראבון)

  מצב ההתגבשות שלו. 

 .20נספח מצורפים לבקשה זו כ יק'צ'צהעתקי המסמכים הרפואיים של מר 

. באותו מועד 2017דצמבר ב 29יום ביצע הרמת סינוס במרפאה של ד"ר קורצקי. ההליך בוצע ב דוד עמרמר  .51

ויחוזק  ,בוצעה גם התקנת שתלים. העובי של הלסת העליונה איפשר זאת, על בסיס ההנחה שהשתל יחזיק מעמד

תקין. המצב היה שבמהלך ההתקשות של החומר שמסביבו. בצילום רנטגן שבוצע לאחר שלושה חודשים, נראה 

בוצעה חשיפה חלקית לצורך התקנת כיפת ריפוי, שעליה יותקן כתר החרסינה, והחל  2018אוקטובר ב 5יום ב

גילה הפרשה  במרפאה של ד"ר קורצקיהרופא המטפל  2018בנובמבר  8תהליך של לקיחת מידות לכתר. ביום 

באותו מצב ונותר  בתוך הסינוס לא התגבש,שגילה שהחומר . הוא מוגלתית. ד"ר קורצקי נקרא לבדוק את העניין

טיפול אנטיביוטי,  עמרלמר ניתן כן בוצע ניקוי של החומר מהסינוס. בשל כך הוא הוחדר. בו במועד שכפי שהיה 

גרון למעקב וטיפול. רק לאחר השלמת הניקוי והטיפול ניתן יהיה להתחיל מחדש -אוזן-והוא נשלח לכירורג אף

 ., עם חומר תקיןאת הליך ההשתלה

 .21נספח מצורפים לבקשה זו כ עמרשל מר הרפואיים העתקי המסמכים 

 

 



 

 

 

הוחלט לבצע פרוצדורה של התקנת הגיעה לד"ר קורצקי כדי לעבור השתלת שיניים קדמיות.  יודלביץסבטלנה גב'  .52

קדמית. עצם שתלים בהטיה. פרוצדורה זו מונעת את הצורך לבצע הרמת סינוס. לצורך ייצוב השתלים בוצע עיבוי 

באותו מועד גם הותקנו חמישה . בוצע הניתוח 2018פברואר ב 26יום באוריזונטלית.  טיפול זה מכונה אאוגמנטציה

 להתגבשות העצם. היא הגיעה לביקורות מעת לעת.ם, נשלחה להמתנה של כשישה חודשי יודלביץגב' . שתלים

נראה בבירור  CTבצילום , והחומר נזל. ואף לא עיבוי שלה לא נוצר חיבור העצם –בביקורות התגלו סיבוכים 

יל את ולהתח ,עטופים בעצם, כפי שהיה צריך להיות. הוחלט להוציא את השתלים ואת החומר םשהשתלים אינ

לאחר הוצאת , 2018אוקטובר ב 9יום ב. לא הובן שהחומר פגום והוא הגורם לכשל. , וכך נעשההתהליך מהתחלה

רק לאחר מכן התברר  .(בתערובת עם חומר ממקור אחר) החומר והניקוי, בהליך כירורגי, הוחדר שוב אותו חומר

, ואף כירורגי של הוצאת החומר ולהתחיל את התהליך מחדשהליך נאלצה לעבור שוב  יודלביץגב' שהחומר פגום. 

 לבצע הרמת סינוס, לצורך ביצוע השתלה. רק עוד חודשים רבים ניתן יהיה לבצע את ההשתלה.  

 .22נספח מצורפים לבקשה זו כ יודלביץהעתקי המסמכים הרפואיים של גב' 

לצורך עקירת שיניים והשתלת שיניים במקום אלה  ,2018בחודש מאי לד"ר קורצקי הגיעה  טטיאנה מופלרגב'  .53

עיבוי הוחדר החומר הפגום, לצורך  2018ביוני  6ביום לבצע עיבוי של העצם.  נדרשלצורך ההשתלה שייעקרו. 

לצורך התגבשות  ,נשלחה להמתנה של כשישה חודשים מופלרגב' לא בוצעה התקנת שתלים באותו מועד. העצם. 

, 2018נובמבר ב 27יום ב. תקיןהיה והכל נראה  ,של העצם CTהיא עברה צילום  2018בנובמבר  6ביום החומר. 

וגילה  ,הרמת חניכייםשל הליך כירורגי  מופלרהוא ביצע לגב' לאחר שכבר נודע לד"ר קורצקי כי החומר פגום, 

הפגום,  ד"ר קורצקי הוציא את החומר. , כפי שהיה כאשר הוחדרהוא מתנתק בקלותכי ו ,שהחומר לא התגבש

  אחר.ביצע ניקוי, והתחיל את התהליך מחדש, באמצעות תחליף עצם 

 .23נספח מצורפים לבקשה זו כ מופלרשל גב' הרפואיים העתקי המסמכים 

 ד"ר קורצקי החדיר את החומר למטופלים נוספים, והם נתונים תחת סיכון ממשי לנזקים חמורים.  .54

בית של עבד מספר שנים במחלקת פה ולסת ד"ר אסטלין . 1994משנת עוסק ברפואת שיניים ד"ר דניאל אסטליין  .55

. בחלל הפה, ובכלל זה השתלות והרמות סינוסים הוא מבצע טיפולים כירורגיים מורכביםהחולים איכילוב. 

