מדור משפט רפואי

יום עיון של מערכת כתב העת "רפואה ומשפט" בנושא:

הזכות לפרטיות של אישי ציבור
מול
זכות הציבור לדעת את מצבם הבריאותי

יום ו’ יב’ בחשוון תשס”ז 03.11.2006
אולם דולפי מתחם הפקולטה לרפאה ,אוניברסיטת תל אביב
מערכת כתב העת רפואה ומשפט ,הפקולטה לרפואה ע”ס סאקלר
בית הספר למקצועות הבריאות ,החוג לסיעוד

בהשתתפות



פרופסור אברהם סהר – מנחה
ד”ר י .בלשר ,יו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופסור ג .ברבש ,מנכ”ל המרכז הרפואי תל אביב
גברת ד .גורן ,מנהלת שירותי הסיעוד ,המרכז הרפואי תל אביב
עו”ד י .לוי ,היועץ המשפטי ,כללית שירותי בריאות
פרופסור ז .סגל ,החוג למדיניות ציבורית ,הפקולטה למדעי החברה,אוניברסיטת תל-אביב

 יום העיון הוקלט תומלל ועובד לפרסום בכתב העת.

 12׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006

יום עיון של מערכת כתב העת

פרופסור אברהם סהר – מנחה יום העיון  -פתיחה
את הביטוי  The Right to Knowטבע בשנת  ,Kenneth Cooper 1945מו”ל סוכנות הידיעות  Associated Pressבאותן
שנים .אמירה זאת הייתה מכוונת נגד ניסיונות הטלת הגבלות על חופש הגישה של העיתונות למקורות מידע המצוי בידי
השלטון ,ומניעת הפצתו לציבור .זכות זאת ,נגזרת מזכות חופש הדיבור וחופש העיתונות ,שהוכרו בתיקון הראשון של חוקת
ארצות הברית .
מכאן לכאורה משתמע כי ניתנה לעיתונות החירות הגמורה להגיע אל כל מידע הנראה בעיניה ולהפיצו ברשות הרבים .אולם
אף אנשי עיתונות מן השורה הראשונה בישראל פקפקו בחופש זה:
“אני שואל את עצמי לא אחת אם אין לציבור הזכות לא לדעת דברים מסוימים שיש בהם מעט מאד
תועלת והרבה מאד טעם לפגם”.
מול חופש הביטוי ,ובצדה חופש העיתונות ,עומדת זכות ,אף היא חוקתית – הזכות לפרטיות ,אשר הטיב לתארה שופט בית
המשפט העליון של ארה”ב :L. Brandeis
“The makers of our Constitution undertook to secure conditions favorable to the
pursuit of happiness. … They conferred as against the government the right to
be left alone -- the most comprehensive of rights and the right most valued by
(.ההדגשה אינה במקור) ”civilized men.

גם בישראל קבלה זכות זאת מעמד של זכות חוקתית:
“כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו”.
עם זאת הובהר ,על ידי  ,L. Brandeisבמאמר שפורסם שנים רבות קודם לאמרה בפסק דין שלעיל ,כי זכות החופש להפצת
מידע שבידי העיתונות ,אין פירושה חירות מלאה להפצת כל מידע:
“Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred
precincts of private and domestic life... The press is overstepping in every
direction the obvious bounds of propriety and of decency... To satisfy a prurient
taste the details of sexual relations are spread broadcast in the columns of the
”daily papers.

והלכה נוספת שיצאה מתחת ידי בית המשפט העליון של ארה”ב ,מבהירה כי כפי שנובע מלשון התיקון הראשון לחוקה,
נדרשת העיתונות לריסון האמצעים בהם היא נוקטת באיסוף המידע:
 Amendment I (1791): “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom
of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances".

 שמואל שניצר ,עורכו הידוע של העיתון מעריב ,במאמר מיום .31.03.1986
 Olmstead vs. the United States 1928.
 חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,סעיף ( 7א) .כמו כן נשמר אינטרס זה על ידי הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ”א ,1981-וספציפית ביחס למידע רפואי בסעיפים
 19ו 20-לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו.1996-
 S.D. Warren and L.D. Brandeis 4 Harvard Law Rev (1890) 194.
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“The First Amendment has never been construed to accord newsmen immunity
from torts or crimes committed during the course of newsgathering. The First
Amendment is not a license to trespass, to steal, or to intrude by electronic means
into the precincts of another’s home or office. It does not become such as a license
simply because the person subjected to the intrusion is reasonably suspected of
committing a crime”.

 גם החריגים המתירים.הזכות לפרטיות ולחיסיון בכל הנוגע למצב בריאותו של אדם מעוגנת ומוגנת היטב במשפט הישראלי
 בנקודה זאת חשוב לציין כי המשפט העברי תומך נמרצות.או מחייבים הסרת החיסיון הרפואי מוגדרים בחוקים ספציפיים
. אולם הוא מוסיף חריגים על אלה המוכרים במשפט הישראלי,בעיקרון הפרטיות
 ואינה מכירה בהבדלי, ועומדת מטבעה לכל אדם ללא הבדל,הזכות החוקתית לפרטיות נתפסת לכאורה כזכות שוויונית
: עיקרון זה ביטא השופט ח’ כהן ז”ל בהערת אגב בפסק דינו.מעמד
(אוסיף בסוגריים שלא ירדתי לסוף דעתו של העותר שהדגיש והטעים שיש בין חוליו גם “אנשי ציבור
 במדינה הזאת שולט.”חשובים ביותר” שגילוי שמותיהם “עלול לפגוע באותם האנשים ובמעמדם

). לאישי ציבור וליושבי קרנות,חשובים- ודין אחד לחשובים ולבלתי,החוק
,” ודווקא אותם “יושבי קרנות. התומכים דווקא בהגבלת הזכות המוגנת בחוק,אולם נראה כי קיימים אינטרסים נוספים
 מן הראוי להבדיל בין אנשי ציבור, במאמר מוסגר, וכאן. זכותם חזקה מזכותם של אנשי ציבור,בלשונו של השופט ח’ כהן ז”ל
: ובמה ניכרים אותם אנשי ציבור.לבין “ידוענים” לפי סוגיהם ולפי מידת היותם ידוענים
“A public figure has been defined as a person who, by his accomplishments,
fame, or mode of living or by adopting a profession or calling which gives the
public a legitimate interest in his doings, his affairs, and his character has become
a “public personage” ... It includes, in short, anyone who has arrived at a position
where public attention is focused upon him as a person. Such public figures were
held to have lost, to some extent at least, their right of privacy.”10

:ושלושה נימוקים לאפליה זאת של אנשי ציבור
“Three reasons were given... (1) that they had sought publicity and consented to
it, and so could not complain when they received it (2) that their personalities and
their affairs had already become public, and could no longer be regarded as their
own private business (3) that the press had a privilege, under the constitution,
to inform the public about those who have become legitimate matters of public
interest. On one or another of these grounds, and sometimes all, it ‘held that there
was no liability when they were given additional publicity, as to matters legitimately
within the scope of the public interest they had aroused”11.

:בית המשפט בישראל אימץ דעה זאת
3- אח’ נ’ רשות השידור ו3- ו.ן.ל.י. מ259/84  מסקנה זאת אומצה בדין הישראלי במלואה בבג”צDitemann v. TIME Inc. U.S. App. 9th Circ. 449F.2d, 245, 1971 
.681 , 673 )2(  פ”ד לח,’אח
.http://www.daat.ac.il/daat/refua/sodiyut.htm  ר’ פירוט בכמה מן המאמרים המתפרסמים באתר
.267 ,253 )2(  פ”ד כז,’ ד”ר ברנרדו ישמחוביץ נ’ אהרון ברוך ואח447/72  בג”צ
W. L. Prosser, Handbook of the Law of Torts (1971). 10
.194  עיוני משפט ט’ התשמ”ג, הזכות לפרטיות למול הזכות לדעת, סגל. מובא על ידי ז.Prosser idem 11
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“במסגרת זו הייתי גם משבץ את ההלכה ,שנקבעה בעיקר בארצות הברית ,לפיה אדם הנעשה ‘דמות
ציבורית’ ,למשל בכך שנושא הוא משרה ציבורית נעלה ,נותן בזה הסכמה מכללא לפירסום ענייניו
הפרטיים בשטחים נרחבים”.12
ובאשר למידע המתייחס ל”אנשי ציבור חשובים” יש להבדיל בין:
עניין ציבורי

		

in the public interest

לבין:
עניין לציבור of public interest

הראשון שהוא עניין בעל חשיבות לציבור ,ואילו השני אולי “מעניין”“ ,מסקרן” או “רכילותי”.
וגם כאן עלולים להיות מקרים גבוליים ,אמנם כנראה שלא בעניינים שברפואה ,כפי שניתן לקרוא בדברי בית המשפט:
“לדעתי ,העניין הציבורי הינו בכך שראוי כי אלה שמוטל עליהם להחליט מי הוא האיש שיירש את
כיסאו של הבבא סאלי ז”ל ,יידעו על פרשת אהבתו של המבקש ומנוסח מכתביו ילמדו על תכונותיו.
ייתכן ומידע נוסף זה ישפיע על שיקוליהם”.13
בדיון הנוכחי נתרכז ,מטבעה של האכסניה ,בשאלות הכרוכות בצורך ובאפשרות של גילוי לציבור הרחב של מידע בריאותי
רלבנטי ,על אודות אנשי ציבור שונים ,על פי חשיבות תפקידיהם .נשתדל לברר את הערכים שהוצגו לעיל ,חשיבותם ומשקליהם,
את האינטרסים הכרוכים בהם ,את המצוי במעשה לעומת הנדרש על פי הדין בישראל .נשקול גם את הצורך או האפשרות
לחקיקה מיוחדת להסדרת החשיפה לציבור של מידע בריאותי של אנשי ציבור ,והמנגנון שראוי כי יופעל לצורך זה.

ד”ר יורם בלשר
על חובת הסודיות המוטלת על רופא
אני חוזר ואמר שסודיות רפואית היא כלל יסודי ביותר ברפואה ,ולכן אסור לעלות על מדרון חלקלק שבו מתחילים
להגיד – במקרה זה נפר את הסודיות ,ללא הסכמת המטופל ,ובמקרה אחר נשמור עליה ,וכן הלאה .אני לא חושב
שניתנה זכות לרופא לקבוע מתי כן ומתי לא .על הרופא מוטלת חובה לשמור על הסודיות הרפואית של המטופל שלו.
הדרך היחידה היא ,כפי שכבר נאמר כאן ,זה לשכנע את אותו איש ציבור ,ואני לא בטוח שהגענו להגדרה מה זה איש
ציבור.
להגדרת “איש ציבור” וזכות הציבור לדעת את מצב בריאותו
זה נושא בעייתי מאד ,האם ראש השב”כ הוא איש ציבור ,או ראש המוסד? יש בעייתיות גדולה מאד בהגדרה הזאת .על כל
פנים ,אני חושב שהדרך היחידה להתגבר על הבעיה הזאת זה ליצור איזון בין הצורך של החברה לדעת על אודות הכושר של מי
 12השופט ג’ בך בע”א  439/88מדינת ישראל נ’ ונטורה משה ואח’  ,פ”ד מח (.)27.07.1994( 823, 808 ,)3
 13השופט מ .גלעדי בהמ’ (ת”א)  5360/85אבו חצירה נ’ העיתון חדשות ,פ”מ תשמ”ה (478 )3
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שקובע את גורלה (של החברה – העורך) ,לקבל החלטה נכונה ,או החלטה מושכלת ,או החלטה המבוססת ומתקבלת במלוא
החושים ומתוך כושר מלא .אני חושב שזכות זאת תהיה מאוזנת רק על ידי שכנוע אותו איש ציבור .אינני חושב שהנימוק
לשכנע אותו צריך להיות העובדה החשש כי העובדה ממילא תדלוף החוצה .מצב זה פסול ,אבל אני לא חושב שאפשר למנוע
אותו ,ולדעתי אי אפשר למנוע אותו .אבל לא זאת הסיבה ליידוע הציבור ,הסיבה היא שהציבור זכאי לדעת והדרך היחידה
למלא את זכות זאת היא על ידי שכנוע האיש .וככל שהמשרה רמה יותר ,כך זכות הפרטיות נמוכה יותר.
על מדינאים בישראל שלקו במחלות במהלך כהונתם
בהמשך למה שפרופסור בלייך הציג והדגיש כאן .יש דוגמאות רבות בהיסטוריה ,בעיקר מנשיאי ארה”ב שהן יותר משפיעות
על כל העולם .אז אם ניקח לדוגמא את הנשיא רוזוולט ,שחשב שיוכל להסתיר מהציבור האמריקאי את העובדה שהוא סבל
מפוליו ,כי הוא חשש שהציבור לא יבחר בו בנשיא נכה .והנה הוא נבחר למרות זאת .אבל בשעת מבחן קריטית ,בוועידת
יאלטה ,הוא היה במצב מנטאלי שספק אם ההחלטות שהוא קיבל ,שיקפו את הצרכים האמיתיים של ארה”ב או של העולם
החופשי .כך שאני מסכים עם מה שאמרת .אני חושב שחייבים ,אפילו אם הדבר נדיר ,שתהייה מדיניות לאומית ברורה
שתאזן בין הצורך להגן על הציבור .אני רואה בשאלה זאת יותר מאשר “זכות לדעת” אלא “חובה להגן על הציבור” אל מול
זכות הפרטיות של המנהיג .וזה יכול להיות בצורת הצעת חוק ,ויש היום על שולחן הכנסת הצעת חוק של דני נווה מ,2006-
יש הצעת חוק של איוב קרא מ 2005-ועוד הצעת חוק של אבי יחזקאל מ .2001-דהיינו מונחות הצעות חוק ,ואני חושב
שהאירוע עם ראש הממשלה לשעבר אריק שרון ,הביא את הדבר הזה למוקד העשייה הפרלמנטארית .אני מקווה שהצעת
החוק האחרונה ,או אולי הקבצת כולן יחד ,תגענה לכלל מימוש .זה יכול להיעשות בהצעת חוק ,או בתהליך אחר ,כפי שהצעת,
שיכלול וועדת אתיקה לאומית או ועדת אתיקה למנהיגים .אבל צריכים לתת את הדעת ,ואסור להשאיר את זה למצפונו של
איש הציבור ,או של הרופא ,כאפשרויות שהועלו כאן.

גברת דבורה גורן
אני לא הצעתי ,המציאות היום היא כזאת .לא להביא אותי למצב הזה.

ד”ר יורם בלשר
אין להעמיד את הרופא בדילמה הנוראה הזאת ,ובוודאי לא לתת לתקשורת ,ואולי נרחיב קצת את תפקיד התקשורת ,שהיא
זאת שתדליק את הדברים ותביא לידי צורך של מי שנוגע בדבר למסור את המידע כשאין כללי מסירת מידע ברורים.

ד”ר יורם בלשר
על הדלפות
התופעה פסולה ,אין על זה ויכוח .היא פסולה מהרבה היבטים .היא פסולה ,קודם כל ,מהפרת חובת הסודיות הרפואית של
המטופל .היא פסולה מנקודת מבט של ההשלכות של הדלפות כאלה מהמקרה הפרטי ,ובמקרה של ראש הממשלה לשעבר,
שאם שם בארזים נפלה שלהבת ,אז מה יהיה על יחסי רופא-מטופל מן השורה ,שהוא לא אדם רם מעלה כזה ,ומדליפים
את המידע עליו? דבר זה הוא בהחלט תופעה פסולה לחלוטין .אבל לצערי הרב ,ואני נאלץ להסכים כאן עם פרופסור ברבש,
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שהתופעה קיימת ואני לא יודע איך להילחם בה .ואולי אין דרך להילחם בה .ולכן ,הצורך למצוא מסלול מעוגן היטב ,מבוסס
היטב בדרך של חקיקה או בדרך אחרת ,הוא פשוט ייתר את העניין הזה .אני לא בטוח שזה ייתר לגמרי ,משום שאם ניגע לרגע
בתקשורת ,אז אפשר להמשיל את התקשורת לחית טרף .אם אתה נותן לה מזון – היא מסתפקת בזה .אם אתה לא נותן לה
מזון – היא תמצא את הדרכים איך להגיע לידיעות האלה ,בין אם בניצול של הדלפות ,בין אם בשימוש באנשים שמומחיותם
היא בשטח המדובר הרפואי ,ובין אם מומחים שמסיבות כאלה ואחרות בוחרים לבוא חשבון עם אותה חבורה מכובדת
שמטפלת באותה אישיות .וראינו את זה בפרשת אריק שרון ,ראינו את זה בצורה מאד בוטה בתקשורת.
לכן ,אני חושב שיש ,למרות שמצבים אלה נדירים ,ואני מקווה שיהיו עוד יותר נדירים בעתיד ,חייבים למצוא את הדרך על
מנת לתת כלים להתמודד עם הבעיה של בריאות מנהיגים.

פרופסור גבי ברבש
על מניעת הדלפה באמצעות הודעה מוסכמת לעיתונות
יש הנושא של “ידוענים” ,שהם מחוץ לסיפור זה .זה שהתקשורת רודפת אותם ,עושה עליהם אתרים באינטרנט וכו’ ,ותיכף
אגיד מה אנחנו כן עושים .וישנם אנשי הציבור ,אותם אנשים שהגורל שלנו תלוי בידיהם ,לא תמיד בצדק ,אבל תלוי בידיהם.
ואנחנו חייבים בחובת סודיות כלפיהם כי הם פציינטים שלנו ,ואנחנו חייבים גם לציבור .עכשיו ,הניסיון שלי ,ובמרבית
המקרים זו המציאות ,היא שכשמגיע איש ציבור כזה ומתאשפז ,או כשיש איתו בעיה רפואית ,תמיד זה נפתר ברמה שהולכים
לאיש הציבור ואומרים לו‘ :אדוני ,המצב הוא כזה וכזה ,עדיף שנצא עם הודעה מסודרת ונסביר לציבור מה קורה איתך’ .בדרך
כלל מסכמים מה ההודעה שיוצאת ומוציאים אותה לציבור .אין חקיקה בנושא זה ,ולהערכתי גם לא תהיה חקיקה בנושא זה,
מפני שלאף אחד שם אין עניין בדבר .יש דברים יותר חשובים שאין עליהם חקיקות ,וזו גם בעיה נדירה יחסית .אבל זו הבעיה,
זאת אומרת ,זה המצב הרגיל .ואני רוצה לעמוד פה עוד שתי נקודות.
הבעיה יכולה להתחיל כמו שאולי ,ואני לא יודע מה היה שם ,כמו במקרה של שרון ו”הדסה” ,כאשר יש נתונים שיש להם
השלכה על תפקודו של האדם .ואז יכול להיות ניגוד עניינים ,כי זה קל מאד כשבא אדם עם התקף לב ואתה יודע שהוא עושה
צנתור ,שמים לו “סטנט” כזה או אחר ,כן משלם ,לא משלם ,הולך הביתה ותפקודו המוחי לא נפגע .אבל יכולה להיות בעיה
כאשר מגיע איש ציבור ויש בעיה שיכולה להשליך על תפקודו ,ופה אתה יכול להיקלע לניגוד עניינים בתפקידך כרופא מול
החולה לבין אחריותך לאומה .ולפחות בעיניים שלי ,ואני בטוח שזה בעיניים של הרבה מהקולגות שלי ,הערך העליון פה הוא
לא זכות הציבור לדעת ולא חובתי לסודיות רפואית לחולה ,אלא האמינות שלי .את הערך הזה ,את האמינות של המוסד שלי
מוכר בעד שום דבר ,כולל לא טובת הציבור ,כולל לא טובת החולה.
אני לא ֵ
אז תשאל ,מה בכל זאת אתה עושה? אם לא נותנים לי להגיד מה שאני חושב שצריך להגיד ,אני שותק .אם אני שותק שואלים
למה אני שותק .ומאליו מתעוררת השאלה.
אבל ,וזה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בשביל להדליק פה קצת את הדיון ,אני חושב שיש פה נתון נוסף שהוא מאיין את
הדיון הזה בכלל ,גם אם אנחנו יכולים לשמור על סודיות ולעשות כל מה שאנחנו רוצים ,המערכות שלנו חסרות דיסקרטיות
לחלוטין .שעה אחרי ש(רב אלוף  -העורך) חלוץ הגיע לבית-חולים ,בכניסה צדדית ,ישירות לחדר טראומה שאף אחד לא

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 35דצמבר 2006

׀ 17

מדור משפט רפואי

נמצא בו ,קיבלתי טלפון מרופא שהיה אצלו בחיל האוויר באיזה שהוא מקום – מה קורה? אנחנו מערכות לא דיסקרטית
גם כשזה נוגע לקולגות שלנו .רופא מטופל ,תוך שלוש שניות כל בית החולים יודע מה קרה איתו .זאת אומרת ,יש לנו בעיה
אתית בפנים בתוך הבית ,והיא בעיה חמורה מאד לדעתי ,כי זה לא בסדר שמערכות רפואיות כמו שלנו מתנהגות כפי שהן
מתנהגות.
אינני מדבר על היבטים אחרים ,ויש היבטים ,ובעיקר אני חושד בידוענים שזה רצוי להם ,אבל לגבי ענייני בריאות ,האם היא
ראויה ,נכונה ,או היא ראויה לגנאי? מה את אומרת? את נפגשת איתם יותר מאשר אחרים אולי.

גברת דבורה גורן
עם הידוענים או עם התקשורת?

פרופסור אברהם סהר
עם התקשורת.

גב’ דבורה גורן
על חובות גילוי על פי חוק
אני רוצה לקחת את זה טיפה לכיוון אחר .חוק חופש המידע הרי אומר שזכות הציבור לדעת ,או מנסה לומר שזכות הציבור
לדעת מה קורה במוסדות השלטון .וזה אולי ,והמשפטן יאמר לנו ,כפוף לשמירה על הסודיות וכו’ .עכשיו ,לא מוטלת חובה
בוודאי עלינו ,על המטפלים ,לגלות מידע ,חוץ ממה שמוגדר בחוק ,שדיברנו עליו .הנושא של מחלות מדבקות מסוימות.
רשימה ארוכה למדי אגב .על מי ,אם כך ,מוטלת החובה של הגילוי הנאות של מצב בריאותו של אדם ,שכבר הגדרנו מיהו
החשוב .ידוענים הם מחוץ למשחק ,זה לא מעניין .זה אולי מעניין את הציבור ,זה אולי מעניין את התקשורת ,אבל נדמה לי
שיש פה הסכמה שמבחינתנו איש ציבור הוא אדם שמשפיע על טובתם של אנשים רבים ,על חייהם ,על תפקודם ,שההחלטות
שלו הן הרות גורל לאנשים אחרים .זה איש ציבור ,שמשרתו הרמה זה מה שהיא עושה .דיבר על זה ד”ר בלשר ופרופסור
ברבש.
אז אם אנחנו מדברים על הקבוצה הזאת של אנשים ,על מי חלה חובת הגילוי? וזה אולי מביא אותנו – האם כן חקיקה,
לא חקיקה? אז יש הרבה דברים רעים להגיד על התקשורת ,מבחינה זו שהיא מציצנית והיא רודפת סקופים והיא חודרת,
וההגנות שלנו באמת לא טובות ,ההגנות של המוסד המטפל מבחינת המידע .כל עיתונאי זוטר יכול למצוא את דרכו בנבכי
מערכת הבריאות ולדלות מידע שלא מן הראוי שהוא יגיע לידיו.

גברת דבורה גורן
לטעמי הגדרה זאת של איש ציבור רחבה מדי.
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פרופסור אברהם סהר
במה היא רחבה מדי?

גברת דבורה גורן
משום שהיא באמת מתמקדת במה שהציבור מעוניין לדעת .נכון שלגבי ידוענים יש איזה וויתור בחינתם בעצם העובדה שהם
בחרו להיות ידוענים ,בחרו את המקצוע שלהם,

פרופסור אברהם סהר
זה ויתור או שזאת מסירה?

גברת דבורה גורן
על וויתור מרצון (?) על סודיות
וויתור הייתי אומרת ולא מסירה .על איזו שהיא מידה של פרטיות .וכשמדובר בידוענים אולי זאת מידה גדולה מאד .אבל
אנחנו לא מדברים על ידוענים ככאלה ,אנחנו מדברים ,ואני חושבת שפרופסור בלייך מיקד את הדיון בצורה ראויה ,שהוא
אמר ,אנחנו דנים באנשי ציבור שחובת ההחלטה שלהם ,המקום שלהם בצמתים של החלטות ,מביא את מצב בריאותם להוות
עניין ציבורי .זאת אומרת ,הם הופכים לעניין ציבורי בעצם העובדה שהאיש נמצא בצומת החלטה ובעצם העובדה שהוא חייב
לקבל החלטות ,וכשירותו לעשות את זה מסכנת או לא מסכנת ,או תורמת או לא תורמת לטובת הציבור .ועל אלה אנחנו
דנים .אנחנו לא דנים פה באופן כוללני ,כי פה ניצבת הדילמה ,וד”ר בלשר דיבר על זה בתחילת דבריו.
על לבטי מטפל/ת היודע סוד
לב הדילמה בשבילי – אני יודעת שמצבו הבריאותי של  ,Xאני יודעת ,כאזרחית מדינת ישראל שמצבו הבריאותי של  Xעלול
להשפיע על קבלת ההחלטות שלו ,ואני יודעת שקבלת ההחלטות שלו משפיעה על טובת הציבור .עכשיו ,מה אני כאזרח
עושה? כי החובה החוקית ברורה – אני צריכה לשתוק ,אלא אם כן מדובר במחלות מידבקות או בחוק התעבורה או הטיס.
אני מדברת עכשיו עלי כאזרח ,מה אני אעשה? אז הצבענו פה על כל מיני דרכים שבאמצעותן אנחנו מנסים לשכנע את אותו
אדם – תביא את הדברים לידיעת הציבור .אבל מה אם לא הצלחנו? וההיסטוריה רצופה באותם מקרים שלא הצלחנו .זאת
אומרת ,לא הצלחנו ,לא הצליחו וניתנו דוגמאות .מה אתה עושה אז? אתה עם עצמך אז .ואם אתה מחליט לצאת לציבור
ולגלות ,אתה גם עלול לשאת בתוצאות של תביעה לגיטימית לחלוטין ,כי החוק לא מאפשר לי.

פרופסור אברהם סהר
זאת אומרת ,אם אני מבין את דברייך נכונה ,את נמצאת בדילמה אם לא להוריד מעצמך את החלוק הלבן ולומר – ‘אני לא
אחות לצורך העניין הזה ,אני אדם מן השורה’.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 35דצמבר 2006

׀ 19

מדור משפט רפואי

גברת דבורה גורן
אזרח מודאג.

פרופסור אברהם סהר
יפה ,אזרח מודאג .האם מותר לי או שומא עלי או איך שלא תכני את זה ,אני אלך ואדווח על דבר זה .בואי נתעלם מכך שאלה
דברים שנודעו במהלך עבודתך וכו’ וכו’.

גברת דבורה גורן
והחוק אוסר במפורש.
על דבריו של פרופסור סגל על דיוני מערכת עיתון “הארץ”
על אודות דיווח פרטי מחלת עופרה חזה ז”ל

גברת דבורה גורן
איפה ראיתם פה את העניין הציבורי? של סכנה למטפלים?

פרופסור סגל
כן ,כן .יכול להיות שאת חושבת שלא,

גברת דבורה גורן
אני ממש חושבת שלא .כי כשרופא או אחות נדקרים מחולה ,אתה מדבר על איידס במקרה הזה ,בכל מקרה כזה יש פנייה ,יש
סדרים ,יש פנייה למרפאת פרסונל ,לוקחים את הדם של המטופל ,בודקים אותו,
פרופסור סגל
ואם את לא יודעת,

גברת דבורה גורן
בכל מקרה דקירה .במצב אחר של סיכון ,על יחסי מין בין מטפל למטופל אני מקווה כי איננו מדברים פה .אך אי אפשר לדעת.
אבל בכל זאת ,לא על זה אנחנו מדברים .אז אני לא בטוחה שהיה פה ממש עניין ציבורי.
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הערה מהקהל
לא צריך לפרסם את זה בעיתון בשביל להגיע לצוות הרפואי .יש דרכים אחרות להגן על הצוות הרפואי.

גברת דבורה גורן
בדיוק .בהחלט .ויש תהליכים.

פרופסור סגל
אני לא נושא איתי את כל האמת .אני רק אומר לך שלצערי הגדול ,הרבה דברים ,אם אתה לא מפרסם אותם לא יוצא מזה
כלום ,אף אחד לא שם אליהם לב .זאת אומרת ,זו הבעיה הגדולה בעצם בהרבה מאד מקרים .לכאורה ,אתה יכול על כל
שחיתות ,ללכת ולהתלונן אצל הגופים ,הם לא עושים כלום.

עו”ד יצחק לוי
על חובת גילוי המוטלת על מטפל
חובה זו הינה חד משמעית יש רשימה די גדולה של חיקוקים ,חוקים או תקנות ,שמסדירים את חובת גילוי מצבו הרפואי של
מטופל .אני ריכזתי אותה על פני ארבעה עמודים לפחות ואני מניח שהיא אינה רשימה סגורה .חיקוקים אלה מסמיכים נושאי
תפקיד לדרוש ולקבל מידע .הייתי מפריד בין שני מצבים :מצב אחד ,שהרופא ביוזמתו חייב לדווח; מצב אחר ,בו הרופא ,אם
וכאשר פונה אליו נושא סמכות על פי דין ,בבקשה לקבלת מידע ,כמו למשל פוקד הפועל לפי חוק שרות בטחון ,הרי הוא חייב
למסור לו את המידע הדרוש לצורך קביעת כושר לגיוס של מועמד לשירות צבאי .יש מקרים אחרים ,כמו שהזכיר ד”ר בלשר,
דיווחים למשרד הבריאות ,כגון דיווח על מחלת הסרטן ,או דיווח על מחלות מידבקות .לעניין האיידס יש נוהל מיוחד ,שהוצא
בשעתו על ידי מנכ”ל משרד הבריאות דאז ,פרופסור משיח .החוזר הורה כי לגבי מחלת האיידס ,חובת הרופא היא לא לדווח
במישרין לאלה הבאים במגע עם הנגוע ,אלא לדווח לאחד משני המוקדים :האחד הוא מרכז שעוסק בבדיקות לגילוי נגיפי
האיידס; והשני הוא רופא מחוזי של משרד הבריאות .ואלה ,נאמר באותו חוזר ,הם שרשאים ליידע בני זוג וכאלה שעלולים
להינזק כתוצאה ממגע עם אותו נגוע .היום יש חוזר אחר של משרד הבריאות ,חוזר שיצא לאחרונה ,והוא הסמיך בעניין זה
את ועדת האתיקה שעל פי חוק זכויות החולה.
והערה קטנה לגברת גורן :לעניין סמכותה של אחות ,לא רק שהדבר מוסדר ,אלא שהוא מוסדר בחוק זכויות החולה .בחוק
נאמר במפורש ,שהמידע יימסר גם על ידי אחות .ההגדרה של המונח “מטפל” כוללת גם אחות .נאמר בחוק שחבר בצוות
המטפל רשאי למסור למטופל מידע רפואי בתחום עיסוקו בלבד .כלומר ,את ,כאחות ,מוסרת מידע סיעודי ,רופא ימסור
מידע רפואי וכן הלאה.
לעניין חיסיון/גילוי מידע על אודות אנשי ציבור
לדברים קדמו הערות של פרופסור אבי בלייך (מן הקהל):
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פרופסור אבי בלייך
אני ברשותך רוצה באמת לחדד קצת את הבעיה ,אנחנו מדברים על מצב רפואי.
אתם זוכרים ,היה פעם איש גדול ונישא במדינה הזאת ,קראו לו מנחם בגין .לא אריק שרון ,לא אולי שטף דם ,איש בדיכאון
עמוק ,בתקופה קריטית ,הסתגר ונמנע מהחלטות ,השפיע על כל מה שקרה פה .היה איש אחר ,שמחר יש אזכרה להירצחו,
שקיבל ערב מלחמה תגובת חריפה והתמוטט .עשו מזה סיפור פולקלוריסטי ,ועזר ויצמן .רוצה לומר ,יש אנשים שמתוקף
המחלה שלהם הם משפיעים על האירועים .צריך לדבר על אנשי ציבור בצמתי הכרעה .אבל זה לא איזה שהוא מצב רפואי
עמום שהוא לא היה רלבנטי ,זאת פגיעה בשיקול הדעת .מה אנחנו עושים הלאה? ותאמינו לי שאני מכיר כאלה אנשים,
בצמתים מאד חשובים ,שעוברים כאלה אירועים ,ואני מדבר כרגע על אירועים מתונים ,שאתה יוצא מהם וחוזר לתפקוד שלך.
מה אנחנו עושים אז?

הערה מהקהל
מה אתה עושה? אתה כרופא.

פרופסור אבי בלייך
נגיע לזה כשזה יקרה .דרך אגב ,המחוקק נתן תשובה מאד ברורה בקשר לחיסיון ...הדגיש אותו פה .האיזון בין האינטרס
הציבורי ,דיברו פה על חוק התעבורה ,שכולנו ,הרופאים שבינינו ,אוכפים אותו ,מנצלים אותו תחת האסמכתא או תחת
הלגיטימציה של הקשר הרפואי ,הוא קשור לפחות ל 50%-מהמקרים המוצדקים .יש את פקיד הרישוי לכלי ירייה ,אותו
סיפור.
עכשיו ,כשמשתבש שיקול דעת של איש בצומת החלטות ,מי הכריע מי זה ,רמטכ”ל לבטח ,ראש ממשלה ,שב”כ וכו’ .ואני
יודע שמשתבש שיקול הדעת ,מה אני אמור לעשות? זה ייפתר בחקיקה? התקשורת ,כמי שמייצגת את הלכי רוח הציבור ,היא
לא מוציאה אותם דרך אגב לדעתי ,היא מקצינה את הפולסים האופייניים לחברה הישראלית ,בין אם למעלה או בין למטה,
מעוררת דיון ציבורי ,היא לא תפתור אותו .מה אנחנו אמורים לעשות ,חקיקה? אולי דרך אגב וועדת אתיקה לאומית .אנחנו
פותרים את הדילמות האלה במסגרת בית-חולים עם ועדת אתיקה .אולי במקרים האלה נייסד איזה שהוא טריבונל או מוסד
שיקראו ועדת אתיקה לאומית .האם זה יהיה אחרי חקיקה או לפני חקיקה?

עו”ד יצחק לוי
עדיין חקיקה.

פרופסור אבי בלייך
וועדת אתיקה ,אתה יודע ,מעצם ההגדרה של התחום האפור ,הסמכויות שלה מוגבלות .הייתי מחדד את זה באמת להמשך
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הויכוח ,אנחנו מדברים על שיקול דעת .המחלות הנפשיות והאחרות שאתה נדרשת אליהן מזווית אחרת של בית החולים
אברבנאל מתמצתות את סוג העניין ,את מהותו ,ואני מניח שעוד נדון בו.

עו”ד יצחק לוי
על המצב המשפטי הנוכחי
אני רציתי להתייחס גם כן לשאלה שמיקד פרופסור בלייך .הוא בעצם שם את הדברים על השולחן כהווייתם .במצב החקיקתי
הקיים ,הוא שואל – מה עלי לעשות? אתה מנוע מלעשות .החוק ,בשלב הזה ,במתכונתו ,אוסר עליך וגוזר עליך שתיקה .זאת
הסיבה גם שאמרתי ,זו דעתי לפחות ,שהדבר הזה טעון הסדר חקיקתי .כי מה שאמר פרופסור ברבש ,הוא אמר בעצם ,אנחנו
מנסים לשכנע את איש הציבור שנצא בהודעה משותפת כזו או אחרת .לשכנע זה דבר שבהסכם ,שבהסכמה ,זה הויתור על
סודיות רפואית .והיה והוא לא נותן ויתור על סודיות רפואית ,מה נותר לנו? נותר לנו החוק שאומר ,אימתי ניתן כן למסור
מידע.
אני רוצה להגיד לנו ,לכולנו ,מה קרה לפני אותו תיקון לפקודת התעבורה שאפשר מסירת מידע במקרים של נהג שמסוכן
לעצמו או לציבור .לפני חקיקת חוק זכויות החולה ולפני התיקונים לפקודת התעבורה ,מה שהנחה אותנו היה המשפט האנגלי.
ומה שהיה נהוג במשפט האנגלי וגם מה שהיה נהוג אצלנו בארץ ,אני מדבר על תקופה של לפני  25שנה בערך ,אני שוב מדגיש
ואומר ,לפני התיקון לפקודת התעבורה ,היה מקובל שכאשר האינטרס הציבורי בחשיפת המידע ,גובר על האינטרס של הפרט
בשמירה על הסוד הרפואי שלו ,ניתן למסור את המידע ,זה לא היה כתוב בשום חוק .כך נהגנו לגבי נהגים .נהג שנוהג ברכב
ציבורי כבד או באוטובוס ,לא נהג ב”פרייבט” ,נהג באוטובוס ,מסכן ציבור של נוסעים באוטובוס ,מסכן את ציבור הנוהגים
בדרך ,מסכן את עצמו ,אתה יכול לשתוק? ואז אנחנו אמרנו ,בהיתר שלנו ,של הייעוץ המשפטי ,תמסרו מידע כזה .ולא קרה
כלום .איש לא עמד לדין בגלל שמסר מידע כזה וחשף סוד רפואי.
אבל היום המצב שונה .היום אנחנו נמצאים בדלת אמות חוק זכויות החולה ,שאומר שאתה רשאי למסור או כשיש הסכמה
לויתור על סודיות רפואית ,או כשישנה הוראת חוק המאפשרת לך למסור מידע ,או כשזה לצורך הטיפול במטופל ,ועוד
סיטואציה כזו או שתיים שמעוגנות בחוק.
לכן אני חוזר ואומר ,לא הייתי מסתפק בהסכמה או במאמצי שכנוע של רופא מול מטופל שהוא איש ציבור ,אני מדבר
במציאות הקיימת במדינת ישראל .כאן לדעתי דרושה חקיקה ,כמו שהזכיר יורם בלשר ,ישנן שתי הצעות חוק בנושא הזה,
הייתה קיימת גם הצעה אחת משנת  ,1991שהיא בטלה מן העולם .שתי ההצעות הקיימות ,האחת של איוב קרא והשנייה
של דני נווה ,מציעות בעצם הסדר חקיקתי לנושא זה .לפיהן לא הרופא האישי של החולה יקבע או יפרסם ,אלא גוף רפואי
ניטראלי ,שבפניו ייחשף כל המידע והוא מתוכו ידלה את המידע הרלוונטי באמת לצורך העניין ואך ורק אותו יפרסם .אבל
זה ,שוב ,טעון הסדר חקיקתי .קיימת גם אפשרות להרחיב את סמכויות ועדת האתיקה ,אבל מאחר והסמכויות שלה קבועות
בחוק זכויות החולה ,גם זה חייב להיעשות על ידי תיקון החוק.
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על הנוהג האמריקאי של גילוי תקופתי על מצב בריאותו של הנשיא
(בהתייחסות לדברי פרופסור סגל)

עו”ד יצחק לוי
בסעיף  29לחוק זכויות החולה נאמר מפורשות ש’אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין’ .כלומר ,הוא לא בא
לגרוע מהוראות חוק הגנת הפרטיות ומחוק איסור פרסום לשון הרע .בכל אופן ,עדיין יש חוקים נוספים ,ואחד מהם הוא חוק
העונשין ,שגם כן אוסר מסירת מידע ,שמגיע אגב מקצועו או מלאכתו של אדם וכן הלאה .ולכן ,מה שאני מנסה לומר ,שעדיין
אנחנו כבולים בנושא זה של סודיות רפואית .כלומר ,השחרור או האפשרות להשתחרר בהגנה שקיימת בחוק אחר היא מאד
רופפת במקרה הזה .חוק אחר ,ואני מתכוון לחוק הגנת הפרטיות ,האומר שבמקרה שכאשר יש ,עניין ציבורי ,ישנה הגנה ,אז
הנושא הזה די רופף מול החקיקה הקיימת.
....
אני רציתי להוסיף ,אם אפשר ,אני לא מאמין שקיימת מחלוקת עם הרופאים בעניין זה .אני חושב שאין ויכוח על הצורך והנה,
יורם (ד”ר י .בלשר  -העורך) מאשר את זה .עכשיו ,אני קצת מכיר את חבריך הרופאים .הם יהיו זקוקים להגנה חוקית .הם
לא ירצו להסתכן או להסתבך .פרופסור ברבש הזכיר כאן קודם אפשרויות של חקירות מיותרות והסתבכויות עם תביעות
משפטיות מיותרות.
ואני חוזר לעניין החקיקה .אתה פרופסור סהר העלית קודם שאלה שנזרקה לחלל וכאילו אין לה פיתרון (השאלה על אפשרות
או צורך בחקיקה להגדרת הנושא ,ובתוך זה לעניין של שינוי חד במצב בריאותו של איש ציבור מכהן – העורך) .אם נציץ
בהצעת החוק של נווה ,אנחנו נראה שהוא מתייחס לעניין הזה .ולמה אני מתכוון? מדובר בהצעת החוק על בדיקה רפואית
תקופתית ודיווח תקופתי .אבל בהמשך נאמר כי ראש ממשלה שעבר אירוע רפואי הכרוך באשפוז או בהתערבות פולשנית
יפרסם על כך דו”ח רפואי בהקדם האפשרי .כלומר ,יש גם דו”חות מידיים .ההצעה מדברת על דיווח תקופתי מצד אחד ועל
דו”חות מידיים מצד שני ,וזה לדעתי פיתרון לבעיה הזאת .לא תמיד אפשר להמתין לוועדה ולהתכנסות של אנשים וכו’ ,ישנם
מצבים שמחייבים דיווח מיידי .ואני חושב שההצעה הזאת טובה.

עו”ד יצחק לוי
הצעת החוק של ח”כ דני נווה אכן אושרה בקריאה טרומית.14

פרופסור זאב סגל
א.
העימות שבפנינו בין זכות הציבור לדעת מול הזכות לפרטיות הוא עימות יסוד בתחום חופש הביטוי והעיתונות .הנחת היסוד
של נוסחת “ איזון האינטרסים” צריכה להיות כזו שלפיה אף אחד מן האינטרסים הרלוונטיים לא ייחשב אינטרס מוחלט
הגובר בכל מקרה על האינטרס הנוגד .אין לאיש ציבור זכות מלאה לפרטיות ,וזכותו אמורה להיות פחותה מזו של אדם
 14הצעת החוק של ח”כ דני נווה ,נדחתה על ידי מליאת הכנסת במחצית חודש ינואר .2007
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פרטי,שלא הציב עצמו מרצונו למול “ העין הציבורית” .עם זאת אין איש הציבור אמור להיות חשוף לכל פרסום אודות צנעת
15
חייו האישיים,מצב בריאותו או אורחות חייו ברשות היחיד שלו.
המשימה העיקרית היא לעצב “ נוסחת איזון” שתיתן מרחב נשימה לכל אחת מהזכויות – זכות הציבור לדעת והזכות
לפרטיות .האיזון בעיקרו אמור להיעשות באמצעות נוסחת “ העניין הציבורי” להבדיל מ”עניין לציבור” .גישה סבירה היא זו
שלפיה אין די לחשיפת עובדה פרטית בכך שיש בה “ עניין לציבור” במובן זה שהציבור מתעניין לדעתה,בעיקר בעת שמדובר
במי שהוא אישיות ציבורית המוכרת לרבים .הטעם המצדיק לחשיפת עובדה בעלת אופי פרטי יכול להיות “ העניין הציבורי”
שבידיעתה ,במובן זה שלציבור יש תועלת בידיעתה,בעיקר בכך שיש בה כדי לסייע לו בגמירת דעתו על מידת יכולתו של איש
ציבור למלא את תפקידו .הדברים נוגעים הן במצב בריאותו של איש ציבור והן בהתנהגותו ה” פרטית” שיש בה כדי להשליך
על הערכתו כראוי לאמון הציבור.
בהקשר זה בולטת במיוחד שאלת מצבו הבריאותי של איש ציבור והשלכתו על יכולתו לעמוד באתגרים שלפניו .מבלי
לקבוע מסמרות ניתן לומר שככל שעוצמת התפקיד עולה כך פוחתת זכותו של איש הציבור לשמירת פרטיותו .לא הרי מידת
החשיפה המצופה מראש ממשלה או משר הביטחון כהרי מידת החשיפה המצופה משר זוטר או מח”כ מן השורה .הגישה
העקרונית צריכה להיות כזו המחייבת את בעלי התפקידים הבכירים ביותר מבחינת עוצמתם – ראש הממשלה,שרי הביטחון
והחוץ,הרמטכ”ל,ראש שירות הביטחון הכללי וראש המוסד למודיעין – להיחשף במצבם הבריאותי בפני גורם מתאים .כאשר
מדובר בנושאי תפקידים ציבוריים נבחרים,ראש הממשלה ובכירי שריו,חייבת החשיפה להיות פומבית כלפי הציבור ,ולא רק
כלפי וועדה של רופאים מומחים שתוקם לצורך זה,כפי שיובהר להלן.
ב.
עיון במצב המשפטי הקיים מגלה חוסר התייחסות חוקית מפורשת לחובת גילוי מצבם הבריאותי של אישי ציבור .לכאורה,ניתן
אף לטעון שנהפוך הוא .באין הוראה מפורשת על חובת גילוי בהקשר זה – כמו חובתם של שרים וחברי כנסת למסור דיווח
לגורמים רשמיים על אינטרסים כספיים שלהם – מוגן איש הציבור בפרטיותו ככל אדם אחר .העדרה של חובה חוקית,בהיקף
זה או אחר ,היא בעייתית ועולה לדיון ציבורי כל פעם מחדש .כך היה בראשית שנות ה 80 -באי פרסום מידע על מצבו
הבריאותי של ראש הממשלה אז,מנחם בגין .הנטייה לחשיפת מצב בריאותי גברה עם השנים .בשנת  1992פורסמו פרטים
אודות “ מצוקה נפשית קשה” שבה היה שרוי הרמטכ”ל,יצחק רבין ,בתקופת ערב מלחמת ששת הימים בשנת  . 1967רבין
היה אז מועמד לראשות הממשלה.
מאז פורסם מידע אודות ניתוחים קשים שעברו שרי הממשלה וחברי כנסת,בדרך כלל ביוזמת אלה שדובר בהם .השרים
(אורה נמיר בשנת  1994ויהודית נאות בשנת  ) 2004פרסמו ביוזמתם את עובדת הניתוחים שעברו,אלא שעיתונים רבי
תפוצה פרסומו על כך פרטים רבים,הרבה מעבר למה שהתחייב מ”העניין הציבורי” שבדבר .כל השאלות בהקשר זה עמדו על
חודן סביב אשפוזו בשנת  2006של ראש הממשלה,אריאל שרון .בהקשר זה התעוררה הן שאלת חובת דיווח מקדמי על מצב
בריאותו של ראש ממשלה או של מועמד לראשות הממשלה,והן שאלת מידת הדיווח הראוי משקורה אירוע כלשהו הנוגע
במצב בריאותי.
				
 15ראו כללית זאב סגל,חופש העיתונות בין מיתוס למציאות ( ) 1996עמ’ . 138 - 101
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ג.
באשר לחובות הרופאים נראה ברור שחובת הגילוי לציבור על אודות מצבו הבריאותי של איש ציבור לא רק שאינה
קיימת ,אלא שהסודיות הרפואית אינה מכירה כלל את החריג של היות הנוגע בדבר “אישיות ציבורית” .חוק זכויות
החולה התשנ”ו – 1996מטיל על הרופאים חובת חיסוי מידע הנוגע למטופל שהגיע אליהם “תוך כדי מילוי תפקידם או
במהלך עבודתם” (סעיף  .)19החקיקה מטילה על רופא חובה להודיע לרשות מרכזית על הלוקים במחלות מסוימות
שנחשפו בפניו וכן על מחלה שאינה מאפשרת לאדם לנהוג .אין בחקיקה הקיימת כל הוראה המתירה גילוי מיוחד על מצבו
הבריאותי ,כולל המצב הנפשי ,של איש ציבור.
הזכות לפרטיות כשלעצמה הוכרה בישראל בחקיקה ענפה .בשנת  1981קיבלה הכנסת את חוק הגנת הפרטיות,
התשמ”א –  1981והגדירה בו “רשימה סגורה” של פעולות היוצרות פגיעה בפרטיות ,אם נעשו בלא הסכמת האדם
שמדובר בו .כך נקבע בחוק כי פגיעה בפרטיות היא “פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם ,או למצב
בריאותו או להתנהגותו ברשות היחיד” .בצד זאת קובע החוק הגנה מרכזית ,המתייחסת למקרה של פרסום שלא
היה כוזב ושהיה בו “עניין ציבורי” בנסיבות העניין .המחוקק יצר כאן תשתית רחבה לפרשנות שיפוטית .ברוח החוק
נקבעה גם הוראה בעלת אופי דומה בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות.
חוק חופש המידע ,התשנ”ח –  ,1998שנכנס לתוקפו בשנת  ,1999מפנה לחוק הגנת הפרטיות .החוק יצר בישראל “מהפכת
שקיפות” ונתן בידי הפרט זכות לקבלת מידע ציבורי מ”רשויות ציבוריות” .עם זאת קבע החוק שאין למסור מידע ש”גילויו
מהווה פגיעה בפרטיות,כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות  ...אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין” .החוק אינו פותר את שאלת
העימות בין זכות הציבור לדעת לבין הזכות לפרטיות .בהפנותו לחוק הגנת הפרטיות ,הוא נוקט למעשה בנוסחת “העניין
הציבורי” שבקיומו קמה לפרט זכות לקבלת מידע ציבורי.
חידושו של חוק חופש המידע הוא ביצירת זכות חוקית מפורשת לפרט לקבל מידע ציבורי .ניטול ,למשל ,מקרה שבו נודע
לכלי תקשורת כי ראש הממשלה או שר בכיר ביותר מקבל טיפולים “חשאיים” בגין מחלה קשה שלקה בה .בית החולים מצדו
מסרב לאשר או להכחיש את המידע .כלי התקשורת מצדו מבקש להיות משוכנע בנכונות המידע והוא פונה להנהלת בית
החולים הממשלתי בדרישה לקבלת מידע מוסמך בנושא שיש בו על פניו “עניין ציבורי” מובהק.
המקרה הזה הוא מיוחד ,הואיל ובדרך כלל אנו מתלבטים בשאלת הלגיטימיות של פרסום מידע על איש ציבור ,שהגיע לכלי
התקשורת שלא באופן רשמי .כאן מדובר בפנייה לקבלת מידע ציבורי רשמי ,הנסמכת על חוק .בית החולים יכול לסרב
למסור את המידע ,בטיעון שיש במידע משום פגיעה בפרטיות .בידי מבקש המידע עומדת זכותו לפנות בעתירה מנהלית
לבית המשפט המחוזי .בית המשפט מוסמך להורות על פרסום המידע ,כולו או חלקו ,אם נראה לו שהאינטרס שבגילוי המידע
“עדיף וגובר” על האינטרס שלא לפרסם את המידע (סעיף  17לחוק) .לגישתי אם ידובר במצבו הבריאותי של ראש הממשלה,
או של שר בכיר ,צריך לגבור “העניין הציבורי” שבפרסום המידע על רצונו של בית החולים למנוע את פרסום המידע.

16

במקרה כזה נעמוד במצב של התנגשות בין שני חוקים .חוק זכויות החולה מזה וחוק חופש המידע מזה .בית המשפט יקבל
החלטה בהתייחסות למשקל שייוחס לפרטיות מזה ולחיוניות פרסום המידע מזה .שיקול הדעת יצטרך להתייחס לתפקידו
 16לחוק חופש המידע,ראו כללית זאב סגל ,הזכות לדעת באור חוק חופש המידע ( .) 2000מאז כניסת החוק לתוקפו גילו בתי המשפט,באופן כללי,נכונות להכיר ב”
מהפכת השקיפות” שיצר החוק,בהעדיפם את הגילוי של מידע ציבורי על פני חיסוי המידע כדרישות הרשויות הציבוריות .ראו ,למשל ערעור עתירה מינהלית 6013/04
משרד התחבורה נ’ חברת החדשות הישראלית ( ; ) 2006ערעור עתירה מינהלית  7024/03גבע נ’ ראש העיריה הרצליה (.) 2006
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של איש הציבור שמדובר בו ולמידת השפעת החלטותיו על הציבור כולו,למהות המידע הרלוונטי ולשאר נסיבות מיוחדות של
המקרה.
בהקשר המשפטי נכנס לתמונה גם חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שהתקבל בכנסת בשנת  .1992החוק קובע כי “כל אדם
זכאי לפרטיות ולצנעת חייו” .בכך נוצרה זכות כללית ובלתי מוגדרת לפרטיות ,זכות הנתונה לפרשנות .המסגרת הרחבה של
הזכות מאפשרת לתבוע פיצויים גם על פגיעה בפרטיות שלא נזכרה במפורש בחוק הגנת הפרטיות .כך ,למשל ,ניתן כיום לפגוע
על הצגת איש ציבור או אדם אחר ב”אור כוזב” בכתבה עיתונאית .תביעה כזו מוכרת בפסיקה בארצות-הברית.
בהכללת הזכות לפרטיות בחוק היסוד הועלתה זכות זו למעלת זכות חוקתית-על-חוקית ,כך מוסמכים בתי המשפט לפסול
חוק “רגיל” של הכנסת הפוגע בזכות לפרטיות מעבר למידה הנדרשת והמתחייבת .זאת לאור קביעת חוק היסוד שלפיה
“אין פוגעים בזכויות יסוד לפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה
שאינה עולה על הנדרש( “...סעיף  .)8ההוראה הידועה כ “פסקת ההגבלה” מגבילה הן את הכנסת בחקיקתה והן את הזכות
לפרטיות עצמה.
שאלת השאלות תהיה תמיד אם חוק המגביל את הזכות לפרטיות – למשל חוק שיחייב נושאי תפקידים בכירים לחשוף לעין
הציבור מכלול של עניינים הנוגע בבריאותם – אינו פוגע יתר על המידה הראויה בזכות לפרטיות .כך נותרת על כנה שאלת
האיזון הראוי בין חופש הפרסום וזכות הציבור לדעת לבין הזכות לפרטיות גם בחקיקת חוק שיטיל חובה של דיווח .במצב
הקיים ,נראה לי שחרף העובדה שחוק היסוד מכיר במפורש בזכות לפרטיות ,אך אינו מכיר במפורש בחופש הביטוי והפרסום,
לא נגרע משקלה של זכות זו נוכח הוראת חוק היסוד .חופש הפרסום והזכות לדעת הם חלק מהזכות ל”כבוד האדם” שהוכרה
בחוק היסוד .שאלת היסוד תמשיך להיות זו של איזון בין הזכויות,תוך מתיחת קו גבול בין פרסום שיש בו “עניין ציבורי”
לגיטימי לבין פרסום שאין בו אלא “עניין לציבור” שנועד לספק את יצר הרכילות.
ד.
דוגמא טובה לעניינו יכולה לשמש החלטת בית המשפט העליון בערעור אזרחי  1928/93רשות ניירות ערך נ’ גיבור סברינה
מפעלי טקסטיל בע”מ ,שנפסקה בשנת  .171995בעניין זה התעוררה בבית המשפט העליון שאלת הלגיטימיות של דרישת
הרשות לניירות ערך מחברת גיבור סברינה להגיש לה דו”ח שיכלול פרטים על מצב בריאותו של מי שכיהן כנשיא החברה ,יו”ר
הדירקטוריון שלה וחבר ההנהלה המצומצמת .דרישת הרשות התבססה על סעיף ( 36ה) לחוק ניירות ערך,התשכ”ח1968 -
שלפיו חייב תאגיד להגיש לרשות לניירות ערך דו”ח מיידי על אירוע או עניין,אם לדעת הרשות מדובר במידע שהוא “חשוב
למשקיע הסביר השוקל קנייה או מכירה של ניירות ערך של התאגיד” .השאלה הייתה אם המחלה הקשה שבה לקה נשיא
החברה היא בבחינת “מידע מהותי” ש” משקיע סביר” זכאי לדעתו.
בית המשפט העליון פסק מפי השופט אליעזר גולדברג ,בהסכמת השופטים אהרן ברק ומישאל חשין ,כי המידע בדבר המחלה
צריך להימסר לציבור המשקיעים ,שאחרת תישלל מציבור זה היכולת לנתח את העניין ולפעול תוך התייחסות לכך .כגישת
בית המשפט ,העובדה שנשיא החברה לקה במחלה קשה היא בעלת חשיבות לצורך הערכת יכולתו וכשירותו לשמש בתפקיד
כה מרכזי בה.

 17פסק הדין פורסם בכרך מט ( )3של פסיקת בית המשפט העליון ,עמ’ . 177
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בית המשפט העליון בחן את שאלת חשיפת המידע למול הזכות לפרטיות .השאלה היא זו של האיזון הראוי בין האינטרס של
הלוקה במחלה וסביבתו הקרובה לשמור על פרטיותו למול הזכות של ציבור המשקיעים לקבל מידע רלוונטי .בית המשפט
הבהיר כי חוק הגנת הפרטיות לא התכוון להפוך את הזכות לזכות מוחלטת,כעולה מהכרת החוק בטענת ההגנה של קיום “עניין
ציבורי” בפרסום .בית המשפט קיבל בפסק הדין את “מבחן התועלת” שלפיו ניתן להצדיק פרסום מידע ,הפוגע בפרטיות ,אם
18
יש בפרסום משום עניין ציבורי משמעותי.
לגישתי ניתן לעשות מפסק הדין היקש למקרה שמדובר במצבה הבריאותי של אישיות ציבורית בכירה“ .העניין הציבורי”
בפרסום מידע על מצב בריאותי ,הרלוונטי לתפקוד הנדרש מנושא תפקיד ציבורי בכיר ,נראה לי עדיף וגובר על האינטרס
שבחיסוי המידע בעל האופי הפרטי .מעבר למבחן הכללי הזה ,הקובע אמת-מידה עקרונית ,מן הראוי להתחשב בנסיבות
מקרה בכללן.
ה.
פסק הדין הנ”ל בעניין הרשות לניירות ערך התייחס ,כאמור ,להוראת חוק מפורשת שחייבה פרסומו של מידע .השאלה
הייתה אך זו של פרשנות ההוראה שבחוק ניירות ערך בעימותה עם הוראת חוק הגנת הפרטיות .בעניין פרסום מצב בריאותם
של אישי ציבור אין במשפט הישראלי הוראה חוק מפורשת המחייבת זאת .נהפוך הוא .הוראת חוק זכויות החולה עשויה
להתפרש כשוללת את הגילוי .זאת בגין היות חוק זכויות החולה חוק שהתקבל לאחר חקיקת חוק הגנת הפרטיות ,על הסייג
שבו המאפשר פרסום בעל “עניין ציבורי” ,והן בשל היותחוק זכויות החולה בבחינת חוק מיוחד הדן בזכויות החולה .גם איש
ציבור הוא חולה שהחוק פורש כנפיו עליו.
עם זאת נראה לי שהחוק הקיים סובל פרשנות שיפוטית שתכפיף את חוק זכויות החולה לקיומו של “עניין ציבורי” חיוני
בפרסום ,במקרים חריגים .גם המנהג שהתפתח לדווח על מצבו הבריאותי של ראש ממשלה ,לפחות ,הוא משמעותי .בכל
מקרה ,לא ניתן לחייב את הרופא המטפל המחויב לשמירת סודיות המידע שהגיע אליו במהלך עבודתו לדווח לציבור על
מצב בריאותו של איש ציבור .חוק זכויות החולה מגדיר בסעיף  ,19את חובת ה”מטפל” בצורה רחבה ,כך שהגדרתו כוללת
גם “מנהל מוסד“ ,בהקשרנו כל הרופאים הממונים על הרופא המטפל .על רקע זה ניתן אפילו לטעון שהרופאים שדיווחו על
מצבו הבריאותי של ראש הממשלה ,אריאל שרון ,עשו כן תוך הפרת חובת הסודיות המוטלת עליהם .ספק אם יש בכוחה של
משפחת המטופל להסכים ,מבחינה משפטית ,לוויתור על פרטיותו של בן משפחתם .אבסורד משפטי זה מחדד את הצורך
בהסדרת הנושא.
הסוגיה הנידונה כאן מחייבת הסדר חקיקתי מפורש .במשך השנים הועלו על שולחנה של הכנסת הצעות חוק שונות בנושא
שלא הגיעו לכלל מימוש .על שולחנה של הכנסת ה 17-הונחה בחודש מאי 2006,הצעת חוק של חבר הכנסת דני נווה ,שר
הבריאות לשעבר .הצעת חוק הממשלה (תיקון-דיווח על מצב רפואי) ,התשס”ו 2006-עוסקת בראש הממשלה ובמועמד
לראשות הממשלה בלבד .לפיה יפורסם דו”ח רפואי שנתי על מצב בריאותו של ראש הממשלה,ודו”ח מיוחד במקרה שאושפז
ראש הממשלה או שעבר טיפול פולשני .מועמד לראשות הממשלה יהיה חייב ,לפי ההצעה ,לפרסם דו”ח רפואי על מצב
בריאותו לפחות  30יום לפני מועד הבחירות .ההצעה משאירה לשר הבריאות את הסמכות לקבוע את אופי הבדיקות
הרפואיות שידווח עליהן ואת אופן פרסומן .ההצעה אושרה בכנסת בקריאה טרומית ,והועברה לוועדת החוקה ,חוק ומשפט
ברוב של  30נגד .29
 18מבחן התועלת הוצע במאמרי “ הזכות לפרטיות למול הזכות לדעת” עיוני משפט ט (תשמ”ג( עמ’ . 175
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ההצעה נידונה בוועדת החוקה חוק ומשפט ב .8.1.2007-הוועדה החליטה ברוב של שישה נגד ארבעה קולות לדחות את
הצעת החוק .נציגת משרד המשפטים ,עו”ד דלית דרור ,הבהירה שהממשלה מתנגדת להצעת החוק משום שיש בה פגיעה
גורפת מידי בפרטיות .בדיקה שנעשתה על ידי מרכז המידע של הכנסת ,הבהירה כי בשום מדינה בעולם לא מוטלת חובה
חוקית על ראש הממשלה או על הנשיא לדווח לציבור על מצב בריאותו .היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה ,עו”ד
שולמית ברנע ,עמדה על כך שמשרד ראש הממשלה מגבש כללים שיסדירו את הטיפול בבריאותו של ראש הממשלה ואת
הדיווחים על מצבו .לפי מה שהובהר ,תוקם וועדת מומחים בלתי תלויים שתייעץ לראש הממשלה על מה מן הראוי לדווח
לציבור וכיצד לשמור על מצב בריאותו .לפי ההצעה המתגבשת במשרד ראש הממשלה ,ימונה רופא בכיר שימנה את ראש
19
הממשלה וייקבע תחומי אחריות לטיפול בבריאותו.
תכליתה של ההצעה היא ראויה,אולם היא לוקה בכך שהיא מסתפקת בקביעת חובת דיווח לגבי ראש ממשלה ומועמד לראשות
הממשלה בלבד .במציאות הישראלית חייבת להיות מוטלת חובת הגילוי של המצב הבריאותי גם על שרי הביטחון ,האוצר
והחוץ .באשר להם ,שהם נבחרי ציבור,חייב הגילוי להיות פומבי .באשר לנושאי תפקידי ביצוע בכירים ביותר – הרמטכ”ל,
ראש השב”כ וראש המוסד  -ראוי להטיל עליהם חובת דיווח לוועדה בלתי תלויה של  3רופאים בכירים .ועדה זו תעסוק גם
בבדיקת תוצאות הבדיקות הרפואיות של ראש הממשלה ,מועמד לראשות הממשלה ושל השרים האמורים.
הפרסום על מצב הבריאות ,גם במקרה של קרות אירוע רפואי ראוי כי ייעשה על ידי גורמים בכירים בבית החולים שמדובר
בו ולא על ידי הרופאים המטפלים שראוי כי יתרחקו מהבמה שעליה נאבקים הזכות לפרטיות וזכות הציבור לדעת .חקיקה
תקדם את ההתמודדות עם הנושא .עם זאת יש לזכור שהעימות  -כאשר אנו עוסקים ב”גרעין” הפרטיות,מצבו הבריאותי של
אדם  -מול זכות הציבור לעת הוא עימות מורכב שכל “ נוסחת איזון” שתיקבע לגביו לא יהיה בה משום פתרון מלא.

הערות מן הקהל
עו”ד דייויס
אתה דיברת קודם על המדרון החלקלק .אין מחלוקת ,וגם פרופסור סגל אמר ,שכאשר מדובר בהתמודדות הראשונה של איש
הציבור על משרתו ,צריך לחשוף את מצבו הרפואי ,ואין על כך מחלוקת.
אני שואל על אותם המכונים “ידוענים” או אנשים הנחשפים לציבור ,שלא מתוך בחירה ומעמד ציבורי או בעלי תפקיד ציבורי.
ודווקא אותם “ידוענים” אצלם סקרנות התקשורת ,גם בנושאים שאינם בדיוק קשורים לנושא שהם בעצמם העמידו לידיעת
הציבור .כמו הדוגמא של עפרה חזה ,שהייתה זמרת ידועה ,ובזכות כישרונה הקולי היא הגיעה לחשיפה בציבור .האם גם סודה
הרפואי צריך להיות גלוי לציבור? ועד כמה יש לתקשורת הזכות האמיתית להיכנס לא רק לכותלי מידע אלא לכותלי תגובה.
ואת זה אני שואל בשני היבטים – גם בהיבט העניין הרפואי ,כי אנחנו יודעים שהמידע לגבי מחלתה יצא דווקא מבית-
החולים .המשפחה הקרובה אליה ניסתה לשמור על הסוד והיא בעצמה ניסתה לשמור על הסוד .אבל זה הגיע לתקשורת
דווקא מהרופאים .זה מצד אחד .ומצד שני ,הייתי רוצה לבקש לשמוע דווקא את פרופסור סגל ,את תשובתו ,היכן הגבול?
האם גם צריך להציב גבולות לתקשורת?

 19ראו גדעון אלון “הצעה :וועדת מומחים תייעץ לראש הממשלה איך לשמור על בריאותו” ,הארץ ,9.1.2007 ,עמ’ א2
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עו”ד רות ערן
על אפשרות החלת חובת דיווח בריאות על מועמד לתפקיד
אפשר ללכת הלאה מההסכמה ולחייב אדם שעומד לתפקיד ציבורי ,בדרגה כזאת או אחרת ,להסכים מראש לבדיקות רפואיות
כל תקופה מסוימת .כאן אנחנו לא מדברים דווקא לדעתי על הזכות של הציבור לדעת ידיעה אמיתית ,אלא זכות של אנשים
שיכולים לקבל החלטות לדעת כדי לראות מה לעשות.

מר בן ישי
(קברניט וותיק במקצועו – על חובת גילוי של קברניטי אוניות)
על קברניטי אוניות חלה בדיוק החובה הזאת .הם חייבים לדווח .מעבר לעובדה שמותר לרופא לדווח ,על הקברניט עצמו חלה
חובה לדווח על מצב בריאותו .אבל לא חלה חובה כזאת על ראש ממשלה.
לקברניטים יש שיקול דעת .החוק הבינלאומי והישראלי קבעו מפורשות – שום קיום של חוק ,ישראלי ,בינלאומי או כל חוק
אחר ,ימנע מהקברניט לפעול על פי שיקול דעתו כשנשקפת סכנה או הצלה לגוף כלשהו .כלומר ,אין חוקים ,הוא עושה הכול
מיידית כדי לפתור את הבעיה .יש לו שתי שניות ,יש לו שעה ,אבל כאן אין לנו בעיה בכלל .אני מקווה שאצל רופאים ועורכי-
דין יהיה אותו דבר .וזה מתחייב מאופי התפקיד ,והחיים “פשוטים” .אתה צריך לקבל החלטה ואף אחד לא יכול לבקר אותה
במעמד החירום בו אתה נמצא.

עו”ד גילי שילת
על אובייקטיביות הגוף שאמור להחליט על הערכת המידע על איש ציבור
מציגה עצמה כחברת צוות הייעוץ המשפטי של ההסתדרות הרפואית.
אני רציתי לשאול את פרופסור סגל לגבי המנגנון .לנו היה דיון ,ד”ר בלשר בוודאי היה שותף בו ויכול להציג אותו בפניכם אם
תרצו ,בלשכה לאתיקה .זה מעניין כל מיני פורומים ,אז דווקא אצלנו היו כמה דיונים בעניין זה וייצא נייר ,שאומר פחות או
יותר את מה שאמרת לגבי זה שהמנהיג או נבחר הציבור באמת צריך לדעת שברגע שהוא נבחר לתפקיד זה ,אכן מצב בריאותו
צריך להיות גלוי וידוע .ומצד שני ,הרופאים האישיים הם לא אלה שצריכים לעמוד בפני הדילמה של גילוי המידע לטובת
האינטרס החברתי מול החובה שלהם כלפי המטופל.
אבל ,כשהגענו לשאלת המנגנון ,זאת אומרת ,הוועדה או מי יחליט בסופו של דבר ,שיהיו הנתונים הבריאותיים האלה פתוחים,
אם האדם כשיר או לא ,כאן הבעיה ,הרוחות סערו ביותר .כיוון שהייתה באמת טענה אמיתית שעלתה על הפוליטיזציה .זאת
אומרת ,איך באמת נגיע למצב שיהיה הרכב של אנשים ,של רופאים מומחים ,של אתיקנים בכירים ,של האנשים הכי בכירים
שאפשר להעלות על הדעת ,שיהיו משוחררים מכל אבק פוליטי או מכל דעה כמו שאנחנו מצפים .יש אנשים שעושים את
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זה ,שופטי העליון אולי כל הזמן צריכים לעשות את זה ,אבל באמת שיוכלו להגיד על המצב הבריאותי מבלי שייחשדו ומבלי
שהרוחות יסערו אחר כך שהכיוונים הפוליטיים שלהם הם שהשפיעו על ההחלטה.
אני חושבת שבעניין הזה עוד יש הרבה לברר ולעשות מחשבה מעמיקה ,איך אפשר להגיע לזה ,מכיוון שכשמדובר בתפקידים
כאלה זוהי הבעיה ,בעיית המנגנון לדעתנו תהיה הבעיה המרכזית .איך באמת ליצור מצב שלא יגידו – ‘טוב ,הם אומרים כך
ממניעים פוליטיים’.

עו”ד ד”ר משה תירוש
על תהליך חקיקה זריז
ד”ר משה תירוש ,בטרם הוסמך כעו”ד שימש כאחראי על הנושאים המדיקו-לגאליים במרכז הרפואי ע”ש שיבא בתל
השומר.
בתפקידו זה פנה אליו בבהלה מנהל מחלקה פנימית ,ודיווח לו על קברניט מטוס נוסעים בחברת תעופה ישראלית שאושפז
במחלקתו בגלל אירוע מוחי קל ,שעל פי הנראה פגע רק במעט מאד בכישוריו של אותו קברניט .הסיבה לחששות אותו מנהל
מחלקה הייתה בעובדה כי הקברניט ביקש להשתחרר מבית החולים כעבור  48שעות כיוון שהיה משובץ לאותו יום לנהל
טיסה במטוס בואינג  747לניו יורק.
כשניסה לברר את המצב החוקי ,חיכתה לד”ר תירוש הפתעה .בניגוד לפקודת התעבורה בדרכים ,לא הייתה בחוק הטייס
הוראה על חובת דיווח של רופא על אי-כשירות של איש צוות אוויר ,ולא כל שכן טייס ,מטופל.
בדרכי עקיפין נמנעה טיסה זאת.
המפתיע בדבר היה ששנה בלבד לאחר מקרה זה התקבל בכנסת התיקון המתאים לפקודת התעבורה.
מסקנה – אם יש עניין בחקיקה מהירה ,היא בהחלט אפשרית.
(השאלה – האם הנושא הנדון הוא ברמת עניין דומה בעיני חברי הכנסת – העורך).
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005 -
נוסחת "האיזון הראוי" בין ערך קדושת החיים
לבין אוטונומיות הרצון ואיכות החיים  -בחינה ביקורתית
עו"ד אהובה טיכו

*

תקציר
בחירה מודעת של החולה הנוטה למות שלא לקבל טיפול מאריך חיים מעוררת דילמות אתיות ,מוסריות ומשפטיות
מורכבות.
בחירת החולה הנוטה למות לסרב לטיפול רפואי חוסה תחת כנפיה של דוקטרינת ההסכמה מדעת וזכות האדם
לאוטונומיה ,המעגנות בתוכן את זכותו של האדם לבחור ולהחליט כרצונו על גופו ,חייו וגורלו ,ובכללם זכותו של החולה
הנוטה למות לבחור שלא לקבל או לסרב לטיפול רפואי מאריך חיי סבל וייסורים .זכות הסירוב לטיפול רפואי מאריך
חיים של החולה הנוטה למות יוצרת עימות בין עקרון "קדושת החיים" מחד גיסא ,לבין עקרון "כבוד האדם" ,מאידך
גיסא.
עיקרי חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו ,5002-אשר נכנס לתוקפו ביום  ,6002.21.51גובשו במסגרת "דין וחשבון
הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" בראשותו של פרופסור אברהם שטיינברג .מטרת וועדת שטיינברג הייתה
לגבש הצעת חוק שיסדיר את הטיפול הנאות לחולה הנוטה למות מבחינה רפואית ,מוסרית ,דתית ומשפטית  ,וכל אלה
תוך "איזון ראוי בין ערך קדושת החיים ,לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים" ,בלשון
סעיף  1לחוק.
חיבור זה יבחן כיצד מאזן החוק בין עקרון קדושת החיים לעקרון כבוד האדם ,והפתרונות שהחוק מגבש לדילמות
האתיות העומדות על הפרק .סקירת עיקרי החוק אל מול עמדת המשפט הישראלי עובר לכניסת החוק לתוקף ובהשוואה
לשיטות משפט אחרות ,מלמדת שהחוק נוקט בגישה מצמצמת של זכויות החולה הנוטה למות לסרב לטיפול רפואי
מאריך חיים ,גישה שמקורה בדין העברי .בראש וראשונה נוקט החוק בהגדרה מצמצת ביותר של מושג החולה הנוטה
למות ,באופן המוציא מגדרו חולים רבים ,אשר אין ספק כי מחלתם היא סופנית ובלתי הפיכה .כמו כן אוסר החוק על
הפסקת טיפול רציף על אף העובדה כי בטרם נחקק החוק ,התירו בתי המשפט ניתוק ממכשיר החייאה בנסיבות שנראו
להם כמתאימות .זאת ועוד ,בחוק אף נקבעה דרישה לקיומו של סבל משמעותי ,כתנאי לכיבוד רצון החולה הבלתי כשיר
להימנע מטיפולים מאריכי חיים ,וכן לאכיפת מתן טיפולים שגרתיים ,מזון ונוזלים על החולה הבלתי כשיר.

* עורכת דין ,בעלת משרד עצמאי העוסק בתביעות רשלנות רפואית ,בוגרת תואר שני במשפטים בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן ,באוניברסיטת תל -אביב ועורכת
הספר "החולה הסופני והזכות למות בכבוד" (עופר ירון בע"מ – הוצאה לאור.)2005 ,
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-

הקדמה
חוק החולה הנוטה למות ,התשס”ו( 2005-להלן”:החוק”)
התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 6.12.2005
והוא נכנס לתוקפו ביום  - 15.12.2006שנה מיום
פרסומו.
עיקרי החוק גובשו במסגרת “דין וחשבון הוועדה
הציבורית לענייני החולה הנוטה למות” בראשותו של
פרופסור אברהם שטיינברג (להלן”:ועדת שטיינברג”),
אשר הוגש לממשלה בינואר  .2002וועדת שטיינברג שמה
לה למטרה להגיע להצעת חוק יעיל ויישומי ,המשקף
קונצנזוס רחב ככול האפשר ,והמסדיר את הטיפול
הנאות לחולה הנוטה למות מבחינה רפואית ,מוסרית,
דתית ומשפטית.
הבעיות הקשורות בטיפול בחולה הנוטה למות בסוף
פרשת חייו ,מתעוררות כאשר הפרט מבקש שלא יוארכו
חייו באמצעים טכנולוגים; שלא יבוצעו בו טיפולים עקרים
מקום שמותו הקרוב וודאי; שיכובד רצונו למות באופן
“טבעי” ללא פגיעה בכבודו וללא הארכת חיים שאין עמה
שיפור באיכות חייו .כל אלה מעוררות דילמות מורכבות
מבחינה משפטית ,רפואית ואתית כאחת .החלטה ליתן
טיפול מאריך חיים או שלא לתיתו כאשר קיים סירוב
מדעת שניתן על ידי חולה סופני כשיר ובגיר ,משמעה
בחירה בין החלטה להאריך חיים לבין החלטה להחיש
את קיצם .החלטות ממין זה מעוררות בעייתיות מיוחדת
וחריפה במיוחד מפאת גורליות תוצאותיהן לחיים או
למוות .לפיכך ,נדרשים איזון תוך הבאה בחשבון של
הערכים והשיקולים המרכזיים הקשורים לנושא זה,
ובמיוחד של ערך קדושת החיים.
ההחלטה אם ליתן טיפול לחולה סופני או לא לתיתו,
מעוררת את הבעייתיות הנוגעת להתאבדות ,סיוע
להתאבדות ,המתת חסד וסכנת המדרון החלקלק.
 ס”ח  ,2039התשס”ו ( )15.12.05ע’ .58
 ר’ “דין וחשבון הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות” ,סעיף
 3בפרק ההקדמה לדו”ח הוועדה .בהתאם להמלצות ועדת שטיינברג ,הכין
משרד הבריאות במשותף עם משרד המשפטים ,את הצעת החוק הממשלתית
להסדרת הטיפול בחולה הנוטה למות ,אשר נדונה ,הוכנה וגובשה לכלל
הצעת חוק במסגרת וועדה משותפת של וועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
וועדת החוקה ,חוק ומשפט בראשותו של חה”כ שאול יהלום.
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בעייתיות זו מחריפה על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות
ברפואה ובשים לב לעומס הכלכלי שבהקצאת משאבים
לטיפולים יקרים.
בנוסף לשאלות הערכיות הנ”ל ,בא הדין הפלילי
בישראל – חוק העונשין ,התשל”ז ,1977-ומטיל
(בסעיף  ))4(309סנקציה פלילית מקום שהוחש מותו
של חולה סופני במעשה או מחדל ,ובכך שם מחסום
פלילי לכיבוד רצון החולה הסופני שלא להאריך סבלו
בטיפולים עקרים.
התבנית הבסיסית ביותר של עקרון כיבוד האוטונומיות
הוא עקרון ההסכמה מדעת לטיפול רפואי ,ופירושו כיבוד
זכותו של האדם לבחירה והחלטה חופשיים על גופו ,חייו
וגורלו.
זכות ההחלטה החופשית או האוטונומית פירושה
הזכות להחליט ,על בסיס מידע שגולה ,אם להסכים
לטיפול רפואי או לא להסכים לו ,קרי – לסרב לקבל את
הטיפול .המדובר בשני פנים של החלטה חופשית אשר
החברה צריכה לכבד ולקבל ,היא ביטוי לאוטונומיות
של האדם ,ולזכותו להגדרה עצמית .מטרתה הראשונית,
של הדוקטרינה היא לקדם זכות זאת .דוקטרינה זאת
מהווה בסיס ראוי להכרה בזכות הסירוב לטיפול רפואי,
גם בסוף פרשת חייו של אדם ולנוכח ערכים מתנגשים.

הדילמות המתעוררות נוגעות בעימות ערכים
אוניברסאליים ראשון במעלה :עימות בין עקרון “קדושת
(New York, 3rd ed. 1989) L. Beauchamp.and F.

 ר’ בספרם של
 ,Childress Principles of Biomedical Ethicsבע’  ,129ובע’  142ואילך.
 ר’ גם הגדרתו של H. T. Engelhardt Jr. The Foundations of Bioethics,
”(New York, 1996) “Persons have a fundamental right to be left alone
(בעמ’  ,)288וכן את קביעתו שם כי זהו הבסיס לסמכות המוסרית בחברה
החילונית הפלורליסטית.
 ר’ מאמר היסוד בנושא זה :ע’ שפירא “הסכמה מדעת” לטיפול רפואי -
הדין המצוי והרצוי ,עיוני משפט יד(( )2התשמ”ט ,295 ) 1989-בע’ .226
ר’ גם בספרם של  Beauchamp and Childressלעיל ,שם בע’  ,142מתארים
המחברים את המטרה האידיאולוגית ההיסטורית המקורית של הדוקטרינה
(לאחר משפטי נירנברג) ,קרי ,הגנה על המטופל ,ואת המעבר או השינוי,
בשנים האחרונות ,למטרה ראשונית של מימוש האוטונומיות והגנה עליו.
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מדור משפט רפואי

החיים” לבין עקרון “כבוד האדם”” .קדושת החיים”
ו”כבוד האדם” הינם מושגי מפתח בעלי משקל מכריע
בדיון שבין אתיקה לרפואה .המדובר במושגים המשקפים
קונצנזוס מוסרי בסיסי כללי בתרבות המערבית .שימור
קדושת החיים וכבוד האדם נתפשים בתרבות המערבית
כערך יסודי בסיסי .נטילת חיים בכוונה תחילה נחשבת
פשע ,אשר העונש עליו הוא בדרגת החומרה הגבוהה
ביותר .הריגה ורצח אינם מוצדקים ,אף אם הסכים לכך
הקורבן .יחד עם זאת ,עקרון קדושת החיים אינו עקרון
מוחלט ולצידו שולט ,ואף הוא בכיפה עקרון כבוד האדם.
המדובר בחיים לקראת סופם בשלב שבו המוות קרב
ובא בשלב שבו צפוי מהלך של מוות טבעי אך גם ייתכן כי
שלב זה יהיה ארוך ומייסר בשל כאבים ממחלה המקננת
בחולה ומטיפולים עקרים מאריכי חיים .במצבים אילו
שאיפתו הטבעית של החולה עשויה להיות להימנע
מטיפולים שיש בהם להאריך חיי סבל וייסורים ,לשווא.

מצב ההכרה ,ומן הבחינה השכלית והנפשית ,לקבל
החלטות בקשר לטיפול הרפואי בהם ,וכן בחולים הנוטים
למות שאינם כשירים לקבלת החלטות אלה על פי אמות
מידה אלה.

סעיף המטרה בחוק החולה הנוטה למות ,הוא סעיף 1
לחוק ,קובע (בס”ק א’):

החוק קובע את הדרך בה ייבחן רצון החולה הנוטה למות
להימנע מטיפול רפואי בו .העיקרון בסעיף  5לחוק יחד

“חוק זה בא להסדיר את הטיפול בחולה
הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך
קדושת החיים ,לבין ערך אוטונומיית
הרצון של האדם והחשיבות של איכות
החיים.”.
מטרתו של חיבור זה הוא לבחון כיצד נערך “האיזון
הראוי” בחוק בין עקרון קדושת החיים לעקרון כבוד
האדם ,ובפרט לבחון את הפתרונות שנקבעו בדילמות
האתיות העומדות על הפרק.

 ביטוי חוקתי לעימות אוניברסאלי זה מצוי בחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו( ,ס”ח  ,1391התשנ”ב ( )20.3.1992ע’  )150במחלוקת שבין
השופט העליון (בדימו’) אלון לבין נשיא בית המשפט העליון (בדימ’)
אהרון ברק באשר לפרשנות התיבה “מדינה יהודית ודמוקרטית” ,מתוך
הספר מדינה יהודית ודמוקרטית ,קובץ מאמרים (אוניברסיטת תל-אביב,
התשנ”ו )1996-המאגד מאמרים של מומחים מתחומי עיסוק שונים בנושא
המתח שבצמד “יהדות ודמוקרטיה”.

 34׀

עיקרי החוק
שלושה אדנים מרכזיים לחוק החולה הנוטה למות.
האחד ,צמצום תחולתו של החוק לחולה הנוטה למות
על ידי הגדרת קטגורית החולה הסופני או הנוטה למות.
שתיים ,קביעת הדרכים לבירור רצונו של החולה הנוטה
למות ולהבעת רצון מוקדמת בין במתן הנחיות רפואיות
מקדימות ובין בייפוי כוח .שלוש ,קביעת סוג הטיפולים
והיקפם אשר החוק מתיר להימנע מהם על פי רצון החולה
הנוטה למות.
החוק דן בחולים הנוטים למות שהם כשירים מבחינה

עם סעיף ( 15א) קובע כי חולה הנוטה למות בעל כשרות,
אשר הביע רצון מפורש שלא לקבל טיפול רפואי – רצונו
יכובד .כאשר המדובר בחולה בלתי כשיר ,יכובד רצונו
שלא לקבל טיפול רפואי אם הביע רצון זה על ידי מתן
הנחיות רפואיות מקדימות ,בייפוי כוח שנתן למיופה
כוח ,ובהיעדר הנחיות או ייפוי כוח ,על פי הצהרה של אדם
קרוב או בהתחשב בעמדת האפוטרופוס ,ככול שישנו ,כי
רצונו של החולה היה שלא יוארכו חייו.
חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות ונקבע כי אינו רוצה
שחייו יוארכו ,יימנעו מכל טיפול רפואי במחלתו חשוכת
המרפא ,למעט “טיפול נלווה” ,קרי – טיפול רפואי שאינו
קשור למחלתו חשוכת המרפא ,וטיפולים שגרתיים
במחלות אחרות או מחלות רקע ,או טיפול מקל ומתן
מזון ונוזלים אף באמצעים מלאכותיים ,והכול על אף
רצונו של החולה .חולה בשלב סופי שאינו בעל כשרות
 בסעיף  4לחוק נקבעה חזקת הרצון לחיות ,אלא אם כן הוכח אחרת .בסעיף
 5לחוק נקבעו הדרכים להכרה ברצון החולה להימנע מטיפול רפואי בו.
 סעיף  16לחוק.
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ואשר סובל סבל משמעותי ,ואשר נקבע כי אינו רוצה
שחייו יוארכו ,יימנעו מכל טיפול רפואי בו ,לרבות טיפול
רפואי נלווה ,למעט מתן נוזלים אם קבע הרופא האחראי
שמתן הנוזלים גורם סבל או נזק לחולה.
החוק דן בכל סוגי הטיפולים הרפואיים שעשויים
להידרש לחולה הנוטה למות:

כן ימונו ועדות מוסדיות וועדה ארצית לפתרון מחלוקות
המתעוררות על פי החוק.15
החוק קובע שלושה איסורים :איסור המתה במעשה,16
איסור סיוע להתאבדות 17ואיסור הפסקת טיפול רציף
בחולה הנוטה למות העלולה להביא למותו.18
סעיף  19לחוק קובע כי

חולה נוטה למות ,שרוצה שחייו יוארכו ,זכאי לקבל טיפול
רפואי חריג להארכת חייו ,אף ש”אין לו הצדקה בנסיבות
העניין” ,ובלבד שהטיפול צפוי להאריך את חייו.
חולה זכאי לקבל טיפול מקל “אף אם הדבר כרוך בסיכון
סביר לחייו של החולה”.10
נקבעו הדרכים להבעת רצון מוקדמת .הבעת רצון
מוקדמת יכול שתהיה באמצעות הנחיות רפואיות
מקדימות 11שבהן יפרט החולה את רצונו לגבי טיפול
רפואי עתידי בו כשיאבד כשרותו .ההנחיות יינתנו
לאחר קבלת מידע רפואי דרוש מרופא או מאחות
מוסמכת .ההנחיות יינתנו בכתב על גבי טופס שנוסחו
מובא בתוספת הראשונה לחוק .הבעת רצון מוקדמת
יכול שתהיה על ידי מינוי מיופה כוח 12שיהיה מוסמך
להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא
יינתן לו כאשר יאבד כשרותו .ייפוי הכוח יינתן בכתב
על גבי טופס שנוסחו מובא בתוספת השניה לחוק והוא
ייחתם בחתימת ידם של מייפה הכוח ושל שני עדים
שאין להם אינטרס כלכלי או אחר במיופה הכוח .הבעת
רצון מוקדמת יכול שתהיה בשילוב בין הנחיות רפואיות
מוקדמות לביו מינוי ייפוי כוח .הנחיות רפואיות מקדימות
וייפוי כוח שניתנו ניתנים לשינוי וביטול בכל עת.13
יוקם מאגר מידע שיירשמו בו ההנחיות הרפואיות
המקדימות וייפוי הכוח.14
 סעיף  13לחוק.
 10סעיף  23לחוק.
 11סעיפים  31-36לחוק.
 12סעיפים  37-40לחוק.
 13סעיף  43לחוק.
 14סעיף  44לחוק.
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“אין בהוראות חוק זה כדי להתיר
עשיית פעולה ,אף אם היא טיפול רפואי,
המכוונת להמית ,או שתוצאתה ,קרוב
לוודאי ,היא גרימת מוות ,בין שהיא
נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא ,ובין
לבקשת החולה הנוטה למות או אדם
אחר ובין שלא”.
הספרות הביו-אתית נוהגת להבחין בין אותנזיה
אקטיבית לבין אותנזיה פסיבית ,קרי – אי מתן טיפול
רפואי ,אשר בלעדיו יובאו חיי החולה לידי סיום.
אותנזיה פסיבית נחלקת לשניים ,בהתאם לאופי
המחדל.1 :הימנעות מטיפול בחולה (withholding
 .2 ,)treatmentהפסקת טיפול קיים (withdrawal of

 .19)treatmentההכרה בזכות הסירוב לטיפול רפואי של
החולה הנוטה למות מבוססת על ההנחה המקובלת כי
בעוד שהריגת אדם במעשה הנה אסורה ופסולה מיסודה
ויש להוקיעה ,הרי שהכרה בזכות הסירוב לטיפול רפואי
של החולה הנוטה למות ,אשר מותו ממילא קרב ובא,
ואי מתן הטיפול – הם מצבים שונים ,אף אם תוצאתם
אחת – מות החולה .יצוין כי אתיקנים סבורים כי הבסיס
 15סעיפים  45-52לחוק.
 16סעיף  19לחוק.
 17סעיף  20לחוק.
 18סעיף  21לחוק .החוק מבחין בין טיפול רפואי מחזורי הניתן באופן
מחזורי ובהפסקות לבין טיפול רפואי רציף שעל פי טיבו ניתן באופן מתמשך
וללא הפסקות.
J. Rachels “Active and Passive Euthanasia” 292 New England 19
 Journal of Medicine (1975) 78-80. Rachelsנמנית על התומכים
באותנזיה אקטיבית.
J. McMahan “Killing, Letting Die and Withdrawing Aid” 103 Ethics
(1993) 25-27

ור’ גם A. Norcross, & B. Steinbock Killing and Letting Die (New York,
2nd. ed. 1994).
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להבחנה זו – המשמשת להכרה באותנזיה פסיבית ,דהיינו
אי חיבור למכשירים רפואיים או ניתוק מהם – נעדרת
בסיס לוגי מוצק ואין בה כל רלבנטיות מבחינה מוסרית.
יחד עם זאת ,האבחנה המשפטית בין מעשה למחדל
זכתה לתוקף משפטי ולעיגון חוקי בחוק החולה הנוטה
למות ,האוסר כאמור המתה במעשה וסיוע אקטיבי
להתאבדות וכמו כן אוסר על הפסקת טיפול רפואי רציף.
בארה”ב ,אנגליה ,קנדה ואוסטרליה הזכות האבסולוטית
של החולה הבגיר הכשיר ,לסרב לטיפול רפואי מאריך
חיים מעוגנת משפטית .בשנת  1976ניתנה בארה”ב
הכרעת בית המשפט העליון של מדינת ניו-ג’רסי בפרשת
 20Karen Ann Quinlenבה נדונה בקשתו של אבי נערה
שאיבדה הכרתה לנתקה ממכשיר הנשמה ,אליו הייתה
מחוברת מאז איבדה את הכרתה שנים מספר קודם
לכן ,בהיותה בת  .20בית המשפט העליון התיר לנתקה
מהמכונה.21
כ 16-שנה לאחר פרשת  ,Quinlanהובאה הסוגיה בפני
בית המשפט העליון של ארה”ב ,בפרשת  .22Cruzanשם,
הוריה של ננסי קרוזן ,אז בת  ,25אשר נפגעה בתאונת
דרכים והייתה שרויה מאז פגיעתה במצב וגטטיבי קבוע,
פנו לבית המשפט במדינת מיזורי לקבלת צו להפסקת
הטיפול הרפואי ולניתוקה ממכשירי ההנשמה וההזנה
המלאכותיים .בית המשפט העליון של מדינת מיזורי הפך
את החלטת בית משפט קמא .בדחותו את העתירה ,קבע
בית המשפט העליון כי לא הייתה במקרה זה ראיה ברורה
ומשכנעת שזה אכן רצון החולה (הובאה ראיה בדבר
שיחה שניהלה החולה בגיל  20עם סוכנת הבית במהלכה
הביעה רצונה שלא לחיות ,אם תהא חולה או פגועה,
אלא אם תוכל לחיות לפחות כמו חצי מאדם נורמאלי).
בית המשפט העליון של ארה”ב אישר את החלטת בית
המשפט העליון של המדינה ברוב של  5נגד .4

,Matter of Quinlan 355 A. 2d. 647 (1976) 20
 21למרבה הפלא ולמרות התחזיות הרפואיות המשיכה הנערה לחיות עוד
שנים מספר לאחר ניתוקה ן המכשירים.
Cruzan v. Director Missouri Department of Health 110 s.c.t. 2841 22

(1990
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בית המשפט קבע את העיקרון כי לאדם כשיר יש זכות
חוקתית לסירוב להנשמה והזנה מלאכותיים מאריכי
חיים ,זכות שמקורה בתיקון ה 14-לחוקה האמריקאית.23
יחד עם זאת ,דרוש מנגנון הגנה פרוצדוראלי לפיו דרושה
ראיה משכנעת שזה אכן היה רצון האיש ,לפני שהפך
לבלתי כשיר ומחוסר הכרה .זאת שאלה הדורשת איזון
בין אינטרס החירות של הפרט לאינטרס המדינתי ,להגנה
על קדושת החיים .בית המשפט פסק כי דרושה ראיה
ברורה ומשכנעת כי החולה הבלתי כשיר מסרב להנשמה
והזנה מלאכותיים שמאריכים את חייו.24
המשפט המקובל האנגלי הכיר מקדמת דנא בזכות
היחיד להגדרה עצמית על גופו ובזכותו להיות חופשי
מהתערבות או נגיעה גופנית ,על ידי אחרים ,ללא
הסכמתו .25בפסק הדין המוביל בנושא זה בדין האנגלי
בפרשת  Airedale NHS Trust v. Bland 26נדון עניינו
של חולה בן  ,21אשר הוגדר על ידי רופאיו כמצוי במצב
של חוסר הכרה ,לאחר שחזהו נמחץ ,ונגרם לו נזק מוחי
בלתי הפיך ,באסון האצטדיון בהילסבורו .הצוות הרפואי
יחד עם הוריו ומשפחתו של החולה ,שוכנעו כי יהא זה
נכון להפסיק את המשך ההזנה המלאכותית והטיפול
האנטיביוטי התומך בחיי החולה .הערכאה הראשונה
נעתרה לעתירה ובית המשפט לערעורים אישר פה אחד
את פסק הדין .הערעור שהוגש לבית הלורדים על ידי
העותר המדינתי בטענה שהפסקת הטיפולים מהווה
הפרה של חובת הרופא לטיפול נאות בחולה ומעשה
פלילי ,נדחה פה אחד .פסק הדין מעניק תמיכה בלתי
 23בית המשפט שם סוקר את הלכת
שלאחריה:

Quinlan

לרבות ההלכות החשובות

Superintendent
of
Belcher
town
State
School
v.
)Saikewicz
373
Mass
728,
370
NE
2d
417(1977
In re Storar 52 NY 2d. 363, 420 NE 2d 64, 102 S.Ct. 309 (1981).
In re Conroy 98 NJ 321, 586 A2d. 1209 (1985).
In re Westchester 72 NY 2d. 517, 531, N.E 2d 607 (1988).
In re Conseratorship of Drabick 200 CAL 185, 488 US 958, 109 S.Ct
399 (1988).
In re Conseratorship of Torres 357 N.W. 2d 332 (Minn 1984).
In re Estate of Longeway 549 N.E 2d. 292 (1989).

