רפואה משפט ותקשורת

6

טליה חלמיש־שמ

הרופאים שלא נתבעו בעבר:

תקשורת עם מטופלים
התקשורת של הרופאים המטפלים עם מטופליהם היא בעלת
חשיבות ממדרגה ראשונה בכל השלבים של הטיפול הרפואי

•

נתנו יותר הסברים למטופלים;

•

השתמשו יותר בהומור,

•

דובבו יותר את המטופלים;

•

ביקור המטופל אצלם היה ארוך יותר בממוצע ב 3.3-דק׳.

ובעלת השפעה על איכות הטיפול הרפואי.
מסקנת עורכי המחקר היתה ,איפוא ,כי תקשורת טובה יכולה
לתקשורת השלכה בכל המישורים ובכל הרמות;
•

להקטין את החשיפה של רופאים לתביעות רשלנות רפואית.

היא מסוגלת לשפר את יכולת האבחון של הבעיה הרפואית,
משום שרופא הקשוב למטופל ומדובב אותו משיג ממנו
מידע מדוייק יותר על הבעיה הרפואית ממנה הוא סובל.

•

התקשורת לאחר תקלה

היא יכולה לשפר את ההיענות של המטופל להוראות
רפואיות ,משום שהסברים ,ככל שהם מדוקדקים יותר,

לתקשורת עם המטופלים יש חשיבות רבה ,לא רק במהלך

מיטיבים להבהיר למטופל את ההנחיות הטיפוליות ומונעים

הטיפול הרפואי ,אלא גם ובעיקר לאחר שאירעה תקלה רפואית.

אי הבנה אפשרית.
•

היא יכולה לשפר את שביעות הרצון של המטופל ולהשפיע

מטופל שהטיפול בו השתבש ,אך הצוות הרפואי היה קשוב

על התוצאות הטיפוליות.

לדאגותיו ולצרכיו ,וגילה אמפתיה כלפיו ,לא בהכרח ימהר להגיש
תביעה משפטית .אם בכל זאת יבחר להגיש תביעה ,יהיה

בכך לא תמה התרומה של תקשורת טובה עם המטופלים.

המטופל נכון יותר להגיע לפשרה כספית מחוץ לכתלי בית

מחקרים שנערכו בעולם מלמד ןם כי תקשורת טובה בין מטפל

המשפט משום שלא יהיה חדור רוח קרב ורצון ״לנקום״ בצוות

למטופל ,יכולה למנוע הגשת תביעות משפטיות ,מקום בו אירעה

שהתנכר לו לאחר שאירעה התקלה.

עמו במהלך הטיפול הייתה לקויה ובנוסף גם אירעה תקלה

מחקרים שנערכו בארה״ב המלמדים כי מעבר להשפעה של

בטיפול בין אם מחמת רשלנות וןבין אם לאו ,יזדרז להגיש תביעה

תקשורת טובה עם המטופלים  -על ההתנהגות של המטופלים,

נגד המטפל.

לאחר קרות תקלה רפואית ,יש לכך השפעה על התוצאות

תקלה במהלך הטיפול הרפואי .לעומת זאת ,מטופל שהתקשורת

המשפטיות.
מחקר שנעשה על־ידי לוינסון )ושות׳( בחן את הקשר בין
1

כישורים תקשורתיים של רופאי קהילה לבין החשיפה שלהם

כבר בשנת  1991נערך במדינת מרילנד מחקר שבחן באופן

לתביעות רשלנות רפואית .המרקר חילק קבוצה של  124רופאים

כללי את ההשפעה של תוכניות ניהול סיכונים על נסיון התביעות

מאורגון וקולורדו לקבוצות משנה :אלה שלא נתבעו בעבר ,ואלה

נגד בתי החולים שהשתתפו במחקר.

שנתבעו בעבר .החוקרים הקליטו את האינטראקציות
הטיפוליות של הרופאים שהשתתפו במחקר .מניתוח ההקלטות
עלו הבדלים משמעותיים בהתנהגויות התקשורתיות של
הרופאים שנתבעו בעבר לעומת אלה שלא נתבעו בעבר.

2

הממצאים הראו ,בין היתר ,שיש קשר מובהק בין הנהגת נהלים
כתובים למסירת מידע לחולים ובני משפחותיהם ,בעקבות
תקלה רפואית ,לבין ההכרעות השיפוטיות .בתי חולים שהנהיגו

עו״ד טליה חלמיש-שני ,מנכ״ל הרוברה לניהול סיכונים ברפואה בע׳׳מ ,מקבוצת מדנס.
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נהלים כאלה ומינו אחראים למסירת המידע למטופלים ,נהנו

הראויה ,ניתן לומר כי לעיתים נוצר הרושם ,שהתגובה של משרד

מפסיקות משפטיות נוחות יותר .כלומר ,בתי המשפט נטו חסד

הבריאות על תקלה רפואית ,אינה בהכרח עומדת ביחס ישר

למוסדות שהתמודדו נכון ותיקשרו עם המטופלים באופן פתוח

לחומרת המקרה ,אלא ביחס ישר ״לחומרת הפרסום״.

בעקבות התרחשות תקלה רפואית.
גם רשויות חקירה אחרות ,כמו המשטרה והפרקליטות ,עלולות
במאמר שפורסם לפני כשנה ^Annals of internal Medicine

להיות מונעות על-ידי פרסום ולחץ ציבורי .מקרים הזוכים

הוצג ניסיון של מרכז רפואי בקנטקי ,אשר הנהיג מדיניות של

לחשיפה רבה וממושכת באמצעי התקשורת ,מועדים יותר

פתיחות מלאה עם מטופלים ,כאשר ארעה תקלה רפואית

להוליד הליכי חקירה ,ואולי אף פתיחת הליכים פליליים.

3

בטיפול בהם .על-פי הניסיון של מרכז זה התשלומים למטופלים
שנפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית היה נמוך יותר בהשוואה

עם כל הכבוד לבתי המשפט ,אין להוציא מכלל אפשרות את

למרכזים רפואיים אחרים.

ההשפעה של הפרסום על האווירה השיפוטית באותם עניינים
הזוכים לחשיפה יתרה בתקשורת.

באחרונה ,אנו שומעים התבטאויות של בתי המשפט בארץ,
המלמדות הן על ההכרה של השופטים בחשיבות של התקשורת
עם המטופלים בכל שלבי הטיפול והן על ההשפעה של תקשורת
עם מטופלים לאחר קרות תקלה רפואית ,על ההחלטות

מעבר לכך ,פרסום שלילי על רופאים ומוסדות רפואיים משפיע
על הציבור הרחב ועל דעת הקהל .כתוצאה מהפרסומים
השליליים ,שרבו בשנים האחרונות ,חל כרסום מתמיד במעמד
הרופאים ,ויש תחושה של אובדן אמון בהם.

השיפוטיות.
ניתן להביא בהקשר זה דברים שאמר כב׳ נשיא בית המשפט
המחוזי בירושלים ,בתיק שבו נדחתה תביעה של אשה ,אשר
רחמה נכרת בעקבות סיבוך של הפלה  .השופט הנכבד מצא
4

אין ספק שלפרסומים האמורים יש תרומה לגידול המתמיד
במספר התביעות המשפטיות נגד רופאים ונגד מוסדות רפואיים
בשנים האחרונות.

להעיר על היחס של הרופאים למטופלת לאחר מעשה:
״לא אצא ידי חוגת סיום הדיון בפרשה זו אם לא אעיר...

המלצות ניהול סיכומם

שראוי היה שהגורמים המתאימים יתנו דעתם גם לכבוד
האדם החולה ,ויתנהגו אליו כאל בן אנוש שנקלע למצוקה
ולא כאל חפץ שיש לטפל בו בטיפול מנהלי של הזמנה לטיפול
ולניתוח ,והדברים נכונים שבעתיים כשמדובר בצרת פתע
שניחתה על אדם ובצרה שיש לה משקל קשה על חייו של
החולה .
5,,

כאמור יש חשיבות ראשונה במעלה לתקשורת טובה עם
מטופלים בעקבות התרחשות של תקלות רפואיות .תקשורת
טובה במצבים כאלה יכולה לסייע למטופלים להתמודד עם
תוצאות הסיבוך שאירע ולמנוע הגשת תביעות משפטיות נגד
המטפלים .לעומת זאת ,עלולות להיות השלכות שליליות קשות
לתקשורת לקויה עם מטופלים במצבים כאלה .תקשורת לקויה

התקשורת עם מטופלים והמדיה

גורמת לכעס רב אצל המטופלים ,שלא מוצאים אוזן קשבת
למכאוביהם ,היא גורמת לנטיה להגיש תביעות משפטיות

תקלות רפואיות זוכות לחשיפה גוברת באמצעי התקשורת .ברוב
המקרים הפרסום אינו מציג את העובדות כהוויתן ומבליט את
הצדדים השליליים .לפרסום שלילי יש מעגלי השפעה .אפשר
להשוות זאת למעגלים קונצנטריים אשר נוצרים כאשר אבן
נזרקת למים.
ההשפעה או האפקט המיידי של הפרסום השלילי הוא פגיעה

ולפרסום שלילי באמצעי התקשורת.
ההכרה בהשפעות השליליות של תקשורת לקויה עם מטופלים,
בעקבות תקלה רפואית ובהשלכות של הפרסום בעיתונות בעניין
זה ,מחייבת את המוסדות הרפואיים והרופאים לנקוט פעילות
בתחום ניהול הסיכונים בשני המישורים;
א .במישור היחסים בין מטפלים למטופלים  -יש להקדיש

במוניטין של המוסד הרפואי ושל הרופאים עליהם נסב הפרסום.

מאמצים לחינוך והדרכה של הרופאים בדבר שיפור

אך לפרסום יכולה להיות השפעה גם על משרד הבריאות ,המוצא

התקשורת עם המטופלים בכלל ,ובעקבות התרחשות תקלה

את עצמו תחת לחץ כבד ביותר מצד העיתונות .עם כל הזהירות

רפואית ,בפרט.
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ב .במישור ההתמודדות עם פרסומים שליליים יש להעמיד
לרשות הרופאים סיוע מקצועי שידריך אותם במגעים עם
התקשורת.
מגעים עם התקשורת יוצרים בעיות טכניות; הם מחייבים
לעיתים בירורים מרובים ,לשם מענה על פניות עיתונאים וזאת
בלוח זמנים צפוף .בנוסף לכך ,הרופאים חסרו בדרך כלל מיומנות
מקצועית ,הנדרשת כיום לניהול המגעים עם התקשורת .יעוץ
מקצועי במגעים עם התקשורת יכול לאפשר צמצום פרסום
שלילי ולכוון את התקשורת לנתיבים אובייקטיביים ככל הניתן.
ואכן ,החברה לניהול סיכונים ברפואה בע״מ ,הפועלת מטעם

מקורות והערות:
;1. Levinson W et al. Pysician - Patient Communication
 The Relationship with Malpractice Claims AmongPrimary Care Physicians and Surgeons, Jama, 1997; 277:
553-9.
2. Morlock & Malitz F Do Hospital Risk Management
Programs Make a Difference? Law and Contemporaty
Problems' Spring 1991 vol. 54: no.2.
3. Kraman ss MD, Hamm, JD Risk Management: Extreme
;Honesty May Be the Best Policy. Ann Int Med, 1999
131:963-7.

מבטחי האחריות המקצועית של הרופאים ,מעמידה לרשות
הרופאים יעוץ מקצועי בהתמודדות עם תקלות רפואיות ועם
פרסומים שליליים באמצעי התקשורת.

 .4ת״א)י-ם(  605/94מזרחי נ .מ״י ואח׳)לא פורסם(
על פס״ד זה הוגש ערעור אשר נתקבל בע.א1069/96 .
מזרחי נ .מ״י ואח תקדין-על1537 ,(1) 99 ,
,

חשוב לזכור; התמודדות נכונה עם תקלות רפואיות הן מול
המטופלים והן מול אמצעי התקשורת יכולה להביא לחסכון

 .5שם ,עמ׳ 21

כלכלי למערכת הבריאות משום שהיא מקטינה את הסיכון

 .6המאמר הוא תמצית הרצאה שהוצגה בכנס ״רפואה

להגשת תביעות משפטיות ,היא מגדילה את הסיכוי להשגת

משפט ותקשורת״ שנערך על-ידי הקתדרה לרפואה

פשרות מקום בו הוגשה תביעה ומבטיחה פסיקות נוחות יותר

משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה בחסות האגודה

של בתי המשפט.
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אחריותו של המוהל לנזקי הנימול
בביצוע ברית המילה מצומצם ביותר וזניח .עד למועד פרסום
המאמר בשעתו אף מוהל לא הועמד לדין בגלל נזקים שארעו
לתינוק עקב ברית מילה.
כריתת הערלה בזכרים מבני ישראל זו מצוה שמקורה בתורה
״וביום השמיני ימול בשר ערלתו״)ויקרא יב ,ג( .פרטי המצוה,
לרבות דרכי הביצוע ,מוסדרים בספרי הלכה שהם מקור סמכותו
של המוהל)שולחן ערוך יורה-דעה־רסב-רסד( וספרים מאוחרים
אליעזר בן שלמה

יותר שחוברו ע״י מוהלים מומחים לאורך הדורות.
פרופ׳ אברהם שטיינברג בספרו אנציקלופדיה רפואית ,כרך ג׳
ערך ״מילה״ ,כותב כי מאז מלחמת העולם השניה ,רוב היילודים
הזכרים בארצות הברית נימולים מטעמים רפואיים .התופעה
החלה בעקבות פרסום מחקרים כי כריתת הערלה נותנת הגנה

מבוא
שש שנים לאחר פרסום מאמרנו ״הבטים משפטיים בביצוע

נגד סרטן הפין .בהתאם לנתונים אפידמיולוגיים מתו כ11,000-
ערלים בארה״ב מסרטן הפין במחצית השניה של המאה ה.20-

ברית מילה״)רפואה ומשפט  ,11נובמבר  ,1994עמ׳ (21-19

הרוב המכריע של הנימולים בארצות הברית אינם בני ברית.

ולאור הגישה הגוברת בבתי המשפט להטיל אחריות בגין נזקי

כריתות הערלה שם ,מבוצעות ברובן על ידי רופאים ,ואילו

רפואה ,אנו מבקשים לחזור לנושא אחריותו של המוהל ,בשלושה

במדינת ישראל ברובן מתבצעות בידי מוהלים מסורתיים.

פרקי משנה:

בישראל נתפס מעשה הברית כמצווה דתית ,המקויימת בידי

א .היחס בין קיום המצווה לבין מצבו של התינוק וההוריות

רוב הצבור היהודי והמוסלמי .מעשה הברית נתפס כחריג

שנקבעו עקב כך לפני ביצוע ברית המילה.
ב .חלוקת האחריות בין המוהל לבין ההורים לפני ביצוע ברית
המילה לאחריו.

לפקודת הרופאים)נוסח חדש ,תשל״ז (1976-המייחדת פעולות
רפואיות ,לרבות פעולות כירורגיות ,לרופאים מורשים בלבד.
השופט בן זמרא העדיף את ההנמקה ״שביצוע הברית אינו

ג .מקורות כספיים לפיצויו של תינוק שנפגע בברית המילה

חלק מהעיסוק ברפואה מחמת שהינו שירות שהרופאים אינם

)במקרים של העדר רשלנות ברורה וחד-משמעית של מאן־

רגילים לתתו״)ת.א .י-ם  1013/96פסקה ג,ה( .הנמקה זו אינה

דהוא(.

חפה מספקות במציאות של אירופה וארצות הברית ,והיא
עשוייה להביך ,אם יגדל מספר הרופאים כורתי הערלה במדינת

מצוות המילה ובריאות התינוק

ישראל .לפיכך יש להעדיף את הניסוח ״שמעשה הברית הינו
מצווה דתית״.

היות ברית המילה מצווה דתית ,אינה משחררת את ההורים,
את המוהל וכל מי שהתינוק בפיקוחו ובאחריותו לנהוג

מצוות מילה ובריאות התינוק

במאמרנו הקודם ״הבטים משפטיים בביצוע ברית מילה״ הנחנו

קיום מצוות המילה מותנה בבריאותו של הילד .פסק הרמב״ם

כי ברית המילה הינה פעולה של מצווה ,וכי מספר הנפגעים

)מילה א ,יח( :״אין מלין אלא ולד שאין בו שום חולי ,שסכנת

ברשלנות ,בלא אכפתיות או בעצימת עיניים.

ד״ר אליעזר בן שלמה  -עורך דין.
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נפשות דוחה את הכל .ואפשר למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר

להם ,ובהתאם לסעיפים  19-18לחוק פנו לבית המשפט לענייני

נפש אחת מישראל לעולם״.

משפחה כדי לקבל את הכרעתו.

אין להסתמך על האמור בקהלת )ח ,ה( ״שומר מצווה לא ידע

מחוק הנוער)טיפול והשגחה( תש״ך ,1960-יש להסיק כי שלומו

דבר רע״)ראה כבר אבן עזרא שם :״כי לא יבא לו ברוב( .בבלי

הגופני ובריאותו של כל ילד מעת לידתו ,הינם באחריות הוריו

יבמות עב ,א מפורש שעם ישראל לא מלו בניהם במדבר ,משום

וההורים הם האחראים על הקטין.

חולשת הדרך ,יומא דעיבא ,ולא נשבה להם רוח צפונית.
אחראי על הקטין מוגדר בחוק הנוער בס׳  1וכך :הורה ...
אמנם משה רבנו משבח את שבט לוי ״כי שמרו אמרתך ובריתך
ינצורו״)ברש״י שם מוסבר שזו ברית מילה .שהרי בני שבט לוי
מלו את בניהם גם במדבר( .ביאר בשו״ת שיבת ציון ,לר׳ שמואל
סג״ל לנדא ,בנו של הנודע ביהודה סי׳ נד :״דהך חששא דחולשא
דאורחא ויומא דעיבא אינו ברוו הזיקה והוא רק חששא בעלמא
ולכן לא חששו הזה ,וכמו שמסיק ,שם בגמ׳ שהאינדנא דשו בו
רבים שומר פתאים ה׳״.
]לדעת בנו של הנודע ביהודה יש להתחשב הן בנסיבות והן
בסטנדרט הזהירות המקובל:
א .בימי הנדודים של עם ישראל במדבר ,השפיעו שני גורמים
על הימנעות מביצוע ברית מילה :חולשה דאורחא( ומזג
האויר)= היומא דעיבא(.
ב .ברם בני אדם אינם מקפידים על סטנדרט זהירות גבוה
המתבקש בנסיבות )= הדשו בו רבים( ובדרך כלל אינם
נפגעים )= השומר פתאים ה׳([.
מעתה ,העיסוק בדבר מצווה מחייב לנהוג בתבונה ובדעת כדי
למצוא את האיזון ואת ההכרעה הנכונים בין מצב של פיקוח
נפש מחד גיסא ,לבין מצב שדשו בו רבים ושומר פתאים ה׳
מאידך גיסא.

אפוטרופוס או מי שהקטין נמצא במשמרתו או בהשגחתו.
באמצעות המילים המנחות :הורה ,משמורתו ,השגחה  -נותן
הסעיף בידינו כלים משפטיים לחלק את האחריות לשלום
התינוק בין ההורים לבין אחרים שהתינוק נמסר למשמרתם
הזמנית על ידי ההורים וכן לדון בסיטואציות השכיחות ,ביחס
לילדים רכים בחיים המודרניים .תינוק הנמצא בפעוטון ,נמסר
ע״י ההורה למטפלת .התינוק נתון במשמורת של המטפלות
והן אחראיות עליו בעת שהותו בפעוטון .מעת החזרת התינוק
להורים ,ההורים הם האחראים על הקטין .כך דין תינוק הנמסר
ע״י אמו לאחות טיפת חלב ,לבדיקה או לחיסון ולטיפול :כל
עוד התינוק מטופל בידי צוות טיפת החלב ,נמצא התינוק
בהשגחת הצוות .מעת שהתינוק מוחזר לידי האם ,האם היא
האחראית על התינוק .הסיטואציה של התינוק בטיפת חלב,
מעלה עוד שני תרחישים:
א .אם החיסון שקיבל התינוק בטיפת חלב הסב לו נזק ,תחול
האחריות על נותני החיסון ,על פי פקודת הנזיקין ,או על פי
חוק המוצרים הפגומים.
ב .אם התגלו תופעות לוואי ,לאחר שהילד הוחזר להוריו ,ודאי
חייב ההורה להביא את הילד לבדיקה ולטיפול את רופא
או לחדר מיון בבית חולים .הורה לא יוכל לנקוט ב״שב ואל

חובות ההודים

תעשה״ ,ולסמוך על אחריות הצוות המטפל ,לאחר שהילד

ביחס לכריתת הערלה יש לבחון את אחריות ההורים בהבטים

הוחזר למשמרתם.

של שני חוקים :חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וחוק

ייתכן מצב לאורך תקופה מסויימת ,כאשר התינוק לא נמצא

הנוער)טפול והשגחה(.

כלל במשמורת ההורה או בהשגחתו ,כגון אם התינוק מאושפז
בבית החולים ,במקרה זה עוברת האחריות כולה מההורה אל

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ״ב 1962-קובע

בית החולים.

סעיף  ,15שכותרתו תפקידי ההורים :אפוטרופסות ההורים
כוללת את החובה והזבות לדאוג לצרכי הקטין .החוק אינו

בלידת תינוק ממין זכר בעדה היהודית מתחלקת האחריות לפי

מפרט אל כל צרכי הקטין.

סדר הזמנים והאירועים בין גורמים שונים :מעת לידתו נמצא
התינוק בבית החולים במשמורת הרופאים והאחיות

ביחס לבנים זכרים בעדה היהודית ובעדה המוסלמית במזרח
התיכון ,אנו משערים כי צרכי הקטין כוללים את המילה .הנושא
טרם נדון בפסיקה ,אולם היו הורים שלא הגיעו להסכמה ביניהם
כאפוטרופסים טבעיים של בנם ביחס לקיום מילת בן זכר שנולד
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ובהשגחתם .מעת עזיבת בית היולדות ,נמצא התינוק במשמורת
ההורים ובהשגחתם .אם הנולד נפגע בעת שהותו בבית החולים
תימשך האחריות גם לאחר עזיבת האם ותינוקה את בית
החולים.

ההורים מוסרים את התינוק ממין זכר למוהל .בעת ביצוע ברית

הקונקרטית .אולם מבלי שתיקבע לאחריות הקונקרטית

המילה נמצא התינוק בהשגחת המוהל ,אף אם ההורים נוכחים

מסגרת-זמן אחרת.

פיזית בעת עריכת ברית המילה .זמן מה לאחר ברית המילה
מוסר המוהל את התינוק לאמו  -והאחריות חוזרת להורים.

לדעתנו ,אין לצמצם את האחריות לחצי שעה בלבד .המוהל
עורך ביקור בבית ההורים  24שעות לאחר ביצוע הברית ,כדי
לוודא שאין אירועים חריגים ,אלא אם כן מוותרים ההורים על

חובת הזהירות של המוהל לאחר הברית
וגבולותיה

ביקורו ומטפלים לבדם בתינוק ובסימפטומים שהם מגלים.
בסעיף  6נלקחה בחשבון אפשרות של שטף־דם עקב כריתת

בתדרוך למוהלים שנערך על ידי הועדה לפיקוח על המוהלים

הערלה ושימוש בלחץ או בחבישה לוחצת לעצירת שטף הדם.

)בהשתתפות נציגי הרבנות לישראל ורופאים( נקבעו בסעיפים

מנסחי הסעיף לא ראו בכך אירוע יוצא דופן ,והוא אכן תואם

 9-6מטלות על המוהל לאחר כריתת הערלה .מטלות אלה
קובעות את חובות המוהל ,מהן משתמע הגבול לחובתו .לאמור,
מחוץ למטלות האמורות לא חלה חובת זהירות מסויימת
ומוגדרת על המוהל .עקב חשיבותם לעניננו ,נצטט את ארבעת
הסעיפים בשלמותם:
 .6השגחת התינוק לאחר הברית:

לנוהג ולדרך בהם עוצר אדם שטף דם בביתו בחיי יום-יום.
הוא לא משחרר את ההורים ואת המוהל מן החובה לשים לב
לסימפטומים חריגים אצל התינוק ועל ההורים והמוהל לנהוג
בתבונה.
סעיפים  9 - 8אוסרים על המוהל לקבל החלטות בנושאים
רפואיים .במקרים של דמם ממושך ,אי שקט ,חוורון ,עצירת

התינוק נשאר בהשגחת המוהל משך חצי שעה .כעבור חצי

שתן ממושכת ,חום גבוה ,סימני זיהום על אבר המין ,נזק לפי

שעה המוהל בודק את התחבושת שנית כדי לברר האם

השתן או לאבר המין  -יש להפנות את התינוק לבית חולים.

קיימים סימני לחץ יתר ,או סימנים של שטף דם והאם
התינוק הטיל שתן .אם יש סימני לחץ יתר ,על המוהל לשחרר
מיד את התחבושת .במקרה של דימום ממושך ,חוזר או
בלתי פוסק ,על המוהל להעביר את התינוק ללא דיחוי לחדר
מיון של בית החולים הקרוב ,במקרה זה על המוהל להשגיח

המטרה העיקרית של סעיפים אלה היא שהתינוק יקבל טיפול
רפואי נאות בכל מקרה של סיבוך .לפיכך אם ההורים הביאו
מיזמתם את התינוק לבית החולים ,ולא התקשרו למוהל)כאמור
בסעיף  (7הושגה המטרה ,ואין להטיל אשם בהורים או במוהל.

עליו עד להעברתו לביה״ח.

מקורות כספיים לפיצוי במקרים נדירים
 .7לפני שחרור התינוק ,על המוהל להורות להורים להתקשר
אליו:

א .ההתפתחות המתמדת של הרפואה בדורנו ,מקדימה את

א .אם התינוק לא הטיל שתן כעבור שעתיים.

החקיקה בדיני הנזיקין הקלאסיים ,שעל פיה ניתן לפצות

ב .אם יש דמם מאזור אבר המין.

את הניזוק רק בעילות של רשלנות או תקיפה.

ג .במקרה של כל תופעה בלתי צפוייה כגון חוורון ,אי שקט,
תינוק רדום מדי ,וכר.

שופט הדן בנפגעי רפואה נאלץ במקרים נדירים להתמודד
עם העדר ״חבות״ על פי הבנתו של האדם הסביר ,הרופא

 .8בכל סיבוך הקשור לברית כגון דמם שאינו נפסק ,אי שקט,

הסביר ,או השופט הסביר .כדי לקבוע חבות נאלץ השופט

חוורון ,עצירות שתן ממושכת ,חום גבוה ,סימני זיהום על

למצוא פגמים בהתנהגות הממסד הרפואי ,ולקבוע כי הממסד

אבר המין ,יש להפנות את התינוק לבית החולים ללא דיחוי.

ירד מרמת התנהגות סבירה בנסיבות המקרה שלפניו ,גם
במקרים בהם האדם הסביר או הרופא הסביר היו מעניקים

 .9אם כתוצאה מן הברית נגרם חו״ש נזק לאבר המין או לפי

ציון לשבח על ההתנהגות של הצוות הרפואי.

השתן ,יש להפנות את התינוק לבית החולים.
בדונו בתיק ״רשלנות רפואית״ לא אמור השופט בדרגה
המשפט הראשון בסעיף  6״התינוק נשאר בהשגחת המוהל משך

ראשונה לתת משקל לדילמה הפילוסופית והחברתית של

חצי שעה״ תוחם מסגרת זמן)חצי שעה( לאחריותו של המוהל.

הרס האמון שבין החולה לרופא ,לייקר הוצאות הרפואיות,

בהמשך הסעיף וכן בסעיפים הבאים נקבעת האחריות

לרבות עלויות ביטוח גבוהות במיוחד ,ולרבות הרפואה
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המתגוננת .כל אלה עלולים לבא כתוצאה מהענקת הפיצוי

שהוזכרו .למעט ,מאמרו של ד״ר מרדכי הלפרין ,אין ביתר

לנפגע.

המאמרים הצעות כיצד למנוע את הנזק ,כיצד להבטיח שהנמק
לא יארע .גם כ״חכמה שלאחר מעשה״ אין ההצעות יכולות

הדילמות העקרוניות הועלו במאמרים רבים ולא נחזור עליהן
כאן .הן קיימות גם במקרים של סיבוכים רפואיים בעקבות
כריתת הערלה.

להבטיח מניעה של הישנות האירוע.
על סמך השערות גרידא בהעדר אסכולה רפואית הכוללת
פרוטוקול לטיפול ,לא ניתן להטיל אחריות בגין אי-נקיטת

ב .הדילמות דלעיל ,קיימות גם במקרים של סיבוכים רפואיים

אמצעי זהירות.

בעקבות כריתת הערלה והן מחריפות במקרים נדירים ,בהם

אם בהשערות עסקינן ,נוכל להוסיף עוד אחת ,והיא :האם

אין תשובה אחידה ודעה מוסכמת לסיבות שהביאו את הנפגע

מחתלת את התינוק מספר פעמים כל יום .באחת הפעמים

למצב אליו נקלע .כזה היה המקרה בת.א :1013/96 .התגלה
נמק באיבר של בן זכר שלושה ימים לאחר ביצוע ברית מילה.
הן הרופאים שבדקו את התינוק במהלך הימים שבנתיים,
הן המוהל שביצע את ברית המילה ובן ההורים שבהשגחתם
נמצא התינוק כל העת ,לא איתרו ולא ניחשו את הסכנה
המתקרבת.

נשרה שערה מראשה של האם ,נכרכה על איבר התינוק וגרמה
לנמק בלא שהאם הבחינה בנעשה .השערה זו אינה נעימה .אם
נתקבלה ,היא תגרום לתוצאה קשה של מניעת פיצויים מהתינוק.
אולם השערה זו אפשרית ,ככל השערה אחרת המטילה אחריות
על צדדים רחוקים.
עקב הגישה המקובלת בדיני הנזיקין הקלאסיים כי אין פיצוי

השופט אליהו בן זמרא )סעיף  4בפסה״ד( סיכם את חוסר

ללא חבות ,היה ברור כי הטלת חבות או ספק חבות על ההורים

היידע הרפואי פעמיים במילים הבאות:

במקרה הנדון בתיק  1013/96תמנע פיצוי מהתינוק .על כן

א :1.הנסיון הרפואי מלמד כי נמק עקה ״היפו״)היפוספדיאס(

התמקד השופט בחיפוש אפשרות להטיל חבות על הרופא

או עקב תיקון ״היפו״ ,הדומה לתהליך של ברית נדיר

המטפל ,על בית החולים אליו הופנה התינוק ,או על המוהל

ואינו מופיע בספרות המקצועית)הדגשה שלי א.ב.ש(.

שערך את ברית המילה .תוצאה זו אינה צודקת מקודמתה.

 ... .3קיום ״היפו״ מתחת לעור הערלה ,מבלי שניתן לזהותו
הינו בגדר סוג נדיר מאד)הדגשה שלי א.ב.ש.(.

פיצויים ללא הטלת אחריות

אכן ,רק בשנים האחרונות ,ולאחר שעברו כמה שנים מאז
האירוע שנדון בת.א 1013/96 .החלו חוקרים להתעניין באופן

לאור המבואר לעיל ,ייתכנו מקרים בהם אין להטיל אחריות

אינטנסיבי בבעיה דלעיל .מחקר רפואי ראשון על

על גורם כלשהו לאירוע הנזקי .ואנו ניצבים לפני דילמה מי

היפוספדיאס פיני)בצד המרוחק של הפין( עם ערלה שלמה

יפצה במקרים אלה את הניזוק .במיוחד כאשר מדובר בתינוק

פורסם בשנת  1989בכתב העת של הרופאים האורולוגים

חסר ישע .אנו מבקשים  -איפא ־ להציע כאן גישה חדשה.
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ולאחרונה במאמר של ד״ר מרדכי הלפרין ״מניעת היפוקסיה
של העטרה לאחר ברית מילה״)רפואה ומשפט  ,22אפריל
 ,2000עמ׳ .(57 - 46

זכתה מדינת ישראל להיות מהמובילות בעולם בפריצת הנוסחה
July1108-15
״חבות-פיצוי״ ,בחקיקת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
תשל״ג .חוק זה קובע מחד גיסא אחריות מוחלטת המצמצמת
את הצורך בקביעת חבות ומאידך גיסא מפזר את הנזק על כלל
הנהגים)באמצעות הביטוח( ומגביל את הפיצוי .על פי דווח של

ג .במסגרת מאמר זה ,אין אנו עוסקים ברשלנות ובביצוע לא
נכון של כריתת הערלה ,כי אם במקרים בהם אין הסבר
רפואי ודאי לגורמי הנזק ,כגון נמק שארע בערלת התינוק
מספר ימים לאחר ביצוע כריתת הערלה.

תאגיד הביטוח ״אבנר״ שהוקם לצורך ביצוע חוק הפלת״ד,
הוא מצליח להגשים את המטרות לשמן הוקם ואינו גורם
הפסדים למקימיו.
למרבה הצער ,עדיין לא נחקקה חקיקה מקבילה לנפגעי
הרפואה.

השערות רפואיות שונות לסיבת הנמק הועלו במאמרים

רפואה ומשפט
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1

ז־״

דדד״ד״—

עדם

קיימים כלים שיפוטיים בידי בית המשפט העליון במקרים

אנו מציעים להחיל את ההסדר המוצע על נזקי ברית המילה

ראויים מבין התיקים הבאים לפניו כערכאת ערעור ,בהם ימצא

)בגלל נדירות הנזקים( ,ולבחון את ההסדר השיפוטי למקרים

לנכון לפצות את הנפגע ,ולחייב את המדינה לדאוג לנפגע ,אם

נדירים של נפגעים לאחר ביצוע ברית מילה כעבור חמש שנים.

באמצעות המוסד לביטוח לאומי ,או באמצעות קרנות משרד

אם הבחינה תראה תוצאות חיוביות של ההסדר ניתן יהא

הבריאות ,קופות החולים וכיוצ״ב.

להרחיבו בהדרגה גם לתחומים נוספים של נפגעי הרפואה.

מקורות:
 .1זכרון ברית לראשונים ,יעקב סגל גלאסברג המוהל )ברלין,

 .6נשמת אברהם  -הלכות חולים רופאים ורפואה)פרופ׳ אברהם
סופר( חיו״ד ס׳ רסב-רס״ד.

תרנ׳׳ב(
 .2ספר הברית ,הרב משה בונם פירוטינסקי)ניר יורק ,תשל״ג(.

 .7זוכר הברית ,הרב אשר אנשיל גרינוואלד)אונגוואר ,תרצ״א(.

 .3ברית אברהם ,הרב צבי בנימין אוערבך )פרנקפורט.(1880 ,

 .8ברית עולם ,חיים יעקב בלום )ניו יורק ,תשצ״א(.

 .4ברית אברהם הכהן ,הרב אברהם קאהן)ברוקלין ,תשנ״ד(.
 .5אנצקלופדיה הלכתית־רפואית ,פרופ׳ שטינברג אברהם ,כרך

 .9מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה ,ספר רפאל ,לזכרו
של ד״ר יצחק רפאל ז״ל ,רס״א .ד״ר מרדכי הלפרין.

ג׳ ערך ״מילה״.

העליון הבא ע1ל רפואה ומע1פ•

באוקסובר-נובמבר ע.1ז .יראה אוו

ם פ ד ה״ובל
ע1ל רפואה ומע1פס
\;ליון ח ^ י  ,עתיר תוכן ומהודר,
במלאת שלשים ע1נה לאגודה לרפואה ולמע1פס בישראל,
ולר^ל צאת עשרים וחמישה עליונות של רפואח ומע1פס

המועד האחרון ל » ת מאמרים ־ 15.6.2001

בברסה
המערסת
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הוצאת הועדות הרפואיות מן המוסד לביטוח לאומי
שבדרך כלל נקבעות בחקיקת משנה.
מהאמור לעיל נובע שלועדות יש אמנם חופש קביעה של דרגת
הנכות ,אך הן כפופות להוראות קפדניות ולבקורת.

הקביעות העקריות ,לפי חוק הביטוח הלאומי ,של דרגות נכות
)וישנן קביעות של הועדות גם לגבי חוקים אחרים( ,מתייחסות
לקביעת נכות מעבודה)בדרג ראשון ,בדרך כלל ,בהרכב רופא
אחד( ובועדה לעררים )בהרכב שלשה רופאים( ולקביעת דרגת
נכות במסגרת נכות כללית בהרכב דומה ,אף כי דרגת הנכות
הרפואית מהווה רק תנאי ,מעין ״כרטיס כניסה״ בבדיקה נוספת
של נכות תיפקודית.
זה עתה הגישה ״ועדת גולדברג״ את הדו״ח על מסקנותיה ליו״ר
ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אשר מינתה אותה

לבחינת הסוגייה ״אם מן הראוי להוציא את הועדות
הרפואיות ,הפועלות מבח חוק הביטוח לאומי ,לגוף אחל,
כך שהמוסד יהיה רק ״הגוף המשלם״ לאלה שימצאו זכאים
לכך״ )בלשון הועדה(

בעניין נכות כללית הקביעה הראשונית יכול ותקבע על-ידי
רופא המוסד ולכן אז לנכה בלבד זכות ערעור לועדת העררים.
במקרים האחרים זכות שני הצדדים לערר בפני ועדת העררים.
לצדדים ,הנכה והמוסד ,זכות ערעור לבית-הדין האזורי לעבודה
ומכאן ברשות לבית הדין הארצי לעבודה ,בשאלה משפטית
בלבד )אך לא רפואית(.

בראש ״ועדת גולדברג״ כיהן השופט )בדימוס( מנחם גולדברג,
שהיה נשיא בית-הדין הארצי לעבודה .עימו היו אמורים לשבת

הרופאים המכהנים בועדות אינם עובדי המוסד ,אך הם מתמנים

נציגי משרדי הבריאות העבודה והרווחה ,האוצר ,והמשפטים,

על־ידי שר העבודה והרווחה שהוא גם הממונה על חוק הביטוח

נציג המוסד לביטוח לאומי ,נציגי האקדמיה ונציגי ציבור .נציגי

הלאומי .הם משובצים לועדות על-ידי רופא המוסד ושכרם

משרדי האוצר ,הרווחה והמשפטים לא לקחו חלק בפעילות

משולם על-ידי המוסד .מזכירי הועדות הם עובדי המוסד

הועדה.

העוסקים גם בתפקידים אחרים.

הועדות לקביעת דרגת נכות עפ״י חוק הביטוח הלאומי)נוסח

הנכים מוזמנים על-ידי המוסד לישיבות של הועדות אשר

משולב( ת ש נ ״ ה ) 1995 -להלן :״חוק הביטוח הלאומי״( פועלות

מתקיימות בבניני המוסד.

מכח סעיפים שונים בחוק זה.

הטענות הן שבנסיבות אלה מושפעות ההחלטות מהקשר האמור

חוק הביטוח הלאומי מתנה את התשלום עצמו בקביעת דרגת

שבין הועדות למוסד ,והנכים עלולים להיות המקופחים .לכן

נכוח ושיעוריה ,אם התשלום יהיה תשלום חד פעמי או תשלום

יש להפריד את הועדות מהמוסד.

עתי ,ממושך )בדרך כלל ,לכל החייים(.
במסקנותיה אומרת ועדת גולדברג ,בין היתר:
החוק מורה לועדות לקבוע את הנכות ,על פי מבחנים שנקבעו,
הן לעניין פגיעה בעבודה והן לעניין נכות כללית .הוא קובע
את ההתאמה ואת אפשרות הסטייה מהמבחן ואת קביעת
הנכות הכוללת .החוק קובע גם את הרכב הועדות ודרכי פעולתן,

כב׳ השופט חנוך אריאל ,היה עד לאחרונה שופט בביהמ״ש העליון.

רפואה ומשפס
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״הועדה התרשמה ,שחלק ניכר מן התלונות נובע מתחושה
אמיתית של המתלוננים ,אף בי תחושתם אינה מבוססת
תמיד ,ובודאי אינה משקפת את הנעשה בבל הועדות ,ואף
לא במרביתן.

בדעה שחברי הועדות הרפואיות עושים מלאכתם

הועדה

מח ) (673 (2אומר )בעמי :(682

נאמנה ,פוסקים לפי מיטב הכרתם המקצועית ,ואין בעובדה

״...רופא המכהן כחבר בוועדה רפואית ,אשר כווננה לפי החוק,

משובצים לועדה זו או אחרת על-ידי רופא המוסד

מופעל במילוי תפקידו זה על-ידי המוסד ומקבל שכרו מקופת

ושכרם משולם על-ידי המוסד ,כדי להשפיע על שיקוליהם

המוסד .בכך ,ששיטת הזימון של הרופאים ,לקחת חלק בפעולת

שהם

המקצועיים.

הועדות ,מופעלת על-ידי מזכיר ומבוססת על רוטציה פשוטה

הועדה בדעה שמזכירי הועדות על אף היותם עובדי המוסד,

בין המומחים בכל אחד מענפי הרפואה)ובלבד ששיטה זו אכן

תפקידם נאמנה ,ואין להם כל עניין לגרוע מדרגת

מופעלת כראוי ונתונה לפיקוח מוסדר ושיטתי( ,יש כדי לשכך

ממלאים

ולמתן את חשש כי ימצא רופא אשר בשל עניינו לזכות בזימונים

נכותו של נכה; וכתוצאה מכך לפגוע בזכויותיו....״

תכופים לישיבות הועדה רפואית ינהג במשוא פנים במילוי
אך הועדה מסכמת ואומרת:

תפקידו כמומחה-יועץ לבתי הדין לעבודה .אכן ,אף כאן  -חרף

״יחד עם זאת ,אין למרביתם המכריע של חברי הועדה ספק,
שמראית פני הצדק ,והצורך בשיפור השירות לציבור הנזקק
לועדות ,דורשים שינוי במצב הקיים וכי השינוי יצמצם
משמעותית את תחושת אי-הצדק המפעמת בלב חלק
מהמבוטחים״.

שיטת הזימון ובלא קשר לשיעורו הנמוך של השכר המשתלם
לחברי הועדות ־ מתקיים חשש גבולי לפסלות״ .ובהמשך)בעמ׳
 (658נאמר :״אל יובן מדברי שתקינות פעולתן של הוועדות
הרפואיות נעלה בעיניי מכל ספק״.
לגבי השינוי הנדרש אומרת הועדה:

הועדה התייחסה גם לפסיקה בענינים אלה ,וראוי להביא גם

״בל חברי הועדה ,למעט נציג האוצר ,בדעה שמן הראלי

מהדברים שנאמרו בפסקי-הדין.

להקים גוף מיוחד ועצמאי שירכז את נושא הבדיקות
הרפואיות של הנכים .הגוף ,לכשיוקם ,יהיה כפוף מנהלית
לרשות שיפוטית  -הנהלת בתי-המשפט או מערכת בתי-
הדין לעבודה ,לה הפיקוח השיפוטי על החלטות הועדות
הרפואיות .חברי הועדה מודעים לעובדה שהקמת גוף כזה
הוא תהליך ממושך ,ולכן מוצע הסדר ביניים ,שאף אליו יש
להיערך ,אולם ניתן להפעילו אחרי השלמת הליכי החקיקה
וחקיקת המשנה תוך זמן קצר יחסית״.

בענין דב״ע נב - 01-22/עזרא חבושה נגד המוסד ,פד״ע כה,
 ,323 ,311אמר בית-הדין הארצי לעבודה ,בין היתר:
״לגבי ההוראה )בתקנות( שלפיה מזכיר הועדות הרפואיות
״מזמן״ את חברי הועדה בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית
) (...אין אנו מוצאים כי יש בה משום אי סבירות המצדיקה
את פסילתה ....,סמכות זו של המזכיר היא סמכות מנהלית,
וחזקה על המזכיר כי הוא פועל בתום לב ,בנאמנות ,בסבירות
וכדין בביצוע תפקידו) (...גישתנו נשענת גם על כך שהחלטתה
של הועדה הרפואית מדרג ראשון נתונה לביקורת בוועדה
רפואית לעררים בהליך של ערעור בזכות ,על ידי הנפגע ,ועל
כך שמזכיר הועדה הרפואית נתון לשיפוט משמעתי על פי
חוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ״ג1963-״.

ואלה המלצות הועדה:
) (1ועדות רפואיות

)) (1א( .מן הראוי שחברי הועדות הרפואיות ,בשני הדרגים,
ימונו על ידי שר הבריאות ,ולא על ידי שר העבודה והרווחה,
כפי שנהוג כיום .בחירתם של חברי הועדה תיעשה במכרז,
על ידי ועדה שתוקם על ידי משרד הבריאות ,במתכונת
הנהוגה למכרזים בשירות המדינה .במידה וועדת המכרזים
לא תמצא מועמד או מועמדים מתאימים ,ייבחרו חברי
ועדה רפואית על ידי השר או מנכ״ל המשרד ,מבין אלה
שעמדו ב״ררישות הסף״ .כ״תנאי סף״ ייקבע ,שעל המועמד
להיות בעל ותק של שלוש שנים לפחות בתחום מומחיותו.
המינוי של רופא ,חבר ועדה רפואית ,יהיה לפרק זמן של
שלוש שנים ,וניתן יהיה לחזור ולמנותו ,מידי פעם ,אחרי
קבלת דל ״ח של ועדת הבקרה ,לשלוש שנים נוספות .כחבר
ועדת ערר ,ימונה רופא שכיהן בדרג ראשון .לשר תהא
הסמכות לבטל מינוי של חבר ועדה ,בתקופת הכהונה ,אם

דעת המיעוט סברה אחרת )בעמ׳  :(325״מעבר למראית פני
הצדק ,שלה חשיבות עליונה בהקשר הנדון ,יש לדעתי פגם
מובהק היורד לשורש הליך מינוי הרכב
קונסטיטוציוני
הועדות ומינוי יועציהן ,והוא נעוץ בעצם תלותו של הפוסק
במתדיין)המוסד( ,באשר זה האחרון בוחר במישרין
)הועדה(
או בעקיפין בפוסק על ידי שלוחיו או עובדיו .תלות זו אינה
סימטרית באשר לנכה הניצב מול המוסד אין כל נגיעה או
השפעה על בחירת הועדה הרפואית האומרה לפסוק בעניינו״.
בית המשפט העליון ,שעה שדן בנושא של מינוי מומחה-יועץ-
רפואי לבית הדין לעבודה ,התייחס בעקיפין לסוגיה שבפנינו
)בג״צ  2874/93קופטי כאמל נ׳ בית הדין הארצי לעבודה פ״ד

־׳־ן
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יימצא אשם בעבירה אתית ,ואחרי שתינתן לאותו חבר
הזדמנות להשמיע את טענותיו.
)) (1ב( .הרופאים שיתמנו כחברי הועדות ,יעברו הדרכה
מתאימה ,בה יוסברו להם מבחני הנכות ,״סעיפי ההתאמה״,
היבטים משפטיים המתייחסים לעבודת ועדה רפואית וכיצד
עליהם למלא את הדו״ח בדבר מסקנותיהם .כמו כן יתקיימו
מפגשי עדכון .ההדרכה תעשה על ידי מרצים חיצוניים ,למעט
בענייני נוהל ,בהם ידריכו אנשי המוסד לביטוח לאומי.
)) (1ג( .מן הראוי לקיים בקרה על פעילות חברי הועדות
הרפואיות .בקרה זו תכלול ,בין היתר ,סקירה של משובים
אותם יתבקשו הנכים למלא ,ובדיקת עמידותן של החלטות
הדרג הראשון בוועדות הערר .רצוי שהבקרה תיערך על ידי
גוף מקצועי חיצוני .מסקנות הבקרה יובאו בפני הגורם
הממנה את חברי הועדות ,שעה שתבחן השאלה אם למנות
חבר של ועדה רפואית לתקופת כהונה נוספת.
)) (1ד( .מן הראוי לקבוע ״שכר ראוי״ לחברי הועדות ,שכר
העולה על המשולם להם כיום ,וכן שחברי הועדה לעררים
יתוגמלו בסכום העולה על התגמול לחברי הועדות מדרג
ראשון.
נציג משרד האוצר בדעה שאין בסמכות הועדה להתייחס

לשברם

של חברי הועדות.

)) (1ה( .בזימון לישיבות הועדות הרפואיות ,משני הדרגים,
יצוין ,שהנכה רשאי להיות מלווה ,בעת הבדיקה ,על ידי
אדם נוסף ,והוא רשאי להזמין ,לצורך זה ,נציג של ארגון
נכים שדרך ההתקשרות אליו תצויין בהזמנה.

על פי מומחיותם ,בועדה ,וזאת על פי תור שיבטיח שיבוץ
שוויוני.
חלק מחברי הועדה בדעה ,שמן הראוי להכשיר לתפקיד
מזכיר ועדה רפואית עובדי המוסד לביטוח לאומי ,שייוחדו
לתפקיד זה ,ולא ימלאו כל תפקיד אחר .לדעת אותם חברים,
הסדר אחר יסרבל את עבודת הועדות ,ויפגע ,בסופו של
דבר ,בנכים הנזקקים להם .כמה חברי הועדה סבורים שמן
הראוי שבשלב ראשון רק מזכירי הועדות לעררים לא יימנו
על עובדי המוסד לביטוח לאומי ,בעוד שבדרג הראשון ייכהנו
עובדי המוסד ,שאינם עוסקים בכל תפקיד אחר״.
הועדה התייחסה גם לעלות השינויים ולהערכות לתיקוני
החקיקה.
אין ספק שועדת גולדברג עשתה את עבודתה נאמנה .ישבו בה
מומחים לנושא הדיון ובראשם אחד מגדולי הבקיאים השופט
)בדימוס( מנחם גולדברג ,ומסקנותיה יכולות להועיל להפגה
חלקית של תחושת אי־הצדק באשר לפעולת הועדות.
עם זאת יש מקום לכמה הערות הנראות לי בעלות חשיבות
לנושא זה ולעניין ועדות רפואיות ,בכלל.
יש לתת את הדעת לכך שקביעות של ועדות רפואיות נעשות
לא רק על-פי חוק הביטוח הלאומי ,אלא גם בתחום הרחב של
נכי צה״ל ,במסגרת חוק הנכים .שם הדברים לא פחות מעיקים,
אולי אף יותר ,מאשר בחוק הביטוח הלאומי.
זאת ועוד .יש צורך לקבע דרגת נכות רפואית על-פי חוקים

) (2מיקום הוועדות הרפואיות

הוועדות הרפואיות תקיימנה את בדיקות הנכים במתקנים
רפואיים שמחוץ לחצרי המוסד לביטוח לאומי .מתקנים
אלה ייבחרו במכרז ,שיופנה לבתי חולים ממשלתיים)בתיאום
עם משרד הבריאות( ,בתי חולים של קופת החולים הכללית
ומרפאות של קופות החולים .אחד מחברי הועדה בדעה,
שמן הראוי להעביר תחילה את מיקומן של הועדות לעררים,
ולאור הנסיון שיצטבר להחליט אם יש להעביר גם את מיקומן
של הועדות מדרג ראשון.

שונים! חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל״ה ;1975
פקודת הנזיקין .חוקי גימלאות המדינה ,וחוקים רבים אחרים.
הועדה נתנה דעתה ,בשולי הדברים ,לסוגייה זו וסברה כי דרוש
גוף אחד לקביעת דרגות נכות ,ברשות פיקוח נפרדת .אך בסופו
של דבר ,בשל החשש מפני הליכים ארוכים ,הציעה פתרון ביניים.
ייתכן גם שההחלטה לא היתה ממש בסמכותה.
פתרון חלקי ,רק לגבי הועדות הרפואיות על פי חוק הביטוח
הלאומי ,ירחיק עוד יותר את המגמה החיובית של קביעת נכות
בועדות רפואיות ,לגבי כלל הנכים לכל הצרכים ,על-ידי גוף

) (3מזכירי הועדות הרפואיות

מרבית חברי הועדה בדעה ,שמן הראוי שמזכירי הועדות

אחד ,בפיקוח נייטרלי .המוטיבציה לעניין זה תחלש משנמצא
פתרון חלקי לעניין הועדות לפי חוק הביטוח הלאומי ,וחבל.

הרפואיות לא יהיו עובדי המוסד לביטוח לאומי .קרוב לוודאי

העברת הועדות הרפואיות לפי חוק הביטוח הלאומי ,לגוף

שהמשרה תהיה חלקית .לצורך מילוי התפקיד ,יש להכשיר

ממשלתי או ״כעין ממשלתי״ במשרד אחר או שינוי בצורת

למילוי נאות של תפקידם .תפקידו של המזכיר

פעילות הועדות ומתן הוראות יותר צודקות למראית עין-אין

העובדים

יכלול ,בין היתר ,את זימון הנכים לבדיקות ,ושיבוץ רופאים
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בהן בהכרח לסלק את הרגשת הקיפוח מאלה החשים כך.

בסופו של דבר הרגשת הקיפוח לפי דעת ועדת גולדברג ,ברוב

> / £ / • /Ssל ־ ? ב כ  / £ 2 < /כ  £ /ה  3 < / /׳  0 /ל '  /מ

\׳¿7^9

p'kdfr

המקרים אינה מוצדקת .מכאן שגם קביעות שלא ייראו בעיני

/^V/f

מאן דהוא ,בהסדר החדש  -יגרמו לאותן הטענות ובסופו של

׳ י ע  /ל י  ^ ^ /ל ^ ל ד  - ? / £נ  /לזל־//׳.

>^/כ /ל י  /ל

?׳ל/ע׳

יום יהא צורך להביא את קביעת הנכויות לגוף אחד ,ניטרלי,
כפי שהצעתי לעיל ,אך בשל המסקנות האמורות אפשר וירחק
היום.
עד אותו מועד נכסף ,ראוי גם לעדכן ולתקן את מבחני הנכות.

poj\k.

 > A / ^ /לד<2ל׳\<  & £ל  / £כ ׳

p^otí&t
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>////fe. pAitfp1k.Tכדילד

A I/ÁZA/״

ועדת גולדברג הזכירה זאת ,אך הדבר לא היה בסמכותה.
במקביל  -לשפר את התנאים בהם הועדות דנות בנכותו של
הנכה ,ולאפשר לרופאים לדון ת ו ן זמן מספיק להפעלת שיקול
מתאים בקביעת הנכות ,מבלי להעמיס עליהם מספר גדול של

p1k.fp/1*>$2rf
nzy

pü

לז^/לד

? 9 £ ¿ :

>k.lr

& > ל ז  £ב >< /ל

 ^ > é :כ /^//לז<9s>^/ / 3 ¿ /9^£׳

/ 3 ¿ /
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/A/O/,k

תיקים אשר אינו מאפשר דיון מתאים והוגן בדרגת נכותו של

ps/pe/

3faffr7>AtA׳k

כל אחד מהנכים שענינם נדון.

>T>A/=>AT> jfV>éy3

ראוי גם ,כללית ,לשפר את יחס מערכת החקיקה ,הפוליטיקאים

¿>po/132
>Oj7׳jl

מ ^ ל  ^ /ל ד <<3ב/ל

 y , £ 7 > g p1k.fpyMk.׳ /3r>2> /

frAlg,

והפקידות הבכירה והזוטרה ,לנכים ,.הדבר יתבטא בשיפור
התנאים האמורים לעיל ובשאר התנאים שהמוגבלים זקוקים
להם ,בשינויים במועדים להגשת התביעות ובמועדי ההתיישנות
שהם קצרים מדי ועלולים לקפח את הנכים.

j\lk.n-2íp¿,

׳p3-2fp3A

slfo?>f

'Mfi/f •a^frk.
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הגיע הזמן גם לדון ברצינות באחידות הקצבאות או התגמולים
לנכים השונים ,על פי צרכיהם ולא על פי הסיבה שגרמה לנכות,
כדי לא להפלות בין נכה לנכה ,ועל כך ברשימה נפרדת.

T>A/S>A

13/AJZ

לזל^^/לז
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לדכ/

£כ/

נחזור ונדגיש כי הן ועדת גולדברג והן בתי-המשפט לא התרשמו
יתר-על המידה מהרגשת אי-הצדק בועדות האמורות .בסופו

?•?:ל׳

של דבר כל גוף או משרד ממשלתי קובע ,תוך כדי ביקורת ,את

pfil&zrfpo'Z'z/ípo&'z

מ ע ל ׳ \ < לז&/לד

/L p'^frjy׳>•?¿V pz
."/V¿ po/ío

pAyzr/

עמדתו כלפי האזרח הפונה אליו .ופקידים ,לרבות פקידי תביעות
וגמלאות של אותו גוף מחליטים בעיניניו .לאותם פקידים ישנה
שייכות ענינית חזקה יותר לגוף שבו הם שכירים מאשר לועדה
רפואית אשר חבריה אינם עובדי אוהו משדד.

)ראה שבועות-רופא שונות בספרם של פרופ׳ כרמי ושגיב ״רשלנות רפואית
ביהדות ובישראל״ .עמ׳ .(251

ההצעה למנות גוף נייטרלי לקביעת דרגת נכות לגבי כל הנכים,
נובעת מהצורך ,לדעתי ,לקביעה אחידה יותר של דרגת נכות

אני סבור שהרופאים פועלים ,בדרך כלל ,באוביקטיביות ובחרדת
קודש ואני רוצה להאמין ששבועתם עומדת להם תמיד לנגד
עיניהם .טוב שגם אנחנו נהיה ערים לשבועה ,כמו זו:
״שבועת
פרחי

הרופא העברי״

של קיפוח ואי צדק.

הרפואה בישראל

לקביעה כוללת של דרגות הנכות0 7200 .כאמור היא תכלול,
כמובן ,גם את הועדות הרפואיות של המוסד ,אם בינתיים
יופעל לגביהן ההסדר החלקי .עוד אני מקווה שיום יבוא והוא

<1*1ן^1

׳  2 < 2 /ל < ב כ 2<3< /ל׳\<

לגבי נכה אחר ,באותה פגיעה .בכך תימנע התחושה המיתית

בסיום נחזור ונדגיש כי ראוי שתוקם ,בכל הדחיפות ,ועדה

k^/J p23,יי/A/^J^fp ?7י|f^ p/^pרי^0ל-ל2 >p
ל ד ל  ^ /מ

של נכה לגבי פגיעה מסוימת ,לעומת קביעה שונה ,בחוק אחר,

לא ירחק ,ותוקם ועדה לבדיקת שיפור תנאי המוגבלים בכלל,
לדל^^/קי1^ [?*//ך״^1/

^

לרבות אחידות הקצבה לפי הצרכים.
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חובת הזהירות ואיסור ההטעיה של רופא המוסר חמת דעת
לאחרונה התפרסמו שני מקרים שהעלו על סדר היום שאלות
לגבי היקף חובת הזהירות של הרופא המשמש בתפקיד של
מומחה רפואי ,והמוסר חוות דעת רפואית לבית המשפט
)ולדעתנו אין להבחין בעניין זה בין אם חוות הדעת ניתנה ע׳יי
מומחה מטעם צד ובין אם ניתנה כמומחה מטעם בית המשפט(.
במקרה הראשון הוגשה תביעה בעילה של רשלנות רפואית נגד
רופא ונגד המוסד בו עבד .לכתב התביעה צורפה חוות דעת
רפואית של מומחה רפואי אשר ייחסה לרופא הנתבע רשלנות,
תוך הסתמכות כביכול על אסמכתאות רפואיות אשר התבררו
במהלך המשפט כלא נכונות .בית המשפט ראה בחומרה רבה
את הניסיון להטעותו בהבאת אסמכתאות לא נכונות וכך קבע
בפסק הדין אשר דחה את התביעה ,בין היתר ,בשל הניסיון

מבוא

הנואל להטעותו)את בית המשפט(:

תפקידו של הרופא כיום אינו מצטמצם רק לטיפול רפואי .בין

״מי שקורא את חוות הדעת לפי תומו ללא חקירה על הספרות

יתר הפונקציות שממלא כיום הרופא קיימות סיטואציות רבות

המדעית עצמה ,עשוי לקבל את הרושם שמדובר בחוות דעת

בהן למרות שלא קיימת זיקה כלשהי בין הרופא למטופל ,עדיין

שכולה מעוגנת כדבעי בספרות המקצועית הרלבנטית.

הוא חב בחובת זהירות כלפי מי שעלול להיפגע ממעשיו ו/או

כאמור ,אופן זה של הסתמכות כביכול על הספרות המקצועית

מחדליו .כך למשל רופא היושב במעבדה ומעבד תוצאות של

יש בו כדי להפחית את משקל חוות הדעת לכדי אפס .הקביעה

בדיקות עבור חולה שאינו מטופלו ואין לו כל זיקה אליו ,חב

הגורפת בחוות הדעת הראשונה כי ״איו צל של ספק שהריונה

הרופא חובת זהירות כלפי הניזוק ,אם ימצא כי התרשלותו

הנדון של ח.כ .צריך להיחשב הריון בר סיכון גבוה...״ לא

היא שגרמה לנזק.

הייתה מעוגנת בשום אסמכתא מדעית .עיגון כביכול ,מופיע
רק בחוות הדעת המשלימה שהיא בתגובה לחוות דעתו של

הרחבת היקף הפעילות של הרופא מעבר למערכת היחסים

דייר אוהל .כשבודקים את העיגון מקרוב ,כפי שהדבר נעשה

המצומצמת רופא-חולה ,וריבוי הגורמים השונים המעורבים

בחקירה שכנגד ,מסתבר שהעיגון  -לאו עיגון הוא.״

בתועלת הכלכלית שעשויה לצמוח לרופא בפעילות שאינה
רפואית גרידא ,כל אלה יוצרים סיטואציות חדשות הנושאות

בת.א) .י-ם(  223/90יהונתן הכהן נ׳ דייר דוד וייס ואח׳)לא

עמן ניגודי אינטרסים והשלכות משפטיות כגון ,מה הדין במקרה

פורסם( .כב׳ השופטת מרים נאור.

של רופא המקבל טובות הנאה מחברת תרופות על מנת לקדם
מכירת תרופות? האם הוא חב בחובת גילוי כלפי המטופל ביחס
למצב של ניגוד העניינים בו הוא מצוי?

בעקבות קביעותיה של כב׳ השופטת נאור כאמור ,הועמד פרופ׳
לנצט לדין משמעתי ,והורשע ע״י ועדת האתיקה של ההסתדרות
הרפואית בעבירות לפי כלל  42לכללי האתיקה הרפואית הדן

כאשר בודק הרופא את הנפגע ע״פ צו של בית משפט ,כמומחה

באיכותה של חוות הדעת הרפואית והמחייב את הרופא לערוך

מטעם בית המשפט ,עדיין חלות על הרופא אותן חובות שהיו

את חוות הדעת בהקפדה ובאחריות ,וכן בכלל  7לכללי האתיקה

חלות עליו אילו הייתה לרופא זיקה ישירה כאילו היה מטופל

הדן בפגיעה בכבוד המקצוע .כדי להבהיר :חוות דעתו של פרופ׳

שלו .האם הוא חב בחובת גילוי כלפי הנבדק אם הוא נמצא

לנצט ניתנה בתמיכה לתביעה ברשלנות רפואית ,שהגיש התובע

במצב של ניגוד עניינים כמו בדוגמאות שהצגנו לעיל.

נגד ד״ר דוד וייס ונגד בי״ח שערי-צדק.

יונתן דייויס  -עורך דין
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פרופ׳ ערן דולב ,יו״ר הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית,
קבע כי ״לטעמנו ,אין ספק ,כי במקרה הנדון הבאת דברים

ע״פ חוק זכויות החולה תשמ״ו  .1996 -סע׳  15לחוק החוזים
קובע אף עיקרון של איסור הטעייה.

בלתי מבוססים בצורתן של של עובדות בחוות דעת רפואית
מהווה פגיעה חמורה ,כאמור ,בכבודו של המקצוע ובתדמיתו
בקרב הציבור .צורה זו של הבאת דברים עלולה להגיע עד

מטרת כללי האתיקה הרפואית היא לכוון את הרופא להתנהגות
רצויה ולהרתיעו מפני התנהגות שאינה רצויה .המגבלה של
כללי האתיקה טמונה בכך שאינם מעניקים תרופה או סעד

כדי הטעייה מכוונת״

למי שנפגע מהפרת כללי האתיקה.

) למקרה זה נתייחס להלן כ״פרשת לנצט״(
המקרה השני דן בפרשה אשר פורסמה לאחרונה במקומון
הירושלמי ״כל העיר״ ואשר טרם נתבררה סופית ,לפיה מזה

במקרה הראשון שהבאנו)פרשת לנצט( הטעה הרופא את מזמין
חוות הדעת כאשר הציג בפני בית המשפט חוות דעת מוטעית

שנים מתמנה רופא מסויים כמומחה רפואי מטעם בית משפט

על מנת שבית המשפט יסתמך עליה .הרופא נתפס בקלקלתו

השלום בירושלים ,חרף העובדה שהוא משמש כיועץ רפואי

והתוצאה היתה שבית המשפט לא נתן לחוות הדעת כל משקל.

לחברות ביטוח והנו קרוב משפחה של שופטת בבית משפט.

בכך גרם הרופא להטעייה של המזמין)התובע( ,שהסתמך על

בעקבות הפרסום ,מינה שר המשפטים ועדה בראשות כב׳
השופט א .גילון לבדוק את הפרשה.

חוות הדעת הרשלנית של הרופא והגיש את התביעה.
במקרה השני)פרשת הרופא פלוני( ,פעל הרופא כמומחה מטעם

)למקרה זה נתייחס להלן כ״פרשת הרופא פלוני״(.

בית המשפט ,והסתיר מהצדדים ובעיקר מהתובע את הקשר

להפרת חובות הזהירות ואיסור ההטעיה יש השלכות משפטיות
מרחיקות לכת מעבר להפרה של החובה האתית שקבועה בכללי
האתיקה .במאמר זה ננסה לבחון את השאלה מה היקף חובת
הזהירות של רופא המוסר חוות דעת רפואית מוטעית ,ומה

המשפחתי שהיה לו )לרופא המומחה( עם השופטת ובעיקר
הסתיר את קשריו המקצועיים עם חברות ביטוח ,ובכך הטעה
את הנבדקים אשר האמינו שבית המשפט מינה מומחה רפואי
אובייקטיבי.

ההשלכה המשפטית של הפרת חובת הזהירות ואיסור ההטעיה
של המטופל.

הרקע לחובות הזהירות ואיסור ההטעיה של
הרופא

רופא המגיש חוות דעת מוטעית ,האם הוא
מפר חוזה ו/או חב בנזיקין כלפי מזמין חות
הרעת!
בארה״ב נקבע שהסתרת מידע רפואי רלבנטי מבית המשפט

הרקע לחובות הזהירות ואיסור ההטעיה של הרופא מצוי בכלל

מהווה עילה לביטול פסק דין שנתן תוקף של פסק דין להסכם

הקדום לפיו חל איסור היזק על הרופא

פשרה בין הצדדים ,לאחר שנמצא שעורכי הדין של הנתבעת

") "PRIMUM N O N NOCERE״העיקר הוא לא להזיק״(.

הסתירו מידע והפרו את חובת הגילוי תוך הטעייה אסורה של

שבועת היפוקרטס אוסרת על הרופא לנצל את מעמדו לרעת

בית המשפט באשר לקיומה של חוות דעת רפואית שנאמר בה

המטופל ,וכך מתחייב כל רופא ע״פ השבועה הזו:

שכתוצאה מהתאונה נשקפת לתובע סכנה .ראה:

הבסיסי

״אני אשתמש בתהליכים אשר ,על פי יכולתי ושיפוטי ,הנם
לטובת

המטופל ,ואמנע מכל הטעיה ורמייה

בכל בית

שאליו אכנס ,אעשה זאת לטובת החולה ,ואמנע מכל מעשה
של הטעיה ושחיתות :וכמו כן מפיתוי של נשים וגברים,
חופשיים או עבדים״.
תפקידו של הרופא מטיל עליו חובות זהירות שלהפרתן עלולה
להיות השלכה משפטית .כך אם הפר הרופא את חובת הזהירות
כלפי המטופל וגרם לו נזק הרי שיש בכך רשלנות .בנוסף ,חב
הרופא בחובת גילוי כלפי המטופל במסגרת היחסים החוזיים
ביניהם ,בין ע״פ חוק החוזים )חלק כללי( תשל״ג  ,1973 -ובין
 iinîU״׳j״ _

״

^׳.,

. _i

.׳י.

..׳׳.._..

* *

)Spaulding v. Zimmerman 116 N.W 2d 70 (1962
כאשר אחד הצדדים במשפט או רופא המגיש חוות דעת מטעם
צד ,מוסר ביודעין עובדה לא נכונה לבית המשפט או מותיר על
כנה עובדה כזו ,הזכות למשפט הוגן של הצד שכנגד נפגעת
ומטרת ההליך השיפוטי להביא לגילוי האמת נפגמת .בין הרופא
והמטופל נוצרים יחסים חוזיים ,וזאת גם אם לא פנה המטופל
לקבל טיפול רפואי .בשני המצבים הנדונים לעיל פועל הרופא
כנותן שירות ,למי שהזמין את השירות ו/או המוטב שחוק
החוזים מכיר בו כצד להסכם )ר׳ פרק ד׳ לחוק החוזים )חלק
כללי( תשל״ג ־  1973־ ״חוזה לטובת צד שלישי״(.
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סע׳  15לחוק החוזים)חלק כללי( תשל״ג  1973 -קובע :״הטעייה״

)סעיף  .(13בית המשפט השאיר בצריך עיון את השאלה מה

־ ״מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה

היקף החובה המוטלת על רופא ליידע את החולה שנשלח

שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו ,רשאי לבטל את החוזה,

לבדיקה שגרתית ,של סיכונים חבויים שלגביהם יש לערוך

לעניין זה ״הטעייה״ ־ לרבות אי גילוין של עובדות אשר לפי

בדיקות נוספות)כב׳ המשנה לנשיא השופט שלמה לוין( .אולם

דין ,לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן״

לדעתנו קיימת על רופא  -מכח הוראות הדין הכללי הן ע״פ
דיני החוזים והן ע״פ דיני הנזיקין ,חובה לגלות למטופל עובדות

במושג ״הטעייה״ אין הכוונה לכל טעות ו/או אי אמירת אמת,
אלא ההטעיה צריכה להתייחס לטענה מהותית שיש בה כדי
להשפיע על החלטת בית המשפט ,כך הוצע לגבי חובת עורך דין
שלא להטעות את בית המשפט)ר׳ ד״ר לימור זר-גוטמן ,״חובת
עורך הדין לא להטעות את בית המשפט״ עיוני משפט כ ד ) ( 2
)דצמבר  .(413-462 (2000לדעתנו דרוש מבחן גמיש אשר ישאיר
שיקול דעת רחב לרופא להציג את עמדותיו ויסיר חשש מהרופא
מלהעיד ויאפשר לו להתבטא בחופשיות .כך שהמקרים אשר
בהם יימצא הרופא מפר את חובות הזהירות ומטעה ביודעין
והמקימים עילה נגד הרופא יהיו מקרים נדירים ויוצאי דופן.
אם הטעה הרופא את מזמין חוות הדעת או מקבל השירות

מהותיות אשר יש בהן להשפיע על יחסי הנאמנות הקיימים
בין הרופא והמטופל .הסתרת מידע ואי גילוי פרטים מהותיים
כמו בשני המקרים שהצגנו לעיל עשויה להצמיח לתובע עילת
תביעה .כך למשל הורחבה חובת הגילוי למקרים שבהם ״סומך
צד אחד על שיקול דעתו ושיפוטו של הצד האחר לעיסקה״)ר׳
ע״א  230/80פנידר נ׳ קסטרו פ״ד לה) 713 (2וד״נ  7/81פ״ד
ל ז )  .(673 ( 4באותו מקרה לא השתית בית המשפט את חובת
הגילוי על יחסים משפטיים בין תובע תושב חוץ למנהל חברה
קבלנית שהיה ידידו  ,אלא נימק את חובת הגילוי ״ביחס
העובדתי אשר מכוחו שם הצד ...את מבטחו ואמונו ...במנהל״
)ע״א  230/80בעמי .(725

ביודעין לפי כל אחת מהעילות שיפורטו להלן ,הוא מפר כלפי
המזמין את חובות הזהירות ומפר את ההסכם עימו ,ובנסיבות

חובת הגילוי בדיני החוזים:

המקרה ראוי לבחון אם ההפרה של חובות הזהירות מקימה
לנפגע כלפי הרופא עילה לפיצויים ע״פ דיני החוזים או דיני

בין הרופא והחולה קיימים יחסים חוזיים ,מקום שהחולה פונה

הנזיקין .כמובן שבכל מקרה יש לבחון אם נתקיים קשר סיבתי

לרופא לקבלת טיפול רפואי )ע״א  612/78פאר נ׳ ד״ר קופר,

בין ההפרה לנזק שנגרם כתוצאה מן ההפרה ,ואין די בהפרה

פ״ד לה ) .(727 , 720 (1מקום שקיימים יחסים חוזיים בין

כשלעצמה כמקימה עילת תביעה .במקרים כמו בפרשת לנצט

מוסד )בין אם באמצעות קופת חולים ובין אם ישירות( עשוי

הנ״ל ,יהיה על מזמין חוות הדעת להוכיח קשר סיבתי בין הפרת

המוסד הרפואי להימצא חייב בגין הפרת חוזה ,אם לא ביצע

ההסכם ובין דחיית התביעה ע״י בית המשפט.

את הטיפול הרפואי המוסכם במפורש או במשתמע .בארה״ב
נקבע שהפרת חובת הגילוי למסור למטופל את כל הפרטים

עם זאת ,כאשר פועל הרופא כמומחה רפואי המגיש חוות דעת

המהותיים מגיעה לכדי הטעיה ותיחשב להפרת הסכם המזכה

לבית המשפט ,רואים את חוות הדעת כעדות בבית המשפט

את המטופל בפיצויים .ראה:

וחלות עליה הוראות המשפט הפלילי לעניין החובה למסור

* Perlmutter v. Beth David Hospital, 123 N.E (2d) 797
)(1954
)* Beadling v. Sirotta, 197 A 2 857 NJ (1984
)* Betesh v. United States, 400 Supp 238 (DC 1974
* D. Giesen "International Medical Malpractice law",
1988 J.C.B Mohr Tubingen pp. 18

מידע נכון ואמיתי ולהימנע מעדות שקר .לדעתנו ,במקרים
חריגים  -אי גילוי עובדות מהותיות והסתרת מידע מהווים
הפרה של חובת הגילוי לא רק ביחסים שבין מזמין חוות הדעת
והרופא ,אלא יכול הענין להגיע לכדי עבירה פלילית.

הפרת חובת גילוי מידע של הרופא

ההסכם בין רופא למטופל יכול שיהא מפורש או משתמע מן
הנסיבות .כך ,רופא המשוחח עם מטופל בטלפון ומייעץ לו,

בית המשפט העליון בע״א  434/94שיר ברמן נ׳ מור-המכון

עשוי למצוא עצמו קשור חוזית עם המטופל ומחויב לתוצאות

למידע רפואי בע׳׳מ ,דין ופסיקה במשפט הרפואי תשנ״ט -

הייעוץ שנתן .ראה:
* Weaver v. University of Michigan 506, N.W 2d 264
(Mich. Ct. 1993).
* Pope v. St. John, 862 SW 2d 657,661 (Tex. Ct. App.
1993).

 1999עמ׳ ) 1כב׳ השופטת בייניש( ,התעכב על חובת הרופא,
העומד לבצע טיפול רפואי ,לתת לחולה את מירב הפרטים
הקשורים לטיפול לשם קבלת הסכמתו המודעת .חובת הרופא
עוגנה לאחרונה בהוראות חוק זכויות החולה תשנ״ו 1996 -
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כך גם טיפול בלתי אמצעי בענייניו של המטופל יוצר קשר חוזי.

שינוי מצב מהותי בין המצג לפעולה על פיה מתחייב הגילוי )ר׳

למשל ביצוע בדיקות מעבדה ,קבלת ממצאי בדיקות רפואיות

ע״א  44/66דרייב נ הרץ ,פ״ד כא ) ,(576 (1והיא קיימת גם

שנעשו ע״י אחרים וטיפול בעניינו של המטופל כגון הזמנתו

במערכת היחסים בין הרופא והחולה )ר׳ ע״ א  3108/91רייבי

לביקורת לאחר טיפול רפואי ,אפילו אם נותן השירות כלל לא

נ׳ וייגל ,פ״ד מז) ,497 (2ע״א  560/84נחמו נ׳ קופת חולים,

נפגש עם המטופל .ראה:

פ״ד מ ).(384 (2

,

* McKay v. Cole, 625 So 2d 105 (Fla. App. 1993).
והשווה ג שלו ״דיני חוזים ) /תש״ן( דין הוצאה לאור בעמ׳
,

,

 49ה״ש .40
חובת הגילוי בדיני החוזים קבועה בסעיף  15לחוק החוזים
)חלק כללי( תשל״ג־ 1973לפיו הוגדרה ״הטעיה״ כאי גילוי
עובדות אשר לפי דין או נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד
השני לגלותן.

חובת הגילוי בדיני הנזיקין
חובת הגילוי בדיני הנזיקין נגזרת מחובת הזהירות הכללית
אשר הרופא והמוסד הרפואי חבים לחולה .היא נגזרת גם
מהזכות היסודית לדעת על עצמנו ,זכות המהווה ביטוי
לאוטונומיה של האדם ומבטאת את ערך כבוד האדם)ר׳ סעיפים
 2ו  4לחוק יסוד :״כבוד האדם וחירותו״( .זכותו של האדם על

לאחרונה יש נטייה בפסיקת בית המשפט להרחיב את חובת

גופו משמעותה חירותו לקבל את המידע אשר יאפשר לו להחליט

הגילוי במערכות יחסים שונות .למשל במערכת יחסים בין

מה יעשה בגופו)ר׳ ע״פ  527,480/85קורטאם נ מדינת ישראל,

מבטח-מבוטח נקבע כי גם על המבטח וגם על המבוטח קיימת

פ״ד מ ) ,673 (3ע״א  3108/91רייבי נ׳ וייגל ,פ״ד מז),497 (2

חובת גילוי יזום ,למסור מידע הדדי גם מבלי שיתבקשו לתיתו

 ,509ר״ע  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה נ עפרה גלעד

ומבלי שיישאלו לגביו)סעיף  6לחוק חוזה הביטוח תשמ״א-

ואח /פ״ד מ ט ) .(526 ,516 ( 2

 .(1981חובת הגילוי של המבטח הורחבה לאחרונה ונקבע שעל
המבטח קיימת חובת גילוי יזום ועליו לוודא שהמבוטח ער
להחרגות ולסייגים שבפוליסה והוא לא יפטור עצמו מאחריות
להפניה סתמית לתנאי הפוליסה)ר׳ ע״א  4819/ 92אליהו חב

,

לביטוח בע״מ נ ישר מנשה ,פ״ד מט ) 749 (2וכן ר׳ דוד
,

שוורץ ״דיני ביטוח  -תהליכים ומגמות״ ספר השנה של
המשפט בישראל תשנ״ו 1996-בעריכת ד״ר א .רוזן צבי ז״ל,
הוצאת פפירוס אוניברסיטת תל אביב  1997עמ׳ .(31

,

,

סעיף  13לחוק זכויות החולה תשנ״ו  1996 -מחייב קבלת
הסכמה מודעת לכל טיפול רפואי .החוק מגדיר מיהו מטפל,
מיהו מטופל ,מהו טיפול רפואי ,את כשרות המטופל ,את מטרת
מסירת המידע ,את היקף המידע שיש למסור למטופל ,את
מועד מסירת המידע וכן את תוצאות אי מסירת המידע) .על
ניתוח סעיף  13בהרחבה ר׳ פרופ א .כרמי ״הסכמה לטיפול
,

רפואי  /רפואה ומשפט ,מס׳  ,16אפריל  1992עמ׳  .(7לדעתנו,
,

חובת הגילוי של הרופא וקבלת הסכמה מודעת מצד המטופל

חובת הגילוי והנאמנות הורחבה ביחסי בנק  -לקוח .ראה)ע״א

היו קיימות לפני חוק זכויות החולה ,הן מכוח חוק יסוד :כבוד

 5302/93בנק מסד בע״מ נ מרדכי לויט ובנק הפועלים)טרם

האדם וחירותו תשנ״ב  1992 -והן מכוח ההלכה הפסוקה)ר׳

פורסם( ,וכן ע״א  168/81בנק איגוד לישראל נ לה כודיאר,

ע״א  3108/91רייכי נ׳ ד״ר וייגל ,פ״ד מז) ,497 (2ע״א /93

פ״ד מב ) ,77 (3וקיימת בכל מערכת יחסים שבה צד אחד

 568קופת חולים נ׳ פנינה ידיד דין ופסיקה במשפט הרפואי

,

,

שבידו המידע מתבקש למסור חוות דעת ללקוח ,כגון במערכת

תשנ״ט  1999 -עמ׳ .(29

יחסים שבין עורך דין ללקוח)ע״א  58,37/86משה לוי נ שדמן,
,

פ״ד מד ) .(446 ,(4בהקשר זה נקבע לאחרונה כי לעורך דין יש

חוו״ד מטעה כמקימה עילה של הסתמכות על מצג

בה ייצג עו״ד צד אחד בלבד .ע״א  1227/91יחיאל נ כהן ,פ״ד

אי גילוי עובדות מהותיות ע״י הרופא בכל אחת מהסיטואציות

מח) ¡207 (2וכן ע״א  4612/95איתמר מתתיהו נ שטיל יהודית

דלעיל מקימה עילה של הסתמכות על מצג שהציג רופא כלפי

)טרם פורסם( .גם במערכות יחסים אחרות כגון בין חברה

מזמין חוות הדעת ע״פ דיני החוזים .בפרשת לנצט הסתמך

משכנת ומי שסמך על חוות דעת בלתי נכונה שניתנה על ידי

התובע על כך שכל שנכתב בחוות הדעת נכון ומעוגן .משקבע

החברה המשכנת )ע״א  86/76פ״ד לב ) ,(337 (2וכך גם בין

בית המשפט כי התובע ניסה להטעות את בית המשפט בהצגת

רואה חשבון ללקוח.