הוא החל לעשות שימוש  2017במשך שנים הוא עשה שימוש בתחליפי עצם שונים, כגון סראבון. מתחילת שנת 

הוא החל לחשוד שהחומר לא  , או סמוך לכך,2018בחודש אוגוסט ביו. -בתחליף העצם הפגום ששיווקה אלפא

 תקין והפסיק לעשות בו שימוש. 

הרמת סינוס בשני צידי הפה, לצורך השתלת שיניים,  משה הרפזד"ר אסטליין ביצע למר  2017במאי  4ביום  .56

שתלים. לאחר כחודש נראתה הפרשה מוגלתית באיזור הניתוח, . באותו מועד לא הותקנו באמצעות החומר הפגום

ניקה וים נראתה בצד הימני רקמה לא אחידה ולא מגובשת. ד"ר אסטליין הוציא את כל החומר, ובפתיחת הסינוס

את הסינוסים, כדי להתחיל את התהליך מחדש. בצד השמאלי לא נראו בעיות קליניות. באותו מועד עוד לא היה 

בצד הימני. לאחר מכן שוב החומר הפגום,  הרפז, הוחדר למר 2018באוגוסט  17ידוע שהחומר פגום, ולכן, ביום 

זוהתה הפרשה מוגלתית מהסינוס הימני, שבו בוצעה החדרת החומר פעם שניה. כן נוצר מעבר בין חלל הפה לחלל 

בוצע ניתוח שלישי להוצאת כל החומר ותיקון המעבר שנוצר. לא  2018במאי  24). ביום בוקאלית האף (פיסטולה

 הרפזפגום, הותקנו בצד השמאלי שתלים. לאחר חודשיים מר הוכנס חומר חדש. כיוון שלא היה ידוע שהחומר 

 2018בספטמבר  27התלונן על כאבים והפרשה בצד שמאל, וגם שם התגלה מעבר בין חלל הפה לחלל האף. ביום 

נותר במשך חודשים  הרפזהוא נאלץ לעבור ניתוח רביעי, להוצאת החומר גם מצד שמאל, ותיקון המעבר. כך, מר 

 כתוצאה מהחומר הפגום. הכל ים, עבר הליכים כירורגיים קשים, ונגרם לו סבל רב, רבים ללא שיני

 .24נספח מצורפים לבקשה זו כ הרפזהעתקי המסמכים הרפואיים של מר 



 

 

 

, של הלסת העליונה צדדיםההרמת סינוסים בשני  יגאל קושמרד"ר אסטליין ביצע למר  2018בפברואר  14ביום  .57

ה תקין לגמרי. בחודשים הותקנו שתלים באותו מועד. מהלך ריפוי החניכיים נרַא לא . התקנת שתליםלצורך 

צד ימין של הלסת העליונה. בעקבות זאת, ביום בהתלונן על הפרשה מוגלתית  קושמרמר  2018אוגוסט וספטמבר 

ו. ד"ר נותר נוזלי בחלקאלא והתגלה שהחומר לא התגבש,  הימני , בוצעה פתיחה של הסינוס2018באוקטובר  22

 נשלח שוב להמתנה להתגבשות העצם.  קושמרתקין, ומר  עצם תחליףאסטליין הוציא את כל החומר, הכניס 

  .25נספח מצורפים לבקשה זו כ קושמרהעתקי המסמכים הרפואיים של מר 

מועד לא הותקנו אותו השתלה. בלקראת  ,הרמת סינוס שמחה קוגמאןלגב' ד"ר אסטליין ביצע  2018ביוני  6ביום  .58

לפני התקנת השתלים לא נראתה  CT. בצילום 2018בנובמבר  28יום , נקבע לה מועד להתקנת השתליםשתלים. 

