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זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן ∗ ,עו"ד קרן דבך-דויטש

∗∗

תקציר
ההתקדמות בטכנולוגיה הרפואית ,המאפשרת הולדת ילדים בעזרת הפריה חוץ גופית ,מעוררת שאלות אתיות ,מוסריות
וחברתיות חדשות וקשות .אחת הקשות שבהן נוגעת לזכות הרופא לסרב לתת טיפולי פוריות .בספרות הרפואית מוכרות
מגבלות לגבי טיפולי פוריות :גיל ,מסוגלות הורית ,מצב משפחתי ,נטייה מינית ,מספר ילדים קודם ,הגבלה על רקע מין,
רמת הסיכון מהיבט רפואי ,מספר טיפולים אפשריים ועוד.
השאלות הקשות יותר מתעוררות במקרים שבהם הסירוב לטיפול אינו לפני תחילת הטיפול ,אלא במהלכו .הקושי גובר
ככל שהטיפול מתמשך ומצוי בשלב מתקדם יותר .ככל שמתארך הזמן מתחילת הטיפול ,כך פוגע הסירוב במטופלים
בצורה קשה יותר .פגיעה זו היא גם בזכויות היסוד של המטופלים ,ששינו חייהם כדי לאפשר את התהליך ,ובזכויות
האישה אשר בגופה נעשו הטיפולים שבחלקם היו מכאיבים .השאלה הערכית הקשה ביותר מתעוררת כאשר רמת
הסיכון לחיי האישה עלתה בשלב שבו קיימים עוברים מוקפאים ,והמטופלים ,ההורים הגנטיים ,דורשים כי הם יוחזרו
לרחם האישה בעוד שהרופא מתנגד לכך לנוכח הסיכון החדש שנוצר.
החברה מתקשה לתת תשובות הולמות לבעיות המוסריות המורכבות ,גדושות המשקעים האנושיים ,המתעוררות עם
פיתוח טכנולוגיות ההפריה .רבות מהשאלות נמצאות עדיין בתהליכים של ליבון וויכוח ורחוקות מפתרון ,ואפשר כי
מדובר בשאלות שמטבען אין להן מענה.
על מתן הפתרונות המוחשיים והמחייבים מופקדים המחוקק ובתי המשפט .בהעדר חקיקה ברוב הנושאים ,ולאור
חקיקה שבה המושגים מעורפלים יחסית ,נדרשים בתי המשפט לתרגם שאלות מתחום המוסר והרפואה ללשון
משפטית ,ולמצוא להן פתרונות בכלים המשפטיים העומדים לרשותם.
זכות הרופא לסרב להעניק טיפול רפואי בכלל וטיפולי פוריות בפרט אינה מוסדרת בחוק ,ולכן ההכרעה אינה תוצאה של
פרשנות או יישום חוק ,אלא קביעת נורמה משפטית בעלת משמעות ערכית .המסגרת המשפטית לשאלת הזכות לסרב
לטיפולי פוריות רחבה מאוד ומשתרעת על פני תחומי המשפט השונים.
חוק זכויות החולה ,באמצו את דוקטרינת "ההסכמה מדעת" ,מגביל את האפשרות לפגוע באוטונומיה של החולה
להחליט בנוגע לטיפול הרפואי שייעשה בגופו .מול זכות זו של החולה ניצבים זכויות הרופא וחובותיו האתיות .הזכות
להורות ניצבת במרכז הסוגיה ,ואנו נדרשים לסווגה ולבחון את מהותה ,מעמדה המשפטי ,היקפה וגבולותיה בהתנגשות
עם ערכי יסוד אחרים של שיטת המשפט .בבסיס היחסים בין החולה לרופא עומד הסכם ,ולכן חלים על הסוגיה גם דיני
החוזים .בנוסף ,במקרים שבהם מדובר במרכז רפואי הממלא תפקיד ציבורי במהותו ,להבדיל מרופא פרטי ,חלים גם
דיני המשפט הציבורי לצד דיני המשפט הפרטי.

∗ שופטת בית משפט השלום בירושלים ,עמיתת הוראה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ובבית הספר
למשפטים המסלול האקדמי ,המכללה למינהל.
∗∗ בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ,עו"ד במשרד ויטנר ,שרים ,הוכפלד-מורד ושות' ,המתמחה
ברשלנות רפואית ובמגוון נושאים המשלבים רפואה ומשפט.
תודתנו נתונה לפרופ' נרי לאופר ,מנהל המערך הגיניקולוגי בבתי החולים הדסה; פרופ' דרורית הוכנר ,אחראית אגף היילוד
במחלקת נשים ויולדות בבית החולים הדסה הר הצופים; וד"ר מורשיד פרחאת ,מומחה בפוריות ,מהמחלקה לגיניקולוגיה בבית
החולים הדסה הר הצופים .הרעיון למאמר זה נולד בעקבות משפט מבוים – במסגרת הסמינר המחלקתי של המערך הגיניקולוגי –
שעסק בשאלה שהיא נושא מאמר זה.
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
במאמר זה נבקש להראות כי יש אפשרות לקבוע כללים מנחים אשר ישמשו את הרופא בבואו להחליט אם לסרב לתת
טיפול פוריות ,ויבטאו איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים של הצדדים המעורבים .הדגש הוא על שני שלבים במהלך
היחסים בין הרופא למטופלים .הראשון הוא שלב ההתקשרות בין המטופלים לרופא לפני הסכמתם לטיפולי הפוריות.
בשלב השני נדרשת החלטה אם להפסיק את הטיפול ,בין אם באותו שלב כבר קיימות ביציות מופרות ובין אם לאו.

 .1הזכות לטיפולי פוריות :השאלות המתעוררות

יש להבחין ,איפוא ,בין השלבים השונים שבהם נעשה

חידושי טכנולוגיה רפואית מאפשרים כיום הולדת

הסירוב .סירוב שייחשב ללגיטימי לפני תחילת טיפולי

ילדים באמצעות הפריה חוץ גופית .חידושים אלה

הפוריות עלול להיות מוערך באופן שונה בשלב מתקדם

מעוררים שאלות אתיות ,מוסריות וחברתיות חדשות

יותר של הטיפול .יש גם להבחין בין סירוב המושתת על

וקשות .אחת השאלות ,שמשקלה המוסרי והערכי כבד

סיכון שהיה נתון מראש לבין סירוב המושתת על שינוי

במיוחד ,היא בעניין זכותו של רופא לסרב לתת טיפולי

ברמת הסיכון שעל בסיסה התקשרו הצדדים .עוד

פוריות .לעומתה ,מוכרות בספרות הרפואית מגבלות

חשוב להבדיל בין סירוב הנובע מסיכון שנוצר כתוצאה

שונות המוטלות על זכות המטופלים לקבלת טיפולי

מטיפולי הפוריות עצמם לבין סירוב הנובע מסיכון

פוריות :גיל ,מסוגלות הורית ,מצב משפחתי ,נטייה

הנעוץ בגורם חיצוני לטיפולי הפוריות .שכן ,האפשרות

מינית ,מספר ילדים ,הגבלה על רקע מין ,רמת הסיכון

כי יחול סיבוך במהלך הטיפולים הממושכים

שבהריון ,מספר הטיפולים הצפויים ועוד.

והמורכבים באופיים ניתנת לצפייה מראש.

כאשר מדובר בהגבלה הנובעת מרמת הסיכון לאישה,

החברה מתקשה לתת תשובות הולמות לבעיות

הסיטואציות מגוונות :אישה בגיל מבוגר מהמקובל;

המוסריות הקשות והמורכבות ,גדושות המשקעים

אישה בעלת מבנה אנטומי חריג של אברי הרבייה;

האנושיים ,המתעוררות עם הפיתוח המואץ של

אישה שהחלה בטיפולי הפוריות אך במהלכם חל סיבוך

טכנולוגיות ההפריה .רבות מהשאלות נמצאות עדיין

שבגינו עלול המשך הטיפול לסכן את חייה; שינוי במצב

בתהליכים של ליבון וויכוח ורחוקות מפתרון ,ואפשר
כי מדובר בשאלות שמטבען אין להן מענה 1.עם זאת,

גורם חיצוני ,כגון מחלה או תאונה שאינם קשורים

המעבר מהפריה טבעית להפריה מלאכותית מוליד

לטיפולים עצמם .אך השאלות הקשות יותר עולות

בעיות

פתרונות

בסיטואציות שבהן הסירוב לטיפול הפוריות אינו

מוחשיים ומחייבים ,וככל שהמדע ימשיך ויתפתח,

בטרם הוחל בו ,אלא במהלכו .קושי זה גובר ככל

וככל שזוגות ופרטים יוסיפו להזדקק להפריה חוץ

בריאותה של האישה במהלך טיפולי הפוריות בשל

שהטיפול מצוי בשלב מתקדם יותר .שכן ,ככל שמתארך

אנושיות

מציאותיות

הדורשות

2

גופית ,יקבל הצורך בפתרון חשיבות הולכת וגדלה .על
3

הזמן מתחילת הטיפול ,כך פוגע הסירוב בצורה קשה

פתרונות אלו מופקד בית המשפט ,שהוא המוסד

יותר .זו פגיעה בזכויות היסוד של המטופלים ,ששינו

החברתי הנדרש לתרגם שאלות שבתחום המוסר

חייהם כדי לאפשר את התהליך ,ובזכויות האישה אשר
בגופה נעשו הטיפולים שבחלקם היו מכאיבים .השאלה
הערכית הקשה ביותר מתעוררת כאשר רמת הסיכון
לחיי האישה עלתה בשלב שבו קיימים עוברים
מוקפאים ,והמטופלים ,ההורים הגנטיים ,דורשים כי
הם יוחזרו לרחם האישה בעוד שהרופא מתנגד לכך
לנוכח הסיכון החדש שנוצר.
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
והרפואה למושגים משפטיים ולמצוא להן פתרון

במאמר זה נבקש להראות כי קיימת אפשרות לקבוע

בכלים משפטיים.

כללים מנחים ,אשר ישמשו את הרופא בבואו להחליט

בניגוד לרוב המקרים שבהם החלטה משפטית שעניינה

אם לסרב לתת טיפול פוריות ,שיהוו ,למיטב הבנתנו,

יחסי חולה-רופא ,בשונה מהחלטה רפואית ,מתקבלת

איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים של הצדדים

לאחר מעשה ,הרי בדילמה שלפנינו ההחלטה

המעורבים .הדגש הוא על שני שלבים במהלך היחסים

המשפטית מתקבלת גם היא לפני מעשה ,ולכן אין חשש

בין הרופא למטופלים .השלב הראשון הוא שלב

מוּטה על ידי הידיעה של תוצאת הטיפול.
כי היא תהא ָ

ההתקשרות עם המטופלים לפני הסכמתם לטיפולי
הפוריות .השלב השני הוא זה שבו נדרשת ההחלטה אם

סוגיית זכות הרופא לסרב להעניק טיפול רפואי ככלל,

להפסיק את הטיפול ,זאת בין אם באותו השלב כבר

וטיפולי פוריות בפרט ,אינה מוסדרת בחוק 4,ולכן

קיימות ביציות מופרות ,בין אם לאו.

ההכרעה אינה תוצאה של פרשנות או יישום החוק,
אלא קביעת נורמה משפטית בעלת משמעות ערכית.
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 .2הזכות להורות

המסגרת המשפטית לשאלת הזכות לסרב לטיפולי

א .מהותה של הזכות להורות

פוריות רחבה מאוד ומשתרעת על פני תחומי המשפט

חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו קובע" :אין פוגעים

השונים.

בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם",

7

"כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו",

8

חוק זכויות החולה מגן על זכויות היסוד של החולה

"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו" 9,חוק יסוד:

ומגביל את האפשרות לפגוע באוטונומיה של המטופל,

כבוד האדם וחירותו קובע את זכותו של אדם לחיים

להחליט על הטיפול הרפואי שייעשה בגופו .זאת עיקרה

לצד זכותו לפרטיות והגשמה עצמית כחלק מכבוד

של דוקטרינת ההסכמה מדעת ,כשמול גבולות

האדם שלו .זכות האדם לכבוד ופרטיות היא הגרעין

ההסכמה מדעת עומדות זכויות הרופא וחובותיו

של כל דיון משפטי בשאלות הנוגעות להפריה חוץ

האתיות 6.הזכות להורות ניצבת במרכז הסוגיה ,ואנו

גופית.
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נדרשים לסווגה ולבחון את מהותה ,מעמדה המשפטי,
היקפה וגבולותיה בהתנגשות עם ערכי יסוד אחרים של

שיטת המשפט בישראל מכירה באוטונומיה של האדם

שיטת המשפט .בבסיס היחסים בין החולה לרופא עומד

כערך עליון" .המשפט מכיר באוטונומיה של הפרט

הסכם ,ולפיכך חלים על הסוגיה גם דיני חוזים .כמו כן,

לגבש את רצונו כנראה לו על פי 'טובתו' :הפרט הוא

כאשר מדובר במרכז רפואי שתפקידו ציבורי במהותו,

המחליט על 'טובתו'-שלו' :טובתו' היא רצונו ורצונו

להבדיל מרופא פרטי ,חלים על הסוגיה גם דיני המשפט
הציבורי ,לצד דיני המשפט הפרטי.

הוא 'טובתו'".

11

זכות האדם לאוטונומיה היא חלק

12

מזכותו לכבוד .כבוד האדם משתקף ביכולתו של אדם
"לגבש את אישיותו באופן חופשי ,כרצונו ,לבטא את
שאיפותיו ולבחור בדרכים להגשמתן ,לבחור בחירותיו

 4לעניין זה יש לציין כי כאשר אנו עוסקות בזכותו של
הרופא ,אנו כוללות גם מוסד רפואי ואת הממסד הרפואי.
במקום שקיימת הבחנה בין הגורמים השונים נעמוד עליה.
עוד יש לציין כי חוק זכויות החולה שיידון להלן ,כשמו כן
הוא – עוסק בזכויות החולה ולא בזכויות הרופא.
 5דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,עמ' .674
 6חוק זכויות החולה ,התשנ"ו) 1996-להלן :חוק זכויות
החולה( ,סעיפים  ;15–13 ,10 ,1דברי ההסבר להצעת חוק
זכויות החולה ,ה"ח  ,2132י"א באדר ב' התשנ"ב )להלן :ה"ח
 ,(2132עמ' .359
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 7חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,סעיף .2
 8חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,סעיף .4
 9חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,סעיף )7א(.
 10מ' שמגר ,הערה  1לעיל ,עמ' 27
 11דנ"א  7015/94היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית ,פ"ד
נ).96–95 ,48 (1
 12ע"א  7155/96פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד
נא).179–178 , 160 ,(1

15
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הרצוניות ,לא להיות משועבד לכפייה שרירותית".

13

וההורות מצויה כל כולה בתחום צנעת הפרט.

17

זכות האדם לאוטונומיה חובקת את כל ההיבטים

ההחלטה אם להיות הורה ,על כל הכרוך בה ,מסורה

המרכזיים של חייו" ,היא מרכזית להווייתו של כל

לפרט ,והמדינה אינה רשאית להתערב בה אלא

פרט ופרט בחברה .יש בה ביטוי להכרה בערכו של

משיקולים כבדי משקל.

18

פרט ופרט כעולם בפני עצמו .היא חיונית להגדרתו
העצמית של כל פרט ,במובן זה שמכלול בחירותיו של
כל פרט מגדירות את אישיותו ואת חייו של הפרט".

14

ההגנה על חיי האישה המבקשת לקבל טיפולי פוריות,
תוך סיכון חייה ,אינה מתיישבת עם ההגנה על כבודה
וכבוד בן זוגה .המתח בין שני ערכי היסוד הללו ,ערך

זכות האדם על גופו כוללת את זכותו לקבל החלטות

חיי אדם וערך זכותו לפרטיות כחלק מכבודו ,מחייב

הנוגעות לגופו ,הכוללת כמובן את זכות החולה לקבל

איזון.

בעצמו החלטות בנוגע לטיפול הרפואי שיבוצע בגופו
ולפעול על פיהן 15,כפי שנאמר:

ייחודה של הזכות להורות הוא בכך שהיא אינה רק
נגזרת של הזכות לאוטונומיה .הזכות להורות היא גם

"לזכותו של אדם לכבוד ולאוטונומיה

זכות עצמאית הנובעת מהווייתו של האדם .הזכות

יש חשיבות רבה בסיטואציה של טיפול

להורות היא זכות אנושית בסיסית ביותר" ,זכות
טבעית מולדת טבועה באדם" 19.בקרב רוב בני האדם,
ההורות היא מרכיב מרכזי ,אם לא למעלה מכך,

לשלוט בחייו .עשויה להיות לו השפעה

במשמעות החיים .יש אף מי שאינו יכול להעלות על

ישירה ,ולא פעם בלתי הפיכה ,הן על

הדעת אפשרות של חיים ללא ילד משלו .הפריה ורבייה

אורך חייו והן על איכות חייו ...אכן,

הן גם מצווה דתית מן התורה .הצורך הבסיסי של

זכותו של החולה לסרב לטיפול ,גם אם

הולדת ילדים להבטחת המשכיות מוצא ביטוי בתורה

יתרונותיו עולים על חסרונותיו ,סיכוייו

ובמקורות הלכתיים" .הבה לי בנים ואם אין מתה

רפואי .אכן ,הטיפול הרפואי מצוי
בגרעין הקשה של זכותו של כל אדם

גוברים על סיכוניו .מרכז הכובד

אנוכי" ,אמרה רחל אמנו ליעקב.

20

"הזכות להורות

בהחלטה על ביצוע טיפול רפואי טמון
בכיבוד זכויותיו של החולה כאדם –
ובמיוחד הזכות לכבוד ולאוטונומיה,
שעליה עמדתי – ופחות בתוצאה
הרפואית של החלטתו".

16

הזכות להורות נגזרת גם היא מהאוטונומיה של האדם
וזכותו לכבוד ופרטיות ,שכן חוויית ההריון ,הלידה

 13ע"א  5942/92פלוני נ' אלמוני ,פ"ד מח).842 ,837 (3
 14ע"א  2781/93עלי דעקה נ' בית החולים כרמל ,חיפה ,תק-
על  .595 ,574 ,(3)99עוד על הגדרת הזכות לאוטונומיה
כנגזרת של כבוד האדם ראו :א' מרמור" ,העוברים
המוקפאים של הזוג נחמני :תשובה לחיים גנז" ,עיוני משפט
)כרך יט תשנ"ה( .440 ,433
 15א' כרמי ,הערה  3לעיל ,עמ' .945–944
 16ע"א  ,2781/93הערה  14לעיל ,עמ' .595

16

 17ע"א  ,413/80הערה  3לעיל ,עמ'  ;81ראו גם ע"מ 377/05
פלונית ופלוני ההורים המיועדים לאימוץ הקטין נ' ההורים
הביולוגיים )ניתן ביום  ,(21.4.05דברי השופטת פרוקצ'יה
בפסקה  7לפסק דינה" :הזכות להורות מתממשת בתחום
הפרט ,בתחומו האינטימי של האדם; כל התערבות חיצונית
של הרשות הציבורית במימוש הזכות להורות כמוה
כהתערבות באוטונומיה של הפרט".
 18פ' שיפמן" ,הורה בעל כורחו – מצג שווא לגבי שימוש
באמצעי מניעה" משפטים י"ח )תשמ"ח ,459 (1988-שם .פ'
שיפמן הוסיף בהערת שוליים לדברים הנ"ל כי "תפיסה זו
הביאה בארצות הברית את בית המשפט העליון לפסול את
חוקיותם של חוקים שונים הפוגעים בזכות הפרט להחליט
בשאלות ההולדה ,כגון חוקים שאסרו על שיווקם והפצתם
החופשית של אמצעי מניעה ;...או חוקים שהגבילו את זכות
האישה ,בשליש הראשון להריונה ,להפסיק את ההריון...
לאמיתו של דבר ,זכות החלטתו של היחיד נתמכת בשיקולים
נוספים ,כגון זכותו של אדם לשלמות גופו וחירות גופו ,וכן
זכותו של אדם לרווחה העשויה להצדיק אולי אף תביעה
לסיועה הפוזיטיבי של החברה במימוש רצונותיו של היחיד"
)שם ,שם(.
 19דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,עמ' .682
 20בראשית ,ל' ,א'.
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
היא ביסוד-כל-היסודות ,בתשתית-כל-התשתיות,

אל מעבר לזכות להולדה טבעית ,ולהטיל על המערכת

היא קיומו של המין האנושי ,היא שאיפתו של

הציבורית את החובה להעניק טיפולי פוריות לכל זוג

ניתן להשוות את הזכות להורות לזכות

המעוניין בכך ,אף אם מדובר בפעולות המסכנות את

האדם".
לחיים.

21

22

חיי האישה?

27

מהו מעמדה של הזכות לקבל טיפולי

פוריות? האם מדובר בזכות יסוד? מהו היקפה של
חשיבותה של הזכות להורות אינה שנויה במחלוקת.

הזכות לקבל טיפולי פוריות? 28האם יש מקום במקרים

השאלה היא מהו מעמדה החוקתי של הזכות להורות?;

מסוימים להגביל את זכות הפרט לקבל טיפולי

האם מדובר בזכות יסוד ,ומתי ,אם בכלל ,ניתן או ראוי

פוריות?

29

להטיל על זכות זו מגבלות? הפסיקה בישראל הכירה
בזכות להורות כזכות יסוד .במספר פסקי דין צוין כי

לדעתנו ,זכות היסוד להולדת ילדים אינה חלה רק על

הזכות להורות היא זכות אנושית יסודית לה זכאי כל

הולדה טבעית ,אלא גם על לידה שבאה כתוצאה

לכל אדם יש חסינות מפני פלישה לתחום

מטיפולי פוריות .מעמד של זכות יסוד מוענק לזכויות

אדם.

23

24

הולדת הילדים ,שכן הזכות להורות כלולה במסגרת
הגרעין הקשה של הזכות לפרטיות.

25

30

הנגזרות מצרכים בסיסיים ביותר של האדם .שלילת
זכות האדם להיות הורה היא פגיעה קשה ביותר
בשאיפותיו הבסיסיות ובמהות הקיום האנושי שלו.

31

לאור אלה נראה כי הזכות להוליד ילדים באופן טבעי
היא זכות יסוד בשיטת המשפט בישראל .מכאן ואילך
נותרת השאלה אם מעמד הזכות להוליד ילדים
באמצעות הפריה חוץ גופית שונה ממעמד הזכות
להולדה טבעית.

26

טיפולי פוריות נכללים בסל

הבריאות ,ומכאן ברור כי הדין בישראל מכיר בזכות
האדם לקבל טיפולי פוריות כחלק מזכותו לבריאות.
עם זאת ,ייתכן שמעמדה והיקפה של הזכות לטיפולי
פוריות שונים ממעמד והיקף הזכות להולדה טבעית.
ככל שהדבר נוגע להריון והולדה בדרך טבעית ,אין
לחברה זכות לשלול את הזכות להורות אף אם מימושה
עלול לסכן חיים .האם ראוי להרחיב את הזכות להורות

 21בג"צ  2458/01משפחה חדשה נ' הוועדה חאישור
הסכמים לנשיאת עוברים ,פ"ד נ"ז).447 ,419 (1
 22ראו לעניין זה דבריה של ד' ברק-ארז" ,על סימטריה
וניטרליות :בעקבות פרשת נחמני" עיוני משפט כ )תשנ"ו(
.200–199 ,197
 23ע"א  451/88פלונים נ' מדינת ישראל ,פ"ד מד),330 (1
 ;337ע"א  488/77פלוני ופלונית נ' היועץ המשפטי ,פ"ד
לב) ;441 ,421 (3בג"צ  243/88קונסלוס נ' תורג'מן ,פ"ד
מה) ;640–639 ,626 (2דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל–677 ,
.678
 24ש' אלמוג וא' בנדור" ,חופש הרבייה כזכות יסוד" הריון
מסוג אחר )הוצאת הקיבוץ המאוחד – .117 ,(1996
 25ח' גנז" ,העוברים המוקפאים של הזוג נחמני :תגובה
לאנדרי מרמור" עיוני משפט יט )תשנ"ה( .465 ,453
 26ש' אלמוג וא' בנדור ,הערה  25לעיל ,עמ' .118

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

 27ראו דיון בשאלה זו בדין וחשבון הוועדה הציבורית –
מקצועית לבחינת הנושא של הפריה חוץ גופית )משרד
המשפטים ירושלים) (1994 ,להלן :דוח הוועדה הציבורית(,
עמ' .10
 28י' גרין ,הפריה חוץ גופית בראי ההסכמה )תל אביב ,(1995
עמ' .65
 29בדוח הוועדה הציבורית ,הערה  28לעיל ,בעמ'  ,13נאמר:
"כעיקרון הסכימה הוועדה שאין מקום להתערבות או
להגבלות על זכות הגישה .משמע ,הזכות לקבל טיפולי
פוריות נתונה לכל אדם .ואולם ייתכנו חריגים לעיקרון הזה
הנעוצים בשיקולים כבדי משקל ,כגון טובת הילד" .הוועדה
הציבורית לא הגדירה במפורש מהם החריגים לזכות לקבל
טיפולי פוריות ,אך רמזה כי מדובר במקרים שבהם צפויה
סכנה לחיי האם או העובר ,וקבעה כי בכל מקרה הרופא
רשאי להגביל זכות זו על פי שיקול דעתו הרפואי .עוד ציינה
הוועדה כי "בגלל המורכבות של שאלות החיים והמוות
העשויות להתעורר בהקשר זה ,אין לחייב רופא לתת טיפול
פוריות בניגוד לצו מצפונו הדתי או החברתי".
 30א' ברק" ,זכויות אדם מוגנות :ההיקף וההגבלות" משפט
וממשל א )תשנ"ב-תשנ"ג( .259 ,253
 31לעניין הפגיעה באנשים עם קשיי פריון ראו :ר' לוי-שיף וט'
הנמן" ,היבטים פסיכולוגיים של התמודדות גברים עם קשיי
פריון וטיפולי פוריות" הריון מסוג אחר )הוצאת הקיבוץ
המאוחד  .96–94 ,91 (1996אף גישת ההלכה היהודית לא
רואה הבדל עקרוני בין הולדה טבעית לבין הולדה בדרך של
הפריה חוץ גופית ,מאחר שאין בכך משום סתירה לעקרונות
היסוד של היהדות ,ולאמונה בבריאת העולם והאדם על ידי
הקב"ה לבדו .שכן ,באמצעות הפריה חוץ גופית יוצרים רק
'יש מיש' ,ואין כל אפשרות ליצור 'יש מאין' ,וגם אין בהפריה
החוץ גופית משום פתרון לחידת החיים ,ומהותם העקרונית
והבסיסית .ראו :א' שטינברג ,אנציקלופדיה הלכתית
רפואית ,כרך ב' )ירושלים .(1991

17
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לבריאות עומדת חובת המדינה ,וחובה זו אינה

ב .חובת המדינה לסייע במימוש הזכות להורות
על אף חשיבותה של הזכות להורות ,אין בה כדי לחייב
את המדינה או פרטים אחרים לסייע במימוש הזכות.

מוחלטת אלא מוגבלת.

32

אין חולק כי הזכות להורות היא חירות שאין להגבילה,

גישה דומה חוזרת בחוק זכויות החולה הקובע" :כל

למונעה או להפריע לאדם לממשה .אולם ,יש לבדוק

הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין

בכך

ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים ,מעת לעת,

אם הזכות כוללת בצידה חובות אקטיביות.

33

36

חוק ביטוח בריאות

השוני המהותי בין הריון טבעי – אשר למימושו לא

במערכת הבריאות בישראל".

נדרשת פעולה כלשהי של המדינה או של פרטים

ממלכתי מגביל את טיפולי הפוריות למי שיש לו שני

אחרים ,וכל חובותיו של צד שלישי בעניין זה הן לא

ילדים או פחות .אולם ,יש לזכור כי הגבלה זו עוסקת

להפריע ,להגביל או להתערב; לבין הפריה מלאכותית –

אך בהיבט המימון של הטיפולים – בחלוקת התקציב

אשר אינה אפשרית ללא פעולה אקטיבית של צד

ניתנת עדיפות למי שיש לו פחות משני ילדים ,ואין

שלישי.

בהגבלה זו כדי לקבוע כי הפגיעה בזכות להורות של מי
שיש לו שני ילדים או יותר היא פחותה .היינו ,כאשר

אנו שותפות לגישה שמדינה הרואה בזכות לאוטונומיה

טיפולי הפוריות נעשים במימון פרטי ,אין משמעות

ערך יסוד ,מחויבת להעניק לאזרחיה אוטונומיה אישית

למספר הילדים במשפחת הפונים לטיפול ,ואין הרופא

על שני היבטיה ,ולא די בהענקת אוטונומיה במובנה

חייב ,וספק אם רשאי ,להביא שיקול זה בהחלטתו אם

השלילי .כלומר ,המדינה מחויבת לסייע לפרט להגשים

לטפל .מימון פרטי אינו פוגע ב"חלוקת העוגה" ,ואינו

את זכותו להורות ולא רק להימנע מלהתערב

נעשה "על חשבון" מטופל אחר.

בבחירותיו ,ובכלל זה המדינה מחויבת לסייע לפרט
לבצע טיפולי פוריות על ידי הגנה על האינטרס שלו
לעשות כן מול אינטרסים נוגדים של צדדים מעורבים.

34

ג .מגבלות הזכות לטיפולי פוריות לאור הזכות להורות
קיימות מגבלות המוטלות מראש על הזכות לטיפולי
פוריות ,מבלי לבחון את האישה המסוימת הנזקקת

הזכות לבריאות היא זכות אדם בסיסית ,שבצידה

לטיפול זה .כאמור קיימות מגבלות במימון טיפולי

עומדת חובת המדינה לספקה .חוק ביטוח בריאות

פוריות בהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי .יש

ממלכתי מגדיר את חובת המדינה לאספקת שירותי

מוסדות רפואיים המגבילים את טיפולי הפוריות בגילה

חובה זו מוגבלת לסל שירותי

של האישה .הגבלות אחרות נוגעות למצב בריאותה של

הבריאות ,באופן שאינו מכסה את כל צורכי האדם.

האישה ולנתוניה הספציפיים .חלק מן ההגבלות מקורן

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבטא גישה המאזנת בין

בחוקים שונים .כל המגבלות הללו מוטלות טרם

זכות האדם לבריאות לבין יכולת החברה להעניקה.

הטיפול .היינו ,בשל מגבלות כלליות ,או ספציפיות

מחוק ביטוח בריאות ממלכתי נלמד כי מול זכות האדם

לאישה מסוימת ,אין מאפשרים לה להתחיל בטיפולי

בריאות לתושביה.

35

פוריות .נבחן תחילה מגבלות אלו לאור הזכות להורות.
לאחר מכן נעבור לבחון את הזכות להורות לעומת
 32ש' אלמוג וא' בנדור ,הערה  25לעיל ,עמ'  ;122ראו גם כ'
שלו" ,דיני פוריות וזכות הפרט להיות הורה" ,בתוך :פ'
רדאי ,כ' שלו ,מ' ליבן-קובי ,עורכות ,מעמד האישה בחברה
ובמשפט )ירושלים ותל אביב תשנ"ה ,(1995-עמ' .515–522
 33לעניין סיווגן של זכויות ראו :ע"פ  99/51פודמסקי נ'
היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד ו' .341
 34ס' דוידוב-מוטולה" ,פסק דין פמיניסטי? היבט נוסף על
פרשת נחמני" עיוני משפט כ )תשנ"ו( .227–226 ,221
 35חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994-סעיף 3
)להלן :חוק ביטוח בריאות ממלכתי(.

18

הצורך להפסיק טיפולי פוריות שכבר החלו.

 36חוק זכויות החולה ,סעיף )3א(.
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
) (1חוקתיות החקיקה הפוגעת בזכות לקבלת טיפולי

של הפרט לטיפולי הפריה חוץ גופית בוטלו על ידי בית

פוריות )איזון חיצוני(

המשפט העליון ,כפי שיפורט להלן.

חלק מן ההגבלות על זכות הגישה לטיפולי פוריות נעוץ
בשיקולים שהותוו על ידי המחוקק בחוק ביטוח

מגבלות דומות לזכות הגישה לטיפולי פוריות,

בריאות ממלכתי ,בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים

המוטלות

רפואיים,

ובתקנות המסדירות את הליך ההפריה החוץ גופית .סל

מתיישבות ,לכאורה ,מבחינה מהותית עם הדין השורר

הבריאות ,השואב מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי,

בארץ .אולם ,מתעוררת שאלה כבדת משקל באשר

כולל טיפולי הפריה חוץ גופית להולדת ילד ראשון או

לחוקתיות הוראות החוק המגבילות את זכות הגישה

שני לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים,

לטיפולי פוריות .לדעתנו ,הוראות החוק המטילות

וכן לאישה שאין לה ילדים המבקשת להקים משפחה

באופן שרירותי מגבלות על זכות הגישה לטיפולי

זכות המימון של טיפולי פוריות נמנעת

פוריות עומדות בניגוד לחוק יסוד :כבוד האדם

חד-הורית.

37

על

ידי

רופאים

ומוסדות

41

איפוא מזוגות שלהם שני ילדים ,או זוגות לא נשואים

וחירותו ,ולכן דינן להתבטל .כדי שחוק הסותר את

או חד מיניים .על פי חוק ההסכמים לנשאית עוברים,

הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו יהיה חוקתי

רק איש ואישה שהם בני זוג רשאים להתקשר עם אם

ותקף ,עליו לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.

42

נושאת לצורך הולדת ילד 38.לא ברור אם מדובר באיש
ואישה שהם זוג נשוי ,אולם ברור שאיש ואישה שאינם

השאלה אם יש למטופלים ילדים ,או שמדובר בילד

נשואים יתקשו להוכיח כי הם "בני זוג" כנדרש בחוק.

ראשון ,אינה יכולה להוות שיקול בהחלטת רופא אם

החוק גם שולל מזוג חד מיני את זכות הגישה להליך

לתת טיפולי פוריות או לסרב להעניקם .הזכות להורות

הפונדקאות 39.תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית(,

היא זכות רחבה ,וכוללת את הזכות לאי הורות ואת

התשמ"ז) 1987-להלן :תקנות ההפריה החוץ גופית(,

הזכות להחליט מתי וכמה ילדים להוליד .אל לה

אוסרות על ביצוע הפריה חוץ גופית זולת בדרכים

לחברה להתערב בהחלטות אלו ,שכולן בתחום הפרט

שנקבעו בהן .על פי התקנות ,אישה שהתאלמנה רשאית

ובשליטתו הבלעדית .לעניין הפריה חוץ גופית" ,דין

לעשות שימוש בביצית שהופרתה מזרע של בעלה

אחד הוא לכל אישה בישראל ...כל אישה באשר היא

המנוח ,בעוד שבעל שהתאלמן אינו רשאי לעשות
שימוש בביצית של אשתו המנוחה שהופרתה בזרעו.

40

אישה ,יכולה וזכאית היא להיות מטופלת בטיפולי
הפריה חוץ גופית ,ואין אישה נעלה על חברתה".

43

כלומר ,אישה רשאית לממש את זכותה להורות גם
לאחר מותו של בן זוגה ,אך מן הגבר נשללה זכות

עם זאת ,בעוד הרופא אינו רשאי להניח כי כמיהתו

מימוש זכות זו .כלומר ,יש כאן הגבלה תלויית מין.

להורות של מי שכבר יש לו ילדים היא קטנה יותר,

הגבלה נוספת מצויה בתקנה  12לתקנות ההפריה החוץ

הרופא רשאי וחייב לערוך בדיקה מעמיקה לגבי מידת

גופית ,האוסרת תרומת ביצית בין קרובות משפחה .יש

כמיהתו להורות של המטופל שבפניו ,ומהי התרומה

לציין כי תקנות נוספות אשר הגבילו את זכות הגישה

הסובייקטיבית של ילד נוסף לאותו מטופל.

 37חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,סעיף )6ד( לתוספת השנייה.
 38חוק ההסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד
היילוד( ,התשנ"ו ,1996-סעיף ) 1להלן :חוק ההסכמים(.
 39אמנם החוק עוסק אך ורק בהליך הפונדקאות ,אולם
עולים ממנו שיקולי המחוקק בהטלת מגבלות על הזכות
לטיפולי פוריות.
 40תקנה )10ג( לתקנות ההפריה החוץ גופית.
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41

א' ברק" ,המהפכה החוקתית :זכויות יסוד מוגנות"
משפט וממשל א )תשנ"ב-תשנ"ג(  ;13–12 ,9עוד ראו דברי
הנשיא ברק בע"א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ'
מגדל כפר שיתופי ,פ"ד מט).221 (4
 42א' ברק ,הערה  31לעיל ,עמ' .255–254
 43בג"צ  ,2458/01הערה  22לעיל ,עמ' .443

19

משפט רפואי ___________________________________________________________________
עניינו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בהיבטים

פסולה הפוגעת בכבודם של המופלים לרעה 45.אנו בדעה

הכלכליים של טיפולי פוריות ,ועל כן ייתכן טעם

שהוראות החוקים והתקנות מנוגדות לחוק יסוד :כבוד

להפלות בין מי שיש לו כבר שני ילדים ,למי שאינו הורה

האדם וחירותו ,ללא תכלית ראויה ובמידה העולה על

או שיש לו ילד אחד בלבד .אולם ,לא מצאנו טעם

הנדרש ,ודינן – להתבטל.

46

לאפליה שבחוק בין זוגות נשואים לבין זוגות שאינם
נשואים .גם לא מצאנו טעם של ממש למנוע את הזכות

יש לציין כי הוראות תקנות ההפריה החוץ גופית נבחנו

למימון טיפולי פוריות לזוג לסביות ,ובעיקר כאשר

לא אחת על ידי בית המשפט העליון ,ויותר מפעם אחת

אותו סעיף עצמו בחוק מכיר בזכות אישה המעוניינת

נקבע כי חלקן אינן חוקיות וחוקתיות .תקנה  8לתקנות

להקים משפחה חד הורית ,לקבל טיפולי פוריות במימון

כלשונה ובמקורה הבדילה בין השתלת ביצית באישה

המדינה .גם חוק ההסכמים מונע את הזכות להביא ילד

נשואה לבין השתלת ביצית באישה רווקה .נקבע כי

בהליך פונדקאות מרווקים ומזוגות חד מיניים.

ניתן להשתיל באישה נשואה ביצית מופרית אם

לקריטריונים שאומצו על ידי חוקים אלה אין

הביצית היא "שלה או של תורמת" ,בעוד שבעניינה

רלוונטיות לשאלת הזכאות לטיפולי פוריות.

של אישה רווקה קבעה תקנה ) 8ב( כי לא תושתל בה
ביצית מופרית "אלא אם כן הביצית היא שלה".

תקנות בריאות העם מפלות לרעה את הגבר לעומת

בנוסף ,לעניינה של אישה רווקה – אך לא לעניינה של

האישה בעניין אפשרות השימוש בביצית מופרית של

אישה נשואה – הוסיפה תקנה ) 8ב( וקבעה כי לא

בת זוגן שנפטרה .אפליית הגברים לרעה בזכות יסוד

תושתל בה ביצית מופרית "אלא אם התקבל דין

שלהם – הזכות להורות – היא רק בשל היותם גברים.

וחשבון מעובד סוציאלי של המחלקה המוכרת התומך

הלכה פסוקה היא כי לעניין הזכות להורות ,ולשימוש

בבקשת האישה" ,וכי "הדין וחשבון ייערך לפי

בביציות המופרות בפרט ,אין רלוונטיות למין ההורה

הנחיות המנהל" .הבחנה זו בין אישה נשואה לבין

הייעודי ויש לנהוג בשוויון מלא בין הגבר לאישה בנושא

אישה רווקה נבחנה ונפסלה על ידי בית המשפט
העליון 47.כך גם הוכרז על בטלותן של תקנות  11ו13-

זה.

44

לתקנות ההפריה החוץ גופית ,כאשר נאסרה בהן
ההוראות הנזכרות לעיל בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
בחוק ההסכמים ובתקנות ההפריה החוץ גופית ,סוטות

פונדקאות בישראל והוטלו הגבלות על השתלות
מתורמת.

48

באורח חמור מעיקרון השוויון ,יוצרות אפליה
שרירותית לא מוצדקת בין שווים ,ופגיעות קשות
בכבוד ציבור הגברים ,הרווקים והחד מיניים .עיקרון
השוויון הוא ערך חוקתי מוגן .יחס שונה כלפי שווים,
שאין ביניהם שוני רלוונטי לאותו עניין ,מהווה אפליה

 44בדנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,עמ'  ,682–681נקבע:
"בתחום ההפריה החוץ גופית ,לעומת זאת ,יש לנהוג שוויון
גמור ,ולקבוע שצד המעוניין בהשתלת הביציות ,זכאי לעשות
כן ...אינני סבורה כי קיימים הבדלים במידת החשיבות
שמייחסים נשים וגברים להולדת ילדים .על כן ,לו היו
מתחלפות היוצרות ובנסיבות דומות הגבר היה רוצה
להמשיך בתהליך והאישה הייתה המסרבת ,התוצאה שאליה
הגעתי – כלומר ,איפשור השתלת הביציות המוקפאות ברחם
אישה "פונדקאית" – לא הייתה משתנה".

20

 45בג"צ  205/94עקיבא נוף נ' מדינת ישראל – משרד
הביטחון ,פ"ד נ).462–461 ,449 (5
 46א' ברק" ,זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי" ספר
קלינגהופר על המשפט הציבורי )ירושלים ,תשנ"ג(1993-
 ,167 ,163עומד על כך שאף על פי שחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו אינו כולל סעיף שריון ,חוק אשר אינו עומד בפסקת
ההגבלה שבחוק אינו "תופס".
 47בבג"צ  998/96ד"ר טל ירוס-חקק נ' מנכ"ל משרד
הבריאות ,תק-על  ,939 (1)1997הצהיר בית המשפט העליון,
בהסכמת המדינה ,כי הוראת תקנה ) 8ב( לתקנות ההפריה
החוץ גופית בטלה .כן נקבע כי נוהלי ההפריה החוץ גופית
יופעלו באורח שוויוני – שוויון בין נשים נשואות לנשים
רווקות.
 48בג"צ  5087/94מיכל זברו נ' ד"ר אפרים סנה ,תק-על
.1073 (2)1995
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
הובעו גם ספקות בפסיקה ובספרות בעצם חוקתיות

שלילת זכותם לאוטונומיה ולהורות .השאלות הקשות

התקנות והסמכות להתקינן ,שכן אלו הוצאו מכוח

מתעוררות כאשר מחיר הענקת טיפול הפוריות הוא

פקודת בריאות העם  ,1940בעוד שפקודת בריאות העם

סיכון חיי האישה – מחיר כבד של פגיעה בערך עליון,

לא הסמיכה את שר הבריאות להתקין תקנות כגון

חיי אדם.

אלה 49.סעיפים  33ו65-ג' לפקודה 50,שמציינת מתקינת
התקנות כסעיפי ההסמכה ,אינם מדברים על ביצוע

הפגיעה או החשש לפגיעה בחיי האישה עלולים להיות

לפקודה,

מסוגים שונים .החל מסיכונים בטיפולים עצמם )ואכן

המסמיכים את שר הבריאות ואת מנהל שירותי

יש רופאים המגבילים את מספר מחזורי הטיפול( ,ועד

הרפואה להתקין תקנות ,מגבילים את הסמכות

לשינויים קבועים במצב הבריאותי של האישה ,כאשר

להתקנת התקנות לנושאים ספציפיים ,מינהליים

טיפולי הפוריות הופכים מסוכנים לה.

בעיקרם 51.הסמכה זו אינה כוללת את נושא הטיפולים

ההתנגשות בין שני ערכי יסוד אלו היא בלתי נמנעת

הרפואיים ,ואינה הסמכה כללית .מעבר לכך ,גם לו

נוכח התקדמות הטכנולוגיה הרפואית מזה ,והתגברות
ההכרה והמודעות לחשיבות כבוד האדם מזה 54.האם

להתקין תקנות הסותרות את עקרונות היסוד שנקבעו

האינטרס המועדף הוא הגנה על חיי האישה ,או שראוי

בחוקי היסוד ,ובוודאי שלא ניתן לעשות כן כאשר

להעדיף את כבוד המטופלים לשלוט בחייהם וגורלם

ההסמכה היא בנושא ספציפי שונה מנושא התקנות.

ואת זכות האישה לשלוט בגופה? כבוד האדם ,ובכלל

טיפולים

רפואיים.

סעיפים

33

ו70-

הייתה הסמכה כללית להתקנת התקנות ,לא ניתן

זה כבוד החולה ,והזכות להורות אינם זכויות מוחלטות
55

לדעתנו ,המגבלות המצויות בתקנות ההפריה החוץ

הגוברות תמיד על ערכים אחרים המתנגשים עימן.

גופית עומדות בסתירה לחוק יסוד :כבוד האדם

נדרש "איזון פנימי" בין זכויות האדם ,בינן לבין עצמן,

וחירותו ,ומשכך צריך היה לקבוע את המגבלות בחוק

שיאפשר לקבוע את היקף הזכות להורות בהתנגשותה

52

56

ובקביעתן בחוק היה על המחוקק

עם ערך קדושת החיים .פסקת ההגבלה שבחוק יסוד:

לחוקקן כך שההגבלות יעמדו בפסקת ההגבלה שבחוק

כבוד האדם וחירותו לא קבעה נוסחת איזון "פנימי" –

ולא בתקנות,

היסוד :כבוד האדם וחירותו.

53

בחוק היסוד לא נקבע כיצד יש לאזן בהתנגשות בין
זכויות האדם השונות .בקביעת האיזון הפנימי יש לבית

) (2התנגשות בין הזכות להורות לעיקרון קדושת
החיים )איזון פנימי(

המשפט שיקול דעת רחב ,שכן מדובר בקביעות ערכיות
המשתנות ממקרה למקרה על פי נסיבותיו.

57

 2.1שיקולים רפואיים לפני תחילת טיפולי הפוריות
גורם מרכזי בכל הכרעה לפני תחילת טיפול רפואי הוא

שאלה קשה היא אם עיקרון קדושת החיים עדיף על פני

ה"מחיר" הכרוך בטיפול או בהימנעות ממנו .להימנעות

עקרונות בסיסיים אחרים בשיטת המשפט בישראל,

מטיפולי הפוריות מחיר כבד עבור המטופלים ,והוא

בהם הזכות לפרטיות ,ובענייננו – גם הזכות להורות.
ההלכה היהודית רואה בחיי אדם ערך עליון .עמדתה

 49כ' שלו ,הערה  33לעיל ,עמ'  ;524-526י' גרין ,הערה 29
לעיל ,עמ' .53
 50סעיף 65ג' בוטל בשנת .1992
 51למשל ,פתיחתם ,רישומם ,הנהגתם ופיקוחם של בתי
חולים ובתי מרפא ,קביעת טופסי ההודעות ,הצווים
והמסמכים שיש להוציא על פי הפקודה ,הבטחת תנאים
סניטריים בקשר עם קטיף או מפעלים ,אגרות ,דמי רישום
ותשלומים על תעודות ואישורים רפואיים.
 52א' ברק ,הערה  42לעיל ,עמ'  ;28–27י' גרין ,הערה 29
לעיל ,עמ' .53
 53ראו לעניין זה :בג"צ  ,5087/94הערה  49לעיל.
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הנחרצת היא כי אין לאדם זכות ליטול חיים ,לרבות

 54י' גרין ,משפט ורפואה ]יחסי חולה-רופא[ )תל אביב,
תשס"ג( ,עמ' .87–86
 55א' ברק" ,כבוד האדם כזכות חוקתית" הפרקליט מא
)תשנ"ד(  ;277 ,271עמ'  ,377/05הערה  18לעיל ,פסקה 13
לפסק דינו של השופט חשין.
 56א' ברק ,הערה  31לעיל ,עמ' .262–261
 57א' ברק ,הערה  31לעיל ,עמ' .263–262
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
חייו שלו.

58

המשפט בישראל שאב את ערך קדושת

החיים מההלכה היהודית ,ואף לפני חקיקת חוק יסוד:

כי במקרה של בגיר כשיר ,יש לתת משקל רב לרצונו
והעדפותיו.

64

כבוד האדם וחירותו נקבע בפסיקה כי הצלת חיים
מצדיקה ,בנסיבות מסוימות ,פגיעה בזכות החולה

בשנים האחרונות ניכרת במשפט הישראלי מגמה

לפרטיות 59.עם זאת ,לא נקבע כי בכל מקרה גובר ערך

מהפכנית בדבר זכותו של אדם למות בכבוד .הצעת

בית

חוק זכויות החולה כללה את סעיף  ,10שכותרתו

קדושת החיים על ערכים בסיסיים אחרים.

60

65

66

המשפט העליון קבע כי עיקרון קדושת החיים גובר על

הייתה" :הזכות למות בכבוד" .הוראת סעיף זה ,נתנה

זכות האדם לפרטיות גם לאחר חקיקת חוק יסוד:

לחולה הסופני את הזכות למות "]ו[על פי עיקרי

כבוד האדם וחירותו – הפגיעה בזכות לפרטיות בשם

השקפת עולמו ואמונתו" ,כאשר על הרופא המטפל

עיקרון קדושת החיים עומדת בפסקת ההגבלה שבחוק

והמוסד הרפואי הוטלה חובה לסייע לו במימוש זכות

היסוד 61,שכן היא הולמת את ערכיה של מדינת ישראל

זו .סעיף זה אמנם לא נכלל במתכונת הנוכחית של

כמדינה יהודית ודמוקרטית ופוגעת במידה שאינה

החוק ,אולם הגישה המהפכנית בדבר זכות החולה

עולה על הנדרש.

62

למות בכבוד אומצה ,בסייגים מסוימים ,על ידי בתי
המשפט.

67

לאחרונה נעתרו בתי המשפט המחוזיים

עם זאת ,קיימים פסקי דין שבהם נעתרו בתי המשפט

לבקשות של חולים סופניים למתן צו הצהרתי ,שלפיו

לבקשות חולים ,שלא להאריך את חייהם באופן

עומדת להם הזכות להינתק ממכשירי ההחייאה ,אם

מלאכותי 63.באחד המקרים ,שנדון לאחר כניסת חוק

וכאשר תגמול בליבם ההחלטה הסופית לעשות כן.

68

זכויות החולה לתוקף ,קבע בית המשפט העליון כי יש

בשני המקרים קבע בית המשפט כי כבודו וחירותו של

להתיר לרופאים לבצע טיפול רפואי בילד בן שמונה,

החולה לבקש את מותו גוברים על עיקרון קדושת

שסבל מפגיעה עצבית קשה ,חרף התנגדות הוריו.

החיים ,אם כי ההכרעות הוגבלו לנסיבות של אותם

באותו מקרה נימק בית המשפט את החלטתו בכך שאין

המקרים .יש לציין כי מגילת זכויות החולה ,אשר

בפניו נתונים על אוטונומיית הרצון של הקטין ,והוסיף

נוסחה על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל ,קובעת כי
"החולה רשאי לסרב לקבל טיפול רפואי ...אם הדבר
נוגד את רצונו ,דעתו או אמונתו ,ובלבד שהוא מודע

 58י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .73–70
 59ע"א  322/63גרטי נ' מדינת ישראל ,פ"ד יח).449 (2
 60קיימות דעות שונות של שופטי בית המשפט העליון
בשאלה זו לאורך השנים .השופט זילברג הביע דעתו כי חיי
אדם הם הנכס הקדוש ביותר ,ולכן הם עדיפים על פני ערכים
חשובים אחרים ,כגון חופש החוזים .לעומתו ,השופט ויתקון
גרס כי אין להסיק מחשיבותו של עיקרון קדושת החיים כי
הוא דוחה כל ערך אחר )ע"א  461/62צים נ' מזיאר פ"ד יז
 .(1319בע"פ  480/85קורטאם נ' מדינת ישראל ,פ"ד מ)(3
) 673להלן :פרשת קורטאם( נדרש בית המשפט העליון,
לראשונה ,להכריע בהתנגשות בין זכות החולה לפרטיות לבין
עיקרון קדושת החיים .באותו עניין ,בית המשפט אימץ גישה
הרואה בחיוב כפיית התערבות רפואית לצורך הצלת חיים,
וקבע לראשונה ,אם כי באמרת אגב ,כי עיקרון קדושת
החיים גובר על הזכות לפרטיות תוך שהוא נמנע מלקבוע
כללים גורפים בשאלה )ראו דברי השופט בייסקי ,עמ' –697
.(698
 61חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,סעיף .8
 62ע"א  ,506/88שפר נ' מדינת ישראל ,פ"ד מח)–170 ,87 (1
) 171להלן :פרשת שפר(.
 63ה"פ )ת"א(  1141/90בנימין אייל נ' ד"ר וילנסקי ,פ"מ
תשנ"א ).187 (3

22

לסיכונים שהוא לוקח על עצמו".

69

במגמה החדשה במשפט הישראלי ,להכיר בזכות
החולה למות בכבוד ,יש משום אימוץ העקרונות
שהתגבשו בפסיקה בארצות הברית .כך ,למשל ,פסק

 64רע"א  5587/97היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני – קטין,
פ"ד נא) 859–858 ,830 (4ו.865-
 65ש' יוספסון וי' קפה ,חוק זכויות החולה התשנ"ו1996-
החוק ופרשנותו )תל אביב ,(1999 ,עמ' .7
 66ה"ח  ,2132הערה  6לעיל.
 67ה"פ )ב"ש(  1030/95גלעד נ' מרכז רפואי סורוקה ,תק-מח
.195 (3)95
 68ה"פ  968/02קניג נ' היועץ המשפטי לממשלה )ניתן ביום
 ;(17.10.02ה"פ  228/04פלונית נ' מרכז רפואי בני ציון )ניתן
ביום .(21.11.04
 69הובא בפסק דינו של השופט ריבלין בה"פ )ב"ש( ,1030/95
הערה  68לעיל.
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
בית משפט בארצות הברית כי החולה רשאי להסכים,

בטיפולי פוריות ,בשונה מכל טיפול רפואי אחר ,מתנגש

במקרה

עיקרון קדושת החיים לא רק עם זכות החולה

הסכמה מדעת ,לטיפול בלתי קונבנציונלי.

70

אחד נפסק כי הרופא רשאי היה לסמוך על הסכמת

לאוטונומיה ,אלא גם עם זכותו להורות.

התובעת ,שסבלה מסרטן השד ,לטיפול ניסיוני ולא
71

האיזון בין הזכויות המתנגשות חייב להתבסס בעיקר

במקרה אחר התיר בית המשפט בניו יורק להורים

על רמת הסיכון במקרה הספציפי .שהרי ,קיים הבדל

למסור את הטיפול בבנם לרופא שהעדיף טיפול תזונתי

בין מצב שבו הסכנה לחיים ודאית לבין מצב שבו

בישראל הוועדה

מדובר בהסתברות .סיכונים לחיי האישה קיימים גם

שדנה כיום בהצעת חוק "החולה הנוטה למות" מחזקת

בהריון טבעי .כל טיפול פוריות כרוך בסיכונים

קונבנציונלי ,שאותו העדיפה על פני הליך ניתוחי.

על פני הקרנות וטיפולים כימיים.
גם היא מגמה זו.

72

73

בריאותיים לרוב ,ולמעשה כל שלב בטיפולי ההפריה
כרוך בסיכון לאישה .הסיכונים העיקריים קיימים

בבסיס ההכרעות שלעיל של בתי המשפט עמדו איכות

בשלב הגירוי ההורמונלי של השחלות ובשלב שאיבת

חיי החולה הסופני ,סבלו וייסוריו .אמנם בהקשר של

הביציות .מוכרת תגובת היתר של השחלות –

טיפולי פוריות ,אין מדובר בחולה סופני ,עם זאת יסוד

 .hyperstimulation syndromeביטוי קשה של

זה מתקיים גם בעניינם של מטופלים אשר עבורם חיים
ללא הולדת ילד נוסף כרוכים בסבל רב וכאב .אפשר כי

התסמונת מחייב אשפוז וטיפול מתאים ,ובמצב קיצוני
יש סכנה לחיי האישה 74.גירוי יתר של השחלות עלול

עבורם חיים ללא ילד נוסף "אינם חיים" .בהקשר זה

להגביר את הסיכון למחלות שונות כמו סרטן .סיבוך

חשוב לזכור כי כאשר עסקינן בטיפולי פוריות ,לא רק

נוסף של טיפול פוריות הוא הריון רב עוברי והריון חוץ

הזכות לפרטיות מתנגשת עם עיקרון קדושת החיים,

רחמי.

אלא גם הזכות להורות ,שהיא ,כאמור ,זכות עצמאית

החצוצרה כדי למנוע סכנה לחיי האישה .בשלב שאיבת

השקולה לעיתים לזכות לחיים.

הביציות הסיכונים העיקריים נובעים מהחדרת המחט

לא ניתן לקבוע מבחנים וכללים נוקשים לעריכת האיזון

לשחלה שעלולים לגרום לזיהום ודימום .גם בשלב

בין עיקרון קדושת החיים לכבוד האדם וזכותו להורות

החזרת העוברים ,יש סיכון של פגיעה באיברי הבטן

של המבקש טיפולי פוריות .האיזון צריך להיות מותאם

הפנימיים ,בנוסף לסיכוני ההרדמה – החל באלרגיה

לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה .לעיתים

ופגיעה עצבית ועד מוות .אם הסיכונים ה"רגילים"

האיזון יימצא בהיענות לבקשת החולה ,ולעיתים במתן

אינם שונים משמעותית מהסיכון הצפוי לאישה

רשות לרופא לבצע טיפול או להימנע מטיפול בניגוד

במקרה הספציפי ,הרי הדעה המקובלת ברפואה היא

לרצון החולה .השיקולים שיש לדעתנו לשקול במסגרת

שאין בסיכון זה כדי להצדיק את הפגיעה בזכויות

איזון זה הם :רמת הסיכון ,סבירות העשייה

היסוד של המטופלים.

75

האחרון מחייב ניתוח ,ולעיתים כריתת

הרפואית ,והתוספת הסובייקטיבית לאיכות חיי
החולה כתוצאה מהטיפול .בעריכת האיזון יש לזכור כי

כאשר הטיפול הרפואי הוא עשייה רפואית סבירה
פוחת משקלו של עיקרון קדושת החיים באיזון בין

 70א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך א' ,בעמ' .981–980
.Schneider v. Revici, 817 F. 2d 987 (2nd cir., 1987)71
.Hofbauer v. Hofbauer, 393 N .E. 2d 1009 (N.Y. 72
)Ct. App., 1979
 73ביום  17.1.02הוגשה הצעת החוק יחד עם דין וחשבון
הוועדה הציבורית לידי שר הבריאות ח"כ הרב נסים דהן.
ב-
מופיע
הנוסח
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/doh-2.htm
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הזכויות .במילים אחרות ,כאשר לצד סבירות הסירוב
קיימת סבירות ,מן הבחינה הרפואית ,להעניק טיפול.
לשיטתנו – המבחן לעשייה רפואית סבירה נמצא
 74ש' אלמוג וא' בן-זאב הריון מסוג אחר )הוצאת הקיבוץ
המאוחד ,(1996 ,עמ' .30
 75דוח הוועדה הציבורית ,הערה  28לעיל  ,עמ' .19
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
בשאלה אם סביר שרופא אחר יסכים לטפל .אם כן,

להרחיב את הזכות להורות ולקבוע כי גם מטופלים

משקלו של עיקרון קדושת החיים יהיה נמוך מאוד ,אם

בטיפולי פוריות רשאים להמשיך בטיפולים שהחלו ,אף

בכלל ,ובודאי שלא יהיה בו כדי להכריע לטובת הסירוב

אם המשכת הטיפולים עשויה לפגוע בחיי האישה?

לטפל.
אנו סבורות כי החל מהשלב שבו הושגה הפריה ונוצרו
שיקול מרכזי שיש להביא בחשבון בדילמות מסוג זה

עוברים ,אין להתערב בהחלטות ההורים הגנטיים ביחס

הוא התוספת הסובייקטיבית לאיכות חיי המטופל.

להמשך הטיפול .הפסקת טיפולי ההפריה בשלב זה

התוספת לאיכות החיים כתוצאה מהולדת ילד תהיה,

כמוה כהפסקת הריון .עם פיתוח טכנולוגיות העוסקות

בדרך כלל ,גדולה יותר כאשר מדובר במטופלים חסרי

בשיטות הולדה מתקדמות ,אין מקום להבחין בין

ילדים ,לעומת מטופלים שכבר יש להם ילדים 76.כאשר

הריון טבעי לבין זה המושג בעזרת טיפולי פוריות.

התוספת הסובייקטיבית לאיכות החיים גבוהה לעומת

מימוש הזכות להורות בדרך הטבעית אינו שונה

הסיכונים ,יש לכבד את רצון החולה ולבצע את

ממימושה תוך שימוש בטכנולוגיות החדישות .אין ספק

הטיפול .כך בכל המקרים של טיפול רפואי לצורך הכרה

בקביעה זו כשמדובר בהפריה מלאכותית בבני זוג,
הדומה במהותה להפריה טבעית 77.בהריון רגיל אין

בטיפולי פוריות ,לצורך הגשמה של האוטונומיה של

לרופא סמכות לדרוש את הפסקת ההריון מכל סיבה

החולה וגם של זכותו הבסיסית להורות .על מנת לקבוע

שהיא ,אף אם יש בו סיכון לחיי האם .מאותו נימוק

מהי התוספת הסובייקטיבית לאיכות החיים של

עצמו אין להקנות לרופא זכות כזו בשלב שבו הביציות

המטופלים ,יש לערוך בירור יסודי ומעמיק עימם אם

המופרות טרם הושתלו ברחמה.

והגשמה של האוטונומיה של החולה ,בוודאי שכך

זהו רצונם האמיתי ואם הבינו את הסיכונים הכרוכים
בכך.

השיקול הבסיסי שביסוד אי ההתערבות בהחלטת
אישה הנושאת הריון טבעי ,אם להמשיך בו ,הוא

 2.2שיקולים רפואיים המתעוררים לאחר תחילת

שליטת האישה על גופה והעדיפות הניתנת לאינטרס
78

טיפולי הפוריות

זה .שיקול זה עומד גם בהפריה מלאכותית ,ומשקלו

סיכונים לחיי האישה ובריאותה יכולים להתגלות או

רב יותר ככל שהתהליך נמצא בשלב מתקדם יותר.

להתעורר לאחר שהחלו טיפולי פוריות .לעיתים

האישה מקבלת טיפולים קשים עד להשגת הפריה חוץ

מתעוררות סכנות לאחר שחלק אחד של הטיפול הצליח

גופית .לעיתים הטיפולים נמשכים שנים ,עד שעולה

– כאשר יש ביציות מופרות ,והסכנה לבריאות היא

השאלה אם להמשיך בטיפול .הליך ההפריה כרוך

בהחזרתן לרחם האישה .השאלה מה האיזון הראוי בין

בהתערבות בגוף האישה .התערבות זו היא קשה

הזכות להורות ,קדושת החיים והפרקטיקה הרפואית

וממושכת מאשר בהריון טבעי.

הסבירה במקרה זה.

התוצאה של הפסקת ההליך היא כי התערבות זו הייתה
לשווא .עמד על כך השופט צ' א' טל:

79

בהריון טבעי האישה חופשייה להחליט אם להמשיך
בהריון או להפסיקו ,אף אם יש חשש חמור כי המשכת

"...כשם שאין שומעים לאיש להפסיק

ההריון תסכן את בריאותה ,או כשיש סבירות גבוהה כי

הריון ,אפילו הושג ההריון בהטעיה

הלידה עלולה לפגוע בבריאותה או בחייה .האם ניתן

 76זהו הרציונל שבבסיס הגבלת הזכות לטיפולי פוריות בסל
הבריאות לזוגות שיש להם עד שני ילדים.
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 77ש' אלמוג וא' בנדור ,הערה  25לעיל ,עמ' .121
 78פ' שיפמן ,דיני המשפחה בישראל ,כרך ב' )תשמ"ט( ,עמ'
 ;213דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,עמ' .704–703
 79דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,עמ' .694
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
וברמייה ,מפני שאין מתערבים בגופה

משמעותה אינה הותרת המצב כפי שהוא ,שכן המטופל

של אישה שלא לרצונה ,כך אין לשמוע

כבר שינה מצבו לרעה ,חייו השתנו בצורה בלתי הדירה.

לו להפסיק תהליך הפריה ,כאשר

כל אלה בשל המאמץ הגופני והנפשי של בני הזוג

הפסקה כזו עושה – למפרע – את

המטופלים ושינוי שגרת חייהם ,לרבות ההשלכות

האישה

הכלכליות שיש לטיפול .כאשר כבר נוצרו עוברים ,ספק

התערבות שווא ונמצאו כבודה וצנעתה

אם יש לכבד את העיקרון הכללי שלפיו אין לחייב רופא

מחוללים".

לבצע פעולה הנוגדת את מצפונו.

ההתערבות

בגופה

של

ההתערבות בגופה של האישה מצדיקה את זכותה

במצב שבו כבר קיימים עוברים ,הפסקת טיפול משולה

הבלעדית להחליט אם להפסיק את טיפולי ההפריה

להפסקת הריון קיים .וכפי שלא עולה על הדעת לחייב

בשלב זה או לאו .לא כל שכן כאשר מדובר בשלב שבו

אישה להפסיק הריון טבעי ,אין ,לדעתנו ,לאפשר לרופא

קיימים עוברים מוקפאים ,הנושאים את המטען הגנטי

המטפל להפסיק טיפול פוריות בשלב זה שבו קיימים

של המטופלים.
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עוברים מוקפאים הנושאים את המטען הגנטי של
המטופלים.

הן הריון טבעי והן הריון המושג בהפריה חוץ גופית
מהווים דרך למימוש זכות בסיסית ביותר של האדם –

יתר על כן ,בהריון טבעי אין הדין בישראל מכיר בזכות

הזכות להורות .מכאן כי יש להעניק לזכות מעמד זהה

האישה להפלה ,אלא בהתקיים תנאים מסוימים.

בשתי דרכי מימוש .אמנם ,מאחר שההגנה על חופש

הפסקת הריון מותרת רק אם אושרה מראש על ידי

ההולדה הטבעית מבוססת במידה רבה על הזכות

אחת הוועדות הסטטוטוריות הפועלות על פי חוק

לפרטיותם של יחסי המין וזכות האישה לאי התערבות

העונשין ,המוסמכות לאשר הפסקת הריון בהתקיים

אקטיבית בגופה ,אפשר שהיקף ההגנה על הזכות
להפריה מלאכותית קטן יותר .המצב משתנה ומשתווה

אחת מארבע עילות מוגדרות המפורטות בחוק,
והסכמה מדעת של האישה 81.מבלי להיכנס לשאלה אם

מרגע ההפריה ,מעת שקיימים עוברים מוקפאים של

תנאים אלה מתקיימים בענייננו ,ומבלי להתייחס

בני הזוג .שכן ,כדי להגיע לשלב זה האישה כבר הרשתה

לשאלה אם ראוי או רצוי להחיל הוראות דומות גם על

התערבות קשה מאוד ומכאיבה בגופה.

הפסקת תהליך הפריה,

82

מצב משפטי זה השורר

בישראל ,ואשר ככלל אוסר על האישה להפסיק הריון,
הימנעות מחיוב רופא להמשיך בטיפולי הפריה,

יש בו כדי לחזק את עמדת המטופלים המתנגדים

להבדיל מאי חיובו להתחיל בביצוע טיפולי הפריה ,פוגע

להפסקת התהליך ,גם אם המשכו עשוי לסכן את חיי

באוטונומיה של הפרט גם בהיבטה השלילי .הפסקת

האישה.

טיפולי הפריה ,להבדיל מסירוב להתחיל בהם,
 80ראו דבריו של מ' שמגר ,הערה  1לעיל ,עמ' " :24ייתכן
שעצם הדיון בשאלת ההפריה המלאכותית הוא מבין
הפרדוקסים האנושיים ,שהאנגלים ביטאום במימרה
העממית;"One man`s meat is another man`s poison" :
הרי לצד הניסיונות ,הנואשים לעיתים ,לגרום להפריה
מלאכותית ,מכירה חברתנו גם בתופעה ההפוכה של ההפלה
המלאכותית ,על פי הדין ומחוצה לו .האובייקטים הם,
כמובן ,בשני המקרים ,בני אדם שונים זה מזה; אך המדובר,
לגבי שתי התופעות ,על לבושים שונים לאותה זכות ,היא
זכותו של האדם לחירות גופו ולעצמיותו ,המאפשרת ,לו או
לה ,החלטה חופשית בתחומים האמורים".
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 81חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-סעיפים  315 ,313ו ;316-כן,
ראו א' שוחטמן" ,על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות
הריון" משפטים כ"ט )תשנ"ט( .750–746 ,737
 82מ' שמגר ,הערה  1לעיל ,עמ'  ,31גורס כי מאחר שאין בחוק
העונשין הגדרה של הריון ,יש להסיק כי איסור ההפלות
בהקשר הפלילי יחול מרגע ההפריה ,הטבעית או
המלאכותית ,בגוף האישה..." :היינו ,בהפריה המלאכותית,
החל מרגע ההשרשה המוצלחת של העובר החי שהושרש
מלאכותית ברחם."...
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
יש מקום להטלת מגבלות על החופש לבצע הפריה

במקרים שבהם הסיכון לאישה נמוך מאלה שהוזכרו,

מלאכותית ,אך מרגע שהושגה הפריה ,כמוה כהריון,

אך גבוה מן הסיכון המוכר ברוב טיפולי הפוריות.

ואין עוד משמעות לדרך שבה הושגה .אם עומדת

כאשר ידוע מראש על סיכון גבוה מן הרגיל ,ייתכן

לאישה הזכות להחליט על גורל ההריון שהיא נושאת,

שמוצדק סירובו של רופא להתחיל בטיפולי פוריות.

כאשר ההריון הוא טבעי ,כחלק מזכותה לשלוט בחייה

אולם ,כאשר הסיכון השתנה לרעה במהלך הטיפולים,

וזכותה לאי התערבות אקטיבית של גורם חיצוני

וככל שהטיפולים מצויים בשלב מתקדם יותר ,רצוי

בגופה ,ראוי שתעמוד לה גם זכות מקבילה להחליט על

להעניק למטופלים ,ובעיקר ,כאמור ,לאישה שהטיפול

גורל העוברים שנוצרו בתהליך הפריה חוץ גופית ,לאחר

נעשה בגופה ,את הזכות להחליט על המשכת התהליך,

התערבות אקטיבית בגופה .את השלב שלאחר ההפריה

על אף הסיכון שנוצר .הזכות אף גוברת במקרה שבו

יש לראות כשווה באופן מוחלט בין אם ההריון טבעי

הסיכון המוגבר נוצר בשלב שבו קיימים עוברים

ובין אם הושג בדרך אחרת.
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מוקפאים.

נראה ,איפוא ,כי יש לצמצם את ההגבלה על הזכות

ד .האם יש תרופה חוקתית אפקטיבית להגנת הזכות
להורות?

החלו ,ככל ששלבי הטיפול מתקדמים .משלב ההפריה

עד כה ביקשנו להראות כי ברוב המקרים גוברת הזכות

והקפאת העוברים ,אין עוד להגביל את זכות הפרט

להורות .השאלה היא אם קיימת תרופה חוקתית

להמשיך בטיפול .בשלב זה שבו הבעיה היא אנושית

אפקטיבית להגנה על זכות זו .בסוגיית זכות הרופא או

וקשורה בתפיסות עולם ואמונות ,המתייחסות לזכות

המוסד הרפואי לסרב לטיפולי פוריות קיימת התנגשות

הקיום של העובר ,אין להתערב בהחלטות הפרט ,כשם

בין חופש ההתקשרות של הרופא או המוסד הרפואי

שאין מתערבים בהחלטות אישה להמשיך או להפסיק

לבין כבוד האדם של המבקש טיפול זה .כשמדובר

הריון טבעי.

במרכז רפואי ,שהוא גוף ציבורי במהותו וכפוף לכללי

לקבל טיפולי פוריות במקרים שבהם הטיפולים כבר

המשפט הציבורי ,אין בעיה בהחלת חוק יסוד :כבוד
בשאלת ההתנגשות בין הזכות להורות לבין עיקרון

האדם וחירותו ,ובמתן סעד של ציווי למניעת הפגיעה

קדושת החיים ,מתעורר הקושי כאשר לא מדובר

בזכויות יסוד של מטופלים ,ובאלה הנובעות מחוק

בהפסקת חיי האישה ,סיוע להתאבדות או קיצור חייה,

יסוד :כבוד האדם וחירותו.

,84
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זכויות האדם

המנוגדים לחלוטין לעיקרון קדושת החיים ,אלא

 83בדנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,הדעה שלפיה בהפריה חוץ
גופית נקודת האל-חזור נוצרת מרגע השתלת הביציות
המופרות ולא מרגע ההפריה ,אשר הובעה על ידי השופטת
שטרסברג-כהן ,נותרה בדעת מיעוט ,והוחלט כי יש לאפשר
לאישה לעשות שימוש בביציות המופרות ,בניגוד לרצון
בעלה ,על אף שהן טרם הושתלו בגופה .השופטת שטרסברג-
כהן הביאה ,לתמיכה בעמדתה ,את סעיף ) 5ג( לחוק
ההסכמים לנשיאת עוברים ,הקובע כי ועדת האישורים
רשאית לשוב ולדון באישור שנתנה כל עוד לא הושתלה באם
הנושאת הביצית המופרית .מהוראה זו הסיקה השופטת כי
נקודת האל-חזור בהפריה מלאכותית היא רגע השתלת
הביצית .כאמור ,עמדתה לא התקבלה על דעת הרוב .לדעתנו,
הסעיף מוגבל אך ורק לסיטואציה של הסכם פונדקאות,
שכן ,אז ,כל עוד לא הושתלה הביצית המופרית ,יכולים
ההורים הגנטיים להתקשר בהסכם פונדקאות עם אם נושאת
אחרת ,ואין בחזרת אם נושאת ספציפית מהסכמתה כדי
לפגוע ביכולתם לממש את זכותם להורות.
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 84ד' ברק-ארז ,עוולות חוקתיות )תל אביב ,תשנ"ד,(1993-
עמ'  ;28–27ע' גרוס" ,תרופות חוקתיות" משפט וממשל ד
)תשנ"ח( .448 ,433
 85למרות זאת ,בתי המשפט נמנעים מלהעניק סעד המצהיר
כי רופא מחויב להיעתר לרצון החולה .בפרשת שפר ,הערה
 63לעיל ,קבע בית המשפט העליון" :בשאלות הרות גורל
אלה ,שבהן משמשות כאחת בעיות משפט ומוסר ,רפואה
ופסיכולוגיה ,הלכה ופילוסופיה ,מן הראוי שייטלו חלק
בהכרעתן בנוסף על החולה עצמו ,כאשר כשיר הוא לכך,
קרובי משפחה ,הרופאים המטפלים ורופאים נוספים ,אנשי
דת ,משפטנים ,פילוסופים ופסיכולוגים" ;.בה"פ )ב"ש(
 ,1030/95הערה  68לעיל ,דן השופט א' ריבלין בבקשת חולה
הסובל ממחלה ניוונית קשה כי רצונו שחייו לא יוארכו
באורח מלאכותי יכובד ,וקבע ,בפסקה  15לפסק דינו ,כי
"ראוי הוא כי בית המשפט ימנע מלהניח ידיו על שאלות
שהתשובה המשפטית להן ,מטבעה ,אינה משביעת רצון;
בוודאי כך בשאלות שכל כולן בהשקפת עולם ,בעקרונות
מוסר ובכללי אתיקה ,אשר בהן אין לשופט יתרון על
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
החוקתיות מגינות על הפרט המבקש טיפולי פוריות

 .3חוק זכויות החולה

כלפי מוסדות ציבור .אולם ,נותרת השאלה מה תוקף

מקור אחר לזכות לטיפולי פוריות או להגבלת אפשרות

הוראות חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ביחסים

הרופא לסרב לבצע טיפולים אלה ,מצוי בחוק זכויות

לבין

החולה .חוק זה נועד לשמור ולהגן על הזכויות

הרופא המטפל עצמו? מהו מעמד זכויות הפרט כאשר

הבסיסיות של חולים ומטופלים למיניהם ולהבטיח

פרטיים הנוצרים בין המבקש טיפולי פוריות

91

אותו רופא פועל במסגרת פרטית? האם חופש

להם "גישה אנושית נאותה ומתחשבת" .מטרת החוק

ההתקשרות של הרופא גובר על זכויות הפרט המבקש

היא לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או

טיפול פוריות?

המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.

92

החוק קובע כי "מטפל ,כל מי שעובד בפיקוחו של
העקרונות החוקתיים הקבועים בחוק היסוד חלים גם

המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו

במשפט הפרטי באופן עקיף ,באמצעות דוקטרינות של

על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול

המשפט הפרטי 86,ובדרך של פרשנות החקיקה הפרטית

הרפואי".

93

לאור חוקי היסוד 87.רופא נותן שירות לציבור ,וככזה
חופש ההתקשרות שלו נחלש אל מול זכויות היסוד של

א .טיפול רפואי באדם שאינו חולה

הפרט המבקש להתקשר עימו בחוזה רפואי 88.עם זאת,

השאלה הראשונה היא אם הנזקק לטיפולי פוריות

לא ברור אם כאשר פרט פוגע בכבוד האדם של פרט

נכלל בהגדרת חולה שחוק זכויות החולה חל עליו.

אחר ,עומדת לנפגע תרופה אפקטיבית בגין פגיעה זו,

המשפט הישראלי מחיל את החוק על תורמי איברים
94

שכן כלי המשפט הפרטי המיועדים להגן על זכויות

ומשתתפים

הפרט בהתקשרותו עם אדם אחר מוגבלים .במקרה

הישראלי מכיר בזכותו של אדם שאינו חולה להסכים

שבו קיים חוזה ,קל יותר להחיל את זכויות האדם

להתערבות פולשנית בגופו .הוא מכיר בכך שאדם

החוקתיות ביחסים בין פרטים ,דרך עקרונות "תום

אוטונומי לתרום איבר או ליטול חלק בניסוי רפואי ,אף

אולם כאשר רופא מסרב

אם הדבר מסכן את בריאותו ,ואף על פי שאין מדובר

הלב" ו"תקנת הציבור".

89

בניסויים

רפואיים.

קרי,

המשפט

95

להתחיל בטיפולי פוריות ,מדובר בשלב שהוא עדיין

בטיפול רפואי המיועד להיטיב עם בריאותו.

טרום חוזי ,ובשלב זה קשה יותר להחיל את זכויות

ההלכה היהודית אינה שוללת השתלות איברים

הפרט החוקתיות ביחסים בין שני הצדדים.

90

גם

וניסויים רפואיים ,במגבלות מסוימות של מידת
התועלת מול הנזק ,וזאת לאור חובת ההצלה,
המחייבת כל אדם לעשות ככל יכולתו להצלת הזולת.

אחרים"; ראו גם י' טירקל" ,תיקון הלב" הפרקליט מ
)חוברת א'( .34
 86א' ברק ,הערה  47לעיל ,עמ'  ;193ע"א  294/91חברה
קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' ליונל ,פ"ד מו),464 (2
 ;531–530א' ברק ,הערה  42לעיל ,עמ'  ;26–25א' ברק,
הערה  31לעיל ,עמ' .260
 87א' ברק ,הערה  47לעיל ,עמ' .196
 88א' ברק ,הערה  47לעיל ,עמ'  ;202–201ד' ברק-ארז,
"אחריות אזרחית של גופים ציבוריים :דואליות נורמטיבית"
משפט וממשל א )תשנ"ג(  ;275ד' ברק-ארז" ,משפט ציבורי
ומשפט פרטי – תחומי גבול והשפעות-גומלין" משפט וממשל
ה )תש"ס( .99–97 ,95
 89א' ברק ,הערה  47לעיל ,עמ' 202
 90אמנם חוק החוזים מחיל את עיקרון תום הלב על כל מי
שמשתתף במשא ומתן לקראת כריתת חוזה ,אולם גישת בית
המשפט העליון היא כי לא ניתן להחיל חובות חוקתיות דרך
עיקרון תום הלב .ראו ד"נ  22/82בית יולס נ' רביב ,פ"ד
מד) ,472–471 ,441 (1שם נקבע כי עיקרון תום הלב אינו
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96

אין מקום ,איפוא ,לשלול את זכותו של אדם הסובל
מקשיי פריון לבצע טיפולי פוריות להגשמת זכותו

מחייב את העיקרון החוקתי של שוויון; וא' ברק ,הערה 47
לעיל ,עמ' .202
 91דברי ההסבר לה"ח  6 ,2132לעיל.
 92חוק זכויות החולה ,סעיף .1
 93חוק זכויות החולה ,סעיף .10
 94ראו תוספת ראשונה לתקנות בריאות העם )ניסויים
רפואיים בבני אדם( ,התשמ"א ;1981-כן ראו י' גרין ,הערה
 55לעיל ,עמ' .515–514 ,478
 95ע' שפירא" ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי – הדין המצוי
והרצוי" ,עיוני משפט יד).263 ,225 (1989) (2
 96י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .43
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
הבסיסית להורות ,גם אם הם עשויים לסכן את

אדם הנזקק לטיפולי פוריות הוא ,איפוא ,חולה אשר

בריאותו.

זקוק ומסכים לטיפולים אלה ואין הוא אדם בריא
המסכים לטיפול חודרני בגופו .בכך עדיפה זכות האדם

זאת ועוד :בעוד שתורמי איברים והמשתתפים

המבקש טיפולי פוריות לסכן את חייו על זכותו של מי

בניסויים רפואיים הם ,ככלל ,אנשים שאינם חולים,

שמבקש לתרום איבר או להשתתף בניסויים רפואיים.

97

אנו מוצאות ששיטת משפט המכירה בזכות אדם בריא

ההגדרה של מחלה היא הגדרה רחבה" .יש לכלול

לסכן את חייו ,ראוי שתכיר בזכותו של אדם חולה

במושג זה כל אותן תופעות רפואיות שיש לאדם ,אשר

לסכן את חייו למען הסיכוי שיימצא מזור למחלתו.

העקרות היא מחלה ,ואדם הסובל ממנה הוא חולה.

יש להן קשר בלתי ניתן להפרדה לטיפול העתידי
שיידרש לו ,כטיפול באותן תופעות" 98.ההגדרה כוללת

ב .זכות הרופא לסרב לטיפול רפואי

כל מצב אשר עשויות להיות לו השלכות הדורשות

חוק זכויות החולה מסדיר את זכויות החולה ,אך לא

טיפול .עקרות היא מצב גופני המצריך טיפול פוריות,

את זכויות הרופא או את היקף חובותיו .המחוקק דאג

וככזו היא נכללת בהגדרת המושג מחלה .לא יכול היות

לזכויות החולה ,ובכך בלבד עוסק החוק ומכאן שמו.

104

ספק שהנזקק לטיפול פוריות נכלל בהגדרת "מטופל"

כך ,למשל ,החוק קובע כי לחולה זכות להחליט בנוגע

שבחוק .בפקודת הרופאים ,מוגדר "חולה" כ"כל

לטיפול הרפואי שיבוצע בגופו על ידי מתן הסכמה

הנזקק לרופא".

99

חוק זכויות החולה מחיל את

מדעת.

105

ואולם ,המחוקק נמנע מלקבוע ,בחוק זכויות

הוראותיו על כל "מטופל" ,שהוא "חולה וכל המבקש

החולה או בכל דבר חקיקה אחר ,אם לאחר שניתנת

"טיפול רפואי נועד

הסכמה מדעת של החולה ,חייב הרופא להגיש לו את

להיטיב עם החולה ,לרפאו ,לתקן פגם בתיפקודו או

הטיפול הרפואי ,בכל מקרה ותנאי ,או שזכאי הרופא,

לפחות לשפר את איכות חייו .המטופל צפוי להפיק

תמיד או שמא רק בנסיבות מסוימות ,לסרב או להימנע

או המקבל טיפול רפואי".

100

תועלת ממשית מהטיפול" 101.טיפול רפואי עשוי לבקש

ממתן אותו טיפול.

גם אדם שאינו חולה ,כגון טיפול מונע ,ואף אישה

רשאי רופא להחליט לטפל בחולה או להפסיק את

אמנם אין ההפריה החוץ

הטיפול .יש הסבורים כי בצד זכויות החולה יש לקבוע

המבקשת הפסקת הריון.

102

גופית מרפאה את הפגם הגורם לעקרות ,אך היא

106

כמו כן אין בחוק קביעה אם

בחוק את זכויות וחובות הרופא.

107

"עוקפת" את הבעיה ומשפרת את איכות חיי
המטופל.

103

גם העובדה שחוק ביטוח בריאות ממלכתי

כולל במסגרת "סל שירותי הבריאות" שורה של טיפולי
פוריות מעידה כי העקרות מוכרת כמחלה .החוק הרי
מחייב את קופות החולים לספק טיפולי פוריות
למבוטחיהן כחלק מזכותם לבריאות ,ומקצה את
המשאבים הדרושים מתקציב הבריאות.

 97גם בהלכה היהודית נחשבת העקרות למחלה ,ראו :י' גרין,
הערה  55לעיל ,עמ' .532
 98ה"פ  838/92פלוני נ' קופת חולים מאוחדת ,פס"מ נ"ה )(2
.189 ,184
 99פקודת הרופאים ]נוסח חדש[,התשל"ז ,1977-סעיף .1
 100חוק זכויות החולה ,סעיף .2
 101י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .479
 102א' שוחטמן,הערה  82לעיל ,עמ' .738
 103י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .532
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 104ש' יוספסון וי' קפה ,הערה  66לעיל ,עמ' .8
 105חוק זכויות החולה ,סעיף .13
 106י' חושן וע' מרקס ,רגע ,דוקטור ...מדריך לזכויות החולה
בישראל )הוצאת אתיקה ,(1997 ,עמ' .36
 107ראו לעניין זה דבריו של י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' :106
"ככל שנעלעל בספר החוקים ,לא נמצא דבר חקיקה שיקבע
את חובותיו וזכויותיו של הרופא ,בדומה לזכויות החולה
הקבועות בחוק .זהו מצב בלתי אפשרי .שהרי ,בעולם
המשפט אין חלל ריק .כנגד בעל זכות עומד תמיד בעל חובה.
אם זכויותיו של הצד האחד בתהליך הריפוי )החולה(
מעוגנים בחוק ובדין ,מן הראוי כי חובותיו ,ולא כל שכן
זכויותיו של הצד האחר להתקשרות )הרופא( ,יוסדרו אף הם
בדבר חקיקה" .וכן דבריו ,שם עמ' " :108יחסי התלות בין
החולה לרופא אינם עילה לשלילת זכויות הרופא .טוב עשה
המחוקק שעיגן את זכויות החולה בחוק ,אך ראוי שיעגן גם
את זכויותיו של הרופא .ההגנה על זכויות מינהליות ו/או
הגנה על ייחודיות המקצוע ,חשובים ככל שיהיו ,אינם תחליף
להסדר מהותי .גם לא כללי האתיקה המקצועית .הרופא
והחולה גם יחד ,צריכים להכיר את גבולות הסמכות והכוח
של כל אחד מהם )כן ,גם של החולה( ,במיוחד נוכח
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
ייתכן כי לא בכדי הטיל המחוקק אחריות אזרחית

ג .זכות הרופא להפסיק טיפולי פוריות

ופלילית על רופא המבצע טיפול רפואי בחולה שלא

ההתנגשות בין זכויות הרופא לבין זכויות החולה באה

בהסכמתו ,אך לא הטיל אחריות כזו על רופא הנמנע

לידי ביטוי במלוא עוצמתה כאשר רופא מחליט

מלהעניק טיפול רפואי לחולה .שכן ,הטלת חובה על

להפסיק טיפולי פוריות במהלכם ,להבדיל מהחלטתו

הרופא להעניק טיפול רפואי ,העומד בניגוד למצפונו

לפני תחילת הטיפול .לא הרי סירוב לטפל מלכתחילה

המקצועי ולחובותיו האתיות ,בעייתית ביותר מבחינה

כהרי סירוב להמשיך טיפול פוריות שכבר החל; ולא

מוסרית ,וספק אם היא אפשרית מן ההיבט המעשי.

הרי סירוב להמשיך טיפול פוריות כהרי סירוב להחזיר

אפשר ,איפוא ,שבמכוון נמנע המחוקק מלהטיל על

עוברים שהוקפאו .ככל שטיפולי הפוריות מתמשכים,

הרופא חובה כזו .המחוקק מכיר בזכות החולה

כך גוברת פגיעת הסירוב בזכויות היסוד של המטופל,

להחליט על הטיפול הרפואי שיבוצע בו ,אך אינו מכיר

לא כל שכן בשלב שבו יש עוברים מוקפאים.

בחובה מקבילה המטילה על הרופא לתת את הטיפול
כל אימת שהתבקש לכך על ידי החולה ,כאשר פעולה

ייתכנו מקרים שבהם תתעורר שאלת זכות הרופא

זאת עומדת בניגוד לשיקול דעתו המקצועי והאתי של

להפסיק את הטיפול בשלב שבו קיימים עוברים

אותו רופא.

מוקפאים .כאן מעורבות שאלות מורכבות בדבר מעמד
העובר

וזכותו

להיוולד.

יהיו

שיראו

בעוברים

עם זאת ,ייתכן ששתיקת המחוקק נובעת מפיגור אחר

המוקפאים את ילדיהם לעתיד ,ועבורם משמעות

ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה הרפואית,

הפסקת התהליך בשלב זה היא הרג ילדיהם לעתיד.

המולידה שאלות וסיטואציות חדשות אשר מטבען

ככל שהסירוב בא בשלב מאוחר יותר ,ראוי לתת

טרם ניתן היה להסדירן מראש על ידי מערכת

לערכים אלו משקל רב יותר על ידי העברת ההחלטה
לידי המטופל )ההורים( 109.כך בכל טיפול רפואי ,ודאי

המשפט.

108

שכך בטיפולי פוריות.

110

השאלות הערכיות שהביאו

לדעתנו ,פרשנות מרחיבה של החובה לשמור על כבוד

עימן טכנולוגיות רפואיות חדישות הדגישו את הצורך

החולה ופרטיותו ,משמעותה המעשית היא חיוב הרופא

והחובה בהפקעת ההכרעות מידי הרופא והעברתן

להעניק טיפול רפואי לחולה שביקש זאת .מתן זכות

לסמכות החולה .המחוקק נתן דעתו לכך ,ובטיפולים

מוחלטת לרופא להימנע מלהעניק טיפול רפואי אינו

מסוימים ,בהם טיפולי הפריה חוץ גופית ,דרש כי

עולה בקנה אחד עם מטרות חוק זכויות החולה .לא כל

ההסכמה מדעת של החולה תינתן בכתב.

111

שכן כאשר מדובר בסירוב למתן טיפולי פוריות .לאור
העובדה שטיפולי פוריות ,שלא ככל טיפול רפואי,

רופאים מקפידים להחתים את המטופלים על טופסי

מטרתם להגשים את הזכות להורות ,יש לדעתנו

הסכמה מדעת .כך ,למראית עין נדמה ,הן לרופאים ,הן

להגביל את זכות הרופא לסרב להעניקם.

לחברה ולעיתים גם לערכאות השיפוטיות ,כי חוק
זכויות החולה מיושם .זאת בעוד שהלכה למעשה
הסכמת החולה לטיפול הרפואי הפכה לאקט סמלי
ופורמלי ,אשר אין בו כל הגנה על זכויות החולה .יש בו,
לעומת זאת ,הגנה על הרופא מפני תביעות עתידיות
מצד החולה .החולה אינו שותף אמיתי לתהליך קבלת

ההתקדמות העצומה ברפואה ,השתכללות הטכנולוגיות
הרפואיות המתקדמות והסיכויים והסיכונים הכרוכים
בהם".
 108דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל ,עמ' .694
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 109ע' שפירא ,הערה  96לעיל ,עמ' .227–226
 110א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך א' ,עמ' .953–951
 111חוק זכויות החולה ,סעיף )14ב(.
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
ההחלטות ,בעוד שהרופא מחזיק במסמך אשר מגן עליו
מפני תביעות עתידיות .טופס ההסכמה מדעת אמור

להחליט בנוגע לטיפול הרפואי במקרה שבו קיימת
סכנה חמורה לחייו.

114

להביא לידי ביטוי את האוטונומיה של החולה .חתימתו
אמורה לשקף את העובדה שהוסברו לו הסיכונים

 .4הסכמה מדעת

והסיכויים ,והוא בחר בדרך מסוימת .כך יש להתייחס

חוק זכויות החולה דורש הסכמה מדעת של החולה לכל

להליך ההסכמה מדעת .אין להתייחס לחתימת החולה

טיפול רפואי .לדעתנו ,ההסכמה מדעת היא לב הסוגיה.

על הטופס כמטלה ביורוקרטית שיש לעמוד בה כמגן

הדרישה להסכמה מדעת של החולה נובעת מהכרת

בפני תביעות.

112

שיטת המשפט שלנו באוטונומיה של המטופל להחליט
את שייעשה בגופו ואת שלא ייעשה" .זו למעשה

כללי האתיקה הרפואית קובעים אמנם כי הרופא רשאי

האוטונומיה של החולה ,המקנה לו ,בדומה לכל אדם,

להשתחרר מטיפול בחולה ,ובלבד שלא קיימת דחיפות

את הזכות ואת החופש לעצב את חייו ,תוכנם ומהותם

אך ,כאמור ,אין בכללי האתיקה

ולהוציאם בלבדית מן הכוח אל הפועל ,אפילו יוביל

לטיפול בו,

113

115

הרפואית כדי לפטור רופא מלציית לחוק .לאור אופיים

הדבר לסיום חייו".

המיוחד של טיפולי הפוריות ,הסיכונים לאישה

נועדה להבטיח כי החולה יהיה אדון לגורלו ולגופו

דוקטרינת ההסכמה מדעת
116

הכרוכים בהם והשלכותיהם מרחיקות הלכת על חיי

ויישא באחריות אישית לבחירותיו.

המטופלים ,מתן זכות מוחלטת לרופא להפסיק טיפולי

הסובייקט הנושא בתוצאות הסיכון והסיכוי של

פוריות יפגע בכבוד המטופלים ובזכותם להורות

הטיפול הרפואי שמבוצע בו.

החולה הוא

117

ותרוקן מתוכן את חוק זכויות החולה .מובן כי חשיבות
מכרעת נתונה למידת הסכנה למטופל .ככל שהסיכון

ככל שגוברת ההכרה בכבוד האדם בכלל ובכבוד החולה

לחיי האישה כתוצאה מטיפולי הפוריות גדול יותר,

בפרט ,כך גוברת ההכרה כי ההכרעה בנושא הטיפול
118

ההחלטה להפסיק את הטיפול תתיישב עם חוק זכויות

הרפואי מסורה לחולה.

החולה ,המאפשר פגיעה באוטונומיה של החולה

הסכמה מדעת של החולה לפני הטיפול הרפואי .עם

כך גם גדלה חשיבותה של

זאת ,חוק זכויות החולה כולל הוראות המאפשרות מתן
טיפול רפואי ללא קבלת הסכמתו מדעת של חולה,
ואפילו על אף התנגדותו המפורשת ,בשלושה מצבים:
כאשר אין אפשרות לקבל את הסכמתו והטיפול אינו
 112ראו דבריו של א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך א' ,עמ' –1121
" :1122השינוי המיוחל יושג רק אם המטפלים ייגמלו
מלראות את ההסכמה מדעת כדוקטרינה זרה ,הנכפית על
ידי מערכת משפטית עוינת .על מנת להביא לשינוי בעמדת
המטפלים יש לשכנעם כי למטופלים יש זכות ליטול חלק
בקבלת ההחלטות ,וכי מימוש נאות של העיקרון יחזק את
הדיאלוג ההדדי .דיאלוג כזה הוא תנאי לקשר ריפויי יעיל,
והווה לפיכך פרקטיקה רפואית טובה" .עוד ראו דבריו של ע'
שפירא ,הערה  96לעיל ,עמ' " :227המטרות הללו שביסוד
הדוקטרינה של 'הסכמה מדעת' מקובלות על רבים וטובים,
ובספרות העיונית מפליגים בשבחן וקושרים להן כתרים.
אולם ,הלכה למעשה ,שרויה החברה המערבית עדיין בהלך
רוח פטרנליסטי מובהק .גילוייו בתחום בנדון גלומים
בתחושה הרווחת ,שהרופא יודע ,בסופו של דבר ,מה טוב
לחולה ,ויש על כן להפקיד בידיו בלבד את סמכות קבלת
ההחלטות."...
 113כללים בדבר האתיקה המקצועית של הרופאים ,מכתב
לחבר כרך נז חוב' ) 6תמוז תשנ"ה() 12 ,להלן :כללי האתיקה
הרפואית( ,כלל .4

30

נמנה על אלה שבתוספת לחוק;

119

כאשר צפויה סכנה

חמורה לחולה והוא מתנגד לטיפול;

120

ובנסיבות של

מצב חירום רפואי ,כאשר בשל מצבו של החולה לא
 114גם מבחינה הלכתית קיימת חשיבות מכרעת למידת
הסכנה .ראו לעניין זה י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .550–548
 115י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .22
 116ע' שפירא ,הערה  55לעיל ,עמ' .226
 117ע"א  ,434/94הערה  17לעיל ,עמ' .212
 118מהוראה זו נגזרת גם זכותו של החולה לסרב לקבל טיפול
רפואי .ואכן ,הלכה היא שככלל ,חולה רשאי לסרב לכל
טיפול רפואי ,גם אם אי קבלת הטיפול תסכן את חייו ,ובלבד
שהוא בוגר ,צלול וכשיר ,וסירובו לטיפול אינו נובע
משיקולים זרים שאינם קשורים למחלה .ראו :פרשת
קורטאם ,הערה  61לעיל ,עמ' .688–687
 119חוק זכויות החולה ,סעיף .(1) 15
 120חוק זכויות החולה ,סעיף .(2) 15
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
ניתן לקבל את הסכמתו.

121

רק במקרה אחד ניתן,

איפוא ,לטפל בחולה על אף התנגדותו המפורשת –

יש להפעיל במקרים אלה ,תוך שהם נמנעים מקביעת
כללים נוקשים.

126

כאשר נשקפת לו סכנה חמורה .במקרה כזה ,הטיפול
יכול להינתן רק באישור ועדת האתיקה ששוכנעה כי

שאלת זכות הרופא לסרב לטיפולי פוריות מעלה סוגיה

התקיימו התנאים המצטברים הבאים :נמסר לחולה

חדשה .חדשנותה טמונה בעובדה שטיפול פוריות עלול,

מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת; צפוי שהטיפול

במקרים מסוימים ,לסכן את בריאות האישה ולעיתים

ישפר באופן ניכר את מצבו; קיים יסוד סביר להניח

אף את חייה ,אך היא מסכימה ומבקשת לקבל את

שלאחר מתן הטיפול ייתן החולה את הסכמתו

הטיפול .כלומר ,מעשה הרופא עלול לסכן את חיי

הוראה זאת מתבססת על ההנחה כי יש

מטופלתו ולא מחדלו .השאלה היא אם ניתן לכפות על

מקרים שבהם מותר להניח כי כל אדם מעוניין כי מצבו

הרופא לתת טיפול רפואי על אף הסיכון לבריאותה של

הבריאותי ישתפר והוא ייצא מכלל סכנה .והרי אין

המטופלת או אף לחייה.

למפרע.

122

אפשרות להניח את קיומה של הסכמה למפרע ,ומכאן
שהוראת סעיף זה למעשה משקפת אימוץ של גישה

המבחנים שנקבעו על ידי בתי המשפט בשאלת כפיית

פטרנליסטית ,מקום שבו האוטונומיה של החולה

טיפול מציל חיים משליכים ישירות על ענייננו ,שכן

המחוקק,

בבסיסם עומדת שאלת גבולות האוטונומיה של החולה

איפוא ,מכיר בכבודו ורצונו של החולה ,אך אינו מוכן

על גופו והגבלתה במקרים שבהם היעתרות לרצונו

להפקיר את ההחלטה בדבר שמירת החיים בידי

עשויה לסכן את חייו .יש הקבלה בין הזכות לכפות על

החולה .עיקרון קדושת החיים הוא מעקרונות היסוד

החולה טיפול מציל חיים ,לבין הזכות למנוע מהחולה

של החברה ,ואין לחולה זכות להכתיב לחברה לפעול

טיפול מסכן חיים .אלה הם שני צדדים של אותה

מתנגשת עם עיקרון קדושת החיים.

בניגוד לערכיה.

123

124

הזכות ,שמקורה בהכרה בגבולות האוטונומיה של
החולה להחליט על גורלו ועל הטיפול הרפואי שייעשה

הוראה זו עומדת בסתירה לרציונל שבבסיס דרישת

בגופו ,כמו גם הטיפול שלא יבוצע בגופו.

ההסכמה מדעת .קליטת דוקטרינת ה"הסכמה מדעת"
למשפט הישראלי משקפת העדפה של האוטונומיה של
החולה ,פרטיותו ,כבודו וזכותו להגשמה עצמית ,על פני

א .יסודות ההסכמה מדעת
להסכמה מדעת שלושה יסודות :קבלת מידע מספיק
127

כשירות מקבל ההסכמה לעבד את המידע

עיקרון קדושת החיים .הדילמה ביישום הוראה זו,

ואמיתי;

התעוררה עד כה במקרים שבהם הטיפול הרפואי נדרש

הרפואי שניתן לו; והעדר השפעה זרה .ההסכמה היא

להצלת חיי החולה ,כאשר זה לא נתן הסכמתו לטיפול.

מדעת כאשר החולה קיבל את כל המידע הרפואי

אז עלתה השאלה אם ניתן לכפות על חולה טיפול מציל

הרלוונטי לטיפול בו ,הבין אותו ,האמין שהמידע

חיים .לשאלה זו היבטים משפטיים ,מוסריים ,אתיים

אמיתי ועיבד אותו לצורך קבלת החלטה.