עובדות בלתי מבוססות הוא הפר מכללא את חובת האמון של

חובת זהירות גם כלפי מי שלא היו לקוחותיו ,בעסקת מקרקעין
,

,

חובת הגילוי קיימת מכוח נסיבות מיוחדות ,כגון כאשר התרחש

התובע אשר הסתמך על המצגים בחוות הדעת והגיש את
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התביעה בהסתמך על קביעות המומחה .חובת הנאמנות חלה
גם כאשר משמש הרופא כמומחה רפואי מטעם בית המשפט
שהרי המומחה אינו אלא זרוע ארוכה של בית המשפט ,תפקיד
המחייב גילוי נאות ושקיפות עליונה)ר׳ פרופ׳ זאב סגל ,״הזכות
לדעת באור חוק חופש המידע״ ,ההוצאה לאור של לשכת
עוה״ד תש״ס ־  2000בעמ׳  118ואילך( .כפי שקובע כב׳ השופט
טירקל ברע״א  600/96אדרי נ׳ מגדל חברה לביטוח בע״מ
תק-על  272 (2) 96בהתייחס למטרות החוק בעניין מינוי מומחה
מטעם בית המשפט מעין זה כאן:
״נקבע בסעיף ד).1.ב( -:בכללי האתיקה השיפוטית התשנ״ג-
 ,1993שגיבשו מסורת ממושכת)בעריכת הנשיא בדימוס מ׳
שמגר(:
שופט לא ישב בדין במשפט בו קרבה משפחתית או חברתית
לבעל דין ,לפרקליט המופיע בתיק או לעד מרכזי ,או טיפול
קודם בעניין נשוא הדיון לפני מינויו כשופט ,עלולים ליצור
מראית של חשש למשוא פנים״
בהחלטתי ב ת ״ א ) ב ״ ש ( ) 373/90המי  (958/91אברמזון נ

,

כשאותו אדים.צד בו״
לדעתנו תקנה  126חלה על המקרה בפרשת הרופא פלוני הנ״ל,
מקום שהמומחה משמש יועץ דרך קבע למשרד עורכי דין
שמייצגים חברות ביטוח ובכך ניטלת יכולתו האוביקטיבית
לתת חוות דעת בלתי תלויה .כפי שנקבע ברע״א  5258/90קצין
התגמולים נ׳ עדי אינגבר ואח׳ פד׳ מה ) :593 (3״אכן אין
לכלול בוועדה רפואית או בוועדה אחרת הפועלת על-פי חוק
הנכים)תגמולים ושיקום(] ,נוסח משולב[ ...,אשר מחווה דעתו
תמורת שכר לקצין התגמולים בעניינים הנוגעים להפעלתם של
שני החוקים הנ״ל .לעניין זה אין נפקא מינה ,אם חוות הדעת
מתייחסת לתיק הספציפי ,אשר בו דן לאחר מכן אותו רופא
שנתן את חוות-דעתו ,או אם המדובר בתיק אחר כלשהו ,כי
הקובע בעניין דנא הוא הקשר הנוצר בין מי שמקבל שכר
עבור פעולה מסוימת מקצין התגמולים לבין זה האחרון .קשר
זה פוסל את האדם ,מניה ביה ,מן הדיון במחלוקת אשר
קצין התגמולים הוא צד לה....

״הפניקס״ חברה לביטוח בע״מ )פ״מ תשנ״ב )א( (441

אין צריך לומר ,כי האמור כאן חל במידה שווה על רופא ,המחווה

אמרתי לעניין מומחה רפואי ,שנפסל בשל כ ן שלא עיין בחומר

את דעתו

תמורת שכר ,ועל אדם אחר שאינו רופא ,המבצע

של שני הצדדים כי:

עמדה עבור קצין התגמולים .הקשר התעסוקתי הוא הקובע

״יש להעדיף במקרה זה את השיקול של טוהר ההליכים
השיפוטיים וההליכים הנילוים אליהם ומניעת כל ספק

בנושא שלפנינו ולא מעמדו המקצועי של מי שמבצע את העבודה
בשכר״.

ספיקא ואבק חשש גם בעניין זה״
בבג״צ  202/90י .ב.מ .ישראל בע״מ נ משרד המשפטים פד׳
,

לדעתנו כללים אלה יפים גם לפרשת הרופא פלוני הנ״ל ומן

מה ) 265 (2נטענה טענה בדבר ניגוד עניינים של חבר ועדת

הראוי היה שהעובדות הנ״ל אשר הכשירו את המינוי יהיו גלויות

מכרזים בנושא מיחשוב בתי המשפט אשר שימש באופן עקיף

לעין כל ויבואו לידיעת הצדדים לפני ה»£נוי.

כיועץ חיצוני קבוע בנושאי המיחשוב למשרד האוצר .בג״צ קבע

באי גילוי הקירבה המשפחתית בין המומחה לשופטת וכן באי
גילוי עובדת העסקתו של המומחה על ידי חברות ביטוח כיועץ
רפואי שלהן ,יש משום הסתרת מידע במפגיע המעוררת סימני
שאלה לענין אמינותו של המומחה ותום ליבו .אלה מגיעים
לכדי הפרה של חובת הנאמנות של הרופא כלפי הנבדק שהסתמך
על כך שכאשר בית המשפט ממנה מומחה רפואי הרי המומחה
הוא אובייקטיבי ונטול פניות.

כי יש לפסול את החלטת ועדת המכרזים אשר זיכתה במכרז
חברה פלונית ,כאשר בין אותה חברה פלונית לבין היועץ
המקצועי לחברי הועדה קיים קשר עיסקי כלכלי גם אם קשר
זה הוא עקיף בלבד .נקבע כי ״במצב בו המעונין בקבלת החלטה
לטובתו הוא חבר בגוף המחליט ,נפגמים כללי מינהל תקין,
מופרים כללים של נאמנות וצדק טבעי ונסתרים עקרונות
של הגינות ותם לב ובעיני המסתכל מהצד היה נוצר רושם
ברור של העדפה בלתי ראויה״.

אי גילוי עובדות מקים עילה חוזית של ניגוד
עניינים וחוסר תום לב

בפרשת הרופא פלוני קמה לנבדקים עילה חוזית של חוסר תם
לב מקום שלא גילה ,בסמוך למינויו את טיב קשריו המקצועיים
עם חברות הביטוח עימן עבד ,ובכך שלל מבית המשפט
ומהצדדים את יכולת לדרוש את פסילתו מראש .שהרי פשיטא

תקנה  126לתקנות סדר הדין תשמ״ד־  1984קובעת כי:

היא ,שאם קשריו המקצועיים היו ידועים לפני המינוי ,היה

״מומחה שיעץ עיצה או חיווה דעתו לאדם בעניין שבתחום

בידי התובע להתנגד למינוי נוכח הוראת תקנה  126לתק׳ סדר

מומחיותו ,לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה באותו עניין

הדין האזרחי תשמ״ד־ .1984
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ברע״א  600/96אדרי מוטי נ מגדל חרה לביטוח בע״מ תק׳-
,

* תא )ב״ש(  516/85ניר לט ואח נ לוסטיג ארז בע״מ פד׳
,

על  272 (2) 96דן ביה״מ העליון בשאלה האם קרבת משפחה

,

מז)185 (2

בין מומחה רפואי שמינה בית המשפט לתובע על פי חוק
בע״א  5052/92גבריאל שוב נ רונית מטלון ואח /תק־על 94
,

הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל״ה־  1975לבין הרופא

)2119 (3

המטפל שלו מהווה עילה לביטול מינויו של המומחה!

נפסלה חוות דעתו של מומחה לאחר שאביו של

הנפגע ,שהיה בעצמו רופא ,נוכח בבדיקתו של הנפגע על ידי

״לאור מטרות אלה אופיו המיוחד של התפקיד ומכח סמכות

המומחה הרפואי וזאת מחמת ההשפעה האפשרית שהיתה

המינוי של בית המשפט הופך המומחה הרפואי להיות לצורך
בירורה של התובענה שבמסגרתה נתמנה ,חלק ממנגנון
הבירור השיפוטי ,מעין זרוע ארוכה של בית המשפט בתחומי
הרפואה .ממילא ,משנתן בית המשפט מהוד סמכותו עליו
)ככתוב ,״ונתת מהודן עליו״ ,במדבר כ״ז ,כ  :וכן ברש״י,
,

לפי המדרש ,״מהודך -ולא כל הודך״( הוטלו עליו גם מקצת
החובות המוטלות על בית המשפט ,ובראש וראשונה החובה

עלולה להתקיים בשל נוכחות האב בעת הבדיקה .לדעתנו יש
לפרש את המניעות ליתן חוות דעת על פי דין ,מהטעם של ניגוד
עניינים בהרחבה ,ולא רק ביחסים שבין המומחה לנבדק ,אלא
לכל קשר שיש למומחה למי מהנוגעים בדבר באותו עניין
ובענייננו אף ביתר שאת כשהמומחה קשור גם לנתבעת וגם
לבית המשפט.

לנהוג באוביקטיביות ,ללא משוא פנים ו ת ו ן הקפדה שכל

העיקרון בדבר איסור ניגוד עניינים הפך לחלק ממשפטנו המחייב

אלה גם יראו.

ותחולתו היא כללית אפילו באין הוראה סטטוטורית הקובעת

כללים אלה יפים גם לפרשת הרופא פלוני ,הן לעניין קשריו
לחברות הביטוח והן לקירבתו המשפחתית לכבוד השופטת.
חיזוק נוסף למסקנתו מצוי בדברי המלומד פרופ׳ אנגלרד)בספרו
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,עמ׳  (278שציין כי הכרות
מקצועית קודמת עשויה לפגום בנייטרליות של המומחה
הרפואי .היכרות כזאת גם עלולה להביא לפסילתו)ראה ברע״ א

זאת מפורשות לגבי נושאי תפקידים מסויימים .כך למשל ,כאשר
עובד ציבור נמצא במצב שבו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד
עניינים בין מילוי תפקידו השלטוני לבין אינטרס אחר שיש לו,
אם כפרט ואם כנושא תפקיד ציבורי אחר ,עליו למשוך את ידו
מטיפול באותו עניין שלגביו מתקיימת אפשרות כזו)בג״צ /79
 531סיעת

,/

ה ל י כ ו ד בעריית פ״ת נ מועצת עריית פ״ת
,

,,

ואח /פ״ד לד ) :566 (2בג״צ  595/89שמעון ואח נ הממונה
,

 4746/90בר זאב נגד ג׳ומעה דינים יז ) .(926ור׳ יישום ההלכה

,

על מחוז דרום שבמשרד הפנים ואח פ״ד מד).(409 (1
,

הנ״ל בבר״ע )באר שבע(  737/99כלל ח ב לביטוח בע״מ נ
,

,

אלהושלה חסן תק -מח  ,304 (2) 99שם פסל בית המשפט)כב׳
הש׳ הנדל( חוות דעת של מומחה בשל התנהגותו החריגה כלפי
התובע בצורה הפוגמת בתכלית המינוי(.
פרשת הרופא פלוני מרחיקת לכת אף יותר מכל הדוגמאות
דלעיל משום

שהרופא נהג בחוסר תם לב כלפי הנבדקים

מקום שהסתיר את קשריו המקצועיים עם חברות ביטוח,
הסתיר את הקשר המשפחתי לכבוד השופטת ,כאשר כל שנדרש
ממנו הוא גילוי ושקיפות לגבי מניעות כלשהי הקיימת בעצם
המינוי .אם לא די בכך הרי שמקרה זה מרחיק לכת אף בכך
שהסתרת הקירבה המשפחתית היא מנת חלקו של בית המשפט
עצמו ומקום שהמומחה נמנע מהגילוי מסיבותיו היה אמור
לבוא המזור מבית המשפט .בתי המשפט החילו את עיקרון תם
הלב מדיני חוזים לתחומי משפט נוספים ,כולל בעניינים של
סדרי דין:
* ר׳ בר״ע  305/80רפאל שילה נ רדקובסקי פד׳ לה )(3
,

449,461
* בג״צ  566/81אליהו עמרני נ בית הדין הרבני הגדול פד׳
,

לז ).1,9 (2

המטרות שביסוד העיקרון האמור ברורות וגלויות :ראשית -
להבטיח מילוי תפקידו כמומחה מתוך שיקולים ענייניים של
טובת הציבור בלבד ,וללא השפעות חיצוניות ושיקולים זרים.
שנית ,להבטיח שאמון הצדדים לא יפגע כתוצאה מכך
שפעולותיו עלולות להיראות מושפעות משיקולים זרים .בבחינת
סיטואציה אשר בה נטען ניגוד עניינים אין צורך להשתכנע כי
הלכה למעשה נוצר ניגוד עניינים .די בכך שמבחינת הנתונים
האובייקטיביים ועל סמך השיקולים המבוססים על ניסיון חיים
והשכל הישר קיימת אפשרות סבירה שהמומחה הרפואי עלול
להגיע למצב של ניגוד עניינים .ר׳ בג״צ  531/79סיעת הליכוד
,/

,,

בעריית פ״ת נ מועצת עיריית פ״ת ,פ״ד לד ) ,566 (2בג״צ
,

 589/86שמעון נ יוסף ונונו ,ראש המועצה המקומית ק.
,

מלאכי ,בג״צ 4225/91גודוביץ נ ממשלת ישראל ואח /פ״ד
,

מח ) .781 (5המבחן הוא מבחן אוביקטיבי ,מבחנו של האדם
הסביר היודע את כל פרטי העניין ,האם אדם כזה ,המסתכל
מבחוץ ,היה גורס שהתפקידים אותם ממלא פלוני עשויים ליצור
ניגוד עניינים ,עד כי לא יוכל לפעול ללא משוא פנים ודעה
קדומה .ר׳ בג״צ  1100/95דוד קסוטו נ אהוד אולמרט פ״ד
,
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מט) .698,691 (3ובאנלוגיה לענייננו ,כאשר קיים ניגוד עניינים

בעיקרו להבטיח כי במילוי תפקידו יפעל עובד הציבור  -או

כפול אשר אין למטופל יכולת לדעת עליו כלל .לפיכך הסתרת

מי שנושא בחובת נאמנות בתחום המשפט הפרטי ־ על יסודם

המידע בדבר קשריו המקצועיים של מומחה ,מחד ,והקירבה

של שיקולים ענייניים ביושר ,בסבירות ובהגינות ,שכן

המשפחתית עם כבוד השופטת מאידך פוגעים באמון שרוחש

באפשרות שייקלע למצב של ניגוד עניינים טמון חשש שלא

התובע לבית המשפט ,בכללי הצדק הטבעי וסותרים עקרונות

יעלה בידו למלא את חובתו כהלכה ויחטא  -במודע או שלא

של הגינות ותם לב .לפיכך בעיני המסתכל מן הצד נוצר רושם

במודע ־ במשוא פנים) 679ד-ה(.״האיסור להימצא במצב

ברור של העדפה בלתי ראויה ,המחייבת פסילת חוות דעתו של

של ניגוד עניינים חל על מומחה ־ יועץ רפואי לבית הדין

הרופא פלוני מדעיקא.

לעבודה .מומחים יועצים רפואיים מתמנים בערכאות בית
הדין לעבודה מכוח הנחיות נשיא בית הדין הארצי לעבודה,

הפרת חובת הנאמנות כאשר מתגלה פגם של
משוא פנים ,רעה קרומה ושיקולים זרים

שהן בבחינת ״תקנות שופטים״) 680א-ב(...
מינוי כמומחה יועץ רפואי מטיל על הרופא המתמנה תפקיד
ציבורי בעל אופי מעיו שיפוטי .מילוי של תפקיד כזה אינו

הכלל הוא שחוות דעתו של מומחה רפואי שנתמנה בידי בית

יכול להתיישב עם קיום האפשרות לניגוד עניינים .אם קיים

המשפט ,תיפסל במידה ובית המשפט משתכנע כי נמצא בה

חשש ממשי ומבוסס כי האופן שבו ימלא הרופא את תפקידו

פגם היורד לשורש העניין ,כגון פגם בשיקול דעתו המקצועי של

או תוכן חוות הדעת שיערוך ,עלולים להיות מושפעים

המומחה ,או פגם העשוי להעיד על חוסר תום ליבו ,משוא פנים

מאינטרס אחר שבו הינו קשור ,ביו אישי ובין מוסדי ,הריהו

ודעה קדומה .ר׳ :י .זוסמן ,סדרי הדין האזרחי ,מהדורה שישית,

פסול מדיעקרא לקבלת המנוי) 680ד ־ ה ( . . .

עמ׳  .472ראה גם ת״א  1114/89רם פורת נ׳ המגן חב׳ לביטוח
בע׳׳מ שאוזכר בבר׳יע ) 3034/98ירושלים( קנדיב רימה נ׳ קנדיב

בעצם >7יומו של ? ש ר תעסוקתי בין הרשות לבין המומחה

אדוארד ואח׳ תק ־ מח  .2020 (2) 98וכן ר׳ ע״א  5052/92שיק

יש כדי לפסול את המומחה לתפקיד שבו אמור הוא לפסוק

נ׳ מטלון תק-על .2121 (3)94

במחלוקת שהרשות היא צד לה .דין זה חל גם מקום
שהמומחה אינו עובד הרשות ואינו נמנה עם מנגנונה הקבוע,

בפרשת הרופא פלוני נתברר שהמומחה שמונה מטעם בית

אלא מספק לה שירותים מקצועיים תמורת שכר על בסיס

המשפט הנו יועץ של חברות ביטוח ומשכך ,טבעי הוא שיגן על

חוזי או קבלני) 682ז683 ,א(.׳׳

האינטרסים של הנתבעת במשפט ,אלא שעולה חשש כי בית
המשפט לא יצר את המחסום הראוי מפני פגיעה באינטרס של

מעמדו של מומחה מטעם בית המשפט הנו לסייע לבית המשפט

אחד הצדדים ,משום הקירבה המשפחתית למומחה המחסנת

בחקר האמת ואסור לפיכך כי יסייע לצד מן הצדדים

אותו מפני טענות של משוא פנים .בג״צ פסק זה מכבר בעניין

המתדיינים .על כך ר׳ עי׳א  435/75,33/75איר טרמו בע׳׳מ

דומה ,כי כלל הוא שלעולם אסור לאדם הממלא תפקיד של

ואח׳ נ׳ אתרים בחוף ת״א ־ יפו ואח׳ פ״ד ל) ,555,547 (1שם

נאמן לאינטרסים של אנשים אחרים להעמיד עצמו במצב שבו

קובע השופט שמגר )בתואר אז( לאמור:

יהיה קיים ,או עלול להיות קיים ,ניגוד בין חובת הנאמנות

׳׳כאשר מתמנה חוקר על ידי בית המשפט ,הרי הוא בחזקת

שהוא חב להם לבין האינטרס הפרטי שלו .ר׳ בג״צ 2874/93

זרועו הארוכה של בית המשפט ,ולא נציג או מסייע בידי צד

קופטי כמאל נ׳ בית הדין הארצי לעבודה ,שם נדונה עתירה

מן הצדדים המתדיינים ...דומה המינוי לפי תקנה  138למינויו

בין תובע שערער בבית הדין הארצי לעבודה על החלטת המוסד

של מומחה רפואי לפי תקנה  172לתקנות הנ׳׳ל ...אולם יש

לביטוח לאומי .העותר טען כי יש לפסול חוות דעת של מומחה

לחזור ולשנות כי בכל המקרים הללו משמש החוקר או

יועץ רפואי לבית הדין ,אשר שימש גם כפוסק רפואי במוסד

המומחה הרפואי כנציגו של בית המשפט ,ושומה עליו לנהוג

לביטוח לאומי .העותר ,שעתירתו התקבלה ,טען כי יש לפסול

בדרן זו שיש בה  -על פניה ־ הקפדה דווקנית על היעדר

את מינויו ואת חוות דעתו של המומחה ולמנות מומחה יועץ

משוא פנים ,להלכה ולמעשה.

למטרה זו ,וכדי להקדים

רפואי אחר ,שפרנסתו אינה תלויה במוסד לביטוח לאומי .בית

תרופה למכה ,חייב בית המשפט ,המטיל תפקידי חקירה

המשפט הגבוה לצדק קבע כי:

לפי תקנה  ,138לברר ולוודא מראש ,שאין החוקר המיועד

׳׳כלל זה)העמדת אדם בניגוד אינטרסים העלול לגרום למשוא
פנים ,י.ד (.שהוא מן החשובים בעקרונות הצדק הטבעי ,מיועד
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בגדר מי שמעורב אישית בענין התלוי ועומד בפני בית
המשפט ושאין הוא קשור לצד מן הצדדים המתדיינים ,כי

הרי כל פעולה הנעשית מטעם בית המשפט ובשמו ראוי

סיכום

שהיעדר כל תלות והיעדר כל חשש של משוא פנים יהיו
ברורים וגלויים על פניה.״

עריכת חוות דעת רפואית מצמיחה בדרך כלל תועלת כלכלית
לרופא .המערכת המשפטית לא השכילה למצוא מנגנון של פתרון

האם חל חסיון על התנהגות פסולה של רופא
אשד מונה ע״י כית המשפט!

סכסוכים ומחלוקות רפואיות ללא הזדקקות לחוות דעת
רפואית .כך התפתחה תעשייה שלמה שבה ממלאים הרופאים
תפקיד מרכזי במתן השירות באמצעות חוות דעת רפואיות

השאלה היא מהי ההשלכה המשפטית שיש להפרת חובת

בתחומים מגוונים .בצד הזכות לערוך חוות דעת חלות על הרופא

הנאמנות של רופא כפי שהוצגה בפרשת הרופא פלוני .זאת

חובות בסיסיות של שמירה על הגיינה מוסרית שהפרתן עלולה

נוכח הוראת סעיף  8לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ אשר מעניק

לחשוף את הרופא לסיכונים משפטיים.

חסיון לפעולה של רשות שיפוטית וכל מי שפועל מטעמה.
לכאורה ניתן לטעון כי כל פעולה  -פסולה ככל שתהיה  -של
מומחה רפואי חוסה תחת כנפי סעיף  8הנ״ל ,ולא ניתן לתקוף
את התנהגותו של המומחה אם נעשתה במסגרת תפקידו
כמומחה רפואי.

רופא המכין חוות דעת חב חובת זהירות לא רק כלפי מזמין
השירות ,אלא גם ובעיקר כלפי בית המשפט .חובת הזהירות
משתרעת על כל עובדה מהותית אותה צריך המומחה לגלות
למזמין השירות ואשר בית המשפט היה נותן לה משקל .אי
גילוי עובדות מהותיות ע״י הרופא בכל אחת מהסיטואציות

כללי החיסיון באים להגן על הרשות השיפוטית ו/או מי שפועל

הנ״ל עלולה להקים נגד הרופא עילה של הפרת חוזה בשל

מטעמה על מנת להגשים את מטרת ההליך ההוגן .מטרת

הטעייה ,חוסר תום לב ,הפרת חובת הנאמנות והסתמכות על

החיסיון למנוע גילוי מידע בהליך שיפוטי כאשר אינטרס הכלל

מצג שהציג רופא כלפי מזמין חוות הדעת ע״פ דיני החוזים.

הוא שהמידע יישמר בסוד .כך לגבי גילוי מידע בטחוני ,וכך גם

כמו כן עלולה התנהגות כדוגמת כל אחד מהמקרים שהצגנו

ביחס לחשיפת פרטים שמסר חולה לרופא או מטופל לפסיכולוג

לעיל להקים גם עילה בנזיקין של התרשלות והפרת חובה

בקשר לשירות רפואי או לטיפול פסיכולוגי שנזקק לו.

חקוקה של חובת הגילוי הקבועה בחיקוקים שונים ביניהם
חוק זכויות החולה תשנ״ו  1996 -וחוק יסוד :כבוד האדם

בבסיס פרשנותן של זכויות חסיון חקוקות עומד עיקרון הגילוי

וחירותו תשנ״ב  .1992 -במקרים מסוימים אם נסתרו עובדות

לגביו נקבע ברע״א  1412/94הסתדרות מדיצינית הדסה נ׳

מהותיות ,אי הגילוי עלול להגיע לכדי הטעייה אסורה ועבירה

גלעד פ״ד מט ) :522 (3המשפט עומד על האמת...גילוי האמת

פלילית.

משרת את האינטרס של הפרט המתדיין הוא משרת את אינטרס
הציבור .מכאן גם זכותו של הכלל לעדותו על כל פרט .אשר על

אין כוונתנו במאמר זה אלא להעמיד את עושי חוות הדעת על

כן הגישה כלפי החסיון הינה חשדנית .רק במקרים מיוחדים

כך שיש לשמור על פרופורציות ,בבחינת ״חכמים  -היזהרו

וחריגים יוכר החסיון״

בדבריכם ,ורופאים ־ בחוות דעתכם״

לדעתנו על אף התפקיד המעין שיפוטי שבו רואים את מוסד

ברור לנו כי הרוב המכריע של הרופאים עורכי חוות הדעת,

המומחה הרפואי ,כוונת המחוקק בסע׳  8לפק׳ הנזיקין היא

עושים עבודתם בנאמנות וללא רבב ,והמקרים שהבאנו אינם

רק לנושאי תפקיד שיפוטי ,ולא לנושאי תפקידים מטעם בית

אלא ״חפירות הבאושים של תעשיית חוות הדעת״ .אך ראוי

המשפט אותם לא הכשיר הדין לשמש כשופטים ,ואף לא התכוון

להעמיד נר לרגלינו את זכויות הפרט לדעת את כל המידע

לתת להם סמכויות של הכרעה בסכסוך .מכל מקום ,סע׳  8חל

הרלבנטי אשר עלול להצמיח מניעה כלשהי במתן חוות הדעת.

רק על חיסיון בתביעה שנושאה עוולה שעשה נושא התפקיד

באיזון שבין הזכות לחופש העיסוק והעדפת התועלת הכלכלית

השיפוטי במילוי תפקידו ,אך אין היא חוסמת את תביעה בעילה

שעשויה לצמוח לרופא במתן חוות דעת לעומת זכותו של

של הפרת חובת הגילוי והנאמנות ע״פ דיני החוזים.

המתדיין להליך הוגן .אין ספק שיש להעדיף את הזכות
האחרונה.

~W1־^ד־־־־־^ '^^":T..
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על ניסויים רפואים בבני אדם וחופש המחקר
בבני אדם )להלן :ניסויים קליניים( כפי שהיא עולה ממאמרו.
בשני עניינים אלה ,נסמכת עמדתו של פרופ׳ פרנקל ,לעניות
דעתי ,על הנחות יסוד שגויות .מפאת חשיבות הדברים ולאור
החשש שהם ישמשו בעתיד גורמים שיבקשו להימנע מהצורך
בקבלת אישור ועדת הלסינקי בהתאם לתקנות ,ראיתי לעצמי
חובה להציג גם את העמדה שעליה התבסס התיקון לתקנות,
אשר לדעתי לא נפל בו כל פגם מהותי.

הרקע לתיקון תשנ׳יט
במאמרו ,קובע פרופ׳ פרנקל כי לתיקון תשנ״ט היו שתי מטרות
עיקריות :ביטול מעמדו של מינהל התרופות והמזון)המתרים(,

מבוא

וקביעת הוראות לניסויים רפואיים מיוחדים .כיוון שהייתי

בגליון ) 23אוקטובר  (2000של ״רפואה ומשפט״ פורסם מאמרו
של פרופ׳ דוד פרנקל  ,המותח ביקורת חריפה על התיקון שבוצע
1

בשנת  1999בתקנות בריאות העם)ניסויים רפואיים בבני אדם(,
התשמ״א ) 1980 -להלן :התקנות( .כמי שהיה אחראי בזמנו,
מתוקף תפקידי במשרד הבריאות ,על ניסוח התיקון ,ומכאן גם
על התאמתו להוראות החקיקה הראשית ולעקרונות היסוד

מעורב בכל הדיונים שקדמו לתיקון התקנות ,אני יכול להעיד
כי ביטול המתרים לא היה בשום שלב מטרה בפני עצמה ,ובוודאי
לא המטרה העיקרית של התיקון .ביטול המתרים נעשה כבדרך
אגב ,מהסיבה הפשוטה שההוראות שנגעו אליו היו בבחינת
״אות מתה״ זמן רב קודם לכן ,כאשר בפועל מינהל התרופות
והמזון לא היה קיים ואיש לא נזקק לחוות דעתו .במצב זה,

של המשפט הישראלי ,ראיתי לעצמי חובה להתייחס לכל הפחות

התיקון הנוגע למתו״ם הוא בבחינת תיקון ״אסתטי״ של מחיקת

לכמה מטענותיו של פרופ׳ פרנקל .כבר בפתח הדברים ייאמר,

הוראה שאיש לא נהג לפיה ,ואין התיקון מבטא רפורמה מהותית

כי אינני חולק על הערותיו של פרופ׳ פרנקל הנוגעות לניסוח

כלשהי.

עצמו ,לשימוש במונחים ולאחידות .מלאכת החקיקה היא
מלאכתם של בני אנוש ,הפועלים תחת שורה של אילוצים

המטרה העיקרית של תיקון תשנ״ט היתה ,אם כן ,להעביר את

חיצוניים .לפיכך החקיקה אינה יכולה להגיע לדרגת השלמות

הסמכות לאשר ביצוע ניסויים קליניים מסויימים ,שערב התיקון

המאפיינת כתיבה אקדמית ,הנעשית ללא כל צורך בפשרות

דרשו כולם אישור של מנכ״ל משרד הבריאות ,לידי מנהלי בתי

וממרחק הזמן .בכל הנוגע להערות האמורות ,אין בידי אלא

החולים בהם מתבצעים הניסויים .מדובר בתיקון נקודתי,

להביע תקווה כי שלל הפגמים עליהם מצביע פרופ׳ פרנקל,

שבוצע בתקנות מתוך מודעות לצורך להכניס תיקונים רבים

אינו יוצר אי־בהירות מהותית באשר ל״כוונת המחוקק״ ,ואינו

נוספים .תיקונים אלה אמורים לבוא במסגרת חוק שיסדיר

מציב מכשול בפני הנזקקים להוראות התקנות.

את כלל פעילות המחקר בבני אדם ,ושעל הכנתו עמל משרד
הבריאות מזה זמן .תיקון תשנ״ט נועד לפשט את הטיפול

לעומת זאת ,אין בידי לקבל את טענותיו של פרופ׳ פרנקל בשני

בבקשות לעריכת ניסויים קליניים בבתי חולים ,על ידי קיצור

תחומים מהותיים ביותר :הטענה כאילו תיקון התקנות משנת

משך הזמן של ההליך וביטול הצורך בבדיקה כפולה של מהות

 ,1999לוקה ,לפחות בחלקו ,בחריגה מסמכות ,ולכן דינו להיבטל,

הניסוי ,במקרים בהם בדיקה כזו אינה תורמת לקבלת ההחלטה

והגישה הבסיסית לחופש המחקר בתחום הניסויים הרפואיים

הסופית ביחס לניסוי .כבר בשלב זה יש להעיר כי היוזמה לתיקון

זוהר יהלום  -עורך דין לשעבר היועץ המשפטי למינהל הטכנולוגיות הרפואיות והתשתיות במשרד הבריאות.
;
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התקנות ,באה מכיוונם של בתי החולים והגופים היוזמים עריכת

מהו ״הליך׳)האם יש פעולה אנושית כלשהי שאינה נכללת

ניסויים קליניים ,דהיינו ״החוקרים״ ,שהיו מעורבים גם בניסוחו

בהגדרה?(?

של התיקון .יש לציין כי התיקון זכה לתמיכתם של כל הגופים

מה המשמעות של הליך בבני אדם)האם נדרש מגע בגוף האדם?

הרלוונטיים ,שראו בו צעד לעידוד המחקר הרפואי ,מראש

האם די בהשפעה אפשרית על גוף האדם גם כשזו אינה מטרת

ובדיעבד .גופים אלה בוודאי לא היו שותפים למסקנתו של

ההליך?

פרופ׳ פרנקל ,כאילו ביקש משרד הבריאות ,באמצעות התיקון,

האם איסוף נתונים לעולם לא יכול להחשב ל״הליך בבני אדם׳/

להצר את צעדיהם של החוקרים בתחום המחקר הרפואי.

גם אם עשויה להיות לו השפעה על מוסרי הנתונים(?
מה המשמעות של היות ההליך ,הפעולה או הבדיקה ״מקובלים״

ניסויים רפואיים מיוחדים

)כיצד קובעים אם הליך הוא מקובל?
האם המקובלות נבחנת לפי מבחן איכותי  -אילו גורמים ביצעו

מטבע הדברים ,במסגרת תיקון תשנ״ט ,היה צורך להגדיר ,אילו

את ההליך בעבר ,או כמותי  -כמה פעמים בעבר בוצע ההליך?(

סוגי ניסויים קליניים ידרשו אישור של מנהלי בתי החולים

וכוי.

בלבד)״ניסויים רפואיים מיוחדים״( ,כאשר הכוונה היא לסוגי
הניסויים שאינם מחייבים קביעות עקרוניות ביחס לפרוצדורות
שלא נבחנו בעבר כלל ,ושאינם מעוררים שאלות אתיות
וציבוריות יוצאות דופן .הגדרה של רשימה סגורה של סוגי
ניסויים כאמור ,בתחום דינמי כמו תחום הניסויים הקליניים,
היא משימה קשה במיוחד ,ואין ספק שהרשימה שנקבעה
תצטרך לעבור עדכונים ושינויים בשנים הקרובות ,על מנת שהיא
תישאר רלוונטית ,ותמשיך לבטא את המגמה להסתפק במרבית
הניסויים הקליניים באישור מנהל בית החולים בלבד.

על פי פרשנות מרחיבה של ההגדרה ,שלאור הרציונל של התקנות
ייתכן והיא הפרשנות הראויה ,ניתן לכלול בה כמעט כל
פרוצדורה מחקרית ,לרבות כאלה שלדעת פרופ׳ פרנקל אינן
בבחינת ניסוי רפואי בבני אדם .בנוסף ,אין בהגדרה כיום כל
התייחסות לאופי הניסויי-מחקרי של פרוצדורה  -האמנם כוונת
התקנות היא כי פרוצדורה המתבצעת בהתאם לפרוטוקול
מחקר בכמות מוגדרת של משתתפים ,לצורך הוכחת מסקנות
מדעיות ,תהיה פטורה לחלוטין מביקורת חיצונית ,רק בשל
העובדה שהטיפול עצמו הוא מקובל ,תהא משמעות המונח

כפי שטוען פרופ׳ פרנקל ,אין חולק כי ״ניסוי רפואי מיוחד״,

אשר תהא? האם במקרים כאלה אין אינטרס ציבורי בקיום

הטעון אישור מנהל בית החולים ,חייב להיות קודם כל ״ניסוי

פיקוח על המחקר על מנת להבטיח ,בין היתר ,כי הניסוי יתבצע

רפואי בבני אדם״ .לאור זאת ,נכללו במסגרת הגדרת ״ניסוי

לפי מתודות מדעיות מקובלות וכי המשתתפים במחקר יידעו

רפואי מיוחד״ אך ורק פרוצדורות שעשויות ,לדעת מתקין

כי הם משתתפים במחקר ויסכימו לכך? לאור שאלות אלה

התקנות ,להוות ניסוי רפואי בבני אדם .הגדרת הפרוצדורות

ואחרות ,ספק אם ניתן להסתמך על ההגדרה של ״ניסוי רפואי

שהן בבחינת ״ניסוי רפואי מיוחד״ נעשתה מתוך גישה זהירה

בבני אדם״ ,בנוסחה הנוכחי ,כתוחמת את הגבולות הברורים

ומתוך מודעות לעמימות של הגדרת ״ניסוי רפואי בבני אדם״

של המחקר הרפואי הדורש פיקוח סטטוטורי.

בנוסח התקנות הקיים .בהקשר זה אציין ,שאינני סבור כי יש
באפשרותי לספק תשובה ברורה לשאלה מהו ״ניסוי רפואי
בבני אדם״ בהתאם לתקנות .מקריאת מאמרו של פרופ׳ פרנקל,
עולה כי בידיו הכלים לקבוע בהתאם להגדרה בתקנות לגבי כל
פרוצדורה נתונה האם היא בבחינת ״ניסוי רפואי בבני אדם״
אם לאו ,ומכאן ביקורתו על הכללתן של פרוצדורות שכביכול
אינן עונות להגדרה זו ,במסגרת ההגדרה של ״ניסוי רפואי
מיוחד״ .לעניות דעתי ,ההגדרה בתקנות ובייחוד החלק השני
שלהן)״עשיית כל הליך ,פעולה או בדיקה בבן אדם שאינם
מקובלים״( ,היא עמומה ,עד כדי חוסר-משמעות.

נראה כי יש לבחון את השאלה מהו ״ניסוי רפואי בבני אדם״
לעניין התקנות ,בראש ובראשונה בהתאם לשאלה המהותית -
האם מדובר בפרוצדורה שיש צורך להכפיף אותה לביקורת של
ועדת הלסינקי .כידוע ,ביקורת של ועדת הלסינקי מבטיחה כי
הניסוי ייערך בהתאם לכללים אתיים ומדעיים מקובלים ,תוך
חשיפה מזערית של המשתתפים לסיכונים בלתי ניתנים להערכה,
וכן כי בניסוי ישתתפו אך ורק אנשים אשר נתנו את הסכמתם
מדעת לעשות כן ,וזאת לאחר שניתן להם הסבר ממצה ביחס
למשמעות השתתפותם בניסוי .לאור זאת יש לבחון גם את
סוגי הניסוי הרפואי המיוחד שאת הכללתם תוקף פרופ׳ פרנקל.

אל מול ההחלטיות המאפיינת את מאמרו של פרופ׳ פרנקל,

האמנם על משרד הבריאות לשאוף לקידום המחקר הרפואי

אבקש להעלות מספר שאלות לדוגמה המתעוררות לאור

באמצעות קיום פרוצדורות מחקריות שלא עוברות כל ביקורת

ההגדרה בתקנות:

מדעית וציבורית ,וזאת במוסדות אשר תפקידם העיקרי הוא
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לרפא ועל גבם של אנשים שלא בחרו לשמש מושא למחקר

כאן המקום להזכיר כי התפקיד העיקרי של בית החולים הוא

רפואי ,אלא נקלעו שלא בטובתם לסיטואציה קשה שלא

לרפא חולים .מכאן ,שאחריותו של מנהל בית החולים צריכה

מאפשרת להם להגן על מלוא זכויותיהם? דומה שהתשובה

להיות מופנית בראש ובראשונה ,לטיפול מיטבי במטופלי המוסד

לשאלה היא ברורה ,ומצדיקה הכללה גם של פרוצדורות

עליו הוא אחראי .אין בכך ,כמובן ,למנוע את האפשרות,

מחקריות שאולי אינן מעוררות שאלות אתיות ומדעיות יוצאות

ובמקרים מסויימים אף את הצורך לקיים מחקרים רפואיים

דופן ,במסגרת הפיקוח של ועדות הלסינקי .זאת ,לפחות כל

בבית החולים כחלק מהטיפול הניתן לחולים ולשם קידום

עוד לא קיימת הגדרה משפטית ברורה של ״ניסוי רפואי בבני

הטכנולוגיה הרפואית .עם זאת ,הגורם היחיד שצריך לשקול

אדם״)שספק אם היא בכלל אפשרית במציאות הדינמית של

את מידת הצורך בעריכת מחקר רפואי כלשהו בבית החולים

המחקר הרפואי(.

הוא הנהלת בית החולים והעומד בראשה.

על כל פנים ,בבסיס תיקון התקנות עמדה ההנחה כי מוטב

מנהל בית החולים צריך לבדוק ,לצד השיקול של קידום המחקר

לכלול ברשימת הניסויים המיוחדים הגדרות רחבות שיכללו

הרפואי ,שורה של שיקולים אחרים הנוגעים להחלטה האם

בתוכן גם פרוצדורות שאינן ניסויים רפואיים בבני אדם ,מאשר

לאפשר עריכת מחקר רפואי כלשהו בבית החולים :שיקולים

לכלול הגדרות חלקיות שיגרמו להותרת פרוצדורות פשוטות

של חשש לפגיעה בעבודה השוטפת של בית החולים ופגיעה

יחסית בסמכות האישור של משרד הבריאות .מכאן ,שאין

במתן טיפול נאות למטופלים ,שיקולים של ״ניהול סיכונים״

מחלוקת כי בהגדרות של ניסוי רפואי מיוחד עשויות להיכלל

)חשש מתביעות עתידיות של משתתפים במחקר לעומת התועלת

גם פרוצדורות מסויימות שאינן מהוות ניסוי רפואי בבני אדם.

הרפואית הישירה שתצמח מהמחקר(; שיקולים תקציביים ועוד.

יחד עם זאת ,המשמעות המעשית של אפשרות זו היא כי

כל אלה  -שיקולים לגיטימיים ,שעשויים להנחות את המנהל

במקרים אלה יהיה החוקר פטור מן הצורך לקבל את אישור

להחליט שלא לקיים מחקר רפואי כלשהו בבית החולים

ועדת הלסינקי ,ולא כי ההוראה כולה היא בטלה .לאור מהות

שבראשו הוא עומד ,ולאלה עשוייה להצטרף גם מסקנה אישית

המאטריה ,נראה שכל הגדרה שתיבחר תביא ליצירה של מקרים

כי מדובר במחקר מיותר או בעל חשיבות זניחה .סמכויות אלה

גבוליים ,בהם לא ברור האם נחוצה קבלת אישור של ועדת

אינן מוקנות למנהל בית החולים כמי שהוא בעל מעמד אקדמי

הלסינקי .כעניין של מדיניות ,נראה כי במקרים אלה ההליך

עליון ,אלא כמי שעתיד לשאת באחריות האישית לכל פגיעה

הראוי הוא פנייה של החוקר לועדת הלסינקי ,שתקבע כי אין

בתפקוד התקין של בית החולים כתוצאה מפעילות שאינה

מדובר בניסוי רפואי בבני אדם .הליך כזה יאפשר בחינה

נדרשת באופן ישיר לצורך טיפול בחולים .תפיסה זו ביחס

אובייקטיבית בכל מקרה לגופו ,וימלא את חובת הזהירות החלה

לתפקידו של מנהל בית החולים באה לידי ביטוי גם בתקנות,

על כל מי שעוסק בתחום רגיש זה.

אשר מכפיפות כל ביצוע ניסוי קליני לאישור של מנהל בית
החולים .גם כאשר נדרש אישור משרד הבריאות לעריכת הניסוי,

הצורך באישור מנהל בית החולים
מאמרו של פרופ׳ פרנקל מבטא חשש בלתי-מוסתר ממעורבותם
של מנהלי בתי החולים במחקרים הרפואיים המתבצעים
במוסדות עליהם הם המופקדים .לדעת פרופ׳ פרנקל מדובר
בפרוצדורות שאינן מהוות ״ניסוי רפואי בבני אדם״ .באחד
המקומות הוא אף מתייחס לחשש כי גורלו של המחקר יהיה
נתון ״לשיקול הדעת הבלעדי או לשרירות לבו של מנהל בית
חולים ,לרבות אולי אף בחירת החוקר המתאים לו״ .כאמור
לעיל ,אינני שותף למסקנה כי אכן מדובר בפרוצדורות שאינן
דורשות פיקוח כלל ,אך בכל מקרה נראה שיש מקום להתייחס
לשאלה העקרונית שמעלה פרופ׳ פרנקל ביחס לתפקיד של מנהלי
בתי החולים בהליך האישור של ניסויים קליניים בבתי חולים.
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עדיין מדובר באישור נוסף על זה של מנהל בית החולים :אין כל
אפשרות משפטית לחייב מנהל בית חולים לערוך ניסוי שהוא
אינו מעוניין בו .עמדה זו היא שעמדה ביסוד התיקון ,הקובע
במפורש את הצורך באישור המנהל לביצוע פרוצדורות מחקריות
בבית החולים.
לסיכום הטענות בעניין זה ,ניתן להשיב על כולן באופן פשוט:
כל חוקר המעוניין לערוך ניסוי קליני שלא תחת עינו הפקוחה
של מנהל בית חולים ,יתכבד ויעשה זאת .כידוע ,אין כיום
)למרבה הצער( כל הגבלה חוקית עקרונית לבצע ניסויים קליניים
שלא במסגרת בתי חולים .לכאורה ,יכול כל חוקר לערוך ניסויים
קליניים במדינת ישראל תחת כל עץ רענן ,ללא צורך באישור
מוקדם של גוף כלשהו .יתכבדו אותם חוקרים עליהם מגן פרופ׳
פרנקל ,ויגייסו מתנדבים לניסויים שהם מעוניינים לערוך בכל

—

, — .

ד

_

מקום שהוא ,ובא לחופש המחקר גואל .כמובן שבפועל אין

מעמד חוקתי  -הזכות לחיים ולשלמות הגוף  -כפי שקורה

הדברים כה פשוטים ,וחוקרים המעוניינים לבצע מחקרים

במקרה של מחקר רפואי בגוף האדם .במקרה כזה ,לא רק

רפואיים משמעותיים מבקשים מיוזמתם לעשות זאת בין כותלי

שאין מניעה להטיל הגבלות מהגבלות שונות על המחקר ,אלא

בית חולים ,כשהם נהנים משימוש בתשתיות הקיימות שם,

שמותר להתירו רק במידה והוא מיועד לתכלית ראויה)דהיינו

מסיוע צוות עובדי בית החולים ,מן הזמינות של מטופלים ועוד.

טיפול בחולה הספציפי או קידום המחקר הרפואי באופן מובהק,

לכל היתרונות האלה יש מחיר  -כפיפות לנהלים הפנימיים של

ואין המחקר פוגע בזכות המטופל לשלמות גופו במידה העולה

בית החולים ולצורך לקבל את אישור ההנהלה של בית החולים.

על הנדרש.

ג

כל זאת ,כאמור ,ללא קשר לחקיקה כלשהי .משרד הבריאות,
המופקד ,על בתי החולים והאחראי לטיב הטיפול בהם ,קבע
באופן מפורש את הצורך בקבלת אישור של מנהל בית החולים
לביצוע ניסויים קליניים בשטח בית החולים .עם זאת ,גם ללא
קביעה כאמור בחקיקה ,ספק אם חוקר העושה שימוש במתקני
בית החולים ובמטופליו היה יכול לעשות זאת ללא קבלת
הסכמה של הנהלת בית החולים ושל העומד בראש ההנהלה

אין בכל האמור לעיל כדי להמעיט מחשיבותו של המחקר
הרפואי או ל ה צ ד י ק בצורה כלשהי הטלת מכשולים
פרוצדוראליים וביורוקרטיים מיותרים כתנאי לביצוע ניסוי
קליני .לעומת זאת ,קביעת הצורך באישור של ועדת הלסינקי
כתנאי לאישור מחקר רפואי במטופלי בית חולים ,שכל תכליתה
להגן על זכות האדם לשלמות גופו ,היא צעד שלא רק עומד
בדרישות החוקתיות ,אלא אף מתחייב מהן .התנייה של עריכת

ובראש המוסד.

ניסויים קליניים בקבלת אישור ועדת הלסינקי אינה מטילה
מגבלה מהותית על המחקר הרפואי ,שכן ניסוי שאינו מסוגל

חופש המחקד  -זכות יסוד!

לקבל את אישור הועדה )דהיינו ,ניסוי שאינו עומד בעקרונות
הצהרת הלסינקי( הוא בלתי חוקי ואף בלתי חוקתי ,בהיותו

לאורך כל מאמרו תוקף פרופ׳ פרנקל את מה שנראה לו כפגיעה

פוגע בזכויות יסוד מוכרות שלא בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק

בלתי־מוצדקת בחופש המחקר .רק בפסקה האחרונה של

יסוד :כבוד האדם וחירותו .כל חוקר המכבד את זכויות

המאמר ,מציג פרופ׳ פרנקל את עמדתו העקרונית ביחס למעמד

המשתתפים במחקר אינו צריך לחשוש ממעבר תחת שבט

של חופש המחקר ,ממנה נגזרת הביקורת .בפסקה זו מציג פרופ׳

ביקורתה של ועדת הלסינקי ,שאישורה לניסוי אף מעניק לו

פרנקל עמדה לפיה חופש המחקר הוא בבחינת זכות יסוד

גושפנקא ציבורית ביחס לחשיבות המחקר ולשמירה על זכויות

שהפגיעה בה יכולה להתבצע ,אם בכלל ,רק בחוק העומד

המשתתפים בו .עם כל הכבוד לזכות לחופש המחקר של חוקרים

בתנאים שנשאבו מפסיקת ההגבלה של חוק יסוד :כבוד האדם

שאינם יכולים מסיבה כלשהי לעמוד בדרישות ועדת הלסינקי,

וחירותו ושל חוק יסוד :חופש העיסוק  .ייתכן כי מדובר בעמדה

נראה שהן צריכות לסגת מפני זכויות היסוד של מושאי המחקר,

2

ראויה ביחס לדין הרצוי במדינת ישראל .אין צורך להכביר

ומפני חובת המדינה לשמור על שלמות גופם של המטופלים

במלים ביחס לחשיבות של חופש המחקר האקדמי להתפתחות

בבתי חולים.

המדע ,לקיום דיון ציבורי בסוגיות חשובות ,לגילוי האמת ולעוד
ערכים עליונים .דא עקא ,מרגע שמועלית טענה ביחס למעמד

סיכום

של חופש המחקר בדין הישראלי הקיים ,ובייחוד כאשר מוענק
לו מעמד של זכות יסוד ,מן הראוי כי תתווסף לקביעה אסמכתא
כלשהי לביסוס הטענה .מאמרו של פרופ׳ פרנקל אינו כולל כל

הפגמים עליהם מצביע פרופ׳ פרנקל במאמרו הם בעיקרם פגמים

אסמכתא בעניין זה ,ולא בכדי .מאז קום המדינה ועד היום לא

טכניים ,אשר אינם משליכים על תוקפו של התיקון שבוצע

עוגן חופש המחקר כזכות יסוד בחקיקה הישראלית ,ואף

בתקנות .בנסיבות אלה ,אין כל מקום לבטל את ההוראות אשר

בפסיקת בית המשפט העליון לא נמצא לו זכר .ייתכן שמדובר

אליהן התייחס פרופ׳ פרנקל .החשש הבא לידי ביטוי במאמרו

בעובדה מקרית ,אך בהיעדר התייחסות כלשהי בדין למעמדו

של פרופ׳ פרנקל ,כאילו ביקש משרד הבריאות ,באמצעות

של חופש המחקר ,הבסיס לקביעה כי מדובר בזכות יסוד מוכרת

התיקון ,להטיל מגבלות חדשות ובלתי חוקיות על חופש המחקר

במשפט הישראלי ,שניתן לפגוע בה רק בדרך מסויימת ,הוא

הרפואי בארץ ,החשש הזה אינו במקומו ,שכן מטרת התיקון

מעורער .במיוחד אמורים הדברים מקום שה״זכות״ לחופש

היתה הפוכה :עידוד המחקר באמצעות פישוט הליכי האישור

המחקר מתנגשת התנגשות חזיתית עם זכות שדווקא קיבלה

למרבית הניסויים הקליניים הנערכים בישראל .במישור העקרוני
מבטא תיקון תשני׳ט גישה זהירה אשר נמנעת מהצבת גבולות

—!
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ברורים למונח ״ניסויים רפואיים בבני אדם״ וזאת מתוך מחשבה

צריכה לעבור ביקורת בהתאם לאמות המידה שנקבעו בהצהרת

כי שמירה על זכויות המטופלים מחייבת קביעת הגדרות

הלסינקי .גישה זו אינה מטילה מגבלות מהותיות על המחקר

מרחיבות שלא תשלולנה באופן מפורש את תחולת התקנות

הרפואי ,שממילא חייב לשמור על זכויות המטופלים ,והיא

במקרים גבוליים .במקרים אלה ,ועדת הלסינקי של בית החולים

מבטיחה את השמירה על זכות היסוד של כל מטופל בבית

היא הגוף המתאים להכריע בשאלה האם פרוצדורה מסויימת

חולים לשלמות גופו.

מקורות והעדות:
 .1פרופ׳ דוד פרנקל ,״חריגה מסמכות ומדיניות הגבלת

האתיקה למיניהם ובאמנות בינלאומית ומכח הסכמה

המחקר״ ,רפואה ומשפט גליון מס׳  23אוקטובר  ,2000עמ׳

חברתית״ ,דהיינו לאו דווקא מכוח החוק לא ברור ממאמרו

.60 - 55

של פרופ׳ פרנקל מה הן אמות המידה המאפשרות לכאורה

 .2פרופ׳ פרנקל סותר לכאורה את הקביעה האמורה במקום
אחר באותה פיסקה ,שם הוא מסכים כי ניתן להגביל את
המחקר בבני אדם גם מכח ״ההגבלות המוטלות בכללי
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פגיעה בחופש המחקר במקרים אלה.
 .3ראה סעיפים  2ו 4-לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.

מצר להעיר בבית המשפט ־ מדריך לרופא
זימון להופעה בבית המשפט:
על הרופא לדעת שהקשר בין התאריך והשעה שזומן אליהם
ובין המציאות ,הוא מקרי בלבד .בית המשפט נוהג לשלוח זימון
במכתב רשום ,חודשים אחדים מראש .אחר כך מגיעה תזכורת
טלפונית מעורך הדין המעונין בעדותו של הרופא .הרופא מתפנה
מעיסוקיו לאותו מועד ,דבר שהוא כידוע ־ לא פשוט ,עקב
העומס בו הוא נתון .כאשר הרופא מגיע לביהמ׳יש ,מתברר לו
משה לוטם

לעיתים קרובות ,כי המשפט נדחה למועד אחר ,או שהצדדים
התפשרו בינתים ,אך איש לא טרח להודיע לו על הדחייה או
על הביטול .לעומת זאת ,אם חס ושלום ,לא יגיע במועד ,עלול

הרופא מקבל מידע רב ביותר בתחומים שונים בשעת לימודיו.
לימודי היסוד בתחומי הביולוגיה ,גנטיקה ,ביוכימיה,
סטטיסטיקה וכדומה ,מיועדים לספק לו הבנה רחבה בתחום
מדעי החיים ולאפשר לו לעקוב בעתיד אחר ההתפתחויות
העצומות שמתרחשות במהירות מסחררת בכל תחומי הרפואה.
במקביל ובהמשך ,מיועדים הלימודים הקליניים ליישום בחיים
המקצועיים של הרופא.

הרופא להסתכן בנזיפה ואף בצו הבאה מצד השופט.
על מנת להמנע מהתרחשות מביכה כזאת ,יש לברר אצל עורך
הדין ,יום יומים לפני ההופעה ,אם מועד המשפט תקף .אולם
גם אם המועד נשאר תקף ,אין זה אומר כי עדות הרופא תישמע
במועד שנקבע.
זו הזדמנות מצוינת לרופא לטעום את הטעם המר שטועם

קוריקולום רחב זה ,נותן לרופא הצעיר נקודת פתיחה אשר
ממנה יוכל להתפתח בשנותיו כאיש מקצוע .כמובן תוך עידכון

החולה במרפאה כאשר הוא מוזמן לשעה  ,08:00אך זוכה
להיבדק בשעה .13:00

ומעקב אחר המתרחש והמתחדש ,באמצאות קריאת חומר

יום טיפוסי של הרופא שהוזמן להעיד בבית המשפט ,נראה כך:

מקצועי.

הוא מגיע לביהמ״ש ב־ 9:00בבוקר ואז מתברר לו כי השופט

אחד הנושאים שהמערכת לא טרחה להכשיר בהם את הרופא,
היא כיצד להעיד בבית המשפט .וזו סיטואציה כלל לא נדירה.
הוא עשוי להזדקק להעיד כמומחה רפואי וכיום ,לעיתים לא
כ״כ נדירות יהיה עליו גם לדעת להתגונן מפני תביעות על
רשלנות רפואית ,מול מערכת שאינה מבינה אותו ואת דרך
מחשבתו.

משנה לבקשת הצדדים מועדי משפטים שנקבעו ,וכר וכר.
סוף סוף ,בשעה  10:30מתחיל המשפט .ראשון מעיד עד שלא
סיים עדותו במועד קודם .עדות זו אמורה להמשך שעתיים
לפחות אולם היא נקטעת ב 11:00-לחצי שעה הפסקה...
כמובן שאיש אינו טורח להודיע לרופא כי ספק אם עדותו

קשה להדריך את הרופא להבין את דרך המחשבה של המערכת
המשפטית .אלה הם דפוסי מחשבה שעומדים לא פעם בסתירה
לדרך המחשבה המדעית של הרופא .עם זאת ,ניתן להדריכו
כיצד להתנהג בעת מתן עדותו בבית המשפט ,כשעליו להתנגש
בער׳ד מיומן ולעתים ערמומי.

ד״ר משה לוט• ־ רופא אורטופד ומנתח.

רפואה ומשפט

עוסק בנושאים אחרים :מאשר צווי מעצר ,מאשר שחרורים
בערבות ,נותן תוקף משפטי לפשרות שהושגו מחוץ לבית המשפט,
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תישמע באותו יום.
מה הפתרון? האמצעי הפשוט ביותר אך הבלתי מעשי ,הוא
לשפר את המערכת .הפתרון השני :להצטייד בכריך או שניים,
עיתון ,ספר ,ווקמן .ולא להתעצבן .בדיוק כפי שעושה החולה
הנבון בהמתנה לבדיקה במרפאה של אותו רופא....

הכנה לעדות:

יש לך זמן לחשוב ולנסח .כדאי שתענה בקצרה ,אפילו ב״כן״
ו״לא״ .עם זאת ,לעיתים לא ניתן לענות כך על שאלות מסוג

עליך להגיע מוכן לעדותך .עליך לרענן את זכרונך בקריאת

״האם אתה ממשיך להכות את אשתך...״ .במקרה ותופיע

המסמכים הרלוונטים וקריאת ספרות מקצועית לפי הצורך.

שאלה כזו ,עליך לסרב לענות ב״כן״ ו״לא״ .זכותך לענות

רצוי שתשוחח עם עוה״ד שאתה מופיע מטעמו ותקבל ממנו

ולהסביר בדרכך שלך ובתשובות באורך שתמצא לנחוץ .אל

מידע על הנקודות שהצד הנגדי עשוי לתקוף.

תיבהל מדרישות חוזרות של עוה״ד ,שתענה רק ב״כף׳ ו״לא״.

אינך צריך להבהל אם הצד השני יפגין שהוא מזועזע כאשר

אל תענה בחופזה על שאלה שלא הבנת כראוי .אל תחשוש

תאמר  -במהלך המשפט  -כי שוחחת קודם למשפט עם עורך

לדרוש שעוה״ד יחזור על שאלתו או שינסח אותה מחדש בצורה

הדין .הדבר חוקי .זו זכותך ואפילו חובתך.

יותר מובנת .אם עוה״ד יציג לך שאלה בתוקפנות יתרה ,תוכל

קורה לעיתים שעוברות שנים מאז הארוע שעליו אתה אמור
להעיד ועד מועד עדותך ,וחובה עליך לרענן את זיכרונך קודם

להוציא את רוח הקרב שלו ,אם תבקש לנסח שוב ושוב את
אותה שאלה )שנשאלה בתוקפנות( .חזרה על השאלה תוריד
מהאפקט התיאטרלי שהיתה אמורה ליצור באולם ביהמ״ש.

למשפט.
זכור כי מטרתו של עוה״ד ב״כ הצד השני היא לזכות במשפט,
והוא לא יהסס לנסות לפגוע באמינותך ,או להדגיש חצאי
אמיתות ולנסות לגרום לך לסתור את דברי עצמך בדרכים שונות.
להלן אשתדל לתאר את שיטות המתקפה וההתגוננות בפניה:
שים לב כי בשעת המשפט עוה׳׳ד של הצד השני יתאמץ לקבל
ממך תשובות סותרות תוך כדי נסיונות לבלבל אתך בדרכים
שונות .הוא ישאל שאלות זהות ,אך מנוסחות באופן שונה ,שוב
ושוב כדי שתתבלבל .הוא עשוי לומר לך כי קודם ענית אחרת
על אותה שאלה .למרות שהדבר כלל אינו נכון .וכל זה  -רק כדי

לבלבל אותך .הטוב ביותר הוא לדבר אמת; להיות מוגף ,לדייק
ולא לעוות; לא להיות חד צדדי .עד ששלם עם עצמו לא
ייתפס בסתירות וייראה אמין.
בתמימותך ,אתה עלול להכנס לתדהמה כשתראה בבית המשפט
איך המומחים משני עברי המתרס ,אשר נשבעו לומר את האמת,
מצאו והציגו לכאורה ממצאים שונים מן הממצאים שלך,
ומסקנותיהם שונות בתכלית משלך ...בית המשפט רגיל לכך
ואינו מעניש על עדות שקר .דע לך כי אין סיכוי שתצליח לתקן
את העולם .דבוק באמת שלך.
עורן הדין התוקפן :ינסה לבלבל אותך ע״י הרמת קול ,ועל ידי
שאלות חוזרות רבות .לעיתים הוא ינסה לבזות אותך ולזלזל
בידע שלך .בתגובה ־ אל תתרגז ואל תתרתח .זו מטרתו ,כדי
לבלבל אותך ולפגוע בשיקול דעתך .התנהגותך המנומסת תנטרל
את התוקפנות .אל תכנס לריבי מילולי עם עהו״ד ,כי אין זה
לכבודך .זכור כי לשון רכה תשבר גרם.

זכור כי מרבית המשפטים נערכים זמן רב לאחר הארוע ואינך
חייב לזכור פרטי פרטים שקרו לפני שנים.
מותר לך לדפדף בניירות שלך כדי לרענן את זכרונך .מותר לך
לענות ״איני זוכר״ .עם זאת ,אם תרבה לאמר כי אינך זוכר,
אתה עלול ליצור רושם בלתי אמין .כמו כן אינך חייב לדעת
את כל תורת הרפואה כולה .מותר לך לענות כי אינך יודע
משהו .אין זו בושה לא להיות סופרמן.
שים לב לשאלות שנשאלות באופן חוזר אך בצורה שונה ,מטרתן
להביא לסתירות בתשובותיך ולפגום באמינותך .מותר לך לתקן
עצמך תוך כדי עדותך.
לעיתים קרובות,כשאתה עונה על שאלה ותשובתך אינה נוחה
לעו״ד ,הוא ינסה לקטוע את רצף דבריך כדי למנוע ממך לומר
את מה שהתכוונת וינסה לשאול שאלה חדשה ,לפני שסיימת
לענות את התשובה הבלתי נוחה לו .אל תרשה לו לעשות זאת.
בנימוס רב תעמוד על כך שיניח לך להתבטא בחופשיות ולנסח
דבריך כרצונך .אל תפחד מעוה״ד .עדים רבים מפחדים להופיע
במשפט מחשש שיפגעו באמינותם או שיוצגו כטיפשים .דע לך
כי עוה״ד שנראה לכאורה בטוח בעצמו ,יהיר ותוקפן ,חושש
אף הוא מפניך .הוא מניח ,ובצדק ,כי ידיעותיך ברפואה גדולות
משלו ואפילו אם התכונן למשפט ויודע הרבה באופן נקודתי
בנושא הנידון ,אתה בקיא ברפואה יותר ממנו .הוא עשוי להדגיש
חצאי אמיתות ולהציג אותך כחסר ידע או בלתי אמין .תוכל
למנוע זאת ממנו על יד צורת תשובתך .לדוגמא :אורתופד נשאל
אם ראה שבר זהה בדיוק לשבר שישנו בשוק של התובע.

עוה״ד שמנגד אינו עויין אותך אישית .הוא רואה בך גורם

האורתופד יודע שכל השברים נבדלים זה מזה במידת מה .הוא

מפריע לזכיה בתיק ולקבלת שכר טרחתו .אל תיחפז בתשובותיך.

עונה ביושר כי לא זכור לו שראה שבר זהה באופן מוחלט לנוכחי.

דפואה ומשפס
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עוה״ד יקפוץ על המציאה ויטען כי הרופא נחשף כעת כחסר
נסיון ומומחיותו מפוקפקת .לעומת זאת ,תשובת הרופא שמעיד,
אם היא מנוסחת בצורה אחרת תימנע עיוות ,כגון :״ראיתי
בחיי המקצועיים לפחות  500שברים מטיפוס זה .מכיוון שכל
השברים נבדלים זה מזה במידת מה ,אינני יכול לזכור אם
ראיתי שבר זהה בדיוק לנוכחי״.

בערנותך ולעודד אותך לדבר בחופשיות ובהרחבה וכך להסתבך.
זכור ,רצוי לענות בקצרה ולא לספק מידע אשר עורך הדין עלול
להשתמש בו נגדך ולמטרותיו.
לעיתים עשוי עוה״ד להטעותך בכך שישים בפיך מילים שלא
אמרת ,באופן שמילים אלה יוכנסו לפרוטוקול .דוגמה :״לפני
ההפסקה אמרת כי וכף וכו׳ ״ כאילו שהוא מצטט את דבריך,

לעולם אל תענה לשאלות ע״י מימיקה או הנעת ראש .לא נוח

למרות שכלל לא אמרת כך .עורך הדין שלך אמור להיות ער

להכניס זאת לפרוטוקול ,ולתעד תשובה אילמת .דבר בקצב

ולהגן עליך ולמנוע את הטעיתך .גם השופט אמור למנוע

שיאפשר לכתבנית לרשום את דבריך במלואם ,ומבלי שיושמטו

תוקפנות יתר והעלבה ,אולם הם לא תמיד מקפידים על כך

קטעים מהם .כי על-ידי כך עלולים דבריך לצאת מהקשרם

ועליך לדעת להגן על עצמך ועל כבודך ,ולהתריע על ציטוט

ומשמעותם תישתנה.

מוטעה ומטעה של דבריך.

עורן הדין הנחמד :הוא מנומס .חביב .מחייך .נותן לך כבוד.

בסיכום :עליך להגיע מוכן לבית המשפט .לדבוק באמת .לשמור

הכל כדי להרגיע אותך ולפגום בערנותך .תכסיס הנחמדות שלו

על הגינות ולא לעוות את העובדות .כך תהיה שלם עם עצמך

עשוי בקלות רבה להתחלף בתכסיס התוקפנות.

ותיצור רושם אמין בבית המשפט .שלוות הנפש תעזור לך
להתמודד עם עורכי הדין.

עורן הדין הבור לכאורה :עשוי לפנות אליך בצורה הבאה:
״דייר! האיר את עיני! אני כידוע חסר נסיון ברפואה ,ממש בור.
אולי תוכל להסביר לי את הנושא ומדוע בחרת דוקא לנהוג
בדרך שנהגת...״ .תהיה בטוח שהוא הכין היטב את שעורי
הבית .הוא שוחח עם רופאים אחרים בנושא הנדון ,עיין
באינטרנט ושולט באופן נקודתי בחומר .גם כאן כוונתו לפגום

זכור כי ההתמודדויות שעברת בעבר במצבי לחץ ברפואה היו
קשות מהתמודדות בבית המשפט.
הערת הכותב :הכתבה שהובאה כאן מבוססת על נסיון רב
שנים ,ובהכנתה נעזרתי במאמר של Thomas O. Baker:

Operator's Manual for a Witness Chair.

שיבוט בני אדם) (Human cloningלאן!,
מילות מפתח :שיבוט ,העברת גרעין ,פיצול עוברים
החברה שבויה ב א ס ו צ י א צ י ו ת שליליות כלפי שיבוט.
האסוציאציות הנפוצות הן:
א .שיבוט עשוי לגרום ליצירת חברה הומוגנית :הנחה זו
מבטאת פחד מכך שתיווצר חברה בה הפרטים יהיו זהים.
יצירת חברה הומוגנית שתפגע ביכולתה ליצור בצורה מגוונת,
תמנע דינמיקה ותפגע במאגר הגנטי של אותה חברה .זוהי
הנחה מכלילה ונקודת המוצא שלה אומרת שרוב בני האדם
יתרבו בשיטת השיבוט.
ב .שיבוט ייצור בני האדם זהים :אמירה זו מבטאת פחד מפני
יצירת חברה בה יישבטו אנשים מסוימים בעלי תכונות אשר
ייתפסו כרצויות ומועדפות באותה חברה .העדפת תכונות
מסוימות על פני אחרות עשויה לגרום לאפליה כנגד השונה.

מבוא
שיבוט) (cloningהוא שיטה המאפשרת לשכפל תאים בודדים,
צמחים או בעלי חיים הזהים גנטית  .שיבוט בני אדם ,משמעו
1

יש לזכור שבשיבוט משכפלים אדם קייס ובכך למעשה
משתמשים במאגר גנטי קיים.

יצירת העתק גנטי של פרט מסוים ,ללא מגע מיני בדרך  .לפני

ג .שיבוט יגרום לסחר בבני אדם :כאן מבטא החשש מפני

מספר שנים הצליח לראשונה הנסיון לשבט את הכבשה Dolly

יצירת בני אדם שלא למטרות חוקיות ,כגון -יצירת שבט של

על ידי שימוש בגרעין מתא עטין בוגר .עד להצלחת שיבוט זה,

עבדים או לוחמים

ובכך ליצור מעמדות של שולטים

הקהילה המדעית חשבה ששיטה זו אינה ישימה ביונקים .לפני

ונשלטים.

2

3

הצלחת שיבוט הכבשה  ,Dollyשיבוט יונקים נעשה בשימוש
בתאי עובר שטרם התמיינו .הצלחת שיבוט מתא בוגר משמעה,

ד .שיבוט ייצור מפלצות :אמירה זו נובעת מן הבלבול הקיים

שה D N A -המצוי בתא בוגר מסוגל ליצור מחדש את כל הרקמות

בין הנדסה גנטית לבין שיבוט .בעוד הנדסה גנטית משנה

למרות שכבר עבר התמיינות* .מאז הצלחת שיבוט הכבשה Dolly

את המאגר הגנטי על ידי הפעלה או השתקה של גנים ,ובכך

דווח על שיבוט מינים נוספים כמו עכברים ,קופים ועגלים ׳ ׳ .

משנה את תכונות הצאצא .הרי שיבוט יוצר העתק של מאגר

עדיין קיימות בעיות ביישום בשיטה זו של שיבוט ,אחת מהן

גנטי קיים ואינו משנה את תכונות הפרט.

7 6 5

היא יעילותה הנמוכה .כמו כן עדיין אין ידע לגבי בטיחות
השיטה עבור הצאצאים :האם יהיו חשופים להזדקנות מוקדמת
או שמא יהיו יותר חשופים לפתח סרטן ׳ .
9 8

אסוציאציות אלה קשורות בחוסר ידע בנושא השיבוט .כאשר
מדברים על האפשרות ליישם שיבוט בני אדם ,אין הכוונה להפוך
שיטה זו לאמצעי הרבייה העיקרי של בני האדם .כמו כן אין

מאמרנו דן בהיבטים השונים של שיבוט :טכניקת השיבוט,

כוונה לאפשר שכפול במסות לאוכלוסיות נבחרות .חשוב לציין

סיבות ליישום שיבוט בני אדם ,תרומת השיבוט לבני האדם

שפרט לשיבוט קיימות שיטות נוספות להתערבות במאגר הגנטי

וההשלכות החוקיות.

כמו החדרת גנים לתאי נבט לשם השבחה.

ד״ר צביה בר-נוי ,מורה לגנטיקה ,החוג לסיעוד ,ביה״ס למקצועות הבריאות ,אוניברסיטת תל-אביב.
ד״ר נילי טבק ,מרצה בכירה לאתיקה וחוק ,החוג לסיעוד ביה״ס למקצועות הבריאות ,אוניברסיטת תל-אביב.
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שבשיטה זו משתמשים ^  D N Aשמקורו בתא בוגרDNA-n .
בתאים עובר שינויים ועשוי לצבור מוטציות במהלך החיים.
מכאן עולה החשש מפני שימוש בתא כזה לשיבוט .החשש
נובע מתוך הדאגה לשלמות הצאצא  -מבחינת יצירת עובר
חולה במחלה גנטית ,או החשש מפני סיכון מוגבר לפתח
סרטן או צאצא שיעבור הזדקנות מוקדמת.

סקירת ספרות:
המושג שיבוט בני אדם מתאר יצירת העתק גנטי של אדם.
כאשר דנים במושג לעומקו הוא מעורר חששות ופחדים מפני
התוצאות האפשריות של השיטה ,כגון פגיעה ב:
• בייחודיות גנטית של המשובט
• באוטונומיה של המשובט
• בזכויות עובר שנוצר

הסיבות בגללן ירצו להשתמש בשיבוט

קיימות שתי שיטות לשיבוט ,וחשוב להבין אותן ואת הסיבות
שבעטיין אנשים עשויים לשקול שימוש בשיבוט.

א .סיבות תרפויטיות

 .1פיצול עוברים Embryo splittin -

 .1פתרון בעיות פוריות

יוצרים עובר במבחנה ,באותה שיטה המשמשת להפריה חוץ
גופית) .(In Vitro Fertilizationלאחר ההפריה נותנים לביצית
המופרית להתחיל להתפתח .בשלב מוקדם של התפתחות
העובר ,כשהעובר מורכב ממספר מועט של תאים שטרם
התמיינו ,ניתן לפצל את התאים .מכל חלק עשוי להתפתח
עובר שלם .עוברים אלה זהים גנטית ולמעשה הם .Clones
צאצאים שיולדו כתוצאה מפיצול עוברים הם תאומים זהים
) (monozygote twinsשנוצרו באופן מלאכותי .חשוב לציין
שבשיטה זו מכפילים עובר שנוצר כתוצאה מהתלכדות ביצית
וזרע ,אשר תכונותיו אינן ידועות מראש .לצאצא שיולד
כתוצאה משימוש בשיטה זו של שכפול ,יש שני הורים גנטיים
בדומה להפריה רגילה ׳ .

א .במקרה של אישה העוברת במשך שנים טיפולי פוריות
ללא הצלחה בגלל מיעוט ביציות ,ניתן לאחר השגת
ההפריה לבצע פיצול עוברים .פעולה זו מאפשרת להחזיר
לרחם יותר עוברים ובכך להגדיל את הסיכוי להריון.
במידה וייקלטו יותר מעובר אחד הרי שיצרנו צאצאים
זהים גנטית ,מצב הדומה לתאומים זהים)שתכונותיהם
אינן ידועות מראש( .על כן קשה לטעון כנגד השיטה
ותוצאותיה מכיוון שהתוצאה שלה במקרה זה דומה
למצב קיים )תאומים זהים( .אין ויכוח שלמרות
שתאומים זהים הם בעלי מטען גנטי זהה כל אחד מהם

11 10

בעל אישיות עצמאית וחופש כמו כל אדם אחר.

 .2העברת גרעין Nuclear Transfer -

ב .כאשר אחד או שני בני זוג סובלים מבעיית פריון ,שימוש

בשיטה זו שואבים ביצית מאישה ,מוציאים מהביצית את
הגרעין המכיל את ^  , D N Aולמעשה יוצרים ביצית חסרת

בהעברת גרעין יכול לאפשר להם להביא צאצא גנטי
לעולם ללא תרומת זרע/ביצית.

גרעין .לאחר מכן לוקחים תא בוגר )כמו תא עור( מהאדם
ג .כאשר אחד ההורים נשא או חולה במחלה גנטית ,שימוש
בשיבוט יכול למנוע הולדת ילד חולה ,על ידי כך שתורם
ה D N A -הוא ההורה הבריא .

אותו רוצים לשבט ,וגורמים לחדירת הגרעין לביצית .חשוב
להדגיש שתא בוגר מכיל את כל  46הכרומוזומים המרכיבים
את הגנום האנושי המלא ,לעומת תאי נבט המכילים מחצית

14

הכרומוזומים) (23כבהפריה רגילה .עתה מגרים את הביצית

יהיה קל יותר לציבור לקבל את השיבוט למטרות תרפויטיות
מאשר כל סיבה אחרת .עבור זוגות הסובלים שנים מעקרות

לחלוקה ומקבלים עובר שניתן להשתיל ברחם .כך יוצרים
העתק של פרט בוגר ,שאת תכונותיו יודעים מראש .הצאצא
המשובט הוא תאום גנטי של הפרט שתרם את הגרעין.

והמעונינים בצאצא גנטי שלהם ,ללא הצורך בתרומת ,DNA
שיבוט הוא פתרון אפשרי .גם כאשר מדובר במחלה גנטית
של אחד ההורים ,הימנעות מהולדת ילד חולה תמנע בעתיד
סבל מתמשך לילד ומשפחתו ונטל כלכלי על החברה .חשוב

לצאצא המשובט יש ״הורה״ גנטי יחיד .חשוב לציין שיעילות
העברת הגרעין עדיין נמוכה .לשם הדגמה ,על מנת ליצור את
 dollyנזקקו ל 277-ביציות ,ןמתוכן  29התפתחו לעובר ראשוני
והוחדרו לרחם פונדקאי .רק  12עוברים המשיכו להתפתח,

לציין שבמקרים אלו השיבוט ייעשה בגלל רצון הפרט
להמשכיות גנטית ואין ביישום מסוג זה כדי לעורר חששות

ובסופו של תהליך רק כבשה יחידה נולדה ׳  .יש להדגיש
12
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מפני שכפול המוני של פרטים מסוימים.
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 .2יצירת אברים להשתלה

 .2באיזה שלב נחשב העובר כיצור עצמאי! שאלה

כיום הבעיה העיקרית בהשתלת אברים היא המחסור
בתרומת אברים .טכניקת השיבוט יכולה לעזור להתגבר על
בעיה זו :אדם הנזקק להשתלה ,יוכל לתרום תא בוגר ,לבצע
העברת גרעין לביצית וליצור עובר.

פילוסופית משפטית במהותה .מעמדו של העובר תלוי
בתקופות ההריון השונות .מבחינת ההלכה הריון עד 40
יום נחשב למים ולשון התלמוד ,מסכת יבמות ס׳׳ט בי:
״עד  40יום בעלמא הוא״ .אין עליו דין עובר .צורת
הוולד נגמרת רק אחרי  40יום )רמב״ם פרק י׳ מהלכות

בשלבי ההתפתחות הראשונים של העובר  blastocyteישנם

איסורי ביאה א׳( .כלומר ,כל עוד ההריון הוא בתוך 40

) - (pluripotentתאים

יום אין לו עדיין כל זכויות של יצירה אנושית ,וללא

המסוגלים לעבור התמיינות לכל סוגי התאים .אחת

נפש מושלמת  .בנצרות נחשב העובר כיצור אוטונומי

האפשרויות שמדענים מנסים לפתח היא לגרום לתאים אלה

מרגע ההפריה .יש הטוענים שעובר אינו מתחיל לחיות

לעבור התמיינות במבחנה לתאים שונים ,כמו תאי מוח

עד שלבים מאוחרים יותר של ההריון ולכן רואים אותו

עצם ,לבלב ,מוח ,כבד ועוד ,ולהשתמש בתאים אלה לריפוי

בתחילת היווצרותו כקבוצת תאים ולא כאדם .

תאים שהם פלוריפוטנטים

19
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מחלות  .למרות שמדובר כאן בשלב הראשוני של התמיינות
15

תאים ,יש לזכור שמקור תאים אלו הוא בעובר שעשוי היה

חשש נוסף הוא ששיבוט מסוג זה יגרום לסחר באברים,

להמשיך ולהתפתח אילו היה מושתל ברחם .מכאן שמצב

קרי יצירת מצב שבו בעלי ממון ינצלו את יכולתם

זה היה מוליד זכויות לעובר .לדעתנו יישום שיטה זו נבחן

הפיננסית לשם רכישת אברים .הסחר עצמו יזמין שוק

ביכולת להשוות בין סיכון לבין תועלת ,דהיינו מה הסיכונים

שחור גם ביצירה של עוברים עם תכונות ייחודיות

שהחברה לוקחת על עצמה בעצם יישום השיטה לעומת

מוזמנות מראש שיירכשו על ידי משפחות עשירות.

התועלת לציבורים גדולים הלוקים במחלות שונות ,שלולא

מציאות זו תגרום לשינוי הסדר החברתי והפיכת העובר

שיטה זו היו נשארים חשוכי מרפא .על פי הגישה התועלתנית

לאמצעי ולא לתכלית עצמית ,מצב הנוגד את העיקרון

הדוגלת במירב האושר למירב האנשים ועקרונות הצדק

שעליו מתבסס קאנט הרואה באדם תכלית ולא רק

ניתן לבחון את הסיכונים מול התועלת.

אמצעי .

16
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הסיכונים העיקריים בשיטה זו הם:
• פתח לשכפול אדם על ידי יצירת עובר ראשוני .אמנם

21

שימוש בשיבוט לשם יצירת תאי מוח עצם :יצירת עובר
לשם השתלת מוח עצם אצל קרוב משפחה חולה על מנת

המטרה היא לייצור אברים אך מי ערב לכך שלפעולה

להציל את חייו .מוח עצם יתרונו בהצלת חיים ואינו פוגע

זו לא תהיה המשכיות שתגרור יצירת שכפול ללא גבולות.