בפתיחת  ,ואכןולכן יש לבדוק את העניין. שהתקבלו דיווחים על פגמים בחומר,  קוגמאןבעיה. הוסבר לגב' 

שתלים יציבים. החומר הוצא עליו להתקין לא ניתן שהחניכיים התגלה חומר לא מגובש ולא אחיד במרקם, 

 קוגמאן. לגב' , להתגבשות החומרכחצי שנהשל  נשלחה שוב להמתנה קוגמאןגב' . והוכנס חומר תקין (סראבון)

 . שהה בסינוסים כי עוד לא ברור כיצד הגוף יגיב לחומר התקין לאחר שהחומר הפגוםהוסבר 

 .26נספח מצורפים לבקשה זו כ קוגמאןהעתקי המסמכים הרפואיים של גב' 

ד"ר גבעול, מנהל היחידה לכירורגיה פה ולסת במרכז מומחה המסמכים הרפואיים של מטופלים אלה הועברו ל .59

, ובמטופלים נוספים הוצגו בבקשה זוש הרפואי סורוקה. ד"ר גבעול טיפל באופן אישי בחלק מהמטופלים

סקר את תחליפי העצם השונים ואת דרך הפעולה , בה הוא שהחומר הפגום הוחדר להם. ד"ר גבעול ערך חוות דעת

כי החומר פגום, בכך שהוא לא התגבש . הוא קובע באופן נחרץ שלהם. הוא גם בחן את הכשלים של החומר הפגום

א לא נתקל בתופעה כזו. עוד נקבע בחוות נים בביצוע טיפולים מסוג זה, הוש 25במהלך לעצם. ד"ר גבעול ציין כי 

לכן ניתן להניח בסבירות גבוהה שישנו עוד . העובדה המטרידה היא שהכשל הוא שקט. ללא סימניםהדעת כי "

מספר רב של מטופלים שבהם נעשה שימוש בחומר הפגום ולא הם ולא רופאיהם מודעים לבעיה. והכשל עוד 

ם, וחמור מכך, לאחר התקנת הכתרים על השתלים. חלק מהשתלים עתיד להופיע בין אם במהלך התקנת שתלי

מ"מ של העצם הטבעית הקיימת. יציבות זו  לא  4-6-עדיין יציבים תודות ליציבות הראשונית המושגת תודות ל

 ".תעמוד בכוחות הלעיסה לאורך זמן והכשל הוא בלתי נמנע. לכן  לדעתי עדיין לא נחשפנו למלוא הנזקים

החומר הפגום כתוצאה מ ,ה, מדובר בתופעה חמורה וקשה. למטופלים רבים נגרם נזק עצוםלסיכום חלק ז .60

. דלקותו שתלים נפלו והותירו חורים בלסת. לאחר המתנה של חודשים רבים ,השתלות כשלו. שהוחדר לגופם

עם מטופלים  בין האף. גם למומחים לא ברור מה דרך הטיפול הנכונה, וכיצד לנהוגלהפה חלל מעברים בין נוצרו 

 באחריות לכל אלה. נושאות ביו -ואלפא IBIלא הופיעו אצלם כשלים. ועדיין שהוחדר להם החומר הפגום, 

 

 עילות התביעה – רביעיחלק 

לחוק מורה  2סעיף  ח חוק האחריות למוצרים פגומים.ומכ, נגד המשיבות חברי הקבוצה אוחזים בעילת תביעה .61

הנפגע), ואין נפקא מינה אם  -שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר (להלן יצרן חייב לפצות את מי כי "

 מוצר פגום.הנגרמים כתוצאה מ םנזקיהחוק קובע אחריות מוחלטת להנה, ". היה או לא היה אשם מצד היצרן

62. IBI  .כמובן נושאת באחריות מכח היותה יצרן 

 



 

 

 

המציג עצמו "את לחוק ככולל גם  )2(1-) ו1(1 פיםיצרן מוגדר בסעי. לפי חוק זה ביו נושאת באחריות-גם אלפא .63

יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות ", וכן "כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת

הסימן המסחרי את שמה ואת הציגה מקיימת את שתי ההגדרות הללו. היא ביו -אלפא". מוצר שיוצר בחוץ לארץ

 למטרות מסחריות.  ,את המוצר לישראלייבאה גם ביו -אלפא. על המוצרשלה 

  –מורה כך אחריות למוצרים פגומים הלחוק  3סעיף  .64

 מוצר הוא פגום בכל אחת מאלה:  (א)"
 מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרום נזק גוף;   )1(
בנסיבות הענין נדרשות אזהרות או הוראות טיפול ושימוש מטעמי בטיחות והן    )2(

 לא ניתנו או שאינן מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר.
חזקה שהמוצר היה פגום אם נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה שהיה פגום   (ב)

  ."מאשר עם המסקנה שהיה תקין

 נזקי גוף קשים.  . למטופלים נגרמים אינו מתקשה, ולא הופך לרקמת עצםהוא . וםמדובר במוצר פגאין ספק כי  .65

למעלה מן הצורך, גם אם ייטען כי נדרשת דרך פעולה מסויימת, כדי לגרום לחומר הפגום לתפקד כראוי, הרי  .66

   הן.לא הוצגו על ידינדרשות אזהרות ביו. גם -ואלפא IBIשהוראות כאלה לא ניתנו על ידי 

המסקנה כי החומר פגום תואמת את הנסיבות (ב) לחוק. 3גם אין ספק שמתקיימת החזקה שנקבעה בסעיף  .67

 מאשר המסקנה שהחומר היה תקין.בבקשת האישור, יותר הקשות שהוצגו 

תקופת ההתיישנות של תביעה לפי חוק זה תהא שלוש (א) לחוק האחריות למוצרים פגומים מורה כי "6סעיף  .68

ך הוגדרה הקבוצה, ככוללת את מי שטופל באמצעות החומר הפגום החל משלוש שנים לפני ". בהתאם לכשנים

 הגשת בקשת האישור.  

