לקוחות עמיתים וחברים יקרים

בפרוס השנה החדשה אנו שמחים להפיץ דיוור המכיל עדכונים על פעילות המשרד ועדכוני פסיקה.
משרד יונתן דייויס ושות' הוא מהמשרדים הוותיקים בארץ עם ניסיון של למעלה מ 30-שנה בייצוג
נפגעים בתביעת נזק גוף ורשלנות רפואית.
למשרד סניפים בירושלים ובתל-אביב ,ובחודש מרס השנה עברנו למשכננו החדש בתל-אביב במגדלי
הארבעה בתל -אביב .קישור לתמונות
הננו שמחים להודיעכם כי משרדנו הוכנס השנה לדירוג דן אנד ברדסטריט  2018כאחד המשרדים
המובילים בישראל בתחום הנזיקין והרשלנות הרפואית יונתן דייויס ושות' עורכי דין
בימים הקרובים אנו מחדשים את אתר האינטרנט של המשרד ונעלה עם גרסה חדשה המפרטת את
פעילות המשרד בארץ ובחו"לwww.med-law.co.il .
השנה גם נבחרנו להיות המשרד שייצג את ישראל בתחום המשפט הרפואית באתר
 Global law expertsבו מופיעים כ 2000-עורכי דין מובילים בתחומי התמחות שונים .לאתר כ-
 30,000כניסות בחודש והוא נחשב כמוביל בתחומו ר' קישור לאתר www.globallawexperts.com
השנה השתתפנו בכנס משפט רפואי שהתקיים בצ'רלסטון ארה"ב במסגרת האיגוד האמריקאי של
רופאים ומשפטנים  .ACLMבמסגרת המפגש הרציתי על תיק בו המשרד מעורב בנושא "ביקורת
עמיתים זדונית" שגרמה לטענתנו לפטירת רופא בביה"ח הדסה עין כרם .קישור למצגת SPR

במסגרת פעילות המשרד שותף משרדנו לשני מיזמים חשובים -
האחד ,מדקורט פלטפורמה אינטרנטית המקשרת בין עורכי דין ומומחים רפואיים מכל התחומים.
השני ,עוסק במימון חוות דעת רפואיות המוגשות לבית המשפט.

ר' קישור לאתרים
http://medcourt.co.il
https://justiceinvestments.com

השנה התקיים במלון דן בתל אביב הקונגרס ה  24של הארגון העולמי למשפט רפואי ,במסגרתו נבחרתי
לייצג את ישראל בחבר הנאמנים  Board of Governorsקישור לאתר הקונגרס
https://www.wcml2018.com/h
בטכס הסיום של הכנס הוענק פרס דייויס ) (The Davies Awardלעבודות המצטיינות של המצגות
בכנס .במסגרת הטכס הרצתי על חזון הפרס בשנים הבאות .מצ"ב לינק לסיכום הקונגרס הבינ"ל

Awards for excellent research, writing and
presentation:
The closing session included the first Davies Awards
ceremony in the WAML History. The session began
with the moving lecture of Adv. Jonathan Davies,
focusing on the past: his father’s extremely important
contribution to Public Health, the present: A generous
willingness to donate the awards funds to promote
excellent research in the sphere of public health and
the right to health, and the future: A call to take a role
in constructing a better future.
The Award committee consisted of highly esteemed
academics including Prof. Alexander Capron from the
University of Southern California, Prof. Michael Stein
from Harvard Law School and Prof. Michael Y. Barilan,
from Tel Aviv University. Three talented professionals
achieved the highest score and received a monetary
award for their papers: Dr. Avishalom Westreich
(Israel), Dr. Jim Johnston (USA), Dr. Corrine Berzon
(Israel).
We were also very moved by the decision of Dr.
Johnston to donate the monetary award to Global
NeuroCare, a non-profit organization that provides all
funds to the most impoverished regions. In his letter to
us, Dr. Johnston shared with us that:
“The award itself will encourage me to continue
working with our teams in Africa, even when the
overwhelming needs are most discouraging.”
The closing session also included the young scientists
award. The Award committee consisted of highly
esteemed professionals and academics including
Prof. Thierry Vansweevelt from the University
of Antwerp, Prof. Vera Lתcia Raposo from Macau
University and Dr. Cיcile Bensimon from the Canadian
Medical Association. The winners of the awards were
Dr. Mariya Petrova (Bulgaria) and Ms. Weronika
Wojturska (Poland).