בעובר עצמו  .לאחרונה דווח בתקשורת על משפחה אשר
22

לה ילד חולה הנזקק להשתלת מוח עצם ולא נמצא תורם
•

יצירת עוברים לצורך מחקר ,הליך שאסור כיום ברוב

מתאים .המשפחה בחרה ליצור עוברים בהפריה חוץ גופית,

המדינות העולם .עצם העניין עשוי לגרום לניצול לרעה

ולהשתיל ברחם רק עובר המתאים להיות תורם לילד החולה.

והתייחסות אל העובר כאל נושא מחקר .ניתן להתגבר

רואים כאן מצב של ״זה נהנה וזה לא חסר״ .אין סיבה

על סיכון זה על ידי מערכת פיקוח והגבלות חמורות על

לדאגה שתינוק זה יסבול מעצם הולדתו לשם הצלת חיים.

יישומי השיטה.
לדעתנו ,התועלת לציבור ביישום השיטה הזו ,תהיה גדולה
שיטה אחרת היא ביצוע שיבוט בשיטת העברת גרעין .לאחר

לאין שיעור מאשר הסיכון שהחברה לוקחת על עצמה.

יצירת העובר ,להשתיל ברחם להמשך ההתפתחות ולקצור

היתרון הערכי החשוב ביותר הוא עקרון הצלת חיים על ידי

את העובר לשם נטילת אבריו  .השאלות המתעוררות

יצירת אברים ,דבר שימנע סבל רב מאנשים רבים .מהיבט

18

משיטה זו:
 .1באיזה שלב של ההריון אנו קוצרים אברים! ההחלטה
באם לאפשר שיבוט לשם קצירת אברים להשתלה,

הגישה התועלתנית ,קיומה של חברה מותנה בדאגה שלה
לפרטים .לפיכך הצלת חיים של כל פרט בחברה משרתת
את קיומה.

תלויה בקביעה של עצמאות העובר.
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ההתפתחויות בתחום ולהגיש דו״ח שנתי לשר הבריאות על

סיבות אחדות

מנת שיוכל להמליץ על שינויים אפשריים בחוק .
25

נחשוב על משפחה בה ילד גוסס או נפטר והמשפחה מעונינת
ביצירת ״תחליף״ לילד זה .המציאות שנכפתה על המשפחה

ארה״ב  -קיימות מספר הצעות לחקיקה בנושא .בהצעת חוק

אינה יוצרת מצב תרפויטי שיכול להצדיק שיבוט .בנוסף ,יש

של  ,Human Cloning Research Prohibition Actב ,1997-הוטל

להתייחס לעובדה שאפילו אם ישבטו את הילד הגוסס ,הרי

איסור על מימון פדרלי לפרוייקטים מחקריים העוסקים

שייצרו כפיל בעל גנום זהה אך שונה ממנו בתכונות רבות אחרות

בטכניקה של יצירת אדם משוכפל  .הועדה שנתמנתה לעניין

)פסיכולוגיות ,חברתיות וכר( .תכונות אלה מושפעות מסביבת

זה ,המליצה ליצור הגבלות לשיבוט בגלל החשש לביטחון

26

הגידול ,שהרי מבחינה חיצונית המראה יהיה זהה אך מבחינת

הצאצא המשובט .מספר מדינות בארה״ב חוקקו חוקים

התכונות האחרות ,כמו שרואים בתאומים זהים החולקים את

המגבילים שיבוט בני אדם :בקליפורניה ופלורידה נאסר שימוש

אותו הגנום יש כ 50%-זהות .מה גם שתאומים זהים חולקים

בשיבוט אפילו למטרות מחקריות  .לאחרונה חל שינוי בגישה

את אותה סביבה רחמית וגדלים בו זמנית באותה סביבה ,לעומת

זו  (National Institute of Health) NIH-mפרסם הנחיות לשם

מצב של שיבוט בו המשוכפל יגדל בתקופה אחרת ,סביבה רחמית

קבלת מימון למחקר העוסק בתאי אב שהופקו מעוברים עודפים

וחברתית שונה ובהכרח יהיה בעל תכונות שונות .על כן אפילו

שנוצרו במקור עבור הפריה .

אם ישבטו לא יהיה זה כפיל של הילד שנפטר .כדאי לציין שגם
בבעלי חיים משובטים ,כגון פרות ,הדימיון בין צאצא משובט
ובין תורם הגרעין הוא לעיתים רק  .70%הסיבות לשונות זו
אינן ברורות אך ברור שישנה השפעה סביבתית על הפנוטיפ .
23

פתרון לבעיית הפוריות של זוגות הומוסקסואליים :עד היום
לא יכלו זוגות כאלה להביא צאצא גנטי לעולם ,ללא תרומת
זרע/ביצית .השיטה של העברת גרעין תאפשר לזוג כזה להביא
צאצא גנטי לעולם .אך ההסכמה לשיבוט מסיבה זו מותנית
בפתיחות החברה להומוסקסואלים .
24

27

28

אירופה  -המועצה האירופית חתמה על אמנה האוסרת שכפול
גנטי .רק  13מדינות באירופה חתמו על האמנה ומאוחר יותר
הצטרפו מדינות נוספות :יפן ,אוסטרליה ועוד  .ישנן מדינות
29

שעדיין נמצאות בשלבי חקיקה או שקבעו מסגרות חוקיות
לפרוייקטים מחקריים ביו רפואיים תוך פיקוח קפדני .
30

באנגליה  -קיים חוק מ 1990-האוסר החלפת גרעין מתא עוברי,
כאשר בשיטה החדשה של שיבוט משתמשים בתא בוגר .על כן
הועלתה דרישה לתקן את החוק הקיים ולהכניס בו שינויים
כדי למנוע שיבוט  .בדצמבר האחרון אכן התקבל חוק אשר
31

קיים קונפליקט לגבי יישום טכניקות חדשות ברפואה בכלל

מאפשר ליצור עוברים אנושיים בשיטת השיבוט לצרכי מחקר

ובקשיי פריון בפרט .טכניקות כמו הפריה חוץ גופית ופונדקאות

ומאפשר מחקר בעוברים אלו עד הגיעם לגיל שבועיים .

נחשבו בעבר כנוגדות את הטבע ואת כבוד האדם ואילו כיום
הן מקובלות .אין ספק שהרעיון של שיבוט נשמע בדיוני ומפחיד,
אך יש לשקול את יתרונותיו לפני שפוסלים אותו על הסף.
נחוצות מגבלות על יישומי השיבוט ,וצריך לחוקק חוקים אשר
יפקחו ויגבילו את השימוש בשיבוט לצורך ריפויי בלבד .לכן
אין למנוע באופן גורף את השימוש בשיטה.

סקירת מצב חוקי בארץ ובעולם

32

בצרפת  -קיים חוק האוסר התערבות במאגר גנטי של בני
אדם ,בנוסף לחוק האוסר יצירת עוברי בני אדם למטרות
מחקר  .לאחרונה הוגשה הצעת חוק חדשה שתמנע שיבוט
33

לצורך רבייה אך בו זמנית היא מכירה בחשיבות המחקר לצורך
ריפויי .אם הצעה זו תתקבל היא תאפשר מחקר על עוברים
תחת פיקוח קפדני .
34

יפן  -התקבל חוק שנחשב ליברלי בהתייחס למחקר על עוברים.
חוק זה אוסר על החדרת עובר אדם משובט לרחם .כלומר:

ישראל  -קיים חוק האוסר שכפול גנטי של בני אדם לתקופה

אינו אוסר ביצוע ניסיונות על עוברים אך מטיל פיקוח קפדני

קצובה של  5שנים .החוק אוסר כל התערבות גנטית בבני אדם

על המחקרים .
35

שמשמעותה שכפול ,שיבוט או יצירה של אדם זהה מבחינה
גנטית כרומוזומלית לאחר ,אדם או עובר חי או מת )cloning
 .(human beingכן נאסר על ביצוע התערבות שמטרתה לגרום

לסיכום

לשינוי גנטי מכוון קבוע בתאי רבייה שלאדם .החוק אף מסמיך

נוכחנו לדעת כי אין אחידות דעים לגבי מחקרים בנושא השיבוט

את ועדת ההלסינקי העליונה ל ג נ ט י ק ה ל ע ק ו ב אחר

בעולם .בלי ספק קימות השפעות פוליטיות דתיות ומקומיות
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 על כן יש.לחציית הקו המוסרי שכל חברה מציבה לעצמה

 הנטייה בראשית הדרך היתה לאסור באופן גורף.כלפי הנושא

לאפשר ת ח י ל ה מחקרים ע ל עוברים המצויים ב ש ל ב

 לאחרונה נוצר אקלים חברתי בו נשמעים.טכנולוגית השיבוט

 בדומה לחוק החדש שחוקק,ההתפתחותי המוקדם בלבד

קולות המצדדים בקיום מחקרים על עוברים משובטים למטרות

. על מנת לסייע לאנושות ולתרום לחקר ריפוי מחלות,באנגליה

 השיבוט עלול ליצור סיכונים וניצול לרעה-  מחד.תרפויטיות

במשך תקופה קצובה תיעשה הערכת ביניים ע״י ועדת הלסינקי

של הצאצא ומאידך לא ניתן להתעלם מהתועלות הצפויות

, אשר תבחן את ההתפתחויות שחלו בתחום,העליונה לגנטיקה

 כל טכנולוגיה חדשנית המביאה.לאנושות בתחום הריפויי

. ותישקול את המדיניות העתידית,ואת התקדמות המחקר

להחלטות עקרוניות עשויה ליצור ״מדרון חלקלק״ ולגרום
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נוגדנים
הגנה בפטנט של יישומים ביוטכנולוגיים בנוגדנים
המשאבים המושקעים בהליך הפיתוח מרעיון מופשט למוצר
מוחשי שניתן לנצלו בתעשייה ,ב ח ק ל א ו ת או בחיי היום יום,
הינם יקרים וכוללים יצור ,פיתוח ושיווק .כל א ל ה דורשים
זמן ,ממון ובעיקר כשרון .אף מ מ צ י א של הרעיון ל א ייצרו ,קרי
ימיר אותו מ ה ת פ י ס ה הרעיונית לדבר מוחשי בר ניצול ,א ם לא
יוכל להבטיח לעצמו כיסוי של העלויות והפקת רווח מסויים -
א ם אכן הפיתוח יצליח.
ל א מ צ א ה כשלעצמה אין ערך חברתי ממשי כאשר ה י א בידיו
של ממציאה בלבד ומשמשת רק אותו .ערכה המהותי של היצירה
טמון בשימוש וביישום הציבורי שלה .אולם כאן הסכנה :שימוש
ב א מ צ א ה גורר גילוי שכתוצאה ממנו יכול הציבור כולו להשתמש

 .1מבוא

בה .ולכן יש איפוא צורך להבטיח תמריץ כלכלי נאות לממציא,
כדי ש י ק צ ה מ ש א ב י ם א ו פ ט י מ ל י י ם ליצירת א מ צ א ת ו וכדי

טבעו של הדין שהוא מעניק הגנה רק על אינטרסים שהחברה

שיתאפשר גילוי ושימוש בידע הדרוש לרווחתה ו ל ה ת פ ת ח ו ת ה

חפצה ביקרם .בעבר ,החברה הפרימיטיבית הכירה והעניקה

של החברה.

הגנה )בתחום הקניין( א ך ורק על נכסים מוחשיים.

חוקי ה פ ט נ ט י ם בארץ ובעולם מעגנים בתוכם ה ס ד ר המגן

עם ה ת פ ת ח ו ת החברה ,התרבות ו ה מ ש פ ט ה ת פ ת ח ה והתגבשה

בפטנט על הרעיון שבאמצאה .ח ל ק מ ה ה ס ד ר כולל הענקת

ההכרה בחשיבות של נכסים בלתי מוחשיים או ב מ ה שקרוי

מונופולין זמני לבעל ה א מ צ א ה על אמצאתו ,אשר בתמורה לו

נכסים ערטילאיים .כפועל יוצא ה ת פ ת ח גם הדין אשר העניק

יחשוף הממציא לציבור א ת פרטי אמצאתו .גילוי פרטי ה א מ צ א ה

כלים משפטיים להגנה על נכסים ערטילאיים אשר היו ב ה ם

לציבור ה ו א התמורה הנדרשת מן ה מ מ צ י א עבור המונופולין

ניצוצות של חדשנות .באנגליה למשל ,נ ח ק ק בראשית ה מ א ה

שהחוק העניק לו .ל מ מ צ י א יש עניין במונופולין ,אף שקבלתו

השבע עשרה ח ו ק ה פ ט נ ט י ם ה ר א ש ו ן ) ח ו ק המונופולין.(1601 ,

כרוכה בגילוי פרטי א מ צ א ת ו לציבור ,מכיוון שבלא מונופולין

ח ו ק ז ה קבע כי המלך רשאי להעניק כ ת ב פ ט נ ט ל מ מ צ י א

י ה א חשוף למתחרים ,אשר יעתיקו א ת אמצאתו ,ומכאן שפיתוח

ש א מ צ א ת ו חדשה ,ישימה ושאיננה מובנת מ א ל י ה לבעל מקצוע

ה א מ צ א ה לא י ה א כדאי כלכלית.

ממוצעי כ ת ב ה פ ט נ ט יזכה א ת ה מ מ צ י א בבלעדיות על א מ צ א ת ו
למשך פרק זמן שנקבע בחוק.

ה ה ס ד ר עפ״י חוקי הפטנטים ,מכשיר מ ת ן מונופולין)למשך 20
שנה( בשוק החופשי ובכך בעצם פוגע בבסיס הכלכלה של
1

ה ת פ י ס ה ה ב ס י ס י ת כי יש להכיר בחידוש כדבר ה מ צ ד י ק הגנה

השוק החופשי ,קרי עיקרון התחרות החופשית וכל הגלום בתוכו.

בפטנט נותרה בעינה גם בימינו ומיושמת הלכה למעשה ב מ ה

אולם אין ס פ ק שזהו מחיר אשר החברה צריכה וחייבת לשלם

ש מ כ ו נ ה ד י נ י ה ק נ י י ן ה ר ו ח נ י ).(Intellectual Property
ה ה ת י י ח ס ו ת ה מ ש פ ט י ת לחדשנות ,בעיקר בפטנטים ,ה י א
ה ת י י ח ס ו ת קניינית ,ואף כי המדובר בנכס ערטילאי ולא מוחשי
אין הדבר גורע מעצם הזכות והכוח ליישם א ת הזכות הזאת.

בכדי לזכות ב א מ צ א ה של הממציא.
הדין אשר מעניק זכויות קנייניות לחדשנות ,מאזן בין מספר
א י נ ט ר ס י ם מנוגדים :מ ח ד גיסא ,הרצון לעודד א ת חופש
ה מ ח ש ב ה והיצירה לשם קידום הפרט והחברה על ידי גילוי

בשוק האמצאות ,ה א מ צ א ה מ ב ט א ת רעיון חדש המיושם במדע

אותן אמצאות ,ולשם כך מעניקה החברה תמורה של בלעדיות

או בטכנולוגיה והיא מהווה תרומה ותוספת לידע הקיים בעולם.

לפרק זמן מסויים .מאידך ,בלעדיות שכזו גורעת מזכויותיהם

דורון בראש  -בעל ת ו א ר

 1^3ב מ ש פ ט י ם ו ת ו א ר ^  6במדעי ה ח י י ם )שני ה ת ו א ר י ם מאוני ת״א(.

של כלל בני ה א ד ם להשתמש ב א ו ת ם רעיונות או ה מ צ א ו ת ללא

א ת ענף הביוטכנולוגיה שלאחר א מ צ א ת טכנולוגיה של ייצור

רשות בעל הפטנט - ,לצרכים מסחריים.

נוגדנים ח ד שבטיים ,כ .New Biotechnology -
4

א ח ד הענפים היותר ״חמים״ היום במדע הוא ענף הביוטכנולוגיה

ברם ,כדי לאפשר לענף הביוטכנולוגיה בכלל ולתחום הנוגדנים

) .(Biotechnologyמדובר כאן על ת ח ו ם נרחב הנשען על מ ח ק ר

החד-שבטיים בפרט להצעיד א ת החברה לתוך שערי ה מ א ה

ב ס י ס י שכולל בין ה י ת ר ג נ ט י ק ה  ,ביולוגיה מ ו ל ק ו ל ר י ת

ה 21-יש צורך להגן על ה ת ח ו ם  ,שכן המדובר ב ת ח ו ם בו

וביואינפורמציה .כל ז א ת תוך שימוש בכלים מ ת ח ו מ י ם שונים

ההוצאות לצורכי מ ח ק ר ופיתוח ה ם עצומות .הוצאות א ל ה

נוספים :כימיה ,פיזיקה ,מ ת מ ט י ק ה  ,ביולוגיה ,ננוטכנולוגיה ועוד

יוצאו א ך ורק א ם החברה תדע כיצד להגן על הטכנולוגיות פרי

ומנצל מערכות ביולוגיות לייצור א ו לדיאגנוסטיקה ואנליזה

אותן השקעות .שכן ,אין כ ל ס פ ק בחיוניות של הצורך להגן על

בתעשייה ,ברפואה ובחקלאות.

הענף.

ביוטכנולוגיה מוגדרת ב ת ח ו ם כ:
"Any process in which organisms, tissues, cells,
organelles, or isolated enzymes are use to convert
biological or other raw material to product or greater
values, as well as the design and use of reactors
fermenters, downstream processing, analytical and
control equipment associated with biological
"manufacturing processes

דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם ,מ ת פ ת ח י ם א ף ב ת ח ו ם

2

הביוטכנולוגיה .מתחילים להתגבש חוקים ,תקנות ודוקטרינות
מ ש פ ט י ו ת הנוגעים לאופן בו יש להגן על ה ת ח ו ם בצורה
אופטימלית.
בהמשך המאמר ,נסקור א ת כל הקשור ב׳׳טכנולוגית
הנוגדנים  /מהותה ,דרכי הייצור ,דרכי ה ה פ ק ה ויישומים
,

ביוטכנולגיים בהווה ובעתיד .בהמשך ,נבחן בקווים כלליים
כיצד ובאיזה אופן ניתן להגן על א מ צ א ו ת בתחום הנוגדנים על

לכאורה ,מקובל לחשוב כי מדובר על ענף שהתפתח רק לאחרונה

פי חוק הפטנטים ,התשכ״ז ־ ) 1967להלן :״חוק הפטנטים״

א ו לכל היותר מראשית ה מ א ה ה 20-ואולם נזכור כי מדובר על

או ״החוקי ( )בישראל( ,כל ז א ת ת ו ך מ ת ן דגשים לעוסקים

ענף החולש הן על טכנולוגיות עתיקות יומין ,אשר ה ת פ ת ח ו

בתחום בכלל למדענים בפרט.

,

עוד בימי השומרונים והבבלים והן על טכנולוגיות עתידניות,
אשר התפתחו על ידי תאגידים ביוטכנולוגיים.

 .2נוגדנים

כך למשל ,תהליכי ת ס י ס ה) )Fermentationלצורך ה פ ק ת
3

מוצרים נחשקים הנוצרים על ידי א ו ת ם מיקרואורגניזמים.
ה ת ח ו ם ה ז ה ה י ה מוכר עוד מהיום בו ידע ה א ד ם להכין יינות,
ס ו ג י ב י ר ה ו ל ח ם  .ה ו ו ה א ו מ ר ל פ ח ו ת  10,000שנה.
מאידך ,שיחבור גנים ) ,(Gene Splicingנוגדנים חד-שבטיים

 2.1כללי
הנוגדנים ) (Antibodiesא ו בשמם ה א ח ר  -אימונוגלובולינים
) (Immonoglobulins Igה ם מולקולות חלבון בעלות אתרים
;

) (Monoclonal Antibodiesושימוש ב א נ ז י מ י ם מ ק ו ב ע י ם

תפקודיים מסוגים שונים :מצד אחד המולקולות מכילות אתרי

) (Immobilized Enzymesמהווים טכנולוגיות חדשות יחסית

קשירה רכגוניים מאד ,המאפשרים להן להתקשר אל האנטיגן

)מאמצע שנות ה 70-ואילך( .הן תהליכי ה ת ס י ס ה והן השימוש

כאופן ייחודי) ,(Fabומצד שני יש כהן א ת ר שיכול לעורר

בנוגדנים ח ד ש ב ט י י ם וכיו״ב נכללים עדין בגדר ה מ ו נ ח

תגובות המובילות לתוצאות שונות) .(Fcהנוגדנים מיוצרים

״ביוטכנולוגיה״.

בגוף ה ח י על י ד י ת א י  (B Cells) Bא ו ל י מ פ ו צ י ט י ם B

אין ספק ,כי הביוטכנולוגיה עתידה לשנות א ת אורח חיינו
ולהצעיד אותנו בצעדי ע נ ק א ל ק י ד מ ת ה מ א ה  ,21כאשר

) ,(B Lymphocytesאשר נמצאים ,בין היתר ,בתימוס)(Thymus
ובטחול ).(Spleen

המשמעות של ה ת פ ת ח ו ת כ ז א ת ה י א שיפור ניכר ברמת החיים,

כידוע ,לנוגדנים יש ת פ ק י ד חיוני במערכת החיסונית)Immune

גידול בתוחלת החיים ,יצירת מאגר בלתי נדלה של מגוון מוצרים

 :(Systemעליהם לזהות ״פולש זר״ למערכות הגוף)ובכלל זאת,

החל מביגוד ומזון וכלה בתרופות ואמצעים איבחוניים למיניהם.

חיידקים ,נגיפים ,חלבונים זרים וכימיקלים שונים( ,להיקשר

כיום ,השימוש בנוגדנים בענף הביוטכנולוגיה ,ה פ ך ל א ח ד
המרכיבים המובילים והחשובים ביותר בענף .יש המגדירים
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אליו תוך יצירת ת צ מ י ד יציב ולהביא לבסוף לפירוקו ,כאשר
הקישור מאפשר למערכות ההגנה בגוף לאתר א ת הפולש ולפעול
להרחקתו א ו לפירוקו.

 2.2המבנה הייחודי של הנוגדנים

חיסון ו א ם עקב חשיפה טבעית לאנטיגן .פעולה זו משרה יצירת
נוגדנים ייחודיים נגד האנטיגן .לאחר פעולות חוזרות ונשנות

הנוגדנים הפשוטים ביותר ה ם מולקולות בצורת  ,Yאשר יש

של חיסון או של חשיפה לאנטיגן ,יופיעו נוגדנים א ל ה בדם

להן שני אתרי קשירה זהים לאנטיגן ,א ח ד ב ק צ ה כל זרוע של

ברמה גבוהה במיוחד*.

ה ־ ץ  .ה מ ב נ ה ה ב ס י ס י של מ ו ל ק ו ל ת נוגדן כולל ארבע
שרשראות פוליפפטידיות :שתי שרשראות קלות L

) (2נוגדנים חד שבטיים)(Monoclonal Antibodies; mAbs

) (Light Chainsושתי שרשראות כבדות (Heavy Chains) H

 -גישה מ ת ק ד מ ת יותר .מ ת ב ס ס ת על גידול בתרבית )מערכת

ארבע השרשראות מ ק ו ש ר ו ת בינהן ב ק ש ר י ם כימיים ,כך

 (In Vitroשל ת א י כלאיים ייחודים ,המייצרים נוגדנים חד־

שלמעשה מולקולת הנוגדן מורכבת משני ח צ א י ם זהים ,שלכל

שבטיים .גישה זו פותרת א ת רוב בעיות שמניתי לעיל בשיטת

א ח ד יש אתר קושר אנטיגן ,כאשר בדרך כלל שתי השרשראות,

הייצור הראשונה.

הכבדה והקלה ,מ ש ת ת פ ו ת ביצירת א ת ר הקישור לאנטיגן.
מבחינה פונקציונלית ניתן לחלק א ת הנוגדן לשני מרכיבים,
האחד ,מ ק ט ע הקרוי ) (Fragment Antigen) Fabבכל נוגדן
שני  ,(Fabשבכל א ח ד מ ה ם ישנו אתר קישור לאנטיגן .השני,
מ ק ט ע יחיד של  ,(Fragment Crystallizable) Feהמהווה
זנב הנוגדן.

הנחת העבודה ש ב ב ס י ס ה פותחה שיטה זו ,היתה כי על מ נ ת
להביא לייצור כמויות גדולות של נוגדן אחיד ונקי יש לאתר
ת א יצרני בודד ,האחראי לייצורו של הנוגדן המבוקש ,ולבודדו
מ ת ו ן ה ת א י ם הנוצרים בתהליך הטבעי .משמע ייצור של ת א
המייצר א ת הנוגדן הרצוי לנו ,לבודדו ולבנות ממנו ״קו־ייצור״
על ידי ריבויו למספר רב של תאים ,הזהים לו בתכונות ,ובכללן

חשוב לציין ,כי לכל נוגדן ישנה זיקה ייחודית לאפיטופ)(Epitope
או לדטרמיננטה אנטיגנית) ) ,Antigenic Determunantעובדה

היכולת לייצר כמויות של אותו נוגדן רצוי ורק אותו.

5

הנובעת בין היתר מצורת ואופן סידור חומצות האמיניות
) (Amino Acidבנוגדן.

המדענים הצליחו לייצור קו ייצור מעין זה על ידי איחוי ת א
ט ח ו ל )אשר כולל )B Cell
7

עם ת א סרטני )תא מ י א ל ו מ ה

;

 ,(Melanomaוכך לייצור ת א כלאיים )תא היברידי; ,(Hybrid
המכונה היברידומה ) ).Hybridomas
8

 2.3שיטות לייצור ,הפקה וניקוי של נוגדנים

למעשה ,בהיברידומה התמזגו הכושר לייצור הנוגדן הייחודי

לאחר שהבנו א ת מ ק ו מ ם ותפקידם של הנוגדנים בטבע ו א ת

מ ת א י הטחול ,ויכולת ח ל ו ק ה וריבוי של דורות רבים מ א ד

מבנם הייחודי של הנוגדנים על כל ההשלכות שבדבר ,ניכנס

בתרבית  ,In Vitroמן ה ת א הסרטני .

לעומק העניין :כיצד התעשייה הביוטכנולוגית מנצלת תכונות
אלה ,או במילים אחרות כיצד ניתן להפעיל נוגדנים בקנה מידה
תעשייתי.

9

כיום ייצור תעשייתי של נוגדנים ח ד שבטיים ה מ ו פ ק י ם מ ת א י
היברידומות נעשה על ידי מ ס פ ר שיטות לייצור תעשייתי של
נוגדנים חד שבטיים ־

היישום היעיל של הפוטנציאל הגלום בשימוש בנוגדנים תלוי

)א( שימוש בביוראקטור ,תוך ה ת א מ ה לתכונות המיוחדות

בשני גורמים עיקריים -

של ההיבדרידומות ,בו מעורבלים ה ת א י ם על ידי החדרת

) (1שיטות יעילות לייצור הנוגדנים.

אוויר למערכת .המדובר בתהליך מנתי ,אשר בסיומו של

) (2שיטות להפעלה יעילה של הנוגדנים ככלי טכנולוגי.

התהליך מורחקים ה ת א י ם ושבריהם מן המצע באמצעות
סרכוז ,והנוגדנים מופקים מן המצע בשיטות של שיקוע

בעיקרון ישנן שלוש גישות לייצור ו ה פ ק ת נוגדנים לשימוש

וכרומוטוגרפיה או באמצעות כרומוטוגרפיית זיקה.

תעשייתי/רפואי ־

)ב( שימוש בביוראקטור ,בו מ ש ת מ ש י ם ב ש י ט ת ה ת א י ם

) (1נוגדנים רב שבטיים) - (Polyclonal Antibodiesהגישה

המקובעים ) .(Immobilized Cellsקיבוע ההברידומות

הראשונה והוותיקה ביותר ,בה מפיקים נוגדנים מ ד ם מוקז

מ א פ ש ר מ צ ד א ח ד  ,גידול ה ה ב ר י ד ו מ ו ת ב כ ד ו ר י ם

מבעלי חיים מחוסנים )מערכת .(In Vivo

המורחפים ומצד שני לכידת הנוגדן בתוך הכדור )בשל

במסגרת מ א מ ר זה ,אין בכוונתנו ל ה ת מ ק ד בשיטה זו ,ונסתפק

ה מ מ ב ר נ ה החיצונית( אשר מאפשר ה פ ק ת ו ומיצויו

בציון כי המדובר בהחדרת אנטיגן לגוף ,א ם במכוון על ידי

בעתיד.
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)ג( שימוש בביוראקטור ,אשר גם בו מ ש ת מ ש י ם בשיטת
ה ת א י ם המקובעים ,ואולם הפעם ישנה ה ת א מ ת התהליך
לתהליך רציף .גישה המכונה ״גישת הפרפוזיה״ .כאשר
ב א מ צ ע ו ת ש י ט ה זו הנוגדנים ,אשר מ ו פ ר ש י ם מ ן
ההיברידומות נשטפים ומורחקים מ ה ן באופן רציף.
)(3

נוגדנים מהונדסים).(Engineer Monoclonal Antibodies

נוגדנים חד שרשרתיים ) (Single Chain Fv, SCFv־ שיטה
ה מ ש ת מ ש ת בטכניקות של ה נ ד ס ה גנטית לייצור נוגדנים .שיטה
זו אמורה לפתור שתי בעיות מרכזיות בייצור והשימוש בנוגדנים
ח ד שבטיים והם  -הקושי בייצור נוגדנים חד שבטיים ״אנושיים״
והקשיים והסיבוכים כ ת ו צ א ה משימוש בנוגדנים ח ד שבטיים

מכוונת של תרופות; הפרדה וניקוי של אנטיגנים ואף שימוש
בנוגדנים כתחליף לאנזימים.
נסקור כאן טכנולוגיות קיימות בשימוש בנוגדנים ובטכנולוגיות
עתידיות ,לפני כן נציין ,כי ה ס י ב ה המרכזית שבשלה נעשה
שימוש רב בנוגדנים בתחום הביוטכנולוגיה ,היא יכולתו של
הנוגדן לזהות אנטיגן ספציפי וליצור תצמיד יציב עימו
) ,(Comlexגם בנוכחות תערובת מורכבת של חומרים אחרים,
ו א ת הזיקה הייחודית הנ״ל שבין הנוגדן לאנטיגן מנצלים.

 3.1שימושים אנליטים
3.1.1

נוגדן כסמן)(Marker

שהופקו מעכברים על בני ה א ד ם  .על כן ,ישנו בשנים האחרונות
10

מ א מ ץ לייצור נוגדנים מ ה ו נ ד ס י ם על ידי שימוש ב־ D N A

בשל ה ז י ק ה הייחודית בין הנוגדן לאנטיגן הספציפי ישנה

רקומביננטי ,כך למשל ,הצליחו להפחית א ת תגובת מערכת

אפשרות ליצור תצמידים בין הנוגדן לאנטיגן הרצוי .ברם בכדי

החיסון ושאר ס י מ פ ט ו מ י ם המלווים טיפול בסרטן באמצעות

לעקוב אחר היווצרות של ת צ מ י ד י ם כ א ל ה יש צורך להתקין על

נ ו ג ד נ י ם מ ה ו נ ד ס י ם  ,ב מ ח ל ו ת ס ר ט נ י ו ת כגון ל י מ פ ו מ ה

הנוגדן סמן ,שכן יצירת ה ת צ מ י ד א י נ ה מ ל ו ו ה ב ר א ק צ י ה

) (Lymphomaוסרטן השד) ).BreastCancer

המאפשרת מ ע ק ב נוח לבדיקה ,כגון שינוי צבע.

עקב הקושי לייצר מולקולה כ ה מורכבת בשיטות של ה נ ד ס ה

מ ס פ ר דרכים לסימון הנוגדן ־ א .קשירת חומר פלואורסצנטי

גנטית )שכן המדובר בארבע שרשראות שונות ,אשר יש לקשר

אל הנוגדן)זהירה( .ב .סימון הנוגדן בחומר רדיואקטיבי -

ביניהן( ,הוצע לייצר ולהפיק רק ח ל ק ממולקולת הנוגדן ,אותו

ס י מ ו ן ר ד י ו א ק ט י ב י מ ת ב צ ע לרוב ב א מ צ ע ו ת תגובה כ י מ י ת

ה ח ל ק הכולל א ת אזור הקישור לאנטיגן) ,(Fabקרי ייצור האזור

המחדירה יוד רדיואקטיבי) (1125לשיירי ה ח ו מ צ ה האמינית

11

הפונקציונלי בלבד .וכך למעשה ,לקבל מ ק ט ע י נוגדן שביכולתם

טירוזין שבנוגדן .ג .הצמדת אנזים מ ת א י ם אל הנוגדן  -שהרי

לזהות א ת האנטיגן ולקשור אותו ביעילות הדומה לזו של הנוגדן

אז תגובת האנזים תוביל לסימון התצמיד.

המקורי השלם )משמע נוגדן ״מקוצר״( ,נוגדנים מעין א ל ה
12

מכונים ״נוגדנים חד-שרשרתיים״.
להכנת נוגדנים ח ד שרשרתיים ישנה גם מ ש מ ע ו ת כלכלית
מרחיקת לכת ביישום טכניקות ה ה נ ד ס ה הגנטית :נוגדן חד
שרשרתי כתחליף לנוגדן שלם ,פירושו צמצום ניכר בממדי

יצירת תצמיד עם נוגדן מסומן מאפשרת זיהוי איכותי של נוכחות
אנטיגן ,לקבוע א ת מ י ק ו מ ו ) ע ל פני ק ט ע רקמה ,למשל( ואף
למצוא א ת כמות האנטיגן.
3.1.2

בורר ת א י ם באמצעות פלואורסצנסיה
)(Fluorescence Activated Cell Sorter; FACS

החלבון שחפצים בביטויו; ב מ ק ו ם שני סוגי שרשראות ,ש א ח ת
מהן גדולה יחסית ,מטפלים בשרשרת א ח ת קצרה ופשוטה

סימון ת א י ם באמצעות נוגדן שסומן בחומר פלואורסצנטי,

יחסית .ובזאת לא די  -שכן אין גם צורך להוסיף למבנה שיירים

מאפשר מ ע ק ב והפרדה מדוייקת של ת א י ם מסויימים מ ת ו ן

סוכריים.

תערובת ת א י ם נתונה)תאי ד ם לבנים מסרום הדם ,למשל( כל
ז א ת ב א מ צ ע ו ת ^  , F A C Sה מ א פ ש ר מיון ו ה פ ר ד ת ת א י ם

 .3שימושים ביוטכנולוגיים בנוגדנים

באמצעות שדה חשמלי.
3.1.3

בתחום הביוטכנולוגיה ישנם לנוגדנים שימושים רבים ,ביניהם
ניתן למנות בין היתר  -אנליזה איכותית ואנליזה כמותית של
נוגדנים? מיפוי רקמות? זיהוי אוכלוסיות ת א י ם חריגות והובלה

דפואה ומשפט
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ת ס פ י ג אימוני)(Western Blot; Immunoblot

טכנולוגיה זו מ א פ ש ר ת זיהוי א פ י ט ו פ י ם אנטיגנים על פני
מ ק ר ו מ ו ל ק ו ל ו ת ) (Epitopeומיפוי ד ט ר מ י נ נ ט ו ת אנטיגניות
במערכות ביולוגיות ).(Antigenic Determunant

 3.1.4הגברה בשיטה כמילומינסצנטית

נוגדנים ח ד שבטיים כנגד ת א י ם סרטניים יכולים לגרום,

ג.

)(Enhanced Chemiluminescence; ECL

לאחר הזרקתם לחולה ,להפעלת מערכת המשלים
) )Complement ; C
16

שימוש

בנוגדן ייחודי ה מ ס ו מ ן ב א נ ז י ם פ ר ו ק ס י ד א ז

הרג בעלי קולטנים ל.¥0-

) ) ,Peroxidaseובטכנולוגיה זו ,מ א פ ש ר זיהוי חלבונים
13

מוספגים בממברנה של הניטרוצלולוזה ביעילות גבוהה יותר
מאשר ה ש י ט ה המקובלת ,קרי הרצה באלקטרופורזה של
החלבונים.

שבמערכת החיסון ולהפעלת תאי

ד.

הצמדת מרכיבים שונים לנוגדנים שאותם מעוניינים

להוביל ישירות ל ת א הסרטני ,וליצור מ ה שמכונה ״טיל
מונחה״) .(Guided Missileדוגמא לכך ה ם איזוטופים לסימון
ת א י הגידול לשם אבחנה ,או תרופות ציטוטוקסיות המכוונות

 3.1.5בוחן אימונואנזימי
)(Enzyme Linked Immunosorbent Assay; ELISA

14

להשמדתו

1 7

ת צ מ י ד י ת ר ו פ ה  -נוגדנים כ א ל ה מ כ ו נ י ם

אימונוטוקסינים)(Immunotoxins

זוהי טכנולוגיה ה מ א פ ש ר ת קביעה כ מ ו ת י ת של אנטיגנים
באמצעות שימוש בנוגדנים מסומנים באנזים .וכן מדידת כמות
ה א נ ט י ג ן ה מ ס י ס לצורך ק ב י ע ת ריכוזו ב ת מ י ס ה )למשל-
סטרואידים ,הורמונים בנסיוב ,אינטרפרונים וכיו״ב(.

אימונוטוקסין ,המורכב מנוגדן חד-שבטי ספציפי ל ת א סרטני
משולב עם ט ו ק ס י ן ליטאלי ,ה ו א בעל פוטנציאל גבוה להוות
מרכיב רפואי בעל יכולות מדהימות .ה ט ו ק ס י נ י ם המשמשים
להכנת האימונוגלובינים כוללים:

למעשה ,ה נ ח ת העבודה בטכנולוגיה זו מ ב ו ס ס ת על כ ן

 R i c i n Toxin, Shigella Toxin, Diphtheria Toxinכ ו ל ם בעלי.

18

ש ה ת צ מ י ד ה מ ת ק ב ל מורכב מנוגדן ו מ א נ ז י ם  .ה מ ר כ י ב

יכולת לדכא סינטזת חלבונים .ט ו ק ס י נ י ם אילו כ ה ח ז ק י ם עד

האימיוני משמש לאיתור התרכובת המבוקשת ,ואילו המרכיב

כי מולקולה א ח ת מ ה ם יכולה להרוג תא .כל א ח ד מ ה ט ו ק ס י נ י ם

האנזימי משמש לסימון התצמיד המתקבל .הערכה הכמותית

מכיל שני סוגי פוליפפטידים פונקציונלים  -שרשרת ט ו ק ס י נ י ת

נ ע ש י ת על ידי מ ד י ד ת ה פ ע י ל ו ת ה א נ ז י מ י ת  -ב ע ז ר ת

בעלת יכולת דיכוי ושרשרת א ח ת א ו יותר בעלת יכולת קשירה,

ס ו ב ס ט ר ט י ם שהפירוק שלהם על ידי האנזים מניב תוצר

אשר יש לה זיקה לרצפטור לשטח פני התא .בלעדי הפוליפפטיד
)ים( בעל יכולת הקשירה ,ה ט ו ק ס י ן איננו יכול לחדור א ל תוך

צבוע.

 3.2תכשירים ותרכיבים חיסוניים
3.2.1

אימונוטוקסינים)(immunotoxins

זהו א ח ד ה א פ י ק י ם ב ה ם מ ש ק י ע ה תעשיית ה פ ר מ צ ב ט י ק ה
) (Pharmaceutical Industryמ ש א ב י ם ר ב י ם ב ת ח ו ם
האימונותרפיה) :(Immunotherapyפיתוח נוגדנים ח ד שבטיים
אנטיסרטניים ויישומם לטיפול בגידולים.
היתרונות

הגלומים בשימוש בנוגדנים ח ד ש ב ט י י ם

ה ת א ועל כן השרשרת איננה מזיקה .אימונוטוקסין מיוצר על
ידי החלפת הפוליפפטיד)ים( בעל יכולת קשירה עם נוגדן ח ד
שבטי ,אשר ה ו א ייחודי ל ת א הסרטני המסויים .בתיאוריה,
הרכבת נוגדן ח ד שבטי תוביל א ת ה ט ו ק ס י ן א ל ה ת א הסרטני,
שם ה ו א יגרום למות ה ת א על ידי דיכוי סינטזת החלבונים.
התגובות

ב א י מ ו נ ו ט ו ק ס י נ י ם  ,ב מ ט ו פ ל י ם ע ם ל ו ק מ י ה ),(Leukemia
לימפומה ) (Lymphomaוסוגי סרטן אחרים  ,הראו תוצאות
91

מ ב ט י ח ו ת במהלך הטיפול הרפואי.

באימונותרפיה של סרטן מ ת ב ט א י ם במספר מישורים מרכזיים,

3.2.1.1

אשר המרכזי שבהם הינו ב ת ח ו ם האימונוטוקסינים )על כך

HIV

בשנים האחרונות נעשה ניסיון למצוא נוגדנים ,אשר יפעלו

נפרט בהמשך( .והמישורים ה ם -
15

א.

הקליניות

הראשונות

לטיפול

מעין

זה

כנגד נגיף האיידס ,בשיטת האימונוטוקסין .בוצעו ניסויים
של כ מ ה סוגי נוגדנים וביניהם  -נוגדנים ח ד שבטיים אשר

ק ב ל ת נוגדנים חד שבטיים כנגד האנטיגן הייחודי לגידול,

הופקו מעכברים או בני א ד ם ונוגדנים רב שבטיים ,אשר

גם מבלי לבודד אותו.

הופקו נסיוב אנושי) ,(Serumשל אנשים אשר נדבקו במחלה.
ב.

לאחר שבודד שבט מתאים ,המייצר נוגדן ח ד שבטי אנטי

ב א ו ת ם ניסויים נמצא ,כי טיפולים בנוגדנים רב שבטיים

סרטני מתאים ,ניתן להרבות א ת השבט ,לשמור אותו

אשר הופקו מסרום אנושי בשיטת האימונוטוקסין ,היו יעילים

תקופה ממושכת ולהפיק ממנו כמויות גדולות של הנוגדן

יותר מהשימוש בנוגדנים ח ד שבטיים אשר הופקו מעכברים

הדרוש ,בדרגת ניקיון גבוהה.

או מבני א ד ם .
20
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 3.2.2בחינת מיקום באמצעות נוגדנים
)(Immunolocalization

 Aח ו ק ה פ ט נ ט י ם והגנה על י י ש ו מ י ם
ביוטכנולוגיים

נעשתה בחינת ה מ י ק ו ם והנוכחות של מולקולות שונות ברקמות
ואיברים שונים בגוף החי ,תוך שימוש בנוגדנים בעלי זיקה

 4.1אמצאה כשיות פטנט

ספציפית לאפיטופים או הדטרמיננטות האנטיגניות שעל איברי/
רקמות ה מ ט ר ה הן במצב בריא והן במצב חולה .בטכנולוגיה זו

הדיון במתן הגנת פטנט על אמצאה) (Inventionמ ת ח י ל בסעיף

נעשה שימוש ,גם לצורך בחינת מיקומן ,נוכחותן והאינטרקציות

 2לחוק הפטנטים ,אשר קובע מ ת י עומדת לבעל ה א מ צ א ה הזכות

של מולקולות הכולסטרול בממברנות בגוף ,כל ז א ת תוך שימוש

לבקש פטנט על אמצאתו.

בנוגדן . Mab 2C5-6
21

סעיף  2לחוק קובע :״בעל אמצאה כשירת פ ט נ ט זכא< לבקש,

 3.3שימושים בהליכי הפרדה וניקוי
 3.3.1כרומוגרפיית זיקה אימוני
)(ImmunoAffinity Chromatography

לפי הוראות חוק זה ,שיינתן לו פ ט נ ט עליה״.
נקבע ,כי מכוח סעיף  2אין לכלול ב ב ק ש ה ) א ח ת ( למתן פטנט
בעבור א מ צ א ה  ,ה מ ו ג ש ת ל ר ש ם ה פ ט נ ט י ם ו ה מ ד ג מ י ם
) ,(Commissioner of Patents and Designsיותר מ א מ צ א ה -

שימוש בנוגדנים מקובעים להפרדת אנטיגן מתוך תערובת

א ח ת כשירת-פטנט .זהו ,למעשה ,הפן השני של סעיף  8אשר

של חומרים ד ו מ י ם ולניקויו .ה ש י ט ה מ א פ ש ר ת ה פ ר ד ת

לפיו ״פטנט יינתן על אמצאה א ח ת בלבד״ .על כן ,בבואנו

אנזימים ,נוגדנים ,ומקרומולקולות אחרות ,הנושאים אפיטופ

להגיש מספר בקשות הנובעות מ א ו ת ה א מ צ א ה  ,א ו הקשורות

אנטיגני  -א ת כל אלו ניתן לנקות ולהפריד באמצעות נוגדנים

אליה ,עלינו להקפיד כי כל א ח ת מן הבקשות כוללת בפני עצמה

מ ת א י מ י ם )או תערובת נוגדנים מתאימה( ,שעל ידי קיבועם

א מ צ א ה כשירת פ ט נ ט ב ה ת א ם לתנאי סעיף  3לחוק הפטנטים

לגרגרי נשא פולימרי מ ת א י ם מכינים עמודות כרומוטוגרפיית

)להלן( וכי ל א תיכללנה בכל א ח ת מן הבקשות תביעות זהות

זיקה אימונית .

או חופפות .כאשר הוגשה יותר מ ב ק ש ת רישום א ח ת  ,יופעלו

22

הוראות סעיף  9לחוק הקובע ,כי ״ נ ת ב ק ש פ ט נ ט על אמצאה
ט כ נ י ק ת ההפרדה בכרומוטוגרפיית ז י ק ה אימונית מ ש מ ש ת

א ח ת על ידי יותר מ מ ב ק ש אחד ,יינתן ה פ ט נ ט עליה למי

בעיקר ל ה פ ק ה ולניקוי של חלבונים יקרים יחסית ,כגון תוצרי

שביקש אותו קודם כ ד י ך  /כל ז א ת בכפוף ל״דין קדימה״ הקבוע

הנדסה גנטית בעלי ערך תרופתי ונוגדנים ח ד שבטיים .הבולטים

בסעיף  10לחוק הפטנטים.

שבהם :אינטרפרונים לסוגיהם ,חלבונים ה מ ש מ ש י ם ל ה מ ס ת
קרישי דם ,חלבונים החסרים למנגנוני קרישת ד ם א צ ל חולי

בפקודת ה פ ט נ ט י ם והמדגמים מוגדרת ״ א מ צ א ה ״ כדלקמן:

המופיליה ,ותכשירי חיסון למינהם.

״ א מ צ א ה ״ פירושה תוצרת חדשה ,סחורה חדשה או אופן

23

חדש של שימוש באמצעי שנתגלה או נודע או שימש מכבר,
3.3.2

אבזים)(Abzyme

לצורך חרושת או תעשיה״.

כ א ן המדובר בשימוש בנוגדנים כ ק ט ל י ז ט ו ר י ם  ,בדומה
לפעילות אנזימתית .על פי טכנולוגיה זו ,השימוש הביוטכנולוגי
בנוגדן אינו ״מסתיים״ ביצירת ה ת צ מ י ד אנטיגן־נוגדן ,שכן ניתן
לראות בתצמיד מעין מ צ ב מעבר״ .בדומה לקשר בין אנזים
לסובסטרט ,מ ט ר ת יצירתו העיקרית ה י א להשרות שינוי מבני
רצוי באנטיגן .במילים אחרות ,הכנת נוגדנים בעלי פעילות
קטליטית ,ה מ ח ק ה א ת סגנון הפעילות של אנזימים.

כאמור ההגדרה ל א מופיעה בחוק הפטנטים ,אולם סעיף 3
ל ח ו ק ק ו ב ע מ ה י א מ צ א ה כ ש י ר ת  -פ ט נ ט ):(Patentability
״אמצאה ,בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל ת ח ו ם
טכנולוגי ,שהיא חדשה ,מועילה ,ניתנת לשימוש תעשייתי
ויש בה ה ת ק ד מ ו ת ה מ צ א ת י ת ־ היא אמצאה כשירת פטנט״.
מכאן ,כי בכדי שאמצאה תוכר כאמצאה כשירת פטנט ,צריך
שתעמוד בכל המרכיבים הבאים במצטבר  .1 -מוצר או תהליך;
 .2שייכת לתחום טכנולוגי;  .3חדשה;  Aמועילה;  .5ניתנת
לשימוש
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ת ע ש י י ת י ;  .6ב ע ל ת ה ת ק ד מ ו ת א מ צ א ת י ת ;

השאלה מתי א מ צ א ה ראויה להגנה על ידי פטנט ,נידונה פעמים

יש להצביע על מ ס מ ך המכיל א ת ה א מ צ א ה כולה .אין ליצור

רבות בבתי משפט ,ואם כי לשון ה ח ו ק נהירה וההלכות שנקבעו

פסיפס של ידיעות ה מ ל ו ק ט ו ת מתוך מ ס מ כ י ם שונים ונפרדים

הן די ברורות ,קיים ל א פעם קושי ביישומן לגבי עובדות ה מ ק ר ה

לגיבושה של תמונה כוללת אחת .ה ט ע ם לכך הוא ,שצירוף דברים

ה מ ס ו י י ם שמובא לדיון ,בייחוד בתחום מדעי ומורכב למדי

ידועים למכלול א ח ד יוצר דבר חדש .קיומו של חידוש עשוי

כמו הנוגדנים.

להישלל ,א ם פרסום מאוחר מכיל או מ צ ט ט פרסום שקדם לו,

 4.2מוצר) (Productאו תהליד) (Processהשייך
לתחום טכנולוגי
תנאי ראשון לקביעת כשירות של אמצאה ,ה ו א היותה מוצר

או מ ק ו ם בו ישנן הפניות מפרסום לפרסום .יש לזכור ,כי די
בקיום אפשרות לעיין ב מ ס מ כ י ם על ידי הציבור כדי לקבוע
משפטית שהיה פרסום ,ואין צורך להוכיח כי למעשה ה י ה עיון
במסמכים.

או תהליך השייכים לתחום טכנולוגי .המדובר על תנאי רחב

כאשר אנו בוחנים ״פרסום ק ו ד ם ״ מותר ל ה צ ט י י ד בידע

ביותר אשר כ מ ע ט כל א מ צ א ה תיכלל בחובו.לאחר שסקרנו א ת

המקצועי הכללי ,כפי שהיה בזמן הפרסום ,דהיינו באותו אופן

ת ח ו ם הנוגדנים ניתן לראות ,כי ישנם סוגי תביעות אשר עניינם

בו נתפש הפרסום ביום פרסומו ואסור להוסיף בדרך זו יסודות

נוגדנים ,ואשר בעבורם יכול בעל ה א מ צ א ה לקבל פטנט ,כגון -

ומרכיבים אשר ל א נזכרו בפרסום הקודם.

א .תרבית ת א י הייצור אשר מייצרים א ת הנוגדנים; ב .ת א י ם
שעברו שינוי גנטי)על ידי יצירת מוטציות או בשיטת ה נ ד ס ה

סעיף  6לחוק מפרט מ ת י זכותו של בעל א מ צ א ה לקבלת פטנט,

גנטית( ה מ כ י ל י ם מ י ד ע גנטי ״חדש״ ,לייצור נוגדנים

לא תיפגע על ידי פרסום קודם .ראוי להדגיש ,כי חרף לשון

״ מ ל א כ ו ת י י ם ״ ) ש א י נ ם קיימים בטבע(; ג .נוגדנים ספציפיים,

סעיף  (3)6לחוק ה פ ט נ ט י ם הקובע כי זכותו של בעל א מ צ א ה

אשר הופקו בשיטה זו ד .ש י ט ה אשר ב א מ צ ע ו ת ה הופקו

לקבלת פטנט ל א תיפגע על ידי פרסום כאמור בסעיף  ,4א ם

;

הנוגדנים או שבאמצעותה נתקבלה תרבית ת א י הייצור.

 ״הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית אוב פ ר ס ו ם ההרצאה בכתבים רשמיים של האגודה ,ובלבד

נתקבל פטנט על תהליך ,יחול הפטנט גם על המוצר הישיר

שהגיעה לרשם הודעה על ההרצאה לפני שהורצתה ובקשת

של התהליך ,כ ך שלמעשה ק ב ל ת פטנט על תהליך ה פ ק ת ו

הפטנט הוגשה ת ו ך שישה חדשים לאחר הפרסום״.

של נוגדן  xיוביל ל פ ר י ס ת הפטנט גם על הנוגדן הספציפי
הנ״ל)סעיף  50לחוק(.

 4.3אמצאה חדשה) ,(Noveltyמהין

מלשון סעיף  (3)6לחוק עולה שלמרצה בכנס מדעי יש זכות יתר
על פני מפרסמים אחרים ,שכן ניתנה לו ת ק ו פ ה של  6חודשים
להגיש בקשה לפטנט ,מבלי שתועלה טענה של חוסר חידוש
ע ק ב הפרסום שניתן ל א מ צ א ת ו ט ר ם הגשת ה ב ק ש ה לפטנט.

סעיף  4לחוק קובע מ ה י א מ צ א ה חדשה ,כפי שנדרש בסעיף 3

אולם ניצול זכות יתר זו עלול לפגוע בבעל ה א מ צ א ה ב מ ק ו מ ו ת

לחוק הפטנטים:

שונים בעולם ,שכן לרוב בעל ה א מ צ א ה מגיש ב ק ש ה לפטנט גם

״אמצאה נחשבת לחדשה ,א ם ל א נ ת פ ר ס מ ה בפומבי ,בין

ביתר מדינות העולם*  ,בנוסף להגשת ה ב ק ש ה בארצו.
2

בישראל ובין מחוצה לה ,לפני תאריך הבקשה -
) (1על ידי תיאור ,בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת,

הפגיעה בבעל ה א מ צ א ה מ ת ב ט א ת בשני מישורים:

באופן שבעל־מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;

א .בקשות מקבילות)של א ו ת ה בקשה לפטנט( אשר יוגשו ביתר

) (2על ידי ניצול או הצגה ,באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע

מ ד י נ ו ת ה א י ג ו ד )מדינות ה ח ב ר ו ת באיגוד להגנת ה ק נ י י ן

אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו.״

התעשייתי מכוח א מ נ ת פריס( לא יתקבלו ,בשל הטענה של
פרסום קודם .ב .כל א ד ם יכול לגשת ללשכת הפטנטים בישראל,

על פי סעיף  4לחוק ,א ם ה י ת ה א מ צ א ה נושא ה פ ט נ ט נחלת

לקרוא בעיון ולצלם א ת ה א מ צ א ה על פרטי פרטיה ,לייצא

הציבור לפני תאריך הבקשה ,אין לפרוש עליה א ת הגנת החוק.

ולשווק א ת המוצר או א ת התהליך נשוא ה א מ צ א ה בעולם ,

שכן משפורסמה ה א מ צ א ה  ,בין בישראל ובין מחוצה לה ,אין

פרט לישראל .מכאן ,כי בטרם ירצה או י פ ר ס ם בעל אמצאה

בידי ה מ ב ק ש אותה ,ה ת מ ו ר ה הנדרשת ממנו לקניית זכות

א ת א מ צ א ת ו ב ה ת א ם לסעיף  (3)6לחוק הפטנטים ,ראוי

במונופולין ,כלומר גילוי א מ צ א ת ו לציבור.

שיגיש יום לפני ההרצאה או הפרסום בקשה לפטנט בישראל,

על מ נ ת להוכיח פרסום קודם ,אשר יש בו כדי לשלול חידוש,

כך יוכל לזכות להגנה בכל העולם.
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 4.4אמצאה יעילה ) (utilityוניתנת לשימוש
תעשייתי)(Industrial Applicability

מן הדרישה של חידוש ,ו ט ע מ ה בכך ,שאין די בהיות המוצר או
התהליך דבר חדש שטרם נתגלה לציבור ,א ל א שיש להראות,
כתנאי לקבלת הגנת החוק ,תרומה מ מ ש י ת לתחום שאיננה

על פי סעיף  3לחוק ,א ח ת הדרישות מ א מ צ א ה על מנת ש ת ה א

מובנת מ א ל י ה ) ,(Non Obviousnessאשר מ צ ד י ק ה הענקת

כשירת פ ט נ ט ה י א ש ה א מ צ א ה ת ה י ה מ ו ע י ל ה ו ש י מ ו ש י ת

מונופולין לבעל האמצאה ,תוך הגבלת חופש הפעולה של אחרים.

בתעשייה .א מ צ א ה שאינה מועילה אינה מעשירה א ת מאגר

בהכרעה בשאלת ה ה ת ק ד מ ו ת ה א מ צ א ת י ת יש לבחון א ת הידע

הידע של הציבור ,אינה מ צ ד י ק ה מתן מונופולין לבעל ה א מ צ א ה

המקצועי הכולל בתחום הרלוונטי ,ולצורך כך מותר לצרף

ואינה ראויה להגנת פטנט .נקבע כי א ת הביטוי ״מועיל״ אין

פרסומים ק ו ד מ י ם יחדיו לתמונה כוללת .גם על פעולת הצירוף

לפרש כמושג יחסי ,בהשוואה ל א מ צ א ו ת או למתקנים אחרים

ה א מ ו ר ה להיות מובנת מ א ל י ה לבעל המקצוע במועד הרלוונטי

שמיועדים להביא למטרה זהה ,א ל א כמושג העומד בפני עצמו.

)ערב פרסום האמצאה( .א ם נדרש צעד ה מ צ א ת י לצורך כך -

הבחינה היא ,ה א ם המטרות שהוצהרו בפירוט ה ב ק ש ה על ידי

במיוחד מ ק ו ם בו מדובר בליקוט פירורי מידע ממקורות שונים

ה מ מ צ י א  ,כמצוות סעיף  12לחוק )להלן( ,מתגשמות הלכה

 -אין התמונה הכוללת מובנת מאליה ,ולא ניתן לומר ,כי אין

למעשה באמצעות המוצר נשוא ה פ ט נ ט ולפי ההוראות שניתנו

באמצאה שבפטנט משום ה ת ק ד מ ו ת המצאתית.

בפירוט .המבחן הוא ,ה א ם בעל ה א מ צ א ה עומד בהבטחתו,
כפי שבאה לביטוי בפירוט) ,(Specificationו ה א ם הציבור מקבל
א ת התמורה המגיעה לו ב״עסקה״ שעשה עם הממציא ,בתמורה
לזכות המונופולין שהעניק לו.

הנמען אליו מופנית שאלת ה ה ת ק ד מ ו ת  ,ה ו א ״בעל המקצוע
הממוצע״ היינו א ד ם ) א ו צוות אנשים ,מ ק ו ם בו מדובר ב א מ צ א ה
ה מ א ג ד ת מספר תחומים( ,ה ב ק י ברזי ה ת ח ו ם המדעי הרלוונטי
אולם אינו מפעיל כושר מ ח ש ב ה המצאתי .דמות פיקטיבית

ה ש א ל ה בעניינינו היא ,ב מ ה י ס ת פ ק רשם ה פ ט נ ט י ם לעניין

)או סבירה( זו עשויה ל ה ת מ ל א תוכן שונה בענפים מקצועיים

ה ב ט ח ת יעילות של תרופה המיועדת לשימוש בבני אדם .למשל,

או בתחומים מדעיים ,א ל ה או אחרים ,ב ה ת א ם לאופי הטכני

תרופות בתחום האימונותרפיה) .(Immunotherapyבתחום הזה

או המחקרי של אלה.

מ פ ת ח י ם ו מ פ י ק י ם נוגדנים ח ד ש ב ט י י ם א נ ט י ס ר ט נ י י ם
) .(Immunotoxinשהרי כאן עולה ה ש א ל ה ה א ם חייב בעל

ה ה ת ק ד מ ו ת הנדרשת ,על מנת ש ת ה א בלתי מובנת מאליה ,אינה

ה א מ צ א ה להוכיח א ת יעילותה של התרופה בניסויים על בני

צריכה להיות גדולה .צעד ה מ צ א ת י אכן נדרש ,אך די שיהיה

אדם?

צנוע וקטן .פ ש ט ו ת ה א מ צ א ה אינה צריכה לשמש מכשול
לתקפות הפטנט.

במקרים כ א ל ה אין בעל ה א מ צ א ה חייב להוכיח א ת כשירות
א מ צ א ת ו ע״י ניסויים בבני א ד ם או בעלי חיים) (In Vivoוניתן
ל ה ס ת פ ק גם בניסויים במבחנה ) (In Vitroבלבד .אין לחייב
א ת ה מ מ צ י א להוכיח א ת היעילות ה מ ו ב ט ח ת על ידו ,א ל א א ם
ה ה ב ט ח ה בלתי אמינה על פניה או א ם ק י י מ ת ס י ב ה מ ב ו ס ס ת
להאמין ש ה ה ב ט ח ה אינה נכונה או שהתכשיר מסוכן לשימוש.
ואכן ,לא בכל מ ק ר ה כזה יש לחייב א ת ה מ מ צ י א לסתור א ת
הדבר על ידי ניסויים בבני א ד ם דווקא ,והדבר תלוי במצב
שאליו הגיע ה מ ח ק ר הידוע באותו שלב ובטיב הידע המצוי
בידי ה מ ו מ ח י ם לנושא הנדון.

בתחומים מדעיים ,ובעיקר בביוטכנולוגיה בה מ ה פ כ ת המידע
ו ה ה ת ק ד מ ו ת המדעית מצויה כיום בשיאה ,יש להיזהר מניתוח
הידע ה ק ו ד ם תוך שימוש) ,ולאו ד ו ו ק א באורח בלתי מודע(,
בידע החדש אשר הביא עמו הפטנט .היינו בשימוש ב״חוכמה
לאחר מעשה״ .בכדי להמחיש א ת האופן בו בית ה מ ש פ ט בוחן
א ת ״ ה ה ת ק ד מ ו ת האמצאתית״ ,נביא מספר מיקרים שנידונו
בארה״ב בעניין נוגדנים חד שבטיים.
בפרשת Hybritechlnc,Hybritechעתרהחברת
25

כנגד חברת

 ,Monoclonal Antibodies Incעקב ייצור ומכירה של ערכת

 4.5התקדמות אמצאתית ) ,(inventive stepמהי!

 ,Monoclonal's diagnostic immunoassayעל ידי האחרונה,
תוך הפרת תביעות ) (Claimsה פ ט נ ט " בעניין .באותו מ ק ר ה

הדרישה ל ״ ה ת ק ד מ ו ת א מ צ א ת י ת ״ קבועה בסעיף  5ל ח ו ק

כיסו תביעות הפטנט א ת השימוש בMonoclonal Antibodies -

ה פ ט נ ט י ם ולשונה :״ ה ת ק ד מ ו ת ה מ צ א ת י ת היא ה ת ק ד מ ו ת

בעלי זיקה לאנטיגן בריכוז של לפחות  ,Liter/Mole 10*8בתוך

שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על

 ,Sanwishtype Immunoassayבמטרה לגלות מבחינה כמותית

ס מ ך הידיעות שכבר נתפרסמו ,לפני תאריך הבקשה ,בדרכים

נוכחות של האנטיגן בתוך דגימות נוזלי גוף .מנגד ,חברת

האמורות בסעיף  . 4הדרישה ל״התקדמות אמצאתית״  -רחבה

מונוקלונל טענה ,כי תביעותיה של חברת היבריטק בנוגע לפטנט

״
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הנ״ל ,נגועות בפגמים רבים ,ביניהם הטענה ,כי מדובר במוצר

 (Immunologistבזמן ה א מ צ א ה  ,כי יש להכין נוגדנים חד-

שהוא מובן מאליו ועל כן מלכתחילה ה א מ צ א ה איננה כשירת

ש ב ט י י ם המגיבים עם אנטיגנים של ת א י כ ל י ה אנושיים

פטנט.

ממאירים.

בית ה מ ש פ ט הפדרלי בבוחנו א ת דרישת ^Obviousness

בהופכו א ת ה ח ל ט ת רשם ה פ ט נ ט י ם והמדגמים ,קבע בית

ה ת ב ס ס על מספר רב של סימוכין ,אשר עליהם בית ה מ ש פ ט

 K o h l e r & Milstein ,ת ו ב י ל למגוון רחב של

ה מ ש פ ט כי -
"Hybridoma technology is an empirical art in which
the routineer is unable to foresee what particular
antibodies will be produced and which specific surface
antigens will be recognized by them. Only by actually
carrying out the requisite steps the nature of the
;monoclonal antibodies be determined and ascertained
no "expected" results can thus be said to be present.
Hence, it may be "obvious to try" the Kohler-Milstein
technique as applied to malignant renal cells, but such
is not the standard under which obviousness under 35
"U.S.C. 103 must be established

מוצרים ושימושים בנוגדנים חד-שבטיים .ברם ,אף א ח ד מן

מכאן ,כי גם א ם על פניו נראה ,כי ההתוויה ה ח ד ש ה שנתגלתה

הסימוכין ,לא רמז בצורה ספציפית על השימוש של נוגדנים

במוצר יכולה להיחשב כ״מובנת מאליה״ ,הרי שאין הדבר נופל

חד-שבטיים  .Sandwish Assaysעל כן קבע בית המשפט ,תוך

לגדר

דהיינו

בחינת העובדות נשוא ה א מ צ א ה בתחום הרלוונטי במועד בקשת

" ."Obviousnessעל כן נקבע ,כי שימוש בנוגדנים חד -שבטיים

הפטנט ,כי על אף שהיה ידוע אופן ה פ ק ת נוגדנים ח ד שבטיים

לצורך אבחון בין ת א י כליה נורמלים לתאי כליה ממאירים

באותו מועד ,עדין היישום בצורת  ,Immunoassayאיננו מובן

) ,(Malignantאיננו מובן מאליו.

המחוזי ביסס א ת החלטתו ,כל ז א ת בכדי לקבוע ה א ם תביעות
הפטנט הני׳ל ״מובנות מאליהן״) (Obviousמנקודת ה מ ב ט של
הענף הרלוונטי.
בית ה מ ש פ ט הפדרלי ,הפך א ת ה ח ל ט ת בית ה מ ש פ ט המחוזי,
וקבע כי מספר רב מן הסימוכין לא הוסיפו דבר ,מעבר לעקיפת
הנושא )" ,("Skip Aroundאך באופן כללי המקורות שהוצגו
בפני בית המשפט המחוזי כלל לא הזכירו א ת ה א מ צ א ה הנתבעת.
בית ה מ ש פ ט שם דגש מיוחד למספר הסימוכין ,ב ה ם נחזה ,כי

של

27

29

מאיליו.
בפרשת

28

,

דרישות

חוק

האמריקאי,

הפטנטים

כשנה מאוחר יותר ,נידונה שוב שאלת ״ ה ת ק ד מ ו ת א מ צ א ת י ת ״
בפרשת

 O l dא ש ר נידונה ב ב י ה מ ״ ש שנה לפני פרשת
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Erlichבאשר ל א מ צ א ה בעניין נוגדנים חד-שבטיים, ,

 ,Hybrirechע ל ת ה ש א ל ת ה ח ד ש נ ו ת בנוגע ל א מ צ א ה בה

אולם הפעם נראה ,כי לכאורה נתקבלה ה ח ל ט ה הפוכה ,מיתר

מעורבים נוגדנים חד-שבטיים בהקשר לאנטיגנים של ת א י כליה.

ה ה ח ל ט ו ת שנתקבלו בעניין.

במקרה זה נ מ צ א ה על ידי התובעת שיטה לשימוש בנוגדנים ח ד
שבטיים לצורך אבחון בין ת א י כליה נורמלים לתאי כליה
ממאירים ) .(Malignantמספר סימוכין נבחנו כרלוונטים על
ידי רשם הפטנטים והמדגמים בכדי לדחות א ת ב ק ש ת ה של
חברת :Old
) (1ס י מ ו כ י ן א ש ר ה ר א ו כ י נ ו ג ד נ י ם ר ב ־ ש ב ט י י ם
) (Polyclonal Antibodiesמ ג י ב י ם כנגד פני ש ט ח

״ א מ צ א ת  "Erlichמגלמת נוגדנים חד-שבטיים המשמשים נגד
 H u m a n Fibroblast Interferonה י ק ף ההגנה אשר נתבע בעבור.
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ה א מ צ א ה כלל ,בין היתר ,א ת התביעה בגין ה ש י ט ה להכנת
נוגדנים חד-שבטיים :היברידומות ,נוגדנים חד-שבטיים והשימוש
בנוגדנים

.Human Fibroblast Interferon
עד כ ה היה ידוע בתחום הרלוונטי כי:

ממאירים
מלינומה
של ת א י
האנטיגנים
1(HumanFibroblastו
)
);(Malignant Melanoma Cells
) (2סימוכין לפיהם נוגדנים חד שבטיים נחשפו ל ת א י
מלינומה ממאירים.
) (3סימוכין לפיהם נוגדנים רב־שבטיים נחשפו לאנטיגנים
של ת א י כליה.

חד-שבטיים

בהפרדה

או

בזיהוי

של

)(2

  -Leukocyte Interferonשניהםמעוררי תגובה חיסונית ).(Antigentic
השיטה להכנת נוגדנים חד־שבטיים על ידי ה ט כ נ י ק ה של
.Kohler & Milstein

) ק י י מ ת

ז י ק ה י י ח ו ד י ת של נ ו ג ד נ י ם ח ד ש ב ט י י ם )3

ל Human Leukocyte Interferon -וכי נעשה שימוש

ב ה ת ב ס ס על סימוכין אלה ,ה ח ל י ט רשם הפטנטים והמדגמים

בנוגדנים מעין א ל ה לצורך ה פ ר ד ה ו  /א ו זיהוי של

שהיה זה מובן מאליו לאימונולוג ב ת ח ו ם ה ס ר ט ן )Cancer

.Human Leukocyte Interferon

רפואה ומשפט

ג י ל י ו ן מ ס ׳  24־ מאי 2001

ה מ ב ק ש י ם טענו כי א מ צ א ת ם  ,איננה ״מובנת מאליה״ ,חרף

רק משנת  ,1978פרסמו ה מ ב ק ש י ם מ א מ ר שני בו איששו א ת

הנאמר לעיל:

החיזוי המוקדם.

)(1

)(2

)(3

נוגדנים רב-שבטיים ונוגדנים ח ד שבטיים שונים זה מ ז ה
וכי שיטות ה פ ק ת ם והסבירות לקבלתם ,לא היו צפויים

משרד

בביטחון מלא.

) ,(The United States Patent and Trademark Officeד ח ה א ת

נוגדנים חד-שבטיים לסוג מסויים של  ,Interferonייתכן

ה ב ק ש ה ב ה ס ת מ ך על כך כי ה מ ח ק ר שפורסם הוביל לעבודה

ויכלו להיות מופקים ,ואולם לא ה י ה ב ה ם בכדי לרמוז על

ב ס י ס י ת להפקת החלבונים וכי תביעת המדענים לקבלת פטנט

הצלחה עתידית ב ה פ ק ת נוגדנים ח ד שבטיים לסוג אחר

על א מ צ א ת ם  ,נגועה בחוסר חדשנות ,בשל ה מ א מ ר שפורסם על

של .Interferon

ידם ק ו ד ם לכן .משרד הפטנטים והמדגמים ה א מ ר י ק א י הגיע

לא ה י ת ה כל ה ו ר א ה ס פ צ י פ י ת בשום סימוכין ,אשר

למסקנתו ,מכיוון שהתגלית ה א מ י ת י ת פורסמה בשנת ,1976

שבטיים

בעוד בקשת ה מ ב ק ש י ם לפטנט הוגשה רק שנה אחרי השנה בה

הצביעה

כי ניתן

ל ה פ י ק נוגדנים חד

ל.Fibroblast Inerferon -

andsinc

פורסם המאמר ,כך שהמאמר פורסם לא בעיתו.

בית ה מ ש פ ט חלק על ה ח ל ט ת רשם הפטנטים .בקביעה ,כי

בערעור לבית ה מ ש פ ט הפדרלי ,טענו המדענים כי גם מנקודת

ה א מ צ א ה הינה מובנת מאליה .בית ה מ ש פ ט ה ת מ ק ד על רמת

ה מ ב ט של המחקר אשר פורסם במאמר מטעמם) ,(1976הבקשה

הכישורים הנדרשת בענף ) ,(Level of Skill in the Artאשר

עדין כשירת פטנט ,שכן ה י ת ה ק י י מ ת אי וודאות משמעותית

ה ת פ ת ח מ א ז ה מ ס מ ך המקורי של  .Kohler & Milsteinמשנת

בענף ה ה נ ד ס ה גנטית בעניין הנדון ולפיכך היה כאן חוסר צפיות

 ,1975וכך ציין בית המשפט:

) (Unpredictabilityלהצלחה.

"The level of skill in this art had developed sufficiently
of the work of Kohler
Milstein that one having all of the applied references
before him at the time the invention was made, would
have proceed to produce monoclonal antibodies specific for humanfibroblastinterferon with a reasonable
"expectation of success.
)הדגשה שלי ־ ד .ב(.

בית ה מ ש פ ט קבע ,כי העובדה כי ה ת ק י י מ ה אי וודאות באשר

קביעת בית ה מ ש פ ט המחוזי בפרשת  ,Erlichאושרה בצורה

פרשת

הפטנטים

והמדגמים

האמריקאי

)(PTO
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,

 O ' F a r r e l lש ב ה לראשונה הגיע לבית

ה מ ש פ ט הפדראלי ה א מ ר י ק א י מ ק ר ה המגלם א ס פ ק ט י ם של
ה נ ד ס ה גנטית ).(Genetic Engineering
בית ה מ ש פ ט הצהיר כי ה ס ט נ ד ר ט של ״מובן מאיליו״ איננו
דורש צפיות א ב ס ו ל ו ט י ת להצלחה ,א ל א ניתן ל ב ס ס א ת
ה ס ט נ ד ר ט גם על סבירות סבירה של הצלחה.
בשנת  ,1978ביקשו העותרים ,מדענים מאוניברסיטת קליפורניה,
פטנט על התביעה בנוגע לשיטה של ה פ ק ת חלבונים באמצעות
ה נ ד ס ה גנטית .ה ב ק ש ה נ ד ח ת ה מ ה מ ט ע ם כי איננה עומדת
בדרישות ח ו ק ה פ ט נ ט י ם ה א מ ר י ק א י בעניין ,Obviousness
ב ה ת ב ס ס על פרסומו של מ א מ ר מ ו ק ד ם ) ל ב ק ש ה ( ה מ ב ו ס ס על
מ ח ק ר בשנת  ,1976על ידי שניים מבין שלושת ה מ ב ק ש י ם ובו
חזו המדענים כי העבודה שתוארה ב מ א מ ר תוביל ל ה פ ק ת
חלבונים בכמות מ ס ח ר י ת ) .(Commercially Valuableואולם,

להצלחה ,איננה מ ס פ י ק ה כדי לקבוע כי ה א מ צ א ה איננה מובנת
מאליה,

וכי

מספיקה

צפיות

סבירה

להצלחה

) ,(Reasonable Expectation of Successומכאן כי ה ב ק ש ה
ח ס ר ת תוקף בשל העובדה שהמידע שנמסר מתוך ה מ א מ ר סיפק
צפיות סבירה כזו.

 4.6ההליכים למתן פטנט
לאחר שבדקנו ומצאנו כי א מ צ א ה עתידה להיות כשירת פטנט,
קובע פרק ג׳ לחוק ה פ ט נ ט י ם מ ה ם ההליכים הנדרשים למתן
פ ט נ ט על א מ צ א ה כשירת פטנט .בעיני רבים נראה כי המדובר
בנושא טכני בלבד ,בעל חשיבות פחותה ,ואולם הליכי ה ב ק ש ה
נשוא ה פ ט נ ט ה ם א ל ה שלבסוף קובעים א ת מסגרת ה פ ט נ ט
והאופן מ בתי ה מ ש פ ט יעניקו הגנה משפטית לבעל הפטנט
נשוא ה א מ צ א ה  .על א ח ת כ מ ה ו כ מ ה ב ת ח ו ם מורכב כ מ ו
הנוגדנים.
ה ב ק ש ה למתן פטנט חייבת לכלול פרוט שיש בו כדי לזהות א ת
ה א מ צ א ה ולתארה ,עם שרטוטים לפי הצורך ,וכן תיאור דרכי
הביצוע של ה א מ צ א ה שעל פיהם יוכל בעל המקצוע לבצעה
)סעיף  12לחוק( .חרף היות דרישות א ל ה בגדר פרוצדורה ,אי
מילוי הדרישות עתיד לפגוע בצורה מהותית בהגנה על האמצאה.
הדרישה לדיות ,תיאור ה א מ צ א ה  ,ש ר ט ו ט י ם ופירוט;

or

1975

) ,(Description, Drawings, Spécificationהקבועה בסעיף 12

רשותו או שלא כדין א ת ה א מ צ א ה שניתן עליה הפטנט,

לחוק הפטנטים ,נועדה להבטיח ,כי במועד ה ב ק ש ה אכן היו

בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין כדרך דומה לכך שיש

כל א ל ה בידי מ מ צ י א ה א מ צ א ה  ,עליה ביקש פטנט .כן נועדה

בה ,לנוכח המוגדר באותן התביעות ,עיקר האמצאה שהוא

דרישה זו לשרת א ת התפקיד האינפורמטיבי של דיני הפטנטים.

נושא ה פ ט נ ט ) ל ה ל ן  -הפרה(.

לציבור המעוניין ,הזכות לדעת א ת ה י ק פ ה של ה א מ צ א ה ודרכי

)ב(

ביצועה ,א ם כדי שלא למנוע עידודו של ה מ ח ק ר ב ת ח ו ם

ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות

הרלוונטי ,א ם כדי לאפשר ה נ א ה מן ה א מ צ א ה לאחר פקיעת

קיימות על פי כל דין.

המונופולין או אף לפני כן ,וכדי לאפשר למשל ,ניצול ה א מ צ א ה
במסגרת רשיון ,שהעניק בעל הפטנט.

אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה
,,

במהותו הפטנט הוא בגדר זכות ייחודית לניצול ידע וזכות
שלילית ה ב א ה למנוע מ א ח ר י ם מעשה שאלמלא הפטנט היו

דיות התיאור נבחנת כנגד הידע המקצועי הכולל בתחום או

חופשיים לעשותו .במתן ה פ ט נ ט מוענקת זכות מונופוליסטית

בתחומים הרלוונטיים כפי שהיה במועד הבקשה .הפירוט כולל

על ידי הרשות השלטונית לבעליו ומשמעותה ה י א בלעדיות

שלושה חלקים :א .מבוא המסביר א ת יעוד ה א מ צ א ה והידע

לפעול בתחום מוגדר כהסדר כולל המחייב כולי עלמא.

הקודם .ב .תיאור ה א מ צ א ה ) ו ש ר ט ו ט י ם ( ותיאור דרכי הביצוע.
ג .התביעה או התביעות המגדירות א ת ה א מ צ א ה )סעיף 13
לחוק(.

לאור סעיפים  13ו  49-לחוק הפטנטים ,היקף ההגנה המשפטית
על ה פ ט נ ט או ת ח ו ם המונופולין של הפטנט ,צריך להיקבע על
פי המוגדר בתביעות לפטנט .אולם פירוט ה פ ט נ ט כולל ,בנוסף

בחלק הראשון  -מודיע בעל ה א מ צ א ה מ ה מצב הידע הקודם,

לתביעות ,גם א ת תיאור הפטנט ,שתפקידו להביא א ת הרקע

עד כ מ ה שהוא ידוע לו .ברור שכל מ ה שבעל ה א מ צ א ה כלל

לפטנט ולתאר א ת מהותו ,מטרותיו ודרכי ביצועו ,שעה שתפקיד

במבוא הזה ,אין הוא יכול לתבוע במסגרת תביעות הפטנט.

התביעות הוא להגדיר במדויק ובזהירות א ת ת ח ו ם המונופולין,

אין תיאור זה של מ צ ב הידע ה ק ו ד ם מ מ צ ה ומחייב א ל א א ת

כולל תיאור ה פ ט נ ט ולעיתים גם שרטוטים.

בעל ה א מ צ א ה .

״ניצול א מ צ א ה לצורך ח ו ק ה פ ט נ ט י ם בכלל ולסעיף  49בפרט
,,

תאור ה א מ צ א ה ותאור דרכי הביצוע אשר בחלק השני מיועדים

מוגדר בסעיף  1לחוק ,כך שלמעשה ישנו איסור לייצר ,להשתמש,

בראש ובראשונה לאלה שמתעניינים בנושא ה פ ט נ ט ויש ל ה ם

להציע למכירה ,למכור ולייבא מוצרים או תהליכים המוגנים

עניין לנצל א ת ה א מ צ א ה  ,ברשות הממציא ,או לאחר ש ת ק פ ה

בפטנט ,דהיינו כל פעולה כזו תגרור הפרת הפטנט ותאפשר

יפוג .על כן מיועד ח ל ק זה להדריך א ת הציבור כיצד יוחל לבצע

לבעל הפטנט לתבוע בשל כך.

את האמצאה.

מאידך ,שימוש ניסיוני באמצאה שמטרתו לשפר אמצאה

ה ח ל ק השלישי מופנה בראש וראשונה למתחרים פוטנציאליים

או להוביל לאמצאה חדשה א ח ר ת ) ס ע י ף  1לחוק( או שימוש

וכולל א ת התביעות שתפקידן להגדיר א ת היקף ה א מ צ א ה עליה

ניסיוני במסגרת טיפול בהשגת הרישוי לצורך שיווק המוצר

יינתן פטנט.

