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בימת המערכת
קוראי נכבדי,
חוברת  46מוגשת לכ הקוראי בסימ פרידה מחברי המערכת הפורשי לאחר שני של תרומה ועשייה לכתב העת; עור
כתב העת פרופ' אברה סהר ,השופט יוסי שפירא ,השופט אחיק סטולר ,עו"ד זאב וייל ופרופ' יובל מלמד.

***
עור כתב העת אברה סהר מסכ פעילות בשתי קריירות כרופא ומשפט ,מתוכ יצק את ניסיונו הרב לעבודת העריכה של
כתב העת המשלבת בי שתי דיספלינות המנוגדות בחשיבה ובמעשה.
אברה הכניס דפוסי עבודה חדשי לעבודת המערכת והנהיג את מוסד ההערות למאמרי התורמי לשיח הבינתחומי שכה
מאפיי את כתב העת וילוו אותנו לעתיד לבוא ,ועל כ תבוא עליו הברכה.
מערכת כתב העת מודה לאברה על פעילותו במערכת כתב העת רפואה ומשפט ,ומאחלת לו אריכות חיי באיכות חיי .ת
ולא נשל אנו מצפי שאברה ימשי להפרות אותנו בכתבי יד פרי עטו.
כמו כ אנו נפרדי מחברי המערכת זאב וייל ,השופט אחיק סטולר ,יובל מלמד והשופט יוס שפירא ,שפורש מכס השיפוט
לטובת מינויו כמבקר המדינה .חברי המערכת מאחלי ליוסי הצלחה רבה בתפקידו החדש שהוא כל כ חשוב לש שמירה על
ערכי הדמוקרטיה.
תחת חברי המערכת הפורשי יבואו חברי חדשי; ד"ר שמואל הירשמ ,עו"ד אהובה טיכו ועו"ד אור אסמ .נאחל לה
עשייה פורייה.
אנו מודי לחברי המערכת הפורשי ומברכי את המצטרפי החדשי.

***
חוברת  46מכילה מאמרי מגווני בתחומי שוני.
במדור משפט רפואי אנו מציגי חמישה מאמרי;
טל דואניס במאמרה "אחריות מקצועית של הועדה להפסקת הריו" דנה באפשרות או בצור להגדיר את סמכויות הוועדה
להפסקת היריו )מתקד( ,במעמדה ,בהנחיות הנוכחיות לפעילותה ,ובאפשרות של החלת או הטלת ביקורת שיפוטית על
החלטותיה .המאמר מלווה בהערות של שני מומחי ,כל אחד בהיבט שונה של הנושא .המיילד גד ברקאי מצביע על אינסופיות
הנסיבות ,עובדה קלינית המונע קיבוע הוריות רפואיות בהנחיותדמויותתקנות ,ומרדכי הלפרי מצביע על ההבטי האתיי
של הסוגייה .
למאמר חשיבות רבה במיוחד על רקע פסק הדי שנית בבה"מ העליו בפרשת ליאור המר שביטל את עילת היילוד של "חיי
בעוולה" ,א הרחיב את זכות ההורי להיפרע פיצויי בעילה של הולדה בעוולה תו שהוא קובע כי תנאי להוכחת העילה הוא
הוכחת רכיב הקשר הסיבתי במוב זה שעל ההורי להוכיח שוועדה להפסקת הריו הייתה מאשרת את הבקשה להפסקת
הריו .סקירה נרחבת על פסק הדי תמצאו במדור "חידושי פסיקה".
סתיו מאור במאמרה "מדוע לא מכירי בי? "מאבק כוחות בי הרפואה הקונבנציונלית לרפואה המשלימה" מלינה על כי
הממסד הרפואימשפטי נמנע ממת הכרה משפטית ראויה לרפואה חלופית או משלימה )על גווניה( .המחברת רואה את
הסיבה במאבק על ההגמוניה או האינטרסי בי "שדות" פרופסיונאליי )במשמעות מושגי אלה במשנתו של המלומד
החשוב  .(Bordieuxעופר קפל רופא שהוא ג משפט ,בהערותיו ,רואה את הסיבה לאיההכרה באבחנה בי הרופא לבי
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” ,“medicine-manלשו אחר – בהבדלי תפיסה תרבותית או פסיכולוגית של תהלי הריפוי ,כמבוססעלמדע או
כמבוססעלאמונה.
יאיר באב"ד ואבישי ליובי במאמר "פרטיות המטופל במידע במערכת בריאות – סוגיות משפטיות ואתיות" מעלי
שאלות כבדות משקל הקשורות למידע רפואי וקלות הנגישות אליו ,בעיד התקשורת האלקטרונית .השאלות מתייחסות
לבעלת על המידע ,על השמירה על פרטיותו ועל הזכויות לשימוש בו כולו או בחלקי ממנו ,למטרות שונות – על איזו בי
האינטרסי השוני ,המנוגדי זה לזה שביניה .כל אלה תו הבאת דוגמאות לניסיונות לפתרו בדיני האיחוד האירופי
וארה"ב .הפרשנות המשפטית ניתנת בהערות הנלוות.
אס פוזנר במאמרו "למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע" :על הפרטת מערכת השפיטה בתיקי נזקי גו קלי" מבקר
את ההצעה להעביר לועדת מומחי את הערכת הנזק בתיק פלת"ד כפי שהיא מנוסחת בתזכיר הצעת החוק לתיקו חוק
פיצויי לנפגעי תאונות דרכי .בעיניו ההצעה היא חלק ממגמה להפקיע את השפיטה מידי השופט ומסירתה לידי מומחה
רפואי ,בשיתו ע רש .לשיטתו רק התמודדות בי עורכי די בזירה ,בכל מקרה ומקרה ובהתא לנסיבות ,מביאה ַלתוצאה
הצודקת .בהערות מוצגות פני נוספות להצעה החוק ,תו הבאת דוגמאות ממערכות משפט שקשה להטיל דופי בטוהר
כוונותיה ובהצלחת ,תו שה הרחיקו הרבה בהגבלת מלחמות הזירה ,והכול לרווחת "הלקוחות" ולשביעות רצונ.
יונת דייויס במאמרו "השפעת של הטיות במחקר ובחוות דעת על הליכי משפטיי" מציג סוגי הטיות שונות על חוות
דעת מומחי והשפעת ההטיות בחוות דעת ועדויות מומחי על תוצאות במשפט .למידע מוטה בי א הוא מובא בספרות
הרפואית או במחקרי רפואיי יש השלכות מרחיקות לכת על ההלי השיפוטי .הוא לא רק פוגע במתדייני עצמ אלא ג
באמו שרוחש בית המשפט למומחי.

