משפט רפואי

הסכמה מדעת למחקר גנטי בבני אדם
וטופס הסכמה מדעת חדש למחקר גנטי בבני אדם
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*

תקציר
קבלת הסכמה מדעת היא תנאי יסודי לאישור ולקיום מחקר רפואי בבני אדם בישראל .מחקר גנטי בבני אדם ,המאופיין
על ידי נושאים בעלי משמעות ייחודית ,המצריכים בהתאם הדגשים רלוונטיים ,בכל הקשור לנושא ההסכמה מדעת
לאישור ההשתתפות בהם .לאחרונה ,החליפה ועדת הלסינקי העליונה בישראל ,האחראית על אישור המחקרים הגנטיים
בבני אדם ,את טופס ההסכמה מדעת ,שהיה בשימוש בעבר ,בטופס חדש .טופס זה שונה והוא מתבסס על הניסיון שנרכש
בוועדה ,תוך בחינת מאות בקשות למחקרים גנטיים ,במשך תקופה של כשבע שנים .חיבור זה יסקור תחילה את הבסיס
המשפטי לדרישת ההסכמה מדעת בכלל ,והסכמה מדעת ספציפית למחקר גנטי בפרט ,תוך התייחסות למהות הדרישה
ולמשמעויותיה .בהמשך תובא התייחסות לטופס ההסכמה מדעת עצמו ,ולדגשים שניתנו בעריכתו .טופס ההסכמה מדעת
החדש מצורף לחיבור זה כנספח.
* ( )LL.M, B.A, LL.Bחבר ורכז ועדת הלסינקי העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם בישראל .חוקר ביחידה למדיניות גנטית וביואתיקה במכון
גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות בריאות.

א .רקע
ב .הסכמה מדעת כבסיס לשיתוף במחקר וכביטוי
לאוטונומיה של הפרט .בסיס משפטי .הגדרת מסגרת
של פרטים חיוניים .דרישת הכתב.
ג .הסכמה מדעת למחקרים גנטיים בבני אדם .מהותו
של מחקר גנטי .מסמכים בינלאומיים .חוק מידע גנטי,
תשס”א .1 :2000-הסכמה מדעת לנטילת דגימה ,או
בדיקה גנטית;  .2החריג לחובת קבלת ההסכמה מדעת;
 .3קטינים ,חסויים ופסולי דין;  .4הסכמה מדעת של
קטינים ,חסויים ופסולי דין להשתתפות במחקר גנטי.
קבלת הסכמה מדעת למחקר גנטי.
ד .טופס ההסכמה מדעת למחקר גנטי .הטופס כאמצעי,
הנושאים והפרטים .שימוש בשפה פשוטה ובהירה.
יישום הוראות חוק ספציפיות.
נספח :טופס הסכמה מדעת למחקר גנטי.
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א .רקע
עריכתו של כל מחקר בבני אדם בארץ מותנית בקבלה
של הסכמה מדעת מטעם משתתפיו .ועדות הלסינקי
המוסדיות ,האמונות על בחינת ואישור המחקרים
הרפואיים בבני אדם בארץ מתוקף תקנות בריאות העם
(מחקרים רפואיים בבני אדם) ,תשמ”א( 1980-להלן:
“התקנות”) ,מנחות את החוקרים להשתמש בטופסי
ההסכמה מדעת שאושרו על ידן ואשר בהם משתמשים
במוסד הרפואי בו הן מכהנות ובו נערך המחקר ,או
בטופסי משרד הבריאות ,בהתאם לנושא ולתחום
המחקר.
על פי התקנות ,מונתה ועדת הלסינקי עליונה למחקר
גנטי (להלן“ :הוועדה”) ,כאחראית על אישור כל
המחקרים הגנטיים בישראל ,לאחר שאושרו בידי
ועדות הלסינקי המקומיות .הוועדה מנחה את החוקרים
העוסקים במחקר גנטי ,בעת הגשת בקשת האישור
להשתמש בטופס הסכמה מדעת המותאם למחקרים
גנטיים ,שהוכן על ידה בסמוך לכינונה לפני כשבע שנים.
 משנת  2005הפכה הוועדה לוועדה העליונה למחקר רפואי בבני אדם,
האחראית על מחקר גם בתחומים נוספים.
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הניסיון שנצבר במהלך השנים בהן פועלת הוועדה ,תוך
בחינת מאות בקשות לעריכת מחקרים גנטיים ,איפשר
להתמקד במספר נושאים עקרוניים ובעיות שחזרו על
עצמן ,כדי לתקן ולשכלל את טופס ההסכמה מדעת
למחקר גנטי .בחיבור זה נסקור את הבסיס המשפטי
של חובת השימוש בטופס ההסכמה מדעת ,על היבטיו
השונים ,תוך שימת דגש על הסכמה מדעת למחקר גנטי
והתייחסות לנושאים שעמדו במסגרת ההכנה של טופס
ההסכמה מדעת החדש למחקר גנטי ,המובא בסופו
ואשר מבטא את יישום הלקחים שנרכשו במשך שנות
פעילותה של הוועדה.
ב .הסכמה מדעת כבסיס לשיתוף במחקר וכביטוי
לאוטונומיה של הפרט
זכותו של אדם לאוטונומיה אישית ,ובכלל זה לאוטונומיה
על גופו ,היא מאבני היסוד של שיטת המשפט שלנו .זכות
זו לאוטונומיה ,מעבר להיותה זכות משפטית בסיסית,
היא אחת מארבעת העקרונות האתיים המרכזיים
המנחים את העיסוק ,השימוש והמחקר ברפואה בבני
אדם ,כפי שבאו לידי ביטוי בהצהרת הלסינקי :עיקרון
כיבוד האוטונומיה ,עיקרון מניעת הנזק ,עיקרון ההטבה
ועיקרון הצדק.
הביטוי העיקרי והחשוב בכל הנוגע ליישומה של הזכות
לאוטונומיה של הפרט בהקשר זה ,הוא באמצעות החובה
לבקש ולקבל הסכמה מדעת ,כפי שמציין פרופ’ שפירא:
“דוקטרינת ה’הסכמה מדעת’ מיועדת… לקדם
את הזכות להגדרה עצמית ולאוטונומיה של
היחיד ,דהיינו ,להבטיח שכל אחד מאיתנו יהיה
אדון לגורלו ,לחייו ,לבריאותו ,לכל מה שנעשה
בגופו ,כשחופש הבחירה משולב באחריות אישית
לתוצאותיה”.
 נראה כי מעמד האוטונומיה האישית כזכות ,מעוגן מבחינה משפטית
בראש ובראשונה בח”י :כבוד האדם וחירותו ,המשמש כיום בסיס משפטי
פוזיטיבי לעקרונות תפיסה זו.
 WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION
OF HELSINKI, Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects. Adopted by the 18th WMA
General Assembly Helsinki, Finland, June 1964.
עקרונות אלה קרויים גם “עקרונות ג’ורג’טאון” על שם המוסד האקדמי בו
פעלו מנסחיהם המקוריים.
 פרופ’ ע’ שפירא“ :הסכמה מדעת לטיפול רפואי – הדין המצוי והרצוי”,
עיוני משפט י”ד (תשמ”ט)  ,225עמ’  .226ראו גם פרופ’ א’ שוחטמן“ :על
דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון” ,משפטים כ”ט ( ,737 )3עמ’
.741–740
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הבסיס המשפטי
קבלת הסכמה מדעת ממטופל לפני בדיקה או טיפול
רפואי מוסדרת בחוק זכויות החולה .בכל הנוגע
לעריכתם של ניסויים ולמחקר בבני אדם ,חלות תקנות
בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ,תשמ”א-
 .1980תקנות אלה אימצו את עקרונות הצהרת הלסינקי
(כנוסחם במועד התקנתן בשנת  ,)1980ככללים
המחייבים אישור מחקרים רפואיים בבני אדם בישראל.
בסעיף  9לפרק א’ ,לתוספת הראשונה בתקנות ,העוסק
בעקרונות היסוד המבוטאים בהצהרת הלסינקי ,נקבע:
“בכל מחקר בבני אדם יש להודיע במידה
מתאימה לכל אדם המועמד לכך על מטרותיו,
שיטותיו ,ותועלתו הצפויה של המחקר ,הסיכונים
הטמונים בו ,וכן על אי הנוחות העלולה להיגרם
בעקבותיו .יש להודיע לו כי הוא בן חורין להימנע
מהשתתפות במחקר ,וכי הוא חופשי להסתלק
בכל עת מהסכמתו להשתתף .או אז יבקש ויקבל
הרופא את הסכמתו המודעת של האדם המשמש
למחקר ,שניתנה באופן חופשי ,רצוי בכתב”.
הוראה זאת מבטאת את האמור בסעיף  22להצהרת
הלסינקי המתוקנת .סעיפים  10ו 11-לתוספת
מתייחסים לנסיבות קבלת ההסכמה מדעת ,תוך ניסיון
למנוע מצבים בהם מושפע חופש הבחירה של המשתתף
מתלות כלשהי בינו ובין המגייס למחקר ,או עורכו (סעיף
 ,)10ולקבוע כללים ברורים בנוגע לשיתוף קטינים ומי
 חוק זכויות החולה ,התשנ”ו .1996-ס”ח  ,1591התשנ”ו ( )12.5.1996עמ’
 .327בפרק ד’ לחוק ,סעיפים .16–13
 בנוגע להסכמה מדעת הקשורה בבדיקות ,או במחקר גנטיים ,קיימות
הוראות מיוחדות בחוק מידע גנטי ,תשס”א ,2000-אליהן אתייחס בצורה
מפורטת בהמשך.
 ראו סעיפים ( 2ב) ו )2( 3-לתקנות .בהתאם לסעיף  1לתקנות ,הנוסח
הקובע של הצהרת הלסינקי ,הוא לפי התוספת הראשונה לתקנות.
 נוסח הסעיף הוא כדלקמן:
“In any research on human beings, each potential subject
must be adequately informed of the aims, methods, sources
of funding, any possible conflicts of interest, institutional
affiliations of the researcher, the anticipated benefits and
potential risks of the study and the discomfort it may entail.
The subject should be informed of the right to abstain
from participation in the study or to withdraw consent to
participate at any time without reprisal. After ensuring that
the subject has understood the information, the physician
should then obtain the subject’s freely-given informed
consent, preferably in writing. If the consent cannot be
obtained in writing, the non-written consent must be
formally documented and witnessed”.
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שאינם כשירים חוקית ,במחקרים (סעיף .)11
בנוסף ובהתאם לתקנות ,פירסם משרד הבריאות “נוהל
ניסויים רפואיים בבני אדם” .הנוהל הוא מערך הנחיות
מחייבות ,החלות על המבקש לערוך מחקר בבני אדם
בישראל.
סעיף  2.5לנוהל עוסק ב”הליך וטופס ההסכמה מדעת”,
ובו התייחסות מפורטת למהות קבלת ההסכמה מדעת,
נסיבותיה ,כשירות נותן ההסכמה והפרטים הנדרשים
להימסר במסגרתה.
הגדרת מסגרת של פרטים חיוניים
קבלת הסכמה מדעת מכל משתתף ובכפוף להנחיות
האמורות היא אם כן תנאי הכרחי לקיומו של מחקר בבני
אדם ולשיתופם של פרטים בו.
המונח “הסכמה מדעת” 10מעיד על משמעותו ועל הערך
החשוב ביותר הנוגע לקיומו – קבלת הסכמה המושתתת
על ידיעה והבנה של הפרטים והרקע הנוגעים לטיפול ,או
למחקר הרפואי בהם מתבקש נותן ההסכמה הפוטנציאלי
ליטול חלק .מה הם אם כן אותם פרטים המקיימים את
הדרישה והופכים את ההסכמה הניתנת לאחר גילויים,
להסכמה מדעת ראויה ונכונה?
באשר לבדיקה ,או לטיפול רפואי ,קובע חוק זכויות
החולה ,בסעיף ( 13ב) ,רשימה ברורה של נתונים אשר
אמורים להימסר למטופל ,כחלק חיוני של “המידע
הרפואי” הנדרש לקבלת הסכמה מדעת ,11קרי הסכמה
המבוססת על ידע מלא ,רלוונטי ומדויק ככל האפשר.

 “נוהל ניסויים רפואיים בבני אדם” ,משרד הבריאות - 1999 ,ראו באתר
משרד הבריאות:
http://www.health.gov.il/download/forms/a35_rok_nohal1.doc

נוהל מעודכן התפרסם ונכנס לתוקף ב .1.4.06-בנוהל זה עוסקים בנושא
ההסכמה מדעת סעיפים  2.5ו.3-
 10יש לדעתי להעדיף את המינוח “הסכמה מדעת ,שמתייחס להסכמה
המושתתת על דעת ,כלומר על ידיעת הפרטים הנכונים והרלוונטיים לקבלת
ההחלטה ,או למתן ההסכמה ,מאשר הביטוי הנהוג לעיתים “הסכמה
מודעת” ,שעשוי להתפרש כהסכמה שקיימת מודעות אצל מוסרה לגביה,
וייתכן והוא רלוונטי יותר לשאלת הכשירות ליתן הסכמה ,אך לא לעצם
מהות אופיה הראוי של ההסכמה לטיפול ,או מחקר רפואי.
 11בסעיף ( 13ב) האמור ,מנויים חמישה רכיבי מידע המהווים בסיס מחייב,
אך לא תמיד מספיק לצורך קיום הדרישה לקבלת הסכמה מדעת .הסעיף
עצמו מצוטט בה”ש  25להלן.
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בעניין ניסויים בבני אדם ,אין בחוק תשתית המתייחסת
למהות המידע שאמור להימסר למשתתף הפוטנציאלי,12
עם זאת ,סעיף  9לפרק א’ לתוספת לתקנות שצוטט
לעיל ,כולל פירוט של נתונים אותם יש לכלול ואליהם
יש להתייחס במסגרת הפנייה לקבלת הסכמה מדעת
ממשתתף במחקר בבני אדם .אלה נוגעים בראש
ובראשונה למחקר עצמו – מטרותיו ,שיטותיו ,התועלת
הצפויה ממנו והסיכונים הכרוכים בו .ההשתתפות אמורה
להיות נטולת כפייה ,תלות ,או הטיה ,והמשתתף רשאי
לעזוב את המחקר בכל עת לפי רצונו.
בנוסח הצהרת הלסינקי המעודכן ,כולל הסעיף הרלוונטי
דרישה להתייחסות למקורות מימון המחקר ,פירוט של
ניגודי עניינים אפשריים ולשיוך המוסדי של החוקרים
העורכים אותו.13
בנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם מצויה רשימה רחבה
ומפורטת יותר מאשר בתקנות .14למעשה מבוססת
רשימה זו על הנתונים המבוטאים בסעיף  9הנ”ל ,אך
היא קונקרטית ומגובשת יותר .ס”ק  4–1ו 6-לסעיף
 2.5.2בנוהל ,מתייחסים למחקר המוצע – אופיו,
מטרותיו ,משכו ,ההליכים שייכללו בו והסיכונים
והיתרונות שעשויים להיות כרוכים בו .סעיפים אחרים
נוגעים להתייחסות לזהות מי שתהיה לו נגישות לפרטי
המשתתפים (ס”ק  ,)5למסירת פרטי האחראי לטיפול
בפניות של המשתתפים בנוגע למחקר (ס”ק  ,)7למתן
הסבר בדבר אי תלות בין ההחלטה בדבר ההשתתפות
במחקר ובין הזכויות הרפואיות (ס”ק  ,)8להסברים
רלוונטיים למשתתפים חולים (ס”ק  )9ולפרטים נוספים
בהתאם לאופיו הייחודי של המחקר (סעיף .)2.5.3
שילוב ההוראה הרלוונטית בתוספת לתקנות ובהנחיות
בנוהל משרד הבריאות ,יוצר מסגרת ברורה ומגובשת
דיה באשר לטיב הפרטים ולאופי המידע שאמור להימסר
 12זאת בכפוף לאמור בה”ש  5לעיל ,בנוגע לחוק מידע גנטי ,תשס”א2000-
וההוראות בו בנוגע למחקר גנטי בבני אדם.
 13ראו בה”ש  8לעיל.
 14ראו סעיף  2.5.2ו 2.5.3-לנוהל הקודם .בנוהל החדש  -סעיף 3.4 ,3.3
ו .3.5-יודגש כי בנוהל החדש הורחבו הפרטים אותם יש למסור למשתתף,
ונכללו נושאים הנוגעים בין היתר לתיאור תהליכי המחקר ,זכויות
המשתתפים לטיפולים הכרוכים במחקר ,הוצאה מהמחקר ,התייחסות
לטיפולים חלופיים וכיוב’.
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למשתתף פוטנציאלי במחקר בבני אדם ,ומבסס קבלה
ראויה של הסכמה מדעת .חשוב לציין ,כי מסגרת זו היא
הכרחית ומחייבת ,אך עם זאת ניתנה לוועדת הלסינקי -
בין המוסדית ובין העליונה  -הסמכות להורות על מסירת
פרטים נוספים כפי שאופי המחקר עשוי לחייב ,ובהתאם
לשיקול דעת הוועדה.15
דרישת הכתב
הסכמה מדעת לבדיקה או לטיפול רפואי לא תמיד חייבת
להינתן בכתב .הוראת סעיף ( 14א) לחוק זכויות החולה
קובעת כי “הסכמה מדעת יכול שתהיה בכתב ,בעל פה
או בדרך של התנהגות” .אולם על פי ס”ק (ב) ,במקרים
המנויים בתוספת לחוק ,יש חובה לקבל את ההסכמה
מדעת בכתב .הטיפולים הרפואיים המנויים בתוספת,
הם בעיקר אלו הכרוכים בסיכון רב יחסית למטופל ,או
שיש להם השלכות משמעותיות לגביו ,דוגמת ניתוחים,
או טיפולי דיאליזה וכימותרפיה.
בכל הנוגע למחקר רפואי בבני אדם ,אין בחוק או
בתקנות הוראה לדרישת כתב להסכמה מדעת .אולם
חובה זאת מוטלת בנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם של
משרד הבריאות .סעיף  2.5.1לנוהל קובע בין היתר כי
“הסכמה להשתתפות בניסוי הרפואי תינתן בכתב ,על
גבי טופס הסכמה מדעת ,שאושר ע”י ועדת הלסינקי
לאותו ניסוי”.16
סעיף  2.5.4לנוהל מתייחס למידע שאמור להיכלל בטופס
ההסכמה מדעת ,אשר אמור להוות תמצית של המידע
שיש למסור למשתתף ,בהתאם לאמור לעיל.
כפי שצוין ,לרוב מאשרת כל ועדת הלסינקי מוסדית
נוסח של טופס הסכמה מדעת שבו מונחים החוקרים
במוסד להשתמש ,תוך התאמתו ועדכונו בהתאם לפרטי
המחקר שאישורו מתבקש.

 15האמור נובע בין היתר מהאמור בסעיף  )1( 3ו 3-ב’ לתקנות בריאות העם
(ניסויים רפואיים בבני אדם) ,התשמ”א ,1980-ובסעיף  1.2א ו 1.3-לנוהל
ניסויים רפואיים בבני אדם ,העוסקים בסמכות ועדות הלסינקי ובשיקול
הדעת המסור להן.
 16בנוהל החדש מדובר בסעיף  .3.1בסעיף  3.10( 2.5.5בנוהל החדש)
מנויים מספר סייגים לכלל זה ,בהם תותר קבלת הסכמה מדעת שלא בכתב
למחקר.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

ג .הסכמה מדעת למחקרים גנטיים בבני אדם
מהותו של מחקר גנטי
מחקרים גנטיים הם מחקרים בהם מופק ונבחן חומר
גנטי ( DNAאו  )RNAמדגימה ביולוגית שניטלה
מהמשתתף .17ברוב המקרים מדובר בנטילה של דגימת
דם ,ולעיתים נעזרים החוקרים בדגימת רוק ,או ברקמה.
המחקר הגנטי ,המהווה לכל דבר ועניין מחקר בבני אדם
עליו חלים העקרונות הכלליים בתחום ,הוא מחקר ייחודי
ובעל משמעות המחייבת התייחסות שונה ומותאמת
מבחינה נורמטיבית :מחד ,הסיכון הפיזי ,או הרפואי
הישיר למשתתף במחקר קטן מהותית מאשר הסיכון
שבמחקרים קליניים אחרים הנעשים בבני אדם .למעשה
מתמצה סיכון זה ב”איבוד דם” מנטילת דגימת הדם,
בכמות שאינה עולה על  20סמ”ק = שתי כפיות .כשמדובר
בשימוש למחקר בדגימת רוק ,או ברקמה שניטלה
ממילא ,מסיבות קליניות ,הסיכון הוא נמוך אף יותר.18
סיכון כזה שונה מהותית מזה הכרוך במחקר בשימוש
בתרופה חדשה ,או מחקר הבוחן את השפעות טיפול
ניסיוני .לאור האמור ,נהוג בהקשר זה להתייחס למחקר
גנטי כאל מחקר של “סיכון מזערי” (.19)minimal risk
מן הצד האחר ,המידע הגנטי הנוגע לכל משתתף ,אותו
ניתן להפיק במסגרת של המחקר ,הוא לרוב בעל משמעות
רבה ודורש התייחסות זהירה .כך ,למשל ,המידע המופק
במחקר גנטי יכול שיהיה ממוקד ויאפשר גילוי גן האחראי
למחלה שטרם באה לידי ביטוי במשתתף .לעיתים
מדובר במקרים בהם עצם נשאות הגן אינה בהכרח
 17בהתאם להגדרות סעיף  2לחוק מידע גנטי ,תשס”א ,2000-בנוגע
ל”בדיקה גנטית” ו”בדיקה גנטית למחקר” .נוהל ניסויים רפואיים בבני
אדם מטעם משרד הבריאות אינו כולל הגדרה של ניסוי גנטי ,אך הגדרה כזו,
התואמת את רוח האמור בחוק מידע גנטי ,כלולה בטופסי הוועדה העליונה
למחקר גנטי ,כחלק מהנחיות משרד הבריאות.
 18הכוונה לרקמות שניטלות במהלך ביופסיה לצורכי אבחנה ,או רקמות
המוסרות מסיבות קליניות במהלך ניתוח ,תוך הנחה שלא נעשה כל שינוי
באופן והיקף נטילתן ,לצורך המחקר .לעיתים נערכים מחקרים גנטיים
בדגימות שניטלו לפני תחילת המחקר ומאוחסנות בארכיבים פתולוגיים
של בתי חולים .במקרים כאלה נעשה שימוש רק בחלק זעיר מהדגימה ,תוך
הקפדה על מניעת מצבים של פגיעה באפשרות לשימושים הייעודיים של
רקמה כזו.
 19ראו:
Informed Consent for Population-Based Research Involving
Genetics/ Laura M. Beskow et al. JAMA Vol. 286 (2001) No. 18
P. 2315, 2318.
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מעידה על כי הפתולוגיה הקשורה בו תבוא לידי ביטוי
אצל הנשא ,אלא על הגברת הסיכון לביטויה .לעיתים
מדובר במחלה שניתנת לריפוי או מניעה ,ולעיתים אין
בידי הרפואה למנוע אותה או את תוצאותיה .מידע גנטי
עשוי בהקשרים אלה להוות עבור משתתף מעין “פצצה
מתקתקת” ,בעיקר במובן הנפשי ,לאחר היוודע הנשאות
לגן ,שביטויה העתידי אינו ברור .השלכות המידע הגנטי
המופק במהלך מחקר על משתתפים רחבות אף יותר -
חשיבותן רבה לקרובי משפחה ,מעבידים ,או מבטחים.20
מסמכים בינלאומיים
הרגישות הכרוכה במחקר גנטי בבני אדם הביאה ליצירת
מספר מסמכים בינלאומיים חשובים ,בהם נעשה ניסיון
לקבוע עקרונות מנחים בתחום .בשנת  1997פירסמה
אונסק”ו את ההצהרה האוניברסלית בדבר הגנום האנושי
וזכויות האדם .21פרק ב’ להצהרה ,העוסק בזכויות
המשתתפים במחקר או בטיפול גנטי ,כולל בסעיף 5
ס”ק  b-eהתייחסות לנושא ההסכמה מדעת במקרים
אלה ,תוך שהוא חוזר על העקרונות הכלליים המופיעים
בהצהרת הלסינקי.
ראוי לצטט את ס”ק  cהמתייחס לרגישות המידע הגנטי
ולזכותו של המשתתף בטיפול ,או במחקר לבחור אם
לקבלו ,או לא ,וקובע:
“c) The right of each individual to
decide whether or not to be informed
of the results of genetic examination
and the resulting consequences should
”be respected.
בשנת  2003קיבלה אונסק”ו את ההצהרה הבינלאומית
בדבר מידע גנטי אנושי .22ההצהרה עוסקת בעקרונות
האתיים הקשורים באיסוף ,הפקה ,שימוש ואחסון של
 20ראו  Beskowה”ש  19לעיל ,שם.
The Universal Declaration On The Human Genome 21
And Human Rights, United Nations Educational, Scientific
And Cultural Organization, 1997.
ההצהרה התקבלה פה אחד בעצרת הכללית של אונסק”ו ביום ,11.11.1997
היא אומצה על ידי העצרת הכללית של האו”ם ביום .16.11.1999
International Declaration on Human Genetic Data, 22
United Nations Educational, Scientific And Cultural

מידע גנטי ,והיא כוללת התייחסות מפורטת להסכמה
מדעת (פרק ב’ להצהרה ,תחת הכותרת “איסוף”,
בסעיפים .)11–8
בהצהרה גם מספר עקרונות ייחודיים ,הרלוונטיים
במיוחד לתחום של מחקר גנטי .בסעיף  8ד’ נקבע כי
עריכת אבחון ,בדיקה ,או שיתוף במחקר של קטינים ,או
מי שאינם כשירים ליתן הסכמה ,תהיה מקובלת מבחינה
אתית ,רק כל עוד יש לבדיקה ,או למחקר ,השלכות
חשובות לבריאות אותם משתתפים ,והכל בהתאם
לטובתם.
סעיף  9העוסק בהסרת ההסכמה ,כלומר עזיבת המשתתף
את המחקר ,מדגיש את זכותו של משתתף לבחור לפרוש
מהמחקר בכל שלב .זכות זו אינה ניתנת טכנית ליישום,
כאשר הדגימות אינן מזוהות ולכן אינן ניתנות לאיתור
והרחקה מהמחקר .בכל מקרה אחר ,חובה על האחראי
על המחקר לכבד את בקשתו של המשתתף לעזוב את
המחקר ולהשמיד את דגימותיו או לפעול לפי כל הוראה
אחרת של המשתתף.
סעיף  10עוסק בנושא הרגיש של הסכמה לקבל מידע
הנובע ממחקר גנטי .הדגש בסעיף מושם ,בדומה לאמור
בסעיף  c 5הנ”ל ,על החובה לאפשר למשתתף במחקר
גנטי לבחור מבעוד מועד ,אם לקבל לידיו מידע גנטי
שעשוי להיות רלוונטי לגביו מהמחקר .בהתאם לאמור
בסעיף ,האפשרות לערוך בחירה כזו צריכה להיות פרושה
בפני המשתתף במועד קבלת ההסכמה מדעת והיא
רלוונטית וצריכה להיות מיושמת ,במידת הצורך ,גם
בנוגע לקרובי משפחה ,שעלולים להיות מושפעים אף הם
ממידע זה.
סעיף  11מתייחס לנושא של ייעוץ גנטי .מכיוון שהמידע
שניתן להפיק בבדיקה גנטית רגיש ובעל השלכות
משמעותיות ,ראוי לאפשר למי שעובר בדיקה כזו,
לקבל ייעוץ הנוגע לסקירה ולהבהרה של המשמעויות
הקשורות במידע זה .בהליך של ייעוץ גנטי ,מקבל מי
שמבקש לעבור בדיקה גנטית ייעוץ מהרופא הגנטיקאי

Organization, 2003.
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שמטפל בו ,או מאיש מקצוע בעל הכשרה ,23כדי שיוכל
לבחור אם לערוך את הבדיקה מתוך הבנה מלאה של
האפשרויות הכרוכות בה ומשמעותן ,ובמידת הצורך
לקבוע איזה מידע הוא מעוניין לקבל ובאיזה אופן ייעשה
הדבר .למרות שנושא הייעוץ הגנטי נוגע לרוב לעריכה של
בדיקות גנטיות קליניות ,שמטרתן בחינה אינדבידואלית
גנטית של מטופלים ,הרי שבמקרים בהם מבקשים לערוך
מחקר גנטי ,בו כלולה בחינה של גנים הידועים כבעלי
משמעות ברורה ומוכחת על המשתתפים ,או שקיימת
אפשרות שבמהלך המחקר יתגלו גנים כאלה ,מן הראוי
לאפשר למשתתפים בו קבלה של ייעוץ גנטי .24מכאן גם
משמעות הסעיף למחקר גנטי בבני אדם.
למעשה כוללת ההצהרה הבינלאומית בדבר מידע גנטי
אנושי ,התייחסות מפורטת למספר נושאים הקשורים
בשיתוף מתנדבים במחקר גנטי בבני אדם ,ומתווה
עקרונות חשובים ליישום בתחום .רובם ככולם של
עקרונות אלה באים לידי ביטוי במסגרת חוק מידע גנטי
שיידון להלן.
האמנה בדבר הרפואה וזכויות האדם ,25אשר פורסמה
על ידי מועצת אירופה בשנת  ,1997עוסקת בעקרונות
כלליים יותר הנוגעים למחקר רפואי בכלל ,אך חלים
גם על מחקר גנטי .בפרק  2להצהרה מנויים העקרונות
הכלליים הנוגעים להסכמה מדעת ,תוך חזרה על
העקרונות המופיעים בהצהרת הלסינקי .העקרונות
הנוגעים להגנה על הפרטיות ולמסירת המידע למשתתף
מופיעים בהמשך (פרק  ,)3ואילו בפרק המוקדש לנושא
של הגנום האנושי (פרק  )4אין התייחסות ישירה
 23בהצהרה אין התייחסות לאופייה של ההכשרה הנדרשת לצורך העניין
ומצוין כי הייעוץ צריך להיערך “באופן הראוי” .במסגרת חוק מידע גנטי,
שיידון להלן ,קיימת התייחסות מפורטת וקונקרטית יותר לנושא ההכשרה
הרלוונטית.
 24דוגמה מוחשית למצבים כאלה ,קשורה במחקרים גנטיים שבהם
מבקשים החוקרים לבחון את הימצאותם של הגנים מסוג ,BRCA 1/2
המעלים בצורה משמעותית את סיכויי הנושאים אותם לחלות בסרטן
השד .במקרים כאלה נוהגת ועדת הלסינקי המאשרת את המחקר ,לדרוש
כי המשתתפות יוכלו לקבל ייעוץ גנטי במידה שיבקשו לקבל את התוצאות
וכי ההסכמה לבדיקה תינתן מתוך הבנת המשמעות הקשורה בה .תוצאת
הבדיקה המחקרית דורשת לרוב במקרים כאלה ,אישוש באמצעות עריכה
של בדיקה קלינית המתבצעת תחת סטנדרטים שונים המבטיחים בצורה
טובה יותר את אמינותה עבור הפרט.
The Convention For The Protection Of Human Rights 25
And Dignity Of The Human Being With Regard To The
Application Of Biology And Medicine, Oviedo, 4.5.1997.
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לנושא ההסכמה מדעת ,אך קיימת התייחסות לנושאים
רלוונטיים קרובים ,דוגמת החובה לאפשר ייעוץ גנטי
במצבים מסוימים ,באופן דומה לזה שהוזכר בהקשר של
ההצהרה הבינלאומית בדבר מידע גנטי אנושי (סעיף 12
לאמנה).
חוק מידע גנטי ,תשס”א2000-
ההכרה בדבר חשיבות ורגישות הנושאים הקשורים
באבחון ,בטיפול ובמחקר גנטי בבני אדם ,הביאה
לחקיקתו של חוק מידע גנטי ,תשס”א( 2000-להלן:
“החוק”).
החוק עוסק בנושאים שונים ,החל מרישוי מעבדות
לעריכת בדיקות גנטיות ,עניינים הנוגעים לנטילת דגימה
גנטית ,לשמירה על מידע גנטי ומסירתו ,ועד למניעת
אפליה הקשורה במידע גנטי .סימן א’ בפרק ג’ לחוק,
העוסק בלקיחת דגימת  ,DNAמכיל התייחסות מפורטת
להסכמה מדעת לבדיקה גנטית.
 .1הסכמה מדעת לנטילת דגימה או בדיקה גנטית
הוראת סעיף ( 11א) לחוק קובעת כי נטילת דגימה
גנטית ,או עריכת בדיקה גנטית ,מחייבות קבלת הסכמה
מדעת .כבסיס להגדרת מסגרת הפרטים המחייבת
מפנה הסעיף להוראות הרלוונטיות בחוק זכויות החולה,
שהוזכרו לעיל .26במובן זה אין בחוק חידוש אלא החלת
הכלל הקבוע בתקנות ,תוך עיגונו בחקיקה ראשית ,בעניין
מחקר גנטי .ס”ק (ב) מחיל את חובת הכתב על הסכמה
מדעת לבדיקה גנטית ומקנה תוקף משפטי משמעותי
 26סעיף ( 13ב) לחוק זכויות החולה קובע(“ :ב) לשם קבלת הסכמה
מדעת ,ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו ,באורח סביר ,כדי
לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לעניין זה‘ ,מידע רפואי’,
לרבות
והסכוּ ת (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של
( )1האבחנה (הדיאגנוזה) ָ
המטופל;
( )2תיאור המהות ,ההליך ,המטרה ,התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול
המוצע;
( )3הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ,לרבות תופעות לוואי ,כאב ואי
נוחות;
( )4סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול
רפואי;
( )5עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני”.
למעשה ,חופפת רשימה זו במידה רבה את הפרטים המחויבים להימסר
במסגרת של כל מחקר רפואי בבני אדם לפי התקנות ולפי נוהל ניסויים
רפואיים בבני אדם ,כפי שפורט לעיל.

׀ 17

משפט רפואי

יותר לדרישה הקיימת בנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם
של משרד הבריאות.27
כאשר מדובר בנטילה של דגימת  DNAמזוהה ,דרישת
החוק קפדנית יותר באשר לפרטים הנדרשים להימסר
לשם קבלת הסכמה מדעת .דגימה מזוהה היא ,על פי
הגדרות החוק ,דגימה שניתן לקשר בינה ובין פרטי
מוסרה .בכלל הגדרה זו נמצאות גם דגימות מקודדות,
אשר למרות שפרטי מוסריהן אינם מופיעים בהן ,או
מקושרים אליהן ישירות ,ניתן באמצעות מפתח הקידוד
המצוי לרוב בידי החוקרים ,לאתר את הפרטים האישיים
של מוסריהן .במקרים של נטילת דגימות מזוהות ,מחייב
החוק ,בנוסף למסירת הפרטים הקבועים בסעיף ( 13ב)
לחוק זכויות החולה ,גם מתן “הסבר בדבר המשמעות
של עריכת בדיקה גנטית ,לגביו ולגבי קרוביו” ,כלשון
סעיף ( 12א) לחוק .הסבר זה שונה באופיו מייעוץ גנטי,
הליך אליו מתייחס החוק בפירוט בסעיף  .10בעוד ייעוץ
גנטי ניתן על ידי בעל מקצוע מוסמך על פי ההגדרות
המפורטות בסעיף  9לחוק ,הרי שההסבר הגנטי המוזכר
בעניין הסכמה מדעת לנטילת דגימה מזוהה ,הוא
הסבר בדבר משמעות הבדיקה עצמה ,או המחקר ,ולא
התייחסות לתוצאות קונקרטיות .במובן זה ,מטרת
ההסבר היא לתת למשתתף הפוטנציאלי מושג בדבר
המידע שעשוי להימסר לידיו ויכולת לשקול אם לאפשר
הפקתו של מידע כזה ביחס אליו ,ולהחליט אם לקבל
מידע כזה לידיו ,ובאיזה אופן.
בסעיף  3.7לנוהל משרד הבריאות המעודכן ,נקבעת חובה
מפורשת למסור ,במסגרת ההסכמה מדעת למחקר גנטי,
פרטים נוספים על אלה הנדרשים באופן כללי והקשורים
באופן הטיפול בדגימות ,סודיות המידע הגנטי והסיכונים
הכרוכים במחקר גנטי .על נתונים אלה להיכלל במסגרת
טופס ההסכמה מדעת למחקר גנטי.

 27זוהי למעשה ההוראה היחידה המצויה בחוק המחילה חובת כתב על
קבלת הסכמה מדעת למחקר בבני אדם ,והיא כאמור נוגעת לתחום של
נטילת דגימה גנטית ובדיקה גנטית ,כהגדרתן בחוק זה ,בלבד.

 18׀

 .2החריג לחובת קבלת ההסכמה מדעת
החריג לחובה הקבועה בחוק ,לקבל הסכמה מדעת
כתנאי עבור כל נטילה של דגימת  DNAאו בדיקה גנטית,
כקבוע בסעיף  13לחוק ,והחובות המפורטות בסעיפים
 11ו ,12-לא יחולו במקרים של מחקר בדגימות לא
מזוהות .28בסעיף ( 49ב) לחוק ,מוחלת הוראה דומה,
בסייגים מסוימים ,על דגימות שניטלו בטרם כניסתו
של החוק לתוקף .29נראה כי המטרה שעמדה מאחורי
חיקוק סעיפים אלה היתה ,בין היתר ,לאפשר את
השימוש במאגרים קיימים של דגימות לצורך מחקר
גנטי .בבתי החולים ובמכוני המחקר בארץ מצויים
מאגרים רחבים המכילים מאות אלפי דגימות דם ורקמה
שטמון בהן פוטנציאל מחקרי רב והן מהוות משאב
אשר ראוי לאפשר את ניצולו .מרבית הדגימות ניטלו
באופן מקורי לצורך קליני ,או לעריכה של מחקר מסוים,
ולכן גם לא ניתנה עם נטילתן הסכמה מדעת לעריכת
מחקר עתידי .הדגימות אוחסנו לאחר הנטילה ,ואיתור
מוסריהן ,שחלקם אף נפטרו במהלך הזמן ,הוא קשה או
בלתי אפשרי .הפתרון לבעיה ניתן על ידי היתר השימוש
בדגימות ,תוך ניתוקן מפרטי מוסריהן .כך יימצא איזון
בין האינטרס של שמירת פרטיות המידע לבין אינטרס
קידום המחקר וניצול המשאב החשוב של דגימות .DNA
עם זאת יש לזכור ,כי בכך אין פתרון ממשי לבעיה של
העדר הסכמה מדעת לשימוש ,וראוי כי הוא יוגבל
לאישור הוועדה המאשרת את המחקר ,תוך התייחסות
בין היתר ,לחשיבות המחקר ולחלופות העומדות בפני
החוקרים להגשמת אותה מטרה מדעית.30

 28לשון הסעיף מדברת על “שימוש רק בדגימות  DNAבלתי מזוהות ,או על
מחקר שנעשה בו שימוש בדגימות  DNAקיימות שהפרטים המזהים הופרדו
מהן באופן שלא ניתן ,בכל דרך שהיא לחזור אליהם” – זהו ניסוח מסורבל
לטעמי ,וניתן היה להסתפק בהתייחסות לדגימות לא מזוהות בהתאם
להגדרת החוק .בנוסף ,קובע הסעיף כי המחקר צריך שיהיה מאושר כדין.
 29סעיף זה עוסק בדגימות מזוהות שניטלו .נראה כי במקרה של דגימות לא
מזוהות שניטלו ,הפרשנות הראויה תאפשר ,על דרך קל וחומר ,את השימוש
בהן באותם סייגים .השימוש בדגימות שהפכו ללא מזוהות מותר כל עוד לא
ניתנה בזמנו ,עם הנטילה מהמשתתף“ ,הוראה אחרת” כלשון הסעיף.
 30יצוין ,כי כיום יושבת על המדוכה ועדה בראשותו של פרופ’ אברהם
שטיינברג ,אשר מונתה על ידי מנכ”ל משרד הבריאות ,על מנת לקבוע
כללים ברורים לשימוש בדגימות אלה למחקר.
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הסכמה מדעת למחקר גנטי בבני אדם

סעיף  13מסייג כאמור את תחולת הוראות סעיפים 11
ו 12-לחוק ,בתנאים המפורטים בו .קביעה זאת אינה
פוטרת מהחובות הקבועים בתקנות ובנוהל ,בייחוד
לאור האמור בסעיף  45לחוק העוסק בשמירת דינים.
למעשה מי שמבקש לערוך מחקר בדגימות לא מזוהות,
יהיה אמנם פטור מחובת קבלת הסכמה מדעת על
פי הסעיפים שבחוק ,אך מחויב לקבל הסכמה מדעת
בהתאם להוראות הכלליות בתקנות ובנוהל ,כפי שפורטו
לעיל .נראה אם כן ,כי מן הראוי לתקן את נוסח הסעיף
באופן שיפטור מפורשות מחובת קבלת הסכמה מדעת
במקרים שפורטו בו ,כדי לאפשר בצורה ראויה את השגת
המטרה שעומדת בבסיס חיקוקו.

מדעת של קטין או פסול דין .34לעומת זאת ,לקבלת
הסכמה מדעת להשתתפות בניסויים רפואיים של
קטינים ופסולי דין יש התייחסות מפורשת :סעיף 11
בתוספת לתקנות ,המקביל בתוכנו לסעיף  24להצהרת
הלסינקי העדכנית ,קובע כי במקרה של אי כשירות
חוקית של מי שאמור להשתתף במחקר רפואי ,יש לקבל
את הסכמת אפוטרופסו על פי דין המדינה ,ואילו ביחס
לקטין ,או למי שאינו כשיר פיזית או נפשית ,קבלת
הסכמתו מדעת למחקר היא בלתי אפשרית ,ויש לקבל
את הסכמת קרוב המשפחה האחראי במקומו .לפי
הוראות חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית ,לרוב
מדובר בהסכמת הורי המשתתף המיועד.35

 .3קטינים ,חסויים ופסולי דין

סעיף  2.5.1לנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם של משרד
הבריאות (סעיף  3.2בנוהל החדש) מחייב קבלת הסכמת
האפוטרופוס ,או מיופה הכוח של המשתתף“ ,בנוסף או
במקום הסכמת המשתתף” ,במקרים של קטינים ,פסולי
דין או מי שאינם מסוגלים לתת הסכמה ,או שמינו
לעצמם מיופה כוח לפי הוראות חוק זכויות החולה.

עריכת בדיקה או מתן טיפול רפואי לקטינים או לפסולי
דין ,ושיתופם במחקרים רפואיים ,טעונים ,ככלל ,בקבלת
הסכמה מדעת של אפוטרופסיהם .הזכות להחליט
בכל הקשור בקטין או בפסול הדין מופקדת בידי
האפוטרופוס ,כמי שאמון על טובתו ועל האינטרסים
של החוסה תחתיו .מצב זה הוא ביטוי לעיקרון המעוגן
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ”ב-
 .1962כל פעולה משפטית הנעשית על ידי קטין ,או
פסול דין ,מחייבת קבלת אישור נציגו .31אפוטרופסיהם
הטבעיים של קטינים הם הוריהם ,ואילו לפסולי דין
ממונים אפוטרופסים באופן הקבוע בחוק .32ההנחה
הגלומה ביסוד הוראות אלה ,רואה בקטין או בפסול דין
מי שאינו כשיר לדאוג בצורה מלאה ומספקת לענייניו
ונזקק להשגחת ולפיקוח הראוי לייצגו מתוך דאגה
לטובתו .33הנחה זו נוגעת כאמור לעשייתה של “פעולה
משפטית” כהגדרת החוק .אין ספק ,כי החלטה על טיפול
רפואי ,או על שיתוף במחקר רפואי ,הן מסוג ההחלטות
שיש להן השלכה משמעותית עבור קטין או פסול דין,
והחובה לקבל את הסכמת האפוטרופסים במצבים כאלה
משקפת את רוח החוק.
בחוק זכויות החולה אין הוראות בדבר קבלת הסכמה
 31ראו סעיפים  7–4ו 9-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 32ראו סעיפים  14ו 37–33-לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 33הנחה זו מבוטאת בסעיפים  15ו 17-לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות.
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ההוראות הכלליות בדבר שיתוף קטינים או פסולי דין
במחקר רפואי מתוות אם כן את העיקרון המחייב קבלת
הסכמה מדעת מטעם האפוטרופוס הטבעי ,או הממונה,
על פי הדין ,או מיופה הכוח .על נציגים אלה לשקול את
טובת החוסים תחתם כמודד עיקרי ,אם לא יחיד ,בקבלת
החלטתם בנושא ,זאת מתוך דאגה לשלום החוסים
ולאינטרסים שלהם.
בחוק מידע גנטי מוקדש פרק שלם להוראות הנוגעות
לנטילת דגימות גנטיות ,או עריכת בדיקות גנטיות
לקטינים ,חסויים ופסולי דין .ההוראות המופיעות
בפרק ה’ לחוק (סעיפים  ,)28–24מוסיפות על החובות
הכלליות שפורטו בנוגע לשיתוף אוכלוסיות אלה
 34עם זאת קיימת התייחסות עקיפה לנושא בסעיף ( )1( 15ג) לחוק זכויות
החולה ,העוסק דווקא בסייגים לחובת קבלת ההסכמה מדעת ,תוך ציון
המצב בו לא ניתן לקבל את הסכמת אפוטרופסו של קטין ,או פסול דין,
כאחד מהתנאים המצטברים המנויים שם.
 35סעיף  24להצהרת הלסינקי המעודכנת מנוסח באופן בהיר ואחיד יותר,
תוך דרישה לקבלת הסכמת “הנציג המוסמך עפ”י חוק המדינה” .בסעיף
כלולה תוספת לפיה יאושר שיתוף קטין ,פסול דין או מי שאינו כשיר לתת
הסכמה מדעת רק אם המחקר נחוץ לקידום הבריאות של האוכלוסייה
המיוצגת בו ,ואינו יכול להתבצע בבגירים או במי שהינם כשירים לתת
הסכמה בעצמם.
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במחקר ,והן כוללות תנאים ייחודיים לחוק זה ,שרבים
מהם מתייחסים לקבלת ההסכמה מדעת.
בחוק יש הבחנה בין קטינים עד גיל  16לבין אלה שמעל
גיל זה .סעיף  24הדן בקבלת הסכמה מדעת ממי שגילו
נמוך מ ,16-מבטא ברישא את העיקרון המחייב קבלת
הסכמה מדעת מהאחראי על הקטין ,כאשר מונח זה
מבואר בפרק ההגדרות לחוק כ”הורה ,לרבות הורה
חורג ,מאמץ ואפוטרופוס” .נראה כי הגדרה זו אינה
בהכרח ההגדרה הראויה או המדויקת ביותר ,וראוי
היה להתייחס לאפוטרופוס כמוסמך למתן ההסכמה
מדעת ,באופן שיתאים לרוח חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות .36בהמשך ,מפורטות הנסיבות בהן תותר
נטילת דגימה ,או בדיקה גנטית ,בכפוף לקבלת הסכמה
מדעת של האחראי ,כאמור .ס”ק ( )4מתייחס לנסיבות
של בדיקה לצורכי מחקר שאושר כדין.
על קטין שגילו מעל  16חלות הוראות סעיף  .25בנסיבות
אלה ,לא נדרשים התנאים המפורטים בסעיף  ,24אך יש
לתת לקטין עצמו הסבר הכולל את הפרטים הקשורים
בקבלת הסכמה מדעת למחקר גנטי ,כפי שפורטו
לעיל ,וזאת בנוכחות האחראי .גם הקטין וגם האחראי
צריכים לתת את הסכמתם מדעת בכתב .ההתייחסות
בחוק למי שגילו מעל  16היא למעשה כאל “מעין בגיר”,
המבין את השלכות הבדיקה הגנטית שמבקשים לערוך
לו (ובכלל זה נושא השיתוף במחקר) ,והוא זכאי לקבל
הסברים ולהסכים בעצמו לעצם עריכת הבדיקה ,תוך
דרישה מקבילה להסכמת האחראי ,הנובעת ,בין היתר,
מההוראות והעקרונות הכלליים הרלוונטיים.37
 36בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קבועות הוראות ברורות
ודרכים לקביעת אפוטרופסים ,להגדרת היקף סמכויותיהם וחובותיהם
ולדרך קבלת ההחלטות על ידיהם ,ולכן ראוי היה להסתפק בהתייחסות
לאפוטרופוס בהתאם לאותן הוראות .נראה גם כי ההתייחסות ל”אחראי”,
בלשון יחיד ,אינה תואמת את המצב הטבעי והמקובל של שני הורים
האחראים לצורך עניינים אלה על הקטין כאפוטרופסים טבעיים .בכל
אופן ,לשון ההגדרה עלולה להביא למצבים שיוצרים ניגוד בין האמור
בחוק מידע גנטי ובין הוראות חוק האפוטרופסות .במקרים כאלה ,נראה
שדווקא הוראות חוק מידע גנטי עשויות לגבור ,ולו בסייגים ,על הוראות
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,וזאת בהיותן בגדר “הוראת חוק
ספציפית” ככלל הפרשנות המשפטית.
 37ראוי לציין כי קיומם של סעיפים  24ו 25-זה בצד זה אינו קוהרנטי והוא
מעלה שאלות פרשניות .כך ,למשל ,לא ברור אם ההימנעות מפירוט התנאים
לנטילת דגימה או עריכת בדיקה גנטית ,הנוגעים לקטין שגילו פחות מ16-
המופיעים בסעיף  24ונעדרים מסעיף  ,25אינם חלים עבור קטין שגילו מעל
 ,16בבחינת הסדר שלילי ,שהרי אם כך הדבר מדובר באפליה לרעה של
הקבוצה האחרונה ,אפליה שקשה למצוא לה צידוק ממשי.
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סעיף  26לחוק עוסק בהתייחסות ההסכמה לאופי
הדגימות ושמירתן .על הקטין שגילו מעל  16והאחראי
עליו ,או האחראי על קטין שגילו נמוך מ ,16-לתת
הוראות בנוגע לשמירת הפרטים המזהים את הדגימות
(ס”ק א) ,תוך התייחסות לאפשרות העומדת בפני
המשתתף הקטין לפרוש מהמחקר או לשנות את תנאי
שיתופו ,עם הפיכתו לבגיר (ס”ק ב).
סעיף  27לחוק עוסק בנסיבות של נטילת דגימה או
עריכת בדיקה גנטית לקטינים ,חסויים או פסולי דין,
שלא לצורכיהם ,כלומר שלא על מנת לערוך אבחון גנטי
שלהם לצורך איתור והגדרת פתולוגיה ,או מוגבלות,
מתן טיפול מונע או הערכות לטיפול כזה ,כי אם לצרכים
הנוגעים לצדדים שלישיים שעשויים להיעזר בבדיקה
כזאת .מבלי להיכנס לתנאים המופיעים בסעיף ,שאינם
נוגעים לעצם קבלת ההסכמה מדעת ,חשוב לציין כי
ראוי לשים דגש בקבלת הסכמה מדעת של קטינים
או נציגיהם על ההסבר לקטינים ,הנוגע לכך שנטילת
הדגימה מהם לא נועדה לעזור לאבחון בעיה הנוגעת להם
או לטפל בהם כי אם לעזור לאדם אחר (אם הוא חולה)
או לקרוב משפחה (כאשר ניתן להיערך למנוע או לדחות
התפרצות מחלה ,או להקל ולשפר את מצבו) .מובן כי
גם במקרים אלה חלות על האפוטרופסים ההוראות
הכלליות ,המחייבות בראש וראשונה את שקילת טובת
הקטין ,וכחלק עיקרי משיקולי ההחלטה .לכאורה לא
חל סעיף  27על התחום המחקר הגנטי ,והוא מדבר על
“בדיקה גנטית בקטין” .עם זאת ,נראה כי הוא רלוונטי
למחקרים גנטיים המכונים “מחקרי תאחיזה” ,בהם
נבדקת הגנטיקה של קבוצות משתתפים קטנות יחסית
שביניהן קיימת קירבה גנטית גבוהה (לרוב משפחות) ,על
מנת לאתר קיומו של גן מסוים שעשוי להתברר כקשור
למחלה או פגם הנפוץ במשפחה .במקרים אלה ,בניגוד
למחקרים גנטיים אחרים ,מתקיימים לרוב התנאים
המופיעים בסעיף לשיתוף הקטינים.
סעיף  28עוסק במסירת תוצאות הבדיקה ,הגם שאינו
נוגע ישירות לקבלת ההסכמה מדעת ,הוא רלוונטי
לנושא .הדגש הוא על הימנעות ממסירת מידע מזיק,
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הסכמה מדעת למחקר גנטי בבני אדם

שאין בצידו תועלת ממשית .כל עוד לא נתגלתה בעיה
בבדיקה אין חשש וניתן למסור את התוצאות (ס”ק .)1
במידה שאותרה מחלה או גן נשאות לה ,הרי שמסירת
מידע כזה תיעשה רק כל עוד יש בכך תועלת וניתן לטפל
כדי למנוע או לדחות את התפרצות המחלה ,או לשפר
או לקדם את מצב הנבדק ובכפוף לכך שלא ייגרם לו או
לנציגו נזק נפשי (ס”ק  .)2מידע בדבר תוצאות בדיקה
יימסר לאחראי בלבד ,ולא לקטין או לפסול הדין
ישירות .נראה כי לאמור בסעיף זה ראוי כי יהיה ביטוי
כבר במסגרת ההסכמה מדעת הניתנת על ידי הקטין
ו/או האחראי עליו ,כך שיוכלו להבין את התנאים בהם
יקבלו את התוצאות לידיהם ולשקול אותם כחלק
ממכלול הנתונים לפני מתן ההסכמה לעריכת בדיקה ,או
השתתפות במחקר.
 .4הסכמה מדעת של קטינים חסויים ופסולי דין
להשתתפות במחקר גנטי
חוק מידע גנטי יוצר אם כן מסגרת הדוקה ומוקפדת
יותר בכל הנוגע לקבלת הסכמה מדעת של קטינים,
חסויים ופסולי דין להשתתפות במחקר גנטי .מעבר
לעיקרון הכללי המחייב קבלת הסכמת האפוטרופסים
של משתתפים אלה ,תוך בחינת טובתם ,מוסיף החוק
ומחיל חובות הנותנות ביטוי לאוטונומיה המתגבשת של
קטינים מעל גיל  ,16כמו גם לרגישות הנוגעת לפרטים
שעשויים להתגלות במסגרת של מחקר גנטי .החובה
הנוגעת למסירת הסברים לקטינים בגילים 18–16
ולקבלת הסכמה מדעת בכתב מהם ,בנוסף להסכמת
האחראי עליהם ,נראית ראויה ומוצדקת ,בייחוד לאור
העובדה ,כי מידע שעשוי להתגלות במסגרת בדיקה
גנטית ,רלוונטי וחשוב גם ,ואולי אף בעיקר ,בשלבים
מאוחרים יותר של חייהם .ההקפדה על מסגרת תנאים
שמגבילה את עצם שיתופם של קטינים ופסולי דין
במחקרים גנטיים בהתאם לתכליתם ,שאמורה להיות
לטובת משתתפים אלה באופן כלשהו ,ראויה אף היא
והיא מהווה תיחום ראוי לשיקול הדעת המסור בידי
ההורים ,או האפוטרופסים באשר להתרת שיתוף כזה.
עצם קיומם של התנאים המופיעים בחוק ,כך יש להדגיש,
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הוא תנאי חיוני ,אך לא מספיק ,להתרת השיתוף ,ככל
שהדבר נוגע לאחריותם ולשיקול דעתם של האחראים
על קטינים ,חסויים ופסולי דין.
קבלת הסכמה מדעת למחקר גנטי
האופן ,הצורה והפרטים הקשורים בקבלת הסכמה מדעת
למחקר גנטי ,ובכלל זה טופס ההסכמה מדעת למחקר
גנטי ,מושפעים ומעוצבים על ידי הוראות דין מגוונות.
אין ספק כי חוק מידע גנטי הוא החיקוק הדומיננטי
והחשוב בהקשר זה .נראה כי ההנחיות הכלליות הקשורות
בהסכמה מדעת למחקר בבני אדם ,הבאות לידי ביטוי
בתקנות בריאות העם ובנוהל משרד הבריאות“ ,נבלעות”
ברובן במסגרת הממוקדת ,המפורטת והספציפית
המצויה בחוק .כך ,למשל ,בכל הנוגע למסגרת הפרטים
אשר אמורה להימסר למשתתף בטרם קבלת ההסכמה
מדעת ,וכך גם בנוגע לחובה לקבל את ההסכמה
מדעת בכתב .החוק מכיל התייחסות לנושאים רגישים
המאפיינים את התחום של המחקר הגנטי ,ומביא לידי
ביטוי עקרונות והנחיות שנכללו במסגרת מסמכים
בינלאומיים העוסקים בנושא .החשובים שבהם נוגעים
להקפדה על מתן הסבר מפורט בנוגע למשמעות של
המחקר הגנטי ושל תוצאותיו האפשריות ,כתנאי לקבלת
ההסכמה מדעת ,38ולזכותו של המשתתף לבחור אם
לקבל מידע שהופק על אודותיו במסגרת מחקר גנטי,
ולקבוע את הדרך לכך.
החוק שם דגש ראוי על נושא קבלת ההסכמה מדעת
של קטינים ,תוך שהוא קובע מסגרת ברורה של תנאים
מחייבים לשיתוף קטינים במחקר .בכל הנוגע לטווח
הגילים  18-16של משתתפים פוטנציאלים ,נותן החוק
ביטוי לאוטונומיה המוקנית לקטין בגילים אלה ,הנתפס
בבחינת “מעין בגיר” ,באופן המחייב את שיתופו הפעיל
של הקטין בקבלת ההחלטה אם להשתתף במחקר ואת
קבלת הסכמתו בכתב לכך.

 38למרות שניתן לראות במידע כזה חלק מהמידע הנדרש להימסר למשתתף
הפוטנציאלי ,לפי ההוראות הכלליות למחקר בבני אדם ,ו/או בהתאם לאמור
בסעיף ( 11א) לחוק ,הרי שההתייחסות הנקודתית והמפוטרת אליו חיונית
ומסירה כל ספק באשר לחשיבותו ובאשר לדרך בה יש למסור אותו.
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מסגרת ההנחיות הקבועה בחוק ,כמו גם ההוראות
הרלוונטיות המצויות כאמור בתקנות ובנוהל משרד
הבריאות ,היא מסגרת מחייבת אך אינה בהכרח
מספקת .בהקשר זה ,הרי שוועדת הלסינקי העליונה
למחקר גנטי ,אשר מונתה כאמור מתוקף התקנות,
לבחון ולאשר ניסויים בבני אדם ,39רשאית להוסיף על
ההנחיות האמורות ,ככל שהדבר נחוץ לשמירה על זכויות
המשתתפים ולהגנה עליהם ובהתאם לאופיו של כל
מחקר ומחקר.
ד .טופס ההסכמה מדעת למחקר גנטי

ביטוי בכתב בדבר הסכמת המשתתף ,הניתנת מתוך
אמון בחוקרים ומתוך רצון טוב ורוח התנדבות .החתימה
על טופס ההסכמה מדעת אינה אלא ראיה לכאורה
לקבלת ההסכמה מדעת ,היא אקט נלווה לעצם קיומו
של ההליך המלא והראוי של קבלת ההסכמה מדעת,
הנערך בעיקרו מעבר לטריטוריה הכתובה ,באחריות
החוקרים שקיבלו לכך אישור מוועדת הלסינקי הממונה.
עם עריכת הטופס המוצע להלן נעשה ניסיון להביא את
הדברים האמורים לידי ביטוי ,תוך הקפדה על הוראות
החוק בכל הנוגע לנתונים שצריכים להיכלל בטופס.40

טופס ההסכמה מדעת כאמצעי

הנושאים והפרטים

הסכמה מדעת למחקר גנטי יש לקבל בכתב .מטרת
טופס הסכמה מדעת שבאמצעותו מתקבלת הסכמת
המשתתפים ליטול חלק במחקר ,היא כפולה :ראשית,
להוות מסגרת ברורה ומובנת על פרטי המחקר
ולנתונים אשר על פי הדין נדרשים להימסר למשתתפים
הפוטנציאלים בו ,כבסיס לקבלת ההסכמה ,ושנית,
לשמש מקור לתיעוד וכאסמכתה למהות ההסכמה
שהתקבלה .בכך עוזר טופס ההסכמה מדעת ליישם
את העקרונות המהותיים שבבסיס קבלת ההסכמה
מדעת ,והוא גם משמש מקור אינפורמציה למשתתפים.
טופס הסכמה מדעת אינו עומד בפני עצמו ואינו מקיים
כשלעצמו את התנאים הנוגעים לקבלת ההסכמה מדעת.
מסירת המידע למשתתפים צריכה שתיעשה בצורה
ישירה ואינטראקטיבית ,על ידי האחראי על המחקר
או נציגו ,כדי לאפשר לעורכי המחקר למסור את מכלול
הנתונים הנוגעים למחקר ,ולוודא כי המשתתפים
“סופגים את המידע” ,והוא מאפשר למשתתפים להעלות
שאלות ותהיות על פרטי המחקר ,או על כל עניין הקשור
בו .בטופס ההסכמה מדעת נמצאת תמצית המידע
החיוני והוא נוסף להסבר המפורט הנדרש הניתן בעל
פה .טופס ההסכמה מדעת ,למרות שיש לו משמעות
ומשקל משפטיים ,אינו מסמך משפטי ואינו מהווה
“כתב ויתור” על זכויות המשתתפים ,כפי שלעיתים
נוטים לנסחו ,או לנסות להשתמש בו .טופס זה הוא רק

הפרטים שאמורים להימסר למשתתפים כבסיס לקבלת
ההסכמה מדעת קבועים כאמור בדין .חוק מידע גנטי
אינו מפרט אילו פרטים צריכים להיכלל בטופס הסכמה
מדעת ,אולם בנוהל משרד הבריאות נקבע כי הטופס
יכלול את תמצית המידע שנמסר למשתתפים .טופס
ההסכמה מדעת החדש ,הכולל למעשה פירוט של מכלול
הנתונים הרלוונטיים למחקר המוצע ,מהווה במובן זה
יותר מתמצית .הכוונה היא לאפשר למשתתף הפוטנציאלי
לברר בזמנו החופשי על פרטי המחקר ,כשתשומת ליבו
מופנית לנושאים העיקריים הקשורים בו.

 39המינוי הינו בהתאם לסעיף  )3( 3ו 3-ב ( )1לתקנות.
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הטופס נערך לפי סדר הנושאים ,תוך התייחסות כללית
למחקר גנטי בתחילה ,עובר להתייחסות למחקר המוצע
ופרטיו ,התייחסות למשתתפים במחקר ,לדגימות
ולשימוש בהן ועד לבחינת היתרונות והסיכונים הקשורים
במחקר .בכל אחד מהנושאים פורטו הנקודות העיקריות
הקשורות בו .החוקרים נדרשים לצרף ולהשלים את
הפרטים הנוגעים למחקר המסוים .הטופס הוא
מודולרי ,כלומר דורש מילוי והתאמה לפרטי
המחקר הספציפיים.

 40זה המקום להודות לשותפים בצוות המקורי ממכון גרטנר שעזרו לנסח
את הבסיס לטופס המוצע :ד”ר ורדית רביצקי ,עו”ד שרון בסן וגב’ שני אור-
נוי ,ולמי שהעירו בהמשך את הערותיהם המועילות :פרופ’ עמוס שפירא,
ד”ר כרמל שלו ,ד”ר זלינה בן גרשון ,עו”ד עפרה גולן ,פרופ’ צביקה בורוכוביץ
ופרופ’ אריאלה אופנהיים.
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הסכמה מדעת למחקר גנטי בבני אדם

שימוש בשפה פשוטה בהירה

יישום הוראות חוק ספציפיות

הבהרת מהות מחקר רפואי והסברת המטרות שמבקשים
להשיג בו למשתתף שאינו בקי בתחום ,מחייבת הקפדה
על שימוש בשפה פשוטה ומובנת ,אשר מאפשרת הבנת
הפרטים המהותיים והרציונל שבבסיס המחקר .במקום
שימוש במונחים לועזיים מורכבים ,או בהגדרות רפואיות
וביולוגיות ,מתבקשים החוקרים להשתמש במילים
פשוטות ומובנות לציבור הרחב ,ולהדגיש את מהות
התהליך שבבסיס המחקר .כל אלה תוך הקפדה על דיוק
ואמת .בפרק על המחקר נדרשת בהתאם התייחסות
ראשונית של החוקרים למטרת המחקר ,המנסה לזהות
לרוב קשר בין בסיס גנטי מסוים ובין מחלה או תכונה.
בהמשך ניתן המקום לתיאור מפורט יותר.

על קבלת ההסכמה מדעת חלות הוראות דין שונות.
הטופס המוצע מאפשר את יישום רובן ,תוך הקפדה ,בין
היתר ,על מספר נושאים .בסעיף  3לטופס מאוזכרים
העקרונות המהותיים והרלוונטיים של הצהרת הלסינקי:
העדר תמורה כספית ,אי תלות בין הטיפול הרפואי
וההתנדבות להשתתף במחקר ,שמירה על פרטיות
וסודיות פרטי המשתתפים והזכות לפרוש בכל עת
מהמחקר .סעיף  4בטופס מתייחס לנעשה בדגימות
ולהוראות המשתתפים בעניינן ,תחום שיש לו משמעות
רבה למשתתף במחקר בעיקר בהקשר למחקר גנטי.
בסעיף  5יש מקום לקבלת הוראות מהמשתתף ביחס
למידע העתיד להתקבל במחקר .בטופס המיועד
לקטינים ניתן ביטוי להנחיות הנוגעות לקבוצה זאת ,תוך
התייחסות מפורשת לקבוצת המשתתפים בגילים .18-16

טופס הסכמה מדעת למחקר גנטי (הצעה)
(הסכמה להשתתף בניסוי הכולל איסוף ,אחסון ,או בדיקה של חומר גנטי)
שלום,
הנך מתבקש/ת להתנדב להשתתף במחקר גנטי .בהמשך יוסברו פרטיו ומטרתו של המחקר כך שתוכל/י לתת את הסכמתך מדעת
להשתתפות בו.
 .1כללי
מטרת כל מחקר מדעי רפואי היא להרחיב את הידע הקיים ,כדי לנסות למצוא מרפא למחלות ,או להקל על סבל .המחקרים הרפואיים
בבני אדם ,ובכללם המחקרים הגנטיים ,הכוללים בדיקה של החומר התורשתי ( ,)DNAמקבלים אישור על פי החוק רק אם הם
מגינים על זכויות המשתתפים ועל פרטיותם .המחקר ,בו את/ה מתבקש/ת להשתתף ,קיבל אישור שכזה.
חשוב לנו שתבין/י את פרטי המחקר ומטרותיו ,כדי שהסכמתך להשתתף בו תינתן מתוך ידיעה והבנה.
אנא קרא/י את ההסבר המופיע בהמשך בתשומת לב ,אל תהסס/י לפנות בבקשת הסבר או הבהרה לאיש הצוות שפנה אליך .במידה
ותחליט/י להסכים להשתתף במחקר ,מלא/י את פרטיך וחתום/י במקום המיועד לכך בסוף הטופס.
 .2המחקר
שם ונושא המחקר:
מטרת החוקרים היא לבדוק ו/או לזהות גנים שעשויים להיות מעורבים ,או להשפיע על ________(מחלה ,תופעה ,או תכונה*)
באוכלוסייה של ________(אוכלוסייה כללית ,אוכלוסייה בריאה מסוימת ,או אוכלוסיית חולים מסוימים*).
תיאור המחקר ומטרותיו:
המוסד הרפואי שבו נערך המחקר:
החוקר הראשי במחקר:
גוף היוזם את המחקר:
במידה ויוזם המחקר הינו גוף שהוא גם בעל מטרות מסחריות  -החוקר/ים מקבלים/לא מקבלים* גמול כלשהו על עריכת המחקר.
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משפט רפואי

בעצב תלדי בנים?
אמיר דרנגר* ,פרופ’ דרורית הוכנר** ,פרופ’ בנימין דרנגר***
תקציר
ניתוח קיסרי ,שנחשב לניתוח בלית ברירה להצלת חיים ,מבוקש כיום על ידי היולדת כתחליף ללידה נרתיקית ,גם ללא
התוויה מיילדותית ורפואית (נקב”א – ניתוח קיסרי על פי בחירת האישה) .יש אי בהירות באשר לשכיחות הסיבוכים
המלווים נקב”א לעומת לידה נרתיקית ,ולפיכך מעורר הנושא שאלות אתיות ומשפטיות .המחוקק ,בתי המשפט או
הממסד הרפואי-האתי לא התייחסו באופן ישיר לסוגיה ,אם ראוי שרופא מיילד יסכים לבקשת יולדת לנקב”א תחת
לידה כדרך הטבע .במאמר זה מפורטות העובדות הרפואיות הקשורות בסיבוכים שבלידה נרתיקית או בנקב”א ,ומולם
מוצגים היתרונות שבכל אחת משתי הדרכים.
בהעדר מענה ,רפואי או משפטי ,לדילמות העולות סביב ביצוע נקב”א ,התמקדנו באינטרסים המתנגשים ובבעיות האתיות
המתעוררות כאשר אישה מבקשת ללדת בנקב”א :זכותה לאוטונומיה על גופה והחופש לבחור את חלופות הטיפול;
דוקטרינת ההסכמה מדעת המאפשרת לאישה ההרה לקבל מידע מלא על אפשרויות הטיפול העומדות בפניה; בריאות
האם ושלמות גופה; בריאות הוולד ושלמות גופו; מעמדו ,יושרו המקצועי והאינטרסים המיוחדים של הרופא; צדק ,בהיבט
ֵ
של צדק חלוקתי של משאבים רפואיים מוגבלים ונגישות שווה לטיפולים רפואיים.
בהתחשב בסיכונים הרפואיים לאישה ולעובר הכרוכים בנקב”א ,תוך איזון האינטרסים המעורבים ,נראה לנו כי בהתמלא
כל תנאי הסף ,עומדת לאישה ההרה הזכות לבחור בנקב”א .עם זאת ,בהתחשב בידע הקיים ,אין הרופא המיילד חייב
להמליץ על נקב”א כדרך הלידה המועדפת .רופא המתנגד עקרונית לעשיית נקב”א ,ראוי כי יפנה את האישה לעמיתו אשר
ניתוח זה מקובל עליו.
* תואר ראשון במשפטים ( )LL.B.ובמינהל עסקים ( )B.A.מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
** פרופסור חבר בגינקולוגיה ויילוד ,מנהלת יחידת היילוד ,בית החולים האוניברסיטאי הדסה ,הר הצופים ,ירושלים.
*** פרופסור חבר בהרדמה ומנהל יחידת הרדמה אורטופדית ,בית החולים האוניברסיטאי הדסה ,ירושלים.

מבוא
אין בידי הרפואה כיום משקה קסמים המעלים את
כאבי הלידה או המבטיח לידות בטוחות ,אך התפתחות
הרפואה מאפשרת להציע לאישה ההרה דרך חלופית
ללידה נרתיקית טבעית – לידה בניתוח קיסרי על פי
בחירת האישה (נקב”א) ,דהיינו ניתוח קיסרי שנעשה
במועד ,לסיומו של הריון של עובר יחיד ,על פי בחירת
האישה ההרה ,ללא הוריה מיילדותית או רפואית.
אין כיום תשובה חותכת לשאלה איזו דרך לידה היא
הבטוחה יותר ,ומרבית המאמרים קוראים לערוך
מחקרים השוואתיים חדשים ,שישפכו אור על הסוגיה.
כמו כן ,אין התייחסות ישירה או ממצה של המחוקק,
או הממסד הרפואי-אתי למקרים כדוגמת נקב”א ,בהם
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יולדת עומדת בפני החלטה שעלולה להביאה לעימות עם
המערכת הרפואית ועם העובר שברחמה.
לדוגמה נראה את עניינה של מיכל ,אדריכלית בת 32
ממרכז הארץ ,בהריונה הראשון .ממצאי סריקת מערכות
ובדיקת מי שפיר היו תקינים .בבדיקה בשבוע ה38-
להריונה נמצא כי העובר במצג ראש ,ומשקלו 3200-
 3300גרם .לאחר התחבטויות הגיעה מיכל לכלל החלטה,
כי דרך הלידה המועדפת עליה היא ניתוח קיסרי מתוכנן
ולא לידה “רגילה” ,אף שלא היו התוויות רפואיות שחייבו
ניתוח.
מהן הסיבות שהניעו אישה צעירה ובריאה כמיכל לבקש
ניתוח קיסרי? מדוע לשנות סדרי עולם? הרי דרכו של
הטבע ,מקדמת דנא ,היא שאישה יולדת לאחר צירים
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וכאבים ,בדרך היחידה שהטבע איפשר .ברפואה נלמד
כי ניתוח קיסרי הוא האמצעי אליו פונים רק אם וכאשר
לידה מסתבכת או כאשר קיים סיכון לאם או לעובר
בלידה נרתיקית .זאת ועוד ,מאז ש”התפרסם ברבים”
סיפור לידתו של יוליוס קיסר ,נודע הניתוח כמציל
עוברים אך ממית נשים .כל אישה אשר כרעה ללדת
פיללה כי ה”מלאך הקיסרי” ידלג מעל מפתן דלתה ,היות
שסיכוייה לשרוד ניתוח קיסרי היו קלושים.

כדי להשיב על שאלות אלה ואחרות נסקור תחילה בקצרה
את המידע הרפואי העכשווי על יתרונותיו וחסרונותיו
של הנקב”א; לאחר מכן תוצג המסגרת המשפטית בה
הסוגיה נדונה ,האינטרסים המתנגשים והבעיות האתיות
המתעוררות ,כאשר אישה מבקשת ללדת בדרך הנקב”א.
לבסוף ננסה להציע איזון בין האינטרסים ובו דרך פעולה,
שתאפשר לאינטרסים ולתפיסות האתיות השונות לדור
בכפיפה אחת בחדר לידה אחד.

אולם ,כפי שנראה בהמשך ,בחירתה של מיכל מבחינה
רפואית עשויה להיות רציונלית ,ואף קיימים שיקולים
רפואיים ,אתיים ומשפטיים רבים המצדדים בנקב”א.
כיום ,למרות שרוב הלידות עדיין מבוצעות ב”דרך
הטבע” ,שיעור לא מבוטל של נשים בוחר ללדת בניתוח
קיסרי .הסיבות לעלייה החדה במספר הנשים הבוחרות

הנימוקים הרפואיים בעד ונגד
נקב”א הוא ניתוח אלקטיבי ,המתנהל בשונה מניתוח
קיסרי דחוף שנדרש בעקבות קשיים המתעוררים תוך

בנקב”א הן שילוב של חשש מפגיעה בתפקוד רצפת האגן
של האישה ,חשש מפגיעה בעובר במהלך לידה נרתיקית
ושינויים חברתיים בארץ ובעולם ,המתחשבים יותר
ברצון ובהעדפות המטופלת כחלק מזכותה לאוטונומיה,
כאשר בישראל נוספו לאלה גם שינויים משמעותיים
בחקיקה .בשונה מניתוחים אחרים שאינם הכרחיים,
כדוגמת ניתוחים פלסטיים ,אישה בהריון אינה יכולה
לבחור שלא ללדת כלל ,ולכן מתעוררות מספר שאלות
אתיות .לדוגמה:
• האם נכון לאפשר לאישה לבחור את דרך הלידה,
או שומה עליה ,כל עוד לא מתעוררות בעיות ,לתת
לטבע לעשות את שלו?
• האם ראוי כי רופא הרואה את הנקב”א כמיטיב
עם היולדת ,יציע לה לבחור בנקב”א כאופציה
המועדפת?
• האם רופא המסרב להיעתר לבקשת האישה לנקב”א
אמור להפנותה לרופא אחר?
 Wax J.R. Cartin A, Pinette M.G.& Blackstone J.: “Patient
Choice Cesarean: An Evidence-Based Review”, Obstetrical
and Gynecological Survey 59(8) : 602 (2004).
 Hale R.W. & Harer Jr. W.B.: “Elective Prophylactic
Cesarean Delivery”, American College of Obstetricians and
Gynecologists Clinical Review 10(2): 1 (March-April 2005).
 מ .פישר ,ד .שרים ,ב .קפלן וש .משיח“ ,ניתוח קיסרי לבחירת היולדת”,
רפואה ומשפט (גיליון  ,28מאי  ,)2003עמ’ .85
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ניסיון לידה נרתיקית.
בשנת  2004עמד שיעור הניתוחים הקיסריים בארה”ב
על  ,29%ובישראל הוא עמד על כ .20%-אין נתונים
מדויקים על אודות שיעור הנקב”א מכלל אלה ,והערכה
היא שהם מהווים כ 18%-מכלל הניתוחים הקיסריים
המבוצעים בארה”ב בשנה.
יש אי בהירות באשר ליתרונות ולחסרונות הנקב”א.
הקושי בהערכת הנתונים שבספרות ,מקורו בעובדה
שיולדת הבוחרת בניסיון לידה נרתיקית בלידתה
הראשונה ,עלולה למצוא את עצמה בשכיחות יתר ללידה
באמצעות מכשירים העלולה לגרום נזק הן לאם והן
ליילוד ב 25%–20%-מהמקרים ,ולסיום הלידה בניתוח
קיסרי ב 10%–7%-מהמקרים ,כך שרק 72%–65%
מכלל המקרים שתוכננו להסתיים בלידה נרתיקית אכן
מסתיימים בדרך זאת .הקושי בהערכה נובע גם ממכלול
הסיבוכים האפשריים לאם בנקב”א ,כגון סיבוכי הרדמה
וזיהומים .ניתוחים אלו הנעשים בשכיחות גוברת טרם
זכו להשוואת סיכונים מובנית בספרות בגלל ריבוי
המשתנים המעורבים.

 NIH State-of-the-Science Conference: Cesarean Delivery
on Maternal Request, Bethesda, Maryland, U.S.A (March
27–29, 2006) 1
http://consensus.nih.gov/2006/cesareanProgramAbstractComplete.pdf

 Wax , supra note1, p.602.
 Watson A. B.: “Clinical aspects of normal and abnormal
labor” in Creasy R.K, Resnik R(eds): Maternal-Fetal
Medicine(1999), p. 541–568.
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איך יש להעריך את הנתונים? האם יש להשוות את
הסיבוכים הפוגעים באם ובעובר שחלו לאחר נקב”א
לעומת הסיבוכים הקורים לנשים לאחר לידה נרתיקית
תקינה? במקרה זה ,נראה שכף המאזניים תיטה לכיוון
הלידה הנרתיקית .או שמא יש לשקול את הסיבוכים
המיילדותיים לאחר נקב”א כנגד סיבוכים שקרו לאחר
ניתוחים קיסריים בהולים שנעשו תוך מהלך לידה?
במקרה זה ,אין בספרות מחלוקת שנקב”א כרוכה
בשיעור סיבוכים נמוך במידה משמעותית .ואולי צריך
להשוות את הסיבוכים המיילדותיים לאחר נקב”א
לעומת סיבוכים לאם ולעובר לאחר לידה מכשירנית?
גם כאן ,נתוני הספרות מורים על שיעור נמוך יותר של
סיבוכים מיילדותיים לאחר לידות קיסריות .לדאבון
הלב ,אין כיום יכולת לחזות מי מהנשים תצליח בניסיון
לידה נרתיקית ,מי תזדקק ללידה מכשירנית ומי ללידה
ניתוחית במהלך הלידה.
ביסוס ההחלטה ,על אופן הלידה המועדף ,על נתוני
הספרות מורכבת עוד יותר ,שכן הסיבוכים המיילדותיים
אינם ברי השוואה .לדוגמה :חום האם לאחר נקב”א,
שהוא תופעה שכיחה למדי ,הוא חסר משמעות לטווח
הארוך .ברור שאין להשוותו לנזק קבוע לרצפת האגן,
שעלול לכלול פגיעה בסוגרים לאחר לידה נרתיקית.
תופעה זאת אמנם נדירה יותר ,אך משמעותית הרבה
יותר לאיכות חיי האישה .בדומה ,לא ניתן להשוות
סיבוכים נשימתיים קלים ביילוד ,שניתן לטפל בהם בנקל,
שהם שכיחים לאחר נקב”א ,אך חסרי משמעות קלינית,
לעומת נזקים נירולוגיים חמורים הפוגעים לעד ביכולת
הקוגניטיבית של יילוד ,שעלולים להתרחש במהלך לידה
נרתיקית שהסתבכה במצוקת עובר קשה ,וחייבה ניתוח
קיסרי בהול.
יש גם לזכור ,שהטכניקות הכירורגיות וההרדמתיות
השתפרו משמעותית בעשורים האחרונים ,ולא כולן
מצאו ביטוי בהערכת הנתונים שבספרות הרפואית.
ראוי לציין שבסקרים שנערכו בארץ ובעולם בנושא
העדפת אופן הלידה בקרב רופאי ורופאות נשים ,אחוז
 Hale , supra note 2, at p. 5.
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גבוה של הנשאלים בחרו בדרך הניתוחית כדרך המועדפת,
כשההסבר העיקרי לבחירתם הוא שמירת תקינות רצפת
האגן.
להלן היתרונות והחסרונות לאם וליילוד בנקב”א:
היתרונות לאם בנקב"א
הימנעות מפגיעה בתפקוד רצפת

היתרונות ליילוד בנקב"א
הורדת שיעור מוות תוך-רחמי

האגן.

מאחר שנקב"א מבוצע בשבוע
( 39או בקרבתו) להריון (שיעור
המוות התוך-רחמי עולה משבוע
 39והוא עומד על  1ל 500-לערך).

הימנעות מהצורך בניתוח קיסרי

מניעת מעבר זיהומים ליילוד ,כגון

בהול במהלך לידה נרתיקית.

תסמונת הכשל החיסוני (,)AIDS
צהבת נגיפית מסוג  ,Cוירוס
הפפילומה (.)HPV
הימנעות מהצורך בלידה מכשירנית

ונזקים עובריים כתוצאה מכך.
החסרונות ליילוד בנקב"א
החסרונות לאם בנקב"א
סיבוכים אימהיים בלידות הבאות :סיבוכים נשימתיים (בעיקר
קרע הצלקת הניתוחית ,שליית

ליילודים שנולדו לפני שבוע .)39

פתח ,הריון חוץ-רחמי ושליה
נעוצה בצלקת הניתוחית (הסיכון
לשליה נעוצה עולה לאחר הניתוח
הקיסרי השלישי ומסכן את
האישה בצורך לכריתת רחם).
הגבלה במספר ההריונות

חתכים בעובר.

(משמעותי אצל נשים במגזרים
מסוימים).
סיבוכים כירורגיים הכוללים:
זיהומים ,דימומים ,פגיעה באיברים
שכנים ,זיהום בפצע הניתוח.

 Gonen R., Tamir A. & Degani S.: “Obstetricians’ opinions
regarding patient choice in cesarean delivery”, Obstet
Gynecol 99: 577–580 (2002) ; Al-Mufti R., McCarthy A., Fisk
NM.: “Survey of obstetricians’ personal preference and
discretionary practice”, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod.
Biol. 73:1–4 (1997) ; Groom K. M., Paterson-Brown S.,
Fisk N. M.: “Temporal and geographical variation in UK
obstetricians’ personal preference regarding mode of
delivery”, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 100: 185–8
(2002) ; MacDonald C., Pinion S. B., MacLeod U. M.: “Scottish
female obstetricians’ views on elective caesarean section
and personal choice for delivery”, J. Obstet. Gynaecol.,
22(6):586–9 (Nov. 2002) ; American College of Obstetricians
and Gynecologists Committee Opinion No. 289: “Surgery
and patient choice: The ethics of decision making”, Obstet.
Gynecol. 102: 1101–1106 (2003).
 Minkoff H. & Chervenak F.A.: “Elective Primary Cesarean
Delivery”, New Engl. J. Med. 348(10): 946–50 (2003).
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בעצב תלדי בנים?

במרס  ,2006פירסם המכון האמריקאי הלאומי לבריאות
מינשר המתייחס לנתונים שבספרות בנושא יתרונות
וחסרונות הנקב”א .10מסקנותיו היו:
• יש עלייה בשיעור נקב”א בארה”ב;
• אין נתונים מספיקים בספרות המאפשרים לקבוע מהי
דרך הלידה העדיפה ,נרתיקית או נקב”א;
• לנשים צעירות המעוניינות במספר רב של ילדים עדיפה
לידה נרתיקית;
• יש לעשות נקב”א לא מוקדם יותר מאשר השבוע ה39-
כדי להימנע מסיבוכי פגות;
• על אישה הבוחרת בנקב”א להיות מודעת ליתרונות
ולחסרונות של אופן לידה זה;
• עד שלא יצטברו נתונים נוספים אין מקום לעודד נשים
לבחור בנקב”א כדרך הלידה המועדפת.
לסיכום ,העובדה שפרופיל הסיכונים בלידה נרתיקית
ובניתוח קיסרי שונה ,מקשה על השוואה בין שתי דרכי
הלידה .עם זאת ,נראה שבלידה נרתיקית ,בהתרחש
סיבוך ,הסיכון ליילוד משמעותי יותר ,לעומת לידה
קיסרית ,בה האם היא זאת שעלולה “לשלם” בבריאותה
לטובת היילוד ולטובת ניסיון שמירה על תפקוד רצפת
האגן שלה.
המסגרת המשפטית
השאלות המוצגות כאן ,בדומה לרוב הסוגיות הרפואיות,
אינן מוסדרות בחוק מיוחד .המחוקק לא צפה את
האפשרות של בחירת האם בדרך הלידה ,ומכאן שגם
לא חזה את הבעיות הייחודיות שעשויות לנבוע מבחירה
זאת ,או שמא הוא הותיר את הסוגיה במכוון לידי
הרופאים וכללי האתיקה הרפואית .על כן ,יש להתייחס
בעיקר לאיזון האתי-נורמטיבי ,תוך היקש מדברי חקיקה
הקרובים לנושא הנדון והמשליכים עליו.
בראש ובראשונה יש להתייחס לזכויות המוגנות בחוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו .11סעיף  2לחוק קובע:
“אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם
באשר הוא אדם”.
NIH State-of-the-Science Conference, supra note 4. 10
 11חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ס”ח תשנ”ב  ,)25.3.1992( 1391עמ’
.150

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

סעיף  4קובע כי יש להגן באופן פעיל על החיים ,הגוף
והכבוד:
“כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל כבודו”
(ההדגשות אינן במקור – המחברים).
מחוק יסוד זה עולה זכות האישה לאוטונומיה על גופה
ולשליטה בחייה .הזכות לאוטונומיה נגזרת מן הזכות
לחירות ,הגנה על הגוף ושמירה על כבוד האדם ,והיא
רכיב בסיסי בשיטת המשפט שלנו .12זה המקור עליו
מתבססת זכות האישה לדרוש מרופא ניתוח קיסרי
ללא התוויה רפואית .בשם זכות זו היא זכאית ,לכאורה,
לבחור את הדרך בה היא תביא את ילדיה לעולם.
המחוקק העניק חשיבות רבה לאוטונומיה של הפרט גם
במסגרת חוקים “רגילים” .לדוגמה ,חוק הגנת הפרטיות
קובע:
“לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא
הסכמתו”.13
וחוק זכויות החולה קובע:
“לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן
לכך המטופל הסכמה מדעת” (ההדגשה אינה
במקור – המחברים).14
ברם ,האם אוטונומיית האדם עומדת מעל לכל? ככל
זכות ,אף אם היא זכות היסוד החשובה במעלה ,אין היא
זכות מוחלטת .כדברי הנשיא א’ ברק:
“כל הזכויות כולן הן יחסיות; כל זכות והערכים
והאינטרסים המוגנים על ידה; כל זכות ועוצמתה
שלה; כל זכות ואיזוניה שלה ביחסה עם ערכים
ואינטרסים נוגדים”.15
כלומר ,האוטונומיה של האישה היא יחסית ולעיתים היא
נסוגה בפני זכויות אחרות ואינטרסים אחרים הגוברים
עליה באיזון שביניהן .אל מול האוטונומיה של האישה
 12ע”א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ’ בית החולים כרמל ,חיפה ,תק-על
 ,574 )3(99עמ’ .596
 13סעיף  1לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ”א 1981-ס”ח  1011תשמ”א
( ,)11.3.1981עמ’ .128
 14סעיף  13לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו ,1996-ס”ח  1591תשנ”ו
( ,)12.5.1996עמ’ .327
 15רע”א  6339/97משה רוקר ואח’ נ’ משה סלומון ו 3-אח’ ,תק-על )4(99
 ,1עמ’ .43
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הבוחרת בנקב”א עומדים ,בין היתר ,עקרונות שווי מעמד
ועוצמה כמו קדושת חיי האם והעובר ,כבודו של הרופא
המטפל ועקרונות של צדק ושוויון ,כמתחייב מהפרשנות
שניתנה לחוק היסוד הנ”ל.
הנושא הנדון ,הנסב בעיקר סביב איזון זכויות ואינטרסים
שונים ,איננו איזון חוקתי המשתמש בכלים משפטיים
כ”פסקת ההגבלה” 16או הלכות פסוקות .זה אינו
בעיקרו אלא דיון באתיקה רפואית ,המנסה להציג את
האינטרסים המנוגדים ולגשר ביניהם.
איזון האינטרסים
על מנת לרכז את הדיון סביב הסוגיות המרכזיות ,נתמקד
באינטרסים העיקריים המעורבים בעניינה של אישה
הדורשת ללדת בנקב”א :הזכות לאוטונומיה על גופה,
הזכות הנובעת מדוקטרינת ההסכמה מדעת ,בריאות
האם ושלמות גופה ,בריאות הוולד ושלמות גופו ,היושרה
ֵ
המקצועית של הרופא וערך הצדק.
האם
אוטונומיה של ֵ
המשמעות של אוטונומיית היולדת היא זכותה לבחור,
לפי מיטב אמונותיה וערכיה ,את חלופות הטיפול בה.
אוטונומיה זו מחייבת את הרופא לדון עימה על חלופות
הטיפול השונות ,להציג מגוון סביר של אפשרויות,17
שמתוכן תוכל לבחור את האופציה המתאימה לה
ביותר ,18ולאחר מכן לדרוש מן הרופא להוציא אל הפועל
את החלטתה ,שהתקבלה במסגרת דוקטרינת ההסכמה
מדעת.19
כמו כן ,מכוח חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו 20רשאית
אישה לבקש לעצמה אפילו טיפול רפואי שאין בו הכרח
רפואי .לפיכך יכולה אישה לבקש כי ייעשה בה ניתוח
עיקור ,ניתוח פלסטי ואף ניתוח לשינוי מין ,למרות
שאין בהם כורח רפואי ,כל עוד נתנה להם את הסכמתה
 16בסעיף  8לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,לעיל הערה  ,11קבע המחוקק
תנאים המתירים סטייה מהוראות חוק היסוד“ :אין פוגעים בזכויות שלפי
חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד
לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח
הסמכה מפורשת בו”.
 17א .מרמור" ,העוברים המוקפאים של הזוג נחמני :תשובה לחיים גנז",
עיוני משפט (גיליון יט( ,)2תשנ"ה ,433 )1995-עמ' .440
Ibid, ibid. 18
Wax, supra note 1, p. 602. 19
 20חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,לעיל הערה .11
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מדעת  .כך גם זכותה לבקש הליך כמו נקב”א ,מבלי
שתהיה לו התוויה רפואית .בעניין זה ,יפים דבריה של
השופטת בן-עתו:
“התעברות ,הריון ולידה הם אירועים
אינטימיים ,שכל כולם בתחום צנעת הפרט;
אין המדינה מתערבת בתחום זה אלא מטעמים
כבדי משקל ,הנעוצים בצורך להגן על זכות
הפרט או על אינטרס ציבורי רציני”( 22ההדגשה
אינה במקור  -המחברים).
21

בעת הזאת ,כאשר תוחלת חיי אישה ארוכה יותר ,והיא
מביאה לעולם מספר ילדים קטן יותר ,בעיקר כשמדובר
במה שקרוי “העולם המערבי” ,השאלות המתייחסות
לאיכות חיי האישה מקבלות משמעות רבה יותר .מדובר
בפגיעה בשליטה על סוגרים ,בעיקר של כיס השתן ,עקב
לידה נרתיקית .ומדובר בהפחתה בסיכון לניתוח בהול
או לידה מכשירנית ,במהלך לידה נרתיקית ,המעלים
את הסיכון לאם וליילוד .כל אלה שאלות המהוות נדבך
חשוב במכלול השיקולים העומדים כיום בפני היולדת.23
האוטונומיה המאפשרת בחירה בנקב”א ,מאפשרת
לאישה גם לקבוע את מועד הלידה המדויק .זכות שהיתה
האם והצוות הרפואי.
שמורה לכוח עליון ,עוברת לידי ֵ
קביעת מועד מדויק ללידה ,כשכל המרכיבים הרלוונטיים
ידועים ,משנה מבחינת האישה את כל תפיסת הלידה.
ראשית ,האישה יודעת בדיוק היכן תתרחש הלידה ,מי
יהיה בחדר הלידה ,ובפרט מי יהיה הרופא המיילד ,מי
המרדים ,ואם בעלה יהיה נוכח לצידה ביומה החשוב
והמאושר .24שנית ,האישה מגיעה ללידה כשהיא מוכנה
נפשית וגופנית ומצוידת בכל הכוחות הדרושים לעבור
את הניתוח בשלום .שלישית ,האישה בוחרת בהליך
שקשור במזער הסיכונים לעובר ,ובמזער הסיכונים
לפגיעה בשלמות רצפת האגן שלה  .25רביעית ,האישה
אינה “יושבת בבית” בהמתנה שהצירים יגיעו ,מחשש
שיופיעו בעיתוי לא מתאים.
 21ז .וייל ומ .סבטאלו“ ,זכות האישה לניתוח קיסרי” ,רפואה ומשפט
(גיליון  ,20מאי  ,)1999עמ’ .21
 22ע”א  413/80פלונית נ’ פלוני ,פ”ד לה( ,57 )3עמ’ .82–81
Minkoff H., supra note 9, at p. 946. 23
Hale, supra note 2, at p.15. 24
Ibid, ibid. 25
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והלכה למעשה ,רוב הנשים הבוחרות ללדת בניתוח
קיסרי מפתחות לאחר הלידה גישה חיובית לתהליך
הלידה .לעומת זאת ,נמצא כי שליש מהנשים שנאלצות
ללדת בניתוח קיסרי דחוף במהלך לידה נרתיקית,
מפתחות לאחר הלידה גישה שלילית לתהליך הלידה.26
ההכרה וכיבוד אוטונומיית האישה והחובה לפעול כלפי
האישה ביושרה ,הגינות וצדק ,הם בין העקרונות האתיים
הבסיסיים המכוונים את פעולות רופאי הנשים .27חלה
תפנית בחשיבה המיילדותית ,עם נטייה לחשיבה ועשייה
המכוונים לתועלת האישה (women centered
 .)approachעל פי תפיסה זאת ,מתבקשת האישה
היולדת ליטול תפקיד ראשי ומכריע גם בשאלת בחירת
דרך הלידה.28
אף על פי כן ,ייתכן שהאוטונומיה לבחור את דרך
הלידה לא תהיה לעולם באמת “חופשית” .ייתכן שנשים
שתבחרנה בנקב”א תהיינה בעיקר כאלה המשתייכות
לקבוצות אוכלוסייה מסוימות .בצרפת ,לדוגמה ,נשים
בעלות השכלה גבוהה ומקצועות חופשיים נוטות יותר
לבחור בניתוח קיסרי מנשים אחרות .בארה”ב ,לשתי
קבוצות של נשים סיכוי גבוה לבחור בניתוח קיסרי,
אלה המשכילות והעשירות ,והאחרות השייכות למדרגה
הכלכלית הנמוכה ביותר ,ויחסית חסרות השכלה .לפיכך
קיים חשש שאינטרסים ושיקולים סביבתיים “זרים”,
כמקום עבודה תובעני ותחרותי ,קשיים כלכליים וכדומה,
ולא לב שלם ונפש חפצה ,יביאו נשים לבחור בנקב”א
בניגוד לרצונן האמיתי.29
הסכמה מדעת
דיון בגבולות אוטונומיית היולדת מעורר באופן טבעי
סוגיות בדבר יכולת והיקף ההסכמה מדעת שנדרשים
מאישה הבוחרת ללדת בנקב”א .דוקטרינת ההסכמה
Graham W.J., Hundley V., McCheyne A.L., Hall M.H., Gurney 26
E. & Milne J.: “An investigation of women’s involvement in
the decision to deliver by caesarean section”, Br. J. Obstet.
Gynaecol. 106(3): 213–220 (1999).
Code of professional ethics of the American College“ 27
of Obstetricians and Gynecologists”, Obstet. Gynecol. 102:
663–667 (2003).
 28פישר ,לעיל הערה  ,3עמ’ ;85
Department of Health: “Changing childbirth: the report of
the Expert Maternity Group” (London: HMSO , 1993).
Guillemin J.: “Babies by cesarean: Who chooses, who 29
controls?”, The Hastings Center Report(June 1981), p. 17-18.
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מדעת מתבססת על הרעיון לפיו לאדם בוגר ושפוי
בדעתו קנויה הזכות להחליט את שייעשה בגופו .30מזכות
זו נגזר הצורך בקבלת הסכמה חופשית של המטופל
( )free consentכדי שתיעשה במטופל פעולה רפואית,
וזאת רק באופן עליו המטופל הסכים .המרכיב השני של
דוקטרינת ההסכמה מדעת הוא זכותו של מטופל להבין
את מצבו הרפואי ,ואת אפשרויות הטיפול העומדות
בפניו ,31לשקול אותן על יתרונותיהן וחסרונותיהן.32
לאחר שהרופא סבור כי המטופלת מבינה את אפשרויות
הטיפול במלואן ,לרבות הסכנות והיתרונות של כל דרך
טיפול ,עליו לכבד ולתמוך בהחלטתה האוטונומית,
בתנאי ,שבקשתה-החלטתה אינה נוגדת ישירות
עקרונות אתיים אחרים .33אם וכאשר רופא נמנע מכיבוד
בקשת מטופלת עקב ניגוד אתי ,עליו להדגיש בפניה כי
התנגדותו היא על בסיס אתי ולא רפואי .גילוי הסיבה
האמיתית להתנגדות הרופא לטיפול ,היא חלק מעיקרון-
העל של אמירת אמת ( )veracityכלפי מטופלת .לאור
עיקרון אתי זה יכולה מטופלת לשקול בצורה חופשית
ונקייה מהשפעת דעות אישיות של אחרים ,את היתרונות
והסכנות של ההליך הרפואי.34
חשוב להדגיש כי הזכויות שהוזכרו לעיל הן זכויות
שליליות מטבען ,דהיינו הן מונעות עשיית מעשה ,ואין
בכוחן להקים את הזכות החיובית הנגדית  -הזכות
לדרוש/לחייב את הרופא לבצע את ההליך הנדרש .למעט
חובתו של הרופא למסור מידע על יתרונותיו והסיכונים
הטמונים בו  -לא מוטלת על רופא חובה אתית או
משפטית לבצע כל דרישה של מטופל .35גם בישראל בה
Schloendorff v. The Society of the New York Hospital, 30
105 N.E. 92 (N.Y. 1914), p. 93
American College of Obstetricians and Gynecologists 31
Committee Opinion No. 108 on “Ethical dimensions of
)informed consent”, Int. J. Gynecol. Obstet. 39(4): 347 (1992
;)(content revised January 2004
סעיף  13לחוק זכויות החולה ,לעיל הערה 14
Heinemann, supra note 32, at p. 1081–1082. 32
Committee Opinion No. 289, supra note 8, at p. 1102. 33
Ibid, ibid. 34
Bewley S. & Cockburn J.: “The unethics of ‘request’ 35
; )caesarean section”, Br. J. Obstet. Gynaecol. 109: 593 (2002
Committee Opinion No. 108, supra note 31, at p. 348 ; Zulueta
P.: “Patients do not have right to impose their wishes at all
cost” in Letters: “Elective caesarean section on request”, BMJ
318: 120 (9.1.1999) ; Stirrat G.M. & Dunn P.M.: “Obstetricians
are more than technicians” in Letters: “Elective caesarean
section on request”, BMJ 318: 120 (9.1.1999).
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משפט רפואי

קיימים חוק לא תעמוד על דם רעך  ,שכמובן חל גם על
רופאים ,וחוק זכויות החולה ,שהוא חוק מתקדם ,קיימת
חובה חוקית להושיט עזרה לזולת רק כשהוא בסכנת
חיים .אולם אין זה מחובתו של רופא להיעתר לכל גחמה
או דרישה של המטופל.
36

כפי שהדין מגביל את היקף האוטונומיה ,כך היא מוגבלת
במישור המעשי .רוב הרופאים סבורים כי השיקול של
מניעת נזק לחולה גובר על הצורך בהיוועצות באישה
ובקבלת הסכמה מדעת ,ולכן לעיתים מוצגת בפניה
אפשרות טיפולית אחת בלבד .לדעתם ,הבאה בחשבון
של רצון האישה חשובה מבחינה מקצועית ,אבל זאת
רק בתחום הסיכון הסביר .מעל לכל עומד לנגד עיני
הרופאים העיקרון האתי הבסיסי של אי החמרת מצבה
של המטופלת ,37אי חשיפתה לסכנה ,ואילו שיקולי
האוטונומיה הינם משניים בעיניהם.
יתרה מזאת ,יש גם רופאים ,כפי שהדבר בא לביטוי
בפסיקה האמריקאית ,שחושבים כי מצבה הנפשי של
יולדת אינו מאפשר הסכמה מדעת .לשיטתם לידה היא
“הליך טבעי” ,הליך בלתי נמנע ובלתי נשלט של הטבע,
אשר אינו משאיר הרבה מקום לשיקול דעת היולדת.38
יתר על כן ,בתי המשפט מתארים את האישה היולדת
כשרויה בלחצים נפשיים אדירים ובמתח רב ,המונעים
ממנה לקבל החלטות רציונליות בזמן הלידה .וחמור מזה,
מצב זה מחייב הסתרת מידע שעלול להחמיר את הלחץ
הנפשי עוד יותר.39
האם
שלום ובריאות ֵ
שני עקרונות בסיסיים מדריכים את דרכו של רופא
האם :מחויבותו לנסות ולהטיב את
בשמירת בריאות ֵ
מצבה ( ,)beneficenceוהעיקרון המשלים של אי
גרימת נזק ( - )nonmaleficenceמחויבותו הראשונית
להימנע מלהזיק (.40)primum non nocere
 36סעיף  1לחוק לא תעמוד על דם רעך ,התשנ”ח ,1998-ס”ח  1670תשנ”ח
( ,)30.6.1998עמ’ .245
Bewley, supra note 35, at p. 594. 37
Hall v. United States, 136 F. Supp. 187 (W.D. La. 1955), 38
p. 193.
Ketler S. K.: “The rebirth of informed consent: A cultural 39
analysis of the informed consent doctrine after Schreiber
v. Physicians Insurance Co. of Wisconsin”, Nw. Uni. L. Rev.
95(3): 1040–1045 (2001).
Committee Opinion No. 289, supra note 8, at p. 1102. 40
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לכאורה ,בהעדר התוויה רפואית לנקב”א ובהעדר
מבחנים ברורים של שיעורי תמותה ותחלואה של
יולדות ,לא ניתן להעריך אם רופא העושה נקב”א מיטיב
את בריאות האישה או מזיק לה .לכן קיים מרכיב חשוב
נוסף והוא ההתייחסות למצבה הנפשי של היולדת .על
הרופא להבין את הבסיס לרצון האישה ללדת בנקב”א.
לעיתים רצון האישה הוא רציונלי .למשל ,אישה שהרתה
לאחר שנים רבות של טיפולי פוריות ,חרדה במיוחד
לשלומו של היילוד שלה ,אך לעיתים הבחירה בניתוח
קיסרי נובעת מפחד לא רציונלי ומוגזם ממהלך לידה
נרתיקית ,מהכאבים ,ובפרט מחשש מוגזם מהסכנות
האם לניתוח
שבלידה כזאת .ייתכן שהיענות לבקשת ֵ
קיסרי ,כאשר המניע לבקשה הוא מידע שגוי או אימה
שאינה מידתית ,עלולה להזיק לה יותר מאשר להועיל.
טיפול על ידי נקב”א במקום התמודדות עם מקור הפחד
עלול להוביל להחמרה במצבה הנפשי של המטופלת.41
שלום העובר
בשלב זה של טרום-לידה העובר ייחשב כאדם ממש :ייצור
אנושי בשל לקראת הצעד הראשון בחיים האמיתיים .יש
גישות שונות למועד התהוות האדם; מחד זו הגורסת
שההתהוות מתחילה בהתעברות ,האחרת  -הטוענת כי
עובר הוא “אדם” מרגע שהוא בעל “כושר קיום” ,ויש
הסבורים כי הלידה היא הגבול הברור והחד בין עובר
ל”אדם” .42לעניין נקב”א ,מדובר לרוב על עובר ברגע
שלפני היוולדו ,אך האם הוא כבר “אדם”?
אכן ,לא בכל מצב רואה בו החוק “אדם” .על פי חוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות“ ,כל אדם כשר
לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו” ,43ובחוק
העונשין ,לעניין גרימת מוות ,תחת הכותרת “אדם -
מאימתי” ,נאמר כי “משעה שיצא הוולד כולו חי מבטן
אימו הריהו נחשב אדם לעניין סעיף זה ,בין שנשם ובין
שלא נשם ,בין שיש לו מחזור דם ובין שאין לו ,בין שנכרת
Bewley S. & Cockburn J.: “Responding to fear of 41
childbirth”, The Lancet 359: 2128-2129 (2002).
 42ג .גלובר“ ,על הפלות מלאכותיות” ,מתוך זכויות האדם והאזרח
בישראל (ר .גביזון וח .שנידור עורכים ,1991 ,כרך א’)  ,188עמ’ .190–189
 43סעיף  1לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ”ב ,1962-ס”ח
 380תשכ”ב ( ,)17.8.1962עמ’ .120
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חבל טבורו ובין שלא נכרת” .44בו בזמן ,ראה המחוקק
מצבים בהם יש לתת לעובר זכויות .במקרים אלה קבע
זאת המחוקק באופן מפורש ,והבחין בין זכות העובר
ומעמדו לאחר שנולד חי ,לבין זכותו במצבו העוברי.45
46
למשל ,בחוק הירושה ,כשהוא דן ב”יורש אחר יורש”
או ב”מזונות מן העיזבון” ,47בפקודת הנזיקין המגדירה
“ילד” “ -לרבות ...עובר” 48ובחוק הכשרות המשפטית
המתיר לבית המשפט למנות לאפוטרופוס לעובר גם אדם
שאינו אימו .49בפסיקה אמריקאית אף הוכרה זכות הנולד
לתבוע את אימו בגין גרימת נזקים לבריאותו על ידי
עישון סיגריות ,או נטילת סמים ותרופות מזיקות בזמן
ההריון .במדינת מסוימות בארה”ב ,בשונה מישראל ,גם
רואים הריגת עובר כרצח.50
קשה ,אם כן ,להצביע במפורש על מעמדו החוקי של
העובר ,אם הוא בעל זכויות אם לאו .רוב הסימנים
מצביעים על כך שהמחוקק אינו רואה בעובר העומד
לצאת מבטן אימו ,אדם בעל זכויות ,ובמקביל אינו רואה
שהאם תהא האפוטרופסית הטבעית של העובר.
ֵ
הכרח
קביעה זו חשובה משום שבמצב של ניגוד אינטרסים בין
האם פחות מחויבת להגן על האינטרסים
לאםֵ ,
העובר ֵ
של העובר ,לעומת המצב בו העובר כבר יצא אל העולם
והפך לקטין – “באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים
לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים
בנסיבות העניין”.51
גישת המחוקק מתיישבת עם הגישה האתית הקובעת
כי בכל הנוגע לעובר ,לרופא אין כל מחויבות ,וכי אין
זה משנה מבחינה מעשית רפואית אם לעובר יש מעמד
 44סעיף  308לחוק העונשין ,תשל”ז ,1977-ס”ח  864תשל”ז (,)4.8.1977
עמ’ .226
 45ת”פ (באר שבע)  8001/99מדינת ישראל נ’ פואד מוסא ,תק-מח
 ,9826 )1(2000עמ’ ( 9832גזר דין).
 46סעיף (42ג) לחוק הירושה ,תשכ”ה ,1965-ס”ח 446
תשכ”ה ( ,)10.2.1965עמ’ .63
 47שם ,סעיף (57ד).
 48סעיף  2לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,תשכ”ח ,1968-דמ”י  10תשכ”ח
( ,)17.4.1968עמ’ .266
 49סעיף (33א)( )6לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,לעיל הערה
.43
Noller L.M.: “Taking Care of Two: Criminalizing the 50
Ingestion of Controlled Substances during Pregnancy”, U
Chi L Sch Roundtable 367.
 51סעיף  17לחוק הכשרות המשפטית והאופוטרופסות ,לעיל הערה .43
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מוסרי כלשהו ,כל עוד אין הוא ה”מטופל” .כלומר,
המחויבות של רופא לעובר היא מעין “מעשה חסד”,
יותר מאשר מחויבות אמיתית .העובר בדרך כלל לא
מהאם ,ולרוב האינטרסים שלו
ֵ
ייחשב כמטופל בנפרד
52
האם יכולה ,למשל,
לא יגברו על האינטרסים שלה ֵ .
לעבור בדיקות רפואיות ,כדוגמת בדיקת מי שפיר ,אשר
בביצוען כרוך סיכון לשלום העובר ואף סיכון להפלתו.53
גישה זו תואמת גם לתפיסה היהודית ,בה חיי האישה,
שהיא כבר כאן חיה וקיימת איתנו ,קודמים לחיי העובר.
בשונה מהתפיסה הנוצרית הקלאסית בה בבחירה בין
חיי האם לחיי העובר ,חיי העובר קודמים .גם באנגליה,
הגישה המשפטית הרווחת היא שלעובר אין סטטוס
האם אשר התקבלה
עצמאי משלו ויש לקבל את בקשת ֵ
מדעת .54עם זאת ,גישה זאת אינה מפקירה לגמרי את
האם
העובר והיא יוצרת איזון בכך שהיא מחייבת את ֵ
להימנע ככל יכולתה מכל פגיעה לא הכרחית בעובר,55
ומחייבת את הרופא להגן על זכותו של העובר להיוולד
בריא .ובמילותיו של השופט (כתארו אז) א’ ברק על
מעמדו של הקטין לפני לידתו:
“גישתי שלי מבוססת על כך ,כי חובת הזהירות
המושגית של הרופא מטילה עליו לנקוט אמצעי
זהירות סבירים כדי שחייו של הקטין יהיו ללא
מום .מכאן גם זכותו של הקטין ,כי לא תהא
התרשלות אשר תעשה את חייו לחיי-מום .אין
לו לקטין כל זכות לאי-חיים”( 56ההדגשה אינה
במקור  -המחברים).