לאחר ת ו ם תוקפו של ה פ ט נ ט ) ס ע י ף  1וסעיף  (54לא יהיה

 4.7זכויות הנובעות מן הפטנט והשימוש בפטנט
רשום לצורכי מחקר
סעיף  49לחוק ה פ ט נ ט י ם קובע כי בעל פטנט) ,(Patentéeדהיינו
ה א ד ם הרשום בפנקס ה פ ט נ ט י ם כמי שניתן לו פטנט או כמי
שעברה אליו הבעלות על הפטנט ,זכאי למנוע כל א ד ם זולתו
לנצל בלי רשותו או שלא כדין א ת ה א מ צ א ה שניתן עליה הפטנט,
בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך ,שיש בה,
לנוכח המוגדר באותן התביעות ,עיקר ה א מ צ א ה שהיא נושא
הפטנט .סעיף  49לחוק קובע:
״)א( בעל פטנט זכאי למנוע כל א ד ם זולתו מנצל בלי

ניצול אמצאה .כל ז א ת בתנאי ש:
א.

הרישוי יהיה לישראל או למדינה המתירה שימוש למטרות
רישוי כאמור ,לפני ת ו ם תוקפו של הפטנט.

ב.

כמות המוצר שיוצרה לא ת ש מ ש לכל מ ט ר ה זולת הרישוי
 -לא בתקופת ה פ ט נ ט לא אחריה.

מכאן ,כי אף א ם נרשמו פטנטים בגין שיטות ייצור של נוגדנים
או נרשמו פטנטים בגין נוגדנים ספציפיים ,יש בידי מדענים
ב ת ח ו ם ״היתר מ ש פ ט י לנצל א ת ה פ ט נ ט לצורך שיפור
,,

האמצאה .הווה אומר שיפור של נוגדנים קיימים או שיפור
של דרכי ייצורם ו ה פ ק ת ם  ,כל ז א ת תוך שימוש בטכנולוגיה
המוגנת בפטנט .או א ם הנוגדנים משמשים כמרכיב תרופתי,
ניתן לייצר ולהפיק א ת התרופה תוך שימוש במרכיב האימיוני
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שבה )הנוגדנים( אך ורק לצורך רישוי התרופה במוסדות

יוכל לרשום א ת א מ צ א ת ו עוד בשלביה הראשונים ובכך לצמצם

הבריאות.

א ת הסיכונים להחשף ל ה ם בעתיד א ם ה ת מ ה מ ה ברישום

צמצום ההגנה על פטנטים בכלל ובתחום הרפואה בפרט ,נועד
לעודד התפתחויות בתחום זה ולמנוע קיפאון ,הנובע כל כולו
ממונופולין אשר החברה העניקה לבעל ה א מ צ א ה  ,דבר אשר
בסופו של דבר יפגע בחברה ,א ם המונופולין ל א היה מסויג.

 4.8תגליות וגילויים)(Discoveries
דיני הפטנטים בישראל מאפשרים הענקת פטנט גם על אמצאה
של שימוש חדש ובלתי צפוי במוצר ידוע .משמע מ ק ו ם בו
ישנו חומר ביולוגי מוכר ,בעל התוויה מוכרת ,בין א ם המדובר
בכימיקל ,נוגדן ובין א ם המדובר בתרבית ת א י ייצור ,גילוי
שימוש חדש ובלתי צפוי בהם ,יקנה לבעליו פטנט .ז א ת במידה
ואכן מדובר בשימוש חדש וכי שימוש זה לא היה צפוי מראש

אמצאתו .ובהמשך ה ו א יוכל לרשום פיתוחים נוספים נשוא
ה א מ צ א ה באמצעות ה״פטנט ה מ ו ס ף  /ברם רישום פטנט מוסף
איננו מאריך א ת ת ק ו פ ת המונופולין בגין הפטנט ,ותקופת ההגנה
ת ה א עד לתום ת ק ו פ ת ההגנה של ה פ ט נ ט העיקרי)המקורי(.

 4.10נוגדנים ותהליכים לטיפול רפואי בגוף האדם
בראשית סקירתנו א ת ת ח ו ם הנוגדנים צוין ,כי א ח ד השימושים
המרכזיים בנוגדנים ה ו א בענף הרפואה .כך למשל משתמשים
בנוגדנים לטיפול בחולי סרטן או לצורך מ ע ק ב אחר מרכיבים
שונים ברקמות הגוף .ברם סעיף  (1)7לחוק ה פ ט נ ט י ם קובע כי:
״על אף האמור בסעיף  2לא יוענק פטנט על  (1) -תהליך
לטיפול רפואי בגוף ה א ד ם ;
,,

ואינו מובן מאליו .דהיינו הוסיף דבר על הידע ה ק י י ם בענף.

משמע ,על אף שבידי בעל ה א מ צ א ה  ,א מ צ א ה כשירת פטנט,

ולא  -לא ת ה א כל לגיטימציה לרשות להעניק ל״מגלה״ מונופולין

ב ה ת א ם לדרישות סעיף  3לחוק ,הרי שבעל ה א מ צ א ה איננו

בעבור גילויו ,שכן הדבר ה י ה צפוי ,באותו מועד.

זכאי לקבל פטנט עבורה ,א ם המדובר בתהליך לטיפול רפואי

 4.9פטנט מוסף)(Patent of Addition

בגוף האדם.
ה ש ק פ ת ה מ ח ו ק ק הישראלי בקבעו א ת ההגבלה בהקשר עם

פעמים רבות ניצב המדען בענף הביוטכנולוגיה בפני דילמה לא

טיפול רפואי ,היא כי הואיל ומדובר בהצלת חיי א ד ם או בהקלה

פשוטה ,וזאת  -ברגע שבידי המדען ישנה א מ צ א ה  ,שניתן לומר

על סבלם של אנשים ,יש להיזהר פן כבילת חופש הפעולה של

עליה שהיא כשירת פטנט ,דהיינו עומדת בקריטריונים של מוצר

ה מ ט פ ל י ם על ידי פטנטים ,תפגע בחיי בני א ד ם או בבריאותם.

או תהליך ,שייכת לתחום טכנולוגי ,חדשה ,מועילה ,ניתנת

נראה כי הוראת סעיף  (1)7לחוק ה פ ט נ ט י ם אמורה ל ב ט א

לשימוש תעשייתי ובעלת ה ת ק ד מ ו ת אמצאתית.

מדיניות בעלת עוצמה ועל כן בתהליך לטיפול רפואי בגוף ה א ד ם

במצב כזה עומדות בפני המדען מספר ברירות :ה ו א יכול לפנות

אין ה ח ו ק מוכן להעניק מונופולין לאיש.

״מהר״ בבקשה לרישום א מ צ א ת ו ובכך להגן על א מ צ א ת ו בפטנט

לעניינינו ,ראוי להדגיש ,כי הסייג האמור בסעיף  (1)7אינו

מפני מדענים אחרים ,אשר יש סכנה כי יקדימו אותו וירשמו

חל על מוצר רפואי ,א ל א על תהליך לטיפול רפואי בלבד.

א ת ה א מ צ א ה על שמם ,או לחילופין בכדי להגן על עצמו מפני
גניבתה ו  /א ו פ ר ס ו מ ה של ה א מ צ א ה פרי מ ח ש ב ת ו ב ט ר ם

על כן מומלץ כי בעל ה א מ צ א ה יתבע בבקשתו הגנה בפטנט

רישומה .שהרי אז המדען יזכה לפטנט בעבור ה א מ צ א ה  .ד א

גם על המוצר המשמש בתהליך ולאו דווקא על התהליך בלבד.

עקא ,שבמצב כזה ת ח ו ם ה פ ט נ ט נשוא ה א מ צ א ה י ה א מ צ ו מ צ ם

כל ז א ת בשל העובדה ה פ ש ו ט ה  ,כי מ ר ב י ת ה ת ה ל י כ י ם

הרבה יות .מאידך ,א ם המדען היה מבקש פטנט בעבור א מ צ א ת ו

הרפואיים מ ב ו ס ס י ם על מוצר חדשני אחד או יותר .בעשותנו

בשלב מאוחר יותר בפיתוח אזי ת ח ו ם הפטנט ה י ה רחב הרבה

ז א ת  ,אנו מ ת ח מ ק י ם מנפילה לגדר הסייג שבסעיף (1)7

יותר ,אולם ,אז ה י ה המדען חשוף לסיכון כי א מ צ א ת ו תיגזל

ומתאפשרת לנו הגנה על פי חוק הפטנטים ,גם בתהליכים

ממנו ,כאמור.

לטיפול רפואי בגוף האדם.

סימן ה׳ לחוק הפטנטים מעניק למדען ״החושש״ ,כלי המכונה
״פטנט מוסף״ ,הווה אומר פ ט נ ט אשר נועד להגן על פיתוחים

 .5ס י מ ם ומסקנות

מאוחרים יותר של ה א מ צ א ה ה ב ס י ס י ת ואשר לא מ צ א ו א ת
ביטויים בבקשה לפטנט העיקרי .כך שבעל ה א מ צ א ה העיקרית

רפואת ומשפט

ג י ל י ו ן מ ס ׳  24־ מ א י ! 2 0 0

במאמר זה נבחן א ח ד התחומים היותר חשובים והיותר מורכבים

כיום בענף הביוטכנולוגיה :ת ח ו ם הנוגדנים .אין ספק ,כי בשל

אומנם ה מ ש פ ט הישראלי מאפשר לבעל ה א מ צ א ה להגן על

מורכבותו וחשיבותו דורש ה ת ח ו ם השקעות כלכליות ואנושיות

עבודתו גם באמצעות כלים משפטיים נוספים כגון  -דיני עשיית

עצומות ,ודי בעובדה זו בכדי להבין מדוע כ ה חשוב לחברה

עושר ולא במשפט ) (Unjust Enrichmentו-סודות מסחריים

להגן על ה ת ח ו ם בכל מחיר ,גם במחיר פגיעה בעקרונות השוק

) .(Trade Secretsאולם ההגנה היעילה ביותר ,במיוחד בכדי

החופשי על ידי מ ת ן מונופולין לבעל ה א מ צ א ה  ,אחרת יוביל

להתגונן מפני צדדים שלישיים ,ה י א באמצעות פטנט .ד א עקא,

הדבר לכך שמשקיעים ומדענים י ה ס ס ו להיכנס לתחום א ם

בעל ה א מ צ א ה חייב לעמוד בדרישות החוק .משמע ,א מ צ א ת ו -

יידעו כי השקעתם ופרי עבודתם ה מ א ו מ צ ת נשוא מחקר שנמשך

מוצר או תהליך ,ת ה י ה שייכת לתחום טכנולוגי .ת ה י ה חדשה,

שנים עלולים לרדת לטמיון.

מועילה ,ניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת ה ת ק ד מ ו ת אמצאתית.

כיום ,א ח ד ה כ ל י ם ה מ ר כ ז י י ם בהגנה על א מ צ א ו ת בענף

וכל הדרישות ה א ל ה  -כדי לקבל א ת ח ס ו ת החוק.

הביוטכנולוגיה בכלל ובתחום הנוגדנים בפרט ,דיני הפטנטים,

נסינו להראות ,עד כ מ ה חשוב כי העוסקים בתחום יהיו מעורים

המעניקים לבעל א מ צ א ה כשירת פטנט בלעדיות לייצר ,לשווק

יותר ב״מותר״ וב״אסור״ בכל הקשור בדיני הקניין הרוחני.

ולמכור א ת אמצאתו .ז א ת  -בניגוד לעקרונות השוק החופשי.

הדבר הכרחי כדי שלא ייוצר מצב ,בו השקעה)כלכלית ואנושית(

ברם דווקא בשל פגיעה ק ט נ ה זו בשוק החופשי ,השוק ממשיך

באמצאה ,פרי עבודה רבת שנים ,לא תוחזר למשקיע ,רק משום,

ל ה ת ק י י ם ו ל ה ת ק ד ם בצעדי ענק א ל תוך ה מ א ה ה.21-

שאופן הגשת הבקשה ,לאישור הפטנט ,לדוגמא ,ה י ה מ ו ט ע ה
א ו ר ק בשל חשיפת ה א מ צ א ה ט ר ם רישומה ,בכנס מדעי.

 .6מקורות והערות
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הביוטכנולוגי ה ע ת י ק ביותר .כבר לפני אלפי שנים נהגו

החיסונית.

להכין בירה ויין ,להתפיח ל ח ם ולעבד מוצרי מזון ,א ם כי
בלי להכיר בקיומם של יצורים חיים ,זעירים פעלתניים
ועצמאיים ,השותפים לתהליך .תהליכים א ל ה מתוארים
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בגין תופעת הזיכרון החיסוני ,כפי שאוזכר ק ו ד ם לכן ,ישנו
ייצור מהיר ומוגבר של נוגדנים ,ולכן ר מ ת ם בדם עולה
מאד .א ת תופעה זו מנצלים להשראת יצירה של נוגדנים
רצויים בגוף של בעל חיים ,שאותם מ פ י ק י ם מדמו.
להפקת נוגדנים רב שבטיים מ ד ם של ח י ה מחוסנת ישנם
חסרונות אחדים ,ובכללם קשיים טכנולוגיים .ת ה ל י ך
החיסון מחייב ת ש ת י ת מ ת א י מ ה ל ה ח ז ק ת בעל ה ח י י ם
במשך ת ק ו פ ה ממושכת ,ושלבי ה ה ק ז ה ו ה ה פ ק ה מצריכים
עבודה רבה ומערכת מעבדתית מתאימה .בפרט ק ש ה בעיית
ההדירות) (Reproducibilityבהפקת נוגדנים בדרך זו ,שכן
פעולת החיסון באותו אנטיגן מובילה לתגובות שונות.
א ך הבעיה ה״חמורה״ ביותר ה י א כי בשיטה זו ה מ ח ק ה
למעשה א ת ה״תהליך הטבעי״ ,מדובר בשימוש באימונוגן
בעל מבנה מורכב ,כגון :חלבון ,רב סוכר ,נגיף ,ת א י חיידקים
וכיו״ב .כ ת ו צ א ה מחשיפה זו נוצרת תערובת של נוגדנים,
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.7

שלכל א ח ד ו א ח ד מ ה ם ייחודיות לקישור אפיטופ אחר

ו א ת הנוגדן המבוקש בפרט .לשם כך סורקים דגימות

שעל גבי האנטיגן .במילים אחרות ,כל חלבון המשמש

מ ה מ צ ע הנוזלי ובודקים נוכחות של נוגדנים שהופרשו על

כאימונוגן מביא לקבלת סוגים א ח ד י ם של נוגדנים .א ם

ידי המושבות .זיהוי נוגדנים נעשה בשיטות מקובלות לזיהוי

מעוניינים לקבל מ ת ו כ ם נוגדן מסויים ,שמזהה אפיטופ

נוגדנים .מושבות שאותרו ״במושבות יצרניות״ מ ת א י מ ו ת

ייחודי ונקשר אליו ,יש לאתרו ולנקותו מן התערובת.

משמשות נקודת מוצא לברירת מושבות חדשות ,שמקור

פ ע ו ל ו ת ה ח י י ב ו ת ה ש ק ע ה של מ א מ צ י ם רבים ,ו ר ק

כולן ב ת א יצרני יחיד ,בתהליך המכונה שיבוט מ ח ד ש

בעקבותיה מושג תכשיר של נוגדנים א ח י ד י ם וזהים.

).(Recloning

בכדי לייצור נוגדן ח ד שבטי ,יש לבודד מן הטחול של ח י ה

 .10החדרת נוגדנים ח ד שבטיים שהופקו מעכברים לגוף ה א ד ם

מחוסנת ת א י ם יוצרי נוגדנים מ ד ד י ם  ,לרבותם ולהחזיקם

לעיתים מעוררת א ת המערכת החיסונית נגדן ו  /א ו גוררת

בתנאי תרבית  .In Vitroהמכשול העיקרי במסלול זה הוא אי

תגובות אלרגיות אליהם ובכך בעצם פוגעת באפקטיביות

היכולת להחזיק את תאי הטחול יוצרי הנוגדנים ולרבותם .שכן

השימוש ב א ו ת ם נוגדנים.

לאחר הפרדתם ,תאים אלה מסוגלים להתקיים בתרבית רק

 .11לעניין ז ה ראה:

ימים ספורים.
.8

Cinical Focus - Therapy for Non-Hodgkin s
,

פתרון לבעיה זו נמצא בשנת  1975על ידי & Kohler
 Milsteinוזיכה א ו ת ם בפרס נובל בשנת  .1984ה ט כ נ י ק ה
פורסמה לראשונה ב־
Kohler G. and Milstein C., Continuous cultures of
fused cells secreting antibody of predefined
specificity, Nature 256:495 (1975).
לגבי היישומים ואופן הפעלת ט כ נ י ק ת הנוגדנים ה ח ד
שבטיים ראו גם ־
Kohler G, Derivation and Diversification of
Monoclonal Antibodies, Scandinavian Journal of
Immunology, Vol. 37,117-129,1993.
E.M. Tansey and P.P. Catterall, Monoclonal
Antibodies: a witness seminar in contemporary
medical history, Medical History, 1994,38: 363-397.

.9

לאחר תהליך האיחוי מ ת ב ק ש פתרון לשתי בעיות ,האחת,
כיצד נפטרים מן ה ת א י ם שלא עברו איחוי?  -הן מ ת א י
ה ט ח ו ל והן מ ת א י המיאלומות ,והשניה ,כיצד מ א ת ר י ם
מבין ההיברידומות שנתקבלו א ת ה ת א י ם המייצרים א ת
הנוגדן הרצוי?

Lymphoma by a Genetically Engineered Antibody.
ב-
)R. A. Goldsby, Kuby Immunology (Fourth Edition
(2000) 141
 .12בכדי לסבר א ת האוזן ,א ם מעוניינים להשתמש ב מ ק ט ע
המשתנה) (Fvבלבד ,חייבים ק ו ד ם למצוא דרך לחבר א ת
מ ק ט ע השרשרת ה ק ל ה באזור המשתנה) ,(VLא ל מ ק ט ע
השרשרת הכבדה באזור המשתנה ) .(VHחיבור כ ז ה ניתן
אכן לבצע על ידי הוספת ק ט ע פוליפפטידי ״מגשר״ ,למשל.
ק ט ע כ ז ה יחבר א ת השרשראות  V L o V Hלשרשרת
חלבונית רציפה ,שאותה יהיה ק ל יותר לשבט ו ל ב ט א
כשרשרת פולפפטידית א ח ת במערכות חיידקיות בשיטות
של ה נ ד ס ה גנטית.
 .13ה מ ש מ ש לפירוק מ י חמצן בתא.
 .14מדובר בשיטה ב ט ו ח ה וזולה יחסית ,שכן אין שימוש
בחומרים רדיואקטיבי לצורך סימון הנוגדן ,כפי שהיה נהוג
עד כ ה וכן כיוון שהמדובר בשימוש בתכשירים זולים יחסית
בעלי חיי מדף ארוכים.
 .15חרף היתרונות בשימוש בנוגדנים בתחום האימונותרפיה

להרחבה בענין ראה:
)R. A. Goldsby, Kuby Immunology (Fourth Edition
(2000) 106,

עדין ישנן מגבלות כגון  -התפרקותו וסילוקו מן הדם,
פעילות נגד ת א י ם בריאים בעלי אותו מופע אנטיגני ,זיהום
תכשיר הנוגדנים וכיו״ב

א ו ל ם נציין ב ק צ ר ה  ,כי בידוד ה ה י ב ר י ד ו מ ו ת נעשה

 .16מערכת המשלים ,השייכת למערכת החיסונית ,ה י א קבוצה

באמצעות מצעי מזון חסרים ומעכבים למינהם,

של כעשרים חלבונים ,ה נ מ צ א י ם בדם במצב בלתי פעיל.

המאפשרים א ת הישרדות ת א י ההיברידומות בלבד .א ת

מפעיליה העיקרים של המערכת ה ם נוגדנים שקשרו אנטיגן

ההיברידומות שהתקבלו זורעים בתוך בארות בלוחיות

ייחודי .בתהליך ההפעלה של המשלים ,מפעילים מרכיביו

מיקרוטיטר ) .(Microtiter Platesלפני הזריעה מוהלים

ז ה א ת ז ה לפי סדר קבוע .בסופו של דבר משתחררים

א ת תערובת ההיברידומות במידה כזו ,שבכל באר יתפתח

פפטידים המשרים פעילויות ביולוגיות שונות ובהן ,בין

ש ב ט ת א י ם שמוצאו מהיברידומה יחידה .לאחר מכן,

השאר ,ה ר ס ה ת א י ם המותקפים ,ולעניינינו ת א י הסרטן,

מאתרים מושבות של היברידומות המייצרות נוגדנים בכלל,

וסיוע לפעילותם של ה ת א י ם הבלעניים.
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ג י ל י ו ן מ ס ׳  24־ מ א י ! 2 0 0

.17

אחת הבעיות של הטיפול הכימותרפי היא ,שהתרופות

על אמצאות ועל תקפם ,אולם היא חלה עדין על מדגמים

הציטוטוקסיות פועלות לא רק על התא הסרטני ,אלא גם

וכן על פטנטים שניתנו לפני  1.4.1968בכל הנוגע לכשירותם

על תאי הגוף הבריאים .קשירת התרופה לנוגדן ייחודי

ולתוקפם.

בקשר כימי מקנה לתרופה את תכונת ההתקשרות

 .24זאת תוך הסתמכות על אמנת פריז בדבר הגנת הקניין

הייחודית של הנוגדן .כך יכולה התרופה להתביית אל התא

התעשייתי -
Convention Pour La Protection De La Propriété

הסרטני ,והסיכון לפגיעה בתאים בריאים פוחת.

Industrielle.
25. Hybritech, Inc v. Monoclonal Antibodies, Inc
802 F.2d 1367 (Fed. Cir. 1986), cert, denied,
480 U.S.947 (1987).

 .18לעניין זה ראה גם:
JA Roth, RS Ames, V Byers, H M Lee and PJ scannon,
Monoclonal antibodiy 45-2D9 conjugated to the A
־Ha-ras־chain of ricin is specifically toxic to c
transfected NIH 3T3 cells expressing gp74, The

26. U.S Patent No. 4,376,110.

2310־ Journal of Immunology, Vol 136, Issue 6 2305

שום פטנטים לא נרשמו או נתקבלו על שמם שלKohler27.

(1986).

 & Milsteinעל בסיס הטכנולוגיה הנ׳יל .אין ספק ,כי אם

ישנם ניסיונות לטיפול בתאי T19.ממאירים
) (T Cell Malignanciesבאמצעות .SCF
לעניין זה ראה גם:
M E Pauza, SO Doumbia and C A Pennell,
Construction and characterization of human CD7specific single-chain Fv immunotoxins, The Journal
of Immunology, Vol 158, Issue 7 3259 - 3269 (1997).
 .20לעניין זה ראה גם:
SH Pincus, Rl Cole, E M Hersh, D Lake, Y Masuho,
PJ Durda and J McClure, In vitro efficacy of
anti-HTV immunotoxins targeted by various
antibodies to the envelope protein, The Journal of
Immunology, Vol 146 12 4315-4324 (1991).
 .21לעניין זה ראה:
Mark S. F. Clarke, Charles R. Vanderburg, Marcas M .
Bamman, Robert W. Caldwell and Daniel L. Feeback,
In situ localization of cholesterol in skeletal muscle
by use of a monoclonal antibody, Journal of Applied
Physiology, Vol 89 731-741 (2000).
.22

.23

פטנטים על בסיס הטכנולוגיה הנ״ל היו נתבעים ,הם היו
מאושרים ,שכן טכנולוגית ההיבדירומה ,נחשבה בזמנו
אמצאה חלוצית ).(Prioneering Invention
החלטה במעמד צד אחד-28.
Ex Parte Old 229 U.S.P.Q. 196 (Bd. Pat. App. 1985).
 .29חוק הפטנטים האמריקאי.
.30

החלטה במעמד צד אחד -
Ex Parte Erlich 3 U.S.P.Q. 2d 1011 (Bd. Pat. App.
1986).

.31

האינטרפרונים הינם קבוצת חומרים חלבוניים המיוצרים
בתאים של האדם ושל בעלי חיים עקב ניגוע נגיפי או
כתגובה לגירוי על ידי חומרים אחרים .חושבים
שאינטרפרונים מעודדים תגובה חיסונית לסוגים מסוימים
של זיהומים נגיפיים .בשנים האחרונות השתמשו בתכשירי
אינטרפרון בניסויים קלינים לטיפול בצורות שונות של
סרטן הנפוץ ביותר בשימוש קליני הוא אינטרפרון אלפא,
;

אשר הוכח כיעיל בלוקמיה של תאים שעירים ,בלוקמיה
מילואידית כרונית ובמילומה נפוצה.

הקושי העיקרי בשיטה זו נעוץ בעובדה כי הקשר נוגדן -

מחקרים נערכים עתה על השימוש באינטרפרון במחלות

אנטיגן ,הינו קשר חזר יחסית ,שבכדי לנתקו)לצורך הפקת

ממאירות נוספות ,כמו גם במחלות נגיפיות המסכנות חיי

הנאנטיגן( יש צורך להשרות את התערובת בתנאים

אדם ,כולל אלה המופיעות אצל אנשים הסובלים ממערכת

דרסטיים ,משמע שינוי  PHבאופן קיצוני ו/או הוספת

חיסון פגומה ,וכן בדלקת נגיפית של הכבד .תכשירים מסוג

מלח בריכוז גבוה .שימוש בפעולות אילו עלולות לפגוע

אינטרפרון בטא משמשים היום לטיפול בטרשת נפוצה,

בתוצר וביכולת לבצע שימוש חוזר בנוגדן )ובכך לייקר

ומביאים להפחתת תדירות ההתקפים ועוצמתם בשלבים

את התהליך(.

שונים של המחלה.

פקודה זו איננה חלה עוד מיום ) 1.4.1968יום כניסתו

32. In re O'Farrell 3 U.S.P.Q. 2d 1011,1016 (Fed.
Cir. 1986).

לתוקף של חוק הפטנטים ,תשכ״ז (1967 -על מתן פטנטים,
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העולם בעידן הפוסט־גנומי.

היבטים רפואיים־משפטיים

יום עיון לזכרו של ע ריד אליהו מצלטר ז״ל19.1.2001-1 ,

בפתח יום העיון נשאו דברי ברכה מפי הגב׳ שרה דורון ,עו״ד ארנון גיצלטר,
מר שבתאי שביט ועו״ד אלי זהר.
את הטקס ניהלה גב׳ רוחמה זיו.
פרטים מלאים על הטקס ועל הפרסים שהוענקו במהלכו עבור עבודות
מדעיות - ,ראה במדור ״באגודה״ בחוברת זו.

עו״ד אלי זהר :יום העיון הראשון לזכרו של עו״ד אליהו גיצלטר
ז״ל היה ב־ .1991עסקנו בו בזכויות החולה ובהתנגשות של
תרופות וצריכת תרופות מוגזמת .בשנים שלאחר מכן עסקנו
ברפורמה במערכת הבריאות .עסקנו ברפואה אלטרנטיבית.
עסקנו בחוק בריאות ממלכתי .עסקנו בחוק זכויות החולה .ב-

אנו מביאים כאן את דברי המשתתפים ביום העיון ,תוך קיצורים מעטים,
המתחייבים מן העריכה .מהלך יום העיון ,לרבות חלקי הטקס והברכות
שקדמו לו הוקלטו ע״י המארגנת ,הגב׳ רוחמה זיו ,והחומר עומד לרשות
המעונינים ,במזכירות האגודה לרפואה ולמשפט.

 1998ניסינו לדון בסוגיות מוסריות ,חברתיות ,רפואיות
ומשפטיות בגנטיקה וזה היה דיון שהפך להיות סוער מאוד
בסיומו .ובשנת  1999עסקנו במוסר כליות  -השתלות מהחי,
והנה הבוקר אנחנו פותחים את העתון ומוצאים תחקיר ענק
על אותו נושא שאנחנו ניסינו להעלות בו כמה רעיונות לסדר

השתתפו בפנל:

משפטי וחברתי .ביום העיון שלנו בשנת  2000שאלנו האם רפואה
מר שבתאי שביט

פרופ׳ יוסי קרקו

 -מנכ׳׳ל מכבי שירותי בריאות.

ואתיקה יכולים לדור בכלל במחיצה אחת .והיום אנחנו מנסים

״העידן הפוסט גנומי מנקודת ראותם של

לקיים דיון על העולם בעידן הפוסט-גנומי .רק שנת 98׳ דיברנו

הצרכנים וקופות החולים״.

על שאלות מוסריות וחברתיות בגנטיקה ודיברנו על פרויקט

 -מנהל מחלקה פנימית ג׳ בביה״ח הדסה עין

הגנום האנושי ושאלנו מה הוא צפוי להביא .מה הוא יכול

כרם.

לגרום .מה יכול לקרות לנו באותו עידן שבו הידע המוחלט או

״שימוש במידע גנטי לרווחת הטיפול

עיקרו יהיו בידי המדענים .והנה היום אנחנו מוצאים את עצמנו

התרופתי בחולה״.

כמעט בסיומו של אותו פרויקט ענק מדהים ואנחנו שואלים

פרופ׳ יואל זלוטוגורה  -מנהל המחלקה לגנטיקה קהילתית במשרד

את עצמנו  -איך ייראו החיים בעידן שלאחר מכן .איך ייראו

הבריאות.

החיים בעידן שבו יהיה בידנו עיקר הידע בהרבה מאוד תחומים

״האם מחלות תורשתיות שכיכות יותר בקרב

שנוגעים לדברים הרגישים ביותר של חיינו.

יהודים ממוצא אשכנזי?״
פרופ׳ גדעון רכבי

 מנהל המחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיה שלילדים במרכז הרפואי ע״ש שיבא.
״יישומי פרויקט הגנום האנושי בסרטן״.

פרופ׳ חרמונה שורק  -המכון למדעי החיים ,האוניברסיטה העברית.
״תפקיד הגנטיקה במצבי לחץ״.
עו״ד אורנה לין

 משרד מ .זליגמן ושות׳ ויו״ר ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי-הדין.
״זיהוי על-פי

כראיה יחידה במשפט

פלילי״.

להבדיל מימי העיון האחרונים ,זה לא יהיה דיון של פינג־פונג
בין מנחה למשתתפים ,זה לא יהיה ויכוח .הצלחנו לזמן לכאן
את מיטב החוקרים בתחומים שבהם הם עוסקים ,ומשום כך
מסרנו לכל אחד את הבמה לקטעי זמן .אם יהיו שאלות שפשוט
לא ניתנות לעצירה ,אנא העבירו אותן בכתב אלי ,ואני אפנה
אותן אל הצוות הנכבד שיושב על הבמה .דבר אחד אני רוצה
להבליט כבר עכשיו לנו כמשפטנים :עסקנו הרבה מאוד בחוק.
ההרצאה המסכמת תהיה הרצאה שתעסוק בצדדים משפטיים
של הגנטיקה ,אבל אני מציע שלאורך כל מהלך ההרצאות תזכרו
שכבר היום ,נמצא חוק המידע הגנטי לפנינו ,חוק שמניח כבלים

מנחה הדיון:

או איסורים או הגבלות ,כל אחד לפי נקודת מבטו ,על השימוש
עו״ד אלי זהר

 סגן נשיא האגודה לרפואה ולמשפט ויו״רועדת האתיקה.
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במידע שכל כך הרבה עמל ,כל כך הרבה כשרון הושקעו להשגתו.

אני מזמין את המרצה הראשון ,מנכ״ל קופ״ח ׳מכבי׳ שרותי

יותר .רבות השאלות שעדיין אין להן תשובות .עדיין לא ברורה

בריאות ,אשר ירצה מנקודת מבטו של מנהל ושל מי שמחזיק

מספיק היעילות של תראפיות מבוססות גנים ובודאי לא ניתן

קופה של צרכנים ,על העידן הפוסט-גנומי ,כפי שהוא נראה

עדיין להעריך את עלותן .מבחינת הפציינטים או הלקוחות,

מנקודת ראותם של הצרכנים וקופות החולים.

הגנומיקה מעלה דאגה לגבי שמירת פרטיותם ,סיכון של אפליה

שבתאי שביט.

של אלה אשר אצלם זוהו סיכונים גנטיים ועוד.

;

כגוף שעיקר אחריותו הוא מתן שרותים רפואיים לכמעט רבע

מר שבתאי שביט :בוקר טוב .משפחת גיצלטר היקרה ,חברי
לשולחן הנשיאות ,גב׳ דורון ,אורחים יקרים.

מאוכלוסית מדינת ישראל ,עומדת לפנינו השאלה  -מי המחליט,
איך ,מתי ועבור מי ייעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות אלה?

הנושא שנבחר ליום העיון הזה ,מלהיב את הדמיון .אני חושש

האם המומנטום שהולך ונצבר בנושא של תראפיות מבוססות

שבמילון אין מספיק סופרלטיבים ומספיק  adjectivesבשביל

גנים יגמד שיקולים אחרים? האם נגיע למצב שאפילו שיקול

לתאר את המושג הזה ,את הנושא הזה.

של מדיניות של טיפול רפואי מבוסס-הוכחות ,לא יעמוד בלחצים
ציבוריים? בסיטואציות כאלה ,אנחנו עלולים למצוא את עצמנו

אחת לארבע שנים מתקיימת ועדה של ׳מכבי׳ .בועידה האחרונה

במצבים שאינם משרתים אותנו בכלל או את האינטרסים של

אנחנו בחרנו להביא מרצה אורח ,שנתן לבאי הועידה הרצאה

הלקוחות שלנו בפרט .ניקח כדוגמא את הלחצים האדירים

בנושא הגנום האנושי ,פרופ׳ דורון לנצט ממכון ויצמן .ואחרי

שבהם נתונה מערכת הבריאות הישראלית על ידי גופים

ההרצאה עברתי בין האנשים והיה מענין לשמוע תגובות.

אינטרסנטיים ,על ידי מפעילים לוגיסטיים ,מממנים של אגודות

בניסוחים שונים שמעתי תגובה שביטאה את הרעיון הבא -

למיניהן ,מפעילים של משרדי יחסי ציבור ,וכל זה כדי להכניס

״זאת היתה הרצאה מדהימה .לא הבנתי דבר״ .זה נושא שמושך

טכנולוגיות חדשות לסל הבריאות .לעומת מקרים לא מעטים,

את הדימיון שלנו לקצה שלו .כי המחשבה שאתה פונה לבית

מוכחות טכנולוגיות אלה ,כלא יעילות ולפעמים אפילו מזיקות.

המרקחת עם רצפט של רופא והרוקח לוקח את הרצפט ,נכנס

הרצפטץ .אני חושב

פה סימנתי לעצמי בסוגריים עיין ערך
שמכל סל התרופות וסוגי התרופות ,התרופה הזו צברה תאוצה
בשנתיים האחרונות והפכה לנושא מרכזי בשיח הציבורי שלנו,
כולל הרבה מאוד דיונים בבתי משפט .והנה היום לפחות
המומחים לענין ב׳מכבי׳ ,אומרים לי ,שכגודל התקווה כנראה
גם גודל האכזבה מהתרופה הזו.

לחדר האחורי ,למעבדה הקטנה שלו ,ורוקח עבורך את התרופה
האישית שלך ,שהיא מתאימה אך ורק לך ,על פי המפתח או
הנוסחא הגנטית האישית שלך ,אני חושב שזה דבר אשר מלהיב
את הדימיון .קשה לתאר .כשאנחנו היום אומרים שאקמול
הוא טוב לככה וככה וככה ,אנחנו עדיין חיים בעידן שהרזולוציה
של הרפואה מאוד מאוד כללית .היא עוסקת ברבדים מאוד
רחבים ובקבוצות אוכלוסיה מאוד גדולות ומחלות ברמה של

כדי למנוע תסריט כזה וכדי להעצים את הסיכוים של הגנומיקה

קבוצות ענקיות של בני אדם .והרפואה הולכת לעשות קפיצה

לעומת הסיכונים ,נדרשת חשיבה מסוג שונה לחלוטין .מעל

מהרזולוציה הזו ^ ,coreלגרעין הבסיסי שעל פיו אפשר יהיה

הכל ,המדיניות והטיפול בתראפיות מבוססות גנים וכן השימוש

לתפור על כל אדם את החליפה האישית שלו ,חליפה לפי מידה.

הקליני בתוצאות ,חייבים להיות שקופים ומונעים על ידי כלים

אין ויכוח לגבי החשיבות של ההודעה ששמענו בקיץ האחרון,

בדוקים ומוסכמים של הערכת המחקר הגנומי ולא על ידי

על כך שהמדענים הצליחו לפענח את הקוד של הגנום האנושי,

סיפורים עתונאיים ,אנקדוטות ופרסום מטעם .חייבים להבטיח

כלומר את התסריט התורשתי שעושה אותנו כפי שאנחנו.

שההוכחה המדעית לפרוצדורה היא אמיתית ונכונותה לפציינט

האנושות והמדע נמצאים בשלבים מאוד מוקדמים של ההחלטה

הבודד אומתה בוודאות .יש לפתח מודל מתאים של ביקורת

איך בכלל לנצל את הידע הזה ,הגנומיקה .לימוד מחקר של

צד שלישי ,על ידי רופאים ,שיתבסס על רפואה מוכחת כנורמה

הגנום האנושי ,מציע סיכוי לשירות בריאותי וטיפול רפואי

וכסטנדרט .על ׳מכבי׳ כספקית שירותי בריאות ,מוטלת

טובים יותר .בין היתר הערכת סיכונים אישיים ,תראפיות

האחריות לניתור ההתפתחויות בתחום הגנומיקה .אנו חייבים

תרופתיות אישיות ,פיתוח מהיר יותר של תרופות ,תראפיות

לעבוד עם אחרים ,להוביל ולהשפיע על המערכת בכיוון

טרום-לידתיות שמטרתן הפחתת סיכוני מחלות גנטיות

שממכסם עד כמה שניתן את היתרונות של המדע החדש תוך

ותורשתיות ועוד ועוד .כל זה בנוסף לפיתוחים חדשניים

כדי ראייה מפוקחת של הסיכונים מראש .גישה זו תחייב אותנו

ומדהימים אחרים בתחום הביו-אינפורמטיקה ,אשר נראים

לשיתוף פעולה הדוק עם חוקרי הגנומיקה ,עם קובעי מדיניות,

באופק ולכאורה מבטיחים בריאות טובה יותר ותראפיות יעילות

עם רופאים ,קלינאיים ועובדים .אנו מחוייבים ליידע את

ז
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הלקוחות שלנו על ההשלכות של תחום חדש זה .כלומר,

ישנם מספר צעדים שאנחנו צריכים לנקוט מידית כדי להכין

היתרונות והחסרונות של עולם רפואי חדש שהולך ומתגלה

א ת הארגון לעידן של הרפואה הגנטית .ראשית ,אנחנו צריכים

מול עינינו .כמבטח רפואי וספק שירותים רפואיים תצטרך

להביא א ת מקבלי ה ה ח ל ט ו ת הרפואיות לעדכון וגיבוש ע מ ד ה

׳מכבי׳ להתמודד עם היבטים אתיים ,חוקיים ,חברתיים

בכל הנושאים הנובעים מ ה ה ת ק ד מ ו ת ברפואה הזו ,ולפתח

וכלכליים הנובעים מההתפתחות של הגנומיקה .פתרונות

תוכניות רב-שנתיות .אנחנו צריכים לזהות מבוטחים עם בעיות

להיבטים אלה יהיו קריטיים להמשך קיומה של הרפואה

גנטיות ו ל ס פ ק למטפלים חומר עדכני ,יעוץ והדרכה לטיפול

החברתית־שיוויונית ,כפי שאנו מכירים אותה היום בישראל.

בהם .אנחנו צריכים להעריך את היכולות שלנו למתן שרות

ההתפתחות המהירה בחקר הגנום האנושי והאופקים החדשים

בתחום הזה .ה א ם אנחנו ערוכים מבחינת מספר הגנטיקאים

הנפרסים בפני האנושות כתוצאה מהתפתחות זו מחייבים משנה

שיש לנו בארגון? ה א ם יש לנו פריסה מ ת א י מ ה של השרות?

זהירות ,על מנת שלא לפגוע בערכי יסוד עליהם מושתתת כל

ה א ם הוכנו או מכינים פרוטוקולים מתאימים לטיפול? ה א ם

חברה דמוקרטית מתקדמת .אלה ערכים כגון ההגנה על מידע

;

כדאי לתמוך בהתמחויות בתחום הזה? אנחנו צריכים לפתח

ההגנה על פרטיות; זכות האדם על גופו .ערכים אשר מצאו

קווים מנחים ספציפיים לשמירת הפרטיות הגנטית וכן תהליכי

ביטוי בשורה של חוקים בארץ ,כמו גם בארצות אחרות .כל

ה ט מ ע ה ש ל קווים מנחים .אנחנו צריכים לייצר אינטגרציה ש ל

אלה מוגנים בארץ בחוקים כמו ׳חוק יסוד כבוד האדם וחרותו׳,

איבחון גנטי כחלק ש ל הערכת הסיכון בפרוצדורה כזו או אחרת.

׳חוק זכויות החולה /׳חוק הגנת הפרטיות׳ ,פקודת הרופאים

יש לנו מחוייבות ציבורית לטיפול מערכתי בתחום כולו .מה

וחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אנחנו יכולים לעשות כדי ל ה ש ת ל ב במחקר הגנומי והענפים
השונים שנובעים ממנו? האתגר המיידי ש ל ׳מכבי׳ הוא  -שילוב

כל החוקים הללו מטרתם לאפשר זרימת מידע ומתן שרות

הידע הרפואי הנצבר לאורך השנים במאגרי המידע ,כמובן

רפואי מחד ,תוך שמירה על כבוד האדם וזכותו על גופו ועל

במגבלות החוק ,ע ם הטכנולוגיות ה ח ד ש ו ת ש ל רצפים גנטיים

צנעת המידע הנוגע לו ,מאידך .למסכת חוקים זו יצטרף בתוך

וביטויים גנטיים לצורך שותפות בפיתוח תראפיות ח ד ש ו ת

זמן קצר חוק נוסף שעו״ד אלי זהר הזכיר ,חוק המצוי כעת

ואופטימיזציה ש ל התראפיות הקיימות .יידרשו מאיתנו חזון,

בשלבי חקיקה שבין קריאה ראשונה לשניה ושלישית בכנסת.

חדשנות ומדיניות של שותפות ו ה ש ת ת פ ו ת בתחום כדי

המדובר כמובן בחוק ההגנה על מידע גנטי ,שהוגש כהצעת חוק

שהטכנולוגיה הגנומית ת ה י ה חלק ש ל הרפואה היום-יומית

בשנת  1998ומצוי בשלבי חקיקה אחרונים.

ב׳מכבי׳ ,במחיר שנוכל לשלם .מעורבותה ש ל ׳מכבי׳ במדיניות

מארג החוקים הקיימים ,כמו גם אלה שיצטרפו אליהם מן
הסתם במשך השנים ,יהיו חייבים לשמור על האיזון העדין
שבין הצורך בקידום המחקר בתחום הגנום האנושי לתועלת
האנושות כולה מחד ,לבין זכויות הפרט להגנה בפני כל חדירה
בלתי צודקת בלא רשותו לתחומים של צנעת הפרט ופגיעה
בחרותו ,מאידך.
הפילוסוף והסופר הצרפתי  -פרנסואה וולטר ,בן המאה ה,18-
לא ידע כמובן דבר על הגנום האנושי ,ולכן יכול היה להתבטא
בציניות רבה ולומר שרופאים רושמים תרופות שהם יודעים
עליהן מעט מאוד ,במטרה לרפא מחלות שעליהן הם יודעים
עוד פחות ,לשימושם של בני אדם שעליהם אינם יודעים דבר.
לא קיימת טכנולוגיה רפואית אחרת שיכולה להשפיע יותר על
חיי כל אחד מאיתנו .בחברה האנושית בכלל ובמדינת ישראל
בפרט נדרשים התייחסות ודיאלוג מהותי על בעיותיה המיוחדות
של החברה .בתחום הגנומיקה על ׳מכבי׳ לנקוט מדיניות פרו-
אקטיבית בשני כיוונים במקביל .האחד ,להכין את הארגון לעידן
הפוסט גנומי והשני להשתלב במחקר כדי להיפך לשותף
אסטרטגי של מפתחי טכנולוגיה בתחום הגנומיקה.
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פרו-אקטיבית גם בתחום זה תבטיח לארגון שטכנולוגיות האלה,
כ א ש ר יפותחו יהיו חלק ש ל הרפואה הסוציאלית והשיוויונית
ל ה זכאים מבוטחי הארגון .האתגר הגדול ה מ ו צ ב בפנינו ע ל ידי
העידן הפוסט־גנומי הוא ה ב ט ח ה לדורות ה ב א י ם ש ל רפואה
א י כ ו ת י ת  ,מ ת ק ד מ ת  ,ש י ו ו י ו נ י ת גם ב ע י ד ן ש ל ה ש י נ ו י י ם
המהפכניים ש ל הגנום האנושי.

עו״ד אלי זהר :מנכ״ל קופת חולים ׳מכבי׳ ! ,־ ^ ! ! ^ ^ ! ( ת ט
טיפוסי לעיסוקו הקודם כ ר א ש המוסד ,דיבר ב־-10116־ 1111(161ע ל
ה ב ע י ה שעליו להתמודד איתה באופן יום יומי .חוק זכויות
החולה מחייב ליידע כל חולה ע ל כל הטיפולים הרפואיים
הקיימים לרבות טיפולים חדשניים ,לרבות טיפולים נסיוניים
וכד׳ .זאת ע ל מנת ש ה ח ו ל ה יוכל ל ק ב ל ה ח ל ט ה מודעת בדבר
טיפולו .והנה ,החולה לא ה ס ת פ ק ב ת ש ו ב ת ו ש ל המנכ״ל שענינו
נמצא בקבוצת מ ח ק ר ש ע ו ס ק ת בתכנון העידן הפוסט-גנומי .ע ל
ה ד י ל מ ה הזו ש ל ה פ צ י י נ ט ה ב ו ד ד אין היום תשובה :איך
מתמודדים ע ם חוק זכויות החולה ועם החובה לדווח לחולה
ע ל התרופות החדשניות הקיימות .והקושי עוד גובר ,חברים.

לפני זמן לא רב יצא פס״ד מתחת ידם של שבעה שופטים

כמעט לא השפיע״ .זאת תופעה יום-יומית .חלק מההבדלים

בביהמ״ש העליון ,בדעת רוב ומיעוט .זהו פס״ד אשר מעניק

בתגובה לטיפול תרופתי נובעים מהבדלים פרמקוקינטיים

פיצוי על אובדן האוטונומיה .אתם יודעים מה זה אובדן

) (Pharmacokineticsכלומר ,ישנם הבדלים בין בני אדם בקצב

האוטונומיה? זה לא האוטונומיה הפלשתינאית ,והסכמי קמפ

שתרופות מתפרקות אצלם בגוף .אם פלוני מפרק את התרופה

דיוויד .זו אותה אישה אשר למרות שטיפלו בה יוצא מן הכלל

לאט יותר ,אז אם ניתן לו אותו מינון של תרופה ,הוא יגיב לזה

ולא התרשלו ולא היה קשר סיבתי בין מה שנעשה בה לבין

בצורה קיצונית ,והוא יכול אפילו לפתח תופעות לוואי רעילות.

התוצאה ,לא אמרו לה שקיים סיכון שכתוצאה מנטילת ביופסיה

וחלק מההבדלים ,אגב ,אינם קשורים להבדלים שקשורים לפינוי

מהכתף שלה ,היא צפויה ל׳כתף קפואה׳ .ובגלל אי הידיעה הזו,

שונה של התרופה או פירוקה ,אלא קשורים ממש לרגישות של

היא זכתה לפיצוי הגם שלא היתה רשלנות בטיפול בה .כי לא

פרט אחד לתרופה לעומת פרט אחר .שינויים באיבר המטרה.

אמרו לה .לכן ,חברים ,הידע הזה מול משאת הידע ,מול משאת

למשל הלב שלו רגיש יותר לאותו ריכוז של התרופה .פה אנחנו

החוקים ,יוצר קונפליקט שאין לנו על פניו פתרון לו.

מבינים קצת פחות .אנחנו יודעים שעל הקצב של הפינוי של
תרופות משפיעים באופן כללי גורמים סביבתיים ,כמו למשל

שבתאי שביט פתח ודיבר על העידן שבו אפשר יהיה לתפור את

תרופות אחרות שהחולה לוקח .כמו למשל כימיקלים שהוא

חליפת התרופות האישית לחולה הבודד .פרופ׳ יוסי קךקו' ,מנהל

חשוף להם ,נניח עישון וכן הלאה .יש גורמים שקשורים לגורמי

מחלקה פנימית ג׳ בביה״ח הדסה בית הכרם ידבר על שימוש

המאחסן .מהם גורמי המאחסן המוכרים שמזוהים ,ואנחנו

במידע גנטי לרווחת הטיפול התרופתי בחולה.

יודעים לאפיין אותם היטב? למשל  -מינו של החולה .אנחנו
יודעים שיש הבדל בין גברים ונשים בצורה שבה הם מטפלים

פרופ׳ יוסף קרקו :בוקר טוב .אני מודה למארגנים על ההזמנה

או מפרקים תרופות מסוימות .למשל ,משקלו של החולה יכול

להרצות בפני הפורום המכובד הזה .אתחיל באיזה וידוי קטן -

להשפיע .או אם יש לו מחלות מסוימות .אם יש לחולה אי

כשפרופ׳ הלקין ,שתיווך בזימון הזה התקשר ושאל אותי אם

ספיקה כלייתית אז ודאי אם הוא מקבל תרופה שמתפנה על

אני מוכן ,האינסטינקט הראשוני שלי כששמעתי ״משפט

ידי הכליה ,התרופה הזו תתפנה לאט יותר והוא עלול לפתח

ורפואה״ ,היה  -להתקשר לעו״ד שאין לי ולשאול אותו אם אני

רעילות .גם הגיל קובע .להדגמה :התינוק הנחמד הזה ,אנחנו

יכול לבוא לכאן .אבל ברצינות ,כשחשבתי קצת ,אמרתי לעצמי

יודעים שכדי לטפל בו אנחנו צריכים לתת מינון שתלוי במשקלו,

שאין פורום יותר טוב מהפורום הזה כדי לקדם את המידע

דבר שאנחנו לא עושים בדרך כלל באדם בוגר .אנחנו יודעים

שאני הולך לדבר עליו עכשיו .מידע זה חשוב בעיני ,ואם תרשו

שלגבי התינוק הזה יש תרופות מסוימות שכדאי לא לתת לו ,כי

לי אוליך אתכם במשך עשרים הדקות הקרובות במסלול

הוא עלול להגיב להן ברעילות .אבל התינוק הקטן הזה ,זה

שבאמצעות כלים מדעיים ,עם עבודות שבוצעו ברובן המכריע

תינוק יחסית גדול .אנחנו יודעים שגם לגביו המינון צריך להיות

פה בארץ ,אנסה להראות לכם שהגנטיקה נמצאת מאוד קרוב.

פר קילוגרם ,אבל יש תרופות אחרות שאסור לתת לו .כלומר,

היא נמצאת קרוב יותר ממה שאתם חושבים .והיא משפיעה,

אנחנו יודעים להשתמש היום בידע שלנו לגבי ההבדל בין אנשים

אם נרצה או לא נרצה ,על כל אחד מאיתנו ועל כל אחד

על פי גילם ,בתגובה לטיפול תרופתי ולנסות להתאים את זה.

מהאנשים היושבים כאן בקהל .היא נמצאת בחדרו של הרופא,

פה הידע הוא די טוב .הזוג הזה שנראה מאוד מאושר ,והזוג

בבית המרקחת ועוד .ואם נדע להשתמש בזה נכון יש סיכוי

השני שנראה גם כן מאושר ,שני הזוגות שונים בגיל שלהם

שנטפל יותר טוב בחולים .שונות בתגובה לטיפול תרופתי ,זו

בצורה מאוד משמעותית .אנחנו יודעים שאצל אנשים מבוגרים,

תופעה יום-יומית אצל רופא .וזו תופעה מתסכלת.

יש ירידה בתפקוד הכלייתי .על כן ,אסור לנו לתת את אותו
מינון לאנשים האלה ולאנשים האלה .אלא להתחשב גם

היינו רוצים מצב שבו חולה נכנס ,מזהים את מחלתו ,נותנים

בפרמטר הזה של הגיל .אנחנו יודעים שאנשים מבוגרים ,ובנושא

לו תרופה ,הוא יוצא אומר  -תודה רבה ,ובעוד שבוע הוא מתקשר

הזה אגע בהמשך ,הם אנשים שרגישים באופן כללי יותר

ואומר  -אתה רופא נהדר .זה לא קורה בדרך כלל .מדוע זה לא

לתרופות מסוימות ,מה שמחייב אותנו להתייחס לנושא הזה

קורה? כי יש הבדלים ניכרים ,וזו תופעה ידועה ,יש הבדלים

מיד כאשר החולה נכנס למרפאה .אבל ,תראו ,במקרה הזה ,יש

ניכרים בתגובה לתרופות בין בני אדם .כל אחד מאיתנו שלקח

גם אנשים צעירים שנראים קצת שונים ,ואת זה אנחנו יודעים

פעם אקמול ,או שמע כי שכנו לוקח אופטלגין או אקמול ,יכול

להגדיר .ולאנשים אלה יש מוצא אתני שונה ,וזה דבר מאוד

היה לשמוע אדם אחד אומר  -״אני לוקח חצי כדור ואני ממש

חשוב בארץ ,שהיא כור היתוך של אנשים שבאים ממקומות

מרגיש כבר נהדר״ ,ואחר לוקח שני כדורים ואומר  -״עלי זה
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שונים .וידוע לנו שישנם הבדלים משמעותיים מאוד בקצב הפינוי

ביותר .היא כוללת הרבה מאוד אנזימים .זה לא אנזים אחד

של תרופות בין אנשים ממוצא אתני שונה .אלה דברים מוגדרים

אלא שלל של אנזימים .אנחנו יודעים שלאנזימים האלה יש

ואנחנו יודעים היום להשתמש בהם ,ואנו יודעים שאם נשתמש

טרמינולוגיה שאני הולך להשתמש בה לאורך ההרצאה :אנחנו

בדברים האלה ,אזי יש סיכוי שהטיפול הפרטני בחולה שלפנינו

קוראים לכל אנזים בקיצור  ,Cypשזה קיצור לציטוכרום

יהא טוב יותר .אבל ,האם זה מסביר את הכל? בודאי שלא.

 .P 450אחרי זה בא שם המשפחה שזה  2במקרה הזה; השם

אחרי שגמרנו להתחשב בכל הנתונים האלה ,מגיע אלינו אותו

של תת המשפחה ,שהוא האות הלטינית  Dבמקרה זה; והשם

חולה שקיבל תרופה במינון נכון .תרופה מתאימה .והוא בא

הספציפי של האנזים ,שהוא  .6אז במקרה הזה נקבל

למרפאה  -וזו חרדתו של כל רופא  -והוא אומר לנו :״דר /זה

2Cypאנחנו

יודעים שלכל אנזים יש תרופות מסוימותורקD6.

לא עזר״ .או החולה השני שאומר :״איזה תופעות! כמעט מתתי!

אותן הוא מפרק .לכל תרופה יש אנזים שיפרק אותה .נמצא

מה נתת לי״? ״נתתי לך את המינון הנכון של התרופה הנכונה״.

שיש כ־ 7אנזימים שונים שאחראים על מרבית הפירוק של

ואז הרופא הממוצע ,ואני כזה ,אומר לעצמו :״לקחת את כל

התרופות מן הגוף .אני הולך לנגוע בקטע הירוק )מודגם ע״י

הקופסא ביחד? כמה לקחת״? כלומר אנחנו מנסים קודם כל

שקף( שנקרא  Cyp2D6ולהדגים לכם כיצד הגנטיקה חשובה

לראות ,אם החולה אשם ,מפני שהוא לקח יותר מידי .או מעט

במקרה הזה .כאן מתפרקות כ 20%-מהתרופות שאנחנו לוקחים.

מידי .ואני בא הנה כדי להגיד לכם ,שהתגובה הזו של הרופא

אחת מכל  5תרופות שתתפרק בגוף על ידי האנזים הזה .אנחנו

מבטאת בסופו של דבר חוסר יכולת לפתור את הבעיה של

יודעים שיש עוד הרבה מאוד תרופות .שימו לב ,שלל נרחב של

החולה הפרטני .לפחות חלק מהבעיה נובע מאיזה שהם גורמים

תרופות .ואני הולך להתמקד בקבוצה של התרופות האופיאטיות

גנטיים שמכתיבים שונות בטיפול התרופתי .גורמים גנטיים,

וביחוד בקודאין .נמצא שהאנזים הזה קיים לא בכל האוכלוסיה.

שאין לי שום כלי לאתר אותם ברגע שהחולה נכנס אלי לתוך

בגלל פגמים גנטיים ,חלק מהאוכלוסיה,שתיכף אאמוד אותו

המרפאה .אלא אם כן אחפש אותם בצורה מכוונת .המערכת

בצורה יותר מדויקת ,אין לו פעילות של האנזים הזה לחלוטין.

הזו שנקראת  -ציטוכרום  ,(CypochromP450) 450היא מערכת

הוא נולד בלי האנזים .לאוכלוסיה הזאת אנחנו קוראים  -פור

שאחראית לפירוק של תרופות מן הגוף .וזאת מערכת חשובה

מטבולייזרס ,ובאנגלית ) .(Poor metabolizersכלומר אנשים
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ללא אנזים ,ואלה אנשים שבעצם אין להם אלל )גן( בריא.

לבדוק את זה ,כי אחרת אינני יכול לתת את זה לאחרים .היתה

כתוב שם  ,WTכלומר אלל פרא  .wild type -אין שם שום אלל

הרגשה מעניינת .סתם ככה באופן כללי .זה שקול בערך להזרקה

בריא ,אלה אנשים שיש להם שני אללים חולים ,ולכן אין להם

של  15מ״ל מורפין לוריד .אני לא הייתי מודע למספרים האלה,

בכלל אנזים שהוא אנזים מתפקד .לעומתם ,מרבית האוכלוסיה,

ואני מקווה שאין פה משטרה ,אבל זה היה די נעים .כלומר

בעלי האנזים ,נקראים אקסטנסיב מטבולייזרס (Extensive

התחושה היתה נעימה .אבל אני הייתי באיצטלה של חוקר

) ,metabolizersEm'sולהם יש שני אללים בריאים .ישנה קבוצת

והייתי צריך לנסות ולבדוק ,ואכן בדקתי וההרגשה היא הרגשה

אנשים באמצע ,שנקראים  -פור אקסטנסיב מטבולייזרס

אופורית שמתחלפת בהמשך בתחושת הרדמות עד כדי שינה.

) ,(Poor Extensive metabolizersשיש להם רק אלל אחד בריא,

מה שהנוער קורא היום בשפה מקובלת ׳סוטול׳ .חשתי את זה.

ויש אחרים שבורכו בהרבה מאוד אללים ,או מה שאנחנו

זה היה דבר ברור מאוד ,וכשהבנתי שעלי זה משפיע ,הבנתי

קוראים ג׳ינדופליקיישן) ,(Gene Duplicationואצלם הפעילות

שלי יש אנזים ,כי אני כנראה מייצר את המורפין .ואז הלכתי

של האנזים הזה גדולה מאוד .כלומר ,בגלל סיבות גנטיות ,ישנו

לבדוק מה קורה בשאר הנסיינים שלי .הדבר הראשון שבלט

מגוון פעילות של אנזים ,שחשוב לפירוק של תרופות שיתכן

היה לראות את האנשים שאין להם את האנזים .והם שואלים

שמישהו פה בקהל לוקח .אחת מכל  5תרופות שאנשים בדרך

אותי  -״באמת נתת לי תרופה היום״? ההבדל היה קיצוני.

כלל נוטלים .יש אנשים שאין להם כלל פעילות אנזים לעומת

כלומר ,האנשים האלה שלא היה להם האנזים ולא מצאנו

השני של אנשים עם פ ע י ל ו ת נכרת מאוד.

בדמם מורפין ,היו בטוחים שאני ׳עובד׳ עליהם .חלק בא לניסוי

הקצה

מטעמים ברורים .הניסוי הזה היה מורכב מזרוע אחת שהיא
נדבר על קודאין .זו תרופה שנמצאת בשימוש נרחב מעל 100

תרופת ״אין בו״ .ושבוע אחרי זה ניתנה להם התרופה האמיתית.

שנה .ואנחנו יודעים שהתרופה הזו עוברת מטבוליזם עיקרי

והם היו משוכנעים שבעצם לא נתנו להם דבר .כלומר ־ ״השבוע

באמצעות גלוקורנידציה ,לאיזה שהוא חומר שהוא לא פעיל,

לא קיבלתי את התרופה״ .כי הם לא חשו דבר .וזה לעומת

קודאין  6גלוקורנייט .אנחנו יודעים שעוד בסביבות  10%עוברים

האנשים בעלי האנזים שכולם היו ב׳סוטול׳ נוראי ,כולל אני

למטבוליט אחר שנקרא נורקודאין שגם הוא לא פעיל .אבל

עצמי שהייתי הנסיין הראשון .מה שאנחנו רואים פה זה את

התרופה בעצם עובדת על ידי יצירה של מורפין .מסתבר שקודאין

ההשפעה של קודאין במנה הזו ,על מדד של נשימה או דיכוי

עצמו הוא חומר לא פעיל .אבל כדי לקבל את האפקט המרגיע

הנשימה ,שבירוק )בשקף( אלה אנשים חסרי אנזים ובכתום

והאפקט נגד כאב ,של התרופה ,צריך לייצר מורפין .והמסלול

)גם כן בשקף( אלה אנשים בעלי אנזים .וניתן להתרשם בנקל

הזה מהווה רק  ,5%ומתווך על ידי אותו אנזים שעליו דיברתי

שהדיכוי של הנשימה)וירידה במקרה הזה זה דיכוי( ,הוא באופן

כרגע  ,5%6D2Cypכאמור .באוכלוסיה הלבנה חסרים את

משמעותי גדול יותר באנשים בעלי אנזים לעומת אנשים חסרי

האנזים הזה .מה קורה אצלנו? ובכן ,כאמור בין  5%ל7%-

אנזים .והדבר הזה מתבטא גם בשטח מתחת לעקומה)בהדגמה

מהאוכלוסיה הלבנה בארה״ב חסרים את האנזים הזה .הם

ע״י שקף בעת ההרצאה( .כלומר ,השטח מתחת לעקומה הירוקה

Pm's.4%באוכלוסיה באפריקה;  3%באתיופיה; ובערב

גדול בהרבה באנשים חסרי אנזים .ותמונה דומה ראינו כשבדקנו

הסעודית  ;1%בארצות אוריינטליות זה קרוב לאפס .בישראל,

את ההשפעה על הפחמן הדו-חמצני .בגלל שהתרופה מדכאת

בסקר שעשינו לאחרונה ,מצאנו שבין  5%ל ,7%-דהיינו  5או 7

את הנשימה הפחמן הדו-חמצני מצטבר בקרב אנשים שיש

מתוך כל  100אנשים אין להם לחלוטין את האנזים הזה .מה

להם אנזים ,וההצטברות גדלה באופן משמעותי יותר בבעלי

משמעות הדבר הזה? האם זה באמת חשוב? ובכן ,לקחנו 9

אנזים לעומת חסרי האנזים .בשקף הבא נראה את ההשפעה

אנשים בעלי אנזים .שהם  ,Em'sועוד  6חסרי אנזים .Pm's

על התפקוד הפסיכו-מוטורי .שוב ההשפעה הרבה יותר גדולה

נתנו להם מנה די גדולה של קודאין 120 .מ״ל .מנה משמעותית

או ,משמעותית סטטיסטית גדולה ,באנשים בעלי אנזים לעומת

מאוד .בדקנו ,האם הם מסוגלים לייצר מורפין ,ומה קורה

אנשים חסרי אנזים .השקף האחרון מראה גם את ההשפעה על

למערכות שונות בגופם לאחר שהם מקבלים את התרופה .בדקנו

ההתכווצות של האישון .ההתכווצות של האישון אצל אנשים

מספר מערכות .בדקנו את ההשפעה על הנשימה ,בדקנו את

בעלי האנזים הכתום היתה גדולה יותר באופן משמעותי וכך

ההשפעה על התכווצות האישונים ,שזהו מנגנון פיזיולוגי ,כי

גם השטח מתחת לעקומה .מה למדנו מכאן? למדנו מכאן

אופייאטים כמו מורפין מכווצים אישונים ,ובדקנו את ההשפעה

שהאפקט של קודאין ,תרופה בשימוש נרחב לכאב ,מתווך על

על התפקוד הפסיכו-מוטורי באמצעות טסט שנקרא DSST

ידי אנזים שהוא מוכתב גנטית .תבינו ,התרופה הזו משמשת

עבדכם הנאמן ,היה הנסיין הראשון שניסה לראות מה קורה

לשכוך כאב .ובשנים האחרונות ,ועד היום כשאדם לקח קודאין

כשלוקחים קודאין ,כשלוקחים  120מ״ל קודאין :הייתי חייב
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לטיפול )ביחוד במחלה כרונית( והוא חזר לרופא שלו ואמר -

יתר ,תופעות של קרישים .ולמשל כ־ 3.6%מהאנשים שיש להם

״זה לא עבד עלי״ ,התגובה המקובלת היתה :״הוא מכור לסם.

מסתם תותב אם הם לא מטופלים מספיק ,הם יפתחו קרישים

הוא רוצה עוד תרופה״ .ואני בא ואומר שאם נדע להשתמש

על פני המסתם .וזו מחלה שיכולה להיות קטלנית .מדוע הדבר

במידע הזה ,יכול להיות ,חלק מהחולים) ,אולי גם חולים שלי

הזה קורה? זה קורה בדרך כלל בגלל הבדלים פרמקוקנטיים.

בעבר ,שאמרתי עליהם שהם לא הגיבו כי הם רצו עוד( ,הם

כלומר יש הבדלים בין בני אדם בקצב הפינוי של תרופות .אנשים

אנשים שבעצם לא יודעים לנצל את התרופה או להפוך אותה

עם מחלת כבד יפנו את התרופה לאט מידי ואולי יהיו רגישים

ל מ ט ב ו ל י ט הפעיל .האנזים הזה הוא אנזים שנקרא

יותר לתרופה .אצל אנשיםאשר נוטלים תרופות אחרות

אנזים אחר מאותה קבוצה ,הוא אחראילפירוקC9.

שמשפיעות על הפינוי של וורפרין .יש גם השפעות גנטיות .כיצד

של כ 20%-מהתרופות שאנחנו משתמשים בהן .אנחנו יודעים

ההשפעות הגנטיות בכל אחד מאיתנו משפיעות על איך אנחנו

שהאנזים הזה ,מפרק כ 10%-מהתרופות ומהווה כ20%-

מגיבים לוורפרין? ובכן ,לוורפרין יש שני איזומרים .שתי תרכובות

מתכולת ה Cytochrome P 450-בכבד .הנה חלקו של האנזים

שנראות אותו דבר ,אבל האיזומר הפעיל ,או האיננטיומר הפעיל

פה בעקומה שרואים בשקף הזה במקטע הסגול .אלה תרופות,

נקרא  Sוורפרין ,והוא זה שקובע את מידת הדילול של הדם.

למשל ,שעוברות מטבוליזם על ידי האנזים הזה .יש תרופות

אנחנו יודעים שהמטבוליזם של  Sוורפרין ,כלומר הפירוק שלו

2Cypהוא

לסכרת
אנטי דלקתיות ,תרופות להורדת לחץ דם ,תרופות
בעיקרו על ידי אותו אנזים שנקרא
נעשה
וכמובן תרופות לדילול הדם ,כמו קומדין)ורפרין( .האנזים הזה
יודעים שהקצב של הפירוק של וורפרין הוא באמת כמו פעילות
מתאפיין בכך שיש פי  10עד פי  20הבדלים
 1 0מ ה
עד
20 .
שלושונה באוכלוסיה בערך פי
בפעילותהוא
^.9C2Cyp
באוכלוסיה .כלומר ,אם אתה לוקח  100אנשים ,אתה מוצא
נמצא לגבי הדבר הזה? אנחנו יודעים שאנשים שהם נשאים של
.Cyp
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ביניהם כאלה שיש להם פעילות מאוד נמוכה ,לעומת אחרים

האללים הוריאנטיים ,הם אנשים שרגישים יותר להשפעה של

שהפעילות של האנזים הזה גדולה פי  10עד  .20אנחנו יודעים

קומדין ,ואנחנו יודעים שאנשים אלה צריכים מינון קטן יותר.

היום ,שמרבית ההבדל הזה נובע משני הבדלים גנטיים :יש

עוד אנחנו יודעים ,בעבודה שפורסמה לאחרונה ,שאנשים שהם

אלל אחד שנקרא  ,9*Cyp2C2זה אלל שבו ישנה החלפה

נשאים של האללים האלה ,האללים המוטנתיים ,עלולים לדמם

בעמדה של  144בחומצה אמינית אחת מארגנין לציסטאין.

ביתר קלות בעת מתן מינון רגיל של התרופה .כל זה בסדר.

נקודה אחת שמתחלפת .ואלל נוסף ,שנקרא  ,9*Cyp2C3שבו

השאלה ־ האם הדבר הזה נכון בחיי היום-יום? ואני רוצה

חומצה אמינית אחת בעמדה  359מתחלפת .ואנחנו יודעים

להקדים ולומר  -במחקרים האלה לקחו אנשים נורא מבודדים

שניתן לזהות את האללים האלה די בקלות במעבדה .איך הדבר

שאין להם בעיות אחרות והראו שאם בודקים בתנאי כמעט

הזה מבוצע? קבוצה של אנשים שעשו להם את הראקציה

מעבדה ,אזי נשאים של האללים האלה נמצאים בסכנה לדימום.

הספציפית הזו ,אנשים שיש להם את אותו מקטע עליון נוסף,

מה קורה  ?Real life-nמה השכיחות של האללים האלה

הם אנשים שנושאים את המוטציה ,כלומר יש להם את

באוכלוסיה? אם הדבר הזה הוא נדיר ,אז בסדר .אז לאדם

^ .9*Cyp2C2ולעומת זאת האלל השני  ,9*Cyp2C3גם בו

אחד מכל  1000יש סיכון .אבל אם הדבר הזה שכיח ,אולי

ניתן לזהות במעבדה באוכלוסיה הישראלית .הפרט שמסומן

הדבר הזה חשוב לרופא בטיפול היומיומי? השאלה השניה -

במסלול השביעי הוא נשא של האלל הזה .יש לו מקטע נוסף

מה ההשפעה של הגנטיקה לעומת גורמים סביבתיים? כדי לבדוק

והוא בעצם נשא של  .Cyp2C9*3למה כל זה חשוב? ובכן,

את הדבר הזה ,בדקנו תחילה את שכיחות העללים האלה גם

וורפרין ,זו תרופה מאוד ותיקה .היא משמשת לדילול של הדם.

באוכלוסיה בארץ .כך למשל לגבי  ,9*Cyp2C2באוכלוסיה

האינדיקציות לטיפול בוורפרין הולכות ועולות .רבים מהחולים

הלבנה בארה״ב זה כ .8%-באוכלוסיה השחורה כ־ 1%בלבד.

שלנו מקבלים וורפרין ,ויש לנו בעיה עם התרופה הזו .אין קשר

 12%באוכלוסיה הלבנה באירופה .הרבה פחות באיזורים

ברור בין המינון שאנחנו נותנים לחולה לבין ההשפעה שלה.

אוריינטליים .ובמחקר שפרסמנו לאחרונה כ 13%-מהאוכלוסיה

אצל חולים אחדים ,מינון קטן עושה אפקט גדול .ואילו באחרים

בישראל הם נשאים של האלל המותנטי הזה .מה לגבי

מינון גדול ,כמעט ולא עושה שום דבר .ויש בעיה עם התרופה:

 ?Cyp2C9*3ובכן ,התמונה פה נראית כך :השכיחות של העלל

אם ניתן מינון גדול מידי ,הרי נקבל דימומים ,ולמשל בין 2%

הזה באוכלוסיה הלבנה כ 0.5% .6%-באוכלוסיה האפרו-

ל 3%-מהאנשים שמקבלים את הקומדין מפתחים דימומים

אמריקנית;  8%באוכלוסיה הלבנה באירופה; בערך כ־2%

נכבדים שעלולים לסכן את חייהם .מנגד ,אם ניתן טיפול לא

באוכלוסיה ביפן ובסין; ושוב ־ בישראל בסביבות  .7.5%כלומר,

מספיק ,האנשים האלה עלולים לפתח תופעות של קרישיות

מדובר בשינויים גנטיים יחסית שכיחים .בסביבות ה־ 20%באופן
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שתהיינה חמורות בגיל המבוגר .בקבוצה הזאת ישנם שינויים

האשכנזים למעשה אינם יוצאי דופן ,כי את אותן התופעות של

גנטיים שעלולים למשל לגרום לסרטן השד ,שעלולים לגרום

בדידות גנטית אנחנו רואים גם באוכלוסיות אחרות וגם

לסרטן המעי .ויתר כולסטרול משפחתי (Hyper Cholesterol

באוכלוסיות יהודיות אחרות .אבל הבה נסתכל על אוכלוסיות

) .EM.Aאנחנו רואים שבקבוצה הזאת למשל ,במצב של היפר

אחרות .למשל ,אם מסתכלים על בדידות בגלל סיבות דתיות,

כולסטרול משפחתי ,יש לנו הידע הזה ,שהוא מאוד חשוב ,מפני

אז אוכלוסית האמיש) (Amishבארה״ב הם דוגמא טובה מאוד

שידע מוקדם ימנע מאותם החולים לפתח את הסימנים הקשים

של אוכלוסיה שבחרה  -בגלל סיבות דתיות ־ להשמר כקבוצה

של המחלה ,וימנע גם את הסיבוכים של עודף הכולסטרול.

אחת .ומה אנחנו רואים מבחינת המחלות הגנטיות? בדיוק אותה

לגבי הסרטן השד ,עדיין אנחנו לא נמצאים במצב כזה .עדיין

תופעה כמו של יהודים אשכנזים .למעשה זאת אחת מהקבוצות

הידע על נשאות של מוטציות של סרטן השד ,לא מאפשר איזה

הגדולות שבהן התעוררו מספר תסמונות גנטיות שכיחות מאוד.

שהוא טיפול מונע ,ואנחנו מקווים שנגיע לזה.

דוגמא שניה זה הענין של נישואי קרובים .נסתכל על מה שקורה
מסביבנו :באוכלוסיה הערבית יש שכיחות יתר של נישואי

אחרי הסיכום המהיר הזה ,של המחלות השכיחות בקרב יהודים

קרובים ,ואם בוחנים מה שקורה מבחינת מחלות גנטיות ,אז

אשכנזים ,השאלה הראשונה שנשאלת היא למה? למה למעשה

רואים שבאמת יש כאן רשימה חלקית של המחלות הגנטיות

כל כך הרבה מחלות בתוך האוכלוסיה הזאת? יש כמה תשובות,

שאנחנו מכירים .אנחנו רואים שכיחות יתר של רשימה ארוכה

אבל אחת מהן היא העובדה שהיהודים האשכנזים היו מבודדים.

מאוד של מחלות תורשתיות שהן שכיחות מאוד באוכלוסיה

הבידוד הזה היה קיים בגלל כמה סיבות ואחת מהן היתה

הערבית בארץ.

מתוך ברירה ,בגלל שהתחתנו ביניהם ,בתוך הקהילה היהודית.
סיבה שניה :נטיית יתר לנישואי קרובים .לא רק שהיו מתחתנים

אם מסתכלים על הנקודה האחרונה ,שהיא הנקודה של הבדידות

ביניהם ,אלא שחלק גדול מהנישואים היה בין קרובי משפחה.

הגיאוגרפית ,אנחנו יכולים לקחת דוגמא של ארץ כמו פינלנד,

לפחות במאות הקודמות .עכשיו זה כמעט ונעלם .הנושא

שתושביה היו מבודדים בגלל סיבות גיאוגרפיות ומה שאנו רואים

השלישי לגבי היהודים האשכנזים  -הוא הבידוד הגיאוגרפי,

כאן ,זאת שכיחות יתר של מחלות גנטיות ,לפחות כמו של

שבמשך המאה האחרונה ,הלך ונעלם ,ואז נוצר ערבוב בין כל

יהודים אשכנזים ,ולמעשה יש כאן רק רשימה חלקית של

הקהילות היהודיות האשכנזיות .היום אנו מדברים על יהודים

המחלות השכיחות באנשים בפינלנד .יש מחלות רבות שתוארו

אשכנזים ,אבל למעשה אנחנו מדברים על ערבוב של קהילות

אך ורק בפינלנד כמחלות מאוד שכיחות.

רבות שהיו נכחדות במשך הזמן .מבחינה גנטית התופעה הזו
גורמת למצב שאנחנו קוראים לו ״האפקט המייסד״ שבו למעשה

אם כן ,מכל הסיבות האלה ,האם היהודים האשכנזים שונים

באוכלוסיה מבודדת כזאת ,כאשר מתרחשת מוטציה ,אם

מאוכלוסיות יהודיות אחרות? אנחנו יודעים שאותן הסיבות

האוכלוסיה הזו תתרבה בצורה מהירה כמו שקרה באוכלוסיות

של בדידות גיאוגרפית היו קיימות גם באוכלוסיות יהודיות

האשכנזיות ,אזי נגיע לאוכלוסיה חדשה שבה יהיו הרבה אנשים

אחרות .להיפך ,הסיבות האלה היו הרבה יותר משמעותיות,

עם המוטציה הזו .אם המחלה היא רצסיבית ,כמו חלק גדול

כל אחת ואחת מהן ,מאשר אצל יהודים אשכנזים .אז למה

מאוד מהמחלות שקיימות ביהודים אשכנזים ,ההסתברות כי

ההבדל הזה ולמה ההרגשה הזו שהכל מתרכז אצל יהודים

שני אנשים שהם נשאים של אותה מוטציה ייפגשו ,הופכת

אשכנזים? אני חושב שהתשובה הראשונה היא איפה הם גרו.

להיות גבוהה מאוד .זאת למעשה הסיבה העיקרית של שכיחות-

יהודים אשכנזים גרו באזורים שבהם הרפואה היתה מפותחת.

יתר של המחלות בקרב יהודים אשכנזים .אבל יש גם שטוענים

באירופה ואח״כ בניו-יורק ,בארה״ב .ושם חקרו את אותן

כי יש גורמים אחרים .אזכיר את הגורם של הסלקציה ,וכאן יש

המחלות הגנטיות .במקומות אחרים ,אם נדבר על פרס ,מרוקו,

ויכוחים גדולים מאוד ,האם השפיעה הסלקציה לטובת האנשים

ומקומות דומים ,החולים במחלות האלה ,ראשית  -היו מתים

שיש להם איזה שהן מוטציות .אנחנו יודעים שאנשים שיש

מוקדם .שנית ־ לא היו חוקרים אותם .ולכן ,מה שהשתנה לגבי

להם שתי מוטציות ,נעשו חולים .אבל ,לגבי אנשים שהם נשאים,

היהודים והקהילות האחרות ,הוא שמאז הם עלו לארץ ,התחילו

יש מדענים שטוענים שאולי היה להם איזה שהוא יתרון ולכן

למעשה לחקור באותן המחלות כי רמת הרפואה היתה

המחלות האלה הפכו להיות שכיחות .יש הרבה אנשים שהם

מתפתחת .ויש כמה חוקרים שאני רוצה לציין כמו פרופ׳ חיים

נשאים של מחלות גנים למחלות תורשתיות באוכלוסיה

שיבא ז״ל ופרופ׳ רישארד גוטמן ז״ל ,שתרמו רבות להכרה של

האשכנזית ,ויש ויכוח גדול האם זה קיים או לא ,ולא אכנס

מחלות גנטיות בקהילות האחרות ומה שאנחנו רואים בקהילות

לתוך הויכוח הזה .אבל ,לאור הדברים האלה ברור שהיהודים

האחרות .אפשר להגיד שבשנים האחרונות כל הזמן ישנו גילוי
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של מחלות תורשתיות חדשות ,שהן שכיחות בקהילות האחרות.

שגדלנו בהרגשה שמחלת הסרטן היא מחלה שמקבלים רק אם

ולאט לאט הרשימה של המחלות הולכת וגדלה בכל אחת

מדברים עליה.

מהקהילות .אקח רק שתי דוגמאות של יהודים ממוצא מזרחי.
הישום של פרויקט הגנום האנושי בסרטן ,זה נושא ההרצאה

מצד אחד ,יהודים שמוצאם מאיראן ,ומצד שני יהודים ממוצא
מעירק .ואנחנו יכולים לראות ,קודם כל ,שאותה רשימה של

הבאה שלנו ,של פרופ׳ גדעון רכבי ,מנהל המחלקה להמטולוגיה
ואונקולוגיה של ילדים במרכז הרפואי ע״ש שיבא .פרופ׳ רכבי

מחלות אצל יהודים אשכנזים ,כאן ישנן מחלות אחרות .זה
מתאים לעובדה שלמעשה הם היו מבודדים ,אבל באזורים

מוכר לא רק בהיקף הידע המדעי אלא גם במחלקה המצוינת

אחרים .הדבר השני הוא שבכל זאת יש מחלות משותפות ואחת

שהוא פיתח והקים בבית חולים שיבא.