והלכתיים 125.בתי המשפט דנו בה וקבעו מבחנים אשר

 121חוק זכויות החולה ,סעיף .(3) 15
 122חוק זכויות החולה ,סעיף .(2) 15
 123י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .255
 124ש' יוספסון וי' קפה ,הערה  66לעיל ,עמ' .34
 125להיבטים ההלכתיים ראו :י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .28
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 126ע"א  461/62הערה  61לעיל; פרשת קורטאם ,עמ' ;697
פרשת שפר ,הערה  63לעיל; ה"פ )ת"א(  1141/90בנימין אייל
נ' ד"ר וילנסקי ,פסקים תשנ"א ) ;187 (3רע"א ,5587/97
הערה  65לעיל; ה"פ  ,968/02הערה  69לעיל; ה"פ ,228/04
הערה  69לעיל.
 127חוק זכויות החולה ,סעיף .13
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) (1כשירות

לאור אופיים המתמשך של טיפולי הפוריות וההפריה

חוק זכויות החולה אינו מתיר לרופא להגיש לחולה

החוץ גופית ,עלול לחול שינוי בסיכונים הצפויים

טיפול רפואי אם החולה לא מסוגל להבין או לעבד את

במהלך הטיפול .במקרים אלה יש צורך לחזור על

המידע הרפואי שנמסר לו .החוק לא קבע מה ההליך

ההליך של קבלת ההסכמה מדעת כדי להבטיח כי

שעל הרופא לקיים כדי לבחון את כשירות החולה

המטופלת מודעת לסיכונים החדשים ,וכי למרות
129

גם בשלב

להסכים מדעת ,ולא את מידת ההוכחה הדרושה כדי

הסיכונים היא מסכימה להמשיך בטיפול.

לקבוע שהחולה אינו כשיר לתת הסכמה מדעת לטיפול.

זה אין להסתפק בהתרשמות כללית של הרופא באשר

האם די ברושם כללי של הרופא המטפל? או שמא נדרש

לכשירות ההסכמה מדעת ,ויש לדרוש רמה גבוהה יותר

במקרים

של הוכחה ,כי בנסיבות החדשות אין המטופל כשיר

אבחון

פסיכולוגי-קוגניטיבי,

ככלל

או

לתת הסכמה מדעת .משהכיר הרופא ביכולתה של

מסוימים ,ואם כן באילו?

המטופלת להבין את הסיכונים בשלב הראשוני ,קמה
לדעתנו ,לא ראוי לאפשר לרופא לסרב לטיפול רפואי על

חזקה כי גם סיכון מסוג אחר מסוגלת אותה מטופלת

סמך התרשמות כללית בלבד .פגיעה באוטונומיה של

להבין .לאחר שהמטופל עבר בהצלחה טיפולי פוריות,

החולה להחליט בנוגע לטיפול הרפואי על סמך החלטה

ובעיקר אם אלה נמשכו זמן רב ,הטענה שלפיה הוא

שרירותית המבוססת על רושם בלבד ,אינה מתיישבת

אינו מסוגל להבין את הסיכונים החדשים שנוצרו בשלב

עם מטרות חוק זכויות החולה ועם מטרות הדרישה

המאוחר ,בעייתית ביותר .חזקה זו ניתנת לסתירה על

להסכמה מדעת .החוק אינו מאפשר לפגוע בזכויות

ידי ממצא רפואי המעוגן בבירור רפואי מתאים,

החולה על סמך "תחושת בטן" של הרופא .התרשמות

המוכיח כי המטופלת מתקשה לעמוד ולהבין ולהפנים

הרופא כי הסכמת המטופל אינה מדעת יכולה שתיגזר

את השינוי שחל ואת משמעותו לבריאותה או אף

מפער בין תפיסות העולם שבהן מחזיק אותו רופא לבין

לחייה.

130

תפיסות העולם ואמונות החולה .לעניין טיפולי פוריות,
שנועדו להגשים את הכמיהה האנושית להורות ,יש

) (2קבלת מידע מספיק ואמיתי

פערים גדולים בין תפיסות העולם של אנשים שונים.

ביסוד דוקטרינת ההסכמה מדעת קיימת ההנחה כי על

השקפות אלה עשויות להכריע את הכף בבחירה מדעת

המטופל לדעת את כל האמת אודות הטיפול הרפואי
131

המחוקק לא הסתפק בהוראת ס"ק ) 13ב(

ובנטילת סיכונים למען הסיכוי להגשמת השאיפה

המוצע לו.

האנושית הבסיסית להורות .במקרה כזה ,הסכמת

לחוק זכויות החולה ,המטילה על הרופא חובה למסור

המטופל היא מדעת והרופא חייב לכבדה ,גם אם היא

לחולה את המידע הרפואי "באורח סביר" ,אלא הוסיף

מבוססת על מערכת ערכים שונה מזו שלו .לפיכך כאשר

בס"ק )13ג( כי על הרופא למסור את המידע הרפואי

מתרשם הרופא כי ההסכמה אינה מדעת ,כדרישת

למטופל "בשלב מוקדם ככל האפשר ,ובאופן שיאפשר

החוק ,יש לחייבו להפנות את החולה לאבחון פסיכולוגי

למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת

או פסיכיאטרי מתאים ,קודם לקבלת החלטה על

החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות" .הדגשה זו

טיפול .רק בהסתמך על חוות דעת מקצועית הקובעת

מצביעה על החשיבות הרבה שייחס המחוקק למסירת

את חוסר כשירות החולה ,רשאי רופא לסרב לטפל בו
בנימוק של חוסר כשירות ליתן הסכמה מדעת.

128

 128סעיף  (4) 4לחוק ההסכמים קובע כי לבקשה לאישור
הסכם לנשיאת עוברים יש לצרף "הערכה פסיכולוגית בדבר
התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם" .אין מקום
לדעתנו שלא לדרוש חוות דעת פסיכולוגית בכל הליך של

32

הפריה חוץ גופית .אולם ,אם הרופא מתרשם שעשויה להיות
בעיה ,עליו להפנות את המבקשים לאבחון.
 129א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך א' ,עמ' .978
 130א' שוחטמן" ,על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות
הריון" ,משפטים כט )תשנ"ט.741–740 ,737 (1998-
 131ש' יוספסון וי' קפה ,הערה  66לעיל ,עמ' .25
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
המידע.

132

המונח "מידע רפואי" הוגדר בחוק זכויות

לעניין הפריה חוץ גופית ,חובת הגילוי המוטלת על

החולה כ"מידע המתייחס באופן ישיר למצב בריאותו

הרופא נכללה בצורה מפורטת גם בתקנות ההפריה

הגופני או הנפשי של המטופל ,או הנוגע לטיפול

החוץ גופית .כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ גופית

לפיכך הסכמת המטופל אינה מדעת,

תיעשה רק לאחר שהרופא האחראי הסביר לכל אחד

אלא אם המטפל עמד בדרישות שנמנו לעיל .ההגדרה

מהנוגעים בדבר את משמעותה ואת התוצאות העשויות

הרפואי בו".

133

היא רחבה ,ומעידה על כוונת המחוקק.

134

אין הרופא

לנבוע ממנה.

141

יוצא ידי חובתו אם מסר למטופל את המידע על פי
הנוהג המקובל בקרב רופאים 135.סטנדרט הגילוי עוצב

אין ספק כי מידע על אפשרות להפסיק טיפולי פוריות

תוך התחשבות ,בראש ובראשונה ,בזכות החולה

בשלב כלשהו ובאופן חד צדדי על ידי הרופא ,הוא מידע

לאוטונומיה 136,וצורכי החולה נבחנים על פי קנה מידה

שמטופל סביר נזקק לו לצורך קבלת החלטה אם כלל

אובייקטיבי .דהיינו ,נדרשת כל האינפורמציה שאדם

להתחיל בטיפול .זאת בעיקר לאור אופיים המתמשך,

סביר היה נדרש לה ,כדי לגבש החלטה אם להסכים

מורכבותם והשפעתם על חיי המטופלים:

לטיפול המוצע.

137

סטנדרט הגילוי מתמקד ,איפוא,

בצורכי החולה ומנוגד לגישה הפטרנליסטית שהייתה
רווחת בעבר כלפי מטופלים.

138

"תהליכי האבחון והטיפולים בפוריות
הם בדרך כלל מורכבים ,ארוכים,
יקרים ,קשים גופנית ורגשית ופוגעים

ההלכה בארצות הברית תומכת בדעה כי היקף חובת

במהלך

הגילוי המוטלת על רופא נקבע על פי "מבחן החולה

קיימות עדויות קליניות רבות לאותם

הסביר" .רופא חייב לגלות לחולה את כל המידע

לחצים ,ומתברר שלטיפול באי פוריות

הרפואי הרלוונטי לצורך קבלת החלטה אינטליגנטית

יש השפעה מרחיקת לכת על חיי

על ידי החולה ,המבקש לקבל את הטיפול הרפואי

האנשים .זהו תהליך המשתלט על

המוצע לו .בית המשפט פסל את הכלל שלפיו רופא

הגוף ,האישיות ,העבודה ותשומת הלב.

חייב לגלות לחולה רק את אותו מידע אשר מקובל בין

האבחנות הן בדרך כלל עמומות ולא חד

החיים

התקין...

בספרות

הרופאים לגלותו בנסיבות דומות ,בקובעו כי כלל זה

משמעיות ,והטיפול הוא כואב ,חודרני

139

ויש להשקיע בו זמן רב .הראיונות

התפתחות ההלכה בארצות הברית נבעה מהמחויבות

והטיפולים נתפסים כמשפילים ,פוגעים

אינו מבטיח את זכות החולה להחליט עבור עצמו.
החוקתית להתנגדות לפטרנליזם הממסדי והמעמדי.

140

ומאיימים...

בפרטיות

פרטיו

האינטימיים של חיי המין ונושאים
אינטימיים אחרים נחשפים .תוך כדי
הבדיקות נוצרים מצבים של מתח חרדה
 132ש' יוספסון וי' קפה ,הערה  66לעיל ,עמ' 26
 133חוק זכויות החולה ,סעיף .2
 134ע"א  4384/90ואתורי נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נא)(2
.182 ,171
 135ע"א  ,434/94הערה  17לעיל ,עמ' .213
 136ע"א  ,4384/90הערה  137לעיל ,עמ'  ;191ע"א 3108/91
רייבי נ' וייגל ,פ"ד מז).510–509 ,497 (2
 137ע"א  ,3108/91הערה  139לעיל ,עמ'  ;510–509ע"א
 ,434/94הערה  17לעיל ,עמ' .213–212
 138ע' שפירא ,הערה  96לעיל ,עמ' .227
Neubuer v. Owens Corning Fiberglass Corp., ) 139
.686 F. 2d 570 (7th Cir., 1982
 140א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך א' ,עמ' .953–951
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ותקווה."...

142

 141סעיף  14לתקנות ההפריה החוץ גופית.
 142ר' לוי-שיף וט' הנמן ,הערה  32לעיל ,עמ' .104
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147

הסכמה לטיפול ללא ידיעה על אפשרות להפסקתם

תהיה על הרופא מרות זולת מצפונו הרפואי".

וביטול תכליתם ,אינה הסכמה מדעת ,וקשה לראותה

בתקופה שבה מסתמנת עלייה בחשיבות ההגנה על

כעומדת בדרישת חוק זכויות החולה.

143

זכויות החולה בעיני מערכת המשפט בישראל ,התקדמו
הטכנולוגיות הרפואיות והשתכללו ,ועימן עלו סיכויי

הסכמה הניתנת ללא ידיעת העובדות והתוצאות אינה

וסיכוני הטיפול .שני תהליכים אלה הביאו לריבוי

הסכמה אוטונומית ,אינה מאפשרת הגנה אמיתית על

תביעות,

גבולות

האוטונומיה של החולה ,עומדת בניגוד למטרה של

לדוקטרינת ההסכמה מדעת.

דוקטרינת ההסכמה מדעת,

144

אינה עומדת בחובת

הגילוי המוטלת על הרופא בחוק זכויות החולה,
וכמוה כאי ידיעת מהות המעשה.

ובתי

המשפט

נדרשו

לקבוע

145

146

לפני חקיקת חוק זכויות החולה ,התיר בית המשפט
לרופאים לכפות טיפול מציל חיים על חולה שסירב
לטיפול ,ונמנעו מלחייב רופא לפעול בניגוד למצפונו
148

בפסיקה מאוחרת יותר

ב .גבולות ההסכמה מדעת – האם יש בה כדי לחייב

ולשיקול דעתו המקצועי.

רופא לבצע טיפולי פוריות?

ניכרת מגמת בית המשפט העליון להעמיד במרכז את

גם כאשר מתקיימים שלושת יסודות ההסכמה מדעת,

האינטרסים של החולה ולבכרם על פני הפרקטיקה
149

כהמשך טבעי לפסיקה זו ולחוק

קבלת מידע וכשירות המטופל לעבד את המידע ללא

הרפואית הקיימת.

השפעה חיצונית ,לא ניתן להתעלם מחובותיו

יסוד :כבוד האדם וחירותו ,נחקק חוק זכויות החולה.

המוסריות ,האתיות והמקצועיות של הרופא המטפל.

שלילת זכות חולה לקבל טיפול רפואי ,גם אם הוא

מכאן השאלה אם קבלת הסכמה מדעת מחייבת את

כרוך בסיכון חייו ,אינה מתיישבת עם תכלית החוק –

הרופא לתת את טיפולי הפוריות או להמשיך בהם.

להגן על כבודו של החולה ועל האוטונומיה שלו
להחליט בנוגע לטיפול הרפואי שייעשה בגופו.

150

בעוד שזכות החולה להחליט על טיפול רפואי זוכה
להגנה מהותית בחוק ,על זכויות הרופא ניתן ללמוד רק

חוק זכויות החולה ראה להדגיש את חשיבות

מכללי האתיקה המקצועית של הרופאים ,הקובעים,

האוטונומיה של הנזקק לטיפולי פוריות .בעוד שבס"ק

בין השאר ,כי "בהוראותיו ובפעולותיו הרפואיות לא

)14א( לחוק נקבע הכלל שלפיו "הסכמה מדעת יכול
שתהיה בכתב ,בעל פה או בדרך של התנהגות" ,הרי
ס"ק ) 14ב( קובע כי הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי

 143ע' שפירא ,הערה  96לעיל ,עמ'  ;231–230א' שוחטמן,
הערה  133לעיל ,עמ'  ,754מביע דעתו כי אי מתן כל המידע
הרלוונטי לאישה לצורך קבלת הסכמתה המודעת להפסקת
הריון ,מהווה גם פגיעה בחופש המידע ,המוכר בשיטת
המשפט בישראל כזכות יסוד הנגזרת מחופש הביטוי.
 144עצם החתימה על טופס ההסכמה מדעת אינה הוכחה
מכרעת לקיומה של הסכמה מדעת ,שכן ניתן להוכיח כי
החתימה על הטופס בוצעה מבלי שנתקיימה גמירות דעת ,או
שניתנה עקב טעות ,הטעיה ,כפייה ,או שיש בה משום פגיעה
בתקנת הציבור או קיפוח .ראו בעניין זה א' שוחטמן ,הערה
 133לעיל ,עמ' .744–743
 145יש לציין שהחששות הקיימים בשאלה אם מסירת מידע
רב מידי תרתיע חולה מלבצע ניתוח או טיפול חיוניים ,אינם
רלוונטיים כאשר מדובר בהסכמה מדעת לקבלת טיפולי
פוריות .ראו לעניין זה א' שוחטמן ,הערה  133לעיל ,עמ'
.763–760
 146דברי השופט לנדוי בע"א  360/64אבוטבול נ' קליגר ,פ"ד
יט) ;475 ,429 (1ראו גם א' שוחטמן ,הערה  133לעיל ,עמ'
.744–741

34

בתוספת תינתן במסמך בכתב הכולל את תמצית
ההסבר הניתן למטופל .בין הטיפולים המנויים
בתוספת ,נכלל טיפול ההפריה החוץ גופית המחייב
הוכחה בכתב.

151

בכך ,נראה ,הביע המחוקק את דעתו

כי בטיפולים מסוימים ,בהם טיפולי הפריה חוץ גופית,

 147כללי האתיקה הרפואית ,הערה  114לעיל ,כלל .3
 148ע"א  ,322/63הערה  60לעיל; ה"פ )ת"א(  759/92צדוק נ'
בית האלה בע"מ ,פס"מ תשנ"ב ).495 ,485 (2
 149ע"א  ,3108/91הערה  139לעיל ,עמ' .510–509
 150סעיף  1לחוק זכויות החולה קובע כי מטרת החוק להגן על
כבודו ופרטיותו של החולה .בבסיס הדרישה להסכמה מדעת
של החולה עומדת ההכרה באוטונומיה שלו להחליט בנוגע
לטיפול הרפואי.
 151ש' יוספסון וי' קפה ,הערה  66לעיל ,עמ' .32
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
נחוצה ראיה ברורה יותר להגנה על האוטונומיה של
החולה.

152

שבו רופא פטור מציות לחוק מכוח כללי אתיקה
מקצועית הוא בלתי אפשרי.

157

המתח בין זכויות החולה לחובות הרופא מקורו,

אנו סבורות כי משהוחל בטיפולי פוריות ,אין להתיר

במקרים רבים ,בגישה הפטרנליסטית הרווחת בעולם

לרופא לסרב להמשיכם .זכות הרופא לסרב להמשיך

הרפואה .לא ניתן ליישם את חוק זכויות החולה או

את הטיפול אינה מתיישבת עם מטרות דוקטרינת

להשיג את מטרות דוקטרינת ההסכמה מדעת מבלי

ההסכמה מדעת – קידום יכולתו של החולה להחליט

לזנוח את הגישה הפטרנליסטית ,שלפיה אין להפקיד

עבור עצמו – והיא מהווה ביטוי לתפיסה פטרנליסטית.

את ההחלטה בדבר הטיפול הרפואי בידי החולה.

153

רק הכרעות המקדמות את חופש הבחירה של החולה

ידע רפואי אינו נטול ספקות ואי ודאות .עובדה זאת

יביאונו לשחרור אמיתי מגישה זו ולהכרה שלמה

תומכת בהעברת ההחלטה לידי החולה .שכן ,ההחלטה

באוטונומיית החולה ,שדוקטרינת ההסכמה מדעת

על טיפול רפואי חייבת להיות מושתתת לא רק על

נועדה לקדם.

נימוקים רפואיים ,אלא גם ,ובעיקר ,על מערכת
הערכים האישית של המטופל ,ורק החלטה כזו תהיה
מאוזנת ,שקולה ,שלמה ואנושית.

154

 .5זכויות הצדדים בנוכחות ביציות מופרות
כתוצאה מטיפולי פוריות
מערכת השיקולים משתנה כאשר כתוצאה מטיפולי

הטלת חובה על רופא להעניק טיפולי פוריות ,כאשר

הפוריות נוצרו ביציות מופרות )עוברים מוקפאים(.

הדבר נדרש על פי חוק זכויות החולה ,אינה עומדת

עובדה זו משליכה על זכויות הצדדים גם כאשר נערך

בסתירה לכללי האתיקה המקצועית של הרופאים.

איזון במסגרת הזכות להורות ,על פי חוק זכויות

אמנם כללי האתיקה הרפואית קובעים כי הרופא יונחה

החולה בכלל ,ובשאלת ההסכמה מדעת בפרט .משנוצרו

אך לצד

ביציות מופרות ,עולות השאלות למי הזכות עליהן ומהי

אך על פי צו מצפונו ושיקול דעתו הרפואי,

155

זה האתיקה הרפואית מחייבת את הרופא לטפל בכל

מערכת היחסים החוזית בין הצדדים בשלב זה?

חולה ולהעמיד לנגד עיניו רק את טובת החולה
ורצונו.

156

שבועת הרופא כוללת חובה לעמוד לימין

א .זכות ההורים הגנטיים על הביציות המופרות

החולה ולטפל על פי שיקול דעתו המקצועי .ניתן ורצוי

הביציות

לשאוף לזהות בין דרישות החוק מהרופא לבין חובותיו

המוקפאים ,אינן נכס ככל נכס אחר ,וספק אם ניתן

המופרות

המוקפאות,

או

העוברים

האתיות .רצוי כי פרשנות כללי האתיקה תעלה בקנה

לנקוט בעניינם בלשון של קניין.

אחד עם דרישות החוק .ניתן אף לומר כי אי ציות

המשפטית ,השאלה אינה למי "שייך" העובר המוקפא,

לחוק ,לא כל שכן לחוק שמטרתו להגן על זכויות יסוד

אלא למי נתונה ההחלטה בדבר השימוש בו? האם

של חולה ,הוא כשלעצמו נוגד עקרונות אתיים ,ומצב

תמיד נתונה ההחלטה בידי המטופלים ,או במקרים

158

לפיכך מן הבחינה

מסוימים היא מסורה לרופא המטפל או למוסד הרפואי
המטפל?

 152סעיף  14לתקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית(,
התשמ"ז) 1987-להלן :תקנות ההפריה החוץ גופית(.
 153ראו לעניין זה :ע' שפירא ,הערה  96לעיל ,עמ' .272–270
 154ע' שפירא ,הערה  96לעיל ,עמ' .271
 155כללי האתיקה הרפואית ,הערה  114לעיל ,כלל .3
 156כללי האתיקה הרפואית ,הערה  114לעיל ,כלל .2
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 157ע' גרוס Euthanasia" ,פאסיבית – היבטים מוסריים
ומשפטיים" הפרקליט לט .172 ,162
 158י' גרין ,הערה  29לעיל ,עמ' .125–122
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
קיימות ארבע אפשרויות לשימוש בעוברים מוקפאים:

עיקריות להגדרת מעמדו המשפטי של עובר :גישה

השתלה במטופלת ,השתלה באם פונדקאית ,תרומה

אחת רואה את מעמד העובר עד ללידה כמעמד איבר

לא

פנימי בגוף האם .גישה אחרת גורסת כי מרגע ההפריה,

ברור כיום מבחינה משפטית מי רשאי להחליט מה

העובר הוא יצור אנושי נפרד ,בעל זכויות אנוש מלאות.

ייעשה בעוברים מוקפאים .בית המשפט העליון נדרש

המצדדים בגישה זו רואים את התפתחות החיים

להכריע בשאלה בידי מי מההורים  -האב או האם –

האנושיים כהתקדמות רציפה של תהליכים שתחילתם

נתונה ההחלטה ,וקבע כי בנסיבות אותו עניין ,הזכות

בהפריה .גישה שלישית היא גישת ביניים ,המחזיקה

להחליט על השימוש בעוברים המוקפאים הייתה בידי

בסברה כי עובר הוא ישות נפרדת ואינו "איבר פנימי"

בית המשפט נמנע מלקבוע אם בכל מקרה

של האם ,אך מעמדו אינו זהה למעמד אדם שכבר נולד;

אינטרס האישה גובר על אינטרס הגבר ,וממילא לא

מעמדו וזכויותיו נובעים מהפוטנציאל שלו להיוולד

הכריע בין אינטרס ההורים לבין אינטרס המוסד

ולהפוך לאדם .רוב מצדדי גישה זו סבורים כי

הרפואי ,בשאלת השימוש בעוברים המוקפאים.

האינטרס של האישה ההרה לאוטונומיה אישית גובר

למטופלים אחרים ,תרומה למחקר או השמדה.

האם.

160

הוועדה הציבורית-מקצועית המליצה כדלקמן:

159

161

על האינטרס של העובר להיוולד.

"הוועדה ממליצה שההחלטה תהיה

הגישה הראשונה רואה בעובר איבר פנימי של האם,

נתונה בידיהם של המטופלים בלבד

ומכאן שלאם הזכות הבלעדית לקבוע מה ייעשה

במשך תקופת השמירה של תאי

בעובר; הגישה השנייה הרואה בעובר ייצור אנושי לכל

הרבייה .כשם שמוסד רפואי אינו רשאי

דבר ועניין שוללת כל מעשה אשר לא נועד להגדיל את

לעשות ניסויים בעודפים של דגימות

סיכויי העובר להיוולד או לשרוד ,וסמכות ההורים

דם ,או כל רקמה אנושית אחרת שניתנו

מוגבלת אך ורק להחלטות הנובעות משיקולי טובת

למטרה אחת ,ללא קבלת ההסכמה

העובר ,בין אם בהיותו ברחם ובין אם בהיותו

לניסוי האחר ,כך ,מקל וחומר ,אין

בהקפאה; גם על פי גישת הביניים ,לאישה ההרה זכות

לעשות שימוש כלשהו בטרום-עוברים

קדימה בכל החלטה על גורל העובר .שכן ,אינטרס

ללא הסכמתם של מטופלים".

ההורה לשליטה על חייו גובר על אינטרס העובר
להיוולד ,הנובע אך ורק מהפוטנציאל שלו להיוולד.

המלצת הוועדה מתייחסת רק לשאלה אם המוסד
הרפואי רשאי לעשות שימוש בעוברים המוקפאים ללא

הנה כי כן ,על פי שתיים מן ההשקפות הקיימות

הסכמת המטופלים ,ואינה עוסקת בשאלה אם המוסד

בשאלת מעמדו האתי והמשפטי של העובר ,להורי

הרפואי חייב לפעול על פי החלטת המטופלים בדבר

העובר הזכות להחליט כי ייוולד ,ואילו על פי תפיסה

השימוש שייעשה בעוברים המוקפאים.

אחת אין להורים מעמד או שיקול דעת בקביעת המשך
או הפסקת קיומו .גם על פי הגישה השוללת הפלה

השאלה נוגעת גם למעמדו המשפטי והמוסרי של

מלאכותית ,להורי העובר אמנם לא נתונה זכות

העובר .לשאלות על מועד תחילת החיים וממתי עומדות

להפסקת ההריון ,אך נתונה להם הזכות להחליט כי

לעובר זכויות אדם ,ניסו תרבויות ו/או דתות שונות

העובר ייוולד וכל החלטה אחרת הקשורה בטובתו .יש

לתת תשובות ,כל אחת על פי דרכה .יש שלוש גישות

הסבורים כי עומדת לעובר זכות להיוולד גם כאשר
מדובר בעובר מבחנה .לעובר המבחנה יש זכות לכבוד,

 159דוח הוועדה הציבורית-מקצועית ,הערה  28לעיל ,עמ' 34
 160דנ"א  ,2401/95הערה  2לעיל.
 161דוח הוועדה הציבורית ,הערה  28לעיל ,עמ' .34
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גם בטרם הושתל,

162

מרגע ההפריה.

163

יתרה מכך ,יש

תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( בישראל,

שהזהירו מפני אי הגנה על כבוד האדם של עובר

קובעות כי כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ גופית של

המבחנה ,וראו בכך משום פיחות בערכם של חיי
אדם.

164

אישה נשואה תיעשה בהסכמת בעלה.

168

התקנות

עוסקות אמנם ביחסים בין בני הזוג ,ולא ביחסים בין
מטופלים למטפל ,אך עולה מהן כי המחוקק מעניק

הגישה שלפיה זכות ההחלטה על הביציות המופרות

לשני ההורים הגנטיים את זכות ההחלטה בנוגע לגורלן

נתונה בידי ההורים עולה גם מן הפסיקה והחקיקה

של הביציות המופרות .עוד נקבע בתקנות כי ביצית,

בישראל ובעולם .סוגיית זכות ההחלטה על הביציות

לרבות ביצית מופרית ,תוקפא לתקופה שלא תעלה על

המוקפאות בהיבט של ההסכמה הנדרשת בין בני זוג

חמש שנים .אולם ,לבקשת האישה שמגופה ניטלה

נדונה במערכות המשפט בישראל ובמדינות אחרות.

הביצית ובעלה ,רשאי בית החולים להאריך את תקופת
169

גם מהוראה זו עולה

אותם מקרים דנו בסכסוך בין בני זוג בעניין גורלן של

ההקפאה בחמש שנים נוספות.

ביציות מוקפאות.

כי על פי גישת המחוקק ,להורים הגנטיים נתונה הזכות
להחליט בכל הנוגע לגורל הביציות המוקפאות.

בקנדה ובארצות הברית ניתן ביטוי לגישה כי יש לתת
תוקף להסכם שנחתם בין תורמי המטען הגנטי באשר

בענייננו ,אין מדובר בסכסוך בין בני זוג בנוגע לשימוש

לעתיד הביציות המוקפאות במקרים בלתי צפויים ,כמו
גירושים או מוות 165.באנגליה דורש החוק הסכמה של

בביציות המופרות ,אלא בניגוד אינטרסים בין בני הזוג
לבין בית החולים המטפל .אולם המצב המשפטי באשר

166

לזכות ההחלטה בשאלת עתיד הביציות המופרות

גישה שונה נוקטים במדינת לואיזיאנה שבארצות

במקרה של סכסוך בין בני זוג ,מלמד על המעמד

הברית ,שם מכיר החוק בזכות הביציות להמשיך

המשפטי שמוענק לביציות המופרות בישראל ובעולם.

ולהתפתח אך ורק במטרה להשלים את התפתחותן

נראה כי המדינות המצדדות בדעה כי לביציות

להשתלה ברחם .החוק אוסר על מכירת ביצית בלתי

המופרות אין זכות עצמאית להתפתח לוולד ,רואות

מופרית ומופרית ו/או שימוש ב"עובר מבחנה" לצורכי

בהורים הגנטיים בעלי אינטרס "מעין קנייני" עליהן.

תורמי המטען הגנטי לעניין עתיד הביציות המופרות.

מחקר.

167

המדינות האוחזות בגישה האחרת ,שלפיה יש לביציות
המופרות זכות עצמאית להתפתח ,מעניקות אף הן את

 162מ' שמגר ,הערה  1לעיל ,עמ'  ;31–30א' שוחטמן ,הערה
 133לעיל ,עמ' .771–768
 163י' גרין ,הערה  29לעיל ,עמ'  .121גם על פי המשפט העברי,
חיי האדם מתחילים עם ההפריה ,ולכן הביצית המופרית
היא ישות אנושית חיה וקיימת .ראו לעניין זה :שם ,עמ'
.128–126
 164מ' שמגר ,הערה  1לעיל ,עמ' .24
.DAVIS V. DAVIS, 842 SOUTH WESTERN REPORTER' D 165
)SERIES 5882 (1992
166
FERTILISATION AND EMBRYOLOGY ACT
1990 SCHEDULE, SECT 4

.HUMAN

, Louisiana statute: 1986 La. Acts R.S. 9:121167
הקובע:
"The use of a human ovum fertilized in vitro is solely
for the support and contribution of the complete
development of human in utero implantation. No in
vitro fertilized human ovum will be farmed or
cultured solely for research purposes or any other
purposes. The sale of a human ovum, fertilized
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זכות ההחלטה להורים הגנטיים ,ובלבד שאלה
מעוניינים בהמשך התפתחותן .יפים לעניין זה דברי
170

השופט אלון:
"הלכה פסוקה ומושרשת בפסיקתו של
בית משפט זה היא ,כי 'לא יורשה גוף
אדמיניסטרטיבי

–

אדמיניסטרטיבי

טהור

ואפילו
)לא

מעין

שיפוטי( – לפגוע באזרח פגיעות גוף,

human ovum, or human embryo is expressly
prohibited".
 168תקנות )8ב() (3ו)14-ב( לתקנות ההפריה החוץ גופית.
 169תקנה  9לתקנות ההפריה החוץ גופית.
 170ע"א  ,413/80הערה  3לעיל ,עמ' .91–90
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ניתוח 175.כלומר החוק מכיר בזכותו של העובר להיוולד

רכוש ,מקצוע ,מעמד וכיוצא בזה ,אלא
אם כן ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת
להשמעת

הגנתו

בפני

רק במקרה שבו האם חדלה מלחיות.

176

הפגיעה

העתידה.'...

מכל מקום ,הקביעה כי להורים הגנטיים זכות להחליט

כללים ועקרונות אלה ,המקובלים עלינו,

בנוגע לגורל הביציות המופרות ,על אף משקלה ,אין די

כאשר עומדת להכרעה אפשרות פגיעה

בה כדי לשלול מהרופא את הזכות לסרב להמשיך

בזכות חומרית של רכוש ,מקצוע וטובת

בטיפולי ההפריה בשלב שבו קיימים עוברים מוקפאים.

הנאה כספית ,קל וחומר שיפים הם,

זאת מאחר שמול מעמד הביציות המופרות עומד

כאשר עומד לדיון ולהכרעה גורלו של

עיקרון משפטי בסיסי של קדושת החיים .למידת

עובר ,שזיקה טבעית עמוקה להורים

הסכנה לחיי האישה במקרה הספציפי יש ,כאמור ,על

לגורלו של עובר יוצא חלציהם .זיקה זו

פי ההשקפה היהודית משקל מכריע.

היא נחלתו של כל אדם ,באשר הוא
אדם ,ולא מצאתי לה ביטוי הולם וקולע

ב .מערכת היחסים החוזית

מדבריהם של חכמים" :שלושה שותפין

עילה חוזית קמה למטופל רק במקרה שבו רופא מסרב

הם באדם :הקדוש ברוך הוא ,אביו

להמשיך בטיפולי פוריות לאחר שהחל בהם .שכן,

ואמו" )קידושין ,ל ,ב]ה[; נדה ,לא,

כאשר סירב רופא להתחיל בטיפול ,לא נוצר חוזה בין

א]ח[(."...

הצדדים.

יצוין כי המחוקק בישראל לא העניק לעובר מעמד
עצמאי ולא הכיר בזכותו להיוולד.

171

חוק העונשין

מערכת היחסים בין החולה לרופא היא מערכת יחסים
מיוחדת ,אשר בעיקרה מושתתת על אמון.

177

עם זאת,

בישראל נוקט בגישה שלפיה אין לעובר זכות עצמאית

ניכר בה מתח בין רצון החולה להחליט על גופו ולשלוט

לחיים .החוק מתיר ביצוע הפלה במקרים המנויים

בגורלו לבין אחריותו המקצועית של הרופא ,שיקול

בסעיף  316לחוק ,רק אחד מהם הוא מקרה שבו

דעתו העצמאי וחובותיו האתיות .מאפיין נוסף של
178

בבוא

נשקפת סכנה לחיי האישה או בריאותה .בנוסף,

מערכת יחסים זו היא תלות החולה ברופא.

העבירה של גרימת מוות לאדם מתייחסת רק לוולד

מערכת יחסים זו אל פתחו של בית המשפט ,נזקק בית

לאחר שיצא מבטן אימו 172.גם חוק הכשרות המשפטית

המשפט אך ורק לפן המשפטי של מערכת היחסים.

והאפוטרופסות נוקט באותה גישה ,בקובעו כי כל אדם
כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו ועד מותו 173.הוראה

מערכת היחסים המשפטית בין רופא לחולה מושתתת

174

על חוזה .הסכם בין מטופל לרופאו הוא הסכם בעל פה

חוק האנטומיה והפתולוגיה קובע כי הוצאת עובר

שתוכנו בקשה וקבלה של טיפולי פוריות .ההסכמה

מגופה של נפטרת כדי לאפשר לו חיים ,לא יראו בה

מדעת הנדרשת על פי חוק זכויות החולה אינה ממצה

זו אינה מכירה במעמדו של עובר כזה של "אדם".

את ההסכם בין החולה למטפל ,אך היא חלק ממנו
ואינדיקציה לקיומו .טופסי ההסכמה מדעת לטיפולי
 171ע"א  ,413/80הערה  3לעיל ,עמ' .82–81
 172סעיף  308לחוק העונשין.
 173חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות ,התשכ"ב,1962-
סעיף .1
 174א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך ב' ,עמ' .1411–1410
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 175חוק האנטומיה והפתולוגיה ,התשי"ג ,1953-סעיף 6ג.
 176מ"א )י-ם(  103/92היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית,
פורסם באסיא ס"ה-ס"ו )אלול תשנ"ט( .13
 177א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך ב' ,עמ' .1484
 178דברי ההסבר להצעת חוק זכויות החולה ,הערה  6לעיל.
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
180

פוריות הם ,ככלל ,מפורטים מאוד וכוללים הן את

השרוי בדרך כלל במצב של חרדה ,חולשה ומכאוב.

הסיכונים הכרוכים בכל שלב משלבי ההפריה והן את

ספק רב אם חוזה המושתת על מערכת יחסים מיוחדת

סיכויי ההצלחה .חתימת המטופלים והרופא המטפל

זו מאפשר הסכמה רצונית וחופשית של החולה.

181

על הטפסים מעידה על גמירות דעת הצדדים וכן על
קיומה של מסוימות .אולם ,ההסכם הרפואי הוא רחב

בנוסף ,בשונה מחוזים אחרים ,מערכת היחסים בין

יותר ונכרת בעל פה.

החולה לרופא נשלטת לא רק על ידי דיני החוזים ,אלא
גם על ידי ענפי משפט נוספים :המשפט החוקתי שולט

הסכם לביצוע טיפולי פוריות ,מטבעו ומהגדרתו יש

ביחסי חולה-רופא מן ההיבט של כבוד האדם ,שמירה

לסווגו "כחוזה שירות אישי" )ר' להלן( .חוזה זה

על פרטיות החולה וקדושת החיים; דיני הנזיקין

מושתת על מצב בריאותה של האישה בעת חתימתו.

מסדירים את נושא הפיצוי בגין גרימת נזק ברשלנות או

מהו מעמדו של ההסכם במקרה שבו מצב בריאותה של

פגיעה בזכויות החולה; למערכת יחסים זו גם פן פלילי,

האישה הסתבך והמשך הטיפול עלול לסכן את חייה?

שכן טיפול רפואי כפוי עשוי להיחשב ,בנסיבות

האם מרגע שהשתנו הנסיבות הבסיסיות שעל רקען

מסוימות ,כתקיפה; דיני עשיית עושר ולא במשפט

נחתם ההסכם ,אין הרופא המטפל או המרכז הרפואי

עשויים להשליך על מערכת יחסים זו ,בהסדירם את

מחויב לקיים את ההסכם? מהו הסעד שניתן להעניק

נושא החזר הוצאות הצלה וריפוי; כאשר המטפל הוא

למטופלים ,אם בכלל? האם ראוי שהסכם כזה יהיה בר

מרכז רפואי הממלא תפקיד ציבורי במהותו ,חלים על

אכיפה?

מערכת היחסים בינו לבין החולה גם כללי המשפט
הציבורי והמינהלי.

182

יש להבחין בין שני סעדים אשר מטופלים עשויים
לבקש בעילה החוזית :סעד הצהרתי הקובע כי פרשנותו
של החוזה הרפואי היא שהרופא מחויב להמשיך
בטיפולי הפוריות; או סעד של אכיפה .כאשר מבוקש
סעד הצהרתי ,אין לבית המשפט מניעה עקרונית
להעניקו .אולם יש להניח כי לא תתקבל עתירת
המטופלים ,לחייב את הרופא להמשיך בטיפול בכל
מצב ובכל הנסיבות .תביעת מטופלים לאכיפת החוזה
תידחה ,היות שהחוזה הרפואי ,מטבעו ,אינו ניתן
לאכיפה.
ברוב המקרים דיני החוזים לא ייתנו פתרון ולא
יאפשרו מתן סעד אקטיבי למטופלים ,מאחר ש"החוזה
הרפואי" שונה מחוזה רגיל .בין החולה לרופא קיימים
יחסי תלות" ,אנשים אלה נתונים במצב של תהיה ואי
ודאות ,בהרגשה של תלות במטפלים ובמוסדות
המטפלים ובתנאים של לחץ נפשי" 179.קיים גם פער
בין הרופא המיומן ובעל הידע לבין החולה חסר הידע,
 179דברי ההסבר להצעת חוק זכויות החולה ,הערה  6לעיל.
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 180א' כרמי ,הערה  3לעיל ,כרך ב' ,עמ'  ;1484ע' שפירא,
הערה  96לעיל ,עמ' .242
 181י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .32
 182בג"צ  ,731/86בשג"צ  91/87מיקרו-דף נ' חברת החשמל
לישראל בע"מ ,פד"י מ"א ) ,451 (2עמ'  ,462–461דברי
הנשיא ברק בעניין חברת החשמל ,אשר נכונים לענייננו
בשינויים המחויבים" :מערכות אזרחיות אלה גמישות הן
באופיין .הן מבוססות על עקרונות יסוד ,כגון תום לב,
זהירות ,יושר .עקרונות יסוד אלה נמצאים בהתפתחות
מתמדת .בפיתוחן של נורמות אלה ניתן להתחשב ,כמובן,
באופיו הציבורי של הגוף הפועל .ייחודה של חברה החשמל,
שגופה אזרחי ונשמתה ציבורית ,עשוי להשפיע על רמת תום
הלב ,הזהירות והיושר הנדרשים ממנו"(; ע"א  ,294/91הערה
 87לעיל ,דברי הנשיא שמגר ,עמ'  ,485–484בשינויים
המחויבים" :הקבורה היא פעולה שחברה איננה יכולה
בלעדיה ,שהרי אין חברה מתוקנת ובת קיימא ,אשר מתיה
מוטלים ברחובותיה של עיר או בבתיה ואין מי שמביאם אל
העפר ממנו באו .חברה תרבותית רואה בקבורה פעולה
ציבורית חיונית אשר עולה מבחינת אופייה הציבורי על
פעולות האספקה של מצרכים – כגון חשמל ,גז או מים –
המעוגנות במידה רבה בתחום הכלכלי .החברה קדישא אינה
פועלת למטרות רווח אלא למען קיום מצווה או חובה
ציבורית ,הכל לפי תפיסתו של כל פרט ,וחיוניותה המפליגה
היא המקנה לה דמותה ומהותה הציבוריים ...לדידי יש
לבחון את ההסדר החוזי נשוא דיון זה לאור אופייה הציבורי
של המערערת ולפי הכללים הנורמטיביים המנחים
המשליכים על מרווח דרישותיה המותרות של המערערת.
הכיבוד של רגשות הפרט ושמירת כבוד האדם ,אשר עליו
הורחב הדיבור לעיל ,משליך גם על ההסדר החוזי בין בעלי
הדין ועל הכללים שלפיהם ייבחן תוכנו".
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הימנעות המחוקק מלקבוע חובה של הרופא לבצע

להניח כי מנקודת מבטם של המטופלים ,הם חתמו על

טיפול רפואי מחלישה את תוקפה של ההסכמה מדעת,

הסכם לביצוע התהליך עד סופו ,על כל הסיכונים

וחושפת את הבעייתיות שבהגדרת יחסי חולה-רופא

הכרוכים בכך .בהסכם המטופלים מצהירים כי הוסבר

כיחסים חוזיים גרידא ובהחלת דיני החוזים על החוזה

להם והם הבינו כי בכל אחד משלבי הטיפול אפשריים

הרפואי באופן מוחלט 183.העדר חובה של הרופא לטפל

סיכונים והם מוכנים ליטול סיכונים אלו על עצמם.

מכרסמת באוטונומיה של החולה ,להחליט בנוגע

טופס ההסכמה לטיפולי ההפריה החוץ גופית מפרט

לטיפול הרפואי שייעשה בגופו ומרוקנת מתוכן את

בהרחבה את כל הסיכונים הכרוכים בתהליך.

החוזה הרפואי.

המטופלים מסכימים לשאת בכל הסיכונים ,בהנחה
שבצידם קיימים סיכויים .מכאן נראה כי מבחינת

) (1פרשנות החוזה לביצוע טיפולי פוריות

המטופלים ,אין בהתממשות אחד הסיכונים כדי

ככלל ,אין בהסכם לקבלת טיפולי פוריות ,התניה

להפסיק את תהליך – לכך הם לא הסכימו מעולם ולא

העוסקת בגורל הטיפולים במקרה שבו יגבר הסיכון

נדרשו להסכים .נהפוך הוא ,בטופס ההסכמה מדעת

לחיי האישה כתוצאה מהמשכתם .למיטב ידיעתנו ,לא

המצוי בידינו נהוג לכלול הוראה שלפיה המטופלים

נהוג לכלול בטופסי ההסכמה מדעת הסכמה מפורשת

רשאים להפסיק את התהליך בכל שלב ובאחריותם

על המשמעות המעשית האפשרית של שינוי נסיבות

המלאה ,בעוד שלא נהוג לכלול בטפסים הוראה

קיצוני ,ולא נקבע בהם כי מצב בריאות האישה מהווה

185

תנאי להמשך הטיפול .גם לא נקבע בטופסי ההסכמה

מקבילה אשר לזכות הרופא להפסיק הטיפולים.
דומה כי מזווית ראייתם של המטופלים ,הוסכם כי

מדעת מהו היקף ההסכמה ואם מי מהצדדים רשאי

ההליך יושלם .ואכן ,לאור אופיו הייחודי של תהליך

לחזור בו ממנה ובאיזה שלב .אף על פי שטופסי

ההפריה החוץ גופית ,יש יסוד לגישה שלפיה ההסכמה

ההסכמה מדעת מנוסחים על ידי כל מוסד רפואי

לתהליך היא הסכמה רחבה לכל הפעולות עד להשגת

לשימושו העצמי ,מדובר בטפסים אחידים באופיים .על

הריון או הולדה ,גם אם לא נקבע כך במפורש על ידי

כן ,קשה להסיק מלשונם את מידת ההסתמכות על

הצדדים.

186

מצב בריאות האישה בעת חתימתם .למיטב ידיעתנו,
במצב הדברים הרגיל ,אין המטפל ,בדברים שבעל פה,

פרשנות המחייבת את הרופא המטפל להמשיך בטיפול

מעלה בפני מטופליו את האפשרות להפסקת הטיפולים

מתבקשת גם על מנת להשיג ודאות וביטחון ולאפשר

בניגוד לרצונם ,וגם אין הוא מתחייב כי בכל מקרה

למטופלים לתכנן את חייהם ,אשר לצורך העמידה

תעמוד להם הזכות להמשיך בתהליך.

בתהליך מכניסים שינויים בחייהם ,לעיתים למשך
שנים ארוכות .הגשמת ציפיות סבירות הוא ערך מרכזי
187

פרשנות החוזה אינה מסתיימת בבחינת לשונו .אומד

בפרשנות חוזה.

דעת הצדדים נלמד גם מהנסיבות החיצוניות לחוזה,
שהן מכלול הנתונים הסובבים את כריתת החוזה 184.יש

כלל פרשנות רלוונטי הוא כלל הפרשנות נגד האינטרס
של בעל השליטה על תוכן החוזה .על אף שרוב ההסכם
לביצוע טיפולי פוריות נכרת בעל פה ,לא יכולה להיות

 183י' גרין ,הערה  55לעיל ,עמ' .23
 184חוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג) 1973-להלן :חוק
החוזים( ,סעיף ) 25א(; ע"א  4628/93מדינת ישראל נ'
אפרופים שיכון ויזום ) ,(1991פ"ד מט) ;286–285 ,265 ,(2א'
ברק ,פרשנות במשפט ,כרך רביעי )פרשנות החוזה(
)ירושלים-2001 ,תשס"א( ,עמ'  ;463–461בג"צ 306/86
מדינת ישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה ,פ"ד לו),714 (2
 ;723ע"א  196/87שוויגר נ' לוי ,פ"ד מו) ;20 ,2 (3בג"צ

40

 932/91קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
נ' בית הדין הארצי לעבודה ,פ"ד מו).437 ,430 (2
 185ראו לדוגמה טופס ההסכמה לטיפולי הפריה חוץ גופית
של ההסתדרות המדיצינית הדסה.
 186י' גרין ,הערה  29לעיל ,עמ' .135
 187א' ברק ,הערה  191לעיל ,עמ' .579–578
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מחלוקת כי לרופא המטפל שליטה על תוכן ההסכם.

להחתים את מטופליהם על טופסי הסכמה מדעת לפני

הוא המכתיב את התנאים ,שבעיקרם אינם מיוחדים

כל מחזור טיפול ,למרות שההחתמה המחודשת אינה

למטופל ספציפי ,אלא הם סטנדרטיים ומתייחסים

נדרשת על פי חוק זכויות החולה .מכל מקום ,יש יסוד

לכלל המטופלים באותו עניין רפואי ,והמטופל מתבקש

לטענה כי כל עוד אומד דעתם של המטופלים אינו

להביע הסכמתו להם" .בחוזה כזה ,כך יש להניח ,הצד

משותף למטפל ,אין בו כדי לסייע בפרשנות ההסכם.

192

בעל השליטה דאג היטב לאינטרסים של עצמו ...בעל

בהעדר התייחסות של הצדדים לסוגיית גורל הטיפול

השליטה הוא לרוב במצב הטוב ביותר לדעת את חוסר

או גורל הביציות המופרות במקרה של שינוי במצב

הוודאות של הטקסט ולדאוג לאינטרסים של עצמו

בריאות האישה ,לא ניתן לייחס למטפל כוונה כזו בדרך
193

אמנם ,הפרשנות אינה מוגבלת

לעתיד .אין דבר שימנע ממנו לתקן את נוסח החוזה

של פרשנות החוזה.

ולדאוג לכך כי בעתיד תיקבע הוראה מפורשת

ללשון החוזה ,אך לשון החוזה מגבילה את הפרשנות.

המיטיבה עימו".

188

194

מדוע נמנעים רופאים ,כבעלי

השליטה על תוכן ההסכם ,מלקבוע בהסכם במפורש כי

לסיכום נושא זה ,הפרשנות שלפיה הרופא התחייב

הם אינם חייבים להמשיך בביצוע טיפולי פוריות

להמשיך בטיפולי הפוריות גם במקרה של שינוי ברמת

במקרה שבו חל שינוי במצב בריאות האישה באופן

הסיכון לחיי האישה ,לגיטימית אך ורק אם התחייבות

שהמשך הטיפול מסכן את חייה? הרי יש באפשרותם

זו עולה במפורש מלשון החוזה או מנסיבות כריתתו.

לעשות כן .הרופא הוא גם זה שיכול ִל ְצפּוֹת מצבים

לא ראוי לייחס התחייבות כזו לרופא אם אינה

מסוג זה .אין ְל ַצפּוֹת ממטופלים שיעלו מיוזמתם את

משתמעת באופן סביר מהחוזה הרפואי .על כן ,עולה

האפשרות להפסקת הטיפול באופן חד צדדי על ידי

ביתר שאת הצורך בהסדרת הנושא מראש בהסכם
195

לאור היות הרופא ו/או המוסד הרפואי בעל

הרופא .ניתן איפוא להניח ,כי ציפיות המטופלים כי

הרפואי.

רופאם לא יפסיק את הטיפול בהם ,ובודאי לא בשלב

השליטה על תוכן החוזה הרפואי ,רצוי כי הוא יקבע

שבו קיימים עוברים מוקפאים ,הן ציפיות סבירות .כלל

בהסכם – בטופס ההסכמה מדעת – דברים מפורשים

הפרשנות נגד אינטרס בעל השליטה על תוכן החוזה,

על הנסיבות שבהן טיפולי הפוריות עלולים להיות

משמעותו כי יש לפרש את ההסכם באופן המגשים את
הציפיות הסבירות של הצד הנשלט 189.לרופא הכוח

מופסקים על ידי הרופא.

לנסח את החוזה ,ואם הוא מנסח את החוזה בצורה

) (2אכיפה

שאינה בהירה ,הוא זה שצריך לסבול מחוסר הבהירות

גם אילו ההסכמה המקורית בין הצדדים הייתה

בניסוח ולא המטופלים.

190

שטיפולי הפוריות יושלמו ,אכיפתה אינה אפשרית.
הדין שולל את תרופת האכיפה כאשר החוזה אינו בר

למרות הנאמר לעיל ,לא ניתן ללמוד כי המטפל הסכים

ביצוע; אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל

להמשיך בטיפולי הפוריות בכל הנסיבות ובכל מצב,

עבודה או שירות אישי; ביצוע צו האכיפה דורש מידה

למרות העדר התייחסות מפורשת לסוגיה .אפשרית גם
הטענה כי ההסכמה להפריה חוץ גופית ניתנת למחזור
טיפולים אחד בלבד ,ועם סיומו נדרשת הסכמה נוספת
להמשך התהליך.

191

ואכן בפועל נוהגים רופאים

 188א' ברק ,הערה  191לעיל ,עמ' .639–638
 189א' ברק ,הערה  191לעיל ,עמ' .646–645
 190ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ' .313
 191י' גרין ,הערה  29לעיל ,עמ' .134
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192

ע"א  154/80בורכרד ליינס לימיטד נ' הידרובטון בע"מ,
פ"ד לח).226–225 ,213 ,(2
 193ניתן גם לראות בהסכם בין הצדדים הסכם הלוקה
ב"חסר" ,באשר הוא אינו מסדיר את גורל התהליך במקרה
של היווצרות סכנה לחיי האישה ,ראו א' ברק ,הערה 191
לעיל ,עמ' .151–150
 194ע"א " 554/83אתא" חברה לטקסטיל בע"מ נ' עיזבון
המנוח זולוטולוב ,פ"ד מא) ;304 ,282 (1א' ברק ,הערה 191
לעיל ,עמ' .234–233
 195י' גורן ,הערה  29לעיל ,עמ' .134
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת

המשך תהליך הפוריות ,מהווה שינוי נסיבות קיצוני

הוצאה לפועל; או אכיפת החוזה היא בלתי צודקת

אשר אינו נתון לשליטת הצדדים .אולם ,החלת

החוזה הרפואי בין הרופא לחולה

דוקטרינת הסיכול במקרה שבו חל שינוי במצב בריאות

197

האישה במהלך טיפולי פוריות אינה אפשרית לאור

אכיפת ההסכם לביצוע טיפולי פוריות גם עשויה להיות

גישת האחריות המוחלטת אשר גובשה בשיטת המשפט

לא צודקת בנסיבות העניין .במישור הציבורי ,תעמוד

הישראלית ,שלפיה צריכות להתקיים גם אי צפיות

האכיפה בניגוד לחובות האתיקה המוטלות על הרופא

הנסיבות המסכלות והעדר יכולת לצפותן .רופא יכול

ותשלול את החופש והחובה של הרופא לפעול אך על פי

לצפות כי מצב בריאות האישה ישתנה .מסקנה זו

צו מצפונו .ייתכן שהיא תכרסם גם בערך קדושת

נובעת מהנתונים שהרופא עצמו מציג בפני מטופליו

החיים ,ערך יסוד של החברה .לפיכך ,לא תעלה

בטופס ההסכמה לטיפולי הפוריות .לאור העובדה

האכיפה בקנה אחד עם טובת הציבור ועם המדיניות

שתהליך ההפריה החוץ גופית הוא ממושך ,ולאור

בנסיבות העניין.

196

הוא חוזה למתן שירות אישי ולכן אינו בר אכיפה.

המשפטית הראויה.

198

מורכבותו והסיכונים האפשריים בכל אחד משלביו ,לא
יכול להיות ספק כי הרופא גם צפה בפועל כי אחד

) (3סיכול

הסיכונים עשוי להתממש .מכל מקום ,רופא יכול

דוקטרינת הסיכול מעוגנת בסעיף ) 18א( לחוק

לצפות את כל אלה ,ודי בכך כדי שלא תקום לו הגנת

התרופות .הסעיף מקנה למפר טענת הגנה במקרה שבו

הסיכול.

ביצוע החוזה הפך בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי
מן המוסכם .ככלל ,אירוע מסכל הוא אירוע חיצוני

תנאי הצפיות הקבוע בסעיף  18לחוק התרופות פורש

לחוזה שאינו נתון לשליטת הצדדים ,כאשר רק שינוי

בצמצום על ידי בתי המשפט ,באופן שרוקן במידה רבה

נסיבות מרחיק לכת יצדיק את הקביעה שהצד המפר

את הגנת הצפיות מתוכן .התוצאה הייתה כי הכל צפוי

פטור מתוצאות ההפרה.

199

ואין דבר שלא ניתן לצפותו ,וסעיף  18הפך לאות מתה
בחקיקה 200.בוועדת הקודיפיקציה גובש הסדר חדש של

לא יכולה להיות מחלוקת כי שינוי קיצוני במצב

דיני הסיכול .הגמשת התנאים להחלת דוקטרינת

בריאות האישה ,אשר מעלה באופן ניכר את הסיכון של

הסיכול עוגנו בנוסח החוק החדש ,כך שמבחן הצפיות
הומר במבחן הסיכון.

201

השאלה ,על פי ההסדר החדש,

היא על מי מהצדדים לשאת בסיכון להתרחשות
 196חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א1970-
)להלן :חוק התרופות( ,סעיף .3
 197ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ'  ;530–528י' חושן ,החופש
למות בכבוד )מהדורה שנייה( ,עמ'  ;14א' ידין ,חוק החוזים
)תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א ,1970-מהדורה שנייה
)פירוש לחוק החוזים( )המכון למחקרי חקיקה ולמשפט
השוואתי הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,ג' טדסקי עורך( ,עמ' .57
 198בע"א  ,5587/93הערה  1לעיל ,קבעה השופטת שטרסברג-
כהן ,בפסקה  29לפסק דינה" :בדיקת השאלה אם אכיפה
היא צודקת או בלתי צודקת בנסיבות העניין ,נעשית בשני
מישורים :במישור האישי ,היחסים בין הצדדים לחוזה,
ובמישור הציבורי ,השפעתה של האכיפה על טובת הציבור
וערכי היסוד של החברה"; בע"א  3833/93לוין נ' לוין ,פ"ד
מח) ,862 (2עמ'  ,879–878נקבע" :לשון הסעיף אינה מונעת
בעד בית המשפט מלשאול אם אכיפת החוזה תהיה בלתי
צודקת בהתחשב בהשפעה של האכיפה ,בנסיבות העניין ,על
טובת הציבור ,לרבות ערכי היסוד של החברה".
 199ע"א  13/75בלומנפלד נ' חברת הדר פלסט בע"מ ,פ"ד
כט) ,452 (2עמ' .456

42

האירוע המסכל?

202

במסגרת מבחן זה ניתן להתחשב

באופן גמיש בשיקולים שונים ,כאשר שיקול הצפיות

 200ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ'  ;503–502ראו גם :ד' פרידמן
ונ' כהן ,חוזים )תשס"ד ,(2003-כרך ג' ,עמ' .443–442
 201המגמה של ריכוך מבחן הצפיות הקבוע בסעיף  18לחוק
התרופות ניכרת גם בפסיקה .נפסק כי את מבחן הצפיות יש
להחיל לא על התרחשות האירוע המסכל עצמו ,אלא על
ההשלכות המעשיות של האירוע על מהות היחסים החוזיים
)ראו :ע"א  6328/97רגב נ' משרד הביטחון ,פ"ד נד),506 ,(5
עמ' .(519–518
 202דברי ההסבר להצעת חוק דיני ממונות; סעיף 1965–195
להצעת חוק דיני ממונות .www.justice.gov.il
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הוא רק אחד מהם.

203

מבחן הצפיות אינו נעלם ,אלא

סיכונים הנובעים מהטיפול" .החולה מפקיד את גופו

204

בידי הרופא ,שבידו הידע המקצועי ,והוא המצויד

הופך מתנאי לשיקול חשוב מיני רבים.

בכלים המתאימים כדי לבדוק את דרך הטיפול בחולה,
הסיכון כי יתרחש סיבוך או שינוי בבריאות האישה

ובידו ציפייה מוצדקת ,שהרופא יעשה כל אשר לאל
207

בידי הרופא הכלים

במהלך טיפולי הפוריות מוטל על הרופא המטפל או על

ידו כדי למנוע תקלה בטיפול".

המרכז הרפואי .ראשית ,משום שהסיכון היה צפוי

לצפות את הסיכון ולהתמודד עימו .מוצדק וראוי ,על

ופורט בטופסי ההסכמה מדעת .כאמור ,הצפיות היא

כן ,להטיל עליו את הסיכון .גם לפי גישת הניתוח

אחד מן השיקולים שבהם יש להתחשב לצורך מבחן

הכלכלי למשפט ,ראוי להטיל את הסיכון על הצד

הסיכול .שנית ,משום שאילו סבר הרופא המטפל כי

שיכול היה מלכתחילה להתמודד עימו בצורה יעילה
208

עוד נקבע כי במקרים שבהם ההסכם

קיימת מניעה מצידו להמשיך בטיפול בנסיבות שבהן

יותר ולהקטינו.

מצב בריאות האישה משתנה ,היה עליו להביא זאת

לא קובע אחרת ,יש בדרך כלל להטיל את נטל הסיכון

לידיעת המטופלים .המטופלים נטלו על עצמם את כל

על הצד המבקש להפר את החוזה ,בענייננו – הרופא
209

"הקושי בזיהויו של הנושא היעיל בסיכון

הסיכונים האפשריים .הן מלכתחילה והן לאחר שינוי

המטפל.

הנסיבות ,המטופלים מוכנים ורוצים לעבור את טיפולי

מוליך לקביעתה של 'הנחת עבודה' ,לפיה שיבוש

הפוריות .המטופלים ידעו כי קיימים סיכונים וצפויים

אפשרות הקיום של החוזה הוא סיכון המוטל על

סיבוכים ,אך לא ידעו כי במקרה שיתממשו הטיפול

החייב".

210

עשוי להיפסק בניגוד לרצונם .ההפך הוא הנכון .הרופא
נטל על עצמו במפורש את הסיכון – הוא פירט את כל

עולה כי טענת הסיכול אינה עומדת לרופא המבקש

הסיכונים בטופס ההסכמה ואף הסבירם למטופליו בעל

להפסיק טיפולי פוריות לאור שינוי במצב בריאות

פה .הרופא או המרכז הרפואי הוא שמנסח את טופסי

האישה.

ההסכמה מדעת; המטופלים נדרשים לקרוא ולהחליט.
בנסיבות אלו ,לא יכול להיות חולק כי אין זה צודק כי

 .6הערות סיום

המטופלים יישאו בסיכון.

יש לאפשר לחולים בכלל ולמטופלים בטיפולי פוריות
בפרט לקבל החלטות לגבי חייהם ,בריאותם וגופם.

בנוסף ,על פי הצעת חוק דיני ממונות ,צד לחוזה ייחשב
כנושא בסיכון אם נטל על עצמו את הסיכון במפורש או
205

דווקא בתחום זה ,שמעורבים בו רגשות מן העמוקים
ביותר ,אין להחליף את רצונם של המטופלים באלו של

במשתמע או כשמן הצדק להטיל עליו את הסיכון.
כלומר ,מקום שבו החוזה לא קובע ,במפורש או

ביותר עבור המטופלים .אולם ,עליהם להכיר בכך שגם

בכלליות ,על מי יוטל הסיכון ,השאלה הרלוונטית לדיני

אם הם יודעים מה טוב ביותר עבור המטופלים מבחינה

הסיכול היא על מי ראוי ומוצדק להטיל את

רפואית )ולא תמיד כך הם פני הדברים( ,הם אינם

ראוי ומוצדק לדעתנו כי הרופא יישא

יודעים מה טוב עבורם באופן כולל .מה מתאים

ההסיכון.

206

בסיכון .זאת לאור היותו בעל השליטה על תוכן ההסכם

הרופא המטפל .אין ספק כי הרופאים רוצים את הטוב

להשקפותיהם ,דעותיהם ,תחושותיהם ואורח חייהם.

ולאור היותו הצד המקצועי שבידו היכולת לצפות

 203ד' פרידמן ונ' כהן ,הערה  208לעיל ,עמ' .449
 204ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ' .505–503
 205דברי ההסבר להצעת חוק דיני ממונות ,הערה  210לעיל;
ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ' .504
 206ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ' .505
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 207דברי השופט לוין בע"א  612/78פאר נ' ד"ר קופר ,פ"ד
לה).720 (1
 208ד' פרידמן ונ' כהן ,הערה  208לעיל ,עמ'  448–447ו.452-
 209ג' שלו ,הערה  195לעיל ,עמ' .505
 210ד' פרידמן ונ' כהן ,הערה  208לעיל ,עמ' .448–447
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חשוב הוא כי הרופא יבהיר למטופלים את כל

מספר הילדים שאדם רוצה להוליד נתונה לו מכוח

המשמעויות של טיפולי פוריות ,הסיכונים הכלליים

זכותו הבסיסית להורות .אין הרופא רשאי להניח כי

הצפויים לכל מי שעוברת תהליך זה וסיכונים

מטופליו כבר הגשימו את זכותם להורות .כך גם אין

ספציפיים אם ישנם כאלו .חשוב שיבהיר אילו סיכונים

הרופא רשאי להבחין בין אישה בשנות העשרים

עלולים להתעורר בהמשך הדרך ,ומה יהיו ההשלכות

הזקוקה לטיפולי פוריות לבין אישה בשנות הארבעים

במקרה זה או אחר .כן ראוי שבשלב ההתקשרות בין

לחייה הזקוקה להם .שיקולים אלה ,כולם נגזרים

החולה לרופא ,לקראת ביצוע טיפולי הפריה ,הרופא

מהזכות להורות ,שכוללת את הזכות להחליט אם ,מתי

יידע את המטופלים כי קיימת אפשרות שהטיפול לא

וכמה ילדים להוליד .הרופא רשאי וחייב ,לעומת זאת,

יושלם .רצוי גם שהגילוי ייעשה בכתב ,בטופס

לערוך בירור מעמיק מהי התוספת הסובייקטיבית של

אשר

ילד נוסף לאיכות החיים של החולה הספיציפי .אם

להתרחשותם עשויה להיות השפעה על המשך הטיפול,

התוספת היא גבוהה והכמיהה לילד נוסף היא רבה

ואת ההסתברות לכך שיתרחשו .גילוי זה עומד

והסיכון נמוך יחסית ,אין חשיבות לגיל האישה או

בהתאמה עם האתיקה הרפואית – הוא נעשה לטובת

לעובדה שכבר יש למטופלים ילדים .גם שיקולים

החולה ,מונע ממנו נזק נוסף ומגן על האוטונומיה שלו

רפואיים חייב הרופא לבסס על ממצאים ומסמכים

בבחירה מודעת לגבי המשך הטיפול .הסדר זה יהווה

רפואיים .אין הוא רשאי להסתמך על רושם בלבד.

פתרון למקרים הקשים יותר שבהם שאלת הסירוב

לאור החשיבות של זכות החולה לאוטונומיה ,יש להגן

לטיפול עולה במהלך הטיפול.

על חולה מפני החלטות שרירותיות ולקבוע גבולות

ההסכמה

מדעת

לטיפול,

ויכלול

מצבים

לאפשרות של הרופאים לפגוע באוטונומיה זו על סמך
לאחר גילוי זה ,שצריך להיעשות באופן רגיש ומתאים

"שיקולים רפואיים".

למטופל הספציפי ,על הרופא לסגת לאחור ולאפשר
למטופלים לקבל את החלטתם .אם המטופלים ,בשלב

זאת ועוד :ביסוד סירובו של רופא להמשך טיפולי

כזה או אחר ,יבקשו לדעת את עמדתו של הרופא ,או

פוריות עומדת במקרים רבים הגישה הפטרנליסטית,

מה הוא היה עושה במקומם במקרה נתון ,עליו להיצמד

שלפיה המטופלים אינם מסוגלים לקבל החלטה לגבי

לשיקולים הרפואיים בלבד .רק בתחום זה יכול הרופא

המשך הטיפול בהם ,הן לנוכח "מוגבלותם" ,והן עקב

לסייע למטופלים להגיע להחלטה הראויה מבחינה

"בורותם" או חוסר ההבנה והידע שלהם בנוגע לבעיות

רפואית .עליו לזכור כי השיקולים הרפואיים ,בעיקר

רפואיות .עם חקיקת חוק זכויות החולה ועיגון

בהקשר של טיפולי פוריות ,הם רק חלק ממכלול

דוקטרינת ההסכמה מדעת בו ,אין עוד מקום לגישה

שיקולים רחב הרבה יותר.

הפטרנליסטית .החלטות רפואיות אינן כרוכות רק
בבחירה "מקצועית" ,אלא גם ,ולעיתים בעיקר,

עוד ראוי כי שיקול דעתו של הרופא אם לסרב להעניק

בבחירה ערכית אשר הרופא אינו מיומן לעשותה,

טיפול – יוגבל .על אף החשיבות הציבורית הרבה בכך

בוודאי לא יותר מהחולה המודע למערכת האישית של

שהרופא יפעיל את שיקול דעתו המקצועי בכל שלבי

ערכיו.

הטיפול ויונחה על פי צו מצפונו ,קיימים שיקולים
שהרופא אינו מוסמך ואינו רשאי להביא בחשבון

יש על כן להכיר בזכותם ,רצונם ובחירתם של

בגיבוש החלטתו .הרופא רשאי וחייב לשקול שיקולים

המטופלים בטיפולי פוריות .יש גם להכיר בכך

רפואיים-מקצועיים ,אך אינו רשאי להתערב בשיקולים

שבחירתם היא בחירה רציונלית הנסמכת על מערכת

ערכיים של החולה .כך ,אין הוא רשאי להביא בחשבון

הערכים והרצונות האישיים שלהם .כאשר מדובר

את העובדה כי יש לבני הזוג ילדים .ההחלטה לגבי

בטיפולי פוריות שנועדו להגשים את זכות האדם
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
להורות ,יש חשיבות יתר לכיבוד ערכיו האישיים של

יתייחס טוב יותר לחולה ולרצונותיו .הדבר יביא,

המטופל .על הרופאים לאמץ גישה המביאה בחשבון,

להערכתנו ,גם לכך שהחולה יבין טוב יותר את ההליך

במלוא המשקל ,את רצון החולה-המטופל .בדיקה

והסיכונים הכרוכים בו ,כך שיוכל לגבש דעתו בצורה

מעמיקה יותר של רצון החולה תביא לכך שהרופא

טובה יותר.

הערות מערכת :ד"ר שמואל גולדברגר M.D., F.C.O.G., S.A., LL.B.
המאמר הוא רחב ,מעמיק ומרשים בהיקפו .הוא מעמיד בפנינו קונסטרוקציה משפטית קוהרנטית ,בנויה באופן מתפתח
והגיוני ,נדבך על נדבך ,שמסקנתה היא כי אין להתיר לרופא לסרב לבקשת מטופלים לטיפול הפריה חוץ גופית ,קל
וחומר שניטלת ממנו הזכות להפסיק טיפול הפריה לאחר התחלת הטיפול.
המאמר מקפל בתוכו את כל מרכיבי המשפט הרפואי :שיח זכויות ,חוק זכויות החולה ,קדושת החיים ,דוקטרינת
ההסכמה מדעת ,הזכות לאוטונומיה של הפרט ,דיני חוזים ,חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ואספקטים חוקתיים
נוספים.
השימוש במונח "סירוב" צורם ,ולי אישית הוא מפריע .ייתכן שאני רואה את הדברים מנקודת השקפה של רופא העוסק
בתחום הקרוב לנושא המאמר .השימוש בסירוב בקונטקסט של המאמר נובע מחשיבה אדברסרית עימותית המאפיינת
משפטנים .לא שוכנעתי שקמה חובה לרופא לטפל בבני זוג ,ולכן הרופא המסייע בידי בני זוג להרות איננו יכול
לסרב למתן טיפול; הוא יכול להימנע ,הוא יכול לא להסכים .רופא שעמל במסירות בטיפול בבני זוג ,במהלך טיפול
מורכב הכולל השראת ביוץ ,שאיבת ביציות והפרייתן ,איננו מסרב בדרך כלל להמשך הטיפול .נראה שהמערכת
האינטימית הבילטראלית של יחסי הרופא ובני הזוג אינה נהירה כל צרכה לכותבות המאמר .בבסיס טיפול מיוחד זה
עומד רצון כן של הרופא לסייע למימוש זכות ההורות .אולם יש מקרים שבהם כרוך בטיפול סיכון בלתי סביר ,או
התבונה הרפואית מכוונת להימנע מטיפול או מהחזרת עוברים ,על מנת להימנע מפגיעה במטופלים ,ואז אין המילה
סירוב מתארת נכונה את הסיטואציה.
הזכות להימנע מגרימת נזק ראוי שתישמר לרופאים על בסיס שיקול רפואי מושכל.
המחברות בנו קונסטרוקציה משפטית איתנה ומבוססת לטענתן ,כי יש לחייב את הרופא או לכפות עליו לבצע את טיפול
הפוריות ,אפילו אם כרוך בו סיכון ניכר לשלום המטופלת .לטענתן ,די בכך שהמטופלת ערה לסיכון על מנת שתחול
חובה על הרופא להמשיך בטיפול .בטענה זאת יש פטרנליזם משפטי ,הנוטל את שיקול הדעת והתבונה הרפואית מן
הרופא המטפל ומוליכו למצבים שבהם הוא עלול חלילה להזיק למטופלותיו .בכך ,כאמור ,אין היגיון אפילו אם ניתן
לטעון משפטית כי זכותה של האישה גוברת על זכותו של הרופא .הרופא המטפל איננו טכנאי ,ומקומן של הזכויות נדחק
לעיתים כאשר מדובר בדיני נפשות.
סוגיית זכויות הרופא איננה מוסדרת בחוק; כנראה חשב המחוקק שבסוגיות שעניינן דיני נפשות ,ראוי לתת שיקול דעת
בידיו של הרופא המטפל.
השאלה המרכזית העולה מן המאמר היא אם בהתנגשות בין שני ערכי היסוד ,האינטרס של הגנה על חיי האישה
גובר או שראוי להעדיף את האינטרס של כבוד האישה וכבוד המטופלים לשלוט בחייהם .מסקנתן המשפטית של
המחברות היא שזכותן של המטופלות לשמור על כבודן ,או בהגדרה אחרת :זכותה של האישה לשלוט על גופה עדיפה על
קדושת ערך חייה .זו קביעה ומסקנה מרחיקת לכת שאין לה תימוכין בבית המשפט .לא בכדי בחר בית המשפט לפסוק
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בשאלות אלה במשורה ורק לגופו של עניין ורק במקרים קיצוניים של "טוב מותו מחייו" ,וגם כאן בסייג שאין ללמוד
ממקרה אחד למשנהו.
בשאלה אם עדיפה תוספת סובייקטיבית לחיים על החיים עצמם ,בחרו המחברות בתוספת הסובייקטיבית לחיים,
הנגזרת מן הזכות לאוטונומיה ,על פני החיים .עולם הרפואה יתקשה מאוד להסכים לקביעה זו ,שעומדת בניגוד לכלל
הבסיסי שעל פיו מתחנכים הרופאים ולפיו קודם כל יש להימנע מלהזיק למטופל.

הערות מערכת :אברהם סהר M.D., LL.B.
אכן ,כדברי עמיתי "העמידו המחברות בפנינו קונסטרוקציה משפטית קוהרנטית ,בנויה באופן מתפתח והגיוני ,נדבך על
נדבך" ,אשר בבסיסה זכות יסוד – הזכות להורות ,ופסגתה/מסקנתה – חובת הרופא להמשיך בטיפול פוריות עד סיומו,
חובה הכפופה לרצון המטופלת ,תוך שלילת זכותו לשיקול דעת ,אף לנוכח סכנה לבריאות המטופלת או לחייה.
ספק אם הבסיס איתן כדי לשאת את הקונסטרוקציה ,והחשש בדבר תקפות המסקנה גדול אף יותר – אמנם כנראה
הכיר המשפט בישראל בזכות להורות כזכות טבעית ,אך לא הצלחנו לאתר הלכה הקובעת כי זכות זו בכוחה להטיל
חובת טיפול ,ולא כל שכן לכפות על רופא הגשת טיפול הנוגד את מצפונו ואת כללי הרפואה.
לפני כשלוש שנים עסק בג"צ ,בהרכב של שבעה שופטים ,בבעיה קרובה לזו שבמאמר 211.וכך נאמר:
"'זכות' שאנו מדברים בה – הזכות להורות – זכות היא שבאה אלינו מן הטבע )עמ' .(772
"נוסיף ונסכים :לא הרי אי מעורבות המדינה בהריונה של לאה )אישה בריאה( כהרי המעורבות הנדרשת בעניינה של
חנה בתהליך של פונדקאות )השאלה שבה דן בג"צ – א"ס( .ניתן להסכים ,על דרך העיקרון ,כי אי מעורבות המדינה
בהריונה של לאה – אישה יחידה המבקשת להקים משפחה חד-הורית  -אינה משמיעה מעצמה חובה המוטלת על
המדינה )עמ' .(779
"מתוך שהמדע והטכנולוגיה צומחים ומתפתחים בדרכם ועל פי כללים פנימיים משלהם ,אין כל כורח אפריורי כי
נורמות התנהגות הנקבעות בידי החברה והמחוקק תאמצנה את כל הישגי המדע והטכנולוגיה ,בלא כל הבחנה ובלא כל
מגבלות )עמ' ."(781
והסיכום:
"אכן ,הזכות להורות זכות היא מסוג של חירות – זכות היא שאין חובה בצידה המוטלת על הזולת – בעוד שפונדקאות
מחייבת מעורבותם של צדדים שלישיים .וכאמור בדוח ועדת אלוני )בפסקה  5של המבוא( ...' :מקובל בארצות הברית
שהרחבת הזכות ]ללדת[ לטכנולוגיות פוריות איננה מחייבת את החברה בכיסוי עלויות והוצאות ,כשם שאיננה מחייבת
רופא או טכנאי לבצע את הפרוצדורה .ההסבר מקובל הוא שהזכות ]ללדת[ הינה בעלת אופי נגטיבי – בכוחה למנוע
הפרעה להעמדת צאצאים ,ולא פוזיטיבי – להטיל התחייבות על גורם אחר כדי לסייע בהעמדת צאצאים )עמ' ,774
ההדגשות אינן במקור – א"ס('".
משאימץ בית המשפט גישה זו ,אין יותר מקום לניסיונות להטיל חובות מכוח הזכות להורות ,הן חובות בלתי מוגבלות
שעל המדינה ,ולא כל שכן חובות בלתי מוגבלות על הפרט – הרופא המטפל.

212

 211בג"צ  2458/01משפחה חדשה נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ,תק-על .761 (4) 2002
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_______________________________________________ זכות הרופא להימנע ממתן טיפולי פוריות
ולעצם הרעיון לחייב רופא לעשות מעשה שברפואה בניגוד למצפונו הרפואי ,ובעיקר פעולה שצפוי בה סיכון ממשי
לבריאות ,או אף לחיי המטופלת שלפניו – הקמת חובה כזאת כמוה כדחיפה בגבו של רופא העומד על סף מדרון חלקלק,
העובר דרך ניתוחים על פי הזמנה המוזמנים באמתלות מפוקפקות ,ובתחתיתו עומד ד"ר ָקרבוֹקיאָן.
והערה לסיום – הרוח הפטרנליסטית אשר שררה בקהילות הרופאים נמצאת במצב של גסיסה .כל שנותר ממנה ,ברוב
רובם של המקרים ,הוא השמעת דעתו של "רופא סביר" באוזני "מטופל סביר" ,כשהגדרתו או ייצוגו של האחרון נתונה
בידי בית המשפט ,שעם כל הכבוד ,לא תמיד ברור הבסיס לקביעתו את הסבירות.

 212אציע לעיין גם בדברי פרופסור ר' לנדאו בספר דילמות באתיקה רפואית ,עורך ר' כהן-אלמגור ,הוצאת הקיבוץ המאוחד/
מכון ון ליר ,ירושלים ,209 ,2002 ,בעמ' .220
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משפט רפואי____________________________________________________________________

הסכמה מדעת -תהיות והרהורים
אברהם סהר *M.D., LL.B. ,
"Every human being of adult years and sound mind has
"a right to determine what shall be done with his own body.
תקציר
רשימה זאת ,כעולה מכותרתה ,היא ניסיון להעלות על הכתב הרהורים וספקות באשר להוראות בחוק זכויות החולה
ומילוין ,בכל הקשור לסוגית ההסכמה מדעת.
נעשה ניסיון להעריך את ממדי הבעיה ,שאלה שחשיבותה ערכית ,ונוגעת בדעה הזוקפת לחובת ציבור הרופאים נטייה
ליחס פטרנליסטי כלפי מטופליהם .התברר כי פגיעה בזכות ההחלטה של מטופלים הוכחה רק במספר מזערי של מקרים,
מספר הבולט בממדיו הזעירים במיוחד לנוכח מספר המטופלים והטיפולים.
נדונה גם הדרישה להוכחת מילוי ההוראות בתהליך קבלת ההסכמה מדעת – הנימוקים או ההצדקה ,או היעדרם,
להבדלה בין סוגי הטיפולים המחייבים הוכחה בכתב ,לאלה המסתפקים בהוכחה "רכה" .לא נמצא הסבר נאות להבדלה
שהקים החוק.
המושג או התואר "מדעת" ,שהוא המרכיב הרעיוני המהותי של "ההסכמה מדעת" ,המהווה ביטוי לתפיסת האוטונומיה
של הפרט על כל שנעשה בגופו ,הוא נושא "ההרהור" שבחלק השלישי .נדונה הסתירה בין השאיפה והאפשרות של שיקול
רציונאלי ,המובע ברעיון ההסכמה מדעת ,לבין דרך החשיבה הטבועה באדם מטבעו ,המבוססת על שיקול היוריסטי,
ומושפעת מהטיות שונות ,אשר איזונה מוּ ָפר אף יותר במצבי דחק.
גילוי נאות למטופל חל לא רק על מהות הטיפול ,כי אם גם על זהות המטפלים בפועל .גילוי כזה כולל גם את האפשרות
של ביצוע פעולות מסוימות בידי רופא מתמחה ,הנעשית תמיד תחת פיקוח והדרכת מומחה .זה מחירה של רפואה טובה,
הצופה גם את עתיד הדור הבא.
מודגשת החובה האישית המוטלת על האחראי לטיפול ,להציג בפני המטופל את כל המידע הדרוש ,שיסייע לאחרון,
כמיטב האפשרות ,להגיע לידי הבנה והסכמה לטיפול .מידע זה כולל גם את הסיוע בהשגת דעה נוספת ,אם זאת
מתבקשת ,וגם חובת התייעצות אם וכאשר המצב הרפואי חורג מתחום המומחיות של המטפל .
באשר להפניית מטופל למומחה אחר ,לצורך טיפול ולא להתייעצות בלבד – ההחלטה נתונה למצפונו של המטפל
המקורי .מטפל יציע למטופל לעבור לטיפולו של מומחה אחר ,אם להערכתו חסרים לו הכישורים הנדרשים לטיפול
הבחירה.
* פרופסור מן המנין אמריטוס לנוירוכירורגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,ומנהל בדימוס ,של המחלקה לנוירוכירורגיה
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר .בוגר הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,אוניברסיטת תל אביב .עורך דין.
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_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
 תוך שינויים התואמים את המסורות,אחרות

דוקטרינת ההסכמה מדעת

6

 בית המשפט בישראל. התרבותיות של אותן חברות
התייחס לסוגית ההסכמה מדעת אף בטרם נולדה
7

 בית המשפט העליון בישראל. מטבע לשון זאת במדינה
נדרש לשאלה כאשר הוא דן במקרה בו ניתן טיפול
- גישת המשפט האנגלו, ככלל, ושוב אומצה בו,בכפיה
.8אמריקאי
 ראתה לכנס ולהגדיר את,בשלב מאוחר יותר,הכנסת

 שבאה מפי השופט האמריקאי הדגול,האמרה שלעיל
 את רעיון, בלשון המשפט, ביטאה,1 קרדוזו.ב
 מגרעין זה צמחה.האוטונומיה של הפרט על גופו
 והרעיונות הגלומים,"הדוקטרינה של "הסכמה מדעת
 ונוסחו,בה גובשו בפסיקה במדינות המשפט המקובל
,3 ובהמשך באנגליה2בבהירות בתחילה בארצות הברית
 ואף במדינות5בקנדה, 4ובעקבותיהן גם באוסטרליה

זכויות המטופל ויחסיו עם המטפל בחוק מיוחד – חוק
 )להלן – חוק זכויות1996- תשנ"ו,זכויות החולה
: שמטרתו הוגדרה,(החולה

Schloendorff v. Soc'y of N.Y. Hosp., 105 N.E. 92, 93 1
 דברים אלה נאמרו מפי השופט בנימין קרדוזו בעת- (N.Y. 1914)
.שכיהן בבית המשפט לערעורים של מדינת ניו יורק
2

respect to decisions involving understanding and choice, as
a fiduciary relationship..." Lambert, J in Arndt v. Smith,
126 D.L.R. (4th) 705, 715 1995.
BA Koenig, MK Goldstein, Y Takashima, T Kinoue et 6
al.: Ethical decision making and patient autonomy: a
comparison of physicians and patients in Japan and the
United States. Chest. 118(4):1172(2000).
.327 (4)  פ"ד כ,'חי ואח' נ' שטיינר ואח- בר25/66  ד"נ7
ודברים מפורטים על מהות הנדרש לשם קבלת ההסכמה מדעת
,' אסא נ' קופ"ח של ההסתדרות ואח88/84 (נאמרו בת"א )ב"ש
:42, 32 ,('פסקים תשמ"ז )ג
 הסיכונים שהחולה זכאי להיות מודע להם הם אותם סיכונים..."
 היה נוטה, באותן נסיבות, אלה שאדם רגיל, לאמור,מהותיים
מקום בו...לייחס להם חשיבות בהחלטתו להסכים לביצוע הטיפול
 או בין שני,קיימת בחירה בין קבלת טיפול רפואי לבין אי קבלתו
 חובה על הרופא לגרום לכך... סוגי טיפולים בעלי מידת סיכון שונה
 שאם,שהחולה יהיה מודע מראש ובאופן מלא למשמעות בחירתו
 אלא גילוי חיצוני של הסכמה, אפילו ניתנה,לא כן אין בהסכמתו
."ולא עדות על בחירה חפשית
8

 יוסף קורטאם נ' מדינת480/85, 527 כבוד השופט ג' בך בע"פ
:687-688 , 673 ,(3) פ"ד מ,ישראל
 לתחום את הגבולות, במסגרת הערעור הנוכחי,"אין אני רואה צורך
ידי רופאים ללא-המדויקים של המותר והאסור בביצוע ניתוחים על
.השגת הסכמתם של הפאציינטים
 שרצוי לנסות ולקבוע בסוגיה זו קריטריונים,"אינני סבור גם
 והמצבים השונים, החיים הם מגוונים מדיי. מדויקים וגורפים
העשויים להתעורר הינם מרובים מכדי שניתן יהיה לקבוע בעניין זה
.כללים ממצים
:כן אסתפק בציון הנקודות הבאות-"על
( החריגים לכלל בדבר איסור ביצוע ניתוחים בניגוד לרצוןI)"
 בוודאי אינם נופלים, שבתי המשפט בישראל יכירו בהם,המנותחים
 ושהוזכרו, האנגלית והאמריקנית,בהיקפם מאלה שנקבעו בפסיקה
 זאת בעיקר לאור ההכרה המושרשת אצלנו.)ה( לעיל5 בפיסקה
." שיש לראות בשמירה על החיים ערך עליון,במיוחד
ובעניין חריג זה של "קדושת החיים" ר' גם את דבריו של כבוד
 באמצעות, קטינה, יעל שפר506/88 המשנה לנשיא מ' אלון בע"א
.170 - 169 ,87 (1) אמה נ' מדינת ישראל פ"ד מח
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"In our view, the patient's right of self-decision shapes
the boundaries of the duty to reveal. That right can be
effectively exercised only if the patient possesses enough
information to enable an intelligent choice. The scope of
the physician's communications to the patient, then, must
be measured by the patient's need, and that need is the
information material to the decision. Thus the test for
determining whether a particular peril must be divulged is
its materiality to the patient's decision: all risks potentially
affecting the decision must be unmasked. And to safeguard
the patient's interest in achieving his own determination on
treatment, the law must itself set the standard for adequate
.2d disclosure." Robinson, J. in Canterbury v. Spence, 464
772, 787 D.C. Cir. 1972.
"A medical practitioner who examines a person against 3
his will and without statutory authority to do so, and a
surgeon who performs an operation or part of an operation
without his patient's express or implied consent, are each
The Laws of England liable in trespass". 30 Halsbury :
(London, 4th ed., by Lord Hailsham, 1980) 34.
"The law should recognize that a doctor has a duty to 4
warn a patient of a material risk inherent in the proposed
treatment; a risk is material if, in the circumstances of the
particular case, a reasonable person in the patient's
position, if warned of the risk, would be likely to attach
significance to it or if the medical practitioner is or should
reasonably be aware that the particular patient, if warned of
the risk, would be likely to attach significance to it" Rogers
v. Whitaker 67 ALJR 47, 52 (1992).
"The standard for gauging the extent of the duty of the 5
doctor [to the patient] in matters to do with the choice of
decisions about treatment and about all other matters
requiring the understanding and knowing co-operation of
the patient … has its root in the social concept of
individual responsibility for health and bodily integrity and
in the legal concepts associated with considering the
relationship between a doctor and a patient, at least with
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האדם

הדברים שלעיל לא נועדו אלא כדי לאזכר את עקרונות

"לקבוע

את

זכויות

המבקש טיפול רפואי או המקבל

היסוד .נושא ההסכמה מדעת זכה לדיון אקדמי

טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל

מעמיק ,שכלל את הצגת חוקים דומים הנוהגים

פרטיותו".9

16

במערכות משפט שונות .

אחד משני היסודות העיקריים של חוק זכויות החולה

אבקש להדגיש ,נקודה אשר משום מה לא זכתה

הם הזכות לטיפול רפואי 10נאות .11הוראות אלה היוו

להתייחסות מספקת ,ובוודאי לא בין המטפלים – אנשי

בסיס לעתירות לקבלת סוגי טיפול מסוימים שלא

מקצועות הרפואה .חובת חתימה על טופס הסכמה
17

תאמו את "הסל" שהוגדר מכוח חוק ביטוח בריאות

הייתה קיימת אף טרם חקיקת חוק זכויות החולה ,

ממלכתי ,תשנ"ד .1994-לא בשאלות אלה אדון

אולם ההסכמה נדרשה לשתי פעולות בלבד ,שהמשותף

ברשימה זאת.

להן היותן פעולות חודרניות :ניתוח וצינתור .ואילו חוק

היסוד השני החשוב בחוק זכויות החולה הוא
ה"הסכמה מדעת" .סעיפים  15 – 13לחוק תרגמו את
עקרונות הדוקטרינה למעין הוראות ביצוע ,ואלה
ביטאו את העקרונות שהצטברו בהלכה שנפסקה עד

זכויות החולה עוסק ב" :טיפול רפואי"  -לרבות
פעולות איבחון רפואי ,טיפול רפואי מונע ,טיפול
פסיכולוגי או טיפול סיעודי .משמע – כל טיפול
רפואי.18

לאותה עת .ההגדרות וההוראות לכאורה מפורשות

לכאורה הדברים ברורים .אולם ,אף מבלי להיכנס

וברורות :החוק מורה כי ,למעט חריגים מוגדרים,

לפרטי פרטים עולות תהיות בהקשר למספר נושאים

מותנה מתן טיפול רפואי בהסכמת המטופל ,שנתקבלה

שאינם נטולי חשיבות .באלה אבקש לשתף את הקורא,

לאחר שהמטפל מסר למטופל "מידע רפואי" מלא על
אודות המחלה ,הטיפול וכל הכרוך בהם .12נפקותה של

הן הרופא והן המשפטן:

הסכמה מדעת ,והדרך בה ניתנה תלויה בכשירותו של

 .1הכצעקתה?

המטופל ,ובנסיבות הקשורות לחומרת המצב הרפואי

הפרת ההוראות בדבר קבלת ההסכמה מדעת הן נושא

המחייב את הטיפול .13החוק גם כולל הוראה מפורשת

נפוץ לשיחה בין הבריות ,בין אם מי מהמשתתפים

שעניינה הפן הראיתי של מתן ההסכמה מדעת,

נחשף בעצמו לבעיה ,ובין אם השיחה מתבססת על

הפותחת בעקרון הכללי של הסכמה חוזית 'שיכול

"כידוע" .לא חסרות גם כתבות בעיתונות ,ואף דיונים

שתיעשה בכתב בעל פה או בדרך של התנהגות' ,14אולם
ביחס לקבוצת טיפולים ,המוגדרת בתוספת לחוק,
מעמיד החוק דרישה להוכחה בכתב ,ומכתיב גם את
התוכן הנדרש במסמך.15
16

רשימה זאת תעסוק רק בעניינים הקשורים להסכמה
מדעת.
 9סעיף  1לחוק זכויות החולה ,התשנ"ו.1996-
 10סעיף  3לחוק זכויות החולה.
 11סעיף  5לחוק זכויות החולה .לא זה המקום לדון בשאלה
מדוע נבחר תואר זה לרמת הטיפול הנדרשת.
 12סעיף  13לחוק זכויות החולה.
 13סעיפים  14ו 15-לחוק זכויות החולה.
 14ס"ק )14א( לחוק זכויות החולה.
 15ס"ק )14ב( לחוק זכויות החולה.
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ע .שפירא :הסכמה מדעת לטיפול רפואי – הדין המצוי
והרצוי .עיוני משפט ,תשמ"ט – תש"ן.225 ,1990 ,
מאוחר יותר התפרסמו מאמרים נוספים ,אשר אלה בהם
נדונו בהרחבה היבטים כלליים שלו הם:
נ .טבק :הסכמה מדעת – דילמה אתית בטיפול .רפואה
ומשפט .34 (1992) 7
ע .קפלן :הסכמה מדעת בטיפול רפואי – היבטים מעשיים.
רפואה ומשפט .118 (2003) 28
 17תקנות  2ו 3-לתקנות בריאות העם )טופסי הסכמה(,
התשמ"ד.1984-
 18על הבדלים בין שני מושאי קבלת ההסכמה לטיפול ,בשני
דברי חקיקה אלה ,ר' י .גרין :משפט ורפואה ,הוצאת חושן
למשפט ,תשס"ג ,2003-עמ' .245 ,244
ועל השלכת ההבדלים על עילת התקיפה ,ר' גם ה"ש 31
למטה והטקסט שמעליה.

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
ברמות אקדמיות גבוהות יותר .19מתוך אמונה כי ראוי

הנפוץ ביותר – הפעולות הניתוחיות – שמספר התיקים

כי כל דיון יתבסס על נתונים עובדתיים ,ניסיתי לבדוק

בגינן היה  ,33דן בית המשפט בסוגית ההסכמה מדעת

את ממדי הבעיה .להלן הממצאים:

ב ,28-ומאלה ,ב 16-מקרים נתקבלה הטענה ,והיא

חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-נתקבל בכנסת ביום
 01.05.1996ונכנס לתוקף ביום  .01.08.1996במהלך 9
שנות "חיי" החוק ,על פי המצוי במאגרים המשפטיים,
מספר התיקים בהם עלתה סוגיית ההסכמה מדעת
לטיפול רפואי ,שנדונו בערכאות האזרחיות ופורסמו,
עומד על  ,45שנחלקים כדלקמן:

נדחתה ב 12-המקרים האחרים .לעומת  16החיובים
בדין ,יש להעמיד את מספר הפעולות הניתוחיות
הגדולות

20

שנעשו בישראל במהלך אותה תקופה.

לקבלת מושג על המספרים ,אביא רק כדוגמא את
מספר הניתוחים הנעשים במרכז רפואי גדול אחר
במדינת ישראל ,במשך  1שנה – מעל  12,000פעולות של
"כירורגיה גדולה" .21נתון זה ,ממנו אפשר לקבל מושג-

 34עניינם פעולות ניתוחיות לסוגיהן ,על הכרוך בהן

מה על מספר הפעולות שנעשו בישראל ,במהלך אותן 9

)כגון סיבוך של אלחוש על-קשיתי לצורך ניתוח ,או

שנים ,עשוי להאיר את ממדי הבעיה באור הנכון .אם

הימנעות מעשיית ניתוח(,

לאלה נוסיף את מספר התחלות טיפולי דיאליזה,

 4מקרים הקשורים ליילוּד,

רדיותרפיה וכימותרפיה לטיפול במחלות ממאירות,
שלא לדבר על טיפולי הפריה ,נגיע למאות אלפי פעולות

 6תביעות בטענת הולדה בעוולה,

טיפוליות שעל קבלת ההסכמה מדעת בגינן

חלה

 1שעניינו בחירת טיפול כימותרפי.

דרישת הכתב ,שנעשו במשך תקופת  9השנים מאז נכנס

מתוך  45התיקים בהם עלה הנושא – נתקבלה התביעה

חוק זכויות החולה לתוקף.

ב 5-מקרים

יימצא מי שיאמר כי מיעוט פסקי הדין הוא תוצאה של

בעילה זאת ב 20-מקרים ונדחתה ב.20-

לא מצא בית המשפט ,מסיבות שונות ,צורך או מקום

ריבוי הסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט .ייתכן וכך.

לדון בעילה זאת.

ויש שיאמרו כי לא כל תובענה זוכה לפרסום .אך אם

נראה לי חשוב להעיר גם כי בין  45התיקים ,מצויים גם

שיעור ההסדרים בעילה זאת דומה לזה שבתביעות

כאלה שהמעשה או המחדל מושא התביעה – עניין

אחרות בתחום הרפואה ,גם אז אין יותר ממאות

ההסכמה מדעת – התרחש בטרם חוקק חוק זכויות

מעטות של מקרים במשך  9שנים ,לעומת מאות אלפי

החולה ,ואף בשנים מספר .למרות זאת לא נמנע בית

טיפולים שניתנו למטופלים במדינת ישראל .יש

המשפט מהסתמכות על הוראותיו ,לרבות בביסוס

שיוסיפו ויטענו כי לא בכל מקרה של סטיית מטפל מן

החלטתו.

ההוראות מוגשת נגדו תביעה .ייתכן – אך על דברים

כדי להעריך את חומרת התופעה ,חשוב להעמידה אל

אלה חל הכלל של "המוציא מחברו"...

מול מספר התחלות הטיפולים ,הניתנים לכלל

לאחר כל אלה – האומנם "כצעקתה"?

המטופלים במערכת הבריאות בישראל ,במשך אותה

נראה יש מקום לגישה אופטימית מזו המוצגת בפני

תקופה עצמה .לעניות דעתי ,מספר זה אינו ניתן אף

הציבור ,יש מקום לסברה כי רק בודדים מבין הרופאים

להשערה – כל תרופה חדשה הנרשמת למטופל ,היא

בישראל עדיין נוקטים בחוליהם מנהג פטרנליסטי .יש

בגדר טיפול חדש ,אשר עליו חייב המטפל לקבל את

שקיבלו על עצמם את חובת קבלת ההסכמה מדעת אף

הסכמתו מדעת של המטופל .ביחס לנושא התביעות
20

 19גם במאמר המתפרסם בחוברת זאת מוטל ברופאים אשם
על התנהגות פטרנליסטית בעניין הסכמה מדעת לטיפולים
של חולים הנמצאים במצוקה.

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

דהיינו כאלה שאינם מוגדרים כ"כירורגיה זעירה" או
"כירורגיה קטנה" ,על מגבלותיהן ,שבתוספת הראשונה
והשניה לתקנות בריאות העם )רישום מרפאות( ,התשמ"ז-
.1987
 21ידע אישי מן המרכז הרפואי ע"ש שיבא.
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משפט רפואי____________________________________________________________________
לפני לידת חוק זכויות החולה ,22ויש שלמדו ,הפנימו

נושא ההסכמה מדעת נמצא בהצעת החוק בסעיפים

ונוכחו ביתרונות תורה זאת לאחר חקיקת החוק ,23ויש

 17-15מול כותרת-השוליים :חובת הסכמה מדעת

גם ניסיונות רציניים להדרכת רופאים בנושא זה ,24בין

לטיפול ,והדרך בה ניתנת ההסכמה ,פורטה כדלקמן:

היתר גם בגלל הפרסום הרב לו זכתה סוגיה זאת.

 .17אופן מתן ההסכמה מדעת
)א( הסכמה מדעת תינתן בכתב.

 .2דרישת הכתב  -רשימת הטיפולים שבתוספת

)ב( הסכמה מדעת לטיפול רפואי שגרתי או

להצעת חוק זכויות החולה בעת הגשתה לכנסת 25צורפו

לטיפול נלווה לטיפול רפואי עיקרי ,יכול

דברי הסבר קצרים ביותר ,בהם נאמר כי ההצעה

שתינתן בעל פה או בהתנהגות המטופל

גובשה מתוך  5הצעות חוק פרטית של  5חברי כנסת,

מכללא.

וכי היא "...מבוססת על עקרונות שגובשו בהמלצות

משמע – דרישת הכתב להוכחת קבלת ההסכמה מדעת

ארגון הבריאות העולמי" .26הא ותו לאו.

לכל טיפול רפואי .עם זאת טיפולים מסוימים ,יכול
שההסכמה להם תתקבל ותוכח ,בדרכים אחרות
המוכרות מתורת החוזים .המונחים "טיפול רפואי

 22יש שנהגו כך מתוך הכרה עקרונית בחשיבות אמירת
האמת לחולה ,גם כאשר התוצאות המיידיות של המחלה
והטיפול ,ובעיקר הטיפול הניתוחי ,נסתרות מעין המנותח.
שהרי האמת תתגלה ממילא עם הזמן .וכאשר אמת זאת
נחשפת ,מתגלה עמה גם המעילה באמון שניתן ברופא -
שהוא יסוד חיוני בטיפול.
 23ר' ע .קפלן – ה"ש  ,16לעיל ,עמ' .126
 24ע .לרנאו ,ט .חלמיש-שני ,י .גרשטנסקי ,א .קנטור ,ש.
בניטה וא .זיו :סדנת הדמיה )סימולציה( למנתחים
וגינקולוגים בנושא הסכמה מדעת .הרפואה  ,143חוברת יב',
 ,2004עמ' .869
 25הצ"ח מס'  ,2132עמ'  ,359מיום .13.3.1992
 26לצורך השוואה ,נא ר' את החוק של מדינת ניו-יורק )השוני
בין המדינות גדול מאד(:
Patients’ Bill of Rights
Public Health Law (PHL)2803 (1)(g)Patient’s
)Rights, 10 NYCRR, 405.7,405.7(a)(1),405.7(c
As a patient in a hospital in New York State, you
have the right, consistent with law, to:
…
(8) Receive complete information about your
diagnosis, treatment and prognosis.
(9) Receive all the information that you need to give
informed consent for any proposed procedure or
treatment. This information shall include the
possible risks and benefits of the procedure or
treatment.
(10) Receive all the information you need to give
informed consent for an order not to resuscitate. You
also have the right to designate an individual to give
this consent for you if you are too ill to do so. If you
would like additional information, please ask for a
 copy of the pamphlet “Do Not Resuscitate Orders”A Guide for Patients and Families.
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שגרתי" ,ו"טיפול נלווה" הושארו פתוחים ,כאמור ,גם
בדברי ההסבר.
בתוצר הסופי – בחוק זכויות החולה שנתקבל בכנסת
כעבור  4שנים – התפיסה היא שונה:
 .14אופן מתן הסכמה מדעת
)א( הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב ,בעל
פה או בדרך של התנהגות.
)ב( הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי
בתוספת תינתן במסמך בכתב ,שיכלול את
תמצית ההסבר שניתן למטופל.
משמע – דרישת הכתב חלה רק על רשימה של טיפולים
שהוגדרו בתוספת המהווה חלק מן החוק עצמו .רשימה
זאת כוללת  6סוגי פעולות.27

(11) Refuse treatment and be told what effect this
may have on your health.
(12) Refuse to take part in research. In deciding
whether or not to participate, you have the right to a
full explanation.
 27הטיפולים שב"תוספת" הם  .1ניתוחים ,למעט כירורגיה
זעירה;  .2צינתורים של כלי דם;  .3דיאליזה;  .4טיפול
בקרינה מייננת )רדיותרפיה(;  .5טיפולי הפריה חוץ-גופית; .6
כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים.

