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  נדים מורני  רשם בכירה כבוד בפני 
 

 תובעת
 

 תקוה ראובן
 

 נגד
 

 ד"ר אילן קרן.1 נתבעים
 ד"ר אבי טויג.2

  

 
 

 פסק דין
 1 

 2 

 3 ₪. 15,300שיניים במקצועם( ע"ס התובעת הגישה תביעה קטנה כנגד הנתבעים )שהם רופאי  .1

 4 

 5 התובעת טענה כי היא פנתה לנתבעים והזמינה תותבת נשלפת. .2

 6 הנתבעים הכינו תותבת עבור התובעת והתברר כי התותבת עושה לה בחילות. 

 7שיניים, ואכן הנתבעים השתילו בפה  2לאחר הורדת התותבת הוצע לתובעת לבצע השתלת  

 8 לטו.שתלים אשר לא נק 2של התובעת 

 9 חזרה שוב למרפאת הנתבעים, אשר בצעה עבורה השתלת עצם ושלוש שיניים. התובעת 

 10 נטען כי הנתבעים אף התקינו בפה של התובעת כתרים ובכך היא סברה שהכל עבר בשלום. 

 11על אף זאת, וכעבור מספר שבועות, התברר שהשתלים לא נקלטו שוב והנתבעים נאלצו  

 12בעת וביקשוה להמתין עד שיתאפשר ביצוע השלתה להוציא את השתלים מהפה של התו

 13 נוספת.

 14פנורמי והיתה כוונה לנתבעים לבצע  CTנטען כי התובעת נתבקשה ע"י הנתבעים לבצע צילום  

 15 עבור התובעת השתלה שלישית, אשר לא יצאה אל הפועל.

 16 

 17 ששולם, לטענתה לנתבעים.₪  15,300התובעת תבעה מהנתבעים להשיב לה סך  .3

 18 

 19ונעשו לה  2015העיד כי התובעת הגיעה למרפאה שלו לראשונה בחודש ינואר  1מס'  הנתבע .4

 20 טיפולים כלליים אשר כללו, בין היתר, גרדת חניכיים, טיפול שורש, כתרים ועקירה.

 21 

 22בנוסף, ומאחר והיו לתובעת חוסר שיניים בצד ימין למטה, הוא הכין עבורה תותבת אשר  

 23 מת לה לבחילות.הוצאה לאחר שהתברר שהתותבת גור

 24 
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 1טען גם כי התובעת הגיעה לנתבעים שוב ונעשו לה שני שתלים והתברר שהן לא  1נתבע מס'  

 2 שם עצם והכין להשתלה נוספת. 2נקלטו ואז הנתבע מס' 

 3שתלים  3הרכיב בפה של התובעת  2, בפעם שהיתה לאחר מכן, נתבע מס' 1לטענת נתבע מס'  

 4 לנתבעים שגם שתלים אלה לא נקלטו. מה הובררזמן  והוספו כתרים וכעבור

 5 לקראת ביצוע השתלה שלישית. CT, לאחר מכן התובעת ביצעה צילום 1נתבע מס' לטענת  

 6 נטען גם כי בפעם האחרונה התובעת הגיעה למרפאת הנתבעים עם בעלה אשר איים עליהם 

 7 דבר אשר גרם להתערבות המשטרה.

 8ואילו ₪  13,300סך של לים בעבור הטיפוטען כי התובעת שילמה לנתבעים  1נתבע מס'  

 9 ₪. 15,300התובעת העידה שהיא שילמה לנתבעים סך של 

 10עבור שתלים וכתרים ויתרת הסכום ₪  6,500העיד כי נגבה מהתובעת סך של  1נתבע מס'  

 11 שולמה לו עבור טיפולים אחרים שנעשו לה. 

 12 

 13ד השתלים נקלטים בהצלחה הסביר שרפואת שיניים אינה מדע מדוייק ולא תמי 1נתבע מס'  

 14וזו הסיבה שהוא מעניק ללקוחותיו אחריות, שאם השתל נכשל, הנתבעים עושים אחר 

 15 במקומו ללא כל תשלום נוסף.