מהדוגמאות זהו הפקטור  .11החסר של פקטור  11שאמרתי
שהוא שכיח ביהודים אשכנזים .והנה פרופ׳ זליקסון הראה

פרופ׳ גדעון רכבי :אנחנו נוטים לדבר על פרויקט הגנום האנושי

שלמעשה אותה מוטציה ,אותו שינוי גנטי נמצא גם ביהודי

כי כולנו קרובים לעצמנו ,אבל צריך לדעת שבמקביל להישג

עירק ,וגם ביהודים אשכנזים .דבר שתומך בעובדה שהמוטציה

המדהים הזה של קביעת רצף הבסיסים של הגנום האנושי

מאוד ותיקה ומשותפת לשתי קהילות לפני שנפרדו ,מצד אחד

מקצה לקצה ,משימה שהחלה ב ,1990-מתוך תקווה שאז נראתה

לעירק ומצד שני לאירופה .אתעכב על הדבר השני שאנחנו

מאוד לא מציאותית ,לגמור את הפרויקט הזה תוך  15שנים,

יכולים לראות :למרות שהקהילות האלה הן קרובות ,חלק

במקביל לכל זה ,היה כאן הישג נוסף :הפרויקט הזה השיג

מהמחלות הן משותפות)וזה תחילת הרשימות( ,וחלק מהמחלות

והקדים את לוח הזמנים המתוכנן שלו ,וכמו שכולכם יודעים,

הן שונות .כלומר יש שונות בין שתי הקהילות הללו .וזאת עוד

בשנה האחרונה היתה הכרזה על השלמת הגירסה הראשונית.

דוגמא שהאשכנזים הם שונים מהקהילות האחרות .למעשה

היא לא שלמה ב ,100%-אבל קרובה מאוד לשלמות של פרויקט

שהקהילות הלא אשכנזיות ,נשארו כקהילות בודדות שאנחנו

הגנום האנושי ובעיקר על זה אדבר היום.

מכנים אותן לפי המוצא המדויק שלהן .לגבי היהודים
האשכנזים ,אנחנו מדברים על ערבוב של קהילות שבאו מכל

בנוסף ,חשוב לדעת שבערך כל שבועיים מושלם גנום אחר ואנחנו

מיני אזורים ,לכן בסופו של דבר ,לגבי השאלה אם יהודים

מכירים היום ,במקביל לגנום האנושי ,גם את גנום העכבר וגנום

אשכנזים הם שונים ,אז התשובה היא  -בהחלט לא .אנחנו

החולדה וגנום של תולעים וזבובים .ואתם תשאלו למה זה

רואים את אותן התופעות בכל הקהילות .ההבדל הוא ,מצד

קשור אלינו :אלה הם היצורים שהמחקר בהם מלמד אותנו על

אחד ,הגודל של הקהילה ,ומצד שני  -רמת המחקר שהיא הרבה

הרפואה האנושית לא פחות מאשר מחקר על בני אדם .ובנוסף

יותר מתקדמת ביהודים אשכנזים לעומת האחרים .אם

שורה ארוכה מהאויבים שלנו  -חידקים ,נגיפים ,פטריות ,אשר

מסתכלים על רשימת המחלות הגנטיות ביהודים אשכנזים,

גם הגנום שלהם הולך ומושלם בקצב מדהים .לכן במקביל

אנחנו יודעים היום שכמעט לגבי כל המחלות ,אנחנו יודעים

לזה שאנחנו מנסים לחקור ולהבין את הגנים האנושיים ואיך

את הבסיס הגנטי שלהן ויש לנו יכולת לאבחן אותן.

הם מתפקדים במחלות ומצבים תקינים ,חשוב לדעת שהמידע
הרב שנאסף על יצורים כמו חיידקים ווירוסים שמסכנים אותנו,
המידע הזה  -כבר בטווח המאוד קרוב  -נותן פירות ,כמו פיתוח

עו״ד אלי זהר :העובדה שבעניני מחלות גנטיות אין הבחנה בין

חיסונים ,פיתוח תרופות ,ומתוך זה אנחנו מכירים הרבה יותר

אשכנזים לבין עדות אחרות מאוד מעודדת ,והיא צריכה ללא

את האויב .העובדה שאנחנו מכירים את הגנום האנושי .ובציבור

ספק לעבור בקרב כל הארץ .אולי זה ימנע עוד חיכוך קטן

היתה הרגשה ביום שפורסם שהושלם רצף הגנום האנושי,

שקיים בין העדות השונות .אבל ,פרופ׳ זלוטוגורה לא פתר לנו

שאנחנו יודעים את הכל .אבל למעשה ,כשקצת מעמיקים בזה

את הסינדרום של היאמא הפולניה׳ ,ואולי הנוהג הזה של

רואים שזו אולי נקודה מאוד מרשימה וההישג המדעי הוא

להאשים את ה׳אמא הפולניה׳ צריך להעלם לאור העובדה שזה

מדהים ,אבל אנחנו מאוד קרובים להתחלה מבחינת ההבנה,

כנראה גם מנת חלקה של האמא האיראנית והעירקית

כי זה שאנחנו מכירים את הרצף של הבסיסים ,וזה למשפטנים

והפינלנדית וכל האמהות האחרות .אבל יש דבר אחד שאיפיין

שביניכם ,אנחנו יודעים היום את רצף האותיות ,אבל כדי להבין

מאוד את ה׳אמא הפולניה׳ וזאת ההתייחסות הדרמטית לנושא

את המשפטים ואת המובן של מה שמוצפן בגנום האנושי יידרש

של מחלות קשות :את מחלת הסרטן בכלל כינו במקומותינו

עוד לא מעט זמן .מעבר לפרויקט שקבע את הרצף ,מתחילים

״המחלה הזאתי״ ,לא דיברו עליה בחברה גם מפני שהיתה

היום פרויקטים לא פחות ואולי יותר מרשימים שמנסים להבין

מפחידה נורא ,וגם מפני שהיתה תמיד מאיימת עד כדי כך

את הפונקציה .איך בנויים החלבונים שהם אלה שעושים את
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העבודה .איך חלבונים אלה מדברים זה עם זה ,ומשתתפים

בכל אחד מתאי גופנו .אבל מתוכם יתבטאו ברקמה מסוימת

יחד .כך שאנחנו מאוד רחוקים מהבנה ,אבל ללא ספק יש לנו

רק חלק .בתא הכבד יתבטאו  5,000גנים ,במוח יתבטאו 3,000

כלים הרבה יותר משמעותיים כדי לחקור את הגנום האנושי

אחרים ,בשריר יתבטאו גנים אחרים .כשאנחנו מדברים על

ואת הגנומים האחרים .למעשה ,ברגע שיש בידינו הרצף של כל

ביטוי גנים ברקמה נורמלית ,או ברקמה חולה כמו בתא הסרטני,

הגנים ,כשאנחנו יודעים את כל האותיות מקצה לקצה ,עדיין

אחת השאלות הגדולות היא מי הם אלפי הגנים שמתבטאים

יש ויכוח גדול מאוד כמה גנים יש לנו .יש שאומרים 50,000

ועושים את הרקמה למה שהיא .למעשה ,אותו שבב D N A

ויש שאומרים  .100,000ופה ,אנחנו מגלים שהבעיה נעוצה הרבה

שבו אנחנו משתמשים מכיל את אותם מקטעי גנים שהראיתי

פעמים בהגדרות ובאינטרפרטציה של מהו גן? אבל סדר הגודל

לכם קודם ,שמחוברים למצע זכוכית ,והם מסוגלים לזהות

הוא בוודאי בסביבות  80,000עד  100,000גנים .יש אתר

מקטעים שונים מהגנים .זה הוא אחד מאותם אלפי גנים

באינטרנט שאפשר להמר בו ,לא ברור עדיין מה מרוויחים אם

שמתבטאים .על פני השבב שלנו יש  20מקטעים שונים ,שכל

אתה מהמר נכון ,אבל ברגע שאתה יודע את ה 80-או  100אלף

אחד מהם יודע לזהות חלק אחר של הגן .מדובר פה על

הגנים האלה ,אתה יכול לנסות לבדוק איך הם מתפקדים ביחד.

טכנולוגיה שקשה להבין את המורכבות שלה .כאן אתם רואים
)המרצה מראה שקף( ־ כך נראה שבב  D N Aבחיים ,כשלמעשה

מה שעשינו עד היום בגנטיקה ,במחלות השונות הוא - ,ושמעתם החלק שבו מצוי המידע הגנטי גודלו פחות מ-
כמה דוגמאות פנטסטיות לזה היום  -שהתמקדנו בשאלה איך
המקטע הזה ,בצ׳יפ שבו אנחנו משתמשים היום באופן שיגרתי
קבוצה של גנים משפיעה על מחלות ספציפיות .בחלק גדול
ישנם  480,000מקטעי גנים .ברור שכמות האינפורמציה שנאספת
2
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מהמחלות ,וקרוב לודאי בכל המחלות ,אף פעם זה לא משחק

מבדיקה כזו היא ענקית ,קשה מאוד לתאר אותה והחלק

של גן אחד בלבד ,אלא שיתוף הפעולה של גנים רבים .במחלות

המסובך בכל התחום הזה כבר איננו הביולוגיה או הכימיה,

הממאירות שאני עוסק בהן ,מדברים כנראה על מאות ועל

אלא מה אתה עושה עם התוצאות האלה .ומכאן מתפתח תחום

אלפי גנים שיחד קובעים את התופעה של תהליך ממאיר מצד

חדש של ביו אינפורמטיקה שהוא שילוב של מתמטיקה,

אחד ,ואת האופן שבו הגוף שלנו מנסה להתמודד עם התופעה

מיחשוב ,וסטטיסטיקה .התחום הזה שמאפשר לנו לנתח את

הזאת מהצד השני .אחד החידושים הגדולים בשנים האחרונות,

הכמויות הפנטסטיות של מידע שמתגלות.

הוא פיתוח יכולות טכנולוגיות שמאפשרות לנו להסתכל לא על
גן בודד ולחפש מוטציות בגן בודד ,אלא להסתכל במקביל על

אני רוצה להגיד כמה מילים על אחד הגנים החשובים ביותר

מספר גדול מאוד של גנים .כדי לתת את המושג על הקצב שבו בתהליך הסרטני ,גן שנקרא .P
הדברים מתקדמים :כשהקמנו במעבדה שלנו מה שנקרא ־
בתרומה שלו למדע ,כיון שזה גן שבודד לראשונה בארץ,
פנקשיונל ג׳ינומיק) ,(Functional genomicsלפני פחות משנה,
בקבוצתו של משה אורן במכון ויצמן ,והוא  -נכון להיום -
 5 3ג ן שכולנו צריכים להיות גאים

בדקנו והשתמשנו בשבבי  D N Aשמסוגלים לבדוק במקביל

קרוב לודאי הגן הרלבנטי ביותר ,החשוב ביותר לממאירויות

מעלמשתמשים כבר
אנחנו
 6,000גנים .היום הצ׳יפ הסטנדרטי שבו
מגידולים בבני
בבני-אדם.
בודק  12,000גנים ,ותוך מספר חודשים אפשר יהיה לבדוק
פגוע וקרוב לוודאי כי ב 50%-הנותרים ישנם מנגנונים אחרים
במקביל  35,000גנים .כך שזה תחום שמתקדם בקצב מדהים
שמפריעים לפעילות של הגן הזה .לא אכנס לפרטים על תפקידו

א ד ם  , 5 0 %יש להם גן 53P

כשלמעשה הוא מיישם טכנולוגיות הרבה מעבר לביולוגיה .יש

של הגן הזה ,אבל חשוב לדעת שנזק ^  D N Aשקורה לכל אחד

פה יישום של טכנולוגיות מתחום הכימיה והביולוגיה

מאיתנו ,כל יום ,הוא אחת הסיבות העיקריות להתפתחות של

והאופטיקה והמיחשוב .זאת דוגמא לאיך מכינים את הצ׳יפים

תהליך ממאיר .תפקידו של הגן הזה של  P53הוא לזהות את

האלה .איך מכינים את שבבי ^  D N Aשבעזרתם אנחנו בודקים

הנזק ^  D N Aולנסות להציל את התאים .הוא עושה זאת בכך

כל כך הרבה גנים .ישנן טכנולוגיות מאוד מרשימות שמאפשרות

שהוא עוצר את מחזור התא ומפעיל מנגנוני תיקון ,ואז אותה

לנו על פני מצע קטן של זכוכית לגדל מקטעי גנים .פשוט ליצור

מוטציה שנכנסה ^  - D N Aוזה קורה לכל אחד מאיתנו אלפי

מקטעי גנים לפי רצף האותיות שאנחנו יודעים היום מפרויקט

פעמים בכל יום  -מובילה לעצירת מחזור התא .מנגנוני תיקון

הגנום האנושי .על פני מצע הזכוכית הקטן הזה אתה מגדל

מופעלים ,הנזק מתוקן והנזק נמנע .לעיתים המערכת הזו מזהה

אלפי גנים שיכולים לאפשר לך לבחון את הגנים בדגימה

נזק בלתי הפיך .נזק של  ,Total lossומנגנוני התיקון אינם יכולים

הנבדקת .למעשה ,לגבי כל אחד מהגנים שאותו אנחנו בודקים,להתמודד ולכן במקרים כאלה אותו
אנחנו שואלים האם הגן הזה מתבטא .אם אנחנו מדברים על
להתאבד .הוא דוחף אותם לתהליך שנקרא ״מוות תאים
משהו כמו  100,000גנים ,הרי  100,000הגנים האלה נמצאים
מתוכנת״ .בצורה כזו התא שהתרחשו בו מוטציות נעלם ,ולא

kÖJL:J

,P

 5 3ד ו ח ף את התאים

רפואה ומשפט

גיליון מ ס ׳  2 4־ מאי!200

 5 3כ א ן אתם רואים

אבל זה גם יכול לקרות בגיל  50או  .60כאן מתחילה בעיה

משפחה) :מראה שקף( יש משפחות נדירות ,שבהן כל מה שאתם

שהיא הרבה מעבר לביולוגיה :בעיה אתית מסובכת .מה אתה

רואים כאן בצבע שחור אומר שהאדם במשפחה הגדולה הזו

עושה במשפחות כאלה? החוק ,כמו שנאמר פה מחייב אותנו

יפתח גידול סרטני .מה קורה כשאין

שנקרא

?P

;

פיתח ממאירות בגיל כזה או אחר .הנה משפחה שבה כ50%-

לידע היום את המשפחות שקיימת אפשרות לבדוק את זה.

מבני המשפחה פיתחו ממאירות ,רובם בגיל צעיר .חקר משפחות

ברגע שיש לך אפשרות לבדוק ,אתה מתחיל כבר להכנס לצרות

כאלה ,שהן תודה לאל נדירות ,מלמד שבחלק ניכר מהן ישנה

כיון שקשה לך לדעת מה לייעץ .האם לייעץ על איבחון טרום

שעוברת בתורשההדבר הזה

לידתי ולהגיד אני אפיל את הילד הזה או אמנע את לידתו של

בא לידי ביטוי בעיקר בגידולים בגיל הילדות ,בגידולים של

ילד כיון שיש לו שכיחות מוגברת לסרטן? אבל יכול להיות

שריר וגידולים אחרים ,אבל גם מגוון גידולים אחר במרווח

שהוא יפתח את הממאירות רק בעוד  50שנה ,ועד אז אולי

גילים גדול .אחד השימושים הראשונים למערכת במעבדתנו

יהיו תרופות כל כך טובות ,שבכלל לא תהיה בעיה .כשאתה

היה להשתמש בשבבי  D N Aכדי לאתר במהירות מוטציות בגן

בודק משפחה כזאת ,אתה מכניס את המשפחה לחרדה עצומה.

באותן משפחות שהיו חשודות לקיומה של התסמונת הזו

באופן מעשי אין היום שום דרך למנוע את הופעת הגידולים,

למעשה כך נראה צ׳יפ כזה עם מאות אלפי הנקודות שלו והפענוח

אצל בני משפחה שתגלה שנושאים את המוטציה .אולי תעקוב

שלו נעשה באופן הבא .כל נקודה בגן  P53מיוצגת במספר גדול

אחריהם ,אולי תגלה את זה קצת יותר מוקדם ,אבל קרוב

של מקטעי גנים ששונים זה מזה רק בנקודה אחת .כל

לוודאי שתכניס אותם לחרדה קשה .אלה בעיות שהן מעבר

P

3

5
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לדיון הזה ,אבל הן חלק מהבעיות שאנחנו נתקלים בהן ככל

מכירים היום כ 3,000-מוטציות שונות בגן הזה ,כל אחת

שהשיטות והגנטיקה מתקדמות ,והמידע העצום הזה לא תמיד

מהוריאציות האלה מיוצגת .כאן ניתן להגדיל את התמונה

עוזר לנו לעשות את החיים של החולה קלים יותר .זאת דוגמא

ולראות שכך נראה אדם תקין באותו אזור שאנחנו מסתכלים

לשורה של מוטציות שאותרו במשפחות כאלה ,ושוב אם תשאלו

עליו ברגע הנוכחי הזה ,וכך נראה אדם חולה ,ובמקום הבסיס

מה אנחנו עושים היום? היום אנחנו משאירים את ההחלטות

הוריאציות האפשריות שנמצאות בגן

,P

התקין או בנוסף לבסיס התקין יש לו עוד מוטציה .וברגע

למשפחות .הרעיון הוא שאתה מדבר עם המשפחות ומביא להם

שאיתרת דבר כזה ,אתה יודע שהאדם הזה ,בסבירות שמתקרבת

את המידע הזה ,לפני שעשית את הבדיקה .למעשה אתה דן

ל ,100%-יפתח גידול ממאיר .זה יכול לקרות בגיל שנתיים,

איתם יחד באפשרויות שקיימות היום מבחינה טכנית .מסביר
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להם מה ההשלכות שאם תזהה מוטציה כזאת במשפחה תוכל

כשהפתולוג מסתכל על דגימות של עשרות לימפומות כאלה,

לתת יעוץ טרום לידתי ,אם הם ירצו בכך .תוכל להגיד מי מבני

הוא אומר -זה  .large cell lymphomaוכל החולים האלה

המשפחה ,הסיכון שלהם הוא כמו האוכלוסיה הכללית .אמנם

מקבלים ,נכון להיום ועד לזמן האחרון ,בדיוק את אותו טיפול.

עדיין לא תוכל לתת ביטוח שחולה כזה לא יפתח ממאירות

כאשר מפעילים את הטכנולוגיה הזו של שבבי  D N Aלבדיקת

כמו כל אחד מאיתנו ,אבל תוכל לזהות את אותם אנשים שיש

אלפים רבים של גנים ,הישוו את תבנית ביטוי הגנים שמתבטאת

להם את המוטציה .הדברים מאוד מסובכים.

בתאי הלימפומה לתבניות שונות שזוהו באוכלוסיות נורמלית
של לימפוציטים של תאי מערכת החיסון .תוך שימוש בשיטות

אחד התחומים שבהם המהפכה הזאת שמאפשרת לנו לבדוק

האלה ,ושוב בדומה לשקופיות הקודמות ,מה שמופיע כאן בצבע

אלפי גנים במקביל ,הולכת לשנות את הרפואה הוא תחום

אדום ,אלה גנים שמתבטאים ברמה גבוהה ,ומה שמופיע בצבע

הפתולוגיה .ישנן מחלות ממאירות שקל לפתולוג לסווג אותן,

ירוק אלה גנים שמתבטאים ברמה נמוכה .ניתן היה להשוות

אבל ישנם לא מעט מקרים וסוגים של ממאירויות שבהם הסיווג

את תבנית הביטוי של גנים בלימפומות לתבנית הביטוי של

שאנחנו משתמשים בו היום והאיבחון שאנחנו משתמשים בו

גנים ברקמות נורמליות .בעיקר באותם תאים של מערכת

היום ,שניהם עדיין מאוד בחיתוליהם ,וכאן דוגמא איך ניתן

החיסון ,לימפוציטים ,שנקראים לימפוציטים מסוג  .Bואתם

להבדיל בין שני סוגים של לוקמיה .לוקמיה לימפובלסטית

רואים שיש כאן אותם לימפוציטים מסוג  Bשנמצאים בבלוטות

חריפה) ,(Acute lymphoblastic Leukemiaלוקמיה מילואידית

הלימפה .לימפוציטים שנמצאים בדם ההיקפי והלימפוציטים

חריפה) .(Acute myeloid Leukemiaשני הסוגים של לוקמיה

שנמצאים בדם ההיקפי כשהם עוברים אקטיבציה ,כשהם

חריפה שמוכרים לנו.

מופעלים ,למשל כשהם פוגשים חיידק או וירוס .והנה כשסיווגו

תוך שימוש בשבבי  D N Aאתה יכול לבחון את אלפי הגנים
שהזכרתי קודם ,ולחפש איזה גנים מתבטאים בתת הקבוצה
הזו ואיזה גנים מתבטאים בתת הקבוצה האחרת .הביו
אינפורמטיקה שהזכרתי קודם מאפשרת לנו לצבוע באופן
מלאכותי בצבע אדום או ורוד את הגנים שמתבטאים ברמה
גבוהה .אלה שמתבטאים מעט או לא מתבטאים כלל הם תכלת
או כחול ,ורואים שישנו סט של גנים שמתבטאים בלוקמיה
לימפובלסטית ,וסט אחר של גנים שמתבטאים בעיקר בלוקמיה
מילואידית וישנם גנים הפוכים שמתבטאים במילואידית ולא
לימפובלסטית .למעשה זאת אחת הדוגמאות הראשיות
לתוצאות שמתחילות לצאת מהתחום הזה היום ,תוצאות
שהולכות לעשות מהפכה בפתולוגיה .אם עד היום אנחנו
סומכים על הפתולוג שמסתכל במיקרוסקופ ,ואומר ״התאים
נראים לי מאורכים והגרעין נראה לי משונץ ,ולכן אני קורא
לזה כך וכך״ ,למעשה אנחנו מקווים שהקלסיפיקציה המיושנת
הזו ,תעבור מהעולם והכלים שיהיו לנו יהיו הרבה יותר
משוכללים.
ראינו שהמערכת יודעת לסווג לסוגים שונים .האם זה עוזר

 90מקרים של לימפומה מהסוג הזה ,וחיפשו בעזרת המערכת
המסובכת הזאת ,אחרי שנעשתה אנליזה ונקבעה תבנית הביטוי
של כל אחת מסוגי הלימפומה ,השוותה לתבנית הביטוי של
תאים נורמליים ,התברר שאת אותם  90מקרים שבעיני הפתולוג
נראו זהים לחלוטין ,ניתן היה לסווג לשתי מחלות :מחלה אחת
שבה תבנית הביטוי דומה למה שאנחנו רואים בלימפוציטים
בדם ההיקפי ,ואילו הקבוצה השניה דומה ללימפוציטים שאנחנו
רואים בבלוטות הלימפה .אז זה מענין וזה יפה ,אבל למה זה
חשוב? כאן אתם רואים את אותם חולים שקיבלו כולם ,כיון
שהפתולוגים ראו אותם כחולים באותה מחלה ,את אותו טיפול.
ניתן לראות שאותה קבוצה שתבנית הביטוי שלה היתה כמו
של מה שרואים בלימפוציטים נורמלים בבלוטות הלימפה
כ 70%-מהחולים האלה הבריאו .לעומת זאת כשאתה מסתכל
על תת הקבוצה השניה ,רק  25%מהחולים האלה הבריאו .לכן,
יש פה דוגמא ראשונה למקרה ,שבו מחלה שנראית אחידה
לחלוטין בעיני הפתולוג ,גם לקלינאי נראית אחידה לחלוטין.
כל החולים מקבלים את אותו טיפול .הרי לתת קבוצה אחת
שמוגדרת בעזרת שבבי ה D N A -הטיפול מספק ,ואנו היינו
רוצים להבריא את כולם ,אבל להבריא  70%מחולים בלימפומה

לחולים? בינתיים לא כל כך .אבל ברצוני לתת לכם דוגמא

זו תוצאה מכובדת .לעומת זאת ,בתת הקבוצה השניה ,רק

נוספת שבה השימוש בשיטות האלה כבר נותן כלים שלא היו

כ 25%-מהחולים מבריאים ,וזה בהחלט טיפול שלא מספק.

לנו בעבר .למעשה לאבחן טוב יותר וכנראה גם לטפל טוב יותר,

וללא ספק נרצה לקחת את קבוצת החולים הזאת ולנסות לטפל

במחלה שנקראת לימפומה - ,זו מחלה ממארת של בלוטות

בה בדרך אחרת ,כיון שקרוב לודאי שהטיפול שאנחנו נותנים

הלימפה  -בעיקר לימפומה של לימפוציטים שנקראים

להם היום איננו מספק .כך שזאת אולי הדוגמא היפה ביותר

ליפוציטים מסוג  .Bזאת תת קבוצה של לימפומות ,אחת

שאני מכיר כיום ,איך הטכנולוגיה הזאת כבר נותנת פירות

המחלות השכיחות בעולם המערבי.
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מידיים ,ואיך היא מסווגת נכון יותר את המחלות .למעשה היא
מזהה לנו תת קבוצות של מחלות שלא ידענו עליהן בעבר והיא
תאפשר לתפור טיפול הרבה יותר נכון ,הרבה יותר מושכל
לחולים האלה.
נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו ,נוגע למשהו שנגעו בו קודמיי
וזה השונות .אמנם חינכו את כולנו שכל בני האדם נולדו שווים,
אבל ברגע שאתה קובע את רצף בסיסי n־ DNAשל כל שני
אנשים שיושבים כאן באולם ,הרי בממוצע כל  1000בסיסים
יש שינוי .יש לנו בכל תא כ־ 6מיליארד בסיסים .מעריכים את
מספר ההבדלים בין כל אחד מאיתנו לזולתו למעל מליון.
העובדה שיש הבדלים גדולים ,שיש הבדלים רבים כל כך ,עושה
את החיים קצת יותר מענינים ,אבל זה גם כלי .כשדיברו קודמי
על תפירת הטיפול הספציפי לחולה הספציפי ,זה אולי הכלי
שיעשה את המהפכה הגדולה ביותר .כיון שאנחנו מכירים היום
וריאנטים פולימורפיים ,וריאנטים שונים שנמצאים בכל רחבי
הגנום ,באותו מרווח שהזכרתי ,בערך כל  1,000בסיסים .אתה
יכול בכל תכונה ,בכל תגובה לטיפול ,בכל פיתוח מחלה כזאת
או אחרת ,ללכת ולחפש את האחיזה לאותם סמנים שכל מה
שאנחנו יודעים עליהם זה את השונות .אנחנו עדיין איננו יודעים
מה התפקיד שלהם ולגבי חלק גדול מהם לא נדע ,כיון שהם
נמצאים לא בגנים מקודדים לחלבון אלא באותם אזורים שבעבר
קראנו להם ג׳נק ד.נ.א Junk D N A .כלומר  D N Aשאנחנו לא
כל כך מבינים את רשיבותו אבל הוא מהווה את רוב הגנום

טוב בחולים ,וזהו תחום שילך ויגדל.
תודה.
עו״ד אלי זהר :יש לי שאלה אליך  -הזכרת את הבעיה של
זיהוי מחלות בזמן ההריון תוך כדי המעקב הסביב לידתי .איך
היום הרופא מתמודד מול כמות הידע האדירה ומול הצורך
לכוון את קבלת ההחלטות של הזוג הצעיר?
פרופ׳ גדעון רכבי :הנושא בעייתי ביותר .כיון שמיום ליום אנחנו
מגלים עשרות מחלות חדשות .למעשה כמות האינפורמציה
שמצטברת היא עצומה .אולי אתחיל בזה שמי שצריך לעשות
את ההחלטה ,אם אנחנו מדברים על החלטות לקראת הריון,
לקראת לידה ,אלה ההורים .הבעיה היא שאתה צריך להפציץ
את ההורים בכמות מידע שהרבה פעמים אין להם את ההכשרה
לעסוק בו .גם למישהו שלמד רפואה קשה מאוד להתמודד עם
כמות האינפורמציה הזאת .כשאתה מספר על מחלות מפחידות
כאלה ,כשאתה מגיע לזה שמדובר על מחלה שהשכיחות שלה
היא אחת ל 2-מליון ,הם כבר לא שומעים אותך בכלל ,כי הם
בתרדמת מרוב הפחדים של מה שיכול לקרות לתינוק .לכן,
היום יש בעיה .אני חושב שמצד אחד החברה ואימוני הבריאות
וועדות אתיקה כולם צריכים להחליט קודם כל איזה הן
המחלות שהשכיחות שלהן מצדיקה שנבצע את הבדיקות .כמובן
שיש פה גם בעיות כלכליות וטכנולוגיות שאני לא נכנס להן.

למעשה ,אותם  100חולים שניתן להם טיפול מסוים ללחץ דם,

בסופו של דבר אין לך ברירה היום ,ואולי זה הדבר הנכון ,אלא
להגיש להורים שצריכים לעשות את ההחלטות את מירב המידע,
לעוס בצורה שרוב האנשים יצליחו להבין אותו ולשתף אותם

או ניתן להם טיפול מסוים לסכרת ,תהיה בהם קבוצה של

בהחלטות .אני לא חושב שהמערכת בנויה היום מבחינת הזמן

 30%שיגיבו מצוין 20% ,שלא יגיבו בכלל ו־ 50%שיגיבו קצת.
נוכל ללכת ולחפש התאמה של האוכלוסיות האלה או של
התגובה הזאת לסמ!:ים וריאביליים כאלה .אז גם בלי שנדע

והאמצעים לענין הזה .אני שמח שאני לא גנטיקאי ,ולכן אין לי
את ההתלבטות הזו .אני לא חושב שהמערכות שקיימות היום
ברפואה הישראלית ,וברפואה בעולם ,יש להן האפשרויות

עדיין ,כמו אותה ציטטה שהוזכרה כאן מוולטר ,לא נכיר כל

והאמצעים והזמן ,לשבת עם כל משפחה ,להציג להם ,כמו

כך את החולה לא נכיר כל כך את המחלה ואת התרופה ,אבל
נוכל לעשות קשר ב־ניהם .נראה שאצל אותם חולים שבהם
יתר לחץ הדם מגיב בצורה יפה לתרופה מסוימת ,נמצא בהם

שאפילו החוק מחייב ,את כל האפשרויות ,את כל המידע על
כל הגנים שניתן לבדוק ,ולהשתתף איתם בהחלטות מה לעשות,
למי לעשות ,מה סביר לבדוק ומה לא .זה אחד התחומים שהוא

את האחיזה ל־ 3סמנים מתוך עשרות אלפי הסמנים שאנחנו

בהחלט לא פשוט.

יודעים לבדוק .בעת^ד גם בלי שנבין כל כך את המנגנון ,אזי
אותו חולה שיבוא למשרד של הרופא לפני שיקבל את התרופה
ליתר לחץ דם ,תיעשה לו הבדיקה הזו ,ועל סמך הסמנים

עד׳ד אלי זהר :תודה רבה פרופ׳ רכבי .רבותי ,אם תאזינו
לתשובה האחרונה של פרופ׳ רכבי ,תחושו את הבעיה שאנחנו

הוריאביליים האלה ו:יתן יהיה לתפור לו את אותו טיפול ספציפי
שסיכויי ההצלחה שלו גדולים בהרבה .כך שאנחנו מדברים על

נמצאים בה .בתחילת הדיון אמר שבתאי שביט שהרפואה
הישראלית מתמודדת בשאלות של עלות/תועלת .התרופה

תחילת עידן חדש שכו הגנום פרוס לפנינו ומתחילים להתפתח
הכלים שמאפשרים לנו לנצל את ההבנה הזו כדי לטפל יותר

שאנחנו מקבלים במסגרת חוק בריאות ממלכתית ,היא במסגרת
קבלת החלטות דרמטיות בשאלה של עלות/תועלת ולכן השאלה

שלנו .מבלי לדעת מה עושים הגנים האלה ,בעזרת הטכנולוגיות
האלה ,אנחנו יכולים ללכת ולחפש שונות עצומה באוכלוסיה.
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של הקושי הנוצר עם סיכון של אחד ל ,2,000,000-היא דילמה

ושמוחו נסרק הרבה שנים לאחר מעשה על ידי פגיעה של

שנשארת ברמה האידיאולוגית .אבל כשהדילמה הזו מגיעה אל

 ,Bruce McEwen & Sonia Lupinניצפו הבדלים באזור ייחודי

המשפחה הבודדת ,היא הופכת להיות בעיה של .100%

במוח ,ההיפוקמפוס ,שהוא אזור חיוני לתגובות זכרון ולמידה

כשהמשפחה הזו מביאה את הענין לדיון משפטי ,היא גם כן

)ביניהן זכרון של מצבי  .(Stressבהדמיה כזו הוברר כי במוח

בעיה של  ,100%אם כי במשפט של המקרה הבודד  -המושג

החולה חסר חומר ,כלומר מתו תאי עצב במוח .אנחנו כולנו

 1:2,000,000לא נתפס כל כך .לכן ,כשעסקנו בשאלות האלה

נולדים עם מספר מוגבל של תאי העצב במוח ורובם אינם

בשנת  ,1998אני רוצה להזכיר לכם שמבחינה פוליטית ראש

מתחלקים עוד ויהיו איתנו כל חיינו .כשמתים תאים במוח,

הממשלה היה נתניהו .מאז הוכרז על סיום פרויקט הגנום ,חוק

וכשזה קורה מוקדם מדי הביולוג משער מיד כי גנים הופעלו.

המידע הגנטי נכנס לתוקף כבר לפני שבועיים ,ואנחנו כבר

אותם גנים שהזכיר פרופ׳ רכבי את טעינתם בשבבים חלה

מחליפים ראש ממשלה שלישי .אנחנו בוחרים בפעם השלישית

תגובת שרשרת וכתוצאה  -התאים האלה מתו .אם כך ,מה היו

ראש ממשלה .אז זה לא פלא שאנחנו חברה בלחץ ,וזה לא פלא

שאלות המדען בהקשר הזה? לדוגמה :היינו רוצים לדעת איזה

שאנחנו נזקקים לפרופ׳ חרמונה שורק כדי לנתח עבורנו את

גנים מעורבים ,ואז אולי נוכל להגדיר מי הם בני האדם הנמצאים

הנושא של איך המידע בתחום הגנטיקה משפיע על מצבי לחץ.

בקבוצת סיכון גבוה .לאלה ניתן לאסור הצטרפות ליחידה

;

קרבית ,או לצפות בטלויזיה ....ברור לנו שלא מדובר פה בגן
פרופ׳ חרמונה שורק :שלום לכולם .רציתי להוסיף על מה
שאמרו קודמי ולדבר על מחלות שעד לאחרונה לא ראינו אותן
כלל כמחלה .ובאמת השאלה כפי שהזכיר עו״ד זהר ,היא  -איך
אנחנו מתמודדים עם מצבי דחק ) ?(Stressהאם זאת מחלה?
האם ישנם אנשים שהם בקבוצת סיכון והאם הגנטיקה תוכל
להגדיר אותם כחולים? ואם כן ,מה יהיו זכויותיהם? מה חובות
החברה בקשר אליהם? ואולי שאלה מוקדמת עוד יותר ,למה
בכלל להכנס לנושא הזה?

אחד .מצבי לחץ אינם דומים למחלות כמו סיסטיק פיברוזיס.
מדובר בשילוב של הרבה גנים ,מה שאנחנו קוראים
 .Complex traitעם זאת אנחנו משערים שאם נזהה לפחות
חלק מהגנים הקשורים לתגובות אלה נוכל אולי לפתח שיטה
לבדוק מראש מי פגיע יותר .כך נצליח למנוע ואולי אפילו לפתח
גישות ריפוי למצבים קיצוניים של תגובות דחק .בעשור האחרון
הוגדרו מצבים כאלה כמחלה רשמית .מה שקראנו פעם  -הלם
קרב שנחשב כאירוע שחולף ,מוגדר היום על ידי ההסתדרות
הרפואית בארה״ב )Post Traumatic Stress Disorder (PTSD

בשלש שנים האחרונות הנושא של תגובות  Stressאו בעברית -

תסמונת פוסט טראומטית .זוהי מחלה קשה ,הגורמת לבעיות

תגובות דחק ,או תגובות לחץ ,הופך להיות נושא שנחקר יותר

בזכרון ,בלמידה ובתקשורת אישית .החולים בה נפלטים ממעגל

ויותר בתחומים שכמו שתיאר פרופ׳ רכבי משלבים גישות שונות

העבודה ,וסובלים מקשיים בשינה ,ירידה במשקל ותיפקוד כללי

מהיבטים מדעיים שונים .בתקופה האחרונה אנחנו נכנסים

לקוי .מסתבר שיש למחלה זו מרכיבים גנטיים וגם סביבתיים.

^ Stressכשאנחנו מדליקים את הרדיו ,או קוראים עתון או

כאשר אח תאום נפגע בתסמונת פוסט-טראומטית ,אחיו התאום

צופים בטלויזיה :ואכן בדרך כלל תגובות דחק מתחילות מהמוח,

לוקה בסיכון גבוה לחלות באותה מחלה אם ייחשף לאותו

אבל השפעתן מתרחבת לרקמות רבות אחרות .במצבי סטרס

אירוע טראומטי .זהו סיכון גבוה יותר מאשר הסיכון שבו נתון

השרירים מתעייפים יותר מהר ,מערכת העיכול איננה פועלת

אדם אחר שנחשף בדיוק לאותם תנאים .לדוגמה ־ באירועי

כהלכה ,ומערכת הרבייה נפגעת :כל התגובות האלה בעצם

קרבות .אם כך ,יש טעם לנסות לחשוב מי יהיו הגנים שעשויים

חיוניות ,מפני שאנחנו מוכרחים להפעיל יותר תאי עצב במוח.

להיות מעורבים .במעבדה באונ׳ העברית אנחנו חוקרים קבוצת

למשל  -בזמן נהיגה ,כדי ללחוץ על המעצורים יותר מהר אם

גנים המפקחים על תקשורת במוח בין תאי עצב .מדובר בהעברת

רץ ילד בכביש .אבל אי אפשר להמשיך במצב כזה יותר מדי

מידע בין תא אחד לתא השני ,או אל תא השריר שהעצב נותן

זמן .ונשאלת השאלה מה ידוע היום על מצבי  Stressשמאפשר

לו פקודות .התאים האלה מתפקדים באמצעות חומר כימי,

לנו בכלל לשאול מה המנגנונים המפעילים אותם ברמת

אצטיל-כולין ,וכדי לסיים את התקשורת )וכולנו יודעים

הגנטיקה? למעשה ,פריצת הדרך לנושא הזה התחילה עם פיתוח

שלפעמים לסיים תקשורת עוד יותר חשוב מאשר להתחיל

של גישות להדמיית מוח שמאפשרות היום לבחון את מוחו של

אותה( ,מופעל הגן המקודד לאנזים אצטיל־כולינאסטרז ,זאת

אדם חי ,בשיטות כמו) CT. (Computerized Tomographyאו

אומרת חלבון המסוגל לפרק אצטיל כולין .אם נחסום את

) ,MRI (Magnetic Resonance Imagingולשאול אם מבנה

החלבון הזה ,תוצף הסינפסה ,שהיא המרווח בין התאים ,בחומר

המוח השתנה .בהדמיית מוח של חולה שנפגע במלחמת וייאטנם,

הכימי וזה יגרום לעודף תקשורת כה חמור שהמערכת כולה
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תשתתק .זה מה שקורה ,לדוגמה  -בחשיפה לחומרי לחימה

תקשורת כולינרגית .האחד פועל במערכת ההיקפית ־ בדם,

כימיים .לכן תגובות למצבים האלה רלבנטיות למדינת ישראל

ושמו במאגר  ,BCHE -והשני פועל במוח ,ושמו  .ACHEבמעבדה

במיוחד .למעשה ריסוס חרקים בקוטל חרקים יוצר תגובה

חקרנו בין השאר שתי משפחות של נשאים של מוטציות בגנים

דומה :זאת חסימה של אותו מנגנון תקשורת בדיוק .מה קורה

האלה ויש לנו שני עותקים מכל גן .במשפחה הראשונה

כשהמנגנון הזה מתקלקל? לפחות שלש מחלות מעורבות בתקלת

המתוארת כאן ,נמצא פרט אחד הנושא שני עותקים של

תקשורת כזו :התדרדרות תבונית ,לדוגמה  -מחלת אלצהיימר,

המוטציה בגן  ,BCHEובאחרים  -עותק אחד .הבחור הזה היה

שבה חל הרס של אותם תאי עצב שמייצרים אצטיל-כולין;

חייל שסבל כמו הרבה חיילים ישראליים משברי הליכה ,וטיפלו

חולשת שרירים מתקדמת ,שפוגעת בקשר בין תאי עצב כאלה

בו במהלך ההרדמה הניתוחית ,בתרופה הגורמת להרפיית

לשרירים; או הפרעות בתגובות פשוטות ,כמו למשל שמירה על

שרירים .הוא התעורר ולא הצליח לנשום היות והגן הפגום שלו

טמפרטורות הגוף שגם הן מבוקרות על ידי אותה מערכת .מתוך

אינו מצליח לפרק את התרופה .זאת בדיוק אחת המוטציות

הכרת חשיבות של המערך הזה בכל מיני תגובות ,בודדנו את

שפרופ׳ זלוטוגורה הזכיר כנפוצה אצל יהודי איראן ועירק .הבחור

הגנים הרלבנטיים מבני אדם .עבודת צוות ,של קבוצת המחקר

הזה הוא פולני ,דרך אגב ,אבל המוטציה באמת הרבה יותר

באוניברסיטה בירושלים ,הביאה לאיפיון הגנים ומוטציות בהם,

נפוצה ביהודי איראן ועירק .בשנת  1989התגלתה אצלו

ומהווה חלקיק קטן מפרויקט גנום האדם .אלה שני גנים מתוך

המוטציה עקב בדיקת  D N Aשהופק מדגימת דם .המוטציה

 26000שהופקדו כולם במאגר גנום האדם ואשר עבורם האתי׳

הזו פוגעת בכניסה לאתר הפעיל של החלבון  .BCHEנשאים

העברית בירושלים מופיעה במאגר ככתובת למידע נוסף .קימים

של שני עותקי המוטציה הזו הם בריאים לכל דבר ,אלא סובלים

שני גנים בבני אדם שמסוגלים ליצור חלבונים שמסיימים

מרגישות לתרופות כשהם נחשפים לחומרים שעלולים להגיע
למוח ולהשפיע על המערכת הכולינרגית .החלבון
ההיקפי בדם לא מסוגל למנוע מהם לעשות זאת.

״ ו ם m

לכן ,הם מאוד רגישים לחומרים כימיים ולתרופות.

¡ העשיי׳

בעקבות המחקר קבל הנבדק מכתב רפואי שהזהיר

;,ל,.״והנחלתקןפ״ח״

אותו מפני שימוש בקוטלי חרקים ,או תרופות

זרד אליה! ג״צלסודל

להרפיית שרירים; הדבר היחיד שלא צפינו היה

) ז כ ן |

מ כ ב ,

מלחמת המפרץ .היות והבחור שרת אז בצבא ,הוא
טופל כמו חיילים אחרים בתרופה שחוסמת בדיוק
את אותו אתר תקשורת ,וזאת  -כאמצעי מניעה בגלל
החשש לחשיפה לחומרי לוחמה כימית .התוצאה
היתה שהוא סבל מדיכאון קליני ,איבוד משקל ,חוסר
שינה ,וכל הסימפטומים של תיסמונת פוסט
טראומטית .בעצם זו הגדרה גנטית של פרטים
השייכים לקבוצת סיכון גבוה כתוצאה מחשיפה
סביבתית ,אולי אפילו לאיזה שהוא קוטל חרקים
ביתי; הנשאים של שני עותקי המוטציה הזו הם די
נדירים;  1:1000באוכלוסיה הישראלית הממוצעת;
 1:200אצל יהודי איראן ועירק אך זהו מספר לא
מבוטל .מרגע שפרסמנו את תוצאות המחקר החלו
פניות אלינו מחיל הרפואה ונתבקשנו לבדוק דגימות
של אנשים שסבלו סימפטומים קשים בחשיפה לאותו
סוג תרופות .חלקם אכן נשאו את אותה מוטציה .אך
אחרים נבדקו ונמצאו נשאי  BCHEנורמלי .לכן הסבנו
את מוקד העניו לגן השני ,ACHE ,ובשנה האחרונה
מצאנו מוטציה נוספת בגן  A C H Eהפעם ,שגורמת
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לייצור עודף של התוצר החלבוני שלו ,האנזים אצטיל-

נותנים לנו איזה שהוא צוהר חדש שישנה גם את הגישה

קולינאסטרז .נשאים של עותק יחיד ממוטציה זו סבלו

לרפואה?

מסימפטומים חריפים לאותו סוג תרופות .לאור זאת ,עלה
בדעתנו לשאול האם ייצור מוגזם של החלבון הזה קורה בתגובות

רוב התרופות הידועות לנו מכוונות לחלבונים .אם נחשוב על

דחק קיצוניות? כאן המקום לשאול בעצם מה הן תגובות דחק?

מערך ביטוי הגנים בתור פירמידה ,יתקבל המערך הבא :למעלה

המונח  Stressשאול בפי הביולוגים מתחום הפיזיקה .סטרס

מצוי גן אחד ,אולי אחדים .בשכבה שמתחת ישנה חומצה

הוא לחץ שמופעל על גוף כלשהו ועלול לגרום לשבירתו .ההקבלה

גרעינית נוספת) (RNAששוב דיברנו עליה קודם ,בכמה מאות

הביולוגית תגדיר בתור סטרס כל דבר שמשנה את המצב

עותקים; ולמטה ,בתחתית הפירמידה ,אנחנו מוצאים עשרות

הפיזיולוגי הרגיל ועלול לגרום למחלה .למעשה ידועים לנו כמה

אלפים ,מאות אלפים של מולקולות של חלבון .אם כך  -כל

סוגים של סטרס .לדוגמה ,ניתן לגרום לעכבר סטרס פסיכולוגי,

התרופות שאנחנו מכירים היום מכוונות לתחתית הפירמידה,

ע״י חשיפתו לשחיה כפויה .עכברים כאלה באמת מייצרים עודף

לחלבונים .זה מחייב שימוש בכמות גדולה של תרופה ,ועלול

של אצטיל כולינאסטרז .ניתן לגרום גם לסטרס כימי ע״י חשיפה

לגרור תופעות לוואי רציניות .גישה זו היתה בלתי נמנעת כל

לרעלן אשר דומה לקוטל חרקים .גם כך נגרם ייצור עודף של

זמן שלא ידענו איך הגנים נראים ,אבל היום הושלם הרצף של

תוצרי הגן  ,ACHEוזאת בדיוק באותו אזור במוח שדיברנו

גנום האדם .לכן ,ניתן לתכנן גישה רפואית חדשה ־ בקרה על

עליו קודם  -ההיפוקמפוס .וכמובן קיים גם סטרס פיזי .לדוגמה

הביטוי של גנים .בכל תא ממוקמים בגרעין הכרומוזומים .הגנים

פגיעות ראש .במקרים אלה אובחן ייצור עודף של אותו חלבון

הם בעצם קטעים של הכרומוזומים ,ומכל אחד מהם מועתק

שבועיים אחרי פגיעת ראש .חשוב להזכיר גם סטרס של מצב

קטע ייחודי שיוצר את  RNA-nמאותו גן R N A ^ .הזה מייצר

מחלה  -לדוגמה  -עקב חשיפה לליפופוליסכריד מבקטריות.

חלבון; היות והרצף שלו ידוע ,ניתן ־ במקום לחסום חלבונים -

במקרה זה מצאנו עליה ברמת אותו חלבון ,הפעם בדם .למעשה,

לבלום את  .RNA-nהמשמעות היא כי במקום לבלום את

כל מצב סטרס שבדקנו גורם לביטוי עודף של החלבון הזה.

החלבון שמזיק לנו ,נוכל למנוע מראש את ייצורו .היות ולגנים

לכמה זמן? בנסוי של שבבי  D N Aמאותו סוג שפרופ׳ רכבי

יש כיוון שאנחנו קוראים לו כיוון הגיוני  ,Sense -לתרופות

הזכיר ,ניתן לבדוק שינויים בביטוי גנים במוח של עכבר חודש

האלה קוראים תרופות אנטי-סנס )איגיון ,(...כי הן מיוצרות

ימים אחרי סטרס של שחיה .אחרי עתר מתון זה ,בדקנו כמה

בכיוון הפוך ^  D N Aהרגיל .נזדקק לכמויות מאוד קטנות

גנים מתבטאים ברמה לא תקינה .בשבב  D N Aמאוד צנוע,

מהתרופות האלה ,היות ומספר עותקי ^  R N Aקטן ביותר,

הנושא רק  2,400גנים ,מצאנו כי  160מתוכם התבטאו ברמות

יחסית לחלבון .כיום ,רק תרופת אנטיסנס אחת אושרה לטיפול

שהן גבוהות פי  5מהמצב הנורמלי .במאגרי מידע רוב הגנים

בבני אדם משך השפעתה ארוך יותר מתרופות קונבנציונליות,

האלה מקושרים לעמר של גידולים סרטניים ,תגובות דחק

ותרופות רבות מטיפוס זה נמצאות בניסויים קליניים .אנחנו

תאיות ,או תהליכי תיקון של  D N Aהעשויים להגן על תאי

מאמינים שזאת אחת התקוות הגדולות לטיפולים רפואיים

העצב שנחשפו .אחרים מטפלים בבקרה של הביטוי העודף.

בעתיד ,גישה אשר בה אפשר יהיה לשלב התאמת תרופות לאדם

תגובות דחק ,אם כך ,אינן אקראיות ,אינן מוגבלות לרמה

נתון לפי מערך הרכב הגנים שלו.

הפסיכולוגית ,אלא מערבות גנים שביטויים משתנה באופן
דרמטי.
מה המשמעות של שינוי כזה לטווח ארוך? בשיטות הנדסה
גנטית יצרנו עכבר שהוא מערכת מודל למצבי סטרס ,היות
ובמוחו מתבטא בדיוק אותו עודף של אצטיל כולינאסטרז
שראינו בבני אדם .מה שקורה לעכבר הזה ,הוא שתאי העצב
במוחו מזדקנים מהר מאוד ,מאבדים את השלוחות שלהם,
וכישוריו התבוניים מידרדרים .כמו כן הוא מפתח עייפות
שרירים מהירה ,תגובותיו לתרופות משתנות ואפילו הרכב תאי
הדם שלו משתנה .כך שיש לנו תגובות מאוד רבגוניות .איך
מטפלים בזה? האם יש לנו משהו שנותן תקווה לצורת טיפול
חדשה? האם הממצאים הגנטיים במסגרת פרויקט גנום האדם,

;

הפרעה נוספת הנובעת מתגובות דחק ,פוגעת במערכת הפיריון.
פוריות הגבר בחברה המתועשת ירדה בצורה מאוד דרסטית;
מספר תאי הזרע ליחידת נפח יורד בהתמדה במשך  100השנים
האחרונות .בעצם עשו בתחום הפיריון הגברי ,מה שעשה נציב
המים :התחום שהוגדר באוכלוסיה בפריון נורמלי הוזז אחורה
מפני שהתעורר הכרח להוריד את הקו האדום .חלק ניכר
מתופעה זו חופף השפעות דחק :ספירות הזרע יורדות ,ומידת
התנועתיות של תאי זרע יורדת .ייתכן שהדבר גם מושפע
מחשיפה לגורמים סביבתיים מסוכנים ,שעלתה; גם זה מיוחס
לפחות חלקית לתגובת דחק לחשיפה כימית המשפיעה על
התהליך הרגיש של ייצור תאי זרע .לאחר זאת בדקנו אם אותו
חלבון שאנחנו חוקרים ,אצטיל כולינאסטרז ,משפיע על תפקוד
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המוח ותפקוד השריר ומשנה את הרכב תאי הדם ,וגם משנה

שקיים נזק בעקבות תאונה ,הגם שאין נראה נזק גופני מובהק,

התפתחות תאי זרע .פנינו למרכז רפואי במרכז הארץ ,וביקשנו

ואולי אפילו מדובר באובדן הכרה זמני קצר מאוד .אני זוכר

דוגמאות של תאי זרע מתורמים בריאים ומגברים שאינם פוריים

אותנו טוענים בלהט ,מלגלגים על אנשים שבאו עם סינדרומים

בלי שהסיבה ידועה .קיבלנו דוגמאות כאלה ,ובצענו הדמיה

חריפים מאוד ועם ביטויים קשים מאוד ,ומנסים לשכנע את

של סימון אצטיל כולינאסטרז ,על תאי זרע בדוגמאות נורמליות,

בתי המשפט שמדובר בשאיפת פיצויים ותו לא .אני חושב

וסומן ראש תא הזרע וגם זנבו שמאפשר לו לנוע .בדוגמאות

שהמערכת המשפטית צריכה להכות על חטא בחוסר היכולת

זרע מזוגות בלתי פוריים מצאנו פגיעה בסימון הראש ונותר

שלה למהר ולהתאים את עצמה להתפתחויות האמיתיות של

בעיקר סימון בצוואר .ואכן בעכברים טרנסגניים שבהם הוחדר

המדע .אבל ,מצד שני ,יש הרבה תחומים ,שבהם ההתפתחות

הרצף מאדם ,מצאנו פיריון לקוי ,מספר תאי זרע נמוך יותר

הגנטית והעיסוק ב  ^ -ס  ,הכרתו וזיהויו שינו דברים מאוד

ותנועתיות נמוכה יותר.

מהותיים בדיני המשפט .ועל כך תרחיב דברים שותפתי ,חברתי
ויו״ר מחוז ת״א של לשכת עורכי הדין ,עו׳׳ד אורנה לין.

אחת ההשלכות שעשויות להיות חשובות מאוד להעמקת
המחקר בתחום תגובות הדחק ,היא התרומה של תגובות כאלה
גם להפרעות נפשיות .אנחנו מקווים שפרויקט גנום האדם
ושילוב של כל אמצעי שיטות המחקר שדנו בהן היום ,יאפשרו
גם פריצת דרך שאולי תעמיק את ההבנה ותוליך לפיתוח של
טיפולים תרופתיים גם בתחום החשוב הזה.
תודה רבה.

עו״ד אורנה לין :ב 4.8.98-באחד הרחובות היותר הומים של
תל אביב ,רחוב שאול המלך ,בצד משכן אמנויות הבימה ,נעצרה
בחריקת בלמים לאור היום ,בשעה  11:00מכונית שברולט
קורסיקה גנובה .מתוכה פרצו שלושה שודדים רעולי פנים,
בעזרת מוט ברזל פרצו את מה שאז היה נקרא ׳הבורסה
לתכשיטים׳ ,חנות יפה עם ויטרינות גדולות של תכשיטים .אחד
השודדים שנכנס פנימה עם אקדח תפס את העובדת שהיתה

ע ר׳ד אלי זהר :יש לי אליך עוד שאלה  -מהי רמת ההתקדמות
בהתמודדות התרופתית עם תגובות דחק?

בקידמת החנות והשכיב אותה על הרצפה באיומי אקדחו .חברו,
גם כן עם אקדח ,נכנס למטבח ששם העובדת השניה הכינה
לעצמה קפה ,תפס אותה בשערותיה ,גרר אותה חזרה לתוך

פרופ׳ חרמונה שורק :כמו שאמרתי ,התיסמונת הפוסט

חדר התצוגה ,תוך כדי שהוא שובר עם המרפק ועם האקדח

טראומטית מוכרת היום כמחלה רשמית .לצערי ,הטיפולים

את ויטרינות הזכוכית .שני השודדים אספו תכשיטים בשווי

התרופתיים מכוונים בעיקר להרגיע ,אבל ככל הידוע לי ,לא

של  1.8מליון ש׳׳ח ,ותוך שתי דקות הם היו מחוץ לחנות ,בתוך

ממש לפתור את שורש המחלה .זוהי באמת סיבה נוספת לכך

המכונית ,שנעלמה ברחובות תל אביב .וכל זה באחד הרחובות

שחוקרים בסיסיים ,יחד עם רופאים ,ימשיכו לשתף פעולה

היותר הומים בשעה  ,11:00בצהרי היום .זה היה ביום .4.8.98

במטרה לנסות לפתור את הבעיה העקרונית של תגובות הדחק.
ביום  8.11.98המשטרה או הפרקליטות הגישו כתב אישום נגד
אחד בשם סייף אבו-זאקי אבו־קישק ,בחשד שהוא השתתף

ע ריד אלי זהר :תודה רבה.
הקפנו את הנושא שלנו מכמה זויות ,ואתם יכולים רק לתאר
לעצמכם לאור העובדה שסטרס בא לידי ביטוי במוות של תאים
במוח ,כמה תאים במוח ,בחברה הישראלית ,מתו אצל אנשים
שעברו את הסטרסים של כל מלחמות ישראל ,ואלה שיושבים
היום עם הציפיה המוצדקת או הלא מוצדקת למלחמות הבאות.
אבל תוך כדי הרצאה ,עלתה במוחי דילמה נוספת ,שהיא דווקא
פרי הצד המשפטי של העיסוק שלי .אני זוכר את העידן שבו
פוסט טראומטיק ניאורוזיס ,בעקבות תאונה ,ביחוד תאונות
דרכים של שנות ה ,60-נתפסה בבית המשפט כשאיפת פיצויים.
אף אחד לא קיבל אותה ברצינות .אף אחד לא התייחס אליה
ברצינות .בסופו של דבר חשבו כי המכסימום שניתן היה להקל
זה שאולי יש כאבי ראש שהם דבר חולף ,אבל בוודאי לא תפסו
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בשוד הזה .בין השאר משום שעל פי פעילות מודיעינית ,אחד
מהקהל שהיה בשדרות שאול המלך רשם את מספר המכונית.
בעקבות פעילות מודיעינית המשטרה הגיעה לפרדס אבו-קישק,
ששם נמצאה המכונית כעבור כמה שעות שרופה ,וכך הוגש
כתב אישום נגד אותו אבו-קישק .יוחסו לו עבירות כמו שוד,
קשר לביצוע שוד ,ביצוע שוד בנסיבות מחמירות ,גניבת רכב,
הצתה ,השמדת ראיות ,וכיוצא בזה .המשטרה סברה שלא יהיה
די בכך שהמכונית ,שמספרה נרשם ליד אותו שוד של ׳בורסה
לתכשיטים׳ נמצאה בפרדס שלו שרופה ,ביקשה לקשור את
אבו-קישק בדרך יותר ישירה לשוד בחנות התכשיטים .באיסוף
הממצאים בזירת הפשע ,התגלו כתמי דם .אמנם אחת העובדות
נפצעה ,אבל לא בצורה כזו שהדם הזה יכול היה להיות שלה,

וגם בדקו את כתמי הדם ,ולכן ההנחה היתה שהדגימה הזו של

זאת ,ההגנה בתיק של אבו-קישק אמרה ״לא ,יש עוד הרבה

הדם שייכת לאחד השודדים .הביאו את אבו-קישק לחקירה,

מה ללמוד בקשר לבדיקות  ,DNAזוהי התפתחות שהיא

ביקשו ממנו לתת דגימת דם ,בהתחלה אמר כן ,ואח״כ הוא

בראשית הדרך .אנחנו מדברים על תיק של שנה שעברה .זוהי

כמובן אמר  -״לא ,אני אחכה לעוה״ד שלי״ .לא היתה ברירה

התפתחות שהיא בראשית הדרך ,והכח של בדיקות ^ D N A

אלא להתחיל את החקירה ,והשוטרים שמו בחדר החקירה פח

מבחינה משפטית זה ההסתברות הסטטיסטית שלהם״ .ההגנה

אשפה נקי ,נתנו לו כוס קפה ,הציעו לו סיגריה ,ועשו את

טענה כי זאת לא בדיקה כמו טביעת אצבעות שאנחנו יודעים

החקירה .הוא כמובן הכחיש כל קשר לענין .תוך כדי החקירה

שיש רק אחד בעולם שיש לו טביעת אצבע מסוימת ,לכן אם

הסתבר שהיה מנוזל .הציעו לו ממחטת נייר .הוא קינח את

יש זהות בין טביעת האצבע ,אז יש אפשרות להרשיע אפילו

אפו ,השליך את הנייר לפח .החקירה נגמרה ,והוא חזר לאן

אם זו עדות יחידה ,אלא אם כן כמובן הוא נותן הסבר .למשל,

שחזר.

אילו היו מוצאים את טביעת האצבע של אבו-קישק בחנות של
בורסת התכשיטים והוא היה אומר :״כן הייתי שם לפני שבוע,

DNA

^

המשטרה אספה את בדל הסיגריה שהוא עישן ,את כוס הקפה

קניתי תכשיט לאשתי״ ,אז אי אפשר היה להסתמך על זה .אם

שהוא שתה ממנה ,ואת אותה מפית נייר עם הליחה שלו ,ונתנו

הוא לא היה נותן הסבר סביר לענין והיתה נמצאת שם טביעת

את כל זה לבדיקה למעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה .מומחית

האצבע ,אפשר היה להרשיע אותו .ההגנה אמרה כי לא כך

הדגימות הללו
מתוך כל
בדיקות
קבעה שה DNA-שנלקח יש
של המשטרה ,
בחקירה הוא אותו  D N Aשנמצא ובודד מאותו כתם דם בחנות

ס ט ט י ס ט י ו ת  . D N Aז ה לא כמו בדיקה
של טביעת אצבע ואם חסר נתון מסוים ,או נתון מסוים לא

התכשיטים.

נבדק ותיכף נראה בדיוק על מה מדובר ,כי אז אי אפשר להסתמך

אני רוצה רגע לעשות קאט ולתת לכם ציטוט מתוך דברי ביהמ״ש
העליון בפרשת אפללו ,ולא אכנס לאסמכתאות :״שערי בית
המשפט אסור להם שיהיו נעולים בפני חידושי המדע ובלבד
שהוכחה אמינותם .על התביעה הכללית להוכיח את אמינותם
של האמצעים המדעים החדשים עליהם היא סומכת ,הייתי
אומר ,שכמות ההוכחה הדרושה להוכחת אמינות זו עולה ביחס
ישר לחידוש שבשימוש באמצעי זה או אחר .מאידך גיסא ,מקום
שבו כבר הכירו בתי המשפט במהימנותו של אמצעי מדעי שוב
לא תידרש התביעה הכללית להביא ראיה קונקרטית בענין
זה״.

על בדיקת ^ . D N A
אני חוזרת לתיק של אבו-קישק ואתם תראו תיכף את
הממצאים הגנטיים המדעיים שהיו שם .בארה״ב למשל,
כשדיברתי על אותם פסקי דין שבהם הרשיעו על סמך בדיקת
 ,DNAמדובר על שכיחות של  .1:21,000,000או שכיחות של
 1:2,000,000במקרים מסוימים .אתם תראו שבתיק של אבו-
קישק היתה שכיחות נמוכה הרבה יותר ובכל זאת ביהמ״ש
זיכה את אבו-קישק .זאת היתה התוצאה והיא נשארה כך גם
בערעור לעליון .הגב׳ גלילי עשתה את הבדיקות מטעם המשטרה.
בניגוד לכל חבריי הקודמים אני לא נכנסת לדרך הטכנית שבה

במדינת ישראל נעשה שימוש ^  D N Aבאופן משפטי במקרים
של פיגועים ,לא עלינו זיהוי חללים במקרה של תביעות אבהות.
;

בדקו את ^  . D N Aאנשי המשטרה עשו את אותן בדיקות DNA
והגיעו למסקנה שהדגימה היא אותה דגימה .זה אותו .DNA

;

אבל תמיד ,בכל המקרים הללו ,אין הסתמכות על בדיקה אחת
של אותו  ,DNAאלא יש מכלול שלם של ממצאים ובדיקות
שעל סמכן מגיעים בסופו של דבר למסקנה שמגיעים .התביעה
בפרשת אבו־קישק הביאה לביהמ״ש עמדה מאוד ברורה שלפיה
^  D N Aהוא תורה מדעית מבוססת .אפשר לעשות בה שימוש
ללא שום חשש .גם אם זו העדות היחידה כדי לקשור את
הנאשם לפשע ,הרי אין חשש להשתמש בדגימת ^  D N Aמכיון
שכמו טביעת אצבע ,גם דגימת ^  D N Aמספיקה כשלעצמה -
בגלל האמינות המדעית שלה  -לבסס הרשעה בתיק פלילי.
כמובן שהתביעה הסתמכה גם על פסקי דין במדינות אחרות -
ארה״ב ואחרות ,שבהן בתי המשפט לא היססו פעמים רבות
לבסס הרשעה בתיק פלילי רק על סמך בדיקת  .DNAלעומת

או  D N Aדומה בצורה כזו שאפשר להגיד שאבו-קישק הוא זה
שהיה שם בחנות התכשיטים .ראשית ,התובעת ,או המומחית
גב׳ גלילי ,אמרה כי הזמן שעבר או התייבשות הדגימות ,וזה
שהדם כבר יבש וכוי ,כל זה לא פוגם באמינות הבדיקות אלא
להיפך ,והסבירה מדוע זה כך ואח״כ הסבירה כמובן את כל זה
לביהמ״ש :איך נעשות בדיקות ^  ? D N Aקודם כל נבדק אם
יש דימיון ,ואז אם יכול להיות איזה שהוא דימיון עושים את
האנליזה של ^  D N Aכדי לראות אם החשוד או ^ D N A
מבדיקות החשוד תואם את ^  D N Aשהיה בזירת הפשע .כאן
אמרה המומחית ללא שום ערעור וללא שום ספק שבדיקת
^  D N Aשנעשתה לאבו-קישק בחקירה היא אכן זהות גנטית
מוחלטת לממצאים שהתגלו בזירת הפשע.
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המומחה מטעם התביעה היה פרופ׳ מוטרו שאני לא יודעת אם

ההבדל בינינו ,לבין מדע הרפואה .כי במשפטים ישנו ענין של

הוא יושב כאן .המומחה מטעם הגנה היה פרופ׳ פרידמן ,שגם

נטל הוכחה .התביעה ,על סמך הבדיקות שהיא עשתה ,היתה

כן אינני יודעת אם הוא יושב כאן .מכל מקום פרופ׳ מוטרו

צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר את העובדה שזה אותו

החרה והחזיק אחרי אותה המומחית של המשטרה ,גב׳ גלילי,

אדם ,שזה אותו  .DNAוההגנה די היה לה בהטלת ספק

ושניהם הסכימו שהשכיחות של אירוע  D N Aדומה כמו של

בבדיקות של התביעה .לכאורה היא כשלעצמה לא היתה צריכה

אבו-קישק הוא  1:120,000,000באוכלוסיה היהודית

שום דעה נגדית .נשאר השופט אדמונד לוי ,עם שתי חוות הדעת

ו 1:273,000,000-באוכלוסיה הערבית .פרופ׳ פרידמן מטעם

האלה ,או יותר משתי חוות דעת .אגב ,גב׳ גלילי עשתה אח׳׳כ

ההגה טען שזה לא מוכיח דבר .מדוע? משום שאבו-קישק טוען

בדיקה נוספת ,על סמך איזה חומר מסוים נוסף ,והיא אפילו

שהוא בדואי .הוא לא ערבי .הוא לא יהודי .הוא בדואי .ולא

חיזקה עוד יותר את חוסר האפשרות ,לכאורה ,שזה יהיה בן

נבדקו על ידי המומחים של התביעה שני דברים שיש להם

אדם אחר מאשר אבו־קישק .ועכשיו ביהמ״ש היה צריך להחליט

אפקט מכריע בענין של בדיקות ^  . D N Aלא נבדק הנושא של

בדבר העובדה שמומחי התביעה הסכימו שהם לא בדקו אם יש

נישואי קרובים ובכלל לא נבדק העץ המשפחתי ,האילן

איזה שהיא השלכה מיוחדת לעובדה שהאיש הוא בדואי .ואגב,

המשפחתי של אבו-קישק ולא נבדקה ההשפעה של היותו בדואי,

אף אחד לא בדק אם הוא באמת בדואי ,אבל הוא הצהיר

כי לגבי בדואי יש מחלות תורשתיות מסוימות ומאפיינים גנטיים

שהוא בדואי ,וביהמ״ש היה צריך להחליט אם העובדה שלא

מסויימים ואולי יש לו מאפיינים כאלה ואחרים .ובכלל  -יש לו

בדקו אם הוא בדואי ואם לא בדקו את ההשלכה של נישואי

 11אחים ואחיות והבדיקה הגנטית שנעשתה ,לא יכולה לשלול

קרובים ,מעוררת אצל ביהמ״ש איזה שהוא ספק .אז אנחנו

שזה דווקא אחד האחים שלו ,אולי ,שהיה בחנות התכשיטים

צריכים להבין את החוק הפלילי שלנו ,שאנחנו גאים בו ,וזה

ולא אבו-קישק .כמובן שהאחים של אבו-קישק סרבו ,ובהחלט

לא רק עיקרון של החוק הפלילי שלנו .זה לא כמו משפט אזרחי.

זו היתה זכותם המלאה ,לתת איזה שהיא דגימת .DNA

כאן לא מספיק  51%של וודאות כדי לזכות במשפט .התיק
הפלילי ,או המשפט הפלילי מחייב הכרעה של  98%או .99%

המומחה מטעם ההגנה לא נידב שום בדיקת  D N Aמטעמו וגם
לא ביקש לבדוק את הבדיקות שעשו מומחי התביעה .וזה אולי,
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זאת אומרת שאם יש ספק של  1%או  ,2%ביהמ״ש לא יכול

להרשיע את הנאשם .כב׳ השופט אדמונד לוי אמר שהבדיקות

עו״ד אל< זהר :יש עוד דבר אחד שאורנה לא ציינה ,או לא

של התביעה ללא ספק מהימנות לחלוטין ,והוא מקבל את כל

היתה אמורה לציין :ענין הוודאות .כאשר ארגנו את יום העיון

הממצאים הגנטיים ,אבל התביעה אכן לא בדקה אם אבו־

הזה ,אחד המלשינים עליכם היה פרופ׳ הילל הלקין ,חברי הטוב,

קישק הוא בדואי ולא בדקו את הנושא של נישואי קרובים,

שאיתו אני מתייעץ בכל מיני דברים בתחום הזה ,אבל גם בעניני

וזה מעורר אצל השופט ספק אם אכן אולי יכול להיות מישהו

מומחים בתחומים שונים .באחת השאלות שהוא שאל אותי

אחר ממשפחתו של אבו-קישק שהיה באותה חנות .וכיון

הוא אומר ״איך אתם מודדים וודאות? איך אתם מגיעים

שהתביעה היתה צריכה להרים את הנטל מעל לכל ספק סביר,

לוודאות? מה פירוש איך אתם מודדים/שוקלים ראיות? האם

הוא לא יכול להרשיע את הנאשם .כך הסתיים התיק בביהמ״ש

אתם עושים מדידה סטטיסטית? האם אתם עושים לרמת

המחוזי בת״א.

שיכנוע סטטיסטית?״ כמובן שהתשובה היא  -לא .ו-לא גמור.
בסופו של דבר מידת הספק הזו של  99% ,98%היא לא איזה

המדינה ערערה לביהמ״ש העליון ,ובביהמ״ש העליון היא הזכירה

מדד שאפשר לראות אותו כמו כל אחד מהתאים שדיברנו

שוב ,שהשופט לא פקפק בכלל באמינות הבדיקות כשלעצמן.

עליהם ,זה רק מדד שנמצא בתחושתו הטבעית של המשפטן.

היא הזכירה שוב שהאחים של אבו-קישק סרבו להבדק .היא

הקושי הוא ששופט בתחילת הקריירה שלו או בסוף הקריירה

הזכירה שוב שלא ניתנה שום חוות דעת נגדית ולא נעשה ניסיון

שלו ,יש לו תחושה טבעית שונה .לכן רמת הוודאות ,מה זה

להתמודד באופן מדעי עם הבדיקות של התביעה ,והיא הזכירה

 51%או מה זה  98%היא כמו בהשוואה בין בדיקת ה  ^ -ס

כמובן את כל הדברים הנסיבתיים האחרים :אותה מכונית

לעדותו של עד המדינה שמולביץ ,או כל עד מדינה אחר שאתה

שרופה ,שנרשם מספרה קודם לכן ההתנהגות המפלילה של

אומר עליו :״אני מאמין לו מאוד ,מאוד ,מאוד״ .לכן ,מידת

אבו־קישק ,וכיוצא באלה ואמרה לביהמ״ש העליון :״אתם כבר

הוודאות המופחתת היא גם כן חלק מהבעייתיות.

;

הרשעתם במקרים פחות וודאיים על סמך עדויות נסיבתיות
בלבד ,ואין שום סיבה שאתם לא תרשיעו את הנאשם הזה.

אני רוצה לסיים במידע :חוק המידע הגנטי נכנס לתוקף לפני

אם ההגנה רצתה להוכיח שזה לא אבו-קישק ,היו לה כל

 10ימים והוא עוסק בכל הנושאים שדיברנו עליהם .זה אחד

האמצעים .ההגנה יכלה לבצע בדיקה משלה ,היא יכלה לבקש

המקרים הנדירים בהם המשפט והמדע הולכים כמעט אחד

את בדיקות התביעה״.

ליד השני .בדרך כלל המשפט מפגר אחרי המדע ,כשהוא צריך
לתת הקלות לאוכלוסיה .כמו בעניני פוריות ,פונדקאות ועוד

ביהמ״ש העליון סירב להתערב במסקנות של ביהמ״ש המחוזי,
וזיכויו של אבו־קישק נותר על כנו.

נושאים רבים שהמדע התפתח בהם מהר מאוד ,ואילו המשפט
פיגר בשנים ,לפעמים עשרות שנים .פה המידע ממש רודף אחרי

מה אנחנו רוצים להוכיח בתיק המשפטי הזה ומה יש לנו ללמוד
מבחינה משפטית ביחס לכל ההרצאות הקודמות ,ששמענו
בתחום הרפואה? זה לוקח זמן למערכת המשפטית להתרגל
ולהסתגל לחידושים המדעיים הקיימים .ביהמ״ש מנסה ללמוד
בכלים שלו אם העדויות המדעיות שמביאים לו הם אותם
 98%או  99%שמספיקים לו כדי להרשיע נאשם במשפט פלילי.
במקרה הזה של אבו-קישק ,שהוא המקרה הכי בולט בשנים
האחרונות ,לא הסכים ביהמ״ש בישראל להרשיע על פי עדות
יחידה ,במשפט פלילי ,שהסתמכה על בדיקת  ,DNAמכיון שהיה
לו ספק באותו ענין לגבי היותו של הנאשם בדואי ונישואי
קרובים .אין סיבה ,אגב ,להניח שאם שתי הנקודות הללו היו

ההתפתחות המדעית והוא יוצר שורה ארוכה של איסורים.
תוך כדי הדיון הגיעה אלי שאלה בדבר סודיות המידע הגנטי.
הענין הזה מוסדר היום בחוק .אדם שהגיע אליו מידע גנטי
הנוגע לנבדק ,ישמרו בסוד .לא יעשה בו כל שימוש אלא אם כן
קיבל הסכמת הנבדק .כרגיל ,יש פה הרבה מאוד רגולציות ,יש
פה הרבה מאוד רישיונות שצריך לקבל ,יש פה הרבה מאוד
היתרים שצריך לקבל .הסיכוי שאנחנו נראה את החברה שלנו
בריאה לגמרי כתוצאה מהיכולת של הרופאים לטפל במצבים
הגנטיים שבהם אנחנו שרויים ,־ עוד רחוקה מכל סיכוי ,אבל
היא בוודאי מסעירה את הדימיון.

מכוסות מראש בחוות דעת המומחים של התביעה ,ביהמ״ש

אתן לרוחמה זיו לסכם את היום הזה כפי שהיא פתחה אותו,

לא היה מרשיע .אבל עדיין אנחנו צריכים לחכות לאותו פס״ד

אני אסכם רק את הדיון .אני מאוד מודה למשתתפים ביום

שישלב את הקדמה הטכנולוגית המדעית עם הקדמה של

העיון הזה ,תודה רבה ,שבת שלום ,וסעו בזהירות.

ביהמ״ש לפחות בענינים פליליים.
תודה רבה.

י׳דיי•

—

—

—

—

״
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מחלות שכיחות בין יהודים ממוצא אשכנזי
הערת המערכת
. מנהל המחלקה לגנטיקה קהילתית במשרד הבריאות, נמסרו לנו באדיבותו של פרופ׳ יואל זלטוגורה- ,הרשימות של מחלות ״יהודיות״ שאנו מביאים כאן
.()ראה בימת המערכת

DISORDERS RELATIVELY
FREQUENT AMONG THE
ASHKENAZI JEWS
• Adrenal hyperplasia HI Non classical 21 OH
deficiency
• Bloom syndrome
• Breast/ovarian cancer (predisposition)
• Canavan disease
• Colon cancer (predisposition)
• Cystic fibrosis
• Deafness
• Dysautonomia, familial
• Factor XI (PTA) deficiency
• Familial Mediterranean Fever
• Fanconi anemia
• Gaucher disease type I
• Hypercholesterolemia, familial (Lithuanian
Jews)
• Lipoamide dehydrogenase deficiency
• Mucolipidosis IV
• Niemann-Pick disease A
• Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of
infancy PHHI
• Tay Sachs disease
• Torsion Dystonia (idiopathic)

1. SEVERE IN INFANCY/CHILDHOOD
• Tay Sachs disease
• Cystic fibrosis

•
•
•
•
•
•

Dysautonomia, familial
Canavan disease
Niemann-Pick disease A
Fanconi anemia
Lipoamide dehydrogenase deficiency
Mucolipidosis IV

2. MODERATE AND OR VARIABLE
SEVERITY
•
•
•
•
•

Bloom syndrome
Deafness
Familial Mediterranean Fever
Gaucher disease type I
Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of
infancy
• Torsion Dystonia

3. RELATIVELY MILD DISORDER
• Non classical 21 OH deficiency
• Pentosuria
• Factor XI (PTA) deficiency

4. PREDISPOSITION T O SEVERE
DISEASE
• Breast/ovarian cancer
• Colon cancer
• Hypercholesterolemia, familial (Lithuanian
Jews)
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פגיעתם הרעה של נאשמים חולי נפש ונעדרי אחריות

פלילית

הנפשי של הנאשם .בהתאם להחלטה זו ,התקבלה חוות דעת
פסיכיאטרית שניתנה ע״י ד״ר ר .ובה צויין כי הנאשם שותה
משקאות חריפים מאז היותו בן  ,15ולאחרונה שתה כמויות
גדולות שהגיעו לשני בקבוקי וודקה ליום .בעבר נעשו מספר
נסיונות לגמילה ללא הצלחה ,וכי מעשהו של הנאשם בבית
החולים סורוקה ,היה תוצאה מהתקף של פרכוסים :בעקבות
הפסקת השתיה של משקאות חריפים בבית החולים ,עקב
אישפוזו ,נכנס הנאשם למצב הקרוי ״דליריום טרמנס״ .זהו
מצב הפוגע בהכרה ובקשב ,גורם לעיוותים תפיסתיים ,אשליות

יצחק בנאי

והזיות ופגיעה בחשיבה.
הפסיכיאטר הגיע למסקנה כי בשעת מעשה לא היה ליסיאקוב
אחראי למעשיו ,שכן לא היתה לו שליטה על מעשיו ולא היתה
לו היכולת לשנות את התנהגותו.
 .1כלל הוא במשפט העברי כי ״חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה״.

לגבי מצבו בעת הבדיקה ,ציין הרופא כי ליסיאקוב איננו חולה

ומדוע פגיעתם של אלה כל כך רעה? כי ״החובל בהם חייב,

נפש ומעולם לא היה חולה נפש .הוא יודע להבחין בין טוב לרע,

והם שחבלו באחרים פטורין .״

בין מותר לאסור ומסוגל לעמוד לדין .כיוון שאיננו חולה נפש,

1

ברוח הלכה זו ,אני מבקש לעמוד על פגיעתם הרעה של נאשמים
חולי נפש או נעדרי אחריות פלילית ,בשל פגמים פיזיים ,שיכליים
או נפשיים ,בכך שהפוגע בהם חייב ,והם שפגעו באחרים -
נפטרים מעונש על מעשיהם.

איננו זקוק לאישפוז בבית החולים הפסיכיאטרי ואינו זקוק
לטיפול רפואי כל שהוא .ואולם ,מוסיף הרופא וקובע כי ״במידה
והנאשם ימשיך להשתמש באלכוהול ,הסיכויים שייכנס עוד
פעם למצב של דליריום טרמנס ,בעת הפסקה או הפחתת השתיה
החריפה ,גבוהים מאוד״.

המניע להאיר דברים בנושא זה ,הינו החלטה שניתנה על ידי
ביום  23.2.98בע.פ ,7472/97 .בבית המשפט המחוזי בב״ש)לא
פורסמה(.
מעשה שהיה ,כך היה :אדם בשם איגור ליסיאקוב ,אושפז

בישיבה שהתקיימה לאחר מכן ,בפני השופט שדן בתיק ,טענה
ב״כ המאשימה כי היא מסכימה שהנאשם איננו בר עונשין,
לאור חוות הדעת הפסיכיאטרית ,אך היא מבקשת להורות על
אישפוז בבית חולים לחולי נפש.

במחלקה הנוירולוגית בבית החולים סורוקה בבאר שבע ,עקב
תלונות על סחרחורת .באותה מחלקה היתה מאושפזת ,באותה
עת ,אישה בשם אסתר אטיאס .מחוסרת הכרה ומחוברת
להנשמה מלכותית .מר לסיאקוב ,ללא כל סיבה ,ניתק את
מכשיר ההנשמה ,שבאמצעותו הונשמה גב׳ אטיאס ,ובכך גרם
למותה.