 24שם ,בע’ .243
 25ר’ בספר

וכן T. Engelhardt The Foundations of Bioethics (New York, 1986) 264,,
 M. Otlowski Voluntarty Euthanasia and the Common Lawבספרה של
(Oxford, 1997) 35,

וכן בפסה”ד .Collins v. Wicock [1984] All E.R. 324, 378
Airedale NHS Trust v. Bland [1993] 1All ER 821. 26

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006

חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-

מסויגת לזכות החולה הכשיר לסרב לטיפול רפואי ,ובכלל
זה טיפול רפואי התומך בחיים.27
הגדרת קטגוריית החולה הנוטה למות
החוק דן בחולה הנוטה למות 28ובחולה בשלב סופי .29על
פי סעיף (8א) לחוק
“רופא אחראי 30מוסמך לקבוע כי מטופל
הוא חולה הנוטה למות ,אם נוכח כי
המטופל סובל מבעיה חשוכת מרפא
ותוחלת חייו ,אף אם יינתן לו טיפול
רפואי ,אינה עולה על שישה חודשים”.
הגדרת החולים הסופניים וצמצומה לחולים בסוף פרשת
חייהם ,אינה מקרית ,והיא מוציאה מתחולת החוק
חולים שמותם אינו קרוב או וודאי וכן חולים השרויים
במצב הקרוי “חוסר הכרה בלתי הפיך” .ייחודיותה של
קטגורית החולים הסופניים נובעת בראש וראשונה מעצם
העובדה שמתן או אי מתן של טיפול מכריע במישרין את
המשך חייהם או מותם ,הקרוב ממילא ,של חולים אלה.
ייחוד קטגוריה זו מטרתה להוציא מתחולת החוק חולה
אשר אימת המוות אינה עומדת לנגד עיניו באופן מיידי
ומוחשי.31
 27ר’ בפסק דינו של הלורד  Goffשם בע’  866והלורד  Mustillשם בע’ .889
 28להגדרה של החולה הנוטה למות ר’ סעיף  3בפרק ההגדרות לחוק וסעיף
(8א) הדן בקביעת מצבו הרפואי של המטופל ומגדיר חולה הנוטה למות
כ”מטופל הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו ,אף אם יינתן
לו טיפול רפואי ,אינה עולה על שישה חודשים”.
 29סעיף (8ב) מגדיר חולה בשלב סופי כחולה “המצוי במצב רפואי שבו
כשלו מספר מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו ,אף אם יינתן לו טיפול
רפואי ,אינה עולה על שבועיים.”.
 30רופא אחראי ,מוגדר בסעיף  3לחוק ,כמנהל מחלקה או מנהל יחידה
במוסד רפואי האחראי על הטיפול בחולה הנוטה למות או רופא מומחה
שמונה להיות אחראי ,או רופא מחוזי של קופת חולים או רופא שמונה על ידו.
31בדין העברי משמשים שלושה מונחים בהקשר לחולה הסופני .האחד,
הגוסס אשר תוחלת חייו נקבעה ע”י השו”ע לשלושה ימים“ :מי שאמרו
לו ראינו קרובך גוסס היום שלושה ימים צריך להתאבל עליו (בודאי כבר
מת)” .יחד עם זאת משך זמן זה לא היווה הגדרה קונקלוסיבית של הגוסס
אלא רק הערכת תוחלת החיים .הראשונים פסקו כי הגוסס הוא חי לכל
דבר ולא חשוב כלל מספר הימים שהוא גוסס .השני ,המושג טריפה המופיע
בהלכה בהקשר של אדם ,המוגדר כטריפה ואשר עפ”י הגמרא במסכת
סנהדרין הורגו פטור .הרמב”ם מדגיש שפטור זה הינו רק בדיני אדם ומשמע
שחייב בדיני שמים .המונח השלישי ,הוא “חיי שעה” .משך הזמן של “חיי
שעה” אינו מוגדר .ככל הנראה המדובר בפרק זמן של עד שנה ,כמו הגדרת
ה”טריפה” .ישנם רמזים לשימוש במונח זה על מנת לפטור הצלת נפשו של
החולה הסופני.
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צמצום ,על ידי החוק ,של קטגורית החולים הנוטים למות,
לחולים שתוחלת חייהם אינה עולה על שישה חודשים,
היא צמצום יתר שאינו הכרחי .צמצום קטגורית החולים
הנוטים למות מנוגדת לכלליות דוקטרינת ההסכמה
מדעת לטיפול רפואי .והרי דוקטרינת ההסכמה מדעת
לטיפול רפואי חלה על כל חולה בנוגע לכל טיפול ,ומכאן
שהזכות לסרב מדעת לטיפול רפואי נתונה לכל חולה,
בפרט אם הוא חולה סופני שהמוות ממשמש לבוא ,ואין
הצדקה לצמצם את הזכות לחודשי חייו האחרונים בלבד.
זאת ועוד ,ברי כי קביעתו של הרופא האחראי בדבר
תוחלת חייו של החולה ,היא קביעה רפואית הנסמכת
על ניסיונו וידיעותיו של הרופא מחד ,ועל הנסיבות
הרפואיות של אותו חולה הנוטה למות מאידך .כידוע,
יום פקודתו של אדם מי ישורנו וכל הערכה או קביעה
רפואית עשויה לפיכך להתברר כמוטעית .ייתכן והרופא
האחראי יקבע כי תוחלת חייו של חולה הנה שנה ולא
פחות ,ומכלל קביעה זו יוציא את החולה מכלל תחולת
החוק באופן שתישלל ממנו הזכות לסרב לטיפולים
רפואיים מאריכי חיים ,ואותו אדם ימות לאחר מכן מבלי
שאף השלים שישה חודשי חיים .ברי לפיכך ,כי כל קביעה
כזו עלולה להתברר כשרירותית ותוצאתה תהיה שלילת
ההכרה בזכות לסרב לטיפול רפואי.
אף בתי המשפט אשר דנו בעתירותיהם של חולים
סופניים להימנע מטיפול רפואי מאריך חיים ,נמנעו
מלהגדיר חולה סופני ע”י תחימת תוחלת חייו בתקופת
חיים קצובה ותחומה ,אשר קביעתה קשה ושרירותית.
השופטת סירוטה בה.פ 528/96 .פלוני נ’ עירית ת”א-יפו
והיועץ המשפטי לממשלה( ,לא פורסם) קובעת כי
“הקביעה מתי חולה הוא סופני
היא נקודת הארכימדס האמיתית”
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השופטת מביאה בפסק דינה דברי הגות פילוסופים
לפיהם “ברגע שאדם בא לעולם ,הוא זקן דיו כדי למות”
(ציטטה מהפילוסוף היידיגר) וכי בהיבט פילוסופי כולנו
חולים במחלות סופניות.
 32בע’ 18להערת השוליים.

׀ 37

מדור משפט רפואי

השופט גורן בפרשת אייל
כדלהלן:

33

הגדיר מחלה סופנית,

“מחלה סופנית  -מחלה שעל פי
התפתחות מדע הרפואה דהיום ,אין כל
אפשרות של ריפוי או עיכוב והשהיית
התפתחותה השלילית של המחלה.
מדובר במחלה המחמירה מיום ליום
כאשר הליך החמרה זה איננו הפיך”.
לפי הגדרה זאת המדובר בציר החמרה דינמי כאשר
דרישת הסופניות מתקיימת מקום שאין חזרה מציר

לאור כל זאת ,נראה כי ניתן להסתפק בהגדרה הקובעת
כי מדובר במחלה המצויה בציר החמרה דינמי ללא
סיכוי לשיפור או החלמה ,זאת מבלי לצמצם את תחולת
החולים לתוחלת חיים קצובה בזמן ,אשר קביעתה הנה
שרירותית ,קשה להערכה ועשויה להתברר כמוטעית.
הפסקת טיפול רפואי וניתוק ממכשיר הנשמה
כאמור ,חוק החולה הנוטה למות אוסר על מעשה אשר
תוצאתו קירוב מותו של אדם.
כמו כן קובע החוק כי
36

התדרדרות זה המוביל לקראת המוות.
לאור הגדרה זאת אין המדובר בנקודת זמן קבועה טרם
המוות 34וההגדרה מאפשרת הכרה בזכות סירוב מדעת
כשתהליך ההחמרה הינו בתחילתו ,בלבד.
כך גם נקבע בחוזר מנכ”ל משרד הבריאות :35 2/96
“יש לקבוע בוודאות ,בצורה ברורה
ומפורשת כי החולה נמצא במצב סופני
בלתי הפיך .לשם כך יש צורך באבחנה
ברורה של המחלה ובהערכה רפואית
מבוססת היטב כי אמנם אין בטיפול
הרפואי כדי להציל את חיי החולה וכי
מהלך המחלה ותוצאותיה הפטליות הם
ודאים עד לבלי יכולת רפואית לשנות
זאת .אבחנה והערכה אלה יתקבלו ע”י
שני רופאים שאינם קשורים זה בזה אשר
אחד מהם ,לפחות ,מנהל מחלקה”.

 33ה.פ ,1141/90 .פס”מ תשנ”א (ג) ( 187ניתן ביום .)25.10.1990
 34זאת בניגוד להגדרת “הגוסס” הקלסי בדין העברי ,אך ראה התאמת
ההגדרה להתפתחויות הזמן והרפואה במאמרו של ד”ר סינקלר :דניאל
סינקלר “מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה” שנתון
המשפט העברי יח-יט (תשנ”ב-תשנ”ד) .265
 35חוזר מנכ”ל משרד הבריאות  )31.1.96( 2/96הטיפול בחולה הנוטה
למות (שם בע’  10להערת השוליים).

 38׀

“אין בהוראות חוק זה כדי להתיר הפסקת
טיפול רפואי רציף בחולה הנוטה למות,
העלולה להביא למותו ,בין שהוא בעל
כשרות ובין אם לאו”.
טיפול רפואי רציף מוגדר

37

“טיפול רפואי ,שעל פי טיבו ניתן באופן
מתמשך ובלא הפסקות ,למעט טיפול
רפואי מחזורי כאמור בפסקה  2להגדרה
טיפול רפואי מחזורי”.
פסקה  2להגדרה של טיפול רפואי מחזורי מוגדר כ
“טיפול שתוכנן מראש ,באמצעים
טכנולוגיים מתאימים ,להינתן כטיפול
רפואי מחזורי ,למרות שעל פי טיבו
הוא היה ניתן באופן מתמשך וללא
הפסקות”.
דהיינו  -החוק כלשונו אינו מתיר הפסקת טיפול רפואי
רציף ,כדוגמת ניתוק ממכשיר הנשמה .יחד עם זאת,
מאפשר החוק לרופאים לתכנן מראש את מתן הטיפול,
 36סעיף  21לחוק
 37סעיף  3לחוק
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-

באמצעות מכשיר טכנולוגי כגון “שעון קוצב ()timer
שיקבע מראש את משך הטיפול לתקופת זמן קצובה,
באופן שהטיפול יהיה מחזורי ולא רצוף ,ויאפשר את
הפסקתו באופן טכנולוגי ואת חידושו על פי רצון החולה.
ברור כי הסדר חוקי זה ,נועד לעקוף ,באמצעי טכנולוגי,
את האיסור על כל מעשה אשר יש בו כדי לקרב מותו
של אדם ,כדי שהטיפול יהיה קצוב בזמן .דרך זו תאפשר
לחולה הנוטה למות לבחור בין הפסקת הטיפול לבין אי
חידושו .בדרך זו הושג הקונצנזוס בין הפלגים המתירנים
לבין הפלגים השמרנים ו/או ההלכתיים בכנסת ,דבר
שא ְפשר את השגת הרוב הדרוש לאישור החוק בכנסת.
ִ
אך הסדר זה ,שאין דומה לו בשיטות משפט מערביות
אחרות ,אינו מאפשר לחולה הנוטה למות אשר ניאות
לקבל טיפול במכשיר הנשמה או טיפול רציף אחר,
ומשאפסו כוחותיו מלשאת בכאב ובסבל הכרוכים בסוף
פרשת חייו ,והוא מבקש להפסיק את הטיפול המאריך
את סבלותיו וקיצו הבלתי נמנע – לחזור בו ,ורצונו
להפסקת הטיפול מאריך הימים יכובד רק בתום מחזור
הטיפול.
זאת ועוד ,החוק אינו קובע מה יהיה משך הטיפול המחזורי
שיתוכנן מראש ,כיצד ייקבע משך כל טיפול מחזורי ולפי
אילו קריטריונים? .חולה אשר נקלע למצב שבו הוא חובר
למכשיר הנשמה ולאחר מכן לא יכול היה לשאת כאביו
והוא נאלץ להמשיך ולהיות מחובר למכשיר ,על אף רצונו
המפורש להפסיק את הטיפול ,עשוי לחשוש מלהסכים
להתחבר למכשיר מלכתחילה.38

 38פרופסור עמוס שפירא ,מהמתנגדים הבולטים להבחנה שבין טיפול
רפואי רציף לטיפול מחזורי ,מנמק הסתייגותו לחוק כך “ :אין הבחנה לוגית,
מוסרית ,או אתית ממשית בין הימנעות מלכתחילה מחיבור למנשם לבין
הפסקת פעולתו .איסור גורף על הפסקת טיפול רפואי רציף עלול לגרום
לחולים להימנע בטרם עת מקבלת טיפול כזה מחשש שמא “ייתקעו” במצב
ללא מוצא; איסור גורף כזה עלול לעמוד בסתירה לעקרונות “הרפואה
הטובה” ולפגוע בערכי האתיקה המקצועית והמצפון האנושי של רופאים
רבים; האיסור על המתה במעשה די בו כדי לאסור הפסקות טיפול שאינן
ראויות ואינן קבילות עלינו”.
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הדין העברי
האיסור על כל מעשה העלול לקרב מותו של גוסס ,מקורו
בדין העברי.
עקרון היסוד בגישת ההלכה הוא כי ערכם של חיי האדם
הוא ללא שיעור ,ולפיכך אינם ניתנים לחלוקה .כל חלק
וחלק מהם הוא אינסופי .החיים אינם ניתנים ליחסיות
ולמניפולציה .ערכם של החיים הוא ערך בפני עצמו
וקדושתם עומדת מעל לכל ,ואפילו מעל כל המצוות
(להוציא שלושה מצבים – גילוי עריות ,שפיכות דמים
ועבודה זרה). 39
כך קובעת המשנה :
40

“לפיכך ,נברא אדם יחידי ,ללמדך שכל
המאבד נפש אחת מישראל ,מעלה עליו
הכתוב כאילו איבד עולם מלא ,וכל
המקיים נפש אחת מישראל ,מעלה עליו
הכתוב כאלו קיים עולם מלא”.
הדין העברי דוחה כל גישה יחסית הנוגעת לאיכות החיים
או ערכיותם.
“בצלם ֱאל ִֹהים ָּברָ א אותו” 41ומכאן נובע שהאדם הינו
קניין אלוהים ,ואין לאדם בעלות על חייו או מותו .חייו
של אדם ניתנו לו לפיקדון ,להחזקה כדין שלא מכוח
בעלות ,בהקבלה לסעיף  1חוק השומרים .מכאן נובע
האיסור על המתת חסד אקטיבית.
הרב א”י ולדנברג ,מראשי חכמי ההלכה והפוסקים
בירושלים בדורנו ,ומי שהתמחה בתחום ההלכה והרפואה,
בקונטרסו רמת רחל מצטט משולחן ערוך (סימן כט):42
 39ר’ הרב ע’ יעקובוביץ ,הרפואה והיהדות (מוסד הרב קוק ,ירושלים,
תשכ”ו) ע’  ;102הרב י”מ טוקצ’נסקי גשר החיים (ירושלים ,תש”ך) חלק
א’ ,פרק ב’ ,סעיף ב’; וכן במאמרו של אברהם שטיינברג“ ,רצח מתוך רחמים
 לאור ההלכה” ספר אסיא . 40משנה ,סנהדרין פ”ד ,מ”ה.
 41בראשית א’ 27
 42מתוך קונטרסו רמת רחל נדפס מחדש בשות’ ציץ אליעזר חלק ח’,
הוצאה שניה (ירושלים ,תרד”מ).

׀ 39

מדור משפט רפואי

“ואף על פי שאנו רואים שמצטער הרבה
בגסיסתו וטוב לו המוות ,מכל מקום
אסור לנו לעשות דבר לקרב מיתתו:
והעולם ומלואו של הקדוש ברוך הוא -
וכך רצונו יתברך”.
מעקרון העל שבהלכה ,לפיו מקור החיים הוא בקב”ה נובע
כי חיי אדם באשר הוא אדם קדושים הם וניתנו לאדם
לפיקדון ועל כן יש לשומרם ,ומכאן נגזרים האיסור להרוג
נפש מחד והחובה להציל נפש מאידך .עקרון החובה
להציל כל נפש היא המשמעות ההלכתית העמוקה לעקרון
קדושת החיים .חובה זו מוטלת על כל אדם ועל הרופא
בפרט .43הגישה הרווחת בהלכה היא שהנמנע מלהתרפא
הוא בגדר שופך דמים .דעת הפוסקים היא כי אדם
חייב להציל נפשו אם חלה ונסתכן .ואם רוצה להימנע
מטעמי חסידות ,הרי זה שופך דמים וכופין אותו להציל
נפשות ולעסוק ברפואות ,שלא יאבד עצמו לדעת .אדם
המתעקש שלא לקבל טיפול בשל רצונו שלא לחלל את
קדושת השבת או יום הכיפורים ,כמוהו כשופך דמים.
סוגית החולה הסופני היא אחת הסוגיות שזכתה לעמדה
הלכתית ייחודית ומתחשבת.

 43לפני שנים מספר נתקבל בכנסת חוק לא תעמוד על דם רעך ,התשנ”ח-
( 1998ס”ח תשנ”ח ,245 ,פורסם ביום .)30.6.98
חוק זה שינה את הדין הקיים שינוי מהותי והשלכותיו תהיינה ,להערכתי,
מרחיקות לכת .החוק ,בניגוד לקיים עד כה ,קובע כי חובת הצלת הנפש היא
חובה משפטית ולא רק מוסרית ,כפי שהייתה עד כה .עד כה רווחה בדין
הישרלי הגישה האנגלו-אמריקאית ,לפיה יש להימנע ,ככלל ,מלחייב אדם
לפעול באופן פוזיטיבי במהלך מאורעות על מנת למנוע תוצאות הרות אסון,
הממשמשות ובאות .מקור רעיון אי ההתערבות במדיניות משפטית ,להימנע
ככל האפשר מלפגוע בחופש הפרט ומלהתערב בשיקוליו ,והיא מנומקת בכך
שאין לחייב אדם ,מוסרית ,להיות שומר אחיו.
ולעניין זה ר’ מאמרו של אליעזר בן שלמה “החובה להציל נפשות” הפרקליט
לט (תש”ן ,)1989-חוברת ב’ ,ע’  . 415וכן ר’ י .לוי ,א’ לדרמן עיקרים
באחריות פלילית (הוצאת רמות ,ת”א ,תשמ”א.155 )1981-

ההלכה המרכזית בדין העברי הנוגעת לחולה הנוטה למות
היא הלכת “הסרת המונע” שמקורה בפסק של בעל
הספר חסידים והיא מזוהה כהלכת הרמ”א 44המובאת
כאן כלשונה:
“וכן אסור לגרום למת שימות מהרה,
כגון מי שהוא גוסס זמן ארוך ולא יוכל
להיפרד  -אסור להשמיט הכר והכסת
תחתיו ,מכוח שאומרים שיש נוצות
מקצת עופות שגורמים זה ,וכן לא יזיזנו
ממקומו ,וכן אסור לשים מפתחות
ביהכ”נ תחת ראשו כדי שייפרד ,אבל אם
יש דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש ,כגו
שיש סמוך לאותו בית קול דופק כגון
חוטב עצים ,או שיש מלח על לשונו ,אלו
מעכבים יציאת הנפש  -מותר להסירו
משם ,שאין זה מעשה כלל ,אלא שמסיר
המונע”.
מדברים אלו למדים כי ההלכה מבדילה בברור בין פעולה
שיש בה משום מעשה המתה בפועל – שהוא מעשה אסור,
לבין “הסרת המונע” ,דהיינו ,הימנעות מעשיית פעולות
מסוימות המקשות על הסתלקות הנשמה מן הגוף ,אשר
לפחות בחלקן מוגדרות היום כאותנזיה פסיבית.45
הרב פרופסור אברהם שטיינברג 46מביא את הפירושים
והניתוחים של הפוסקים להלכת הרמ”א ומציע מספר
כללים והגדרות לפעולות שהן בבחינת “הסרת המונע”
ומותר לעשותן:
 .1בהסרת הגורם המעכב את יציאת הנפש אין אנו
גורמים להנעת גופו של הגוסס או חלק ממנו.

עפ”י סעיף (1א) לחוק לא תעמוד על דם רעך:
“חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו ,עקב
אירוע פתאומי ,בסכנה חמורה ומיידית לחייו ,לשלמות גופו או
לבריאותו ,כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה ,מבלי להסתכן או
לסכן את זולתו”.
בחינת הוראות החוק ( 6סעיפים) מעוררת קשיים יישומיים רבים הנובעים
מניסוחים בעייתיים ,שלא כאן המקום לפרטם .ראוי לציין שחוק זה ,בסוגיה
שלפנינו ,למעשה מעניק עיגון נוסף לגישת הדין העברי כפי שמפורט לעיל.

 40׀

 .2הגורם המעכב את יציאת הנפש אינו בא במגע ישיר
עם גופו של הגוסס אלא נמצא מחוץ לגופו.
 44הגהת הרמ”א ,י”ד ,של”ט ,א’.
 45ר’ לענין זה מאמרו של פרופסור שטיינברג “רצח מתוך רחמים  -לאור
ההלכה” ספר אסיא ה (תשל”ז-תשל”ח) .5
 46ה”ש  42לעיל ,בע’ .29-28
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 .3בהסרת הגורם המעכב את יציאת הנפש אין קירוב
והחשת המיתה אלא רק מניעת הארכת החיים.
 .4אם עשו פעולה המעכבת את יציאת הנפש שלא כדין,
יש לסלק את הגורם הזה.
 .5כל דבר שאיננו פיזיולוגי וטבעי הוא בבחינת מעכב
יציאת הנפש.
 .6יש שהבדילו בין פעולה בקום ועשה  -שאסורה ,לבין
הימנעות מהפעולה ,היינו שב ואל תעשה.
הדין הישראלי לפני חקיקת חוק החולה הנוטה למות
דוקטרינת ההסכמה מדעת לטיפול רפואי עוגנה בדין
הישראלי בחוק זכויות החולה ,התשנ”ו  1996-ובפסיקת
בתי המשפט אף עובר לחוק זכויות החולה ולחוק
החולה הנוטה למות .לכאורה ,כפי שנאמר לעיל ,ההכרה
בזכות המטופל להסכמה מדעת לטיפול רפואי היא גם
הכרה בזכותו לסירוב מדעת לטיפול רפואי .אין אלו
אלא שני צדי אותו מטבע .יחד עם זאת ,בית המשפט
העליון בפרשות קורטאם 47ושפר 48וכן חוק זכויות
החולה ,התשנ”ו ,1996-מסמנים גישה קונספטואלית
פטרנליסטית ביסודה ,המצמצמת את גבולות זכות
הסירוב מדעת לטיפול רפואי.
המשנה לנשיא השופט אלון בפרשת שפר קובע כי
הגישה המייצגת והתואמת את התפיסה הראויה
בישראל ,בהיותה הקרובה ביותר למסורת ישראל
הדוגלת בקדושת החיים ,היא הגישה לפיה כאשר אדם
נתון בסכנת מוות וודאית מיידית או שצפוי הוא לנזק
חמור וודאי לבריאותו ,מותר לבצע ניתוח או התערבות
אחרת בגופו אף שלא בהסכמתו .כל שכן מותר הדבר
ואף מתחייב לשיטת השופט אלון – כאשר מההתערבות
עצמה אין נשקפים סיכונים מיוחדים מעבר למקובל או
 47ע”פ  527 ,480/85קורטאם נ’ מדינת ישראל ,פ”ד מ (( 673 )3ניתן ביום
.)19.8.86
 48ע”א  506/88יעל שפר קטינה ,באמצעות אמה נ’ מדינת ישראל ,פ”ד
מח( )1ע’ ( 98מיום .)24.11.93
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מהתערבות מאותו סוג וכאשר לא קיים חשש לנכות
מהותית .השופט אלון 49דוחה מפורשות את בקורתו של
פרופסור ע’ שפירא במאמרו ,ופוסק כי עמדת השופט מ’
בייסקי בפרשת קורטאם עולה בקנה אחד עם הוראותיו
ותוכנו של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ומהווה
סינתזה ראויה שבין ערכיה של מדינה יהודית לבין ערכיה
של מדינה דמוקרטית.
בפרשת שפר נדונה עתירתה של אם שבתה אובחנה
כחולה במחלה גנטית חשוכת מרפא הידועה כמחלת
טיי-זקס ,ובקשה להכיר בסירובה לתת טיפולים מאריכי
חיים לבתה ,ובכלל זה סיוע נשימתי ,מתן תרופות
וכיו”ב .פסק דינו של השופט אלון דחה את ערעורה של
האם ,למרות שהפעוטה נפטרה בטרם ניתנה ההחלטה.
פרופסור דוד הד במאמרו “מעבר לחירות ולכבוד”,50
מבקר את החלטת השופט אלון בראש וראשונה
בהיותה מבוססת על חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו,
חוק שהוחק לאחר שניתנה ההכרעה במקרה זה של
הקטינה יעל שפר .ביקורתו של פרופסור הד על פסק
הדין 51נמתחת גם במישור האידיאולוגי וגם במישור
הנסיבתי .פרופסור הד רואה בפסק דינו של השופט מ’
אלון כמשקף “קיבוע אידיאולוגי” של השופט עצמו
ובכך חוטא בית המשפט לתפקידו השיפוטי ליתן ביטוי
לנורמות שיפוטיות כלליות .זאת ועוד ,ההלכות שפסק
השופט מ’ אלון בפרשת שפר בסוגיות “האותנזיה”,
“הזכות למות בכבוד” והזכות לסרב לטיפול רפואי ,אף
שלא בוטאו אגב אורחא ,לא היו צריכות להכרעת הדין
בעניין יעל שפר .מקרה שפר ,כפי שעומד על כך פרופסור
הד ,אינו מקרה של אותנזיה אקטיבית .הבקשה לפסק
דין הצהרתי הייתה מכוונת להשיג אישור להימנע
מלחבר את הילד למכשירים רפואיים .מדובר היה
באותנזיה פסיבית של אי נקיטת פעולה אשר לגביה ניתן
למצוא מכנה משותף בין מסורת ישראל ושיטות משפט
דמוקרטיות .הנמקת השופט אלון לדחיית העתירה לפיה
הילדה בשעת הדיון לא הייתה סובלת ואף לא מושפלת
 49שם ,בע’ .170
 50משפט וממשל ג’ (תשנ”ה-תשנ”ו) .649
 51דוד הד ,הרהורים מטא-משפטיים על פסק הדין בענין שפר מעבר לחירות
ולכבוד ,משפט וממשל ג(( )2תשנ”ו) .649
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אינה רלבנטית :הבקשה המקורית של האם צפתה פני
עתיד ,קרי ,להפסיק חיי בתה אם וכאשר יוחמר מצבה.
כפי שנראה בהמשך בפרק הדן בהלכה היהודית ,סבל
וייסורים מהווים אף על פי ההלכה היהודית שיקול
רלבנטי בבחינת בקשה לאותנזיה פסיבית .נסיבות
מקרה שפר אף אינן נוגעות לשאלת “החובה להתרפא”
הואיל והמדובר בחולה שאפסו כל סיכוייו להתרפא .כפי
שמציין בבהירות פרופסור ליאון שלף הבקשה בפרשת
שפר הוגשה על ידי האם ,בעוד שאביה של התינוקת
נמנע מלהצטרף אליה .לדעת פרופסור שלף די היה בכך
כדי להשיב את פני העותרת ריקם ,הואיל ואם ההורים
אינם מסוגלים כאפוטרופוסים ביחד ,להגיע לעמדה
משותפת בסוגיה כה רגישה ,רשאי בית המשפט לדחות
מעל פניו את ההכרעה.
המחוקק בחוק זכויות החולה מדגיש אף הוא את החובה
ליתן או לקבל טיפול רפואי ומתיר מתן טיפול בניגוד
לרצון החולה מקום שנשקפת סכנה חמורה לחייו והוא
מתנגד לקבלת טיפול רפואי אשר עשוי לשפר את מצבו.
בסעיף  )2( 15לחוק נקבע כדלקמן:
“בנסיבות שבהן נשקפת למטופל סכנה
חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואי,
שיש לתיתו בנסיבות העניין בהקדם,
רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי
אף בניגוד לרצון המטופל אם ועדת
האתיקה ,לאחר ששמעה את המטופל,
אישרה את מתן הטיפול ובלבד
ששוכנעה כי נתקיימו כל אלה:
(א) נמסר למטופל מידע כנדרש
לקבלת הסכמה מדעת.
(ב) צפוי שהטיפול הרפואי ישפר
במידה ניכרת את מצבו הרפואי של
המטופל.
(ג) קיים יסוד סביר להניח שלאחר
מתן הטיפול הרפואי ייתן המטופל
את הסכמתו למפרע”.
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בסעיף זה יוצר המחוקק הנחה של הסכמה למפרע
של החולה לקבלת הטיפול לאחר שיוטב מצבו .הכשל
הלוגי הטמון בסעיף זה הוא כי ההנחה בבסיס דרישת
ההסכמה למפרע היא כי החולה “אינו רציונאלי” ,כי
החלטתו לסרב לטיפול אינה הגיונית או כלשון השופט
בך בפרשת קורטאם ללא “נימוק סביר” .הואיל וכך
משברורה נחיצותו הרפואית המיידית של הטיפול ,יש בה
כדי לגבור על רצונו או היעדר רצונו של המטופל .עקרון
כיבוד האוטונומיות של אדם פירושה הכרה בזכותו לקבל
גם החלטות אשר אינן מתיישבות עם בריאותו הגופנית
דווקא ,ועם המלצות רופאיו .שאם לא תאמר כן ,איזו
משמעות יש לזכות הבחירה או ההחלטה האוטונומית.
הכרה בצורך או בתועלת שבטיפול הרפואי בלבד ,מבטלת
לחלוטין את האוטונומיות של החולה .אם אנו מבקשים
להכיר באוטונומיות עלינו להכיר גם ברצון עצמאי של
חולה ,בשונה מזה של רופאיו .שאם לא תאמר כן ,הרי
ניתן בכך מעמד פררוגטיבי לסמכות הרפואית .ומשכך,
נותרת דוקטרינת ההסכמה מדעת ,חסרת כל משמעות.
דרישת הסכמה למפרע אינה עולה בקנה אחד עם
דוקטרינת ההסכמה מדעת ,אשר כל הגיונה נעוץ בכך
שאין המדובר בהרשאה פורמאלית גרידא ,בין מראש
ובין בדיעבד ,אלא בדו שיח אמיתי בין הרופא לחולה שבו
מוענקת לחולה האפשרות הממשית  -להעריך את המידע
ולקבל החלטה לגבי גופו ובריאותו .ייחוס הסכמה למפרע
אינו רק פיקטיבי ,אלא הופך את דוקטרינת “ההסכמה
מדעת” לדרישה טכנית וחסרת תוכן ומהות ממשיים.
הפסיקה הישראלית שדנה בעתירותיהם של חולים
סופניים המסרבים למתן טיפול רפואי ,פסיקת בתי
המשפט המחוזיים בעיקרה ,נמנעה מלקבוע הלכות
גורפות והתמודדה עם כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו,
כאשר בכל פסק דין בולטים לבטיו של השופט היושב
לדין וקשיי ההתמודדות ,בהיעדרם של מבחן מנחה או
תבנית שיפוטית מנחה.
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-

בפסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי על ידי נשיא בית
המשפט המחוזי ,כב’ השופט גורן בפרשת אייל 52נעשתה
פריצת הדרך הראשונה והמשמעותית ביותר בנושא זה.
השופט גורן שם (בע’  )196קובע כי
“המקרה שבפני ,נראה לי ,מקרה מתאים
להתחיל בחריש הקרקע הבתולה,
תוך ניסיון להציב מספר קריטריונים
ראשוניים שעשויים להתפתח במשך
השנים”.
בפסק דין זה הוכרה זכותו של חולה סופני שלא לחברו
למכשיר הנשמה מלאכותית מאריך חיים לכשיתדרדר
מצבו ,אך מבלי שנקבעו קריטריונים מנחים רחבים.
ומציין השופט גורן בסוף פסק דינו:
“אין פסק דין זה שנכתב בבהילות,
מתיימר לפתור את כל השאלות
הסבוכות שהתעוררו במשפט זה ,וכל מה
שנעשה הוא לפתור את בעייתו הדחופה
של החולה ואת המצוקה בה שרויים הוא
ומשפחתו ,וכן לצורך מתן הנחיות לרופא
המטפל שגילה רגישות והבנה רבה לרצון
החולה .נראה לי ,שבעתיד ייקבעו ע”י
בית המשפט העליון הנחיות ברורות,
מקיפות ומעמיקות יותר”.
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בתי המשפט למעשה נמנעים מליתן הכרעה שיפוטית
בעתירות שבאו בפניהם אלא הסתפקו במתן הנחיות
כלליות לרופאים כיצד ראוי שינהגו במקרה קונקרטי,
בהתאם לנסיבותיו.
וכך השופט ריבלין ,בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בפרשת גלעד 54מבהיר:
 52ה”פ (ת”א)  1141/90בנימין אייל נ’ ד”ר נחמן וילנסקי פ”מ תשנ”א (ג)
.)25.10.1990 ( 187
 53שם ,ע’ .201
 54ה”פ (ב”ש)  1030/95ישראל גלעד נ’ מרכז רפואי סורוקה ואח’ פ”מ
תשנ”ו (א) ( 455 ,441ניתן ביום .)23.10.95
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“אלא שאף בגבולות הדין  -ראוי הוא
כי בית המשפט ימעט מלהניח ידיו על
שאלות שהתשובה המשפטית להן,
מטבעה ,אינה משביעת רצון; ובוודאי
כך בשאלות שכל כולן בהשקפת עולם,
בעקרונות מוסר ובכללי אתיקה ,אשר
בהן אין לשופט יתרון על אחרים”
פריצת דרך נוספת נעשתה על ידי כב’ השופט טלגם ז”ל
בפסק דינו בעניין איתי ארד .שם אישר השופט טלגם
ז”ל את ניתוקו בפועל של החולה ממכשיר הנשמה ,לאחר
ששוכנע כי הסכים לחיבורו למכשיר ברגע של חולשה
והוא מתחרט על כך.
לאחרונה נעשתה כברת דרך משמעותית נוספת ,כאשר
נשיא בית המשפט המחוזי ,כב’ השופט גורן ,הורה על
ניתוקה של חולה במחלת ניוון שרירים סופנית במצב
מתקדם ,ממכשיר ההחייאה:
הפ  529/01נילי נ’ שירותי בריאות כללית ואח’ 55בפסק
הדין שניתן ביום 5.6.2001
“לאחר ששקלתי את כל נסיבות המקרה
המיוחד ולאחר שהונחיתי על – ידי
פסיקת בית המשפט העליון בתיק שפר,
שם מכיר כב’ המשנה לנשיא (אילון)
בניתוק ממכונת החייאה כפעולה
פאסיבית ,למרות שהניתוק היה מעשה
אקטיבי ,החלטתי להיעתר לתובענה
ולהצהיר על זכותה של המבקשת
 ...להינתק ממכשיר ההחייאה ו/או
ההנשמה ,כך שכל רופא שיפעל למימוש
הצהרה זו ,יהיה מחוסן מכל תביעה
פלילית או אזרחית”.

 55הפ (ת”א)  529/01נילי נ’ שירותי בריאות כללית ואח’ ,תק-מח
( 2547,)2(2001ניתן ביום .)5.6.01
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( )ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosisשהסכים
ברגע של חולשה שתיעשה לו טרכיאוסטומיה (צנרור
קבוע של קנה הנשימה) ולאחר מכן התחרט וביקש
“בכל תוקף שינותק ממכונת ההנשמה אך שיקבל טיפול
מקביל שימנע ממנו את תחושת הסבל שבחנק” .וועדה
רפואית שראיינה את החולה התרשמה ממצבו חסר
התקווה ,מסבלו העצום ומחוסר התוחלת שבחייו.
איתי ארד פנה בשנית לשופט טלגם ז”ל בבקשה למתן
“תוקף מחודש לפסק דין” .השופט טלגם ז”ל חזר וקבע,
בשנית ,כי יש לנתק את החולה לפי רצונו וכי הכרעת בית
המשפט לנתק את החולה ניתנה זה מכבר ,ולפיכך אין
מקום לבקשה לעיון או מתן תוקף מחודש לה .בהתאם
לכך ניתק פרופסור רכס הנוירולוג בבית חולים הדסה
את החולה ממכשיר ההנשמה .מקרה זה נחשב לניתוק
הראשון שהגיע לכותרות העיתונות בארץ וזכה לתהודה
ציבורית .56איתי ארד נפטר  24שעות לאחר ניתוקו
מהמכונה.
בתי המשפט ,החל מפרשת אייל ארד וצדוק הידועות,
שנפסקו על ידי כב’ השופט גורן והשופט טלגם ז”ל,
התירו להימנע מחיבור חולה למכשיר הנשמה .באשר
לניתוקו של חולה ממכשיר הנשמה ,לאחר שחובר ,נחלקו
הדעות.
השופט קלינג בה”פ (ת”א)  222/95פלונית נ’ מדינת
ישראל (לא פורסם) (ניתן ביום  )26.3.96קובע כי
“מעשה הניתוק שיביא למותה הינו
איסור על פי סעיף  )4(309לחוק העונשין,
תשל”ז.”...1977-
בעוד שהשופט טלגם ז”ל בפרשות עידית מאיד וא.א.
ואח’ וכן השופטת סירוטה בה”פ (ת”א)  528/96ביבס
נ’ עיריית תל-אביב יפו ואח’ (טרם פורסם) (ניתן ביום
 )4.3.97פסקו כי ניתן להורות על ניתוקו של חולה סופני
ממכונת הנשמה.
 56ר’ השתלשלות האירוע בכתבה במוסף עיתון הארץ מיום 4.12.98
שכותרתה “ב 10-בלילה נותק איתי ארד ממכונת ההנשמה” .וכן פסק דינו
של השופט השופט טלגם בה”פ (ת”א) ( 2242/95בש”א  )108634/98ארד
איתי נ’ קופת חולים כללית ואח’ (לא פורסם) ניתן ביום .1.10.98
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השופטת סירוטה קובעת שם ,בע’ :11
“אי חיבור למכונה וניתוק ממנה הם
שני צדדים של אותו מטבע והם מעשה
פסיבי שיכול להביא בסופו למיתת
החולה .אין הניתוק מהמכונה בבחינת
סיוע להתאבדות”.
ההסדר הקבוע בחוק החולה הנוטה למות ,מנוגד לפסיקה
הנ”ל ומונע למעשה אפשרות ניתוק ממכשיר הנשמה לפי
רצון החולה ,לאחר שחובר אליו ,כל עוד לא פסקה עבודת
המנשם.
יסוד הסבל והייסורים כתנאי לכיבוד רצון החולה
הבלתי כשיר
גישת ההלכה היהודית היא מניעת סבל וייסורים מחולה,
ובכלל זה חולה הנוטה למות .בהלכת הרמ”א הנזכרת
לעיל ,בספר חסידים ,מוצאים כי אסור לעשות פעולות
לעיכוב יציאת הנשמה ,כדי למנוע הארכת ייסורים
מיותרים לחולה .הדבר מתבאר מן הפסוק:
“ואין צועקים עליו בשעת יציאת הנשמה,
כדי שלא תחזור הנשמה ותסבול ייסורים
קשים”.

57

הרב פיינשטיין ,גדול הפוסקים בארה”ב במאה ה-
 20מנתח את הלכת הרמ”א ומחפש הצדקה להתרת
הימנעות ממתן טיפול הרפואי על אף שיש בה להחיש
המיתה .לשיטתו ,הכאב והסבל הם הרקע והתנאי לפסק
הרמ”א  -ולדבריו:
“במסתבר וזהו הטעם שמותר להסיר
דבר המעכב יציאת הנפש כשאין בזה
מעשה ...שהוא משום הייסורים”.

58

 57ספר חסידים ,סי’ רל”ד.
 58הרב פיינשטיין ,אגרות משה ,יורה דעה ,חלק ב’ סימן קעד ,ענף ג.
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו2005-

ברוח זו ,קובע חוק החולה הנוטה למות בסעיף ,16
שכותרתו ‘הימנעות ממתן טיפול רפואי לחולה הנוטה
למות שאינו בעל כשרות’ כי
“חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות
הסובל סבל משמעותי ,שנקבע לגביו לפי
הוראות (5ב) כי אינו רוצה שחייו יוארכו,
יש להימנע מטיפול רפואי בו ,הקשור
לבעייתו הרפואית חשוכת המרפא,
לרבות בדיקות ,ניתוחים ,החייאה ,חיבור
למכשיר הנשמה ,טיפולים כימותרפיים,
הקרנות או דיאליזה ,והכל בהתאם
לרצונו כפי שנקבע עפ”י סעיף (5ב)”.
המונח סבל משמעותי הוגדר בסעיף ההגדרות כאחד
מאלו:
 .1כפי שהגדיר נותן הנחיות רפואיות מקדימות בהנחיות,
או נותן ייפוי הכוח בייפוי הכוח ,או
 .2בהיעדר הנחיות“ ,כאב או סבל ,שאדם סביר היה מוכן
לעשות מאמץ ניכר כדי להימנע ממנו או לסלקו ,אף
אם הדבר כרוך בפגיעה משמעותית באיכות חייו או
בתוחלת חייו”.
גישה זו עולה בקנה אחד עם פסיקת כב’ השופט אלון
בפרשת שפר 59הקובע כך:

השיקול שהחולה הוא פגום בדעתו ,כגון
שוטה וחסר דעת ,או פגום בגופו ,כגון
משותק או צמח .אכן ,מציאות זו של פגם
בדעת או בגוף קשה היא כשלעצמה ,אך
אין היא באה חשבון כגורם בבואנו לאזן
את האיזון האמור .בעולמה של ההלכה,
האיזון הוא בין קדושת החיים מחד לבין
הסבל והייסורים של החולה מאידך,
לכל אדם באשר הוא וכפי שהוא”.
גישה אחרת מצויה בפסק דינו של כב’ השופט אור
בפרשת בן אכר . 60השופט אור מסכים ומקבל כי עקרון
קדושת החיים מחייב גישה זהה לכל אדם בין אם הוא
כשיר ,פסול דין ,קטין או בלתי כשיר .יחד עם זאת ,לצורך
בחינת התועלת שבטיפול ממנו מבקש החולה להימנע,
מתייחס השופט אור לא רק לסבל הפיסי או לכאב אלא
גם לסבל נפשי ,לא רק לייסורי הגוף אלא גם לייסורי
הנפש .לשיטתו ,אין צורך בייסורי גוף על מנת לכבד רצון
חולה סופני להימנע מטיפול רפואי אלא די אם נבחן את
ההשלכות של מתן הטיפול על שלומו הנפשי של החולה.
ולהלן ציטטה מדבריו שם:
“גישתנו שונה .בשקלול ,האם הטיפול
הרפואי יהיה לטובת הילד  -האם הוא
יקדם את שלומו הגופני או הנפשי -
אנו בוחנים האם בפרוצדורה המוצעת
כרוכים נטלים ,אשר הם כה כבדים ,עד
כי יש בהם לגבור בבירור על משקלה
של התועלת הצפויה לו .נזכור ,כי “לא
תמיד הארכת משך החיים פירושה
גם שיפור איכות החיים; יש ואפשרות
הארכת החיים מביאה לכלל סבל פיזי,

“בסוגיית האיזון שבין ערך העל של
קדושת החיים והחובה לתת ולקבל
טיפול רפואי מחד גיסא ,לבין העיקרון
של איכות החיים ,המאפשר ,או מחייב,
הימנעות מהארכת החיים והזכות של
החולה לסרב לקבלת הטיפול הרפואי
מאידך גיסא  -באיזון זה ,העיקרון של
איכות החיים אינו כולל כל עיקר את

נפשי ושכלי ,והפרעות קשות בתפקוד
היום-יומי” (פסק הדין הנ”ל בעניין שפר,
בעמוד  .)132במצבים כאלה ,עלולה להיות
פגיעה כה קשה בזכויות ובאינטרסים של

 59ע”א  806/88יעל שפר קטינה ,באמצעות אמה נ’ מדינת ישראל,
פ”ד מח( )1ע’ .142 ,98

 60ע”א  558/97היועץ המשפטי לממשלה נ’ אכר בן (קטין)( ,טרם פורסם)
(ניתן ביום .)24.9.97
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החולה  -ובראשם זכותו החוקתית לכבוד
 עד כי תהיה הצדקה להימנעות ממתן61
טיפול רפואי בו”.
השופט טלגם ז”ל מציג גישה נחרצת וקיצונית יותר .בה”פ
(ת”א)  401/98עידית מאיר הוא קובע:
“מן הדעה שהבעתי במקרים דומים איני
רואה לשנות :האיזון הראוי במקרים
אלה הוא שערך כבוד האדם וזכותו לסרב
לקבל טיפול רפואי גוברים על “קדושת
החיים” .כך קבעתי במקרה דומה בה.פ.
- :2339+2242/95
“ונראה לי הקטן שאי כיבוד רצונו של
האדם שלא להתגלגל לנוולות של צמח
או של מושתק הניזון ומונשם בעל כורחו
אינו בגדר שמירת צלם האדם ,ואפילו
אם אנו מחשיבים כערך עליון את
קדושת החיים (כפי שפסק כב’ השופט
אלון בע”א .”)506/88
מתן מזון ,נוזלים וטיפולים שגרתיים לחולה הנוטה
למות
ההלכה העברית אינה מתירה שלילת מזון או נוזלים
מחולה נוטה למות .על פי ההלכה קיימת הבחנה בסיסית
בין טיפול רפואי לבין שימור פעולות פיסיולוגיות
בסיסיות .לפי הבחנה זאת כל פעולה שהיא חיונית
לשימור פעולות הגוף הבסיסיות כהזנה והנשמה ,חייבות
להינתן עד למוות ממש.62
כותב הרב אויערבאך:
“מסתבר שאם החולה סובל מכאבים
וייסורים גדולים או אפילו סבל נפשי
 61שם,בע’ 28להערת השוליים ( .56שם בע’ 28להערת השוליים )56
 62ר’ מאמרו של דניאל סינקלר הערת שוליים  ,34בע’  .290והתייחסותו
לפוסקים בני ימינו הרב יעקובוביץ והרב אויערבאך.
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חזק מאוד ,שאוכל וחמצן לנשימה
חייבים ליתן לו גם נגד רצונו אבל מותר
להימנע מתרופות הגורמות סבל לחולה
63
אם החולה דורש זאת.”...
אף חוזר מנכ”ל משרד הבריאות ( 2/96ע’  )9קובע כי אין
לאשר מניעת מזון ונוזלים מחולה:
“במצב כזה תפקיד הרופא הוא לעשות
כל שניתן להקלת הכאב והסבל של
החולה ,ומעבר לכך לתת לו רק טיפול
תומך ,המשמר ככל האפשר את איכותם
של החיים הקרבים לקיצם ,כגון :מזון
ונוזלים ,טיפול סיעודי טוב ותמיכה
פסיכוסוציאלית מירבית”.
ברוח זו ,בהתייחסו לחולה בעל כשרות שאינו רוצה שחייו
יוארכו ,קובע חוק החולה הנוטה למות כי:64
“על המטפלים בחולה הנוטה למות
כאמור בסעיף קטן (א) לעשות מאמץ
סביר כדי לשכנעו לקבל חמצן ,וכן מזון
ונוזלים ,אף באמצעים מלאכותיים,
וכן לקבל טיפולים שגרתיים הנחוצים
לטיפול במחלות בו-זמניות או במחלות
רקע וטיפול מקל”.
בעוד החוק אינו כופה הזנה ,נוזלים וטיפולים שגרתיים
על החולה בעל הכשרות ,הרי שביחס לחולה הבלתי
כשיר ,ההסדר שונה:65
“אין להימנע מטיפול נלווה בחולה הנוטה
למות כאמור בסעיף קטן (א) ,והכל אף
אם רצונו של החולה כפי שנקבע לפי
סעיף ( 5ב) הוא להימנע מקבלת טיפול
כאמור”.
 63ספר הלכה ורפואה חלק ב’ עמ’ קלא.
 64סעיף (15ב) לחוק
 65סעיף (16ב) לחוק

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006

אותה בחיים ,לאחר שבאופן טבעי היתה
נפטרת לעולמה .פעולה של מניעת
מזון וחמצן היא באופן ברור הרעבה
וחנק ואיש אינו מעלה על דעתו לחייב
את הרופא לעשותה .ומצוקה זמנית
אינה מחייבת את הרופא לעמוד לנוכח
סבל של החולה ולשלב ידיו ,כשיש
באפשרותו להקל .משעה שהתברר,
שהמצב אינו זמני והקיום של החולה
תלוי בהזנה ובמתן החמצן כאמור,
מסכים גם הרופא שיש לכבד את רצון
החולה ולהפסיק את אמצעי ההקלה.
להסיר ספק ,הזנה מלאכותית נמשכת
והספקת חמצן מתמדת אף הן בגדר
פעולות הארכת חיים מלאכותית ,וכן
כל פעולה חודרנית ,להבדיל משימוש
בעזרים רפואיים רגילים ,זריקות ,כלי
אוכל וכיוצ”ב”.

טיפול נלווה הוגדר כ:
“טיפול רפואי בחולה הנוטה למות ,שאינו
קשור כלל לבעייתו הרפואית חשוכת
המרפא ,לרבות טיפולים שגרתיים
הנחוצים לטיפול במחלות בו-זמניות או
במחלות רקע וטיפול מקל ,וכן מתן מזון
ונוזלים אפילו באמצעים מלאכותיים.”.
החוק מתיר הימנעות מטיפולים שגרתיים כאשר
המדובר בחולה בשלב סופי ,קרי חולה אשר תוחלת חייו
אינה עולה על שבועיים ,הסובל סבל משמעותי  ,אך אין
להימנע ממתן נוזלים ,אפילו באמצעים מלאכותיים ,אלא
אם כן קבע רופא אחראי כי מתן הנוזלים גורם סבל או
נזק לחולה.
הנה כי כן ,חולה בלתי כשיר הסובל ממחלה נוספת לבד
ממחלתו חשוכת המרפא יקבל על אף התנגדותו ואף
באמצעים מלאכותיים ,טיפולים במחלותיו הנוספות,
מזון ונוזלים ,עד שבועיים לפני מותו.
הסדר זה המצמצם את זכות החולה הנוטה למות לסרב
לטיפולים שגרתיים ,מזון ונוזלים ,עומדת בסתירה
בולטת לפסיקת השופט טלגם ז”ל בפרשת צדוק 66שם
הוא ממבחין בין הקלה על מצוקה זמנית שאינה כרוכה
באמצעים מלאכותיים שבה חייבים על פי הדין ,לבין
שימוש באמצעים מלאכותיים להארכת החיים ,שהוא
אסור אם החולה הביע סירובו מדעת:
“לעתירה להורות לרופא ,שלא לתת
נוזלים לחולה או למנוע ממנה חמצן
 שהוא סבור שיש בכך כדי להקל עלמצוקה זמנית של החולה  -לא אוכל כלל
להיענות.
עמדתו של הרופא מכבדת את רצונה
של המבקשת ואינה מכוונת להחזיק

סיכום
חוק החולה הנוטה למות מאמץ ככלל גישה המכבדת
את רצונם של חולים הנוטים למות ,להימנע מטיפולים
רפואיים בהם .יחד עם זאת ,נוקט החוק בגישה
מצמצמת ברוח ההלכה העברית ,בכל הקשור להגדרת
החולה הנוטה למות ,לאיסור על הפסקת טיפול רציף,
ובקביעת דרישה לסבל משמעותי כתנאי לכיבוד רצון
החולה הבלתי כשיר להימנע מטיפולים מאריכי חיים
וכן באכיפת מתן טיפולים שגרתיים ,מזון ונוזלים על
החולה הבלתי כשיר.

 66ה”פ (ת”א)  759/92מרים צדוק ואח’ נ’ בית האלה בע”מ ואח’ ,פ”מ
תשנ”ב ( 486 )2בע’ .501
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חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין:
עבירות המתה וסיוע להתאבדות
במבחן חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו

*

חיה רודניצקי-דרורי '

** ***

תקציר
חוק החולה הנוטה למות ,התשס”ו ,2005-נכנס לתוקפו בימים אלה .מאמר זה דן במעמדו החוקתי של החוק ,האם הוא
בא לסייג או לבטל את סעיפי ההמתה בחוק העונשין ,ואם כן האם הוא עומד בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו.
המאמר יתייחס לפסיקה ,למטרות החוק ,ולמהות הזכויות המתנגשות .עמדת המשפט העברי באה לידי ביטוי בפסק
דינו המוביל של כבוד המשנה לנשיא ,פרופסור אלון ,בעניין שפר .ייבדק גם המצב המשפטי בישראל בהשוואה לארה”ב
ואנגליה .הפרק המרכזי בחיבור זה יוקדש לבדיקת החוקתיות של חוק החולה הנוטה למות ,כפי שהיא מתפרשת מחוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו.
במאמר זה נעשה ניסיון להציע פיתרון חוקתי וחוקי ,של אצילת מעמד של בית דין מיוחד לוועדות האתיקה ,שאמורות
לקום לפי החוק ,כדי לדון במקרים מיוחדים ,שיובאו לפני ועדת האתיקה .ההצעה במאמר היא להוסיף להרכב שופטים
מקצועיים ,ונציגי ציבור ,ובכך להפוך את ועדת האתיקה לבית דין מיוחד .בית דין זה ,ידון בכל מקרה לגופו ,ולא רק
במקרים מיוחדים ,כדי שלכל חולה המבקש זאת יהיה יומו בבית המשפט ,ולא ייגזר דינו על פי הוראות החוק הכלליות,
לפיהן המחליט על מימוש החוק הוא הרופא האחראי וצוותו ,ללא פיקוח של וועדה אתית או בית המשפט .רק בי”ד מיוחד
לאתיקה ,ימנע את האפשרות ,שרופא מטפל וצוותו יכניסו חולה לתוך המשבצת המגדירה את החולה כנוטה למות ,ובכך
ימנעו ממנו טיפולים מסוימים ,ולמעשה יגזרו על מותו .כי רק החלטות אינדיבידואליות יכולות לתת פיתרון צודק,
הומאני ומתחשב ,הן בזכות לחיים  -שהיא הזכות הראשונית והבסיסית על פי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו  -והן בזכות
לכבוד האדם שהיא  -על פי הניתוח שבמאמר ,הזכות המשנית הקיימת באותו חוק יסוד.

* המאמר עובד מעבודה סמינריונית שהוגשה לשופטת בית המשפט העליון דליה דורנר ,במסגרת סמינריון שנושאו "סוגיות חוקתיות במשפט הפלילי".
** המחברת היא תלמידת שנה ג' למשפטים במכללת שערי משפט ,בעלת תואר  B.Aמהאוניברסיטה העברית בירושלים)Registered Nurse( R.N ,
מוסמכות של הדסה בירושליםM.P.A.- Master of Public Administration on Health Clark University, U.S.A ,

מבי"ס לאחיות

*** לזכר אבי מורי ראובן מרדכי רודניצקי ז"ל איש האמונה התמימה שנטע תקווה בליבי תמיד לצפות לטוב.
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הקדמה
השאלה בה נעסוק היא האם חוק החולה הנוטה למות
מתיישב עם הזכויות שהוגדרו בחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו או שהוא עומד בסתירה להן .ואם אכן יש
סתירה ,האם סתירה זאת עומדת במבחן פיסקת ההגבלה
שבחוק היסוד – האם החוק הולם את ערכיה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית? האם נועד לתכלית
הראויה? האם החוק הוא מידתי?



סעיף  1לחוק היסוד קובע :
“זכויות היסוד של האדם בישראל
מושתתות על ההכרה בערך האדם,
בקדושת חייו”.
סעיף  2לחוק היסוד אומר:
“אין פוגעים בחייו ,בגופו או בכבודו של
אדם באשר הוא אדם”.
ובסעיף  4לחוק היסוד נאמר:
“כל אדם זכאי להגנה על חייו ,על גופו ועל
כבודו( ”.ההדגשות אינן במקור – ח.ר.ד).
הוראות סעיפים אלה מגינים על ערך החיים .משמעותם
המשפטית היא הגנה חוקתית על סעיפי איסור ההמתה
שבחוק העונשין ,הן מתייחסות לעבירות הפליליות
מסוג “ – mala per ceהרוע בעצמו” – החטא הקדמון
של רצח הבל על ידי קין:
ׂית קוֹל ּד ֵמי ָא ִח ָיך ְצ ֲע ִקים
אמר ֶמה ָעש ָ
וַ יּ ֶ

ֵא ַלי ִמן ָה ֲא ָד ָמה
חוק החולה הנוטה למות ,התשס”ו, 2005 -להלן “החוק” .החוק פורסם
ביום  ,15.12.05ויכנס לתוקף שנה מיום פרסומו ביום  , 15.12.06ראה סעיף
 63לחוק.
 חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו  ,להלן “חוק היסוד”
 חוק העונשין התשל”ז( 1977 -להלן “חוק העונשין”)  -עבירות רצח
(סעיף  , 300סעיף  ; 301הריגה (סעיף  ;)298גרימת מוות (סעיף  ;)298סיוע
להתאבדות( סעיף .302
 בראשית ,פרק ד פסוק י.
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עבירות אלה הן לב המשפט הפלילי ,כאשר האינטרס
החברתי המוגן הוא חיי אדם ,שהם קדושים לפי ערכים
יהודים ודמוקרטיים כאחד.
עם זאת ,מכיר המשפט הפלילי בישראל בהגנות מסוימות
שעומדות למי שפגע בחיי אדם .חוק החולה הנוטה למות
מוסיף הגנה :הגנה לרופאים שסייעו לחולה למות .החוק
מבדיל בין הנסיבות השונות האפשריות של סיוע זה.
האם הגנה זאת מוצדקת? האם היא פוגעת בחוק
היסוד? האם החוק הוא חוקתי? האם הוא עומד בתנאי
פסקת ההגבלה? לבדיקת סוגיה זאת אזדקק לפסיקה
הישראלית בנושא ,לפסיקת בית המשפט האירופי
לזכויות האדם ,בית הלורדים באנגליה ,ובית המשפט
העליון של ארה”ב.

פרק ראשון  -המצב המשפטי בישראל לפני חקיקת
חוק החולה הנוטה למות
א .היסטוריה של פסיקה – ההיבט האזרחי
יחס החברה לבעיית החולה הנוטה למות מתבטא בשורה
של פסקי דין ,מסוף שנות ה 80-ועד שנות האלפיים
ואילך ,בהם מתבטאת התנגשות בין ערך קדושת החיים
לבין ערך כבוד האדם .נושא זה הגיע לבית המשפט
כאשר הפונים היו החולה או בני משפחתו ,שביקשו שלא
להמשיך בטיפול רפואי או לנתק את החולה ממכשור
המאפשר המשך חיים .פסקי דין אלה  ,חלקם נכתבו לפני
חקיקת חוק היסוד :כבוד האדם וחירותו ,וחלקם לאחר
חקיקתו .בקבוצה השנייה יש התייחסות לחוק היסוד
בחלק מפסקי הדין ,ואילו באחרים אין חוק היסוד מוזכר
כלל .אך יש לזכור כי חוק היסוד פורש כמוביל מהפכה
חוקתית רק בפסק הדין בנק המזרחי.

 הגנה עצמית  -סעיף 34י ; הגנת הצורך -סעיף 34יא; הגנת הכורח  :סעיף
34יב; צידוק :סעיף 34יג.
 ע”א  6821/93בנק המזרחי המאוחד בע”מ נ’ מגדל כפר שיתופי .פ”ד
מט (( .221 ,)4ניתן ביום  .)9/11/95להלן “פסק הדין המזרחי”

׀ 49

מדור משפט רפואי

פסק הדין המנחה ניתן מפי המשנה לנשיא מ’ אלון בעניין
שפר ,אשר הגיע לבית המשפט העליון בשנת  ,1988ובו
נדחה הערעור .הנימוקים ניתנו רק ביום  ,24.11.93דהיינו
לאחר חקיקת חוק היסוד אך לפני פרסום פסק דין בנק
המזרחי .בפרשת שפר נדונה בקשת אימה של תינוקת
חולת טיי זקס להימנע מלתת לבתה טיפול רפואי מאריך
חיים .הבקשה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי בתל
אביב  .הערעור לבית המשפט העליון נדחה כאמור ,ופסק
הדין היווה מאז אבן יסוד לכל דיון בנושא.
בפרשת אייל דן בית המשפט המחוזי בבקשת חולה
במחלת שרירים ניוונית במצב מתקדם להימנע מלחברו
למכונת הנשמה ,אם וכאשר תגיע מחלתו לשיתוק שרירי
הנשימה .הבקשה התקבלה .השופט ,כתוארו אז ,אורי
גורן קבע בפסק דין הצהרתי כי מנהל בית חולים יהיה
רשאי להביא במערכת שיקוליו את רצונו של החולה
שלא לחברו למכונת הנשמה ,כאשר מצבו יתדרדר.
ההחלטה ניתנה בשלושה תנאים מגבילים :האחד ,כי
בעת ההחלטה הגורלית יהיה החולה עדיין שרוי בהכרה;
השני ,כי ההחלטה חייבת להיעשות בעת שיתעורר הצורך
בחיבור החולה למכונת הנשמה ,כלומר עם תחילת
תהליך שיתוק שרירי הנשימה ,דהיינו עם התקרב מותו
בדרך הטבע; והשלישי ,כי ההחלטה תתקבל על ידי רופא
בכיר .השופט גורן מכיר בכך כי
“הפתח שנפתח [על ידי שלושת התנאים
האלה – ח.ר.ד] אינו ניתן להרחבה ככל
העולה על הדעת כי גם כוחות בית במשפט
וסמכויותיו ...מוגבלים לאור עקרונות
חוק העונשין ועקרון “קדושת החיים”.10
שני התנאים הראשונים הם תנאים מהותיים ועקרוניים,
ונראה כי ראוי להחילם על כל המקרים הדומים שיתעוררו
בעתיד.
 ע”א  506/88יעל שפר ,קטינה נ’ מדינת ישראל פ”ד מח ( .87 )1ניתן
ביום  . 24/11/93להלן “פסק הדין שפר” .
 ה”פ (מחוזי ,ת”א)  ,779/88שפר נ’ בי”ח זיו ,פס”מ מט ( 240 )2ניתן
ביום 14/8/88
 ה”פ ( 1141/90ת”א) ,בנימין אייל נ’ ד”ר וילנסקי ,פס”מ נא (,187 )3
להלן “פסק הדין אייל”.
 10פסק הדין אייל פיסקה  20לפסק דינו של השופט גורן.
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א : .1.התנאי הראשון – החולה חייב להיות מודע למעשה
בזמן אמת
תנאי זה קובע ,כי החולה עצמו ,ולא מי זולתו ,מבקש
את מותו המיידי במועד הבקשה .משמע שאין הכרה
ב”צוואה בחיים” לפיה אדם מצווה שיפסיקו את חייו
כשתגיע שעתו ,בכל זמן עתידי .אין דומה צוואה בעניין
רכוש לצוואה שעניינה חיים ומוות של אדם .המשפט
הישראלי ,כשיטות המשפט האחרות בעולם ,מכיר
בצוואה של אדם בדבר חלוקת רכושו .וביטול צוואה או
עריכת צוואה חדשה מחייבים פעולה משפטית נוספת.
מצב משפטי זה אינו מתאים כאשר מדובר בחיים ומוות.
כאן  ,נראה כי מן הראוי יש לתת לאדם פתח להתחרט
עד לרגע ביצוע הפעולה בה יופסקו החיים .אם בינתיים
איבד החולה קשר עם סביבתו ,לא נוכל לסייע בהפסקת
חייו על סמך צוואתו עובר לאותו מועד.
למרות זאת ,פסקו מספר שופטים מחוזיים כי נטל
ההוכחה במקרה כזה הוא על הטוען שהמצווה התחרט.
כך למשל ,בפסקי הדין של השופט טלגם ז”ל בפרשת
אתי ארד 11ובפרשת עידית מאיר .12כמו כן ,קבע השופט
טלגם ז”ל בפרשת צדוק 13בה הקיש מהויתור על דרישות
פורמאליות לגבי שכיב מרע המצווה לביתו:
“כאשר ברור שהחולה מאבד את צלילות
דעתו ואת זכרונו...וכאשר ההסדר החוקי
בארץ אינו כולל נוהל שבו יוכל לעגן
לבטח את מאווייו  -האם מן ההגינות
יהיה זה לבוא למי שיזם וחתם על תצהיר
מעין זה בערעורים והשגות ולצאת
מנקודת מוצא שההבעה פגומה?”

14

11ה”פ ( 2349/95 ,2242/95ת”א) ,איתי ארד נ’ קופ”ח הכללית ,פס”מ
מה ()2
 12ה”פ ( 401/98ת”א) ,עידית מאיר נ’ היועץ המשפטי לממשלה ,לא
פורסם.
 13ה”פ (מחוזי ת”א ,759/92 ),מרים צדוק נ’ בית האלה ,פס”מ נב ( )2להלן
פרשת צדוק.
 14פרשת צדוק פסקה ד’
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החשש הוא שיש כאן צעד נוסף במה שנראה כמדרון
חלקלק .לא רק שמאשרים צוואה בחיים אלא אם
תתקבל גישת השופט טלגם ז”ל ,יש בכך צעד בכיוון
הקלה על דרישות פורמאליות המקובלות בצוואות
בענייני רכוש.
בפרשת נחמה שמחי 15דן בית המשפט בניתוק ממכשיר
הנשמה בחולה עם מחלת ניוון שרירים סופנית .גם שם
טען בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה כי:
“שמן ההכרח שבית משפט ישתכנע,
שהמצהיר שקל ,אם אפשרי הדבר בכלל,
איך ירגיש בשעה שלא יהיה בידיו להביע
את רצונו  -ותחושתו באותה שעה תהיה
כשל טובע בסבל ובמחנק  -והחליט בכל
זאת על מתן הוראתו”.

חזקה זו של רצון החיים נובעת מטבע
האדם (שאינו שונה לעניין זה מטבעו של
כל בעל חי) ,והיא כוללת בתוכה חזקה
שרוצה אדם בהארכת חייו “ עד כלות
נשמתו “ בדרך הטבע ....חכמי בתלמוד
היו אומרים ,בעניין זה הולכים אנו אחר
הרוב (“בתר רובה אזלינן”) :סביר הוא
להניח שגם חולה זה ,כרוב החולים ,רוצה
שישאירוהו חי עד כמה שאפשר ,והוא
כל עוד לא הביע רצונו השונה בצורה
שאינה משאירה ספק .הדברים אמורים
ביתר שאת נוכח פני העובדה שכה רבים
מן החולים הסופניים מראים סימנים
מובהקים של פחד מפני המוות ושל אי-
רצון למות”

17

ובהמשך הוא כתב כי :
השופט טלגם ז”ל דחה טענה כבדת המשקל זו בנימוק
הבא:
“חוששני שאין זו אלא דרך עקלקלה
להגיע לאיונה של צוואת בריא ,בדבר
התנהגות כלפיו לכשיחלה”.

“הסירוב לקבל טיפול רפואי להארכת
חייו צריך לבוא מפי החולה שדעתו
צלולה ומיושבת עליו”.18
צעד נוסף בכיוון התרת הפסקת חיים ,הלכה הפסיקה
המחוזית בפרשת חסוי נ’ מרכז רפואי אסף הרופא
שם פסק הנשיא גורן כי כאשר לא ניתן לתקשר עם
החולה ,די בתצהירים ובעדויות של בני משפחתו כדי
לבסס ,במידת ההוכחה הראויה ,את רצונו הנטען של
החולה ,כי חייו לא יוארכו באופן מלאכותי .הנשיא
גורן מודע לשאלת המתח הרעיוני שבין עקרון קדושת
החיים לבין האוטונומיה האישית של החולה ,כדבריו ,אך
אין הוא מזכיר את חוק היסוד ,למרות שפסק הדין זה
ניתן ב , 2004-לאחר שנחקק חוק היסוד ,ותשע שנים
לאחר פרסום פסק הדין המזרחי .הנשיא גורן מתבסס
על הצעת חוק החולה הנוטה למות ,שבאותו מועד טרם
עברה בכנסת ,שבה בסעיף ( 6ב) אמר כי:
19

והשופט נעתר לבקשה.
נראה כי אין המשפט יכול להתעלם מהעובדה כי לאדם
חולשות אנושיות ולא תמיד הוא יכול לעמוד בהחלטות
קשות שנטל על עצמו ,אפילו שדעתו ,בזמן קבלת
ההחלטה ,הייתה נחושה .נזכיר לעניין זה את השופט
העליון חיים כהן ז”ל ,16שכתב:
“ ...נראה לי שלעניין הארכת החיים יצדק
הרופא אם יעמיד חולה כזה בחזקתו
שרצונו האמיתי הוא להמשיך ולחיות.
 15ה”פ (מחוזי ,ת”א)  ,10543/99נחמה שמחי נ’ היועץ המשפטי לממשלה,
לא פורסם.
 16ראה מאמרו של השופט העליון חיים כהן “זכות משפטית לסירוב רפואי”
הקדמה לספרו של י’ חושן הזכות למות בכבוד בהוצאת “הילה אור שלי”
רמת גן.
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 17שם ,ע’ . 10-11
 18חיים כהן“ ,זכות משפטית לסירוב רפואי”.ע’ . 14
 19ה”פ ( 929/04מחוזי ,ת”א) חסוי נ’ מרכז רפואי אסף הרופא ,פסקה
11,12,13
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מדור משפט רפואי

“על הרופא האחראי לעשות מאמץ לברר
עדותם של בן משפחה או ידיד כמוגדר
לעיל ורשאי הרופא להתחשב בעדות
ברורה מפיהם”.
ראוי לציין כי סעיף זה הוחלף בחוק בסעיף ( 5ג):

קרוב המשפחה הוחלף באדם קרוב אך המהות לא
השתנתה .התקדמנו צעד נוסף ,מהקלה בדרישות
פורמאליות של צוואה בחיים ועד לחוסר צוואה בכלל,
ומספיקה הצהרתו של “אדם קרוב” או אפוטרופוס שהוא
“אדם קרוב” .לפי סעיף  , 3הוא סעיף ההגדרות:

 .5אין מוציאים חולה הנוטה למות מחזקת
רצונו להוסיף לחיות ואין נמנעים ,לפי
הוראות חוק זה ,מטיפול רפואי בו ,אלא
על פי המפורט בסעיף זה לפי העניין:

בחוק זה -

א) בחולה הנוטה למות שהוא בעל כשרות

“אדם קרוב”  -אדם ,שלדעת רופא אחראי,

 על פי הבעת רצונו המפורשת;(ב (בחולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות,
שמלאו לו  71שנים על פי אחת מאלה:
( )1הנחיות רפואיות מקדימות
שנתן שמתקיימות בהן הוראות
סעיפים  33ו– ( 43א
(  )2החלטה של מיופה כוחו שניתנה
לפי ייפוי כוח שמתקיימות בו הוראות
סעיפים 93 , 83
( )3החלטה של ועדה מוסדית או
הוועדה הארצית שניתנה לפי הוראות
פרק ו’;
(ג) בהעדר הנחיות או החלטות כמפורט
בסעיף קטן (ב))  -על פי החלטת רופא
אחראי
ובתנאי שהחלטה כאמור תתקבל
בהתחשב -
()1בהצהרה מפורשת של אדם קרוב
ולפיה החולה הנוטה למות אינו
רוצה להוסיף לחיות;
( )2בהעדר הצהרה כאמור  -בהתחשב
בעמדת אפוטרופסו של החולה הנוטה
למות שהוא אדם קרוב ,ככל שישנו,
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ולפיה רצונו של החולה הנוטה למות
שלא להאריך את חייו( .ההדגשות
אינן במקור – ח.ר.ד).

על פי הוראות שקבע השר לפי סעיף
60א( )1מתקיימים בו שניים אלה:
( )1הוא בעל קרבה משפחתית או רגשית
אל החולה הנוטה למות ומסור לו;
( )2הוא מכיר היטב את החולה הנוטה
למות ,על יסוד קשר רצוף ומתמשך עמו
בתקופה שלפני הטיפול הרפואי בו או
במהלכו; “אפוטרופוס  -אפוטרופוס
לגוף”;
למרות ההגדרה לא ברור מי אותו אדם קרוב ,מה טיבו,
ומדוע נקבל את דבריו כביכול הם משקפים את דעתו
ורצונו של החולה הנוטה למות?!
בניגוד לפסקי דין אלה ,יש לציין את פסק דינה של
השופטת סירוטה בפרשת מרים ביבס ,20שם קבעה,
בעקבות הלכת שפר ,כי “צוואה בחיים” ,הוראות שאדם
נותן בדבר הטיפול בו באחרית ימיו ,איננה תקפה
ומחייבת בשל עצמה ,שכן ידוע מניסיון החיים שאדם
המצווה כך בהיותו בריא ,רק משער ומדמיין כיצד ירגיש
בבוא עליו שעה קשה ,כשלא יהיה מסוגל לשלוט בנעשה
סביבו .אולם ,משגברה עליו המחלה ,שקודם רק דימה
לעצמו ,נשתנו הנתונים ,ויתכן כי שינה את דעתו ,או
הרצון לחיות גבר עליו ועל דעתו מול פני המוות”.21
 20ה”פ (מחוזי ,ת”א)  ,528/96ביבס נ’ עירית ת”א (בי”ח איכילוב) ,לא
פורסם להלן פרשת ביבס
 21פרשת ביבס פיסקה רביעית לפני סוף פסק הדין.
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זו גם דעתו של השופט העליון חיים כהן ז”ל:
“שתי חזקות מתנגשות זו בזו :מחד
גיסא ,חזקה על אדם שלא שינה דעתו ,כל
עוד לא הביע דעה סותרת; מאידך גיסא,
עומדת חזקת-רצון -החיים לכל אדם.
נראה לי כי הראשונה צריכה להידחות
מפני השניה :ראשית ,זו אינה נובעת
מטבע אנוש ,שהרי אין לומר שמטבע
אנוש הוא שלא לשנות את הדעת -ואילו
זו נובעת אך מטבעו של אדם :שנית,
אפילו לא שינה דעתו להלכה ,עשוי
הרצון לחיות להתגבר עליו ועל דעתו מול
פני המוות; ושלישית ,החזקה שלא שינה
דעתו אינה יכולה לחול אלא על דעה
שנוצרה והתגבשה בידיעת כל הנתונים
הרלבנטים :משנתגברה עליו המחלה,
שמקודם רק דמיין אותה לעצמו ,נשתנו
הנתונים ,ויש רגליים לסברה ,כי דעתו
22
הקודמת התבטלה”.
וכן נקבע בחוזר מנכ”ל משרד הבריאות ,23בעקבות
הלכת שפר ,כי אין מכירים בצוואה בחיים ,אך בנסיבות
מסוימות בחולה כשיר לא יכפו עליו טיפול שהוא מסרב
לו ,שאין בו אלא הארכה מלאכותית של תהליך סוף
החיים .זה מביא אותנו לתנאי השני ,מהו תהליך סוף
החיים.

 22חיים כהן“ ,זכות משפטית לסירוב רפואי” ,ע’  .24השופט חיים כהן ,
למרות דעתו השוללת צוואה מחיים מציע במאמרו זה חוק רצוי שיתיר
המתה במחדל על סמך צוואה מחיים אך הוא עצמו מסתייג מהחוק שהציע
וקובע כי “אין בנוסח הזה כדי לשנות הרבה מן המצב המשפטי הקיים
אצלנו בלאו הכי” ע’  .27יש להדגיש כי המאמר וההצעה נכתבו לפני חוק
יסוד :כבוד אדם וחירותו.
 23חוזר מנכ”ל משרד הבריאות  2/96מיום  , 31/1/96סעיף  5לחוזר.
(מצוטט בפרשת ביבס בסעיף הדיון)
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א - .2.התנאי השני – ההחלטה חייבת להיעשות בעת
שמתעורר הצורך בחיבור למכונת הנשמה  -תחילת
תהליך המוות.
בפרשת ביבס נקבע כי אין לתת סעד הצהרתי מראש.
שיקול הדעת של הרופאים ייעשה ויופעל רק בעת שיגיע
החולה למצב סופני ,כאשר הרעיון המנחה הוא שהארכת
חיים מלאכותית אין בה אלא כדי לעכב את יציאת
הנשמה .המושג “עיכוב יציאת הנשמה” נדון בפסק דינו
של המשנה לנשיא אלון בפרשת שפר:
“הדיון בסוגיה זו מכונה בעולמה של
ההלכה בשם “הסרת המונע”  -היינו
הסרת הדבר שמונע את יציאת הנשמה
ופטירתו של החולה “.24
השופט אלון מביא ציטוט מספר החסידים:
“...ולפי זה אם יש דבר שגורם לנפשו שלא
תצא  -מותר להסיר אותו גורם ואין בכך
כלום ,שהרי אינו מניח אצבעו על הנר,
ואינו עושה מעשה .אבל להניח דבר על
הגוסס או לטלטלו ממקום למקום כדי
שתצא נשמתו במהרה  -נראה דוודאי
אסור ,דהא מניח אצבעו על הנר”.25
מכאן מסיק השופט אלון כי כל פעולה אקטיבית שיש בה
כדי להחיש את מותו של החולה  -אסורה היא .לעומת
זאת “הסרת המונע” היא פעולה מותרת .דהיינו ,מותר
להימנע מעשיית פעולות מסוימות המקשות על מיתתו
ומעכבות את יציאת נשמתו של חולה .הקושי הוא לקבוע
על מי מותר להחיל את עיקרון הסרת המונע ,כלומר מיהו
גוסס? יש האומרים  72שעות לפני המוות ,ויש המרחיבים.
מתן תרופות שיש בהן כדי לקצר את חיי החולה ,אפילו
לרגע אחד ,כלומר אותנזיה אקטיבית ,דינה כדין שפיכות
 24פרשת שפר ע’ . 134
 25פרשת שפר ע’  ( 135הנר הוא מטפורה לנשמה  ,וכיבוי הנר הוא הפסקת
החיבור בין הגוף לבין הנשמה ועלייתה לגנזי מרומים) .
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דמים ,והיא אסורה .אבל חולה סופני שאינו יכול
להתרפא ,אין להאריך את חייו על ידי תרופות או טיפול
אחר ,אם הטיפול גורם ייסורים .מכאן נובעת מסקנה
שנפסקה על ידי גדולי הפוסקים ,כי אסור להאריך את
חייו של תורם איברים באמצעים מלאכותיים ,עד שיהיה
מוכן להשתלה ,אם חיי השעה יהיו בייסורים לתורם .מה
שאסור לאדם ביחס לחיי עצמו ,אסור לעשות ביחס לחיי
אחרים.
אולם זאת פרשנות בעייתית ,כי אלה דברים שנעשים מדי
יום ביומו בבתי החולים ,כדי לשמור על חיי תורם עד לרגע
השתלה 26מצד אחד ,הרפואה רוצה לקבל את הפסיקה
הרבנית הליברלית המתירה אותנזיה פסיבית ,אך מצד
שני ,אנשי הרפואה יתקשו לקבל את המסקנה הפרשנית
שתעכב השתלת איברים ,אפילו ששתי הפסיקות נובעות
מאותו מקור ,שהוא למנוע מהגוסס ייסורים נוספים על
ייסוריו .ועוד מוסיף הרב משה פיינשטיין :
“ומה שיאמרו הרופאים שאינו מרגיש
כבר בייסורים  -אין להאמינם ,כי אפשר
שלא שייך שידעו זה דהא משמע שעיכוב
יציאת הנפש הוא בייסורים ,אף שלא
ניכר לנו”

27

כלומר ,רק החולה יודע אם כואב לו ,ואף אחד אחר לא
יחליט בשבילו אם כואב לו ,אם לאו ,גם לא הרופא.
לסיכום :אותנזיה פסיבית ,במובן של הסרת המונע,
אפשרית רק בזמן אמת של תקשורת עם החולה ,ולא
בהסתמך על דברי אחר ,יהיה קרוב לו ככל שיהיה ,רופא
או מטפל או אפוטרופוס ,או חליפים שניסו למצוא בחוק
החולה הנוטה למות ובפסקי הדין המחוזיים שלפניו.
 26אך עם זאת ,נכון כי ממשיכים את קיומו של אותו אדם ,אולם בהיותו
שרוי במצב של מות המוח ,ממילא בטל יסוד הסבל ,ואף אם יש כאן הארכת
חיים כביכול – כשלעצמה פרדוכס לנוכח קביעת מות המוח – הרי אין סבל,
והתנאי של היעדר סבל אינו קיים .ומצב זה נכון ביחס לכל המקרים בהם
החולה מאבד את הכרתו.
27הרב משה פיינשטיין  ,ספר אגרות משה יורה דעה סימן קע”ד ענף ג ע’
רפט -רצ
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בפרשת צעדי ,28כאשר נידונה השאלה של הימנעות
מטיפול בדיאליזה בחולה סופנית ,נעתר השופט לבקשה
להעניק סעד הצהרתי המאפשר לרופא שלא לתת לחולה
טיפול דיאליזה ,ובאותו פסק הדין אף מבקש השופט
גורן כי הדילמות שבהמתת חסד תזכינה לעיגון בפסיקה
של בית משפט העליון או בחקיקה .אך בית המשפט
העליון ,באותם מקרים שהגיעו אליו ,דחה את הבקשות
להמתת חסד ,והצעות החוק הפרטיות שתמכו בהמתת
חסד לא עברו בכנסת.
ברוב המקרים בהם ניתנה רשות להמתת חסד בבית משפט
מחוזי ,התהפכה הפסיקה בבית המשפט העליון .פרשת בן
אכר החלה בבית משפט לענייני משפחה ,שהתיר לצוות
הרפואי לטפל בקטין ללא הסכמת הוריו .בערעור בבית
המשפט המחוזי נאסר על הצוות הרפואי שטיפל בילד בן
השמונה ,וסבל מפגיעה מוחית קשה מלידה – Cerebral

 – Palsyלטפל בו בדיאליזה פריטוֹנֶ ָאלית ללא הסכמת
הוריו .היועץ המשפטי לממשלה ביקש רשות ערעור לבית
המשפט העליון ,שנעתר לבקשה וקיבל את הערעור.29
השופט ( כתוארו אז) ת’ אור ,מעביר ביקורת על בית משפט
קמא:
“דבריו של בית המשפט קמא ,כי אם
הקטין היה יכול לדבר ,הוא היה מבקש
‘להשתחרר מחיים קשים אלה שנכפו
עליו שלא באשמתו’ ,אינם מוסיפים דבר
מה מהותי למסכת השיקולים הניצבת
בפנינו .לא ברצונו של הקטין מדובר,
אלא בבית משפט קמא ,המדבר מפיו של
הקטין .הקטין מעולם לא הביע ,ולא היה
יכול להביע ,העדפה כלשהי בשאלה שעל
הפרק .לרצונו הסובייקטיבי אין ,ככזה,
משקל בעניין שבפנינו .אוסיף לכך ,שלא
ברור לי על סמך מה הגיע בית המשפט
המחוזי למסקנה בדבר רצונו של הקטין,
לו היה מסוגל להביעו”.
 28ה”פ ( 498/93מחוזי ,ת”א) צעדי רחל נ’ קופ”ח הכללית ,לא פורסם
 29רע”א  5587/97היועץ המשפטי לממשלה נ’ בן אכר ,פ”ד נא (,830 ,)4
פורסם ביום  09.11.1997להלן פסק הדין בן איכר (היועץ המשפטי נ’ פלוני).
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כך גם בפרשת לובצקי 30בית המשפט המחוזי נתבקש
להתיר הפסקת הזנה דרך צנתר לקיבה ,והוא נעתר
לבקשה בפסק דין הצהרתי .המדינה ערערה ,והערעור
התקבל .31המשנה לנשיא ש’ לוין קבע כי:
“לא הונחה תשתית עובדתית מספקת
למסקנותיו של בית משפט המחוזי...
אין מקובלת עלינו הגישה שסירובו של
הבן להמשך הזנתה של אימו כמוהו
כסירובה של החסויה עצמה ,שלא תמיד
האינטרסים של השניים חופפים ...כאילו
המשיב מסעיף ( 1הבן) חולש על חייה
של אימו”.32
עד כאן הפסיקה שלפני שנחקק החוק ,כאשר רוב הדיון
עסק בהיבט האזרחי ,המוסרי-חברתי ,ולא נפקד גם
מקומם של שיקולים כלכליים .השופטים המחוזיים,
נשענו על דוקטרינת ההסכמה מדעת , 33ויותר מאוחר
על חוק זכויות החולה .חלק מפסקי הדין לא התייחסו
להיבט הפלילי ,חלק הסתמכו על ההבחנה של השופט
חיים כהן ,34שקבע כי רק מעשה יכול להיחשב כמחיש את
המוות ואפס מעשה לא ייחשב כך .ואף היה שופט שסבר
שאין איסור פלילי על המתת חסד במדינת ישראל.35
36
יוצא מן הכלל הוא השופט ריבלין בפסק הדין גלעד
כמו שנראה בהמשך.

במחדל ,ומותו של אותו חולה קו ָֹרב עקב כך ,האם רופא
זה עבר עבירה של המתה לפי סעיף  298או סעיף 309
37
( )4לחוק העונשין?
סעיף (20א) לחוק העונשין דורש כי בעבירות של מחשבה
פלילית יש להוכיח מודעות לטיב המעשה ,לקיום הנסיבות,
ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה .רופא כזה  ,אם
יואשם ,ברור כי מעצם מקצועו היה מודע לטיב המעשה או
המחדל ,לקיום הנסיבות – מותו של אדם – ולאפשרות
הגרימה לתוצאות המעשה הנמנה עם פרטי העבירה.
העובדה כי אותו רופא פעל לבקשת החולה ,אינה רלבנטית
לעניין המחשבה הפלילית ,כי בקשת החולה הייתה המניע
למעשה ,והמניע אינו רלבנטי לעניין המחשבה הפלילית.38
גרוס מסתמך על ספרם של לוי ולדרמן ,39אשר לשיטתם
 ,יכול להיות מצב בו הרופא המואשם יורשע בעבירה,
אך לא ישא את הקלון המוסרי המתלווה אליה ואולי גם
יקלו בעונשו.
המתת חסד במחדל
בפסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים בטרם נחקק
החוק ,כאמור לעיל ,לא נדון ההיבט הפלילי של המתת
החסד ,וההסתמכות הייתה על חוק זכויות החולה ,ובכך
נענו בקשות החולים להרשות להם למות .אך הרחיק
לכת השופט נ .ישעיה בפסק דין פלוני נ’ מדינת ישראל
כאשר קבע כי אין אחריות פלילית כלל למי שמבצע
המתת חסד:

40

ב .היסטוריה של חקיקה  -ההיבט הפלילי
השאלה העומדת לדיון היא האם רופא ,אשר לבקשת
חולה סופני לא האריך את חייו של זה ,במעשה או
 30ה”פ ( 10403/99ת”א) לובצקי נ’ היועץ המשפטי לממשלה ,לא
פורסם.
 31ע”א  3031/99היועץ המשפטי לממשלה נ’ לובצקי ,לא פורסם להלן
פרשת לובצקי.
 32פרשת לובצקי פיסקה . 4
 33פרופ’ ע’ שפירא“ ” :הסכמה מדעת” לטיפול רפואי -הדין המצוי והרצוי”
עיוני משפט כרך יד (התשמ”ט)  1989ע’ . 225
 34פסק הדין צדוק פיסקה  , 5בהקדמה שכתב השופט חיים כהן לספרו של
עו”ד חושן “זכות משפטית לסירוב רפואי”.
 35ה”פ (מחוזי ,ת”א)  1513/01פלוני נ’ מדינת ישראל ,השופט ישעיה
בפסקה ( 5ר’ דיון בהרחבה בהמשך) להלן פרשת פלוני
 36ה”פ (מחוזי ב”ש)  ,1030/95ישראל גלעד נ’ סורוקה ,פס”מ נו (441 ,)1
להלן פרשת גלעד
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“סבור אני ,איפוא ,כי ניתוקו של
המבקש ,או הפסקת חיבורו למכונת
ההנשמה בנסיבות כאלה ...ניתוק כזה,
או ליתר דיוק אי המשכת חיבורו למכונת
ההנשמה במקרה זה ,אינו מעשה אסור
 37חוק העונשין ,התשל”ז ,1977-להלן חוק העונשין.
 38ש”ז פלר ,יסודות בדיני עונשין (תשמ”ד) כרך א’ ע’ 486
 39י’ לוי וא’ לדרמן עיקרים באחריות פלילית (תשמ”א) ” :439שאלת
אחריותו הפלילית של העומד לדין מוכרעת ...ללא התחשבות במניעו ,למרות
השפעתו הרבה של יסוד זה על מידת הקלון המוסרי הדבקה בנאשם”.
40פרשת פלוני פסקה . 5
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או עבירה פלילית על פי דיני העונשין
החלים במדינתנו” .לאור הוראות חוק
זכויות החולה (סעיף  )13אין מוטלת על
הרופא המטפל ,בנסיבות כאלה ,החובה
להמשיך בטיפול נשימתי או בהחייאה
באמצעות חיבורו למכונת ההנשמה”.
(ההדגשה שלי – ח.ר.ד.) .

יזדקק לו .השופט ריבלין דחה את הבקשה להמתת
חסד פסיבית ,בהעלותו לדיון את ההיבט הפלילי הכרוך
בחוקיות המתת חסד פסיבית .44בפסק הדין מובא
מאמרו של ע’ גרוס ,45בו מלומד זה מנתח את הוראת
סעיף  298לחוק העונשין ,ומנסה למצוא הגנה לרופא
שביצע מעשה אותנזיה פסיבית.
מקור החובה בדין

בית המשפט המחוזי העניק בכך חסינות פלילית לרופאים
בהסתמך על חוק זכויות החולה ,41ובניגוד גמור לחוק
העונשין.
גם בספרות נשמעים קולות להתיר המתה במחדל בחולה
סופני .עו”ד י’ חושן בספרו 42דן בפרוש המונח “המתת
חסד” או אותנזיה (“מיתה יפה”) .במובן הקלאסי יווני,
פירושו זירוז המוות באמצעים מלאכותיים כבפסק דין
הלמן 43בו נאשמה עליזה הלמן בהריגת בנה החולה
בסרטן בירייה בראשו ,ונגזרה עליה שנת מאסר בניכוי
תקופת מעצרה .כאן לא הייתה לשופטים ברירה אלא
להרשיע ,כי המעשה היה אקטיבי .עו”ד חושן מבחין בין
המתת חסד לבין “אי הארכת חיים באופן מלאכותי”
כגון הימנעות ממתן אנטיביוטיקה לחולים סופניים,
שמחלתם הסתבכה בדלקת ריאות ,וברור שההימנעות
מהטיפול תגרור את מות החולה .כאן אין מדובר בפעולה
שמטרתה לגרום למות החולה ,אלא באי נקיטה בהליך
רפואי ,שאילו ננקט ,אפשר והיה מביא להתאוששות
החולה ולוּ באופו זמני .לדעת התומכים בפירוש זה של
המתת חסד ,יש לתת לתהליך המוות להתרחש באופן
טבעי בשלב הסופני של המחלה.
פסק הדין היחידי של בית משפט מחוזי שדן בהרחבה
בהיבט הפלילי של המתת חסד הוא פסק דין גלעד.
בפרשת גלעד נידונה בקשת חולה שסבל ממחלת
שרירים ניוונית ,להימנע מחיבורו למכשיר הנשמה ,כאשר
 41חוק זכויות החולה ,תשנ”ו 1996-להלן חוק זכויות החולה.
 42י’ חושן “ החופש למות בכבוד” הוצאת הילה אור שלי בע”מ רמת גן ע’
. 38-42
 43ת”פ ( 555/75ת”א) ,מדינת ישראל נ’ עליזה הלמן פס”מ תשל”ו ()2
ע’ 134

 56׀

עד לחקיקת חוק החולה הנוטה למות ,אפשר היה
להרשיע רופא שסייע לחולה להתאבד בהריגה לפי סעיף
 298לחוק העונשין ,יחד עם סעיף  )4( 309הקובע:
“בכל אחד מן המקרים המנויים להלן
יראו אדם כאילו גרם למותו של אדם
אחר ,אף אם מעשהו או מחדלו לא היו
הגורם התכוף ולא היו הגורם היחיד
למותו של האחר:
...
( )4במעשהו או במחדלו החיש את מותו
של אדם הסובל ממחלה או מפגיעה
שהיו גורמות למותו גם אילולא מעשהו
או מחדלו זה”;
מקור החובה נמצא בסעיף :322
“ סימן ג’ :אחריות לשלום אדם
אחריות לחסרי ישע
 .322מי שעליו האחריות לאדם שמחמת
גילו ,מחלתו ,ליקויו הרוחני ,מעצרו או
כל סיבה אחרת אינו יכול להפקיע עצמו
מאותה אחריות ואינו יכול לספק לעצמו
את צרכי חייו  -בין שהאחריות מקורה
בחוזה או בדין ובין שנוצרה מחמת
מעשה כשר או אסור של האחראי  -חובה
עליו לספק לו את צרכי מחייתו ,ולדאוג
לבריאותו ,ויראוהו כמי שגרם לתוצאות
 44פרשת גלעד פיסקה  12לפסק הדין של השופט ריבלין.
 45דר’ ע .גרוס “ אותנזיה פסיבית -היבטים מוסריים ומשפטיים”,
הפרקליט כרך ל”ט (תש”ן)  ,עמ’ . 162
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חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין

שבאו על חייו או על בריאותו של האדם
מחמת שלא קיים את חובתו האמורה”.
(ההדגשות שלי ח.ר.ד.).
החובה מקורה בחוזה שבין החולה לרופא או בדין,
אשר מקורו תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים),
התשמ”א:1980-
 . 2חובת בדיקה
“לא יסרב בית חולים ציבורי לבדוק חולה
בחדר מיון שבו כדי לקבוע אם החולה
זקוק לטיפול רפואי או רפואי-סיעודי,
לרבות אשפוז ,היכול להינתן באותו בית
חולים לפי תנאי רישומו ,ואם הוא בית
חולים ממשלתי  -לפי תנאי קיומו”.
 .3חובת אשפוז
“(א) קבע רופא חדר מיון של בית חולים
כי חולה זקוק לאשפוז ,יורה לאשפזו
באותו בית חולים ,אלא אם היה צורך
בטיפול רפואי שאינו יכול להינתן באותו
בית חולים לפי תנאי רישומו ,ואם הוא
בית חולים ממשלתי  -לפי תנאי קיומו”.
לדעת פרופסור גרוס קיימת ,חובה של הרופא לטפל
בחולה ,46אך היא מותנית בהסכמת החולה .באין הסכמה,
אין חובה ,ולכן המחדל של הרופא איננו מחדל אסור לפי
דין.
מקור חובה מן הדין נמצא גם בחוק לא תעמוד על דם
רעך ,47הקובע חובת הצלה כללית ולכן מטיל איסור על
המחדל  ,בניגוד למה שהיה מקובל במשפט הישראלי עד
לחוק ,שהושפע עד אז משיטת המשפט האנגלית שאינה
מכירה בעקרון השומרוני הטוב.
 46תקנות בריאות העם“ :חובת הבדיקה” ו”חובת האשפוז” מתייחסות
בצורה מפורשת לנסיבות של חדר המיון בלבד .מכאן משתמע כי חובת
הרופא לטפל בחולה חלה על רפואה דחופה בלבד .מכאן שאין בדין הישראלי
הוראה לפיה חייב רופא בטיפול בכל מי שפונה אליו ,אלא בחדר המיון.
 47חוק לא תעמוד על דם רעך התשנ”ט 1998-קובע את החובה “...להושיט
עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו ,עקב אירוע פתאומי ,בסכנה חמורה
ומיידית לחייו ,לשלמות גופו או לבריאותו ,כאשר לאל-ידו להושיט את
העזרה( ”..ההדגשה אינה במקור) ,וגם מכאן אפשר ללמוד על גדרי החובה
שבחוק זה ,המוגבלות לנסיבות של אירוע פתאומי .לא אלה הנסיבות
הרגילות בהן עוסק חוק החולה הנוטה למות ,התשנ”ו
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מקור חובה אפשרי אחר הוא האיסור שבחוק העונשין
לסייע לאדם להתאבד.
סעיף  302לחוק העונשין קובע:
“המביא אדם לידי התאבדות ,בשידול
או בעצה ,או המסייע לאדם להתאבד,
דינו מאסר  20שנים”.
לפי סעיף ( 18ב) לחוק העונשין:
“ ‘מעשה’  -לרבות מחדל ,אם לא נאמר
אחרת”.
לדעת השופט העליון חיים כהן ,מתן סיוע כזה הוא עבירה
חמורה בפני עצמה ,אבל משתמעת ממנה גם “חובה”
שלא לסייע ,והמחדל מלקיים חובה זו עלול להעלות
את חומרת העבירה עד לדרגת רצח .48אבל בהמשך הוא
מוצא שאין באיסור הסיוע להתאבדות כדי ללמוד על
חובה להאריך ימיו של חולה סופני ,כי אי אפשר לקרוא
“התאבדות” לרצונו של חולה כזה שלא יאריכו את חייו
כי למעשה הוא לא רוצה להתאבד הוא רק רוצה למות
מיתה טבעית ,ולכן ,הרופא אינו מסייע לו להתאבד ,אף
אם הוא מסייע לו למות.
ויש המפרשים את חוק זכויות החולה כמקור חובה לפי
סעיף  ,)2( 15המתיר כפיית טיפול רפואי בנסיבות של
סכנה חמורה. 49
הקשר הסיבתי
תתכן טענה של רופא כי החולה היה מת גם לולא המעשה
או המחדל ,וכי לא מתקיים מבחן “הסיבה -שמבלעדיה-
אין” וגם לא מבחן “התרומה המהותית” .פרופסור גרוס
מציע את מבחן האשם המוסרי ולא רק על פי המבחן
 48השופט חיים כהן“ :זכות משפטית לסירוב רפואי” הקדמה לספרו של
עו”ד י’ חושן “החופש למות בכבוד” הוצאת “הילה אור שלי” רמת גן .ראה
הערה .16
 49ר’ א .לניאדו-טיכו ,בספרה “החולה הסופני והזכות למות בכבוד”
הוצאת עופר-ירון תשס”ה 2005-ע’ . 239 - 233
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המילולי הפיזי .אך הוא ער לכך כי זו לא הפרשנות
המקובלת לסעיף  )4( 309וכי המחוקק סטה במפורש
ממבחן ה”אלמלא” והעדיף את ערך קדושת החיים על
פני הקשר הסיבתי בין התנהגות הרופא למות החולה.
כיום לאחר תיקון תשנ”ד לחוק העונשין ,לכאורה יש
לרופא הגנה מן הדין .הרופא המואשם בגרימת מות יכול
להתגונן בטענת הצידוק לפי סעיף  34יג (:)4
“ לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה
שעשה באחד מאלה... :
( )4עשהו באדם בהסכמה כדין ,תוך
פעולה או טיפול רפואיים ,שתכליתם
טובתו או טובת הזולת;”
אולם לדעת השופט ריבלין בפרשת גלעד  ,סעיף  34יג
אינו מעניק פטור מאחריות פלילית בשל “המתת חסד
מוסכמת” וכוונתו כנראה אחרת .באותה פרשה המדינה
הביעה דעתה מפורשות כי לא תראה חריגה מן הדין
במעשה או במחדל של הרופאים אם יענו לבקשת החולה
שלא להאריך את חייו באופן מלאכותי.
“עמדת המדינה בבקשה זו הסירה היום
מעל הרופאים את החרב החוקית למקרה
שיכבדו את רצונו של המבקש”.50
מכאן כי יש רצון בפרקליטות ובקרב השופטים ,וגם
בדעת מלומדים ,להגן על רופא שעשה מעשה של
אותנזיה פסיבית .בהקשר זה ראוי לציין כי בפועל ,מאז
קום המדינה ועד היום ,לא הועמד רופא לדין על מעשה
כזה ,למרות שיש להניח כי מקרים רבים נעשו ,מבלי
שפורסמו ,על דעת המשפחות והרופאים.

