
מוהל בתפקידו
 "האר"( מוחא18.6.1999יוסי בר)

ההצלחה הבלתי צפויה של ש"ס בבחירות הכניסה
לכנסת ג3 את הרב נסי3 זאב, שהרקורד שלו כולל
הצהרות גזעניות נגד ערבי3, המלצת משטרה להעמידו
לדי8 ותביעת נזיקי8 שבה נקבע כי התרשל בעבודתו

כמוהל, גר3 נזק חמור לתינוק ושיקר בעדותו.

כשראשי ש"ס הציבו את הרב נסי3 זאב, לשעבר סג8
ברשימה לכנסת, 15ראש עיריית ירושלי3, במקו3 ה9

ה3 לא האמינו שהוא יזכה באמת להמנות ע3 נציגי
,48המפלגה בבית המחוקקי3. למרות שהרב זאב, ב8 

שיי: לחבורת המייסדי3 של ש"ס, פעילותו הציבורית
לא היתה סוגה בשושני3 ומעמדו במפלגה מעורער למדי.

במאי הפתיעה ש"ס אפילו את עצמה, וכ: נכנס 17אבל ב9
לכנסת אד3 הסוחב אחריו המלצה של המשטרה
להעמידו לדי8 על בזיו8 בית המשפט, וטרוד בתביעת
נזיקי8 משפטית שבה כבר נקבע כי התרשלותו בעבודתו
כמוהל גרמה נזק חמור לתינוק וכי הציג בעדותו גירסה

שקרית.
', למרות שלא היה ברשותו רשיו8 מוהל94במאי  15ב9

בר9תוק;, בא זאב יחד ע3 אחיו, תושב ברזיל שהתארח
אצלו, לאול3 שמחות ירושלמי כדי לערו: ברית9מילה
לתינוק ב8 שמונה ימי3, ב8 בכור למשפחה מסורתית
יוצאת מרוקו. בניגוד להנחיות הכלולות ב"תדרי:
המוהלי3" של הרבנות הראשית, זאב לא בדק את הילד
ערב הברית; הוא בדק את התינוק רק כמה דקות לפני
הטקס, א: לא דיבר ע3 רופאו ולא דרש מההורי3 להציג
אישור רפואי המוודא שהילד בריא. את הטקס והחיתו:
ביצע זאב בידיי3 גלויות, בלי כפפות. ההורי3
המאושרי3 לא היו מוכני3 למה שקרה אחר כ:. לאחר
החבישה המשי: התינוק לדמ3. זאב ביצע חבישת לח>,
שגרמה לתינוק נזק בלתי הפי:. איבר המי8 שינה בהדרגה
את צבעו, ולמרות שהרב זאב ביקר אצל המשפחה ובדק
את התינוק עוד ארבע פעמי3 בימי3 הבאי3, הוא לא

המלי> להוריו לקחתו לטיפול רפואי.
ה3 עשו זאת על דעת עצמ3 שישה ימי3 אחרי הברית;
בבית החולי3 נמצאה על איבר המי8 של התינוק רקמת
נמק יבשה. אחר כ:, בעת שהיה מאושפז, נשר חלק גדול
מאיבר המי8, כשני9שלישי3 מאורכו. בכ: החלה שורה
של טיפולי3 רפואיי3, ששינו לבלי הכר את חיי זוג

ההורי3.
האב, מנהל עבודה בחברת בנייה, נאל> להיעדר ימי3
רבי3 מעבודתו, וכדי להתפנות לטיפול בבנה עזבה אשתו,
ספרית, את עבודתה. בסדרה של אשפוזי3 וטיפולי3 ניסו
הרופאי3 לשק3 את איברו של התינוק. בגיל שנתיי3
הושתל בו עור שנלקח מירכו השמאלית, במטרה להארי:
את גו; האבר; א: השתל אינו מהווה תחלי; לאבר, ה8
בצורתו החיצונית וה8 בתחושה, והרופאי3 אומרי3
שהילד יצטר: לעבור ניתוחי3 נוספי3 כדי לשחזר את

' הגישו ההורי3 באמצעות96אבר המי8 שנפגע. בשנת 
עו"ד אהר8 ריבלי8 תביעת נזיקי8 אזרחית נגד זאב ונגד
הרבנות הראשית, משרד הדתות ומשרד הבריאות, כמי

שנתנו לזאב רשיו8 לעריכת בריתות והיו אמורי3 לפקח על
עבודתו.