 16 

 17 אף הבהיר שישנם מצבים שהשתלים לא נקלטים מסיבות גנטיות.  2נתבע מס'  

 18 

 19 דיון והכרעה:

 20 

 21 ציגה אולם, היא לא ה₪,  15,300 כאמור, התובעת העידה כי שילמה לנתבעים סכום כולל של .5

 22 מעידות על כך.מספיקות הראיות 

 23שהתובעת שילמה לנתבעים סך כולל של  1בהעדר הוכחות, אני מקבל את עדות נתבע מס'  

13,300 .₪ 24 

 25 

 26ת שתלים, שנעשו לתובעת טיפולים נוספים חוץ מהשתל 1ביהמ"ש מקבל את עדות נתבע מס'  .6

 27 והתובעת אף לא התנגדה לכך.כגון, טיפול שורש, עקירה ועוד 

 28 

 29 התובעת לא הסבירה כמה סוכם בינה לבין הנתבעים על כל עבודה. .7

 30 עבור כל כתר.₪  790ועוד ₪  2,500כי עלות כל שתל עיד ה 1לעומת זאת, נתבע מס'  

 31שתלים  2עבור ₪  5,000שהוא קיבל מהתובעת סך  1ביהמ"ש מקבל את גרסת הנתבע מס'  

 32 ₪(. 6,580כתרים )בסה"כ עבור ₪  1,580ועוד 

 33 
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 1מעדותם של הנתבעים עולה כי העבודות שהזמינה התובעת טרם הושלמו ואף קיימת אחריות  .8

 2 יקלטו ללא כל תוספת מחיר.ישהנתבעים יבצעו את העבודות הנ"ל שוב ושוב עד שהשתלים 

 3 

 4עשתה שאף על  אין מחלוקת שהתובעת החליטה לא לבצע את ההשתלה בפעם השלישית .9

 5 פנורמי ומשום מה היא החליטה לא לבצע את הטיפול וביקשה את כספה בחזרה. CTצילום 

 6 

 7יחסי האמון בין הצדדים התערערו עד כדי התערבות המשטרה ואין כל סיכוי שהתובעת תשוב  .10

 8למרפאת הנתבעים לצורך ביצוע העבודות הדרושות, וכנראה שעדיף שהיחסים בין הצדדים 

 9 קצועית.ינותקו מבחינה מ

 10 

 11הניתוק הנ"ל חוסך מהנתבעים לבצע את השתלים והכתרים שוב, על אף חובתם לעשות כן  .11

 12 עפ"י תנאי האחריות, ובכך הם יחסכו את עלות התיקון הנ"ל.

 13 

 14בנסיבות אלה, נראה לי הוגן וצודק שהנתבעים ישיבו לתובעת חלק מהכספים ששולמו להם  .12

 15וזאת על דרך האומדנה ₪,  5,000סכום ההחזר בסך  עבור השתלים והכתרים ואני קובע את

 16ובהתחשב בתמורה ששולמה ובעבודות שנעשו על אף שהשתלים לא נקלטו פעמיים עקב 

 17 תובעת ולא בנתבעים.במצב הסיבות אשר כנראה תלויות 

 18 

 19ד ולחוד, סיכומו של דבר, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעים, ביח .13

 20 30עבור אגרת משפט ששולמה, וזאת תוך ₪  153בתוספת ₪  5,000ת סך של להשיב לתובע

 21שאו הפרשי הצמדה ייום מיום קבלת העתק מפסק דין זה, שאם לא כן, הסכומים הנ"ל י

 22 וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 23 

 24על מנת להסר ספק, עם ביצוע תשלום החוב הפסוק עפ"י פסק דין זה, מוסרת מהנתבעים  .14

 25 חריות כלפי התובעת.הא

 26 

 27הצדדים רשאים להשיג על פסק דין זה על ידי הגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי  .15

 28 יום מיום קבלת העתק ממנו . 15בחיפה תוך 

 29 המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

 30 , בהעדר הצדדים.2018אוקטובר  11, ב' חשוון תשע"טניתן היום,  

          31 

 32 
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