המתת חסד אקטיבית
אסורה ברוב מדינות העולם פרט להולנד ואורגון .המשנה
לנשיא אלון בפרשת שפר שלל המתה אקטיבית מכל וכל.
המלומד פרופסור ל’ שלף במאמרו “בין קדושת החיים
לכבוד האדם” ,51שנכתב  10שנים לפני חקיקת חוק
החולה הנוטה למות ,טען ,וכנראה בצדק ,כי קשר של
שתיקה אופף חלק מהמעשים או המחדלים .אולם מדי
פעם נחשפות פעולות ספק חוקיות .הוא מביא מקרים
מהעולם של המתה אקטיבית ופסיבית ,ללא פיקוח.
לדעת פרופסור שלף ,יש צורך בפיקוח נאות ,ופיקוח
יונהג רק אם המעשה עצמו יוכר .לכן יש צורך בהכרה
רשמית על פי חוק בהמתת חסד ,ובמיוחד בהמתת חסד
אקטיבית ,כמצב מועדף על פני המתה פסיבית .לדעתו
המתת חסד פסיבית היא פשרה גרועה ,כי היא מוותרת
על שתי המטרות גם יחד ,על קדושת החיים ועל כבוד
52
האדם .כדוגמא הביא פרופסור ל’ שלף את פרשת מעיין
שם ניצח עיקרון החוקיות או שלטון החוק את ערך כבוד
האדם ,ולא קדושת החיים היא שעמדה מאחורי ההחלטה
של בית המשפט .פרופסור שלף הסתמך על הגנת הצורך
במשפט הפלילי:
“34יא .צורך
לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה
שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו,
חירותו ,גופו או רכושו ,שלו או של זולתו,
מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה
הנובעת ממצב דברים נתון בשעת
המעשה ,ולא הייתה לו דרך אחרת אלא
לעשותו”.

רואים אנו אפוא ,כי במשפט הישראלי יש איסור פלילי
על המתה פסיבית ועל המתה אקטיבית.

 50פרשת גלעד פיסקה . 17
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 51ל’ שלף “ בין קדושת החיים לכבוד האדם -על ייסורי הגוף ,הקדמה
רפואית ,רגישות אנושית והמשפט הפלילי” משפטים כרך כ”ד (תשנ”ד) ע’
. 207
 52בג”ץ  30/82מעיין נ’ המנהל הכללי של משרד הבריאות פ”ד לו (477 ) 2
(פורסם ביום  .)29.011982שם הועדפה שמירת כללי משרד הבריאות על אי
מתן תרופה ניסויית ,אף שהתוצאה הייתה מות העותר.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006
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סעיף זה מאפשר לבית משפט לבחון את סבירות המעשה
הפלילי בהקשר לנסיבות ,על פי מבחן הרע במיעוטו,
האם עדיף להשאיר את החולה בייסוריו או להיענות
לבקשתו לשים קץ לחייו כדי לשים קץ לייסורים? ללא
הכרה בהמתת חסד יש סכנה שהיא תתבצע בלא ידיעה,
ללא פיקוח ,וללא הסכמה ,ולכן רצוי מצב משפטי חדשני.
באשר לחשש מהמדרון החלקלק ,טוען המחבר כי אנו
מצויים כבר באותו מדרון ורק הכרה לפי החוק בהמתת
חסד תימנע התדרדרות נוספת במדרון .בהולנד החקיקה
הלכה בעקבות הפסיקה והתירה המתת חסד אקטיבית
על פי תנאים נוקשים ביותר .המחבר עונה לטענה נגד
הולנד ,כי בעקבות החקיקה המתירה המתת חסד עלה
מספר החולים המומתים ,וביניהם גם קטינים וילודים
פגומים רבים .לטענה זאת השיב פרופסור שלף כי בהולנד
יש דיווח גלוי ,ואילו בארצות אחרות ,כגון אנגליה ,ארה”ב
וישראל הנתונים עלומים והמעשים נעשים ללא רשות
ומכאן ההתרשמות על אודות הולנד .פרופסור שלף הביא
מאמרים ודיווחי מקרים מארה”ב מהם עולה שהשיקולים
המנחים אינם שיקולי קדושת החיים וכבוד האדם אלא
שיקולי תקציב  -הפסקת טיפול בחולים סופניים תגרום
לחסכון כספי במיליארדי דולרים (!) .ברור כי בכך יש
מוטיבציה חברתית חזקה מאד להמתות חסד.
לסיכום נאמר כי המתת חסד אקטיבית אסורה בישראל,
מכוח הוראת סעיף  )4( 309בחוק העונשין ,המשתרע על
המתת חסד אקטיבית ופסיבית כאחת .המתת חסד היא
עבירה פלילית בכל מדינות ארה”ב ,למרות ניסיון כושל
לחקיקה מתירה במדינת קליפורניה.

ג .נסיבות “לידתו” של חוק החולה הנוטה למות
על הרקע שתואר לעיל ,והפניות לבתי המשפט המחוזיים
לסעד הצהרתי להתרת המתת חסד ,יצא חוזר מנכ”ל
משרד הבריאות המתיר בנסיבות מסוימות המתת חסד
פסיבית .53בכנסת דנו וועדות שונות בהצעות חוק פרטיות
המציעות להתיר המתת חסד .חברי הכנסת שהשתתפו
 53חוזר מנכ”ל משרד הבריאות מספר  2/96מיום  , 31/1/96דר’ מאיר
אורן המנהל הכללי  ,ל 487/96/אוזכר בפסק הדין ביבס על ידי השופטת
ש .סירוטה.
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היו מודעים לכך שבמשך כל שנות קיומה של המדינה לא
הועמד לדין רופא בגין גרימת מוות בסיוע להתאבדות,
והמשיכו בהצעות החוק הפרטיות המבקשות להתיר
המתות חסד.
אחת ההצעות הראשונות הייתה הצעת לתיקון לחוק
העונשין (תיקון  -הזכות להחליט על הארכת חיים),
התש”ס ,1999-של חברת הכנסת ענת מאור . 54ההצעה
רק להכניס תיקון בסעיף  309לחוק העונשין .ח”כ ענת
מאור אמרה:
“הצעת החוק שלי נקראת ‘הצעת חוק העונשין’ ,וזו הצעה
שמטבעה שייכת לוועדת החוקה ,חוק ומשפט .אישית,
הייתי מאוד שמחה אם היינו מגיעים להסכמה ,לתיקון
בחוק זכויות החולה ,ולהחזיר את הרעיון של הזכות לאי-
הארכת חיים דרך חוק זכויות החולה .אם לא ,אני לפחות
מבקשת את הסכמתכם שהדיון הזה יישאר בוועדה
הזאת ,ובאותו נושא של חוק העונשין ,לפחות למנוע
הטלת אחריות פלילית על רופא שנענה לפניית חולה ,ורק
במצב סופני ,לעשות כן”.55
הצעת החוק של ח”כ אברהם יחזקאל הרחיקה לכת,
ונשאה את השם הזכות למות .56ההצעות אלה נדונו
תחילה בוועדת חוקה חוק ומשפט ,והוחלט שעניין
הארכת חיים ידון בישיבה משותפת של וועדת הרווחה
העבודה והבריאות יחד עם וועדת חוקה חוק ומשפט.
חברי הכנסת התבטאו כי הם מוצפים בפניות מצד
המשפחות להסדיר את המצב החוקי ,כדי שהרופאים
לא יפחדו לעזור למשפחות לצאת מהמצב הלא טבעי של
חולים סופניים אשר הטכנולוגיה הרפואית המודרנית לא
מאפשרת להם למות ,אך אינה מצליחה להחזירם לחיים
מלאים.

 54הצעת חוק העונשין (תיקון  -הזכות להחליט על הארכת חיים) ,התש”ס-
 ,1999של חברת הכנסת ענת מאור (פ)819/
 55פרוטוקול דיוני ועדת חוקה חוק ומשפט ביום .12/3/2001
 56הצעת חוק הזכות למות בכבוד ,התשנ”ט ,1999-של חבר הכנסת אברהם
יחזקאל (פ)199/
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מדור משפט רפואי

על רקע זה מובן בואו לעולם של חוק החולה הנוטה למות.
וועדה בת  59חברים ,ובראשה ד”ר שטיינברג ,דנה במשך
 4שנים ,שבסופן הגישה דו”ח 57ששימש בסיס להצעת
חוק ממשלתית .58וועדת שטיינברג הייתה נתונה ללחצים
כבדים של חברי כנסת ואישי ציבור ,כפי שמשתקף
בפרוטוקולים .לדוגמא בישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט
בראשות ח”כ אמנון רובינשטיין .פרופ’ שטיינברג מעביר
ביקורת מרומזת על חברי כנסת שמעלים הצעות חוק
קיצוניות:
“שתי הצעות החוק שמונחות כאן,
כפי שהסברתי ,הן לא נגד מה שאנחנו
עושים ,הן בוודאי נדבך בתוך המערכת
הכוללת .אבל נדמה לי שהצעת החוק של
חבר הכנסת יחזקאל לא תתרום לפתרון
השאלה האקוטית כפי שהוצגה כאן ,לא
בצורה שהיא מנוסחת ,גם אם היא היתה
מנוסחת יותר טוב .מרבית האנשים
שמגיעים לשלב שבו צריך לקבל החלטות
הם אנשים שאין להם צוואות בחיים,
וכמו שחברת הכנסת דיין אמרה ,מה
עושים עם האנשים האלה ,זאת בעצם
השאלה המרכזית של הרופאים בבתי
החולים ,לכן ,הדיון בוועדה שלנו ,שבא
לענות על השאלות האלה ,הוא זה שייתן
את התשובה“ 59.
בסופו של דבר הוועדה סיימה את עבודתה כעבור  4שנים,
והביאה לעולם חוק המכיל  63סעיפים ,ו 4-תוספות ,ב-
 29עמודים .הצעת החוק עברה בשלוש קריאות והפכה
לחוק שפורסם ביום  .15/12/2005החוק נכנס לתוקפו
ביום  15/12/2006כאמור בסעיף  63לחוק“ :תחילתו של
חוק זה שנה מיום פרסומו”.
 57דין וחשבון הועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות מאת פרופ’
אברהם שטיינברג יו”ר הוועדה הציבורית .שבט תשס”ב ,ינואר  . 2002להלן
דו”ח הוועדה.
 58תזכיר הצעת חוק :החולה הנוטה למות ,התשס”ב. 2002-
 59הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן מושב שלישי פרוטוקול מסעיף
 275מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט יום שני ,י”ז באדר התשס”א (12
במרץ  ,)2001שעה .11:00
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פרק שני  -מטרות החוק  -סיווג הזכויות
חוק החולה הנוטה למות ,התשס”ו-
2005
פרק א’ :מטרה ועקרון יסוד
( .1א) חוק זה בא להסדיר את הטיפול
הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון
ראוי בין ערך קדושת החיים ,לבין ערך
אוטונומית הרצון של האדם והחשיבות
של איכות החיים.
(ב) חוק זה מבוסס על ערכיה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל
עקרונות יסוד בתחום המוסר ,האתיקה
והדת”.
חוק החולה הנוטה למות מגלם במהותו שני סוגים של
התנגשות אינטרסים:
הסוג הראשון של התנגשות אינטרסים מתבטא בסתירה-
לכאורה ,בין שתי זכויות חוקתיות שחוק היסוד בא לעגן
אותן :קדושת חיי האדם ,ומנגד זכות האדם לכבוד,
וכדרישת החוק – יש להגיע לאיזון ראוי בין קדושת
החיים לבין האוטונומיה של הפרט ורצונו.
הסוג השני של התנגשות אינטרסים הוא בין הזכות
לחיים ,לבין אינטרסים כלכליים וחברתיים של המדינה
והקהילה .החוק מהווה חריג בולט בדיני העונשין,
המוגנים על ידי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,העומד
על קדושת חיי אדם .לפנינו סוגיה חוקתית הקשורה
במשפט הפלילי ,מצד אחד ,ובחוק יסוד כבוד האדם
וחירותו ,מצד שני.
א .הסוגיה המוסרית :התנגשות בין שתי זכויות יסוד
חוקתיות :הזכות לחיים מול הזכות לכבוד
המשנה לנשיא מנחם אלון דן בשאלה זאת בפסק דין
שפר .60לכאורה ההגנה על חיי האדם אינה עולה בקנה
אחד עם ההגנה על כבוד האדם ,וחירותו האישית ,על
 60פסק הדין שפר ע’ 102-105
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חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין

כבוד החולה המבקש למות ומסרב לקבל טיפול רפואי
שבא להאריך את חייו ,בניגוד לרצונו האוטונומי.

( )1זכויות שבצדן קיימות חובות
(legal

entailing

rights

legal

;)obligations

הבעיה היא האם לפנינו ניגוד וסתירה ,ואם אכן יש
סתירה ,איזו מבין זכויות היסוד תגבר על השנייה ,על
איזו מהשתיים אנו מצווים להגן?

( )2זכויות החופש או ההיתרים
(;)legal liberties or privileges

( )3כוחות או סמכויות
(.)legal powers

האיזון הראוי במקרה של סתירה בין ערכי העל שבחוק
היסוד נעשה על פי הוראת סעיף  8לחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו האומר:
“אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה
אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת
ישראל ,שנועד לתכלית הראויה ,ובמידה
שאינה עולה על הנדרש”.
תנאי המתיר פגיעה הוא שהפגיעה תעלה בקנה אחד עם
ערכיה של מדינת ישראל .על טיבם של ערכים אלה אנו
למדים מהסעיף הראשון של חוק היסוד – ערכיה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .וברוח זו יש
לפרש גם את שני התנאים הנוספים בסעיף ההגבלה –
הפגיעה “נועדה לתכלית ראויה” וכי הפגיעה תהיה “במידה
שאינה עולה על הנדרש”.
האיזון בין הזכויות המוגנות על ידי חוק היסוד ,בראש
וראשונה יש לבדוק את טיב הזכויות המתנגשות,
ולשם כך להיעזר בסיווג הזכויות לפי  ,Hofeldעליהן
עמד השופט אגרנט בפסק הדין פודמסקי .61בעקבות
תורת המשפט של סלמונד ( .)Salmondהופלד סיווג
את התביעות ,החירויות ,הכוחות והחסינויות המכונים
“זכויות” ,לפי מעמדם ,מהותם והשלכותיהם בטבלה
הקרויה על שמו.
הזכויות לפי הופלד ,מתחלקות לשלושה סוגים:

 61ע”פ  95/51 ,99/51פודמסקי נ’ היועץ המשפטי לממשלה פ”ד ו (341 )1
 ,להלן פסק הדין פודמסקי.
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הסוג הראשון :משמעותה של זכות מסוג זה היא ,שאדם
זכאי לדרוש כי אדם אחר יעשה עבורי מעשה או יימנע
למעני מעשיית מעשה מסוים .מקום שזכות כזאת נמצאת
בידי ,מוטלת בצדה חובת הזולת לעשות את הפעולה שאני
זכאי לה או להימנע מהמעשה אשר אני זכאי לדרוש כי
לא ייעשה .קיום יחס משפטי זה בין בעל הזכות לבין בעל
החובה ,פירושו ,כי המדינה תפעיל סנקציה מסוימת ,לפי
דרישת הראשון וכלפי השני ,כדי לחייב את זה למלא את
חובתו או לענישתו ,בצורה פלילית או אזרחית ,על אי-
המילוי חובתו .הזכויות השייכות לסוג זה מטרתן – וזו גם
תכונתן הראשית – להגן על האינטרסים ,נשוא הזכויות,
באמצעות החובות הקיימות בצדן .לסוג זה שייכת הזכות
לחיים.
הסוג השני :תוכנה של כל אחת מהזכויות הנכללות
בקבוצה זו הוא כי אדם חופשי ,בגבולות ידועים ,לעשות
בשביל עצמו דברים שונים – או להימנע מעשייתם –
מבלי שהמדינה תפריע לו ,כלומר ,בלי שהתנהגותו של
האדם תיתפס כבלתי חוקית .זכויות אלו יסודן מונח
בחוסר כל חוק האוסר על השימוש בהן.
בהתנגשות האינטרסים שבמטרות חוק החולה הנוטה
למות ,עומדת הזכות לחיים שהיא זכות שבצידה חובה
כלפי כל העולם שלא לפגוע בחיי אותו אדם .כנגדה
עומדת זכות האוטונומיה של האדם-הפרט ,שהיא חירות
או חופש ,שהחובה שבצידה היא שלא להתערב ולא
להפריע לאדם את השימוש בזכות .62נדרש מן החברה,
שלא תתערב ולא תפריע במימוש זכות האוטונומיה
של רצון הפרט ,כל עוד אין הדבר פוגע בזכותו לחיים.
 62חיים כהן ,המשפט ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,1991 ,ע’ 512-513
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האוטונומיה של הרצון היא משנית לזכות לחיים ,וחייבת
לסגת מפניה ,בהיות הזכות לחיים זכות ראשונית .זכות
ממין זה היא ההיפך מהחובה החוקית ,וכאשר המדינה
מחוקקת חוקים ,הזכות המשנית נסוגה בפני הזכויות
החוקיות .אין בכוחה של זכות שהיא חופש או חירות
להטיל חובה על רופא או אדם אחר לסייע לחולה הנוטה
למות להתאבד.
חוק החולה הנוטה למות הוא סוג של היתר שנותנת
החברה בידי רופא לפגוע בחיי אדם ,אך מתן ההיתר אינו
פוגע בעצם קדושת החיים .אין בו כדי לשלול מהחולה
את הזכות על חייו .כי הזכות לחיים היא זכות טבעית
שאדם נולד איתה ואי אפשר לקחת אותה ממנו ,גם אם
לעיתים החוק נותן היתר לפגוע בה .עם זאת אין לשכוח
כי אין בחוק דבר המטיל על רופא לעשות מעשה ,או
לחדול מעשות מעשה ,שעלולים לסייע לקירוב מותו של
חולה (ראה סעיף  56לחוק).
ההלכה היהודית רואה את עקרון קדושת החיים כגובר
על כל עקרון אחר .החיים אינם נתונים בידי אדם ,ולא
הוא שרשאי להפסיקם ,לבד מאשר במקרה של “הסרת
המונע” – מותר לסלק גורם המונע את יציאת הנשמה.
כל פעולה אקטיבית ,שיש בה כדי להחיש את מותו של
החולה אסורה ,אולם מותר להימנע מעשיית פעולות
מסוימות המקשות על מיתתו ומעכבות את יציאת
נשמתו .דוגמא להסרת המונע ,צוטטה בפסק הדין שפר.
ר’ חנינא בן תרדיון ,מחכמי ישראל שהרומאים גזרו עליו
מות בייסורים ,שרפו אותו באש אבל הניחו ספוגי צמר
טבולים במים על גופו .אמר ר’ חנינא לתליין שאם יסיר
ממנו את הספוגים יזכה לחיי העולם הבא .וכך עשה זה.
יצאה בת קול ואמרה “ר’ חנינא ותליינו זכו לחיי העולם
הבא” .מכאן למדו חכמינו ש”הסרת המונע” לא זו בלבד
שאינה מעשה אסור ,אלא מצווה היא .63העיקרון מאחורי

ערך-העל של קדושת החיים ,לבין הסבל והייסורים של
החולה .העיקרון של איכות החיים אינו כולל את השיקול
שהחולה הוא פגום בדעתו ,כגון שוטה וחסר דעת ,או
פגום בגופו ,משותק או מחוסר הכרה.64
בנקודה זאת יש קירבה בין גישת המשפט העברי לבין
הפסיקה בארצות הברית .אולם בניגוד למשפט העברי,
התירה הפסיקה בארצות הברית המתת חסד סבילה,
אולם לא בכל המקרים נדרש מילוי תנאי הסבל הקשה
להרשאת הימנעות ממתן טיפול .הגישה העקרונית היא
כי כאשר החולה נמצא במצב סופני ,והטיפול בו רק מאריך
את גסיסתו ,אין חובה לתת לו את הטיפול .הפסיקה
ייחסה משקל רב לשאלה ,אם תהליך הטיפול עצמו ,או
חיי החולה במהלכו ,יהיו כרוכים בסבל או בכאב רבים,
עד כי אין מקום לנקוט בפעולה המאריכה את חייו.
לעוצמת הכאב ,לתדירותו ולהתמשכותו עשויה להיות
חשיבות .חשיבות מיוחדת עשויה להיות לאפשרות
מעשית להפחתת כאב או מניעתו באמצעים רפואיים.
במסגרת זאת יינתן משקל גם לתחושת הפגיעה של חולה
אשר עלול להיזקק לטיפול פולשני .בהקשר זה נקבע כי
גם לחולה ֲח ָסר כושר קוגניטיבי ,יש זכות שלא יבוצע
בגופו טיפול פולשני ללא הסכמתו ,וכמו כן ,כי כנגד
הסבל הצפוי מן הטיפול ,על בית המשפט להביא בחשבון
גם את הסבל האפשרי הצפוי לחולה אם לא יינתן לו
טיפול ,למשל חולה דיאליזה הסובל גם מקוצר נשימה
בגלל הפרעות בדרכי הנשימה ,אי מתן טיפול בדיאליזה
יגרום לו לגודש נוזלים בריאות ,עד כדי תחושת מחנק.
 .2הסוגיה החברתית :זכויות הפרט מול צורכי החברה

“הסרת המונע” הוא ,שהארכת חיים לשעה ,של מי
שבדרך הטבע אפסו סיכוייו לחיות ,והחיים המוארכים
יהיו בייסורים ,היא אסורה .על פי ההלכה ,האיזון הוא בין

הכוונה בפרק זה לבחון את זכות הפרט לחיות ,לעומת
אינטרסים כלכליים וחברתיים של הקהילה ,ועל פגיעת
חוק החולה הנוטה למות בדיני העונשין ובחוק היסוד.
וכאן שתי שאלות :האחת – באלו נסיבות עקרון קדושת
החיים ייסוג מפני ערכים אחרים?

 63מסכת עבודה זרה דף יח עמ’ א.

 64המשנה לנשיא אלון בפסק הדין שפר ע’ . 142
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חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין

השנייה – האם יש מקום להבחין בין חיי אדם בריא לבין
חיי אדם הנוטה למות?

וכפי שאמר השופט אור בפרשת בן אכר “במקרים כאלה,
מוטב לטעות לטובת החיים”.67

על אלה עמד המשנה לנשיא אלון בפסק דין פלוני.65
החומרה היתרה שבפגיעה בשלמות גופו של אדם ,ללא
הסכמת הנפגע עצמו ,ולעתים אף מבלי שהנפגע יודע
על הפגיעה בשלמות גופו ,מחייבת כי סמכות זו תינתן
לבית המשפט ,תופעל בזהירות יתרה ,על דרך הצמצום.
הכלל שצריך להנחות את בית המשפט הוא ,שאין אנו
מוסמכים ,ואין אנו רשאים ,להבדיל בין בני אדם .כל בני
האדם ,באשר נבראו בצלם אלוהים ,שווים הם בערכם
ובסגולתם.

פרק שלישי  -בדיקת החוקיות של חוקים מקבילים
בארה”ב לאור חוקת ארה”ב

השופט אור בפסק דין בן אכר 66חוזר על קביעה זאת,
ושולל את הגישה כי חולה הנוטה למות הוא ְּפחוּ ת ערך
מאדם בריא .אין לבחון את התועלת של הליך רפואי,
שבאה להאריך חיי פלוני ,על פי שיפוטנו בדבר איכות
חייו ,או על פי ערכו של אותו אדם לחברה .כי בהערכת
איכות חיי אדם מבחינת החברה טמונה סכנה חמורה
אשר אין להפריז בה.
בפסק דין בן איכר מובא מחקר שנערך על ידי המרכז
הרפואי ע”ש  Mayoשבארה”ב בשנת  ,1996ובו תואר
שוני בין החלטות של הגורמים המטפלים ,בהימנעות
מטיפול החייאה ,בהתאמה לצבע עור החולה.
ההתחשבות בשיקולים הנוגעים לאיכות חיי החולה,
עלולה ליצור סיכון בלתי נסבל לחיי בני אדם חסרי ההגנה,
הסובלים מנכויות או ליקויים נפשיים או פיזיים חמורים.
אלה נתפסים לעתים כנטל בלתי מוצדק על החברה .סיכון
זה מוגבר ,בשל העובדה שהערכות בדבר איכות חייו של
הזולת הן במידה רבה סובייקטיביות .יש סכנה מוחשית,
כי ייעשה שימוש לרעה בשיפוט הסובייקטיבי בדבר
איכות חייהם של החלשים ,אשר יוביל לפגיעה חמורה,
אולי בלתי הפיכה ,בעיקרון הבסיסי של קדושת החיים.
 65ר”ע  698/86היועה”מ נ’ פלוני ואח’ פ”ד מב (( 661 )2מיום ,)14.09.1986
ע’ 676
66פסק הדין בן אכר ע’ .852-859
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שאלת מעמדו החוקתי של חוק מדינה ,האוסר על סיוע
לניסיון התאבדות ,נדונה בבית המשפט העליון של ארה”ב
בפסק הדין Washington and another v. Glucksberg 68
 and othersבשנת  1975חוקקה מדינת וושינגטון חוק
האומר שאדם שסייע לאחר לנסות להתאבד ,עבר עבירה
של סיוע לניסיון התאבדות .בשנת  1994ביקשו  3חולים
סופניים 4 ,רופאים ,וארגון המעניק תמיכה לחולים בוגרים
הנוטים למות שרוצים להתאבד ,מבית המשפט מחוזי ,צו
הצהרתי שהחוק שנחקק במדינת וושינגנטון איננו חוקתי
כי החוק פוגע באותם חולים ,בניגוד לתיקון ה 14-לחוקה
האמריקנית  .בית המשפט העליון של ארה”ב פסק כי
הזכות לסיוע להתאבדות איננה מוגנת על ידי התיקון ה-
 14לחוקה .תיקון  14אומר“ :שום מדינה לא תחוקק חוק
שיקצץ בזכויות ובחסינויות של אזרחי ארה”ב” .בנימוקי
השופטים נאמר שפסיקה אחרת תעמוד בניגוד להלכות
משפט המקובל בת מאות שנים ,ובסתירה למדיניות
המשפטית של כמעט כל מדינה בארה”ב .החוק שנחקק
בוושינגטון מגן על אינטרסים חשובים שמירה על חיי
אדם ,טיפול בבעיית ההתאבדות ,במיוחד בין צעירים,
קשישים וחולים הסובלים מדיכאון ומבעיות נפשיות
אחרות ,הגנה על מקצוע הרפואה על ידי שמירת תפקידו
של הרופא כמרפא ,ושימור האמון ביחסי חולה-רופא,
הגנה על קבוצות חלשות בחברה ,ומניעת הכרה וקידום
של אותנזיה .כאמור ,נפסק כי החוק שבמחלוקת לא פגע
בתיקון ה 14-לחוקה.
הויכוח בארה”ב נמשך עוד עשרות בשנים לאחר פסק
דין זה .בשנות ה 70-וה 80-של המאה ה 20-הפסיקה
 67פסק הדין בן אכר פיסקה  24ד’
Washington and another v. Glucksberg and others, Supreme 68
Court, United States of America 521 U.S. 702, 117 S.Ct. 2258, 138
L.Ed 2d722 (1997) June 26, 1997, Decided

להלן פסק הדין וושינגטון נ’ גליקסברג.
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האמריקאית בפרשת  69Quinlanובפרשת
שהתירה להפסיק טיפולים מאריכי חיים ,התבססה על
הזכות לפרטיות ועל הדוקטרינה של ההסכמה מדעת.
המפנה חל בשנות ה 90-בפרשת  ,71Cruzanכאשר בית
המשפט העליון של ארה”ב  ,הכיר בקיום הזכות לסרב
לקבל טיפול רפואי ,בהתבססו על התיקון ה 14-לחוקה
האמריקאית הקובע:

70

“Nor shall any state deprive any
person of life, liberty, or property,
”without due process of law

כלומר הזכות לסרב לטיפול רפואי היא זכות חוקתית,
הנגזרת מהזכות לחירות ,המעוגנת בתיקון ה 14-לחוקה
האמריקאית .72פרשנות מרחיבה זו של הזכות לחירות,
כוללת גם את הזכות לסרב טיפול .אך זכות זו היא
יחסית ,והיא נסוגה בפני אינטרסים אחרים כפי שנקבע
בפסק דין וושינגטון נ’ גליקסברג.
עקרון “צוואה בחיים” ) (Living Willהתקבל בארה”ב
כהוכחה לקביעת רצונו של החולה פסול דין .על פי חוק
שהתקבל בשנת  ,1989הPatient Self Determination-
 Actרשאי חולה המגיע לחדר מיון ,בנוהל המחייב את
בית החולים ,למלא טופס “צוואה בחיים” .בניגוד לכך,
בישראל צוואה כזו חסרת תוקף ,אפילו אם היא צוואה
לביצוע אותנזיה פסיבית .73בארה”ב יש גם אפשרות
למלא “ממלא מקום” לחולה ,קרוב משפחה או אדם אחר
שישמש מעין אפוטרופוס לעניין .בפסק הדין Cruzan
IN THE MATTER OF KAREN

69

QUINLAN, AN ALLEGED INCOMPETENT
Supreme Court of New Jersey
N.J. 10; 355 A.2d 647; 1976 N.J. LEXIS 181; 79 A.L.R.3d 70
205
March 31, 1976, Decided

70

(IN RE CONROY, 486 A. 2d 1209, 1223 (1985

להלן פסק דין קונרוי.
71

U.S. SUPREME COURT Cruzan v. Director MDH, 497
U.S. 261 (1990) 497 U.S. 261

ׁלהלן פסק דין קרוזון.
 72פסק הדין שפר ע’ . 148
 73פסק הדין שפר ע’ . 134
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סמך בית משפט על מינוי קרוב משפחה כממלא מקום
החולה ,אך היה ער לאפשרות שייתכן ניגוד אינטרסים,
וקבע כי אין ביטחון אוטומטי שנקודת המבט של בני
משפחה קרובים זהה לזו של החולה ,אם הייתה בזמן
אמת במצב כשיר להעריך את מצבה.
בארה”ב פועלות וועדות אתיקה המורכבות ממומחים
שונים ,ונתונות לפיקוח בתי המשפט .הוועדות גורמות
לזירוז ההליך ולחסכון בעלויות ,עובדה המתיישבת
עם היות משאבי החברה מוגבלים .אולם שיקולים
אלה עלולים להטות את הכף ,וכיום יש בארה”ב אף
המפקפקים בעקרון “צוואה מחיים” ,וביניהם פרופסור
רוברטסון.74
לדעת המשנה לנשיא מ’ אלון ,המשותף למשפט
האמריקאי ולמשפט העברי הוא ששתי השיטות מבחינות
בין אותנזיה אקטיבית שהיא אסורה ,לבין אותנזיה
פסיבית המותרת במגבלות מסוימות .אך השוני הוא
בנקודת המוצא:75
“הן מערכת המשפט העברי והן מערכת
המשפטהאמריקאימבחינותביןאותונזיה
אקטיבית ,שאסורה היא ,לבין אותונזיה
פאסיבית “ -הסרת המונע”  -שמותרת;
בין המנעות מהארכת חיים מלאכותית
מלכתחילה לבין ניתוק מהארכת חיים
מלאכותית לאחר שכבר הוחל בה ...אך
קיים הבדל מהותי באשר לנקודת המוצא
שבכל אחת משתי מערכות ערכיות אלה.
עקרון-העל הראשוני במערכת המשפט
העברי הוא עקרון קדושת החיים שיסודו
ברעיון הבסיסי של בריאת האדם בצלם
אלוקים ,שלאורו ולפיו חיי אדם  -כל אדם
באשר הוא ולפי שהוא  -בריא ושלם בגופו
ובנפשו או לקוי ופגום בהם  -אין שיעור
לערכם ואין מידה לאורכם ...לעומת
74שם ע’ 102
 75שם ע’ .168-169
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זאת ,נקודת המוצא במערכת המשפט
שבדמוקרטיה האמריקאית היא זכותו
של החולה לסרב לטיפול רפואי מכוח
העקרון של חירותו האישית ...ואך מובן
הוא שלשוני בנקודת המוצא יש ונודעת
חשיבות מרובה ,במקרה זה או אחר,
והרבה עיון ויישוב הדעת והלב דרושים
כדי להגיע לכלל הסינתזה הנאותה שבין
ערכיה של מדינה יהודית לבין ערכיה של
מדינה דמוקרטית”.
וכיוון שחוק היסוד בא להגן על ערכיה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ,יש למצוא את האיזון בין
שתי נקודות המוצא .ערכיה של מדינה יהודית עמדו
בניסיון הדורות ומהם ינק העולם המערבי ,ואילו הערכים
הדמוקרטים יכול שיינתן להם פירוש מעוות כפי שקרה
בהיסטוריה ברייך השלישי ,ובמשטר אחוות העמים
בברית המועצות .לכן שמירה על הערכים של מדינה
יהודית הם הבטוחה והערובה ליישום ראוי של סינתזה
של ערכים יהודים ודמוקרטים.76
פרק רביעי  -יישום פיסקת ההגבלה על חוק החולה
הנוטה למות

לגביו לפי הוראות סעיף (5ב) כי אינו
רוצה שחייו יוארכו ,יש להימנע מטיפול
רפואי בו ,הקשור לבעייתו הרפואית
חשוכת המרפא ,לרבות בדיקות ,ניתוחים,
החייאה ,חיבור למכשיר הנשמה ,טיפולים
כימותרפיים ,הקרנות או דיאליזה ,והכול
בהתאם לרצונו כפי שנקבע על פי סעיף 5
(ב)( ”.ההדגשות אינן במקור – ח.ר.ד) .
סעיף  8לחוק היסוד קובע  4תנאים אשר קיומם המצטבר
מאפשר פגיעה חוקתית בזכות אדם הקבועה בחוק-יסוד:
כבוד האדם וחירותו .ארבעת התנאים הם:
(א) הפגיעה בזכויות האדם תתכן רק אם היא מעוגנת
“בחוק ...או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת
בו”;
(ב) החוק הפוגע “הולם את ערכיה של מדינת ישראל”;
(ג) החוק הפוגע “נועד לתכלית ראויה”;
(ד) החוק פוגע בזכות האדם החוקתית “במידה שאינה
עולה על הנדרש”
התנאי הראשון“ – :אלא בחוק” – שהפגיעה תהיה מכוח
חוק – מתקיים .חוק החולה הנוטה למות עבר בכנסת
את כל שלבי החקיקה ,ככל חוק רגיל ,ברוב רגיל.

בדיקת החוקיות של חוק החולה הנוטה למות תיעשה
בשני שלבים:

התנאי השני :ההלימה – דורש כי הפגיעה תהלום את
ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
ראינו כי פסקי הדין המנחים ,פסק הדין שפר ופסק
הדין בן אכר רואים את החוק כפוגע בערכיה של מדינת
ישראל .החוק אינו מתיישב עם ערכי היהדות ,וגם כאשר
בוחנים את ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל ,כפי
שהם עולים בפסק הדין של השופט אור ,ניכרת הסתייגות
ורתיעה מפתרונות ברוח החוק הנ”ל.

וכך קובע סעיף ( 16א) לחוק החולה הנוטה למות:

התנאי השלישי :התכלית – הפגיעה צריכה להיות
לתכלית הראויה .מכאן השאלה מה תכלית החוק? מה
מטרתו? המטרה המוצהרת של החוק לפי סעיף ( 1א)
היא:

תחילה נבדוק אם החוק סותר את חוק היסוד או אינו
מתיישב איתו .בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה היא
כי אכן יש סתירה בין חוק היסוד לבין חוק החולה הנוטה
למות ,כי אז נמשיך ונבדוק על פי פיסקת ההגבלה אשר
בחוק היסוד :כבוד האדם וחירותו.

( . 61א” ( חולה הנוטה למות שאינו בעל
כשרות הסובל סבל משמעותי ,שנקבע
 76שם ע’ . 167-170
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׀ 65

מדור משפט רפואי

חוק זה נועד להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה
למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים ,לבין ערך
אוטונומית הרצון של האדם והחשיבות של איכות
החיים.
התכלית של אוטונומיית הרצון של האדם היא תכלית
ראויה ,והיא זכות בעלת מעמד בכורה .ידוע כי בסוגיה
של זכות החולה הנוטה למות קורה לעתים שכבוד החולה
נפגע בשל המאבק על עצם קיומו והמשך חייו .גופו
נחשף ,מחברים אותו לצינורות ולמכונות ,לעיתים אינו
מסוגל לאכול בעצמו ,לדבר ,או אף לתקשר .ואם הוא
עדיין מרגיש משהו ,אז לרוב זו הבדידות של זה ההולך
ומתרחק מאיתנו ,ואפילו להיפרד מאיתנו הוא אינו יכול.
לכן מובנת מצוקת המשפחות שהיו מעוניינות בחוק זה,
כדי לשתף פעולה עם הרופאים ,ולשים קץ למצב קשה זה,
שיכול להתמשך על פני חודשים ,ולעיתים אף שנים .לכן
קשה מאד לענות על מבחן התכלית של פיסקת ההגבלה
כי יש כאן תכלית ראויה ,אך המחיר יקר מדי ולא ראוי
ואפילו אסור לשלמו .ומכאן לתנאי הרביעי.
התנאי הרביעי :מידתיות – שהוא ,לדעת השופטת
דורנר ,החשוב ביותר – הדרישה כי מידת הפגיעה בזכות
לא תעלה על הנדרש .הפסיקה הישראלית מאפשרת
קונקרטיזציה לדרישת המידתיות .וקובעת כי קיום
המידתיות מותנה במילוי מצטבר של שלושה מבחני
משנה:77

 .1מבחן הקשר הרציונלי או מבחן ההתאמה
הנשיא ברק בפסק הדין עדאלה 78קובע כי כי הרציונאליות
איננה טכנית ,היא מחייבת הוכחתם של קשרים סיבתיים,
המבססים את הקשר הרציונאלי .ולפעמים ,לדעת הנשיא
ברק ,אין צורך בוודאות מוחלטת שהאמצעי ישיג את
מטרתו .אך ,בענייננו ,נראה לי כי בנושא חיי אדם יש
צורך בוודאות מוחלטת שהאמצעי הפוגע בזכות אמנם
ישיג את המטרה ,כלומר ,האם באמת מותו של האדם
מהווה מימוש אוטונומיית הרצון שלו?
נזכיר את דבריו של דר’ רם ישי כפי שהם מצוטטים
בפסק דין שפר:79
“הביטוי למות בכבוד הוא תרתי דסתרי
מפני שהמוות הוא העוולה האנושית
הקיצונית .מילים רמות כגון אלה מחפות
לעיתים על תפיסות עולם קשוחות יותר,
ככל ששמים פחות דגש על הסיעוד
והטיפול החולה המוגדר כסופני ,כן מורגש
יותר הצורך לדבר על מוות בכבוד”.
אם נלך לפי גישה זו הרי שלא בטוח שיש קשר סיבתי
רציונאלי בין האמצעי שהוא המתת חסד לבין המטרה
שהיא כבוד האדם.
 .2מבחן הצורך או האמצעי שפגיעתו פחותה

א .מבחן הקשר הרציונאלי או מבחן ההתאמה,
ב .מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה או מבחן הצורך,
ג .מבחן האמצעי המידתי או מבחן המידתיות במובן
הצר.
ונבדוק אם חוק החולה הנוטה למות עומד בהם
במצטבר

 77בג”ץ  7052/03עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל נ’ שר הפנים ,תק-על ( ,1754 ,)2( 2006ניתן ביום )14.05.2006
פסקאות  55-78לסעיף דינו של הנשיא ברק .להלן פסק הדין עדאלה.

 66׀

יש להשוות בין האפשרויות הרציונאליות ולבחור
באפשרות שבכוחה להשיג את התכלית הראויה תוך
פגיעה פחותה בזכות .האם הדרך היחידה לשמור על
כבוד האדם ,היא לגרום להמתתו? הגבלה גורפת של
הזכות ,אשר אינה מבוססת על בדיקה אינדיבידואלית
הינה אמצעי חשוד בחוסר מידתיות ,וכבר קבע בית
המשפט העליון בארה”ב כי חוק גורף אינו חוקתי.80
 78שם ,פיסקה . 66
 79פסק הדין שפר ע’ 171
 80פסק הדין עדאלה פיסקה 73-70

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006

חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין

ובישראל ,הביעו דעתם שופטים עליונים בדימוס כי חוק
בעניין החולה הנוטה למות אינו אפשרי  ,כי הנושא הוא
אינדיבידואלי ואינו ראוי להיות קבוע בחקיקה 81ראה
לדוגמא השופט חיים כהן:

כלומר גם לפי מבחן הצורך ,לא ברור שהחוק הוא
האלטרנטיבה היחידה להשגת המטרה של שמירה על
כבוד החולה ואוטונומית הרצון שלו.
 .3מידתיות במובן הצר

(שאלה) “ :מה דעתך בסוגיה של המתת חסד ,אותנזיה?
יש האומרים שצריך להסדיר זאת באמצעות חוק? “
(תשובה)“ :אי אפשר להסדיר את העניין באמצעות חוק,
ואפילו לא באמצעות פסיקה של בתי המשפט ,זהו עניין
למצפונם ולתפיסת המוסר של הרופאים”.

82

וכן השופט אלון בפסק הדין שפר“ 83ממידתו של דבר
חוק ,שקובע הוא עיקרון שטוב ויפה הוא לכלל ,אך יש
שבמקרה מסוים אין הוא עולה יפה  -אין בו משום יושר-
84
לפרט”.
וכן השופט טירקל במאמרו “תיקון הלב” הפיתרון אינו
יכול ...להיות משפטי ,אלא חייב להימצא בין הרופא
לבין החולה..ורק שם”

85

האם אנו יכולים לשמור על אוטונומיית הרצון של
החולה באמצעי אחר? אפשר ללכת בגישה של דר’ רם
ישי ולהפנות יותר משאבים לטיפול תומך ולסיעוד ראוי
לשמו ,ולא לפחד לדבר עם החולה על המוות כדי שלא
יתייאש מן החיים ,כמו שמדגימה קובלר רוס בספרה
כפי שיפורט בהמשך .ואם יהיו חולים שלמרות הכל
יתעקשו על הפסקת הטיפול הרפואי בהם ,נעניק להם את
מבוקשם  ,והרופא יהיה מוגן גם ללא החוק כפי שנראה
בהמשך בפרק חמישי לעבודה זו.
86

 81חיים כהן ,שופט עליון” ,שיחות עם מיכאל ששר” הוצאת כתר ירושלים
 1989ע’ .158
 82ההדגשה שלי  -ח.ר.ד
83השופט אלון בפסק הדין שפר ע’ 111
 84ההדגשה של -ח.ר.ד
 85יעקב אבי ברוך טירקל“ ,תיקון הלב” הפרקליט מ’ (תשנ”א) ע’  .34בע’
( 40ההדגשה שלי  -ח.ר.ד )להלן טירקל “תיקון הלב”
 86א’ קובלר רוס לחיות עם המוות ,על חשוכי מרפא והנוטים למות ,על
קרובי משפחתם ,רופאיהם והאחיות המטפלות בהם עברית כרמית גיא,
צ’ריקובר מוציאים לאור .1993 ,להלן קובלר רוס“ ,לחיות עם המוות”.
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מבחן זה בודק את התועלת הצומחת מן המדיניות לעומת
הנזק שהיא מביאה בעקבותיה .האם הגשמת התכלית
הראויה שקולה כנגד הפגיעה בזכות אדם .משטר חוקתי
המבקש לקיים משטר של זכויות אדם קובע גבול של
הגנה על זכויות אדם אותו אין המחוקק רשאי לחצות.
מבחן זה משקף את התפיסה כי יש פגיעות בזכויות אדם
שהן כה חמורות ,שאין לאפשר את פגיעתן בחוק ,גם אם
תכלית החוק ראויה ,הסדריו רציונאליים ,ואין בנמצא
אופציה סבירה הפוגעת בהם פחות.87
לעניין חוק החולה הנוטה למות ראינו כי החוק לא
עמד בתנאים שמציבה פיסקת ההגבלה שבסעיף 8
לחוק היסוד .יש הסבורים כי החוק עומד בתנאי השני,
שהוא קיום ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית .לגבי התנאי הרביעי ,החוק לא עבר את
מבחני המשנה הראשון והשני של תנאי המידתיות ,שהם
תנאים מצטברים ,לכן חוקיותו של החוק מוטלת בספק.
השופטת דורנר סבורה כי מבחני משנה אלה של דרישת
המידתיות שבפיסקת ההגבלה אינם מספיקים ,ויש
להוסיף להם “עידון” מסוים על ידי הוספת דרישות.
וכיון שפיסקת ההגבלה היא אחת ,וכי הפעלה אחידה
של עקרון המידתיות על כל הזכויות עלולה לטשטש את
ההבחנות החיוניות בין זכויות לאינטרסים שונים ,ולפגוע
ברמת ההגנה של הבסיסיות שבזכויות היסוד. 88
דרישת המידתיות לא יכולה גם לבוא לידי ביטוי בישום
חוק זה כי ההחלטה היא למעשה הכול או לא כלום –
להרוג את החולה או שלא להרוג אותו ,לאפשר לו למות
או להמשיך בטיפול רפואי המרחיק את רגע המוות.
 87פסק הדין עדאלה פיסקה  75לפסק דינו של הנשיא ברק.
 88דליה דורנר“ ,מידתיות“ ספר ברנזון (חלק ב’) בני סברה עורכים אהרון
ברק וחיים ברנזון נבו הוצאה לאור ירושלים תש”ס. 283-285 ,2000-
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דרישת המידתיות תבוא לידי ביטוי רק ביישום של כל
מקרה לגופו בבדיקת הנסיבות המיוחדות שלו .לכן
החוק ,וכל חוק ,שהוא כוללני מטיבו ,ואשר המקרים
השונים הפרטניים אמורים למצוא את פתרונם במסגרת
החוק הכולל ,חוק זה יתקשה לעמוד בדרישת המידתיות
של פסקת ההגבלה כי מעצם טיבה הבעיה הזו היא בעיה
פרטנית ,שאינה סובלת פתרון כוללני שמציע החוק הזה
או כל חוק אחר .בעיית החיים והמוות של כל חולה דורשת
דיון בכל מקרה לגופו ע”י בית המשפט ,ולא יכול להיות
לה פתרון כולל ומוכן מראש על ידי חוק כלשהו  ,אפילו
שהוכן ביסודיות על ידי מומחים רבים מדיסציפלינות
שונות.
פרק חמישי  -המצב המשפטי בישראל לאחר חקיקת
חוק החולה הנוטה למות
מה עשוי לקרות כיום ,לאחר כניסת חוק החולה הנוטה
למות לתוקף ,אם המדינה תחליט להעמיד לדין רופא
שמנע טיפול מאריך חיים מחולה? איזה חולים ואיזה
רופאים ייכנסו לתוך ההגדרות של החוק?
החולה הנוטה למות הוגדר בחוק כדלקמן:
( .8א) רופא אחראי מוסמך לקבוע כי
מטופל הוא חולה הנוטה למות ,אם נוכח
כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת
מרפא ותוחלת חייו ,אף אם יינתן לו
טיפול רפואי ,אינה עולה על שישה
חודשים.
(ב( רופא אחראי מוסמך לקבוע כי חולה
הנוטה למות הוא חולה בשלב סופי ,אם
נוכח כי הוא מצוי במצב רפואי שבו כשלו
כמה מערכות חיוניות בגופו ותוחלת
חייו ,אף אם יינתן לו טיפול רפואי ,אינה
עולה על שבועיים( ”.ההדגשה אינה
במקור – ח.ר.ד).
מטבע הדברים ההגדרה זאת היא עמומה וקשה להעריך
מה ייכלל בעתיד בהגדרה שבחוק .כיצד ייקבע מה תוחלת
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חייו של אדם? מה יהיה קנה המידה?  -הסטטיסטיקה של
מקרים קודמים באותה מחלה באותו שלב? ומה אם אותו
אדם-חולה יחרוג מן הסטטיסטיקה? ולמה דווקא שישה
חודשים? למה לא שבעה או שמונה? מתוך הרגלי שגרה
של מאמרים רפואיים? ויש גם טווח טעות במספר אחוזים
בכל מחקר הכרוך בסטטיסטיקה .ואין הסטטיסטיקה
מהווה אלא השערת טווח ביחס לאדם ספציפי .ברגע
שהרופא מכניס את החולה לתוך הקטגוריה של ההגדרה,
הצוות הרפואי יפסיק לטפל בו ,פרט לנוזלים וחמצן ,ואז
תאבד לו התקווה שהיא כה חיונית ליצור אנוש בכל שלב
בחייו .בספרה “לחיות עם מהמוות” 89מבחינה המחברת
אליזבט קובלר-רוס ,בחמישה שלבים של תגובת החולה,
מרגע שנודע לו כי הוא חולה במחלה חשוכת מרפא :שלב
ההתכחשות והבידוד ,שלב הכעס ,שלב ההתמקחות,
שלב הדיכאון ,ולבסוף שלב ההשלמה .אלה מנגנוני הגנה
מן ההיבט הפסיכולוגי ,המסייעים בהתמודדות במצבים
קשים במיוחד .הדבר האחד המתקיים בכל השלבים
הללו הוא התקווה .קובלר-רוס במחקרה על התמודדות
חולים עם המוות גילתה כי אפילו החולים שהשלימו
עם המציאות ,הותירו פתח תקווה לתרופה שתתגלה או
ל”הצלחה של הרגע האחרון במחקר כלשהו” בלשון אחת
החולות .כאשר רופא משבץ חולה למשבצת ההגדרה של
החולה הנוטה למות ,סופו נגזר ולא נותרה לו כל תקווה.
האם זאת באמת מטרת החוק?
דר’ שטיינברג במאמרו “רצח מתוך רחמים לאור
ההלכה” 90מביא את עמדת ההלכה ,כי יש בקיום החיים
בכל צורה ובכל מצב ,משום זכות ואפשרות להתעלוּ ת
רוחנית נוספת .על פי השקפת התורה גם חיי צער
וייסורים טובים מהמוות .וגם על החולה מוטלת חובה
מוסרית שלא להתייאש ,ולהמשיך לקוות לחיים עלי
אדמות ,ככתוב בספר ישעיהו על מחלת חזקיהו המלך:91

 89א’ קובלר רוס לחיות עם המוות .ראה הערה  .82יכול להיות שהחוק הזה
בא לעזור לסובבים להתמודד עם המצב ,כי נוח יותר להכניס בעיות לתוך
משבצות מוגדרות ,ואולי החולה מבקש את מותו כדי לא להפריע לנו? .
 90א’ שטיינברג“ ,רצח מתוך רחמים לאור ההלכה” אסיא כרך ד-ו תשל”ו-
תשל”ט חוברת י”ז ,אייר תשל”ז (מאי ( ) 1977כרך ה’ חוברת א’) ע’ .21
 91ישעיהו פרק ל”ח.
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חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין

(א) ּביָ ִמים ָה ֵהם ָח ָלה ִחזְ ִקיָ הוּ ָלמוּ ת וַ יָ בוֹא
יאמר ֵא ָליו
ֵא ָליו יְ ׁש ְעיָ הוּ ֶבן ָאמוֹץ ַהנּ ִביא וַ ֶ
ית ָך ּכי ֵמת ַא ּתה וְ לא
ּכה ָא ַמר ה’ ַצו ְל ֵב ֶ
ִת ְחיֶ ה:
(ב) וַ יּ ּסב ִחזְ ִקיָ הוּ ּפנָ יו ֶאל ַה ּקיר וַ יִ ְת ּפ ּלל
ֶאל ה’:
אמר ָאנּ ה ה’ זְ ָכר נָ א ֵאת ֲאׁשר
(ג) וַ יּ ַ
ִה ְת ַה ּל ְכ ִתי ְל ָפנֶ ָיך ּב ֱא ֶמת וּ ְב ֵלב ׁש ֵלם וְ ַה ּטוֹב
ׂיתי וַ יֵ ְב ְּך ִחזְ ִקיָ הוּ ּב ִכי גָ דוֹל:
ּב ֵעינֶ ָיך ָעש ִ
(ד) וַ יְ ִהי ּד ַבר ה’ ֶאל יְ ׁש ְעיָ הוּ ֵלאמר:
(ה) ָהלו ְֹך וְ ָא ַמרְ ָּת ֶאל ִחזְ ִקיָ הוּ ּכה ָא ַמר
להי ּדוִ ד ָא ִב ָיך ׁש ַמ ְע ּתי ֶאת ּת ִפ ּל ֶת ָך
ה’ ֱא ֵ
יתי ֶאת ּד ְמ ָע ֶת ָך ִהנְ נִ י יו ִֹסף ַעל יָ ֶמ ָיך
רָ ִא ִ
ֲח ֵמׁש ֶעשׂרֵ ה ׁשנָ ה:
(ו) וּ ִמ ּכף ֶמ ֶל ְך ַא ּשוּ ר ַא ּצ ְיל ָך וְ ֵאת ָה ִעיר
ַהזּ את וְ גַ נּ ו ִֹתי ַעל ָה ִעיר ַהזּ את:
ואומרת הגמרא:92
“אמר לו המלך :כך מקובלני מבית אבא
אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של
אדם אל יתייאש מן הרחמים”.
מכאן שחייבים אנו להיזהר שלא לקחת מן החולה את
התקווה ולא להביא עליו ייאוש .
ובדין וחשבון הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה
למות ,93בסעיף התחולה ,נוספה הערה :
“חברי הוועדה הציבורית דנו אך ורק
בחולה המוגדר בהצעת חוק זו כחולה
‘הנוטה למות’ ,אין בהצעת חוק זו
התייחסות לחולים אחרים בסוף ימיהם
שאינם מתאימים לקריטריונים המוצעים
בחוק זה לחולה הנוטה למות .דהיינו לא
מדובר בהצעת חוק זה בחולים המוגדרים
 92תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י’ עמ’ א.
 93דוח הוועדה ,סעיף . 3
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“צמחים” ,בחולי אלצהיימר או פרקינסון
וכיוצ”ב בטרם הגיעו להגדרה של חולה
נוטה למות .אין להסיק כל מסקנות
מהצעת החוק הזה לגבי חולים אלו “.
מכאן שיש להקפיד מאד ביישום החוק ובתקנות שיוציא
משרד הבריאות להפעלתו ,כדי למנוע מצב של הרחבת
ההגדרה של חולה הנוטה למות אל מעבר למה שהתכוון
המחוקק .
בעיה נוספת היא של הגדרת החולה שבשלב הסופי ,לפי
סעיף ( 8ב )? החוק קובע כי
“תוחלת חייו אך אם יינתן לו טיפול
רפואי אינה עולה על שבועיים”.
מן המפורסמות היא כי אין אדם יודע את שעת מותו,
לצפוֹת תוחלת חיי מטופלו ,ובוודאי
ואין גם רופא שיכול ְ
שלא בדיוק של שבועיים או  6חודשים .הוועדה הייתה
מודעת לבעייתיות שבהגדרת תוחלת החיים .94פרופסור
אסא כשר טוען שההגדרה היא מתמטית – תוחלת חיים
היא ממוצע משוקלל של מספר הימים שנותרו לאנשים
במצב מסוים לחיות .ח”כ מיכאל איתן טען שבלתי מוסרי
לבסס החלטות מוסריות על בסיס מתמטי-סטטיסטי ,כי
תמיד יהיה מי שיעשו לו עוול ,כי הוא יוכל לחיות עוד שנה.
למרות שחברי הוועדה האחרים היו מודעים לבעייתיות,
הם המשיכו במדרון חלקלק זה .החוק למעשה מבוסס
על מחקר גדול שנעשה בארה”ב שכלל  8,000חולים אשר
חזו להם מוות תוך חצי שנה ,ואכן  90%מהחולים נפטרו
תוך זמן זה .חברי הוועדה מודעים לכך כי פירוש הדבר
הוא ש 10%-המשיכו לחיות מעבר לששת החודשים.
בפסק הדין Glass and another v United Kingdom95

שנידון בפני בית המשפט האירופי העליון לזכויות אדם,
 94הכנסת השש עשרה מושב שלישי פרוטוקול מסעיף  4מישיבת הוועדה
המשותפת של ועדת העבודה,הרווחה ,והבריאות וועדת חוקה חוק ומשפט
בעניין הארכת חיים .יום שלישי כ”ה בחשוון התשס”ה  9/11/2004שעה
. 13:30
Glass and another v United Kingdom (App no 61827/00) 95
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דובר בתביעה של אם לילד נכה נגד הממלכה המאוחדת.
הרופאים באנגליה קבעו שלילד הנכה ,שהיה כבן שנתיים,
אין תוחלת חיים ,והוא עומד למות ,ולכן יש להתייחס
אליו כאל חולה הנוטה למות ,על כל המשתמע מכך .ואילו
האם התעקשה שבנה לא עמד למות .הילד אכן הוסיף
לחיות  6שנים נוספות (!) עד למתן פסק הדין.
הילד שחלה במחלה חסימתית של דרכי הנשימה
העליונות ,נותח אך לא התאושש ,הסתבך בזיהומים,
ונזקק להנשמה .רופאיו קבעו שאין טעם להמשיך ולטפל
בו כי הוא נוטה למות .הילד שוחרר לביתו ,אך אושפז
מפעם לפעם בגלל התקפי קוצר נשימה .בשלב מסוים
העריכו הרופאים כי הילד הגיע לשלב סופי ,ולדעתם
היה זקוק למשככי כאבים במינונים המתאימים למצבו.
הרופאים ניסו לשכנע את האם בנחיצות מתן מורפין
לילד ,כיוון שכל שאפשר היה לתת לו היה TLC- Tender

 .Loving Careהאם והמשפחה התנגדו להגדרה ולמינון
המורפין .הדברים הגיעו עד לניסיון לסילוק ההורים
מבית החולים בעזרת המשטרה ,ומשם לבית המשפט,
בפניו הוגשה תלונה נגד בית החולים על ניסיון לרצח
הילד .התביעה הכללית החליטה שלא לפתוח בהליכים
פליליים נגד הרופאים ,מחוסר הוכחות .בית משפט
לערעורים פסק שהחוק האנגלי מכיר שטובת הילד
היא לתת לו תרופות המקלות על הסימפטומים ,אם כי
יש להן תופעת לוואי של זירוז המוות .התביעה הגיעה
לבית הדין האירופי לזכויות האדם ,התובעים טענו שם
כי החוק הפנימי האנגלי לא הצליח להגן על האוטונומיה
של הפרט כפי שקובע סעיף  )1( 8לאמנה האירופית
לזכויות האדם מ .1997-נפסק שאין זה ראוי ואין זה
הגיוני להשאיר את משימת איזון הזכויות בידי רופאים,
שהיא משימה שיפוטית .האם אמנם הסכימה לטיפול
בהתחלה ,אך ברור כי בהמשך היא חזרה בה מהסכמתה,
ולכן בית החולים היה חייב לפנות לבית משפט כדי
לקבל אישור להמשך טיפול ללא הסכמת ההורה .בית
המשפט האירופי קבע פה אחד כי הייתה הפרה של סעיף
 8לאמנה ,וזיכה את התובעים בפיצויים כספיים .השופט
קזדוואל בחוות דעת נפרדת מוסיף ואמר:
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“קשה לי לקבל כי הרופאים קיבלו
החלטות חשובות ללא הסכמת האם
וללא ידיעתה ...העובדות מוכיחות
כי  6שנים אחרי האירוע ,צדקה האם,
והאינסטינקטים האימהיים יש להם
96
יותר משקל מאשר חוות דעת רפואיות”.
(ההדגשה אינה במקור – ח.ר.ד).
כנאמר לעיל ,החלטת רופא אחראי כי מטופל הוא “נוטה
למות” ,שנותרו לו  6חודשים לחיות ,או “חולה בשלב
סופי” – כזה שנותרו לו שבועיים לחיות ,היא החלטה הרת
גורל ,שמסקנותיה מרחיקות לכת .עצם ההגדרה שבחוק
דורשת מן הרופא האחראי להודיע למיופה כוח או לאדם
הקרוב או לאפוטרופוס על “כוונתו לפעול בהתאם
להנחיות מקדימות או הוראות מיופה כוח” .במילים
אחרות האם החולה נתן הנחיות מספר חודשים לפני כן
להמית אותו במחדל – הרופא יבצע הנחיה זאת גם אם
אין באותו רגע תקשורת עם החולה .אך רע מזאת ,יש גם
למיופה כוח האפשרות לתת הנחיות כאלה .הרופא יקבל
החלטה יחד עם “המטפלים האחרים” שלא ברור מי הם,
בעצה אחת עם “האדם הקרוב” שגם זהותו לא ברורה.
יכול שיהיה זה קרוב משפחה או כל קרוב אחר .נפתח
כאן פתח מסוכן להשארת חיי חולה בידי משפחתו ,אשר
עלולים להיות בה אינטרסים סותרים ושיקולים זרים,
ואפילו עייפות מהטיפול ,או טיעון מסוג של “לא צריך
יותר לתת לו לסבול” ,כאשר המניע ייתכן והוא שונה.
הגדרה נוספת הזקוקה להבהרה היא הגדרת “הרופא
האחראי” ,אשר החוק מעניק לו גם הגנה וגם אחריות
לביצוע הטיפול.
 .9קבע רופא אחראי כי מטופל הוא חולה
הנוטה למות והוא אינו בעל כשרות
( )1הרופא האחראי או מי שהוסמך על ידו
לעניין זה ,יעשה מאמץ סביר כדי לקבל
 96בפסק הדין  Glass and another v United Kingdomשלעיל ,לאחר
שנפסק פה אחד שהייתה הפרה של ס’  8לאמנה האירופית לזכויות האדם,
ניתן פסק דינו הנפרד של השופט  , Casadevallפיסקה  2לפסק הדין.
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את כל הנתונים והמסמכים הנוגעים
בדבר ,לצורך בירור רצונו של החולה
הנוטה למות לפי סעיף (5ב) ו)-ג) והכול
בהתאם לכללים שנקבעו לעניין זה
בתקנות;()2
( )2הרופא האחראי או מי שהוסמך על
ידו לעניין זה ,יברר במאגר המידע אם ,על
פי הרשום בו ,נתן החולה הנחיות רפואיות
מקדימות ,או מינה מיופה כוח; מצא
הרופא האחראי או מי שהוסמך על ידו
לעניין זה ,כי החולה נתן הנחיות או מינה
מיופה כוח כאמור ,וזאת לאחר בירור
במאגר המידע ובדרך אחרת ,ככל הניתן,
יצרף הרופא האחראי או מי שהוסמך על
ידו לעניין זה ,ידע זה לרשומה הרפואית
המתנהלת לגבי החולה.
( .10א) קבע רופא אחראי כי מטופל הוא
חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות,
יודיע הרופא האחראי או מי שהוסמך על
ידו לעניין זה ,למיופה הכוח ,לאדם הקרוב
לחולה הנוטה למות ולאפוטרופסו ,כל
שישנם וניתן לאתרם במאמץ סביר ,כי
בכוונתו לפעול בהתאם להנחיות רפואיות
מקדימות שנתן החולה הנוטה למות או
לפי הוראות מיופה כוח ,לפי העניין.
נראה כי “רופא האחראי” יחד עם “רופאים מומחים
אחרים” שהחוק אינו מגדיר מי הם ,מה תחום/י
מומחיותם ו/או כישוריהם ו/או מספרם ,יקבלו החלטות
גורליות .גם לא ברור למי הם אמורים לדווח וכיצד ,בכתב
או בעל פה ,למנהל בית החלים? למשפחה? אלה עניינים
טכניים המחייבים הסדרה בתקנות שיתקן שר הבריאות
הממונה על ביצוע החוק.
בשאלת מיהות ה”הרופא האחראי” ,כאשר נידונה
בוועדה המשותפת לוועדת חוק חוקה ומשפט וועדת
הרווחה התבטאו:
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ד”ר אברהם שטיינברג:
“היום בחלק מבתי-החולים כאשר נכנס
חולה הנוטה למות ,לפעמים איזה רופא
בית או רופא תורן מקבל אחריות על
הטיפול שלו ומוליך את הטיפול .אנחנו
בוועדה חשבנו שזה הליך מאוד לא תקין
כי אלה החלטות רציניות מאוד .לכן
הצעת החוק דורשת שאדם במעמד בכיר
בבית-החולים יהיה אחראי על החולה...
במילים אחרות ,שתהיה כתובת קבועה
של אדם בכיר ,שהוא שיהיה אחראי על
ניהול העניין .הוא יקבע אם זה חולה
הנוטה למות ,בין אם בעצמו או עם צוות
או התייעצות; הוא יקבע אילו טיפולים
לתת לו ,בהתאם להנחיות ,או כל מיני
דברים אחרים .זה לא יהיה איזה רופא
בית מזדמן מקרי ,כמו שהרבה פעמים
קורה היום”...
פרופסור אבינועם רכס ,ראש הלשכה לאתיקה
בהסתדרות הרפואית:
“אני מוכרח לתקן קצת .אתה מעוות
את המציאות ,לא מציג נכון את האופן
שבתי-החולים עובדים ואני רוצה
לתקן את הרושם .רופא צעיר לא עובד
במחלקה מכוחות עצמו והדברים לא
קורים במקרה באופן אזוטרי .הוא תמיד
תחת פיקוח של רופא בכירattending ,
שאחראי על המחלקה באותו זמן.
ד”ר אברהם שטיינברג:
“אני לא רוצה לנהל ויכוח .החלטות
(DNR (Do Not Resuscitate

של
מתקבלות  -ואנחנו הוכחנו את זה
במחקר שביצענו  -באחוזים גבוהים
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מאוד על-ידי רופאים זוטרים ללא שום
התייעצויות .זאת עובדה .אני אראה לך
את המחקר שנעשה בבית-החולים שלי.
זאת בדיוק שאלת המפתח ,מי יקבל
בסוף את ההחלטה הרצינית הזאת.
אנחנו לא רוצים שזה יהיה רופא צעיר
מזדמן רגעי ,אלא מישהו רציני”

“( .11א) קבע רופא אחראי ,כי מטופל
הוא חולה הנוטה למות ,יקיים יחד עם
המטפלים האחרים בו ,בהקדם האפשרי,
דיון מפורט על מצבו של המטופל ועל
הטיפול הרפואי שיש לתת לו ויקבל
החלטה בענין ,והכל בהתאם להוראות
חוק זה.

מדברים אלה ברור כי הוועדה הייתה מודעת לאחריות
הגדולה שהיא מטילה על הרופא האחראי ,והיא מבהירה
שרק רופא בכיר יהיה זה שיקבל את ההחלטה בהתייעצות
עם רופאים נוספים .הרעיון לרכז את כל הצוות המטפל
הוא רעיון חיובי ,אך הכוח שניתן לו הוא ללא פיקוח ממשי
וללא הגבלה ,בפרט כאשר מביאים בחשבון שלטעויות
שלו אין דרך חזרה.

(ב) קיבל רופא אחראי החלטה על דרך
הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות,
יתעד רשומה הרפואית של החולה את
מהלך הדיון ,את ההחלטה שקיבל ואת

בפסק דין  Glassדרשה האם מהפרקליטות להעמיד את
הרופאים לדין על ניסיון לרצח וקשירת קשר לרצח ,אך
התביעה החליטה שלא להעמידו לדין מחוסר הוכחות.97
בארץ ,דווקא הדרישה שבחוק לדיווח על כל מקרה כזה,
ייתכן ותביא ליתר שקיפות ,ורופאים שיהיו מעורבים
בהמתה יהיו צפויים לעמוד לדין על עבירה לפי סעיף 298
או אפילו עבירה לפי סעיף  302כי יש יסוד נפשי והיא
הכוונה להרוג .עצם העובדה שלא העמידו לדין בארץ
מעולם לא אומרת שכך ימשיך להיות המצב המשפטי.
חוק החולה הנוטה למות יוכל לספק הגנה רק לרופא
שיעמוד בכל דרישות החוק – דיווח מלא ,התייעצות
מוכחת ,ישיבות מומחים ,כפי שנדרש בסעיפים 11 ,7
לחוק:
“ .7אין מוציאים חולה הנוטה למות
מחזקת היותו כשיר כאמור בסעיף  6לצורך
חוק זה ,אלא בהחלטה רפואית מנומקת
ומתועדת של הרופא האחראי לאחר
שקיים התייעצות עם המטפלים בחולה
הנוטה למות ועם רופאים רלוונטיים או
מומחים,לפי העניין ,ובמידת האפשר עם
רופאו האישי.

הנימוקים לה; הוראות סעיף זה באות
להוסיף על הוראות תיעוד לפי סעיף 71
לחוק זכויות החולה”.
בראש ובראשונה יש לדרוש הסכמה מודעת של החולה
ברגע הביצוע .כל הסכמה שניתנה בעבר הרחוק או הקרוב
לא צריכה להוות תחליף .רק רופא שיעמוד בדרישות של
סעיף  12תהיה לו הגנה לפי החוק:
“ .21על רופא האחראי להעריך ,מדי פעם,
את כשרותו ,מצבו הרפואי ואת רצונותיו
של החולה הנוטה למות; חל שינוי באחד
מאלה  -עליו לחזור ולהחליט לענין דרך
הטיפול הרפואי בו”.
סיכום ומסקנות
עבודה זאת עניינה חיי אדם ,לכן חובת הראיה הנדרשת
כאן היא בגדר של “למעלה מספק סביר”.
אחד הקשיים שבהוראות החוק נעוץ בהגדרת תוחלת
חיים ,98מי המחליט על הכללת החולה להגדרה ,על
התוצאות הבלתי-הדירות ,מבלי יכולת לתקן טעויות
ולהחזיר לחיים את מי שנותק ממכונת הנשמה .מסיבה
 98פרופ’ שטיינברג בדו”ח הוועדה מגדיר תוחלת חיים“ :משך החיים
הממוצע הצפוי במצב רפואי נתון ,על פי הידע הרפואי העדכני” מתוך:
דו”ח הוועדה.

 ,Glass and another v United Kingdom 97פיסקה  44לפסק הדין.
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זאת אין החוק עומד במבחן המידתיות ,כי התוצאה היא
הכול או לא כלום .מכאן כי המידתיות חייבת להימדד
בכל מקרה לגופו על ידי ערכאה משפטית .אין זה
מתפקידו של רופא לקבוע מי יחיה ומי ימות ,כמו שכתב
השופט בפרשת בן אכר ,99בכך אין לייחס לרופא משקל
רב .מומחיות הרופא ברפואה ,אך המסקנה הסופית אינה
תולדה של שקלול רפואי .בית המשפט עורך הפרדה בין
תורת הרפואה בכל הנוגע למחלה עצמה ,לבין ההחלטה
אם לטפל בחולה או לא ,כי החלטה זאת נמצאת בתחום
האתיקה והמוסר .בסוגיות ערכיות ,אין לרופאים יתרון
הנובע מן הידע והמומחיות המדעיים ,כי לא באלה
מדובר.
דר’ שטיינברג 100באנציקלופדיה ההלכתית רפואית,101
מבחין בין טיפולים הבאים למלא צרכים טבעיים של
האדם כגון אוכל ,שתייה וחמצן ,אנטיביוטיקה או מתן
דם ,לבין טיפולים המאריכים חיים אך אין הם מביאים
סיכוי להחלמה או לריפוי ,ולפעמים אף יגבירו את הסבל,
כגון החייאה ,הנשמה ,ניתוחים ,דיאליזה ,כימותרפיה,
הקרנות וכיו”ב .הבחנה זו אף נכנסה לחוק החולה הנוטה
למות (סעיף  )61למרות שהדברים אינם מוחלטים.
בדו”ח הוועדה מוגדר “טיפול רפואי רציף כ”כטיפול רפואי
שבמהותו ניתן באופן מתמשך ,בלא הפסקות ,שאינו
מאפשר הבחנה מעשית וברורה בין סיום מחזור אחד
של טיפול לתחילת המחזור הבא .102”...אולם הגדרות
לא תמיד מצליחות להביא לידי ביטוי את הבעייתיות
והמורכבות של טיפול בחולה רב מערכתי ,שכמה מערכות
בגופו כשלו ,ואם מפסיקים טיפול במערכת אחת גורמים
להתמוטטות כל המערכות .חולה דיאליזה ,לדוגמא,
החולה גם באי ספיקה נשימתית ,אם יופסק בו הטיפול
בדיאליזה ,ייגרם לו למות בחנק ,כי ריאותיו יתמלאו
בנוזלים והוא יטבע בנוזלים של עצמו בייסורים קשים.
 5587/79 99היוה”מ נ’ בן איכר פסק דין בן איכר
 100דר’ שטיינברג ,אנציקלופדיה הלכתית רפואית ,הוצאת מכון שלזינגר
לחקר הרפואה על פי התורה ליד המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים תשנ”ד-
 1994ערך “נוטה למות” ע’  .343ע’ 429-440
 101מתוך פסיקה של הרב שלמה זלמן אוירבאך שמובאת בפסק דינו של
המשנה לנשיא אלון.
 102דו”ח הוועדה פרק ג’ בסעיף ההגדרות
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במקרה כזה לא יהיה מקום להעמיד את הרופא לדין כי
הוא ענה לקריטריונים של המתה במחדל ,אך האם זו
התוצאה הרצויה?
ההגדרות בחוק עמומות ובעייתיות ,הביצוע הוא בידי
רופאים שאין להם כלים לקבל החלטות מוסריות,
והתוצאות הן סופיות ולא ניתנות לשינוי .מכל אלה
נובעת המסקנה שלא ניתן לבצע את החוק כלשונו ,ויש
צורך לפנות לבית משפט בכל מקרה ומקרה ,כדי לשכנע
את בית המשפט כי במקרה הספציפי מותר ליטול חיי
אותו אדם מסוים .כמו שנאמר בפרשת שפר:
“בכגון דא אין קובעים פתרונות מראש,
התשובות יינתנו ,ממקרה למקרה ומעניין
לעניין ,לפי הנסיבות והשאלות שיעלו
בהם .המקור למציאתם של פתרונות
ותשובות לכל אלה הן הוראות חוק היסוד:
כבוד האדם וחירותו ,שהימנו פינה והימנו
יתד לדיון במכלול הבעיות האמורות,
ששורה של זכויות יסוד קשורות ומעורבות
בהן”

103

את הקשיים היטיב לתאר השופט (בדימ’) י’ טירקל
במאמרו “תיקון הלב”:
“הסמכת בתי המשפט להורות על ניתוק
אדם ממכשירי ההחייאה או מניעת חיבורו
למכשירים כאלה ,על פי כללים שיקבעו,
לרבות קביעת כללים כאלה בכלל ,היא,
לדעתי ,מסוכנת ביותר .פרשת מעין היא
דוגמא לתוצאה שנבעה משימוש בכללים.
מאידך גיסא ,הסמכת בית המשפט לפעול,
תוך הישענות על שיקולים ערכיים מוסריים,
כגון “תום הלב” ...הצמיחה גידולי פרא
משפטיים ...הפתרון אינו יכול ,איפה ,להיות
משפטי ,אלא חייב להימצא בין הרופא לבין
 103פסק הדין שפר ע’ . 188
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החולה ,ואולי גם בינם לבין בני משפחתו,
104
ורק שם”.

מתיישבים זה עם זה ,נוצרת סתירה זמנית בין השניים
המחייבת הפעלת הכללים לברירת הדין.108

והוא ממשיך ואומר כי הנטייה של הרופאים להסיר מעליהם
את משא האחריות אופיינית ל”מולך הטכנוקרטי” .יותר
ויותר נשען הרופא בהחלטותיו על המכשוּ ר ,על המעבדה,
ועל המחשב ופחות ופחות על עצמו .כביטוי לצורך להישען
על סמכות חיצונית היא השאיפה לקבוע כללים שימנעו
את הצורך בהתמודדות עם מצבים קשים.

הסמכות להפעלת הכללים ולהכרזה על בטלות חוק
מוקדם הסותר חוק מאוחר היא בידי הרשות השופטת.
מכאן מתבקשת לכאורה המסקנה שאין זה מסמכותן
של וועדות אתיקה להתיר המתות חסד ,וכי בכל מקרה,
כאשר חולה או נציג מטעמו ,או רופא ,מבקשים רשות
להמתת חסד עליהם לפנות לבית משפט ,שלו נתונה
הסמכות ,כפי שהיה עד לכניסת חוק החולה הנוטה למות
לתוקף .אין החוק יכול להעביר את הסמכות לחרוץ גורל
חיי אדם לוועדות אתיקה ,כי אין בו בחוק ביטול מפורש
או סייג לסעיפי ההמתה בחוק העונשין.

השאלה המשפטית חוקתית היא האם בא חוק החולה
הנוטה למות לבטל או לסייג את סעיף  302לחוק העונשין
או את סעיף  298לחוק העונשין או את סעיף )4( 309
לחוק העונשין? תיאורטית חל כאן גם סעיף ( 300א) ()2
שעונשו מאסר עולם חובה ,כי הרי יש כאן כוונה תחילה
שעונה לדרישות הפסיקה של תכנון מראש ,רק המניע
הוא טהור  ,אך הפרשנות המקובלת בדיני עונשין בישראל
אינה כוללת את המניע ביסוד הנפשי של העבירה ,המניע
יכול רק לגרום להקלה בעונש כי הוא מסלק את גורם
הקלון שבעבירה הפלילית .התשובה לשאלה אינה פשוטה
כי לכאורה נורמה מאוחרת גוברת על נורמה מוקדמת,
ונורמה מיוחדת גוברת על נורמה כללית .105חוק החולה
הנוטה למות הוא מאוחר לחוק העונשין והוא מיוחד
לנסיבות מיוחדות ולמבצעים מיוחדים .אך הפרקטיקה
המקובלת היא שחיקוקים מאוחרים מבטלים במפורש
חיקוקים מוקדמים .106כמו כן נקבע בפסיקה ,כי בתהליך
פרשנותו של חוק ,אם המחוקק היה מתכוון לבטל או
לצמצם חקיקה קודמת היה קובע זאת בהוראה מפורשת.
לכן ניתן להניח שאם אין כל התייחסות בחוק לחקיקה
שקדמה לו לא מתחייבת המסקנה כי החוק הקודם
בוטל או צומצם .107בהעדר ביטול מפורש ממשיך כל
דבר חקיקה לעמוד בעינו ,ואם שני דברי החקיקה אינם
 104י’ טירקל“ :תיקון הלב” .יכול להיות שמה שהיה חסר בוועדה זו ,של
פרופ’ שטיינברג ,היא השתתפותו של שופט עליון או שופטת עליונה?
 105אהרון ברק פרשנות במשפט ,נבו הוצאה לאור ,ירושלים  ,1992כרך
ראשון ע’  546להלן ברק פרשנות במשפט.
 106ברק פרשנות במשפט ,ע’ . 554
 107השופט אור בפסק הדין בן איכר פיסקה  ,18וכן הוא מסתמך שם על
בג”ץ  174/85חסן נ’ מפקד כוחות צה”ל באיזור יהודה ושומרון פ”ד לט ()3
( 245,248ניתן ביום .)12.08.1985
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השאלה המרכזית שנותרה היא החוקתית – מעמד שתי
נורמות בלתי שוות ,הנורמה העליונה שבחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו ,לעומת הנורמה הנחותה ממנה – נורמת
חוק החולה הנוטה למות .והרי במקרה של סתירה בין
שתי נורמות יש להעמידן במבחן כללי פסקת ההגבלה
שבחוק היסוד .נראה כי חוק הסותר את עקרון קדושת
החיים אינו יכול לעמוד במבחן ערכיה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ,שהרי על פי ערכי היהדות
לעקרון קדושת החיים יש רק שלושה חריגים – עבודה
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים .109המתת חסד במחדל
אינה נכנסת לגדר חריגים אלה .מבחן על פי ערכיה
הדמוקרטים של מדינת ישראל מוביל לאותה מסקנה ,כי
הרציונאל של דמוקרטיה הוא שמירה על חיי אדם מול
המנגנון הכוחני של המדינה.
החוק הישראלי מתיר המתה במחדל במקרים מאד
מסוימים ,מוות במחדל עלול להיות ממושך ,הגורם
עינויים לחולה יותר מאשר פעולה אקטיבית מהירה.
פתרון המחדל לא בא כדי להקל על החולה אלא כדי
להקנות חסינות למבצע ,והמשלם את מחיר המחדל
הוא החולה חסר הישע.
 108א’ ברק פרשנות במשפט ,ע’ . 555
 109תלמוד בבלי מסכת יומא דף פב עמוד א“ :שאין לך דבר שעומד בפני
פקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים”.
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חוק החולה הנוטה למות מול חוק העונשין

אם מטרת החוק היא הקנית הגנה לרופאים בפני אישום
פלילי או תביעה בנזיקין ,הרי שהשופט העליון חיים כהן
ז”ל הביע בשעתו את דעתו כי אין בכך צורך ,110ואין צורך
בחוק מיוחד שיגן על הרופאים ,ככל שמדובר בהמתת
חסד פסיבית .למרות זאת הוא הציע דוגמא ל”חוק
רצוי” ,המנוגד לעקרונות אותם הוא עצמו העריך כחובה.
השופט חיים כהן ז”ל פסל את מושג “הצוואה חיים” ,אך
הוא העלה את מושג “השעה הקובעת” ואת עקרון “חזקת
הרצון לחיות” .111וכל זאת כאשר חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו לא היה לנגד עיניו בעת שכתב את המאמר.
נוספים לאלה דברי השופט זילברג ז”ל בפרשת צים”112
“היהדות מאז ומעולם מאדירה ומפארת
את הערך הכביר של חיי אנוש .תורת
ישראל אינה שיטה פילוסופית של דעות
ואמונות ,אלא תורת חיים – של החיים
ולמען החיים .החיים הם הנכס הקדוש
ביותר שהשמירה עליו דוחה כל קדושה
אחרת.”.
ולכן כאשר בחוק היסוד  :כבוד האדם וחירותו יש
התנגשות בין הערך של כבוד האדם לבין הערך של חיי
האדם – גובר ערך חיי האדם.
הצעות לפתרון הבעיה
כיצד אם כך אפשר להקנות לוועדות האתיקה סמכות
להפעלת החוק? בפרק ו’ ,בסעיף  )6( 45לחוק העוסק
במינוי חברי וועדות האתיקה המוסדיות ,נאמר כי אחד
החברים בוועדה חייב להיות “משפטן הכשיר להתמנות
שופט בבית המשפט המחוזי” ,מכאן שניתן להפעיל את
הוועדה במתכונת בית דין מיוחד ,שבראשו שופט מחוזי
פעיל ,או שופט מחוזי בדימוס ,ולידו יכהנו במעמד
 110חיים כהן ,זכות משפטית לסרוב רפואי ,ראה הערה 16
 111בפרק הראשון לעבודה זו בדיון על התנאי הראשון להמתת חסד:
“החולה חייב להיות מודע למעשה בזמן אמת”.
 112ע”א  461/62צים חברת השיט הישראלית בע”מ נ’ שושנה מזיאר פ”ד
יז ע’ . 1319
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יועצים-מומחים רופאים ,אחיות ,עובדים סוציאליים,
אנשי אקדמיה ואנשי דת .הרכב זה דומה לזה של בתי
דין מיוחדים ,כגון בית הדין לעבודה ,שהוקם מכוח חוק
בתי הדין לעבודה ,בית הדין להגבלים עסקיים ,וערכאות
דומות בעלות סמכויות שיפוט ענייניות מוגדרות.
העתקת המודל של בתי הדין לעבודה ,תביא להרכב של
בית דין מיוחד לאתיקה שתהיה לו סמכות להפעיל את
החוק בכל מקרה של כל חולה ,אשר מבקשים להפסיק
את הטיפול בו ,ולא רק במקרים מיוחדים .הדרך הרגילה
תהיה פנייה לבית הדין המיוחד לאתיקה ,והצוות המטפל
לא יצטרך לקחת על עצמו אחריות לפרש ולהפעיל את
החוק.
יש להעתיק את מודל בית הדין לעבודה גם במישור
הארצי לפי סעיף  )5( 50לחוק .התאמת מודל זה תהפוך
את גם וועדות האתיקה הארציות לבתי דין מיוחדים,
ותקנה להן סמכות חוקית להפעיל את חוק החולה הנוטה
למות ,למרות שאין בו ביטול או צמצום מפורש של סעיפי
ההמתה בחוק העונשין .כך ניתן אולי להתגבר על הבעיה
המהותית באמצעי פרוצדוראלי.
מבחינה מהותית ,יש מקום לשקול את מחיקת סעיף
 8שבחוק הנוכחי ,כדי לא ליפול למלכודת של הגדרת
תוחלת החיים .ברור גם שללא הגדרה כזאת ,לא ניתן
לכלול את החולה ל”משבצת” המתאימה של מועמד
להפסקת טיפול ,ואולי מוטב שכך .כמו כן ,רצוי לבטל
גם את סעיף (16א) ,כדי לא להכתיב לרופא רשימת
טיפולים שרירותית שיש להימנע מהם .מוטב לאפשר
לרופא שיקול דעת בכל הקשור להחלטות רפואיות,
להבדיל מהחלטות ערכיות.
חיוני להוסיף בחוק או בתקנות הגדרות ברורות בדבר
הצוות המחליט ,בדבר נוהלי דיווח ,ומועדי ההערכה
מחדש על מצב החולה.

׀ 75
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חשוב מאד לקבוע את התנאים על פיהם יש לפנות לבית
הדין לאתיקה ,שבראשו שופט מחוזי (פעיל או בדימוס),
כמתואר לעיל .החלטה על התאמת חולה מסוים להגדרה
של מועמד להחלת החוק ,חייבת להיעשות על ידי בית
הדין לאתיקה ,ואין להשאירה בידי צוות מטפל .
מבחנו של חוק ביישומו .אם ישכילו וועדות האתיקה
לצמצם ולהגביל את הפרצה שפתח החוק במשפט הפלילי
בישראל ,אם יגנו על קדושת החיים בכל מקרה של ספק,
אם יראו נגד עיניהם יום יום את המדרון החלקלק ,אולי
נצליח להגיע גם ליתרונות של חוק זה ,שהם שקיפות,
דיווח מלא ואמיתי ,ובקרה ופיקוח על כל המקרים
האומללים האלה.