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
אין בידינו הסבר לדרך בה נערכה רשימה זאת ,ומה היו

הרופא הנותן אותו מהוכחת מתן הסבר על היחס

אמות המידה לפיהן היא הורכבה .אכן כל הפעולות

תועלת /סיכון ,וקבלת הסכמה? נראה כי בחלק לא קטן

המנויות בתוספת ,נראה כי נתפסות בעיני הציבור

מן המקרים שואב המטופל את המידע אודות תרופה

כחורגות מ"טיפול שגרתי" .אולם האם העובדה כי

שנרשמה לו מן "העלון לצרכן" שבאריזה ,ועלון זה

טיפול מסוים הוא שגרתי הופכת אותו ליותר מובן

מוכנס לתוכה מאותה סיבה בגללה מודפסות האזהרות

למטופל הנזקק לו ,ולפיכך אין צורך להקפיד עם

על חפיסות הסיגריות ,ויעילותו דומה לשל אלה.

המטפל בדבר ההסבר שניתן למטופל והוכחתו?

ואם סיבת ההבדלים ברמות ההוכחה הנדרשות היא

או אולי הכללת טיפול ברשימה נמדדת על פי מסוכנותו

בשיעורים היחסיים של תביעות ברשלנות – להווי ידוע

למטופל ,מסוכנות המתבטאת בשיעור גבוה במיוחד של

כי קיים שוויון בשיעורי התביעות בין מחלקות פנימיות
30

סיבוכים המחייבים טיפול או כאלה שעלולים להוות

למקצועות הכירורגיים  ,מה גם שחלק מן התביעות

סיכון לחיי המטופל?

נגד המחלקות הכירורגיות הן בגין רשלנות בטיפול
31

ואולי הוכנס הטיפול לרשימה בשל ריבוי מקרי
ההתרשלות בסוג זה של טיפול?
בולטים בהיעדרם מן התוספת טיפולים תרופתיים
שאינם "כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים".28
השמטה זאת עלולה ליצור רושם כי כל טיפול תרופתי
אחר הוא "טיפול רפואי שגרתי" ,ובוודאי שאינה

תרופתי .
ומנקודת מבט שונה – האם אין מקום לשקול דרישת
כתב ביחס לבדיקות ,אף בלתי חודרניות ,כבדיקות
טרום לידה ,כדי לוודא ,ולנסות למנוע ,מחדלים
במסירת מידע ,שחסרונו עלול להביא להולדה בעוולה?
וזאת בעיקר לא כדי להימנע מהליכים משפטיים.

מחייבת מילוי כל הדרישות למסירת "מידע רפואי" על

ונושא נוסף – הפריה חוץ גופית – אשר ביחס אליו

פרטיו כהוראת ס"ק )13ב( לחוק זכויות החולה –

אמנם קיימת דרישת הכתב להסכמה מדעת לטיפול,
32

כנראה

למרב ,מספיק הסבר קצר .כל זאת אף כי הוכח

אך מילוי דרישה זאת במתכונתה הנוכחית

שטיפולים תרופתיים נמצאים בבסיס רוב התקלות

שאינה מספקת .ההסכמה "הרגילה" מתעדת גיבוש של

בטיפול רפואי ,ללא כל קשר לשאלת רשלנות הצוות.29

הסכמה מדעת לטיפול בין בני הזוג המטופל לבין

לדוגמא – הטיפול "התמים" באספירין ,שכה נפוץ

המטפל .נראה כי יש צורך בפירוט רב יותר ,33ובפרק

באוכלוסיית בני ה 50-ואילך ,סיכוניו מוכרים מזה

נוסף – הסכמה בני שני הזוג ,בעניינים שיש בהם כדי

עשרות בשנים ,ובהם אף תופעות מסכנות חיים .האם

להשליך על הצד השלישי  -המטפל .כוונתי להצעתו
34

העובדה כי טיפול זה הוא תרופתי וגם נפוץ פוטרת את

החשובה מאד של פרופסור ע .שפירא  ,שעלתה

 28להווי ידוע – טיפול אנטיביוטי הוא כימותרפיה לכל דבר
ועניין.
TA Brennan et al.: Incidence of adverse events and 29
negligence in hospitalized patients - Results of the
Harvard Medical Practice Study I. New England
Journal of Medicine 324: 370 (1991).
TA Brennan: An Empirical Analysis of Accidents
and Accident Law: The case of Medical
Malpractice Law. St Louis Univ L J 36: 823 (1992).
PM Danzon: The Frequency and Severity of Medical
& Malpractice Claims: New Evidence. 49 L.
Contemp. Probs. 85 (Spring 1986).
א .כרמי :בריאות ומשפט ,נבו הוצאה לאור ,2003 ,עמ' 397-
.393

 30א .סהר" :רשלנות רפואית בישראל ,ממדי הבעיה",
רפואה ומשפט) 27 ,נובמבר .16 ,(2002
 31ת"א )ת"א(  398/89עזבון המנוח זלמן יערי ז"ל נ' פרופ'
אלכס דינבר ,תק-מח .1470 (1)93
 32תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( ,התשמ"ז1987-
 .14מתן הסבר וקבלת הסכמה
)א( כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית כאמור בתקנה 2
תיעשה רק לאחר שהרופא האחראי הסביר לכל אחד
מהנוגעים בדבר את משמעותה ואת התוצאות העשויות
לנבוע ממנה ,וקיבל הסכמה מודעת של כל אחד מהם בנפרד.
 33ר' מאמרן של מ .אגמון-גונן וק .דבח-דויטש :זכות הרופא
להימנע ממתן טיפולי פוריות ,המתפרסם בחוברת זאת.
 34ע .שפירא :פרשת נחמני :הורות בזכות ובכפייה ,ביציות
מופרות ויילודים עתידיים – סיפורים של קדמה מדעית וכשל
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משפט רפואי____________________________________________________________________
בעקבות הניסיון הקשה של פרשת נחמני הידועה.

להסכים לטיפול המוצע לו ,ברי שיש

פרופסור שפירא מציע:

לספק לו מידע הולם על מצבו ,על

"גיבוי

הסכמה

מדעת

מהות הטיפול המומלץ ומטרתו ,על

משותפת,

הסיכונים והסיכויים הטמונים בו ועל

מסכמת למצבים מתמשכים ,תוך צפי

אלטרנטיבות טיפוליות".38

השינויים העשויים לחול במצבים

לא אכנס לשאלה אם הכוונה היא למידע ברמה

אלה".
שמ ִטיבה מחייבת תיעוד בכתב,
הסכמה מסוג זהִ ,
עשויה למנוע התנצחויות עתידיות בתחומים שונים,
ואין גם קושי רב בניסוחה.

המקובלת על "הרופא הסביר" או ,כדעה השלטת כיום
בדין ,בישראל כבארה"ב ,כי המידע חייב להיגזר על פי
מידותיו של "המטופל הסביר" – משמע אומד דעתו של
בית המשפט .39בפרק זה חשוב להצביע על שני יסודות
עליהם נשענת דוקטרינת ההסכמה מדעת ,שספק אם

לסיכום :לא נראה כי יש מקום להבדיל בין טיב

ניתן לעמוד בכל אחד מהם בנפרד ,ושילובם קשה עוד

הראיות הנדרשות את הוכחת מתן ההסכמה מדעת על

יותר בגלל המתח ,ואולי אף ההתנגשות הטמונה

פי סוג הטיפול או הבדיקה ,ובוודאי שאין כל הצדקה

ביניהם.

להבדלה בין טיפול ניתוחי לבין טיפול "פנימי".37 ,36 ,35

בית המשפט העליון הביע דעתו כי:

 .3דוקטרינת

ההסכמה

מדעת

–

רציונל

ורציונאליות
"]היסוד[ הגלום בתיבה 'מדעת' ,הוא
יסוד גילוי המידע .בכדי שהחולה יוכל
נורמטיבי ,ספר אבנר חי שאקי ,מאזני משפט ,המכללה
האקדמית נתניה ,התשס"ה.442 ,437 ,2005-
DA Durst: Cutting Through Pennsylvania's 35
Medical Informed Consent Statute: A Reasonable
Interpretation: Abolishing the Surgical Requirement
104 Dick. L. Rev. 197.
 36ההבדלה בין טיפול ניתוחי לבין טיפול תרופתי ,בהתייחס
לעוולה הנובעת מדוקטרינת ההסכמה מדעת ,נובעת כפי
הנראה מן הקושי להתנתק מהקשר בין העוולה שבטיפול
ללא קבלת הסכמה מדעת ,לבין עוולת התקיפה הנזיקית
"המסורתית" ,שאחד מיסודותיה היא "נגיעה" .יסוד זה אינו
מתקיים ב"טיפול ללא הסכמה מדעת" .ר' לעניין זה:
MM Shultz: From Informed Consent to Patient
Choice: A New Protected Interest, 95 Yale Law J 219
(1985).
J Manning: Informed Consent to Medical Treatment:
The Common Law and New Zealand's Code of
Patients' Rights. Med Law Rev 12 (181) 2004.

"...ההנחה,

שמבחינה

מקצועית

ההחלטה ...היתה החלטה אפשרית -
ומכאן שלא בהכרח החלטה רשלנית -
אינה אלא הנחה מותנית .התנאי
הגלום ביסודה הוא ,שקודם לגיבוש
החלטתם הסבירו הרופאים למנוחה
את כל הטעון הסבר אודות מצבה,
שאלו את פיה ונהגו כפי שנהגו ,לא רק
על-פי הבנתם ובחירתם שלהם ,אלא
גם על-פי רצונה והסכמתה שלה .אכן,
הידע המקצועי ותפיסתם הערכית של
וחייבים

הרופאים

יכולים

להנחותם

בדבר

תוכן

שיינתנו

על-ידם

...

היו

ההסברים
ברם

הידע

הרפואי ,ככל שהוא נוגע למהות והיקף
הסיכון ,...הוא בעיקרו סטאטיסטי
ונסמך על הניסיון הרפואי המצטבר;
ואילו ההחלטה בעניינה של המנוחה
לא יכלה להתבסס רק )או בעיקר( על

 37י .גרין )ה"ש  18לעיל( בעמ'  248 ,247דן בשאלה מבלי
להציע פתרון משפטי ברור – ולא בכדי ,שהגדרת הצורך
בהסברה ובקבלת הסכמה לטיפול ,על פי חומרת תופעות
הלוואי של תרופה ,אינה שונה ,ואינה קלה מהתניית צורך זה
בסיבוכי פעולה ניתוחית.
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 38ע .שפירא ,ה"ש  16לעיל ,עמ' .226
 39בין היתר ר' ע"א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ' בית חולים
"כרמל" חיפה ,פ"ד נג ).526 ,(4
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_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
הערכה סטאטיסטית ,אלא היתה

זאת ועוד – קבלת החלטה על יסוד הערכה המבוססת

חייבת להיות החלטה אינדיווידואלית,

על רפואה-מעוגנת-בראיות ) (EBMהיא הערכה

המביאה בחשבון ,בראש ובראשונה,

הסתברותית-מספרית ,ומביאה בחשבון תוצאה יחידה

את רצונה ובחירתה של המנוחה

של פעולה רפואית – לדוגמא – תוצאת הרחבת חסימה

עצמה") .40ההדגשות אינן במקור – א.

בעורקים כליליים באמצעות תוֹ ָתב ) .(stentאך ההערכה

ס(.

קשה הרבה יותר כשמובאים בחשבון שיקולים של

והוסיף בית המשפט ואמר:
"...מקום שהבחירה במסלול רפואי,
או קבלת טיפול רפואי ,כרוכים
בסיכונים מהותיים ,חלה על הרופאים
חובה )הכפופה אמנם לחריגים( לספק
למטופל את המידע שבאופן סביר
דרוש לו לגיבוש החלטה אישית

הישנות המחלה – היצרות מחדש של העורק ,מחלות
נלוות ,עלוּת ,כושר שיקום ו/או חזרה לעבודה של
החולה ,התייחסות המשפחה והחברה הקרובה ועוד
כהנה גורמים ,שכולם אמורים להתייחס לפרט – לאדם
אחד מסוים .או אז השיקול הסטטיסטי ,רב-
המשתנים ,הופך בפועל לבלתי אפשרי ,ותוצאותיו דלות
משמעות .אין פלא כי רופאים מרבים להשתמש

מושכלת בשאלה ,אם לבחור במסלול

במונחים כגון "ייתכן"" ,שכיח"" ,נדיר"" ,אפשרי",
"מתקבל על הדעת".44 ,43

הכרוכים בכך אם לאו") .41ההדגשה

חרף כל אלה מוטל על המטפל כי

הרפואי המסוים תוך נטילת הסיכונים
אינה במקור – א .ס(.

'ההחלטה בעניינו של המטופל ...

היסוד הראשון קשור לטבע המידע הרפואי אותו חייב

חייבת להיות החלטה אינדיווידואלית,

הרופא למסור לידי המטופל .כדבר בית המשפט ,מידע

המביאה בחשבון ,בראש ובראשונה,

זה מבוסס בעיקר על איסוף נתונים והערכת בשיטות

את רצונו ובחירתו של המטופל עצמו'.

סטטיסטיות .מידע זה מבקש להתהדר ַבּמוּ ָנח "רפואה-

כדברי בית המשפט הנכבד ,בשינויים המתחייבים.

מעוגנת-בראיות" ) .(Evidence Based Medicineעצם

ובאמירה זאת נמנע בית המשפט להאיר את עינינו,

המושג ודרך הצגתו של מצבור מידע זה ,מנסה להשרות

ובעיקר את עיני הרופאים ,על יסוד אלו נתונים ,אם לא

תחושת ביטחון כי אכן המידע הוא אמין ,וכל מי

על הערכה סטטיסטית ,על כל מגבלותיה ,תוך שילוב

שמסתמך עליו אינו יכול לבוא לידי טעות .לצערנו רחוק

הנלמד מ"ניסיון החיים" של הרופא ,ישאב האחרון

המצב הנכון מן הצורה בה הוא מוצג ,ועל הסיבות לכך

את המידע והתובנה אותם הוא אמור למסור למטופל,

עמדתי כבר בפרוטרוט במאמר קודם ,42ולא רק בגלל

כדי שהלה ,נטול כל ידע מבוסס ,יגיע להחלטה מושכלת

העובדה כי המושג "אמת מדעית" הוא בר-קיימא כל

ביחס לגורלו הוא.

עוד לא הופרכה אותה אמת על ידי עובדות חדשות,
והוחלפה באחרת .הדוגמאות לארעיות אמת מדעית הן
רבות ומגוונות – מקבלת תזת גלילאו גלילאי ,ועד
לפסילת התרופה .Vioxx
 40כבוד השופט א' מצא בע"א  4384/90שמעון ואתורי נ' בית
החולים לניאדו ,פ"ד נא ).183 – 182 ,171 (2
 41שם ,שם.
 42א .סהר :הנחיות קליניות כביטוי ליחסים בין רפואה
ומשפט ,רפואה ומשפט) 31 ,דצמבר .73 ,(2004
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וכיצד

אמור

אותו

מטופל

להגיע

להחלטה

אינדיווידואלית? על כך משיב בית המשפט בפסקה
השנייה מדבריו ,שהובאו לעיל .המידע המלא והמוסמך
יביא את המטופל
K Cox: Daniel's message for doctors, MJA 178 43
(10): 510 (2003).
 44על תהליכי החשיבה הכרוכים בהחלטות של רופאים ר' א.
סהר :אבחנה כמעשה מרכבה ,רפואה ומשפט) 32 ,מאי
.74 ,(2005
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"לגיבוש החלטה אישית מושכלת

במחקרים אלה ,שעסקו בדרך בה מקבלים החלטות,

בשאלה ,אם לבחור במסלול הרפואי

הוכח כי בתהליך זה אין אדם מסתמך על שיקולי

הסיכונים

הסתברות מתמטיים מדויקים ) (probabilisticבלבד.

המסוים

תוך

נטילת

הכרוכים בכך אם לאו"

בשיקוליו מעורבת תפיסתו את הסיכון ,הימנעות-

והדגש הוא על קבוצת המלים החלטה אישית

מסיכון ושנאת-סיכון שלו ,ובמקרים אחרים שאיפת-

מושכלת .עניין זה אנסה לבדוק בקיצור ככל הניתן.

הסיכון שלו .לאלה נוספת הטיה של הזיכרון ושל ניסיון
49

כידוע ,דניאל כהנמן שתחום עיסוקו פסיכולוגיה,
ומקור צמיחתו

באוניברסיטה העברית ,זכה בפרס

נובל ,ובכלכלה דווקא )בין היתר ,כיוון שלא הוסדר
פרס נובל בפסיכולוגיה( .עניינם של דניאל כהנמן

העבר  .הוכח כי במצבים קליניים של סכנה לחיים,
גובר לרוב שיקול ההישרדות .בהחלטות פחות
קיצוניות ,נוטה אדם לייחס משקל יתר לסיכון של
אבדן לעומת סיכוי לזכייה ביתרון.50

וחברו-שותפו עמוס טברסקי ז"ל היה בחקר דרכי

מכאן כי הדרישה מרופא כי יביא בפני המטופל מידע

החשיבה ,ואופי השיקולים שאדם עורך ,ו"לאורם"

מלא ,בדוק ואובייקטיבי ,המכיל את כל הגזור על פי

מגיע להחלטות במצבים של אי-וודאות .ואין דוגמה

מידתו של אותו מטופל ,עליו יוכל האחרון לבסס את

מובהקת להחלטה במצב של אי-וודאות כהחלטה

החלטתו – הסכמתו/סירובו לטיפול המוצע לו על ידי

רפואית ותוצאותיה .שעם כל חשיבותן של החלטות

המטפל ,היא דרישה שאינה אפשרית הן בשל העובדה

כלכליות ,בהקשרן הוענק הפרס לדניאל כהנמן ,הרי

כי אין בנמצא המידע העומד בדרישות אלה ,והן כיוון

טעות בשיקול בהן נמדדת רק בממון ,לעומת זאת

שאדם מטבעו אינו בנוי ואינו יכול לערוך שיקולי

שגיאה ברפואה ...

הסתברות נטולי-הטיה ,בעיקר כשהוא נתון במצב של

אך עוד טרם נתפרסמו עבודותיהם של טברסקי וכהנמן

דחק.

בציבור הרחב ,עמד המשפט בישראל על העובדה כי

ובכל אלה לא העליתי נושא ,שנראה כי עבר מן העולם,

מטופל ,אשר מטבע הדברים שרוי במצוקה ,אינו שוקל

אך יש בו נופך הכרחי של מידת אנושיות .תמציתו

את מצבו באורח הגיוני ,מיושב ומאוזן או מבוסס על

במלים" :לפעמים רופאים משקרים מתוך רחמים".51

פעולה שכלית בלבד ,ובקיצור – שיקול רציונאלי
בלע"ז .45תזה זאת נזקקה וגם נתמכה בהוכחה מידי

יוּתר לי – טוב שכך.
נכון ,ואם ָ

המלומדים כהנמן וטברסקי ותלמידיהם ,ונתקבלה על
יסוד ניסויים קליניים ,שהיו מכוונים למגוון מצבים,
ביניהם גם רפואיים

,46

.48 ,47

Y Englard, The Philosophy of Tort Law. Part III 45
Ch. 12 - Informed Consent: The Problem of
)Autonomy and Compensation, Darthmouth (1993
p 164.

אוניברסיטת חיפה והוצאת כתר.2005 ,
D.M. Eddy: Probabilistic Reasoning in Clinical 48
Medicine: Problems and Opportunities, in Judgment
under Uncertainty: Heuristics and Biases.
D.Kahneman, P. Slovic & A. Tversky Editors.
Cambridge University Press 2001.
49

DA Redelmeier and A Tversky: Discrepancy 46
between Medical Decisions for Individual Patients
and for Groups, New England Journal of Medicine
322, 1162 (1990).

D. Kahneman: Judgment and decision making,
Psychol Sci. 2: 142 (1991).

50

D. Kahneman, A Tversky: The psychology of
preferences. Sci Am 246 : 136 (1982).

 47דניאל כהנמן ועמיתים :רציונליות ,הוגנות ,אושר – מבחר
מאמרים ,בעריכת מיה בר-הלל .הוצאת הספרים של

 51הדברים מושרים בפי וויולטה ,בסוף המערכה השנייה של
ָאבה.
האופרה  La Traviataמאת וורדי ,וליברית מאת פי ִ
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_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
מכל הנאמר לעיל ,לצער כולנו ,חייבים אנו להודות כי

הניתוחיות ,תוך השגחה ב"שלט-רחוק" .עדיין לא

"הסכמה מדעת" ,על הדרישות המוטמנות בה ,היא

נמצאה דרך טובה מזאת – עדיין לא פוּתח ִמ ְכשוּר

מושג חשוב ביותר ,אך היא אידיאל שאינו בר-הגשמה

הדמיה )סימולציה( בכירורגיה ,הדומה לזה הנהוג,

מלאה ,בגלל ניגוד מוּ ְב ֶנה הקשור בתכונותיו של האמור

למשל ,בהדרכת טייס.

להיות "בעל הדעת" – האדם ,ובמקרה זה המטופל.

ויש לדעת כי רוב היחידות במוסדות הרפואה
הציבוריים בישראל ,מחלקות ומרפאות ,הוסמכו לחנך-

.4

היקף הגילוי – ו"מומחה גדול יותר"

לחנוֹך מתמחים.53
בחלק מהטפסים עליהם מתבקש המטופל לאשר

תת-סוגיה זאת היא חלק חשוב בנושא

בחתימת ידו את הסכמתו מדעת לטיפול שהוצע לו,

הרחב של "הסכמה מדעת" ,וגם בה מגוון

נכתב כי "הניתוח יבוצע בידי  ,"...בטפסים אחרים

שאלות .אצטמצם במספר עניינים בהם יש

מצוין מפורשות ההיפך" :אני יודע/ת ומסכים/ה לכך כי

חשיבות להיקף חובת הגילוי:

הניתוח/ההרדמה(  ...י/תעשה בידי מי שהדבר יוטל

א .פעולה רפואית הנעשית בידי רופא מתמחה
מסלול ההתמחות בתחומים שונים ברפואה נמשך
בישראל  6 – 4שנים .52מקצועות הכירורגיה מחייבים
מסלול בן  6שנים .תחומים מספר מוכרים כתחומי-על,

עליו ,בהתאם לנהלים ולהוראות של המוסד ,וכי לא
הובטח לי שי/תעשה ,כולו/ה או בחלקו/ה בידי אדם
מסוים ,ובלבד שי/תעשה באחריות המקובלת במוסד
בכפוף לחוק ".55 ,54

בהם נדרשת התמחות נוספת בת שנתיים לאחר סיום

במקרים רבים ,סבור המטופל ,ובעיקר המנותח ,כי

ההתמחות

המנתח יהיה זה אשר שמו נרשם ,אם נרשם ,בטופס.

בהרדמה ,שגם בה נלמדות פעולות המחייבות מיומנות

ולא מעטים המקרים בהם הועלתה טענה כי לא הרופא

ידנית ,היא בת  4שנים .התמחות מתבצעת על דרך

המומחה אלא הרופא המתמחה עשה את הפעולה לה

on the job

הסכים)ה( המטופל)ת( .והגיעו דברים אף למקרה בו

ההתמחות

בתחום

היסודי.

תקופת

החונכות – לימוד תוך פעילות ,מעין

 ,trainingהנעשית תוך הדרכה והשגחה ,ונטילת
האחריות על הפעולה ,על ידי הרופא המומחה ,לרוב
בכיר – המורה .החונכות בפעולות הדורשות מיומנות
ידנית נעשית בשיטת השוליה – בתחילה החניך משמש
עוזר לרופא-המורה ,תוך שהאחרון מלמד ,מסביר
ומנמק את שלבי הפעולה .בשלב שני עושה החניך-
השוליה-המתמחה פעולות פשוטות ,תחת עינו ותחת

העלתה התובעת טענה כי ביצוע הפעולה על ידי רופא
מתמחה מקימה עוולת רשלנות .במקרה אחד אף
נתקבלה טענה זאת בערכאה הראשונה .56בית המשפט
העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוזי ,ונימק
את את החלטת הביטול ,הן על הנתונים האישיים של
אותו "מתמחה" ,שהיה מומחה וותיק בחו"ל ,ועבד
בישראל ,כנדרש ממומחים וותיקים עולים ,כמתמחה

ידו המדריכה של המורה .בהמשך עושה המתמחה,
תחת אותה רמת השגחה והדרכה ,פעולות שדרגת
מורכבותן עולה בהדרגה .מאוחר יותר ,כחלק מחינוכו
לקראת הצורך בקבלת החלטות ,נדרש המתמחה לקבל
החלטות בעצמו ,אולם אלה מותנות באישור הרופא
הבכיר .בד בבד הוא נדרש לבצע את הפעולות
 52תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,תשל"ג-
.1973
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 1,249 53יחידות מוכרות כמוסמכות לחינוך מתמחים -
הנתון נלקח מאתר ההסתדרות הרפואית בישראל
.ima.org.il
 54האם הכוונה להוראות ס"ק )3א( לחוק זכויות החולה.
 55חוששני כי מחברי טפסים אלה ,בעיקר אלה הפועלים
במסגרת מוסדות ציבוריים ,לא היו מודעים במידת הצורך
להשלכות המעשיות של המושג החוזר "פעולה על פי נוהל
מקובל "..במשפט המינהלי ,ולדרישות בפניהן הם עלולים
למצוא עצמם ,בשל השימוש באמרה זאת.
 56ת"א )חי'(  10423/97פנטה אדנה נ' מדינת ישראל ,משרד
הבריאות )לא פורסם(.

57

משפט רפואי____________________________________________________________________
כדי לזכות בתואר מומחה .הנימוק השני ,נראה חשוב

נזק אפשרי לחינוך המתמחה .וכאמור – מניעת הדרכה

הרבה יותר ,כיוון שהוא קובע כלל:

נאותה מהדור הנוכחי של רופאים מתמחים ,נוגדת את
הזכות לבריאות של דור המטופלים הבא – היא נוגדת

"לא הובאו גם כל ראיות שיצביעו על

את תקנת הציבור.

כך ,שאין זה מקובל או ראוי שזריקה
כמו זו הנדונה תינתן על ידי מתמחה,

כל שנאמר כאן מתייחס למערכת הרפואה הציבורית

בין אם בהשגחת רופא מומחה ובין

ולמוסדות בהם מתקיימת הדרכת מתמחים על פי דין.

בלעדיה") .57השאלה נסבה על זריקת

על היחסים בין מטפל מסוים לבין מטופל מסוים,

אלחוש אפידוראלי – א .ס(.

במערכת הרפואה הפרטית ,חלים כמובן דיני חוזים

הפעילות המקצועית במוסדות הרפואה הציבוריים
בישראל מתבססת על עבודת צוות שבראשו מנהל
מחלקה ,עליו מוטלת אחריות-על הן על הטיפול
הרפואי ,והן על הדרכת הרופאים המתמחים,
במחלקות שהוסמכו לכך .פעילות רפואית זאת נעשית
בהתאם לנהלים ,שיש לא רק להכיר בהם אלא גם
לברך על קיומם ,המסדירים את עבודת וחוֹנכוּת

רגילים.
ב .חובת הגילוי על מי?
השאלה היא על מי מוטל התפקיד לקיים עם המטופל
את שיחת ההסבר בה הוא אמור למסור לידי המטופל
את אותו "מידע רפואי הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי
לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע".58

ובמחלקות

המנהג הנפוץ בישראל הוא הטלת תפקיד "ההחתמה על

המוכרות .לאור דברים אלה יש מקום לשקול אזכור

הסכמה" על רופא זוטר במחלקה .נוהל זה לטעמי,

והבהרה של עובדות ונהלים אלה בטופס ההסכמה,

פסול מכל וכל ,אין לו הצדקה ,וראוי להפסיקו.

בעיקר ביחס לפעולות בהן יש מגע ישיר בין מטפל

האחריות על מסירת המידע הדרוש למטופל לצורך

ומטופל.

קבלת הסכמתו ,מוטלת על הרופא האחראי על ביצוע

הרופאים

המתמחים,

בבתי

חולים

משקלו של נושא זה נכבד מאד – הצבת מגבלות בפני
פעולות רפואיות ,שעלולות לפגוע בהכשרת רופאים
מתמחים ,המוטלות שלא מנימוקים מקצועיים
מהותיים ,עלולה לפגוע ברמת התוצר הסופי – המומחה
של הדור הבא .בכך טמונה סכנה ממשית באינטרס,
הקבוע בחוק ,של דור המטופלים העתידי לזכות בטיפול

אותו הטיפול המוצע .אף אם הרופא-המבצע מטיל את
משימת ההסבר על רופא אחר ,בכיר ולא כל שכן זוטר,
אין בכך כדי להקל מעליו את האחריות ,ובוודאי שאין
להעביר את האחריות מן המבצע אל "המחתים" .ראוי
כי כך ינהג רופא פנימי המציע טיפול תרופתי ,או
ממליץ על עריכת בדיקה ,וכמובן גם מנתח המבקש

רפואי נאות .אכן ,על פי רוב נכונה הנחתו של מטופל כי

להסביר למטופל את הצורך ,ואת הכרוך בטיפול ניתוחי
זה או אחר.59

כדי לטפל בו .אולם המתמחה עושה אותה פעולה

חובה זאת של הרופא האחראי לטיפול נובעת מעצם

עצמה ,ופועל תחת עינו הפקוחה של חונכו .לעתים

אחריותו לקבלת ההחלטה לבחירה ונקיטה באותו

הפעולה נמשכת זמן רב יותר ,אך אין היא נופלת

טיפול ,אף אם החלטה זאת נתקבלה בדיון צוות ,כראוי

באיכותה מזו הנעשית בידיו ממש של המומחה-המורה.

וכמקובל כיום במחלקות רבות בבתי החולים

רופא מומחה ,ובעיקר בכיר ,ייטיב לדעת את הדרוש

מערכת הרפואה הציבורית חייבת להתחשב ברצונו של
המטופל ,אך רצון זה צריך שיאוזן כנגד החשש מפני
 57כבוד המשנה לנשיא ת' אור בע"א 6948/02
פנטה אדנה נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות,
פ"ד נח ).547-546, 535 (2

58

 58ס"ק )13ב( לחוק זכויות החולה.
 59זו גם הדעה המקובלת על בתי המשפט בארה"ב – ר'
ED Bianco and HH Hirsh: Consent to and Refusal of
Medical Treatment, in Legal Medicine, Fourth Ed.,
American College of Legal Medicine, Mosby, 1998,
p 264.
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_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
הציבוריים-הוראתיים .הרופא האחראי על הטיפול

אין גם לקבל את הדעה כי מחסור בזמן מונע מן הרופא
63

יודע ,ולא יכול להיות ספק בדבר חובתו לדעת ,את כל

הבכיר את האפשרות להתפנות להסברים למטופל  .מן

הכרוך באותו טיפול – ההוריות הרפואיות ,הטכניקה,

המפורסמות הוא כי רק אדם עסוק מוצא זמן למלא

הסכות ,הסיכון ודרכי הטיפול החלופיות ,שהרי הוא גם

תפקידים המוטלים עליו.

נתנסה באלה בעצמו .אין לדרוש עומק ידיעה ,ובוודאי
שלא ניסיון קודם ,מרופא מתמחה" .שלילת הכושר"

ג.

הפניה לרופא מומחה נוסף
64

מרופא מתמחה "להחתים מטופל" על טופס הסכמה

רופא מורשה

מדעת אינה בגלל זלזול במתמחה ,אלא הדגשת העובדה

המקצועית לתחום מסוים .אמנם החוק מכיר

כי אותו רופא הוא עדיין מתמחה ,ויש שהוא עדיין אינו

בהתמחות מקצועית ברפואה ,ואף קובע את התחומים

יודע את מה שהוא איננו יודע ,ומותר לו עדיין לא

ואת תנאי ההכרה בהם ,65אך אין החוק תוחם את

לדעת ,ואין להטיל עליו את האחריות הכבדה של

גבולות עיסוקו של רופא מורשה .לשון אחר –

בקיאות בכל הפרטים הנכללים במושג "מידע רפואי
הדרוש לו .60"...עם כל הכבוד ,קשה לקבל כפשוטה את

תיאורטית אין רופא משפחה מנוע מלעשות ניתוח לב,
בתנאי שהוא רופא מורשה .אולם ,אם יימצא אותו

הדעה שהושמעה בבית המשפט העליון ,במקרה אחד בו

רופא את עצמו עומד בפני ביקורת ,ולא כל שכן ,אם

עלתה שאלה זאת.61

ייתבע לדין בעילה זו או אחרת בגין אותו ניתוח,

ויש מקרים בהם נמסר התפקיד "החתמת החולה על
ההסכמה" בידי אחות ,שהרי גם היא נכללת בהגדרת
"מטפל" שבחוק זכויות החולה .תופעה זאת אין
לקבלה.62

בישראל אינו מוגבל בפעילותו

יישקלו מעשיו לאור ההלכה שנפסקה בעניין זה
בישראל ,שאינה רואה "חריגות" מעין אלה בעין יפה.66
לאור תפיסה זאת ,אשר התפתחה כמובן בגלל ,ותוך
העמקת ההתמקצעות ברפואה בעולם ובישראל ,לא
צפויות "חריגות" משמעותיות של פעולת רופאים

להטלת חובה זאת על הרופא האחראי על הטיפול יתרון

מתחומי התמחותם .יתר על כן – ככלל ,מטופל הפונה

נוסף ,מעין "רווח משני" – עצם הצורך במתן הסבר

לרופא המשפחה "שלו" בגלל בעיה החורגת מתחום

מפורט למטופל ,מהווה הזדמנות נוספת לשקילת

הנושאים בהם רופא משפחה רגיל לטפל ,או שנראה

הטיפול והשיטה על כל צדדיהם .ההכנה העצמית

לרופא כי אין הוא בקיא בבעיה במידה מספקת ,יש

הדרושה להסבר לזולת ,מחייבת העמקת חשיבה

להניח כי המטופל יוּפנה אל מומחה בתחום ,שלהערכת

ושיקול ,מעבר לזה שאדם עורך בינו לבינו.

רופא המשפחה ,עיסוקו בבעיות מהסוג המתאים

 60המלומד י .גרין )ה"ש  18לעיל( טרח "תרגם" וקיבץ את
דרישות הדין בעניין זה – ר' בספרו סעיף  ,129עמ' .252-249
 61כבוד השופט ד' לוין ז"ל בע"א  560/84דייזי נחמן נ' קופת
חולים של ההסתדרות ,פ"ד מ ):389 ,384 (2
"ד"ר יוסיפוביץ הוא רופא לכל דבר ,והידע והכישורים שלו
עולים לאין שיעור על אלה של אחות שלא הוסמכה
כרופאה".
הסיפא ,אף אם היא נכונה עובדתית ,אינה מעידה על כשירות
רופא מתמחה לתת את ההסברים הנדרשים בטיפול שאינו
מוכר לו במידה מספקת .ייתכן כי לאחר חקיקת חוק זכויות
החולה ,לא היה עניין זה עולה כלל – ר' למטה.
 62ר' בעניין זה דיון במאמר:
JH Richards: Informed Confusion: The Doctrine of
Informed Consent in Georgia. 37 Ga. L. Rev. 1129.

 63ע .קפלן ,ה"ש  16לעיל ,בעמ' .123 ,122
 64כהגדרתו בסעיף  2לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,תשל"ז-
.1976
 65תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,תשל"ג-
.1973
 66ר' כדוגמא דווקנית את העניין שעלה בת"א )חי'( 1275/91
ינון שבודי נ' קופ"ח הכללית )לא פורסם( והמשכו בע"א
 3263/96קופת חולים הכללית נ' ינון שבודי ו 2-אח' ,פ"ד
נב ) .817 ,(3אחת הטענות הייתה כי ניתוח לתינוק פג ,שעל
דעת המומחים ,הן מצד התובעים והן מצד הנתבעים ,היה
ראוי שייעשה על ידי מומחה לניתוחי ילדים ,נעשה בידי מי
שהיה אמנם מומחה בכירורגיה ,ובעל ניסיון בניתוחי ילדים,
אך לא הוסמך כמומחה בכירורגית ילדים .מעניין ,וייתכן כי
בגלל ההסכמה בין המומחים משני הצדדים ,לא מצא בית
המשפט העליון לומר דברים מפורשים על חובת מתן טיפול
על ידי מומחה ספציפי ,אי לכך אין חובה זאת אלא משתמעת
מפסק דין זה.
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לתופעות החולה .כללי האתיקה של ההסתדרות

אליו" .69הוראה זאת שבחוק נועדה לוודא את מימושה

הרפואית בישראל מסדירים את פעילות הייעוץ של

של מסורת או נוהג אתי שהיה קיים בין רופאים –

רופאים .עד כאן הדברים ברורים – עד כאן כוונו

היענות לבקשה להזמנת מומחה מבחוץ ,או קבלת ייעוץ

הדברים לנושא ההפניה לצורך היוועצות.67

כזה בכל דרך אחרת – דורות בטרם עלה צורך בהעלאת

על דברים ברורים אלה יש גם שאלות שהתשובות
עליהן אינן קלות:

קודים אתיים על הכתב .70אך גם אלה דברים ברורים.
איני רואה נפקות ממשית בהבדלה אם מימוש הזכות
לדעה נוספת עולה מיוזמת המטופל ,או היא חלק

מטפל המציע טיפול מסוים יכול שיתבקש להציג בפני

מחובת הגילוי של המטפל .72 ,71הניסיון שנצבר אף טרם

המטופל את שיעור הצלחותיו האישיות ,בהשוואה

נחקק חוק זכויות החולה ,מלמד כי הצעה מצד המטפל

לתוצאות מטפלים אחרים הנוקטים בשיטת הטיפול

אל המטופל כי זה האחרון יבקש עצה חיצונית-נוספת,

המוצעת .המטפל חייב להשיב ,ככל יכולתו במלוא

מעידה על בטחונו העצמי של המטפל בדרכו ,ומה

הכנות ,על שאלות ממין זה .אך זאת יש לדעת – ברוב

שחשוב לא פחות – היא מגבירה את האמון שנותן

הגדול של המקרים ,אין בידי מטפל בישראל ,או בידי

המטופל באותו מטפל.

המוסד במסגרתו הוא פועל ,תיעוד סטטיסטי מהימן
של תוצאות טיפולים ,למעט מקרים פרטניים ,בעיקר
כאלה שהיוו נושא למחקר בנושאים נקודתיים .ומצד
שני ,גם שאלת מהימנות הנתונים החיצוניים ,ביחס
אליהם נדרשת השוואת הנתונים האישיים )למטפל(,
אף היא אינה תמיד קלה .לפיכך ,הדרישה להצגת
נתונים מסוג זה ,המושמעת מדי פעם מפי עורך דין,
היא חסרת תכלית כיוון שלא ניתן למלא אותה,
ובוודאי שלא בצורה הקרובה למהימנה.

אין ספק בדבר חובת היוועצות של מטפל בשאלה שאינו
בקיא בה ,במומחה בתחום המתאים ששאלות מאותו
סוג הן לחם חוקו .אין גם ספק בדבר הזכות להיוועצות
בכל מטפל מוסמך בתחום ,על פי בחירת המטופל .אך
יש להבדיל בין הפניית מטופל אל מומחה לצורך
היוועצות לבין העברת המטופל לידי מומחה אחר
באותו תחום עצמו ,לצורך טיפול .מדי פעם מושמעת
טענה נגד רופא מומחה ,כי זה טיפל בחולה בשיטה
שהיא אמנם מוכרת" ,וותיקה" ,ואפילו נכונה לאותו

"מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין

עניין .אולם ,ממשיכה הטענה ,אותו רופא ידע ,או אולי

הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל
בכל הדרוש למימוש זכות זו" .68הסיוע ,בין היתר

צריך היה לדעת ,כי ישנו רופא אחר ,שהוא מומחה
מיוחד ,והראיה – יצא לו מוניטין כמומחה מיוחד

משמעו מסירה בידי המטופל של "מידע רפואי

באותה שיטה .ובהמשך נטען כי המטפל הראשון הפר

מהרשומה הרפואית ,לרבות העתקה ,המתייחסת

 67לסקירה נרחבת ,מפורטת ,מעודכנת ,המביאה את
הפסיקה )לרבות מראי מקום( במדינות השונות של ארה"ב
ואת הפסיקה הפדראלית ,כשהיא מחולקת לפי תחומי
הרפואה השונים ,ר':
Annotation:
MALPRACTICE:
PHYSICIAN'S
FAILURE TO ADVISE PATIENT TO CONSULT
SPECIALIST OR ONE QUALIFIED IN A
METHOD OF TREATMENT WHICH PHYSICIAN
IS NOT QUALIFIED TO GIVE. 35 A.L.R.3d 349,
Jerald J. Director, J.D. American Law Reports 3d,
1971, The Lawyers Co-operative Publishing
Company; Bancroft-Whitney Company. 2005 West
Group - Updated May 2005.
 68סעיף  7לחוק זכויות החולה.
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 69סעיף )18ב( לחוק זכויות החולה.
 70כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל:
 .49במקרה הצורך ,יציע הרופא לחולה התייעצות
עם רופא נוסף ,ויסכים לכל בקשת חולה לקבל
דיעה נוספת .הרופא ימליץ על הרופא המוסמך לפי
דעתו לשמש יועץ .החולה יבחר ברופא על פי
שיקול דעתו.
 .50הרופא המפנה רשאי ,לאחר ההתייעצות,
להודיע לחולה שהוא אינו מקבל את מסקנות
היועץ.
 .51הוזמן רופא ליעץ לחולה מאושפז בבי"ח,
יתאם היועץ את ביקורו מראש והרופא המטפל
ישתף פעולה עם הרופא היועץ.
 71ר' דיון בשאלה בספרו של י .גרין )ה"ש  18לעיל( בעמ' ,245
ה"ש  120שם.
 72א .כרמי )ה"ש  29לעיל( בעמ'  ,821אף מפקפק בצורך
שהיה בפירוט הוראה זאת.
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_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים
את חובתו כלפי המטופל ,בכך שלא הפנה את המטופל

The physician's duty to advise his patient

אל אותו רופא בעל מוניטין .וכתוצאה מהפרה זאת

as to consultation has been said to arise

הקים נגד עצמו עוולת רשלנות .טענות מסוג זה נכתבו

when the physician knows, or should

בצורה מפורשת בידי מומחים במספר חוות-דעת

know, that he does not possess the

רפואיות ,בנושאים הקשורים לניתוחים .למיטב

requisite skill, knowledge, or facilities to

ידיעתי ,טענות מסוג זה אף לא הוזכרו בפסקי דין

treat the patient's ailment properly, or

בישראל.

that the method by which he is treating

השאלה העולה מהדברים שלעיל היא :האם על מטפל

the patient's ailment is not providing

בישראל חלה חובה מן הדין להפנות מטופל אל מטפל

relief or effecting a cure.

אחר ,כזה שיצא לו מוניטין כבקיא-מיוחד בשיטת
טיפול מסוימת .ודוק – חובה להפנות ,ולא חובה
למסור מידע להגשמת הזכות להשגת דעה נוספת.
החוק 73אינו מטיל חובה כזאת ,74בית המשפט בישראל
לא עסק בשאלה זאת .לא מצאנו התייחסות לשאלה גם
בספרות המשפטית בישראל העוסקת במשפט רפואי

,75

.76

חריג בודד נמצא בפסיקת בית משפט שבמדינת
וויסקונסין .בפרשה זאת חויב רופא מומחה ברשלנות,
על כי לא הפנה את המטופלת לרופא מומחה מובהק
ממנו .78מקרה יחיד זה ,מוסבר בנסיבותיו המיוחדות:
המטופלת לקתה בדימום ממפרצת בעורק הבסיס
שחייב כנהוג וכמקובל באותה תקופה ,טיפול
במוחִ ,
ניתוחי .ניתוח מסוג זה דורש מיומנות וניסיון מיוחדים

הפסיקה האמריקאית בעניין חובת ההפניה לרופא

אף אצל מנתחים המנוסים בניתוחי כלי דם מוחיים.

מומחה היא ברורה למדי – ברוב המקרים ,אם כי לא

הרופא המטפל סיים אמנם התמחות בנוירוכירורגיה

בכולם ,נדרש רופא מטפל ,שאין בידיו ידע מספיק

ועבד בתחום זה בבית חולים קהילתי ,אך רוב פעילותו

לטפל בבעיה הרפואית שלפניו ,להפנות את מטופלו אל

התרכזה בנושאים השגרתיים ,ובעיקר בטיפול בנפגעי

רופא מומחה לאותה בעיה .בסיס חובה זאת:77

חבלות ראש .זאת ועוד – וייתכן וזה הבסיס העיקרי
לתוצאה – העיר הקטנה בה התרחשו האירועים,
לרוֹצ' ְס ֶטר
ֶ
הייתה קרובה מאד ,במושגי ארה"ב,
שבמדינת מינסוטה ,בה נמצא אחד ממרכזי הרפואה

 73ס"ק )13 ,7ב( ו 18-לחוק זכויות החולה.
 74אלא אם כן נמצא מאן דהו המוכן להרחיב לצורך כך את
פרשנות ס"ק )13ב(  4לחוק זכויות החולה .ניסיון פרשני
מרחיק לכת זה ,העלה כאפשרות קיצונית אך יחידה ,וכנראה
לא סבירה ,המלומד י .גרין בשיחה אישית.
 75י .גרין – ה"ש  18לעיל.
א .כרמי – ה"ש  29לעיל.
 76בספרות הפוסקים יש התייחסות להבדלה בין רופאים
מומחים לדרגותיהם ,ולהפניית החולה מהמומחה האחד
לשני .אולם קשה להתייחס לנאמר בעניין זה כיוון שהמונח
"רופא מומחה" ,בו השתמשו אותם מחברים ,שונה תכלית
שינוי מן המושג הנתפס במונח זה ברפואה המודרנית .שוני
זה נובע ,במידה רבה ,מן העובדה כי הרפואה )המערבית(
אמנם הבדילה בין  physicianל surgeon-מזה מאות בשנים
)וכלל לא ברור כי הבדלה זאת הייתה קיימת "ברפואה
היהודית"( אך הפיצול להתמחויות ,שהוא תולדה
מהתפתחות מדעית ,במקצועות הכירורגיה ,והמשיך ברפואה
הפנימית ,החל רק בראשית המאה ה .20-המונח שבפי
ספרות הפוסקים אינו עוסק במושג המומחה של היום.
 77נלקח מן המבוא ל – Annotation 35-ר' ה"ש  65לעיל.
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החשובים בארה"ב – ה , Mayo Clinic-שלמחלקה
לנוירוכירורגיה שבו יצאו מוניטין ,בין היתר ,כאחת מ-
 5-4המחלקות המובילות בניתוח כלי דם מוחיים .חיוב
אותו רופא בדין היה תוצאה מביצוע פעולה ניתוחית
מע ֶבר להכשרתו ,ואשר בלטה
מסובכת ביותר ,שהייתה ֵ
על רקע הקלות בה אפשר היה להעביר את המטופלת
לידיים מתאימות במובהק .79לשון אחר – בהימנעותו
Donna L. Johnson, by her Guardian ad Litem, 78
Timothy J. Adler, v. Dr. Richard Kokemoor, and
others. 199 Wis. 2d 615, 545 N.W.2d 495 (1996).
RA Heinemann: Pushing the Limits of Informed 79
Consent: Johnson v. Kokemoor and Physicianspecific Disclosure. Wis. L. Rev. 1079, 1997.
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של אותו רופא מלגלות למטופלת את האפשרות ,ואולי

לצורך מימוש האינטרס הבסיסי של אדם של זכות

אף את הזמינות ,של הטיפול העדיף – באי-הפנייתה

ההחלטה על גופו וכל שייעשה בו – הוא אחד הניסיונות

למומחה המובהק – הפר הרופא את חובת הגילוי

לתרגם את התקשורת בין מטופל למטפל ,ובין מטפל

הנאות ,ובכך גרם להפחתה ,ובאותו מקרה בצורה

לאיש משפט ,שמטבעה ומדורי דורות נעשית בשפה בה

חמורה מאד ,של סיכויי החלמתה.

מדברת הרפואה ,ללשון בה מדבר המשפט .לעניין זה

מקרה זה הוא יוצא מן הכלל המלמד על הכלל –

יפים דבריו של ע' שפירא:

למיטב הערכתי ,המבוססת בין היתר גם על הכרת

"דא עקא שיש קושי מובנה בניהול

מקרוב של נושא רפואי ספציפי זה ,פעל אותו רופא

שיח כזה בין ,נאמר ,מדעני ביו-רפואה

בדרך שחרגה בצורה קיצונית מן הדרך בה היה פועל,

מזה לחכמי משפט מזה .זאת בשל

במצפון נקי ,רופא סביר באותו תחום התמחות ,תחום

השוני במערכות המושגים ,בתובנות

תת-ההתמחות .ובכך ,אני מציע לראות את התשובה

ובדפוסי החשיבה של המשתתפים

לשאלה שהועלתה בראשית הדיון בסוגיה זאת – רופא

השונים

הזה...חסידוּת

אשר במצפון נקי ,סבור כי כישוריו המקצועיים

דיה
שוֹטה ואי-אמון גורף הם שני ִצ ָ
ָ

מספיקים לתת למטופלו את הטיפול הרפואי הראוי-

של

ֵד ָעה

המוצע ,אין מקום לדרוש ממנו הפניה למומחה אחר.

קדוּמה"...

המבחן למידת הניסיון או הכישורים המספקים ,היא
מסוג השאלות "כמה כבשים עושות עדר" ,80והתשובה
לה היא כזאת שניתנה לאותה שאלה ,בשינויים
המתחייבים .המבחן הנכון נראה לי כ'דרך פעולתו של
"המומחה הסביר" באותו תחום' .גישה זאת תואמת
גם את זו הנוהגת בארה"ב ,המוצאת את ביטויה
באמרה המצוטטת לעיל.
ומנקודת מבט נוספת – ריכוז-יתר של טיפול בבעיות
רפואיות ,שאינן בגדר חריגים מיוחדים ,בידי רופא)ים(

בר-השיח

אותה

מטבע

עצמה-

81

ואוסיף בנימת אופטימיות :ניסיון תרגום של שפת
הרפואה ללשון המשפט ,כמוהו כניסיון לערבב מים
בשמן ,פעולה שלא תצלח אלא אם ייעשה שימוש נבון
בחומר שיסייע ליצור מן השניים תחליב .בסוגיה
שנדונה כאן ,נראה כי לא נמצא עדיין החומר הנכון לכך
או מינונו הנכון.
ביטאון זה הוא אחד הכלים בהם נעשה ניסיון לסייע
בתהליך "התחליב" בחברה שלנו.

בודד)ים( ,מהווה סיכון לחינוך ולהפצת המיומנות
והמומחיות

באותם

נושאים

מיוחדים-כביכול.

ריכוזיות-יתר זאת ,הנוגדת את חובת הפצתו של מידע

תם ולא נשלם  -היכן חוק זכויות או שמא חובות
הרופא?

רפואי בין רופאים ,בולמת את התפתחות הרפואה.
הסיכון הטמון בה אינו שונה מהסיכון שבכל מונופול
מצוי ,ומאיימת באופן מוחשי בפגיעה בתקנת הציבור.
לסיכום הדברים :חוק זכויות החולה ,ובעיקר
ההוראות שבו המנסות להסדיר את מערכת היחסים
המקצועיים בין מטפל למטופל – הצגת המידע הנדרש

 80כבוד השופט י' זמיר רע"א  2027/94צביה קליג' נ' קצין
התגמולים במשרד הבטחון ,פ"ד נ ).538 ,529 (1
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_____________________________________________________הסכמה מדעת – תהיות וערעורים

הערות מערכת :עו"ד יונתן דייויס  -עורך ראשי כתב העת רפואה ומשפט
המחבר המלומד שהשכלתו הרפואית והמשפטית מאפשרת לו לבחון את הסוגיה בהיבטיה השונים מציג את כמות פסקי
הדין שניתנו לאחר חקיקת חוק זכויות החולה תשנ"ו –  ,1996כמשקפת את ממדי הבעיה המכונה לדבריו "הסכמה
מדעת" .לדעתנו בחינת הסוגיה לפי היקף הפסיקה שפורסמה במאגרי המידע השונים אינה נכונה וראויה .הרושם העולה
ממקרא המאמר כי מימוש הזכות למידע המקופל בדוקטרינת ההסכמה מדעת לפיה רופא חייב לקבל את הסכמת
המטופל לטיפול תוך שהרופא נדרש למסור למטופל מידע רפואי בדבר הסיכונים והסיכויים של הטיפול ,מטיל על הרופא
נטל כבד הקשה ליישום מבחינה פרקטית ,במיוחד במצבים בהם נתקל המטפל בבעיה עליה אינו יכול לקבל הסכמה
מדעת להמשך הטיפול כגון שהמטופל שוכב על שולחן הניתוחים .המחבר מוסיף וקובע שיש פער בין הרפואה והמשפט
שאינה ניתנת לגישור.
לדעתנו הזכות למידע הקבועה בחוק זכויות החולה היא פשוטה בתכלית .המטופל זכאי שלא יינתן לו טיפול רפואי ללא
הסכמתו מדעת ,כלומר לאחר קבלת המידע הרפואי הדרוש מן הרופא .אין דרישה לקבלת הסכמת המטופל לטיפול
מסוים אם תוך כדי טיפול מוסכם אחר מתעורר צורך ,שלא היה סביר לצפותו מראש ,בטיפול המסוים כטיפול נוסף .אך
זאת רק אם הטיפול הנוסף דרוש למניעת סכנה חמורה למטופל ,או למצער ,אינו מעמיד את המטופל בסיכונים נוספים
על הסיכונים שעליהם נמסר לו .המקרים בהם לא ניתן לקבל הסכמה מדעת במהלך הטיפול הרפואי הם נדירים וניתן
להיערך להם בהתאם תוך צפיית האפשרויות החילופיות של הטיפול.
גישה מרחיבה הגוזרת הסכמה מכללא של המטופל לכל טיפול שלדעת הרופא דרוש להשגת מטרת הריפוי ,תשלול
למעשה את חובת גילוי המידע המוטלת על הרופא .יתרה מזו ,זכותו של המטופל לאוטונומיה על גופו מזכה אותו לקבל
מידע על הסיכויים והסיכונים של הטיפול הנוסף גם אם הסיכונים שבטיפול זה אינם שונים במהותם מאלו שבטיפול
שלגביו כבר נתן המטופל את הסכמתו.
הסכמה מדעת לטיפול מבוססת על שקלול של חיוניות הטיפול וסיכויי הצלחתו ,מצד אחד ,עם תדירות הסיבוך האפשרי
ומידת חומרתו ,מצד אחר .זהו מאזן הסיכויים והסיכונים .הזיקה בין פרטי המידע הרלוונטיים מגדירה את היקף
הגילוי הנדרש ומחייבת מתן מידע מלא על סיכויי ההצלחה .ככל שהטיפול אינו חיוני ,כך כוללת חובת הגילוי מתן מידע
מפורט יותר.
במציאות בה הרפואה המשלימה משתלבת ברפואה הקונבנציונאלית ,כאשר יש הזדקקות לרפואה פרטית הכוללת
רפואה אסטטית כמוצר צרכני המשווק ככל מוצר מסחרי אחר חייב המשפט לקבוע את הגבולות של הדוקטרינה מחד
והיקף חובת הגלוי שעל הרופא לנקוט בו כדי להיכנס לגדרי הדוקטרינה .בית המשפט העליון קבע בפרשת שטנדל
הנזכר במאמר כי " :ההסבר הנדרש לקבלת הסכמה מדעת לניתוח אלקטיבי אסטטי – שאף בלעדיו ניתן לנהל אורח
חיים רגיל – נכלל ברף העליון של חובת הגילוי ,והוא כולל ,נוסף על התייחסות לסיכויי ההצלחה ,גם מתן אזהרה מפני
הסיבוכים האפשריים ,גם אם סיבוכים אלו נדירים .דרישה נרחבת זאת מתחייבת בייחוד בתקופה הנוכחית ,שבה
מתפתחת רפואה פרטית המציעה לציבור הרחב – אם בדרך ישירה באמצעות פרסומים ,ואם בעקיפין בהסתמך על
מוניטין של רופא המקיים מרפאה פרטית – ניתוחים אלקטיביים למיניהם .ניתוחים אלו מיועדים לשפר את איכות
החיים של המטופלים ,אך מטבע הדברים יש בהם אף סיכונים ,שאותם יש לגלות לחולים "
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משפט רפואי____________________________________________________________________
אין ללמוד מהגדרתו של ניתוח כ"אלקטיבי" כי מדובר בניתוח קל או בניתוח שאינו הכרחי ,ואין בהגדרתו בתור שכזה
כדי להטיל על הרופא חובת הסבר "מוגברת" .לפי המשמעות המקובלת ,ניתוח "אלקטיבי" הוא ניתוח שאינו דחוף,

הנתון לבחירתם או ל א
החלטתם של הרופא המטפל או של המטופל .על הרופא להביא לידיעתו של המטופל את הסיכונים
הכרוכים בטיפול הרפואי ,מקטון ועד גדול ,על-מנת לאפשר לו לבחור בין החלופות האפשריות ,ואל לו לשים את עצמו
במקום המטופל ,אלא אם כן מצדיקות הנסיבות המיוחדות של המקרה או של המטופל הימנעות מהסבר כזה .יש לזכור
כי בשקילת הסיכויים והסיכונים יש משקל שונה לאישיותו ,לאורח חייו ולעיסוקיו של כל מטופל ומטופל .יש לתת בידי
המטופל את המידע הדרוש להחלטתו ולהניח בידיו את הבחירה ,ובדרך-כלל אין להשאירה בידיו של הרופא
אנו מסכימים עם המחבר כי דוקטרינת ההסכמה מדעת מצמיחה חובות משנה על הרופא כגון במערכת היחסים בין
מומחה ומתמחה וכד' .אין אלה אלא מצבים שהרפואה יצרה לנוחיותה ועתה עליה להתאים עצמה למצבים בהם
תתואם חובת הגילוי הקבועה בחוק להתנהלות התקינה של הרפואה.
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_____________________________________ ההכרה בקשר הסיבתי בין שירות צבאי ומחלת סכיזופרניה

ההכרה בקשר הסיבתי בין שירות צבאי ומחלת הסכיזופרניה
עו"ד יואב חיימובסקי *
תקציר
סכיזופרניה היא מחלה המשפיעה על החשיבה והתפיסה .אנשים הלוקים בה מתרחקים מהמציאות ,חושבים באופן לא
מסודר ובחוסר היגיון וסובלים מהזיות ודמיונות שווא.
נושא חיבור זה הוא ההכרה של צה"ל ושל המערכת המשפטית בקשר הסיבתי בין השירות הצבאי ומחלת הסכיזופרניה.
במהלך השנים חלה הרחבה ניכרת בהגדרת ה"נכים" של מערכת הביטחון .בתי המשפט נוהגים לאמץ פרשנות מרחיבה
בדונם בתביעות להכרה בחיילים כנכים ,גם כאשר קיימים חילוקי דעות באשר לעוצמת הקשר שבין הפגיעה ומהות
השירות הצבאי או הביטחוני.
בתי המשפט השונים הלכו בעקבות הדרך שהתווה בית המשפט העליון בסוגיית ההכרה בקשר הסיבתי שבין נכות,
לרבות נכות נפשית ,לבין השירות הצבאי .דרך זו העניקה פרשנות מרחיבה למונחים הניצבים בבסיס דרישת הקשר
הסיבתי .ואולם ,הרחבה זו מלווה באי ודאות משפטית ניכרת .המתח שבין עולם הרפואה לעולם המשפט מוצא היטב
את ביטויו במסגרת זו ,ומביא לתוצאות ההפוכות שאותן קיבלו במקרים השונים קציני תגמולים ,ועדות רפואיות ובתי
המשפט .מתח זה ,כך נראה ,יוסיף ללוות אותנו אף בעתיד ,וקשה להצביע על "נוסחת קסם" העשויה לעמעם את המתח
ולהביא לתוצאה משפטית ודאית וברורה.
* בוגר תואר ראשון בהצטיינות במשפטים ובמינהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה; סטודנט לתואר שני בפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.
מבוא

מחלת הסכיזופרניה תוארה עוד במאה ה ,19-וכיום

כשהוקרן בשנת  2001הסרט "נפלאות התבונה"

ההערכה היא כי כאחוז אחד מאוכלוסיית העולם לוקה

)" ,("A Beautiful Mindהמתאר את חייו של חתן פרס

בה .המחלה משפיעה על החשיבה והתפיסה – אנשים

נובל בכלכלה לשנת  ,1994ג'ון נאש ,הוא עורר התפעלות

הלוקים בה מתרחקים מהמציאות ,חושבים באופן לא

רבה .הסרט זכה בפרס האוסקר היוקרתי לא מעט

מסודר ובחוסר היגיון וסובלים מהזיות ודמיונות שווא,

בזכות העלילה המרתקת .במאה שנות חלוקת פרס נובל

הפוגמים ביכולתם הרגשית .טיפול תרופתי מפחית

ליותר מ 700-מגדולי המדע והרוח של המאה ה 20-לא

תופעות חריפות אלה ,אך נותרים עדיין קשיים

היה עוד מקרה שבו הזוכה קיבל את הפרס לאחר

חברתיים ותפקודיים .אחת התיאוריות טוענת כי

שאושפז בגיל  30בבית חולים לחולי נפש ואובחן כלוקה

המחלה קשורה לחוסר איזון כימי במוח ,ולכן תרופות

בסכיזופרניה )בעברית ,שסעת( .רק בשנות החמישים

עשויות לשפר את המצב .יש חולים הסובלים

לחייו יצא נאש חלקית מערפל המחלה ,והמשיך להפגין

מהתקפים קצרים ומתאוששים ,ואחרים סובלים

את ניצוצות הגאוניות המתמטית ,שבה ניחן בטרם

ברציפות במידה הפוגעת בכל תחומי החיים .בקרב

השתלטה עליו המחלה .מאפייני מחלת הנפש הקשה

הרוב המכריע של החולים ,נמשכת הנכות הנפשית

והמורכבת שממנה סבל נאש ,מעמידים בספק את

עשרות שנים ,מגיל צעיר יחסית ועד שנות החיים

האפשרות שבעתיד נזכה לראות חולה סכיזופרניה נוסף

המאוחרות .חלק מן הלוקים במחלה מאופיינים בדרגת

זוכה לעמוד על במת מקבלי פרס נובל.

אינטליגנציה נמוכה מעט מהממוצע ,וניכרת בהם
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דעיכה במנת המשכל ) (IQכאשר המחלה נותנת בהם

במשך השנים ,בעקבות תיקוני חקיקה שונים ובעיקר

אותותיה.

בעקבות הפסיקה של בתי המשפט ,חלה הרחבה ניכרת

שכיחותה של מחלת הסכיזופרניה שווה בין המינים,

בהגדרת נכים במערכת הביטחון.

אך היא מתפרצת בגברים בעיקר בין הגילים  18ל– 25-
גיל המקביל לשנות השירות הצבאי בישראל .שיא
הופעת המחלה אצל נשים הוא בין  25ל.45-
בקרב הרוב המכריע של החולים בולט במרוצת השנים
תפקוד חברתי ירוד ,וסיכוייהם להשתלב במסגרת שוק
העבודה ולהתמיד בו קטנים .פחות ממחצית הלוקים
בסכיזופרניה מקימים משפחה ,וכ 15%-מהם חיים
לסירוגין במוסדות לחולי נפש במשך תקופות ארוכות.
כ 15%-מתוכם מסתבכים בפשיעה קלה ,או באורח
חיים של תעייה ושוטטות חסרת מעש .יש הסוברים כי
החסר בתמיכה חברתית גורם לכך שיותר חולי
סכיזופרניה הופכים לקורבנות של מעשי אלימות
מאשר יוזמים ומבצעים מעשי פשע.
נושא חיבור זה הוא ההכרה של צה"ל ושל המערכת
המשפטית בקשר הסיבתי בין השירות הצבאי למחלת
הסכיזופרניה .כפי שאסקור בהמשך ,במשך השנים
חלה הרחבה ניכרת בהגדרת ה"נכים" של מערכת
הביטחון .בתי המשפט נוהגים לאמץ פרשנות מרחיבה
בדונם בתביעות להכרה בחיילים חולים כנכים ,גם
כאשר קיימים חילוקי דעות באשר לעוצמת הקשר שבין
הפגיעה למהות השירות הצבאי או הביטחוני.

לנוחות הקורא אביא תחילה את סעיפי החוק
הרלוונטי:
חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ]נוסח משולב[,
התשי"ט) 1959-להלן :חוק הנכים(
" .1נכות" – איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה ,בין
גופנית ובין שכלית ,או פחיתתו של כושר זה ,שבאו
לחייל משוחרר או לחייל בשירות קבע כתוצאה של
אחת מאלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו:
) (1מחלה
) (2החמרת מחלה
) (3חבלה
"נכה" – חייל משוחרר או חייל בשירות קבע ,שלקה
בנכות.
 1א  .חבלה בדרך למחנה או ממנו
)א( רואים חבלה שאירעה לחייל או לחייל משוחרר
כחבלה שאירעה בתקופת שירותו עקב שירותו גם
אם היא נגרמה בדרך אל המחנה או ממנו ,ובלבד
ששהותו מחוץ למחנה הייתה כדין ולא חלו בדרך
הפסקות או סטיות של ממש שאין להן קשר עם
השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו .לגבי חייל
השוהה בחופשה ,רואים חבלה כאמור רק אם נגרמה
בדרכו מן המחנה אל יעד חופשתו או בדרכו אל
המחנה מיעד חופשתו.
"חייל השוהה בחופשה" – חייל השוהה כדין מחוץ
למחנה שלא במילוי תפקיד בשירות ,ולרבות חייל
משוחרר בדרכו בחזרה מן השירות.
הביטוי "עקב שירותו" בסעיף  1לחוק )שהדגשתו לעיל
אינה במקור( הוא המוקד העיקרי להתדיינות בערכאות

חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ]נוסח משולב[,

המשפטיות השונות .קשת האירועים הנכללים בסעיף

התשי"ט ,1959-קובע כי חייל יוכר כנכה בהתמלא שני

זה היא רחבה ביותר ,החל בחבלה/פציעה בשדה הקרב

תנאים במצטבר" :בתקופת שירותו" ו"עקב שירותו".

ועד להתפרצות מחלה קונסטיטוציונלית )מחלה

בית המשפט העליון נדרש עשרות פעמים לפירוש
הביטוי "עקב שירותו" ,ולמרות זאת ,כפי שנראה

ה"טבועה בנפשו של אדם" ועלולה להתפרץ או
להישאר רדומה עד לסוף ימיו(.

בהמשך הדברים ,לא הצליח לגבש קריטריונים קבועים

חייל שלקה בנכות יהא זכאי לתגמולים בהתקיים שני

ואחידים .מגמתו של בית המשפט ,לגלות יחס של רוחב

התנאים במצטבר :האחד – תנאי הזמן – "בתקופת

לב לתביעות ,הביאה לכך שבין אלה שהוכרו כנכי

שירותו" .הפגיעה חייבת להיות בתקופת שירותו של

צה"ל ,ניתן למצוא כאלה שבינם לבין מהות השירות

החייל; השני – תנאי הקשר הסיבתי – "עקב שירותו".

הצבאי או הביטחוני קיים קשר שניתן לחלוק על

חייב שיתקיים קשר סיבתי בין הפגיעה שהחייל נפגע

עוצמתו.

בה לבין שירותו בצבא .שני תנאים נפרדים אלה חייבים
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לחול במצטבר ,שאם לא כן לא יהיה החייל זכאי

אירועים אשר בעקבותיהם פרצה בגופו מחלה

לתגמולים.

קונסטיטוציונלית .במקרים אלה נקבע קיומו של קשר
סיבתי-משפטי ,גם אם האירוע שבעקבותיו פרצה

אין חולק על כך ,שמשמעותה המקובלת של המילה

המחלה אינו אופייני לחיי הצבא דווקא.

"עקב" היא "מפני ש"" ,בגלל"" ,כתוצאה מן" וכיוצא
באלה מילות יחס או תוארי פועל ,שמשתמע מהם קשר

סוג מקרים שני ,הקשה לפענוח ,נסוב על מחלה

סיבתי בין מצב או פעולה לבין התוצאה הכרוכה בהם

קונסטיטוציונלית הפורצת בגופו של חייל במהלך

או נובעת מהם .אף על פי כן ,אין המושג "עקב שירותו"

השירות הצבאי ,אך אינה כרוכה ביסוד "צבאי" ולא

מחוור כל כך ,בייחוד משבאים לדון בתוצאה

באירוע חריג ומיוחד .גם במקרים אלה לא בהכרח

המרוחקת במידת מה מהמצב או מהפעולה המהווים

יישלל הקשר הסיבתי שבין השירות לבין המחלה .כך,

את השירות ,ובראייה ראשונה קשה להבחין בקשר

למשל ,במקרה שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון,
3

עוד בשלהי שנות החמישים של המאה ה ,20-נדון

הסיבתי שביניהם.

עניינו של חייל "פסיכופת מסוג בלתי יציב" אשר נחבל
השופט )בדימוס( י' בנאי סוקר במאמרו בנושא תגמולי

כתוצאה מניסיון להתאבד במהלך שירותו .בית

נכות לחיילי צה"ל סדרת פסקי דין שבהם נדונה

המשפט הכיר בקשר סיבתי-משפטי בין מחלתו של

פרשנות המונחים "עקב השירות" ו"התנהגות רעה

החייל לבין שירותו בצבא.

וחמורה" .השופט בנאי מסכם ומציין כי הפרשנויות
4

השונות והסותרות של המונחים "עקב השירות"

סוג נוסף של מקרים בא לידי ביטוי בפרשת וינשטיין ,

ו"התנהגות רעה וחמורה" כפי שהן משתקפות בפסקי

בה דובר בחייל שהסתכסך עם מפקדיו בצבא .אחד

הדין השונים פוגעות ביציבות ובוודאות של הנורמה

המפקדים אף עלב ופגע בחייל לעיני חבריו .החייל נפגע

המשפטית באופן שהציבור ,ובמקרה שלפנינו – ציבור

קשות ולבסוף חלה במחלת הסוכרת )שהיא ביסודה

החיילים ,אינו יכול לדעת מה מותר לו ומה אסור,

מחלה קונסטיטוציונלית( .על יסוד חוות דעתם של

ומכאן שמצב זה פוגע בשלטון החוק.

1

מומחים ,ובהעמידו את "הקשר הסיבתי הקונקרטי"
כמבחן לקשר הסיבתי-המשפטי ,מצא בית המשפט כי

בפסק הדין בפרשת אביאן 2נדונה סוגיה זו בהרחבה
תוך הסתמכות על דיונים קודמים .חלק מאותם

המחלה פרצה עקב השירות .באותו פרשה ציין השופט
זילברג:

5

מקרים דומים המובאים במסגרת פסק הדין בעניין
אביאן יובאו להלן ,על מנת לעמוד על השתלשלות

" ...כפיפותו של החייל לנסיבות שהוא נתון

ההכרה בקשר הסיבתי שבין השירות הצבאי למחלות

בהן בחיי הצבא ,היא כפיפות למשטר שאינו

שונות ,ובניהן מחלת הסכיזופרניה.

יכול להיחלץ הימנו ,והוא אינו יכול ,מרצונו
החופשי ,לעבוד ולחיות בתנאים אחרים;

סוג מקרים נוסף שעליו ניתן להצביע בענייננו אינו

משום כך חייבת ההשוואה עם הסכנות שהיה

קשור בהכרח במאפייניו המיוחדים של השירות

חשוף להן בנסיבות אחרות' ,אזרחיות' ,להיות

הצבאי ,אלא כולל אירועים חריגים ויוצאי דופן

יותר ליברלית )מבחינת החייל( ,ועל המדינה

שאירעו לחייל במהלך שירותו ובקשר עם שירותו,

לשאת באחריות לכל מקרה חבלה או מחלה,

 1י' בנאי" ,התנהגות רעה של חייל כשוללת זכות לתגמולי
נכות" ,רפואה ומשפט )ספר היובל ,תשס"ב נוב' ,(2001עמ'
.30
 2דנ"א  5343/00קצין התגמולים נ' אביאן,פ"ד נו).732 (5
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 3ע"א  419/58קצין התגמולים נ' אהרן ,פ"ד יג .312
 4ע"א  137/64וינשטיין נ' ק .התגמולים פ"ד יח).510 (2
 5שם ,עמ' .516
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הקשור קשר סיבתי קונקרטי לשירות

"כאשר חייל ,בגלל אופיו המיוחד ,מגיב

הצבאי.

מבחינה נפשית ,בצורה בלתי רגילה ,על
אירוע רגיל הקורה בתקופת השירות – אירוע

"וכאן יבוא השואל וישאל :אם הקשר

שעלולים להיתקל בו בחיי היום יום ושאינו

הסיבתי המספיק הוא קונקרטי ולא טיפוסי,

מיוחד דווקא לשירות בצבא – וכתוצאה מכך

על שום מה צריך היה המחוקק להוסיף את

פורצת

קונסטיטוציונלית

המילים 'עקב שירותו' ולא הסתפק בדיבור

שהייתה לו נטייה אליה קודם לכן ,אין בשום

'בזמן שירותו' בלבד? שהרי כרגיל כל תאונה

פנים ואופן לייחס מחלה זו לשירותו בצבא

המתרחשת בזמן השירות ,קשורה מבחינה

ולומר עליה כי היא אירעה או הוחמרה 'עקב

קונקרטית ,בנסיבות השירות.

שירותו'".

אצלו

מחלה

"תשובתי לכך היא :כרגיל ,לא בהכרח ,ולא

מחילוקי דעות אלה שבין הרוב לבין המיעוט ,שעניינם

תמיד .הנקל לתאר לעצמנו אירועים ותאונות,

ההרחבה או הצמצום של אחריות המדינה כלפי חיילים

שהם בבחינת 'מלאך המוות מה לי הכא מה

בעת שירותם בצבא ,ניתן ללמוד עד כמה תלוי הקשר

לי התם' ,והיו קורים בדיוק ,ובאותה צורה

הסיבתי במדיניות שבית המשפט מחזיק בה.

ממש ,בין אם נמצא האיש במחנה הצבא בין
אם נמצא מחוצה לו".

8

בפרשה אחרת ,שהגיעה להכרעת בית המשפט העליון
שנים מספר לאחר פסק הדין בעניין וינשטיין ,נקבע

והוסיף השופט ברנזון:

6

קשר סיבתי-משפטי בין השירות לבין מחלה בעניינו של
חייל שמחלתו החמירה כתוצאה מתנאי אימונים

" ...כבר פסקו הפוסקים כי על הצבא –

רגילים לאחר שבית המשפט ראה גם בהם תנאים

בדומה למעביד בקשר לאחריות מפני תאונות

קשים ויוצרי מתח מעבר לצפוי בחיים האזרחיים.

בעבודה – לקבל את האיש כמו שהוא על
מעלותיו ועל חסרונותיו; על גבורותיו ועל

מחלת הסכיזופרניה והקשר בינה לבין השירות הצבאי

חולשותיו ,על חולייו ועל מדוויו .שמא תאמר,

עמדה אף בבסיס פסק הדין בעניין פלונית .קצין

כי חברו כאן שני גורמים ,חיצוני ופנימי,

התגמולים נמנע מהיתלות בטענה של סף פרוצדורלית

אובייקטיבי וסובייקטיבי ,שגרמו להתלקחות

של התיישנות התביעה ,והחליט לדחותה לגופה ,מפני

המחלה ושבלעדי הרקע הקונסטיטוציונלי

שלטעמו "לא הוכח לו בראיות חיוביות שמחלתה ]של

ונטייתו של המערער למחלת הסוכרת

החיילת – י"ח[ נגרמה עקב השירות" .החלטה זו של

ותגובתו הקיצונית או אף החולנית לסכסוכו

קצין התגמולים אושרה על ידי ועדת הערעורים .פלונית

עם הרס"ר לא היה קורה לו דבר? גם על זה

לא השלימה עם ההחלטה ,ועירערה לבית המשפט

כבר אמרו הפוסקים את פסוקם :די בכך

העליון.

9

שמה שאירוע תרם להופעת המחלה או
להחמרתה".
השופט מני ,בדעת מיעוט ,סירב להכיר בקשר סיבתי,
7

באומרו ,בין השאר:
 6שם ,עמ' .518
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בפסק דינו שב השופט חיים כהן על שנפסק עשור קודם

דרישת הקשר הסיבתי הבאה לידי ביטוי בכך שעל

לכן ,בפרשת בוסני 10.כי במקרה של חולה סכיזופרניה

התובע להוכיח שמחלתו נגרמה "עקב שירותו".

אין צורך בהוכחת "נסיבות מיוחדות" בשירות הצבאי
שהיה בהן כדי להביא להתפרצות המחלה ,אלא די

לדעת השופט חיים כהן ,בסכיזופרניה די בכך שיוכח כי

במאמצים הגופניים והנפשיים ובמתח המתמיד שהם

המחלה פרצה "במהלך השירות" ,והדרישה הנוספת ,כי

מנת חלקו של כל חייל "להשפיע השפעתם על נפש

התפרצות המחלה נבעה "עקב השירות" ,למעשה

חייל שלקה במום קונסטיטוציונלי" 11.ואולם ,במקרה

מתרוקנת מתוכן ומאבדת כל משמעות .על כך אומר

פלונית קשה היה להצביע על מאמץ גופני או מתח נפשי

השופט אשר:

מתמיד שבו הייתה שרויה בזמן השירות .אף על כך
התגבר השופט חיים כהן ,ובקבלו את ערעור החיילת

"אין חולקים שמחלתה של המערערת

קבע:

היא קונסטיטוציונלית ושהיא פרצה
לראשונה בתקופת שירותה הצבאי ,אך

"מן הבחינה הרפואית' ,גורמי' המחלה הם

אין הוכחה שהתפרצות המחלה נגרמה

תורשתיים או קונסטיטוציונליים אחרים.

עקב

ועדת

אבל מן הבחינה המשפטית ,דוגל אני

הערעורים ,כך גם אני אינני יכול לומר

בשיטתי שיש לראות נכות שנתגלתה

בהסתמך על ידיעתי השיפוטית מה היו

לראשונה בתקופת השירות ,כאילו נגרמה

תנאי שירותה של טוראית ביחידה

עקב השירות ,אם לא הוכח העדר כל קשר

סניטרית בשנת  ,1948/9ובוודאי שלא

סיבתי ביניהם .נראה לי שהמערערת יצאה

אוכל לומר אם נגרמו למערערת עקב

ידי חובת הראיה המוטלת עליה על ידי

שירותה זעזועים נפשיים שהיה בכוחם

שהוכיחה שמחלת נפשה פרצה ונתגלתה

לעורר מתרדמתה את המחלה שהייתה

לראשונה

בתקופת

שירותה,

ושהיה

בשירותה ,על המאמצים והמתח הכרוכים
בו מטבע ברייתו )לפחות לפי אסכולה
רפואית מפורסמת אחת( ,כדי להביא את
מחלתה המסוימת לידי התפרצות".
השופט אשר ,חברו למותב של השופט חיים כהן ,סבר
כי דבריו אלה של השופט כהן מרחיקי לכת .לטעמו של
השופט אשר" ,עם כל רגשי האהדה שיש לי כלפי
המערערת ,מוכת הגורל ,לא אוכל למצוא בחומר
שהובא לפני ועדת הערעורים דבר המצדיק את
התערבותנו בהחלטתה" .מסקנתו של השופט אשר
נבעה מאי נכונותו לאמץ את הלך מחשבתו של השופט
כהן ,שיש בפסק דינו משום ביטול ,הלכה למעשה ,של
 10ע"א  652/69קצין התגמולים נ' שלום בוסאני ,פ"ד כד)(1
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תנאי

השירות.

כמו

טבועה בנפשה".
השופט בכור הצטרף לעמדתו של השופט אשר ,כי אין
לרוקן מתוכן את דרישת הקשר הסיבתי הבאה לידי
ביטוי במונח "עקב שירותו".
מסיכום הדעות השונות בפסק הדין בפרשת פלונית
עולה לכאורה ,כי כאשר מדובר במחלת סכיזופרניה
שאובחנה אצל חייל בעת שירותו הצבאי ,אין די
בהוכחה כי המחלה פרצה במהלך השירות ,אלא נותרה
בעינה הדרישה כי יוכח שהמחלה פרצה "עקב
השירות" .אולם ,שעה שבא בית המשפט למלא בתוכן
את הדרישה כי המחלה תפרוץ "עקב השירות" ,ניתן
לראות כי דרישה זו היא מינימלית ,אם היא קיימת
בכלל .נטל הראיה ,המוטל ככלל על התובע ,במסגרת
הנורמה הבסיסית שלפיה "המוציא מחברו – עליו
הראיה" ,עשוי לעבור ולהיות מוטל על כתפי קצין
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התגמולים המבקש לדחות את תביעת החייל להכיר

"אחד ,הנטל להוכיח קשר סיבתי בין

במחלתו ככזו המזכה בתגמולים.

פגיעה שחייל נפגע בה בעת שירותו לבין
השירות )'עקב שירותו'( ,על החייל מוטל

לא יהיה זה מופרך לומר ,כי הטלת נטל זה על קצין

הוא.

התגמולים משמעותה ,הלכה למעשה ,ריקון דרישת
"עקב השירות" מתוכן ,כיוון שעל קצין התגמולים

"שניים ,המבחן לקיומו של קשר סיבתי-

יקשה עד מאוד להוכיח שהמחלה לא פרצה "עקב

משפטי על פי חוק התגמולים הוא מבחן

השירות" .מדובר בנטל להוכיח יסוד נגטיבי ,הקשה

הקשר הסיבתי הקונקרטי .אירוע שאירע

להוכחה הרבה יותר מהוכחת יסוד פוזיטיבי .לכן,

בעת השירות בצבא או מצב שהחייל היה

למרות שלכאורה בפרשת פלונית דעת הרוב )השופטים

נתון בו ,האם אלה גרמו – בעצמם או

אשר ובכור( מותירה בעינה את הדרישה כי מחלת

בצירוף גורמים אחרים – לפגיעה שהחייל

הסכיזופרניה תפרוץ "עקב השירות" ,הרי שבפועל

נפגע בה.

הטלת נטל הראיה על קצין התגמולים משמעותה
אימוץ דעתו של השופט חיים כהן ,כי אין לדרוש

"שלושה ,שאלת הדיקותו ועוצמתו של

מהתובע הוכחת תנאי זה.

הקשר בין השירות הצבאי לבין הפגיעה
בחייל – החבלה שנחבל בה ,המחלה שחלה

תוצאה זו דומה כי היא מרחיקת לכת .על כן נדרשו בתי

בה ,המחלה שהוחמרה עקב השירות –

המשפט לתור אחר נוסחת איזון מסוימת ,שבמסגרתה

שאלה זו נתונה על דרך העיקרון ,למדיניות

לא תרוקן לחלוטין מתוכן דרישת "עקב השירות".

בית המשפט ,ובית המשפט ינתב עצמו ,על

אולם ,דומה כי הניסיון להגיע לאותה נוסחת איזון לא

פי תכלית החוק.

צלח .עמד על כך השופט חשין ,בסיכום פסק דינו בעניין
אביאן:

ארבעה ,בקביעת קיומה של חבלה או
מחלה שפגעו בחייל עקב שירותו ,יתפוס

"לאחר שקראתי פסיקה שקראתי; ולאחר

עיקרון 'הגולגולת הדקה'".

שהרהרתי בדברים שקראתי; אין לי אלא
להודות כי לא כל הכרעות שהוכרעו מעמידות

למרות הניסוחים המלומדים וקביעת הכללים ,קשה

עצמן בשורה ישרה .הכרעות קונקרטיות

לומר כי ההלכה מגובשת וברורה ,כדברי השופט חשין

שהוכרעו דימיתי לאבנים טובות .ביקשתי

עצמו בפסק הדין שלעיל" :דנו ושקלנו וביררנו

להשחילן על פתיל אחד והנה נמצא לי כי לא

והעמקנו ,אך נוסחת הקסם לא נמצאה לנו .חוששני כי

כולן תואמות הן זו את זו .בה בעת נגלה לי ,כי

גם הפעם לא יימצא הצופן לפתרון".

הכוחות המניעים את ההלכה – אותם כוחות
הם מאז שנות החמישים של המאה הקודמת,

אי קיומה של נוסחת קסם בהקשר זה ,כפי שציין

והעיקרים שנקבעו ,בית המשפט שמר

השופט חשין בעניין אביאן ,גררה מחלוקות במקרים

עליהם לאורך כל השנים .מבין עיקרים אלה

נוספים שנדונו בפני הערכאות השיפוטיות .כך ,בפסק
הדין בעניין עמבר 12נדון עניינו של ירון עמבר שגויס
לצבא והוצב לשרת כחשמלאי מטוסים בחיל האוויר.

נזכיר ארבעה שלענייננו בנושא הקשר
הסיבתי:

 12פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק ע"א
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_____________________________________ ההכרה בקשר הסיבתי בין שירות צבאי ומחלת סכיזופרניה
בהמשך שירותו הפך עמבר אחראי על קבלת כלי רכב

שעמבר סבל ממתחים אישיים שנגרמו לו במקום

שבהם נמצאו לקויים לסדנה .תפקיד זה גרם לו מתח

שירותו והביאו לאשפוזו הפסיכיאטרי .בפני קצין

ולחץ רב .עמבר אושפז במחלקה הפסיכיאטרית בבית

התגמולים וועדת הערעורים הונחה חוות דעת מפורטת

החולים תל השומר ,ובסופו של דבר שוחרר מהצבא

ומנומקת של ד"ר גונן ,אשר לאורה ולפי המבחן

לפני תום תקופת השירות .בשל מחלת הסכיזופרניה

הסובייקטיבי קיים קשר סיבתי בין מחלתו של עמבר

נקבע לו פרופיל רפואי .21

לבין השירות הצבאי .על יסוד האמור ,התקבל ערעורו
של עמבר.

עמבר פנה אל קצין התגמולים בתביעה להכיר בו כנכה
צה"ל .בתביעתו הסתמך על חוות דעת פסיכיאטרית של

בפרשה אחרת דובר בחייל בשם אהרון עמר ,אשר גויס

ד"ר גונן .קצין התגמולים דחה את התביעה וקבע כי

לצה"ל

.97

אין קשר סיבתי בין מחלת הסכיזופרניה שבה לקה

עמר שירת בטייסת קרב כמכונאי מטוסי כפיר ,והיה

עמבר לבין שירותו הצבאי .עמבר עירער על החלטת

אחראי לביצוע בדיקות טרום טיסה ולתקינות

קצין התגמולים בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב.

המטוסים .לאחר שלוש שנות שירות הוא שוחרר

הערעור נדון על ידי הרכב בראשות השופט יוסף

מהצבא עם פרופיל  .21הוא אובחן כחולה סכיזופרניה.

גולדברג ,כשלצידו השופטים אשר דן גרוניס ודוד בר-

קצין התגמולים סירב להכיר בקשר הסיבתי שבין
השירות

אופיר.

ונקבע

הצבאי

לו

למחלת

פרופיל

רפואי

הסכיזופרניה.

הוועדה

הרפואית שבפניה השיג עמר על החלטת קצין
השופטים הזכירו בפסק דינם את ההלכה המנחה

התגמולים הסתמכה על רישום דברי עמר בסיכום

שנקבעה על ידי בית המשפט העליון ,ולפיה מבחן

המחלה של המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע .בסיכום

הקשר הסיבתי בין מחלת הנפש לבין השירות הצבאי

המחלה נרשם כי עמר מסר לרופאיו שטרם הגיוס לצבא

הוא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי .עצם העובדה כי

"סבל מתופעות דומות" .מכל מקום ,המשיכה הוועדה

מחלה בעלת אופי קונסטיטוציונלי יכולה הייתה

וקבעה ,סמוך להתפרצות המחלה עמר לא היה נתון

להתפרץ או להתלקח לא עקב השירות הצבאי אינה

במתח ).(stress

שוללת מניה וביה את הקשר הסיבתי בין המחלה לבין
השירות .נטל הוכחת קיומו של קשר סיבתי מוטל על

כיצד בכל זאת הסבירה הוועדה את פרוץ המחלה?

החייל הטוען לכך .זאת ,בהסתמך על ההלכה שנפסקה
בדיון המקורי בעניין אביאן 13.פרשה שבה נקבע כי

לדעת הוועדה ,עמר היה מתוסכל מאפשרות השחרור
מצה"ל .השחרור היה מנוגד לשאיפותיו ולמאווייו.

חיילת הייתה שרויה בלחץ ומתח קשים מנקודת מבטה

שאיפות ומאווים אלה אינם משמשים גורם שניתן

הסובייקטיבית .משהוכח קיומו של קשר סיבתי בין

להתייחס אליו כממלא אחר הדרישה של "עקב

מתחים סובייקטיביים אלה לבין פרוץ המחלה ,התקבל

השירות" הקבועה בחוק כדי להכיר בחולה סכיזופרניה

ערעורה של החיילת והיא הוכרה כנכת צה"ל .בנסיבות

כנכה צה"ל.

אותו מקרה קיבלו השופטים את הערעור ,במובן זה
שקבעו כי קיים קשר סיבתי בין שירותה הצבאי של
החיילת לבין מחלת הסכיזופרניה שבה לקתה במהלכו.

עמר לא השלים עם החלטת הוועדה הרפואית ועירער
עליה בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב .עניינו נדון
בפני השופטים יהושע גרוס ,אסתר קובו ומיכל

לפי ההלכה האמורה שנקבעה בדיון המקורי בעניין

רובינשטיין .בבית המשפט גולל עמר את המתח הנפשי

אביאן ,ציין הרכב השופטים בפרשת עמבר כי יש לקבוע

שבו היה שרוי מתוקף תפקידו ואחריותו לגורל

 13רע"א  4073/99אביאן נ' מ"י ,פ"ד נד).1 (3
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המטוסים .הוא שם דגש על שני אירועים שגרמו לו

בפרשת סמאדג'ה
בסכיזופרניה .החייל ,שהוצב לשרת במשמר הגבול ,ידע

האירוע הראשון היה התפוצצות של מטוס כפיר ,שעמר

רצף של טרגדיות במהלך שירותו .אימו ואחיו הפכו

חתם על תקינותו ,שאירעה כעשרה חודשים לפני

לנכים ואביו לקה במחלה קשה .בנוסף ,החייל התרעם

שאושפז; האירוע השני היה מלחמת המפרץ שפרצה

שלא הוצב לשרת בבסיס שבו קיים חדר כושר .אם לא

כשלושה חודשים לפני האשפוז .באותה עת ועוד קודם

די בכך ,הרי שבזמן שירותו נחשף החייל למראות

לפרוץ המלחמה הייתה הטייסת שבה היה עמר מוצב

קשים במהלך פיזור הפגנות של פלסטינים .כל אלה

בכוננות מלחמה .עומס העבודה וקצב העבודה "הרצחני

הביאו אותו "לשמוע קולות מוזרים אשר קראו לו

והמטורף" ,לדברי עמר ,הכניסו אותו ללחץ נפשי רב

לאגור נשק ותחמושת ,על מנת לנקום ביום פקודה

ולמתח גבוה .בפסק דינם מזכירים השופטים ,כי כבר

במרעי ועושי הרע בעולם ."...הוחלט לשחררו

נקבע בפסיקה שלא נדרשים אירועים יוצאי דופן כזרז

מהשירות .לאחר השחרור חזר החייל בתשובה ,התנתק

)"טריגר"( למחלת הנפש .די בתנאי שירות הכרוכים

מקרוביו ,החל להציק ולהטריד אחרים בדיבורים לא

בלחץ נפשי על החייל ,שבעקבותיהם מתפרצת מחלה.

מובנים ,הפסיק לישון ,התרוצץ ברחוב ללא מטרה,

במקרה זה ,קבעו השופטים ,תנאי שירותו של עמר היו

ולעיתים היה נכנס באישון לילה לדירות שכניו .הוא

בגדר "תנאי לחץ קשים" .במיוחד ניתן להצביע בהקשר

אובחן כסובל מסכיזופרניה פרנואידית.

זה על תקופת מלחמת המפרץ ,שלא ניתן להגדירה

תביעתו של סמאדג'ה להכיר בסכיזופרניה שבה לקה

כתקופה של שירות צבאי נינוח .מאז תקופת שיא

כמזכה בתגמולים נדחתה הן על ידי קצין התגמולים

המתח של המלחמה ועד לגילוי סימניה הראשונים של

והן על ידי ועדת הערעורים .זאת ,בנימוק כי הוא "לא

המחלה לא חלף זמן רב .מדובר היה בשבועות ספורים

הצביע על אירועים חריגים בשירות ושהוא אף תיארם

בלבד .מכאן ,הסיקו השופטים ,קיים קשר סיבתי בין

כמשעממים" .נימוק זה לא שיכנע את בית המשפט

תקופת המתח יוצאת הדופן לבין המחלה .כפועל יוצא,

המחוזי בחיפה .בקבלו את הערעור שהגיש סמאדג'ה

קיים קשר סיבתי בין השירות הצבאי לבין מחלת

קבע השופט רזי:

למתח מיוחד:

נדון עניינו של חייל נוסף שלקה

הסכיזופרניה.
מכאן פנו השופטים לדון באפשרות שהמחלה נגרמה

"בבואי לסכם את תמונת הראיות ,נראה לי

עוד טרם השירות בצה"ל .בהקשר זה הודו השופטים

שלא היה יסוד לקבוע שהמערער לא נחשף

כי לא ניתן להתעלם מכך שעמר עצמו סיפר לרופאיו

במהלך שירותו לאירועים חריגים .פעילות

במרכז לבריאות הנפש ,כי "תופעת הקולות" שאיפיינה

מבצעית בתקופת האינתיפאדה איננה עניין

את מחלתו הופיעה עוד לפני גיוסו לצה"ל .אולם,

של מה בכך .המערער אמנם לא התלונן

תופעת הקולות חלפה ללא כל טיפול ,וכפי שציינו

במישרין על כך שהוא סובל כתוצאה

השופטים "עובדה היא שעמר שירת למעלה משנתיים

מהפעילות ,אך נראה לי שהוא העביר את

ימים באופן משביע רצון ומילא תפקיד אחראי ביותר".

המסר בדרך אחרת ,באומרו שהוא זקוק

על כן ,קבעו השופטים ,השירות הצבאי בוודאי החמיר

לפעילות גופנית בחדר כושר ,כדי לפרוק את

את מחלתו של עמר .בסופו של יום ,החליטו השופטים

המתחים שבהם היה שרוי".

פה אחד להחזיר את העניין לוועדה הרפואית של משרד
הביטחון והורו לה לקבוע את שיעור ההחמרה במחלתו

השופט רזי הגיע למסקנה זו תוך שהוא הופך את

של עמר.

ההחלטה של קצין התגמולים ,שהסתמך על חוות
 14ע"א )חי'(  2911/01אליהו סמאדג'ה נ' קצין התגמולים,
פסק דין מיום .6.10.2002
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דעתם של הרופאים המומחים שלפיהן מחלתו של

ביחידת משמר הגבול .כשנה לאחר הגיוס הופנה לוי אל

סמאדג'ה לא התפרצה עקב שירותו הצבאי .החלטתו

לב ליבה של האינתיפאדה – חברון .אל מול זריקת

של השופט רזי התבססה על הרצון לפרש את חוק

אבנים ובקבוק תבערה הגיבו כוחותינו ,ולוי בתוכם,

הנכים "ברוחב לב" .ואולם ,בהקשר זה נשאלת השאלה

ביריות באוויר ,כדורי פלסטיק וגז מדמיע .לוי חש

אם אכן יש לפרש דבר חקיקה "ברוחב לב" .הלכה היא

סכנה והתמלא פחד .הוא ביקש ממפקדו לעבור לכל

כי פרשנותו של חוק תיעשה באופן הנועד להגשים את

מקום אחר – לירושלים ,לבית לחם ,לקורס חובשים –

כאן נשאלת השאלה אם פרשנות "ברוחב

העיקר לצאת מהתופת מחברון .המפקד הבין לליבו אך

לב" של חוק הנכים ,המצמצמת את הדרישה כי

לא היה בידו להושיע .לוי ביקש הפניה לקב"ן – אך לא

המחלה תפרוץ "עקב השירות" עד למינימום ,מגשימה

הוזמן אליו .הוא השאיר לקב"ן הודעה טלפונית דחופה

את תכלית החוק .שכן ,ניתן לומר כי הענקת תגמולים

כי הוא במצוקה – אך זה לא נענה לקריאותיו .בשלב

על פי חוק זה לחולים ,שמחלתם פרצה ללא כל קשר

זה החל לוי לעשות עבירות משמעת והושם בכלא .ביום

לשירותם הצבאי ,אינה בגדר תכליתו של חוק הנכים.

הרביעי לכליאתו הופיעו אצלו סימנים פסיכוטיים

ביטולה הלכה למעשה של הדרישה כי הסכיזופרניה

)שמיעת קולות( והתקפי בכי וצחוק פרוע לסירוגין .לוי

תיגרם כתוצאה מהשירות הצבאי יש בה משום גלישה

אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי בטירת כרמל

במדרון חלקלק ,ומשמעותה הכרה במחלתם של חולי

ואובחן כסובל מאפיזודה סכיזופרנית חריפה .בצה"ל

סכיזופרניה ,שאכן הלב נכמר לנוכח מחלתם ונסיבות

הוחלט לשחררו עם פרופיל  .21הוריו של החייל ביקשו

חייהם ,אולם ספק רב אם הכלי הראוי לסייע להם הוא

כי משרד הביטחון יכסה את הוצאותיו הרפואיות

חוק הנכים.

ויסייע בשיקומו .משרד הביטחון השיב לקונית כי

בהקשר זה יצוין ,כי בפסק הדין בעניין סמאדג'ה,

"המחלה הנפשית שממנה סובל בנכם היא מחלה על

מתוך ניסיון לפרש את הוראות חוק הנכים "ברוחב

רקע קונסטיטוציונלי ,ללא קשר עם תנאי שירותו".

לב" ,התבסס השופט רזי על דבריו של השופט חיים כהן

ההורים פנו לבית המשפט המחוזי בירושלים וביקשו כי

שנאמרו יותר משני עשורים קודם לכן בפרשת בוסאני.

ועדת הערעורים לנכים תורה למשרד הביטחון להכיר

ואולם ,כפי שעמדנו על כך ,דעתו של חיים כהן אמנם

בבנם כנכה צה"ל.

היוותה את דעת הרוב לעניין תוצאת פסק הדין ,אולם

בדיון שהתנהל בפני הוועדה הופיע ד"ר משה זהר

בכל הנוגע להלכה באשר לדרישת הקשר הסיבתי

מטעם משרד הביטחון .ד"ר זהר הסביר כי מחלת

המהותי מדובר היה בדעת מיעוט ,בעוד שדעת הרוב,

הסכיזופרניה פורצת לרוב לקראת סוף העשור השני

השופטים אשר ובכור ,לא אימצה את גישתו של השופט

לחיים ללא גירוי חיצוני ,אך קורה שמצבי מתח או

כהן ,ודבקה בדרישת הקשר הסיבתי הבאה לידי ביטוי

גורמים סביבתיים משמשים זרז ) (triggerומשפיעים

במונח "עקב השירות" ,ולו באופן פורמלי .בפסק הדין

על פרוץ המחלה ,אלא שלשם כך דרוש אירוע טראומתי

בעניין סמאדג'ה מתעלם השופט רזי מעובדה זו ,וציטט

בסדר גודל של פציעה בקרב ,עלייה על מוקש או שריפה

בהסכמה מתוך פסק הדין של השופט כהן ,מבלי לציין

בצוללת .אין די באבנים ובבקבוקי תבערה .השירות

כי עמדה זו מהווה דעת מיעוט בפסק הדין.

בצבא – קבע ד"ר זהר – מהווה את אחד היסודות

תכליתו.