In re A.C., 573 A.2d 1235, 1990 D.C. App., p. 54 ; American 52
College of Obstetricians and Gynecologists Committee on
Ethics Opinion No. 214 on “Patient choice in the MaternalFetal Relationship”, Int. J. Gynaecol. Obstet. 65(2): 35–36
(1999) (content revised January 2004).
 53וייל ,לעיל הערה  ,21עמ’ .20
NHS Executive - ”Consent to treatment; summary of legal 54
)rulings”, Department of Health in Wetherby (England 1997
(Executive letter EL(97)32).
Chervenak F.A. & McCullough L.B.: “The Cornel 55
University Experience - The History of Fetal Diagnosis and
Therapy” Fetal Diagn. Ther. 18: 219 (2003); Committee on
Ethics Opinion No. 214, supra note 52, at p. 34–35.
 56ע"א  518/82ד"ר רינה זייצוב ו 2-אח’ נ’ שאול כץ ו 9-אח’ ,פ"ד מ()2
 ,85עמ’ .117–116
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מעמד ויושרת המקצוע הרפואי  -אינטרס הרופא
הכבוד והיושרה העצמית של רופאי הנשים והקוד האתי
שלהם ,מחייבים אותם לשמר את הכבוד והיושרה של
תחום היילוּ ד ואת הרמה הרפואית המקובלת .57היות
שהרופאים משמשים גם יועצים ומקבלי החלטות ,הם
שומרים לעצמם את חופש הבחירה ( )free choiceלא
לספק שירות רפואי אותו הם רואים כבלתי מקצועי או
כלא אתי .חופש זה נקרא גם “הזכות להתנגד מצפונית”
( .)a right to conscientious objectionלכן רופא
המאבחן כי אין צורך לבצע הליך מסוים או לתת תרופה
מסוימת ,אותם מבקש המטופל ,היות ואין בהם צורך
רפואי ,יכול להימנע מקיום בקשת המטופל מסיבה
מצפונית.58
דעת הרופאים היא שמטופלת לא יכולה להבין לעומקן
את כל החלופות הרפואיות העומדות בפניה ואת כל
השלכותיהן ,ולכן טענתם היא שמתן זכות ההחלטה
בידי היולדת ,ללא השארת מקום לשיקול דעתו
של הרופא ,עלולה לכרסם בשיקול דעתו המקצועי,
ומתעלמת מניסיונו כרופא .דבר זה יכול לפגוע ביושרתו
( )integrityובכבודו ,59ומכאן שאם רופא אינו מאמין כי
נקב”א מיטיב עם היולדת ,אין לדרוש ממנו לבצע אותו.
עם זאת ,ייתכן שרופא הבוחר להציע נקב”א ,בוחר
בדרך הנוחה לו במסווה ליילוּ ד מתגונן (defensive
 ,)obstetricsולאו דווקא מתוך רצון לכבד את
אוטונומיית האישה .התחרות גורמת לרופאים להבטיח
“לידות מושלמות” עם “ילדים מושלמים” ,ושיעורי
תחלואה ותמותה של יולדות ויילודים השואפים לאפס.
במקרה שמשהו משתבש ,הנשים ומשפחותיהן מרגישות
מרומות ומבקשות תשובות לטרוניותיהן .60באירלנד,
למשל ,כמחצית התביעות בגין רשלנות הן נגד רופאי
נשים .61אולם ,אם רופא עושה ניתוח קיסרי רק מפחד
Committee Opinion No. 289, supra note 8, at p. 1102. 57
Committee Opinion No. 108, supra note 31, at p. 353. 58
Minkoff H., Powderly K., Chervenak F. A. & McCullough 59
L.: “Ethical Dimensions of Elective Primary Cesarean
Delivery”, Obstet. Gynecol. 104(1): 193 (2004).
Wagner M.: “Choosing caesarean section”, The Lancet 60
356: 1678-1679 (2000).
Birchard K.: “Defence union suggests new approach to 61
handling litigation costs in Ireland” The Lancet 354: 1710
(1999).

 32׀

בפני תביעה או בשל עלייה בדמי הביטוח המקצועי שלו,
אין הוא עומד באמות המידה של רפואה טובה.62
לאלה נוסף פן כלכלי ותדמיתי .עלותו של ניתוח קיסרי
גבוהה משל לידה נרתיקית ,ולרוב הוא רווחי וכדאי
בהיבט התדמיתי לבית החולים ולרופאים המעורבים.63
התוצאה היא שבבתי חולים פרטיים ,ניתוח קיסרי הוא
אחד מההליכים הרפואיים השכיחים ,המגביר תפוסת
מיטות וזמן חדרי ניתוח ,ומהווה מקור הכנסה חשוב
לבית החולים .64נמצא כי במדינות רבות ,בבתי חולים
פרטיים נעשים יחסית יותר ניתוחים קיסריים ,מאשר
בבתי חולים ציבוריים .65הגברת העומס בגלל ריבוי
ניתוחים קיסריים ,בהכרח באה על חשבון תורי המתנה
לניתוחים אחרים.
צדק חלוקתי ונגישות שווה לטיפול רפואי
צדק כערך אתי ברפואה תופס ביחס לרופא ,לבית
החולים ,למבטח ולציבור הרחב ,וכמובן ביחס למטופל
הספציפי .בהקשר הרפואי ,מושג הצדק עוסק בדרך
כלל בחובת הסגל הרפואי לנהוג בכל מטופל בהגינות,
ומצד שני בחובת הרופא להתחשב גם בהשלכות שמעבר
למטופל הבודד – ההשלכות של מעשיו על המוסד בו
הוא עובד ועל החברה כולה.
צדק ברמת החברה בכללותה מכוון את הרופא להתחשב
בהשלכות של עשיית ניתוח לא הכרחי מתוך בחירה ,על
יכולת הקצאת המשאבים של המערכת הרפואית ,שהיא
תמיד מוגבלת .66בהעדר משאבים ,אין המטופל הבודד
זכאי להליך רפואי מסוים ,שנעשה במימון ציבורי “רק
בגלל שהוא בוחר בו” ( ,)just for the choosingהיות
וקיים צורך בחלוקה צודקת שתותיר אמצעים רפואיים
לאלה שלהם הם זקוקים יותר .67צדק בהקשר זה הוא
“צדק חלוקתי”.
Wagner, supra note 60, at p.1678. 62
Guillemin, supra note 29, at p. 16. 63
Wagner, supra note 60, at p.1678. 64
Belizán J.M., Althabe F., Barros F.C. & Alexander S.: “Rates 65
and implications of caesarean sections in Latin America:
ecological study”, BMJ 319: 1397-1402 (1999).
Committee Opinion No. 289, supra note 8, at p. 1102. 66
Committee Opinion No. 108, supra note 31, at p. 352. 67
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בעצב תלדי בנים?

צדק חלוקתי דן בחלוקת הנטל הכרוך בכלל ההוצאה
לצורכי הציבור של ההליך הרפואי ,ולענייננו העלות
הנוספת הכרוכה בנקב”א .אפילו המדינות העשירות
ביותר אינן יכולות לממן את כל הטיפולים .כולן חייבות
לערוך סדר עדיפויות של ההליכים ושל תועלת התרופות
השונות ,כדי לאפשר החלטה אילו לתקצב .הבחירה
בניתוח קיסרי מובילה לשימוש מוגבר במשאבים
רפואיים ,כהגברת השימוש בחדרי ניתוח ,ומהם
התארכות תורים לניתוחים אחרים .משאבים אלה
יחסרו לכלל המערכת הרפואית .68לפי הערכות שנעשו
בבריטניה ,עלייה של  1%בשיעור הניתוחים הקיסריים
כרוכה בתוספת עלות למערכת הרפואית של כחמישה
מיליון ליש”ט לשנה.69
מאידך גיסא ,מחשבי העלויות הגבוהות של הניתוח
קיסרי נמנעים מלהביא בחשבון את העובדה כי ללידה
נרתיקית נוספות לעיתים עלויות כתוצאה מנזקים
שנגרמו במהלך הלידה .הכוונה לעלויות של ניתוחים
לשיקום רצפת אגן האישה ,או בעלויות ענק לטיפול בילד
שנולד עם נזק מוחי .70יש מחקרים שהשוו את העלויות
הכרוכות בשני ההליכים ,המראים כי ההבדלים קטנים
ביותר ומסתכמים בסכומי כסף קטנים מאוד ,71וכמעט
לא קיים צידוק כלכלי למנוע מנשים ללדת בנקב”א.72
אם כך ,האם מכאן משתמע כי על המדינה לממן נקב”א
(“הפן החיובי”)?
מחד ,ניתן לומר שדין נקב”א כדין ניתוחים קוסמטיים
המבוצעים גם הם ללא התוויה רפואית .ניתוחים
קוסמטיים שלא לתיקון תוצאות חבלה או מחלה אינם
זוכים בתמיכה כלכלית של המדינה ,והמבקש אותם פועל
על חשבונו .שהרי אין סיבה שהציבור ישלם על כל גחמה
ואופנה שמגיעה לעולם הרפואה ללא התוויה רפואית.
Wagner, supra note 66, at p.1678-1679. 68
Audit Commission: "First class Delivery - Improving 69
maternity services in England and Wales" Audit
Commission Publications (1997).
Hale, supra note 2 at p.16. 70
Bost B.W.: "Cesarean delivery on demand: What will it 71
cost?", Am. J. Obstet. Gynecol. 188(6): 1418-1423 (2003).
Morrison J. & MacKenzie I.Z.: "Cesarean section on 72
demand", Semin. Perinatol. 27(1): 20–33 (2003).
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לעומת כל אלה הנקב”א ,הן במישור הרפואי והן במישור
האתי-מוסרי ,ניצבת במקום שונה משל ניתוחים
קוסמטיים .בזמן הריון אין האישה עומדת מול “עשיית
נקב”א או לא כלום” ,כפי שאישה עומדת לפני ניתוח של
“כן שאיבת שומן או לא כלום” .אישה הרה תלד ועלולה
להיות חשופה לסיכון במהלך לידה נרתיקית ,גם אם לא
תוכל לממן נקב”א .אישה היולדת בנקב”א עושה כן,
בעיקר משיקולים רפואיים שיבטיחו את שלומה ואת
שלום עוברה .לכן כשמדובר בנקב”א השאלה היא אם
יש צידוקים רפואיים ואתיים מספקים ,שימנעו מיולדת
מוגבלת באמצעים ,הקצאת משאבים ציבורית לעשיית
נקב”א.
הקצאת משאבים כזאת היא למעשה הפן האחר ,החיובי,
של הזכות לאוטונומיה ,73המתבטא במתן אפשרות
למטופלת לממש את האוטונומיה שלה ללדת בנקב”א.
כדי להגן על הזכות השלילית של האוטונומיה ,שהיא
החירות בפני התערבות או כפייה באותו מתחם של
אוטונומיה הנתון להכרעת הפרט ,74ולמנוע מצב בו היא
תהיה ריקה מתוכן ,אין המדינה יכולה להסתפק בקביעת
עיקרון ערטילאי בלבד .לעיתים חייבת המדינה לפעול,
כמו במקרה של רצון ללדת בנקב”א ,ולעזור במימון
הניתוח .בכך המדינה יכולה לאפשר לאישה לממש את
רצונה.75
דיון וסיכום
זכותה של אישה לדרוש ללדת בנקב”א עניינה בעקרונות
המשפטיים והאתיים שהותוו עם השנים ,המאפשרים
קבלת החלטות מוסריות גם בהעדר חוק או נוהל מנחה.
מכלל האינטרסים המעורבים עולה כי הדיון המשפטי
שזור בקודים אתיים ולא ניתן להצביע על דרך נכונה
מוחלטת.
שני העקרונות האתיים המעורבים הם כבדי משקל:
אוטונומיית הפרט והסכמה מדעת .עקרונות אלה
מעוגנים בשיטת המשפט ונסמכים על חוק יסוד :כבוד
Raz J.: “The Morality of Freedom”, 498 (Oxford, 1986). 73
 74ס .דוידוב-מוטולה" ,פסק דין פמיניסטי? היבט נוסף על
פרשת נחמני" ,עיוני משפט (גיליון כ( ,)1תשנ"ו ,)1996-עמ' .226
 75שם ,שם.
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האדם וחירותו .כפי שיש בהם היתר להליכים רפואיים
אחרים חסרי התוויה רפואית “ממשית” ,כך הם מהווים
בסיס לזכות האישה לבקש ,ואולי אף לדרוש ,נקב”א.
לניתוח זה יתרונות רפואיים ופסיכולוגיים ,ולכן בקשת
האישה המעוניינת בו ,היא סבירה .הבקשה מקבלת
חיזוק ברצון האישה לתכנן את משפחתה בצורה טובה
יותר ,וברצון להיטיב עם העובר.
אמנם יש בעיה בהצגת המידע הרפואי הדרוש להשגת
הסכמה מדעת מלאה של האישה ,וזאת בגלל העדר מידע
רפואי ,אך נראה כי אישה יכולה לקבל החלטה מושכלת
דיה ,בעומדה לבחור בין דרך הטבע לחתך האיזמל.
מול עקרונות אתיים אלה עומדים שני אינטרסים חשובים
מאוד  -שלום האם ושלום העובר .למרות שאין ראיות
חותכות על הדרך העדיפה מבחינה רפואית לאם ולעובר,
שאיפות האם ושאיפות הרופא במקרה זה חופפות -
להביא ללידת הילד בביטחון מרבי לאם וליילוד .מבחינת
העובר ,מגנות עליו זכויות מעטות ,אך הוא יזכה בהגנה
או לפחות בפיצוי עם לידתו ,אם פעולה או מחדל כלשהו
ייעשו ללא הצדקה רפואית .לאישה עומדות טענות הגנה
טובות לבחירתה בנקב”א ,המתבססות על הרצון להגן
על גופה ו/או על העובר בפני סכנות הלידה הנרתיקית.
היושרה המקצועית של הצוות הרפואי וערך הצדק
מהווים ,לדעתנו ,אינטרסים מדרג שני ביחס לעקרונות
הראשיים שלעיל ,אך גם להם משקל בשאלה האפשרית
של חיוב הרופא לעשיית נקב”א .על רופא המתנגד
לנקב”א ,לאחר שהסביר ליולדת-בכוח את השיקולים
הרפואיים-האתיים בבסיס התנגדותו ,להפנות את
היולדת לרופא אחר ,שאינו רואה בניתוח זה קושי .אל לו
לרופא המאמין כי נקב”א מסוכן יותר מלידה נרתיקית,
לנתח בניגוד לצו מצפונו .בד בבד ,בהעדר תמונת מצב
ברורה בספרות הרפואית ,בדבר התועלות והסיכונים
שבנקב”א ,וכיוון שמערך השיקולים מערב אלמנטים
אישיים סובייקטיביים של היולדת-בכוח ,אין מקום
לחייב רופא להציע לכל יולדת ללדת בנקב”א.

את הנקב”א ,כך שלכל אישה תהיה האפשרות לבחור בו
כדרך לידה המועדפת עליה.
לסיכום  -אופי הסיכונים בלידה נרתיקית ובניתוח קיסרי
שונה  -בעוד בלידה נרתיקית הסיכון ליילוד משמעותי
יותר ,הרי בניתוח קיסרי ,האישה היא זו ש”משלמת”
בשלמות רחמה וגופה.
על האישה ההרה הבוחרת ללדת בניתוח קיסרי ללא
הוריות רפואיות להיות מודעת לכל היתרונות והחסרונות
של נקב”א ,בהשוואה לאלה שבלידה נרתיקית .במקרים
אלה היא חייבת להבין שהבטחת שלום העובר והימנעות
מכל סיכון במהלך הלידה ,כמו גם שמירה ֵמרבית על
שלמות רצפת האגן ,קשורה בסיכון לעלייה בסיבוכים
ניתוחיים בהריונות העתידיים שלה ,ובעיקר מגבילה
את מספר הלידות שלה .יש להבטיח כי יולדת הבוחרת
בנקב”א ,מבינה את כל המשמעויות הקשורות בבחירת
דרך לידה זאת ,כדי שתהיה שלמה עם כל ההשלכות
העתידיות הקשורות בניתוחים קיסריים חוזרים.
חרף כל אלה – זכותה של אישה לבחור את אופן הלידה
של ילדיה ,ולהחליט אילו סיכונים היא נוטלת על עצמה
ועל היילוד שלה.
נראה כי עד שיהיה בידי הרפואה מידע מדויק על
תוצאות כל אחד משתי דרכי הלידה הללו ,ועל פיו יהיה
ניתן לשקול העדפה ,על הרופא לכוון את היולדת ללידה
נרתיקית .אם המטופלת בוחרת בנקב”א ,על הרופא
לקיים את בקשתה ,לאחר שווידא שהסכמתה ניתנה
מדעת ואינה נובעת מטעמים בלתי ראויים ,וכי ההשלכות
הרפואיות של בחירתה מובנות לה .והיה והרופא מתנגד
לנקב”א על בסיס רפואי עקרוני ,עליו להסביר ליולדת-
בכוח את דעתו ואת שיקוליו המקצועיים ,ולאפשר לה
לפנות לעמיתיו ,המוכרים כמסכימים לנקב”א בנתונים
הקיימים.

מבחינת שיקולי הצדק ומבחינת שיקולי עלות ,יש
לשקול בכובד ראש להמשיך ולממן מהכיס הציבורי
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בעצב תלדי בנים?

הערות מערכת :עו”ד יונתן דייויס
המאמר “בעצב תלדי בנים” מציג סיטואציה של טיפול רפואי אלקטיבי (נקב”א) שהצלחתו עשויה לשפר את איכות חייה של
היולדת ,ולהקל על הכאב והסבל של הלידה .יחד עם זאת ,הנקב”א כרוך בסיכונים לאישה ולעובר ,ויש בו גם מימד כלכלי,
שכן הוא אינו כלול בסל הבריאות במסגרת הרפואה הציבורית .לפיכך מתמודדים בו האינטרסים השונים עליהם עמדו מחברי
המאמר באופן בהיר ומעניין.
ככלל ,מתייחס המשפט להריון וללידה כאל מצב רפואי בו על הרופאים המטפלים לשתף את המטופלת בהערכותיהם ,תוך
מתן הסבר מפורט לצורך קבלת הסכמה מדעת לטיפול הרפואי ,אפילו כאשר מדובר במצב חירום ,כגון זיהום מי השפיר או
קשירת צוואר הרחם ,שהם מצבים המחייבים בדרך כלל טיפול בשליש השני של ההריון .במקרים אלה קיימים סיכונים הן
לאישה והן לעובר ,לפיכך נקבע כי אי קיומה של חובת ההסבר לחולה יכולה לעלות כדי הפרת חובת הזהירות של הרופא
כלפי המטופל על ידו ,ומקום בו נגרם נזק ,עשויה ההפרה להעמיד לחולה זכות לפיצויים בעילה של רשלנות (ר’ ע”א 4384/90
שמעון ואתורי ואח’ נ’ בי”ח לניאדו פ”ד נא (.)171 )2
הנימוקים הרפואיים בעד ונגד של נקב”א מפרטים את הסיכון של הניתוח הקיסרי האלקטיבי בעיקר ליולדת ,כאשר הסיבוכים
ליילוד הם נשימתיים ומתייחסים בעיקר לפגים .מכאן ,שחובת ההסבר בלידה שאפשרויות הטיפול בה נתונות לשיקול דעת
היולדת ,כגון ניתוח קיסרי אלקטיבי ,היא מוגברת ומקיפה יותר.
הגישה בפסיקה לניתוח אלקטיבי – שאף בלעדיו ניתן לנהל אורח חיים רגיל – היא שההסבר שניתן למטופל נכלל ברף העליון
של חובת הגילוי ,והוא כולל ,נוסף על התייחסות לסיכויי ההצלחה ,גם פירוט האזהרה מפני הסיבוכים האפשריים ,גם אם
סיבוכים אלו נדירים (ר’ ע”א  6153/97יובל שטנדל נ’ פרופ’ יעקב שדה פד נו ( ,)746 )4ובלשונה של השופטת מ’ נאור:
“ככל שהניתוח דחוף פחות כך נקפיד יותר עם הרופא ונדרוש ממנו מתן מלוא המידע ,לרבות אזהרה בעניין סיבוכים
אפשריים ,גם אם נדירים הם .כן נדרוש ממנו להציע למטופל אלטרנטיבות לניתוח – ככל שהן קיימות ,ונאפשר
למטופל לשקול את האלטרנטיבות בשובה ובנחת”.
דרישה נרחבת זאת מתחייבת בייחוד בתקופתנו ,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,
כגון ניתוחים לשיפור הראייה באמצעות לייזר .ניתוחים אלה מיועדים לשפר את איכות החיים של המטופלים ,אך מטבע
הדברים יש בהם סיכונים ,שאותם יש לגלות לחולים.
הגישה הפטרנליסטית ,הגורסת כי הרופא יוצא ידי חובתו כלפי המטופל לעניין מסירת מידע אם הוא נוהג על פי הפרקטיקה
הרפואית המקובלת ,נדחתה בפסיקת בית המשפט העליון .נקבע כי יש לתת להיבטים המקצועיים-רפואיים משקל רב .בידי
הרופאים מונח הידע לגבי הטיפולים השונים והבדיקות האפשריות ,והם גם מי שעומדים מול החולה הבודד ,לעיתים ברגעיו
הקשים ,ונדרשים להעביר לו את המידע ולקבל יחד עימו את ההחלטות הנדרשות .ההחלטה המשותפת מערבת שיקולים
מקצועיים-רפואיים ,שיקולים אנושיים ולא אחת גם שיקולים תקציביים-מינהלתיים .על כן היא מחייבת מתן משקל למכלול
האינטרסים הרלוונטיים ,ובראש ובראשונה – לאינטרס של החולה ולזכויותיו ,שהרי הוא ,בסופו של יום ,חש ונושא על גופו
את תוצאות ההחלטה המתקבלת.
כפי שנקבע בע”א  4960/04ערן סידי נ’ קופת החולים של ההסתדרות הכללית ,שניתן ביום  ,19.12.05בפסקה :13
“הבריאות עומדת בראש מעיינם של רוב בני האדם ,וברגיל ,אל לו לרופא להכמין מידע העשוי – ולו בהשקעת ממון
רב – ליתן סיכוי עדיף לריפוי .את הבחירה עליו להותיר בידי החולה; אל לו לצאת מן ההנחה כי ממילא אין החולה
מסוגל להגיע לכלל הכרעה מושכלת.”...
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המשפט מכיר באוטונומיה של הפרט להחליט ולגבש את רצונו כפי שנראה לו על פי טובתו“ .טובתו היא רצונו ורצונו הוא
טובתו” (בלשון השופט מ’ חשין בע”א  1165/01פלונית נ’ היועץ המשפטי לממשלה ,פ”ד נז( .)82 ,69 ,)1מכאן שזכות החולה
לקבל מידע רפואי על מצבו הרפואי ,כזכות בעלת ערך לעצמה ,מגשימה גם את תכלית ההגנה על גופו וכבודו המעוגנת בסעיף
 4לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
על מנת לאזן בין האינטרסים השונים ,יש לאפשר ביצוע הנקב”א במסגרת הרפואה הפרטית .האפשרות לביצוע הנקב”א תוצג
ליולדת כטיפול חלופי אלקטיבי ללידה הנרתיקית ,תוך הצגת האפשרות לממן את הניתוח במסגרת הרפואה הפרטית בדומה
לניתוחים קוסמטיים .בגישה זו נקטו שופטי הרוב בפרשת סידי הנ”ל ,כפי שקובעת כב’ השופטת א’ חיות:
“כאשר מדובר בבדיקות המבוצעות במהלך ההריון והמיועדות לאתר מומים בעובר ,מותר להניח כי קיימת אצל
כל הורה ציפייה סבירה לקבל בעניין זה את מלוא האינפורמציה האפשרית מן הרופא ,על מנת שיוכל לכלכל את
צעדיו ולהחליט אילו בדיקות ברצונו לבצע ,בנוסף לבדיקות שמעמידה לרשותו הרפואה הציבורית .זאת תוך שיקלול
כל הנתונים הרלוונטיים לעניין ובהם :עלויות הבדיקה ,הסיכון הכרוך בבדיקה ומידת ההסתברות להימצאות אותו
הפגם בעובר הספציפי”.
***
הערות מערכת :פרופ’ גד ברקאי
נושא הסקירה חשוב ומרתק ,ולפיכך הוא מתאים לדיון מעל בימה מכובדת זו של כתב העת “רפואה ומשפט” .ברם ,הסקירה
יוצאת מנקודת ראות לפיה הספרות המקצועית המיילדותית אינה מוצאת יתרון של ממש ,מן ההיבט הרפואי ,באחת משיטות
היילוד .לפיכך מתמקד המאמר בסוגיות האתיות-משפטיות ,הנובעות מדילמה זו של ניתוח קיסרי ללא הוריה רפואית.
מדברי המחברים ,הטוענים כי הם מסתמכים על מסקנות כל הספרות הרפואית הרלוונטית ,עולה כי יתרונות הניתוח הקיסרי
האלקטיבי הם:
 .1מניעת נזקים לתפקוד רצפת האגן.
 .2מניעת תמותה עוברית תוך רחמית בשלהי ההריון ובעיקר בהריון עודף.
 .3מניעה משימוש במכשור ,כגון מלקחיים או שולפן ִריק ,ומניעת טראומה לעובר במהלך הלידה.
ואילו חסרונות הניתוח הקיסרי הם:
 .1לטווח הקצר :חום וזיהום בפצע הניתוח.
 .2לטווח הארוך :הידבקויות ,שליה נעוצה ועוד.
 .3נזקים ליילוד המסתכמים בחתכים בעור העובר ובעיקר סיבוכי נשימה חולפים.
לדאבוני ,הנתונים המוצגים בסקירה זאת אינם מדויקים .הנתונים שנמסרו מתעלמים ממספר עובדות המדווחות בספרות
העדכנית ,ואלה שומטות במידה רבה את הקרקע מתחת לטיעוני המחברים ,המתייחסים אל הניתוח האלקטיבי כאל שווה
סיכונים ללידה לדנית וטוענים כי בניתוח קיסרי ניתן כביכול למנוע בעיות ברצפת האגן .את כל אלה ראינו לנכון להביא
לידיעת הקוראים.
נתחיל בסיבוך של התמותה האימהית בשתי הפרוצדורות:
במהדורה האחרונה של ספר המיילדות הבסיסי  Williams Obstetrics (22nd Edition, 2005),בעמ’  ,592מצוטטות
עבודות מספר המעידות על סיכון לתמותה אימהית גבוהה בניתוח קיסרי:

 36׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

בעצב תלדי בנים?

פי  4על פי נתוניו של (,Harper )2003
פי  6.2בעבודה גדולה של  Hall et alשנתפרסמה ב,(Br. J. Obstet Gynaecol 97: 252 (1999-
פי  2.84בסקירה מאוחרת יותר ב ,)The Lancet 354 ;p. 776, (1999-בהתייחס לסיכון בניתוח קיסרי אלקטיבי ,ותמותה
של  6.22בניתוחים קיסריים בכלל .החישוב בסקירה זו מתייחס לשיעור התמותה למיליון לידות ומבוטא ביחס לשיעור
התמותה בלידה לדנית שנקבע כ.1-
מאמר של  Schuitemakerמהולנד ,מדווח ב ,Acta Obstet. Gynecol. Scand. 76:332 (1997)-על סיכון לתמותה של
פי  ,7בהשוואה בין ניתוחים קיסריים לבין לידות לדניות.
וברור כי בנושא כה מרכזי כתמותה אימהית הסיכון ליולדת ,בין בלידות לדניות שלאחר ניתוח קיסרי ( )VBACעוקבות
ובין בניתוחים חוזרים ,יש מימד מורכב נוסף .אין אפשרות לבודד את הסיכון ללידת מבכירה בלבד ,ויפה מדגיש בן מאיר
בסקירתו (ר’ למטה) את הצורך להתאים את הגישה לרקע התרבותי של האוכלוסייה הנבדקת .בארץ ,בה שיעור הילדים
למשפחה גבוה מבארצות המערב ,אי אפשר שלא להתייחס בחישובי הסיכון גם להריונות עוקבים.
ולעניין התחלואה
יש דיווחים מהם עולה כי אין יתרון מובהק במניעת הפרעה תפקודית ברצפת האגן לאחר יותר משני ניתוחים קיסריים ,ואין
כל הבדל לאחר שלושה ניתוחים קיסריים ויותר Ben Meir et al, J Perinat Med 33: 106 (2005) :וכן Wilson et al
) .Br. J. Obstet. Gynaecol. 103: 154 (1996יש להתייחס לנתונים שנסקרו לעיל ,ולסקירתו של בן מאיר שלעיל לשם
האיזון.
המחברים חייבים גם להתייחס גם לסקירה המקיפה,Goer H, J Perinatal & Neonatal Nursing 15: 23 (2001) :
המעניקה מימד של עומק לסיבוכים הרבים ולתחלואה האימהית ,הכוללת פגיעה באיברים חיוניים ,כשל מנגנון קרישת
הדם ( ,)DICתסחיף ריאתי ( ,)PEפקקת ורידים עמוקים על סיבוכיה ( ,)DVTזיהומים שיכולים להיות מסכני חיים ,דימום
ושימוש וצורך במוצרי דם ועוד ,והפגיעות האפשריות ביילודים הקשורות בניתוח קיסרי אלקטיבי.
התייחסות ל”סיבוך נשימתי” חולף כאל קל וזניח ,תוך התעלמות מסיבוכי  PFCולחץ ריאתי גבוה (Pulmonary
 ,)Hypertensionשעלולים להוות סיכון של ממש ליילוד ,יש בה כדי להטעות.
אם וכאשר מתייחסים למידע חסר זה ,מתגלה התמונה הרפואית באור במעט שונה.
עם כל הרצון להגן על זכות המטופל/ת לשמור על זכותו/ה לאוטונומיה שלו/ה ,אין להתעלם מהמחויבות היסודית הנובעת
מחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,זו המחייבת את המערך הרפואי להגן על חיי המטופל/ת ובריאותו/ה ,לרבות נגד רצונו/ה,
במודע או שלא במודע ,להזיק לעצמו/ה!
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השימוש בסמים ובאלכוהול  -היבטים משפטיים
עו"ד יעקב סגל
תקציר
כל שיטות המשפט מייחסות חשיבות לנסיבות בהן אין האדם מודע למשמעות מעשיו או לתוצאותיהם ,כתוצאה ממצבו
המנטלי .חולי נפש ,או “שוטים” ,הופטרו מנשיאה באחריות על מעשיהם במישור הפלילי ומן היכולת להתקשר בקשרים
משפטיים מחייבים בתחום האזרחי.
השיכרות כתוצאה מצריכת אלכוהול או חומרים פסיכו-אקטיביים ,היא פן אחד בשאלת היחס המשפטי אל מי שאינו
מודע לטיב מעשיו .מחד ,ניכר דמיון ליחס החברה לשוטה וללוקה בנפשו ,אך מאידך יש כאן שוני רב ,בהיות המצב בר
חלוף .כמו כן ,בניגוד להפרעת אישיות ,שהיא תוצאה של כוח עליון ,השיכרות היא תוצאה מבחירת המשתמש .מסיבה זו
כינו אותה חכמי משפט של ראשית העת החדשה בשם “טירוף נרכש”.
הבדלים אלה הביאו לכך שהן בשיטות המשפט הקדומות והן במודרניות ,התייחס המחוקק באופן שונה ללוקה בנפשו
ולשיכור .טענות ההגנה בפלילים פורטו לרוב בסעיפי חוק סמוכים ,אך הן הוגדרו באופן שונה .הפסיקה ,בארץ ובעולם ,לא
הרחיבה במידה משמעותית את פרשנות הוראות החוק .השיכרות נותרה הגנה פלילית נדירה יחסית ,ולא זכתה בניתוח
מעמיק בו זכו “חברותיה” ההגנות האחרות ,כגון “טעות במצב הדברים” ,או אף טענת ה”ענישה המופחתת” הייחודית
למקרי ביניים של יכולותיו הקוגניטיביות של העבריין.
במאמר נסקר היחס אל השיכור בשיטות משפט שונות ,ומוצג הרקע התרבותי-חברתי המשפיע על יחס המחוקק לתופעה
בכלל ולמעשים הנעשים תחת השפעתה בפרט .הסקירה גולשת גם לתחום המשפט האזרחי ,החל בכשרות השיכור להתקשר
בחוזים ובהתחייבויות הדדיות ,לשאת באחריות לנזק שגרם ,השפעת השיכרות על דיני המשפחה לענפיהם ,ועד לשאלות
חברתיות כדוגמת הטיפול הכפוי בשיכור על ידי מערכות הבריאות או אכיפת החוק .נסקרים גם היבטים מסוימים במשפט
המשווה ,בשיטות אחרות הקיימות ובשיטות משפט קדומות ,ובתרבויות אחרות ,החל בהלכה היהודית ועד לאסכולות
השונות של ה”שריעה” – המשפט המוסלמי הדתי.
מאמר זה הוא מעין “סיכום ביניים” ,המבקש לתאר את המצב הנוכחי ,ויש בו גם התייחסות ל”רצוי” החיוני כל כך מעבר
למצוי.

א .מבוא
שיכרות ושימוש בסמים מופיעים לא אחת כבני לוויה
קבועים של הפרת הסדר החברתי והפשיעה .באופן
יחסי לא נכתב עד היום רבות על משמעותה המשפטית
של תופעת השיכרות ,והמעט שנכתב התייחס בדרך
כלל בעיקר לשאלת השיכרות כטענת הגנה בהליך
פלילי .במאמר זה אנסה לסקור “בסקירה כותב” את
ההתייחסות לתופעת השיכרות בכלל ענף המשפט הפלילי
והאזרחי כאחד .אעמוד על השוני ביחס המקל מחד
והמחמיר מאידך לתופעה זו ,ואנסה להצביע על כיוונים

המסתמנים בפסיקה ובחקיקה .כל אלו ,תוך התייחסות
כרונולוגית-היסטורית ליחס החברתי והמשפטי לתופעה
זו.
המשפט העברי
השפעתו של האלכוהול על המשתמש בו ידועה לאנושות
עוד מימי קדם .שנים רבות טרם אמר נעים זמירות ישראל
כי “יין ישמח לבב אנוש” ,ידעו הקדמונים כי שמחה זאת,
שמקורה ביין ,היא רק השלב הראשון במסלול די קבוע,
בו ככל שעולה רמת השתייה ,כך פוחתת והולכת התובנה
 תהילים ק"ד.15 ,
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לנעשה בסביבתו של השותה ,עד לאובדנה המוחלט .לכן
קבעו חכמי ישראל כבר לפני למעלה מ 1500-שנה ,כי
פעולות המצריכות הליכים קוגניטיביים ויישוב הדעת
אינן יכולות להיעשות סמוך לשימוש באלכוהול ,מעבר
לכמות מסוימת“ :שתה רביעית אל יורה” ,קבעו הם
כהנחיה לרבנים ולמורי הוראה .הקדמונים ידעו אפילו
על ההבדלים בהשפעתו השונה של היין על גבר ועל אישה,
וקבעו אפילו “מדרג” קזואיסטי של השפעת שתייה
אלכוהולית בכמויות גדלות והולכות על ההתנהגות
הנורמטיבית של אישה“ :כוס אחת יפה לאישה ,שתיים
ניוול ,שלוש תובעת בפה ,ארבע אפילו חמור תובעת
בשוק”“ .מדרג” דומה יוחס גם למילוי חובות דתיות
כדוגמת ברכת נהנים במהלך תפילה .פעולות אלו ייאסרו
אם שתה הכהן מעבר לכמות מסוימת של יין ,כשההלכה
מכתיבה הן את הכמות האסורה ,הן את ריכוזה והן את
פרק הזמן במהלכה נצרכה כמות זו.

אחי אברהם ,השוכב עם שתי בנותיו הנשואות ועובר בכך
איסור כפול ומרובע על הטאבו של עריות ואשת איש גם
יחד“ ,נהנה” מיחס “סלחני” משהו של הטקסט המקראי
עצמו ,המציין את מעשיו ללא ציון “עמדה שלילית כלפיו”
ותולה את המעשים בשיכרותו הגמורה ,עד כדי כך
ששוב ושוב מדגיש הוא כי לא היה מודע למעשים אותם
עשה בגין שיכרותו ,וכדברי המקרא“ :ולא ידע בשוכבה
ובקומה” .יחד עם זאת ,מאבחן התלמוד בין מעשיו
של לוט עם בתו הבכורה לעומת הצעירה ,מאחר שמצב
השיכרות שלו לא היה זהה בשניהם ,וכדברי התלמוד:
“למה נקוד על ‘ו’ של ‘ובקומה’? לומר לך שבשוכבה
לא ידע ,אבל בקומה ,ידע ,ובלילה השני לא היה צריך
לשתות” .אבחנה משפטית זו ,של שיכרות אליה נכנס
אדם במצב מודע ,ולכן אחריותו למעשיו במהלכה גבוהה
יותר ,אומצה דורות אחר כך גם על ידי המשפט המודרני
כמעט בכל שיטות המשפט.

הקביעה כי שתייה מביאה להפחתה ביכולות המנטליות/
קוגניטיביות ,הביאה לכך שגם במקרה של ביצוע עבירה,
ההתייחסות אל העבריין שפעל תחת השפעת אלכוהול
היא סלחנית ומקילה .שכן ,השיכרות עלולה להביא לידי
חטא .לכן ,כאשר משקה הכהן אישה החשודה כי זנתה
תחת בעלה במים המאררים ,מציין הוא בפניה ,בטרם
ביצוע ה”מבחן” האמור ,לגלות אם סטתה או לאו ,שכן
אלה ה”נסיבות המקילות” של המעשה בו היא חשודה.
וכדברי המדרש“ :פותח לה בזכות (ואומר לה) ,בתי ,הרבה
יין עושה .הרבה שחוק עושה .“ ...מכאן קצרה היתה הדרך

“התלמוד מבחין בין שיכרות קלה לבין שיכרות מוחלטת
כשיכרותו של לוט .מי שמשתכר קלות שלא היה עושה
את מה שעשה לוט לא היה שיכור ,אינה פוטרת אותו
מעונש .שיכרות מעין זו איננה נוטלת ממנו את כושר
השיפוט ,השיכור מבין את אשר הוא עושה ולכן הוא
בר עונשין .לעומת זאת ,מי שהוא שיכור כלוט פטור
מאחריות פלילית למעשיו ,אף אם הוא השתכר מרצונו,
משום שבעת ביצוע העבירה לא היה מודע למעשיו.
המשפט העברי דבק ,אפוא ,בעיקרון שאין לענוש אדם
על מעשה ללא מחשבה פלילית”.

לגישה הקובעת כי דינו של שיכור כדינו של “שוגג” ,דהיינו
כזה המבצע מעשה אסור ללא כוונה פלילית .כפי שמפרש
רש”י גדול המקרא ( )1040–1105את הביטוי “למען
ספות הרווה את הצמאה” – “שוגג שהוא עושה כאדם
שיכור ,שלא מדעת” .אפילו חטא חמור ביותר לא ייחשב
כפשע במצב מסוים של שיכרות .כך ,לדוגמה ,לוט ,בן
 תלמוד בבלי ,שבת ,ל”ד ,ע”א.
 תלמוד בבלי ,כתובות ,ט”ה ע”א.
 שו”ע ,אורח חיים ,סימן קל”ח סעיף ל”ח .בסימן צ”ט נאסרת גם פעולה דתית
של יחיד ולא רק פעולה שלו במסגרת ציבורית ,ומוזכרות גם כמה “שיטות” להפגת
השיכרות.
 במדבר רבא ,טי י”ד.
 דברים ,כ"ט.18 ,
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ב .זכויותיו וחובותיו של ה”שיכור”
היחס אל אדם הנמצא תחת השפעת אלכוהול ,או כל
חומר פסיכו-אקטיבי אחר דוגמת סמים או תרופות,
שונה במספר תחומים משפטיים מהיחס אל “האדם
הסביר” ,נשוא הזכויות והחובות שבספר החוקים .האדם
 בראשית ,י”ט .35 ,ראו בהרחבה על פרטי אותו מעשה את תיאורו של מדרש
בראשית רבא ,פרק נ’ ,פרשייה ט’ .חכמי התלמוד אף הרחיקו לכת וכינו את לוט
כ”צדיק” ,בברייתא המצוטטת במסכת ברכות נ”ד ,ע”ב.
 בבלי ,הויות ,ע”ב.
 מתוך המאמר “נשקה את אבינו יין ,מעמדו המשפטי של השיכור” ,מאת דוד ניסני,
דף פרשת השבוע מספר  144לפרשת “וירא”( ,תשס”ד) ,הוצאת משרד המשפטים,
המחלקה למשפט עברי ,המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו במכללת שערי
משפט ,בעריכת אביעד הכהן ומיכאל ויגודה.

׀ 39

משפט רפואי

הנמצא במצב כזה – ואשר מטעמי נוחות נכנה אותו בשם
“שיכור” – זוכה בהתייחסות במגוון תחומים הקשורים
לזכויותיו ולחובותיו .בין היתר:
 .1טענת הגנה של “שיכרות” במשפט הפלילי.
 .2כרכיב בשיקולי ענישה או מעצר.
 .3בשיקולי כשרות אזרחית של הנתון להשפעת סמים
ולאלכוהול.
 .4במעמד בסוגיות הכרוכות בדיני משפחה ,כגון עילת
גירושים או משמורת.
 .5כפיית טיפול גמילה על המכור לאלכוהול או לסמים.
להלן התייחסות קצרה אל כל אחד מתחומים אלה:
 .1טענת ההגנה של “שיכרות” במשפט הפלילי
בדומה לעמדת המשפט העברי ,גם כיום נושא אחריותו
הפלילית של שיכור למעשיו הוא אחד מהמרכזיים בהם
ייבחן מעמדו המשפטי של אדם במצב זה“ .שאלת
האחריות המשפטית המורכבת דורשת הסבר לאור
הנוסח הנוכחי של חוק העונשין .שכן ,תיקון  39לחוק
העונשין שינה רבות את התפיסה המשפטית שהיתה
רווחת עד כה ,חלק מהשינויים הם לטובה ואילו לגבי
האחרים ,טרם ניתן לעמוד על מלוא משמעותם מאז
נכנס התיקון לתוקף בשנת תשנ”ד”.10
החוק הישראלי ,בסוגיית אחריות השיכור למעשה
פלילי ,שואב מהמשפט המקובל האנגלי .קוק ,אחד
מגדולי המלומדים האנגלים של המאה ה ,17-ראה
בעצם השיכרות נסיבה מחמירה ולא מקילה בגין עבירות
שנגרמו כתוצאה ממנה ,ובכל מקרה לא כנסיבה המצדיקה
הקלה ביחס אל המעשה הפלילי .זאת מכיוון שבניגוד
לטירוף ,השיכרות נוצרה מרצון ,ויצירתה היא לכן רעה
הן מן ההיבט המשפטי הטהור והן מבחינה מוסרית .לכן
קוק ומלומד אחר בן דורו בשם היל כינו את השיכרות
המשפטית כ ,Demencia affectata-דהיינו “טירוף
נרכש” 200 .שנה לאחר מכן ,העיר שופט סקוטי ,שהסביר
את הסכנה הכפולה שבביצוע פשע מתוך מצב שיכרות:
“אם העבריין נשאר כל כך מרושע אפילו לאחר שהשתכר,
 10הרן פינשטיין (שופט בית משפט השלום ברחובות)“ ,האחריות הפלילית
של השיכור” ,המקראה על האלכוהול ,הוצאת משרד העבודה והרווחה ,האגף
לשירותים חברתיים ,השירות לרווחה ולפרט ועמותת “אפש”ר” והיחידה לטיפול
בנפגעי אלכוהול ,2001 ,עמ’ .25

 40׀

הרי מידת הרוע שבו כשהוא שיכור ,מי ישורנה?”  .בכל
מקרה ,עצם השיכרות נחשבה לעבירה פלילית לפי חוק
באנגליה עד לשנת .1872
11

עם תחילת המאה ה ,19-החלה החשיבה המשפטית
לסייג במקצת עקרונות אלה .במשפט משנת  1838קבע
השופט פטרסון:
“אף כי שום עבירה לא תיסלח מטעמי שיכרות,
בכל זאת היא בעלת חשיבות רבה כשעומדת
לדיון שאלת הכוונה .אדם יכול להיות שיכור
עד כדי היותו בלתי מסוגל בהחלט ליצור כוונה
כלשהי”.12
פסקי דין נוספים החזיקו באותה גישה ,לפיה אין
בשיכרות “נסיבות מקלות” ,ואולם בשיכרות חמורה
במיוחד ניתן לראות מעין הגנה של “אי שפיות” השוללת
מהעבריין את הכוונה הפלילית ,שהיא חיונית לגיבוש
הרשעה .אגב ,בצד המגמה השוללת הרשעה משיכור
שאינו יכול לגבש “כוונה פלילית” ,הטיל המחוקק
האנגלי על השיכור במצב של שיכרות שורת הגבלות
בנושאים שונים .מדובר בפעולות דוגמת השגחה על ילד
מתחת לגיל שבע ,או השגחה על סוס או כלי ירייה ועוד.
גישה זאת ,הרואה בשיכרות סוג של “טירוף” השולל
כוונה ,אומצה בחוק העונשין הארץ ישראלי בגלגולו
הראשון משנת  ,1936הידוע בשמו פקודת החוק הפלילי
(הפח”פ) .בסעיף  15.2נקבע:
“שיכרות תשמש הגנה בפני כל האשמה פלילית
אם בשעת עשיית המעשה או אי-עשייתו של
מעשה שהנאשם נאשם בכך ,לא ידע הנאשם
מסיבת שיכרותו כי אותה עשייה או אי-עשייה
היו שלא כשורה או שלא ידע את אשר הוא עושה,
וכן,
(א) אם מצב שיכרותו נגרם שלא בהסכמתו על
ידי מעשה זדון או הזנחה מצד אדם אחר ,או
(ב) אם מחמת שיכרותו היה הנאשם ,בשעת
 11הציטוטים כולם מתוך ספרו של סיל טרנר (אורך) ,המשפט הפלילי לקני,
מהדורה  ,16בית הדפוס האוניברסיטאי בקיימברידג’ ,בתרגומו של שופט השלום
ישעיהו הראל ,הוצאת “דינים” תל אביב ,1953 ,סעיף .41
 12מצוטט בספרו של קני ,לעילR. v. Cruse (1838) C & P. 546–541 .
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עשיית המעשה ,או אי-עשייתו ,מטורף באופן
זמני או באופן אחר”.
סעיף זה הועבר בלשון דומה לחוק העונשין ,תשל”ז-
 ,1973שהוא למעשה תרגום עברי של פקודת החוק
הפלילי .בית המשפט העליון ,בסדרת פסקי דין ,הסביר
את ההיגיון שמאחוריו ,תוך ציטוט דברי השופט י’ קדמי
בספרו “על הדין הפלילי” ,13בהתייחס לסוגיית השיכרות
כהגנה חלקית (עמ’ :)170
“הלכה למעשה ,הנטייה היא שלא לראות במצב
של שיכרות שאינה מגעת לדרגה הדרושה
לביסוסה של ‘הגנה מלאה’ ,משום גורם המשמיט
את הבסיס מתחת לכוונה המיוחדת ,אלא אם כן
המדובר ברמת שיכרות ‘הגובלת’ בזו האחרונה.
גם ההגנה ‘החלקית’ שמורה אפוא למקרים
חריגים”.14
מעניינת העובדה כי חוק העונשין הירדני משנת ,1960
המבוסס אף הוא על פקודת החוק הפלילי של המנדט
הבריטי מ ,1936-אימץ אף הוא קריטריונים דומים ביחס
להגנת השיכרות ,אם כי בהבדלים קטנים שהפכו אותה
לכמעט בלתי אפשרית להשגה וליישום.
סעיף  93לחוק קובע:
“לא יישא אדם באחריות פלילית אם בזמן עשייתו
את המעשה היה בלי הכרה או אם היה בלתי
שקול במעשיו כתוצאה מטשטוש הנגרם על ידי
אלכוהול או סמים .משיכרות מאיזה סוג שהוא
במידה שהוא לקח אותם בלי רצונו ובלי ידיעתו”.
בניגוד לסעיף המקביל בחוק העונשין הישראלי ,שבו
מספיקה רק אחת מהחלופות – דהיינו ,או חוסר רצון
להשתמש בחומר או חוסר מודעות למשמעות השימוש
בו – בגרסתו הקודמת ,ניסוחו של חוק העונשין העדכני
מציג רף כמעט בלתי אפשרי לקיומה של ההגנה ,זאת
כיוון שסיטואציה בה ייכפה על אדם שימוש בחומר הן
בניגוד לרצונו והן בחוסר מודעות להשפעתו – אינה
ריאלית במיוחד.
 13מהדורה משולבת ומורחבת ,תל אביב.1991 ,
 14ע”פ  495/85פאדל זקי נגד מדינת ישראל ,פ”ד מ (.823–822 ,813 )4
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את הסיבה לשינוי זה ניתן אולי למצוא בגישתו השוללת
והגורפת של האיסלאם לתופעת השיכרות עצמה .ייתכן
שיחס זה הכתיב את ניסוחו של הסייג כפי שהוא בדרך
ההופכת את הגנת השיכרות על מבצע עבירה לכמעט
בלתי אפשרית.
הנוסח המיושן של ההוראה ,פרי התפיסות השונות
בפסיקה האנגלית בשאלת השיכרותִ ,חייב שידוד
מערכות ,ואכן בשנת  58 ,1994שנים לאחר קבלת
הנוסח העברי של פקודת החוק הפלילי ,ו 17-שנה לאחר
שנחקקה מתכונתו העברית של החוק ,התקבל תיקון
מס’  39לחוק העונשין ,עליו עמד השופט פינשטיין.15
סעיף  34מטפל בצורה בהירה בהשפעת שיכרות כטענת
הגנה אפשרית לעבריין:
“(א) לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה
שעשה במצב של שיכרות שנגרמה שלא
בהתנהגותו הנשלטת או שלא מדעתו.
(ב) עשה אדם מעשה במצב של שיכרות והוא גרם
למצב זה בהתנהגותו הנשלטת ומדעת ,רואים
אותו כמי שעשה את המעשה במחשבה פלילית,
אם העבירה היא של התנהגות ,או באדישות אם
העבירה מותנית גם בתוצאה.
(ג) גרם אדם למצב השיכרות כדי לעבור בו את
העבירה ,רואים אותו כמי שעבר אותה במחשבה
פלילית אם היא עבירה של התנהגות ,או בכוונה
אם היא מותנית גם בתוצאה.
(ד) בסעיף זה‘ ,מצב של שיכרות’ – מצב שבו
נמצא אדם בהשפעת חומר אלכוהולי ,סם מסוכן
או גורם מסמם אחר ,ועקב כך הוא היה חסר יכולת
של ממש ,בשעת המעשה ,להבין את אשר עשה
או את הפסול שבמעשהו ,או להימנע מעשיית
המעשה.
(ה) סעיפים קטנים (א)( ,ב) ו(-ג) חלים גם על מי
שלא היה חסר יכולת כאמור בסעיף קטן (ד) ,אך
עקב שיכרות חלקית לא היה מודע ,בשעת מעשה,
לפרט מפרטי העבירה”.
 15ראו ה”ש  10לעיל.
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קבלת תיקון  39הביאה לשינוי מסוים בגישה ביחס
לשיכרות .השופט פינשטיין סבור כי החידוש המרכזי
בסעיף זה הוא כי
“נקודת המוצא המשפטית היא כי אדם ההולך
להשתכר מודע לכך שהוא הולך להכניס את
עצמו למצב מסוכן .החוק מזהירו מראש וקובע
כי השיכרות בפני עצמה איננה עבירה ,וכל זמן
שאדם רק משתכר ,הוא לא עובר כל עבירה .אבל
החוק מוסיף וקובע גם כי אם השותה הפוטנציאלי
ישתכר ויבצע עבירה ,כי אז הוא יהיה אשם ,למרות
שלא היתה לו כוונה פלילית .אולם ,החוק אינו
פותר את אחד הקשיים הגדולים ביותר העומדים
בפני השופט ,ואינו מציין מה פירושה של ‘חוסר
יכולת של ממש בשעת המעשה להבין את אשר
הוא עושה’ .מה היא חוסר היכולת הממשית?
 ,80%או אולי  ?90%וכיצד ניתן לכמת מושג זה?
כיצד יכול שופט להגדיר את הממשות? ומה לגבי
הביטוי ‘אי יכולת להימנע מעשיית המעשה’?”.16
תקופה קצרה לאחר שנכנס החוק לתוקף חייבה
המציאות להתמודד עם הנוסח החדש .אדם בשם דניאל
צאלח שרף למוות צעירה ,כאשר היה שרוי בהשפעת
סמים שנטל .הסנגור מיהר להיאחז בתיקון החדש לחוק,
וביקש למרשו הגנה בטענת “שיכרות” ,או לכל הפחות
“שיכרות חלקית” .בית המשפט העליון דחה טענות אלו
בקובעו:
“מסעיף 34ט לחוק העונשין עולה כי אם נכנס
המערער למצב שיכרות ‘בהתנהגותו הנשלטת
ומדעת’ ,הרי שכל עוד לא נכנס למצב זה ‘כדי
לעבור בו את העבירה’ .כלשון סעיף 34ט(ג) עדיין
עומדת לו ההקלה שבסעיף 34ט(ב) לחוק.
“דהיינו ,כי אין להרשיעו בעבירה הדורשת כוונה
כלפי התוצאה ,אלא בעבירה בה היסוד החפצי
כלפי התוצאה האסורה הינה של אדישות בלבד.
משמע ,כי יש להמיר את ההרשעה לעבירת
הריגה.
 16שם ,עמ’ .29–28
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“אכן ,צודק הסנגור המלומד בהפנותו את תשומת
הלב לקביעתו של בית המשפט קמא ,לפיה ‘יומיים
לפני האירוע ובשעת האירוע עצמו היה הנאשם
שרוי במצב של דיכאון קשה ותחת השפעה של
סמים או תחליפי סמים’ .אולם ,כדי שיזכה נאשם
בהגנה בשל היותו ב’מצב של שיכרות’ עקב נטילת
סם ,צריך שיתקיים קשר סיבתי בין השפעת הסם
לבין היותו ‘חסר יכולת של ממש ,בשעת המעשה,
להבין את אשר עשה או את הפסול שבמעשהו ,או
להימנע מעשיית המעשה’ ,אמור בסעיף 34ט(ד).
מכאן ,שאף אם היה המערער תחת השפעת
סמים בעת האירוע ,אין בכך די כדי להכניסו
לגדר הגנת השיכרות ,בלי שעוד הוכח כי נטילת
הסמים שללה ממנו שלילה של ממש את יכולתו
להבין את מעשהו או את הפסול שבו ,או להימנע
מעשותו”.17
כמוצא אחרון ,ניסה הסנגור ללכת בדרכם של בתי
המשפט האנגליים של המאה ה ,19-ולטעון כי בגלל
“שיכרותו החלקית” של הנאשם ,לא התגבשה הכוונה
הדרושה בחוק כדי להרשיע אדם בעבירת רצח .גם ניסיון
זה לא צלח לצלאח ,ובית המשפט העליון קבע:
“בעוד נאשם ‘רגיל’ ,אשר איננו ‘מודע ,בשעת
מעשה ,לפרט מפרטי העבירה’ ,לא יורשע בעבירה
הדורשת מחשבה פלילית ,הרי שלפי סעיף זה
ניתן לראות נאשם שחוסר המודעות שלו לאותם
פרטים נובעת ‘עקב שיכרות חלקית’ שנגרמה
בהתנהגותו הנשלטת ומדעת ,כבעל מודעות להם.
ואם הוא נכנס למצב השיכרות החלקית ‘כדי
לעבור בו את העבירה’ ,ניתן לייחס לו כוונה לגרום
לתוצאה האסורה .סעיף 34ט(ה) אינו מסייג ,אם
כן ,את האחריות הפלילית בשיכרות חלקית ,כי
אם מרחיבה (פלר ,שם ,עמ’  ,)587פרט למקרה בו
נגרמה השיכרות שלא ב’התנהגותו הנשלטת’ (של
הנאשם) או שלא מדעתו”.18
 17ע”פ  3243/95צלאח דניאל נ’ מ”י ,פ”ד נב (.786–785 ,769 )1
 18שם ,עמ’ .787–786
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בפסק דינו של נהג שיכור שהורשע בהריגה ,סקר בית
המשפט העליון את התשתית שבגינה התקבל תיקון
 39לחוק בנושא השיכרות ,ומדוע בעבירות “רגילות”
המצריכות הוכחת “כוונה רגילה” לא תשמש כמעט אף
פעם השיכרות כטענת הגנה:

פרופ’ ש”ז פלר“ ,דיני עונשין” ,חלק ב’ (עמ’ .20)719-720
יחד עם זאת ,הנוסח החדש של החוק הופך הרשעה
בעבירה המחייבת “כוונה מיוחדת” ,כגון הכוונה תחילה
להרוג שבעבירת רצח ,לבעייתית יותר .זאת כיוון שניתן
לייחס לעבריין את ה”כוונה” הרגילה ,שבה נושא כל אדם
המתכוון מן הסתם לתוצאות מעשהו ,אך לא “כוונה
מיוחדת” ,כגון כוונה להרוג דווקא בעבירת רצח ,בסעיף
 300לחוק העונשין ,או כוונה לגירוי או לביזוי מיניים של
קורבן עבירה בעבירת מעשים מגונים ,בסעיף 348
לחוק העונשין .בעבירות אלו של “כוונה מיוחדת”,
ניתן לזכות נאשם אפילו אם הכניס את עצמו במתכוון
למצב של שיכרות ,שכן “הכוונה המיוחדת” ,גם בשתייה
או צריכת סמים ,לא התקיימה .בשיטת המשפט האנגלית
קובעת הפסיקה כי יש לזכות נאשם במקרים כאלה.21

“ההוראות המסדירות את סוגיית אחריותו
של השיכור לעבירות שהוא מבצע כאשר הוא
נתון במצב של שיכרות ,קבועות כיום בסעיף
34ט לחוק העונשין ,והן מדברות בשתי רמות
של שיכרות‘ :שיכרות מלאה’ ,כהגדרתה בסעיף
34ט(ד) לחוק – ההופכת את השיכור למי ש’אינו
שפוי’; ו’שיכרות חלקית’ כהגדרתה בסעיף 34ט(ה)
לחוק  -שהשפעתה מצומצמת לכך שהשיכור אינו
מודע לפרט מפרטיה של עבירה שהוא מבצע”.19

כך גם בפסיקה האמריקאית .אם השתכר אדם מרצון,
או צרך סמים ולאחר מכן ביצע עבירה הדורשת “כוונה
מיוחדת” – לא יורשע הוא בעבירה זו ,מאחר שאחד
מיסודותיה לא התקיים.22

“’שיכרות’ – כפי שידוע לכל בר-בי-רב – פוגעת
ביכולתו המנטלית של השיכור :היא מערפלת את
הכרתו ומונעת ממנו להעריך נכונה את המציאות;
ובדרך זו – שוללת ממנו את היכולת לקיים שיקול
דעת רציונלי ולכוון את התנהגותו על פיו .אדם
השותה משקה אלכוהולי ,מוחזק כמי שמודע
להשלכה הצפויה מכך על יכולתו המנטלית; ואין
כמוהו מיטיב לחוש בפעמיה של השיכרות הבאה
בעקבות השתייה ומשתלטת עליו.

לכאורה ,צריך היה לפטור שיכור מאחריות פלילית
לעבירות שהוא מבצע בשעת שיכרותו  -אם “מלאה” ואם
“חלקית”  -משום שבעת ביצוע העבירות אין הוא מסוגל,
מחמת שיכרותו ,לגבש את הלך הנפש הדרוש להרשעה
על פי הגדרתן .ברם ,הדין הוא :כל עוד לא מתמלאים
תנאי הסייג לאחריות הקבועים בסעיף 34ט(א) לחוק
 נושא השיכור באחריות למעשי עבירה המבוצעים עלידו; כאשר לעניין הלך הנפש הדרוש להרשעה ,קבועות
בסעיפים 34ט(ב)ו(-ג) לחוק חזקות חלוטות ,ובמקום
שלא ניתן ליישמן – נבחנת שאלה זו באספקלריה של
מצבו הנפשי לפני שהיה לשיכור (עיין גם בדברי ההסבר
להצעת חוק התיקון מס’  39לחוק העונשין ,במאמרה
של פרופ’ גור-אריה במשפטים י”ג ,183 ,ובספרו של
 19שם ,שם.
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בישראל מדיניות הפסיקה בשאלת ההרשעה אינה תמיד
עקבית .כך ,לדוגמה ,הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה
אדם שהיה שיכור בסדרה של עבירות ,אך דווקא מעבירת
מעשה מגונה זיכה אותו ,כיוון שלא שוכנע שבמצבו היה
הוא יכול לגבש “כוונה מיוחדת” כפי שמחייב החוק .תחת
זאת ,הוא הורשע על אותו מעשה בעבירה של “תקיפה
סתם” ,עבירה לפי סעיף  379לחוק ,שאינה מחייבת
הוכחת “כוונה מיוחדת” .23יחד עם זאת ,עלולה גישה
מעין זו ,המקלה עם אדם שביצע עבירה במצב שיכרות,
להביא לתוצאה בלתי נסבלת :אדם שיבקש לעשות
עבירה ישתכר עד לאובדן החושים ואז יבצע את זממו,
ולא ניתן יהיה להרשיעו בעטיה בגלל העדר ה”כוונה
מיוחדת” .פסיקת בית הלורדים האנגלית שוללת במקרה
מעין זה הגנה או אף הקלה ברמת האישום ,כדברי אחד
מבכירי שופטי בריטניה ,הלורד דנינג:
 20ע”פ  5002/94ירמיהו בן איסאק נ’ מ”י ,פ”ד מט (.154–153 ,151 )4
Smith & Hogan, Criminal Law, Eighth Ed. London 1996, p. 227 21
Am. Jur. p. p. 297–299 22
 23ת”פ (חיפה)  20/97מ”י נ’ ארקאדי אולסביצקי ,תק-מח .568 ,561 )2( 98
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“If a man, whilst sane and sober,
forms an intention to kill and makes
preparation for it knowing it is wrong
thing to do, and then gets himself
drunk so as to give himself Dutch
courage to do the killing, and whilst
drunk carries out his intention, he
can not rely on this self-induced
drunkenness as a defence to a charge
of murder, nor even as reducing it to
manslaughter”24.
נושא נוסף עימו טרם התמודדה הפסיקה די הצורך הוא
ה”שיכרות שלא מדעת” .מנוסח ההוראה עולה כי אדם
שאולץ לשתות לא יישא באחריות פלילית ,אך לא ברור
מה יהיה היחס אל אדם שהשתכר כיוון ש”התכוון לשתות
רק חצי כוס משקה ללא כוונה להשתכר” ,אך לא ידע כי
בפועל המשקה שהוא שותה מאוד מרוכז .או מה דינו של
אדם שרצה להגיע למצב של “חצי שיכרות” ולהיות שמח
אך לא להגיע למצב של שיכרות .ולבסוף :אדם הטוען
“שתיתי במגמה לרומם את רוחי ,אך בשום מקרה לא
היתה לי כוונה לבצע מעשה פלילי” .כל הטענות האלה
לא תתקבלנה על ידי בית המשפט אם יתברר כי הנאשם
הגיע לשלב השיכרות באופן מודע!
צעד נוסף ומשמעותי בשרטוט גבולות הגיזרה של הגנת
השיכרות במשפט הפלילי נמצא בפסק הדין בע”פ
 2454/02טיקמן נ .מ.י .25.פסק דין חשוב זה מציג את
התנאים הנדרשים לקיומה של הגנת השיכרות (שהם אחד
משלושת הסימפטומים הבאים :העדר יכולת להבין את
מהות המעשה ,העדר יכולת להבין את הפסול שבמעשה,
והשלישי – העדר יכולת פיזית להימנע מהמעשה) .חידוש
חשוב נוסף בפסק הדין הוא כי
“ממצא לפיו בדמו של המבצע נמצא חומר משכר
יהא ריכוזו גבוה כאשר יהא ,אינו מוביל למסקנה
כי פעל במצב של שיכרות .הסתפקות בראיה
Smith & Hogan, Criminal Law, Eighth Ed. London 1996, p. 219 24
 25ניתן ביום  12.12.2005ופורסם במאגר המשפטי הישראלי של “נבו הוצאה
לאור”.
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זו בלבד משמעותה היא זכות הדרישה לקשר
סיבתי בין צריכת החומר המשכר לבין השפעתו
על תפקודו של הנאשם ...כדי לחסות בצילה של
הגנת השיכרות על הטוען לתחולתה להראות
כי לחומר המשכר היתה השפעה של ממש על
תודעתו והבנתו לשלוט במעשיו ...העולה מכך
הוא ...כי ריכוז אלכוהול גבוה אינו מעיד בהכרח
על השפעות קוגניטיביות אצל הנבדק ,ולהפך –
ריכוז אלכוהול נמוך לא בהכרח מעיד על השפעות
קוגניטיביות”.26
פסק הדין מאבחן בין היחס לשיכרות כטענת הגנה
בפלילים ,בה מושם הדגש על ההתנהגות והתובנה ולא על
אחוזי החומר הפעיל בדם ,לבין הוראות תקנה  169א ()1
לתקנות התעבורה תשנ”א ( )1961בהן ריכוז האלכוהול
בדם הוא חזקה חלוטה שאינה ניתנה לסתירה על חוסר
יכולתו לנהוג כנדרש.27
מכל המקובץ ,נמצאנו למדים כיצד נעה אט אט
המטולטלת של יחס המשפט לשיכרות ,מיחס
שולל לחלוטין לפני מאות שנים ,הן לשיכרות עצמה
שהוגדרה כעבירה פלילית והן למעשים פליליים שביצעו
ב”חסותה” .בתהליך איטי לאורך שנים רבות הסכימה
הגישה המשפטית לפתוח פתח צר ומצומצם במקרים
מסוימים של שיכרות ברמות גבוהות מאוד שנגרמה
לא מבחירה חופשית ,או במקרים של “כוונה מיוחדת”
בהם יקל המחוקק עם האדם שביצע את העבירה כאשר
מוחו ספוג באדי אלכוהול או מיני כימיקלים אחרים.
“ .2שיכרות” כרכיב בשיקולי מעצר וענישה
לא רק בשאלת האחריות הפלילית“ ,נעצר” ההליך הפלילי
בתחנה בה מצב השיכרות משמש “רכיב” במערכת
השיקולים המשפטיים .שאלת השיכרות מתעוררת הן
בהליכי ביניים של ההליך הפלילי ,כדוגמת הליכי מעצר
לצורכי חקירה ,או מעצר עד תום ההליכים ,והן כרכיב מיני
רבים במערכת שיקולי הענישה .בפרק העוסק בהשפעת
שיכרות על שאלת מעצר או שחרור ,טוען המלומד צבי
נח ,כי השפעת השיכרות זניחה ביחס לשאלת אישיותו
 26שם ,בפסקה זו לפסק הדין (ה.ש .י.ס).
 27שם ,פסקה .14
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הכוללת של האדם העומד בפני מעצר:
“ביצועה של עבירה בהשפעת היות הנאשם
בגילופין ,עלולה להיחשב כנסיבה מחמירה או
נסיבה מקילה ,והכל לפי נסיבותיו הכוללות של
העניין הנדון .עם הסוג האחרון יימנו המקרים
שבהם עולה כי לנאשם אין אישיות עבריינית ,וכי
ביצוע העבירה מהווה התנהגות חריגה לגביו ,בין
היתר בשל השפעת המשקה המשכר עליו .במקרים
מתאימים יהיה זה ראוי לקבוע שלא נשקפת סכנה
ממשית וסבירה משחרורו של נאשם זה”.28
כדוגמה להפעלת שיקול דעתו של בית המשפט העליון
במקרים מעין אלה ,מצטט המחבר ,בצד מבחר הפסיקה
הדנה בשאלת האחריות הפלילית של שיכור ,פסק דין
אשר לא פורסם ובו הורה השופט א’ גולדברג לשחרר
ממעצר אדם שנאשם בזריקת רימון זרחן לתוך פאב,
כיוון ש:
“היססתי אף אני אם לא מן הראוי הוא לעצור את
המשיב עד תום ההליכים .הגעתי אף אני למסקנה
במקרה זה ,בו היה המשיב נתון ככל הנראה,
בשעת מעשה עדיין תחת השפעת מסוימת של
המשקאות המשכרים אותם שתה ,כי ניתן יהיה
להבטיח את שלום הציבור בכך כי המשיב לא
ייצא מפתח ביתו.29”...
גם בשיקולי הענישה ,בסופו של ההליך הפלילי ,הוערכה
בדרך כלל שאלת השיכרות כטפלה ביחס לשאלת
אישיותו של הנאשם .כך ,לדוגמה ,נדחו טענות סנגורים
שביקשו להקל בעונשו של אדם שהורשע באונס בשל
היותו שתוי .כך נפסק גם בערעורו של אנס אחר ,שאף
הוא היה בגילופין ,כאשר קבע בית המשפט העליון כי:
“נכון שהמערער ביצע את עבירותיו בעת היותו
בגילופין .בית המשפט המחוזי היה ער לעובדה
זו ,שהיתה לנגד עיניו בעת קביעת העונש .אולם
מבחינת צורכי ההגנה על הציבור מפני עבריינים
אלימים ,אין לייחס משקל רב לכך שהעבריין
מבצע פשעים חמורים ואלימים בעת היותו
 28צבי נח ,דיני מעצר ושחרור ,בהוצאת המחבר ,מהדורה שנייה ,ירושלים ,1996
עמ’ .659
 29בש”פ  4763/90מ”י נ’ לידו ,תק-על.391 )3( 90 .
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בגילופין”.30
כך נהג גם בית המשפט העליון שסירב להקל בעונשו של
אדם שאנס את אשתו בקובעו:
“העובדה שהמערער היה שתוי ותוקפנותו כרגיל
תוצאת לוואי של שיכרותו ,אין בה כדי להפחית
מאחריותו הפלילית”.31
מן המקובץ אנו למדים ששאלת השיכרות ,חומרתה
ונסיבותיה ,טפלים יחסית לשאלה הרחבה יותר של הרקע
הכללי של העבריין .השאלה אם שיכרות תהפוך לנסיבה
מחמירה בעונשו או מקילה בו ,היא משנית לשאלת
מקורותיה החברתיים-נפשיים של העבירה בה הוא
הורשע ,או בגינה הוא צפוי למעצר עד תום ההליכים.
 .3כשרותו האזרחית של הנתון להשפעת סמים
ואלכוהול
שאלת השפעת האלכוהול או הסמים במישור האזרחי,
מתחלקת לשני ענפים עיקריים :מעמדו של השיכור כמי
שיכול לשאת בזכויות ובחובות בגין התקשרות חוזית
או אחרת עם זולתו ,וכן חבותו בנזיקין שביצע בעת
שיכרות.
א .הכשרות לבצע פעולות:
הדיכוטומיה עליה עמדנו בין “סתם” שיכרות לבין
שיכרות מלאה כשיכרותו של לוט ,קיימת במשפט העברי,
גם ביחס ליכולתו של השיכור לבצע פעולות משפטיות.
בעוד במקרה הראשון דינו אינו שונה מכל אדם אחר,
הרי במקרה השני לא יהיה דינו שונה מזה של שוטה או
קטן (פחות מגיל שש) .הרמב”ם ( ,)1204–1138ב”יד
החזקה” ,32מפרט את ההבדל שבין שני המצבים ואת
תוצאותיו של כל אחד מהם:
“השיכור מקחו מקח וממכרו ממכר ,ומתנותיו
קיימין ,ואם הגיע לשיכרותו של לוט והוא השיכור
שעושה ואינו יודע מה הוא עושה ,אין מעשיו כלום
והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מגיל שש”.
 30ע”פ  997/97בוריס רוטר ואח’ נ’ מ”י (לא פורסם).
 31ע”פ  7208/97חנניה לוי נ’ מ”י ,דינים עליון נ”ן ,844 ,מצוטט בספרו של השופט
דוד בר אופיר“ ,שיקולי ענישה בעבירות מין” ,הוצאת פרלשטיין גינוסר ,תל אביב,
מרץ .2004
 32הלכות מכירה ,פרק כ”ט ,הלכה י”ח.
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בדרך זו הלכו גם שאר פוסקי הדורות ,וכך נפסק גם
בטור ,ובעקבותיו בשולחן ערוך.33
חלוקה דומה תהיה גם ביחס לנפקות קידושיו של אדם
במצב של שיכרות .כאן מופיעה בעצם טרמינולוגיה
המחלקת את מצבו לשלושה ולא לשני מצבי ביניים:
שיכור רגיל ,שיכור הרבה ושיכור כלוט .אלא שכאן
הדברים אינם כה פשוטים כפי שמציין הרמב”ם ב”יד
החזקה”:34
“שיכור שקידש קידושיו קידושין ,ואף על פי
שנשתכר הרבה ,ואם הגיע לשיכרותו של לוט ,אין
קידושיו קידושין ומתיישבים בדבר זה”.
ה”מגיד משנה” ,אחד מנושאי הכלים והפרשנים על
הרמב”ם ,עומד על ההבדל שבין שיכרות מוחלטת
שדינה ,כזכור ,ביטול מוחלט של כל פעולה משפטית ,ובין
“הסתפקות” (“התיישבות”) .ולעניין קידושין נאמר ,כי
הסיבה היא החשש מאיסורי עריות במקרה בו לא נוכל
להגדיר בדיוק מספיק את רמת שיכרותו ואת רמתו
הקוגניטיבית של ה”שיכור”.
בדרך דומה מתייחסת ההלכה גם לסיומו של קשר
הנישואים .הרמב”ם 35מבדיל בין שני מצבי שיכרות:
“מי שהיתה רוח רעה מבעתת אותו ואמר
כשהתחיל בו החולי כתבו גט לאשתי ,לא אמר
כלום ,מפני שאין דעתו נכונה ומיושבת .וכן שיכור
שהגיע לשיכרותו של לוט ,ואם לא הגיע הרי זה
ספק”.
הרמב”ם מאבחן בין שלושה סוגים של “שיכרות”:
קלה ,מול חמורה (“שיכרותו של לוט”) מחד ,ומאידך
מעין שיכרות קבועה (“מי שהיתה רוח רעה מבעתת
אותו”) .אבחנה זו נעשית על פי המשנה בפתח פרק “מי
שאחזו קורדייקוס”( 36המונח “קורדייקוס” מוגדר כשד
המשתלט על מי ששותה יין חדש מגתו).37
האבחנה הזו חופפת במדויק לאבחנה המקובלת שבין
 33חושן משפט ,סימן רל”ה ,סעיף כ”ב.
 34הלכות אישות ,פרק ד’ ,הלכה י”ח.
 35הלכות גירושין ,פרק ב’ ,הלכה י”ד.
 36משניות ,מסכת גיטין ,פרק ז’.
 37רש”י ,שם.
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“שימוש מופרז” (“ )”abuseבאלכוהול ובין “הרעלה
חדה” כתוצאה ממנו (" ,)”toxificationבדומה לאבחנה
המוכרת בפסיכיאטריה המודרנית.38
התייחסות דומה ,בנסיבות דומות ,לגבי סיומו של קשר
נישואים קיימת גם ב”שריעה” ,הדין המוסלמי ,ביחס
לשיכור המגרש את אשתו .גירושים אלה בטלים ,וביטול
זה הוכר בסעיפים  105–104לחוק המשפחה העותומני
מ ,1917-הקובע“ :אין מתחשבים בגירושיו של שיכור”.
בכך הכיר המשפט העותומני בהלכה כפי שאומצה בזרם
המאליכי המחייב “כוונה” במעשה הגירושים ,על פני הזרם
החאנפי שבאיסלאם ,בו עצם אמירת הטקסט גם בהעדר
כוונה מבסס את מעשה הגירושים .פרשנות זו לשריעה,
שאומצה כאמור במשפט העותומני ,מחייבת גם כיום
את בתי הדין השרעיים במדינת ישראל .בית הדין השרעי
הגבוה לערעורים ,קבע מפורשות כי“ :כאן בישראל ,מאז
תום התקופה העותומנית ועד ימינו אלו ,גוברות הדעות
בזרם של האימאם אבו חאניפה אל נעמאן” .39הלכה זו
אומצה גם בחוקיהן של מצרים (מאז  ,)1929ירדן (מאז
 )1951וסוריה (מאז .40)1953
עמדת המחוקק הישראלי באופן כללי בנוגע
להתקשרותו של האדם הסביר והרגיל ,מנוסחת בסעיף
 2לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,הקובע:
“ .2כשרות לפעולות משפטיות
כל אדם כשר לפעולות משפטיות ,זולת אם נשללה
או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית
משפט”.
יכולת זו של כל אדם ניתנת להגבלה ,כפי שמפרטים
סעיפים  8ו 9-לחוק האמור ,הקובעים:
“ .8הכרזת פסלות
אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו
 38ראו ,ICD-10 :הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי,
בעריכת איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומשרד הבריאות ,הוצאת דיונון ,הדפסה
חוזרת  ,1996בעמ’  91–86בהם מפורטות אבחנות אלו תחת הסיווגF1.x.O :
(הרעלה חריפה עקב צריכת אלכוהול ,שאחד ממאפייניה הינו עיוותים בתפיסה
ודליריום המסווגים  F1.x.1המגדירה שימוש מזיק בחומר פסיכו-אקטיבי הגורם
נזק לבריאות).
 39צבחי אבו ע’וש ,החלטות שרעיות ,מבית הדין לערעורים ,המשרד לענייני
דתות.1992 ,
 40החקיקה המשווה נסקרת בספרו של יעקב מירון ,הדין המוסלמי בראייה
השוואתית ,הוצאת הספרים ע”ש י.ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית  ,2001עמ’
.224
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מסוגל לדאוג לענייניו ,רשאי בית המשפט,
לבקשת בן-זוגו או קרובו ,או לבקשת היועץ
המשפטי לממשלה או בא כוחו ,ולאחר ששמע את
האדם או נציגו ,להכריזו פסול-דין”.

אותו אדם ‘לא נעשה דבר’ )NON EST FACTUM(.
במקרים אחרים עשויים לחול העילות הכלליות
של הפגמים ברצון ,כשהעילה הטיפוסית היא
כאמור עושק”.42

פעולותיו של אדם כזה בטלות או ניתנות לביטול ודינו
מפורט בסעיף הבא הקובע:

“סעיף העושק”  -שיכול להביא לביטול התקשרות  -אכן
נראה על פניו ,מבחינת ניסוחו ,מתאים להגנה על אדם
שיכור לחלוטין המתקשר בפעולה משפטית ,יותר
מאשר ביטול גורף של כל כשרותו המשפטית .סעיף
זה קובע:

“ .9פעולות של פסול-דין
על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין
יחולו ,בשינויים המחויבים ,הוראות הסעיפים 4
עד .”7
האם תיכנס ה”שיכרות” כתוצאה משתיית משקאות
חריפים או צריכת סמים למסגרת המצדיקה את שלילת
כשרותו המשפטית של האדם?
את התשובה לכך נותנים המלומדים פרידמן וכהן,
בחיבורם “חוזים ,41כאשר הם קובעים:
“דוגמה נוספת להעדר רצון (להבדיל מרצון פגום)
היא זו של מי שמפאת גילו הרך ,או מצבו הפיזי
או הנפשי ,איננו יודע כלל מה הוא עושה .זאת
למרות שהדבר לא נאמר במפורש בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות”.
בהמשך מתייחסים המחברים קונקרטית ל”מצבים
חולפים” ביכולת ההתקשרות ,כדוגמת שיכרות ,וקובעים:
“קיימים מצבים אחרים שעשויים לפגום ,לעיתים
באופן זמני ,לעיתים באופן קבוע ,בכושרו הנפשי
או השכלי של אדם .חוק הכשרות המשפטית אינו
עוסק בהם .מדובר בפגמים הנגרמים עקב זיקנה,
מחלה גופנית או נפשית ,תאונה ,נטילת סמים או
שתיית משקאות משכרים .מתקשרים שלוקים
בחלק מן הפגמים מהסוג הנדון עשויים להיות
מוכרזים פסולי-דין .אך ודאי אין הצדקה להכריז
על אדם פסול-דין ,אם מדובר בפגם חולף .במקרה
כזה ,כמו במקרה של עיסקה שנעשתה טרם יוכרז
אדם פסול-דין ,יחול חוק החוזים ...במקרים
קיצוניים של אובדן כושר הבנה ושיפוט ,עשוי
החוזה להיות בטל לחלוטין ,ומנקודת ראותו של
 41ד’ פרידמן וצ.כהן ,חוזים ,כרך ב’ ,עמ’  .686וראה לעניין זה :ע”א  413/79אדלר
נ’ מנסור ,פ”ד ל”ד (.29 )4
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“ .81עושק
מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני
או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר ,חולשתו
השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו ,ותנאי
החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל,
רשאי לבטל את החוזה”.
דרך הביטול תהיה כאמור באמצעות פנייה לבית משפט
לביטול ההליך הקונקרטי ,ולא באמצעות ביטול גורף
של כל הפעולות המשפטיות של השיכור בדרך הכרזתו
כ”פסול-דין”.
ב .החיוב בנזיקין :
כל עוד לא בוטלה כשרותו המשפטית של אדם בדרך
המפורטת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
הוא עלול להימצא חייב בנזיקין .בניגוד לתחומים אחרים
במשפט האזרחי ,יחס ההלכה בתחום זה אינו מאפשר
לאדם להתחמק מאחריות בנזיקין בטענת שיכרות ,כיוון
ש:
“לא הרי אחריותו של השיכור בפלילים כהרי
אחריותו בנזיקין .אחריותו של אדם בנזיקין
רחבה יותר שהרי אדם מועד לעולם בין שוגג בין
מזיד בין ער בין ישן”.43

 42פרידרמן וכהן ,שם ,עמ’  .1015–1014גם בית המשפט לענייני משפחה אימץ
עמדה זו בפסק הדין בפרשת תמ”ש( ,ת”א)  35070/97י.ט נ’ א.ט ,תק-מש 118
 )2( 2000עמ’ .125
 43ניסני  ,שם.