***
במדור אתיקה רפואית אנו מציגי שני מאמרי;
שמעו גליק ואל יודקובי במאמר "ככל הגויי או אור לגויי" מציגי את עקרונות האתיקהקשורתהרפואה שהתפתחו
במהל דורות רבי ביהדות ,ועמ את עיקרי האתיקה הביורפואית שבחשיבת התרבות המערבית הנאורה  ,בדמותה כיו.
המחברי דני באפשרות של יצירת גשרי והבנות בי גישות אלה.
ההערות ,שנכתבו בידי פרופ' אברה שטיינברג אחד מחשובי ההוגי והעושי בתחו בישראל ,מבהירות את ההבדלי
שבי דר החשיבה היהודית לזו של הביואתיקה "הכללית" ,אול עיקר חשיבות דבריו היא בהארת והוספת – למידע החשוב
לקורא הממוצע – על המקורות ,ועל גווני החשיבה היהודית ,בתוספת נימוקי לחלק מ הפתרונות המעשיי ,לשאלות קשות
אלה.
ענת שליו ,לודמילה רובינשטיי וגבריאל וייל במאמר "אמינות במסגרות אשרות ושיקו פסיכאטריי – היבטי
אתיי" רואי פעילות מינית כזכות יסוד של האד ,הנפגעת כתוצאה מאשפוז ממוש בשל מחלת נפש .פגיעה זאת מביאה
להפרעה בכושר שיפוטו ובכושרו להביע את רצונו האוטונומי של המאושפז .המאמר מבקש לעורר דיו בו יוצעו פתרונות
לבעיה .את הערותיו לנושא מביא יור צדיק.

***
במדור פסיכיאטריה ומשפט אנו מציגי שני מאמרי;
נדב גבאי –במאמרו "תסמונת הזכרו השגוי – מתי דעה הופכת לאסכולה" נכנס באומ לב לשדה המוקשי של "תסמונת
הזיכרו השגוי" ,שהיא קשה במיוחד ַבמקרי המגיעי לבית המשפט ,ובעיקר באלה המוגבלי לתחו המשפחה ,וה נטולי
ראיות מוצקות" .הסיור" בשדה בנוי היטב וברור .והמעירי ,יעקב מרגולי ואליעזר ויצטו מ המנוסי שבתחו
הפסיכיאטריה המשפטית בישראל ,מוסיפי להבנת הפ הפסיכולוגי של בעיה משפטית קשה זאת.
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יעקב מרגולי ואליעזר ויצטו במאמר "פסיכאטריה ומשפט באר ישראל – "עיר קטנה ורצח אחד :רצח בת זוג וחוות
דעת פסיכאטרית ממרחק הזמ" מביאי לפנינו סיפור vignette ,היסטורי אמיתי ,מתקופת פלשֹתינהא"י .כולו מלא ח ואולי
א מעינוסטלגיה .הכול  ,לולא היה הנושא עצמו טראגי .א אלה ה החיי ,ויש דרכי שונות לסיומ.