 76׀

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006

הערות מערכת למאמריהן של א .טיכו וד .רודניצקי-דרורי:
חוק החולה הנוטה למות
פרופ’ אברהם סהרM.D. LL.B. ,

ראשית דבר ,גילוי נאות :כמי שמכניסתו לעולם הרפואה ,ספג את הצוו-שמעל-כל-צוו:
“ושמרתם עד מאוד חיי אדם מרחם אמו ,והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים”



קשה לי להשלים עם הוראות חוק זה ,למרות ההצהרה שבסעיף  1האומרת:
“חוק זה בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים ,לבין
ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים( .ההדגשה אינה במקור – א.ס).
“חוק זה מבוסס על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועל עקרונות יסוד בתחום המוסר,
האתיקה והדת”.
חוששני ,במלים שבוודאי אינן  ,politically correctכי החוק הוא הסדר חוקי המתיר לרופא ,בתנאים מוגדרים ,לסיים את
חייו של חולה הנוטה למות .וההבדל אינו ֶס ָמאנֱ ִטי בלבד.
זאת אף חרף “הפטור” שבסעיף  56לחוק ,לפיו:
“אין בהוראות חוק זה כדי לחייב מטפל לתת לחולה הנוטה למות טיפול רפואי מסוים ,או להימנע ממתן
טיפול רפואי מסוים ,בניגוד לערכיו ,למצפונו ,או לשיקול דעתו הרפואי; מטפל שסירב או נמנע כאמור
יעביר את הטיפול למטפל אחר ,על פי הסדר שייקבע בתיאום מראש עם מנהל המוסד הרפואי” (ההדגשה
אינה במקור – א .ס.).
מעניין כי אף מלשון “פטור” זה עולה האפשרות כי ל’שיקול דעת רפואי’ יש חשיבות בהכרעת הדברים עליהם מופקד אותו
רופא מטפל אחראי .עם זאת ,אם על פי שיקול דעת של אותו רופא אין התאמה בין מצב החולה לבין דרישות החוק ,למי נמסר
אותו שיקול דעת? ותשובת החוק היא – ‘למטפל אחר’ .ומה יהיו השיקולים על פיהם ימונה אותו רופא מטפל חלופי?
זאת ועוד – למיטב הכרתי והבנתי את מדע הרפואה ,אין בין המשימות שנועדו לרופא בחוק זה ולוּ אחת אותה יכול רופא
למלא במצפון נקי .החל מהוראת ס”ק 8א’ בו מדובר על רופא אשר
 שבועת הרופא העברי ,שחוברה על ידי מורנו הדגול פרופסור ליפמן הלפרין ז”ל ,ועליה הושבעו בוגרי הרפואה בישראל מאז שנת .1952
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׀ 77

מדור משפט רפואי

“נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו ,אף אם יינתן לו טיפול רפואי ,אינה
עולה על שישה חודשים”.
ככלל אין לרופא קושי עם הרישא ,אך הסיפא היא עניין לנביאים לענות בו ,ואיני מכיר כאלה בין רופאים .וס”ק 8ב’ אינו קל
מקודמו:
“[ב]מצב רפואי שבו כשלו כמה מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו ,אף אם יינתן לו טיפול רפואי ,אינה
עולה על שבועיים”.
קשה להבין מניין ישאבו חברי וועדות מוסדיות ,המוקמות מכוח חוק זה ,על שלביהן ,את תעצומות הנפש למלא את שהחוק
הטיל עליהם בסעיף  ,47ובעיקר החלק שבס”ק (47א)( .)7חוששני כי מדובר כאן בדיני נפשות ,אשר מדינת ישראל הסירה
מס ֶפר החוקים שלה ,סמכויות שלא נמסרו אף לבית המשפט.
ֵ
ובין היתר ,ונכון יותר לומר – בעיקר – אני מתקשה “לבלוע” את הוראות סעיף :21
“...מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף ,שנפסק שלא במכוון או שלא בניגוד להוראות כל דין וכן מותר
להימנע מחידוש טיפול רפואי מחזורי( ”...ההדגשה אינה במקור – א.ס).
ואפילו אם נפעל שלא כמצוּ וֶ ה על הרופא העברי ,ונפעל על פי הרישא של הוראה זאת ,הרי הסיפא היא ,בלשון נקייה ,עקיפה,
שנכתבה ונועדה לצורך ביצועה בכוונה תחילה ובדם קר ,ומנוגדת או מסכלת הוראה מפורשת ובלתי מותנית שבסעיף ,19
האוסרת על
“ ...פעולה ... ,שתוצאתה ,קרוב לוודאי ,היא גם גרימת מוות בין שהיא נעשית מתוך חסד וחמלה ובין שלא,
ובין לבקשת החולה הנוטה למות או אדם אחר ובין שלא”( .ההדגשה אינה במקור – א .ס).
הבעתי את דעתי על חוק זה בהזדמנויות מספר ,ואף לא באחת מהן נשמעה דעתי .למרות זאת אחזור ואומר ,כי למיטב
הערכתי ומצפוני כרופא ,כל שמותר וראוי לרופא שיעשה במסגרת העניינים שחוק זה עוסק בהם ,הוא לקבוע את חומרת
מצבו של המטופל שלפניו ,לנוכח שלב המחלה באותה עת ,ולאור הידע הרפואי הקיים באותו זמן .כל היתר אינם עניינים
שברפואה – לא קביעת כשרות המטופל ,ייפוי כוח ,כשרותן של הנחיות מקדימות וכיו’ .כל אלה עניינים משפטיים מובהקים,
שאין לרופא כל הכשרה לעסוק בהם .ראוי כי דווקא משפטנים ,ורצוי כי דווקא בית המשפט יעסוק בהם.
ואף להוראות סעיף  ,19אין במעשה הנדרש כל יתרון לרופא על פני הדיוט ברפואה ,תהא הכשרתו כפי שתהייה – כדי להזיז
מתג במכונה אין צורך ברישיון לעסוק ברפואה ,כל אדם שבית המשפט יראה לכשיר ,יוכל לעשות זאת ,כמובן בכפוף להסכמתו
של אותו אדם.
ולא ניתן ליישב את הסתירה בין רוב המשימות המוטלות על רופא בהוראות החוק לבין ההלכה:
 רעיון ברוח זאת עלה לראשונה על דעתי כאשר ניסחתי בשעתו את ההצעה ,שזכתה להסכמת שרת הבריאות והפכה להוראת המנכ”ל המגדירה את כללי קביעת מוות
מוח .על פי כללים אלה ,כל שהרופא המטפל עוסק הוא אבחנה רפואית של מצבו החמור של החולה .הודע על כך הוא מוסר לרשות מינהלית – מנהל בית החולים.
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הערות למאמרים של א .טיכו וד .רודינצקי--דרורי

“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... ,
אינה תולדה של שקלול רפואי .המדובר ,בסופו של דבר ,בשאלה אתית ,אשר בה אין לפרופ’  ...כרופא ,יתרון
מיוחד המחייב ליתן משקל מיוחד לחוות דעתו”( .ההדגשה אינה במקור – א.ס.).
ומכאן לשני המאמרים המתפרסמים בחוברת זאת:
שני המאמרים העוסקים בחוק החולה הנוטה למות ,התשס”ו ,2005-מנתחים את הוראות החוק ,וכל אחד מוצא בו פנים
אחרות .ההבדלים ניכרים ומשתמעים כבר מכותרות המאמרים :ח .רודניצקי-דרורי מדברת על “חוק החולה הנוטה למות
מול חוק העונשין :עבירות המתה וסיוע להתאבדות ”...ואילו א .טיכו כותבת על “נוסחת “האיזון הראוי” בין ערך קדושת
החיים לבין אוטונומיות הרצון ואיכות החיים”.
ח .רודניצקי-דרורי דנה בשאלה הבסיסית אם חוק החולה הנוטה למות מתיישב או עומד בסתירה לזכויות שהוגדרו בחוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו .ואם יש בין שני החוקים סתירה ,אם היא עומדת במבחן פיסקת ההגבלה שבחוק היסוד – האם
חוק החולה הנוטה למות הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,ואם הוא נועד לתכלית הראויה,
והוא מידתי .הדיון פותח בתיאור הפסיקה שעד לכניסת החוק לתוקפו ,תוך הצגת והדגשת עקרונות “הגישה היהודית”
המוצגת מפי כבוד המשנה לנשיא מ .אלון בפסק הדין בעניין שפר .ח .רודניצקי-דרורי מנתחת פסקי דין מאוחרים יותר ,בהם
ניתן ביטוי גובר והולך לגישה מתירנית יותר ,המדגישה את זכות האוטונומיה של הפרט להחליט על גורלו ועל הטיפול בו ,הן
לקבלת טיפול ובחירתו והן לזכותו להימנעות מטיפול ,ובכך להביא למותו .מכאן היא עוברת לבדיקת הוראות דיני העונשין
שעניינם המתה ,תוך הבלטת ההבדלים ,או היעדרם ,בין המתה במעשה להמתה במחדל .המחברת לוקחת אותנו לדיון בסיווג
ודרוג זכויות הפרט ,במערכת המושגים (“בסולם”) על פי הופלד .לדיון תיאורטי זה חשיבות רבה ,כי ממנו נובעת המסקנה
העיקרית של המאמר:
“בהתנגשות האינטרסים שבמטרות חוק החולה הנוטה למות ,עומדת הזכות לחיים שהיא זכות שבצידה
חובה כלפי כל העולם שלא לפגוע בחיי אותו אדם .כנגדה עומדת זכות האוטונומיה של האדם-הפרט ,שהיא
חירות או חופש ,שהחובה שבצידה היא שלא להתערב ולא להפריע לאדם את השימוש בזכות .נדרש מן
החברה ,שלא תתערב ולא תפריע במימוש זכות האוטונומיה של רצון הפרט ,כל עוד אין הדבר פוגע בזכותו
לחיים .האוטונומיה של הרצון היא משנית לזכות לחיים ,וחייבת לסגת מפניה ,בהיות הזכות לחיים זכות
ראשונית”( .ההדגשה אינה במקור – א.ס).
ח .רודניצקי-דרורי סוקרת את הדין האמריקאי ,וגישות אתיות מסוימות לנושא ,והיא מגיעה למצב המשפטי הנוכחי – זה
שמכניסת החוק לתוקפו .היא מצביעה על נקודות תורפה בהוראות החוק ,שעיקרן בתפקידי הרופא ,והקושי שבהנחיה בעניין
טיפול ובו הפסקות מתוכננות מראש.
מסקנתה של ח .רודניצקי-דרורי משתמעת מהשאלה שהיא מציבה“ :האם בא חוק החולה הנוטה למות לבטל או לסייג את
סעיף  302לחוק העונשין או את סעיף  298לחוק העונשין או את סעיף  ) 4( 309לחוק העונשין?” ,תוך הסברת הטכניקה בה
נתיישבה הסתירה .ומסקנתה היא:
 רע”א  5587/97היועץ המשפטי לממשלה נ’ פלוני – קטין ,פ”ד נא ( ,865 , 830 ,)4ניתן ביום .24.09.1997
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מדור משפט רפואי

“פתרון המחדל לא בא כדי להקל על החולה אלא כדי להקנות חסינות למבצע ,והמשלם את מחיר
המחדל הוא החולה חסר הישע”.
והצעתה המעשית היא להקים בית דין מיוחד ,לפניו יובא כל מקרה ויידון לגופו ,על פי פרטיו הרפואיים שיוצגו על ידי הרופא
האחראי ,או כל צד נוסף המעוניין בדבר.
א .טיכו רואה ומציגה בפנינו את החוק מנקודת מבט שונה ,כפי שהדבר נראה כבר בשוני בין שתי הכותרות .מחברת זאת ,שעסקה
רבות ,ואף ערכה ספר בנושא ,מפנה את תשומת לבנו דווקא לאיזון שבין ערך קדושת החיים ,לבין הזכויות הנובעות ממושג
האוטונומיה של הרצון ואיכות החיים .את הניתוח שלה היא פותחת בהצגת שלושת האדנים עליהם מושתת החוק :ההגדרה
המצמצמת של “החולה הנוטה למות” ,הדרכים לבחינת רצון אותו חולה ,ולבסוף קביעת הטיפולים שמותר להימנע מהם.
מחברת זאת ממשיכה בהבאת האיסורים המפורשים בחוק :איסור המתה במעשה ,איסור סיוע להתאבדות ואיסור הפסקת
טיפול רציף בחולה הנוטה למות שעלולה להביא למותו .כל אלה תוך הדגשת ההבדל בין אותנזיה אקטיבית ופסיבית .בנקודה
זאת ,ולאחר סקירת הפסיקה הזרה והישראלית בנושא זה ,דנה א .טיכו בתפיסת המשפט העברי ,שבמרכזה סוגית “הסרת
המונע” .סוגיה זאת מדהימה בפני עצמה ,בהעמדת האפשרות ,או נכון יותר הצורך ,בבחירה ובהבאה במערך השיקולים של
המטפל ,במובן הרחב ,סבל נורא של המטופל אל מול המוחלטות הבלתי ניתנת לערעור של עקרון ההימנעות מקיצור החיים,
חרף כל הנסיבות האפשריות ובכל מחיר.
מכאן ואילך מוטל על הרופא האחראי לבדוק את חומרת – “סופניות” – מחלתו של המטופל ,להעריך את משך החיים שנותר
לו ,לבחון את רצונו והוראותיו – על פי “צוואתו” ,או הוראת אפוטרופסו ,ו/או אומד דעתו .והרי אלה – משהוסברו למטופל טיב
מחלתו ,התהליכים הכרוכים והסכות – מבטאים את רצונו האוטונומי .כמו כן מוטלת על הרופא להעריך את סבלו וייסוריו של
החולה הסופני .מכלול שיקולים אלה מאפשר קבלת החלטה אשר אותה מורשה הרופא להוציא אל הפועל – להפסיק את הטיפול
באותו מטופל.
ויש להדגיש – הרופא רשאי לעשות את הפעולות בעקבותיהן ייפסקו חיי המטופל בהתאם לרצונו האוטונומי ,אך אין הרופא
חייב לעשותן .אך פטור בלא כלום אי אפשי – הרופא האחראי שאמנם נוכח לדעת כי כל התנאים נתמלאו ,אולם אינו
רואה לעצמו אפשרות ‘לתת לחולה הנוטה למות טיפול רפואי מסוים ,או להימנע ממתן טיפול רפואי מסוים ,בניגוד לערכיו,
למצפונו ,או לשיקול דעתו הרפואי’ כי אז ,מכוח הוראת סעיף  56לחוק (בו דובר כבר לעיל):
“מטפל שסירב או נמנע כאמור יעביר את הטיפול למטפל אחר ,על פי הסדר שייקבע בתיאום מראש עם
מנהל המוסד הרפואי”.
איזון מעצם טבעו לא ייתכן שייקבע בנקודה מוחלטת .איזון יכול שייטה לכיוון זה או אחר ,והכול על פי אין ספור וֶ וקטו ִֹרים.
בדיון בחוק החולה הנוטה למות רואה א .טיכו את הגורם המכריע באיזון את כבוד האדם ואת האוטונומיה של רצון האדם על
כל שייעשה בו ,במעשה א במחדל .לעומתה מבקשת ח .רודניצקי-דרורי להטות את הכף לכיוון ערך קדושת החיים .ואין ספק
כי צדק פרופסור דוד הד שראה את פסק דינו של השופט מ’ אלון בעניין שפר כמשקף “קיבוע אידיאולוגי” של השופט עצמו.
והרי כל אדם חושב פועל כך ,ומוטב שכך.
 דוד הד ,הרהורים מטא-משפטיים על פסק הדין בענין שפר מעבר לחירות ולכבוד ,משפט וממשל ג(( )2תשנ”ו) .649
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א1991-

 **

עו"ד דרורה נחמני-רוט

*

תקציר
חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א 1991-שהחליף את החוק משנת תשט"ו ,בא לשנות את המודל הרפואי-פסיכיאטרי
הקלאסי ולעגן מודל מאוזן המשלב מודל רפואי-פסיכיאטרי במודל משפטי.
חקיקתם של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (בשנת  )1992ושל חוק זכויות החולה (בשנת  ,)1996אך חיזקו את המודל
המשפטי ואת הצורך להקפיד על מימוש זכות חולה הנפש בכל הנוגע לכבודו ולחירותו .לכך התווספו ההלכות והביקורת
שעלו מן הפסיקה ,שדנה בערעורים באשפוז כפוי של חולה הנפש ,וזאת בצד המלצות וועדות בינמשרדיות שדנו בנושא.
בצד המגמה למימוש וחיזוק זכויות החולה ,שיושמה בעיקר במסלול האשפוז האזרחי ,התעוררו תחושות וביקורות קשות
בציבור ,ובפסיקה ,שחולה המאושפז במסלול הפלילי מתוקף צו בית משפט ,המואשם בביצוע עבירות קשות כרצח או
ניסיון רצח  ,משוחרר מאשפוז (ואף יוצא לחופשות) על ידי הוועדה הפסיכיאטרית מוקדם מדי ,יחסית לחומרת ואופי
מעשיו ,ובכך מהווה סכנה ממשית לציבור.
ביקורות אלה הן שהביאו למינוי וועדה בינמשרדית מיוחדת ,שבהתאם לעיקרי המלצותיה – מונחת בימים אלה על
שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה ,טיוטת תזכיר לתיקונים חשובים ועקרוניים בחוק שמגמתם למצוא פתרון הולם
לסוגיה.
במאמרי זה אסקור את הרקע וההיסטוריה החקיקתית עד חקיקת החוק ,את הרקע למינוי הוועדה ,המצב החוקי והמעשי
עובר להמלצות הוועדה ,כולל חסרים ולאקונות ,תוך אבחון בין האשפוז במסלול האזרחי מול המסלול הפלילי ,ואביא את
עיקרי המלצות הוועדה ,תוך בחינתו של משפט משווה.

* פרקליטה בכירה בפרקליטות מחוז ירושלים ,ומאז תחילת שנת  2004במחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) ,בראשות לבנת משיח ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
(תפקידים מיוחדים).
עם כניסתו לתוקף של החוק מתשנ”א ,מונתה ליו”ר ועדה פסיכיאטרית למבוגרים וכן ליו”ר ועדה פסיכיאטרית לילדים ולנוער למחוז ירושלים ומשמשת בתפקיד זה
בתדירות של לפחות פעם בחודש מזה כ 15-שנה.
השתתפה כחברת ב”ועדת שניט” וכן בצוות בינמשרדי בראשותה של לבנת משיח ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,לעניין חולי נפש הנאשמים בעבירות רצח וניסיון
לרצח.
** המאמר הוא עיבוד של הרצאה שניתנה על ידי המחברת בישיבת הפורום לדיון ולבחינת הצעות לשינויים בחוק לטיפול בחולי הנפש ודברי חקיקה נלווים – במסגרת
פעילות המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה  -שהתקיימה בתאריך  25.10.06בלשכתו של ד”ר יעקב מרגולין במרכז הקהילתי לבריאות הנפש ביפו.
 1המאמר עוסק בחולי נפש בגירים בלבד.
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א .הרקע וההיסטוריה החקיקתית עד לחקיקת החוק
 .1החוק שקדם לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א-
 - 1991חוק לטפול בחולי נפש ,תשט”ו – 1955-שיקף
את המודל הרפואי-פסיכיאטרי הקלאסי הנותן בידי
הרופאים הפסיכיאטרים את סמכות ההכרעה הבלעדית
בנוגע לאשפוזו של החולה ולטפול בו .מודל זה רואה
בהחלטה על אשפוז כפוי הכרעה רפואית שבאה לתת
מענה לצורך הכרחי בטיפול לחולה ,ושיקולים בדבר
זכויות האדם היו משניים בו .בהתאם לכך ניתן שיקול
דעת רחב ביותר לרופאים הפסיכיאטרים לגבי ההחלטה
על אשפוז בכפייה ועל משכו.
על רקע תפיסה זו ,החוק הקודם גם לא קבע עילות
ברורות לאשפוז ,לא הגדיר קריטריונים ברורים ומאוזנים
לאשפוזו הכפוי של החולה ולא צוינה בו גם מידת
הראיות הדרושות לצורך אשפוז כזה ,כך שלמעשה מוסד
“הפסיכיאטר המחוזי” היה המכריע לעניין אשפוזו של
חולה ,כולל אשפוזו הכפוי ,כמעט ללא חסמים ,ביקורת
וגבולות.
 .2מטרתו המוצהרת של החוק החדש משנת 1991
הייתה לעגן בחקיקה את השינויים שחלו במהלך השנים
בתפיסת הטיפול במחלות הנפש ,ואת המודעות לזכויות
האדם של החולים ,כשהתמריץ לחקיקתו הייתה ביקורת
הציבור על החוק הקודם ,הכוללת את ביקורת הפסיקה,
ביקורת האגודה לזכויות האזרח ,דו”חות מבקר המדינה
(שפורסמו בשנות ה 70-וה ,)80-מחקרים ומאמרים
אקדמיים ,ביקורת באמצעי התקשורת ,ובעקבות
כל אלה – גם ביקורת מקצועית של הפסיכיאטרים,
ובמיוחד הפסיכיאטרים המחוזיים על התפיסה הישנה
וחסרת הרפורמות גם בהשוואה לקורה במדינות אחרות
בעולם הנאור.
 ר’ מאמרם של א’ אבירם ,צ’ אדמון מ’ איזנשדטד וא’ קנטר “מגמות שינוי
ושימור בחקיקה בתחום בריאות הנפש בישראל :תהליך חקיקתו של החוק
החדש לטיפול בחולי נפש” ,משפטים לא,ע’ .145
 ר’ דברי ההסבר להצעת החוק לטיפול בחולי נפש ,התש”ן ,1990-ה”ח
.239
 ר’ מאמרם של א’ אבירם ואח’ המוזכר בהערה  2לעיל .במאמר מצוין גם ,כי
עיקר ביקורתם של הפסיכיאטרים על החוק הקודם היה התחושה כי החוק
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במסגרת הדיונים להכנת החוק החדש הוקמה על ידי ח”כ
ארבלי אלמוזלינו ,וועדה בה היו בין היתר פסיכיאטרים
בכירים ,מנהלי בתי חולים ומרפאות ,היועץ המשפטי של
משרד הבריאות וסגנו .בוועדה הועלו נושאים שנויים
במחלוקת וביניהם:
 .1האם לאמץ את המודל המשפטי שהחלטה בדבר אשפוז
כפוי תתקבל על ידי מערכת המשפט או את המודל
הרפואי ,בו הפסיכיאטר המחוזי הוא המחליט;
 .2עילות אשפוז כפוי;
.3הביקורת והפיקוח על הפסיכיאטר המחוזי;
 .4הכלים שיש לתת לפסיכיאטר המחוזי;
 .5היקף זכויות החולה שיעוגנו בחוק;
 .6מעמדם וסמכויותיהם של הפסיכיאטר המחוזי וראש
שירותי בריאות הנפש.
כן יש לציין ,כי עוד בשלבים ראשונים של הדיונים בתהליך
החקיקה דחתה הוועדה את הצעת האגודה לזכויות
האזרח לאימוץ המודל המשפטי ,וזאת לאור התרשמותם
השלילית ממודל זה ,שיושם בחקיקה האמריקנית והביא
לתוצאות חברתיות ורפואיות קשות.
תרומה נוספת לזירוז תהליך קבלת החוק ,שכלל כאמור
מאבקים קשים בין תומכי המודל המשפטי למודל הרפואי
היו ההמלצות שנכללו בדו”ח ועדת החקירה הממלכתית
לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות
בישראל ,הידועה בשם “ועדת נתניהו” ,אשר המליצה
על קביעת מנגנוני בקרה אשר יגנו על חירויות הפרט של
אינו מגן עליהם מפני תביעות ,שכן הוא נעדר בכלים ובכללים שצריכים
להנחותם לגבי החלטות האשפוז .כן פורטו במאמר הצעותיהם לתיקון
החוק של מספר פסיכיאטרים מחוזיים דאז ,כמו הצעתו של פרופ’ הקר,
הצעתו של פרופ’ בר-אל ,והצעתם המשותפת של פרופ’ בר-אל ופרופ’ גינת.
לעומתם ייצג פרופ’ לוי במודל המשפטי ,בו תמכו מיעוט הפסיכיאטרים.
יש לציין ,כי הצעותיהם של פרופ’ בר-אל ופרופ’ גינת ,שהסתמכו עדיין על
המודל הרפואי ,תוך איזונו בזכויות האדם של החולה המאושפז ,היוו בסיס
להצעת החוק של ח”כ שושנה ארבלי אלמוזלינו ( )1989שעל בסיסה נחקק
בסופו של דבר החוק בשנת .1991
 ראה מאמרם הנ”ל אבירם ואח’ ,הערה  2לעיל.
 ר’ האמור בהערת שוליים  111במאמרם המשותף של א’ אבירם ואח’,
הערה  2לעיל.
 דו”ח וועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת
הבריאות בישראל (תש”ן).
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

חולי נפש ,בין היתר על ידי פיתוח הטיפול האמבולטורי
בקהילה ,ועל שינוי ההסדר לפיו הפסיכיאטר המחוזי
משמש גם מנהל בית חולים  -תפקידים שיש ביניהם
ניגוד אינטרסים.
בסוף המאבקים והדיונים בין התומכים במודל המשפטי
לבין התומכים במודל הרפואי נוצרה מעין פשרה:
א .ביחס למודל – נקבע מודל רפואי בגרסה מורכבת:
סמכות האשפוז הכפוי הראשונית נשארה בידי
הפסיכיאטר המחוזי ,כאשר הוקם פיקוח מעין-
שיפוטי מוגבר על החלטותיהם באופן בו ניתנה לחולה
סמכות הגשת ערר בפני רפואית משפטית  -היא ה
הפסיכיאטרית  -שעל החלטותיה ניתן לערער בפני
בית המשפט המחוזי.
ב .אבחנה בין אשפוז מרצון לבין אשפוז בכפיה.
ג .נקבעו עילות לאשפוז כפוי ,המתבססות על קיומה
של מחלת נפש פעילה ועל שילוב מצטבר של נסיבות
המצדיק את האשפוז (זה ביחס לסיכון המיידי והלא
מיידי);
ד .החיוב בבדיקה רפואית ופסיכיאטרית לפני מתן
הוראה לאשפוז כפוי;
ה .קביעת אלטרנטיבה של טיפול מרפאתי כפוי ,הנתונה
לשיקול דעת הפסיכיאטר המחוזי;
ו .נטל הראיה לאשפוז כפוי ולטיפול מרפאתי כפוי – נקבע
כי על הפסיכיאטר המחוז להיות “משוכנע” כי התקיימו
עילות האשפוז ולא רק “נוכח” כפי שהיה בחוק
הקודם.
ז .מעמד הפסיכיאטר המחוזי – נאסר עליו למלא
תפקידים נוספים בשירות המדינה.
 מאמרם המשותף של אבירם ואח’ – הערה  2לעיל.
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ב .המלצות הועדה בנושא תיקון חוק טיפול בחולי
נפש  -להתייחסות לחולה מבצע עבירה
 .1מינוי הועדה
א .חברי הועדה
חברי הוועדה היו :יו”ר – גב’ לבנת משיח ,המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה; מר אלון אינפלד ,פרקליטות
המדינה; מר חובב ארצי ,פרקליטות המדינה; גב’ דפנה
בינוול ,פרקליטות המדינה; ד”ר יאיר בראל ,פסיכיאטר
המחוזי (בדימוס) ,משרד הבריאות; ד”ר דוד וינר ז”ל,10
סגן הסנגור הציבורי הארצי; סנ”צ אלינוער מזוז ,המשנה
ליועץ המשפטי ,משטרת ישראל; ד”ר יעקב מרגולין,
משרד הבריאות; גב’ דורית נחמני ,הסנגוריה הציבורית;
גב’ דרורה נחמני-רוט ,יעוץ וחקיקה (פלילי) ;11גב’ שרונה
עבר הדני ,המחלקה המשפטית ,משרד הבריאות; ד”ר
משה קליאן ,פסיכיאטר מחוזי ,משרד הבריאות ,ירושלים;
גב’ טלי שטיין ,יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים.
ב .הרקע למינוי הועדה
בתחילת שנת  ,2002פנתה פרקליטת המדינה דאז הגב’
עדנה ארבל לשר המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה,
לשקול שינוי חקיקה בנושא מבצעי עבירות ,שנקבע
ביחס אליהם כי אינם אחראים למעשיהם בשל מחלת
נפש.
הרקע לפנייה הייתה הצטברות מקרים ,אשר שני
האחרונים בהם מקרי רצח נשים על ידי בעליהן ,בהם
הוצא נגד הנאשמים צו אשפוז ,לאחר שנקבע כי לא
היו אחראים למעשיהם ,וזמן קצר לאחר מכן שוחררו
מאשפוזם זה על ידי וועדה פסיכיאטרית .לדברי גב’
ארבל“ ,מצב זה – בפרט במקום בו מדובר בנאשמים
 מר אלון אינפלד השתתף בדיוניה הראשונים בלבד של הוועדה וזאת עקב
מעברו לפרקליטות מחוז ירושלים.
 10ד”ר דוד וינר ז”ל השתתף בכל דיוני הוועדה ,לבד מן האחרון שהתקיים
בינואר  ,2005ואת מקומו מילא מר עמי קובו מהסנגוריה הציבורית.
 11מחברת מאמר זה ,אשר בין היתר שמשה גם רכזת הוועדה.
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שבצעו עבירות חמורות כגון רצח – אינו משביע רצון,
בלשון המעטה ,בין היתר בשל הסיכון שעלולים להוות
נאשמים אלה לשלום הציבור עם שחרורם”.
גב’ ארבל הוסיפה וציינה בפנייתה ,כי בחלק מן המקרים
מדובר בנאשמים לגביהם אין לפסיכיאטרים הסבר
למנגנון הנפשי שהביא לביצוע העבירה “וממילא אין
באפשרותם להתנבא אשר למסוכנותו העתידית של
הנאשם .במצב דברים זה ,אנו סבורים כי שלום הציבור
ובטחונו ,אמון הציבור במערכת אכיפת החוק וזכויות
קורבנו של הנאשם או בני משפחתו – כל אלה יוצאים
נפגעים”.
הכנסת תיקון בחוק
ָ
לפיכך ,הציעה גב’ ארבל בפנייתה
טיפול בחולי נפש ,התשנ”א ,121991-אשר ייתן מענה
לקושי המתואר ,תוך פניה ,בין היתר ,להסדרים הנהוגים
במדינות אחרות ותוך בחינה ,בזהירות המתחייבת,
של האיזון בין זכויות החולה והפרט מזה ,לבין זכויות
הקורבן ,בני משפחתו והציבור מאידך.
צוות בינמשרדי רחב  ,בראשות המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (תפקידים מיוחדים) דאז ,הגב’ יהודית קרפ,
הוקם כתוצאה מפניית גב’ ארבל“ .צוות קרפ” דן בנושא
במשך שנה.
בעקבות הערות הנשיא אהרן ברק בפסק הדין ע”פ
( 133854/20להלן“ :פרשת פלוני”) ,הותוו על ידי היועץ
המשפטי לממשלה דאז ,מר אליקים רובינשטיין ,באוגוסט
 ,2002עקרונות להמשך דיוני הצוות הבינמשרדי ,אשר
עם פרישתה של גב’ קרפ ,המשיך בדיוניו כ”וועדה בנושא
תיקון החוק טיפול בחולי נפש – להתייחסות לחולה
מבצע עבירה” בראשותה של גב’ לבנת משיח ,המשנה
הנוכחי ליועץ המשפטי לממשלה.

 12ס”ח התשנ”א ,עמ’ .59
 13ע”פ  3854/02פלוני נ’ הועדה הפסיכיאטרית המחוזית למבוגרים
והיועץ המשפטי לממשלה ,פ”ד נ”ז (.)2003( 900 )1
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ג .ביקורת ברקע עבודת הועדה
להלן יובאו הערות רלוונטיות לעבודה הועדה ,כפי שעלו
מ”דו”ח וועדת שניט” ,מפסק-דינו של הנשיא א’ ברק
בפסה”ד בפרשת פלוני ,14ומדו”ח מבקר המדינה לשנת
. 2001
 .1דו”ח “וועדת שניט”
“וועדת שניט” מונתה ב 1998-על ידי פרקליטת המדינה
דאז והפסיכיאטר הארצי הראשי ,ובראשה עמדה
פרקליטת מחוז תל-אביב (פלילי) דאז ,גב’ נורית שניט.
פעולתה התמקדה בדיוני הוועדות הפסיכיאטריות
המחוזיות למבוגרים הפועלות מכוח סעיף  24לחוק
טיפול בחולי נפש.
“וועדת שניט” הגישה דו”ח מסכם ביולי  ,2000כשבין
היתר ,התייחסו המלצותיו לארבעת הנושאים שלהלן:
( )1הצורך לבחון את מסוכנותו של חולה
שאושפז מכוח צו בית משפט וכי “המחוקק
ייתן דעתו לסוגיה זו על ידי מתן הנחיה
מפורשת לבחון את שאלת מסוכנותו
של הנאשם שאושפז בצו ביהמ”ש (וזאת
בנוסף לצורך הראוי בהמשך האשפוז"
(בעמ’  24ו 58-לדו”ח).
( )2הצורך לקבוע כללים ברורים
בעניין המעמד שיהיה בדיוני הוועדה
הפסיכיאטרית למי שנפגע מהמטופל (יש
לציין ,כי בעמ’  58לדו”ח “וועדת שניט”
יש התייחסות ל”כל פניה של קורבן
עבירות אלימות של חולים פסיכיאטרים
המבקשים להופיע בפני הוועדה” כאשר
הוספה הערה ,כי “בדו”ח זה לא מצאנו
מקום להתייחס לדרישה כי לכל קורבן
 14ראה הערת שוליים  13לעיל.
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

אלימות של חולה פסיכיאטרי יינתן מעמד
בפני הוועדה”);
()3המלצה כי לוועדה הפסיכיאטרית,
הדנה במתן חופשות או שחרור חולה
מאושפז מתוקף צו אשפוז ,תינתן סמכות
להחליט על מתן טיפול מרפאתי כפוי או
בלשון אחרת על “המרת אשפוז בטיפול
מרפאתי כפוי” ו”כדי להסיר ספק,
הוועדה ממליצה כי תתוקן הוראת סעיף
(28ג) לחוק ובהתאמה יתוקנו גם הוראות
סעיפים  10ו 12-לחוק”( .בעמ’  25ו58-
לדו”ח).
( )4המלצה לעיכוב ביצוע החלטתה של
הוועדה הפסיכיאטרית בדבר שחרור
חולה מאושפז מתוקף צו” ,כדי לאפשר
ערעור על ההחלטה או לצורך חידוש
הליכים פליליים (סעיף  21לחוק) או
לצרכי התארגנות של החולה” .ומוצע
“להוסיף בסיפא של סעיף (28ד) לחוק
סמכות עיכוב ביצוע ההחלטה לתקופה
שלא תעלה על  7ימים או לתקופה ארוכה
יותר ,וזאת מטעמים שירשמו( ”.בעמ’ 56
ו 64-לדו”ח).
יש לציין כי נושא נוסף עליו המליצה “וועדת שניט”
ובעקבותיו תוקן החוק הוא המלצה למתן זכות ייצוג של
חולה הנפש בדיוני הוועדה הפסיכיאטרית .הזכות לייצוג
הוכנסה לחוק בשנת תשס”ד והתייחסה לבגירים בלבד,
וזאת על ידי הוספת סעיף 29א .שבו נאמר כלהלן:
“ 29א .זכות ייצוג [תיקון תשס”ד]
(א) בדיון בפני ועדה פסיכיאטרית ובדיון
בערעור על החלטותיה ,רשאי החולה
להיות מיוצג על ידי עורך דין.
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(ב) היה החולה מאושפז על פי הוראת
אשפוז או נמצא בטיפול מרפאתי על
פי הוראה לטיפול מרפאתי ,זכאי הוא
להיות מיוצג בדיון כאמור בסעיף קטן
(א) על ידי עורך דין שנתמנה לתת
שירות משפטי לפי הוראות חוק הסיוע
המשפטי ,התשל”ב.1972-
(ג) היה החולה מאושפז או נמצא בטיפול
מרפאתי על פי צו בית משפט ,זכאי הוא
להיות מיוצג בדיונים כאמור בסעיף
קטן (א) ,על ידי סניגור ציבורי שמונה
לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית,
התשנ”ו.1995-
(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו(-ג) לא
יחולו לענין דיון בפני ועדה פסיכיאטרית
לילדים ולנוער כאמור בסעיף 24א ודיון
בערעור על החלטותיה.
(ה) המנהל או מי שהוסמך על ידו לענין
זה ,יודיע לחולה ואם יש לו אפוטרופוס
גם לאפוטרופסו ,בסמוך למועד אשפוזו,
על זכותו של החולה להיות מיוצג לפי
הוראות סעיף זה; לא ניתן היה לברר את
דעתו של החולה בענין בשל מצבו הרפואי
ואין לו אפוטרופוס ,תימסר הודעה
כאמור לאחד מקרוביו של החולה; ביקש
חולה להיות מיוצג על ידי עורך דין לפי
הוראות סעיף זה ,או ביקש אפוטרופסו
או קרוב של חולה שלא ניתן לברר את
דעתו ,כי החולה יהיה מיוצג ,תינתן
לחולה הזדמנות להיפגש עם עורך הדין
באופן שיאפשר ייצוג הולם של החולה.
(ו) שר המשפטים ,בהתייעצות עם
שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת ,יקבע
הוראות לביצוע סעיף זה“ .
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בעניין זה יש גם לציין ,כי לאחרונה אף הוצאו תקנות
טיפול בחולי נפש (ייצוג משפטי בטיפול כפוי)( ,ק”ת
התשס”ו ,2006-עמ’  )338שנכנסו לתוקף עם פרסומן
כבר בינואר .2006
תקנות אלה עוסקות בזכות החולה לייצוג – בין אם
ביחס לאשפוזו מתוקף הוראת אשפוז או טיפול מרפאתי
כפוי ,ובין אם בצו בית משפט לאשפוז או לטיפול מרפאתי
כפוי.
התקנות מחייבות ליידע את המטופל על זכותו לייצוג
משפטי ,על יידוע האפוטרופוס של החולה ,אם יש לו
כזה ,ועל יידוע הגורם המייצג את בקשת המטופל לייצוג.
התקנות קובעות חובה להחתים את המטופל על טופס
לפיו הוא מסרב לקבל ייצוג ואת חובת המנהל להביא
טופס זה בפני הוועדה הפסיכיאטרית לפני הדיון כדי
שתהא לוועדה אפשרות לברר עם החולה את היעדר
הייצוג.
 .2הערות הנשיא א’ ברק בפסק הדין ב”פרשת פלוני”.
ב”פרשת פלוני” דן הנשיא ברק במקרה בו אושפז
פלוני ,באוגוסט  ,1988עקב קביעת בית המשפט כי
הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מפאת היותו חולה נפש.
בכתב האישום נאשם “פלוני” בעבירות תקיפה וגניבה.
במהלך כשנה וחצי מתחילת אשפוזו ,הוגשו נגדו כתבי
אישום נוספים בגין תקיפה חבלנית ואיומים נגד אמו,
והוצא נגדו צו אשפוז נוסף .פניות המערער לוועדה
הפסיכיאטרית כי תשחררו מאשפוזו נענו בשלילה שכן
הוועדה הפסיכיאטרית סברה כי עדיין קיימת מסוכנות
של המערער לעצמו ולזולתו.
הדיון בבית המשפט העליון היה במסגרת ערעור ברשות
שהגיש “פלוני” על קביעת בית המשפט המחוזי בחיפה
(השופט ש’ ברלינר) ,כי צו האשפוז אינו מוגבל בזמן ,וכי
הוועדה הפסיכיאטרית הייתה רשאית לקבוע ,על סמך
ניסיונה ומומחיותה ,כי עדיין נשקפה סכנה מ”פלוני”
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לעצמו ולזולתו .חשוב לציין ,כי עובר לדיון בערעורו,
“פלוני” היה מוחזק מתוקף צו אשפוז כ 14-שנה.
הנשיא ברק הציג את הקונפליקט שבין זכות חולה
הנפש לכבוד ולחירות ,מול הצורך להגן על הציבור מפני
מסוכנותו ,כפי שהובא בפסק דין וילצ’ניק ,15ועל הצורך
להגן על הציבור מפני מסוכנות זאת באמצעות אשפוז
כפוי .על רקע זה הציב הנשיא ברק את השאלה – בהנחה
שמדובר בחולה במחלת נפש פעילה ,אשר עדיין מהווה
סיכון לציבור – כמה זמן ראוי ,מבחינת מבחן הסבירות,16
להחזיק נאשם-חולה-נפש בבית חולים לחולי נפש מכוח
צו אשפוז הניתן בהליך פלילי ותוהה אם בעניין זה לא
מן הראוי יהא להחזיק את חולה באשפוז כפוי בבית-
חולים במסלול הפלילי ,הקשה לחולה הנפש ,שלא מעבר
לתקופת העונש המקסימאלי שניתן להטיל עליו בגין
העבירה בה הוא מואשם ,ולאחר מכן להעבירו למסלול
האזרחי.
הנשיא ברק מדגיש ,כי כיוון שחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ”א ,1991-לקוי בכך שאינו מסדיר במפורש את
בעיית משך האשפוז ,יש לקוות כי בעקבות הערותיו
בפסק-הדין יתוקן החוק וייקבע הסדר סטטוטורי מקיף,
המאזן כראוי בין חירות חולה הנפש לבין בטחון הציבור.
בפסק דינו ,מנחה הנשיא ברק את היועץ המשפטי
לממשלה ,אלו נסיבות עליו להביא בחשבון ,במסגרת
הפעלת שיקול דעתו ,מהו פרק הזמן המרבי המותר
להשארת נאשם-חולה נפש במסגרת מסלול פלילי,
 15ר’ ע”פ  2060/97וילנצ’יק נ’ הפסיכיאטר המחוזי תל-אביב ,פ”ד נב ()1
.)1998( 707, 697
 16הנשיא ברק מדגיש בפסק הדין “פלוני” האמור ,כי “עקרון הסבירות
חל גם ל צו האישפוז הניתן על ידי שופט במסגרת הליך פלילי (השוו
בג”ץ  547/84עוף העמק ,אגודה חקלאית שיתופית רשומה נ’ המועצה
המקומית רמת-ישי ואח’ ,פ”ד מ ( .)1986( 141 ,113 )1כך ביחס לתנאים
להמשך תוקפו של הצו:
“צו האשפוז יחרוג ממתחם הסבירות ,אם יסתבר כי שוב אין
הסתברות ממשית שהנאשם-חולה-הנפש יוכל לעמוד לדין
פלילי .כמו כן יחרוג צו האשפוז ממתחם הסבירות אם ,בלא
קשר למידת ההסתברות של אפשרות ההעמדה לדין ,קיים יחס
בלתי סביר בן תקופת האשפוז שחלפה לבין העונש המקסימאלי
שהנאשם היה צפוי לו אילו נערך משפט והוא היה מורשע בו.
במצבים אלה ואחרים ,עשוי המשך ביצועו של צו האשפוז לאבד
את סבירותו במשך השנים .בהקשר זה ניתן ללמוד השראה
מהמשפט המשווה”...
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

כשבין היתר מדובר באופי העבירה בה הואשם חולה
הנפש ,חומרתה ונסיבות ביצועה ,העונש הקבוע בגינה
בחוק ,משך הזמן שחלף מאז תחילת האשפוז וסיכויי
החלמתו של הנאשם.
כמו כן חשוב לציין ,כי לדעת הנשיא ברק ,כבר עתה יש
מקום לפעול ,בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה ,על פי
הנחיות מפורטות ,ברורות וגלויות ביחס לפתרון הראוי
שיש לנקוט בו ,כל עוד הכנסת לא אמרה את דברה.
דברי הנשיא ברק ב”פרשת פלוני” היוו בסיס להמלצות
הוועדה כפי שתובאנה בהמשך.
 .3דו”ח מבקר המדינה לשנת 2001
בדו”ח השנתי (מס’ 55ב) של מבקר המדינה לשנת
 ,2001הדן בין היתר בפעולות משרד הבריאות ,תחת
הנושא “הליכים מינהליים הקשורים לבדיקת ,אשפוזים
וטיפולים מרפאתיים כפויים בתחום הפסיכיאטריה”
(להלן – “דו”ח מבקר המדינה”) ,בהתייחסו להמלצות
הנשיא אהרן ברק ב”פרשת פלוני” ,ציין מבקר המדינה:
“בפסק הדין קבע בית המשפט העליון,
בין היתר ,כי “חוק טיפול בחולי נפש,
התשנ”א ,1991-לקוי הוא בכך שאין הוא
מסדיר במפורש את הבעיה הניצבת
בפנינו”; ואולם כל עוד לא שונה ההסדר
החקיקתי בנושא ,אחראי היועץ המשפטי
לממשלה לבצע מעקב אחר סבירותו של
צו האשפוז ,ולפנות במקרים מתאימים
לבית המשפט לשם ביטולו.
בעקבות פסק הדין האמור עשתה
המחלקה סקר בבתי החולים
הפסיכיאטריים על מטופלים הנמצאים
באשפוז כפוי מכוח צו אשפוז שיפוטי,
כדי לאתר מטופלים אשר מאושפזים
עשר שנים ויותר .הסקר העלה ,שבסוף
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דצמבר  2002נמצאו בבתי החולים
האמורים  65מטופלים כאלה 31 .מביניהם
היו מאושפזים בין  10ל 15-שנים;  - 15בין
 16ל 20-שנים;  - 13בין  21ל 25-שנים;
שניים  -בין  26ל 30-שנים וארבעה  -יותר
מ 30-שנים .לפי סיווג שעשתה המחלקה,
העבירות שהואשמו בהן  51מהמטופלים
האלה היו רצח ,ניסיון לרצח ,תקיפה,
אונס ועבירות מין ,ואילו שאר המטופלים
הואשמו בעבירות קלות יותר ,כגון איום
לתקיפה ושוטטות.
בעקבות הסקר הציעה המחלקה לבתי
החולים לברר את המקרים בהם קיימת
אפשרות לבקש מה הפסיכיאטרית
מטופלים
לשחרר
במחוזותיהם
המאושפזים יותר מעשר שנים .הביקורת
העלתה ,שבעקבות הצעה זו שוחררו עד
סוף מאי  2003ארבעה מהמאושפזים,
ואחד הועבר לטיפולו של פסיכיאטר
מחוזי .יוצא אפוא ,שעד ליום שחרורם היו
ארבעת המטופלים האמורים מאושפזים
בכפייה מכוח צו בית משפט אף שמצבם
הרפואי לא הצדיק זאת .
לדעת משרד מבקר המדינה ,ראוי היה
בעקבות תוצאותיו של הסקר האמור,
כי המחלקה תעשה סקר דומה גם לגבי
מטופלים אשר מאושפזים בכפייה על
פי צו פחות מעשר שנים ,כדי לברר אם
קיימת אפשרות לשחררם .עד מועד
סיום הביקורת ,אוגוסט  ,2004לא נעשה
סקר כזה.
משרד הבריאות השיב למשרד מבקר
המדינה בספטמבר  ,2004שאגף שירותי
בריאות הנפש יכין תכנית לביצוע סקר
שנתי בקרב כל מי שמאושפזים יותר
מחמש שנים מכוח צו אשפוז כפוי“ .
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בדו”ח מבקר המדינה מצוין ,כי בעקבות דברי הנשיא ברק
בפסה”ד ב”פרשת פלוני” ובעקבות ממצאי הסקר הנ”ל,
מינה היועץ המשפטי לממשלה את הוועדה שלפנינו
בנושא תיקון החוק וכי הוועדה גיבשה את המלצותיה
לשינוי החוק .הדו”ח התייחס גם לטיפול בהמלצות
“וועדת שניט” וצוין בו ,כי הוועדה הנוכחית דנה בשניים
מן הנושאים שהועלו בהמלצות “וועדת שניט” .אלה היו
המרת אשפוז מכוח צו של בית משפט בטיפול מרפאי
כפוי ,וקביעת כללים ברורים ב מעמדו של מי שנפגע
מהמטופל.
הוועדה דנה והתייחסה בהמלצותיה לשני הנושאים
הנ”ל ולשני נושאים נוספים שהועלו בהמלצות “וועדת
שניט”.17
 .2המצב החוקי והמעשי בנושאים הרלוונטיים לעבודת
הוועדה
א .הסמכות להורות על אשפוז או על טיפול מרפאתי
כפוי
החוק המרכזי העוסק באשפוז פסיכיאטרי כפוי של חולה,
לרבות חולה-נאשם ,הוא חוק טיפול בחולי נפש .החוק
מסמיך את בית המשפט ,במקרה של נאשם שהועמד לדין
פלילי ,להורות על אשפוזו או ליתן צו לטפול מרפאתי כפוי
בהיותו חולה במחלת נפש ,אם סבר בית המשפט ,על פי
ראיות שהובאו בפניו (כולל חוות דעת פסיכיאטרית) כי
הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין (לפי סעיף (15א) לחוק
טפול בחולי נפש) ,ואם מפאת קביעת בית המשפט כי אין
הנאשם בר-עונשין ,בשל היות הנאשם חולה בעת ביצוע
העבירה והיותו עדיין חולה בעת מתן צו האשפוז או הצו
לטפול מרפאתי כפוי.
להלן סעיף  15לחוק טפול בחולי נפש הדן בכך:

 17התייחסות הוועדה לנושאים נוספים עולה גם מהערות ראש הממשלה
לדו”ח השנתי של מבקר המדינה (מס’ 55ב) לשנת ( 2004שפורסם במאי
 – )2005ר’ שם ,בעמ’ .)133
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“  .15אשפוז או טיפול מרפאתי של נאשם
על פי צו בית משפט
(א) הועמד נאשם לדין פלילי ובית
המשפט סבור ,אם על פי ראיות שהובאו
לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על
פי ראיות שהובאו לפניו ביזמתו הוא,
כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין
מחמת היותו חולה ,רשאי בית המשפט
לצוות שהנאשם יאושפז בבית חולים
או יקבל טיפול מרפאתי; החליט בית
המשפט לברר את אשמתו של הנאשם
לפי סעיף  170לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ”ב( 4 1982-להלן -
חוק סדר הדין הפלילי) ,יהיה הצו שניתן
כאמור בר-תוקף עד תום הבירור ,ומשתם
או נפסק הבירור והנאשם לא זוכה -
יחליט בית המשפט בשאלת האשפוז או
הטיפול המרפאתי.
(ב) הועמד נאשם לדין פלילי ובית
המשפט מצא כי הוא עשה את מעשה
העבירה שבו הואשם ,אולם החליט,
אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם
אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות
שהובאו לפניו ביזמתו הוא ,שהנאשם
היה חולה בשעת מעשה ולפיכך אין הוא
בר-עונשין ,ושהוא עדיין חולה יצווה
בית המשפט שהנאשם יאושפז או יקבל
טיפול מרפאתי.
(ג) לא יתן בית משפט צו לפי סעיפים
קטנים (א) או (ב) אלא לאחר קבלת חוות
דעת פסיכיאטרית ,ולצורך כך יצווה כי
הנאשם יובא לבדיקה פסיכיאטרית;
הודיע הפסיכיאטר המחוזי לבית
המשפט כי לא ניתן לערוך את הבדיקה
הפסיכיאטרית אלא בתנאי אשפוז,
רשאי בית המשפט לצוות על אשפוזו של

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006
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הנאשם לשם עריכת בדיקה והסתכלות,
לתקופה שיקבע בצו.
(ד) בית המשפט לא יתן צו לטיפול
מרפאתי אלא אם כן סבר שאין בכך כדי
לסכן את שלום הציבור או את שלום
הנאשם.
(ה) לא מילא הנאשם אחר צו בית
המשפט בענין טיפול מרפאתי ,או חל
שינוי לרעה במצבו הנפשי ונתמלאו בו
התנאים למתן הוראת אשפוז לפי סעיף
 ,9יורה הפסיכיאטר המחוזי על אשפוזו;
דין הוראת אשפוז לפי סעיף קטן זה כדין
צו בית משפט ,לכל דבר וענין.
(ו) לענין ערעור ,דינו של צו לפי סעיפים
קטנים (א) או (ב) כדין הרשעה.
(ז) הפסיכיאטר המחוזי יקבע באיזה בית
חולים או מרפאה יבוצעו צו או הוראת
אשפוז לפי סעיף זה“ .
ב .תקופת האשפוז או הטיפול המרפאתי על-פי צו בית-
משפט
אין בחוק טפול בחולי נפש או בכל חיקוק אחר סעיף המגביל
את תקופת אשפוזו של חולה נאשם .לפיכך ,לפי המצב
החוקי היום ,ניתן לאשפז חולה-נאשם לכל ימי חייו.

נאשם ,שתהא מקבילה לתקופת המאסר הקבועה בחוק
לעבירה שבה הוא נאשם.
הוועדה הביאה את המלצתה זאת לאחר ששקלה את
הנהוג במדינות עולם מתוקנות אחרות ולאחר שהובאה
בפניה סקירה השוואתית לגבי הנהוג במדינות אלה ,כפי
שיפורט להלן.
ג .הסמכות לשחרר מאשפוז או מצו לטיפול מרפאתי
כפוי
הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית (להלן – הוועדה
הפסיכיאטרית) ,הממונה אם על פי סעיף  24לחוק טפול
בחולי נפש ,היא המוסמכת על פי סעיף  28לחוק ,לקיים
דיון תקופתי לפחות אחת לששה חודשים ,בחולה שאושפז
או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי צו ,ו”לדון בעניינו
בכל עת אם ביקש זאת החולה או המנהל” .בהתאם
לסעיף קטן (28ג) לחוק ,מוסמכת הוועדה “לאשר לחולה
חופשות ,בתוך תקופת הצו ,בתנאים שתקבע או לשחררו
ללא תנאי” .על פי סעיף קטן (28ד) על מועד שחרור
החולה ,חייבת הוועדה להודיע “לפסיכיאטר המחוזי,
ליועץ המשפטי לממשלה ,לפרקליט המחוז ולמשטרת
ישראל”.
כל עוד סבורה הוועדה הפסיכיאטרית כי החולה-הנאשם
שרוי במחלת נפש פעילה ,ושחרורו מצו האשפוז או מצו
לטפול מרפאתי כפוי עשוי להוות סיכון לעצמו או לזולתו,
היא לא תורה על שחרורו מצו זה.

בפסק דין פלוני שהוזכר לעיל ,עולה סוגיה זאת במלוא
משקלה ,הנשיא א’ ברק קובע ,כאמור ,כי “חוק טיפול
בחולי נפש לקוי הוא בכך שאין הוא מסדיר במפורש
את הבעיה הניצבת בפנינו ”.והוא מוסיף כי “יש לקוות
כי בעקבות פסק-דיננו זה יתוקן החוק ,וייקבע הסדר
סטטוטורי מקיף ,המאזן כראוי בין חירותו של חולה
הנפש לבין ביטחונו של הציבור”.

( )1חוסר סמכותה של הוועדה הפסיכיאטרית להמיר צו
אשפוז בטיפול מרפאתי כפוי

הוועדה סברה ,כפי שיפורט להלן ,כי יש מקום לתקן
את החוק ולקבוע תקופה מרבית לאשפוזו של חולה-

החוק אמנם קובע ,כאמור ,בסעיף (28ג) את סמכות
הוועדה הפסיכיאטרית לשחרר חולה-נאשם מאשפוז
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מדור משפט רפואי

מתוקף צו בית המשפט ,אך אינו מאפשר לוועדה
הפסיכיאטרית להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול
מרפאתי כפוי .בפועל ,כאשר סבורה הוועדה כי עדיין אין
מקום לשחרר את החולה באופן מוחלט ,היא ממליצה
בפני הפסיכיאטר המחוזי לבדוק את החולה ולשקול
לגביו הוצאת הוראה לטיפול מרפאתי כפוי.18
הוועדה הנוכחית סברה כי יש מקום לתקן את החוק
ולהוסיף בסעיף (28ג) את סמכות הוועדה הפסיכיאטרית,
במקרים הראויים לכך ,להמיר את צו האשפוז בטיפול
מרפאתי כפוי ,כאשר על הוועדה הפסיכיאטרית יהא
להמשיך ולעקוב אחר מצב החולה-הנאשם לאורך
התקופה המרבית שתיקבע בחוק כמומלץ על-ידינו.
( )2חוסר סמכותה של הוועדה הפסיכיאטרית להתנות
תנאים לשחרור ולעקוב אחר החולה-הנאשם עם שחרורו
מאשפוז או מטיפול מרפאתי על-פי צו בית-משפט
כפי שהוועדה הפסיכיאטרית חסרה סמכות על-פי חוק
להמיר צו אשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי ,כך גם אין
היא מוסמכת להתנות את שחרורו של חולה-נאשם
בתנאי כלשהו ,או להטיל עליו עם שחרורו מחויבות
לקבל טיפול פסיכיאטרי או רפואי אחר .הוועדה גם אינה
מוסמכת לעקוב אחר התנהגות החולה לאחר שחרורו,
דבר שהיא רשאית לעשות במסגרת מתן חופשות לחולה
הנאשם ,טרם שחרורו .המשמעות היא ,שעם שחרורו
מאשפוז או מטיפול מרפאתי בו היה נתון מכוח צו,
מתנתק חולה-נאשם ממסגרת הפיקוח והמעקב של
הוועדה הפסיכיאטרית.
במצב דברים זה ,יכול שחולה-נאשם ,עם שחרורו ,יפסיק
את הטיפול הפסיכיאטרי ויכול שמצבו הנפשי יתדרדר
במשך הזמן ויהווה תשתית לביצוע עבירה דומה לזאת
שהואשם בה ובגינה היה מאושפז על פי צו בית המשפט
טרם שחרורו ,או אף חמורה ממנה.
 18ר’ לעניין זה את ההמלצה הכלולה בדו”ח ועדת שניט כפי שהובאה לעיל
(בסעיף ב.1.ג.) )3(.1.
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הוועדה סברה ,כי אמנם עקרונית רצוי לתקן את החוק
ולאפשר התניית שחרור ומעקב לגבי כלל החולים-
הנאשמים ,אולם כיוון שמדובר בשינוי שיצריך הכנסת
שינויים ארגוניים ותקציביים ניכרים ,ולאור העובדה
שהמנדט הנתון לוועדה מתמקד בחולים מאושפזים
לאחר שהואשמו בביצוע עבירות קשות בלבד ,של רצח
וניסיון רצח ,ראתה הוועדה לנכון להמליץ ,כי לגבי עבירות
קשות אלה יש לקבוע את סמכות הוועדה הפסיכיאטרית
המיוחדת ,שאליה מתייחסת הוועדה בהמלצותיה,
להתנות את שחרורו של חולה-נאשם בתנאים הנוגעים
בין היתר להמשך קבלת טיפול פסיכיאטרי ורפואי.
כפי שיפורט להלן ,מומלץ על ידי הוועדה לקבוע בחוק
במפורש ,כי מעקב אחר חולה-נאשם כאמור ייעשה על-
ידי הוועדה הפסיכיאטרית במהלך התקופה שנותרה
ממועד שחרור ועד לתום התקופה המרבית שמוצע כי
תיקבע בחוק לאשפוזו כאמור לעיל.
( )3היעדר קריטריונים ברורים בחוק למתן חופשות של
חולה-נאשם ולשחרור מאשפוז או מטיפול מרפאתי על-
פי צו בית משפט
(א) אבחנה בין “אשפוז אזרחי” ל”אשפוז פלילי”
סעיף  28לחוק קובע כי יתקיים דיון תקופתי בעניינו של
חולה “שאושפז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי צו”
אך החוק לא קבע את הקריטריונים למתן חופשות או
לשחרורו חולה-נאשם.
היעדר קריטריונים הביא בהכרח לכך שנוצרו אסכולות
שונות לגבי השיקולים שעל הוועדה הפסיכיאטרית להביא
בחשבון במסגרת הדיון למתן חופשות או לשחרורו של
חולה-נאשם ,אם מאשפוז ואם מטיפול מרפאתי בו הוא
נתון על פי צו בית משפט.
יש להבחין בין הקריטריונים הקבועים בחוק לגבי
“אשפוזו” ,ובהתאם לגבי שחרורו של חולה המאושפז או
המטופל בטיפול מרפאתי כפוי במסגרת “אשפוז אזרחי”
לעומת אלה הראויים במסגרת “האשפוז הפלילי”.
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במסגרת “האשפוז האזרחי” יש לפסיכיאטר המחוזי
סמכות ,על-פי סעיף  9לחוק ,לאחר קיום בדיקה
פסיכיאטרית ,להורות על אשפוזו של אדם ,לתקופה של
עד שבועיים ימים ,אם נתמלאו התנאים הקבועים בסעיף
 6או בסעיף  7לחוק טיפול בחולי נפש .מעבר לשבועיים
ועל פי אותם קריטריונים ,רשאית הוועדה הפסיכיאטרית
להאריך את אשפוזו של אדם לתקופות נוספות של עד
שלושה חודשים ,ולאחר מכן לשוב ולהאריך לתקופות
נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על ששה חודשים.
העילות המצטברות המשותפות הקבועות בסעיפים 6
ו 7-לחוק ,והמאפשרות הוצאת הוראת אשפוז הן קיום
ראיות לכאורה כי:
(א) מדובר בחולה וכתוצאה ממחלתו פגום ,במידה
ניכרת כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות;
(ב) הוא סירב להיבדק בידי פסיכיאטר.
גם הוכחות “מסוכנותו” של החולה נדרשת על פי כל
אחד מן הסעיפים ,אלא שלפי סעיף  6המסוכנות מהווה
תנאי מצטבר לתנאים הקבועים הנ”ל ,כאשר “הוא עלול
לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי” ,ואילו
לפי סעיף  7מהווה המסוכנות אחת מ 3-אפשרויות
שיצטברו לתנאים הקבועים הנ”ל ,כאשר “הוא עלול
לסכן את עצמו או את זולתו ,סיכון פיזי שאינו מיידי”.
(שתי האפשרויות המצטברות האחרות הן ש”הוא גורם
סבל נפשי חמור לזולתו ,באופן הפוגע בקיום אורח החיים
התקין שלו” וכן ש”הוא פוגע פגיעה חמורה ברכוש”).
החוק אינו קובע מנגנון או עילות לשחרור חולה מאשפוז,
שכן ברור שאם לא התקיימה אחת מעילות האשפוז
המפורטת בסעיף  6או  7לחוק כאמור “במסלול
האזרחי” ,יש לשחרר את החולה .שחרור זה נעשה בדרך
כלל על ידי מנהל המחלקה בה מאושפז החולה או על
ידי הוועדה הפסיכיאטרית ,בדונה בערר המוגש על ידי
החולה בדבר המשך אשפוזו או במסגרת הדיון בבקשת
מנהל המחלקה להורות על המשך אשפוזו של החולה.
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ב”מסלול הפלילי” הדברים שונים .כאן לא הפסיכיאטר
המחוזי הוא המורה על אשפוז חולה-נאשם ,או על מתן
טיפול מרפאתי כפוי ,אלא בית המשפט שבפניו הוגש
נגדו כתב האישום  ,כאשר העילה היא  ,כקבוע בסעיף
(15א) לחוק ,כי “אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת היותו
חולה” או כבסעיף (15ב) לחוק ,כי “היה חולה בשעת
מעשה ולפיכך אין הוא בר-עונשין ,ושהוא עדיין חולה”.
בהתאם לחוק ולפרשנות הפסיקה ,בית המשפט קובע כי
הנאשם “חולה” לפי שיקול דעתו אך רק לאחר שהובאה
בפניו חוות-דעת פסיכיאטרית לעניין מצבו הנפשי של
הנאשם (ס”ק (15ג) לחוק).
פרט לעילת היותו “חולה” כאמור ,אין החוק קובע תנאים
נוספים לאשפוז ,לבד מהנאמר בס”ק (15ד) לחוק ,כי
“בית המשפט לא יתן צו לטיפול מרפאתי אלא אם כן
סבר שאין בכך כדי לסכן את שלום הציבור או את שלום
הנאשם”.
מהנאמר בס”ק (15ד) ניתן ללמוד ,כי אם מתקיימת
בנאשם “חולה” גם עילת המסוכנות “לשלום הציבור
או לשלום הנאשם” כי אז אין מקום ליתן צו לטיפול
מרפאתי אלא צו אשפוז בלבד ,ומכאן ,דרך הוראת ס”ק
זה אנו למדים על כוונת המחוקק ליצור קריטריון למתן
צו אשפוז נגד נאשם מלבד היותו “חולה” כאמור והוא
מסוכנתו של הנאשם לשלום הציבור או לשלומו הוא.
(ב) התייחסות הפסיקה לשאלת מסוכנותו של חולה-
נאשם
נושא מסוכנותו של נאשם חולה עלה לדיון בפסיקה
בדרך כלל במסגרת בחינת שיקולי וועדה פסיכיאטרית
כשהיא באה לדון ולהחליט בדבר מתן חופשות לנאשם
חולה או בדבר שחרורו מאשפוז בו הוא נתון על פי צו
בית המשפט.
בדו”ח וועדת שניט עלתה השאלה“ ,האם על הועדה
לבחון את מסוכנות החולה בעת הדיון ,או שמא תפקידה
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מתמצה בבדיקת הצורך הרפואי בהמשך האשפוז”.
בדונה בשאלה זו ,הביאה וועדת שניט את פסק דינו של
בית המשפט העליון בע”פ  12/94פלוני נ’ מדינת ישראל,
הקובע כי מספיק שבית המשפט השתכנע בדבר היות
הנאשם “חולה” על סמך ראיות וחוות דעת פסיכיאטרית
“שאינה אומרת כי העציר עלול לסכן את עצמו או
זולתו סיכון פיזי מיידי” .19מול פסק דין זה מובאות
בדו”ח וועדת שניט גם עמדות שהובעו בבתי-המשפט
המחוזי ,כמו עמדתה של השופטת סביונה רוטלוי במ”א
(מחוזי,ת”א)  613/95פלוני נ’ היועץ המשפטי לממשלה
והוועדה הפסיכיאטרית ,כי:
“שאלת המסוכנות היתה צריכה להישקל
על ידי הועדה (כמו גם על ידי בית
המשפט) ,כשיקול רלבנטי ובעל משקל,
בבואה להחליט בדבר המשך אשפוזו
הכפוי של חולה ,שנמצא בלתי כשיר
לעמוד לדין”.20
וכן עמדתו של השופט מ’ לינדנשטראוס בת”פ (חי’)
 326/99מדינת ישראל נ’ פלוני (בפרשת גד כרמי ,פרשה
שעוד תוזכר להלן) כי:
“...על המחוקק לתת דעתו לצמצום
משמעותי בסמכותה של ה הפסיכיאטרית,
באותם מקרים שבהם נאשמים אושפזו
עפ”י צו בית משפט ,ובפרט במקרים
שנאשמים אושפזו בעבירות של פשעים
חמורים .במקרים אלה ,כאשר בטחון
הציבור מונח על כפות המאזניים ,נדרשת
מעורבות של אותו בית משפט החליט על
אשפוזו של הנאשם ,לתת דעתו לסוגיית
מתן החופשות לנאשם המאושפז ,קל
וחומר לשחרורו מן האשפוז( “21ההדגשות
של וועדת שניט).
 19ע”פ  12/94פלוני נ’ מדינת ישראל (לא פורסם) ,בעמ’ 15
 20מ”א (מחוזי ,ת”א)  613/95פלוני נ’ היועץ המשפטי לממשלה והוועדה
הפסיכיאטרית ,תק-מח )1995( 2501 ,)3(95
 21ת”פ (מחוזי ,חיפה)  326/99מדינת ישראל נ’ פלוני ,תק-מח ,)1(2000
. )2000( 8545
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כמו כן ציינה ועדת שניט כי גם השופט ד”ר דן ביין,
בהחלטתו בע”ש (חיפה)  102/00פלוני נ’ מדינת
ישראל:22
“יוצא מנקודת הנחה שעל הועדה לבחון
את המסוכנות של החולה ,גם במקרה בו
אושפז בצו בימ”ש”.
“וועדת שניט” ציינה גם את הדרישה להרחיב את
סמכויות הוועדה הפסיכיאטרית ולאפשר לה לבחון את
שאלת המסוכנות של חולים אשר הוועדה הפסיכיאטרית
דנה בעניינם ,שהועלתה גם על ידי קורבנות אלימות מצד
עבריינים שהוגדרו כחולי נפש ואושפזו מכוח צו בית
משפט.
בהיעדר הלכה פסוקה בעניין לפני המלצות “וועדת
שניט” ,המליצה אותה וועדה כלהלן:
“לאור החסר הקיים בחוק ,ולאור
הביקורת הקיימת בפסקה ובציבור ,ראוי
לדעתנו כי המחוקק ייתן דעתו לסוגיה
זו על ידי מתן הנחיה מפורשת לוועדה
לבחון את שאלת מסוכנותו של הנאשם
שאושפז בצו בימ”ש (וזאת בנוסף
לצורך הרפואי בהמשך האשפוז) .כך
תהיה הועדה חייבת להתייחס לשאלת
הרקע שהוביל לאשפוז ,לכתב האישום
וכו’ .הועדה רואה קושי מעשי ומשפטי,
באימוץ המלצת בימ”ש המחוזי בחיפה
להחזיר את עניינו של נאשם שאושפז
מכוח צו ומצבו הרפואי מאפשר שחרורו
מבית החולים – לביהמ”ש ,שדן בעניינו.
לטעמנו ,הצורך לבחון את מסוכנותו
של החולה שאושפז מכח צו יוביל
לצמצום המקרים בהם ישתחררו חולים
שביצעו עבירות פשע חמור בתוך זמן
 22ע”ש (מחוזי ,חיפה)  102/00פזרקר יהונתן נ’ מדינת ישראל ,תק-מח
.)2000( 1306 ,)1(2000
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

קצר .עם זאת ,ברור לכל כי בתי החולים
הפסיכיאטרים לא נועדו לשמש תחליף
לבתי הסוהר למי שביצעו עבירות
תפקידם לטפל בחולים
חמורות.
הזקוקים לטיפול ומסכנים את עצמם או
את שלום הציבור ,וכאשר תנאים אלו לא
יתקיימו צריכה הועדה הפסיכיאטרית
לשחרר גם את מי שביצע עבירה חמורה
23
ולעיתים תוך תקופה לא ארוכה”.
יש לציין ,כי אם ערב מתן המלצות “וועדת שניט” לא
היה תקדים משפטי ,הרי שבינתיים ניתן על ידי הנשיא
ברק פסק הדין ב”פרשת פלוני” שאוזכר לעיל . 24בפסק
הדין שואל הנשיא ברק:
“מהי מטרתו של האישפוז הכפוי של
נאשם-חולה-נפש?”
ובתשובתו כולל הן שאלת מצבו הרפואי של החולה והן
את שאלת מסוכנותו וכדבריו:
“מטרתו העיקרית הינה קבלת טיפול
רפואי (סעיף (35ב) רישא לחוק) .אם
טיפולו עלה יפה ,תורה ה הפסיכיאטרית
על שחרורו של החולה  .היועץ המשפטי
לממשלה ישקו אם יש מקום להמשיך
בהליך הפלילי נגדו .אך מה הדין אם
הטיפול הרפואי אינו עולה יפה ,באופן
שאין מקום לשחרר את החולה מבית
החולים ,שכן הוא מסוכן לעצמו ולזולתו,
ואין להעמידו לדין פלילי? התשובה
הינה ,כי במצב זה ימשיך הנאשם-חולה-
הנפש לשהות ,מכוח צו האישפוז ,בבית
החולים לחולי נפש (ראוי סעיף (35ב)
סיפא לחוק)”.

25

 23עמ’  24לדו”ח “ועדת שניט”.
 24ראה אזכורו בהערת שוליים  13לעיל.
 25שם ,סעיף  8לפסק הדין.
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והנשיא ברק ממשיך ומבהיר את הצורך בהמשך אשפוז
הנאשם החולה:
“אמת ,האישפוז הכפוי פוגע בחירותו
ובכבודו של חולה הנפש ,אך פגיעה
זו מוצדקת היא ברצון להגן עליו ועל
החברה (ראו רע”פ  2060וילנצ’יק נ’
הפסיכיאטר המחוזי תל-אביב ,פ”ד נב()1
.”)...;707 ,697

26

הנשיא ברק מתייחס בהשוואה לאשפוז כפוי לפי
“המסלול הפלילי” מול “המסלול האזרחי” וקובע כי
השוואה זאת:
“ ...מלמדת כי הפגיעה בחירותו של חולה
הנפש היא קשה יותר במסלול הפלילי.
בצדק ציין השופט מ’ חשין ,כי“ :השוואת
מעמדם של הנוסעים במסלול האזרחי
למעמדם של הנוסעים במסלול הפלילי
יגלה לנו – ולא להפתעתנו – כי ראשונים
מעמד נוח משל אחרונים; המסלול
האזרחי נוכח לו למטופל ,המסלול הפלילי
קשה הימני פרשת פלוני ,עמ’ ”)311

27

גם בדונו בשאלה העיקרית של פסק הדין – משך אשפוזו
של נאשם-חולה המאושפז מתוקף צו בית המשפט –
ובמסגרת המלצותיו לפתרון אותה שאלה ,מובאת עמדתו
על הבאה בחשבון ,לא רק של מצבו הרפואי של החולה
אלא גם של גורמים נוספים הנוגעים למסוכנות החולה ,
בין היתר בהתייחסות לחומרת העבירה ולאופייה ולהלן
דבריו:
“ ...בקביעת פרק זמן זה יוכל היועץ
המשפטי לממשלה לשאוב השראה מן
המשפט המשפט המשווה עליו עמדנו.
 26שם ,שם.
 27סעיף  10לפסק הדין ב”פרשת פלוני”  -ר’ בש”פ  2305/00פלוני נ’
מדינת ישראל ,פ”ד נד (.)2000( 289 )4
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“יהא עליו להביא בחשבון ,בין היתר,
את אופי העבירה בה הואשם חולה
הנפש ,חומרתה ונסיבות ביצועה ,העונש
הקבוע בגינה בחוק ,משך הזמן שחלף
מאז תחילת האישפוז וסיכויי החלמתו
28
של הנאשם”... .
נושא בדיקת והערכת מסוכנות חולה-נאשם עולה
במיוחד בדיונים למתן חופשות לעוברי עבירות קשות
כמו רצח.
במהלך דיוניה בנושא הקריטריונים למתן החופשות ,לבד
מהבעת עמדתם המקצועית של חברי הוועדה ,הובאו
בפניה ,בין היתר ,בכתב ובעל פה עמדת “נעמ”ת” ,על ידי
עוה”ד גלי עציון ,עמדת פרקליטות מחוז חיפה בפרשות
“כרמי” ו”חוטה” שהובאו לעיל – על ידי עוה”ד עירין
איזינגר ,עמדת הסנגוריה הציבורית הוצגה על ידי גב’ שרון
רינגר ועמדתו של הפסיכיאטר המחוזי למחוז חיפה – ד”ר
אנוך.
במהלך דיונים אלה ,כפי שיפורט להלן ,הובאה בפני
הוועדה ,בין היתר ,פסיקה הדנה בנושא חופשות לחולים-
נאשמים בעבירות רצח:
 .1פסה”ד ב”פרשת חוטה” – ע”ש  000711/03ביהמ”ש
המחוזי חיפה (השופט י’ דר);
בפרשת חוטה 29מדובר בחולה שהואשם ברצח אשתו,
אשר ביחס אליו הגיש היועץ המשפטי לממשלה ערעור
על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,שניתנה
ברב דעות של הפסיכיאטרים בוועדה ,לאפשר לחולה
חופשות ,לאחר שנתיים וחצי של אשפוז .הפסיכיאטרים
בוועדה סברו כי החולה נמצא בשלב של רמיסיה יציבה
ומבחינה קלינית אין מניעה ליציאה לחופשות.
יו”ר הוועדה הפסיכיאטרית שבפרשת “חוטה”,
 28שם ,סעיף .21
29ע”ש ( 711/03מחוזי חיפה) היועץ המשפטי לממשלה נ’ שגיב חוטה,
תק-מח .)2003( 101 ,)3(2003
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המשפטנית שבוועדה ,סברה כי אין לאפשר החופשות
שכן על הוועדה היה להביא בחשבון היבטים העוסקים
באינטרס הציבורי ,בטובת הציבור וברגשותיו .לדעתה,
מתן חופשות לאחר תקופה כה קצרה ממועד ביצוע
העבירה עשויה לעורר תחושת חוסר צדק שהציבור לא
יוכל להשלים עמה .בדיון השתתפו גם הורי הנרצחת
ועו”ד מלשכת נעמ”ת.
בית המשפט סבר שיש לעשות הקבלה בין הקריטריונים
הנהוגים בועדת שחרורים של אסיר (לגבי הפחתת שליש
מתקופת מאסרו) לבין הקריטריונים האמורים להנחות
את שיקולי הוועדה .השופט י’ דר המליץ על גזירה שווה
מהנחיות הנשיא ברק לוועדות לשחרור אסירים בבג”צ
 89/01הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ’ ועדת
השחרורים ,30המתייחסות לאסירים שעברו עבירות
חמורות.31
כן השאיר בית המשפט ב”צריך עיון” את הסיטואציה
בה לא נשקפת כלל מסוכנות לחולה ולסביבתו וקובע,
שאפילו מסוכנות ברמה נמוכה ,בהתייחסות לחומרת
העבירה ,מצדיקה שלא לשחרר את החולה לחופשות
לאחר זמן קצר (שנתיים וחצי כאמור) מאז אשפוזו.

 30בג”צ  89/01הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ’ ועדת השחרורים
בית הסוהר מעשיהו ,שב”ס ואח’ ,תק-על )2001( 1472 )1( 2000
 31בפסה”ד שבפרשת חוטה הנ”ל (ראה הערת שוליים  )30סבר בית
המשפט  ,כי
“החוק מבחין בין חולה במחלת נפש שאושפז עקב ביצוע עבירה
לבין מי שאושפז מבלי שביצע עבירה.
הועדות אמורות לבחון הן את מצבו הנפשי של החולה והסיכון
הנשקף משחרורו ,והן שיקולים שבאינטרס הציבורי.
בהיעדר מבחנים בחוק לקביעת אינטרס הציבור ,רשאיות
הוועדות להנחות עצמן בהוראת סעיף  10לחוק שחרור על-תנאי
ממאסר ובפסיקה שענינה שחרור אסירים... .ככל שהסיכון
הנשקף משחרורו של החול גדול יותר ,קטן המשקל של
השיקולים האחרים .רוצה לומר ,גם אם חלפו שנים רבות מאז
ביצע העלה עבירה ,ובהנחה שהוא עדיין מצוי במסלול הפלילי,
ראוי שהועדה לא תאפשר שחרורו (או ,יציאתו לחופשות) אם
רמת הסיכון הנשקפת מכך גבוהה.
מצד שני ,אם תרד רמת הסיכון ,הרי שככל שקרוב הזמן לביצוע
העבירה וככל שהעבירה חמורה יותר ,יגבר משקלם של שיקולם
אחרונים אלה ,מול המשקל של הפחתת הסיכון ... .אני מסכים...
שראוי שיקבעו בחוק עקרונות מנחים שיעמדו בפני הועדה
הפסיכיאטרית בעת הדיון בפניה”.
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

 .2החלטה ב”פרשת כרמי” – עש  709/02ביהמ”ש
המחוזי חיפה (השופט ש’ ברלינר)

להלן סיכום המשפט המשווה ,המתייחס לתקופה
המרבית לאשפוזו הכפוי של חולה-נאשם:

גם בפרשת כרמי 32מדובר ברצח קשה – של אב את בתו

קנדה

הקטינה .אחרי אשפוז של שנתיים וחצי ,דחתה הוועדה
הפסיכיאטרית את שחרורו של החולה וערעורו של החולה
בפני ביהמ”ש נדחה.

(א) לכל החיים – לגבי עבירות של מאסר לכל החיים;
תיקון חוק שהוקפאה

34

כoffences-

בדיון השתתפו אלה העשויים להיות נפגעים פוטנציאליים
משחרורו .טענת ב”כ החולה הייתה ,כי מצבו של המערער
השתנה ,זאת כיוון שלדברי הרופאים המטפלים ,אין חשש
לאובדנות ,ובזמן הבדיקה גם לא נמצא סיכון לתוקפנות
מילולית או גופנית .המערער נמצא יציב “ללא סימנים
פסיכוטיים פעילים” ולדעתם מן הראוי היה לאפשר לו
חופשות בחגים.

Designated

(ב) עבירות המוגדרות
(ברשימה עבירות מסוימות נגד בטחון המדינה ,חטיפות,
הריגה ,ניסיון לרצח ,עבירות מין חמורות ,סיוע להתאבדות
ועוד);
( )3שנתיים או מקסימום תקופת הסנקציה העונשית
לגבי אותה עבירה – לגבי העבירות שאינן ברשימה
שבסעיפים קודמים.
ניו-זילנד

בית המשפט השווה בין הקריטריונים לשחרורו של
אסיר בוועדת שחרורים לבין הקריטריונים שיש ליישמם
בוועדה פסיכיאטרית ,ומביע את עמדתו לעניין בחינת
רמת מסוכנותו של חולה-נאשם.33

(ב) מחצית העונש המקסימאלי כאשר (א) לא חל.
ארה"ב

ג .משפט משווה
כאמור התייחסה הוועדה בדיוניה למשפט משווה,
במיוחד בשאלת התקופה המרבית לאשפוז הכפוי של
חולה-נאשם .הסקירה התייחסה לחקיקה הנוהגת
בקנדה ,ניו-זילנד ,ארה”ב (מדינות קליפורניה ואריזונה)
ואוסטרליה.
 32ע.ש 709/02 .גדי כרמי נ’ הועדה הפסיכיאטרית של בית החולים “שער
מנשה” (לא פורסם)
 33בית המשפט סבר ,כי:
“הרופאים המטפלים במערער התייחסו בחוות דעתם לרמת
מסוכנותו לאחרים .הם לא אמרו שאין הוא מסוכן .כל שמצאו
הוא כי המסוכנות “לא קיימת בזמן הבדיקה” .בכך אין כדי
לשלול את מסוכנתו ,שלא בעת בדיקה ,לאור מעשיו ,בטווח
הזמן הנוכחי או הקרוב של שנתיים וחצי מיום אישפוזו.
 ...כאמור המסוכנות שנותרה עדיין במערער אינה הסיבה
היחידה לשלול מן המערער את החופשה .על הועדה לשקול גם
את ההיבט הציבורי בשקלה את החלטתה בעניינו של החולה.
המונח “שלום הציבור” ,הוא השיקול השלישי העומד ביסוד
עבודת ה ,הוא רחב דיו כדי שיצדיק לקיחה בחשבון ,שיקולים
של טובת הציבור ,ושל אינטרס הציבור ,בנפרד מן המסוכנות
שבמערער לציבור .ניתן אף להרחיבו ,ולפרשו בהקשרנו כ”תקנת
הציבור”( .ההדגשות לא במקור)

רפואה ומשפט
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קליפורניה
(א) לפחות  180יום תחת השגחה – במקרה של רצח
ועבירות של נזק גופני חמור;
(ב) מעמד של חולה-חוץ ,אם נתמלאו התנאים לכך ,לגבי
יתר העבירות.
אריזונה
(א) במקרה של מוות או נזק פיסי חמור או סיכון לרצח –
אבחון בבית חולים פסיכיאטרי;
(ב) בתום האבחון – העברה למתקן טיפולי;
(ג) בעבירה שלא גרמה לנטילת חיי אדם או לנזק לגופו –
קביעת דיון בתוך  75יום כדי לדון במסוכנותו;
(ד) אם אינו מסוכן – משוחרר;
 34בשלב זה תיקון החוק הוקפא וטרם יושם.
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(ה) אם יש חשש לביצוע עבירה חוזרת – לא משוחרר;
(ו) אדם שאושפז בגין עבירה שהביאה למוות או
לנזק פיסי – נמצא במסגרת הליכים של הוועדה
הפסיכיאטרית.
(ז) התקופה המקסימאלית – מקבילה לסנקציה
העונשית .במהלך אותה תקופה – בפיקוח הועדה
הפסיכיאטרית.
(ח) פניה ראשונה של החולה ל הפסיכיאטרית – לא לפני
 120יום מאשפוזו.
אוסטרליה

יש לציין ,כי בחלק מן המדינות ,כגון ניו-זילנד
ואוסטרליה ,מתאפשר מעבר בין אשפוז בעילה של אי-
מסוגלות החולה-הנאשם לעמוד לדין ובין אשפוז בעילה
של אי-שפיות החולה-הנאשם בעת ביצוע העבירה .בחלק
מן המדינות מועבר החולה-הנאשם לאשפוז ראשוני
לתקופה קצרה קצובה .כך בקליפורניה ,בה נקבעה,
ביחס לעבירות אלימות שנגרם בהן נזק גופני ,תקופה
מרבית של  180יום לאשפוז ראשוני .עם סיום תקופה
זאת נעשית הערכת מחודשת בבית המשפט ,ביחס
למצבו הנפשי ורמת מסוכנותו של החולה-הנאשם .ואילו
באוסטרליה – בתום תקופה של שנה נערך בבית המשפט
מעין “משפט זוטא” בנושא זה.

מתקיים שימוע מיוחד.
(א) קביעה אם אדם “בלתי מתאים להישפט” – הקביעה
לשנה אחת.
(ב) בתום השנה – היועץ המשפטי לממשלה 35מבקש
דיון מיוחד או שההליכים יסגרו (במקרה זה חייב בית
המשפט לשחרר החול מאשפוז).
(ג) בדיון – רשאי החולה להוכיח שאינו “אשם” בחלק
מהעבירות שיוחסו לו ,בית המשפט קובע אם הוא “אשם”
או לא; לאחר מכן הוא קובע “עונש” המגיע לו בנסיבות
המקרה“ .עונש” זה הוא התקופה הקצובה לאשפוזו של
החולה ( ,)a limiting termממנה מתקזזת תקופת
מעצרו של החולה או שהייתו במשמורת חוקית אחרת
(אם הייתה כזאת).
(ד) במהלך “התקופה הקצובה” רשאי בית המשפט
להפנות את החולה להימצא תחת שיפוטו של
“הטריבונל” וחייב להוציא צו להחזקתו במקום אשפוז
מסוים .הטריבונל חייב להחליט אם אדם סובל ממחלה
נפש או ממצב נפשי בו הוא זקוק לאשפוז בבית חולים.
אם הוחלט על ידי הטריבונל שאינו סובל ממחלת נפש או
ממצב נפשי ,ואותו אדם מסרב להיות מאושפז – רשאי
בית המשפט להורות על החזקתו במקום אחר.

ברב המדינות בהן מדובר יש מעבר  -אמנם בשיטות
שונות  -מ”אשפוז פלילי” ל”אשפוז אזרחי” זאת בתנאי
שבתום תקופת האשפוז המרבית שנקבעה עדיין זקוק
חולה-נאשם לאשפוז ,והוא ברמת סיכון המצדיקה זאת.
יש גם לציין כי לכל מדינה יש מנגנונים משלה והליכים
משלה בתהליך האשפוז הפלילי ,ואלה שונים מההליך
בישראל.
ד .המלצות הוועדה לתיקון החוק והכנת תזכיר
לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז אישר
עקרונית את המלצות הוועדה והורה על הכנסת תזכיר
חוק ,הועברה בחודש אוקטובר  2006לאישורו של היועץ
המשפטי לממשלה טיוטת תזכיר חוק טיפול בחולי נפש,
הכולל את התיקונים שלהלן בהתאם להמלצת הוועדה.
בשלב זה ,בשל העובדה שתזכיר החוק טרם אושר על ידי
היועץ המשפטי לממשלה וטרם הופץ ,אתייחס בצורה
תמציתית להמלצות הוועדה ,כפי שהן עולות מהצעת
תזכיר החוק:
()1קביעת תקופה מרבית לאשפוז או לטיפול מרפאתי על
פי צו של בית משפט  -הוספת סעיף 15א לחוק העיקרי;

 35סמכויותיו שונות משל הנושא בתואר זה בישראל.
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

( )2מתן סמכות לפסיכיאטר המחוזי לאשפז או להורות
על טיפול מרפאתי כפוי בתום תקופת האשפוז המרבית -
הוספת סעיף 15ב לחוק העיקרי;
( )3מתן סמכות לוועדה הפסיכיאטרית להורות על טיפול
מרפאתי ,פירוט הנסיבות שהוועדה הפסיכיאטרית צריכה
להביא בחשבון כשהיא דנה בשחרור חולה מאשפוז או
מטיפול מרפאתי ,או במתן חופשות ומתן סמכות לוועדה
כאמור לעכב ביצוע החלטה בדבר מתן חופשה לחולה או
שחרורו מאשפוז  -תיקון סעיף  28לחוק העיקרי;
( )4מינוי וועדה פסיכיאטרית מיוחדת 36שדנה בעניינו
של מי שאושפז או מי שהוטל עליו צו לטיפול מרפאתי
כפוי לפי סעיף  15לחוק העיקרי ,הנאשם בעבירות רצח
או ניסיון לרצח וקביעת סמכויותיה  -הוספת סעיף 28א
לחוק העיקרי;37
( )5מתן סמכות לבית המשפט להתיר פרסום הפרטים
המזהים של נאשם או עצור אשר ברח ממסגרת
אשפוזו  -תיקון סעיף  42לחוק העיקרי.
יש לציין כי במסגרת המלצותיה לא הצטמצמה הוועדה
רק לעניין המנדט שניתן לה לדון בחולה מבצע עבירת
רצח או ניסיון רצח ,אלא ראתה לנכון לדון ולהמליץ
גם על תיקוני חוק כלליים ,שאינם מתייחסים למנדט
זה דווקא ,כנושא קציבת תקופת העונש מרבית,
המתייחסת לכלל המקרים של חולי נפש נאשמים,
לקביעת הקריטריונים לפיהם על וועדה פסיכיאטרית
להחליט על מתן חופשות לחולה נאשם או על שחרורו,
לסמכות הוועדה הפסיכיאטרית להחליט במסגרת
 36מומלץ ,כי בראש הוועדה המיוחדת ישב שופט מחוזי או שופט מחוזי
בדימוס ,שימנה שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט
העליון ,ובצדו ישבו שני פסיכיאטרים בכירים ביותר ,שימונו מתוך רשימה
שקבע שר הבריאות בהתייעצות עם ראש שירותי בריאות הנפש ,כשאחד
מהם בשירות המדינה והשני אינו בשירות המדינה.
 37בין היתר מומלץ ,כי יוקנו לוועדה המיוחדת סמכויות לקבוע תנאים
לשחרור חולה מצו ,תוך חיוב בהתייצבותו לבדיקה; שחופשות לחולה
תינתנה רק אם חל שינוי יסודי ובסיסי רציף ולאורך זמן במצבו הנפשי
בעקבות הטפול במסגרת אשפוזו ,שיש בו לשלול ברמת ודאות גבוהה את
מסוכנותו של החולה לשלום הציבור או לעצמו; כן מומלץ ,בין היתר ,כי
הוועדה תהא רשאית להיעזר בחוות דעת את תכנית מתאימה לעניין טיפול
ושיקום החולה הנאשם או לצורך פיקוח עליו במהלך חופשות.
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דיוניה בצו אשפוז ,להמיר את האשפוז בטיפול מרפאתי
כפוי ,וכן לאפשר פרסום פרטי חולה נפש נאשם אשר ברח
ממשמורתו החוקית או לאפשר לוועדה פסיכיאטרית
עיכוב ביצוע החלטתה בדבר שחרור חולה הנתון בצו
אשפוז.
ה .סיכום
אחת האמרות המבטאות את ההתייחסות לנושא
אשפוזו הכפוי של חולה נפש נמצאת בדבריו של נשיא
בית המשפט העליון בדימוס ,א’ ברק בפסק הדין בפרשת
פלוני:38
“חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א,1991-
אינו עומד בבדידותו .הוא מהווה חוליה
אחת משרשרת ארוכה של חקיקה
ישראלית .הוא מתקיים במסגרת שיטת
המשפט הישראלית ,מהווה “מטריה
נורמטיבית” במסגרתה חי ונושם חוק
זה .מסגרת נורמטיבית זו כוללת ,בין
השאר ,ערכים ועקרונות יסוד המהווים
את תכליתו האובייקטיבית של החוק;
בין אלה רלבנטי לענייננו עקרון
הסבירות ,שכן עלינו לזכור ,כי הטיפול
בחולה הנפש מחייב אותנו לאזן באופן
סביר בין זכויות החולה מזה לבין
האינטרסים של החברה מזה .אשפוזו
הכפוי של הנאשם – חולה הנפש פוגע
בחירותו ובכבודו ,באוטונומיה ובדימויו
העצמי ,תוך הטלת סטיגמה בנאשם-
חולה-הנפש אף זמן רב לאחר ששוחרר
מבית החולים ...עם זאת ,זכויות
חוקתיות אלה אינן מוחלטות .מולן
ניצבים האינטרסים של הגנה על שלום
הציבור ועל בטחונו מפני מעשיו של
הנאשם-חולה-הנפש ,והגנה על הנאשם-
חולה-הנפש מפני עצמו והטיפול בו”.
 38סעיף  15בפסק הדין הנ”ל – ר’ הערת שוליים  13לעיל .
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דבריו אלה של הנשיא ברק מובילים גם להבדלים
שהמחוקק והפסיקה מייחסים למסלול האזרחי מול
המסלול הפלילי ,כאשר ברור כי המסלול הפלילי מחמיר
עם החולה-הנאשם ושם את הדגש על אשפוזו של
החולה נוכח מסוכנותו לציבור ,מסוכנות הנלמדת מעצם
ייחוסה של העבירה נשוא כתב האישום לאותו חולה-
נאשם .מסוכנות זאת רחבה יותר מהמסוכנות המיוחסת
והנדרשת כעילת אשפוזו של חולה במסלול האזרחי.
נוכח הבדלים אלה ,אנו רואים הן בחקיקה והן בפסיקה
מגמה ,שבצד קידום זכויות החולה-הנאשם מחד -
ולדוגמא בזכותו לייצוג  -ומאידך גישה מקפידה של בתי-
המשפט בכל הקשור לאשפוזו הכפוי של חולה במסלול
האזרחי ,הרי שיש להגן גם על האינטרס הציבורי ולבחון
היטב אם החולה-הנאשם המאושפז על פי צו אשפוז
יהווה או לאו סכנה לציבור אם ישוחרר ,וזאת במיוחד
לאור אופייה של העבירה בה הוא מואשם.

לעניין זה ,יש לראות בהצעה לתיקון החוק ,עליה המליצה
לאחרונה הוועדה בראשות המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה גב’ לבנת משיח ,כבאה לאזן בין האינטרסים
המנוגדים – זכויות החולה מול זכות הציבור להגנה מפניו.
קביעת תקופת אשפוז מרבית לאשפוזו של חולה,
בהתייחסות לחומרת העבירה ,והאפשרות לעבור
מהמסלול הפלילי למסלול האזרחי בתום תקופה זאת,
בתנאי שמצבו הנפשי ומסוכנתו של החולה מצדיקים
זאת – הם מצד אחד תיקון חקיקתי הבא להקל על
חולה-נאשם המאושפז על פי צו אשפוז ועונה על הצורך
לדאוג לזכויות האדם של החולה .עם זאת האפשרות
של וועדה פסיכיאטרית מיוחדת לחולים הנאשמים
בעבירות חמורות של רצח וניסיון לרצח ,לעקוב אחר
החולה לתקופה ממושכת ,ולעשות שימוש – במידת
הצורך – בסמכויות רחבות שיוקנו לוועדה זאת כדי
למנוע התדרדרותו עם שחרורו מאשפוז ,וכדי למנוע
שיהווה סכנה לציבור ,אם עם שחרורו ואם עם במהלך
חופשות ,39היא תיקון העונה על האינטרס הציבורי.

 39ראה הערת שוליים .37
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סוגיות הנוגעות לתיקונים בחוק טיפול בחולי הנפש התשנ"א1991-

הערות מערכת למאמר “סוגיות בחוק טיפול בחולי נפש” :ד”ר יובל מלמד
מאמר מקיף זה משלים את התמונה לגבי החוק לטיפול בחולי נפש מן ההיבט הפלילי.
במאמר מוצג סיכום עבודה יסודית של וועדה ששלבה בין המלצות וועדת שניט ,פסיקת בית המשפט העליון ודעות הרווחות
בציבור בנושא האשפוז הכפוי של חולי נפש שבצעו עבירה פלילית.
זהו היבט ייחודי של האשפוז הכפוי ,שכן הוא מתייחס כאן גם להיבט חברתי באשר לחולי נפש המבצעים עבירה .מעבר לצורך
לטפל בחולי הנפש ,על החברה להתערב ולקבוע חוקים על מנת להגן על עצמה.
במקרה זה המטוטלת הנעה בין ההיבט הרפואי של טיפול בחולה לבין ההיבט הציבורי של הגנה על שלום הציבור ,אשר כיום
נוטה יותר בכיוון הקוטב החברתי.
הוועדה ממליצה שלא יהא חולה מאושפז זמן רב מדי ,ביחס לעונש שהיה מוטל עליו על ידי בית המשפט על ביצוע העבירה
שביצע ,ובכך יש צעד חשוב בשמירה על זכויות הפרט.
סעיף  2בהצעה מאפשר המשך טיפול כפוי במסלול האזרחי לחולה הזקוק לכך .הוראה זאת תאפשר התייחסות להיבט
הטיפולי בחולה.
סעיף  3המאפשר המרת צו אשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי על ידי הוועדה הפסיכיאטרית ,מתבקש לצורך שמירה על הרצף
הטיפולי בקהילה ,מנסה להתמודד עם עקב אכילס של הטיפול בחולים הללו – הדיכוטומיה שבין אשפוז כפוי בצו ,בו יש
השגחה מרבית ,לבין שחרור לקהילה שאינו מחייב כל טיפול ושיתוף פעולה מצד החולה.
ההמלצה למינוי וועדה מיוחדת לדיון בחולים שביצעו עבירות רצח או ניסיון לרצח מהווה שדרוג לוועדה הפסיכיאטרית ,ויש
בכך יתרונות ,אך הדבר עלול לגרום שיהיו חולים אשר מצבם השתפר ,ושוב אין הם זקוקים לאשפוז ,אך יישארו בבית החולים
בגלל חומרת עבירתם .מכאן שאנשים שאינם חולים ישהו בבית החולים ,והשאלה אם לכך מתכוון המחוקק.
אפשרות אחרת ,שראוי כי תישקל ,היא שילוב הצעות הללו – במקרים של חולים המבצעים עבירה יקבע בית המשפט שנות
טיפול” .כאשר מצב החולה יצדיק זאת הוא יהיה באשפוז ,וכאשר מצבו ישתפר יעבור ,בהחלטת הוועדה הפסיכיאטרית,
לטיפול כפוי בקהילה .טיפול זה ימשך בכפייה ,ויחייב טיפול מרפאתי מסודר .היה ומצבו הנפשי של החולה-העבריין יחמיר,
או שזה לא ישתף פעולה בטיפול ,הוא יוחזר ,על פי החלטת הוועדה הפסיכיאטרית ,לאשפוז כפוי .כלומר ,המעבר בין האשפוז
לקהילה יהיה דו-סטרי ,בהתאם למצבו של החולה ,וזאת במסגרת “שנות הטיפול” עליהן החליט בית המשפט .בכך תהיה
שמירה על זכויות החולה – קביעת תקרה למשך אשפוז בצו ,תוך מימוש זכותו לקבל טיפול במסגרת המתאימה ,בהתאם
להמלצות הוועדה ,ומאידך שמירה על שלום הציבור ,כך שחולה הנמצא בקהילה ובעברו ביצוע עבירה ועתה מצבו הנפשי
מחמיר ,יחזור לאשפוז.
הצעה זו היא איזון הולם ,לדעתי ,בין זכות החולה לטיפול וזכות הציבור להגן על עצמו.