הסניגור המלומד עו״ד ש.ש.א .טען בבית המשפט כי הנאשם
מודה בעובדות שמיוחסות לו בכתב האישום ,אך לאור חוות
הדעת כי אין הנאשם בר עונשין ,מסכים הנאשם להתאשפז
לפי סעיף  15לחוק לטיפול בחולי נפש ,תשנ״א) 1991-להלן:
חוק טיפול בחולי נפש( .
2

ליסיאקוב הובא לדין ע״י היועץ המשפטי באשמת הריגה .בדיון

בפסק דין שניתן ע״י כב׳ השופט נ .הנדל ,הורה השופט על

הראשוני ,שהתקיים בפני שופט בית המשפט המחוזי בב״ש,

אישפוזו של הנאשם על פי סעיף )15ב( לחוק טיפול חולי נפש,

הורה השופט על קבלת חוות דעת פסיכיאטרית לגבי מצבו

הקובע :״הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט מצא כי

יצחק בנאי ־ שופט מחוזי)בדימ.(.

רפואה ומשפט

גיליון מס׳  - 24מאי 2001

הוא עשה מעשה העבירה שבו הואשם ,אולם החליט ,אם
עפ״י ראיות שהובאו בפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם
עפ״י ראיות שהובאו לפניו ביוזמתו הוא ,שהנאשם היה
חולה בשעת מעשה ולפיכך אין הוא בר עונשין ,ושהוא עדיין
חולה ,יצווה בית המשפט שהנאשם יאושפז או יקבל טיפול
מרפאתי״.

אך ,דא עקא ,והמצב החוקי והמשפטי אינם מאפשרים הוראת
אישפוז במקרה אשר כזה .סעיף )15ב( ,עליו סמך השופט
המלומד את החלטת האישפוז ,קובע במפורש ,כמצוטט לעיל,
כי הוראת האישפוז לפי סעיף זה ,צריכה להיות מבוססת
ומעוגנת בראיות המוכיחות כי הנאשם היה חולה נפש בשעת
מעשה וכי הוא עדיין חולה נפש .ראיה כזו לא היתה בפני השופט.
להיפך ,הראיה היחידה שהיתה בפניו לעניין מצבו הנפשי של

כב׳ השופט הגיע למסקנת האישפוז ,למרות האמור בחוות הדעת
הפסיכיאטרית ,בקובעו כי חוות דעה זו אינה מחייבת אותו

הנאשם ,היתה חוות הדעת של ד״ר ר .שלפיה אין הנאשם
חולה נפש ומעולם לא היה חולה נפש.

וכי ההחלטה אם נאשם הינו חולה נפש שיש לאשפזו ,הינה
בסמכותו של בית המשפט.

 .2לאחר שהנאשם אושפז בהתאם לצו השופט ,כמצויין לעיל,
החליטה הוועדה הפסיכיאטרית בבית החולים לחולי נפש ,עפ״י
סמכותה בהתאם לסעיף  28לחוק טיפול בחולי נפש ,כי הואיל
והנאשם איננו חולה נפש  -אין מקום לאישפוזו והורתה על
שחרורו .סעיף  28לחוק קובע כי וועדה פסיכיאטרית בבית
חולים תדון בעניינו של כל חולה ,לפחות אחת לשישה חדשים
והוועדה רשאית להורות על שחרורו של חולה.
עם החלטה זו של הוועדה הוגש ערעור ע״י ב״כ היועץ המשפטי
לממשלה ,בהתאם לזכותו ע״פ סעיף ) 29א( לחוק טיפול בחולי
נפש .סעיף זה מעניק לחולה ,קרובו וכן ליועץ המשפטי לממשלה
זכות ערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית .הערעור נידון
בפני.

זאת ועוד .סעיף ) 35ב( לחוק טיפול בחולה נפש קובע :״המטרה
העיקרית של אישפוז חולה בבית חולים הינה קבלת טיפול
רפואי ואין לאשפז אדם בבית החולים לשם הגנה על הציבור
או עליו בלבד ,אלא לפי הוראות חוק זה״) .ההדגשה שלי י .ב.(.
הינה כי כן ,לאור הוראות החוק ,לא היה מקום ,להורות על
אישפוזו של ליסיאקוב .התוצאה היא  -הוצאתו לחופשי של
אדם העלול לסכן את הציבור .וכבר היו דברים מעולם .לדוגמא:
בעניין שנדון בבית המשפט המחוזי בת׳׳א ,מדינת ישראל נ.
יעקב גרינברג  .יעקב גרינברג ,סייד במקצועו ,התבקש לסייד
3

דירה בת׳׳א .בדרכו לדירה מצא מטיל ברזל .אספו ,עטף אותו
בעיתון ,וכשנכנס לדירה ,אותה היה אמור לסייד ,הלם בראשה
של בעלת הבית וגרם לה פצעים קשים .בפני בית המשפט העידו
שני רופאים פסיכיאטרים .בהתאם לחוות דעתם סבל הנאשם
ממום אורגני במוח ,ונתקף ,ביום המקרה ,בערפול ולא ידע את
אשר הוא עושה .אך הפסיכיאטרים הוסיפו וציינו כי הנאשם

פרקליטת המחוז גב׳ יסנה ליבוביץ סמכה בטענותיה בעיקר על

איננו חולה נפש .בית המשפט הורה על זכויו של הנאשם גרינברג

הדברים שצויינו בחוות הדעת הפסיכיאטרית ,כי הנאשם יכול

ועל שחרורו.

להיכנס שוב למצב של דליריום טרמנס וכי הסכנה ממנו לציבור
 -חמורה ומשמעותית.

 .4אני מסכים כי ההחלטה על זיכויו של ליסיאקוב מהאשמה

בהחלטה שניתנה על ידי ,דחיתי את ערעור המאשימה וקבעתי
כי משלא היו ראיות בפני בית המשפט על כך כי הנאשם הינו
חולה נפש ,אלא להיפך :מתוך חוות הדעת הפסיכיאטרית
היחידה שהיתה בפני בית המשפט עולה כי הנאשם איננו חולה
נפש ־ לא היה מקום להורות על אישפוזו ,ומשום כך צדקה
הוועדה הפסיכיאטרית בהחלטתה כי לא היה מקום לאשפזו
והורתה על שחרורו.

שיוחסה לו בהריגת הגב׳ אטיאס ז״ל ,היתה נכונה.
בשנת  1994נחקק בכנסת חוק העונשין)תיקון מספר ) (39חלק
מקדמי וחלק כללי ,תשנ״ד  (1994 -ובו שונו והוספו ותוקנו
4

סעיפים בחוק העונשין ,תשל׳׳ז ) 1977 -להלן :חוק העונשין(.
5

התוספת והשינויים נעשו בהתאם להמלצה של פרופסור שלמה
זלמן פלר ופרופסור מרדכי קרמניצר  .שלושה סעיפים בחוק
6

העונשין ,כפי שתוקן ,החשובים לענייננו ,הינם 34 :ז 34 /ח׳ וי-
 34יד׳.

 .3אין ספק שמניעיו של כב׳ השופט נ .הנדל שהביאהו למסקנה
בדבר אישפוזו של ליסיאקוב ,היו מניעים טובים ורצויים .דהיינו:

סעיף  34ז׳ קובע :״לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה

מניעת סכנה לציבור כאשר איש זה ייכנס שוב למצב של דליריום

ההימנעות

טרמס ,סכנה המבוססת ועולה מחוות דעתו של הפסיכיאטר.

ר פ ואה ו מ ש פ ט
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שעשה ולא היה בידו לבחור בין עשייתו לבין
ממנו מחמת העדר שליטה על תנועותיו

הגופניות ,לעניין

אותו מעשה ,כמו מעשה שנעשה עקב כפייה גופנית שהעושה

הלקוי בנפשו מציין)שם ,בעמ׳  (11כי פיטוריו של חולה נפש

לא יכול להתגבר עליה ,תוך תגובה רפלקטורית או עוויתית,

מאחריות פלילית מבוססים על כך שמחלת הנפש מבטלת את

בשעת שינה ,או במצב של אוטומטיזם או של היפנוזה״.

רצונו החופשי של הנאשם ,כי אין זה צודק להטיל עונש על מי

8

שלא התכוון ולא רצה בתוצאה ,וכן כי אין כל טעם להעניש

סעיף  34ח׳ לחוק העונשין קובע :״לא יישא אדם באחריות
פלילית

למעשה שעשה אם ,בשעת המעשה ,בשל מחלה

נאשם כזה ,הואיל והעונש אין בכוחו ללמד אותו לקח ,ומשום
כך אין בידו לשמש לקח לאחרים.

שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי ,היה חסר יכולת
של ממש ־

הוא הדין ,לדעתי ,גם לגבי נעדרי שליטה ,בהתאם לסעיף  34ז׳

 .1להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

לחוק העונשין .הפטור מאחריות פלילית ,במקרים אלה ,מבוסס

 .2להימנע מעשיית המעשה״.

גם על ״עקרון האחריות המוסרית״ ,עקרון שעל פיו אין להטיל
אחריות פלילית בגין מעשים שאנשים אינם אחראים להם מן

סעיף  34יד׳ קובע כי הוראת סעיף  34ז׳ לא תחול אם ״העושה
היה מודע  ...לפני היווצרות המצב שבו עשה את מעשהו,
כי הוא עלול לעשותו במצב זה...״

הבחינה המוסרית.

 .6השאלה הקשה היא האם נכון ,צודק ומוסרי לפטור ,במקרים
כב׳ שופט בית המשפט העליון יעקב קדמי ,בספרו ״על הדין

מסויימים ,מאחריות פלילית ולשחרר לחופשי נאשם שביצע

בפלילים״ מציין)שם ,מעמ׳  93ואילך( כי תכליתם ומטרתם

מעשה חמור ,שעה שאותו אדם מהווה סכנה לציבור ויש חשש

של סעיף  34ז׳ וסעיף  34ח׳ היא אחת :שחרורם של נאשמים

כי ימשיך ויבצע מעשים חמורים נוספים.

7

מאחריות פלילית ומעונש כאשר המעשה או המחדל המיוחס
להם נובע כתוצאה מהעדר רצייה .אלא שסעיף  34ז׳ דן ב״העדר
רצייה שפויה״ ,כלומר שהמעשה לא נבע ממחלת נפש ,ואילו
סעיף  34ח׳ דן במקרה של ״העדר רצייה בלתי שפויה״ ,כלומר
שהמעשה נבע עקב מחלת נפש ממנה סבל הנאשם.
במקרה של ליסיאקוב עולה מחוות הדעת הפסיכיאטרית כי
מעשהו נבע ממצב אשר שלל רצייה של התוצאה הקטלנית,
לכן היה מקום להורות על זיכויו ,בהתאם לסעיף  34ז׳ לחוק
העונשין.
אני סבור שלא היה מקום להחיל ,במקרה ליסיאקוב הנ״ל ,את
הסייג האמור בסעיף  34יד׳ ,כמצוטט לעיל ,הואיל ואין מקום
לומר שהיה מודע ,או יכול היה להיות מודע ,לפני היכנסו למצב
של דליריום טרמנס ,כי הוא עלול להיכנס למצב זה ,ולא נקט

נראה ,שקשה להשלים עם תוצאה זו ,שמעוגנת במצב המשפטי
הקיים ,ויש לעשות לשינוי המצב הזה ולהביא למניעת פגיעתם
הרעה של חולי נפש ונעדרי שליטה.
ראשית  -המחוקק עצמו סוטה לעיתים מעיקרון האחריות
המוסרית ומתיר הרשעה של נאשם גם אם זה לא התכוון
לתוצאה ולא רצה בה .אביא מספר דוגמאות:
א .סעיף  22לחוק העונשין הדן באחריות קפידה )הקרויה גם

אחריות מוחלטת( קובע :״אדם נושא באחריות קפידה
בשל עבירה ,אם נקבע בחיקוק שהעבירה אינה טעונה
הוכחת מחשבה פלילית או רשלנית״ .מכאן ,שהמחוקק
כולל בספר החוקים עבירות שהעובר עליהן  -נענש ,אף כי
הנאשם לא התכוון לתוצאה של מעשה שעשה או מחדלו,
ולא רצה בה.

בצעדים כדי להימנע מכך.
ב .סעיף  34ט׳ לחוק העונשין דן בהגנה של שיכרות וקובע:

אנשים אלה לא פעלו מתוך רצון חופשי וכי הענשת אדם על

״לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה במצב
של שיכרות ...״ סעיף קטן)ד( מגדיר ״מצב של שיכרות״
ר״מצב שבו נמצא אדם בהשפעת חומר אלכוהולי ,סם
מסוכן ,או גורם מסוכן אחר ,ועקב כך חסר יכולת של
ממש ,בשעת המעשה ,להבין את אשר עשה או את הפסול
שבמעשהו...״

ברגש הצדק.

סעיף קטן)ב( של סעיף ט׳ קובע :״עשה אדם מעשה במצב

 .5ההצדקה ,או הבסיס הרעיוני ,לשחרורם של נאשמים חולי
נפש ונעדרי שליטה ,מאשמה ומעונש על מעשים שעשו ,הינו כי
מעשה שביצע עקב מצב שלא היתה לו שליטה עליו ,או עקב
מחלת נפש שפגעה ביכולתו להבין את אשר הוא עושה ,כמוה
בהענשתו על מחלתו ,או על הפגם שדבק בו .הענשה כזו פוגעת

כבוד השופט פרופ׳ יעקב בזק ,בספרו ״האחריות הפלילית של

של שיכרות והוא גרם למצב זה בהתנהגותו

הנשלטת

ומדעת ,רואים אותו כמי שעשה את המעשה במחשבה

רפואה ומשפט
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פלילית »...כלומר ,גם אם עשה אדם מעשה אסור במצב
של שיכרות והיה חסר יכולת של ממש להבין את אשר הוא
עושה ,לא תעמוד לו הגנה של שיכרות ,אם הוא הביא על
עצמו את מצב השיכרות.

השופט להחליט ולהעדיף חוות דעת אחת על פני רעותה.
במאמר שנכתב ע״י פרופסור מרדכי קרמניצר ״אוטומטיזם -
עדויות מומחים ,התערבות ערכאת ערעור״ מתייחס הכותב
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להליך משפטי פלילי שהתנהל בבית הדין הצבאי :חייל הובא

ג .התייחסתי לעיל לסעיף  34יד׳ לחוק העונשין ,ממנו עולה

לדין באשמה של הריגת תושב העיר שכם במהלך פעולה צבאית

כי נאשם שביצע מעשה אסור עקב העדר שליטה ,כמצויין

לבלימת האינטיפדה .הנאשם טען כי פעל מתוך אוטומטיזם

בסעיף  34ז׳ ,אך יכול היה ,לפני היווצרות מצב אי-שליטה,

ולא ידע ולא הבין את אשר הוא עושה .לפני בית הדין הוצגו

לנקוט בצעדים כדי למנוע העדר שליטה ,כי אז לא תעמוד

שתי חוות דעת פסיכיאטריות .האחת מטעם הנאשם ,והשניה

לו ההגנה של העדר שליטה לפי סעיף  34ז׳ .כך ,למשל ,יהא

מטעם הפסיכיאטר המחוזי .שני הפסיכיאטרים חיוו את דעתם

דינו של חולה אפילפטי שעשה מעשה אסור במהלך התקף,

כי אכן הנאשם פעל באופן אוטומטי ,מתוך אמוק ובמצב שבו

משום שנמנע לקחת תרופות שרופא הורה לו לקחת ,להיות

לא ידע להבדיל בין טוב לרע .בית הדין הצבאי המחוזי אימץ

מורשע ולהיענש על ביצוע המעשה האסור ,אף שאין עוררין

את האמור בחוות הדעת וזיכה את הנאשם .התביעה ערערה

על כך כי בשעת מעשה לא היה בידו לבחור בין עשיית

על הזיכוי .בית הדין הצבאי לערעורים ,קיבל את הערעור והורה

המעשה לבין ההימנעות ממנו .הנה כי כן ״עיקרון האחריות

על הרשעתו של הנאשם ,לאחר שהגיע למסקנה ששתי חוות

המוסרית״ איננו דגל הנישא ע״י המחוקק לאורך כל הדרך.

הדעת סמכו ,מן הבחינה העובדתית ,על מה שהתרחש סמוך
ועובר להריגה ,על עדותו של הנאשם לבדו ,וכי לא היה זה נכון

שנית  -כלל לא ברור מה היא מחלת נפש ומי הוא חולה נפש.
כן לא ברור כיצד ומתי ניתן לקבוע אם היה או לא היה בידי
הנאשם לבחור בין עשיית המעשה האסור לבין ההימנעות ממנו,
מחמת העדר שליטה על תנועותיו הגופניות ,שאלה שגם בקשר
אליה נזקקים לחוות דעת של רופא פסיכיאטר.

לסמוך ולהתבסס על עדות זו.
שלישית  -בעשיית הצדק יש לשקול לא רק את טובת הנאשם
אלא יש לתת את הדעת גם על טובתו ושלומו של הציבור.
פרופסור עדי פרוש בספרו ״ציות ,אחריות והחוק הפלילי -
סוגיות משפטיות בראי פילוסופי  ,כותב)שם ,בעמ׳ (195 - 194
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בחוק טיפול בחולי נפש מוגדר ״חולה״ כ״אדם הסובל ממחלת
נפש״ .אך אין הגדרה בחוק מחלת נפש מהי.

״נראה לי שאם יש ראיות של ממש שנאשם ביצע מעשה פשע
מחמת דחף לאו בר כיבוש שעלול להתפרץ בצורה מסוכנת שוב

במאמר שנכתב ע״י פרופסור עדי פרוש ״העילות לאישפוז כפוי

ושוב ,יש להגן על הציבור מפניו ,ואין כל פגם מוסרי בחוק

של חולה נפש  -הדין הקיים והדין הרצוי מציין המחבר )שם

המאפשר להגביל את חירותו)של הנאשם( למטרה זו .מדובר

בעמ׳  :(387״הביטוי ״מחלת נפש״ עצמו לא הוגדר בחוק ,ואין

אמנם בנאשם שאינו נושא באחריות מוסרית להתנהגותו ,אבל

צורך לומר שיש לביטוי זה שולי עמימות רחבים ביותר .אמנם

אם אין פגם בהגבלת חירותו של חולה במחלה גופנית מסוכנת

יש אנשים שברור כי הם חולי נפש ,כשם שיש אנשים שברור כי

שעשוי להדביק את הנמצאים סבים ,אין פגם גם בהגבלת

הם אינם חולי נפש ,אך יש גם אנשים לא מעטים שאין זה ברור

חירותו של אדם זה ...כל מי שסבור כי ראוי להגביל חירותו
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כלל ועיקר אם הם חולי נפש או שאינם חולי נפש ,ולית מאן

של אדם כזה צריך ,לדעתי ,לתמוך בהקמת מוסדות שיאפשרו

דפליג שגם אנשים כאלה אושפזו לעיתים בבית חולים לחולי

גם להגביל את חירותו של אותו אדם וגם לטפל בו מבלי

נפש ,אם בשל טעויות אבחון שנעשו בשוגג ואם בשל הטעיות

להרשיעו ולהענישו .אין צורך לומר כי בית הסוהר אינו יכול

מכוונות שנעשו במזיד ...די אם נציין שהפסיכיאטרים עצמם

להיות אחד מהמוסדות האלה ,אך ייתכן שגם בית-החולים

נחלקים בדעותיהם בכל הנוגע להגדרה של ״חולה נפש״,

לחולי נפש אינו יכול להיות אחד מהם ,שהרי אנו דנים כאן

ושאנשים הנחשבים חולי נפש בעיניהם של פסיכיאטרים אחדים,

באדם לא-פסיכוטי שאינו נתפס כחולה-נפש .נראה לי כי

אינם נחשבים כחולי נפש בעיניהם של פסיכיאטרים אחרים״.

בתנאים הקיימים ,בהיעדר מוסדות נאותים לטיפול באדם כזה,
עדיף שיישלח לבית־סוהר משיהלך חופשי״.

אכן ,במקרים רבים הנידונים בבתי המשפט ,הן בתביעות עפ״י
עילת רשלנות בנזיקין ,והן במשפטים פליליים ,אנו עדים לחוות

סברה שונה מזו של פרופסור פרוש ,עולה במאמרו של פרופסור

דעת שונות וסותרות המוגשות ע״י פסיכיאטרים מומחים בקשר

יעקב בזק ״דרכי אישפוז ושחרור חולי נפש בישראל  .בדונו

למצבו הנפשי של תובע או נאשם ,ואז מוטלת המשימה על

ב״פטור מאחריות פלילית למעשה העבירה״ ,מציין המחבר)שם,

רפואה ומשפט
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בעמ׳  :(672״אין בית המשפט מוסמך לצוות על אשפוזו של

בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין )סעיף  1לחוק יסוד״ כבוד

נאשם ,אף אם נפסק כי ביצע את המעשה וכי איננו נושא

האדם

וחירותו( .ה״אדם״ שזכותו וחירותו מוגנות בחוק

באחריות פלילית עקב מחלת-נפש ,אם בעת פסיקת הדין שוב

יסוד :כבוד האדם וחירותו כולל גם את חולה הנפש .ההגנה

אין הנאשם חולה .במקרה כזה יש איפוא לשחרר את הנאשם

שחוק היסוד מעניק לכבוד ולחירות מוענקת גם לחולה הנפש.

ולהוציאו לחפשי .מקרה כזה הוא אמנם נדיר למדי ,והוא עלול

זוהי נקודת המוצא .עם זאת ,זכויות אלה אינן מוחלטות.

לעורר הרגשה לא נוחה בציבור המצפה לכך כי אדם שנקבע

בהן)סעיף  8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו(.

ניתן לפגוע

הפגיעה צריכה להיות ראויה .דומה כי ההגנה על

בפס״ד כי ביצע מעשה עבירה ,ישא בעונש ולו גם בצורת אשפוז

מטרת

בבית-חולים לחולי-נפש ,ברם ,ברור הדבר כי הרגשה זאת נובעת

חולה הנפש והטיפול בו מזה וההגנה על שלום הציבור מזה,

מן הדחף היצרי הפרימיטיבי להענשה וניתן לשכנע את הציבור

הן לתכלית ראויה״) .ההדגשות שלי  -י .ב.(.

כי עמדת החוק בעניין זה היא הנכונה וכי לא תיתכן עמדה
הגיונית עקבית שונה מזו״.

 .8לסיכום .עיקרון האחריות המוסרית שמצא את ביטויו ,בין

בהמשך המאמר) ,שם ,בעמ׳  (680בדונו בהחלטת הוועדה

היתר ,בסעיפים  34ז׳ ו 34-ח׳ בחוק העונשין ובחוק טיפול

הפסיכיאטרית ,בהתאם לסעיף  28לחוק טיפול בחולי נפש,

בחולי נפש ,עיקרון שעל פיו אין למצוא אחריות פלילית ואין

הדנה בהחלטת הוועדה הפסיכיאטרית בבית החולים בקשר

להעניש אדם על מעשה שעשה עקב היותו חולה נפש ,או עקב

לאפשרות שיחרורו של חולה ,מציין פרופסור בזק ,לאמור :״נראה

היעדר שליטה ,כמצויין לעיל ,ובשל כך לא ידע ולא הבין את

כי בהחלטתה אם לשחרר את החולה אם לאו ,רשאית הוועדה

מהות המעשה .עיקרון זה טוב הוא ,יפה ונאור.

להתחשב במכלול של גורמים ובין היתר במצב מחלתו של
החולה ,במידת הסיכון הצפויה הימנו לציבור ,ובמשך הזמן

ברם ,ובלשון חכמי התלמוד יש לומר :״אליה וקוץ בה״  ,ביטוי

שעבר מאז אושפז בפקודת ביהמ״ש״) .ההדגשה שלי  -י .ב.(.

שמשמעותו  -דבר שבכללו טוב אלא שיש בו פגם .הפגם הוא
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שהענקת הפטור מאחריות פלילית ,על פי הסעיפים הנ״ל ,מביאה
לדברים אלה אין אמנם היום תוקף לאור האמור בסעיף ) 35ב(

לא אחת לכך שאדם שביצע מעשה פלילי חמור ,משוחרר לחופשי

לחוק טיפול בחולי נפש הקובע ,כאמור לעיל ,כי אין לאשפז

גם כאשר צפויה מאותו אדם סכנה לשלומו של הציבור.

אדם בבית החולים לחולי נפש לשם הגנה על הציבור .אך ניתן
ללמוד מדברי פרופסור בזק ,כי גם לדידו יש להתחשב בצורך

כך הדבר כאשר עושה המעשה הינו נעדר שליטה ,שמתקיימים

להגן על הציבור בבואנו להורות על שחרור של נאשם שיש

בו האלמנטים הכלולים בסעיף  34ז /וכך הדבר כאשר עושה

חשש כי יהווה סכנה לשלום הציבור.

המעשה היה חולה נפש בעת ביצוע המעשה ,אך אינו חולה
בעת הדיון המשפטי נגדו.

 .7סעיף  15לחוק טיפול בחולי נפש ,הוא הסעיף הדן בסמכותו

יש לעשות לשינוי המצב החוקי והמשפטי לצורך הסרתו של

של בית המשפט להורות על אישפוז של נאשם חולה נפש ,או

פגם זה.

על מתן צו לטיפול מרפאתי .הסעיף קובע ,בסעיף קטן)ד( ,כי
״בית המשפט לא יתן צו לטיפול מרפאתי אלא אם כן סבר

אני סבור כי אישפוזו של אדם שאיננו חולה ,אינו אישפוז נכון

שאין ב כ ן כדי לסכן את שלום הציבור) .ההדגשה שלי  -י .ב.(.

ואינו מוצדק .האיסור המפורש לכך ,בסעיף  35לחוק טיפול
בחולי נפש ,כמצוטט לעיל ,הינו איסור במקומו .כליאה בבית

חבל שמגמה זו להגן על שלום הציבור ,העולה מסעיף זה ,אינה

הסוהר של מי שעשה מעשה פלילי עקב מחלת נפש שקיננה בו,

מוצאת את ביטויה בחוק ,למקרה כמקרהו של איגור ליסיאקוב.

אך מאוחר יותר החלים ממחלתו ,או כליאה של אדם שעשה

בסעיף ) 15ד( הנ״ל וכן בסעיף ) 15ה( לחוק טיפול בחולי נפש
המורה כי אם לא מילא הנאשם אחר הצו לטיפול מרפאתי -
יורה הפסיכיאטר המחוזי על אשפוזו של הנאשם ,דן בית

מעשה פלילי מחמת העדר שליטה של מעשיו ,כמתואר לעיל,
הינה מן הבחינה המוסרית ,תוצאה שקשה להשלים עימה אף
שהיא מהווה פתרון מן הבחינה התועלתית.

המשפט העליון בפסק הדין בעניין כרמלה וילנצייק נ.

נראה לי כי הפתרון הנכון והצודק הוא :חיובם של אלה  -על פי

הפסיכאטר המחוזי .

חוק  -להימצא ,לתקופה שתיקבע על-ידי בית המשפט ,במוסד

13

בסעיף  11של פסק הדין)שם ,בעמ׳  (708מציין כב׳ הנשיא

אהרון ברק ,לאמור :״מדינת ישראל מכירה בערך האדם,

מתאים ,שבו יקבלו טיפול שהם זקוקים לו ,וכך תימנע גם
סכנתם לחברה.
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 .14ראש השנה ,פרק ראשון דף יז׳ עמ׳ א׳.

^ ^ ^ ^
משפט ופסיכיאטרית ־ מלחמה קרה או רו־קיום
יובל מלמד ,יעל דליהו

ביום האחרון של שנת  (31.12.00) 2000נערך בביה״ח לחולי

פרופ׳ אבנר אליצור ,מנהל מחי בבי׳׳ח אברבנאל

נפש אברבנאל ,יום עיון לזכר ד״ר רוברט קמחי ז״ל.

הפסיכיאטר המטפל

היכרנו את ד״ר רוברט קמחי שנים רבות ,בעבודה המשותפת,
בלימוד ,בהדרכה ובכנסים .אדם בעל יושר פנימי שפילס את
דרכו באופן מקצועי ,עם הומור ייחודי ודרך ביטוי ישירה .פשטות
הליכותיו ויחסו לקולגות ולתלמידיו לא השתנו עם השנים,
למרות קידומו המקצועי .הוא ידע לנהל ויכוח כג׳נטלמן ,הקפיד
לומר את דעתו ,אך גם ידע להתפשר .עבד ולימד במסגרות
רבות :אוניברסיטת ת״א ,אוניברסיטת בר-אילן ,ובצבא.

נושא האשפוז הכפוי הוא מנדט חברתי שניתן לפסיכיאטרים
ובו כמה סוגיות אתיות :היבט פטרנליסטי ,היבט זכויות האזרח
והיבט ההגנה על הזולת/החברה .חובת החברה למתן טיפול
רפואי לחסרי ישע מול זכות הפרט לאוטונומיה ושמירה על
שלמות הסובבים במקביל.
בבי״ח אברבנאל החל פרוייקט ייחודי בשיתוף הסניגוריה
הציבורית :בכל ועדה פסיכיאטרית הדנה בצו אשפוז יושב סניגור

ד״ר קמחי ז׳׳ל פעל ותרם רבות בכל התחומים האפשריים של
הפסיכיאטריה המשפטית .הוא יסד אחת מהמחלקות
הראשונות לפסיכיאטריה משפטית במסגרת ביה״ח ״אברבנאל״
ועד מהרה ארגן אותה בצורה מופתית ,ותוך ביצוע עבודה ברמה

שמיצג את החולה בהיבט המשפטי .מחד  -היתה זו הקלה
לרופאים ,ומאידך  -החולה חש שההחלטה שנתקבלה צודקת
יותר .המשפטנים והרופאים למדו זה את שפתו של זה ולמדו
לעבוד בשיתוף פעולה.

גבוהה הוציאה המחלקה חוות דעת משפטיות מלומדות
ומנומקות היטב ,אשר שימשו חומר לימוד לעוסקים

כיום ,ביה״ח פותח שעריו ומוכן לקבל ביקורת מהחוץ ,מאפשר

בפסיכיאטריה המשפטית .במקביל היה ד׳יר קמחי ז״ל פעיל

נגישות לציבור הרחב בכלל ולעורכי דין בפרט ,דבר המצריך

בחברה לפסיכיאריה משפטית.

התמודדות מצד הרופאים המטפלים ושינוי בגישתם ,אך השינוי
הזה אינו אמור לפגוע כהוא זה במחויבות הטיפולית וברצון של

נוסף לכל אלה ,מצא ד״ר קמחי ז״ל זמן להקדיש לעבודה

הרופא למלא את חובותיו ולטפל בחולה .מנגד  -במקרים לא

אקדמית ומחקריו עסקו ,בין השאר בנושאים הבאים:

מעטים הרופא חש כי החוק  -שאותו הוא מכבד  -מהווה מגבלה

• עמדות השופטים ,הפסיכיאטריים והוועדות הפסיכיאטריות

ומקשה על הרופא לטפל בחולה כמצווה בשבועתו.

המחוזיות לגבי צווי אשפוז.
• התבוננות) (insightוכשירות להסכים לאשפוז פסיכיאטרי.
• מחקר על עמדות וגישות של אנשי משטרה להפרעות נפשיות
ולחולי נפש בישראל.
• על הקשר בין עונש מופחת בעבירות רצח והעדרה של הפרעה
נפשית חמורה.

ד״ר משה קליאן ,פסיכיאטור מחוז המרכז.

הפסיכיאטר המחוזי
תפקיד הפסיכיאטר המחוזי לתת היתר לטיפול ,בניגוד לרצון
החולה ,במקרים המחייבים זאת על-פי החוק.

• אפוטרופסות לגבי אדם הסובל ממחלת נפש קשה.
למעשה מחלת הנפש היא הפוגעת בחירות החולה להחליט על
יום העיון שערכנו לזכרו של ד״ר רוברט קמחי ,עסק ,כאמור,

צרכיו ,ולא הפסיכיאטר .הרופא המטפל צריך לפעול במסגרת

בתחומי ה פ ס י כ י א ט ר י ה המשפטית ,בנקודות ה ה ש ק ה

גמישה ומשתנה ,בהתאם לצורכי החולה .כאשר הרשות לטפל

והמחלוקת .אנו מביאים כאן את עיקרי דבריהם של המרצים:

ניתנת לו ,הוא צריך להתאים את עצמו למצב.

ד״ר יובל מלמד ,מנהל מחלקה בבי״ח אברבנאל.
ד״ר יעל דליהו ,פסיכיאטרית בבי״רו אברבנאל.
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לנוכח הביקורת הרבה המוטחת בפסיכיאטרים ובפרט הביקורת

יכול לעמוד לדין פלילי מחמת היותו חולה ,או שאינו נושא

על הפסיכיאטרים המחוזיים בנוגע לאשפוז הכפוי ,רבים

באחריות פלילית מחמת מחלתו והוא זקוק לטיפול או

מעוניינים לוותר על ״זכות״ זו ולהעביר את נושא האשפוז הכפוי

אשפוז הנוגע במחלתו באותה עת.

לבית המשפט .לעומתם ,יש החוששים כי המערכת המשפטית

ב .אשפוז או טיפול מרפאתי כפוי הניתנים מכח הוראות

איננה ערוכה לטפל בנושאים אלה שהינם בעלי מרכיבים

הפסיכיאטר המחוזי היכולים להינתן רק בהתקיים תנאי

טיפוליים ועליה להישאר בעמדת המפקחת ,המשגיחה

כפול :החולה צריך טיפול ובמצבו הוא מסכן סיכון פיזי

והמבקרת.

מיידי את עצמו או את זולתו ,או שהוא גורם סבל חמור
לזולתו באופן הפוגע בקיום אורח החיים התקין שלו או

אופי החשיבה הרפואית שונה מן החשיבה המשפטית .בעוד

פוגע פגיעה חמורה ברכוש.

שבשיטה הרפואית מנסים למזער את הסיכון והרופא ייטה
לעשות פעולת ״יתר״ על מנת למנוע סיכון אפשרי ,הרי שבראייה

האיזון והמידתיות נשמרים בשני המקרים .אין מקום לאשפוז

המשפטית עיקרון החופש עדיף :ובאנלוגיה ,עדיף שעשרה חולים

כפוי ,מקום שניתן להסתפק בטיפול מרפאתי כפוי ,ואין מקום

לא יקבלו טיפול מאשר חולה אחד ,שיאושפז שלא לצורך .הגישה

להוראת אשפוז כפויה מקום שהחולה מביע הסכמה לטיפול.

הרפואית רואה בטיפול ,גם הכפוי ,מתן עזרה ולא שלילת חירות.
בוועדה הפסיכיאטרית שלושה חברים :משפטן בכיר המתמנה

שהרי האדם החולה ,הפסיכוטי ,המסוכן ,אין חירותו בידיו.

על-ידי שר המשפטים ,רופא פסיכיאטר מתוך שרות המדינה

דווקא הטיפול ישפר את מצבו הנפשי ובכך יחזיר לו את

ורופא המתמנה בהמלצת ההסדרות הרפואית .לאור מספר

עצמאותו ואת שליטתו בחייו.

פסקי-דין של בתי המשפט המחוזיים בארץ בשנים האחרונות,
הרושם הוא כי ביהמ״ש רואה בוועדה הפסיכיאטרית ועדה

עו״ד נורית שניט ,פרקליטה מחוז המרכז.

מעין שיפוטית .ביהמ״ש מחייב אותה לנמק בפרוטרוט את

נקודת האיזון בין הפרט לחברה מנקודת מבטה
של הוועדה הפסיכיאטרית

החלטותיה ,ולקיים פרוטוקול מלא של העובדות שהוצגו בפניה
ושל תוכן הבדיקות שערכה .תפקיד הוועדה הוא בקרה ופיקוח
על החלטות רפואיות שניתנו על-ידי הפסיכיאטר המחוזי ,או

שנה אחת לפני שנחקקו חוקי היסוד :חוק כבוד האדם וחרותו

בחינת הצורך בהמשך אשפוז של החולה הפלילי .בהרכבה מצאנו

וחוק יסוד :חופש העיסוק)שהינו תחילתה של מהפכה חוקתית(,

איזון  -רופאים שתפקידם לבחון את הצד הרפואי בהחלטת

נחקק החוק לטיפול בחולי נפש  1991במתכונתו החדשה וחמש

האשפוז ובצורך להמשיך אותו ,ומשפטן שתפקידו לבחון

שנים מאוחר יותר נחקק חוק זכויות החולה .1996

התמלאות הוראות החוק ביחס לשלילת זכויות היסוד של
החולה במסגרת העילות בחוק ולהגשמת מטרותיו בלבד.

בשני חוקים אלה אנו מוצאים מערכת שלמה ,מוסדרת של
תנאים ואיזונים שנועדו להבטיח מחד ,את זכויות החולה

הקונפליקט הקיים בוועדה בשל הרכב חבריה מתקיים גם

הפסיכיאטרי הנתון לטיפול ואשפוז ,גם כפוי ,ומאידך להבטיח

במקרה שבו ברור לחברי הועדה כי אין החולה מסכן את עצמו

כי שלומו ורווחתו של הציבור לא יעמדו בסכנה מפאת מחלתם

או את זולתו ,אך במצבו הרפואי רצוי שימשיך להיות מאושפז

של החולים במחלות אלה .הצורך להגן על הציבור כשלעצמו,

כדי שיוכל להמשיך ולקבל טיפול עד שיתייצב מצבו ומתוך

איננו יכול לשמש שיקול בלעדי לאשפוזו של אדם בבי״ח

דאגה כנה כי אם ישוחרר עשוי מצבו להידרדר שוב במהירות

פסיכיאטרי .לשונו של סעיף  35לחוק ברורה :״המטרה העיקרית
של אשפוז חולה בבי״ח הינה קבלת טיפול רפואי ואין לאשפז
אדם בבי״ח לשם הגנה על הציבור או עליו בלבד אלא לפי
הוראות חוק זה״.

והוא יחזור למצב בו יסכן את עצמו או את זולתו.
על-פי ניסוח החוק ,תפקיד המשפטן בוועדה הוא לומר :אין לנו
סמכות להמשיך באשפוז הכפוי ויש להעדיף את זכות החולה
לחופש ,ואיננו רשאים לכפות עליו טיפול אפילו זה חשוב וטוב

בשני מצבים של אשפוז כפוי מדבר החוק  -בשניהם נשללת

עבורו .אין לנו כאן סמכות להחליף את רצונו להשתחרר בדעה

זכות החולה להחליט באופן אוטונומי כיצד יטפלו במחלתו

שלנו על מה טוב עבורו.

א .באשפוז או בטיפול מרפאתי בצו בימ״ש הנוגע למי שעבר

עיון בסמכויות הוועדה מצביע על האיזונים הבאים :הצורך

עבירה פלילית ולאחר ברור רפואי ומשפטי עולה כי אינו

בבדיקת החולה בתנאים בהם יישמרו זכויותיו כחולה  -זכות

המתפרצת:
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לפרטיות ושמירה על צנעת הפרט שלו דיון בדלתיים סגורות

המחוזית)שהיא ״המצאה ישראלית״( הוא פיתרון טוב .מאחר

ונוכחות של החולה ומיצגו בדיונים אלה ,להוציא חריגים

והכרעה איזונית זו מקורה בהכרעה רפואית  -אין אשפוז כפוי

הקבועים בחוק.

ללא מחלה ואפשרות לטפל בה .בנוסף  -מערכת זו יותר גמישה,

;

יעילה ומהירה ממערכת המשפט .הביקורת המשפטית היא
שמירת זכות הטיעון לחולה ולמי שמיצגו בפני הוועדה וגם

מינהלית בעיקרה ,נותנת כבוד להכרעות המקצועיות אך דורשת

זכות העיון בחומר הרפואי הקשור בעניינו - ,הכרחית.

קבלת הכרעות בסבירות והגינות.

ולבסוף  -החובה לקיים רישום של הדיון שהתקיים בפני הוועדה

יש להפקיד בידי בית המשפט את ההכרעה בדבר רכיב הסיכון,

־ כדי שניתן יהיה לערוך ביקורת משפטית על החלטתה בבית

ומהי רמת השכנוע .אלה שאלות משפטיות ובידי ביהמ״ש כלים

משפט מחוזי .יש זכות גם לקורבנות של החולים להשמיע דברם

טובים יותר להכרעה מאשר בידי הפסיכיאטרים .על האחרונים

בדיוני הוועדה הפסיכיאטרית ־ דיונים שנועדו לקבוע המשך

הטיל המחוקק שליחות חברתית וכל עוד יפעלו על-פי אמות

האשפוז או שחרור החולה .זכות זו של מי שנגרם להם סבל

מידה מקצועיות ועל-פי השכל הישר ,אפשר יהיה ליישב את

נפשי חמור באופן הפוגע בקיום אורח חייהם התקין וכל זאת

החיכוך בין מערכת המשפט לפסיכיאטריה.

בשל מעשיו של החולה הפסיכיאטרי ,קיימת מעצמם העובדה
כי קיימת עילה לאשפוז כפוי אם החולה גורם סבל כאמור

בדיון הפתוח ,בתום יום העיון ,נטלו חלק פרופ׳ נתי לאור,
עו״ד משה נגבי ,פרופ׳ עדי פרוש ,ומשתתפים מבין הקהל.

לעיל .המחוקק איפשר ״לאנשים נוספים״ אם הם נוגעים בעניין,
להשמיע טענותיהם בפני הועדה)סעיף ) 26ג(( .זכות זו מומשה
אך במקרים מעטים הן בגלל העדר מודעות ובעיקר בגלל העדר

סכום

מידע מוקדם של הקורבנות על דיוני הוועדה המתקיימים בעניינו
של החולה המסויים.

נקודות החיכוך והמפגש בין הפסיכיאטריה לעולם המשפט
גורמות לבקורת על עולם הפסיכיאטריה ,עד שלעתים חשים

אין ספק שהוועדה הפסיכיאטרית שותפה לאחריות לשלום

הרופאים חוסר אונים ,ומוטב אם יישארו בתחום העמדה

הציבור כמו לשלומו של החולה .מערכת השיקולים המנחים

הרפואית בלבד .מוסד הפסיכיאטר המחוזי יבוטל ,ונושא הטיפול

אותה והמאזנים את פעילותה נועדה ליצור כלי חשוב של בקרה

הכפוי יימסר למערכת המשפטית .מצב זה יתאפשר עם הכנסת

ופיקוח והתמודדות עם זכויות החולים מחד וזכויות החברה

שינוי בחוק הקיים ,כך שהטיפול מרצון ישאר בידי הרופאים.

מאידך .מתוך ניסיון אישי ,זו מלאכת איזון לא פשוטה .הפקדתה

ואילו כל מה שכרוך בכפיה ,שלילת חופש וענישה  -יהיה מסור

בידי רופאים ומשפטנים היא הכרה כי רק בשילוב של אלה

בידי בתי המשפט.

יימצא האיזון הנכון.
נושא חרות האדם ,גם כשמדובר באדם חולה ,הוא נושא מהותי,
והחברה מצווה להמעיט ככל האפשר בשלילת חרות האדם

דייר עודד מודריק ,שופט ביהמ׳׳ש המחוזי בה״א

והסמכות לעשות כן  -נמסרה לבתי המשפט.

נקודת המבט השיפוטית

בית המשפט אמון על שקילת מכלול המשתנים ,על ראיית
נקודות מפגש רבות יש לעולם הפסיכיאטריה עם עולם המשפט:

התמונה הכוללת של טובת האדם ,טובת החברה ועקרונות

במסלול הפלילי; במסלול האזרחי; בפיקוח ובקרת בית המשפט

היסוד .מאידך ,מנקודת המבט של הרפואה ,ייתכן ויש כאן

על הפסיכיאטריה ,ובעזרה שהפסיכיאטר נותן לבית המשפט

עמדה הגנתית ,המתחמקת מחובת הטיפול בחולה ,גם בחולה

על-ידי חוות הדעת המקצועית .נקודות המפגש הללו שונות

הזקוק לאשפוז כפוי .הרי אין עוררין על כך שאיבחון וטיפול,

וכך גם הקשר עם בית המשפט.

כולל טיפול בניגוד להבנתו ורצונו של החולה ,יכולים להינתן
רק על-ידי הגורמים הפסיכיאטרים המקצועיים.

במסלול הפלילי ,הפסיכיאטר משוחרר משאלות האיזון וצועד
על קרקע בטוחה של מקצועו .לעומת זאת ,במסלול האזרחי,

פטרנליזם אינו באופן אוטומטי בלתי רצוי .כאשר מגיע חולה

על-פי החוק לטיפול בחולי נפש ,על הפסיכיאטר לקבל הכרעה

חסר הכרה לבי״ח כללי ומיד מוכנס לחדר הניתוח ,האם זו

לא רק באיבחון אלא גם באיזון בין כבוד האדם וחרותו לבין

גישה פטרנליסטית שלילית של הרופא ש״יודע מה טוב לחולה״ ל

זכותו לקבל טיפול ,תוך שמירת כבודם ,חרותם ,ושלמותם של

האם שמירה על זכויות האדם ,איננה כוללת גם שמירה על

אנשים אחרים .הפקדת מערכת איזונית זו בידי הפסיכיאטריה

r
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זכויות משפחתו של חולה הנפש ,או אדם העלול להיפגע ממנו?
ברור שאין הרופא יכול לייצג מספר גורמים במקביל .נטל הטיפול
בחולה שנמסר לידיו ,חייב לרכז את כל כולו של הרופא ,והחולה
צריך להיות בטוח שטובתו לנגד עיני הרופא המטפל ,ואף לא
טובת משפחתו .במישור הפלילי ,הדבר בולט עוד יותר כי כאן
אין לרופא כל כלים להתמודד ואין זה תפקידו.

הסמכות להפנות מקרים אלו לוועדה הפסיכיאטרית.
ייתכן ויש מקום לחיזוק ו ה ו ס פ ת סמכויות ל ו ו ע ד ה
הפסיכיאטרית על מנת שתהווה ביקורת שיפוטית-רפואית כבר
בימים הראשונים לאשפוז בהליך האזרחי .ועדה זו תשמע את
החולה סמוך לאשפוזו ,וכן תשמע את כל הנוגעים בדבר .הועדה
תשמע את המשפחה ,ומי שעלול להיפגע מהחולה ,כעניין

הפסיכיאטרים קיבלו על עצמם מטלות רבות שהוטלו עליהם

שבשיגרה .ותשקול מינוי מייצג לחולה .בהליך הפלילי ייתכן

במסגרת החוק ,מעבר לטיפול הרפואי בחולה .המטלות הלכו

לזמן לוועדה את קורבן העבירה ,וכן לשתף בדיון ,כבכל הליך

וגברו ועימן הביקורת השיפוטית והציבורית.

משפטי ,סניגור שייצג את החולה ואולי אף תובע שייצג את
האינטרס הציבורי .היתרון בגישת ביניים זו הוא בכך שהדיון

גישת ביניים ,אשר ״איננה שופכת את התינוק עם מי האמבטיה״,

נעשה בוועדה אשר משלבת פסיכיאטרים ומשפטן כיו״ר .לחולה

היא להעביר חלק מהסמכויות של האשפוז הכפוי לבית המשפט,

יש סניגור מטעמו ,ישנו תובע המיצג את המדינה וזכות עמידה

בייחוד במקרים שאינם דחופים .במקביל  -להותיר בידי

למשפחה ,ולקורבן יש ייצוג לאינטרס האישי והציבורי בוועדה.

הפסיכיאטרים את הטיפול במצבים הדחופים ,מסכני החיים,

וכך באה לידי ביטוי מערכת האיזונים בין הרפואה לעולם

כולל אשפוז כפוי לזמן קצר יותר .לבית המשפט תועבר הסמכות

המשפט.

במקרים שאינם דחופים .או לחילופין תועבר לבתי המשפט

ל

פ  1א 11

 )31ש פ ס גיליון מס׳• - 24מאי 2001

-

״

~

ע•""!

טובת־הילז /מסוגלות-הורית ושלילת-אב
בסיכסוכי הווים על משמורת ילדיהם
ישראל אומן)אוסטרי(

מבוא

פסיכולוגיים ,במטרה לקבוע את טיבו כהורה לאותו קטין ,הגם
שהוא כבר משמש הורהו מזה שנים .ברי ,שלולא ניתוק קשריהם

במאמר זה ילובנו כמה היבטים בנושא המורכב והסבוך של

של ההורים ,לא היה עולה על דעתו של איש לערוך ״מבחני

משמורת קטינים לעת גירושי הוריהם .היבטים אלה רובם

הורות״ כאלה.

ככולם אינם מהווים חלק שכיח ומובן מאליו מהדיון בנושא,
או מחוות־דעת מקצועיות .לשם הצמצום ,הערותי מוגבלות

ודוק  -המדינה לא ״בחנה״ את ההורים טרם נישואיהם ,ואף

לאותם מקרי פירוד וגירושים ,בהם שני ההורים רוצים להמשיך

לא לקראת לידת ילדיהם ,או לקראת ההריון .והנה לא אירע

ולממש את זכותם לגדל את ילדם ,גם אם מי מהם מתנגד

כל דבר הרסני בקשר שבין ההורה לילדו שיחייב על פניו את

למימוש זכות זו בידי בן זוגו .כמו כן ,לא עולה חשד נגד אחד

התערבותה של המדינה.

ההורים להתעללות פיזית או מינית בילד ,ואף אחד מהם איננו
מנוע מבחינה טכנית מלטפל בילד עקב אישפוז ממושך בבי״ח
פסיכיאטרי ,או עקב ריצוי עונש מאסר רב שנים.

על יסוד כל אחד מההיבטים שילובנו ,תוצג כבר עתה מסקנה
מרכזית :גם לאחר פרידתם ,או גירושיהם ,של בני-זוג ,אין כל
בסיס פסיכולוגי למנוע מי מהם מלהמשיך ולגדל את ילדו .על

דבר שבשיגרה הוא ,שהורים העומדים להיפרד ,או להתגרש,

כן אין להפקיד את תפקיד גידול הילדים בידיו של ההורה

ואינם מסכימים מי מהם יהיה ההורה המשמורן ,דהינו  -יחזיק

האחר בלבד)האם ,כמעשה של שיגרה משפטית( .על כתפי שני

בילד ויגדל אותו ,בית-המשפט הוא שיכריע.

ההורים מוטלת החובה ,והזכות ,להמשיך במלאכה.

דבר שבשיגרה הוא ,שביהמ״ש מבקש חוות-דעת מקצועית ,אשר
תמליץ בפניו מי יהיה ההורה המשמורן.
דבר שבשיגרה הוא ,שבית המשפט הוא שמכריע בסופו של דיון
מי מההורים יהיה ההורה המשמורן.
שיגרה.
לכאורה ,אין בכך כל רבותא  -כאשר שני צדדים מסוכסכים
ומביאים את עניינם לערכאות ,ממילא יכריע ביהמ״ש לצד זה
או זה .אך בכל זאת ישנה רבותא בסיכסוך על משמורתם של
קטינים ,מכיון שבית המשפט בהחלטתו מי יהיה המשמורן,
מפקיע את זכותו של ההורה המפסיד במשפט לגדל את ילדיו,
וזוהי זכות שעמדה להורה מרגע צאת ילדיו לאויר העולם.
)בהקשר ראוי להדגיש ,כי אגב כך מפקיע ביהמ״ש את זכותם
של הילדים אשר מי מהוריהם הפסיד במשפט להיות מטופלים
על ידו( .לא רק שבדרך זו המדינה מתערבת בזכות הטבעית של
הורים ,אלא בעת ניתוק הקשר בין שניהם היא מתערבת בקשרי
הגומלין של הילד עם הוריו ,ומשנה אותם כראות עיניה.
בהתערבות זו מעמידה המדינה ,באמצעות ביהמ״ש ,את ההורה
המפסיד ,כמו את ההורה שזכה ,במיני מבחנים ובירורים

העדר תקפות בבדיקת ״טובת הילד״
ו״מסוגלות הורית״
כבדרך שיגרה ,כאשר שני ההורים חפצים להמשיך ולגדל את
ילדם ואחד ההורים מתנגד לכך ,יורה השופט על בדיקת
המסוגלות ההורית של שניהם .דא עקא ,שהתקפות)(validity
של בדיקה זו מוטלת בספק.
מה בודק איש המקצוע בבואו להמליץ על משמורת הילדים?
הדברים הבאים מתמצתים זאת כהלכה:
"Essentially, there are five main topics:
;'a) 'the best interests of the child
;b) the bond between the child and his parents or siblings
c) psychological dysfunction, the capacity to parent, and
the strengths and weaknesses associated with each
parent's ability to parent, nurture, and understand the
;children and their needs
d) the nature of the coparental relationship; and

ד״ר ישראל אורון)אוסטרי( הוא פסיכולוג
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e) recommendations for how the parents can share the time
with their children. This is often called the custody and
visitation plan" (Stahl, 1994, p. 23).
מהם בכלל אותם אינטרסים של הילד ,שהוריו אמורים להיות
מסוגלים לספק ,ללא קשר לגירושיהם? בספר הקלאסי מעבר

לאינטרסים הטובים ביותר של הילד דנים בכך
המחברים ,תוך שהם מנסחים מספר קוים מנחים להשמת
ילד לעת גירושי הוריו ,או באימוצו ,או בהרחקתו למוסד

 1 9 9 6 ,BookOnש ע י ק ר ם  :הגנה על הצורך
של הילד בהמשכיות יציבה של תהליך הגדילה הפיזית ,הריגשית
והאינטלקטואלית; ההחלטה באשר להשמתו צריכה לשקף את
תחושת הזמן המיוחדת שלו ,שיסודה בדחיפות צרכיו
האינסטינקטואלים והאמוציונאליים ,וביכולתו המוגבלת
לדחות את סיפוקם ולצפות-מראש התרחשויות אפשריות
בעתיד .אם כן ,טובת הילד דורשת שהחלטת ההשמה לא תאיים
על יציבותה של סביבתו ,או שתביא במהירות לייצובה המחודש,
ולפיכך:
"... the placement standard should be one that provides the
least detrimental available alternative for safeguarding a
child's growth and development...it is that specific
placement and procedure for placement which maximize
her opportunity for being wanted and for maintaining, on
a continuous, unconditional, and permanent basis, a
relationship with at least one adult who is in fact, or is
capable of becoming, her psychological parent" (p. 50).
לעניינו של מאמר זה ברי ,אם כן ,שגם בנסיבות של גירושי
ההורים ,אין טוענים שאחד ההורים איננו מסוגל לתפקד כהורה
לילדיו וכי קשריו עם ילדיו יהיו להם לרועץ ,אלא שכישורי-
ההורות של ההורה האחר עדיפים.
ככלל ,בבדיקת המסוגלות ההורית מתמקדים במידה ,או

לפני מספר שנים הועלו על הכתב הנחיות מקצועיות לענין
המשמורת לאחר גירושים )שרון ,(1993 ,ועל פיהן פירושה של
מסוגלות-הורית :״מדת תואמותו של הורה להעריך נכונה את
צרכיו הפיזיים ,רוחניים ונפשיים של ילדו בהקשר לגילו
והתפתחותו ,ולהיות זמין ופנוי לענות לצרכים אילו״ .המחבר
ממליץ להתיחס למספר משתנים ,ושניים מהם רלונטים לענייננו;
האחד  -דרכם של ההורים להתמודד בגירושיהם ,כשההנחה
היא שהורה המתמודד בהם טוב יותר ,ייטיב להתמודד
במשברים בעתיד .המשתנה השני עוסק ב״זמינות ונגישות,
שעניינן בפניות הפיזית והרגשית שיש להורה כדי להיענות בפעל
לצרכי ילדיו״.
על אף כלליותם של הדברים באשר לטובת־הילד ולמסוגלות-
הורית ,הם עשויים להיראות סבירים וראויים בעיניו של כל
אחד מהקוראים .ברם ,הדעת נותנת שעל איש המקצוע,
שמחובתו להעריך ולהמליץ מי יהיה ההורה המשמורן ,לפרוט
דברים אלה למדדי פעולה בשטח .כדי לעשות כן ,נהוג להפריד
את תהליך ההערכה לשני חלקים :האחד ,עניינו העברת טסטים
פסיכולוגיים להורים ,ויש שגם לילדים .החלק השני עוסק
בהפקת אינפורמציה באמצעות שאלונים וראיונות עם ההורים
והילדים .אתייחס עתה לשני חלקים אלה של תהליך ההערכה.

טסטים פסיכולוגיים
המסקנה המרכזית הנגזרת מכל דיון בנושא זה הובעה ע״י
פסיכולוג ,שהוא בקי ורגיל בהערכה נפשית בענין המשמורת:
"As of now, there is no psychologial test... that adequately
.given the complex nature of״measures parental fitness
relationships and parenting, as well as the complexity of
the issues associated with custody and shared parenting,
no such test is available" (Stahl, 1994, p. 55).

באיכות ,של התואמות שבין הצרכים )או :האינטרסים( של

ככלל ,משתמשים בארץ לצרך קביעת המשמורת באותם טסטים

הילד לבין היכולות של הוריו לספק צרכים אלה אחרי גירושיהם

כבארה״ב ,שעיקרם ,MMPI, TAT :רורשאך ,WAIS ,השלמת

) .(Ackerman, 1995למעשה ,הדיון כמסוגלות מקיף מכללא

משפטים ,ציורים) .ראו דיון מפורט ב :אלמגור .(1999 ,המסקנה

את צרכיו ,כפי שהם מפורטים בספרות תחת הכותרת:

שציטטתי היא גם מסקנתם של אנשי המקצוע במקומותינו.

״פסיכולוגיה התפתחותית״ .בארץ נוסחו המרכיבים של

על פיהם ״יש הגדרה לא ברורה של אמת-המידה למסוגלות

המסוגלות ההורית בידי כב׳ השופט פורת)בלנק ואליצור,(1991 ,
מן הסתם על יסוד כמה וכמה חוות דעת מקצועיות שהוגשו
לערכאות .תמציתה של המסוגלות ההורית ,על פי השופט פורת:
יכולת לספק צרכים פיזיים ,נפשיים והתפתחותיים; העדפת
צרכי הילד ע״פ הצרכים של ההורה; יציבות בהתנהגות ההורה;
הענקת ערכים תרבותיים ,חברתיים ומוסריים; הצבת גבולות
לילד; דמות הורית מספקת להפנמה חיובית.

דפואה ומשפס
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הורית ,במיוחד כששני ההורים נראים כשירים ...והיעדר תיקוף
של מבחנים אלה למטרה זו״)שם ,עמי  .(34יש המעירים כי אף
שלהעדר מסוגלות הורית אין מתודה ספציפית של איבחון,
בכל זאת יש לראות בטסטים יסוד מוסד בהליך ההערכה ,מתוך
ציפייה למחקרים שיבססו בעתיד את מהימנותם ותקפותם
)זכי.(1992 ,

־־־׳־ .־ •־־ ־־־־־ד ־־:

להשלמת נושא התקפות יש להדגיש במיוחד את תקף-הניבוי

וחוק אימוץ ילדים ,התוכן של המשתנים שנבדקו אינו זר למאמר

) .(criteria orientedהיעילות של טסט נמדדת לא רק בשאלה

זה .המשתנים אף תואמים את ההנחיות בענין משמורת לעת

האם הוא אכן מודד את אשר הוא נועד למדוד ,אלא שהטסט

גירושין )שרון .(1993 ,תוך שימוש בטכניקות מתודולוגיות

אף מהווה בסיס להערכת תוצר מסוים בעתיד ,כאשר תוצר זה

נאותות ,איתרה עורכת המחקר עשרים ושתיים התנהגויות

הוא אמת-מדה חיצונית ועצמאית לאמוד על פיה את הניבוי.

המצביעות על יכולת ההורה למלא את תפקידו ,מול עשרים

ולענייננו :האם אכן הצליח ההורה המשמורן לתפקד כהמלצתו

ושמונה התנהגויות המצביעות על העדר יכולת .מיכלול

)ניבויו( של איש המקצוע ,כפי שהדבר צריך להסתבר ממחקרי-

התנהגויות אלה סוכם במערך בן תשעה תחומים ,אשר ששה

מעקב ) .(follow-upהעדרם של מחקרים אלה ממילא מערער

מהם רלונטיים לענייננו:

את בסיס השימוש בטסטים.

• איכות הטיפול הפיזי.

לבסוף אתמה ,האם סערת הגירושין מתאימה מעיקרה להעברת
טסטים להורים ולילדים ,אפילו היו תקפים למהדרין ,ולהשליך
מהם לאישיות ולתיפקודה בעבר ,ועוד יותר מכך לעתיד לבוא.

• דאגה להשגחה קבועה ומתאימה על הילד.
• ביטויי קשר ריגשי וענין בילד.
• התנהגות עקבית כלפיו וקביעת כללים.
• מתן מדה של עצמאות.
• דאגה ומעקב אחר חינוך הילד במסגרות פורמליות.

שאלונים וראיונות
אנשי מקצוע הממליצים פיתחו שאלונים ,שעליהם משיבים הן

ברם ,סוגי התנהגות אלה לא לוקטו ממסמך רשמי כלשהו שנועד
לעובד הסוציאלי ,אחרי שנבחנה תקפותם ,אלא הופקו במחקר

ההורים העומדים בפני פירוד והן ילדיהם .דוגמא :שאלונים

עצמו מתוך הזכרון)!( של עשרה מומחים בתחום .די בעובדה זו

המציגים סיטואציות של דרכי טיפול בילד ,ובדיקת התגובה

כדי ללמד על מידת הסובייקטיביות הנוהגת במהלך הערכת

של כל אחד מההורים .או כיצד תופס הילד את הוריו ,ועם מי

התיפקוד של ההורים ,וממילא על העדר תשתית אובייקטיבית

מהם הוא מחפש קירבה ואינטראקציה .בנוסף לכך ,מתוך

ותקפה להמלצות של המעריך.

נסיונם בתחום של משמורת קטינים ,מפרטים אנשי המקצוע
נקודות שונות ,שיש להתמקד בהן בעת ראיון עם ההורים

במחקר אחר בנושא איתור משתנים של המסוגלות ההורית.

והילדים .כך ,מנסים להבין במהלך הראיון את הדינמיות של

הסיקה עורכת המחקר ,כי ״מחקר זה תומך בממצאיו את ראיית

המשפחה ולהבין את אופי הקשר בין ההורים לילדיהם,

תחום בדיקת כושר הורות כתחום שאין בו אחידות דעים ,ואין

ומתמקדים בתפיסת הילדים את התנהגות הוריהם בכלל ואת

לו אישור אמפירי חד-משמעי בענין מיהו ההורה בעל היכולת

גירושיהם בפרט.

למלא את תפקידו ההורי״)לירן .1995 ,עמ׳ .(54

)פירוט ראו ב:
Ackerman, 1995, pp. 142-155. Bricklin, 1995, Ch. 4-6.
Munsinger, 1994. Plumb & Lindlay, 1990, App. 4-19. Stahl,
1994, App. 2,3).

באשר לראיון ,הרי בעצם מהלכו טבוע כשל המונע כנות מצד
ההורה ,משני טעמים )היפים ,בעיקרם ,גם למילוי השאלון(.
ראשית ,ההורה מתבקש לחשוף פן מחייו האינטימיים ,אך לשם
כך יש לבנות אימון) (trustבינו לבין המראיין .אימון כזה לעולם

למעשה ,השאלות ונקודות-המיקוד האלה הן הן היוצקות תכן

איננו נבנה תוך דקות שיחה ספורות ,ואף לא במשך שעה או

אמפירי במושג ״מסוגלות-הורית״ ,וגם אנשי מקצוע בארץ

שעתיים ,שהוא פרק הזמן השכיח לראיון בענין משמורת .הטעם

משתמשים בהן) .הקוראים שתחום הדיון זר להם ,רצוי שיעיינו

השני ,הקשור אף הוא לנושא האימון ,עניינו הבטחון שחש

באחד הפריטים הביבליוגרפיים שציינתי( .ברם ,למיקרא חומר

המרואיין כלפי המראיין כמי שפועל עבורו ,ושעל יסודו

זה מכרסם הספק באשר ליעילותו ,מכיון שנקודות המיקוד לא

ברי לו כי דבריו בקונטקסט המקצועי לא ישמשו כנגדו

נכללו בשאלון לאחר שנבחנו תקפותן וכוח הניבוי שלהן .ברי,

) .(Fine & Glasser, 1996ברם ,לשני ההורים ידוע ,כי בדרך

כי השאלות נבחרו על סמך הבנתו האישית-סובייקטיבית של

השיגרה המשמורת תינתן רק לאחד מהם .וכך ,לפחות דבריו

איש המקצוע ,ולפיכך ניתן לייחס להן תקפות-תוכן בלבד.

של אחד מהם ישמשו נגדו .שני טעמים אלה מצביעים על מגבלה
משמעותית של תקפות הראיון ,כי אין הוא משקף כדבעי את

נזכיר בהקשר זה מחקר שעניינו הערכת יכולת תיפקוד הורים

המתחולל בנפשו של המרואיין.

)דולב .(1990 ,אף שהמחקר דן בחוות-דעת של עובדים
סוציאליים בתחום הגנת הילד על פי חוק הנער)טיפול והשגחה(

להערכתי ,המצב סבוך יותר כאשר מראיינים ילדים .ככלל,

ד פ ואה ו מ ש פ ט
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ולאו דוקא בנושא משמורת ,הילדים אינם בגדר פונים

של הילד מכל תקופת חייו ,וכפועל יוצא מתמקדים רק

וולונטריים ,ותהליך בניית הקשר עמם רצוף מכשולים ,שלעתים

בהתנהגות הילד בהווה .כלומר :ללא קשר למשמורת ,כאשר

אינם עבירים) .(Lukas, 1993הנסיון מלמד גם שילדים נמנעים

איש מקצוע מראיין ילד בהווה בקשר לבעיה כלשהי ,לא מן

מלחשוף בעיות מחוץ למסגרת משפחתם ,ועל כן יש לעבוד

הנמנע כי מה שהוא בוחן עתה ,הרי זה בבחינת -
"... temporary setback in an otherwise steady movement
toward maturity or the inevitable outcome of an earlier
"series of emotional or physical or temperamental mishaps
(Lukas, 1993).

באמצעות ההורים לשם פיתוח זיקה-הרמונית ) (rapportבין
איש המקצוע לבין הילד ) .(Logan, 1989מן הסתם ,אמצעי
יעיל זה נדון מראש לכשלון בסכסוכי הורים על משמורת ילדם,
ולמראיין לא נותר כי אם להשתמש בראיון ישיר שתקפותו
המוגבלת מודגשת דוקא אצל ילדים.
פסיכולוג אשר מן הסתם למד מנסיונו כי בדרך שיגרה ילדים

בגזרה שווה למשמורת :גם כאשר עוסקים בצרכי הילד
ובאינטראקציה שבינו לבין מי מהוריו ,יש לעשות זאת במימד

מתנגדים לחלוק את רגשותיהם עם אדם זר ,ממליץ להורים

ההתפתחותי על פני רצף הזמן .ברם ,עיקר השאלות המוצגות

מה לומר לילדם כדי שזה יתרצה וישתף פעולה עם אנשי מקצוע

להורים ולילדים עוסקות בזמן הווה .אף אם יש המתייחסות

) .(Stahl, 1994נקל לשער את מידתו של )אי( שיתוף הפעולה

לעבר ,התשובות ״נצבעות״ ע״י הנסיבות המיוחדות בהווה .כך

ותקפות דברי הילד בנסיבות אלה.

או כך ,שאלות אלה אינן מייצגות ,ואינן יכולות לייצג כיאות
את מלוא רצף הזמן של יחסי הילד עם הוריו .זאת מהטעם

אף נמצא ,שגבולות הסודיות לדברים שהילד מספר בשעת

הפשוט ,שכדי לעמוד היטב על מהלך האינטראקציה בין ההורים

הראיון רופפים למדי ,והחשש של הילד כי דבריו יועברו למוסדות

לילדים יש לשחזר את בניית הקשר מהלידה ואילך ,ולדגום

חברתיים שונים בולם את שטף דבריו ומסננם).(Barker, 1990

ממנו דגימות-זמן .מתוך כך אף מסתבר ,שהמלצה לאנשי מקצוע

ואכן ,בנסיבות גירושין ברי לילד)כמו למבוגר( שתהיה השלכה

כי יתנו דעתם לאינטראקציה שבין ההורים לילדם כאשר אלה

מעשית לדבריו בראיון ,ודבריו יועלו בחוות הדעת של המראיין

באים לראיון ,או לזו המתרחשת בבית שאליו הם מגיעים בתקף

אשר תוגש לבית-המשפט ותחשף לעיני הוריו).(Stahl, 1994

תפקידם ,לאו המלצה היא .לא רק שהתצפית נערכת בתקופת

יש אנשי מקצוע אשר אף הגדילו לעשות :מכיון שברי להם כי

שבר אדירה לילד והתנהגותו איננה כתמול שלשום ,אלא שזוהי

לא ניתן להבטיח לילד שמירה על הסודיות המתחייבת

דגימת-זמן מוטה מעיקרה ,שהתקפות ממנה והלאה.

בסיטואציה של חשיפה נפשית ,הם ממליצים כיצד לפנות אליו
בדרכי ניסוח כאלה ,שיביאו אותו בעל כורחו להסכים לחשיפת

במלים פשוטות :כדי לייצג כיאות את מציאות החיים כהווייתה

דבריו ) .(Skate, 1985סביר כי שיתוף הפעולה מצד הילד

דרושה תצפית שיטתית על ההתנהגות ,כפי שהיא נוהגת

בנסיבות אלה לוקה בחסר ,בלשון המעטה ,וכך אף התקפות

זה מכבר במדעי החברה בכלל ,ובענייני נפש בפרט

של הראיון.

) .(Fassnacht, 1982. Anastasi, 1982. Cronbach, 1984אכן,
בנושא שלנו מלאכת דגימת הזמן איננה ניתנת לביצוע ,אך אין

כאן המקום להזכיר ,כי רוחש בילד ללא הרף קונפליקט נאמנות

הדבר מלמד שיש להמשיך ולהתנהל בדרך השיגרתית בבחינת

בין הוריו .תהא זו תמימות מקצועית להניח מעבר לכל

מצוות אנשים מלומדה.

המהמורות המתודולוגיות ,כי קונפליקט זה נפתר מניה וביה
אם אין שואלים את הילד ישירות עם מי מהוריו ברצונו

כך או כך ,שאלות הראיון בדבר משמורת אינן מהוות בסיס

להתגורר .נהפוך הוא .לילד ,גם בגיל צעיר ביותר ,ברור שהוא

ראוי לניבוי תקף של קשרי הורה וילדו בעתיד ,ומכאן) ,גם(

מהווה נושא מחלוקת בין הוריו ,וודאי ברור לו מהי מטרתו של

תשתית זו של ההמלצה באשר להורה המשמורן נשענת על

איש המקצוע המנסה לחדור לנבכי נפשו של הילד )נסיון שאף

כרעי תרנגולת.

עלול להוות חיזוק לקונפליקט( .מתוך עיון בספרות ,דומני
שאנשי מקצוע טרם נתנו את דעתם התאורטית והמחקרית

החשיבות הייחודית לקשרי אב־ילך

המקובלת של הורה יחיד.

לעת פרידה של ההורים ,צפויה סכנת ערעור לקשריו של האב,

לקונפליקט זה ,אשר ממשיך ללוות את הילד בשיטת המשמורת

דוקא ,עם ילדו ,מכיון שממנו נשללת בעקביות זכות המשמורת
כשל תקפות נוסף קיים בשיטת איסוף האינפורמציה מבני
המשפחה ,המתבטא בכך שאין דגימה ראויה של יחסי-הגומלין

רפואה ומשפט
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)ראו הפרק הבא( .כך ,בעוד פרידת ההורים נעשית על דעת

שניהם ,״גירושיהם״ של האב וילדו זה מזה מתרחשים אף לא

מחקרים רבים אחרים .מחקרים אלה ,יש לדעת ,משקפים רק

על דעת אחד מהם .כדי לעמוד כהלכה על המשמעות הנפשית

מהפך מחקרי בנושא זה ,ולאו דוקא מהפך בהתנהגות האבות

של הנתק בין השניים ,אסקור ביעף חומר שנפקד ,כבדרך שיגרה,

כלפי ילדיהם ).(Radin & Russell, 1983

מחוות-דעת של מומחים בענייני נפש ,ומהכרעותיהם של
ערוץ מחקרי שלישי להבנת ערכו של האב ,מתמקד בילדים

שופטים.

הגדלים בהעדרו .מסתבר ,שהמשתנה המכריע לענין זה אינו
לעובדה הביולוגית של היווצרות הילד ע״י אמו ואביו גם יחד,

עצם הגדילה וההתפתחות ללא אב ,אלא נסיבות היעדרותו.

יש משמעות פסיכולוגית מרחיקת לכת) .כך בכל תרבות .אך

דהיינו ,האם הנסיבות מצביעות על נטישת הילד ע״י אביו,

כאן הכוונה לתרבות המערבית בכלל ,ולישראל בפרט( .מרגע

או על סיבות ראויות שהביאו לפירוד ביניהם ,כמוות

לידתו נוצרת בין הילד ובין הוריו התקשרות-שבחיבה

) .(McLanahan & Teitler, 1999גירושים הם מהנסיבות

) ,(attachmentשמטרתה לספק לו תחושת בטחון ריגשי והגנה

השכיחות המולידות את תחושת הנטישה ,ונראה שתחושה זו,

) .(Müssen et al, 1990מערכת ההתקשרות כוללת מערך-תגובות

בצירוף חסרון השפעתו של האב על התפתחות ילדיו ,מביאה

שאותן מעורר מצב מצוקה ,כרעב ,חרדה ,עייפות .בדרך של

לפגיעותם הנפשית לטווח ארוך )שם( .ואכן ,עשרות רבות של

אינטראקציה עם נשוא ההתקשרות פוחתת תחושת אי הנוחות.

מחקרים מצביעים בעיקר בנסיבות אלה על חשך-התפתחותי

בהדרגה ,במהלך שנתו הראשונה ,נוצרת בנפש הילד סכמה

בתחומים שונים של האישיות :התפתחות הזהות המינית של

המייצגת את ההורים ,והוא יחוש בטחון גם ללא נוכחותם

הבן התפתחותה של הבת בדגש תיפקודה ההטרוסקסואלי;

הפיזית לידו)שם(.

תיפקוד קוגניטיבי; הסתגלות אישית וחברתית).(Biller, 1981

זה מכבר נמצא ,באמצעות תצפית ישירה במשפחות ,כי

זאת ,ועוד .כידוע ,תמונת הגירושין השכיחה נראית כך :כעבור

התקשרות-שבחיבה זו נוצרת החל בינקות ,הן עם האם והן עם

פרק זמן של חיכוכים בין ההורים ,האב הוא זה שנוטל את

האב .כך ,לדוגמא ,התינוק חש במצוקה כאשר ניתקוהו מכל

חפציו ועוזב את מקום המגורים המשותף .נראה שיש בכך כדי

אחד מהוריו ,ולאו דוקא מאמו ,על אף העובדה הטכנית ,כי

ליצור ,לכאורה ,תשתית עובדתית בלב ילדיו ,שהוא נוטש אותם

ברב המשפחות שנבדקו האבות נעדרו מהבית יותר מהאימהות

וחשיבותם בעיניו  -כקליפת השום .ככל שהילד רך בשנים ,כך

) .(Lamb & Goldberg, 1982מסתבר ,שכל אחד מההורים

ייחרתו בתפיסתו הסוביקטיבית נסיבות העזיבה כנטישה זדונית,

ממלא תפקיד בעל אפי נפרד וספציפי באינטראקציה

בעיקר אם לאימו יהיה אינטרס שלא להעמיד בפניו את

עם התינוק ,כבדפוסי משחק וטיפול שונים ,ומכאן שכל

העובדות על דיוקן.

;

אחד מהם תורם לנתיבי התפתחות שונים ,כאשר שני
התפקידים משלימים זה את זה וחשובים לתינוק באותה מדה

בנוסף ,אם האב ייאבק בערכאות כדי להיות המשמורן של

) .(Parke & Tinsley, 1981ככלל ,בבחינת האינטראקציה בין

ילדיו ,וכרגיל במקומותינו יפסיד ,הרי בעיניהם הוא יצטייר

האב לילדו ,נמצא כי היא תורמת תרומה משמעותית להתפתחות

כמי שנמצא ע״י בימ״ש בלתי ראוי לגדלם ,שזה בבחינת חותם

של הזהות המינית ,להתפתחות האינטלקטואלית ,וכן

רשמי לכך שהוא ״נטשם״ .ואם האב הוא שנותר בדירת המגורים

להסתגלות נפשית ולמסוגלות חברתית ).(Lamb, 1981

והאם והילדים יצאו ממנה ,הרי הוא בבחינת מי שהשליך את
ילדיו ככלי אין חפץ בו .ילדים בשלב האופרציות הקונקרטיות

את חשיבותו של תפקיד האב בהתפתחות הנפשית של הילד,

שבהתפתחותם האינטלקטואלית ,יתפסו את החלטת הערכאות

ניתן ללמוד גם מתצפית במשפחות שבהן האב הוא המטפל

בדרך נוקשה וחסרת פשרות ,ללא התחשבות במורכבותן של

העיקרי בילדים .בארה״ב הן נאמדות ברבע מהמשפחות שבהן

הנסיבות במציאות ,ותוך שהם מתעלמים מחוויות חיוביות שהם

האשה עובדת) .(Pieck, 1997במשפחות אלה נמצא ,שלילדים

חוו עם אביהם .או אז  -גושפנקא רשמית של העדר מסוגלות-

היה קשר עז יותר לאבות מאשר לאמהות ,וכי ההתקשרות של

הורית הוטבעה על מצחו של האב ,ועם תו-קלון זה עליו לבסס

התינוקות אל אנשים בסביבתם היתה טעונה בפחות חרדה

מחדש את יחסיו עם ילדיו.

מאשר במשפחות שבהן האם היתה המטפל-העיקרי(Russell,
אנשי מקצוע אחדים שמו להם למטרה להפסיק את העדפת

).1999

האימהות בערכאות ולתת כלים בידיו של האב התובע את
אם כן ,חשיבות האב להתפתחות ילדו איננה נופלת מזו של

משמורת ילדיו ,ואת שלל המסקנות המחקריות סיכמו בדרך

האם ,והמימצאים הספורים שהבאתי עולים בקנה אחד עם

תמציתית ):(Thompson, 1983
—
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א .על אף שינויים מובהקים בהקדשת זמן לתינוקות ולילדים

הם מצטיירים בעיניו כחסרי אונים להגן עליו מפני הפלישה

צעירים ביותר ,האבות והאמהות גם יחד מהווים עבורם

לנפשו ,או כחסרי בינה להבין את מצוקתו ולסייע לו( .התחום

דמויות משמעותיות .גם כאשר האם היא המטפלת העיקרית

השני עניינו קונפליקט נאמנות הקונה שביתה בנפשו של ילד

בתינוק ,שניהם מהווים לו הורים־פסיכולוגיים ,ועובדה זו

בגיל כלשהו ,כאשר שואלים אותו עם מי מהוריו ברצונו

יפה גם להתפתחותו בכל שנות ילדותו ונערותו.

להתגורר .אמנם יש הממליצים להסיק את רצונו זה מבלי לשאול

ב .כל אחד מההורים ממלא את תפקידו בדרך שונה ,בעלת
חשיבות ייחודית .הבדל זה נתפס ע״י התינוק ,ונטמע במערכת
ציפיותיו מהסביבה.

אותו ישירות) ,(Stahl, 1994אך בכך הם מתעלמים מהאפשרות
הסבירה שהילד יחוש את ציפיות המראין )והסביבה( ממנו,
וישיב בהתאם להן)" .("social desirabilityאף קיימת בודאי
אפשרות שהמראיין ישליך את ציפייתו-הטייתו שלו על הדברים

ג .האבות מצויירים כהלכה בכישורים למלא את תפקיד המטפל
העיקרי ,אף שסימון הטיפול שלהם יהיה שונה מזה של
האם .מתוך כך אף משתמע ,שאת תפקידי הטיפול בילד אין
לחלק על פי אמות מדה מסורתיות של מין )שמהן נובע
הויכוח השכיח ,מי מההורים חשוב יותר להתפתחות התינוק(,
אלא על פי מטפל-עיקרי ומטפל-משני.
ד .אם ניתנת המישמורת על הילדים להורה אחד ,טוב יותר
שהילדים יהיו עם ההורה בן מינם .במחקרי-אורך באשר
להשפעת הגירושים על ילדים נמצא שקשיים רבים יותר
נערמים על התפתחותם של בנים השוהים עם אמם ,מאשר
להיפך .דהינו ,לאבות תרומה ייחודית להתפתחות בניהם.
העולה במקובץ מסיכום מחקרים משלשת כיווני המחקר בנושא
תרומת האב הוא ,שאין כל בסיס להפליה נגד אבות בהחלטות
בענין משמורת ילדים ,גם אם הם רכים בשנים ,או אף תינוקות.
לפגיעה המסתברת משלילת האב כמשמורן לילדים יש היבט
נוסף ,שעניינו בסמכות ההורים .ככלל ,סמכות ההורים ,במובן
הרחב ביותר כברי־סמכא ,מספקת לילד טיפול והגנה ,ומהווה
עבורו נקודת מוצא להתפתחותו ולתפקודו כבוגר בחברה.
ההתפתחות מתרחשת במסגרת חיי משפחה אוטונומיים
ובהדרכת ההורים ,וככל שהילד רך בשנים כך הוא זקוק להם

המעורפלים של הילד ,ויסיק מהם מסקנה נטולת תקפות.
בהקשר לנושא הראיונות ,מסופקני אם יש בכוחה של ההימנעות
משאלה ישירה כדי לשכך את הקונפליקט .בנסיבותיה של
משמורת ההורה היחיד עלול הילד לחוש כנוקט עמדה בסכסוך
הוריו ,מעצם העובדה שהוא נותר לגור רק עם אחד מהם.
מן ההגיון שתחושתו תתעצם ,בהתאם לרמת תפיסתו
האינטלקטואלית

את

הקשר

שבין

סבה

לתוצאה

).(Mussen, 1990
לחדירת המדינה ישנה אם כן ,השפעה מזיקה על המשך
התפתחותו של הילד כבימים ימימה ,שבהם היה אפוף הגנה
ותמיכה מצד הורים אוטונומיים) .(Goldstein etal, 1996לדידם
של חוקרים אלה:
"Any invasion of family privacy alters the relationships
between family members and undermines the effectiveness
of parental authority. Children, on their part, react with
anxiety even to temporary infringements of parental
autonomy. The younger the child and the greater her own
helplessness and dependence, the stronger is her need to
experience her parents as her lawgiver - safe, reliable, allpowerful, and independent. Therefore, no state intrusion
ought to be authorized unless probable and sufficient cause
has been established..." (p. 97).