15

מקרה נוסף שבו התעוררה סוגיית הקשר הסיבתי היה
של יעקב לוי ,נער ירושלמי שקט ,שגויס לצה"ל ונקבע
לו פרופיל  .97הוא ביקש לשרת ביחידה קרבית ,ושובץ

הנורמטיביים של החברה הישראלית ,והכול יודעים
שהתנאים שם קשים .אלה מן המקובלות השוות לכל
נפש.
ועדת הערעורים ,בראשותו של השופט )בדימוס( שאול

 15ראו :א' ברק ,שופט בחברה דמוקרטית )ירושלים,(2004 ,
עמ'  190והאסמכתאות שם.
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קשיי השירות בחברון" .נחה דעתנו" ,קבעה הוועדה,

העניקה פרשנות מרחיבה למונחים הניצבים בבסיס

"כי לוי היה שרוי במהלך שירותו בחברון בתנאי מתח

הדרישה לקשר סיבתי .ואולם ,הרחבה זו מלווה באי

נפשי ומצוקה שמהם ניסה בכל מאודו ובכל הדרכים

ודאות משפטית ניכרת ,כיוון שההכרה בקשר הסיבתי

להיחלץ ללא הועיל .ככל שניסה הסתבך יותר ויותר.

אינה נשענת על אדנים ברורים דיים ,וניכר כי ההכרעה

רישומה של המציאות הסביבתית ,קשה כשלעצמה,

ברוב המקרים היא קזואיסטית .כפי שציין השופט

הייתה עבורו קשה מנשוא .נכון תיאר ד"ר שלמה נוי,

חשין בסיום פסק דינו בעניין אביאן ,לא קיימת במקרה

אשר אף הוא הופיע בפני הוועדה מול ד"ר זהר ,את

זה ,כמו במקרים רבים אחרים" ,נוסחת קסם" .העדרה

מצבו של לוי כתהליך הולך ומחמיר ,בהשפעת

של נוסחה זו מביאה לכך ששאלת ההכרה בקשר

אפיזודות – גירוי חיצוני ותגובה – עד לפרוץ המחלה".

הסיבתי שבין מחלת הסכיזופרניה ושירות הצבאי

התוצאה הייתה שהוועדה הורתה למשרד הביטחון

הייתה ונותרה אמורפית ומעורפלת .המתח שבין עולם

להכיר בנכותו של יעקב לוי כנכות שנגרמה עקב שירותו

הרפואה לעולם המשפט מוצא היטב את ביטויו

הצבאי.

במסגרת זו ,ומביא לתוצאות ההפוכות שקיבלו
במקרים השונים קציני התגמולים ,הוועדות הרפואיות

סיכום

ובתי המשפט .מתח זה ,כך נראה ,יוסיף ללוות אותנו

כפי שעולה מהמקרים שנסקרו בחיבור זה ,בתי המשפט

אף בעתיד ,וקשה להצביע על "נוסחת קסם" העשויה

השונים הלכו בעקבות הדרך שהתווה בית המשפט

לעמעם את המתח ולהביא לתוצאה משפטית ודאית

העליון בסוגיית ההכרה בקשר הסיבתי שבין נכות,

וברורה.

לרבות נכות נפשית ,לבין השירות הצבאי .דרך זו

הערות מערכת :השופט )בדימוס( י' בנאי
המחבר המלומד סוקר פסקי דין שניתנו על ידי בתי המשפט ,בבואם לקבוע אם מחלת הסכיזופרניה שממנה סובל חייל
נגרמה "עקב שירותו" ,כטענתו של החייל בתביעה להכיר בו כנכה צה"ל ,וכדרישת החוק ,ומגיע למסקנה ,נכונה לדעתי,
כי בתי המשפט נתנו פרשנות מרחיבה למונח זה שבחוק ,הרחבה המלווה "באי ודאות משפטית ניכרת" ,וכי "ההכרה
בקשר הסיבתי )בין השירות הצבאי למחלת הסכיזופרניה( אינה נשענת על אדנים ברורים".
פסקי הדין המוזכרים על ידי המחבר במאמרו ,אכן יש בהם כדי להצדיק מסקנה זו.
ידי בשנת  ,2001המוזכר על ידי המחבר המלומד ,דנתי ,אף אני ,בפרשנות שניתנה על ידי בתי המשפט
במאמר שנכתב על ִ
למונח "עקב שירותו" שבחוק ,והגעתי ,אף אני ,למסקנה שבתי המשפט לא היו אחידים בדעותיהם בבואם לפרש מונח
זה שבחוק ,וכי התוצאה היא פגיעה ביציבות ובוודאות של הנורמה המשפטית ,ומכאן – פגיעה בשלטון החוק .אלא שאני
התייחסתי לתביעות של חיילים בגין פגיעות פיזיות – גופניות – בעוד שהמחבר המלומד מתייחס במאמרו לפגיעות
נפשיות ולמחלת הסכיזופרניה במיוחד.
על הבדל והבחנה מסוימת בין שני סוגי פגיעות אלה אני מבקש להעיר )או להאיר( כדלקמן:
הדיון המשפטי בתביעתו של חייל על פי חוק הנכים מורכב מן הפן העובדתי – האם התרחש האירוע שגרם ,לטענת
החייל ,לפגיעה ולנכות ,ומן הפן המשפטי – האם האירוע שהתרחש והנכות ,כפי שהוכחה ,נגרמו לא רק בזמן השירות,
אלא גם עקב השירות.
והנה ,בכל הנוגע לפן העובדתי ,אני סבור כי יש הבדל לעניין ההכרעה השיפוטית בין שני סוגי הפגיעות.
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כאשר חייל טוען שהוא נפגע קשה בגבו עקב הרמת כלי נשק או משא כבד אחר ,בהתאם להוראה שקיבל ממפקדו ,ניתן
לבדוק את דבר הפגיעה בבדיקה פשוטה אובייקטיבית; או כאשר תובע חייל הכרה בנכות עקב כוויות שנגרמו לו במהלך
ביצוע משימה שהוטלה עליו על ידי מפקדו ,הפגיעה תהיה ברורה וגלויה לעין.
לא כך הדבר כאשר תביעתו של החייל סומכת על נכות נפשית ,והוא טוען למשל כי לאחר השתתפות בקרב או אימונים
קשים הוא נתון במצבי מתח וחרדה ,או ששומע קולות מוזרים )כבמקרה המתואר בפרשת סמאדג'ה שבמאמר(.
במילים אחרות :בעוד שהטענה העובדתית בדבר פגיעה פיזית ניתנת לאישור ולאישוש באופן שלא יכולה להיות לגביו
מחלוקת ,לא תמיד יהיה הדבר כך בכל הנוגע לטענה בדבר פגיעה נפשית ,הסומכת ,פעמים רבות ,על סיפוריו ותלונותיו
של החייל לבדו.
ואז – בדיון המשפטי שיתקיים יטען המומחה הפסיכיאטר מטעם התובע כי החייל סובל ממחלת נפש ,ולעומתו –
המומחה מטעם קצין התגמולים ישלול קיומה של מחלה כזו ,ועל השופט להכניס ראשו בין שני ההרים ולפסוק לכאן או
לכאן.
במאמר שנכתב על ידי פרופ' מ .קרמניצר" ,אוטומטיזם – עדויות מומחים ,התערבות ערכאת ערעור" )משפטים כרך יח,
עמ'  ,(531מתייחס המחבר להליך משפטי פלילי שהתנהל בבית הדין הצבאי .חייל ושמו גורי הובא לדין באשמת הריגה
של תושב שכם במהלך פעולה צבאית .הנאשם טען כי פעל מתוך אוטומטיזם ולא ידע ולא הבין את אשר הוא עושה.
לבית הדין הוגשו שתי חוות דעת פסיכיאטריות ,האחת מטעם הנאשם והשנייה מטעם הפסיכיאטר המחוזי .שני
הפסיכיאטרים חיוו את דעתם כי אכן הנאשם פעל באופן אוטומטי ,מתוך אמוק ובמצב שבו לא ידע להבדיל בין טוב
לרע .בית הדין הצבאי המחוזי אימץ את האמור בחוות הדעת וזיכה את הנאשם .התביעה עירערה על הזיכוי ,ובית הדין
הצבאי לערעורים קיבל את הערעור והורה על הרשעתו של הנאשם גורי ,לאחר שהגיע למסקנה ששתי חוות הדעת סמכו,
מן הבחינה העובדתית ,על מה שהתרחש סמוך ועובר להריגה ,על עדותו של הנאשם לבדו ,וכי לא היה זה נכון לסמוך
ולהתבסס על עדות זו.
הנה כי כן ,בדיונים המשפטיים המתייחסים לתביעות של חיילים בגין פגיעות נפשיות ,כמחלת הסכיזופרניה ,פרט לקושי
המשפטי לקבוע אם יש קשר סיבתי בין השירות הצבאי לפגיעה ,וזאת בשל אי הוודאות המשפטית ,כמתואר במאמר,
קיים ,לעיתים קרובות ,קושי גם לגבי הפן העובדתי שמתנהל בדיון המשפטי ,דהיינו אם יש ממש בטענתו/גרסתו של
החייל על הסיבות שגרמו לנכות ועל עצם קיומה של הנכות הנטענת.
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רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
עו"ד דורית בן יוסף *
תקציר
אדם הנולד עם פגם ,מחלה או נכות נאלץ להתמודד עימם כל ימי חייו.
במאמר זה אציע להקל עם תובע שהצליח להרים את הנטל הכבד ולהוכיח שהצוות הרפואי התרשל כלפיו בלידה ,וכן
את נזקו .ההקלה נדרשת מנימוקים הכרוכים בקושי שבהוכחת התרשלות רפואית בכלל ,ומנימוקים הייחודיים לנזק
ליילוד )קושי ראייתי ,נזק מורכב ,היכולת להקטין את הנזק בשל היעילות שיש בדרך כלל לטיפול מוקדם ואינטנסיבי
ככל האפשר ,שיקולי פיזור הנזק(.
בחינה כמותית מעלה שרק במקרים מעטים מצליח התובע להוכיח את התרשלות הצוות הרפואי כלפיו ,והוא מתקשה
בהוכחת הסיבתיות לנזקו באמצעות מבחני הקשר הסיבתי המקובלים .אלה המקרים שבהם עלול להיגרם אי צדק
בולט.
אציע במקרים אלו .1 :להטיל את נטל השכנוע על הנתבע )להוכיח העדר קשר סיבתי( .2 .לבחון את שאלת קיומו של
קשר סיבתי )להבדיל מהוכחת ההתרשלות( על פי הידע הרפואי במועד הדיון ולא במועד ההתרשלות.
הצעות אלו הן המשך והרחבה של מגמות קיימות בדין הישראלי ואינן בבחינת מהפכה.
קבלתן תטיב מאוד עם התובע ,תקטין את אי הצדק ותביא לחיסכון כספי כולל ,כי בכספי הפיצויים יוכל התובע הצעיר
להשתקם בצורה מיטבית ,עצמאותו בתפקוד תגדל ועלות הסיעוד שיידרש לו לכל ימי חייו תפחת.
* עו"ד העוסקת בנזיקין ,בוגרת אוניברסיטת חיפה ובעלת זכאות לתואר שני מאוניברסיטת חיפה.

 .1רקע
במאמר זה אבחן את שאלת הקשר הסיבתי שבין

שתי הצעות לשינוי המצב המשפטי לצורך הטבה עם
התובע ולהגדלת הרווחה החברתית הכוללת.

התרשלותו הרפואית של מי מהצוות הרפואי המטפל

יש להדגיש את הנקודות הבאות:

ביולדת או ביילוד 1לנזק שממנו סובל היילוד 2,ואציע

א .העבודה מתייחסת לעוולת הרשלנות הנזיקית על פי
סעיפים  35ו 36-לפקודת הנזיקין ,ולהיפוך נטל

 1הגורם המטפל יכול להיות רופא )מיילד ,מרדים או רופא
אחר שהתערב או שהיה עליו להיות מעורב בלידה( ,אחות
מיילדת ,איש מינהלה הקשור בתהליך הלידה או המוסד
הרפואי ואפשרויות נוספות .לכולם אתייחס בשם הכללי
"הנתבע" או "הצוות הרפואי".
 2הפסיקה עוסקת לרוב בהתרשלות הרופא כלפי היילוד.
התרשלות כלפי היולדת מופיעה בעיקר בהקשר הפלילי לפי
סעיף  (7)338לחוק העונשין )"העושה אחת מאלה בדרך
נמהרת או רשלנית שיש בהן כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו
חבלה דינו מאסר שלוש שנים .(7) ...נותן טיפול רפואי או
כירורגי לאדם שהתחייב לטפל בו"( .במקרים שבהם נגרם
מות היילוד בלידה לא ניתן להרשיע את הגורם המטפל
בגרימת מוות על פי סימן א' )גרימת מוות( לפרק י' )פגיעות
גוף( של חוק העונשין בשל הגדרת "אדם" בסעיף  308לחוק
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ההוכחה על פי סעיף  ,41ולסעיפים  64ו (1)76-לפקודה
העוסקים בשאלת הקשר הסיבתי והפיצויים.
ב .הדיון מתמקד במקרים שבהם הוכחה התרשלות
מצד הנתבע כלפי התובע במהלך לידתו והוכח קיומו
העונשין" :משעה שיצא הוולד כולו חי מבטן אימו נחשב
אדם לעניין סימן זה ,בין שנשם ובין שלא נשם ,בין שיש לו
מחזור דם ובין שאין לו ,בין שנכרת חבל טבורו ובין שלא
נכרת" .ההיבט הפלילי והבעייתיות שיוצרת הגדרת "אדם"
הם מחוץ לגדרה של עבודה זו .ראה למשל תפ"ח )ת"א(
 854/80מ"י נ' ד"ר דולברג ,פ"מ תשמ"ז )ב( .446
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___________________________________________רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
של נזק ,וכן מתבסס על קיומה של חובת זהירות
מושגית וקונקרטית של הנתבע כלפי התובע.

3

בשנים  1995–1992נפתחו כ 415-תיקי רשלנות רפואית
5

בשנה( שמתוכם מגיעים רק כמחצית לדיון בבית

ג .העבודה כוללת גם בחינה כמותית ודנה בהיקף
המקרים העוסקים ברשלנות במיילדות ,שבהם המצב
המשפטי כיום יוצר קושי חריג ומטיל על התובע נטל

המשפט .חלק גדול מתיקים אלו מסתיים בפשרה ,וזו
אחת הסיבות שמספר פסקי הדין שפורסמו וניתנים
לעיון על ידי הציבור הרחב הוא מועט.

6

7

הוכחה כה כבד )להראות שהתרשלות הנתבע – שאותה

מחקר שנערך בישראל ,והתבסס על נתונים שנאספו

הוכיח – היא שגרמה לנזקו( ,עד כי משיקולי צדק

במשך  15שנה ,ביחס לכמחצית מן האשפוזים ו20%-

ומשיקולים הנוגעים לרווחה החברתית הכוללת יש

מן הביקורים במרפאות קופות החולים ,העלה כי מספר

להפוך את נטל השכנוע .כיוון שמקרים אלה מהווים

התביעות הממוצע בשנה הוא  360בכל מערכת

מיעוט מכלל מקרי הרשלנות הרפואית במיילדות ,אין

הבריאות .מספר זה יש לראות בהשוואה לכ1,000,000-

מקום לחשש מפני הצפת בתי המשפט בתביעות או

אשפוזים מדי שנה .כמו כן ,נמצא כי אמנם חלה עלייה

מפני הטלת עול כספי כבד ועלות גבוהה מדי על

במספר התביעות השנתי ,אך בהקבלה למספר

הנתבעים – הממסד הרפואי ,ומפני תוצאות לוואי בלתי

האשפוזים ו/או לגידול האוכלוסייה במדינה.

רצויות העלולות לנבוע מכך.

לצורך המחשה אציין כי על פי נתוני הלשכה המרכזית

שתי בעיות מלוות את הניתוח המעשי ,ויש להביאן

לסטטיסטיקה נולדו בישראל בשנת 145,000 2003

בחשבון:

תינוקות .על פי הנתונים הסטטיסטיים האמריקאיים
8

 .1רוב המקרים שבהם נפגע אדם עקב רשלנות רפואית
אינם מגיעים לבית המשפט .על פי הנתונים
הסטטיסטיים שנבדקו בארצות הברית ,כרבע אחוז
מכלל המטופלים נפגעים עקב רשלנות רפואית.

4

)מתוך הנחה שהנתונים בישראל דומים לנתונים
בארצות הברית ומתוך התעלמות מכך שהמיילדות היא
התחום המסוכן ביותר מבחינה זו ולכן צפוי ששיעורי
הפגיעה בהליך זה גבוהים יותר ,(9במהלך הלידה צפויה

מכאן שבנתוני הרפואה בישראל ניתן היה לצפות לאלפי
תביעות בשנה ,אך בפועל מדובר במספר מאות תיקים
בשנה בלבד )על פי חוות דעת של הכלכלן יצחק שריג,
 3יסוד זה אינו מעורר קושי מיוחד .שורה של פסקי דין קבעו
קיומה של חובת זהירות מושגית של רופא כלפי חולה
שבטיפולו .ראה ע"א  552/66לויטל נ' קופת חולים ,פ"ד
כב) 480(2ועוד .עם ההכרה של עילת ההולדה בעוולה ,נקבעה
במפורש חובת הזהירות המושגית של הרופא כלפי היילוד.
ע"א  518/82זייצוב נ' כץ ,פ"ד מ) ,85(2אם כי זו הוכרה
בפועל קודם.
 4בנייר עבודה של הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה
בטיפול רפואי )ועדת קלינג( ,ירושלים תשנ"ט  ,1998הוצאת
משרד הבריאות )להלן "נייר העבודה"( ,בסעיף  119מובאים
נתונים אלו שהוצגו בפני הוועדה ,על סמך מחקרים
סטטיסטיים אמריקאיים .לפי נתונים אלו כאחוז מכלל
המטופלים רפואית )לא רק באשפוז( בארצות הברית נפגעים
במהלך הטיפול .כרבע מהם ,דהיינו רבע אחוז מכלל
המטופלים ,נפגעים עקב רשלנות רפואית .נתונים נוספים
הנוגעים למספר תיקי הרשלנות הרפואית בארצות הברית
ובארצות נוספות ,ראה במאמרה של יעל אזולאי-קורקין,
"אחריות ללא אשם בפגיעה רפואית – על הדוקטרינה
ויישומה הלכה למעשה במשפט הישראלי" ,רפואה ומשפט,
גיליון  ,29נובמבר  ,2003עמ' .17–16
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 5נייר העבודה ,עמ'  .152–151עו"ד יראון פסטינגר ,חבר
ועדת קלינג ,מציין הסתייגות ואי שיתוף פעולה של חלק
מהגופים שהתבקשו להציג נתונים כספיים בנוגע לתביעות
בשל רשלנות רפואית )שם ,סעיף .(119
על פי נתונים שפורסמו אשתקד באתר במבילי ,מוסרת עו"ד
טליה חלמיש-שני ,האחראית על חטיבת הרשלנות הרפואית
בחברת הביטוח "מדנס" ,על עלייה שנתית של מאות אחוזים
במספר התביעות ,ולדבריה מדובר בכמה אלפי תביעות
בשנה .במאמר מובאת הערכה שמספר התביעות השנתי
עומד על כ .12,000-היקפים אלה אינם משתקפים
בפסיקה ,www.bambili.com .המדריך המלא להגשת
תביעה רפואית.22.5.04 ,
 6הקובץ "רשלנות רפואית בפסיקה" ,מאת גידי פרישטיק
ואלון גלרט )הוצאת כרמל ספרות משפטית( ,מעודכן לשנת
 2000וכולל רק כ 40-פסקי דין החל משנות השישים הנוגעים
לרשלנות רפואית במיילדות.
 7אברהם סהר" ,רשלנות רפואית בישראל – ממדי הבעיה",
רפואה ומשפט ,גיליון  ,27נובמבר  ,2002עמ'  ,16תיאור
המחקר בעמ'  20ולוח מספר  5בעמ' .21
" 8הנחה מחמיאה" לדברי חלק מהדוברים בפני הוועדה
לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ,ראה נייר העבודה,
סעיף  119סיפא.
 9פרופ' שטיינברג" ,רשלנות רפואית – היבטים רפואיים,
ציבוריים והלכתיים" ,מתוך מבוא לקובץ רשלנות רפואית
בפסיקה ,עמ' ו כ"א ,סעיף ג" .5יש תחומים ה'מועדים
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פגיעה ב 1%-מהיילודים ,כלומר ב 1450-תינוקות ,ורבע

"גורם בלעדיו אין )נזק(" והגישה המקבילה לה של
12

מהתינוקות שנפגעו ) (362היו צפויים להיפגע כתוצאה

תורת שוויון הגורמים – התביעה תידחה .אך גישה זו

מרשלנות רפואית בלידה .לעומת מספר שנתי זה,

מחמירה עם הנתבע )כשעליו ,לפי הצעתי ,יהיה מוטל

מצאתי רק עשרות בודדות של פסקי דין שניתנו

הנטל להראות שאין קשר סיבתי בין רשלנותו לנזק(

בישראל בעניין זה משנות השישים ועד היום.

יותר מאשר תיאוריית הסיבה היעילה או תורת

מתוצאות המחקר הישראלי שצוטט לעיל עולה כי נגד
מחלקות המיילדות הוגש מספר התביעות הרב ביותר –

השקילות – שלפיהן יהיה לנתבע קל יותר להוכיח העדר
קשר סיבתי.

 555תביעות בשנים ) 1998–1985כ 40-תביעות בשנה(,

אין ברצוני להכריע במסגרת זו באיזו תורה יש לבחור,

מתוך מספר כולל של  5,042תביעות שהוגשו נגד כל

ונראה כי מבחני השכל הישר ,שלפי המלומדים הארט
13

מבטאים עקרונות משפט קבועים ,הם

מחלקות האשפוז .מתברר כי "'המחלקות המסוכנות'

והונורה

מבחינת היותן מועדות )חשופות( לתביעה הן מחלקות

שמנחים ושימשיכו להנחות את בתי המשפט בבחירת

המיילדות וחדר המיון" 10.חלקן של תביעות אלה הוא

מהות וכמות ההוכחה הנדרשת על מנת לקבוע קיומו

כ 11%-מכלל התביעות .ניתן למצוא רק חלק קטן מהן

או העדרו של קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק.

בפסיקה.

הצעתי מתמקדת בהיגיון ובצורך שבהפיכת נטלי

למרות העיוות שנוצר בהכרח מבדיקת החומר הנגיש

ההוכחה ,לאחר שהתובע הוכיח רשלנות הנתבע וקיומו

בלבד ,ומחוסר אפשרות לבדוק מקרים שלא הובאו

של נזק ,לעניין שאלת קיומו של הקשר הסיבתי כאמור

לבית המשפט ,תיקים שהסתיימו בפשרה או שלא

בלבד .יש בכך משום חריגה מהעיקרון הבסיסי שלפיו

פורסמו ,נראה לי שמסקנתי בדבר הצורך להקל עם

"המוציא מחברו – עליו הראיה" .לפי הצעתי ,הכלל

התובע מתחזקת כתוצאה מהחסר )שלהערכתי נובע גם

יחול בהקשר המיילדותי על הוכחת התרשלות הנתבע

מהקושי של התובע להגיש את התביעה – החל מהקושי

ונזקו של התובע .לאחר שהוכיח התובע רכיבים אלה,

הראשוני להשיג חוות דעת רפואית ראשונית ולשלם

יש להפוך את נטל השכנוע ועל הנתבע יהיה להוכיח )על

עבורה אלפי שקלים ,ועד מהקושי המובנה ביחסי

פי מאזן ההסתברות( שלא קיים קשר סיבתי בין

תובע-נתבע בתחום הרשלנות הרפואית להוכיח את כלל

רשלנותו לנזקו של התובע.

רכיבי העוולה(.

 .3קושי להבחין בין שאלת הקשר הסיבתי לבין שאלת

 .2אינני מציעה במסגרת זו עמדה מנומקת בעניין מהות

היקף הנזק המפוצה על פי סעיף  (1)76לפקודת הנזיקין,

ההוכחה הנדרשת על ידי הנתבע )על פי הצעתי( כדי

שלפיו "סבל התובע נזק ,יינתנו פיצויים רק בשל אותו

לדחות את התביעה נגדו .ברור כי אם יוכיח ניתוק

נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של

הקשר הסיבתי העובדתי 11,כלומר יוכיח כי גם לולא

הדברים ושבא במישרין מעוולת התובע".

רשלנותו היה התובע סובל מנזקו ,וכי רשלנותו אינה

דוגמה להבחנה זו ניתן למצוא בע"א  7375/02בית
14

לפורענות' של תביעות נזיקין ותביעות פליליות בשכיחות
גדולה יותר והם בעיקר תחום המיילדות ,התחום הניתוחי
ותחום ההרדמה .למשל ,בארצות הברית בשנות השמונים,
 78%מרופאי הנשים נתבעו לפחות פעם אחת ו 37%-נתבעו
שלוש פעמים ויותר".
 10אברהם סהר" ,רשלנות רפואית בישראל – ממדי הבעיה",
רפואה ומשפט ,גיליון  ,27נובמבר  ,2002עמ' .21 ,16
 11ע"א  145/80ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש ,פ"ד
לז ) 146–144 ,113 (1וכן ראה בספרם של ד"ר עדי אזר וד"ר
אילנה נירנברג ,רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין ,הוצאת
פרלשטיין-גינוסר בע"מ ,שנת  ,2000עמ' .395
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החולים כרמל נ' עדן מלול )להלן – עניין עדן מלול(,
שם ניזוקה יילודה שנולדה בניתוח קיסרי בסוף השבוע

 12אנגלרד ,יסודות האחריות בנזיקין ,הוצאת מאגנס ,1977
עמ'  ,179וראה הסתפקות במבחן הדיות ) (Sufficiencyשם,
עמ' .193
.HART & HONORE, CAUSATION IN LAW (2D 13
)ED. OXFORD 1985
 14ע"א  7375/02בית החולים כרמל נ' עדן מלול )לא פורסם(.
פסק הדין מיום .31.3.05
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___________________________________________רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
ה 29-להריון לאחר היפרדות שלייה ודימום .בית
המשפט קבע שאת הפגות ,את הליך היפרדות השלייה
ואף את עצם קרות הדימום כתוצאה ממנו לא ניתן היה
למנוע .התרשלות הנתבעים/המערערים הייתה באיחור
בטיפול בדימום ובביצוע הניתוח הקיסרי ,והמחלוקת

 .2נימוקים להקלה עם התובע בהוכחת רשלנות
רפואית במיילדות
אחלק את הנימוקים לשלושה ,שהצטברותם מביאה
למסקנתי בדבר הצורך בהקלה על התובע.

העיקרית נסבה סביב שאלת הקשר הסיבתי בין השיהוי

א .נימוקים הנובעים מהקושי הכללי בהוכחת רשלנות

בביצוע הניתוח הקיסרי )שמשמעותו אי הפסקת

רפואית

הדימום( לבין מחלתה של עדן.

) (1התובע לא יודע מהן העובדות שגרמו לנזק – בעניינו

וכך פסקה השופטת מ' נאור:

מדובר בחוסר ידיעה הן של האם – היולדת ,וכמובן

"אני מבקשת לצרף דעתי לדעותיהם של

שאין שום ידיעה שהיא של היילוד-הנפגע .הטיפול

השופטים הסוברים שבקביעת עובדתי בין

נעשה בחדרי חדרים וללא נוכחות קהל ,פרט לאנשי

התרשלות )מוכחת( ונזק )מוכח( במצבים שבהם

הממסד הרפואי עצמו ,כלומר לנתבעים וחבריהם

מדובר בגורם הידוע כמסוגל ,תיאורטית ,לגרום

לעבודה .כיום תיתכן נוכחות של מלווה אחד בלידה,

לנזק אשר היה על הנתבע לצפותו ,אך לא ניתן

אולם הוא מוצא בדרך כלל מחדר היולדת כשחל סיבוך,

להוכיח מה היה תהליך הגרימה בפועל ,נוכל

וכמובן שאינו נוכח בניתוח קיסרי .חלק ,ואולי אף רוב

להסתפק בקיומו של הסתברותי לנזק ...אין

בתי החולים ,אוסרים צילום הלידה בווידאו.

המדובר בזניחה מוחלטת של נטל השכנוע על פי

) (2הידע המקצועי הרלוונטי מצוי בידי המוסד הרפואי

מאזן ההסתברות .עדיין מוטל על התובע
להוכיח על פי מאזן ההסתברות שהנתבע
התרשל כלפיו ,שהתרשלות זו יצרה גורם
המסוגל לגרום לנזק המסוים שנגרם לו ,שניתן
וצריך היה לצפות נזק זה ,וכן כי קיימים
סיכויים ממשיים – אף אם לא ניתן להוכיח
ששיעורם עולה על  – 50%שהגורם האפשרי
גרם בפועל לנזק .כמו כן עליו להוכיח ,על פי

או הרופא עצמו ולא בידי התובע.

17

) (3העובדות מתועדות על ידי המוסד הרפואי בלבד;
במקרה של תיעוד חסר או מוטה התובע לא יכול ללמוד
מה קרה.
) (4המסמכים המתעדים את האירועים נשמרים על ידי
המוסד הרפואי.

18

מאזן ההסתברויות ,כי בעניינו קיים קושי

) (5בניגוד לתובעים הפוטנציאליים – הנתבעים

מובנה של סיבתיות עמומה ,דהיינו כי בנסיבות

הפוטנציאליים יודעים היטב את משמעות פעולותיהם

העניין לא ניתן לדרוש ממנו להוכיח עובדתי

ומסוגלים להמעיט בערך התביעה או לטייח את

כמקובל על פי 'מבחן האלמלא'".

15

העובדות.

19

בנסיבות העניין הפחית בית המשפט העליון את היקף
הנזק המפוצה משיעור של  40%שקבע בית המשפט
המחוזי על דרך האומדנא 16ל 20%-בלבד ,שהוא שיעור
הנזק שאותו ייחס בית המשפט לשיהוי בביצוע הניתוח
הקיסרי.
 15שם ,סעיף  25לפסק הדין.
 16ת.א) .חיפה( עדן מלול )קטינה( נ' בית החולים כרמל )לא
פורסם( .פסק דינו של השופט גריל מיום .18.7.02
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17

ר' ע"א  206/89רז נ' בית החולים אלישע ,פ"ד מז ).805 (3
 18הספרות והפסיקה עוסקות בהרחבה בעניין האותנטיות
של התיעוד ,שמירתו והצגתו בפני בית המשפט ,ומשמעותו
של תיעוד חסר הגורם לעיתים להעברת נטל ההוכחה לנתבע.
ראה ע"א  2807/96א.ל.מ.א .בית החולים האיטלקי נ'
חרדאן ,תק-על .467(2) 98
19

ת"פ )י-ם(  ,278/84מדינת ישראל נ' אנייס ואח' ,פ"מ
תשמו)ג( .444 ,441

79

משפט רפואי__________________________________________________________________________
) (6קושי בקבלת חוות דעת של מומחה רפואי שמתבקש

לאחר לידת התובע ,ובית המשפט אכן נתקל בקושי של

לצאת חוצץ נגד קולגה למקצוע ,אם כי על פי דוח

תיעוד רפואי חסר ,נתבעים שנפטרו וקושי להעריך מהו

הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי ,עם

הידע הרפואי שהיה נכון לזמן האירוע ומיהו "הרופא

ריבוי הרופאים והמוסדות להוראת רפואה ,לא קיים

הסביר" במושגי הזמן של שנות הדור הקודם .אלה הן

עוד "קשר שתיקה" בין רופאים .אחד הקשיים בהשגת

בעיקר בעיותיו של התובע ,שנטל הראיה וההוכחה

חוות דעת רפואית נובע מעלותה הגבוהה – הנובעת

מוטלים עליו.

מזמן הבדיקה וההכנה הארוכים ,לרבות קריאה ,סינון
והסקת מסקנות מתוך חומר רפואי רב היקף,
וכשמדובר בחוות דעת בהקשר לטענה של כשל רפואי
סביב הלידה ,עשוי החומר להתייחס הן למצב האם והן
למצב היילוד .גם במקרים שבהם התביעה איננה
מבוססת מבחינה רפואית ,ייתקל התובע בקושי להשיג
חוות דעת ,אולם זהו קושי ראוי בהיותו מסננת מפני
תביעות בלתי מבוססות או קנטרניות.

20

) (4התובע נפגע בזמן לידתו .כל חייו עוברים בצל
אירועי הלידה והנזק שנגרם בה .פיצוי מוקדם ומלא
ככל האפשר ייתן לתובע ולמשפחתו אפשרות להשתקם
ולמצות את הפוטנציאל בצורה מיטבית .ככל שהשיקום
ייעשה בשלב מוקדם יותר בחיי התובע כך יפחת נזקו
ותשתפר יכולתו לתפקד למרות פגיעתו .אין תחליף
מבחינה זו לתקופת הילדות 21.האינטרס הכלכלי הכולל
)שנוסף לאינטרסים הומניים מובנים מאליהם( של

ב .נימוקים הנובעים מהייחודיות של רשלנות

הפחתת עלות "החזקת" הנפגע מחייב פיצוי מוקדם

במיילדות והשלכותיה

ככל האפשר שיפחית את תלותו של הנפגע באחרים,

) (1חוסר ידיעתו של היילוד )שהוא התובע ברוב
המקרים( היא מוחלטת .ידיעה כלשהי לגבי העובדות
מצויה אך ורק בידי היולדת ומלוויה ,ואף היא מוגבלת
)ראה סעיף א) (1לעיל(.
) (2מהות הנזק – לעיתים קרובות מדובר בפגיעה רב

יאפשר לו להיכנס למעגל העבודה וכיוצא בזאת.
כשמדובר בשיפור וחיסכון המתפרש על כל חיי התובע
ההוצאה הכרוכה בפיצוי מלא שלו תתקזז במהרה מול
ההוצאות שייחסכו בשל השיפור במצבו עם התערבות
ושיקום מוקדמים והעלות הכוללת של ה"אירוע"
תפחת.

22

מערכתית ומורכבת שקשה לעמוד על מקורה בשל ידע
חסר בעולם הרפואה בתחומים הגנטי ,הנירולוגי ועוד.
אבל ייתכנו מקרים של עירוב בין הגורמים ,וכן מקרים
שבהם לא ניתן לקבוע על סמך הידע הקיים מהו מקור
הפגיעה.
) (3לעיתים קרובות עצם הפגיעה או היקפה מתגלה רק
כעבור שנים ,או שהיילוד מחליט לתבוע עד שבע שנים
מעת הגיעו לבגרות .בחלוף זמן כה רב קשה מאוד
להוכיח התרשלות .קיימים פסקי דין שניתנו כ 30-שנה
 20דוח הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי,
תשנ"ט  ,1999עמ'  53–52סעיפים  ,73–71וכן עו"ד משה
וייסמן ,תביעות רשלנות בנזיקין ,הוצאת שנהב  ,2003עמ'
 543ועמ'  ,547שם מציין המחבר כי גם כיום "פעמים רבות
קיים קושי באיתורם )של רופאים שייתנו חוות דעת – ד"ב(
משום יחסי קוליגיאליות ולויאליות בין רופאים בכלל
ובאותו תחום מומחיות בפרט" ,וכן בספרם של ד"ר עדי אזר
וד"ר אילנה נירנברג "רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין",
הוצאת פרלשטיין-גינוסר  ,2000עמ' .342–341
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 21ראה למשל קתרין מוריס ,השמיעי קולך ,ספריית פועלים
 ,2000הקדמה מאת ד"ר רימלנד ,עמ' . 16–15
Lovaas, O; Smith, T & McEachin (1989). Clarifying
Comments on The Young Autism Study. JOURNAL
OF
CONSULTING
AND
CLINICAL
PSYCHOLOGY, Vol 57(1) 165–167.
הכרת המשפט ביכולת להפחית את הנזק דווקא בתקופת
החיים המוקדמת ניתן למצוא בהלכת הניתוב ,שלפיה לקטין
יכולת גבוהה לנתב את עיסוקו בחיים ולהתאימו למגבלותיו,
ויכולת זו פוחתת עם הגיל .ראה ע"א  61/89מ"י נ' אייגר
ואח' ,פ"ד מה ).592–591 ,580 (1
 22ברוב המכריע של המקרים ,ההוצאה והחיסכון מגיעים
מאותו מקור – אוצר המדינה – כשמדובר בדרך כלל
ברשלנות בתחום המיילדות בבתי חולים ציבוריים,
ובמיעוטם ברשלנות במרפאות קופות החולים וטיפות חלב
ובהוצאות ריפוי ושיקום המוטלות על קופות החולים,
ולמעשה על המדינה דרך חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל
המוסד לביטוח לאומי.
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___________________________________________רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
ג .נימוקים הנובעים משיקולי מדיניות וחלוקת הנזק
מצבו של הנתבע (1) :הנתבע הוא ברוב המקרים גוף

אזרחי המדינה המבוטחים מכוח חוק ביטוח בריאות
ממלכתי.

ממשלתי ובאחרים שייך לקופת חולים ,כלומר גם הוא

 .3שאלת הקשר הסיבתי בין התרשלות במיילדות
לנזק בפסיקה בישראל

לעומת זאת ,הכיסוי הרפואי והסוציאלי הממלכתי של

א .ניתוח כמותי

גוף בעל עוצמה כלכלית (2) .הנתבע מבוטח.

היילוד הניזוק מוגבל בהיקפו .לגבי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי נאמר בעניין אלחדד:

23

ביקשתי לבחון מן ההיבט הכמותי את המצב המשפטי
בישראל בשאלת הקשר הסיבתי שבין התרשלות בלידה

"כפי שראינו קובע חוק הבריאות סל של

לנזק על פי פסקי הדין שפורסמו בקובץ "רשלנות

שירותים .הוא אינו מתיימר לספק את כל

רפואית בפסיקה" 25,בפרק העוסק במיילדות .מצאתי

השירותים הרפואיים הנדרשים ,או העלולים

בקובץ  34פסקי דין רלוונטיים בלבד ,כשהפגיעה

להיות נדרשים ,למבוטחי קופות החולים...

הנטענת אירעה במהלך המעקב אחר ההריון או בלידה

קיומה של מערכת הבריאות תלוי באיזונה

והנזק נגרם ליילוד.

הכספי ,ואין המקורות הכספיים הנוכחיים
מבטיחים

את

כל

השירותים

הרפואיים

האפשריים".
ביטוח הנכות של המוסד לביטוח לאומי מבטיח לנפגע
"רצפה" של רמת קיום מינימלית ,אך אינו מבטיח לו
פיצוי מלא על אובדן )מלא או חלקי( של כושר

הוכחה התרשלות ב 26-מקרים מתוכם – .77%
שאלת הקשר הסיבתי נדונה במפורש ב 19-מקרים
) 56%מפסקי הדין(; בארבעה מקרים נדונה שאלת
הקשר הסיבתי שלא לצורך ,למרות שטענת ההתרשלות
נדחתה.

26

השתכרותו למשך כל ימי חייו ,ועל רכיבי נזק אחרים

מתוך המקרים שבהם הוכחה רשלנות ,בשניים נדחתה

שנגרמים לו עקב רשלנות המזיק.

התביעה מאחר שלא הוכח הקשר הסיבתי ) 6%מפסקי

סכומי גמלאות המוסד לביטוח לאומי המהוונים
מנוכים מסכום הפיצוי שבו חב המזיק כלפי הניזוק,

הדין( .אלה המקרים שבהם הייתה הצעתי עשויה
לשנות את התוצאה – לקבלת התביעה.

ונותרת יתרת פיצוי גבוהה ביותר המבטאת את הפער

ב .התייחסות הפסיקה לשאלת הקשר הסיבתי

בין הכיסוי הממלכתי אשר לו זכאי הניזוק מהמדינה

בהתרשלות במיילדות

לבין הפיצוי שהוא זכאי לקבל מהמזיק על פי עקרונות

יש שוני רב בהתייחסות לשאלת הקשר הסיבתי בין

דיני הנזיקין.

המקרים שבהם נטענת רשלנות רפואית בכלל,

24

מכאן שהטלת האחריות על הנתבע היא הדרך הטובה

ובמיילדות בפרט .יש מקרים לא מעטים שבהם מתעלם

ביותר לפזר את הנזק .גם אם יועלו דמי הביטוח עקב

בית המשפט מהשאלה ,ומניח קיומו של קשר סיבתי

תביעות רבות יותר שיתקבלו )ומדובר בחלק קטן מכלל
התביעות ,ראה סעיף 3א .להלן( .העלות תתחלק בין כל

 23ע"א " 5557,6881/95סהר" נ' אלחדד ,פ"ד נ"א ),724 (2
.744-745
 24כדוגמה לפער בסכומים אלה ראה את הסכומים שנפסקו
לעומת הסכומים שנוכו בגין תשלומי העבר והוקפאו לצורך
ניכוי עתידי של קצבאות המל"ל בע"א  423/98ד"ר אטד נ'
ויינראוב )לא פורסם(.
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 25גידי פרישטיק ואלון גלרט ,רשלנות רפואית בפסיקה,
הוצאת כרמל ספרות משפטית בע"מ ,כרך .4
 26אם כי המלומד יונתן דייויס ,שהתייחס לכלל תביעות
הרשלנות הרפואית )ולא רק לרשלנות במיילדות( ,מצביע על
כך שסוגיית הקשר הסיבתי מהווה בדרך כלל את עיקר
המחלוקת ותופסת מקום מרכזי בהתדיינות בתביעות
רשלנות רפואית .י .דייויס" ,ראייתיות עמומה ועמימות
סיבתית בתביעות רשלנות רפואית" ,רפואה ומשפט ,גיליון
 ,32מאי  ,2005עמ' .165
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משפט רפואי__________________________________________________________________________
ברגע שהוכחה רשלנות רפואית ) 11מקרים מתוך 26

הסיבתי המשפטי הנדרש" :אין התובע נדרש לבאר את

פסקי דין(.

ההשתלשלות הסיבתית העובדתית בין ההתנהגות

נמצאו מקרים שבהם הניח השופט שיש להפוך את נטל
ההוכחה ,בדרך שאציע במקרה שהוכחה רשלנות .כך
עשה השופט ברלינר בעניין ויינראוב:

נגרם ליקוי בגופו של התובע ,ליקוי שבגינו לא
מוטלת

אחריות

הנתבעים".

על

עובדתית סבירה באמצעות חוות דעת של מומחה
רפואי ,כי אותה התנהגות יצרה סיכון אשר ראוי היה
למנוע אותו".

"הנטל להוכיח כי גם קודם לתחילת ההתרשלות
הנתבעים,

הרשלנית וגרם הנזק ,ודי לו שיצביע על אפשרות

רובץ

על

27

שימוש במבחנים סטטיסטיים
במקרים רבים מתייחס בית המשפט לסטטיסטיקות
רפואיות ,שלפיהן אחוז מסוים של המקרים שבהם

נדרשת לדעתי התייחסות שיטתית ואחידה ככל האפשר
לנושא .אין לראות כמובן מאליו קיומו של קשר סיבתי

מתרחש נזק ספציפי ,נובע מסיבות כאלה ואחרות .כך
לגבי פגיעה ע"ש  ,ERBהנובעת ב 69% -מן המקרים
30

או העובדה שכ 90%-ממקרי

ברגע שהוכחה רשלנות הנתבע ,אולם אין לקפח זכותו

מפרע לידת כתפיים,

של התובע רק בשל קיומן של אפשרויות אחרות ,בלתי

שיתוק מוחין מיוחסים לפגמים שאינם קשורים

ניתנות להפרכה פוזיטיבית ,לגרימת נזקו.

לתהליך הלידה 31.לא תמיד נזקק בית המשפט לשימוש
בנתונים סטטיסטיים :בעניין אבישג אברהם קבע בית

מבחני קשר סיבתי בפסיקה

המשפט כי ההסתמכות על הסטטיסטיקות צריכה
32

מבחן הסיכון

להידחות אם יש לבית המשפט ראיות קונקרטיות,

בעניין סלמן מאמץ בית המשפט מבחן זה בקובעו כי

וראה גם ביקורתו של המלומד יונתן דייויס על עצם

"בתביעת נזיקין שעילתה הנטענת היא רשלנות

ההתחשבות בנתונים סטטיסטיים בהערכת קשר סיבתי

רפואית ,על התובע להוכיח כי ניזוק בשל אותה

בין אירועי הלידה ופגיעה מוחית שממנה סובל

רשלנות .ברם ,די בכך שיראה כי אותו הנזק נופל בגדרו
של ה'סיכון' שיצרה ההתנהגות הרשלנית".

28

הניזוק.

33

השופט

אף מזכיר אפשרות של הפיכת נטל הראיה ,שלפיה
הנתבע הוא זה שצריך להוכיח העדר קשר סיבתי בפרט
אחרי שהוכח שנהג ברשלנות 29,אולם מיישם את מבחן
הסיכון שלפיו קיים קשר סיבתי אם הנזק נמצא
במתחם הסיכון שיצרה התנהגותו הרשלנית של בית
החולים )בנסיבות העניין ,התנהגות רשלנית בעצם
ביצוע ניסוי בחומר לזירוז לידה בלידה לא תקינה יצרה
סיכון אפשרי של התובע( ,ודי בו כדי לגבש את נקשר
 27ת.א) .חיפה(  115/91ויינראוב שלוי ואח' נ' יעקב אטד,
תק-מח  ,1023 (1) 98סעיף  6לפסק הדין .בית המשפט העליון
לא ראה לנכון להתערב בעניין זה ובהחלטה שבה חויבו
הנתבעים לשאת ב 85%מנזקו של התובע .ראה ע"א 423/98
ד"ר יעקב אטד ואח' נ' שלוי ויינראוב ואח' )לא פורסם(.
 28ת.א) .חיפה(  1124/92אורן סלמן נ' קופת חולים כללית,
תק-מח .13–12 ,(1) 99
 29ומאזכר בהקשר זה את ההלכה בעניין .Clark V.
]Maclennan, All E. R 416 [1983
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 30ת.א) .י-ם(  531/93אסור נ' קופת חולים כללית ,תק-מח
.1366 (1) 96
 31ת.א) .י-ם(  668/92תום שטראוס נ' ד"ר עוז ואח' )לא
פורסם(.
 32ת.א) .י-ם(  1686/96אבישג אברהם ואח' נ' ש.ר.ב )מעיני
הישועה( ,תק-מח  .3526 (2) 99בערעור על פסק הדין הסתמך
בית המשפט העליון אף הוא על ממצאי הבדיקות וחוות דעת
המומחים מטעם הצדדים שדנו בקביעת מועד קרות הנזק
המוחי על סמך בדיקות אלו )במהלך ההריון – אליבא בית
החולים ,לאחר הלידה – אליבא התובעים( ,והגיע למסקנה
הפוכה ממסקנתו של בית המשפט קמא ,דהיינו שהנזק נגרם
לאחר הלידה ולפיכך הוכח הקשר הסיבתי בין הפגות
)שהנתבעים ברשלנותם לא מנעו( לפגיעה המוחית .בשל
קיומן של בדיקות וחוות דעת עובדתיות לא נעזר בית
המשפט העליון בנתונים סטטיסטיים .ראה ע"א 4192/95
אבישג אברהם נ' ש.ר.ב) .לא פורסם(.
 33יונתן דייויס ,דין ופסיקה במשפט הרפואי ,הוצאת אבי
ספרי משפט  ,1999עמ' .561-568
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___________________________________________רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
עוד לעניין ההיעזרות בנתונים סטטיסטיים ראה דברי
השופט ש .לוין בעניין פאתח:

34

) (3מקרים של גרם נזק בעוולה כאשר לא ידועה זהות
המעוול – בהליך המיילדותי הטיפול ניתן בדרך כלל על

"...הנתונים הסטטיסטיים אינם משמשים לנו
אלא כראיה לכאורה וכמורה דרך .אם הנפגע יכול
להראות ,שבגלל תכונותיו המיוחדות אין להביא
את עניינו בגדר הנתונים הסטטיסטיים ,יפסוק
בית המשפט לפי הראיות הקונקרטיות שלפיו.
ודאי שאם הסיכוי הסטטיסטי שהנפגע איבד
הוא ,נאמר ,25% ,והנפגע יכול להראות שהוא

ידי צוות של מספר רופאים ומיילדות .דיון בסוגיה זו
בהקשר של שאלת הקשר הסיבתי ראה בספר "רשלנות
רפואית וסוגיות בנזיקין" ועמדתם של המחברים
שלפיה העברת נטל הראיה במקרה של צוות רפואי
אשר רק חלק ממנו אחראי לנזק תכריח את הנתבעים
לשבור את קשר השתיקה הבלתי רצוי ותוביל לחשיפת
האמת.

37

אמור להיכלל באותם  ,25%אובדן הסיכוי שלו

) (4מקרים שבהם לא הוכח שנזקו של התובע נגרם

יהיה  ,100%ויש לפסוק לו את מלוא נזקו .אכן

בעוולה ,כאשר הוכחה התרשלותו של הנתבע .אלו

בהעדר ראיות ספציפיות כאלה נוהגים אנו לפסוק

המקרים של "הסיבתיות העמומה",

לפי נתונים סטטיסטיים לכאורה גם בשטחים

אפשריות להתמודדות עימה:

אחרים של דיני הנזיקין."...

38

ולהלן גישות

 .1להטיל על הנתבע לפצות את הניזוק על מלוא נזקו,
אלא אם יוכיח שלא הוא גרם לנזק .זו הגישה שאותה

מודלים של אי ודאות
אי ודאות נזכרת בפסיקה במספר אפשרויות:

אציע לנקוט ,אף שהיא מקלה עם התובע יותר מהלכת
עדן מלול שלפיה יש לרכך את הכלל הדורש הוכחה בין

) (1מקרים של גרם נזק בעוולה על ידי מספר מעוולים

התרשלות לנזק על פי מאזן ההסתברויות באותם

שפעלו בנפרד ,ואשר לא ידוע מהו חלקו של כל מעוול

מקרים שבהם גישת "הכול או לא כלום" גורמת לאי

בנזק הכולל – נקבע שעל הנתבע להוכיח כי הנזק
שנגרם הוא נזק שניתן להפרדה ,ואם לא יעמוד בנטל
זה תוטל עליו אחריות למלוא הנזק.

35

) (2מקרים של גרם נזק ,כאשר חלקו נגרם בעוולה
וחלקו אינו עוולתי ולא ידוע מהו החלק העוולתי בנזק
הכולל – על הנתבע להוכיח את חלקו בנזק הכולל ,ואם
אינו עומד בנטל זה הוא מחויב במלוא הנזק על פי
עיקרון הרע במיעוטו שלפיו עדיף לפצות את הניזוק
שהוא חף מפשע אפילו במחיר חיובו של מזיק אשם גם
בנזקים שלא הוא גרם.

36

צדק.

39

 .2לדחות את התביעה מן הטעם שהתובע לא הוכיח
במידה הדרושה במשפט האזרחי כי נזקו נגרם בידי
הנתבע.
 .3שימוש בדוקטרינת אובדן סיכויי ההחלמה – כאשר
בשל התרשלות הנתבע – הצוות הרפואי בדרך כלל –
איבד התובע את סיכויי ההחלמה .אובדן זה יכול
להיחשב כשלעצמו נזק בר פיצוי.
בית המשפט העליון ,ביישום הלכה זו בעניין פאתח,

40

ציין כי "אין מדובר פה בתהליך של קביעת עובדות

 34ע"א  231/84קופת חולים של ההסתדרות נ' פאתח ,פ"ד
מב ).319 ,312 (3
 35ד"נ  15/88מלך נ' קורנהייזר ,פ"ד מד ).89 (2
 36ע"א  285/86נגר נ' וילנסקי ,פ"ד מג ) .248 (3וראה א.
פורת" ,הגמשתה של דרישת הסיבתיות העובדתית לשם
הרחבת היקף האחריות הנזיקית" ,ספר השנה של המשפט
בישראל תשנ"א  .240 ,337וכן י' גלעד" ,הסיבתיות במשפט
הנזיקין הישראלי – בחינה מחודשת" ,משפטים יד )תשמ"ד(
.19 ,15

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

 37ראה ד"ר עדי אזר וד"ר אילנה נירנברג" ,רשלנות רפואית
וסוגיות בנזיקין" ,הוצאת פרלשטיין-גינוסר  ,2000עמ' –348
.358
 38ע"א  7375/02בית החולים כרמל נ' עדן מלול )לא פורסם(,
פסק דין מיום  ,31.3.05סעיף  22לפסק הדין.
 39שם.
 40ע"א  231/84קופת חולים של ההסתדרות נ' יוסף פאתח,
פ"ד מב ) ,320 ,312 (3שם עקב רשלנות רפואית התגלה
באיחור נזק לא עוולתי שאירע תוך כדי ניתוח באוזנו של

83

משפט רפואי__________________________________________________________________________
במובן המקובל שמגמתו לקבוע מה אירע או לא אירע

הטיפול הרפואי הרשלני ,במצבו הכללי של התובע לפני

בפועל; אלא התהליך הוא של אומדן לגבי 'מה היה

ההתרשלות ובסיכויי הטיפול הרפואי כשהוא מתבצע

קורה אילו' ,שאחד ממרכיביו הוא גם תחזית

כראוי וללא כל עוולה .וכל זאת בשים לב לעובדה ש"כל

לאחור."...

טיפול רפואי עשוי לשאת עימו סיכון מסוים ,אפילו

השנה יישם בית המשפט העליון הלכה זו בעניין זכריה

הוא מבוצע כהלכה".
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כהן 41,שם מונה השופט ריבלין את דוקטרינת הפיצוי

כשמדובר בתובע שנפגע בטרם נולד או במהלך לידתו –

בגין פגיעה בסיכוי בין שאר הכללים "מהם

כיצד ועל סמך מה יוכל בית המשפט להעריך את מצבו

סטטוטוריים ,מהם פסיקתיים ומהם )למצער בעת הזו(

הרפואי ולדעת את טיב הפגמים והמחלות שמהם היה

להתמודדות עם מצב שבו אי הוודאות

סובל גם לולא התרשלו כלפיו? וכן – כיצד יעריך מהם

אינה נוגעת לשאלת האשם שהוכח ,אלא לשאלת

סיכויי ההצלחה של לידה ללא התרשלות רפואית

אקדמיים"

42

הזיקה הסיבתית בין הסיכון שנוצר בהתרשלות לבין
הנזק ,כולו או מקצתו .בנסיבות אותו עניין )הנתבעים
ערכו ניתוח להחלפת מפרק הירך בחולה הסובל
משיתוק מוחין מלידה .הניתוח נכשל כיוון שהרגל לא

בהתחשב בנתוני העובר הספציפי?

45

 .4הצעות להקלה עם התובע בהוכחת הקשר
הסיבתי שבין רשלנות רפואית בלידתו לנזקו

הושמה בגבס ,וכתוצאה מכך נגרם נזק( אישר בית

בשל הנימוקים שציינתי להקלה על התובע שנפגע

המשפט העליון את פסיקת בית המשפט קמא ,שלא על

ושהוכיח התרשלות כלפיו בלידתו ,אבקש להציע הצעה

פי ראש הנזק של אובדן סיכויי ההחלמה ,בנימוק הבא:

כפולה לשינוי המצב המשפטי הקיים:

"מקום בו מלמדות הראיות כי החולה לא הפסיד

 4א .ההצעה הראשונה :הפיכת נטל השכנוע בדבר

דבר בשל האיחור במתן הטיפול הרפואי ,ובאותה

העדר קשר סיבתי

מידה גם מקום בו עולה מן הראיות כי החולה

לאחר שהתובע הוכיח התרשלות של הצוות הרפואי או

הפסיד הכל – אין להידרש לראש הנזק האמור.

הממסד הרפואי כלפיו בעת לידתו והראה כי קיים בו

"ענייננו מצוי בתחום המקרים מן הסוג האחרון.

נזק ,יש להפוך את הנטלים ולהעביר את נטל השכנוע

בענייננו ידוע מה היה מצבו של המשיב קודם

בדבר העדר קשר סיבתי לשכם הנתבע.

למעשה ההתרשלות ,ובעניין זה לא הייתה

במקרי ספק ,שבהם כפות המאזניים מאוזנות ,ייהנה

עמימות ראייתית  -וידוע גם במידה מספקת מה

התובע שעמד כבר בנטל של הוכחת ההתרשלות כלפיו

היה מצבו אלמלא ההתרשלות".

והראה שהנתבע לא נהג בו במידת הזהירות הנדרשת

43

נראה שיש קושי מובנה ביישום דוקטרינת אובדן

או לא השתמש במיומנות שרופא סביר ו/או מיילדת

סיכויי ההחלמה בהקשר לרשלנות במיילדות ,כיוון

סבירה היו משתמשים או נוקטים בה באותן נסיבות על

שכאשר בית המשפט נדרש להעריך את אובדן

פי סעיף  35לפקודת הנזיקין .כן הראה התובע שהנתבע

הסיכויים ,עליו להתחשב בסוג מחלתו של התובע לפני

היה צריך לצפות שעלול להיגרם נזק כתוצאה ממעשיו
או ממחדליו לפי סעיף  36לפקודה.

המשיב .בית המשפט העליון קיבל את הקביעה העובדתית
של בית המשפט קמא ,שלפיה אילו היה הנזק מתגלה במועד
היו סיכויי ההחלמה בשיעור של  ,30%ולכן הפחית את
הפיצוי ל 30%-משיעור הפגיעה הכוללת בתובע.
 41ע"א  7469/03המרכז הרפואי שערי צדק נ' זכריה כהן )לא
פורסם( .פסק דין מיום .17.4.05
 42שם ,סעיף  9לפסק הדין.
 43שם ,סעיף  12לפסק הדין.
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 44שם.
 45נוסף לכך מהווה תהליך הלידה "טיפול רפואי" ייחודי,
במובן זה שמטרתו אינה ריפוי והחלמה ,אם כי במקרים
מסוימים עיתוי הלידה או האופן שבו היא מבוצעת נקבעים
על מנת למנוע או לעצור התפתחות של נזק ליילוד ו/או
ליולדת.

רפואה
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___________________________________________רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
השופט מצא הביע דעתו ברוח הצעתי ,באמרת אגב בעת

הערות:
) (1הצעה זו מתונה יחסית לדעת המיעוט בחוות דעת
של הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול רפואי

שדן ודחה עתירה לקיום דיון נוסף בעניין קופת חולים
נ' מרדכי שי שמעון:

48

מפי פרופ' אדלמן 46,שקרא להטלת אחריות מוחלטת על

"למעלה מן הצורך אעיר ,כי לטעמי ,העברת

כלל המקרים של ילדים הנולדים עם פגם .פרופ' אדלמן

הנטל לעותרת הייתה מוצדקת אף מטעם אחר,

מציין שאחריות מוחלטת כזו הוטלה בהצלחה במספר

שלא לובן בפסק הדין ,ושעניינו הגברה רשלנית

מדינות בארצות הברית .לדידו ,הטלת אחריות

של הסיכון .שלושת שופטי הרכב הסכימו,

מוחלטת מהווה דרך לפתרון סוגיית ההתיישנות כעבור

כזכור ,כי העותרת התרשלה בכך שלא יילדה

 25שנה ,על כל אי הצדק שכרוך בכך.

את המשיב בניתוח קיסרי .מחדל רשלני זה
הגביר את סיכונו של המשיב ללקות בשיתוק

הרוב בוועדה דחה רעיון דומה מנימוקים של עלות ,תוך

מהסוג שבו לקה; ודי בכך כדי להצדיק את

ציון כישלון של ניסיון ניו זילנדי להטלת אחריות

העברתו לכתפי העותרת של הנטל להוכיח כי

מוחלטת לפיצוי כל מי שסבל מנזק גוף .אציין שהצעתי

לא מחדלה הוא שגרם לנזק ...לדעתי יצירה

מצומצמת בהרבה :היא אינה מטילה אחריות

רשלנית של סיכון ,ובלבד שאין המדובר בסיכון

מוחלטת ,ומצומצמת להפיכת נטלי השכנוע לעניין

זניח ,מצדיקה את העברת הנטל לנתבע להוכיח

קיומו/העדרו של קשר סיבתי ,וגם זאת רק במקרים

העדר בין התרשלותו לבין הנזק."...

שבהם הוכחה כבר רשלנות הנתבע ולעניין נזק ליילוד

) (3הצעתי תקל רק עם חלק קטן מהמקרים שבהם

במיילדות בלבד.
) (2יש לבחון הרחבת ההצעה גם למקרים אחרים
שבהם הוכחה התרשלותו של הנתבע בהליך הרפואי,
בשים לב לאי הצדק שעלול להיגרם בעמידה על דרישת
הוכחת הקשר הסיבתי על פי מאזן ההסתברויות.
כאמור ,בית המשפט העליון אימץ עמדה המרככת את
דרישת הקשר הסיבתי בהקשר של נזק מיילדותי
ו"סיבתיות עמומה" בעניין עדן מלול ,והעלה את
האפשרות להרחיב גישה זו לכלל המקרים שבהם גישת
"הכול או לא כלום" גורמת לאי צדק.

49

47

עם זאת ,הפיכת הנטלים המוצעת כאן מקלה עם
התובע מעבר ל"ריכוך" הכלל שבית המשפט מאפשר

נטענת רשלנות רפואית במיילדות – המקרים שבהם
הוכח שהייתה התרשלות ונזק והנתבע לא הצליח
להוכיח שאין קשר בין ההתרשלות לנזק .על פי דגימת
הפסיקה מדובר בשני מקרים מתוך  ,34ולכן אין חשש
מהצפת בתי המשפט בתביעות ומהעלות הכרוכה בכך.
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מהותה של הפיכת נטלים – האבחנה בין נטל השכנוע
לנטל הבאת הראיות
נטל השכנוע הוא הנטל הרובץ בדרך כלל על כתפי
התובע ,להטות את כפות המאזניים של משקל הראיות
שהביא והאמון שבית המשפט נותן להן לטובתו על פני
ראיותיו של הצד השני .ההטיה לטובת הצד שעליו

בעניין מלול.
48

 46נייר העבודה של הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה
בטיפול רפואי )ועדת קלינג( ,ירושלים תשנ"ט  ,1998הוצאת
משרד הבריאות ,עמ' .144-154
 47ע"א  7375/02בית החולים כרמל נ' עדן מלול )לא פורסם(,
סעיף  26לפסק הדין.

רפואה
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דנ"א  6714/02קופת החולים של ההסתדרות הכללית נ'
מרדכי שי שמעון )לא פורסם( ,החלטתו של השופט א' מצא
מיום .7.4.03
 49שם ,סעיף  6להחלטה.
 50ויודגש שגם במיעוט המקרים שבהם ניתן ליישם את
ההצעה וכתוצאה מהפיכת נטל השכנוע תתקבל התביעה,
העלות הציבורית הכוללת תרד ,שכן מתן פיצוי כספי לתובע
בשלב מוקדם של חייו תאפשר לו קבלת טיפול מיטבי בזמן
האפקטיבי ביותר להתערבות טיפולית ,נזקו יוקטן ועלות
הטיפול לאורך כל ימי חייו )ומדובר בתובע צעיר ששנות חיים
רבות עוד לפניו במרבית המקרים( תפחת.
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משפט רפואי__________________________________________________________________________
מוטל נטל השכנוע יכולה להיות קטנה אך קיימת ,ונהוג

הפיכת נטלים במקרים של רשלנות רפואית – המצב

להעריכה ב.51%-

המשפטי כיום

אם בתום המשפט כפות המאזניים מאוזנות ,יפסיד

הדין הישראלי מכיר באפשרות של הפיכת נטלים

הצד שעליו מוטל נטל השכנוע.

המקלה עם התובע ,ובמובן זה אין בהצעה משום

"נטל השכנוע" מכונה בחוק "חובת הראיה".

פריצת דרך אלא הרחבה בלבד.

בפסיקה משמשים בערבוביה שלושה ביטויים

בספרם "רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין" מסכמים

שונים ומתחלפים לעניין זה" :נטל השכנוע",

המחברים את ארבע האפשרויות להעברת נטלים )נטל

"נטל ההוכחה" ו"חובת ההוכחה" .שימוש בלתי

השכנוע או נטל הבאת הראיות( אל שכם הנתבעים

אחיד זה במונחים גרם לא אחת לערפול .ראוי כי
ייעשה שימוש אחיד ועקבי במונח אחד כדי לבטא
את "נטל השכנוע" אל מול "נטל הבאת
הראיות".

53

בהקשר של עילת הרשלנות הרפואית ,ואלו הם:
א" .הדבר מדבר בעדו" – סעיף  41לפקודת הנזיקין
הסעיף קובע את הכלל הראייתי שלפיו על הנתבע

51

נטל הבאת הראיות הוא נטל משני וקל יותר ,המבטא
חובה ה"נלווית" לנטל השכנוע ,שמשמעה החובה
להביא ראיות לשם עמידה בנטל השכנוע .ככלל רובץ
גם נטל הבאת הראיות על התובע.

לשכנע כי לא הייתה מצידו רשלנות שיחוב עליה ,ואם
לא הצליח בכך – יחויב בדין )העברת נטל השכנוע(.
הכלל יופעל בהתקיים שלושת התנאים שקובע הסעיף
להפעלתו :לתובע לא הייתה ידיעה או יכולת לדעת מה
היו הסיבות שגרמו לנזק; הנזק נגרם על ידי נכס

כל אחד מן הנטלים עשוי להיות מועבר במהלך המשפט

שלנתבע שליטה מלאה עליו; אירוע המקרה מתיישב

מצד אחד לרעהו.

יותר עם המסקנה שהנתבע לא נהג בזהירות סבירה

בעניין שטרנברג נ' עיריית בני ברק מפרט הנשיא
שמגר את תוצאות העברת נטל הראיות לכתפי הנתבע:
"הנטל שהצליח המערער להעביר אל כתפי
המשיבה הוא נטל הבאת הראיות ,שמשמעותו כי
כפות המאזניים נוטות לטובת התובע ועל הנתבע
הרוצה בכך החובה להחזיר ולאזן ביניהן...

הפעלתו של כלל זה במקרים שבהם קשה להוכיח את
שאלת הקשר הסיבתי שבין התנהגות הנתבע לנזק
)ובהם יש להפוך את הנטלים על פי ההצעה( ,תיתכן רק
במקרים נדירים ביותר ,שכן התנאי השלישי מחייב נזק
שהוא אופייני להתרשלות.

תוצאתו הדיונית הרגילה של כלל זה היא הטלת

ב .מקרים שבהם מאזן ההסתברויות מצביע לכאורה

נטל הבאת ראיות נגדיות על הנתבע ,היינו עליו

על רשלנותו של הנתבע

להמציא בראיותיו תשובה כלשהי שיהא בה כדי
לעקור את המסקנה הלכאורית בדבר רשלנות...
בסופו של דבר יוכרע הדין על פי מאזן
ההסתברויות ,כאשר נטל השכנוע ממשיך לרבוץ
על כתפי התובע".

52

 51דברי השופטת טובה שטרסברג-כהן בע"א 6160/99
דרוקמן נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נה ) 124 ,117 (3ה-ז.
 52ע"א  73/86שטרנברג נ' עיריית בני ברק ,פ"ד מג ),343 (3
 .348עוד לעניין אבחנה זו בספרם של ד"ר עדי אזר וד"ר
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מאשר עם המסקנה ההפוכה.

במקרה כזה ,בלי קשר להפעלת סעיף  41לפקודה
ולתנאיו ,אם יוכיח התובע שהתנהגות הנתבע יכלה
לגרום לנזק ומאזן ההסתברויות מצביע יותר על קיומה
של רשלנות מאשר על העדרה ,יועבר נטל הבאת
הראיות לנתבע.

אילנה נירנברג" ,רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין" ,הוצאת
פרלשטיין-גינוסר  ,2000עמ' .355–353
 53שם ,עמ' .361
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___________________________________________רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד
שאלת העברת הנטל אל כתפי הנתבע נדונה באנגליה

ג .העברת נטל השכנוע לנתבע כאשר הוא גרם לנזק

בעניין  54,Cassidy v. Ministry of Healthשם נותח

ראייתי

התובע בידו השמאלית בגלל קשיון שתי אצבעות.

כאשר המחלוקת הייתה ניתנת להכרעה באמצעות

תוצאת הניתוח הייתה הרעה במצבו :קשיון בארבע

עובדות שניתן היה להוכיחן אלמלא הנזק הראייתי

מאצבעותיו .וכך מנסח השופט הלורד דנינג כלל זה

שגרם הנתבע ,יקבעו העובדות כטענת התובע ,אלא אם

)שם ,עמ' :(588

ישכנע הנתבע שהעובדות הן כטענתו.

“This conclusion has an important
of

question

the

on

bearing

העברת נטל השכנוע האמור נעשתה במקרים רבים
כשהנזק הראייתי נגרם בשל רשלנות הקשורה בהעדרן
56

evidence. If the plaintiff had to

של רשומות רפואיות או ברישום לקוי שלהן,

prove that some particular doctor

העיקרון חל גם על רשלנות בעלת אופי שונה שגרמה

or nurse was negligent, he would

לכך שנפגעה האפשרות של התובע להוכיח את עילת

not be able to do it, but he was not

תביעתו ,למשל כשהנתבע ברשלנותו לא ביצע בדיקות

put to that impossible task. He
says: 'I went into the hospital to
be cured of two stiff fingers. I

אך

רפואיות נדרשות שיכלו להצביע על הגורמים לנזק.
57

כך בעניין לאה מאיר נ' ד"ר לאור לא בוצעה בדיקה
גופנית שיכלה להצביע על היפרדות שלייה:

have come out with four stiff

"משנמנע ד"ר לאור מלבצע את הבדיקה גרם בכך

fingers, and my hand is useless.

נזק ראייתי והועבר אליו הנטל לשכנע שבאותו

That should not have happened if
due care had been used. Explain
it, if you can'. I am quite clearly of
opinion that that raises a prima
facie case against the hospital
authorities: see Mahon v. Osborne

שלב ,בו נמנע מלבצע את הבדיקה ,לא סבלה
המערערת מבטן רגישה ,וכי לא הייתה שרויה
בתהליך של היפרדות שלייה .בנטל זה לא
עמד."...

58

כשמדובר בנזק ראייתי קיימת אבחנה בין הפן הדיוני
של דוקטרינת הנזק הראייתי לפן המהותי שלה ,העשוי
להוליד עילת תביעה עצמאית בנזיקין.

59

([1939] 1 All E. R. 561, per
have

They

J.).

L.

Goddard,

nowhere explained how it could
happen without negligence”.55

.Cassidy v. Ministry of Health (1951), All E. R. 54
[1951] 1 574, 588E
 55לקליטת ההלכה בפסיקה הישראלית ראה ע"א 206/89
חמוטל רז נ' בית החולים אלישע ,פ"ד מז ) ,805 (3ע"א
 323/89פכרי קוהרי נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות,
פ"ד מה ) .165–164 ,142 ,(2בדעת המיעוט של השופט בן
יאיר ,ע"א  235/59אלהנקרי נ' פולק ,פ"ד יד .2503 ,2497
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 56ע"א  6948/02פנטה אדנה נ' משרד הבריאות ,פ"ד נח )(2
 ,535וכן ראה ע"א  6330/96בנגר ואח' נ' בית החולים הלל
יפה ,פ"ד מה ) .158 ,145 (4ת.א) .י-ם(  1254/96טרלובסקי נ'
מ"י )לא פורסם(.
 57ע"א  9328/02לאה מאיר נ' ד"ר דן לאור ,תק-על (2) 2004
 ,837סעיף  13לפסק הדין.
 58שם ,סעיף  15לפסק הדין.
 59י .דייויס" ,ראייתיות עמומה ועמימות סיבתית בתביעות
רשלנות רפואית" ,רפואה ומשפט ,גיליון  ,32מאי  ,2005עמ'
.167–165
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ד .העברת נטל הבאת הראיות לרופאים במקרים

הנטלים( קיים לפי הידע של ימינו .יהא זה חוסר צדק

שבהם העובדות הן בידיעתם המיוחדת של הרופאים –

משווע לפטור את הנתבע הרשלן מאחריות רק בשל

הנתבעים

צירוף מקרים" ,גורל" או כל הגדרה אחרת שניתן

הכלל מעביר על שכם הנתבע את נטל הבאת הראיות,
ועליו לעורר ספק בלב בית המשפט באשר לקיומו או
לאי קיומו של הדבר המצוי בתחום ידיעתו הייחודית.

60

בעניין קוהרי נדחה הערעור על פסק הדין שניתן בבית
המשפט

המחוזי

מפי

השופטת

שטרסברג-כהן

ומצוטטים דבריה בהקשר זה:
"לעיתים יש מקום להעביר את הנטל לאו דווקא
משום הסתברות של רשלנות אלא משום שכל
הידע והמידע הוא בידי הרופאים ...הפסיקה טרם
הרחיקה לכת כדי העברת הנטל ללא הסתברות
של רשלנות .לי נראה שאין מניעה לעשות כן".
השופט בן יאיר )בדעת המיעוט בערעור( גרס שיש לאמץ
ולקבל גישה זו.

61

להתממשותו של נזק אחד ולא של אחר.
בעניין רביד משה ואח' נ' קליפורד דניס

63

הדגישה

השופטת בייניש את ההלכה שלפיה אין הקשר הסיבתי
נקבע על יסוד חובת המזיק לצפות את הנזק שאירע על
כל פרטיו .די בכך שסוג הנזק והליך התרחשותו צפויים
באופיים הכללי.
על פי ההצעה ,יש ללכת צעד נוסף בריכוך הכלל
ולהסתפק בכך שבעת ההתרשלות ידוע שעלול להיגרם
כתוצאה ממנה נזק משמעותי ליילוד ,עד כדי כך שהליך
הגרימה עולה לדרגת התרשלות בשים לב לכל הנסיבות
)למשל ,קיומן של אלטרנטיבות רפואיות לטיפול( ,ולכן
אין משמעות לשאלה אם התממשה גרימתו של סוג נזק
כזה או אחר ,ואם הליך הגרימה היה ידוע בעת
ההתרשלות או שהתברר אחר כך עד למועד ההכרעה

 4ב .ההצעה השנייה :שאלת הקשר הסיבתי צריכה

השיפוטית.

להיבחן על פי הידע הרפואי בזמן בחינת השאלה ולא

גם בהצעה זו יש משום הרחבת ההלכה הקיימת לצורך

בזמן האירוע.

הקלה עם התובע ולא מהפך בדין הקיים.

לכאורה תמוה :הרופא ,המיילדת או נתבע אחר ,לא

 .5הערה :מדוע לא התקבלו הצעות ברוח זו עד
כה?

ידע אולי ולא היה ביכולתו לדעת שהתרשלותו עלולה
לגרום לנזק שנגרם לתובע בסופו של דבר ,אולם בכל
זאת הוא התרשל :הוא ידע או היה עליו לדעת
שהתנהגותו )במעשה או במחדל( עלולה להביא לנזק
אחר ברמת סיכון כזו שהוכח שהוא התרשל 62.מדוע,
אם כן ,עליו ליהנות מהעובדה שהתממש בסופו של דבר
נזק אחר ולא הנזק שאותו היה עליו לצפות? הנתבע

א .מצאתי עדויות לכך שבמקומות מסוימים התקבלו
הצעות מרחיקות לכת בהרבה מהצעותיי ,כגון הטלת
אחריות מוחלטת לגבי יילוד שנולד פגוע בחלק
מהמדינות בארצות הברית ,ניסיון שמוגדר כמוצלח,
ובניו זילנד ניסיון שנכשל.

64

65

התרשל ,לתובע נגרם נזק ,הקשר הסיבתי )האפשרי ,גם

הטלת אחריות מוחלטת לגבי יילוד שנולד פגוע ,תהא

אם לא הוכח פוזיטיבית על פי הצעתי להפוך את

הסיבה לפגיעתו אשר תהא ,תהווה פתרון ראוי אך יקר

 60ראה ע"א  73/86לוי שטרנברג נ' עיריית בני ברק ,פ"ד מג
).348 ,343 (3
 61ע"א  323/89פכרי קוהרי נ' מדינת ישראל ,פ"ד מה )(2
.145 ,142
 62זאת בשונה ממצב שבו בעקבות חידושי הרפואה נודע
אחרי האירוע שטיפול מסוים שניתן )ושגרם לנזק( עלול
לגרום לנזק כלשהו בכלל ולכן עצם הטיפול לא היווה מעשה
רשלני .ראה ע"א  3139/99חיה מוקה נ' קופת חולים ומ"י,
פ"ד נו ).241 (2

 63ע"א  935/95רביד משה ואח' נ' קליפורד דניס ,פ"ד נב )(4
 ,755–754 ,736דעת המיעוט של השופטת בייניש.
 64ראה נייר העבודה של הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה
בטיפול רפואי )ועדת קלינג( ,1998 ,עמ' .144
 65ראה דוח הוועדה לבדיקת האחריות לפגיעה בטיפול
רפואי ,1999 ,עמ'  ,27סעיף .30
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ליישום,

66

ולכן מוצעת הצעת ביניים שלפיה הנתבע

יוכל להוכיח שלא הוא זה שגרם לנזק ,כולו או מקצתו,
ולא יחויב בגין החלק שהוכיח שלא הוא גרם .הפסיקה
מן העת האחרונה צועדת בכיוון זה ,הן בעניין עדן מלול

סכומי שכר הטרחה בתיקים אלו בהתאמה לתביעות
חוק לפיצויי נפגעי תאונות דרכים.

69

סיכום

שבו "רוכך" הכלל הדורש את הוכחת הסיבתיות והן

לידת תינוק פגוע היא אירוע קשה המשפיע לאורך חייו

באמרת האגב של השופט מצא בעניין מרדכי שי שמעון

לא רק עליו אלא גם על בני משפחתו ואף על מעגל רחב

ברוח ההצעה.

67

יותר של אנשים קרובים.

ב .יש חשש רב מריבוי תביעות והגדלת היקף הפיצוי

התערבות טיפולית עשויה במקרים רבים לשפר את

המשולם בגינן .הפחד נובע בעיקר מהניסיון האמריקאי

מצבו – וסיכוייה תלויים רבות במיידיות מתן הטיפול

ומשפיע גם על ההתייחסות בישראל ,למרות העדר

ובאינטנסיביות שלו .כאשר הצוות הרפואי התרשל

בסיס עובדתי 68.הפחד מונע ,לדעתי ,הצלחתה של כל

במהלך הלידה וקיימת "סיבתיות עמומה" בין

הצעה שתקל עם התובעים ותגרום לעלייה ,ולו זעירה,

ההתרשלות לנזק ,תחושת הצדק נוספת לצורך הפרקטי

במספר התביעות ובסכומים המשולמים בגינן.

והתועלתני ,מהיבט ההוצאה החברתית הכוללת ,להקל

כך הוקמה ועדה משותפת למשרדי המשפטים והאוצר,

על התובע.

בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד טנה

הבאתי שתי הצעות אפשריות לשינוי .שתיהן בבחינת

שפניץ .מסקנות הוועדה טרם פורסמו במועד כתיבת

המשך והרחבת הלכות ואמרות אגב ש"ניטעו" בפסיקה

מאמר זה ,אך לדעת עו"ד י .דייויס המליצה הוועדה

להקלה עם התובע ,שיצטרך להתמודד כל חייו עם נכות

להגביל את סכומי הפיצוי בגין נזק לא ממוני בתביעות

וסבל שנגרמו אולי לא מידי שמים.

של רשלנות רפואית ,בהתאמה לשיעורים הנמוכים
הקבועים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים .עו"ד
י .דייויס גם סבור כי הוועדה המליצה להגביל את

 66הכוונה להטלת אחריות מוחלטת כלפי יילוד בלא שנדרש
קשר כלשהו ועל ידי כך הימנעות מקושי דוגמת הקושי
שמציין עו"ד וייסמן בספרו תביעות רשלנות בנזיקין ,הוצאת
שנהב ,2003 ,עמ'  ,550–549בהפעלת חוק ביטוח נפגעי חיסון,
התש"ן  ,1989הקובע אחריות ללא דרישת אשם כלפי מי
שנפגע כתוצאה מחיסון ,בשל הקושי בהוכחת הקשר הסיבתי
שבין מתן החיסון לקרות הנזק וקושי זה הופך את השימוש
בחוק לבלתי ישים )שאלת הקשר הסיבתי מוכרעת על ידי
ועדת מומחים הממונה מכוח החוק(.
 67ראה ע"א  7375/02בית החולים כרמל נ' עדן מלול )לא
פורסם( ,פסק דין מיום  ,31.3.05ודנ"א  6714/02קופת
החולים של ההסתדרות הכללית נ' מרדכי שי שמעון )לא
פורסם( ,החלטה מיום .7.4.03
 68ראה דוח הוועדה ,ה"ש  ,60בפרק הדן ברקע למינוי
הוועדה וסקירת המצב בישראל )עמ'  .(12–11כן ראה מאמרו
של אברהם סהר" ,רשלנות רפואית בישראל – ממדי
הבעיה" ,רפואה ומשפט ,גיליון  ,27נובמבר  ,2002תרשים
מספר  1בעמ'  21וסעיף  11בפרק סיכום הממצאים ,עמ' ,31
ולפיו שיעור התביעות נגד מערכת האשפוז בישראל לא עלה,
והעלייה במספר התביעות תואמת את העלייה בממדי
האשפוז במדינה.
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 69עוד על המלצות הוועדה וביקורתו של המלומד עו"ד יונתן
דייויס ראה י .דייויס" ,תקרה לפיצויים לנפגעי רשלנות
רפואית".www.med-law.co.il/news ,
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הערות מערכת :עו"ד זאב א .וייל
במאמרה "רשלנות במיילדות – הקשר הסיבתי לנזקו של היילוד" מציעה המחברת לפתור את בעיית הוכחת הקשר
הסיבתי )במקרים של רשלנות במיילדות שבהם הוכחו הרשלנות והנזק( על ידי העברת נטל הוכחת הקשר הסיבתי
לכתפי הנתבעים.
לטענתנו ,הצעתה האמורה של המחברת חותרת תחת יסודות דיני הנזיקין במובן שהיא מכרסמת בתשתיתו .זאת ועוד,
הצעה מעין זו היא בגדר "הרחבת יתר" אשר עלולה לגרום לאי צדק ועיוות משפטי כלפי הנתבעים .עיוות ואי צדק
ייווצרו ,למשל ,כאשר תוטל חבות על כל הגורמים האפשריים שהיו מעורבים ביילוד ,ובכך מובטחת התוצאה של הטלת
חבות על אדם שכלל לא היה אחראי לנזק הנדון.
הצעתה השנייה של המחברת היא לבחון את שאלת הקשר הסיבתי על פי הידע הרפואי במועד הדיון ולא במועד
ההתרשלות .הצעה זו מעמידה בפנינו תוצאה לא רצויה שבה ייתכן כי איש מקצוע אשר היה מעורב ביילוד פעל על פי
התקנות/ההוראות/הדין נכון ליום האירוע ,אולם יימצא אחראי לנזק שאירע למרות שבפועל לא היה אחראי לקרות
הנזק .זהו אבסורד ,מאחר שהגורם המטפל עמד בכל הדרישות הניצבות בפניו והנדרשות ממנו ,אך תוסר מתחתיו רשת
הביטחון אם יימצא שלא עמד בדרישות נוספות שהופקו בעתיד ושעליהן לא יכול היה לדעת.
ביישומן של הצעות אלו אנו פוערים בפנינו בור ללא תחתית ויוצרים "סל" שאליו נכנסים מקרים שבסדנטרטים
הרגילים והמקובלים כלל לא היו מצויים בו .במצב כזה תהיה נהירה להגשת תביעות ,מאחר שגם במקרים שבהם לא
היה קיים קשר סיבתי יהיה סיכוי גדול להטלת אחריות .ייתכן כי הצעותיה של המחברת מביאות ליתרונות רבים
לצדדים התובעים ,אולם עלינו לבחון מהו המחיר שמשלם הצד שכנגד והאם המחיר הנ"ל פורפורציונלי לתוצאה
המתקבלת.
המחברת מונה מספר סיבות שבגינן יש להטיל את נטל הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבע:
.1

"הקושי להבחין בין שאלת הקשר הסיבתי לבין שאלת היקף הנזק המצופה על פי סעיף  (1) 76לפקודת
הנזיקין" .המחברת נותנת דוגמה למקרה שבו שני גורמים הם גורמים פוטנציאליים ליצירת הנזק – האחד
הרופא ,והשני מחלה מולדת .המחברת טוענת כי במצב זה לא יהיה באפשרות התובע להוכיח כנדרש את הקשר
הסיבתי .אנו סוברים אחרת; זהו מקרה קלאסי שבו כמה גורמים עצמאיים יוצרים תוצאה בלתי ניתנת
70

לחלוקה ואשר נדון זה מכבר בבית המשפט.
במסגרת הדיון נמצא פתרון לעניין זה ,הקובע כי במצב דברים זה יפסקו לטובת הניזוק ,וכן מהפן המשפטי
ולשם עשיית צדק הועבר נטל ההוכחה למשיבים .משכך ,ולאור פתרונו של בית המשפט במקרים הנכנסים
בגדר נימוק זה ,אין הצדקה בהטלת הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבעים.
.2

"נימוקים הנובעים מהקושי הכללי בהוכחת רשלנות רפואית" .במסגרת כותרת זו מונה המחברת מספר
נימוקים ,בהם הנימוק כי הטיפול ביולדת נעשה בנוכחות צוות רפואי בלבד כאשר נוצרת בעיה ,וכן כי הידע
המקצועי הרלוונטי מצוי בידי המוסד הרפואי או הרופא עצמו ולא בידי התובע .נראה כי נימוקים אלה אינם
ממצים דיים כדי לנקוט צעד כה דרסטי עד כדי הטלת נטל הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבע .ידוע כי
מחובתו של המוסד הרפואי למסור את כל הרשומות הרפואיות למטופל .כמו כן ,התובע נעזר במומחים
רפואיים ועורכי דין מיומנים בנושא על מנת להקים את התביעה ולבסס אותה .טענה נוספת שמעלה המחברת

 70ד"נ  15/88שמואל מלך נ' ורדה קורהויזר ו 3-אח' פ"ד מד ) , 89 (2עמ' .99–98
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במסגרת נימוק זה היא תיעוד חסר או מוטה .לעניין סוגיה זו קבע בית המשפט זה מכבר ,כי נזק ראייתי הנגרם
על ידי הנתבע מצדיק בנסיבות מסוימות העברת נטל השכנוע מן התובע אל הנתבע.
.3

71

"נימוקים הנובעים מהייחודיות של רשלנות במיילדות והשלכותיה" .תחת כותרת זו מונה המחברת בעיות
כגון חוסר ידיעה של התובע את פרטי האירוע ,קושי בקביעה כתוצאה ממה נגרם הנזק ,קושי להוכיח רשלנות
כאשר התביעה מוגשת זמן רב לאחר התרחשות המאורע הפוגע ,וצורך במתן פיצוי בהקדם ככל האפשר.
לדעתנו ,אלו אינם נימוקים אשר מצביעים על צורך בהעברת נטל הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבע ,אלא
זהו תיאור של מורכבותו של נושא הרשלנות במיילדות ,ואף מתאים לתיאור תביעות רשלנות רפואית בכלל.
לכל ענף משפטי שבו מוגשת תביעה קשיים המייחדים אותו ,וקשיים אלו אינם סיבה מספקת ומוצדקת
להעברת נטל הוכחת הסיבתיות על כתפי הנתבע .לא יעלה על הדעת כי בשל קושי בהוכחה נשנה לחלוטין את
יסודות דיני הנזיקין .יתרה מזאת ,בית המשפט מודע וער לקשיים אלו ואף מצא פתרונות מספר למצבים
בעייתיים הקשורים בהוכחת הקשר הסיבתי; פתרונות אלו אף מובאים על ידי המחברת במאמרה" :הדבר
מדבר בעדו" ,מאזן הסתברויות ,העברת הנטל כאשר יש נזק ראייתי וכדומה.

.4

"נימוקים הנובעים משיקולי מדיניות וחלוקת הנזק" .במסגרת כותרת זו מונה המחברת נימוקים כגון:
הנתבע הוא "הכיס העמוק" ,כספי הביטוח הניתנים מהמוסד לביטוח לאומי אינם מספיקים .גם נימוקים אלה
אינם מספיקים .הרי לא ניתן לערער את תשתית דיני הנזיקין מהסיבה כי הכספים שמעניקה המדינה אינם
מספיקים ,או מכיוון שהגוף הנתבע הוא "הכיס העמוק" .נימוקים אלה יש לקחת בחשבון לאחר הוכחת הקשר
הסיבתי על ידי התובע ,וכאשר מגיעים להכריע בעניין גובה ואופן פיצוי התובע.

במאמרה מביאה המחברת מספר פסקי דין אשר לטענתה סוללים את הדרך לקבלת הצעתה ,להעברת נטל ההוכחה על
כתפי הנתבעים .להלן התייחסותי:
המחברת מביאה את פסק דין ויינראוב 72כדוגמה למקרה שבו הניח השופט בסיס שיש להפוך את נטל ההוכחה .אולם,
במקרה זה לא הייתה כוונה לפתוח פתח להעברת נטל הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבע .בית המשפט קבע כי
במקרה הנ"ל אכן הייתה רשלנות שהתבטאה באיחור ביילוד התובע לאחר שכבר היה שרוי במצב של מצוקה .טענת
ההגנה הייתה כי קודם להתרשלות נגרם לתובע נזק ,ובית המשפט קבע כי על הנתבעים להוכיח טענת הגנה זו ולא על
התובעים .לאור האמור ,לא ניתן להסיק כי פסק דין זה מטרתו לסלול דרך להטלת נטל הוכחת הקשר הסיבתי על
הנתבע.
פסק דין נוסף ומרכזי שעליו מתבססת המחברת הוא פסק דין בעניין מלול 73.גם לעניין פסק דין זה אנו נטען ,כי אין
בכוונת בית המשפט להעביר את נטל הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבעים .נטל ההוכחה לא התהפך ,ועדיין היה על
התובעים להוכיח את הקשר הסיבתי בין השהיית הניתוח הקיסרי לבין נזקיה של התובעת .בפסק הדין הנ"ל נקבע ,כי
במקרים שבהם הכלל "הכול או לא כלום" יגרום לאי צדק ,ניתן לאפשר לתובעים להוכיח את הסיבתיות על ידי הוכחת
הסתברות לגרם הנזק .בית המשפט נוקט משנה זהירות ומתריע מפני הסתמכות גמורה על הערכת הסתברויות.

 71ע"א  9328/02לאה מאיר נ' ד"ר דן לאור ואח' תק-על  ,837 (2) 2004עמ'  ;843ע"א  789/89עמר נ' קופת החולים של ההסתדרות
הכללית ,פ"ד מו ) ;721 ,712 (1ע"א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ' בית החולים כרמל ,תק-על  ;574 (3) 99ע"א  285/86נגר נ'
וילנסקי ,פ"ד מג ) ;295–294 (3ע"א  6160/99נתן דרוקמן נ' בית החולים לניאדו ,פ"ד נה ).117 (3
 72ת.א) .חיפה(  115/91ויינראוב שלו ואח' נ' ד"ר יעקב אטד ואח' ,תק-מח .1023 (1) 98
 73ע"א  7375/02בית החולים כרמל חיפה ואח' נ' עדן מלול ואח' )מיום .(31/3/2005
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משפט רפואי__________________________________________________________________________
המחברת מתייחסת במאמרה למבחני הקשר הסיבתי .המבחן הראשון שאליו היא מתייחסת הוא "מבחן הסיכון"
המופיע בפסק הדין סלמן 74.יובהר ויודגש כי מבחן זה אינו מהווה דוגמה לכך שבית המשפט נוטה לכיוון הטלת נטל
הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבעים ,אלא להפך – מבחן הסיכון בעצמו הוא הוכחת קשר סיבתי על ידי התובעים.
קרי ,יצירת סיכון על ידי מעשה/מחדל של רופא אשר עולה מחוות דעת רפואיות היא אשר מהווה את הקשר הסיבתי בין
רשלנות הנתבע ונזקו של התובע .ובניסוחו של בית המשפט בפסק הדין הנ"ל:
"אני סבור ,איפוא ,כי די בכך שהתנהגותו הרשלנית של בית החולים בכל הקשור לביצוע הניסוי לזירוז
הלידה ,כמפורט לעיל ,יצרה סיכון אפשרי של התובע ,בכדי לגבש את הקשר הסיבתי המשפטי הנדרש בין
פעולה זו לבין גרם הנזק נשוא תביעה זו .בקובעי זאת ,אני סומך את ידי על מסקנתו של פרופ' שר אשר
קבע ,כאמור ,כי הנזק לתובע נגרם ,במהלך לידתו ,תוך שהוא מצביע על קשר עובדתי רפואי אפשרי בין גרם
הנזק לבין ביצוע הניסוי בתובעת והטיפול בה לאחר ביצועו".
בהמשך מאמרה טוענת המחברת כי השופט מצא הביע דעה דומה להצעתה ,להעברת נטל הוכחת הקשר הסיבתי לכתפי
הנתבעים ,בפסק דין מרדכי שי 75.לעניות דעתנו ,כוונתו של השופט מצא בעניין זה הייתה ברוח מבחן הסיכון .מחדלה
של הנתבעת בכך שלא יילדה את המשיב בניתוח קיסרי עונה על דרישות מבחן הסיכון ,אשר כאמור הוא חלק ממבחן
הקשר הסיבתי ,ומשכך יש להעביר את הנטל לכתפי המערערים.
המחברת ממשיכה ומתייחסת להסתמכותו של בית המשפט על ממצאים סטטיסטיים .פסק דין  76Gregg v. Scottאשר
פסיקתו תואמת את עמדת בית המשפט הישראלי ,קבע כי לעיתים ממצאים סטטיסטיים יכולים להיות הסיוע ההוכחתי
המרכזי ,אולם הוכחות סטטיסטיות אינן באופן דווקני מורי דרך למה שיכול להיות שקרה במקרה ספציפי.
סטטיסטיקה מתעדת בדיעבד מה קרה למטופלים אחרים בסיטואציות שניתן פחות או יותר להשוות אליהן .הממצאים
מגלים מגמות של תוצאות .הם כלליים באופיים/טבעם .הצורות השונות שבהן מטופלים אחרים מגיבים בדרך דומה
אינן אומרות דבר על הדרך שבה התובע היה מגיב .סטטיסטיקה אינה מראה אם התובע היה תואם את המגמה או היה
מחוץ לה.
הממצאים הסטטיסטיים הם צורה לא מושלמת להערכת תוצאות אפילו בקבוצות חולים העוברים טיפולים ,שלא לדבר
על כוונה לספק הערכות מדויקות על מעמדו של חולה מסוים .הערך שניתן לסטטיסטיקה תלוי באיכות הממצאים )עד
כמה הם עדכניים ,כמה מטופלים השתתפו במחקר ,הקירוב בדמיון בין המקרים שלהם לאלו של התובע וכדומה( .עם
זאת ,אין לשלול לחלוטין את השימוש בממצאים סטטיסטיים מאחר שלעיתים הם מהווים את הראיות המרכזיות
בתיק:
“When there is nothing better courts should be able to use these figures and give
them such weight as is appropriate in the circumstances”.77
סיטואציה נוספת שאליה מתייחסת המחברת היא סיטואציה של "אי ודאות" המלווה את מקרי הרשלנות הרפואית,
ובכלל זה הרשלנות במיילדות .בעניין זה כבר נקבע בפסיקתנו ובפסיקת אנגליה ,ואף לאחרונה בפסק הדין האנגלי
.Gregg v. Scott

78

 74ת.א) .חיפה(  1124/92אורן סלמן ואח' נ' קופת חולים כללית ,תק-מח .724 ,712 (1) 97
 75דנ"א  6714/02קופת החולים של ההסתדרות נ' מרדכי שי שמעון ,תק-על .372 ,370 (2) 2003
.Gregg v. Scott (2005) HL 82 BMLR 76
 77ראה לעיל הערה  ,7פיסקה .32
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גישת ה Common Law-קובעת שהוכחת נזק על ידי התובע משמעותה להוכיח עובדות המעלות סיבה לפעול נגד הנתבע.
כאשר המקרה הוא בנושא הרשלנות ,העובדות שיש להוכיחן כוללות הן את הנזק והן את הוכחת קיומה של חובה
מתוקף תפקידו כרופא – והפרתה ,בצורה המקובלת של ההוכחה .על התובע להוכיח את מצבו הנוכחי ,וכן עליו להוכיח
מה היה מצבו לולא רשלנותו של הנתבע .לפי הדין האנגלי ,בית המשפט הוא זה אשר קובע אם מאורע מסוים התרחש
אם לאו ,וזאת הוא עושה על פי מאזן ההסתברות.
במקרה הנ"ל הנתבע לא איבחן בזמן את מצבו של התובע ,ובכך מנע ממנו סיכוי לחיות עשר שנים .אילו היה התובע
מאובחן בזמן ,סיכוייו לחיות עשר שנים לפחות היו  ,42%אולם כתוצאה מהרשלנות הרפואית סיכוייו לחיות עוד עשר
שנים הגיעו לכדי  .25%השופט  Nichollsקבע ,כי על מנת שניתן יהיה להגיע לתוצאה צודקת במקרים כאלה יש לנקוט
את גישת ה"הזדמנות" שאותה איבד התובע ולהעדיפה על גישת התוצאה הרצויה אשר לעולם לא הייתה בשליטתו.
בגישה זו המשפט אינו נפרד מהעיקרון שעל התובע להוכיח נזק בכל הקשור למאזן ההסתברויות .המשפט דבק בעיקרון,
אולם מגדיר את הנזק באופן שונה המתאים יותר לנסיבות .תגובתו של כל חולה לטיפול היא שונה ,ואין זה בשליטתנו
לדעת עד כמה הטיפול במקרה זה או אחר יצליח .כל הפסד של אפשרות להחלמה הוא בעל ערך ,גם אם מדובר בסיכוי
שהוא פחות מ .50%-גישה זו משיגה את המטרה הבסיסית של דיני הנזיקין .המשפט המקובל כפה חבות ומחפש לספק
תרופות כאשר אדם מתרשל בתפקידו.
פסק הדין מציין את מורכבותו של תיק רשלנות רפואית באומרו כי ייתכן שהפסדו של המטופל היה נמנע ,בדרגה פחותה
או גדולה יותר ,על ידי פרמטר אחד שאינו ידוע או שלא ניתן היה להבינו או לדעת אותו :כיצד אותו מטופל ספציפי היה
מגיב לטיפול נאות בזמן הנכון .השופט  Hoffmannמביא כדוגמה שלושה מקרים שבהם לא היה ידוע במדויק מהו
הגורם לנזק .באמצעות מקרים אלו מסביר השופט ,כי לכל דבר יש סיבה מובחנת להתרחשותו ,גם אם אין אנו יודעים
מהו .לכל אחד משלושת המקרים הייתה סיבה שגרמה לפגיעה והיה על התובע להוכיח שהפגיעה הייתה כתוצאה
ממעשה או מחדל אשר לו היה אחראי הנתבע .המאפיינים הצרים של "היוצאים מן הכלל""/החריגים" מדגישים את
כוחו של חוק זה .העובדה שההוכחה נהיית קשה או בלתי אפשרית מאחר שלא נערכה כל בדיקה בזמנו כפי שקרה באחד
המקרים או שמדע הרפואה אינו יכול לספק תשובה כמו במקרה אחר ,לא משנה .אין אי ודאות טבועה/אינהרנטית
באשר למה גרם למאורע מסוים בעבר או אם משהו אשר התרחש בעבר יגרום למשהו לקרות בעתיד .הכל נקבע על ידי
סיבתיות .המשפט מתמודד עם מה שחסר לנו מבחינת ידע על ידי התפיסה של עול ההוכחה.
העובדה שאדם אינו יכול להוכיח קשר סיבתי שעל המטפל היה לעשות פעולה כלשהי ,איננה סיבה מדוע אדם לא יצטרך
להוכיח שסביר יותר שהוא לא היה עושה כן .במקרה הנ"ל ביקש התובע כי יחול עליו הכלל החריג שבו יינתנו פיצויים
במקרים שבהם הנתבע אולי יצר את הפגיעה והגביר את הסיכויים של הפגיעה שהתרחשה .השופט  Hoffmannדוחה
זאת מכל וכל:
“There seem to me to be no new arguments or change of circumstances which could
justify such a radical departure from precedent”.79

 78ראה לעיל הערה .7
 79ראה לעיל הערה  ,7פיסקה .85
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השופט  Hoffmannממשיך ומצטט מפסק דין]:Fairchild (2002) 67 BMLR 90 at [36
“To be acceptable the law must be coherent. It must be principled. The basis on
which one case, or one type of case, is distinguished from another should be
transparent and capable of identification. When a decision departs from principles
normally applied, the basis for doing so must be rational and justifiable if the
decision is to avoid the reproach that hard cases make bad law”.80
השופט  Phillipsמביע דעתו באומרו:
“My lords it seems to me that there is a danger, if special tests of causation are
developed piecemeal to deal with perceived injustices in particular factual
situations, that the coherence of our common law will be destroyed”.81
לסיכום:
בקבלת הצעותיה של המחברת אנו מגיעים ל"מדרון חלקלק" ,אשר עלול להוביל בסופו של דבר להטלת אחריות
מוחלטת על רופאים ,וכבר נאמר בעניין זה בפסק הדין ויינראוב:

82

"כבר נפסק כי 'אחריותו של רופא אינה אחריות מוחלטת ,ולא כל מקרה של אי הצלחה יש לייחס לו רשלנות.
גישה כזאת תהיה נוגדת את טובת הציבור' ,ועשויה להביא לידי נקיטת דרך של רפואה מתגוננת שיש עימה נזק
לכלל.

83

"אין לדרוש מכל רופא רמת זהירות מופלגת ומיומנות מעולה .דיו שינהג בזהירות ובמיומנות שבעל מקצוע סביר
וממוצע היה נוקט .החמרת הדרישות עלולה להביא לידי רפואה דפנסיבית ,שתחת לדאוג בראש ובראשונה
לבריאות הפציינט ,ישים הרופא בראש מעייניו שלא לעשות שום דבר העשוי לחשוף אותו לביקורת".

84

עלינו לנקוט משנה זהירות בהוספת חריגים נוספים לכלל הוכחת הקשר הסיבתי ,ובפרט וחמורה אף יותר העברת
הוכחת הקשר הסיבתי על כתפי הנתבעים .בפעולה מעין זו אנו נעמדים בפני תהום של הרחבת יתר העלולה לגרום בסופו
של דבר לעיוות דין ולאי צדק.