רפואה ומשפט

גיליון מס' - 35דצמבר 2006

׀ 99

מדור משפט רפואי

החוק לטיפול בחולי נפש בישראל :התפתחותו עד עתה ,והצעות לעתיד
ראזיק חואלד  ,* RN ,MAד"ר אלכסנדר גרינשפון ** MD, MHD

תקציר
המפגש בין עולם המשפט ועולם הרפואה הוא מורכב ,בעוד שעולם הרפואה מבוסס על דרך חשיבה מדעית ועל עקרונות
מדויקים ,הרי שעולם המשפט מעוגן בגישות חברתיות-פילוסופיות.
מורכבות מפגש זה בישראל באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בפסיכיאטריה .על הפסיכיאטר המחוזי מוטלת האחריות להחליט
על אשפוז כפוי של הסובלים ממחלת נפש בהתקיים תנאים המוגדרים בחוק ,תוך איזון בין שמירה על כבוד האדם
וחירותו לבין שלום הציבור.
מאמר זה דן בחוק הקיים בישראל בעניינם הקשורים לפסיכיאטריה ,ובהתפתחותו החל בחוק העות’מאני משנת ,1892
אשר עסק בעיקר בהסדרי הפעלת מוסדות לטיפול בחולי נפש וקריטריונים לאשפוז .החוק העות’מאני עמד בתוקפו עד
שנת  ,1955עת שנחקק בישראל החוק לטיפול בחולי נפש ,שבשעתו נתפס כחידוש ,ובו ניתן לרופאים תפקיד מרכזי,
ובמיוחד סמכות האשפוז בכפיה .זכויות החולים בחוק זה היו מעטות ושוליות.
מאז סוף שנות השבעים הועלו הצעות לתיקון החוק ,ואלה באו הן מכיוון הקהילה המשפטית והן מצד הקהילה הרפואית.
בסופן נחקק חוק טיפול בחולי נפש משנת  1991ובו מספר חידושים ,שהבולטים בהם היו החובה לבדיקה כפויה עובר
לאשפוז הכפוי ,בהתקיים רמה גבוהה של שכנוע מבוססת על ראיות,לפיהן האדם חולה והוא מסוכן כתוצאה ממחלתו.
כמו כן ,הוכנס חידוש בצורת טיפול מרפאתי כפוי על פי סעיף  11לחוק .פורטו גם סמכויותיו של ראש שרותי בריאות
הנפש.
במהלך השנים מאז  ,1991עלו מספר הצעות ורעיונות לשינוי ותיקון החוק בתחום הטיפול הנפשי בקטינים ,זכויות חולי
הנפש ,ייצוג חולי הנפש והרכב הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות.
במאמר זה נסקור את ההצעות ,שחלקן כבר התקבלו כתיקון לחוק.

* אח מוסמך ,משפטן וקרימינולוג-המחלקה לפסיכיאטריה משפטית-שרותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות.
** ראש שרותי בריאות הנפש  -משרד הבריאות.
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החוק לטיפול בחולי נפש

מבוא
המחוקק בישראל קבע כי פסיכיאטר מחוזי מוסמך
לאשפז חולה נפש בכפיה ,וכי למאושפזים בכפיה עומדת
הזכות והיכולת לערער על עצם האשפוז הכפוי ,תוך פרק
זמן קצר יחסית ,בפני וועדה פסיכיאטרית מחוזית.
בישראל מאושפזים מדי שנה בכפיה ,בהוראת פסיכיאטר
מחוזי ,כ 5,000-מטופלים .הפסיכיאטר המחוזי פועל על
פי חוק טיפול בחולי נפש ובהתקיים הראיות לכאורה
שהאדם חולה במחלת נפש ,וכתוצאה מהמחלה מסכן
את עצמו ו/או את זולתו ,לדיווח אשר נמסר לפסיכיאטר
המחוזי מפי גורם מקצועי כמו רופא משפחה ,עו”ס ...ישנו
משקל רב ולעיתים מכריע יחסית לדיווח שנמסר ע”י בני
הבית ,או השכנים כי אז בספק רב אם פסיכיאטר מחוזי
יוציא הוראת בדיקה על סמך דיווח זה בלבד.
בהיעדר הסכמה של החולה להיבדק ו/או לקבל טיפול,
רשאי הפסיכיאטר המחוזי להוציא הוראה לבדיקה כפויה,
ובהתאם לממצאיה אם שוכנע כי נתמלאו התנאים לעיל
מוציא הוראת אשפוז כפוי.
האשפוזים בכפיה האזרחיים הנעשים על ידי הפסיכיאטר
המחוזי (להבדיל מאשפוזים פליליים הנעשים בצו
בית המשפט) עלולים לגרום להפרה של זכויות האדם
הבסיסיות ,שהרי זכויות האדם במדינה דמוקרטית
כוללות הגנה שווה של החוק ,וחופש ממעצר או מאסר
ללא הצדקה.

 .3אין הגדרה בסיסית למונח “נפש האדם” ולמרות זאת
הפסיכיאטריה משתדלת לחזות ולרפא אותה.
 .4לעיתים ,בסיסה המדעי של הפסיכיאטריה אינו מעוגן
במחקרים מדעיים מדויקים.
בשנים האחרונות ,גופים רבים בארץ כולל איגוד
הפסיכיאטריה בישראל תומכים בתיקונים בחוק
שיעבירו את סמכות האשפוז הכפוי מידי הפסיכיאטרים
המחוזיים אל גוף משפטי .הכוונה היא לבית משפט ,או
שוועדה פסיכיאטרית מחוזית משודרגת – ובה היו”ר
בעל כשירות של שופט מחוזי ,או שופט מחוזי בדימוס
תקבל החלטה המבוססת על חוות דעת פסיכיאטרית .
העיקרון עליו מבוססים החוקים השונים לטיפול בחולי
נפש ,חייב לעמוד בפני כל תיקון והסדר עתידי ,ולכן הוא
נדרש להקפיד על איזון בין אינטרסים מנוגדים :מחד
הצורך לטפל בחולי נפש ,ומאידך הצורך להגן על הציבור
מפני חולי נפש מסוכנים ,תוך מזעור הפגיעה בזכויות
היסוד של חולי הנפש ובזכותם לחירות ולכבוד .שאיפות
אלה משתקפות בכל החוקים על התמורות שחלו בהם
,ואותם נסקור להלן:
החוק העות’מאני “מקלט למשוגעים”1892 ,

לאחר שאושפז אדם מופעלים עליו לעיתים אמצעי
ריסון פיזיים וכימיים על מנת לטפל בו ולמנוע מסוכנות.
אמצעים אלה וטיפולים אחרים עלולים גם הם להוות
פגיעה בכבודו ובחירותו של האדם.
יש מספר גורמים לקושי בהתמודדות עם מחלות הנפש:
 .1מונחי היסוד והנחות היסוד של הפסיכיאטריה אינם
מוגדרים דים.
 חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א1991-

רפואה ומשפט

 .2ההגדרות הבסיסיות משתנות הן בשל התפתחות
מדעית – רפואית והן בהשפעות שינויים חברתיים
ומשפטיים.
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ביום  3.3.1892חוקקה הממשלה התורכית העות’מאנית
את החוק העוסק בטיפול בחולי נפש .תוכנו הושפע ,כפי
הנראה ,מהחוק הצרפתי לאשפוז חולי נפש משנת .1838
ההסדרים העיקריים בחוק העות’מאני היו:
· פתיחת מוסד לטיפול בחולי נפש מחייבת אישור
מן הממשל .המשך הפעלת מוסד שהיה קיים עובר
 א .ויצטום ,י .מרגולין ,פרקים בהיסטוריה של הפסיכיאטריה בארץ ישראל
וסביבותיה .הרפואה ( ,) 2001כרך  ,140חוברת ג’.278-277 ,
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לפרסום החוק מחייבת גם היא אישור .המוסדות
הפסיכיאטרים ,הציבוריים והפרטיים נתונים לפיקוח
ממשלתי.
· במקרה של מחלת נפש בתוך המשפחה כאשר מצב
החולה מחייב את כבילתו ,הדבר ניתן להיעשות,אולם
יש להודיע על כך לנציג של הממשל והחולה ייבדק
בהתאם לכללים ותקנות מיוחדות על ידי שני
רופאים,שאחד ימונה על ידי הממשלה והשני על ידי
המשפחה.
· מנהל בית חולים פסיכיאטרי ציבורי או פרטי רשאי
לקבל אדם לאשפוז בהתקיים התנאים הבאים :
א .הגשת בקשה מנומקת הכוללת את פרטי החולה.
מגיש הבקשה הוא בדרך כלל קרוב משפחה
ב .הבקשה חייבת לעבור דרך השלטון המקומי ואישור
המוכתר או האימאם של היישוב בו נמצא האדם
אותו מבקשים לאשפז.
ג .יש לצרף לבקשה תעודת רופא שאינו קרוב או בעל
זיקה אחרת למטופל; התעודה תכלול את סימני
המחלה ,תאריך עריכת הבדיקה .התעודה בעלת
תוקף ל 15-יום.
ד .במצבים דחופים אפשר החוק למנהל בית החולים
לאשפז חולה גם ללא תעודה רפואית .במקרה זה
מחייבים את המבקשים לאשפז את החולה להמציא
למנהל את כל הפרטים אודותיו .עליהם לחתום על
פרטים אלה בבית החולים ,ולהזדהות בפני המנהל.
חולים המסכנים את הציבור יתקבלו לפי פקודה של
המושל הצבאי.
ה .מנהל בית החולים חייב להכין דו”ח על התנהגות
חולה הנפש תוך שלושה ימים מיום אשפוזו  .הדו”ח
נשלח למשרד הבריאות .אם החולה אינו מוסלמי
נשלח עותק מהדו”ח למנהיג הרוחני של החולה.

 102׀

ו .תוך  15יום מתחילת האשפוז ,על הרופא המטפל
בבית החולים לדווח לגורמים שנזכרו לעיל את
השינויים שחלו במצב המאושפז.
אנו רואים כי למרות שחלפו יותר ממאה שנים מאז
חקיקת חוק זה ,היתה דאגה לשמירת החוק והסדר מפני
החולים המסוכנים,הקפדה על הליך ,אומנם בירוקרטי,
אך מסודר הן לאשפוז והן לשחרור ,שמירה על זכויות
החולה מפני מזימות משפחתיות ,היה תפקיד מכריע
לרשויות השלטון המרכזי (המושל הצבאי) בכל הנוגע
לטיפול בחולי הנפש.
חוק זה עמד בתוקף במשך כל תקופת המנדט הבריטי,
ובמדינת ישראל עד שנת  ,1955עת נחקק החוק לטיפול
בחולי נפש ,תשט”ו.1955-
חוק לטיפול בחולי נפש תשט”ו–1955



חוק לטיפול בחולי נפש תשט”ו–( 1955להלן“ :החוק
הישן”) נהג בישראל משנת  1955ועד שנת 1991
כשהוחלף בחוק חדש.
בשעתו הוערך החוק כמבטא גישה רפואית (“חוק
מדיציני”) שהפקיד בידי הרופאים את התפקיד המרכזי
בטיפול בחולי נפש  ,כאשר באופן כללי רוחו של החוק
ייצגה את הגישה הפטרנליסטית לפיה הפסיכיאטר הוא
האחראי הבלעדי לשלומו ולטובתו של החולה ,ולכן
ראוי שיופקדו בידיו סמכויות רבות ככל האפשר ,ובכלל
זה הסמכות לאשפז את החולה גם בניגוד לרצונו ,אם
וכאשר הוא נוכח כי החולה עלול לסכן את עצמו או את
הזולת (סעיף  5לחוק).
בחוק זה ,בולט חסרונם של מנגנוני בקרה יעילים לפיקוח
על החלטות הפסיכיאטר המחוזי; לא קיים תיחום של זמן
להתכנסות הועדה הפסיכיאטרית המחוזית לדיון בערר
של החולה על אשפוזו הכפוי .כמו-כן זכויות החולים
בו מועטות ושוליות,כפי שקיים היום בסעיף  35לחוק
 החוק לטיפול בחולי נפש–.1955
 ע .לוי ,חקיקה פסיכיאטרית בישראל .רפואה ומשפט ,)1998( ,גיליון ,19
. 95-93
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טיפול בחולי נפש.
לא קיים בחוק הישן הבדל בין אשפוז כפוי דחוף לאשפוז
כפוי שאינו דחוף .לפיכך אפילו מבחינה טכנית לא קיים
מרווח הזמן הנחוץ להגשת ערר על החלטת הפסיכיאטר
המחוזי לוועדה הפסיכיאטרית.
כאמור ,האשפוז הכפוי נעשה בעיקר על סמך סעיף 5
לחוק ,המאפשר אשפוז כפוי על פי שיקולים נרחבים ללא
הגדרה ברורה של “מחלה” או “סכנה” .
בפס”ד ד”ר זאב ירמילוביץ נ’ משה חובב אומרת כבוד
השופטת בן פורת ,כי נוסח סעיף  5לחוק הוא רחב .ועל
פיו ,התנאי היחיד להוראת אשפוז הוא ,בלשון הוראת
החוק כפשוטה ,הוא שהפסיכיאטר המחוזי נוכח לדעת
כי פלוני הוא “חולה” – קרי “סובל ממחלת נפש” לפי
סעיף  1לחוק – שעלול לסכן את עצמו או את הזולת .אין
המחוקק קובע ,כיצד ועל יסוד מה מוטלת על הפסיכיאטר
החובה להורות בכתב על אשפוזו של אותו פלוני.
השאלה על סמך מה “נוכח” הפסיכיאטר המחוזי כי
התנאים הנדרשים התקיימו ביחס לאדם המסוים,
היא שאלה רפואית עובדתית מורכבת .כל הטוען כי
הוראת אשפוז הוצאה ברשלנות ,חייב להביא ראיה מפי
מומחה למחלות נפש ,שעליו התבססה ההוראה אינו
מהווה בסיס סביר למסקנה שהוסקה .ברור כי המומחה
הרפואי ,כמו הפסיכיאטר המחוזי ,חייב להתייחס לרקע
עובדתי המובא מכלי שני בזהירות ,בשל האפשרות של
עלילה ,נקמנות ,פרי דמיון וכו’.
רמת הזהירות תלויה בנסיבות ובאמינות המקורות .אולם
אמות המידה לגילוי האמת כנראה שונות במקרה כזה מן
המקובלות בחיי היום יום .למשל ,שהפסיכיאטר יבחין
בסימנים וסימפטומים של מחלת נפש אשר למי שאינו
מצוי בתחום בריאות הנפש אין הם אומרים מאומה,
ובהמשך אומר בית המשפט כי היעדר סמכות לכפות על
אדם בדיקה לפני הוצאת הוראת אשפוז ,מחזק איפה
את ההשקפה שהבדיקה אינה תנאי בל יעבור להוראת
 ע”  )219/79זאב ירמילוביץ נ’ משה חובב ,פ”ד לה (.766 )3
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אשפוז כשרה .המטרה למנוע אסון מן החולה עצמו או
מזולתו מחייבת לעיתים פעולה מהירה של בר סמכא.
שיקול זה דוחה מפניו אפילו זכות בסיסית בחירות
הפרט .בית המשפט מוסיף ואומר כי נושא האשפוז
בהוראת פסיכיאטר מחוזי לפי סעיף  5של החוק עדיין
פרוץ לרווחה .5לא ברור מה טיב הראיות הרפואיות
שצריכות להיות לפני הפסיכיאטר המחוזי כדי שיוכל
להשתמש בסמכותו לפי סעיף 5ב  .האם צריכים להביא
לפניו חוות דעת אחת ולא יותר של רופא? האם חוות
הדעת יכולה להיות של כל רופא או האם חייבת היא
להיות של רופא פסיכיאטר ,האם הפסיכיאטר המחוזי
חייב לבדוק את האיש בעצמו או לגרום לבדיקתו על
ידי פסיכיאטר מטעמו? באילו נסיבות ובאיזה שלב יכול
פסיכיאטר מחוזי להורות על בדיקתו ועל אשפוזו בכפייה
של מי שחשוד במחלת נפש עד כדי סיכון עצמו או זולתו?
כיצד על הפסיכיאטר המחוזי לנהוג ,כאשר הוא נוכח
לדעת ,שקיימת סכנה מיידית של אלימות חמורה ועל
סמך מה הוא יכול להגיע למסקנה שקיימת סכנה כזאת.
בסוף דבריהם מדגישים השופטים 5כי החוק טעון הבהרה
ותיקון יסודיים בכל הנוגע לדרכי מתן הוראת אשפוז על
ידי פסיכיאטר מחוזי ויפה שעה אחת קודם ,בכל הנוגע
להגדרת מחלת נפש ,מסוכנות,רמת השכנוע הנדרשת על
מנת להגדיר אדם כמסוכן.
חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א–1991



משנות השבעים ואילך הועלו הצעות לתיקון החוק
הישן הן מכיוון הקהילה המשפטית והן על ידי הקהילה
הרפואית .ההצעות היו על רקע השינויים באווירה
הציבורית במדינות רבות והדאגה לזכויות האדם וזכויות
החולה ,וכל אלה על רקע התפתחות שחלה בתחום
הפסיכיאטריה הקהילתית.
בשנת  1989הוקמה וועדה מטעם משרד הבריאות ,וח”כ
ארבלי-אלמוזלינו (ששמשה בעבר כשרת הבריאות)
ִקדמה את עבודת הוועדה ,על ידי הגשת הצעת חוק
פרטית  ,שנדונה בוועדת העבודה והרווחה בראשות ח”כ
 חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א1991-
 ח”כ ש .ארבלי-אלמוזלינו) הצעת חוק פרטית מספר  ,2005תיקון החוק
לטיפול בחולי נפש ,רשומות,כנסת ישראל (.)1989
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מדור משפט רפואי

אורה נמיר ,עד לחקיקתה באפריל . 1991

המחוזי ,רק לאחר שבדיקה רפואית הראתה כי קיימים
התנאים המצדיקים זאת .סעיפים  6ו 7-מתייחסים

בדיונים בוועדה על הצעת החוק השתתפו נציגי משרדי
הבריאות והמשפטים ,ההסתדרות הרפואית ,קופת
חולים הכללית ,התנועה לזכויות האזרח ,האגודה
לפסיכיאטריה ,עובדים סוציאליים ועוד.

לבדיקה כפויה דחופה ולבדיקה כפויה לא דחופה,
ולתוקפה של הוראת בדיקה .בחוק הוצע שפסיכיאטר
מחוזי רשאי להורות בכתב כי אדם יבוא בדחיפות
לבדיקה פסיכיאטרית ,אם הובאו בפניו ראיות לכאורה
כי נתמלאו באדם כל התנאים האלה .1 :הוא חולה,
וכתוצאה ממחלתו פגום במידה ניכרת כוח שיפוטו
או כושרו לביקורת המציאות;  .2הוא עלול לסכן את
עצמו או את זולתו סיכון פיסי מיידי;  .3הוא סירב
להיבדק בידי פסיכיאטר.סעיפים  9ו 10-מתייחסים
להוראת אשפוז כפוי ותוקפה ,ולהארכתה .בסעיפים
אלה נקבעו כללים המכבידים על הפסיכיאטר המחוזי,
והוא רשאי לתת הוראה בכתב כי החולה יובא לבית-
החולים לאשפוז דחוף רק אם שוכנע ,על סמך בדיקה
פסיכיאטרית ,כי נתמלאו באדם התנאים שבסעיף ,6
המתייחסים לבדיקה כפויה דחופה .תקופת אשפוז כפוי,
על-פי הוראת אשפוז ,לא תעלה על שבעה ימים מיום
האשפוז .הפסיכיאטר המחוזי רשאי להאריך אותה עוד
בשבעה ימים נוספים ,וזאת לפי בקשה מנומקת מאת
מנהל בית-החולים .רק הוועדה הפסיכיאטרית רשאית
להאריך את האשפוז לתקופה נוספת ,שלא תעלה על
שלושה חודשים ,מעבר ל 14-הימים .הוועדה רשאית

הצעת החוק מבוססת על הניסיון שהצטבר במשך 3 5
שנות הפעלת החוק הישן  ,ועל פסיקת בתי-המשפט.
הצעת החוק נועדה לקבוע את זכויות חולה הנפש ,דבר
שבשנת  1989עדיין לא היה מעוגן בחוק גם ביחס לחולים
אחרים ,עד שנחקק חוק זכויות החולה ,התשנ”ו.1996-
שינוי נועד להגן על אחת הקבוצות החלשות בחברה
ולהבטיח לה זכויות שנשללו ממנה עד אותו זמן.
כתוצאה מעבודת הוועדה נכללו בה תיקונים רבים
שכוונתם חיזוק אגף הפסיכיאטריה במשרד הבריאות,
הרחבת והעמקת השירותים הפסיכיאטריים בקהילה
והימנעות מאשפוז ממושך וכרוני ,שהיה נהוג בשנים
שקדמו .כיום מושם הדגש על הטיפול בקהילה ,בריפוי
בעיסוק ובשיקום תעסוקתי.
הצעת החוק המקורית הכילה  42סעיפים .להלן עיקריה
והשינויים ביחס לחוק הישן:
 .1אשפוז על-פי בדיקה .סעיף  3לחוק ,אין לאשפז אדם
אלא אם נבדק תחילה בבית-חולים המיועד לאשפוז
של חולי נפש ,בדיקה רפואית ,גופנית ונפשית ,ובה
הוכח הצורך באשפוז.
 .2נקבעה זכותו של חולה שאושפז מרצון להשתחרר
בכל עת מבית-החולים ,אלא אם כן מצא הפסיכיאטר
המחוזי כי נתמלאו בו התנאים לאשפוז כפוי ,ראה
סעיף  4לחוק.
 .3אשפוז כפוי -אדם יכול להתאשפז שלא בהסכמתו,
על-פי הוראת אשפוז שניתנה על ידי הפסיכיאטר
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לחזור ולפעול כך על פי בקשה מנומקת בכתב מאת
המנהל ,ולאשפז לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא
תעלה על שישה חודשים.
החולה ,קרובו או אפוטרופסו ,רשאים ,בתום שלושה
חודשים מיום ההחלטה ,לפנות אל הוועדה ולבקש דיון
נוסף באשפוז.
 .4טיפול מרפאתי כפוי-בסעיף  11הוצע חידוש לעומת
המצב הקיים בחוק משנת  .1955הוצע לאפשר
לפסיכיאטר מחוזי להורות על טיפול כפוי שלא
במסגרת בית-החולים אלא במרפאה בלבד ,כך
שהחולה ממשיך להיות אדם חופשי ,ובלבד שימלא
את חובתו להתייצב במרפאה לפי הוראות הרופא לשם
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קבלת הטיפול הדרוש,בהקשר זה השופט ברק אמר
“...אין לאשפז חולה נפש אשפוז כפוי בבית חולים אם
ניתן לטפל בו ולהגן על שלום הציבור באמצעות טיפול

מרפאתי כפוי ”..
הטיפול הכפוי בחולי הנפש  ,בין בדרך של אשפוז ובין
בדרך של טיפול מרפאתי מחייב איזון הולם בין מספר
אינטרסים :האחד – זכויותיו של החולה וכבודו כאדם
המוגנים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו; השני -הצורך
לטפל בו ולהגן על בטחונו כאשר שיקוליו שובשו מחמת
מחלתו; והשלישי הגנה על שלום הציבור ובטחונו מפני

הפסיכיאטרים המחוזיים לעניין ביצוע תפקידיהם
לפי חוק זה;  .4להסדיר נהלים בדבר עריכת רשומות
פסיכיאטריות ולפקח על ההסדרים שנקבעו לשמירת
סודיותם;  .5להסדיר נהלים בדבר העברת מידע רפואי,
שמותר או חובה לגלותו לפי חוק.
 .8ועדה פסיכיאטרית מחוזית-סעיפים  27-24מסדירים
את הרכב ועבודת הוועדות  ,סמכויות הוועדה יהיו כמו
של ועדת חקירה לפי סעיפים  8-11ו(27-ב) לחוק
ועדות חקירה ,התשכ”ט .1968-הוועדה תקבע את
סדר הדיון בפניה ,אם לא ייקבעו בתקנות.

סיכון הנשקף ממנו



 .5עררים-בסעיפים  1 2ניתנה זכות לערור על החלטת
טיפול כפוי
הפסיכיאטר המחוזי בעניין אשפוז או
בפני ועדה פסיכיאטרית אשר תדון בערר לא יאוחר
מחמישה ימים מיום הגשתו
 ההגבלה כדי למנוע סחבת; ועל הוראה לטיפולמרפאתי  -לא יאוחר מעשרה ימים מהגשתו .הוועדה
רשאית לאשר את ההחלטה ,לבטלה או לשנותה ,כפי
שתמצא לנכון.

אומנם קיימים בחוק הישן סעיפים הדנים בוועדה
הפסיכיאטרית המחוזית (סעיפים  11ו )12-אך בניגוד
למצב של היום ,בחוק הישן החבר המשפטן משמש
יו”ר הועדה רק כשהיא דנה בעררים ואילו הרופא
בשרות המדינה משמש כיו”ר הועדה כשהיא דנה
בעניינים אחרים .כיום המשפטן משמש כיו”ר הועדה
בכל דיוניה .מן הבחינה העניינית ,מקומה של פסקה
זאת בדיון על החוק במתכונת .1991
 .9סעיף  35מפרט את הזכויות המוענקות לחולה הנפש

 .6אשפוז או טיפול מרפאתי כפוי ע”פ צו בית משפט-
סעיפים  15עד  21באים להסדיר את סמכות ביה”מש
לצוות על בדיקה כפויה ואשפוז כפוי של חולה החשוד
בעבירה או נאשם בה או שהוא עצור ,ואת זכויותיו של
מי שניתן נגדו צו כאמור לעניין ייצוגו בבי”מש והגשת
ערעור.
 .7ראש שרותי בריאות הנפש-סעיף  2 2הסמיך את
שר הבריאות למנות פסיכיאטר בשירות המדינה
להיות ראש שירותי בריאות הנפש .יש לציין .תפקידיו
של ראש שירותי בריאות הנפש הם כדלקמן.1 :
לתכנן ולנהל את שירותי בריאות הנפש ולתאם בין
כל המוסדות לבריאות הנפש;  .2לפקח על בתי-
החולים ועל המרפאות;  .3לפקח מבחינה מנהלית על
 ע”פ  2060/97וילנצ’יק נ’ הפסיכיאטר המחוזי  ,פ”ד נב (. 697 )1
 ע”ש (ירושלים) פלונית נ’ היועץ המשפטי לממשלה ,תק-מח .)1( 2004

כולל שיתוף המטופל בתוכנית הטיפולית ,הזכות לנהל
רכוש תוך האשפוז ,לקיים קשר עם העולם החיצון,
להחזיק בגדים וחפצים אישיים – ,נעמוד על זכותם
של החולים למידע על-אודות מצב בריאותם ,סעיף
( 35יא) קובע “חולה זכאי לקבל מידע רפואי בקשר
למצבו  ,המידע יימסר לו לפי שיקול דעתו של הרופא”
לעומת הוראה זו ,ע”פ סעיף ( 18ג) לחוק זכויות החולה
אם החליט המטפל כי אין למסור מידע למטופל ,עליו
להודיע מייד על החלטתו לועדת האתיקה והיא
זו הרשאית לאשר את החלטת המטפל,לבטלה או
לשנותה .נשאלת השאלה  ,איזה כלל מבין שני הכללים
הנ”ל גובר ויחול בתחום בריאות הנפש ? על כך קובע
ביה”מש העליון..“ 10דעתנו היא כי על עניינו של חולה
הנפש יחול ההסדר הקבוע בחוק לטיפול בשל היותו
הסדר ספציפי .עם זאת נראה לנו כי יש ונכון לפרש את
 10עע”מ  6219/03פלונית נ’ משרד הבריאות ,פ”ד נח(. 145 )6
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הדין כמו שהתכוון לשתול בחוק הוראות משלימות
מחוק זכויות החולה”..בדרך זו מגיע ביה”מש שעל
פיו לצורך הפעלת שיקול הדעת של הרופא לפי חוק
הטיפול עליו לפעול על פי המנגנון הקבוע בסעיף (18ג)
לחוק זכויות החולה.
 .10שמירת הסודיות הובטחה גם כאן ,ר’ סעיף  42לחוק.
היא חלה על מי שהגיעה אליו ידיעה על אדם תוך ביצוע
חוק זה ובקשר לביצועו .הוא חייב לשומרה בסוד ולא
לגלותה ,ונקבעו התנאים שבהם ניתן לגלות.
 .11אחת השאלות שלא ניתן לה מענה גם בחוק החדש
היא הגדרה מדויקת של מונח “מחלת נפש” ולבסוף
ההגדרה נקבעה ,בפס”ד אבנרי  .11כבוד השופט דב
לוין ז”ל ניסה להגדיר את המונח “מחלת נפש” לעניין
המסוגלות לעמוד לדין .בדבריו הביע כבוד השופט את
דעתו כי לצורך התקיימות התנאי של מחלת נפש מן
הבחינה המשפטית אין די בהפרעות נפשיות קלות אלא
נדרשת הוכחה לכך שהנאשם לוקה בסטייה חמורה
מן הנורמה ,כלומר בפגיעה קשה בכושר השיפוט או
בתפיסת המציאות.
לסיכום ,בחוק משנת  1991לעומת החוק משנת 1955
ישנה הדגשה והרחבה של זכויות החולה בכל הנוגע
לשיתוף המטופל בתוכנית הטיפול ,לקבלת מידע ,לשמור
חפצים אישיים וניהול שוטף של הרכוש וכו’ .הקריטריונים
הדרושים לאשפוז הכפוי בתחום האזרחי ברורים יותר
(קיום מחלת נפש ,מסוכנות וקשר בניהם) ונדרשת
בדיקה כפויה ע”י פסיכיאטר בודק לפני הוצאת הוראת
אשפוז כפוי ע”י הפסיכיאטר המחוזי שעליו להשתכנע
כי התמלאו הקריטריונים להוצאת הוראת אשפוז
לעומת “הווכחות” בלבד בחוק משנת  .1955במצבים
המתאימים ,ישנה אפשרות להורות על טיפול מרפאתי
כפוי שהינו אמצעי לטפל בחולה בניגוד לרצונו מצד אחד,
ולהשאירו בסביבתו הטבעית מצד שני .תפקידי הועדה
הפסיכיאטרית המחוזית הורחבו והן כוללות כיום דיונים
בצווי אשפוז (הארכת אשפוז ,שחרור ומתן חופשות),
 11ע”פ  2111/93יוסף אבנרי נ .מדינת ישראל ,פ”ד מח (.133 )5
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עררים שונים על החלטות הפסיכיאטר המחוזי ודיונים
בהוראות האשפוז .הגדרת התפקיד והסמכויות הן של
ראש שרותי בריאות הנפש והן של הפסיכיאטר המחוזי.
בתחום הפלילי ,בעוד שבחוק משנת  1955נקבע הסדר
בסעיף  6רק לגבי נאשם שאינו מסוגל לעמוד לדין
מחמת היותו חולה נפש יצווה בית המשפט על אשפוזו
של הנאשם ,הסעיפים  17-15בחוק משנת 1991
מסדירים את האשפוז הכפוי או בדיקה כפויה של
נאשם ,של עצור ושל חשוד כולם דרך צו בית המשפט.
החוק מבדיל בין צו להסתכלות לשם הכנת חוות
דעת על מצבו הנפשי של החולה וזאת בכדי לענות על
השאלות המשפטיות של מסוגלות לעמוד לדין ואחריות
פלילית לבין צו אשפוז/בדיקה של החולה לצורך
הטיפול בו הן במסגרת ביה”ח והן במסגרת מרפאתית.
לאחר שחוק זה נכנס לתוקף ,באפריל  ,1991ועד היום
פועלים על פי הוראותיו.
במהלך השנים מאז  ,1991הועלו על ידי חברי כנסת,
איגודים מקצועיים ,משרד הבריאות וגופים אחרים
מספר הצעות ורעיונות לתיקון החוק .להלן נסקור את
העיקריות שבהן:
א .הצעות חוק שהתקבלו וכבר הוכנסו כתיקונים
בחוק
 .Iחוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון  -טיפול נפשי
בקטין) ,התשנ”ד1993-

12

בכנסת ה 13-הוגשה על ידי מספר חברי כנסת הצעת
חוק ,שנימוקיה היו כי קיים ספק אם בית-המשפט
מוסמך להורות על אשפוז של קטין בבית-חולים
פסיכיאטרי ,אף אם זו דרך הטיפול היחידה הקיימת
לשמירת שלומו הנפשי ולמניעת נזק להתפתחותו.
חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ»א 1991-דאג לאיזון בין
האינטרסים של החברה מחד ,ושל חולה הנפש מאידך.
 12ח”כ א .הרשזון ואחרים ,הצעת חוק תתר”נ :טיפול נפשי בקטין  .רשומות,
כנסת ישראל (.)1993
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החוק לטיפול בחולי נפש

אך אשפוז ,ובעיקר כזה שלא לצורך עלול להסב נזק
למאושפז,נזק שהשלכותיו השליליות חמורות במיוחד
ביחס לקטינים .היבטים מסוימים הקשורים לטיפול /
אשפוז קטינים לא זכו להתייחסות הולמת בחוק טיפול
בחולי נפש .כמו כן,צרכיו של הקטין שונים מאלה של
המבוגרים במספר תחומים כולל  :לעיתים הקטין אינו
מסוגל לדאוג לענייניו כראוי ,הוריו של הקטין ממונים
עליו והם מוסמכים להחליט בענייניו לרבות בתחום
הטיפול הפסיכיאטרי ,לחברה (פקידי סעד ,בתי משפט)..
סמכות על בתחום הדאגה לענייניו של הקטין ,למימד
הזמן משמעות רבה עבור הקטין מאחר ואי מתן עזרה
בזמן עלולה להיגרם פגיעה בהתפתחותו של הקטין.
עם זאת ,שופטי הנוער ,מומחי בריאות הנפש ופקידי
סעד ,אשר מומחיותם היא טיפול בקטינים ,סברו כי יש
לאפשר אשפוז קטינים בבית-חולים פסיכיאטרי במקרים
מיוחדים ותוך התחשבות בצרכיהם המיוחדים אלה:
א .קטין שהוא חולה נפש וזקוק לטיפול נפשי באשפוז ,אף
אם לא מתקיימים לגביו התנאים לאשפוז ,הקבועים
בחוק לטיפול בחולי נפש;
ב .קטין הסובל מהפרעות נפשיות או התנהגותיות קשות,
כקטין המאיים בהתאבדות או סובל מאנורקסיה,
ואשר לא מוגדר על-ידי הפסיכיאטרים כחולה נפש.
לאור האמור ,הציעו משרד העבודה והרווחה ומשרד
המשפטים תיקון לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש”ך-
 ,1960ובמסגרתו גם תיקון החוק לטיפול בחולי נפש,
התשנ”א 1991-בכל הנוגע לאשפוז קטינים.
תיקונים אלה באו להעניק הגנות לקטינים ,לפי
צורכיהם המיוחדים .נקודת המוצא היא טובת הילד,
תוך ניסיון ליישם את עקרונות האמנה הבין-לאומית
לזכויות הילד – להדגיש יותר את רצון הקטין,למסד
את יכולתו לבטא את רצונו ,ולאפשר לקטין מעל גיל
,15להתנגד לאשפוז כפוי.
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כוונת תיקונים אלה היא :
 .1לקבוע את סמכות בית-המשפט לנוער בכל הנוגע
לאשפוז פסיכיאטרי של ילדים ומתבגרים ,לצמצם
ולהגדיר את העילות לאשפוז.
 .2לאפשר לבית-המשפט לשקול את מכלול האינטרסים,
בעיות רפואיות ,ההקשר המשפחתי והחברתי ואת
טובת הילד.
 .3להסדיר מערך בקרות מתאים בכל מקרה של אשפוז
פסיכיאטרי לקטין ,מרצון או שלא מרצון,בהסכמת
הקטין ו/או האחראי על הקטין הדבר בא לידי ביטוי
בסעיפים 4א ו4-ב בתיקון התשנ”ה לחוק טיפול בחולי
נפש.
 .4לדאוג להימצאות פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער
כחבר בוועדות הפסיכיאטריות הדנות בעניינו -הוספת
סעיף 24א לחוק טיפול בחולי נפש.
ועדת השרים לענייני חקיקה התנתה את תמיכתה
בהצעת חברי הכנסת בהסכמתם לצירופה לקריאה
ראשונה להצעת החוק הממשלתית בנושא.
ההצעה התקבלה ,והתיקונים הוכנסו הן בחוק טיפול
בחולי נפש והן בחוק הנוער בשנת .1995
ע”פ התיקונים נוספו עילות לטיפול ,לבדיקה או לאשפוז
כפויים בחולים המוגדרים כלוקים בהפרעה נפשית
ולקטינים המצויים בסכנה לנזק התפתחותי ולא רק
באלה הלוקים במחלת נפש  .כמו -כן עיקר הסמכות לגבי
כפיית הטיפול הועברה לבית המשפט.
לדעתנו ,מדובר בתיקונים שהמטרה שלהם היתה מתן
טיפול נאות בקטין תוך שמירה על זכויותיו ,אך בפועל
נוצרו בעיות אחרות שבמשך השנים נדרשת התמודדות
מולם בכל הנוגע ליישום הוראות התיקון בשני החוקים
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שלעיתים מביא לכפילות ולפרשנות סותרת ותהייה על
פי איזה משני החוקים נכון לפעול.
 .IIחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס’  ,)5התשס"ד2004-

13

הצעת חוק זאת ,שיזם ח”כ אופיר פינס-פז ,מסדירה את
זכותו של חולה נפש ,הנמצא באשפוז כפוי ,להיות מיוצג
על-ידי עורך-דין במימון המדינה ,בדיונים בפני הוועדות
הפסיכיאטריות.
חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ”א ,1991-כנוסחו לפני
תיקון מס’  ,5קובע חובת ייצוג חולה נפש רק בהליכים
בבית-המשפט שבהם ניתנים צווי אשפוז ,לגבי נאשמים
בהליכים פליליים (סעיף  18לחוק) .ברם ,לא הורחבה
החובה להיות מיוצג גם על חולה הנפש  ,בכל הנוגע להליך
של אשפוז כפוי ,בוועדות הפסיכיאטריות .פרט לחובה זו,
רק חלק מחולי הנפש המאושפזים בכפיה שוכרים עורך-
דין מטעמם לייצגם בדיונים בוועדות הפסיכיאטריות,
אם מחמת מגבלות כלכליות ואם מחוסר מודעות ,שלהם
או של בני משפחותיהם ,לאפשרות זאת.
הצעת החוק קבעה את זכאותם לייצוג על ידי עורך
דין מ”הסנגוריה הציבורית” לחולים המאושפזים או
מטופלים במרפאה בכפיה ע”פ צו בית משפט וייצוג ע”י
עורך דין מ”הסיוע המשפטי” לחולים המאושפזים או
מטופלים במרפאה בכפיה ע”פ הוראת פסיכיאטר מחוזי.
עוד קבעה הצעת החוק ,כי המנהל הרפואי של בית-חולים
או מי שהוסמך על-ידו לעניין זה חייב להודיע לחולה או
לאפוטרופוס שלו ,אם יש לו אפוטרופוס ,על זכותו זאת
של החולה .במקרים בהם לא ניתן לברר את דעת החולה,
מחמת מצבו הרפואי ,ואין לחולה אפוטרופוס ,תימסר
ההודעה לקרובו .היה והקרוב או האפוטרופוס החליט כי
החולה יהיה מיוצג ,תינתן לחולה ההזדמנות להיפגש עם
עורך-דין ,באופן כזה שיאפשר ייצוג הולם של החולה.
 13פינס-פז ,א .הצעת חוק מס’ “ ;3145דברי הכנסת" ,מושב ראשון ,חוב'
ט"ז ,עמ'  ;3717כרך  198עמ' ;7896
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הצעת חוק זאת מהווה צעד גדול להגברת ולהעצמת
זכויות הפרט בחברה,ולהכרה בזכויות לאנשים עם
מוגבלות נפשית .הצעת החוק המעגנת את זכות הייצוג
מאפשרת איזון בין המצב הקיים ,שבו קיים ייצוג מועט
בוועדות הפסיכיאטריות ,למצב של חובת ייצוג לכל חולה
נפש בכל הוועדות הפסיכיאטריות .עם זאת ,העמדת
חולה הנפש ומשפחתו על זכותו של החולה לייצוג,
והעמדת עורך-דין לחולה הנפש במימון המדינה  -בלי
להתחשב במצב הכלכלי של החולה ומשפחתו  -תגביר
את מתן הביטוי לדעותיו ולרצונותיו של החולה ותפעל
לכיבוד זכויותיו וחירויותיו של הפרט.
בשל מגבלות תקציביות אישרה הוועדה ,כי הפעלת החוק
תוחל בהדרגה ,על-פי צווים של שר המשפטים ,החל מ1-
אפריל  2004עד להחלה מלאה ב 31-במרס .2007
עם החלת יישום התיקון לחוק הוקמה ועדת היגוי
משותפת לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות ,משרד
המשפטים ,נציגים ממשרד הבריאות ,נציגי מטופלים
ונציגי משפחות של מטופלים .אחד התוצרים של ועדת
הגוי זו היה תיאום מראש בין כל הגורמים המעורבים
ביישום הייצוג ,כולל פסיכיאטרים מחוזיים ומנהלי
מרכזים לבריאות הנפש ,הגורמים המייצגים דבר אשר
תורם להפעלה יעילה של הייצוג.
בנוסף ,בניסיון לגשר על הפער בין הגישות השונות של
התפישה המשפטית והתפישה הרפואית נערכו מספר
ימי עיון והדרכה המיועדים לפסיכיאטרים המטפלים,
משפטנים מייצגים וחברי הועדות פסיכיאטריות מחוזיות.
לדעתנו על מנת לבחון את השלכות הייצוג המשפטי יש
צורך במעקב לתקופה ארוכה אחרי המטופלים אשר
מימשו את זכותם לקבלת ייצוג משפטי בדיונים בפני
הוועדה.
ב .הצעות שנדונו בפורמים שונים וטרם התקבלו
 .Iהצעת הר”י ואיגוד הפסיכיאטריה בישראל

14

 14י .בלשר ,הצעת חוק שיזמו איגוד הפסיכיאטרים והר”י מעבירה את
הסמכות להחליט על אשפוז כפוי לידי גורמים משפטיים .מכתב לחבר ,כרך
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איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,איגוד הפסיכיאטריה
של הילד והמתבגר בישראל וההסתדרות הרפואית
יזמו ונסחו הצעת חוק המבקשת לקבוע כי הסמכות
להחליט על אשפוז כפוי של חולי נפש תועבר לידי גורמים
משפטיים ומעין משפטיים ,כבתי המשפט וועדות אתיקה.
הצעת החוק מציעה לבטל את חוק טיפול בחולי נפש מ-
 1991שהסמיך את הפסיכיאטרים המחוזיים להחליט על
אשפוז כפוי.

בית המשפט להורות על העברתו של החשוד ,העבריין,
העציר או הנאשם למסגרות פתוחות או סגורות
המיועדות למתן טיפול נפשי .שחרורו של נפגע הנפש
במקרה זה יהיה בסמכות של הרופא .לאחר השחרור,
בית המשפט הוא שיחליט מהי המסגרת המתאימה
לטיפול או לשיקום נפגע הנפש.
 . IIהצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -אשפוז כפוי),
התשס”א2001-

היוזמה להצעת החוק באה בעקבות השינויים החברתיים
העמוקים שהתרחשו בארץ ובעולם ,והביאו לסוף עידן
הפטרונות של הרפואה ,וליתר שוויוניות ביחסי מטופל-
מטפל .כמו כן ,פסיכיאטרים רבים חשו שלא בנוח על
כי בעל כורחם הם שמשו  ,בו-זמנית גם כמטפלים וגם
כגורם שהחוק הסמיך אותו להחליט על שלילת חירותו
של מטופל.
לפי עמדת איגוד הפסיכיאטריה בישראל והר”י עקרונות
ההצעה הם בין היתר :
 .1לאפשר לפסיכיאטרים להתרכז אך ורק בטיפול בחולה.
 .2לחייב את המדינה לאפשר למטופל להיות מיוצג על
ידי עורך דין בדיון על מתן טיפול רפואי ללא הסכמה,
(ע”פ תיקון מס’  5לחוק שהוזכר לעיל כיום קיימת
זכות ייצוג לחולה ע”י עורך דין מטעם המדינה).
 .3לעניין הטיפול בקטינים ,מוצע כי קטין מעל גיל 16
ייחשב כבגיר ,בכל הנוגע לטיפול רפואי.
 .4הסעיפים הרלוונטיים שבחוק טיפול בחולי נפש
יבוטלו ויוחלפו בהוראות סעיף  15לחוק זכויות החולה,
שעניינו טיפול רפואי ללא הסכמת החולה.
 .5באשר לתחום הפלילי ,יחוקק חוק חדש ,או יתוקן
חוק סדר הדין הפלילי שיכלול את הסעיפים 17 ,15,16
בחוק הנוכחי לטיפול בחולי נפש ויפורטו בו את סמכות
 ,63חוב’ .)2001( 15-14, 4
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על פי החוק הקיים מחליטות הוועדות הפסיכיאטריות
בהליכים שונים ,ביחס לאשפוזו הכפוי של אדם ,בין אם
הוא מאושפז בצו בית משפט ובין שאשפוזו הוא על פי
הוראת פסיכיאטר מחוזי.
החלטה ביחס לאשפוז כפוי אינה רפואית גרידא ,והיא
כוללת גם יסודות בדבר מסוכנות לציבור ,איזון בין הצורך
באשפוז כפוי לבין דרך טיפול אחרת ועוד ,ההופכים את
ההליך למעין-שיפוטי .שיקולים אלה שיש לעשותם תוך
התחשבות בטובת חולה הנפש ,מיוצגים בוועדה בעיקר
על ידי המשפטן ,שהוא ,על פי החוק הקיים ,מי שכשיר
לכהן כשופט שלום.
לאור ההשלכות הברורות שיש להחלטת הוועדה בקביעה
על שלילת חירותו של אדם ,הכולל גם טיפול פסיכיאטרי
תרופתי ,מוצע כי את מקום המשפטנים בוועדה ימלאו
שופטים ושופטים בדימוס של בית המשפט המחוזי.
שופטי בית המשפט הם בעלי ניסיון שיפוטי מגוון
ונדרשים להכרעות בנושא אשפוז כפוי וטיפול לפי החוק
באופן יומ-יומי.
על כן ,הוצע תיקון לסעיף  24לחוק ,הדן בוועדות
פסיכיאטריות מחוזיות ,ובכל מקום שמופיע בחוק
“רשימת המשפטנים” יבוא במקומה “רשימת השופטים”
ולצורך חוק זה רשימת השופטים תכלול את רשימת
שופטי בית המשפט המחוזי או שופט כאמור שיצא
 15ח”כ א .פינס-פז,הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -אשפוז כפוי)
פ .2919/רשומות ,כנסת ישראל (.)2001
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לגמלאות או שפרש.

זכותו של הנאשם והיא אומרת ,שבית-המשפט ,שהיה
אחראי להורות על אשפוזו של הנאשם ,יהיה אחראי
גם לשחרורו .דהיינו – לאחר שהוועדה הפסיכיאטרית
תקבע שהוא כשיר לשחרור העניין יחזור להכרעה לאותה
ערכאה שהחליטה על האשפוז .להלן התיקון המוצע:

 .IIIהצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון-קביעת בית
משפט כשירות לשחרור) התשס”ה 16 2004-על פי
החוק הנוכחי ,נאשם אשר בית המשפט קובע כי הוא
בלתי שפוי ,ומצווה על אשפוזו ,הוועדה הפסיכיאטרית
המחוזית מקיימת בעניינו דיון תקופתי ,והיא המחליטה
על שחרורו מבית החולים  ,תוך יידוע הגורמים הבאים:
הפסיכיאטר המחוזי ,היועץ המשפטי לממשלה ,פרקליט
המחוז ומשטרת ישראל .האדם עצמו אינו חוזר לבית
המשפט שציווה על אשפוזו.

(ה) ( )1החליטה הועדה על שחרורו של החולה  ,ייקבע
דיון בבית המשפט על מנת לאשר החלטה זו.
( )2לא ישוחרר חולה  ,ללא אשורו של בית המשפט.

בשנים האחרונות אירעו מספר מקרי רצח כאשר בני
אדם שאושפזו על פי החלטת בית משפט בשל היותם
בלתי כשירים לעמוד לדין ,שוחררו,ולאחר מכן רצחו או
פצעו קשה את בנות זוגם או בן משפחה אחר.

הוסכם כי הצעת החוק הפרטית תמתין עד כשלושה
חודשים לאחר הקריאה הטרומית ,ובפרק זמן זה ביקשו
משרדי המשפטים והבריאות לסיים את גיבוש והגשת
הצעת החוק הממשלתית ,וזו תצטרף להצעה המקורית.

הפן השני של הנושא עלה בעתירה של נאשם אשר
אושפז בצו בית משפט לתקופה מעל  14שנה  ,17בפסק

בבדיקה  18שנערכה בעקבות פסק הדין עלה כי ביום 31

הדין התבטא בית המשפט ....”:המקרה שלפנינו זועק
לשמיים .למעלה מארבע-עשרה שנים שוהה המערער
בבית חולים לחולי נפש מכוח צו אשפוז .הוא נשכח מלב
אדם ,ולולא פרקליט ראוי להערכה היה בוודאי ממשיך
במצב זה זמן רב .יפה עשה הסנגור שפנה לבית המשפט
המחוזי .על בית המשפט לבחון את עניינו של הנאשם.
עליו לשמוע את עמדת היועץ המשפטי לממשלה
באשר להמשך האישום ולהמשך תוקפו של צו האשפוז.
עליו להחליט אם יש מקום לבטל את צו האשפוז ,תוך
שייקח בחשבון את ההסדרים באשר לאשפוז במסלול
האזרחי...בהעדר חקיקה ספציפית ..האחריות למעקב
אחר סבירותו של צו האשפוז תוטל על היועץ המשפטי
לממשלה “.
הצעת חוק זאת באה לעגן בחוק את הדעה שהובעה
בפסק דין זה .ההצעה באה לאזן בין זכויות הקורבן לבין
 16ח”כ ז .גלאון ,הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון-קביעת בית משפט
כשירות לשחרור) פ.2975/רשומות ,כנסת ישראל (.)2004
17ע”פ  3854/02פלוני נ’ הועדה הפסיכיאטרית המחוזית ,פ”ד ,נז (,)1
. 911-910 .900
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בחוק לטיפול בחולי נפש  ,התשנ”א ,1991 -בסעיף ,28
אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

בדצמבר  2002היו מאושפזים  65חולים פסיכיאטרים
מעל  10שנים רובם המכריע גברים ,רווקים ,בקבוצת
גיל  ,46-65עם אבחנה של סכיזופרניה העבירה השכיחה
הינה תקיפה .בבדיקה חוזרת ומעמיקה לאותם המקרים,
מול המוסדות בהם מאושפזים ,ובקשה לבדיקת אפשרות
של שינוי מעמדם המשפטי של האשפוזים הממושכים
התברר כי ביום  31ביולי  2004היו  15חולים באשפוז
ממושך מעל  10שנם תחת צו וכל יתר החולים שוחררו
או שונה הסטטוס החוקי של האשפוז כהמשך להחלטת
ועדה פסיכיאטרית מחוזית.
לשם השוואה ,במדינת אינדיאנה בארה”ב  19קיים חוק
המאפשר אשפוז בלתי מוגבל בזמן של חולה נפש לצורך
העמדתו לדין פלילי .בית המשפט העליון של ארה”ב פסק
כי חוק כזה אינו חוקתי וקבע כי תקופת האשפוז הכפוי
תהא רק לתקופה הדרושה באופן סביר לשם הקביעה
אם הנאשם ישוב ויהיה כשיר לעמוד לדין.
A. Bauer, P.Rusca , A. Grinshpoon, R. Khawalled, R. Mester, : 18
Monitoring long-term court order psychiatric hospitalization: a pilot
project in Israel. Medicine and Law, 2006 Mar;25(1):83-99.
Jackson vs Indiana,406 U.S. 738,715 )1972( 19
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בעקבות פסק דין זה שונו החוקים במספר מדינות
בארה”ב ונקבעה בחקיקה החדשה תקופת זמן שמעבר
לה יש להעביר את הנאשם חולה נפש למסלול האזרחי .20
בקנדה נקבעה בחוק העונשין תקופת גג אשר במהלכה
ניתן במסגרת הליכים פלילים לאשפז באשפוז כפוי
נאשם שאינו כשיר לעמוד לדין .בחלוף אותה תקופה ואם
הנאשם עדיין מסוכן ניתן לאשפזו בבית חולים במסגרת
הליך אזרחי . 21
באוסטרליה נקבע בחוק מנגנון מיוחד שמכוחו מועבר
נאשם חולה נפש שאינו כשיר לעמוד לדין ,מהמסלול
הפלילי למסלול האזרחי . 22
בימים אלה ,סיימה ועדה במשרד המשפטים ,בהשתתפות
נציגים גם של משרד הבריאות ,לדון בשינוי החוק לטיפול
בחולי נפש שיכלול בין היתר נושא הגבלה בזמן של
האשפוז תחת צו וקביעה לגבי הגוף השיפוטי או המעין
שיפוטי שיהיה מוסמך להחליט על שחרור או מתן חופשה
לחולים שבצעו רצח ואושפזו באשפוז פסיכיאטרי על פי
צו בית משפט.
 .IVהצעת חוק לטיפול בחולי נפש (הרכב ועדה
פסיכיאטרית מחוזית) ,התשס”ה2005-
הצעה זאת מקורה ביוזמת ראש שרותי בריאות הנפש,
והיא נתמכה על ידי איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,קבלה
את אישורם של המנכ”ל ושר הבריאות ,אך לא המשיכה
להתקדם בשל התנגדות הפורום הארצי של משפחות
נפגעי נפש.
על פי הוראות סעיף  24לחוק הקיים ,שר הבריאות
ממנה וועדות פסיכיאטריות מחוזיות המורכבות
משני פסיכיאטרים ומשפטן .על וועדות אלה מוטלים

תפקידים שונים ובעיקר כאלה שעניינם הליכי אשפוז
כפוי .לאחרונה התקבל תיקון מס’  5לחוק ,שהוזכר לעיל,
המאפשר למטופל שעניינו מגיע לדיון בפני הוועדות
להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעם המדינה.
מהניסיון שהצטבר עולה ,כי ברוב המקרים ,הסוגיות
שבמחלוקת בדיונים בפני הוועדה אינן רפואיות,
כאבחנה או הוריה לטיפול ,אלא הן משפטיות ועוסקות
בשאלת הערכת המסוכנות ומשקל הראיות לקיום
המסוכנות ,וכן שאלות דיוניות המתייחסות להוראות
החוק ויישומן ,כאי הקפדה על לוחות הזמנים הקבועים
בחוק ,בכל הנוגע להארכת הוראת האשפוז ,ולהבאת
החולה לדיון חוזר בפני הועדה ,או לצורך שינוי עילת
האשפוז בזמן הפנייה לוועדה הפסיכיאטרית בבקשה
להארכת האשפוז .משהונהג ייצוג משפטי של מטופלים
בדיונים בפני הוועדות ,לבשו הדיונים אופי “משפטי”,
ובמקביל התרבו הקולות שקראו להעברת הסמכות
לדון באשפוזים כפויים ,מן המערכת הטיפולית אל בית
המשפט.
על רקע זה התגבשה ההצעה לשנות את הרכב הוועדות
הדנות בהארכת הוראת הפסיכיאטר המחוזי לטיפול או
אשפוז כפוי ,כך שבמקרים אלו יישב בוועדה המשפטן
בלבד .בצורה זאת הדיונים יהיו ממוקדים בנושאים
המשפטיים .הצעה זאת תאמה את המלצות ועדת
שניט .23ועדה זאת ,שהייתה משותפת למשרדי הבריאות
והמשפטים ,ודנה בתפקוד הוועדות הפסיכיאטריות
המחוזיות ,הציעה ,בין היתר ,לקצר את התקופה עד לדיון
בפני הוועדה מ 14-יום ,כבמצב הנוכחי ,ל 72-שעות.
הומלץ כי הדיון יתקיים בבית החולים בו מאושפז החולה,
בשונה מהמצב הנוכחי בו בחלק מהמקרים יש צורך
להעביר חולים מבית חולים אחד למשנהו ,שם מתקיים
באותו יום דיון הוועדה.

Morris and Meloy, “Out of Mind? Out of Sight: The Uncivil; 20
of Permanently Criminal Defendants”, 27
U.C.D.L. Rev. 1 ,9
(1993).
Criminal Proceedings 1993,115. “Mental Disorders” B Tollefson 21
E, Starkman .
Verdon-Jones, The Dawn of a South Wales Mental Health Act, and 22
the New Legalism in Australia .J of Psychiatry & Law 1983, 95,110.
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 23דו”ח “ועדת שניט”  -הוועדה לבחינת אופן תפקוד הוועדות
הפסיכיאטריות המחוזית.)2000( ,
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לדעתנו ,שינוי זה ישמש מודל ניסויי מוקדם למודל
משפטי להחלטה על אשפוז בכפייה ,כשלב מכין להעברת
הנושא לבית המשפט.

לגוף המבקר ,לבא כוחו האישי של החולה ככל שיש
כזה ,וכן ,אלא אם החולה התנגד לכך ,לבני משפחתו.

 .Vהצעות חוק טיפול בחולי נפש (תיקון -עיגון זכויות
חולה הנפש)

 .5הגוף המבקר יהא גוף שיפוטי או גוף אחר ,עצמאי
וללא משוא פנים ,שיקבע בחוק הספציפי ויפעל
בהתאם לסדרי דין שיפורטו בחוק הספציפי.

במהלך כהונת הכנסות ה 15-וה 16-הוגשו מספר הצעות
חוק 26 ,25 ,24על ידי מספר חברי כנסת ,והן דומות בעיקרן,

 .6הגנה מהותית בהליכים ודיונים – זכות למנות בא כוח
ולהיות מיוצג בכל תלונה או ערעור.

וכולן דנות בעיגון זכויות חולי הנפש ,מעבר לזכויות
המופיעות כיום בחוק לטיפול בחולי נפש וחוק זכויות
החולה .להלן עיקר הזכויות שהוצעו:
 .1זכות האדם החולה לשימוע הוגן וללא משוא פנים ,בפני
כל ערכאה שהוקמה על פי החוק .אדם שסוגיית כשירותו
נדונה ייוצג על ידי בא כוח  /עורך דין – והייצוג יועמד
לרשותו ללא תשלום .לאדם תהא זכות ערעור לערכאה
גבוהה יותר על כל החלטה שנתקבלה.
 .2הטיפול בכל חולה יהא מבוסס על תוכנית טיפול
אישית שתיקבע לאחר שיחה עם החולה ,שייבדק
באופן קבוע ,תתוקן לפי הצורך בבדיקה שתבוצע על
ידי צוות מקצועי מוסמך.
 .3הטיפול בכל חולה יכוון כך שעצמאותו ,שמירה על
האוטונומיה האישית תישמר.
 .4אשפוז כפוי או עיכוב יבוצע ,בשלב ראשון לתקופה
קצרה כפי שיוגדר בחוק הספציפי לשם אבחון וטיפול
מקדמי ,עד לבחינת החלטת האשפוז הכפוי או העיכוב
על ידי גוף מבקר .סיבות האשפוז או העיכוב יוסברו
לחולה ללא עיכוב ועובדת האשפוז או העיכוב והסיבות
המפורטות לה ויועברו במהירות תוך  72-48שעות
 24נ .בלומנטל ,ע .גבריאלי ,הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -עיגון
זכויות חולה הנפש) פ .3587/רשומות ,כנסת ישראל (.)2005
 25ז .גלאון ואחרים ,הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -עיגון זכויות
חולה הנפש) פ .2379/רשומות ,כנסת ישראל (.)2004
 26ז .גילאון ואחרים ,הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -עיגון זכויות
חולה הנפש) פ .3643/רשומות ,כנסת ישראל (.)2005
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לדעתנו ,כיום לאחר קבלת תיקון מס’  5של חוק טיפול
בחולה נפש המקנה זכות ייצוג של חולה הנפש בנוסף
להחלת הכללים הקבועים בחוק זכויות החולה ,חוק יסוד
כבוד האדם וחירותו ,חוק הגנת הפרטיות רוב הזכויות
ככולן מעוגנות ואין מקום לחוק נפרד.
 .VIהצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -דיווח על
הגבלת זכויות) ,התשס”א2000-

27

הצעת חוק פרטית זאת הונחה על שולחן הכנסת על ידי
מספר חברי כנסת ביום  .13.11.2000הסיבה שבגללה
הועלתה ,נעוצה בסעיף  35לחוק טיפול בחולי נפש,
שענינו זכויות החולה ,אשר הוראתו מסמיכה את המנהל
הרפואי של בית חולים להגביל זכויות שונות “במידה
שהדבר דרוש מטעמים רפואיים”.
בהצעת החוק נאמר “למרבה הצער ,מתרחשים מקרים
בהם מנהלים רפואיים מנצלים את סמכותם להורות על
שלילת זכויות בתואנה של “טעמים רפואיים””.
מוצע לקבוע הוראה ,לפיה יחויב מנהל רפואי אשר הגביל
את זכויותיו של חולה לדווח על כך הן למשרד הבריאות
והן לאחראי לזכויות המטופל ,הממונה מכוח חוק זכויות
החולה ,התשנ”ו.1996-

 27ח”כ ת .גוז’נסקי ,ואחרים ,הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון  -דיווח
על הגבלת זכויות) פ ,2296/רשומות ,כנסת ישראל (.)2000
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החוק לטיפול בחולי נפש

כמו כן מוצע כי דיווח כאמור יבוצע לא יאוחר מ48-
שעות מעת הגבלת הזכויות ,על מנת שלא יתברר בדיעבד
כי זכויות הוגבלו לאורך זמן שלא כדין.
סיכום
במאמר זה סקרנו את החוק לטיפול בחולי נפש בישראל
החל בחוק העות’מאני מסוף המאה ה 19-דרך החוק
“הישן” שנחקק בשנת  1955ועד לחוק “החדש” – חוק
טיפול בולי נפש ,התשנ”א ,1991-שנחקק על רקע
ההתפתחויות שחלו בפסיכיאטריה הקהילתית ,והשינויים
באווירה הציבורית בישראל ובעולם במגמת השמירה על
זכויות האזרח בכלל וזכויות חולי נפש בפרט.
בשנות התשעים ואילך עלו מחדש הצעות לתיקון ושינוי
החוק לטיפול בחולי נפש ,שעניינם זהות הגוף המוסמך
להחליט על אשפוז כפוי ,שמירה על זכויות חולי הנפש,
הרכב הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית וסמכויותיה,זכות
המטופלים בכפייה להיות מיוצגים על ידי עורך דין ,טיפול
בקטינים.
במאמרנו זה סקרנו את העיקריות שבהן תוך חלוקה בין
ההצעות שהתקבלו והוכנסו בחוק כתיקון לבין הצעות
שהועלו ועדיין לא התקבלו.

תביא להפחתת התיוג “הסטיגמה” לפסיכיאטריה וזאת
ע”י שמירה על זכויות החולה המפורטות בסעיף  35לחוק
טיפול בחולי נפש  ,הרחבתן ודיווח על ידי המנהל על כל
פגיעה בהם,יישום זכות הייצוג של חולי הנפש ע”י עו”ד
בדיונים בפני הועדה הפסיכיאטרית המחוזית והגבלת
סמכויות הכפייה למקרי חירום בלבד .
אנו בדעה כי כל חקיקה פסיכיאטרית עתידית
צריכה למצוא את האיזון בין שני עולמות מקצועיים,
הפסיכיאטריה מחד והמשפט מאידך כאשר התפקיד של
הראשונה לדאוג להענקת טיפול רפואי נאות תוך שמירה
על זכויות המטופלים והתפקיד של השנייה לדאוג להליך
התקין והבטחת זכויות החולה.
לסיכום ,החקיקה בתחום בריאות הנפש היא כלי חשוב
ומרכזי בהגנה על חולי הנפש .יחד עם זאת ,יש לזכור כי
אין בחקיקה ,כדי להוות הנושא הבלעדי של מעורבות
החברה במילוי תפקיד זה ,שמירת עניינם ומעמדם
של החולים לא תובטח ע”י החוק בלבד ,ולו גם החוק
המתקדם ביותר.חקיקה בכל רמה שתהיה מסוגלת לעורר
מודעות ,אולם רק פעילות חינוכית מלווה עשויה להשפיע
בצורה משמעותית ולפתח גישה וערכים מוסריים ,הבנה
אמיתית של דבר המחוקק ,ומחויבות ליישמו הלכה
למעשה.

המחברים בדעה כי שיתוף פעולה וגיבוש עמדות מוסכמות
ככל שניתן בין משרד הבריאות  ,משרד המשפטים,
ארגוני צרכנים (עוצמה -פורם ארצי של משפחות
נפגעי נפש ,מל”מ-מתמודדים למען מתמודדים) ,נותני
שירותים ,מקבלי שירותים והאיגודים המקצועיים יכולה
להניב תוצאות חיוביות יותר בכיוון חקיקה פסיכיאטרית
שתבטיח הן שמירה על כבוד וזכויות הזקוקים לשירותים,
רמה נאותה של טיפול והן שמירה על שלום הציבור.
הפועל היוצא מתיקוני החקיקה ויישומן בשטח יביא
לשינוי בגישות לחולה הנפש ומקומו בחברה ,ולהתייחסות
לחולי הנפש כשאר החולים הגופניים ובסופו של דבר
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הערות מערכת למאמר  -ד”ר יובל מלמד:
מאמר מקיף ומעניין זה מציג באופן ברור את התמורות בחוק לטיפול בחולי נפש לאורך השנים והמחשבות לעתיד בנושא.
מחד ,בארץ קיים גוף ייחודי שהינו הפסיכיאטר המחוזי ,ומאידך ההחלטות העיקריות לגבי נושא האשפוז הכפוי מסורות בידי
גוף משפטי-רפואי :הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית .וועדה כזאת קיימת במקומות רבים בעולם ,בשמות שונים.
החוק שנחקק בשנת  ,1991אינו בעל “ותק” רב ,אך יש קולות רבים הרוצים לשנותו .נשאלת השאלה האם השינוי צריך
להתבצע באופן נקודתי ,על ידי הכנסת תיקוני חקיקה בנושאים ספציפיים ,כגון :חובת הייצוג של חולי נפש ,או שיש צורך
בשינוי מהותי.
תומכי השינוי המהותי מעוניינים בביטול החוק לטיפול בחולי נפש ,הטמעתו בתוך חוק זכויות החולה ,המאפשר אף הוא
טיפול בכפיה ,והעברת כל סמכות הכפייה לבית המשפט ,לחילופין החלפת הוועדה הפסיכיאטרית במשפטן בלבד.
החוק במתכונתו כיום מאפשר דיאלוג רצוי בין המערכת המשפטית לרפואית בכך שחברי הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית
כוללים יו”ר משפטן ,ושני חברים פסיכיאטריים .כך מתקיים איזון בין שני העולמות.
בחוק יש מנגנוני בקרה :הפסיכיאטר המחוזי כלפי הפסיכיאטר הבודק .הוועדה הפסיכיאטרית כלפי הפסיכיאטר המחוזי,
ומעל כולם בית המשפט.
ההצעות לשינוי החקיקה נובעות מכך שהגישה החברתית כיום היא של צמצום הפטרנליזם הרפואי ,ולכך יש להוסיף את
קיצור משך ימי האשפוז בשנים האחרונות .על כן אחת האפשרויות לשינוי בכיוון זה הוא העברת ההחלטה בדבר האשפוז
הכפוי מוקדם יותר במהלך האשפוז לוועדה הפסיכיאטרית .הדבר יצמצם את משך הזמן של האשפוז הכפוי הניתן בהוראה
רפואית ויעביר מוקדם יותר את ההחלטה בנושא לגוף משפטי.
נציין שטיפול כפוי בהוראה רפואית קיים גם במסגרת חוק זכויות החולה ,כך ששינוי זה מתקרב לדעת תומכי השינוי
המהותי.
לכל שינוי יש יתרונות מחד וחסרונות מאידך ,ואין שינוי שכל הגופים השונים יהיו שבעי רצון ממנו באותה מידה .הבחירה
צריכה להיות הטובה ביותר האפשרות ,אשר יש לה גם סיכוי להתקבל על ידי המחוקק.
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 - Telemedicineרפואה בעידן המידע והתקשורת
פרופ' אברהם סהר *

תקציר
לאורך כל מהלך ההיסטוריה הביאו פיתוחים טכנולוגיים לתמורות חברתיות וכלכליות ,ועמם לשינויים בפרדיגמות
מדעיות-מקצועיות .בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי בפרדיגמה של הטיפול הרפואי ,כתוצאה מפתיחת האינטרנט
לשימוש הרפואה ,על המרכיבים השונים שבה .פרקטיקה רפואית חדשה זאת ,על ענפיה ,מתפתחת במדינות רבות.
אמצעי“ ,מכשיר” או שיטת טיפול זאת אפילו שמה –  – Telemedicineעדיין זר לאוזן הישראלית .הציבור הישראלי
אינו חשוף ,ורובו אינו מכיר או אף מודע לאפשרויות של טיפול רפואי באמצעי זה .זאת למרות שלרשות הציבור בישראל
עומדים שירותי רפואה מסוימים הנמסרים באמצעות האינטרנט.
הגורמים המשפיעים על התפתחותו של תחום רפואי-תלוי-טכנולוגיה זה ,הן רבים .ביניהם פיזור גיאוגרפי של האוכלוסין,
זמינות שירותי רפואה ,נכונות לפיתוח מצד מוסדות ספקי טיפול רפואי ,עלויות ,עניינים שבתרבות ומנהג ,עומק השימוש
באינטרנט באוכלוסייה ועוד.
מאמר זה נועד להביא מידע על אודות דרך טיפול זאת .יחד עם זאת ,ואולי בעיקר ,תוך הצגת היתרונות בצד הסיכונים
שעלולים לנבוע משימוש בפרקטיקה זאת – הן למטפל והן למטופל .הבאנו את עיקרי הדין הקיים במספר מדינות ,והצבענו
על החסר בדין הישראלי .וכיוון שסוג אחד ממגוון השירותים שפרקטיקה זאת מאפשרת ,ונראה לנו כי הוא זה שעלול
להיות מנוצל על ידי המטופל הישראלי – קבלת דעה נוספת ,ובעיקר זו המיובאת מעבר לים – השתדלנו להביא גם את
עקרונות המשפט הבינלאומי הפרטי שעלולים להיות חשובים לפרקטיקה זאת.

* פרופסור מן המנין אמריטוס בנוירוכירורגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,מנהל (בדימ’) של המחלקה לנוירוכירורגיה במרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר ,בוגר
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב ,עורך דין.
** לאחר סיום כתיבת המאמר התברר כי הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל דנה בנושא .נייר עמדה מטעם הלשכה התפרסם בגיליון דצמבר
 – 2006ינואר  2007של זמן הרפואה.
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מבוא
ההיסטוריה רצופה בדוגמאות של פיתוחים טכנולוגיים,
שגרמו לתמורות חברתיות וכלכליות ,ועמם לשינויים,
בין היתר ,בפרדיגמות מדעיות-מקצועיות .ענייננו כאן
הוא בניסיון לברר את המפנה המתחולל לנגד עינינו
בפרדיגמה של הטיפול הרפואי ,כפי שהורגלנו אליה,
כתוצאה מפתיחה או פיתוח האינטרנט לשימוש הציבור
הרחב – ובתוכו עולם הרפואה על מרכיביו – וזאת מזה
 15שנה בלבד .נשתדל להתמקד בשינויים הקשורים
לטיפול הרפואי גופו ,המתפתחים והולכים כתוצאה
מזמינות טכנולוגיה זאת ,ולהבדיל בינם לבין אפשרויות
שימוש אחרות באינטרנט בתחום הרחב של הרפואה.
הדרך בה ניתן טיפול רפואי מושפעת ומשתנה כתוצאה
מהעמקת הידע הרפואי עצמו ,פיתוח טכנולוגיות
קשורות-רפואה ,ובד בבד עמן פיתוח טכנולוגיות שניתן
לכנותן ככלליות ,שאינן מיועדות לשימוש ברפואה בלבד.
יש עוד הזוכרים את הפרדיגמה שרווחה בתחילת המאה
ה ,20-של ביקור רופא בבית החולה ,אבחון בהסתמך
על אנמנזה ובדיקה בלתי אמצעית ,והתווית והמשך
הטיפול בחולה בביתו .מאוחר יותר ,עם עליית חשיבותה
של המרפאה ,ואף יותר מכך ,של בית החולים – והכול
בגלל הפיתוח הטכנולוגי שפותח או הותאם לצרכים
הספציפיים – המטופל בא אליהם ,והבדיקות והטיפול
נעשו שם .לקראת סוף המאה ה 20-אנו עדים לשינוי
נוסף – בדיקה ,קביעת אבחנה והתווית דרך טיפול
במטופל בביתו ,אך ללא מגע ישיר ,וללא חשיבות למרחק
שבין המטופל למטפל – באמצעות קשר אינטרנטי –
 .Telemedicineתופעה זאת פרצה לתחום הרפואה ,תוך
צבירת תאוצה אדירה.
 1כיום עשויה להישמע מפתיעה העובדה כי השימוש באינטרנט הותר
לציבור הרחב משנת  1991בלבד .ר':
eHealth 2000: Healthcare and the Internet in the New Millennium,

)WIT Capital (Jan. 31, 2000
Available at www.witcapital.com/research/reports/ ehlt 20000131/
ehlt 000131.pdf

 ר’ בין היתר P. Greg Gulick, E-Health and the Future of Medicine: The
Economic, Legal, Regulatory, Cultural, and Organizational Obstacles
Facing Telemedicine and Cybermedicine Programs. 12 Alb. L.J. Sci.
& Tech. 351, 2002

 122׀

לא נעסוק בעבודה זאת בשימוש באינטרנט להפצת
מידע רפואי על סוגיו .חלק גדל והולך של כתבי העת
המדעיים-רפואיים נגישים כיום גם או רק באינטרנט,
ומקלים בכך על המגע עם המידע .יש אתרי אינטרנט
רבים ,שצצו בשנים האחרונות גם בישראל ,המביאים
מידע רפואי להדיוטות .אין בכוונתנו לעסוק גם בשימוש
באינטרנט לצרכים מינהליים ,אשר הונהג לנוחיות הן של
המטופל והן של צוותי המינהל של קופות החולים ,בין
היתר גם בישראל .שרות זה כולל מגוון פעולות מקוונות,
החל מאיתור רופאים הקשורים לקופה ,הזמנת תורים
למרפאות ולרופאים ,וכלה בקבלת ממצאי בדיקות
מעבדה ,כשהמידע על היותם מוכנים מועבר אוטומטית
לתא הדוא”ל של המטופל .כל אלה שירותים מאובטחים
שהכניסה אליהם היא באמצעות קוד ,ובמהותם ובדרכי
הפעלתם הם דומים לפעולות בנקאיות מקוונות .לא
נעסוק ,אם כי ניאלץ להזכיר ,את המסחר האינטרנטי
בתרופות ,הן בתוך ,ובעיקר בין מדינות – כשהמוכר
במדינה אחת והצרכן באחרת .באלה מעורבות בעיות
משפטיות שונות לחלוטין ,המחייבות דיון נפרד.
כוונתנו במאמר זה לעסוק בתחום החדש ,שאף שמו
עדיין זר לאוזן הישראלית –  – Telemedicineשפירושו,
כמשתמע מכינויו ,הגשת טיפול רפואי “מרחוק”.

 אתרים כגון:
 http://www.moli.biz/siteFiles/1/2646/30512.aspובו למעשה שני אתרים,
 /http://www.mednet.co.ilשכנראה מיועד לרופאים
 http://refua.hevre.co.il/siteFiles/1/1/2339.aspמיועד למידע לציבור,
http://www.univadis.co.il/
http://www.miapo.com/index.files/sub_medical3.htm
http://www.starmed.co.il/Forums/

אחדים מובאים על ידי חברות תרופות ,עם או ללא שיתוף הוצאות ספרי
רפואה ,ויש גם העושים רושם של מדורי פרסום כזה או אחר ,וקבוצה נוספת
המובאת על ידי קופות חולים ,וגם מטעם מכונים ומרפאות ספציפיות
פרטיות.
 שימוש מעניין במידע שנצבר במאגרי המידע של מכבי שירותי בריאות
הוא זה שנתפרסם לאחרונה:
Kokia, E.S., Marom, R., Shalev, V., Jan, Y. and Shemer, J. The Use
of Medical Informatics as a Management Tool for Community Health
Services during the Israel-Lebanon War, Isr. Med Assoc. J 8; 12:
865 2006

על יישום אמצעים מתחום האינפורמאטיקה הרפואית מסר פרופסור ד.
מיכאלי ז”ל ,במסגרת  ,Current Telehealth Applicationsראו ה”ש 30
למטה.
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 - Telemedicineהמושג ומשמעותו
מינוח
הבנת הנושאים בהם עוסק תחום חדש זה מחייבת הכרה
של מספר מונחים ומושגים המשמשים בו ,ולעתים
בערבוביה ,וכמובן שלא כולם ולא תמיד באבחנה מספיק
מדויקת ביניהם .להלן העיקריים שבהם:
•  – Informaticsמדע העוסק בעיבוד ,אחסון ואחזור
מידע בעזרת מחשבים; עיקר ענייננו נתון לMedical -
 – Informaticsיישום מדע זה לצרכים שונים ברפואה.

מונח זה ,במובן צר מזה שלמעלה ,היה בשימוש שנים אף
טרם פותח האינטרנט לצורתו הנוכחית ,ובטרם נפתח
לשימוש הציבור .ימיו של המונח ְּכיִ ֵמי הקשר הטלפוני בין
רופאים בין אם היה אקראי ואישי או ממוסד.
•  Cybermedicineכרוך בשימוש בטכנולוגיות אינטרנט,
כשהמטרה הראשונה לשמה הופעל ועדיין מופעל היא
סחר בתרופות “ללא גבולות” .יש המשתמשים במונח זה
לשימוש באינטרנט בקשר בין מטופל למטפל הראשוני.
• “ – E(tele)-Healthבריאות אלקטרונית”,
שהוגדר כדלקמן:
“…the use of telecommunications

•  Telemedicineהוגדר בדרך הבאה:

and information technologies to
“…the use of electronic

provide health care services at

communication and information

a distance, to include diagnosis,

technologies to provide or

treatment, public health, consumer

support clinical care at a

health information, and health

”distance.

”professions education.

 Telemedicineמשמש כ”מכשיר” לקשר לבדיקה וטיפול
בין מטופל למטפל ולהתייעצות בין מטפלים ,הנעזר
בדוא”ל או באמצעים אינטרנטיים אחרים כהעברת
ממצאי בדיקות דימות ותרשימים אלקטרופיזיולוגיים.
והוא במידה רבה אנלוגי ,אך אינו זהה להתייעצות
טלפונית בין מטפלים-עמיתים ברמות שונות( .לעתים
קרובות ,ובמאמר זה ,משמש מונח זה לכל “ענפי” הרפואה
המסתייעת באינטרנט).
הAmerican-

ההסתדרות הרפואית האמריקאית –
) Medical Association (AMAהגדירה את המושג כ:
“טיפול רפואי המוגש ממרחק באמצעות
תקשורת וטכנולוגיה הכוללת ווידאו
אינטראקטיבי”.

 הגדרה פשטנית יותר היא “שימוש במחשבים ושיטות סטטיסטיות לניהול
מידע”.
 2001 Telemedicine Report to Congress 21-26 (2001), available at

המונח  E-healthמשמש באנגליה ובאירופה בעיקר
“כמונח סל” הכולל Cybermedicine ,Telemedicine
ואת כל יתר המרכיבים של פרקטיקה ומינהל רפואי
הנזקקים למחשבים ולאמצעים אלקטרוניים.
השוני בין המושגים ,כפי שנראה מהדברים שלעיל ,הוא
במטרות השימוש בהם ,כשלכל אחת שיקולי מדיניות
ומשפט אחרים ,המחייבים הסדרים מינהליים ומשפטיים
שונים .לא מדובר בהתפתחות טכנולוגית בלבד ,אלא
בדרך חשיבה הרואה את היתרונות שבשילוב נרחב ככל
האפשר של שיטות שונות ,במטרה לשפר טיפול רפואי.10
 P. Greg Gulick, Comment, The Development of a Global Hospital
is Closer Than We Think: An Examination of the International
Implications of Telemedicine and the Developments, Uses and
& Problems Facing International Telemedicine Programs, 11 Ind. Int’l
Comp. L. Rev. 183, 185 (2000).



)2001 Report to Congress on Telemedicine (2002
http://telehealth.hrsa.gov/pubs/report2001/intro.htm#overview

http://telehealth.hrsa.gov/pubs/report2001/2001REPO.pdf

Gunther Eysenbach, What is e-health?, 3 J. of Med. Internet Res. 10

 Barbara K. Boxer, Telemedicine: Overcoming the Legal Issues
Surrounding Telemedicine or Allowing Physicians to Charge for
Phone Calls, 10 NO. 5 Health Law. 18 (1998).

(2001), available at http://www.jmir.org/2001/2/e20/index.htm
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פרקטיקת ה telemedicine-נועדה לטיפול שתחילתו
ביצירת קשר אינטרנטי בין מטופל למטפלו ,מסירת
תלונות המטופל בשאלון מוּ ְבנֶ ה או בצורה פתוחה ,בירור
פרטיהן על ידי המטפל ,קביעת אבחנה ,ייעוץ והתווית
טיפול על ידיו ,ועד לאפשרות של שליחת תרופה מתאימה
לבית המטופל .כל אלה כאמור בשיח אינטרנט דו-סטרי,
תוך אפשרות של קשר עין באמצעות מצלמות המחוברות
למחשבים ,11ו/או עם העברת מידע נוסף כקולות לב
המטופל ,מדידות לחץ הדם ,תרשימי א.ק.ג .ומידע אחר
באמצעים אלקטרוניים אל הרופא ,הרואה את נתוני
העזר האלה על המסך שלפניו ,והכול בזמן אמת .12לאלה
נוספות האפשרויות להעברת הנתונים הלאה ,לרופא
מומחה מרוחק ,לצורך קבלת דעה רפואית נוספת.13

שאנו עדים להם במסחר באינטרנט .15ההבדל נעוץ
כנראה בעובדה כי המצרך “בריאות” הוא פחות “גמיש”
ממצרכים אחרים ,והוא מושפע בצורה שונה מחוקי
הצע וביקוש ממוצרים אחרים המשווקים באינטרנט,
ולא זה המקום להרחיב בעניין זה .אך למרות היתרון
הכלכלי הצפוי מעלה התיאור שלעיל את השאלה האם
עקרון היעילות הכלכלית והנוחות אכן יביא את הרפואה
העתידית להתנהל בדרך זאת ,16האם אין כלל צורך בקשר
אישי ,בלתי אמצעי בין מטופל למטפל ,האם דרך חדשנית
זאת מתיישבת עם דרישות הסטנדרד המקובלות,
כללי האתיקה הרפואית או עם הוראות הדין ,מקומי
ובינלאומי ,שלא לדבר על התנגשות אפשרית עם מושגים
תלויי-תרבות ומסורת אחרים.

פרקטיקה זאת נועדה לייעוץ וטיפול רפואי ,ברמות
שונות .גם היבט זה פרוץ למדי ,ומחייב נקיטה באמצעי
בקרה ופיקוח ,בתחום האתיקה כבתחום המשפט.
מתן ייעוץ וטיפול רפואי בדרך זאת אינו ממש אנלוגי
להיוועצות בטלפון ,כיוון שיוזם הפנייה הוא המטופל,
מאידך המטפל יצר מצדו תשתית מיוחדת המאפשרת
פניות מסוג זה .הקשר מטופל-מטפל הוא פחות ברור
מאשר במפגש מוחשי ,פנים אל פנים ,כפי שהוא
מתרחש במרפאה .הבדלי נסיבות אלה עלולים להתברר

במאמר זה נשתדל גם לברר את האופן בו סוגיות שונות
של פרקטיקת טיפול זאת ,אם תופעל בישראל ,עשויות
להיראות לאור המציאות הישראלית ,על היבטיה
השונים.

כמשמעותיים מאד.
אין ספק ששיטות אלה ,אם הן נעשות בדרך ראויה,
יעילות יותר מהדרך אליה הורגלנו ,והיא המקובלת
עלינו – הגשת טיפול רפואי תוך מגע בלתי אמצעי בין
המטופל למטפל .ויש הצופים עלייה בממדי השימוש
ב telemedicine-בשנים הבאות ,14עם כי לא בממדים
 11הסדר זה אינו מוכר בישראל ,הוא פועל מטעם הממשלה הפדראלית
הקנדית – .Centre for Telehealth @ Meccu
הוא מופעל גם על ידי תאגידים פרטיים:
_http://www.webmd.com/diseases_and_conditions/symptom
checker.htm

 12לדוגמא כזה המיוצר בישראל על ידי החברה שבאתר:
.http://www.aerotel.com
 13לדוגמא ר’ אתרhttp://www.second-opinion.com :
Kristine Goodwin, Payment, Licensure are Barriers to Telemedicine, 14
21 St. Health Notes 330
(reprinted in National Conference of State Legislatures ,)2000
http://www.ncsl.org/programs/health/barriers.htm
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את המציאות שמאחורי מושג זה ניתן להכיר בתהליך
אליו מגיעים באמצעות אתר כזה המופעל על ידי מערכת
בתי החולים הקהילתיים של אינדיאנופוליס .17מטופל
הרשום בתוכנית רשאי לפנות לאתר בו ייענה על ידי
אחות שרכשה מיומנות מיוחדת בניהול “שיח” ()chat
מוּ ְבנֶ ה .בשיח זה המכוּ נֶ ה “מסלול קליני” (clinical
 )pathwayמוצג בפני הפונה שאלון בו מתבקש המטופל
להשיב על שורה של שאלות שנועדו לברר את מצבו .על
פי התשובות ,האחות ממקדת והולכת שאלות נוספות,
הכול בהתאם למאפייני המצב ההולכים ומתבררים לה.
במקרה הצורך פונה האחות בבקשת עצה והדרכה לרופא,
15

Advisory Commission on Electronic Commerce, Report to
Congress (April 2000) available at
http://www.ecommercecommission.org/report.htm

Barbara J. Williams, Virtual Web Wave of the Future: Integration 16
)of Healthcare Systems on the Internet, 76 N.D. L. Rev. 365(2000
הDepartment of Health and Human-

מעלה טיעון כי על פי הערכת
 Servicesיכולות חברות הביטוח הרפואי בארה”ב לחסוך בדרך זאת 100
מיליארד דולר ארה”ב בשנה.
 :17ראו www.ehealthindiana.com
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הקשור עמה ברשת .על פי המידע המסוּ ָּכם מנחה האחות
את המטופל ליטול תרופה מצויה ,לנקוט באמצעי עצמי
אחר להקלה על מחושיו ,או תורה עליו לפנות לתאגיד
טיפולי כמרפאה או בית חולים .האחות משמשת
במקרה זה “כאחות ממיינת” ( .)triage nurseתתכן גם
הנפקת מרשם לתרופה ,ש”יימסר לידי” המטופל .ויש
גם אפשרות שליחת המרשם לבית מרקחת שישלח את
התרופה לבית המטופל.
ונעשו כבר דברים מסובכים לאין ערוך – ביום
 20.09.2001נעשה בניו-יורק שבארה”ב ,ניתוח של
הסרת כיס המרה באמצעות רובוט אשר “פעל על פי
הוראות” שהועברו “אליו” באינטרנט מצוות רפואי
שישב בסטרסבורג שבצרפת.18
 Telemedicineמופעל על פי שני עקרונות :הפעלה בזמן-
ן-וק ֵדם
אמת ( - real timeסינכרונית) ודרך של ַא ְח ֵס ַ
(– store-and-forwardבלתי סינכרונית).
ההפעלה בזמן-אמת כוללת פעולות פשוטות כשיחת
טלפון או דו-שיח המתקיים בזמן אמת באמצעות
האינטרנט ,בין המטפל למטופל ,שיחות וועידה
אינטרנטיות ,ועד לאפשרות של הפעלה של כירורגיה
רובוטית ,בעזרת המגוון הדרוש של אמצעים טכנולוגיים
המופעלים מרחוק .בין קצוות אלה ,ולצורך קביעת אבחנה,
ניתן להפעיל שורה של סוגי ִמ ְכשוּ ר שונים הקשורים
למחשב ,באמצעותם יכול הרופא הנמצא מרחוק לראות
לצ ּפות
את פנים אוזנו של הנבדק ,להאזין לקולות לבוְ ,
על המסך שלפניו בתרשים האלקטרוקרדיוגרם ()ECG
או רישום אלקטרופיזיולוגי אחר של מטופלו .תחומי
הרפואה שעשויים להתאים לאופי פעולה זה הם רפואה
פנימית ,רפואת הלב ,נוירולוגיה ,רפואת ילדים ,שיקום,
פסיכיאטריה ובמידה מסוימת גם רפואת נשים ויילוד.
העיקרון של אחסן-וקדם משלב קליטה ,עיבוד ואחסון
ממצאים רפואיים כגון תצלומי בדיקות דימות ,תרשימים
Leah B. Mendelsohn, Comment, A Piece of the Puzzle: Telemedicine 18
as an Incentive to Facilitate the Improvement of Healthcare in
Developing Countries?, 18 Emory Int’l L. Rev. 151, 164 (2004).
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אלקטרופיזיולוגיים מקובצים (כגון תרשים  ECGאו
 EEGשנעשה ברציפות במשך  24שעות) ,תוצאות
ממצאי מעבדות עזר וכיו’ ,שיסייעו בידי הרופא המטפל
במועד לפי בחירתו ,וצורכי המטופל .דרך זאת מתאימה
לשימוש ברדיולוגיה ,רפואת עור ,פתולוגיה ועוד.
 Telemedicineעשויה להיות לתועלת בעיקר לאוכלוסיות
מרוחקות ממרכזים רפואיים ,והיא אכן מופעלת ,בתחומי
רפואה רבים ,במדינות בהן יש פיזור אוכלוסייה כזה .ה-
 telemedicineמשמש גם כלי עזר יעיל לקשר בין הרופא
הכללי ,או רופא המשפחה ,לבין מומחה בתחום ספציפי.
עקרון דומה ,בשימוש להעברה נוחה ומהירה של מידע,
שיתרונו המינהלי ברור ,מיושם בבתי חולים גם בישראל,
האינטראנט (רשת מחשבים
ָ
בעיקר במרכזיים שבהם.
פנימית ,תוך-מוסדית) משמש להעברה רב-סטרית של
נתונים רפואיים ,כגון תצלומי בדיקות דימות ,ממצאי
מעבדה ונתוני מידע אחרים .אין כל קושי טכני להרחבת
האינטראנט אל מחוץ לבית החולים.
ָ
רשת
תפוצת ה Telemedicine-במספר מדינות
השימוש ב telemedicine-במובן של קבלת ייעוץ רפואי
מרופא ו/או אנשי צוותו ,ובעקבותיו טיפול ,והכול
באמצעות האינטרנט ,החל לפני כ 10-שנים בלבד ,בשנת
 ,1996כאשר שני רופאים במדינת מסצ’וסטס ייסדו את
חברת  .19 Cyberdocs, Inc.מן ההתחלה הועלו שאלות
בעניינים שבאתיקה ומשפט ,שנחשבו כמיוחדים לתחום
חדש זה של פרקטיקה רפואית .20בתוך כך התפשטה השיטה
והלכה למדינות נוספות של ארצות הברית ,21לבריטניה ,קנדה
Ranney Weisemann, Note, On-Line or On-Call? Legal and Ethical 19
Challenges Emerging in Cybermedicine,43 St. Louis U. L.J. 1119, 1138
(1999).
Barbara J. Tyler, Cyberdoctors: The Virtual Housecall - The Actual 20
Practice of Medicine on the Internet is Here; Is it a Telemedical
)Accident Waiting to Happen?, 31 Ind. L. Rev. 259, 285 (1998

 21על פי הערכה  1%-10%מכלל המטופלים בארה”ב מקיימים קשר
אלקטרוני כלשהו עם המטפלים בהם

Car J, Sheikh A. Email Consultations in healthcare – acceptability
and safe application
BMJ  2004;329:439-442 (21 August),doi:10.1136/bmj.329.7463.439
וכןPatt MR, Houston TK, Jenckes MW, Sands DZ, Ford DE. Doctors :
who are using e-mail with their patients: a qualitative exploration.
J Med Internet Res;5(2): e9, 2003
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מדור רפואה משפטית

ואוסטרליה .באירופה הוקמה  – TEN-Telemedמערכת בין
מוסדית ,בין-מדינתית שאושרה והוסדרה על ידי הנציבות
האירופית ( ,23,22)European Commissionליפן 24ולמדינות
מספר באסיה ,25ובמקרים מבודדים ,גם באפריקה .26על
ממדי התופעה יכולה ללמד העובדה כי בצרפת כל המומחים
בנוירוכירורגיה ,מקושרים ביניהם ברשת המאפשרת העברת
ממצאי בדיקות טומוגרפיה מחשבית ( )CTותהודה מגנטית
( ,)MRIורשת מסועפת מופעלת גם בנורבגיה.27
כמותית מושפעת התפוצה על ידי שלושה גורמים
עיקריים :צפיפות/דלילות האוכלוסין באזור ,זמינות
פיזית של שירותי רפואה ,נגישות והכרת השימוש
באמצעי קשר אלקטרוניים ,ובעיקר באינטרנט ,לרבות
רמת הבנת מושגים ,שאלה גורמים המתייחסים בעיקר
לציבור הצרכנים-המטופלים .אולם לא בכל המדינות
התפתח שירות זה על פי צפי זה.
המצב באוסטרליה ,בה לכאורה התנאים מתאימים מאד
להיעזרות בפרקטיקה של  ,telemedicineולמרות
ההתלהבות שגילו שם רופאים ,יזמים לרבות המדינה,28
בתחילת התהליך ,הוצאת התוכניות אל הפועל הייתה
יותר מצומצמת.29
לעומת זאת נראה כי קנדה הצליחה לפתח וליישם שירותי
 telemedicineיעילים ,שנעשה בהם שימוש ,לשביעות
 22ראשי התיבות  TENהם של האיגוד האירופי .Trans European Network

ראו

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/cf/opdb/cf/
project/index.cfm

23

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/library/
reference/regulation2236.rtf

לאלה הוסיפה צרפת משלה ,ראו:

Lareng L. Origins of French telemedicine legislation, Bull Acad Natl
Med. 2006;190(2):323-9

Takahashi T., The present and future of telemedicine in Japan Int 24
J Med Inform 2001:61(2-3), 131.
http://www.itu.int/ITU-D/pdf/fg7/mpt001.html

25

http://southasia.oneworld.net/article/view/144075/1/
?PrintableVersion=enabled

 26ראו האתר המעניין של אתיופיה:
www.itu.int/ITU/fg7/case_library/case_study_2/Africa/Ethiopia.pdf

27

Dr. Jay Sanders, The Revolution in Health Care Delivery, 73 N.D.
)L. Rev. 19 (1997

28

B.L.Crowe and I.G. McDonald, Telemed in Australia, Recent
Developments, J. Telemed.Telecare 3(4): 188, 1999

29

J. G. Mitchell, The uneven diffusion of telemedicine services in
Australia, 5, Suppl. 1: 45,1999
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רצון המטפלים והמטופלים גם יחד.30
ביפן החל השימוש ב telemedicine-בתנופה גדולה ,אשר
שככה בהדרגה ,עד להאטה משמעותית ביותר .31הסיבות
לכך הן הימנעות מבטחי הבריאות מתשלום בגין יעוץ-
טיפול זה ,וכפי הנראה סיבות שבתרבות הכללית ,לרבות
קושיי הלשון שבשימוש באוצר הענקי שהאינטרנט עשוי
להציע לשולטים בשפה האנגלית .סיבה מעניינת שהוזכרה
בהקשר זה היא כי למרות שפיתוח וייצור טכנולוגיים-
אלקטרוניים ביפן הם בפסגה העולמית ,רמת חדירת
טכנולוגיות מחשביות אל תוך מוסדות הרפואה וספקי
השירות הרפואי פחותה בהרבה.
בניגוד לארה”ב וקנדה ,בהן פרקטיקת הtelemedicine-

ממשיכה לצבור תאוצה ,באנגליה הסתמנה האטה
ברורה .על פי מחקר שפורסם לאחרונה ,32ולמרות
שהוקמה רשת כלל ארצית – ה – NHSNet-הרי בקרב
מערכת הבריאות כולה (הNational Health Service,-
 )NHSניכרת רתיעה בפני השימוש באמצעי זה .אמנם
שיעור גבוה למדי מן הרופאים מקיימים קשרי אינטרנט
עם מטופלים ,המספר הכולל של מטופלים עמם מטפל
כזה מקיים קשר אינו גדול ,אם כי רמת שביעות הרצון
מצד המטופלים המקושרים היא טובה מאד .33הסיבות
לרתיעה הן שילוב של ארגון לקוי באזורים גיאוגרפיים-
מינהליים שונים ,חוסר הפנמה מספקת של דרכי
 30ראו סקירה נרחבת על מצב היישום של  ,telemedicineמעודכן לשנת
 ,2004שנערך על ידי משרד התעשייה הפדראלי של קנדה ,והמביא מידע
בעיקר על המצב בקנדה ,אך גם במדינות נוספות כמאלזיה ,נורבגיה ,ואף
ישראל Current Telehealth Applications :באתר
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inict-tic.nsf/print-en/it07545e.html
ראו ה”ש  4לעיל לעניין יישום טכניקות  telehealthבמערכת של כללית,
שירותי בריאות ,בישראל.
 31כתב העת האלקטרוני שבאתר:
http://www2.telemedtoday.com/articles/telemedicinejapan.shtm

מדווח על “קפיצה” מ 49-תכניות בשנת  1995ל 98-בשנת  ,1996ועד
ל 148-בשנת  ,1998הרי בשנת  2001נוספו  7תכניות בלבד .נתון הראוי
לתשומת הלב הוא כי  65מתוך  99התכניות הקליניות הפועלות עוסקות
בהעברת דימות בין רופאים.
http://www.esrc.ac.uk Economic & Social Research Council 32
וכן
http://www.bjhc.co.uk/index.html

מחקר זה נערך על ידי  3אוניברסיטאות ,ובדק את המצב בעיקר באנגליה
ובוויילס .אך המצב בסקוטלנד כנראה אינו שונה ,ראו:
D. Debnath Activity analysis of telemedicine in the UK Postgrad Med
J 80:335, 2000.
 33ראו Sheikh A

 Car J andה”ש  21לעיל.
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השימוש הן על ידי הצוותים הרפואיים ,והן על ידי ציבורי
היעד העיקריים .הקשישים ,והלוקים במספר מחלות,
הנזקקים למעקב רפואי רצוף יותר ,היו עשויים להפיק
תועלת ממשית הן לעצמם והן למערכת הבריאות כולה,
בהדרכה נכונה בטכניקות השימוש .במקום מערך של
 telemedicineמפתחת מערכת הבריאות האנגלית
אמצעים אחרים של קשר ישיר ,כגון קשר טלפוני ,הן
בדיבור או בהעברת תרשימי  ECGוכיו’.
דרך שונה לאמוד את ממדי “התפוצצות” השימוש
במערכת אמצעים זאת ברפואה היא על פי מספר
הפעמים שהמונח  telemedicineעולה מיידית בחיפוש
ב .Google-ביום כתיבת שורות אלה עלה המספר על
( 5,250,000אכן – למעלה מחמישה מיליון) קישורים.
ברשימת ה – PubMed-רשימת הפרסומים המדעיים
המלאה הכלל-עולמית ,המנוהלת על ידי הNational-
) Center for Biotechnology Information (NCBIשל
ממשלת ארצות הברית ,נמצאו במועד הכתיבה 8,418
מאמרים המתייחסים לנושא זה ,מהם  150שעניינם
 telemedicineואתיקה ומשפט.
מכשולים בפני פיתוח Telemedicine

מסוים ,אשר זכתה במעמד של שליטה בנושאים
המהותיים של תחום עיסוק זה ,הן בידע והן בשימוש
בו .פרופסיה היא אוטונומית בהכוונת והתווית מהלכיה.
לפיכך ,רואה הפרופסיה את עצמה כבעלת הסמכות
העליונה ביחס למצבים בהם היא עוסקת.35
הפרופסיה הרפואית זכתה למעמד רם בחברה ,עובדה
אשר כנראה אחראית במידה רבה על רתיעת רופאים
משתי התפתחויות שבעשורים האחרונים :וויתור על
מקצת מסמכויותיהם ואצילתם לאנשי מקצועות העזר
הרפואיים ( paramedicalבמובן הרחב) ,ומהתרחבות
וקלות הנגישות למידע רפואי לציבור הרחב ,שהתאפשרה
על ידי האינטרנט .יש בין הרופאים הרואים באלה פגיעה
בתפיסה הפטנרנליסטית של שליטה מונופוליסטית של
הגדרת המצב “בריאות” ולעומתו בהגדרה ובטיפול של
המצב “מחלה” .36עם זאת יש להכיר בעובדה כי אחד
הקשיים אשר ה e-health-יצר הוא הצפת המידע בכל
נושא ברפואה אשר עשוי לדרוש מן הרופא מספר שעות
רב ביותר ביום להתעדכנות בתחום ,וכנגדו הקלות בה
המטופל עשוי למצוא את המידע הספציפי בו הוא מעוניין,
אך ללא היכולת לעמוד על מהימנותו .התמודדות זאת
בין המטפל למטופל אינה קלה .מצב זה מהווה איום על
מערכת היחסים “המסורתית” בין המטפל למטופל.

