
עו"ד ענת גוטמן
שותפה מייסדת של גוטמן אמיר, משרד עורכי דין, העוסק בתחום הרשלנות הרפואית.

איך הכל התחיל?
את  שייצג  במשרד  רב  מקצועי  ניסיון  צברתי  לעבודתי,  הראשון  ״בעשור 
בית  וכאב  כדיינת  כיהנתי  בהן  שנים  כשבע  לאחר  במשק.  החזקים  הגופים 
 הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ולאחר סיום תואר שני באוניברסיטת 
ילדים  בייצוג  ורק  יעסוק אך  תל אביב, הרגשתי בשלה להקים משרד אשר 

שנפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית. 
פערי הכוח, פערי המשאבים ופערי המידע הקיימים בין המערכת הרפואית 
ותחת  הכלכלי  העול  תחת  הקורסות  משפחות,  אותן  לבין  העוצמה  רבת 
הקושי והעצב הכרוכים בטיפול יומיומי וסיזיפי בילדם הפגוע, מחייבים ייצוג 
משפטי נחוש ומתן תמיכה רגשית וליווי צמוד במהלך התהליך כולו. ברוח זו 

פועלים כל עורכי הדין במשרד מאז הקמתו״.

מה הייחודיות של השירות שאת מעניקה?
״בשונה מעורכי דין העוסקים במספר תחומים, החלטתי כי המשרד יתמקד 
מקרים  הן  לכך  דוגמאות  בילדים.  שפגעה  רפואית  רשלנות   – אחד  בתחום 
של אי אבחון של תסמונות גנטיות ומחלות קשות ומתן טיפול רפואי רשלני 
זה  מורכב  בתחום  העיסוק  הילדות.  בתקופת  או  הלידה  ההיריון,  במהלך 
 משלב בין עולם הרפואה ועולם המשפט, ומחייב הכרה מעמיקה של שניהם. 
לבנות  בוריה,  על  הרפואית  המטריה  את  להכיר  נדרשת  אני  להצליח  בכדי 
וליישם אותה בהצלחה בבית  ייחודית  כל לקוח אסטרטגיה משפטית  עבור 
המשפט. מאבק עיקש ולעיתים לוחמני על מנת להשיג את התוצאה הטובה 

ביותר, אינו מילה גסה בעיני״. 

מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
ואני  ימי,  את  ממלאת  עדיין  עבודתי  במקצוע,  עבודה  שנות   20 לאחר  ״גם 
שואבת ממנה סיפוק ואושר רב. בשעות הפנאי אני נהנית מאימוני פילאטיס, 

טיולי רכיבה וספרות טובה״.

שאיפה מקצועית לעתיד
הכספי  הפיצוי  את  לקוחותיי  עבור  להשיג  להמשיך  למחוייבותי  ״מעבר 
אני שואפת להטביע חותם בתחום הרשלנות  וראויים,  זקוקים  לו הם   הגבוה 
הרפואית מתוך אמונה שהצלחות בתביעות אלו, לא רק מקדמות צדק אישי 
הרפואי  השירות  איכות  את  משפרות  גם  הן  יום  של  שבסופו  אלא  וחלוקתי, 

הניתן לציבור כולו״.

טיפ לקוראים:  

לא לנוח על זרי הדפנה, לשאוף 
לחדש ולהצטיין ולהיות תמיד צעד 

אחד לפני היריב 