 80ראה לעיל הערה  ,7פיסקה .89
 81ראה לעיל הערה  ,7פיסקה .172
 82ראה לעיל הערה .3
 83ע"א  789/89עמר ,קטינה נ' קופת חולים ,פ"ד מו ).722 ,712 (1
 84ת.א) .מחוזי י-ם(  1052/82עמיחי פרופטה ואח' נ' ד"ר אברהם טרויץ ואח' )לא פורסם(.
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פיצויים לנכי רדיפות הנאצים – היבטים משפטיים
עו"ד עמית יריב *
תקציר
במסגרת הסכם השילומים עם הרפובליקה הפדרלית של גרמניה שנחתם בשנת ") 1952הסכם לוקסמבורג"( ,נטלה
מדינת ישראל על עצמה לפצות נכים שנכותם נובעת מרדיפות הנאצים .בעקבות ההסכם ,חוקקה ישראל את חוק נכי
רדיפות הנאצים ,תשי"ז ,1957-המגדיר נכות וקובע את הזכאות לפיצוי ואת המנגנונים המשפטיים האחראים לפיצוי.
רשימה זו מציגה את המנגנונים ,המבחנים והבעיות העומדות בפני ניצולי שואה המבקשים לקבל הכרה כנכי רדיפות
הנאצים.

* עורך דין ,תלמיד לתואר "מוסמך במשפטים" בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב ,עוזר הוראה בקריה
האקדמית קרית אונו.
רשימה זו מבוססת על עבודת גמר שהוגשה בקורס "מבוא לפסיכיאטריה ומשפט" בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,אוניברסיטת תל
אביב.

א .מבוא

בהתייחסות הרשויות השונות לסוגיית ההכרה בניצול

בתום מלחמת העולם השנייה ,וביתר שאת עם הקמת
מדינת ישראל ,התברר כי ניצולי שואה ,ולענייננו – אלה
מביניהם שעלו לישראל – סובלים מנכויות שונות
כתוצאה מהחוויות הקשות שעברו עליהם בשנות
המלחמה .מדובר הן בנכויות פיזיות שונות כתוצאה
מעבודות כפייה ,מעשי אלימות ,או מתנאים ירודים,
והן בנכות נפשית מסוגים שונים – נכויות שנבעו מאופי
הרדיפות ומשנים רבות של חיים בפחד וחרדה קיומית
ובתנאים קשים .בנסיבות אלה התעורר צורך ליצור
מנגנון לפיצוי אותם ניצולים שסבלו מרדיפות הנאצים,
ולהקים מנגנון משפטי שיאזן בין הצורך לאפשר
לאותם אנשים קיום בכבוד לבין שיקולים כלכליים
וחברתיים.

כנכה רדיפות הנאצים.

ב .הרקע הנורמטיבי
בשנת  1952חתמה מדינת ישראל הסכם עם
הרפובליקה הפדרלית של גרמניה 1.בהסכם זה נקבעו
הסדרים לפיצוי ניצולי השואה – ולמעשה ,הסדרים
לשיפוי מדינת ישראל ולפיצויה בגין "ההוצאות שכבר
הוציאה מדינת ישראל או שתוציא להבא ליישובם
מחדש של פליטים יהודיים" 2,ואילו מדינת ישראל
קיבלה על עצמה להיכנס לנעליה של גרמניה אל מול
אזרחי מדינת ישראל בכל הנושאים ,למעט פיצויים
בגין שלילת חופש ותשלום קצבאות שנתיות לשאריהם
של נרדפים ,וכן בנושאים שטרם נחקקו בעת החתימה
על הסכם לוקסמבורג ,דוגמת החזרת רכוש בגרמניה

אלא שדרכם של נכי רדיפות הנאצים אל הפיצוי איננה
קלה .הם נדרשים לעמוד בשורת דרישות וכללים,
חלקם שרירותיים ,כדי להימצא זכאים לקצבת נכות
זו .ברשימה זו אשתדל לעמוד על עיקרי החוק
והפסיקה
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שחלו

1

הסכם בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדרלית של
גרמניה מיום  ,10.9.1952כתבי אמנה ) 69להלן" :הסכם
לוקסמבורג"(.
 2מכתב  1א' להסכם בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה
הפדרלית של גרמניה מיום  ,10.9.1952כתבי אמנה .69
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עצמה ,פיצויים וכו' 3.הסכם זה נודע בישראל בכינויו

 .3לא קיבל ואינו זכאי לקבל תגמול בגין נכותו

"הסכם השילומים" ,ועורר בשעתו מחלוקת ציבורית
קשה בישראל.

מכל מקור אחר

7

התנאי השלישי בוטל בשנת  ,1969ובשנת  1977נוסף

בעקבות כינון הסכם לוקסמבורג ,חוקקו ישראל

לחוק סעיף  3א' שבו נקבע ,כי עצם הגשת תביעה

וגרמניה חוקים לשם הפעלת ההסכם .בגרמניה נחקק

לתגמול ,לקיצבה או לפיצוי אחר נגד הרפובליקה

"חוק הפיצויים" 4,ואילו בישראל נחקק חוק נכי

הפדרלית של גרמניה איננה מונעת הכרה כנכה לפי

רדיפות הנאצים ,תשי"ז 5.1957 -חוק זה קובע את

החוק.

זכותו של נכה לפיצוי ,ובסעיף ) 1א( לחוק )במסגרת
ההגדרות( ,מוגדר הנכה.
.1

"איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה ,בין

הגדרות
)א(

המונח "נכות" מוגדר בפרק ההגדרות כדלקמן:

גופנית ובין שכלית או פחיתתו של כושר

בחוק זה – "נכה" – אדם שלקה

זה".

8

בנכות מחמת מחלה ,החמרת מחלה או

החוק מגדיר את הגורמים המטפלים בבקשה ,ומטיל

חבלה ,ואשר אילולא הנאמר בהסכם

על שר האוצר להקים רשות מוסמכת לטיפול בנכי

בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה

רדיפות הנאצים 9,קובע את הליך הגשת הבקשה וכן

הפדרלית של גרמניה מיום כ' באלול

מקים ועדה רפואית ,שהרכבה נקבע בחוק נכי

תשי"ב ) 10בספטמבר  (1952ובמכתב

המלחמה בנאצים ,תשי"ד 10.1954-החוק מגדיר גם את

מס'  1א' שבו היה זכאי בגלל נכותו
לתגמול ,קיצבה או פיצוי אחר מאת
הרפובליקה הפדרלית של גרמניה.

6

ערכאות הערעור על החלטות הרשות המוסמכת.

11

אולם הקביעה המרכזית והחשובה ביותר בחוק היא כי
הדין שעל פיו נקבעת הזכאות לפיצוי הוא הדין הגרמני

סעיף  3לחוק קבע ,בנוסחו המקורי ,כי נכה יהיה זכאי

– הן החקיקה הגרמנית והן הפסיקה של בתי המשפט

לתגמולים לפי החוק רק אם התקיימו בו שלושה

הגרמניים .קביעה זאת אמנם אינה מופיעה בחוק

תנאים מצטברים:

באופן מפורש וחד משמעי ,אבל הסיפא להגדרת "נכה"

 .1עלה לישראל לפני  1.10.1953וביום 1.4.1957
היה אזרח ישראל ותושב ישראל ,ונותר כזה

בחוק מאפשרת פרשנות כזו" :אילולא הנאמר
בהסכם ...היה זכאי בגלל נכותו לתגמול ,קיצבה או
פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה".

 .2דרגת נכותו איננה פחותה מ25%-

 3שם ,ס'  .2להשוואה ראו גם :ר"ע  217/83הרשות
המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים נ' חווה שוהם ,פ"ד
מ)) 793 ,789 (1להלן :עניין שוהם(.
 ,Bundesentschädigungsgesetz 4או בקיצור המקובל:
 .BEGהחוק התקבל בשנת  ,1953ותוספת לו התקבלה בשנת
 .1956להלן יכונה החוק "החוק הגרמני" או "חוק הפיצויים
הגרמני" .למידע כללי על חקיקת החוק ועל הרקע לו ,ראו:
http://www.germanyinfo.org/relaunch/info/archives/background/ns_crimes.html

 5ס"ח תשי"ז .103 ,להלן" :החוק".
 6סעיף ) 1א( לחוק ,שם.
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וכמובן שהשאלה מי זכאי ומי אינו זכאי לפיצוי מאת
 7סעיף  3לחוק ,לעיל הערה .1
 8שם ,סעיף .1
 9סעיף  24לחוק ,לעיל הערה .1
 10ס"ח ,תשי"ד .76
 11סעיף  16לחוק מגדיר את הליכי הערעור :על החלטת
הרשות המוסמכת ניתן לערער בפני ועדת ערר בת שלושה
חברים ,שבראשה שופט; על החלטת ועדת הערר ניתן לערער
בזכות בפני בית משפט מחוזי ,שידון בערעור בהרכב שלושה
שופטים ,ואילו על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער
ברשות בפני בית המשפט העליון .הערעורים כולם ,למעט
הערעור בפני ועדת הערר ,מוגבלים לערעור בנקודה משפטית
בלבד .על החלטת ועדה רפואית ניתן להגיש ערר בפני ועדה
רפואית עליונה .ראו סעיף  9 ,8ו 9-א' לחוק.
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הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ,היא שאלה משפטית,

שהיה זכאי לתגמול מאת הרפובליקה הפדרלית של

שעליה החליטו המחוקק ובתי המשפט הגרמניים,

גרמניה – וכאן ,כאמור ,אמת המידה היא בדין הגרמני.

ומכאן הקישור לדין הגרמני .מבחינת ישראל ,בייחוד
בהתחשב במצבה הכלכלי של המדינה בתקופת קבלת

ג .הדין הגרמני ופרשנותו בישראל

החוק – שנות החמישים של המאה ה – 20-היה

אם כן ,אחת השאלות המרכזיות העומדות על הפרק

בהסכמת ישראל לקבל את הפיצוי בשם הזכאים,

במקרים אלה היא אם התובע זכאי לפיצוי מאת

ולחלק להם את כספי הפיצוי כדי לנסות להקל עליהם.

שלטונות גרמניה .לשם כך נדרשו בתי המשפט בארץ

מן הנכים נחסך הצורך לנהל את התביעות מול

לבחון את הדין הגרמני.

הרשויות בגרמניה עצמה .אך דומה כי מדינת ישראל

על כך כותב השופט בך בעניין שוהם:

לא ראתה לנכון להרחיב את מעגל הזכאים לפיצוי,

"בהסכם האמור ]הסכם לוקסמבורג – ע"י[

באופן שיטיל עליה נטל כספי העולה על המחויבות

קיבלה מדינת ישראל על עצמה אחריות

שגרמניה נטלה על עצמה .אף בהחלת החוק על אזרחי

כלפי הנכים ,שאלמלא אותו הסכם הייתה

ישראל בלבד ניתן לראות ניסיון של המדינה להעניק

מוטלת על ממשלת גרמניה המערבית ,ועל

"שירות" לאזרחיה ,ולא ליטול על עצמה את הטיפול

כן מתבקש הצורך לבחון בכל מקרה אם

ואת הפיצוי בנכי רדיפות הנאצים כולם.

התובע על פי החוק היה אכן 'זכאי' לפיצוי

הוכחה נוספת לטענה זו ניתן לראות בהבדל שבין הצעת
החוק כפי שהוגשה לכנסת לבין הנוסח שאושר .הצעת
החוק נשאה את השם "חוק נכי מחנות הריכוז
הנאציים ,תשי"ז 12,"1967-ונכה מוגדר בו כמי אשר:

לפי המשפט הגרמני".

17

ואילו השופט חיים כהן כותב בע"א  660/76אדלה
קלינוסקי נ' הרשות המוסמכת:

18

"אם כי חוק נוכרי הוא ,כספר פתוח הוא הן לפני

"לקה בנכות מחמת מחלה ,החמרת מחלה או

הרשות המוסמכת והן לפני ועדת העררים ,ואין

חבלה שנגרמו לו עקב היותו עציר במקום הסגר,

צורך לומר כי ספר פתוח הוא לפני בית משפט זה.

כמשמעו בסעיף ) 4ב( לחוק עשיית דין בנאצים
ובעוזריהם ,תש"י."1950-

16

ומקום שמתעוררת שאלה אם תובע פלוני זכאי או

13

אינו זכאי לתגמול לפי החוק הגרמני ,והוא עצמו

אולם בסעיף  (4) 3להצעת החוק ,מסויגת הזכות

לא השכיל להביא את הוראות החוק ההוא

לפיצויים בכך שהנכה "לא קיבל ואינו זכאי לקבל

לתשומת לב הרשות המוסמכת או ועדת העררים,

תגמול ,קיצבה או פיצוי אחר בגלל נכותו מכל מקור

יעיינו הם בחוק הגרמני ובפסיקה הגרמנית

אחר".

14

ההבדל בין הצעת החוק לנוסח החוק כפי

אמת המידה לזכאות לקביעת
שנתקבל ,הוא בהתאמת ָ
הדין הגרמני :בהצעת החוק דובר על פיצוי למי שהיה
עציר במקום הסגר ,כאשר את אמת המידה קובע חוק
ישראלי 15,ואילו בנוסחו הסופי של החוק דובר על מי
 12הצעות חוק ) 286תשי"ז( .112
 13שם ,סעיף .1
 14שם ,סעיף .(4) 3
 15חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,תש"י ,1950-ס"ח ,57
תש"י ,עמ' .281
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ויקבעו על פיהם את אשר טעון החלטה".

19

החוק הגרמני מציג שלוש עילות עיקריות להכרה באדם
כנכה רדיפות הנאצים .הסעיף העיקרי הוא סעיף (1) 2
לחוק הפיצויים הגרמני ,הקובע כי נרדף הוא:

16

לעיל ,הערה 3
 17שם ,עמ' .793
 18פ"ד לא ).500 (1
 19שם ,עמ' .501
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משפט רפואי____________________________________________________________________
"מי שסבל נזק בחייו ,בגופו ,בבריאותו,

ניתן להבחין ,איפוא ,כי כדי להיות זכאי לפיצוי בגין

בחירותו ,ברכושו ,בהונו ובהתקדמותו

נכות שנובעת מרדיפות הנאצים יש להוכיח ,עוד בטרם

המקצועית או הכלכלית ,על ידי שננקטו

הפנייה לבחינה הרפואית ,אחד מאלה:

נגדו

אלימות

אמצעי

נאציונל

סוציאליסטיים ,אם מפאת התנגדותו

 .1כי נגרם לו נזק )במקרה של תביעת נכות,
מדובר על נזק בגוף ,בבריאות או בחירות(

לנאציזם ואם מחמת גזעו ,דתו או
השקפתו".

בשל אלימות נאציונל סוציאליסטית בגרמניה

20

גופה; או

ואילו "אמצעי האלימות הנאציונל סוציאליסטיים"
מוגדרים בחוק הגרמני כך:
"אמצעים

שננקטו

 .2כי חירותו נשללה ממנו שלא כדין על ידי
מדינה לא גרמנית ,כל עוד מדינה זו פעלה

או

מטעמם

או

בהשראת הממשלה הנאציונל סוציאליסטית

בהסכמתם למפרע של רשות רשמית או של
נושא תפקיד – ברייך ,באחת המדינות של
הרייך ,או בתאגיד ,מוסד או קרן של

)כלומר ,מדינות "גרורות" של גרמניה(
בית המשפט אף מבהיר ומסביר כי

המשפט הציבורי ,או במפלגה הנאציונל-

"אין זכאי לפיצוי קורבן שחירותו רק

סוציאליסטית או אחת מרשויותיה או

הוגבלה ]ולא נשללה לגמרי[ או שסבל נזק

21

לבריאותו עקב רדיפות מסוג אחר מידי

סניפיה או ספיחיה".

בית המשפט מציין ,כי הפרשנות המקובלת להגדרות

שלטונות המדינה הלא גרמנית".

23

אלה היא שרק אמצעי אלימות שביצעו גורמים

ואכן ,החלטות רבות של ועדת הערר שנבדקו לצורך

גרמניים )להבדיל מגורמים רשמיים במדינות אחרות(

כתיבת רשימה זו ,העוסקות באירועים הקשורים

מזכים את הקורבן בפיצויים ,אך מצביע על הרחבה

בהונגריה וברומניה ,נפתחות בקביעה העובדתית כי

נוספת של הזכות לפיצוי שקבע החוק הגרמני:

האירוע עולה כדי "שלילת חירות" ,או כי האירוע איננו

" ...הכללים הורחבו על ידי הוראות נוספות
של החוק .בין היתר נקבע ] [...שנרדף,
שנשללה ממנו חירותו ,זכאי לפיצוי ,וזאת
אף אם חירותו נשללה ממנו על ידי מדינה
לא גרמנית' ,שלא לפי עקרונות משפטיים',
ואותה מדינה פעלה בהשראת הממשלה

עולה כדי "שלילת חירות" ,ורק לאחר שלב זה,
שההחלטה בו מתבססת על בחינת מקורות תיעוד
היסטוריים ועל עדויות התובעים ועדי ראייה ,עוברת
הוועדה לשלב הבא ,הדורש אף הוא קביעה עובדתית:
האם אמנם היה התובע חלק מאותו אירוע של שלילת
חירות?

24

הגרמנית הנאציונל סוציאליסטית .כמו כן
נכללת

באותו

סעיף

החזקה,

שלגבי

בולגריה ,רומניה והונגריה פעלה ההשראה
הגרמנית לשלילת החירות מטעמי גזע מאז
יום ."6.4.41

22

 20עניין שוהם ,לעיל ,הערה  ,3עמ' .793
 21שם ,שם.
 22שם ,עמ' .795
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 23שם ,שם.
 24ולדוגמה קטע מתוך ההחלטה בתיק וע  792/04לויה יצחק
נ' הרשות המוסמכת:
"איחדנו את הדיון בכל העררים משום שכולם עוסקים
בשאלת הריכוז במתחם בית הספר היהודי בפלובדיב במרץ
 .1943האירוע מתועד היסטורית ,שמענו לגביו עדויות רבות
מספור ,הכרנו בו כשלילת חופש ועל כן השאלה היחידה שיש
לבחון היא אם כל אחד מהעוררים היה בין המרוכזים ,שכן
לא כל יהודי פלובדיב רוכזו באותו היום" )סעיפים  1ו2-
להחלטה(.
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________________________________________ פיצויים לנכי רדיפות הנאצים – היבטים משפטיים
בפסק הדין ברע"א  1496/02פרנקו נ' הרשות
המוסמכת

25

הבהיר המשנה לנשיא אור את המצב

המשפטי בסוגיה:

אשר חורג מלשונו ומרוחו של ההסכם עם
הרפובליקה המערב גרמנית".

27

לגישה דווקנית זאת של בית המשפט העליון הייתה

"מיון הזכאים לתגמולים לפי החוק נערך

הצדקה בשנות השישים והשבעים ,עת התעוררה סכנה

איפוא ,לאור ההפניה לחוק הגרמני ,לאורם

של ממש ל"פריצת סכרים" כספית בשל מספרם הרב

של שני קריטריונים עיקריים :עוצמת

של נכי רדיפות הנאצים שהיו אז בין החיים ,אולם ספק

של

רב אם ניתן למצוא הצדקה דומה גם כיום ,כאשר חלק

הנרדף .עוצמת הרדיפה המגיעה עד כדי

ניכר מן הניצולים הזכאים לתגמול על פי החוק הלכו

שלילת חירות מזכה בתגמולים גם כאשר

לעולמם ,ואילו הנותרים הם כיום אנשים קשישים בני

הרדיפה

וזיקתו

הגיאו-פוליטית

28

זיקתו הגיאו-פוליטית של הנרדף לגרמניה

יותר מ 70-ו.80-

הנאצית רופפת יותר .לעומת זאת ,עוצמת

ואכן ,בעשור האחרון ניכרת התגמשות של ועדת הערר

רדיפה פחותה מוגדרת כ'הגבלת חירות',

ושל בית המשפט ביחס ליישומו של החוק .הורחבה

והיא מזכה בתגמולים רק כאשר זיקתו של

ההכרה בנרדפותם של ניצולים ,באופן שהוכרו כנרדפים

הנרדף לגרמניה הנאצית היא ישירה".

26

בהערה זו של בית המשפט ,ניתן לראות את האיזון בין
סעיף  43לחוק הפיצויים הגרמני לבין סעיף  47לחוק
האמור .סעיף  43מזכה בפיצוי מי שחירותו נשללה
ממנו כליל ,לרבות מי שהיה נתון לעבודות כפייה ,ואילו
סעיף  47מכיר גם במי שחירותו אך הוגבלה ,ובתנאי
שהיה נתון בשליטתה הישירה של גרמניה הנאצית.
ראוי להוסיף ,כי בית המשפט בישראל נטה בעבר
להסתמך על הדין הגרמני כלשונו ,ולהימנע מלפסוק
בניגוד לו ,ועל כך עמד השופט בך שכתב:

לא רק הניצולים אשר סבלו ממעשי אלימות מידי אנשי
הרשויות במדינות מזרח אירופה ,דוגמת בולגריה ,כי
ָ
אם גם ניצולים שסבלו ממעשי אלימות מידי גופים
רשמיים למחצה ,כגון ארגוני נוער ממסדיים .בפסק דין
שניתן לאחרונה

29

כתב סגן הנשיא גרוס ,בהסכמת

חברותיו להרכב:
" ...ממשיכה הוועדה וקובעת ,כי לא ניתן
לראות בכל פעולה של נער המשתייך לנוער
הבראניקי כפעולה של זרוע השלטון .אמת
הדבר ,שלא כל פעולה בלא יוצא מן הכלל
של נער כזה ניתן לראותה ככזו ,אך כאשר

"מצד אחד רק טבעי הוא ,שהאהדה

מדובר בארגון שהוקם על ידי

וההשתתפות בצער נתונות לכל ניצול

בולגריה ונתון לחסותה וכאשר זהו ארגון

השואה ,אשר בריאותו ניזוקה עקב תלאות

בעל היררכיה ,תפקידים מוגדרים וציוד

וטראומות שקשה לתארן ,ובהקשר זה

משלו ,הנטייה צריכה לראות בפעילות של

נוצרת רתיעה מפני הבחנות משפטיות

נוער זה משום פעולה ממוסדת בחסות

דקיקות ,הנראות לעיתים מלאכותיות,
שבעטיין נמנע מנכה זה או אחר לקבל את
הפיצוי המבוקש .ומאידך גיסא ,חייבת
להיות מודעות לעובדה ,כי אין הצדקה
להעמיס על אוצר המדינה עול בלתי סביר,
 25פ"ד נח )) 450 (1להלן" :עניין פרנקו"(.
 26שם ,עמ'  456ליד האות ז'.
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ממשלת

 27עניין שוהם ,לעיל הערה  ,3עמ' .793
 28לנתונים בדבר היקף הניצולים המקבלים תגמול בגין
נכותם לפי החוק ראו רוסו ,ל' .אומדן עלות :הצעת חוק נכי
רדיפות הנאצים )תיקון – הגדרת זכאות( ,התשס"ה,2005-
מסמך עבודה שהוגש לוועדת הכנסת 21.3.05 ,על ידי המרכז
למחקר ומידע של הכנסת .ניתן להגיע למסמך באמצעות
אתר האינטרנט:
http://www.knesset.gov.il/mmm/doc.asp?doc=m01106&type=pdf

 29ע"א )ת"א(  1919/03עוזיאל ואח' נ' הרשות המוסמכת
)פסק דין מיום  ,31.1.05לא פורסם(.
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משפט רפואי____________________________________________________________________
השלטון ,אלא אם כן הנסיבות שוללות
זאת".

המוענקת לו בשל נזק הנגרם על ידי הפעלת

30

אלימות ממשית".

כך הרחיב בית המשפט המחוזי את הגדרת הרדיפה

33

בכך החיל בית המשפט את "הלכת הפחד" אשר הוכרה
34

והפך אותה מדרך פרשנות אחת

באמצעות הרחבת ההגדרה שבסעיף  ,(1)) 2והרחבת

בפסיקה גרמנית,

הגורמים שמעשי האלימות שלהם מזכים את הניצול

מיני רבות להלכה פסוקה.

בפיצויים .יש לציין כי גישה זו איננה עולה בקנה אחד
עם גישת בית המשפט העליון כפי שביטא השופט בך
בעניין שוהם ,אך היא תואמת בהחלט את התחושות
בציבור בכל הנוגע לטיפול המדינה בניצולי השואה.

31

עוד ניתן להבחין גם בהתגמשותה של הרשות
המוסמכת ,אשר הכירה ,במשך השנים ,גם במעשי
אלימות שנעשו בידי אנשי רשות שאינם גרמניים –
בולגרים ,רומנים והונגרים – כמזכים במעמד של
"נרדף".

פרט לשלוש העילות שהזכרנו לעיל ,הכיר הדין הגרמני
גם בזכאות לפיצוי הנובעת מנזק נפשי כתוצאה ממעשה
אלימות שנעשה לנגד עיני האדם המבקש להכיר בו
כנרדף .זכות זאת הוכרה בגרמניה ,על יסוד סעיף 28
לחוק הפיצויים הגרמני ,ואילו בישראל נעשה בו שימוש
במקרים מסוימים בפניות לוועדת הערר.

35

אם כן ,כדי להוכיח נכות לפי החוק ,נדרש ניצול רדיפות
הנאצים להוכיח כי היה "נרדף" כהגדרתו בחוק הגרמני –
כלומר שהיה חלק מאירוע של שלילת חירות; הוא נדרש

את הגישה הדווקנית שנקטו בתי המשפט בעבר ניתן

להוכיח כי נגרם לו נזק נפשי ,וכי הנזק הנפשי שנגרם לו
36

הבעיה המרכזית היא,

לבקר גם מהיבט נוסף ,והוא העובדה ששיטת המשפט

קשור קשר סיבתי לרדיפות.

הקונטיננטלית הנהוגה בגרמניה ,אינה מכירה בעיקרון

כמובן ,בהגדרת ה"נרדפות" .מאחר שחלק ניכר

התקדים המחייב .פסיקה של בית משפט אחד אינה

מהניצולים לא חיו על אדמת גרמניה עצמה ,והרדיפות

מחייבת בתי משפט אחרים ,וכפי שציין גם בית המשפט

שסבלו לא היו מפעולות בלתי אמצעיות של שלטונות

העליון הישראלי בעניין שוהם" ,גם השופטים

גרמניה הנאצית ,עלולים רבים מהם להידרש להוכיח ,כי

הגרמנים אינם נוקטים גישה אחידה לגבי הסוגיה

היו נתונים ל"שלילת חופש" מוחלטת כתנאי להכרה בהם

הנדונה" 32.על כן קביעה דווקנית במקרה אחד איננה

כנכים.

מחייבת קביעה שווה במקרה אחר .אף בית המשפט
העליון בישראל ,במקרים מסוימים ,השתמש בשוני
בדעות בין שופטים גרמנים ,וראה בהם היתר לעצמו
לנהוג בניגוד לדין הגרמני .בעניין שוהם ,למשל ,קבע
בית המשפט כי:
"...

נזק

יש קושי בהיגיון הדרישה שלפיה רק "שלילה מוחלטת"
של החירות ,ולא הגבלה חלקית שלה ,עלולה להוביל
לפגימה נפשית .חשוב להבין ,כי ההכרה ב"נרדפות"
עשויה לעיתים להיכשל בשל פרטים היסטוריים שקשה
להוכיחם ,והשפעתם על הנזק הנפשי קיימת ,אם כי לא

לבריאות,

הנובע

מבריחה

ברור היקף אותה השפעה.

המתבצעת בשל פחדו המוצדק של הקורבן
ממעשי אלימות מצד הכוחות הגרמניים
הנאציים ,מקנה לקורבן אותה זכות,

 30עמ'  5לפסק הדין ,שורות .20–15
 31לעניין זה ,ראו לעיל דיון בהצעות לתיקון חוק נכי רדיפות
הנאצים.
 32שם ,עמ' .794

100

 33שם ,עמ' .800
 34ראו התייחסות לעניין "הלכת הפחד" ומקורותיה בע"ש
)בית משפט השלום בתל אביב(  845/99דוכס שרגא נ'
הרשות המוסמכת )החלטה מיום  ,22.7.01לא פורסם(.
 35וראו ,לדוגמה ,וע  3012/02לאה שפילברג נ' הרשות
המוסמכת )החלטה מיום  ,25.5.03לא פורסם(.
 36לעניין זה ,ראו פרק ד' להלן.
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כך ,למשל ,בסדרת העררים וע  2950/02ואח' יעקב

העליון .אם לא די בכך ,החליטו שופטי המותב שדן

37

בעתירה להורות על הרחבת המותב ,והדיון התקיים

מוסקונה ואח' נ' הרשות המוסמכת )לא פורסם(

עולה כי המאבחן בין אירוע המהווה "שלילת חופש",
המזכה במעמד של "נרדף" ,ובין אירוע שאינו מהווה
"שלילת חופש" כאמור ,הוא שאלת הליווי החמוש,

"גירוש

זה

בפני הרכב של שבעה שופטים .הדיון בעתירה התקיים
בחודש מרץ .2005

38

או בלשונה של ועדת הערר:
בוצע

42

כדי להבין את ההיגיון שהנחה את שופטי בית המשפט
העליון בערעור הראשון בעניין פרנקו ,ראוי אולי לצטט

כשאר

הגירושים

את אשר כתב המשנה לנשיא אור בפסק דינו:

בבולגריה ,דהיינו ,בפיקוחה של המשטרה,

" ...איננו עוסקים בשאלות מי מבין נרדפי

אך לא בליווי חמוש ...חזקה עלינו החלטת

שלטון הנאצים היה ראוי שיקבל פיצוי .לו

בית המשפט העליון אשר קבע  ...שאין
המדובר בשלילת חופש".

היה הדבר בידינו ,גישתנו הייתה שכל מי

39

שנפגע בתקופת השלטון הנאצי משלטון זה

כלומר ,לדעת בית המשפט העליון של מדינת ישראל ,מי

וגרורותיו ראוי לפיצוי כמידת הפגיעה בו.

שגורש מביתו בידי המשטרה ,שפעלה בהשראת

אך לא בכך עסקינן .ענייננו הוא בכך

המשטר הנאצי ,אך ללא שימוש בנשק ,אינו בגדר

שהמדינה קיבלה על עצמה בחוק נכי

"נרדף" ,ועל כן הנזק הנפשי שנגרם לו איננו מזכה אותו

רדיפות הנאצים לפצות את מי שהמשפט

בפיצויים.

40

הגרמני קיבל על עצמו לפצותו כנגד
שילומים ששילמה הממשלה הפדרלית

אולם על פניו נראה ,כי אף בית המשפט העליון אינו

הגרמנית למדינה .אין לבוא חשבון עם

שלם עם קביעה זו .ביום  31.8.04קיבל המשנה לנשיא

המדינה על מה שהיה ראוי שישולם

בית המשפט העליון השופט מצא את העתירה לקיום

לנפגעי רדיפות הנאצים והמדינה לא נטלה

דיון נוסף בעניין פרנקו ,והתיר דיון נוסף בשאלה אחת:

על עצמה לשלמו בחוק נכי רדיפות

"הנני מורה על קיום נוסף בשאלה הבאה :האם
גירוש מאורגן של יהודים מבתיהם בתקופת
מלחמת העולם השנייה ,שהתבצע – כולו או חלקו
– ללא ליווי חמוש ,עשו להוות 'שלילת חירות'
מהסוג המזכה בתגמולים לפי חוק נכי רדיפות
הנאצים ,תשי"ז."?1957-

41

הנאצים".

43

ומכך אנו למדים ,שבית המשפט מבקש להדגיש את
תפקידה של המדינה כחלופתו של הממשל הגרמני ,ולא
כנושאת באחריות עצמאית כלשהי .אולם הדיון הנוסף
הביא לשינוי חשוב בגישה.

44

דיון נוסף הוא ,ככלל ,הליך נדיר ולא שגרתי .כך תמיד,
ובייחוד כאשר מדובר בדיון בגלגול רביעי – לאחר דיון
בוועדת הערר ,בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט
 37ניתן לאיתור באתר:
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s02002950-390.doc

 38וראו גם רע"א  1496/02פרנקו ואח' נ' הרשות המוסמכת,
פ"ד נח).450 (1
 39וע  2950/02מוסקונה ואח' נ' הרשות המוסמכת ,עמ' .4
 40כפי שנקבע בעניין פרנקו ,לעיל הערה .38
 41דנ"א  11196/03גרנות יוסף ואח' נ' הרשות המוסמכת
)החלטה מיום  ,31.8.04לא פורסם(.
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דנ"א  11196/03גרנות יוסף ואח' נ' הרשות המוסמכת
)החלטה מיום  ,14.2.05לא פורסם(.
 43עניין פרנקו ,לעיל הערה  ,38עמ' .464
44
לאחר סיום כתיבת רשימה זו ,הכריע בית המשפט העליון
בדנ"א  11196/03יוסף גרנות ואח' נ' הרשות המוסמכת
)פסק דין מיום  ,9.10.05טרם פורסם( .בית המשפט העליון
קבע ברוב דעות )נגד דעתו החולקת של השופט א' א' לוי( ,כי
ליווי חמוש אינו תנאי שבלעדיו אין קיום לגירוש ,אשר יסווג
כ"שלילת חירות" ,ובלשונו של המשנה לנשיא חשין אשר
כתב את פסק הדין המרכזי:
"מה טעם נבחין בין יהודים שעזבו את בתיהם והגיעו ליעד
הגירוש משום שידעו כי אם לא יעשו כן יגיעו משמרות
חמושים שיובילו אותם למקום הגירוש ,לבין אחיהם שלא

101

משפט רפואי____________________________________________________________________
גרימת המחלה על ידי הרדיפות ובכך

ד .הוכחת הקשר הסיבתי

סגי".

גם כאשר מוכר התובע כנרדף כהגדרתו בדין הגרמני,

46

הוא נדרש להוכיח שני נתונים חשובים נוספים.

ואילו בפסק דין נוסף קובע בית המשפט ,כי גם לזמן

הראשון הוא כי הוא אכן סובל מנכות .קביעת הנכות

שחלף בין הרדיפות לבין גילוי המחלה ותחילת הטיפול

נעשית בידי ועדה רפואית ,הפועלת על פי קריטריונים

בה יש חשיבות:

שנקבעו בחוק נכי המלחמה בנאצים ,וקביעה זאת,

"הדבר העיקרי המדבר נגד הכרה במחלת

שהיא רפואית-מקצועית ,איננה מתייחסת בשלב

העצבים הוא הזמן הרב מאוד שעבר בין

הראשון לשאלת הסיבתיות .היינו ,היא מסתפקת

תקופת הרדיפות לבין התגלותה של

בקביעה כי התובע אכן סובל מבעיות רפואיות המקנות

המחלה והתחלת הטיפול בה .למן גמר

לו אחוזי נכות בשיעור מסוים .הנתון השני – הרשות

מלחמת העולם השנייה ועד לראשית

המוסמכת ,ובעקבותיה הערכאות המשפטיות השונות,

הטיפול במחלה זו עברה תקופה של כ17-

נדרשות לקבוע את קיומו של קשר סיבתי בין הנכות

שנה ,ולא בא כל הסבר רפואי מדוע נתעכב

לבין הרדיפות .בהעדר קשר כזה ,לא יוכר התובע כנכה

גילוי המחלה זמן כה רב אם היא קשורה

רדיפות הנאצים.

ברדיפות

כידוע ,במקרים רבים מכתיבים סדרי הדין את תוצאת

השנייה".

הנאצים

בשנות

המלחמה
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הדיון .בענייננו ,קבע בית המשפט העליון כי נטל

אציין ,כי אף בעניין ברגר נתלתה הרשות המוסמכת

ההוכחה מוטל על התובע – כלומר ,עליו להציג ראיות

במשך הזמן שחלף בין הרדיפות לבין תחילת הטיפול,

משכנעות לכך שיש קשר סיבתי בין רדיפות הנאצים
ובין נכותו 45.באשר להיקף הנטל המוטל על התובע,

אלא שבעניין זה הצליח התובע לתת הסבר משכנע
לטענת בית המשפט ,והוא שבהיותו חבר ותושב במושב

קבע בית המשפט ,כי די אם התובע מוכיח שהקשר

עובדים ,לא רצה לפנות לטיפול פסיכיאטרי .מסתבר,

הסיבתי בין נזקי הגוף לבין הרדיפות הוא "מסתבר",

אם כן ,שמשך הזמן שבו לא פנה התובע לטיפול ,ולכן

ועל כך כותב בית המשפט:

לא אובחנה מחלת הנפש 48,איננו גורם מכריע לשאלת

" ...מטבע הדברים הוא שברוב רובם של

הקשר הסיבתי בין המחלה לבין הרדיפות ,כל עוד יש

המקרים לא ניתן כלל להוכיחו בוודאות

בידי התובע הסבר מספק לפער הזמנים הזה.

גמורה :רובן ככולן של הראיות הרפואיות

אשר להיקפו של נטל ההוכחה ,בית המשפט העליון

בכגון דא מבוססות על הסתברות סבירה

קבע כי כאשר הוכיח תובע כי שהה במחנה ריכוז או

בלבד .וכשפסקנו שהנכה יוצא ידי חובת

במחנה לעבודות כפייה ,הנטל המוטל עליו כדי להוכיח

ההוכחה המוטלת עליו אם הוא מוכיח שלא

קשר סיבתי בין הרדיפה לבין נכותו קל יותר ,מאשר

סבל ממחלתו לפני הרדיפות ונמצא סובל
ממנה לאחריהן ] [...לא אמרנו בעצם אלא
זאת בלבד שבנסיבות כאלה 'מסתברת'
עזבו את בתיהם ובסופו של יום הובלו למקום הגירוש על ידי
משמר חמוש? האם אחרונים נזכה בפיצוי ומן הראשונים
נשלול?" )פסקה  35לפסק הדין(.
בכך הרחיב בית המשפט העליון את תחולת החוק במישור
העקרוני ,והחזיר את הדיון בענייניהם הפרטניים של
המערערים לרשות המוסמכת.
 45ע"א  434/73יעקב ברנט נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי
רדיפות הנאצים פ"ד כח).690 ,686 (1

102
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ע"א  705/75הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות
הנאצים נ' צבי ברגר פ"ד ל)] 80 ,79 (2להלן :עניין ברגר[.
 47ע"א  186/74הרשות המוסמכת לצורך חוק רדיפות
הנאצים נ' מלבינה לקר ,פ"ד כט).540 ,537 (2
 48בפסקי הדין משנות השישים והשבעים נעשה שימוש תכוף
במונח "מחלת עצבים" ,או "נוירוזיס".
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במקרה של מי שנותר בעירו או בביתו ,או שסבל
רדיפות "קלות" יותר.
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נוסף – העלייה לישראל והניסיון להתערות בחברה
חדשה ,להקים משפחה חדשה ולשקם את חייהם.
51

במחצית שנות התשעים של המאה ה 20-חל שינוי

ואכן ,בעניין ציזר קבע דוח המומחה:

בעמדת הרשות המוסמכת בנוגע לפונים הסובלים

"מצבה הנפשי מצביע על עצבנות יתר.

מפגימה נפשית .עד אותה התקופה ,נדרש מי שביקש

ההוכחה הראשונה על תלונות  12שנים

הכרה במעמדו כנכה רדיפות הנאצים בשל פגימה

אחרי השחרור ,לכן יש יסוד להניח

נפשית שממנה סבל ,להוכיח ,פרט לעצם הנכות ,את

שגורמים של חיים אחרי השחרור ובארץ

הקשר שבין הפגימה הנפשית לבין הרדיפות .החל

52

מאמצע שנות התשעים הכירה הרשות המוסמכת
בקיומה של פגימה נפשית באופן כמעט אוטומטי עם
הוכחתה של נרדפות 50.עניין זה נראה לנו מובן מאליו –
שכן ההיגיון מחייב התייחסות למוראות השואה כאל
אירוע שאין צורך כלל להוכיח את הקשר בינו ובין
פגימה נפשית ,בבחינת "הדבר מדבר בעד עצמו" ,אולם

הם הם שגרמו לכך".

על כן יש לראות בשינוי עמדתה של הרשות המוסמכת
משום הקלה של ממש במאמציהם של הניצולים לזכות
בפיצוי ,ואף המשכה של מגמה ,שבה הולכת המדינה
ונוטלת על עצמה אחריות שלא נטתה לקחת על עצמה
אך שנים אחדות קודם לכן.

שינוי עמדה זה חל בפועל לפני כעשור בלבד.

ה .העדות בפני הוועדה

כיום ,לאחר הוכחת הנרדפות ,זוכה הפונה בהכרה

ניצולים המגישים תביעה או ערר לפי החוק נדרשים

בנכות נפשית בשיעור של  ,25%אף ללא צורך

להוכיח את תביעתם ,ובמקרה זה מדובר בהוכחת

בהתייצבות בפני ועדה רפואית .רק כאשר טוען הפונה

זכאותם למעמד של "נרדפים" .לשם כך עליהם להופיע

לפגימה נפשית המזכה בשיעור נכות גבוה יותר ,הוא

בפני ועדת הערר ולהעיד .גם כאשר מוכר אירוע נתון

נדרש להופיע בפני ועדה רפואית ,שתקבע את שיעורה

כאירוע של שלילת חופש ,עדיין נדרש התובע לשכנע את

המדויק של הנכות ,וגם אז הוא פטור מן הצורך להוכיח

הוועדה כי היה נוכח ונטל חלק באותו אירוע .התובע

קשר סיבתי.

נדרש להעיד באופן שוטף ואמין מחד ,אך לא

ביטול הצורך בהוכחת קשר סיבתי בעניין נכות נפשית
מקל על המבקשים הכרה .לעומת אלה ,לרוב אין קושי
להוכיח קשר סיבתי בעניין ההכרה בנכות גופנית .די
להוכיח כי התובע היה אדם בריא בטרם נאסר או
נרדף ,ולאחר האירוע החל לסבול מן המחלה ,הנכות או
המום ,בעטיים הוא מבקש לקבל פיצוי .כמו כן הוא
נדרש להוכיח כי בתקופת המלחמה נפגע ממשית – היה

"מדוקלם" מאידך.

53

חשוב לזכור כי העוררים הם

אנשים בשנות השבעים והשמונים לחייהם ,שהגיעו
לוועדה מאחר שסבלו פגימה נפשית במהלך המלחמה.
דרישה לעדות קוהרנטית ,טבעית וזורמת היא קשה
לכל עד המעיד בהליך משפטי ,אך היא קשה במיוחד
לעד מבוגר הסובל מפגימה נפשית ,ונדרש להעיד על
אירועים שאירעו שישים או יותר שנים קודם לכן.

אסיר במחנה ריכוז או השמדה ,הועסק בעבודות כפייה
וכיו"ב .חשוב גם לזכור כי התובעים הגישו תביעותיהם
זמן רב לאחר הרדיפות בפועל ,ולאחר שעברו זעזוע
51

 49ע"א  467/74הרשות המוסמכת לצורך חוק רדיפות
הנאצים נ' גולדה ציזר ,פ"ד כט).580 ,578 (2
 50וע  161/04בק יום-טוב נ' הרשות המוסמכת )החלטה
מיום  ,10.10.04לא פורסם(.
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לעיל ,הערה .25
 52שם ,עמ' .578
 53כך ,לדוגמה ,קובעת ועדת הערר בוע  792/04לויה יצחק
ואח' נ' הרשות המוסמכת ,לגבי אחת העוררות" :העוררת,
ילידת  ,1923העידה בפנינו באופן מבולבל מאוד שמקשה
לסמוך ממצא על גרסתה".
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ו .הליכי חקיקה חדשים
מהנתונים שהצגתי עד כה עולה תמונה לא פשוטה של
מתן פרשנות דווקנית להוראות החוק ,תכונה שאינה
דווקא ממאפייניה של מערכת המשפט בישראל.

איש ...היום מדובר כבר על פחות ,ויש מי
שאומר כי מדובר על די הרבה פחות ...נוצר
פער בזכויות .חלק מהפער בזכויות הוא
שאין להם סמכות לפנות לוועדה הרפואית.
הרי מדובר בנכויות שבהרבה מאוד מקרים

עובדה זו ,בצד מצוקתם של ניצולי שואה שמוראות

מופיעות בגיל מאוחר או מתגברות בגיל

המלחמה מוסיפים לרדוף אותם ,הביאו מספר חברי

מאוחר ,עם כל המשמעויות שלהן .לא

כנסת להציע יוזמות חקיקה לתיקון סעיף ההגדרות,

מדובר במיליונים רבים ,לא מדובר במאות

באופן שירחיב את זכאותם של ניצולים לפיצויים .בין

מיליונים.

השנים  2000ל 2005-הונחו על שולחן הכנסת לא פחות
מחמש הצעות חוק ,כולן בשאלת הזכאות לפיצוי,
ובכולן נעשה ניסיון לניתוק הקשר המשפטי שבין
הזכאות לפיצוי בדין הישראלי לבין הזכאות לפיצוי
בדין הגרמני.

54

"אבל ,בסופו של דבר יש מבחן לכנסת ,יש
איזה קשר בין הדיונים שאנחנו מקיימים,
כמו הדיון שהתקיים פה רק לפני
חודשיים ,על היחס של עם ישראל והחברה
הישראלית לניצולי שואה ,לבין התחושות

בשנת  2001התקבל בכנסת תיקון מס'  11לחוק 55,אשר

הקשות – וראינו את ההפגנות הכל כך

הרחיב את תחולת הזכאות להכרה כנכה רדיפות

מבישות ,ראינו את התסכולים הכל כך

הנאצים ,אולם התיקון בוטל במסגרת חוק ההסדרים

קשים ] [...גם ראוי היה לכנסת שזה לא

במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

יהיה הסדר ,שיש ויכוח אם הוא מכיל את

והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) (2001ביטול

זה או לא מכיל את זה ,אלא הם יוכרו בחוק

והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות(

הראשי כנכי רדיפות הנאצים ויקבלו את

התשס"א.2001-

56

הזכויות ,שאגב הן רחוקות מאוד מלהיות

לאחרונה שבו ועלו הצעות חוק לתיקון הגדרת "נכה"

זכויות בשמים .נעשה צדק ,ולו באיחור ,עם

בחוק ,ולביטול עקיף של הקישור לדין הגרמני .בדיון

קבוצה שלצערנו הולכת ומתמעטת ,הולכת

שנערך בכנסת בעניין הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים

ומתבגרת .מצוקותיה הולכות וגדלות,

)תיקוני חקיקה – הגדרת נכה( ,התשס"ה ,2005-אמר

וקשה לי לתאר סיטואציות שבהן מוצדק

ח"כ חיים אורון את הדברים הבאים:

יותר לממש את החובה שלנו כלפי ציבור

"כאשר הוגשה הצעת החוק של אברהם
הירשזון,

57

היה מדובר ב3,500–3,000-

שבאמת אין שום מחלוקת לגבי החובה של
מדינת ישראל כלפיו".

58

ז .סוף דבר
 54מדובר בהצעת חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון מס' (12
)הזכאים לתגמול – הרחבת תחולה( ,התש"ס ,2000 -ה"ח
 ,2876תש"ס ;394 ,הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון –
הזכאים לתגמול( ,התשס"ב ;2002-הצעת חוק נכי רדיפות
הנאצים )תיקון – הזכאים לתגמול( ,התשס"ג ;2003-הצעת
חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקון – הגדרת זכאות( ,התשס"ג-
 ;2003הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים )תיקוני חקיקה –
הגדרת נכה( ,התשס"ד ;2004-הצעת חוק נכי רדיפות
הנאצים )תיקוני חקיקה – הגדרת נכה( ,התשס"ה.2005-
 55ס"ח  ,1780תשס"א ,עמ' .172
 56ס"ח  ,1786תשס"א ,עמ' .236
 57הכוונה לתיקון מס' .11
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מתכונתו המקורית של החוק ,אשר הכפיפה את
פרשנותו לדין הגרמני כפי שפורש בגרמניה ,איננה עוד
אפשרות ראויה .אנו למדים על כך הן מהניסיונות
להביא לשינויו ,באופן שירחיב את היקף הזכאים
לפיצוי בגינו ,והן מהמגמה שהוצגה לעיל ,שתכליתה
 58פרוטוקול הישיבה ה 270-של הכנסת ה 16-מיום .13.7.05
הפרוטוקול נמצא ברשת האינטרנט:
http://www.knesset.gov.il/Tql//mark01/h0031537.html#TQL
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________________________________________ פיצויים לנכי רדיפות הנאצים – היבטים משפטיים
הרחבת הזכאות וצמצום המגבלות הדיוניות על זכאות

"אחרי הכול אין לשכוח ,כי לא מדינת

לפיצוי עד למינימום.

ישראל הסבה את הנזק לאותם

אף בית המשפט העליון שב ושוקל כיום את עמדתו,
שרווחה בו עד לשנים האחרונות ,אשר גרסה פירוש
דווקני לחוק .גישה זו ,איפשרה למדינה שלא ליטול על
עצמה את האחריות המלאה לטיפול בנכי רדיפות

תובעים ,והיא רק עומדת כאן בנעלי
הגורם ,שחובת הפיצוי האמיתית
מוטלת

עליו,

הגרמניות".

קרי

הרשויות

60

הנאצים .דווקנות זו ,שאינה אופיינית למערכת המשפט
הישראלית ,נבעה ,כנראה ,מטעמים היסטוריים .יש
לקוות כי אבסורדים דוגמת זה שהוצגו כאן ,שלפיו די
בכך שהגירוש של יהודים מעירם בבולגריה נעשה על
ידי שוטרים בלתי חמושים ,כדי למנוע פיצוי מאלה
שנפגעו בנפשם בשל גירוש זה .כאמור ,נראה כי גם
דעתו של בית המשפט העליון לא הייתה נוחה מקביעה
שרירותית זו ,והביאה לדיון נוסף בהרכב מורחב .חשוב
להבהיר כי כל קביעה משפטית לוקה בשרירותיות
מסוימת 59,אולם במקרים כגון אלה ,שבהם מעורבים
סכומים שאינם גדולים במיוחד עבור המדינה ,ולעומת
זאת הם בעלי משמעות רבה עבור התובעים ,ניתן
לשאול אם לא היה מן הראוי לפרש את החוק באופן
דווקני פחות ,וייתכן בהחלט שהכנסת תהיה זו
שתרחיב את הפתח ותתקן את החוק באופן שירחיב את
הזכאות לפיצויים.
ואולם ,אם אנו מחפשים תשובה לשאלה מדוע הקפיד
בית המשפט על דווקנות בפירוש החוק ,הרי אחת
התשובות האפשריות היא שבניגוד למצב בפיצויים
לנכי צה"ל ,שם ברורה לחלוטין אחריותה של המדינה,
הרי כאשר הדברים אמורים בנכי רדיפות הנאצים ,חבה
המדינה אך מכוח הסכם ,ולא מכוח מעשיה היא ,או
כפי שמציין השופט בך בפרשת שוהם:

 59וראו לעניין זה את פסק דינו של השופט חשין בדנ"פ
 2001/05פלוני נ' מ"י )פסק דין מיום  ,3.8.05לא פורסם(:
"אסכים עם העותר  -כיצד אוכל אחרת  -כי תוצאתה של
הפסיקה יש בה מן השרירותי ,אלא שכפי שמציין בית
המשפט :כל הכרעה תהא נגועה בשרירות שכן השרירות
טבועה בגופו של החוק .כך הוא )כמעט( בכל המקומות
שהחוק נוקב בהם במועדים ,במשקלות ,במרחקים ובעוד
כיוצא באלה קני מידה אובייקטיביים" ,סעיף  8לפסק הדין.
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 60עניין שוהם ,לעיל ,הערה  ,4עמ' .793
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הערות המערכת :מ .לנדמן ,שופט
הסכם השילומים ,אף מקץ כ 50-שנה מאז חקיקת חוק נכי רדיפות הנאצים ,עדיין חי ובועט ,גם אם לזכאים
על פיו ,לא נותר כוח רב לבעוט .מאחר והחוק ויישומו ידוע רק ליודעי ח"ן ,יש חשיבות רבה למאמר ,אשר דן
בנושאיו העיקריים של החוק ,באופן בהיר ושווה לכל נפש.
המאמר ,לטעמי ,משקיע משאבים רבים מדי בניתוח העבר ובהלנה על לשון החוק וזיקתו לדין הגרמני,
נושאים שסבירות שינוים קטנה מאד ,פוליטית וריאלית ,בעוד שמן הראוי להתמקד יותר באופן הטיפול
העכשווי ובהארות והערות לשינויים אפשריים ,שינויים שנראה כי רובם יהיו פרי הפסיקה ולא פרי שינויי
חקיקה.
אאיר מספר נקודות מזווית ומנקודת מבט שונה מהמובע במאמר ואקנח בראיה ריאלית להווה ולעתיד.
הדין הגרמני כבסיס

אכן ,כמצוין במאמר ,הדין הגרמני הוא הבסיס לקביעת הזכאות .אולם ,דומה שהמאמר אינו מדגיש די את
המרחק הרב שעבר הדין בישראל ,תוך הקלה עם ציבור הנכים ותוך ניתוק מהדין הגרמני .אציין רק מספר
נקודות:
בעוד שעל פי הדין הגרמני חלה התיישנות ולא ניתן כיום להגיש תביעות ,באותן עילות ,ההתיישנות בוטלה
בדין הישראלי וציבור הנרדפים יכולים לתבוע גם כיום .לעניין זה משמעות רבה ,שכן חלק ניכר מן הנרדפים
לא הגישו תביעות בשנים הקרובות לסיום המלחמה ,בשל סיבות אידיאולוגיות וקושי להתמודד עם
חוויותיהם מתקופת המלחמה .כיום ,כשהם מבוגרים וזקוקים לסיוע ,הם מגישים תביעות ,תביעות שלא ניתן
היה להגישן אלמלא ביטול ההתיישנות;
בעוד שעל פי הדין הגרמני ,עילת הנרדפות מכוח מעשה אלימות חלה רק כאשר מעשה האלימות נעשה על ידי
חייל גרמני ,הפסיקה בישראל הרחיבה את הגדרת שלוחי הנאצים גם על אנשי רשות מקומיים בארצות שהיו
תחת השפעה גרמנית ,לרבות חברי תנועות הנוער הבראניקי בבולגריה;
בעוד שעל פי הדין הגרמני נראה כי עילת הנרדפות מכוח סעיף  28לחוק הגרמני ,הלם נפשי כתוצאה ממעשה
אלימות בקרוב משפחה שנעשה לנגד עיני הנרדף ,חל רק על מעשה אלימות בהורה או ילד ,הרחיבה הפסיקה
את הגדרת בני המשפחה על פי המבחן של הקרבה בפועל ,היינו גם לפגיעה באחים ,סבים וכד' ,במקרים
מתאימים )ראה המדדים שנקבעו בוע  1105/00ברשטלינג נ' הרשות המוסמכת(.
יוצאי צפון אפריקה

כידוע ,מוראות השואה היו גם נחלתם של יהודי לוב וטוניס .תנאי בסיסי לתביעה על פי הדין הגרמני ,הוא כי
הנרדף היה חסר נתינות או פליט בעת הרדיפות .הגישה שרווחה עד לפני שנים מעטות ,גרסה כי רב יהודי לוב
היו בעלי נתינות איטלקית ויהודי טוניס היו בעלי נתינות טוניסאית או צרפתית .גישה זו מנעה מיהודים אלו
לזכות בתגמול על פי החוק .בשורה של החלטות ,נקבע כי הנטל להוכיח קיומה של נתינות רובץ לפתחה של
המדינה .קביעות אלו פתחו ליהודי טוניס ולוב פתח רחב להיכנס בגדרו של החוק ואכן בשנים האחרונות
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מוגשות – ומוכרות – תביעות רבות של יהודי לוב וטוניס )ראה ,למשל ,וע  358/04גיטה נ' הרשות המוסמכת,
לגבי יהודי טוניס ווע  1536/03רכאח ואח' נ' הרשות המוסמכת ,לגבי יהודי לוב(.
אופן ההכרעה

המאמר מלין על כך שהעוררים נדרשים לדייק בתיאור אירועים שאירעו לפני כ 60-שנה ונדחים בשל אי
דיוקים בעדותם .קובלנה זו אין בה ממש .אחד הקשיים המרכזיים בכל הליך משפטי נובע מהעובדה שעל בית
המשפט לקבוע ממצאי מהימנות על סמך עדות יחידה .בתיקי חוק הרדיפות ,קושי זה מתעצם שבעתיים ,שכן
בחלק ניכר מהמקרים ,אין לעורר אלא את גרסתו שלו ,גרסה שמטבע הדברים ,בשל חלוף הזמן ומצבו
הבריאותי של העורר ,קשה מאד לקבוע ממצא על פיה .משך השנים ,קנו להם חברי ועדת הערר ,שהיא הועדה
היחידה בארץ ,מיומנות בתיקים אלו ולמדו להכיר גם אירועים אזוטריים שהתיעוד ההיסטורי להם קלוש,
אם בכלל .במקרי ספק ,נהנה העורר מן הספק והנטל המוטל עליו קטן במידה רבה מבכל הליך אזרחי אחר,
בשל האמפטיה הבסיסית לעוררים ובשל התחשבות בחלוף הזמן ובאפשרות כי אי הדיוקים עלולים לנבוע
ממצב בריאות בעייתי והדחקה רבת שנים.
לסיכום

הסיכוי לשינויי חקיקה קלוש .הדרך הריאלית והראויה ,היא מתן פירוש רחב יותר לעילות הנרדפות והקלה
בנטל המוטל העל העוררים .עניין גרנות ,בו קיבל בית במשפט העליון בדיון נוסף את עמדתה של ועדת הערר
מלפני כ 5-שנים והרחיב את הגדרת שלילת החופש בגירושים שבוצעו בבולגריה וברומניה ,הוא דוגמא טובה
לדרך בה ראוי להמשיך וללכת.
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חוקיות השימוש במאגרי טביעות אצבעות
עו"ד צבי א .רוטנברג *
תקציר
טביעת אצבע היא אמצעי אמין ביותר שעדיין לא נמצאה דרך לזיופו ורשויות חקירה יכולות לסמוך עליו ככלי עזר
לזיהוי של אדם ,עבריין ו/או קורבן.
ניצול יעיל של מאגרי טביעות אצבעות עשוי לסייע בזיהוי עבריינים המסכנים את החברה .מנגד עומד החשש מפגיעה
בזכויות האזרח וצנעת הפרט.
מאמר זה מבקש לבדוק את חוקיות השימוש במאגרי טביעות אצבעות חוץ-משטרתיים לצורך זיהוי פלילי ו/או לזיהוי
קורבנות אירוע פלילי .ננסה לבדוק את האיזון הנכון – אינטרס זכויות האדם וצנעת הפרט ,לעומת אינטרס טובת
הציבור הכולל בתוכו גם קורבנות של אירועים פליליים שלהם עניין מיוחד בגילוי עבריינים.
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-מעמיד את "עקרונות האתיקה המקצועית" במעמד מקביל לזה של הוראות החוק
עצמו .החוק אינו מגדיר את אותם "עקרונות האתיקה" ,מקורות סמכותם והעדפתם על פני אינטרסים אחרים .גורמים
שבידיהם מאגרי מידע ואנשי מקצועות חופשיים מסוימים מתנגדים לחשיפת מידע ,ולעיתים נעזרים בטענת חיסיון.
לעיתים יש באלה סיכון חייהם של חפים מפשע ,שעלולים ליפול קורבן לאלה שהמידע עליהם לא הגיע לתעודתו בגלל
"חיסיונו".
מידע מטביעת אצבעות הוא ניטרלי ואינו חושף תכונה ו/או פרט חשוב ו/או פרופיל המזהה את האדם ,אופיו ,מצבו
הכלכלי והחברתי וכיוצא בזאת .התועלת שעשויה לצמוח משימוש באמצעי זיהוי זה ,לחברה ולקורבנות פוטנציאליים
של חשוד המהלך חופשי ,היא רבה ונחוצה.
יש להתגבר על המכשול הפסיכולוגי ,ולהתיר לרשויות חקירה ,בחוק מפורש ,שימוש חופשי במאגרי טביעות אצבעות,
תוך פיקוח מתאים שיבטיח את ניצולו רק בידי הרשויות המורשות.

* חבר ועדות צבא וביטחון ,רפואה ומשפט ודיני עבודה של לשכת עורכי הדין בישראל ,סא"ל )במיל'( ,סנ"צ )במשטרת
ישראל( ובעל תארים בכלכלה ,סטטיסטיקה ומינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מבוא

בדיקות סיבים ו DNA-היו מאפשרות את זיהוי בעל

המקרא מביא את סיפור ניסיונו של אח ִל ְפדוֹת "ברכה"

הכתונת ומוכיחות כי הדם שבכתמים לא היה של יוסף.

שנועדה לאחיו .האב יצחק התלבט בזיהוי הבן" :הקול

חקירת אירוע פלילי היא משימה מורכבת .ברוב

קול יעקב והידיים ידי עשו" – הקול וטביעות הידיים

המקרים מבצעיו נעלמים מן הזירה ,מה גם שלרוב

לא תאמו זה לזו.

אירוע מתוכנן ,בין השאר ,כדי למנוע מן הרשויות

ומסופר גם על חטיפה ובידוי ראיות – טבילת שרידיה

אפשרות להתחקות אחר העבריינים .כיום מצויים בידי

של כתונת החטוף בדם ,והצגתם בפני אבי הנעדר

הרשויות החוקרות אמצעים המסייעים בידיהן לגלות

כהוכחה לזיהוי" :הכר נא הכותונת בנך היא אם לא?".

את המעורבים באירוע פלילי.
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אחד האמצעים החשובים הוא טביעות אצבעות של

 .9שמות ילדים ,תאריכי לידתם ומינם

המעורבים ,המבצעים והקורבנות .אבחון באמצעות

 .10אזרחות או אזרחויות נוכחית והקודמות

טביעת אצבע נחשב לטכניקה מדויקת ביותר .ניצול
מרבי של מאגרי טביעות אצבעות עשוי לסייע רבות
לשלטונות החוק בזיהוי אלה המסכנים את החברה.
עם זאת ,המחוקק במדינות מפותחות מקפיד על
שמירת זכויות האזרח וצנעת הפרט ,ומועלית הטענה כי
שימוש במאגרי טביעות אצבעות אינו ראוי מחשש
לפגיעה באינטרסים אלה.

 .11מען
 .12תאריך הכניסה לישראל
 .13תאריך שבו נעשה תושב
תושב שנרשם לראשונה נקבע לרישומו מספר זהות.
תושב שמלאו לו  16שנה חייב לקבל תעודת זהות.
בתעודה נמצאים פרטי הרישום הנקבעים על ידי שר
הפנים ,באישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת

מערכות זיהוי  /מאגרי מידע

ופרטים נוספים שנקבעו ואושרו .לתעודה מוצמד

זיהוי אישי

תצלום של בעל התעודה .תעודת הזהות נושאת את

זיהוי אישי הוא יסוד מוסד לכל אורך תולדות
האנושות .עם לידתו ניתן לאדם שם אישי – ייחודי,
והוא מזוהה בשם זה ,בתוספת שם אביו ו/או אמו

חתימת ידו של בעל התעודה או את טביעת אצבעו.
בעבר היה נהוג לרשום בתעודה גם גובה וצבע שיער
ועיניים.

ומשפחת האב והשבט" :קראתי בשם בצלאל בן אורי

זיהוי רכוש

בן חור למטה יהודה" 1.הקמת מאגרי מידע כוללים

על סוגי נכסים מסוימים חלה חובת רישום בעלות,

ומקיפים נעשית עד עצם היום הזה במיפקד" :שאו את

הכוללת תיעוד והגדרה חד משמעיים של הנכס.

ראש כל עדת בני ישראל למשפחותיהם לבית אבותם

תכליתה של חובה זאת להגן על אינטרס הקניין של בעל

במספר שמות."...

2

מרשם האוכלוסין
חוק מרשם האוכלוסין ,התשכ"ה ,1965-מחייב תושב
למסור לפקיד הרישום פרטים הנוגעים לו וכל שינוי
בהם:
 .1שם משפחה ,שם פרטי ושמות קודמים
 .2שמות ההורים

הנכס .המרשמים הם מאגרי מידע למקרקעין ,כלי רכב,
חברות ,קווי טלפון וכיוצא בזאת .רוב מאגרי המידע
ממוחשבים

ומאוחסנים

בשיטות

אלקטרוניות,

המאפשרות עיבוד מהיר והעלאת מידע והצלבה עם
מידע שבמאגרים אחרים.
זיהוי פלילי
מורתו של הזיהוי הפלילי לקשר בין ממצאים שנמצאו
בזירת עבירה לבני אדם או חפצים שייתכן היו קשורים

 .3תאריך ומקום הלידה

לאירוע .ברוב המשטרות בעולם קיימות יחידות

 .4מין

שעיסוקן זיהוי פלילי.

 .5לאום

בשנים האחרונות הוקמו גם מאגרי מידע גנטי ,ובהם

 .6דת

דגימות  DNAשנלקחו מדם ,רוק או זרע המאפשרות

 .7מצב אישי )רווק/נשוי/גרוש/אלמן(

השוואת דגימות וזיהוין בדרגת אמינות גבוהה ביותר

 .8שם בן הזוג

) .(99.9%אך בניגוד לטביעת אצבע ,שהמידע בה ניטרלי
ויש לו משמעות לייחודיות הזיהוי בלבד ,פענוח

 1שמות ל"א ,ב'.
 2במדבר א' ,ד'.
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לעניין זה אושר בשנת  2005תיקון בחוק מידע גנטי,

תצלומים ,כתבי יד וחתימות ניתנים לזיוף ,ועם

התשס"א ,2000-פרק ז' :שימוש במידע גנטי על ידי

התקדמות הטכנולוגיה משתכללות שיטות הזיוף,

רשויות הביטחון ורשויות אכיפת החוק.

הדורש מומחיות ומכשור שפותח לצרכים אלה .לעומת
כל אלה ,טביעות אצבעות של אדם נשארות זהות ואינן

טביעת אצבע

ניתנות לחיקוי.

המבנה האנטומי

השיטה המודרנית לזיהוי טביעת אצבע קרויה בלשון

פני עור האדם חלקים לכאורה .למעשה ,עור כף היד

ילוֹסקוֹפּיָה'' .אבי השיטה ,סר ויליאם
ִ
קט
מדעית '' ָד ִ

וכף הרגל שונה מזה המכסה את שאר הגוף .בעור כף

הרשל ) ,(Hershelששימש מושל מחוז בהודו במאה ה-

היד וכף הרגל מצויים רכסים עדינים המופרדים על ידי
חריצים ,המסודרים בשורות וצורות גיאומטריות
שונות .בראש הרכסים ישנן נקבוביות של בלוטות זיעה.
טביעת אצבע נשארת על משטח שבו נוגעת האצבע או
כף היד ,והיא עקבה של טיפוניות הזיעה המופרשת
מבלוטות הזיעה .טביעת אצבע יכולה להיוותר גם

 ,19היה הראשון שהשתמש בטביעות אצבעות לצורך
זיהוי ,והציע להנהיג שיטה זו במשטרה .את ניסיונותיו
התחיל הרשל בשנת  ,1858ובשנת  ,1877לאחר שגילה
כי אין שתי טביעות אצבעות זהות ,הציע להנהיג את
השיטה בכל בתי הסוהר במדינה.

כשאצבע באה קודם לכן במגע עם חומר דביק ,או

בשנת  1880הועלה הרעיון של גילוי טביעות אצבעות

כשהמשטח שעימו באה במגע מאובק או עשוי חומר

בזירת פשע ,כדי לאפשר את זיהוי הפושע .התזה כי

המשנה את צורתו ,כפלסטלינהֶ ,מ ְרק ,צבע לח וכדומה.

זהות בין שתי טביעות אצבעות מורה על שייכותן לאדם

נהוג להבדיל בין שלושה סוגי טביעות :טביעת אצבע,
טביעת כף יד וטביעת כף רגל .החשובות מכולן הן

מסוים ואחד בלבד ,חייבה ביסוס ובו גם הוכחה כי לא
ייתכנו טביעות אצבעות זהות של בני אדם שונים.

טביעות האצבעות ,ובעיקר אלה של החלק הפנימי של

ב 1892-פירסם בלונדון ד''ר פרנסיס גלטון )(Galton

הפרק העליון בכל אצבע.

את מחקרו ''טביעות אצבעות'' ,שביסס והוכיח את

הצורות העיקריות המאפיינות את הרכסים הן :קשת,
לולאה ומערבולת .הרכסים מגיעים לצורתם הסופית
בחודש הרביעי לחיי העובר ,וזו אינה משתנה במהלך
החיים ונשמרת גם לאחר מותו ,כל עוד הרקמה
שמורה .גם לאחר החלמה מפציעה חוזרים הרכסים

התזה האמורה .במחקרו הושוו מיליוני טפסים של
טביעות אצבעות שנאספו בעולם ,ולא נמצא ביניהם ולוּ
זוג אחד של טביעות זהות .ד"ר גלטון גם פיתח שיטת
מיון של טביעות אצבעות אשר שוכללה בידי סר
אדוארד ריצ'ארד הנרי ) ,(Henryשבספרו ''מיון
ושימוש בטביעת אצבעות'' הניח יסוד לשיטה הקרויה

לצורתם המקורית ללא שינוי.

''שיטת הנרי'' .שיטה זו מקובלת עד היום בשלמותה,
זיהוי טביעות אצבעות

בשינויים קלים ,ברוב מדינות העולם ,לרבות ישראל,

על תופעה ייחודית זו של טביעות אצבעות באו דברי
חז''ל'' :להגיד גדולתו של הקב''ה שאדם טובע כמה
מטבעות בחותם אחד ,כולן דומין זה לזה ,ומלך מלכי
המלכים הקב''ה טבע כל אדם בחותמו של אדם
הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו".

3

חוץ מארצות דרום אמריקה.
הוכחת שיוך טביעות אצבעות לאדם מסוים ,או ליתר
דיוק התאמת הדגימה שנמצאה לזו שבמאגר אשר
זהות בעליה ידועה ,מבוססת על הימצא של מספר נתון
של אזורים זהים בשתי הדוגמאות .אזורים אלה
נקראים "נקודות גלטון" .יש לציין כי מספר נקודות
גלטון זהות הדרוש להוכחת זהות נתון במחלוקת בין

 3סנהדרין ל''ח.
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רשויות חקירה חשובות – משרד החקירות הפדרלי

שניטל לפי פרק זה ,רשאית משטרת ישראל להכלילם

) (FBIהאמריקאי וה – MI5-מקבילו האנגלי.

במאגר."...

מאגרי טביעות אצבעות במשטרה

מאגרי טביעות אצבעות בצה"ל

מאגר מחלקת עיבוד נתונים אוטומטי

מאגר פלילי

האוסף הגדול ביותר של טביעות אצבעות במשטרת

גם בצה''ל קיימת חובת איסוף טביעות אצבעות ממי

ישראל הוא זה של הרישום הפלילי ,המנוהל על ידי

שהוטל עליו מאסר על תנאי מכוח סעיף ) 245א( לחוק

מחלקת עיבוד נתונים אוטומטי )להלן :מענ''א( במטה

השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,1955-ותקנות השיפוט

הארצי )להלן :מטא"ר( בירושלים .תחילתו בתקופת

הצבאי )מתן טביעות אצבעות( תשכ''ח .9681-תקנה זו

המנדט הבריטי ,החל משנת .1918

פורסמה גם בהוראות הפיקוד העליון הפ''ע ,5.0408

פקודות המטה הארצי מחייבות אדם שנחשד בביצוע

ובעקבותיה גם בפקודת מטכ''ל פ''מ .33.1011

עבירה ,ונתון במעצר עקב כך ,להיענות לדרישה למסור

מאגר כללי

את טביעות אצבעותיו ,ו/או טביעות כפות ידיו .לקיחת

כמסקנה מהתחקירים שנעשו לאחר מלחמת יום

טביעות האצבעות נעשית על ידי היחידה החוקרת או

הכיפורים ,הוחלט להנהיג חובת מסירה של טביעות

חוליית הזיהוי הפלילי המקומית ,והטפסים מועברים

אצבעות על כל חייל בצה''ל .נוהג זה קיים בצבאות

למענ''א במטה הארצי .לגבי חשוד שאינו עצור ,מציע לו

רבים ,ומטרתו העיקרית לעזור בזיהוי חיילים במקרי

החוקר למסור את טביעות אצבעותיו ו/או את טביעות

אסון ,או אובדן זיכרון במלחמה או לצורך זיהוי גופות.

כפות ידיו לאחר מתן הסבר כי הוא אינו חייב לעשות
כן ,אלא על פי רצונו.

בד בבד קבע צה"ל את מקום ריכוזן ,לצורך הקלה
באיתור טביעות האצבעות הנדרשות .טופס טביעות

מאגר המחלקה לזיהוי פלילי

האצבעות מקודד ,מוקלד למאגר ומתויק בתיק האישי.

מעתקים של טביעות אצבעות אינם הטבעת אצבעות

מאגר גנטי

ישירה אלא עותקים מהמקור ,שנלקחו ונאספו בזירת
אירוע/עבירה ,והועברו לאוסף הארצי של המחלקה
לזיהוי פלילי )להלן :מז''פ( במטא"ר .אדם הנחשד
בביצוע עבירה חמורה ,כגון רצח ,ניסיון לרצח ,אונס,
שוד ,התפרצות ,עבירת סמים ,נשיאת נשק ועוד ,חייב
למסור בנוסף לטביעות אצבעותיו גם את טביעות כפות
ידיו .נתונים אלה מועברים למז"פ שבמטא''ר
ומצורפים לאוסף הארצי.
הבסיס החוקי

באוקטובר  1999החליט צה''ל על הקמת בנק דם מיוחד
לאיסוף מידע גנטי על כל חיילי השירות הסדיר ומערך
המילואים.

העברת נתונים ממאגרי מידע
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
הוראות ס"ק )7א( 4ו)7-ג( 5וכן סעיף  611לחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו שוללות מכל הרשויות את
האפשרות לקחת טביעות אצבעות מאדם שלא

ב 19.06.05-אושר תיקון לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד( ,תיקון
התשס"ה ,2005-ובו תוקן החוק ל"-חיפוש בגוף ונטילת
אמצעי זיהוי" .טביעת אצבע נכללת בהגדרת "אמצעי
זיהוי" .בסעיף ) 2ו( נכתב" :נתוני זיהוי שהופקו ממה

רפואה
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 4ס"ק ) 7א( – כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
 5ס"ק ) 7ג( – אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם ,על
גופו ,בגופו ובכליו.
 6כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות לפי
חוק יסוד זה.
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בהסכמתו ,ואוסרות לעשות בהן שימוש שלא למטרה

זכאית לקבל מהמאגרים אך ורק מידע פלילי ,דהיינו

שלשמה הן נלקחו.

הרשעות והחלטות אחרות על פי החוק ,ואף זאת
בהתאם לכללים שיאושרו על ידי היועץ המשפטי

חוק הגנת הפרטיות

לממשלה ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של

חוק הגנת הפרטיות ,התשמ''א ,1981-הוא החוק
המרכזי בתחום זה .החוק אוסר על פגיעה בפרטיות,
מגדיר מהי פגיעה בפרטיות ,מהם מידע מוגן ומאגרי
מידע ,ואת המידע שגילויו איננו בגדר פגיעה בפרטיות.

7

החוק מוציא מהגדרת פגיעה את שנעשה על פי דין ואת

הכנסת.
הווה אומר שמידע שאינו פלילי אין המשטרה זכאית
לקבלו ,ובכלל זה גם נתוני טביעות אצבעות שאינם
מהמרשם הפלילי.

העושה במסגרת תפקידו מעשה שיש בו לכאורה פגיעה.

בחוק המרשם כלולות גם הוראות המתייחסות

אך יש בחוק גם הוראה המוציאה מכלל את החובה

למסירת מידע הכלול ברישומים הפליליים שהמשטרה

למסירת מידע ,מתוך איסורים הנובעים מעקרונות

מנהלת לצורכיה ,להבדיל מהמרשם הפלילי המתייחס

אתיקה מקצועית.

8

מכאן שחוק הגנת הפרטיות הוא אמנם החוק המרכזי
בתחום העברת נתונים ממאגרי מידע לגורמים אחרים,
אך זאת כל עוד אין הוראות אחרות ומיוחדות בחיקוק
אחר הדנות בסוגים מסוימים של מידע .דהיינו ,ככלל
נאסר השימוש במערכות מידע ,אך ניתן היתר לשימוש
במקרים ובתנאים ספציפיים ובסייגים מתאימים.

להרשעות בפועל והחלטות אחרות .לפי סעיף  11לחוק
המרשם ,המשטרה או גוף שרשאי למסור מידע לפי
חוק זה יכול למסור למי שזכאי לקבל מידע לפי חוק
זה ,גם פרטים בדבר הליכי משפט וחקירות פליליות
התלויים ועומדים ,בעניינים שבהרשעות שבהם הן פרט
רישום לפי החוק .מהוראות החוק עולה ,שמתוך המידע
הכלול ברישומים הפליליים מותר למסור מידע על
תיקים שנסגרו מחוסר עניין לציבור ,או על הליכים

חוק המחשבים

משפטיים שעוכבו .לעומת זאת ,מידע אחר הכלול אף

אין בחוק המחשבים התייחסות ישירה למאגרי מידע,

הוא ברישומים הפליליים ,כגון תיקים שנסגרו מחוסר

אלא אך ורק הוראות הדומות לאלה שבחוק האזנות

אשמה פלילית או מחוסר ראיות ,או תיקים שהסתיימו

סתר או הסגת גבול.

בזיכוי הנאשם ,לא הוסמכה המשטרה ,קרי מענ"א,

חוק המרשם הפלילי
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א,1981-
מאפשר למענ"א ,כמנהלת מאגר המידע של המרשם
הפלילי ,למסור מידע לאגפי משטרה אחרים במסגרת
תפקידם )חקירות וכיוצא בזאת( 9.מכאן כי המשטרה

 7סעיף  – (2) 7אוסף הכולל רק שם ,מען ודרכי התקשרות,
שכשלעצמו אינו יוצר אפיון שיש בו פגיעה בפרטיות של בני
האדם שפרטיהם כלולים בו ,ובלבד שלבעל האוסף או
לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף.
 8סעיף ) 23ג(  -מסירת המידע מותרת ,על אף האמור בסעיף
 23ב' ,אם לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות האתיקה
המקצועית.
 9סעיף  :3המרשם יהיה חסוי ולא יימסר מידע ממנו אלא
לפי חוק זה.
סעיף ) :4א( המרשם יהיה פתוח לפני הגופים המפורטים
להלן והם יהיו רשאים להעביר ביניהם מידע מן המרשם,
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למסור לגורם חיצוני כלשהו ,ובכלל זה גם לאגפי
משטרה אחרים )ראה דוח מבקר המדינה(.

10

ואם אוסר החוק על העברת מידע על תיקים שנסגרו,
כאמור ,על אחת כמה וכמה נכון הדבר ביחס למידע
חיצוני ,כגון טביעות אצבעות ,שאינו חלק מהמרשם
הפלילי ומרישומים פליליים.

הכול במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיה (1) :המשטרה,
בהתאם לפקודות קבע.
 10סעיף  ,43עמ' .338

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_______________________________________________ חוקיות השימוש במאגרי טביעות אצבעות
מערכות מודרניות ,מגביר את החשש לפגיעה בפרטיות.

חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-
חוק זה מטיל על מטפל ,החושש כי מטופלו עלול להוות
סיכון לזולת אם הוא מחזיק או אם תותר לו החזקת
כלי ירייה ,לגלות חשש זה לרשות המוסמכת.

11

טיפול רפואי או פסיכולוגי או אשפוז עקב מחלת נפש
הם ,ללא ספק ,בגדר צנעת הפרט .אף על פי כן ,סבור
המחוקק כי טובת הכלל עדיפה ,ויש ליידע את פקיד
הרישוי ולסייע בידו למלא את תפקידו במתן רשיון
להחזקת כלי ירייה או לסרב לבקשה.
מצב דומה קיים בעניין רשיון נהיגה.

סדרי העברת המידע בין גופים שלטוניים והתנאים
שבהם מותרת העברתו נקבעו בחוק הגנת הפרטיות.
המחוקק מייחס רגישות מיוחדת למידע פלילי בגלל
הסטיגמה הנלווית לו והנזק הנגרם בחשיפתו .חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים מצמצם את ההיתר
להעברת מידע ,תוך הגבלת הגופים והמטרות רק לאלה
שפורטו בחוק זה ,שהם בעיקר רשויות חקירה.
מהנאמר עד כה ברור כי אין קושי באשר לחוקיות
השימוש בנתונים שבמאגרי טביעות

האצבעות,

המוחזקים מכוח החוק בידי המשטרה .השאלה

הוראות קבע אגף כוח אדם בצה"ל

שהצבנו בראש ,עניינה חוקיות השימוש בנתונים מתוך

הוראות קבע של אגף כוח אדם בצה"ל )להלן :אכ''א(

מאגרים כלליים ,חוץ-משטרתיים ,לצורכי זיהוי פלילי

קובעות כי ''קבלת מידע למאגר המידע של צה''ל

ו/או של קורבנות אירוע פלילי.

ומסירתו לגורמים חיצוניים" 12הנחיות אלה אימצו את

לב הסוגיה הוא האיזון שבין ההגנה על אינטרס

חוק הגנת הפרטיות במערכת הצה"לית.

הפרטיות וצנעת הפרט לבין אינטרס טובת הציבור

חוקיות השימוש במאגר טביעות אצבעות לזיהוי
פלילי

ככלל ,הכולל פרטים שהיו קורבנות אירוע פלילי,

ריבוי נקודות המגע בין האזרח לשלטון במדינה
מודרנית והצורך בתיעודן מביאים גופים שלטוניים
לאגור מידע רב ,המתייחס לתחומים מגוונים בחיי
הפרט .שימוש בלתי מבוקר במידע זה ,תוך ניצול

והאינטרס של כלל הציבור בזיהוי העבריינים.
המשטרה מייצגת את הכלל וטובתו ,והיא מופקדת
מכוח החוק על שמירת הסדר הציבורי והביטחון
האישי של כלל האזרחים.
היעזרות בנתונים ממאגר טביעות אצבעות כללי ,לשם
זיהוי בחקירת אירוע פלילי ,עלולה להעמיד מספר

11 11א .חובת הדיווח ]תיקון :תשל"א ,תשל"ח ,תשס"א[.
)א( רופא ,פסיכולוג ,קצין בריאות נפש או עובד סוציאלי
במערכת הבריאות ,המטפל באדם והסבור כי אם האדם
יחזיק בכלי ירייה יהיה בכך משום סכנה לאותו אדם או
לציבור ,יודיע על כך למנהל משרד הבריאות ,שיהא רשאי
להעביר את הידיעה לצה"ל.
)ב( ) (1רופא ,פסיכולוג ,קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי
במערכת הבריאות ,המטפל באדם ושנודע לו כי האדם
מחזיק בכלי ירייה ,ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם
או לציבור ,יודיע על כך למנהל משרד הבריאות ,שיהא רשאי
להעביר את הידיעה לפקיד הרישוי וגם לצה"ל ,וכן לגוף
המנוי בסעיף 5ב )א( לגבי מועמד לשירות ,שגוף כאמור מסר
לגביו הודעה למנהל משרד הבריאות.
) (2עובד סוציאלי המטפל באדם ,למעט עובד סוציאלי
שחלות עליו הוראות פיסקה ) ,(1שנודע לו כי האדם מחזיק
בכלי ירייה ,ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או
לציבור ,יודיע על כך למנהל משרד העבודה והרווחה ,שיהא
רשאי להעביר את הידיעה לפקיד הרישוי וגם לצה"ל ,וכן
לגוף המנוי בסעיף 5ב )א( לגבי מועמד לשירות ,שגוף כאמור
מסר לגביו הודעה למנהל משרד העבודה והרווחה.
 12הק"א מסעיף ק – .30.04.01
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חשודים ,וייתכן גם אנשים חפים מפשע ,במצב מביך
משום הצורך להוכיח "אליבי" ,או מסירת הסבר
מתקבל על הדעת על הימצא טביעות אצבעותיהם
בזירת האירוע.
לעניין זה ראוי להוסיף מספר עובדות :בארצות הברית
נהוגה קבלת טביעות אצבעות מאדם המבקש להתקבל
למשרה ממשלתית או ציבורית ,ובמיוחד לשירותי
הביון ,ולמשרות רגישות אחרות .אוסף זה עומד בפועל
לרשות ה .FBI-בין הבנקים יש המבקשים טביעות
אצבעות מלקוחות חדשים .וכידוע ,בשנים האחרונות
כל המבקש ויזת כניסה לארצות הברית נדרש למסור
טביעות אצבעות .במספר מדינות יש מגמה לקבל
טביעות אצבעות מכל התושבים ,וזאת למטרות זיהוי
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של כלל התושבים .בישראל יש נטייה לראות בטביעות

חוק מרשם האוכלוסין מחייב כל תושב בישראל לשאת

אצבעות מידע שבתחום צנעת הפרט.

תעודת זהות שמטרתה זיהוי האדם .לתעודה מוצמד

בתי המשפט נוטים להרשיע על סמך ראיה יחידה של
טביעות אצבעות שנמצאו בזירה:

13

תצלום של בעליה וחתימתו ,או טביעת אצבעו .בשעתו
נרשמו בתעודה גם פרטים חושפים כמשלוח יד או
מקצוע ,גובה ,מבנה גוף ,צבע עיניים ושיער וסימנים

"אין עוד צורך להרחיב הדיבור והוחלט על כך

אחרים המאפיינים את בעל התעודה ,כולם כדי להקל

בעקביות בשורה של אסמכתאות ,כי מותר

על הזיהוי .עם ריבוי הזיופים והשתכללות שיטות

להרשיע על יסוד הוכחה של מציאת טביעות

הזיוף ,נאלץ משרד הפנים להנפיק תעודת זהות מוגנת

אצבעות כאלה לאותו מקום .רק הסבר

יותר ,וכיום יש תוכנית לכרטיס חכם שיכלול תמונה

מתקבל על הדעת ,או המותיר לפחות ספק

ממוגנטת ,פס מגנטי ,ברקוד וכיוצא בזאת.

סביר ,עשוי להיות בו כדי לערער החזקה
העובדתית".

ועדיין לא נמצאה שיטה לזיופה .לא נראית מניעה כי

אך אין בקביעה זאת תשובה לשאלה אם חשיפה של
טביעות אצבעות יש בה כדי לפגוע בצנעת הפרט.
חוק הגנת הפרטיות מגדיר "מידע רגיש" כנתונים על
אישיותו של אדם ,צנעת אישיותו ,מצב בריאותו ,מצבו
הכלכלי ,דעותיו ואמונתו.

עד כה טביעת אצבע היא אמצעי הזיהוי האמין ביותר,

14

בדברי ההסבר להצעת

חוק מרשם האוכלוסין יתוקן וייקבע בו כי בנוסף
למספר זהות תיווסף נוסחת ה DNA-של אותו אדם,
והזיהוי יהפוך לוודאי וחד ערכי.
ועל כך התבטא נשיא בית המשפט העליון:

15

החוק נאמר כי נתוני מידע הכוללים רק שם ,מען ודרכי

"בכלל מתהלכת בציבור דעה מוטעית כי

התקשרות אינם יוצרי אפיון שיש בו פגיעה בפרטיות.

במתן טביעת אצבע יש משום דבר מביש.

נראה כי פרטי כתובת מגוריו של אדם מאפשרים
במקרים רבים לסייע בבניית "פרופיל" שלו ,שיכלול
את הערכת מצבו הכלכלי ,מעמדו החברתי ,אמונתו
ודעותיו .הפרטים הנוספים שבמרשם האוכלוסין
הפתוחים לעיון בפני המשטרה ,יכולים לסייע בהשלמת
בניית "הפרופיל" .באלה בולטים אפילו שמו של אדם
עוּב ָרת ,מידע על אשתו ,מספר ושמות ילדיו
לפני ֶש ְ
וכיוצא בזאת.

יש ארצות שאין רואים בכך דבר הפוגע
בכבוד האדם .איננו סבורים כי אילו במקום
טביעת אצבע היו אנשים נדרשים לתת
דוגמה של חתימתם היה מישהו מעלה על
דעתו כי יש בכך משום פגיעה בכבודו.
אעפ"כ אין אנו מתעלמים מהעובדה כי
לדעה זו יש מהלכים בחלקים מן הציבור.
דרישת טביעות אצבעות נובעת מן הצורך
בשיטה יעילה של זיהוי .עקב ריבוי

לא כך בחשיפת טביעות אצבעות .טביעת אצבע היא

המקרים

מידע ניטרלי ואדיש בהתייחס לכל תכונותיו האחרות

מזדהים".

של האדם .לבדה אין בה דבר המאפשר ידיעה על מצבו
הכלכלי-חברתי ,על אמונתו ודעותיו ,על מחלותיו או על
בעיותיו הגנטיות.

ששמותיהם

של

אנשים

סיכום ומסקנות
נטילת טביעות אצבעות נתפסת בקרב שכבות רחבות
ככרוכה בסטיגמה ,המלווה בתחושת השפלה וחדירה
לצנעת הפרט .לעומת זאת ,עוגמת נפש קשה הייתה

 13בש"פ  2116/97סרסור שהין נ' מדינת
ישראל ,פ"ד נא.717 ,

נמנעת במקרים רבים ,אילו היה קל יותר לזהות בני

 14סעיף  7לחוק הגנת הפרטיות ,התשנ"א) 1981-תיקון
תשנ"ו(.

 15ע"פ  54/55מנעם מובבא גרגורה ואח' נ .היועץ המשפטי,
פ"ד ט ).561 (1
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_______________________________________________ חוקיות השימוש במאגרי טביעות אצבעות
אדם "שבצד השני" ,מבלי שיוכלו להתחזות באמצעות

שהאדם שבידיו הרשיון יפעל שלא כהלכה ויגרום נזק

מסמכים מזויפים .מעשי הונאה רבים היו ניתנים

לחפים מפשע .יש אבסורד באפשרות כי שמירת צנעת

למניעה לו זיהוי המעורבים היה מדויק.

הפרט ו"עקרונות האתיקה המקצועית" עומדים מעל

חוק הגנת הפרטיות מאפשר הצבת "עקרונות אתיקה

עקרונות וזכויות חברתיות אחרות.

מקצועית" במעמד מקביל להוראות החוק עצמו .אותם

הפגיעה בצנעת הפרט שבחשיפת טביעות אצבעותיו של

"עקרונות אתיקה מקצועית" ,ובהם טענת החיסיון,

אדם ,יש שהיא עניין שבתדמית יותר ממצב

מקורות סמכותם לא הוגדרו בחוק ,ואין סיבה ברורה

שבמציאות .אין היא חושפת כל תכונה ו/או פרט חשוב

להעדפתם על פני אינטרסים אחרים" .פטור" זה מגביר

ו/או פרופיל המזהה את הפרט .לעומתה ,התועלת

חשש לסיכון אנשים תמימים ,שעלולים להינזק

שבשימוש באמצעי זיהוי זה ,הן לחברה והן לפרטים

מפעולתם של אלה שהמידע עליהם נמנע ,בשם צנעת

שעשויים להפוך לקורבנות של חשוד המתהלך חופשי,

הפרט או "חיסיון".

היא רבה ונחוצה .חשוב לנסות ולהתגבר על המכשול

עמידה על "עקרונות האתיקה המקצועית" ואי חשיפת
מידע הנובעת מהם ,עלולים להביא למצב שבו "פקיד
הרישוי" יאשר רשיון נהיגה להפעלת ציוד מכני כבד ,או
יעניק רשיון לנשיאת נשק וכיוצא בזאת ,למרות הסיכון

הפסיכולוגי ולאפשר בחקיקה לרשויות החוקרות
שימוש חופשי ובלעדי במאגרי טביעות אצבעות ,כמובן
תוך פיקוח מתאים שיבטיח כי השימוש יבוצע רק על
ידן ולא יודלף שלא לצורך.

הערות מערכת :נצ"מ פנחס ברגמן ,ס' ר' מז"פ – המטה הארצי ,משטרת ישראל
א .המאמר עוסק בחוקיות השימוש במאגר טביעות אצבעות שאינו המאגר המשטרתי לצורך חקירה פלילית .אני מניח
שהכוונה לשימוש בטביעות אצבעות שברשות צה"ל ,שהרי אין "מאגר" אחר של טביעות אצבעות שאינו משטרתי.
בהקשר זה ראוי לציין כי אוסף טביעות האצבעות שברשות צה"ל עדיין אינו "מאגר" ,והיכולת לעשות בו שימוש לצורך
השוואה עם מעתק מזירת עבירה ,בהעדר חשוד ,אינה מעשית.
ב .חסר דיון מתבקש בחוק החדש המוזכר במאמר ,חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי
זיהוי( ,התשס"ה ;2005-לכאורה ,חוק זה קבע הסדר מפורש לשימוש במאגר טביעות אצבעות לצורך חקירה פלילית.
האם לא נוצר כאן "הסדר שלילי" האוסר על שימוש במאגרים אחרים לצורך חקירה פלילית? או במילים אחרות:
המחוקק נתן דעתו לשאלת האיזון בין החשש מפני פגיעה בפרטיות הנובע מקיומו של מאגר טביעות אצבעות ,לבין
הצורך בקיומו כאמצעי ללחימה בעבריינות .המחוקק ,אילו היה מכריע באורח חד משמעי לטובת האינטרס האחרון,
היה יכול לחייב את כל האוכלוסייה במסירת טביעות אצבעות למאגר הפלילי ,אך הוא נמנע במפורש מלעשות כן .האם
ניתן יהיה לעקוף הסדר זה על ידי שימוש במאגר שאינו משטרתי? נקודה זו ,שהיא מרכזית לנושא המאמר ,אינה
מטופלת דיה ,לדעתי.
ג .מתבקש אולי דיון בהוראות החוק לפני התיקון ,חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד(,
התשנ"ו ,1996-ובסמכות שהוא מקנה להשוואת מעתק טביעות אצבעות מזירה לבין טביעות אצבעות של חשוד.
ד .יש גם אי דיוק מסוים בהפניה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים :במאמר נטען כאילו החוק "אוסר" על ניהול
מאגר טביעות אצבעות שהרי אין הוא "מרשם פלילי" ,והרי החוק קובע בפירוש בסעיף ) 1ג( כי אין בהוראותיו כדי
למנוע מן המדינה את קיומם של מאגרים אחרים הנדרשים לה לעבודתה.
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משפט רפואי ___________________________________________________________________
ה .המאמר תולה את הסמכות לנטילת טביעות אצבעות ֵמעצוּר בפקודת המטה הארצי ,והרי הסמכות לכך נקבעה בחוק,
פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( משנת  – 1927פקודה שהיא חוק לכל דבר ,ואשר בוטלה בחוק החדש הנ"ל.
ו .ההערה שחשיבותה של טביעת אצבע עולה על חשיבותן של טביעות כפות ידיים או רגליים אינה מדויקת ,שהרי כיום,
בעידן שבו הונהג מיחשוב של טביעות כפות ידיים ,חשיבותן של טביעות אלה דומה לזו של טביעות אצבעות.
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_________________________________________________ זינוק הנמ"ר – הזדמנויות מול סיכונים

"זינוק הנמ"ר"  -הזדמנויות מול סיכונים
הטמעת מערכות מידע מחשביות ברפואה מההיבט של ניהול סיכונים
איליה קגן  ,** * M.A. ,R.N.תמי קנטי  ,* M.A. ,R.N.דרורה שושני ,* B.A. ,R.N.
יעל מעוז  ,* M.A. ,R.N.דינה סילנר M.A. ,R.N.

*

תקציר
בית החולים אסף הרופא סיים בחודשים האחרונים את השלב הראשון ביישום פרויקט הנמ"ר )ניהול מרכזים
רפואיים( ,שמטרתו שילוב והטמעה של מערכות מידע מחשביות בעשייה קלינית ומינהלית .פותחו מערכות מידע
ידידותיות למשתמשי-קצה – רופאים ,אחיות ,פקידות קבלה וכדומה .ההכנות נמשכו כשנתיים וכללו ,בין השאר,
חשיבה ,בחינה והתייחסות להיבטים שונים של מניעת סיכונים ושיפור בטיחות הטיפול .כיום המערכת מופעלת בכל
מחלקות האשפוז ונותנת מענה לפעילויות והדרישות של עשייה במרכז הרפואי במישור האדמיניסטרטיבי .למרות
תהליך ההטמעה ההדרגתי והניסיון לחזות את השיבושים והכשלים האפשריים ,עלו בתקופת היישום מספר סוגיות
הנוגעות באופן ישיר ועקיף להיבטים שונים של בטיחות הטיפול ,אתיקה וניהול סיכונים .היות שרוב התקלות והטעויות
היו מסוג של "כמעט-אירוע" ,הייתה בהן הזדמנות נדירה ללמוד מהתהליך ,להפיק לקחים ולתקן .מאמר זה דן בסוגיות
ייחודיות ,הקשורות למעבר לשימוש במערכות מידע מחשביות ,תוך התמקדות בהיבט של ניהול סיכונים והבטחת
איכות .כמו כן ,מוצגים הלקחים המרכזיים שהופקו ומוצעים מספר פתרונות אפשריים .ניסיון זה מלמד כי כבר
בשלבים הראשונים של המעבר לשימוש במערכות מידע מחשביות ,טמונים סיכונים מוחשיים לבטיחות המטופל
והצוות.
מילות מפתח :מערכות מידע מחשביות ,ניהול סיכונים ,הטמעה.
* הנהלת הסיעוד ,המרכז הרפואי אסף הרופא.
** החוג לסיעוד ,אוניברסיטת תל אביב.

מבוא

במערכות מידע קליניות אינטגרטיביות רחבות ,שיש

ארגוני בריאות מחפשים דרך לשפר את איכות הטיפול

בהן כדי להשליך על איכות הטיפול בחולה ואף על
4 ,3 ,2 ,1

מחד ולהקטין את עלויותיו מאידך .בעשור האחרון עבר

בטיחותו.

נושא השימוש במערכות מידע למטרות רפואיות

ככלל ,נושא הבטיחות בשימוש במערכות מידע

מהפכה בחשיבה ובטכנולוגיה .הדבר בא לידי ביטוי

בשירותי בריאות אינו מוגדר במידה מספקת ואינו

בהכנסה מסיבית לשימוש של מערכות מידע מחשביות

מעוגן בנהלים ובהנחיות ברורים .בפועל ,ההסתייעות

)מעמ"מ( ,לסיוע בעצם הטיפול בחולה ובניהול מערך

במערכות מחשביות הוא כיום אחד השירותים

התמיכה הלוגיסטית .שינוי זה היה מלווה בסיכונים.

החשובים והמתפתחים ביותר ברפואה ,ועם זאת אחד

מניסיון הטמעת מעמ"מ בעולם ,נראה שעד כה הושם

השירותים היותר מוזנחים ,מבחינת גיבוש מדיניות

עיקר הדגש להבטחת פרטיות וחיסיון המידע הרפואי

וסטנדרטים לשימוש בהם .תהליך זה מזכיר את נושא

מן ההיבט המשפטי .תשומת לב פחותה בהרבה

הטיפול התרופתי ,אשר לפני כ 40-שנים נוהל בעיקר על

הוקדשה לזיהוי ומניעת סיכונים הקשורים בשימוש

בסיס "תורה שבעל פה" ,ובשני העשורים האחרונים
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רפואה משפטית__________________________________________________________________
עבר מהפכה דרמטית מההיבט של הבטחת איכות
וניהול סיכונים.

4

נציגים מקרב המטפלים ,אשר הפכו ל"סוכני שינוי"
ונאמני הנושא במחלקות האשפוז .למרות ההכנות

בדומה לטיפול תרופתי ,כך גם משמעות טעויות
הקשורות למערכות מידע יכולה לגרור עימה נזק
שיתבטא בתלונות ותביעות בגלל שימוש שגוי בה.
בספרות מובאות דוגמאות לטעויות הקשורות לשימוש
במערכות מידע שהובילו לתוצאות שליליות עבור

והתכנון המדוקדק אירעו במהלך ההטמעה והיישום
מספר תקלות ,שיש להן השלכה ישירה לאיכות הטיפול
בחולה ובטיחותו .היות והתקלות לא גרמו לנזק
בריאותי נוצלו "כמעט-אירועים" אלה להפקת לקחים
וללימוד נוסף.

מטופלים וצוות .כך ,לדוגמה ,מתוארים מקרים של

במאמר זה נציג מספר "כמעט-אירועים" שהתרחשו

חישוב מוטעה של סיכון לתסמונת דאון אצל נשים

ואת הסוגיות השונות שעלו במהלך שלב ההטמעה של

בהריון ,שגרם להערכה מוטעית של סיכון ללידת

מערכות מידע נמ"ר במרכז הרפואי אסף הרופא ,תוך

תינוקות עם מום זה 4.במחקר אחר נמצא כי שיעורי

בחינתם על פי עקרונות של ניהול סיכונים פרואקטיבי.

טעויות בטיפול תרופתי ממשיכים להיות גבוהים גם

כמו כן ,מוצגים עיקרי הלקחים והמלצות להטמעת

לאחר שמערכת מחשבית למתן הוראות רפואיות בבית

הנמ"ר בבתי חולים בארץ.

חולים כביכול הוטמעה על ידי הצוות 5.יש הסוברים כי
המערכת הרפואית לא הפכה עדיין לבטוחה יותר,
בעקבות השינויים המבניים והטכנולוגיים שהתרחשו
בשנים האחרונות.