בכתב התביעה נטע8 כי לתינוק נגר3 נזק חמור, בי8 היתר משו3
שכשיגדל "לא יוכל לקיי3 יחסי9מי8 נורמליי3 לעול3, כמו כ8
יכולתו לקיי3 קשר רומנטי ע3 נשי3 בבגרותו תיפגע לחלוטי8,

וסיכוייו להקי3 משפחה אפסיי3".
עו"ד ריבלי8 תבע בש3 הילד והוריו פיצוי על הנזקי3 שנגרמו

 מיליו8 שקל, שכיו3, לאחר הצמדה,6.5וייגרמו בעתיד 9 כ9
מגיעי3 לכדי תשעה מיליו8 שקל.

זאב, באמצעות עורכי הדי8 יעקב אמסטר וירו8 זפט, הגיש כתב
הגנה שבו הכחיש כל אחריות לנזק. עוד טע8, כי נראה שהילד
נולד ע3 מו3 מולד שגר3 לנזק. בכתב ההגנה נטע8 כי בבדיקה
שער: ארבעה ימי3 לאחר הברית, זאב היה זה שהיפנה את

ההורי3 לבית החולי3.
התביעה נידונה אצל השופט המחוזי בירושלי3, דר' אליהו ב98

בפברואר השנה קבע השופט ב98זימרה, 15זימרה. בהחלטתו מ9
כי דבריו של זאב בעדותו, על כ: שכביכול הזהיר את ההורי3
לאחר הברית והיפנה אות3 לבית חולי3, אינ3 אמיני3 עליו.
בהתייחסו לעדות3 של זאב ושל אחיו שהתלווה אליו, כאילו
אבי התינוק אמר לה3 שמאז הלידה הילד "משתי8 מלמטה",
קבע השופט: "גרסה זו של הנתבע ואחיו היא שקרית, ונאמני3
עלי דברי ההורי3 בעדות3 כי מיד ע3 גילוי מת8 שת8 סמו:
לבסיס האבר, הובא הילד לבית החולי3 התור8 'ביקור חולי3'

ומש3 הועבר להדסה".
השופט קבע כי זאב "אחראי לנשירת שני9שליש של האבר
מחמת מחדליו הרשלניי3", ופירט את מחדליו: "חבש את
האבר חבישת לח> רוויית ד3 שנקרש; לאחר מכ8, מבלי לקחת
בחשבו8 את סיכוניה ומבלי לעקוב ברציפות אחר שינויי הצבע
באבר עקב החבישה, לא הסיר את תחבושת הלח> שהפכה
לטבעת ד3 קרוש מבעוד מועד; לא ש3 לב לשינויי צבע האבר
במהל: ביקוריו, שבהכרח שינה את צבעו נוכח חסימת הד3;
לא היפנה את הילד מבעוד מועד לבית חולי3 או לרופא מומחה,
על מנת שתימנענה תוצאות חבישת הלח>; לא הדרי: את
ההורי3 לשי3 לב לשינויי צבע כאמור ולסיכוני חבישת לח>".
הרשיו8 לא חודש כאשר התמנה זאב לראשונה לסג8 ראש העיר
הוא נטש את עבודתו כשוחט בהמות, א: לא חדל למול. לפני

שני3 קיבל מהרבנות הראשית הסמכה של מוהל, ומאז ער: 28
 טקסי ברית9מילה. לאחר ותק של שלוש שני000,43יותר מ9

במקצוע א; קיבל רשיו8 לחמש שני3, שהוציאה ועדה
בינמשרדית שבה מיוצגי3 הרבנות הראשית, משרד הדתות

ומשרד הבריאות.
' זאב לא טרח לחדשו,80כאשר פג תוקפו של הרשיו8 בשנת 

לטענתו משו3 שלא ידע שיש צור: בחידוש כזה, אבל הדבר לא
' ברשימת97הפריע לו להמשי: במלאכתו. שמו נכלל אמנ3 עד 

המוהלי3 המוסמכי3 שמפרסמת הרבנות הראשית, א:
לרשימה צורפה הערה: כל מוהל הכלול ברשימה חייב להציג

רשיו8 בר9תוק;.
אחרי שייחס לזאב את האחריות לנזק שנגר3 לתינוק, דחה
השופט ב98זמרה את התביעה לייחס חלק מהאחריות ג3
לרבנות הראשית ולמשרדי הדתות והבריאות, על כי לא הקפידו



לערו: לזאב בחינה מחודשת, או לעקוב אחר טיב עבודתו.
עו"ד ריבלי8 עירער לבית המשפט העליו8 על חלק זה בפסק הדי8
של השופט ב98זימרה. לאחר ההחלטה העקרונית של בית המשפט

המחוזי, נפתח דיו8 על גובה הפיצוי.
ההורי3 תובעי3 תשעה מיליו8 שקלי3; לפני שלושה שבועות
הודיע זאב לבית המשפט, באמצעות עו"ד אמסטר, כי לכל היותר

 אל; שקל.206יש לפסוק לתובעי3 פיצויי3 בס: 