 לסיכום חלק זה, חברי הקבוצה אוחזים בעילות תביעה מצויינות.  .69

 

 הסעדים - חמישיחלק 

 עילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה בסעדים. .70

לנזקים שנגרמו וייגרמו המשיבות נושאות באחריות , וכי החומר פגוםחברי הקבוצה זכאים לסעד הצהרתי, כי  .71

 6887/03במסגרת תובענה ייצוגית סעד הצהרתי. ראו ע"א לתבוע ניתן  ,לפי ההלכה הפסוקה .להם כתוצאה מכך

דעת של השופטת בייניש (פורסם לחוות ה 35, פסקה שיתופי אגודה ארצית שיתופית להתיישבותרזניק נ' ניר 

 (פורסם בנבו, (ה)102-ו 99, פסקאות ) בע"מ1987ברזילי נ' פריניר (הדס  8037/06א "ע); 20.7.2010בנבו, 

4.9.2014  .( 

, חברי הקבוצה זכאים לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהחומר הפגוםנוסף על הסעד ההצהרתי,  .72

החזר עלות הטיפול בו הושתל החומר הפגום, הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, לרבות ניתוחים לתיקון ובכלל זה 

הנזק ותרופות, הפסד השתכרות בעבר ובעתיד, הפסד פנסיה, הוצאות נסיעה לטיפולים, הוצאות לצורך קבלת 

 סיוע, פיצוי בגין כאב וסבל, וכל ראש נזק אחר.  

שיינתן בתביעה בפסק הדין  ,חבר קבוצה, בית המשפט הנכבד יתבקש למנות לכדי לקבוע את הסכום המגיע לכ .73

  , ועדת תביעות או בעל תפקיד אחר. ממונההייצוגית, 

 



 

 

 

  כך: לחוק תובענות ייצוגיות מורה  20סעיף  .74

הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה   (א)"
הייצוגית, כולה או חלקה, רשאי הוא במסגרת החלטתו על מתן פיצוי כספי או התובענה 

סעד אחר לחברי הקבוצה להורות, בין השאר, הוראה כמפורט להלן, לפי הענין, ובלבד שלא 
 ...    יהיה בכך כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדין

 ... יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחרעל כך שכל חבר קבוצה    )2(
הורה בית המשפט על כך שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר, (ב) 

 –רשאי הוא ליתן הוראות בדבר 
)   הדרך והמועד להוכחת הזכאות לסעד על ידי חברי הקבוצה ודרך חלוקתו, ורשאי 1(

ממונה); החליט בית  –רים מתאימים (בסעיף זה הוא למנות לשם כך אדם בעל כישו
המשפט על מינוי ממונה, רשאי כל אדם הרואה את עצמו נפגע ממעשה או מהחלטה של 
הממונה, לפנות לבית המשפט אשר הורה על המינוי, ובית המשפט רשאי לאשר, לבטל, 

שכרו או לשנות את המעשה או ההחלטה, וליתן כל צו בענין, הכל כפי שימצא לנכון; 
 והוצאותיו של הממונה, וכן אופן תשלומם, ייקבעו בידי השר;

) תשלום הוצאות, לחבר קבוצה, בסכום שיקבע בית המשפט או הממונה, בעד 2(
 ".הטרחה הכרוכה בהוכחת הזכאות לפיצוי או לסעד כאמור

האזרחית  לחוק הפרוצדורה 53סעיף בתביעות ייצוגיות המתנהלות בארצות הברית. מתכונת זו מיושמת  .75

אשר  ,Special Master מכונהמקנה לבית המשפט סמכות למנות ממונה, ה (USCS Fed. R. Civ. P. 53)הפדראלי 

בגין בתביעה הייצוגית  ,כך לדוגמהוקובע את סכום הפיצוי האישי. לסוגיות עובדתיות שונות, כריע ביחס מ

המשפט אישר חלוקה של הפיצוי בין התובעים , בית Agent Orange חומר המכונהנגרמו מהשימוש בהנזקים ש

  . In Re “Agent Orange” Prod. Liab. Litig., 818 F.2d 145 (1987)באמצעות ממונה. ראו

ארצות הברית. בדיון בלקביעת הפיצוי האישי, שנוהג בתביעות ייצוגיות המחוקק הישראלי אימץ את המנגנון  .76

נדון נוסח חוק תובענות ייצוגיות  ,2006בינואר  5ומשפט של הכנסת מיום של ועדת משנה של ועדת חוקה, חוק 