׀ 47

משפט רפואי

ובלשונו של הרמב”ם :
“אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין
ישן בין שיכור”.
44

המקרה הקלאסי בדיני הנזיקין המודרניים בו קיימת
משמעות לשיכרות ,הוא תאונת דרכים הנגרמת על ידי נהג
תחת השפעת אלכוהול או סמים .בחלק ממדינות ארצות
הברית ,למשל אלבמה“ ,הועתקה” החזקה החלוטה
שמצוינת בסעיף  169א ( 83 )1לתקנות התעבורה לתחום
דיני הנזיקין .השאלה תשוב ותעלה בווריאציה שונה גם
ביחס לרופא שטיפול תרופתי שנתן למטופל גרם לירידה
ביכולותיו הקוגניטיביות ועקב כך לתאונה.
ההשלכה של דיני הנזיקין על שאלת הנהיגה הלקויה
כתוצאה משימוש בסמים ,היא שסף ההוכחה בדיני נזיקין
נמוך ביותר (הנטל במשפט האזרחי לעומת הנטל בפלילי).
לכן ,כאשר נטענת טענת רשלנות בנזיקין נגד הנהג ,או
נגד רופא כאשר נגרמה תאונה ,בשל היותו של הנהג תחת
השפעה של סמים ,אזי בגלל העובדה שמדובר במשפט
אזרחי ,יידרש פחות מבחינה ראייתית כדי להוכיח את
ההשפעה בפועל .השלכה נוספת של שאלת ההשפעה של
סמים על נהיגה היא במקרים שבהם רופא נותן אישור
נהיגה לנהג שנדרש לסמי מרפא לצרכים רפואיים ,ואותו
נהג גורם לתאונה .השאלה היא מהי חלוקת האחריות בין
הנהג לרופא וכיצד החזקה של הנהיגה הלקויה משפיעה
על ההליך האזרחי? לעניין זה קובע החוק של מדינת
מרילנד ,למשל ,שנהג לא יוכל לטעון להגנתו כי רופא
רשם לו סם אסור שהשפיע על נהיגתו ,אלא אם כן לא
היה מודע להשפעותיו של הסם על נהיגתו (ובמקרה כזה
שאלת האחריות תחזור לרופא).
יחד עם זאת ,ראוי לציין שבמדינת מרילנד נקבע שהנחות
החוק לגבי שיכרות אינן תקפות בתיקים אזרחיים
(להבדיל מאריזונה ,למשל).45
 44הלכות חובל ומזיק ,פרק א’ הלכה י”א ,מצוטט במאמרו של ניסני .במאמר
מצוטטת גם תשובתו של הב”ח ,לפיה שיכור שזרק בקבוק זכוכית וסימא את
עין חברו ,חייב בתשלום נזיקין ,שכן עצם הכניסה מדעת למצב השיכרות נחשבת
לפשיעה המחייבת את עושיה בנזיקין.
 45הציטוט ,כמו גם סקירה משווה למצב המשפטי בתחום השיכרות בדיני
הנזיקין ,מתוך מאמרם של המלומדים ד”ר אחיקם סטולר ,רועי גי-גרון וד”ר יורם
פינקלשטיין“ ,שיכרות בהשפעת סמים מסוכנים – היבטים
מדיקוליגליים” (רפואה ומשפט ,גיליון מס’  ,30מאי  ,2004עמ’ .)51 ,36

 48׀

 .4האלכוהוליסט והנרקומן בסוגיות הקשורות לדיני
המשפחה
השימוש לרעה באלכוהול ובסמים מהווה לא רק בעיה
חברתית שלילית במובן הרחב .תופעות אלה הרסניות
במיוחד גם ,ואולי בייחוד ,בתוך התא המשפחתי.
ההתמכרות לאלכוהול או לסמים הינה אחת הסיבות
המצדיקות עילת גירושים ברוב שיטות המשפט .ההגדרה
של “התנהגות לא נאותה” כללה גם את ההתמכרות
לאלכוהול על דעת רבים מפרשני המשפט הקונטיננטלי
(ה”רפרנטים”) .במשפט העברי לא זכה ה”אלכוהוליזם”
בכבוד הזה  -אולי מפני שמעולם לא נחשב לבעיה
אופיינית לגבר ובוודאי לא לאישה יהודייה.
גם החוק הסובייטי בעבר ,והחוק ברוסיה של היום ,וכך
גם באוקראינה ובשאר מדינות חבר העמים ,אינו קובע,
כדבר שבשגרה ,כי אלכוהוליזם הוא עילה לגירושים.
המלומדת פצ’לינצבה בחיבורה “פירוש רחב לסדרי הדין
למשפחה ברוסיה” 46טוענת כי:
“העילות להתרת הנישואים יכולות להיות
שונות והן לא מפורטות בסדר הדין האזרחי.
לפי העובדות בשטח ,הסיבות הנפוצות ביותר
הן התמכרות לאלכוהול ,חוסר סיפוק מיני ,ניגוד
אינטרסים בתחום הפיננסי וכו’”.
לבן זוג אלכוהוליסט יהיו בדרך כלל גם לא מעט קשיים
לקבל משמורת על אחד הילדים ,כל עוד לא התמודד עם
הבעיה .קיומה של התמכרות לאלכוהול או לסם בתא
המשפחתי ,עלול להוביל להתערבות שירותי הרווחה,
כאשר עולה חשד כי בגין הבעיה הקטין סובל מכך
שהאחראי עליו אינו יכול לטפל בו או להשגיח עליו ,או
שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה .זאת ,בהתאם
להגדרת המחוקק של המונח “קטין נזקק” בסעיף )2( 2
לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,תשכ”א.1961-
התייחסות מפורשת לבעיות גמילה והתמכרות
המצדיקות הוצאת ילד ממשפחה ,נתן המחוקק בסעיף
 )7( 2לחוק הקובע:
 46ל .מ .פצ’לינצבה ,פירוש לקודקס המשפחה בפדרציה הרוסית ,הוצאת קבוצת
“נורמה-אינפרה” ,מוסקבה  ,1999עמ’  60ואילך.
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“ .7הוא נולד כשהוא סובל מתסמונת חסר בסם
(סינדרום גמילה)”.
זהו אחד המקרים הבודדים בהם מתייחס המחוקק
לסינדרום החסר בסם ,הידוע יותר בשמו העממי “קריז”.
כאמור ,מצב זה אצל תינוק ה”יורש” את הסינדרום של
החסר בסם דרך מחזור הדם של אימו ,מצדיק בדרך כלל
את הוצאתו בצעד חירום מחזקת אימו והעברתו לטיפול
ולהשגחה.
 .5כפיית טיפול גמילה על המכור לאלכוהול או לסמים
בניגוד לשאר הנושאים שנדונו בהקשר למעמדו המשפטי
של השיכור או המסומם ,תחום זה אינו עוסק ב”שיכור”,
אלא באדם המכור לאלכוהול ולסמים .כאן ,אין מדובר
עוד ב”שיגעון נרכש” לתקופה מוגבלת או Demencia

 affactataכהגדרתו של קוק ,אלא במצב קבוע של
“התמכרות” לאלכוהול או לחומר פסיכו-אקטיבי אחר.
השופט והמלומד פרופסור י’ בזק ,סבור כי:
“התמכרות לסמים ולאלכוהול פוגעת בחברה
עקב העבירות הרבות והמסוכנות הנגרמות לה
כתוצאה מהתמכרות זו .אם רשאית החברה לגזור
עונשי מאסר ממושכים על עבירות כאלו הנגרמות
כתוצאה מהתמכרות לסמים ,אין כל סיבה שלא
להסמיך את הרשויות המתאימות לכפות טיפול
גמילה אף כנגד רצונו של המתמכר .גישה זו של
הצורך והיכולת החברתית ‘לכפות’ טיפול גמילה
על מכורים לסמים”.47
אולם ,ועדה מקצועית שהוקמה לפני למעלה מעשור
בראשותו של הפרופסור מאן ז”ל ,הגישה בסוף דיוניה
דוח ובו המליצה לא לכפות טיפול גמילה על המשתמשים
בסמים ,מן הטעם הפשוט שטיפול כזה ,לדעת חברי
הוועדה ,נידון מראש לכישלון .זאת עקב הניסיון שנרכש
בעניין זה בארצות הברית .שם הוכח כי ניסיון לכפיית
טיפול גמילה ,ללא קשר לביצוע העבירה ,לא הצליח.
בעקבות המלצת הוועדה תוקנו סעיפיו הרלוונטיים של
חוק העונשין ,כך שהדגש הושם בהם על טיפול מרצון
בעבריין ולא על כפיית טיפול.
 47פרופסור יעקב בזק“ ,טיפול כפוי במתמכרים ,ההיבט המשפטי” ,מקראות על
אלכוהול ,עמ’ .16
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מטרתו הכוללת של הטיפול ,הוגדרה באופן הבא:
“סימן ז’ :טיפול בקהילה (תיקון :תשנ”ו)
 .82טיפול במשתמשים בסמים (תיקון :תשמ”ט,
תשנ”ה)
הורשע אדם ונוכח בית המשפט כי הוא משתמש
בסמים מסוכנים ,כמשמעותם בפקודת הסמים
המסוכנים (נוסח חדש) ,התשל”ג ,1973-רשאי
בית המשפט להטיל עליו בצו מבחן שבמסגרתו
יעבור הנידון טיפול בקהילה ,בתקופה ובהתאם
לתוכנית שיורה בית המשפט; ורשאי בית המשפט
לתת צו כאמור בלא להרשיע את הנאשם ,אף אם
תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי שניתן לצוות על
הפעלתו”.
הוראות החוק מראות בבהירות את המטרה השיקומית
הגלומה בו .מסיבה זאת מודגש גם בסעיפים הבאים ,כי
הצו מותנה בהסכמת הנאשם:
“ .83תנאים לצו מבחן עם טיפול [תיקון :תשמ”ט,
תשנ”ו]
בית המשפט לא ייתן צו מבחן כאמור בסעיף 82
או  86אלא אם כן -
 )1הנידון הסכים לעבור טיפול והבין את תנאי
הטיפול ומהותו;
 )2מצבו של הנידון מצדיק טיפול והנידון מתאים
לטיפול;
 )3נעשו סידורים שיאפשרו לנידון לקבל את
הטיפול על פי תוכנית מפורטת בתסקיר קצין
מבחן לעניין סוג הטיפול ,מהותו ומשכו”.
“ .84תקנות (תיקון :תשמ”ט)
(א) שר העבודה והרווחה ,בהתייעצות עם שר
המשפטים ,שר המשטרה ושר הבריאות ,רשאי
להתקין תקנות לביצוע סימן זה.
(ב) שר הבריאות ,בהתייעצות עם שר המשפטים
ושר העבודה והרווחה ,רשאי להתקין תקנות
לעניין מקומות טיפול רפואיים ודרכי טיפול
רפואי.
(ג) תקנות לפי סעיף זה יהיו באישור ועדת
החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת”.

׀ 49

משפט רפואי

המגמה השיקומית עוברת גם בניסוחו של הסעיף הבא,
המציע “חיזוק חיובי” לעבריין הבוחר בדרך השיקום
והטיפול:
“ .85הארכה נוספת של תקופת התנאי (תיקון:
תשנ”ה)
(א) על אף הוראות סעיף (56ב) ,רשאי
בית המשפט שהרשיע אדם העובר טיפול
למשתמשים בסמים ,או שסיים טיפול
כאמור ,להשתמש בסמכותו לפי סעיף 56
יותר מפעם אחת ,אם שוכנע כי לא יהיה זה
צודק להפעיל את המאסר על תנאי משום שיש
סיכוי לשיקומו של האדם ,כי הפעלת המאסר
על תנאי תסב לו נזק חמור ,וכי אין סיכון לשלום
הציבור בשל הארכת התנאי.
(ב) בטרם יחליט על הארכה נוספת של תקופת
התנאי ,יבקש בית המשפט תסקיר של קצין מבחן
על הנאשם ,על מצב התקדמותו בטיפול ,וכן ,אם
הוא מקבל טיפול במוסד ,על המוסד שבו הוא
מטופל.
(ג) הארכה נוספת של תקופת התנאי ,לפי סעיף
זה ,תלווה בצו מבחן כאמור
בסימן זה ובתנאים האמורים בו; על ההארכה
הנוספת יחולו הוראות סעיף  56ג’.
(ד) לעניין סעיף זה –
‘טיפול למשתמשים בסמים’‘ ,טיפול סוציאלי’,
‘טיפול רפואי’ או ‘טיפול משולב’ כהגדרתם בחוק
הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים,
התשנ”ג ,1933-הניתן למשתמשים בסמים;
‘מוסד’ – כהגדרתו בחוק האמור”.
במקביל לשינויי החקיקה ,נטו בתי המשפט חסד
בהליכי מעצר ,ושיחררו לא פעם נאשמים בעבירות
חמורות למוסדות גמילה מסמים ,כשהם מתנים את
השחרור בבניית “תוכנית טיפולית” לגמילה מסמים או
מאלכוהול.
במקביל לשינוי נוסח הסעיף ,התקבל גם חוק נוסף,
מפורט ועקבי ,הכולל את הקריטריונים הנדרשים ממוסד
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העוסק בגמילה למכורים .חוק הפיקוח על מוסדות
לטיפול במשתמשים בסמים התשנ”ג ,1993-פורסם
ברשומות ואף תקנות תוקנו על פיו ,אך בפועל היתה
השפעתו בשטח זניחה .כך ,לדוגמה ,העיד מי שהיה נציב
שירות בתי הסוהר ,שהינו המוסד הגדול בארץ לגמילה
מסמים ,במהלך משפט פלילי ,כי לא ידע כלל על קיומו
של החוק 12 ,שנה לאחר שהחוק נכנס לתוקף .48גורל
דומה היה גם נחלתו של פרק ז’ לחוק העונשין .מספר
המקרים שהופנו על ידי בתי משפט לגמילה בהתאם
לתיקון האמור היה זניח ,בגלל העדר תקציב וחוסר יכולת
להקצות מיטות לצורכי אשפוז.
במקרה של אדם המכור לסמים ומהווה סיכון מיידי
לעצמו או לסביבתו ,ניתן תיאורטית לאמץ את הוראות
סעיפים  6ו 7-לחוק לטיפול בחולי נפש ,התשנ”א,1991-
המאפשרים לאשפז אדם בכפייה מכוח הוראת אשפוז או
בהתאם לסעיף ( 15ב) לחוק האמור ,גם מכוח צו אשפוז
של בית משפט .אשפוז כזה יכול להבטיח ,בהתאם לסעיף
( 35ט) לחוק ,הקובע:
“(ט) חולה שאושפז אשפוז כפוי או שניתנה לגביו
הוראה לטיפול מרפאתי ,יינתן לו טיפול לפי מצבו
הרפואי אף למרות התנגדותו; טיפולים מיוחדים
שיפורטו בתקנות יינתנו רק בהתאם להוראות
שייקבעו בהן”.
גם בחוק לטיפול בחולי נפש לא נעשה ניסיון של ממש
לכפות טיפול ,ובכל מקרה הניסיון לגמול מסמים
באמצעות אשפוז פסיכיאטרי כפוי הינו אנכרוניסטי ולא
יעיל.
הגוף היחיד העוסק בפיקוח על משתמשים בסמים הוא
בסופו של דבר שירות המבחן ,אליו פונה בית המשפט
בתיקים פליליים בהם ניתן להמיר הרשעה של נאשם
במבחן טהור בפיקוח קצין מבחן .תהליך הפיקוח כולל
שיחות ובדיקות שתן מזדמנות ,שתפקידן לוודא כי
הנאשם אינו צורך סמים .ספק אם ניתן לקרוא לפיקוח
הזה בשם “טיפול”.
 48ת”פ  1981/02מ”י נ’ אורלוב ואח’ ,ישיבה מיום  ,26.05.2005עמ’ 299
בפרוטוקול .פסק דין מיום  ,09.02.2006עמ’ .332
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השימוש בסמים ובאלכוהול  -היבטים משפטיים

לאחר בחינה קצרה של המצב העגום בשטח ,מגיע
הפרופסור בזק במאמרו למסקנה כי:
“לפי המצב המשפטי המצוי ,אין אפשרות לכפות
טיפול על המתמכרים לסמים ,אף כי אין כל פגם
בכך שקצין המבחן יעשה הכל כדי לשכנע את
המטופל להסכים לטיפול גמילה ,אולם מבחינת
המשפט הרצוי יש מקום לבחון סוגיה זו בחינה
נוספת ,אם יימצא כי טיפול כפוי יש לו סיכוי
להצלחה.”...
כיוון שכרגע בפועל אין בנמצא טיפול מעין זה ,הרי
שהצעתו של הפרופסור בזק נותרת בבחינת משאלת לב.
היא נותרה כך כמו רבות מיוזמות החקיקה האחרות,
אשר ניסו להתמודד עם בעיית השפעתה ההרסנית של
השיכרות לא רק באמצעי הכפייה והאכיפה של גופי
אכיפת החוק ,אלא בדרך היחידה שיכולה להניב פרי:
דרך הטיפול והחינוך .
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מחלוק לבן לצווארון לבן:
ניתוח סוציו-היסטורי של יחסי הפרופסיה הרפואית ובית המשפט
כפי שהם משתקפים בפסיקה בעניין חבות-רפואית
סמדר קניון ;*Ph.D. ,מיכאל הריסון ;**Ph.D. ,אילנה סילבר***Ph.D. ,
תקציר
ספרות מחקרית ענפה שנכתבה בישראל בעשור האחרון ,מתארת שינויים שחלו מאז שנות ה 80-של המאה ה,20-
במגמות הפסיקה בענייני חבות-רפואית ,שעיקרם נטייה להחמרה מתמשכת בשפיטת רופאים .מאמר זה מבקש להציע
בפרו ֶֹפסיוֹת וביחסים ביניהן ,כמו גם
הסבר סוציו-היסטורי לשינויים אלה ,תוך שהוא נשען על תיאוריות המתמקדות ְּ
על תיאוריות המתמקדות בסביבות הפוליטית ,התרבותית והחברתית הרחבה יותר ,בהן פועלות פרופסיות .המאמר
מלמד על כך שהדרכים בהן התמסדו הפרופסיות הרפואית והמשפטית בישראל ,בשנות ה 50-של המאה הקודמת ,יצרו
ביניהן מצב של ‘איזון כוחות’ :שתי הפרופסיות נבנו כשהן ‘כפופות’ למודל ההגמוני הקולקטיביסטי .מעבר לכך ,מאפיינים
אידיאולוגייםַ ,ה ָּכרתיים (אפיסטמולוגיים) ,חברתיים ותרבותיים יצרו קירבה בין הפרופסיות .זו התבטאה ,לענייננו,
באי מעורבות של בתי המשפט בפרקטיקה הרפואית ,ויותר מכך ,בהבניית השדה הרפואי על ידי בתי המשפט כמתחם
אוטונומי הנשען על שליחות ערכית מיטיבה ועל מומחיות מדעית .אולם מסוף שנות ה 70-של המאה ה ,20-החל מסתמן
ומ ֲע ָבר לתפיסה ליברלית המדגישה את זכויות היחיד אל
שינוי במאזן הכוח בין הפרופסיות .שינויים במודל ההגמוני ַ
מול מערכות חברתיות ,הובילו לעלייה בעוצמתו של בית המשפט .המעבר מתפיסה ‘פורמליסטית’ של השפיטה לתפיסה
‘ערכית’ היה ביטוי של עלייה זו .בית המשפט הפך עצמו מ’אתר של מומחים’ ל’מוסד חברתי’ ,המחנך ומתווה ערכים.
האיזון שאיפיין את מערך הכוח בין מקצוע הרפואה למקצוע המשפט הופר ,דבר ֶש ִהנְ ּב ַיע ,לענייננו ,מעורבות מתרחבת
והולכת של בית המשפט בעשייה הרפואית .המעורבות המשפטית נשענה על הבניה מחודשת של משמעותו הערכית של
השדה הרפואי :הפיכתו משדה פרופסיונלי לשדה ביורוקרטי-טכני-סטנדרטי ולשדה של שירות לקוחות.
* מרצה במכללה האקדמית אשקלון ובמחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר אילן.
** חוקר בכיר  -הסוכנות לחקר שירותי בריאות ואיכות ,משרד הבריאות של ארה”ב ,רוקוויל ,מרילנד.
*** מרצה בכירה ,ראש המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

עבודת המחקר עליה מתבסס המאמר בוצעה בתמיכתה של מועצת הבריאות והמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות
ומדיניות הבריאות.
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מחלוק לבן לצווארון לבן

הקדמה
מחקרים ישראליים העוסקים בנושא החבות-הרפואית,
מתארים שינויים נרחבים במגמות הפסיקה בתחום זה,
שהחלו בשנות ה 80-של המאה הקודמת ,ומצביעים ,ככלל,
על מגמה של החמרה משמעותית עם הנתבעים (רופאים;
מוסדות רפואיים) .המחקרים מציעים הסברים שונים
להחמרה בפסיקה ,ביניהם כאלה המתמקדים בהיבטים
גלובליים של התופעה (למשל ,עלייה כללית בכמות
ההתדיינות המשפטית במדינות מערביות; נכונות גדלה
והולכת של מדינות שונות להעניק פיצויי נזיקין; עלייה
במספר עורכי הדין ביחס לאוכלוסייה ועוד) ,וכאלה
המתמקדים ב’מקרה הישראלי’ .בהתייחס לישראל ,חלק
ניכר מההסברים לשינויים בפסיקה ממוקד בשינויים
שחלו בגורם אחד – בבית המשפט הישראלי ,ובעיקר
בבית המשפט העליון ובאוריינטציית השפיטה שלו.
מאמר זה מקבל את התיזה באשר לשינוי באוריינטציית
השפיטה של בית המשפט .יחד עם זאת ,המאמר מבקש
להעמיק את ההסבר ולהתייחס לשינויים שחלו במגמות
הפסיקה כאל חלק משינויים רחבים יותר שחלו בסביבה
בה ממוקמות הפרופסיות המשפטית והרפואית .במאמר
מוצעת זווית ראייה סוציולוגית המתייחסת אל העשייה
הרפואית ואל העשייה המשפטית כאל צורות של עשייה
מקצועית המתנהלת ב’שדות ייצור תרבות’ והמתאפיינת
בהישענות על ידע מקצועי ועל שליטה ב’מרחב-שיפוט’.
השיטה המוצעת גורסת כי ברגיל ,קבוצה מקצועית
מבקשת להרחיב את תחום השיפוט שלה בשדה בו היא
ממוקמת ,ולהנחיל את הלוגיקה שלה על שדות נוספים.
אולם לעיתים ,בשל נסיבות שונות ,עשוי להיווצר מצב של
‘איזון’ שיתבטא באי מעורבות הדדית בין שתי קבוצות.
במאמר נציע מספר הסברים לאי המעורבות המשפטית
בשדה הרפואי עד לסוף שנות ה .70-לאחר מכן נבקש
להצביע על מספר גורמים ותהליכים שהתרחשו בסביבה
הרחבה בה פעלו שתי הפרופסיות ,ואשר השפיעו על
 כמות המאמרים היא רחבה ביותר והיא מופיעה בעיקר בכתב העת רפואה
ומשפט .כמו כן מופיעות (בעיקר כתבות) בעניין בביטאון הרופאים מכתב
לחבר .ספרים עבי כרס שנכתבו בשנים האחרונות והמתייחסים בהרחבה
לתחום החבות הם זה של השופט ד”ר עדי אזר ורופאת השיניים ועורכת הדין
ד”ר אילנה נירנברג (רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין ,)1994 ,של המומחה
למשפט רפואי ,עו”ד יונתן דייויס ,דין ופסיקה במשפט הרפואי  ,)1999ושל
השופט בדימוס הפרופסור אמנון כרמי (בריאות ומשפט.)2003 ,
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השדה המשפטי .אלה היוו ,לטעמנו ,את הבסיס לאותם
שינויים שחלו במגמות הפסיקה בתחום החבות-
הרפואית.
מבוא תיאורטי
פרופסיות ומקורות העוצמה שלהן
הספרות הסוציולוגית דנה במקורות העוצמה של
פרופסיות ובמקורות הלגיטימציה לפעולתן .אסכולה
אחת – האסכולה הפונקציונלית-מבנית – מתייחסת
אל פרופסיות כאל מוסדות חברתיים חיוניים בחברה
המודרנית ,שנוצרו כמענה לצרכים קיימים .על פי
תפיסה זאת ,הפרופסיות מגלמות ידע רציונלי וצורות
פעולה מקצועיות ,המבטאים קידמה מדעית .אולם מעל
ומעבר לכך ,לפי אותה תפיסה ,הפרופסיות נתפסות גם
כ’איים’ של מוסר ושל סולידריות חברתית ,זאת בחברה
הקפיטליסטית בה המניע המרכזי הוא של רווח אישי.
 השימוש במונח ְּ‘פרו ֶֹפסיָ ה’ ולא במונח ‘מקצוע’ או במונח ‘עיסוק’ נובע
מתוך אי הלימה תיאורטית בין המושגים .בספרות הסוציולוגית מתוארות
פרופסיות ,בניגוד למקצועות ‘רגילים’ ,כתחומי פעולה של מומחים שהשיגו
אוטונומיה על העבודה ועל מקצועות כפופיםFreidson, E. Profession of
Medicine: A Study of the) Sociology of Applied Knowledge
 ,)Chicago. [1970]1988או כמקצועות ייחודיים מהבחינה של עיסוק
בתחומים חברתיים חיוניים וערכיים ,שההתמחות בהם דורשת הכשרה
ארוכת טווח בנושאים מורכבים ומופשטים (Goode, W.J. Community
Within a Community: The Professions – Psychology,
Sociology, and Medicine. American Sociological Review 25:
 .))902–914 (1957בספרות המחקרית מצוינים הרפואה והמשפט כאבות
הטיפוס המובהקים ביותר של הפרופסיותAbbott, A. The System .
of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor.
 .))Chicago: University of Chicago Press (1988יחד עם זאת ,ניתן
גם להצביע על סכנות הטמונות בשימוש במושג .יוז ,למשל ,טוען כי השימוש
במושג הפרופסיה עלול…“ :לעוור את עינינו מכיוון שהוא מונע מאיתנו
מלראות שהבעיות המשמעותיות של אנשים בעבודתם הינן אותן בעיות,
גם כשהם אלה העושים את עבודתם במעבדות של מוסדות מפורסמים
וגם כשהם אלה שעושים את עבודתם בחדר המלוכלך והמבולגן של
מפעל למלפפונים חמוצים” (Hughes, E.C. The Sociological Eye:
 .].)Selected Papers. Chicago: Aldine-Atherton (1971למרות
זאת ,ובעקבות פריידסון ,אנו בוחרים שלא לוותר על השימוש במושג
מכיוון שהוא מדגיש – ובזו חשיבותו – את מעמדן ומקומן הכלכלי
והפוליטי הייחודי של פרופסיות ,שאינם דומים לאלן של מקצועות אחרים
(Freidson, E. Professionalism: The Third Logic. Chicago:
University of Chicago Press (2001).
 ראו לדוגמה:
Carr-Saunders, A.P. and Wilson, P.A. The Professions.
Oxford: Oxford University Press (1933); Durkheim, E.
Professional Ethics and Civic Morals. London: Routledge
and Paul (1957); Goode, W.JCommunity within a community:
The professions - Psychology, Sociology, and Medicine.
American Sociological Review 25: 902–914 . (1957); Parsons,
T. The Social System. New York: Free Press (1951b).
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לעומת הגישה הפונקציונליסטית-מבנית ,קיימות גישות
אחרות – גישות ‘כוח’ או ‘קונפליקט’ (והן הדומיננטיות
במחקר כיום) ,המתייחסות לפרופסיות כאל קבוצות
חברתיות-מקצועיות חזקות שאינן משוחררות מהלוגיקה
הקפיטליסטית .לפי גישות הכוח ,קבוצות מסוימות
הצליחו – בתהליכים היסטוריים ותוך מאבקים עם
קבוצות מתחרות – להשליט את הגדרות המצב שלהן
על המציאות ועל האופנים לטפל ב’בעיות’ .לפי גישות
הכוח ,ההצלחה להשליט הגדרות מצב תלויה בפעולות
במישורים התרבותי ,החברתי והפוליטי :במישור
התרבותי ,פרופסיות מבנות עצמן כמוסדות חברתיים
מוסריים הפועלים ללא משוא פנים .בד בבד הן מעצבות
את הידע הפרופסיונלי כ’אמיתי’ ,בעיקר דרך הישענותו
על המדע כמקור הסמכות הנתפס כרציונלי ועובדתי.
זאת ועוד – על מנת להשיג בלעדיות על תחומי פעולתן,
פרופסיות מבנות את הידע שברשותן ככזה שאיננו יכול
לעבור סטנדרטיזציה והוא מותנה בשיקול הדעת של
הפרופסיונל הבודד ושל הקבוצה הפרופסיונלית .במישור
החברתי והפוליטי ,הפרופסיות יוצרות קשרים עם
 ראו לדוגמה:
Abbott, A. The System of Professions: An Essay on the
Division of Expert Labor. Chicago: University of Chicago
Press (1988); Derber, C., Schwartz, W.A. and Magrass Y.
Power in the Highest Degree: Professionals and the Rise
of a New Mandarin Order. New York: Oxford University
Press (1990); Freidson, E. Professional Dominance: The
Social Stucture of Medical Care. New York: Atherton Press
(1970); Freidson, E. Professionalism: The Third Logic.
Chicago: University of Chicago Press (2001); Halliday, T.C.
Beyond Monopoly: Lawyers, State Crises, and Professional
;)Empowerment. Chicago: University of Chicago Press (1987
Haug, M.R. Deprofessionalization: An Alternate Hypothesis
for the Future. In: Halmos, P. (ed.), Professionalization and
Social Change. Sociological Review Monograph No.20.
;)Keele, England: University of Keele, pp. 195–211 (1973
Heinz, J.P. The power of lawyers. Georgia Law Review 17:
891–911 (1983); Larson, M.S. The Rise of Professionalism: A
Sociological Analysis. Berkeley: University of California
Press (1977); Zola, I.K. Medicine as an Institution of Social
Control. In: Conrad, P. and Kern, R. (eds.), The Sociology
of Health & Illness, 3rd ed. New York: St. Martin’s Press, pp.
398–408 (1972) [1990].
Freidson, E. Professionalism: The Third Logic.

Chicago: University of Chicago Press (2001); Jamous,
H. and Peloille, B. Changes in the French universityhospital system. In: Jackson A.J. (ed.), Professions and
Professionalization. Cambridge: Cambridge University
Press, pp. 111–152 (1970).
וכן אבוט ,לעיל ,הערה  ;3לארסון לעיל ,הערה .3
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המדינה ועם אליטות כוח ,זאת על מנת להשיג בלעדיות
(מונופול) על הרישוי ,וכן על שוק השירותים והצרכנים,
ובד בבד עם אלה על מנת ליהנות מתקציבים ומ’מקלטי-
תעסוקה’ .כך מחזקות הפרופסיות את בלעדיותן על
תחומי שיפוט ומרחיקות קבוצות מתחרות .אליוט
פריידסון ,שהינו חוקר מרכזי בתחום הפרופסיות בכלל
והפרופסיה הרפואית בפרט ,מסכם שפרופסיות זוכות
בשליטה על תחום עשייה מובחן – ‘תחום שיפוט’ – כשהן
מצליחות להבנות בקרב הציבור ובקרב קובעי המדיניות
מספר אמונות :א .אמונה שעבודתן הינה כה מיוחדת עד
כדי כך שהיא איננה יכולה להיות מובנת לאלה שחסרים
את ההכשרה והניסיון הנדרשים; ב .אמונה שעבודה זו
אינה יכולה לעבור סטנדרטיזציה ,רציונליזציה או הסחרה;
ג .אמונה כי מטרות הפרופסיה הינן מטרות נעלות שאף
עשויות לעמוד מעל ומעבר למטרות של אלה שאמורים
לקבל את שירותי הפרופסיה .לפי פריידסון ,התקיימותם
של שלושה תנאים אלה מאפשרת לפרופסיות לדרוש אי
תלות במנגנוני השוק – הנשלטים על ידי עקרונות של
ביקוש והיצע ,ובמנגנוני הביורוקרטיה – הנשלטים על
ידי מנהלים מקצועיים שאינם חברי הפרופסיה.
יחסים בין פרופסיות ויחסי פרופסיה-סביבה
לפי גישות הכוח ,מובן כי עוצמתה של קבוצה מקצועית
תלויה בתחרות ובמאבק מול קבוצות נוספות המבקשות
שליטה על הגדרות מצב ועל הטיפול בו .עוצמתה גם
תלויה בלגיטימציה ,ולמעשה בחסות שהיא משיגה
מטעם המדינה .מספר גישות מתייחסות למערכי היחסים
בין הפרופסיות לבין עצמן ,וכן לקשרים בין פרופסיות
לבין רשויות המדינה וגופים נוספים .גישה אחת (The
,)System of Professions – Abbott, 1988
המדגישה את מערכי היחסים בין פרופסיות לבין עצמן,
טוענת כי מאחר ש’בעיות’ שונות – אישיות ,חברתיות,
סביבתיות ואחרות – נתונות להגדרות ולפתרונות
מגוונים של קבוצות מקצועיות שונות ,מתקיימת ביניהן
תחרות מתמדת על ההגדרות הבסיסיות של המציאות.





לארסון ,לעיל ,הערה .3
פריידסון ,לעיל ,הערה .4
אבוט ,לעיל ,הערה .3
פריידסון ,לעיל ,הערה .4

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

מחלוק לבן לצווארון לבן

צעד של קבוצה פרופסיונלית בכיוון של הרחבה/שינוי
תחום השיפוט שלה מחולל שינויים בתחום השיפוט של
קבוצות אחרות .אולם בדרך כלל ,מה שמעורר את אותם
תהליכים של שינוי תחום השיפוט הם תהליכים חיצוניים:
תפניות בהלכי רוח תרבותיים ,כגון מעבר אידיאולוגי,
שינויים מדעיים וטכנולוגיים ,תמורות ארגוניות ,ואף
שינויים בעובדות טבע .כל אלה מהווים בדרך כלל זרזים
לניסיונות להרחבת תחומי השיפוט של קבוצה מקצועית
אחת על חשבון אחרת .ההפרעות באיזון המערכת
עשויות להתפשט באופנים שונים ,החל מ’ספיגה’ בתוך
הקבוצה המקצועית ,תוך יצירת שינויים במבנה הפנימי
(למשל ,מעבר של תחום רפואי משליטה של התמחות
אחת לשליטה של התמחות אחרת) ,וכלה בהיעלמותה
של הפרופסיה.
גישה אחרת (Fields of Cultural Production -
 )Bourdieu, 1993איננה מתמקדת בכוחן של
פרופסיות דווקא ,אלא בדרכי הארגון ובצורות הפעולה
המתמסדות בתחומים חברתיים-תרבותיים המכונים
“שדות ייצור תרבות” .השדות הם תחומים חברתיים
שבתוכם נבנה מערך של עמדות ,מיקומים וצורות
מחשבה ופעולה המבחינים בין השחקנים השונים .בכל
שדה מתקיימת תחרות מתמדת על הזכות ְלנָ ֵכס שטחי
שיפוט לגיטימיים ,ועל עצם היכולת לקבוע מהו השדה:
מיהם יצרניו המוסמכים ,מהן שיטות העבודה הראויות
בו ,מהם עקרונות הפעולה שלו ומהו ההיקף הראוי של
תחום התפרשותו .נשים לב כי בהשוואה לגישה הקודמת
(“המערכת של פרופסיות”) ,גישת השדות איננה טוענת
דווקא להדרה של פרופסיה מתחום שיפוט מסוים ,אלא
לתהליכים כוחניים בהם מונחל היגיון פנימי של שדה אחד
על שדות אחרים .לדוגמה ,בהתייחסותו לשדה המשפטי,
טען בורדייה 10כי שחקנים בתוך השדה המשפטי מעורבים
במאבק מתמיד בשדות נוספים במרחב החברתי,
במטרה להשליט עליהם לוגיקה משפטית ,זאת תוך
שימוש בפרקטיקות של קידוד ופורמליזציה של הטקסט
המשפטי והבנייתו כ’טבעי’ וכ’מובן מאליו’ .מידת
Bourdieu, P. The force of law: Toward a sociology of the 10
juridical field. The Hastings Law Journal 38: 814–858 (1987).
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היכולת של שדות להתנגד לביטויי היגיון חיצוניים (לאו
דווקא משפטיים) קובעת את רמת אי התלות שלהם,
דהיינו היכולת לפעול על פי מערך הנורמות והכללים
הפנימיים שהותוו בתוככי השדה .וכך ,שדות מסוימים
הינם ,בתקופה מסוימת ,עצמאיים יחסית ,ואילו שדות
אחרים פועלים בכפיפות רבה להגיונות חיצוניים.
גישה שלישית (The System of Counterveiling
 ,)Powers – Hafferty and Light, 1995משלימה
לקודמותיה ,מדגישה את מערך הקשרים של פרופסיות
עם רשויות מדינה ,גורמים עסקיים וצרכנים .לפי גישה
זאת ,כל הגורמים הפועלים במרחב פעילות מסוים,
מרכיבים מעין מערכת של כוח ותלות הדדיים .גם לפי
גישה זאת ,המערכת מתנהלת תוך ניסיונות מגוונים של
הצדדים השונים להשיג עוצמה במערכת .אולם מודל
המערכת גם מניח שהשגת דומיננטיות על ידי אחד
הגורמים מובילה לפגיעה בשיווי המשקל הכללי ,דבר
המייצר ,לאורך זמן ,התנגדות פנימית ופעולות להשבת
העוצמה מצד גורמים נוספים במערכת.
מטרת המחקר
זווית הראייה המסתמנת מהגישות שהוצגו לעיל מבקשת
להסביר תהליכי שעתוק ,כמו גם תהליכי שינוי – ולענייננו
שינוי במגמות השפיטה של רופאים – תוך התבוננות
היסטורית ארוכת טווח על דרכי התמסדותם של ‘שדות’
או ‘מערכות’ הפועלים בסביבות פוליטית ,כלכלית,
חברתית ותרבותית ,שבהן מעוצבים ,תוך שיתוף פעולה
מחד ומאבק מאידך ,הלכי רוח ,היררכיות של תפקידים
ונוהלי פעולה .הגישות התיאורטיות שנסקרו משמשות
כלים אנליטיים להבנת תהליכים היסטוריים ,בהם עוצבו
מערכי יחסים של כוח ותלות בין גורמים שונים ,הפועלים
סביב משימות הזוכות שוב ושוב בהגדרות מחודשות.
אולם נשאלת השאלה מהי התרומה האפשרית של גישות
אלה להסבר השינויים במגמות של שפיטת הרופאים
בישראל .לשיטתנו ,יש להתייחס לפרופסיה הרפואית
ולפרופסיה המשפטית כאל גורמים מרכזיים ,בעלי עוצמה,
המתווים את דרכי החשיבה והפעולה בשני שדות (להלן:
השדה הרפואי והשדה המשפטי) .תביעות חבות-רפואית
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מבססות ,לתפיסתנו ,מרחב ביניים או שדה נוסף בו
נפגשות שתי הפרופסיות .בשדה זה ,מלכתחילה ,יש יתרון
לפרופסיה המשפטית (ובעיקר לשופטי בית המשפט),
שהרי היא זו המוסמכת מטעם המדינה (מה שמכונה על
ידי בורדייה ‘שדה הכוח’) לשפוט גופים מקצועיים ,ולדון
בסבירות פעולתם .לפי הגישות שהוצגו עד כה ,סביר היה
להניח כי מצב עניינים זה אכן ייצור שאיפות התרחבות
של השדה המשפטי ,שיתבטאו בניסיון להנחיל את
ההיגיון המשפטי על מרחב הביניים .אולם בשל גורמים
שנפרט בהמשך ,התהווה בישראל דווקא סטטוס-קוו
שהתבטא ,אופרטיבית ,באי מעורבות של השדה המשפטי
בהתנהלות הפרופסיה הרפואית .מצב זה נמשך עד לסוף
שנות ה .70-לטענתנו ,שינויים רחבים יותר בסביבה בה
פועלים השדות ,ושינויים פנימיים שחלו בשדה המשפטי,
הביאו עימם שינויים גם בהתייחסותו של האחרון לשדה
הרפואי .שינויים אלה הם שהובילו ,לטענתנו ,למעורבות
גדלה והולכת של השדה המשפטי בהתנהלות הרפואית.
מקורות מידע
הניתוח שלהלן מתבסס על פרק ממחקר רחב יותר,
שהתייחס גם להבניית נושא החבות-הרפואית ותביעות
החבות בתוככי השדה הרפואי .המחקר נערך בשנים
 .2005–2000הפרק המוגש במאמר הנוכחי מתבסס על
מקורות המידע הבאים:
 .1ניתוח חקיקה ראשית ,פקודות וחקיקת משנה
שנקבעו עד לסוף שנות ה ,90-ואשר היו בעלות נגיעה
משמעותית למרקם היחסים בין המדינה לפרופסיה
הרפואית.
 .3ניתוח פסקי דין בתחום החבות-הרפואית שניתנו
משנות ה 50-ועד לסוף שנות ה.90-
 .4ניתוח ספרות משפטית שדנה במקומו ובתפקידו של
בית המשפט בחברה ,ספרות שדנה בחקיקת בריאות
וספרות שדנה בפסקי דין בתחום החבות-הרפואית.
 .5ניתוח ראיונות שנערכו עם משפטנים (שבעה עורכי דין
ושלושה שופטים) ,כולם בעלי ידע וניסיון ייחודי ורחב
בתחום החבות-הרפואית.
 .6ניתוח השיח סביב חבות-רפואית בביטאון מכתב
לחבר ,החל משנות ה 60-ועד לסוף שנות ה.90-
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ממצאים

היחסים בין השדה המשפטי לשדה הרפואי בעשורים
הראשונים :אחוות הפרופסיות
הפסיקה בתחום החבות-הרפואית בשלושת העשורים
הראשונים לקום המדינה התאפיינה ברובה בהימנעות
בית המשפט מהתערבות בשדה הרפואי .גישה זו של
בית המשפט אף תוארה על ידי המלומד ע’ שפירא
כ”יותר משמינית של הרכנת ראש” של בית המשפט
בפני הרופאים .11מגמה זו התבטאה ,כפי שהראו מספר
חוקרים ,12באימוץ גישה משפטית ומינוח משפטי
שהעדיפו בבירור את הנתבעים‘ :הרופא הסביר’,
‘הפרקטיקה הנהוגה’‘ ,תורת האסכולות’‘ ,הסכמה
מכללא’ ועוד.
אולם מעבר לגישה ולמינוח ,שהיוו את המכשירים
המשפטיים שאיפשרו את הפסיקה המקלה עם הנתבעים,
ניתוח סוציולוגי של השיח שאיפיין את הפסיקה מלמד
כי בבסיסה עמדו הנחות יסוד (‘מובן מאליו’) ערכיות
לגבי השדה הרפואי ,כמו גם לגבי אופי הפעילות
בו ,ומערך היחסים הראוי שיתקיים בו בין רופאים
לחולים .השדה הרפואי ששורטט ‘בין שורות הפסיקה’
הובן כשדה פרופסיונלי ,במובן שתואר על ידי הגישה
הפונקציונליסטית-מבנית :הוא תואר כשדה מדעי-
מקצועי ,ובמקביל כשדה שמבוסס על שליחות ערכית.
בפרשת אלהנקרי ,13למשל ,אומר השופט כהן:
“… קרה אסון שאי אפשר היה ,עם כל חוכמת
הרפואה ואמנותה ,למנוע בעדו… מדע הרפואה
עוד איננו מדע מדויק ,ואין לחזות מראש סיכונים
מסיכונים שונים ...אף אם הרופא נזהר כדבעי
ופעל לפי כל כללי אמנות הרפואה .וכבר נאמר
על ידי בתי המשפט באנגליה שכשאנחנו נהנים
ברצון מן החסדים והטובות אשר מדע הרפואה
המתקדם שופע עלינו בידי שלוחיו הרופאים ,אין
אנחנו בני חורין להתנער מן הסיכונים הטמונים
 11ע’ שפירא“ ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי – הדין המצוי והרצוי” .עיוני
משפט י”ד.)1989( 225 ,
 12לעיון במגמות אלה ולהרחבה ראו אזר ונירנברג  ;1994דייויס ;1999
כרמי  – 2003ה”ש  1לעיל.
 13ע”א  235/59אלהנקרי יוסף ואח’ נ’ ד”ר פולק ואח’ פ”ד יד .2497
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עוד בטיפולים רפואיים רבים”( 14ההדגשות אינן
במקור – המחברים).
השדה הרפואי המצטייר מדברים אלה מורכב ממספר
יסודות :היסוד המדעי ,יסוד החוכמה ,היסוד האמנותי
ויסוד החסד .הרופאים מוצגים כשליחי השדה .דוגמה
בולטת נוספת לתפיסה הערכית של השדה והרופאים
מופיעה בדברי שופט בית המשפט העליון קיסטר ,שערך
באחד מפסקי הדין שנכתבו על ידו 15הקבלה בין תפקיד
הרופא לתפקיד הדיין התלמודי ,ובכך מיצב את הרופאים
במעלה הסולם היהודי-הלכתי.16
דברים שהופיעו בביטאון הרופאים מכתב לחבר ,ואשר
נכתבו על ידי המומחה למשפט רפואי ,השופט אמנון
כרמי ,ממחישים גם הם את אותה תפיסה משפטית:
“...המשפט מגן על זכות הרופא להעניק לחולה
את הטיפול המקובל על אנשי המקצוע כרצוי
במקרה הנדון .חפיפה זו של גישות ועמדות
המשפט והמוסר הרפואי גם יחד מיועדת לקדם
את רווחת החברה האנושית”.17
הנחת היסוד של כרמי ,לפיה הרפואה הינה מוסד חברתי
חיוני שנועד לקדם את רווחת החברה כולה ,מוליכה
אותו למסקנה לגבי קירבה ערכית בין המשפט למוסד
הרפואי .מתוך שכך אף מוצגת מסקנה נוספת ,לפיה על
בית המשפט להגן על העשייה הרפואית המקובלת על
הרופאים.
הבניית השדה הרפואי כשדה שהינו מקצועי וערכי כאחד,
הובילה ,כך נראה ,את בתי המשפט ללכת כברת דרך
 14שם ,עמ’  ,2500ההדגשות הוספו .יש לציין שבפסק דין זה חויב הרופא
הנתבע בדין .דברי השופט עשויים ללמד על מעין ‘התנצלות’ בפני הרופא
שחויב בדין ,ויותר מכך על התנצלות בפני ‘אנשי השדה הרפואי’.
 15ע”א  552/66צביה לויט נ’ מרכז קופת החולים של ההסתדרות פ”ד
כ”ב (.480 )2
 16פסיקות נוספות ,המתמקדות בעיקר בתפקידו הערכי של הרופא (ולא
בשדה עצמו) ,מופיעות לדוגמה אצל השופטת מ’ בן-פורת ,שקבעה באחד
מפסקי דינה כי “כאשר קיימות שתי שיטות ניתוח וריפוי ,על הרופא
המנתח להחליט לפי הבנתו ומצפונו…” (ת”א (ירושלים)  52/56פולטיס
נגד ד”ר באלוג ,פמ”ח כ”ח  .)66 ,62בדברים אלה השופטת מרחיבה את
סמכות הרופא לרמה הנורמטיבית וקובעת את זכאותו לפעול על פי החלטה
שהינה במימד הערכי .גם המומחה למשפט רפואי ,השופט כרמי ,טען באחד
ממאמריו בביטאון מכתב לחבר (כרמי ,א .מכתב לחבר“ ,)8( 1975 ,רשלנות
בבחירת שיטת טיפול” ,)8–7 ,כי “על כל מומחה להחליט לפי הבנתו
ומצפונו באיזו שיטה לבחור…” (עמ’  ,8שם ,ההדגשות הוספו).
 17א’ כרמי“ ,רשלנות בבחירת שיטת טיפול” ,מכתב לחבר,8–7 ,)8( 1975 ,
עמ’ .8
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נוספת :היא איפשרה להם לקבוע שליטה רפואית נרחבת
על השדה .דוגמה לכך ניתנה בפסק דין 18בו תיאר בית
המשפט המחוזי את אופי הפעולה הרפואית:
“…דבר זה שייך לאותם הדברים עליהם מחליט
המנתח בו במקום ,לפי שיקול דעת רגעי ולפי
נטיותיו עוז רוחו ,תקיפותו והתמדתו בכך”.19
מתוך הדברים מצטייר הרופא כדמות הפועלת בשדה
באופן אינדיבידואליסטי ,תוך שהיא מוּ נעת על ידי
גבורה ,עוז רוח ותקיפות .ייתכן אף שבעיני רוחו של
השופט עמדה ההתנהלות הרפואית ככזו המתנהלת
במעין ‘שדה קרב’ בו הרופא הוא לוחם עז רוח .בדבריו
אלה סומך השופט את ידיו לא רק על הלגיטימיות של
ההחלטה הרפואית כהחלטה התקפה הבלעדית בשדה,
אלא גם על דרך שליטה בשדה ,הנעה בין לחימה בשדה
קרב לבין עשייה אמנותית נועזת.
חיזוק של השליטה הרפואית על השדה מופיע כשהפסיקה
מגנה לעיתים על רופאים שטעו ,בטענה שהאשם איננו
ברופאים אלא ב’אמנות הרפואה’ ,וכן בטענה שה’אשם’
קשור ב’סגולותיו של החולה הספציפי’ .בפסק דין
שניתן בבית המשפט העליון על רקע מותו של ילד בעת
ניתוח לתיקון שבר ברגלו נאמר ,למשל:
20

“מדע הרפואה עוד איננו מדע מדויק ,ואין
לחזות מראש סיכונים מסיכונים שונים הנעוצים
בסגולותיו הפיזיות או הנפשיות של החולה.21”...
צורת הגנה נוספת על השליטה הרפואית בשדה מובאת
בקביעה המשפטית לפיה יש להגן על העשייה הרפואית
במתכונתה הקיימת ,כיוון שאם יחויבו הרופאים בדין ,הם
עשויים להגיע לידי חשש ,וחשש זה עלול לפגוע בטובת
הציבור .הרופא מקבל את הגושפנקה המשפטית להעיז
ולפעול ,גם אם כרוכה בכך סכנה לחולה המסוים .בפסק
דין שעסק בפגיעה במיתרי הקול של אישה 22יצא שופט
בית המשפט העליון קיסטר מנקודת פתיחה הצהרתית:
 18ת”פ (ת”א)  468/56היועמ”ש נ’ ג’ורג’י ופרידלנדר פ”מ י”ד .37
 19שם ,עמ’ .49
 20ע”א  235/59אלהנקרי יוסף ואח’ נ’ ד”ר פולק ואח’ פ”ד יד  .2497עם
זאת ,יצוין כי באותו פסק דין חויבו הרופאים בדין.
 21שם ,עמ’ .2500
 22הערה  14לעיל.

׀ 57

רפואה משפטית

“שלא להעמיד דרישות מופרזות לרופאים ולא
להתייחס אליהם בחומרה יתרה בנימוק של תקנת
הציבור”.23
השופט אף הודה כי אמנם אין עיקרון זה חקוק בפקודת
הנזיקין (!) אך בכל זאת,
“מומנט זה יש בו כדי להזהירנו שלא נטיל עליו
חובת זהירות למעלה מן המקובל במקצוע זה
ולהגדיל את אחריותו באופן שיהיה אחראי
לכישלון בטיפול או בניתוח למעלה מן המידה”.24
מתוך הדברים ברור כי השופט מגבה את העושים
במלאכה ,תוך שהוא מקבל על עצמו את הקריטריונים
הנהוגים בינם לבין עצמם .25השופט קיסטר מוסיף
ובאותו פסק דין גם מצטט מדברי השופט האנגלי Lord
 Deningשקבע ב:1954-
“השופט ישרת את הקהילה שירות רע באם יהיה
מטיל חבות על בית חולים ועל רופאים בשל כל
דבר שלא מצליח .רופאים ייטו לחשוב יותר
על ביטחונם שלהם מאשר על החולים .יוזמות
רפואיות ידוכאו באיבן ואמון יתערער .יש להיות
בעל פרופורציות כשמתייחסים לתנאי העשייה
בבתי החולים ולתנאי העשייה של רופאים .עלינו
לעמוד על כך שיינתן טיפול הולם לכל חולה,
אך מחובתנו גם לא להרשיע ברשלנות אירועים
שאינם אלא מזל ביש”.26
אימוצה של גישה זו מספק סוגי גיבוי מגוונים
לרופאים  -טענה לפגיעה אפשרית ב’טובת הקהילה’;
פגיעה אפשרית בהתקדמות וביזמות הרפואית;
והתחשבות בתנאי העבודה במוסדות הבריאות.
 23שם ,עמ’ .483
 24שם ,עמ’ .483
 25ראו גם ת”א (ת”א)  1425/57קאירה נ’ היועץ המשפטי פ”מ יח –73
 ,94שבו קבע השופט כי רופא “איננו מועד לעולם” והמשיך כי “אין לבוא
בדרישות חמורות אל בעל מקצוע ,העושה מלאכתו באמונה והנוקט
אמצעים סבירים” (שם ,עמ’  ,)85וכן אמר ש”הרופא אינו חברת ביטוח ויש
כי בבואו לתקן יימצא בסופו של דבר מקלקל ,לא בגלל רשלנותו וחוסר
זהירותו אלא מפאת קוצר יכולתו של המדע הרפואי” (שם ,עמ’  .)85אותו
שופט גם השתמש בביטוי “רופא ממוצע ורגיל” כדי להבהיר את ה’סרגל’ על
פיו יש לקבוע החלטות משפטיות (יש לשים לב לביטויים ‘קלקול’ ו’תיקון’
שמשווים לעבודתו אופי של טכנאות ,ובמקביל ,ואולי חשוב יותר ,יוצרים
חולה שהוא ‘מכונה’ מקולקלת ותו לא).
 26פרשת Roe v. Ministry of Health (1954), 2 All E.R 131, 139,
 ,)(1שצוטט בעמ’  483בפסק דינו של השופט קיסטר בע”א  552/66הנ”ל
(ראו ה”ש .)15
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והחולים? החולים מצטיירים בשיח המשפטי בעשורים
הראשונים כדמויות הנדרשות להיות פאסיביות
וצייתניות .עליהם לקבל את השליטה הרפואית ,החל
מכניסתם לשדה ועד צאתם ממנו .תפיסה זו התבטאה,
לדוגמה ,בקביעה של מספר שופטים כי אדם המתאשפז
במוסד רפואי – דהיינו ‘נכנס אל השדה הרפואי’ –
לכאורה נותן את הסכמתו לכל שעתיד להיעשות בו .רעיון
זה הודגם בצורה ברורה ביותר בפסק דין 27בו נדחתה
תביעתו של אדם שנעשה לו ניקור כבד מבלי שנתקבלה
הסכמתו .קבעה השופטת בפסק דינה כי בעצם כניסתו
של אדם לבית חולים – מקום בו ברגיל נעשות בדיקות
שונות – ניתנת למעשה הסכמה מכללא לעריכת הבדיקה
(לטיפול) .ראוי לציון גם פסק דין בו קבע השופט כי
החלטה אם לגלות בפני החולה סיכונים ביחס לניתוח
הינה החלטה הנתונה בידי הרופא – שהרי הלה מעוניין
בטובת החולה .וזאת לדעת ,באותו מקרה לא היה מדובר
בניתוח מציל חיים ,והחולה היה בר דעת ובמלוא כישוריו,
ובת זוגו ליוותה אותו בכל החלטותיו .28גישה זו של
ימה עם התיאוריה הפונקציונליסטית-
בתי המשפט ֲה ִל ָ
מבנית הקובעת כי מימדים של שליטה סמכותנית
(פטרנליסטית) של הפרופסיונל ,ביחסו אל המטופל,
חיוניים להצלחת הטיפול.29
הבניית השדה הרפואי כ’מקצועי-מיטיב’ הפכה אף
חלק מהחולים ,שהעזו לתבוע את רופאיהם ,לדמויות
טורדניות הפורצות את הבסיסים המקצועיים והערכיים
של השדה .30לכן הוגדרו חלק מהתובעים – ועימם
חלק מעורכי דין שייצגו אותם – כ’הורסי הסדר הראוי
בשדה’ .ככאלה לעיתים הם לא זכו בחמלה ,גם לא
 27ת”א (ת”א)  906/73צברי נ’ ברונר ואח’ פ”מ תשל”ו ( .465 )2ראו גם
ת”א (ת”א)  1425/57קאירה נ’ היועץהמשפטי פ”מ יח  ,94–73בו קבע
השופט כי חולה שנכנס לבית חולים שבו טופל זה מכבר ,נתן למעשה
‘הסכמה מכללא’ לטיפולים שייעשו בו שם.
 28ת”א (חי’)  152/58ליכטנשטרן נ’ ברנדשטטר ואח’ ,פ”מ ל”ח .50
 29פארסונס ( ,Parsons 1951שם) ,ההוגה המרכזי שגם ייסד את הגישה
הפונקציונליסטית-מבנית ,דימה את היחסים בין רופא לחולה ליחסי אב-
ילד וטען כי מבנה “סמכותני אך אוהב” זה חיוני על מנת שהחולה יירפא.
 30ראו לדוגמה ע”א  552/66צביה לויט נ’ מרכז קופת החולים של
ההסתדרות פ”ד כ”ב ( ;480 )2ת”א (ת”א)  1989/63צומן נ’ קופת חולים
ואח’ פ”מ נ”ו  ;102 ,95ת”א (חי’)  ,152/58ליכטנשטרן נ’ ברנדשטטר
ואח’ פ”מ ל”ח  ;59–50 ,50ת”א (ת”א)  906/73צברי נ’ ברונר פ”מ תשל”ו
(.465)2
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במצבם הקשה .למשל ,בפסק דין 31שדן בלידה שגרמה
לאישה לנזקים קשים (“נהרסה המחיצה בין פי הטבעת
לפותה והמעיים נשארו פתוחים .כתוצאה מזה הצואה
יצאה דרך כל פתח אפשרי ובין היתר גם דרך הווגינה
בייחוד” ,)32אין השופט מתייחס כלל למצבה הקשה של
האישה .ההיפך הוא הנכון .השופט מציג את המצב בצורה
‘עובדתית יבשה’ שמשדרת ‘אובייקטיביות מדעית’ .זו
מאפשרת לו לקבוע כי הפעולה הרפואית היתה סבירה.
מעניין אף לציין שבאותו משפט ,מציג השופט חלק
מהרופאים שטיפלו באישה כעדים מטעמה ,וזאת למרות
שהללו כלל לא העידו לטובתה .אל עורך הדין של התובעת
הוא מתייחס כאל לא יותר מ”מלקט פירורים” אשר אין
לדבריו כל אחיזה במציאות.
מספר שופטים אף מגלים זלזול ביכולות הרציונליות של
חולים .למשל ,בפסק דין 33שהתקבל באמצע שנות ה-
 ,70שהתייחס לפעולה רפואית שנעשתה ללא הרשאת
החולה ,השופטת איננה מקבלת את רעיון ה’הסכמה
מדעת’ של חולים וקובעת:
“… באם רופא יצטרך לקבל הסכמה מפורשת
או בכתב לפני כל טיפול – לא יהא אפשרי כלל
לטפל בחולים…” .34ובהמשך“ :כיצד יוכל רופא
לטפל בחולה ולבצע בדיקה… או ניתוח אם יאמר
לחולה בערך כך :דע לך ,כי כל ניתוח הוא מסוכן…
ועכשיו אל תפחד ותודיע לי את הסכמתך בכתב.
וזה צריך לומר לכל חולה ,כולל אנשים שרמת
תרבותם או האינטליגנציה שלהם… יכולה להיות
נמוכה ונסוגה למדי ,וייתכן שהם בורים ,פחדנים,
מתוסבכים ,חולי נפש וכיוצא בזה.”...

הגורמים לאי המעורבות“ :היילכו שנים יחדיו בלתי אם
נועדו?”
ניתן לשער כי הבסיסים הערכיים והמקצועיים עליהם
הוצב השדה הרפואי ,מנעו או לפחות מיתנו חלק
מהמעורבות המשפטית בהתנהלות השדה הרפואי .יחד
עם זאת ,עדיין נותרת בעינה השאלה הבסיסית  -מדוע
31
32
33
34

ע”א  ,144/59ג.ד .נ’ מרכז קופת החולים של ההסתדרות פ”ד יד .859
שם ,עמ’ .860
ת”א (ת”א)  906/73צברי נ’ ברונר פ”מ תשל”ו (.465)2
שם ,עמ’ .474
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בחר בית המשפט להניח את אותן הנחות בהתייחסותו
לרפואה ולרופאים? מה היו הגורמים שהובילו לשפיטה
המגוננת? התשובה לשאלה זו מורכבת ומתייחסת ,כך
נראה ,למאפיינים הקושרים בין שתי הפרופסיות ,וכן
למאפיינים הקשורים לסביבה הרחבה יותר בה הן פעלו.

קירבה הכרתית (אפיסטמית) בין המשפט לרפואה
מבחינה היסטורית ,היוו המשפט והרפואה את שני תחומי
הדעת המרכזיים הנשענים על מה שכינו דרבר ועמיתיו
ה’שיח הרציונלי’ .35שיח זה מקדש את המדע ורואה בו
מופת .36הרפואה המערבית נשענה החל מהמאה ה 19-על
המודל הביו-רפואי המדעי .גם גישות ששלטו בחשיבה
המשפטית במאה ה 19-ובחלק מהמאה ה ,20-נשענות
על ‘המשפט כמדע’ .ואכן ,באשר לפסיקה הישראלית,
תיאר מנחם מאוטנר גישה פורמליסטית-מדעית שאימץ
בית המשפט עד לשנות ה ,80-ושהתבטאה בתפיסה
לפיה מוגדר השופט כ’ממיין’ ו’מסווג’ מקרים לתבניות
עובדתיות .37ניתן לשער כי ההתבססות על המדע כדגם
היסוד של החשיבה והפעולה המשפטית ,והקירבה
האפיסטמית שנבעה כתוצאה מכך בין השדה המשפטי
והשדה הרפואי ,פעלו כחסם בפני התערבות משפטית
בשדה הרפואי.
ואכן ,בניתוח הפסיקה בתחום החבות-הרפואית ,כמו
גם בבדיקת השיח שבביטאון הרופאים הישראלי מכתב
לחבר נמצאו מספר עדויות לכך .מפאת קוצר היריעה נציין
רק שתיים מהן :במספר פסקי דין מתייחסים השופטים
לעדותם של רופאים נתבעים לא כאל עדויות של מי
שנתבע – אשר סביר להניח מושפעות מאינטרס הגנה
בפני אשם ברשלנות – אלא כאל מסירת ‘עובדות’ ,או
 35שם.
Loevinger, L. Jurimetrics: Science in Law. In: Thomas, W. 36
A. (ed.), Scientists in the Legal System – Tolerated Meddlers
or Essential Contributors? Ann Arbor, MI: Ann Arbor Science
Publishers, . (1974) pp. 7–25.
 37מ’ מאוטנר ,ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי.,תל
אביב ,מעגלי דעת ( ;)1993הסבירות של הפוליטיקה ,תיאוריה וביקורת5 ,
( .53–25 :)1994יש להעיר כי מאוטנר טען כי הגישה הפורמליסטית היוותה
כלי בו נעשה שימוש על ידי בתי המשפט ,בין היתר על מנת להצניע את
המימד הערכי במשפט ואת המגמה הליברלית שלא היתה מקובלת באותם
ימים .במחקר הנוכחי נמצא כי באשר לשיפוט רופאים ,נראה כי הגישה
הפורמליסטית שימשה לביטויה של תפיסה ‘מדעית-רציונלית’ – שהקלה
עם הנתבעים.

׀ 59

רפואה משפטית

כאל ‘עדות מומחה’  .התייחסות לעדות הרופא הנתבע
כאל עובדה ,מלמדת על תפיסה של בית המשפט כי
הרופא ,גם אם הוא זה שנתבע ,מייצג יותר מכל את מדע
הרפואה – חסר הפניות .עדות נוספת מצויה בקריאת
דבריו של פרופסור אמנון כרמי ,המשפטן ויו”ר האגודה
לרפואה ולמשפט בישראל ,שהיה אמון ,במשך עשורים
רבים ,על המדור “רפואה ומשפט” בביטאון הרופאים
מכתב לחבר .בשנת  1971מתאר כרמי את הליך השפיטה
בתביעות חבות-רפואית:
38

“ ...עקב בורות האדם הבלתי מקצועי בשטח
הרפואה נוצר הצורך בהזמנת עדות של מומחה
באשר לרשלנות באבחנה ובטיפול .תפקידו של
השופט מתרוקן במידת מה ועובר אל איש המקצוע
המסוגל לענות על השאלות המתעוררות… ברור
שלשופט זכות המילה האחרונה וסמכות ההכרעה
באשר למהימנות העדים .אולם למעשה ‘שופט’
לפחות במידה ידועה איש מקצוע אחד את חברו
הנתבע… (כרמי .”)145 :1971
מדברים אלה משתמע רעיון נוסף המאפיין את החשיבה
המדעית הפוזיטיביסטית – הרעיון של ‘בידול תחומים’,
אותו מקבל בית המשפט .נראה אם כך כי קירבה
אפיסטמית ,לצד תפיסה של בידול תחומים ,התבטאו
בשפיטת הרופאים :השופט – המודע וה’מכיר’ באי
מומחיותו המדעית הרלוונטית ,מפנה את מקומו למומחה
הרלוונטי – אך גם זה שניתן לסמוך עליו שמדעיותו
קודמת לאי אילו אינטרסים אישיים.

 38ראו לדוגמה ע”א  167/59רוחוביץ ואח’ נ’ שוורץ פ”ד י”ג (–1233 )2
 ;1234ע”א  ,322/63עשירה ,קטינה על ידי הוריה ואפוטרופוסיה הטבעיים
ויקטוריה ואשר גרטי נ’ מדינת ישראל פ”ד יח ( ;453 )2ע”א  552/66צביה
לויט נ’ מרכז קופת החולים של ההסתדרות פ”ד כ”ב ( .484 )2לעיתים בית
המשפט מקבל עדויות של רופאים – גם לגבי מקרים שאירעו שנים רבות
לפני התביעה – כמחליפות רישום חסר .ראו לדוגמה :ת”א (ת”א) 1425/57
קאירה נ’ היועץ המשפטי ,פ”מ יח .73

 60׀

קירבה חברתית-תרבותית בין מקצועות הרפואה
והמשפט
פרופסיונלים בכלל ,ובתוכם גם חברי הפרופסיות
המשפטית והרפואית ,משתייכים למה שמכונה ‘מעמד
בינוני חדש’ או ‘המעמד המנדריני’ ,39או ‘מעמד
המומחים’ ,40שההון המרכזי שלו איננו הון ממוני-
כלכלי כי אם הון תרבותי .הקירבה המעמדית יוצרת בין
הקבוצות הפרופסיונליות רשתות של קשרים רעיוניים,
תרבותיים ,חברתיים וכלכליים .אלה עשויות למתן,
בנסיבות מסוימות ,את המתח והשאיפה להתרחבות.
עדות לקירבה הרעיונית והחברתית היא הקמתן של
אגודות משותפות לרופאים ולמשפטנים ,המקיימות
ביניהן שיח רעיוני ,יחד עם קשרים חברתיים‘ .האגודה
לרפואה ולמשפט בישראל’ היא דוגמה לכך .דברים
שנכתבו על ידי שלמה מאירי ,41המתארים את הרקע
להקמת האגודה ,מבססים את ההקמה ( )1972על
סיפור ידידות בין רופא (ד”ר מריוס ארדרייך) לבין
משפטן (פרופסור אמנון כרמי ,בשעתו שופט שלום) .על
פי תיאורו של מאירי ,ישבו השניים בבית קפה קטן וכפי
שנאמר:
“די מהר גלשה השיחה כמו בכל פגישותיהם ,אל
התחומים הנושקים של מקצועותיהם .המשפטן
סיפר על רופא שהתרשל וסופו שנתבע ....מדוע
הם תמיד רבים ,עורכי הדין והרופאים?.”...
שני הידידים מחליטים ,על רקע המתח בין הקבוצות,
לצרף ידידים נוספים למעגל השיח ,וכך ,זמן לא רב לאחר
הפגישה ,מוקמת האגודה .בטקס הקמת האגודה מוסבר
כי היא קמה על בסיס אותה קירבה חברתית ועל יסוד
הרעיון כי ניתן לפתור את הקונפליקטים בתוך הקהילה
המשותפת ,וייתכן אף ללא צורך בהזדקקות להתדיינות
משפטית פורמלית ,הכפופה לחוק הפורמלי:

 39ראו ר’ שמיר“ ,הפוליטיקה של הסבירות :שיקול דעת ככוח שיפוטי”,
תיאוריה וביקורת  ,Derber et al. 1990 ;23–7 :)1994( 5שם.
 40ראו Gouldner, A.W. The Future of Intellectuals and the
.)Rise of the New Class. London: Macmillan (1979
 41ש’ מאירי“ ,התוצאה של שיחת רעים” ,רפואה ומשפט (:16 )1997
.5–4
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מחלוק לבן לצווארון לבן

“ ...אנו צופים בדאגה כיצד הולך ומתגבר גל
התביעות נגד רופאים ,וכיצד מחריפים העימותים
בבתי המשפט בין מייצגי החוק למייצגי הרפואה.
יש לחפש דרך להידברות שקטה ,תרבותית
ומקצועית ,באמצעות מפגשים על כוס קפה...
“.42
ראוי להוסיף ולציין כי הכבוד כלפי ‘הפרופסיה האחות’
התבטא גם בהתייחסותם של נציגי הפרופסיה הרפואית
לבתי המשפט (בהקשר של שפיטת רופאים) :ניתוח
ההתייחסות של אישים בפרופסיה הרפואית כלפי בית
המשפט ,כפי שזו התבטאה בביטאון מכתב לחבר,
מתחילת העשור השישי ועד לאמצע העשור התשיעי,
מלמד על זהירות רבה בה נקטו בדרך כלל בכירי הפרופסיה
ביחסם לבתי המשפט ,ובמיוחד ביחסם לשופטים (הרבה
פחות ביחסם לעורכי דין) .43בעיקר בלטה זהירות זו
בשנות ה ,80-התקופה בה החל “לפרוח” נושא התביעות
ברשלנות רפואית בביטאון .אנשי המשפט הכותבים
בביטאון עסקו בו בצורה אינטנסיבית והציגו מגמה
ברורה של החמרה בשפיטת הרופאים .אולם למרות זאת,
עד לשליש השני של שנות ה ,90-אין בשיח המוצג על
ידי בכירי הפרופסיה ,ובעיקר בזה של יו”ר ההסתדרות
הרפואית בישראל (הר”י) ,כמעט כל התייחסות לעניין
זה ,וזאת בניגוד לאמירות חדות ,קשות ובוטות ,כלפי כל
גורם חיצוני אחר שנתפס כמתערב בעשייה הרפואית.44
בעיקר בולטת הימנעותו מחדירה לנושאים משפטיים
של ד”ר רם ישי ,יו”ר הר”י באותה תקופה ,אשר בתוקף
תפקידו כיו”ר היה בעל מדור קבוע בביטאון .כך למשל,
בהקדישו דברים למדור “רפואה ומשפט” לרגל עשור
לקיומו( 45נובמבר ,)1985 ,בחר היו”ר להתייחס בצורה
נוסטלגית לאופן הקמת המדור ולהצלחתו ,ונמנע מכל
 42שם ,עמ’ .4
 43נראה כי יחס זה השתנה לקראת אמצע שנות ה ,90-בד בבד עם
כניסתו התקיפה של ד”ר יורם בלשר לתפקיד יו”ר הר”י .להרחבה בעניין
ראה ס’ קניון“ ,הפרופסיה הרפואית בישראל :בין התנשאות פרופסיונלית
לקורבנות כרונית .שדה הפעולה הרפואי בישראל על רקע שינויים בסביבה
החוקית והמשפטית” ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,
אוניברסיטת בר אילן (.)2005
‘ 44גורמים מתערבבים’ אלה זוכים בדרך כלל בכינויים ללא ציון שם
מפורש‘ :פוליטיקאים’‘ ,עסקנים’‘ ,פקידים’ ובהמשך ‘התקשורת’ .מדובר
בגורמים שמובנים על ידי הרופאים בראש ובראשונה כ’לא פרופסיונליים’.
 45מכתב לחבר ,1985 ,מז (.3 :)11
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אמירה ביחס לקונפליקטים אפשריים בין המשפט
לרפואה ,כולל קונפליקטים על רקע תופעת הרשלנות
ושפיטת רופאים .דוגמה נוספת להימנעותו של ד”ר ישי
מופיעה בדברים שכתב על רקע שיח ער שנסב סביב פסק
דין בעניינו של ילד שנולד פגוע כתוצאה מפגם גנטי שהיה
ניתן לאבחון ,ובו נקבע כי הילד רשאי לתבוע בנזיקין את
הרופאים שלא הצליחו לאתר מבעוד מועד את הפגם
(פרשת זייצוב .)46בדיון שנסב על פסק הדין הביעו מספר
רופאים בכירים תרעומת על פסיקת בית המשפט העליון,
אם כי דבריהם הובאו בביטאון בצורה מצומצמת ועדינה
ביותר .על רקע אותו פסק דין ,התבטא היו”ר בקובעו
כי יש להימנע בצורה יזומה ומכוונת מדיון בשאלות
המשפטיות אותן מעורר פסק הדין :אין הוא מעוניין
לערער על הפסיקה ,ואין הוא מעוניין שאנשי הר”י יביעו
עמדות מוצקות בנושא ,זאת בשל עוול שעלול להיגרם
לשופטי בית המשפט העליון .47נראה כי הימנעותו
ההצהרתית של יו”ר הר”י מביקורת על הפסיקה מבטאת
את התפיסה לפיה מעורבות של הפרופסיה הרפואית
באופני השפיטה מהווה טאבו או ‘פריצת גבולות’ .ייתכן
שמעורבות כזו תתפרש כהפרה של ‘ברית קדושה’ בין
שתי הפרופסיות.

הסביבה הרחבה בה פעלו הפרופסיות הרפואית
והמשפטית
בנוסף לקירבה הרעיונית כמו גם החברתית בין
הפרופסיות ,שהובילה ,כך נראה ,להימנעות מחדירה
משפטית ,יש לזכור כי הפרופסיות אינן פועלות בחלל
ריק (כפי שצוין לעיל) – נסיבות ותנאים היסטוריים,
פוליטיים ,אידיאולוגיים ,כלכליים ,תרבותיים ואחרים,
משפיעים גם הם על מקומן ומעמדן החברתי וכן על
היחסים ביניהן .עיון בתנאים ההיסטוריים הרחבים
שבמסגרתם צמחו והתבססו הפרופסיות המשפטית
והרפואית הישראליות מלמד כי הן פעלו במסגרת ותחת
 46ע”א  518 ,540/82זייצוב נ’ כץ ,פ”ד מ(.85 )2
 47ייתכן שד”ר ישי אף ניסה “לפתות” את המתדיינים בנושא לסגת מדיון
משפטי ,זאת על ידי הצגת שאלות אלטרנטיביות“ :מוסריות ,פילוסופיות,
דתיות ואתיות שהרופאים ,אם לא כקבוצה מקצועית אזי כקבוצה
אינטלקטואלית שיש לה השפעה על המרקם החברתי במדינה ,יהיו חייבים
לעסוק בהן” (מכתב לחבר ,מח ( ,1986 4–3 :)2עמ’ .)3

׀ 61

רפואה משפטית

מודל ההגמוני הקולקטיביסטי שאיפיין במידה רבה
את העשורים הראשונים של מדינת ישראל .מודל זה,
של ‘בינוי-אומה’ ,התאפיין בראש ובראשונה בהיות
ה’מדינה’ מקור הסמכות המרכזי בהקמתם של המוסדות
החברתיים הדומיננטיים .המערכות הכלכלית ,הרפואית
והמשפטית ,הצבא ,ואף היחיד עצמו ,הוגדרו כ’מגויסים’
למטרה הלאומית הקולקטיבית וככפופים לו .במסגרת
מודל הגמוני זה לא זכו המקצועות הפרופסיונליים ,כמו
גם הקבוצות הפרופסיונליות עצמן ,לעוצמה חברתית רבה.
יתר על כן ,במסגרת האתוס הציוני ,שהעדיף את המודל
של ‘החלוץ המגשים’ ,נתפסו אנשי הפרופסיות כסוג של
‘מעמד בורגני נחות’ והושארו מחוץ למנגנוני העוצמה
48

49

האסטרטגית ,הכלכלית והמינהלית הפורמליים.50
השוליות של הקבוצות הפרופסיונליות התבטאה במידה
המועטה של אוטונומיה לה הן זכו בשדות הפעולה
שלהן .מבחינת הפרופסיה הרפואית ,זו לא צברה
עוצמה אסטרטגית ,פוליטית וכלכלית ,ומקומה בעיצוב
מערכת הבריאות היה משני ביחס לגורמים פוליטיים
וביורוקרטיים .51אולם הרופאים כן זכו בסוג אחד של
עוצמה במסגרת זו של המודל הקולקטיביסטי  -בעוצמה
אופרטיבית ,דהיינו בשליטה על ההיבטים הקליניים של
 48השימוש שאנו עושים במושג ההגמוניה שאול מהוגה הדעות
המרקסיסט אנטוניו גרמשי (Gramsci, A. Selections from the
Prison Notebooks, Translated and Edited by Hoare, Q. and
.)Nowell Smith, G. New York: International Publishers (1971
) ,והוא מתכוון למצב בו “תפיסות עולם ופרקטיקות חברתיות העונות על
אינטרסים של קבוצות חברתיות מסוימות נהפכות לסדר טבעי ,למציאות
האפשרית היחידה” (ד’ פילק ,הפרויקט הניאו-ליברלי ותהליכי הפרטה
במערכת הבריאות ,עמ’  ,376בתוך צדק חלוקתי בישראל מנחם מאוטנר
(עורך) ,תל אביב :רמות ( .)2000ההגמוניה כוללת אידיאולוגיה דומיננטית
(במקרה הישראלי האידיאולוגיה הציונית שהתמזגה עם האידיאולוגיה
הסוציאליסטית) ,אבל יש לה גם בסיס חומרי כלכלי ומוסדות חברתיים,
כמו מוסדות הבריאות ,המקנים לה יציבות.
 49ד’ הורוביץ ,ומ’ ליסק ,מצוקות באוטופיה( 154–153 ,תש”ן);
Zalmanovitch, Y. Some antecedents to health care reform:
Israel and the United States. Policy and Politics 25: 251-268
(1997)..
 50י’ שפירא ,עילית ללא ממשיכים ,תל אביב :ספריית פועלים ( ;)1984י’
שפירא ,חברה בשבי הפוליטיקאים .תל אביב :ספריית פועלים ( ;)1996י’
ישי ,כוחה של מומחיות – ההסתדרות הרפואית בישראל .ירושלים :מכון
ירושלים לחקר ישראל (.)1990
 51י’ ישי ,כוחה של מומחיות – ההסתדרות הרפואית בישראל .ירושלים:
מכון ירושלים לחקר ישראל ( ;)1990י’ ישי“ ,עוצמת הרופאים במדינת
הרווחה – מסגרת ניתוחית וחקר מקרה ישראלי” .ביטחון סוציאלי,
Harrison, M. Medical dominance or;)1994( 47–20 :41
proletarianization: Evidence from Israel. Research in the
Sociology of Health Care 10: 73–96 (1993).
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העשייה ,ובדומיננטיות ביחסיהם עם המטופלים .שליטה
זו הועברה מהמדינה ‘ -שדה הכוח’  -אל הרופאים,
כ’מתפעלי השדה הרפואי’ ,דרך חקיקה ראשית 52אבל
בעיקר דרך חקיקת משנה ,53בה הוגדרו הרופאים כבעלי
סמכות  -מטעם הריבון  -ל’ניהול האוכלוסייה’ .זכויותיהם
של מטופלים  -כסובייקטים רציונליים ,בעלי אוטונומיה
ובעלי זכות בסיסית לקבל את ההחלטות על מה שייעשה
בגופם ,לא כל שכן לקבל את המידע בעניינם -כמעט אין
למוצאן באותה חקיקה והתקנת תקנות.
גם השדה המשפטי – ולעניינינו בית המשפט – שהלך
והתהווה באותה תקופה ,לא נהנה ממעמד אוטונומי נרחב
ביחס ל’שדה הכוח’ .המעמד הפוליטי והציבורי של שופטי
בית המשפט בעשור הראשון לקום המדינה היה שולי.54
חוקר המשפט זאב סגל טוען ,לדוגמה ,כי בג”צ נמנע
בשלושת העשורים הראשונים לפסיקתו מכניסה לתחום
של עיצוב דמותה הערכית של הדמוקרטיה הישראלית.
השופטים צימצמו בדרך כלל את תחום השיפוט שלהם
לתחום הצר של הכרעה בסכסוכים קונקרטיים ,פרטיים,
בין הפרט לרשויות הציבוריות .55הם העדיפו להסתמך
על החלטותיה ועל שיקול דעתה של ההנהגה הפוליטית,
בגיבוי משפטי את השלטונות ,בהימנעות מכניסה
לטריטוריה של החלטות המחוקק ,תוך הבחנה חדה בין
פוליטיקה למשפט ,ובהימנעות מודגשת מהשתתפות
ביצירת המשפט ,אלא ‘בין הסדקים’ – השלמת חללים
שהותירה פעולת הכנסת .חולשתו של בית המשפט
התבטאה בעיצוב מודל השפיטה הדומיננטי שאוזכר
קודם לכן – המודל של ‘פורמליזם משפטי’ .לדעת חוקר
המשפט מנחם מאוטנר ,מודל זה היווה אמצעי להסוואתן
של נורמות ליברליות שלא תאמו את ההיגיון של המודל
הקולקטיביסטי ,ואשר בהן החזיק בית המשפט העליון.
 52ראו פקודת בריאות העם –  ;1940חוק האנטומיה והפתולוגיה ,התשי”ג-
.1953
 53ראו תקנות רבות ,וביניהן תקנות בריאות העם שמירת רשומות ,התשל”ז-
 ;1976תקנות בריאות העם בדיקת מי שפיר ,תש”ם ;1980-תקנות בריאות
העם כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד,
התשמ”א ;1981-תקנות בריאות העם טופסי הסכמה ,התשמ”ד.1984-
 54עוז אלמוג ,פרידה משמוליק ,אוניברסיטת חיפה :זמורה-ביתן (.)2004
 55זאב סגל“ ,בית המשפט הגבוה לצדק  -בית המשפט כמעצב חברתי”,
בתוך הרצוג ,ח( .עורכת) ( ,)2000חברה במראה .תל אביב :רמות ,עמ’
.358–297
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מחלוק לבן לצווארון לבן

מבחינה סוציולוגית ניתן לומר כי מסקנתו זו של מאוטנר
מחזקת את הטענה בדבר חולשה של בית המשפט מול
‘שדה הכוח’ ,שליוותה את בית המשפט לאורך תקופה
של למעלה משני עשורים.
ניתן אם כן לומר כי שתי הפרופסיות – הרפואית
והמשפטית כאחת – לא זכו לעוצמה משמעותית
במסגרת החברתית הרחבה .השדות בהם הן פעלו היו,
על פי המודל הבורדייאני ,בעלי אוטונומיה מוגבלת
ביחס ל’שדה-הכוח’ – המדינה .יתר על כן ,ייתכן שחוסר
העצמאות היחסית של השדה המשפטי ,יכול לסייע גם
הוא בהעמקת ההסבר שהוצע עד כה באשר להבניית
היחסים בין רופאים לחולים בשיח המשפטי :כזכור,
הראינו כי בתי המשפט קיבעו את השליטה הרפואית
הנרחבת על המטופלים .ייתכן כי בחוסר התערבותם
בשדה הרפואי ביטאו בתי המשפט הכרה במערך הכוח
שהותווה על ידי המחוקק ,שהקנה כוח רב לרופאים
ו’העלים’ את המטופלים כבעלי אמירה בשדה הרפואי.
בשלב זה ניתן לסכם ולומר כי ריבוי של גורמים
ותהליכים ,חלקם קשורים לסביבה הרחבה בה פעלו
הפרופסיות וחלקם קשורים למערך היחסים המורכב
בין הפרופסיה המשפטית לפרופסיה הרפואית ,היוו
את הבסיס ליצירת הסטטוס-קוו על פיו נמנע בית
המשפט מלהתערב בעשייה בשדה הרפואי .הטענה
ל’קבלה מרכינת ראש’ של בית המשפט את ההתנהלות
הרפואית היא אם כך לא מוגזמת מבחינה עובדתית ,אך
מקורותיה מורכבים ונובעים ממערך אידיאולוגי ופוליטי
רחבים יותר בו פעלו הפרופסיות ,ממבנה כוח דומיננטי
שעוצב בשדה הרפואי כמו גם בשדה המשפטי ,מהנחות
יסוד שאומצו על ידי בתי המשפט לגבי מושג הפרופסיה
ומקירבה רעיונית כמו גם חברתית בין שתי הפרופסיות.
שנות ה 80-וה – 90-מחלוק לבן לצווארון לבן
שנות ה ,80-ואף יותר מהן שנות ה ,90-הביאו עימן
תמורות משמעותיות במגמות הפסיקה .הספרות
המחקרית שנכתבה בתחום (ראו ה”ש מספר  ,)1מציגה
החמרה משמעותית ביחסו של בית המשפט לרופאים.
הספרות מתארת גם ,כפי שעשתה ביחס לשנים
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הראשונות ,אסטרטגיות משפטיות מגוונות בהן נקטו בתי
המשפט ושביטאו שינויים ב’רוח’ השפיטה ,ביניהן צמצום
קבלת המשפט את ‘הפרקטיקה הרפואית הנוהגת’
כקנה המידה הראוי ,ומעבר לפסיקה על פי ‘מדיניות
משפטית’ - 57תוך העלמת התפיסה המדעית המסורתית
של בידול-תחומים ,ונטישת הנורמות הפנימיות שעוצבו
בתוככי השדה; הרחבת מושג האחריות המקצועית;58
מעבר משיפוט על פי תפיסת ‘הרופא הסביר’ לשיפוט לפי
קנה המידה של הבנת ‘החולה הסביר’ 59ועוד .אסטרטגיות
מגוונות אלה סיפקו ,בהתאם לטענה הבורדייאנית,
מאגר של שפה ומינוח ,כמו גם מאגר לוגי ,שאיפשרו
והעצימו את החדירה המשפטית אל תוך השדה הרפואי.
הן העבירו את ה’סרגל’ למדידת טיבה של ההתנהלות
הרפואית מזה שנקבע במידה רבה על ידי שחקני השדה
הרפואי ,לזה הנקבע על ידי בית המשפט .60הפרופסור
56

אמנון כרמי (שתיאר בשנות ה 70-שוב ושוב את
ההימנעות המשפטית מחדירה לפרקטיקה הרפואית,)61
אף מתאר באחד ממאמריו בביטאון מכתב לחבר ,תהליך
של התפתחות דיסיפלינרית ופרופסיונלית  -דהיינו
התפתחות שדה  -סביב תביעות החבות-הרפואית:
“המשפט הרפואי התפתח לאחרונה והיה לענף
משפטי רחב רב חשיבות לחברה ורב עניין…
בשנים האחרונות ,בתי המשפט מתחילים להיכנס
לפעולה .הקייסים המשפטיים הופכים לקורפוס
של חוק .עורכי דין המתמחים בנושאים רפואיים
חייבים לעשות כבר שיעורי בית.62”...
 56ראו לדוגמה :ע”א  612/78פאר נ’ ד”ר קופר ואח’ פ”ד לה (.720 )1
 57ראו לדוגמה :ע”א  434/94שיר ברמן ותומר גל נ’ מור – המכון למידע
רפואי בע”מ ,פ”ד נא (.205 )4
 58ראו לדוגמה :ע”א  3709/96קופת החולים כללית נ’ פלד ,פ”ד נב ()4
.849
 59ראו לדוגמה :ע”א  612/78פאר נ’ ד”ר קופר ואח’ פ”ד לה (.720 )1
 60וראו בעניין זה ,בהערת אגב ,את דברי השופט (כתוארו אז) א’ ברק
(בג”צ  1635/90יוסף ז’רזבסקי נ’ ראש הממשלה ו 17-אח’ ,פ”ד מה ()1
“ :)858 ,749מדוע כוחו של שופט במותניו לקבוע את סבירות התנהגותו
של רופא מומחה ?...תשובתי היא זו :כוחנו ביכולתנו להבין שיקולים
שהמומחיות בהם נתונה לאחרים ,וגבורתנו בכישורינו להעריך את המשקל
היחסי שיש לתת לשיקולים אלה על רקע המבנה הנורמטיבי והשיטתי ועל
בסיס עקרונות היסוד של השיטה .הבנה זו של השיקולים וכישרון זה ליתן
להם את המשקל הראוי הם המומחיות שלנו כשופטים .זה לחם חוקנו”.
 61פרופ’ כרמי אף טען באחד ממאמריו באותה תקופה כי בית המשפט נמנע
באופן כמעט מוחלט מחיוב רופאים ברשלנות“ :הכלל הוא שהרופא יימצא
אחראי רק אם אבחנתו הינה בלתי נכונה באופן כל כך מוחשי עד שיש
בה כדי להצביע על רשלנותו…” (אבחנה רפואית רשלנית ,מכתב לחבר,7 ,
 1976אבחנה רפואית רשלנית).
 62א’ כרמי“ ,על רשלנות רפואית – חלק א’” ,מכתב לחבר (.)1989
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וכמו בתקופה הקודמת ,כך גם בשנות ה 80-וה 90-ליווה
את הפסיקה שיח ערכי לגבי אופיו של השדה הרפואי.
אולם ,בשונה מן התקופה הקודמת ,שיח זה לא התבסס
עוד על האתוס הפרופסיונלי שעוצב בתוככי השדה
הרפואי פנימה ושזכה לקבלה “מרכינת ראש” של בית
המשפט.
השיח החדש התבסס על הנחת יסוד חדשה ,שעוצבה
בתוככי השדה המשפטי עצמו ,ולפיה:
“מעשיו ומחדליו של רופא ,כמעשיו ומחדליו של
כל בעל מקצוע אחר ,נבחנים לצורך נושא זה…
ואם נכשל הרופא בכך שלא קיים כלפי החולה את
חובת הזהירות המתחייבת בנסיבות העניין ,לפי
הנתונים שלפניו ,הרי הוא נושא באחריות בנזיקין
ככל בעל מקצוע אחר”( 63ההדגשה אינה במקור -
המחברים).
קביעה זו ,שציטוטה החוזר ונשנה הפך אותה ל’אמת
משפטית’ ,64הכינה את הקרקע ,לא רק לחיוב בדין של
רופאים ספציפיים שנתבעו ,אלא גם לזכות שנטל על
עצמו בית המשפט לעצב מחדש את השדה הרפואי כ’נטול
הילה פרופסיונלית’ .החלוק הלבן ,שסימל את האתוס
הפרופסיונלי ,הוחלף בצווארונו הלבן של הפקיד.
בפסק דין אחר ,שקיבע את אמות המידה לשימוש
בעיקרון המשפטי של “הדבר מדבר בעד עצמו” ,עיקרון
המקשה על התגוננות בפני תביעה ברשלנות ,מצטט בית
המשפט פסק דין קודם ,65ממנו עולה כי מה שנכון לדרוש
מנָ ַהג מכונית בעניין הבאת ראיות לחפותו ,יפה גם ביחס
לרופא שנתבע ברשלנות – הסטנדרט הוא אותו סטנדרט
עצמו – אין בית המשפט מבדיל ,בהיבט זה ,בין מקצוע
הרפואה לבין מקצוע הנהיגה.