יותר .מתוך כך ,כאשר המדינה פולשת לאינטימיות הקשר שבין
הילד להוריו ,בעוד אלה נאבקים על זכות המשמורן ,הרי היא

לא רק שסמכות שני ההורים נפגמת במידה בלתי מבוטלת

מחלישה קשר זה ומזעזעת אותו .צרכי הילד אינם מסופקים

מעצם הפלישה לחיי המשפחה ,אלא שהמחקרים באשר לתרומת

כיאות ,ותפיסתו שהוריו הם יודעי-כל וכל-יכולים)שהיא שלב

האב ,בד בבד עם פסקי-הדין כנגדו ,מלמדים כי תרומת האב

בהתפתחותו הנפשית התקינה של כל ילד( ,מתערערת בטרם

מתערערת במיוחד .וכך ,לא רק שהילדים מוצפים בשאלות

עת.

פולשניות מצד אדם זר ,אלא שבסיומו של התהליך הם אף
צופים וחשים בשיאה של הפגיעה באוטוריטה האוטונומית

זעזוע זה של הקשר מתבטא בשני תחומים עיקריים .ראשית,

והאינטימית של המשפחה .זאת ,כאשר גוף זר מחליט כי יש

כאשר הילד נדרש לשתף פעולה עם אנשי מקצוע בכלל,

לבתק את הקשר כפי ששרר בינם לבין אביהם .ההשפעה

וכשמראיינים אותו בפרט .אז נכפית עליו חשיפת רגשותיו

הטראומאטית של החלטה זו לעולם לא תימחה מנפשות

הכמוסים ביותר ,שאותם נהג לחלוק רק עם הוריו)וסביר שעתה

הילדים ,אפילו בהעדרו של קונפליקט נאמנות ,גם כאשר ישככו
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גלי הסערה המשפחתית והמשפטית .סבורני ,כי השפעה זו טרם

בישראל ,ולא מצאתי ולו פס״ד אחד שקבע את האב כהורה

נחקרה ביסודיות ראויה ,על ההשלכות המתחיבות מכך.

המשמורן ,בנסיבות המותוות במאמר זה .סבורני ,אם לא למעלה
מזה ,כי אין ולו תריסר פסקי דין כאלה ביובל שנותיה של

הטייה־מראש של המערכת המשפטית
"Oppression in divorce is rooted in the laws governing
marital dissolution: Not only does the law favor women
through an intrinsic maternal bias...it penalizes men for
their families role, which necessitates investment in
employment rather than direct child care". (Arendell, 1995.
p. 69).

המדינה.
כאן המקום לציין את ההטיה-מראש הטבועה בחוק לענין חזקת
הגיל הרך ועל פיה ״...ילדים עד גיל  6יהיו אצל אמם ,אם אין
סיבות מיוחדות להורות אחרת״ )סעיף  25לחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות( .דא עקא ,שחזקה זו נסתרת מניה
וביה ע״י המציאות ,ובארצות המערב כבר מטים לכך אוזן .גם
בארץ נשמעים קולות הקוראים לצמצם את החזקה ולהעניק
שויון לשני ההורים ,בעיקר שמבחינתה של הפסיכולוגיה

ככלל ,התחושה של אבות שונים בבתי-משפט שונים ,במדינות

ההתפתחותית החוק מצמצם את תפקידו של האב)שניט.(1994 ,

שונות ובפני שופטים שונים ,היא של מרירות עזה .לא רק
שמתייחסים אליהם כאל נאשמים בזויים ,אלא אף כאל לאו-

בארה״ב נמצא שההטיה המשפטית משפיעה גם על איש

אדם ) (non-personהנדחק ל) no-win situations :שם(.

המקצוע ,הנוטה להמליץ על הורה משמורן בהתאמה לדעתו

ואכן ,בארה״ב נמצא כי שופטים רבים אוחזים בדעה

של השופט היושב בדין ) .(Stamps et al, 1997אף לא בלתי

הקדומה שאימהות הן ההורה הטוב ביותר לעת גירושין

סביר להעריך כי אנשי המקצוע עצמם מוטים מראש בענין זה.

) .(Stamps etal, 1997כתוצאה מכך כ 90%-מסכסוכי ההורים

ואכן ,בארץ נמצא שעובדים סוציאלים ממליצים)ממליצות??(

הסתימו בפשרה מחוץ לכתלי ביהמ״ש עוד לפני מתן פסק הדין,

כבדרך שיגרה על האם כהורה משמורן )דביר ,(1990 ,מבלי

רק מכיון שעורך-הדין יעץ ללקוחותיו לוותר ,כי ידע מהי דעתו

שהם מעגנים את המלצתם בידע תקף בנושאי התפתחות הילד

של השופט באשר למינו של המשמורן הראוי)שם( .ברם ,במהלך

ודינמיות משפחתית ).(Sagi & Dvir, 1993

השנים יותר ויותר אבות בארה״ב החלו להאבק על זכותם
למשמורת ,עקב התגמשותה של מערכת המשפט ונטייתה
לאפשר מימוש הזכות הזו ,או של משמורת-משותפת
) .(Plumb & Lindley, 1990מכאן אנו למדים ,שאבות נמנעו
מלתבוע משמורת רק בגלל הטייתה של מערכת המשפט ,ולא
כי סברו שאינם מסוגלים לכך.
ובארצנו?
נמצא

ש ה ש ו פ ט מ ס ת מ ך יתר ע ל המדה ע ל דעותיו

בניסוחה של הצעה למודל להערכת המסוגלות ההורית ,הגדיר
המציע את עקרון היסוד שהינחה אותו :״טובת הילד וזכותו:
ההורים זכאים לתבוע החזקת ילדם לא מכח עצמם אלא מכח
הילד ,אשר זכותו להיות מוחזק אצל ה ה ו ר ה המתאים יותר
שיבטיח את טובתו״)זכי .(1992 ,בעיקרון זה ,כבמאמר כולו,
אין מוזכרת כלל האפשרות ששני ההורים עשויים להבטיח את
טובת הילד ,והמחבר אינו מבהיר אם הוא מביא את שיגרת
דרכה של המערכת המשפטית אשר על פיה ניסח את הצעתו,

הסובייקטיביות בקביעת ההורה המשמורן ,שבאופן עקבי פסק

או שמא את תפיסתו שלו .כך או כך ,עקרון זה עומד בסתירה

כי זוהי האם )דביר .(1990 ,כן נמצא ,כי דוקא בעת שהאב

ברורה למימצאים המחקריים ,המבססים אפשרות כזו.

תובע להיות ההורה המשמורן ,התהליך המשפטי מתמשך ,ועל
האב מוטלת החובה להוכיח כי האם חסרה מסוגלות-הורית,
בעוד שהמסלול נינוח יותר עבור האם התובעת )גופנא-פינטו,
 .(1996הטייה זו של השופטים לתת את משמורת הילדים לאם
הינה חזיון נפרץ ,ועובדה ידועה לכל העוסקים בתחום )שם,
וכן :זכי .1992 ,אלמגור .(1999 ,הדעת נותנת ,כי גם בארץ הטייה
זו של בתי-המשפט משפיעה על האב להגיע להסכם-משמורת
העונה לציפיות המקובלות הנוהגות בהם.
זאת ועוד :סרקתי פסקי-דין רבים בנושא משמורת קטינים

הצעה אחרת להערכת המסוגלות ההורית ,המשלבת מקרים
שבהם שני ההורים מתאימים לגדל את ילדיהם ,מתעלמת אף
היא מהאפשרות ששניהם ימשיכו במלאכתם גם אחרי הגירושין
)אלמגור .(1999 ,גם כאן לא ברור האם העדר ההתייחסות נובע
מרצון להתאים את ההצעה לעובדה שממילא בתי משפט אינם
פוסקים ברוח אפשרות זו ,או שהמחבר עצמו סבור כי אין בכך
הגיון מקצועי.
בשולי הערותי לענין ההטיה המשפטית אביע את פליאתי הכיצד
אנשי מקצוע מקדישים בכלל מזמנם וממאמציהם כדי להכין

רפואה ומשפט

גיליון מס׳  24־ מאי!200

חוות דעת לבית המשפט ,כאשר ממילא ברי להם כי בית המשפט

לערכאות ,כבודו המקצועי של המומחה איננו מתיר לו לכוף

מוטה מראש להפקיד את משמורת הילדים רק בידי האם?

ראשו כאגמון .וגם אם בית המשפט ממנה אותו ,אחריותו
המקצועית היא לבריאות הנפשית של בני המשפחה שאותם
הוא התמנה להעריך.

מסקנות והמלצות
ככלל הליך ההערכה מעורר תמיהה על גישת אלה מאנשי
המקצוע המתייחסים להעדר מסוגלות-הורית כאל ״תיסמונת״
שיש ״לאבחנה״ .מן השימוש במונחים אלה מבצבצת נימה של
פטרונות כלפי ההורים )וילדיהם!( ,וכך אף נרמז שמחפשים
אחרי שורשיה של פתולוגיה כלשהי שעניינה בהעדר ,או בליקוי,
של המסוגלות ההורית ,ולא היא! זאת ,בשונה ממצב שבו בעיות

היו שקשרו לשופטים כתרים כ׳חכמה אלהית׳ ,ש״היא אותו
שיקול הדעת שהם מפעילים ,שמעבר לכל התסקירים ,המבחנים
הפסיכולוגיים וחוות הדעת המלומדות ,היא שמדריכה אותם
בנפתולי המסוגלות-ההורית ,לפסוק לטובת הילד״ )בלנק
ואליצור .(1991 ,ברם ,אף שמלאכת השופט רבת אחריות ,נראה
שפסיקותיו אינן נקיות מספק באשר לתקפותן בנושאים נפשיים
בכלל)אורון ,(2000,1999 ,ובפרט בנושא המסוגלות ההורית,

נפשיות קשות וחמורות מפריעות לתיפקוד בכלל ,וליכולת למלא

כמתואר במאמר זה .רוצה לומר :הגם ששופטים הוסמכו לחרוץ

את תפקיד ההורה כמרכיב אחד בים המרכיבים האחרים.

גורלות בנושא המשמורת ,אין בעובדה זו כדי לערער ולו במשהו

זאת ועוד  -מספר בלתי מבוטל ,בלשון המעטה ,של אנשי מקצוע
מתעלם מהאפשרות שהאב מסוגל להיות ההורה המשמורן,
בכך הם מצביעים על האב כמי שטמון בו דוקא ליקוי המסוגלות.
במלים אחרות :בנתיב שבו מתנהל מאמר זה אין כל רבותא

את חובתם להביא לכך שפסיקתם תחפוף את הידע המקצועי.
למימושה של חובה זו נראה שיש מקום לקרוא למיפגש של
אנשי מקצוע ומשפטנים ,כדי לנתח את המציאות המורכבת
ולהסיק מסקנות ברות־יישום ,כדוגמת המיפגש שזומן בענין

מקצועית בגישה הפתולוגית להעדר מסוגלות ,ואין רבותא

בארה״ב ).(Lamb et al, 1999

של מסוגלות הורית ,אשר ירדו לעולם.

רעיונות לגיבוש מודל משמורת במיפגש המוצע ניתן יהיה לשאוב

מקצועית לראות את האם כאילו נטלה את כל עשרת הקבין

יתרה מכך :מכיון שנסיון החיים והמחקר הפסיכולוגי מצביעים
על תרומה משלימה של שני ההורים להתפתחות ילדם ,יש ויש
רבותא מקצועית בנקודת מוצא א-פריורית כי שניהם ממשיכים
להיות מוכשרים לגדלו גם לאחר שנפרדו זו מזה .מנקודת מוצא
זו מסתבר הצורך לשנות את המצב הנוכחי בשני מישורים:
בתחום ההערכה הנפשית ובמתרחש במערכת המשפטית.
ברי שהמבחנים הפסיכולוגים המקובלים אינם מודדים את

מעקרונותיה של המשמורת המשותפת)ץ81:0(1ג1ב(,(101111:-
שלפיהם הילד נמצא זמן שווה עם כל אחד מהוריו ,וכל אחד
משני הבתים משמש ביתו שלו לכל דבר וענין) .שלא כבמדינות
אירופה וארה״ב ,המצב השכיח בארץ הוא שאין מקפחים את
ההורה שאיננו משמורן מזכות האפוטרופסות שלו(.
לפתרון מעין זה יש בסיס בנסיונם של הילדים עצמם .נמצא,
כי ביקורים תכופים וממושכים בבית האב יוצרים שיגרת
משפחה ,שאז אין הם חשים כאורחים הנוטים ללון כי אם

יכולת ההורים לגדל את ילדיהם לפני הגירושין ,כמו גם

כבני-בית ).(Curter-Smith, 1995

אלה מתמקדים בבני משפחה הפועלים בהווה במהלכם הסוער

בהשוואה של סוגי המשמורת הנוהגים אף הסתבר שהילדים

של הגירושין ,שאז ממילא נפגע תיפקודם ,ונפגמת המסוגלות

שבעי רצון בראש ובראשונה ממשמורת משותפת ,כי זו מאפשרת

ההורית ,והם אף אינם מבססים מסקנות תקפות לתהליכי

את המעבר החפשי בין הבתים ,את המשכיותו של הקשר עם

האינטראקציה שהתרחשו קודם לכן ,ולניכויים שלאחר מכן.

שני ההורים ואת הצימצום של תחושת הפרידה מאחד ההורים

מכיון שכך ,הרי ההגיון המקצועי מחייב להפסיק על-אתר את

) .(Luepnitz, 1986בסוג משמורת זה ילדים הפגינו הסתגלות

השימוש בכלים אלה ,בודאי ובודאי כאשר שני ההורים רוצים

רגשית טובה כמו ילדים ממשפחות שלא חוו גירושין ,וטובה

להמשיך בתיפקודם.

אף יותר מילדים ממשפחות ״שלמות״ שחייהן אינם מאושרים

לאחריהם .כך גם באשר לשאלונים ולראיונות .דהיינו ,כלים

).(Neugebauer, 1989
מתוך כך ,לפחות בתואי של מאמר זה ,על אנשי מקצוע להבהיר
לבית־המשפט את העדר התקפות של תהליך הערכת המסוגלות

אכן ,גם למשמורת המשותפת בעיות יישום במציאות החיים

ההורית ,וכי הציפיות של השופטים להמלצה דיכוטומית בענין

)כמגורי הורים בערים שונות( .איני ממליץ על קבלת משמורת

המשמורת אינן עומדות במבחן המציאות .עם כל הכבוד
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זו בבחינת ״כזה ראה וקדש״ ,אלא רצוני להדגיש את עקרונות

מההורים נגד משנהו במאבק להשיג השגים חומריים ,תחת

היסוד שלה .בחינתם של עקרונות אלה ,כאחרים ,בידי אנשי

כותרת תמימה כמו :מזונות הקטין .גישה זו ממילא תשרש את

מקצוע שיזומנו למיפגש שהוצע ,תהווה אבן פינה בגיבוש מודל

קונפליקט הנאמנות של הילדים ,שמפעפע בהם גם כאשר אין

משמורת תקף לאותם הורים שבהם התמקדתי.

שואלים אותם עם מי ברצונם להתגורר)שם( .גיבוש המודל אף
יסלול את הדרך לבטל את חזקת הגיל הרך ,או ,למיצער,

לאחר שיגובש מודל משמורת ראוי ,יהיה צורך לבחון אותו

לצמצמה באפן משמעותי.

כהלכה במציאות החיים ,ולשלב את צורתו הסופית במערכת
המשפט בדרך של ביטול סעיף  24לחוק הכשרות המשפטית

לא רק למערכת המשפט ,שהיא שמרנית מעצם טבעה וטיבה,

והאפוטרופסות .סעיף זה מתיר להורים לעת פירוד ״להסכים

יהיה קשה להסכין לרעיון שעליו מושתתת המשמורת

ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין ,כולה או

המשותפת .לשם כך יתבקש שינוי ערכים של ממש בחברה,

מקצתה ,מי מהם יחזיק בקטין ,ומה יהיו זכויות ההורה שלא

ואף בעיקרון המנחה אנשי מקצוע באשר להורה המזיק פחות.

יחזיק בקטין לבוא עמו במגע״ .במקומו ינוסח המודל כחזקה

ברם ,נסיונם של הורים רבים בעולם בישום הרעיון ,ושל אותם

משפטית; דהינו  -חזקה היא ששני ההורים חייבים להיות

מעטים בארץ ,מהווה תשתית של ממש לבסס עליה מודל-

האפוטרופסים של ילדם ולהחזיק בו גם לאחר שנפרדו ,וההורה

משמורת ברוח הרעיון המוצע ,ולהיווכח שהרעיון בר־יישום

הטוען להפך עליו הראיה)אורון .(1996 ,זו ,אם כן ,תהא נקודת

במציאות החיים היומיומית ), 1978.18011™, 1997־טק^ס(.

המוצא לדון בכל מקרה שאחד ההורים מתכחש לחובת ההורות,
או כאשר עולה טענה של ממש המערערת את מילוי חובתו.

מן הסתם ,גיבוש מודל המשמורת לא יעשה כהרף עין ובהנף

סביר כי כפועל יוצא מן החזקה תפחת ההנעה ׳להוכיח׳ שבן

קולמוס ,ולא יניב פתרון אידיאלי נטול פגמים .ברם ,אין להניח

הזוג חסר מיומנות הורית ,חסר שבדרך כלל ׳מתגלה׳ לפתע

למצב הקיים להמשיך להתנהל כבימים ימימה ,משל יש תוקף

במהלך המשפט .כך אף תפחת ותוגבל יכולת ה׳סחיטה׳ של מי

לפסקי־הדין ולהמלצות המומחים הכופים על הילדים הר
כגיגית.
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הבטים משפטיים של עדכון טל התרופות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד ־ 1994

מבוא
חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד ) 1994 -להלן:
החוק( חוללה שינויים מהותיים במערכת הבריאות בישראל.
אחד השינויים המרכזיים בעקבות חקיקת החוק הוא קביעה
של סל שירותי בריאות סטטוטורי ,המחייב את כל קופות
החולים .עד לחקיקת החוק יכולה הייתה כל קופת חולים לקבוע
באופן עצמאי אילו שירותים היא מעניקה למבוטחיה ,באופן
שהיו קיימים פערים בין היקף הכיסוי הביטוחי של המבוטחים
בקופות החולים השונות .כיום קבוע סל בסיסי אחיד המחייב
את כל קופות החולים ,ללא כל שיקול דעת מצידן)לקופות
נותר שיקול דעת רק בקביעת שירותים משלימים לשירותים
הכלולים בסל(.
להכללת טכנולוגיה רפואית מסוימת בסל השירותים לפי החוק
יש השפעה אדירה על מערכת הבריאות .הכללה זו מהווה הכרה
רשמית בחשיבות הטכנולוגיה במסגרת הטיפולים הרפואיים
ובנוסף מעניקה תמריץ כלכלי משמעותי למשווקי הטכנולוגיה.
מנגד ,אי הכללת טכנולוגיה מסויימת בסל השירותים לאורך
זמן עלולה להביא להפסקת השימוש בטכנולוגיה זו.

הבעיה העיקרית הכרוכה בקביעת סל שירותים נוגעת לאופן
עדכון הסל .במיוחד אמורים הדברים מקום שסל השירותים
קובע רשימה סגורה של טכנולוגיות מוכרות ,כפי שנעשה ביחס
לתרופות .כידוע ,תחום הטכנולוגיות הרפואיות הוא מתחומי
המדע הדינמיים ביותר :טכנולוגיות רפואיות מתיישנות במהירות
גדולה ומוחלפות בטכנולוגיות חדשות .ביחס לטכנולוגיות רבות
נאגר בתוך זמן קצר יחסית מידע המחייב הערכה מחודשת של
כדאיות השימוש בהן ,ואף עלות השימוש בטכנולוגיות רפואיות
מסויימות משתנה לעתים באופן דרמטי .מאפיינים כלליים אלה
חלים במיוחד על שוק התרופות .במצב עניינים זה ,ברור כי סל
תרופות אשר אינו עובר עדכון שוטף ,עלול להפוך תוך זמן קצר
לבלתי רלוונטי ,וכך להקטין באופן ממשי את היקף הכיסוי
הביטוחי המוענק לכלל הציבור בישראל על פי החוק .מכאן,
שלמנגנון העדכון של סל התרופות ישנה חשיבות החורגת בהרבה
מההיבט הטכני :הקביעה כיצד יוחלט על הכללת או אי-הכללת
תרופה חדשה בסל התרופות עשויה להיות בעלת השלכות
מרחיקות לכת הן על התפתחות מערכת הבריאות בישראל והן
על הגורל של חולים ספציפיים .לפיכך ,מטרת מאמר זה לבחון
את המנגנון שהוקם בפועל לשם עדכון הסל ואת המסגרת
המשפטית בה הוא פועל.

סל התרופות
סעיף  3לחוק מפרט את עקרונות היסוד של ביטוח הבריאות
הממלכתי בישראל .בהתאם לסעיף )3א( לחוק ,זכאי כל תושב
לשירותי בריאות לפי החוק ,אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח
חיקוק אחר .החוק אינו מגדיר באופן ישיר מהו היקף הזכאות
של כל מבוטח לפי החוק .לעומת זאת החוק קובע כי המדינה
אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים
בסעיף  13לחוק )סעיף )3ב(( כי כל קופת חולים אחראית
כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא
זכאי לפי החוק )סעיף )3ג(( וכי שירותי הבריאות הכלולים
בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל ,לפי שיקול דעת רפואי,
;

;

זוהר יהלום  -עורך דין.
שגב שני  -ד״ר לרוקחות ראש היחידה למדיניות וכלכלת תרופות ,המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה
ומדיניות הבריאות.
;

תודתנו

נתונה לעו״ד נתן סמוך
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הבריאות ,שסייע בכתיבת המאמר.

 .ד ״ ד  : — .־

״״.״-7י::״״־די״י~ןי״״_.־־ ״ י י ״ :

באיכות סבירה ,בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי

נאותה ,הרי שסל התרופות שלה לא נבנה בהכרח בתהליך

המבוטח ,והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות

רציונאלי על בסיס קריטריונים ברורים ,אלא בהליך מדורג

קופות החולים לפי סעיף ) 13סעיף)3ד« .מכל ההוראות האמורות

שהושפע ,בין היתר ,גם משיקולים הייחודיים לקופה )זמינות

עולה כי כל קופת חולים מחוייבת לספק למבוטחיה שירותי

של מוצרים מסויימים לעומת חלופות שלהם( .אין ספק,

בריאות בהתאם לקבוע בסל שירותי הבריאות  .סעיף  6לחוק

שבהוראת מעבר עד לגיבושו של סל תרופות ממלכתי ,הבחירה

מפרט את התחומים בהם יינתנו שירותי בריאות לפי סל שירותי

ב״צילום״ סל התרופות של קופת החולים הכללית ,הייתה פתרון

הבריאות ,ובכלל זה ״הספקת תרופות״)סעיף )6א() (6לחוק(.

נוח שמנע זעזועים מיותרים במערכת והבטיח שמירה על היקף

1

הכיסוי הביטוחי של מרבית האוכלוסיה ,עם כניסת החוק
סעיף )7א( לחוק מגדיר את ״סל השירותים הבסיסי״ הכולל,

לתוקף .עם זאת ,החוק לא קבע כל מנגנון להחלפת הסל המקורי

לעניין תרופות ,את רשימת התרופות והתשלומים עבורן שהיו

בסל ממלכתי שייקבע בהתאם לחוק .בשנים שחלפו מאז חקיקת

נהוגים במועד הקובע בקופת החולים של ההסתדרות הכללית

החוק לא נעשה כל צעד ממשי בכיוון זה ,וספק אם ייעשה

של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף )8ז(

בשנים הקרובות ,גם לאור הקשיים הפוליטיים הכרוכים בצעד

לחוק)סעיף )7א() (5לחוק( .סעיף )7ב( קובע כי סל השירותים

מסוג זה) .בהנחה שהמסגרת התקציבית של סל התרופות

הבסיסי הוא סל שירותי הבריאות .סעיף )8ז() (1לחוק קובע כי

תישמר ,הרי שכל ארגון מחדש של הסל ,שבמסגרתו תתווספנה

שר הבריאות יפרסם בצו את רשימת התרופות הכלולות בסל

תרופות מסויימות ,יחייב גריעה של תרופות אחרות ,ובכך יפגע

שירותי הבריאות ואת גובה תשלום החבר בעדן בהתאם לרשימת

בחולים שהיו מורגלים בקבלת טיפול תרופתי במימון ציבורי.

התרופות והתשלומים שהיו נהוגים בקופת החולים של

זהו מהלך שככל שחולף הזמן יהיה קשה להסבירו מבחינה

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ביום הקובע

ציבורית( .לאור זאת ,ברור כי גם בעתיד יהיה סל התרופות

) .(1.1.94מכח הוראה זו פורסם סמוך לכניסת החוק לתוקף ,צו

בבסיסו ״הסל ההיסטורי״ של קופת החולים הכללית.

ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(,
התשנ״ה ) 1995 -להלן :צו התרופות( ,המפרט את כלל התרופות
בסל .צו התרופות מונה ,במרבית המקרים ,את התרופות בשמן

עדכון סל התרופות לפי החוק

הגנרי ,דהיינו לפי שם החומר הפעיל בתרופה ,כמותו וצורת
המינון ,כך שתחת כל שם עשויים להיכלל מספר שמות מסחריים

החוק קובע שני מנגנונים שונים להוספת תרופות לסל .המנגנון

של תרופות .כמו כן ,במרבית המקרים לא מפורטת ביחס לכל

הראשון ,הפשוט יותר ,מתייחס למקרה בו הוספה של תרופה

תרופה ההתוויה לה התרופה מיועדת ,כך שעלולים להתעורר

לסל אינה כרוכה בתוספת עלות .מקרה כזה ייתכן ,למשל ,כאשר

ספקות באשר להיקף החבות המדוייק של קופות החולים

מדובר בתרופה חדשה המהווה חלופה לתרופה או טכנולוגיה

במקרים מסויימים .2להלן נתייחס אך ורק לשאלה העקרונית

רפואית אחרת הכלולה בסל שירותי הבריאות ,ואשר עלותה

של הכללת תרופה בסל ,בהתעלם משאלת החבות בנוגע

אינה פחותה מזו של התרופה החדשה .במקרים כאלה ,משמעות

להתוויות שונות.

הכללת התרופה החדשה בסל היא הכרה רשמית באיכותה
ובחשיבותה לטיפול בהתוויה לה היא נועדה .מכאן שמדובר

מהאמור לעיל עולה ,כי ביחס לתרופות ,בדומה לנעשה ביחס

בהחלטה המתבססת בעיקרה על שיקולים בריאותיים ,ולכן,

לשאר שירותי הבריאות ,נמנע המחוקק עם חקיקת החוק,

הסמכות לקבוע אותה מסורה לשר הבריאות לבדו .בהתאם

מהמשימה הקשה של קביעת סל שירותים בסיסי ,על פי

לסעיף )8ז() (2לחוק ,שר הבריאות רשאי לשנות בצו את רשימת

קריטריונים מובנים .קביעה כזו מחייבת שורה ארוכה של

התרופות ,ובלבד שהשינוי לא יוסיף לעלות סל שירותי הבריאות.

הכרעות בעלות משמעויות רפואיות ,כלכליות ואף חברתיות

על השר להביא את הצו לידיעת ועדת העבודה והרווחה של

ומוסריות ,וללא ספק מצריכה עבודת מטה ממושכת ,שלא

הכנסת ,והצו ייכנס לתוקף בתום  14ימים מהמועד שהובא

בוצעה בטרם נחקק החוק .במקום כל אלה ,בחר המחוקק

לידיעת הועדה ,אלא אם כן החליטה הועדה אחרת .למרות

ב״צילום המצב״ ששרר בקופת החולים הגדולה ביותר ערב

שנוסח הסעיף מאפשר לועדת העבודה והרווחה לדחות את

חקיקת החוק ,והפך את היקף השירותים שניתן על ידה

כניסת הצו לתוקפו ,לכאורה ללא הגבלת זמן ,נראה כי ,ככלל,

לסטנדרט מחייב .טכניקת חקיקה זו ,שככל הנראה היא תוצאה

תפקידה אמור להצטמצם למסגרת של קבלת ההודעה על

של ההליכים שקדמו לחקיקת החוק ,מעוררת על פניה שורה

השינוי ,וספק אם נועד לה תפקיד נוסף מעבר לכך )בייחוד

של קשיים .הגם שקופת החולים הכללית סיפקה ,ערב חקיקת

לאור העובדה שלגבי הוספת תרופה הכרוכה בתוספת עלות,

החוק ,שירותי בריאות למרבית האוכלוסיה ,ועשתה כן ברמה

כמפורט להלן ,אין לועדה כל תפקיד(.
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המקרה המורכב יותר של הוספת תרופה לסל הוא כאשר היא

מסחרי .לעומת זאת ,אי-הכללת תרופה מסויימת בסל ,בייחוד

כרוכה בתוספת עלות לסל .סעיף )8ה( לחוק קובע כי לא ייווסף

במקרה שתרופות חליפיות לה אכן נכללות בסל ,עלולה להפוך

שירות לסל שירותי הבריאות ללא תשלום או בתשלום הנמוך

את שיווקה בארץ לבלתי כדאי ,ולגרום להפסקתו .מכאן

מעלותו ,אלא אם כן נמצא לכך מקור מימון נוסף על המקורות

שבתהליך הוספת התרופות לסל מעורבים אינטרסים כלכליים

לפי סעיף  13לחוק )הסעיף המפרט את מקורות המימון של

רבי עוצמה ,שעל הגוף המכריע ביחס לעדכון להתמודד איתם.

שירותי הבריאות ־ דמי ביטוח בריאות ,גביה נוספת של קופות
החולים ותקציבים ממשלתיים מיוחדים( ,או מקור שהתפנה
עקב ביטול שירות או התייעלות .כאמור לעיל ,קיים קושי פוליטי
לבטל שירות קיים וגם הוכחת התייעלות אשר פינתה בפועל
מקורות מימון לרכישת תרופות קשה מאוד מבחינה מעשית.
מכאן שהאפשרות של פינוי מקור תקציבי עקב ביטול שירות
קיים או התייעלות היא נדירה ביותר .בשש השנים שחלפו מאז
חקיקת החוק טרם נעשה שימוש בסמכות האמורה .ככלל,
הוספת תרופות חדשות לסל תיעשה רק במקרה שאושרה
תוספת תקציב ממשלתי לעניין זה.
מכיוון שהמקורות התקציביים הם בהכרח מוגבלים ,ובוודאי
בהשוואה לעלות הוספת כל התרופות האפשריות לסל ,מחייבת
הוספת תרופה הכרוכה בתוספת עלות בחירה בין מספר חלופות
אפשריות .ההכרעה בעניין זה לא יכולה להצטמצם רק
לשיקולים רפואיים)מהו הטיפול הטוב ביותר אותו ניתן לספק
למטופלים( ,ואף לא לשיקולי עלות-תועלת פשוטים )מה
התועלת הכלכלית המרבית שניתן להפיק מהשקעת התקציב
במימון תרופות חדשות( ,שהערכתם מחייבת עבודת מטה
מורכבת של הערכת הטכנולוגיות החדשות ,במקרים רבים
בתנאים של חוסר וודאות לגבי מידת יעילותן ,עלותן וכר.
ההכרעה על הוספת תרופות חדשות לסל התרופות מחייבת
בראש ובראשונה הכרעות ערכיות ,תרבותיות ,חברתיות,
מוסריות ואף דתיות .כולן הכרעות כבדות משקל ,כגון :האם
יש להעדיף תועלת רפואית גדולה למעטים )הארכת תוחלת
חיים( או תועלת רפואית קטנה יותר )שיפור איכות החיים(
לאוכלוסיה רחבה? האם להעדיף תועלת רפואית גדולה אך לא
וודאית על פני תועלת רפואית קטנה יותר אך מוכחת? האם יש
להעדיף את הטיפול במחלות מסויימות על פני טיפול במחלות
אחרות? האם להעדיף טיפול מונע בצעירים או טיפול אקוטי
במבוגרים? כל ההכרעות האמורות ,שעשויה להיות הן השפעה
ישירה על איכות חייהם ואף תוחלת חייהם של מטופלים,
מחייבות מן הסתם קבלת החלטות בדרך אשר תאפשר שקילת
כל השיקולים הרלוונטיים ,שכאמור לעיל ,אינם מוגבלים בהכרח
לדיסציפלינה זו או אחרת .בנוסף לשיקולים שנזכרו לעיל ,נזכיר
כי להחלטות על הוספת תרופות לסל ישנה משמעות כלכלית
עצומה .הוספת תרופה מסויימת לסל מבטיחה את רכישתה
בהיקף משמעותי ,ובדרך כלל גם את המשך שיווקה בארץ אופן
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המנגנון אשר החוק קובע בעניין זה רחוק מלתת מענה למורכבות
הגדולה של תהליך הוספת התרופות לסל .על פי סעיף )8ב( שר
הבריאות רשאי בצו ,בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה,
להוסיף על סל שירותי הבריאות ,ובכלל זה על סל התרופות.
מכאן ,כי כל מנגנון עדכון הסל נמצא למעשה בידיה של
הממשלה ,מבלי שלגופים אחרים המייצגים את הציבור יש
מעמד כלשהו במסגרת המנגנון הזה .הדבר בעייתי בייחוד לאור
העובדה כי החוק עצמו אינו קובע כל קריטריון להוספת תרופות
לסל ,והמצב הזה פותח פתח למגוון רחב מאוד של החלטות
אפשריות ,בהתחשב בשפע התרופות הקיימות בשוק ,ואשר
לכולן תועלת רפואית מוכחת ,לאור העובדה שהן אושרו לשימוש
בישראל ,והוכחה לגביהן בטיחות ,איכות ויעילות רפואית .כאן
המקום לציין ,כי אין למעשה כל אפשרות לחייב את הממשלה
לעדכן את הסל ,גם אם ברור שהיעדר העדכון פירושו פגיעה
ממשית ברמת השירותים הניתנים לציבור .הדבר תמוה במיוחד
לאור המעורבות שיש לגוף כמו ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת בכל סוגי ההחלטות הדומים ,לרבות הוספת תרופות
ללא תוספת עלות ,כמפורט לעיל ,או הוצאת תרופות מהסל,
כמפורט להלן .נראה כי המחוקק ראה בתהליך הוספת תרופות
לסל תהליך שיכול רק להיטיב עם הציבור ,ולכן אינו מחייב
פיקוח מיוחד מטעם הציבור ,שממילא יסכים לכל תוספת
שתינתן לו .בעשותו כך ,התעלם המחוקק מהעובדה שבמקרים
רבים תהליך העדכון הכרחי על מנת לשמור על רמת הכיסוי
הביטוחי שקבע החוק בהשוואה לסטנדרט הטיפולי האופטימלי
בכל זמן נתון ,כך שבמקרים רבים אין העדכון מבטא העלאה
ריאלית של רמת שירותי הבריאות .המחוקק התעלם גם
מהעובדה שהתהליך מחייב הכרעה בין חלופות שונות  -הכרעה
שבהעדר קריטריונים מובנים בחוק עצמו ,היא בעלת אופי
ציבורי מובהק ,החורג מגדר חקיקת משנה רגילה שמתבצעת
כולה בידי הממשלה ,ואשר אמורה להיות בעלת אופי טכני.
החוק או התקנות שהותקנו מכוחו אינם מפרטים מעבר לכך
כיצד יתבצע התהליך ,ונראה כי בדומה לכל תהליך של חקיקת
משנה הוא יכול ,פורמלית ,להתבצע ללא כל שקיפות או אפשרות
לביקורת ציבורית ,עד להשלמתו ופרסום הצו ברשומות .אין
ספק שהליך כאמור אינו הולם את סוג ההכרעות הנדרשות
בהקשר זה ,ולא פלא ,אם כן ,שמשרד הבריאות עצמו ,בחר
להקים מנגנון מיוחד לקבלת ההכרעות בעניין ,על אף שמנגנון
זה אינו מעוגן בחקיקה הקיימת.

הסוגיה האחרונה בהקשר זה שבה מטפל החוק ,היא האפשרות

הכלולה בסל( לבין כאלה שאינם כרוכים בהקטנת עלות)כלומר,

לגרוע תרופה מסויימת מסל התרופות .כאמור לעיל ,מתייחס

תרופות שיש להן חלופות טיפוליות .לדוגמה במקרה שמסתבר

סעיף )8ז() (2לחוק לכל שינוי בסל התרופות שאינו כרוך בתוספת

כי יעילותן נמוכה יחסית או כי יש להן תופעות לוואי שאינן
במקרה השני ,בדומה

עלות ,ולכן חל לכאורה גם על הוצאת תרופות מהסל ,שמן

מצדיקות את השימוש הנרחב בהן(.

הסתם אינה כרוכה בתוספת עלות .עם זאת ,פרשנות אשר

להוספת תרופה שאינה כרוכה בתוספת עלות ,מדובר בהחלטה

מחילה את ההסדר שנקבע לעיל על מקרה של צמצום היקף

בריאותית טהורה ,שאף יכולה לנבוע באופן ישיר מהחלטה

השירותים הניתנים למבוטחים היא פרשנות בעייתית .לאור

בריאותית אחרת לפי חוק אחר )לדוגמה ,ביטול הרישום של

העובדה שקיימת בחוק הוראה ספציפית המתייחסת למקרה

תרופה בפנקס התרופות המתנהל בהתאם לפקודת הרוקחים

של גריעת שירותים באופן כללי)ולאו דווקא תרופות( ,נראה

]נוסח חדש[ ,התשמ״א  .( 1981 -מכאן ,שלא ברור הבסיס לצורך

שיש להעדיף אותה במקרה זה ,שכן היא מבטאת התייחסות

בקבלת אישור של ועדת העבודה והרווחה למהלך ,ונראה שניתן

ספציפית לבעייתיות הכרוכה בהליך האמור .סעיף )8ב( לחוק

היה להסתפק במנגנון של הודעה לוועדה ,כמו במקרה ההפוך.
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קובע לעניין גריעת שירותים מן הסל מנגנון דומה לזה של הוספת
תרופה בתוספת עלות)צו של שר הבריאות ,בהסכמת שר האוצר
ובאישור הממשלה( ,אך מוסיף כאן תנאי נוסף :אישור של ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת .תנאי זה מבטא את חששו של
המחוקק כי הממשלה ,משיקולים תקציביים ,תפעל להקטנת
סל התרופות ,ובכך תפגע ברוח החוק ,אשר נועד להבטיח
למבוטחים רמת שירותי בריאות שלא תיפול מזו שניתנה
למבוטחי הקופות ערב חקיקת החוק .ועדת העבודה והרווחה
של הכנסת ,כגוף המורכב מנבחרי ציבור ושדיוניו פתוחים בפני
הציבור ,נועדה להבטיח כי לפגיעה כזו יקדם דיון ציבורי ראוי,
וכי היא תיעשה באופן שיצמצם במידת האפשר את הפגיעה
באינטרסים ציבוריים .זאת ,בין היתר ,בשל העובדה שהחוק
עצמו לא קובע שום קריטריונים להוצאת תרופה מסל התרופות.
התניית הצורך באישור הוועדה במקרה זה מחדדת את
הבעייתיות שבהעדר התנייה דומה במקרה ההפוך .כשם
שההחלטה על הוספת תקציב למימון סל שירותי הבריאות
מסורה בידי הממשלה ,נראה שגם ההחלטה ההפוכה מסורה
באופן עקרוני לידי הממשלה עצמה .קשה להניח כי במקרה
שהמדינה תיקלע למשבר תקציבי ותיאלץ לקצץ את כל
הוצאותיה בכל התחומים ,תוכל ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת למנוע ממנה לעשות זאת בתחום הבריאות דווקא .נראה
שעיקר תפקידה של הוועדה במקרה זה יהיה להבטיח כי בפועל
הקיצוץ מתבצע באופן ראוי מבחינה ציבורית :כי נלקחו בחשבון
כל השיקולים הציבוריים הרלוונטיים ,וכי אין בקיצוץ פגיעה
מוגזמת במגזר מסויים .זאת בדומה לצורך ,במקרה של תוספת
תקציב)שההחלטה עליה ממילא מסורה לממשלה ולא צפויה
לעורר התנגדות כלשהי( ,לבחון את חלוקת המשאבים בין
החלופות השונות ,בהתאם לאמות מידה ציבוריות.

מועצת הבריאות ותפקידה בעדכון הסל
כאמור לעיל ,החוק מעניק לשר הבריאות סמכויות מרכזיות
בתחום שינוי סל התרופות .גם במקרים בהם נדרש אישור
הממשלה או ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,היוזמה לעריכת
השינוי נותרת בידי שר הבריאות ,מבלי שלגופים המאשרים
ישנה סמכות פורמלית ליזום מהלך כאמור .בתיאור תהליכי
האישור ,החוק לא קובע כל חובה של השר להתייעץ בגוף כלשהו
בעניין זה או לנקוט בפעולה כלשהי בטרם פרסום הצו)במקרה
של הוספת תרופה ללא תוספת עלות( או הגשת הבקשה לאישור
הממשלה או ועדת העבודה והרווחה )בשאר המקרים( .עובדה
זו מעוררת תמיהה ,שכן החוק עצמו הקים גוף ,אשר בין תפקידיו
לייעץ לשר בעניין זה .מועצת הבריאות ,שהוקמה לפי סעיף 48
לחוק ,כוללת  46חברים המייצגים את המגזרים השונים
במערכת הבריאות הישראלית )בהתאם לסעיף  49לחוק(,
ובראשה עומד שר הבריאות עצמו .סעיף  52לחוק מפרט את
תפקידי המועצה ,וביניהם ,בסעיף קטן ))(1ב( ,לייעץ לשר

הבריאות לעניין החוק בנוגע לשינויים בסל שירותי הבריאות
בהתחשב בין היתר ,בטכנולוגיות חדשות ועלויותיהן״ .מכאן,
שבאפשרות המועצה ליזום שינויים בסל התרופות ,בדרך של
המלצה לשר הבריאות .לעומת זאת ,החוק עצמו אינו מחייב
את השר להתייעץ במועצה בטרם יפעל לביצוע שינוי כלשהו
בסל ,או להתייחס בצורה כלשהי להמלצותיה .למרות זאת,
נראה שפרשנות ראויה של החוק מוליכה למסקנה שראוי כי
שר הבריאות ,המשמש יושב ראש המועצה יציג בפניה את
כוונותיו בנושא עדכון הסל ,גם אם אין הוא כבול פורמלית
להמלצותיה.

לעניין גריעת שירותים מהסל אין סעיף )8ב( לחוק מבחין בין

העדר התייחסות לתפקידה של מועצת הבריאות בולט במיוחד

גריעת שירותים הכרוכים בהקטנת עלויות )כלומר ,הוצאת

על רקע התייחסות מפורשת בחוק לתפקידה של המועצה בעניין

תרופה מהסל ,מבלי שיש לה תחליף בדמות תרופה אחרת

קרוב .סעיף )9ב() (3לחוק קובע ,כי שר הבריאות ושר האוצר
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רשאים ,על פי המלצת מועצת הבריאות ובאישור ועדת העבודה

איידס ומחלות אחרות ,בהתאם לרשימה שהוכנה לפני כן על

והרווחה של הכנסת ,לשנות בצו את הרכב מדד יוקר הבריאות

ידי הנהלת משרד הבריאות ,ובהתאם לקריטריונים שהמשרד

)לפיו מעודכנת עלות הסל באופן שוטף( ,או לעדכן את עלות

קבע :תרופות בעלות יעילות קלינית משמעותית בהשוואה

הסל לקופות בשל השינויים הדמוגרפיים שחלו באוכלוסיה.

לטיפולים שהיו כלולים עד אז בסל השירותים לאותה התוויה

מכאן ,שבהליך קביעת המקורות התקציביים לסל התרופות,

או תרופות לטיפול במצבי מחלה שעבודם לא היה קיים טיפול

נועד למועצת הבריאות תפקיד מוגדר :ללא המלצתה לא ניתן

תרופתי כלשהו .גם הערכת העלויות של הוספת הטיפול לסל

לשנות את השיטה לפיה מתעדכנת עלות הסל .רק לאחרונה דן

נעשתה בהתאם לתחשיבי משרד הבריאות.

בג״צ בעתירה של קופות החולים שביקשו לחייב את שרי
הבריאות והאוצר לקבל את המלצת מועצת הבריאות לערוך
שינויים במנגנון עדכון עלות הסל .בג׳׳צ פסק ,ברוב דעות ,כי
על הממשלה לדון בהמלצות המועצה לגופן ,כאשר לא ניתן
לדחות אותן על הסף רק בשל העובדה שהן כרוכות בהגדלת
המקורות התקציביים ,שאינם בנמצא  .פסיקה זו ,וההנמקה
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המדגישה את התפקיד הסטטוטורי של מועצת הבריאות,
מחזקת את המסקנה כי גם בשאלות של עדכון סל התרופות
יש מקום לערב את מועצת הבריאות בתהליך קבלת ההחלטות.

בתחילת שנת  ,1998הוקם במשרד הבריאות המינהל
לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות .בין תפקידיו נכלל גם ניהול
ועדכון סל שירותי הבריאות .בעקבות ההכרה הציבורית
והממשלתית בצורך בעדכונים שנתיים שוטפים לסל הוחל
במינהל הטכנולוגיות פיתוח של מנגנון מובנה לניהול ועדכון
סל שירותי הבריאות .לקראת קבלת התקציב לשנת  ,1999מינה
שר הבריאות ועדה ציבורית שהיתה צריכה להמליץ על
הטכנולוגיות שיכללו בעדכון הסל ,בהתאם לתהליך ולמנגנון
שפותחו על ידי מינהל הטכנולוגיות .כמות הטכנולוגיות שניתן

הבעיה הגדולה שבמתן תפקיד הייעוץ בדבר שינויים בסל נעוצה

היה להוסיף בעדכון זה לסל השירותים ,נקבעה לפי התקציב

במועצה עצמה ,שהיא גוף מסורבל ומפוצל ,המתקשה להגיע

שהוקצה לכך ממשרד האוצר) 150מיליון ש״ח( .לקראת העדכון,

להסכמה על החלטות פרטניות ומורכבות ,כמו אלה הכרוכות

התקבלו בקשות להכליל בסל  71תרופות ו 26-טכנולוגיות

בעדכון הסל .עיקר כוחה של המועצה באישור החלטות מדיניות

אחרות ,בעלות כוללת של כ־ 800מיליון שי׳ח .לאחר ניפוי

עקרוניות ,בהן יש חשיבות גדולה לכך שהמועצה מייצגת את

הטכנולוגיות שאינן מתאימות להיות מועמדות להכללה בסל,

כל הדרגים המקצועיים במערכת הבריאות .כתוצאה ,התפתחה

דנה הועדה בהכללה של  69תרופות ו 15-טכנולוגיות אחרות.

בפועל פרקטיקה אשר לפיה מועצת הבריאות ,כגוף ,אינה

על פי המלצות הועדה ,החליטה הממשלה ,במרץ  ,1999להוסיף

מעורבת בפרטי הדיונים בנוגע לעדכון הסל .לעומת זאת,

לסל שירותי הבריאות  44תרופות ו 6-טכנולוגיות אחרות.

המועצה אישרה את השימוש במנגנון לדיונים בהרחבת הסל,
ואת הרכב הועדה הציבורית שהוקמה לעניין זה )ראה להלן(.

לקראת שנת התקציב  ,2000הועמדו לרשות ועדת העדכון 170
מיליון ש״ח להכללת טכנולוגיות חדשות בסל השירותים .במהלך
עבודת הועדה ,בעקבות לחץ פוליטי במסגרת הדיונים על חוק

מנגנון עדכון סל התרופות

התקציב ,נוסף תקציב של  85מיליון ש״ח .סהי׳כ הוקצבו לצורך
העדכון  255מיליון ש״ח .לאור ההכרה הרחבה בקיומו של

כאמור ,החוק לא קבע כל מנגנון מובנה לעדכון סל התרופות.

מנגנון מובנה לעדכון הסל ,התקבלו לקראת עדכון זה בקשות

בפועל ,לא נעשה עדכון יזום בסל השירותים עד לדצמבר ,1997

להכללה בסל של  270תרופות ו 130-טכנולוגיות אחרות ,בעלות

כשלוש שנים מיום החלת החוק .בזמן זה ,השינוי היחידי שבוצע

כוללת של כמיליארד וחצי ש״ח .לאחר ניפוי הטכנולוגיות שלא

בסל שירותי הבריאות היה הוספת שלוש תרופות לטיפול

התאימו למבחני ההרחבה של הסל ,דנה הועדה בהכללה של

בטרשת נפוצה בראשית שנת  ,1996בעקבות דיון בעניין זה

 227תרופות ו־ 57טכנולוגיות אחרות .על פי המלצות הועדה,

בבית הדין הארצי לעבודה  .ובכן ,העדכון הראשון של הסל

החליטה הממשלה ,בינואר  ,2000להוסיף לסל שירותי הבריאות

בוצע בסוף שנת  ,1997בעקבות הסערה הציבורית שעוררה

 94תרופות ו 23-טכנולוגיות אחרות.
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מחאת ילדים חולי סרטן שהתרופות עבורם לא נכללו בסל ,וכן
מאבקם של חולי האיידס לקבל הטיפול ב״קוקטייל״ התרופות
האנטירטרווירליות שאף הוא לא נכלל בסל .בעקבות הלחץ
הציבורי הקצה שר האוצר דאז סך  150מיליון ש״ח ,תוך דרישה
שהכסף ישמש להוספת תרופות לאיידס וסרטן .על סמך סכום
הכסף שהוקצה נוספו לסל  17תרופות חדשות לטיפול בסרטן,
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החל משנת  ,1999העדכונים בסל שירותי הבריאות אמורים
להגיע לאישור הממשלה במקביל לקבלת התקציב השנתי ב1-
בינואר .על מנת לעמוד בלוח הזמנים ,מתחיל תהליך העדכון
כבר בחודש מרץ של השנה הקודמת ,בפנייה של משרד הבריאות
לקבל הצעות להוספת שירותים לסל השירותים .תחילה הופנתה

־

WW:

ההזמנה לקבלת הצעות להרחבת הסל רק לגורמים המקצועיים

להצעות השונות .בכך מתגבר המנגנון הקיים על הפגם שיצר

בתחום הבריאות .החל משנת  2000החיל משרד הבריאות נוהל

החוק כאשר קבע שהליך הרחבת הסל לא יהיה כפוף לביקורת

מובנה בעניין זה ,המאפשר גם לגורמים אינטרסנטיים מובהקים

פרלמנטרית .ככלל ,מהווה מנגנון עדכון הסל הסדר ישראלי

כגון חברות התרופות להציע הוספת תרופות לסל  .כמו כן

מקורי מתקדם ביותר ,שאין לו מקבילה במדינות המעך ,והוא
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ה ת ק ב ל ו ב ק ש ו ת מחולים פרטניים ,מארגוני חולים,

יכול לשמש מקור לגאווה למערכת הבריאות הישראלית ולציבור

מפוליטיקאים ומנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות

בכלל.

ממלכתי.
הבעיה העיקרית של המנגנון הקיים נעוצה בעובדה שתהליך
המנגנון לעדכון סל שירותי הבריאות ,שפותח על ידי מינהל

הקצאת המשאבים לעדכון הסל אינו מעוגן באופן כלשהו .היעדר

הטכנולוגיות ,מתבסס על קביעת סדרי עדיפויות לטכנולוגיות

העיגון בחקיקה משמעותו כי ההסדר הקיים הוא נזיל ובהתאם

השונות המועמדות להכללה בסל ,באמצעות תהליך של ״הערכת

ללחצים שונים בעתיד ,עשוי להיעקף בדרכים שונות)לדוגמה,

טכנולוגיות״ .התהליך הזה הוא צורת מחקר ,עבוד וניתוח ,הבוחן

אם שר הבריאות או הממשלה יחליטו מסיבה כלשהי להתעלם

את ההשפעות השונות של טכנולוגיה מסוימת על הפרט והחברה,

מהמלצות הועדה הציבורית( ואולי אף להיות מבוטל לחלוטין.

לגבי הבטיחות ,היעילות ,התועלת ויחס העלות-תועלת ,וכן בוחן

אין כיום כל עיגון חוקי לצורך לעדכן או לפחות לשקול את

התהליך את ההשלכות החברתיות ,הכלכליות והאתיות של

עדכון הסל מעת לעת .המנגנון הקיים מתייחס אך ורק לאופן

הטכנולוגיה ,במונחים מוחלטים ויחסיים .לאחר סיום תהליך

חלוקת הסכום שהוקצה לעניין ,בעוד שההחלטה על עצם הוספת

הערכת הטכנולוגיות השונות ,מתבצע דירוג שלהן לפי

התקציב אינה כפופה למנגנון כלשהו .במצב זה ,עשויה הממשלה

קריטריונים מנחים שנקבעו מראש על ידי מינהל הטכנולוגיות .

להחליט שלא להקצות עוד תקציב מיוחד לעדכון הסל )כפי
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שקרה בפועל במהלך שלוש השנים הראשונות לתחולתו של
כאמור לעיל ,עיקר העבודה להערכת החלופות לעדכון הסל

החוק( ,באופן שייתר לחלוטין את תפקידו של המנגנון.

מתבצעת בידי המנגנון המקצועי של משרד הבריאות ,והוא
האחראי על איסוף ההצעות ,הערכתן מבחינה קלינית,

לאור זאת ,נדרש ,בשלב ראשון ,לעגן בחקיקה את ההליך לפיו

אפידמיולוגית וכלכלית ,ודירוגן בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

מקצה הממשלה תקציב מיוחד לשם עדכון הסל .מובן שקיים

אולם ,ההכרעה הסופית בדבר הוספת תרופות לסל מסורה בידי

קושי רב לקבוע מסגרת תקציבית קבועה לעניין זה ,שכן הדבר

ועדה ציבורית ,שבה חברים נציגי הנהלת משרד הבריאות ומשרד

תלוי הן ביכולת המדינה לממן תוספת תקציבית בהתאם

האוצר ולצידם נציגי קופות החולים ובתי החולים ,נציגי

לשיקולים התקציביים הכלליים בכל שנה ,והן בצרכי מערכת

הארגונים המקצועיים בתחום הבריאות וכן נציגי ציבור

הבריאות בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות ורמת התחלואה.

מובהקים שאינם קשורים במערכת הבריאות בפעילותם

יצויין ,כי המלצת מועצת הבריאות שנדונה בבג״צ מכבי הנ״ל ,

הרגילה .עד היום נתקבלו כל החלטות הועדה בקונצנזוס בין

כללה ,בין היתר ,הצעה להגדיל את עלות סל השירותים כולו

חבריה ,וזאת בתוך פרק הזמן הקצר המוקצב לדיוני הוועדה.

בשיעור קבוע של  2%בשנה ,כדי להתמודד עם ההתפתחויות

הועדה מגישה את המלצותיה לשר הבריאות ולממשלה ,ועל פי

הטכנולוגיות בתחום הבריאות .ההצעה האמורה ,שנתמכה גם

נסיון העבר ,מתקבלות המלצות אלה ללא שינויים על ידי

על ידי המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית למצב מערכת

הממשלה.

1

הבריאות מחודש פברואר  ,2000נדחתה על ידי הממשלה .הדחיה
באה ככל הנראה ,מחשש להתחייב להוצאות תקציביות קבועות,

הערכת המנגנון הקיים והצעות לשיפורו
אין ספק שהמנגנון הקיים מנטרל את החששות העיקריים
הכרוכים בהליך עדכון הסל ,כפי שנקבע בחוק .בראש ובראשונה
מדובר במנגנון המבטיח קבלת החלטות באופן רציונלי ,על פי
קריטריונים מובנים ולא על פי שרירות לב של גורם זה או
אחר .מעבר לכך ,המנגנון הקיים מבטיח את שיתופו של הציבור
הרחב ,הן באפשרות להציע הצעות להרחבת הסל ,והן באמצעות

מבלי שתהיה אפשרות לצמצם אותן .עם זאת ,פסיקת בית
המשפט העליון מחייבת את הממשלה לדון בהצעה לגופה ,ולאור
ההנחיות שניתנו בפסק הדין ,ספק אם ניתן יהיה בעתיד
להתעלם מהאפשרות לקבוע מנגנון עדכון ״אוטומטי״ מסוג
כלשהו .בשלב ראשון יש לקבוע כי במועד מסויים בכל שנה
תפרסם הממשלה את החלטתה על הוספת תקציב לשם עדכון
הסל ,אם בכלל ,כך שתיווצר ודאות לגבי עצם ההוספה וייווצר
תהליך מובנה של קביעת גובה התוספת התקציבית.

נוכחותם של נציגי ציבור בפורום המכריע בסופו של דבר ביחס
מעבר לכך ,דומה שיש צורך לעגן בחקיקה את תהליך חלוקת
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המשאבים במסגרת עדכון הסל .המנגנון הקיים קם כיוזמה

כאן אמנם מבטיח החוק פיקוח ציבורי בדמות הצורך באישור

ממשלתית בתגובה לצרכים הקיימים ,וללא עיגון בחקיקה.

ועדת העבודה והרווחה ,אך לאור מורכבות ההליך והשיקולים

מכיוון שהממשלה מיוזמתה הקימה מנגנון אשר מאפשר לגופים

הכרוכים מ דומה כי יש צורך בהסדרת המנגנון המקצועי

שונים להציע הצעות להוספת תרופות לסל ואשר מעביר את

להערכת החלופות השונות לצמצום הסל ,טרם הבאתן לדיון

ההכרעה בפועל לידי ועדה ציבורית ,הרי שיש מקום לעגן

בוועדת העבודה והרווחה.

בחקיקה הן את הליך הגשת הבקשות לדיון בוועדה והן את
עצם קיום הוועדה ,בהרכב המבטיח ייצוג נאות לאינטרסים
השונים המעורבים בתהליך .בהסדרת מינוי הועדה והרכבה

סיכום

יש לתת את הדעת לתפקיד המסובך שמוטל על הוועדה ,על

למעלה משש שנים חלפו מאז כניסתו לתוקף של החוק ,וכיום

מנת להבטיח כי היא תוכל לקבל את ההחלטות המורכבות

ברור כי סל התרופות שנקבע בו ,ואשר צילם את המצב ערב

הנדרשות ממנה באופן יעיל ותוך פרק זמן קצר יחסית .כך

כניסת החוק לתוקפו ,אינו יכול עוד לספק מענה הולם לצורכי

יבוא על ביטויו האינטרס הציבורי בקיום דיון ערכי האם יש

מערכת הבריאות ולשאיפה לשמור על רמת שירותי בריאות

צורך להוסיף תרופות לסל ,ותימנע האפשרות כי קבוצות חולים

מתקדמים בסטנדרטים בינלאומיים .במצב זה ,התהליך של

מסויימות ירגישו כי התהליך מונע מהם לקבל את השירותים

עדכון סל התרופות מקבל חשיבות גדלה והולכת ,שכן הוא

שהם ראויים להם .לעומת זאת ,נראה שהמעורבות הציבורית

אשר קובע בסופו של דבר את איכות סל התרופות ואת מידת

בהליכי עדכון הסל דרושה רק במקרים של שינויים בסל

הכיסוי הביטוחי המוענקת לכל תושבי המדינה מכח החוק.

הכרוכים בהכרעות ערכיות הנוגעות לחלוקת משאבים מוגבלים,

החוק עצמו ,ככל הנראה ,לא העריך נכונה את מלוא המשמעות

ולא בקבלת החלטות על בסיס מקצועי או טכני בלבד)הוצאת

של תהליכי עדכון הסל וקבע לגביהם הסדרים כלליים בלבד

תרופה שהתגלתה כמסוכנת לבריאות הציבור או הוספת תרופה

שאינם מבטאים את המורכבות הגדולה של ההכרעות הכרוכות

חליפית לתרופה הכלולה בסל(.

בעניין .בפועל ,פיתח בשנים האחרונות מינהל הטכנולוגיות

עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא הקמת מנגנון מובנה
להוצאת תרופות מהסל .מטבע הדברים מדובר בהכרעה קשה
יותר מבחינה פוליטית מאשר הוספת תרופות לסל ,אך ייתכן
שבעתיד הכרעה כזו תהיה בלתי נמנעת ,בייחוד לאור הבעייתיות
שבהגדרת הסל הבסיסי .גם אם סל התרופות לא ייבנה כולו
מחדש ,הרי שהמשאבים המוגבלים מצד אחד והצרכים
המשתנים של המערכת מאידך ,עשויים לחייב דיון ממשי
באפשרות להפסיק מתן טיפולים מסויימים במסגרת הסל ,כדי
לפנות מקורות תקציביים לשם הכללת תרופות חדשות וחיוניות.

במשרד הבריאות הליך מובנה של דיון בחלופות השונות להוספת
תרופות לסל ,בהתאם למסגרת תקציבית שנקבעת על ידי
הממשלה מדי שנה .הליך זה מספק מענה למרבית הבעיות
המתעוררות כתוצאה מהוראות החוק .עם זאת ,עצם תהליך
הקצאת התקציב המיוחד ,כמו גם מנגנון הדיון בחלופות ,אינו
מעוגן בחקיקה ,באופן שאינו מבטיח ודאות ויציבות בתהליך.
נראה  -איפא  -שיש מקום לעגן את התהליכים הקיימים
בחקיקה ולהוסיף עליהם הליכים משלימים לדיון בהוצאת
תרופות מהסל.

מקורות:
 .5דב״ע נה1/־ 7אלדד נ קופת חולים הכללית ואח .
,

 .1בג״צ  2344/98מכבי שירותי בריאות ואח נ שר האוצר
,

,

ואח )לא פורסם פסק הדין ניתן ביום  ,(18.12.00בסעיף
,

;

 10לפסק דינו של כב׳ השופט מישאל חשין.
 .2ראה לעניין זה:
ז׳ יהלום ,ש׳ שני ,דיני רוקחות ותרופות כישראל ,הוצאת
המכון למחקרי משפט וכלכלה בע״מ ,2000 ,עמ׳ .222 - 217
 .3שם ,בעמ׳ .141 -139
 .4בג״צ מכבי ,הנ׳׳ל בה״ש  ,1פסק דינו של כב׳ השופט מישאל
חשין.
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,

 .6נוהל אגף הרוקחות במשרד הבריאות בנוגע לאופן הגשת
בקשה להוספת תרופות לסל פורסם בעברית ובאנגלית
באתר האינטרנט של משרד הבריאות:
)(www/health.gov.il/drugs
 .7ראה לעניין זה:
Shani S, Sibzehner MI, Luxenburg O, Shemer J, "Setting
Priorities for the Adoption of Health Technologies on a National Level - The Israeli Experience", Health Policy 2000,
Vol. 54, pp. 169-185.
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חקיקה בנושאי בריאות בשלהי שנת 2000
חוק מידע גנטי ,התשס׳׳א2000-

4

חוק זה ,פרי יזמתו של ח״כ מאיר שטרית ,עבר קריאה ראשונה
בכנסת הארבע-עשרה ביום  .4.1.99בכנסת החמש-עשרה ,הוחלה
עליו רציפות ביום  ,3.1.00ביזמת הוועדה לענייני מחקר ופיתוח
מדעי וטכנולוגי ,וביום  ,13.12.00התקבל בקריאה שלישית.
מטרת החוק ״להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי,
ולהגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה,

צבי ענבר

והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי ,במחקר הרפואי
והגנטי ,בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור״  .חוק זה
5

מצדיק דיון מקיף בפני עצמו ,אך במסגרת מדור זה נסתפק
בהצגת עיקריו.
לחוק עשרה פרקים:

מבוא

פרק א  :פרשנות  -ובו מטרת החוק והגדרות כגון ״בדיקה
,

גנטית״ ,״דגימת DNA״ וכוי;

סקירה חצי שנתית זו ,מעודכנת ל.1.1.2001-

פרק ב׳ :גדיקה גנטית ־ רישוי ומתן ייעוץ גנטי .פרק זה

חוקים שהתקבלו

קובע את העקרונות ומסדיר את הרישוי לעריכת בדיקות גנטיות;
לא תילקח דגימת  D N Aאשר מופיע עליה פרט מזהה של הנבדק
)״דגימת  D N Aמזוהה״(; לא תיערך בדיקה גנטית ולא יינתן

חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש׳׳ס2000-

ייעוץ גנטי על פי תוצאות הבדיקה ,אלא בהתאם להוראות
ביום  22.1.01ניכנס לתקפו חוק שיקום נכי נפש בקהילה,

חוק זה בדיקה גנטית תיערך במכון גנטי או במעבדה לבדיקות

התש״ס־ /2000שמטרתו ״לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה

גנטיות ,ובדיקה גנטית למחקר תיערך רק אם המחקר אושר

של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מירבית אפשרית

לפי כל דין)כגון :תקנות ניסויים רפואיים(; בדיקה גנטית להורות

של עצמאות תיפקודית ואיכות חיים ,תוך שמירה על כבודם

תיערך רק לפי צו של בית המשפט לענייני משפחה.

;

ברוח חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו״ .
2

פרק גי :לקיחת דגימת  .DNAהפרק מסדיר את אופן לקיחת
החוק ,פרי יזמתם של חברי הכנסת קובע את הזכאות לשיקום

דגימת  , D N Aעריכת בדיקה גנטית ,מסירת תוצאותיה

ומקים מועצה ארצית לשיקום וועדות שיקום אזוריות,

ושמירתה .העיקרון הוא שאין לקחת דגימת  D N Aואין לערוך

שתפקידן העיקרי  -קביעת תכניות שיקום לזכאים לכך .סל

בדיקה גנטית ,בלא קבלת הסכמה מדעת של הנבדק .הוראות

שירותי השיקום כלול בתחומי התעסוקה ,הדיור ,השלמת

פרק ד׳ לחוק זכויות החולה)״הסכמה מדעת לטיפול רפואי״(,

השכלה ,החברה והפנאי ,המשפחות וטיפול השיניים.

יחולו בשינויים המחויבים.

3

צבי ענבר  -עו״ד ,היה היועץ המשפטי לכנסת ,ופרש לגימלאות ב1.3.01-
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פרק די :מסירת מידע גנטי .אין לעשות שימוש במידע גנטי,

הצעות חוק שהוחלה עליהן רציפות

אלא בהסכמת הנבדק ,במפורש ובכתב .אין רואים ויתור על
סודיות רפואית כהסכמה למסירת מידע גנטי מזוהה.
פרק ה׳ :קטין ,חסוי ופסול דין .פרק זה מסדיר לקיחת דגימת

הצעת חוק הרופאים)הליכי בדיקת תלונות ואמצעי
משמעת()תיקוני חקיקה( ,התשנ״ח־1998

לקטין מעל גיל זה( .כך ,למשל ,מותר לעשות כן אם התגלו אצל

ביום  ,18.12.00החילה הכנסת רציפות על הצעת החוק הנ״ל,

הקטין ממצאים המעידים על מחלה או מוגבלות שלצורך

שעברה קריאה ראשונה בכנסת הארבע עשרה .ההצעה באה

איבחונם נדרשת בדיקה גנטית .או למטרת מציאת התאמה

להסדיר את נושא הבקרה המקצועית והמשמעתית בכל הנוגע

גנטית בין הקטין לבין אדם אחר ,לצורך טיפול במחלתו של

לעבודתם של הרופאים ,מעת קבלת תלונה או הודעה על אירוע

אותו אדם .הוראות דומות חלות לגבי חסוי או פסול דין.

חריג שאירע בעת טיפול רפואי או הכרוך בטיפול רפואי שניתן,

 D N Aמקטין)תוך הבחנה בין קטין שלא מלאו לו שש עשרה,

פרק ר :מניעת הפליה .פרק זה אוסר על מעביד לדרוש מעובד
מידע גנטי או לדרוש ממנו לעבור בדיקה גנטית .כן אוסר הוא

7

דרך הכנת הקובלנה ועד להטלת אמצעי המשמעת בידי ועדת
משמעת כמוצע בהצעה.

על מבטח לבקש ממבוטח תוצאות של בדיקה גנטית או לעבור

הצעות חוק לקריאה ראשונה

בדיקה גנטית.
פרק זי :שימוש במידע גנטי על ידי רשויות הביטחון ורשויות
אכיפת החוק .החוק מסדיר את השימוש בדגימת  D N Aע״י
רשויות הביטחון ורשויות אכיפת החוק למטרות אחדות ,כגון:

הצעת חוק הגבלת תקופת כהונה של מנהלי מחלקות
בבתי חולים ציבוריים

גילוי עבריינים ,איסוף מידע מודיעיני או זיהוי נפטרים.
ביום  31.7.00התפרסמה ברשומות מטעם ועדת העבודה,
8

פרק ח׳ :עונשין .פרק זה כולל רשימה של עבירות ,שהחמורות

הרווחה והבריאות של הכנסת הצעת

בהן גוררות עונש של עד חמש שנות מאסר .כן מגדיר הפרק את

חוק לתיקון פקודת בריאות העם)תיקון מס׳ )(17הגבלת תקופת

אחריותם של נושאי משרה בתאגיד ,ושל מעסיקים לעניין

כהונה של מנהלי מחלקות בבתי

עבירות הנעברות בידי עובדיהם.

חולים ציבוריים( ,התש״ס . -2000על פי ההצעה ,תקופת כהונה
9

פרקים ט׳ עד י״א  -כוללים הוראות שונות ,תיקונים עקיפים
בחוקים קיימים ,הוראות מעבר והוראות שעה .תחילתו של
החוק  -שנה מיום פרסומו.

חוק חובת דיווח בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים
מעישון מוצרי טבק ,התשס״א־2000
6

חוק זה הוא פרי יזמתו של ח״כ אברהם יחזקאל ,שהוא עצמו
מעשן .מטרת החוק להביא לריכוז מידע מוסמך בדבר הנזקים
הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק.

של רופא המנהל מחלקה בבית חולים ציבורי ,לא תעלה על
חמש שנים .הנהלת בית החולים רשאית להאריך את המינוי
לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

הצעות חוק של חברי הכנסת שהועברו לדיון
מוקדם בוועדה
הצעת חוק זכויות החולה)השלמת זכויות(
ביום  12.7.00העבירה הכנסת ,לאחר דיון מוקדם ,לוועדת

החוק מחייב את שר הבריאות למסור לכנסת אחת לשנה נתונים

העבודה ,הרווחה והבריאות את הצעת חוק זכויות החולה

בדבר עישון מוצרי טבק ,כגון :מספר המעשנים בכל קבוצת גיל,

)השלמת זכויות(  .ההצעה באה להחיל את חוק זכויות החולה,

בצה״ל וכוי; פעילות משרד הבריאות בתחום מניעת העישון

התשנ״ו199־ , 6גם על נותני שירותים רפואיים שאינם נמנים

ונזקיו; מידע עדכני בדבר הנזקים הנגרמים מן העישון והחשיפה

על הרשומים

ב פ נ ק ס ה מ ק צ ו ע ו ת ה ר פ ו א י י ם )כגון:

לו ,ועוד .ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת תקיים

פיזיוטרפיסטים וחובשים(.

10

1ג

דיון לגבי נתוני הדיווח ,תעיר את הערותיה ותמליץ כפי שתמצא
לנכון.

רפואה ומשפט
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הצעת חוק הפריה חוץ מפית

• הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים)בחינות לסטז׳רים( ־
17

באה לאפשר למי שנפגע מהחלטת ועדת הבחינה ,לערור על
ביום  19.7.00העבירה הכנסת ,לאחר דיון מוקדם ,שתי הצעות

החלטתה ולקבל מידע על התחום בו נכשל.

חוק בנושא הפריה חוץ גופית לדיון בוועדה משותפת של
12

הוועדה לקידום מעמד האשה וועדת העבודה ,הרווחה

• הצעת תיקון לחוק העונשין ־ הסכמה מודעת להפלה  .תכלית

והבריאות .השר חיים רמון הודיע כי ועדת השרים לענייני

ההצעה להביא לכך שכל אשה המבקשת להפסיק את הריונה,

חקיקה התנגדה להצעה ,ולכן הוא איננו תומך בה באופן פורמלי,

תקבל את כל המידע הדרוש לה ,כדי להגיע להחלטה שקולה.

אך ישמח מאד אם הכנסת תעביר את ההצעה בקריאה טרומית,
וכך היה.

18

• הצעת תיקון לפקודת הסמים המסוכנים  -טיפול באמצעות
סם הקנביס  .מטרתה לאפשר גידול ,ייצור ,הפקה ,הכנה
19

והחזקה של צמח הקנביס לצורך טיפול רפואי.

הצעות חוק הזכות למות בכבוד והזכות להחליט על
• הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים )בחינות לסטג׳רים( ,
20

הארכת חיים

חוזרת בחלקה על האמור בהצעת חוק קודמת של ח״כ אחמד

ביום  19.7.00העבירה הכנסת לאחר דיון מוקדם את הצעת
חוק הזכות למות בכבוד  ,ואת הצעת חוק הזכות להחליט על

טיבי ,ומוסיפה הוראות בדבר חישוב ציון המגן בציון הבחינה.

13

הארכת חיים אל ועדת החוקה ,חוק ומשפט.
14

• הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם )הנהלת בתי
חולים(  ,באה לקבוע כי בית-חולים ינוהל בידי רופא שהינו
21

בעל תואר מומחה במינהל רפואי.

הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים ,סמי
מרץ ותרופות הרגעה בילדים
ביום  26.7.00העבירה הכנסת לוועדה את הצעת חוק איסור
שימוש בסמים מסוכנים ,סמי מרץ ותרופות הרגעה בילדים
מתחת לגיל . 18
15

• הצעת חוק העיסוק בדיאטה

22

• הצעת תיקון לפקודת רופאי השיניים  -הגבלת מרפאות של
תאגידים .
23

• הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות רפואיות .
24

• הצעת חוק טיפול בחולי נפש  -דיווח על הגבלת זכויות .
25

הצעות חוק של חברי הכנסת שהונחו על שולחן
הכנסת

ההצעה באה לחייב מנהל רפואי אשר הגביל זכויותיו של
חולה נפש ,לפי סעיף  35לחוק לטיפול בחולי נפש ,לדווח על
כך הן למשרד הבריאות ,והן לאחראי על זכויות המטופל

להלן פרטים על הצעות חוק של חברי הכנסת שעניינן רפואה,

לפי חוק זכויות החולה.

שהונחו על שולחן הכנסת .כיוון שמרבית הצעות החוק של

• הצעת חוק טיפול מדכא יצר  .על פי ההצעה ,לא יופחת

חברי הכנסת אינן מובאות כלל לדיון ,נביא את כותרותיהן

עונשו של פדופיל ,אלא אם הסכים לקבל טיפול מדכא יצר

בלבד ,ובמידת הצורך  -גם את עיקרן ,בקיצור רב.

למשך התקופה המופחתת מעונשו .כ׳׳כ יחויב עבריין שצבר

• הצעת חוק המחייבת מועמד לראש הממשלה לפרסם דו״ח
רפואי בדבר מצבו הבריאותי ,ואת ראש הממשלה ,לפרסם
דוי׳ח כאמור אחת לשנתיים ;
16
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26

שלוש הרשעות בעבירות מין נגד קטינים מתחת לגיל ,14
לעבור טיפול מדכא יצר עם סיום מאסרו האחרון.

 .15פ 1527/של ח״כ אלי בן מנחם ,הונחה על שולחן הכנסת

מקורות

ביום .13.3.00
 .1ס׳יח התש׳׳ס  ,1746מיום  ,21.7.00עמ׳  .231הצעת החוק
ודברי הסבר פורסמו בהצ״ח  2782התשנ׳יט ,עמ׳ .222
.2

מתוך סעיף  1לחוק.
גוז׳נסקי ועשרה ח״כים נוספים ,הועברה לוועדת העבודה
והרווחה של הכנסת ביום  19.11.97ועברה קריאה ראשונה
ביום  .5.1.99ביום  ,8.11.99החילה עליה הכנסת החמש
עשרה ,ביזמת ועדת העבודה והרווחה ,דין רציפות.

 .4ס״ח  ,1766התשנ״ח ) ,(25.12.00עמ׳  ;62הצעת החוק ודברי
הסבר פורסמו בהצעות חוק  ,2786מיום  ,30.12.98עמ׳
.290

הונחה על שולחן הכנסת ביום .10.7.00
 .18הצ״ח פ 2049/של ח׳׳כ צחי הנגבי ,הונחה על שולחן הכנסת
ביום .24.7.00
 .19הצ׳׳ח פ 2061/של ח״כ נעמי חזן ושבעה ח״כים נוספים,
הונחה על שולחן הכנסת ביום .24.7.00
 .20הצ״ח פ 2154/של ח״כ אחמד טיבי ,הונחה על שולחן הכנסת
ביום .31.7.00
 .21הצ״ח פ 2171/של ח״כ דוד טל ,הונחה על שולחן הכנסת

סעיף  1לחוק.

ביום .2.8.00

 .6ס״ח  ,1766התשס״א ) ,(25.12.00עמ׳  ;74הצעת החוק
ודברי הסבר פורסמו בהצ״ח  ,2773התשנ״ט ,עמ׳  .192החוק
עבר קריאה ראשונה ב ,22.12.98-והוחלה עליו רציפות
בכנסת החמש עשרה ביום .21.2.00

 .22הצ״ח פ 2215/של הח״כים נעמי בלומנטל ,אילן גילאון
ועוזי לנדאו ,הונחה על שולחן הכנסת ביום .2.8.00
 .23הצ״ח פ 2223/של ארבעת חברי הכנסת של ״ישראל בעליה׳/
הונחה על שולחן הכנסת ביום .30.10.00

 .7הצ׳׳ח  ,2706התשנ״ח ) 13במרס  ,(1998עמ׳ .318
 .8הצ״ח  ,2915התש״ס ,מיום  ,31.7.00עמי .719
.9

הכנסת ביום .3.7.00
 .17הצ״ח פ 1982/של ח״כ אחמד טיבי ושלושה ח״כים נוספים,

 .3הצ״ח פ ,1506/הונחה בכנסת הארבע עשרה ע״י ח״כ תמר

.5

 .16הצ׳יח פ 1943/של ח׳יכ אברהם יחזקאל ,הונחה על שולחן

פ 1269/של ח״כ אחמד טיבי ו 13-חי׳כים נוספים ,הועברה
לוועדה ביום .8.3.00

 .24הצ״ח פ 2284/של ח״כ אחמד טיבי ,הונחה על שולחן הכנסת
ביום .6.11.00
 .25הצ״ח פ 2296/של חי׳כ תמר גוז׳נסקי וארבעה ח׳׳כים
נוספים ,הונחה על שולחן הכנסת ביום .13.11.00

 .10הצ׳יח פ 1711/של ח״כ אילן גילאון וארבעה ח״כים נוספים,
הונחה על שולחן הכנסת ביום .27.3.00

 .26הצי׳ח פ 2398/של ח״כ נחום לנגנטל ,הונחה על שולחן
הכנסת ביום .27.11.00

 .11ס״ח התשנ׳יו ,עמ׳ .327
 .12פ 423/של ח״כ יעל דיין ,הונחה על שולחן הכנסת ביום
 26.7.99ו־פ 1328/של ח״כ אחמד טיבי ,הונחה ביום .13.1.00
 .13פ 199/של ח״כ אבי יחזקאל ,הונחה על שולחן הכנסת
ביום .12.7.99

ראשי תיבות !רשימת המקורות:
ס״ח  -ספר החוקים
פ ../־ הצעת חוק פרטית של ח״כ

 .14פ 819/של ח״כ ענת מאור ,הונחה על שולחן הכנסת ביום

הצי׳ח  -הצעת חוק

.1.11.99

לד״ר רוני וולף
עם קבלת מינוי של

פרופי/ח׳ קלמ< לדרמטולוגיה
ברכות חמות
מחבריך במערכת רפואה ומשפט

נוסח מתוקן של ״הצהרת הלסמלף״
אמנון כרמי
הערה מקדימה
לפני זמן קצר הוציא האיגוד הרפואי העולמי נוסח מתוקן של ״הצהרת הלסינקי״ הישנה ,הקובעת את כללי עריכת הניסויים
הרפואיים בבני אדם.
תקנות בריאות העם של משרד הבריאות ,שהותקנו בשנת  ,1980אימצו את הצהרת הלסינקי ,כלשונה אז ,בתוספת הראשונה
לתקנות .בימים אלה פניתי אל מנכ״ל משרד הבריאות ,הסבתי את תשומת לבו לכד שההצהרה שונתה ,וכי המשרד אמור לתקן את
התקנות ,המחייבות את כל הרופאים בארץ ,בהתאם.
א.כ.