, היועצת המשפטית של לחוק תובענות ייצוגיות 20. ביחס למנגנון הקבוע בסעיף לפני קריאה שניה ושלישית

 ציינה כי "למדנו אותו מהמשפט המשווה, עשינו לפי חוקים שיש בעולם". ,טלי סלעעו"ד עדה, והו

המשפט הנכבד יתבקש להורות כי הודעה אודות פסק הדין תישלח לכל אחד מחברי הקבוצה באופן  ביתבהתאם,  .77

או לוועדת . חברי הקבוצה יהיו רשאים לפנות לממונה , באמצעות מרפאות השיניים ורופאי השינייםאישי

ברי הקבוצה, את המסמכים הרפואיים. הממונה יקבע, את הסכום המגיע לכל אחד מח הםולהציג בפניהתביעות, 

בגין הנזקים שנגרמו לו. כמו כן, הממונה יקבע את הסכום המגיע לכל חבר קבוצה בעד הטרחה שהיתה כרוכה 

  בהוכחת הזכאות לפיצוי. 

נוסף על כך, בית המשפט הנכבד יתבקש להורות על פיצול סעדים, כך שחברי קבוצה שיהיו זכאים לסעד הצהרתי  .78

ליך נפרד. כך, גם חברי קבוצה שיזכו בפיצוי בגין נזק, יהיו רשאים לתבוע בלבד, יוכלו לתבוע את נזקיהם בה

 ספים, שייווצרו לאחר שיסתיים הליך זה. בהליך נפרד נזקים נו

 . פגיעה באוטונומיה –מעבר לכך, חברי הקבוצה זכאים לפיצוי בגין ראש נזק נפרד  .79

הוכרה  ,)דעקה) (להלן: ענין 1999( 573-572, 526) 4ד נג(", פדעקה נ' בית החולים "כרמל", חיפה 2781/93בע"א  .80

, כלומר לקבלת המידע הנדרש על מנת לקבל החלטות באופן מודע. בקשר לכך נקבע עוד כי לאוטונומיההזכות 

"זכות זו לאוטונומיה היא גם הבסיס העיקרי של תורת ההסכמה מדעת, שלפיה... אין לבצע פרוצדורה רפואית 

ם לא ניתנה לכך הסכמתו המודעת... במסגרת זו נקבע, כי מקום שהבחירה במסלול רפואי, או בגופו של אדם א

קבלת טיפול רפואי, כרוכים בסיכונים מהותיים, חלה על הרופאים חובה (הכפופה אומנם לחריגים) לספק 

הרפואי  למטופל את המידע שבאופן סביר דרוש לו לגיבוש החלטה אישית מושכלת בשאלה, אם לבחור במסלול

 המסוים תוך נטילת הסיכונים הכרוכים בכך אם לאו". 



 

 

 

להציג הפרת החובה הדברים רלוונטיים באותה מידה לשימוש בחומר שמוחדר לגוף האדם, בטיפול רפואי.  .81

תק מהשאלה אם ההפרה גרמה לנזק ופוגעת באוטונומיה שלו, במנבהחדרת החומר, מטופל סיכונים הכרוכים ל

בע כי הפגיעה באוטונומיה מהווה נזק כמובנו בפקודת הנזיקין, ולכן הפגיעה באוטונומיה נק דעקהגוף. בענין 

 מזכה את המטופל בפיצוי. 

המשיבות הסתירו מחברי הקבוצה, המטופלים, מידע מהותי אודות הפגם בתחליף העצם, הסיכון שהחומר לא  .82

ניחו שהחומר תקין, וצפוי להתגבש . חברי הקבוצה היתגבש והנזקים החמורים הצפויים להגרם כתוצאה מכך

לעצם. בכך המשיבות הסתירו מידע הדרוש לחברי הקבוצה כדי לדעת אם הם מסכימים לטיפול הרפואי. בת"צ 

גין ייצוגית בתביעה אושרה  ,)17.05.2017(פורסם בנבו,  פלג נ' פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ 16584-10-11

את כל הסיכונים בכרוכים בתרופה. בית גילתה נגד חברת תרופות אשר לא  ,באוטונומיהראש נזק של פגיעה 

המשפט קבע כי "אין אנו עוסקים בהטעיה צרכנית רגילה, אלא ... באי גילוי מידע רפואי, עניין המצוי בליבת 

ורק בשלב  כידוע, ראש נזק זה פותח בהקשר של אי מסירת מידע רפואי, ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה.