רקע תרבותי  -הפרופסיה הרפואית
רופאים כציבור קלטו ,הפנימו את היתרונות ,וכללו
את המחשב ואת האינטרנט במכשור שלהם ,הן ככלי
לקליטת וקריאת מידע רפואי המקצועית-מדעית ,והן
לצורך ניהול פעילותם .לעומת זאת ,השימוש באינטרנט
לאינטראקציה עם מטופלים ,בתחום מתן הסברים
למטופלים ,ואולי אף יותר ,כמכשיר-עזר בטיפול ,עוררו
כנראה אי-נוחות או אף התנגדות .נראה כי את הסיבות
לכך יש לחפש בתרבות הרופאים כציבור – כפרופסיה. 34
רפואה אינה משלח יד ,רפואה היא פרופסיה על כל
המשתמע ממושג זה ,דהיינו קבוצה של עוסקים בתחום
34

Eliot Freidson, Profession of Medicine: A Study of the Sociology of
Applied Knowledge (1988).
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מנגד יש מחקרים השוללים את קיום גישה לעומתית
מצד רופאים ,והם מצביעים דווקא על הסתגלות לשינוי
מהות התפקידים “במשחק” זה שבין המטפל למטופל.37
בנוסף לסיבות התרבותיות-חברתיות התלויות ברופאים
עלולים קשיי שפה ,בדומה לאלה שהוזכרו לעיל ביחס
לקהל היעד של יפן ,להוות סיבה לקושי בקליטת דרך טיפול
רפואית זאת .אולם מכשול גבוה יותר יש לראות בקשיי
קליטה של טכנולוגיות קשורות אינטרנט ,בקרב אוכלוסיות
שלא חונכו ולא הורגלו בשימוש בטכנולוגיות-על בכלל,
ובאינטרנט בפרט .ויש להניח כי קשיים אלה מהווים כיום
 35שם.
 36שם.
doctor/ 37

A. Broom, Accounts of the impact of the Internet on the
)patient relationship, Health 9(3):319 (2005
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ובשנים הקרובות ,מכשול גבוה במיוחד דווקא בקהלי-היעד
שטכנולוגיה זאת עשויה לסייע להם – אוכלוסיות קשישות
או אוכלוסיות שאין בידיהן ואינן מורגלות בהפעלת אמצעים
טכנולוגיים מתקדמים.

אך סירב לשלם עבור שירותים אלה .40רוב מדינות
ארה”ב אינן מוכנות לשלם עבור שירותי telemedicine
מדינתיים ,אך יש מאלה המרשות תשלומים של תאגידי
ביטוח פרטיים .סיבה דומה ,כמוזכר לעיל ,דווחה מיפן.

מעבר לקשיים תלויי-תרבות יש גם תלות בציוד המחשבי,
אשר ככל שהוא נעשה מתוחכם יותר ,כך הוא הופך
להיות “רגיש” יותר ונוטה לקלקולים ,הקורים כמובן ככל
שהצורך בהם דחוף .עובדה זאת מביאה לתלות בטכנאי
האינטרנט ועמיתיו בענפי הטכנולוגיות הקשורות.

מאידך ,היו גורמים או סיבות שפעלו בכיוון ההפוך.
רופאים ו/או גופים מסוימים לא ביקשו ולא גבו שכר
בגין שירותי  telemedicineשונים שהיו מוכנים להגיש,

רקע כלכלי  -שכר בגין שירותים
אחד המחסומים שעיכבו את הפעלת שירותי הרפואה
מסוג  telemedicineהוא שאלת שכר הטרחה ,אשר
תאגידי הביטוח הפרטיים ו/או הביטוח הממשלתי של
ארה”ב ( )Medicare and Medicaidלא היו מוכנים
לשלם בגינם .ההתנגדות לתשלום שכר הטרחה בחלקה
נבעה מאי-נכונות להכיר בהתקשרות שהוערכה כ”שיח
אינטרנט” כבטיפול רפואי .ואף לאחר שהקשר הוכר
ככזה נותרו בעיות של הערכת עלויות ,השוואה לביקור
מרפאה ,שיקולי הוצאות על דרך טיפול זאת לעומת השכר
המבוקש ,הערכת גובה תשלומים על “טיפולים” שונים
באמצעות האינטרנט ,ועד להערכת התשלום על פי רמתו
המקצועית של הרופא המנהל את הטיפול .38בהמשך,לחץ
ציבורי אילץ מספר מדינות – כגון קליפורניה – להקים
תכניות ביטוח רפואי משלהן ,אשר הכירו בשירותי
‘ telemedicineכשירותים רפואיים לגיטימיים ,שנועדו
להגיש טיפול רפואי ללא קשר בין-אישי בלתי אמצעי’.39
הוכרה הזכות לתשלום בגין פעולה הנעשית באמצעות
אינטרנט אך לא באמצעות הטלפון ו/או פקסימיליה.
טקסס נקטה באמצעים דומים .הממשל הפדראלי השקיע
סכומי עתק במימון ופיתוח רשתות telemedicine
38

Kirsten Rabe Smolensky, Telemedicine Reimbursement: Raising

)the Iron Triangle to a New Plateau, 13 Health Matrix 371 (2003

הכול כדי לא ליצור קשר הסכמי בין אותו גוף לבין הפונה
אליו .על כך בהמשך.
קשה להעריך השפעת גורם זה על השימוש ב-
 telemedicineבישראל ,אם יפותח .ויש להניח כי אם
וכאשר יפותח שירות מסוג זה ,הוא יינתן במסגרת
תאגידית ,וסביר כי על ידי קופות החולים הקימות ,כאחד
השירותים המוצעים לחברי הקופה ,כשירות הייעוץ
הטלפוני – “מוקד מידע בריאותי” (” – )“call centerהמוצע,
ומתפרסם בטלביזיה הישראלית כיום ,על ידי שירותי בריאות
כללית.
בד בבד נתרבו במדינות מסוימות האמצעים
הרגולאטוריים לפיקוח על המכשור ,חומרה ותוכנה,
המשמשים לשירותי  ,telemedicineאך לא נדון בהם
כאן.
רקע ארגוני  -מוסדות
מכשול נוסף שעמד בפני התפתחות השימוש בקשר
מחשבי בכלל ובאינטרנט בפרט ,היה תוצאה של האינרציה
הטבועה בארגונים גדולים ,על המנגנון הביורוקראטי
שבהם ,שמטיבו וטבעו סולד משינויים .תופעה זאת
אינה ייחודית למוסדות רפואה אלא אופיינית למוסדות
Susan E. Volkert, Telemedicine: Rx for the Future of Health 40
Care, 6 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 147, 161 (1999-2000).

וכן:

Kristen R. Jakobsen, Note, Space-Age Medicine, Stone-Age
Government: How Medicare
Reimbursement of Telemedicine
Services is Depriving the Elderly of Quality Medical Treatment, 8

Cal. Welf. & Inst. 14132.72(a) (West 2001); Tex. Gov’t Code Ann.

Elder L.J. 151, 160 (2000).

531.0126 (Vernon 2000) Telemedicine Development Act of 1996

http://www.federaltelemedicine.com/

39

http://tie.telemed.org/legal/federal_bills.asp
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גדולים בכלל ,ועיכובים דומים היו במערכת הבנקאות.
עיכובים מסיבות אלה בתאגידי הרפואה שבארצות הברית
נבעו גם משינויים ארגוניים נוספים שחלו במקביל וללא
קשר ביניהם .הכוונה לשינויים במעבר ההדרגתי מרפואה
פרטית לרפואה קבוצתית ( ,)group practiceובהמשך
לקבוצות המועסקות על ידי ספקי בריאות – מערכות
המ ַס ְּפקוֹת שירותים רפואיים (Health
ביטוח בריאות ְ
 Maintenance Organization - HMOאו Managed
 )Care Organization – MCOאו נושאות בתשלום
עבורם .ויש לזכור כי כל אלה תאגידים עסקיים הפועלים
למטרות רווח.
ההתפתחות והגדילה של בתי חולים והפיכתם ,ולא רק
בשמם ,למרכזי בריאות הכוללים בתוכם מרכזי מחקר
והוראה ,חייבה הקמת מנגנוני ניהול פנימיים ,שאף הם
תפחו והלכו.
לכל אלה נוספה העובדה הכלכלית-ארגונית הרווחת
בכלכלה ,ולא רק האמריקאית ,של מיזוגים בין
חברות .תופעה זאת לא פסחה על “תעשיית הבריאות”
האמריקאית על סוגי תאגידיה .מיזוג בין מוסדות ,שאחת
מהצדקותיו הכלכליות היה חיסכון ניהולי ,חייב שילוב של
המנגנונים הניהוליים לא רק מן ההיבט האנושי אלא גם
בפן הטכני שלו .השימוש בציוד ובתוכנות שונים במוסדות
השונים ,וההכרח להאחדתם חייב השקעות גדולות מאד,
עובדה שכמובן פגעה בהכנסות – שיקול חשוב ביותר
בתאגיד עסקי .כל אלה עיכבו את ההתפתחות הנוספת
של השימוש במחשוב – השימוש האינטרנטי.
שיקול עסקי לא מבוטל ,אך מסוג אחר ,שעיכב את
הכנסת ה telemedicine-נבע מסוג השירות הרפואי
שניתן באמצעות ה .telemedicine-בשיטה הנוהגת
בארה”ב ,מתוגמל – לשון אחר מרוויח – ַס ָּפק הבריאות
על פי הטיפול שהוא מגיש למטופל במצב מחלה ,והוא
גבוה ורווחי יותר מאשר פעולה למניעת מחלות או
התפתחותן .ניהול בריאות מרחוק ,כפי שtelemedicine-
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לס ֵּפק מהווה תמריץ מועט מאד לפיתוח והרחבת
מיטיב ַ
השימוש בו .ההכרה בערך האיכות והמוניטין הכרוך
בהפעלת שירותי  telemedicineכשלעצמה ,עדיין לא
חדרה במידה מספקת להכרת הנהלות תאגידי הרפואה
האמריקאיים .כל אלה הביאו לרתיעה מההשקעה הרבה
הדרושה ליוזמה מסוג זה.41
 Telemedicineומשפט
רישוי ופיקוח
כפי שהוזכר נולדה ה telemedicine-בשנת  1996עם
שא ְפשר קשר דו-סטרי ,בו-זמני,
הפעלת אתר אינטרנט ִ
בין מטפל למטופל ,בעניינים הקשורים לטיפול רפואי,
על ידי שני רופאים במדינת מסצ’וסטס (Cyberdocs,
 .42)Inc.בהיותם מודעים לשאלות משפטיות הקשורות
בשירות “ללא גבולות” מסוג זה ,הם נזהרו מלקיים קשר
ולהגיש סיוע רפואי בדרך זאת ,אלא לתושבי מדינת
מסצ’וסטס ו/או לפונים שמחוץ לארצות הברית .שני
הרופאים ביקשו תשלום יחסית צנוע – בין  50ל100-
דולר ארה”ב .בדרך הפעלה זאת ניסו שני רופאים אלה
להימנע מלהיתקל בשאלות משפטיות ,אך הם לא הצליחו
לעקוף שאלות אחרות ,מהן קשות יותר.
רישוי לטיפול באמצעות telemedicine

ה telemedicine-בהיותו מופעל באמצעות האינטרנט ,אינו
יודע גבולות .אולם המחסום הראשוני העומד בפני המפעיל
שירותים אלה הוא בשאלת הרישוי ,לשון אחר – בהכללת
שירות כזה בהגדרת תפקיד הרופא על פי חוק המדינה.
בארצות הברית הגדרות אלה מגוונות:
מישיגן וויסקונסין בחרו בהגדרות כוללניות“ :אבחנה,
טיפול ,מניעה ,ריפוי או הקלה של מחלה או מחושים
של אדם...על ידי נוכחות ( ,)attendanceייעוץ ,מכשור,
 41להרחבה בכל הנושאים שנדונו בפרק זה ,ראו
לעיל ,בעמ’ .377 – 376
 42ראו ה”ש  19לעיל.
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אמצעי אבחון וכיו” .43נוסח זה אינו מכשיר מפורשות,
אך גם אינו שולל מתן היתר לשירותי .telemedicine
לעומתן ,אינדיאנה בחרה בניסוח מפורש לפיו “יעוץ רפואי
הניתן באמצעות קשר אלקטרוני סדיר ,ובלתי אקראי...
הוא טיפול רפואי” .44מכאן כי רופא המחזיק ברישיון
לעסוק ברפואה במדינת אינדיאנה מורשה ,מפורשות על
פי החוק ,להגיש גם שירות רפואי של .telemedicine
טקסס הרחיקה לכת ,ובנוסף לאמירה המפורשת הדומה
לזו של אינדיאנה ,ובתוספת אזכור ספציפי של העברת
ממצאי בדיקות דימות ואחרות ,הרשתה גם עריכת
התייעצות על אודות מטופל אזרח טקסס ,בין רופא
מורשה בטקסס בעמית מומחה באותו תחום עצמו ,גם
כשהאחרון מורשה במדינה אחרת.45
קליפורניה נקטה בדרך שלישית :המדינה מרשה לרופא
מורשה בכל מדינה בארצות הברית ,לרבות קליפורניה,
לתת שירותי  telemedicineלאזרח קליפורניה ,אולם
מטופל זה חייב להימצא בטיפולו של רופא מורשה
בקליפורניה ,ובידי האחרון נתונה הסמכות העליונה על
הטיפול ,כולל קבלת הסכמה מדעת ,מראש ובכתב ,מידי
המטופל ,באשר לכל הכרוך בדרך טיפול זאת וסיכוניה.46
החוק מוציא במפורש מהכרה זאת שיחות טלפון או
החלפה אקראית של שאלות ותשובות בדוא”ל.
כיום  33ממדינות ארה”ב דורשות מרופא ,בנוסף
לרישיון “רגיל” לעסוק ברפואה ,גם רישוי ספציפי
לטיפול באמצעות  .48,47 telemedicineבאשר לטיפול
Mich. Comp. Laws Ann. 333.17001(d)(1) (2001). 43
Ind. Code Ann. 25-22.5-1-1.1(a)(4)(A) & (B) (Michigan 1999). 44
Tex. Occ. Code Ann. 151.056(a) (Vernon 2002). 45
Cal. Bus. & Prof. Code 2290.5(a)(1) & (b) (West 1990 & Supp. 46
2002).
Telemedicine Licensure Report prepared for OAT by the Center for 47
Telemedicine, 2006.

ראו גם
J. Kelly Barnes, Telemedicine: A Conflict of Laws Problem Waiting to
?Happen – How Will Interstate and International Claims be Decided
28 Hous. J. Int'l L 491 (2006).
Dean R. Batson, Pennsylvania’s Abortive Attempts to Regulate 48
Telemedicine Through Restrictive Licensure Requirements: Protecting
)the Patient or Protecting the Profession? 106 Dick. L. Rev. 591 (2002
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בין-מדינתי בארה”ב – ב 28-מדינות אין כלל התייחסות
בחקיקה לסוגיה זאת 20 ,מדינות מגבילות בדרך כלשהי
את השירות ,ואילו רק חוקי  3מדינות ָמ ְתנות רישוי בין
מדינות בהסדר רישוי משפטי הדדי .50,49מעניין כי קבלת
הרישוי וההסמכה המקצועית מותנית גם בהחזקה
בפוליסת ביטוח ,אך גם החזקה בפוליסת ביטוח רשלנות
רפואית המתאימה לדרישת המדינה .לקראת סוף
הקדנציה של הקונגרס האמריקאי הקודם הוגשה הצעה
לחקיקת רישוי אחיד לכל ארצות ברית .51במדינות אחדות,
תוך שיתוף פעולה עם הארגונים המקצועיים שבתחומי
הרפואה השונים ,הוקמו וועדות הסמכה (accreditation
 )boardsהמעניקות לרופאים ולאחיות הרשאה לטיפול
בסיוע .52 telemedicine
הקהילייה האירופית הסדירה את שירותי ה-
 telemedicineלמדינות האיחוד האירופי כולו בשורת
החלטות של מועצת אירופה והנציבות האירופית,
המתייחסות להיבטים שונים של פרקטיקה זאת.
החלטות-הנחיות אלה עודכנו לאחרונה.53
הדרך לבחון את אפשרות ההכרה של פרקטיקת ה-
 telemedicineכטיפול רפואי על ידי המשפט בישראל,
מתחילה בפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,תשל”ז,541976-
אשר בסעיף  .1הגדרות ,אומר:
“עיסוק ברפואה”  -בדיקת חולים
ופצועים ,אבחונם ,ריפוים ,מתן מרשם
להם ,פיקוח על נשים בזיקה להריון
49

http://tie.telemed.org/articles/

article.asp?path=legal&article= interstateLicensure_gw_tie00.xml

50

Jacobson, P.D.,Selvin, E., Licensing telemedicine: the need for a
national policy, Telemed J E Heatlh 6 (4): 239 (2000).

51

)(September 9, 2006, Congressman Thompson, Calif.
http://www.dailydemocrat.com/search

52
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 54פקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל”ז ,1987-תיקון תשמ”ז – נתקבל
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וללידה ,או שירותים אחרים הניתנים
בדרך כלל מידי רופא לרבות ריפוי
באקופונטורה;
על פי הפשט ,הקושי נובע מפירוש המלה “בדיקת”
בהקשר לפרקטיקה שבהליך ה .telemedicine-וזה
כמובן ידרוש דיון ,אם וכאשר...
ַּב ָּקרַ ת איכות שלטונית
איכות שירותי  telemedicineהייתה נתונה לביקורת
מראשית דרכה.
כוונתנו כאן לשאלות שמעבר לרישוי .מן ההתחלה קיים
גם פיקוח של רשויות רגולאציה שונות ביחס לאיכות
השירות שניתן .בארה”ב רשויות אלה הן רבות ושונות,
וכל אחת פעלה בפן שבסמכותה.
במחקר מוקדם נבדקה איכות השירות שניתן ב57-
אתרים ,באמצעות שאלון אחיד שנשלח אליהם ,בו תוארו
סימנים של מחלה מוגדרת .55הנבדקים ,לא ידעו כי מדובר
בביקורת .חלק מהנבדקים השיבו לשאלות באחור של
עד  10ימים ,רבים החמיצו את האבחנה ,מאלה הציעו
טיפולי סרק שונים ומשונים .איש מהנבדקים לא העלה
שאלות באשר לטיפול רפואי בהקשר של “טיפול שמחוץ
לגבולות המדינה”.
רשויות הרגולציה כוללות מספר סוכנויות ממשל ,החל
ב ,Federal Trade Commission (FTC)-הממונה
על הגינות ומניעת מעשי מרמה ,ועד

לFederal-

) Communication Commission (FCCשסמכויותיה
כוללות פיקוח על כלל אמצעי התקשורת ודרכי ניהולם.
לאלה נוסף הפיקוח של רשויות הרישוי של תאגידי ביטוח
ואספקת שירותי רפואה ,הקשורים גם לחקיקה בעניין
שירותי בריאות לעובדים .גם חלקו של הFederal Drug-
) Administration (FDAלא נפקד מבין המפקחים.56
 55ראו  Weisemanה”ש  19לעיל.
John Henkel, Buying Drugs Online: It’s Convenient and Private, but 56
Beware of ‘Rogue Sites,’ FDA Consumer 25, 29 (Jan.-Feb. 2000
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כדי לנסות להקל על הנובע מריבוי הסוכנויות המעורבות
בפיקוח הקימה תעשיית הבריאות בארה”ב גופי פיקוח
עצמי ,Health Internet Ethics (Hi-Ethics) ,אשר ניסחו
קוד אתי לתאגידים המגישים שירותי .57telemedicine
 Telemedicineומשפט רפואי
פרקטיקה רפואית חדשה זאת פותחה מבלי שהוקדמו
לה שיקולים המתייחסים לסוגיות המשפטיות המרובות
שהיא עלולה לעורר ,לא מן הפן הרפואי ולא מעצם
השימוש באינטרנט ומתכונותיו .עם זאת מובן מאליו כי
מטבעה של פרקטיקה חדישה זאת ,היא חייבת להשתלב
ולעמוד באמות המידה החלות על תחומים אלה – רפואה,
אתיקה ומשפט .השאלות מגוונות ,החל בשימוש לרעה,
מרמה וכיו’ ,ועד לעניינים הנוגעים במיוחד לטיפול וייעוץ
רפואי.
 Telemedicineומשפט רפואי פנים מדינתי
בשלב הראשון נשתדל להתרכז בסוגיות המשפטיות
האפשריות ,כאשר הפעולות נעשות בתחומה של מדינה
אחת – המטפל והמטופל הם תושבי אותה מדינה.
רשלנות רפואית בהליך של telemedicine

חובת הזהירות  -קשר מטפל-מטופל
היסוד הבסיסי הנדרש להטלת חובת הזהירות על
מטפל ,וממנה לביסוס עילה לתביעת רשלנות רפואית
של מטופל נגד המטפל בו ,הוא הוכחת קיומו של יחס
מטופל-מטפל בין הצדדים ,שהרי בהיעדר יחס כזה
אין מקום לטענה על קיום חובת זהירות .יחס זה עשוי
telemedicine

להיות שונה באופן מהותי בנסיבות של
מאשר בנסיבות אחרות של טיפול רפואי (ראו למטה).
ויש לזכור כי אין צורך בהוכחת הסכם מפורש וכתוב בין

Ross D. Silverman, Regulating Medical Practice in the Cyber Age: 57
Issues and Challenges for State Medical Boards, 26 Am. J.L. & Med.
255, 256-257 (2000) Bruce Merlin Fried et al., E-Health: Technologic
Revolution Meets Regulatory Constraint, 19 Health Affairs 124, 125126 (2000).

׀ 131

מדור רפואה משפטית
“…the extension of potential

המטפל למטופל ,ייתכן גם הסכם מכללא או בהתנהגות,
להוכחת קיומו של יחס מטפל-מטופל ,החשוב הוא כי
יוכח רצון הדדי ליצירת קשר טיפולי .עם זאת אין לשכוח
כי קיומו של הסכם כזה כפוף למילוי דרישות קפדני של
כל הנובע מדוקטרינת ההסכמה מדעת של המטופל ,של
חובת הגילוי הנאות הכלולה בה וכיו’ ,שאין צורך לפרטן
כאן .ויש גם חובות המוטלים מן הדין ,והכול בכפוף לדין
החל.

malpractice liability to doctors
with whom a treating physician
has merely conferred, without
more, would unacceptably inhibit
the exchange of information and
physicians.

among

expertise

This would benefit neither those
seeking medical attention nor

במקרה של מטפל שנמצא חייב ברשלנות בגין התייעצות-
טיפול שנתן למטופל ,יש להבדיל בין שתי סוגיות:
הראשונה  -ייעוץ (=טיפול) ישיר במטופל ,בהיענות
לפניית האחרון אל המטפל .והשנייה – פנייתו של מטפל
ישיר ,בבקשת ייעוץ אל עמית ,בשאלת טיפול במטופל של
המטפל הראשון .נתחיל בסוגיה השנייה ,אשר לכאורה
פשוטה יותר .מקצוע הרפואה רואה בחיוב היוועצות של
רופא בעמיתיו .הסיבה ,הטובה שעשויה לצמוח למטופל
מהתקשרות בין-רופאים כזאת ברורה .מגמה זאת ראויה
לעידוד בהיותה מקדמת את תקנת הציבור .התייעצות
כזאת ,שהייתה נהוגה “מאז ומתמיד” עשויה לכלול
העברה טלפונית ובעל פה בין הנועץ ליועץ ,של מידע
רפואי הנוגע למטופל .השאלה היא אם יש לראות קשר
מטפל-מטופל בין הרופא היועץ לבין המטופל ,ומכאן
האם יש מקום להטיל חובת זהירות על כתפי אותו רופא-
יועץ.
שאלה זאת נדונה בארה”ב בהקשר של התייעצות
טלפונית בעניין  ,58 Lopez et al v. Dr. Azizבו נתבע
אותו ד”ר עזיז ,מומחה ביילוד ,בגין ייעוץ שנתבקש ונתן
לרופא שטיפל ישירות ביולדת .בית המשפט קבע כי:

מאוחר יותר קיבלה עמדה זאת חיזוק בהלכה שעסקה
מפורשות בהתייעצות באמצעות דוא”ל בין רופאים,
בעניין  ,Reynolds v. Decatur Memorial Hospitalבו
קבע בית המשפט ,כי חיוב בדין בגין תוצאות התקשרות
כזאת:59
chilling

a

have

“…would

effect upon [the] practice of
medicine.” …[and] “would stifle
communication, education and
professional association, all to
”the detriment of the patient.

במשפט הישראלי עשויה לעמוד לרופא היועץ גם הגנה
בטענה כי בין המטופל מושא ההתייעצות לבין היועץ,
עמד הרופא הנועץ ,והוא שאמור לבדוק את העצה ,ולא
למלא אחריה באופן עיוור ,ומכאן כי האחריות מוטלת
עליו. 60

[Dr. Aziz did not] “conduct any
result of any laboratory tests, did

היוזמה להתקשרות באמצעות האינטרנט עשויה לבוא
מצד המטופל .לפיכך ,להוכחת קיום קשר הסכמי עשויה

not prepare any reports, and did
not bill the plaintiff or the primary
”care physician.
S.W.2d 303, 304 (Tex. App. 1993) 852

 132׀

(ההדגשה לא במקור – א .ס) .

לא כך בהכרח בהתקשרות ישירה בדרך המתאפשרת
ב .telemedicine-ההבדל המהותי הוא בעובדה כי

laboratory tests or review the

. 58

”the medical profession.

59

Reynolds v. Decatur Memorial Hosp., 660 N.E.2d 235, 240 (Ill.
App. 1996).

 60טענה מסוג זו שבהמ’  106/54צבי וינשטיין נ’ קדימה ,אגודה שיתופית
בע”מ ואח’ פד ח (.1317 )2
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להיות חשיבות לשאלה אם נדרש וניתן תשלום .לשאלה
זאת חשיבות במערכת משפט בה הדין דורש את הוכחת
יסוד ה consideration-כתנאי להכרה בקשר חוזי –
כבמשפט האנגלו-אמריקאי ,61ואילו בישראל משקלו של
עניין זה בלבד כפי הנראה מועט .אולם משנתחייב מטופל
מיד ומראש בתשלום ,כדי שההתקשרות והייעוץ הרפואי
יתקיימו בפועל ,וכאשר אין נפקות לשאלה אם התשלום
נעשה בגין התקשרות פרטנית או בודדת ,או שקיימת
התקשרות בשיטה של מנוי שהמטופל רוכש מראש מן
המטפל ,בין אם המטפל הוא אישיות מוחשית – פרט ,או
שהוא תאגיד רפואי .62במקרה כזה אין ספק בקיומו של
קשר חוזי ,שנעשה מרצון הדדי חופשי .וגם כאן מועבר
מידע רב ,ולפחות טכנית יש אפשרות בה המטפל ממש
רואה את המטופל באמצעות מצלמות אלקטרוניות
הקשורות למכשור האינטרנט .ואין ספק באפשרות
של העברת תיעוד הרפואי מרבי מסוגים שונים ,וקיום
“כרטיס מטופל” בידיו – במחשבו – של המטפל.
כמובן שבמקרה מסוג זה תלויה תקפות הקשר ההסכמי
בין המטופל למטפל בקיום דרישות ההסכמה מדעת
והגילוי הנאות .אמנם מספר אתרי טיפול-התייעצות
כאלה בארה”ב מביאים בראש הטקסט הכתוב “כתב
הסכמה וויתור” ( )disclaimerבו נכתב כי ‘המידע
שנמסר על ידי האתר הוא למטרות מידע בלבד ,ואינו
מהווה הוראות לביצוע’ .קשה להניח כי “הסכמה וויתור”
כאלה יעמדו למטפל שנתבע בעקבות נזק שנגרם למטופל
אשר ניזוק כשהסתמך על הההוראות.
זאת ועוד – המשפט האמריקאי הכיר כי מתן ייעוץ
טלפוני ישיר למטופל יוצר קשר מטופל-מטפל.63

במקרים מסוג זה ,והם כנראה הרוב ,והם החשובים לנושא
הנדון ,אין בהיבטיהם המשפטים חידוש או שוני כלשהו
ביחס לדוקטרינות הרגילות המוכרות בדיני רשלנות
רפואית .לבד מנושא אחד ,שיכול לסבך את העניין ,והוא
ספציפי לסוג זה של טיפול – המטפל עלול להימצא נושא
באחריות על טיב הקשר האלקטרוני בינו לבין המטופל,
שהרי ברור כי שיבושים במערכת כזאת עלולים להיות
הרי אסון .ואין גם ספק כי אמצעי קשר אלה נמצאים
בשליטת המטפל .מאידך ,המגמה הבולטת ,ודווקא
בארה”ב ,של עידוד פרקטיקה זאת של שירות רפואי,
עומדת בסתירה להחמרה והגבלה משפטית מכיוון זה.64
זאת ועוד – אם הרופא מועסק על ידי תאגיד המשמש
ַס ָּפק שירותי רפואה ,כגון רופאים הקשורים ל HMO-או
 MCOבארה”ב ,או כזה כשל קופות החולים בישראל,
יש להניח כי התאגיד המעסיק יימצא חייב באחריות
שילוחית בגין נזק שנגרם למטופל .65יש להניח כי לאותם
גופים מוסדיים ,לא תעמוד טענת השתק ()estoppel
אם ייתבעו באחריות שילוחית על פעולות שנעשו על ידי
רופא שאינו שכיר ,אך פועל ונותן שירותי רפואה במסגרת
אותו תאגיד ַס ָּפק שירותי רפואה .הרי פעילותו של רופא
כזה נגזרת מן הקשר עם המוסד המעסיק.67,66
לאחר דברים אלה נותר עניין אחד – האם בעצם
הפנייה הנעשית ביוזמת המטופל אל המטפל ,באמצעות
האינטרנט ,יש יצירה של קשר הסכמי ,ולוּ רק מעצם
גביית התשלום בגין עצם ההתקשרות – שליחת הדוא”ל?
הקמת קשר כזה רחוקה מלהיות וודאית .הרי הפנייה באה
ביוזמת המטופל ,ואין על המטפל חובה מן הדין להיענות
N.P. Terry, Cyber Malpractice: Legal Exposure for Cybermedicine,25 64
Am. J.L. & Med. 327, 1999

 61ראו

Paul Starr, Health Care Reform and the New Economy:

Does the New Digital Economy Require a Different Vision for Health
Reform its Principles as Well as its Possibility, 19 Health Affairs 23
)(2000

זאת כנראה הסיבה כי מטפלים רבים אינם מבקשים ואינם מקבלים תשלום בגין
הייעוץ – אין תשלום – אין חוזה.
 62כגון אותה התקשרות שבטקסט שמעל ה”ש  – 17באתר:
www.ehealthindiana.com

 63ראו ה”ש מס’  98למטה ,והטקסט שמעליה.
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P. Greg Gulick, E-Health and the Future of Medicine: The 65
Economic, Legal, Regulatory, Cultural, and Organizational Obstacles
Facing Telemedicine and Cybermedicine Programs. 12 Alb. L.J. Sci.
& Tech. 351, 2002

 66שם
 67לדוגמאPetrovich v. Share Health Plan of Illinois, Inc., 719 N.E.2d :
 . )756, 768 (Ill. 1999במקרה זה נמצאה החברה הנתבעת חייבת כיוון

שהוכח כי היא הביאה את המטופל-הפונה-התובע להאמין כי השירות
הרפואי ניתן על ידי המוסד עצמו ,ואילו בפועל שימש המטפל כ”קבלן
משנה” עצמאי הנותן שירותים באמצעות החברה.
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לכל פנייה .68אולם קשר כזה קם בו ברגע שהמטפל משיב
בדרך כלשהי על הפנייה אליו.69

רשלנות רפואית בהליך של telemedicine
הרמה הנאותה standard of care -

הזכרנו לעיל את שירות הייעוץ הטלפוני הניתן כבר
כיום על ידי שירותי בריאות כללית ,בו אחות מבררת
ולמעשה משמשת מעין “מרכז מיון טלפוני” המנחה
מטופלים הפונים אל אותה מרכזייה .יש במדינות אחרות
מרכזים הפועלים על אותו עקרון עצמו ,אלא תוך שימוש
באינטרנט .יש להניח כי יוחלו על “מרכזיות שירות
אינטרנט” כאלה הדינים החלים על שירות טלפוני מסוג
זה.70
מסתבר כי בארה”ב נתבעים תאגידים המספקים טיפול

הזמינות הרבה של מידע רפואי – ספרות ,הנחיות
קליניות (Medline, Medscape, National Guideline

 Clearinghouseועוד) וכתבי העת למיניהם ,מפחיתה
מן הטיעון האפשרי ,שהיה מוצדק בעבר בדבר שוני
ברמה הנאותה שמותר לראות בין זאת של רופא הפועל
“בבדידות” בפריפריה לעומת זו הנדרשת מעמיתו
המומחה היושב בעיר הגדולה .72טיעון זה – הlocality-
 – doctrineהיה תקף בארה”ב .73דוקטרינה זאת לא
אומצה במשפט הישראלי.

enterprise

רפואי ,תוך הסתמכות על הדוקטרינה של
 ,liabilityעל פיה ניתן להרים את מסך ההתאגדות שבין
“המזיק הישיר” לבין מעסיקו ספק שירותי הבריאות,
בגלל השימוש שאותם תאגידים עושים באמצעי שכנוע
פרסומיים ואחרים ,במטרה למשוך אליהם לקוחות,
ובשל הסתמכות הלקוחות-המטופלים על ההבטחות
שבפרסומים אלה.71

השאלה הנוספת הספציפית ל telemedicine-בתחום זה
נוגעת לרמת המיומנות והעמידה בסטנדרטים נאותים
לשיטת פעולה טיפולית זאת .קנה המידה למיומנות
הנאותה הוא הנדרש כדי לעמוד בדרישות הרישוי להגשת
שירותי רפואה באינטרנט באותן מדינות בארה”ב בהן
רישוי זה נדרש ,74או בכללים שנקבעו על ידי הקהילייה
האירופית.75
רשומה רפואית

 68בישראל חובה זאת עומדת רק במצבי חירום – בפניית מטופל לחדר
המיון ,שאסור להימנע מטיפול בפונה .ראו תקנות בריאות העם (אשפוז
בבית חולים) ,התשמ”א ,1980 -ומאוחר יותר סעיף  12לחוק זכויות החולה,
התשנ”ו.1996-
הדין האמריקאי מבוסס על הלכה וותיקה של בית המשפט העליון של
מדינת ווירג’יניה:

בעידן זה בו נוצרה אפשרות נוחה וקלה לניהול ואחסון
מידע ,כולל הרשומה הרפואית על כל שבה והנלווה אליה,
יש להניח כי גם המשפט יחמיר עם דרישת השמירה על
הרשומה הרפואית .ואין מגבלה ממשית על נפח התיעוד
שניתן לאחסן.76

“…physician’s duty arises only upon the creation of a physician-patient
relationship; that relationship springs from a consensual transaction,
a contract, express or implied, general or special ...” Lyons v. Grether,
)239 S.E.2d 103, 105 (Va. 1977

69

Alissa R. Spielberg, Online Without a Net: Physician-Patient

Communication by Electronic Mail, 25 Am. J.L. & Med. 267, (1999).

70

Crum v. Health Alliance – Midwest 47 F.Supp.2d 1013 (7th Cir.
1999).

71

Keating, G. C., “The Theory of Enterprise Liability and Common

Law Strict Liability” Vanderbilt Law Review, 54, 1285, 2001:

“…enterprise liability is a conception of responsibility for harm done
equal to and competitive with the fault principle”.
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 72ראו  ,N.P. Terryה”ש  64לעיל.
 73הטיעון התבסס על הדרת הרשלנות בפסק הדין המוביל והמפורסם עד
היום Pike v. Honsinger, 49 N E 716, 1898 New York Reports, 155, p.201 -
בו קבע השופט את דרישת הרמה הנאותה כ:
“…degree of learning and skill that is ordinarily possessed
by physicians and surgeons in the locality in which he
).ההדגשה אינה במקור – א.ס( ”…practices

 74ראו ה”ש  52לעיל.
 75ראו ה”ש  53לעיל.
 76לשון אחר – אין כיום נימוק להגבלת שמירה על חומר ארכיוני ,מסוג
כלשהו ,לרבות תצלומי בדיקות דימות ,הקיימת על פי חוזר מינהל הרפואה
של משרד הבריאות מס’  114/85מיום .17.11.1985
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חשיבות השמירה על תיעוד רפואי בכל הנוגע לעצם
הטיפול בחולה אינה צריכה הסבר .כל תיעוד הקשור
בדרך כלשהי בטיפול רפואי במטופל ,נכלל על פי חוקי
ארה”ב במושג “רשומה רפואית” .77בישראל ניהול ושמירה
על תיעוד רפואי היא חובה שהוטלה על ידי חוזר מינהל
האשפוז במשרד הבריאות 78ומאוחר יותר זאת חובה
מכוח חוק זכויות החולה.79
מן ההיבט המשפטי ,חשיבות שמירת חומר זה ,לאור
דוקטרינת הנזק הראייתי גם היא ברורה .מאז נכנס
המחשב לשימוש נרחב בכל מוסדות הרפואה בישראל,
סביר להניח כי טענת אובדן רשומה ,גם לאחר עבור
תקופה ארוכה ,לא תעמוד אף במקרה חריג כגון הרס
פיזי של מחשבי המאגר של מוסד רפואי .גיבוי התיעוד
הוא חובה שבשגרה ונעשה גם בנסיבות של מאגר פרטי,
ועל אחת כמה שחובה כזאת מוטלת על מוסד.
ניהול רשומת מטופל במחשב מקובלת כיום בכל העולם בו
מצוי מכשור זה .הדברים אמורים ביחס לכל המדינות בהן
יש תרבות ותשתית טכנולוגית מתקדמת .כידוע ישראל
נמנית על אלה ,וכאמור לעיל במרפאות כל קופות החולים,
ובכל מוסדות האשפוז ,מנוהלות הרשומות ומאוחסנות
במחשבים .מידת הדיוק של רשומת מטופל תלויה בגורם
אחד ויחיד – מידת דיוק ופירוט כתיבתה בידי הרופא
או כל מטפל אחר המוסמך להוסיף לרשומה .ההקפדה
על אלה היא מן החובות המוטלים על התאגיד  -המוסד
הרפואי – בו הרשומה מנוהלת.
עם פתיחת האפשרות של התכתבות באמצעות דוא”ל בין
המטופל למטפל ,מצטרפת תכתובת זאת אל הרשומה של
הפרט .אמנם תוספת זאת עלולה “לסרבל” את הרשומה,
שעד כה הייתה מנוהלת על ידי המטפל ובלשונו .צירוף
התכתובת לרשומה עלולה להתקבל שלא בעין יפה על
ידי ציבור המטפלים ,למרות ש”תמונת” המטופל נעשית
הרבה יותר ברורה ומדויקת ,הן בתוכן והן בהיבט מועדי
התרחשות אירועים שונים .אפשר לדמות מצב זה להבדל
U.S.C. 1395nn(e)(2) (1994). 42 77

 78ראו ה”ש מס’  70לעיל.
 79סעיף 17לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו.1996-
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שבין ניהול פרוטוקול דיון משפטי שנעשה בזמנו בידי
בית המשפט עצמו ,ובכתב ידו ,לבין פרוטוקול מלא (ולא
מוכתב) המוקלד בזמן אמת או מתמלול שלאחר הקלטה.
יחד עם זאת ,בניהול רשומה בדרך זאת יש חיסרון
הנובע מהעמסת-יתר בחומר שהרלבנטיות שלו מוטלת
בספק ,שעלול למהול את המידע הרלבנטי ולהקשות על
אחזורו .תופעה כזאת מזכירה את המושג השלילי המוכר
בעולם מידע-המחשב  GIGA -שהוא ראשי תיבות של
.Garbage-in-garbage-out
בהקשר זה של רישום ואפשרות שימוש באינטרנט
לצורך העברה מיידית של מידע רפואי מקוון ,יש לזכור
את היוזמה בה נקט משרד הבריאות בישראל ,בתקופת
כהונתו של מר דני נווה כשר הבריאות – פרויקט יצירת
רשומה רפואית לאומית ,שתכיל מידע רפואי מלא על כל
תושב בישראל .81,80למימוש היוזמה הוקמה וועדת היגוי,
שהורכבה מראשי כל מוסדות הרפואה המובילים במדינה,
ובתוכה הופעלו  4וועדות עיקריות שאמורות לעסוק
בנושאי יישום ,קידוד ,אתיקה ומשפט ,וטכנולוגיה.
סודיות וחיסיון במציאות של Telemedicine

אבטחת מידע רפואי
נושא חשוב המחייב בקרה ופיקוח הוא אבטחת המידע.
הוראות בנושא זה הותקנו על ידי משרד הבריאות
(Health and

ושירותי אדם של הממשל הפדראלי
) .)Human Services (HHSאלה נועדו בעיקר לשמירה
על פרטיות המטופל וסודיות החומר הרפואי המועבר
באמצעות האינטרנט .82לעניין זה הוקדשה תשומת לב
מיוחדת ,לאור המספר הרב של בני אדם המעורבים
בטיפול במטופל הבודד ,וסכנת חדירה למאגרי המידע
 80ר’ אתר:
.http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=58
 81הרעיון אינו מקורי ,אלא הושאל מארה”ב Electronic Medical Record -
(http://www.nap.edu.books/0309055326/html/index.html ,)EMR

82

Mary Beth Johnston & Leighton Roper, HIPAA Becomes Reality:

Compliance With New Privacy, Security, and Electronic Transmission
Standards, 103 W. Va. L. Rev. 541, 552 (2001).
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ודליפת המידע שעלולה להיות כרוכה בכך .83תקנות
הגנת הפרטיות הרפואית (Individually Identifiable
 )Informationהגדירו מידע פרטי בדרך הבאה:84
“מידע בענייני בריאות ,הכולל נתונים
דמוגראפיים...אשר ( )1נוצר או נתקבל
מס ָּפק שירותי בריאות )2(...המתייחס
ַ
למצב הבריאות הגופני והנפשי של
אדם בעבר ,בהווה ובעתיד )3( ...אשר
באמצעותו ניתן לזהות את אותו אדם”.
מידע כזה נחשב כחסוי ,ואין רשות להעבירו אלא
בהסכמת המטופל ,אלא לצורך טיפול רפואי או תשלום
בגינו.
הפרק העונשי של הוראות חוק אלה הוא קפדן מאד.
טעויות בשגגה זוכות ליחס סלחני למדי – קנסות יחסית
קלים ,אולם העונשים הולכים ונעשים חמורים ,בעיקר
בהתחשב ביסוד הכוונה .קנס עד  250,000דולר ארה”ב
ועד  10שנות מאסר עלולות להיות מוטלות על הפרת
סודיות ,במקרה של:
“…with intent to sell, transfer,
or use individually identifiable
health information for commercial
or

gain,

personal

advantage,

”malicious harm.

85

הטלת הקנסות היא בסמכותו הבלעדית של המזכיר
לבריאות ושירותי אדם (שר הבריאות).
ביצוע דרישות התקנות הללו חייבה השקעות עתק של
“תעשיית הבריאות” של ארה”ב.
83

Charity Scott, Is Too Much Privacy Bad for your Health? An

Introduction to the Law, Ethics, and HIPAA Rule on Medical Privacy,
17 Ga. St. U. L. Rev. 481, 481 (2000).
Standards for Privacy of Individually Identifiable Health Information, 84
65 Fed. Reg. at 82,493

 85שם.
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כיוון שנושא זה עלול לעורר שאלות של אבטחת מידע לא
רק ברמת המוסד הרפואי ,אלא גם ברמת הרופא הבודד,
ניסה גם איגוד הרופאים האמריקאי ה AMA-להיכנס
לעובי הקורה ,ופרסם הנחיות לחבריו.86
המשפט בישראל מקפיד מאד על פרטיות המידע
הרפואי .ההוראות הספציפיות מצויות בחוק זכויות
החולה ,התשנ”ו .871996-בנוסף יש שורה של חיקוקים
המקפידים על פרטיות המידע המתייחס לאדם ,ומתוכם
יש ללמוד גם על חיסיון המידע הרפואי המתייחס לאותו
אדם.88
הפעלת שירותי המידע באמצעות האינטרנט בין קופות
החולים בישראל לבין החברים-המטופלים נעשית תוך
שמירה על כללי אבטחת מידע הדומים לאלה שמקיימים
הבנקים בקשר עם לקוחותיהם.
לא ידועים בישראל מקרים של שימוש במידע שבמאגרי
ספקי הרפואה השונים לצרכים מסחריים .כוונתנו
לשימוש לצורך הפצת חומר תעמולה על ידי חברות
תרופות לאוכלוסיות הלוקות במחלות מסוימות ,כאשר
היעדים למשלוח חומר התעמולה מתקבלים מפילוח
המידע שבמאגרים על פי האבחנות.89
החוליה החלשה בעניין אבטחת מידע רפואי אישי הם
דווקא החברים-המטופלים עצמם .מטופל – משתמש-
קצה ,אשר המחשב שלו אינו מוגן כראוי ,עלול למצוא
 86בעיות אלה התעוררו כבר לפני מספר שנים בארה”ב  ,ונעשה ניסיון לתת
להן מענה:
American Medical Association, Guidelines for Physician-Patient
Electronic Communications, available at:
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/ 2386.html
Beverly Kane & Daniel Z. Sands, Guidelines for the Clinical Use of
Electronic Mail with Patients, 5 J. of the Am. Med. Informatics Ass’n,
available at: http://www.amia.org/pubs/other/email guidelines.html

 87סעיפים  19 ,10ו 20-לחוק .אמנם אין התייחסות מפורשת לרשומה
אלקטרונית ,אלא לרשומה או למידע רפואי ,אך אין ספק כי ההתייחסות
הפרשנית הראויה כוללת את הרשומה האלקטרונית.
 88החוקים הם :פקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל”א ,1971-חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ”א , 1981-חוק זכויות החולה ,התשנ”ו ,1996-חוק חופש
המידע ,התשנ”ח1998-
ראו גם את הדיון שנערך ביום העיון של מערכת רפואה ומשפט בנושא
סודיות רפואית של עובד ציבור מול זכות הציבור לדעת ,שהתקיים ביום
 ,03.11.2006המתפרסמים בגיליון זה של כתב העת.
 89ראו  ,Gulickה”ש  2לעיל ,הערה  222שם.
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עצמו חשוף ,והמידע הרפואי ,וכמובן כל מידע אחר המצוי
במחשב שלו ,לרבות הפרטי ,הוא פרוץ.

נעשות נגד רשויות הממשל כ Medicare-או .Medicaid
במקרים אלה ,בנוסף לקנסות ,עלולה להישלל זכות
המטפל להמשיך ולפעול במסגרת מוסדות אלה ולקבל
תשלומים מהם.90

אחד ההבדלים החשובים בין קשר טלפוני לבין זה הנעשה
בדוא”ל נובע מאופיו של הקשר הטלפוני בו מתקיימת
החלפת דברים בן-זמנית ,ומתאפשרים החלפת שאלות
ותשובות ,הבהרת פרטים ותיקון אי-הבנות .לא כך
בניהול “שיח” באמצעות דוא”ל – כאן עלול להיות
שיהוי בין שאלה לתשובה ,נעדר טון הדיבור שאפשר
לשמוע בשיחת טלפון ,ואשר ממנו יכול להתקבל מושג
על מידת סבלו של המטופל ,או דחיפות מצבו (שדגלונים
אדומים מצורפים לדוא”ל אינם תחליף מספיק להם),
ועד למידת המוכנות (כוננות?) של המטפל ,שלא לדבר
על הבנת טקסט כתוב בשני הצדדים ,ובנוסף לכל אלה
תקלות טכניות למיניהן .נראה כי דווקא במצבי חירום
רפואיים ואחרים ,ערכו של השימוש בדוא”ל – ערכה של
ה telemedicine-עלול להיות מוגבל.

המשפט האמריקאי אוסר מפורשות ומחמיר בדין על
נתינת וקבלת תשלום בגין הפניה לעמית (.91)kickback

סוגיות הקשורות בשימוש בדוא”ל

סוגיות משפטיות נוספות
לנושאים נוספים ,ספציפיים לדין האמריקאי ,עשויה
להיות השלכה על הפרקטיקה של  ,telemedicineנזכיר
אותם בלבד ,כיוון שקשה לראות קשר בינם לבין נסיבות
ישראליות בעתיד הנראה לעין.
בראש אלה נמצאות תביעות אפשריות על מעשי מרמה,
הן בצורת הקשר בין מטופל למטפל והן במעשי המטפל
עצמו .הצורה הראשונה עניינה ,לדוגמא ,אישור על פגיעה
בכושר העבודה ,זמני או אחר הניתן על ידי רופא למטופל,
ומוגש לביסוס תביעת פיצוי ממוסד כלשהו – “אישור
מחלה” ,ובעיקר כזה המוגש בארה”ב לרשות ממשלתית.
הצורה השנייה היא תביעה בגין ניסיון לגביית תשלום-
יתר על פעולה רפואית שנעשתה דרך האינטרנט ,על ידי
תיאורה כמסובכת יותר ,ונושאת קוד-תשלום גבוה יותר,
או על ידי דיווח על פעולות רבות מאלה שנעשו בפועל.
עבירות אלה נחשבות בארה”ב כחמורות במיוחד כשהן
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העונש עלול להגיע עד לשלילת רישיון העיסוק ברפואה
במדינה.
נושא זה עלול להיות מועלה גם במשפט הישראלי ,ולא
בגלל היותו נוגד את כללי האתיקה של ההסתדרות
הרפואית בישראל 92האומר:
 .36לא יקבל רופא כל דמי-תיווך בשל
הפניית חולה לבדיקה ,לקבלת טיפול או
מיכשור רפואי ,לרבות הפניה למקומות
מרפא או למוסדות הבראה.
אלא ,וזה כשמדובר ברופא העובד כשכיר במוסד רפואי
ציבורי ,עלול להתפרש בתנאים מסוימים כהפרת אמונים
ואף כמתן/קבלת שוחד.
בנוסף לאלה חל בארה”ב גם איסור על רופאים להפנות
מטופלים למוסדות רפואה הנמצאים בבעלותם .93הסיבה
לאיסור זה הוא הכפלת התשלום המתקבל מן המטופל –
פעם תשלום כשכר הטרחה בגין המפגש הראשון הכולל
את ההפניה למוסד הרפואי ,ותשלום שני שהוא הרווח
של אותו רופא עצמו מהיותו הבעלים של אותו מוסד
אליו הפנה את המטופל.94
. U.S.C. 1320a-7b(b)(1) (1994) False Claims Act 42 90
Anti-Kickback Law 42 U.S.C. 1320a-7b(b)(1) (1994). 91

 92כלל  36לכללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל ,ראו באתר
./http://www.ima.org.il

93

“The Stark Law” - Limitation of Certain Physician Referrals, 42
U.S.C. 1395nn (1994).

 94נקודה זאת עלולה בכל זאת להיות מועלית בישראל .העניין נובע מן
ההגבלה שמטילות קופות החולים על הפניית חבריהן למוסדות שבבעלותן.
רופא ,שכיר הקופה ,מפנה את המטופל ,לדוגמא ,למכון דימות לצורך עשיית
טומוגרפיה מחשבית ,הנמצא בבעלות אותה קופה .אמנם הקופה היא
מלכ”ר ,ואין היא מקבלת תשלום ישיר מן המטופל ,לא בגין טיפול הרופא
הראשון ,ולא בגין הבדיקה והכרוך בה .אבל בסופו של דבר לקופה מוזרמים
כספי המטופלים ,על פי מספר החברים הרשומים בה (ואמות מידה נוספות),
והמכונים מתוקצבים גם הם מכספים אלה שמקורם במטופל.
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 Telemedicineומשפט רפואי בין-מדינתי

אפשרויות בתביעות בינלאומיות

גם בטרם נכנסה לשימוש שבשגרה הפרקטיקה של
 telemedicineהיו מקרים בהם נזקק מטופל ישראלי
לנושאים שבתחום המשפט הבינלאומי הפרטי .וגם
באותם מקרים מוחשיים עמד המטופל-התובע בפני
חומות משפט המפרידות בין דיני מדינות .95ואם במקרה
מוחשי כך ,על אחת כמה וכמה במקרה של טיפול
באמצעות .telemedicine

נושאים הקשורים לרישוי

חציית גבולות היא מהתכונות הבולטות והחשובות
ביותר של השימוש באינטרנט בכלל והtelemedicine-
בתוכן ,והיא עלולה לעלות בשלושה מצבים משפטיים
היפותטיים:96
•

תביעה בעניין רישוי של מטפל ,בה ַס ָּפק שירותי
 telemedicineאינו מורשה לתת שירותים אלה
בתחום השיפוט של מדינת המטופל,

•

תביעה ברשלנות המוגשת נגד מטפל,

•

תביעה נגד מטפל בגין הפרת חובה מן הדין.

הקושי בתביעות אלה נובע מהיעדר אמנות בינלאומיות
בנושאים שעניינם  .telemedicineבשל חוסר זה נוצר
צורך בהתאמה והיקש מכללי משפט בינלאומי פרטי
המתייחסים לנסיבות שונות לחלוטין .זאת ועוד – לא
ידוע על תביעה בתחום זה שנדונה בבית משפט אמריקאי
עד שנת .972004
אנו נעמוד כאן רק על מספר נקודות ,מעין “מראי מקום”
של הסוגיות שונות ,הנראות לנו כעיקריות:

מטופל אזרח ותושב מדינה א’ מקבל טיפול באמצעות
“ telemedicineמידי” מטפל המתגורר ופועל במדינה
ב’ .המטפל מורשה לטיפול  telemedicineבמדינת
תושבותו – ב’ – אך אין לו רישיון לעסוק בתחום זה
במדינה א’ ,ואין הסכם רישוי הדדי בין שתי המדינות.
ננסה לברר כיצד עשויה להתנהל תביעה של אותו מטופל-
ניזוק ,שתוגש לבית משפט של המדינה בה הוא אזרח
ותושב ,ואשר בה ,כאמור ,קיבל את הטיפול.
היכן התרחש מעשה העוולה ,היכן נעשה הטיפול –
במדינה ב’ ממנה שוגרו ההוראות ,או במדינה א’ בה קיבל
אותן ,הסתמך עליהן ,ומהן  ,לטענתו ניזוק המטופל?
בית משפט בארה”ב קבע בשעתו 98כי יחסי מטפל-
מטופל נוצר:
offers

physician

]a

“[when

diagnostic or treatment advice to
”[a] patient [over] the telephone.

סביר כי דין דומה יוחל על רופא הנותן שירותי ייעוץ
באמצעות  ,telemedicineוהוא ייחשב כמקיים יחסי
מטפל-מטופל עם המטופל-מקבל-הייעוץ .ומובן כי גם
סוגיות הקשורות לנאותות ורמת הטיפול תהיינה נדונות
על פי דין המדינה על פיו תידון אותה תביעה.
לאור כל אלה חשוב כי המספק שירותי telemedicine

 95ראו את הקשיים ,השנים והגלגולים הרבים ,בתביעה בגין טיפול ניתוחי
במטופל ישראלי שנעשה במדינה זרה –
רע”א  2903/96אליהו מסיקה נ’ פרופ’ וינקו דולנס פ”ד נב ( ,817 ,)1ניתן
ביום .10.03.1998
ת”א (תל-אביב-יפו)  823/95אליהו מסיקה נ’ פרופ’ וינקו דולנס תק-מח
 .1604 ,)1( 2006ניתן ביום .19.01.2006
J. Kelly Barnes, Telemedicine: A Conflict of Laws Problem Waiting 96

יברר היטב מראש לפני שיקבל מטופל “לטיפולו”
בדרך זאת ,את אזרחותו ו/או תושבותו של המטופל,
את התייחסות משפט מדינת המטופל לרישוי מקומי
ובינלאומי ,ו/או את קיומם של הסכמים או אמנות
בינלאומיות בנושא זה .שהרי לנתונים אלה עלולות

?to Happen – How Will Interstate and International Claims be Decided
28 Hous. J. Int’l L 491 (2006).

98

Bienz v. Cent. Suffolk Hosp., 557 N.Y.S.2d 139, 139-40 (N.Y. App.

 97שם ,עמ’ .495
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להיות השלכות חשובות על תוצאות תביעה ,אם תוגש
נגד המטפל.
סמכות בית המשפט
מכאן יש לבדוק דין של איזו משתי המדינות יוחל על
הדיון.
במספר תביעות בינלאומיות בעניינים הקשורים
לאינטרנט ,שנדונו בבתי משפט בארה”ב ,אנגליה וצרפת
בשנים האחרונות ,נתקבל העיקרון כי יש לפורום סמכות
לדון בתביעה כאשר מוכח כי לנתבע היה “קשר ספציפי”
עם מי במדינת הפורום ,99ואם בטענה חוזית מדובר ,גישה
זאת תואמת את האמור בתקנה  )5(500לתקנות סדר
הדין האזרחי ,התשמ”ד.1984-
במקרה ההיפותטי הנדון כאן ,נעשתה פעולה מסובכת,
המחייבת דיוק מקצועי ברמה גבוהה ,אשר שאלות של
חיים ומוות עלולות להיות תלויות בה .ופעולות אלה
הופנו ישירות כלפי התובע ,שהוא אזרח ותושב מדינת
הפורום .לנוכח כל אלה יש להניח כי בית המשפט בו אירע
הנזק בפועל יראה עצמו כפורום הנאות לבירורה.
ברירת הדין
באשר לדין המהותי של מי מבין שתי המדינות על פיו
תידון התביעה – דין מדינת התובע-הניזוק או דין
מדינת המעוול-הנתבע .הגישה המסורתית טוענת בזכות
הפעולה על פי  – lex loci delictiדין המדינה בה נעשה
מעשה העוולה ,ובחירה זאת גם עולה בקנה אחד עם
ציפיות הצדדים.100
מוכרת נטייתו של בית המשפט לדון על פי הדין של
מדינתו ,מדינת הפורום .101לעתים החלטות כאלה ניתנות
 99ראו  Barnesה”ש  96לעיל ,מובאות  )Symeonides( 73וכן  97 – 91שם.
100

Tolofson v. Jensen; Lucas (Litigation Guardian of) v. Gagnon,
) [1994] 3 S.C.R. 1022, 1994 Can LII 44 (S.C.C.ראו באתר:
http://www.canlii.org/ca/cas/scc/1994/1994scc107.html

Amos Shapira, Recognition and enforcement of foreign judgments 101
in personam in Israel, Tel Aviv University Studies in Law 3: 171-208
)(1977
Amos Shapira, Private international law, Introduction to the Law of
Israel 361-382 (1995).
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גם בנימוק של תקנת הציבור.102
עם זאת ,יכול ובית המשפט הדן יפצל את הדיון על פי
סוגיות שונות שבו ,הן מן ההיבט העובדתי והן מזה
המשפטי ,וידון בחלקן על פי דין המדינה בה נעשתה
העוולה ,ובאחרות על פי דין מדינת המעוול.103
אפשרות אחרת היא של ברירת הדין על פי תניה שנקבעה
בהסכם ההתקשרות בין הצדדים .כמובן שקבלת תניה
מסוג זה כפופה להוכחת קיומו של הסכם ,קיומה
ותקפותה של תנית ההתדיינות – הן מבחינת מקום
ההתדיינות – הסמכות המקומית ,והן מבחינת הדין
החל על ההסכם .בהחלטה מסוג זה הנוגעת להתדיינות
בין צדדים משתי מדינות שונות ,התלויה בתניה שנכתבה
בחוזה שבין שני הצדדים ,יש מידה רבה של שיקול דעת
לבית המשפט.
באשר לדין הפרוצדוראלי ,קיימת תמימות דעים כי
בנושא זה חל דין הפורום .הנימוק העיקרי לכלל זה הוא
כי בענייני פרוצדורה אין למי מהצדדים זכויות מוקנות.
יחד עם זאת ,כיוון שהפרשנות ,מה הוא עניין פרוצדוראלי
ומה מהותי ,נתונה בלבדית בידי בית המשפט ,ניתן לכלול
את רוב העניינים ולהכניסם למסגרת דין הפורום.
אכיפת פסקי חוץ
על חשיבותה של נקודה זאת אין צורך להרחיב .מה טובה
תצמח מפסק דין שלא תהיה אפשרות לאוכפו על הנתבע
שחויב בדין.
ככלל מקיימות מדינות את עקרון ה – comity-כיבוד
הדדי של פסקי הדין הניתנים בבתי משפט מוסמכים
של מדינות אחרות .כך גם הדין בישראל ,הפועל על פי
הוראות חוק אכיפת פסקי-חוץ ,תשי”ח .1958-ההוראות
בדבר אכיפה והכרה של פסקי דין שניתנו בבתי משפט
שמחוץ לישראל תואמים את הכללים הבינלאומיים
המוכרים.104
 102שם.
 103ראו  ,Barnesה”ש  ,96עמ’ .514 – 512
 104סעיפים  3ו 11-לחוק אכיפת פסקי-חוץ ,תשי”ח ,1958-בהתאמה.
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לסיכום נקודה זאת נראה כי במקרה של נזק-גוף שנגרם
כתוצאה מטיפול רפואי שניתן באמצעות telemedicine
יחול על המעוול – המטפל אשר שיגר את מסקנות
בדיקתו ,בין אם זאת אבחנה או קביעת הוריות לטיפול,
או ביצוע בפועל של טיפול (דוגמת הניתוח הרובוטי
שתואר לעיל) דין הפורום ,דהינו דין המדינה בה הוגשה
התביעה ,היא מדינת המטופל הניזוק .ואלה גם המלצות
ה:First Restatement of Conflict of Laws-
“…the place of a wrong is in
the state where the last event
necessary to make an actor liable
for an alleged tort takes place.

ובמיוחד

מסקנות
לאור האמור לעיל ַס ָּפק שירותי  telemedicineישירים
עלול
 .1להיתבע בכל מקום שבתחום השיפוט בו יושב
המטופל אליו שוגר הטיפול,
 .2להיתבע על פי הדין ואמות המידה של רמת
הטיפול הנדרשת על ידי דין המקום בו הטופל
קיבל את הטיפול ,וכל דין אחר ,רלבנטי למשפט
רפואי.
 .3על ַס ָּפק שירותי  telemedicineחלות חובות
הדין של מדינת המטופל-התובע ,גם באשר
לרישוי פעולות רפואיות בדרך זאת ,ו/או
הוראות רגולטוריות אחרות.

“…in cases of bodily harm, the
place of the tort is where the
harmful force takes effect upon
the body.

וכמו כן:

הניסיון לקבוע בתנית הסכם את המקום ואת הדין על פיו
תידון תביעה עתידית אפשרית ,אינו מבטיח כי הפורום
הדן לאחר שהוגשה לו התביעה ,אכן יקבל את התניה.
כל אלה מחייבים גם התאמה של הסדרי ביטוח בפני
תביעות בגין שירותי רפואה של .telemedicine

]“…the law of the place of [the
wrong determines whether a
person has sustained a legal

על כל אלה ראוי לתת את הדעת ,ברמת הפרט ,התאגיד
והמדינה ,מוקדם ככל האפשר.

injury (377).
דעה נוספת Second Opinion -

כלומר – הדין השולט הוא ה – lex loci delicti-הוא דין
הפורום ,דין המדינה בה הוגשה התביעה – דין מדינתו
של הניזוק.105

ייעוץ או (חוות) דעה נוספת ,בחלקו הגדול ,הוא פן אחד,
או מקרה פרטי של שירות  telemedicineבינלאומי.
למונח זה שתי משמעויות ,ולכל אחת מהן יותר מדרך
ביצוע אחת.
פנייה לצורך קבלת דעה נוספת ,במובן הרגיל לכך בעיקר
בארה”ב ,נעשית על ידי המטפל הישיר ,ביוזמתו או

 105לעיון

 140׀

ב Restatement-ראוhttp://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent. :
cgi?article=1022&context=uconn/ucwps
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בהיענות לבקשת המטופל .107,106רופא זה ,לאחר שמצוי
בידיו החומר הדרוש להערכתו לקביעת אבחנה ו/או
התווית דרך טיפול ,פונה לעמית ומעביר לידיו את מלוא
המידע ,כדי שזה ישקול את הנתונים ויחווה את דעתו על
המקרה .יכול אותו עמית-יועץ להיות במעמד דומה לזה
של השואל ,והפנייה היא כדי “לחשוב יחד ובקול רם”
עם מומחה נוסף ,וכמובן שייתכן והפנייה היא בשל היות
היועץ מומחה מנוסה ומובהק בתחום המיוחד.

בשנים האחרונות ,מוכרת גם בישראל קבלת דעה נוספת
באמצעות האינטרנט .ההכרה בה בישראל כבפעולה
רפואית כפופה לפרשנות המושג “טיפול רפואי” על פי
הדין הנוהג בישראל .109בישראל פועלת חברה מסחרית
שעסקה בהעברת נתונים רפואיים ,בין הפונה-המטופל
לבין היועץ בחו”ל .כיום אפשר למצוא באינטרנט מודעה
של חברה ,שכתובתה הרשומה ,על פי הפרסום ,בשבדיה,
ומציגה עצמה כ’רשת בתי החולים הבינלאומית הגדולה
בעולם’  .110האתר מפרסם מה שבפועל משתמע כשירות
תיווך בין לקוח-מטופל לבין רופאים ששמותיהם,
תמונותיהם ונתונים על השכלתם ומעמדם ,מופיעות
באותה מודעה .רשימת הרופאים מלווה בתיאורים
ותמונות של בתי חולים במספר מדינות .תחום העיסוק
מוגבל לטיפול בגידולים במוח .החברה גובה תשלום לפני
הקישור למומחים שברשימה.

החוק בישראל מכיר בזכותו של מטופל “...להשיג
מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו; 108”...ומחייב את

יש להניח כי חובת הזהירות במקרים מסוג זה חלה
ישירות על הרופא היועץ .כמו כן ,סביר מאד כי גם
החברה המסחרית המתווכחת ,מסוג החברה שנזכרה
לעיל ,עלולה להיתבע עלחלקה בעסקה שבגינה נגרם נזק.
כמובן שבמקרה כזה עמידה על עמידה בדרישות חובת
הזהירות ,ושאלה של תביעה בגין הפרתה ,קשה מאד
בגלל העובדה כי הייעוץ חוצה גבולות מדינות .111נושא זה

כפי שנאמר כבר לעיל ,הן על פי הדין האמריקאי ,וכך
כנראה גם בישראל ,ממשיך המטפל הישיר לשאת
בחובת הזהירות והאחריות .לא הייתה התקשרות
ישירה בין המטופל לבין היועץ ,אין ולא יכולה להיות
ביניהם פלוגתא ,ולכן לא יכול היועץ להפוך לבעל דין של
המטופל.

המטפלים בו לסייע בידו בכך .אלא שבעניין זה ,להבדיל
מזה שבפסקה הקודמת ,ההתקשרות היא ישירה בין
המטופל ליועץ .זכותו של המטופל לבחור ביועץ לקבלת
דעה נוספת אינה מוגבלת .אולם ההוצאה על קבלת
הדעה הנוספת אינה כלולה בסל השירותים הניתנים על
פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד .1994-הוצאה
זאת יכולה לצאת לפועל מכיסו של המטופל ,ישירות או
באמצעות ביטוח שנרכש מראש .ברוב המקרים בישראל
נערכת התייעצות נוספת כזאת פנים אל פנים ,ומן ההיבט
המשפטי ,לעניין חובת הזהירות וכיו’ ,במקרה כזה ,אין
החובה המוטלת על המייעץ שונה מזו שבגין כל פעולה
רפואית אחרת שהוא עושה.
 106תאגידי אספקת שירותי בריאות רבים בארה”ב ,וגם בישראל ,כוללים את
הזכות לקבלת דעה הנוספת בין השירותים שבהסדר .המטרה כפולה – הקניית
ביטחון למטופל כי ההוריה שקבע המטפל הישיר אכן היא הנכונה .בצדה מטרה
נוספת – המבטח בטוח כי נדרש לשלם בגין טיפול על פי גחמת ,או אינטרס של
המטפל הראשון.
 107בהוראות חוק זכויות החולה ,התשנ”ו ,1996-אין מניעה כי נוהל כזה
יתקיים גם באמצעות :telemedicine
 .7דעה נוספת
מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו;המטפל והמוסד
הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו.
כמובן בכפוף להכרה כי  telemedicineנכלל בהגדרת “טיפול רפואי” שבסעיף
 – 2הגדרות – לחוק זה.
 108סעיף  7לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו1996-
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נדון בפרק שלעיל.
ראוי להזכיר כי קיימות גם דרכים אחרות לפנייה וקבלת
דעה נוספת ,הנעשים בחסות מוסדות רפואה מן החשובים
ובעלי המוניטין בעולם .אחד השירותים הללו מעניין
 109סעיף  – 2הגדרות – לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו .1996-עניין זה נידון
כבר לעיל.
/http://braintumour.globalhospital.com 110

Global Hospital The Largest Hospital Network in the World
We are pleased to give you access to world renowned specialists
in the management and treatment of brain tumors and other brain
diseases.
We can place you in the hands of the most distinguished
Specialists.

עם כל הכבוד ,המחבר מסתייג מקביעה פסקנית זאת ,ביחס לחלק מן
המומחים שברשימה.
 111ראו הקושי במקרה של טיפול ניתוחי של ישראלי שנעשה במדינה זרה-
רע”א  2903/96אליהו מסיקה נ’ פרופ’ וינקו דולנס פ”ד נב ( ,817 ,)1ניתן
ביום .10.03.1998
ת”א (תל-אביב-יפו)  823/95אליהו מסיקה נ’ פרופ’ וינקו דולנס תק-מח
 .1604 ,)1( 2006ניתן ביום .19.01.2006
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World Care Consortium
DUKE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM,
PARTNERS, MGH, BRIGHAM and WOMEN’S
SECOND OPINION e-CONSULTATION
PROCESS

WorldCare’s Second Opinion e-Consultation
Services

utilize

FDA

cleared

wavelet

compression technology and encryption to
digitize and securely transmit diagnostic quality
medical images and text via WorldCare’s
proprietary telecommunications infrastructure,
The WorldCare Global e-Health NetworkSM.
…

WorldCare

telemedicine

coordinators/

physicians consultants, digitize and transmit
a patient’s medical records, including medical
imaging, laboratory reports and history and
physical to WorldCare’s Hub in Cambridge,
Massachusetts,

USA.

…

the

consulting

physician(s) then reviews the medical record
and develops a consultation report within 3-4
workdays. The consultation report is transmitted
to the US WorldCare Hub where the WorldCare
coordinator ensures all information is consistent
with the initiated request. The consultation report
is then transmitted to the Regional WorldCare
Hub where it is forwarded to the requesting
physician.
The requesting physician remains responsible
for the patient’s care and is responsible for
evaluating the report and communicating
any information in the report to the patient.

 שהוא,Karolinska Institutet- בגלל היותו שייך ל,במיוחד
 האתר.112אחד המרכזים הרפואיים החשובים באירופה
הפונה לבין-משמש מעין מרכזייה מתווכת בין המטופל
,מומחים במחלקות מסוימות במרכזים חשובים בעולם
 כאשר. אין ולוּ רמז על תשלום עבור השירות.כולל ארה”ב
הייעוץ יוצר קשר עם אתר זה ומסמן-מבקש-המטופל
 הקישור (שנבחר שלא לגמרי,את התחום המעניין אותו
ייעוץ-) מפנה את המבקש.ס.באקראי על ידי המחבר – א
) המנוהל בחסות אותה מחלקה בעלתchat( לחדר שיח
 אלא, אך זו אינה נושא באחריותה לתוכן השיח,המוניטין
 בשיח זה יכול.113אם האחריות מובעת באופן מפורש
 ולקבל תשובה,הפונה להציג את הבעיה המטרידה אותו
.מפי מי שנתנסה באותה מחלה או טיפול
, מהחשובים בעולם,קבוצה אחרת של מוסדות רפואיים
מפעילה אתר ייעוץ רפואי מקיף בכל תחומי הרפואה
WorldCare’s Second Opinion e-Consultation בשם

. גם כאן אין רמז לתשלום בגין השירות.114 Services
 והוא,הייעוץ אינו מיועד לפניות ישירות של מטופלים
 פירוט.נמסר לידי הרופא המטפל ישירות במטופל
, והאזהרות המלוות אותו מראש לפונה,תהליך הטיפול
 מצאנו לנכון להביא את תוכן.הוא מעניין ומלמד רבות
:הדברים בהשמטות קלות
 שלhttp://www.mic.ki.se/Diseases/askdoc.html באתר112
Karolinska Institutet
Ask the Doctor & Second Opinion Services

:אשר מיד בראש העמוד מציב את האזהרה

Patients and lay persons seeking information by means of this collection
of links are strongly advised  to review any answers received with their
professional health care provider. If the problem is acute, or if you suspect
it might be serious, do not wait for an (uncertain) e-mail response but
consult a real physician right away.

.).ס.(ההדגשה במקור – א
/http://www.medhelp.org/forums/neuro 113
DISCLAIMER & RULES
***** Please read the following *****
The Cleveland Clinic Foundation and its Neurology Department
does not guarantee monitoring or authentication of the information
contained in forums and chat groups for accuracy, safety, or reliability.
Except as may be specifically referenced in the Cleveland Clinic
Foundation’s Home Pages. The Cleveland Clinic Foundation makes
no endorsements of any particular product or treatment, makes no
representations and assumes no liability relative to any content,
opinions, e-mail addresses, and/or computer viruses which may be
transmitted relative to such forums and chat groups.

 האתר הוא114
http://www.worldcare.com/NewFiles/second_opinion.html
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סיכום
הדעת נותנת כי שילוב האינטרנט בטיפול הרפואי ,על
מגוון האפשרויות שכלי זה מעמיד בפני המטופל והמטפל,
על היתרונות שבו ,ולמרות חסרונותיו ,עשוי לתפוס חלק
חשוב בטיפול רפואי בעולם ,ובהתאמות הנדרשות,
גם במדינת ישראל .למרות הנגישות הקלה יחסית של
הישראלי הנזקק לטיפול רפואי וזכויותיו לקבלת טיפול
מכוח הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ”ד-
 1994וחוק זכויות החולה ,התנש”ו ,1996-ולמרות הפיזור
הנרחב של מרפאות קופות החולים השונות ,גם בישובים
ומרוחקים בישראל – מה גם ש”המרחקים” אינן מרחקים
של ממש ,בהשוואה למדינות רבות ,ולמרות המספר
הגדול של רופאים ביחס לממדי האוכלוסייה ,נראה כי
שיטות אלה תתפוסנה את מקומן המתאים גם במרחב
המיוחד של הרפואה בישראל.

כל הדברים הללו מחייבים היערכות בחשיבה ,תכנון,
צפייה והכנה של התשתיות הפיזיות ,הרעיוניות,
החברתיות והמשפטיות .ויפה שעה אחת קודם.

שיטות אלה תאפשרנה ייעול של השירות המרפאתי ,הן
עשויות לשמש תחליף נאות ונוח לפניות לחדרי המיון
שלא בשעות או בימי הקבלה במרפאות או בשבתות
וחגים .השימוש בשיטות אלה עשוי לחסוך בעשרות
אחוזים את מספר ביקורי מטופלים במרפאות – חיסכון
בזמן וטרחה של המטופל ,ובזמן הרופא .115הן תקלנה
על התייעצות בין רופאים ,ובעיקר בין רופאי המשפחה
שבפריפריה לבין מומחים שבמרכזים הרפואיים .תועלת
רבה עשויה לצמוח למטופל גם מזמינות נתונים מתוך
הרשומה הרפואית הלאומית שעתידה להיערך.
מנקודת מבטו של המטופל ,ומכוח הוראת חוק זכויות
החולה ,116יוכל המטפל לקבל רשות לעיין ברשומה
הרפואית שלו ,לבדוק את דיוק הפרטים הכתובים בה
ואת כל יתר הפרטים בהם הוא מעוניין .כל זאת כמובן
בכפוף לקיום אמצעים לאבטחת המידע ,וכמובן גם
אמצעים למניעת אפשרות הכנסת שינויים ברשומה.
Paul Starr, Health Care Reform and the New Economy: Does the 115
New Digital Economy Require a Different Vision for Health Reform its
Principles as Well as its Possibility, 19 Health Affairs 23, (2000).

 116סעיף  18לחוק זכויות החולה ,התשנ”ו.1996 -
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הערות למאמרו של אברהם סהר  :Telemedicine -פרופסור אמריטוס משה פיינסוד ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה
מאמרו המלומד של סהר מורה כי אין כגישה המשפטית כדי לכפות על דיסציפלינות שונות ,ובמקרה זה הרפואה ,להיווכח
ולהטמיע בתודעתן כי התפתחויות טכנולוגיות גורמות לשינויים הן בפרקטיקה המקובלת והן במושגי היסוד ובפילוסופיה
של המקצוע .גם אם שינויים אלה אינם תמיד לרוחנו מוטב שנכירם היטב ,נהיה מודעים למשמעותם כדי להסתגל אליהם
מחד ולנסות לשמור על עקרונותינו המקצועיים והאתיים .הכרות עם מאפינו של העיון המשפטי – בחינת הנושא מכל זווית
אפשרית יאפשר לאנשי הרפואה להתגבר על רתיעתם מחדירת חניכי דיסציפלינות אחרות ,ובעיקר המשפטית ,לתחומם.
גישה נוספת שראוי לו לרופא לנקוט בבואו לדון במצב הרפואה כיום היא הגישה ההיסטורית .לימוד תולדות הרפואה עוזר
לרופא להכיר בהתרחשותם של תהליכים ,למקם את עצמו ואת עמיתיו כראוי בציר הזמן ולרכוש מידה של ענווה בלומדו
להכיר כי הידע שבידיו או דרכי התנהלותו אינם אלא שלב בתהליך דינאמי המושפע מהתפתחויות חברתיות ,כלכליות
וטכנולוגיות.
סהר מנתח כיצד הטכנולוגיות החדישות של העברת המידע משפיעות על מערכות היחסים שבין החולה ורופאו ובעיקר כיצד
מפתי “שהשכיל להבין לנפש החולה ולשובב
הא ָּ
מתערערת מסורת הקשר עם הרופא שתדמיתו של השומע ,הבודק ,והיועץ ֶ
את רוחו” נמצאת היום בסכנה.
בעבר הסתפקו הרופאים במישוש הדופק ְוצ ִפייה בדגימות שתן כדי להגדיר את בעייתו של החולה ולקבוע את הטיפול .בעת
החדישה יותר ניהלו חלק מהרופאים המפורסמים את הקשר האבחנתי והטיפולי בתכתובת עם חוליהם מבלי שראו אותם.
צורת “בדיקה” זו תאמה את יכולותיה של הרפואה באותו זמן ולכן לא קמו עליה עוררים.
המ ְס ֵּכת (סטטוסקופ) וטכניקת
כשהוכנסו לשימוש ,בתחילת המאה התשע-עשרה ,שיטות ההאזנה לקולות הגוף בעזרת ַ
הניקוש ,היו שטענו כי למידע שסיפקו לא הייתה כל נפקות ,ורק כעבור זמן ,עם פיתוח אמצעים טיפוליים נדרשה אבחנה
מדויקת של טיב המחלה ומיקומה.
בסוף המאה התשע-עשרה נודע שמו של הרופא ג’וזף ֶּבל מאדינבורג כמי שהביא את האבחנה ,המבוססת על האזנה קשובה
ביותר לדברי החולה ותשומת לב מרבית לכל פרט באורח חייו ,בסביבתו ואף בלבושו ,לדרגות דיוק מרשימות .לא פלא
שתלמידו ,ארתור קונן דויל ,בחר בו כדגם לדמות הבלש שרלוק הולמס שפענח תעלומות בשיטות דומות .מספר שנים לאחר
מכן התפתחה שיטת האבחנה הפיזיקאלית על ידי סר וויליאם או ְֹס ֶלר ובני דורו שהצליחו לצרף לשמיעה הקפדנית של סיפור
החולה את הבדיקה המדוקדקת של גופו כשהרופא משתמש כמעט בכל חושיו .משך המאה העשרים הייתה שיטה זו לאבן
היסוד של לימוד הרפואה וההתנהלות הנכונה של הרופא וזכתה למעמד כמעט מקודש.
בעשורים האחרונים העמידה הטכנולוגיה המתפתחת לרשות הרופא בדיקות ההולכות ורבות בתחומי הכימיה ,האימונולוגיה,
הביולוגיה המולקולרית ובצורה מרשימה ביותר בתחום הדימות .בדיקות אלה נותנות ביד הרופא מידע שחושיו ,ולו אף
החדים ביותר ,אינם יכולים לספק.
מאמרו היסודי של סהר מתאר את ההתפתחות ,הבלתי נמנעת ,המתרחשת בתחום התקשורת בין החולה לרופא ואת
השלכותיה המשפטיות השונות .מן הראוי שישמש גם כגירוי לחשיבה מעמיקה כיצד ישמר הרופא ,גם בעולם המשתנה
במהירות ,את המורשת המפוארת של הרפואה ולא יתדרדר למעמד של “ספק שרותי רפואה”.
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תרומת ביציות
היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטיים
ד"ר סמדר קניון *
תקציר
“אדוני היושב ראש ,חברי חברי הכנסת ,מצוות “פרו ורבו” היא אחת המצוות החשובות ביותר שניתנו לעם
ישראל על ידי אלוהיו ... .אולם יש בינינו כאלה שבשבילם מצוות “פרו ורבו” היא בבחינת חלום נכסף... ,
עלינו לגלות רגישות למצבם ולעשות כמיטב יכולתנו כדי לסייע ,ולא – חבל”.
“נשים אומרות ומביעות הלוך וחזור :אם לא יהיה לי ילד אני משולה כאישה לא מושלמת”.
“...למצוא לה את המענה בתרומת ביציות ובכל מה שניתן לעשות בהיבט המקצועי כדי להגיע למימוש
מכסימלי בהבאת ילדים לעולם בכל משפחה בישראל שרוצה בזה”.
החיבור בין תפיסות אידיאולוגיות המעודדות פריון לבין הרמה הגבוהה של טכנולוגיית-פריון הקיימת בישראל ,הוליד
פעילות ממלכתית ענפה להרחבת אפשרויות הפריון ,בעיקר עבור נשים וזוגות החווים קשיים רפואיים .בהקשר אידיאולוגי-
טכנולוגי זה הוקמה בשנת  ,2000על ידי שר הבריאות דאז ,וועדה ציבורית-מקצועית שנתבקשה לדון במכלול שאלות
הכרוכות בהריון ולידה מתרומת ביציות ,ובמיוחד מביציות שנתקבלו ממתנדבות .הוועדה ניגשה למשימה במרץ רב ,ותוך
שנה הגישה את מסקנותיה-המלצותיה שגובשו בצורת הצעת חוק .הצעה זאת “עוּ ְּבדה” בכנסת על ידי וועדה שהייתה
משותפת לוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ולוועדה למעמד האישה .במאמר זה נציג מספר גורמי-רקע שעמדו בבסיס
“ההכרה בצורך” בקיום הוועדה ,ננתח חלק מהנושאים בהם דנה הוועדה ,ונתייחס להצעת החוק שגיבשה הוועדה ,והצורה
שזו לבשה לאחר “שעברה את טבילת” הוועדה המשותפת של הכנסת.

* המחברת היא בעלת תואר  PhDבסוציולוגיה ,ומשמשת מרצה בתחום זה ,ובעיקר בנושאים הקשורים לסוציולוגיה של הבריאות ושל מקצוע הרפואה ,במכללה
האקדמית אשקלון.
המחברת מבקשת להודות לפרופ’ אברהם סהר שאלמלא הסיוע במידע ,במחשבה וברעיונות משותפים ,לא היה המאמר רואה אור.
 דברי הכנסת ( 1995 ,29התשנ”ט) – ח”כ רפאל אלול.
 פרוטוקול מס’  8מישיבה של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום ט’ תמוז תש”ס - 12.07.2000 ,דברי פרופסור דור.
 דברי ח”כ גילה גמליאל ,פרוטוקול מס’  48מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה.
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מדור אתיקה במדע ומשפט

מבוא

להסדרת תרומה גם מנשים שאינן נתונות בעצמן לטיפולי
פוריות.10

מדינת ישראל היא מן המתקדמות בתחום טכנולוגיות
הרבייה ,הן בהיבט המדעי-קליני ,והן בגישת המשפט
לבעיות המעורבות בתחום זה .קיים בישראל הסדר
חוקי בעניין הפריה חוץ-גופית ,ובו כלול גם הסדר
להליך של תרומת ביציות .יש בישראל גם חקיקה
המסדירה הריון באמצעות ‘פונדקאית’ .אולם ההסדר
המשפטי הקיים כיום ,מגביל את האפשרות לתרום
ביציות – רק נשים המקבלות בעצמן טיפולי פוריות
רשאיות לתרום.
מתוך כוונה להקל מכשול-מגבלה זה ,מינה בשנת 2000
שר הבריאות דאז ,הרב שלמה בניזרי ,וועדה ציבורית-
מקצועית (להלן :הוועדה הציבורית-מקצועית),
שנתבקשה לבחון את ההיבטים החברתיים ,האתיים,
ההלכתיים והמשפטיים של השיטות הטיפוליות
הקשורות לתרומת ביציות . ,הוועדה אכן פעלה כשהיא
רואה את יעודה העיקרי בבחינת אותה הגבלה שהטיל
החוק על נשים תורמות ,והמלצתה העיקרית התייחסה
 תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) ,התשמ”ז ,1987-המושתתת על
סעיף  33לפקודת בריאות העם. 1940 ,
 תקנה  )1( 4לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) ה’תשמ”ז1987-
הנ”ל.
 חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ”ו-
.1996
 התניה או הגבלה משפטית זאת נובעת מהוראת לאותה תקנה )1( 4
לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) ה’תשמ”ז ,1987-הנזכרת לעיל:
“ .4הגבלה לנטילת ביצית
נטילת ביצית תיעשה רק מאשה שהתקיימו בה כל אלה:
( )1היא נמצאת בטיפול רפואי עקב ליקויי פוריות;
( )2רופא אחראי קבע כי יש בנטילת הביצית משום קידום הטיפול בה”.
 הוועדה הציבורית-מקצועית לבדיקת הנושא של תרומת ביציות
החלה בעבודתה באדר ב’ תש”ס – אפריל  ,2000וביום י”ט באדר
תשס”א 14.03.2001 ,הגישה לשר הבריאות הרב נ .דהן את דו”ח פעולתה
ומסקנותיה-המלצתה-הצעת חוק ההסכמים לתרומת ביציות ,התשס”א-
 .2001את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה ניתן למצוא באתר:
http://www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htm

נדון הנושא בוועדה משותפת של והוועדה למעמד האישה וועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת והבשיל לכדי הצעת חוק שהונחה על שולחן
הכנסת  -הצעת חוק תרומת ביציות להפריה חוץ-גופית ,התשס”א2001-
שהוגשה על ידי חברי הכנסת מטעם הועדה המשותפת של הועדה לקידום
מעמד האישה וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,ביום י’ באדר
התשס”א .05.03.2001
 בכתב מינוי הוועדה הציבורית-מקצועית נאמר:
“[...אשר תבחן] את ההיבטים החברתיים ,האתיים ,ההלכתיים והמשפטיים
של השיטות הטיפוליות הקשורות לנושא הנ”ל ,בין היתר לתרומת
מביציות מתורמת שאיננה עוברת טיפול פוריות עבור עצמה ,ולסדרי
הפיקוח והרישום הנאותים הקשורים בתהליך”.
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בדברי ההסבר שליוו את כתב המינוי של הוועדה
הציבורית-מקצועית מובאים הנימוקים להקמתה,
והם – “המחסור האמיתי בביציות נתרמות ,יחד
עם סבלן של נשים המצפות שנים ארוכות לתרומת
ביצית .11 ”...הקשיים נובעים ,בין היתר ,בשל התניית
תרומת ביצית “בהיות התורמת מטופלת בעצמה
בתהליך הפריה חוץ-גופית עקב בעיית פוריות שלה
או של בן זוגה” .12
מלשון כתב המינוי של הוועדה הציבורית-מקצועית
ומדברי ההסבר שהוצגו על ידה בטרם החלה בדיוניה,
משתמעות מספר “קביעות עובדתיות”:
 10מדיניותה של ישראל בקשר לתרומת ביציות היא ‘נדיבה’ יחסית ,אך
לא נדירה :אוסטריה – אוסרת על תרומת ביצית ,מותרת רק הפריה חוץ-
גופית של ביצית אותה אישה עצמה והחזרתה לרחמה Fortpflanzungs -
medizingesetz [FMedG] , Bundesgesetzblatt [BGBI] No. 275/1992

 ;.)§2(1), 3(3בגרמניה  -איסור דומה -
 .,[ESchG]. (F.R.G) , Dec. 13, 1990 BGBI I S. at 2747, §1(1)1אולם
מספר מדינות אחרות אכן מתירות תרומת ביציות מאישה אחת לאישה
אחרת :שבדיה -מתירה לרופא לאשר ולסייע להריון מתרומת תאי רבייה
מתורמים שמחוץ לזוג www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/31/27/ -
 ;fce2dc87.pdfצרפת – רואה בתרומת ביצית פעולה רפואית המחייבת
הסכמה מדעת של התורמת ;Code de la sante publique, Art. L2141-2 -
באנגליה – הגישה דומה Human Fertilization and Embryology Act -
 . )(HFEA) Code of Practice, schedule 3 § 5(1ארה”ב – אין מגבלות
על הפעולה ו/או מיהות התורמת ומקבלת התרומה ו/או בן זוגה ,הדרישה
האחת (בהסדר הפדראלי) היא של בדיקה רפואית של שני הצדדים 1
Embryonenschutzgesetz

..)C.F.R § 1271.45 (2005

 11הצעת החוק העומדת בבסיס הדיון הנוכחי היא זו שהוגשה על ידי
הוועדה הציבורית-מקצועית ,נדונה בוועדות הכנסת והונחה על שולחן
הכנסת ביום י’ באדר התשס”א 5 ,במרס ,2001 ,מטעם הוועדה המשותפת
של הועדה לקידום מעמד האישה וועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת (כשהיא מלווה בדברי הסבר) .הצעה זאת אינה הראשונה ואף לא
האחרונה העוסקת בנושא זה .הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן
הכנסת ,והן :הצ”ח מס’ פ 2204/שהונחה על שולחן הכנסת ה ,14-וחזרה
והונחה על שולחן הכנסת ה 15-על ידי ח”כ יעל דיין וקבוצת ח”כים ומספרה
פ ,423/וכן הצ”ח של ח”כ אחמד טיבי וקבוצת ח”כים ומספרה פ.1328/
הצ”ח ,שגם היא דומה בעיקרה ,הונחה על שולחן הכנסת ה 16-על ידי ח”כ
קולט אביטל וקבוצת ח”כים ומספרה פ .1388/הצעת החוק האחרונה מס’
פ 3459/הונחה על שולחן הכנסת ה 16-על ידי ח”כ אראלה גולן ואח’ ביום
י”ט באדר ב’ התשס”ה– .30.03.2005
בחרנו לדון בשאלת תרומת ביציות בישראל לאור הצעת החוק משנת
התשס”א ,2001 -כיוון שהיא פרי עבודת וועדה הציבורית-מקצועית
שניסתה ללבן שורה של בעיות הכרוכות בנושא ,ולגבשן – אלה אכן לבשו
צורת הצעת החוק האמורה .להערכתנו יש חשיבות רבה לגישות השונות
שמצאו ביטוי בדיוני הוועדה המקצועית ,ולהיעדר נושאים מסוימים מן
הדיון.
 12בלשון תקנה  )1( 4לתקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) ה’תשמ”ז-
 1987הנ”ל ,ר’ לעיל.
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· נשים רבות סובלות שנים ארוכות בהמתנה לתרומת
ביצית,
· קיים מחסור אמיתי בביציות לצורך תרומה,
· אחת הסיבות למשבר היא ההגבלה המשפטית
המוטלת על “מקור” הביציות הנתרמות.
מעבר לאלה ,מהדברים שהושמעו במהלך דיוני הוועדה
הציבורית-מקצועית ,עומדות ברקע הנחות :a priori
לכאורה דברים שבגדר “מן המפורסמות שאינן צריכות
ראיה” ,וייתכן והן החשובות מכל:
· בלבה של [כל] אישה יש שאיפה להיות אם,
· רצונה של אישה ללדת ילד מצדיק את העמדת עצמה
בסיכון.
כאמור לעיל ,אחד הנימוקים להקמת הוועדה הציבורית-
מקצועית ,היה ההגבלה שמן הדין על הפרקטיקה של
תרומת ביציות ,שהותרה רק מאישה המקבלת בעצמה
טיפולי הפריה .13הנימוק להגבלה הוסבר בסיכון הכפול
בו עלולה להימצא תורמת מתנדבת ,דהיינו אישה
שבעצמה אינה זקוקה לטיפולי פוריות :הסיכון הטמון
בטיפול ההורמונאלי של גירוי-יתר של השחלות ,והסיכון
שבפעולה החודרנית של הדיקור בו נשאבות הביציות.14

הוועדה הציבורית-מקצועית ביקשה לבחון מחדש את
ההגבלה ,ולהעמיד את הלגיטימציה הבריאותית העומדת
מאחוריה אל מול “עובדות-היסוד” שהוצגו לעיל:
הכמיהה לילד – הזכות לאימהות – ההכרח שבתרומת
ביציות למילוי כמיהה זאת – המחסור בביציות .וכבר
מראשית הדיון יש להבהיר את המובן מאליו ,כי לא
מדובר כאן בסיכון מול סיכוי של אותה אישה עצמה,
אלא בסיכון של אישה אחת ,שיש עמו סיכוי לשפר את
סיכוייה של אישה אחרת להרות ,ולכך נוספות שאלות
הנוגעות למושג ההורות ,יחסי משפחה ,טובת הילד וכל
הכרוך בהן.
במאמר זה נבקש לבדוק את ההנחות שלעיל ,את הרקע
שביסודן ,את הסיבות למצב העובדתי בהקשר לתרומת
ביציות כפי שהוא בישראל ,ואת הכוחות החברתיים
והאינטרסים שהתבטאו בדיוני הוועדה ובגיבוש הצעת
החוק משנת  .2001כמו כן ננסה לבדוק האם הוועדה,
בהרכבה ,אכן השכילה והצליחה לדון במכלול הרחב של
נושאים שהתבקשה לדון בהם ,שיש להם נגיעה לסוגיות
הלכתיות ,משפטיות וחברתיות הכרוכות בתרומת ביציות.
העבודה מבוססת על דיוני הפרוטוקולים של דיוני הוועדה
הציבורית-מקצועית לתרומת ביציות .כמו כן התייחסנו
בתמציתיות לדיוני וועדות הכנסת שדנו בנושא ומהן
נוצרה הצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת.