6

כדי להימנע ממצבים אלה ,על מערכת הבריאות לנקוט
גישה פרואקטיבית של ניהול סיכונים ,ולנסות לזהות
מראש את הפוטנציאל של אירועים וטעויות הטמון
בהטמעה ושימוש נרחב במערכות מידע מחשביות.
מרכיב חשוב בגישה זאת הוא למידה והפקת לקחים

הנמ"ר מזנק
במטרה להתאים את המערכת המחשבית לצורכי בתי
החולים הממשלתיים ,הורכבו צוותי עבודה שכללו
נציגים מכל בתי החולים ,ממגזרי תפעול שונים:
רופאים ואחיות ,מינהל ,מעבדות ,אנשי מיחשוב ועוד.
פעולת הצוותים נדרשה לצורך התאמת המערכת
המחשבית

למאפייני

הפעילות

בבתי

החולים,

וסיכומיהם והחלטותיהם נתקבלו על דעת כל בתי
החולים.

בעקבות אירועים שקרו ומ"כמעט-אירועים" )near-
.(miss

המרכז הרפואי אסף הרופא נבחר ראשון להפעלת
המערכת .לצורך ההפעלה מונה לפרויקט מנהל-על,

בתקופה האחרונה נמצא המרכז הרפואי אסף הרופא

בדרגת סגן מנהל בית חולים ,ולידו מונתה ועדת היגוי

בתהליך אינטנסיבי של הטמעת שימוש במערכות מידע

שפעלה בשיתוף עם החברה האם של הפרויקט בארץ

מחשביות ,אשר אמורות לסייע בניהול שוטף של בית

) (Hewlett Packardכדי להתאים את המערכת

החולים – מערכת הנמ"ר )ניהול מרכזים רפואיים(.

למציאות קלינית ואדמיניסטרטיבית של בית חולים

תהליך זה מהווה את השלב הראשון של פרויקט ארצי

בישראל.

מקיף ,אשר מוביל משרד הבריאות ,למיחשוב  11בתי
החולים הכלליים שבמסגרת המשרד .התהליך תוכנן
וגובש במשך מספר שנים ויצא לדרך כניסוי )(pilot
בתחילת ינואר  .2003תהליך ההטמעה לווה על ידי
אנשי מקצוע בתחום המיחשוב וניהול פרויקטים ,תוך
אפשרות למתן מענה זמין ומהיר למשתמש-קצה )end-
 (usersמשטח העשייה .במקביל הוכשרו והודרכו
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הכנת הצוותים והכשרתם ליישום הנמ"ר חייבה
השקעת משאבים רבים ,וכללה הדרכה בהיקף של
 18,640שעות לימוד לכ 1,680-אנשי צוות .בגלל
החידוש שבמערכת המחשבית ,ומגוון השירותים שלהם
היא נועדה ,נעשו הערכות והכנות לתרחישים שונים,
שחלקם ניתנים לחיזוי ומניעה אך אחרים הם בלתי
צפויים .חשש מיוחד בהטמעת מערכות מחשביות בסדר

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_________________________________________________ זינוק הנמ"ר – הזדמנויות מול סיכונים
גודל כזה נובע בשל נקודות ההשקה ו"קווי תפר" בין
המערכת המחשבית לבין הבלתי-מחשבית מחד,
והכשלים הטכניים הקשורים בהפעלה לא נכונה על ידי
משתמשי -קצה .בדיעבד הסתבר כי מעבר להכנות
טכניות ונקודתיות ,ההכנה להטמעת מערכות מידע
מחייבת שינוי ארגוני אסטרטגי .כמו כן נדרש שינוי
תפיסה ואף של הגדרה של חלק מתפקידיה המסורתיים
של אחות בית חולים ,יחד עם שינוי בתפיסה הניהולית.
כל אלה באו לידי ביטוי בעיקר בהקשר של פעולות

מערכות מידע וניהול סיכונים
למרות המורכבות הרבה שבהטמעת מערכות מידע
מחשביות ,מעטים המחקרים שבהם נבדקו הסיכונים
הטמונים בתהליכים אלה .יתרה מזאת ,לעיתים נראה
כי נושא השימוש במערכות מידע מחשביות בעשייה
קלינית הפך למעין "פרה קדושה" של הלוגיסטיקה
הרפואית ,המבקשת להבליט את עליונות הטכנולוגיה
והקידמה במערכות הבריאות המודרניות.

אדמיניסטרטיביות ,אף לכאורה פשוטות למדי,

בראש הדברים מונחת התפיסה ,כי הכנסת מערכת

כשחרור חולים ,ניהול משאבי אשפוז – מיטות ,חדרים,

מידע מחשבית אמורה לקדם את בטיחות הטיפול

שירותי תמיכה וכדומה .לפעמים הדבר התבטא גם

ולשפר את יכולת ניהול הסיכונים .באופן מערכתי,

בתמורה בראייה המרחבית של פעולה שנתפסת טכנית

היתרונות הגלויים והסמויים קשורים בעיקר בשיפור

כפשוטה ,כהעברת חולה במחשב ממחלקה למחלקה על

זמינות ואיכות הנתונים; שיפור ביכולת לעקוב

ידי "קליק" אחד במחשב ,אך הפעולה מורכבת מבחינת

ולהתחקות אחר מצבו ותנועת החולה בין המחלקות –

אפשרויות השלכותיה.

יציאה למכונים ובדיקות ,או בתוך המחלקה – מחדר

השינוי בשיטת העבודה לווה בשלב זה בעומס של
פעולות שנוספו לעשייה שוטפת ב"שטח" .עומס זה נבע
מהצורך בהשקעת זמן ואנרגיה בלמידת המערכת
החדשה והפעלתה בזמן אמת ,התמודדות עם "חרדת
מחשב" ,מצוקות ברמת הפרט אשר כל שינוי ארגוני
מביא ,תוך הכרח בהמשך רציף של העבודה השגרתית.
יתרה מזאת ,גם תחומי האחריות התרחבו .כך ,החל
מרגע שהוכנס הנמ"ר לפעולה ,האחות המדווחת על
שחרור חולה מן המחלקה הפכה לתחנה האחרונה
בדיווח אודותיו ,הן מבחינה קלינית והן מההיבט

לחדר ואף ממיטה למיטה .לכך יש בחלק מהמקרים
השלכה ישירה לזיהוי פוטנציאל העברה של מחלות
זיהומיות ,או בקרה על הפעלת שיקול דעת בניהול
המחלקה במשמרות ,שבהן אין נוכחות של נציג
מהנהלת המחלקה .ברמה פרטנית – המערכת אמורה
לקדם את בטיחות הטיפול בחולה ,המוגדרת על ידי
מניעה או הסבת תשומת לב של המטפל לנקודות כשל
פוטנציאליות בטיפול ,כגון מתן תרופה שלה החולה
רגיש ,או תזכורת בדבר שליחת מטופל לבדיקות
מוזמנות מראש.

2 ,1

האדמיניסטרטיבי .בפן זה של הפעילות נדון בהמשך,

באשר לניהול סיכונים ,בפרויקט הנוכחי ,כבמקומות

תוך ניתוח מקרה.

אחרים בעולם ,הודגשה במהלך ההכנות הבטחת

הכנסת הנמ"ר לוותה ,כאמור ,בעלייה בעומס העבודה
ללא פיצוי בתחום כוח אדם ,במגבלות זמן ובתקופה
של מצוקה כלכלית .בכל אלה היו תנאים עם פוטנציאל
גבוה לטעויות ,אשר להן השלכה שלילית על איכות
הטיפול ,ובאופן משני ,תרומה נוספת להגברת המתח
ותחושת הלחץ של הצוותים ב"שטח".
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חסינות המידע ,באמצעות הרשאות אישיות ומידור
המידע ,ובניית מערכות תומכות החלטה רפואית .בחלק
מהמחלקות בבית החולים מופעלת מערכת המאפשרת
למידה מטעויות ותקלות בהפעלת מערכות מחשביות.
גורמים חיוניים כיחידה לניהול סיכונים של בית
החולים ,או מערך הבטחת האיכות ,כמעט לא שותפו
בהכנות לקראת יישום השלב הראשון בהטמעה.
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רפואה משפטית__________________________________________________________________
"אין חכם כבעל ניסיון" – "כמעט-אירועים"
כמנוף לשיפור
בפרק זה נציג מספר אירועים ו"כמעט-אירועים",
שהתרחשו בתקופת הכנסת הנמ"ר להפעלה ,אשר
קשורים באופן ישיר או עקיף לתהליך זה .ננסה גם
לתאר את דרך הפקת הלקחים ,ואת הפעולות לתיקון
המצב .הניסיון שהצטבר קשור בהטמעת המערכת
המחשבית לביצוע פעולות אדמיניסטרטיביות ,וחיפוש
אחר פתרונות קישור וממשק מתאים בין תוכנת הנמ"ר
לבין תוכנות שהיו קיימות במחלקות של בית החולים.

ועתה למספר אירועים נבחרים:
• שחרור מהמחלקה :שחרור פיזי לעומת וירטואלי
השימוש במערכות הנמ"ר הטיל על האחות גם את
האחריות לשחרור המטופל מאשפוז באופן וריטואלי,
בנוסף לתפקידה לשחררו באופן פיזי – הדרכתו,
מסירת מכתב שחרור בידו וכדומה .פעולת הרישום
האדמיניסטרטיבי במחשב מתעדת את עזיבת המטופל
את מסגרת האשפוז .שינוי ארגוני זה לא שינה את
עיתוי ואופן השחרור הפיזי .עם זאת ,השחרור
הווירטואלי לעיתים מתעכב ,ובמקרים רבים האחיות

במקביל לשכלול ושיפור של זמינות ובהירות המידע,

מדווחות עליו במחשב באיחור ניכר .העיכוב מביא עימו

נראה כי הכנסת הנתונים והפקת פעולות במערכת

מגוון בעיות ,כגון הוספת ימי אשפוז וירטואליים,

מחשבית הפכו את הפעולות לאוטומטיות במובן

עובדה שאינה מתקבלת בעין יפה על ידי קופות החולים

מסוים .אם בעבר כתיבת שם התרופה בגיליון התרופות

הנדרשות לשאת בתשלום .נפגעת גם האמינות בין ספק

שבתיק החולה דרשה ריכוז או התמקדות מסוימת,

שירותי הרפואה – בית החולים ,לבין הלקוח – קופת

הרי כיום נעשית בחירת התרופה מתוך שורה של

החולים .נוספות לאלה גם בעיות לוגיסטיות פנים-

תרופות ,על ידי "קליק" של עכבר המחשב .פעולה זו

ארגוניות – אספקת ציוד ומזון מוחשי למטופלים

הפכה לכמעט-אוטומטית ,אף אם התרופה שנבחרה

וירטואליים ,תפוסת יתר וירטואלית ,קושי בניהול

בטעות הייתה זאת הנמצאת שורה אחת למטה או

רשומות האשפוז וכדומה.

למעלה.

במספר מקרים הופנו בני משפחה ומבקרים למחלקה

בעיות מיוחדות היוו הממשקים בין תוכנות המיחשוב

מסוימת ,ובהגיעם למיטה שברשומה המחשבית נמצא

שהיו כבר קיימות בבית החולים לבין תוכנת הנמ"ר.

בה חולה אחר .באחד המקרים הופנו בני המשפחה

תיתכן אי התאמה טכנית בין התוכנות ,כאשר תיקון

לדלפק המודיעין ,הלוך ושוב .במקרה אחר נוצר סכסוך

המצב דורש השקעת משאבים נוספים ,רשיונות

של ממש בין המשפחה לבין הצוות המטפל בשל חיפוש

והגדרות חדשות .מבחינת ניהול סיכונים ,ייתכנו

קרוב משפחה ששוחרר פיזית אך לא במחשב.

שיבושים או טעויות בפענוח או העתקה של נתונים
ממערכת אחת לשנייה ,שעלולים להשליך על הטיפול
הניתן .כך ,לדוגמה ,במעבר לממשק חדש עם מערכת
מיחשוב של בדיקות המעבדה" ,התהפכו" חלק
מהנתונים והשתנו באופן מהותי .מאידך ,אמורה
תוכנת הנמ"ר לספק בשלב מתקדם יותר את רוב
השירותים שניתנים היום על ידי התוכנות המקומיות-
מחלקתיות .סוגיה זאת תעמיד ,בעתיד הלא רחוק ,את
בית החולים בפני החלטה אם להפסיק חוזים עם
חברות המספקות שירות לתוכנות אלה ,או להמשיך
ולעבוד בשתיים או יותר מערכות מחשביות מקבילות.
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עיתוי הדיווח במחשב קריטי כשמטופל נפטר בשעות
הלילה ,לפני וסמוך לשעה  .24:00כאשר "השחרור"
ברשומה המחשבית נעשה אחרי חצות ,נרשם על שם
אותו חולה-נפטר יום אשפוז נוסף – תאריך הפטירה
שונה מתאריך השחרור מבית החולים .מעבר לבעיות
ההתחשבנות עם קופת החולים ורישום תנועת החולים,
עלול אי הדיוק במועד הפטירה לקבל גוון אתי-משפטי.
כדי לצמצם את התופעה ולשפר את זרימת המידע,
נבנה נוהל מוסדי בשיתוף עם נציגי פרויקט הנמ"ר,
היחידה לנהלים והצוות לניהול סיכונים .סוגיית עדכון
המידע ,בקרת מצבת מאושפזים וניהול רשומות

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_________________________________________________ זינוק הנמ"ר – הזדמנויות מול סיכונים
במערכות המידע המחשביות שולבה בכל שלבי ניהול

חולה נפטר ביחידת הדיאליזה .במקרה זה מתעוררות

משמרת על ידי אחיות – בקבלת המחלקה ,במהלך

סוגיות אדמיניסטרטיביות חדשות :מי האחראי

המשמרת ובסיומה.

לדיווח? האם המלר"ד ,יחידת הדיאליזה או מחלקת

•

ממשק בין מערכות מקומיות לבין הנמ"ר

האשפוז? וביחידת הדיאליזה לא ניתן לדווח על השינוי-
המוות בהעדר מערכת מחשבית .מי ידווח למחלקת

ההמתנה לבחירת מערכת הנמ"ר ויישומה ,שנמשכה

האם לגבי שינוי במצב המטופל ואי העברתו אליה?

מספר שנים ,הביאה יחידות שונות ליזום שימוש

ואם המטופל עובר מיחידת הדיאליזה ליחידת טיפול

בתוכנות ובמערכות מידע משל עצמן .כתוצאה מכך

נמרץ ,מי יעשה את השינויים הנדרשים בדיווחים

נוצרה שונות ברמת הביצוע של המערכות המחשביות

המחשביים?

ביחידות השונות ,וביכולתן לקיים ממשקים יעילים עם
המערכת החדשה .אי התאמת המערכות הקיימות
עוררה בעיות בהפעלת הנמ"ר .אי ההתאמה יצרה
בחלק מהמקרים הבדלים במספור הקבלות לאשפוז או
בקידוד מספור האשפוזים .בחטיבת אמהות ,למשל,
שבה מופעלות כיום שתי מערכות מידע מחשביות,
נוצרו קשיים בזיהוי תינוקות בחטיבת יילודה ,כאשר
במקום מספר זיהוי אחד באו שני מספרים שונים,
ממערכות ההפעלה הנפרדות .סוגיות דומות התעוררו
באתרים רפואיים אחרים ,כגון בנק הדם ומעבדות .עד
כה הצלחנו להתגבר על הבעיות שנוצרו ,והמודעות
לנושא עלתה .שלבים עתידיים של הטמעת מערכת
הנמ"ר יחייבו שינויים טכנולוגיים שייתנו מענה לקושי
זה.
•

על רקע זה אירעו מספר תקלות ,כאשר המטופלים
נשארו במצבה וירטואלית עוד זמן רב אחרי עזיבתם
את היחידות .עד כה ,לרוב הסוגיות נמצא פתרון זה או
אחר ,אך התיקון טרם הושלם.
•

היזון נתונים לא נכונים

הוזכר בפרק המבוא כי חלק מפעולות עדכון המידע
במחשב הפכו לאוטומטיות במידה מסוימת .התקלות
השכיחות ביותר התעוררו בשל הקלדה לא נכונה של
מצב המטופל בזמן ההעברה בין המחלקות .במספר
מקרים ,במקום הקלדה בדבר העברה ממחלקה
למחלקה הוכנסה האופציה של שחרור מבית החולים.
למרות המשך האשפוז במחלקה ,ורק בגלל שגיאה
בהקלדה ,נרשם המטופל ברשומות המחשביות כאילו

העברת מטופלים ליחידות שבהן מערכת הנמ"ר

שוחרר .מעבר לבעיות המינהליות-כלכליות ,נוספו גם

טרם הופעלה

בעיות של חוסר או אי דיוק המידע ביחס לטיפולים.

בשלב זה מערכת הנמ"ר עדיין לא הופעלה בכל יחידות
אשפוז היום ,במכונים ובמרפאות .בין השאר יחידת
הדיאליזה אינה קשורה למערכת ,והעברה אליה אינה
מתועדת במחשב .כשמטופל מועבר מחדר המיון
ליחידת הדיאליזה לטיפול דחוף ,לא תירשם העברה זו
במערכת המחשבית .לכל המתעניין באותו חולה,
יימסר מידע כי המטופל הועבר למחלקה שבה יאושפז
לאחר הדיאליזה .בפרק הזמן שבין היציאה מן
המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( ועד הגיעו למחלקת
האשפוז ,לא ניתן לאתר את המטופל באמצעות שירותי
המודיעין .ויש לדעת כי תהליך דיאליזה עשוי להימשך
שעות מספר .המצב עלול להסתבך אף יותר ,אם אותו
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מרגע שדווח על שחרורו ,מופיע המטופל ברשומות
כאילו לא היה כלל מאושפז בבית החולים )!(.
•

פגיעה בפרטיות וסודיות

בתחילת הפעלת הנמ"ר ,כל עובד שהייתה בידו הרשאה
וסיסמה אישית לכניסה למערכת המחשבית ,היה יכול
לעיין בכל מפרט הטיפולים והמחלות של כל מי שטופל
אי פעם בבית החולים ,מטופלים כאנשי צוות .הבעיה
התעוררה לאחר אירוע שבו נחשף מידע רפואי רגיש
שהתייחס לאחת העובדות במרכז הרפואי ,בתקופה
שבה נערך התרגול בשימוש במערכות המחשביות.
במסגרת התרגול הוקלד מספר הזהות של העובדת,
ועלה כל המידע הרפואי על הטיפולים שקיבלה
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בתקופה הסמוכה .צוות הטמעת הנמ"ר טיפל בתקלה,
והיא תוקנה באופן מיידי .גישת העובדים – משתמשי-

הגורמים במערכת ,החל מהמנכ"ל ועד אחרון
העובדים 7.משמעות מיוחדת יש להתנהלות ההנהלה
הבכירה ומובילי תהליך ההטמעה ,בתיאום בין

למטופלים במחלקה מוגדרת ,המאושפזים בפרק זמן

הגורמים השונים ,בקבלת החלטות בצמתי החלטה

הקצה – הוגבלה לאפשרויות עיון במידע המתייחס
נתון בלבד .מספר מוגבל של בעלי תפקידים קיבלו
הרשאות לגישה רחבה יותר למידע שבמחשב.

דיון ולקחים
הטמעת מערכות מידע מחשביות מהווה צעד חשוב
לקראת ייעול ושיפור מנגנון הפעלת ארגון מורכב כבית
חולים כללי .מניסיוננו ,זמינות המידע ,דיוקו ואמינותו
עברו מהפך משמעותי מרגע הפעלת מערכת הנמ"ר .עם
זאת ,יש לקחת בחשבון ,כי תהליך הטמעת המערכת,
כמו גם הפעלתה השוטפת ,כרוכים בסיכונים ותקלות
מסוג חדש שלא היה מוכר עד כה למערך ניהול

3

קריטיים ,וביצירת תרבות ארגונית חדשה.

כדי להימנע מתקלות ואירועים חריגים ,אנו ממליצים
להקים צוותי חשיבה או מנגנון שילוו את שלבי
ההטמעה הבאים ,הן במעורבות בתכנון התהליך והן
בבקרה עליו .צוות זה אמור לכלול נציגים של מערכת
ניהול הסיכונים ,מנסחי נהלים ואנשי בקרת איכות
והדרכה .כל אלה יחד מהווים כיום מנגנון יעיל ומנוסה
להטמעת השינויים הארגוניים המגוונים שבוצעו
בשנים האחרונות במערכת הבריאות .באופן אופרטיבי
ניתן לסכם את המלצותינו באופן הבא:

הסיכונים .במאמר זה ניסינו להציג ולהאיר את הצד

 .1להכניס את נושא השימוש במערכות מידע

השני ,הפחות מוכר – זה שממעטים להזכירו – של

מחשביות וההיבטים האתיים-משפטיים הקשורים

הטמעת מערכות מחשביות.

כחלק בלתי נפרד מתהליך קליטת עובד חדש.

בהתחשב בעובדה שמערכת המידע של הנמ"ר עדיין

 .2לגבש נהלים חדשים לשימוש במערכות מידע

אינה נותנת מענה לניהול התהליך הטיפולי-הקליני ,יש

מחשביות ולעדכן נהלים קיימים ,שלהם נגיעה

לצפות לתקלות וסיכונים נוספים .עם התקדמות

למערכות אלו ,כגון העברת משמרת ,עדכון מצבת

תהליך המיחשוב והכנסת מערכות תומכות החלטה

המאושפזים

ושחרור

רפואית-סיעודית ,משמעות הסיכונים והתקלות הללו

ממחלקה ,טיפול מינהלי בנפטר ,מתן דם וזיהוי

תגבר והיא עלולה ,במקרים מסוימים ,להפוך

יילוד.

לקריטית .אמנם הדיווחים בספרות מעטים ,אם עקב
מיעוט תקלות או בגלל הקושי להתמודד עם עוד "פרה
וירטואלית קדושה" ,אך עלינו להיערך ולהיות מוכנים
למגוון בעיות או טעויות רפואיות הקשורות לשימוש
במערכות מידע מחשביות.

הווירטואלית,

קבלה

 .3לקיים ,באופן שוטף ,פעילות לעדכון ורענון ידע
ומיומנויות השימוש במערכות מחשביות ,תוך
הדגשת טעויות ונקודות כשל אפשריות.
 .4בהתחשב בתחלופה ובתנועת עובדים גבוהה ,הן

להצלחת המערכת דרוש תהליך הטמעה נכון ,המחייב

בתוך והן מחוץ לארגון ,יש להמשיך להרחיב את

התייחסות ארגונית כוללנית המנצלת את מבני המטה

מאגר נאמני הנמ"ר כסוכני שינוי ומקדמי תחזוקה

או תת-היחידות בהנהלת המרכז הרפואי .גופים אלה

) (maintenanceשל הנושא.

צברו ניסיון רב בניהול שינויים ארגוניים ,שלא היו
קשורים להטמעה של מערכות מידע דווקא .אלה היו
הבטחת איכות ,ארגון חינוך תוך שירות ,מערכת ניהול
סיכונים ,הקמת מערך בטיחות וגיהות ,כינון צוותי
שעת חירום ועוד .הצלחת התהליך טמונה במחויבות כל
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 .5הצלחת המערכת החדשה מחייבת את התאמתה
למאפייני הארגון ,לא רק בהיבט הטכני אלא גם
בהיבט החברתי-תרבותי .בתהליך ההטמעה יש
לקחת בחשבון שיש סמלים ופעולות בעלי גוון
תרבותי מקומי או בעלי משמעות מסורתית רבת
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_________________________________________________ זינוק הנמ"ר – הזדמנויות מול סיכונים
שנים – למשל ,מצבת חולים ,לוח עם שמות

והטמעה שיטתית מהוות גורם משמעותי להצלחה של

המאושפזים הנמצא בעמדת האחיות .הניסיון

המערכת,

סיכונים

להיפרד מלוח זה ולהסתמך על מסך המחשב בלבד,

פוטנציאליים למטופלים .לשם כך יש למפות בצורה

מלווה בהתנגדות ותגובות רגשיות ,שאינן בהכרח

נכונה את אוכלוסיית המשתמשים ,לזהות מוקדים של

קשורות להיבטים הטכניים של הנושא .יש צורך

7

בפעולות מקדימות להכנת הצוותים לפני "פגיעה"
בסמלי תרבות מקצועית או מקומית.
 .6להקים צוות חשיבה רב-תחומי שיעסוק בזיהוי
כשלים אפשריים ,ייתן מענה לתקלות בזמן אמת
וייפתח תוכניות וכלים להטמעה.

הפעלתה

התקינה

ומניעת

גורמים "מקדמים" ו"בולמים" בתהליך ההטמעה
ולהטמיע את המערכת בשיתוף עם העובדים,
משתמשי-הקצה ,יחידת

המחשב

ומערך המטה

בהנהלת הסיעוד )חת"ש ,הדרכה ,ניהול סיכונים(.
הצורך לתיאום ושיתוף של גורמים ,לעיתים עם
אינטרסים מקומיים שונים או אף נוגדים ,מחייב
מנהיגות בהובלת תהליך ההטמעה ,ומטיל אחריות על

על פי תפיסתנו ,הטמעת מערכות מידע מחשביות

הנהלת המוסד ,על בעלי התפקידים ועל העובדים

מביאה לשינוי מהותי ,הן בהליכים אדמיניסטרטיביים

עצמם ,הן במישור הקליני והן במישור הניהולי.

וטיפוליים והן בתרבות הארגונית כולה .לכן הדרכה
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הערות מערכת :ד"ר אברהם אורן ,המרכז לאיכות ובטיחות ,המרכז הרפואי הדסה ,ירושלים
בעשור האחרון חלה התקדמות ניכרת בתחום מערכות התוכנה הרפואית .הדור הראשון של תוכנות אלו נבנה במטרה
לאסוף את המידע הרפואי על מחשבו האישי של המטפל בלבד ,ובכך להחליף את קלסר הקרטון שהכיל את התיק
הרפואי .כיום השאיפה היא שהתוכנות הרפואיות יהיו בעלות תכונות נוספות ,המתאימות במיוחד לסביבה הרפואית,
ובכך להביא לייעול תהליך הטיפול ולמניעת טעויות.
תכונות חשובות אלו ,המייצגות את חזית הטכנולוגיה ,הן:
א .נגישות ללא פגיעה בסודיות – העדר נגישות למידע רפואי קריטי של המטופל עלול לגרום לטעויות בטיפול .לכן
המידע על כל מטופל חייב להיות זמין לאלתר לכל המטפלים בכל בתי החולים ,המכונים והמרפאות בקהילה .מאידך יש
למנוע פגיעה בסודיות הרפואית של החולה .הבסיס להעברה של מידע בין ארגון אחד למשנהו מבוצע על פי סטנדרטים
רפואיים בינלאומיים )למשל.(HL7, HIPAA ,
ב .ידידותיות – עיצוב מסך של תוכנה רפואית ) (GUIדורש תובנה ברפואה מחד ,וניתוח של הנדסת אנוש מאידך .חלק
לא מבוטל מהשגיאות נובע מלחיצה על הכפתור הלא נכון ,ואת אלו ניתן למנוע על ידי תכנון נכון של מסך המחשב.
ג .תובנה – כאשר המידע הרפואי מקודד ,ואינו רשום בטקסט חופשי ,המחשב מסוגל "להבין" את הנעשה ולהתריע על
טעויות בזמן הטיפול .כמו כן ניתן לבדוק אם הטיפול ניתן לפי ההנחיות המקובלות ,ולבחון את תוצאות הטיפול
) (outcomesבמרכזים שונים ובשיטות טיפול שונות.
במדינות רבות קיימים ארגונים שתפקידם לבנות מדדים לאיכות הטיפול ולבטיחותו .לדוגמה:
א .בארצות הברית www.ahrq.gov – – Agency for Healthcare Research and Quality
ב .באנגליה – www.npsa.nhs.uk – National Patient Safety Agency
בשנים האחרונות ,ארגונים אלו שמים דגש מיוחד על בקרת איכות באמצעות מערכות המיחשוב הרפואיות.
במאמר "זינוק הנמ"ר – הזדמנויות מול סיכונים" ישנה אי בהירות ,ואפילו בלבול ,באשר לנושא המאמר .המאמר נושא
את הכותרת ,שהיא כשלעצמה נושא חם ופופולרי" ,הטמעת מערכות מידע מחשביות ברפואה מההיבט של ניהול
סיכונים" .מאידך התקציר וגוף המאמר מתארים את החלק האדמיניסטרטיבי בלבד של מערכת הנמ"ר.
מבחינה פונקציונלית – ניהול מיטות ,קבלת חולים ,וניהול כספים אינם שונים באופן מהותי מהמערכות בבתי מלון
ובבנקים .איכות תוכנה בתחום זה מוסדרת ,זה מכבר ,בסטנדרטים מקובלים כגון  ISOו"נוהל מפתח" .המחברים לא
מציינים אם הם השתמשו בנהלים אלו ,ומדוע התרחשו התקלות למרות נוהלי האיכות.
המחברים מתארים "כמעט-אירוע" של מטופל שלא נמצא במיטתו .קשה להשוות את "חומרת" אירוע מסוג זה לתרחיש
של מתן תרופה לא נכונה לחולה ,והאפשרות ששימוש נכון בתוכנה מסוג זה עשוי למנוע .ראוי לעודד את המשכתן
וקידומן של מערכות תוכנה רפואית ,תוך שימת דגש על בקרת איכות ,בתקווה שנוכל למנוע טעויות ולהעניק למטופלים
טיפול מיטבי.
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המעמד החוקי של תוספי תזונה וצמחי מרפא
עפרה מהודר  * M.Sc.וד"ר ליאורה שכטר ** M.D.
תקציר
ההתייחסות לתוספי תזונה בישראל אינה אחידה – הציבור רואה אותם כתרופות למניעה וטיפול במחלות ,אך החוק
מסווג אותם כמזון .הפיקוח בישראל נעשה על פי תקנות המזון ,שבהן נדרש כי הסימון על גבי תוסף תזונה יהיה "נכון
ולא מטעה" .משרד הבריאות רשאי להפסיק שיווק של תוסף ,שמיוחסות לו "סגולות ריפוי" ,רק אם הוא עלול לסכן את
בריאות הציבור .בארצות הברית ,ה (DSHEA) Dietary Supplement Health and Education Act 1994-מחייב
לקבל אישור של ה (FDA) Food and Drug Administration-לכל טענה בריאותית המסומנת על גבי תוסף .אישור ניתן
רק לטענות בעניין בריאות שלהן ביסוס מדעי .התקנות בארצות הברית אוסרות לסמן על התוסף טענה כי הוא משמש
לאבחון ,מניעה ,הקלה ,טיפול או ריפוי של מחלות .כדי להגיע לרמת הפיקוח הראויה למוצר בריאות ,מומלץ לפתח את
התשתית החוקית של הפיקוח על תוספי התזונה בארץ ולבסס נהלים לאכיפתה.
* עופרה מהודר  -מתאמת מחקר ומידע" ,מכבי טבעי".
** ד"ר ליאורה שכטר  -מנהלת רפואית" ,מכבי טבעי".
בשנים האחרונות ,רבים בציבור משתמשים בתוספי

טהור של החומר הפעיל בו .מוצרים אלה עלולים להכיל

תזונה .חלק מהתוספים משמשים להפחתת סיכון

גם שאריות של חומרי הדברה ,מתכות כבדות ,רעלנים

למחלות כרוניות מסוימות ,כמחלות לב )ויטמין ,E

ביולוגיים ,רעלים אנדוגניים של צמחים ואפילו חומרים
6

חומצה פולית ,שום( ,סרטן )סלניום ,ויטמין  ,Eשום(

רדיואקטיביים.

ומומים מולדים מסוימים )חומצה פולית( ,או למטרת

המצב בישראל

שמירה על הבריאות הכללית .תוספים אחרים
משמשים לפעולה בטווחי זמן קצרים ,כגון לשיפור
ָלריָאנָה( ,או נגד בחילות בהריון )זנגביל( 2, 1.לפי
שינה )ו ֶ
סקר שנערך בישראל בשנת  22% ,2001מהציבור בארץ
השתמשו בתוסף תזונה כלשהו בחודש שקדם לראיון.

3

בסקר שפורסם בארצות הברית ב40% ,2004-
מהמרואיינים דיווחו שנטלו תוסף תזונה בתקופה
4

דומה.

ההתייחסות לתוספי תזונה במדינת ישראל אינה
אחידה – הציבור רואה בהם תרופות למניעה וטיפול
במחלות ,אולם החוק מסווג אותם כחומר מזון .תקנות
בריאות

הציבור

)מזון(

)תזונה(,

התשנ"ז,1997-

מגדירות תוסף תזונה כ"ויטמין ,מינרל ,חומצת אמינו,
צמח או מזון אחר ,שאישר מנכ"ל משרד הבריאות
לצריכה כמזון ,ולרבות תמצית ,מיצוי ,רכיב ,תוצר
פירוק ,נגזרת או תערובת של כל אחד מאלה" ,אלא אם

יש שונות רבה בתכולת החומרים הפעילים בין תוספי
המזון המיוצרים על ידי יצרנים שונים .יש אפילו

התוסף מוגדר בתקנות הרוקחים כתרופה או כצמח
7

מרפא .לפי תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של
8

מוצרים שכלל אינם מכילים את החומר הפעיל .ויש גם

בתי מרקחת וחדרי תרופות ,התשמ"ב,1982-

זיופים רבים ,ומוצרים מזוהמים 5.המצב בשוק צמחי

רמקוֹ ֶפּיאוֹת
הפ ָ
מרפא הם אלה הנכללים באחת מן ָ

המרפא סבוך עוד יותר .תוצר המיצוי של צמח אחד

העדכניות הבאות :האירופיות ,הבריטית ,האמריקאית

מכיל מספר חומרים פעילים ,ויש ראיות מדעיות כי

והצרפתית .בארץ מצויים כמה עשרות צמחים

הפעילות של הצמח השלם שונה מזו של תוצר מיצוי

המוגדרים על פי תקנות הרוקחים כצמחי מרפא –

רפואה
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בעיקר צמחים בעלי פוטנציאל רעילות גבוה יחסית

לכלול "שם המתאר בתיאור נכון ולא מטעה את מהותו

)כגון לענה וסנה( .מכוח תקנות הרוקחים )תכשירים

של תוסף התזונה" .נדרש גם כי "תוסף תזונה ייוצר

רפואיים( ,התשמ"ו ,1986-צמחים אלה נחשבים

בתנאי ייצור נאותים ) GMP – Good Manufacturing

"תכשירים רפואיים" – הם מותרים לשיווק רק בבתי
מרקחת ומותר לייחס להם סגולות ריפוי 650 14.צמחים

 (Practiceלהנחת דעתו של מנכ"ל משרד הבריאות".

7

נוספים מוגדרים כתוספי תזונה ,והפיקוח עליהם הוא

בחורף  2003נערך סקר טלפוני בנושא תוספי תזונה על

מכוח תקנות המזון.

ידי מכון "גיאוקרטוגרפיה" עבור "מכבי טבעי" ,רשת
המרפאות לרפואה משלימה של "מכבי שירותי

יש להבדיל בין תוספי תזונה ),(dietary supplements

בריאות" וחטיבת תוספי התזונה של איגוד לשכות

שהם נושא מאמר זה ,לבין תוספי מזון ) food

המסחר .רואיינו  1,000גברים ונשים המהווים מדגם

 .(additivesתקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי

מייצג של התושבים הבוגרים ביישובים היהודיים

מזון( ,התשס"א ,2001-מגדירות תוסף מזון כ"חומר

במדינת ישראל .נמצא כי  37%מן המרואיינים )47%

המוסף למזון למטרה טכנולוגית ,שאינו נועד לצריכה

מהנשים ו 27%-מהגברים( נוהגים להשתמש בתוספי

כשלעצמו כמזון או כרכיב בו" ] [...לפי ההגדרות,

תזונה .יותר ממחצית הנבדקים חשבו שתוספי תזונה

"מטרה טכנולוגית – מטרה הקשורה לייצור ,עיבוד,

נבדקים ומאושרים על ידי משרד הבריאות ,בדומה

הכנה ,טיפול ,אריזה ,הובלה או אחסון של מזון,

לתרופות.

לרבות שיפור מראהו ,ריחו ,מרקמו ,טעמו או

תכשירים הומיאופתיים – ייחוס סגולות ריפוי

צבעו" .קטגוריה זו כוללת כימיקלים כגון צבעי מאכל,
ממתיקים ,חומרים משמרים ומייצבים.

9

המגבלות על תוספי התזונה בתקנות המזון של משרד
הבריאות קובעות" :לא ישווק אדם ,לא ייצר ,לא
יארוז ,לא ייבא ולא יאחסן תוסף תזונה או מוצר
שתוויתו מעידה עליו שהוא תוסף תזונה ,אלא אם כן
) (1כמות של ויטמין או מינרל בכל יחידה בו אינה

על פי נוהל מוצרים הומיאופתיים" ,אין לייחס התוויה
רפואית או סגולת ריפוי לחומר גלם ו/או תכשיר
הומיאופתי על גבי אריזת המוצר .בכל פרסומת לציבור
הרחב יש להוסיף את הכיתובים הבאים באופן מודגש
וברור ,בגודל שלא יפחת משני שלישים מגודל שם
התכשיר:

עולה על הקצובה המרבית; ) (2מנכ"ל המשרד לא

"תכשיר הומיאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת"

מצא כי תוסף התזונה עלול להזיק לבריאות או שהוא

"מוצר זה מאושר על ידי משרד הבריאות מההיבט

אינו ראוי למאכל אדם ,אינו מוכר כמזון או בטיחותו

הבטיחותי בלבד"

אינה ידועה ] [...ראה המנהל כי תוסף תזונה מסוים
הוכן ,יוצר או סומן בניגוד להוראות תקנות אלה או כי
בפרסומת לתוסף התזונה יוחסו לו סגולות ריפוי או
מניעה של מחלה ,רשאי המנהל להורות על הפסקת
שיווקו של תוסף התזונה לאלתר ,ובלבד שרופא
ממשלתי מצא כי תוסף התזונה מסכן או עלול לסכן
את בריאות הציבור בשל הפרת התקנות או בשל

מתוך המבוא לנוהל" :גישת משרד הבריאות לשימוש
בתכשירים הומיאופתיים מושתתת על העיקרון
שהטיפול בתכשירים הומיאופתיים אינו מהווה תחליף
לטיפול הרפואי המקובל ,וזאת בהתבסס על הקביעה כי
יעילותם של התכשירים ההומיאופתיים לא הוכחה
בשיטות המקובלות ברפואה".

16

הפרסומת כאמור" .בתוספת לתקנה העוסקת בהוראות
סימון ,יש דרישה אחת בלבד והיא :תווית של תוסף
תזונה חייבת לכלול את המילים "תוסף תזונה"
באותיות שגודלן לא יפחת משני מילימטרים ,ועליה
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המצב בארצות הברית

לפי תקנות ה ,DSHEA-טענות הולמות בענייני בריאות

התקנות ומנגנוני הפיקוח על תוספים מפותחים הרבה

שיאושרו על ידי ה FDA-הן רק אלה שיוכח ביסוסן

יותר בארצות הברית .הגדרת תוספי תזונה מפורטת

המדעי .דוגמאות לטענות מותרות הן הקישור של תוסף

יותר ,והם מוגדרים כ"מוצר שמטרתו להוסיף על

חומצה פולית להפחתת סיכון למומים מולדים ,או

התזונה ,אשר עשוי או מכיל אחד או יותר מהרכיבים

טענה שתוסף סידן עשוי להפחית את הסיכון

התזונתיים הבאים :ויטמין ,מינרל ,צמח מרפא

לאוסטיאופורוזיס .לפי התקנות ,מותר ליצרנים להציג

) (herbאו מוצר בוטני אחר ,חומצת אמינו ,חומר

טענות על מחלות-חסר קלאסיות ,כל עוד מציינים גם

תזונתי לשימוש על ידי אדם המיועד לתסף את

את שכיחות המחלה בארצות הברית .בנוסף ,מותר

התזונה על ידי הגדלת התצרוכת היומית – או תרכיז,

ליצרן לציין את השפעתו של התוסף על מבנה או

מטבוליט ,מרכיב ,תמצית או צירופים של רכיבים

תפקוד גוף האדם ) (Structure/Functionאו על איכות

אלה" .אמות מידה נוספות להגדרת מוצר כתוסף תזונה

החיים ) (well beingשניתן להשיג באמצעות התוסף.

הם :המוצר מיועד לצריכה כגלולה ,קפלייה ,טבלית או

הדרישה מן היצרן לביסוס הטענות היא אמצעי למניעת

נוזל ,אינו מוצג כמזון או כפריט יחיד של ארוחה או

הטעיית הציבור .היצרן מחויב לכתוב על התוסף את

תזונה ,נושא את התווית 'תוסף תזונה' .הקטגוריה

ההצהרה הבאה" :טענה זו לא נבחנה על ידי מינהל

כוללת גם תרופה חדשה מאושרת ,אנטיביוטיקה

המזון והתרופות .מוצר זה אינו מיועד לאבחון ,טיפול,

מאושרת ,או חומר ביולוגי אשר סומן כתוסף תזונה או

ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי" .תקנות ה-

מזון לפני אישורו.

10

 DSHEAמעניקות למינהל המזון והתרופות גם את

התקנות המתייחסות לתוספי תזונה בארצות הברית הן
חלק מתקנות התזונה ,ובהן מצויות דרישות מסוימות
התקפות רק ביחס לתוספים .חקיקת הDietary -
Supplement
(DSHEA)1994

Act
10

Education

and

Health

הייתה אבן דרך בפיקוח החוקי על

סימון תוספי התזונה בארצות הברית .המטרה שראה
בפניו הקונגרס בחקיקה זו הייתה היענות לצורך
היצרנים

והצרכנים

בטוחים

בתוספים

לשימוש

והמסומנים באופן הולם .בניגוד לתרופות ,תוספי
התזונה אינם זקוקים לאישור של ה ,FDA-אולם
המינהל

האמריקאי

מגביל

את

סוג

הטענות

הסמכות לקבוע תקנות של תנאי ייצור נאותים )(GMP
להכנה ,אריזה ואחסנה בטוחות של התוספים.

11

המחלקה ב FDA-העוסקת בפיקוח על תוספי תזונה
היא The Center for Food Safety and Applied
 .(CFSN) Nutritionבשנת  2002הוקם בה מנגנון
שמטרתו לעקוב ולנתח דיווחים על תופעות לוואי
הקשורות למוצרי מזון ,קוסמטיקה ותוספי תזונה.
שמו של מנגנון זה הוא CFSAN Adverse – CAERS
 .Event Reporting Systemמערכת זאת מיועדת
להחליף את ה"טלאים" של חלקי מערכות שונים בתוך

הבריאותיות שמותר לסמן עליהם .הניסוח של טענות

ה FDA-שעסקו בפעולות אלו בעבר .דיווחי הצרכנים

המסומנות על גבי התוספים הוא נושא מורכב .התקנות

ל CAERS-נעשים באמצעות אתר אינטרנט ,שבו

אוסרות לסמן על התוסף טענה כי הוא משמש לאבחון,

מתפרסמת גם התכתובת עם היצרנים וההחלטה

מניעה ,הקלה ,טיפול או ריפוי של מחלה מסוימת.

הסופית של ה .CFSAN-קובץ המידע הקודםSpecial ,

למשל ,אסור לכתוב על גבי תוסף כי הוא "מרפא

,Nutritional Adverse Event Monitoring System

סרטן" או "מטפל בדלקת מפרקים".

לא עודכן מאז  ,1999וכולל מידע חלקי שפורסם בצורה

1

שאינה נוחה לשימוש.
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כדי להוציא תוסף תזונה מסוים מהשוק או להגביל את

סגולות של מניעה ,טיפול או ריפוי של מחלה אנושית

שיווקו ,על ה F.D.A-לספק הוכחות כי אותו תוסף

או יכוונו לסגולות אלה" .הסימון צריך לכלול את כמות

מזיק לבריאות ,או שרכיב באותו תוסף אינו מוכר ,ואין

המוצר המומלצת לצריכה יומית ,וכן אזהרה כי אין

הוכחות מספקות לבטיחותו של המרכיב החדש.

לחרוג ממינון זה .כמו כן יש לכלול הצהרה כי תוספי

כלומר ,בשונה מחוקי רישום תרופות ,שעל פיהם על

תזונה אינם תחליף לתזונה מגוונת.

היצרן להוכיח כי התרופה אינה מסוכנת ,חובת

לסיכום

ההוכחה על סכנה שבשימוש בתוספי תזונה מוטלת על
15

ה.FDA-

13

בארץ הוחל בהקמת תשתית לפיקוח על צמחי מרפא
ותוספי תזונה .עם זאת ,התוצאה בפועל עדיין אינה

המצב באירופה

מספקת .ייתכן שיש מקום לאמץ מעט ממנגנוני

האיחוד האירופי פירסם דירקטיבה המתייחסת

הפיקוח שאושרו על ידי ה.FDA-

לתוספי תזונה :תוספי תזונה )(Food Supplements

 .1לאכוף בצורה טובה יותר את הדרישה לתנאי ייצור

הם חומרי מזון שמטרתם לתסף את התזונה הרגילה,

נאותים ).(GMP

ואשר מהווים מקורות מרוכזים של חומרים מזינים,
או חומרים אחרים בעלי השפעה תזונתית או
פיזיולוגית ,לבדם או בשילובים ,המשווקים לפי מינון,

 .2לחייב את היצרן בביסוס מדעי של כל הצהרה
וטענה בעניין בריאותי שעל המוצר.

כלומר בצורת כמוסות ,טבליות ,גלולות או צורות

 .3ליצור מנגנון שבאמצעותו יוכלו צרכנים לדווח

דומות אחרות ,שקיות אבקה ,אמפולות נוזלים,

למשרד הבריאות על תופעות שליליות ,ואשר

בקבוקי טפטוף ,וצורות אחרות המותאמות לנטילה

יבדוק את אמיתות הדיווחים.

בכמויות קטנות ומדודות" .לצורך תקנות אלו ,חומרים
מזינים ) (nutrientsפירושם ויטמינים או מינרלים
)בלבד( .מוצרים אלה מותרים למכירה בשם " Food

 .4ליצור מצב ,התואם את התפיסה בציבור ,שלפיה
הסימון

"באישור

משרד

הבריאות"

יהווה

אסמכתה ליעילות המוצר ולא רק לבטיחותו ,או

 ."Supplementעל פי הדירקטיבה" ,אסור כי הסימון,

לכל הפחות להשקיע יותר בהסברת המשמעות

ההצגה או הפרסום של תוספי התזונה ייחסו להם

המדויקת של הסימון הקיים לציבור.
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הערות מערכת :ד"ר שגב שני Ph.D., M.H.A.
יחד עם התודעה הגוברת של הציבור לבריאות ,גברה גם הדרישה למוצרי בריאות על בסיס טבעי ,הנתפסים כמוצרים
בטוחים בעלי יעילות רפואית .מוצרים אלה אינם עומדים בקריטריונים של הוכחת יעילות ובטיחות ולכן אינם יכולים
להירשם כתרופות .עם זאת ,ברור כי לפחות לחלק ממוצרים אלו יש פעילות פרמקולוגית מסוימת ,והשימוש שנעשה
בהם הוא במטרה להשיג אפקט ריפויי או מניעתי כלשהו .באופן כללי ,הציבור נוטה להתייחס אל סוג זה של מוצרים
כאל חומרים בלתי מזיקים .נדרש מסע תקשורתי נרחב על מנת להעביר לציבור את המסר שכל חומר פעיל ,ללא הבדל
במקורו ,יכול להועיל אך באותה מידה עלול גם להזיק.
בישראל ,אישור חומרים אלה לשיווק כתוספי תזונה אינו מאפשר לייחס להם סגולות ריפוי ,לבד ממסרים בריאותיים
מוגבלים .הביקוש הגדול שיש למוצרים מסוג זה הביא לתעמולה מסיבית המייחסת התוויות רפואיות למוצרים
שאיכותם ,בטיחותם ויעילותם לא נבדקו או הוכחו על פי קריטריונים רפואיים מוגדרים.
בעולם המערבי קיים טווח רחב בהתייחסות לתכשירי מרפא טבעיים ,ממעמד של תרופות קונבנציונליות הממומנות על
ידי המבטח הרפואי כבגרמניה ובשווייץ ,ועד למעמד של תוספי תזונה שאינם מחייבים רישוי משמעותי ואין עליהם
פיקוח כבארצות הברית.
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המגמה של שימוש במוצרי מרפא על בסיס טבעי ובשיטות לא מוכחות של רפואה משלימה בכלל ,על כל היבטיה
החיוביים והשליליים ,קשה לשינוי כיוון שהציבור הוא זה שיצר אותה והציבור הוא זה המחזק אותה .הקהילה
הרפואית ,התעשייה והרשויות הרגולטוריות מגיבות לנסיבות שנוצרו בעקבותיה .לא זו אף זו ,מאז שהרפואה
הקונבנציונלית החלה להכיר בקיומה של הרפואה המשלימה ,החל מחקר אינטנסיבי אודות יעילותם ובטיחותם של
מוצרים שונים .אין זה מפתיע כי בחלק מתכשירי המרפא הטבעיים נמצאה פעילות פרמקולוגית .משמעות הדבר היא כי
מחד מן הראוי שיוּ ָתר לייחס לחומרים אלה סגולות ריפוי מוגבלות ,לאחר ביסוס בהוכחות מדעיות מוצקות ,ומאידך יש
להקפיד על איכותם ובטיחותם כבכל חומר פעיל אחר.
הסדר רגולטורי מתירני לא יגן באופן מושלם על בריאות הציבור ,ובמקביל יקטין את האמון ביכולתם התרפוייטית של
מוצרים אלה; ואילו הסדר רגולטורי שמרני וקשוח יהיה קשה ליישום והוא אף עלול לגרום להחרפה של חוסר הסדר
הקיים כיום .לפיכך ,האתגר שבפניו ניצב הרגולטור/המחוקק הוא למצוא גישת ביניים מאוזנת שתנצל את יתרונותיהם
של ההסדרים הרגולטוריים ותתאים אותם למצב הקיים בשטח.
פתרון אפשרי הוא הגדרת קבוצה נפרדת של מוצרי מרפא טבעיים ,המכילים מרכיבים המתאימים לסטנדרטים ואשר
לגביהם ישנן שיטות בדיקה מתאימות ואמות מידה לבטיחות וליעילות .תכשירים שייכנסו לקבוצה זאת יוּ ָתר לייחס
להם סגולות ריפוי ולפרסם אודותם דפי מידע.
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____________________________________ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בדיקת כשרות הנהגים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
בדיקת כשירות נהגים
ד"ר יובל מלמד * ,ד"ר דני פישר ** ,ד"ר עדה וינר ***
תקציר
תאונות הדרכים הפכו בשנים האחרונות למגיפה צוברת תאוצה .המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מנסה להתמודד עם
הגורם האנושי לתאונות הדרכים ,על ידי בדיקת כשירותם של נהגים לנהיגה.
בשנת  2003נערכו במכון  53,402בדיקות גופניות ונפשיות ל 39,668-נהגים 5,410 .מן הנבדקים ) (13.6%נענו בשלילה
לבקשתם ,שמשמעותה אחת מן האפשרויות הבאות :שלילת רשיון ,התליה זמנית ,הורדת סיווג הרשיון או סירוב
לבקשת הנהג להעלות את סיווג רשיונו.
רוב התשובות השליליות ניתנו מסיבות של רקע נפשי .בעבודה הנוכחית מוצגים הנתונים והבעיות הקשורות לסוגיית
הדיווח ,ותפקיד הרופאים בעניין זה – יכולתו של הרופא לראות את המתח בין תפקידו הרפואי-אישי לבין תפקידו-
חובתו כלפי החברה.
* סגן מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון ,מסונף לאוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה לרפואה.
** בית החולים אברבנאל.
*** מנהלת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ,תל אביב.
הערה
המאמר מייצג את עמדת המחברים ואינו מהווה עמדה רשמית של משרד הבריאות.

מבוא

וכישורים המעלים את ההסתברות להתרחשות תאונות

תאונות הדרכים הפכו בשנים האחרונות למגיפה
צוברת תאוצה .מדינת ישראל סובלת מצפיפות רבה של
כלי רכב בכבישים ומשיעור גבוה של תאונות דרכים,
שהן תוצאת השילוב בין שלושה גורמים :מצב הכביש,
מצב הרכב והגורם האנושי – הנהג .על סמך סקרים

שבהן מעורבים בעלי תכונות אלה .בין מאפיינים אלה
מונים יכולת אינטלקטואלית ,יכולת פסיכומוטורית,
בעיות

פסיכופתולוגיות

אנטיסוציאליות,

שונות,

התאמה

לאלכוהוליזם ושימוש בסמים.

חברתית,

תוקפנות,
נטייה

2 ,1

שנערכו על ידי משרד התחבורה והמשטרה ,הסתבר

בדיקת הכשירות לנהיגה היא נושא חשוב ומורכב .יש

שלגורם האנושי משקל מכריע בגרימת תאונות .גם

הרואים בה בקרה המאיימת על זכויות הפרט ,ואחרים

כאשר גורמים חיצוניים מסייעים לגרימת תאונה ,עדיין

מתייחסים אליה כאל מיון וסינון הכרחיים של נהגים

יש בכוחו של הגורם האנושי למנוע או לפחות למתן

העלולים להוות סיכון לעצמם ולאחרים .לשיטתם של

תוצאות של תאונות.
במהלך השנים הצטבר בעולם ובארץ ידע בכל הקשור
לזיהוי ואיתור מוקדים וגורמים המעורבים בתאונות
ובגורם האנושי .מחקרים רבים העוסקים ברפואה
ופסיכולוגיה תעבורתית ,מצביעים על מאפייני אישיות
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האחרונים ,משרת המיון את האינטרס של שלום

הרפואה משנת  .51998עמדת ההסתדרות הרפואית

הציבור ואת האינטרס הפרטי – לא לפגוע ולא להיפגע.

בישראל )הר"י( היא שאין לדווח במצבים שבהם

כשירות לנהיגה מחייבת מיומנויות טכניות ,נטילת
אחריות ויכולת קבלת החלטות הקשורה לאינטליגנציה

ההגבלה היא זמנית ,אלא יש להורות לנהג להימנע
מנסיעה בתקופה זו.

6

ולמאפייני אישיות .בידי המכון הרפואי לבטיחות

כשמדובר בחולה שמצבו הרפואי מאוזן בעזרת תרופות,

בדרכים מצויה יכולת הזיהוי והאיתור המקדמי של

יש לקחת בחשבון את השפעת הטיפול התרופתי הקבוע

סיכון פוטנציאלי גבוה לתאונות דרכים בקרב נהגים.

על מידת העירנות ,הקליטה ויכולת קבלת החלטות של
הנהג .עמדת הר"י היא כי בעניין זה יש להבדיל בין

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים )מרב"ד(

נהגים מקצועיים לבין נהגים פרטיים ,בגלל מידת

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים )המרב"ד( הוא גוף
ציבורי ,הנמצא באחריות משרד הבריאות ,ומוגדר על
פי תקנה ) 193ג( לפקודת התעבורה כ"רופא מוסמך של
משרד התחבורה – רשות הרישוי".

האחריות השונה המוטלת על הנהג.
תפקיד הרופא מורכב יותר .מחד מטיל עליו החוק את
חובת הדיווח ,ומאידך לא ברור מהן ההגנות העומדות
לרופא אשר מסר את המידע למכון הרפואי לבטיחות

המכון עוסק ברפואה ופסיכולוגיה תעבורתית .העובדים

בדרכים .על פי חוק חופש המידע ,עומדת למטופל זכות

בו הם רופאים ,פסיכולוגים ,אחיות ופסיכיאטרים

לקבל את החומר הרפואי שנמסר אודותיו ,לרבות שם

הבודקים כושר רפואי פיזיולוגי ונפשי לנהיגה.

הרופא המדווח .למותר לציין את הנזק שעלול להיגרם

היעד העיקרי של המכון הוא להקטין את שיעור

לרופא מפרסום שמו במצבים אלו .ידוע גם על מקרה

7

3

שבו החליט משרד הבריאות למסור את שם הרופא

המכון מנסה להשיג יעד זה על ידי איתורם של אזרחים

למטופל ,בנימוק שהדבר מתחייב על פי חוק זכויות

בעלי ליקוי בריאותי שהוא רלוונטי לבטיחות הנהיגה.

החולה וחוק חופש המידע .סיכון חשיפת השם עלול

תאונות הדרכים במדינה ,ומכאן את שיעור הנפגעים.

הידע והניסיון שהצטברו במשך השנים במכון ובוועדת
הערר שלו ,מאפשרים להציע תשתית לביצוע מחקר של

לגרום לכך שרופאים לא ידווחו על מטופלים ,שביחס
אליהם קיים חשש שאינם כשירים לנהיגה.

זיהוי ואיתור מקדמי סיכון באוכלוסיית הנהגים .לשם

הבדיקות במכון

כך על המכון לקבל מידע אודות הנבדק מגופים שונים,

במכון נבדקים כל המופנים אליו – רובם נהגים בפועל

דבר המעורר קשיים בתחום הסודיות הרפואית וחובת

ומיעוטם מבקשי רשיון נהיגה ,אשר קיים חשד ביחס

הנאמנות של הרופא.

ליכולת נהיגתם .אחרים הם נהגים אשר סיבת הבדיקה

הדיווח למכון

היא גיל מתקדם או בקשה לרשיון נהיגה ברכב ציבורי

המכון מקבל מידע מן המשטרה ,בית המשפט ,משרד
הרישוי ומרופאים .הוא אינו מקבל מידע מגוף לא
מקצועי או מידע אנונימי ,שהם פתח לכשל בגלל חוסר

או כבד .הבדיקה היא

גופנית ו/או נפשית ,על פי

הצורך .נבדקות הבעיות הרפואיות הפיזיות של הנהג,
כגון בעיות ראייה ,שיתוקים ,קטיעת גפיים ,ובעת

האפשרות לבקרת המידע .החוק 4מטיל על הרופא
חובת דיווח במקרים רבים ,כמפורט בחוזר מינהל

 3נייר עמדה ,המכון לבטיחות בדרכים ,בנושא אי התאמה
אישיותית.
 4פקודת התעבורה ,1961 ,סעיף ) 12א(.
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 5חוזר משרד הבריאות ,מינהל רפואה ,61/98 ,בעניין חובת
הודעה על נהגים חולים המסוכנים לעצמם ולזולת.
 6עמדת הר"י בנושא תאונות דרכים ,נהגים מסוכנים וחובת
דיווח .מכתב לחבר –  ,2000 (4–3) 62עמ' .31
 7גילוי שמם של רופאים המדווחים על חוסר כשירות של
מטופלים לנהוג .מכתב לחבר.2001 ,30–29 ,(4)63 ,
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____________________________________ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בדיקת כשרות הנהגים
הצורך נשלח הנבדק לבדיקת שליטה המתייחסת
ליכולתו הפיזית לנהוג.

אוכלוסיית הנהגים
מסקירת ספרות בעולם

8

נראה שניתן לחלק את

מן ההיבט הנפשי נקבע המושג "אי התאמה אישיותית

אוכלוסיית הנהגים לקבוצות שונות.

לנהיגה" ,המתבסס על הערכה פסיכולוגית מתוך מידע

אוכלוסית המבוגרים 9מעורבת באופן שונה בתאונות

רפואי ,עבר פלילי-תעבורתי וסוג הרשיון המבוקש.
לנבדק נערך ראיון אישי ,ולעיתים הוא עובר גם מבחנים

דרכים מאשר שאר האוכלוסייה .התאונות הנובעות
מחוסר תשומת לב קורות במהירות נמוכה ,והנהג

פסיכודיאגנוסטייםNew Personality Inventory, :

הקשיש נתון לסיכון יתר להיפגע קשה .בישראל ,כל נהג

 Sensation Seeking, MMPIואחרים.

מעל גיל  65נדרש להיבדק על ידי רופא מדי שנתיים

המצבים הפסיכולוגיים שנמצאו קשורים למידת

לצורך חידוש רשיון הנהיגה .באנגליה נדרשת הבדיקה
10

ככלל ,אין

הסיכון בנהיגה והמשמשים לאבחון הם :נטייה

מגיל  ,70והיא נעשית מדי שלוש שנים.

להתנהגות אנטי-נורמטיבית ,להתנהגות תוקפנית,

תקרת גיל לכשירות לנהיגה ,וייתכן שהנושא ראוי

לאימפולסיביות וללקיחת סיכונים .מאידך ,מידת

לדיון ,שהרי החוק מכיר בסף תחתון ,ואדם בן  90אינו

האחריות החברתית ,נטייה לפעול בצורה בוגרת,

בעל כישורים כשל בן  .30חשוב לציין כי נהגי רכב

אחראית ושקולה ,מיקוד שליטה ורמת זהירות כוללת

ציבורי בישראל נבדקים על ידי רופא מדי שנתיים.

ויעילות בתפקידים קוגניטיביים נחשבים כגורמים

ככלל ,קשה לאתר הפרעות ספציפיות ייחודיות

מגנים.

הפוגעות ביכולת הנהיגה .עם זאת ,נמצא קשר בין

הבדיקות נעשות על ידי איש צוות אחד ,פסיכולוג ו/או

סטייה חברתית קלה ,מהירות נהיגה מופרזת ותאונות
11

פסיכיאטר ,או בדיוני ועדה.

דרכים.

במכון לא נבדקת התאמתם לנהיגה של כלל אזרחי

קשה להעריך את משקל המצבים הרפואיים מכלל

ישראל ,אלא רק של אלה המוגדרים כבעלי סיכון גבוה

גורמי תאונות הדרכים .ניתן לשער כי הם תורמים רק

להיות מעורבים בתאונות .לגבי נהיגה ברכב ציבורי

ל 2%–1%-מתאונות הדרכים ,מעבר לנושא האלכוהול

המצב שונה – המכון בודק את כל הנהגים הללו.
החלטת המכון היא המלצה בלבד והיא מועברת
למשרד הרישוי .ההמלצה יכולה להיות קבלת בקשת

והסמים.

12

דגש מיוחד ניתן לחולי נפש ,או בעלי

הפרעות נפשיות ,אך נושא זה לא נבדק די צורכו בארץ.
במחקר אחד לא אושרה ההנחה כי חולי סכיזופרניה

המועמד ,דחיית בקשתו ,הגבלה לסוג רכב מסוים בלבד
או התניית הרשיון בבדיקות מעקב.
ניתן לערער על החלטת המכון בפני ועדת ערר ,ומעליה
לוועדת ערר עליונה של משרד הבריאות .ועדת הערר
מורכבת משלושה רופאים מומחים בכירים ,ביניהם
פסיכיאטר .המערער יכול להציג בפני הוועדה כל חומר
ורשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין.
היה והבעיה היא בתחום הנפשי ,תפנה אותו הוועדה
למותב של שלושה רופאים מומחים בפסיכיאטריה.
החלטות הוועדה העליונה עומדות לביקורת ,בעניינים
משפטיים ,בפני בית המשפט.
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8

Sadock B .J., Sadock V .A. Comprehensive textbook
of psychiatry. Lippincott. Williams & Wilkins,
).2000; (p. 2762
 9שמואל שטרור ,תפקיד הרופא בהערכת כשירות רפואית
של הנהג הקשיש .הרפואה .621–617 ,2002 :141
Carrel D. System of renewal of driving licenses for 10
elderly people needs overhandling. BMJ
(Letter); 324: 1154, 2002.
Lawton, R., Parker D., Stradling S. G., Predicting 11
road traffic accidents: The role of social
deviancies and violations. British Journal of
Psychology; 1977 (88): 249–262.
Harris M., Psychiatric conditions with relevance to 12
fitness to drive. Advances in Psychiatric
Treatment. 2000(6): 261–269.
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רפואה משפטית _________________________________ ___________________________
היו

מעורבים

האוכלוסייה.

בעבירות

תנועה

יותר

משאר

חומרים ושיטה

13

כאמור לעיל ,לכל נבדק נעשו יותר מבדיקה אחת.

תאונות הדרכים קשורות לנושאים רבים נוספים ,כגון

הבדיקות הגופניות כללו בדיקה רפואית כללית ),(36%

תשתית ,בניית כבישים ,קרבת הכבישים לאזורי

בדיקת א.ק.ג (12.5%) .ובדיקת ראייה ).(8.8%

והתפתחויות טכנולוגיות חדשות היוצרות

הבדיקות בתחום הנפש כללו בדיקת פסיכולוג ו/או

בעיות שלא היו ידועות קודם לכן ,כגון שימוש

פסיכיאטר ,ולעיתים מבחנים פסיכודיאגנוסטיים.

מגורים

14

בטלפונים סלולריים בזמן הנהיגה.

15

לעיתים הורכבה ועדה פנימית לבדיקות שכללה מספר

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מטפל במספר רב של

אנשי מקצוע.

נבדקים ,ולהלן יוצג נושא הבדיקות וההחלטות

בדיקות אחרות היו מבחני שליטה בנהיגה עצמה.

שהתקבלו בקשר לרשיון הנהיגה בשנת .2003

פירוט בטבלה מס' .2

אוכלוסיית המחקר

תוצאות

האוכלוסייה הנבדקת כללה נהגים ,או מבקשי רשיון

מתוך כלל הנבדקים קיבלו  5,410איש תשובה שלילית

נהיגה ,אשר הופנו למכון בשנת  .2003סיבות ההפניה

לבקשתם ) .(13.6%תשובה שלילית כוללת שלילת

כללו חשד למחלה שעלולה לפגוע ביכולת הנהיגה על פי

רשיון ,התליה זמנית ,הורדת סיווג הרשיון או סירוב

חובת הדיווח ,עבירה על חוקי התעבורה ,שימוש

לבקשת הנהג להעלות את סיווג רשיונו.

בסמים ,גיל מבוגר או בקשה לרשיון לרכב ציבורי או
רכב כבד.

מתוך כלל המסורבים 508 ,פנו לוועדת הערר ),(9.4%
ומתוכם ב 65-מקרים הערעור התקבל ) .(1.2%מתוך

במכון נערכו  53,402בדיקות ל 39,668-נבדקים ,מתוכן

אלה שבקשתם נדחתה גם בוועדת הערר ) ,(433עתרו 12

 6,476בדיקות ) (11.5%נעשו לנהגים שגילם מעל 65

לבית המשפט.

שנה.

הגורמים המפנים לבדיקה

הסיבות לתשובה שלילית
ברוב המקרים ,(73%) 3,259 ,ניתנה תשובה שלילית

יותר ממחצית ההפניות נעשו על ידי משרד הרישוי,

מסיבה נפשית .הסיבות האחרות על פי שכיחותן היו

ואחרות על ידי צה"ל או גופים רפואיים .הדיווח נעשה

נירולוגיות –  ,(12%) 545אורטופדיות – (5%) 216

מכוח סעיף ) 12ב( לפקודת התעבורה )חובת דיווח( .כן

ואחרות.

מפנים לבדיקה :המשטרה ,בית המשפט והמכון עצמו,
אשר רשאי להזמין נהג לבדיקה חוזרת לאחר פרק זמן.
ראה טבלה מס' .1

יש לציין שחלק מהתשובות השליליות משנת 2003
ניתנו על פי תוצאות בדיקות שנעשו ב .2002-טבלה 3
מפרטת את הסיבות לתשובות השליליות לבדיקות
שבוצעו ב.2003-

דיון
 13א' .שלוסברג ,סכיזופרניה ועבירות תנועה בישראל )לפני
אישפוז ואחריו( .הרפואה.1990 ;308–307 :(10) 119 ,
. Averry J. G., Averry P. War on the roads (letter). 14
BMJ. 325: 277, 2002
Hodes S. Mobile phones + driving (letter), 15
.bmj.com. 13 may, 2002
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ההתמודדות עם תאונות הדרכים היא נושא מורכב.
חשיבותה בסדר העדיפות הלאומי נקבעת על ידי
הציבור ונציגיו .בין הגורמים לתאונות דרכים יש למנות
גם את מידת הציות לחוק ואת הנהגים .גורמי אכיפת
החוק והענישה פועלים בדרך כלל בדיעבד ,אך יש להם
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תפקיד גם במניעה .המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

כ 13%-מהפניות מסתיימות בסירוב לבקשה .אחוז זה

פועל בעיקר בתחום המניעה .הוא בודק את כשירות

נמוך ,לעומת  87%האחרים שדווחו למכון ,נבדקו

הנהגים ומנסה לאתר את הנהגים בעלי סיכון נהיגתי על

ונמצאו כשירים .מכאן ניתן להסיק כי למרות הקושי

מנת להגביל את נהיגתם או למונעה לחלוטין ,ובכך

וההיסוס לדווח ,עדיין רחוקה הדרך בין דיווח לבין

לצמצם את שיעור תאונות הדרכים שסיבתן רפואית או

שלילת הרשיון ,ולמעשה רוב רובם של הפונים רק

אישיותית .פעילות המכון מצטמצמת לנהגים שיש

נבדקים ,ומסקנות הבדיקות אינן פוגעות בזכותם

ביחס אליהם חשש לסיבה רפואית או אישיותית

לנהוג .עובדה זו אמורה לעזור למדווח למלא את

הפוגמת ביכולת הנהיגה.

תפקידו ,ללא תחושת אשם או מעילה בחובותיו

המכון ,על שלוחותיו בארץ ,מבצע מספר רב של בדיקות

למטופל.

במשך שנה ומפרסם דוח שנתי על פעילותו ,שממנו ניתן

זאת ועוד – מניעת נהיגה מנהג לא כשיר אינה רק

להמשיך וללמוד .הבדיקות מגוונות ומטרתן לחשוף

פגיעה בזכויותיו .פעמים רבות המניעה היא ביטוי

קושי ספציפי של אדם העלול לפגום בכשירותו לנהיגה.

לחובת הזהירות ,והחובה לשמור על שלום הנהג עצמו

המכון תלוי בגורמים המפנים אליו לבדיקה .יש

ועל אלה שבסביבתו.

רופאים המתקשים ליטול על עצמם תפקיד "שיטורי"

הנהיגה ,בניגוד לחופש התנועה ,איננה זכות אזרחית

זה ,אשר כביכול סותר את תפקידם הרפואי הטיפולי,

המוקנית לכול ,אלא עיסוק או מקצוע המחייב רישוי.

המחייב שמירת סודיות בענייני החולה .כאן גוברת

אין ספק שיש בכך התערבות בחיי הפרט ,אך הדבר

חובת קיום החוק על הרופא ,ועליו לדווח מכוח

דומה להתערבות הפטרנליסטית של החברה בחיי

תפקידו-מעמדו החברתי .יש לדון אם מותר למכון

הפרט ,כאשר היא מחייבת את הנהג לחגור חגורת

לגלות את שם הרופא המדווח ,כיוון שהדבר עלול

בטיחות ולא משאירה זאת לשיקול דעתו.

לפגום בדיווח ,והחברה תצא באופן כללי נפסדת .רוב
ההפניות ) (70%נעשות מגורמים אחרים :משרד הרישוי
וצה"ל ,ורק מיעוטן מגורמים רפואיים.
מעוררת תהייה עובדת מיעוט הדיווחים מהמשטרה
) (1.3%ומבית המשפט ) .(0.4%ניתן היה לצפות שנהגים
שכבר עברו על החוק ואף הגיעו לבית המשפט ,יופנו
לבדיקה באופן מקיף יותר ,בייחוד אלה בעלי עבירות
רבות ,כדי לברר אם מדובר בהפרעת אישיות ו/או
התנהגות.
ייתכן שיש מקום לשינוי החוק על ידי הטלת חובת
דיווח למכון על כל הנהגים שעברו עבירות חמורות,
ובייחוד אלה שביצעו עבירות חוזרות .מצב זה יוביל
לבדיקה של מי שכבר היה מעורב בתאונות חמורות ושל
אלה שהיו המעורבים במספר תאונות .יש הבדל רב בין
מי שביצע עבירה ועבר על החוק ,לבין חולה שקיימת
אצלו הפרעה רפואית ,שעלולה לפגוע ביכולתו לנהוג,
אך בפועל טרם אירע דבר.
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האחוז הגבוה ) (73%של סיבות נפשיות לסירוב הוא
נתון חשוב .למרות קיום מחלות רבות בציבור ,יחד עם
הזדקנות האוכלוסייה ,הרי שהסיבות הגופניות מהוות
רק  27%מהסיבות לתשובה שלילית.
נראה כי נכה יכול להתגבר על נכותו ,ויכולתו לנהוג לא
תיפגע תוך מודעות ושימוש בעזרים חלופיים ,בעוד
שקשה להתגבר על הסיבה הנפשית ,בייחוד אם היא
נעוצה במבנה האישיות .נקל להבין שאדם בעל הפרעת
אישיות קשה עם סף גירוי נמוך ,אימפולסיביות וכעס
רב ,עלול לסכן את עצמו ואת סביבתו בעת הנהיגה.
יש לזכור שלא נדרשת בדיקה נפשית גורפת לכל נהג
טרם קבלת הרשיון .בכך יש אמנם מתן הזדמנות שווה
כביטוי לזכויות הפרט ,אך גם מקום לדאגה .לא קיימת
מערכת סינון לפני קבלת הרשיון ,אשר חוזרת ובודקת
את הנהג באופן תקופתי .לכן ,נושא הדיווח הוא כה
חשוב ,על מנת שתיבדק יכולתו של הנהג לאחר שחלה
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רפואה משפטית _________________________________ ___________________________
במחלה מסוימת ,וכן לאחר שביצע עבירת תנועה

לנהוג ,ואלה הם מיקוד שליטה ,לקיחת אחריות ,נטילת

חמורה.

סיכונים וכו'.

ראוי להדגיש כי לרופא יש שיקול דעת לגבי הדיווח

יש לציין שרוב הנפסלים מסיבה נפשית אינם בעלי

והוא אינו מחויב לדווח באופן אוטומטי.

פסיכופתולוגיה משמעותית )מחלת נפש( ,אלא הפרעת

יש להבדיל בין מצבים רפואיים זמניים לבין מצבים

אישיות ,ועל כך יש לדון במסגרת נפרדת.

קבועים; בין מצבים שבהם על החולה להימנע מנהיגה

האפשרות לערער על החלטת המכון מנוצלת רק באחוז

בתקופת מחלתו ,לבין מצבים שבהם הוא אינו עושה כן.

קטן מהתשובות השליליות ,ומתוכן כ 10% -מהמקרים

מידת המודעות של הנהג לעצמו חשובה מאוד.

16

נושא הטיפול התרופתי הוא מורכב .אין ודאות שאדם

הערעור התקבל .כלומר ,קיימת אפשרות לשינוי
ההחלטה.

המקבל טיפול בתרופות הרגעה או שינה אינו נוהג,

העובדה שעומדת זכות ערעור ,ויש אף בקרה של בית

למרות שמן הבחינה העקרונית הן עלולות לפגום

המשפט ,צריכה להגביר את אמון הציבור .יש לציין

ביכולת הנהיגה.

18 ,17

התפקיד המורכב שהוטל על הרופאים מהווה עבורם
קושי רב ,והגורם הנפשי העיקרי המשפיע על יכולת

שבית המשפט לא מתערב בתוכן ההחלטה המקצועית,
אלא בשאלות משפטיות בלבד ,כגון אם ההחלטה
התקבלה בהליך פגום.

הנהיגה מטיל אחריות רבה על אנשי בריאות הנפש,

שקיפות הנתונים והיכרות עם מכון חשוב זה יתרמו

בתחום שנוי במחלוקת והמהווה הגבלה מסוימת של

לדיון הציבורי ולהעלאת המודעות לנושא ,וזוהי אחת

חירות הפרט .מספרן הרב של הבדיקות הנפשיות מעיד

ממטרות מאמר זה.

על חשיבות הנושא .למרות שרוב הדיווחים אינם באים
ממסגרות של בריאות נפש ,הרי שזו הסיבה העיקרית
לתשובה שלילית .אין פרופיל נפשי מסוים אשר שולל
את יכולת הנהיגה; מאידך ישנם נתונים רבים
המובאים בחשבון בשיקולים בעד או נגד יכולת הנהג

West R. , French D. , Direct observation of driving, 16
self reports of drives behavior, and accident
–involvement. Ergonomics, 1993; 36(5): 557
567.
O'Hanlon J .F., Vermeeren A., Uiterwijk M.M., van 17
'Veggel L. M., Swijgman H. F. Anxiolytics
effects on the actual driving performance of
patients and healthy volunteers in a
standardizel test. An integration of three
–studies. Neuropsychobiology 1995; 31(2); 81
88.
Ramaekars J. G., Ansseau M., Muntjewerff N. D., 18
Sweens J. P., O'Hanlon J.F. Considering the P450
cytochrome system as determining combined
effects of antidepressants and benzodiazepines on
actual driving performance of depressed
outpatients. International Journal of Clinical
Psychopharmacology. 1997; 12(3): 159–169.
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____________________________________ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – בדיקת כשרות הנהגים
טבלה מס'  :1גורם מפנה
.1

גורם מפנה
משרד הרישוי

מספר נבדקים
18,574

%
46.8

מס'
.2

צה"ל

8,568

21.6

.3

מכון רפואי

6,108

15.4

.4

פרויקט סמים

2,728

6.9

.5

חובת דיווח

1,346

3.4

.6

ביטוח לאומי

628

1.6

.7

משרד הביטחון

535

1.3

.8

משטרה

514

1.3

.9

רופא תעשייתי

282

0.7

.10

מחלקת שיקום

146

0.4

.11

בית משפט

139

0.4

.12

אגד

85

0.2

.13

מל"ח

15

0.04

.14

סה"כ

39,668

100

טבלה מס'  :2בדיקות לפי סוגים
מספר נבדקים
28,882
24,273
247
53,402

בדיקות
גופניות
נפשיות
מבחני שליטה
סה"כ

%
54.1
45.4
0.5
100

טבלה מס'  :3סיבות לתשובה שלילית
הפרעה
אי התאמה אישיותית
נירולוגית
אורטופדית
ליקוי ראייה
קרדיולוגית
סוכרת
דום נשימה
נכשל במבחן שליטה
אחר
סה"כ
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מספר נבדקים
3,259
545
216
167
106
65
52
22
19
4,451

%
73.2
12.2
4.9
3.8
2.4
1.5
1.1
0.5
0.4
100
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אתיקה במדע ומשפט______________________________________________________________

בחירת מין היילוד – סקירת רקע ומיפוי דילמות
עו"ד גלעד גולדנברג *
תקציר
הידע הטכנולוגי הקיים מאפשר את ניצולו לבחירת מין היילוד .ידע זה נפוץ ,ונגישות הציבור אליו קלה יותר מאי פעם.
מצב זה מעלה שאלות הקשורות בהיבטים החברתיים ,האתיים והמשפטיים הרלוונטיים לסוגיית בחירת מין היילוד.
לאחרונה פורסם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ,שבו הוגדרו הכללים הנוגעים לשימוש בטכנולוגיות האמורות .המאמר
הנוכחי הוא סקירת רקע של הנושא .בחלקו הראשון יש התייחסות לעקרונות הטכנולוגיים הבסיסיים של שתי השיטות
העיקריות לבחירת מין היילוד – מיון תאי זרע ואבחון מין טרום השתלתי – על יתרונותיהן וחסרונותיהן .בחלק
המרכזי של החיבור ,ייסקרו הדילמות הנורמטיביות העיקריות הקשורות לסוגיית השימוש בטכנולוגיות אלה ,לחופש
השימוש בהן ולגבולות חירות זו ,לשאלות של הפליה ,לחשיבות ההבחנה בין בחירת מין היילוד מסיבה רפואית לעומת
סיבות אחרות ,להשלכות הדמוגרפיות ואחרות .כוונתה של סקירה זו לפרוש בפני הקורא את הבסיס להבנת הדילמות
בתחום.

מבוא

השימוש בהן ,תוך התייחסות לעקרונות חוק ולנורמות

המחקר המדעי בתחומי שיטות ההפריה והגנטיקה

החברתיות המלוות דיון כזה.

התקדם בשנים האחרונות באופן משמעותי .כחלק
מתהליך זה ,פותחו ויושמו שיטות חדשות לטיפול

בשעתו הטיל משרד הבריאות איסור זמני על שימוש

בבעיות פוריות של נשים ולזיהוי מוקדם של מומים

בשיטות לבחירת מין היילוד "שלא לצורך מניעת
מומים מולדים הקשורים למין היילוד" 1.האיסור

והמעניינים יש למנות את השיטות המאפשרות ,ברמה

הוטל כדי לאפשר דיון ובחינה של שאלות הקשורות

גבוהה של הצלחה יחסית לעבר ,לבחור את מין היילוד.

לשימוש בשיטה ולהשלכותיו .לאחר דיונים שבהם

מולדים ופגמים גנטיים.

בין הפיתוחים החשובים

השתתפו נציגי ועדת הלסינקי העליונה לניסויים
כל טכנולוגיה חדשה מעוררת ,מעבר לשאלת הבטיחות

גנטיים בבני אדם ,נציגי הוועדה לביואתיקה של

הרפואית שבשימוש בה ,את הצורך לבחון את

האקדמיה הלאומית למדעים ורופאי נשים בכירים

ההיבטים החברתיים ,האתיים והמשפטיים הנוגעים

שעיסוקם בתחום ,פירסם לאחרונה משרד הבריאות
2

ליישומה .השיטות לבחירת מין היילוד מעלות בהקשר

נוהל מפורט ומעודכן בנושא .ההנחיות מתירות את

זה שאלות רבות ומעניינות ,חלקן נוגעות לאמינות

השימוש בטכנולוגיה באמצעות הליך של P.G.D

השיטות – מהו שיעור הוודאות שמבטיחה השיטה כי

3

שיפורט להלן ,רק למטרה רפואית ,כאשר במקרים

מין היילוד אמנם יהיה לפי בחירת ההורים .רק בחלק
מהמקרים ,כפי שיוסבר להלן ,נעשה שימוש בשיטות
לבחירת מין היילוד לצורך רפואי .בנסיבות אחרות הן
מנוצלות ככלי טכנולוגי לבחירה אישית או משפחתית.
יש חשיבות רבה להשפעות שעשויות לנבוע מהשימוש
בשיטות שמטרתן בחירת מין העובר ,או מהגבלת
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* חבר ורכז ועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני
אדם ,חוקר ביחידה לביואתיקה ומדיניות גנטית במכון
גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ,תל השומר.
1

ראו חוזר המנהל הכללי  17/03מיום .14.9.03
 2ראו חוזר המנהל הכללי  21/05מיום .9.5.05
 3ראו סעיף  2.1לנוהל .מטרה רפואית מוגדרת בסעיף 1
כ"מטרה של מניעת מומים מולדים חמורים ביילוד ,התלויים
במין היילוד".
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______________________________________________ בחירת מין היילוד – סקירת רקע ומיפוי דילמות
מיוחדים עשויה ועדה שהוסמכה לכך לאשר את

ואולם ,מעבר לשאלה הקשורה ליעילות הטכנולוגיה

השימוש בטכנולוגיה מסיבות אחרות.

ולבטיחותה ,עומדות פעמים רבות שאלות הקשורות
ליישומה ולהשלכותיה ,שאינן מוגבלות לאספקלריה

הסקירה שלהלן תציג את השאלות הנוגעות לשימוש

הפרטית .שיטה חדשה עלולה לגרום לשינויים או

בטכנולוגיה של בחירת מין היילוד ואת מגוון

דילמות בעלי אופי חברתי כלכלי או אחר .היא עלולה

העקרונות והדעות הרלוונטיות ,כדי לאפשר התייחסות

אף לעמת ולסכן מעמד של ערכים מרכזיים ומהותיים

מושכלת ועניינית לסבך הבעיות הכרוכות בנושא זה.

בחברה ,ביניהם אף כאלה המזוהים עם כבוד האדם.
במקרים אלה ,ראוי לשקול את גבולות השימוש

טכנולוגיה חדשה ,דילמה ידועה

בטכנולוגיה חדשה על רקע ,או נגד ,הפגיעה בזכויות

הצגה של תרופה ,שיטת טיפול או טכנולוגיה חדשה,

אחרות ,או החשש לערעור מבנה חברתי ונורמטיבי

מלווה מטבע הדברים בחשש .חשש זה נוגע לשאלת

קיים .באופן זה עוררו בעבר שאלות באשר לזכות

בטיחותו ויעילותו של האמצעי החדש ,אך לא פחות

השימוש בגלולות למניעת הריון ובשיטות ההפלה

מכך גם לשאלת השימוש שייעשה בו והשפעתו על

הקיימות ,הגם שהוכחו כיעילות וכבטוחות.

חייהם ובחירותיהם של בני אדם .בהקשרים אלה
עולות גם שאלות הנוגעות להתמודדות החברתית

הדברים האמורים נכונים גם בכל הנוגע לטכנולוגיה של

ולתהיות

בחירת מין היילוד .מדובר בשיטות שיישומיהן

הפילוסופיות ,האתיות והמשפטיות הכרוכות בשימוש

המעשיים חדשים יחסית .לאפשרות הבחירה הניתנת

בה או באיסורה.

להורים בדבר מין ילדם לעתיד ,יש משמעויות אישיות

שתלווה

את

הטכנולוגיה

החדשה,

ברורות וכבדות משקל ,הן בפן החברתי והן מן ההיבט
בבסיס השקפת העולם הליברלית ,הדוגלת באוטונומיה

הפילוסופי .על מנת לבחון את הנושא באופן מושכל,

של האדם על גופו ,עומדת הזכות לקבל החלטות

ראוי תחילה להתוודע אליו ולו באופן כללי – לעקרונות

מושכלות באשר לשימוש באמצעים רפואיים או אחרים

שמאחורי

ליעילותן

לצרכים אישיים .ההנחה בהקשר זה היא ,כי ככלל אין

ולסיכונים הכרוכים בהן .לאחר מכן יוצגו הבעיות

הצדקה להגביל את הפרט בבחירת השימוש באמצעים

המרכזיות הקשורות לשימוש בהן.

השיטות,

להקשרן

המעשי,

ובטכנולוגיות שעשויים לקדם אותו ולשפר את חייו.
הגבלת הפרט נתפסת כפטרנליזם או ככפייה שאין להם
מקום .עיקרון זה אינו מוחלט וגבולותיו יחסיים .כך
למשל ,כל עוד מדובר בשיטה ניסיונית וחדשנית
שיעילותה אינה ברורה וסכנותיה אינן ידועות במלואן,

למעשה ,בסיסה של הבעיה המרכזית בהקשר זה
עומד בנקודת המפגש שבין הזכות לבחירה
ולאוטונומיה אישית לבין עקרונות הקשורים בכבוד
האדם ובצדק החברתי.

מוצדק להגביל את השימוש בה עד לבירור העובדות
הקשורות בבטיחותה .במקרים אלה ההנחה היא

.1

בחירת מין היילוד :כיצד?

שהפרט ,חסר הידע והיכולת להעריך את היתרונות מול
כיצד נבחר מין העובר ללא התערבות?

הסיכונים והסכנות שבשיטה ,אינו יכול לקבל באופן

1.1

עצמאי החלטה ראויה.

בכל תא בגוף האדם יש  46כרומוזומים ,שהם חלקי
התא הנושאים את הגנים .כל אחד מתאי הרבייה,
הביצית או הזרע ,מכיל  23כרומוזומים .בתהליך
ההפריה מתמזג החומר הגנטי ליצירה של שני מערכי
כרומוזומים שבהם  46כרומוזומים בביצית המופרית.

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

139

אתיקה במדע ומשפט______________________________________________________________
אחד הכרומוזומים שבכל תא רבייה הוא כרומוזום מין.

הגן הגורם למחלה ,או המעלה את הסיכוי ללקות בה,

בביציות יהיה זה תמיד כרומוזום  Xלנקבה ,ואילו

נמצא בכרומוזום המין .חלק מגנים אלו מצויים

בתא זרע יכול כרומוזום זה להיות מסוג  Xלנקבה או

בכרומוזום  ,Yאחרים בכרומוזום  .Xכך לדוגמה ,הגן

מסוג  Yלזכר.

הגורם למחלת ההמופיליה )דממת( ,הפוגעת במנגנון

מכאן כי בביצית המופרית ייתכנו שני מצבים :הראשון,

קרישת הדם ,ממוקם בכרומוזום המין  .Xזכר שנושא

שילוב  XYשממנו מתפתח זכר .השני ,כאשר כרומוזום

אותו יחלה במחלה ,ואילו אישה הנושאת אותו ,שלה

המין בזרע הוא מסוג  ,Xיתקבל שילוב  XXשממנו
מתפתחת נקבה.

שני כרומוזומים  ,Xלא תחלה – אלא אם כן
הכרומוזום  Xהשני נגוע.

4

במקרים אלה ניתן לדעת מראש אם אחד ההורים נושא
גן אחוז מין .מידע זה מאפשר לקבוע את מין העובר
ולמנוע את העברת או הופעת המחלה .בדוגמה של
מחלת הדממת ,כאשר ידוע כי האם נושאת את הגן
למחלה והיא עצמה אינה לוקה בה ,לידת תינוקת תמנע
את הופעת המחלה ,בעוד שלידת תינוק כרוכה בסיכון
כיוון שכרומוזום המין בביצית הוא תמיד מסוג ,X

של  50%שיהיה חולה.

6

נקבעת הזהות המינית של העובר בהתאם לסוג
כרומוזום המין המצוי בתא הזרע שהפרה את הביצית.
כמחצית מתאי הזרע נושאים כרומוזום  Yוהשאר
נושאים כרומוזום  ,Xשזה גם היחס הטבעי בלידות
בנים ובנות ללא התערבות מכוונת.

במקרים של הורים הנושאים גנים של מחלות אחוזות
מין ,עשויה בחירת מין היילוד למנוע את הופעת
המחלה.

5

1.3

בדרך הטבע ,המטען הגנטי שבתא הזרע המפרה קובע
את מין העובר ,זאת בסיכויים שווים לתוצאה – זכר או
נקבה.

סיווג הבחירה לפי שלב ביצועה

ההחלטה בדבר בחירת מין היילוד יכולה להתקבל
בשלבים שונים של ההפריה וההריון ,והיא נושאת אופי
שונה בהתאם .מועד הבחירה הוא משמעותי ומהווה
פרמטר חשוב להבחנה בין דרכי פעולה שונות:

1.2

מחלות גנטיות "אחוזות" מין

בחירת מין לפני הפריה :בחירת המין לפני ההפריה

מחלות גנטיות מסוימות עלולות להיות נישאות על ידי

יכולה להיעשות על ידי הפרדה בין תאי זרע הנושאים

שני בני המין ,או להופיע בבן מין אחד בלבד )אלה

כרומוזום  Xלבין תאי זרע הנושאים כרומוזום .Y

מכונות בשם מחלות "אחוזות מין"( .במקרים כאלה,

ההפרדה אינה מלאה ,אך יש סיכוי גבוה כי לאחר
ההפריה תתקבל ביצית מופרית ממין מסוים ,בהתאם

 4לתיאור מפורט יותר ולסקירת ההיסטוריה המחקרית ראו
גםThree Thousand Years of Questioning Sex :
Determination, U. Mittwoch. Cytogenetics and Cell
Genentics 91:186–191.
 5על היחסים המספריים המדויקים ,ראו בין
CHOOSING
CHILDREN’S
SEX:
השאר:
CHALLENGES TO FEMINIST EYHICS, H. B.
Holmes, INDIANA UNIVERSITY PRESS 1995,
148–169, 149.
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להצלחת מיון תאי הזרע .במקרים אלה ,נקבע מינו של
העובר ,בסבירות גבוהה ,עוד לפני ההפריה עצמה.

 6לסקירה מפורטת ולנתונים מספריים על הפרעות גנטיות
האחוזות במין ,ראו גםESHRE Preimplantation :
Genetic Diagnosis Consortium: Data Collection 3,
–May 2001. Human Reproduction Vol. 17 No. 1, 233
256 (2002).
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בחירת מין לפני השתלה :בתהליך הפריה חוץ גופית

הפרדת תאי הזרע יכולה להיעשות בשני אופנים.

יש אפשרות טכנית לבדוק את מין הביציות שהופרו,

בשיטת ההפרדה הפיזיקלית שבה מנצלים את הבדלי

ולבחור מתוכן את אלה בעלות המין הרצוי ,לפני

המשקל הזעירים בין סוגי תאי הזרע ,כדי להפרידם

השתלתן ברחם .באופן זה נקבע מין העובר כבר בעת

באמצעות צנטריפוגה .בשיטה זו אין סיכון לפגיעה

השתלתו ברחם.

בזרע ,אך הכמות הממוינת המתקבלת נמוכה בדרך
כלל ולא תמיד מספקת לביצוע הזרעה מלאכותית.

בחירת מין במהלך ההריון :באמצעות בדיקת

שיעורי ההצלחה במיון זה נעים בין  70%ל.85%-

אולטרסאונד ניתן לדעת את מין העובר כבר בשלבי

הדרך השנייה ,שטרם נעשה בה שימוש בבני אדם ,היא

ההריון הראשונים .יש שיבקשו לסיים את ההריון

כימית בעיקרה – נעשה סימון כימי הצובע בסימון

כאשר העובר אינו מהמין שהם מבקשים .העדפות

זוהר את הכרומוזומים ומאפשר למיין את תאי הזרע,

מסוג זה שכיחות במדינות מסוימות כגון סין והודו .זו

תוך היעזרות בתאורת לייזר .כיום לא ידוע על השפעות

בחירת מין הנעשית תוך ההריון באמצעות הפלה.

מזיקות שיש לשיטה זו על היילוד .במעקב אחרי בעלי

באופן זה מונעים את לידת התינוק ממין שאינו רצוי.

חיים שנולדו לאחר מיון בשיטה זו לא התגלו בעיות

כמובן שאין אפשרות להביא ללידת תינוק מהמין שבו

מיוחדות ,אך המעקב עדיין בעיצומו.

חפצים ההורים .הפלה מהסיבה היחידה של בחירת

שיעורי ההצלחה בניסויים בשיטה זו נעים בין  70%ל-

מין אינה חוקית במדינות העולם ,ובכלל זה ישראל.

 .90%כאשר המיון נעשה לבחירת בת עולים הסיכויים
ליותר מ ,90%-ובבחירת בן הם נמוכים משמעותית –

השלב שבו מבוצעת בחירת המין הוא משמעותי מן

מעט יותר מ.70% -

7

ההיבט המוסרי והערכי ,והוא מותנה באופן הביצוע,
בטכנולוגיה ובהשלכות הנובעות מהם .השיטות
הקיימות לבחירת מין היילוד ,שאליהן נתייחס להלן,
מבוצעות בטרם ההפריה או ההשתלה של הביצית
המופרית ברחם:

השיטות החדשות :מיון תאי זרע ואבחון
.2
מין טרום השתלתי

בשיטה של מיון תאי זרע מפרידים באמצעים
פיזיקליים או כימיים את תאי הזרע לפי סוג כרומוזום
המין שהם נושאים .כך מקווים לאפשר את קביעת
מין היילוד על פי "מין" תאי הזרע שישמשו להפריית
הביצית.
2.2

בחירת המין על ידי אבחון טרום השתלה

)(P.G.D.
2.1

מיון תאי זרע )(sperm sorting

דרך שונה לבחירת מין היילוד היא בחירת מין

כפי שהוסבר לעיל ,המטען הגנטי שבתא הזרע הוא

המבוצעת כחלק מתהליך של הפריה חוץ גופית ,לפני

הקובע את מינה של הביצית שתופרה על ידו .עובדה זו

השתלת הביצית ברחם .כאשר קיים חשש שהעובר

עומדת בבסיס שיטת "מיון הזרע" ):(sperm sorting

עלול להיות נשא או חולה במחלה גנטית ,ניתן לערוך

המטרה היא להפריד ולמיין את תאי הזרע לפי סוג

בדיקה גנטית לביציות המופרות בהפריה חוץ גופית

כרומוזום המין שהם נושאים ,בין נושאי כרומוזום X

בטרם החזרתן לרחם האם Preimplantation Genetic

לבין נושאי כרומוזום  .Yלאחר ההפרדה משתמשים

) .(Diagnosisבמקרים אלה מפרידים תא אחד מתאי

בזרע הממוין הרצוי לביצוע הזרעה מלאכותית –
החדרת הזרע לנרתיק האישה ,בתקווה כי ברחמה
תופרה הביצית.
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ראו גם Sex Selection: Choice and Responsibility in
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כל אחת מהביציות הנמצאות במעבדה ,בשלב שבו

הנקודות המרכזיות המייחדות כל אחת מהשיטות

התחלקה הביצית המופרית לכמאה תאים .בתא בודד

העשויות לשמש לבחירת מין היילוד.

זה עורכים את האבחון הגנטי של הביצית המופרית,
מיון זרע

שנועד לאתר גנים "חשודים" .פעולה זו אינה פוגעת

3.1

בשאר התאים של אותה הביצית והיא נעשית מבלי

בטוח לאם ונוח יחסית :יתרונה המרכזי של שיטת

שיש צורך להחזיר את התא שנלקח.

בחירת מין היילוד על ידי מיון זרע קשור בעובדה

האבחון הגנטי בדרך זו מאפשר גם לקבוע בקלות

שהיא נעשית לפני ההפריה .כיוון שתהליך ההפרדה

יחסית ובהצלחה בשיעור של יותר מ 99%-את מין

הוא של תאי זרע ,יכולים התאים הממוינים לשמש

הביצית המופרית .כך יש אפשרות לבחור להשתיל

להפריה ללא צורך בהליך חודרני ,בניגוד למה שנעשה

ברחם רק ביציות שמינן ידוע.

במסגרת הפריה חוץ גופית .לכן נחשב הליך זה לבטוח
יותר.

פוריות .הליך זה הוא חודרני וכרוך בסיכונים לבריאות

סיכון נמוך לעובר :הסיכונים הרפואיים לאם
הקשורים בשיטה של מיון זרע הם נמוכים .כאמור ,לא

תהליך ההפריה החוץ גופית נועד במקורו לפתור בעיות
האישה .ייתכן שיהיו כאלה שיבקשו לעבור את תהליך

התגלו ליקויים בתינוקות שנולדו לאחר מיון זרע.

ההפריה החוץ גופית לא על רקע בעיית פוריות ,אלא

יצוין ,כי לצורך קביעה חד משמעית בדבר השיטה של

לצורך בחירת מין היילוד .השאלה אם להתיר את

מיון על ידי סימון כימי ,יש להמתין לסיום המחקר

בחירת מין היילוד במסגרת הליך הפריה חוץ גופית

ולאישור הסופי של השיטה על ידי הרשויות

מסיבות של בעיית פוריות ,שונה אם כן מהשאלה אם

המוסמכות.

להתיר קיומו מסיבות של בחירת מין היילוד.

8

אין השמדה של ביציות מופרות :בתהליך של מיון זרע
לא נעשה מיון של ביציות מופרות ולכן גם אין צורך

בשיטה של אבחון טרום לידתי מזהים את מין הביצית
המופרית בהפריה חוץ גופית .כך ניתן לבחור את מין
הביציות המופרות שיושתלו ברחם בהתאם לרצון
ההורים.

להשמיד ביציות ממין לא רצוי .נושא זה מהווה שיקול
חשוב בבחינת מעמדן המוסרי של ביציות מופרות
והימנעות מפגיעה בהן.
עלות סבירה :עלותה של שיטה זו )בארצות הברית,
בארץ היא אינה בשימוש( נמוכה משמעותית מעלות

.3

יתרונות מול סיכונים

שיטת האבחון הטרום לידתי ,ועומדת על כ2,500-

לכל אחת מהשיטות לבחירת מין היילוד שתוארו

דולר למחזור מיון והזרעה בודד .אמנם סיכויי הצלחת

יתרונות וחסרונות .כדי להתייחס אליהן באופן מושכל

הריון בעקבות הזרעה מלאכותית עומדים על כ,10%-

ולשקול את משמעותן וחשיבותן בחרנו לסקור בקצרה

אך כמות הזרע הממוינת מספיקה בדרך כלל למספר

את היתרונות הגלומים בכל טכנולוגיה מול הסיכונים

הזרעות כאלה.

הכרוכים בה .יתרונות וסיכונים אלה הם יחסיים,

סיכויים לא מוחלטים :חסרונה העיקרי של השיטה

ומשמעותם מתחדדת גם על רקע יתרונותיה של

נוגע לסיכויי ההצלחה שלה .למרות שתוצאות ההפרדה

השיטה המקבילה ,או הסיכונים הכרוכים בה.

של תאי הזרע ודיוקה גבוהים יחסית לשיטות שאינן

הרשימה שלהלן אינה ממצה ,אך היא כוללת את

מדעיות ,הרי שיעילותה נמוכה יחסית לזו של האבחון
הטרום לידתי .יש לחזור ולהדגיש ,כי בדרך זו ייתכנו

 8ראו גם Sex Selection and Preimplantation Genrtic
Diagnosis – The Ethics Committee of the American
Society of Reproductive Medicine, Fertility and
Sterility, Vol. 72 No. 4, P 595.
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מקרים שבהם מינו של העובר שהתפתח אחרי ההזרעה
בזרע ממוין ,לא יהיה תואם את רצון ההורים –
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בשלושה מכל עשרה הריונות שלאחר מיון זרע מושגת
תוצאה הפוכה מזו שהתבקשה.

השיטה של מיון זרע בטוחה יחסית ,משום שהיא
אינה כוללת כל הליך חודרני .היא זולה יותר ,אך
יעילותה פחותה ובוודאי שאינה מוחלטת.

השיטה של אבחון טרום השתלתי מותנית בקיומה של
הפריה חוץ גופית ,הליך מורכב וחודרני שבצידו
סיכונים מסוימים לבריאות האישה .יעילותה של
השיטה גבוהה מאוד ,אך היא יקרה באופן משמעותי.

.4

דילמות והתלבטויות על רקע מגוון

שאלת בטיחות השימוש בשיטות השונות לבחירת מין
3.2

אבחון טרום השתלה

היילוד ,ובחינת היתרונות והסיכונים הכרוכים בכל

אחוז דיוק גבוה :יתרונו של האבחון טרום ההשתלה

אחת מהן ,הן פן אחד של הבעיה .השיקולים האתיים,

הוא דיוקו הגבוה לקביעת מין הביצית המופרית,

המוסריים ,המשפטיים והחברתיים הקשורים בבחינת

ושיעור הטעות בו נמוך מאוד.

השימוש בהן ,או בהחלת כללים על השימוש בהן ,הם

סכנה נמוכה לעובר שהתפתח :כיוון שהאבחון נעשה

עניין המצריך התייחסות נפרדת.