 63השופט (כתוארו אז) מ’ שמגר בע”א  744/76ד”ר שרתיאל ואח’ נ’ קפלר
ואח’ ,פ”ד לב (.123 ,113 )1
 64ציטוט חוזר ונשנה של מובאות מפסקי דין על ידי שופטים
הוא פרקטיקה מקובלת בבתי המשפט ,שלדעת א’ פלדמן ,מקנה
לפסיקה מימד של עומק ומימד של ‘אמת’ ,אף כשהשופט/ת מצטט/
ת לעיתים את עצמו/ה  -א’ פלדמן ,שירת הסירנות :שיח וחלל
בבית המשפט ,תיאוריה וביקורת ,ירושלים :מכון ון ליר (קיץ .)1991
 65ד”נ  4/69יצחק נוימן ואח’ נ’ פולה פסיה כהן ואח’ ,פ”ד כד(, 229 ,)2
עמ’ .239–238

 64׀

הדרכים בהן בחר בית המשפט לעצב מחדש את השדה
הרפואי לא נגעו בדרך כלל להיבטים הנוגעים לפעולה
הקלינית ממש .66הם נגעו בעיקר בהיבטים המינהליים
של העשייה הרפואית ולהיבטים שעניינם יחסי רופא-
מטופל .בצורה זו איגף בית המשפט שאלות הדורשות
מומחיות רפואית ,והמחייבת היוועצות במומחים
רפואיים .כך גם הובנו מחדש אופי ההתנהלות הרפואית
ומערך הכוחות החברתיים בשדה .מבחינת הנושאים
הקשורים בהיבטים המינהלתיים ,בתי המשפט חתרו
לעצב את השדה מחדש כשדה מעין-ביורוקרטי .בפסקי
דין שונים נדרשו הרופאים לפעול על פי היררכיה
מקצועית פורמלית ,לעסוק בצורה אינטנסיבית בפעולות
של רישום ותיעוד ולהתנהל על פי מערך מובנה ואחיד
של נהלים ופרוטוקולים המשעים או ממעיטים בערכו של
שיקול דעתם .67התנהלות מעין זו עומדת בניגוד מוחלט
ל’רוח הפרופסיונלית’ הפועלת בשדה ,שתוארה בעבר
על ידי בתי המשפט כ’נועזת’‘ ,עצמאית’‘ ,ספונטנית’
ובעיקר ‘אינדיבידואלית’ ,ואשר שימשה בעבר מקור
להצדקתה ולחיזוקה של השליטה הרפואית בשדה .יתר
על כן ,הידע הפרופסיונלי ,שחלק מהבנייתו מתבסס ,כפי
שטענו לעיל ,על עמימות ,הפשטה ושיקול דעת ,הוסב,
כך ,לידע בעל מאפיינים טכניים  -אם לא ביורוקרטיים.68
מבחינת יחסי רופא-מטופל ,בתי המשפט ביקשו
להפחית מסמכותם של הרופאים באשר לקבלת החלטות
 66מצאנו רק מספר מצומצם של פסקי דין בהם ניכרת התערבות משפטית
ממשית בתחום זה .למשל ,בפרשת קוהרי (ע”א  323/89קוהרי נ’ מ-י משרד
הבריאות ,פ”ד מה ( ,)142 )2השופט בן יאיר (בדעת מיעוט) מציג דיון
רפואי ,ממצאים קליניים ,מסמכים רפואיים ומאמרים רפואיים – שלא כולם
הוצגו על ידי המומחים הרפואיים ,ומעלה הסברים היפוטתיים משלו לעניין
הטיפול בתובעת .בבדיקתו הוא גם אינו בוחן אם הטיפול שניתן לתובעת
היה ‘במתחם הסבירות’ אלא אם היה זה הטיפול הטוב והנכון ביותר.
 67בפרשת רועי שטרן (ע”א  3056/99רועי שטרן נ’ המרכז הרפואי על שם
חיים שיבא ואח’ ,פ”ד נו ( )936 )2הגדילה השופטת ד’ דורנר עשות וקבעה
כי על הרופאים לנהוג על פי הפרוטוקול המחלקתי שנקבע על ידי מחלקתם
(שהיה מחמיר לעומת זה שהיה מקובל במחלקות אחרות) ולא לסטות
ממנו ,אפילו אם הסטייה היא בכיוון של פרקטיקה הנהוגה והמקובלת
בכל המחלקות האחרות .לטעמה של השופטת ,העובדה כי באותה מחלקה
נתבעת נקבע פרוטוקול מחמיר יותר ,מעידה כי רמת הזהירות שבפרוטוקול
הקודם לא היתה מספקת בעיני אותה מחלקה נתבעת .דהיינו ,הם קבעו
רף זהירות גבוה יותר .ומכאן ,כי כאשר הם עצמם סטו מאותו רף זהירות
גבוה ,הפרו את חובת הזהירות שהם עצמם קבעו ,משמע התרשלו – ובו
ברגע חויבו בדין בגין רשלנות.
 68מעבר לכך יש לומר כהערת אגב כי ההנחיות המשפטיות המכפיפות
את הרופאים למערך פורמלי מובנה ,אף פותחות את הפתח לבית המשפט
להתמודד בקלות יחסית עם תביעות עתידיות ,זאת דרך התייחסות לחריגה
של הרופאים מאותם נוהלי עבודה מובנים.
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מחלוק לבן לצווארון לבן

הנוגעות למטופל/ת .סמכות ההחלטה ,שהצטיירה
בפסיקת העבר כסמכות מיטיבה וככזו החשובה מזו של
הפציינט ,הושעתה לטובת חופש הבחירה והאוטונומיה
של ‘המטופל הרציונלי’ .בפרשת ברמן ותומר ,69לדוגמה,
קבעה שופטת בית המשפט העליון ד’ דורנר ,כי בעצם אי
מסירת מידע מסוים ,גם אם הוא נוגע לתופעה שאיננה
שכיחה ,וגם אם לא היה מקובל למסור אותו לפי הנחיות
קופות החולים ,יש מחדל וזאת כיוון ש:
“החולה אינו אובייקט .הוא הסובייקט הנושא
בתוצאות הסיכון והסיכוי שנוטל הרופא בבוחרו
בדרך הטיפול .על כן עומדת לו זכות יסוד הנובעת
מן האוטונומיה של הפרט ,להחליט מדעת… “.70
כחלק מההבניה המחודשת של השדה הרפואי אף
צומצמו סמכויותיהם הערכיות-שליחותיות של הרופאים
ביחסיהם עם הפציינטים ,תוך טענה חוזרת ונשנית לפיה
החלטות רפואיות חייבות להיות מבוססות על המימד
הטכני ,והחלטות ערכיות אינן בסמכותם .כך ,מופיעה
בפסקי דין שונים הקביעה כי פעולה מסוימת שנקט
רופא לא היתה בסמכותו מכיוון שהיו כרוכות בה הכרעות
ערכיות או אתיות .מצב כמו זה שבו יש לקבל החלטה
אם לבצע הפלה לאישה הרה שמצבה הבריאותי קשה או
לנסות ולהשאיר את העובר ,71או מצב בו יש לקבל החלטה
אם להמשיך ולטפל בחולה שמצבו מידרדר ,מוגדרים על
ידי בתי המשפט כשאלות שבתחום סמכותו הבלעדית.
כדוגמה ניתן לציין פרשה ,72שעניינה אמנם לא היה
רשלנות רפואית ,אולם שהיה בה כדי לבטא את תפיסת
בית המשפט לגבי מקומו של הרופא ביחס למקומו של
בית המשפט ,מן ההיבט הערכי .במקרה זה ,בית המשפט
העליון התבקש להכריע אם להמשיך ולטפל בילד שמצבו
הגופני והמנטלי ,שהיה מלכתחילה קשה ביותר ,הלך
והידרדר .לפני בית המשפט עמדה חוות דעת של רופא
מומחה ,שמונה על ידו ,אשר מנימוקים שונים המליץ
 69ע”א  434/94שיר ברמן ותומר גל נ’ מור – המכון למידע רפואי בע”מ,
פ”ד נא (.205 )4
 70שם ,עמ’ .212
 71ע”א  4384/90שמעון ואתורי ואח’ נ’ בית החולים לניאדו ואח’ פ”ד
נא (.171 )2
 72רע”א  5587/97היועץ המשפטי לממשלה נ’ פלוני – קטין ,פ”ד נא
(.830 )4
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להסכים לעתירת ההורים  -האפוטרופסים הטבעיים -
שלא להמשיך את הטיפול בקטין .בית המשפט (השופט
תיאודור אור ,על דעת עמיתיו) קבע:
“...מומחיותו של הרופא היא בתחום הרפואה.
לחוות דעתו של הרופא משקל בכל הקשור
לאבחנה הרפואית של מצבו של הקטין ,לפרוגנוזה
ולהיבטים השונים של הטיפול הרפואי המוצע.
אך המסקנה הסופית ,אם יש לבצע את הטיפול
אם לאו ,אינה תולדה של שקלול רפואי .המדובר,
בסופו של דבר ,בשאלה אתית ,אשר בה אין לפרופ’
וינוגרד ,כרופא ,יתרון מיוחד המחייב ליתן משקל
מיוחד לחוות דעתו  ...כשמובאת לפתחו של בית
המשפט הכרעה בנושא כמו בענייננו ,לא החלטתו
או גישתו האתית של רופא היא שתכריע .ההכרעה,
כמו האחריות לה ,היא של בית המשפט”.
עוד יש לציין כי ההתייחסות המשפטית לאופי ההתנהלות
הפורמלית-ביורוקרטית בעשייה הרפואית ,וההתייחסות
המשפטית לנושא מערך היחסים בין רופא וחולה הובנו
על ידי בית המשפט לא פעם ,כשווי ערך לטיפול הקליני
עצמו .לדוגמה ,בפרשת דעקה ,73קבע בית המשפט העליון
כי פגיעה באוטונומיה של החולה ,שברגיל נתפסה כעילה
לתביעה בתקיפה ,ואינה קשורה לאיכות הטיפול הרפואי
עצמו ,מהווה עילה לתביעת רשלנות (שמשמעותה
ברגיל היא פעולה קלינית לקויה) .לעניין ההתנהלות
הביורוקרטית ,טען המומחה למשפט רפואי עו”ד יונתן
דייויס כי “בית המשפט שינה את סטנדרט הרישום של
הרשומה הרפואית באופן נוקב שכיום ברור לכל רופא
שרישום נאות הוא חלק מהטיפול עצמו” .74ההקבלה
שיצר בית המשפט בין הפעולה הקלינית לבין העשייה
המינהלתית ויחסי הרופא-חולה ,מפחיתה ,כך ,את
מרכזיותה הערכית של המומחיות המקצועית – סממן
מרכזי המאפיין פרופסיות – והופכת אותה לגורם השווה
בערכו לגורמים רבים נוספים שאינם ייחודיים לעשייה
הפרופסיונלית.
 73ע”א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ’ בית החולים כרמל ,חיפה ,פ”ד נג
(.526 )4
 74י’ דייויס“ ,המשפט הרפואי בשנת היובל” ,רפואה ומשפט56–30 :19 ,
( ,)1998עמ’ .37
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לסיכום ,המסקנה העולה מניתוח הפסיקה היא
של מגמה ברורה לפגוע בבסיסים המובהקים ביותר
המייחדים פרופסיות :מבחינת הגישה הפונקציונליסטית-
מבנית ,התהליך שביקש בית המשפט להחיל בשדה
הרפואי ,כיוון להעביר את הפרופסיה הרפואית
ממעמדה כ’קהילה מוסרית’ הנשענת על ידע חיוני
לחברה המודרנית ועל כללי אתיקה המתהווים בתוככי
הפרופסיה ,למקצוע טכני ‘ככל המקצועות’ .מבחינת
גישות קונפליקט ,התהליך שביקש בית המשפט להחיל
בשדה הרפואי עירער את בסיסי ההכרה החברתית
בפרופסיה :הוא עירער את ההכרה החברתית בהיות הידע
הרפואי ידע מורכב ומופשט ,הנסמך על שיקול דעת רחב
של הפרופסיונל הבודד ,המשלב את ‘חוכמת הרפואה’
עם ‘אמנות הרפואה’ והמגלם בגופו שלו את הידע שנצבר
בפרופסיה כולה; הוא השעה את האמונה החברתית
לפיה מסגרת העשייה הפרופסיונלית אינה יכולה לעבור
סטנדרטיזציה; והוא צימצם את ההכרה החברתית
בהיות הפרופסיה בעלת מטרות נעלות שעשויות לעמוד
מעל ומעבר למטרות של אלה שהשירות נועד להם.
נראה אם כך כי כמו בתקופה המוקדמת ,כך גם בתקופה
של שנות ה 80-וה ,90-צורת השפיטה לה זכו הרופאים
נקבעה מתוך מסגרת ערכית רחבה יותר ,שעיצובה גם
הוא מצא ביטוי בפסיקה ,באשר למשמעותו של שדה
הפעולה הרפואי.
אולם עדיין נשאלת השאלה כיצד ניתן להסביר את
השינויים העמוקים שחלו במגמות השפיטה? הסבר
מיידי יתמקד בטענה לפיה בית המשפט מימש ,בשל
עלייה בשיעורי התביעות  -עלייה שאין לה סימוכין
ברורים במחקר אמפירי - 75את השאיפה הבסיסית של
פרופסיות להרחבת תחומי השליטה שלהן .אולם ,כפי
 75לשאלה אם אכן חל גידול משמעותי בשיעורי התביעות ,ובניגוד לדעה
הרווחת ,אין תשובה חד משמעית .על פי נתונים המבוססים על מחקרו,
מדווח א.סהר כי אמנם חל גידול בתביעות ,אולם רק ביחס קווי ישיר
לגידול באוכלוסייה (א .סהר“ ,רשלנות רפואית בישראל ,מימדי הבעיה”,
רפואה ומשפט( 27 ,נובמבר  ,)2002עמ’  .16מסקנה דומה הובעה לאחרונה
בדוח הוועדה לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה הציבורית בגין תביעות
רשלנות רפואית ,משרד המשפטים דצמבר ( 2005הוועדה היתה מורכבת
מנציגי משרדי המשפטים ,הבריאות והאוצר ,ובראשה עמדה עו”ד טנה
שפניץ ,משנה ליועץ המשפטי לממשלה .הוועדה בדקה את הנתונים וערכה
מחקרים ושמעה עדים-מומחים בתחום).
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שראינו ,הסבר זה ,העומד גם הוא בסימן שאלה ,יהיה
חלקי בלבד ,שהרי תביעות חבות הוגשו גם לפני שנות ה-
 80וגם אז הן יכלו להוות שער לחדירה משפטית .יתר על
כן ,נראה כי אף אם חל גידול מסוים במספרים המוחלטים
של התביעות ,הרי הוא נבע ,לפחות בחלקו ,בדיוק מאותו
מצב בו בתי המשפט החלו להחמיר עם תובעים ,שהרי
בכך הם עודדו הן את אלה שנפגעו מטיפול והן את עורכי
הדין ,להגיש תביעות בתחומים שנראו בעבר ‘אבודים’ ,ו/
או בעילות אשר ‘נולדו’ כתוצאה מן השינוי בגישה עצמו.
נראה אם כך שיש להציע הסבר מורכב יותר המתחשב
הן בסביבה הרחבה יותר במסגרתה ממוקמים השדה
הרפואי והשדה המשפטי והן בתהליכים שהתרחשו בתוך
שא ּבוֹט כינה
השדות פנימה .הסבר זה יבקש לאתר את מה ָ
‘תחילתה של שרשרת הפרעות’ שהובילה להרחבת הכוח
של הפרופסיה המשפטית על חשבון הפרופסיה הרפואית.
ואכן ,נראה כי בסביבה הרחבה יותר בה פעלו המשפט
והרפואה ,חלו בתקופה שלמן אמצע שנות ה70-
תהליכי שינוי משמעותיים ,ברמה האידיאולוגית,
הפוליטית והחברתית .בעשורים הראשונים לקום
המדינה שלט בישראל ,כפי שצוין למעלה ,המודל
ההגמוני הקולקטיביסטי .הראינו גם כי הפסיקה
המשפטית ,זו שהתפתחה בבית המשפט העליון,
התנהלה בדרך כלל בהתאמה עם גישה זו ,76וכי התנהלותו
של השדה המשפטי ביטאה בדרך זאת ,אוטונומיה נמוכה
ביחס ל’שדה הכוח’ .עם חלוף השנים ,נחלש כוחו של
המודל הקולקטיביסטי והוא הוחלף במודל ליברלי
יותר ,שהדגיש אינדיבידואליזם והגנה על חירויות
הפרט .77במקביל ,בשנות ה 70-חלו גם שינוים פוליטיים
 76סגל ,למשל ,המתמקד אמנם רק בפעילות הבג”צ ,טוען כי הוא פעל בדרך
כלל כמוסד המשקף את האידיאולוגיה הקולקטיביסטית ושותף לעיצובה
(זאב סגל ,בית המשפט הגבוה לצדק – בית המשפט כמעצב חברתי ,בתוך
הרצוג ,ח( .עורכת) ( ,)2000חברה במראה .תל אביב :רמות ,עמ’ –297
.)358
 77באשר לסיבות להיחלשות ולתהליכי ההיחלשות ראו לדוגמה :הורוביץ,
ד .וליסק מ )1992( .מצוקות באוטופיה :ישראל – חברה בעומס יתר .תל
אביב :עם עובד; ישי ,י .)1999( .דמוקרטיה למען העם? קביעת מדיניות
הרווחה בישראל .ביטחון סוציאלי  ;137–126 :56מ’ מאוטנר ,ירידת
הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי ,תל אביב ,מעגלי דעת
( ;)1993סגל ,ז .בית המשפט הגבוה לצדק  -בית המשפט כמעצב חברתי,
בתוך הרצוג ,ח( .עורכת) ( ,)2000חברה במראה .תל אביב :רמות; פילק,
ד )2000( .הפרויקט הניאו-ליברלי ותהליכי הפרטה במערכת הבריאות.
בתוך מנחם מאוטנר (עורך) ,צדק חלוקתי בישראל .תל אביב :רמות;
שפירא ,י )1996( .חברה בשבי הפוליטיקאים .תל אביב :ספריית פועלים.
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מחלוק לבן לצווארון לבן

משמעותיים שהובילו ,בין השאר ,גם להיחלשות מעמדה
הציבורי של המערכת הפוליטית כמו גם להיחלשות כוחה
של הכנסת אל מול הממשלה .78השינויים במודל ההגמוני,
כמו גם השינויים במעמד הציבורי של הגורמים הפוליטיים
והשינויים בעוצמות היחסיות של גורמי השלטון ,יצרו
בסיס לחיזוק עוצמתה של הפרופסיה המשפטית במערכת
הכוחות ה’מתנגדים-מאזנים’ (אליבא Hafferty and
 .)Light, 1995זו מצאה את ביטוייה בצורות שונות,
לדוגמה ,בהתרחבות ניכרת של מספר המשפטנים
בישראל ,בכניסה של משפטנים למערכת הפוליטית,79
בעלייה במספר בתי הספר למשפטים ,בריבוי הדיווחים
התקשורתיים על אירועים משפטיים ,בבולטות ציבורית
הניתנת ליועץ המשפטי לממשלה ,בעלייה במספר
העתירות של גופים פוליטיים לבג”צ ובאמון ציבורי נרחב
שהוענק לבית המשפט .80העוצמה המשפטית התבטאה
בהרחבה הדרגתית של ‘תחום השיפוט’ (אליבא Abbott
 )1988המשפטי (ביטויה המוכר של מגמה זו הוא מה
שמכונה ‘אקטיביזם שיפוטי’) ,81ובמקביל בהנחלת
הלוגיקה המשפטית (אליבא  )Bourdieu 1987על
תחומים חברתיים ההולכים ומתרחבים.82
 78היחלשות מעמדן של רשויות השלטון נגרמה בשל מספר גורמים ,ביניהם
כאחת מתוצאות מלחמת יום כיפור שעירערה את כוחה של הסמכות
המבצעת; המהפך הפוליטי של  1977שהבליט את העובדה כי ‘לא לעולם
חוסן’ והשוויון בין הגושים הפוליטיים שניטרל את שניהם ושגרם להתעצמות
הממשלה אל מול הכנסת .סגל טוען כי מכלול אותם גורמים הביא לעליית
עוצמתו של בג”צ .להרחבה ראו זאב סגל“ ,בית המשפט הגבוה לצדק  -בית
המשפט כמעצב חברתי” ,בתוך הרצוג ,ח( .עורכת) ( ,)2000חברה במראה.
תל אביב :רמות ,עמ’ .358—297
 79עוז אלמוג ,פרידה משמוליק ,אוניברסיטת חיפה :זמורה-ביתן (.)2004
 80גד ברזילי“ ,פרלמנטריזם ויריביו :הפוליטיקה של המשפט הליברלי”,
עמ’  ,378–359בתוך הרצוג ,ח( .עורכת) ( ,)2000חברה במראה.תל אביב:
רמות.
 81מאוטנר הראה כי בהשוואה לשני העשורים הראשונים לקום המדינה,
שבהם נמנע בית המשפט מכניסה לתחומי ההחלטות של רשויות ניהוליות
וביצועיות ,החל משנות ה 80-הכפיף בית המשפט רשויות אלה לבחינת
הסבירות המקצועית של פעולתן .מ’ מאוטנר ,ירידת הפורמליזם ועליית
הערכים במשפט הישראלי ,תל אביב ,מעגלי דעת ( .)1993בהקשר לעוולת
הרשלנות הראתה קמיר שכחלק מתפיסתו הרחבה יותר של בית המשפט
את עצמו כיצרן תרבותי המתווה התנהגויות ראויות (כפי שעלה ממחקריו
של מאוטנר) ,חלה במשפט נסיגה מהחקיקה המקורית בהקשר לעוולת
הרשלנות ,ובית המשפט החל להתוות בעצמו את הסטנדרטים הראויים
לפרקטיקות מקצועיות סבירות .אורית קמיר (“ ,)1999ארץ מאלתרת
אסונותיה :על סיפור ה’סמוך’ בתרבות ובמשפט הישראליים” .תרבות
דמוקרטית .179–137 :1
 82ברזילי טוען כי אמות מידה מעין-שיפוטיות חדרו ,כאמות מידה מנחות,
לניהול הציבורי .גד ברזילי“ ,פרלמנטריזם ויריביו :הפוליטיקה של המשפט
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כחלק מהתחזקותו של בית המשפט וכחלק מהמעבר
לתפיסה ליברלית ,השתנה גם המוקד הערכי עליו
התבסס השיח המשפטי הדומיננטי .לפי חוקר המשפט
מנחם מאוטנר ,חל מעבר משיח ‘פורמליסטי’ לשיח
‘מהותי-ערכי’ .83בית המשפט העביר את כובד ההנמקה
השיפוטית מ’שפיטה על פי כללים’ ,תוך היצמדות לחוק
הכתוב ,להנמקה על פי אמות מידה ערכיות .התפיסה
המהותית-ערכית הגדירה מחדש את בית המשפט כבעל
תפקיד ,לצד המחוקק ,בהתוויית נורמות ,כללי מוסר
וסדרי עדיפויות ערכיים .בית המשפט שם עצמו למוסד
מחנך המבקש לשגר לקהליו מסרים לגבי הערכים
הראויים  -בעיניו.84
נראה אם כך שהשינויים במודל ההגמוני והשינויים שחלו
במעמדה הציבורי ובעוצמתה של הפרופסיה המשפטית,
ובעיקר של בית המשפט ,הובילו לערעור שיווי המשקל
במערכת הכוחות ה’מתנגדים-מאזנים’ בה ממוקמים בית
המשפט והשדה הרפואי .כזכור ,בתקופה שלמין שנות
ה 50-ועד לסוף שנות ה ,70התאפיינה מערכת הכוחות
ה’מתנגדים-מאזנים’ בשיווי משקל עדין שנוצר כתוצאה
ממספר סיבות ,ביניהן התארגנות שתי הפרופסיות תחת
ובכפיפות למודל ההגמוני הקולקטיביסטי והקירבה
האפיסטמית והחברתית בין הפרופסיות .אולם המעבר
ההגמוני ,התהפוכות הפוליטיות והשינויים שחלו
בעקבותיהם בשדה המשפטי ,עירערו את אותו שיווי
משקל .הכוח ,היוקרה הציבורית והעצמאות שצברו
הפרופסיה המשפטית ובעיקר בית המשפט לא היו מנת
חלקה של הפרופסיה הרפואית .יתרה מזו ,המגמה של
בית המשפט להגדיר את עצמו כמוסד מתווה מדיניות
הליברלי” ,עמ’  ,378–359בתוך הרצוג ,ח( .עורכת) ( ,)2000חברה במראה.
תל אביב :רמות .שמיר טוען כי אחת השיטות הבולטות שהפעיל בית
המשפט הישראלי בעשורים האחרונים ,בדרך להשגת שליטה על תחומים
חברתיים גדלים והולכים ,היא בהצגת השופט כבעל מומחיות מעין מדעית.
המומחיות המדעית ,הנתפסת כ’רציונלית’ וכ’ניטרלית’ מהווה עבור בית
המשפט מכשיר לגיטימציה המאפשר את חדירתה של הלוגיקה המשפטית
לשדות חברתיים .רונן שמיר (“ ,)1994הפוליטיקה של הסבירות :שיקול
דעת ככוח שיפוטי” ,תיאוריה וביקורת .23–7 :5
 83מ’ מאוטנר ,ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי ,תל
אביב ,מעגלי דעת ( .)1993יש לציין כי מאוטנר טוען כי שינוי מוקד ההנמקה
השיפוטית לא ביטא כל כך שינוי מהותי שחל בחשיבה השיפוטית ,שגם
קודם דגלה בחשיבה ליברלית ,אך הצניעה אותה בהנמקות פורמליסטיות,
כמו בעיקר את העוצמה שצבר בית המשפט במסגרת התפיסה הליברלית.
 84שם ,עמ .35
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המשגר לקהליו מסרים לגבי הערכים הראויים ,העבירה
את השדה המשפטי מצורת התארגנות השואבת את
עוצמתה מהאתוס הפרופסיונלי – המבוסס ,כאמור ,על
חשיבה של ‘מומחים-מקצועיים’ ועל ‘בידול בין תחומים’,
לצורת התארגנות מוסדית-ממלכתית ,השואבת את
דימוייה מבסיסים של מוסר ומלגיטימציה ציבורית
נרחבת .הפרידה מהתפיסה הפרופסיונלית והמגמה
להפוך את בית המשפט למעין מוסד מחנך ,יצרו בדרך
זאת חיץ משמעותי בין בית המשפט לבין הפרופסיה
הרפואית .ייתכן כי הן אלה שהביאו את בית המשפט
להיפרד מ’הברית הקדושה עם הפרופסיה האחות’.
במערך היחסים החדש הפכה הפרופסיה הרפואית ל’עוד’
צורה של התארגנות-מקצועית ,שראוי שתהיה נתונה
לפיקוחו ולבקרתו של בית המשפט.

הערות מערכת :עו”ד זאב וייל ועו”ד ענבל רון
תפוחים נפלו מן העץ עוד לפני שניוטון ניסח את חוקי הגרביטציה ,ועל אותו המשקל רשלנות רפואית היתה קיימת גם בעבר.
יחד עם זאת ,חלה תפנית בגישתו של בית המשפט בנושא .מגמת שינוי זו בפסיקה לא היתה מהפכה איטית או התפתחות
הדרגתית ,אלא תפנית חדה ,קפיצה נחשונית שנעשתה בעיניים פקוחות תוך כוונה להיענות לצורכי החברה ולתמוך בנפגעי
הרשלנות הרפואית .נשאלת השאלה מדוע חל שינוי במגמת הפסיקה בענייני חבות-רפואית ומדוע בית המשפט התיר את
הרסן?
עבודת נמלים השוואתית מעניינת ומקיפה בוצעה במאמר “מחלוק לבן לצווארון לבן :ניתוח סוציו-היסטורי של יחסי
הפרופסיה הרפואית ובית המשפט כפי שהם משתקפים בפסיקה בעניין חבות-רפואית” .אולם ,יהא זה לא מדויק לייחס
שינוי ב”פסיכולוגיה של בית המשפט” כגורם לשינוי במגמת הפסיקה כלפי הרופאים .לדברי מרקס:
“לא תודעתו של אדם קובעת את הווייתו אלא הווייתו החברתית היא הקובעת את תודעתו.85
גישה זו איננה “מרקסיסתית” דווקא .גישה זו מאפשרת ניתוח סוציאלי של ההתפתחות החברתית שהמשפט אינו אלא חלק
ממנה .הנשיא א .ברק מתאר את השפעת השינויים החברתיים על המשפט יפה באומרו:
“השינויים החברתיים מביאים מטבע הדברים לשינוי במשפט .השינוי במשפט מתבקש מעצם היחס בין המציאות
לבין המשפט ,בין הקיים לבין הצורך להתקיים .הנורמה המשפטית מסדירה יחסים נתונים בין בני אדם .עם שינוי
במערכת יחסים זו חל שינוי בנורמה המשפטית עצמה ,אפילו לא חל בה שינוי פורמלי”.86
השינויים החלים בחברה אינם ההסבר היחיד לתפנית בגישה ,בית המשפט בקביעותיו מתחשב בצורכי החברה ומייחס להם
חשיבות רבה .החלטת בית המשפט לבצע תפנית בגישתו היתה מושכלת ,תוך הקשבה לרחשי החברה .דהיינו ,בית המשפט
שימש מעין מראה דרכה שיקף את צורכי החברה .בספרו “שופט בחברה דמוקרטית” ,מתייחס הנשיא א .ברק לקשר שבין
השופט לעמו ,באומרו:
 85הציטוט לקוח מספרו של ק’ פופר ,החברה הפתוחה ואויביה ( ,)2003עמ’ .293
 86א’ ברק ,שופט בחברה דמוקרטית ( ,)2004עמ’ .55

 68׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

מחלוק לבן לצווארון לבן

“האמירה כי ‘השופט הוא חלק מעמו’ נושאת עימה מטען ערכי .משמעותה הינה כי השופט רשאי ,ולעיתים אף
חייב ,להתחשב בצרכים של החברה ובנתונים המאפיינים אותה .הוא לא יכול לשפוט כראוי בלעדיהם…”.87
בהתאם לפסק דין יערי ,88הקטגוריות של הרשלנות לעולם אינן סגורות ,נוקשות ושוקטות על השמרים ,אלא נקבעות
בהתאם לתחושת המוסר ,הצדק החברתי והסוציאלי וצורכי החברה המשתנים .יתרה מכך ,בית המשפט פועל כבית משפט
של ה” ”common law” (“common lawישראלי) ומפתח את ההלכות ברשלנות רפואית תוך שהוא צופה את פני העתיד.
לדעת הנשיא א .ברק,
“החלטה שיפוטית המפרשת בהווה חוק או מפתחת בהווה משפט מקובל המגשר על הפער בין
המשפט לחיים ,צריכה לקשור עצמה אל העבר ולצפות את פני העתיד”.89
אומץ הלב של בתי המשפט לבקר את המומחים הרפואיים היה מושפע ממספר אלמנטים עיקריים:
א .ההתנתקות מהמשפט האנגלי והנטייה ללכת בעקבות המשפט האמריקאי .המלומדים והשופטים למדו בארצות
הברית ,שם הפסיקה נגד הרופאים תפסה תאוצה זה מכבר.
ב .הפיכתה של החברה הישראלית לצרכנית אשר דורשת תמורה לכספה.
ג .השביתות האלימות של הרופאים תרמו להתרופפות היחס כלפי הרופאים.
השינוי במגמתו של בית המשפט אינו נובע מרצונו להעביר ביקורת על המומחים הרפואיים ,אלא מרצונו להמתיק מעט את
גורלם המר של הפגועים בגזרה זו ובגזרות אחרות .כך ,למשל ,בית המשפט נוטה לחייב ביתר נקל מבעבר גופים ציבוריים
ורשויות ציבוריות בנזיקין .בפסק דין גורדון 90נאמר:
“גוף ציבורי ,כמו כל מזיק אחר ,חייב לנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע נזק .הוא משמש לעיתים קרובות
‘מפזר נזק’ טוב ,דבר שעשוי לעיתים להצדיק הטלת אחריות עליו”.
פיסקה זו אף צוטטה בפסק דין מאוחר יותר ,פסק דין עזרן .91בפסק דין ועקנין 92נכתב גלויות כי,
“כמובן ,עם שינוי הגישות החברתיות ,מאבדים אינטרסים מסוימים את חשיבותם ,ואילו אינטרסים אחרים זוכים
בבכורה .כתוצאה מכך חל שינוי בקטגוריות עצמן .כך ,למשל ,סברו בעבר ,כי האינטרס של רשות ציבורית ראוי
להגנה מיוחדת .מכאן ההלכה ,כי ניתנת לרשות הציבורית חסינות (כבעלת בתי חולים וכתופסת כבישים) ,שאינה
ניתנת למזיקים אחרים .כיום שוב איננו גורסים זאת ,ושוב איננו נותנים הגנה לרשות הציבורית בתור שכזו .נהפוך
הוא :יש הגורסים ,כי יש מקום להטיל אחריות על הרשות הציבורית ,במקום שזו אינה מוטלת על הפרט (ראה :בג”צ
.”)]4[102 ,101/74
בית המשפט נכנס לתוך חלל שנוצר הן כתוצאה מניסיונות השלטון לעכב בכל פעם את התפתחותן של ההלכות ברשלנות
רפואית (למשל ,באמצעות חוקי ההסדרים שאחרי כמה ניסיונות נפל נכשלו) והן כתוצאה ממחדלי החקיקה והעזרה
הסוציאלית .דוגמה טובה לכך היא נושא “השנים האבודות” .בפסק דין גבריאל ,93אשר ניתן לפני למעלה משני עשורים ,נקבע
כי אין הניזוק ,וכפועל יוצא מכך עזבונו של הניזוק ,זכאים לפיצוי בגין אובדן יכולת ההשתכרות ב”שנים האבודות” .בפסק
 87ראה לעיל הערה  ,2עמ’ .45
 88ע”פ  186/80יערי נ’ מדינת ישראל ,פ”ד לה(. 769 )1
 89ראה לעיל הערה  ,2עמ’ .65
 90ע”א  243/83עיריית ירושלים נ’ אלי גורדון ,פ”ד לט(.113 )1
 91ת”א (נצרת)  123/93יוסף עזרן נ’ מוני הראל ו 7-אח’ ,תק-מח  ,363 ,)2(95עמ’ .366
 92ע”א  145/80שלמה ועקנין נ’ המועצה המקומית ,בית שמש ואח’ ,פ”ד לז(.113 )1
 93ע”א  295/81עיזבון המנוחה שרון גבריאל נ’ דניאל גבריאל ,פ”ד לו(.533 )4
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הדין אטינגר 94בית המשפט הפך את הלכה זו ואף ציין מפורשות כי פסיקת הפיצויים בגין “השנים האבודות” מונעת את
התוצאה השרירותית שלפיה אין נפסקים פיצויים בראש נזק זה.
עוד יצוין ,שחברות הביטוח הפכו את העניין הביטוחי לעסק ממשי ומתאמצות בכל דרך אפשרית ,בכל תכסיס משפטי ועל
ידי גיוסם של עורכי דין מיומנים ,לעכב ולהצר את ההתפתחות הנ”ל ,וכך מתרבות ההתדיינויות שלא לצורך .מצב זה פוגע
ברופאים יותר משהגשתן של תביעות על ידי ניזוקים פוגעת בהם .שבירת הטאבו כלפי הרופאים עלולה ואף מביאה לשבירת
הטאבו כלפי בעלי מקצועות חופשיים אחרים .משכך יש לבצע איזון כך שמחד גיסא המוסדות השונים יתנהלו באופן תקין,
ומאידך גיסא להיזהר מ”המדרון החלקלק” שעלול ,למשל ,להוביל להגשתן של תביעות נגד הממסד השיפוטי ,אם לא תביעות
אישיות נגד שופטים.
לסיכום ,אומץ הלב והתבונה של בית המשפט לבצע תפנית זו ולבטא אותה באופן גלוי מבלי להסתתר מאחורי פלפולים
משפטיים ותורות משפטיות מלאכותיות – ראויים להערכה .המצב בארץ כיום הינו בלתי נסבל; רמת הרפואה והסיעוד
מתחת לכל ביקורת ,כמו גם העוני המנוול ,וכעת פועלים בתי המשפט לשיפור המצב .המשפט ממשיך להתפתח ,אולם הפתרון
האמיתי אינו “משפטי” אלא “תפיסתי” .מה שדרוש לישראל זו מהפכה סוציאלית אמיתית כדי לממש את הפתרון עד תום.
הפתרון יגיע כאשר הביטחון הסוציאלי יתרחב ויגדל ,עד כדי כך שאדם נכה יוכל לחיות בחברה שמכבדת נכים ,חברה שיש
בה יחס אמפתי וחמלה אמיתית כלפיהם.
***
הערות מערכת :אברהם סהרM.D., LL.B. ,
המשפט הוא אחד הדרכים בהן מבטאת חברה את ערכיה ואת השקפותיה; בה בעת ,המשפט הוא גם כלי המשמש את
החברה בעיצוב הסדרי חייה .אלה הם שני הפנים של המשפט .95המשפט ,בין היתר ,מסדיר גם את העיסוק ברפואה .הסדר
הרשוּ ת שמרה לעצמה .בחברה היהודית היתה רשות זאת בית הדין ,96בספרד של ימי
מתבטא בכוח הסמכתו של הרופא ,אשר ָ
הביניים היה זה המלך ,97ובאנגליה הואצלה סמכות המלך על הבישוף .98אולם באנגליה ,כבר מתחילת המאה ה ,16-הועברה
סמכות ההסמכה של הרופא לראשי הקולג’ים של אוקספורד וקיימברידג’ .בוגרי אוניברסיטאות אלה היו פטורים מבחינות
ואלה נועדו רק למבקשי רישוי אחרים .מאוחר יותר נמסר הפיקוח על רמת הטיפול לידי ה .Royal College-גם במדינות
אחרות התרחשה תופעה דומה .לשון אחר – מאז המאה ה 16-האצילה המדינה על גופים עצמאיים של רופאים – לפרופסיה
הרפואית – אוטונומיה על הוראת וקביעת רמת הרפואה ,ועל הקוד האתי שלה .מקצוע הרפואה זכה במעמד סטטוטורי
הדומה לזה של עריכת דין ( – )Inns of Courtמעמד המוכר בממלכה המאוחדת עד היום .לכאורה עומדות לפנינו שתי
פרופסיות אחיות שוות כוח.
המאמר שלפנינו בוחן את היחסים שבין שתי הפרופסיות ,וביתר דיוק את מערך היחסים שנוצר בין בית המשפט לבין
הפרופסיה הרפואית בישראל במהלך  50השנה האחרונות ,זאת דרך הפריזמה של הפסיקה בתביעות חבות-רפואית .הזווית
ממנה משקיף מאמר זה שונה מזו בה רגילים הן הרופאים והן אנשי המשפט ,כל אחד ממקומו הוא .כאן מוצגת מערכת
היחסים מן ההיבט הסוציולוגי – תחום עיסוקם של המחברים .בשונה מעבודות אחרות ,הרואות את מערכת המשפט בכללה,
 94ע”א  140/00עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז”ל נ’ החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע”מ ,פ”ד נח(.486 )4
James Boyd White: Heracles’ Bow , Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law (Rhetoric of the Human Sciences), University 95
of Wisconsin Press (1983) 28, 30–31; 34–35.
“ 96רופא אומן שריפא ברשות בית דין ,”...תוספתא גיטין ד (ג) ,ו-ז.
S. Kotek and L. Garcia-Ballester, Medicine and Medical Ethics in Medieval and Early Modern Spain. The Magnes Publishing 97
House, The Hebrew University, Jerusalem.
 98כוח ההסמכה ניתן בידי הבישוף של לונדון )An Act concerning Phesicions & Surgeons, 1512 (Henry III
ראו גםD. Giesen: International Medical Malpractice Law. J.C.B. Mohr, Tubingen, 1988 p. 4–5 :
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ואת בית המשפט בפרט ,כאחת מזרועות המדינה – כאחת מרשויות השלטון – מבקשים המחברים לראות את בית המשפט
כגוף שהוא אמנם אחת מזרועות המדינה ,אך הוא מגלם בתוכו גם מאפיינים של פרופסיה.
לטענת המחברים ,בתחילת דרכן ,בשל נסיבות התמסדותן של הפרופסיות הרפואית והמשפטית במערכת הכוחות החברתיים
הרחבה יותר ובשל מאפיינים משותפים לשתיהן ,נוצרה ביניהן קירבה רב מימדית .זו התבטאה באי מעורבות מודעת של
בית המשפט בפרקטיקה הרפואית ,ויותר מכך ,בהכרת בית המשפט בשדה הרפואי כמתחם אוטונומי ,בשליטת הפרופסיה
הרפואית ,הנשען על שני יסודות – ערכים של שליחות מיטיבה ומומחיות מדעית .אולם מסוף שנות ה 70-של המאה ה20-
חלו שינויים במערך הכוחות הרחב יותר בחברה הישראלית :מעבר מהמודל ההגמוני הקולקטיביסטי למודל הגמוני ליברלי
וצבירת כוח משמעותית של בית המשפט ,על חשבון המערכת הפוליטית .כוח זה שצבר בית המשפט התבטא במעבר מגישה
שיפוטית “פורמליסטית” לגישה שיפוטית “ערכית” ,99ובנכונות בית המשפט לפתוח את שעריו בפני כל פונה ולכל סוגיה
שהובאה בפניו .בשפיטתו עיצב בית המשפט את עצמו לא עוד כגוף של “מומחים לפתרון סכסוכים הפועלים על פי הדין”,
אלא כגוף מחנך ומתווה ערכים.100
בתהליך רחב זה הופר גם איזון הכוח בין הפרופסיה המשפטית לבין “קרובתה” ,הפרופסיה הרפואית .כך פעל בית המשפט
בדרך האופיינית לזו של “שדה” – הוא מבקש ומצליח ְלנָ ֵכס לעצמו שטחי שיפוט נוספים .חלים שינויים “ברוח השפיטה”,
הפועלים יותר ויותר על פי “מדיניות משפטית” – בית המשפט מתערב יותר ויותר בעשייה הרפואית ,בקביעת אמות המידה,
מהן גם על פי חשיבתו של “חולה סביר” ולא של “רופא סביר” ,התערבות בדרכי חשיבה ,יצירת מערך שיקולים חלופי ועד
להתערבות בטכניקות טיפול .שינוי זה תואם את השקפתו של בורדייה ,101כי השחקנים שבשדה המשפטי מעורבים במאבק
מתמיד בשדות נוספים במרחב החברתי ,במטרה להשליט עליהם לוגיקה משפטית ,תוך שימוש בפרקטיקה של קידוד
ופורמליזציה של הטקסט המשפטי והבנייתו כך כ”טבעי” ו”מובן מאליו”.
אך מעל לכל – השינויים בגישה המשפטית ,שהתבטאו בחדירה ההולכת וגוברת של בית המשפט אל “תחום השיפוט” של
הפרופסיה הרפואית – הפכו את זו האחרונה ,ובאמירה מפורשת ,משדה פרופסיונלי המבוסס על מערך ידע מדעי והמונע,
במקביל ,על ידי אידיאלים של שאיפה להיטיב עם המטופל ,לשדה ביורוקרטי-טכני-סטנדרטי של “שירות לקוחות”.
הפרופסיה הרפואית ,שזכתה ליהנות מאוטונומיה נרחבת – בחסות הלגיטימציה של בית המשפט ,מוצאת שכנפיה קוצצו.
ערכו של המאמר אינו רק בהצגת התזה התיאורטית ,שהובאה בבהירות ובסדר הגיוני ודידקטי ,המסייעים לקורא אשר
המושגים המובאים בו אינם נהירים לו .חשיבותו בדיווח על מחקרם של המחברים ,בו נבחנו הדברים בדרך אמפירית :המחקר
התבסס על חומר שנשאב מפסקי דין רבים ,מפרסומים בכתבי עת מפרי עטם של רופאים ,מהם רבים בעלי תפקידים מרכזיים
בהסתדרות הרפואית בישראל (מנהיגי הפרופסיה) ומראיונות שנערכו עם רופאים במקומות עבודתם ועם שופטים ועורכי דין
שעיסוקם במשפט הרפואי.
המחקר מחזק את הידוע לנו ממקורות נוספים ,וביניהם עבודתה של המחברת הראשונה בעניין תגובות רופאים לשינויים
בפסיקה ,על חששות השוררים בקרב רופאים מהתערבות בית המשפט בפעולותיהם .זו נתפסת על ידי רופאים רבים כמחמירה
והולכת עד כדי כי אינה מותירה לרופא ולו גם סיכוי לזכות בהכרה בצדקת פעולותיו ועמדתו.
ומצידנו נוסיף ,כי עד שלא ילמדו אלה הפועלים בתחום כל אחד מן השדות ,את המושגים הבסיסיים ואת הקודים של שפת
המשפטנים ,והמשפטנים מצידם לא יכירו את לשון הרופאים ,ומה שחשוב יותר ,את הלך חשיבתם ,תוביל תחושת חוסר
 99מ’ מאוטנר ,ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי ,מעגלי דעת הוצאה לאור.1993 ,
 100ראו ה”ש  ,6לעיל.
Bourdieu, P. The force of law: Toward a Sociology of the Juridical Field. The Hastings Law Journal 38: 814–858 (1987) 101
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האונים שבקרב הרופאים לתסכול אישי בגלל הפיכת הרופא הישראלי ל”טכנאי של שירות בריאות” ,שניתן ללקוח באמצעות
תאגיד – ַס ָּפק הבריאות – בו נרשם אותו לקוח (=מטופל) מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
זווית הראייה הסוציולוגית המובאת במאמר היא עבורנו – רופאים ומשפטנים כאחד – חידוש בעל ערך לימודי רב .המחקר
הנוכחי מאפשר לנו להתבונן ולרכוש תובנות נוספות על השינויים המתרחשים בשנים האחרונות בשפיטת רופאים ,מתוך
מקורות ידע שבתחום הסוציולוגיה ,המתבוננים ביחסים בין פרופסיות מתוך עוצמתן בשדה החברתי הרחב יותר.
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אשפוז כפוי של חולי נפש  -בין המצוי לרצוי
ד”ר נביל ג’ראיסי* ,ד”ר אלי גרינר** ,עו”ד בן-חי קוזניצקי*** וד”ר יעקב מרגולין ****

תקציר
הטיפול הכפוי בחולי הנפש ,ובמיוחד האשפוז הכפוי ,עולה מדי פעם לסדר היום הציבורי וזוכה לביקורת משפטית וציבורית
כאחת .החוק בישראל מבחין בין אשפוז פסיכיאטרי כפוי בהליך אזרחי לבין זה שבהליך פלילי .במאמר מובאת סקירת רקע
של נושא האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי ,נדונים היבטיו השונים ,בדרך בה הוא מתבצע כיום במדינת ישראל ,ותוך התמקדות
במסלוליו השונים בדין המצוי .המצב המשפטי בישראל מושווה לזה שבמדינות אחרות ,ומוצעים כיוונים הנראים כרצויים
בחקיקה עתידית.
* סגן הפסיכיאטר המחוזי-אזורי ,לשכת הבריאות המחוזית – מחוז צפון ,משרד הבריאות.
** הפסיכיאטר המחוזי-אזורי ,לשכת הבריאות המחוזית – מחוז צפון ,משרד הבריאות.
*** היועץ המשפטי ,לשכת הבריאות המחוזית – מחוז צפון ,משרד הבריאות.
**** מנהל המרכז הקהילתי לבריאות הנפש – יפו ,משרד הבריאות.

הקדמה
טיפול רפואי כפוי אינו שכיח בעולם הרפואה ,כנראה
כיוון שהחולה הממוצע ,כ”אדם סביר” ,שם מבטחו
ברופאו .המקרים בהם נדרש הרופא לכפות טיפול רפואי
על מטופלו הם נדירים ומוגדרים בסעיף  15לחוק זכויות
החולה .מתן טיפול רפואי בניגוד או ללא רצון המטופל
מותנה בקיומן של נסיבות בהן נשקפת למטופל סכנה
חמורה ,או ביצירת מצב חירום רפואי בהימנעות מהטיפול
הדחוף.
טיפול רפואי ,יכול שיינתן תוך אשפוז בבית חולים,
במרפאה או במכון מקצועי ,ולעיתים אף בבית המטופל.
רק חלק קטן מהטיפולים נועד להצלת חיים מיידית.
המונח “טיפול רפואי” ,כהגדרתו בחוק זכויות החולה,
כולל גם פעולות אבחון רפואי ,טיפול מונע ,טיפול
פסיכולוגי וטיפול סיעודי.
שונים הדברים ביחס למטופל הלוקה במחלה
פסיכיאטרית קשה ,שעלולה לפגוע במידה ניכרת בכושר
שיפוטו או בכושר ביקורת המציאות שלו .הפרעות אלה,
 חוק זכויות החולה ,התשנ”ו ,1996-ס”ח .)12.5.1996( 1591
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הקרויות במינוח המשפטי בשם “מחלות נפש” ,מחייבות
התייחסות שונה הן מצד המטפל והן מצד בעלי עניין
כבני משפחה ,חברים או ידידי המטופל ,שכניו או עמיתיו
לעבודה .ברוב המקרים ,הפגיעה שנגרמת עקב מחלתו
הנפשית בכושר שיפוטו או בכושרו לביקורת המציאות
מונעת או גורעת מהמטופל את האפשרות להבין את
טיב מחלתו ואת הצורך בקבלת טיפול או במעקב רפואי
מקצועי.
אין להתפלא ,אפוא ,כי לעיתים קרובות נדרש לתת
למטופל כזה טיפול רפואי כפוי ,בין אם במסגרת מרפאה
בקהילה או במסגרת אשפוז במחלקה פסיכיאטרית
בבית חולים .המחברים מבקשים לדון בנושא המורכב של
האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי במדינת ישראל ,כפי שהוא
נעשה כיום ,יחד עם תיאור המצב במדינות אחרות ,ותוך
התמקדות בקשיים הכרוכים ביישומו ובחילוקי דעות
שבין בעלי מקצועות שונים המעורבים בביצועו .כמו כן
יובהרו מגמות ורעיונות שונים הנוגעים לחקיקה עתידית
בנושא זה.
 להגדרת המונח “מחלת נפש” ראו רע”פ  2111/93יוסף אבנרי נ’ מ”י פ”ד
מח(.133 )5
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האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי
יחס החברה ויחידים בה אל חולה הנפש הוא נושא
בעייתי“ :חולה הנפש מעמיד את המשפט והחברה בפני
דילמות קשות ...אשפוז כפוי [של חולה הנפש] פוגע
בחירות; אשפוז כפוי פוגע בדימוי העצמי; בחברתנו הוא
מטיל סטיגמה בחולה ...חולה הנפש אינו יכול להגן על
עצמו ...החברה צריכה להגן עליו ולטפל בו .אשפוז כפוי
הוא מכשיר חשוב לטיפול בחולה הנפש ...אשפוז חולה
הנפש מרחיק אותו מהחברה ,ובכך מגן עליה מפניו...
עמדת החברה כלפי חולה הנפש משקפת את רמתה
המוסרית ,ערכיה ורגישותה לחיי האדם (החולה והבריא).
אמור לי כיצד מטפלת חברה בחולי הנפש שלה ואומר לך
מהי מידת מחויבותה של אותה חברה לזכויות הפרט
ולשלום הציבור” .דברים אלה נאמרו על ידי נשיא בית
המשפט העליון של מדינת ישראל כמעט  50שנה לאחר
הקמתה (פסק הדין ניתן ביום  ,)11.3.98ובהם מובעת
גישת המשפט לזכויותיהם ולמעמדם של חולי הנפש.
עם זאת ,אין בין הנושאים הקשורים בטיפול בחולי
הנפש שמעורר רגשות עזים כאשפוז פסיכיאטרי כפוי.
בימי הביניים נתפסה מחלת הנפש כעונש משמים ,חולי
נפש הועלו על המוקד או הושלכו לבתי כלא .בתקופת
הרנסנס הם הורחקו מהחברה ,הוגלו על “ספינות שוטים”
ששייטו בנהרות אירופה או נכלאו במתקנים סגורים.
החל מתקופת המהפכה הצרפתית הוכרו חולי הנפש
כזקוקים לטיפול רפואי ,אך הטיפול התבטא בבידוד
מהסביבה .רק לאחר מלחמת העולם השנייה התפתחה
בפסיכיאטריה הגישה הטיפולית הקהילתית ,הדוגלת
בטיפול בחולה בסביבתו הטבעית ,תוך שיתוף בני
משפחתו .היכולת למיקוד הטיפול בקהילה ,תוך צמצום
מספר האשפוזים וקיצור משך הזמן שלהם ,קיבלה תנופה
נוספת עם הכנסתן לשימוש של תרופות שונות לטיפול
החל משלהי שנות ה 50-של
במצבי דיכאון ופסיכוזהֵ ,
המאה הקודמת.
 רע”פ  2060/97וילנצ’יק כרמלה נ’ הפסיכיאטר המחוזי – תל אביב פ”ד
נב(.697 )1
 פוקו ,מישל :תולדות השיגעון בעידן התבונה .ירושלים :כתר( 1986 ,עמ’
.)37–11
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במדינת ישראל ,כבמרבית מדינות המערב ,הוכר הצורך
בחקיקה פסיכיאטרית ייחודית . ,עם זאת ,יחס
החברה לפסיכיאטריה ולחולי נפש היה אמביוולנטי מאז
ומתמיד ,והתבטא בין היתר גם בזכויות האזרח שלהם.
מול זכות האדם החולה לחירות ולחופש ,לרבות החופש
להתנגד לקבלת טיפול רפואי במחלתו ,עומדת גם זכותו
לקבלת טיפול רפואי נאות מבחינה מקצועית ואנושית,
וחובת החברה לאפשר מתן טיפול רפואי זה לכל אזרחיה
ותושביה .בולטת שבעתיים חובת החברה לדאוג לבריאות
אלה מחבריה הלוקים בנפשם ,שמצבם הבריאותי פוגם
בכושר השיפוט ובביקורת המציאות שלהם או ביכולתם
לבחירה חופשית .לא פעם חולים אלה משוללי יכולת
לגבש החלטה מודעת למתן הסכמה לטיפול רפואי.
לעניין האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי יש להבהיר כי
המונח “אשפוז פסיכיאטרי כפוי” מכוון לאשפוז כפוי
של חולה נפש במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים לחולי
נפש או בבית חולים כללי .אין מונח זה מכוון לבדיקה
כפויה שתכליתה לברר את מצבו הנפשי של הנבדק,
אף כי ייתכנו מקרים שהבדיקה אינה יכולה להתבצע
אלא במסגרת של אשפוז בבית חולים .יש גם להבחין
בין אשפוז אדם נגד רצונו לבין אשפוז שנעשה בלא
הסכמה; אין שני המצבים חופפים .יש אנשים שמצבם
הרפואי אינו מאפשר להם לתת הסכמה לאשפוז ,אך
גם אינו מאפשר להם להתנגד לו .כאלה הם בני אדם
מחוסרי הכרה או כאלה שאינם מגיבים לנעשה סביבם.
אשפוז פסיכיאטרי כפוי מהווה דילמה בחברה אנושית:
הצורך בהגנה על החברה ושמירה על שלומו וביטחונו של
הציבור ,יחד עם דאגה לבריאות ושיקום הפרט הלוקה
בנפשו ,ולהבטיח בו זמנית את חירויות היסוד שלו כאזרח.
באשפוז כפוי של חולי הנפש מנסה החברה לקדם בו
זמנית יעדים הסותרים או מתנגשים אלה באלה .יחד עם
 לוי ,עמיחי :חקיקה פסיכיאטרית בישראל :נקודות ציון ונקודות למחשבה.
רפואה ומשפט .93 )1998( 19
 Margolin J and Witztum E (2006): Mental Health Legislation:
An Unavoidable Necessity or a Harmful Anachronism.
Accepted for Publication in Isr J Psychiatry Relat Sci.
 מלמד ,יובל ולוי ,עמיחי :זכויות האזרח של חולי הנפש .רפואה ומשפט
.38 )1998( 18
 פרוש ,עדי :חוק ,מוסר ואשפוז כפוי של חולה נפש .בתוך :הכרעות
משפטיות ושיקולים מוסריים .תל אביב ,אדם ,מוציאים לאור( 1986 ,עמ’
.)84–83
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זאת ,נדרשת החברה להבטיח לאלה מהחולים שהאשפוז
נכפה עליהם ,כי אמנם יזכו בטיפול הולם ,ולהבטיח
את חירויותיהם וזכויותיהם הבסיסיות .החברה מנסה
להתמודד עם שאלות אלה באמצעות חקיקה וקביעת
נהלים שאמורים לשקף את מטרותיה ולהבטיח שמירה
על עקרונותיה.
הטיפול בחולי נפש ,ובעיקר האשפוז הכפוי ,קיבל בכל
המדינות המודרניות ביטוי פורמלי מוגדר בתחיקה
ובתקנות ,אשר מבטאות ומשקפות את גישת החברה
כלפי חולי הנפש ואת תפיסתה הבסיסית למחלות הנפש.
מדינת ישראל הסדירה את הטיפול בחולי נפש באמצעות
חוק בשנת  ,195510אשר שונה בשנת  .199511החוק
הישן שיקף את הגישה הרפואית-פסיכיאטרית ,על פיה
הופקדו ההוריות לאשפוז אדם בבית חולים לחולי נפש
בניגוד לרצונו ,בידי המומחה הרפואי .גישה זאת גרסה כי
בידי הרופאים הידע והכלים הדרושים לקבוע אם נתמלאו
התנאים הרפואיים והחוקיים המצדיקים אשפוז כפוי של
אדם ,לצורך הגנה עליו או על הציבור ,או לצורך טיפול בו.
ההערכה היתה כי מעורבות המערכת המשפטית בהחלטה
הקשורה בכפיית אשפוז וטיפול תפגום בתהליך הטיפולי
ותזיק לבריאות הפרט .9החוק הנוכחי משקף יותר את
הגישה המשפטנית אשר רואה במרכז הדברים את זכויות
האזרח של הפרט ,את השמירה על כבודו וחירותו פן
יוגבלו או יישללו ללא הצדקה מספקת ,ובמידה הראויה.
שיטה זאת מחייבת ביקורת שיפוטית על הליכי האשפוז
הפסיכיאטרי הכפוי ,והסמכות העליונה לכפיית אשפוז
הוטלה על גוף שיפוטי ולא רפואי.
האשפוז הפסיכיאטרי של קטינים מוסדר בסעיפים 4א
ו4-ב לחוק טיפול בחולי נפש ובסעיפים 3ה3 ,ו ו3-ז לחוק
הנוער (טיפול והשגחה) ,התש”ך ,1960-שהוספו כולם
בתיקון חקיקה משנת  .1995אחראי על קטין ,שהוא
הורה ,הורה מאמץ או אפוטרופוס ,למעט אם הקטין
 אבירם ,אורי ושניט ,דן :טיפול פסיכיאטרי וחירויות הפרט :אשפוז כפוי
של חולי נפש בישראל .תל אביב :זמורה-ביתן ,מודן( 1981 ,עמ’ ,23–18
.)230–225
 10חוק לטיפול בחולי נפש ,התשט”ו ,1955-ס”ח .)6.7.1955( 187
 11חוק טיפול בחולי נפש ,תשנ”א ,1991-ס”ח 1339

הוצא ממשמורתם על פי החלטת בית משפט ,רשאי
לבקש את אשפוזו של הקטין בבית חולים ולהסכים בשמו
לאשפוזו ולטיפול בו .אולם קטין לא יאושפז בהסכמת
האחראי עליו אם מלאו לו  15שנים והוא אינו מסכים
להתאשפז ,אלא באישור בית המשפט שיינתן מכוח חוק
הנוער ועל פי העילות המנויות בו לעניין זה .עילות אלה
יכולות להיות ,בהתאם לסעיף 3ג לחוק הנוער“ ,לצורך
אבחון מצבו הנפשי של הקטין” אם סבר בית המשפט,
“על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי ,הנסמכת על
חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק
את הקטין ,כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה
במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה והמחלה או
ההפרעה עלולות לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי
מיידי או להביא לנזק נפשי חמור להתפתחותו ,וכי לא
ניתן לאבחן את מצבו הנפשי של הקטין אלא בדרך של
אשפוז” .צו בית משפט לפי סעיף זה ניתן לתקופה שקבע
בית המשפט ,שלא תעלה על שבעה ימים; אולם אם נוכח
מנהל בית החולים כי הארכת תקופת האשפוז חיונית
לאבחון מצבו הנפשי של הקטין ,הוא רשאי להאריך את
האשפוז לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים נוספים.
אשפוז קטין יכול להיות גם לצורך טיפול פסיכיאטרי,
בהתאם לסעיף 3ה לחוק הנוער ,וזאת על פי הוראה של
בית משפט הדן בעניינו של קטין ועל סמך חוות דעת של
פסיכיאטר מחוזי ,הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר
מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין ,כי נתקיים
בקטין אחד מהמצבים הבאים :א) הקטין חולה במחלת
נפש ונתקיימו בו העילות לאשפוז כפוי לפי הוראות סעיף
 9לחוק טיפול בחולי נפש; ב) הקטין חולה במחלת נפש
או אובחנה אצלו הפרעה נפשית קשה ,העלולות לסכן
אותו או את זולתו סיכון פיזי מיידי או להביא לנזק
נפשי חמור להתפתחותו אם לא יטופל בדרך של אשפוז,
ובלבד שבית המשפט לא יורה על אשפוז הקטין אלא אם
נוכח ,על סמך חוות דעת של ועדה פסיכיאטרית מחוזית
לילדים ולנוער שבדקה את הקטין ,כי לא ניתן לטפל
בקטין אלא בדרך של אשפוז.

(.)8.1.1991

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

׀ 75

רפואה משפטית

ועדה פסיכיאטרית מחוזית לנוער ,בדומה לוועדה
פסיכיאטרית מחוזית למבוגרים ,ממונה בידי שר
הבריאות ,ופועלת בהרכב של חמישה חברים :משפטן יושב
ראש הוועדה ,רופא בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה של
הילד והמתבגר ,פסיכולוג בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה
קלינית ובעל ניסיון מקצועי בטיפול בילדים ובנוער,
פסיכולוג בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית ובעל
ניסיון מקצועי ,וכן עובד סוציאלי בעל ניסיון מקצועי
בתחום ילדים ונוער.
אשפוז כפוי של קטינים בהליך פלילי נעשה תמיד על
פי צו בית משפט ,אם כי מקרים אלה מעטים למדי.
שיעור הקבלות לאשפוז בילדים ובנוער בשנים ,2001
 2002ו 2003-שנעשו בכפייה ועל פי צו בית משפט ,מכלל
הקבלות לאשפוז באוכלוסייה זו בשנים אלה ,היה ,5.6%
 5.1%ו ,8.5%-בהתאמה .14 ,13 ,12
שיעור האשפוזים הכפויים מכלל האשפוזים
הפסיכיאטריים במדינת ישראל במבוגרים אינו מבוטל.
בין השנים  1994ל 2003-הלך וגדל מספר הקבלות
לאשפוזים פסיכיאטריים מדי שנה (מ 14,315-ועד ל-
 ,18,998בהתאמה) ,בין בהסכמה (מ 11,740-ועד ל-
 )13,903ובין בכפייה (מ 2,575-עד ל .)5,095-שיעורם
מכלל הקבלות לאשפוז פסיכיאטרי עלה מ 18%-ל-
 ,27%כאשר מרבית הקבלות (פי  )3.7היו על פי הוראות
אשפוז ולא על פי צווי בית משפט .12ראוי לציין כי בשיעור
החולים שאושפזו בכפייה קיים פער על פי דת החולים.
כך ,למשל ,ביום  31.12.2001אושפזו בכפייה  20%מכלל
החולים היהודים ששהו במחלקות פסיכיאטריות ,לעומת
 36%מהחולים המוסלמים ;13ביום  31.12.2002אושפזו
בכפייה  21%מכלל החולים היהודים ששהו במחלקות
פסיכיאטריות ,לעומת  39%מהחולים המוסלמים;14
וביום  31.12.2003היחס בין שיעורי האשפוזים הכפויים
היה 23% 12לעומת  .39%הפער הזה (פי  1.8בממוצע)
שקיים בשיעור האשפוזים הפסיכיאטריים הכפויים
 12בריאות הנפש בישראל  -שנתון סטטיסטי  .2004משרד הבריאות,
שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה ,ירושלים תשס”ה .-2004
 13בריאות הנפש בישראל  -שנתון סטטיסטי  .2002משרד הבריאות,
שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה ,ירושלים תשס”ג.2002-
 14בריאות הנפש בישראל – שנתון סטטיסטי  .2003משרד הבריאות,
שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה ,ירושלים תשס”ד.2003-
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בקרב שתי האוכלוסיות הוא מעניין למדי ,אך הדיון בו
ובסיבותיו חורג מתחום עניינו של מאמר זה ,והוא ראוי
לסקירה נפרדת.

מסלולי האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי
החוק בישראל קובע שני מסלולים נפרדים לנדרשים
לבדיקה ואשפוז פסיכיאטריים מרצון ובהסכמה או
בכפייה :המסלול האזרחי והמסלול הפלילי .המסלול
האזרחי מיועד להסדיר טיפול פסיכיאטרי לאלה שאינם
מעורבים בפעילות פלילית ,ומתעורר הצורך לבדוק
אותם כדי להעריך את הזדקקותם לטיפול פסיכיאטרי,
ואם כן – באיזו מסגרת .המסלול הפלילי מיועד לאלה
המעורבים בפעילות פלילית והם גם חולים במחלת נפש,
או שעולה חשש כי הם לוקים בנפשם .המסלולים שונים
בתנאי הפתיחה ,במהלכם ובסיום ההליכים בהם.24 ,15
במסלול האזרחי נתונה הסמכות החוקית להורות על
בדיקה כפויה או על טיפול (אשפוזי או מרפאתי) כפוי
בידי רשות רפואית-מקצועית – הפסיכיאטר המחוזי.16
ָרשוּ ת זאת קיימת במדינת ישראל משנת  ,1955והיא
הוקמה מכוח החוק לטיפול בחולי נפש מאותה שנה.
תחילה הוגדר התפקיד כ”רופא שנתמנה על ידי שר
הבריאות להיות פסיכיאטר מחוזי לעניין חוק זה ,וכולל
סגן פסיכיאטר שנתמנה כאמור” (סעיף  1לחוק) .בשנת
 1991שונתה ההגדרה וכיום היא “פסיכיאטר בשירות
המדינה שהשר מינהו להיות פסיכיאטר מחוזי או סגן
פסיכיאטר מחוזי לעניין חוק זה”.
על החלטת הפסיכיאטר המחוזי בהוראת אשפוז או
הוראה לטיפול מרפאתי ,או על סירוב להורות על
אשפוז ,יש זכות ערר לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית
(סעיף  12לחוק טיפול בחולי נפש) .ועדה זאת ממונה
על ידי שר הבריאות והיא מורכבת משלושה חברים:
יושב ראש משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט
שלום ,פסיכיאטר בשירות המדינה (למעט פסיכיאטרים
מחוזיים וסגניהם) ופסיכיאטר שאינו בשירות המדינה
 15בש”פ  92/00פלוני נ’ מדינת ישראל פ”ד נד(.240 )4
Kalian M and Witztum E (2006): The Israeli Model of the 16
“District Psychiatrist”: A Fifty Years Perspective. Accepted
for Publication in Isr J Psychiatry Relat Sci.
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אשפוז כפוי של חולי נפש  -בין המצוי לרצוי

(סעיף  24לחוק טיפול בחולי נפש) .על החלטות ועדה
פסיכיאטרית מחוזית רשאים לערער החולה ,קרובו וכן
היועץ המשפטי לממשלה בפני בית משפט מחוזי בשבתו
בדן יחיד (סעיף  29לחוק טיפול בחולי נפש) .קיימת
כאמור גם ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער
המונה חמישה חברים.
האשפוז הכפוי במסלול האזרחי ,שתחילתו בהוראה של
הפסיכיאטר המחוזי והמשכו בהארכת ההוראה לפרקי
זמן קצובים ,על פי החלטת ועדה פסיכיאטרית מחוזית
ובהתאם להוראות סעיף  10לחוק טיפול בחולי נפש,
אף מגיע לסיומו בהחלטה רפואית של גורם מקצועי -
המנהל הרפואי של בית החולים בו מאושפז החולה או
מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בה הוא מאושפז.
במסלול הפלילי נתונה הסמכות לכפות אשפוז וטיפול
פסיכיאטריים לבית המשפט .בית המשפט הוא המתחיל
את המסלול הפלילי ,והוא המעורב בכל זמן בהמשך
המסע .הוא גם המכריע בסיום המסע ,עם מתן צו אשפוז
או טיפול מרפאתי .כמובן שבית המשפט מכריע בשלב של
ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית מחוזית ,לשחרור
מהצו או לפנייה להימנע משחרור כזה .היסוד הדומיננטי
במסלול זה הוא היסוד הפלילי ,ולכן בית המשפט הוא
הגורם הקובע ולא המומחים לבריאות הנפש ,אשר רק
מחווים את דעתם המקצועית בפני בית המשפט.24
גם סיום האשפוז הפסיכיאטרי הכפוי שמכוח צו בית
משפט אינו נתון להחלטה הרפואית של המנהל הרפואי,
אלא בידי ועדה פסיכיאטרית מחוזית ,ששיקוליה אינם
רפואיים בלבד ומעורבים בהם גם שיקולים כגון שמירה
על שלום הציבור וביטחונו.
בכל הקשור למעשים פליליים ,מכריע בית המשפט על
פי דיני הראיות שבמשפט הפלילי .אין זה תפקידו ואין
זו סמכותו של פסיכיאטר מחוזי להחליט בעניינם של
חשודים או נאשמים בעבירה פלילית .עניינים אלה,
ובכלל זה בעניין בדיקה פסיכיאטרית וקביעת דרכי
טיפול פסיכיאטרי בחשודים או נאשמים ,נתונים בידי
בית משפט במסלול הפלילי ,על פי הוראות חוק סדר
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הדין הפלילי והחוק לטיפול בחולי נפש.17

המצב המשפטי במדינות אחרות

18

בארצות הברית מתחיל אשפוז פסיכיאטרי בהליך
אזרחי ,בבקשה לאשפוז מצד גורם כלשהו לאשפז אדם.
מהותו של גורם זה משתנה ממדינה למדינה ,ובמרביתן
הזכאים להגיש בקשה כזו הם שוטרים ,פסיכיאטרים,
פקידים שעיסוקם בתחום בריאות הנפש ,קרובי משפחה
ופקידי בריאות הציבור .ברוב המדינות נדרשת גם הצגת
תעודה רפואית או עדות מחזקת אחרת ,כי האדם עונה
על אמות המידה הנחוצות לאשפוז .האשפוז הראשוני
אינו מחייב הליך משפטי ,כל עוד מתאפשרת ביקורת
שיפוטית זמן סביר לאחר האשפוז .אולם כאשר מוגשת
בקשה לאשפוזו של אדם בבית חולים לחולי נפש ,יש
להודיע לו על כך כדי לאפשר לו להתנגד לעצם הניסיון
לאשפזו .כדי לאשפז אדם בכפייה בארצות הברית,
נדרש להראות כי תהיה אי יכולת נפשית (mental
 )disabilityהמביאה לאיום משמעותי לנזק חמור
למאושפז או לאחרים ,וכי אין כל אמצעי אחר שפגיעתו
מגבילה פחות ( .)less restrictiveמידת האיום בנזק
צריכה להיות מוחשית ומיידית ,והוכחת המסוכנות
צריכה להיות משכנעת .ברוב המדינות מוגבל האשפוז
הכפוי לפרק זמן מוגדר ,בדרך כלל שישה חודשים.
הארכת האשפוז מחייבת אישור שיפוטי מחדש ושימוע
חדש .על המוסד המאשפז מוטלת החובה החוקתית
לשחרר את החולה אם אין הוא עומד עוד בקריטריונים
לאשפוז כפוי ,גם אם בית משפט אישר את האשפוז.
נאשם שנמצא בלתי שפוי בעת ביצוע העבירה ,או בלתי
כשיר לעמוד לדין פלילי ,יאושפז בארצות הברית על פי
הוראת בית המשפט שדן באישום הפלילי .אשפוז כפוי
ראשוני מסוג זה הוא לתקופה שלא עולה על  40יום.
במהלך תקופה זאת יש לקיים דיון משפטי נפרד כדי
לבחון אם מתקיימת עילה משפטית להמשך האשפוז
הכפוי של הנאשם .ברוב המדינות קיימת חובת ביקורת
 17כהן ,חיים ה’ :המשפט (מהדורה שנייה) .ירושלים :מוסד ביאליק1996 ,
(עמ’ .)664
 18רימלט ,נויה :סקירה משווה של הליכי אשפוז כפוי של חולי נפש
בארצות הברית ,קנדה ,אוסטרליה ובריטניה .המרכז לסיוע משפטי בזכויות
אזרח ,המכון למשפט פלילי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.
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תקופתית של מצבו הנפשי של החולה כדי לוודא שאין
הוא מוחזק באשפוז מעבר לדרוש .שחרור נאשם מאושפז
באשפוז כפוי פלילי נעשה על פי צו בית המשפט שהורה
על האשפוז ,וזאת לאחר דיון שבמהלכו צריך הנאשם
להוכיח בראיות ברורות ומשכנעות ,כי שחרורו לא יהווה
סיכון לאדם אחר או לרכוש .השחרור על פי החלטת בית
המשפט יכול להיות מלא או מותנה בקבלת טיפול כפוי.
קנדה מורכבת ממספר פרובינציות שבכל אחת מהן חוק
שונה ,אך משותפים להן מספר עקרונות יסוד .סמכות
האשפוז נתונה בידי רופאים ,והמערכת השיפוטית
עוסקת רק בפיקוח על הליכי האשפוז ובערעורים .בדרך
כלל מתאפשר אשפוז קצר מועד ,למשך  72–24שעות,
לצורכי אבחון והערכה .לאחר שהמאושפז ממלא אחר
קריטריונים פורמליים (צורך בראיה לקיומה של הפרעה
נפשית ומסוכנות) ,ניתנים האישורים להמשך האשפוז.
ההמשך המרבי של הארכת האשפוז משתנה ממחוז
למחוז ,והוא יכול לנוע בין שבועיים לשנה .גם תקופה
זו ניתנת בדרך כלל להארכה באמצעות האישורים
המתאימים .סמכות הביקורת על הוראת האשפוז
מסורה ברוב המחוזות לוועדה מפקחת מיוחדת ,שאליה
רשאים לפנות חולים המאושפזים בכפייה לשם ביקורת
והערכה מחודשת .ועדות אלה מורכבות לרוב משלושה
עד חמישה חברים ,ביניהם עורך דין ,אדם מן השורה
ופסיכיאטר .יש מחוזות בהם אין ועדה מפקחת ,והבקשה
מובאת בפני בית משפט .ברוב המחוזות הביקורת נעשית
לבקשת החולה המאושפז או נציגו .במחוזות אחרים
הליך הביקורת אוטומטי.
אשפוז כפוי בהליכים פליליים מוצדק בקנדה רק אם
קיימת מסוכנות לציבור הנגזרת ממצבו הנפשי הנוכחי
של הנאשם .עיקר סמכויות האשפוז הפסיכיאטרי
הפלילי הוקנו לוועדת ביקורת ,שחייבת לדון ביחס
לנאשמים לגביהם נקבע בבית המשפט כי אינם כשירים
לעמוד לדין מחמת מחלת נפש ,או שנמצא כי היו בלתי
שפויים בעת ביצוע העבירה .הוועדה דנה לא יאוחר מ-
 45ימים (ובמקרים חריגים  90ימים) מיום מתן החלטת
בית המשפט בעניין .סמכות מקבילה ודומה נתונה גם
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לבית המשפט .במצבים בהם נראה לבית המשפט כי
העניין אינו סובל דיחוי ,ויש בידיו כלים מספיקים לכך,
ידון בית המשפט בשאלת שחרור או אשפוז של נאשם
מסוג זה .בהעדר סכנה ממשית לציבור ,הנאשם ישוחרר
ללא סייג או הגבלה .ביחס לנאשמים אחרים ,מאפשר
החוק הקנדי להטיל מגבלות על חירותם ,לרבות השמתם
במסגרת סגורה .ועדות הביקורת בקנדה מונות חמישה
חברים לפחות ,כאשר לפחות אחד מהם הוא פסיכיאטר.
ביקורת תקופתית על האשפוז הכפוי מתקיימת על ידי
הוועדה כל  12חודשים ,או בכל עת לפי בקשתו של אחד
הצדדים.
באוסטרליה שבה שבע מדינות וטריטוריות ,נקבעת
החקיקה הקשורה בחולי נפש בידי המדינות או
הטריטוריות ולא ברמה פדרלית .להלן יתואר המצב
החוקי במדינת  .New South Walesהאשפוז האזרחי
הכפוי יכול להתבצע באחת מארבע דרכים :באמצעות
הרופא המטפל או הפסיכיאטר הממונה על המחוז; דרך
מנהל רפואי ,ובעקבות בקשה של קרוב משפחה או ידיד;
דרך מנהל רפואי ,ובעקבות הוראה של פקיד סעד או
של משרד הרווחה; ובאמצעות הוראת תובע או שופט,
אשר מאפשרת לרופא להיכנס למקום מגוריו של האדם
המסרב להיבדק ,אם שוכנע התובע או השופט כי קיים
חשש סביר שהאדם הוא חולה נפש .לצורך אשפוז כפוי
ראשוני צריך אדם להיות מאובחן כחולה נפש שתפקודו
לקוי כתוצאה מאחד או יותר מהתסמינים הבאים :הזיות,
אי סדירות מחשבתית/קוגניטיבית ,הפרעה מוחשית
במצב הרוח או התנהגות חריגה חוזרת ונשנית ,כאשר
עקב תפקוד לקוי זה יש סיכון לנזק ממשי לאדם החולה
עצמו או לזולתו.
מי שאושפז בכפייה חייב להיבדק בבית החולים בו אושפז
תוך  12שעות .הבדיקה צריכה להיעשות בידי רופא בלתי
תלוי ,שאינו קשור להוראת האשפוז המקורית ,ועל רופא
זה להציג בפני המאושפז מסמך חתום בידי המנהל
הרפואי של בית החולים ,המאשר כי המאושפז אושפז
בכפייה בידיעתו של המנהל .אם הרופא הבודק שוכנע כי
אכן מדובר בחולה נפש ,יש להביא את עניינו בפני שופט
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אשפוז כפוי של חולי נפש  -בין המצוי לרצוי

באופן מיידי .בשלב הראשון הביקורת על האשפוז הכפוי
היא פסיכיאטרית ,ובשלב השני הביקורת היא שיפוטית.
השופט הוא המחליט אם אותו אדם הוא חולה נפש ,ואם
עליו להתאשפז או שיש לנקוט חלופה אחרת .החלטת
השופט תקפה לשלושה חודשים .אם הרופא האחראי
מעוניין בהארכת האשפוז מעבר לשלושה חודשים ,עליו
לפנות לגוף הקרוי  ,Mental Health Tribunalהמורכב
מעורכי דין ,פסיכיאטרים ו”אנשים אחרים” המייצגים
את הקהילה ,וחבריו ממונים בידי מושל המדינה .חברי
הטריבונל מחליטים אם האדם עדיין חולה נפש ואם יש
צורך בהמשך האשפוז ,או שמא ניתן להפעיל אמצעי
פחות מגביל.
בהליך פלילי ,כאשר ניתן צו אשפוז ,נבחן עניינו של
המאושפז על ידי חברי הטריבונל .עליהם מוטלת
החובה לבחון אם שחרורו של המאושפז יהווה סכנה
לו או לזולתו ,ואם המאושפז כשיר לעמוד לדין .אשר
למאושפזים שזוכו בשל אי שפיות ,על חברי הטריבונל
לקבוע אם עליהם להישאר באשפוז כפוי ,או שאין יותר
סכנה בשחרורם .עניינו של מאושפז בהליך פלילי ייבדק
על ידי חברי הטריבונל אחת לשישה חודשים ,ונוסף לכך
עליהם לבדוק את המקרה על פי בקשה מטעם התובע
הכללי ,שירותי הבריאות וגורמים נוספים בעלי עניין.
הזמן המרבי לאשפוז פסיכיאטרי כפוי בהליך פלילי לא
יהיה ארוך מהזמן המרבי שניתן לאסור אדם בגין אותה
עבירה.
באנגליה יש שלושה חוקים העוסקים בנושא ,ומספר
תקנות והנחיות נלוות .החוק המנחה הוא משנת 1983
והכללים עיקרם ענייני נוהל .באנגליה יש ארבעה סוגי
אשפוז פסיכיאטרי :א) הוראת אשפוז אזרחית ,בה
ההחלטה לאשפז מחייבת הסכמה או בקשה של קרוב
משפחה של המטופל או של עובד סוציאלי ,ועליה
להתבסס על שתי חוות דעת רפואיות .תוקף הוראה
כזאת  28ימים בלבד ,ולאחריה נדרשת הוראת אשפוז
חדשה .ב) אשפוז דחוף קצר מועד ,שנועד למקרה
חירום בו ניתן להסתפק בחוות דעת רפואית אחת
בלבד ,והוא מוגבל לתקופה של  72שעות .אשפוז כזה
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נעשה במקרים דחופים בהם לא ניתן להשיג חוות דעת
רפואית או של עובד סוציאלי בזמן קצר ,ומנהל בית
החולים סבור כי יש צורך באשפוז .הארכת משך האשפוז
מעבר ל 72-שעות נעשית רק באישור הנהלת המוסד
המאשפז או באישורו של ה.Home Secretary-
ג) אשפוז פלילי נעשה מתוקף צו בית משפט או צו
של ה .Home Secretary-יש צווים שאינם עוצרים
או מבטלים את ההליך הפלילי ,כלומר מקרים שבהם
בית המשפט מפנה את הנאשם לבית החולים על מנת
שתינתן בעניינו חוות דעת פסיכיאטרית לבית המשפט,
ומאידך יש צווים המבטלים את ההליך הפלילי ומסיימים
אותו ,ואלה צווי אשפוז .ד) אשפוז בהנחיית הHome-
 ,Secretaryשבסמכותו להעביר אדם המורשע בהליך
פלילי ואסיר המרצה את עונשו אל בית החולים .צו
העברה מעין זה יכול שיהיו בו מגבלות שונות על החולה.
ההחלטה הראשונית על אשפוז כפוי באנגליה והביקורת
השיפוטית המאוחרת המיועדת לבחון את תקינות
האשפוז ,צריכות להתבסס על שני תנאים מצטברים:
מחלת נפש ומסוכנות .אשפוז כפוי של אדם יתאפשר רק
כאשר האשפוז נחוץ באופן מיידי ,לשם שמירה על שלום
הציבור ,או כשמדובר בחולה נפש שמצבו הנפשי מהווה
סכנה לעצמו ולאחרים.
לחולה המאושפז באשפוז כפוי או לבא כוחו עומדת
זכות ערעור בפני טריבונל (Mental Health Review
 .)Tribunalהזכות עומדת לחולים לבד מאלה שאושפזו
בהליך המזורז ,ולתקופה שאינה עולה על  72שעות.
הדיון בטריבונל נערך תוך שבעה ימים מהגשת הערעור.
הטריבונל הוא גוף משפטי שמעמדו נחות מזה של בית
משפט .תפקידו המרכזי הוא לבדוק את נחיצות האשפוז
הכפוי ,אך יש בידיו גם סמכויות מפורטות ,והוא מהווה
גוף פיקוח עצמאי .בכל אזור באנגליה יש טריבונל אחד
(וביחד שמונה) ואחד הנמצא בוויילס .חברי הטריבונל הם
משפטנים ,פסיכיאטרים ואנשים ללא השכלה משפטית
או פסיכיאטרית ,אך בעלי ניסיון מתאים לחברות בגוף
זה .יושב ראש הטריבונל הוא משפטן .על הטריבונל
להעריך את מצב החולה ולהחליט אם הטיפול שניתן
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לו הוא המתאים ביותר לצרכיו ,או שיש להעדיף טיפול
אחר .הטריבונל גם מוסמך לשחרר את החולה .השחרור
הוא מיידי ,אך ניתן גם לקבוע מועד שחרור עתידי.
החולה ,בא כוחו או מנהל בית החולים בו מאושפז
החולה ,רשאים לפנות אל הטריבונל בכל עת .בכל מקרה
הטריבונל מנהל שימוע תקופתי גם אם ללא פנייה אליו.
הביקורת התקופתית משתנה בהתאם לסוג האשפוז:
באשפוז אזרחי ניתן להאריך את משך האשפוז מעבר ל-
 28הימים הראשונים בשישה חודשים ולאחריהם בשישה
חודשים נוספים .לאחר זאת ניתן להאריך את האשפוז
הכפוי לפרק זמן של שנה בכל פעם .באשפוז הדחוף וקצר
המועד אין ביקורת תקופתית ,אלא לאחר שהוארך והפך
להיות אשפוז כפוי אזרחי רגיל .באשפוז פלילי ,בדומה
לאשפוז האזרחי ,קיימת ביקורת תקופתית מידי שישה
חודשים ,וגם כאן יש זכות ערעור תקופתי לטריבונל
בבקשת שחרור .גם באשפוז שנעשה בהנחיית הHome-
 Secretaryיש לטריבונל סמכות ביקורת תקופתית.
הטריבונל דן במקרים אלה כבמקרים אזרחיים רגילים,
למעט במקרים שבהם צו ההעברה של החולה מציין
מגבלות ,כבמקרה של עבירה חמורה.

הדין המצוי
האימרה “רצונו של אדם הוא כבודו” שאולה מביטוי
שמופיע במקורות 19ופירושה שיש לכבד את רצונו
החופשי של אדם ,ויש להתחשב בחפצו אף אם אין הדבר
נראה כהולם אותו .אימרה זאת חלה על כל אדם ,אולם
האדם הלוקה בנפשו“ ,רצונו” אינו תמיד רצון חופשי.
לעיתים קרובות כרוכה מחלתו הנפשית בפגימה בכושר
שיפוטו או בכושר ביקורת המציאות שלו .חולה הנפש
אשר בשל מחלתו אינו יכול לגבש הסכמה מדעת לטיפול
רפואי ,אינו יכול להיחשב כמתנגד לקבלת הטיפול ,שהרי
“מושכל ראשון הוא שאין לך הסכמה של ממש לטיפול
רפואי אם אין היא ניתנת מרצונו החופשי של החולה”.20
בחולה כזה ניתן לטפל גם בלא הסכמתו ואף למרות
התנגדותו; כאשר הטיפול בו מצריך אשפוז בבית חולים
 19ירושלמי פאה ,טו ,ג.
 20שפירא עמוס“ :הסכמה מדעת” לטיפול רפואי – הדין המצוי והרצוי.
עיוני משפט ,יד(( 1989 ,272–225 :)2עמ’  ;)228ראו גם סהר אברהם:
הסכמה מדעת – תהיות והרהורים .רפואה ומשפט .64–48 )2005( 33

 80׀

לחולי נפש ,ראוי יהיה לאשפזו על פי הכללים והתנאים
המוגדרים בחוק.
עם זאת ,בשל הפגיעה החמורה בזכויותיו של החולה,
יפרשו בתי המשפט את הוראות החוק בצמצום ,אך לא
בצמצום יתר .15אשפוז פסיכיאטרי כפוי ,בין אם במסלול
האזרחי ובין אם במסלול הפלילי ,פוגע בחירותו האישית
של המאושפז ,ונחזה ככורח בלתי נמנע שנועד לטובת
הטיפול בחולה עצמו ,אך גם להגנה על שלום הציבור.
הואיל ומדובר בפעולה כפויה הפוגעת בחירות הפרט ,יש
להגבילה להכרחי בלבד .21אמנם במקרה אחד נקבע כי צו
אשפוז שניתן על ידי בית המשפט אינו מוגבל בזמן ,22אך
לאחרונה נקבע כי צו אשפוז שניתן בהליך פלילי והמבוצע
ללא הגבלה בזמן אינו סביר ואינו מידתי ,הן מבחינת
חומרת העבירה הפלילית והן מבחינת השינויים שחלים
במצבו הנפשי של המאושפז בכפייה ובמידת המסוכנות
שנשקפת ממנו עקב כך .23בית המשפט העליון קבע
כי החזקת חולה נפש בבית חולים לחולי נפש מכוח צו
אשפוז אינה צריכה להיות לפרק זמן העולה על תקופת
העונש המרבי שניתן היה להטיל על הנאשם לולא היה
נמצא לוקה בנפשו .23ביטול צו האשפוז אינו גורר בהכרח
שחרורו של המאושפז מהאשפוז הכפוי ,שכן עדיין פתוחה
הדרך לאשפוזו במסלול האזרחי ,אם מתקיימים התנאים
הנדרשים לכך.
בחינה השוואתית בין מסלול האשפוז הפלילי ובין
מסלול האשפוז האזרחי מלמדת כי הפגיעה בחירותו של
חולה הנפש קשה יותר במסלול הפלילי .ובלשונו של בית
המשפט העליון“ :השוואת מעמדם של הנוסעים במסלול
האזרחי למעמדם של הנוסעים במסלול הפלילי תגלה
לנו ,ולא להפתעתנו ,כי הראשונים מעמדם נוח משל
האחרונים; המסלול האזרחי נוח לו למטופל ,המסלול
הפלילי קשה הימנו” .24כנאמר לעיל ,במסלול הפלילי אין
הגורם הרפואי המטפל מוסמך לשחרר את המאושפז
ואף לא להוציאו לחופשות מבית החולים .החלטות אלה
 21בש”פ  9861/01מדינת ישראל נ’ פלוני (לא פורסם).
 22ע”ש (חיפה)  738/01פלוני נ’ הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית (לא
פורסם).
 23ע”פ  3854/02פלוני נ’ מדינת ישראל פ”ד נז (.900 )1
 24בש”פ  2305/00פלוני נ’ מדינת ישראל פ”ד נד(.289 )4
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הן בסמכות הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,ששיקוליה
אינם מוגבלים לאמות מידה רפואיות בלבד .במסלול
האזרחי ,לעומת זאת ,רשאי המנהל הרפואי לשחרר את
החולה מאשפוזו בבית החולים ואף להוציאו לחופשות
בהתאם לשיקול הדעת הרפואי והטיפולי בלבד.
הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית היא גוף ביניים בכל
הקשור לעיגונו המשפטי של הטיפול הפסיכיאטרי הכפוי
במסלול האזרחי .היא ניצבת בין הפסיכיאטר המחוזי,
שהוא סמכות רפואית ,לבין בית המשפט הפועל על פי
אמות מידה ושיקולים משפטיים בלבד .בין שני אלה
פועלת הוועדה הפסיכיאטרית ,שהרכבה על פי החוק
הנוכחי כולל רופאים ומשפטן ,המכהן כיו”ר הוועדה,
וניתן לראותה כגוף מעין-שיפוטי שעליו חלות הוראות
מסוימות של חוק ועדות חקירה ,התשכ”ח,1968-
בשינויים המתחייבים (סעיף  25לחוק טיפול בחולי
נפש) .לאחרונה אף מצא המחוקק לנכון לאפשר זכות
למתן ייצוג משפטי לחולים שעניינם נדון בפני הוועדה.
מידע נוסף ומפורט יותר על זכות ייצוג זו מופיע במאמר
שפורסם בכתב עת זה.25

הדין הרצוי
מושג המידתיות בהקשר לאשפוז כפוי של חולי נפש עלה
לדיון במספר מדינות דמוקרטיות מודרניות .במדינת
אינדיאנה שבארצות הברית ,למשל ,נחקק חוק שהתיר
אשפוז ללא הגבלת זמן של חולה נפש לצורך הערכת
העמדתו לדין פלילי .בית המשפט העליון של ארצות
הברית פסק פה אחד 26כי חוק זה אינו חוקתי ונקבע כי
תקופת האשפוז הכפוי על פי צו שיפוטי תהא לתקופה
שדרושה באופן סביר לצורך הקביעה אם הנאשם ישוב
ויהיה מסוגל וכשיר לעמוד לדין.
בחוק הישראלי אין כיום הוראה מפורשת הקובעת פרק
זמן מרבי לאשפוז פסיכיאטרי כפוי מכוח צו בית המשפט,
במסגרת הליך פלילי .אין גם הסדר מפורש לעניין המעבר
ממסלול אשפוז פלילי אל המסלול האזרחי .משמעות
הדבר היא כי צו אשפוז פלילי אינו מוגבל בזמן ,וכל עוד
 25מרגולין ,יעקב ,אברמוביץ ,משה וויצטום ,אליעזר :ייצוג חולי נפש בוועדות
פסיכיאטריות מחוזיות :המצוי והרצוי .רפואה ומשפט .101–93 )2005( 32
U.S. 715 (1972) Jackson v. Indiana. 406 26
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לא הורתה הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית על שחרורו
של נאשם חולה נפש ,על פי סמכותה לפי סעיף  28לחוק
טיפול בחולי נפש ,הוא נשאר מאושפז במסגרת המסלול
הפלילי אף לתקופה ארוכה.
בית המשפט העליון אכן קבע 23כי חוק טיפול בחולי
נפש לוקה בחסר בכך שאינו מסדיר במפורש את הבעיה
של “תקופת גג” לאשפוז הפסיכיאטרי הכפוי שנעשה
במסלול הפלילי .בעקבות פסיקה זו אין זה מן הנמנע כי
יתוקן החוק וייקבע הסדר סטטוטורי מקיף ,שיאזן בין
חירותו של חולה הנפש לבין שלום וביטחון הציבור .במצב
החקיקה הקיים ועד לאותה חקיקה מתקנת ,כקביעת
שופטי בית המשפט העליון ,ניתן להתקדם לעברו של
“ההסדר הראוי בכלים השיפוטיים המועטים העומדים
לרשותנו” .23
חוק טיפול בחולי נפש נמצא במסגרת שיטת המשפט
הישראלית ,הכוללת ,בין היתר ,ערכים ועקרונות יסוד
המהווים את תכליתו האובייקטיבית של החוק .בין
אלה רלוונטי לענייננו עיקרון הסבירות ,המחייב איזון
סביר בין זכויות החולה לבין האינטרסים של החברה
מזה .אשפוז כפוי של נאשם הלוקה בנפשו פוגע בכבודו
ובחירותו ,באוטונומיה שלו ובדימויו העצמי .27 ,15 ,5אך
זכויות חוקתיות אלה אינן מוחלטות ,ולעומתן ניצבים
האינטרסים של הגנה על שלום הציבור וביטחונו מפני
מעשים פליליים של נאשם חולה נפש ,והגנה על נאשם זה
מפני עצמו ,יחד עם הצורך לתת לו טיפול הולם.23
ההחלטה לאשפז אדם נגד רצונו במישור המשפט
האזרחי אינה תלויה אך ורק בשאלות אמפיריות כמו
מצבו הנפשי ,הגורמים המחוללים את מצבו וזכותו
לטיפול רפואי נאות ,מקצועי ואיכותי המיועד להיטיב
את מצבו .1החלטה זו תלויה גם בשאלות מוסריות-
חברתיות עקרוניות ,כגון ערך חירות הפרט לעומת ערכים
אחרים .שאלות אלה אינן בתחום התמחותו ומומחיותו
של הפסיכיאטר ,ונראה כי על המחוקק להכריע בהן.23 ,3
מסיבה זאת יש פסיכיאטרים הסבורים כי למעט במקרי
חירום ,כל טיפול פסיכיאטרי כפוי במסלול האזרחי צריך
 27ב”ש  196/80טולידנו נ’ מדינת ישראל פ”ד לה(.332 )3
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שייעשה על פי החלטה של גורם משפטי .בפני גורם זה –
משפטן או שופט – יוצגו חוות דעת רפואיות-מקצועיות
בכל הנוגע לנחיצותו של הטיפול ,והחולה יוכל להביע
עמדתו בין במישרין ובין באמצעות מייצג .הסמכות
המשפטית תאשר את נחיצות הטיפול הכפוי ,בין באשפוז
או במרפאה ,ותקבע את משך הזמן המרבי בו יינתן.
גישה זו מייתרת את הפסיכיאטר המחוזי ואת הוועדה
הפסיכיאטרית המחוזית ,מפקיעה מגורמים רפואיים את
הסמכות להורות על טיפול פסיכיאטרי כפוי גם בנסיבות
שאינן פליליות ,ומעבירה אותה אל גופים משפטיים
בלבד .לעמדה זו מתנגדים ארגוני משפחות של חולי נפש,
וככל הנראה גם גורמי חוק ומשפט שותפים להתנגדות זו.
לפחות בכל הנוגע לאשפוז הפסיכיאטרי הכפוי במסלול
הפלילי ,הציב בית המשפט העליון שלוש הנחיות :א)
עיקרון הסבירות ,הן לעניין התנאים להוצאתו של צו
האשפוז והן לעניין התנאים להמשכתו ותוקפו; ב) עיקרון
המידתיות ,בהשראת המשפט המשווה כנהוג במספר
מדינות בארצות הברית ,לפיו משך האשפוז הפסיכיאטרי
הכפוי במסלול הפלילי יהא כאורך תקופת המאסר
המרבית שניתן לגזור בגין העבירה נשוא כתב האישום,
או – כנהוג במדינות שונות – לתקופת זמן אחידה לכל
סוגי העבירות; ג) ביטול צו האשפוז ייעשה בידי אותו
בית משפט שהוציאו ,וזאת לאחר פניית החולה או קרובו
אל בית המשפט או ביוזמת הוועדה הפסיכיאטרית
המחוזית שכבר מכירה את החולה מדיונים תקופתיים
בעניינו ,או על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.23
בית המשפט העליון אף סיכם דעתו בנושא זה בקביעה
כי “נדרשת הכרעה מודעת בעניין זה ,אשר עשויה להביא
לתוצאה כי חולה הנפש לא ישוחרר מבית החולים ,אלא
יועבר מהמסלול הפלילי אל המסלול האזרחי” אם מרצון
ואם שלא מרצון בהתקיים התנאים הקבועים לכך בחוק.23
יש לקוות כי תיקוני החקיקה הנדרשים לא יאחרו לבוא.

הערות מסכמות
יחסה של חברה אל מחלות נפש וחולי נפש בכלל ואל
אשפוז פסיכיאטרי כפוי בפרט ,קובע בין מדדים אחרים
את פניה האנושיות והתרבותיות .יחס זה נגזר מאופייה
המודרני אשר מקפיד בשמירת זכויות החולה המבוססות
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על זכויות האזרח ועל כבוד האדם וחירותו ,וכן על זכותו
הבסיסית לקבלת טיפול רפואי נאות בעת מחלתו .עמדה
של חברה כלפי חולי הנפש שבקירבה משקפת גם את
רמתה המוסרית ,ערכיה ורגישותה לחיי האדם שבה ,הן
הבריא והן החולה.
אזרח הלוקה בנפשו מעמיד את המשפט ואת החברה בפני
דילמות קשות .בתי המשפט וסוכנים חברתיים אחרים
נדרשים לאזן בין שיקולים רבים .איזון מושכל ועדין זה
מבטא את אופייה של החברה ונותן ביטוי לתפיסותיה,
לערכיה ולעמדותיה .חולה הנפש שהחל להופיע כמתדיין
באולם המשפט ,מהווה אמת מידה נוספת למחויבותה
של מערכת המשפט לערכיה המכוננים  -צדק ועמידה
לצד החלש  -ולתפקידה הקהילתי המסורתי .28משנה
זהירות נדרש מכל הבא לדון ולבחון את הצורך באשפוז
ובטיפול כפוי של הלוקה בנפשו.29
החוק הקיים לטיפול בחולי נפש ,על תיקוניו השונים,
מתייחס בצורה אמיצה ואנושית לניסיון שנרכש במהלך
הפעלת החוק הראשון משנת  .1955הוא הביא לשינויים
רבים בכל הנוגע לאשפוז הפסיכיאטרי במסלול האזרחי,
זה שבהסכמה וזה שנעשה בכפייה .לעומת זאת ,כמעט
לא נעשו שינויים בסעיפי החוק הרלוונטיים הנוגעים
לאשפוז פסיכיאטרי כפוי שבמסלול הפלילי.
על סדר היום הציבורי ועל שולחן המחוקק מונחות
הצעות והמלצות וניירות עמדה רבים למספר תיקוני
חקיקה ולשינויים בחוק הישראלי הקיים לטיפול בחולי
נפש משנת  .1991אחד מהם אף מציע את ביטולו כחוק
ייחודי המפלה לכאורה לרעה קבוצת חולים ומעמיק את
התיוג הקשור בהם .קביעת המחוקק ,ככל שתהיה ,חייבת
להביא בחשבון את השמירה על זכויותיהם הבסיסיות של
חולי הנפש ,על כבודם וחירותם; על זכותם לקבלת טיפול
רפואי נאות ,אנושי ,זמין ,איכותי ומקצועי ,וכל אלה
תוך בקרה והגנה מצד סמכות מקצועית בכירה ובלתי
תלויה כמו הפסיכיאטר המחוזי .כל השינויים האלה
 28יער ,אירית :נפגעי נפש במערכת המשפט :ניכור רגשי וכשל בתקשורת.
אלפיים ,קובץ  ,19עמ’  ,62 –47תש”ס( 2000-עמ’ .)62
Livermore JM, Malmquist CP and Meehl PE (1968): On the 29
Justifications for Civil Commitment. Univ Penn Law Rev.
117(1): 75–96.
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חייבים להתבסס על שני עוגנים בסיסיים :חוק היסוד:
כבוד האדם וחירותו וחוק זכויות החולה מחד ,והגנה על
שלומה וביטחונה של החברה ,מאידך .מחברי המאמר
סבורים כי אשפוז כפוי של חולי נפש צריך להיעשות על
יסוד ידע מקצועי מבוסס ,להישען על הוראות החוק
ועל פסיקת בית המשפט ,ולשלב בצורה מושכלת בין

מקצועות הרפואה והמשפט .הפסיכיאטר המחוזי
והוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,הפועלים תחת בקרה
שיפוטית ,משקפים היטב שילוב זה ,ואין למהר ולבטל
מוסדות אלה שהוכיחו עצמם במדינת ישראל זה למעלה
מיובל שנים.

הערות מערכת :ד"ר יובל מלמד
מאמר מעניין זה מגיש סקירה מעמיקה על אודות המצב המשפטי של האשפוז הכפוי בארץ ובחו”ל ,ומעלה לדיון אם יש צורך
לשנות את החוק.
הפסיכיאטריה ניצבת בפני שלוש רפורמות עיקריות:
הרפורמה המבנית לפיה נעשה צמצום דרסטי במספר מיטות האשפוז ,מתוך כוונה להפנות את המשאבים לקהילה ולשיקום.
החלק האחרון טרם הושלם.
הרפורמה הביטוחית ,שטרם בוצעה ,לפיה הטיפול הפסיכיאטרי ימומן על ידי קופות החולים ,כפי שהדבר נהוג לגבי כל טיפול
אחר.
הרפורמה הרצויה בחוק לטיפול בחולי נפש .בנושא זה קיימות שלוש גישות עיקריות :הגישה השואפת לאחד את החוק
לטיפול בחולי נפש עם חוק זכויות החולה ,מתוך מחשבה שאין צורך בחוק מיוחד המפריד את הפסיכיאטריה משאר ענפי
הרפואה ,ומגביר את הסטיגמה .על פי גישה זאת נושא האשפוז הכפוי צריך להיות מועבר לבית המשפט .גישה שונה שואפת
להותיר את המצב על כנו ,מתוך ראיית היתרונות שבחוק הקיים ,ומלימוד הנושא מארצות אחרות ,בהן אשפוז כפוי נתון
בידי בית המשפט ,עניין שגם בו יש חסרונות המפורטים במאמר .בתווך קיימת גישת הביניים המבקשת לשפר ולתקן את
החוק הקיים ,אך לשמור על קיומו .המאמר מתמקד ברפורמה זאת ומתעמק בסקירה השוואתית ממנה ניתן ללמוד שברוב
המדינות קיימת ועדה משפטית הפוסקת בנושא ,כנעשה בארץ .ועדה זו מורכבת מאנשי מקצוע שונים .הצורך באיזון בין
צורכי החולה והחברה ,בין טיפול לענישה ,בין הראייה המשפטית לראייה הרפואית עובר כחוט השני לאורך המאמר .איזון זה
יכול להתבצע על ידי שדרוג מעמדה ורמתה של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,ותהליך זה החל בארץ.
לאחרונה תוקן החוק לטיפול בחולי נפש והוכנסה לתוכו חובת הייצוג של החולים באשפוז הכפוי על ידי עורך דין .ייצוג זה
מוסיף תוקף למימוש זכויות החולה ,אך מהווה צעד בכיוון “משפטיזציה” של המערכת.
האשפוז הכפוי בצו בית המשפט המפורט במאמר ,מדגיש את הדילמה בין הראייה המשפטית הרואה בחולה עבריין הנשלח
למעין כלא ,ולכן יש לקצוב את זמן שהותו ,לבין הגישה הרפואית הרואה בחולה אדם הזקוק לטיפול עד להחלמתו.
כותבי המאמר מדגישים את חובת המדינה לדאוג ל”זכויותיהם הבסיסיות של החולים ,כבודם ,חירותם וזכותם לקבל טיפול
נאות ,אנושי ,איכותי ,ומקצועי” ,ולכך יסכים כל אחד .אך הדעות חלוקות בדבר הדרך הנכונה .אני מסכים לדעת המחברים
שהוועדה הפסיכיאטרית המחוזית היא גוף ביניים חשוב בין הפסיכיאטר המחוזי לבין בית המשפט – זה המקום בו אפשרי
הדיאלוג הדרוש בין המערכות המשפטית והרפואית .לצורך זה יש להגביר את הידע המשפטי של הרופאים וכן את הידע
הפסיכיאטרי של המשפטנים ולשדרג את מעמדה של הוועדה ,סמכויותיה ואחריותה.
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“חשבתי שזה יהיה סוף העולם אבל כשהגיעו ...היה פתאום שקט”

רמת שביעות רצון משפחה מתהליך ביצוע הוראה לטיפול כפוי על ידי “אח מאשפז”



ציפי הלמן  ,*RN ,MPAמשה קליאן  ,**MDאתי פדידה ***
תקציר
משפחתו של החולה ותמיכתה מהווים עוגן חשוב ביותר לחולה ולסיכויי החלמתו .למרות זאת ,במשך שנים רבות לא
היתה התייחסות לחוות דעתן של משפחות חולי הנפש ביחס לתהליכים הטיפוליים .המאמר הנוכחי מצביע על הסיבות
לחוסר התייחסות זה ,ומביא תוצאות של סקר שנערך בלשכת הפסיכיאטר המחוזי בירושלים ,בו נבדקה שביעות הרצון
של בני המשפחה של חולי נפש שטופלו בכפייה ,מתהליך ביצוע הוראת האשפוז על ידי מבצעי ההוראות .מדובר בשלב בו
מגיעים מבצעי ההוראות לבית החולה ובידם הוראת הפסיכיאטר המחוזי .מבצעי ההוראה מזהים את החולה ומבקשים
ממנו להתלוות אליהם לבדיקה או לאשפוז ,לבית חולים פסיכיאטרי או למרפאה לבריאות הנפש .תהליך ביצוע ההוראה
מסובך ,בשל היותו טיפול באדם ובמשפחתו המצויים בשיאו של משבר ,ונעשה לעיתים תוך סיכון פיזי.
הממצא הבולט בסקר היה רמה גבוהה מאוד של שביעות רצון בקרב  80%מהנשאלים .כאשר הובעה אי שביעות רצון היא
התמקדה בעיקר ביחס מבצעי ההוראות ,ובמשך הזמן שבין בקשת הוראת האשפוז לבין ביצועה .משפחה אחת התלוננה
על עיסוק מבצעי ההוראות בדברים נוספים בשעה שהמשפחה שרויה במצב כה קשה.
שביעות הרצון התייחסה בעיקר לניגוד בין הציפייה לרע ביותר ,לגילוי כי בפועל לא היה המצב כה נורא .מדובר בדרך כלל
בבני משפחה מבוגרים ( ,)60+וברוב המקרים המטפל העיקרי הוא האם .התברר כי בניגוד להוראות ,ב 30%-מהמקרים
מבוצעת ההוראה על ידי איש צוות אחד בלבד.
בדיקת שביעות רצון המשפחה מהווה נדבך נוסף בבקרה על ביצוע ההוראות לטיפול כפוי תוך מתן הזכות למשפחה להביע
את דעתה על התהליך ,ולחברה את היכולת לשפרו.
* אחראית תחום הבקרה בבריאות הנפש מחוז ירושלים ,לשכת הפסיכיאטר המחוזי ,לשכת הבריאות ירושלים.
** הפסיכיאטר המחוזי ,ירושלים.
*** מנהלת לשכת הפסיכיאטר המחוזי ,ירושלים.

שלמי תודה לד”ר ר .שפר על הייעוץ האקדמי ,ולצוות לשכת הפסיכיאטר המחוזי בירושלים על המעורבות החכמה והתומכת
ועל הסיוע בעריכת הסקר.