מרכיבי “הבעיה”
 13בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר:
“התקנות מטילות מגבלה ולפיה נטילת ביציות תיעשה רק
מאישה הנמצאת בטיפול רפואי עקב ליקויי פוריות ,ושרופא
אחראי קבע כי יש בנטילת הביציות משום קידום הטיפול בה.
המגבלה שהוטלה בתקנות יצרה מצב שבו מאגר הביציות
לתרומה הוא מצומצם ביותר .מצב זה מקשה על נשים
הנזקקות לתרומת ביציות ,מחמת גילן או מצבן הרפואי.
מטרת החוק המוצע להגדיל את מאגר הביציות לתרומה על ידי כך
שתתאפשר תרומת ביציות הן מאישה המצויה בעצמה בטיפולים
רפואיים עקב ליקויי פוריות ,פוריות (להלן  -תורמת מטופלת),
והן מאישה שאינה מצויה בטיפול רפואי כאמור (להלן  -תורמת
מתנדבת)”.
 14בדברי ההסבר למינוי הוועדה מובא מקרה של מות מטופלת ,שאירע
בבית חולים מהחשובים במדינה ,שאירע במהלך ,וכתוצאה מדיקור לשאיבת
ביציות.
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 .1המחסור בביציות  -ממדי הצרכים והשלכות
הקשורות להסתייעות בטכנולוגיות
בשלב הטרומי ננסה לבדוק את האמירה שבדברי ההסבר
לכתב המינוי ,שהובאו לעיל ,המתייחסת לסיבה להקמת
הועדה:
“המחסור האמיתי בביציות נתרמות,
יחד עם סבלן של נשים המצפות שנים
ארוכות לתרומת ביצית”...
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על פי הנתונים שנמסרו בוועדה הציבורית-מקצועית,
“כ 20%-16%-מהזוגות במדינת ישראל סובלים מבעיות
פוריות” .לא נמסר הבסיס לנתון זה ,ולפיכך יש מקום
להתייחס אליו בזהירות .כיוון שהנתון הוא סטטיסטי
ומתייחס לאוכלוסיה מסוימת ,יש חשיבות לדיוק
בהגדרת אוכלוסיה זאת .למרות היות הדבר מובן מאליו,
יש לומר כי “בעיית פוריות” של זוג מתעוררת רק אצל
זוג המבקש להביא ילד לעולם .לא ידועים לנו נתונים
מספריים על ממדיה בחברה הישראלית ,של אוכלוסיית
הזוגות בגיל הפריון שאינם מעוניינים בהבאת ילדים
לעולם ,שאצלם הבעיה כלל אינה עולה ,אך הם עלולים
“להיכנס לסטטיסטיקה” .מכל מקום ,עובדה בעלת
חשיבות שיש לציינה ,היא שמבנה המשפחה הישראלית
משתנה בשנים האחרונות וכי קיימת ירידה הדרגתית
בילודה.15
הנתון על שיעורן של בעיות פריון באוכלוסיה תלוי גם
בהגדרתו במימד הזמן .ההגדרה הרפואית מאבחנת אי
פריון כמצב בו בני זוג מקיימים יחסי מין לא מוגנים במשך
שנה ,מבלי להביא להתעברות האישה 16Te-Vlade .טוען כי
על פי הגדרה זו יש לראות  83%מן הזוגות כבלתי פוריים!
רוצה לומר כי הנתון שניתן בהסבר למינוי ,לגבי שיעורי
בעיות-הפוריות באוכלוסייה הישראלית איננו מלמד על
פניה המורכבות של התופעה ,ויותר מכך אינו חושף את
ההיבטים הפוליטיים הגלומים בהגדרות רפואיות.
מן ההיבט הרפואי “היבש” ,חלק מן ההפרעות בפוריות
קשור לבעיות במערכות ההובלה של תאי הרבייה – הזרע
ו/או הביצית ,פגימות ברחם ,וליקויים אחרים כגון אלה
 15ר’ נתונים בישראל ובמדינות אחרות באתר:
http://www.cbs.gov.il/hodaot2006n/01_06_184b.doc

וכן סקירה מאלפת של נושא זה וממדיו באירופה -

p.32 - 38 Nuclear Implosion – TIME 09.10.2006.

Te

valde, Egbert R. (2000) Variation in couple fecundity and 16
time to pregnancy: an essential concept in human reproduction. The
lancet, 355 (3) 37-47.

בתוך העליון ,הלה ( .)2004התנסויותיהן של נשים ישראליות בטכנולוגיות
הרבייה החדישות :דיון סוציולוגי משולב ביחסי גוף-זהות-רגש .חיבור
לשם קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה” ,אוניברסיטת בר-אילן.
וכן הילה העליון ,דיון ביו-אתי בטיפולי הפריה חוץ-גופית ,רפואה ומשפט,
 ,2005חוברת  32עמ’  ,86ובהרחבה בעבודת המחקר של העליון ,שנעשתה
לשם קבלת תואר  .Ph.Dבאוניברסיטת בר אילן.
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שבתאי הרבייה עצמם ,ואלה הנובעים מכמות ואיכות
הזרע ,הפרעות בביוץ או חוסר ביציות .חלק מהפרעות
אלה ניתנות לטיפול רפואי באמצעים הטכנולוגיים
שפותחו בשנים האחרונות .איננו רואים מקום במסגרת
זאת להיכנס לעובי הקורה של הפרעות אלה ודרכי הטיפול
בהן .נאמר רק כי ענייננו כאן הוא באותן נשים שרחמן
אינו פגוע אך הן חסרות תאי רבייה .באשר למספר נשים
אלה ,בישראל יש אומדן בלבד ,אשר גם בסיסו לא פורש,
ולא נמסר כיצד נבדק ,אם בכלל .17האפשרות היחידה
העומדת בפני נשים אלה להרות היא מתרומת ביצית
שתתקבל מאישה אחרת ,תוּ ְפ ֶרה מחוץ לגוף ותועבר
לאישה המקבלת .18דהיינו ההיריון יוצא לפועל רק
בהסתייעות בשורה של טכנולוגיות-טיפולים רפואיים.
אלה כוללים טיפולים הורמונאליים שאינם קלים ושאיבת
ביציות  -פרוצדורות שכל אחת מהן אינה נטולת סיכון
לתורמת ,תהליך הכנה להפריה חוץ-גופית למקבלת
הביצית-התרומה ,ולבסוף החדרת הביצית המופרית
לרחם האישה המקבלת ,ושמירה על ההיריון ועד ללידה
של “ילד יקר” .הצלחתם של “הפתרונות הטכנולוגיים”
שהרפואה מציעה ,רחוקה מלהיות מובטחת .לפי נתוני
משרד הבריאות ,יש סיכוי של  14%להשיג היריון בכל
מחזור טיפול ,וסיכוי של  10%להגיע ללידת חי .19לעובדה
זו מצטרפים נתונים על סיכונים שונים לנשים ,הן לתורמת
והן למקבלת את תרומת הביצית ,וכמו כן לעובר – כל
 17חבר הוועדה פרופסור אינסלר ,בישיבה מס’  7ביום  ,28.06.2000הביע
דעתו כי ,כנראה כנכון לעת אמירתו ,יש בישראל  2,000נשים הנזקקות
(ממתינות ,מבקשות) לתרומת ביצית .יו”ר הוועדה ,ד”ר הלפרין ,באותה
ישיבה עצמה דיבר גם הוא על  2,000עד  3,000נשים “ממתינות” .לעומתם
“העד” פרופסור דור ,בישיבה מס’  8של הוועדה ביום  ,12.07.2000דיבר על
“צורך ב 2000-ביציות בשנה” ,אשר בהתחשב בשיעור ההצלחה של שיטה
זאת (ומתוך השקפה יותר מאופטימית – המחברים) עשויים להיוולד מהם
כ 500-ילדים – כלומר הבקשה באה מ 500-נשים? איש מן המשתתפים לא
מסר על מה התבססה הערכתו .לעומת זאת בפרוטוקול ישיב מס’  15מיום
כ”ז אלול תש”ס ,27.9.00 ,אומר היו”ר ד”ר הלפרין “ :כלומר אנחנו מדברים
פה בעצם על [...ל] שש מאות נשים”( .ההדגשה אינה במקור – ס.ק.).
העובדה כי מכל תורמת ביציות ,בין המקבלת טיפול ובין מתנדבת ,אפשר
לקבל יותר מביצית אחת ,משליכה על מספר ה”מתנדבות” אליהן החוק
המוצע מופנה .ר’ המשך בטקסט.
 18האישה המקבלת תרומת ביצית מכונה בדיוני הוועדה “נתרמת” .עם כל
הכבוד ,קשה לקבל מינוח זה מן ההיבט הלשוני ,שהרי הנתרמת” היחידה
בהליך היא הביצית ,ואילו הנשים המעורבות – האחת היא “התורמת”,
והשנייה “מקבלת התרומה”.
 19הילה העליון ,דיון ביו-אתי בטיפולי הפריה חוץ-גופית ,רפואה ומשפט,
 ,2005חוברת  32עמ’  ,86ובהרחבה בעבודת המחקר של מחברת זאת,
שנעשתה לשם קבלת תואר .Ph.Dבאוניברסיטת בר אילן.
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תרומת ביציות  -היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטים

אלה מתייחסים גם להפריה החוץ-גופית .20ולא נגענו
כלל בהיבטים הנפשיים ,החברתיים והכלכליים הכרוכים
בטיפולים .חרף זאת ,בולטת העובדה שהשיח הרפואי
שעסק בטיפולי פוריות ,התייחס עד שנות התשעים
בעמימות ביחס לסיכונים ,והדגיש בעיקר את סיכויי
ההצלחה .רק בשנות התשעים ,החלו רופאים לדווח גם
על הסיכונים לעוברים ולמטופלות.21
 .2אימהוּ ת ְּכ ָמהוּ ת ואימהוֹת ְּכ ֵמהוֹת – מבני השיח
הדומיננטיים בהקשר לפיריון בחברה הישראלית-
יהודית
החלק השני של הנימוק להקמת הוועדה הציבורית-
מקצועית מדבר על...“ :סבלן של נשים המצפות שנים
ארוכות לתרומת ביצית .”...הטקסט הסמוי המרומז
במשפט זה ,השזור כחוט השני גם לאורך כל דיוני
הוועדה ,ממקם את יעודה הבסיסי ,הקיומי ,של האישה
היהודית והיהודית-ישראלית בהולדת ילדים .תפיסה זו,
שכאמור חוזרת לאורך כל הדיונים בוועדה ,היא נגזרת של
אידיאולוגיה פרו-נטליסטית (תומכת-לידה) הקושרת
בין נשיות נורמטיבית ללידה .22השיח הדתי וההלכתי

וראשונה כאם ,24וזה תפקידה הבסיסי והמגדיר אותה.
זכויותיה האישיות ,החברתיות והמשפטיות נגזרות
בעיקר מכוחה ללדת .25התפיסה המקשרת בין נשיות
ללידה מחד ובין עקרות לעונש מאידך ,מועברת כבר בגיל
צעיר ,בו ילדים נחשפים למסרים מ’סיפורי האבות’ (שם
פטריארכאלי כשלעצמו) שבתנ”ך .נשיות קשורה ללידה
ומכאן לאושר ,והאישה העקרה היא “אם-טיפוס” של
סבל ,26הזקוקה לרחמים ולחסדי שמיים .27
השיח הציוני-לאומי והחברה הישראלית אימצו ציווי
זה ,ונתנו לו לבוש של ערך לאומי ממדרגה ראשונה.
הציווי האלוהי הפך למחויבות המופנית כלפי האישה
העברייה ,כאינטרס שתכליתו חיזוק החברה והמדינה –
הציפייה מנשים היא “לגייס את רחמן” לטובת העם.28
לידה הפכה למעין מבחן למחויבות ל”פרויקט הציוני”.29
ברקוביץ’ ,30למשל ,מצביעה על כך שחוק שירות
הבטחון ,תש”ט ,1949-וחוק שיווי זכויות האישה,
תשי”א ,1951-והשיח בכנסת סביב חקיקתם ,מבטאים
את ההתייחסות לשוויון זכויות האישה כמתבסס על
ה”שוני” שבאישה – על תרומתה לאומה כאם בפועל או
בכוח ,ולא על עצם היותה אזרחית.

מקורו בציווי “פרו ורבו .23”...האישה נתפסת בראש
 20לא נראה לנו צורך ,ועל כן לא מצאנו לנכון לפרט במסגרת עבודה זאת,
את השיטות של הטיפולים השונים על סוגיהם ושלביהם ,וכן לא את שיעורי
ההצלחה ו/או הסיכון וסוגיהם של השלבים השונים.
Oleszczuk, Jaroslaw and Keith, Louis G.. (2001). Triplet Pregnancy: 21
High Risk for Mothers and Infant Female Patients. Chatham 26 (4):
( 54-61בתוך העליון  2005,ה”ש  16לעיל) מתארים הריונות בסיכון גבוה,

רעלת הריון ,אנמיה ,אשפוזים ארוכים .בין הסיכונים לעובר מתארים
חוקרים שונים
Lemonick, M. D. and Tkluger, J. (2002). Risky Business. The lancet
159 (11): 68-69. ,
Phillips, O. (2001) Genetic causes in males
females patients. Chatham 26 (9): 38-45.
מתארים שיעור גבוה יחסית של נכויות ,פגמים בלב ,שיתוק מוחין ,משקל

נמוך בלידה ,ליקויים כרומוזומליים ועוד.
Amir, Delila. & Benjamin, Orly (1997). Defining Encounter: Who 22
Are the Women Entitled to Join the Israeli Collective?. Women’s
Studies International Forum. 20 (5-6), pp. 639-650.

 23בראשית א’  .28יש לומר כי הציווי שבפסוק זה מופנה לאדם ולחווה
גם יחד ,הטקסטים המאוחרים יותר פונים אל הגבר ,הנתפס כנראה כגורם
הפעיל – “לא יבטל אדם מפריה ורבייה אלא אם כן יש לו בנים” .בית שמאי
אומרים‘ :שני זכרים’ ,בית הלל אומרים‘ :זכר ונקבה ,נאמר זכר ונקבה
בראם”( .יבמות סא  ,נפסק כבית הלל (שולחן ערוך אה”ע א-ה) .ר’ הרב
שלמה חיים הכהן אבינר תכנון המשפחה ומניעת היריון ,ספר אסיא ,כרך
רביעי ,הוצאת ראובן מס בע”מ ,ירושלים תשמ”ג .לעומת זאת תפקידה-
חובתה “הסבילה” של האישה נתפסת כמובנת מאליה והיא בלתי מוגבלת.
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 24אליאור ,רחל (“ )2001נוכחות נפקדות”“ ,טבע דומם” ו”עלמה יפה שאין
לה עיניים” :לשאלת נוכחותן והיעדרן של נשים בלשון הקודש ,בדת היהודית
ובמציאות הישראלית .עמ’  42-82בתוך עצמון ,י( .עורכת) התשמע קולי?:
ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית .תל-אביב :דפוס חידקל.
 25כדוגמה לתפיסה זאת ,על פי ההלכה ,אישה נשואה שאינה יולדת מוגדרת
כעקרה ויש לגרשה אם אינה מביאה ילדים במהלך עשר שנים (בבלי יבמות
ס”א ,בתוך אליאור ,ר’ ה”ש  24לעיל).
 26השופט מ’ חשין בבג”ץ  2458/01משפחה חדשה נ’ הוועדה לאישור
הסכמים לנשיאת עוברים תק-על :778 ,)23.12.2002( 761 )4( 2002
“...אישה פגועה ,אישה שאינה יכולה להרות מטעמים אנטומיים או
פיסיולוגיים”.
ֹאמר ֶאל-יַ ֲעקֹב
 27וַ ֵּתרֶ א רָ ֵחלִּ ,כי לֹא יָ ְל ָדה ְליַ ֲעקֹב ,וַ ְּת ַק ֵּנא רָ ֵחלַּ ,ב ֲאח ָֹת ּה; וַ ּת ֶ
ם-איִ ן ֵמ ָתה ָאנ ִֹכי” .בראשית ל’ א’.
ה-לי ָבנִ ים ,וְ ִא ַ
ָה ָב ִּ
Lesley Hazelton, Israeli Women: The Reality Behind the Myth, 28
Simon and Schuster, 1977.

29אמיר ,דלילה (‘ .)1995אחראית’‘ ,מחויבת’ ו’נבונה’ :כינון נשיות ישראלית
בוועדות להפסקת הריון .תיאוריה וביקורת (;.247-254 :)7

Amir, Delila. & Benjamin, Orly (1997). Defining Encounter: Who Are
the Women Entitled to Join the Israeli Collective?. Women’s Studies
International Forum. 20 (5-6), pp. 639-650. ; Yuval-Davis, Nira
(1987). Gender and Nation. London: Sage. ; Portugese, Jacqueline
(1998) Fertility policy in Israel The politics of religion, gender, and
nation. Westport, CT, and London, UK: Praeger. ; Kahan, Susan
(2000) Reproducing Jews: Acultural account of assisted conception
in Israel. New-York: Duke University Press. .

 30ברקוביץ’ ,ניצה (“ .)1999אשת חייל מי ימצא”? :נשים ואזרחות בישראל.
סוציולוגיה ישראלית ב (.317 277- :)1
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כפועל יוצא מהאידיאולוגיה הפרו-נטליסטית מצטיינת
מדינת ישראל ,מאז הקמתה ועד היום ,במדיניות
פורמאלית מעודדת פריון .32 ,31ביטוי מרכזי בהקשר לדיון
זה נמצא ,בין היתר ,במתן נגישות רחבה לטכנולוגיות
המסייעות לפריון .33ישראל היא המדינה היחידה בעולם
המסבסדת בשיעור גבוה ,במסגרת סל הבריאות ,טיפולי
הפריה ,כולל הפריה מתרומת זרע ומתרומת ביציות,
והפריה חוץ-גופית .אישה זכאית לטיפולי הפריה חינם
עד ללידת שני ילדים חיים .34עידוד נוסף ,שיש יסוד סביר
להניח כי אינו נטול אינטרסים ,אפשר למצוא בפרסומים
המופצים באינטרנט .אלה מציעים מגוון שירותים בתחום
הפריון .35יש לדעת כי מדובר בטיפולים שעלות כל אחד
 31עוד בשנת  1950קבע דוד בן-גוריון כי אימהות לעשרה ילדים “תזכינה” ב-
 100ל”י .בשנת  1967נוסד המרכז לדמוגרפיה שאחד מתפקידיו היה לעודד
ילודה (.)Yuval-Davis, Nira (1987). Gender and Nation. London: Sage
ב 1968-נקבעה מדיניות של סבסוד הלוואות והגדלת קצבאות למשפחות
בהן שלושה ילדים .גם חוקים כחוק שירות הביטחון ,תש”ט ,1949-ביטאו
בעקיפין ,מגמה המעודדת אימהות  -אישה נשואה או אם יכולה להשתחרר
משירות צבאי .ראוי להוסיף כי ישראל אינה היחידה המציעה “פרס” לאם
פורייה ,גם צרפת מעודדת אמהות לילדים רבים.
 32דוגמה קיצונית למדיניות עכשווית מעודדת פריון היא חקיקת חוק
הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ”ו1996-
(הידוע כ’חוק הפונדקאות’) .חוק זה ,המתיר ,בתנאים מסוימים ,נשיאה
של היריון של אישה אחת על ידי אישה אחרת ה”משכירה את רחמה” ,הפך
את ישראל לאחת המדינות הלא-רבות שהתירה בחוק את קיומו של מוסד
כזה ,למרות הבעייתיות הכרוכה בו ,כגון אלה הנובעים מהסיכונים הרפואיים
והאחרים של האישה הנושאת את ההיריון ,ומן ההיבט של שימוש מסחרי
בגוף אישה והפיכתה למכשיר/לאמצעי להולדת ילדים (Tong, Rosemarie
Putnam (1998). Feminist thought : A More Comprehensive Introduction,
2nd Edition, Westview Press. ; Goslinga-Roy, Gilliam M. (2000). Body
Boundaries, Fiction of the Female Self: An Ethnographic Perspective
on Power, Feminism, and the Reproductive Technologies, , Feminist

 .studies 26 (1), Pp.113-141בתום העליון ,ר’ ה”ש  16לעיל).
 33הנגישות הגבוהה לטיפולי פריון זוכה לתמיכה אפילו בשיח הדתי-הלכתי.
בניתוח השיח ההלכתי בסוגית טיפולי הפוריות מצאה קאהאן (Kahan,
Susan (2000) Reproducing Jews: Acultural account of assisted

 )conception in Israel. New-York: Duke University Press.כי בניגוד
לנושאים רבים בתחום האישות בהם נוקטים רבנים בעמדות דוגמאטיות
בלתי מתפשרות ,הרי ביחס לטיפולי פוריות יש מגמה של גמישות ונכונות
להתיר באופן נרחב פעולות שבתחום ההפריה החוץ-גופית (אפילו אל מול
‘סכנת הממזרות’) שירחיבו את הנגישות לטכנולוגיות המסייעות לפריון .כל
אלה בשל האינטרס של המשכת השושלת היהודית.
 34בניגוד לכך ,המדינה כמעט ואינה מסייעת בקידום נושא מניעת הריונות לא
רצויים .שירותי תכנון משפחה אינם מקבלים תמיכה תקציבית והם ממומנים
בתרומות; אמצעי מניעה אינם כלולים בסל התרופות; הפלות ,אם כי המדיניות
כלפי ביצוען היא דה-פקטו ליברלית מאוד ,מסובסדות רק בחלק קטן
מהמקרים (אמיר ,דלילה (‘ .)1995אחראית’‘ ,מחויבת’ ו’נבונה’ :כינון נשיות
ישראלית בוועדות להפסקת הריון .תיאוריה וביקורת (.247-254 :)7
 35להלן חלק קטן מאתרים אלה המוצעים באינטרנט:
 - http://www.ivfisrael.co.ilבו הסברים מפורטים ,הכוללים נתונים
סטטיסטיים,
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מהם ,בארה”ב למשל ,עשויה להגיע ל.36$5,000-20,000-
התוצאה המעשית של האידיאולוגיה שמאחורי האמרה
כי “...נשים המצפות שנים ארוכות לתרומת ביצית,”...
מתבטאת בהיקף טיפולי הפוריות בישראל ,בהשוואה
למדינות מערביות אחרות .הממוצע הישראלי הוא 3,400
טיפולי פוריות ל 1-מיליון נפש ,בשעה שבצרפת ,לדוגמה,
הוא עומד על  900ובאנגליה על  300העליון .37במקביל,
ישראל מצטיינת במספר גדול מאוד של קליניקות
המטפלות בבעיות פוריות ,ביחס לממדי האוכלוסייה.38
עם התפתחותו של שיח הזכויות והאוטונומיה של הפרט
בחברה החילונית המערבית (ובתוכה בישראל) ,עלה
בשיח הפריון המתקיים בישראל מרכיב נוסף – זכות
האישה להוֹרוּ ת ,אשר כיום מתייחסים אליה כאל זכות
בלתי מעורערת ,הנגזרת מזכות הפרט לאוטונומיה,
שאחד מהיבטיה הוא מימוש עצמי .40 ,39דהיינו ,הורות
היא בו זמנית מחויבות המועברת ,אידיאולוגית ,לאישה
בצדו נמצא http://www.doctors.co.il
 -www.caremed.co.ilבו מצאנו את האמרה הבאה“ :תכנית תרומת
הביציות של”קיירמד” ויחידת ה -IVFשל קייפטאון מאפשרת לכל זוג ולכל
אשה להשיג את הילד הנכסף”.
 ,ivf@012.net.ilאתר הסברתי -

http://www.tasmc.org.il/main/siteNew/index.php?langId=3&page=47
9&stId=378
אתר פרסומי http://www.baby4u.co.il/articles -
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 37ר’ ה”ש  16לעיל.
 38הוועדה לקידום מעמד האישה ,הכנסת ה ,16-פרוטוקול מס’ ,48
(.)16.09.03
 39ו .רביצקי הזכות להורות בעידן ההפריה הטכנולוגית ,בדילמות באתיקה
רפואית (ר .כהן-אלמגור ,עורך) ,הוצאת הקיבוץ המאוחד /מכון ון ליר
בירושלים ,2002 ,עמ’ .137
Eisenstadt v. Baird 405 U.S. 438 (1972). Justice William J. 40
Brennan, Jr. for the majority, “it is the right of the individual, married
or single, to be free from unwarranted governmental intrusion into
matters so fundamentally affecting a person as the decision to
”whether to bear or beget a child.

ההכרה בהורת כבזכותה של אישה מוצאת את ביטויה במספר פסקי דין של
בית המשפט העליון בישראל ,לדוגמא:
בג”ץ  2458/01משפחה חדשה נ’ הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת ,פ”ד
נז (.)04.07.2001( ,419 )1
דנ”א  2401/95רותי נחמני נ’ דניאל נחמני ו 2-אח’ ,פ”ד נ (661 ,)4
(( )12.04.1996בדבריהם של מספר שופטים).
ת”א (ת”א)  1122/95ארמה רונית נ’ מדאינווסט מרכז ,תק-מח ,)1( 2002
.)04.03.2002( 1777
עב (ת”א)  7030/03שירותי בריאות כללית נ’ פדלון ,תק-עב )1( 2004
 )29.03.2004( 4466בע’  8פסק דין משפחה חדשה ,לעיל
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תרומת ביציות  -היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטים

והיא גם מוגדרת כזכות טבעית שלה .41בשיח הוועדה
מועלים שוב ושוב רמזים לכך כי קיימת באישה “כמיהה
טבעית” להורות ,שאין צורך אף לנסות להבהירה.
תכונה זאת מיוחסת לאישה מעצם בריאתה ,אולם יש
להעיר כי קשה לדבר על תכונה “טבעית” של “כמיהה
הטבועה בטבע האישה לרצות בילד” ,כאשר במדינות
רבות בעולם המערבי המודרני נשים רבות ,כדי עשרות
אחוזים מאוכלוסיית הנשים באותן מדינות ,הבוחרות
באי-הורות.42
התפיסה מעודדת הילודה באה לביטוי חד וברור גם
בדיוני הוועדה המשותפת של הכנסת:
“הוועדה קוראת לממשלה לחזור בה
מהחלטתה לקצץ בטיפולי הפוריות ,על
מנת למנוע את הפגיעה בכל הזוגות...לא
הייתי יוצאת לכיווני הפשרה של שבעה
טיפולים ולא חמישה טיפולים ,אלא
הייתי הולכת יותר לכיוון שהציגו כאן
כדי לבחון בהיבט המקצועי כך שאיפה
שיש אחוזים ממש נמוכים למצוא
אלטרנטיבה טיפולית ,ולא להגיד
לאישה בגיל “ 44הגעת לגיל מסוים.
מימשת הפוטנציאל האפשרי” .ההיפך
הוא הנכון  -למצוא לה את המענה
בתרומת ביציות ובכל מה שניתן לעשות
בהיבט המקצועי כדי להגיע למימוש
מכסימלי בהבאת ילדים לעולם בכל
משפחה בישראל שרוצה בזה .המינימום
צריך להיות שני ילדים ,ואנו בוועדה
43
קראנו לשלושה ילדים.”...

 41לעומת האישה על הגבר חל הציווי הדתי שלעיל (ר’ ה”ש ,18 ,17לעיל)
וכן הציווי “לא תשחית זרעך לשווא” .על פי התפיסה החילונית זכות הגבר
להורות נגזרת מזכותו לפרטיות (ר’  Eisenstadt v. Bairdלעיל) אך הוכרה
גם זכותו של הגבר לא-הורות (ר’ דנ”א  2401/95רותי נחמני נ’ דניאל
נחמני ו 2-אח’  ,פ”ד נ ( ,661 ,)4ובעיקר פסק דינה של כבוד השופטת ט’
שטרסברג-כהן).
 42שיעורי הילודה לאישה ירדו ל 1.32-בספרד 1.33 ,באיטליה1.37 ,
בגרמניה ו 1.9-בצרפת ,שעה שהשיעור המזערי הנדרש לשמירת ממדי
האוכלוסייה חייב להיות  2.1ילדים לאישה .משמע – אין כאן ‘תכונה
טבעית’ כי אם ‘תכונה נרכשת’ תלוית-תרבות .הנתונים מתוך:
p 32 – 38 Nuclear Implosion – TIME 09.10.2006.

 43ח”כ גילה גמליאל ,בדברי הסיכום של ישיבת הוועדה לקידום מעמד
האשה (פרוטוקול  ,)44שדנה בהצעת הממשלה לקצץ בטיפולי הפוריות,
מיום י”ט באלול התשס”ג .16.09.2003
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נראה כי מתבקשת המסקנה כי ה”-חובה” (דתית,
לאומית או אחרת) ,ה’זכות’ וה’כמיהה’ אינן אלא ,לפחות
חלקית ,תוצר של מסרים בתרבות הישראלית-יהודית,
לתוכה אנו נולדים ובה אנחנו חיים .מסרים אלה ,ביחד
ולחוד מהווים גורם ,שעשוי להיות מרכזי ,בפניית נשים
לנסות ו”לזכות” בילד.
 .3האישה התורמת והאישה הנתרמת  -התלות ברופא
עד כה עמדנו על האידיאולוגיה והעקרונות שסביר להניח
כי עמדו בבסיס הקמת הוועדה הציבורית-מקצועית ,וכן
עמדנו על ביטוייהם בדין ובהקשר הממוני ,המעודדים
והמנגישים את טכנולוגיות-הפריון .אולם הנושא של
תרומת ביציות מחייב התייחסות גם למימדים נוספים,
ביניהם אלה הכרוכים ביחסים שבין שתי נשים  -מקבלת
תרומת הביצית והתורמת ,וביניהן הגורם המתווך,
ולפעמים לא רק במשמעות אחת – הרופא.
מערכת היחסים בין מטופלת לבין הרופא המטפל בה
בתחום הפוריות יש בו ייחודיות משלו .מן ההיבט האחד,
בולט היות הטיפול ממושך ומחייב ביקורים חוזרים-
ונשנים במרפאה .לעתים יש צורך להימצא בקשר,
וכנראה גם בטיפול ,במספר מרפאות ו/או בפיקוח
רופאים שונים ,בו זמנית .הטיפול כרוך ,בלשון המעטה,
באי-נוחות רבה – יש בו הפעלה הורמונאלית “מוגזמת
במכוון” ,החורגת בהרבה מעבר לתחום הפיזיולוגי.
הביציות ניטלות מן האישה התורמת בפעולה ניתוחית
הנעשית בהרדמה .החדרת הביצית המופרית גם היא
כרוכה בפעולה אקטיבית של המטפל.
תיאור מוחשי של מערכת היחסים שבין המטופלת לבין
הרופא(ים) המטפלים בה ניתן למצוא בעבודת מחקר
רחבת ממדים על הנושא ,44אשר חשפה את התלות
הכמעט מוחלטת של חלק מהמטופלות בטיפולי הפריה,
ברופא המטפל בהן ,והשליטה של הרופא בבחירות
האישה ,בגופה ,במוחה ובביציותיה .האישה נתונה במהלך
הטיפולים לשליטה ולפיקוח רפואיים משמעותיים.
הרופאים עשויים אף להפעיל על האישה לחצים ישירים
 44העליון ,ה”ש  16לעיל.
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ועקיפים לשם השגת ביציות בכמות שהיא הרבה מעבר
לנדרש – לצורך תרומה.

 .4מקומו ומעמדו של המומחה הרפואי בישראל
בהקשר לפריון

גם בדבריה של אישה לה נתרמו ביציות ,שהעידה בפני
הוועדה הציבורית-מקצועית 45עלתה התלות העצומה

קהאן 46טוענת כי בתחום טכנולוגיות הפריון נמצאת
ישראל בחזית המחקר והפיתוח העולמית .יתר על כן,
המדינה מפקידה בידי המערכת הרפואית סמכויות
החלטה נכבדות בניהול שדה הפריון .שלו ,לדוגמה,
מתארת מערכת הסדרים ותקנות של משרד הבריאות,
בהם נמסר הניהול והפיקוח על “הרבייה הראויה” במידה
רבה לידי מומחים רפואיים – המערכת הרפואית,
והרופא הבודד .47מכאן עולה שאלת מקומם של הרופאים
בתהליכי עידוד הפריון בישראל .האם הרופאים משמשים
כעין “זרוע ארוכה” של המדינה ,נתונים למרותה ופועלים
כמומחים טכניים בלבד ,או שהשפעתם חורגת מתחום
היישום והביצוע שבתחום הצר של מומחיותם הרפואית,
לכיוון התוויית מדיניות על פי נורמות ואינטרסים
עצמיים .השאלה בעיקרה היא על מקומו של “מעמד
המומחים” – הרופאים – במערכת החברתית הרחבה
במסגרתה מותווית מדיניות הפריון.

ברופאים המטפלים ובמוסדות הרפואיים (יש להעיר כי
הוועדה נאותה להזמין את אותה מטופלת לעדות לאחר
מכתב שכתבה לוועדה ובו ספרה על מצוקתה ועל הצורך
בהרחבת התרומות .מטופלות אחרות לא הוזמנו) .אותה
עדה ,אישה בשם אפרת ט’ ,דיברה מתוך התנסותה
בחמש פרוצדורות של הפריה מתרומה .הטקסט הגלוי
של דבריה ביטא את העניין בהרחבת מעגל התרומות.
אולם במקביל ,אולי אף מבלי שהתכוונה לכך ,עלה
מדבריה תיאור של שליטה רפואית רחבת-היקף על
גופה ועל פנים רבות של חייה וחיי בן-זוגה :גופה “נוהל”,
לאורך מספר שנים ,על ידי עוד ועוד רופאים שפעלו
במספר מוסדות וקבעו כל אחד “בתורו” דרכי הכנה
הורמונאלית מגוונות שפגעו לא אחת באיכות חייה ואולי
אף בבריאותה ושלאו דווקא היו הלימות זו לזו .יתר על
כן ,חלק מ’ההכנות ההורמונאליות’ שנעשו בגופה שוב
ושוב ,כלל לא הסתיימו בניסיון להפריה .במקביל לכך
תארה העדה את התלות ברופאים בעלי נגישות ל’מאגרי
ביציות’ (שגרמה גם לתגמול חלקם במה שנראה כאלפי
שקלים)– האם ‘ידאגו לה’ וימציאו לה תרומה מבין שלל
המועמדות שלהם?
התלות הרחבה של מטופלות פוריות ברופאיהן מעלה
תהיות בנוגע לשליטה הרפואית על קביעת המדיניות
בתחום תרומת הביציות וניהולה בפועל ,שאלות בדבר
אינטרסים של גורמים רפואיים בתהליך זה ,שאלות על
רווחים אפשריים ,על נהנים אפשריים ועל “משלמים”
אפשריים.

 45פרוטוקול ישיבה מס’  10של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום
.09.08.2000
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המחקר הסוציולוגי הדן במקצוע הרפואה ,מתאר את
כוחם של המומחים הרפואיים במאה העשרים בהתוויה
והגדרה של נורמות התנהגות ראויות .בחברה המקדשת
את המדע ואת הרציונאליות ,מחליף הרופא-המדען
במידה גדלה והולכת את איש הדת .48הפיקוח הרפואי-
Kahan, Susan (2000) Reproducing Jews: Acultural account of 46
assisted conception in Israel. New-York: Duke University Press.

 47ביטוי לכך מופיע בעיקר בהוראות של משרד הבריאות ,שעניינן טיפולי
פריון ,ובחלקן נמסרות סמכויות הכרעה ,לאו דווקא רפואיות ,לרופא
בשטח .למשל בעניין הזרעה ,המעוגנות רק בהוראת חוזר מנכ”ל משרד
הבריאות מיום  ,29.06.1979ומתייחסת לסמכות הרופא לשקול ולהחליט
בדבר הכשירות להיות הורים .ההוראה קובעת כי במקרה ומתעוררים אצל
הרופא חששות בקשר לכשירות בהיבט השכלי ,בריאותי או נפשי של הפונה/
הפונים להזרעה ,עליו להתייעץ עם עובד-סוציאלי/פסיכיאטר/פסיכולוג.
כלומר ,בידי הרופא מופקד שיקול דעת בעניין זכות היסוד להקים משפחה,
כאשר כלל לא ברור מהו המקור המשפטי לסמכות מעין זו ,כמו גם מהם
השיקולים ואיזו הכשרה יש לרופא לשקול בעניין ,אולם תוקפה המשפטי
של הוראת מנכ”ל זאת (כאחרות) לא ברור ,כיוון שאין להן פילו מעמד
של חקיקת משנה .בהזרעה לאישה פנויה המצב חמור עוד יותר – הזרעה
תותר רק לאחר קבלת חוות דעת של רופא פסיכיאטר ודו”ח של עובדת
סוציאלית בכירה .כלומר המדינה אוצלת על רופאים ,תוך היעזרות בגורמים
פרופסיונאליים נוספים ,סמכות פורמאלית רחבה של אחריות על “הפוריות
הדורשת מעורבות רפואית” – הם מקבלים את הסמכות לעצב את אופייה
ולפקח עליה.
Turner, Brian (1987) Medical Power and Social Knowledge. 48
London: Sage.
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תרומת ביציות  -היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטים

דיקליזַ ציה,49
חברתי מתרחש בתהליך המכונה ֶמ ָ
והוא מתנהל בחלק הולך ומתרחב של חיי היומיום,
כאשר התוויות של “בריא” אל מול “חולה” הופכות
לרלוונטיות לחלק גדל והולך של החוויה האנושית.
תהליכי המדיקליזציה הם בעלי משמעות רחבה בהקשר
לחוויה הנשית .החוקרות English and Eherenhich50
הראו כיצד המודל המדעי-רפואי מגדיר את הנשים a
 prioriכפגומות וכנזקקות ל”תיקון” רפואי .חלק ניכר
מהפיקוח החברתי-רפואי על נשים נעשה סביב ודרך
מיניותן ובמקביל סביב ודרך הנושאים של התעברות,
הריון ולידה.
הצלחת הפריית המבחנה ב ,1978-הביאה לפיתוח
מתרחב של “טכנולוגיות מסייעות רבייה” .חוקרות
והוגות פמיניסטיות מתייחסות להיבטים שונים
המגולמים בטכנולוגיות אלה ,בצורות שונות .הזרם שניתן
לכנותו “הליברלי” ,רואה בטכנולוגיות הפריון אמצעי
טכני המגביר את יכולות הפעולה של נשים .הטכנולוגיה
מאפשרת לנשים חופש בחירה ואוטונומיה ביחס לגופן
ולפריונן .51מאידך ,זרם שניתן לכנותו “הרדיקלי” ,מציג
את הטכנולוגיות החדשות כהמשך של תהליכי הפיקוח
הרפואי-חברתי על נשים דרך המדיקליזציה של הפריון.
טכנולוגיות הפריון החדשות נתפסות בגישה זו כתורמות
להפיכת נשים למעיין “חוות ילודה” ,ובמקביל כתורמות
לדה-הומניזציה של נשים ולניכורן מגופן ,כשגם כך
מועצמת יכולות המומחים הרפואיים לשלוט בגוף הנשי
ובפריון.52
מתוך התפיסה הרדיקלית עולה תמונה לפיה במערכת
בה נקבעת המדיניות בתחום הפריון ,הרופאים הם
גורם בעל אינטרס בהרחבת הפעילות בתחום הרבייה
ובשליטה על אפשרויות הפריון .יתר על כן ,בישראל
49

Zola, Irving (1972). Medicine as an Institution of Social Control.
Sociological Review, 20: 487-504.

Ehrenreich Barbara and Deirde English (1990). “The Sexual 50
Politics of Sickness in Conrad, Peter and Rochelle Kern (eds.), The
Sociology of Health & Illness (3d ed.). NY: St. Martin’s , pp. 270‑ 85
Overall, Christine (1993). Human Reproduction: Principles, 51
Practices,Policies.Toronto
Oxford
University
Press.

52

Arditti, Rita, Klein Renate and Minden Shelley (1984) Test-Tube
Women. Boston. Pandora Press
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מצאה הלה העליון ,53כי נשים הפנימו ואף הגבירו בעצמן
את המדיקליזציה של הפריון :הן פנו לאבחון רפואי במה
שנראה בעיניהן כ”בעיית פוריות” כבר לאחר ארבעה עד
שמונה חודשים של ניסיונות להתעבר ,מבלי להמתין
אפילו ל”זמן הפורמאלי” המוגדר לבעיית פוריות – 12
חודש ,שאף הוא “זמן פוליטי” לא הכרחי .נשים אף
ִש ְכללו את “שיח המומחים” מתוך אמונה כי רק הוא –
המומחה  -יוכל לאבחן את הליקוי המצוי בהן ולהושיען.
פתרונות חלופיים כגון המשך ניסיונות טבעיים להתעבר,
אימוץ ,או קבלת המצב הקיים ,הושתקו .קולן של אלה
שייתכן וניזוקו בבריאותן ,הגופנית או הנפשית ,כתוצאה
מטיפולי הפוריות כלל לא עלה .אולם מעניין לציין כי
למרות ההיענות המהירה ל”מבט הרפואי” ,חלק מהנשים
העריכו את כניסתן ל”מרחב השליטה הרפואי” כעניין של
בחירה חופשית שלהן .מכאן שאותה התנהלות הנתפסת
על ידי הנשים כפרי של רצון חופשי ,לפחות בחלקה היא
ביטוי לכוחה של ההכוונה הכוחנית התרבותית ,המעוצבת
כ”בחירה חופשית”.54

הקמת הוועדה הציבורית-מקצועית לבדיקת
נושא תרומת ביציות והמנדט שלה
א .הקמת הוועדה
ההבנה כי תחום הפריון אינו מוגבל להיבטים רפואיים-
טכניים ,כפי שניסינו לתאר לעיל ,הובילו את שר הבריאות
להכרה בצורך בדיון ציבורי ומקצועי מעמיק במכלול
הנושאים האתיים והחברתיים הקשורים בהפעלת
טכנולוגיות רבייה ופריון .התחוור הצורך לבדוק על מי
ראוי להטיל את בחינת המדיניות ,הן כלפי התורמות,
והן כלפי מקבלות התרומה ,להחליט על תהליך ההעברה,
ועל הקשר שבין התורמת למקבלת התרומה ,מעמד
הילד שנולד בתהליך זה וכיו”ב .שקילת נושאים אלה
הוטלה על “הוועדה הציבורית מקצועית לבחינת הנושא
של תרומת ביציות” .כפי שהודגש בראש עבודה זאת,
מטרת הוועדה אכן הוגדרה בצורה רחבה – “[לבחון את]
 53ה”ש  16לעיל.
 54ר’ העליון ה”ש  16לעיל.
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...ההיבטים החברתיים ,האתיים ,ההלכתיים והמשפטיים
של השיטות הטיפוליות הקשורות לנושא הנ”ל.”...
ואמנם הוועדה דנה והגישה את המלצותיה ,שנוסחו
בצורת הצעת חוק 55שתמציתו הקמתו של “בנק ביציות”
מסודר אליו יופנו ביציות של נשים תורמות – אלה
הנמצאות בטיפולי הפריה בעצמן ואלה המעוניינות או
מוכנות מסיבות שונות לתרום ,מבלי שהן עצמן נזקקות
לטיפולי הפריה .הוועדה המליצה גם על הסדרים טכניים-
ביורוקראטיים שונים ,כגון מיסוד ורישום התרומות,
תהליכי מתן התרומה וקבלתה ועוד .56הצעת החוק גם
קובעת את העיקרון של אי-תשלום בגין תרומת ביציות
והסתפקות במתן פיצוי ,שגובהו יוגדר בחוק ,בגין סבל
ו”ביטול זמן” של התורמת .57נקבעו גם כללים לעניין
התשלום לרופא ולמוסד הרפואי המבצע את ההליך.58
להלן נבקש לברר אם הוועדה הציבורית-מקצועית אכן
ניסתה ,ואם כן עד כמה הצליחה ,להתמודד עם סוגיות
שמעבר לשאלות הרפואיות-טכניות .בעיקר נעמוד על
הדיון שהתקיים בוועדה בסוגיות שהעלינו עד כה בהקשר
להנחות היסוד בדבר “קדושת האימהות” ,האינטרסים
הרפואיים והאחרים הקיימים בתחום והפתרונות שהוצעו
בוועדה.
עבודה זאת מבוססת על ניתוח הפרוטוקולים של
דיוני הוועדה ,שמרביתם 16 ,במספר ,נערכו בין יום
 05.04.2000לבין  ,04.10.2000ומספר נספחים ,שהיו
גלויים לציבור לאחר כל ישיבה .60 ,59לאלה נוספו סיכומיו,
 55הצעת חוק ההסכמים לתרומת ביציות התשס”א 2001-במלואה ניתן
לקרוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות:
 http://www.health.gov.il/units/egg_cont/index.htmר’ ה”ש  9 ,8לעיל.
 56הוועדה קבעה גם כללים רבים נוספים ,ביניהם שעניינם שמירת סודיות,
הגדרת ההורות של היילוד ועוד .הוגדרו כללים למתן מידע גנטי במקרה
של בעיה רפואית של הילד שנולד ,ומתן מידע לזוגות לפני נישואין (בדיקת
קרבה גנטית אפשרית) .נקבעה גם ‘ועדת חריגים’ לנושאים שונים.
 57בניגוד לחוסר איסור משפטי (תקנות בריאות העם (בנק זרע) ,תשל”ט-
 )1979והיעדר כל היסוס ביחס לתשלום עבור תרומת זרע.
 58לנקודה זאת הקדישה הוועדה דיון נרחב .עקרון אי-התשלום נראה
חשוב ,אך למעשה “הפיצוי” משמש אותה מטרה עצמה ,ובדיון הועלתה
הקבלה בין הפיצוי לתורמת ביצית לתשלום שניתן לתורם זרע.
 59ר’ אתר משרד הבריאות שלעיל.
 60בשיחה שערכה המחברת עם יו”ר הוועדה התברר כי היו ישיבות נוספות,
שהפרוטוקולים שלהן לא פורסמו .לגרסת היו”ר הסיבה לאי-הפרסום
הייתה תוכנם שהיה טכני בלבד .לדבריו הדיונים לא עסקו בשאלות
מהותיות אלא בניסוח סופי של סעיפי הצעת החוק .בשל הטרחה הכרוכה
בעיון בהם ובהכנסת תיקונים לפני פרסום הוחלט על ידי היו”ר לוותר על
עריכתם לפרסום.
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שהובאו בצורת מאמר בנושא זה ,של יו”ר הוועדה ד”ר מ.
הלפרין .61נקודות מספר מצאנו בדברים שנאמרו בישיבת
הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת שדנה בנושא,62
ומסמך רקע מפרסומי הכנסת.63
 .2הכוחות שפעלו בוועדה“ :הילכו שניים בלתי אם
נועדו?”
לוועדה הציבורית-מקצועית מונו תשעה חברים ,מתוכם
שישה רופאים :ליו”ר הוועדה התמנה ד”ר מרדכי הלפרין,
שהוא רב ,רופא גינקולוג ,ומשמש כממונה על נושא
האתיקה הרפואית במשרד הבריאות .צורפו אליו חמישה
רופאים/ות ,כולם מומחים לגינקולוגיה ,שני רבנים
והיועצת המשפטית של משרד הבריאות .אמנם יו”ר
הוועדה הדגיש את “ההרכב ההטרוגני של חברי הועדה,
[ש]הביא לדיון מעמיק...מזויות שונות ומנוגדות,64”...
אולם מתוך עיון בדיוני הוועדה עולה כי כל או רוב
חברי הוועדה היו שותפים לעמדה מעודדת ילודה .הרכב
הוועדה מבטא גם את עוצמתם של המומחים הרפואיים
בישראל ,גם בעיצוב הגדרות חברתיות ,ולהיקף הרחב
של “תחום השיפוט” 65שלהם ,הזוכה לתמיכה ולאצילת
מעם המדינה .הוועדה הציבורית-מקצועית אמנם
כוחות ִ
שמעה עדים מתחומים אחרים ,וביניהם אישה שנתנסתה
בטיפולי פוריות ,ואשר ביקשה ,כאמור ,להופיע בפני
הועדה ,מומחיות לעבודה סוציאלית ,נציגת שדולת
הנשים ,ומומחים למאגרי מידע ולהגנה על חיסיונם ,בין
היתר גם זו שבמערכת בתי הדין הרבניים ,ואף מומחית
לדיני מס הכנסה .אך הוועדה לא כללה בין חבריה אנשים
העוסקים בתחום התרבות באופן מקצועי ,סוציולוגים/ות,
נציגים/ות של תנועות פמיניסטיות ,מומחים/ות מתחום
 61מ .הלפרין ,תרומת ביציות בישראל – דילמות והמלצות – על הועדה
הציבורית לבדיקת הנושא של תרומת ביציות .רפואה ומשפט 25 ,ספר
היובל ,נובמבר  ,2001עמ’ .165
 62פרוטוקול מס’  48מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ,הכנסת ה-
 ,16מיום  .16.09.2003ר’ אתר הכנסת באינטרנט:
http://www.knesset.gov.il/AllSite/QGenTxt.asp

 63מסמך רקע לדיון בנושא :תרומת ביציות ,11.12.2000 ,באתר:

http://www.knesset.gov.il/index.html

 64ר’ המאמר שבה”ש  64עמ’  .169וכן בפרוטוקול וועדת הכנסת למעמד
האישה – ה”ש .56
 jurisdiction 65בלשונו של Abbott, Andrew (1988) The System of
Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago:
University of Chicago Press
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האתיקה הכללית ,משפטן שעיסוקו בדיני משפחה,
ונציגי/ות ציבור.
פרופסור דן מיכאלי ז”ל ,66שכיהן בשעתו כמנכ”ל משרד
הבריאות ,שהעיד לבקשתו בפני הוועדה ,ובין היתר מסר
כי בתקופת כהונתו כמנכ”ל מונתה וועדה שכונתה בשם
“וועדת אתיקה” או “וועדה לפעולות חריגות” שתפקידה
היה לדון בנושא לא רחוק ,ואפשר לכנותו כ”מקדים”
את הנוכחי – בתקנות להפריה חוץ-גופית .בוועדה דאז
שותפו אישים מן השורה הראשונה ,שבאו מדיסציפלינות
מגוונות ,67ובהכרח היה האופק המשותף שלהם רחב
מאד ,ובכך היא הייתה ראויה לתואר “וועדה ציבורית”.
בהמשך נראה כיצד במהלך דיוני הוועדה הנוכחית נקבעו
מדי פעם ,וייתכן כתוצאה מהרכבה ,נהלים רפואיים,
שאמורים להוות צורות פעולה ליישום מטרות חברתיות,
כל אלה בהקשר של הכוונת “הפריון הראוי”.

הנושאים שהועלו בדיוני הוועדה
.1נושאי הדיון
הדיון הראשון של הוועדה הציבורית-מקצועית הוקדש
לענייני נוהל ,אך הוצגו גם נושאי הדיון:68
“סוכם שיידונו הנושאים הבאים בהדגש של תרומת
ביציות עפ”י מנדט הועדה.
.1הזכות לקבל טיפולי פוריות
 .2הזכות למידע וייעוץ
 .3הגדרת הורות (אמהות)
 .4רישום
 .5תרומת ביציות
א .הסיכון לתורמת
ב .תורמת שאינה עוברת טיפול פוריות לצורך עצמה
ג .תשלום
ד .אנונימיות
 66מפרוטוקול דיון מס’  7של הוועדה מישיבתה ביום .28.06.2000
 67בלשונו של פרופסור דן מיכאלי ז”ל...“ :הרב לאו ,היה פרופ’ אסא כשר,
אני חושב שגם שנקר היה חבר הועדה ,היה פרופ’ עמוס שפירא ,היו הרבה
אנשים ,היו איזה חמישה עשר עשרים איש ,אני לא זוכר את כולם”.
 68פרוטוקול ישיבת הוועדה מס’  1מיום כט’ באדר ב’ תש”ס.05.04.2000 ,
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 .6הגדלת מאגר התרומות
הקפאת ביציות
ביציות של נפטרות
ביציות של עוברות
הקפאה אוטולוגית של רקמת שחלה.
 .7נושאים מיוחדים
תרומה בין דתית  /בין לאומית
זכויות הילד
הגבלת גיל תורמת ומקבלת
הגבלת מספר גירויי יתר שחלתיים של תורמת
חסיון רפואי.
 .8הסדרים של תרומת ביציות
 .9המלצת חקיקה.
ב .הזכות לקבלת תרומת ביצית
הדיון המהותי הראשון ,69שעל פי סדר היום שצוטט לעיל,
אמור היה להתמקד בזכות לקבל טיפולי פוריות .הדיון
נפתח במעין הודעה-הצהרה:
“צריך להביא בחשבון שהלחץ הציבורי
שגרם להקמת הוועדה היה לחץ של נשים
שכמהות לפרי בטן...הן זקוקות לתרומת
ביציות .מכאן אנו מגיעים אל הנושא של
הזכות להורות“ .
היו”ר פתח בהרצאה בת  851מלה ,בה הוא מדבר על
“מושג הזכות” ,בהיבט הפילוסופי-אתי ,תוך ציטוט
דעות מלומדים .לכך הוא הוסיף את ההיבט המשפטי
בנושא “הזכות להורות” ,כפי שהוא משתקף במשפט
האמריקאי .הזכות להורות מוצגת כזכות טבעית ,שאינה
ניתנת לערעור .כנגד הזכות עומדת חובה – ומוזכרת
אמנם גם הדעה כי קיומה של זכות תלוי בהסכמת מי
שהחובה מוטלת עליו – אבל לא נרמזת “הכתובת”
של אותה חובה ,ולא נאמר אם אכן קיימת הסכמה של
אותו גוף .70בכך מתמצה “הדיון” – אף לא אחד מחברי
 69פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  2מיום כח’ בניסן
תש”ס.03.05.2000 ,
 70אין ניסיון להציג את הטענה הבסיסית-מקדמית כי זכות היא מושג
מתחום המוסר ,ואילו חובה היא מושג המחייב קיומה של מדינה או של
גוף אחר שיוכל לאכוף את אותה החובה( .ר’ ו .רביצקי הזכות להורות בעידן
ההפריה הטכנולוגית ,ה”ש  39לעיל).
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הוועדה הציבורית-מקצועית מצא לנכון להעיר ,להוסיף
או להביע דעה.
לאחר פתיחה כזאת ,כאשר מובהר כי קיימת מחויבות
כלפי נשים לממש את כמיהתן לפרי בטן ,מובן גם כי
הוועדה רואה עצמה כנושאת השליחות “ -להציל מסבל”
את הנשים .ועדויות לכך עולות לאורך הדיונים הרבים,
בהם מופיעות אמירות על מצוקת הנשים לצד מחויבות
הועדה כלפיהן .מדברים אלה מובהר כי נושא הזכות
לקבל טיפולי פוריות ,שהחוק בישראל מכיר בה ומממן
אותה ,הורחב לזכות להורות .אולם יש להבין כי במשתמע
מזכות זו נובעת חובה ,המוטלת על המדינה ,להכיר בה,
זאת באמצעות “פתיחת השער” לקבלת ביציות מנשים
שאינן נמצאות בתהליכי הפריה .מעתה ואילך ,כל שעל
הוועדה הציבורית-מקצועית לעשות הוא להלביש את
החובה בלבוש משפטי.
בכך תם הדיון במכלול רחב יותר של הבעיה ,ונדחק או
נדחה – וקשה להניח כי בהיסח הדעת – חלק חשוב
ביותר מן התפקיד שהוטל עליה .שהרי הוועדה נתבקשה
“...לבחון את ההיבטים החברתיים ,האתיים ,ההלכתיים
והמשפטיים של השיטות הטיפוליות .“ ...ומש”הסתיים”
הדיון בהיבטים הרחבים ,כל שנותר הוא לקבוע את כללי
הביצוע – זה הדרך בו הוועדה הולכת.
מכאן ואילך עובר הדיון לפסים מדעיים-טכניים .אחד
הגינקולוגים הבכירים בוועדה ,פרופסור י .שנקר,
מביא את הפן הרפואי-טכני – את הנתונים המדעיים
המספיקים לדעתו לביסוס הנחת היסוד על הרחבת
מעגל התרומות .טכנולוגיות הפריון מוצגות כשלבים
בהתקדמות מדע הרפואה ,תרומת הביציות אינה אלא
“עוד שלב מתבקש” במהלך הטכנולוגי הכולל ,יש
רעיונות ל”התפתחויות נוספות אפשריות” ,כגון “לתת
[‘תרומה’ הנלקחת] מנשים צעירות שנפטרו” או “...לתת
מעוברים ”...או “...מרקמה של שחלות .”...גינקולוג בכיר
נוסף בוועדה ,פרופסור אינסלר ,מוסיף ומעלה אף רעיון
“להשתמש אולי אפילו בביציות של חיות .”...ולא נמצא
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ולוּ דובר אחד ,שהעלה ולוּ הרהור קל שבקלים ,אם כל
מה שהטכנולוגיה מאפשרת ,אכן צריך ,נאות ,ראוי או
מתחייב לעשות.
גם בהמשך הדיונים אין עוררין על הנחת היסוד ,אולם
יש ניסיון להציב מעין גדרים ַלזְ כוּ ת – הגבלות על גיל
מקבלת-התרומה-היולדת-בכוח מסיבות של סיכון
לבריאותה ,גילה וכיו”ב .ויש גם ניסיון ליצירת הגבלות
מבחינת התורמות ושל בדיקת “מסוגלות הורית” של
מקבלת התרומה וכד’ .כל אלה בלא השתתפות מומחים
בתחומים הללו .71והדעות נחלקות בין המלצה על הקמת
“וועדה מאשרת” המורכבת מאנשי תחומים שונים,72
לבין השארת ההחלטה בידי הרופא המטפל.73
בדיונים שלאחר מכן חוזרות האמירות על כי “המטרה של
כולנו היא לאפשר לאותן אמהות ,אותן נשים שרוצות
להיות אמהות ,שכל זמן שהן לא מצליחות הן אומללות.
לדעתי זו מצווה ,חובה מוסרית ואנושית ,לעזור להן עד
כמה שידינו מגעת” .74הכמיהה לפרי בטן חוזרת ועולה
כנארטיב מכונן .הרב בורשטיין אומר כי “זה הפך להיות
דבר שכל אדם נלחם עליו .והמצוקה הקשה ,קשה אפילו
לקרוא לזה פגיעה באיכות חיים ,זה הרבה מעבר לזה”.75
רופאים-עדים מתארים אף הם את המצוקה ,ומצהירים
 71בשלב מאוחר יותר מוצאת הוועדה הציבורית-מקצועית בכל זאת מקום
לשמוע דעות של מומחים בעניינים שבתחום הסוציאלי ,אך אלה כמובן לא
נמנו על חברי הוועדה ,וההתייחסות לדבריהם והשפעתם הייתה ,בלשון
נקייה ,מוגבלת .רק להלן.
 72פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  2מיום ,04.05.2000
אומר היו”ר :
“הוועדה ממליצה שתוקם ועדה ,גוף סטטוטורי רב מקצועי,
מעין הוועדה שהוקמה בנושא פונדקאיות ,שתהיה מורכבת
ממגוון בעלי מקצוע הנוגעים בנושא[ ...ש]תהיה מוסמכת ,בין
היתר ,להחליט אם לתת או לסרב לתת טיפול על סמך שיקולים
רפואיים במצב חשש לפגיעה בבריאותה של האישה או של
הולד ,וכן על סמך שיקולים חברתיים במקרים קיצוניים של
חשש ממשי לפגיעה בילד .יש לציין כי פיקוח מורחב כזה מקובל
גם על דעתו של הרב רבינביץ.
 73שם ,דבריו של פרופסור י .שנקר:
“אנחנו עושים את הרפואה .אנחנו נהיה פה איזה שהם פקידים שצריך
פקיד עליו על הפקיד .דבר ראשון אנחנו קובעים ... ,כל אחד מסכים שאדם
שמסכן את חייו ,אתה לא רוצה לתרום לזה שיסכן את חייו .ברור ,זה לא
צריך ועדה.”...
 74דברי היו”ר ד”ר הלפרין בישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’ 13
מיום ו’ באלול תש”ס.6.9.2000 ,
 75פרוטוקול מישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  7מיום כ”ה בסיוון
תש”ס.28.6.2000 ,
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כי הם רואים את מטרת הוועדה כהקמת בנק ביציות
מתורמות .פרופסור בן רפאל ,המוזמן כעד ,אומר כי...“ :
ביום שהחוק הזה יאושר ,בהנחה שהוא יאושר ,בגלל
זה אנחנו יושבים פה”( 76ההדגשה אינה במקור -ס.
ק .).עולה על כולם פרופסור שלמה משיח ,יו”ר האיגוד
הגינקולוגי בישראל ,ואף הוא עד מוזמן ,אשר מוצא לנכון
“להזכיר” לוועדה:
“אני חושב שהמנדט של ,תסלחו לי
שאני פורץ ,אבל המנדט של הוועדה פה
זה להתיר תרומת ביציות ולא להתיר
נתרמות” (ההדגשה לא במקור – ס.ק.77).
המסקנה המשתמעת – תפקיד הוועדה הוא להוות גוף
מוביל-חקיקה שתגדיל את מרחב אפשרויות הפעולה
של טכנולוגיות הפריון.
רק במועד מאוחר מאד ,מבקש חבר הוועדה ד”ר יפה,
לעצור ולשקול שנית את הנחות היסוד:
“ ...אחד הדברים ,אני עוד לא גיבשתי
דעה .קשה לי .וגם הנושא שמרדכי
מדי פעם אומר זה כבר החלטנו ,אני
מרגיש עם זה לא טוב ...אני לא חושב
שאנחנו קיבלנו מנדט להגדיל את מצאי
הביציות .אנחנו קיבלנו מנדט לדון
בנושא הזה בכלל ולראות ,לפתור את
המצוקה .אולי זה קצת שונה” (ההדגשה
אינה במקור – ס .ק.78).
דברים אלה אינם זוכים לתגובה ,והדיון ממשיך במסלול
של בעיות טכניות מול פתרונות טכניים כגון רישום
התרומות.
 76פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  8מיום ט’ תמוז
תש”ס.12.7.00 ,
 77שם.
 78דברים אלה של ד”ר יפה מישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’ 12
מיום כ”ט באב תש”ס ,30.8.20000 ,מתארים את אחת הדרכים של קבלת
החלטות בוועדה – שבדרך כלל לא התבססה על מנגנון מסודר של דיון
ובסופו קבלת החלטה .פעמים רבות ,בשלב מסוים בדיון ,מודיע היו”ר כי
“מסתמנת החלטה” אותה הוא מפרט ,ואין בדרך כלל עוררין על דבריו .דרך
זאת בולטת בפרוטוקול מס’  14מיום י”ג אלול תש”ס.13.9.00 ,
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המסקנה הנובעת מדיון זה היא כי הוועדה שותפה לדעה
מושפעת-האידיאולוגיה ,הרווחת בחברה הישראלית
ורואה הצדקה מלאה לשימוש בטכנולוגיה של תרומת
ביציות .עניין זה התבטא גם בדברי ההסבר להצעת החוק
(משנת  )2001בה אנו דנים:
“מטרת החוק המוצע להגדיל את מאגר
הביציות לתרומה על ידי כך שתתאפשר
תרומת ביציות הן מאישה המצויה
בעצמה בטיפולים רפואיים עקב ליקויי
פוריות”.
מכל אלה עולה כי זכות האישה להוֹרוּ ת הפכה לחובה
המוטלת במשתמע על מערכת הבריאות של המדינה,
וכל זאת מבלי שנמצא לחובה זאת בסיס בדיוני הוועדה,
לבד מאמירתו בפתיחה של היו”ר .הצעת החוק ,המביעה
את מסקנות הוועדה ,מסתפקת בהכרה בזכות (שעשויה,
כשלעצמה ,לעמוד לדיון רציני) ,מבלי לקבוע את הצד
שחייב לממשה ,לשון אחר – אין הנשיאה בעלות הליך
טיפולי זה מוטלת על המדינה ,אלא אם וועדת “סל
שירותי הבריאות” תכלול אותו בסל ,ואפילו הובעו
חששות כי בחלק מן הסיבוכים תסרבנה קופות החולים
לשאת ,בהיותן חורגות מתחום חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .עם כל אלה ,המגבלות שהצעת החוק מטילה
על מקבלת תרומת ביצית מזעריות – גיל מרבי של 51
והיעדר חשש לבריאות האישה – עניין הנתון לשיקול
דעתו הבלבדי של הרופא האחראי.79
ג  .סדר קדימויות בזכות לקבלת תרומה
כפי שראינו ,לא הוטל ספק בזכותה של אישה להביא ילד
לעולם ,ומאחר שבאין יכולת להביא ילד משלה הוכרה
זכותה של לסיוע המדינה בקבלת ביצית מתורמת ,בין
בזכות שכבר קיימת בדין – קבלת תרומת ביצית מאישה
המקבלת בעצמה טיפולי פוריות ,ובין הזכות לקבלת
תרומה ממתנדבת שאינה נזקקת טיפול פוריות – עולה
בהכרח שאלת סדרי קדימויות .לשון אחר – כיוון שההנחה
 79על פי ההגדרה שסעיף  ,1ובסעיפים  )6(2ו )15(2-להצעת החוק ,בהתאמה.
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הסבירה היא כי המשאב – הביצית  -תמיד יהיה מוגבל,
עולה השאלה מי האישה שזכותה לעמוד בתור המקבלות
קודמת לזכות האחרות .האם יש מקום לקבוע אמות
מידה לסדר קדימויות ,ואם כן מה הן ,ומי יקבע? האם
יש מקום להסדר הדומה לזה המופעל ביחס לתרומת
אברים? לשאלה זאת גם פן נוסף – לנוכח עובדת
ההגבלה במשאב ,עלולה להיות השלכה על נושא המסחר
בביציות.

ה”דיון” לא נתקבלו סיכומים .כאשר הדברים הגיעו
להצעת החוק שיצאה מתחת ידי הוועדה הציבורית-
מקצועית ,אמנם הומלץ כי “במסגרת מרכז הרישום
תוקם ותפעל יחידה ארצית לתיאום ובקרה של
תרומת ביציות בישראל”  .83אולם תפקידיה ,כפי שהם
מופיעים בהצעה ,יהיו בעיקרם ביורוקראטיים ,ולא
יעסקו בעניינים מהותיים הקשורים לאמות מידה
לקבלת תרומת ביצית.

נושא סדר הקדימויות הועלה רק בדרך אגב ורק ברמיזה
שלא היה לה המשך ,כבר בשלב המוקדם .80בשלב מאחר

בהצעת החוק של הוועדה המשותפת של הכנסת משנת
 ,2001אף לא בא זכרו של גוף מתאם (אלא מאגר מידע
בלבד):

יותר ,81הייתה אמנם מעין חזרה לנושא והחלפת דעות,
אך קשה לומר כי הדברים הגיעו אף לשלב של הגדרות
כיוון .הנושא הועלה תוך דיון באפשרות הקמת מרכז
לתיאום ובקרה (להבדיל מהמרכז הממלכתי לרישום).
הדוברים בוועדה העלו את רעיונותיהם על תפקיד מרכז
זה .ד”ר קטן ,לדוגמה ,אמרה
“[אני לא רוצה כי] רופא גם יחליט שגב’
Yעדיפה על גב’  .Xלכן יש לנווט את הכל
למרכז אחד ,כדי שיהיו סדרי עדיפויות
קליניים ,ואז נוכל להפנות את האישה
המועמדת למקום המתאים” .לאחריה
הוסיף ד”ר הלפרין ...“ :ראוי שתהיה
מערכת שתקבע גם סדרי קדימויות,
סדרי קדימויות אובייקטיביים ,כמו
שנעשה במרכז ההשתלות לגבי תרומות
איברים .שם גם יש צורך בהתאמה של
מערכת תיאום הרקמות .אבל באופן
עקרוני מערכת הקדימויות מביאה
בחשבון את ההתאמה ,את החומרה,
82
ועוד כל מיני פרמטרים”...
לא הכול הסכימו לקיומו של גוף מתאם .אך חשוב
מזה – על אמות מידה כלל לא דובר ,ובסופו של
 80פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  2מיום כ”ח ניסן
תש”ס.03.05.200 ,
 81פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  13מיום ו’ אלול
תש”ס.6.9.00 ,
 82שם.
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( .11א) השר ,בהסכמת שר המשפטים,
ובהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית
בישראל ועם האיגוד למיילדות
וגינקולוגיה ,יקבע הוראות בדבר
הקמה וניהול של מאגר מידע ,בהחזקת
ההסתדרות הרפואית בישראל ,שבו
ירוכזו נתונים לענין שאיבת ביציות
מתורמת והשתלתן בנתרמת ,לפי
הוראות חוק זה (להלן  -מאגר המידע).
(ג) מנהל מאגר המידע יהיה רופא ,עובד
ההסתדרות הרפואית בישראל.
אין סדרי קדימויות או עדיפויות בקבלת תרומת ביצית,
ממקור כלשהו .התוספת החשובה – שיתוף הר”י והדגשת
הרעיון כי המנהל יהיה רופא חבר הר”י.
נשאלת השאלה מדוע ראתה דווקא הוועדה המשותפת
של הכנסת לשנות מהמלצת הוועדה הציבורית-מקצועית
להקים את מרכז הרישום-המאגר כיחידה ממלכתית
בלתי תלויה ,בדומה לרשות הפועלת בנושא האימוץ,
ולהפקיד את ניהול הגוף ,המוגבל מאד בסמכויותיו ,בידי
רופאים שטווח ראייתם מוגבל לתחום ההתמחות שלהם
ושעלול להיות מושפע מאינטרסים פרטיקולאריים.
מכל מקום ברור כי גם בהמלצה זו ניכרת השפעתם של
הרופאים הן על קביעת מדיניות והן על ניהולה בשטח.
 83פרק ד’ ,סעיפים  8 – 6להצעות החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית.
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תרומת ביציות  -היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטים

ד .הסיכון לאישה התורמת
הנחת היסוד בדבר מתן היתר לאישה מתנדבת ,שאינה
נזקקת לטיפול פוריות ,לעבור את כל שלבי התהליך,
מקובלת גם על ידי נציגת שדולת הנשים בישראל,
מנימוקי אוטונומיה של האישה על גופה .גברת גבי בן
זכאי ,בהעידה בפני הוועדה אומרת:
“בעידן שהמדיה וכמות הידע והמידע
שקיימת היא גדולה ,נשים הן בעלות
אחריות על עצמן וגופן והן רשאיות
להחליט לעצמן את מה שהן רוצות
לתת ומה שהן לא רוצות לתת או דרך
טיפול מסויימת ,אנחנו בהחלט בוחרים,
מאמינים ביכולת השיפוטית של כל
אישה ואישה על גופה .יחד עם זאת
אנחנו חושבים שצריך להעמיק את הידע
הזה ,לא כולן עדיין יודעות ,ובהחלט יש
מקום לתת מידע מאוד מאוד רחב לאותה
אישה שמעוניינת ונרשמת כמתנדבת... ,
גם מבחינת הסיכונים ,ובאמת לתת את
כל המידע הקיים על מידת הסיכונים
כדי שהיא תוכל לקבל החלטה כאשר
מצוי בידה כל הידע”.84
בו-זמנית מבטאת בן זכאי את החשש מקבלת החלטות
שגויה ,שאיננה נובעת מאוטונומיה אמיתית ,זאת בשל
מידע לוקה בחסר שיועבר לתורמת הפוטנציאלית על ידי
הרופאים.
קול ברור ונחרץ ,בולט בבדידותו ,נגד הנחת היסוד
התומכת ללא סייג בהרחבת מעגל התורמות – נשמע מפי
פרופסור דן מיכאלי ,ז”ל ,מנכ”ל משרד הבריאות לשעבר,
ויו”ר שירותי בריאות כללית  ,במהלך עדותו בפני הוועדה.
פרופסור מיכאלי ביקש להשמיע את דעתו בפני הוועדה.
מדבריו עולה התנגדות חריפות לתרומה ממתנדבות
 84פרוטוקול ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  12מיום כ”ט באב
תש”ס.30.8.2000 ,
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שאינן נזקקות לטיפול ,מנימוקי סיכון התורמת:
“...אני חושב שסיכון של בן אדם לצורך
שהוא לא ממש צורך חיים ,ופה הקו
המבדיל למשל בין תרומת איבר להצלת
חיים לבין תרומת ביצית לכניסה להריון”.
85
(ההדגשה אינה במקור – ס.ק).
מיכאלי ממשיך בתיאור ספקותיו שמקורם מתחומי
מוסר ,אתיקה ופוליטיקה ,ומשמעותם ברפואה .האם
יש לרפואה זכות מוסרית לסכן את התורמות? האם
הרפואה צריכה לעשות כל מה שהטכנולוגיה מאפשרת
לעשות? האם בראש מעייני הרופאים אכן עומדת טובת
המטופלת חשוכת הילדים בלבד ,או שמא מתחבאים
כאן גם יוקרה אישית וממון? הוא גם מרמז על סכנות
שמעבר לרגילות – הפיכה אפשרית של אישה ,בשיטות
מתוחכמות ,ל”מפעל לייצור” ביציות.
המאחד את התגובות לדברי פרופסור מיכאלי הוא
ההתנגדות רחבה להשקפתו (פרט לד”ר קטן) ,והנימוקים
מגוונים .ד”ר ר .אדטו תומכת בהרשאת תרומת ביציות
תוך הסתכנות מדעת ומרצון ,בשם האוטונומיה של
אישה על גופה .לאחרים יש נימוקים משלהם המצדיקים
או אינם רואים סיכון מיוחד לאישה התורמת ,כגון:
“הסיכון של אדם שמסתובב מחוץ
לביתו במדינת ישראל ,למות בתאונת
דרכים הוא בקירוב די טוב ,אחת לעשרת
אלפים בשנה .אחד לעשרת אלפים זה
סיכון יותר גבוה מאשר למות מתרומת
ביציות”.87 ,86
מתוך הדברים ברור כי אמנם יש סיכון ,אך הסיכון הוא
מזערי ,ומותר “לנו הרופאים” להציעו לאישה שאינה
 85דברי עדותו של פרופסור דן מיכאלי בפרוטוקול הישיבה מס’  7מיום כ”ה
בסיוון תש”ס .28.6.2000 ,קדם לה מכתבו שהובא בפני הוועדה הציבורית-
מקצועית לישיבתה הראשונה.
 86ד”ר הלפרין שם.
 87ד”ר הלפרין ,במאמרו בכתב העת רפואה ומשפט (ה”ש  55לעיל) בעמ’
 ,168מוסיף כי אף על פי ההלכה ,מידת סיכון זאת של “אחד לכמה רבבות”
איננו נחשב פיקוח נפש במשפט העברי .הוא מסתמך על חיד”א ,שו”ת חיים
שאל ,חלק ב’ ,סימן כה ,ד”ה תשובה למה.
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זקוקה לטיפול להעמיד עצמה באותו סיכון מזערי ,שלא
מתוך שאיפה כנה לאפשרות של הקרבה עצמית.
אך טיעון-הנגד המעניין ביותר לאזהרתו של פרופסור
מיכאלי בא מפי פרופסור אינסלר:
“אי אפשר לעמוד או לבטא את אותם
העמדות המוסריות ,כשהעולם מבחינה
טכנית משתנה .מה שהיה בלתי אפשרי
אתמול ,הוא אפשרי היום .השאלה
היא אם אותן עמדות מוסריות צריכות
להנחות אותנו גם בנוכחות מציאות
טכנית ומציאות חיים לגמרי אחרת”.88
קשה לעמוד בפני נימוק מסוג זה ,ואף יש בו קושי מבחינת
“דע מה שתשיב ל .”...והרי לתומנו ,ומבלי להיות מומחים
לאתיקה ,סברנו כי קידומה של טכנולוגיה מדעית ,מיועד
לרווחת המין האנושי ,וחייב לעמוד באמות מוסר ,ולא
להיפך כי אמות מידה של מוסר תיגזרנה מפיתוחים
טכנולוגיים .שהרי זה מדרון חלקלק חמור ביותר .ולתומנו
סברנו כי לא ניתן לערער על העיקרון ,שהוא יסוד מוסד
ברפואה מזה אלפי השנים ,של הימנעות מסיכון מטופל/
ת ,ועל אחת כמה וכמה הימנעות מסיכון בריאות או אף
חיי אישה שהיא עצמה אינה נזקקת לטיפול – הצו של
 ,primum non nocereנראה לנו כחל גם על מקרה זה.
ואפילו יו”ר הוועדה מביע מעין היסוס:
“אני מרגיש שבעצם אני קרוע .מצד
אחד אני רוצה מאד לעזור ,אני יודע מה
זה אישה שכמהה .מצד שני אני חושב
שאסור לנו להתדרדר בעקבות נטיות
ולחצים ולעשות דברים שיום אחד
יתברר לנו שגרמנו נזק לבני אדם ,גרמנו
נזק לחברה ... .אנחנו צריכים למצוא דרך
שבה נוכל להיות שלמים איתה שפעלנו
באמת על פי ערכי מוסר .ערכי מוסר קשה
89
למכור בגלל לחץ כזה או בגלל אחר”.
 88שם.
 89שם.
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פרופסור מיכאלי נותר בודד בדעתו שנשללה מעוד
כיוונים ,90ובסוף הדיון מכיר היו”ר ד”ר הלפרין בצידוק
של הסתכנות מרצון של האישה התורמת ,ולומד הצדקה
זאת מתוך היקש להכרה בהסתכנות מרצון שהחוק
במדינת ישראל מכיר ומתיר בחוק הפונדקאות .כביכול
היתר ההסתכנות שם תומך בהכשרת נוהל זה ביחס
לתורמת ביצית .לא ניתנה תשומת לב גם לעובדה כי
במקרה זה – תרומת ביצית – לא התקבלה המלצה ,אשר
הוצעה ,על מנגנון פיקוח ביחס לתרומה ,בדומה לוועדה
דומה לזאת הקיימת על פי “חוק הפונדקאות”.91
בולטת עובדת היעדרם/ן והזמנתם/ן ,מדיון הנסב על
הצדקת ועידוד נטילת תרומת ביצית מאישה שבעצמה
אינה זקוקה לטיפול בבעיות פריון שלה ,של איש/
אשת הגות שעיסוקם באתיקה ,כללית ו/או בעניינים
שברפואה ,או מומחה/ית במשפט רפואי .והרי יש כאלה
בישראל .ואף יותר מכך – בלטה בהיעדרה ,ולא נודע כי
נעשו ניסיונות להביא לעדות ,אישה אשר ניזוקה ו/או
איבדה את פוריותה כתוצאה מטיפולי פוריות שנועדה
להגברת יצירת ביציות 92וגם כאלה יש בישראל.
הוועדה הציבורית-מקצועית לא התעלמה מסיכונים
אפשריים לאישה התורמת-המתנדבת .מודעות זאת
התבטאה בדיון על ביטוח סיכונים לתורמת .93אולם
 90חברי הוועדה הציבורית-מקצועית מעלים הצדקות נוספות המבטלות
את הסתייגותו התקיפה של פרופסור מיכאלי ז”ל ,ביניהן :זאת הדרישה
כיום; הטכנולוגיה התפתחה ואי אפשר לעצור; אין סיכון רב לתורמת; אנשים
מסכנים את עצמם גם בניתוח פלסטי [ההשוואה שגויה – בניתוח קוסמטי
אדם מסכן את עצמו לטובת עצמו ,ואילו בתרומת ביצית מלא-מטופלת,
האישה מסכנת את עצמה עבור אחרת ,מה גם שייתכן והפרקטיקה כולה
חורגת מגבולות האתיקה]; הנשים כמהות; יש מחויבות חברתית ורפואית
כלפי הנשים שאם לא כן ינדדו לארצות אחרות על מנת לספק את כמיהתן.
 91סעיף  3ועדת האישורים ,חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם
ומעמד היילוד) ,התשנ”ו .1996-ו”וועדת התיאום” שבהצעת החוק הנוכחית,
תפקידיה וסמכויותיה שונות לחלוטין.
 92ר’ “פרשת הביציות” שתחילתה בשנת  ,2000עברה גלגולים דיוניים-
משפטיים שונים ,ונסתיימה בעסקות טיעון עם שני הנאשמים העיקריים
שנמצאו חייבים בדין משמעתי .הוועדה המשמעתית מתחה ביקורת קשה
על הפעולות ,באמרה“ :מהעובדות הרפואיות התקבל רושם של גירוי
שחלות בעוצמה שגבלה ,לכאורה ,בחריגה מהפרקטיקה המקובלת תוך
העמדת חלק מהמטופלות על גבול הבטיחות האישית”.
 93פרוטוקול מישיבה מס’  3של הוועדה הציבורית-מקצועית ,מיום י”ב
באייר תש”ס .17.05.2000 ,סעיף (6א) בהצעת החוק קובע “מחלקה
מוכרת תערוך לתורמת מתנדבת ביטוח לכיסוי נזקים העלולים להיגרם
בשל שאיבת הביציות ,כפי שקבע השר” .אולם לא נאמר מי ישא בהוצאות
הביטוח.
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ההמלצה על ביטוח התורמת לא הבשילה לכדי הצעה
ברורה ,ובוודאי שלא ביחס לנושאי הביטוח .נושאים
אלה הם מן הסוג שקופות החולים עלולות להתנער מהם
בטענות אפשריות של חריגה מתפקידן כפי שהוגדר בחוק
ביטוח בריאות ממלכתי .אמנם יש הוראה בדבר

הביציות המרבי שמותר לקחת בכל שאיבה .השיקולים
בעד הגבלה היו בעיקר מניעת מסחור ,למרות שעל פי
התבטאויות הרופאים חברי הוועדה ,לכאורה ברור ומובן
מאליו כי מה שמניע את האישה ל”תרום” הוא התגמול,
אף אם שמו “פיצוי”.97

“פיצוי כולל על נזק ,וחשש לפגיעה
עקיפה בסיכויי ההולדה שלה .סכום
הפיצוי יהיה קבוע ויגזר כ  50%מהפיצוי

עם זאת ,מהצעת החוק שהוכנה על ידי הוועדה הציבורית-
מקצועית עלה רושם של דאגה לבריאות התורמת,
מבחינת כשירותה לעמוד בהליך הרפואי

שיקבע לתורמת מתנדבת”

94

כאשר הפיצוי ניתן על נזק ,סבל ,ביטול זמן .95הצעת החוק
של הוועדה הציבורית-מקצועית שותקת בכל הקשור
לדרך בה ימומש הפיצוי ,אם באמצעות ביטוח ,מה יהיה
מקור מימונו .הצעת החוק של הוועדה המשותפת של
הכנסת ממשיכה את העמימות בנושא זה.96
אך לתשומת הלב – השאלה העיקרית בסוגיה זאת
כלל לא נשאלה – כיצד מעריכים פיצוי על אובדן כושר
לידה של אישה שנתהווה כתוצאה מניסיון סיוע לעזרה
של אישה זרה לה .האם נכון להעמידו על  50%מהשכר
הממוצע במשק? ואולי יש לפצותה על ידי מתן פטור
כולל מהוצאות על טיפול פריון וקבלת ביצית כתרומה
בתוספת כאב וסבל ואיבוד זמן ,והפסדי השתכרות
שלה? ואולי יש לפצותה על ידי הענקה במתנה של ילד
מאומץ....
ה .הגבלות שעל התורמת  -מספר התרומות ,מספר
הביציות
הוועדה הציבורית-מקצועית ראתה מקום להגביל הן
את מספר הפעמים בהן תורשה קבלת תרומת ביציות
מתורמת מתנדבת שאינה בטיפול פוריות ,והן את מספר
 94סעיף (9ג) בהצעת החוק של הוועדגה הציבורית-מקצועית הנדונה כאן.
 95שם ,סעיף (9ב).
 96הצעות החוק המאוחרות יותר ,משנת  2003ו ,2005-התייחסו לפחות
חלקית לשאלת דרך הביטוח .בהצ”ח משנת  2003נאמר בסעיף (6א)
מחלקה מוכרת תערוך לתורמת מתנדבת ביטוח לכיסוי נזקים העלולים
להיגרם בשל נטילת הביצית ,כמפורט להלן ,בדרך ,במועד ובתנים שקבע
השר .אך גם באלה לא ברור מקור המימון של הוצאות אלה שאמורות
להתבצע על ידי “המחלקה המוּ ֶּכרת”.
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 .2תרומת ביציות לא תבוצע בישראל
אלא בהתקיים כל אלה:
( )8אם התורמת היא תורמת מתנדבת:
היא לא תרמה ביציות בששת החודשים
שקדמו לתרומה הנוכחית.
( )9אם התורמת היא תורמת מתנדבת:
לא בוצעו בה שלש שאיבות קודמות
למטרת תרומת ביציות.
( )10ביציות שנשאבו בשאיבה אחת
מתורמת ,לא ישתלו ביותר משלש נתרמות
שונות.
( )11טרם נולדו  7צאצאים מתרומת ביציות
של התורמת.
( )12הוגשה ליחידת התיאום חוות
דעת רפואית הקובעת כי לא קיים
חשש לבריאותה של התורמת כתוצאה
מתהליכים הנעשים בגופה לצורך
התרומה.
( )13הרופא האחראי שוכנע כי לא קיים
חשש לבריאותה של התורמת כתוצאה
מתהליכים הנעשים בגופה לצורך
התרומה.
 97בדיון בנושא זה (פרוטוקול מס’ , 13מישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית
מיום  ,ו’ אלול תש”ס ,06.09.2000 ,התבטא חבר הוועדה ד”ר יפה“ :התורמת
תרוץ כי היא תקבל פיצוי כספי”.
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מדור אתיקה במדע ומשפט

אולם הוועדה סתמה ולא פירשה מי אמור להגיש את
חוות הדעת בדבר מצב בריאותה של התורמת ,ואת
השפעת הטיפול ההורמונאלי המוגבר שמטרתו להגביר
את הביוץ .ההחלטה בעניין זה נתונה בלבדית בידי אותו
“רופא אחראי”.
הצעת החוק של הוועדה המשותפת של הכנסת אמצה
עקרונות אלה .אולם הצעה זאת אפילו אינה מבקשת
לבדוק את מצב בריאותה של התורמת ,ו/או את
ההשפעה האפשרית של תהליך השריית הביוץ המוגבר
על התורמת:
( .7א) בתורמת מתנדבת לא יבוצעו יותר
משלושה טיפולים של שאיבת ביציות,
ובין טיפול שאיבה אחד למשנהו יחלפו
שלושה חודשים לפחות.
(ב) ביציות שנשאבו מתורמת בטיפול
אחד של שאיבת ביציות ,ישמשו
להשתלת ביציות בגופן של שלוש
נתרמות לכל היותר.
למרות היעדר כל הוראה בדבר צעדי הזהירות בהם יש
לנקוט ביחס להשפעות על בריאות התורמת ,נכתב
בדברי ההסבר להוראות החוק הנ”ל:
“הוראות אלה נועדו ,בין השאר ,למנוע
סכנה של שימוש לרעה בהליך של תרומת
ביציות על ידי גורמים שונים ,ולשמור על
בריאותן של התורמות”.
כיצד? לאלו גורמים נרמז?
ו .מניעת סחר בביציות
שאלת התשלום עבור התרומה עלתה כבר בישיבה מס’
( 2הדיונית הראשונה) של הוועדה ,וחזרה ועלתה בצורה
מעמיקה יותר בישיבה מס’  .498למעט דעה בודדת
 98פרוטוקולים מישיבות מס’  2ו 4-של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום
כ”ח ניסן תש”ס 03.05.2000 ,ומיום י”ט באייר תש”ס.24.5.2000 ,
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שהציגה וניסתה ללמוד מן הנוהג של תשלום עבור
תרומת זרע ,אף מבלי להעלות את טענת אפליית האישה
בעניין זה ,ומלבד עמדת נציגת שדולת הנשים לפיה אין
להציע תשלום עבור התרומה ,שררה בוועדה הציבורית-
מקצועית תמימות דעים שתרומת ביציות לא תבוסס
על תשלום לפי “ערך השוק” ,ובוודאי לא תהיה כרוכה
בתשלומים בגובה שונה בהתאם ל”איכות” ותכונות
אחרות בתרומה .על רקע תמימות דעים זאת ,בולטת
האמרה שבאה דווקא מפי היו”ר:
“לכל היושבים כאן ברור שיהיה תשלום,
זה הבנו .השאלה היא האם התשלום
יהיה עם עזרת ‘השם’ או בלי עזרת ‘השם’.
השם אני מתכוון ‘שם התשלום’.
והכוונה כי בהיקש מהוראות “חוק הפונדקאות”,99
תימצא דרך לתגמל את התורמת.
גם הדיון בתחום התשלום עובר במהרה לפסים
ביורוקראטיים – מי הגוף המשלם ,באיזו דרך נעשה
התשלום ,אם התשלום-הפיצוי הוא בגין מחזור גירוי
שחלות ,או בהתאם למספר הביציות הנלקחות – “כרגע
יש המלצה שהתשלום לתורמת יהיה ֶּפר תהליך ולא ֶּפר
תוצרת” ,וכיו”ב שאלות .נדונה גם אפשרות של תגמול
תרומת ביציות של נשים המקבלות בעצמן טיפול פריון
על ידי הענקת הנחה מהתשלום בגין הטיפול ,או אחרת.
חברי הוועדה מסכימים כולם על איסור רווח של
“המתווך” – במקרה זה הרופא המומחה הפוגש את
התורמת ומקבל את הביצית הנתרמת ,ולאחר הפרייתה
מחזיר אותה לרחם האישה המקבלת תרומה .רופא
מומחה זה זכאי לשכר טרחה בגין פעולתו הרפואית ,אך
לא יקבל תשלום על יצירת הקשר בין התורמת למקבלת
התרומה.
 99חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ”ו-
1996
 .6תשלומים
ועדת האישורים רשאית לאשר תנאים בהסכם בדבר תשלומים חודשיים
לאם הנושאת לכיסוי הוצאות ממשיות ,הכרוכות בביצוע ההסכם ,לרבות
הוצאות עבור ייעוץ משפטי ודמי ביטוח ,וכן לפיצוי על ביטול זמן ,סבל,
אובדן הכנסה או הפסד זמני של כושר השתכרות ,או כל פיצוי סביר אחר.
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חברת וועדה ד”ר קטן הזהירה בפני מסחור וניצול
מצוקות של נשים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.
ד”ר קטן ראתה במסחור סיכון כפול – הפיכת נשים
עניות למקור לביציות על ידי הצעת תשלום מחד ,ומניעת
קבלת תרומות ביצית מנשים עניות שלא תוכלנה לעמוד
בהוצאה – “ ...תהיה פה בעיה סוציאלית שנשים עשירות
תוכלנה לקבל ביציות ,נשים עניות לא תוכלנה לקבל
ביציות .לא יתכן .”...,שיקול חברתי זה הבא להזהיר בפני
מסחור התרומות אינו זוכה לדיון עמוק יותר ,לא מן הפן
האתי ולא מן הפן הכלכלי .כמו שגם לא נשמעת דעה
נגדית ,ולו בצורה של “איפכא מסתברא” ,שמא מותר
לאפשר לנשים מעוטות יכולת לנצל את “כישוריהן”
ליצירת ביציות כדי להיטיב את מצבן הכלכלי .והרי
בנושא הפונדקאות מדובר בכך בגלוי.
גישה שונה לחלוטין בהקשר לתשלום מושמעת מפי
גברת בן זכאי ,נציגת שדולת הנשים ,שהציעה בעדותה
להתיר תרומת ביציות ,על בסיס אלטרואיסטי טהור
בלבד  -ללא כל תשלום .ההימנעות מתשלום יוביל
לכך שנשים שתתרומנה יעשו כן רק מתוך אחוות-נשים
( .)sisterhoodבמקביל יש בתרומה ללא כל תשלום
אמצעי להקטנת סכנת הסחר בביציות ,וכן מניעת יצירה
של מערכת מעמדית של תורמות עניות מול נתרמות
עשירות (בהמשך מתרככת עמדתה של בן זכאי והיא
מוכנה להסכים להכרה ב”ימי מחלה” של התורמת ביחס
לאותם ימים בהם אין היא יכולה לעבוד).