בתא בודד שהוצא מהביצית המופרית שהתחלקה

לרצון לשלוט בבחירת מין הצאצא והמשאלות

לכמאה תאים ואינו מוחזר לתוכה ,ההשפעה על העובר

הקשורות בכך ,היסטוריה ארוכה ומגוונת בתרבויות

מעטה .למרות זאת חשוב להדגיש כי תהליך הפרדת

רבות .מקורו של רצון זה בסיבות תרבותיות ,ו/או

התא המשמש לאבחון הוא עדין ,ולעיתים הוא עלול

בסיבות הקשורות בתפקידים המגדריים המזוהים עם

לפגוע בביצית ולעקרה .הסיכוי להשלמת הריון בהפריה

המינים ,או במניעים ורקע אישיים .אין ספק כי

חוץ גופית שמלווה באבחון ) (12%קטן מהסיכוי לכך

היכולת החדשה יחסית לממש משאלות אלה היא

9

בהפריה חוץ גופית "רגילה" ,ללא אבחון ).(20%
עלות גבוהה :התהליך הכולל הפריה חוץ גופית ואבחון

בעלת משקל משמעותי והשלכות חשובות.

טרום השתלתי יקר יחסית ,ועומד על כ 7,500-דולר

להלן סקירה של הסוגיות המרכזיות הקשורות

למחזור טיפולים אחד.

בהיבטים השונים של בחירת מין היילוד.

תהליך חודרני ,סיכון מסוים לאם :במכלול הסיכונים
יש לקחת גם את אלו הכרוכים בביצוע ההפריה החוץ

4.1

גופית ,שהוא תהליך חודרני הכולל גירוי השחלות,

אחד הטיעונים המרכזיים המשמש את המבקשים

שעלול כשלעצמו לגרום לחוסר נוחות רב ולעיתים

לאפשר לבני זוג לבחור את מין היילוד ,נשען על חירות

לתסמונת גירוי יתר ,ואף עלול להוות סיכון לחיים.

הבחירה ועל הזכות לפרטיות במסגרת האוטונומיה

החירות לבחור והשימוש בטכנולוגיה

האישית של הפרט על חייו ועל בריאותו .על פי גישה זו,
הפריית ביציות עודפות ,השמדה או אחסון :בניגוד

כל עוד טכנולוגיה רפואית הוכחה כיעילה לשימוש

לשיטה של מיון זרע ,בתהליך של אבחון טרום השתלתי

ואינה גורמת לסכנה או לנזק רפואיים למעורבים בה –

נערך מיון בשלב הטרום עוברי .למעשה נבחרות מתוך

לאם ולעוברה – אין צורך ואין גם זכות למנוע מאדם

הביציות שהופרו רק אלה שמינן רצוי .ההפריה של

את השימוש בה .כאמור ,הטכנולוגיות של בחירת מין

ביציות שלא לצורך השתלתן והשמדת חלקן מעוררות

היילוד בטוחות יחסית ואינן גורמות נזק לאם או

התנגדות על רקע מוסרי או דתי.

לעובר .אי לכך ,לא אמור החפץ בכך להיות מנוע
מלהשתמש בהן .עם זאת ,אין בהתרת השימוש
כשלעצמה כדי למנוע את הסדרת והכוונת השימוש
בכללים ותקנות שייקבעו לצורך העניין .כל זאת כדי

 9ראו במסמך ה ,HFEA-ה"ש  7לעיל ,עמ' .15
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לציבור באופן ראוי .ניתן לראות בשימוש בטכנולוגיה

והמיוחדים של הפריה ,הריון ולידה הם תהליכים שאין

דרך נוספת לשיפור איכות החיים של מי שמבקש

להתערב בהם או לנסות לשלוט בהם ,בהיותם נתונים

לבחור את מין ילדיו ,וביטוי ליכולת למימוש הרצון

בידי הטבע .ניסיונות ההתערבות אינם ראויים ,והם

הפרטי של האדם 10.עם זאת יש להדגיש ,כי השימוש

משולים לניסיון "לשחק באלוהים".

בטיעון של חירות הבחירה הוא בעייתי בהקשר זה,
שהרי השימוש בטכנולוגיות לבחירת מין היילוד נעשה

4.3

על ידי הפרט ,או על ידי בני הזוג ,בעוד שתוצאות

כנאמר לעיל ,עשויה הסיבה לבחירת מין היילוד להיות

השימוש נוגעות ,רובן ככולן ,ליילוד עצמו .אין ספק כי

מניעת מחלות גנטיות ,אחוזות מין .במקרים אלה

מנקודת מבט זאת – ככל הנוגע לאוטונומיה של

יכולת הבחירה נעשית בהוראה רפואית ברורה –

"העובר הנבחר" או היילוד לעתיד – אין כל משקל

כטיפול מונע .ואולם ,ידועים פגמים או תכונות

לזכות הבחירה המוקנית לו ,להפך – ניתן לראות

המועברים באופן גנטי אחוז מין ,אך אינם מוגדרים

בבחירת ההורים פגיעה בזכות בחירתו/בחירתה

כמחלות ,ואף אלה עלולים להוות יסוד לשימוש

ובאוטונומיה שלה/שלו ,כמי שנושא/ת ברוב ההשלכות

בטכנולוגיות בחירת מין היילוד כדי למנוע את ביטויו

של אותה בחירת מין .בפרספקטיבה המלאה הנוגעת

של אותו הפגם.

לטיעון בדבר חירות הבחירה ,ראוי לתת משקל גם

כך למשל ,הגן הגורם לעיוורון צבעים ,שאף הוא ,כמו גן

לאוטונומיה של הבן/הבת העתידים להיוולד ולא

ההמופיליה ,אחוז בכרומוזום  .Xכאשר האם נושאת

להסתפק בהתייחסות רק לנקודת המבט של ההורים.

את הגן ,לא תתבטא התכונה בבנות ,וכך אפשר למנוע

הגבול בין סיבה רפואית וסיבה אחרת

את ביטויו על ידי בחירה בלידת בת .קשה להתייחס

על פי הגישה הליברלית הדוגלת בחירות הבחירה
ובזכות לפרטיות כחלק מהאוטונומיה האישית של
הפרט על חייו ובריאותו ,כל עוד הוכחה בטיחותה
ויעילותה של הטכנולוגיה לבחירת מין היילוד ,שיקול
הדעת בדבר השימוש בה מצוי בידי הפרט או בני הזוג,
והוא או הם רשאים לבקש להשתמש בה ,מבלי
שיוגבלו שלא לצורך .עם זאת ,אין להתעלם מזכויותיו
של העתיד להיוולד .בהקשר זה נראה כי על פי גישה
זאת ,חירותם של ההורים עלולה להתנגש עם
חירויותיו של ילד)ת(ם בטרם נולד ,וברור כי היא אינה
מוחלטת.

לשימוש בבחירת מין היילוד במקרה מסוג זה כאל
שימוש למטרה רפואית ,שהרי עיוורון צבעים אינו
מסכן חיים ,וחומרת פגיעתו באיכות החיים אינה
בהכרח משמעותית.
הרפואה מכירה מספר עשרות מחלות ותכונות אחרות,
המועברות בדרך תורשתית ואחוזות בכרומוזומי המין.
עם התקדמות המחקר הרפואי ,מתגלות מחלות
ותכונות נוספות שגם הן אחוזות מין .מכאן השאלה אם
ראוי להצדיק את השימוש בטכנולוגיה לבחירת מין
היילוד רק לשם מניעת מחלה או ליקוי רפואי ,או שמא
יש לאפשר את השימוש בטכנולוגיה גם לצורך מניעת
הופעת ליקויים ושונויות אשר אינם מחלות ואינם

4.2

"לשחק באלוהים" בניגוד לדרך הטבע

מהווים סיכון לבריאות.

מנגד עומדת הגישה המתנגדת למתן היתר לבחירת מין
היילוד בידי הפרט או זוג ההורים .רעיון זה מבטא
אמונה אישית או דתית ,כי התהליכים המורכבים

האם הטכנולוגיה של בחירת מין היילוד צריכה לשרת
מטרות וצרכים רפואיים בלבד ,או שמא יש לראות בה
מוצר טכנולוגי לשימושים מגוונים?

 10ראו גםWhy Sex Selection Should Be Legal? David :
–McCarthy. Journal of Medical Ethics 2001:27, 302
307.
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היבט נוסף של התנגדות וחשש משימוש חופשי

4.4

בטכנולוגיה קשור בתפיסה ,שהאפשרות שתינתן

בחירת מין הילד ,יהיו מניעיה על רקע שיהיו ,תוצאתה

לאנשים לבחור כרצונם את מין ילדיהם ,כל עוד אינה

היא העדפת מין מסוים .עצם ההעדפה עשויה לשקף

לתכלית של ריפוי או הטבת חיי הילדים ,אינה אלא

מצב של אפליה חברתית או תרבותית ,והיא עלולה

צעד ראשון וממשי בכיוון השבחת הצאצאים.

לחדד את מערכת היחסים והאפליה במסגרת המשפחה

כאמור ,אין האפשרות לבחור את מין היילוד מוגבלת

או בחברה .מתן היתר לשימוש חופשי בטכנולוגיה,

לתכלית חד משמעית ,וכשלעצמה אין היא סוג של

בחברה שבה קיימת אפליית נשים ,עלולה לחדד את

השבחה גנטית .שהרי אין הבחירה משנה תכונות ,אלא

האפליה ולהחמיר את הפגיעה ,תוך ביטוי מספרי

מאפשרת שליטה בקביעת מין היילוד .היא מאפשרת

ממשי .לדוגמה ,בהודו שבה קיימת העדפה ברורה

הימנעות ממחלות או פגמים גנטיים ,אך ניתן להשתמש

לבנים זכרים ,נוהגות נשים הודיות רבות להפיל עוברים

בה גם לשם מימוש רצון אישי של הורה ,ללא כל קשר

ממין נקבה ,לאחר שמינן הוכח בבדיקת אולטרסאונד.

לענייני רפואה .למרות ההבדל בין בחירת מין הילד ובין

במקרים אחרים מוזנחות תינוקות בנות לאחר לידתן
וננטשות עד מותן 12.קשה לדעת מה עלול להתרחש
במדינה כדוגמת הודו אם יינתן החופש לבחור את מין

יבקשו אנשים לשלוט בתכונות גנטיות רבות והולכות

היילוד.

בחירת גובהו ,צבע עיניו ,או האינטליגנציה שלו ,ניתן
לראות בשימוש בטכנולוגיה פתח בכיוון בעייתי ,שבו

אפליה על רקע מין

"בהזמנה" .השימוש

נימוקים אלה אינם חד משמעיים .ניתן לטעון כי

באפשרויות הטכנולוגיות יתייעל עם התפתחות המחקר

העדפות ההורים ביחס למין ילדיהם ,גם אם הן

בתחומים אלה .סביר כי בעתיד עלולים הורים לא

מוטעות ,מפלות או לא מקובלות ,הן עובדה קיימת,

להסתפק בבחירת מין הילד .אחרים יבקשו לקבוע את

ודווקא האפשרות ליישמן תמצא להן דרך ביטוי ,או

יכולתו השכלית ,אופיו ,גובהו ,תווי פניו ותכונות

תמנע אפשרויות גרועות בהרבה ,דוגמת אלה שהוזכרו

נוספות ,ככל שהדבר יתאפשר .מבלי להיכנס לשאלות

לעיל .בכל מקרה ,העדפות אלה משפיעות על תחושות

הנוגעות לבחירת תכונות גנטיות ולמהות של השבחה

הילדים גם ,ואולי בעיקר ,כאשר להורים לא ניתנה

של ילדם ,ולבחור מתוכן

13

עצמה ,ייתכן שראוי לשקול כבר בשלב זה את מניעת

ההזדמנות לבחור את מין ילדיהם .שנית ,גם ביטוי

האפשרות לעשות שימוש חופשי בטכנולוגיה ,כל עוד

מספרי לאפליה קיימת אינו פועל תמיד לרעת המין

אינה מיועדת לצרכים רפואיים ,וכך לסתום פרצות

המופלה ,ויהיה נתון כנראה לשינויים של כוחות

עתידיות שעלולות להיות ראשיתו של "מדרון

חברתיים בהתאם .אם יהיו פחות בנות יחסית לבנים,

חלקלק".

11

ערכן עשוי לעלות ,ובכך ייתכן דווקא תיקון אפליה
קיימת.

השימוש החופשי ביכולת לבחור את מין היילוד ,גם
בהעדר תכלית רפואית ,למרות שכשלעצמו אינו פעולה
של השבחה ,עלול להוות פתח לדרך של השבחת
הדורות הבאים ,ולכן יש להתייחס אליו בזהירות,
בביקורת ובהקפדה תוך בחינת אפשרויות הקשורות
להנחלה של אמות מידה לא ראויות לשימוש בשיטות
הקשורות ביישומים של ידע ממחקר גנטי.
 11ראוPresident`s Council on Bioethics: Staff :
Working Paper: Ethical Aspects of Sex Control.
2003, P 13.
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חשוב להבהיר ,כי מצב כזה שונה ממצב שבו ההורים
שואפים להביא לעולם בנים ובנות כדי לקיים משפחה
מגוונת ולא מתוך העדפה ברורה לאחד המינים .זהו
מצב שאליו מתייחסים כאל רצון ל"איזון המשפחה"
שיידון בהמשך.

 12ראוSex Selection: Not Obviously Wrong/ Bonny :
Steinbock. 32 (1) HASTINGS CENTER
REPORT(2002) 23–28, P 26.
 13ראו במאמרה של הולמס ,ה"ש  5לעיל.
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בחירת מין היילוד עלולה לחדד אפליה חברתית-
תרבותית קיימת ולפגוע בבני המין המופלה ממילא,
תוך הנצחת האפליה וחיזוקה .מן הצד האחר– דעות
וגישות מפלות מתקיימות ממילא ,וביטוין באמצעי של
בחירת מין היילוד לא יביא בהכרח לחיזוקן.

דפוסים חברתיים והעדפות אישיות עלולים להביא,
במצב של שימוש חופשי בטכנולוגיה לבחירת מין
הילוד ,לחוסראיזון מספרי בין לידות בנים ובנות,
ולגרום עיוות דמוגרפי וקשיים בחיי הדורות הבאים.
4.6

עלות כספית ושוויון

הטיעון הדמוגרפי – איזון מספרי בין המינים

עלות השימוש בשיטות לבחירת המין גבוהה ועומדת על

שאלה רבת משמעות קשורה בתוצאות האפשריות של

אלפי ואף עשרות אלפי שקלים לסדרת טיפולים אחת -

בחירה חופשית של מין היילוד .כל עוד אין שליטה על

סבב מיון תאי זרע אחד עולה יותר מ 10,000-שקל

קביעת מין העובר קיים איזון בין מספר הבנות

ואבחון טרום השתלתי עולה קרוב ל 40,000-שקל.

הנולדות לבין מספר הבנים .מה יקרה לאיזון

טיפולים אלה אינם מבטיחים הריון ולידה מוצלחים.

בהתאפשר בחירה? בחברות רבות יבחרו הורים להוליד

לאור

השימוש

יותר בנות באופן משמעותי מאשר בנים .באחרות ייתכן

בטכנולוגיות אלה נלווית השאלה הקשורה באופן

כי האיזון יופר "לטובת" הבנים .ככל שיגדל הפער בין

מימונם – אם יוחלט להתיר את השימוש בטכנולוגיה,

לו

האם יסופק שירות זה על ידי מנגנון הבריאות הציבורי,

4.5

מספר התינוקות הנולדים מכל מין ,כך יהיו

האמור,

הרי

שלשאלת

התרת

השפעות חריפות יותר על חיי הדור הבא .מצב שבו

או שמא יינתן כשירות פרטי?

ייוולדו למשל  100בנים לעומת  120בנות ,עלול ליצור

שאלת מימון ציבורי לטיפולים לבחירת מין יילוד,

חוסר איזון חריף ,ובעיות משמעותיות למין הנשי,

העלולה לעלות לנוכח משאבים מוגבלים לעומת צורכי

מעבר לעצם האיזון בין המינים.

בריאות ציבוריים העולים עליהם בהרבה ,היא קשה.

ברור שלנורמה ולנוהגים החברתיים והתרבותיים יש

מימון בחירת המין יבוא על חשבון טיפולים ותרופות

חשיבות רבה בהקשר זה .בסין ,שבה המדינה מגבילה

אחרים ,אף כאלה שעשויים להציל חיים .מאידך,

את ההולדה לצאצא אחד למשפחה ,הממוצע הוא 117

הטלת נטל מימון השימוש בטכנולוגיה על כתפי הפרט

גם בהודו ובמדינות עולם

עלולה לשלול ממעוטי היכולת את האפשרות להשתמש

בנים לעומת  100בנות.

14

שלישי נוספות ,קיימת העדפה ברורה לבנים .לעומת

בה ,כך שהיא תיוותר זמינה לבעלי הממון בלבד ,תוך

זאת ,במחקרים שנערכו במדינות המערב עולה תמונה

חידוד אפליה חברתית וכלכלית קיימת.

שונה .במדינות אלה ההעדפה היא לבנות ,אם כי באופן

בצד אלה עולות שאלות משנה החשובות אף הן – מימון

פחות מובהק .אין בידינו מידע על ההעדפות בישראל,

ציבורי לבחירת מין היילוד ,אם יוכר עקרונית ,האם

אם יש כאלה .לנתונים שייאספו בדבר ההעדפות

ייעשה לכל צורך ,או שמא יש להגבילו למטרות

בחברה מסוימת ,יש כנראה משמעות רבה .מתן

רפואיות בלבד? האם מימון כזה יוגבל לסבב טיפולים

לגיטימציה לבחירה חופשית של מין היילוד ,אפילו

אחד ,או אחדים ,או במכלול הטיפולי הנחוץ עד ללידתו

במדינות המערב שבהן האפליה נגד נשים מתונה

של תינוק מהמין המבוקש? האם ראוי להקציב סכום

יחסית ,עלול לתת לגיטימציה לנוהגים ולפערים מפלים

קבוע לשימוש של בחירת מין יילוד ,או שמא להימנע

נגד נשים ברחבי העולם.

לחלוטין ממימון ציבורי של התחום? וכיוצא באלה

15

שאלות בעלות משמעות רבה.

 14ראו.BMJ Vol. 324, p 1233:
 15לפירוט נוסף ראו בנייר העבודה של הוועדה המייעצת
לנשיא ארצות הברית ,ה"ש  11לעיל ,עמ' .4
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מעבר לשאלה העקרונית בדבר השימוש בטכנולוגיה
לבחירת מין היילוד ,יש חשיבות לשאלת אופן מימונה.
לשאלה זו השלכות על הנגישות לטכנולוגיה ,ועל
הדרכים שבהן ייעשה בה שימוש.
4.7

"איזון משפחתי" מתייחס לפער בין מספר הילדים
מכל מין במשפחה כבסיס לשימוש בטכנולוגיה של
בחירת מין היילוד במטרה לאזנו .מעבר לשאלת
משקלו של נימוק זה והצדק שבו ,כרוכה בשימוש בו
גם שאלת משמעותו העניינית.

"איזון המשפחה"

הביטוי "איזון המשפחה" מתייחס למצב שבו מבקשים
הורים שבמשפחתם ילד או ילדים ,להביא צאצא או
צאצאים נוספים מהמין השני כדי לאזן ,מהיבט תמהיל
המינים ,את ההרכב המשפחתי .כך ייתכנו מצבים של
משפחה מרובת בנים המבקשת להוליד בת ,או בנות
נוספות ולהפך .האם חוסר איזון בין מספר הבנים לבין
מספר הבנות ,במשפחה מסוימת ,מצדיק את התרת
השימוש בטכנולוגיה של בחירת מין היילוד? ואם כן –
מה גודל הפער בין המינים שיכול להיחשב כמצדיק את
הבחירה לצורך איזון? האם יש לאפשר להורים לבחור
את מין הילד כבר לאחר לידת ילדם הראשון?
מעניין כי דווקא בנוגע למין הילד הראשון מסתמנת
16

ברוב הסקרים נטייה ברורה של העדפת בן בכור.
נטייה כזאת קשה להצדיק כחלק מרצון לאיזון
המשפחה ,אך האם זאת סיבה לאסור על אפשרות של
בחירת מין העובר לקראת הריון ראשון?
בעוד שבתרבויות ובחברות מסוימות אין לפערים או

לחוסר איזון משפחתי בין המינים משמעות מיוחדת,
הרי שבאחרות מהווה גם פער קטן סיבה לעוגמת נפש
ולרצון ההורים לאיזון .יש הורים שיהיו מאושרים
כשבמשפחתם בנות רבות ,בעוד שהורים אחרים
עלולים לרצות בן זכר מיד לאחר לידת בת בכורה.
"איזון משפחתי" הוא אם כן מושג עדין בעל משמעות
סובייקטיבית תוך-משפחתית ברורה .מעבר לשאלה
הבסיסית בדבר הלגיטימיות שבשימוש בו ,יש לשקול
במידת הצורך גם כיצד להגדירו ולמלאו בתוכן ענייני
וראוי.

 16ראו במאמרה של בוני סטיינבוק ,ה"ש  12לעיל ,עמ' .27
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הערות מערכת :ד"ר נורית בבניק ,עו"ד
המאמר נועד לציבור שאיננו מתחומי הרפואה ומדעי החיים ובכך גם יתרונו .הוא מביא בצורה מתומצתת אך מדויקת
וברורה את גרעיני העקרונות והשיטות לבחירת מין היילוד.
חשיבותו של המאמר היא בהעלאה לדיון של תמצית סוגיות חדשות וחשובות ,הנובעות מיישום ידע מדעי ורפואי חדיש.
אנו מקווים שהסוגיות המועלות יהיו בבחינת אבן הנזרקת למים ומקימה גלים ,שיביאו לתגובות הקוראים ,ובכך יעלו
את הנושא גם לסדר היום הציבורי ,המדעי ,האתי והמשפטי.
כיום ,הנושא של בחירת מין היילוד כלל אינו מוסדר בחקיקה ראשית או בחקיקת מישנה ,אלא באמצעות חוזר מנכ"ל
משרד הבריאות מיום ) 9.5.05מס'  .(21/5החוזר דן במינוי ועדה ארצית לפי נוהל משרד הבריאות לבחירת מין היילוד
באבחון גנטי טרום השרשתי .ההחלטות הניתנות על ידי הוועדה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי ,וזאת מבלי שהוסמכה
לכך על פי החוק ,וללא הוראות מחייבות של שקיפות.
קיימות בעיות מובנות בהליך של מינוי ועדה על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות .כדי לסבר את האוזן נציין ,שהוועדה
נבחרת על ידי מנכ"ל המשרד; החלטות הוועדה הן מחייבות וסופיות; המלצות והחלטות הוועדה ייבחנו במשותף על ידי
ועדת הלסינקי העליונה ,הוועדה לביואתיקה של האקדמיה הלאומית למדעים והמועצה הלאומית לביואתיקה .שלושת
הגופים שבחנו את ההחלטות מהווים הלכה למעשה מערכת סגורה של גורמים ,הנעים ללא הרף בין שלושת הגופים ,ולא
פעם הועלו טענות והשגות על דרך פעולתם וההחלטות המתקבלות ללא דיון ציבורי הולם ופתוח.
יש לקוות כי מאמר זה יתרום לזירוז דיון פתוח ,ההולם את הבעיה שסוגיה זאת מעוררת.
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הסכמה מדעת בפסיכותרפיה – פטה מורגנה?
צביאל רופא
רבים סבורים שחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-הוא

 .3הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ,לרבות תופעות

חוק הומני ונאור המרחיק לכת בהגנה על זכויות

לוואי ,כאב ואי נוחות

החולה .ברצוני להוכיח כאן כי סעיפי ההסכמה מדעת,

 .4סיכויים וסיכונים של טיפולים חלופיים או של העדר

המתייחסים לפסיכותרפיה ,הם למעשה מעין תעתועי

טיפול רפואי

פטה מורגנה ,כלומר – אחיזת עיניים.

 .5עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני

הקדמה
מבחינת המטופל ישנם שני שלבים במסגרת הטיפול:

חוק לחוד ומציאות לחוד

 .1החוזה הטיפולי המתבסס על הסכמה מדעת

במאמר "הסכמה מדעת בפסיכותרפיה" ,מאת יורם צ.

 .2הטיפול עצמו
בעוד שבשלב ההסכמה מדעת על פי החוק הנ"ל,
התכנים חייבים להיות גלויים ובהירים ,בשלב
הטיפול עצמו ייתכן שהנסתר מבחינת המטופל יהיה
רב על הגלוי.

צדיק ,שהתפרסם לא מכבר באתר פסיכולוגיה עברית,

1

מציין המחבר כי החוק חל על מגוון מקצועות טיפוליים
ומוסיף" :יש אלמנטים שאינם נמסרים למטופל בשל
חוסר מודעות של המטפלים )סיכונים ותופעות לוואי
של הטיפול המוצע ,חלופות לטיפול המוצע( ,בשל
חוסר מידע )אפקטיביות של טיפולים נפשיים( ,או

חוק זכויות החולה קובע קביעות הומניות ואף מפרט

בשל קשיים בהגדרת הנושא )תיאור המהות וההליך

) 13א( – לא יינתן טיפול רפואי למטופל ,אלא אם כן

של הטיפול הנפשי(" .כלומר ,בלשון המעטה –

נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה.

מטפלים רבים אינם עומדים בתנאי סעיף .13

קביעה זו מתייחסת עקרונית למצבים שבהם הסכמה

ופה עולה שאלת השאלות :כיצד ייתכן שמאז שנת

מדעת היא תנאי הכרחי להגשת טיפול רפואי )במסגרת

 ,1996שבה נחקק ,מטפלים רבים מכל גוני הקשת

זאת לא אדון במצבים שבהם יש הרשאה לטפל בלא

הטיפולית מפרים את חוק זכויות החולה?

הסכמה מדעת( .הסעיף הבא בחוק מפרט את תנאי מתן

למיטב ידיעתי ,כפעיל ציבור המכיר היטב את השטח,

ההסכמה מדעת:

שום תביעה לא הוגשה בנדון מצד מאות אלפי מטופלים

) 13ב( – לשם קבלת הסכמה מדעת ,ימסור המטפל

מאז  ,1996אף כי חלקם היו מסוגלים מכל הבחינות

למטופל מידע רפואי הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי

להיות אסרטיביים ולתבוע את מימוש זכויותיהם

לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לעניין

שבחוק.

זה" ,מידע רפואי" ,לרבות –

הסעיף ההופך את הקערה על פיה

 .1האבחנה )הדיאגנוזה( והסכות )הפרוגנוזה( של מצבו
הרפואי של המטופל

להלן הסעיף שמפרט טכנית את שלוש האפשרויות
השונות לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל:

 .2תיאור המהות ,ההליך ,המטרה ,התועלת הצפויה
והסיכונים של הטיפול המוצע
http://www.hebpsy.net 1
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) 14א( – הסכמה מדעת יכולה להינתן בכתב ,בעל פה או

טיפול נפשי ממושך .לאחר תקופה מסוימת ,הוא חש

בדרך של התנהגות.

ממורמר משום שלדעתו הוסתר/הוחסר ממנו מידע,

ואז מגיע הסעיף ההופך את הקערה על פיה ,ולמעשה
מרוקן מכל תוכן את סעיף  13ההומני שלעיל:

עובדה שהטעתה אותו באופן משמעותי .באופן עקרוני
וטכני ,הוא יכול להתלונן ,וזו גם זכותו הלגיטימית .אך
באופן מעשי ,הוא נבלם מראש על ידי החוק עצמו .כי

) 14ב( – הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת

סעיף ) 14ב( דלעיל מאפשר זאת רק למטופלים שקיבלו

תינתן במסמך בכתב ,שיכלול את תמצית ההסבר

טיפולים השייכים לתחומים המנויים בתוספת .כל

שניתן למטופל.

השאר – מטופלי פסיכותרפיה ואחרים – נותרים חסרי

התוספת מופיעה בסופו של החוק .ברשימה מפורטים

כל יכולת לממש את זכויותיהם.

התחומים/המקרים שבהם הסכמה מדעת חייבת

הכיצד?

להינתן אך ורק בכתב:
תוספת )סעיפים (15 ,14

הסכמת מטופלי פסיכותרפיה ניתנת ,במקרה הטוב,
בעל פה ,בדלתיים סגורות וללא עדים .נניח שבכוחו של

 .1ניתוחים ,למעט כירורגיה זעירה

המטופל לקום ולתבוע את המגיע לו על פי החוק .כיצד

 .2צנתורים של כלי דם

יוכל להוכיח שתוכן משמעותי כלשהו הוחסר/הושמט

 .3דיאליזה

בניגוד לחוק ,כאשר עדותו לבדה היא זו העומדת מול

 .4טיפול בקרינה מייננת )רדיותרפיה(

עדותו של איש המקצוע המוסמך?!

 .5טיפולי הפריה חוץ-גופית

מאבק פנימי מאחורי הקלעים

 .6כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים

אגב תביעות משפטיות ,אני מבקש ומייחל לכך שאלפי

מרשימה זאת נובע כי כל שאר הטיפולים – שאינם

המטפלים הרוצים באמת ובתמים בטובת המטופלים,

נקובים בתוספת ,ופסיכותרפיה לסוגיה בכלל – אינם

ופועלים רבות כדי לשפר את איכות חיינו ,ישנו את

חייבים בהסכמה בכתב ,אלא יכול שיינתנו בהסכמה

הרגליהם הבלתי חוקיים ,בלי שתוגש אפילו תלונה

בעל פה או בהסכמה בדרך של התנהגות.

אחת .אינני רוצה לפנות נגדם .אבל האם ציבור

בנקל אפשר להבחין באבסורד הגדול שנוצר כאן :כדי

המטפלים מותיר בידינו ברירה?

לבצע צנתור ,למשל ,שנמשך שעות מספר ,דרושה על פי

אולי מישהו יוכל להראות לי דרך שיכולה להביא את

החוק הסכמה בכתב ,ואילו לצורך טיפול פסיכודינמי,

ציבור המטפלים הרחב והמגוון לנהוג בנו על פי רוחו

שעשוי להימשך שנים ארוכות ועלול לטמון בחובו

ההומנית ,החופשית והנאורה של סעיף ) 13ב( ,מלבד

סכנות חמורות )ר' מאמרי באתר פסיכולוגיה עברית –

באמצעות פנייה אסרטיבית לערכאות?! שהרי מה הם

"פסיכותרפיה – היכן התרמית?"( ,מספיקה הסכמה

סיכויינו לשנות את החוק? אני ניסיתי לשווא להוביל

בעל פה ,שאין אפשרות סבירה לאכוף את קבלתה

מהלך כזה ,ועל כך בהמשך.

באופן מעשי.

המצב השורר כיום – אחיזת עיניים

אולם מעבר לחוסר השוויון ולחוסר הצדק המשווע,
מדובר באחיזת עיניים מתוחכמת ביותר .הבה נבחן מה
מתרחש ברמה העובדתית:

המעיין בסעיף  13לחוק זכויות החולה עשוי להתרשם
שמדובר בחוק הומני מאין כמותו .אך זוהי אחיזת
עיניים .בהעדר יכולת אכיפה ,סעיף  13אינו קיים דה-

אדם חוצה את מפתנו של הפסיכותרפיסט ,מקבל

פקטו אלא רק דה-יורה .בפועל ,סעיף  14מרוקן מתוכנן

הסבר כלשהו אודות הטיפול המיועד ,ומתחיל לקבל

את קביעותיו ההומניות ויוצר מצב שבו הן כתובות

150

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_________________________________________הסכמה מדעת בפסיכותרפיה – פטה מורגנה?
בספר החוקים לקישוט בלבד .פטה-מורגנה בספר

ובכללם נפגעי הנפש ,שכידוע אינם מהווים קבוצת לחץ,

החוקים.

אינו מספיק חשוב לאיש מהם.

המצב הרצוי – לגאליזציה

לסיום

אני סבור שחייבת לבוא מיד לגאליזציה שתתבטא

כמי שחלה במחלת נפש ,אני חש כי שותפיי לסבל

בשינוי בחוק .קרי ,הוספת הפסיכותרפיה לרשימה

ואנוכי מופקרים ומושארים מחוץ למחנה ,לא רק על

המפורטת של התוספת לחוק זכויות החולה ,כך

ידי הציבור הרחב ,אלא גם על ידי חוקי המדינה ,גם על

שתידרש הסכמה בכתב לכל טיפול פסיכותרפי .ייתכן

ידי מי שאמורים לטפל בנו בהגינות וגם על ידי שועי

שלא תידרש הסכמה בכתב מיד בראשית הטיפול ,וניתן

הארץ.

לקבוע לכך מסגרת זמן מתקבלת על הדעת .מלבד
היתרונות ההומניים הגלויים לעין ,יש למהלך זה
יתרונות לא מבוטלים ביחס לעבודת אנשי המקצוע,
כגון:
א .יצירת מנגנון סלקציה ראשוני שייתן אינדיקציה
ביחס למוכנות המטופל לטיפול
ב .מעמד יציב ובסיס מוכח לחוזה הטיפולי כלפי כל
הצדדים
ג .הפחתה אפשרית ניכרת בתופעות Acting-Out
ד .הפשרת המתח והגברת האמון ברמת הפרט והכלל
בין המטפל למטופל

הסמכות והאופן לשינוי התוספת
סעיף  31לחוק קובע :השר ,באישור ועדת העבודה,
הרווחה והבריאות של הכנסת ,רשאי לשנות את
התוספת.
לפני יותר משנה פניתי בכתב לשר הבריאות .אחד
מעוזריו השיב לי במכתב לקוני וסתמי ,ולמעשה דחה
את פנייתי בקש .כעת ,ללא ציפיות רבות ,גם מאמר זה
יישלח אליו .פניתי יותר מפעם גם לאגף בריאות הנפש
במשרד הבריאות ,כמו גם לארגונים מקצועיים רבים
אחרים .אמנם רובם הודו ביושר בקיומה של הבעיה
ובחשיבותה ,ואף הבטיחו לטפל בה בעתיד ,אך שום
דבר מעשי לא אירע .במהלך החודשים האחרונים פניתי
שלוש פעמים ליו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת ,ווידאתי שפניותיי הגיעו ליעדן ,אך הוא לא
השיב לי כלל .כנראה עניינם של מטופלי הפסיכותרפיה,
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תגובות קוראים__________________________________________________________________

חזקת הגיל הרך :מאבק פוליטי או בירור פסיכולוגי?
ד"ר דניאל גוטליב
לאחרונה חוזרת ועולה לכותרות סוגיה פסיכולוגית-

"חזקת הגיל הרך אינה שיקול יחיד לדיון

משפטית-חברתית חשובה ,הקשורה בילדים להורים

שימנע דיון ענייני" )ע"א  493/85פדידה נ'

גרושים – חזקת הגיל הרך .סביב דיון בוועדה לקידום

פדידה ,פ"ד לט )(584 ,578 (3

מעמד האישה של הכנסת )ביום  ,(6.11.05בו נדונה
האפשרות לבטל את סעיף חזקת הגיל הרך בחוק

וכי

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב,1962-

"ברגיל מקומו של ילד בן שלוש הוא

התעוררה סערה ציבורית שהעמידה משני צידי

בחיק אימו ,אך אין זה כלל בל יעבור"

המתרס ,ארגוני גברים המעוניינים בביטול הסעיף מול

)בג"צ  672/84אברבוך נ' אברבוך ,פ"ד לט

ארגוני נשים התומכים בהשארת הסעיף על כנו.

).(64 ,57 (1

הוויכוח שהתפתח בין הצדדים בעיתונות הכתובה,

כמו כן ,לשאלה אם עבר זמנה של חזקת גיל הרך ,הביא

באתרי האינטרנט של העיתונים הגדולים ובטלוויזיה,

השופט כהן את דבריו של אב בית הדין ,סגן הנשיא

גלש לנושאים חברתיים רחבים יותר ,כגון זכויות

)דאז( ,השופט חיים פורת

גברים ומעמד האישה בחברה הישראלית.

"חזקת הגיל הרך נקבעה בסעיף  25לחוק

מקור הוויכוח נעוץ בסעיף  24בחוק הקובע כי הורים

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לפני

החיים בנפרד

כמעט  40שנה ,עת המציאות החברתית

" ...רשאים הם להסכים ביניהם על מי

הייתה שונה .בעבר הייתה מקובלת

מהם תהיה האפוטרופסות לקטין,

מציאות שבה מילאו נשים בפועל את

כולה או מקצתה ,מי מהם יחזיק

תפקיד הטיפול בילדים ,בעוד האבות

בקטין ,ומה יהיו זכויות ההורה שלא

השקיעו בחיפוש אחר פרנסה .אולם,

יחזיק בקטין לבוא עימו במגע."...

מגמה זו השתנתה .קיים שוויון בין

ובסעיף  25נקבע כי

הורים בכל הנוגע לזכות ולאחריות למילוי
תפקיד המשמורנים .זאת בשל השינוי

"לא באו ההורים לידי הסכם ...רשאי

במציאות החיים ,שבה חלפה חלוקת

בית המשפט לקבוע את העניינים

התפקידים המסורתית בין ההורים .יתר

האמורים בסעיף  24כפי שייראה לו

על כן ,גם התרבו דעות המרבות

לטובת הקטין ,ובלבד שילדים עד גיל

בחשיבותו של האב בחיי הילד) "...בע"מ

שש יהיו אצל אמם אם אין סיבות

]תל אביב[ ] 1125/99לא פורסם[(.

מיוחדות להורות אחרת".
בפסק דין שנתן בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא
)תמ"ש  ,(009892/01בו נקבע כי די בראיות שעמדו בפני
בית המשפט כדי לסתור את חזקת הגיל הרך ,סקר
השופט יעקב כהן את הפסיקה בעניין ,ובין השאר את
קביעת בית המשפט כי
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לבסוף קובע השופט כהן כי
"אכן ,אין להמעיט מן האחריות השווה
של ההורים כלפי ילדיהם המתחייבת מן
השוויון בין איש לאישה וממציאות
החיים במשפחה המודרנית .עם זאת,
עדיין בדרך כלל הקשר בין ילדים רכים

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_______________________________________ חזקת הגיל הרך :מאבק פוליטי או בירור פסיכולוגי?

בשנים לבין אימם חזק מהקשר בינם

לחוות דעת של מומחה המתייחס לצרכים של הילד

לבין אביהם .כך עולה ממחקרים עדכניים

הספציפי.

רבים הדנים בקשר הפסיכולוגי המיוחד
שנבנה בין האם לילדיה ובנזק שעשוי
להיגרם לילדים ,במיוחד בגיל הרך,
מניתוקם מן האם שטיפלה בהם מאז
לידתם והעניקה להם חום ואהבה ,וזאת
במקרים

אף

שבהם

לאב

תפקיד

משמעותי בחיי הילדים."...

הדעה הרווחת בציבור ,כי בגיל הרך מוענקת המשמורת
באופן אוטומטי לאם ,איננה נכונה ,ובמיוחד בבתי הדין
הרבניים .החוק אמנם קובע כי בהיעדר "סיבות
מיוחדות" ,יהיו ילדים מתחת לגיל שש במשמורת
האם ,אולם "חזקה" זו אינה מחייבת את בתי המשפט,
אלא רק מכוונת אותם .חזקת גיל הרך אינה פותרת את
בית המשפט מלדון בכל מקרה לגופו ,ולשקול את טובת

יצוין כי עקרון הגיל הרך אף נדון בהרחבה במשפט
העברי .כך לדוגמה נאמר במסכת עירובין )דף פ"ב א'(:
"עד בן שש בצוותא דאימיה ניחא ליה".

הילד הספציפי.
המשוואה של "טובת הילד" מורכבת מאוד ,והיא
טומנת בחובה שיקולים הקשורים ,בין השאר ,במצבו

סוגית הגיל הרך משלבת בתוכה סבך שיקולים מתחומי

הנפשי של הילד ,ביכולות ומצבם הנפשי של כל אחד מן

הפסיכולוגיה ,המשפט והמדיניות החברתית ,על כל

ההורים ,במערכת היחסים שבין ההורים ,בבני הזוג

יחסי הגומלין ביניהם .הוויכוח סביב הסוגיה משקף לא

החדשים שלהם ,באורח החיים של כל אחד מהם

במעט את עוצמת הרגשות של ההורים המתגרשים,

ומקום מגוריו ,ואין היא מוגבלת לשאלת גיל הילד.

ואת ההחלטות הקשות על גורל הילדים ,העומדות בפני
המופקדים על קבלתן .עם זאת ,קיימת סכנה כי
שיקולים לא ענייניים ישפיעו על קביעת המדיניות
הציבורית

ומתוכה

על

ההחלטות

הקליניות

והמשפטיות.

בניית תוכנית הורית עבור ילדים לאחר גירושי ההורים,
איננה יכולה להיקבע משיקולי סדר יום פוליטי-חברתי,
ולא על פי כללים פשטניים .הוויכוח בין קבוצות
הגברים לקבוצות הנשים ,על כל הפאתוס שבו ,איננו
אלא השתקפות של הוויכוח המתעורר לעיתים קרובות

אכן ,הדיון הציבורי הנוכחי מתמקד בהיבטים של

בין אב לאם ,כשדרכם המשותפת מגיעה לסיום .המוקד

זכויות נשים וגברים מתגרשים ,שאלות של שוויון

חייב להיות טובת הילד וזכויותיו ולא טובת ההורה.

חברתי ומשפטי ,שינויים חברתיים הקשורים במעמד
האישה והגבר ,וביחס של בתי המשפט להורים הבאים
להתדיין בפניהם .למרבה הצער ,בשיח הציבורי הנוכחי
לא באה לביטוי נאות מרכזיות וחיוניות בירור והבנת
טובת הילד ,בעת קביעת כל משמורת .משמורתו
וטובתו של ילד איננה יכולה להיקבע בכנסת או מעל
דפי העיתונות ,כי אם מתוך בדיקה מקצועית של
נסיבות חייו ,מצבו הנפשי והיכולות של כל אחד מן
ההורים .גם אם קיימת חזקה משפטית לפיה על ילד
מתחת לגיל שש להיות עם אמו ,אין זה מונע קביעת
משמורת אצל האב אם נקבע כי הוא המתאים יותר
לגידול הילד .ואמנם ,באופן עקבי קובע בית המשפט
העליון כי במקרים של משמורת ילדים ,אין תחליף

טוב יהיה אם הדיון הציבורי הנוכחי יוביל לחשיבה
חדשה בכל הקשור לפתרון סכסוכי גירושין בכלל,
ובעניין הסכמי משמורת בפרט .כך לדוגמה ,יש לדון
במגמות המתפתחות בארצות הברית המובילות
ל"תוכנית הורית" במקום קביעת משמורת ייחודית או
"משמורת משותפת" .כמו כן ,ייתכן ויש מקום לערוך
בדיקה מחודשת של חזקת הגיל הרך ולבדוק את
התובנות הפסיכולוגיות עליהן היא מתבססת ,ואם הן
תקפות גם כיום .עם זאת ,בדיקה כזאת צריכה להיות
מקצועית ,עניינית ולא כזאת התואמת את תכנית
הפעולה החברתית של בעלי העניין.
משמורת אינה יכולה להיקבע מתוך מניעים פוליטיים-
חברתיים ,ולא באמצעות חקיקה המייצרת פתרונות
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תגובות קוראים__________________________________________________________________
מדף .הנושא אשר נשכח בדיון הציבורי הנוכחי הוא ,כי

של קבוצות בעלי העניין ,אולם אין לתת לוויכוח

רק בחינת טובת הילד הספציפי – גם אם מדובר

החברתי לדחוק הצידה את טובת הילדים.

בהגדרה רחבה ומערכתית – יכולה להנחות את קביעת
המשמורת .אין בכך כדי להמעיט מחשיבות טענותיהן
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חידושי חקיקה בנושאי בריאות ,מרץ–אוגוסט 2005
עו"ד ג'ודי וסרמן*

חוקים שחקיקתם הושלמה )אושרו בקריאה
1
שנייה ובקריאה שלישית(

להספקת השירות הציבורי ,לפי התנאים הקבועים
בחוק ,ובהתאם להוראות שייקבעו בתקנות לעניין זה.
החוק מטיל חובה על שר הבריאות לקבוע הוראות

חוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(27התשס"ה:2005-

2

בדבר התאמות הנגישות הנדרשות בנושאים אלה,

סעיף  14לחוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954-קובע

שיוחלו בצורה הדרגתית ,תוך אפשרות למתן פטור

סנקציות פליליות נגד מעבידים בשל הפרה של הוראה

למקום מסוים או שירות מסוים מביצוע ההתאמות

מהוראות החוק .התיקון נועד לעדכן את שיעורי

בשל נטל כבד מדי.

הקנסות הקבועים בסעיף ,ולפיו מעביד שיפר הוראה

בנוסף ,החוק קובע כי הפטור האמור לא יחול לגבי

מהוראות החוק ,כגון אי מתן חופשת לידה לעובדת

מקום ציבורי שבו ניתן שירות בריאות לפי חוק ביטוח

בהתאם לאמור בסעיף  6לחוק ,או פיטורי עובדת בניגוד

בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994-או לגבי שירות

להוראות סעיף  9לחוק )שאוסר על פיטורי עובדת בזמן

בריאות הניתן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הריון ,במהלך חופשת לידה ,בזמן היעדרות מעבודה
בשל טיפולי הפריה ועוד( ,יהיה צפוי לקנס בשיעור של
עד  67,300שקל או למאסר של חודש אחד ,לעומת קנס

חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) 2005תיקוני
חקיקה( ,התשס"ה:2005-

4

של עד  12,900שקל שהיה קבוע עד כה.
תיקונים הנוגעים לבריאות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס' ,(2
3
התשס"ה:2005-

סעיף  2לחוק – תיקון חוק הביטוח הלאומי )מס' :(79

החוק מוסיף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,

תוקן סעיף  104לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,

התשנ"ח ,1998-פרק שעניינו הנגשת מקומות ציבוריים

התשנ"ה ,1995-הקובע זכות לקיצבה או מענק לנכה

ושירותים ציבוריים לאנשים עם מוגבלות פיזית,

עבודה .התיקון עוסק בקיצבה לנכה עבודה שדרגת

חושית או נפשית.

נכותו אינה יציבה ,וקובע כי הזכאות תהיה לנכה

החוק קובע חובה להנגיש מקומות ציבוריים ושירותים

בדרגה של  9%ומעלה ,במקום  5%ומעלה כפי שהיה

ציבוריים לאנשים בעלי מוגבלויות ,באופן סביר ,ובכלל

קבוע בחוק עד כה .התיקון יחול על פגיעה בעבודה

זה שירותי בריאות ומקום ציבורי שבו ניתן שירות

שאירעה מ 1.4.2006-ואילך.

בריאות ,וזאת באמצעות ביצוען של התאמות נגישות
של המקום או השירות לסוגי המוגבלויות .התאמות

סעיף  41לחוק – תיקון פקודת הרוקחים )מס' :(11

הנגישות יבוצעו על ידי מי שאחראי למקום ציבורי או

מטרתו של החוק היא להסדיר בפקודת הרוקחים
]נוסח חדש[ ,התשמ"א ,1981-את היקף ההגנה על מידע
סודי שהעביר למשרד הבריאות מי שביקש לרשום

*היועצת המשפטית של ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת.
 1נסקרו :ס"ח  ,1985התשס"ה  -ס"ח  ,2029התשס"ה.
 2ס"ח  ,1992התשס"ה ,עמ' .265
 3ס"ח  ,1995התשס"ה ,עמ' .288
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תכשיר רפואי בפנקס התכשירים הרשומים .הסעיף
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 4ס"ח  ,1997התשס"ה ,עמ' .346
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ייתן משרד הבריאות היתר לשווק בישראל תכשיר

שבועות ,בצורה מדורגת בהתאם למשך אשפוזו של

רפואי שנרשם בפנקס ,ולשם רישומו הסתמך משרד

היילוד.

הבריאות על מידע סודי שנמסר לו לשם הוכחת
בטיחותו ויעילותו של תכשיר קודם המכיל יחידה

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' ,(31

כימית חדשה .בין התנאים הנמנים בסעיף :קבלת

התשס"ה:2005-

הסכמה מאת בעל הרישום בתכשיר הקודם לשימוש

סעיף  58לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד,1994-

במידע הסודי ,חלוף חמש שנים לפחות מהיום שבו

שעניינו הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל

נרשם התכשיר הקודם לראשונה בפנקס וקיומו של

לשירותים רפואיים לפי החוק ,קובע בסעיף קטן )ב( כי

צורך לשימוש בתכשיר הרפואי החדש.

מי שהיה תושב ישראל ונעדר מהארץ שנתיים רצופות

6

לפחות ,חייב ,בכפוף לסייגים מסוימים ,בתקופת
סעיף  42לחוק – תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי

המתנה של חודשיים כנגד כל שנת היעדרות ,שבה הוא

)מס' :(30

תושב ישראל ,ובמהלכה הוא לא יהיה זכאי לשירותים

במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני

רפואיים .סעיף קטן )ד( מאפשר לאדם החייב בתקופת

חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית

ההמתנה ,לשלם למוסד לביטוח לאומי תמורת תקופת

לשנות הכספים  2003ו ,(2004-התשס"ג ,2003-תוקן

ההמתנה "תשלום מיוחד" ,המאפשר למבקש "לפדות"

סעיף )14ז( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד-

את תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו.

 ,1994והוטלה על עקרות בית חובת תשלום דמי ביטוח

התיקון לחוק מקצר את תקופת ההמתנה המרבית ל-

בריאות .במסגרת חוק זה בוטל החיוב ,ונקבע שוב כי

 18חודשים במקום  24חודשים ,וקובע כי ה"תשלום

עקרות בית פטורות מתשלום דמי ביטוח בריאות.

המיוחד" שאדם רשאי לשלם תמורת תקופת ההמתנה
יעמוד על סכום של כ 10,000-שקל במקום סכום של כ-

חוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(28התשס"ה:2005-

5

 60,000שקל שהיה קבוע עד כה .עוד קובע התיקון ,כי

סעיף )6ב( לחוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954-קובע כי

ניתן לשלם את התשלום המיוחד במשך שישה חודשים

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה של  12שבועות.

במקום במשך  12חודשים .בנוסף ,ניתנה בחוק סמכות

סעיף קטן )ד( קובע כי אם היילוד אושפז בבית חולים

למוסד לביטוח לאומי לקבוע כי תקופת ההמתנה

במהלך חופשת הלידה ,העובדת זכאית להאריך את

תכלול גם חודשים שבהם אדם שהה בישראל פחות מ-

חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז,

 25ימים ,אם הדבר נחוץ לצורך עיסוקו.

ולכל היותר בארבעה שבועות נוספים.
בתיקון חוק משנת תשס"ד הוסף סעיף קטן )ד (1לחוק,

חוק הפסיכולוגים )תיקון מס'  ,(4התשס"ה:2005-

הקובע כי עובדת שהילד אשר ילדה אושפז לתקופה של

החוק קובע תיקונים שונים לחוק הפסיכולוגים,

 12שבועות או יותר ,במהלך חופשת הלידה שלה,

התשל"ז.1977-

זכאית להאריך את חופשת הלידה בארבעה שבועות

לפי סעיף  15לחוק ,זכאי להירשם בפנקס הפסיכולוגים

נוספים ,מעבר לתקופה הקבועה בסעיף קטן )ד(.

בעל תואר בפסיכולוגיה שניתן ממוסד בחו"ל וועדת

תיקון זה מרחיב את תחולתו של ההסדר הקבוע בסעיף

הרישום הכירה בו כתואר שווה ערך לתואר שניתן

 ,6וקובע כי גם כאשר היילוד אושפז בבית חולים

ממוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה.

7

לתקופה של פחות מ 12-שבועות ,העובדת תהיה זכאית
להאריך את חופשת הלידה אם האשפוז עלה על שישה
 5ס"ח  ,2002התשס"ה ,עמ' .464
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 6ס"ח  ,2002התשס"ה ,עמ' .465
 7ס"ח  ,2003התשס"ה ,עמ' .468
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מטרת התיקון היא לאפשר לבעלי תואר מוסמך

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )תיקון מס'

בפסיכולוגיה או תואר גבוה ממנו מחו"ל ,אשר תוארם

 ,(2התשס"ה:2005-

אינו שווה ערך לתואר מוסמך בישראל אלא פחוּת

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח-

במקצת מהתואר כאמור ,להשלים את לימודיהם

 ,1988קובע איסור על הזרמת שפכים או הטלת פסולת

בהתאם לקביעת ועדת הרישום ולהירשם בפנקס

לים ממקורות יבשתיים ,אלא על פי היתר ובהתאם

הפסיכולוגים .בנוסף נקבע ,כי שר הבריאות יפרסם

להוראות החוק .התיקון קובע כי הוועדה למתן

ברשומות את הכללים שלפיהם תינתן הכרה בתארים

היתרים מוסמכת לתת היתר כאמור ,להתנותו בתנאים

בפסיכולוגיה שניתנים על ידי מוסד בחו"ל.

או לבטלו בכל עת.

תיקון החוק גם אוסר על שימוש בתארים ,בכינויים או

בנוסף ,התיקון קובע כי לשר לאיכות הסביבה תינתן

בהגדרים אחרים שיש בהם כדי לטעת בקרב הציבור

הסמכות למסור צו להפסקה ,למניעה או לצמצום

רושם שאינו נכון על ההכשרה המקצועית המוכרת של

זיהום הים במקרה שבו הוטלה פסולת או הוזרמו

פסיכולוג או על כישוריו.

שפכים לים ממקור יבשתי ללא היתר או בניגוד לתנאיו

כמו כן ,מוענקת בחוק סמכות לשר הבריאות לאסור

וטרם הוגש כתב אישום ,או קיים יסוד סביר להניח

בצו שימוש בתואר בפסיכולוגיה ,בכינוי או בהגדר

שמעשה כזה יתבצע.

שהוענק על ידי מוסד מסוים ,זאת לנוכח התופעה של

כמו כן ,התיקון מעדכן את סעיף העונשין בחוק ,וקובע

הקמת סניפים ושלוחות בארץ של אוניברסיטאות

כי המטיל או המזרים פסולת או שפכים לים בלא היתר

מחו"ל שאינן מוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה

או בניגוד לתנאיו ,או אינו מבצע צו להפסקה ,למניעה

ומעניקות תארים על סמך לימודים לא מוכרים.

או לצמצום זיהום הים ,צפוי למאסר של שנה או לקנס

9

של עד  606,000שקל ,במקום מאסר של שנה וקנס בסך
8

חוק להסדרת תוצרת אורגנית ,התשס"ה:2005-
החוק מסדיר את נושא סימול התוצרת האורגנית,

הקנס יוכפל במקרה שנגרם נזק חמור לים בעקבות

וקובע איסור על הצגה או הצעה למכירה של תוצרת

העבירה.

חקלאית כתוצרת אורגנית ,אלא אם כן גוף אישור

התיקון גם קובע סנקציות בשל הפרת הוראות אחרות

ובקרה ,שאישר משרד החקלאות ,התיר את סימונה

בחוק ,כגון אי דיווח על הטלת פסולת או הזרמת

בסמל בקרה ,והתוצרת נושאת את הסמל האורגני

שפכים ועל עבירה נמשכת ,וכן קובע הוראות בדבר

האחיד ואת סמל הבקרה .החוק קובע הסדרים לעניין

אחריות נושא משרה בתאגיד בשל הפרת הוראות

סימול התוצרת החקלאית כתוצרת אורגנית ,הגשת

החוק.

 190,000שקל שהיה קבוע עד כה .כמו כן ,נקבע כי

הבקשה לסימון כאמור והליכי מתן ההיתר ותנאיו .כן
קובע החוק כי שר החקלאות רשאי למנות מפקחים

חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' ,(32

לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק ולקבוע את

התשס"ה:2005-

סמכויותיהם.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ,1994-מחייב

10

תשלום השתתפות עצמית תמורת קבלת טיפולי
התפתחות ,במסגרת שירותי בריאות ,לילדים בני שלוש
עד תשע ,הסובלים מבעיות התפתחותיות שונות.
השירותים ניתנים בידי פסיכולוג ,עובד סוציאלי,

 8ס"ח  ,2004התשס"ה ,עמ' .474
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פיזיותרפיסט ,קלינאי

תקשורת ,מרפא בעיסוק

חוק מעונות יום שיקומיים )תיקון מס'  ,(2התשס"ה-

וכדומה.

:2005

מטרת החוק היא לבטל את חובת התשלום של

חוק מעונות יום שיקומיים ,התש"ס ,2000-קובע

ההשתתפות העצמית למשפחות שמשולמת להן גמלת

זכאות לפעוט עם מוגבלות שמלאו לו שנה וטרם מלאו

קיום לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א ,1980-על מתן

לו שלוש שנים ,לשהות במעון המספק שירותי חינוך

שירותים וטיפולים לילדיהם הזקוקים לטיפולי

וטיפול ,לרבות טיפולים התפתחותיים וטיפולים פרה-

התפתחות.

רפואיים ,לשיפור התפקוד היומיומי .בהתאם להוראות

13

החוק ,הוכרו כמעונות יום שיקומיים מעונות שבהם
חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס'  ,(12התשס"ה-
:2005

11

מטופלים לפחות עשרה פעוטות עם מוגבלות.
התיקון קובע כי מעונות יום שיקומיים יהיו רשאים

מטרת החוק היא לקבוע בפקודת הרוקחים ]נוסח

לפתוח שלוחות שבהן ישהו ויטופלו שישה פעוטות

חדש[ ,התשמ"א ,1981-כי כאשר רופא לא הורה

לפחות ,עם אוטיזם ,לקות שמיעה ,לקות ראייה ,או

במרשם לנפק תכשיר בשמו המסחרי בלבד ,הרוקח

לקות אחרת שקבעו שר הרווחה ושר הבריאות ,או

יהיה חייב ליידע את הקונה על קיומם של תכשירים

שמקום מגוריהם נמצא במרחק של  25ק"מ לפחות

נוספים זהים המצויים אצלו בבית המרקחת.

ממעון היום השיקומי הקרוב.

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(81התשס"ה-

חוק חופש המידע )תיקון מס'  ,(3התשס"ה:2005-

:2005

12

14

החוק קובע כי כל רשות ציבורית ,כהגדרתה בחוק,

בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,

תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש

התשנ"ה ,1995-עובד זר המועסק בישראל מבוטח

ברשותה ,באתר האינטרנט של הרשות הציבורית או

בענפים של ביטוח אימהות ,ביטוח נפגעי עבודה וביטוח

בדרכים אחרות .סוגי המידע על איכות הסביבה

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד .ביטוחו

שיפורסם ,דרכי העמדתו לציבור והמועדים לכך ייקבעו

של העובד הזר המועסק על ידי תושב ישראל חל רק אם

על ידי השר לאיכות הסביבה.

העובד הזר מועסק בישראל ,והוא לא חל אם העובד
הזר מועסק על ידי תושב ישראל ביהודה ושומרון.

חוק לתיקון פקודת המשטרה )מס'  ,(19התשס"ה-

התיקון קובע כי עובד זר המועסק על ידי תושב ישראל

:2005

ביהודה ושומרון יהיה מבוטח בשלושת הענפים

התיקון מוסיף לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,

האמורים ,וישולמו עליו דמי ביטוח לענפים אלה.

התשל"א ,1971-פרק העוסק בהסדרים הנוגעים לטיפול

יחד עם זאת ,נקבע כי ביטוח למענק אשפוז ,למענק

באירוע אסון המוני .התיקון קובע הוראות לגבי הכרזה

לידה ולקיצבת לידה יחול רק על עובדת זרה או אשת

על אירוע אסון המוני ,הגורמים המוסמכים להכריז על

עובד זר המתגוררת באחד מהיישובים או האתרים

אירוע כזה ,התנאים לפרסום ההכרזה ותוקפה .בתיקון

הצבאיים הנמצאים באזור זה.

נקבע כי משטרת ישראל תהיה האחראית לפיקוד

15

ולשליטה בטיפול באירוע אסון המוני ,ומפורטות בו
הוראות בנוגע לסמכויות הנתונות לשוטרים בטיפול

 11ס"ח  ,2018התשס"ה ,עמ' .726
 12ס"ח  ,2018התשס"ה ,עמ' .727
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באירוע ,בלי לגרוע מסמכויותהם של גופי ההצלה
השונים וכל משרד ממשלתי שהנושא מצוי בתחום

הצעות חוק ממשלתיות שהונחו על שולחן הכנסת
לקריאה ראשונה

17

סמכותם.
בנוסף ,קובע התיקון הוראות בדבר הכרזה על תרגיל,
הכנה או אימון לקראת אירוע אסון המוני ,הוראות
בדבר סיוע של צה"ל והג"א בטיפול באירוע כזה,
ותנאים שלפיהם יורה שר הביטחון או ראש הממשלה
להעביר את הטיפול באירוע לצה"ל.
כמו כן ,כולל החוק תיקון לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג ,1993-לפיו השר לאיכות הסביבה יסמיך
ממונה על אירוע חומרים מסוכנים ויקבע את תפקידיו
וסמכויותיו .כן נקבע כי השר לאיכות הסביבה רשאי
למנות ועדת בדיקה לשם בירור סיבותיו ונסיבותיו של
אירוע חומרים מסוכנים ,המוגדר כהתרחשות בלתי
מבוקרת או תאונה שמעורב בה חומר מסוכן ,הגורמת
או עלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה.
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים )תיקון(,
16

הצעת חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ה2004-

18

)אושרה בקריאה ראשונה במליאה(:
מטרתה של הצעת החוק ,המצויה בשלבי הכנה
מתקדמים בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של
הכנסת ,היא להסדיר את נושא הטיפול הרפואי בחולה
הנוטה למות ואת הכללים לכיבוד רצונו של החולה
שלא לקבל טיפול ,תוך קביעת איזון בין הערך של
קדושת החיים של אדם וחשיבות איכות החיים ,לבין
הערך של כיבוד אוטונומיית הרצון של האדם.
ההסדר המוצע בהצעת החוק חל על חולה הנוטה למות,
שמוגדר כחולה שסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא
על פי קביעת רופא אחראי ,ותוחלת חייו ,אף אם יינתן
לו טיפול רפואי ,אינה עולה על שישה חודשים .כמו כן,
מוגדר בחוק כי חולה בשלב סופי הוא מי שתוחלת חייו,
אף אם יינתן לו טיפול רפואי ,אינה עולה על שבועיים.

התשס"ה:2005-

הצעת החוק קובעת חזקה ,שלפיה אדם רוצה להוסיף

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ"ג-

לחיות ,אלא אם כן הוכח אחרת ,ובמקרה של ספק

 ,1983קובע כי עישון במקום ציבורי במקומות הנמנים

סביר יש לנטות לטובת הרצון להוסיף לחיות.

בתוספת לחוק ,דוגמת בית חולים ,גן ילדים או

הצעת החוק קובעת זכות של חולה הנוטה למות,

אוטובוס ,הוא עבירה שדינה קנס .החוק קובע כי

הרוצה שחייו יוארכו ,לקבל טיפול רפואי חריג

לסדרן שמונה בידי הבעלים או המחזיק למעשה של

להארכת חייו ,המקובל במערכת הבריאות בישראל ,גם

מקום ציבורי מסוים ,נתונה סמכות לעכב אדם העובר

אם אין לטיפול הצדקה רפואית בנסיבות העניין .בנוגע

על הוראות החוק לנגד עיניו ,עד בוא שוטר ,אך לא

לחולה הנוטה למות שאינו מעוניין שחייו יוארכו,

יותר משעה אחת .עם זאת ,הסמכות לתת הודעת קנס

קובעת הצעת החוק כי יש לכבד את רצונו ולהימנע

למי שמעשן במקום ציבורי נתונה רק למפקחים של

מטיפול בו ,תוך קביעת הוראות לעניין טיפול רפואי

רשות מקומית ולשוטרים.

שאינו קשור לבעיה הרפואית חשוכת המרפא של

התיקון לחוק קובע כי שר הבריאות יוכל להסמיך סדרן

המטופל שיש לבצע גם אם החולה אינו מעוניין בכך.

בבית חולים לתת הודעת ברירת קנס למי שמעשן בבית

הצעת החוק קובעת גם הוראות בדבר הדרכים לקביעת

החולים בניגוד להוראות החוק לנגד עיניו ,וכן קובע

רצונו של החולה .על פי ההצעה ,הבעת רצונו של החולה

תנאים להסמכת סדרן כאמור .עוד קובע החוק כי מנהל

יכולה להיות על ידי הבעת רצון מפורשת ,אם החולה

בית חולים יעביר לשר דוח שנתי בדבר הקנסות

כשיר ,על פי הנחיות רפואיות מקדימות שיינתנו על גבי

שהוטלו בבית החולים על ידי סדרנים שהוסמכו לכך,

טופס הקבוע בתוספות לחוק שייחתם בפני שני עדים

והתלונות שהוגשו נגד סדרנים שהוסמכו לתת קנסות.
 16ס"ח  ,2028התשס"ה ,עמ' .992
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ושייכתב לאחר קבלת הסבר רפואי ,או על פי החלטת

הכרה לפי החוק יוכל להציג את עצמו כרשאי לבצע

מיופה כוחו של החולה .בהצעת חוק זו ,חולה בעל

פעולות אלה .הצעת החוק כוללת הוראות האוסרות על

כשרות הוא מי שמלאו לו  17שנים ומסוגל להביע את

התחזות לבעל מקצוע בריאות ועל שימוש בתואר או

רצונו ,לא הוכרז כפסול דין ולא הוצא מחזקת כשרות.

בכינוי שמשתמע מהם כי האדם הוא בעל תעודת הכרה

הצעת החוק קובעת איסור על עשיית פעולה המכוונת

במקצוע הבריאות ,וכן הוראות הקובעות סנקציות

להמית או שתוצאתה ,קרוב לוודאי ,היא גם גרימת

פליליות בשל הפרת הוראה מהוראות החוק.

מוות .כמו כן ,נקבעו בהצעה איסור על פעולה שיש בה

בנוסף ,מוצע לקבוע כי שר הבריאות ימנה לכל מקצוע

סיוע להתאבדות ,ואיסור על הפסקת טיפול רפואי

בריאות ועדה שתייעץ לו בהפעלת סמכויותיו לפי

רציף ,כהגדרתו בחוק ,העלולה להביא למותו של

החוק ,כגון סמכויות לעניין מתן תעודות הכרה ,קביעת

החולה.

תנאים לביצוע פעולות מיוחדות לבעל מקצוע בריאות,

כן מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לעניין טיפול בקטין

הכרה במקצוע כמקצוע בריאות ,קביעת תנאי כשירות

הנוטה למות ,והוראות בדבר דרך מינויו של מיופה כוח.

ושינוי רשימת מקצועות הבריאות.

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' (18
)העסקת אדם במקצוע בריאות במוסד רפואי(,

הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' ) (80תשלום
גמלת סיעוד לזכאי במסגרת תוכנית ניסיונית – הוראת

התשס"ה) 192005-אושרה בקריאה ראשונה במליאה(:

שעה( ,התשס"ה2005-

מטרתה של הצעת החוק הנמצאת בשלבי הכנה

במליאה(:

מתקדמים בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של

סעיף  225לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,

הכנסת ,וכפי שמתגבש בוועדה ,היא להסדיר בחקיקה

התשנ"ה ,1995-קובע כי גמלת סיעוד תשולם למי

את העיסוק במקצועות הפרה-רפואיים המוסדרים עד

שנותן את שירותי הסיעוד ,כפי שקבעה ועדה מקצועית,

כה באמצעות חוזרים מטעם מנכ"ל משרד הבריאות

ולא לזכאי ,והזכאי מקבל גמלה בעין .עוד נקבע בסעיף,

)הסדר שבוטל לאחרונה על פי פסיקת בג"צ( ,כגון

כי גמלת הסיעוד תשולם לזכאי רק במקרים חריגים –

תקשורת,

אם הוועדה המקומית המקצועית קבעה שהוא גר עם

כירופרקטיקה ,גנטיקה קלינית ,טיפול ביצירה והבעה,

בן משפחה המטפל בו ,ושאין שירותי סיעוד זמינים או

דיאטנות ,טכנולוגיה רפואית ומפעילי מכונת לב-ריאה.

שלא סופקו לו שירותים כאלה.

בהתאם להצעת החוק ,שימוש בתואר מקצוע פרה-

מטרתה של הצעת החוק היא לערוך תוכנית ניסיונית,

רפואי יותר רק למי שתהיה בידו תעודת הכרה מאת

המלווה במחקר ,למשך שנתיים ,באזורים מסוימים

מנכ"ל משרד הבריאות ,ותעודה כזו תוענק למי

שיקבע שר הרווחה ושמספרם לא יעלה על ארבעה,

שמתקיימים בו תנאי כשירות לעניין השכלה ,עבודה

ובמסגרתה רשאי הזכאי לגמלת סיעוד לבחור לקבל

מעשית בפיקוח ,בחינות הסמכה וכשירות רפואית,

ישירות לידיו את גמלת הסיעוד בכסף ,ולא כגמלה

כאשר לכל מקצוע בריאות ייקבעו תנאי כשירות שונים

בעין.

בחוק .לאדם אשר לא תוענק תעודת הכרה כאמור

מוצע כי בשנה הראשונה של תקופת הניסיון תינתן

ייאסר שימוש בתואר.

גמלת סיעוד בשיעור של  80%מהגמלה הניתנת כיום

כמו כן ,מוצע לקבוע לחלק ממקצועות הבריאות,

בעין ,ובשנה השנייה ,לאור הניסיון שיצטבר ,יקבע שר

שבהם ישנו סיכון לפגיעה בבריאות הציבור ,ייחוד

הרווחה בהסכמת שר האוצר את שיעור הגמלה

פעולות שאותן יהיה רשאי לבצע ,ורק המחזיק בתעודת

שתינתן .עוד מוצע לקבוע כי הגמלה תשולם רק למי

 19הצעות חוק מ.155/

 20הצעות חוק מ.164/
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שמקבל שירותי סיעוד בפועל ממטפל שאינו בן

לקרינה .בנוסף ,מוצע לקבוע הוראות פיקוח על בעלי

משפחתו ,ברוב שעות היממה ובמשך שישה ימים

הרשיונות שיינתנו מכוח החוק ,ולהטיל עליהם חובות

בשבוע.

שונות.
כמו כן ,מוצע להסמיך את השר לאיכות הסביבה

הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק

לקבוע בתקנות הוראות לעניין רמות חשיפה מרביות

)אושרה בקריאה

של קרינה המותרות לבני אדם ,וכן לעניין אמצעי

)תיקון מס'  ,(4התשס"ה2005-

21

ראשונה במליאה(:

הזהירות והבטיחות הדרושים לצורך מניעת סכנות

מטרתה של הצעת החוק היא לאסור פרסומת ומתן

לציבור ולסביבה כתוצאה מחשיפה לקרינה.

חסות לאירוע או לפעילות או למשתתף בהם ,שמטרתם
בין השאר לקדם שיווק של מוצר טבק מסוים ,לא רק

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים )מס' ) (8הסדרת

במקרה שבו האירוע או הפעילות הזו מיועדים לילדים

העיסוק כפודיאטר מורשה או כפודיאטר מנתח(,
23

או לבני נוער ,אלא גם כאשר הם מתרחשים בכמה

התשס"ה) 2005-טרם אושרה בקריאה ראשונה(:

מדינות ,מעורבות בהם כמה מדינות ,או שהם בעלי

כיום ,פודיאטרים בישראל עוסקים במקצועם על פי

השפעה בינלאומית אחרת.

תעודות הכרה במעמד שהעניק להם משרד הבריאות,

כן מוצע לחייב שפרסומת בדפוס ,שבה צוין מתן חסות

בהתאם לחוזרים של מנכ"ל המשרד.

שגודלה מעבר לגודל מינימום מסוים ,תכלול אזהרה,

מטרתה של הצעת החוק היא לעגן בחוק את סמכותו

בדומה לכל פרסומת אחרת למוצר טבק.

של מנכ"ל משרד הבריאות להתיר את העיסוק

כמו כן ,מוצע לחייב יצרן או יבואן של מוצרי טבק

בפודיאטריה ,וכן לקבוע את התנאים לעיסוק

להגיש לשר הבריאות מדי שנה דוח בדבר הוצאות על

בפודיאטריה ואת הפעולות המותרות לביצוע למי

פרסומת למוצרי טבק ,ורשימה המפרטת את כל

שקיבל היתר כאמור .בהצעת החוק קבועים תנאים

הרכיבים המשמשים בייצורם של מוצרי הטבק שהוא

למתן היתר לעסוק כפודיאטר מורשה וכפודיאטר

ייצר או ייבא באותה השנה ,ואת כמותם במוצר הטבק.

מנתח ,ובהם סיום לימודי פודיאטריה במוסד לימודים
בחו"ל ,קבלת תואר דוקטור לפודיאטריה המוכר על ידי

22

המועצה האמריקאית לפודיאטריה או תואר שווה ערך

הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ה2005-
)אושרה בקריאה ראשונה במליאה(:

שהכיר בו מנכ"ל משרד הבריאות ,וביצוע עבודה

מטרת הצעת החוק היא להסדיר את הטיפול בנושא

מעשית בפיקוח במשך שישה חודשים רצופים .כמו

הקרינה הבלתי מייננת כדי להגן על הציבור והסביבה

כןמוצע ,כי אחד התנאים לקבלת היתר לעסוק

מפני השפעות של חשיפה לקרינה מסוג זה .בהצעת

כפודיאטר מנתח יהיה מתן אישור מהמועצה

החוק מוצע לקבוע חובת רישוי להקמה ולהפעלה של

האמריקאית לכירורגיה פודיאטרית לעסוק בכירורגיה

מכשירים או מתקנים ,כגון משדרים ,טלפונים

של כף הרגל.

סלולריים ,תנורי מיקרוגל ,מצביעי לייזר ,נורות הלוגן

בנוסף ,מוצע לקבוע סנקציות פליליות בגין עיסוק שלא

ומסכי מחשב ,שבמהלך הפעלתם נוצרת או עלולה

כדין כפודיאטר מורשה או כפודיאטר מנתח ,כגון

להיווצר קרינה בלתי מייננת .כן מוצע לקבוע חובת

התחזות ,ביצוע פעולות אסורות והעסקת מי שאינו

רישוי לצורך מתן שירותים של מדידת קרינה בלתי

פודיאטר מורשה או מנתח לצורך ביצוע פעולה

מייננת ,והערכת רמות החשיפה של בני אדם והסביבה

מהפעולות המותרות לפודיאטרים.

 21הצעות חוק מ.180/
 22הצעות חוק מ184/
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הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' ) (31מינוי

מורשה ,סטז'ר ,אח או אחות ,מיילדת ,פסיכולוג

)טרם אושרה

וכדומה( וכן את סמכויותיו וסמכויותיהן של ועדות

רופאים בידי הנציב( ,התשס"ה2005-

24

הבדיקה שהוא ממנה לפי הוראות הפקודה.

בקריאה ראשונה(:
מוצע לתקן את סעיף  73לפקודת בתי הסוהר ]נוסח

26

)טרם

חדש[ ,התשל"ב ,1971-ולקבוע כי רופאים בשירות בתי

הצעת חוק שירותי אמבולנס ,התשס"ה2005-

הסוהר ימונו בידי נציב בתי הסוהר ,ובכך להתאים את

אושרה בקריאה ראשונה(:

המצב המשפטי למצב הנוהג כיום.

הצעת החוק באה להסדיר את הפעלתם של שירותי

כמו כן ,מוצע לקבוע כי הבדיקה הרפואית של מתגייס

אמבולנס באמצעות אמבולנסים פרטיים ,על ידי

לשירות בתי הסוהר אינה חייבת להיות "בדיקה

קביעת חובת רישוי ממשרד הבריאות להפעלת שירותי

רפואית ממשלתית" ,אלא די בבדיקה רפואית שתאושר

אמבולנס ,וקביעת הוראות שונות לעניין העסקת צוות

על ידי גורמי שירות בתי הסוהר .כן מוצע לקבוע כי

אמבולנס,

הנדרש

הוועדה הרפואית שתהיה רשאית להחליט על שחרור

באמבולנס.

סוהר מן השירות מטעמי בריאות תהיה ועדה רפואית

בהצעת החוק קבועים תנאים לקבלת הרשיון; בין

שימנה הנציב ,ולא ועדה רפואית ממשלתית כפי שקבוע

השאר מוצע כי בעל רשיון יעסיק ,לצורך הפעלת שירות

כיום.

אמבולנס ,מנהל אחראי ,רופא אחראי וצוות אמבולנס,

אופן

מתן

השירות

והציוד

תהיה חובה לצייד את האמבולנס בציוד רפואי ובעל
הצעת חוק הרופאים )הליכי בדיקת תלונות ואמצעי
משמעת( )תיקוני חקיקה( ,התשס"ה2005-

25

)טרם

הרשיון יפעיל מוקד קשר מאויש.
כמו כן ,מוצע לקבוע כי לשר הבריאות תהיה הסמכות

אושרה בקריאה ראשונה(:

למנות פקחים שיהיו מופקדים על אכיפת הוראות

מטרתה של הצעת החוק היא להסדיר את נושא הבקרה

החוק ,ולקבוע סעיפי עונשין שבהם מנויות הסנקציות

המקצועית והמשמעתית בכל הנוגע לעבודתם של

עקב הפרת הוראה מהוראות החוק.

רופאים ,מעת קבלת התלונה על מעשה או מחדל של

עוד מוצע ,כי הוראות החוק לא יחולו על הפעלת

רופא ,דרך הכנת הקובלנה ועד להטלת אמצעי משמעת

שירותי אמבולנס בידי מגן דוד אדום או בידי צה"ל.

על ידי ועדת משמעת.
במסגרת הצעת החוק מוצע לבטל את סמכויותיו של
שר הבריאות בכל הנוגע להליכי המשמעת נגד רופאים

הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת שאושרו
בקריאה ראשונה בוועדה ובמליאה

27

ולהעבירן לוועדות משמעת שיפעלו כטריבונלים ,מעין
שיפוטיים עצמאיים ,וכן להקנות סמכויות ליועץ

הצעת חוק התניית מענקים ממשלתיים למפעלי

המשפטי של משרד הבריאות להחליט בדבר הגשת

תעשייה )תיקוני חקיקה( ,התשס"ה2005-

קובלנה .מוצע להסדיר את פעולתן של ועדות

בקריאה ראשונה(:

המשמעת ,ולקבוע הוראות בדבר מינוי חברי הוועדות

מטרתה של הצעת החוק היא לאסור על מתן מענקים

וכהונתם ,הליך הגשת הקובלנה ,סדרי הדיון בוועדות

מכוח חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,1959-ומכוח

ואמצעי המשמעת שבסמכותן.

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד,1984-

28

)אושרה

כמו כן ,מוצע לעגן בפקודת בריאות העם ,1940 ,את
מעמדו של הממונה על תלונות הציבור נגד מטפל )רופא
26

 24הצעות חוק מ.189/
 25הצעות חוק מ.200/
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 28פ 3148/של ח"כ איתן כבל וקבוצת ח"כים; הצעות חוק
כ.83/

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

_______________________________________ חידושי חקיקה בנושאי בריאות ,מרץ–אוגוסט 2005
למפעלים הפוגעים באיכות הסביבה או שאינם

כי היא אינה פוגעת בטובת הקטין .כמו כן ,מוצע כי

משלמים לפחות שכר מינימום לעובדיהם.

עריכת הבדיקה תהיה טעונה הסכמה של האחראי על
הקטין ותיעשה ,במידת האפשר ,לאחר שמיעת עמדת

הצעת חוק להגבלת מימון ממשלתי למפעלי תעשייה
מזהמים )תיקוני חקיקה( ,התשס"ה2005-

29

)אושרה

הקטין בעניין.
בנוסף ,מוצע לקבוע תנאים שבהתקיימם רשאי בית

בקריאה ראשונה(:

המשפט לצוות על עריכת בדיקה גנטית גם ללא הסכמת

מטרתה של הצעת החוק היא להעניק משקל משמעותי

מי שיש לקחת ממנו דגימת די.אן.איי לשם קביעת

לנושאי איכות הסביבה בעת קבלת החלטה בדבר מימון

ההורות .כן מוצע לקבוע כי הבדיקה תיעשה אך ורק

ממשלתי לפי חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט,1959-

במכון גנטי או במעבדה לבדיקות גנטיות בישראל

ולפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד-

שמנכ"ל משרד הבריאות הכיר בהם ,אלא אם כן יורה

 ,1984למפעלים המזהמים את הסביבה ופוגעים

בית המשפט ,מטעמים מיוחדים ,כי הבדיקה תיעשה

בבריאות הציבור.

במעבדה בחו"ל.

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור )מזון( )מס'

הצעת חוק עידוד ההתנדבות בתחום השיקום והסיעוד,

) (5סימון מזון( ,התשס"ה2005-

30

)אושרה בקריאה

32

התשס"ה) 2005-אושרה בקריאה ראשונה(:

ראשונה(:

מוצע לקבוע כי שר הרווחה יהיה רשאי להכיר בתאגיד

מוצע להסמיך את מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע

שלא למטרות רווח ,לפי תנאים מסוימים ,כתאגיד

בתקנות ,באישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של

שיקום וסיעוד .בין התנאים להכרה – עיסוקו העיקרי

הכנסת ,הוראות בדבר חובת סימון של מזון הנמכר

של התאגיד הוא מתן שירותי סיעוד או שיקום ,לפחות

בתפזורת ,לרבות התאריך האחרון לשיווקו או התאריך

שני שלישים מכוח האדם של התאגיד פועלים

האחרון המומלץ לשימוש בו .כמו כן ,מוצע להוסיף

בהתנדבות ,והוא נותן שירותי סיעוד באמצעות לא

הוראה לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[,

פחות מ 20-סניפים ברחבי הארץ .עוד מוצע לקבוע ,כי

התשמ"ג ,1983-האוסרת מכירת מזון שהתאריך

תאגיד כאמור יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה על החזר

האחרון לשיווקו או התאריך האחרון המומלץ לשימוש

הוצאות למתנדבים ולהנחה בתשלומי ארנונה בשיעור

בו פג.

של שני שלישים.

הצעת חוק מידע גנטי )תיקון מס' ) (3הוראת בית משפט
על עריכת בדיקות גנטיות לקביעת הורות( ,התשס"ה-

הצעת חוק עבודה נתמכת ,התשס"ה2005-
בקריאה ראשונה(:

) 312005אושרה בקריאה ראשונה(:

מטרתה של הצעת החוק היא להסדיר את מעמדם

מטרתה של הצעת החוק היא לקבוע את סמכותו ואת

המשפטי של העובדים בעבודה נתמכת .ההצעה עוסקת

שיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה בבואו

באנשים בעלי מוגבלויות אשר מתפקדים ברמה גבוהה

להורות על עריכת בדיקה גנטית לצורך בדיקת הורות

יותר מאשר אנשים עם מוגבלויות המועסקים

לשם קביעת הורהו של הקטין .מוצע לקבוע ,כי בית

במפעלים מוגנים ,אך טרם הגיעו לרמה שבה הם

המשפט רשאי להורות על עריכת בדיקה כזו אם נוכח

יכולים להיות מועסקים בשוק החופשי .מוצע לקבוע

 29פ 3151/של ח"כ לאה נס; הצעות חוק כ.83/
 30פ 226/של ח"כ אמנון כהן; הצעות חוק כ.85/
 31פ 769/של ח"כ איתן כבל; הצעות חוק כ.92/

 32פ 2598/של ח"כ שאול יהלום וקבוצת ח"כים; הצעות חוק
כ.92/
 33פ 2719/של ח"כ שאול יהלום; הצעות חוק כ.95/

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

33

)אושרה
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הוראות לגבי קיומם של יחסי עובד-מעביד ,נושא
הליווי בעבודה נתמכת והשכר המשולם לעובדים.
הצעת חוק הקמת בית חולים בקריות ,התשס"ה-
) 342005אושרה בקריאה ראשונה(:
מוצע לקבוע כי המדינה תקים בית חולים בקריות
שיכלול לפחות  300מיטות ,ותפעילו תוך תשע שנים
מיום קבלת החוק .בנוסף ,מוצע לקבוע כי המדינה
רשאית להחליט כי בית החולים יוקם על ידי יזם בדרך
של מכרז פומבי.

 34פ 3050/של ח"כ נעמי בלומנטל וח"כ משה כחלון ,פ3104/
של ח"כ אפרים סנה ,ח"כ דוד אזולאי וח"כ איוב קרא;
הצעות חוק כ.96/
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__________________________ תיקון תקנה  – 130עדות מומחים והוכחת עניין שברפואה בבית המשפט
1

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון מס'  ,(3התשס"ה2005-
תיקון תקנה  – 130עדות מומחים והוכחת עניין שברפואה בבית המשפט
אברהם סהר *
תקציר
תיקון מספר  3של תקנה  130לתקנות סדר הדין האזרחי ,יותר משנועד להנחות את הליך בירורו של סכסוך שעניינו
ברפואה בדרך נכונה ,הוא בא להקל על עבודת בית המשפט הדן בסוגיה ממין זה.
התיקון מתחיל ב ִאשרוּר ,שאינו נחוץ ,של כוחו של בית המשפט למנות בכל עת מומחה מטעמו בדיון בעניין שברפואה.
ההמשך מעצים את מעמד המומחה מטעם בית המשפט ,והופך אותו למעין-שותף-במותב ,שעל פי חוות דעתו תימדדנה
חוות דעת מומחים מטעם הצדדים ,אם בכלל תותר הגשתן .גישה זאת מנסה להפוך את תקנה " 130המתוקנת" לכלי
לעקיפת החוק החרות ,אשר הזכות המוקנית בו להבאת עדים ,הוכרה ואושרה בפסיקות בית המשפט העליון ,כזכות-על
בעלת מעמד על-חוקתי.
רשימה זאת מציעה לבטל תיקון זה ,ומביאה במקומו הצעות לייעול הליכי דיון בסוגיות שברפואה ,אשר עשויות גם
לסייע בעשיית צדק.

תקנות סדר הדין האזרחי ,תכליתן ,כביכול משתמעת ִמ ְש ָמן – קביעת ַה ֵסּ ֶדר והכללים לפיהם יתנהל הליך שיפוטי .אך מן
המפורסמות היא כי לכללים אלה ,שאין להם נגיעה למהות העניין הנדון ,יש השפעה שעלולה להכתיב את תוצאת הדיון.
ברשימה זאת אגביל עצמי לנושא שבתת-הכותרת – תיקון תקנה  130לסדר הדין האזרחי .חוששני ,עם כל הכבוד ,כי
תיקון זה יותר משנועד להנחות את בירורו של סכסוך שעניינו ברפואה בדרך הנכונה ,הוא בא להקל על עבודת בית
המשפט הדן בעניין מסוג זה – ואין שתי המטרות חופפות.

* עורך דין ,פרופסור מן המניין אמריטוס בנוירוכירורגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,ומנהל בדימוס של המחלקה לנוירוכירורגיה
במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר.
המחבר מבקש להדגיש כי כל הנאמר ברשימה זאת מבטא את דעתו האישית בלבד ,ואם כיוון לדעת המערכת או לדעתם של
אחרים ,אין זה אלא שזכה וכיוון לדעת גדולים.
 1קובץ התקנות  ,6388כ"ב באייר התשס"ה.31.5.2005 ,
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 .1התיקון
תקנה מס'  ,130שכותרתה מומחה מטעם בית
המשפט" ,זכתה" ,מאז הותקנו התקנות במתכונתן
הנוכחית – התשנ"ד – 2(1984-לשני תיקונים – בשנים
תשמ"ו ותשנ"ח.
וזו לשון תקנה  130עובר לתיקונה הנוכחי:
)א( בית המשפט או הרשם רשאי ,בכל
עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות
נאותה להשמיע את טענותיהם ,למנות
מומחה או מומחים ,לענין שבמחלוקת
בין בעלי הדין.
3
)ב( בטל.
ובא התיקון הנוכחי והוסיף:
לתקנת המשנה )130א( – את המלים
)להלן – מומחה מטעם בית המשפט(.

) (2יראו חוות דעת מומחה
שהגישו בעלי הדין קודם
למינוי המומחה מטעם
בית המשפט ,כאילו לא נתקבלו
כראיה.
)ד( אין בתקנה זו כדי לגרוע מכוחם של
בעלי הדין להסכים שלא לחקור את
המומחה מטעם בית המשפט ,בין אם
מונה בהסכמה ובין אם לאו; הוסכם
כאמור ,שלא ייחקר המומחה מטעם
בית המשפט ,זולת אם ראה בית
המשפט צורך בכך לשם בירור
המחלוקת שבפניו.
ועל כל אלה נוספה תקנה 130א :
ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה
שהגיש חוות דעת ,יודיע על כך לבית
המשפט וליתר הצדדים שלושים ימים
לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת
ראיות או תוך שבעה ימים מקבלת
חוות הדעת ,לפי המאוחר.

ואת תקנות המשנה הבאות:
)ב( מונה מומחה מטעם בית המשפט,
והוגשו באותו ענין גם חוות דעת
מומחים מטעם בעלי הדין לפי תקנות
 127עד ) 129להלן – מומחים מטעם
בעלי הדין( ,לא ייחקרו המומחים
מטעם בעלי הדין ,זולת אם הודיע בעל
הדין על רצונו לחקור את כולם או
מקצתם לפי תקנה 130א; הודיע כך
בעל דין ,ייחקרו המומחים כאמור
באופן ובהיקף כפי שיקבע בית
המשפט בהתחשב בנסיבות הענין,
ובשים לב לחוות דעתו של המומחה
מטעם בית המשפט ולעדותו.
)ג( מונה מומחה מטעם בית המשפט
בהסכמת בעלי הדין ,יראו הסכמה זו
כהסדר דיוני הכולל את ההוראות
המפורטות להלן ,אלא אם כן קבע בית
המשפט או הרשם אחרת:
) (1לא יוגשו חוות דעת מומחה
מטעם בעלי הדין;
 2תוך ביטול התקנות משנת תשכ"ג 1963-ותשכ"ו.1965-
מספר תקנה זאת באלה שבוטלו היה .170
 3ההוראה שבתקנת משנה )130ב( שבוטלה בתיקון תשנ"ח
קבעה:
)ב( מונה מומחה כאמור בתקנת
משנה )א( לפי בקשת בעלי הדין ,או
בהסכמתם ,לא יהיו בעלי הדין
רשאים להביא עדות נוספת של
מומחה לעניין הנדון ,אלא ברשות
בית המשפט מטעמים שיירשמו.
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לכאורה אין תיקון זה מגביל את זכותו של בעל דין
לחקור עד)ים( מומחה)ים( מטעם יריבו)יו( .רושם זה
מתבקש מהשוואת הנוסח הנוכחי של תקנת משנה
)130ב( ,לנוסח תקנת משנה )130ב( הראשונה ,טרם
ביטולה בתשנ"ח .הנוסח הנוכחי ,בדומה למצב שנוצר
עם ביטול תקנת המשנה )ב( לפני  8שנים ,מכיר בזכות
לחקור עדים מומחים ,על אף מינוי עד מומחה מטעם
בית המשפט .אך לדאבוננו ,הסיפא של פסקה זאת ,על
שני היסודות שבה – התנאים לחקירת העד – מלמדת
כי מידת ליבראליות זאת אינה מגיעה לרמה ששררה
בעת שתקנת המשנה )130ב( הייתה בטלה .תיקון זה
מתיר הגבלת חקירת מומחה מטעם בעל דין ,ומציב
לפניה קנה מידה – חוות דעתו של המומחה שמונה
מטעם בית המשפט.
להבנת הסכנה להליך המשפטי ,הטמונה ב"חידוש"
הנוכחי ,מסייעים דווקא דברי ההסבר שנלוו לתקנות
החדשות ,ואשר יצאו מתחת ידי משרד המשפטים
עצמו.4
 4המתעניין בנוסח המלא יכול למצאו באתר האינטרנט של
משרד המשפטים.

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

__________________________ תיקון תקנה  – 130עדות מומחים והוכחת עניין שברפואה בבית המשפט
 .2הזכות לחקור עדים
זכותו של בעל דין לחקור את עדי הצד שכנגד ,היא
זכות טבעית ,אשר אין עוררין עליה בשיטת המשפט
שלנו .דעת בית המשפט בישראל בעניין זה ברורה:
כבוד השופט )כתוארו אז( ש' אגרנט הביע דעתו במלים
הבאות:5
"...החקירה שכנגד רואים אותה
כמכשיר היעיל ביותר שהומצא עד
היום והמשמש בידי בעל-דין לשם
גילוי האמת במשפט  . ...העקרון
המקנה זכות  -במובן של כוח  -שהיא
בעלת ערך רב עד מאוד ושמתייחסים
אליה כאל אחת הזכויות החשובות -
אם לא הזכות החשובה ביותר -
המוקנית לבעל-דין לשם הגנה על
האינטרסים שלו בדיון השיפוטי
הנערך לגביו".
והוא אף חזר על דעתו זאת:6
"זכות זו לחקור את המומחה היא
מוחלטת ואין לבית המשפט כל
החקירה".
למניעת
שיקול-דעת
)ההדגשה בקו אינה במקור – א .ס(.

שכנגד של תצהירי יריבו ,בין כדי
לערער את גירסתו של הלה ובין כדי
לאמת באמצעות החקירה את גרסתו
של החוקר".
ועל כל אלה הוסיף המלומד א' הרנן:9
"זוהי הוראה חד-משמעית המטילה
חובה על בית המשפט ,להיעתר
לדרישת בעל-דין ,שהמומחה יופיע
אישית בבית המשפט לחקירה בדרך
הרגילה".

משפסקו אילנות גדולים אלה הלכה שאינה משתמעת
לשתי פנים ,קשה לראות את הניסיון לעקפה באמצעות
הסיפא שבתקנה )130ב( החדשה.
אשתדל לטעון עניין לעניין ,על פי הסדר שבדברי
ההסבר לתיקון:

 .3הגבלת הזכות לחקור עדים מומחים
הגבלת זכותו של בעל דין להביא עדים מומחים ,ומכאן

"בדור" מאוחר יותר של בית המשפט העליון ,אמרה

שגם לחקור מומחים מצד יריבו ,מוכרת בשלושה

כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן:7

מצבים במערכת משפט בישראל :בדיון על פי חוק

"הזכות להביא מומחים כמו הזכות
להביא ראיות בכלל ,היא זכות יסוד
ואין לשללה אלא בצורה מפורשת
בחוק .כך נעשה בסעיף 6א)ב() (1לחוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
התשל"ה .1975-אין לשלול זכות זו על
ידי תקנה) "…,ההדגשה בקו אינה
במקור -א .ס.(.
וחיזק דברים אלה כבוד מ"מ הנשיא ש' לוין:8
"]...ש[בעקרון זכותו של בעל דין
שמורה לו  -מכוח חוק חרות  -לקיים
חקירה שכנגד של יריבו ... ,אין לשלול
מבעל דין את זכותו לקיים חקירה

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,בבית המשפט לענייני
משפחה ,ובבית הדין לעבודה.
 - .3.1חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה1975-
]תיקון תשמ"ה[
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים נתפס בעיני
המחוקק ,כחוק "מעין-ביטוחי" ,שהתבטא בביטול
התליית הפיצוי בהטלת אשם על מעוול מסוים.
במקביל ,הוכנסו לחוק הוראות שנועדו לפשט את
חישובי הנזק והפיצוי בגינו .בין ההוראות שנוספו
לקיצור ופישוט ההליכים ,נכלל עניין מינוי מומחה

 5בג"צ  124/58היועץ המשפטי לממשלה נ' השופט המנהל
את החקירה המוקדמת ואח' ,פ"ד יג ).17 ,5 (1
 6ע"א  157/66אמיר אפיריון נ' ציון כהן והסנה חברה
ישראלית לביטוח בע"מ ,פ"ד כ ).631 ,628 (3
 7רע"א  7431/96יפת השמש חברה לבניין נ' אלוני רחמים
ו 54-אח' ,פ"ד נא ).576 ,574 (2
 8רע"א  2508/98מתן .י .מערכות תקשורת נ' מילטל
תקשורת ,פ"ד נג ).35 ,26 ,(3

רפואה

ומשפט גיליון מס'  – 33דצמבר 2005

רפואי מטעם בית המשפט בלבד ,ומכאן – הגבלת זכות

 9א' הרנן ,דיני ראיות ,חלק ב' ,עמ'  ,304הוצאת המכון
למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ,ע"ש הרי סאקר,
תשל"ז.1977-
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הצדדים להבאת מומחים נוספים .10ממילא ,ביטול
דרישת האשם ,צמצמה את תפקיד המומחה ,וההערכה
הייתה כי קביעת דרגת נכות לא תהווה נושא
למחלוקת.
6א .מומחה רפואי ]תיקון :תשמ"ה[
)א( שר המשפטים רשאי לקבוע
בתקנות ,באישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,הוראות בדבר
מינוי מומחה אשר יחווה דעתו בענין
הנכות הרפואית של נפגע ,או בכל
נושא רפואי אחר ,לרבות דרכי שיקומו
של הנפגע ,ובדבר סמכויותיו וחובותיו
של המומחה.
)ב( מונה מומחה כאמור בסעיף קטן
)א( ,יחולו הוראות אלה :
) (1בעלי דין יהיו רשאים להזמין את
המומחה לבית-המשפט לחקירה,
אולם לא יהיו רשאים להביא עדות
נוספת של מומחה לענין הנדון אלא
ברשות בית משפט מטעמים מיוחדים
שיירשמו ;
) (2כל צד יהיה רשאי להפנות אל
המומחה ,בכתב ,שאלות הבהרה
לחוות הדעת שנתן ;
) (3בית המשפט יקבע את שכרו של
המומחה ,והוא ישולם בידי בעלי הדין
או אחד מהם ,כפי שיורה בית
המשפט.
הוראה זאת היא הסדר חקוק ,בחקיקה ראשית ,בעניין
מינוי מומחה רפואי .ומכלל ההן נשמע הלאו – אין לפני
בית המשפט מומחה ,זולת זה שמונה על ידיו.
 - .3.2חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
המחוקק נתן בידי בית המשפט לענייני משפחה שיקול
דעת מלא בעניין הבאת עדים מומחים:11
 .8סדרי דין וראיות
)א( בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין,
שאין עליו הוראה אחרת ,לפי חוק זה,
ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו
הטובה ביותר לעשיית משפט צדק;...
)ב( ...
)ג( מונה מומחה או יועץ מטעם בית
המשפט ,לא יהיה בעל דין רשאי
להביא עדות נוספת של מומחה
מטעמו ,אלא ברשות בית המשפט.
 10סעיף 6א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל"ה-
] 1975תיקון תשמ"ה[.
 11חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ"ה1995-
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)ד( ...
)ה( הוראות סעיף זה לא יחולו על
תובענה לפי חוק הירושה ,התשכ"ה-
 ,1965שעילתה אינה סכסוך בתוך
המשפחה.
הקניית סמכות רחבה כזאת ,אין ספק כי היא מגבילה
את זכות היסוד להבאת עדים ,אך היא נעשתה
בחקיקה ראשית ,כדין ובדרך התואמת את הלכת בית
המשפט שצוטטה לעיל.12
 - .3.3הנחיות נשיא בית הדין הארצי לעבודה
המצב השלישי ,שונה מאד מקודמיו .מדובר בנוהל
המופעל בבית הדין לעבודה .בית הדין לעבודה יצר
עבור רופא מומחה תפקיד שכונה על ידו – "מומחה-
יועץ" .13תפקיד זה לא נולד בחקיקה ראשית ואף לא
בחקיקת משנה ,אלא בהנחיות מינהליות של נשיא בית
הדין הארצי לעבודה.14
הסעיפים החשובים לענייננו בהנחיות אלה הם:
 .3במהלך הדיונים ,יחליט בית-
הדין אם אמנם מתעוררת שאלה
רפואית ,ואם החליט בחיוב –
תוגדר ,במידת האפשר ,עיקר
במחלוקת
השנויה
השאלה
והמחייבת חוות דעת כאמור; ...
 .11המומחה-יועץ רפואי לא יוזמן
לבית-הדין להשיב על שאלות
המתייחסות לחוות דעתו ,אלא
אם בית-הדין החליט כך
מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 .12לא יורשה בעל דין להגיש חוות
דעת רפואית לאחר שהמומחה-
יועץ הרפואי השיב על השאלות
שהופנו אליו ,אלא אם שיכנע את
בית-הדין שלא היתה לו אפשרות
 12ר' ה"ש  7לעיל ודברי כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
שבטקסט מעל.
 .13הנחיות בדבר מומחים-יועצים רפואיים
הנוסח האחרון של הנחיות אלה ניתן על ידי נשיא בית הדין
הארצי לעבודה ביום כ"ט בטבת תשנ"א 15 ,בינואר ,1991
פד"ע כב ) 199הקודמות פורסמו בשנת  1972בפד"ע ד ,83
ולאחר מכן בפד"ע ח  418ובפד"ע טו .(195
 14בתי הדין לעבודה פועלים על פי תקנות אלה ,ולא הועלו
ביחס לתוקפן שאלות מסוג השאלות שהועלו אפילו ביחס
להנחיות אחרות שחוברו על ידי נשיא בית המשפט העליון -
כוונתנו לכללי אתיקה שיפוטית ,תשנ"ג ,1993-שחוברו
בשעתו בידי נשיא בית המשפט העליון מ' שמגרJJ.
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להביא את חוות הדעת מוקדם
יותר.

מחבר דברי ההסבר ,שיינתן לה פומבי ְכּ ֶזה של דברי
ההסבר עצמם.