מאוחר יותר 'יוצא' גם לתחום של הטעיה צרכנית. בהקשר זה אעיר כי אחת הדרכים ליישב בין הפסיקה הכללית 

בדיני נזיקין, המאפשרת לתבוע בגין פגיעה באוטונומיה גם כשלא מתלווה אליה נזק תוצאתי לבין הפסיקה 

יומו של נזק תוצאתי כתנאי להכרה באב הנזק העדכנית בתחום התובענות הייצוגיות, המחייבת, כמפורט לעיל, ק

של פגיעה באוטונומיה, היא שהפסיקה הנזיקית הכללית עסקה במקרה הגרעיני של אי גילוי מידע רפואי, 

בעוד שהפסיקה בתחום התובענות  ...,לטיפול הרפואי 'הסכמה מדעת'שתוצאתו פגיעה ביכולת המטופל לתת 

של אי גילוי מידע לצרכן, שאינה מביאה, מניה וביה, לפגיעה מקבילה הייצוגיות עסקה, במקרה הפריפריאלי, 

בחומרתה. אם אכן כך, הרי שהדרישה להוכחת נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה באוטונומיה אינה חלה כלל 

במקרה בו המידע שהוסתר הוא מידע רפואי, וזאת כאשר תוצאת ההסתרה היא שלא ניתן ליחס למטופל 

 . לפסק הדין) 128'" (פסקה הסכמה מדעת'

בית המשפט העליון קבע כי "במקרים מן הסוג העומד לדיון, יתבטא הנזק דעקה לענין סכום הפיצוי, בענין  .83

בעיקר בתגובתו הנפשית והרגשית של התובע לכך שנעשה בגופו טיפול רפואי ללא הסכמתו מדעת, ולהתממשותם 

הטיפול... בהערכת גובה הפיצוי בגין נזק זה, עשויה  של סיכונים אשר כלל לא הובאו בפניו בטרם הסכים לביצוע

להיות חשיבות לחומרת ההפרה של החובה לקבל את הסכמתו המודעת של החולה בטרם ביצוע הטיפול בו. 

כלל -הימנעות ממסירת מידע משמעותי כלשהו על הפרוצדורה שאותה מבקשים לבצע בחולה חמורה יותר, בדרך

מציה המהותית. באופן דומה, ככל שהסיכון אשר לא נמסר לחולה על דבר מסירה של חלק מן האינפור-מאי

קיומו הוא חמור יותר מבחינת הפגיעה האפשרית בחולה, וככל שהסתברות התרחשותו גבוהה יותר, הרי 

 דעת של השופט אור).הלחוות  28שעוצמת הפגיעה באוטונומיה של החולה חמורה יותר" (פסקה 

בכל הנוגע לתחליף עצם שנועד להתקשות, קשה להעלות על  .ת הפגיעה במקרה זהדברים אלה מלמדים על חומר .84

הדעת מידע מהותי יותר, מאשר המידע כי החומר פגום ואינו מתקשה. לכל חברי הקבוצה נגרם נזק כבד בשל 

שלהם. הם חשים תחושות קשות מאוד כתוצאה מההבנה שהוחדר לגופם חומר פגום טונומיה הפגיעה באו

חשות הסיכון גבוהה, בייחוד כאשר ריוצר סיכון גבוה ביותר. ההסתברות להתומסוכן, הגורם נזקים חמורים. 

' פלוני נ 7715-08בת"א (שלום חיפה) . כך, שנדונו בהליכים אחריםמשווים את הסיכון במקרה זה לסיכונים 

שיתוק כתוצאה  נקבע כי רופא שיניים שלא יידע את המטופל בדבר סיכון של ,)15.02.2012ו, (פורסם בנב בנדל

בנסיבות דומות, נפסק בת"א  .ש"ח 80,000יפצה את המטופל בסכום של  ,אלחוש מקומילהחדרת חומר  מזריקה

. בשני ש"ח 10,000פיצוי של  ,)20.05.2008(פורסם בנבו,  ירון נ' מכבי שירותי בריאות 12278/03(שלום ירושלים) 

המקרים בית המשפט קבע כי הטיפול היה סביר, וכי ההסתברות שסיכון מסוג זה יתרחש במסגרת טיפול שיניים 

 נמוכה משמעותית מאחוז אחד. למרות זאת, נפסקו במקרים אלה פיצוי משמעותי.  



 

 

 

במקרים הקשורים לסיכון בכשל של שתלי שיניים.  בתי המשפט נתנו דעתם לפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה גם .85

 –לענייננו נדונו נסיבות דומות  ,)16.05.2017(פורסם בנבו,  אמויאל נ' סעאבנה 380-07-11חיפה) שלום בת"א (

נוסף על פיצוי בגין  .והשתלה שינייםת עקירתובעת בדבר כל הסיכונים הכרוכים ברופא שיניים לא יידע את ה

 ש"ח.  30,000סכום של בגין פגיעה באוטונומיה בניתן פיצוי ראשי נזק נוספים, 

 ש"ח. 30,000לפחות סכום של יש לפסוק לכל אחד מחברי הקבוצה המבקש סבור כי  .86

 על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי אלה יהיו הסעדים בתביעה הייצוגית: .87