***
במדור פסיכולוגיה ומשפט אנו מציגי ארבעה מאמרי;
רעות אושרי במאמרה" :על שלמות הגו ושלמות המשפחה היא זכות הקטי לאוטונומיה רפואית במצבי קונפליקט" דנה
בבעיה הקשה המתעוררת ְבמשפחה בהיווצר הצור בתרומת רקמה או אבר מב משפחה בריא ָלאחר החולה .במאמר מועלה
מגוו הנסיבות וסוגי האברי והרקמות ושל מידת הקרבה בי התורבכוח לנתרהנצר ,ומעבר לכל אלה – "המחויבות
המשפחתית" .במאמר נדונה מידת האוטונומיה "הראויה" אשר לה "זכאי" הילד התורבכוח בהחלטתו ,מידתיותה וגדריה.
ההערות של פסיכולוג דניאל גוטליב העוסק בטיפול בילדי מבליטות את הנושאי.
עמאד גית במאמרו "עקרונות וסוגיות המתייחסי להערכה פסיכולוגית של המסוגלות בחברה הערבית המוסלמית
בישראל פותח" לפני הקוראי פ שאינו מוכר לרוב ,והנמצא בתחו דיני המשפחה ,המסורי בישראל לבתי הדי של
העדות הדתיות – במקרה זה לפי הנהוג באסל .מדובר באמות המידה ,על פיה נקבעת המסוגלות ההורית למשמורת על
ילדי בבתי הדי השרעיי בישראל.
משה זכי במאמרו "מחשבות על משמורת משותפת :מאבק הורי בתיקי גירושי על החזקת ילדיה" עוסק במשמורת על
ילדי ,א על היבט שונה לחלוטי – משמורת משותפת של ההורי הביולוגיי על הילד – "תוצר" שותפות בה%לדתו.
במאמר נדו התהלי הסוציולוגי ,הפסיכולוגי והמשפטי של משמורת משותפת ,שבסופו המסקנה כי מ ההיבט המקצועי,
הסדר זה תוא ביותר את העיקרו של טובת הילד.
דניאל גוטליב במאמרו "משמורת משותפת :היבטי פסיכולוגיי משפטיי וחברתיי" מצביע על הקושי בקביעת עמדה
בסוגיית המשמורת המשותפת על ילד משות .הפתרו להערכתו ,מושג תו בחינת כל מקרה לגופו ,ובהקפדה על הפרדה בי
שיקולי חברתייפוליטיי לבי שיקולי מקצועייקליניי ,בהדגשת האחרוני ,ובשמירה על הדי )המצוטט(.
לא סוג המשמורת חשוב לילד ,אלא מהות מערכת היחסי שבי ההורי ושל כל אחד מה כלפיו .יחס שאינו בהכרח נמדד
במונחי ממו או במש השהייה ע כל אחד מ ההורי ,כי א בהתנהגות כל הורה כלפי ילדו .ומכא – משמורת משותפת
כנה ,חר הבעתיות שבה ,היא האפשרות המיטבית במצב שביסודו אינו נוח לילד.

***
במדור רוקחות ומשפט אנו מציגי את מאמר של שגב שני )הרוקח( וזוהר יהלו )המשפט( אשר חברו להצגת חקיקה
החדשה המטילה חובת זהירות קפדנית ביותר ,על כל המעורבי בשרשרת מת תרופות לציבור בישראל ,על שלל היבטיה" .כל
המעורבי" – החל ביצר – ישראלי או זר – יבוא ,מפי ומשווק על דרגותיו והרוקחי האחראיי בכל אחד מ
הגופישלבי אלה; "שלל ההיבטי" – בטיחות ואמינות התרופה ,תוקפה ,אמיתות המידע שבעלוני ההסבר ,המכווני
לרופאי כאלה שנועדו לצרכני ,ועוד .האחריות עומדת בעינה א א מתברר בדיעבד כי "דבר מה" נעל מעיני המבקר
מטע משרד הבריאות .התקנות נועדו להעצמת הביטחו בתרופות בקרב הציבור .הערות המשפט מבהירות ,מחדדות
ומדגישות את חשיבות חקיקת משנה זאת.

***
במדור ביקורת ספרי אנו מציגי סקירות של שלושה ספרי:
דורו דינאי – סוקר בקיצור ההכרחי את ספרו גדל הממדי של השופט א' ריבלי – במהדורתו הרביעית .אי אפשרות ,ולא כל
שכ ,אי הספר ו/או סקירתו של דורו דינאי ,אלא מעיקדימו ברשימה זאת.
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יונת דייויס – סוקר את החיבור המכונ ב שני כרכי של פרופ' ישראל גלעד "דיני נזיקי – גבולות האחריות" זהו ספר יסוד
בנזיקי המציג בבהירות את הגישה הכלכלית החדשה בדיני הנזיקי.
קובי סגל סוקר את ספר של אליעזר ויצטו ויעקב מרגולי בי רפואה משפט וזכויות האד דמויות בהיסטוריה של
הפסיכיאטריה.
כדרכו מביא אברה סהר מידע על הנעשה בחלק המשות לתחומי המרכיבי את ש כתב העת ,במדינות חו מסוימות.

***
במדור חידושי פסיקה מציג יונת דייויס פסקי די מכונני שיצאו תחת בתי המשפט העליו והמחוזי כשגולת הכותרת היא
פסק הדי שביטל את עילת הקטי ל"חיי בעוולה" והרחיב את עילת "הולדה בעוולה השמורה להורי.
אנו מאחלי לקוראי כתב העת קריאה מהנה.
יונת דייויס ,עו"ד
עור ראשי
כתב העת "רפואה ומשפט"
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