 “אח מאשפז” הוא ביטוי רווח שהוחלף בביטוי רשמי“ :מבצע הוראות” .בעבר בוצע תפקיד זה על ידי אחים סיעודיים/רפואיים ,אך כיום ניתן למנות לתפקיד זה כל
אדם בתנאים שיפורטו בהמשך.
 הביטוי המקצועי לביטוי הרווח “אחים מאשפזים”.
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רמת שביעות רצון משפחה מתהליך ביצוע הוראה לטיפול כפוי על ידי "אח מאשפז"

מבוא
הרגע בו הגיע מבצע ההוראות לבית המשפחה ,הזדהה
וביקש מהחולה להתלוות אליו הוא מסוג הרגעים
הנחקקים בזיכרון ואינם נשכחים .בני המשפחה זוכרים
כל צליל ,כל מילה וכל תמונה .בדומה לזמן בו מצפים
לגואל בדמות צוותי מכבי אש ,או מד”א בעת התרחש
אסון ,זמן ההמתנה ל”אח המאשפז” מתואר על ידי
בני המשפחה כנצחי ,ארוך ובלתי נסבל .בזמן זה ,בן
המשפחה נמצא בדרך כלל במשבר פסיכוטי ,הוא עוין
ומאשים ולא פעם אלים ,כשהמשפחה הממוטטת מהווה
שוב ושוב משענת ,מגן ואף קורבן.
ההתמודדות עם מחלת נפש ממושכת של בן משפחה
מלווה פעמים רבות במצוקה קשה ומתמשכת .תמיכה
משפחתית הינה אחד המנבאים להחלמתו ,שיקומו
והצלחת התהליך הטיפולי של החולה .בני המשפחה
נקרעים לא פעם בין רצונם לטפל ולתמוך בחולה במסגרת
המשפחתית ,לבין ההכרה כי טיפול זה אינו עוד אפשרי.
משפחה המבקשת את “הסגרת”  -בלשון המשפחות -
בנה לידי בית חולים פסיכיאטרי נמצאת במצוקה גדולה.
היא נדרשת לשיתוף פעולה עם הממסד ,לכאורה “נגד”
בנה .לעיתים בני משפחה מבקשים שלא להיות נוכחים
בעת ביצוע ההוראה ,וכן שמעורבותם בתהליך לא
תובא לידיעת החולה .הצורך באשפוז בן המשפחה מובן
למשפחה ,אך היא חוששת לספר ולתאר את מעשיו ,כגון
חולה המאיים לרצוח את הוריו ,חולה המנסה לקיים
יחסים עם אימו ,הורס חפצים יקרי ערך בבית ועוד .בני
משפחה מבינים כי ניסיון למנוע את הבדיקה או האשפוז
הכפויים ,עלול לגרור התנגדות גדולה יותר של המטופל,
וצורך בשימוש בכוח רב יותר ,ואף עירוב המשטרה.
על פי חוק טיפול בחולי נפש ,תשנ”א ,1991-בסמכותו של
הפסיכיאטר המחוזי להוציא ,בנסיבות מסוימות שיפורטו
 בנושא משך הזמן יש התייחסות בשני סעיפים בנוהל (ראה הערה  6להלן).
ס’  7.3.4מתייחס לעניין משך הזמן“ :ביצוע ההוראה ייעשה סמוך ככל
האפשר למועד הוצאתה ובתוך תקופת הזמן הקבוע בחוק כתוקף ההוראה”,
ובנוסף ס’ “ :7.4.1יש לוודא כי הן הצוות ,הן הצוות המסייע והן צוות לשכת
הפסיכיאטר המחוזי יהיו זמינים או נגישים  24שעות ביממה”.
 Dixon Providing services to Families of Persons with
Schizophrenia : Present and Future. The Journal of Mental
Health Policy and Economic 2, 3–8 (1999) p. 4.
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להלן ,הוראה לבדיקה כפויה או לאשפוז כפוי .על ביצוע
הוראות אלו מופקדים “מבצעי הוראות” .הם פועלים
מתוקף החוק ,ולעיתים בסיוע המשטרה ו/או פורצי
מנעולים הפועלים במינוי ,בפיקוח ובאישור הפסיכיאטר
המחוזי .לאור המחויבות והרגישות לנושא זכויות אדם
בכלל וזכויות החולה וחולה הנפש בפרט ,מובן הצורך
לוודא כי תהליך הטיפול הכפוי נעשה בכל שלביו באופן

חוקי ,אנושי ורגיש .נוהל ביצוע בדיקה או אשפוז כפויים
קובע הנחיות להליך ביצוע ההוראה ,ומנחה לערוך בקרה
מדגמית מדי שלושה חודשים ,מנקודת ראותם של בני
משפחת החולה שנכחו בעת ביצוע ההוראה.
גם מבקר המדינה התייחס לנושא זה:
“בקרה זו הינה חשובה כי היא נועדה לבדוק,
בקרב קרובי המשפחה של החולה ,בין היתר,
אם מבצעי ההוראה השתמשו בכוח בלתי סביר
כדי להביא את החולה ,אם הוא התנגד ,לבית
החולים ...פעולות אלו מיועדות לוודא שנשמרו
זכויות האדם המובא בכפייה לבדיקה או לאשפוז
פסיכיאטרי”.

ההיבט החוקי והנהלי בעבודת מבצע ההוראות
“חולה הנפש מעמיד את המשפט והחברה בפני
דילמות קשות .מן העבר האחד ניצב חולה הנפש,
זכותו היא כזכותו של כל אדם .כבודו הוא ככבודו
של כל אדם אחר .פגיעה בחירותו כמוה כפגיעה
בחירותו של כל אדם אחר .אדם אינו מאבד את
זכותו לכבוד וחירות אם הוא חולה נפש ...מן העבר
השני קיים הרצון לטפל בחולה ובנזקק .חולה
הנפש אינו יכול להגן על עצמו .לעיתים קרובות
הוא מתקשה להביע את עצמו .החברה צריכה
להגן עליו ולטפל בו .אשפוז כפוי הוא מכשיר
חשוב לטיפול בחולה הנפש .בצד שני אלה עומד
שיקול שלישי והוא השיקול של שלום הציבור.
חברה צריכה להגן על עצמה מפני נזקים שחולה
נפש עלול לגרום. ...
 ראה הערה  2ו 3-לעיל.
 משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ( ,)2002נוהל ביצוע בדיקה או
אשפוז כפויים (מס’ .)75.002
 משרד מבקר המדינה ,דוח מבקר המדינה ( ,)2004צווים והוראות
לבדיקה ,לטיפול מרפאתי ולאשפוז פסיכיאטרי כפוי ש’ .67
 רע”פ  2060/97פלונית נ’ הפסיכיאטר המחוזי בתל אביב ,פ”ד נב ()1
.704 ,697
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פעולתו של מבצע ההוראות מעוגנת בחוק  .מבצע
הוראות מביא את החולה ,על פי ההוראה ,לבדיקה כפויה
דחופה או לא דחופה ,לאשפוז כפוי דחוף או לא דחוף.


סעיף  6לחוק מתיר לפסיכיאטר מחוזי להורות בכתב כי
אדם יובא בדחיפות לבדיקה פסיכיאטרית ,אם הובאו
בפניו ראיות לכאורה כי נתמלאו באדם כל התנאים
האלה:
( )1הוא חולה וכתוצאה ממחלתו פגום ,במידה
ניכרת ,כושר שיפוטו או כושרו לביקורת
המציאות;
( )2הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון
פיזי מיידי;
( )3הוא סירב להיבדק בידי פסיכיאטר.
סעיף  7לחוק מוסיף מצב בו התקיים אחד מאלה:

( )5לקבוע את תנאי האשפוז ,הטיפול במרפאה או
הבדיקה.
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,חוק טיפול בחולי
נפש ,תשנ”א 1991-וחוק זכויות החולה ,תשנ”ו,1996-
מתייחסים בצורה זו או אחרת לנושא הטיפול הכפוי
ומתמודדים עם שאלות שהנושא מעורר.
נשיא בית המשפט העליון כתב:
“מדינת ישראל מכירה בערך האדם ,בקדושת
חייו ובהיותו בן חורין .עם זאת זכויות אלה אינן
מוחלטות .ניתן לפגוע בהן (סעיף  8לחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו) .מטרת הפגיעה צריכה
להיות ראויה .דומה כי הגנה על חולה הנפש
והטיפול בו מזה וההגנה על שלום הציבור מזה,
היא לתכלית ראויה”.10

()2
(א) הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו ,סיכון
פיזי שאינו מיידי;
(ב) יכולתו לדאוג לצרכיו הבסיסיים פגומה
בצורה קשה;
(ג) הוא גורם סבל נפשי חמור לזולתו ,באופן
הפוגע בקיום אורח החיים התקין שלו;
(ד) הוא פוגע פגיעה חמורה ברכוש;

המערכת הרפואית מהלכת על החבל הדק שבין טובת
החולה ,זכויות החולה וטובת הציבור .מערכת החוקים
לטיפול בחולי נפש נועדה להציע פתרון לחולה שאינו
משתף פעולה עם המטפלים מסיבות שונות“ ,מחבל”
בטיפול ומזיק לעצמו ,לסביבתו הקרובה ופעמים רבות
גם לחברה.11

סעיף  14לחוק מתיר לפסיכיאטר מחוזי למנות את מבצע
ההוראה:

בנוהל לביצוע בדיקה או אשפוז כפויים מובא פירוט
הדרישות ממבצע ההוראות ,מגבלות תפקידו והכשרתו
ואופן ביצוע ההוראה:

פסיכיאטר מחוזי שהורה על בדיקה פסיכיאטרית
לפי סעיפים  6או  7או על אשפוז לפי סעיף  9או על
טיפול מרפאתי לפי סעיף  11רשאי –
( )1למנות את מבצע ההוראה;
( )2להורות כי מבצע ההוראה יהיה זכאי לקבל
בעת הצורך סיוע מהמשטרה;
( )3להסמיך את מבצע ההוראה וכן את השוטר
המסייע להיכנס לבית החולה או לכל בית חולים
או לחצרים אחרים המפורטים בהוראה ,כדי
לבצעה ,ולהשתמש בכוח סביר הן לצורך הכניסה
לחצרים והן לצורך ביצוע ההוראה;
( )4לקבוע את בית החולים שבו יאושפז החולה
או את המרפאה שבה יקבל טיפול ,או את מקום
ביצוע הבדיקה ואת הפסיכיאטר הבודק;
 סעיפים  9 ,7 ,6ו 14-לחוק טיפול בחולי נפש ,תשנ”א.1991-
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 7.2.2מבצע ההוראה:
7.2.2.1
7.2.2.2
7.2.2.3

7.2.2.4

חייב לשאת כתב מינוי ותג מזהה.
בעל נכונות לבצע את המשימה.
קיבל הדרכה בתחום בריאות הנפש
והחוק לטיפול בחולי נפש וכן ידע בחוקים
הרלוונטיים בתחום האתיקה המקצועית
שקיבלם מהפסיכיאטר המחוזי ,או ממי
שהוסמך על ידו ,במסגרת עבודתו או באמצעות
הכשרה ייעודית.
אושר על ידי קצין ביטחון מחוזי במשרד
הבריאות.

 10רע”פ  2060/97לעיל ,הערה .7
 11צ .הלמן ,י .בר-אל“ ,מן העבר האחד ניצב חולה נפש ,מן העבר השני…,
בקרה על טיפול מרפאתי כפוי כאמצעי לשיפורו” ,על סף (.)2003
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 .7.2.2.5מקבל מעת לעת ולפי הצורך תדרוך
והנחיות לביצוע מהפסיכיאטר המחוזי ,או
מי שהוסמך על ידו ,לפני ביצוע ההוראה.
 7.2.2.6אחראי לשמירת תקינות הציוד שהופקד בידו
לביצוע ההוראה.
 7.2.2.7שומר על כללי שמירת הסודיות הרפואית
וצנעת הפרט.
סעיף  7.2.4מבצעי ההוראה
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.1.4

לביצוע ההוראה נדרשים לפחות שני אנשי
צוות (במקרים מיוחדים ובאישור הפסיכיאטר
המחוזי מספיק איש צוות אחד).
מומלץ במידת האפשר לדאוג שבכל צוות מבצע
יהיה איש צוות בן מינו של החולה.
הנהג אינו נמנה על הצוות המבצע ,אלא אם
הוכשר והוסמך לכך (יכול לפעול כמבצע הוראה
אך לא בהיותו נהג).
הצוות המבצע יישאר במקום הבדיקה הכפויה
במידת האפשר עד סיומה .היה והבדיקה
מתארכת ,לא יעזוב הצוות ללא אישור הגורם
הרפואי הבכיר במקום ,או הפסיכיאטר המחוזי.

שביעות רצון בקרב בני משפחה :סקירת ספרות
בעבר לא הושם דגש על שאלת שביעות רצון בני משפחה
ו/או של חולים בטיפול הפסיכיאטרי.
יתרה מזאת ,לא פעם המשפחות נתפסו כ”אשמות”
במצב החולה וברצון לאשפזו .עמדה זו בולטת בספר
לימוד פסיכיאטריה משנות ה 70-המאוחרות .12הושם
אז דגש על הסביבה ,ובעיקר על ההורים בהקשר לחקר
האטיולוגיה של מחלות נפש .בעמ’  43–39מתוארים
הליקויים בהתנהגות ההורית (בעיקר האם) כלפי ילד
כחלק מהסיבות להיווצרות מחלת נפש:
“...אמהות שחסרות תכונות אימהיות ...יכולות
להיות מאוד אינטליגנטיות ואף לתפוס עמדה
בכירה בחברה ,אך הן חסרות את אותן תכונות של
רוך ,אהבה חום והגנה המופנים כלפי הילד”.
וכן:
 12י .שינפלד ,פסיכיאטריה ,אקדמון ,ירושלים (תשמ”א).
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“ההורים חייבים להבין שהם צריכים להציג בפני
הילד דוגמה לזוג מאושר” (עמ’ .)43
והטיפול המומלץ:
“היות ובמרבית המקרים נובעת ההפרעה של
הילד מיחסים מופרעים עם הוריו ...ברוב המקרים
לא הסימפטומים של הילד דורשים טיפול אלא
יחסיו עם הוריו”.
במסמך מרגש מתארת אם לחולה נפש ,עובדת סוציאלית
במקצועה ,את הקושי בהתמודדות עם בן חולה נפש.13
היא מתארת את הזעזוע הקשה מפתאומיות המעבר
מ”אם לבן מוכשר” ל”אם אשמה” .היא קובלת על היחס
הנוקשה ,המתנשא והמאשים מצד הצוות הרפואי .יחס
כאל “נספחים” שיש בהם אשמה כלשהי .הפסיכולוג
חיים עמית 14טוען כי הורים ככלל זקוקים לתשומת לב
אוהבת כבני אדם ,להקשבה אמפתית להתלבטויותיהם
ולדאגותיהם ולעזרה זהירהואוהדת,כדילהשליםעםחוסר
השלמות שבהורות .הוא מביא אימרה עממית האומרת:
“השיגעון עובר בתורשה .אנו מקבלים אותו
מילדנו”.
לדבריו ,ההורות לילד הבריא גורמת שחיקה רגשית,
הצטמצמות אישיותית ,פגיעה בדימוי העצמי ועוד .לאור
דברים אלו ,נראה קשה פי כמה מצבם של הורים לילד חולה,
ובפרט חולה נפש .קליאן וטסלר 15טענו שמשפחת חולי
הנפש עוברות תהליך משברי דומה לזה של אבל ואובדן.

שביעות רצון של משפחות
מתוך  43מחקרים שסקרנו בנושא שביעות רצון ,רק
בשניים הוצג שאלון להורי המטופל ובו בעיקר עמדות
והמלצות .16מרבית המחקרים שהתייחסו לשביעות
רצון ,התייחסו לשביעות רצון המטופל .בישראל
נבדקה לאחרונה שביעות רצון מאושפזים בבית חולים
 13אם לנפגע נפש (אלמונית) ,דברים שנאמרו ברב שיח בנושא “המשפחה
במערך הטיפול כן או לא” במרכז לבריאות הנפש “באר יעקב” (.)1996
 14ח .עמית“ ,הורות כאתגר בהתפתחות האישית” ,מנחה למנחה .משרד
החינוך והתרבות :ירושלים ( ,)1993עמ’ .39–21
 15בתוך ד .טוקר ,ע .וגנר ,ת .הראל ,ונ .ברוך-שפיר ,מודל אינטגרטיבי
לעבודה עם בני משפחה של חולי נפש (.)1995
 16ר .תמרקין ,שאלון להורים .אוניברסיטת תל אביב ,מח’ לפסיכולוגיה
(.)1978
ש .לימור-גולדשטיין ,שאלון עמדות לגבי השירותים הקיימים והדרושים
לילד מפגר .אוניברסיטת בר אילן ,בית הספר לחינוך ,עבודת מ”א (.)1992

׀ 87

רפואה משפטית

פסיכיאטרי ,אך שם נקבע כי חולים לעולם לא יהיו שבעי
רצון מטיפול בכפייה.17
במחקר שנערך בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת
מרילנד ,שבבולטימור ,ארצות הברית ,18נבדק הקשר
של אנשי המקצוע המטפלים בחולי נפש עם  214בני
משפחותיהם ,בדגש על נקודת המבט של המטפלים.
דווח כי במאמץ קטן ,ולעיתים מדובר במגע טלפוני קצר
לקבלת מידע ,נוצר קשר שסייע גם למשפחות וגם לחולים.
דיקסון 19מדווחת על חוסר שביעות רצון של בני משפחה
בעיקר מחוסר אינפורמציה והעדר תמיכה למשפחות
המתמודדות עם מחלת נפש של בן משפחה ,ומציינת כי
בשני העשורים האחרונים גברה ההתעניינות בשאלת
שביעות רצון של” 20 ”care giversבתחום בריאות
הנפש .נמצא כי בדרך כלל ציפיותיהם גבוהות ושביעות
רצונם נמוכה מזו של החולים .בפינלנד  31%–21%מבני
משפחה לא היו שבעי רצון מטיפול אנשי המקצוע בעת
משבר ,ובהולנד הביעו עמדה דומה  .48%–19%הבעיה
העיקרית שהועלתה הינה חוסר תמיכה רגשית ומיעוט
במתן אינפורמציה .כן הובע צורך להיות יותר שותפים
בתהליך הטיפולי.
רק בשנות ה 70-החלה מגמה עולמית של שיתוף
המשפחות בטיפול וראייה מערכתית של החולה כחלק
ממשפחתו .מאמצע שנות ה 90-מושם בישראל דגש על
זכויות החולה ומשפחתו שבא לביטוי הן בחוק זכויות
החולה ,התשנ”ו ,1996-והן בחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ”א .1991-בארץ פעילים בנושא ארגוני צרכנים
וארגוני בני משפחה.21
הגישה המקצועית המיושנת ראתה לא פעם את המשפחה
כמקור המחלה ,ובוודאי לא כמשאב המסייע לטיפול.
Y. Remnick, Y. Melamed, M. Swarts, A. Elizur & Y. Barak, 17
Patients’ Satisfaction with Psychiatric Inpatient Care. Isr.
Psychiat. Relat. Sci. 41 (3) 208–212, (2004).
L. Dixon, A. Lucksted, B. Stewart & J. Delahanty, 18
Therapist’s Contacts with Family Members of Persons with
Severe Mental Illness in a Community Treatment Program
Psychiatric Services (2000).
 19ראו  ,Dixonהערה  4לעיל.
 20בדרך כלל מדובר בבני משפחה ,אך יש ומדובר באחרים הנמצאים בקשר
קרוב עם החולה.
 21עמותות עוצמה ,אנוש ,מית"ל ,בנפשנו ואחרות.
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זאת כנראה הסיבה למיעוט פרסומים בנושא שביעות
רצון בני משפחה של חולי נפש .המאמרים החדשים
מצביעים על תחילה של שינוי המגמה ועלייה במודעות
לחשיבות שביעות רצון המשפחה של חולי הנפש מן
הטיפול בקרובם החולה.
מנור  ,לדוגמה ,מציג את החולה כלקוח ואת בני משפחתו
כמלווים ,ומותח ביקורת על ההתייחסות אליהם כאל
גורם שולי ,בעוד הלקוח נמצא במרכז .לדעתו פנייה
יזומה לבן המשפחה מצד הרופא או האחות ,הצעת מידע
והגשת המלצות ,מועילים להמשך הטיפול ,ויכולים ליצור
אוכלוסיית מלווים ידידותית .לכך יכולה לשמש ,לדעתו,
אף שיחה טלפון קצרה.
22

נתונים סטטיסטיים בעניין אשפוז ובדיקה
פסיכיאטריים בכפייה בישראל
צמצום מיטות האשפוז הפסיכיאטרי הביא לשינוי
אוכלוסיית המאושפזים לחולים המוגדרים “חריפים”
בעיקר .במקביל חלה עלייה בשיעור האשפוזים הכפויים,
והוא נע בחמש השנים האחרונות סביב כחמישית מכלל
המאושפזים.
בשנת  2003עמד שיעור המאושפזים בכפייה מכלל
המאושפזים במערכת הפסיכיאטרית בישראל על
 .21.2%בשנת “ 1994רק”  13.8%מכלל האשפוזים נעשו
בכפייה.23
במחוז ירושלים בו נערך הסקר ,הוציא הפסיכיאטר
המחוזי בשנת  372 ,2003הוראות לבדיקה כפויה ו-
 709הוראות לאשפוז כפוי .בממוצע מתבצעות כ22-
הוראות לבדיקה או לאשפוז כפויים בחודש .24למעלה מ-
 70%מההוראות המבוצעות הן הוראות לבדיקה כפויה.
רק כשליש הן הוראות לאשפוז כפוי .מספר המגעים
המדווחים של מבצע ההוראות עם בני המשפחה ו/או
המטופלים הוא לפחות כפול ממספר ההוראות לביצוע,
ייתכן עקב קושי באיתור החולים.
 22מ .מנור“ ,דברים שרואים מכאן” .רפואה ומשפט (.)2005
 23משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה -
בריאות הנפש בישראל – השנתון הסטטיסטי ,לשכת הפרסום הממשלתית
(.)2004
 24מספר רב של הוראות אשפוז נוגעות לחולים הנמצאים כבר בבית חולים
ואינן הוראות לביצוע על ידי מבצע הוראות.
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ביצוע ההוראות לטיפול כפוי
בארץ פועלים שישה פסיכיאטרים מחוזיים ,ובכל מחוז
מערך לביצוע ההוראות לאשפוז ובדיקה כפויים .דגם
ביצוע ההוראות שונה ממחוז למחוז .שירותי בריאות
הנפש אחראים על הוצאת מכרז לביצוע ההוראות ,כאשר
הכוונה היא שעל ביצוע ההוראות בכל מחוז תופקד חברה
אשר ברשותה כלי רכב ואנשים שהוכשרו לתפקיד.
במחוז ירושלים ,שהוא השלישי בגודלו לאחר מחוזות
המרכז ותל אביב ,פועלים כיום שני מבצעי הוראות .האחד
מהם הוא אח במקצועו ,והשני אינו מתחום המקצוע.
האח מבצע תפקיד זה כ 15-שנה והשני הצטרף לצוות
לפני כחמש שנים .בלשכת הפסיכיאטר המחוזי נבדקים
כל דיווחי מבצעי ההוראות הנמסרים בכתב.
ההנחיה של שירותי בריאות הנפש לבדוק את שביעות
רצון המשפחות הינה הנחיה מקצועית מתקדמת,
המצביעה אף היא על השינוי בגישה למשפחת חולה
הנפש.
בדיקת שביעות הרצון מתייחסת למחוז ירושלים בלבד.

שיטה
השאלון
השאלון מורכב משאלות אינפורמטיביות ומדירוג שביעות
הרצון ( – 5הגבוה ביותר – 1 ,הנמוך ביותר) ומבוסס על
השאלון שבנוהל שפורסם על ידי משרד הבריאות .25על
פי הנחיית משרד הבריאות ,ניתנו התשובות לשאלות
בראיון טלפוני .הנחנו כי תהיה היענות למשוב טלפוני
אם הוא ייעשה בזמן נוח ,בצורה אדיבה ובנושא חשוב.
לשאלון טלפוני גם חסרונות – הקושי באיתור מספרי
הטלפון של בני המשפחה וזמינותם ,וכן קושי בבחירת
הזמן הנוח למרואיין.
דגימת בני משפחה
לאור העובדה כי מדובר במספר קטן של משפחות – כ-
 20בחודש – והחשש מפני אי היענות או חוסר ישימות,
נבדקו כל המשפחות בהן נעשתה התערבות זאת
בחודשים פברואר ,מרץ ,אפריל ובמחצית מאי .2005
 25משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ( ,)2002נוהל ביצוע בדיקה או
אשפוז כפויים (מס’ .)75.002
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אופן הביצוע
בפגישה יזומה עם מבצעי ההוראות הוצג הסקר המתוכנן,
מטרתו ואופן ביצועו ,ונדונו פרטי השאלון .נבדקו כל
הדיווחים של מבצע ההוראות 26בתקופה ביחס אליה
נערך הסקר .נבדקו כל תיקי החולים בהם נעשה טיפול
בכפייה במהלך חודשים אלה ,ומהם נאספו פרטים על
בני המשפחה .על פי לקחים שנלמדו בתרגיל סימולציה
בהיענות לשאלונים שנערך עם אנשי צוות ,נעשו מספר
שינויים בשאלון ,בעיקר הבהרות .הסקר נערך בסוף מאי
.2005
מתוך  70שאלונים שנאספו ,נענו במלואם  .20היו מקרים
בהם המשפחה שנכחה מוגדרת כ”חולה” או “גבולית”,
והמידע שמסרה לא היה מלא או היה לא מהימן .היו
בני משפחה שבחרו לא להשיב .בחמישה מקרים ענו
החולים עצמם .באחד מן המקרים האחרונים ביקש
החולה לענות ,ונמצאה שביעות רצון נמוכה מאוד .בגלל
ההיענות הנמוכה לשאלונים ( 30%בלבד )N=66 ,הוחלט
להמשיך את הסקר גם במאי ,בו היה מבצע ההוראות
מודע לביצוע הסקר תוך התייחסות להטיה אפשרית.

תוצאות סקר שביעות הרצון
א .נתונים כלליים
כ 40%-מהשאלונים שהופקו נענו במלואם:
כ 80%-הביעו שביעות רצון מהתהליך בכללותו ברמה
הגבוהה ביותר (.)5
כ 10%-הביעו שביעות רצון ברמה הנמוכה ביותר (.)1
 70%מן ההוראות היו הוראות בדיקה.
 30%היו הוראות אשפוז.
האחוז הגבוה ביותר של תשובות ניתן על ידי אימהות -
.30%
הנמוך ביותר ניתן על ידי בן הזוג .3% -
 37%מהשאלונים נענו חודשיים לאחר ביצוע ההוראה.
 33%לאחר שבועיים.
 26בתום כל חודש מגיש מבצע ההוראות דיווח מפורט ומובנה על פעילותו
ללשכת הפסיכיאטר המחוזי.
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 17%לאחר חודש.

 36%היו שבעי רצון בדרגה .5

 13%לאחר שלושה חודשים.

 21%מהנשאלים לא יכלו להתייחס לדרך העברת
המטופל למקום הבדיקה/האשפוז ,כי לא יצאו איתם:
“נשארתי בבית”“ ,יומיים אני בוכה אחרי שלוקחים
אותו ,לא יכולה לוותר עליו”.

 40%מהמשיבים היו בטווח הגילים .69-60
 10%היו בטווח הגילים .39-30
בכ 70%-מהמקרים בוצעה ההוראה על ידי שני אחים
מאשפזים.
בשליש מהמקרים הגיע לביצוע אח אחד.27
המשפחות לא דיווחו על מקרה בו היתה הפעלת כוח
פיזי ,למרות הנסיבות.
ב 73%-מהמקרים לא היה צורך בהתערבות המשטרה או
בפריצה.
בעייתיות התגלתה בהצגת תעודות וזיהוי:
בכ 60%-מהמקרים לא הציג מבצע ההוראות את עצמו
על ידי תעודה מזהה.
באחוז דומה לא אימת את זהות המטופל על ידי בקשת
תעודה מזהה.28
בכ 30%-מהמקרים לא הוצג טופס הוראה לבדיקה או
לאשפוז.
ב .נתוני שביעות רצון
בני משפחה שהביעו שביעות רצון מעבודת מבצעי
ההוראות התייחסו לכך שהאחים דיברו בשקט ,ביררו כל
פרט חשוב ושיכנעו והסבירו בנועם.
ב 67%-מהמקרים שביעות הרצון הכללית מהתהליך
היתה גבוהה מאוד (.)5
 7%לא היו שבעי רצון (.)1
המשפחות בדרך כלל מרוצות מהיחס של מבצע ההוראות
למטופל ולמשפחתו:
מעל  80%הביעו שביעות רצון רבה ביותר (.)5

29

 64%הביעו שביעות רצון גבוהה (.) 5
במקרה אחד שביעות הרצון היתה בדרגה נמוכה (.)1
הנשאל הביע מורת רוח מכך ש”האח דיבר בטלפון בזמן
ההעברה במקום לתמוך בשעה כל כך קשה”.
 75%מן התשובות “לא רלוונטי” התקבלו בשאלת
שביעות רצון המשפחה מהמצב בו נשאר הבית מבחינה
בטיחותית לאחר ביצוע ההוראה.30
ב 25%-שביעות הרצון היתה גבוהה (.)5
בשני מקרים בהם נלקחו לבדיקה כפויה דחופה חולים
בדיור מוגן ,מבצע ההוראות עמד בקשר טלפוני עם
העובדת הסוציאלית ,ווידא כי מכשירי החשמל והגז
בבית מנותקים.
בבדיקת תוצאות הסקר הוחלט לנתח את תוצאות חודש
מאי ,בו היה האח מודע לעריכת הסקר ,בנפרד ולהשוותם
לשאר החודשים שנבדקו .31השערתנו כי בחודש זה
שביעות הרצון תהיה גבוהה יותר – התאמתה .נמצאה
שביעות רצון רבה יותר בעניין הסברת מטרת הביקור,
היחס למשפחה ושביעות הרצון הכללית .נראה שמודעות
מבצעי ההוראות לעובדה כי המשפחות נשאלות על
התהליך מביאה לשיפור נוסף בתפקודם.
בסקר ניתנה אפשרות לשאלה פתוחה“ :האם לדעתך
דרוש שיפור בתהליך ובמה?”.

בשאלה ביחס לאופן בו דאג מבצע ההוראות כי המטופל
יהיה לבוש כראוי ובהתאם לעונה ובקשר להנחיית האח
להבאת חפצים אישיים:

עיקר הטענות נגעו למשך הזמן החולף מפניית המשפחה
לעזרה ועד מימוש הטיפול וליחס לחולה ולמשפחה.

 50%השיבו “לא רלוונטי”“ ,המטופל היה לבוש”“ ,אנחנו
דאגנו לכך לפני הגעת האח” ועוד.

 29הסבר המשפחות“ :היות ומדובר רק בהוראה לבדיקה כפויה לא היה
צורך בארגון חפצים אישיים”.
 30הסבר המשפחות“ :הבית לא נשאר ריק לאחר שהמטופל עזב אותו,
ולכן לא היה צורך שמבצע ההוראות יטפל בנושא”.
 31לעומת החודשים האחרים ,עבודת האח התבצעה בחודש זה תוך ידיעה
על הסקר.

 27בנוהל יש הנחיה לביצוע הוראה על ידי שני אחים במידת האפשר.
 28כ 70%-מבני משפחה אלו דיווחו על היכרות קודמת בין האח לבין
המטופל ו/או בני משפחתו.
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רמת שביעות רצון משפחה מתהליך ביצוע הוראה לטיפול כפוי על ידי "אח מאשפז"

עלתה בקשה לביקור בית של פסיכיאטר ,שיאפשר
השארת החולה בסביבה הטבעית בשלב ראשון ורק אז
לשקול את הצורך באשפוז.
הובעה תחושה ש”צריך לשקר כדי שיבואו לקחת אותו
לאשפוז בכפייה” .ועוד“ :למה תמיד לוקחים למחלקה
סגורה ,גם כאשר לא מתפרעים .הבן שלי חולה אבל הוא
לא מסוכן לציבור”.
טענות רבות התייחסו לנוהל המסורבל ולזמן ההמתנה
עד הוצאת ההוראה אל הפועל – עד הגעת מבצע
ההוראות“ :לרופאים לא איכפת! החולה סובל וגם
ההורים עד שלוקחים אותו .מהרגע שמבקשים הוראה
לוקח יומיים ,זה הרבה מאוד לאדם חולה”.
“מרגע בקשת ההוראה ועד לביצועה עוברות המון שעות
של חוסר אונים”.
דאגה מ”מה יקרה אם לא נשיג רופא שיבקש את
ההוראה”“ .יכול לקרות אסון גם עד שמוציאים את
ההוראה ,וגם עד שהאחים מגיעים .החוק חשוב יותר
מחיי אדם!”.
בני המשפחה מודאגים מהמחלוקות התכופות בין
הרופאים לבין המשפטנים .עלתה טענה ש”לא סומכים
על ניסיון המשפחה עם החולה ועל ידיעותיה כאשר אין
מנוס מאשפוז”.
ביחס לאחים המאשפזים :עלו טענות על “קשיחות” ,על
אי תיאום הביקור.
משפחה המתמודדת  17שנים עם מחלת בנה טענה
ש”כיום אין לאחים המאשפזים את הסבלנות שהיתה
להם אליו בעבר ,ממהרים ולא משקיעים .בעבר היה
הרבה יותר יחס ,צריכים להסביר יותר לחולה ולמשפחה
מי הם ,צריכים להיות יותר מקצועיים מבחינה
פסיכולוגית ,יותר מקצועיים ,יותר מתחשבים בהורים,
יותר קשובים לבקשותיהם ולא לגלות כלפיהם אדישות
במצב כל כך קשה”.

דיון וסיכום
תהליך הוצאתו של אדם בכפייה מביתו לצורך הבאתו
לבדיקה פסיכיאטרית הינו רגיש ומסובך .הוא פולש לחיי
אדם ולמשפחתו המצויים במשבר ,לעיתים תוך סיכון
פיזי של כל המעורבים.
ממצאי הסקר מצביעים על כך שלמרות מורכבות
הביצוע ,שביעות הרצון של בני המשפחה שהשתתפו
בסקר – גבוהה .כ 10%-הביעו אי שביעות רצון מהיחס
למטופל ,נתון חשוב לאור הניסיון המצטבר המראה
כי הגשת תביעה ותלונה נגד צוות רפואי ופרא-רפואי
נובעת לא פעם משאלת היחס .טענות של בני משפחה
בנושא אי שיתופם בתהליך הטיפולי וקבלת החלטות,
חוסר אינפורמציה והעדר תמיכה בעת משבר ,נמצאו גם
בסקירת הספרות.
מצאנו מספר חריגות מהנוהל ,בנושאי זיהוי של החולה
והצגת תעודה מזהה לצוות ,ביצוע הוראה על ידי אדם
אחד ,או הסבר לא מספק.
עוד מצאנו כי מודעות מבצעי ההוראות לכך כי קיום
משוב של המשפחות בדבר התהליך מביאה ,כפי הנראה,
לשיפור בתהליך ,וכתוצאה מכך לשיפור בשביעות הרצון
הכללית של בני המשפחה ,בעיקר באשר להסבר מטרת
הביקור והיחס למשפחה.
יש חשיבות בהמשך הניסיון לברר את נקודת המבט
של בני המשפחה בשל אפקטיביות המשוב על מבצעי
ההוראות ,וכן מפאת חשיבותו אם תיושם המדיניות של
“מיקור חוץ” (.32 )outsourcing
סקר זה הוא עבודה ראשונית בה ניתן לבני המשפחה
לממש את זכותם להביע את דעתם .שיתוף הפעולה
החלקי יכול להצביע על ייאוש מהמערכת וחוסר אמונה
שדברים ישתפרו ,וכמו כן על עייפות וחוסר רצון לחזור
ולדוש בנושא כאוב .ואמנם עלו גם תגובות מעין אלה
אצל בני משפחה אשר בחרו לא להשתתף בסקר.

דווח על סגנון דיבור מאיים ומיותר“ :לא יעזור שום דבר,
חייבים לקחת ,אתם רוצים תבואו איתנו”.
 32בחלק מהמחוזות כבר מתבצע.
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האם מיעוט התלונות ,היענות מוגבלת להשיב לשאלות
הסקר ושביעות רצון כללית שנמצאה גבוהה ,יכולים לתת
תמונה אמיתית על תהליך ביצוע ההוראות לטיפול הכפוי
על ידי מבצעי ההוראות והמערכת המפעילה אותם? האם
המשפחות שענו מייצגות את ה”רוב הדומם”?
התשובה תצטרך להינתן בעתיד ,בבדיקות שייערכו
במחוזות נוספים.33
בדיקת שביעות רצון המשפחה היא נדבך נוסף בשיפור
תהליך הבקרה על ביצוע ההוראות לבדיקה ואשפוז
כפויים ,שנעשה תוך מתן האפשרות למשפחה להביע את
דעתה על התהליך ,ולחברה  -את היכולת לשפרו.

 33בימים אלו אמור להיערך סקר זהה במחוז תל אביב.

 92׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות

מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות  -העמדות ההדדיות בארץ ובעולם
רחל ניסנהולץ-גנות* ,פרופ' שפרה שוורץ** וד”ר שגב שני***
תקציר
הדילמות האתיות ,הנמצאות בבסיס מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות ,מעסיקות גורמים שונים במערכת
הבריאות ומחוצה לה .המחקר המובא במאמר זה מנסה לבחון את הניסיונות להתמודדות עם דילמות שמציבה מערכת
יחסים זאת ,בישראל ובעולם.
עמדת משרד הבריאות ,כריבון ,מוסדרת בנהלים ובתקשי”ר ,ומגדירה את מערכת היחסים באמצעות כללים .אך מסמכים
אלה חסרים דרכי פיקוח ואכיפה ,עובדה המגבילה את כוחו של המשרד לפעול נגד מפיריהם .עמדת המבטחים בחו”ל היא
כי מערכת יחסים זאת גורמת לשימוש לא מושכל בתרופות ,המשפיע על עלות הטיפול ועל תוצאותיו .בישראל אין עמדה
רשמית של קופות החולים ,אך הן הצטרפו לאמנה החברתית שיזמה ההסתדרות הרפואית ,ואשר מהווה ניסיון לפתרון
הבעיות העולות מתוך מערכת היחסים הזו.
חברות התרופות בישראל ובעולם ,באמצעות ארגוניהן ,קבעו קוד אתי של התנהגות ,שלסברתנו נובע מחששן בפני פעולות
מגבילות מצד המחוקק.
לא מצאנו עמדה רשמית של ארגוני החולים בנושא זה .עובדה זאת תמוהה ,בייחוד לנוכח היות הנושא חשוב למי שמייצג
ציבור המושפע ישירות מהקשר בין רופאים לחברות התרופות.
עמדת הציבור הכללי ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בעיתונות ובחקיקה ,התמקדה במקרים הסנסציוניים ,ואילו חברי כנסת
יזמו חקיקה בנושא ,שמטרתה בעיקר היתה לאסור על הקשר ,אך זו טרם הבשילה.
הרופאים ,באמצעות ארגוניהם הפרופסיונליים ,קבעו כללי אתיקה המסדירים את גבולותיה של מערכת יחסים זו .בישראל
נחתמה “אמנה חברתית” ,ששותפים לה רוב הגורמים הפועלים במערכת הבריאות .באמנה זאת נקבעו גבולות מערכת
היחסים .אנו סבורים כי אין די בכללי אתיקה ,וחלה על ארגוני הרופאים חובה פוזיטיבית להוכיח לציבור כי התנהגותם
המרשמית של הרופאים אינה משתנה בגלל יחסים אלה.
האמנה החברתית ,המהווה חידוש ודרך פעולה מקורית ומשלבת בין הצורך לקיים את מערכת היחסים לבין הצורך לקבוע
לה גבולות ברורים ודרכי אכיפה ,עשויה לסייע בגיבוש קשר זה ,כיוון שרובם המכריע של הגורמים הרלוונטיים במערכת
הבריאות שותפים לה .עם זאת ,מדובר במהלך חדש יחסית ,ויש להמשיך לעקוב ולבחון כיצד ימומש.
* עורך דין ,ראש תחום מדיניות ציבורית – ההסתדרות הרפואית בישראל .המאמר הוא חלק מחיבור לקראת קבלת תואר דוקטור במסגרת המחלקה
לניהול מערכות בריאות ,הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון.
** פרופסור חבר ,יו"ר המרכז למדיניות בריאות בנגב  ,הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון.
***  ,PhD, MHAמרצה נלווה ,בית הספר לרוקחות והמחלקה לניהול מערכות בריאות ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון.
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מבוא
 1.1כללי
המפגש בינינו לבין הרופא מתרחש מספר פעמים במהלך
חיינו .אנו נבדקים ומקבלים תרופה ,כשצריך .אנו סומכים
על הרופא שלנו ששיקוליו מקצועיים והוא מעודכן בכל
ההתפתחויות ברפואה ,והמלצתו על התרופה המסוימת
נובעת אך ורק מדאגה כנה לצרכינו ואין הוא מושפע מכל
גורם זר.
התרופות מיוצרות היום על ידי תעשייה המנוהלת ומובלת
בידי חברות ,אשר בצד שאיפתן לקדם את בריאות
האוכלוסייה ,פועלות למיקסום רווחיהן הכלכליים.
למחלות רבות קיימות מספר תרופות חלופיות ,והתחרות
על ליבו ,כיסו ובריאותו של החולה מתנהלת במלוא
המרץ ,דרך רושמי המרשמים – הרופאים.
בחינת ההיבט הכלכלי של האמור לעיל מורה כי ,באופן
כללי ,שימוש מושכל בתרופות מסייע לשמירתו של
אדם כיצרני ,מסיר את עול הטיפול בו מהחברה וחוסך
בעלויות ,בעוד שימוש לא מושכל בתרופות ובטיפולים
“מיותרים” ,ככלל ,גורמים להוצאה מיותרת בהפסד ימי
עבודה ,באשפוזים מיותרים וכדומה.
 1.2שוק התרופות
ההתפתחות ביכולת המחקר והפיתוח של חברות
התרופות בשנים האחרונות הביאה לכניסת תרופות
חדשות רבות לשוק .התפתחות זו משפיעה גם על
ההוצאה הלאומית לבריאות ,אשר ההוצאה לתרופות
היא חלק ממנה.
ההוצאה הלאומית לבריאות כחלק מהתוצר הלאומי
הגולמי (תל”ג) נמצאת בעלייה מתמדת ,ונעה בין  6%ל-
 10%מהתל”ג במדינות העולם המערבי .בישראל ,הוצאה
זו מהווה כ 8.7%-מהתל”ג .ההוצאה הלאומית לתרופות
בעולם המערבי מהווה כ 20%–10%-מסך ההוצאה

הלאומית לבריאות  ,ואף היא במגמת עלייה  . ,ההוצאה
על תרופות מרשם גדלה בהתמדה .שווי שוק התרופות
לאדם הוערך ב 307-מיליארד שקל בשנת  1998וב400-
מיליארד שקל בשנת  . ,2002מגמת עלייה זאת נמשכת
גם היום ,כיוון ששוק התרופות מתפתח והולך במהירות,
תרופות חדשות ויקרות יותר מוכנסות לשוק מדי שנה
ומביאות עימן בשורה לחולים בצד הוצאה כספית גדולה
יותר ,הנופלת על כתפי הציבור כולו.


 

 1.3מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות
 1.3.1נתונים
להלן מספר נתונים שעשויים לסייע בבחינת והבנת
העומד מאחורי מערכת היחסים בין רופאים לחברות
התרופות:
בשנת  2001הוציאו חברות התרופות בארצות הברית
יותר מ 9-מיליארד דולר על פגישות בין רופאים לבין
תועמלנים .הפגישות נערכו במסעדות ובאתרי קיט ,ובהן
חולקו דוגמיות חינם בשווי  11מיליארד דולר .הגידול
במכירות של חברות התרופות בארצות הברית עלה מ-
 12מיליארד דולר בשנת  1980ל 38-מיליארד דולר
בשנת  1990ול 116-מיליארד דולר בשנת .2000
משנת  1996ועד  2001עלה כוח האדם העוסק בתועמלנות
בתעשייה הפרמצבטית מ 42,000-ל 90,000-עובדים.
לחברות המובילות יש כ 4,000-תועמלנים הפועלים
 Yahalom Z. and Shani S., The Israeli Pharmacy and Drug
Law (Hebrew), Institute for Law and Economics Research,
Tel Aviv, Israel, 2000
 Shani S. and Shemer J. The Israeli Pharmaceutical Market
.)(1999), Harefua, 137: 1–4 (Hebrew
 בשנת  1995היוותה ההוצאה הלאומית לתרופות במדינת ישראל 9.4%
מההוצאה הלאומית לבריאות .בארצות הברית ובבריטניה עמד אחוז
ההוצאה הלאומית לתרופות על  ,10%בשבדיה על  13.3%ובצרפת על 17%
מההוצאה הלאומית לבריאות .בשנת  1999היוותה ההוצאה הלאומית
לתרופות בישראל  11%מההוצאה הלאומית לבריאות.
 Millenson, M.L., Getting Doctors to Say Yes to Drugs: The
Cost and Quality Impact of Drugs Company Marketing
to Physicians, 2003,Report of the BlueCross BlueShield
Assocoation.
_http://www.practicalhealthreform.org/pdf/voices/Drugs_Company
Marketing.pdf

 נתונים מתוך אתר משרד הבריאותwww.health.gov.il :
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בקרב רופאים ראשוניים ועוד כ 850-נציגים לרופאים
מומחים .כל נציג מגובה במידע ובתקציבי עתק .כל
חברה מוציאה על שיווק יותר ממיליארד דולר .לצורך
השוואת הגודל בלבד – הנשיא בוש ביקש מהקונגרס
הקצאה מיוחדת של  940מיליון דולר לטיפול בSARS-
לכל מחלקות הבריאות בארצות הברית.10

ההוצאה הכלכלית של המטופל על התרופה ,וחשוב מכך,
נותנות לרופא אינדיקציה על השפעת התרופה ויעילות
המשך השימוש בה .מעבר לכך ,כל רופא המשתתף
במחקר רפואי זוכה להיחשף לשיטות מחקר ,לגילויים
ולהתפתחויות חדשות במדע וברפואה ,לקידום אקדמי
ולהערכה בקרב חבריו.

חברות התרופות מימנו וקיימו אירועים רבים לעדכון
רופאים בחידושים ברפואה .אירועים רבים התנהלו
בבתי מלון יוקרתיים .בשנת  1996התקיימו בארצות
הברית  151,434אירועים מסוג זה וב 2001-היה מספרם
.340,34811

המחויבות שעלולה להיווצר כתוצאה מכך אינה גלויה
לעין ,ופעמים החשיבות של טובת המטופל והרצון להיות
מעודכנים בחידושים בתחום ,מאפילים על תחושות
הפגיעה באתיקה שעלולות להתעורר במקרים אלה.

 1.3.2תלות הדדית
במערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות התלות
היא דו סיטרית .אין ספק כי לרופאים יש את ההשפעה
המשמעותית ביותר על ההוצאה לבריאות ,בכל הנוגע
לתרופות 80%–70% .מההוצאה לבריאות מקורה
בהוראות רופא ,ובכל הנוגע לתרופות מרשם ,מדובר ב-
 100%מהוצאה .12מכאן קשה להטיל ספק באשר לרצון
חברות התרופות להשפיע ולעודד רישום מרשמים ,אשר
מביא להם רווחים כלכליים נאים.
גם בכל הקשור למחקר ולפיתוח של תרופות חדשות,
זקוקה התעשייה לרופאים .על פי דרישות המחוקק ,רק
רופאים רשאים להיות אחראים על ביצוע ניסויים קליניים
בבני אדם .רופאים הם המגייסים מטופלים לניסויים,
שהם הליכים הכרחיים בפיתוח מוצר פרמצבטי.
מנגד ,הרופאים זקוקים לחברות התרופות כדי לקיים את
הייעוד הבסיסי של המקצוע – להביא מזור למטופליהם.
ועוד ,הרופאים חייבים להשתתף בהשתלמויות ולקיים
לימודי המשך .דא עקא ,המערכת הקיימת אינה מסוגלת
להעמיד לרשותם את המידע אשר הם זקוקים לו בזמן
אמת ,וחברות התרופות משלימות את החסר על ידי
מימון נסיעות של רופאים להשתלמויות ולימודי המשך.
חברות מסייעות גם למטופלים באמצעות מתן דוגמיות
לרופאים .הדוגמיות הניתנות לחולה מקטינות את
 10ראו הערה  5לעיל.
 11ראו הערה  5לעיל.
 12ראו הערה  5לעיל.
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 1.4השחקנים העיקריים בשוק התרופות בישראל
כל צרכן בריאות ,שהוא גם צרכן תרופות ,משפיע
במידה כלשהי על שוק התרופות .עם זאת ,יש שחקנים
מרכזיים:
 1.4.1משרד הבריאות
משרד הבריאות הוא הרגולטור  -המפקח והאחראי -
על בריאות הציבור במדינה .במסגרת האגף לרוקחות,
תרופות ומוצרי רפואה של המשרד (להלן :אגף הרוקחות),
מפעיל משרד הבריאות מערך העוסק בשוק התרופות –
בבקרה על התרופות ,באכיפת נוהלי הבריאות ובקידום
השימוש המושכל בתרופות.
כחלק מתפקידו של משרד הבריאות בשמירה על בריאות
הציבור ,מוטלת עליו הדאגה לפיתוח ולקידום הרפואה
והמחקר הרפואי .זאת ניתן לעשות על ידי עידוד המחקר
והפיתוח ,סיוע כלכלי לרופאים ולחוקרים ועריכת
ניסויים קליניים .עם זאת ,המצב הכלכלי והמחסור
המתמיד במשאבים ,אינם מאפשרים למשרד להשקיע
כספים רבים בפיתוח המחקר הרפואי .החלל שנוצר
שואב לתוכו ,בין היתר ,חברות פרמצבטיות ,אשר בידיהן
היכולת הכלכלית להשקיע במחקר ובפיתוח תרופות
וטכנולוגיות רפואיות חדשות.
כמו כן ,מדינת ישראל ומשרד הבריאות משלמים עבור
התרופות הנרכשות ונכנסות לסל הבריאות במסגרת
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד .1994-עובדה
זו גורמת להפעלת לחצים כבדים על מקבלי ההחלטות,
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להכניס תרופות חדשות לסל הבריאות ,למרות שהמצב
הכלכלי לא תמיד מאפשר זאת.
 1.4.2קופות החולים (בחו”ל  -מבטחים)
קופות החולים מספקות בפועל את שירותי הבריאות
לציבור .שירותים אלו ניתנים על פי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ”ד ,1994-וכוללים אבחון ומתן טיפול
רפואי ותרופות .מנגד ,החוק מחייב את הקופות לקיים
איזון תקציבי ,באופן שהוצאות הקופה לא יעלו על
הכנסותיה בכל שנה.13
 1.4.3חברות התרופות
מטרת חברות התרופות היא למקסם את רווחיהן ,הגם
שמוצריהן תורמים לסייע לשיפור בריאות הציבור .מחד,
הן עוסקות בקידום המכירות של מוצריהן ,ומאידך,
משקיעות סכומי עתק בקידום ופיתוח מוצרים חדשים,
אשר מסייעים לאיכות הטיפול הרפואי ומשפרים אותו,
וכן מסייעות למחקר הרפואי.
יש לזכור כי עלות פיתוח תרופה חדשה יכולה להגיע לכדי
 500מיליון דולר ויותר ,14סכום שהחברות מקוות להחזיר
לעצמן בתקופה שהמוצר מוגן בפטנט.
 1.4.4ארגוני חולים
מטרת ארגוני החולים היא להעניק לכל הנזקק לסיוע
רפואי את הסיכוי להירפא .תרופה חדשה מביאה עימה
סיכוי לריפוי ואפשרות לקדם את בריאות החולה .לפיכך,
נראה כי ארגונים אלה נוטים לתמוך בכל דרך המקדמת
את המחקר הרפואי .אך ארגוני החולים אינם מהווים,
בדרך כלל ,כוח פוליטי משמעותי.

 1.4.6רופאים וארגוניהם
רופא קשור במספר מערכות יחסים הקשורות למקצועו.
מחויבותו היא בראש ובראשונה למטופל ,והיא מושרשת
ומעוגנת עמוק בבסיס מקצוע הרפואה .אך קיימים
קשרים גם עם חברות תרופות ,המספקות עניין ,ידע
ואפשרות לשפר את הטיפול הניתן למטופלים ,בצד
טובות הנאה אישיות ברמות מסוימות.
ארגוני הרופאים ,המייצגים את הפרופסיה הרפואית,
דואגים לקידום האינטרסים של הרופאים כקבוצה
ושל מקצוע הרפואה .ארגונים אלה מייחסים חשיבות
לשמירה על תדמית הרופאים בציבור באמצעים כגון
כללי אתיקה וקוד התנהגות ,ללא קשר לשאלה אם אכן
ישנה השפעה בלתי הולמת על הרופא הספציפי .ארגונים
אלה מכירים גם בחשיבות הקשר עם חברות התרופות
ובתרומתו למערכת הבריאות.
 1.5הסוגיה האתית
מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות מציבה
דילמה אתית ,שאינה קלה לפתרון .מחד ,מחויבות
הרופא ,הנתונה בראש ובראשונה למטופלו – אנו מצפים
מן הרופא שלנו לשקול את טובתנו ואותה בלבד ולהיות
מעודכן בכל החידושים ולפעול לקידום הרפואה ולטובת
הכלל.
מאידך ,חברות התרופות מצידן מסייעות לרופא לסייע
לנו על ידי הבאת מידע בדבר חידושים ברפואה ,עריכת
כנסים והשקעת משאבים עצומים במחקר ובפיתוח
רפואי של תרופות ואביזרים רפואיים חדישים.

 1.4.5הציבור הכללי
הציבור הכללי ,כציבור החולים ,מעוניין בשיפור הבריאות
ואיכות הטיפול הרפואי ,ובקידום מקצוע הרפואה .מנגד,
הוא חותר לכך שהאינטרס הראשון והעיקרי של הרופא
יהיה הטיפול בו.

הקשר בין חברות התרופות לרופאים מעלה חשש
להשפעה מוטית על התנהגותו המרשמית של הרופא ועל
השיקול המקצועי ,שעלול לפגוע באמון הציבור בו ,ואף
ישירות במטופלים.

בכל הקשור לנציגי הציבור ,חברי כנסת ואחרים ,קיים
מעגל המשפיע על עמדותיהם ,בדמות לובי המופעל הן
על ידי התומכים בהידוק מערכת היחסים והן על ידי
המתנגדים לה.

פתרון קיצוני לבעיה ,כאיסור גורף על קיום מערכת
היחסים או התרה גורפת שלה ,עלול לפגוע במערכת
הבריאות ,בין אם תיפגענה חברות התרופות ,שתצמצמנה
פיתוח וייצור של תרופות חדשות ,ובין אם ייפגע אמון
הציבור ברופאים .המציאות אינה מאפשרת פתרון של

 13ראו סעיף  32לחוק.
 14ראו הערה  3לעיל.
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שחור או לבן .הרופאים ,המטופלים ,הקופות וחברות
התרופות – כולם מהווים חלקים אינטגרליים של מערכת
הבריאות ,כולם בעלי עניין ,ולכל גורם מאלה עמדה משלו
ודרך משלו לפתרון הבעיות שמציבה מערכת היחסים בין
רופאים לחברות תרופות .לכל אחד מהגורמים הפועלים,
עמדות ומודלים לפתרון הבעיה האתית ,שיענו על כלל
הצרכים של מערכת הבריאות בעניין זה.
 .2מטרה
מטרת העבודה היא לבחון את הדרך בה התמודדו,
בישראל ובמדינות אחרות בעולם ,עם הבעיות שמציבה
מערכת היחסים בין הרופאים לחברות התרופות ,לרבות
הדילמה האתית ,תוך התייחסות לעמדות הגופים
השונים במדינות השונות ,בהתאם לנסיבות ולתנאים
הסביבתיים המייחדים כל מדינה ומדינה.
הפרמטרים שנבחנו:
 .1מיהם הגורמים הרלוונטיים המשפיעים והמושפעים
ממערכת היחסים בין הרופאים לחברות התרופות.
 .2מהן העמדות של גורמים אלה בעולם ובארץ ,והאם יש
תאימות בין העמדות של גורמים אלה בארץ לעומת
מקבילים להם בעולם.
 .3מהי ,אם אכן יש כזאת ,הדרך בה בחרו להתמודד עם
הדילמה שנפרשה לעיל בתחום מערכת היחסים בין
הרופאים לחברות התרופות.
 .3שיטות
מקורות החיפוש של חומר רלוונטי בנושא זה הם:
 .1מנועי חיפוש שונים באינטרנט ,מהם ניתן ללמוד על
העמדות של גופים שונים והיחס לשאלות שהועלו
לעיל.
 .2עיון במסמכים וניירות עמדה רשמיים של גופים
שונים ,לרבות משרד הבריאות ,ההסתדרות הרפואית
בישראל ,הסתדרויות רפואיות שונות בעולם ,חברות
תרופות ,ארגונים ציבוריים וארגון הבריאות העולמי
).(World Health Organization -WHO

בין המסמכים שנבדקו היו:
 .1ניירות עמדה של ארגונים ,לרבות ארגוני רופאים,
חברות תרופות ,ארגונים ציבוריים ועוד.
 .2חקיקה רלוונטית ממקומות שונים בעולם והצעות
לחקיקה שהועלו בעניין זה בארץ בעבר ובהווה.
 .3מאמרים מעיתונות פופולרית ,כללית.
 .4תוצאות
 4.1עמדת משרד הבריאות
משרד הבריאות הוא חלק מהרשות המבצעת של המדינה.
ככזה ,מתפקידו להוציא הנחיות ביצוע בנושא זה ,אשר
ישקפו את עמדתו .נוהל המשרד בנושא התקשרויות עם
חברות מסחריות פורסם ביום  ,16.11.1998והוא מחליף
נוהל מיום .13.1.1993
 4.1.1נוהלי משרד הבריאות
הנחיות משרד הבריאות ,15המשותפות לו ולקופות
החולים ,קובעות נוהל לקבלת מימון למחקרים ולכנסים,
ועל פיהן הוקמה הוועדה המשותפת של משרד הבריאות
וקופות החולים לאישור ההתקשרויות.
הנוהל קובע עקרונות מנחים לעריכת מחקר ,לקבלת
אישור טרם ביצוע המחקר לחובת נותן מענק המחקר
(חברת התרופות) לכיסוי עלות הניסוי .הנוהל מתייחס
גם לסיוע כספי של חברות התרופות לקיום ימי עיון
ונסיעות לכנסים בחו”ל.
במסמכים אלה אין התייחסות לסנקציות נגד מפירי
הנוהל.
 4.1.2תקשי"ר
פרק  42.7לתקנון שירות המדינה (להלן :תקשי"ר) דן
בפרסים ,מתנות וטובות הנאה ומתייחס לכל עובדי
המדינה .בתקשי"ר נקבע כי עובד מדינה אינו רשאי
לקבל טובת הנאה מאדם ,לרבות מפעל ,מוסד ,גוף,
חברה וכדומה ,אשר עשויה להשפיע על מילוי תפקידו או
על עבודתו בשירות המדינה ,בין במישרין ובין בעקיפין.

 .3כתבי עת רפואייםNew England Journal of :
Medicine, British Medical Journal, The Lancet.
 15משרד הבריאות – חוזר המנהל הכללי  ,15/98התקשרויות עם חברות
מסחריות ,כ”ו בחשוון התשנ”ט.16.11.98 ,
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 4.1.3הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
גם היועץ המשפטי לממשלה נדרש לסוגיה זו ,ובשנת
 1980קבע בהנחיה 16כי השתתפות בהשתלמות מסוימת
מעלה חשש שעובדים נותנים עדיפות לחברה במכרזים,
והדבר נוגד את התקשי”ר .בעקבות הנחיה זו הוסיפה
נציבת שירות המדינה דאז הוראה לתקשי”ר ,לפיה
השתתפות בהשתלמות על חשבון גוף עסקי ,בין בארץ
ובין בחו”ל ,טעונה אישור מוועדת השתלמויות.
החיסרון בהנחיות אלו הינו כי לא נקבעו להן דרכי אכיפה
נאותות ,ולפיכך הפיקוח עלול ללקות בחסר.
 4.2עמדת קופות החולים/המבטחים
 4.2.1מבטחים בחו”ל
העלייה בהוצאה לבריאות משפיעה על מחירי הביטוח
הרפואי של חברות כמו  MedicareוMediciad -
בארצות הברית ,כמו גם על ההוצאה לתרופות של ספקי
שירותים בישראל ,שהם קופות החולים הנושאות בחלק
ניכר מעלות התרופות .גופים אלה טוענים ,בין היתר:
 .1המערכת השיווקית שמפעילות חברות התרופות
גורמת לשימוש יתר בתרופות ( .)abuseכדוגמה
לכך ניתן להביא את המקרה מיוני  ,2003בו חברת
 AstraZenecaהורשעה על כי פיתתה רופאים להגיש
קבלות לחברות המבטחות עבור תרופות לטיפול
בסרטן הערמונית ,שבפועל ניתנו לרופאים כדוגמיות
חינם.17
 .2התועמלנים משפיעים על רופא לשנות את התנהגותו
המרשמית .כהוכחה לדברים הם מצביעים בין היתר
כי תשע החברות האחראיות על  50תרופות המרשם
הנמכרות ביותר ,השקיעו בשנת  45.4 ,2001מיליארד
דולר בשיווק ובפרסום התרופות ,לעומת  19מיליארד
דולר בלבד שהושקעו באותה שנה במחקר ובפיתוח
תרופות חדשות.18
כתימוכין נוספים לעמדה זו ניתן לציין מחקר שנערך
בשנים האחרונות ובו  61%מהרופאים ענו כי הם אינם
 16הנחיות היועץ המשפטי לממשלה  ,21.867השתלמות על חשבון חברה
מסחרית ,מיום .1.8.1980
 17ראה הערה  5לעיל.
Profiting from pain: Where Prescription Drug Dollars Go, 18
Families USA Publication No. 02–105, July, 2002.
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מושפעים משיווק של חברות תרופות ,אך ביחס לרופאים
אחרים רק  16%מהנשאלים השיבו כי חבריהם אינם
מושפעים.19
והרי שימוש לא נכון או עודף של תרופות משפיע על
הוצאות המערכת לא רק בגלל עלות התרופות עצמן אלא
גם בתוצאותיו – אשפוזים מיותרים ,וביניהם כאלה שהם
תוצאה מנטילת תרופות לא נכונה ,הפסד ימי עבודה
וכדומה.
 4.2.2התמודדות המבטחים עם הנושא
מאחר ששימוש בתרופה מתחיל ברישום מרשם ,בוחנים
המבטחים את מערכת היחסים בין הרופאים לחברות
התרופות ,תוך שימת דגש על מאמצי החברות להשפיע
על הרישום .החברות המבטחות הנושאות בתשלום
התרופות מנסות להציג בפני הרופאים אינפורמציה
נחוצה ואובייקטיבית ,ובה הידע הנדרש על אודות
חידושים ברפואה ,מבלי ליצור לחץ לשימוש בתרופה
מסוימת.
בבסיס גישה זו עומד העיקרון“ :התרופה המתאימה
לאדם המתאים בזמן המתאים”.
 4.2.3המצב בישראל
קופות החולים בישראל הן ספקיות השירות הרפואי
מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד.1994-
הקופות חייבות לספק למבוטח את התרופות הכלולות
בסל שירותי הבריאות ,על פי מרשמים שמנפיקים רופאי
הקופה.
אין ספק שהקשר בין רופאים לחברות תרופות משפיע
באופן ישיר על הקופה ועל הוצאותיה ,יחד עם זאת,
התפלאנו לגלות כי אין כל עמדה רשמית של הקופות
בנושא זה ,למעט נוהל ההתקשרויות של שירותי בריאות
כללית ,שהוא הנוהל המשותף להם ולמשרד הבריאות
(ראו פירוט בפרק הדן במשרד הבריאות לעיל).
למרות העדר עמדה רשמית של הקופות בישראל ,ואולי
אף בגללה ,הביעו קופות החולים רצון ליטול חלק ולהיות
Steinman Michael A., Shlipak Michael G. and McPhee 19
Stephen J., Of Principles and Pens: Attitudes and Practices
of Medicine Housestaff toward Pharmaceutical Industry
Promotions , Am. J. Med. 110, no. 7 (May 2001): 551-57.
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שותפות לאמנה החברתית ,שיזמה ההסתדרות הרפואית
בישראל ,ואשר נתייחס אליה בהמשך.
 4.3עמדת חברות התרופות
 4.3.1נחיצות הקשר עם הרופאים
חברות התרופות והתעשייה הפרמצבטית הן בראש
ובראשונה חברות מסחריות הפועלות למיקסום רווחיהן
הכלכליים .יחד עם זאת ,לא ניתן להתעלם מכך שחברות
התרופות פועלות גם לקידום טובת הציבור בייצור,
בפיתוח ,בשיווק ובמכירה של תרופות חדשות.

International Federation of Pharmaceutical
 )IFPMA( Manufacturers Associationהוא ארגון לא
ממשלתי וללא כוונת רווח ,המייצג חברות פרמצבטיות
מארצות מפותחות ומתפתחות .רוב חברות התרופות
המבוססות על מחקר ,דהיינו חברות המפתחות מוצרים
חדשים ולא גנריים ,חברות ב .IFPMA-הקוד של IFPMA
אומץ לראשונה בשנת  ,1981והליך התלונות שבקוד החל
לפעול בשנת  .1982עקב שינויים שחלו בתעשייה ,הוכנס
בקוד שינוי בשנת  .1994עמדת  ,IFPMAכפי שהיא
מוצגת בקוד ,היא כי שיווק תרופות מרשם לרופאים
הוא המשך חיוני לתהליך המחקר והפיתוח של תרופות
חדשות וטיפול בחולים IFPMA .הוציאה בכל שנה דוח
העוסק בעמידת החברות בקוד ההתנהגות ,עם זאת
פניות לארגון לקבלת הדוח לא נענו.

הקשר עם הרופאים נחוץ לחברות התרופות במספר
מישורים .הרופאים נוטלים חלק חשוב בהליך הפיתוח
של תרופות חדשות ,ורבים מהם עוסקים במחקר בסיסי
בפיתוח תרופות חדשות .רופאים הם גם ה”לקוח” של
החברות ,שכן למרבית התרופות נדרש מרשם ,ולכן
רואות החברות חשיבות בחשיפת הרופאים לדבר קיומן
של התרופות ,להשפעתן ולייעודן .ככל שתגבר החשיפה,
כן יגדלו הסיכויים להגברת השימוש.

Industry

 4.3.2כללי התנהגות נאותים

( )ABPIהבריטית ,20הקוד של Canada’s Research

מתוך מודעות חברות התרופות לבעייתיות האפשרית
הטמונה בקשר זה ,צמחה יוזמתן לערוך קוד אתי ,שישמש
אותן ואת עובדיהן ויתווה את המותר והאסור במערכת
יחסים זאת .יתרה מזו ,בהצהרות של חברות שונות,
המובאות בקודים האתיים שלהן ,מודגש כי חברות
התרופות רואות עצמן מחויבות לסטנדרטים גבוהים של
התנהגות בכל הנוגע לשיווק מוצריהן .חברות התרופות
מאוגדות במסגרות ארצית ,בינלאומית ואחרות .אין
זה נדיר שחברה מסוימת כפופה למספר קודים ,אף כי
הקודים דומים במהותם.
 4.3.3ארגונים בינלאומיים
הארגונים השונים כוללים בקודים שלהם עקרונות
בנושאי קידום מכירות ,מידע שיש להעביר לרופאים ואת
דרך העברתו ,אחריות החברות לתועמלנים ועוד .לקודים
רבים מצורף נספח הכולל שאלות ותשובות והדרכה
לדרכי הגשת תלונות נגד מפירי הקוד ,והטיפול בהם.
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בצד ארגון זה ,קיימים ארגונים נוספים ,שרובם מהווים
התאגדויות על בסיס גיאוגרפי ,ואף להם קודים
אתיים .כך קיים קוד ההתנהגות של Association
Pharmaceutical

Companies

הקנדית

21

PhRMA

British

the

of

)Rx&D( Based Pharmaceutical

וכן של Pharmaceutical Research
and Manufacturers of America

האמריקאית  .לארגונים אלה גם כן קודים של כללי
התנהגות בקשר בינן ובין נציגיהן לבין הרופאים.
22

 ,PhRMAאשר אימצה כללי התנהגות ביולי  ,2002רואה
כחיוני למשימת פיתוח ושיווק המוצרים את המיסוד
והשמירה על יחסים אתיים עם הרופאים וספקי הבריאות
האחרים .שיווק המוצרים ,לדידה ,נעשה גם במטרה
לדאוג שלאותם “ספקי שירות רפואי” יהיה מידע מעודכן
ורלוונטי בנוגע לתרופות מרשם PhRMA .קובעת בקוד
שלה כי טובת המטופל המסוים היא מעל לכל וכי חשוב
לנהוג לפי כללי אתיקה ברמה גבוהה.
Code of Practice for The Pharmaceutical Industry – 1996, 20
Assocoation of the British Pharmaceutical Industry.
Canada’s Research – Based Pharmaceutical Companies, 21
Code of Marketing Practices.
PhRMA Code on Interactions with Healthcare 22
Professionals.
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 4.3.4ארגונים בישראל
בארץ ישנם שלושה ארגונים מרכזיים המאגדים את
חברות התרופות והפרמצבטיקה .פארמה -ישראל ,שהוא
הסניף הישראלי של  ,PhRMAובו מאוגדות החברות
האתיות הרב לאומיות; איגוד התעשיינים ואיגוד לשכות
המסחר ,המאגדים בתוכם את החברות הישראליות,
שהן בדרך כלל ,אך לא באופן מחייב ,חברות המייצרות
תרופות גנריות או יבואנים מקומיים של חברות אתיות.
לפארמה-ישראל קוד אתי משלה ולשני הארגונים
האחרים קוד משותף.
 4.4עמדת ארגוני החולים
החולים וארגוניהם מושפעים מחברות התרופות,
מהרופאים ומהקשר ביניהם .יחד עם זאת ,לא נמצאו
עמדות רשמיות כתובות של ארגוני החולים בארץ
ובחו”ל.
 4.5עמדת הציבור
כאשר באנו לבחון את עמדות הציבור פנינו לעיתונות
הכללית ,הפופולרית ,ובדקנו את הצעות החוק של חברי
כנסת ונציגי ציבור בנושא.
 4.5.1עיתונות כללית ועמותות בחו”ל
מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות נמצאת
בכותרות עיתונים בחו”ל ,בעיקר כאשר העניינים
העומדים על הפרק הם מהסוג שמגדיל את מכירת
העיתון.
אחת הטענות המובאות בעיתונות ,מטעם המתנגדים
לקיום יחסים בין רופאים לחברות התרופות ,היא כי
השפעת המתנות הניתנות על ידי חברות התרופות על
הרופא היא בתת מודע .גם אם הרופא סבור שהמתנה
אינה משפיעה עליו ,היא בכל זאת משפיעה .הכללים
האתיים יוצאים מנקודת הנחה שלרופא יש אפשרות
בחירה אם להיות מושפע אם לאו ,ולכן מגבילים את
המתנה בסכום מסוים ,בעוד המציאות אינה כזאת כלל
ועיקר .23מאחר שההשפעה על הרופא קיימת בכל מקרה,
אין לו אפשרות אמיתית להתגונן בפניה .תימוכין לעמדה
Dana Jason, Loewenstein George, A Social Science 23
Perspective on Gifts to Physicians from Industry, JAMA,July
9, 2003 - Vol 290, No.2, 252.
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זו ניתן לראות במאמר שבחן את השימוש בתרופה
 ,Davronהמיועדת לדמנציה .24החוקרים מצאו מספר
רב של רופאים אשר נטו להשתמש בתרופה גם במקרים
שלא הצדיקו את השימוש בה מבחינה קלינית .הרופאים,
כך נטען במחקר ,פעלו על סמך נתונים שהובאו על ידי
החברה ,למרות שהמחקרים הרפואיים הוכיחו אחרת.
אחד הגורמים המרכזיים המתנגדים לקשר בין רופאים
לחברות תרופות הוא עמותת ( No Free Lunchלהלן:
 .)NFLעמותה זו פועלת להפסיק את השפעת שיווק
התרופות על מחקר רפואי ועל רופאים ,מתוך אמונה
שקשר זה משפיע על הרופאים ,פוגע בחולים ומזיק
לאמת הרפואית ולמחקר .העמותה טבעה את המשפט
“אימרו ‘לא’ לפרסום תרופות” .העמותה פעילה בעיקר
בארצות הברית ,ומאתר האינטרנט שלה 25ניתן ללמוד
על מחקרים המצביעים כי השפעת חברות התרופות על
רופאים היא מרחיקת לכת.
גם נגד כותבי ההנחיות הקליניות טוענת העמותה כי אין
גילוי נאות מספיק ,וכי  87%מכותבי ההנחיות הקליניות
מקבלים מימון מחברות מסחריות ,בעוד האחוז המדווח
על כך שולי (בבדיקת  44הנחיות קליניות רק  1הודיע
כי הוא מקבל מימון 1 ,הודיע כי אינו מקבל כל מימון
והשאר לא התייחסו לנושא).
העמותה רואה בסטודנטים לרפואה את היעד המרכזי
שלה ,ותמכה בקמפיין  PharmaFreeשל אגודת
הסטודנטים (American Medical Student
 )Associationהקורא ,בין היתר ,לחתום על עצומה
למציאת מקור למידע רפואי ,שאינו מוטה ,ולהישבע
שבועת היפוקרטס חדשה ,אשר תכלול את הסעיף:
“אחליט החלטות רפואיות ללא השפעה של פרסום
וקידום מכירות .לא אקבל כסף ,מתנה ,שתיצור קונפליקט
ביני לבין החינוך שקיבלתי ,הפרקטיקה והמחקר.”26
Avron, Chen & Hartley, Scientific Versus Commercial 24
Sources of Influence on the Prescribing Behavior of
Physicians, 73 Am. J. Med. 4 (1982).
 25ראוhttp://www.nofreelunch.com :
Moynihan Ron, Who pays for the pizza? Redefining 26
the relationship between doctors and drug Company. 2:
Disentanglement, BMJ Vol. 326, 31 May 2003, p. 1193.
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כמו כן קראה העמותה לאוניברסיטאות להפסיק את
כל ה)CME (Continued Medical Education-
הממומן ולהמשיך להגדיל את הלימודים הנערכים ללא
מימון חברות התרופות .העמותה גם קראה לכל חברות
התרופות להקפיד שכל מידע רפואי שהן מוסרות יהיה
מגובה במחקרים ובמאמרים מדעיים שפורסמו.27
 4.5.2עיתונות כללית בישראל
העיתונות הכללית בישראל ,ברוב המקרים בהם היא
דנה בנושא ,מצביעה על בעייתיות הקשר .כתבות
תוקפות את מערכת היחסים וקובעות כי היא משפיעה
על התנהגותו המרשמית של הרופא ,תופעה ,שלטענתם,
משרד האוצר מנסה לצמצם .28כתבה אחרת דנה במחקר
שפורסם בשנת  ,200429ובה נטען כי סיכויי הפרסום של
ניסוי שמומן על ידי חברת תרופות ושתוצאותיו שליליות
מבחינת החברה ,קטן פי שלושה מסיכויי הפרסום של
מחקר שלילי ,שמומן על ידי גורמים ממלכתיים .לעומת
זאת ,סיכויי הפרסום של מחקר שמומן על ידי חברת
תרופות ושתוצאותיו תומכות בתרופה שנחקרה ,גבוהים
פי  1.3מסיכויי הפרסום של מחקר דומה שמימן גורם
ממלכתי .השאלה המתבקשת היא אם ניתן להסביר את
הממצאים מבלי להסיק כי המימון ,שניתן על ידי חברות
התרופות ,משחית את המחקר הרפואי.
בכתבה אחרת 30נדונה בהרחבה הצעת חוק של ח”כ
אופיר פינס ,ומועלית הדילמה בנושא שיווק התרופות,
לפיה מחד ,אסור לפרסם בארץ תרופות מרשם לציבור,
ומאידך ,השיווק באמצעות התועמלנים הופך להיות כלי
להעברת מידע על התרופות החדשות ועל ההתפתחויות
הטכנולוגיות עבור הרופאים .בכתבה מוזכרת גם יוזמתה
של ההסתדרות הרפואית ליצור אמנה משותפת לכל
הגופים ,לרבות הקמת ועדה שתעקוב אחר השמירה על
הכללים ותפעל כנגד אלה שאינם פועלים על פיהם.
AMSA Policy on Pharmaceutical Promotion 27
http://www.amsa.org/prof/policy/cfm

 28רן רזניק ,ניסיון להפסיק את הקשר הבעייתי בין הרופאים וחברות
תרופות“ ,הארץ”.2.5.01 .
http://www.haaretz.co.il/daily/txt/n185067.asp

 29רן רזניק ,רופאים קוראים לפיקוח על מחקרים“ ,הארץ” .22.11.01
http://www.wbm.to/news/guineapigs/001.html

 30דן אבן“ ,דוקטור תמכור אותי”“ ,מעריב”9.7.03 ,
http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/09072003/
ART507126.html

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

 4.5.3נציגי הציבור בכנסת
בכל הקשור לחקיקה ,יש פעילות מסוימת להגדרת
מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות .ניסיונות
אלו מגיעים הן ממשרד האוצר במסגרת חוקי הסדרים
(ראה הצעת חוק ההסדרים לשנת הכספים ,)2002
אשר לא הבשילו לכדי חקיקה מלאה ,והן מחברי כנסת,
כבמקרה של ח”כ אופיר פינס בהצעות חוק שהניח על
שולחן הכנסת במרץ ובנובמבר  .2003הצעת החוק
הראשונה הפכה להצעה לסדר היום ונדונה בוועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת .בוועדה הוחלט
על כינון אמנה משותפת עליה יהיו חתומים כל הגורמים
הרלוונטיים ,ובה ייקבעו כללים וגבולות למערכת היחסים
בין הרופאים לחברות התרופות .האמנה תכלול כללי
התנהגות וקוד אתי שיחייבו את הרופאים ואת חברות
התרופות ,והיא ניסיון חדשני ,שאינו קיים במקום אחר
בעולם ,ליצור מערכת גבולות והיתרים ,אשר תאפשר את
המשך קיום מערכת יחסים זאת ,בצד חיזוק אמון הציבור
ברופאים.
 4.6עמדת הרופאים
לארגוני רופאים יש מספר מטרות בכל הנוגע לקביעת
עמדה ביחס למערכת היחסים הנבחנת .בנוסף לרצונם
לקדם את הרופאים ,לרבות מן ההיבט הכלכלי ,באמצעות
הכשרת הקשר בינם לבין חברות התרופות ,הרי שכארגון
עליהם לייחס חשיבות לא פחותה ,ואולי אף רבה יותר,
לתפיסת הציבור את הקשר הזה ,ולהשפעתו על מעמד
הרופאים ועל האמון הציבור בהם.
 4.6.1הסתדרויות רפואיות בחו”ל
בשנים האחרונות ,בעקבות גל של ביקורת כלפי הרופאים
המקבלים מתנות מחברות תרופות והבעייתיות שמערכת
יחסים זאת עלולה ליצור ,ריעננו והידקו הסתדרויות
רפואיות רבות בעולם את הכללים האתיים שלהן בנושא,
תוך הדגשת קבלת מתנות וטובת הנאה.
ההסתדרות הרפואית הצרפתית קבעה כי לא תתקבל
מתנה על ידי רופא בערך העולה על  30יורו ,31גם מימון
 31ראו:
McGuaran Ann, Royal College issues new guidelines on
gifts from drugs companies , bmj No. 7363, October 2002,
p.511.
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הוצאות שהייה של רופא בכנס יאושרו רק אם הכנס
ברמה סבירה ולא מנקרת עיניים .בספרד ,הגוף שמאגד
את חברות התרופות אסר על חבריו לחלק מתנות
לרופאים בעלות גבוהה מ 19-יורו ,ומימון השתתפות
בכנס לא יכלול כלל אירועים חברתיים.32
בקנדה קיים שיתוף פעולה בין הרופאים לבין התעשייה
בתחומי המחקר והחינוך הרפואי .ההסתדרות הרפואית
הקנדית פיתחה כללים ליישום הקשר בין רופאיה
לחברות התרופות .33בקנדה יש גופים כCollege of-
 ,Physicians and Surgeons of Manitobaשלו
כללים משלו ,34ובבסיסם העיקרון כי על הרופא להפעיל
שיקול דעת מקצועי עצמאי .גם באוסטרליה ,במקביל
לכללים של ההסתדרות הרפואית האוסטרלית ,35קיימים
גם כללים בנושא זה מטעם הRoyal Australian -
.College of Physicians36
 4.6.1.1ההסתדרות הרפואית האמריקאית
הלשכה האתית של ההסתדרות הרפואית האמריקאית
()AMA – American Medical Association
קיבלה החלטה מספר  E-8.061שעניינה הקשר בין
רופאים לחברות תרופות .37בדצמבר  1990אימצה
המועצה של ההסתדרות הרפואית האמריקאית החלטה
זאת ,ובינואר  1991היא אושרה שנית והפכה לאבן יסוד
לכל מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות.38
החלטה זאת קובעת מספר עקרונות יסוד ,וביניהם:
 .1על כל מתנה להיות בעלת תועלת למטופל וללא ערך
רב.
 32ראו הערה  33למטה.
Canadian Medical Association, Policy - Physicians and 33
the Pharmaceutical Industry.
The College Of Physicians and Surgeons of Manitoba, 34
Conflict of Interest: RelationshipWith the Pharmaceutical
Industry - 106. http://www.umanitoba.ca/colleges/cps/
Guidelines_and_Statements/106.html
Australian Medical Association, Doctors’ Relationship 35
with the Pharmaceutical Indusstry 2000.
The Royal Australasian College of Physicians,Ethical 36
Guidelines un the Relationship Between Physicians and The
Pharmaceutical Industry.
E-8.061 Gifts to Physicians from Industry, American 37
Medical Association. http://www.ama-assn.org/ama/pub/
article/4001-7922.html

About the AMA’s Guidelines on Gifts, American Medical 38
Assocoation. http://ama-assn.org/ama/pub/category4001.htm
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 .2קבלת כסף אסורה ,וכך גם נאסרה כל מתנה הניתנת
בתמורה לפעולה כלשהי (כגון רישום תרופה).
 .3כנסים ו/או מפגשים הממומנים על ידי חברות תרופות,
עיקר זמנם חייב להיות מוקדש לפעילות מדעית
ולימודית אובייקטיבית ,ומטרתם העיקרית הרחבת
הידע של המשתתפים בהם.
 .4ניתן לסבסד טיול ובלבד שלא יהיה סבסוד על “אובדן
זמן” ,ויהיה עבור אירוח צנוע.
 .5מלגות לסטודנטים או ל fellowship-מותרות כל עוד
בחירת מקבלי המלגות נעשית על ידי ועדה אקדמית
אובייקטיבית.
ההסתדרות הרפואית האמריקאית הוסיפה שאלות
ותשובות ,כגון האם ניתן לקבל סטטוסקופ במתנה
מחברת תרופות? במסמך שפורסם 39נטען כי הפרקטיקה
של מתן מתנות לרופאים מעלה בעיות אתיות ,כהשפעה
על ההתנהגות המרשמית של הרופאים ,חשש לניגוד
עניינים אשר ישפיע על אמון הציבור ברופאים ובסופו
של דבר “גלגול” עלות המתנה על הציבור.
יש חשיבות רבה בכך שהכללים אינם נשארים כעקרונות
כלליים ,אלא באמצעות שאלות ותשובות אלה מאפשרים
לרופאים את יישומם וכיצד להימנע ממצבים של חשש
לניגוד עניינים בין מחויבותם למטופל ולבריאותו לבין
הקשר הנוצר עם חברת התרופות.
בנוסף לקוד זה ,גיבשה ההסתדרות הרפואית
האמריקאית כללים לקשר בינה ,כארגון ,לבין חברות
מסחריות .40החזון והערכים של ההסתדרות הרפואית
האמריקאית ,נאמר בפתיח לכללים ,מהווים ומתווים את
הדרך לשיתוף פעולה עם גופים חיצוניים.
 4.6.1.2ההסתדרות הרפואית של סינגפור
מסמך מעניין וחדשני העוסק במערכת היחסים בין
רופאים לחברות מסחריות ,שהוא ניסיון ראשון ליצור
מסמך משותף של ההסתדרות הרפואית בסינגפור
The Council on Ethical and Judical Affairs of the 39
American Medical Association, Guidelines on Gifts to
.Physicians From Industry: An Update, 56 Food Drug L.J. 27
American Medical Association, Guidelines for Corporate 40
Relationship.
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1904.html
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וארגון חברות התרופות בסינגפור ,חובר באוגוסט
 .200041מטרות המסמך הן לפתור את הבעיות האתיות
הקיימות ,ולהוות בסיס לשיתוף פעולה עתידי בין הגופים,
המודעים לחשיבות השמירה על סטנדרטים גבוהים של
התנהגות .בהכנת הקוד עסק צוות משותף לשני הגופים,
אשר הסתייע בקוד של ההסתדרות הרפואית בסינגפור,
הקוד האתי של ארגון חברות התרופות ,הקוד האתי
הכללי (כנראה הקוד העולמי) ומסמך של האקדמיה
לרפואה בסינגפור בנושא .למסמך הסינגפורי אופיינית
התייחסות לשני הגופים ,והוא קובע כללים עבור
הרופאים ועבור חברות תרופות.
המסמך מקדיש פרק נפרד לעיסוק ב”רופא הבודד”
והקשר שלו עם חברות התרופות .הפרק דן במתנות
שאסור או מותר לקבל ,במלגות נסיעה להשתתפות
בכנסים ,במימון פגישות המציגות מוצרים חדשים של
חברות התרופות ועוד.
יצירת המסמך המשותף בסינגפור ,מהווה דרך מעניינת
וחדשנית בניסיונות לפתור את הסוגיות המתעוררות
כתוצאה ממערכת היחסים בין הרופאים לחברות
המסחריות.
 4.6.1.3ההסתדרות הרפואית העולמית
ההסתדרות הרפואית העולמית (World Medical
 ,)Associactionשהיא ארגון הגג של ההסתדרויות
הרפואיות ברחבי העולם ומייצגת כשמונה מיליון רופאים
מ 78-מדינות ,עסקה אף היא בנושא זה.
ההסתדרות הרפואית בישראל יזמה ,במסגרת
ההסתדרות הרפואית העולמית ,הצהרה בנושא “הקשר
בין רופאים לחברות מסחריות” .ההצהרה נשלחה
למזכירות ההסתדרות הרפואית העולמית וזו דנה בה
בוועדת האתיקה של הארגון בכינוס המועצה במאי
 .2002גובש נוסח המאזן בין הנהוג במדינות מערביות,
בהן הנושא מוסדר בכללים ,לבין מדינות כמו יפן ,שם אין
כללים מחייבים.
The medical profession and the pharmaceutical industry 41
a joint SMA and SAPI paper. Aug, 1, 2000
http://www.sma.org.sg/cmep
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ההצעה קיבלה את אישור האסיפה הכללית באוקטובר
 ,2004ובנוסחה הסופי נקבע כי תעשיית התרופות תומכת
במחקר הרפואי ,בכנסים רפואיים ובחינוך רפואי ,ובכך
היא תורמת הן למטופלים והן למערכת הבריאות .החשש
מניגוד עניינים הביא להצהרה כי “במקום לאסור קיומה
של מערכת יחסים הזו ,יש לקבוע לה קוד התנהגות”.42
 4.6.2ההסתדרות הרפואית בישראל
בישראל מיוצגת הפרופסיה הרפואית על ידי ההסתדרות
הרפואית בישראל ,והיא הגוף האמון על כתיבת כללי
האתיקה של הרופאים ועל אכיפתם.
בעקבות מספר מקרים של יציאת רופאים לכנסים ,אשר
יצרו חשש לניגוד עניינים ,אומץ בהסתדרות הרפואית עוד
בשנת  1997הקוד האתי הראשון ,ובו כללי ההתקשרות בין
רופאים לחברות מסחריות .כללים אלה שאבו מעקרונות
האתיקה של ארגונים דומים בעולם ,תוך התאמה למצב
המיוחד בארץ ולקשרים הנרקמים בין רופאים לחברות
תרופות בישראל .בשנת  2001התעורר הצורך לעדכן
ולרענן כללים אלה ,והוקם “הפורום לבחינת הקשר בין
רופאים לחברות מסחריות” .הפורום סיים את דיוניו
בשנת  ,2003ופירסם חוברת ובה הכללים המעודכנים.
כמו כן הוקמה ועדה מתמדת העונה לשאלות רופאים
וחברות תרופות בנושאים אלה.
 4.6.2.1האמנה החברתית
בנוסף ובמקביל לכללים יזמה ההסתדרות הרפואית
“אמנה חברתית” בנושא ,והוקדשו לה משאבים רבים.
אמנה זאת היא חידוש שאינו קיים במדינות אחרות.
מטרת האמנה החברתית היא יצירת קוד משותף ,מוסכם
על כל הגורמים במערכת הבריאות ,שיזכה בגושפנקה
חברתית .הגורמים שנרתמו לכתיבת האמנה היו ,לבד
מן ההסתדרות הרפואית בישראל ,גם משרד הבריאות,
קופות החולים ,ארגוני חולים וכמובן חברות התרופות
הפועלות בארץ.
בדיונים השתתפו הארגונים השונים של חברות התרופות,
ארגון פארמה-ישראל ,לשכות המסחר והתאחדות
World Medical Association, WMA Statement Concerning 42
the Relationship Between Physicians and Commercial
Enterprises , Tokyo, October 2004.
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התעשיינים .בסיוע הלשכה לאתיקה של ההסתדרות
הרפואית גובש קוד משותף .בבסיס האמנה נמצאים
כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית והקוד המשותף
החדש של חברות התרופות בארץ .לאמנה נוסף מנגנון
אכיפה מסודר ובלתי תלוי של ועדת מעקב ,בראשות
שופט בית המשפט העליון בדימוס או שופט בית משפט
מחוזי בדימוס.
הקוד מפרט את נוהל קבלת תלונה וקובע מועדים
לתגובה ודרכי ההכרעה של הוועדה .הוועדה מוסמכת
לנקוט סנקציה נגד חברה שהפרה את הקוד האתי ,לרבות
הטלת קנס כספי על החברה ופרסום החלטתה בנושא.
במסגרת האמנה החברתית זוכות החברות החתומות
עליה ב”סמל אתיקה” .הסמל מהווה הצהרה כי החברה
הזוכה בו עומדת בכללי התנהגות אתיים בעבודתה
השיווקית כלפי הרופאים.
משרד הבריאות העניק את המטרייה לאמנה זאת,
המהווה את הניסיון המקיף ביותר לשיתוף פעולה בין
כל הגורמים הקשורים לנושא .כל הגופים השותפים לו,
למעט משרד הבריאות ,חתמו על האמנה.
הפורום שהוקם על ידי ההסתדרות הרפואית פועל לפי
כללי האמנה ועונה לפניות רופאים ,חברות תרופות
וגורמים אחרים בעניינים אלו .לעומת זאת ,ועדת המעקב,
שאמורה היתה לקום במסגרת האמנה – טרם הוקמה.
 .5דיון
 5.1כללי
בשנת  1910הוגש לCarnegie Foundation -דין
וחשבון שבחן את השפעת הגורמים הכלכליים על החינוך
הרפואי בארצות הברית ובקנדה .יו”ר הקרןMr. Henry ,
 ,Pritchettאמר בעניין זה:
If the medical education of our
country is in the immediate future to
go upon a plane of efficiency and of
credit, those who represent the higher
ideals of the medical profession must
make a stand for that form of medical
education which is calculated to
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advance the future intersts of the
whole people and to better the ideals
of medicine itself.43
היום ,מאה שנה מאוחר יותר ,הקשר בין החינוך הרפואי
לחברות המסחריות ,ובעיקר לחברות התרופות ,הדוק
מאי פעם .ולא רק החינוך הרפואי קשור בתעשיית
התרופות ,אלא כל המערכת הרפואית שזורה וכרוכה
בחברות התרופות ,ולהיפך .כיום לא ניתן להתכחש
לקיומה של מערכת היחסים בין הרופאים לחברות
התרופות.
מערכת יחסים זו היא המנוע העיקרי של ההתקדמות
הרפואית הטכנולוגית ,והיא גם הסיבה לכך שאנו
מעלימים רבים ממכאובינו בין רגע בנטילת גלולה .אך
היא גם הסיבה להשפעה הרבה על רופאים להרבות
ברישום מרשמים ,וכתוצאה מכך לעלייה בהוצאה
הלאומית לבריאות.
 5.2ניתוח דרכי ההתמודדות השונות
כצפוי ,וכתוצאה מהעמדות והאינטרסים שבבסיס כל
גוף וארגון ,ההתייחסות למערכת היחסים בין רופאים
לחברות תרופות נעה בין שני קטבים.
הריבון משתמש בכלי החקיקה שבידו כדי להתמודד
עם הקושי שמציבה מערכת יחסים זאת .קביעת
כללים ,הוראות וחוזרים מאזנת בין הצורך להמשיך
את קיומה של מערכת יחסים זאת לבין הצורך להגדיר
את גבולותיה ,להתוויית ההתנהגות הראויה ולעידוד
אמון הציבור במערכת הבריאות וברופאים .עם זאת,
קיים קושי לאכוף את ההוראות ,וייתכן שדווקא משרד
הבריאות אינו מסוגל ,בכלים העומדים לרשותו ,להבטיח
את השמירה עליו.
המבטחים בחו”ל ,הנושאים בעלויות הטיפול הרפואי
במדינות השונות ,מעוניינים ,מטבע הדברים ,להקטין
את עלויות הטיפול הרפואי .מכאן עמדתם ,המתמצית
במשפט “התרופה הנכונה לאדם הנכון בזמן הנכון”,
Pritchett HS. Introduction. In: Flexner A, ed. Medical 43
Education in the United States and Canada: A Report to the
Carnegie Foundation for the Advancment of Teaching.
Reprint: New York: Arno Press Inc; 1972: xiii-xiv.
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מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות

מביעה את רצונם להעניק טיפול רפואי מחד ,אך מאידך
לא לרשום תרופות רק בהשפעת חברות התרופות
ותועמלניהן .עמדה זאת הגיונית ,אך ממנה משתמע
כי המבטחים רואים בחברות התרופות ובשלוחיהן,
התועמלנים ,מקור הגורם נזק והוצאות כספיות להן,
יותר משהוא משרת את טובת המטופלים והרופאים.

ממנה באופן ישיר .אמנם ,חלק ניכר מההשפעות פועלות
לטובת המטופלים ,כקבלת דוגמיות ,אך דווקא הם
עלולים להימצא במצב בו האמון ברופאיהם ייפגע .לכן,
הציפייה מארגוני החולים היתה כי תהיה להם עמדה
מגובשת בנושא והם לא יימנעו מלדון בעניין המשפיע
עליהם באופן ישיר ועקיף.

גם קופות החולים בישראל מתמודדות עם אותה בעיה
עצמה ,ונאלצות למצוא פתרונות יצירתיים .לצערנו,
בארץ אין עמדות ברורות וכתובות של הקופות בנושא.
ייתכן שהעדר פרסום העמדות נובע מן העובדה כי
הקופות בישראל רוכשות חלק נכבד מן התרופות ישירות
מן היצרנים ואינן מעוניינות להביע עמדה בנושא זה .אך
הצטרפות הקופות לאמנה החברתית ,מרמזת על מעין
נקיטת עמדה מצידן והכרה בקיומה של מערכת יחסים
בין רופאים לחברות תרופות ,בנחיצותה ובקביעת
הגבולות לה ,ובעמידה בהם.

מנגד ,הגם שההתנגדות והסלידה מהתפתחותה של
מערכת היחסים בין רופאים לחברות מסחריות של
ארגונים ציבוריים מסוימים מובנת ,הרי שלטעמנו חסרה
התייחסות לצד השני של המשוואה .בעוד המאפיינים
השליליים של מערכת היחסים מודגשים על ידי מתנגדי
הקשר ,אין אמירה בעניין חשיבות הקשר ונחיצותו
לקידום הרפואה ,המחקר המדעי ,הלימוד והחינוך
הרפואי ועוד .לפיכך על השוללים את מערכת היחסים,
מוטלת החובה להתייחס לתרומת חברות התרופות
לרפואה ולאנושות ולהעמיד אלטרנטיבה ראויה
למשאבים המופנים מהתעשייה לציבור .אכן ,קיימות
תוכניות מסוימות המבוססות על מימון שאינו מחברות
תרופות ,אך תוכניות אלה מקבלות תמיכה ממערכות
צבאיות או מגורמים אחרים.44

חברות התרופות וארגונים המאגדים אותם ,כמו ה-
 IFPMAוה ,PhARMA-מודעים לדילמה כאשר
מאמציהן להגדיל את רווחיהן ושיטת השיווק שלהן
מעוררים התנגדות ועלולים בסופו של דבר לפגוע
גם במטרתן העיקרית ,במקרה בו ייכפו עליהן כללים
חיצוניים שיגבילו את דרכי השיווק .לכן אין זה מפתיע
כי חברות התרופות כפופות לקוד אתי שקיבלו על עצמן.
הקודים של חברות התרופות דומים במהותם ושאובים
מהקודים של ארגוני התעשייה המוזכרים לעיל .יחד עם
זאת ,הקודים האתים של התעשייה והפיקוח העצמי
הקבוע בהם אינם עונים על הציפיות של ארגונים
המתנגדים לעצם קיומה של מערכת יחסים בין רופאים
לחברות תרופות .יתרה מזאת ,העובדה כי הקוד הוא
בגדר יצירת כללים פנימית ,עצמית ,היא לבדה מעוררת
חוסר נוחות.
הצורך של ארגונים ציבוריים ,שאין להם ,לכאורה ,קשר
ישיר למערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות,
כעמותת  ,No Free Lunchלהביע עמדה בנוגע למערכת
היחסים הנדונה ,מעצים את התמיהה העולה נוכח חוסר
העמדה שנוקטים ארגוני החולים .דווקא החולים ,אליבא
דמתנגדי קיומה של מערכת היחסים הזאת ,מושפעים
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ניתוח הצעות החוק בנושא מלמד כי הטלת הגבלות על
מערכת היחסים בין הרופאים לחברות התרופות הפכה
למטרה בפני עצמה ולא לאמצעי שמטרתו חיזוק אמון
הציבור במקצוע הרפואה וברופאים .מבדיקתנו עלה כי
הצעת החוק התגבשה בעקבות פעילות של לובי שהפעילה
חברת תרופות מסוימת ,שבעצמה אינה מפעילה מערך
שיווק משמעותי הפונה לרופאים .מכאן עולה חשש כי
הלובי הוא שהניע את גלגלי החקיקה ולאו דווקא עמדת
הציבור הנובעת מדאגה כנה לשקיפות וניקיון כפיים
במערכת היחסים .זאת ועוד ,אם נכונים הדברים ,חקיקה
המגבילה את מערכת היחסים בין הרופאים לחברות
התרופות ,תסייע לאותה חברת תרופות שהפעילה את
הלובי ,בהתמודדותה עם מתחרותיה ,ולא בטוח כי
מבחינה ציבורית נכון וראוי להעניק יתרון לחברה אחת
על פני רעותה.
Wazana A. Physicians and the Pharmaceutical Industry: 44
Is a Gift is Ever Just a Gift?, JAMA 283: 373–380, 2000.
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מסקירת העיתונות ניתן לראות את ציוני הדרך
בהתפתחות מערכת היחסים בין רופאים לחברות
מסחריות .בשנות ה 90-היה התחום פרוץ יחסית.
התערבות משרד הבריאות ויצירת כללים אתיים על ידי
ההסתדרות הרפואית היוו נדבך נוסף בתהליך .אלה סימנו
הן את ההבנה שהמצב ששרר עד אז לא היה מתקבל על
הדעת ,והן את האחריות שחשו לפעול לשינויו .אך נראה
כי בכך לא היה די ,וגם במסגרת הכללים עדיין נותרה
תחושה שהנושא לא היה מוסדר בשטח .לפיכך ננקטו
שתי יוזמות נפרדות .האחת ,יוזמת ההסתדרות הרפואית
לניסוח אמנה בין כל הגורמים במערכת הבריאות ובה
ייקבעו כללים אתיים ומנגנון לאכיפתם .היוזמה השנייה
היתה של ח”כ פינס ,אשר באמצעות קיבוע כללי אתיקה
בחוק ,מבקש להטיל מגבלות פליליות על מי שאינו פועל
על פי הכללים.
מהקודים האתיים של הסתדרויות רפואיות בישראל
ובעולם ניתן ללמוד כי עמדת ארגוני הרופאים השונים
היא שקיום מערכת יחסים בין רופאים לבין חברות
תרופות היא חיונית ,ויש לעודד אותה כדי לסייע בהמשך
ההתפתחות המדעית והטכנולוגית .יחד עם זאת ,ארגונים
אלה הכירו באפשרות כי מערכת יחסים זאת ,אם תפעל
ללא כללים ברורים שיישמרו בקפידה ,עלולה להשפיע על
רופאים ולגרום לאיבוד אמון הציבור בהם.
דווקא המהלכים שננקטו בסינגפור ,במסמך משותף
לכללים אתיים ,ובישראל ,באמנה חברתית המשלבת את
הכללים האתיים של תעשיית התרופות ושל הרופאים,
ובהסכמת כלל הארגונים במערכת הבריאות ,לבד
מהיותן חדשניות הן מסמלות רצון לשינוי דרך ולערעור
העמדה הדוגלת באיסור מוחלט על קיום מערכת יחסים
זו .מעניינת העובדה כי דווקא בשתי מדינות אלה אין
פעילות אגרסיבית ומתמשכת של תנועות הקוראות
להפסקת הקשר בין רופאים לחברות תרופות ,כפי שהוא
מוכר בארצות הברית.
 5.3הסדרה עצמית של כללים או חקיקה ממשלתית
הסדרה עצמית  self regulation -בלועזית  -היא דרך
קביעת נורמות התנהגות על ידי הגורמים המעורבים

בפעילות המוסדרת .ההסדרה העצמית נועדה להשיג
יעדים ציבוריים ,שיפור יעילות ,הגנה על זכויות וחיזוק
אמון הציבור בקבוצה המסדירה ובפעילותה .45לעומת
זאת ,הסדרה ממשלתית יכולה להתבסס על הארגונים
הממשלתיים והריבוניים ,ויכולה להתבטא בחקיקה
ראשית וחקיקת משנה (תקנות וכדומה).
הסדרה עצמית היא דרך גמישה יותר לקביעת כללי
התנהגות; היא משקפת את רצונות הקבוצה ומסייעת
באכיפת הכללים .אנו סבורים כי במערכת יחסים כזו
הנדונה כאן ,מן הראוי לגבש הסכמה רחבה ככל האפשר
בין הגורמים השונים ולהפעיל הסדרה עצמית של כללים,
תוך עמידה על עיקרון הוולנטריות – רק מי שהסכים
לכללים יהיה חייב לפעול על פיהם; עיקרון קבלת
החלטות בדרך רחבה – השתתפות ציבורית רחבה ככל
שניתן תוך שיתוף גורמים חזקים וקביעת מנגנוני בקרה,
שלא יכפו את דעתם על משתתפים נוספים; ועיקרון
השקיפות – המהווה כלי בקרה ציבורי על העקרונות
הנקבעים בתהליך.
 5.4חשיבותה של הסכמה
ככל שההסכמה רחבה יותר ,כך גדל הסיכוי כי היא
תישמר .הדבר חשוב אף יותר במצב בו משתתפים גורמים
רבים המושפעים ממערכת היחסים בין רופאים לחברות
התרופות ,קופות החולים ,ציבור המטופלים ,הציבור
הכללי וכמובן הרופאים וחברות התרופות עצמם.
אנו סבורים כי על המדינה לטפל ,באמצעות חקיקה,
במקרים בהם קיימת התנהגות קיצונית ,כזו המוגדרת
“פלילית” ,ולפעול נגד מפירי החוק .אך ,כבכל נושא
בחיים ,בין הפעולות המותרות לבין המעשים האסורים
הנופלים בתחום הפלילי ,יש כר רחב של פעולות ומעשים
רבים שבתחום המוסרי-אתי ,ובתחום זה אל לה למדינה
לפעול.
 5.5האמנה החברתית
קיומו של קשר בין רופאים לבין חברות תרופות הוא
תנאי הכרחי לקיומה של מערכת בריאות מתקדמת.
 45מיכאל בירנהק ,הסדרה עצמית  -מסמך עקרונות.
http://www.isoc.org.il/hasdara/hasdara_code.html
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והחלטת ועדת המעקב והשעיית זכות החברה לשימוש
בסמל האתיקה.