יש המבקשים לראות ביסוס להנחיות אלה בפסק דין

מחבר דברי הסבר אלה ,אפילו אינו טורח להבדיל בין

של בית המשפט העליון ,15אף כי באותו פסק דין מצוי

"הטובים" "לרעים" .מה גם ,ובעיקר לאור האכסניה

רק תיאור הנוהל ,שכמובן קדם לפסק הדין ,ולמרבה

בה הדברים פורסמו ,חייב היה אותו מחבר לדעת כי לא

ההפתעה ,ללא התייחסות למקור ההסתמכות החוקית

כל שתי דעות "המציגות שתי עמדות קוטביות" הן

של הנוהל ,או לכשרותו החוקתית .16קשה לראות

בהכרח "מוּטוֹת" – מושג שנודפת ממנו משמעות-לוואי

בהיתר הכללי שניתן לבית הדין לעבודה ,בתקנות סדר

בלתי נעימה ,שהיא כשלעצמה מוּ ָטה באורח חד-

הדין המיוחדות לו ,17לנהוג בסדרי דין "בדרך הנראית

משמעי .לוּ "אי-הסכמה" פירושה היה "הטיה" ,היה

לו טובה ביותר לעשיית משפט צדק" ,18כהיתר לסטייה

מקום להטיל ְפּסוּל דומה בכל פסק דין של מיעוט

כה משמעותית גם מדיני ראיות ,ובעיקר מזכויות יסוד

ובמחברו/יו .איני רואה צורך להביא דוגמאות.

חוקתיות .חרף תהיות אלה נותרו ההנחיות על כנן
כ ֶה ְס ֵדר מיוחד לבית הדין לעבודה.

 .4מינוי מומחה מטעם בית המשפט – למה?
 - .4.1עדות מומחה מטעם בעל דין = עדות מוטה
להלן הפתיח ל"דברי ההסבר":
"במקרים רבים שאינם במסגרת חוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה ,1975-ניצבות בפני השופט
בדרך-כלל שתי חוות-דעת לפחות של
מומחים מטעם הצדדים ,המציגות
שתי עמדות קוטביות ובדרך כלל
מוטות באורח קיצוני לעבר אותו צד
שהזמין את חוות-הדעת."...

איני מתעלם מקיומן של חוות-דעת "תפורות לפי
הזמנה" .יש להצר על כי מערכת המשפט לא השכילה
ומצאה דרך נאותה להחמיר אף עם אלה מבין
"המומחים" מסוג זה ,שקלונם נגלה ברבים ,19שלא
לדבר על נקיטת אמצעים לחשיפתם .20תופעה זו נדונה
בעבר בספרות המשפטית בישראל.21
 - .4.2בזבוז זמנו של בית המשפט
את זכותו של בעל דין לחקור את מומחי הצדדים
האחרים ,לאור

זאת ,22רואה מחבר דברי ההסבר באור משלו:
"]במקרים בהם לא מונה מומחה
בהסכמה[ לא היה מנוס מלשמוע גם
את עדויותיהם של המומחים מטעם
הצדדים…משמעות הדבר היא בזבוז
זמן שיפוטי רב על חקירות של
אינספור מומחים) "… ,ההדגשה בקו
אינה במקור – א .ס.(.

התבטאות זאת ,שבסיפא של משפט הפתיחה ,מטילה
דופי בציבור הרופאים המומחים העושים מלאכתם
נאמנה .עם כל הכבוד ,ראויה אמרה זאת לגינוי מפי
האחראי להתקנת התקנות ,ולהתנצלות נאותה מצד

 15כבוד השופט ד' לוין בבג"צ  1199/92אסתר לוסקי נ' בית
הדין הארצי לעבודה ,פ"ד מז ).747 ,734 (5
 16לדיון נרחב בעניין זה ר' :א' סהר ,דיני עדות מומחים,
הוצאת חושן למשפט ,תשס"ד 2003-פרק .363-360 ,11
 17תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין( ,התשנ"ב.1991-
 18סעיף  33לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט: 1969-
 .33סדרי-דין
בכל ענין של סדר דין שאין עליו הוראה בחוק זה או בתקנות
לפיו ,ינהג בית הדין בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית
משפט צדק.
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ההלכה הפסוקה בסוגיה חשובה

בהמשך ,למרות שאותו מחבר דברי ההסבר )יוזם
התיקון?( מצטט ומסתמך בהרחבה מפסקי בית

19

כבוד השופטת מ' נאור בת"א )י-ם(  223/90יהונתן הכהן נ'
מרכז רפואי שערי צדק ואח' )לא פורסם(.
 20א .סהר" .הוכחת עניין שברפואה בבית המשפט  -רפואה
ומשפט) 32 ,מאי .153-152 ,135 ,(2005
 21י .דייויס" ,חובת הזהירות ואיסור ההטעיה של רופא
המוסר חוות דעת" ,מכתב לחבר.2001 ,20 :63 ,
א .סהר" ,חוות דעת רפואית" ,רפואה ומשפט) 26 ,מאי
,6 (2002
 22ר' ה"ש  9 – 5והטקסט שמעליהן.
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ביקורת חקיקה ________________________________________________________
המשפט העליון בדבר הזכות להביא מומחים ,שאין

ובכך להערכתי ,עם כל הכבוד ,החטיאה דעת הרוב את

לשללה אלא בצורה מפורשת בחוק ,ולא כל שכן שלא

התוצאה הנכונה.

בתקנה ,23הוא ממשיך ,ואף ביתר שאת ,לגלות את אי-
נוחותו מהתוצאה – ממתן האפשרות לחקור את

 .5הגבלת )איסור?( חקירת מומחים?

המומחים:
"...זהו מצב כמעט בלתי נסבל ,לא רק מבחינת
הזמן השיפוטי של המערכת אלא גם מבחינתו של
אינטרס התובע להביא את התביעה לכלל סיום
מהיר ולקבל את הפיצוי המגיע לו".
ועם כל הכבוד ,אף לא עולה על דעת אותו מחבר כי
ייתכן ואין לאותה תביעה רגליים ,וכלל לא מגיע לתובע
פיצוי.
תמהני כיצד זה לא עולה על דעתו של מחבר דברי
ההסבר הנכבד ,כי עשיית המעשה הנכון – בירור
המחלוקת ככל הניתן – שלא לומר "עשיית צדק" –
מחייב לעתים גם בירור יסודי .אין ספק כי מחלוקת בה
כרוך עניין שבמדע ,ובכלל זה ברפואה ,דורשת מאמץ
מיוחד .אך בתי המשפט בישראל כבר עמדו בכבוד
במשימה זאת .בית המשפט העליון בישראל כבר אימץ
את עיקרי הלכת  Daubertהאמריקאית ,24ובירר
לעומקן עדויות שברפואה ובמדע ,בדומה לבית המשפט
האנגלי .25וכבר ראינו בישראל דוגמאות בהן לא "בוזבז
זמן שיפוטי יקר" ,אלא נוצל ביעילות לחשיפת אמת
מדעית-מקצועית-רפואית,

שהפכה

בכך

לאמת

משפטית ,26אפילו במקרים בהם העידו מומחים רבים
משני הצדדים .27ומאידך ראינו גם תוצאה של דחייה
של דעת מיעוט ,בנימוק של כביכול עיקרון נוהלי,28

 - .5.1מטרת התיקון
מיד לאחר הבעת התרעומת על 'בזבוז זמן
שיפוטי' ,ו'דאגה לאינטרס התובע' ,נחשפת
המטרה אליה מבקשים יוזמי התיקון
להגיע:
"...כל עוד לא ייערך תיקון בסעיף
)26א( לפקודת הראיות ,קשה ולמעשה
בלתי אפשרי לאסור על הצדדים
לחקור את המומחים מטעמם .הפתרון
בתיקון ,שמציע שינוי בתקנה 130
לתקנות ,אינו עומד בסתירה להוראות
 26לפקודת הראיות ,ובה בעת מקל
במידת מה על המצוקה שהוזכרה".
)ההדגשה בקו אינה במקור – א .ס.(.
הוראת החוק ,אותה מבקשים יוזמי
התיקון בתקנה  130לבטל ,אומרת:
29

 .26חקירה בעל-פה
)א( הוראות סימן זה אינן גורעות
מכוחו של בית המשפט לצוות כי
מומחה או רופא או עובד הציבור
ייחקרו בבית המשפט ,ובית המשפט
ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על
כך.
)ב( ...
הדעת נותנת כי לא הרישא של ס"ק )א( זה שבחוק
החרות מטרידה את יוזמי התיקון ,שהרי ברור ממכלול
הדברים ,כי לעיני יוזמי התיקון לא עמדה כוונה ,ולא

 23ר' ה"ש  8 ,7לעיל והטקסט שמעליהן.
 24ע"פ  9724/02מוראד אבו-חמאד נ' מדינת ישראל  ,תק-
על .2182 (3) 2003
 25ע"א  470/87ג'והר אלטורי נ' מדינת ישראל  -משרד
הבריאות ,פ"ד מז ), 146 (4ששאב מפסק הדין האנגלי של
השופט  Stuart-Smith LJ.בפרשת Loveday v. Renton
.and Wellcome Foundation Ltd. [1990] M.L.R. 121
 26ת"פ  2014/00מדינת ישראל נ' כהן אלון )ניתן ביום
 04.04.2004ע"י כבוד סגן הנשיא ש .סרחאן בבית משפט
השלום בצפת – לא פורסם(.
 27ת"א )ת"א(  1599/97דיראוי מחמד נ' מרכז לייזר לניתוחי
קרנית בע"מ ,תק-מח .381 (4) 2003
 28פסק דינה של כבוד השופטת מ' נאור בע"א ,1639/01
קיבוץ מעיין צבי נ' יצחק קרישוב ,תק-על .1870 ,(2) 2004
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הייתה יכולת לשלול מבית המשפט סמכויות ,וביניהן
הכוח לצוות על עד להתייצב בפניו לחקירה .ברור כי
דעת מחבר דברי ההסבר אינה נוחה מן הסיפא
שבהוראת החוק – מן העובדה כי אין לבית המשפט
שיקול דעת בעניין הזמנת עד מומחה ,כאשר בקשה לכך
מופנית מטעם בעל דין .ובחתרו אל מטרתו ,לא

 29פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל"א. 1971-
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מטרידה את מחבר דברי ההסבר הנכבד העובדה ,כי

הממרה "החיפזון מן השטן" יאה גם למצב זה – אם

הזכות להביא עדים ,הוכרה וחזרה והוכרה כזכות-על.30

אין בית המשפט רואה מוצא מן המחלוקת אלא במינוי

המחבר הנכבד מודע כי הוראת סעיף )26א( הנ"ל
לפקודת הראיות שרירה וקיימת ,ונראה כי כל שהוא
מבקש בתיקון מס'  3הוא לאפשר את עקיפת הוראת
החוק – לכתוב תקנה עוקפת חוק חרות.
 - .5.2מינוי מומחה לעומת המצב שלפני התיקון
בעצם סמכות בית המשפט למנות מומחה מטעמו ,לא
חל שינוי לעומת המצב ששרר עובר לתיקון הנוכחי .אז
כעתה היה 'בית המשפט או הרשם רשאי בכל
עת...למנות מומחה או מומחים לעניין שבמחלוקת.'...
וגם במצב שלפני התיקון היו קשיים ,בעיקר בדיון
שנסב על רשלנות ברפואה.

מומחה מטעמו ,טוב ייעשה אם יקבל לידיו את חוות-
דעת המומחים מטעם בעלי הדין ,ולאחר שילמד מהן
את מהות המחלוקת ,ישקול את הצורך במינוי מומחה
מטעמו ,ורק לאחר מכן ידון ,תוך שיתוף באי כוח
הצדדים בזהות המומחה/ים .זאת המשמעות הראויה
של

האמרה

"הזדמנות

נאותה

את

להשמיע

32

טענותיהם" .ויש שופטים בישראל שהלכו בדרך זאת .
 - .5.3עיקרו של התיקון  -חסימת המומחים מטעם
בעלי הדין
אך לא זאת הייתה כוונת יוזמי התיקון  -המרצע יוצא
מן השק בהדרגה  -קצהו מבצבץ בתקנת משנה )130ב(-
כיוון שאין בכוח התקנה המתוקנת לבטל את הזכות

מינוי מומחה ,ולעתים קרובות יותר מאחד ,על ידי

לחקור את מומחי בעל/י הדין שכנגד ,אף באמצעות

הרשם או שופט המוקד ,בטרם הסתיימו הליכי גילוי

מינוי המומחה מטעם בית המשפט ,אם יעמדו בעלי

המסמכים ,לפני שהיה בידי הרשם או השופט המידע

הדין על זכותם זו ,מנסה תקנת משנה )130ב( לעקוף

המינימאלי באמצעותו הוא יכול להבין מהו בדיוק

את זכות-העל:

אותו "עניין שבמחלוקת" ,ולאיזה תחום ברפואה
לשייך את הנושא שבמחלוקת ,וכל עוד הצדדים עצמם
לא גמרו להגדיר את חזיתותיהם ,עלול להערים קשיים
משלו על המשך התהליך ,ולתעל אותו לאפיק לא נכון.

"...ייחקרו המומחים כאמור באופן ובהיקף כמי
שיקבע בית המשפט בהתחשב בנסיבות העניין,
ובשים לב לחוות דעתו של המומחה מטעם בית
המשפט ולעדותו".
הרישא של דברים אלה ,למרבה הצער ,אינה מצריכה

האמרה "...לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה

פירושים .עם זאת תמוה ,כיצד זה לא מצאו מנסחי

להשמיע את טענותיהם" אף היא עמומה ואינה

התיקון לנכון ,לפחות להוסיף את שתי המלים:

ְמ ַספקת – בעלי הדין זכאים לומר את דבריהם ,אך אין

"מטעמים שיירשמו".

הרשם או שופט המוקד חייבים להתחשב בטענות אלה,

ושוב – הרישא של המשפט האחרון של תקנת משנה

ולא כל שכן לפעול כבקשתם .סמכות זאת של הרשם או

)130ב( )"; הודיע כך בעל דין ,ייחקרו המומחים("...

שופט המוקד ,שבפועל אינה מוגבלת ,עלולה ,ולעתים

אינה נחוצה ,שהרי אין ספק בסמכות זו הנתונה לבית

אף גורמת ,למינוי מומחה לא נכון – מומחה שהוא אכן

המשפט בכל דיון .אולם מטרידה מאד הסיפא של

רופא בקיא ומנוסה ,אך לא בתחום המדויק נשוא
הדיון .31ולאחר שהמינוי הופך לעובדה ,מוצאים

פסקה זאת של תקנת משנה )ב( .משמעותה ברורה –

הצדדים עצמם במצב שכמעט ואינו הדיר.

 30ר' ה"ש  9 – 6והטקסט מעליהן.
 31לדיון נרחב בנושא זה ר' א .סהר ,דיני עדות מומחים,
חושן למשפט ,תשס"ד ,2003-פרק  – 8.8הכשירות לשמש עד
רפואי מומחה ,עמ' .268-251
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 32ר' כבוד נשיא בית המשפט המחוזי ו' זיילר בת"א )י-ם(
 350/92דהאן שמואל נ' קופת חולים של ההסתדרות
הכללית ומדינת ישראל )לא פורסם( )אוחד עם ת"א ,349/92
וכן
 840/91ו.(841/91-
כבוד השופט ת' אור ברע"א  8995/00סלים סרוג'י ו 2-אח' נ'
בית החולים הצרפתי ,תק-על .1463 ,1462 (1) 2001
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חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט היא "נייר
הלקמוס" על פיו תיגזר ההתייחסות לחוות דעת מומחי

המשפט .ועל כך עמד בית המשפט העליון ,ולא פעם
33

אחת .

הצדדים – המומחה מטעם בית המשפט עולה למדרגת
"שופט צללים" – הכול יעשה בדברו .תוצאה זאת
אמנם מקלה על עבודת בית המשפט ,אך קשה לראותה

 .6תקנה 130א

כראויה ,לא מן ההיבט של תפקיד בית המשפט,

תקנה זאת היא פרוצדוראלית "טהורה" ,ומבחינה זאת

ובוודאי שלא מנקודת ההשקפה של הניסיון לעשיית

היא ניטראלית – התקנה רק קובעת מועדים להודעות,

צדק.

ומועדים אלה סבירים.

 - .5.4תקנת משנה )130ג(
לא ברורה תכליתה של תקנת משנה זאת .כל הסכמה

 .7מסקנות והצעות

בין בעלי דין ,שאינה נוגדת את דעתו של בית המשפט

 .1ככלל ,הליכים שעניינם רשלנות ברפואה אינם

או הרשם ,הסכמה היא ,ובעניין זה היא הסכמה

מתאימים

למינוי מומחים מטעם בית

דיונית .אין ,ולא הייתה גם בעבר ,מניעה מן הדין,

המשפט ,כיוון שהבעיות שבמחלוקת מחייבות

להסכמה בין הצדדים על מינוי מומחה יחיד ,בין

בירור מעמיק.

מיוזמתם ,ובין מטעם בית המשפט ,ולוותר על זכותם
להגיש חוות דעת נפרדות ,כל אחד מטעמו הוא.

 .2מינוי מומחה מטעם בית המשפט בשלב בו
מתנהל הדיון בפני רשם או שופט מוקד,
בטרם הוצגה המחלוקת במלואה ,עלול

 - .5.5שלילת הזכות לחקור מומחה מטעם בית המשפט
סופו של המרצע שהחל לבצבץ בסיפא של תקנת משנה
)130ב( לצאת מן השק בתקנת משנה )130ד( .תקנת
משנה זאת מבקשת לגבור על זכות-על ,המוכרת בחוק

להכשיל את מיצוי זכויות בעלי הדין הקנויות
להם בשיטת הדיון היריבותית )(adversary
הנוהגת בישראל.
 .3בניגוד לתיקון מס'  3הנוכחי ,ראוי היה

החרות.

להגביל את הסמכות שניתנה לבית המשפט

המשפט הראשון ,עם כל הכבוד ,מיותר – מה צורך

בתקנה  130במתכונתה הקודמת )כאשר

בהוראה ,בחוק או בתקנה ,המתירה לצדדים "להסכים

תקנת משנה )ב( עמדה בביטולה( ,ולאפשר

שלא לחקור" – ירצו יחקרו ,לא ירצו לא יחקרו,

לבית המשפט למנות מומחה מטעמו ,רק

כהחלטת בעל דין אחד ,או כולם ,הכול כהבנתם את

לאחר שמיעת מומחי הצדדים ,ותוך הסכמת

הדרך הנאותה למילוי תפקידם לטובת הלקוח.

בעלי הדין ל ֵזהוּת המומחה.

הדאגה האמיתית היא לנותר בסיפא:
"...לא ייחקר המומחה מטעם בית
המשפט ]שמונה בהסכמה[ ,זולת אם
ראה בית המשפט צורך בכך לשם
בירור המחלוקת שלפניו".
פסקה זו שבסיפא לתקנת המשנה )130ד( ,שהיא כזכור
תקנה – חקיקת משנה ולא דבר חקיקה ראשית –
מעניקה לבית המשפט כוח ,המנוגד לחוק החרות,

 .4כדי למנוע מראש מינוי שלא בתחום הרפואי
המדויק ,מוצע כי טרם ימונה ,יתבקש
המומחה המיועד למסור לבית המשפט ולבאי
כוח בעלי הדין ,מידע על ניסיונו המקצועי-
מדעי בתחום הספציפי בו הוא אמור לחוות
דעתו .כמו כן ראוי לבקש מן המיועד למינוי
כמומחה מטעם בית המפשט גילוי מלא של

שריסן באורח חד-משמעי כוח זה ונטל אותו מידי בית
 33ה"ש  9 - 5והטקסטים שמעליהן.
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__________________________ תיקון תקנה  – 130עדות מומחים והוכחת עניין שברפואה בבית המשפט
אינטרסים שלו אשר עלולים להעיב על שיקול

בהיזקקות לאחת מאלה תמצא הדרך הנכונה יותר

דעת אובייקטיבי.

לעשיית צדק ,ועמה גם חיסכון אמיתי בזמן שיפוטי

 .5קביעת שכר טרחת מומחה על ידי בית

יקר.

המשפט אינה בגדר חידוש .יש לשקול
אפשרות זאת גם ביחס לעדים מומחים
בתחומי משפט אחרים .מוצע לשקול את
האפשרות ששכר הטרחה ייגזר על פי השכר
שנקבע

לשופטים-הדיוטות

בבית

הדין

לעבודה.
ובנוסף לכל אלה:
 .6ייתכן ויש לשקול הצעות לכינון בית משפט,
או ערכאה דומה ,ייחודי לסוגיות שכרוך בהן
עניין שברפואה ,ברוח הצעתו של

Lord

 Woolfבמערכת המשפט האנגלית.34
 .7ייתכן גם לשקול התקנת תקנות ,ו/או חקיקה,
אשר

לפחות תעודד היזקקות ל"מוסד"

ההערכה הניטראלית המקדמית Early -
 .(Neutral Evaluationכלי טרום-דיוני זה,
אשר זכה להצלחה רבה במדינת קליפורניה,
ומשמש בה כאחד מ 4-הליכי חובה טרום
משפטיים ,עיקר יעילותו בבחינה ניטראלית
של הסוגיות שבמחלוקת ,הנעשית בידי
מומחה מובהק בתחום ,שנקבע מתוך רשימה
מוסמכת ומוסכמת ,ובהסכמה על זהות
האדם המסוים המוצע לתפקיד נתון.
מטרתו של "מוסד" מסוג זה היא להבהיר
לצדדים ,מנקודת מבט ניטראלית ,את מצבם
העובדתי והמשפטי ,ובכך הוא עשוי לסייע
בצמצום גדר המחלוקת ,ולעתים אף ליישבה,
על סף בית המשפט.35
 34ר' The Woolf Report, Section 15 – Medical
Negligence, Lord Chancellor's Office Publication,
1999.
35
א .סהר" ,רשלנות רפואית ,יישוב הסכסוך בדרכים
חלופיות  -הצעת מודל" ,חלק ב' ,רפואה ומשפט ,2003 ,29
102
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חידושי פסיקה__________________________________________________________________

רשלנות רפואית ברפואה האסתטית והמשלימה
ומגמות חדשות בפסיקת פיצויים בגין נזק ממוני ולא ממוני
עו"ד יונתן דייויס*
www.med-law.co.il

בהתאם לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[ חל איסור על

דרישות וקריטריונים הקובעים מי יכול לפרסם עצמו

העיסוק ברפואה ללא רשיון ,אך המציאות היא

ברבים כמרפא או מטפל.

שהגדרת המונח "עיסוק ברפואה" אשר בפקודת

במדור חידושי פסיקה אנו נדרשים לפסקי דין שעניינם

הרופאים אינה מספקת תשובה מניחה את הדעת

רשלנות רפואית ברפואה האסתטית והמשלימה ,אשר

לכשירות עיסוקם של בעלי מקצועות בתחום הרפואה

ניתנו לאחרונה בערכאות השונות ,תוך עמידה על היקף

המשלימה )הומיאופתיה ,הרפואה הקוסמטית לענפיה,

מידת הפיקוח של משרד הבריאות וקופות החולים על

אקופונקטורה ,רפלקסולוגיה ,כירופרקטיקה וכדומה(.

הטיפול הרפואי המבוצע במסגרת המכונים הפרטיים.

תעשיית הרפואה המשלימה והקוסמטית הפרטית

כמו כן ,נסקור את מגמות הפסיקה בפסיקת הפיצויים

פורחת כיום יותר מתמיד .המדיה האלקטרונית

בגין נזק ממוני ולא ממוני בעקבות הלכת "השנים

והכתובה עמוסות בפרסומות של מכונים לרפואה

האבודות" שנקבעה בפרשת עיזבון המנוח מיכאל

אסתטית ,שתמורת כך וכך שקלים יסירו שיער בלייזר,

אטינגר ז"ל.

טיפולים

בתי המשפט דנו עד היום במספר מקרים של מטפלים

יעניקו

טיפול

קוסמטי-רפואי,

יבצעו

אלטרנטיביים במסווה של רפואה משלימה – והכול

ברפואה משלימה והעירו לגבי האנרכיה החקיקתית

ללא פיקוח כלשהו של משרד הבריאות ,שהרי משרד

השוררת בתחום .כך בע"א  2055/99פלוני נ' הרבנות
הראשית תק-על  ,240 (2) 2001דן בית המשפט העליון
בעניינו של מוהל אשר גרם נזק לנימול במהלך ברית

עליה פיקוח.

המילה ,ועמד על הצורך להסדיר את התחום בחקיקה.

כיום ,המצב בתחום הרפואה המשלימה והקוסמטית

בת.א) .תל אביב(  16966/01זרדב מירי נ' אליהו רוני

הוא של אנרכיה מוסרית וחוקית טוטלית ,בבחינת

)פורסם ב"רפואה ומשפט" ,30 ,מאי  ,2004עמ'  ,(163דן

"איש הישר בעיניו יעשה" .כל אדם יכול להכריז על

בית משפט השלום בעניינו של מרפא על טבעי אשר

עצמו כמטפל ,וכל דבר שהוא חושב לעשותו עושה .יותר

הבטיח לאישה לרפא אותה ממחלת ניוון שרירים

מכך – הרפואה האסתטית מנסה להשתלט על הרפואה

בשיטת "רוני אליהו" ,אשר הוכחה כמוצלחת בטיפול

הקונבנציונלית ,זו המורשית והמפוקחת ,ולדחוק את

במאות מטופלים .המרפא דרש וקיבל  88,000שקל,

רגליה באמצעות מודעות פרסום מופרכות.

תוך הבטחה כי במידה שהתובעת לא תתרפא ישיב לה

עד היום ,למרות דוח ועדת אלון בנושא הרפואה

את כספה .הטיפול לא סייע ,והתובעת תבעה את כספה

המשלימה משנת  ,1994דוחות מבקר המדינה מהשנים

בחזרה .בית המשפט חייב את "המרפא" להשיב את

 2002ו 2004-ופסקי דין שהתריעו על התופעה ,לא

הכסף ,שוב תוך עמידה על האנרכיה החקיקתית

הוגדר בחוק מעמדם של העוסקים בריפוי אלטרנטיבי

המאפשרת לכל בר בי רב להכריז על עצמו כמי שיכול

וקוסמטי ,או אלה המכריזים על עצמם כבעלי כוחות

לרפא כל אדם.

על טבעיים לריפוי ,ולמעשה לא מתנהל רישום או

בת.א) .חיפה(  7669/01מדינת ישראל נ' יוסף רווס

פיקוח כלשהו במשרד הבריאות .כמו כן ,אין בנמצא

)פורסם ב"רפואה ומשפט" ,גיליון  ,28מאי  ,2003עמ'

הבריאות מפקח רק על גופים שהוקמו על פי החוק,
ומכיוון שהרפואה המשלימה אינה מוסדרת בחוק ,אין

___________________________________
• עורך ראשי של כתב העת "רפואה ומשפט"
ויו"ר הוועדה לרפואה ומשפט בלשכת עורכי הדין.
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____________________________________________רשלנות רפואית ברפואה האסתטית והמשלימה
והומיאופת ,שלא היה רופא על פי הכשרתו ,אשר טיפל

היקף חובת הפיקוח של משרד הבריאות על
רפואת המכונים

הנאשם אשם במתן טיפול רפואי שיש בו כדי לסכן את

בית המשפט העליון מצא לנכון לבקר את התופעה של

חייו של האדם ,וכן בעבירות של עיסוק ברפואה בניגוד

העדר פיקוח של משרד הבריאות על מכוני הרפואה

לפקודת הרופאים .פסק הדין אושר בבית המשפט

האסתטית ,והטיל את האחריות על המדינה בכובעה

המחוזי בחיפה )ע"פ  ,(3159/03והנאשם עירער לבית

כרגולטור וכמי שאחראית על המרפאות מכוח פקודת

המשפט העליון.

בריאות העם ותקנות בריאות העם.

בנער שסבל

ממחלה קשה .בית המשפט מצא את

בית המשפט העליון ,ברע"פ  10709/03יוסף רווס נ'
מדינת ישראל )פסק דין מיום  (4.7.05אישר את

בע"א  8526/96מדינת ישראל נ' פלוני ואח' )ניתן ביום

ההרשעה בעבירת הרשלנות ,אך זיכה את הנאשם

 ,(23.6.05דן בית המשפט העליון בערעור המדינה על

מעבירה של התחזות ועיסוק ברפואה בניגוד לפקודת

פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים )השופטת

הרופאים .בפסק הדין נקבע כי "החלתה של פקודת

י .צור( ,שבו נדונה אחריות מכון יונה – מרכז רפואי

הרופאים על ענפי הרפואה המשלימה – בהעדרו של

בע"מ לטיפול באין אונות באמצעות הזרקת סיליקון
לאיבר מינו של התובע .בית המשפט המחוזי הרשיע את

יכולה לעמוד .הפקודה נועדה להסדיר את העיסוק

הרופאים מנהלי המכון ואת הרופא המטפל בטיפול

ברפואה הקונבנציונלית ובה בלבד ,והמונחים הכלולים

ברשלנות ,לאחר שמצא כי הרופאים לא היו מומחים

בהגדרת ה'עיסוק ברפואה' מתייחסים כולם לבדיקה,

לטיפול הרפואי שניתן ,וחלקם אף לא החזיקו ברשיון

אבחון ומתן מרשם על ידי מי שעיסוקו ברפואה

ישראלי לעסוק ברפואה .בית המשפט הטיל גם אחריות

קונבנציונלית .נדרש תיקון חוק מפורש כדי להרחיב את

בשיעור של  30%מהנזק על משרד הבריאות ,שהפר את

ההגדרה גם על טיפול שאינו נופל בגדר הרפואה

חובת הפיקוח על המכון בהתאם לתקנות בריאות העם

הקונבנציונלית .זאת ,להבדיל מעבירות ההתרשלות לפי

)רישום מרפאות( תשמ"ז.1987-

חוק העונשין אשר חלות על כל סוגי הטיפולים

בית המשפט העליון דחה את הערעור ,וקבע ממצאים

הרפואיים .האינטרסים הציבוריים הבסיסיים ביותר

חשובים מאוד הממלאים בתוכן את האנרכיה שבה אנו

מחייבים את הסדרתם החוקית של תחומי העיסוק

מצויים .בית המשפט קבע כי חובת הרישום מקימה

ברפואה המשלימה ,ואת הנהגתו של משטר פיקוח על

חובת פיקוח של המדינה על ביצוע הרישום ועל כל

תחומים אלה ,אך אין לעשות זאת באמצעות פרשנות

המשתמע ממנו .מי שניזוק בגין אי קיום חובת הפיקוח

מאולצת של פקודת הרופאים ,אשר לא נועדה להסדיר

עשויה לקום לו עילת תביעה מכוח עוולת הפר חובה

תחומים אלה .גם האכיפה הסלקטיבית המוצעת על ידי

חקוקה )סעיף  63לפקודת הנזיקין( ,או מכוח עוולת

המדינה פסולה ,והיא פוגעת בעיקרון החוקיות של

הרשלנות )סעיפים  36–35לפקודה(.

המשפט הפלילי .מכאן שיש לזכות את המערער מן

באותו מקרה סבל התובע מהפרעות בתיפקוד המיני.

העבירות שבהן הורשע לפי הפקודה".

הוא פנה לקבלת טיפול במכון "יונה" ,שבהנהלת מר

הסדר חקיקתי אחר – היא מאולצת ,מלאכותית ואינה

רייכר .פנייתו למכון הייתה בעקבות מודעה שפורסמה
בעיתון ,ובה הצהיר המכון כי הוא מספק טיפול בבעיות
של אין-אונות .ד"ר מרק גאידס העניק למשיב טיפול
שכלל מספר הזרקות של סיליקון לאיבר המין.
התוצאות המצערות של הטיפול היו עיוות ונמק נרחב
לעור הפין ,אשר הצריכו השתלת שתלי עור ותותב בפין.
מומחה מתחום האורולוגיה שמינה בית המשפט קבע,
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חידושי פסיקה__________________________________________________________________
כי המשיב עבר פרוצדורה שאינה ידועה או מקובלת

צידוק למשיכת ידיים .הפרסומים העידו על טיפולים

בעולם הרפואי העוסק באין-אונות ,כי הטיפול היה

כירורגיים משמעותיים .המסקנה היא כי המדינה,

שגוי באופן בסיסי ,בלתי מקובל לחלוטין וגרם למשיב

באמצעות משרד הבריאות ,הפרה את חובת הפיקוח.

נזק גופני ונפשי שאינם ניתנים לתיקון מלא .בית

קיום סמכות סטטוטורית אין בו כדי להעניק חסינות

המשפט המחוזי ציין כי האמור בחוות הדעת למעשה

או לשלול אחריות וחובה .בסופו של יום ,כל שנדרש מן

אינו שנוי במחלוקת ,ובית המשפט העליון לא מצא כל

הרשות השלטונית הוא להפעיל את סמכויות הפיקוח

עילה להתערב בקביעה זו .מכאן ,שמי שהעניק את

הקנויות לה בסבירות בנסיבות העניין .בנסיבות

הטיפול והיה אחראי לו הוא לכל הפחות רשלן.

המיוחדות של המקרה ,רשות סבירה יכולה וחייבת

מכון "יונה" הוא מכון פרטי שאינו מצוי בבעלותה או

הייתה לצפות את האפשרות כי התרשלות בקיום

בשליטתה של המדינה .עם זאת ,מכונים פרטיים אינם

חובותיה תגרום נזק למאן דהוא מבין המטופלים

בהכרח פטורים מפיקוח של המדינה .בין השאר,

במכון .שיקולי המדיניות המשפטית לא שוללים חובה

קובעות תקנות בריאות העם )רישום מרפאות( חובת

זו .ההתרשלות בפיקוח נעשתה כבר ב.1989-

רישום למרפאות העוסקות בעניינים מסוימים ,כאשר

ככל שמדובר בפיקוח על מרפאות הטעונות רישום –

מרפאה הטעונה רישום מחויבת לעמוד בדרישות

התרשלה המדינה בביצוע תפקידה .בהתחשב בפרסומי

שונות .מרפאה שבה מבוצעות פעולות של "כירורגיה

המכון ,המקום היה טעון רשיון ולא עמד בתנאי סף

זעירה" – אינה טעונה רישום ,בשונה מ"כירורגיה

מינימליים לביצוע הפעולות המבוצעות בו לפי

קטנה" .לשיטת המדינה ,הפעולה של הזרקת סיליקון

הפרסומים .מכאן ,שהמדינה הפרה את חובת הפיקוח.

לאיבר מין מצויה מתחת לרף שמתווה הגדרת

המקרים הללו מצביעים על צורך דחוף לקדם את נושא

"כירורגיה קטנה" .טענות אלה אין לקבל .אמנם,

החקיקה במקצועות הרפואה האלטרנטיבית ,ויש

זריקה כשלעצמה איננה בהכרח פעולה המחייבת את

לשאוף לכך שהנושא יעוגן בחקיקה עד תום ויוסדרו בו

המרפאה ברישום ,אלא שכאן בוצעה "בנייה" של איבר

כל הוראות הרישוי ,דרישות השכלה וניסיון ,כללי

מין באמצעות הזרקת סיליקון .אין ספק שהזרקת

אתיקה והליכות ,חובת סודיות ,ביטוח אחריות

הסיליקון היתה פעולה פולשנית – פולשנית מאוד –

מקצועית ,החלת חוק זכויות החולה ,פיקוח והקמת

הרחוקה מזריקה רגילה .זוהי פעולה שאין להעלות על

טריבונלים משמעתיים .צעד ראשון בתהליך החקיקה

הדעת כי היא תבוצע במקום שאין בו רופא אחראי

הוא פרסום תקנות האוסרות על מכונים ומרפאות

וציוד ומכשור מתאימים ולא התמלאו בו הדרישות

פרטיים להעסיק רופאים שאין להם מומחיות ברפואה

הנלוות לרישומה של מרפאה.

פלסטית ,ולהכפיף את הפיקוח על אותם המכונים

בית המשפט העליון )השופט ריבלין( קובע שחובת

למשרד הבריאות .תכליתו של האיסור ,שמטילה

הרישום מקימה חובת פיקוח של המדינה על ביצוע

פקודת הרופאים על העיסוק ברפואה ללא רשיון ,היא

הרישום ועל כל המשתמע ממנו .מי שניזוק בגין אי

להגן על הציבור מפני המתיימרים להיות בעלי הכשרה

קיום חובת הפיקוח עשויה לקום לו עילת תביעה מכוח

וכישורים בריפוי החותרים לפתור בעיות רפואיות,

עוולת הפר חובה חקוקה ,או מכוח עוולת הרשלנות.

בעוד שלאמיתו של דבר אין הם בעלי כישורים כאלה.

בית המשפט התמקד בעוולת הרשלנות ,וקבע כי ככל

פעולה כירורגית המבוצעת על ידי מי שלא הוכשר לכך

שמדובר בפיקוח על מרפאות הטעונות רישום –

היא פעולה בלתי חוקית ,שיש לה תוצאות במישור

התרשלה המדינה בביצוע תפקידה .הרופאה המחוזית

הפלילי והאזרחי.

של משרד הבריאות שביקרה במקום הגיעה לכלל
מסקנה ,כי בפועל לא מתקיימות בו פעולות כירורגיות.
דא עקא שבנסיבות המקרה ,הראיות אינן מלמדות על
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היקף חובת הגילוי של קופת חולים כמי
שמכתיבה נהלים במעקב הריון

המקרה הפרטי והאם הספציפית ,כאשר מתגלה מום

דוגמה נוספת לחובת פיקוח של קופת חולים על בדיקות

ביילוד ,הפגיעה היא קשה ,מלאה ומוחלטת ,ועל כן אין

אולטרסאונד במעקב הריון ניתנה בבית המשפט

לשלול ממנה את הזכות לדעת על קיום בדיקה יותר

המחוזי בתל אביב בת.א )תל אביב( פלומבה אואל

משוכללת ולהחליט אם היא נוטלת על עצמה את

)קטינה( ואח' נ' קופת חולים כללית )פסק דין ניתן

הסיכון של הולדת ילד עם ליקויים או מומים ללא

ביום  12.7.05על ידי השופטת ציפורה ברון(.

עריכת בדיקה יותר מקיפה על חשבונה ,כשהדבר קיים

התובעת נולדה עיוורת ,לאחר שבמהלך מעקב ההריון

ואפשרי ,אף שאינו ניתן במסגרת השירות של קופת

לא התגלה המום בעיניה .בית המשפט קבע כעניין

החולים.

שבעובדה כי האם הופנתה לביצוע בדיקה בסיסית וכי

מחובתה של קופת החולים לדאוג לנהלים שיבטיחו

הפניה זו שיקפה רמת זהירות סבירה ולא הייתה בגדר

זרימה תקינה של אינפורמציה בין הצוות הרפואי,

מעשה רשלני .עם זאת ,בכך לא הסתיים הדיון ,שכן

המלווה את האישה ההרה במהלך הריונה ,ובין

דווקא לאור הנחיות משרד הבריאות ,שלפיהן מפנים

האישה .לא די בקיומה של "פרקטיקה" ,שלפיה

לבדיקה הבסיסית כדבר שבשגרה ,מתעוררת השאלה

מיידעים את האישה כי קיימת בדיקה מורחבת שניתן

בדבר היקף הגילוי ובדבר החובה ליידע את ההורים

לבצע בתשלום.

באפשרות לבצע בדיקה מורחבת ,על חשבונם ,על מנת

העדר הנחיות ברורות ונהלים מוגדרים באשר להיקף

לאפשר להם לקבל החלטה מודעת ,אם הם מעוניינים

המידע שיש למסור למטופלת על האפשרות לבצע

בכך או לא.

בדיקה מורחבת באופן פרטי ,ואי מתן הסבר הולם

השופטת ברון קבעה כי קופת החולים לא נתנה

בטרם ביצוע הבדיקה הבסיסית ,הם בגדר נוהל בלתי

לרופאים ולצוות מרפאות טיפת חלב הנחיות ברורות,

סביר .במחדל זה יש התרשלות מצד קופת החולים.

הולדת עובר עם מום היא קטנה יחסית ,אך לגבי

ולא הנהיגה הסדרים שעל פיהם יידעו את אותן נשים
בהריון על האפשרות לבצע בדיקה מורחבת באופן פרטי

לפיכך נקבע כי בתוצאת התרשלות זו על קופת החולים

ועל ההבדל בין הבדיקות.

לשאת לבדה ,וכי אין מקום במקרה זה להטיל את

כמו כן נקבע ,כי טופס ההסכמה שעליו הוחתמה האם

האחריות על רופאי קופת החולים ,אשר פעלו על פי

אינו ממלא אחר דרישת הגילוי ,וכי היה על קופת

הנהלים שהיא הכתיבה בעצמה .תוצאה זו היא ראויה-

החולים לדאוג לטופס מפורט ובהיר ,תוך מתן הסבר

קופת החולים נושאת באחריות הכוללת לטיפול באישה

מילולי על ידי צוות המרפאה .מתן הסבר נוסף ביום

ההרה וביילוד ולה הכלים להבטיח את שיתוף הפעולה

ביצוע הבדיקה הוא קריטי ,שכן בין מועד הפניית

הנדרש בין הצוות הרפואי המלווה את האם לאורך

האישה לביצוע הבדיקה ועד למועד ביצועה בפועל עלול

הריונה.

לעבור זמן מה ,אשר במהלכו תתערער הבנתה וידיעתה
של האישה באשר למהות הבדיקה שהיא עומדת לעבור.

בתי המשפט נזקקים יותר ויותר לתביעות שעניינן נזק

הדבר נכון שבעתיים לאור העובדה שלאורך שלבי

מרשלנות רפואית ברפואה האסתטית ,שתכליתה

ההריון קיים מגע עם גורמים נוספים מלבד הרופא

שיפור איכות החיים .להלן מספר דוגמאות.

המטפל ,ומכאן החשיבות במתן הנחיות ברורות
ואכיפתן .כך גם לאור העובדה כי מדובר בבדיקה אשר
תוצאותיה משליכות הן על היילוד והן על משפחתו.
מסירת המידע אינה כרוכה בעלויות תקציביות נוספות
ובצורך בכוח אדם מקצועי נוסף .אכן ,ההסתברות של
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ביצוע ניתוח לייזר בעינו של מטופל ללא קבלת
הסכמה מדעת

הניתוח לבין הנזק שנגרם לעין.

ע"א  522/04מרכז לייזר לניתוחי קרנית בע"מ נ' מחמד

את אחריות המכון ביסס בית המשפט העליון גם,

דיראוי )פסק דין מיום  .(28.6.05בית המשפט העליון דן

ובעיקר ,על העוולה של הסכמה מדעת .חובתו של

בערעור שהגיש מכון לייזר על פסק דין של בית המשפט

הרופא לקבל את הסכמתו של המטופל לטיפול –

המחוזי בתל אביב ,אשר קיבל את תביעתו של אדם

הסכמה מדעת – המקפלת בתוכה את הצורך למסור לו

שאיבד את כושר הראייה בעינו השמאלית בעקבות

את המידע הדרוש לו ,ובכלל זה מידע על מהות הטיפול,

ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראייה גבוה שבוצע בו ,ופסק

על הסיכונים הכרוכים בו ועל הסיכויים הטמונים בו.

לו פיצויים בסכום כולל של  450,000שקל וכן הוצאות

המבחן למידע שחובה למוסרו אינו הנוהג המקובל

ושכר טרחת עורך דין .הדיון נסוב סביב השאלה אם

בקרב הרופאים ,אלא צורכי המטופל למידע כדי

הוכחה זיקה סיבתית בין הניתוח שבוצע בקרנית לבין

להחליט אם לקבל את הצעת רופאו .צרכים אלה

הדימום שאירע ברשתית ושגרם לעיוורון .כן נדונה

נקבעים על פי קנה מידה אובייקטיבי – על הרופא

שאלת ההסכמה מדעת של התובע ,אשר חתם על טופס

מוטל למסור למטופל את כל האינפורמציה שאדם

הסכמה לניתוח מבלי שקרא אותו.

סביר היה נדרש לה כדי לגבש החלטה אם להסכים

בית המשפט העליון )פסק הדין נכתב על ידי השופט

לטיפול המוצע .המבחן למסירת המידע הוא מהותי,

ריבלין בהסכמת השופטים א .פרוקצ'יה וע .ארבל( דחה

והחתמת המטופל על טופס ההסכמה אינה כשלעצמה

את הערעור ,ופסק שסמיכות הזמנים בין הניתוח בעינו

תנאי מספיק לקיומה של הסכמה מדעת.

השמאלית של המשיב לבין הנזק שנגרם לכושר הראייה

במקרה דנן ,היקפה של חובת הגילוי היה רחב במיוחד:

באותה העין ,היא עצמה עשויה לרמז על קיומו של

הניתוח שעבר המשיב היה ניתוח אלקטיבי ,בעל אופי

קשר סיבתי בין השניים .על פניו ,קשה לייחס את

חדשני ,שה FDA-האמריקאי קבע לגביו כי אין לבצעו

השתלשלות העניינים לצירוף מקרים בלבד .יש לפעמים

באנשים שקוצר ראייתם הוא בדרגה גבוהה כשל

שעצם קרות הנזק ,באופן שבו אירע ,מקים הנחה

המשיב .המשיב עבר את הניתוח במסגרת פרטית.

לכאורית בדבר קיומה של התרשלות .מבחינה

נסיבות אלה משפיעות על חובת הגילוי .אף אם סברה

סטטיסטית גרידא ,הסיכוי שאדם צעיר בעל קוצר

המערערת שהניתוח אינו גורר סיכון של דימום ,חובה

ראייה יפתח דימום בלתי-תלוי ,דווקא בתוך תקופה של

היתה עליה ,לכל הפחות ,ליידע את המשיב ,לפני ביצוע

מספר שבועות לאחר הניתוח ,הוא נמוך .ספק רב אם די

הניתוח ,כי השלכות הניתוח במקרים של ליקוי ראייה

בנתון זה כדי להקים חבות בנזיקין; אך בהצטרפו

חמור טרם נחקרו עד תום.

לראיות נוספות ,הוא עשוי להיות בעל משקל ,ולתמוך

די בעצם ביצוע הניתוח בלא גילוי הולם וקבלת הסכמה

במסקנה כי במכלול הראיות יש בו כדי לשכנע את בית

מדעת כדי להקים זכאות לפיצוי בגין עצם הפגיעה

המשפט בנכונות גרסת התובע.

בכבודו של המטופל ובאוטונומיה שלו – פגיעה הנובעת

מבחינת המחקר ,קיימת עמימות לגבי השלכות הניתוח

מכך שבוצע בגופו טיפול בלא קבלת הסכמתו

במקרים של קוצר ראייה גבוה ,ובנסיבות אלה לא ניתן

המושכלת.

לתת את מלוא המשקל לעמדת המומחים ,שלפיה

בנסיבות העניין ,הוכח כי המערערת הפרה את החובה

הדעה המקובלת היא שאין קשר סיבתי בין ניתוח לייזר

לקבל את הסכמתו מדעת של המשיב ,לפני ביצוע

לבין דימומים ברשתית .בנוסף ,לאור קביעת בית

הניתוח ,וכי המשיב לא היה מסכים לעבור את הניתוח

המשפט המחוזי כי המערערת ביצעה מאות ניתוחים מן

אלמלא הופרה חובה זו .כן הוכח כי בעקבות הניתוח

הסוג הנדון ועל אף זאת לא הציגה נתונים סטטיסטיים

נגרם נזק לעינו של המשיב .מכאן שבדין נקבע כי

להתערב בקביעה כי הוכח יסוד הקשר הסיבתי בין

התומכים בעמדתה ,המסקנה המתבקשת היא שאין
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המערערת חבה ,מכוח עוולת הרשלנות ,לפצות את

בית המשפט בע"א  9384/90ואתורי נ' בית החולים

המשיב על הנזק שנגרם לו.

לניאדו ,פ"ד נא ) .181 ,171 (2מדובר בסופו של יום

במקרה אחר ,בע"א  9817/02נחום ויינשטיין נ' ד"ר

בהערכה; בדעת הרוב )מפי השופט אור( בע"א ,2781/93

דוד ברגמן ואח' )טרם פורסם( ,הגיש התובע תביעת

דעקה נ' בית החולים כרמל חיפה ,פ"ד נג),560 ,526 (4

נזיקין עקב נזק שנגרם לו בעקבות ניתוח לתיקון ראייה

נקבע כי בגין פגיעה באוטונומיה כשלעצמה ראוי לפסוק

שביצע הנתבע באמצעות טיפול לייזר .הניתוח הראשון

סכום מסוים .ראו לעניין זה גם ע"א  6153/93שטנדל נ'

בוצע בעין שמאל ביום  .14.2.94הניתוח השני בעין ימין

יעקב שדה ,פ"ד נו) ,746 (4והדעות השונות המובאות

בוצע כעבור שבועיים ,ביום  ;1.3.94לאחר זמן מה

בו.ומאחר שלא היה צורך או אפשרות להתריע בפני

התברר כי לא חל שיפור בראייה והוחלט לבצע שני

המערער ,על פי הידע באותה עת ,על סיכון אפשרי

ניתוחים נוספים .ביום  2.8.94בוצע ניתוח בעין הימנית

מניתוח כשקיימת מיופיה גבוהה ,נקט בית המשפט

וביום  1.11.94בעין השמאלית .לאחר שלא חל שיפור

בדרך שבה נקט בית המשפט בפרשת דעקא ,וקבע פיצוי

בעקבות ניתוחים אלה ,הוחלט לבצע בעיניו של התובע

בסך  150,000שקל בגין הפגיעה באוטונומיה ואי מתן

הליך המכונה גרידת אפיטל – ניתוח לשיפור העכירות,

הסבר בעניין העכירות .בכך העלה בית המשפט העליון

המבוצע לעיתים לאחר ניתוחי לייזר .ביום 10.1.95

את הרף הנמוך מאוד שנקבע בפרשת דעקא לפיצוי בגין

בוצעה הגרידה בעין שמאל וביום  7.3.95בעין ימין.

פגיעה באוטונומיה לבדה ) 15,000שקל( ,ללא קשר

לאחר כישלון טיפולים אלה בוצע בתובע ניתוח

לשיעור הפיצויים בגין ההתרשלות ,והעמיד את הפיצוי

להשתלת קרנית.

על ערכים ריאליים.

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את תביעת הרשלנות
הרפואית ,לאחר שמצא שהנתבע לא חרג מהפרקטיקה

ניתוח להגדלת שדיים שהסתבך בזיהום

הרפואית ומהידע הרפואי שהיה ידוע בעת הטיפול

במקרה שנדון בת.א )חיפה(  846/01א.ג .נ' ד"ר רוני

הרפואי בלייזר .כמו כן קבע ,שהנזק שנגרם לתובע

מוסקונה )פסק דין מיום  ,(4.9.05ביקשה התובעת

אירע עקב הניוון בעין ולא עקב הטיפול בלייזר ,ובכך

לעבור ניתוח הגדלת שדיים .הנתבע הוא רופא מומחה

לא התמלא התנאי של קשר סיבתי בין ההתרשלות

לכירורגיה פלסטית ,המבצע גם ניתוחי הגדלת שדיים.

והנזק .יחד עם זאת ,קבע בית המשפט המחוזי כי הוא

באוגוסט  1997פנתה התובעת לנתבע וביקשה לעבור

מאמין למערער שטען כי לא קיבל הסבר על הטיפול

את הניתוח האמור .הניתוח בוצע בחודש ספטמבר

בעיניו והסיכונים הכרוכים בו ,באופן שיכול היה לקבל

באותה שנה .בבדיקה שנערכה חודש אחר כך נמצא

החלטה נכונה .בית המשפט העליון )השופט מ .נאור(

זיהום מקומי בשדיים ,והם היו פתוחים בחלקם .מכאן

קבע כי הוא לא מצר להתערב בקביעות לעניין הרשלנות

ואילך עברה התובעת סדרה של טיפולים חוזרים נגד

הרפואית ,אך הוסיף כי בית המשפט המחוזי לא הסיק

הזיהום ותפירות חוזרות ונשנות של השד הימני.

את המסקנות הנדרשות מהממצא לעניין ההסכמה

בחודש יוני  ,1998לאחר סדרה של ניתוחים חוזרים

מדעת .כיוון שלא הוכח במשפט קשר סיבתי בין מצב

שביצע הנתבע בשד הימני ,ביקשה ממנו התובעת

עיניו של המערער לבין הניתוח ,הנחתנו חייבת להיות

להוציא את שתלי הסיליקון שהושתלו בשדיה.

שלא היה מקום להתריע בפניו על סיכון אפשרי מניתוח

בתביעתה טענה התובעת כי כתוצאה מטיפולו הרשלני

לטיפול במיופיה גבוהה .עם זאת ,עדיין צריך היה

של הנתבע נגרמו לה נזקים חמורים ,רפואיים

להתרות בו על חשש לעכירות בקרנית )המהווה חלק

ופסיכיאטריים .אין מחלוקת כי הניתוח בוצע לאחר

קטן מהנזק( ,ועל כך שמדובר בניתוח חדשני יחסית

שהתובעת חתמה על טופס הסכמה לניתוח ,אשר פורטו

בארץ .מה היתה ההשפעה של אזהרות כאלה אילו

בו סיכונים וסיבוכים אפשריים של הניתוח ,ולאחר

ניתנו למערער? לשאלה זו והדרכים לפתרונה התייחס

שקיבלה הסבר בעל פה אודות סיכונים וסיבוכים
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אפשריים אלו ,לרבות האפשרות שיהיה צורך בניתוח

היחסים שבין מנתח פלסטי ומכון לטיפולים קוסמטיים

מתקן.

קליניקה אריאל ,שבמסגרתו בוצע בתובע ניתוח

נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה השופטת ב .גילאור

להקטנת חזה .הנתבעים התפשרו עם התובע מחוץ

קבעה כי אמנם הנתבע נקט שיטה רפואית מקובלת,

לכותלי בית המשפט ,וביקשו מבית המשפט להכריע

כאשר עשה ניסיונות להציל את השתלים ,אך השאלה

במחלוקת ביניהם בדבר חלוקת האחריות לפיצוי

היא מהו המועד הנכון להוצאתם – בל נשכח כי

התובע.

התובעת ביקשה בניתוח להגדיל את השדיים והוצאת

בית המשפט קבע כי טענתה של הנתבעת ,כי לא חלה

השתלים כבר עם הופעת הזיהום הראשון הייתה גורמת

עליה כל אחריות מכל סוג שהוא מאחר שהאחראי

לכישלון של מימוש מטרתה ורצונה .יחד עם זה ,היה

הבלעדי לניתוחים ולתוצאותיו הוא אך ורק הנתבע,

הנתבע צריך להקפיד הקפדה יתרה בטיפול בזיהום

הרופא – מקוממת משהו בהתחשב בנתונים שהובאו

שנתגלה אצל התובעת מיד בהתחלה על ידי לקיחת

בפני בית המשפט.

תרבית ,ולברר באופן רציני ויסודי מהי האנטיביוטיקה

אין מחלוקת כי התובע פנה לראשונה אל הנתבעת –

שהשפעתה עשויה לגרום להצלחת התהליך.נ

ואין נפקא מינה אם פנה בעקבות פרסום בעיתון או

השופטת גילאור קבעה כי הנתבע התרשל גם משלא

שמועה שהתגלגלה לאוזנו.

אישפז את התובעת על מנת לתת לה אנטיביוטיקה דרך

מיד כשפנה – התעניינה נציגת הנתבעת בניתוח שבו

הווריד ,ומשניסה שוב ושוב לתפור את שדה הימני

חפץ התובע ,המליצה לו על ניתוח הקטנת החזה ,גבתה

בתנאי הקליניקיה הפרטית שלו ו/או אשפוז יום ,כדי

ממנו מקדמה והמשיכה והפנתה אותו אל הסניף

להשיג את תכלית הניתוח ,דהיינו הגדלת השדיים .כל

הירושלמי ואל הנתבע עצמו ,ואיפשרה את ביצוע

אותה עת שיתפה התובעת פעולה ,כי גם היא קיוותה

הניתוח בחצריה ,תוך שהנתבע נעזר בעובדי הנתבעת

שהמהלך הקשה והמסובך יביא בסופו של דבר לתוצאה

שביצעו מעקב אחר התובע עם תום הניתוחים ,ותוך

המקווה ,ולצורך זה עברה סדרה של טיפולים חודרניים

שהרישום נעשה על גבי דפים הנושאים את הלוגו של

קשים ומייגעים ,החל מהניתוח וכלה בהוצאה

הנתבעת.

השתלים.

היעלה על הדעת ,כי לאחר כל זאת תטען הנתבעת כי

בעניין הנזק חלה תפנית מעניינת במהלך המשפט,

אין כל קשר בינה לבין התובע?

כאשר התובעת עומתה עם תמליל קלטת של שיחה

בנסיבות העניין חבה הנתבעת חובת זהירות מושגית

שניהלה עם חוקר פרטי ובה הודתה כי לא נגרם לה נזק

וקונקרטית כלפי התובע ,שהרי הזמינה את התובע

נפשי וכל טענותיה הן לצורכי המשפט .בית המשפט

לבצע אצלה ניתוח ,והיה עליה להבטיח לו כי הניתוחים

קבע שהתמליל והאופן שבו הכחישה התובעת את

יבוצעו באופן שבו תובטח תוצאתם המקווה .במקום

האמור בו פגעו באופן משמעותי במהימנותה ,באופן

שבו כשל הניתוח והתובע סבל נזק גוף – יש לקבוע כי

שהפחית מיכולתה לשכנע את בית המשפט באשר

הפרה חובה זו וכי עליה לפצותו.

לגובה הנזק וזכותה לפיצויים שנתבעו .יחד עם זאת,

הפרת החובה נובעת מעצם התנהלותה של הנתבעת,

נפסק לתובעת פיצוי לא ממוני בסך  100,000שקל ,וכן

כפי שתואר לעיל ,אשר נציגה מטעמה הייתה זו

הוצאות ממוניות נוספות ושכר טרחת עורך דין ללא

שקיבלה את התובע מלכתחילה ,יעצה לו בנוגע לסוג

הוצאות משפט .האגרה בסך  33,000שקל הושתה על

הניתוח ואף דאגה לגבות כספים בשל כך .לא יכולה

הנתבע.

להיות כל מחלוקת על כך שהנתבע עצמו ,אשר ניתח

בת.א )שלום ירושלים(  1527/03א.י .נ' ד"ר רינגלר
אברהם וקליניקה אריאל ,דן בית המשפט השלום

את התובע בשתי הפעמים והבהיר לו מהו הניתוח
הראוי לאחר שהתובע הופנה אליו על ידי נציגת

בירושלים )השופטת אתי באום-ניקורטה( במערכת

הנתבעת ובהמלצתה ,חב כלפיו חובת זהירות מושגית
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וקונקרטית ,ומשכשל הניתוח – הפר כלפיו את חובת
הזהירות ועליו לפצות את התובע בגין נזקיו .משכך ,יש
לקבוע כי הנתבעים חייבים בפיצויו של התובע באופן
שהרופא המנתח יישא בשיעור של  60%מהנזק ,ואילו
הנתבעת – קליניקה אריאל – תישא ב40%-
מהפיצויים.

מגמות בפסיקת פיצויים בעקבות הלכת "השנים
האבודות"
בעקבות ההלכה שנקבעה בע"א  ,550/01 ,140/00עיזבון
המנוח מיכאל אטינגר ואח' נ .החברה לשיקום ופיתוח
הרובע היהודי ואח' )להלן :פסק דין אטינגר( ,ואחריה
במסגרת דנ"א  4011/04 ,4533/04עיריית ירושלים ואח'
נ .עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל ואח' ,שבה נדחתה
הבקשה לדיון נוסף ,מתחבטים בתי המשפט בפרשנות

שיטת 'הידות' – וזאת בהעדר נסיבות
מסוימות ,המצדיקות הליכה בדרך
אחרת .לדעת – מקום בו מצבו המשפחתי
של הניזוק כבר נתגבש ביום פסק הדין;
לשער – מקום בו טרם נתגבש אך הוא
ניתן לתחזית .שיטת הידות מיישמת,
באין ראיות אחרות ,הנחת עבודה –
חזקה עובדתית המושתתת על ניסיון
החיים ,בדבר אורח החיים של המשפחה
הממוצעת .משמעות יישום השיטה הזו
היא ,כי לאחר אומדן הכנסתו
הפוטנציאלית של הניזוק ,יש לצרפה
)'הקופה
המשפחתית
להכנסה
המשותפת'( ,ואז ,מתוך ההכנסה
הכוללת ,להקציב יד אחת כהוצאת קבע
כללית של המשפחה ,ואת היתרה לחלק
שווה בשווה בין בני המשפחה ,באופן
שלכל אחד מיוחסת יד אחת .את היד של
הנפגע ממעשה הנזיקין יש להפחית
סכום
מתקבל
וכך
מהכנסתו,
הפיצויים."...

שיש לתת לשיטת חיוב הפיצויים לפי הלכה זו.

באשר לחישוב הפיצויים לעיזבון ,כאשר מדובר בילד

הפיצוי הנדרש בראש נזק זה הוא על קיצור תוחלת חייו

שנפטר ,עומד בית המשפט על הקשיים המרובים

של המנוח ,ומכאן ההפסדים שנגרמו עקב כך שהמנוח

בקביעת הפיצוי מאחר שמדובר בילד שטרם החל

הפסיד את האפשרות להשתכר באותם שנים .התובע

להשתכר וטרם הקים משפחה ,וכל החישובים

במקרה זה הוא עיזבונו של המנוח שבא בנעליו .מאחר

והנתונים סובלים מעמימות קשה.

שהמנוח היה קטין בעת שנפטר ,הרי מדובר בקיצור או
הפסד של שנות השתכרות רבות.

בסופו של דבר הגיע בית המשפט למסקנה הבאה,

בפסק דין אטינגר מציע השופט ריבלין ,לאחר בחינת

לעניין חישוב הפיצוי עבור העיזבון )בסוף סעיף 68

מספר שיטות חישוב ,את השיטה הראויה לדעתו

לפסק הדין(:

לעריכת חישוב ההפסדים בשנים האבודות .לטעמו ,יש
לנקוט דרך כלל ב"שיטת הידות" ,ואלה דבריו בסעיף
 45של פסק הדין:
"מהי שיטת חישוב ההוצאות אותה ראוי
להנהיג במשפטנו? 'שיטת הצרכים
הבסיסיים' ו'שיטת החסכונות' נדחו,
כאמור ,על ידי מרבית הפוסקים
והמלומדים ,ולא בכדי .שיטות אלה
סובלות ,כפי שפורט לעיל ,מכשולים
מהותיים' .שיטת רמת החיים' היא,
מבחינה עיונית ,שיטה מתאימה יותר,
אך גם היא טומנת בחובה ליקוי מרכזי,
הנעוץ בעמימותה הרבה .נראה ,איפוא,
כי למצער באותם מקרים ,שבהם ניתן
לדעת או לשער את מצבו המשפחתי של
הניזוק 'בשנים האבודות' ,מן הראוי
לנקוט שיטת חישוב המושרשת אצלנו,
ביחס לפסיקת פיצויים לתלויים – היא
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"בחישוב הפיצויים לעיזבון יש להפחית
סכום המשקף את ההוצאות שהיה
המנוח מוציא למחייתו' ,בשנים
האבודות' )וראו לעניין אחרון זה דברים
שאמרנו לעיל ,בנוגע לחישוב הפיצויים
לניזוק-החי( ,וכן – במקרים המתאימים
– סכום המבטא את ההוצאות שהיה
מוציא על התלויים בו .תוצאה נוספת של
משטר-פיצויים זה היא כי ,בסופו של
יום התוספת שיידרש המזיק לשלם –
מעבר לסכום שהיה חב בו ממילא גם
אלמלא הוכר ראש-הנזק של 'השנים
האבודות' – היא מתונה למדי .מדובר
בסכום המשקף את החיסכון שהיה
לניזוק 'בשנים האבודות'".
על בית המשפט מוטלת המשימה לחשב את הסכום
המשקף את החיסכון שהיה נולד למנוח בשנים
האבודות .לפיכך ,ברוב המקרים יתקשה בית המשפט,
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בהעדר נתונים ,לקבוע מה היה מקצועו של המנוח ,כמה
היה משתכר ,כמה היה חוסך ואיזו משפחה היה מקים,
אם היה מקים משפחה .בתי המשפט הסתמכו לפיכך
על נתונים סטטיסטיים ,ממוצעים והנחות המקובלות
לגבי השתכרות עתידית של קטינים ,וקבעו הערכה לגבי
חיסכון "ממוצע" :כלשהו .פסקי הדין שפורסמו בעניין
זה ,לרבות ההלכה בפרשת מגדל חב' לביטוח בע"מ נ'
אבו חנא רים )קטינה( ואח' ,אשר ניתנה לאחרונה
בבית המשפט העליון ,משקפים מגמה זו של פיצוי על
פי נתונים סטטיסטיים לגבי כל ניזוק ,בלא להבחין בין
מוצא ,מין או נתונים אחרים העשויים להשפיע על דרך
החישוב.
יחד עם זאת ,מסקירת הפסיקה הנוגעת לפסקי דין
שפסקו פיצוי עבור השנים האבודות לאחר פסק דין
אטינגר ,עולה שבתי המשפט טרם גיבשו את דרך המלך
בשיטת חיוב הפיצויים .יצוין עוד שבבית המשפט
העליון תלויה ועומדת השאלה המתבררת במספר
ערעורים ,לגבי החלת הלכת השנים האבודות בתביעות
המבוססות על חוק הפלת"ד .נציג להלן את פסקי הדין

פור ,פ"ד מ ) .(628 (4אך ,כאן גישה זו
היא הגישה העדיפה ,שכן הניסיון
לחלץ אחוזי שכר מסוימים ,ידות של
חיסכון והוצאות ,עלול להתגלות
כמלאכותי וכמאולץ )ע"א 169/77
שוורץ נ' ליברמן ,פ"ד לב ).(561 (3
בנסיבות אלה ,ניתן לסמוך על
הרכיבים המשמשים לצורך גזירת
נתוני
והם
הגלובלי,
הסכום
ההשתכרות המיוחסים לקטין עם
התבגרותו )סכומי תשובת התובעים,
ע'  ;30ע"א  61/89מדינת ישראל נ'
אייגר ,פ"ד מה ) ,(580 (1הנחות בדבר
הוצאות מחיה והוצאות אחרות )סכומי
תשובת התובעים ,ע'  ,(31חזקות
הנוגעות לגיל הפרישה )ע"א 823/02
ביטוח חקלאי נ' גלר( .הערכה כוללת
של נתונים אלה מזכה את העיזבון
בפיצוי של  700,000שקל ,לאחר
)ראו
התורם
האשם
הפחתת
לחישובים ת.א) .חי'( עיזבון המנוח
מחאמיד נ' חליל(".
האשם התורם שנקבע באותו עניין היה  .5%אלמלא
אותו אשם תורם ,היה נפסק סכום של  737,000שקל.
השופט אוקון אינו מפרט כיצד הגיע לסכום זה ,אלא
קובע זאת כסכום פיצוי גלובלי.

שניתנו בסוגיה זו.
בת.א) .ירושלים(  2555/00רביב מרגלית ואח' נ .מדינת
ישראל )פסק דין מיום  (20.9.04שניתן על ידי השופט
בועז אוקון ,התייחס בית המשפט לגלעד רביב ז"ל

בת.א) .חיפה(  1011/01עיזבון מחאמיד ואח' נ' ג'ברין
חליל ,שניתן על ידי השופטת בלהה גלאור ,אומר בית
המשפט דברים קצרים וברורים:

שנרצח ביום  10.6.99בהיותו בן  .15בית המשפט
התייחס לשיקולי "העמימות" הנוגעים לפסיקה בראש
נזק זה ,שעה שמדובר בקטין בן  ,15וכך אמר:
"במצב זה ,ראוי לחשב את נזקיו של
רביב בדרך של הערכה גלובלית.
הערכה כזו נחוצה בהתחשב בכך
שנתוני הבסיס המלמדים על נזק
ממשי ,אך אינם מאפשרים חישוב
דקדקני של ההפסדים שנגרמו לתובע
נוכח החללים בתשתית הראייתית.
אני ער ליחס המסויג ,נקרא לו
חשדנות ידידותית ,מהגישה לפיה
נגזר אובדן כושר ההשתכרות –
וממילא הפסדי השכר בשנים
האבודות – על בסיס גלובלי ,ולא על
בסיס קביעת אובדן כושר ההשתכרות
תוך גזירתו מנתוני שכר מסוימים,
בדרך המכונה השיטה הקונבנציונלית
)ע"א  778/83עיזבון המנוחה סעידי נ'
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"לגבי המנוח סעיד – שהיה בן  19ביום
הרצח ,ולאור פסק הדין בע"א ,140/00
עז' המנוח אטינגר ,יש לפסוק לעיזבון
המנוח סעיד פיצוי בגין השנים
האבודות .בשנים אלו תחושב הכנסתו
כאמור לעיל על סך  7,000שקל לחודש
ככיסוי הוצאות המחיה של סעיד
בשיעור של ."70%
על פי חישוב זה התקבל סך של  609,000שקל על 43
שנות השתכרות עתידיות ,הואיל והמנוח בעת שנרצח
היה בן  19ומאז הרצח חלפו חמש שנים )לפי ההנחה
שהחיסכון הוא  30%מהשכר הממוצע במשק(.
בפסק דין מרגלית היה מדובר כאמור בקטין שטרם
החל לעבוד .פסק הדין ניתן כחמש שנים לאחר רצח
המנוח גלעד מרגלית ז"ל .אם נצא מההנחה שבסיס
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השכר הוא השכר הממוצע במשק ,הרי שהשופט אוקון

פיצוי של  400,000שקל עבור כאב וסבל ו 900,000-שקל

פסק ,גם מבלי שפירט ,את החיסכון כ 35%-מהשכר

על קיצור תוחלת החיים .סכומים אלה נכונים להיום

הממוצע במשק.

וכוללים בתוכם את מרכיב הריבית מאז האירוע .בסך
הכל נפסקו  1,300,000שקל.

בת.א) .שלום ירושלים(  2895/03עיזבון המנוח יינון

בית המשפט קיבל גם את התביעה בראש הנזק של

חייק ז"ל ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה )פסק דין

אובדן כושר השתכרות בשנים האבודות ,בקובעו כי יש

מיום  ,(10.1.05נדון מקרה טראגי של המנוח ,פג בן

לקבוע פיצוי על פי השכר הממוצע במשק ,כאשר מרכיב

ארבעה ימים שנפל מהמשקל במחלקת הפגים .התינוק

החיסכון הוא  .33%כיום עומד השכר הממוצע במשק

נולד להוריו לאחר הריון יקר וטיפולי פוריות

על סך של  7,200שקל ,ומכאן שההסכם החודשי הוא

ממושכים .סגן נשיא בית משפט השלום ,השופט כרמי

סך של  2,376שקל ,אותו סכום שהיה נחסך במשך

מוסק ,התחבט כיצד לפסוק בעניין הפיצויים ,ולאחר

שנות עבודתו של המנוח .מאחר שהמנוח נפטר בהיותו

סקירת הפסיקה פסק פיצוי על פי השכר הממוצע

בן ארבע ,הרי שיש לערוך חישוב של היוון כפול ,היינו

במשק ,כאשר מרכיב החיסכון הוא  .33%כיום עומד

הפסד מרכיב זה למשך  44שנות עבודה )מגיל  21ועד

השכר הממוצע במשק על סך של  7,200שקל ,ומכאן

גיל  ,(65ולהוונו פעם נוספת על פני  17שנה ,שהוא גיל

שהסכום החודשי הוא סך של  2,376שקל ,אותו סכום

תחילת העבודה המקובל לחישוב .התוצאה המתקבלת

שהיה נחסך במשך שנות עבודתו של המנוח .מאחר

היא סך של  421,138שקל .לסכום זה יש להוסיף ריבית

שהמנוח נפטר בהיותו בן ימים ספורים ,הרי שיש לערוך

מאז מות המנוח ועד היום ,שהרי נקודת הזמן שבה

חישוב של היוון כפול ,היינו הפסד מרכיב זה למשך 46

זכאי העיזבון לפיצוי היא מות המנוח .הסכום המתקבל

שנות עבודה )מגיל  21ועד גיל  ,(67ולהוונו פעם נוספת

הוא  623,000שקל.

על פני  21שנה ,שהוא גיל תחילת העבודה המקובל

בית המשפט חייב את הנתבעים לשלם לתובעים סך של

לחישוב .התוצאה המתקבלת היא סך של 382,000

 1,923,000שקל ,וכן שכר טרחת עורך דין בשיעור של

שקל .כמו כן פסק בית המשפט נזק שאינו נזק ממון
לעיזבון ,על סמך ההנחה כי המנוח סבל סבל רב עד

 385,000שקל בצירוף מע"מ.

שנפטר ,וכי עקב כך קוצרו חייו .לאור זאת נפסק

פיצוי בגין הפסד השתכרות לקטינה ללא שיוך
למגזר או דת

 600,000שקל על קיצור תוחלת החיים.

בע"א  10064/02מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' רים אבו

בת.א) .שלום ירושלים(  6475/02פיטרו איריס ודוד נ'

חנא )קטינה( ואח' )פסק דין מיום  (27.9.05נזקק בית

קיבוץ דביר ואח' )פסק דין מיום  (22.2.05נדרש שוב

המשפט העליון לעקרונות חישוב פסיקת הפיצויים

בית המשפט )סגן הנשיא כרמי מוסק( לסוגיית שיטת

לנפגעת קטינה .התובעת נפגעה בתאונת דרכים בהיותה

החישוב של הפיצויים בנזק הממוני בשנים האבודות.

תינוקת בת חמישה חודשים בלבד .בגין ראש הנזק של

בנם של התובעים ,בן ארבע במותו ,נפטר לאחר שנפל

הפסד כושר ההשתכרות בעתיד נתגלעה מחלוקת

לבור מים רותחים שלא היה מכוסה ומגודר בחדר

עקרונית בין הצדדים ,והיא נוגעת לזכותם של קטינים

קיטור שנמצא בשטח הקיבוץ שבו התגורר .הנתבע 1

לקבל פיצוי בגין הפסד כושר ההשתכרות העתידי

הורשע בפלילים בגין מקרה זה ,ולפיכך לא היה דיון

שלהם ,בלא קשר לשייכותם למגזר ,משפחה או דת

בשאלת האחריות.

מסוימים.

בית המשפט קיבל את התביעה בכל הנוגע לכאב וסבל

בית המשפט העליון )פסק הדין נכתב על ידי השופט

ולקיצור תוחלת החיים של המנוח ,בקובעו כי סכומי

ריבלין( סוקר בהרחבה רבה את העקרונות הכלליים

הפיצוי הנהוגים בעניין זה הם במגמת עלייה ,ופסק

הנוגעים להפסד השתכרות ,ועומד על תכלית הפיצוי

לעיזבון סך של  300,000שקל על כאב וסבל וסך של
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חידושי פסיקה__________________________________________________________________
בדיני הנזיקין ועל החזקות המנחות את בית המשפט

ראויה לכל ,ללא הבדל מין ,צבע או דת ,יהא מוצאם

בעניין זה .בית המשפט קבע כי ניזוק שנפגע בתאונה

האתני אשר יהא .זוהי חזקה – אך היא ניתנת לסתירה.

בהיותו קטין ,או קודם שהחל את דרכו בשוק העבודה,

מודד בעל חשיבות מרובה בבחינת אפשרות הסטייה

זכאי גם הוא לפיצוי בגין הגריעה הצפויה בעתיד

מהחזקה בדבר השכר הממוצע במשק ,קשור לגילו של

מיכולת ההשתכרות שלו .דא עקא ,שהעמדה העקרונית

הקטין .ככל שאדם מתבגר נצברים נתונים אודות

בדבר זכאותו של הקטין לפיצוי בגין הפסד כושר

לימודיו ,תחביביו ,כישוריו ,התמדתו בדרך מסוימת

השתכרות בעתיד נתקלת בקשיים של שומה .כאשר

וכיוצא באלה .לאור הנתונים הללו עשוי להתפזר

ניגש בית המשפט לחשב את הפסד כושר השתכרותו של

הערפל בדבר פוטנציאל השתכרותו העתידי של הקטין.

הקטין ,הוא נדרש ליישב את המתח שבין עיקרון הצדק

ממילא האפשרות לסטות מן ההנחה העובדתית

המתקן ובין העמימות הראייתית.

מסתברת יותר ככל שגילו של הקטין מתקרב יותר אל
העמימות

עבר תום תקופת הקטינות ותחילת תקופת העבודה,

הפסיקה

הראייתית הנוגעת לעתיד השתכרותם של קטינים מחד

אלא שגם אז ,ככלל ,אפשרות הסטייה נמוכה .לצידו

גיסא ,ועם הצורך למלא אחר תכלית השבת המצב

של מודד זה ,יכול שיימצאו ראיות נוספות ,אשר הוכרע

לקדמותו מאידך גיסא ,במספר דרכים .בכך לא נתייחד

לגביהן בעבר כי הן עשויות ,במקרים מיוחדים ,לאפשר

עניינם של הקטינים – הגישות המתחרות אינן שונות

סטייה מהשכר הממוצע במשק .בית המשפט סבור כי

מאלה שננקטו בדיני הפיצויים בכלל ,לאמור :גישת

ראיות ואינדיקציות לגבי הנפגע הקטין יאפשרו לסתור

החישוב הקונבנציונלי )אקטוארי( וגישת האומדן

את החזקה בדבר השכר הממוצע במשק – לכאן או

הגלובלי .ברבות השנים נצפה ,בהקשרים שונים ,שימוש

לכאן – רק במקום שבו יש להן משקל רב והן מלמדות

הולך וגובר בדרך החישוב האקטוארית .החישוב

בהסתברות גבוהה כי הקטין אמנם היה משתלב בעתיד

המפורט והמנומק הועדף על פני דרכו העלומה של

במקצוע מסוים )או לחלופין היה מתקשה למצוא

החישוב הגלובלי .מגמה זו לא פסחה גם על חישוב

מקום עבודה מכניס( .אל לו לבית המשפט לקבוע

הפיצוי בגין הפסד השתכרות של ניזוקים קטינים.

מראש נקודות מוצא שונות לקטינים שונים בישראל,

פניית בית המשפט לפסיקה הגלובלית נשמרה למקרים

אך משום השתייכותם לקבוצות אוכלוסייה שונות.

חריגים.

הפיצוי הוא עבור פוטנציאל – וזה ,בהעדר נתונים

נקודת המוצא היא כי הפיצוי בגין הפסד כושר

אינדיבידואליים לסתור ,נתון לכל אחד מהילדים

ההשתכרות של הקטין מבוסס על ההנחה כי הקטין

בישראל .כך נכון לקבוע מבחינה עובדתית .כך חובה על

היה משתכר ,אלמלא התאונה ,בשיעור השכר הממוצע

בית המשפט לקבוע מבחינה נורמטיבית ומוסרית .וכך

במשק .השאלה שעמדה בפני בית המשפט במקרה דנן,

הוא קובע.

נוגעת לטיבן של הנסיבות המתירות לבית המשפט

המשיבה נפגעה בתאונת דרכים בהיותה תינוקת רכה.

לסטות מן ההנחה העובדתית בדבר רף ההשתכרות של

במועד התאונה היה כל עתידה מונח לפניה .אין להניח,

השכר הממוצע במשק .בפרט השאלה היא אם ניתן

בשלב כה מוקדם בחייו של אדם ,הנחות בדבר עתידו,

לעשות כן באמצעות נתונים סטטיסטיים חלופיים,

כיווני התפתחותו או עיסוקיו .בוודאי אין להניח לרעתו

בעלי אופי קבוצתי-מגזרי ,או שמא רק באמצעות

הנחות הסומכות כביכול על "הרקע הסוציואקונומי"

נתונים אינדיבידואליים הנוגעים לקטין המסוים

שלו .אין לסבור כי בהיות המשיבה בת לעדה הנוצרית,

שנפגע.

לא היה באפשרותה ,אלמלא התאונה ,להגיע לרף

נקודת המוצא הנ"ל עולה בקנה אחד עם עיקרון השבת

השכר הממוצע במשק .הנתונים המובאים על ידי

המצב לקדמותו ,עם השאיפה להגשים את הזכות

המערערות כנימוק לסטות מהחזקה בדבר השכר

לשוויון ועם הצורך ליצור הרתעה אופטימלית .הנחה זו

הממוצע במשק – עובדת היותה תינוקת ולא תינוק,
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____________________________________________רשלנות רפואית ברפואה האסתטית והמשלימה
שייכותה למגזר הערבי ,העובדה שבמשפחתה נוטות
הנשים שלא לעבוד לאחר נישואיהן ,כמו גם הולדתה
באזור מגורים המאופיין בממוצע השתכרות נמוך –
אינם רלוונטיים לצורך חישוב הפיצוי בגין אובדן כושר
השתכרותה בעתיד .אשר על כן ,יש לתקן את בסיס
החישוב ולזכות את המשיבה בפיצוי המבוסס על השכר
הממוצע במשק .הדיון הוחזר לבית המשפט המחוזי ,על
מנת שיערוך מחדש את החישוב בראש הנזק של הפסד
כושר השתכרות ,ויחליט גם באשר לשאלת הקפאת
סכום כסף מתוך הפיצויים עד לבירור זכויותיה של
המשיבה כלפי המוסד לביטוח לאומי ,זאת לאור
הסכמתה של המשיבה עצמה ,כי אם תתקבל עמדתה
בנוגע לחישוב הפסדי ההשתכרות ,אזי יהא מקום
להורות גם על הקפאה.
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בשבחי הפרטנות – בין אותיות למרשמי ם
עו"ד יעקב סגל

דיני הרוקחות והטיפול התרופתי בישראל

ומבורך להתמודד עם תחום בעל דימוי "אפור" ועמוס

עו"ד זוהר יהלום ,ד"ר שני שגב ,הוצאת גאמא 517 ,עמ'

נהלים מייגעים ממבט ראשון.
עד השנים האחרונות הצטיירה הרוקחות כאחותה
הפחות מוצלחת של הרפואה .אחות המעבירה את ימיה
בין ארונות זכוכית אטומים ,מילים בלטינית ומרשמים
בכתב לא קריא ,שבהם פירוט מינונים ותרופות .ספרם
של ד"ר שגב ועו"ד יהלום אינו מנסה לעשות מתיחת
פנים לאחות הקטנה הזו ,או לשנות משהו בתדמיתה,
אך העושר הרב הנמצא בין דפיו עושה זאת מבלי
להתכוון.
לצד הפרקים המתבקשים על מחויבויותיו המקצועיות
של הרוקח ועל שרשרת האספקה של התרופות,
נמצאים פרקים בעלי משמעות חברתית ,כלכלית
וחדשותית .כזה הוא הפרק הדן במקומות המותרים או

ספרות משפטית מקצועית מתחלקת לשני סוגים

אסורים בשיווק תרופות .תחום זה הפך לפופולרי מאוד

עיקריים" :רוחב" ו"עומק" .ספרות ה"רוחב" עוסקת

בשנים האחרונות בעקבות חדירת תחנות דלק,

בניסיון להתמודד עם מרחב משפטי גדול ממדים

פיצוציות ומרכולים לשוק התחרותי של שיווק תרופות

ולהגדיר את גבולותיו ותכניו; ספרות ה"עומק"

ללא מרשם רופא .מתברר כי שוק זה אינו טומן בחובו

מתמקדת מלכתחילה בפינה מוגדרת היטב של המרחב

רק אספקה מהירה ונוחה של תרופות להורה שילדו

הזה ומנסה לרדת לעומקו ולמלאו במשמעות באמצעות

סובל למשל מצינון; זהו שוק דינמי המגלגל סכומי עתק

השלכותיו על חיי המעשה המשפטיים והחברתיים.

ומסוגל לשפר משמעותית את איכות חיינו ,ואף לקבוע

לסוג הראשון משתייכים ספרה של פרופ' גבריאלה שלו

את קיומה על ידי תרופות מצילות חיים.

על חוק החוזים הכללי ,כתביו של השופט )בדימוס(
קדמי על הדין הפלילי המהותי והפרוצדורלי ,ויצירות

הפרק הדן בטיפול בסמים מסוכנים ובתרופות

המתייחסות לדיני הקניין או המקרקעין דוגמת אלו של

פסיכוטרופיות הוא פרק חובה לכל עורך דין המתמחה

המלומדים וייסמן ומיגל דויטש .בסוג השני נכללות

במשפט הפלילי )כזה המנסה לשכנע את כבוד השופט כי

יצירות העוסקות בפלח שוק משפטי מוגדר היטב.

הכדורים הקטנים שמכר מרשו לכל דורש לא היו

ספרם של ד"ר שני שגב ועו"ד זוהר יהלום" ,דיני

חלילה מסוג אקסטזי ,אלא בסך הכול דוגמיות של

הרוקחות והטיפול התרופתי בישראל" ,הוא בהחלט

תרופה להגברת האון( ,המתמודד מדי יום עם פקודת

דוגמה טובה לסוג זה ולמה שניתן למצוא בו .הספר,

הסמים המסוכנים ,ובייחוד עם הרשימה ההולכת

המוקדש לדיני הרוקחות בישראל ,הוא ניסיון ראשון

ומתארכת של הכימיקלים המפורטים בנספחיה.
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הניסיון לחקות את אורח החיים האמריקאי הפך

משימה מורכבת במיוחד למשפטן הסביר למצוא את

כימיקלים רבים ,המכונים בשפה העממית "תרופות

הנוסחה הגואלת של "מידת הזהירות הסבירה" ,נוסחה

פסיכיאטריות לייט" ,למעין "שלב ביניים" בין הטיפול

שמשמשת קו הגבול בין הרשעה בפלילים לזיכוי ובין

התרופתי המקובל לבין טיפול המשפיע על מצב ההכרה

נשיאה בחבות נזיקית לפטור ממנה.

ועלול לגרום להתמכרות .אחד מאותם כימיקלים הוא
הפנטרמין ,סם ממריץ הנמצא מאז תחילת שנות

הספר גם מספק מידע רב ושימושי בנושא "זכויות

התשעים במעמקי נספחיה של פקודת הסמים שלנו.

היוצרים" והקניין הרוחני של תרופות ,אם כי לטעמי

למהדרין",

ניתן היה להרחיב את היריעה בנושא .התחום ,שזכה

שפסיכיאטרים רשמו באופן תדיר לסובלים מהפרעות

בשנים האחרונות להתייחסות רבה במדורי כלכלה ולא

אכילה .הפרק מספק התייחסות מקצועית חשובה,

רק בספרות מדעית ,יכול היה בקלות לחסות תחת

ובעצם היחידה ,ל"תחום האפור" שבין "פקודת

המטרייה

הרוקחות.

הרוקחים" לפקודת הסמים המסוכנים .בין השאר הוא

הסכסוכים בין יצרני התרופות הגנריות המחכים

מסיר את הלוט מעל זהותו העלומה של ה"מינהל" הכל

בקוצר רוח לפקיעת תוקפו של פטנט ,אינם צריכים

יכול המוזכר בפקודת הסמים המסוכנים ,שבידיו הכוח

להיות עניינם הבלעדי של ברוקרים חסרי מנוח

להתיר את השימוש בסמים העומדים בשעריו של אחד

המתמחים במניות טכנולוגיה ביולוגית ,אלא גם נחלתם

מנספחי פקודת הסמים .המחברים עשו מלאכתם

של משפטנים ,בייחוד אלה המתמחים ביישומה של

נאמנה ,כאשר לא חסכו זמן ומקום כדי לדקדק ברזי

טכנולוגיית עילית פרמקולוגית לערכים משפטיים-

הפרוצדורות הנדרשות .הם פירטו את מהות הטפסים

קנייניים ובעקבותיהם גם פיננסיים .לדוגמה ,מאבק

והאישורים הדרושים בכל וריאציה אפשרית של שימוש

האיתנים המתנהל בין בוסטון סיינטיפיק למדינול על

מותר בסמים – החל ממתאדון המחולק במרכזי גמילה

זכויות היוצרים של תרופת הסטנט ,יכול היה להיות

לנרקומנים המבקשים להשתחרר מהתלות בהרואין

מובן הרבה יותר גם ל"הדיוטות" בתחום הפיננסים.

)ולהחליפה בסם נרקוטי אחר ,מסוכן לא פחות אך

לכן ,טוב היו עושים המחברים לו היו מקדישים פרק

לפחות בעל "הכשר" חברתי מרופא מטפל המאיית נכון

שלם

בתחומי

את שמו במרשם תחת הכותרת האופטימית "טיפול

הפרמקולוגיה .המידע היה מבהיר לגמרי את הנושא

גמילה"( ,ועד למורפיום ולנגזרותיו הניתנים לחולי

ומשתלב בטבעיות במכלול דיני התרופות והמטפלים

סרטן ואחרים כדי להקל על ייסוריהם .לא נפקד גם

שזכו לכיסוי מקיף ,ממצה ובהיר בספר.

בעבר

הוא

נחשב

לתרופה

"כשרה

הסובסטנטיבית

ליישום

דיני

של

הקניין

דיני

הרוחני

מקומם של תיקי הרשלנות הרפואית על רקע טעויות
נרקוטיות .זהו פרק חשוב לאו דווקא לרוקחים ,אלא
לרופאים ולאנשי סגל במערך הרפואי ,ובראש
ובראשונה אחיות ,פראמדיקים וחובשים ,הנמצאים
בדרך כלל בקו החזית הראשון של שגיאות רפואיות
הנובעות ממינון תרופתי לא נכון .בהכללת פרק זה עשו
המחברים שירות חשוב לא רק לציבור הרוקחים ,אלא
גם למספקי התרופות ,ובעקיפין גם לצרכני התרופות,
קרי כל אחד מאיתנו.
מתוך ניתוח הפסיקה והחקיקה ,כמו גם חקיקת
המשנה המובאת בנדיבות בפרק זה ,לא תהיה זו
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העולם שייך )לא רק( לצעירים
עו"ד יעקב סגל

דברים שיש להם שיעור :עיונים ובירורים במצוות
כיבוד אב ואם

יזם וכינס :עו"ד אברהם דבירי ,עורך :הרב יהודה
שביב ,הוצאת מכון "צומת" ,אלון שבות 508 ,עמ'

יהודה שביב מישיבת "הר עציון" הוא הוציא לאור
קובץ מאמרים שמוקדש להיבטים העכשוויים של יחסי
הורים וילדים – מצוות כיבוד אב ואם התנ"כית ,מול
זכויות הילד ברוח ערכי הפוליטיקלי קורקט כאן
ועכשיו .הקובץ" ,דברים שיש להם שיעור – עיונים
ובירורים במצוות כיבוד אב ואם" ,מאופיין בעושר
תרבותי ותפיסתי – לא עוד מאמרים הכבולים
בדיסציפלינה בודדת ,משפטית ,פילוסופית ,דתית,
היסטורית או מיגדרית ,אלא תמהיל מרתק של נקודות
מבט מתפיסות עולם שונות ומרוחקות לעיתים,
היוצרות תלכיד מרהיב עין ,קריא וקוהרנטי מאוד.
במאמר הדן במקור האיסור החז"לי המוטל על רופא
להעניק טיפול רפואי לאביו ולאימו ,מתמודד המחבר,
פרופ' יהונתן הלוי ,עם האיסור המקביל המופיע בקובץ
האתיקה של איגוד הרופאים האמריקאי ,ומנסה להבין
את המניעים הסוציו-פסיכולוגיים העומדים מאחוריו.
המחבר סוקר את הרצוי והמסוכן בטיפול רפואי מסוג
זה בדרך הרחוקה מאוד מהניתוק האקדמי והנוגעת

השיח הבין-דורי ויחסי הורים וילדים הם מסוג

ומשיקה ללא הרף לעולם המעשה של הרפואה ,שבו

הנושאים העולים חדשות לבקרים לסדר היום הציבורי.

מתבקש מדי פעם כמעט כל רופא ) – 99%על סמך

הנושא טומן בחובו מערכת סבוכה של חיובים דתיים,

מחקר עדכני שנערך בארצות הברית( ,לטפל באחד

תרבותיים ,משפטיים וחברתיים ,המפגישים ערכי ציות

מקרוביו או להשיא לו עצה רפואית.

וכבוד מחד ,עם חופש הפרט והכרה בזכויות הילד
מאידך ,ויוצרים תצריף מורכב מאוד של מערכת יחסים

במאמר ,העוסק ביחס לחולה אלצהיימר שמצבו

שבה הולכת ונשחקת הסמכות ההורית תחת גלגלי

הבריאותי הולך ודועך ,מציג הרב יצחק זילברשטיין

חברה פוסט מודרניסטית שאינה מכירה עוד בערכים

מבני ברק – הנחשב לאחד הבולטים בפוסקי הלכות

מוחלטים כלשהם.

הנוגעות לאתיקה רפואית – ידע נרחב הנסמך לא רק על
המקורות ההלכתיים הקאנוניים ,אלא גם על "טבעו של

יהונתן דבירי ,ששירת כתצפיתן קרבי בחיל המודיעין,

עולם המעשה" .במאמר נדונה דילמה של בן ,שאביו

נהרג במוצב "כרכום" שבדרום לבנון בל' בשבט תשנ"ח,

חולה האלצהיימר נשוי בשנית לרופאה ,אם לפנות

בהיותו בן  .21אביו ,אברהם דבירי ,עורך דין ותיק ,בחר

לרופא מומחה לגריאטריה למרות עיסוקה של אשת

להנציח את זכר בנו בדרך יוצאת דופן .ביחד עם הרב

אביו ,או להשאיר בידיה את הטיפול בו .בהתמודדות
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עם סוגיה זו נכנס הרב זילברשטיין לעובי הקורה

ולגדולי ההלכה ,קשה מאוד שלא להעריך את המאמץ

ומנתח את מחויבויותיו הדתיות של חולה האלצהיימר

האינטלקטואלי-עיוני שהושקע במאמר .מתברר כי

)מצוות הקשורות לאירועים דתיים בלוח השנה ,מצוות

שאלות שלעיתים סבורים כי הן פרי המיקרו-

הקשורות לגופו ועוד( ,תוך שהוא מפגין מחד אמפתיה

טכנולוגיות של הליכי פריון בפתחה של המאה ה,21-

ואנושיות רבה למצבו הרפואי של החולה ,ומאידך דורש

זכו להתייחסות כבר לפני יותר מאלף שנה על ידי

הקפדה נורמטיבית לקיומן של המצוות ככתבן וכלשונן.

פוסקי הלכה .המאמר מציג משנה אתית-רפואית-
משפטית סדורה המבוססת על הכרעות הלכתיות

בהמשך המאמר מוצג דיון הלכתי סביב חובתו של בן

תלמודיות ,כפי שעובדו במהלך השנים בספרות השו"ת

לרחוץ את אביו או את אימו המבוגרים .גם שם

)שאלות ותשובות( והפוסקים .מסתבר שהליכי הפריה

חברתיים

חוץ-גופית נזכרים כבר בתלמוד )שם הם מתוארים

ופסיכולוגיים ,כאשר פוסקי ההלכה מנסים לנתב דרך

בביטוי הציורי "התעברה באמבטיה"( .הרב הלפרין

התנהגותית ראויה שתבטיח את שמירת כבודם של

מצטט דעות של פוסקים מכל הדורות ,היוצרים פילוח

ההורים המבוגרים במבוך האינטרסים המנודים

פנימי בין הצורות השונות של ההתעברות המלאכותית,

ולעיתים סותרים.

כשהדגש הוא על מצבו של הבעל בעת העיבור )חי או

מתנגשים

ערכי

דת,

רפואה

וערכים

מת( .גם המסר שבמאמר זה רלוונטי מאוד לחיינו ,לא
דיון דומה פורש הרב ד"ר אברהם שטיינברג במאמרו

רק על רקע הנושא שעימו פותח הרב הלפרין את חיבורו

"טיפול רפואי בהורה" ,אלא שבניגוד לפרופ' הלוי,

ולו הוא מתנגד )הצעה להקים מאגר זרע של מתגייסים

סקירתו בעיקרה היא הלכתית ,ללא התייחסות

לצה"ל למקרה של פטירה בטרם עת כדי לאפשר הפריה

למקורות חיצוניים לקאנון ההלכתי .כבדרך אגב עולה

לפי בקשות הורים או בנות זוג( ,אלא גם בהעלאת קשת

לדיון במאמר שאלת הטיפול בהורים חולי נפש ,שהיא

רחבה של דילמות משפטיות ואתיות ,בהן דיני ירושה

נושא כאוב ,מורכב ומרתק ,וחבל שההתייחסות אליה

או מחויבויות ממוניות כדוגמת חיובי מזונות של קרובי

במאמר היא לקונית .הנושא בהחלט מצדיק הרחבת

הבעל המת שמזרעו הופרתה האשה.

היריעה במאמר מפורט.
בניגוד לשני המאמרים הקודמים ,מאמרו של הרב
הדיונים שלעיל כתובים בשפה בהירה ,ובהחלט

אברהם שרמן ,הדן בהכאת ילד לשם חינוכו ,אינו נושא

רלוונטיים לכל אדם באשר הוא ,ללא קשר להשקפת

למרבה הצער מסר רלוונטי שעימו יכול להזדהות קורא

עולמו בנוגע לתקפותה של ההלכה בימינו .קשה שלא

שאינו אמון על מחשבת המשפט העברי והטיעון

להתרשם מהמסר העכשווי המועבר בפסקי הלכה כגון

ההלכתי .כאן מתמקד הדיון ההלכתי בשאלה מהו הגיל

אלו ,מסר הרלוונטי כאמור לכל אדם ,לאו דווקא יהודי

הראוי שבו נאסר על אב להכות את בנו לשם חינוכו

או שומר מצוות.

)איסור שמקורו אגב לא בהתנגדות לאלימות כדרך
חינוך ,אלא מחשש לאלימות נגדית של הבן שעלולה

גם מאמרו של הרב ד"ר מרדכי הלפרין ,הדן במעמדו
ההלכתי של אדם שנולד בעקבות תרומת זרע ,הוא
הרבה יותר מאשר דיון הלכתי פנימי לתפארת המליצה
והפילפול בלבד .למרות "אזהרתו" של המחבר בפתח
המאמר ,כי אין בכוונתו "לקבוע מסמרות" וכי הכרעות
הלכתיות בנושאים מעין אלו שמורות לפוסקי הדור
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להכשיל אותו בחטא החמור של הכאת או קללת אב
ואם( .לא רק שהמסקנה ההלכתית של הרב שרמן
נראית מנותקת ולא רלוונטית )הגיל שבו נאסור הכאת
בן הוא  ,(24–22אלא גרוע מכך .העדר הטיעון בדבר
שינויים חברתיים ,משפטיים וסוציולוגיים שהביאו
להוקעת אלימות הורית באשר היא ,הוא עדות עצובה
להתעלמות פוסק הלכה היושב בתוך עמו )הרב שרמן
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הוא דיין ותיק בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב

לא רק עולם הרפואה והמשפט יוצאים נשכרים

ומכהן כדיין גם בבית הדין הרבני הגדול ,ערכאת

מהקובץ "דברים שיש להם שיעור – עיונים ובירורים

הערעור העליונה של מערכת המשפט הדתית( ממציאות

במצוות כיבוד אב ואם" .גם תחומי החינוך ,ההגות

דינמית ומשתנה .מבין השיטין עולה ומבצבצת

התורנית-עיונית ואפילו מדעי החברה זוכים כל אחד

מהמאמר ההסכמה עם הפרשנות הישנה של "חוסך

בתורו במנה גדושה של התייחסות במאמץ למצוא את

שבטו שונא בנו" .מתוך ה"לאו" )איסור הכאת בן לאחר

עמדותיהם ביחסי הורים וילדים ,על כל המשתמע מכך.

גיל ההתבגרות( ניתן בהחלט לשמוע את צליל ה"הן"

המכלול כולו ראוי לעיון ולכל שבח ,והוא בבחינת "מיני

ביחס להכאה בגילים צעירים יותר כאמצעי חינוכי

אנציקלופדיה" לשאלת כיבוד אב ואם מזוויות שונות

לגיטימי.

ומגוונות

מאוד.

מדובר

בהחלט

בגישה

נדירה

במחוזותינו ,בעידן המעלה על נס את ההתמקדות בתת
שאלה המסתעפת מהדילמה על מתן טיפול רפואי

הנושאים מתוך נקודת מבט צרה ותוך הזנחת גישת

להורים על ידי בנם ,היא תרומת איבר של בן לאמו או

הרוחב הכוללנית שאימצו העורכים.

לאביו .שאלה מרתקת זו ,שלא קיבלה התייחסות רחבה
בפסיקה )בבית המשפט נדון עניינו של בן מוגבל שביקש
לתרום כליה לאביו .ר' :רע"א  , 698/86היועץ המשפטי
לממשלה נגד פלוני ,פד"י מ"ב ) ,(2עמ'  ,(661זוכה לדיון
מעמיק וממצה במאמרו של ד"ר יוסי גרין .בשל
חדשנות הנושא נאלץ המחבר להשתמש לא מעט
בהיקשים לוגיים מעולם המשפט ,ההלכה והנהלים
הרפואיים כדי לגבש עמדה מנומקת בעניין.
במאמרה "מעמדם של ילדים בחברה הישראלית
לקראת שינוי!" ,סוקרת השופטת סביונה רוט-לוי ,יו"ר
הוועדה למעמד הילד שהגישה לאחרונה את מסקנותיה
והמלצותיה ,את הכיוון שאליו מתקדמים המחוקק
ובתי המשפט לענייני משפחה בישראל .מבחינות רבות
מאמר זה הוא אנטיתזה לתפיסת העולם המסורתית,
השמה דגש דווקא על כבודו של המבוגר .גישתה של
השופטת רוט-לוי מזכירה במידה רבה את זו של המחנך
היהודי יאנוש קורצ'אק ,שהטיף לפני יותר מ 60-שנה
לערכים של כיבוד הילד וזכויותיו .השופטת רוט-לוי
מתפלמסת עם תפיסת העולם המסורתית ומציעה כר
נרחב של אלטרנטיבות המבוססות על מתן כבוד
והקניית ערכים לילד ,בדרך שנסללה בעבר על ידי
פסיכולוגים ומלומדים אמריקאים ,כדוגמת תומאס
וקולברג.
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