גורם הפגום, נעשה שימוש עבור חברי הקבוצה הוא מוצר  בו Bioactive Boneהצהרה כי תחליף העצם  87.1     

 נזק למי שהחומר הוחדר לו;  

, ועדת פיצויים פיצוי חברי הקבוצה בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מהחומר, בהתאם לקביעת ממונה 87.2     

החזר עלות הטיפול בו הושתל החומר על ידי בית המשפט הנכבד, ובכלל זה  ושימונ או בעלי תפקיד,

הפגום, הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, לרבות ניתוחים לתיקון הנזק ותרופות, הפסד השתכרות בעבר 

ובעתיד, הפסד פנסיה, הוצאות נסיעה לטיפולים, הוצאות לצורך קבלת סיוע, פיצוי בגין כאב וסבל, וכל 

היתה כרוכה בהוכחת הזכאות את הסכום המגיע לכל חבר קבוצה בעד הטרחה שר, וכן ראש נזק אח

 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות;20לפיצוי, הכל בהתאם לסעיף 

פיצול סעדים, כך שחבר קבוצה שלא ימצה את הסעד הכספי לו הוא זכאי בהליך זה, יהיה זכאי לתבוע  87.3     

ם ההליך יתגבשו לו נזקים נוספים, יהיה זכאי לתבוע את נזקיו בהליך נפרד; וכן חבר קבוצה שלאחר תו

 אותם בהליך נפרד;

ש"ח, או בסכום אחר שייקבע בשלב התביעה  30,000פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה בסכום של לפחות  87.4     

 וכן הייצוגית לכל חבר קבוצה;

  .מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין 87.5     

לחברי הקבוצה, כולה או חלקה, או לציבור, כל סעד אחר, בהתאם לסעיף בית המשפט הנכבד מתבקש אף לפסוק  .88

 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות.20

, יש לציין בבקשת אישור את הגמול 2010-) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע12(א)(2-) ו11(א)(2בהתאם לתקנות  .89

, לרבות בגין תיקון משווי ההטבה לציבור 15%לקבוע גמול בשיעור של מבקש עותר ושכר הטרחה המבוקשים. ה

, ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית המשפט )בתוספת מס ערך מוסףבעתיד ( ותהתנהלות המשיב

). באותו ענין נקבע כי "על כל סכום שנגבה בפועל 23.5.2012(פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10העליון בע"א 

; על כל סכום שנגבה בפועל בין 25%הכוח המייצג שכר טרחה בשיעור של -טובת באמיליון ש"ח, ייפסק ל 5-עד ל

מיליון  10; ועל כל סכום שנגבה בפועל מעל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל 5

 יוב שיוטלח). הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים 16" (פסקה 15%ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של 

 דיון בבקשת האישור. ב

ש"ח בגין הפגיעה באוטונומיה. לסכום זה יש להוסיף את הפיצוי המגיע  30,000של לפחות סכום זכאי למבקש ה .90

 .  הפרשי הצמדה וריביתלמבקש בגין הנזקים האחרים, כפי שייקבע על ידי הממונה, וכן 

) בבקשה 1( –(ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לענין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק 4סעיף  .91

די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". הראינו  –) 1לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן (א)(

 כי הבקשה עומדת בדרישה זו.



 

 

 

להעריך את הנזק שנגרם לכל חברי הקבוצה. חברי הקבוצה רבים, ומדובר בנזקים קשים מבקש אינו יכול ה .92

 מאוד. על כן, ברור כי מדובר במליוני ש"ח ואף למעלה מכך. 

   חברי הקבוצה זכאים לסעדים מהותיים ביותר. לסיכום חלק זה, .93

 

  כל התנאים לאישור התובענה כייצוגיתמתקיימים  - שישיחלק 

 . , לפי חוק תובענות ייצוגיותכתובענה ייצוגיתתובענה זו ממלאת אחר כל התנאים הדרושים לצורך אישורה  .94

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה 3סעיף  .95

נקבעה השניה לתוספת  1 פרטבשנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית...". או בענין 

נין שבינו לבין לקוח, בין אם תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לע" -הקטגוריה הבאה 

הם הצרכן הסופי העושה  .םעוסק, וחברי הקבוצה הם לקוחותיהמשיבות הן ". ההתקשרו בעסקה ובין אם לאו

   .ניתן להגיש בגין מקרה זה תביעה ייצוגיתכן  עלשימוש במוצר. 

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית 4סעיף  .96

(א), המעוררת שאלות מהותיות של 3) אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 1כמפורט להלן: (

 ".קבוצה בשם אותה –עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

 . ן. על כן הם רשאים להגיש תובענה ייצוגית נגדמשיבותבעילת תביעה אישית כלפי ההמבקש אוחז הראינו כי  .97

 שהתקיימו(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .98

המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש ) התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט 1כל אלה: (

) תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת 2אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; (

להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל סביר ) קיים יסוד 3להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; (

תנאים ) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב". 4בדרך הולמת; ... (

 אלה מתקיימים. 