גיבושה של האמנה החברתית מקורו בהכרה באפשרות
השפעת חברות התרופות על הרופאים ,בין במודע ובין
שלא במודע ,והסכנה הטמונה בה לחופש פעולה במערכת
יחסים זאת .בד בבד היה גם רצון לקבוע נורמות התנהגות
ראויות ,ברמה מוסרית גבוהה ,וניסיון לבסס הסכמה על
נורמות אלה בין כל הגורמים הפועלים במערכת הבריאות,
שעלולים להיות מושפעים ,ישירות או בעקיפין ,ממערכת
היחסים בין הרופאים לחברות התרופות.

 .6סיכום ומסקנות
מערכת היחסים בין רופאים לחברות מסחריות משפיעה
על מערכת הבריאות כולה ואינה נמצאת רק בטווח
הפעילות של הצדדים לה .השפעתו של מרשם שנכתב
על ידי רופא ,בשל שידול תועמלן או בלעדיו ,באה לידי
ביטוי ,בסופו של דבר ,בהוצאה הלאומית לבריאות.

הנסיבות השוררות במדינת ישראל גם הן תרמו
להולדת האמנה – רוב הרופאים במדינת ישראל חברים
בהסתדרות הרפואית ומחויבים לכללי האתיקה .חברות
התרופות מאורגנות במספר מצומצם של ארגונים,
וקופות החולים ומשרד הבריאות הצטרפו לתהליך
זה .התעורר גם חשש שאם לא ייעשה מעשה ,הנורמות
ייקבעו בחקיקה ויהפכו לנורמות פליליות ,על אף חוסר
האפשרות לפקח באופן אמיתי על קיומן.

מערכת יחסים זאת מציבה בפנינו דילמות קשות – הצורך
בפעילותן של חברות תרופות ,ההזדקקות למשאביהן
ולתרומתן לפיתוח הרפואה והמדע ,לעומת החשש
להשפעה על ההתנהגות המרשמית של רופאים ,מבהירים
שאין דרך קלה לפתרון הדילמה .על כל הגורמים במערכת
הבריאות ובציבור מוטלת האחריות והחובה לתת את
הדעת לבעיות הנוצרות ואלה שעלולות להיווצר אם לא
נפעל בעניין.

האם “אמנה חברתית” מעין זו תיצור את ההסכמה
הציבורית ותהפוך את נורמות ההתנהגות למקובלות על
כלל הציבור ועל כל הגופים במערכת הבריאות? זאת נוכל
לדעת רק לאחר שנבחן את פירות השפעתה של האמנה
ושל ועדת המעקב שהוקמה בה .אך כבר כיום ניתן לומר,
שהאמנה החברתית ,אשר נחתמה בנובמבר  ,2004יותר
משהיא מהווה הסכמה ציבורית לנורמות התנהגותיות
מסוימות ,היא מהווה מצע לדיון ציבורי-חברתי ובסיס
לבניית מנגנון אכיפה.

הפתרונות שנמצאו לבעיות במדינות השונות לא הפחיתו
מהביקורת הציבורית הנשמעת בהן ,וייתכן שדווקא
הניסיון שנעשה בישראל יהווה פריצת דרך בנושא .אין
ספק כי אחד המדדים לבחינת הצלחת האמנה יהיה
תוצאת עבודתה של ועדת המעקב ,אשר במהלך הזמן נוכל
לבחון את השפעתה על מערכת יחסים זאת .כבניסיונות
חדשניים אחרים ,כך גם במקרה זה – ימים יגידו.

 5.6חשיבותה של אכיפה
רבים מהארגונים ,אשר השכילו להבין כי נדרשת קביעת
נורמות התנהגותיות במערכת היחסים בין רופאים
לחברות מסחריות ,כשלו בהבנת הצורך בקיומו של מנגנון
אכיפה אובייקטיבי ובעל יכולת לפעול באופן ממשי נגד
מפירי הנורמות .באמנה החברתית תנאי האובייקטיביות
באים לידי ביטוי במינוי שופט בדימוס לעמוד בראשה.
זאת לעומת הקוד של  ,IFPMAבו מצוי מנגנון להגשת
תלונות ,אך בדיקתן נעשית על ידי הארגון עצמו .התנאי
השני בא לידי ביטוי באמנה בקביעת סנקציות בגין הפרת
הקוד ,ביניהן קנס עד  50,000שקל ,פרסום העובדות
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הערות מערכת :עו"ד שמואל וולפמן
כללי
המאמר עוסק בבעיה אתית בתחום אפור שבו לא ניתן ,לעניות דעתנו ,למצוא פתרון מוחלט ו/או כללי אתיקה/התנהגות
מוחלטים .לדעתנו ,אכן מציג המאמר באופן נכון את הדילמות והטענות בעד וכנגד הקשר שבין הרופאים לחברות
התרופות		.
אכן לא יעלה על הדעת לנתק את התעשייה הפרמצבטית מהציבור הרפואי ולא יעלה על הדעת שרופאים ינתקו עצמם מכל
קשרים עם התעשייה הזו ,לרבות קשרי התעדכנות ולימוד ,אשר מסייעים להם ליישם את המקצוענות העצמית שלהם בקדמת
הפיתוח הרפואי ,אם בתחומי הטיפול התרופתי ואם בתחומי המכשור הרפואי.
לשם הגילוי הנאות אציין כי כותב שורות אלה ,שעיסוקו העיקרי הוא בתחום המשפט ,כיהן בעבר במשך שנים רבות בתפקידים
בכירים בתעשייה הפרמצבטית ,ועד היום מקיים קשר ואף מייצג חברות פרמצבטיות .לאור הניסיון האישי של הכותב על
הקשר ועל מערכת היחסים שבין רופאים לחברות התרופות ,שנרכש בין היתר תוך ניהול מחקרים קליניים בבתי חולים
בישראל ,שחלקם מומן על ידי חברות רב לאומיות ,תנסה רשימה זו להאיר מספר נקודות בהן נגע המאמר.
כל הנאמר ברשימה זו מביע דעה אישית של הכותבים ואינו מתיימר לייצג עמדה כלשהי של התעשייה הפרמצבטית או של
			
חברת תרופות כלשהי.
 .1לעניין התלות ההדדית בין הרופאים לחברות התרופות
אף שחלק מהדברים להלן משתמעים מהמאמר ,יש לעניות דעתנו לחדד כמה נקודות ולהדגיש כי תלות זו ,שלא אחת נתונה
לביקורת נוקבת ,הינה למעשה צורך חברתי ותועלתה עולה על נזקה.
א .עלויות פיתוח התרופות המקוריות (האינובטיביות) ,גבוהות בהרבה מסכום חצי מיליארד הדולרים ,נתון משנת 1995
הפ ֶרה-קליניים
עליו מסתמך המאמר .ההערכות הנוכחיות של עלות פיתוח תרופה ,מהשלב המולקולרי ,דרך הניסויים ְ
והקליניים ועד קבלת הרשיון לשיווקה על ידי רשויות הבריאות בעולם המערבי ,הן סכום הקרוב יותר למיליארד דולר.46
עלויות אלה כוללות גם את ההוצאות להגנת הקניין הרוחני ורישום פטנטים ועלויות בלתי צפויות שעלולות להגדיל את
ההשקעה.
ב .רישום הפטנט על התרופה חייב להיעשות עוד בתחילת הפיתוח .צורך זה מכלה לא מעט שנים מחיי הפטנט .התוצאה היא
צמצום משמעותי בתקופה בה נהנית החברה המפתחת מהגנת הבלעדיות ,ומן האפשרות להחזיר לעצמה את ההשקעות
הפיתוח.
ג .פיתוח תרופות אינובטיביות-מקוריות מצריך משאבים ניכרים ,עד כ 20%-ממחזור המכירות .חברות שלא יוכלו להבטיח
לעצמן תזרים מזומנים שיאפשר השקעה בפיתוח תרופות חדשות ,יחדלו מלפתח תרופות אלה ,והפגיעה בבריאות
הציבור ברורה מאליה.
ד .הרופאים הם החוליה המתווכת בין התעשייה הפרמצבטית לבין צרכני הבריאות .ללא מרשמי רופאים תיעצר תנופת
פיתוח התרופות וטכנולוגיות חדשות ,והנזק הציבורי -חברתי ברור.
 46ניתן למצוא אסמכתאות לרוב המציינות מספרים הקרובים למיליארד דולר.
כך ,למשל ,קובע מאמר ( )Christopher P. Adams, Health Affairs, 25 no. 2 (2006) 420–428כי אם במאמרים קודמים הוערכה עלות פיתוח תרופה חדשה אשר
הגיעה לשלב הניסויים הקליניים בין השנים  ,2002-1989בסכום של כ 868-מיליון דולר ,הרי שהערכות המחברים של המאמר הנוכחי מעריכות עלויות שמשתנות
בהתאם לסוג המחלה והחברה המפתחת ונעות בין  500מיליון לשני מיליארד דולר(!) לתרופה אחת.
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ה .הקהילייה הרפואית גם היא תלויה בתעשייה הפרמצבטית ,וגם במקרה זה ,התועלת החברתית רבה מהנזק שבתלות.
החברה מצפה מאיש מקצוע להתעדכן בחידושים שבתחום מומחיותו ,לתועלת השירות המקצועי שניתן ללקוח-מטופל.
חשיבות ההתעדכנות ברפואה ברורה ,שהרי היא עשויה להציל חולים.
ו.

הספרות הרפואית לא תמיד מתייחסת לכל הנושאים הרלוונטיים לתרופה חדשה או למכשור חדש .במקרים רבים
מתפרסמים המאמרים לאחר שיהוי ,כאשר אותה תרופה או מכשור כבר קיבלו היתר שיווק והם נמצאים בשימוש
במדינות אחרות.

ז .למרות המוטיבציה של הרופאים לקרוא ספרות רפואית ולהתעדכן ,לא כל רופא קורא כל מאמר המתפרסם בכל עיתון
רפואי .לחלק מן הרופאים יש קושי להקיף את שפע המאמרים הרפואיים המתפרסמים במאות עיתונים רפואיים מדי
חודש.
האינטרס של חברות הפרמצבטיות לעדכן את הרופא בכל הקשור לתרופות ולטכנולוגיות שהן משווקות ,הוא ברור.
מאמרים מהספרות הרפואית משרתים אינטרס זה .אלה נמסרים לידי הרופאים על ידי נציגי חברות התרופות .ואפילו
אם מידע זה הוא סלקטיבי ומוטה ,יש בו בכל זאת יתרון לחלק מהרופאים ,שכן מגיע לידיהם חומר שאליו ספק אם היו
מגיעים בעצמם.
ח .כנסים רפואיים הם דרך נוספת בה יכולים הרופאים להתעדכן .בכנסים אלה יכולים הרופאים לשמוע וללמוד מניסיון
אחרים על שימוש בטכנולוגיות החדשות ,לשאול ולהחליף דעות עם עמיתים באותו תחום של מומחיות.
ט .הציבור הכללי חשוף לביקורת ,לעיתים נוקבת ,על רופאים הנוסעים לכנסים .יש לזכור כי יש חשיבות רבה למפגשים עם
עמיתים וללימוד מניסיונם .כל אלה ייושמו בסופו של דבר לטובת המטופלים בישראל.
י .ההתעדכנות חשובה הן ביחס לתרופות על כל היבטי השימוש בהן ,ואולי אף יותר ביחס למכשור טכנולוגיות אחרות.
יא .המערכת הציבורית בישראל אינה מסוגלת ,וככל הנראה גם לא תהיה מסוגלת בשנים הבאות ,לממן את רוב נסיעות
המומחים הרפואיים לכנסים ולהשתלמויות מקצועיות .חלק נכבד מהרופאים ,במיוחד אלה העובדים בשירות הציבורי,
אינם יכולים לממן מכיסם את העלויות הכבדות הכרוכות בנסיעות לכנסים רפואיים ,לרבות עלויות ההרשמה לכנסים
והוצאות הלינה והכלכלה ההכרחיות.
יב .בנקודה זו מתאחדים האינטרסים של הציבור והחברה להעלאת רמתם המקצועית של הרופאים המטפלים בהם ,עם
האינטרסים של חברות התרופות השואפות להגיע להפנמה של יתרונות התרופות והטכנולוגיות שהן מפתחות ,הפנמה
שבסופה תביא לשימוש בטכנולוגיות חדשות ולרישום תרופות חדשניות על ידי הקהילייה הרפואית .התוצאה היא
תוספת ידע ,עדכון רפואי וחדשנות לקהיליית רופאי ישראל.
יג .נקודה נוספת שהוזכרה במאמר היא נושא הניסויים הקליניים .גם כאן התלות ההדדית בין התעשייה הפרמצבטית
לקהילייה הרפואית ברורה .אלא שגם כאן ברצוננו לטעון כי תלות זו משרתת גם מטרות ואינטרסים חברתיים .החברות
צריכות את הרופאים ואת בתי החולים לביצוע הניסויים הקליניים ,אם בשלבי הפיתוח המוקדמים ,ואם בשלבים
מאוחרים ,כשהתרופה מאושרת ומשווקת ,לצורכי מעקב וניטור יתרונותיה ומגבלותיה.
יד .האינטרסים החברתיים מתבטאים בזכות המשתתפים בניסויים הקליניים לקבל טיפולים חדשניים המצויים בחזית
הפיתוח הרפואי .גם אם מספר המשתתפים בניסויים אלה מוגבל ,יש בכל זאת לזכור כי אלה חוסכים עלויות למערכת,
כיוון שהתרופות מסופקות ללא תמורה על ידי החברה המבצעת את הניסוי .זאת ועוד ,חולים המשתתפים בניסוי עשויים
ליהנות מיתרונות התרופה החדשנית זמן רב לפני הכללתה בסל התרופות.
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טו .הניסויים הקליניים מוסיפים יוקרה ומוניטין לקהילייה הרפואית בישראל – כמייצגת את החברה הישראלית בכללותה,
באמצעות הפרסומים המדעיים שמקורם באותם ניסויים קליניים.
טז .מכאן שיש צד חיובי לקשרים בין חברות התרופות לרופאים ,הן במימון השתתפות בכנסים והן בתמיכה במחקרים
קליניים.
אף אם החברות פועלות משיקוליהן ,הרי הן משרתות גם אינטרסים של החברה.
יז .אין באמור לעיל כדי לחלוק על הנאמר במאמר בעניין הפיקוח הדרוש שימנע ניצול לרעה של המימון הניתן לקהילייה
הרפואית .פיקוח ובקרה דרושים בכל תחום ,ואם יש מקרים של ניצול לרעה וסטייה מכללי טיפול רפואי נאות
( ,)GMP=Good Medical Practiceכגון שימוש יתר בטכנולוגיות רפואיות חדשות או בתרופות שלא מטעמי התוויה
רפואית ברורה אלא משיקולים זרים המונעים מתועלת כלכלית שאינה לטובת החולה ,או אז יש לטפל בסוטים מכללי
הטיפול הנאות ,בכל חומרת הדין.
כמו כן ,יש להקפיד כי נסיעות רופאים ,הממומנות על ידי חברות התרופות ,יהיו אך ורק לצורך השתלמות ועדכון ידע
רפואי .אין לקבל מימון לנסיעות רופאים לשיט תענוגות או למקומות אקזוטיים ,שאין בינם להשתלמות רפואית ולא
כלום.
יח .מהנאמר לעיל עולה כי כל עוד יציבו הרשויות בישראל חומות תקציביות בפני חולים הזקוקים לטכנולוגיות חדשות
ו/או לתרופות ,שחלקן תרופות מצילות חיים ,באמצעות הגבלת סל הבריאות ,יש לקדם בברכה את מעורבות חברות
התרופות בקידום האינטרסים של החברה בכללותה והחולים בפרט ,להפצת הידע בקהילייה הרפואית על טכנולוגיות
רפואיות חדשות .ללא השתלמות ועדכון לא ניתן לקדם חדשנות .יש לראות את התמיכה הכלכלית של חברות התרופות
בקהילייה הרפואית בחיוב.
יט .אם נציב את האינטרס הכלכלי של החברות הפרמצבטיות כחזות הכל ,ובנימוק זה נדחה על הסף כל אפשרות לסיוע של
החברות לקהילייה הרפואית ,נעשה בכך מבלי משים ,או שמא מתוך כוונה ,את השגיאה הקלאסית של "שפיכת המים
		
עם התינוק".
 .2לעניין האמנה החברתית ועמדות רשויות וספקי הבריאות בישראל
האמנה החברתית או הקוד האתי המשותף להסתדרות הרפואית בישראל ולחברות התרופות ,מתואר במאמר בצורה נאותה.
עם זאת נציין כי למיטב ידיעתנו ,עד עתה לא הוטלה כל סנקציה משפטית או אחרת על חברת תרופות או על רופאים שסטו
ביודעין מכללי הקוד האתי.
יתרה מזו ,גם המאמר עצמו מציין כי ועדת מעקב שהיתה אמורה לקום במסגרת האמנה – טרם הוקמה.
 .3באשר לעמדתן של ספקיות הבריאות ,היינו קופות החולים
המאמר קובע בצדק כי לקופות החולים ,במיוחד לשירותי בריאות כללית בה מבוטחים מעל ל 50%-מתושבי ישראל ,אין
מדיניות רשמית באשר לקשר שבין רופאיה לבין חברות התרופות.
עם זאת ,במשך השנים הרבות בהן שימש הכותב בתפקידים בכירים בתעשייה הפרמצבטית ,היו לא אחת ניסיונות של קופות
החולים ,במיוחד שירותי בריאות כללית ,למנוע את הקשר שבין נציגי חברות התרופות לרופאי המרפאות ובתי החולים .ניתן
להניח שהמניע מאחורי מהלך זה היה האמונה של ראשי קופת החולים ,כי חשיפת הרופאים לחידושים בתרופות ובטכנולוגיות
		
תגביר את צריכת התרופות והטכנולוגיות החדשות ותעלה את הוצאת הקופה.
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מערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות

נימוק נוסף שנתנו ראשי שירותי בריאות כללית לחברות התרופות במהלך השנים היה כי נציגי חברות המבקרים רופאים
בשעות העבודה ,גורמים להארכת זמן ההמתנה של החולים הממתינים לרופא.
כך ,למשל ,במהלך שנות ה 90-ניתנה הוראה לאנשי הביטחון בשערי המרפאות ובתי החולים של קופת החולים ,למנוע מנציגי
חברות תרופות את הכניסה למתקני קופת החולים.
במקביל להוראת ה"אין כניסה" לנציגי חברות התרופות ,מצאו שירותי בריאות כללית פתרון "יצירתי" לבעיית התארכות זמן
ההמתנה של החולים :חיוב החברות לשלם תשלום שנתי עבור כל נציג חברה המגיע לפגישה עם רופא קופת החולים ,במרפאה
או בבית החולים.
מכאן כי תשלום זה "מרפא" ,לפחות בעיני קופת החולים ,את הפגמים של התארכות זמן ההמתנה של החולים ,אשר בוודאי
שמחים בשמחתה של קופת החולים שמצאה מקור הכנסה נוסף.
קופת החולים כללית אסרה על נציגי החברות להעביר לרופאים ספרות ומאמרים על תרופות וטכנולוגיות שלא בסל הבריאות,
וכן דוגמיות של תרופות שאינן בסל .קופת החולים אף איימה בהפעלת סנקציה של מניעת כניסת נציגי למתקני הקופה,
למפירי הוראות אלה.
לטעמנו ,הגבלות אלה בהן נקטו שירותי בריאות כללית ,עולות כדי עוולה משפטית והפרה בוטה של עיקרון חופש הביטוי.
אולם מעבר לעוולה זו ,שייתכן וניתן היה לתקוף אותה מהבחינה המשפטית ,מדובר לדעתנו במעשה חמור של מניעת ידע
מקצועי מרופאים וקיפוח החולים מזכותם לקבל טיפול מידי הרופאים המיומנים המעודכנים ביותר.
אחת הטענות שטענה קופת החולים כללית היתה שהיא מצפה מהרופאים שיתעדכנו שלא באמצעות חברות התרופות .אולם
ברור כי טענה זו הינה ,למצער ,טענה מיתממת .ועל כך דובר כבר לעיל.
זאת ועוד ,על פי סעיף (13ב)( )4לחוק זכויות החולה ,חייב הרופא במסירת מידע לחולה ,גם ביחס לתרופות וטכנולוגיות
חלופיות בהן אין הוא מטפל בו .באיסור שהטילה קופת החולים כללית על חברות התרופות ,למסור מידע לרופאים על תרופות
וטיפולים שאינם בסל ,גורמת קופת החולים לרופאיה לעבור ,גם אם לא במתכוון ,על הוראה מפורשת בחוק זכויות החולה.
 .4לסיכום
א .אף כי יש לפקח על הקשר שבין חברות תרופות לרופאים ,בשל החשש לשיקולים זרים בטיפול הרפואי – פיקוח הדרוש
בכל תחום בו מעורבים עובדים של רשויות ממשלתיות ומוסדות ציבוריים – הרי יש להיזהר שלא לפגוע בקשר זה ,משום
החיוב שבו מבחינת האינטרס הציבורי והחברתי ,העולה הרבה על ההסתייגויות והחששות בפני מעשים שלא כדין.
ב.

יש לברך על הסיוע הכלכלי שמסייעות חברות תרופות לקהילייה הרפואית בישראל ,אם במימון מחקרים קליניים,
אם במימון נסיעות ושהות בכנסים רפואיים בחו»ל ,בהם נצבר לרופאים ידע המיושם בטיפול בחולי ישראל ,ואם בכל
מסגרת אחרת בה יוכלו רופאים ועובדי רפואה להשתלם וללמוד טכנולוגיות חדשות שבסופו של יום מביאות לציבור
החולים ברכה מרובה.

ג.

יש לאפשר לנציגי חברות התרופות להפיץ את הידע הקשור בתרופות ו/או בטכנולוגיות חדשות ,באין מפריע לכל רופא
ו/או בעל מקצוע אחר ,ללא כל הגבלה לתרופות סל בלבד.

ד .האמנה שהתגבשה בין כל הצדדים המעורבים – ההסתדרות הרפואית בישראל ,משרד הבריאות ,קופות החולים,
ארגוני חולים וחברות התרופות הפועלות בארץ – בעיקר לאחר שיושלמו סעיפים שעדיין לא בוצעו בה ,מהווה חידוש
ודרך פעולה מקורית ,שעשויה לשלב בין הצורך לקיים את מערכת היחסים ,תוך קביעת גבולותיה ודרכי אכיפתם .אמנה
זאת עשויה לסייע בגיבוש נכון של קשר זה לטובת כל המעורבים ,ובעיקר לטובת החברה בישראל.
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מי מפחד מתינוקות לפי הזמנה?
אל עבר עולם חדש מופלא של בחירות הורים את תכונות ילדיהם בעידן ההנדסה הגנטית

*

תומר גינזברג

**

תקציר
המאמר דן בסוגיה רגישה ומורכבת ,תינוקות לפי הזמנה ,סוגיה המעוררת שאלות מתחומים רבים .נוצרת דילמה מוסרית
שבה כולם מתכוונים לטוב .מחד ,קיים רצון ההורים לבחור את תכונות ילדם ,פרי אהבתם; מנגד קיים רצון המדינה להגן
על אותם ילדים מההשלכות הבלתי ידועות של הטכנולוגיה הבתולית והחדשנית.
טכנולוגיות התערבות גנטית קיימות בעולם כבר שנים מספר ,אך השימוש בהן מאושר כיום רק לצרכים רפואיים .נראה
כי העולם ,המונע על ידי “פחד מהלא נודע” ,באמצעות חוקים לשעה או קבועים מונע כמעט לחלוטין מחקר או יישום של
טכנולוגיות אלה שלא למטרות ריפוי.
הגנטיקה נמצאת כיום במרכזו של “תור הזהב” של מדעי הביולוגיה .ההתקדמות המהירה בידע ,מיפוי גנום האדם ופיתוח
טכניקות אבחנה והולדה חדשניות ,ממריצים את השאיפה להפוך את עולמנו ל”בריא” יותר .בדיקה גנטית בזמן הריון
מאפשרת להורי העובר לקבל החלטה כמעט חופשית אם להמשיך בו או להפסיקו .המדע מאפשר לאבחן בעובר מומים
ומחלות תורשתיות חשוכות מרפא ,ובכך לחסוך מילד עתידי ומהוריו חיים מלאי סבל .בד בבד ,אותם אמצעים טכנולוגיים
עלולים להביא בני אדם למחשבות על “השבחת גזע” .עם פיתוח נוסף במדע והתקדמות ביכולות האבחון ,נראה כי לא
ירחק היום בו נוכל לכוון ולעצב דורות של תינוקות “לפי הזמנה” .השאלה המרכזית שחיבור זה מבקש להציב היא אם
ראוי שנעשה את כל מה שביכולתנו לעשות בתחום זה .במילים אחרות ,האם ראוי כי האנושות תשתמש בכל האמצעים
העומדים לרשותה לשיפור הדור הבא ,רק משום שהם אפשריים? מרכזית לא פחות היא שאלת העיתוי; האם ראוי לאפשר
להורים לעצב את תינוקם פרי אהבתם בטרם לידתו או רק לאחריה כפי שנהוג כיום? בחיבור זה מוצגת עמדה שונה
מהנהוגה ברוב המדינות .הטענה המועלית דוגלת במתן אפשרות להורים חירות גדולה יותר מזו הנהוגה כיום.
במאמר מתוארות השיטות לעיצוב או שינוי המבנה הגנטי של האוכלוסייה ,ובהמשך נסקרים ההסדרים החוקיים השולטים
על הסוגיה בישראל ובמדינות המערב .מוצגים הטיעונים בעד התערבות גנטית ומתן חירות להורים .נדונים המודלים
האפשריים להסדרת הסוגיה ,אלה שהוצעו ועימם מודל מפשר בין סוגי ההסדרים שנידונו בעבר ,בלוקחו בחשבון את
החששות מן ההשלכות השליליות של הגדלת חירות ההורים.

* מאמר זה הוא גרסה מקוצרת של חיבור שזכה בפרס ע"ש א .גיצלטר ז"ל ,מטעם האגודה לרפואה ומשפט בישראל בשנת  2006לקידום עבודות מחקר
מדעיות בתחומי הרפואה והמשפט.
** סטודנט לתואר ראשון בבית הספר רדזינר למשפטים ובבית הספר אריסון למינהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה.
ברצוני להודות לד"ר רות זפרן על הערותיה המחכימות לחיבור זה ועל העידוד והדחיפה לכתיבה ולפרסום.
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מבוא
הרעיון בדבר אפשרות בחירת מין היילוד העתידי
או תכונה אחרת בו מעורר כיום סלידה וביטול .עצם
המחשבה מביאה לתחושה שיש בה אלמנט של גועל
( .)Yuk Factorמסתבר שזאת התגובה הראשונית של
הציבור לכל התקדמות חברתית או טכנולוגית שניתן
לראות בה אלמנטים שאינם טבעיים.
אך אין להתעלם מ”תחושות בטן” אלה .ייתכן ,כי
הסלידה נובעת מחשש כי ערכים מהותיים בתפיסות
החיים של אנשים מסוימים ,נתפסים כמאוימים עד
כדי הדחקה של עצם המחשבה .וייתכן כי זו התגובה
האנושית הנפוצה לכל דבר שאינו כדרך הטבע .התגובה
מזכירה את התגובה החברתית הראשונית לתופעת
ההומוסקסואליות .תחילה הכחישו ,גינו ואף נידו את
התופעה .אך עם השינוי בחשיבה ,הלך והשתפר מצבה
של הקהילה ההומו-לסבית .ייתכן שתהליך דומה יתרחש
עם בחירת תכונות יילוד עתידי ,אך הפיתוח המדעי עשוי
להקדים את ההסדרה הנורמטיבית הקיימת .לפיכך
חשוב לנהל דיון על הסיכונים ,הסיכויים וההשלכות של
השימוש בטכנולוגיה.
הגנטיקה נמצאת כיום במרכזו של “תור הזהב” של מדעי
הביולוגיה .ההתקדמות המהירה בידע ,מיפוי גנום האדם
ופיתוח טכניקות אבחנה והולדה חדשניות ,ממריצים
את השאיפה להפוך את עולמנו לעולם “בריא” יותר.
בדיקה גנטית בזמן הריון מאפשרת להורי העובר לקבל
החלטה כמעט חופשית אם להמשיך בו או להפסיקו.
המדע מאפשר לאבחן בעובר מומים ומחלות תורשתיות
חשוכות מרפא ,ובכך לחסוך מילד עתידי ומהוריו חיים
מלאי סבל .בד בבד ,אותם אמצעים טכנולוגיים עלולים
להביא בני אדם למחשבות על “השבחת גזע” .עם פיתוח
נוסף במדע והתקדמות ביכולות האבחון ,נראה כי לא
ירחק היום בו נוכל לכוון ולעצב דורות של תינוקות “לפי
הזמנה” .השאלה המרכזית שחיבור זה מבקש להציב
היא:
 יש עשרות מאמרים פילוסופיים הנוקבים בביטוי זה בהקשרים אלה .ראו,
למשל:
Alan Ryan, Eugenics and Genetic Manipulation in The
Genetic Revolution and Human Rights (Justine Burley ed.
1998) pp. 125–132.
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האם ראוי שנעשה את כל מה שביכולתנו לעשות?
במילים אחרות ,האם האנושות צריכה להשתמש בכל
האמצעים העומדים לרשותה לשיפור הדור הבא ,רק
משום שהם אפשריים? מרכזית לא פחות היא שאלת
העיתוי:
האם ראוי לאפשר להורים לעצב את תינוקם פרי
אהבתם בטרם לידתו או רק לאחריה כפי שנהוג כיום?
בחיבור זה נבקש להציג עמדה שונה מהנהוגה ברוב
מדינות העולם ,ונטען שיש לאפשר להורים חירות גדולה
יותר מזו הנהוגה כיום.
סדר הדברים יהיה כדלהלן:
בחלק א’ נדון בשיטות לעיצוב או שינוי מבנה גנטי
של אוכלוסייה .בחלק ב’ נתאר את המצב הנורמטיבי
בישראל .בחלק ג’ נבחן את ההסדרים ברמה הבינלאומית
תוך מתן דוגמאות ממדינות שונות .בחלק ד’ נציג את
הטיעונים בעד התערבות גנטית ומתן חירות להורים.
חלק ה’ יוקדש לדיון במודלים האפשריים להסדרת
הסוגיה .נציג את המודלים הנוכחיים ,ונציע מודל
המפשר בין סוגי ההסדרות שנידונו קודם לכן ,וכן לוקח
בתוכו את החששות מן ההשלכות השליליות של הגדלת
חירות ההורים .לבסוף יוצג הסיכום וכן תוצג נקודת מבט
הרואה את הנולד.

חלק א’  -שיטות לשינוי המערך הגנטי של הדורות
הבאים
מוכרות שלוש שיטות עיקריות לשינוי המבנה הגנטי
של הדורות הבאים .הראשונה ,באמצעות שינויים
סביבתיים .האפשרות ליישום רפואה מתקדמת בציבור
רחב עם התמסדות ענפי הרפואה והרחבת ביטוחי חיים
או בריאות ,יחד עם טיפול בעוני וסגירת פערים כלכליים,
משפיעים על המערך הגנטי הסביבתי .מתרחשים גם
שינויים במבני משקי הבית ,עם מעבר מעיסוק בחקלאות
אל המסחר ותעשיית השירותים .כל אלה תורמים
לשינוי המרקם החברתי והגנטי .הילדים הנולדים אל כל
השינויים/שיפורים הללו אינם דומים להוריהם מבחינה
גנטית .ההשפעה על המרקם הגנטי באה לידי ביטוי
בהשפעה על שורדי השינויים או על מי שנולד אליהם.
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חשוב לזכור כי כל אלו מתרחשים בשליטה של האדם
ונעשים בדרך כלל מתוך הסכמה חברתית.
השיטה השנייה היא שימוש בשיטות אאוגניות
( )eugenicsלשליטה על הגנים .טכניקות היישום
של שיטה זו מרובות ומגוונות .ניתן לקבוע בחקיקה
כמות מותרת של ילדים ממין מסוים (כפי שמתרחש
בסין) .ניתן לכוון את הילודה בסקטור מסוים ,או
לעודד אוכלוסיות שונות בעלות גנים רצויים להתרבות,
ולהיפך באוכלוסיות בעלות גנים רצויים פחות .מדינות
רבות משלבות מדיניות אאוגנית באמצעות חוקי הגירה
והטבות מיוחדות לאוכלוסיות בעלות מאפיין רצוי.
ארצות הברית ,לדוגמה ,מאפשרת קליטת מהגרים בעלי
הכשרה יוקרתית ,מבוקשת או מיוחדת ,כגון רופאים או
אמנים מצטיינים בתחומם .אלה ישתלבו בחברה וישפרו
את המערך הגנטי הקיים.
השיטה השלישית היא שימוש במדע הרפואי בכלל
ובהנדסה גנטית בפרט .בשיטות הנהוגות באבחון גנטי
ובהפריות מבחנה ,ניתן לבחור בעוברים מסוימים ,רק
אם הם בעלי סיכויי שרידות גבוהים ומכילים מטען גנטי
תקין .פעולה זו מערערת את היחס הטבעי בין גנים טובים
ללא טובים ,ונעשית השבחה של המאגר הגנטי האנושי.
מעבר לכך ,המשאבים המושקעים בשירותי בריאות
ציבוריים גורמים לשרידות אנשים בעלי מוגבלויות או
מחלות מסוימות ,בעוד לפני התפתחותה של הרפואה
המודרנית שרידותם של אלה היתה נמוכה יותר.
בחיבור זה נתמקד בשאלה אם שיטה זו לשיפור הגזע על
ידי מתן חירות להורים לעצב ולשפר את ילדיהם כרצונם,
היא ראויה.

 Jonathan Glover, Questions about Some Uses of Genetic
Engineering in Contemporary Issues in Bioethics, 6th ed
(Georgetown, Tom L. Beauchamp & LeRoy Walters ed.,
2003) 534–544.
 אאוגניקה משמעה “השבחת גזע” .האאוגניקה ביטאה רעיון שניתן
להשביח את הגזע האנושי על ידי צמצום (או ביטול) הילודה בקרב
אוכלוסיות ‘’נחותות’’ ,ועידוד הילודה בקרב אוכלוסיות ‘’עליונות’’ .לתנועה
האאוגנית היו תומכים רבים ברחבי העולם בתחילת המאה ה .20-בשל
היישום המעוות שביצעו הנאצים ,חוסלה התנועה כמעט לחלוטין לאחר
מלחמת העולם השנייה .להרחבה ראו:
)http://www.eugenicsarchive.org (22.10.2005
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חלק ב’  -המצב הנורמטיבי בישראל
חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי
בתאי רבייה) ,התשנ”ט ,1999-קבע תקופה קצובה
(מורטוריום) של חמש שנים שבה נאסר על הולדת אדם
בדרך של שיבוט ,או על ידי שימוש בתאי רבייה שעברו
שינוי גנטי .בסעיף  4לחוק הוטל על ועדת הלסינקי
העליונה לשמש ועדה מייעצת לעניין החוק ,שתפקידה
לייעץ ולהמליץ לשר הבריאות לעניין תוקף האיסורים
הקבועים בו .הוועדה המייעצת בחנה את ההתקדמות
המדעית בישראל ובעולם בתחום הניסויים הגנטיים
באדם והמליצה להאריך את המורטוריום בחמש שנים
נוספות.
עבודתה של ועדת הלסינקי העליונה בהקשר לנושא
ההתערבות הגנטית נחלקת לשניים .האחד ,תפקוד
במסגרת הפעילות השוטפת מכוח התפקידים שתקנות
בריאות העם מטילות עליה ,בהם בחינה ואישור של
כל ההצעות למחקר גנטי בבני אדם המוצעות לביצוע
בישראל .השני הוא פעילות מייעצת לשר הבריאות
במסגרת חוק התערבות גנטית ,תפקיד אשר לא מוגדר
כחלק מתפקידיה המקוריים ,אלא הוטל עליה במסגרת
חוק זה.
הדיון בחוק זה רלוונטי מאוד כאשר דנים בהיבטי המשטר
החוקי בנוגע לבחירות הורים .החוק מסדיר את המהלכים
המדעיים האפשריים בכל הנוגע להתערבות בתאי רבייה.
החוק אף מטפל בכל סוגיית השיבוט ,המעסיקה את
עולם המדע מאז הופעתה של הכבשה דולי .נושא השיבוט
 חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה),
התשנ”ט 1999-ס”ח התשנ”ט ,עמ’ ( 47להלן :החוק) ,הדברים האמורים
בסקירה זו נסמכים על דברי ההסבר שצורפו לחוק.
 דחייה זמנית של מחויבות והחלטות ,המאפשרת “ניסוי וטעייה” בטווח
רחב ,בתוך הגבולות המוסדיים ומחוץ להם .מורטוריום מאפשר התנסות
במגוון רחב של תחומים ובחינת אמיתותם טרם התחייבות.
 ועדת הלסינקי לניסויים גנטיים בבני אדם מונתה על ידי מנכ”ל משרד
הבריאות מכוח סמכותו לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני
אדם) ,התשמ”א .1981-הוועדה מונתה כוועדה עליונה מיוחדת לעניין
ניסויים הנוגעים למערך הגנטי בבני אדם בהתאם לאמור בתקנות  1ו-
3ב( )1לתקנות בריאות העם .בנוסף משמשת הוועדה ועדה מייעצת לשר
הבריאות לפי חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי
רבייה) ,התשנ”ט.1999 -
 הוועדה מורכבת מאישים הבאים ממגוון תחומי חיים .בוועדה יושבים
רופאים ,גנטיקאים ,מומחים לאתיקה ,פילוסופים ,משפטנים וחכמי דת.
 ראו :חוות דעת נציבות הדורות הבאים בקשר להצעת חוק איסור
התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון) ,התשס”ד-
.)22.03.2004( 2004
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רלוונטי לשאלת עיצוב הנולדים ,שהרי גם טכנולוגיית
השיבוט עשויה לסייע בידי העוסקים בעיצוב הנולדים.

מפורט ולקבוע גם את דרכי הפיקוח על ההתערבות
שהותרה וחובת דיווח.

סעיף  1של החוק קובע את מטרתו .הסעיף מבהיר כי
החוק מתחשב בחופש המחקר המדעי לצורך קידום
הרפואה ,וזאת מתוך הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיית
השיבוט המסייעת במניעת מחלות גנטיות וכתחליף
להשתלת איברים.

המחוקק הישראלי הבין את התמריצים הכלכליים
המשמעותיים הטמונים בפיתוחן של טכנולוגיות אלה,
ולכן בחר להחמיר את הענישה שבסעיף  ,6בדרך העלאת
הקנס .הקנס עומד כיום על כמיליון שקלים.

בסעיף  2לחוק מוגדרת הפעולה של “שיבוט אדם”
כ”יצירה של אדם שלם ,הזהה מבחינה גנטית לאדם
אחר – חי או מת” .סעיף  – 3אוסר פעולה זאת .בחמש
השנים האחרונות התגבשה בעולם האבחנה בין שיבוט
לצורכי הולדה (“ ,)”Reproductive Cloningלבין
שיבוט לצורכי רפואה (“.)”Therapeutic Cloning
האחרון התגלה ככלי מועיל בהבנת תהליכי התפתחות
העובר והתמיינות התאים בשלבים המוקדמים ביותר של
ההריון .עם כלי מחקר זה ,יוכל המדע ,באמצעות מחקר
ברקמות ותאים ,לגרום לכך שבעתיד ניתן יהיה למנוע
או לרפא מחלות אף טרם הלידה .טכנולוגיה זו יכולה
אף לשמש אלטרנטיבה להשתלת איברים מן החי או מן
המת .גם שאלה זו מלווה בדילמות ערכיות ומוסריות
קשות .למרות האלמנטים החיוביים העצומים שיכולים
לנבוע מטכנולוגיות עתידיות אלו ,הוחלט כי לא יינתן
אישור לערוך ניסויים בישראל שיכולים להביא ללידת
אדם “מעוצב גנטית” ,כל עוד לא יימצא פתרון לסכנות
הכרוכות בתהליך.
ברם ,לאור האבחנה שעושה עולם המדע בין שני האפיקים
הללו ,הוחלט בתיקון האחרון לחוק (בסעיף  )5כי ניתן
יהיה לאשר ,במידת הצורך ,הליכים וניסויים למטרות
ריפוי ,לאחר בחינה מקיפה של כל בקשה לגופה ,ולאחר
שהשתכנע השר כי אין בתהליך משום פגיעה בכבוד
האדם .הניסויים והטיפולים ייערכו בהתאם לכללי
האתיקה של מחקר מדעי בבני אדם ,בכפוף להוראות
הקבועות בתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני
אדם) ,התשמ”א .1981-כמו כן ,על ההיתר כאמור להיות
 חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה)
(תיקון) ,התשס”ד ,2004-התקבל בכנסת ביום כ”ט באדר התשס”ד (22
במרס  ;)2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה -
 ,74מיום כ”ח בכסלו התשס”ד ( 23בדצמבר  ,)2003עמ’ .290
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בעת הדיונים בהארכת החוק ,המליצה ועדת הלסינקי
להשאיר את החוק במתכונתו הנוכחית ולהאריך את
תוקפו לחמש שנים נוספות .הנימוק היה ,כי מאחר
שלא נמצאת כיום הוכחה שתהליך השיבוט בבני אדם
אינו נטול סיכונים ,הן לעובר והן לאם הנושאת ,שיבוט
הוא הליך מסוכן לסובייקטים המשתתפים בו ועל כן יש
לאוסרו.10
החוק הקיים הוא דוגמה לחקיקה המצליחה לאזן בין
הרצון לא לאפשר פעולות התערבות גנטית שעלולות
להיות מסוכנות ולגרום לתוצאות שליליות שאין למדע
דרך לצפות ,ובין הסיכוי ליישום רפואי עתידי של אותן
טכנולוגיות .רק העתיד ותוצאות המחקרים יוכלו לחזות
את תוצאות השימוש בכלים הללו .הרציונל הינו שבתום
אותן חמש שנים יוכלו הגורמים המוסמכים לאמוד את
הסיכויים והסיכונים של הטכנולוגיה.11
חשוב להזכיר את חוזר מנכ”ל משרד הבריאות משנת
 ,122003האוסר על מרפאות להפריה להשתמש
בטכנולוגיית ה .P.G.D-לקבוע את מין היילוד .החוזר
קורא למרפאות לנהוג בזהירות רבה בשימוש בטכנולוגיה
האמורה ולהגבילה אך ורק לאותם המקרים בהם השימוש
בה נחוץ משיקולים גנטיים רפואיים .החוזר הוא מקור
נורמטיבי האוסר אפשרות סלקציה של עוברים.
כל התפתחות עתידית בהקשר לאישורים למחקר או
ליישום טכנולוגיות גנטיות ,תבוא מפי המועצה הלאומית
לביו-אתיקה .13הממשלה הסמיכה גוף זה לצפות את פני
 10ראו להרחבה :מסמך רקע לקראת דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה
בנושא :בחינת הצורך בהארכת תוקף חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט
אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) ,התשנ”ט ,1999-עמ’ .4
 11לדעה זו שותף פרופ’ מישל רבל ,יו”ר ועדת הלסינקי .שם ,שם.
 12ראו חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות ,מספר  03/17מיום
.14.09.2003
 13וזאת לפי החלטת הממשלה מס’ ( 1219מט )9/מיום .03.01.2002
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העתיד ולהנחות את הגופים הכפופים לחוק כיצד לפעול.
“תפקידי המועצה הלאומית לביו-אתיקה( :א)
להוות סמכות ממלכתית עליונה למתן המלצות
למקבלי החלטות ברשות המבצעת המחוקקת
וכבוד השופטת בעניינים אתיים הנובעים
מהתפתחויות המחקר והפיתוח בביולוגיה,
ביו-טכנולוגיה ,רפואה וגנטיקה והשלכותיהם
החברתיות והחוקיות”.14
כבמדינות אחרות ,נקבע שהמועצה הלאומית לביו-
אתיקה תהיה מורכבת מאנשים המגיעים מתחומי חיים
שונים .הגוף יהיה פלורליסטי ועצמאי ,וחבריו ימונו
במשותף על ידי שר הבריאות ויו”ר ועדת השרים.15
עם זאת ,בתקופה האחרונה הונחה על שולחנה של הכנסת
הצעת חוק ,16הקוראת להפוך את חוק איסור התערבות
גנטית לקבוע ,ובכך לבטל את הוראת המורטוריום.
בדברי ההסבר המלווים את הצעת החוק נכתב:
“קביעתה של החקיקה בנושא השיבוט כהוראת
שעה ,משמעותה מיניה וביה  -כי המחוקק
הישראלי לא קבע את דעתו לעניין שיבוט בני אדם
וכי הוא משאיר פתח לקביעות אחרות בנושא”.
לנוכח מגמה זאת ,נראה כי ישראל צועדת כשאר המדינות,
ומביעה חרדתה מפני יישום הטכנולוגיה .17מדיניות
היוצרת דה-לגיטימציה של המדע היא המאפיינת את
ההסדר המוצע כאן .במקום להמשיך את הדיון החיובי
ובחינת השלכות השיבוט וההתערבות הגנטית ,מעבר
לרפואיות גרידא ,מתיר המחוקק רק את המחקר
הרפואי-תראופויטי .ואילו את המחקר לצורכי שיבוט או
התערבות גנטית למטרות שאינן רפואיות ,מוצע לאסור
 14שם ,סעיף .8
 15שם ,סעיף .2
 16הצעת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי
רבייה) (תיקון-ביטול הגבלת תוקף) ,התשס”ה .2005-ה”ח ( 3363הוגשה
ליו”ר הכנסת והונחה על שולחן הכנסת ביום  .)21.03.2005ההצעה הוגשה
על ידי ח”כ מלי פולישוק ,מי שהיתה יו”ר ועדת המדע של הכנסת בעת
העברת החוק.
 17מודגש בדברי ההסבר להצעת החוק ,כי חברי הכנסת החברים בוועדת
המדע ,אשר השתתפו בתיקון האחרון של החוק הקובע אותו כהוראת שעה,
הביעו את חרדתם מפני האפשרות של שיבוט בני אדם .עם זאת ,ובלחץ
הקהילה המדעית והממשלה ,אשר הטילה בהצבעה על החוק משמעת
קואליציונית ,לא נקבע איסור קבוע בחוק רגיל על עניין זה ,אלא איסור
זמני בלבד .לעומת זאת סבר נציב הדורות הבאים ,שיש לאשר את האיסור
הנצחי.
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לנצח .כך עלול לאבד התמריץ למדענים לחקור השלכות
נוספות של הטכנולוגיות.

חלק ג’ :סקירה בינלאומית
ארצות הברית
ההכרה בזכות להפלה היא נושא מן השנויים ביותר
במחלוקת בארצות הברית ,ובגללה עדיין לא נחקק
חוק פדרלי המסדיר את המחקר בתאי גזע עובריים .יש
אמנם חוק המחייב מרפאות המשתמשות בטכניקות של
הפריה חוץ-גופית להימצא תחת פיקוח הFertility-
Clinic Success Rate and Certification Act
 .181992בנוסף ,נקבעו כללים המגבילים את התקציבים
הפדרליים למחקר בתאי גזע עובריים .מהלכי החקיקה
נעשו לאחר נאומו של הנשיא בוש בשנת  ,2001שהביא
לתחילתו של מהלך רגולטיבי בארצות הברית .כיום,
נושא השיבוט וההתערבות הגנטית מוסדר על ידי חקיקה
פנימית ועצמאית של המדינות השונות.19
מעניין כי מדינת קליפורניה ,המצטיינת בהיקף המחקר
הביו-טכנולוגי בתחום ובהיקף ההשקעות הכלכליות
בו ,הטילה איסור קבוע ,שבא לאחר מורטוריום זמני
ומתחדש ,לחקור תאי גזע עובריים או לשבט .מבחינה זו
מגשימה מדיניות החקיקה בקליפורניה ,ולו באופן חלקי,
את תחזיות והצעות המומחים בארצות הברית לפתרון
המשבר הקשור בחקיקה הפדרלית .20על פי הגישה
המובילה ,מצוי הפתרון בכינונו של איסור קבע על שיבוט
למטרות רבייה ,והחלה של מורטוריום על מחקר בתאי
גזע עובריים ,עד לבחינת התפתחות המחקר וכינונה של
מערכת רגולטורית מבוססת.
עם פרסום המחקר שהוביל לשכפול ויצירת הכבשה
דולי ,הורה הנשיא קלינטון על בחינת הנושאים החוקיים
והאתיים הקשורים לשימוש בטכנולוגיית השיבוט ועל
הכנת דוח מפורט בנושא זה .21הדוח מתמקד בטכניקה
U.S.C.A. Sec 263a-1 et seq 42 18
 19גלעד גולדנברג ,שיבוט אדם ומחקר בתאי גזע – סקירת חקיקה בעולם,
אסיא ע”ה-ע”ו (כרך י”ט ,ג–ד) תשס”ה .154
 20שם ,שם.
Cloning Human Beings, Report and Recommendations 21
of the National Bioethics Advisory Commission.
פורסם ב . 9.6.1997-זמין ב:
http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nbac/pubs.html
()22.09.2005
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של השכפול הגנטי באמצעות החדרת מטען גנטי של תא
סומאטי של אדם קיים לביצית אדם שרוקנה ממטענה
הגנטי במטרה ליצור בן אנוש .אולם מספר המלצות
בדוח רלוונטיות לסוגיה הנדונה כאן .הראשונה ממליצה
להמשיך את המורטוריום על השימוש בכספים ממקור
פדרלי ,למימון כל ניסיון ליצור ילד ממטען גנטי של
תא סומאטי .כמו כן ,יש המלצה לממשל לפנות לכל
המעבדות הפרטיות ולחוקרים בסקטורים הפרטיים,
שאינם זוכים במימון פדרלי ,להצטרף למורטוריום.
התחושה היא כי הממשל מעוניין להיות בשליטה מלאה
על המחקר בתחום .האינטרסים והתמריצים הכלכליים
שבתחום מובנים ,והחשש הוא ש”כוחות השוק” יקדמו
את המחקר בצורה שתעמיד את החקיקה הקיימת במצב
של חוסר רלוונטיות .מכאן מגיעה ההמלצה השלישית,
הקוראת לחוקק חקיקה פדרלית אחידה שתאסור כל
ניסיון לשכפול גנטי.
לבית הנבחרים ולקונגרס הוגשו מספר הצעות חוק,22
המבקשות להטיל איסור על מימון פדרלי לניסויים
אלה .הצעות חוק ,הנובעות מפחד מ”החדש והבלתי
נודע” ,חלקן מתמקדות באיסור על מתן תקציבים מטעם
הממשל הפדרלי ,הועלה במספר מדינות בארצות הברית.23
הצעות חוק אחרות אוסרות על עריכת המחקרים בהם
נעשה שימוש בתאים וברקמות משוכפלות.24
עם זאת נדגיש שלא קיים חוק האוסר מפורשות שינוי או
טיפול בגנים תורשתיים המיועדים לעוברים עתידיים.25
כל סוגי השתלות הגנים חייבים באישור רשות המזון
 22ראו ,למשל:
S. 368, a bill to ban the use of federal funds for research
with respect to the cloning of a human individual, defined
as “the replication of a human individual by the taking of
a cell with genetic material and the cultivation of the cell
through the egg, embryo, fetal, and newborn stages into a
new human individual”. Available at:
http://olpa.od.nih.gov/legislation/108/pendinglegislation/
)cloning1.asp (22.09.2005
“…ban the use of governmental funds for cloning an 23
entire individual…”. Alabama [A.B. 1082] (introduced April
23, 1997).
ban cloning an entire individual, regardless of funding…“ 24
source”. California [Cal. S.B. 1344 (introduced March 11, 1997)] ,
and New York [1997 S.B. 2877 (introduced February 26, 1997)].
 25המושג המדויק נקרא באנגליתInheritable genetic :
 ,)IGM( modificationומשמעותו שינוי הגנים המועברים לדור העתיד.
הטכנולוגיה ,שנכון להיום אינה מפותחת דיה ,תאפשר ליצור “ילדים לפי
הזמנה” ,וזאת על ידי כתיבת קוד גנטי רצוי המתאים לתכונות המבוקשות.
כיום הטכנולוגיה פועלת על חיות מעבדה.
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והתרופות האמריקאית ( )FDAאך רשות זאת אינה
רשאית ליזום איסור לשימוש בטכנולוגיה כלשהי .רק עם
הגשת בקשה נשקל אישור השימוש בטכנולוגיה .הוועדה
26
המייעצת לרשות הבריאות הלאומית האמריקאית
מחזיקה בנוהל שאינו רשמי ,ולפיו לא תישקלנה בקשות
לניסויים בתראפיה גנטית של אדם.27
לא קיימת מערכת רישוי אפקטיבית למעבדות מחקר,
למכוני פוריות ולגורמים מסחריים העוסקים בעוברים
ותאי גזע .ה FDA-סבורה שהיא חולשת על נושא
השיבוט ,אך סמכויותיה מצטמצמות לנושאי בטיחות
ויעילות המעבדות בלבד .אין באפשרותה לשקול
היבטים סוציאליים ,פוליטיים או מוסריים של הגורמים
עליהם היא מפקחת .28הסיבה השנייה והמרכזית להעדר
רגולציה נובעת מן המחלוקת רבת השנים בנושא
ההפלות ,ומהשפעתם של לוביסטים חזקים מתחום
הביו-טכנולוגיה .שני הגורמים הללו יחדיו הובילו לטרפוד
הצעות חוק בקונגרס בשנים  1998–1997ובניסיונות
החוזרים ב.2003–2001-
המצב באירופה
גרמניה
בגרמניה קיים חוק פדרלי 29המסדיר את נושא
ההפריה .החוק מהווה חלק מהקוד הפלילי הגרמני.
עקב ההיסטוריה הגרמנית בתחום השבחת הגזע ,היתה
גרמניה מהמדינות הראשונות אשר הזדרזו לחוקק חוק
שגישתו דקדקנית ומחמירה ביותר.30
החוק הגרמני הוא מפורט וקובע מפורשות מהן
הפרוצדורות האסורות .החוק קובע מנגנון ענישה הדרגתי,
על פי חומרת העבירה הקבועה בו .העונשים האפשריים
הם מאסר עד חמש שנים או קנס .בין האיסורים הקבועים
בחוק נזכרים איסורים על ניסויים שאינם מיועדים
 26או בשמה הרשמיThe Recombinant DNA Advisory :
Committee of the the National Institutes of Health
 27ראו להרחבה:
)http://www4.od.nih.gov/oba/Rdna.htm (28.09.2005
 28ראו באתר “גנטיקה וחברה” ,זמין ב:
http://www.genetics-and-society.org/policies/us/cloning.html
()28.09.2005
The Embryo Protection Act. Bull. Med. Eth. December 29
1990, p.9.
 30לעיל ה"ש  ,21עמ’ .12

׀ 117

אתיקה במדע ובמשפט

להפריה המבוססים על הפריה חוץ-גופית ,מניעת יישום
גישות אאוגניות מכל סוג שהוא ,ואיסור מפורש לבצע
שכפול או שיבוט אדם ( .31)cloningעל אף מסוימותו
של החוק ,לא יתאפשר יישום של טכנולוגיה שאינה
מפורטת ברשימה הסגורה של הטכנולוגיות המופיעות
בו.32

החוק אינו אוסר מפורשות את בחירת מין היילוד ,אולם
סעיף  8.9ל Code of Practice-מטעם הרשות ,מנחה
את המרכזים הרפואיים הרשומים שלא לבצע הליך
רפואי שמטרתו בחירת מין היילוד ,כאשר הבחירה היא
ממניעים חברתיים .מרפאה החורגת מהוראה זו ,צפויה
לשלילת רשיונה.

אנגליה
באנגליה מוסדר הנושא במסגרת חוק השיבוט למטרות
רבייה .33גם חוק זה מחיל איסור על שיבוט למטרות רבייה,

בניגוד למרכזי רפואה הנזקקים לרשיון ונמצאים תחת
פיקוח הרשות ,קמו בבריטניה מרפאות פרטיות להפריה
אשר אינן נתונות לסמכות הרשות .המרפאות משווקות
שירותים של בחירת מין היילוד בהזרעה מלאכותית.
המלצות ה HFEA-מנסות למנוע סיטואציה כזו.

ומונע אפשרות לעשות שימוש לצורכי רבייה בביציות
שעברו תהליך של השתלת גרעין ,או כל תהליך מלאכותי
אחר שאינו תוצר של הפריית ביצית בזרע .העונש הקבוע
בחוק על הפרת איסור זה עומד על עשר שנות מאסר.34
טכנולוגיית ההפריה המלאכותית מוסדרת בHuman-
.Fertilization and Embryology Act, 199035
החוק מסמיך רשות סטטוטורית ( )HFEAהאחראית על
פיקוח ,קביעת מדיניות ומתן אישורים מיוחדים מכוח
החוק.36
ההגבלות על פי החוק בכל הנוגע למחקר חלות גם על
שיבוט ומחקר בתאי גזע עובריים .המחקר מוגבל על
ידי הרשות .בחוק יש איסור לגדל ביצית מופרית מעבר
לתקופה של  14יום .העובר על הוראה זו צפוי לעשר שנות
מאסר .הרציונל שמאחורי הוראה זאת הוא כי העובדה
שרוב המחקר ממומן על ידי הציבור ,נותנת בידי אותו
ציבור את הזכות לדעת ולפקח על כל פעולה או שיטת
מחקר הנמצאות בשימוש.
 31מעניין לראות את התהליך שהתחולל בגרמניה לאחר הסתלקות המשטר
הנאצי .ממדינה שהאמינה באמת בהשבחת הגזע הארי ,שהמציאה תורות
אאוגניות שלמות  -הפכה למדינה האוסרת אפילו מחשבה על תיאוריות
אלו .גם מחקר או ניסוי בתחום ברובו אסור וכפוף לביקורת מחמירה
ולעונשים חמורים אם מופר החוק.
 32בחינה מקיפה לסוגיה זו בוצעה בדין וחשבון שהוגש ל“ ,DFG-המועצה
למחקר מדעי בגרמניה” .שם הדוחCloning of Humans, Biological :
Foundations and Ethico-Legal Assessment for the Council
 of Research, Technology, and Innovation, April 1997Deutsche Forschungesgemeneinschaft.
Human Reproductive Cloning Act, 2001. (UK) 33
 34גלעד גולדנברג ,שיבוט אדם ומחקר בתאי גזע – סקירת חקיקה בעולם,
אסיא ע”ה-ע”ו (י”ט ,ג–ד) (תשס”ה) .151
Human Fertilization and Embryology Act, 1990. 35
The Human Fertilization and Embryology Authority. 36
Available at:. Hereinafter: ‘HFEA’.
)http://www.doh.gov.uk/embryo.htm (29.09.2005
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החלטות אחרונות של ה - HFEA-רמז לעתיד לבוא?
ההחלטות האחרונות של ה HFEA-יכולות להוות
אינדיקציה על העתיד לבוא בתחום ההתערבות הגנטית.
למרות האיסור הגורף על הפעלת טכנולוגיית ה.P.G.D-
להשבחת היילוד ,אישרה ה HFEA-בנובמבר 2004
לבצע פעולת מיון של עוברים מופרים .37לפי שעה מדובר
באישור ניפוי רק על פי גן אחד – זה הגורם לסרטן המעי
הגס ,והעובר בתורשה ומתפתח בצורתו האגרסיבית
ביותר ,בדרך כלל בגיל  20עד  .40סיכויי העובר נושא הגן
לחלות במחלה הם מעל .50%
האישור עורר בבריטניה תגובות משני המחנות ,המחנה
המתנגד להפלות טען כי החלטה כזו מחייבת דיון ציבורי
נרחב מקדים .המחנה התומך ,טען שההחלטה מבטאת
“אנושיות ושימוש הגיוני בטכנולוגיה קיימת ובידע
האנושי”.38
“תינוקות לפי הזמנה” באישור בית המשפט הבריטי
גל תגובות מעורבות ונרגשות אף יותר הגיע לאחר
ההחלטה בעניין  .Hashmiראג’ ושחאנה האשמי
הם הורים לזן ,ילד בן שלוש הסובל מבעיה תורשתית
במערכת הדם .מאז לידתו ,מקבל זן עירויי דם על בסיס
שבועי ,ועלול למות אם לא יקבל השתלת מוח עצם בזמן
 37ראו נוסח ההחלטה באתר ה .HFEA-זמין ב:

http://www.hfea.gov.uk/PressOffice/Archive/1099321195
)(30.09.2005

 38לסקירת התגובות הבריטיות ראו באתר חדשות  .BBCזמין ב:
)http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3970519.stm (30.09.2005
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הקרוב .מחלתו ,שנקראת בקיצור  ,39BTהיא תורשתית,
ושני הוריו הם נשאים של הגן האחראי למחלה .משמעות
עובדה זו הינה כי יש סיכוי של  25%שכל ילד שהזוג
 Hashmiיוליד בצורה טבעית יחלה במחלה .הזוג
היה מעוניין להרות שוב ,אך באותה הזדמנות להבטיח
שהתינוק לא יישא את הגן הקטלני ,וכן שיוכל להוות
תורם מוח עצם מתאים לאחיו.
מרפאת הפוריות שבה טופלו בני הזוג יזמה פנייה ל-
 HFEAלקבלת אישור כפול ,הן לשימוש בטכנולוגיית
ה .P.G.D-על העוברים להבטחת ילד נטול הגן הקטלני,
והן להתאים עובר בעל מוח עצם המתאים לאחיו .למרבה
הפלא ,האישור ניתן ,אך מלווה בתנאים מחמירים ועם
אמירה כי מדובר באישור נדיר ביותר שאינו מהווה
תקדים .בהחלטה נכתב כי ה HFEA-תדון בכל מקרה
לגופו ללא אפשרות להסתמך על תקדים זה .אלו התנאים
שפורטו בהחלטה :40האחד ,מצבו הבריאותי הפוטנציאלי
של הנולד ,שעלול לחלות במחלה הניתנת למניעה,
חייב להיות חמור עד כדי שהוא מהווה סכנה לחיים.
השני ,האישור יינתן רק לאחר שהוכח כי כל ניסיונות
הטיפול מוצו ,וכי אין חלופה לטיפול .השלישי ,השימוש
בשיטת ה P.G.D.-לא יאושר כאשר המטופל הנהנה מן
הטיפול הוא ההורה .התנאי האחרון קבע כי העוברים לא
“יהונדסו גנטית” על מנת ליצור התאמה לאח .כלומר,
הטיפול הוא לטובת העובר בלבד ואין מניעה כי האח
החולה ייהנה ממנו.
תקיפה משפטית לאישור ה HFEA-לא איחרה לבוא,
ואכן מעט לאחר פרסום ההחלטה פנה לבית המשפט
ארגון בשם Comment on Reproductive Ethics
) (COREבבקשה לבטל את החלטת ה.41HFEA-
הטענה הראשית שהועלתה היתה כי ה HFEA-חרגה
מסמכותה שמכוח הHuman Fertilization and-
 Embryology Act 1990ולכן יש לבטלה .החוק ,כך
טענו CORE ,אינו מאפשר שימוש כלשהו בעוברים
 39השם הרפואי המלא הוא .Beta Thalassaemia
 40לנוסח האישור ראוHFEA press release, ‘HFEA to Allow :
Tissue Typing in Conjunction with Pre-implantation
 . :’Genetic Diagnosisזמין ב:
http://www.hfea.gov.uk/forMedia/archived/13122001.htm

R (Quintavalle) v. HFEA; [2002] E.W.C.A. Civ. 667. 41
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למטרות ריפוי של אדם אחר ,וכן הדגישו כי מטרתה של
טכנולוגיית ה P.G.D.-היא לעזור לנשים עם בעיות פוריות
ולא לשם סלקציה של עוברים .בית המשפט בערכאה
הראשונה קיבל את טענת  COREוביטל את ההחלטה.
בבית המשפט לערעורים התהפכה ההחלטה והושבה על
כנה החלטת ה .HFEA-בית המשפט פרש את המושג
‘ ’treatment servicesהמופיע בחוק ככולל בתוכו את
השימוש ב P.G.D.-לשם וידוא כי העובר לא ייוולד עם
פגם גנטי .פרשנות אחרת של המושג תביא ,כך אמר בית
המשפט ,זוגות בעלי מחלות תורשתיות להימנע מללדת
ילדים .לפיכך ,גם לגב’  Hashmiעומדת הזכות לדעת כי
העובר יהיה בריא.42
במקרה אחר ,גם הוא בבריטניה ,היה מדובר ב-
 Charlie Whitakerבן השלוש .צ’ארלי סבל מאנמיה
קשה ונדירה מסוג Diamond Blackfan anaemia
) ,(DBAשהיא חשוכת מרפא כיום ,אך השתלות מוח
עצם עשויות להציל חיים .אם לצ’ארלי היה אח בעל
מוח עצם מתאים בצורה מושלמת ,סיכוייו להחלמה
היו גדלים בכ 90-אחוזים .בקשת בני הזוג Whitaker
היתה שמרפאת הפוריות שלהם תאבחן בעזרת טכניקת
ה P.G.D.-את העובר המתאים בדיוק לצ’ארלי.
כמו במקרה  ,Hashmiגם כאן טענו בני הזוג כי הם רצו
ילד נוסף בלי קשר למחלת ילדם הבכור .ניתן להבדיל
את מקרה  Whitakerממקרה  Hashmiבאבחנה אחת
רלוונטית הקשורה בסטטיסטיקת הופעת המחלה.43
מחלתו של צ’ארלי היא ספוראדית ואקראית ,משמע
שהסיכויים שהוריו של צ’ארלי יולידו ילד נוסף החולה
באותה מחלה ,אינם שונים מהסיכויים של כל זוג הורים
אחר בעולם להוליד ילד החולה במחלה .על בסיס אבחנה
זו ,דחתה ה HFEA-את בקשת משפחת .Whitaker
הנימוק היה כי בניגוד למקרה  ,Hashmiשם גם הילד החי
זן וגם העובר החדש ייהנו מן האבחון בשיטת ה,P.G.D.-
הרי במקרה זה ייעשה האבחון אך ורק כדי למצוא עובר
המתאים ביותר לתרום מוח עצם לצ’ארלי .החשש של ה-
Mance L.J. at para. 128. 42
Sally Sheldon, Stephen Wilkinson “Hashmi And Whitaker: 43
An Unjustifiable And Misguided Distinction?” 12 Med Law
Rev (2004) 137, 141.
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 HFEAנבע מכך שביום מן הימים ייוודע לעובר הנבחר,
שהוא נולד מבחירה של רופאים על מנת להציל את אחיו.
השלכה כזו לא היתה מקובלת על מקבלי ההחלטות ב-
.HFEA
יומיים לאחר מתן ההחלטה ,טסו בני משפחת
 Whitakersלשיקגו וביצעו שם את ההליך .התינוק
שנולד כעבור שנה הציל את חייו של אחיו צ’ארלי .דווח
כי שמונה זוגות נוספים מתכוונים להימנע מהליך הגשת
הבקשה ל HFEA-באותה דרך עצמה.44
המסקנה המתבקשת משני מקרים ייחודיים אלה היא,
כי המצב החקיקתי אינו מאפשר גמישות בידי הרשויות
לקבוע מהו הפתרון הראוי בכל סיטואציה .מחד ,נטיית
הלב היא לעזור למשפחות הסובלות ,שכל רצונן הוא בילד
בריא נוסף שיוכל אף להציל את אחיו הסובל .מאידך,
עומדות על הפרק השלכות פסיכולוגיות בעייתיות של
תפיסת הילד את נסיבות היוולדו .האם אלה גוברות
על הצלת חיים? ראינו כי שתי הערכאות שלעיל נחלקו
בנושא .וברור כי עם התקדמות היכולות הטכנולוגיות,
יהיה קשה אף יותר לכל גוף או אדם לסרב להפעילן
בתואנת “אי ההתערבות הגנטית” בלבד .הנטל המצפוני
על הרשויות בעת אכיפת האיסורים שבחוק יילך ויגבר.
האיחוד האירופי
עמדת האיחוד האירופי מבוטאת בדין וחשבון שפורסם
מטעם נציבות הקהילה האירופית ,45בו מובהר כי רוב
מדינות אירופה חתומות על האמנה האירופית בדבר
ביו-רפואה וזכויות אדם משנת  .461997האמנה אוסרת
על יצירת עוברים למטרות מחקר .תוספת לאמנה בשנת
 1998מדגישה כי לא ניתן ליצור אדם הזהה גנטית
לאדם אחר חי או מת .לפי הדוח ,רק באנגליה ישנה כיום
אפשרות משפטית לערוך מחקר בטכנולוגיה של העברת
גרעין ,וזאת בכפוף לרשות מטעם הוועדה שתוארה לעיל.
R. Verkaik, ‘Britain’s First ‘Designer Baby’ Prompts Call 44
for Law Change’, Independent (20.06.03).
Report on Human Embryonic Stem Cell Research, 2003. 45
Available at:
)ftp://ftp.cordis.lu/pub/rtd2002/docs/sec441final.pdf (18.10.2005
Convention for the Protection of Human Rights and 46
Dignity of the Human Being with regard to the Application
of Biology and Medicine, 1997.
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm
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מנוסח האמנה ניתן להבין כי גם האיחוד האירופי נוקט
מדיניות של איסור על מחקר או יישום של כל טכניקה
לשכפול או התערבות גנטית.
לסיכום ,עיון במערכות החוקים המסדירות את נושא
הביו-טכנולוגיה במדינות המובילות את המחקר
ואת הדיון הציבורי בשאלות הנורמטיביות ,מצביע על
העובדות הבאות :האחת ,כמעט בכל המדינות נקבע
איסור קבוע על שיבוט ועל שינוי גנטי של עוברים שלא
למטרות רפואיות .השנייה ,ברוב המדינות אין אפשרות
ליצור עוברים למטרות מחקר ,ונאסר מחקר בשיבוט
בטכנולוגיה של “העברת גרעין” .נראה כי הפחד הוא
ממחקר “בעוברים עודפים” .החשש הגדול הוא מפני
סיטואציה של ניסויים ליצירת בני אדם משובטים או
מהונדסים גנטית מחוסרי אב ואם .השלישית ,מגמת
המדינות היא ליצור מערכת רגולטורית קשוחה המנהיגה
איסורים רחבים ומפקחת על נושאי המחקר המותרים.47
ישנם ,אם כך ,ארבעה מודלים להסדרת נושא ההנדסה
הגנטית וטכנולוגיות ההתערבות הגנטית .מודל אחד
קובע מנגנון של הסדרה ופיקוח אליו נלווית הקמת מועצה
מייעצת לביו-אתיקה .מודל שני קובע רשימות מפורטות
של פעולות אסורות ובצידן ענישה לעובר על ההוראות.
המודל השלישי ,שהוא שילוב בין השניים הקודמים,
מקים מועצה או ועדה לביו-אתיקה המפקחת ומייעצת
בנושא ,ובמקביל קובע איסורים על התערבות גנטית.
המודל הרביעי ,הנוהג בארצות הברית ,מטיל איסור על
מימון ניסויים שמטרתם שכפול גנטי או התערבות גנטית
בעוברים ולצידו מערכת רישוי ופיקוח.
נראה כי קיים דיסוננס בין רצון המדינות לשמור על כבוד
האדם (העובר) מחד ,ומאידך למנוע תופעות קשות של
שיבוט אדם או שכפול אדם מת .איסורים גורפים אלה
מונעים את האבולוציה הנעשית בידי האדם עצמו .48האם
ראוי כי מדינות מפותחות ומתקדמות כמו ארצות הברית
או אנגליה יסדירו את המחקר הגנטי ,המבטא יותר מכל
את הקידמה האנושית ,בחקיקה פלילית דווקא? האין
 47ראו גולדברג ,לעיל בהערה מס’ .67
 48במושג זה אני מכוון לתפיסה ידועה הטוענת שבני האדם הם האחראים
והיוצרים של האבולציה על המין האנושי .המדע שהומצא בידי האדם
אחראי לאבולוציה ונעשה על ידי בני האדם עצמם.
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כבוד האדם מתבטא בשיפור האנושות ,בהבלטת תכונות
“טובות” ובסילוק פגמים הגורמים לסבל או נטל על
החברה?
נראה כי החקיקה כפי שהיא כיום ,מוּ נעת מפחד ולא
מראייה ארוכת טווח את העתיד .אכן יש לנוע לאט
ובזהירות בכל הנוגע ליישום ההתקדמות המדעית .המדע
יכול גם להביא לתוצאות שליליות .אך שעון החול בנושא
ההנדסה הגנטית כבר החל לפעול – וזה רק עניין של זמן
עד שהמדע ,ואחריו ההורים ,ישכנעו את המחוקקים
במדינותיהם כי זה רצונם.

חלק ד'  -מדוע לאפשר חופש בחירה ועיצוב מוגבר
להורים?
יש הגורסים כי מתן אפשרות “לעצב את עוברך כרצונך”
יפגע בזכויות יסוד ומוסר מהבסיסיות ביותר .לעומתם,
יש הטוענים שאיסור כזה הקיים פוגע באותן זכויות
עצמן .ננסה לעמוד על כך.
האיסור המוחלט להתערב גנטית אלא למטרות רפואיות
קשות ,פוגע בחירויות רבות .חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו 49מתקשר לסוגיה שלפנינו בכמה היבטים.
חופש המדע בכלל והמחקר המדעי בפרט הם מאבני
היסוד של קיומנו כחברה מודרנית ומתקדמת .האיסור
לחקור בצורה אפקטיבית את נושא השיבוט מונע
אפשרות הפקת תועלות רפואיות ובכך אף פוגע בזכות
לבריאות .תועלות אלה יכול שתימצאנה מצילות חיים
עתידיים ,או למצער ישמשו טכנולוגיות מסייעות לרבייה
ומגבירות את חופש הבחירה של ההורים .לפיכך ,האיסור
הנוכחי פוגע קשות באפשרויות אלה ומשאיר את העולם
בקיפאון הנובע כולו מפחד מה”לא נודע”.
בנוסף ,ניתן לחבר את הזכות להולדה (The Right
 )to Procreateעם החופש להתקשר ולקדם מטרה
משותפת .חופש ההתקשרות והחוזים מהווה חלק טבעי
מכבוד האדם וחירותו .ישראל ,כמדינה דמוקרטית ,לא
מאפשרת כיום להתקשר עם גורמים המסוגלים לבצע
מניפולציות גנטיות שלא למטרות רפואיות קשות .האם
הסיבה ,שעיקרה חשש המדינה מהסיכונים הגלומים
 49חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ס”ח התשנ”ב .150
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בטכנולוגיות אלה ,צריכה למנוע מאנשים להתקשר
באופן פרטי ועל אחריותם בלבד עם חוקרים או רופאים
על מנת להביא ילד מעוצב לעולם? אם כך הדבר ,מדוע
מאפשרת המדינה לאזרחיה להתקשר באופן פרטי
עם מכוני קוסמטיקה פרטיים ,המבצעים ניתוחים
פולשניים?50
חירות הפרט 51היא חירות נוספת הנפגעת מההסדר
הנוכחי .לכל אדם קנויה הזכות לקבל החלטות אוטונומיות
ביחס להתעברות ,הריון ולידה .זכות זו מוגדרת חוקתית
כזכות היסוד לפרטיות .52חירות זאת מאפשרת לאדם
או לזוג ,לעצב את מסגרת התא המשפחתי שלהם
כרצונם ובאופן פרטי ואינטימי .ידוע גם ,שחוק המגביל
חירות כזאת ,חייב לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה ,ולנבוע
מטעמים מיוחדים וכבדי משקל .השאלה אם אותם
פחדים וחששות מיישום הטכנולוגיות מצדיקים את
האיסור הגורף .כפי הנראה ,במצב הטכנולוגי הקיים כיום
עומדים האיסורים בתנאיה של פסקת ההגבלה .ברם,
מהי הנקודה שבה יוחלט כי הסיכונים הם בגדר האפשרי?
האם אז ישתנו פני הדברים?
כחלק בלתי נפרד מחירות הפרט ,עומדת חירות להורים
לקבל החלטות בתחום ההולדה .הזכות להורות הינה
זכותו של האדם לפעול בכל דרך שהיא ,כולל כזאת שרק
הטכנולוגיה מאפשרת ,כדי להביא ליצירתו של ילד.53
במקרים מסוימים יש גם זכות לטעות בקשר להחלטות
אלה .בראייה חברתית כוללת עדיף מצב בו החברה
מתירה לפרט את החירות ביצירת ילדיו מאשר מצב שבו
המדינה מתערבת וחודרת ,עד כדי פגיעה באוטונומיה
ובחירות הפרט לעצב את חייו .54לפיכך ,גם בפסיקה
 50על אף העובדה שטיפולים אלו נתונים לרגולציה מסוימת ,הם נגישים
לכל דורש ,חלקם אף מסובסדים חלקית.
 51אבקש להדגיש כאן את האבחנה שבין חירות הפרט ובין הזכות להורות,
שלצורך הדיון כאן תתמקד בזכות האדם לפרטיות בכל הקשור לאינטימיות,
ניהול התא המשפחתי בכלל והדרך לגידול ילדים בפרט .לעומתה ,זכות
ההורות שבדיון הזה תתמקד בעיקר בחירות האדם להיות הורה בכל דרך
שהיא ועל דעתו החופשית .קרי ,מדובר בשתי זכויות הדרות יחדיו.
 52ראו ע”א  413/80פלונית נ’ פלוני ,פ”ד לה (( 81 ,57 )3להלן :עניין
פלונית).
 53ביטוי לגישה זו ניתן למצוא במאמרה של ורדית רביצקי“ ,הזכות להורות
בעידן ההפריה הטכנולוגית” ,דילמות באתיקה רפואית (רפאל כהן אלמגור
עורך  ,)2002עמ’ .160–159
 54ראו גם דברי השופטת שטרסברג-כהן בבג”צ ,דנ”א  2401/95נחמני
רותי נ’ נחמני דניאל פד”י ( ...“ :661 )4אין להפוך את כל אורחות חיינו
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הישראלית צוין כי הזכות להורות היא זכות יסוד .זכות
יסוד זו יכולה להיגזר מעיקרון החירות הכללי ומן הזכות
לפרטיות .זכותו של אדם לפרטיות כוללת חסינות
מפלישה לתחומיו האינטימיים ,ובתוכם הולדת וגידול
ילדים .55יפים לעניין זה דברי השופטת בן-עתו בע”א
 413/80פלונית נ’ פלוני 56המצוטטים לרוב בהקשר
הזכות להורות:
“התעברות הריון ולידה הם אירועים אינטימיים
שכל כולם בתחום צנעת הפרט .אין המדינה
מתערבת בתחום זה אלא מטעמים כבדי משקל
הנעוצים בצורך להגן על זכות הפרט או על
אינטרס ציבורי רציני” (ההדגשה בקו אינה
במקור  -ת.ג.).
זכות ההורים לקבל החלטות לגבי ילדיהם היא זכות
שעוצמתה רבה .אמנם לא ברור אם זכות זו חלה גם
לגבי ילדיהם העתידיים ,אך ברור שכל התערבות של
המדינה בהחלטות ההורים ראוי שתהיה מנומקת
ומבוססת היטב .57על המדינה הנטל לגבור על החזקה
כי הורים מעוניינים בטובת ילדם הקטין .עם התפתחות
הטכנולוגיה והבהרת הסיכונים הכרוכים במניפולציה
גנטית ,עולה החשש שהמדינה לא תוכל לעמוד בנטל
זה.58
חופש העיסוק יכול להוות טיעון שיגיע מכיוונם של
המדענים והגנטיקאים ,ובעיקר מאותם מכוני ייעוץ
לנשלטים על ידי צווי עשה של המשפט .ישנם תחומים  -וחיי אישות ותכנון
המשפחה מהבולטים שבהם – בהם נעצרת האכיפה השיפוטית על מפתנם
של המתדיינים”.
 55שולמית אלמוג ואריאל בנדור“ ,חופש הרבייה כזכות יסוד” ,הריון מסוג
אחר  -עיון רב תחומי בהפריה חוץ-גופית (מהדורה ראשונה ,שולמית
אלמוג ואבינועם בן-זאב עורכים.117–116 ,115 )1996 ,
 56ראו עניין פלונית ,לעיל הערה  ,52עמ’ .80
 57פלישת המדינה להחלטות בעניינים אינטימיים ,כגון גידול ילדים ,שקולה
לדעת ד”ר כרמל שלו כפלישה להחלטות “רשות הפרט” ,שנתפסת בהקשר
זה כרשות לכל דבר ועניין .לדידה ,קיימת במקביל לשלוש רשויות השלטון
“רשות פרט” ,במסגרתה הפרט הוא הריבון האוטונומי על חייו שלו .ראו:
כרמל שלו ,בריאות ,משפט וזכויות האדם( ,תשס”ג.68 )2003-
 58ראו דברי הנשיא שמגר בע”א  2266/93פלונים נ’ אלמוני ,פ”ד מט ()1
 ,221עמ’ “ :235זכותם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם
היא זכות חוקתית יסודית ,זכות טבעית הטבועה ועולה מן הקשר בין הורים
לצאצאיהם .המסגרת המשפחתית אינה עומדת בצד המערכת החוקתית,
אלא היא חלק אינטגרלי ממנה .במסגרת היחידה המשפחתית נתונות
להורים זכויות המוכרות על ידי המשפט החוקתי ומוגנות על ידו .זכותם
של הורים להחזיק בילדיהם ולגדלם ,על כל הכרוך בכך ,היא זכות חוקתית
טבעית וראשונית ,בבחינת ביטוי לקשר הטבעי שבין הורים לילדיהם .זכות זו
באה לידי ביטוי בפרטיות ובאוטונומיה של המשפחה :ההורים אוטונומים
בקבלת החלטות בכל הנוגע לילדיהם – חינוך ,דרך חיים ,מקום מגורים
וכדומה ,והתערבות החברה והמדינה בהחלטות אלה היא בבחינת חריג
שיש ליתן טעם להצדיקו” (ההדגשות אינן במקור  -ת.ג.).
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ומחקר גנטי שבמצב המשפטי הקיים כיום ,אינם
מסוגלים לתפקד כלל .חופש העיסוק הוכר זה מכבר
כזכות יסוד חוקתית 59ולפיו אין למדינה להפריע
לאזרחיה לממשו דרך עיסוקם .נתעכב כאן על ההיבט
הכלכלי של חופש העיסוק .תכליתו של חופש העיסוק
היא להגן על יכולת האדם למצוא את פרנסתו .איסור
העיסוק במחקר גנטי נובע מטעמים של פחד ,ואין זה
ראוי כי טעמים אלה ,שאפשר לגבור עליהם על ידי פיקוח
והכוונה יעילים ,יצדיקו את האיסור הגורף על מחקר או
יישום טכנולוגיות התערבות גנטיות .האיסורים שתוארו
עלולים להוביל לפגיעה קשה בהתפתחות המדע .הרי
חברות ביו-טכנולוגיה פועלות בעיקר מתמריץ כלכלי-
מסחרי .איסור גורף על שימוש בטכנולוגיה מעמיד
בספק את הכדאיות הכלכלית של ההשקעות העצומות
הנדרשות לפיתוח.
טענה נוספת עוסקת במעמד העובר בטרם נוצר .אם לא
ניתן תוקף למעמד זה ,אזי האנושות נתפסת כמשחקת
את תפקידו של אלוהים ביצירת החיים .ידועה התפיסה
הקנטיאנית ,הגורסת כי האדם הוא מטרה בפני עצמה
ולא אמצעי או כלי של הזולת .60גם אם מוצאים צורך
מדעי בקיומו של מחקר בעוברים למטרות שיבוט,
לדוגמה ,יש להקפיד על שמירה על כבודו של העובר
על ידי מניעת סבל כלשהו (נוכחי או עתידי) וכן על ידי
יצירה וקיום של כללי אתיקה מקובלים ,כמו הסכמה
מדעת של הוריו-יוצריו של העובר לכל הפעולות שיבוצעו
בו .61אך ההוראה לא לשחק את תפקידו של אלוהים
אינה פשטנית .האנושות משכבר הימים נוהגת להתערב
בסדרי בראשית .נזכיר את האנטיביוטיקה ,הניתוחים
הפלסטיים והשתלות האיברים .התערבות גנטית,
במיוחד אם מבוצעת לצורך ריפוי מוקדם של מחלות
קשות ,אינה שונה עקרונית ממרשם אנטיביוטי לטיפול
בדלקת בגרון .השוני מתבטא רק בתזמון.
 59חוק יסוד :חופש העיסוק ,ס”ח התשנ”ד ,עמ’ .90
 60ביטוי לעמדה זו ניתן למצוא באמנת אונסק”ו וכן בחוקי שיבוט שונים
שהוזכרו בחיבור זה .לכתב האמנה ראו:
Universal Declaration on the Human Genome and Human
Rights, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, Paris 11.11.1997.
)http://www.ohchr.org/english/law/genome.htm (22.10.2005

 61כרמל שלו“ ,הארות על דין וחשבון הוועדה לבחינת הנושא של הפריה
חוץ-גופית” ,המשפט ג’ (תשנ”ו).53 ,
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ניתן ,אם כן ,להביט על הוויכוח מזווית אחרת ,ולטעון כי
השאלה אינה קשורה להורות או להולדה ,אלא לבחירות
אוטונומיות הקשורות בהחלטה איך אנו מגדלים את
ילדינו .הזכות לרבייה ולהורות מכסה חלק מן התשובות
לשאלה זו .כיום כאמור מותר להורים לבחור בהפלה
כאשר נודע להם באמצעות בדיקות טרום לידה שהעובר
איננו תקין .כל אלה הם בחירות אוטונומיות של הורים
אם להביא לעולם ילד עם תכונות אלו או אחרות .לאחר
הלידה ,מותר להורים לעצב את ילדם כרצונם ,כמעט
ללא התערבות מצד המדינה (בכפוף לטובת הילד  -אך
לא תמיד) .הורים רשאים לרשום את ילדיהם לבתי ספר
פרטיים או לאפשר להם מורה פרטי כדי שיהיו משכילים
יותר .הורים בוחרים ומשנים את צבע השיער של ילדיהם
ואף את צבעי עיניהם בעזרת עזרים קוסמטיים .הורים
מיישרים באמצעות טיפול אורתודנטי את שיני הילד,
ויש הורים המממנים ניתוחים פלסטיים לשיפור המראה
האסתטי של ילדם .כל אלה במסגרת החוק והמותר.
אפשר לטעון כי התערבות גנטית בטרם הלידה ,שתוביל
לאותן תוצאות סופיות ,זהה מכל היבט להתערבויות
שלאחר הלידה .ההבדל היחיד הוא התזמון .אין סיבה
אמיתית ,שלא לאפשר להורים לקבוע כי שיני הנולד יהיו
ישרות וסימטריות ,לדוגמה .קביעת מאפיינים או תכונות
( )traitsבעלי הסכמה אוניברסלית לא תפגום במרקם
החברתי או בנולד עצמו.
על ידי שימוש בטכנולוגיות התערבות גנטית ,נוכל
להביא להיעלמות מחלות קשות וחשוכות מרפא מאדם
ספציפי ומן החברה כולה .62כיום ,אבחון גנטי מוקדם
ולאחריו סלקציה יכולים למנוע הולדת אדם הנושא גן
שיכול לגרום לו לחלות במחלה תורשתית .כך גם לגבי
 62טיעון נוסף אך שנוי במחלוקת ,המתקשר לנושא ריפוי מוקדם של
מחלות ,קשור לעילת התביעה בגין “הולדה בעוולה” .יחד עם התפתחות
הטכנולוגיה ,המאפשרת לקבל ייעוץ גנטי בטרם הלידה ,תקום חובה
מוסרית ומשפטית על המדינה לוודא כי איש לא ייוולד עם פגמים גנטיים
במודע .קרי ,עלולה להיווצר סיטואציה שבה תינוק הנולד עם פגמים גנטיים,
שהיו ברי גילוי ,אך אסורים לתיקון בשל המצב החקיקתי ,תובע את המדינה
על רשלנותה בטיפול בו .גם רופאים עלולים למצוא עצמם חשופים לתביעות
בגין עילת ההולדה בעוולה .הזכות שלא להיוולד בפגם אינה מעניינו של
חיבור זה .ברם ,הטיעון רלוונטי בניסיוני לשכנע כי אי שימוש בטכנולוגיה
יכול ויטיל בעתיד אחריות נזיקית על הרופאים המטפלים ועל היועצים
הגנטיים .להרחבה על היקפה של הזכות ראו :עמוס שפירא“ ,הזכות לא
להיוולד בפגם” ,דילמות באתיקה רפואית (רפאל כהן אלמגור עורך ,)2002
עמ’  .239לדעה סותרת על כך ,שישנה זכות להיוולד בריא ,ראו מאמרו של
דוד הד ,שם ,עמ’  ,255ובעיקר עמ’ .257

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

מניפולציה גנטית הנעשית בעובר .כל אלה יכולים לחסוך
מאדם חיי סבל .63האלטרנטיבות ההגיוניות העומדות
בפני ההורים הן אימוץ או ויתור על הזכות להיות הורה.
כל אופציה אחרת לבד מן המניפולציה תפגע יותר בילד,
בהוריו ובחברה .יש כאן טיעון הומני התומך בהיתר
למניפולציות גנטיות .חשוב להדגיש גם את התועלת
החברתית הנובעת ממניפולציה כזו ,וכמובן את התועלת
האישית של היילוד עצמו ושל סביבתו הקרובה.
בזכות המניפולציות הגנטיות יופחתו במידה ניכרת
הילדים הנושאים פגם גנטי כלשהו .בהתאם לכך ,תוכל
המדינה לנתב תקציבים ,שהיו אמורים להיות מיועדים
לתמיכה באותם בעלי מום ,ליעדים אחרים .בד בבד,
עשויה התמעטות מקרי המוגבלות באוכלוסייה להביא
לנותרים נתח גדול יותר מהסיוע החברתי .עד לפיתוח
הטכנולוגיות המאפשרות בחירת תכונות גנטיות בטרם
הלידה ,היה ברור כי האבולוציה של בני האדם אינה
ניתנת לשליטה ,מתרחשת אך ורק על ידי כוחות הטבע
ומשתרעת על פני מיליוני שנים .נראה כי עיצוב תינוק
המחר היא אפשרות העומדת במבחן ההיגיון והאבולוציה
הנובעת מפיתוח זה באדם ונעשית בידי בני האדם עצמם.
במקום לתת לכוחות הטבע לשנותנו ולעצבנו בדרך בה
התרחש הדבר במשך מיליוני שנים – אנו ,כיצורי אנוש
אינטליגנטים ,מסוגלים לשפר את עצמנו על פי דעתנו
ותפיסת עולמנו.האם נפגעת טובת הילד מהשימוש
בטכנולוגיות מעצבות? חשש זה קיים בקרב המתנגדים
למניפולציות גנטיות ,שהילד הנוצר בדרך זאת ייחשב
כמעין מוצר צריכה או “ילד שהוזמן מתוך קטלוג” .64אולם
השאלה מה מטרת הורים בהבאת ילדים לעולם ,אינה
יותר רלוונטית בעידן הזכות להורות .וכפי שאין החברה
נכנסת למערכת ההחלטות של הורים ,שלעיתים עלולה
 63אם נצא מנקודת הנחה אנושית ופילוסופית שאי קיום עדיף על קיום עם
מחלה סופנית קשה (ראה דוד הד ,לעיל).
 64ניתן לטעון כי עיצוב העובר שלא על פי דעתו והסכמתו מהווה פגיעה
בכמה זכויות ואולי אף כעשיית עוול .הכתבה מראש של תכונות חיצוניות
ופנימיות שקולה להשתלטות בלתי הוגנת על יצירתו של הילד .ישנן שתי
זכויות רלוונטיות העומדות על הפרק .הזכות לאישיות עצמאית והזכות
לעתיד פתוח – “ .”Open Futureהכתבה גנטית בטרם הלידה ,משתקת
כל אפשרות לתת לאדם הנולד אפשרות להיות “מישהו אחר” מאותו עיצוב
שהוכתב על ידי הוריו .ראו :מאיר שמגר“ ,סוגיות בנושאי הפריה ולידה”,
הפרקליט לט(א) (תש”ן) ,עמ’  – 28 ,21הנשיא שמגר במאמרו מבטא גישה
שלילית לגבי האפשרות להתערב גנטית ,בעיקר בשל דאגה למעמדו של
העובר הן לפני לידתו ולחייו לאחר הלידה.
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להיות אגואיסטית ושונה משיקול טובת הילד ,כך גם אין
להיכנס למערכת ההחלטות של ההורים בבחירותיהם
הגנטיות עבור ילדיהם .צורת החיים ודרך הגידול של
הילד הם הקובעים את איכות חייו .בחירות ההורים
את תכונות ילדיהם ,לא תמנענה את אהבת הילד לאחר
לידתו .65להיפך  -מוסכמת היסוד החברתית מדברת על
כי “ילד רצוי הוא ילד אהוב”.66
טובתו הנפשית של הילד היא לגדול בסביבה אוהבת
ותומכת .זה גם האינטרס העומד לנגד עיני ההורים
המבקשים ייעוץ או הכוונה גנטית ,הרי טובת ילדם
היא העומדת לנגד עיניהם .טובת הילד לא תיפגע ,אם
יתאפשר להורים לבחור את מינו .67או אם ,לדוגמה,
יובטח כי מבנה השיניים שלו יהיה תקין וכי לא יזדקק
לטיפול אורתודנטי ,בעוד האיסור על אפשרות כזאת
פוגעת קשות בהורים המעוניינים לעצב לטובת ילדם
תכונות שלמיטב הבנתם יהיו טובות לילד.68
היכן יעבור גבול אפשרויות הבחירה של ההורים? האם
מדובר רק בתכונות הקשורות בבריאות ואיכות חיים,
או שנאפשר גם בחירת עיצוב המראה החיצוני ,מבנה
הפנים והגוף? האם נאפשר בחירת תכונות אופי? ללא
הסדרה מתאימה אנו עלולים להגיע לעולם שבו כל
ילד הופך למעין “מוצר מדף” לשימוש הוריו .קיים פחד
שהמושג “ילד” יהפוך להיות מעין מוצר צריכה המוני
Should Human Cloning Ever Be Permitted? YES: John 65
A. Robertson, from “Human Cloning and the Challenge of
Regulation”, The New England Journal of Medicine (July
9,1998) ; NO: George J. Annas, from “Why We Should Ban
Human Cloning”, The New England Journal of Medicine
(July 9,1998) 6.
Bratislav Stankovic, “It’s a designer baby! Opinions on 66
Regulation of Preimplantation Genetic Diagnosis”, 3 UCLA
J. L. Tech. (2005) 1, 30-36.
 67לאחרונה מונתה ועדה על ידי חוזר מנכ”ל משרד הבריאות שתפקידה
יהיה לאשר פניות הורים ,לבחור את מין התינוק .הפניות יוגשו רק על ידי
הורים לארבעה ילדים מאותו המין .על ההורים יהיה להוכיח כי הולדתו של
ילד נוסף מאותו המין תגרום נזק נפשי כבד להם או לתינוק .בוועדה יישבו
אנשי דת ,גנטיקה ,אתיקה רפואה ומשפט .לדעתי ,יש בחידוש זה להוות
אינדיקציה להתקדמות נוספת לעבר חירות הורים לעצב את ילדם .ראו חוזר
מנכ”ל משרד הבריאות מתאריך  .09.05.2005לצפייה בחוזר:
http://www.health.gov.il/download/forms/a2692_mk21_05.pdf
)(10.10.2005

 68כמובן שאין להתעלם מהכשלים העלולים להיווצר ממתן אפשרות
בחירה רבה .למאמר מקיף ומרתק על “תופעת העדר” בעת עידן בחירות
הורים ,ראו:
Peter H. Huang, “Herd Behavior in Designer Genes” (August
1999). University of Pennsylvania Law School, Institute for
.Law and Economics, Working Paper No. 264
http://ssrn.com/abstract=170688
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טענת המדרון החלקלק היא השלב הבא של החשש בדבר
דרדור כבוד האדם .מדינות קיצוניות או גופים חסרי
מוסר ,בעלי כוונות ניצול ,יכולים לקדם את השימוש
בטכנולוגיה לצורכיהם הבלתי כשרים .פחד זה הוא
ממשי ,ודווקא בשל המצב המשפטי השורר כיום .המחקר
והניסויים בתחום נאסרו ברוב המדינות החופשיות.
המדענים ,מטבעם ,רעבים למחקר ולתוצאותיו .כוחות
“השוק השחור” ימשכו גנטיקאים ומדענים אל מדינות/
מקומות שבהם המחקר נעשה בחשאי ולמטרות
שליליות .רק גוף בינלאומי יוכל לרכז את המחקר
המותר והלגיטימי ,גבולות וקודים אתיים ירוכזו על ידו,
וכך יתאפשר למדענים לממש את חזונם וכן לשמור על
אמנות של אתיקה ומוסר גבוהות.
טיעון מסוג המדרון החלקלק כשלעצמו עלול להפוך
למדרון חלקלק .פרופסור אסא כשר גורס כי תמיד ניתן
לשים בלמים על כל תהליך או פעולה ,במיוחד אם מדובר
בשימוש בטכנולוגיה .ברם ,לדידו ,חשוב לזכור כי לכל
דבר בעולם יש פוטנציאל שלילי ,והשאלה האמיתית
בהקשר זה היא ,אם אנו יודעים אילו מגבלות להטיל על
מנת למנוע את התממשותו של הפוטנציאל השלילי.70
המודל הנוכחי והסכנה הטמונה בו
מסקירת הדין הבינלאומי שבחלק ב’ עולה כי במרבית
המדינות מוחל כיום איסור מוחלט או זמני על כל מחקר
בתאי גזע למטרות שיבוט ,וכמו כן יש איסור מפורש
או משתמע על התערבות גנטית .מודל קיצוני כזה ,יהיו
סיבותיו אשר יהיו ,לא יוכל להחזיק מעמד במשך זמן רב,
הן לאור החשיבות הגדולה של הנושאים הנידונים בו,
והן משום שהמדע לבטח יקדים את הרגולציה הקיימת
ובכך עשוי להותיר את אותן מדינות עם חסר רגולטורי
(לאקונה) בהתמודדות עם הטכנולוגיות הנפרצות.
Splicing life: The Social and Ethical Issues of Genetic 69
Engineering With Human Beings in Source Book in
Bioethics, A documentary History (Washington D.C. , Albert
R. Jonsen, Robert Veatch, Leroy Walters ed.,1998) 299. pp.
308-311.
 70מתוך פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית לבחינת מעמד העובר במדעי
הרפואה ( .)14.04.2003זמין ב:
http://www.knesset.gov.il/protocols/search.asp?vaada=13

)(22.10.2005
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לחילופין ,הסדרה “מאמצת טכנולוגיה” של המדינות
תוכל מחד להבטיח כי המחקר ,וחשוב מכך ,הגילויים
וההתקדמות במחקרים ,יהיו בשליטתם וידיעתם של
הגורמים המפקחים .71המצב השורר כיום עלול לגרום
למדענים לחפש מקורות של מימון פרטי למחקריהם.
תופעה כזו עשויה להסיר מפני אותם מדענים את
האחריות המוסרית שעשויה היתה להיות להם אם
גורמים מוסדיים (כגון משרדי הבריאות והמדע או
האוניברסיטאות ומכוני המחקר הרשמיים) היו מאמצים
את מחקריהם ומתעלים אותם ליישומים מועילים.
בעצם הצבת הבלמים על חלק מהמחקרים הגנטיים,
יוצרת האנושות ביזור מסוכן של הגישות והכיוונים
בנוגע למחקרים .ההחלטות האופרטיביות לגבי מה
לחקור ומה ליישם מתקבלות כיום על ידי מספר מצומצם
של אנשים שאינם קשורים למוסדות או לגופים שהציבור
כולו העניק להם סמכות כגופים שהוזכרו לעיל – משרדי
ממשלה וכו’ .הסיבה לכך נובעת מהקיפאון הרגולטורי
שהציבו המדינות .אותן מדינות נוהגות כך בשל רתיעתן
מעצם המחשבה על אאוגניקה או בחירה חופשית
נסתרים וסודיים .מפחידה היא המחשבה מיהם הגורמים
המכוונים או המממנים את אותם מחקרים.