תוספת ראשונה
בני אדם .מחקר רפואי שכרוכים מ בני אדם כולל מחקר
בחומר אנושי הניתן לזיהוי או מחקר בפרטים הניתנים
לזיהוי.

) ת ק ^ !(

הצהרת הלסינקי של האיגוד הרפואי העולמי

עקרונות אתיים של מחקר רפואי שכרוכים בו
כני אדם

.2

חובת הרופא לקדם את בריאות העם ולשמור עליה .ידיעתו

.3

ומצפונו מוקדשים למילוי חובה זו.
הצהרת ג׳נבה של האיגוד הרפואי העולמי מחייבת את
הרופא במלים אלה :״בריאותו של החולה שלי תהא השיקול
הראשון שלי׳ /והקודקס הבינלאומי לאתיקה רפואית מכריז

הצהרת הלסינקי אומצה בעצרת הכללית ה 18-של האיגוד

כי רופא יפעל רק לטובת האינטרס של החולה בהושיטו

הרפואי העולמי ,הלסינקי ,פינלנד ,יוני ,1964 ,ותוקנה

טיפול רפואי העלול להחליש את מצבו הגופני או הנפשי

בעצרת הכללית ה־ 29של האיגוד הרפואי העולמי ,טוקיו ,יפן,

של החולה.

אוקטובר,1975 ,
.4

בעצרת הכללית ה 35-של האיגוד הרפואי העולמי ,ונציה,

התקדמות הרפואה מבוססת על מחקר ,שבסופו של דבר

איטליה ,אוקטובר,1983 ,

חייב להישען בחלקו על עריכת ניסויים שכרוכים בהם בני

בעצרת הכללית ה 41-של האיגוד הרפואי העולמי ,הונג קונג,

אדם.

ספטמבר,1989 ,

.5

בעצרת הכללית ה־ 48של האיגוד הרפואי העולמי ,סומרסט־

במחקר רפואי שכרוכים בו בני אדם יקודמו שיקולים של
רווחת האדם על פני עניינם של המדע והחברה.

ווסט ,דרום אפריקה ,אוקטובר,1996 ,
.6

ובעצרת הכללית ה־ 52של האיגוד הרפואי העולמי ,אדינבורג,

המטרה הראשונית של המחקר הרפואי שכרוכים בו בני
אדם חייבת להיות שיפור של הליכי האבחון ,הריפוי

סקוטלנד.2000 ,

והמניעה ,והבנתן של סיבתיות המחלה והתחוללותה .אף
השיטות הבדוקות ביותר של הליכי האבחון ,הריפוי

א .הקדמה

והמניעה ,טעונות בדיקה מתמדת לגבי פעילותן ,יעילותן,
נגישותן ואיכותן.

.1

האיגוד הרפואי העולמי פיתח את הצהרת הלסינקי
.7

כהצהרה על עקרונות אתיים ,על מנת לספק הדרכה

בנוהג הרפואי המצוי ובמחקר הרפואי כרוכים סיכונים
והכבדות במרבית הליכי האבחון ,הריפוי והמניעה.

לרופאים וליתר המשתתפים במחקר רפואי שכרוכים ם

אמנון כרמי ־ פרופ׳ בפקולטה למשפטים באת׳ חיפה ,ראש המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה ,ונשיא האגודה לרפואה ולמשפט בישראל.

דפואה ומשפס
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.8

מחקר רפואי כפוף לסטנדרטים אתיים המקדמים כבוד

 .14פרוטוקול המחקר יכלול תמיד הצהרה בדבר השיקולים

לכל בני האדם ,והמגוננים על בריאותם וזכויותיהם.

האתיים הכרוכים בו ,ויציין כי הם ממלאים אחר העקרונות

אוכלוסיות מסוימות של נחקרים הינן פגיעות וזקוקות

הקבועים בהצהרה זו.

להגנה מיוחדת .יש להכיר בצרכים המיוחדים של הפגיעים
הללו ,כלכלית או רפואית .תשומת לב מיוחדת נתבעת גם
כלפי אלה שאינם יכולים להסכים או לסרב ,לאלה שעלולים
להסכים תחת לחץ ,לאלה שלא יזכו בתועלת אישית מן
המחקר ,ולאלה שעמרם כרוך המחקר בטיפול.
.9

 .15מחקר רפואי שכרוכים בו בני אדם ינוהל אך ורק בידי
אנשי מדע כשירים ,ובפיקוח של איש רפואה בעל סמכות
קלינית .האחריות לגבי אדם תהא תמיד מוטלת על איש
רפואה מוסמך ,ולעולם לא תהא מוטלת על האדם המשמש
למחקר ,אפילו אם נתן את הסכמתו.

עורכי המחקר חייבים להיות מודעים לדרישות האתיות,
החוקיות והתקנוניות במדינותיהם ,לגבי מחקר שכרוכים
בו בני אדם ,וכן לגבי דרישות בינלאומיות מתאימות .לשום
דרישה לאומית ,חוקית או תקנונית ,לא יותר להפחית או
לשלול הגנות כלשהן על בני אדם ,הקבועות בהצהרה זו.

 .16לכל פרוייקט מחקר רפואי שכרוכים בו בני אדם תיקדם
הערכה זהירה של הסיכונים וההכבדות שניתן לחזותם,
בהשוואה לתועלת שאפשר לחזותה ,עבור האדם המשמש
למחקר או עבור זולתו .אין בכך כדי לשלול את השתתפותם
של מתנדבים בריאים במחקר רפואי .התכנית של כל
המחקרים חייבת להיות נגישה לציבור.

כ .עקרונות יסוד עכור כל מחקר רפוא<
 .17הרופאים יימנעו מלעסוק בפרוייקטים למחקר שכרוכים
 .10במחקר רפואי חייב הרופא להגן על החיים ,הבריאות,
הפרטיות והכבוד של האדם.
 .11מחקר רפואי שכרוכים בו בני אדם חייב לתאום את
העקרונות המדעיים המקובלים בדרך כלל ,ועליו להיות
מבוסס על ידיעה מושלמת של הספרות המדעית ,על
מקורות מידע רלוונטיים אחרים ,על ניסויים מעבדתיים
נאותים ,ועל ניסויים בבעלי חיים אם הדבר מתאים לכך.
 .12יש לנקוט זהירות נאותה בניהולו של מחקר העלול לפגוע
בסביבה ,ויש לכבד את רווחתם של בעלי חיים המשמשים
למחקר.
 .13התכנון והביצוע של כל הליך ניסויי שכרוכים בו בני אדם
ינוסחו בבהירות בפרוטוקול ניסוי .הפרוטוקול יועבר לשם
עיון ,הערות והנחייה ,ובעת הצורך לאישור ,לוועדת בדיקה
אתית שנתמנתה במיוחד ,ושהיא בלתי תלויה בחוקר ,או
בנותן החסות או בכל גורם אחר בעל השפעה שלא כדין.

בהם בני אדם  ,אלא אם כן נחה דעתם כי הסיכונים
הכרוכים בכך הוערכו כהלכה ,וכי ניתן להתמודד עמם
באופן משביע רצון .רופאים יחדלו מכל חקירה אם
הסיכונים נמצאו מכריעים במשקלם לעומת התועלת
האפשרית ,או אם קיימת הוכחה משכנעת על תוצאות
חיוביות ומועילות.
 .18מחקר רפואי שכרוכים בו בני אדם יתבצע רק אם חשיבות
המטרה עולה על הסיכונים וההכבדות הטמונים בעריכת
המחקר לאדם המשמש למחקר .הדבר חשוב במיוחד מקום
שבני אדם המשמשים למחקר הינם מתנדבים בריאים.
 .19מחקר רפואי מוצדק רק אם קיימת אפשרות סבירה
ש ה א ו כ ל ו ס י ו ת שבהן נערך המחקר יפיקו תועלת
מתוצאותיו.
 .20בני האדם חייבים להיות משתתפים בהתנדבות ובהסכמה
בפרוייקט המחקר.

ועדה בלתי תלויה זו חייבת לפעול על-פי החוקים והתקנות
של המדינה בה נערך הניסוי המחקרי .הוועדה מוסמכת

 .21זכותם של בני אדם המשמשים למחקר לשמור כי שלמות

להשגיח על הניסוי במהלכו .החוקר חייב לספק מידע לצורך

אישיותם תכובד תמיד .יש לנקוט כל אמצעי זהירות כדי

המעקב של הוועדה ,בעיקר לגבי אירועים חריגים רציניים.

לשמור על פרטיותו של האדם המשמש למחקר ,על סודיות

החוקר אמור ,כמו-כן ,ליידע את הוועדה ,לצורך בדיקתה,

המידע של האדם ,ולהפחית למינימום את פגיעת המחקר

על המימון ,החסות ,המעורבות המוסדית ,ניגודי אינטרסים

בשלמותו הגופנית והנפשית ובאישיותו.

וגורמי עידוד פוטנציאליים לגבי הנחקרים.
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 .22בכל מחקר בבני אדם יש להודיע במידה המתאימה לכל
מי שמועמד לכך על מטרות המחקר ,שיטותיו ,מקורות
המימון ,ניגודי אינטרסים אפשריים ,מעורבויות מוסדיות
אפשריות

של החוקר ,ותועלתו הצפויה של המחקר,

הסיכונים הטמונים בו ,וכן על אי הנוחות העלולה להיגרם
בעקבותיו .יש להודיע לאותו מועמד כי הוא בן-חורין
להימנע מהשתתפות במחקר ,וכי הוא חפשי להסתלק בכל

מן האדם ,או מנציגו המוסמך כדין ,להמשיך במחקר,
תתקבל בהקדם האפשרי.
 .27חובות אתיות חלות הן על המחברים והן על המוציאים
לאור .בפרסום תוצאות המחקר חייבים החוקרים לשמור
על דיוק התוצאות .יש לפרסם או לאפשר לציבור נגישות
בדרך אחרת ,הן לתוצאות שליליות והן לתוצאות חיוביות.

עת מהסכמתו להשתתף ,ללא פעולת תגמול .או אז יבקש

בפרסום יש להצהיר על מקורות המימון ,מעורבויות

ויקבל הרופא את הסכמתו מדעת של האדם המשמש

מוסדיות ,וניגודי אינטרסים אפשריים .דיווחים על עריכת

למחקר ,הניתנת באופן חפשי ,רצוי בכתב .אם לא ניתן

ניסויים שלא בהתאם לעקרונות שנקבעו בהצהרה זו לא

לקבל את ההסכמה בכתב ,טעונה ההסכמה הבלתי כתובה

יתקבלו לפרסום.

תיעוד ועדות.

 .28הרופא רשאי לצרף מחקר רפואי לטיפול רפואי רק במידה

 .23בקבלת הסכמה מדעת לפרוייקט המחקר ,על הרופא להיות
זהיר במיוחד לגבי מצב שבו האדם המשמש למחקר מצוי
ביחסי תלות עמו או עלול לתת הסכמה תחת לחץ .במקרה

שהמחקר מוצדק נוכח ערכו האפשרי למניעה ,לאבחון או
לריפוי .כאשר מצורף מחקר רפואי לטיפול רפואי ,חלים
סטנדרטים נוספים להגנה על חולים המשמשים למחקר.

כזה תושג ותתקבל ההסכמה מדעת על-ידי רופא אחר שהוא

 .29התועלת ,הסיכונים ,ההכבדות והיעילות שטמונים בשיטה

מיודע היטב ,שאינו מועסק בחקירה ,ושהוא בלתי תלוי

חדשה ,יישקלו לעומת היתרונות הטמונים בשיטות הנוהגות

לחלוטין במערכת יחסים זו.

הטובות ביותר של המניעה ,האבחון והטיפול .אין בכך כדי

 .24במקרה של אי-כשירות חוקית של אדם המשמש למחקר,
אשר אינו מסוגל ,גופנית או נפשית ,לתת הסכמה ,או שהוא
קטין בלתי כשיר ,תתבקש ותתקבל ההסכמה מדעת מן

לשלול את השימוש בפלציבו ,או באי-טיפול ,במחקרים
שלגביהם לא קיימת שיטה מוכחת של מניעה ,אבחון או
טיפול.

האפוטרופוס החוקי ,בהתאם לתחיקה הלאומית.

 .30בסיום המחקר תובטח לכל חולה שהשתתף בו גישה אל

אוכלוסיות אלה לא תיכללנה במחקר אלא אם כן המחקר

שיטות המניעה ,האבחון והריפוי המוכחות שזוהו על  -ידי

דרוש על מנת לקדם את הבריאות של האוכלוסייה הנדונה,

המחקר.

וכי לא ניתן לערוך את המחקר בבני אדם כשירים מן
 .31הרופא יידע את החולה באופן מלא על היבטי הטיפול

הבחינה החוקית.

הקשורים למחקר .סירובו של חולה להשתתף במחקר ,אל
 .25כאשר האדם המשמש למחקר ,הנראה בלתי כשיר מן

לה לפגוע במערכת היחסים שבין רופא לחולה.

הבחינה החוקית ,כגון קטין ,מסוגל לתת הסכמה
להשתתפות במחקר ,חייב החוקר לקבל הסכמה זו בנוסף
להסכמת האפוטרופוס החוקי.

 .32מקום שלא קיימות שיטות מוכחות למניעה ,לאבחון
ולריפוי ,או שהן בלתי יעילות ,יהא הרופא בן-חורין ,בכפוף
להסכמה מדעת של החולה ,לעשות שימוש באמצעי מניעה,

 .26מחקר בבני אדם שאי־אפשר לקבל לגביו)לגבי המחקר(

אבחון או ריפוי ,אם על-פי שיקול הדעת של הרופא הן

הסכמה ,לרבות ייפוי כוח או הסכמה מראש ,ייערך רק אם

מציעות תקווה להצלת חיים ,לשיקום בריאות או להקלת

המצב הגופני או הנפשי המונע קבלת הסכמה מדעת הינו

סבל .מקום שהדבר אפשרי ,יהוו אמצעים אלה נשוא מחקר

מאפיין דרוש של אוכלוסיית המחקר .הסיבות המיוחדות

המיועד להעריך את בטיחותם ויעילותם .בכל מקרה יתועד

לעריכת מחקר בבני אדם המונעות מאותם בני אדם לתת

מידע חדש ויפורסם במקרה מתאים .יש למלא אחר

הסכמה מדעת ,תיכללנה בפרוטוקול הניסוי ,לשיקול

ההנחיות הרלוונטיות האחרות של הצהרה זו.

ולאישור מטעם וועדת הבדיקה .הפרוטוקול יציין שהסכמה
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זכויות החולה הנוטה למות
אמנון כרמי
האסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה אימצה המלצה מס (1999) 1418 .לגבי זכויות האדם והכבוד של החולה הסופני והחולה
הנוטה למות .זאת במושב ה 24 -ביום  .25.6.1999האסיפה המליצה לוועדת השרים לעודד את המדינות החברות במועצת אירופה
לכבד ולשמור על כבוד החולה הסופני והחולה הנוטה למות בכל העניינים:

 .10להבטיח שלפחות בבתי חולים גדולים יוקמו יחידות

א .הכרה בזכות החולה הסופני והחולה הנוטה למות
לטיפול פליאטיבי מקיף ושמירה על זכות זו ,תוך
כדי נקיטת האמצעים הדרושים:

מומחיות והוספיסים ,שמהם יצמחו רפואה וטיפול
פליאטיביים כחלק אינטגרלי של הטיפול הרפואי;
. 11להבטיח שרפואה וטיפול פליאטיביים יתבססו היטב

 .1להבטיח כי טיפול פליאטיבי יוכר כזכותו החוקית של

בתודעה הציבורית כתפקיד חשוב של הרפואה;

הפרט בכל המדינות החברות;
 .2לספק נגישות נאותה לטיפול פליאטיבי לכל חולה סופני

ב .הגנה על זכות החולה הסופני או הנוטה למות
להחלטה על עצמו ,תוך פדי נקיטת האמצעים
הדרושים:

או נוטה למות;
 .3להבטיח עידוד של קרובי משפחה וידידים ללוות את
החולה הסופני והחולה הנוטה למות ,והושטת סיוע

 .12לממש את זכות החולה הסופני או הנוטה למות לקבלת

מקצועי למאמציהם .אספקה של דרכי טיפול רפואי

מידע כן ומקיף ,אד רחום ,על מצב בריאותו ,בצד כיבוד

מקצועי חלופיות או משלימות ,אם המשפחה ו/או

רצון הפרט שלא לקבל מידע;

מערכות פרטיות אינן יעילות או עמוסות מדי;

 .13לאפשר לכל חולה סופני או נוטה למות להיוועץ ברופאים

 .4אספקה של קבוצות או מערכות של הוספיס אמבולטורי,

שאינם הרופאים הרגילים שלו;

על מנת להבטיח מתן טיפול פליאטיבי בבית ,מקום

 .14להבטיח ששום חולה סופני או חולה נוטה למות לא

שהדבר אפשרי;

יטופל בניגוד לרצונו ,תוד כדי הבטחה שהפרט לא יהיה

 .5להבטיח שיתוף פעולה בין כל המעורבים בטיפול בחולה

מושפע או נלחץ על ידי אדם אחר .בנוסף לכך יינקטו

הסופני או הנוטה למות;

אמצעי ביטחון דרושים על מנת להבטיח שרצון זה לא

 .6להבטיח פיתוח ומימוש סטנדרטים של איכות הטיפול

ייווצר בשל לחץ כלכלי;

בחולה הסופני או הנוטה למות;

 .15להבטיח הכרה בהוראה מקדימה או צוואה לחיים של

 .7להבטיח מתן טיפול משכך כאבים )אלא אם החולה

חולה סופני או חולה נוטה למות ,המצוי במצב של אי

מתנגד לכך( ,וטיפול פליאטיבי לחולה הסופני או הנוטה

כשירות .בנוסף לכך ,להבטיח הגדרה של מבחני התקפות

למות ,אף אם הטיפול הזה עלול ,כהשפעת לוואי

באשר למשמעות של הוראות מקדימות כאלה ,ומינוי

) ,(side effectלתרום לקיצור חיי החולה;

של מיופי הכוח והיקף סמכותם .להבטיח כי החלטות

 .8להבטיח שאנשי מקצועות הבריאות יאומנו ויונחו לספק

של באי כוח המתבססות על הצהרות אישיות של רצון,

טיפול רפואי ,סיעודי ופסיכולוגי לכל חולה סופני או

או הנחות של רצון ,תתקבלנה רק אם הרצון של החולה

נוטה למות ,במסגרת עבודת צוות ,בהתאם לסטנדרטים

לא בא לכלל ביטוי באופן ישיר לגבי המצב ,או אם לא

האפשריים הגבוהים ביותר;

ניתן לזהות את רצונו .בהקשר זה חייב תמיד להיות

 .9להקים ולפתח מרכזי מחקר ,הוראה ואימונים בתחומי

קשר ברור להצהרות של האדם הנדון בסמוך למצב של

הרפואה והטיפול הפליאטיביים ,והטאנאטולוגיה

קבלת ההחלטה ,בהתייחסות מיוחדת למצב המיתה,

האינטרדיסציפלינרית;

אמנון כרמי ־ פרופ׳ בפקולטה למשפטים באונ׳ חיפה ,ראש המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה ,ונשיא האגודה לרפואה ולמשפט בישראל.
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ובמצב מתאים ללא לחץ או נכות נפשית .להבטיח כי

ג .קיום האיסור בדבר נטילת חיים של החולה

החלטות של בא כוח המסתמכות על שיפוט ערכי כללי

הסופני או הנוטה למות בכוונה ,תוך כרי נקיטת

הרווח בחברה  -לא תהיינה קבילות ,וכי במקרה של

האמצעים הדרושים:

ספק ,ההחלטה תתמוך תמיד בחיים ובהארכת חיים;

 .1הכרה בכך ,שהזכות לחיים ,במיוחד לגבי החולה הסופני

 .16להבטיח כי חרף האחריות הריפויית המוחלטת של

או החולה הנוטה למות ,מובטחת על ידי המדינות

הרופא ,תהיה התחשבות ברצונו המפורש של החולה

החברות בהתאם לסעיף  2של האמנה האירופית על

הסופני או הנוטה למות לגבי דרכי טיפול מסוימות,

זכויות אדם ,הקובעת כי חייו של אף אדם לא יישללו

בתנאי שאינן מחללות את כ מ ד האדם;

בכוונה^

 .17להבטיח כי מקום שאין הוראה מקדימה או צוואה

 .2הכרה בכך ,שרצונו של חולה סופני או נוטה למות -

בחיים ,לא תופר זכות האדם לחיים .נחוץ להגדיר קטלוג

למות בידי אדם אחר ,לא יזכה אי פעם לגיבוי חוקי;

של טיפולים אשר אסור בשום פנים למנעם או

 .3הכרה בכך ,כי רצונו של חולה סופני או חולה נוטה

להפסיקם.

למות  -למות ,אינו יכול להוות ,כשלעצמו ,צידוק חוקי
לביצוע פעולות המכוונות לגרום למותו.

לכל חברי האגודה
לקהל קוראינו
במהלך חדש מאי הקרוב ,ייפתח
אתר אינטרנט של

האגודה לרפואה ולמשפט בישראל
www.smli.org.il
באתר החדש תוכלו לקרוא מאמרים
שראו אור בכתבי העת
MEDICINE and LAW

דפואה ומשפט
וכן פרטים על הפעילויות השונות של האגודה
־ ימי עיון ,הרצאות ,סיורים מקצועיים ,כנסים וכדומה.
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זוהר יהלום ,שגב שני  -דמי רוקחות ותרופות בישראל,
הוצאת המכון למחקרי משפט וכלכלה כע״מ ,תל־אכיכ ,התשס׳׳א ־  590) 2000ש״ח(*
ורישומו)אף שחלק זה היינו רב וגדול בפני עצמו( ,אלא נוגע גם
בשאלות מורכבות ומהותיות ,לעתים גם שאלות ערכיות ,כגון,
עד כמה יש להגביל את השימוש בתרופות נסיוניות ,עד כמה
ניתן לדרוש או לצפות מהמערכת הציבורית שתממן תרופות
חדשניות או תפקח על מחיריהן וכיצד משלבים בענין זה חלוקת
משאבים מושכלת .באיזו מידה ראוי שהמדינה תתערב בתחרות
של השוק או תגן על פטנטים ,וכיוצא באלה סוגיות ,אשר
מתעוררות מעת לעת בדיון ציבורי ואף בבתי המשפט בישראל.
דורון דינאי

בנוסף לכך ,חלו בעת האחרונה שינויי חקיקה בתחום הרוקחות
בישראל ,אשר חשוב להתעדכן בהם .על רקע זה יש כמובן
לתמוה שממשיכות להתקיים ,בצד ההוראות החדשות ,גם
תחום הפרמצבטיקה זוכה בכל המדינות המתוקנות בהסדרה

הוראות ארכאיות ,שהינן בבחינת ״אות מתה״ ,או שאינן הולמות

סטטוטורית צמודה ומדוקדקת .ההסדרה היא ישירה ונוגעת

את העידן הנוכחי ,ואשר ככל הנראה נובעות מהזנחה חקיקתית

לכל ההיבטים של התחום :הן לרישוי התכשירים ,הן לשיווקם

של משרד הבריאות .טוב היה עושה משרד הבריאות ,לו היה

ומכירתם ,והן לרישוי העוסקים בנושא .האינטרס הממלכתי

מבצע רביזיה יסודית בדינים הללו ,וחבל שלא עשה זאת בעת

בפיקוח כה הדוק נגזר מן הרצון לשמור על בריאות הציבור,

שנדונו תיקוני חקיקה אחרים בדינים אלה.

והפטרוניות שהמחוקק המודרני מפגין בתחום בריאות הציבור
היא מן המפורסמות .בנוסף לכך ,מצטרפים מעת לעת גם
היבטים כלכליים ,הנובעים ממעורבותה של המדינה בהסדרת
האספקה של שירותי הבריאות לאוכלוסיה ומרצונה לשלוט על
העלויות במערכת .וכך מוצא עצמו תחום זה נשלט גם על ידי
הוראות תחיקתיות בנוגע למחירי התכשירים.

יש לברך על יציאתו לאור של החיבור על דיני הרוקחות בישראל,
שהינו ככל הידוע ראשון בתחומו ,ואשר משלים חסר חמור
)ואף לא מוסבר( ,ששרר בתחום זה בספרות המקצועית
הישראלית .הספר נערך כ ^ ס ס * ^ אשר בנוסף לסקירת
הדינים הרלבנטיים ,עוסק גם בניתוח משפטי ,בפרשנות ,ולעתים
גם מביא את דעתם של המחברים ,אשר עשויה שלא לחפוף את

על רקע זה יובן אפוא הריבוי היחסי של הוראות חיקוקים)בין

העמדות הרשמיות של גורמי הפיקוח .יחד עם זאת ניתן לשער,

אם בחקיקה ראשית ובין אם בחקיקת משנה( ,ואף הוראות

כי בשל זיקתם של המחברים במקורם למערכת הבריאות

מינהל ,החולשות על התחום ,אשר בחלקן אינן מוכרות אפילו

הממלכתית ,האחד סגן מנהל אגף הרוקחות במשרד הבריאות

לעוסקים במקצועות המקורבים )כגון ,רופאים( .גם רוקחים

בהווה והאחר יועץ משפטי לאגף הרוקחות במשרד הבריאות

העוסקים בתחום במישרין ,אינם תמיד מוצאים על נקלה גישה

בעבר  -ייטו באופן טבעי לאמץ את הגישה הממלכתית במרבית

למערכת הדינים הקיימת ,ואף פחות מזה

הסוגיות .אחד הפרקים בספר אף נכתב בסיועו של עורך-דין

נוחה או זמינה

מסוגלים להתמצא בה באופן מקצועי ולקבל לגביה פרשנות

בלישכה המשפטית של משרד הבריאות דהיום.

מוסמכת.
המיעוט היחסי של הפסיקה המנחה במרבית תחומי החקיקה
בניגוד לרושם שטחי שעלול להתקבל אצל של מי שאינם בקיאים

הפרמצבטית בישראל )מפתח הפסיקה בסוף הספר מכיל 31

בתחום ,החלק המשפטי בתחום הרוקחות בישראל אינו

פסקי דין בלבד ,מתוכם שמונה שטרם פורסמו( מאפשר

מצטמצם רק לענינים טכניים ,כגון אופן ניפוק מירשם ,הכנתו

למחברים מרחב תמרון רב יחסית לנקוט עמדות פרשניות משל

*  390ש״ח לחברי האגודה לרפואה ומשפט בישראל ,בתקופת המבצע.
ד״ר דורון דינאי הוא רופא ועו״ד.
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גירי פרישטיק ,אלון גלרט  -רשלנות רפואית בפסיקה,
הוצאת כרמל ספרות משפטית בע׳׳מ ,רמת גן ,התש״ס־ 2,340)2000ש״ח(
על הפרק ועל מדוכת הדיון הציבורי בתחום הרשלנות הרפואית
בישראל ,ואת המלצותיו לשינוי המצב הקיים.
במסגרת שישה אוגדנים ,הערוכים באופן נאה ונוח לעיון,
מביאים המחברים מאות פסקי דין )טקסט מלא( ,כאלה
שהתפרסמו וכאלה שלא התפרסמו ,אשר ניתנו ע״י הערכאות
השונות בישראל מאז  ,1957בתחום הרשלנות הרפואיות )הן
בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים( .יחד עם זאת לא
הובאו כל פסקי הדין שניתנו אי-פעם בתחום זה בישראל ,אלא

דורון דינאי

אוסף נבחר מתוכם ,אשר נראה מייצג או חשוב למחברים .פסקי
הדין מחולקים לשערים ,כאשר השערים אינם מחולקים לפי
נושאים או פרקים בתחום הרשלנות הרפואית ,אלא על פי
טרם יבשה הדיו על סקירת המהדורה השניה של ספרם של

תחומי המומחיות ברפואה ,בהם הם עוסקים :אונקולוגיה,

ד״ר עדי אזר וד״ר אילנה נירנברג ,״רשלנות רפואית״ ,והנה אנו

ילדים ,פה לסת ושיניים ,וכיו״ב .כאשר פסק דין אחד משתרע

מתבשרים על יציאתם לאור של האוגדנים בעריכת עורכי הדין

על מספר תחומי מומחיות רפואיות ,הוא מופיע במלואו תחת

פרישטיק ו-גלרט ,על הרשלנות הרפואית בפסיקה.

השער שנראה למחברים כתחום המומחיות העיקרי ,ובשערים
האחרים מופיע תימצות שלו .במקרים של ספק בסיווג תחום

אין צורך לחזור ולהרחיב על החשיבות של כל חימר חדש בתחום

המומחיות ,בחרו המחברים לסווגו לפי המומחיות של הרופא

זה שמתפרסם בישראל .הרשלנות הרפואית מוסדרת באופן

לגביו יוחסה הרשלנות ,או זהות המומחה שעליו הסתמכו

מסורתי בעיקרה בהלכה הפסוקה ,ושם גם עיקר ההתפתחות

הצדדים באותו ענין בבדיקת הרשלנות )אם כי במקרים

עם השנים ,כאשר הגרעין החקיקתי מצומצם יחסית וישן למדי.

מסויימים חרגו משיטה זו כאשר הדבר נראה להם מוצדק לגופו

למרות שהפסיקה הישראלית נוטה ,בתחום זה אף יותר מאשר

של ענין(.

לומר כי בשנים האחרונות ניכרת מגמה לעצב הסדר ייחודי

התרומה של חיבור זה אינה מתמצית דווקא באיסוף פסקי

לישראל בתחום זה ,שאינו חופף במלואו לא הסדרים הנהוגים

הדין ,אלא בצורת הגשתם ועריכתם .ברישא של כל פסק דין,

בארה״ב ולא להסדרים הנהוגים באנגליה .סקירה מתודית של

מופיע תימצות של עיקרי הדברים בכמה פסוקים ,כאשר

הפסיקה הישראלית הינה איפא חיונית להכרת התחום הזה

המחברים מבהירים ,בהקדמה לספרם ,שאין הכוונה דווקא

בישראל.

בתימצות ההלכות המשפטיות )מה שמכונה בעגה המשפטית

בתחומים אחרים ,להיעזר בפסיקה בארה״ב ובאנגליה ,ניתן

" ,("ratio decidendiאלא בהפניית הקורא לסוגיות העיקריות
המחברים לא ביקשו להוציא ^ *  6 8 1 1ד המרצה הלכה בתחום

שנראו להם חשובות באותו פסק דין ,כולל סוגיות הנוגעות

הרשלנות הרפואית .שלא כמו ספרם של ד״ר עזר וד״ר נירנברג,

לנורמות ההתנהגות שנקבעו בקשר של אותו מקרה באותו תחום

במקרה שלפנינו ,מדובר באוסף ערוך של פסקי דין שהתפרסמו

מומחיות ספציפי בו מדובר.

בתחום הרשלנות הרפואית ,ללא ניתוחי הלכה או הבעות עמדה
מצד המחברים .בנוסף לכך ,זכינו ,כמבוא לספר ,במאמר הקדמה

בכך גם מביאים המחברים לידי ביטוי את ההיבט הנורמטיבי

מעניין של פרופ׳ אברהם שטיינברג ,הנותן הרצאה משפטית

הידוע של הפסיקה ברשלנות רפואית ,אשר קובעת ,במקרים

לגבי ההיבטים הרפואיים ,הציבוריים וההלכתיים של הרשלנות

רבים)גם אם לעיתים אגב אורחא( ,נורמות התנהגות ספציפיות

הרפואית ,מביא גם את דעותיו של המחבר בסוגיות העומדות

בסיטואציות ובתחומי המומחיות שהפסיקה עוסקת בהם.

ד״ר דורון דינאי הוא רופא ועו״ד.
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שיטת מיון כזו עשויה להועיל לא רק למשפטנים שאינם בקיאים

תמיד אנו מוצאים את מראי המקום של פסקי הדין או

דיים בתחומי הרפואה ומבקשים לעצמם תקדימים בסוגיות

הפרסומים הללו.

רפואיות קונקרטיות ,אלא גם למומחים באותן דיסציפלינות,

ישנו גם מפתח המוגדר כ״מפתח נושאים׳ /הכולל הפניות לפסקי

ובמיוחד ־ מומחים האמורים לתת חוות דעת בהליכים מסוג

דין שנכללו באוגדנים )אם כי ההפנייה הינה רק לפסק הדין

זה ,ואשר מבקשים להתעדכן בקביעות נורמטיביות חשובות

באופן כללי ,ולא לעמוד מסוים בפסק הדין( בעיקר על בסיס

באותו תחום מומחיות ,לפני מתן חוות הדעת.

או

אבחנות

התרומה העריכתית

פרוצדורות רפואיות

באה לידי ביטוי גם

או ליקויים באחד

במפתחות .אין זה

מאלה ,אם כי פה

סוד ,כי מפתחות

ושם יש גם ניסיון

יעילים ומדוייקים

למיין ולהפנות על

הם ,במקרים רבים,

בסיס

סוגיות

מרכיב חשוב ואף

נזיקיות-משפטיות

מכריע בכל חיבור

בשאלות

מסוג זה ,ובמיוחד

)אחריות( ,הנזק,

כאשר היקף החומר

הסיבתי,

הקשר

רשלנות רפואית
בפסיקת

בחיבור הוא כה
)שישה

גדול

אוגדנים .חמישה
מתוכם  -פסקי דין,
והשישי  -אוגדן

החבות

וכד׳ .עם זאת נציין,
כי מיון אחרון זה
אינו ממצה ,וניכר כי
המחברים ביקשו
לתת דגש במפתח
הנושאים ,כמו גם

מפתחות(.

בספר בכללו ,דווקא
כמקובל

אנו

3
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על המיון הרפואי

ש״ד

מוצאים מפתח של
פסקי

ולא על

המיון

הדין

ה מ ש פ ט י .

המובאים בחיבור,

ההתרכזות

בצד

המסודר לפי שנים.

הרפואי באה לידי

ברם ב מ פ ת ח זה

ביטוי גם בשימוש

פורטו ר ק פ ס ק י

בסיווג

"key

"words

)מה

הדין

המלאים

שנכללו באוגדנים,
ולא
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״מילות

קוד״(,

שנלקח

מתחום

הספרות הרפואית,

בדרך ש ל אזכור
באותם פסקי דין .למעשה ,זהו מעין תוכן עניינים ,בו מסודרים

לצורך עריכת מפתח הנושאים .סיווג זה מצריך שגם בראש כל

פסקי הדין לפי שנים ,במקום לפי תחומי מומחיות .לא הובאו

פסק דין ,יהיה ריכוז של אותן " ,"key wordsאשר לאחר מכן

גם איזכורי מאמרים וספרי רפואה ומשפט ,ככל שעלו כאלה

תשמשנה במפתח ,ודבר כזה לא נעשה .בפועל ,חלק מהנושאים

במסגרת פסקי הדין שהובאו באוגדנים .רצוי היה להביא רשימה

שנכללו במפתח הנושאים אינם מתאימים לסיווג של "key

ייצוגית של  reference booksומאמרי מפתח ,לתועלת הקוראים

" wordsבמובנו המקובל במאמרים רפואיים .בחלק גדול מפסקי

שיהיו מעוניינים בכך .כן יש לציין ,כי כאשר מובאים ציטוטים

הדין יש אמנם רשימה של ״מונחים רפואיים״ בצד התמצית,

והפניות בגוף פסקי הדין לפסקי־דין או פרסומים אחרים ,לא

אך אין אלה בהכרח " "key wordsלצורך מיון פסק הדין ,או

רפואה ומשפט
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הפנייה צולבת ,למען ידע הקורא כי מדובר באותו נושא ,ויוכל

להגיע לפרסום ,אין פירושה ,שהרשלנות של אותו רופא )אם

לאתר את כל פסקי הדין הרלבנטיים לאותו נושא ,ולא לפצל

אכן בכלל נקבעה רשלנות כזו בפסק הדין( חמורה יותר מרשלנות

אותם לנושאים נפרדים.

של רופאים אחרים ,שעניינם הסתיים מחוץ לכותלי בית המשפט
או שהוכרע בפסק דין שלא זכה לעניין משפטי מיוחד ולא הגיע

חידוש מעניין הינו ״מפתח שמות רופאים״ .במפתח זה מופיעים
שמות הרופאים שהיו צד בפסקי הדין שהובאו באוגדנים)הווה
אומר ,הלכה למעשה ,נתבעים בתביעות רשלנות או תקיפה(,

לפרסום או שלא נכלל באוגדנים אלה .יש אפוא מידה מסויימת
של מקריות ברשימה סלקטיבית כזו ,וראוי להביא זאת בחשבון
כאשר מעיינים ברשימה.

בצד שמות רופאים שהוזכרו בפסק הדין שלא כבעלי דין)בעיקר,
מומחים שנתנו חוות דעת או העידו בתיק( .המחברים סבורים,

ערכו של חיבור כזה לטווח ארוך נמדד גם בעמידתם של

בהקדמה לספרם ,כי הדבר מאפשר לבדוק אם פעילותו

המחברים ושל ההוצאה לאור בנטל העידכונים השוטפים שלו,

המקצועית של רופא מסויים כבר נדונה במסגרת פסק דין ,וגם

ע״י הוספת פסיקה חדשה מעת לעת .זה גם יתרונו הגדול של

לאתר מומחה מתאים בתחומים השונים לצורך קבלת חוות

פורמט האוגדנים ,המאפשר עידכונים כאלה .הדינמיות של

דעת במקרים של רשלנות רפואית .עם זאת יש לזכור ,כי

הפסיקה בתחום הרשלנות הרפואית ,כך ניתן להעריך ,תבטיח

באוגדנים הללו מובא רק לקט נבחר של פסקי הדין שניתנו

את הצורך בעידכונים מעת לעת .על רוכשי המהדורה הזו להביא

בתביעות רשלנות רפואית בישראל ,ובשום אופן לא כל פסקי

בחשבון כי כדי להפיק ממנה תועלת לאורך זמן ,יצטרכו להשקיע

הדין שניתנו .בכל שנה מוגשות מאות דרישות או תביעות בגין

בעידכונים שוטפים ,שאם לא כן ,הם עלולים למצוא עצמם

רשלנות רפואית ,ורק חלק קטן מהן מגיע לפרסום ולפסק דין

מסתמכים על פסיקה לא מעודכנת או לא שלמה ,אשר בינתיים

הזוכה לעניין מקצועי .העובדה ,ששמו של רופא מסויים ״זכה״

שונתה או התפתחה.

עצמם .אפשר היה לנסות ולהעשיר את הפרספקטיבה ,בעיקר

ההוצאה לאור מציינת ,כי הספר מעודכן לחקיקה שהתפרסמה

לצורך ניתוח שאלות שעלו או שצפויות לעלות בתחום זה ואשר

בישראל עד  225 .1/10/2000עמודים מתוך  557עמודי הספר

טרם הגיעו להכרעה בפסיקה הישראלית ,וזאת ע״י הפניות

הינם הדפסת הטקסטים המילוליים של הדינים העיקריים

לספרות עניפה ולפסיקה מגוונת שהתפרסמה בחו׳׳ל בסוגיות

בתחום הרוקחות בישראל ,שרוכזו בפרק מיוחד .מי שנעזר בספר

שונות הנוגעות לנושא; אפס ,בענין זה מעטים מאוד האזכורים

זה יצטרך כמובן לתת את הדעת על כך ,שמעת לעת עשוי לחול

הזרים שנמצאו בספר ,ואין להם זכר במפתחות שבסוף הספר.

שינוי בדינים הרלבנטיים ,בעיקר בענינים טכניים .הספר כולל
מפתח לפסיקה הישראלית שמופיעה בו ,ומפתח חקיקה

מאידך ,הספר כולל דיון מקיף למדי בחיקוקים הרלבנטיים
בישראל בתחום הרוקחות .הטקסט מנוסח בלשון בהירה והדיון

)ישראלית בלבד( .אין הספר כולל מפתח נושאי .ברם ,תוכן
הענינים הינו מפורט למדי ,והספר בכללו נוח להתמצאות.

הינו ברמה מקצועית ראויה ומכובדת .הוא כולל פרקים בנוגע
להסדרת מקצוע הרוקחות )לרבות
הגדרת הרוקח כ״מטפל״ לפי חוק
זכויות החולה והתוצאות הנובעות
מכך מבחינה נורמטיבית( ,הסדרת
הפעילות של בתי מרקחת והרישוי
שלהם ,והפיקוח על תרופות ומוצרי
רוקחות אחרים .הפרק האחרון,

עריד זוהר יהלום

דייר שגב שני

במיוחד ,עשוי לעניין גם מי שעוסקים
במקצועות משיקים או קרובים ,כגון,
רופאים ,שעיסוקם המקצועי כורך
בחובו היזקקות אינטנסיבית למדי
לתרופות כחלק מהטיפול בחולה.
הפרק הזה דן ,בין השאר ,בשאלות
החשובות של האבחנה בין תרופות
לבין מזון או תמרוקים ,ההגבלות על
ש י מ ו ש י ם המותרים בתרופות,
המגבלות על פרסום תרופות ,ניסויים

דיני רוקחות
ותרופות בישראל

קליניים בתרופות ,ההשלכות של
חוק

ביטוח בריאות מ מ ל כ ת י

וההסדרים שנעשים מכוחו על שוק
התרופות

בישראל

והשימוש

בתרופות ,הסדרים מיוחדים לגבי
סמים מסוכנים ,ועוד.

¿1

לזמכוו
למחקרי
בע״מ

זמן שאול ־ קבלת החלטות לגבי ילדים בסינון
אסופת מאמרים בעריכת שרי בן נתן
עמותת ״<1ת לבל ילרי׳ ,פראג הוצאה לאיר ,תל־אביב 2000
על גורלם יתחילו לפעול במהירות רבה יותר.
דר גבי וייל ,פסיכולוג קליני וחינוכי ,מדגיש כי לעתים
,

ההתערבות יכולה לגרום נזק .להמחשה  -סיפור של ילדה שהיתה
בת  4כאשר עניינה הגיע לראשונה לטיפול בית המשפט .ורק
לאחר שנתיים פסק על מסירתה לאימוץ .״נילי חיכתה שנתיים
)כשליש מחייה!( עד שעולם המבוגרים יחליט מה יעלה בגורלה.
הגיעה למשפחה מאמצת חשדנית ,מרגישה נבגדת ופגועה לא
רק ממה שעוללו לה הוריה ,אלא מהמתנה במשך שנתיים

יורם צ .צדיק

במסגרת ארעית עד שהחליטו לאן תלך״ .״כל הסיטואציה של
המתנה מתמשכת ,גם אם הילד שוהה במסגרת אופטימלית -
מהווה פגיעה והתעללות ברמה מערכתית ...מדוע לא להשקיע
״ילדים קטנים מטולטלים בין מסגרת למסגרת ובין מספר

את המשאבים הדרושים בשירותי הרווחה ,בפרקליטות ,בבית

משפחות אומנה ,ומחכים זמן רב מדי עד אשר מתקבלת החלטה

המשפט ,על מנת שהצדק ייעשה בקצב המתאים לילדה קטנה?״

שתקבע את עתידם״  -זו הקביעה המרכזית שמציגה עורכת

שואל גבי וייל.

הספר ,שרי בן נתן )מנהלת בית המעבר באר-שבע לילדים
בסיכון( כבר במשפט הראשון של המבוא .״מדובר באוכלוסיה

דר׳ יחזקאל כהן ,פסיכואנליטיקן ובעבר מנהל פנימיית ״בני

של ילדים בסיכון ,אשר על אף הפגיעות שפגעו בהם הוריהם

ברית״ בירושלים ,מתייחס להמתנה הממושכת של ילדים

או קרוביהם ,נאלצים להמתין זמן ממושך ,זמן יקר בחיי הילד,

שהוצאו למרכזי חירום ובתי מעבר ממתינים לדעתו  -גורם

עד אשר יוחלט היכן יגדלו ולמי ישתייכו .בינתיים הם שוהים

הזמן בהתערבויות טיפוליות קריטי ,ואין אפשרות לפצות גורם

במקום-לא-מקום באי ודאות מוחלט״ .תהליך קבלת ההחלטות

זה על-ידי עובדים מעולים ,כוונות טובות ורציניות ,מסירות

בדבר גורלו של ילד מתעכב זמן רב מסיבות ענייניות יותר

וכר .בתי המעבר ומרכזי החרום אינם ממלאים את תפקידם

וענייניות פחות.

מרגע שנגזלת מהם תכונת הארעיות .הילדים נחלצים מן
ההתעללויות שהיו מנת חלקם במקום המוצא שלהם ,אבל

החלק הראשון של הספר עוסק בסיבות להתמשכות התהליך.

הפנייתם למקום מעבר שאינו ארעי מהווה הפניה להתעללות

העורכת מדגישה את הקושי הרב בהזדהות עם מה שעובר על

מסוג אחר.

הילד המתבקש לחכות עד אשר ייעשה עוד ניסיון ,עוד טיפול
בהורים .כתוצאה של רצון להכשיר הורים למילוי תפקידם

דר׳ דניאל מטליב ,פסיכולוג קליני וסגן מנהל מכון ״שינוי״:

הילד מטולטל מינקותו .במקרים של תיקי אימוץ הילד מחכה

״לפעמים מוטב לדחות או אפילו לא לקבל החלטות בעניינם

עד השלמת איסוף החומר וארגון התיק להגשה לבית המשפט.

של ילדים ,מאשר לקבל החלטות חפוזות שאינן מבוססות על

הדיונים נקבעים אחת לכמה חודשים ,וההחלטה מתקבלת

בדיקה מדוקדקת של הילד ומשפחתו״ .לדעתו אנשי המקצוע

לאחר אפילו שנתיים של דיונים ,ויותר משלש שנים מתחילת

חייבים להאמין ביכולתו של האדם )ובמקרה זה  -ההורה(

התהליך .״זהו זמן יקר ביותר בחיי הילד ובהחלט קריטי

להשתנות ,ומציע כאן מבחן כפול :האם יש סיכוי שההורה

להתפתחותו הן מבחינה קוגניטיבית והן מבחינה רגשית״ .שרי

ישתקם בעזרת טיפול ,והאם יוכל להשתקם בפרק זמן סביר

בן נתן מקוה שאם תשמע צעקת הילדים - ,מקבלי ההחלטות

מבחינת הילד .גוטליב ממליץ :להדק את הקשר ושיתוף הפעולה

יורם צ .צדיק  -פסיכולוג קליני בכיר במח׳ הפסיכיאטרית ,בי״ח רמב׳׳ם.
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בין פקידות הסעד לחוק הנוער לבין פקידות הסעד לחוק

ממליץ שאם בית המשפט מחליט לדחות דיונים בתיקי ילדים,

האימוץ .חוק הנוער וחוק אימוץ ילדים נמצאים על רצף אחד,

הדחיות תהיינה מתוך שיקול דעת טיפולי אסטרטגי ולא בשל

לפיכך יש לראות בכל תיק נוער תיק אימוץ בפוטנציה .כך

יומן מלא ,ובדיון הראשון בעניינו של ילד יקבע בית המשפט

תילקח בחשבון שהאופציה של האימוץ עוד בימיו הראשונים

לוח זמנים לניהול התיק .ראוי כי בית המשפט יאיץ בצדדים

של תיק הנוער ,והתיק ינוהל באופן שיאפשר להופכו בקלות

לבוא לדיון הראשון עם כל התכניות והחלופות ,כדי למנוע

לתיק אימוץ .עוד בשלבים המוקדמים יהיה צורך לתעד במדויק

מצב שבו דקה לפני ההחלטה צץ קרוב משפחה שנכמרו רחמיו

את הנסיונות הטיפוליים ולערוך בדיקות תקופתיות להורים

על הילד והוא מבקש לאמצו ,אופציה אשר תחייב בדיקה .ייתכן

ולילדים .המלצה להכניס פקידת סעד מתחילת הטיפול בילד

שיהיה צורך לעגן בחקיקה קביעה של פרק הזמן המירבי שבו

ובמשפחתו עלולה להלחיץ את ההורים ,אך גם לאותת שעליהם

יש לסים תיק בנושא ילדים .בתיקי גירושין ממליץ גוטליב

להירתם לשינוי ברמת התיפקוד שלהם כהורים .דר׳ גוטליב

להפריד את נושא המשמורת משאר הנושאים ,ולחתור לקביעה
מהירה בעניין משמורת ככל שניתן.

דר׳ אביגיל מלומב תר׳ שרי גולדשטיין־
פרבר :״בבואנו לקבוע גורלות של ילדים,
מתעוררת מיד בעית ההזדהות .מצד אחד ,על
אנשי המקצוע להיות שומריו של הילד ,להגן
על זכויותיו ,על צרכיו ועל עתידו; מצד שני
אנחנו מתקשים לעשות מעשה שיפגע בהורים,
לקחת מהם את הילד...,״ .״ ...יש הורים שאינם
מסוגלים לגדל את ילדם ואף מזיקים לו...״
״ ...קיימת התנגדות חזקה למשמעותו של
החוק ומשתלטת תחושה שלקיחת ילד מהוריו
היא הדבר הנורא ביותר בעולם...״ .הכותבות
טוענות ש״בועדות ההחלטה בדרך כלל אין
מישהו מסוים שמייצג את הילד ... ,שבירר
מה הילד רוצה. ..לעתים קרובות האדם שבדק
את הילד כלל לא נמצא בועדה .כמות
הדיווחים ומספר האנשים ׳של ההורים׳ עולה
כמעט תמיד על כמות הדיווחים ומספר
האנשים ׳של הילד׳ ״.
מרים פבר ,פקידת סעד ראשית של משרד
העבודה והרווחה ,מתארת את התמודדות
שירותי הרווחה עם תפישת הזמן בחיי הילד.
השמה של ילדים מחוץ למסגרת משפחתם
נעשית במצבי חירום או בהשמה מתוכננת.
בעקבות אסון וחולי במשפחות שתפקודן היה
תקין עד לאירוע ,נבדקת אפשרות של השמה
במשפחה

המורחבת .ה ש מ ה מ ת ו כ נ נ ת

מתבצעת כאשר מזהים מצב של הורים
מזניחים או פוגעים .המסגרות הפנימייתיות
לגיל הרך נסגרות בהדרגה והמסגרות
התחליפיות קטנות יותר ואינטימיות יותר ,אך

גם בהן אין קביעות ויציבות ,ואין קשר רציף של הורה ביולוגי

הרמוניה ביניהן .הגישה הנפוצה בטיפול בנושא ילדים בסיכון

או פסיכולוגי .בתי המעבר נחסמים עקב שהות ממושכת של

היא הגישה של הזמן האינסופי והבלתי-הפיך ,ורוב הכותבים

ילדים הממתינים ,כביכול ,לאימוץ.

חושבים שעל כל הגורמים )אנשי הרווחה ,המומחים ,ובתי־
המשפט( לאמץ את גישת הזמן המוקצב למשימה ,ולקצר את

בעבר היה נהוג להקטין את טראומת היציאה מהבית על-ידי

התהליכים ,לטובת הילד.

הרגעת ההורה בהבטחות שונות ,כגון :זמניות הניתוק ,אפשרויות
הביקור ,האוניברסליות של חיי ילדים בפנימיות .ההורה היה

החלק השני של הספר ,שנכתב על ידי העורכת שרי בן ארי,

נירגע והילד בעקבותיו ,אך הטישטוש של משמעות האירועים

נקרא ״הטראומה התהליך והילד׳ /הכותבת מתארת בתי

אינו מסייע להורה להבין שעליו להשתנות ובמהירות ,שאם לא

מעבר של עמותת ״בית לכל ילד״) ,היא מנהלת את אחד מהם(:

כן הוא עלול להפסיד את ילדו.

התנאים לקליטת ילד תהליכי האיבחון של הילדים וההורים;
;

דרכי ההתערבות שמופעלות .אם נכשלו נסיונות טיפוליים
יש גם עיכובים בתהליך בשל ניסיונות לעזור להורים לשפר את

בקהילה ,אחת האפשרויות היא הפניית הילד לבית-מעבר ,אשר

תפקודם .פבר מדווחת על תוכניות להורים המתקשים
בגידול ילדיהם) ,״יחדיו״ ,״הקן״ ו״אוריון״( .התוכניות
יועדו להורים שנהגו לשלוח את ילדיהם לפנימיות או
שילדיהם נמסרו לאימוץ )ההורים הוגדרו

כחסרי

מסוגלות הורית( .ישנו מעבר מגישה פטרונית להכרה
ביכולות ,בזכויות ובאחריות של המשפחה.
פבר מתארת תכנית חדשנית של ״קבוצות דיון
משפחתיות״ :קבלת ההחלטות על עתידו של הילד
מועברת אל המשפחה המורחבת .שירותי הרווחה

זמן שאול
סוגיות כקבלת החלטות
כילדים כסיכון
עריכה :שרי בן נתן

אוספים את כל המידע ,האופציות הטיפוליות
וההערכות המקצועיות ,ומוסרים את כל המידע
לקבוצת חברי המשפחה המורחבת .עתה השרביט עובר
למשפחה ועליה לבחור ולהציע תכנית המתאימה
ביותר לילד .הקבוצה המשפחתית מתמודדת עם המצב
ובוחנת פתרונות אפשריים שידרשו מעורבות של חברי
המשפחה המורחבת .״נדרשת מאיתנו

יכולת לוותר

על העוצמה של קבלת החלטות ,להפוך ל׳מאפשרים׳
ולא בהכרח מחליטים עמר האחר״ אומרת פבר .קיצור
זמן הביניים המייסר והמיותר תלוי בכמה גורמים:
ההכרה של שירותי הרווחה בצורך לקצר זמן זה,
אינטנסיביות

ו ש ו ת פ ו ת  ,כבוד להורה ולילד

ולזכויותיהם ,ושימוש נכון במידע פנימי של המשפחה
על-ידי העברת החלטות מירבית למשפחה המורחבת.
את הפרק היחידי בספר שאיננו בעל כיוון קליני כתב
פרופ׳ אפרים בן-ברוז ,על תפישות של זמן :הזמן

הציור ש ע ל גבי העטיפה צויר ע״י ע ר ן בן השש ,שעשה חוברת

במחזורי)כמו בטבע( ,הזמן כקוי ואינסופי)זורם תמיד

שקרא לה ״המפלצות ש ל ערן״ .כאן אמר :״זו מ פ ל צ ת שאני

בכיוון אחד ,בקצב אחיד וקבוע ,בלתי הפיך( ,והזמן

סוגר עליו ושולם בו .הוא ר ע ואם הוא יזוז החצים יחתכו אותו!״

כחלק ממטלה )להשגת המטלה יש זמן קצוב ,עם

בן לאם סכיזופרנית ,החי יחד עם האחים שלו בכאוס מוחלט.
סבל מהתעללות פיזית ומינית< .דאה עמ׳ (143

התחלה וסוף ,כמעין ״שעון חול״( .שלוש התפישות
האלה יכולות להתקיים בנו בו-זמנית ,לעתים ללא
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בא כ״מקום אחר״ ,דהיינו מערכת בלתי תלויה אשר לא היתה

ד י פ ר נ צ י א ל י ת של ה ה ת ע ל ל ו ת ה נ פ ש י ת ) ל ע ו מ ת סוגי

שותפה בתהליך קבלת ההחלטות הקודמות .לכל הגורמים

התעללות אחרים( על פסיכופתולוגיה בגיל הבוגר )לדוגמא,

המעורבים ניתנת הזדמנות נוספת למצוא פתרונות למצב

Mullen, Martin, Anderson, Roman and Herbison, Child

המשפחה והילד .נעשות תצפיות בילדים ,ובאינטראקציות בינם

Abuse & Neglect 1996, 20,7-21).

לבין ההורי בבואם לביקור .ילדים הסובלים מעזובה קשה או
שחוו התעללות פיזית או מינית מגלים בדרך כלל חרדה באחד
המוקדים הבאים :רחצה ,השכבה ,שינה ואכילה .במפגשים
נוכח תמיד איש צוות .נוכחותו מציקה לעתים להורה ,ולעתים
מתפרשת כחוסר אמון ובחדירה מופרזת לקשר הפרטי שלו עם
הילד ,אך חיונית .אנשי הצוות מנסים להקנות להורה כלים
חדשים בהתקשרות עם הילד ,והדבר נעשה בעדינות ומתן כבוד
להורה.
בבית המעבר מתקיימת התכנסות המשפחה המורחבת
)״קבוצות דיון משפחתיות״( .כאן מבהירים לכל המשפחה
שמדובר במצב קשה< מחנים את הנסיונות שכבר נעשו ,ומעלים
במשותף אפשרויות של טיפול בילדים ותמיכה בהורים .כתוצאה
 אם הנסיונות לא יעלו יפה והתיק יגיע לבית המשפט ,לאיקרה שבני משפחה שלא גויסו עד עתה מחוסר הבנת הסיכון
לניתוק הילד ,יופיעו לפתע ויידרש לבדוק את כשירותם לגדל
את הילד.

Glaser D

בן נתן מתארת פרופילים של הורים פוגעים .לדבריה אחת
ההפרעות הקשות והשכיחות אצל הורים הנוטים לפגוע בילדיהם
היא האישיות הגבולית .מתוארים שלשה פרופילים של הורים
פוגעים .ובפרק מיוחד מתואר הקשר בין הורה נרקומן לבין
ילדו .למרות שיש לנרקומן כוונות טובות להיות הורה טוב,
ולעיתים הוא אכן כזה ,התיפקוד שלו איננו יציב .הילד סובל
מאי ודאות ,מאכזבות רבות ,ולעתים מהזנחה.
בפרק האחרון חוזרת בן נתן לנושא הזמן שגוזלים תהליכי
האיבחון ,הטיפול וההחלטה על גורל ילדים :רצוי לזהות את
״האוכלוסיה בסיכון״ ולחייב אותה בקורס הכנה להורות ,כמו
הכנת אמהות צעירות לקראת הלידה .כאשר המשפחה איננה
מתארגנת או קיימים ביטויים של אלימות ו/או עזובה ,חיוני
לדון ולסכם עם ההורים מה הקוים האדומים .הגדרת הקוים
האדומים ,והגדרת הזמן המוקצב לשינוי הדרוש ,תאפשר להגדיר
מהר מתי התוכנית נכשלה ,ולהחליט שההורה לא יצליח
להשתנות אף עם המשך נסיונות טיפוליים .״התהליך ההכרחי

בפרק נפרד מתארת שרי בן ארי את סוגי ההתעללות :פיזית,

הוא :איבחון מהיר ומעמיק ,תוכנית טיפול אינטנסיבית

מינית ,ועזובה) .(neglectנציין כי לאחרונה פורסמה סקירה על

ל מ ש פ ח ה  ,ש י ש בה יעדים

ברורים ל כ ל הגורמים,

השפעת התעללויות והזנחה של ילדים על המוח ותפקודו

וכשהאלטרנטיבות ליעדים הללו גם הן ברורות ומפורטות .מימד
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בן ארי איננה מזכירה את ההתעללות הנפשית ,שעלולה להיות
לעתים הרסנית ונכללת במסגרת ״החוק למניעת התעללות
בקטינים וכחסרי ישע״ .החוק קובע בסעיף 368ג׳ :״העושה
בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית ,נפשית או מינית,
דינו מאסר תשע שנים״ .נציין גם שמחקרים הראו השפעה

הזמן חייב להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנית״.
הספר שלפנינו ,עם המאמרים הכלולים בו ,יוכל לתרום לזרוז
תהליכים ,ולשיפור במתן עזרה להורי .זאת  -מתוך הבנת הצורך
של הילדים שלא להיות שרויים תקופות ארוכות באי ודאות.
הספר מומלץ לכל הגורמים העוסקים באיבחון וטיפול בילדים,
ולא רק לעוסקים בילדים בסיכון.
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לכבוד:
מערכת ״רפואה ומשפט״

הנדון :ספרו של אלי זומר  -״יחסים מקבילים״
שורות אלה נכתבות בעקבות גליון  23של ״רפואה ומשפט״

לדעתי ,על ההודעה להעביר מסר כי הטיפול עלול להיות כרוך

מאוקטובר  2000בו נסקר ספרו של אלי זומר  -״יחסים

בעוצמות רגשיות מסוימות וכי עובדה זו היא צורך טיפולי ,אך

מקבילים״ )מדור מדף הספרים עמ׳  .(115-112הספר עוסק

אין בה ואסור שיהיו בה אספקטים אחרים)את הנוסח המדויק

בתופעה של פיתוי וניצול מיני על ידי מטפלים במסגרת טיפולי

אשאיר למומחים( .כמו כן ניתן לציין בהודעה דרכי איתות
בהם יכול המטופל לאותת למטפל על התקרבות בלתי רצויה.

פסיכותרפיה ויעוץ.

ניתן אף לכלול כתובות ואפילו מספרי טלפון ,של גורמים רשמיים
במשוואה של רפואה ומשפט אני משתייך לצד המשפט ,ובהתאם

או וולונטריים האמורים לטפל בתופעה)אתיים ו/או פלילים(.

לכך חשבתי על רעיון שאמנם אין בו כדי לשרש את הבעיה ,אך
לדעתי הוא יכול לתרום לצמצום התופעה אשר מימדיה ,כפי

אני יוצא מנקודת הנחה כי ההודעה לא תמנע ממטופלים שהם

שהם משתקפים מהמחקרים המתוארים בגליון ,מדאיגים

בעלי בעיות מורכבות ומסובכות יותר לפתח תלות וליפול ברשת

ביותר.

של מטפלים עברינים ,אבל היא בהחלט יכולה לסייע במקרי
ביניים או לאלה שנפגעו ומפחדים או שאינם יודעים כיצד

מדובר בעיקרון לחייב את המטפל לתת אזהרה או הודעה
מפורשת למטופל ,אפילו בכתב ,לפני תחילת הטיפול בדומה
לאזהרה הניתנת לעצור ,לזו המופיעה על סיגריות ואפילו בחוזים
מסוימים עם נותני שירותים שונים ,המתריעה על נזק ,סכנה
או בעיתיות הכרוכה בפעילות מסוימת .אביא דוגמה שראיתי:
בלובי בבתי קזינו בבריטניה מוצגות דרך קבע חוברות מידע
בעניין התמכרות להימורים ודרכי קשר לארגונים המסייעים

להתלונן .יתרה מזאת תרומתה העיקרית של הודעה כזאת עשויה
להיות ההשפעה הפסיכולוגית דווקא על המטפלים יותר מאשר
על המטופלים ,שכן כאשר המטפל יודע כי למטופל ישנה מודעות
כי הדבר אסור ומזיק מחד ,ויש בידו המידע כיצד להתלונן
מאידך ,יתקיים בו ״לפני עיוור לא תיתן מכשול״ .צריך לעזור
לשני הצדדים לבצע את תפקידם ולהשיג את מטרתם.

למהמרים כפיתיים.
יוסף שדה ,עו״ד
רמת גן
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יום העיון העשירי לזכרו של
ער  fאליהו גיצלטר ז״ל
ביום שישי ,כד׳ בטבת תשס״א ,19.1.2001 ,נערך בכפר המכביה,

שלט על בנין ששוכחים מי הוא ,מה הוא״.

יום עיון נוסף ,העשירי במספר ,לזכרו של עו״ד אליהו גיצלטר

ואני רוצה להגיד תודה לאגודה לרפואה ומשפט ,לעו״ד אלי

ז״ל ,שהיה יו״ר הנהלת קופ״ח ״מכבי״.

זהר ,לשופט אמנון כרמי ולכל האחרים ,ולך רוחמה ,על שאתם
מארגנים את זה כל כך יפה ,עם הרבה אהבה ,עם הרבה מחשבה,

האירוע התקיים ביוזמה משותפת של שלושה גופים :האגודה
לרפואה ולמשפט בישראל ,״מכבי״ שרותי בריאות ,ומשפחת

ותודה רבה על הדברים שנשמע ולמשפחת גיצלטר .אנחנו מאוד
גאים ומאוד שמחים שאתם כאן .תודה רבה.

גיצלטר.
נשיא האגודה לרפואה ולמשפט ,פרופ׳ אמנון כרמי ,נעדר מן

גג׳ רוחמה זיו :אני מבקשת להזמין את אחד הבנים של עו״ד
אליהו גיצלטר ז״ל ,עו״ד ארנון גיצלטר.

האירוע מחמת מחלה.
עו׳יד ארנון גיצלטר :חלפו שלש עשרה שנים מאז הלך אבא
האירוע כולו אורגן ע״י חברת ההנהלה של האגודה לרפואה
ולמשפט ,הגב׳ רוחמה זיו ,אשר פתחה וניהלה את חלקו הראשון.

מאיתנו והוא בשיא אונו .המפסיד העיקרי ממותו של אבא
היה הציבור .אבינו הלך מאיתנו ,בטרם שיא עשייתו הציבורית,
אשר נקטעה לפני זמנה .על ערכו וערכיו שמענו מפיו ידידיו

גג׳ רוחמה זיו :אורחים יקרים ,בוקר טוב.

וידידנו ,במהלך השנים שחלפו .שמענו על תכונותיו ועל כישוריו,

אנחנו שוב נפגשים כאן ליום עיון נוסף וכמו בכל שנה ,השתדלנו

על מעשיו ועל תרומתו למקצוע ,לציבור ולפרט .הרבה ממה

לבחור נושא שיעניין את הקהל .ואכן  -הנושא השנה מיוחד,

ששמענו לא ידענו; אנשים אישרו לנו את אשר ידענו .שמענו,

אקטואלי ,מודרני ,ומאוד מעודכן ,ואני מקווה שכולנו נמצא בו

הערכנו ,וניחשנו ושלש עשרה השנים שחלפו לא האפילו על

ענין .יום העיון הזה ,נערך במשותף ע״י האגודה לרפואה למשפט,

טריות הידיעות הללו .יום העיון הזה לזכרו של אבא ,ניזם על

״מכבי״ שירותי בריאות וכמובן משפחת גיצלטר שגם תורמת

ידי טובי חברינו ובעשור שנות קיומו העשיר יום-העיון את

את הפרסים שיוענקו היום לעבודות מדעיות.

קהל המשתתפים בתכנים שהציג בפניו ,כמו גם בהזדמנות

אני מתכבדת להזמין אל הבמה את גב׳ שרה דורון — יו״ר

מכובדת להתכנס ולהעלות את זכרו של אליהו גיצלטר .אנו

הנהלת ״מכבי״ שירותי בריאות.

גאים ואסירי תודה ליוזמים ,מקיימי יום העיון הזה לטורחים
בעריכתו ,הכנתו וקיומו ולמשתתפים בו .אין מילים שיכולות

גג׳ שרה דורון :בוקר טוב לכל האורחים ,ובמיוחד למשפחת
גיצלטר היקרה .אני שמחה מאד לראות את הצלחת ״המבצע״,
לזכרו של אליהו גיצלטר ז״ל .היה לי רעיון טוב באותו יום
שחשבתי כי הדרך הנכונה להתאסף לזכרו של אליהו גיצלטר,
האדם והאינטלקט זה אותו יום עיון שעורכים פעם בשנה
בנושאים שהם תמיד מרתקים .אני רוצה לבטא הערכה רבה
מאוד למי שקבע את הנושא היום ,על הגנום האנושי .אני רק

לבטא את הערכתנו .בכדי שלא אחטא בשכחת מי מהם אפטור
עצמי בתודה אחת גדולה וקולקטיבית .לא היינו יכולים להתכבד
יותר מאשר עושים כאן שני נותני החסות .רוחו של אבא עוד
שורה עלינו ,וקשה לנו יותר לעכל את מותו .אבל ,כשאנו חוזרים
ונוכחים ,ושוב רואים ושומעים את כל מה שנעשה כאן לשמו
לזכרו ,אנו משוכנעים שכך הוא היה רוצה שזה יהיה .תודה
לכולכם.

חושבת על זה ,עם חיוך ועם צער ועם כאב ,כי אליהו היה אחד
מאלה שהיתה בהם הסקרנות האינטלקטואלית ,הרצון

עו׳  fאלי זהר :משפחת גיצלטר היקרה ,גב׳ שרה דורון ,שבתאי

להתמודד עם אתגרים ,עם בעיות ,עם הבלתי נודע ,עם המדע

שביט ,חברי הנהלת מכבי ,חברי הנהלת האגודה לרפואה ומשפט,

המתפתח המתחיל .ולו היה עמנו ,היה ודאי נהנה מהדברים

וכל החברים .כולנו מתכנסים כאן מידי שנה לציין את זכרו של

שאנחנו נשמע כאן .וכשאני מדברת על אליהו ,זה כאילו שהערב

אליהו גיצלטר ז״ל ,והגעגועים אליו .זה מה שמחזק אותנו כל

או מחר ארים אליו טלפון ואגיד לו — ״אליהו ,נכון שהיה

שנה ולהתארגן ולחפש ,ולעשות הכל כדי שהיום הזה יתחיל,

מאוד מענין ונכון שככה היית רוצה שנזכור אותך .לא באיזה

יתנהל ויגמר בהצלחה ובהנאה .הגעגועים האלה ,הולכים וגדלים,

זוןווו
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לאיש ולקבוצה של אנשים יוצאת דופן שאיפיינה את שנות

של היום הזה .רוחמה זיו אשר פשוט לקחה על גבה ,את סחיבת

הקמתה של המדינה ,את שנות גיבושה של החברה ,בהן היינו

העסק הזה כולו ,ויחד עם מיכל ליבנה ,אירגנו פרויקט שהצלחתו

יכולים להשתבח באנשים ,בעשייתם ,בכוונתם ,בניקיון המוחלט

מדברת בעד עצמה .אני מודה לכן על ההתמסרות ,על העבודה

מכל אינטרס זר ובהבנה ובתובנה שמה שהם עושים צריך

השקטה והשלווה .בלי מהומות ובלי התרגשות ,אבל עם

להקים חברה בישראל.

אסרטיביות מלאה הצלחתן להביא את הדבר המושלם הזה עד
לביצועו .תודה רבה .וכהרגלנו אני רוצה לתת לכן נשיקה מאמנון

מאז נפטר אליהו ז < קיימנו  10ימי עיון ,בנושאים אשר היו

כרמי .כהרגלו מידי יום עיון.

אקטואליים לאותו מועד .סקירה של ימי העיון האלה מעידה
על כמה דברים בסיסיים בהתפתחות הרפואה ,המחשבה

אנחנו מחלקים היום פרסים לעבודות מצטיינות בתחום הרפואה

האתית ,והמשפט .ומענין לראות עד כמה הרפואה התקדמה

והמשפט .הפעם מספר העבודות שהוגשו היה מעט קטן מהרגיל

במשך השנים.

ובכל זאת זכינו לקבל שורה של עבודות טובות מאוד ,ומתוכן -
במאמץ משותף של חברי הנהלת האגודה ,אשר טרחו לקרוא

לפני שנתחיל ,־ שתי מילים :נשיא האגודה השופט אמנון כרמי
נפל למשכב ,ואנו שולחים לו ברכת החלמה מהירה ביותר .הוא

את העבודות ולמיין אותן ,הצלחנו לבור את הבר מן המוץ על
מנת למצוא את שלושת הזוכים בפרסים.

חסר לנו ,וזה יום עיון ראשון שאמנון כרמי איננו נמצא בינינו.
נאחל לו שזה יעבור מהר והוא יהיה איתנו שוב .הדבר השני:
אני חייב תודה גדולה לשתי נשים שנושאות על כתפן את האירגון

עו״ד אלי זהר
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אני מבקש להזמין את רוחמה זיו לחלוקת הפרסים.

גב רוחמה זיו :אני מתכבדת לחלק את הפרסים לשלש העבודות

ציונים לעבודות על פי שורת קריטריונים :חשיבות הנושא,

המצטיינות על שם עו״ד אליהו גיצלטר ז״ל ,בשיתוף עם האגודה

מקוריות ,עומק הניתוח ,בהירות ,שפה וסגנון ,הצגת תזה

לרפואה ולמשפט בישראל.

וביקורת ,רוחב אופקים של הכותב והערכה כללית.

,

ביום  6בחודש יולי  1990הוכרז על הקמת קרן על שם אליהו

לאחר קבלת מסקנות חברי ועדת השופטים ,הוחלט על העבודות

גיצלטר ז״ל ,שתעניק פרסים לעבודות מחקר .הקרן הוקמה ע״י

הזוכות :הפרס השלישי הוענק לעבודה שנושאה — השתקפותה

קופ״ח ׳מכבי׳ והאגודה לרפואה ולמשפט בישראל ,במטרה לקדם

של המתת חסד בדת ,במוסר ובערכי הדמוקרטיה מאת גליה

עבודות מחקר מדעיות בנושאי הרפואה והמשפט ,בתחומים

הבר .גליה הבר מקדישה עבודה זו ,לסבה ולסבתה ,יעקב ויונה

המשיקים לשתי הדיסציפלינות האלה .זו הפעם העשירית

זר ז׳׳ל ,אשר הביאו אותה לחשוב על הנושא .גליה בעלת תואר

מוזמנות ומוגשות לועדת השופטים עבודות במסגרת התחרות

ראשון במשפטים ,מהמכללה למינהל בראשל״צ ,ולומדת לקראת

על פרסי הקרן .הקרן מעניקה שלושה פרסים בסך כולל של

תואר מוסמך במשפטים באוני׳ תל־אביב .היא עובדת היום

 10,000ש״ח .אשר נתרם על ידי בני המנוח ,עורכי הדין ארנון,

כאחראית בחברת היי-טק ומרצה במכללת ם ^  .עבודתה

עמירם ואורון גיצלטר.

עוסקת כמבקשים למות מתוך הכרה כי במצבם  -טוב מותם
מחייהם .חולים אלה הביעו רצונם אך אינם יכולים לממשו

כאמור ,הוגשו לחבר השופטים  9עבודות מחקר ,שנכתבו על

בכוחות עצמם .השאלה המתעוררת בהמתת חסד אינה באם

ידי משפטנים ,עורכי דין ,רופאים ,מתמחים .כולן ראויות

עקרון קדושת החיים מוצדק כשלעצמו ,אלא אם עקרון זה

ומכבדות את כותביהן ואת הקרן .השופטים נתבקשו להעניק

מקודש ללא כל סייגים .מהעבודה עולה כי הן הגישה הדתית

גבי רוחמה זיו והזוכים בפרס הראשון עו״ד זהר יהלום ודייר שגב שני

והן הגישה החילונית מתנגדות ליסורים ורואות בהמתת חסד

הרוקחות והתרופות .עם עליית המודעות הכללית לנושא

מצווה ,אולם מכאן והלאה הן נפרדות בעמדתן .בעוד שהגישה

הבריאות גבר מאוד השימוש בתרופות פשוטות יחסית שאינן

הדתית מוצאת פתרונות זמניים ודחוקים במסגרת המצב הקיים,

טעונות מרשם רופא ,ובמוצרים משלימים שאינם תרופות,

תוך מתן תשובה שלילית לאפשרות של המתת חסד אקטיבית

ונצרכים באופן קבוע על ידי מרבית הציבור .במקביל ,פותחו

וחיקוקה ,הרי שהגישה החילונית מוכנה להרחיק לכת בסבל

תרופות חדשניות ויקרות ,המיועדות לטיפול במחלות שעד

עד מתן לגיטימציה מוחלטת להמתת חסד בנסיבות מסוימות

לאחרונה ,לא היה להן מענה טיפולי הולם .כניסתן לשוק של

ובסייגים אשר ימנעו שימוש בה לרעה .הכותבת סבורה ,כי

תרופות אלה ,חידדה כמה שאלות הנוגעות להתערבות המדינה

ראוי  -בהתאם לערכי המוסר והדמוקרטיה בשילוב עם ההלכה

בשוק התרופות .הספר מנסה להציג באופן ממצה את הדינים

 -שהחברה תבין ותתחשב בנטיות הלב של הפרט ודרך ראייתו

בתחום הרוקחות והתרופות ,ומכיל סקירה של דיני הרוקחות?

את איכות אחרית ימיו.

עם שפע של הוראות חוק שנכתבו בתקופות שונות ומתוך נקודות
מוצא שונות .פסיקת בתי המשפט בתחום דיני הרוקחות

חבר השופטים החליט להעניק את הפרס השני לעבודה :מעמדה
החוקי של הרפואה המשלימה בישראל מאת דפנה גלאובר.
דפנה גלאובר ,סטודנטית מצטיינת אשר מסיימת השנה את
לימודי התואר הראשון במשפטים במכללת נתניה .היא עובדת
כמדריכת שיט בהפועל מכמורת.

והתרופות דלה יחסית ,והספר כולל פרשנות לנושאים מרכזיים
שהדין הקיים אינו מסדיר באופן ברור .הספר מכיל ביקורת על
הדין הקיים והצגת עמדת הכותבים באשר לכיוונים בהם
צריכים דיני הרוקחות ודיני התרופות להתפתח בשנים הבאות.
העבודות כולן מהוות תרומה לתחומי הפעילות בהם עוסקת

העבודה דנה במעמד החוקי של הרפואה המשלימה בישראל
בעיקר בתחומי דיקור מחטים סיני ,והכירופרקטיקה שמקורה
והכשרתה מערביים .יש בין שני התחומים מן הדומה ,גם בגישה
כיצד לטפל באיכות החיים ולא רק בסימפטומים כאשר מתגלה

האגודה לרפואה ולמשפט ותודתי נתונה לכל המועמדים לפרס
אשר טרחו ,הכינו והגישו את העבודות ,ואני מאחלת הצלחה
והמשך פעילות פורה לכל הזוכים ולכל המועמדים.

מחלה .על אף שתחום הרפואה המשלימה פועל בארץ מזה

עם תום חלוקת הפרסים ,החל הדיון על ״העולם,בעיר) הפוסט

עשרות שנים הוא עדיין לא מספיק נגיש וידוע לרוב הציבור

מומי .הבטים רפואיים ־ משפטיים״ תמליל יום העיון מופיע

הישראלי .מטרת העבודה היתה לבדוק את המסגרת החוקית

במדור ״המהפכה ברפואה״ ,בחוברת זו.

שבה פועלים מקצועות הריפוי האלטרנטיביים השונים ,אך גם
לבחון איך ניתן לתבוע מרפא ,במידה וברשלנותו גרם לנזק.

בגמר הדיון סכמה הגב׳ רוחמה זיו את האירוע כולו:

העבודה עוסקת בהכרת המושג ׳רפואה משלימה׳ ואח״כ סוקרת

אני מקווה שיום העיון הזה עמד בציפיות של כולנו .והיה ברמה

את המצב המשפטי הקיים בישראל בנושא זה ,דו״ח ועדת

יוצאת מן הכלל גבוהה .לפני שנתפזר ,־ תודה למשפחת גיצלטר,

אלון ,והיא כוללת נספחים רבים ופירוט של מספר מונחים

תודה להנהלת ״מכבי״ שרותי בריאות ובמיוחד למיכל ליבנה.

רפואיים ושיטות טיפול .אחד המורים במכללה העריך את

ולשולי ריינהרץ ,מזכירת האגודה לרפואה ולמשפט .אי אפשר

העבודה באנציקלופדיה ממצה ומעודכנת לשנת .2000

שלא להזכיר את המרצים הנפלאים שנענו לבקשתי ,מן הרגע
הראשון ,וחלקם הגיעו מירושלים ,במזג האויר הזה .כולם עשו

הפרס הראשון ,מתחלק בין שני כותבים .והוא מוענק לספר עב

זאת בהתנדבות מלאה ,למרות היותם אנשים עסוקים מאוד.

כרס  -דיני רוקחות ותרופות בישראל שכתבו עו״ד זוהר יהלום

כולם הגיבו לפנייתי :״כן אני אבוא״ .ולא האמנתי למשמע אוזני,

ודר׳ שגב שני .עו״ד יהלום בוגר הפקולטה למשפטים

כי ציפיתי לקבל סרוב אחרי סרוב .ההרצאות! המצוינות היו

באוניברסיטה העברית ,היה מנהל המח׳ המשפטית בביה״ד

השג גם בכך שהצליחו להעביר לנו את הנושאים שהועלו ,בצורה

הארצי לעבודה .הוא מתמחה כיום בתחום הרוקחות והבריאות

מתומצתת ,בהירה ,רצינית ,ברמה ובו בזמן הצליחו המרצים

ומשמש יועץ מיוחד למנכ״ל משרד הבריאות .דר׳ שגב שני -

לעמוד בלוח זמנים צפוף ולחוץ .לכולם מגיעות מחיאות כפיים.

בעל תואר ראשון בהצטיינות לרוקחות מן האונ׳ העברית ,ובעל

ואחרון חביב ,איך אפשר בלי אלי זהר שהוא כמו דבק משובח.

תואר דר׳ ברוקחות ,ביולוגיה אוראלית .מכהן כסגן מנהל אגף

בכל שנה הוא מצליח באיזה חן ובכשרון להדביק את כל

הרוקחות במשרד הבריאות ,וכראש תחום מדיניות כלכלית

הנושאים ואת כל המרצים ולתת לנו תחושה של מקר מושלם,

ותרופות במרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות .אשר לעבודה

עם עדכון לגבי הבעיות הצפויות לנו בעידן הפוסט־גנומי.

עצמה  -בשנים האחרונות גדלה ההתענינות הציבורית בתחום
תודה רבה לכולכם ולקהל הנפלא שלנו ,ולהתראות.
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