כלפי כל תו אופן באוביו פעלו -ואלפא IBI. הקבוצהולכל חברי  למבקש ת התביעה משותפיםושל עילהיסודות  .99

-אלפאיובא ושווק על ידי חר מכן א, ולIBIשיוצר על ידי  ,נזק באמצעות החומר הפגוםהסבו הן רי הקבוצה. חב

   על כן, לחברי הקבוצה עילות תביעה משותפות. . ביו

בירור לשם ברור כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.  .100

משיבות החומר פגום; האם ההאם  – לדון ולהכריע בשאלות הבאותיידרש עילת התביעה בית המשפט הנכבד 

כאים לסעד של ; האם הם זהמשיבות; האם חברי הקבוצה אוחזים בעילת תביעה כלפי נושאות באחריות לכך

המערכת העובדתית ועוד. ם נגרמה פגיעה באוטונומיה של חברי הקבוצה; אה ;פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם

  . לחברי הקבוצהמשותפת  ,עליה מבוססת הבקשה ,והמשפטית

, לא נדרשת זהות מוחלטת של כל השאלות הטעונות הכרעה, העובדתיות והמשפטיותלפי ההלכה הפסוקה,  .101

לפסק הדין  10, פסקה הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי 2128/09רע"א ראו  –ביחס לכל חברי הקבוצה 

 ). 5.7.2012של כבוד השופט ריבלין (פורסם בנבו, 

זה איננו שולל את האפשרות לנהל הליך זה בתביעה ייצוגית. רק בהיקף הנזק. הבדל נבדלים חברי הקבוצה  .102

 הוראות מתאימות. וקבע אל העניין, יחס המחוקק התיכפי שהראינו, 



 

 

 

השאלות המשותפות יוכרעו ש, נוכח הנימוקים שהצגנו ברור כי קיימת אפשרות סבירה ואף למעלה מכך .103

 לטובת הקבוצה.

שאותן שאלות משפטיות היגיון אין שום  .להכרעה במחלוקתתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת  .104

יוצר סכנה בזבוז זמן שיפוטי, והדבר יגרום לועובדתיות יעמדו להכרעה בערכאות שונות, פעמים רבות. 

נתונים הם שלהכרעות סותרות. מעבר לכך, לא כל חברי הקבוצה מודעים לכך שהוחדר להם חומר פגום, ו

גם רבים מאלה שמודעים לכך שהוחדר  לא מודעים לזכויותיהם.. רבים מהם לא יודעים זאת ותחת סיכון

לגופם חומר פגום, עסוקים בטיפולים רפואיים יקרים, ואינם יכולים להשקיע את המאמץ והמשאבים 

מעמידה דרך תובענה ייצוגית ביו. -ואלפא IBIי עצמה, כמו רבגופים נגד מורכב הנדרשים לניהול הליך משפטי 

   בעניין.יעילה והוגנת להכריע 

לחברי הקבוצה להשיג על מנת פועל מבקש העניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב.  .105

הכוח -להם, כתוצאה מפרשה עגומה זו. כפי שניתן להיווכח מבקשת האישור, המבקש ובאי את הפיצוי המגיע

בדתית מלאה, כנדרש על המייצגים פעלו רבות על מנת להעמיד בפני בית המשפט הנכבד תמונה מקצועית ועו

 מנת לקדם את ענייניהם של חברי הקבוצה. 

 ם בבירור. מילאישור התובענה כייצוגית מתקייהתנאים , כל חלק זה לסיכום .106

 

  סוף דבר - שביעיחלק 

מקרה כה חמור. הציבור בוטח בחברות המייצרות מובא בפני בית המשפט בתביעה ייצוגית, רחוקות לעיתים  .107

ביו מעלו באמון הציבור. הן גרמו נזקים קשים -ואלפא IBIלגוף האדם. למרבה הצער, המוחדרים , חומרים

יש הציבור, לשלום על מנת לדאוג במיוחד, ואף המשיכו בשיווק החומר גם כשהיה ידוע להן כי הוא פגום. 

 . הנפגעיםיצרנים ומשווקים של חומרים רפואיים, להטיל עליהם אחריות מלאה, ולחייבם לפצות את להרתיע 

כן נתמכת . ד"ר לזרוביץ, ד"ר ציון, ד"ר קורצקי וד"ר אסטלייןשל כן ו, מבקשהים של בתצהירבקשה זו נתמכת  .108

  ת של ד"ר נבות גבעול. הבקשה בחוות דע

לחוק תובענות ייצוגיות, ולהורות  ייצוגית, בהתאם כתובענהה בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את התביע .109

 בקשה. פתח הכמבוקש ב

 לקבל את הבקשה. ומן הצדק  הדיןמן  .110

 
 
 

 . 2019 במרץ 20 אביב, -תל
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