חלק ה’  -המודלים האפשריים לטיפול בסוגיה
והצעת מודל מפשר
כאשר באים לדון בעיצוב קונסטרוקציות רגולטוריות,
יש להשיב על שלוש שאלות מרכזיות :א .מי הגוף הנכון
לקבל החלטה לגבי זהות הדורות הבאים; ב .כיצד תיקבע
החלטה כזאת; ג .מהי כמות החופש האופטימלית שניתן
לאפשר להורים בבחירתם .הספרות נותנת בידינו שתי
גישות קיצוניות ,האחת גישת אפלטון והשנייה של
הפילוסוף רוברט נוזיק.72
על פי גישת אפלטון ,מוצג מודל שיכונה כאן “המודל
הריכוזי”  -המדינה-הריבון אוצרת בידה את הכוח
לקבוע את זהותם וצורתם של בני האדם בדורות
הבאים .ההחלטות מתקבלות בצורה מושכלת ,על פי
Andrea Wang, “Regulating Human Cloning Within an 71
Environmental Human Rights Framework” 12 COLO. J.
INT’L ENVTL. L. & POL’Y 165, pp. 167-168.
Supra note 69 at pp. 362-364 72
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נתונים ושיקולים דמוגרפיים ,רפואיים ,אידיאולוגיים,
דתיים ,או כלכליים .73המדינה ,על פי אפלטון ,רשאית
לשדך בני זוג ,סמכות המובילה לשליטה מסוימת
בזהות ובתכונות הצאצאים .ניתן לומר שזהו מודל
הדומה למודל בו בחרו רוב המדינות שנבדקו בחיבור
זה .בעצם האיסור על המחקר או על התערבות גנטית,
החליטו המדינות ,במודע או שלא במודע ,כי המטען
הגנטי של התושבים בתחומם אינו דורש שינוי או שיפור
ואין להתערב בו .יש הוגי דעות הרואים במודל מעין זה
פגיעה חמורה בכבוד האדם ,בעיקר כפגיעה בפרטיות
קבלת ההחלטות בדרך ההולדה .74עם פיתוח הטכנולוגיה
לקראת היותה בטוחה ,הטיעונים המצדדים באיסור
על המחקר בשל בעיות בטיחותיות ייחלשו ויילכו.
לעומת גישה זאת ,מציע נוזיק שיטה של “סופרמרקט
גנטי” שנכנה כאן בשם “המודל ההורי” .הרעיון המרכזי
הוא שההורים רשאים לבחור את תכונות ילדיהם ישר
“מן המדף” .ספק השירות הוא מומחה לגנטיקה בהולדה,
והוא אינו מתערב בהחלטות של בני הזוג .היתרון בשיטה
זו ,לדעת נוזיק ,הוא גדול .העיקרון מקדש את חופש
הרבייה והחירות לפרטיות ,ובני זוג יוכלו לבחור את
תכונות ילדם העתידי על פי דעתם בלבד .מתקיימת
החירות משליטת השלטון בהחלטות הפרט בהקשר
של רבייה .בנוסף לכך ,החששות בדבר דילול המגוון
הגנטי והחברתי בעולם מתבטלים ,לאור ההנחה שכמות
הטעמים בעולם היא כמעט כמספר הבריות שבו.75
נוזיק מעיר כי המודל ההורי אכן סובל מחופש-יתר ,והוא
מציע פתרון המגביל בצורה מסוימת את היכולת לעצב
את ילדי המחר ,בעיקר על ידי חסמים מוסריים .כמו
כן ,מדגיש נוזיק את בעיית התיאום בין הפרטים בשוק
הגנטי ,שמטרתה לשמר את האיזון הרצוי בין המינים,
ואף מציע לפותרה באמצעות שיטת השוק של היצע
 73ראו :דוד הד ,בני אדם “על פי הזמנה” ,הריון מסוג אחר  -עיון רב תחומי
בהפריה חוץ-גופית (מהדורה ראשונה ,שולמית אלמוג ואבינועם בן-זאב
עורכים )1996 ,עמ’ .219
Raanan Gillon “Human Reproductive Cloning: A look at 74
”the Arguments Against It and a Rejection of Most of Them
in Contemporary Issues in Bioethics, 6th ed. (Georgetown,
Tom L. Beauchamp & LeRoy Walters ed., 2003) 626-627.
 75אם נצא מנקודת הנחה שזוג הורים בעלי צבע עור מסוים ,סביר שיבקשו
לעצמם ילד בצבע עור זהה .וכך גם בני זוג אסיאתיים בהתאמה וכו’ .ראו גם:
. Huang, supra note 68
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וביקוש .ברם ,שיטה זו עשויה לסבול מכשלים בהקשר
של ההולדה .כאשר מדובר על יצירת ילד ולא על רכישת
מוצר ,יש לדאוג גם לטיב וזהות בני האדם שיחיו לצידו.
טובת הילד שלי קשורה באופן הדוק לטובתו של ה”ילד
של השכנים”  -חשוב כי ילדי לא יהיה זהה לילדם של
השכנים ,שסביר ויחפצו בתכונות דומות לילדיהם שלהם.
לפיכך ,שיטת “היד הנעלמה של השוק” ,המבטיחה
בסיטואציות אחרות את מרב הרווח לחברה מחיבור
כלל ההתקשרויות הפרטיות ,עלולה שלא להביא לאותן
תוצאות במקרה של “סופרמרקט גנטי”.
המודל המפשר
אין מקום לשלול את קיומו של גוף ריכוזי ,שיפקח וינהל
את המהלכים הקשורים בבחירות הורים והולדה .מכאן,
עולה האפשרות ליצור שיטה ריכוזית יותר מזו שהציע
נוזיק ,אשר לא תהיה דומיננטית מדי כמו זו שהציע
אפלטון .ראייה כוללת של התמונה עשויה להניב תוצאות
טובות יותר לפרטים המשתתפים בתהליך העיצוב ולחברה
כולה .76הדיון שינוהל על ידי גוף זה יביא לסיעור מוחות
ושקילה אמיתית של עתיד החברה .ההסכמות שיושגו
יכללו בין היתר יצירה של “בלמים” חיוביים על רצונות
ההורים אם אלה יימצאו כמוגזמים מדי .השיקול המרכזי
שיעמוד לנגד עיני מקבלי ההחלטות יהיה “טובת הילד”
ורק אחריה יבואו רצונות ההורים והתועלת לחברה .לגבי
קבלת ההחלטות בתוך הוועדה ,ניתן להציע כי כל אחד
ממקבלי ההחלטות בגוף ריכוזי זה ,יקבל מעין זכות וטו
בעת ההחלטה אם לאפשר להורים לבחור בתכונות כאלו
או אחרות .מערכת כזו תבטיח כי כל ההחלטות יתקבלו
לאחר סיעור מוחות רב וכן שבקשות בלתי מוסריות
לא ייענו .כך ,מגוון אפשרויות הבחירה הגנטיות יהיה
נתון בעיקר להורים ולאוכלוסייה כולה ולא למספר
מצומצם של אנשים .הרכב הוועדה יכול שיהיה דומה
להרכבה הנוכחי של הוועדה המייעצת לביו-אתיקה.77
גמישות הרכב ועדה כזו ,תגרום לניוון של גישות ודעות
Jonathan Glover, “Eugenics and Human Genetics”, in 76
Contemporary Issues in Bioethics, 6th ed (Georgetown, Tom
L. Beauchamp & LeRoy Walters ed., 2003) 542.
Cohen C.B, “Unmanaged Care: The Need to Regulate New 77
Reproductive Technologies in the United States”, Bioethics,
Volume 11, Numbers 3–4 (July 1997) pp. 361-364.
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שתתערבנה אלו באלו וכך יגיעו אמנם למספר לא גדול
של הסכמות ,אך אלה תהיינה מושכלות ביותר .78שאלה
שנשארת פתוחה הינה ,מהן התכונות שלעולם לא נאפשר
לאמץ או לעצב? ייתכן ,כי אלה השאלות אשר יעסיקו את
הפוליטיקאים במאות הבאות אף יותר מאשר הסוגיות
הביטחוניות או הכלכליות.
יישום המודל יהיה חייב להיות הדרגתי ,ולהימשך מספר
שנים ואולי אף דור שלם .נראה כי בשלב הראשון יש
לאפשר להורים שיחפצו בכך לקבל 79ייעוץ גנטי ואחריו
גם התערבות גנטית שתוכל להבטיח בראש ובראשונה
את לידתו של תינוק ללא מחלות גנטיות או תסמונות
שליליות הניתנות לביטול על ידי אותה ההתערבות.
השלב השני יבוא אם וכאשר השלב הראשון יוכח כבטוח
ויעיל .בשלב זה תינתן להורים האפשרות לבחור תכונות
( )traitsבצורה שלילית ,קרי לבחור אילו תכונות לא
יתקיימו בקרב תינוקם .דוגמאות לתכונות שכבר כיום
נראה שנתפסות כמיותרות על ידי רוב הציבור :קוצר/
רוחק ראייתי (צורך במשקפיים) ,אקנה ,מבנה שיניים
לקוי (אורתודנטיה לא תקינה) ונטייה לאלימות .השלב
האחרון במערכת הדרגתית זו ,הוא לאפשר להורים
את אותן בחירות שניתן לבחור אף לאחר הלידה והן
נתפסות כמוסריות גם אז ,כגון צבע שיער ,צבע עיניים,
מבנה גוף ,כשרון בנגינה על פסנתר וכו’ .חשוב להדגיש,
כל התכונות תהיינה בעלות מאפיינים חיוביים וכולן בלי
יוצא מן הכלל תוגדרנה במדרג עדיפויות כדלהלן :בראש
ובראשונה התכונות תמיד תיבחרנה לטובת הילד ורק
לאחר מכן תישקלנה כטובות להורים ולבסוף תישקל
התועלת לחברה כולה.
בעזרת מודל מפשר זה ,ניתן יהיה להתגבר על החששות
והחסרונות שבהתערבות גנטית וליהנות בצורה מוחלטת
מהיתרונות שהמדע הגנטי מעניק לנו כאנושות .בכך גם
נימנע מכוחות השוק ,שעלולים להיכשל במקרה זה לנהל
את תכונות ילדינו.
Supra note 2, 543 78
 79על מנת להתגבר על טענת הצדק החלוקתי אניח כי הייעוץ וההתערבות
יהיו כלולים במסגרת הביטוח הרפואי הלאומי שבכל מדינה .לא יהיה הבדל
בין קבלת טיפול פלסטי-רפואי לבין הייעוץ הגנטי .להרחבה על טיעון הצדק
החלוקתי בעידן ההנדסה הגנטית ראו:
George Wright, “Personhood 2.0: Enhanced and Unenhanced
Persons and the Equal protection of the Laws”, 23 Quinnipiac
L. Rev. (2005) 1047, pp. 1050–1053.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

סיכום
ניתן ואף רצוי לכוון את ההמצאות הטכנולוגיות למטרת
תיקון הטבע .הטכנולוגיה היא אמצעי בידי האדם
המאפשר לו שלא להתייחס לטבע הבריאה כאל דבר
נשגב שלא ראוי לשלוט עליו .אין כל סיבה הגיונית
לאפשר לתינוקות המחר להיוולד עם מחלות תורשתיות
או עם פגמים גנטיים הניתנים למניעה מבעוד מועד .אין
גם סיבה למנוע באותה השיטה פגמים אחרים ,פחות
קשים .דרכה של הטכנולוגיה היא לעודד תכונות טבעיות
המיטיבות עם חיינו וחיי צאצאינו ,ולעקור את אותן
התכונות המזיקות לנו .80הטכנולוגיה היא קריאת תיגר
נגד הטבע על מה שהוא מעולל לאדם ועל מה שהוא מונע
ממנו .כל זאת ,על מנת לקדש את הבחירה החופשית של
הורים בגידול ילדיהם ,וכביטוי לחזקה הטוענת שהורים
תמיד רוצים בטובת ילדיהם.
טכנולוגיה וקידמה משקפות את רצונו החופשי של
האדם ,ולכן נושאות אופי מוסרי .פיתוח טכנולוגי יכול
שיהיה רע או טוב ,ולכן חשוב לנהל דיון אמיתי הן לגבי
קיום טכנולוגיה מסוימת והן לגבי הדרכים הנאותות
להסדרתה .נראה כי בשל המסגרת הנורמטיבית בישראל
ובעולם כולו חל שיתוק מחשבתי ,הנובע בעיקר מפחד,
בכל הנוגע להסדרה חוקית של המחקר והיישום של
הטכנולוגיות .אנו עלולים למצוא עצמנו לא מוכנים
ביום הבשלת הטכנולוגיה .מצב כזה יכול ויביא לכפייה
חיצונית שלילית של ההסדרה בתחום .אל לנו להגיע
למצב שבו גופים שליליים המצויים מחוץ לשליטת
המוסדות המוסמכים מכתיבים עבור האנושות את
האפשרי בתחום ההתערבות הגנטית.

סתמית  -כזאת שאין לשבחה ואין לגנותה .במשך הזמן
היא תזכה במעמד מוסרי .81דווקא אותם הורים שלא
יטרחו לאבחן או לשפר גנטית את ילדם העתידי ייתפסו
כהורים חסרי אחריות .אלה עלולים יהיו גם למצוא את
עצמם כמטרה לתביעות משפטיות מצד ילדיהם בעילת
הולדה בעוולה.
השלב הסופי של התהליך המחשבתי יהיה להעלות את
הזכות להיות משופר לרמה של זכות יסוד חוקתית הנגזרת
מכבוד האדם לקבל טיפול רפואי הולם .הגנטיקאים,
הרופאים וההורים הבוחרים בטכנולוגיות אלה לשיפור
חייהם העתידיים של ילדיהם ייתפסו כגיבורים ,המצויים
בחזית העשייה המוסרית .בדיוק כמו הרופאים כיום.
הטבע אינו נטול פגמים בהיבטיו השונים .יש היבטים
הניתנים לשליטה ולו מוגבלת של האדם .השלמה עם
פגמים אלה ,לנוכח האפשרות למונעם ,כמוה כרשלנות
שאין דרך להצדיקה .מוטלת על האדם חובה מוסרית
לשפר את שניתן לו על ידי הטבע ,ולרפא פגמים הגורמים
סבל ואי נוחות .82חשיבה ודיון רציניים עשויים לסייע
לאנושות למצוא את הנוסחה המתאימה והמאזנת בין
הסכנות שביישום הטכנולוגיה לבין התועלת הצפויה
ממנה .ייתכן כי המודל שהוצע לעיל עשוי להיות הפתרון
המפשר שיסייע לפתרון הבעיה.

החשש מפני פיתוח נוסף מבוסס על הבנות שמקורן
בדת ,אך הוא אינו מוסרי ,ואין הדוגלים בפיתוח
ובשימוש בטכנולוגיה מתיימרים או מבקשים “לשחק
את אלוהים”.
עם גבור הביקוש לטכנולוגיה אצל הורים יחלו המשקיעים
בפיתוחה לפעול .האופציה תהפוך ללגיטימית או לפחות
 80לתמיכה באמירה זו ,ראו :אבינועם בן-זאב“ ,מה שניתן לתקן בטבע ראוי
שיתוקן” ,הריון מסוג אחר  -עיון רב תחומי בהפריה חוץ-גופית (מהדורה
ראשונה ,שולמית אלמוג ואבינועם בן-זאב עורכים ,)1996 ,עמ’ .233
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 81שם ,עמ’ .247–245
Gillon, supra note 74 82
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הערות מערכת  -עו”ד נורית בבניק
לאור חקיקת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון) ,התס”ד ,2004-כל פרסום הדן
ביישום מחקרים גנטיים בבני בני אדם ,מבורך .הדברים אמורים במיוחד כשהפרסום נעשה מחוץ לקהילה המדעית או קהילה
בעלת עניין בנושא הנדון .יישום מחקרים גנטיים ,לרבות שיבוט ,מהווה ענף ביו-טכנולוגי עתיר משאבים .בדוח הוועדה
הנשיאותית האמריקאית משנת  ,2002מוערך שווי השוק העתידי ביותר מ 30-מיליארד דולר בשנה ,ויש אף הנוקבים במספר
כפול.
החוק הנדון נחקק כהוראת שעה ,וטבעה של חקיקת הוראת שעה שאיננה כרוכה בהקמת ועדה מקצועית שאמונה על שקיפות
ציבורית (ראו הקמת ועדה ציבורית ,לעניין חקיקת חוק דומה בבריטניה) .החוק הינו חוק מהותי ,הנוגע באושיות החברה
האנושית ונחקק הלכה למעשה ללא שניתנה הדעת לחישוקים הנדרשים בחוק מסוג זה (ראה החקיקה הבריטית כדוגמה
לחקיקה ליברלית ,והחישוקים המוטלים בחקיקה ראשית משנת  .)1990מטעם זה ,בתיקון האחרון הוחמרה הענישה משנה
אחת לארבע שנים והעלאת הקנס למיליון שקל .המגבלות שתוטלנה ,אם תוטלנה ,הן מכוח תקנות בריאות העם ,בעניין
הפריה חוץ-גופית ,שתוקנו מכוח פקודה אנגלית מימי המנדט הבריטי ,טרם הוקמה המדינה .תקנות אלה מצומצמות מאוד,
ואינן נותנות מענה ראוי ומשביע רצון לבעיות המתעוררות כבר בעצם ימים אלה במחקרי תאי גזע.
הרוח השלטת במאמר הינה כדברי כותבו“ :נראה כי העולם ,המונע על ידי ‘פחד מהלא נודע’ ,באמצעות חוקים לשעה או
קבועים מונע כמעט לחלוטין מחקר או יישום של טכנולוגיות אלה שלא למטרות ריפוי”.
באופן כללי ,המאמר מביא דעה אישית של כותבו ,שנראה כי איננו בקי במדע ,וככזה מסנן עובדות ואמיתות מדעיות ,ובעניין
זה תקצר היריעה מלפרט .מבחינה לוגית ,אין אבחנה ברורה בין תפקיד המדע ותפקיד הפוליטיקה ,כמכשיר לעיצוב החברה
מבחינה מוסרית ,לרבות מבט על צורכי הדורות הבאים בהיבט של מדיניות חברתית.
לאור קביעות פסקניות שונות המועלות במאמר ,מתעוררות שאלות לא מעטות שנותרות ללא מענה .לדוגמה ,מדוע פיקוח
על יישום שיטות ביו-טכנולוגיות ,ליצירת סדר חברתי חדש ,מהווה דה-לגיטימציה של המדע? מדוע חרדתם של גורמים
שונים בישראל משיבוט לצורכי רבייה ,גורמת למדיניות של דה-לגיטימציה של המדע? על מה נסמך הכותב בקובעו ,כי איסור
התערבות גנטית למטרות שאינן טיפוליות ( )gene therapyעלול לגרום לאיבוד התמריץ למחקר? מחובתנו לציין כי טענות
אלה הועלו לא פעם בעבר ,אולם הזמן שחלף הראה כי אין שחר לטענה זו וכי התמריץ רק עולה.
אולם יחד עם זאת ,ועל אף הנאמר לעיל ,נציין כי הכותב מביא בפנינו סוגיה ערכית כה טעונה ,שאנו תקווה כי תגרור אחריה
תגובות לחיוב ושלילה ,כדרכו של עולם ,ודי בכך שתבוא עליו הברכה .
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פסק הדין בעניין עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל קבע
הלכה עקרונית לעניין זכות הניזוק החי ויורשי הניזוק המת
לפיצויים בגין קיצור תוחלת חיים ב”שנים האבודות”.
בפרשת עיזבון אטינגר ז”ל נדרש בית המשפט לשאלת
הזכות העקרונית של הפיצוי בשנים האבודות והפך את
ההלכה בת  20השנה אשר שללה את הזכות לפיצויים.
כמו כן ,נדרש השופט ריבלין לאופן חישוב הפיצויים
וקבע כי שיעור הנזק מחושב בדרך כלל בשיטת ה”ידות”
המבטאת חזקה עובדתית מקובלת.
בעיקרון ,נקבע כי יש להתחשב בפער שבין הכנסותיו
הצפויות של המנוח בשנים האבודות ,לבין ההוצאות
שהיו דרושות לו למחייתו באותן שנים“ .שיטת הידות
מיישמת ,באין ראיות אחרות ,הנחת עבודה – חזקה
עובדתית המושתתת על ניסיון החיים ,בדבר אורח
החיים של המשפחה הממוצעת” (השופט ריבלין ,סעיף
 45לפסק הדין) .בית המשפט מציין כי היישום המעשי
של חישוב הנזק ייעשה על ידי הערכאות המבררות
(הדיוניות) ויתגבש עם הזמן להלכה פסוקה.
ואמנם ,מעט לאחר פרסום הלכת השנים האבודות
נזקקו בתי המשפט לדון בשאלות רבות שיצרה ההלכה
אשר גרמה למהפכה של ממש בדיני הנזיקין .במסגרת
המדור “חידושי פסיקה” אנו מציגים את ההתפתחויות
בפסיקת בית המשפט בעקבות הלכת השנים האבודות
ויישומה המעשי בשטח בנושאים שונים ,כגון החלת
הלכת השנים האבודות למפרע ,החלת הלכת השנים
* עורך ראשי של כתב העת "רפואה ומשפט"
יו"ר הוועדה לרפואה ומשפט בלשכת עורכי הדין
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האבודות בתביעות שעילתן תאונת דרכים על פי חוק
הפלת”ד ,אופן חישוב הנזק הממוני (הפסד השתכרות)
לעיזבון בשנים האבודות וכיצד מתמודדת הלכת השנים
האבודות עם פסיקת פיצויים עיתיים .נושא חשוב נוסף
המוצג במדור הוא היקף חובת הגילוי של חברות הביטוח
בביטוחי חיים ובתביעות הולדה בעוולה .שני פסקי דין
חשובים יצאו תחת ידו של בית המשפט העליון אשר
ישפיעו באופן משמעותי על החשיבה של בתי המשפט
הדיוניים בנושאים אלה .בנוסף נביא מספר פסקי דין
מעניינים של בתי המשפט הדיוניים בתחומים אלה.
פסק דין מעניין של בית המשפט המחוזי בירושלים,
בשבתו כבית משפט לערעורים ,דן בסוגיית חובת היידוע
וההתרעה של המדינה להזהיר מטופלים שקיבלו הקרנות
נגד מחלת הגזזת כאשר הגיעו לארץ בשנות ה .50-אין
מחלוקת שבעת ביצוע ההקרנות הקהילייה הרפואית
לא היתה מודעת לסיכון העתידי שבהקרנות .רק בשנות
ה 80-נתברר הקשר הסיבתי הסטטיסטי בין ההקרנות
לגידולים ממאירים .האם חלה על המדינה חובה ליידע
את הנפגעים הפוטנציאלים מכוח חובת הגילוי הקבועה
בדין? בית המשפט המחוזי השיב על שאלה זו בחיוב.
בפרשת עדן מלול נ’ בית החולים כרמל התווה בית
המשפט העליון את הדרך באותם מקרים של סיבתיות
עמומה – כיצד להשיב על השאלה מהו הסיכוי שגורם
פלוני גרם לתוצאה .נקבע ,שאם הוכח – באמצעות עדויות
מומחים – כי יש או אין בנמצא נתונים סטטיסטיים
שיסייעו בקביעת אומדן ההסתברותי ,על בית המשפט
להכריע בשאלה העובדתית לפי הראיות שהובאו לפניו.
 ראו מדור “חידושי פסיקה” ,רפואה ומשפט ,32 ,מאי .165 ,2005
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פסק הדין תלוי ועומד בדיון נוסף .בינתיים ההלכה
שוטפת את בתי המשפט בכל מקרה של סיבתיות עמומה.
בפרשת מרגליות הבהיר בית המשפט העליון כי לא בכל
מקרה תחול הלכת הסיבתיות העמומה .נציג שני מקרים
בדיני נזיקין בהם נמנעו בתי המשפט להחיל את הטענה
של סיבתיות עמומה.
החלת הלכת השנים האבודות למפרע
ברע”א סולל בונה בניין ותעשיות בע”מ נ’ עיזבון המנוח
אחמד עבד אל-חמיד (ניתן ביום  ,)27.02.2006דן בית
המשפט בתוקפו של הסכם פשרה בין העיזבון למזיק
שנכרת וקיבל תוקף של פסק דין כשלושה שבועות לפני
פרסום פסק הדין בפרשת עיזבון המנוח אטינגר ז”ל.
הסכם הפשרה נעשה על פי הדין הקודם .לאחר פרסום
הלכת השנים האבודות ,ביקשו המערערים לבטל או
לשנות את הסכם הפשרה לאור ההלכה החדשה ,על ידי
הוספת ראש נזק נוסף של פיצוי בגין נזק ממוני בשנים
האבודות .שלושת השופטים שישבו במותב בבית
המשפט העליון נחלקו בדעותיהם.
הנשיא ברק דן בהחלת הלכות חדשות מכאן ולעתיד
(הלכה פרוספקטיבית) ,לעומת החלת ההלכה למפרע
(רטרואקטיבי) .לשיטתו ,נקודת המוצא העקרונית היא
כי הלכה שיפוטית חדשה חלה הן לעבר והן לעתיד .לפיכך,
הלכת השנים האבודות חלה באורח רטרוספקטיבי
ופרוספקטיבי ,בכפוף לטענות ספציפיות ,לרבות טענת
הסתמכות.
המשנה לנשיא (בדימוס) מ .חשין הסכים עם הקביעה,
כי להלכת השנים האבודות תחולה למפרע אך מטעמים
אחרים .לשיטתו ,נקודת המוצא העקרונית היא כי הלכה
שיפוטית חדשה חלה מעתה והלאה ,והחלה למפרע היא
החריג שעל מנת להחילו יש להידרש לטעם מהותי כבד
משקל – שיקולי צדק .הלכת השנים האבודות יצרה ראש
נזק של אובדן כושר השתכרות בשנים האבודות ,וזאת
מנימוקים של צדק לתביעת העיזבון .למרות זאת ,קבע
המשנה לנשיא מ .חשין כי הסכם הפשרה שאושר טרם
מתן הכרעה בפרשת אטינגר סתם את הגולל על תביעת
המשיבים לביטולו.
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השופטת מ .נאור סברה בדעת מיעוט כי להלכה חדשה
תוקף למפרע ,אך במקרה זה לא מתעוררת השאלה לאור
הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין לאחר פסק
הדין ששינה את ההלכה.
חרף האמור ,קבע בית המשפט העליון כי הכרעתו בשאלה
העקרונית לא תחול במקרה אשר נדון בפני המותב ,שכן
מדובר בהסכם פשרה בין העיזבון למזיק שנכרת וקיבל
תוקף של פסק דין כשלושה שבועות לפני מתן פסק הדין
בפרשת אטינגר .השאלה אם העיזבון והתלויים רשאים
להשתחרר מההסכם לאור השינוי בהלכה היא שאלה
בדבר ביטול הסכם בשל טעות לפי דיני החוזים ,שכן
המערערים הוטעו לחשוב שהדין בעניינם נקבע בפרשת
גבריאל (שקבעה כי אין תחולה להלכת השנים האבודות).
הנשיא ברק קבע כי זוהי טעות בכדאיות העיסקה שאינה
מסמיכה את בית המשפט לבטל חוזה .הערעור התקבל
במובן זה שהלכת השנים האבודות לא תחול על הסכם
הפשרה הספציפי שנדון בפסק הדין.
החלת הלכת השנים האבודות בתביעות לפי חוק
הפלת”ד
בעקבות הלכת השנים האבודות התעורר ויכוח ציבורי,
אם יש תחולה להלכת השנים האבודות בתביעות מכוח
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,תשל”ה1975-
(פלת”ד).
בע”א  8022/00אורלי רז נ’ טליה צור (ניתן ביום
 ,)19.03.2006החיל בית המשפט העליון את הלכת
השנים האבודות על תביעה שעילתה בחוק הפלת”ד.
מדובר במקרה של צעירה בת  26שנפגעה קשה בתאונת
דרכים ונכותה עומדת על  100%לצמיתות .בית המשפט
המחוזי פסק לתובעת פיצויים עיתיים ,ובית המשפט
העליון נדרש לשאלה אם הלכת השנים האבודות משפיעה
על הפיצויים שנפסקו.
השופט ריבלין מטעים כי משטר האחריות בחוק הפלת”ד
מבוסס על משטר של אחריות מוחלטת ,זאת לעומת
תביעות שעילתן רשלנות המבוססות על משטר אחריות
בשל אשמה .העובדה שדיני האחריות שונים לא משנה
את העובדה שמשטר הפיצויים והמטרות התרופתיות של
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שתי העילות דומות והמטרה זהה – להעמיד את הנפגע
בקירוב ובמידת האפשר במצב בו היה נתון ללא מעשה
העוולה.
בית המשפט קבע שבתביעות בהן מתעוררת שאלה של
קיצור תוחלת החיים ,יש נפקות לעניין תקופת הזכאות
לפיצוי ,וכן יש לה חשיבות לגבי שומת הפיצוי .אי ודאות
בעניין קיצור תוחלת החיים עלולה להקשות על בית
המשפט לחשב נכונה את הפיצוי ,ולהוות שיקול לפנות
לדרך התשלום העיתי .לכן ,הסדר התשלום העיתי בחוק
אינו שולל את תחולת הלכת אטינגר על תביעות לפי חוק
זה ,ומקום בו מוצא בית המשפט הדן בתביעה לפי החוק
כי נתקיימו נסיבות המצדיקות נקיטה בהסדר התשלום
העיתי הסטטוטורי ,ניתן לנהוג כך ,בבחינת מסלול חלופי
להגשמה (חלקית אמנם) של התוצאה שביקשה הלכת
אטינגר להשיג.
בנסיבות העניין ,נתגבשה הסכמה בין הצדדים ,שאושרה
על ידי בית המשפט ,באשר לנקיטה בדרך התשלום
העיתי ,ואין טעם מספיק לסטות מן הדרך המוסכמת
הזו ולהתערב בנושא פסיקת הפיצוי בגין אובדן יכולת
השתכרות .ככלל ,פסיקת פיצוי בגין אובדן כושר
השתכרות ,אין בה כדי לשלול את הזכאות לפיצוי גם
בגין הפגיעה בכושר לתרום במשק הבית – יש לבחון כל
מקרה על פי נסיבותיו.
אופן חישוב הנזק הממוני (הפסד השתכרות) לעיזבון
בשנים האבודות
בע”א  10999/05דוד פינץ נ’ הראל חברה לביטוח בע”מ
(ניתן ביום  ,)11.04.2006התבררה שאלת אופן חישוב
הפיצוי בשנים האבודות של קטין שנהרג בתאונת דרכים
בהיותו בן  17ושמונה חודשים .שאלה נוספת שעלתה
היא אם יש לתת פיצוי בגין נזק ממוני בשנים האבודות
של תקופת השירות הצבאי.
בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט יוסף שפירא)
קבע כי “נראה בעיני כי הן על פי המתווה של הלכת
אטינגר והן על פי כללי האחידות המשפטית ושקיפות
הדין ,יש לחשב את אובדן כושר השתכרות של המנוח
בשנים האבודות על פי שיטת הידות ,בדרך ההסתמכות
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על נתונים סטטיסטיים” .לפיכך חישב בית המשפט
המחוזי את הפיצויים לפי שיטת הידות של משפחה
רעיונית בת  3.1נפשות בממוצע אשר צפוי היה המנוח
להקים .אופן החישוב נעשה בפועל על ידי הוספת ידה
נוספת ,ידת הקיום של המנוח ,מלבד ידת משק הבית,
וקיזוזה ,בהתאם להיוון כפול של השכר הממוצע במשק
עד גיל .67
בית המשפט העליון הפך את פסק הדין .השופט ריבלין
קבע כי שיטת חישוב הפיצויים הראויה ביותר היא שיטת
הידות המושרשת בשיטת המשפט הישראלית ביחס
לפסיקת פיצויים לתלויים .השופט ריבלין דחה את רעיון
“המשפחה הרעיונית” ונדרש להתאים את שיטת הידות
לתביעת העיזבון בשנים האבודות באופן הבא:
א .ההתאמה הראשונה הנדרשת היא הוספת סכום
שהניזוק היה חוסך מתוך הכנסתו ,סכום שהתלויים
שזכאים לפיצוי בגין אובדן תמיכה בלבד לא מקבלים.
הפתרון המעשי הוא הוספת ידה נוספת של חיסכון -
אותו סכום שהניזוק היה חוסך מתוך הכנסתו לאחר
הפחתת הוצאות המחיה של הניזוק.
ב .ההתאמה השנייה נדרשת כאשר לא ניתן לדעת מה
היה מצבו המשפחתי של הניזוק אלמלא התאונה .לרוב
במצב שכזה בתי המשפט היו יוצרים “משפחה רעיונית”
ולפיה מחשבים את הפיצוי .לדעת בית המשפט העליון
שיטה זו אינה ראויה משום שמדובר בניחוש סטטיסטי
עמום ,מורכב וקשה ליישום .השיטה העדיפה היא
להישען על מצבו המשפחתי הקיים והידוע של הניזוק.
כאשר לניזוק אין תלויים ,ייעשה חישוב הפיצוי על ידי
הפחתת הוצאות מוגברות.
לשם ההפשטה והאחידות נקבע כי הפיצוי יעמוד על 30%
מהשכר הממוצע במשק ,בהתבסס על חלוקת ההכנסה
לשלוש ידות :ידת קיום ,ידת חיסכון וידת משק בית.
שיעור פיצוי זה יכול להשתנות על פי נסיבות ספציפיות.
לסיכום ,בית המשפט הכניס שיטה וסדר באופן החישוב
על ידי קביעת שלוש חזקות עובדתיות לשם חישוב
הפיצוי בגין השנים האבודות ,בעניינו של ניזוק חי
שקוצרה תוחלת חייו ,או במקרה של תביעת עיזבון של
אדם ללא תלויים.
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 .1הבסיס לפיצוי הוא השכר הממוצע במשק.
 .2שיעור ההפסד הוא .30%
 .3תקופת ההפסד היא מגיל  21ועד גיל הפרישה הקבוע
בחוק (.)67
לעניין החלת פיצוי בגין שנות השירות הצבאי האבודות,
נקבע שאין מקום לפיצוי ,שכן השתכרות הניזוק באותן
שנים מהווה הוצאות מחיה בלבד שאותן יש לנכות
מהפיצוי .כך הצבא אמנם לא יישא בעלויות המחיה של
הניזוק ,אולם למצער ,איש לא יישא בהן .נציין שהלכה זו
מפלה בין ניזוק המשרת בצבא ובין ניזוק שהוכח שהוא
פטור משירות צבאי.
הלכת השנים האבודות בפיצויים עיתיים
בע”א  8022/00אורלי רז נ’ טליה צור הנ”ל ,נקבעה הלכה
נוספת בדבר דרך תשלום הפיצויים לניזוק .באופן כללי,
תשלום הפיצויים בדיני נזיקין יכול להיות באחד משני
אפיקים :האפיק המרכזי הוא פיצוי חד פעמי ,והאפיק
הצדדי הוא פיצוי עיתי המשולם מדי תקופה קצובה
לניזוק .השופט ריבלין הדגיש כי אין בהסדר הפיצוי העיתי
כדי לשלול את תחולת הלכת השנים האבודות ,וזאת
משום שהסמכות לפסוק פיצוי עיתי קיימת הן בתביעות
של תאונות דרכים והן בתביעות לפי פקודת הנזיקין.
ההבדל טמון בכך שתקנה  3לתקנות הפלת”ד קובעת כי
התשלום העיתי ימשיך לאחר מות הנפגע וסכומי הכסף
ישולמו לתלויים .הוראה דומה אין בפקודת הנזיקין,
אך בכך אין ולא כלום ,משום שתקנה  3היא רק דרך
חלופית להגשמת התוצאה שחותרת אליה הלכת השנים
האבודות.
מששונתה ההלכה בפסק הדין אטינגר ,שאלת
התשלום העיתי בתביעות נזיקין ,בהן קיימת שאלה
של קיצור תוחלת חיים ,הפכה למשנית .עם זאת,
גם היום עשויה עמימות בשאלת קיצור תוחלת
החיים להשליך על הבחירה בין שיטת התשלום
החד פעמי לבין שיטת התשלום העיתי ,כאשר יש
קושי בחישוב הפיצויים.
השופט ריבלין קבע כי לאור הלכת אטינגר ניתן
להתאים את התשלום העיתי בתביעות על פי פקודת
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הנזיקין במספר דרכים .דרך אחת היא לכלול ,בכל
תשלום חודשי בשנות חייו של הניזוק ,סכום מסוים
המשקף חלק יחסי מן הפיצוי המגיע לו עבור השנים
האבודות .אולם בדרך זאת יתקשה בית המשפט
להעריך את מספר השנים לחישוב.
דרך אחרת היא שלא להפסיק את התשלום עם מותו של
הנפגע .כפי שהפיצוי החד פעמי משקף תשלום הנמשך
לאורך כל תקופת תוחלת חיי העבודה שקדמה לתאונה,
כך גם הפיצוי העיתי צריך להמשיך למשך אותה תקופה.
עם זאת ,ראוי שהתשלום לא ימשיך להתבצע בתשלומים
עיתיים ,אלא בתשלום חד פעמי .על כן ,לאחר מות הניזוק
עשויה לקום עילה לפנות מחדש לבית המשפט ,על מנת
שיקבע את סכום הפיצוי שנותר לשלם; סכום זה ישולם
לעיזבונו של הניזוק.
בע”א  1819/03אבישג אברהם נ’ בית החולים מעייני
הישועה (טרם פורסם) ( )12.03.2006דן בית המשפט
העליון בשאלת פסיקת התשלום העיתי בעניינה של ילדה
שנולדה נכה כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה .בבית
המשפט המחוזי (השופט רביד) נפסק תשלום עיתי בגין
חלופת מגורים במוסד שיקומי שעלותו אינה ידועה .בית
המשפט העליון הפך קביעה זו וקבע פיצוי חד פעמי.
השופט ריבלין דן בהבדלים בין שני מסלולי הפיצויים
(תשלום חד פעמי לעומת תשלום עיתי) וקבע כי יש
להעדיף את התשלום החד פעמי בהעדר הסדר סטטוטורי.
החריג הוא שיתאפשר לפסוק פיצויים עיתיים כאשר
מתקיימים שני תנאים מוקדמים:
 .1הנתבע נהנה מחוסן כלכלי ואין סיבה שלא יעמוד
בתשלומים בעצמו .ניתן להבטיח קיום תנאי זה על ידי
שעבוד אחד מנכסי המזיק להבטחת החוב או להקים
קרן לטובת הניזוק.
 .2כאשר יש קשיים בהערכת הנזק שנגרם הנוגעים לשורש
פסיקת הפיצויים (מצבו של הניזוק ,שיעור קיצור תוחלת
חייו ,החמרה/שיפור במצבו) .זאת להבדיל מקשיים
בהערכת האמצעים שיהיו זמינים בעתיד להטבת הנזק
שלא יובאו בחשבון (אמצעים עתידיים לטיפול בניזוק
שהם תוצאה של התפתחות הרפואה ,הרווחה והסעד).
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כאשר מדובר בילדה נכה המתגוררת ומטופלת בבית
הוריה ,וברי לכל שבעתיד תזדקק לחלופות מגורים
במוסד שיקומי ,אין בכך למלא את התנאי המוקדם של
תשלום פסיקת פיצוי עיתי ויש להעדיף את הפיצוי החד
פעמי.
נושא נוסף עליו הרחיב בית המשפט את הדיון היה קביעת
בית משפט קמא כי על הנתבעים לפצות את התובעים
בשיעור של  50%בעוד ה 50%-הנותרים מוטלים על
האם בשל הוכחת אשם תורם במסירת מידע שגוי
במעקב ההריון .בית המשפט העליון בחן את דוקטרינת
האשם התורם בסעיף (68א) לפקודת הנזיקין ,שעניינו
קביעת שיעור אשמתו של הניזוק עצמו בגרימת הנזק.
כאשר גורם נוסף ,שאינו הניזוק עצמו ,תרם לגרימת
הנזק ,חלה הדוקטרינה של מעוולים במשותף .מבחינה
דיונית לא היה מקום להטיל על האם אשם תורם אלא
אשם לפי הדוקטרינה של מעוולים ביחד ולחוד ,וזאת
משום שמדובר בנזקים של בתה ולא שלה ,ואשם תורם
עוסק בנזקים שהניזוק גרם לעצמו .בית המשפט קבע
כי תוצאת פסק הדין בבית המשפט המחוזי תישאר
בעינה בשל העובדה שהצדדים קיבלו על עצמם מבחינה
עקרונית לחלק את הנזק.
הרחבת חובת הגילוי של חברות הביטוח וצמצום חובת
הגילוי של המבוטח

ומצמצם חובות של המבוטח בשל ראיית פערי הכוחות
וחוסר השוויון בין שני הצדדים לחוזה הביטוח .אין בכך
לקבוע שהמבוטח פטור מכל ,והוא מחויב בחובת גילוי
של המידע הרלוונטי למבטח לצורך החלטה מושכלת אם
לכרות חוזה ביטוח ובאילו תנאים .המבטח כגוף חזק,
יכול לתהות על טיב הסיכון ולהעריכו באמצעים שיניבו
לו מידע חיוני .מקובל לראות את המבטח כמי שבקי
במהות הסיכון וביכול העכרת הסיכון .לכן חובת הגילוי
החלה על המבוטח צרה ומצומצמת.
חשוב לזכור שאין בפסק הדין הנ”ל לשמוט את הקרקע
מתחת לחובות המבוטח ,וחובת הגילוי תופר כאשר
המבוטח נשאל על ידי המבטח והוא לא נתן תשובה
מלאה וכנה ,ו/או הסתיר מידע שידע שהוא מהותי בכוונת
מרמה .בית המשפט קבע כי חובת הגילוי של המבוטח
מצטמצמת לחובת גילוי יזום ,אך לא בנקל ניתן לקבוע
שהחובה הופרה .מבטח שטוען שחובת הגילוי הופרה
חייב לעמוד בדרישות ראייתיות מחמירות ולהוכיח
שהמבוטח הסתיר מידע מתוך כוונת מרמה ומודעות לכך
שמדובר בעניין מהותי.
במקרה זה אמנם המשיבים היו מודעים לכך שהמידע
בדבר מחלת הסרטן של המנוחה הינו מהותי ,אך מחומר
הראיות לא עלתה כוונת מרמה והסתרה מצידם .המבוטח
היה מודע לכך שבידיו מידע מהותי ,אולם נמנע למוסרו
ללא כל כוונת מרמה מכיוון שהמצג שהציג בפניו המבטח
הינו כי אין לו עניין במידע זה .לכן נקבע שהמשיבים לא
הפרו את חובת הגילוי מכוח החוק.

בית המשפט העליון בע”א  1064/03אליהו חברה לביטוח
בע”מ נ’ עיזבון המנוחה רחל שחר פיאמנטה (ניתן ביום
 )14.02.2006נתן פרשנות מצמצמת לחובת הגילוי של
המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח ,תשמ”א .1981-בפרשה
זו נדחה ערעורן של שלוש חברות ביטוח שביטחו את
המנוחה בפוליסת ביטוח חיים ,אך לא ניאותו לשלם
את תגמולי הפוליסה בשל טענתן שהופרה חובת הגילוי.
המנוחה חלתה בסרטן והחלימה ,לאחר מכן חתמה
על פוליסת ביטוח חיים ולאחריה שוב חלתה בסרטן
ונפטרה .המבטחות טענו לאי גילוי פרטי המחלה והפרת
חובת הגילוי מצד המנוחה לפיכך הן פטורות מתשלום.

חובת הראיה של מבטח בתביעה לתגמולי ביטוח חיים
בת”א (הרצליה)  3262/03סיגל מרקוביץ ואח’ נ’ איי.
איי ג’י ביטוח זהב בע”מ ,תבעו ילדי מבוטח שהתאבד
את תגמולי הביטוח .חברת הביטוח התנערה מחובת
השיפוי בטענה של הפרת חובת הגילוי .הראיות שהובאו
בפני בית המשפט הראו כי בחיי המנוח היה חשד לבעיות
נפשיות אך לא מעבר לכך .בנוסף לא היה תיעוד על מחלת
נפש מוגדרת או הזדקקות לטיפול נפשי.

השופטת ארבל כתבה את פסק הדין בשם המותב וקבעה,
שחוק חוזה ביטוח מרחיב את החובות של המבטח

בית המשפט (השופט שנהב) קיבל את התביעה וקבע כי
חברת הביטוח הסתפקה בטענות בעלמא של מחלת נפש
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ללא ביסוס ראייתי ,אף לא הובאו התיקים הרפואיים של
המבוטח .חוות הדעת של המומחה שהוצגה בפני בית
המשפט נעשתה באופן תיאורטי וללא הצגת התייחסות
למצבו הרפואי הספציפי של המבוטח .מעבר לכך ,אף
הצגת הראיות היתה דלה ללא ביסוס פרטני בהקשר
למבוטח והצגת השימוש בתרופת הליתיום לא היתה
מספקת לשם ביסוס הפרת חובת הגילוי.
תום לב בפירוש תניית פטור בפוליסת ביטוח לשיפוי
הוצאות בחו”ל
בת.א (י-ם)  9523/02גואטה הדסה נ’ שילוח חברה
לביטוח בע”מ (ניתן ביום  ,)20.03.2006הרחיב בית
המשפט השלום בירושלים (השופטת באום-ניקורטה)
את חובות המבטח כלפי מבוטחת בדרך של פרשנות
ראויה לתניית פטור .המבוטחת עברה ניתוח להסרת
גידול במוח שלא צלח משום שהגידול לא הוסר בשלמותו.
לפיכך נאלצה המבוטחת לעבור ניתוח נוסף ובהמלצות
מומחים בארץ נסעה לבצע את הניתוח להסרת הגידול
אצל ד”ר דולנס בשווייץ .המבוטחת פנתה לחברת
הביטוח כדי לקבל אישור למימון הניתוח בחו”ל ונענתה
בתשובה לאקונית כי ניתן לבצע את הניתוח בארץ (ללא
כל הפניה קונקרטית למומחה זה או אחר) .לפיכך ולאור
המלצות של מומחים שקיבלה ,היא נסעה לעשות את
הניתוח בשווייץ.
חברת הביטוח טענה כי אין היא מחויבת להחזר עלות
הניתוח בחו”ל בשל תניית פטור ,לפיה לא עמדה התובעת
בתנאי הזכאות לטיפול בחו”ל הקובעים כי החזר הוצאות
לניתוח בחו”ל יינתן רק אם לא ניתן לבצע את הטיפול
בארץ ,ואם אי ביצוע מיידי יסכן את חיי המבוטח.
בית המשפט בחן את תניית הפטור ואת הפרשנות
הראויה שיש לתת לשני התנאים המצטברים ,שקבעו את
אי הכיסוי הביטוחי לאור עמדת חברת הביטוח.
 .1נקבע כי התנאי לפיו אי ביצוע מיידי מסכן את חיי
המבוטח ראוי להתפרש באופן רחב ,כאשר בחינתו
תהיה בזמן אמת ולא בדיעבד .כאשר מדובר בסיכון
של גידול מוחי העלול לפגוע בעצב הראייה – יש לראות
בכך סיכון לחיי המבוטח גם אם לא מדובר בסיכון של
מוות.
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 .2נקבע כי התנאי לפיו יינתן כיסוי ביטוחי רק אם לא
ניתן לקיים את הניתוח בארץ ,ייבחן לפי התנהגות
הצדדים וקיום החוזה בתום לב ובדרך מקובלת .אמנם
הוכח כי היו קיימים בארץ שני מרכזים בהם ניתן היה
לערוך את הניתוח ,אך התנהלות הנתבעת לא היתה
ראויה ,ולא היתה הפניה של המבוטחת למרכזים
רפואיים רלוונטיים.
בית המשפט קבע שאין די בדחיית תביעה לתגמולי
ביטוח ,אלא יש למסור בידי המבוטחת מידע דרוש,
כדוגמת שמות רופאים או מרכזים בהם ניתן לבצע את
הניתוח .התנהגות המבטחת במכתב הסתמי שנשלח
למבוטחת הראה על קיום החוזה בחוסר תום לב ובדרך
מקובלת .התנהגות המבוטחת היתה סבירה .לפיכך נקבע
כי הפוליסה הרלוונטית חלה ,והמבטחת חויבה בתשלום
ההוצאות הרפואיות של המבוטחת בחו”ל.
בהקשר זה ראוי להזכיר את ההלכה שנקבעה בע”א
 300/97יהודה חסון נ’ שמשון חברה לביטוח בע”מ .בית
המשפט העליון קבע כי בחוזה בכלל ובחוזה ביטוח בפרט
יש לבחון את התכלית הסובייקטיבית והאובייקטיבית
של החוזה .המימד הסובייקטיבי ,כידוע ,נבחן לפי אומד
דעתם של הצדדים ,חקר הכוונה האמיתית של הצדדים
לחוזה .המימד האובייקטיבי נבחן לפי אומד דעתם של
בעלי חוזה סבירים והגונים הפועלים על פי אמות מידה
ראויות ,כפי שהן נדרשות מבעל חוזה הפועל בתום לב.
על מנת לפרש מהו המונח “תוצאה בלעדית מתאונה”,
יש לבחון את המשמעות הלשונית של הדברים ברוח
החוזה בהיבט הכלכלי-משפטי .המבחן הראוי לבחינת
גורם הבלעדיות הוא הקשר הסיבתי הקיים בדיני נזיקין
כיוון שעסקינן בביטוח נזקי גוף .בית המשפט קבע כי
על חברת הביטוח לקבל את הנפגע כמו שהוא ,דהיינו
לקבל אחריות על כל פגיעה בניזוק ללא תלות בתכונותיו
הייחודיות – “גולגולת דקה” .במקרה זה המבוטח הוכיח
כי אירעה תאונה ,שהיא הגורם המכריע לנכותו (הביא
חוות דעת מומחים) ,ועל המבטחת לקבל על עצמה
לפצותו למרות מגרעותיו וחסרונותיו הגופניים או הרקע
הבריאותי ומצבו החולני.
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לגבי חובת הגילוי נקבע ,כי בעת כריתת החוזה בעיותיו
הרפואיות של המבוטח לא היו ידועות לו ולכן הוא לא
הסתיר דבר .התנהלותו היתה בתום לב .חברת ביטוח
שרוצה לגבות את עצמה יכולה לשלוח מבוטחים לבדיקות
רפואיות טרם כריתת החוזה .אם לא עשתה כן לא תישמע
טענה בדבר פגם גופני קודם של המבוטח .בית המשפט
אף הרחיב את דיבורו וקבע כי כשם שבדיני עבודה אוטם
שריר הלב מוכר כתאונת עבודה גם אם מקורו בפגמים
גופניים ,כך יש לראות באירוע בו עסקינן תאונה שגרמה
לנכות באופן בלעדי ,למרות שייתכן שמדובר בצירוף של
אירוע תאונתי ומצב גופני .בית המשפט הכיר בוויכוח
כאירוע תאונתי שגרם לאוטם שריר הלב ,ומכאן הנכות.
כך נאמר“ :ניתן לראות בוויכוח כממלא אחר דרישת
הבלעדיות המקשרת בין התאונה לנכות הצמיתה” .חברת
הביטוח חויבה לפצות את המערער.
חובת הזהירות של מטפלת ברפואה המשלימה
הקוסמטית
בת.א (שלום ראשון לציון)  594/05ז’אנט שלמה נ’ אורית
חסן (ניתן ביום  ,)17.05.2006הרחיב בית המשפט את
חובת הזהירות והחיל אחריות על קוסמטיקאית שגרמה
נזק לפנים של מטופלת .מדובר בתובעת בת  57שרצתה
להיטיב את מראה פניה ולשם כך פנתה לקוסמטיקאית
מקצועית לשם עשיית איפור קבוע בשפתיים ובגבות.
בית המשפט (השופטת דליה גנות) קבע כי במישור
היחסים בין קוסמטיקאית למטופל אין ספק באשר
לקיומה של חובת הזהירות המושגית ,שכן מטפל הוא
בעל מקצוע המצוי ברזי הסיכון הקיים כתוצאה מטיפול
מסוים .במישור הקונקרטי ,מדובר באישה פשוטה
וחסרת דמיון שדרשה לעבות את שפתיה ללא היגיון,
והקוסמטיקאית הבינה וידעה כי דרישת העיבוי אינה
הגיונית והתוצאה תהיה מכוערת .לפיכך נקבע כי קיימת
חובת זהירות קונקרטית שהופרה.
הקוסמטיקאית בעלת הניסיון היתה צריכה להניא
את התובעת מעיבוי השפתיים ,אך כל שעמד בראש
דאגותיה היה בצע כסף ,ולו במחיר כיעורה של התובעת.
הנתבעת העדיפה לכער את פניה של התובעת על פני
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הפסקת הטיפול והשבת הכסף .בית המשפט אף קבע כי
דרישתה של התובעת לעיבוי השפתיים לא מהווה אשם
תורם משום שהקוסמטיקאית צפתה את חוסר סבירות
הדרישה ואת התוצאה המכערת ,ומשלא הפסיקה את
הטיפול לא תוכל לטעון לאשם תורם .התובעת לא צפתה
ולא הבינה את תוצאות דרישתה ,ומאידך לא הוסברו לה
התוצאות של דרישתה .נקבע לה פיצוי בגין כאב וסבל,
מוצרי איפור והחזר עלות הטיפול.
ב”בימת המערכת” בחוברת הקודמת התייחסנו ל”חובת
הפיקוח של משרד הבריאות על רפואת המכונים”
(רפואה ומשפט ,33 ,דצמבר ,2005 ,עמ’  .)7דומה
שהלקח לא נלמד ,ובתי המשפט חוזרים ודנים במקרים
בהם מופרות זכויות בסיסיות של מסירת מידע לפי חוק
זכויות החולה ,תשנ”ו .1996-הצענו שם ,ואנו חוזרים
ומציעים ,לתקן את חוק זכויות החולה על ידי החלת
הגדרת “מטפל” בחוק לכל מקצועות הרפואה המשלימה
והאלטרנטיבית .התיקון האמור יסדיר את החובה בחוק
ויפתור את הלקונה בחוק עד לגיבוש הסדר חוקי.
היקף חובת הגילוי בתביעות רשלנות רפואית
היקף חובת גילוי במעקב הריון בתביעת הולדה בעוולה-
מבחן צורכי המטופל:
בע”א  4960/04ערן סידי ואח’ נ’ קופת החולים של
ההסתדרות הכללית (פורסם ביום  ,)19.12.2005דן בית
המשפט העליון בחובת הגילוי של הצוות הרפואי בתביעה
שעילתה הולדה בעוולה .בנם של המערערים נולד עם
מומים מולדים ,לרבות חסר כף יד ובעיות נשימה.
ההריון היה בשנת  ,1986כאשר בדיקות האולטרסאונד
השגרתיות שנעשו במערכת הרפואה הציבורית לא כללו
איתור מומים בגפיים.
פסק הדין ניתן ברוב דעות השופטים ריבלין וחיות על
דעתה החולקת של השופטת מ .נאור.
בית המשפט בחן את סטנדרט הטיפול הרפואי הסביר
בעת ההפרה ולא בראייה לאחור שלאחר מעשה .השופט
ריבלין קבע כי לכל חולה קנויה הזכות אם לעבור טיפול
זה או אחר ,אך לשם החלטה דרוש לו המידע המצוי
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ברגיל בידיו של הרופא .זוהי דוקטרינת ההסכמה מדעת,
לפיה על החולה לקבל מידע הולם על אודות מצבו ,מהות
הטיפול המומלץ ,מטרת הטיפול ,הסיכונים והסיכויים
הטמונים בטיפול ואלטרנטיבות סבירות לטיפול.
המבחן ,מהו המידע שחובה על הרופא למסור לשם
קבלת הסכמה מדעת ,הוא צרכיו של המטופל למידע כדי
לקבל החלטה ,ולא מבחן הנוהג המקובל בקרב הרופאים.
זהו מבחן הצפיות הסבירה של החולה .מדובר בתפיסה
המנוגדת לגישה הפטרנליסטית ,המכירה בזכות המטופל
לאוטונומיה וקבלת החלטות מושכלות ועצמאיות ככל
שהדבר נוגע לטיפול בו עצמו .כדברי השופט ריבלין:
“ברי כי מבחן החולה הסביר איננו מקים
חובה על הרופא להעמיד את המטופל על
כל סיכון חבוי בלתי רלוונטי ועל כל בדיקה
נוספת שאין הוא זקוק לה .בוודאי אין לראות
בגדר חובתו השגרתית של רופא המטפל
בחולה במסגרת הרפואה הציבורית ,למסור
מידע מפורט על כל היתרונות שעשויים
לצמוח לו אם יבחר ברפואה פרטית .ברגיל,
מי שפונה לרופא במסגרת חברותו בקופת
חולים ,למשל ,מצפה לקבל טיפול הולם
במסגרת זו .אולם ,בנסיבות מתאימות,
עשוי להיווצר צורך ליידע את המטופל לגבי
אפשרויות טיפול הזמינות רק במסגרת
הרפואה הפרטית  -אולי אף במסגרת שירותי
רפואה מעבר לים  -וזאת אם אכן מדובר
בטיפול או בתרופה שעשויים לסייע למצבו
ואינם זמינים ברפואה הציבורית בארץ.
הבריאות עומדת בראש מעיינם של רוב בני
האדם ,וברגיל ,אל לו לרופא להכמין מידע
העשוי  -ולוּ בהשקעת ממון רב  -ליתן סיכוי
עדיף לריפוי .את הבחירה עליו להותיר בידי
החולה; אל לו לצאת מן ההנחה כי ממילא אין
החולה מסוגל להגיע לכלל הכרעה מושכלת.
מאידך גיסא ,אין כמובן צורך להציף את
החולה במידע רב ומורכב ,שאיננו רלוונטי
למצבו או שאיננו בר מימוש”.
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בית המשפט הדגיש כי עשוי להיווצר מצב בו יש צורך
ליידע את המטופל לגבי אפשרויות טיפול הזמינות רק
במסגרת הרפואה הפרטית – אולי אפילו מעבר לים ,וזה
במידה שאכן מדובר בטיפול או בתרופה שעשויים לסייע
למצבו ואינם זמינים ברפואה הציבורית בארץ .הבחירה
צריכה להיות בידי המטופל.
בפרשה זו האם העידה כי היתה נוקטת צעדים נוספים,
גם כאלו הדורשים תשלום ,על מנת למנוע תקלות .המידע
בדבר אפשרויות סריקה על-קולית טובה ורחבה יותר
היה בגדר הציפייה הסבירה של ההורים ,לכן אי מסירת
המידע בדבר הבדיקות הנ”ל הזמינות ברפואה הפרטית
עולה כדי התרשלות.
דעת המיעוט בפרשה זו (השופטת נאור) הסכימה עם
קביעותיו של השופט ריבלין לעניין היקף חובת היידוע,
אך קבעה כי בנסיבות הידע שהיה קיים ב,1986-
כשמכשיר האולטרסאונד היה בחיתוליו ,לא היה מקום
ליידע את ההורים בדבר אפשרות בדיקה מקיפה יותר
ברפואה הפרטית.
פרשה נוספת בה נדונה דוקטרינת ההסכמה מדעת היא
ע”א  6299/05אמנון צורף נ’ ד”ר דב שחור ואח’ (פורסם
ביום  .)08.12.2005בפרשה זו דובר על אדם שסבל
מהזעת יתר בגופו .הוא פנה לניתוח עצב הסימפטיקוס
האמור להביא להפסקת ההזעה .אלא מאי? במקום
שההזעה תשתפר היא התפשטה לחלקי גוף אחרים
ולאחר זמן גם לבית השחי ,לכפות הידיים ולפנים במידה
שעלתה על ההזעה טרם הניתוח .התובע הגיש תביעה על
הפרת חובת הגילוי ,בטענה שלא נמסר לו מידע בנוגע
לתופעות הלוואי או הסיכונים שיכולים להופיע עקב
הניתוח .לו נמסרו לו פרטים אלו ,כך טען ,לא היה מבצע
את הניתוח .בית משפט השלום דחה את התביעה ובית
המשפט המחוזי הפך את התוצאה.
בית המשפט שדן בערעור (פסק הדין נכתב על ידי
השופט זילברטל בהסכמת השופטים גל ואפעל-גבאי)
דן בדוקטרינת ההסכמה מדעת ,שקבועה בס’ (13א)
לחוק זכויות החולה המפרט מה כוללת החובה בתוכה,
דהיינו הסיכונים הכרוכים בטיפול ,תופעות הלוואי ,כאב
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ואי נוחות .בפרשה שלפנינו אנו עוסקים בניתוח הנכנס
בגדר הטיפולים הרפואיים המנויים בחוק ,בהם יש לפרט
במסמך את תמצית ההסבר שניתן למטופל .דבר זה לא
נעשה ובכך יש משום הפרת חובה חקוקה.
בית המשפט דן בדרישת הכתב של ההסכמה מדעת
בניתוח וציין כי קיימות שתי אסכולות .האחת גורסת כי
דרישת הכתב היא מהותית ולפיה אי קיומה שולל את
תוקף ההסכמה ,לעומת האסכולה הגורסת כי דרישת
הכתב היא אך דרישה ראייתית-הוכחתית ואינה בהכרח
מהווה הפרת החובה .בית המשפט לא הכריע בשאלה
זו ,אך קבע כי הוא מצדד יותר בגישת הכתב כדרישה
מהותית לאור תכליתו החוקית שהמטופל שיקלל ושקל
את מכלול הנתונים הרלוונטיים.
במקרה דנן כתב ההסכמה לניתוח עליו חתם המטופל
לא עיגן את ההסכמה מדעת כדין ,ולכן יש להעביר את
נטל ההוכחה למטפל ,שיוכיח הסכמה מודעת לטיפול.
המבחן שיש לבחון כדי להכריע אם ניתנה הסכמה מדעת
הוא מבחן מהותי ולא טכני ,דהיינו אין די בהחתמת
המטופל על טופס ההסכמה ,גם אם זה יהיה ערוך כדין
ויפרט את תמצית ההסבר שניתן לו ,אם יתברר שבפועל
לא ניתנה הסכמה מדעת .המשיב לא עמד בחובת הגילוי
“המורחבת” המוטלת עליו ,לפיה נטל ההוכחה המוטל
על המטפל משתרע על מלוא הנתונים שהיה עליו למסור
למטופל.
משהוכחה הסכמה מדעת ,יש לבחון את הקשר הסיבתי
בין אי מתן ההסכמה לבין נזקי המערער .נקבע כי המשיב
התרשל באי מסירת המידע המלא ובכך פגע ביכולת
המטופל לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים ,לרבות
היוועצות עם מומחה נוסף .בנסיבות אלה נראה כי
סביר שאילו היה המטופל מקבל מידע מלא על אודות
הסיכונים והסיכויים של הטיפול ,הוא לא היה מסכים
לו .מסקנה זו גוררת אחריה חיוב המשיב בנזקי המערער,
בין על יסוד עוולת הרשלנות ובין על יסוד הפרת החובה
החקוקה שנקבעה בסעיף (14ב) לחוק.
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חובת היידוע וההתרעה של המדינה
בע”א  6347/05סימה ראובן נ’ מדינת ישראל (פורסם
ביום  )12.01.2006דן בית המשפט בחובת המדינה ליידע
ולהתריע אנשים שקיבלו הקרנות נגד מחלת הגזזת
בעת שהגיעו לארץ בשנות ה .50-הסיכוי הסטטיסטי
לגידולים ממאירים על רקע ההקרנות נתגלה בשנות
ה .80-התובעת עלתה לארץ בשנת  1955בהיותה כבת
שנה .כתוצאה מההקרנות לקתה בשני גידולים בראשה
מסוג מנינגיומה .אין מחלוקת שבזמן ביצוע ההקרנות
הקהילייה הרפואית לא היתה מודעות לסיכון העתידי
שלפיו ההקרנות עלולות לגרום לתחלואה .רק בשנות
ה 80-נתברר הקשר הסיבתי הסטטיסטי בין ההקרנות
לתחלואה.
כידוע חוק לפיצוי נפגעי גזזת ,תשנ”ד ,1994-מקנה למי
שקיבל הקרנות בשנות ה 50-וחלה במחלת הגזזת זכות
לתבוע את המדינה עד לתקרה של  250,000שקל ,בכפוף
להוכחת הקשר הסיבתי בין ההקרנות לנזק .בנוסף זכאי
התובע להגיש תביעה ללא הגבלה על פי פקודת הנזיקין.
בית המשפט השלום בירושלים דחה תביעת נזיקין
שהגישה התובעת מאחר שלא הוכח הקשר הסיבתי בין
ההקרנות לנזק .בית המשפט המחוזי ,בשבתו כבית משפט
לערעורים (פסק הדין נכתב על ידי השופטת א .אפעל-
גבאי) ,הפך את ההחלטה וקבע כי על המדינה חלה חובת
זהירות ליידע את האנשים שהוקרנו על ידה על היותם
בקבוצת סיכון גבוהה לתחלואה בגידולים .זוהי חובה
מוסרית המתבקשת מגורם שיצר את הסיכון כלפי האדם
שלגביו נוצר הסיכון .מדובר בחובה המתבקשת ממהותה
של המשיבה כרשות ציבורית המופקדת בנאמנות על
שלום ובריאות אזרחיה .חובה זו אף נגזרת מזכות הפרט
לקבל מידע על מצבו הרפואי כביטוי לאוטונומיה שלו.
חוזר מנכ”ל משרד הבריאות שפורסם ב 1992-אימץ
גישה של “מעקב קליני” ,לפיה רופאי המשפחה יעקבו
אחר אוכלוסיית המוקרנים .לדעת בית המשפט ,המדינה
לא יצאה ידי חובתה ,שכן ללא קבלת מידע בדבר זהות
המוקרנים אין כל ביטחון כי יתאפשר לרופא המטפל
לעקוב אחר אותה אוכלוסייה .עוד נקבע כי חובת
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היידוע וההתרעה אינה מובילה למסקנה בדבר הפניית
המוקרנים לבדיקות סקירה ו C.T-שעלותן גבוהה.
הימנעות היידוע מנעה באופן אפריורי את האפשרות
לשקול בדיקה במימון עצמי ,ובכך את האפשרות לגילוי
המחלה בשלב מוקדם .המדינה התרשלה ולא יצאה ידי
חובתה ליידע ולהתריע את המוקרנים בדבר הקשר בין
ההקרנות לגידולים.
העברת נטל השכנוע והראיה בשאלת הקשר הסיבתי
המדעי
בפרשת עדן מלול נ’ בית החולים כרמל התווה בית

המשפט העליון את הדרך באותם מקרים של “סיבתיות
עמומה” – כיצד להשיב על השאלה מהו הסיכוי שגורם
פלוני גרם לתוצאה .נקבע ,שאם הוכח – באמצעות עדויות
מומחים – כי יש או אין בנמצא נתונים סטטיסטיים
שיסייעו בקביעת אומדן ההסתברותי ,על בית המשפט
להכריע בשאלה העובדתית לפי הראיות שהובאו לפניו.
פסק הדין תלוי ועומד בדיון נוסף.
בחרנו להציג שני מקרים בהם בתי המשפט נמנעו מהחלת
דוקטרינת הסיבתיות העמומה ,אף על פי שלפי אמות
המידה שנקבעו בפרשת עדן מלול היה מקום להחיל
את דוקטרינת הגברת הסיכון והסיבתיות העמומה.
בע”א  4804/03אליקים מרגליות נ’ הסתדרות מדיצינית
הדסה עין כרם (ניתן ביום  )10.05.2006דן בית המשפט
העליון בתביעת רשלנות רפואית שבמרכזה שיתוק שנגרם
לתובע לאחר ניתוח בעמוד השדרה .התובע ,יליד ,1930
עורך דין במקצועו ,עבר ניתוח בתעלת עמוד השדרה
בשיטת הניתוח הלמינופלסטי אשר בו המנתח מסיר את
הקיר האחורי של הלמינות (שורת חוליות המרכיבות את
עמוד השדרה) .לאחר הניתוח החליקו הלמינות ומצבו
הידרדר ,עד לכדי שיתוק של הגפיים התחתונות.
בית המשפט העליון דן בהעברת נטל ההוכחה לפי הכלל
ש”הדבר מדבר בעדו” ,לפי סעיף  41לפקודת הנזיקין,
וקבע שיש להעביר את נטל השכנוע לנתבעים ,כדי
שיוכיחו שלא היתה רשלנות מצידם .בנסיבות המקרה,
נקבע כי אירוע החלקת הלמינות בניתוח ,מתיישב יותר
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עם התרשלות המנתח והנתבעת מאשר עם העדרה.
בית המשפט העליון (פסק הדין ניתן על ידי
השופטת נאור) קבע כי העברת נטל ההוכחה מחילה
בתוכה העברת הנטל לכל רכיבי העוולה ,לרבות
בשאלת הקשר הסיבתי .כך ,לכאורה ,משקמה
תחולה לכלל בדבר “הדבר מדבר בעדו” ,עובר נטל
ההוכחה ומתמלאת הדרישה בדבר קיומו של הקשר
הסיבתי בין ההתרשלות לנזק .בית המשפט הטעים
כי הרציונל בבסיס הכלל של העברת נטל ההוכחה
הוא שבנסיבות מסוימות ,בהן קיים יתרון לנתבע
מבחינת היכולת להוכיח את עניינו ,יש להעביר
את נטל השכנוע אליו .לכן נקבע כי כאשר שאלת
הקשר הסיבתי היא שאלה מדעית לגביה אין יתרון
לנתבעים ,כמו בנסיבות בהן עסקינן של החלקת
הלמינות ,אין להחיל את הכלל ולהעביר את הנטל.
משהועבר הנטל לנתבעת ,הרי שיש לפצות את
התובע בגין הנזק שנגרם לו בשיעור של 100%
ולא  50%כפי שנקבע בפסק הדין בבית המשפט
המחוזי.
השופטת נאור דנה באפשרות לדון בשאלת הקשר
הסיבתי במקרה זה כפי שהוכרע בפרשת עדן מלול (ע”א
 7375/02בית החולים כרמל חיפה נ’ מלול (טרם
פורסם) ,לגביה ניתנה החלטה על קיום דיון נוסף,
אך דיון זה טרם התברר (דנ”א  ,4693/05החלטה
מיום  )22.11.2005וקבע כי יש מקום לקבוע כי
היתה כאן סיבתיות עמומה מכיוון שהשאלה מה
יהיה מצבו של התובע “בעתיד” כלל לא עמדה לדיון
בערכאה הראשונה .בנסיבות אלה לא היה מקום
לכך שבית המשפט יזקוף רק  50%מהנזק על חשבון
אירוע החלקת הלמינות ,בשל הסיכוי שהתובע היה
סובל בעתיד מנזק מהמחלה הבסיסית .הנתבעים
לא הוכיחו ,והשאלה כלל לא עמדה לדיון ,אם התובע
היה סובל בעתיד נזק כלשהו מהמחלה הבסיסית.
לעניין הנטל על הנתבעים ,המבקשים להפחית
את הסיכוי לגישה דומה שלא לדון בשאלת אובדן
סיכויי החלמה שלא עלתה מהמעובדות שהתעוררו
בבית המשפט המחוזי ,ראו דעת הרוב (הנשיא ברק
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והשופטת ביניש בע”א  6643/95יהונתן כהן נ’ קופת
החולים של ההסתדרות הכללית ,פ”ד נג (.)680 )2
בת.א( .י-ם)  3401/01ד”ר ליאת סמואל נ’
האוניברסיטה העברית בירושלים (ניתן ביום
 ,)02.04.2006דחה בית המשפט המחוזי (השופט י.
צבן) תביעה של דוקטורנטית לפיזיקה אשר נחשפה
במסגרת עבודתה באוניברסיטה לחומרים רעילים
(מתנול וברום מתנול) ולקתה בפרקינסון .התובעת
עסקה במחקר שבמהלכו עסקה באיכול גבישים,
תהליך שביצועו נעשה בתמיסת ברום מתנול.
לטענתה ,החשיפה למתנול במשך חמש השנים בהן
בוצעה עבודת המחקר ,היא זו שגרמה באופן ישיר
לפרוץ המחלה בגיל צעיר.
בית המשפט קבע לאור הראיות כי האוניברסיטה
העברית הפרה את חובת הזהירות המושגית
והקונקרטית ,היות וקיימת סכנת הרעלה בנסיבות
העבודה במעבדה .כן נקבע שמדובר בנזק שניתן
היה לצפותו .בית המשפט קבע כי אין מקום
להיזקק לטענה בעניין העברת נטל ההוכחה .למרות
שיש מקום לטענות כי הנזק נגרם מ”דבר מסוכן”
ולתובעת נגרם “נזק ראייתי” ,בית המשפט לא
נדרש לסוגיה זו ,שכן התובעת עמדה בנטל ההוכחה
ולא הובאו ראיות לסתור את הטענה בדבר רשלנות
והפרת חובות חקוקות ,על כן נקבע כי אין מקום
להעביר את נטל ההוכחה לפי סעיף  38לפקודת
הנזיקין או להחיל את דוקטרינת “הנזק הראייתי”.
לאחר שקבע כי האוניברסיטה התרשלה והפרה
חובות חקוקות ,פנה בית המשפט לדון ברכיב
הקשר הסיבתי בין החשיפה לחומרים הכימיים
הרעילים לבין מחלת הפרקינסון .בית המשפט קבע
כי על פי מאמרים שהוצגו ,ספרות מקצועית וחוות
דעת ,התובעת הוכיחה במאזן ההסתברויות קשר
סיבתי פוטנציאלי בין חשיפה למתנול לבין מחלת
הפרקינסון .אך מנגד ,קבע בית המשפט לאחר
התחבטות ובחינת הראיות והעדויות ,כי לא הוכח
הקשר הסיבתי העובדתי ,ולכן התביעה נדחתה.
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למרות הדחייה ,דן בית המשפט ברכיב הנזק ופירט
את ראשי הנזק הממוניים והלא-ממוניים לו זכאית
התובעת אילו יוכח הקשר הסיבתי העובדתי.
לעומת פרשת מרגליות ,בו החליט בית המשפט
שלא להחיל את הסיבתיות העמומה באשר לנסיבות
שגרמו לנזק מכיוון שהטענה לא עלתה בבית המשפט
המחוזי ,בעניין סמואל המחלוקת נדונה במלוא
עוצמתה ,אך בית המשפט המחוזי כלל לא נזקק
לאפשרות שהסיבתיות עמומה וחזר לדוקטרינה
הישנה ,לפיה על התובעת להוכיח את הקשר
הסיבתי בשיעור של למעלה מ 50%-הסתברות בלי
להיזקק לשאלת העברת נטל ההוכחה .על פסק דין
זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון והוא ממתין
להכרעה.

׀ 139

ביקורת פסיקה

על פרוספקטיביות ורטרוספקטיביות
ועל עיקרי מוסר ,צדק ,הגינות וביטחון משפטי
אברהם סהר*M.D., LL.B. ,

“אין אדם לוקה אלא בעדים והתראה...
עבר על לאו שניתק לעשה והתרו בו...
שאם תעשנו ולא תקיים עשה שבו תלקה,

ועבר ולא קיים העשה הרי זה לוקה “
תקציר
מאמר זה מבקש לעסוק ביחס שבין הזמן לבין הדין .חוק שנחקק בישראל הוא בעל תוקף פרוספקטיבי אלא אם המחוקק
קבע בו מפורשות ,או מתפרש מתוכנו באורח חד משמעי ,כי תחולתו רטרוספקטיבית .חורגים מכלל זה חוקים דיוניים
וחוקים פיזיקליים מסוימים .כך ביחס לחקיקה ראשית וחקיקת משנה למיניה .שאלת חלותה בזמן של נורמה שנקבעה
בהלכה פסוקה – של דין שמקורו ב”חקיקה-שיפוטית” – הוכרעה זה מקרוב ,גם היא בהלכה שנפסקה על ידי בית המשפט.
הלכה זאת קובעת כי תחולתן של הלכות היא רטרוספקטיבית ,אולם רשאי בית המשפט לקבוע כי התחולה היא (גם)
פרוספקטיבית .כוח זה של הלכה פסוקה עומד בניגוד להתפרסותו של חוק חרות במימד הזמן .בכך עיקר ענייננו.
פסק דין שאינו החלטה “רגילה” אלא חקיקה-שיפוטית ,מביא לשינוי קיצוני של המצב המשפטי בסוגיה כלשהי ו/או
מהווה חידוש גמור בגישה לסוגיה הנדונה .יש מקרים מסוג זה בהם החידוש מעוגן בהוראות חוק קיים או בהלכה מבוססת
ברורה ,אולם יש מקרים בהן אותה חקיקה-שיפוטית חדשנית היא יצירת דין בבחינת  .de novoבתוך אלה יש מעשי
חקיקה-שיפוטית שאפשר לצפות להם מראש ,אך באחרים החידוש שבהם מפתיע .הקושי הגדול ב”הלכות המפתיעות”
הוא הפגיעה בעיקרון הוודאות בחוק ,בתחושות אי ביטחון וחוסר האמון במערכת המשפט והגינותה שהן מעוררות .קושי
גדול שבעתיים במעשי חקיקה-שיפוטית מסוג זה ,כאשר חולף זמן רב בין האירועים שביסוד הדיון המשפטי לבין מועד
בואה של ההלכה החדשה לעולם.
במאמר זה נסקרים הנדבכים השונים של הפירמידה של קלזן ,כוחו של כל רובד ונחיתותו ביחס לזה שמעליו .מובאים
עיקרי הדיון והגישות השונות בשאלת מקום המשפט ,ובעיקר ההלכה-יוצרת-הדין בזמן .כמו כן ,מוצגות דוגמאות מספר
של חקיקה-שיפוטית מהשנים האחרונות ,ומתוארות השפעות של נורמות חדשות אלה על דיונים משפטיים בערכאות
שונות .הדגש הושם על אותן הלכות שנפסקו שנים רבות לאחר קרות האירועים שעוררו את הדיון המשפטי .עובדת חלוף
הזמן הרב מעוררת ספקות במידת הצדק שיש בהחלה רטרוספקטיבית של הלכות מסוג זה.
הניגוד בין רוחב התפרסותה בזמן של חקיקה-שיפוטית לבין חוק-יציר-המחוקק ,נראה כפוגם במבנה ההיררכי של הדין
הרשויות ותיחום סמכויותיהן.
במשטר דמוקרטי בו מתקיימים הפרדת ָ

* פרופסור מן המניין (אמריטוס) בנוירוכירורגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה (בדימ’) ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר .בוגר הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב ,עורך דין.
 1רמב”ם ,משנה תורה ,הלכות סנהדרין ,פרק ט”ז ,ד’.
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מבוא
הפירמידה של קלזן היא המחשה של הרעיון הרואה
את הדין כערוך במבנה היררכי ,במדרג המושתת על
עיקרון עוצמת סמכותם של סוגי דינים שונים .בראש
הפירמידה עומדת החוקה ,וברבדים שמתחתיה – החוק
החרות ,חקיקת משנה ,ההלכה הפסוקה ובתחתית כוח
האסמכתאות של דעות מלומדים .לכאורה ,הדעת נותנת
כי אחד מביטוייו של מבנה כוח היררכי זה ביחס לדין
מסוים ,הוא התפרסות תחולת אותו דין בזמן .אחד
מביטויי תובנה זאת ,להערכתנו ,נראה בעובדה כי חוקי
היסוד במדינת ישראל ,שהם פרקי חוקה הנבנית והולכת,
בשונה מדברי חקיקה שמקומם במדרג נמוך יותר ,אינם
נושאים את ציון שנת חקיקתם – כאילו ביקש המחוקק
לומר – חוק זה היה ,הווה ויהיה שריר ותקף.
בנקודת חיבור זאת שבין תפיסת עוצמתם של מעשי
חקיקה על פי מיקומם בפירמידה ,לבין הסוגיה של
המשפט בזמן ,סברנו כי מאחר שחוק חרות אינו יכול
להיות בעל תחולה רטרוספקטיבית ,על אחת כמה
וכמה שאיסור זה חל גם על חוק-יציר-פסיקה ,שאמנם
כוחו שווה אך מיקומו בפירמידה נמוך במספר רבדים.
והנה רואות עינינו כי לא כך היא דרך חשיבתו של בית
המשפט.
מאמר זה מבקש לעסוק בנושא הרטרוספקטיביות בדין,
באי התאמה זאת שבין כוחו הסמכותי של חוק – החרות
לעומת זה שהוא יציר-הפסיקה – לבין כוח שליטתו
ביחס למימד הזמן .בסיום נחזור ונעלה את השאלות
על משמעות רטרוספקטיביות בהקשר של מוסר ,צדק,
הוגנות וביטחון.

 הקרויה על שמו של:
Hans Kelsen (1881- 1973) Pure Theory of Law (1934).
קלזן יליד וינה ,שימש בה פרופסור למשפטים ושופט בבית המשפט לחוקה,
נדד לקלן שבגרמניה ,לציריך שבשווייץ ,ומשם לברקלי שבארצות הברית,
בה לימד .נחשב לאחד מגדולי הוגי הדעות במשפט במאה ה.20-
 על החריגה מעיקרון זה במשפט המקובל ,לפיה חוק-יציר-פסיקה הוא
בעל מעמד שווה לחוק חרות ,ראה למטה.
 ראו רע”א  8925/04סולל בונה בניין ותשתיות בע”מ ואח’ נ’ עיזבון
המנוח אחמד עבד אלחמיד ז”ל ואח’ (ניתן ביום כ”ט בשבט התשס”ו-
 .)27.02.2006להלן -פרשת אלחמיד.
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נושא זה חשוב בכל תחומי ומישורי המשפט ,ולכאורה אין
בו ייחוד למשפט הרפואי ,ויבוא מי שיטען כי לנושא אין
כלל זיקה למשפט הרפואי .אך לא כך – הרפואה היא מדע
שבו שינוי והתחדשות מתרחשים על פי עקום גיאומטרי.
תחום המשפט ,גם הוא ,ובעיקר בעשורים האחרונים,
“רוח הזמן” על פיה הוא פועל ,אף היא משתנה והולכת.
מכל אלה מתחייבת מסקנה כי אירוע שהתרחש במועד
כלשהו בעבר ,יש לדון בו לא רק על פי אמות המידה
של הידע הרפואי שנחשב כנכון באותה עת – שהרי זה
בגדר “מן המפורסמות” – אלא גם על פי אמות המידה
המשפטיות ,על מלוא משמעותן ,כפי ששררו בתקופה בה
התרחש אותו אירוע.
מושג הרטרוספקטיביות נקשר במשפט עם אי הגינות
או פגם במידת הצדק – ענישת אדם על מעשה שלא על
פי חוק שהיה תקף במועד ההתרחשות ,נתפסת כלוקה
וראויה לגינוי מן ההיבט המוסרי.
המשפטן האנגלי הדגול  ,Blackstoneשהגותו הטביעה
את חותמה על המשפט האנגלו-אמריקאי ,הכיר
בסמכותו המוחלטת של בית הנבחרים לחוקק כל חוק,
החזָ ָקה בדבר
אך בו זמנית האמין בתוקפה המלא של ֲ
איסור רטרוספקטיביות ,ששררה במשפט המקובל .וכך
הוא אמר:
“[T]here is sill a more unreasonable
method than this, which is called
making of laws ex post facto; when
after an action is committed, the
legislator then for the first time
declares it to have been a crime,
and inflicts a punishment upon
the person who has committed
it; here it is impossible that the
party could foresee that an action,
innocent when it was done, should
be afterwards converted to guilt by
a subsequent law; he had therefore
no cause to abstain from it; and all
 ראו ה”ש  73למטה.
 http://odur.let.rug.nl/%7Eusa/B/blackstone/blackstone.htm
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punishment for not abstaining must
of consequence be cruel and unjust.
All laws should be therefore made to
commence in futuro, and be notified
before their commencement; which is
implied in the term ‘prescribed’”.
אימרה זאת מבטאת באופן חד משמעי את סלידתו של
חוש הצדק מהענשת אדם ,על מעשה שבזמן עשייתו לא
היה מנוע מלעשותו ,ורק הפך לאסור על פי חוק שחוקק
לאחר מכן והוחל בדיעבד.
שלילת החקיקה הרטרוספקטיבית ,הפוגעת במידת
הצדק ,מקורותיה בדין היווני העתיק ,ומאוחר יותר
גם במשפט הרומי שטבע את הכלל הכפול – nulla
 poena sine crimenוnulla crimen sine lega-
(אין עונש ללא פשע ואין פשע ללא חוק) ,ותוקפה עומד
כיום כבתקופת יוון ורומי .2המשפט העברי אף הוא דבק
בעיקרון האוסר על החלה רטרוספקטיבית של חוק.
לא זה המקום לפרט ,אך אבות חוקת ארצות הברית,
שהתנגדו לחלק מרעיונותיו של בלקסטון ,ראו לנכון לתת
לאיסור על חקיקה רטרוספקטיבית ,ביטוי מלא בחוקה:
No Bill of Attainder or ex post facto
Law shall be passed10.
גם בסעיף  8למגילת זכויות האדם והאזרח הצרפתית
(אוגוסט  )1789נקבע:
“לא ייענש אדם אלא מכוח חוק שחוקק ונכנס
לתוקפו לפני ביצוע העבירה ואשר הוחל על העבירה
שבוצעה”.11
מדינת ישראל ,שאין בה חוקה מלאה עד עצם היום הזה,
במעשה החקיקה הראשון של הגוף המחוקק הראשון
שלה  -מועצת המדינה הזמנית  -הטילה איסור על
 Sir William Blacskstone , Commentaries on the Laws of
England, 1765 (reprint University of Chicago, 1979) Vol 1,
46.
 C. Sampford, Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford
University Press, 2006, Ch.1, pp 9-17.
 ראו ה”ש  1לעיל ,וכן מ .אלון ,המשפט העברי ,מהדורה שלישית ,כרך א’,
הוצאת מאגנס ,האוניברסיטה העברית ,תשנ”ב ,עמ’ .625
The United States Constitution, Section 9, Clause 3. 10
 11התרגום כפי שהובא על ידי א .רובינשטיין ,המשפט הקונסטיטוציוני של
מדינת ישראל ,מהדורה רביעית ,הוצאת שוקן ,ירושלים ,כרך א’  ,עמ’ .276
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חקיקה רטרוספקטיבית .עם זאת ,לאיסור נוסף סייג -
מעין “פתח מילוט”:
“ – 10רשומות
(א) כל פקודה תקבל תוקף ביום פרסומה
ברשומות ,בלתי אם נקבע בה כי תקבל תוקף
בתאריך מוקדם או מאוחר מיום הפרסום”.12
המחוקק הישראלי אמנם הכיר בעיקרון אי התרת
חקיקה המטילה על האזרח מגבלות או חובות למפרע.
אולם מתוך הסעיף עולה גם כי המחוקק הישראלי בחר
שלא להקנות לעיקרון זה מעמד-על על פני שיקולים
אחרים .היה ויראה המחוקק מצב המצדיק זאת ,הוא
רשאי לחוקק חוק שתוקפו למפרע ,אך עליו לומר זאת
מפורשות בגוף אותו חוק עצמו.
פתח זה נוצל לחקיקת שני חוקים :חוק בדבר מניעתו
וענישתו של הפשע השמדת עם ,התש”י ,131950-וחוק
לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,התש”י .141950-חוקים,
אלה ,שעניינם פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות
והשמדת עם ,התבססו על עולם מושגים שהיה בתקופתם
בבחינת חידוש בעולם המשפט בעולם כולו .ההצדקה
לחקיקה רטרוספקטיבית במקרים אלה היתה ברורה
וללא עוררין – העבירות אליהן כוונו שני החוקים נגדו
כל אמת מידה של צדק ,ובמרכזן עמד רצח ,ולא רק של
אדם בודד.
 12סעיף (10א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש”ח.1948-
לתשומת הלב – פקודה זאת שנתקבלה על ידי מועצת המדינה הזמנית,
והמכריזה בה ,בין היתר ,על עצמה כעל הרשות המחוקקת ,חוקקה ביום י’
באייר ,התש”ח ,19.5.1948 ,ונאמר בה מפורשות:
“תקפה של פקודה זו הוא למפרע מליל שבת ,ו’ באייר תש”ח ( 15במאי)
 ,1948והוראותיה מפרטות ומפרשות את הוראות המנשר של מועצת
המדינה הזמנית מיום ה’ באייר תש”ח ( 14במאי .”)1948
זאת ועוד – בשנת תשי”ב נחקק החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון
והמשפט (מס’  ,)2תשי”ב ,1952-ותחת הוראת סעיף (10ג) לפקודה
המקורית קבע החוק המתקן הוראה חדשה .החוק המתקן קבע ,כי תוקפו
של התיקון “הוא מיום ו’ באייר תש”ח ( 15במאי  .”)1948האם לא שינה
החוק המתקן את נורמות העבר ,חל מיום  15במאי ?1948
 13לעניין כניסת החוק לתוקפו ,נאמר בסעיף  10לחוק .10“:תוקף החוק
חוק זה – הבא בעקבות האמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת
עם ,שנתקבלה על ידי עצרת האומות המאוחדות ביום ז’ בכסלו תש”ט (9
בדצמבר  ,)1948נחתמה מטעם מדינת ישראל ,ובהתאם להחלטת הכנסת
נתאשרה על ידי מדינת ישראל – ייכנס לתוקפו ביום פרסומו ברשומות,
ויעמוד בתקפו ,בין שהאמנה תיכנס לתקפה או תעמוד בתקפה ובין אם
לאו”.
 14יום כניסתו לתוקף של החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ,התש”י-
 ,1950לא נרשם בנוסח החוק עצמו .החוק נתקבל בכנסת ביום י”ח באב
תש”י ( 1באוגוסט  ,)1950ופורסם ביום  9באוגוסט  ;1950הצעת החוק
ודברי הסבר נתפרסמו בהצעות חוק  36מיום י”א באדר תש”י ( 28בפברואר
 ,)1950עמ’ .119
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על פרוספקטיביות ורטרוספקטיביות

מאוחר יותר ,בשנת  ,1966הועלתה הצעת חוק יסוד:
החקיקה ,15אשר בסעיף (14ד) כללה הוראה בדבר
סמכויות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט
לחוקה:
“פסק בית המשפט לחוקה שהחוק או הוראה
בו אינם תקפים ,תחול קביעתו מיום פסק הדין
והלאה ,זולת אם הורה בית המשפט הוראה
אחרת ,ועל העניין שלפניו”.
כידוע ,הסוגיה הרחבה של בית משפט לחוקה לא מצאה
מקומה בחוק החרות ,אך הדברים שלעיל מצביעים
על כיוון החשיבה של לפחות חלק מן המחוקקים .לו
נתקבלה ,היתה ההוראה שוללת תחולה רטרוספקטיבית
לא רק מנורמה חקוקה ,אלא גם מפרשנות של נורמה.
 .1רטרוספקטיביות של חוק במישור האזרחי
במקורה נועדה שלילת חקיקה רטרוספקטיבית כדי
להגן על האזרח מפני שימוש שרירותי לרעה בכוחה של
הרשות – מפני ענישה על מעשה אשר לא נחשב כאסור
ָ
בעת עשייתו ,ומפני שלילת זכויות האזרח שלו .אך עם
הזמן התרחבה הגישה בדבר איסור רטרוספקטיביות של
החוק וכללה גם תחומים שבמישור המשפט האזרחי.16
 .1.1תחולה רטרוספקטיבית של חוק מכוח הוראה
שנקבעה בו מפורשות
הרחבת האיסור על תחולה רטרוספקטיבית של חוק
למישור האזרחי הביאה גם לצורך בהגדרה מדויקת של
המושג “רטרוספקטיביות” ,אשר היתה כביכול מובנת
מאליה בהתייחסותה למישור הפלילי .מעשה ההגדרה
אינו קל :יש הדוגלים בהגדרה מרחיבה ואחרים במצרה.
הגדרה שעשויה לכלול לפחות את רוב המקרים הוצגה על
ידי פרופסור אהרן ברק:
“חוק הוא רטרוספקטיבי אם הוא משנה לגבי
העתיד את המעמד המשפטי ,את התכונות
המשפטיות ואת התוצאות של פעולות שנעשו
לפני מועד היכנסו לתוקף”.17
 15ה”ח  1221תשל”ו .135 ,1966-כידוע הצעת חוק זאת לא הגיעה לכלל
חקיקה.
 16ראו  – C. Sampford, pp 9–17ה”ש  3לעיל.
 17א’ ברק ,פרשנות במשפט ,כרך שני  -פרשנות החקיקה ,נבו הוצאה לאור
 1993-תשנ”ג עמ’  .636וראו גם  Samfordה”ש  ,2עמ’  ,23–17עמ’ .22
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בית המשפט העליון בישראל ,מתחילת פעילותו,
הביע באופן ברור את דעתו בעניין הכרה בתחולה
פרוספקטיבית/רטרוספקטיבית של חוקים ,ולא רק
בהסתמך על אותו סעיף (10א) לפקודת סדרי השלטון
והמשפט ,תש”ח ,1948-שצוטט לעיל .בית המשפט קבע
מפורשות:
“מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה בפרשת
פירושי חוקים ,כי חזקה על חוק חדש שאינו בא
להשפיע באיזו מידה שהיא על זכויות קנויות,
ושאין כוחו יפה לבטלן ,לשנותן ,להחליפן,
לגרוע מהן או להוסיף עליהן ,אלא אם כן
גילה המחוקק את כוונתו לעשות כן בלשון
שאינה משתמעת לשתי פנים .לפיכך רואים
כל חוק שהוא פרוספקטיבי ,כלומר :צופה פני
העתיד ,ולא רטרוספקטיבי ,כלומר :חל למפרע”
(ההדגשה בקו אינה במקור  -א.ס.18).
ובדור שלאחריו – תרתי משמע – חזר בית המשפט
העליון על הדברים ,אך הוסיף גם את האפשרות של
חקיקה אשר הוראותיה חלות רטרוספקטיבית ,אם הוא
עומד בתנאי החוק:
“נורמה במשפט ,בחוק או בתקנה ,היא כעיקרון
פרוספקטיבית – צופה פני-עתיד – אך יכול
מחוקק ראשי (במגבלות חוקי היסוד) ויכול
מחוקק משנה (במגבלות חוק ראשי וחוקי
היסוד) לקבוע אף תחולה למפרע”.19
 .1.2תחולה רטרוספקטיבית של חוק מפרשנותו
לא תמיד עומד המחוקק בכל התנאים הנדרשים להכרה
בחוק כרטרוספקטיבי :אף אם לכאורה הוא התכוון לכך,
עדיין ,כדי שתחול הכרה כזו נדרשת האמירה המפורשת
שבסעיף (10א) שבפקודת סדרי השלטון והמשפט .על
כן ,בהעדר האמירה המפורשת יידרש בית המשפט
לסוגיה:
“השאלה אם נתכוון המחוקק לתחולה למפרע
היא ,כמובן ,שאלה של פרשנות הנורמה
שמבקשים להחילה למפרע... .אפשר נגיע
 18כבוד השופט ש.ז .חשין בע”א  238/53אהרון כהן ובלה בוסליק נגד
היועץ המשפטי לממשלה ,פ”ד ח (.36 ,4 )1
 19כבוד השופט (כתוארו אז) מ’ חשין בע”פ  4912/91, 5434 ,5513ירון
תלמי נ’ מדינת ישראל ,פ”ד מח ( ,581 )1פסקה  4לפסק הדין ,עמ’ .620
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למסקנה  -על דרך ‘פרשנות’  -כי זו היתה
כוונתו מכללא... .וסגרנו את התיבה ‘פרשנות’
בין מרכאות באשר ‘פרשנות’ זו אינה פרשנות
במובנה המצומצם ,והרי טובלת היא בעקרונות
יסוד של שיטת המשפט ושל חיי החברה
בישראל .לעניינה של החלה מפורשת למפרע,
ובוודאי כך לעניינה של החלה מכללא למפרע,
ייתנו בתי המשפט דעתם לעיקרי מוסר וצדק
והגינות וביטחון משפטי כגורמים העשויים
להשפיע על הכרעת הדין (ההדגשה בקו אינה
במקור – א.ס.20).
אולם בכך לא ָת ָמה בחינת אישור החריגה .נותרה בדיקת
מהותו של החיוב הרטרוספקטיבי ,שאת תנאיו – שהם
עיקריה של דוקטרינת הזכויות הקנויות – על המחוקק
למלא:
“אחד מעיקרים אלה המדברים נגד תחולה
למפרע בא בסעיף  22לחוק הפרשנות ,התשמ”א-
 ,1981וכך הורנו המחוקק:
 .22סייגים לכוחו של ביטול [תיקון :תשנ”ד]
ביטולו של דין אין כוחו יפה –
( )1להחיות דבר שלא היה לו תוקף בשעה
שהביטול נכנס לתוקפו;
( )2להשפיע על פעולה קודמת של הדין המבוטל
או על מה שנעשה לפיו;
( )3להשפיע על זכות או חיוב שלפי הדין
המבוטל”.21
ולפני זמן לא רב חזר בית המשפט העליון ונימק את
הכרתו בתחולה רטרוספקטיבית של חוק אשר לא נקבעה
בו במילים מפורשות:
“חזקה היא ,חזקה מן הדין ומן ההלכה ,כי פניו
של חוק פני-עתיד הם – פני-עתיד ולא פני-עבר.
חוק נועד להסדיר יחסי בני אדם ביניהם לבין
עצמם ,ומכאן שעל פי טיבו וטבעו צופה הוא
פני-עתיד... .חזקה זו מקורה ,בין השאר ,בהכרה
כי החלתו של חוק מלמפרע עלולה לגרום
לאי צדק ... ,ככל חזקה אחרת ניתנת אף היא
לסתירה בפירושו של דין חרות פלוני; [ו]שאלה
של פרשנות היא... .פירושו של סעיף  20לחוק
 20שם ,שם.
 21שם ,פסקה  5לפסק הדין ,עמ’ .621
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ההסדרים בנושא הרטרואקטיוויות פירוש חד
משמעי הוא .המחוקק היטיב  -היטיב והיטיב -
להודיענו כוונתו כי פועלה של שלילת ההטבות
נועד להיות מלמפרע ,למיום תחילת החוק
שהעניק אותן הטבות ,וכך נסתרת במלואה
חזקת האי-רטרואקטיוויות” (ההדגשה בקו
אינה במקור  -א.ס.22).
 .1.3חוקים “הפטורים” מחזקת אי-רטרוספקטיביות
חזקת אי-רטרוספקטיביות של חוק אינה חלה על שני
עניינים :חוקים דיוניים וחוקים פיזיקליים:
חוקים דיוניים :חוקים המוגדרים כדיוניים שולטים
בהליך משפטי מרגע שחוקקו ,ללא תלות במועד
התרחשות האירועים עליהם נסבה המחלוקת הנדונה:
“הכלל המרכזי של החוק המקובל בענייני
פרשנות הוא שיש לתת לחוקים פירוש
פרוספקטיבי ולא רטרוספקטיבי... ,יוצאים
מהכלל האמור הם חוקים הדנים בפרוצדורה
בלבד; הואיל ואין לאדם זכות קנויה בפרוצדורה,
הוחלט ששינויים בצורת הפרוצדורה הם תמיד
רטרוספקטיביים ,אלא אם קיים טעם מיוחד
שלא יהיו רטרוספקטיביים” (ההדגשה בקו אינה
במקור  -א.ס.23).
“היתר הרטרוספקטיביות” של חוק דיוני נובע
ממהותו  -מטבעו:
“החלת דין דיוני חדש על עילת תביעה שנתגבשה
בעבר איננה החלה רטרואקטיבית ,שכן מושא
הסדרתו של הדין הדיוני הם ההליכים הדיוניים
הנמשכים ,ולא עילת התביעה אשר נתגבשה על
פי הדין המהותי שהיה בר תוקף בשעתה”.24
החריג השני הוא חוקים פיזיקליים .באלה ,איסור
הרטרוספקטיביות רך יותר:
כבר בבג”צ  21/51נ .בירנבאום ואח’ נ’ עיריית תל אביב,
פ”ד ו ( ,375 )1לא פסל כבוד השופט אגרנט הטלה
רטרואקטיבית של מס ניקוז עירוני .כך גם קבע בית
 22בג”צ  9098/01ילנה גניס ואח’ נ’ משרד הבינוי והשיכון ,תק-על 2004
(( 1392 ,1390 )4גם כאן מפי כבוד המשנה לנשיא מ’ חשין).
 23כבוד השופט אשר בבג”צ  122/73אלברט עבאדי ו 25-אח’ נ’ שר הפנים
ואח’ ,פ”ד כח (.274–273 ,253 ,)2
 24כבוד הנשיא מ’ שמגר בע”א  1130/90חברת מצות ישראל בע”מ נ’
עיריית פתח תקוה ,פ”ד מו (.778 )4

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

על פרוספקטיביות ורטרוספקטיביות

המשפט העליון בעניין אחר:
“אף כי ברור הדבר שחקיקה רטרוספקטיבית
בעניינים פיזיקליים אינה רצויה ושיש להימנע
ממנה עד כמה שאפשר ,אין אני חושב שאפשר
לפסול את חוק-העזר הנדון כאן כבלתי
סביר”.25
בחוקים אחרים ,בנושאי ריבית ,היו חוקים שסווגו
כדיוניים ,וכך “נפתרה הבעיה” ,ואילו אחרים ,לכאורה
דומים לראשונים ,סווגו כמהותיים ,ואת ההבדלים
ביניהם היטיב להסביר בית המשפט בהתאמה להגדרת
מושג הרטרואקטיביות שהובאה לעיל:
“כאשר עניין לנו בחיקוק המטיל מס או אגרה,
נראה לי כי ניתן לראות בו חיקוק רטרואקטיבי,
אם הוא משנה את המעמד ,התכונות או
התוצאות המשפטיות של אירוע המס או
‘אירוע האגרה’ שהתרחש לפני שאותו חיקוק
נכנס לתוקפו .ודוק :לא די בכך שהחוק שינה
ציפיות ,או סיכל תקוות .כדי שדבר חקיקה יהא
רטרואקטיבי הוא חייב לשנות את הסטטוס
המשפטי של פעולה” (ההדגשה בקו אינה
במקור  -א.ס.26).
ואכן על פי אמות מידה אלה לאבחנה נומקו ,במקרים
המתאימים ,הסכמה להטלה רטרוספקטיבית של מס
או מכס בעובדה שהשינוי בשיעור המס אינו פוגע
ברווחיו בפועל של אדם ,דהיינו בזכות קניינית שלו ,אלא
בציפיותיו לרווח ,שהרי את המס הוא נדרש לשלם לאחר
שהעיסקה הסתיימה .והציפייה היא בגדר כלל הסיכונים
הטמונים בעיסקה ,והיא אינה קניין.
ונימוק נוסף ,חדשני ,להכשרתו של חוק רטרוספקטיבי,
מצא בית המשפט בטיב פועלו ומהותו או בתכליתו של
החוק – אם החוק מבקש להפחית או לשלול זכות הקנויה
לאזרח או שהוא בא להוסיף עליה .חוק רטרוספקטיבי
המטיל מעמסה על האזרח הוא פסול .ואילו חוק המיטיב
עם האזרח ,אמנם ממשיך להיות מסווג כרטרוספקטיבי,
אולם הוא כשר:
 25כבוד השופט א’ ויתקון בע”א “ 10/55אל על” נתיבי אוויר לישראל
בע”מ נ’ ראש העיר תל אביב-יפו ,פ”ד י (.1589 ,1586 )3
 26כבוד השופט (כתוארו אז) א’ ברק בבג”צ  334/85אברהם גל ואח’ נ’
מנהל בתי המשפט ואח’ ,פ”ד מ (.742 ,729 ,)3
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“שינוי [רטרוספקטיבי] זה יכול שיטיל מעמסה
(כגון קנס חדש ,חובה חדשה ,אי כשרות
חדשה) ויכול שיעניק טובת הנאה (כגון שחרור
מאחריות או מסנקציה) .בשני המקרים החיקוק
הוא רטרוספקטיבי .החזקה כנגד תחולה
רטרוספקטיבית של דבר החקיקה מוגבלת רק
לחוקים שתוצאתם הטלת מעמסה על יחיד
או יחידים .חוק שתוצאתו הטבה ליחיד מבלי
לגרום לכך מעמסה על אחר ,אינו נתפס במסגרת
החזקה כנגד תחולה רטרואקטיבית .הטעם לכך
נעוץ בטעמים העומדים ביסוד שלילתה של
הרטרוספקטיביות” (ההדגשה אינה במקור -
א.ס.27).
החזָ ָקה על איסורו,
עד כאן לעניין חוק רטרוספקטיביֲ ,
החלת החזקה וסתירתה ,חוק רטרוספקטיבי שכשרותו
ברורה ,חוק מעין זה המקבל הכשר באמצעות פרשנות
בית המשפט ,וסוגי חוקים עמידים בפני חזקת האיסור.
 .2רטרוספקטיביות בפרשנות – רטרוספקטיביות של
הלכה הפסוקה
 .2.1טיעונים בעד ונגד
מעמדת המשפט הישראלי לשאלת הרטרוספקטיביות/
פרוספקטיביות של חוק חרות ,נמשיך לסוגיית הזמן
והמשפט 28בהקשר של הלכה פסוקה – של שינוי הלכה
קודמת .בגלל חשיבות הסוגיה ,ישב בית המשפט במותב
של שבעה ,ופסק הדין ,וליתר דיוק – התוצאה בשאלה
הקונקרטית הצרה – נתקבלה בהסכמה מלאה .והדיון
היה מלומד ומקיף ,והוויכוח בשאלות של תורת משפט
היה מעמיק ,חד וחריף .אולם בהנמקת ההלכה ,אשר ייתכן
שלא היתה חיונית לעצם ההכרעה ,נתגלעה מחלוקת בין
כבוד הנשיא לבין ממלא מקומו ,כאשר עמדת כל אחד
מהשניים הובאה במרב הבהירות.
[ש]הנְ נִ י ֶה ָענִ י ִמ ַּמ ַעשֹ ...וְ ַאף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאינִ י ְּכ ַדאי
ִ
והנה אני
וְ ָהגוּ ן ְל ַכ ְך ...ובוודאי שאיני ראוי להכניס ראשי בין השניים
שכל אחד מהם “סיני” ו”עוקר הרים” גם יחד ,בכל זאת,
 27א’ ברק ,פרשנות במשפט ,כרך שני – פרשנות החקיקה ,נבו הוצאה
לאור  1993תשנ”ג ,עמ’ .636
 28כותרת הפרק המתחיל בפסקה  4לפסק דינו של הנשיא א’ ברק ברע”א
 8925/04סולל בונה נ’ עיזבון המנוח אחמד עבד אלחמיד ז”ל – ה”ש 4
לעיל.
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נותרתי ללא מענה לשאלה או שתיים .וכדי להבהיר את
שאלותיי לא מצאתי דרך טובה מאשר לפתוח בהצגת
עיקרי טיעוני המתדיינים.
אבל בטרם אתחיל בשאלתי ,אבקש להציג את מה שבעיני
נחזה כמו שכל ראשון ,או תובנה יסודית של מהות הדין
בשיטת המשפט בישראל – ב”המשפט המקובל נוסח
ישראל”:29
“יום קביעת הנורמה השיפוטית החדשה –
הבאה בין על יסודו של חוק ערום ,בין על יסוד
הלכה שיפוטית קודמת המושתתת על יסודו
של חוק ,בין על יסוד הלכה שיפוטית יצירת
הפסיקה – נקראת היא ,כמצב המשפטי החדש
בלבושו השיפוטי ,ה.30”New Law-
לשון אחר – בשיטת המשפט הנוהגת בישראל ,הלכה
פסוקה וחוק-יציר-פסיקה הם שווי מעמד וכוח .מכאן
גם שקשה לראות מניין יבוא כוחו של האחד להתפרס
על מרחבי זמן גדולים משל האחר .מה שנמנע מן החוק
החרות ,מעשה ידי המחוקק ,שהוא גם הריבון ,קשה
לראות את התרתו ביחס לחוק-יציר-בית-המשפט.
והנה כבוד הנשיא א’ ברק פותח בקביעה שונה:
“נקודת המוצא העקרונית הינה כי הלכה
שיפוטית חדשה פועלת הן רטרוספקטיבית
והן פרוספקטיבית” .31

 29מטבע לשון שטבע כבוד השופט (כתוארו אז) א’ ברק בבג”צ 3480/91
אורי ברגמן נ’ הוועדה לבנייה ולמגורים ,פ”ד מז (.726 ,716 )3
 30ע’ קפלן-הגלר ,תחולה עתידית לתקדימי בית המשפט העליון ,ספר
אבנר חי שאקי ,מאזני משפט ד’ (תשס”ה.142 ,125 ,)2005-
 31פרשת אלחמיד ,ה”ש  4לעיל ,פסקה  5לפסק דינו של כבוד הנשיא א’
ברק.
ולעניין “נקודת המוצא” אליה מתייחס כבוד הנשיא א’ ברק ,עם כל הכבוד,
חשוב בעינינו להעיר:
המדובר בפסק דינה של כבוד המשנה לנשיא מ’ בן פורת בבג”צ 221/86
אליעזר כנפי נ’ בית הדין הארצי לעבודה .פ”ד מא ( .469 ,)1אך באותו פסק
דין לא נערך דיון ממשי בשאלה העיונית של תחולה רטרוספקטיבית של
הלכה שיפוטית .זאת ואף זאת ,קשה להתעלם מן הרושם כי הגורם המכריע
שהביא לאותה החלטה שהביא ,נבע מנסיבות המקרה – תביעת נכה שנכותו
הוחמרה מן המוסד לביטוח לאומי .ייתכן שההכרעה באותו מקרה מיוחד
נפלה כפי שנפלה ,מתוך רצון להיטיב עם התובע הנכה.
שני היסודות  -הנסיבות המיוחדות והעדר דיון בעיקרון  -מזכירים את
הערתה של פרופסור ר’ גביזון במאמרה “המהפכה החוקתית  -נבואה
המגשימה את עצמה” משפטים כח ,תשנ”ז  ,21עמ’ :-145 144
“חידושי הלכה מפליגים נקבעים בעניינים שבהם הם אינם נדרשים להכרעה,
אולם אחרי כן הם זמינים להחלטות עתידיות ומשמים בהן במעמד של
עקרונות שכבר הוכרעו ומקובלים אצלנו מאז ומתמיד”.
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בתמיכה לדבריו מובאים שלושה סוגי טיעונים :טיעון
תורתי ,טיעון חוקתי וטיעון מעשי:
הטיעון התורתי
טיעון זה מושתת על התורה הדקלרטיבית של
המשפט ,על פיה אין בית המשפט יוצר דין – הוא
רק מצהיר על הדין ,כהשקפתו של בלקסטון:
“[I]f it be found that the former
decision is manifestly absurd or
unjust, it is declared, not that
such a sentence was bad law, but
that it was not law” 32.
אך בהמשך דבריו מכריז כבוד הנשיא על בטלותה
של גישה זאת:
“אכן ,התיאוריה הדקלרטיבית אינה
מסוגלת להסביר את מלוא הפעילות
השיפוטית .אבד עליה הכלח .היא מבוססת
על פיקציה ,שאין להכיר בה” .33
ועל דברים אלה מוסיף כבוד המשנה לנשיא:
“תורה זו  ...טעמיה היו בצידה והם אינם
טעמינו כהיום” .34
ועם כל הכבוד ,אעיז אני ואוסיף ,כי בימינו אלה ,עלולה
גישה זו כשל בלקסטון להישמע כדברים שיש בהם אולי
שמץ גבהות-לב הלובשת בגד של צניעות.
זאת ועוד – קשה לראות את תפקידו של בית המשפט,
זה החי בעולם המשפט המקובל ,כמצהיר על הדין בלבד.
שהרי המשפט המקובל ,מטבע בריאתו ,הוא בעיקרו
“מאגר” של דין אשר נוצר ונצבר מהחלטות בית המשפט
לדורותיו ,והוא מהווה מערך תקדימים ,שהם דין לכל
דבר ועניין ,לדורות הבאים – הרי זאת דוקטרינת ה-
 ,stare decisisשמשמעותה פעל על פי שהוחלט בעבר.
לשון אחר – בית המשפט הוא יוצר דין .וכבוד הנשיא
עצמו מצטט:

Sir William Blackstone, 1 Commentaries Vol 1, 71 32
(1765).
 33שם ,פסקה  8בפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק.
 34שם ,פסקה  3בפסק דינו של כבוד המשנה לנשיא (בדימ’) מ’ חשין.
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“[T]he common law is judgemade law. For centuries judges
have been charged with the
responsibility of keeping this
law abreast of current social
conditions and expectations” 35.
הטיעון החוקתי
כדברי כבוד הנשיא ,טיעון זה מבסס את תחולתה
הרטרוספקטיבית של הלכה חדשה ,על ‘היסוד
המרכזי בכל חוקה דמוקרטית[ ,ו]הוא הפרדת
הרשויות’ ,לפיכך:
“בחוקקה חוק ,מוסמכת הרשות המחוקקת
לקבוע את תחולתו בזמן .קביעה זו תהא
לרוב  -משיקולים חוקתיים ואחרים -
פרוספקטיבית .אם גם פסק הדין יוכל
לקבוע תחולה פרוספקטיבית של ההלכה
הפסוקה ,הוא יקרב את זו לחקיקה ,ללא
היכר ...השמירה על ההפרדה הראויה בין
חקיקה לשפיטה מובילה להכרה בתחולתה
הפרוספקטיבית בלבד של החקיקה ,אך לא
של הפסיקה” (ההדגשה בקו אינה במקור -
א.ס.36 ).
ועל תפיסת נימוק זה נגד פרוספקטיביות של חוק-יציר-
הלכה אומר כבוד הנשיא:
“אשר לטענה כי תחולה פרוספקטיבית של
הלכה חדשה פוגעת בשוויון ,הרי זו תופסת
רק אם אין מאמצים את שיטת השינוי
הפרוספקטיבי הטהור .בזו האחרונה אין כל
פגיעה בשוויון” .37
ועל גישה זאת המוצאת ביטוי ב’טיעון החוקתי’ שלעיל
נבקש להקשות:

כלל לא ברורה הסיפא של האימרה ...“ -אך לא
של הפסיקה” ,כי תחולה כזאת של פסיקה נראה
כי מחייבת הסמכה בחוק החרות ואולי אף בחוק
בעל מעמד חוקתי ,שהרי זה סוג הסמכות על
פיה נקבעת הפרדת סמכויות רשויות השלטון.
זאת ועוד  -אותה שאיפה “[ל]שמירה על ההפרדה
הראויה בין חקיקה לשפיטה” שברישא של האמירה,
שהיא כידוע הפרדה עיונית ולא הפרדה בפועל ,אינה
מחייבת מן ההיגיון כי ההפרדה תתבטא דווקא
בהתרת תחולה רטרוספקטיבית לחוק-יציר-הלכה.
ולדברים אלה יש אולי להוסיף את הפתרונות לסבך,
אותם הציע בשעתו פרופסור א’ ברק עצמו בצורה
מפורטת כדרכו.38
והטיעון המעשי
טיעון זה רואה כבוד הנשיא “כשיקול המכריע” .בטיעון
זה מעורבים שיקולים מספר ,אשר העיקרי בהם הוא:
39

“החלה פרוספקטיבית בלבד של ההלכה
השיפוטית החדשה תואמת את חוש הצדק.
“נקודת המוצא העקרונית היא כי הלכה
שיפוטית חדשה חלה הן רטרוספקטיבית
והן פרוספקטיבית .יחד עם זאת ,הינני
סבור כי אין מניעה עקרונית להכיר בכוחו
של בית המשפט העליון ליתן לתקדימיו
תוקף פרוספקטיבי בלבד” .40
אך אמירה זאת סייג בצידה:
“קיומו של אינטרס הסתמכות ופגיעה בו
הם תנאים הכרחיים לתחולה פרוספקטיבית
בלבד של הלכה חדשה .אין הם תנאים
מספיקים ...באותם מקרים בהם הדינים
הכלליים מגינים על אינטרס ההסתמכות,
אין מקום להעניק לאינטרס כל הגנה נוספת
בדמות התחולה הפרוספקטיבית” .41

הטענה כי “השמירה על ההפרדה הראויה בין
חקיקה לשפיטה מובילה להכרה בתחולתה
הפרוספקטיבית בלבד של החקיקה ”...היא ברורה
ומובנת.

וכדוגמה לאותם “דינים כלליים” מובאת ב”השאלה” ,או
כהיקש “תורת הבטלות היחסית”:

Lord Nicholls in National Westminster Bank Plc. v. 35
Spectrum Plus Limited [2005] UKHL 41, sec. 32.
 36שם ,פסקה  7בפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק ,וראו את האסמכתא
לאמירה זאת במשך הפסקה.
 37שם ,פסקה  9בפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק.

 38ראו א’ ברק ,שיקול דעת שיפוטי( ,תל אביב – תשמ”ז ,)1987-עמ’
.423–421
 39שם ,פסקאות  16–14לפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק.
 40שם ,פסקה  17לפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק.
 41שם ,פסקה  19בפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק.
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ביקורת פסיקה

“המשמעות העיקרית של תורת הבטלות
היחסית היא ,שבכל מקרה בו נפל פגם משפטי,
אם בפסק דין של בית משפט ואם בהחלטה
של רשות מינהלית ,בגדר הסמכות או מחוץ
לסמכות ,יש לבדוק את נסיבות המקרה ,בראש
ובראשונה את מהות הפגם ,ולהתאים את הסעד
שיינתן על ידי בית המשפט לכל הנסיבות .אשר
על כן ,אפשר כי בנסיבות מסוימות פגם מסוים,
בגדר הסמכות או מחוץ לסמכות ,יצדיק מתן
סעד מסוים ,כגון ,הצהרה על הבטלות של פסק
הדין או ההחלטה ,ואילו בנסיבות אחרות אותו
פגם יצדיק מתן סעד אחר”.42
ולענייננו – במקום בו ניתן להסתפק בתיקון החלטה
קודמת על ידי שינוי הסעד ,כמתואר לעיל ,אין צורך
להיזקק לאינטרס ההסתמכות.
(וכאן עם כל הכבוד נעיז לשאול :האם אין הבדל בין פסק
דין נקודתי שבא לפתור מחלוקת מוגדרת ,לבין פסק דין
‘יוצר-דין’  -כזה הנתפס כהלכה במלוא משמעות מושג
זה?.)43
מכאן עובר כבוד הנשיא א’ ברק לדיון באינטרס
ההסתמכות ובחשיבותו ,ובמיוחד באשר ל”אינטרס
ההסתמכות ודיני הנזיקין” .44תחום זה הוא גם הרלוונטי
לרפואה ולמשפט ,ולכן חשוב לנושאים המעסיקים
אותנו .המסקנה של הנשיא ביחס לסוגיה בכללותה
היא כי בשאלות העולות בתחום הנזיקין ,אין
לאינטרס ההסתמכות משקל משמעותי ‘כיוון שלא
למזיק-המעוול ולא לניזוק יש ציפיות ביחס לנזק
שיתרחש בעתיד ,ואין להניח כי בני אדם ,בחיי
היוםיום שלהם ,שוקדים על דיני הנזיקין העכשוויים
כדי לגרום או להימנע מנזק בצורה היעילה ביותר
עבורם’  .45אולם לכלל זה יש חריג ,ונימוקו בצידו:
“גם בתחום דיני הנזיקין ,יש מקום להתחשב
באינטרס ההסתמכות .בעיקר כך לעניין
 42רע”פ  2413/99טור’ רחמים גיספן נ’ התובע הצבאי הראשי ,פ”ד נה
(.686 ,673 )4
 43במובן סעיף (20ב) לחוק יסוד :השפיטה.
 44שם ,פסקה  23בפסק דינו של כבוד הנשיא א’ ברק.
 45שם ,פרפראזה על תרגום הציטוט המובא על ידי כבוד הנשיא את
Traynor, “The Limits of Judicial Creativity” 29 Hastings L.J.
1025, 1036 (1978).
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הטלת חובות חדשות שלא היו מוכרות
בעבר .היה זה דווקא בתחום דיני הנזיקין
בו הכירו בתי משפט באמריקה לראשונה
באפשרות של ביטול פרוספקטיבי בלבד
של הלכה קודמת .הם עשו כן בעבר באותם
המקרים בהם ההלכה הישנה לא הכירה
באחריות בנזיקין (כגון ההלכה שקבעה
כי בתי חולים חסינים מאחריות בנזיקין),
ואילו ההלכה החדשה הכירה באחריות (תוך
ביטול החסינות) .בתי המשפט קבעו תחולה
פרוספקטיבית בלבד להלכה החדשה ,שכן
בתי החולים לא ביטחו עצמם בסמכם על
הדין הישן” .46
והדברים ברורים .ועליהם מוסיף כבוד המשנה לנשיא מ’
חשין אזהרה מחמירה משלו:
“ניתוח מערכת זו של ‘הלכה הופכת הלכה’
על רקע ההכרה וההסכמה כי גם הלכה
ראשונה גם הלכה שנייה יצרו דין ,חייב
תוח ל
ַ
להוליכנו למסקנה כי בשוקלו אם
ההלכה השנייה – הלכה יוצרת-דין – באורח
רטרוספקטיבי ,שומה עליו על בית המשפט
להביא במניין שיקולים שכנגד ,שיקולים
הנוגדים את המגמה להחיל את הדין החדש
מלמפרע.
“גם אם אדם אינו משנה מצבו באורח
ספציפי בהסתמכו על הדין הקיים ,החלה
רטרוספקטיבית של דין יש בה כדי לבלבל
ולחסר מאמונו של היחיד במערכת השלטון.
חוק ,ידענו מכבר ,יש להודיע עליו מראש,
וגם שינוי דרכי ההליכים לקבלתו של חוק
יש להחליט להודיע עליו מראש” .47
ואין כבוד המשנה לנשיא חולק על דעת עמיתו הנשיא על
עצם האפשרות (ההיתר) של החלה רטרוספקטיבית של
חוק ,או דרך פרשנות של חוק חרות ,או של שינוי והפיכת
הלכה על פיה ,כמובן כל אלה במגבלות החוק המסמיך.
המחלוקת שביניהם היא :זה  -כבוד הנשיא  -אומר “תמיד
תחולה רטרוספקטיבית ורק לפעמים פרוספקטיבית
בלבד” ,ואילו זה  -כבוד המשנה לנשיא  -אומר “נכון
 46שם ,שם.
 47שם ,פסקאות  22ו 23-לפסק דינו של כבוד המשנה לנשיא מ’ חשין.
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לשנות סדרים שנהגו ...קודם ההלכה החדשה ,ובעיקר:
כי צודק  -בחלוקת הצדק בין תובע לנתבע  -להחיל את
ההלכה באורח רטרוספקטיבי”.48
 .2.2השאלה שנותרה ללא מענה
אף ענקי משפט אלה שנטלו חלק בדיון המעמיק
שבפרשת אלחמיד הנ”ל‘ ,בקוצרם בסוגיית הזמן
והמשפט ,הותירו אחריהם שתיים-שלוש שיבולים’.49
ואותה שיבולת  -השאלה שלא הצלחנו למצוא עליה
תשובה ,וליתר דיוק  -שלא זכתה אלא לרמז ,היא:
בטבע ,בראשית יש זרע ,ממנו בנסיבות הנכונות,
מתפתחים שורשים וגזע ונוף ,שבו עלים ופרחים ,ואלה
האחרונים הופכים לפירות .והאדם כעץ הפרי – עד
“שעושה פירות” נדרשת תקופת גדילה והבשלה.

לצערנו שאל כבוד המשנה לנשיא מ’ חשין אך הותיר
אותנו עם ספק רמז על דעתו אף בסוגיה זאת.
ושאלתנו שלעיל מכוונת למעשה יצירה של עילה
חדשה שבית המשפט לא שלל בהלכה קודמת את
קיומה ,כי ד ו ָֹמ ה לה כלל לא היתה קיימת טרם לידתה
של זו החדשה.
ונתחיל בעיקרון:
“העבר קפא על מקומו ואין הוא ניתן
לשינוי .כך הוא בעולם הפיזי וכך הוא בעולם
הנורמטיבי... .נורמה רטרוספקטיבית היא
נורמה שעם תחילתה ,ולעתיד לבוא ,לא עוד
נשפוט את העבר על פי הנורמות ששררו
לעת אירועם של אירועים אלא על פי אותה
נורמה.
“ואולם ,כל עוד לא נתחולל שינוי בנורמה,
הנורמה ששררה בעת שאירע האירוע היא
הנורמה שהאירוע יישפט לפיה ,והיא
שתקבע אילו זכויות וחובות נולדו ומה יחסי
הגומלין ביניהן .כך הוא במשפט וכך הוא
במינהגות חברה ,במוסר חברתי ,בהתנהגות
אנוש ,ביחסי בני אדם ביניהם לבין עצמם”
(ההדגשה בקו אינה במקור  -א.ס.51 ).

לפיכך ,קשה לנו להבין כיצד זה בא לעולם מעשה
חקיקה-שיפוטית (= משפט-הלכה = נורמה-יצירת-
פסיקה) ,שהיא דין לכל דבר ועניין ,והיא גם בת-פועל
מלמפרע ,אך כל האסמכתאות בהן היא מעוגנת לא באו
לעולם אלא לאחר האירוע עליו נסב הדיון .נורמה זאת
נראית כאילו צמחה במהופך ,הזרע – הרעיון – נולד
בהקשר למעשה שבעבר ,ומיד הצמיח פירות .והגזע
והענפים  -אלה צמחו מהפרי כלפי מטה?

וחשיבות הסיפא של הפסקה השנייה במובאה זאת אינה
נופלת מן הרישא שלה.

לשון אחר  -חוששים אנו כי נורמה בת-פסיקה זאת
נולדה “יש מאין” ,שלא בדיוק בדרך הטבע.

ומכאן ,על פי השכל הישר וההיגיון ,נובעת המסקנה
המשרה ביטחון בחיי המעשה:

והשאלה כבר נרמזה ,בשינוי נוסח שהתבקש מן ההקשר
בו היא הועלתה:
“נניח שהמדובר בענייננו לא היה ביצירת
ראש נזק אלא ביצירת אב נזיקין (או ‘בן
נזיקין’) ,דהיינו ,ביצירתה של עילה חדשה
שבית המשפט שלל בהלכה קודמת את
קיומה .האם היינו מחליטים להחיל הלכה
זו רטרוספקטיבית? “ .50
 48שם ,שם ,פסקה .27
 49בפרפראזה על דברי הפתיחה של כבוד השופט (כתוארו אז) מ’ חשין
לפסק דינו בע”א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע”מ נ’ מגדל כפר
שיתופי ,פ”ד מט (.507 ,221 )4
 50פסקה  28בפסק דינו של כבוד המשנה לנשיא (בדימ’) מ’ חשין ברע”א
 8925/04סולל בונה בניין ותשתיות בע”מ ואח’ נ’ עיזבון המנוח אחמד עבד
אלחמיד ז”ל ואח’ (ניתן ביום כ”ט בשבט התשס”ו – .)27.02.2006
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“ ...מעשה שלא עלה כדי עוולה בעת
עשייתו ,לא יהפוך עוולה אך באשר לאחר
מעשה קבע המחוקק אותו מעשה כעילה
לעוולה.52 ”...
ובכל הדברים שלעיל ,הובהרה היטב שאלת תחולתו
הפרוספקטיבית/רטרוספקטיבית של חוק חרות ,הנתונה
ְל ָמרוּ ת הוראותיו של חוק .והובהרה גם שאלת תחולתו של
חוק-יציר-פסיקה ,אשר כשלעצמה לא הוסדרה בחוק,
אלא על ידי הלכה ,ואולי נכון יותר לומר על ידי פרשנות

 51מפסקאות  6ו 8-לפסק דינו של כבוד המשנה לנשיא (בדימ’) מ’ חשין
בפרשת אלחמיד הנ”ל.
 52כבוד השופט (כתוארו אז) מ’ חשין ע”פ  4912/91ירון תלמי נ’
מדינת ישראל ,פ”ד מח (( 621 ,581 )1פסקה  6בפסק דינו).
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שניתנה להוראת סעיף (20א) לחוק יסוד :השפיטה . ,
וכיום ברור לנו כי בדין הישראלי אפשר שהלכה תפעל
באורח רטרוספקטיבי וגם בדרך פרוספקטיבית ,כאשר
על פי ההלכה הטרייה שנקבעה בדעת רוב גדול ,באותה
פרשת אלחמיד ,הבכורה הדומיננטית לתחולה נתונה
לרטרוספקטיביות פועלה של הלכה.55
54 53

חזרנו על דברים אלה רק כדי להדגיש את הקושי בהחלת
תוקף רטרוספקטיבי של מעשה חקיקה-שיפוטית שנוצר
 ,de novoוהמדובר בשינוי במשפט המהותי.
 .2.3לעניין “הצר” של המשפט הרפואי
כבר היו דברים מעולם – פסקי דין לא מעטים של בית
המשפט העליון יצרו הלכות ,קבעו נורמות מחייבות
כדין המדינה ,ואלה הועגנו באסמכתאות שבאו לעולם
לאחר שהתרחשו האירועים שהביאו לאותו דיון משפטי.
החקיקה-השיפוטית התבססה על חוקי יסוד ,חוק חרות,
הלכות בית המשפט ודברי מלומדים ,שכולם עוד לא היו
בנמצא בעת שקרו אותם מעשים/מחדלים שנדונו באותו
הליך משפטי.
כיוון שענייננו ברפואה ובמשפט נביא דוגמה מתחום
ביניים זה .הדוגמה הבולטת לענייננו היא הלכת מיאסה
עלי דעקה ,56שראויה מעין כמותה לתיאור שלהלן ,שנועד
לעניין אחר ,וכמובן בשינויים המתחייבים:
“והנה הופיעה הלכת מיאסה עלי דעקה.
הלכת מיאסה עלי דעקה לא היתה ‘עוד
הלכה’ בדין הנזיקין .לא היתה זו הלכה מן
המניין ,הלכה מסוג ההלכות שאנו נתקלים
בהן מדי יום ביומו .היתה זו הלכה שהביאה
לעולם ...עילת נזיקין חדשה שלא היתה
כלל בנמצא לעת קרות האירועים שהביאו
לתביעה .ובתקופה שלפני שנולדה אף לא
ציפינו לחקיקה שתשנה את ההלכה ,ולא
 53חוק יסוד :השפיטה
“ .20הלכה פסוקה
(א) הלכה שנפסקה בבית משפט תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו”.
 54ראו לעניין זה את דבריה של ע’ קפלן-הגלר ,במאמרה במאזני משפט,
ה”ש  32לעיל ,עמ’  132–131והמובאות שם.
 55וחשובות לעניין זה הערותיו של פרופסור מ’ דויטש ברשימתו הקצרה
הדנה בחידוש הלכה זה שהתבטא בפסק הדין בפרשת אלחמיד שנתפרסמו
ברשימתו :המסע בזמן של ההלכה המשפטית ,גלובס.27.03.2006 ,
 56ע”א  2781/93מיאסה עלי דעקה נ’ בית החולים כרמל ,חיפה ,פ”ד נג
(.526 )4
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המת נּ ו למחוקק שבושש לבוא ולחוקק.
ַ
אכן ,לדעתנו חוללה הלכת מיאסה עלי דעקה
מהפכה של ממש בתחום דין הפיצויים
במשפט הנזיקין” .57
ולענייננו ,כבכל דיון משפטי ,יש חשיבות לעובדה כי
המעשה עליו נסב אותו דיון אירע ביום  ,7.1.1988ואילו
פסק הדין של בית המשפט העליון ניתן (במותב של
שבעה)  -ההלכה נפסקה = הדין נקבע = העוולה  -ראש
הנזק החדש נוצר  -למעלה מ 11-שנים לאחר מכן  -ביום
.29.8.1999
ותוצאות המשפט ידועות :טענת הרשלנות בביצוע
הביופסיה בכתפה של התובעת (שהיוותה את המניע
לתביעה) נדחתה בפסק דין שהובל על ידי כבוד השופט
ת’ אור .השאלה בה נצטמצם הדיון היתה שאלת
הסכמתה של המטופלת-התובעת לעשיית הביופסיה
בכתפה .למרות דעות חולקות ,האחת מחמירה והשנייה
שהציעה שקילת דרך שונה להכרעה  -שלא על פי מאזן
ההסתברויות ,נקבע כי לו היתה המטופלת מקבלת
הסבר נאות להליך הביופסיה ,היתה מסכימה לו.
ואף נקבע כי רופאי התובעת לא התרשלו בעצם
המעשה  -הפעולה הרפואית ,אך מסתבר כי פטור בלא
כלום לא אפשרי ,אי לכך:
“מקובל עלי ,כי אף שלמערערת היתה ידיעה
כללית בדבר הצורך בניתוח כזה ,לא קיים הרופא
את חובתו להסביר למערערת את חשיבות
ונחיצות הניתוח לעומת סיכוניו ,כדי להביא
לכך שהסכמת המערערת תהיה ‘הסכמה מדעת’.
אפילו ידעה המערערת פרק זמן מסוים קודם
הניתוח שהיא אמורה לעבור ביופסיה ,נסיבות
קבלת הסכמתה מלמדות על כך שהסכמתה לא
היתה ‘הסכמה מדעת’”.58
ומיניה וביה הוסיף בית המשפט:
“לא הוכח הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופאים
לבין הפגיעה הגופנית שנגרמה למערערת
עקב ביצוע הביופסיה .על כן ,מסקנתי היא כי
 57פרפראזה על דברי כבוד המשנה לנשיא מ’ חשין בפסקה  39לפסק דינו
בפרשת אלחמיד הנ”ל.
 58פסקה  5לפסק דינו של כבוד השופט ת’ אור בפרשת מיאסה עלי דקה,
עמ’ .591

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 34יוני 2006

על פרוספקטיביות ורטרוספקטיביות

המערערת אינה זכאית לפיצוי בגין פגיעה זו.
לעומת זאת ,אני סבור כי על האחראים לטיפול
במערערת לפצותה בגין הפגיעה בזכותה לכבוד
ולאוטונומיה ,הנובעת מהתרשלות הרופאים”.59
לאחד דברים אלה ממשיך בית המשפט ודן באריכות
באוטונומיה של האדם ,בזכותו לאוטונומיה על הנעשה
בגופו ,ובפגיעה באוטונומיה כהפרת חובת זהירות של
הרופא כלפי החולה .60וכיוון שפקודת הנזיקין חלה גם
“על האינטרס של הניזוק בנפשו ,בנוחותו ובאושרו”,61
נובע שהנזק הכרוך בפגיעה בכבודה של המערערת
ובאוטונומיה שלה ,הוא “נזק” כמובנו בפקודת הנזיקין,
מה גם שיש באותה פגיעה ,אליבא דבית המשפט ,פגיעה
בחובת הזהירות .והדברים ידועים וככל שנוסיף עליהם
רק נחטא ,נחטיא ונגרע מחשיבותם.
והמסקנה הנובעת מכל אלה:
“ ...במישור העקרוני ראשי הנזק בגין פגיעה
באוטונומיה ונזק הגוף שנגרם לחולה הם ראשי
נזק מובחנים ,הבאים האחד בנוסף או בהשלמה
לשני ,ולא האחד במקום השני .אכן ,הפיצוי בגין
הפגיעה באוטונומיה אינו בא לשמש תחליף
לפיצוי בגין נזק גוף .הוא בא להשלים את
הפיצוי האמור ,ולהשיב את מצבו של הנפגע
לקדמותו ,במידה הטובה ביותר אותה ניתן
להשיג באמצעות פיצוי כספי”.62
משמע  -פסק הדין בעניינה של מיאסה עלי דעקה
הוליד ראש נזק חדש ,שלא בא זכרו בפקודת הנזיקין
[נוסח חדש].
לעניין זה עצמו  -ל”לידת” הדין  -ראש הנזק החדש -
מעניין להציג נתונים מסוימים על נסיבות אותה “לידה”:
• במכלול הפסיקה הישראלית שפורסמה עד שנת
 1988ועד בכלל ,ונמצאת במאגרי הפסיקה ,הופיע
המונח אוטונומיה בחמישה עשר פסקי דין בלבד,
מהם שלושה בלבד בהקשר שאינו פוליטי (בשלושת
אלה דובר על אוטונומיה של התא המשפחתי).
 59שם ,שם.
 60שם ,כותרת לפסקה  ,22עמ’ .599
 61ע”א  243/83עיריית ירושלים נ’ גורדון ,פ”ד לט (.142 ,119 )1
 62פסקה  27לפסק דינו של כבוד השופט ת’ אור בפרשת מיאסה עלי
דעקה ,עמ’ .603
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• המושג אוטונומיה של הפרט לא נמצא בפסיקת בית
המשפט בישראל עד לשנת  - 1988בה התרחשו
האירועים שהיו נשוא הדיון.
• בהמשך  -עד שנת  - 1998עלה מושג זה פעמיים בלבד,
ובאף לא אחד מהם בעניין הקרוב לנזיקין.63
• בפסק דינו של כבוד השופט ת’ אור ,בו כונן ראש
הנזק בגין פגיעה באוטונומיה של הפרט ,מביא כבוד
השופט אסמכתאות רבות לביסוס “הכשרתו” של
חידוש מעשה חקיקה-שיפוטית זו (בפסקאות –15
 29בפסק הדין) ,מהן:
 °תשעה מאמרים ,רובם שלא מידי מחברים
ישראלים.
 °שניים ממאמרים אלה פרסומם קדם לשנת ,1988
והם עסקו בהיבט החוקתי של האוטונומיה של
הפרט ,ללא העלאת ההיבט הנזיקי של פגיעה בה.
 °שישה עשר פסקי דין ישראליים ועשרה זרים ,בהם
נדונה בדרך חיובית סוגיית הפיצוי בגין פגיעה בת-
פיצוי שאינה ממונית ,כולם למעט אחד 64נפסקו
לאחר שנת  ,1988ובזה האחרון דובר על נזק נפשי
ולא במושג הכוללני יותר של ראש הנזק.
• ועוד כותב כבוד השופט ת’ אור ,כתמיכה בהכרה
בראש הנזק העצמאי החדש:
“לטעמים עליהם עמדתי אוסיף ,כי בשנים
האחרונות מבצבצת בפסיקה הנטייה להכיר
בזכותו של חולה לפיצוי בגין נזקים הנובעים
מן הפגיעה בכבודו עקב אי מסירת כל המידע
הנוגע לעניין על ידי הרופא המטפל ,וזאת גם
במצבים בהם לא הוכח קשר סיבתי בין נזקי
הגוף שנגרמו לחולה לבין הפרת החובה על ידי
הרופא”.65
ואכן נכון הוא הדיבר “מבצבצת” .ודוק – בית המשפט
מצטט שלושה פסקי דין – שלושתם מאנגליה ,וכולם
נושאים תאריכים שלאחר האירועים שבפרשת מיאסה
 63הראשון – בדנ”א  2401/95רותי נחמני נ’ דניאל נחמני ו 2-אח’ ,פ”ד נ
( ,686 ,661 )4סיכון לפגיעה באוטונומיה של דניאל נחמני על ידי גידול בנו.
השני – בג”צ  1031/93אליאן (חוה) פסרו (גולדשטיין) נ’ שר הפנים ,פ”ד
מט ( 669 ,661 )4בעניין אוטונומיה של הפרט בענייני דת ומצפון.
 64ע”א  243/83עיריית ירושלים נ’ גורדון ,פ”ד לט ( ,142 ,113 )1בה קבע
כבוד השופט (כתוארו אז) א’ ברק“ :על פי גישה זו ,מגנה פקודת הנזיקין גם
על האינטרס של הניזוק בנפשו ,בנוחותו ובאושרו”.
 65פסקה  25לפסק דינו של כבוד השופט ת’ אור בפרשת מיאסה עלי דעקה
הנ”ל.
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עלי דעקה ,ומצוטט גם מאמר אחד מן הספרות
האמריקאית ,שנתפרסם בשנת  .67 ,199166ההכרה בנזק
שנגרם בטיפול שלא נתקבלה ביחס אליו הסכמה מדעת
מלאה הוכרה בבית המשפט בישראל רק בשנת .199368
ועל כל אלה ,ורק למען הסדר הטוב ,נזכיר כי:
• החוק בו נקבעה חובת קבלת ההסכמה מדעת הוא
חוק זכויות החולה ,התשנ”ו.199669-
• חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ממנו ההשראה
למושג האוטונומיה ,נתקבל בכנסת ביום .17.03.1992
• עצם האפשרות של יצירת הנורמה החדשה ,לא
הסתמכה ולו על מקור אחד בחוק החרות שקדם
ליצירה זאת.
ועל כל אלה חייבים אנו להוסיף :פסק דין מיאסה עלי
דעקה הרחיב את השער למספר פסקי דין נוספים שגם
בהם דובר באירועים שהיה פער זמן משמעותי בין קרותם
לבין המסקנה .למשל ,בפרשת יובל שטנדל נ’ פרופ’
“ 66בצבוץ” זה רחוק מאמות המידה המוצבות על ידי C. Stamford
בספרו – ה”ש  4לעיל  ,עמ’ :36
“… there are almost always warning signs… a number of
signals that case law is uncertain, at risk of change and
likely to be modified can be identified. Such signals could
include:
1. Some academics or senior barristers are politely critical
of a line of precedents.
2. Litigants seek to distinguish the line of authority. 3. Some
judges consider the possibility of restricting some of the
precedents (while others continue as before).
4. The precedents are distinguished regularly and some
judges are ‘confining it to its facts’.
5. Senior judges doubt the line of authority in obiter.
6. The line of authority is increasingly distinguished.
7. Lawyers before the highest court which supported the
line of authority give leave to argue that it be overruled.
8. In argument, some of the judges seem to indicate that the
line of authority will be overruled.
9. The authorities are overruled”.
 67ראו לעניין זה גם מ’ דויטש ,ה”ש  57לעיל.
 68ע”א  3108/91רייבי נועם ואח’ נ’ ד”ר קורט וייגל ואח’ ,פ”ד מז (,497 )2
התפרסם ביום .12.05.1993
 69סעיף  13לחוק ,ואילו דרך קבלת הסכמה  -סעיף  ,14וחריגים  -מתן
טיפול ללא הסכמה – סעיף .15
בעניין זה התבטא כבוד השופט ת’ אור בפסקה  20לפסק דינו (בפרשת
מיאסה עלי דעקה) באומרו:
“במאמר מוסגר יצוין ,למען שלמות התמונה ,כי בשנת  1996נתקבל
חוק זכויות החולה התשנ”ו .1996-מטרתו של חוק זה היא ‘לקבוע
את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי
ולהגן על כבודו ועל פרטיותו’ (סעיף  1לחוק) .בין השאר ,נקבע
בחוק הסדר מפורט בסוגיית ההסכמה מדעת של חולה לטיפול
רפואי (סעיפים  15–13לחוק) .חוק זה אינו חל על ענייננו ,באשר
נחקק כשמונה שנים לאחר שבוצעה הביופסיה במערערת”.
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יעקב שדה  ,שהתייחסה לאירועים שהתרחשו בשנת
 ,1986ופסק הדין התפרסם בשנת  ,2002וכבר היתה
סלולה בפניו הדרך לפתרון המשפטי – ראש הנזק של
פגיעה באוטונומיה .אך בגלל עיתוי האירועים ,מצא בית
המשפט ,בכל זאת ,צורך לחזור על עובדת אי-תחולתן
של הוראות חוק זכויות החולה ,התשנ”ו ,1996-על אותם
אירועים .חרף זאת מצא בית המשפט צורך לפרט את
הוראות חוק זכויות החולה הרלוונטיות לעניין הסכמה
מדעת ,והסביר את חובת הגילוי ,ואף ניסה לעמוד על
היקפה ,ועל חומרת הסטייה מהנדרש בחוק.71
70

ואחרי בית המשפט העליון ,חוקי החרות החזיקו ערכאות
נמוכות ממנו .אמנם פסקי דין אלה לא היה בכוחם ,ואכן
הם לא פסקו הלכות ולא פיתחו חוקים חדשים .אך יש
בין פסקי הדין כאלה בהם לא היתה הקפדה על הפרדה
ולא נעשתה הבחנה בין המועד בו התרחשו האירועים,
לבין הנורמות שנהגו באותם זמנים .וקשה להימנע מן
הרושם כי לו נדונו אותם מעשים/מחדלים סמוך לעת
קרותם ,היו תוצאותיהם שונות מאוד .ומכאן רק שאלות
בדבר האמון במערכת המשפט.
לסיכום
דברים אלה לא הובאו כדי חלילה להרהר אחר עצם
הקביעה כי פגיעה באוטונומיה של הפרט מהווה נזק בר
פיצוי .לא ביקשנו ולו להטיל ספק בחשיבה שהביאה
להתייחסות לפגיעה כזו כאל ראש נזק עצמאי שאינו זקוק
להוכחת קיומו של קשר סיבתי בינו לבין הנזק הנטען.
השקפות העולם המובילות כיום ,המעלות למדרגה
עליונה את ערך האדם וכבודו ,מוצאות כמובן את ביטויין
גם במדיניות השיפוטית של בית המשפט בישראל .עם כל
אלה נראה בעינינו קושי‘ :האם עומקו של הצדק הפורש
עצמו על פני גיזרה משפטית חדשה זאת ,מספיק
כדי להניע את הרטרוספקטיביות של דין חדש זה
לעומק כה רב’  .72במילים אחרות  -העובדה שדין
חדש זה הוחל על מעשים שהתרחשו למעלה מעשר שנים
 70ע”א  6153/97יובל שטנדל נ’ פרופ’ יעקב שדה ,פ”ד נו (.746 )4
 71פסקאות  12–10לפסק דינה של כבוד השופטת ד’ דורנר בפרשת
שטנדל הנ”ל ,עמ’ .758–757
 72בפרפראזה על מידתיות הצדקת רטרוספקטיביות כפי שהובעה על ידי
כבוד המשנה לנשיא (בדימ’) מ’ חשין בסיפא של פסקה  17לפסק דינו
בפרשת אלחמיד הנ”ל.
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על פרוספקטיביות ורטרוספקטיביות

קודם לכן ֶ -ה ָח ָלה רטרוספקטיבית זאת של הדין  -על כל
הצידוק שבה מנימוקים שבמוסר אישי וחברתי ,שנקבע
גם ללא כל דיון בעצם הטלתה הרטרוספקטיבית,
גורמת ליותר מקורטוב של אי נוחות .וכיצד זה היו אותם
רופאים-מעוולים אמורים לדעת ולהבין כי הם פועלים
בניגוד לדין שייוולד עשר שנים לאחר מכן? האם יכלו
לכלכל מעשיהם בדרך שונה מזו בה נהגו באותה עת?
האם גישה המטילה ,למפרע ,חבות למרחק זמן כה רב
לאחור ,יש בה אכן צדק ,סבירות ויעילות מידתיים?
שאלה זו אינה מצטמצמת לפרשנות חוק ,להלכה-
יוצרת-דין או משנה-דין ,ובוודאי לא לפסק דין מסוים,
ולא של בית המשפט העליון בלבד .שהרי למקרא פסקי
דין רבים ,לא תמיד ברור ,ולא תמיד מובהר ,ההבדל
בין העבר להווה ,ולא רק בפסקי הדין היוצרים הלכות.
ומבלי שתוסב תשומת הלב הראויה לתופעה זאת ,יאבד
המאמץ האינטלקטואלי שהושקע בפסק הדין שבפרשת
אלחמיד ,בו נעשה ניסיון לקבוע את מקום המשפט
במימד הזמן .ואם בית המשפט העליון פועל על פי אורח
חשיבה הגמוני מסוים ,אין ֵת ָמה כי הערכאות האחרות
מחרות מחזיקות אחריו.
מעשים שנעשו או מחדלים שנחדלו ,אפילו לפני עשרות
בשנים ,בין אם בשעתם הוכרו על כולי עלמא כנכונים,
וכאלה שלא יכלו באותם זמנים אף להיחשב כנגועים
בעוולה ,כיוון שטרם פותח הדין ,ואלה לא נמנו עדיין בין
מעשי עוולה ,ועושיהם לא ידעו ,לא יכלו לדעת ולא היה
עליהם לדעת או ִל ְצ ּפוֹת דין שלעתיד רחוק .התנהגויות
אלה נדונות כיום בבית המשפט “ברוח הזמן” - 73על
פי כללי ודקדוקי הדין הנוהג והברור כיום .העולם
הטכנולוגי ,ומה שחשוב אולי אף יותר  -עולם המושגים
והתפיסות החברתיות ,ועימם או ביניהם המדיניות
השיפוטית  -כולם השתנו ,והמעשים נשפטים על פי הדין
השורר כיום .ועל כל אלה נוספת הבעיה הקשה של גישת
ערכאות הערעור בעולם המשפט המקובל‘ :אין ערכאה
 73ונאמנה עלינו עדותו החופשית של כבוד המשנה לנשיא (בדימ’)
מ’ חשין בע”פ  5121/98טוראי (במיל’) רפאל יששכרוב נ’ התובע
הצבאי הראשי ואח’ (פורסם ביום ו’ באייר התשס”ו ( :)4.5.2006
“’...רוח הזמן’ :השראה שזכינו לקבל מחוקי היסוד ,מן האווירה
הכללית שבמקומנו ,ולא פחות מכך מרוח התקופה החודרת אלינו
בעיקר ממדינות שאנו קרובים אליהן בהלוך מחשבתנו המשפטית”.
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זאת נוהגת להתערב בממצאים העובדתיים שנקבעו
בדרגה הקודמת’ ,המגבילה את שופט הערכאה הגבוהה
מבקרה אמיתית של המצג המובא בפניו.74
קשה לראות בהטלת תחולה רטרוספקטיבית של
דין  -יהא זה חוק חרות ,פרשנות חוק או הלכה
פסוקה  -מבלי שהותר מפורשות בחוק חרות ,את
התגלמות מטרת המשפט .והרי משפט צדק צריך
להיעשות אך גם להיראות ,וגם להשרות בציבור
ביטחון וודאות במערכת המשפט .ועל אלה נוסיף כי
מושג ההתרעה אינו זר לבית המשפט בישראל.76 ,75
הטיעון כי החלה רטרוספקטיבית של הלכה מהווה תמריץ
המעודד את מבקשי שינוי הדין בכיוון אותה הלכה
ְמ ַח ֶּד ֶשת ,לא נראה כי מצדיק תוצאה שיש ספק בהגינותה,
אף אם התוצאה נכונה מהיבט “קוצו של יוד” משפטי.
ואין ספק שיש קושי בהטלת תחולה רטרוספקטיבית
ללא אתרעה/ות קודמת/ות לחידוש ההלכתי .77משך
התקופה שבין המעשה/המחדל לבין הדין החדש המוחל
עליה ,חייב אף הוא להילקח בשיקול של החלת דין
בהשפעת “רוח הזמן” בפסיקה .ואולי ,עם כל הכבוד ,טוב
היה עושה בית המשפט ,אם בשאלות הקשות מאוד הללו
היה מוסיף גם שיקולים של מידתיות 78ויחסיות ,79אותם
מרבה בית המשפט לערב בדיוניו בעשור האחרון.
ולפעמים עולים גם הרהורים ברוח דבריה של פרופסור
ר’ גביזון:
“קשה להשתחרר מן הרושם כי את מרכז הבמה
מתחיל לתפוס תפקיד מעין חקיקתי או תפקיד של
תיקון עולם והשלטת נורמות ראויות בחברה”.80
 74א .סהר“ ,הוכחת עניין שברפואה בבית המשפט” ,רפואה ומשפט32 ,
(מאי .153 ,135 ,)2005
 75כבוד השופט ש’ לוין ברע”פ  244/96כים ניר ניהול שירותי תעופה נ’
מדינת ישראל ,פ”ד נ (.532 ,529 )3
 76כבוד המשנה לנשיא מ’ חשין ברע”פ  7861/03מדינת ישראל נ’ המועצה
האזורית גליל תחתון ,ניתן ביום י’ באייר ,תשס”ו (.)8.5.2006
 77ראו רשימת אותות המבשרים שבה”ש  59לעיל; וכן מועדי פרסום
ההלכה שבה”ש  60ופרשת מיאסה עלי דעקה.
 78כבוד המשנה לנשיא (כתוארו אז) א’ ברק בבג”צ  3477/95ישראל בן-
עטייה נ’ שר החינוך התרבות ,פ”ד מט (:15 )5
“היחס בין האמצעי לבין המטרה ,צריך להיות מידתי (פרופורציונלי),
כלומר ,יחס שאינו חורג מן המידה הראויה”.
 79ראו דברי כבוד השופטת ד’ בייניש ,והערות כבוד המשנה לנשיא (בדימ’)
מ’ חשין בפרשת יששכרוב – ה”ש  65לעיל.
 80ראו גביזון ,ה”ש  33לעיל ,עמ’ .145–144

׀ 153

ביקורת פסיקה

ואולי החשוב מכל  -שאלת הטלת תחולה
רטרוספקטיבית על חקיקה-שיפוטית ,על ידי בית
המשפט עצמו ,ללא הסמכה מפורשת בחוק החרות,81
היא אכן תוצר דידקטי של פלפול משפטי חריף ,בבחינת
‘דק-דק הוא ,דק-מכל-דק ,דק-על-דק-עד-אין-נבדק’.82
אך על תוצאת בירור זה שבא מפי עוקרי ההרים ,נדמה עם
כל הכבוד ,כי מעיב ענן של חשש של הפיכת הפירמידה
של קלזן על ראשה על ידי מעשה חקיקה-שיפוטית מסוג
זה .והרי פירמידה זאת מסמלת את אושיות המשפט
במדינה דמוקרטית.

 81ראו שם ,פסקה  58לפסק דינה של כבוד השופטת ד’ בייניש  -בשונה
מהנוהג במדינות כאנגליה ,קנדה ודרום אפריקה.
 82במילות כבוד השופט (כתוארו אז) מ’ חשין ב רע”א 7504/95, 7793
גאנם יאסין נ’ “ימין ישראל” ,פ”ד נ (.76 ,45 )2
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נוטריונים ורופאים בימי הביניים ובעת העתיקה

נוטריונים ורופאים בימי הביניים ובעת העתיקה
יונה דה-לוי ,עו”ד
במאה ה 12-מינו קיסרי גרמניה נוטריונים שזכו בתואר
 .Imperial and Palatine Notariesבאותה תקופה
עצמה מינו גם האפיפיורים נוטריונים בארצות עליהן
חלה סמכותם .כאמור ,השליט או הריבון מינה את
הנוטריונים ,ומספרם היה קטן.
בשטר משנת  ,1199מימיו של המלך ג’ון ,נוטריון ושמו
 ,Master Philipאשר שימש בתפקיד Notary of the
 ,Popeקיבל עבור שירותיו שכר בסך  30מרק עשויים
כסף בשנה ,עד שהעניק לו המלך טובת הנאה ברכוש או
במקרקעין של הכנסייה (.)Ecclessiatical Benefice
נוטריונים כאלה ,אשר מונו על ידי האפיפיור או המלך,
וביקוריהם באנגליה באותה תקופה היו כנראה נדירים.
ראו ספרי “דיני הנוטריון ותולדותיהם”.
על היבטים נוטריוניים במישור הרפואה במאות ה13-
וה 14-ניתן ללמוד ממחקרים שפורסמו בספר:
Ed. Samuel, S. Kotek and Louis GarciaBallester, “Medicine and Medical Ethics in
Medieval and Early Modern Spain”.
על פי הדין והנוהג ,נמצאו שירותי הרפואה בפיקוח המלך
והרשויות ,שבדקו את טיב הכשרתו של הרופא והסמיכו
אותו .שכרו של הרופא נקבע בהסכם עם הפרט ,המשפחה
או עם הרשויות ,האזרחיות או הדתיות .השכר נקבע
בהסכם לשנה ,שנתיים או אפילו לכל ימי חיי הרופא.
אם הרופא לא גבה את שכרו מראש ,הוא נאלץ להבטיח
את תשלומו בהסכם נוטריוני מחייב ,שכן במקרים
רבים לא שולם לו שכרו כפי שסוכם עם המטופל .זאת
בעיקר במקרים בהם הטיפול נכשל ,או שולם לו פחות
מהמוסכם הואיל ותהליך הריפוי נמשך זמן רב מהצפוי.
בהסכם נקבעו תנאי הטיפול ,התשלום ואם הטיפול כולל
גם את אספקת התרופות הנדרשות.
כל אלה נלמד בעיקר מפסיקות שיפוטיות שהיו בנושא.
 ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין (.)2005
 The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem
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ראוי לציין כי ביוון העתיקה בתקופה הקלאסית (400-
 500לפנה”ס) היו משרות של רופאים ציבוריים ,שנבחרו
אישית לפי כישוריהם ,ולא בהטלת גורל באסיפה הכללית.
 Mukadesהיה רופא מפורסם מקרוטון ,ששימש רופא
ציבורי באיגינה ,ולאחר מכן גם באתונה ,ומאוחר יותר
עבר לשירותו של מלך פרס דריווש.
באיליאס מסופר על “רופאים צבאיים” שהתלוו לצבאות
בצאתם לשדות הקרב כדי שיוכלו לטפל בנפגעים
ובפצועים .היו גם רופאים שעברו מעיר לעיר כדי להציע
את שירותיהם.
ב Idallion-שבקפריסין נמצאה טבלת ארד משנת
 450לפנה”ס לערך בה נערך חוזה בין העיר לבין הרופא
 ,Onasilosלפיו התחייב לטפל בפצועי מלחמה עבור
שכר כולל.
באתונה ,לאחר שנבחר הרופא מתוקף כישוריו וידיעותיו
המקצועיות ,היתה העיר משלמת את שכרו ואף העמידה
לרשותו מקום מיוחד לייעוץ ולטיפול בחולים ואשפוזם.
המדינה אף שילמה את מחיר התרופות .הוצאות אלה
כוסו על ידי מס מיוחד( iatricon ,ששמו נגזר מן המילה
 - iatrosרופא) .חולים שלא היה בידם לשכור שירותי
רופא ,זכו בטיפול חינם על חשבון המדינה (אתונה).
היו גם מקרים של מעין “ביטוח רפואי” שהובטח על ידי
תשלום קבוע מראש עבור שירותי הרופא בגין טיפוליו
במקרי צורך עתידיים.
ההסכמים נכתבו ואושרו בידי נוטריון .זאת מתוך
כישוריו בניסוח מסמכים בשפה משפטית מחייבת
וברורה והסמכתו הרשמית ,שהעניקה למסמכיו את
התוקף המשפטי המחייב ,והוא אף גנז אותם בארכיונו
למשמרת.
 רוברט פלאסלייר ,חיי יום יום ביוון בתקופת פריקלס ,הוצאת עם עובד,
.1967
 פרופ’ גויטיין במחקרו המקיף על הגניזה הקהירית ,מציין מקרה בו משפחה
מוסלמית שכרה את שירותיו העתידיים של רופא יהודי תמורת שכר חודשי
של דינר אחד ששולם לו מראש (ראו הערה  ,13עמ’ .)161
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תגובות קוראים

בשנת  1341חתם הבישוף של ולנסיה על הסכם נוטריוני
עם הרופא  ,Mironus de Corcaבדבר שכירת שירותיו
הרפואיים .ממסמכים מאותה תקופה שמקורם
באיטליה ,דרום צרפת וממלכת ארגון שבספרד ,ניתן
ללמוד כי תנאי העסקת הרופאים על ידי הרשויות פורטו
ב”הסכמים ציבוריים” בפני נוטריון ,עובדה שהיוותה
הכרה באחריות הסוציאלית שהוטלה על הרופא .מתוקף
מעמדם היו הרופאים פטורים מתשלום מיסים ומחובות
שירות ציבורי כללי ,מאחר שהיו צריכים להיות פנויים בכל
עת לטפל בנזקקים לטיפול רפואי .בראשית המאה ה,14-
הרופא היהודי רבי עזריה אבן-יעקב מספרד ,מונה בידי
הרשות לכהן גם כנוטריון וסופר ,בשל השכלתו הכללית
והרבנית הרחבה .הרופאים היהודים נהנו מחופש תנועה,
והיו פטורים מהצווים שחייבו יהודים ללבוש לבוש מיוחד
שיבדיל אותם.
התיעוד הקדום ביותר של הסכם רפואי הינו מעיר
בעמק הנהר Po ,באיטליה ,לפיו נשכרו שירותי רופא
לטפל באזרחי העיר בשנים Reggio( 1214-1211
.)Bologna
בממלכת ארגון שבספרד ,בסוף המאה ה ,13-נקרא
ההסכם הרפואי במינוח הטכני Salarium Seu
 .Pensioעל פי הסכם זה ,היה הרופא  -בין אם היה
נוצרי ,יהודי או אחר  -זכאי לגבות את שכרו בכסף
או בטובות הנאה אחרות תמורת שירותו המקצועי.
המונח  - Protomedicoרופא בכיר או ראשי  -סימל
מעמד בכיר ביותר של רופא שהבדילו מרופא מוסמך
רגיל .על פי חוק משנת  1477ותקנות נוספות מ1493-
ו ,1498-רופא ראשי שהוסמך על ידי המלך ,היה רשאי
לבחון רופאים ומרפאים אחרים ,גברים ונשים ,ללא
הבדל מעמד או דת ,ולהסמיכם בתעודות והרשאות
לעסוק במקצוע .כמו כן היתה בידו הסמכות לפקח על
אלה שהורשעו או שנאסר עליהם לעסוק במקצוע ,לבל
ימשיכו בעבודתם זאת.
 Arxiu del Regne de Valéncia, Notarial records, Reg. 2923:
 Domingo Moliner, Nonas October 6, 1341 = October 2.’ Gעמ’
28-29.
 שם ,עמ’ .26
 שם ,עמ’ .45
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בקסטיליה היה גוף בשם Tribunal del
 ,Protomedicatoשבידו היתה הסמכות הייחודית
להסמיך את כל בעלי המקצועות הרפואיים ,לפקח עליהם,
להעניש עבריינים שבהם ולהחליט בשאלות רפואיות.
מאוחר יותר הוסב שם הגוף לProtomedicato-
ובראשו עמד נשיא .ברור שהרופאים היו מעוניינים
מאוד לקבל את התואר המורם שהעניק להם כבוד ,הדר,
פרנסה וסמכויות יתר שלא היו לרופא רגיל .במישור
הנוטריוני גם היה “נוטריון ראשי” או בכיר שכונה בתואר
.Protonotary
הקדוש  ,St. Lukeשהיה רופא ,כונה בתואר
“.”Protophysician among Holy Physicians
בשנת  600לספירה נוצר בכנסייה הרומית תפקיד
ה ,Primericus Notariorum-שנקרא גם
 ,Protonotariusובאנגלית “ - Protnotaryראש
הנוטריונים” .הוא כיהן במשרה החשובה והמכובדת
של פקיד ראשי .בכנסייה היו  12איש שהחזיקו במשרה
זו .הם היו ממונים על הרישום והתיעוד של ההליכים
בכנסייה בכלל ובפני האפיפיור בפרט ,וכן על תיעוד
החומר שהתייחס להכרזת קדושי הכנסייה.
החל משנת  1450מילא ה Protonotary-באנגליה
את תפקיד רשם בית המשפט והאחראי על הארכיון.
השופטים נועצו בו בענייני נוהל ופרוצדורה ,ופרקליטים
התמחו אצלו .משרת ה Protonotary-היתה רמה
ומכובדת ,והנושא בה היה לבוש בהידור רב.
מקצוע הנוטריון הינו עתיק ביותר .מקור המונח נוטריון
במונח הלטיני  ,Notariusשמשמעותו כתבן ,מזכיר
או קצרן .שורש המונח הלטיני בפועל  - notareלסמן,
לרשום ,לציין – ובשם העצם  – notaסימן ,אות ,כיתוב.
לפיכך ללא הכתב אין למקצוע קיוםNulus Notarius“ ,
 .”sine Scriptoראשיתו עוד בתקופה הבבלית.

 ראו עמ’ .84
 ראו בספרי דיני הנוטריון ותולדותיהם ,עמ’ .27
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נוטריונים ורופאים בימי הביניים ובעת העתיקה

ממחקר Neo-Babylonian Notaries and their
 ,Use of Seals10העוסק בנוטריונים בבליים שחותמיהם
נמצאו על גבי לוחות טין ,ניתן ללמוד על קיום היררכיה
של נוטריונים ותיקים אלה לעומת הזוטרים ,בתקופת
שלטונם של נבוכדנצר השני ודריווש ,במאה ה 6-לפנה”ס.
לנוטריונים הבכירים ניתנה הכרת השלטון בכך שכונו
“סופר המלך”.
ככל שמעמד הנוטריון היה בכיר יותר ,כך התארך והתרחב
חותמו .החותם כלל ,לבד מכיתוב בכתב היתדות ,צדודית
של דמות אנוש שידו מורמת בהערצה וכן גלגל השמש,
הירח או אחד הסימונים הקדושים האחרים .מרוחב
החותם ניתן ללמוד על מעמדו של אותו נוטריון בבלי.
בעת העתיקה בבבל היתה הרפואה קשורה למאגיה
וניחוש  -קרי הרצון לדעת ולהבין את גורם מחלת
החולה.
הבבלים ראו את מקור המחלה בחטא בו חטא החולה
שפגע בו השד .האשיפו – המכשף – ממנו מקור המונח
“אשף” ,היה מקריא בפני החולה רשימת חטאים ,שאולי
חטא באחד מהם ,וברגע שפורט חטאו ,נוצרה שליטה על
השד שניצל את החטא כדי להביא מחלה על אותו חולה.
כדי לשחרר את החולה ממחלתו ,היה האשיפו משביע
את השד ,גורם לגירושו ,ומכאן לריפוי .השיר הבבלי
הקדום “אנכי ונינמח’” מלמד על הדרך בה ריפא “אנכי”,
אל החוכמה ומי התהום ,אדם חולה:

צידה לדרך לשאול וכו’ .לריפוי צהבת האכילו את החולה
בחומרים צהובים ,והרי יש בכך אולי יסוד הומיאופתי.
כמו כן הוחל באיסוף עשבי מרפא .בשירת הקינה
השומרית “האח ,העיר כולה דמעות” בה מקוננת אחותו
של דומוזי – הוא תמוז – על מותו ,היא מביאה איתה
לשאול צמחי מרפא להבריאו ,ודברי מאכל להשיב נפשו.
שמה “גשתננה” ובקינות אחרות היא מכונה “הרופאה”:
“עשבי-ברית ,חוטי פשתן,
עשבי עדעד – תביא לו /
בספל החלב אשר לה,
חמאה להשיב נפש
תביא לו”.12
לקראת האלף הראשון לפנה”ס ,הפכה ההשבעה לעניין
משני ,ולקביעת סיכויי הריפוי סמך האסו  -הרופא  -על
“ימי משבר” בדומה לאסכולת היפוקרטס .מקור השם
אסו מהמילה השומרית “א-זו”  -א=מים זו=לדעת -
כלומר זה היודע את המים על פי ניחוש ,ומכאן המילים
“אסיא” – רופא ,ו”אסותא” – בריאות.13

“אנכי  -בראותו את אשר יזוב זרעו,
רחצהו במי הלחש ,וגירש מבשרו את שד-החולי” .
11

ננקטו גם שיטות אחרות לסילוק השד או לשידולו
להסתלק ,הן בדרכי נועם והן באחרות .לדוגמה ,נטלו
קורבן “חזרזיר יונק” אותו דימו לחולה ,והוצע לשד לשכון
בחזרזיר במקום בחולה .או נתנו תשורות כדי לגרש את
השדה “למשתו” ההורגת נשים הרות ותינוקות ,והציעו לה
PROCEEDINGS OF THE XLVe RENCONTRE ASSYRIOLOGIQUE 10
INTERNATIONALE PART II, YALE UNIVERSITY, “SEALS AND SEAL
IMPRESSIONS”/ CDL PRESS BETHESDA, MARYLAND (2001), PAGE
197.

 11ש’ שפרה ,יעקב קלין ,בימים הרחוקים ההם – אנתולוגיה משירת
המזרח הקדום ,הוצאת עם עובד ,המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות -
המפעל לתרגום ספרי מופת .2004
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 12שם ,עמ’ .401
 13ז’ורז’ קונטנו ,חיי יום יום באשור ובבל בימי בית סרגון מאות ח-ז
לפנה”ס ,הוצאת עם הספר  ,1964עמ’ .213
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ביקורת ספרים

ביקורת ספרים :עו"ד יעקב סגל
גשר על פני תהום
יעקב בזק
משפט ופסיכיאטריה:
אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו
הוצאת “נבו” 429 ,עמ’
השופט פרופסור יעקב בזק הוא אחד מבוני הגשרים
והחשיבה בין המשפט והרפואה .ספרו “הענישה
הפלילית” הפך לפני שנות דור כמעט לקלאסיקה של
החשיבה שמאחורי פרטיו הנוקשים של החוק הפלילי
ותורת הענישה .אם בעבר היו עולמות מדעי ההתנהגות,
הפסיכיאטריה ,ותורת המשפט נפרדים וביניהם הפרידה
תהום של דפוסי חשיבה שונים ,ניסה השופט בזק
בספריו ובמאמריו ,ואף הצליח לסייע לגישור על פני
תהומות אלה .השופט בזק ,הצליח לדבר בשפה אחת,
שהיא קוהרנטית לרופא ,למשפטן ולפסיכולוג ,בה ניתן
לתאר מצב מנטאלי של אדם ,ואת השלכתו של מצב
זה על זכויותיו וחובותיו המשפטיים של אותו אדם.
בספר הנוכחי ,העוסק כפי שמעיד עליו שמו ,באחריותו
המשפטית של הלקוי בנפשו ,מתמזגים הדברים שנאמרו
בעבר באכסניות שונות .הכותרת מלמדת כי זכויותיו
וחובותיו של הלוקה בנפשו אין להביט בהם כבאחריות
פלילית רגילה .גם אם וכאשר אדם נמצא ראוי לשאת
באחריות פלילית ,יש מקום להתחשב במצבו המנטאלי,
לאור הפרעה ממנה הוא סובל .המחבר רואה חשיבות
להכרה במצבו המנטאלי של אדם כאחד הרכיבים
בשיקולי ענישה .לא נפקד גם מקומה של “האחריות
המופחתת” או ליתר דיוק “הענישה המופחתת” ,שזכתה
לתהודה רחבה בעקבות פרשת דניאל עוקב ,הנסקרת
בספר בהרחבה ,ובמאמרים רבים שבאו בעקבותיה,
על סוגית פתיחה מחדש של הדיון בענישה ,במקרה
בו מתקיימות דרישות המחוקק המצדיקות “ענישה
מופחתת”.
השופט בזק ,מאמין כי מצבו המנטאלי של אדם יכול
לבוא לידי ביטוי בתחומים נוספים שמחוץ למשפט
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הפלילי .נסקרים בספר תחומים החל בעריכת צוואה על
ידי לקוי בנפשו ,ועד להסכמת מפגר לקיום יחסי מין.
המחבר מציג בפני הקוראים גם את “השפה
הפסיכיאטרית” :מדדים להערכת אינטליגנציה ,דרגות
שונות של פיגור שכלי ,סיווג של הפרעות אישיות
המקובלת בתחום הפסיכיאטריה ( ,DSM-4ו10ICD--
 .)10הוא גם מסביר את המינוח הרפואי שהתיישן,
החל בנוירוזות ומחלות הנפש השונות ,וכן “הפרעות
האישיות” .בהמשך מנתח המחבר מושגים אלה אחד
לאחד בכלים משפטיים ,כל מצב והשלכותיו על אחריותו
של אדם.
השופט בזק אינו מהסס מלמתוח ביקורת .הוא מעיר
חוסר סמכותו של בית המשפט להורות על בדיקה
פסיכיאטרית מקיפה טרם הגשת כתב אישום ,ומציע
לשנות את החוק בנקודה זאת .המחבר מבקר גם סוגית
האשפוז הכפוי והסמכות המכריזה על מסוכנות של אדם.
לדעתו המילה שאלת “המסוכנות” ,דהיינו הצדקת טיפול
כפוי ,על פי חוק לטיפול בחולי נפש התשנ”א ,1991-היא
בראש ובראשונה שאלה משפטית ,בה אמור להכריע בית
המשפט ,ולא שאלה רפואית טהורה .גישה זאת ,אליבא
דמחבר היא מתחיבת מן העובדה כי המונח “מסוכנות”
אין משמעותו בהכרח זהה ברפואה ובמשפט ,וכל תחום
ונימוקיו והשקפותיו עמו .המחבר ,השופט פרופסור יעקב
בזק ,מצליח ,כדרכו ,להקהות מחלוקת זאת.
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ביקורת ספרים

ביקורת ספרים :עו”ד קובי סגל
רפואת המשפחה והחוק :גרסת ימי הביניים
אלישבע באומגרטן
“אימהות וילדים ,חיי משפחה באשכנז בימי הביניים”
הוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 336 ,עמ’
בתחומים רבים ,הקדימו חכמי ימי הביניים בוויכוחיהם
התיאולוגיים והפילוסופיים את המדעים המדויקים
של עידן המהפכה הטכנולוגית .כך סייעו לא במעט
מאמריהם המפורטים של האסטרולוגים בנושא
ה”כוחות הקוסמיים” על ראשוני האסטרונומים
של הרנסנס ,שיישמו את הידע התיאורטי בעזרת
הטכנולוגיה האופטית שהתפתחה בתקופתם .כך
הסתייעו ראשוני חוקרי הכימיה המודרנית בתובנות
אליהן הגיעו ה”אלכימאים” ,שביקשו למצוא את אבן
הזהב .כך גם למדו רופאים על תיאורי גוף האדם ,כאיזון
בין ארבעת הכוחות הקוסמיים  -אדמה ,אוויר ,אש ומים.
אלישבע באומגרטן מקדישה את מחקרה זה לתיאור
יחסי אימהות וילדים בימי הביניים ב”אשכנז” – צפון
מערב ומרכז אירופה – תוך סקירת הנורמות שהיו
מקובלות באזור בחברה הנוצרית ובשכנתה היהודית.
מפתיע הדמיון בין החברות אשר חיו זו לצד זו ,ולמרות
העוינות התיאולוגית ,מסעי הצלב ועלילות הדם ,האמינו
בערכי משפחה דומים ,התמודדו עם אותם אתגרים
מיגדריים ,וניסו להתמודד עם אותן מחלות ילדות שעשו
שמות בבני ביתם.
בולט תפקידה המרכזי של הרפואה בחיי בני אותה
תקופה ,והכוונה לרפואה במובן הבסיסי של “רפואת
המשפחה” כיום ,זאת המתמקדת בבעיות היומיומית ,זו
העוסקת בכאבי פרקים של הסבתא ,בבעיות גיניקולוגיות
של האם ,ובמחלות ילדים “כתוצאה מהצטננות” .כל אלה
עמדו במרכז ההוויה של החיים בימי הביניים .הרפואה
מצאה את עצמה לא פעם לא רק בתפקידה הקלאסי כפי
שהבין אותו היפוקרטס ,אלא בתפקיד “מעין משפטי”
המנסה להגדיר מצב גופני רק על מנת להסיק ממנו
מסקנות משפטיות בדבר זכויות או חובות.
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חיי המשפחה והמיניות המונוגמית הם נושאים חשובים
בתחום זה .היהדות והנצרות ,שפעלה בקשיחות רבה יותר,
לא ששו לתת לגיטימציה לאקט של פירוד וגירושים .אחת
הסיבות שנחשבו כמצדיקות חריגה מכלל זה היתה חוסר
יכולתם של בני הזוג להביא צאצאים לעולם .אך נדרש
לקביעה רפואית זאת מעבר על שתי משוכות :ראשית -
למצוא כי אכן קיימת בעיה רפואית ,והשנייה  -לברר מי
מבני הזוג "אחראי" לה .קיימת ספרות “מחקרית” ברוח
ימי הביניים ,המציעה שלל פתרונות לגילוי סיבת העקרות:
החל בבדיקות שתן לאישה (רצוי על גבי עלי דלעת ,שאם
יתייבשו ימים לאחר מגע עם שתן הנבדקת סימן בדוק כי
האישה עקרה ,)...ועד לשיטות מוזרות של החדרת עשן
לגוף האישה .גם יכולתו המינית של הגבר עמדה לבדיקה.
בתחום זה ניכר שעצם ההסכמה הרפואית לבצע בדיקות
אלה ,לא היתה בלב שלם .החברה חששה ממתן היתר
לביצוע הבדיקות ,והתייחסה בחשד לעצם תלונתה של
אישה על בן זוגה ,על העדר כישורים מיניים מתאימים
מבן זוגה .התוצאה כמובן היתה גם צמצום היתרים
לגירושים ,הן בנצרות והן ביהדות ,אשר באותה תקופה
ובאותו אזור גיאוגרפי הפכו להיות חברות מונוגמיות
לחלוטין עם אימוצו של חרם דרבנו גרשום ,שאסר על
נשיאת יותר מאישה אחת ועל גירוש אישה בעל כורחה.
רפואת המשפחה באותם ימים ניסתה לתת לאנשי
המשפט את הכלים המדעיים שהיו ברשותה על מנת
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להתמודד עם שאלות חברתיות ומשפטיות אלה.
ההריון ,הלידה וברית המילה נדונים לא רק
בהיבטיהם הרפואיים ,אלא גם בהיבטיהם החברתיים,
הפולקלוריסטיים ואפילו המשפטיים .הלידה היתה
נחלתן הבלעדית כמעט של נשים ,לא רק באמצעות
מקצוע המיילדות ,שהיה בעל סטטוס חברתי וכנראה גם
כלכלי נחשב באותה תקופה ,אלא גם ברמה של השליטה
בידע הטכני והפיזיולוגי הקשור למקצוען .גברים ,שספרי
אחדים מן המלומדים בני התקופה מצוטטים בספרה
של באומגרטן ,היו “נוכחים נפקדים” .הם אמנם דיווחו
בספריהם על חלק מהתופעות ,אך ניכר שידיעותיהם
היו פחותות בהרבה משל המיילדות .בין אלה יש להזכיר
את ספריהם של אסף הרופא – רופא יהודי בן תקופת
הגאונים ,ושל גרשום הגוזר ,שהיה כינויו של מוהל
בן התקופה .בספרו של האחרון יש מידע רפואי רק
בתחומי הלידה והפריון .כבתחומים רבים אחרים בימי
הביניים ,בניגוד ל”ידע הגברי” שנשמר הן בכתבי יד והן
במסורות מילוליות“ ,הידע הנשי” העצום שנאסף בתחום
זה אבד ברובו .לא לחינם מצביעות חוקרות על השורש
האטימולוגי מיגדרי של המילה “זכר” כמקור ל”זיכרון”,
בניגוד להיגד ה”נשי” ששורשו האטימולוגי קשור
ל”נשייה” .בספר “כך אומרות המיילדות” ,פרי עטה
של אותה מחברת ,מצטיירת תמונה מאלפת של נשים
העוסקות ברפואה ובהצלחה לא מבוטלת.

של הרפואה על תחומים נוספים ,החל בדת ,דרך המשפט
ועד תחום המיגדר ,שהיה אז ,כפי שהוא גם היום ,מוקד
לבדיקת גבולות ולהגדרת זהות בין-מינית ובין-אנושית.


הפתעה נוספת בתחום המיגדרי באה מתחום הכירורגיה,
אמנם כירורגיה ספציפית מאוד – ברית המילה .מסתבר
שהיו נשים מוהלות שעסקו בתחום זה .המחברת טרחה
ומצאה אפילו יצירות אמנות המנציחות ביצוע אקט
כירורגי זה בידי נשים ,שהראשונה בהן היא ציפורה אשת
משה ,שמלה את בנה בדרך למצרים במלון (שמות ,ד’,
.)25
במחקרה מצליחה המחברת באומגרטן להעשיר עושר רב
את קוראיה .בעיקר בכל הקשור לנושא ההורות והזוגיות
במשפחות היהודיות והנוצריות .היא עושה זאת תוך
שהיא מצביעה על הקשר ,ההדוק מאוד ,לא רק בין דתות
ותרבויות השוכנות זו לצד זו ,אלא גם בהשפעה ההדדית
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ביקורת ספרים :ד”ר דורון דינאי ,עו”ד
פנינה ליפשיץ-אבירם
“הסכמה מדעת של קטין לטיפול רפואי”
הוצאת פרלשטיין-גינוסר ,תל אביב (תשס”ו)2006-
 350עמ’
ספר זה מבוסס על עבודת דוקטורט שהגישה המחברת
במסגרת לימודיה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל
אביב.
המחברת הינה עורכת דין ומרצה בקריה האקדמית ,קרית
אונו.

סוגיית ההסכמה מדעת כבר נדונה בפרסומים רבים,
ואולם ההתמקדות בקטין היא ייחודו של חיבור זה.
מקובל לומר כי הקטין נחשב לאישיות משפטית בעלת
זכויות ככל אדם ,אך בשל הרצון להגן עליו בשלבים בהם
בשלותו הנפשית אינה שלמה ,מגביל המחוקק את כושרו
המשפטי לקבל החלטות ולבצע פעולות משפטיות,
בדרגות כאלה או אחרות ,ומעמיד עליו אפוטרופוס
(במצב הרגיל – הוריו) .פרטי ההסדרים הספציפיים
שאומצו על ידי המחוקקים במדינות שונות משקפים את
האיזון הקונקרטי שנעשה בכל מקרה ומקרה ,בין הרצון
להגן על הקטין והאינטרסים שלו לבין השאיפה לשמור
על חירותו וכבודו כאדם ועל האוטונומיה שלו לגבש את
דעתו העצמאית.
השאלות שעשויות להתעורר בקשר עם הסכמה לטיפול
רפואי בקטין הן רבות ומגוונות .כך ,למשל ,ניתן לשאול
האם יש מקום בעניין זה להבחין בין קטינים על פי גילי
קטינות שונים ,ולתת לדעתו של הקטין משקל בהתאם
לגילו או למידת התפתחותו? האם יש להבחין בין סוגים
שונים של טיפולים רפואיים ולקבוע הסדרים שונים
לקבלת ההסכמה בהתאם לסוג הטיפול? האם מן הראוי
בכל מקרה להתייעץ עם הקטין ולשתף אותו בהחלטה?
האם יש להעדיף את דעת הקטין על פני דעת הוריו?
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הפקדת הסמכות בידי ההורים אף היא אינה נקייה
מקשיים .המחברת מביאה שורה ארוכה של דוגמאות,
בהן ההנחה כי ההורים יפעלו לטובת הקטין ויקבלו את
ההחלטה האופטימלית עבורו – אינה מתקיימת .מנגנון
הפיקוח של המדינה ובתי המשפט אינו ערוך להתמודד
עם חלק גדול מן המקרים הללו.
המצב המשפטי בישראל בעניין זה לא השתנה בעיקרו
של דבר במשך עשרות שנים ,וזאת למרות כל מה
שנכתב ונאמר בספרות המקצועית על כבוד האדם
וחירותו בעקבות חקיקת חוקי היסוד והצורך לכבד
את אוטונומית הפרט .לפי חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,עד גיל  18מוסמכים ההורים בלבד ליתן
הסכמה בשם הקטין לטיפול רפואי .במקרה של מחלוקת
בין ההורים ,וכן במספר מצבים חריגים אחרים ,יחליט
בית המשפט ,בין אם על פי פנייה של המדינה באמצעות
היועץ המשפטי לממשלה ופקידי הסעד ,בין אם על פי
פנייה של המוסד הרפואי ,ובין אם על יסוד פנייה של
אחד ההורים או שניהם .מכל מקום ,דעתו של הקטין ,גם
אם נשמעת ,נעדרת כל תוקף משפטי מחייב.
החריג היחיד לכך בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות עשוי להיות לפי סעיף  6לחוק ,כאשר
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מדובר בפעולה משפטית של קטין “שדרכם של קטינים
בגילו לעשות כמוה” ,ולפעולה שכזו אין נדרשת הסכמת
ההורים למתן תוקף .ואולם אין זה ברור באיזו מידה חל
חריג זה על מתן הסכמה לפעולות רפואיות :לפי הסיפא
של אותו סעיף ,הרישא לא תחול אם היה באותה פעולה
“משום נזק של ממש לקטין” ,ועל כן יהיו מי שיאמרו,
כי אין הסעיף בניסוחו הנוכחי מתאים לצורך הכשרת
הסכמתו של קטין לפעולות רפואיות ,שהרי בפעולות
כאלה צפון נזק אפשרי לקטין .ואולם גם אם יוחל החריג
על הסכמה לטיפול רפואי ,היקפו הוא עמום ובלתי ברור
ומסתמך על נוהג הקטינים בגילו ,ולא תמיד יוכל או ירצה
המטפל לקבוע על דעת עצמו אם אכן “דרכם של קטינים
בגילו” של המטופל שלפניו להסכים לטיפול רפואי מסוג
כזה או אחר ,ללא צורך בשיתוף ההורים.
אכן ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,המבקש
לקבוע הסדרים כלליים לכשרותו של קטין ,אינו נותן
פתרונות מספקים בסוגיה הספציפית של הסכמה
לטיפול רפואי .חוק זכויות החולה משנת  1996התחמק
מלעסוק בנושא .המחברת מתריעה על כך ,שהחקיקה
הקיימת בישראל מפגרת אחרי המגמה האוניברסלית
להכיר בכשרותו של קטין לאו דווקא מגיל  ,18ולהגביר
את מעורבותו בקבלת החלטות הנוגעות לגופו.
הנה כי כן ,גם בחקיקה הישראלית אנו מוצאים הסדרים
בעניינים ספציפיים ,הקובעים כשרות משפטית
עצמאית של קטין בגילים צעירים יותר ,וזאת על אף
ההסדר המונוליטי כביכול של חוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות .הסדרים אלה ,שהם רבים ומגוונים,
מלמדים כי המחוקק הכיר בכך ,שקביעת גיל בגירות
“אחיד” ( )18אינה הולמת את מגוון המצבים האפשריים
שבהם עשוי קטין להיתקל במהלך חייו ,ועל כן נכון היה
בנסיבות מסוימות להוריד את רף הכשרות מתחת לגיל
 ,18או לחייב את קבלת הסכמת הקטין או להתחשב
בדעתו ,ולא להסתפק בדעת הוריו.
כך ,למשל ,חוק בתי המשפט לענייני משפחה מאפשר
לקטין להגיש תובענה בענייני משפחה בכל עניין שבו
זכותו עלולה להיפגע פגיעה של ממש; חוק לגילוי נגיפי
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איידס בקטינים קובע שקטין יכול לבקש להיבדק
בבדיקה לגילוי הנגיף אף ללא אישור אפוטרופוס; חוק
הנוער (טיפול והשגחה) נותן משקל לבקשת הקטין
באשר למסירת תוצאות בדיקת האיידס לממונים עליו;
חוק זה אף מאפשר לקטין בן  15לפחות להתאשפז לפי
בקשתו במחלקה פסיכיאטרית גם אם האחראים עליו
מתנגדים לכך ,אם בית המשפט השתכנע שהוא מבין את
מהות הבדיקה או הטיפול ואישר זאת .אם היה מתחת
לגיל  ,15תכריע בדבר ועדה מחוזית לפסיכיאטריה; ולפי
החוק לטיפול בחולי נפש ,אין לאשפז קטין שמלאו לו 15
אם אינו מסכים להתאשפז ,גם אם האחראי עליו ביקש
את אשפוזו ,אלא אם כן בית המשפט אישר זאת; חוק
העונשין קובע כי קטין שגילו יותר מ 12-הוא בר-עונשין
ואחראי בפלילים; פקודת הנזיקין קובעת כי קטין שגילו
יותר מ 12-נושא באחריות לעוולות נזיקין שביצע; המרת
דתו של קטין מצריכה את הסכמתו אם מלאו לו ,10
וזאת לפי חוק הכשרות עצמו; לפי חוק העונשין ,קטינה
יכולה להסכים להפסקת הריון ואין צורך באישור נציגה;
ולאחרונה ,בחוק החולה הנוטה למות ,שהתקבל בכנסת
בשלהי  ,2005נקבע כי גיל הכשרות לקבלת החלטות
לעניין חוק זה הוא  ,17הורחבה האפשרות להתחשב
בדעתם של “קרובים” נוספים מלבד ההורים ,ואף נקבע
כי יש להתחשב בדעת הקטין גם אם טרם מלאו לו ,17
במגבלות שונות.
המחברת רואה בחוק אחרון זה משום “סנונית המבשרת
את בוא האביב בכל הנוגע לקבלת הסכמה מדעת של
קטין לטיפול רפואי” .היא סבורה כי החקיקה הקיימת
בנושא הסכמת קטין לטיפול רפואי בישראל אינה
הולמת את ההתפתחויות שחלו בשיטתנו המשפטית,
וכי יש לאמץ מודל המגדיל משמעותית את תפקידו של
הקטין בתהליך קבלת ההחלטה ומגביר את עצמאותו
בעניינים אלה .גם פרופ’ עמוס שפירא ,שהנחה את
המחברת במחקרה ,מביע את תקוותו ,בהקדמה שכתב
לספר ,כי “חזקה על רעיונות נוספים ,המבוטאים בספר,
שיקנו להם שביתה בחוקים עתידיים”.
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ביקורת ספרים

בין השאר ,מציעה המחברת לאבחן בין טיפולים
משמעותיים לטיפולים להארכת החיים או לאיכותם,
אשר בהם היא סבורה כי יש לשלול מן ההורים את
מעמדם כמקור ההסכמה של הקטין; היא מבקשת להבחין
בין קטין “בוגר” לבין קטין צעיר או קטין מתבגר שאינו
בוגר ,כאשר לגבי קטין בוגר ,מקור ההסכמה לטיפולים
משמעותיים אלה יהיה ,לפי הצעתה ,הקטין הבוגר עצמו,
ולגבי קטין צעיר או בלתי בוגר ,מקור ההסכמה יהיה
ועדות האתיקה שליד בתי החולים ,ובמידת האפשר-
בשיתוף ההורים .ביחס לטיפולים רפואיים שגרתיים או
שאינם משמעותיים ,מציעה המחברת להותיר על כנו את
המצב המשפטי הקיים באשר לקטין הצעיר (החלטת
ההורים) ,ובאשר לקטין הבוגר ,יהיה הוא המחליט
הבלעדי ,ולכל הפחות שותף פעיל ,במידה שהבנתו ומצבו
יאפשרו זאת .המחברת אף מציעה מנגנון משולב רפואי-
שיפוטי לקבלת ההחלטה ,מיהו קטין “בוגר”.
משרד הבריאות גיבש בשעתו הצעת חוק לעניין קבלת
הסכמה מדעת של קטין לטיפול רפואי ,והפיץ בשנת
 2002תזכיר של הצעה כזו ,על פיה נקבעה זכות הקטין
להשתתף בהחלטות בדבר טיפול רפואי בו ולהביע את
עמדתו ,בהתאם לגילו ולמידת בגרותו ויכולתו להבין.
בין השאר נקבע בהצעה ,כי מתן טיפול רפואי רגיל לקטין
שמלאו לו  15יצריך את הסכמת הקטין בלבד ,ולגבי
טיפולים מיוחדים יהיה צורך גם בהסכמת הנציג ,ואם
הנציג מסרב לטיפול שהקטין הסכים לו ,ועדת אתיקה
יכולה לאשר את הטיפול; ובמצב ההפוך ,בו מסרב הקטין
לטיפול שהנציג הסכים לו – המטפל רשאי לתת לקטין
את הטיפול אם שלושה רופאים אישרו שהוא נחוץ להגנה
על שלומו ובריאותו .הצעה זו מצויה ככל הנראה בשלביה
הראשוניים בלבד ,וצפויה לעבור שינויים רבים.

לבין הפטרוניות הנובעת מן הרצון הלגיטימי של החברה
להגן על הקטין; מחדדת את המגבלות של המודל הקיים
ככל שהוא מבקש לסמוך באופן בלעדי על שיקול דעתם
של ההורים והבעייתיות הנובעת מכך במצבים שונים;
ומתארת את ההסדר המוצע על ידה ,תוך ניסיון להתמודד
עם טענות נגד אפשריות מודל זה.
הספר כולל  350עמודים בכריכה קשה ,מתוכם 286
עמודי טקסט ,והיתרה הינה מפתחות .יש בו סקירה
מקיפה של הספרות המקצועית הרלוונטית והפניות
מפורטות בשולי הדפים אל מראי המקום ,כמקובל
בחיבורים משפטיים .למרות שאופן הצגת הדברים
והניתוחים הינו משפטי ,דומה כי גם בעלי מקצועות
בתחומי הבריאות ימצאו עניין רב בקריאתו .לנוכח
המעמד המרכזי שיש למטפלים בתחומי הבריאות
בהתמודדות עם סוגיית ההסכמה של קטין לטיפול רפואי,
וגם התפקיד הלא מבוטל שכנראה נכון להם בתהליך
קבלת ההסכמה הזו ,יש חשיבות מכרעת בשיתופם בדיון
הציבורי לגבי עיצובו של הסדר חוקי חדש בנושא זה.


המחברת סוקרת בספרה את הדין הנוהג בישראל
ובמדינות אחרות (ואף נותנת סקירה כללית על סוגיית
ההסכמה לטיפול רפואי בכלל ,גם לגבי בגירים);
מתעכבת על ההבחנה בין קטין בוגר לקטין צוער,
גם במישור הפסיכולוגי וההתפתחותי; דנה בסוגיית
האוטונומיה כחלק מזכויות האדם ,ובמתח הקיים בינה
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