100

התגובות לדבריה של בן-זכאי שוללות בד”כ את
הרעיון של תרומה ללא פיצוי .אגב כך ,וגם מתוך
ביטויים שלא בהקשר לדברי בן-זכאי ,עולה
הנחת יסוד נוספת בה מחזיקים רוב חברי הוועדה
הציבורית-מקצועית – רוב הנשים שתסכמנה לתרום
הן מעיקרן “סוחרות” – מעוניינות לתרום רק בשל
התשלום .נדחית כל אפשרות לראות בתרומה מעשה
אלטרואיסטי ,אנושי ,שאינו מבוסס על תשלום אלא
על אחווה.
 100ישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מס’  12מיום כ”ט באב תש”ס,
.30.8.2000
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העיקרון של אי-תשלום בגין התרומה ,אך מתן פיצוי
התקבל בהצעת החוק הנדונה( 101וגם בבאה אחריה) –
אין תשלום עבור תרומת הביציות; יינתן פיצוי כולל עבור
נזק ,סבל ,ביטול זמן ,אובדן הכנסה או הפסד זמני של
כושר השתכרות .סכום הפיצוי יהיה אחיד ,וישתנה מעת
לעת .הלבוש הסופי שהוגש לכנסת הוא:
“לתורמת ישולם בעבור כל טיפול של
שאיבת ביציות פיצוי בשל סבל וביטול
זמן ,כמפורט להלן ,בדרך ,במועד
ובתנאים שקבע השר:
()1לתורמת מתנדבת  -פיצוי השווה
לשכר הממוצע;
( )2לתורמת מטופלת  -פיצוי בשיעור
של  30%מהשכר הממוצע”.
האם תשלום בגובה זה עשוי להוות תמריץ לתרומת
ביצית ,על כל הכרוך בכך? קשה להניח כי תשלום בגובה
זה מצדיק את הדבקת התווית “סוחרת” על התורמת
המתנדבת .אולם תשלום בסדר גודל כזה עלול יהיה
לגרום לכך שמי שאכן תתנדב לתרום ,תעשה זאת בשל
מצוקה כלכלית עמוקה.
מעניין כי בכל הדיון הזה ,ושוב כנראה בגלל חוסר מודעות
לנושא וחוסר בוועדה הנושאת את השם ציבורית-
מקצועית ,של חבר/ה שעיסוקו באתיקה ובמשפט
ברמה הרחבה והאקדמית ,כלל לא הועלתה השאלה
של “מכירת” או “סחר” בביציות כחלק משאלה אתית
רחבה יותר של סחר באיברים .והרי קיימת ספרות רחבה
מאד הדנה בסוגיה זאת על גווניה השונים .לא עלו גם
שאלות משפטיות המתייחסות לזכות הקניין שיש לאדם
על אברי גופו ,102ואם אברים הם אכן קניין במובן דומה
לזה של מיטלטלין ,או זכויותיו של אדם ,או היעדרן,
להתקשר בחוזה על מכירתם ,וכל זאת בשם האוטונומיה
 101בסעיף (9א) ו(ב) בהצעת הוועדה הציבורית-מקצועית ,שעברה שינוי
קל והפכה לסעיף (6ב) בהצעת החוק ( )2001שהובאה לכנסת.
 102ר’ מאמר ישראלי בנושא זה:
Joshua Weisman, Organs as Assets, 27 (4) Isr. L. Rev. 610, 615
)(1993
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של הפרט .103ויש הטוענים שהתערבות המדינה ,במטרה
להגביל את הסכמת התורמים היא מעשה פטרנליסטי
הפוגע באוטונומיה .חשש מפני מסחור יכול להצדיק
הגבלות על תרומה ,אך אין בו כדי לשלול אותה בהעדר
נזק וודאי  .104אך כיצד יודעים מתי עלולה לקרות תקלה?
גם נושא התרומה ,או המתנה כמושג לא נדון בהיבטיו
האתיים ,ואפילו לא אוזכרה הספרות הבסיסית בשאלה
זאת.105
ברקע כל אלה ניצבת ,ומדי פעם מוזכרת“ ,פרשת
הביציות” – החשדות נגד שני רופאים בכירים בדבר
שאיבת יתר של ביציות ממטופלות תוך סיכונן ,ללא
ידיעתן על שנעשה בהן ,וסחר בביציות שלהן .הפרשיה
“זכתה” לפרסום עיתונאי ו”לטיפול” משפטי .גם פרשה
זו אינה גורמת להתערערות הכיוונים המרכזיים של הדיון
בהקשר לסכנות בהן עשויה להיתקל התורמת ,ואף לא
לשאלות האתיות והמשפטיות המתייחסות לכוחו של
רופא לבצע את תהליך “התרומה” ,לסיפוק אינטרסים
שלו – כלכליים או אחרים .הרי התהליך ,שבוצע עד כה
רק על נשים המטופלות ממילא ,אמור-עלול להתרחב אם
תותר לקיחת ביציות מ”מתנדבות” .אין בדיוני הוועדה
כל התייחסות למערכת היחסים הנוצרת בין המטופלת
לבין הרופא המטפל בה ,למרות שלא מדובר כאן על
מפגש טיפולי חד-פעמי ,אלא על טיפול מתמשך .חרף
כל הסכנות שהוועדה הציבורית-מקצועית מודעת להן,
נשארת הנחת היסוד בלתי מעורערת“ .פרשת הביציות”
רק מחזקת את עניין הוועדה בצורך למיסוד התחום ,תוך
התעלמות מהעובדה כי המיסוד מותיר את השליטה בידי
רופאים.
זאת ואף זאת – בשיח הוועדה עולה הקושי שנבע
מ”פרשת הביציות” על משמעות הסיכונים ועל ההיבטים
103ר’ בהקשר זה פסק דינו של כב’ השופט י’ שפירא ת”א (י-ם) 4298/02
ווידן אליהו ו 12-אח’ נ’ מדינת ישראל ,שירותי בריאות כללית ומכבי
שירותי בריאות (מיום  – 31.07.2006טרם פורסם) שעניינו תרומת כליות
(על ידי קרוב משפחה).
 104שולמית אלמוג ואריאל בנדור “חופש הרביה כזכות יסוד” הריון מסוג
אחר ( 128 ,115שולמית אלמוג ואבינועם בן-זאב עורכים ,תשנ”ו).
 105כגון הדיון שבספר
Richard M Titmuss The Gift Relationship: From Human Blood to
Social Policy, Original edition with new chapters, Eds Ann Oakley,
John Ashton, LSE Books
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האתיים או הפליליים .הובעה דאגה לירידה במספר
הנשים המסכימות לתרום ביציות – ומדובר כמובן רק
בנשים הנזקקות לטיפול“ .הבעיה היא שהסיפור הזה של
הגניבה במירכאות ,עורר כזה הד ,זה פגע” .106בהמשך
אפילו נעשה ניסיון להציג את המערכת הרפואית כאחד
הקרבנות .ד”ר יפה ,למשל ,אומר כי“ :המערכת הרפואית
עברה טראומה .בצדק או לא בצדק ,עברה טראומה”.107
היו”ר מוסיף ...“ :הייתה פגיעה בכבוד הרפואה ,במקצוע
הרפואה ,בפרסונות הרפואיות ,אלה שמעורבות ואלה
שלא מעורבות”.
היו”ר אינו מזכיר כי הפגיעה לא היתה “מן החלל” אלא
נגרמה על ידי רופאים ,ואף כאלה השייכים לאליטה
הרפואית.108
כהערת אגב נוסיף ,כי זימונם לעדות של שלושה מומחים
רפואיים בתחום ההפריה ,שאמנם אין שמץ ספק
במומחיותם ,אך אין גם ספק באינטרס המובהק שלהם
בהרחבת מעגל התורמות ,עלול להעלות תמיהה .שלושתם
עוסקים ַבתחום במסגרת מכונים פרטיים .מתמיהה אף
יותר העובדה כי אחד המוזמנים היה זה שנחשד בעבירה של
גניבת הביציות ואי-יידוע המטופלות שלו .מידע זה לא מצא
ביטוי בפרוטוקולים של הוועדה הציבורית-מקצועית.
ז .חיסיון – אנונימיות בין תורמת למקבלת תרומה
(אהדדי) ו”טובת הילד”
סוגית החיסיון בהתייחס לתרומת ביציות מתבטא
בשלושה היבטים :חיסיון הדדי בין התורמת למקבלת
התרומה ,חיסיון המידע בפני הילד על אודות נסיבות
לידתו ,ולבסוף חיסיון זהות הילד ואף עצם עובדת לידתו
בפני תורמת הביצית.
 106פרופסור י .שנקר בפרוטוקול ישיבה מס’  9מיום א’ אב תש”ס,
.02.08.2000
 107פרוטוקול מישיבה מס’  13מיום ו’ אלול תש”ס.6.9.2000 ,
 108עוד קודם לכן מועברת פרשת הביציות הסבה ואף הופכת לסמל
לתפיסות חוצות גבולות ועד לאנטישמיות נגד ישראל .פרופסור שנקר
מספר לחברי הוועדה כי יש זעזוע בעולם הרפואה מפרשה דומה שהתרחשה
בארה”ב ,שהאחראים לה היו רופאים יהודים .משיב פרופסור אינסלר:
“אם מישהו אנטישמי הוא ימצא לו סיבה” .ומחרה מחזיק אחריו היו”ר
ד”ר הלפרין“ :זה הפך להיות אלמנט אנטישמי .מי גונב וסוחר בביציות?
היהודים.”...
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תרומת ביציות  -היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטים

ז .1.חיסיון תורמת-מקבלת תרומה
שאלת החיסיון של זהות התורמת מבחינת מקבלת
התרומה ,ובאותה מידה החיסיון באשר למידע על זהות
מקבלת הביצית מבחינת התורמת ,וכמובן בשני המקרים
גם כלפי כולי עלמא ,לרבות הילד פרי אותה ביצית ,אינו
אמור להיות שונה בין אם התורמת היא מתנדבת שאינה
מקבלת טיפולי פוריות ,ובין אם היא תורמת המקבלת
טיפולי פוריות .כזכור ,התקנות מכוח פקודת בריאות
העם ,מוגבלות לתרומה מאישה מקבלת טיפול ,והן
ברורות בעניין זה:
“ .15איסור מסירת מידע
(א) מחלקה מוכרת המבצעת פעולות
הפריה חוץ  -גופית לא תמסור מידע
הנוגע לזהות תורם זרע או תורמת
ביצית.
(ב) מנהל מחלקה מוכרת ינקוט בכל
הפעולות הדרושות לביצועה היעיל של
תקנת משנה (א)”.109
נושאי החיסיון והאנונימיות נדונו בוועדה הציבורית-
מקצועית בצורה שקשה לראותם כרציפה ומלאה ,בעיקר
לאור ריבוי פניהם והשלכותיהם האתיות ,ההלכתיות
והמשפטיות .בשלב הראשון ,וייתכן שבהשפעת הוראות
התקנות בדבר הפריה חוץ-גופית שצוטטו לעיל ,ראתה
הוועדה הציבורית-מקצועית לנכון להמליץ על אנונימיות
מוחלטת ,למעט חריגים ,אשר וועדת החריגים הוסמכה
להחליט בהם ,על יסוד שיקולים המתחייבים מדינים
דתיים של העדות הדתיות השונות בישראל
“ .10אנונימיות
תרומת ביציות תהיה אנונימית ,הן
מבחינת הנתרמת שלא תדע את זהות
התורמת והן מבחינת התורמת שלא תדע
את זהות הנתרמת .אולם רשאית ועדת
חריגים לאשר תרומה ללא אנונימיות
 109תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) ,התשמ”ז.1987-
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אם נתקיימו התנאים הקבועים בסעיף
(5ג) לחוק זה”.110
אולם בשלב המאוחר יותר ,הוועדה המשותפת בכנסת
ראתה לנכון לרכך הסדר זה ,הן בקבלת מידע על ידי
מקבלת התרומה ,ועל ידי מי שנולד מביצית זאת בהגיעו
לבגרות:
“קבלת מידע ממחלקה מוכרת
( .13א) נתרמת שנולד לה ילד בעקבות
השתלת ביציות ,רשאית לקבל מהמחלקה
המוכרת שאצלה בוצעה השתלת
הביציות ,מידע מהרשומה הרפואית וכל
מידע רפואי אחר המתייחסים לתורמת,
ובלבד שמידע כאמור קשור לילד שנולד
לנתרמת.
(ב) אדם שמלאו לו  18שנים ונודע לו
שהוא נולד בעקבות השתלת ביציות
בנתרמת ,רשאי לקבל מידע כאמור
בסעיף קטן (א) ,הקשור אליו”.111
ז .2 .טובת הילד – אנונימיות
הסדר המחייב אנונימיות בין התורמת למקבלת התרומה,
הכולל את החיסיון בפני הילד של המידע בדבר היותו
“תוצר” של ביצית שנתרמה לאמו-יולדתו על ידי אישה
אחרת ,נדון כאמור ,בתחילה בין חברי הוועדה עצמם.112
נראה כי החברים גם סברו כי נושא החיסיון ההדדי בין
הנשים “השותפות” להיריון ברור להם – כפי שעלה מתוך
הסיכום וההמלצה שלעיל .לעומת זאת ,בהגיעם לסוגיות
הקשורות ב”טובת הילד” ,הם חשו צורך בדעת מומחים
לתחום ,113וזאת בהקשר למספר נושאים:
 110סעיף  10להצעת הוועדה הציבורית-מקצועית .יחד עם זאת
קשה להבין על איזה בסיס נסמכה הצעה זאת ,כי בפרוטוקול ישיבה
מס’  14מיום י”ג אלול תש”ס ,13.9.00 ,התבטא היו”ר כי נושא זה
טרם סוכם (ופרוטוקול זה והבא אחריו הוקדשו ברובם ל”סיכום
הנושאים שסוכמו”(.
 111הצעת חוק תרומת ביציות להפריה חוץ-גופית ,התשס”א( 2001-זו
של הוועדה המשותפת של הכנסת) ,ובצורה דומה בסעיף  11בהצעת חוק
תרומת ביציות ,התשס”ה.2005 -
 112פרוטוקול ישיבה מס’  6מיום רביעי ,י”א סיון תש”ס.14.06.2000 ,
 113בפרוטוקול הישיבה מס’  6מתבטא בבירור החיסרון של אי-שיתוף
מומחים כחברים בוועדה – חברים רבים הביאו מידע מסוג “ידיעה אישית”
ללא ביסוס מדעי ,שאפשר לצפות ממומחים בתחומיהם השונים ביחס
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· אנונימיות – גילוי/חיסוי עובדת הורתו של הילד
מתרומת ביצית
· הגבלת גיל מקבלת התרומה – ההורים,
· שאלת בריאות הילד והמסוגלות ההורית,
· נושאים הקשורים למניעת פסלוּ ת קשרי נישואין,
וממנה נושא משני – רישום התרומות ,המהווה פרק
נפרד.
לדיון הנוסף הוזמנו מומחיות לדבר – ד”ר רות לנדאו מבית
הספר לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית,
שחקרה את הנושא הראשון ,114וגברת אלה בלס ,ראש
השירות למען הילד במשרד העבודה והרווחה .115אולם
למידע ולדעות שהציגו המומחיות המובהקות שהוזמנו,
הייתה השפעה מוגבלת בלבד על מסקנות הוועדה.
מאלפת בחשיבותה הערת הפתיחה של המומחית ד”ר
לנדאו .הערה זאת אינה מבקשת הבהרה:
“[ ...ש] מבחינת טובת הילד יכול להיות
שבכלל עדיף היה שלא זאת תהיה הדרך
שהוא בא לעולם ,זה מאוד נחמד להגיד,
אך הוועדה תגיד דברים אחרים .אז אני
הולכת הלאה”.
מהדיון שהתעורר נראה שההערה לא נתקבלה ברוח
אוהדת או אף ברצון לרדת לסיבות שהביאו להבעתה.
הדיון “הוחזר” מייד למסלולו המתוכנן  -קידום נושא
תרומת הביציות בכלל ,ומתורמות-מתנדבות בפרט.
למידע הספציפי שלהם .היו “ציטוטים” מנושאים כביכול קרובים ,מניסיון
מדינות שונות ,ואף הועלו בעיות ספציפיות מאד לעם היהודי כעניין מניעת
חשש לממזרות ,אשר אינה קיימת בהיריון שבא מתרומת זרע ,כאשר בנק
הזרע מקפיד על מסירת זרע שנתרם על ידי מי שאינו יהודי.
ועוד בישיבה הראשונה הועלה הנושא בהקשר של זיהוי פגמים גנטיים או
המצאות של מחלות קשות נרכשות (כגון איידס) בתורמת-בכוח .הזהירות
מחייבת בדיקת כל הגורמים האלה ,אולם אם חיסיון הצדדים לא יישמר
תהיה זאת חדירה קשה לפרטיות וחשש להדבקת תווית של “תורמת-
לקויה” על מצחה של מי שתרומתה נפסלה.
 114פרוטוקול ישיבה מס’  11של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום ט”ו
באב תש”ס.16.08.2000 ,
 115פרוטוקול ישיבה מס’  12של הוועדה מיום כ”ט אב תש”ס,
.30.08.2000
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השאלה האם זכותו של ילד לדעת את מוצאו עלתה
בהלכה שיצאה מתחת ידי בית המשפט העליון:
“לקטין שמורה גם כן הזכות לכבוד
האדם ,וכי ,בין היתר ,רשאי הוא ,לשם
שמירת כבודו האישי והאנושי ,ולשם
הבטחת זכויותיו על פי הדין האישי ועל
פי דיני הקניין ,שלא לרצות להיחשב
לבן בלי-אב-ידוע אלא לדרוש לדעת
מי אביו ...השמירה הראויה על טובת
הילד היא אחד מביטוייו של קיום כבוד
האדם...ההתנגדות של קטין לאלמוניות
מוצאו היא סבירה ומקובלת .הרי ,יש
אף הטוענים כי מותר האדם מן הבהמה
בין היתר ,בידיעת האדם על מוצאו .קרי,
הזכות לדעת את המוצא הישיר היא חלק
מן הדרך להבטחת כבוד האדם.”...
“הקטין רשאי ,אפוא ,לפעול לשם שמירה
על כבודו למען בירור מוצאו ,ואין בכך,
כשלעצמו ,כדי לפגוע באחר.
“כלומר ,באיזון בין הזכויות גוברת זכותו
של הקטין ,אשר עלול להיוותר לחלוטין
משולל זכות לכבודו ולטובתו ולהיפגע
חמורות בזכויותיו האנושיות-האישיות
והקנייניות אם זכותו של אדם אחר
‘שלא לרצות לדעת’ ,תמנע או אף תאסור
הסקת מסקנה סבירה על ידי ערכאה
שיפוטית המופקדת על האיזון בין טובת
המערער לבין טובת הקטין”( .116ההדגשה
אינה במקור – ס .ק).
ניתן להשליך הלכה זו גם לגבי המקרה של תרומת
ביציות.
עוד באשר לגילוי זהותו הגנטית של הילד ,הביעה העדה
ד”ר לנדאו את דעתה במישור המוסרי:
 116הנשיא מ’ שמגר ב ע”א  5942/92פלוני נ’ אלמוני ואח’ ,פ”ד מח ()3
.844, 837
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“קודם כל יש פה עניין עקרוני בעיני ,האם
אפשר ליטול את הזהות הגנטית מאדם.
כי כאן אני מדברת על טובת הילד ,של
הצאצא .זאת שאלה מאוד עקרונית.
האם הרצון של הבוגר ,הרצון בילד,
הרצון המאוד מקובל אך האגואיסטי,
אבל כולנו אגואיסטים ,אני ערה לזה,
האם הוא גובר על האפשרות של הילד,
117
של האדם ,לדעת מיהו?”
ובהיקש נוסף מהלכה ונוהל קיימים ,אשר נתקבלו גם
במשפט הישראלי בעניין אימוץ – מתן אפשרות לילד,
בהגיעו לגיל  18לקבל מידע בדבר זהות אימו הגנטית,
זאת שממנה באה הביצית .וכמו בעניין האימוץ ,הרשות
לדעת את זהות אמו ניתנת רק לילד ולא להיפך – אין
האם המוסרת את ילדה לאימוץ רשאית לבקש להכיר
את ילדה.118
גם הגברת אלה בלס ,המומחית ממשרד הרווחה,
שעדותה נסבה על טובת הילד ,תומכת בזכות הילד לדעת
את מוצאו עם הגיעו לבגרות:
“ ...גם תרומת זרע וגם תרומת ביצית
עושים משהו שהוא לא סימטרי בהורות.
אחד הוא הורה ביולוגי ואחד הוא לא.
וזה דברים שאי אפשר לטאטא אותם
מתחת לשטיח ...זה דברים שהסביבה
הקרובה יודעת ... ,שאם הם ימשיכו
להיות סוד ,ילד תופס סוד כחור שחור,
כמשהו איום ונורא וכמשהו שהוא
פגום בו .אז אם רוצים לשים את כל
החלקים הפסיכולוגים התפתחותיים
ואת המשמעות של סוד וחיי משפחה
ואת המשמעות של אי סימטריות
 117פרוטוקול ישיבה מס’  11של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום ט”ו
באב תש”ס.16.08.2000 ,
 118ככלל אין קושי להביא נימוק אתי לחד-הסטריות של סוגית הגילוי,
אולם יש מצבים בהם מן ההיבט המוסרי ,יש לאפשר גם להורים לקבל מידע
על ילדם שנלקח לאימוץ .המקרה הקיצוני – ילדי תימן .נסיבות דומות
תתכנה גם בתרומת ביציות.
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בחיי משפחה וההשלכות שיש לזה על
התפתחות של ילדים ועל מערכת זוגית,
זכותכם להגיד שאתם לוקחים את כל זה
וזורקים את זה בחבילה מחוץ לדלת .אני
לא יכולה להרשות לעצמי”.119
ומתבקשת שאלה נוספת ,אשר משום-מה אין איש מעלה
בקול – האם חלה על ההורים-על-פי-חוק ,כאשר רק
האב הוא אב גנטי ,חובה ליידע את הילד ,בגיל כלשהו,
כי הוא פרי תרומת ביצית .ואם ניסיון העלמת מידע כזה,
ולחילופין – מסירתו ,אינו עלול לגרום לבעיות נפשיות:
“האם יכולה להיות גם תגובה כזאת ‘אמא שלי נתנה את
הביצית שלי לאישה אחרת’....התגובה הזאת של הנטישה
של ההורה שמסר”...

120

והתשובה הניתנת אף היא בהיקש מהניסיון שנרכש
בסוגית האימוץ:
“בטוח שזה גורם לשאלות ,מפני שהילד
שואל את עצמו אם יש לי אחים במקום
אחר ,או חצאי אחים ,הוא שואל את עצמו
למי אני דומה פיזית ,אם אני לא דומה
לאבא הביולוגי שלי אז למי אני דומה,
אני יודעת מה עובר על ילדים מאומצים
בשאלה למי אני דומה ,ואיך אני אראה,
ומה עם החלקים של הגנטיקה שלי ,ומה
זה עושה להם בגיל התבגרות ,ואני יודעת
מה זה עושה לילדים שהולכים ברחוב
ומחפשים מישהו שדומה להם ,אולי הוא
ההורה שלי הביולוגי ,ואני יודעת מה
זה עושה לנשים שמסרו ילדים לאימוץ
והולכים ברחוב ורואים ילד ואומרים
אולי זה הילד הזה ,יש לו עיניים כמו
לאחי אז אולי זה הילד שלי”.121
 119פרוטוקול ישיבה מס’  12של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום כ”ט
אב תש”ס.30.08.2000 ,
 120שם ,שאלת היו”ר ד”ר הלפרין.
 121שם ,גברת אלה בלס.
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אולם זה רק פן אחד של הבעיה – כנגדו ייתכן קיומו של
אינטרס אחר – רצונה של התורמת להישאר אנונימית.
ומכאן השאלה איזה האינטרס הגובר – זה של הילד
למצוא את זהותו ,או זה של הורתו-הגנטית להישאר
עלומה? הסיכום בוועדה היה כי גילוי זהות האם-הגנטית
לצאצא תלויה בהסכמתה ,והיא גם מצאה ביטוי בהצעת
החוק – 122וועדת החריגים שתקום על פי החוק ,רשאית
להתיר את הסרת החיסיון הכמעט מוחלט.
בנקודה זאת ,עם כל הכבוד ,נראה כי הוועדה סטתה
ביודעין או בשוגג מן ההלכה שבאה מפי הנשיא שמגר
שצוטטה לעיל .זאת ואף זאת – סירוב האם הגנטית
להתיר את גילוי זהותה עלול לפגוע בזכויות הילד .והרי
ייתכן מצב בו עלולה להיות מועלית טענה בעלת השלכות
מוחשיות נגד שלילת יחס אם-צאצא כמוצע .שלילה
זאת ,לדוגמא ,מונעת מניה וביה את זכויות הירושה של
הצאצא .האם זכויות קנייניות אלה ניתן לשלול על פי
חוק תרומת ביציות .שהרי סעיף  28בהצעת החוק אומר
מפורשות:
“אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע
בהוראות על דין”.
ואכן זכויות היידוע הללו זכו להכרה בהצעות החוק שנדונו
בוועדה המשותפת של הכנסת ,כפי שהובא לעיל.123
וכדי לסבך את הבעיה – על פי הצעות החוק השונות הורי
הילד הם אביו הגנטי-המשפטי ,ואילו אימו היא אימו
היולדת ,ולא הגנטית-תורמת-הביצית .והצעת החוק
הנוכחית מבקשת לקבוע ,בסעיף  11כי:

משמע ,אלא אם יוכר במשפט מצב אבסורדי של אמהות-
כפולה ,הרי בקביעה שלעיל יש שלילת יחס של בן/בת-
לאם ביחס לאם הגנטית .וייתכן וביום מן הימים עלול
בית המשפט להידרש לשאלת המידתיות של שלילת
אמהות כזאת ,שנקבעה בחוק כאשר אותו ילד/ה היה/
אמט ,בטרם היה עובר ,והיה לכאורה חסר כל
הייתה גָ ֶ
זכויות ,ולא כל שכן לפני שהיה ילד .האם חוק השולל את
זכות הילד לדעת את מוצאו גובר על הוראות חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו? קשה.
ושאלה נוספת שבמצב המשפטי הקיים כיום עלולה
להיות מוחשית .הכוונה להעלאת עילת הולדה בעוולה.
במצב המשפטי הקיים כיום ,אין מניעה כי לפחות
במקרים מסוימים של לידה במום רשאי הילד להגיש
תביעה נגד הוריו-מולידיו .וכנגד מי יגיש הילד את
תביעתו? כלפי שני ההורים ,ואם כן ,באילו הורים ידובר?
“ההורים-המשפטיים” או האב (הגנטי ומשפטי) ו”האם”
הגנטית ,או זו שהיא “האם המשפטית”? ומה אם המום
סיבתו גנטית ונישא על גן של האם-תורמת-הביצית?
או שמא יתבע הילד את המדינה שאפשרה חיבור בין גן
נתרם פגוע לבין זרע אביו התמים ,ובכך הביאה ללידתו
במומו?

125

גם בעניין זה ניכר חסרונו/ה של מומחה/ית לדיני
משפחה בקרב חברי הועדה .יתר על כן ,הדוברים שעסקו
בסוגית “טובת הילד” בהקשר למידע על נסיבות לידתו,
התבטאו בד”כ במושגי “שיח זכויות” ,בין אם דובר
על זכויות הילד ,או על זכויות האם/האמהות .איש,
לרבות אלה מחברי הוועדה בעלי ההשכלה ההלכתית
הפורמאלית ,לא דיברו במושגי “שיח חובות” – החובות
המוטלים על ההורים כלפי הילד .מעניין כי דווקא חובות
אלה הם המודגשים במשפט העברי .127 ,126האים “ההכרה

“בין הנתרמת לבין הילד יתקיימו יחסי
הורות”.124

ההצהרתית” המעניקה את מעמד האימהות מכוח החוק

 122סעיפים  11ו(5-ג) להצעת הוועדה הציבורית-מקצועית.
 123ר’ ה”ש  116שלעיל ,והטקסט שמעליה.
 124הצעת החוק משנת התשס”ה ,2005-בסעיף  26חוזרת על הדברים
ובנוסח אולי אף חד יותר“ :ילד שנולד בעקבות השתלת ביציות בנתרמת,
תהיה הנתרמת אימו הבלעדית ,והוא יהיה ילדה לכל דבר וענין”.

 125עניין זה הוזכר באורח אגב אורחא בדיון שעניינו פרטיות וחדירה
לפרטיות בפרוטוקול ישיבה מס’  14מיום י”ג אלול תש”ס.13.9.00 ,
 126ר’ תיק /226תשי”ד (ביה”ד הרבני ת”א-יפו) הבעל א’ נגד האשה ב’
(פד”ר א’ ,)157-158 ,145 ,בו נדונה תביעת אדם נגד אישה שהודתה שהוא
אבי ילדה  ,שבית הדין יחייב את האישה להתיר לו לראות את הילד.
 127ר’ גם כב’ השופט פיליפ מרכוס בתמ”ש (י-ם)  002470/05פלונית נ’
אלמוני ואלמונית ,מיום ( 04.10.2006טרם פורסם).
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המוצע ,מבטלת מניה וביה את “החובות הגנטיים” של
התורמת כלפי מי שהיא בעלת “מחצית המניות” בילד.
האם רשאית תורמת הביצית לוותר על “מניות” אלה? או
האם מותר לחברה להסיר אותן מעליה באמצעות חוק?
והרי חרף העובדה כי החוק המוצע מבקש ליטול את
הזכויות/חובות של בעלת החומר הגנטי הנתרם ,מייחס
חוק אחר במדינה חשיבות למקורו של חומר גנטי זה.
עניין זה ,שחשיבותו דווקא במדינת ישראל רבה ,יידון
בפרק הבא.128
המסקנה הכללית שנתקבלה בוועדה בהסכמה מלאה – חייב
לקום מנגנון רישום מדויק ,בו הנתונים יישמרו ללא הגבלת
זמן ,תוך שמירה ֵמרבית על סודיות מוחלטת .החסינות תוסר
רק באופן ובמקרים שיוגדרו בחוק.
כיוון שהרישום הוא בעיקרו נושא טכני לא זה המקום
לדון בדרך ביצועו.
ז .3.טובת הילד – גיל ומצב בריאות מקבלת התרומה,
ההורים

מתייחסות לגיל האב ,שהוא האב הביולוגי והמשפטי גם
יחד .אמנם בהורות טבעית לא יעלה על הדעת ,למרות
הצדקות אפשריות רבות ,להגביל את הגיל בו רשאי גבר
להוליד צאצא ,אך אין אנו דנים בהורות טבעית רגילה,
וייתכן ויש לחברה רשות להביע דעה בעניין זה .והרי
ביחס לאימוץ לא יימסר ילד לאימוץ למשפחה בה אבי
המשפחה הוא בן שבעים שנה .הבדל גילים אף פחות מזה
בין הורה לילדו מנוגד ל”טובת הילד”.
בדיון שקדם לזה בו השתתפו המומחיות “הסוציאליות”
שצוטטו לעיל ,הביעו העדים המומחים הגינקולוגים את
דעותיהם בקשר להגבלות גיל ומצב בריאות מקבלת
התרומה .130ההתנגדות הקשה ביותר להגבלות בחוק,
והותרתן לשיקול דעת בלבדי של המומחים הרפואיים,
ובפועל בשיקול דעתו של הרופא המומחה המטפל היחיד,
באה מפי פרופסור ש .משיח:
“זה קיים במדינת ישראל כמו שלא תוכלו
להגביל היום את גיל הפוריות בגלל
בעייה רפואית ולהטיל על הרופאים סף,
או קווים אדומים...

131

הגבלת גיל מקבלת התרומה ומצב בריאותה קשורה אף
היא בטובת הילד ,כאשר ברור כי פער גילים גדול מאוד
בין ההורים לילד אינו רצוי ,והנימוקים לכך רבים .גברת
אלה בלס ,המומחית ממשרד העבודה והרווחה ,בהקישה
שוב מדיני אימוץ ,מציעה להגביל את גיל מקבלת הביצית
לפחות מחמישים .אך ברור כי מן הלחצים שהופעלו
ויופעלו על הוועדה ,גיל המכסימום יועלה .וכך אמנם
קרה בפועל סעיף  )4(2להצעת החוק אומר:
“מקבלת התרומה היא אישה בגירה...
אשר גילה בעת השתלת הביציות בגופה
לא יעלה על  51שנה”.129
בנקודה זאת ,הצעת החוק של הוועדה הציבורית-
מקצועית ,והצעתה של וועדת הכנסת ,כלל אינן
 128ר’ הפרק ‘רישום – דיני נישואין – הגבלות נוספות על תרומות’.
 129סעיף  )4( 2בהצעת החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית .גיל מרבי
זה נקבע גם בהצעות החוק של וועדות הכנסת בגלגולים השונים
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ניתן לומר כי כל הגינקולוגים התנגדו להגבלה פורמלית
שתיקבע בועדה להגבלת גיל מקבלת התרומה ,והובאו
דוגמאות שנטען עליהן שהן ממשפחות בהן הילדים
מאושרים ,כשהאם הרתה בהיותה בת  53או בת  ,62ואף
הועלה ,כנראה לצורך וויכוח ,האפשרות של הריון בגיל
 .77והכול יוכרע על פי עקרון שמירת טובת האישה וטובת
הילד ,שייקבעו על פי שיקולו הבלבדי של הרופא המומחה
המטפל .ונאמר גם כי אין גם להגביל אישה בגלל מחלה
של המועמדת לקבלת תרומה ‘כיוון שתפקיד הרפואה
לר ֵּפא’ ומכאן שיש לטפל במחלת האישה המבקשת
ַ
תרומה ,ובו זמנית לפעול להשתלת ביצית שנתרמה לה.
אולם בסיכומו של דבר נקבע בוועדה גילה המרבי של
 130הנימוק להזמנת אותם  3עדים מומחים מובהקים בתחום הייתה ,כפי
שהתבטא היו”ר בפתיחת ישיבה מס’  8של הוועדה הציבורית-מקצועית
מיום ט’ בתמוז תש”ס“ :12.7.00 ,מטרות העדויות הן לברר עמדות ,ללמוד
ולקבל תמונת מצב כוללת יותר ,רחבה יותר ונכונה יותר”.
 131פרוטוקול ישיבה מס’  8הנ”ל.
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מקבלת התרומה ל 51-שנים.132
ולעניין התורמת – בהצעת החוק של הוועדה הציבורית-
מקצועית הוגבל גיל התורמת לתחום שבין  20ועד .35
הגבלת תרומת ביצית וקבלתה בשל מצב בריאותן של
התורמת ו/או הנתרמת הושאר גם הוא לשיקול דעתו
הבלבדי של “הרופא האחראי” .133ואין בהצעות אלה
היסוס שלא לדבר על דרישה או הטלת חובה כי רופא זה,
שתחום מומחיותו הוא רפואת נשים/פריון ,יפעל בעניין
זה בעצה אחת עם מומחה לגנטיקה רפואית ומומחה
לרפואה פנימית או מומחה למחלות זיהומיות ,או
במקרים מסוימים מומחה בפסיכיאטריה .שהרי תחום
מומחיותו של מומחה לפריון האישה אינו כולל ידע
מספיק בכל התחומים שנמנו לעיל .מה גם שהזדקקות
לייעוץ גנטי נדונה בוועדה בהרחבה בהקשר של שמירה
על חיסיון מידע במיוחד זה שהנוהג כנראה בהצלחה רבה
בעדה היהודית החרדית.

במסגרת המוגדרת במלים “בריאותו של הילד העומד
להיוולד” ,האם מדובר בשאיפה למנוע אפשרות שהילד
ילקה במחלה גנטית? האם הכוונה לחוות דע לאחר
סריקה גנטית של התורמת והאב? או שמא מדובר על
מצב בריאותם של בני הזוג מקבלי התרומה ,שעלול
להשפיע לרעה על בריאותו העתידית של הילד?
ושאלות דומות עולות למקרא ההוראה המעורפלת
הבאה:
“הרופא האחראי שוכנע כי לא קיים חשש
לפגיעה בבריאותו של הילד שייוולד
כתוצאה מתרומת הביצית”.

135

ומכאן להוראה הבאה אחריה:
“לא הוגשה ליחידת התיאום חוות דעת
של עו”ס הקובעת כי קיים חשש לפגיעה
בשלומו של הילד שייוולד כתוצאה
136
מתרומת הביצית”.

ז .4.טובת הילד – בריאות הילד ושלומו
הסוגיה האחרונה במסגרת “טובת הילד” מתייחסת
לבריאותו:
קשה להבין את הכוונה של הוראת החוק האומרת:
“הוגשה ליחידת התיאום חוות דעת
רפואית הקובעת כי לא קיים חשש
לפגיעה בבריאותו של הילד שייוולד
כתוצאה מתרומת הביצית”.

134

מי אמור ,חייב או עשוי להגיש חוות דעת רפואית כזאת?
האם זאת חובתה של מבקשת התרומה ,או של התורמת?
ומי מוסמך לערוך חוות דעת רפואית כזאת? – רופא/ת
המשפחה של אחת משתי המעורבות? רופא ילדים ,רופא
מומחה בגנטיקה? פסיכולוג קליני? שהרי הכול תלוי
 132פרוטוקול ישיבה מס’  14מיום י”ג אלול תש”ס ,13.9.00 ,וסעיפים )3(2
ו )4(2-בהצעת החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית.
 133סעיפים  )17(2 - )12(2להצעת החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית.
 134סעיף  )16(2להצעת החוק של הוועדה הציבורית מקצועית.
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ומי אמור ליזום את הבירור על ידי עו”ס? ואם אמור
להיערך בירור בכל מקרה? ובירור של מי ,של התורמת או
של מקבלת התרומה ו/או משפחתה המצומצמת?
מתוכן הדברים שנאמרו באותו דיון ראשוני שנערך
בין חברי הוועדה עצמם ,משתמע כי הכוונה שמאחורי
הוראת ס”ק  )18( .2הנ”ל היא מניעת האפשרות לתרום
ביצית למשפחה אשר מלכתחילה אינה בריאה ,שבני הזוג
חשודים בהפרעות בהתנהגות ,בחשש למוסריות מנהגי
חייהם ,לשימוש בסמים בין המבקשים להיות ההורים
העתידיים ,ועוד .לחברי הוועדה היה כנראה ברור כי
“הרופא המטפל” שהוא אמנם מומחה במחלות נשים
ויילוד ,יהיה בעל מיומנות מספקת ויכולת שיקול דעת
נאותה לקבלת החלטה בכל העניינים האלה.137

 135סעיף  )17(2להצעת החוק של הוועדה הציבורית מקצועית.
 136סעיף  )18(2להצעת החוק של הוועדה הציבורית מקצועית.
 137פרוטוקול ישיבה מס’  2של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום כ”ח
בניסן תש”ס.03.05.2000 ,
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תרומת ביציות  -היבטים חברתיים ,אתיים ומשפטים

רישום – דיני נישואין – הגבלות נוספות על
תרומות

“אין בחוק זה כדי לפגוע בדיני איסור
והתר לענייני נישואין וגירושין.

א .הערכים עליהם יש להקפיד

“השורשים הגנטיים של הילד ישמרו
במאגר חסוי ומאובטח במרכז הרישום
אשר:

תשומת לב רבה הוקדשה להקפדה על דיני היוחסין
והנישואין של העדות הדתיות השונות במדינת ישראל
ועל השלכותיהם על תרומת הביציות או למען הדיוק –
ההגבלות על בחירת התורמת .ביחס ליהודים מתבטאת
זהירות זאת בשני מישורים – מניעת אפשרות ממזרות
ומניעת גילוי עריות .בעדה הדרוזית תרומת ביצית
אינה אפשרית אלא מקרובת משפחה ,ואילו בחלק
מן המוסלמים מקור הביצית המועדף הוא אישה לא
מוסלמית .השאלות הנוגעות בהקפדה באמצעי זהירות
מפני לידה או נישואין אסורים על פי המשפט העברי,
מודגשת מאד .כל אלה נדונו בוועדה הציבורית-
מקצועית אף לפני הסוגיות האחרות ,ולא כחלק
משאלת “טובת הילד” .138אין לנו מידע באשר למגבלות
על תרומת ביציות או אמצעי זהירות בפני אפשרות של
גילוי עריות מן ההיבט הגנטי במדינות אחרות ,אם יש
כאלה ,או אם בכלל יש בהן עניין .139רוב חברי הוועדה
בעצמם בקיאים בבעיות הכרוכות ,ואליהם נוספו עדים
מומחים מובהקים .140הדיונים סוכמו בהמלצות ברורות
בדבר רישום ,ויצירת מנגנון ממלכתי שאינו כפוף לרשות
שלטונית אחרת ,שיפעל תוך הבטחת החיסיון ,הגדרת
היתר לגישהַ ,לשאלות המוּ תרות ולדרכי התשובה אליהן,
תוך מרב השמירה על דיסקרטיות.
ההוראות בסוגיות אלה מפוזרות במקומות שונים
בהצעת החוק .ההוראה “ההצהרתית” קובעת:
 138פרוטוקול ישיבה מס’  3של הוועדה הציבורית-מקצועית מיום י”ב
באייר תש”ס ,17.5.2000 ,ישיבה מס’  6מיום י”א סיון תש”ס ,14.6.00 ,וכן
ישיבה מס’  14מיום י”ג אלול תש”ס.13.9.00 ,
 139לדוגמה – במאמר המתאר את הנוהל של קבלת ו”ערבוב” של ביציות
נתרמות במוסד צרפתי ,נראה כי כלל אין אפשרות לעקוב אחר “מוצא
הביצית”.

Frydman R, Letur-Konirsch H, de Ziegler D, Bydlowski M, RaoulDuval A. & Selva J. A protocol for satisfying the ethical issues raised
by oocyte donation: the free, anonymous, and fertile donors. Feertil.
Steril. 53 (4): 666-72, (1990).

 140הרב אהרון אקשטיין ,סמנכ”ל “דור ישרים” בישראל ,הרב אלי בן דהן,
מנכ”ל בתי הדין הרבניים בישראל ,ישיבת הוועדה מס’  5מיום ד’ סיוון
תש”ס.07.06.2000 ,
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(א) ימנע את איבוד השורשים
הגנטיים של הילד.
(ב) ימנעו נישואי אח ואחות
141
גנטיים”.
הבטחת שיוּ כ ֹו הדתי של היילוד בהריון ולידה בנסיבות
אלה של תרומת ביצית ,והאפשרות לבררה בקלות רבה
נפתרה בהצעת החוק על יד איסור על “ייבוא ביציות”:
“התורמת הינה אזרחית ישראלית אשר
גילה הוא מעל גיל  20ומתחת לגיל .142”35
(ההדגשה אינה במקור – ס .ק.).
וכן על ידי חיוב בזהות ההשתייכות הדתית בין התורמת
למקבלת התרומה:
“השתלת ביציות בישראל תבוצע אך ורק
עם ביציות שנשאבו בישראל על פי חוק
זה.
“תורמת הביצית היא בת דתה של
הנתרמת ,אלא אם כן הסכימו שתיהן
לתרומה למרות שאינן בנות אותה
דת”.

143

משמע – אין מקום לספק ביהדותו של ילד שנולד
למשפחה יהודית .הסיפא של ס”ק  .)21(.2הנ”ל מאפשרת
הסדר לנשים בנות עדות שאינן יהודיות ,אם יהיה רצונן
בכך .והפתח “לסטייה” זאת מהוראת החוק שהושאר על
 141סעיפים  12ו 13-להצעת החוק של הוועדה הציבורית מקצועית.
 142סעיף  )3(2להצעת החוק של הוועדה הציבורית מקצועית.
 143סעיפים  )20( 2ו )21(2-להצעת החוק של הוועדה הציבורית מקצועית.
הוועדה המשותפת של הכנסת הותירה הגבלה זאת בס”ק  )4(5להצעת
החוק שלה.
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ידי הוועדה הציבורית-מקצועית הוא באמצעות “וועדת
חריגים” שתוקם ואשר הוקנו לה סמכויות מוגדרות,144
וביניהן:
 .5ועדת החריגים תהיה רשאית:
( )1לאשר תרומת ביצית מתורמת קרובה
לנתרמת ,אם הועדה שוכנעה שדתה של
הנתרמת אוסרת עליה לקבל תרומה ממי
שאינה קרובה.
ואילו הוועדה המשותפת של הכנסת ,בהצעת החוק משנת
 ,2001הסמיכה את השר הממונה על ביצוע החוק – שר
הבריאות – את ההחלטה על גדרי החריגות:
“( .19א) השר ממונה על ביצוע הוראות
חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדה
משותפת של הועדה לקידום מעמד
האישה ושל ועדת העבודה הרווחה
והבריאות של הכנסת (להלן  -הועדה
המשותפת) ,להתקין תקנות בכל ענין
הנוגע לביצועו ,ובכלל זה לקבוע -
( )1סוגי מקרים שבהם לא יידרשו כתנאי
להשתלת ביציות בנתרמת קיום הוראות
סעיפים  ,)5(5ו ,)6(5-והתנאים לכך;
 )2סוגי מקרים שבהם על אף הוראות
סעיפים  )1(4או  )1(5ניתן יהיה לבצע
שאיבת ביציות בתורמת או השתלת
ביציות בנתרמת שהן תושבות קבע בארץ
אף אם אינן אזרחיות ישראליות;”
כאן המקום גם להזכר ולהעיר את שנרמז עליו בפרק
הקודם .למרות העובדה המשפטית אשר הצעת חוק
זאת של הוועדה הציבורית-מקצועית מבקשת לקבוע
בעניין יחסי ילד-הורים ,על פיה ניטל כל יחס של הורות
 144סעיף  4להצעת החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית.
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מן התורמת ,ובטלה כל זכות/חובה של תורמת החומר
הגנטי כלפי הילד ,הרי לעצם החומר הגנטי יש חשיבות
שחוק זה מתייחס אליה.
ואשר לחשש ממזרות הוצעה שורה של אמצעי זהירות:
“תרומת ביציות לא תבוצע בישראל אלא
בהתקיים כל אלה:
(( )7א) התורמת היא תורמת מטופלת,
או תורמת מתנדבת שאינה
נשואה .אולם רשאית ועדת
החריגים לאשר תרומה ממתנדבת
נשואה אם התקיימו התנאים
המפורטים בסעיף (5ב) לחוק זה.
(ב) אם התורמת היא אישה נשואה-
נמסר מראש לנתרמת
[ ]1שהתורמת היא נשואה.
[ ]2שיש לנתרמת אפשרות
לקבל תרומת ביצית מתורמת
שאינה נשואה.
(ג) אינה קרובת משפחה של אחד
ההורים המיועדים .אולם רשאית
ועדת החריגים לאשר תרומה מתורמת
קרובת משפחה אם התקיימו התנאים
המפורטים בסעיף ( 5א) לחוק זה”.145
(ההדגשות אינן במקור – ס.ק).
הדרך המנהלית המוצעת כדי לוודא את המוצא הגנטי
ובכך למנוע גילוי עריות ,הופקדה בידי מרכז הרישום:
“אדם שמלאו לו  18שנה זכאי לפנות למרכז
הרישום בשאלה אם הוא נולד מתרומת
ביצית .אם התשובה שלילית  -מרכז הרישום
יענה על שאלה זו בכתב ,לאחר אימות הזהות
של השואל .במידה והתשובה חיובית  -היא
תימסר לפונה באופן אישי.
 145סעיף  )7(2להצעת החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית.
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“איש ואישה שבכוונתם להיות בני זוג
או מיופה כוחם ,יהיו רשאים לשלוח
שאילתא למנהל מרכז הרישום על מנת
לוודא שבני הזוג אינם קרובים גנטיים
מדרגה ראשונה .אם בני הזוג אינם קרובים
גנטיים מדרגה ראשונה  -תינתן עובדה
זו כתשובה לבני הזוג או למי שהוסמך
על ידם .אם בני הזוג קרובים גנטיים
מדרגה ראשונה  -ימסרו הנתונים בכתב
באופן אישי לבני הזוג .אם פניתם למרכז
הרישום נעשתה באמצעות מיופה כוח -
תועבר אליו הודעה במערכת מאובטחת
בה יאמר שהתשובה לשאילתא נמסרה
ישירות לבני הזוג”.146
ב .המנגנון לשמירה על דיני יוחסין ונישואין
הוועדה הציבורית-מקצועית הקדישה תשומת לב
ועבודה רבה לגוף שיקיים רישום מדויק של כל תרומות
הביציות ושל הילדים שנולדו כתוצאה מהריונות אלה.147
כל אלה נועדו להבטחת הילדים מפני חששות למוצאם
(כגון הקפדה על יהדות או מניעת ממזרות) ,הגבלת
אפשרויות הנישואין שלהם (מניעת אפשרות של גילוי
עריות) .ההמלצה שבהצעת החוק של הוועדה היא:

 .5בראש מרכז הרישום יעמוד שופט
שימונה על ידי שר המשפטים בהתייעצות
עם שר הבריאות.
... .6
 .7הנתונים הרשומים במאגר המידע
יהיו חסויים .לא תותר כל גישה למאגר
הנתונים של מרכז הרישום אלא לעובדי
מרכז הרישום שאושרו לכך על ידי ראש
המרכז ,ועל פי חוק זה.
הצעת החוק של הוועדה הציבורית-ממלכתית פירטה מי
רשאי לקבל מידע ממרכז זה ,באלו דרכים ואלו תשובות
הוא אמור לקבל.
כל אלה אינם מופיעים בהצעת החוק של הוועדה
המשותפת של הכנסת.

סיכום
עמדנו לעיל על מקורותיו וביטוייו של השיח הדומינאנטי
בישראל בכל הנוגע להעמדת צאצאים .שיח זה תומך עד
מחייב לסייע לפריון בכל דרך אפשרית .תפיסה תרבותית-
אידיאולוגית זאת מצאה בישראל תמיכה מצד אנשי מדע
הרפואה ,שמומחיותם בתחום הפריון ,במישור המחקרי
כבמישור הקליני ,וזכתה למקום של כבוד בין העוסקים
בתחום זה בעולם.

פרק ו’ :מרכז הרישום
( )5יוקם מרכז רישום ממלכתי חסוי
עם מערכת מאובטחת בו ישמרו נתוני
השורשים הגנטיים של הילד( .ההדגשה
אינה במקור – ס.ק).
על החשיבות ואי-התלות של גוף ממלכתי זה מעידה
ההצעה בדבר ההרכב המוצע:

 146סעיפים  23ו 24-להצעת החוק של הוועדה הציבורית-מקצועית.
 147דיונים בהם הועלה נושר הרישום היו בישיבות הבאות :מס’ ,6 ,5 ,4 ,2
( 11 ,9שכלל גם דיון טכני מפורט ,ובסופו אף הצעת מחיר להקמת מערכת
הרישום ושמירת חיסיונה) ,13 ,12 ,ו.14-
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המפגש בין השאיפה תולדת-תרבות-ואידיאולוגיה ,לבין
האפשרות הטכנולוגית ,ממומש ,בין היתר ,באמצעות
אספקה ממקור חיצוני של תאי רבייה שחסרים אצל
הגבר או האשה .אספקת זרע מבנק-זרע היא טכנולוגיה
וותיקה ,אשר נמצאו פתרונות לבעיות חברתיות ודתיות
שונות הכרוכות בה .בשנים האחרונות נוספה האפשרות
של אספקת ביציות מנשים תורמות .עם הניסיון והביטחון
שרכשו המומחים העוסקים בנושא ,התפתחה מגמה
להרחבת מעגל התורמות ,מעבר ל”מאגר” של הביציות
הנתרמות על ידי נשים המקבלות טיפולי פריון ,גם לנשים
שבעצמן אינן מקבלות טיפולים אלה.
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לצורך גיבוש רעיונות והצעות להסדרת מטרה זו ,מינה
שר הבריאות וועדה ציבורית-מקצועית שנתבקשה לדון
במכלול “...ההיבטים החברתיים ,האתיים ,ההלכתיים
והמשפטיים של השיטות הטיפוליות הקשורות לנושא”.
וועדה ,מטבעה שהיא מנהלת את דיוניה ,מסיקה את
מסקנותיה ומקבלת את החלטותיה ,על פי הרכב חבריה.
אלה ,כידוע ,נבחרים על ידי מי שממנה את הוועדה.
סקרנו למעלה את הנושאים ואת עיקר הדברים שנאמרו
וההחלטות שתקבלו .הוועדה הציבורית-מקצועית
הטיבה ,כצפוי ,לעמוד על ולהגדיר את הסוגיות הקשורות
לביורוקרטיה של רישום ושמירה על דיני היוחסין
והנישואין ,ואת הדרכים לשמירתם.
לא ברור כיצד חלק מן האמצעים עליהם המליצה הוועדה
הציבורית-מקצועית “נמוגו” בדרך אל הצעת החוק של
הוועדה המשותפת של הכנסת .נותר רק מאגר מידע,
אשר שמו מעיד על הפסיביות של תפקידו .השמטת
הצעת הוועדה הציבורית-מקצועית בדבר הקמת מרכז
תיאום ובקרה ,מקטינה את מעט הפיקוח הציבורי
על תרומת הביציות ,ומשאירה את מלוא השליטה על
ההחלטה בדבר הקצעת הביצית הנתרמת בידי “הרופא
האחראי”.
קביעת סדר קדימויות למקבלות תרומת ביצית הושאר
פתוח ,ולמעשה ניתן לידי אותו “רופא אחראי” .בידיו
גם סמכות נרחבת לקבוע את זכאותה ולאשר את
כשירותה מכל היבט אפשרי ,של התורמת-המתנדבת,
כמו גם של מקבלת התרומה ,וידו גם בהחלטה על ַה ַּס ּכוּ ת
ההתפתחותית של הילד פרי אותה ביצית נתרמת .העובדה
כי תחום מומחיותו של “הרופא האחראי” מוגבל – וטוב
כי יהיה מוגבל – לנושאי פריון ,אינה מפריעה למציעי
הצעות החוק:
ואשר לרופאים מסכנים/מסתכנים:
“אם יהיו מקרים ,המקרים האלה
יבואו לבית משפט ובית משפט יצטרך
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להחליט” .ו”אף רופא לא יסכן ,לא את
רישיונו ולא היבטים אחרים שלו רק
בגלל שהוא רוצה כרגע דברים אחרים.
אז יש לנו כרגע בעצם שוט ,או מערכת
בקרה ואיזונים ,שתמנע הפקרות”.
ואין חבר/ת וועדה שמעיר/ה כי בית המשפט  -אותו
“שוט”  -אינו נכנס לפעולה אלא לאחר שנעשה מעשה
שאין להשיבו.
גם דיון בהיבטים של רווחה אישית וחברתית של נשים
המבקשות תרומת ביציות בלט בחסרונו .בעדותה של
המטופלת גב’ אפרת ט’ שנזכרה לעיל ,148היא תארה
את חוויותיה בתהליכי טיפולי הפריון .אמנם אפרת
הגיעה לוועדה כדי לשכנע בצורך להתיר תרומת ביציות
ממתנדבות אינן בטיפולי הפריה ,אבל בעדותה בלטו
ההשלכות המקיפות – הפיזיות ,הנפשיות ,והקשורות
לזוגיותה ,ואלה החברתיות והכלכליות – שיש לכניסתה
זאת ל”מרחב המבט הרפואי” – לטיפולים ולהתנהלות
מול המערכת הרפואית .תיאוריה של אפרת היו עשויים,
ואולי אף יש לומר כי צריכים היו ,לספק לוועדה חומר
למחשבה על צדדים נוספים של סיכונים עליהם לא
נתנה הוועדה את דעתה ,על ה”פוליטיקה של הגדרות
רפואיות” ,ומתוך כך גם על השלכות על בעייתיות שעשויה
להיווצר כתוצאה מהרחבת הפרקטיקה של התרומות.
אולם מכל דבריה ,בחרה הוועדה להתמקד ב”כמיהתה
של האישה לילד” המניע את “הצורך הדחוף” להגדלת
מצאי הביציות.149
בלט בדיונים הניסיון החוזר ונשנה להפחית מן הסיכון
לאישה התורמת ,ומן הסיכון לזו מקבלת התרומה,
כפי שתוארו למעלה .השימוש הרב בנתונים רפואיים-
סטטיסטיים העצים את הלגיטימציה להרחבת מעגל
התרומות .לעומת הצגת הסטטיסטיקות של סיכונים,
 148פרוטוקול מס’  10מישיבת הוועדה הציבורית-מקצועית מיום  ,ח’ אב
תש”ס.09.08.2000 ,
 149יתר על כן ,כשהעזה אפרת לחרוג מתפקידה כ”רחם ַּכ ֶמ ָה” על ידי הבעת
ספקות בעניין הטיפולים האינטנסיביים התרופתיים ,הפסיק אותה היו”ר,
בקובעו כי אין מקום להשמעת הערכה מסוג זה וכי “זה עניין למומחים
הרפואיים” לענות בו.
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בלטה מגמת התעלמות מן המשמעויות היומיומיות,
המקיפות הרבה יותר ,של טיפולי פריון .התעלמות מן
הפגיעות במה שמכונה ה“ – well-being -רווחת” –
האישה ,שיש בה מרכיבים פיזיים ונפשיים ,בין-אישיים,
חברתיים ואף כלכליים .ד”ר קטן הייתה היחידה שהתנגדה
לחלק מההחלטות ,אולם קולה אבד בד”כ בתוך ההסכמה
הכללית שבחרה לא לגעת בנושא זה .קשה להימנע מן
המסקנה שהרכב הוועדה ,שרובה המוחלט רופאים ,הוא
שהביא לתפיסה צרה זו ,שהתמקדה ב”קצה החד” של
סיכונים – בעיקר בסיכון התמותה ,כשהיא מתעלמת
מהיבטים שאינם “פיזיולוגיים-מדעיים טהורים”.
תופעה נוספת הייתה ההתעלמות מדיון בצורות
חלופיות לארגון מערכת תרומת ביציות ותפעולה .הייתה
“’השכחה’ של מבני שיח אלטרנטיביים ,שייתכן ועשויים
לאפשר ביסוס של תרומת ביציות על מסדים הממצבים
את האישה כסוכנת פעילה ,אחראית ,בעלת קול,
כשירה לבחירה אמיתית וחופשית יותר ,שאינה נובעת
מאילוצים כלכליים .זאת ועוד – אישה עשויה לפעול
כדמות המונעת על ידי ערכים של אחווה ,אכפתיות
וסולידאריות נשית .רק קול אחד בכיוון זה ,זה שהוצג על
ידי נציגת שדולת הנשים ,הגב’ בן זכאי ,נשמע בוועדה אך
הוא לא זכה לדיון מעמיק .שיח זה ביסס את התרומה על
אחוות נשים .ובמקביל הוא התנגד להגדרת הפרקטיקה
הקיימת כתרומה ,מאחר ולא מדובר בתרומה ללא
תיגמול .בפועל ,יש להניח כי הנשים ש”תתרומנה” תהיינה
בדרך כלל נשים השרויות במצוקה כלכלית שלמעשה ,על
פי הצעת הוועדה ,תנוצלנה פעמיים – פעם אחת כשהן
תפגענה בבריאותן/ברווחתן על ידי התהליך הרפואי
הקשה שנדרש להכנה ושאיבת ביציות ,ופעם שנייה כשהן
לא תזכינה לתשלום עפ”י ‘ערך החליפין’ האמיתי על
ביציותיהן – בחסות מושג ה”תרומה” .במסגרת השיח
המבוסס על אחוות נשים ,מושג התרומה אינו מסווה
למכירה ,אלא הוא אמיתי – הנשים התורמות אכן לא
תקבלנה תשלום ,למעט הוצאות הכרחיות וביטוח .שיח
זה ,שביקש לבסס את התרומה על אידיאלים ,ראוי היה
שיזכה לדיון מעמיק ,בגלל היותו בעל משמעות רבה הן
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לאישה התורמת והן למקבלת התרומה .זאת “העברת
בעלות” על חומר גנטי ,ומשמעותו הסופית היא ילד
שייוולד מתוך אותה ביצית .נושא זה הוחמץ .השאיפה
להרחבת מצאי הביציות ,שלא כולה נשענה על מניעים
טהורים ,וגובתה בהנחות יסוד לא-מאד-סמויות לפיהן
נשים אינן אלטרואיסטיות ,והתורמת אינה בחזקת
אינדיבידואום אלא מעין “אמצעי” להשגת ביציות ,דחו
דיון רציני בנושא.
גם אפשרות של היעזרות בחברה/קרובה בתורמת
עבור האישה הנזקקת ,או באופן בלתי ישיר של תרומה
אנונימיות ,בנוסח של “חברה מביאה חברה” ,כלל לא
נדונה (אף שהנושא הועלה על ידי אפרת ט’ בעדותה),
ונשאלת השאלה מדוע.
טובת הילד מן ההיבט של הגבלת גיל ההורים המקבלים
תרומה ,נראה כי הושפעה רק במקצת מגישתן של
המומחיות שהעידו .יחד עם זאת קשה להימנע מן הרושם
של קיומם של אינטרסים זרים ,אף אם הם מובאים
במסווה של האוטונומיה של אישה על גופה “ -זה זכויות
הפרט להתרַ בוֹת ואני לא חושב שמי מאיתנו יכול
להגביל את זה” .ואין מי שיצביע ,לפחות בנקודה זאת,
על הניגוד שבהצגת אישה כ”-רחם משווע לא רציונאלי”,
ו”האישה הלא רציונאלית” שתעשה הכול כדי להגיע
להריון ,לבין הכושר המנטאלי המלא הנדרש מאותה
אישה עצמה להסמכה מדעת לטיפול רפואי .ולעניין זה,
יפה הערתו של אפשטיין ,שבדק את מושג האוטונומיה
ואת הנסיבות ההיסטוריות להופעתו באומרו כי:
“עיקרון כיבוד האוטונומיה קנה לו נחלה
במערכות בריאות בסמוך להתמסחרותן,
וממילא תוך כדי הפיכה מן היסוד
של יחסים בין מטפלים-סוחרים לבין
החולים-לקוחות”.150

 150אפשטיין ,מירן ( )2000בריאות ,שוק וחירות כביכול :חוק זכויות
החולה בהקשר היסטורי .רפואה ומשפט .13 – 22:6
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ועוד בקשר לטובת הילד בהיבט המשפטי :למרות
שהוועדה הכריזה על חשיבותו של הנושא ,נושאים רבים
המתייחסים לזכויות הילד כלל לא הועלו ,כנראה מחוסר
מודעות “שחוזקה” על ידי אי-הזמנת מומחים לדיני
משפחה .הפתרונות שנמצאו בעניין הסתרת שורשיו
הגנטיים של מי שנולד מתרומת ביצית ,וחיסיון המידע
בפני התורמת – האם הגנטית ,אף הוא לא היה מספק.
וההמלצות היו בהתאם.
המעניין הוא כי חרף הלחץ החברתי לפעול למען חקיקה -
שכל הדוברים טענו לו ,ולמרות האינטרס הגלוי לפחות של
הפרופסיה הרפואית ,עדיין לא נתקבל החוק בכנסת.
והערה אחרונה זאת גוררת אחריה הערה-שאלה
אפיקורסית נוספת .האם חוק זה עשוי להיות בר-אכיפה?
באלו אמצעים יכולה המדינה לגלות את דרך התעברותה
של פלונית ,שאמנם לא הצליחה להרות במספר ניסיונות,
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והיא ובן זוגה נסעו ל’חופשה’ לקפריסין ,או לרומניה,
וחזרו שמחים ומאושרים כשפלונית הרה? שהרי היו
דברים מעולם שחופשות מסייעות להריון ,והדברים
ידועים .זאת ואף זאת – האם הוראות הסעיפים קטנים
 )3(2ו )4(2-להצעת החוק של הוועדה הציבורית-
מקצועית ,או מקביליהם הוראות הסעיפים הקטנים
 )1(5ו )1(6-להצעת החוק משנת  2001של הוועדה
המשותפת של הכנסת ,יעמדו בביקורת חוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו ,או בחוק יסוד :חופש העיסוק? שהרי
הגבלת מקור הביציות בוודאי שאינה יכולה לעמוד
בתנאי פסקת ההגבלה:
“אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק
ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,
שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה
עולה על הנדרש ,או לפי חוק כאמור
מכוח הסמכה מפורשת בו”.
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משמעות הזכות לפרטיות ולרכישת ידע בקודים אתיים בעולם
אני גולדמן * ופרופסור נילי טבק **

תקציר
השינויים הטכנולוגיים והארגוניים במערכת הבריאות והחברה עוררו בעיות אתיות רבות ומורכבות .האחיות מצאו את
עצמן זקוקות להנחיה ותמיכה בהתמודדות עם דילמות ואתגרים בעשייה הסיעודית .למטרה זו התפתחו קודים אתיים
בקרב ארגוני אחיות השונים בעולם .הקוד מהווה אמצעי ,בעזרתו יכולות האחיות להביא ערכים משותפים ,ואחריות בעלת
רלוונטיות ספציפית למקצוע .ערכים אלא מנחים את האחיות בעשייה ובתהליכי קבלת החלטות בדרך אתית ,ובו בזמן הם
מיידעים את החברה על כוונות הסיעוד .יום אשפוז טיפוסי במחלקה כולל ביקור רופאים בו המטופל נבדק רופא בכיר
וסטאג’רים ,ובמקביל ניתנת לסטאג’רים הזדמנות להתנסות ולרכישת ידע חדש .לדוגמא – רבים המקרים של חשיפת גוף
המטופל שלא לצורך ,שלא בהסכמתו .מצבים אלה מעוררים דילמה אתית בקרב אחיות ,בגלל התנגשות בין שני עקרונות
שיש לקיים על פי הקוד  -שמירה על פרטיות המטופל מול זכות הסטאג’רים לקבל הדרכה ולרכוש ידע .מטרת המאמר
היא לסקור את המשמעויות השונות שנותנים קודים אתיים שונים בעולם לנושא הפרטיות של המטופל והזכות לרכישת
ידע של הצוות המטפל .המאמר יתייחס לאי-אתיות של הקודים אתים .סקירת הקודים האתיים או חלופותיהם במדינות
כישראל ,קנדה ,בלגיה ,רומניה ,ארה”ב ורוסיה ,חושפת כי רוב הקודים מנחים ,מחייבים ,אוסרים ומבהירים את אותם
הנושאים ,ברוח התרבות של כל מדינה ,תוך הדגשת הנושאים הנראים לה כחשובים יותר .הקודים מתארים גישה כללית
והתנהגות מקובלת בהיותם מתבססים על ערכים אוניברסאליים כנאמנות ,צדק ,אוטונומיה ,עשיית הטוב ועוד .הקודים
עוסקים נושאים הנוגעים ליחסי אחות-מטופל ,אחות-והצוות ויחסים בין אחות לחברתה .ככולם מודגשת חשיבות שמירת
כבוד המטופל ,שמירת פרטיותו וסודיות ענייניו ,וכמו כן שיתוף פעולה עם צוותי טיפול אחרים והצורך בעדכון מתמיד של
הידע .ההבדל בין הקודים השונים נובע מהבדלי תרבות של המדינות ,כאשר כל איגוד אחיות מחליט לגבי אלו הנושאים
יכללו ואלו יושמטו ,על פי חשיבות הנושא למקצוע ,ותרבות המדינה .בעניין הבחירה בין זכות המטופל לשמירה על פרטיותו
לבין זכות הצוות לרכוש ידע ,הקושי הוא כי קודים האתיים מעריכים את שני הנושאים במידה שווה .עובדה זאת מקשה על
החלטת האחות ,שלא תמיד תהיה נכונה .קודים אתיים מכוונים להנחיית והכוונת התנהגות נכונה ,בסיטואציות שיש להן
הקשר אתי ,אולם הם אינם יכולים לתת תשובה חד-משמעית ומפורטת לגבי האופן בו יש לנהוג במקרה מסוים .לכן עלינו
החברה בעודנו עוברים תהליך חברות לאותה חברה’ ובהמשך משרתים אותה.
לסמוך על רמת מוסר ואתיות של ֶ
מילות מפתח :קוד אתי ,אתיקה ,פרטיות ,רכישת ידע

*  ,RN, BAתלמידת מוסמך ,בית הספר לסיעוד ,אוניברסיטת תל אביב
**  ,RN, Associate Professor , LL.Bראש חוג לסיעוד ,בית הספר לסיעוד ,אוניברסיטת תל אביב
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מבוא
התפתחות הרפואה המודרנית ,פרצה מחסומים רבים
בתחום הגילוי המוקדם ,האבחון ,החיסון ושיטות הריפוי.
גילויים אלה הביאו לטיפול יעיל וריפוי ממחלות מורכבות.
בעקבות הקדמה ,והשינויים הטכנולוגיים והארגוניים,
התעוררו בעיות אתיות רבות ומורכבות .האחיות נוכחו
כי הן זקוקות להנחיה ותמיכה ,בגלל הצורך להתמודד עם
אתגרים ודילמות בעשייה הסיעודית .למטרה זו פיתחו
ארגוני אחיות שונים בעולם קודים אתיים .הקוד משמש
אמצעי ,בזכותו יכולות אחיות להביא ערכים משותפים
ואחריות עם רלוונטיות ספציפית למקצוע .ערכים אלה
מנחים את האחיות בעשייה ובתהליכי קבלת החלטות
אתיות ,ומיידעים את החברה על כוונות הסיעוד .במחקר
של  Verpeetוחבריו התברר כי קוד אתי ממלא מספר
תפקידים – אישור זהות מקצועית של אחיות ,מתן
מוטיבציה ,תמיכה והנחייה לעשייה הסיעודית .כמו כן,
מגדיר הקוד את אחריות האחות כלפי מטופל והקרובים
לו ,עמיתים ,צוותים רפואיים אחרים ,וכלפי עצמן.
יום אשפוז טיפוסי במחלקה כולל ביקור רופאים בו
המטופל נבדק על ידי רופא בכיר וסטאג’רים ,ובו-זמנית
ניתנת לסטאג’רים הזדמנות להתנסות ולרכוש ידע חדש.
לעתים קרובות גופו של המטופל נחשף שלא לצורך
לעיניי רבים מבלי שהתקבלה הסכמתו לכך .מצבים אלה
מעוררים דילמה אתית בקרב האחיות ,היות ויש בהם
התנגשות בין שני עקרונות שיש לקיים על פי הקוד –
שמירה על פרטיות המטופל מול זכות הסטאג’רים לקבל
הדרכה ולרכוש ידע עדכני.
פרטיות המטופל היא אחד התחומים המעוררים ,ולא
פעם ,דילמה אתית בקרב האחיות במהלך העבודה היום
יומית .הזכות לפרטיות היא זכות בסיסית המעוגנת הן
בחוקים והן בקודים אתיים במדינות שונות בעולם .אך
היות ושמירת פרטיות המטופל אינה ערך המציל חיים,
צוות המטפלים אינו מייחס לנושא חשיבות רבה ,ונוטה
 Verpeet, E., Dierckx de Casterle, B., Van der Arend, A., & Gastmans,
C.A.E (2004). Nurses’ views on ethical codes: A focus group study.
Journal of Advanced Nursing, 51(2), 188-195.
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ל”עגל פינות” ,כאשר גם מצד המטופלים אין דרישה
רבה לשמירת הפרטיות עקב האמונה הרווחת “אין כזה
דבר כמו פרטיות בבית חולים”.


מטרת המאמר היא להציג את הקודים השונים בתרבויות
השונות ולעמוד על המשותף והשונה בהם ,ביחס לעקרון
הנוגע לשמירה על פרטיות המטופל ולזכות לרכישת ידע.
כמו כן ,יסקור המאמר את דרכי ההתמודדות השונות
של האחיות בהיותן ניצבות מול דילמה אתית ,ולבסוף
תועבר ביקורת על האוניברסאליות של הקודים.

סקירת ספרות
אוניברסאליות קוד האתי
 Davisמגדיר קוד אתי מקצועי כחייב לענות על ארבעה
קריטריונים והם – הקוד חייב להיות אתי ,חייב לפנות
לחברי מקצוע מסוים ,חייב לפנות לכל חברי אותו מקצוע
ורק לחברי אותו מקצוע .הקוד האתי לאחים ואחיות
בישראל עונה על אמות מידה אלה – הוא מכיל הצהרות
להתחייבויות אתיות ,פונה לחברי מקצוע הסיעוד-
אחיות ,לכל אוכלוסיית אחיות ,הן לאחיות בקהילה והן
לאחיות בית חולים ,והוא פונה רק לאוכלוסיית אחיות,
ולא למקצועות הבריאות האחרים.
קוד אתי בינלאומי אומץ לראשונה על ידי מועצה
בינלאומית לאחיות בשנת  .1953מאז נעשו בו מספר
תיקונים ושיפורים ,ולאחרונה בשנת  .2000הקוד
האתי הבינלאומי תורגם מאנגלית לצרפתית ,ספרדית,
גרמנית ועוד .קוד האחיות מונה ארבעה תחומי אחריות
עיקריים – קידום בריאות ,מניעת מחלות ,הקלה על
סבל ושימור הבריאות .כבוד לזכויות המטופל ,כולל
הזכות לחיים ,לכבוד ,ולטיפול מכובד טבועים בעשייה
 Biton, V. & Tabak, N. (2003). The relationship between the
application of the nursing ethical code and nurses` work satisfaction.
International Journal of Nursing Practice, 9, 140-157.



Back, E. & Wikblad, K. (1998). Privacy in hospital. J of Advanced
Nursing, 27,940-5

 Davis, M. (2003). What can we learn by looking for the first code of
professional ethics? Theoretical Medicine, 24, 433-454.

רפואה ומשפט

גיליון מס'  - 35דצמבר 2006

משמעות הזכות לפרטיות ולרכישת ידע בקודים אתיים בעולם

הסיעודית .הטיפול הסיעודי אינו מוגבל לגיל ,צבע,
תרבות ,מגדר ,גזע ,מעמד סוציאלי ,פוליטי ,נכות או
מחלה של המטופל .קוד האתי הינו המצפן המוסרי
המכוון את האחיות והוא מושתת על מערכת הערכים
המוסריים שבבסיס החברה והמקצוע .קוד האתי מציג
את הקשר שבין ערכים נבחרים לבין זכויות המטופל
וחובות המטפל ,תוך שהוא מכוון בהערות והבהרות
למגבלות ,לסייגים ולתנאים מסוימים.
קוד אתי של International Council of Nursing

בסעיף הדן בסוגיית יחסי אחות ובני אדם אחרים ,צוין כי
אחריות מקצועית ראשונית של אחות היא למטופל הזקוק
לטיפול סיעודי .במתן שירות האחות מקדמת סביבה
השומרת על זכויות המטופל ,ערכיו ,מנהגיו ואמונותיו,
משפחתו והחברה (ר’ הערה מס’  .)5מן הכתוב עולה כי
המטופל קודם ַל ּכול .נושא פרטיות המטופל מהווה חלק
מקידום הסביבה השומרת על זכויות המטופל .כלומר,
האחות אמורה לקדם סביבה המאפשרת שמירה על
פרטיות המטופל ,כאשר הפרטיות היא זכות המוגדרת
בחוק במדינות מסוימות .בסעיף הנוגע ליחסי האחות
והמקצוע נאמר כי האחות אחראית על קביעה וישום של
סטנדרטים מקובלים בעשייה הסיעודית ,ניהול ,מחקר
והשכלה .יחד עם זאת ,בעניין יחסי אחות ועמיתיה צוין
כי ,על האחות להתערב בצורה מתאימה כדי להגן על
המטופל כאשר פרטיותו עלולה לא להישמר בעקבות
טיפול הניתן על ידי אחד העמיתים (ר’ הערה מס’ .)5
מכאן ,האחות אינה אמורה להישאר פסיבית ואדישה
כאשר פרטיותו של המטופל מופרת .עליה להתערב בדרך
מתאימה על פי ניסיונה ושיקול דעתה.

 .9 5

Codes and declarations. Nursing Ethics, 8 (4) 375)International Council of Nurses. (2001

 הקוד האתי לאחים ולאחיות בישראל .)2004( .הסתדרות האחיות
והאחים בישראל.
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קוד האתי של אחים ואחיות בישראל
הקוד האתי לאחיות ואחים בישראל ( 6)2004מגדיר את
העשייה הסיעודית ,בין היתר ,כמערכת יחסים דינאמית,
אכפתית ותומכת ,בה האחיות והאחים מסייעים
למטופל ,למשפחתו ולקהילה להשיג בריאות מרבית
ולשמרה .הקוד מבטא קשר בין ערכים נבחרים בשדה
סיעודי ,זכויות המטופל וחובות המטפלים .הוא מהווה
מסגרת תיאורטית המייצגת את מה וכיצד יש לעשות
תוך התחשבות במגבלות .לעצם היכולת ליישם את
הקוד יש משמעות בהגדרת זהות מקצועית של האחיות(
ר’ הערה מס’ .)2
בערך הדן בפרטיות וצנעת הפרט ,בסעיף הנוגע לזכויות
המטופלים ,נאמר כי למטופל יש זכות לקבל טיפול מתוך
שמירה על כבודו וצנעתו .חובת האחים והאחיות לשמור
על פרטיותו ועל צנעתו של המטופל ,אין לחשוף את גופו
של המטופל לעיני אחרים מעבר לנדרש מצורכי הטיפול.
אין להשתמש או לנצל יתרונות במערכת היחסים
הנוצרת בין אחיות והאחים לבין מטופל לצורך חדירה
לתחום הפרט אשר אינה נוגעת ישירות לטיפול בו .כמו
כן ,למטופל יש זכות לשמירת הסודיות בכל הנוגע למצבו,
לאבחונו ולטיפול בו (ר’ הערה מס’ .)6
& Ericson

פרטיות וסודיות הם שני מושגים נפרדים.
 Millarמגדירות פרטיות כזכות הפרט לשמור את המידע
על עצמו מחשיפה .כלומר ,למטופל יש שליטה על הגישה
אל גופו ועל המידע אודותיו .המטופל מחליט עם מי ,מתי
ואיפה לחלוק במידע זה .לעומת זה ,סודיות מתייחסת
לשימוש במידע אודות המטופל ,שנעשה על ידי האחיות,
לאחר שהמידע נחשף בפניהן.
הערך המתייחס למקצוענות בסעיף זכויות האחים
והאחיות מציין את זכות האחיות והאחים לערוך מחקרים
ולהשתתף בהם ,וזכותם לקבל ידע עדכני .מכאן ,חובת
ההנהגה המקצועית-מינהל-הסיעוד במשרד הבריאות,

 Erickson, J & Millar, S. (2005). Caring for patients while respecting
their privacy: renewing our commitment. Journal of Issues in Nursing,
)10(2
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הסתדרות האחיות והאחים ,עמותות מקצועיות והנהלות
הסיעוד בשרותי הבריאות – להכשיר עמיתים וסטודנטים
(ר’ הערה מס’ .)6
מהוראות הקוד האתי ניתן להניח כי האחות ,בשלבים מסוימים
של הטיפול ,עומדת בפני דילמה אתית מורכבת – מחד ,עליה
להתחשב במטופל ,לשמור על פרטיותו ולהיות the patient’s

 advocateומאידך ,על האחות להתחשב גם בזכויות עמיתיה
לקבל הדרכה ולרכוש ידע עדכני .היות ופרטיות המטופל
אינה נתפסת כערך עליון ,לא בעייני המטפלים ואף לא בעיני
המטופלים ,ניתן להניח כי האחות לא תמנע מסטאג’רים ללמוד
על חשבון הפרת עיקרון הפרטיות.
קוד אתי לאחיות בקנדה
הקוד האתי לאחיות בקנדה קובע את התנהגויות
המצופות מאחיות .הוא משמש כמדריך לקבלת החלטות
בנושאים אתיים ,משמש כלי להערכה עצמית וכבסיס
למשוב .הקוד מתאר את מה שהאחות צריכה לדעת ביחס
לאחריות אתית שלה ,ומסביר לעובדי הבריאות האחרים,
ולשאר הקהילה ,את התחייבויות האתיות של אחיות.
הקוד האתי הקנדי משקף שינויים בערכים חברתיים
ומצבים המשפיעים על מערכת הבריאות ,ויוצרים אתגרים
חדשים לפרקטיקה אתית של אחיות .הקוד מושתת על 8
ערכים – טיפול אתי בטוח וכשיר ,בריאות ורווחה ,בחירה,
כבוד ,צדק ,אחריות ,איכות סביבת העבודה וסודיות.
עיקרון נפרד הנוגע לפרטיות וצנעת הפרט ,הקיים
בקוד אתי לאחיות בישראל ,לא צוין בנפרד ,בעוד שיש
התייחסות נפרדת לנושא הסודיות .נושא הפרטיות נכלל
בערך הכבוד האומר “אחיות מזהות ומכבדות כל אדם
באשר הוא ומעודדות לטיפול מכובד בכולם” .בהבהרות
והערות צוין כי ,האחיות חייבות לכבד את הפרטיות
הפיזית של המטופל בזמן הטיפול(מתייחס להגנה בפני
עיניי הציבור ,במיוחד להגנת הפרט בפני חשיפה בזמן
טיפול בגופו) מתן טיפול בצורה זהירה ומזעור הפרעות
לא רצויות .בנוסף ,האחיות חייבות להתערב כאשר
 Canadian Nurses Association (2002) Code of Ethics for Registered
Nurses. The Canadian Nurse, 98.
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האחרים נכשלים בלכבד את כבודו של המטופל בטיפול.
נושא הנוגע למקצועיות ורכישת ידע לא מוזכר בפני
עצמו שלא כמו בקוד האתי הישראלי ,אלא הוא נכלל
בערך העוסק באחריות .נאמר בו כי על האחיות לחלוק
את הידע והניסיון שלהן ,להנחות התפתחויות מקצועיות
של סטודנטים לסיעוד ועמיתים אחרים בצוות הרפואי.
האחיות המדריכות חייבות להבטיח כי הסטודנט
ירכוש את הידע והמיומנות הנחוצים על מנת לסיים את
הכשרתו או את לימודיו .כמו כן ,אחיות חייבות לספק
משוב מדויק ומידי לאחיות אחרות ועמיתים ממקצועות
בריאות אחרים ביחס לעשייה שלהן ,ולתרום לתהליך
למידה ושיפור הטיפול .בנוסף לכך ,בערך הנוגע לאיכות
סביבת העבודה צוין כי ,על האחיות לבצע פעולות מניעה
ושיפור ,כדי להגן על המטופל בפני טיפול לא בטיחותי,
לא אתי ובלתי כשיר( ר’ הערה מס’ .)8
על פי הקוד האתי לאחיות בקנדה ,האחות אינה עומדת
בפני סתירה בין שני העקרונות .נראה כי העדיפות
הראשונה תמיד ניתנת למטופל .אומנם עליה לחלוק עם
אחרים מניסיונה ,ולדאוג להכשרת דור הבא של אחיות
ועמיתים ממקצועות בריאות אחרים ,אך במקרה ודרך
הכשרתם פוגעת בכבודו ופרטיותו של מטופל ,עליה
להתערב למען המטופל .משמע ,ההתנהגות המצופה
מאחות קנדית היא התערבות עדינה ,שאינה פוגעת
בכבוד הרופא ,כך שבסופו של דבר פרטיותו וכבודו של
המטופל תישמר.
קוד אתי לאחיות בבלגיה
לעומת מדינות אחרות בהן התפתחו קודים אתיים על
מנת להנחות את האחיות בעשייה הסיעודית ולהעלות
את הסטאטוס המקצועי שלהן ,לאחיות של בלגיה אין
קוד אתי פורמאלי .בשנת  1987ניסח איגוד אחיות
בבלגיה טיוטה לקוד אתי ,אך הוא אפילו לא יצא לאור.
הסבר אפשרי לאי קיומיו של הקוד היא העובדה כי
העשייה הסיעודית בבלגיה מושפעת מאוד מתקנות
חוק ,המשלבות בתוכן ערכים ונורמות אתיות .אתיקה
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מקצועית המשתמעת ממסמכים משפטיים ומקצועיים
ייתכן ומשפיעה יותר על העשייה הסיעודית מאשר קודים
אתיים פורמאליים הנחשבים למעורפלים ,כלליים מדי,
וכאלה נטולי יכולת של עזרה ממשית .אחריות האחיות
כלפי המטופל מודגשת בחוק זכויות החולה הבלגי.
חוק זה ממלא את שני תפקידי הקוד האתי – הבעת
זהות האחיות ,וכלי להסדרת העשייה הסיעודית .החוק
מתייחס ליחסי אחות-מטופל ,עמיתים והחברה .הסיווג
דומה לזה שבעקרונות של קודים אתיים קיימים אחרים,
בינם גם קוד האתי לאחיות של  , ICNתחום הנוגע ליחסי
אחות מטופל נמצא בפרק שכותרתו “אחריות אחות
כלפי מטופל”.
בתחום זה ,מוזכרת חובת האחיות לשמירת פרטיות
המטופל .בתחום הנוגע ליחסי אחות ועמיתים צוין כי
מצופה מהאחיות לתמוך בעמיתים ,לסייע בהכשרת צוות
חדש ,לחלוק בניסיונן ולספק ביקורת בונה .האחריות
של האחיות כוללת בין היתר את הגנת המטופל מפני
התנהגות לא הולמת או לא כשירה של צוות .
למרות שאין קוד אתי פורמאלי ,נראה כי התנהגות
המצופה מהאחות הבלגית אינה שונה בהרבה מהתנהגות
האחות בקנדה – שתיהן מתמודדות עם מצבים דומים,
האחות מחויבת בראש וראשונה למטופל ולרווחתו ,ורק
לאחר זאת לעמיתים ולזכויותיהם.
קוד אתי לאחיות ברומניה

ומתאר ערכים כלליים המנחים את אנשי המקצוע
בעשייתם .כל אחות אחראית על כך שהתנהגותה
המקצועית תהייה תואמת את ערכי הקוד האתי .על מנת
ליישם את הקוד בצורה הטובה ביותר ,מומלץ לשלב את
הקוד עם “הנחיות אתיות בסיעוד לאחיות ברומניה”,
בו הנושאים מפורטים יותר .הקוד מתחלק ל 4-פרקים
ראשיים – יחסי אחות ומטופל ,יחסי אחות ומקצוע,
יחסי אחות והחברה ויחסי אחות עם עמיתיה .10לא
מוזכר בקוד האתי מושג הפרטיות הפיזית ,יחד אם זאת
מצוין בפרק העוסק ביחסי אחות-מטופל כי על האחות
לתת טיפול בסביבה תרפויטית ובטוחה .אולי הגדרה של
סביבה תרפויטית מכילה בתוכה סביבה המקדמת את
שמירת פרטיות של המטופל .ביחסי אחות והעמיתים
צוין כי האחות עובדת בצוות במשותף עם נציגי מקצועות
בריאות אחרים ,מתוך שאיפה לקדם את טובת המטופל.
כמו כן צוין כי האחות לא תעיר ולא תתדיין על דרכי
טיפול של עמיתים בפני מטופלים (ר’ הערה מס’ .)10
על פי הקוד האתי של אחיות ברומניה ניתן לשאר כי
האחות ברומניה ,אינה מתמודדת עם דילמה קשה .מצד
אחד ,עליה לקדם את טובת המטופל על ידי מתן סביבה
תרפויטית – סביבה המקדמת שמירה על הפרטיות .מצד
שני ,אין היא יכולה לערער על מעמדו של רופא בפני
המטופל .לכן ,אחת מדרכי פעולה האפשריות העומדות
בפניה היא הארת עיני הרופא שלא בנוכחות המטופל
והסטג’רים ,ביחס למשמעות ולהשלכות של מעשיו,
ולהציע כי הדבר לא יישנה ,אלא אם בהסכמת המטופל.

בשנת  2002יצא לאור פרסום הראשון של הקוד האתי
לאחיות ברומניה .קוד זה מיועד לאחיות אשר יכולות
להשתמש בו ככלי עזר לקבלת החלטות ,לשיקוף והערכה
עצמית .במקביל הוא מציע מידע לכל מקצועות מערכת
הבריאות ולאוכלוסיה הכללית בנושאים הקשורים
להתנהגות מוסרית המצופה מאחיות .הבעיות אתן
מתמודדות האחיות בעשייתן הסיעודית יכולות להיות
חוקיות או מוסריות .הקוד מתייחס רק למימד המוסרי

בקוד אתי של ארגון האחיות האמריקאי משנת 1985
נאמר כי אחות מעניקה טיפול תוך שמירה על כבוד אדם
וייחודו .בנוסף אחות פועלת לקידום שמירת פרטיות
המטופל על ידי שמירת סודיותו הרפואית .בקוד זה אין
התייחסות ספציפית לנושא צנעת הפרט .הקוד משקף
הסכמה פרופסיונאלית ביחס להתנהגות מקצועית

 Verpeet, E., Meulenbergs, T. & Gastmans, C. (2003). Professional
values and norms for nurses in Belgium. Nursing Ethics, 10(6).

Romanian Nursing Association. (2000). Code and declarations. 10
Nursing Ethics, 7(1), 79-82.
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טובה ,מייצג הסכמה כללית בסיסית ביחס לסטנדרטים
של עשייה. 11

קוד אתי לאחיות ברוסיה
 12Lutzenבמאמרו על אתיקה סיעודית באלף הבא ,הציג

בקוד האתי משנת  2001ניתן לראות שינוים .צוין כי
האחות מקדמת ושואפת להגנה על הבריאות ,הבטיחות
וזכויות המטופל .תת סעיף של ההצהרה ,מפרט את נושא
שמירת הפרטיות של המטופל .צוין כי ,האחות מגינה על
זכות המטופל לפרטיות .הצורך בטיפול רפואי לא מצדיק
התערבויות בלתי רצויות למטופל( .ר’ הערה מס’ .)7
על פי הנחיות הקוד ,האחות תמיד מחויבת לטובת
המטופל .על האחות לקדם את נושא פרטיות המטופל
על כל רבדיו ,גם על חשבון הטיפול הרפואי.

את הצורך בהבנת נושאים אתיים בסיעוד .גישה זאת
מערערת או מטילה ספקות אוניברסאליות של קוד אתי,
היות ואתיקה משמעותה פעילות בין אישית המתבצעת
בקונטקסט ספציפי .בין היתר ,המאמר חשף תפיסה
פדגוגית מסורתית נוקשה ,בה המורה היא הסמכות,
האחיות לובשות מדים בכיתה ,עם כניסת רופא לכיתה
יש לקום ,ויש מאפייני לימוד קונספטואליים רבים,
השונים מאלה שמערב .אתיקה בסיעוד אינה נלמדת על
פי תוכניות לימוד מערביות .קשה לראות את התוצאות
של לימוד הערך “אמירת אמת” ,כאשר הקוד הרפואי ,על
פיו פועלות האחיות ברוסיה ,מבוסס על מסורת בה אין
לספר למטופל על פרוגנוזה רעה של מחלתו .יש לזכור כי
לאחיות במדינה זאת ,שרק לאחרונה הפכה לחופשית ,יש
היסטוריה ששורשיה בתרבות בה משמעת וכבוד לסמכות
הם נורמות בכל תחומי החיים ,לרבות בסיעוד .מושגים
כגון שיתוף מטופל בהחלטה ,אוטונומיה ,הסכמה מדעת,
שייכים למדינות הרואות את כל בני האדם כשווים.
 Lutzenמניח ,כי אחות רוסייה אינה עומדת בפני דילמה
אתית .ילדה שמגיל קטן חונכה למשמעת ולכבוד כלפי
סמכות ,כאשר היא נעשית אחות ,לא מתעוררת בה
כל ביקורת כלפי מעשי הרופא ,המהווה את הסמכות
הקובעת ,היות ובתהליך הכשרתה היא למדה כי הרופא,
ולא המטופל – האדם הפשוט – הוא מעל לכל .האפשרות
של בקשת הסכמת המטופל לנוכחות סטג’רים ,תוך
חשיפתו בפומבי ,כלל אינה עולה במקום בו שולטת
החשיבה הפטרנליסטית.

 11עוזון ,מ .)2002( .השפעת עמדות ,נורמות סובייקטיביות ושליטה
התנהגותית נתפסת של אחיות על קידום שמירת פרטיותו של מטופל בבית
חולים .עבודת מסטר לא מפורסמת ,אוניברסיטת תל אביב ,ישראל.
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סיכום ההתייחסות הקודים השונים לעקרון הפרטיות ומקצועיות
עקרון הפרטיות

עקרון מקצועיות

הערות

קוד אתי
ICN

אין נושא נפרד ,שמירת
הפרטיות כלולה בקידום
סביבה השומרת על זכויות
המטופל.

האחות אחראית על קביעה וישום הסטנדרטים
המקובלים הנוגעים להשכלה .עליה להתערב באופן
מתאים כאשר הטיפול במטופל פוגע בזכויותיו.

אחריות מקצועית ראשונית היא כלפי
המטופל.

ישראל

קיים סעיף נפרד המתייחס
לפרטיות המטופל בהיבט
הפיזי ,ולסודיות המידע .

קיים סעיף נפרד המתייחס למקצועיות  -זכות
האחים והאחיות ושאר המטפלים לקבל הדרכה
ולרכוש ידע עדכני.

שמירת הפרטיות של המטופל וזכות
לרכישת ידע ,הם שני נושאים  ,....על כן
קשה לקבל החלטה כאשר קיים צורך
להחליט בינם.

קנדה

אין עקרון נפרד ביחס
לשמירה על פרטיות המטופל
אך קיים עקרון נפרד הנוגע
לשמירה על סודיות המטופל.
עקרון הפרטיות נכלל בעקרון
הדן בכבוד “...אחות מעודדת
לטיפול מכובד” .בהבהרות
צוין כי על האחות לכבד
את הפרטיות הפיזית של
המטופל.

אין עקרון נפרד הנוגע למקצועיות וזכות לרכישת
ידע עדכני .נושא זה נכלל בעקרון האחראיות של
האחות .על האחות לחלוק ידע וניסיון ,לדאוג כי
הסטודנט ירכוש ידע ומיומנות .יחד עם זאת בעקרון
הדן באיכות סביבת העבודה צוין כי על האחות להגן
על מטופל בפני טיפול לא אתי ,לא בטיחותי ולא
כשיר.

אומנם אין התייחסות נפרדת לשני
הערכים ,עדיין לא קשה להסיק כי
זכויות המטופל קודמות לכל .אומנם על
האחות לספק לסטודנטים הזדמנויות
למידה ,הדבר לא יעשה על חשבון זכויות
המטופל.

בלגיה

בחוק זכויות החולה מוזכרת
חובת האחות לשמירה על
פרטיות המטופל.

בחוק מוזכרת אחריות האחות כלפי העמיתים .עליה
לתמוך ולסייע בהכשרת צוות חדש.

לא קיים קוד אתי -קיים חוק זכויות
החולה עם סיווג דומה לזה שבקוד האתי.

רומניה

בקוד האתי לא מוזכר
המושג -פרטיות המטופל,
יחד עם זאת צוין כי על
אחות ל תת טיפול בסביבה
תרפויטית ובטוחה.

מוזכר כי האחות עובדת בשיתוף עם נציגי מקצועות
אחרים .האחות לא תעיר ולא תדון בדרכי

ארה”ב

הקוד האתי בארה”ב עבר
שינוי בשנת  .1002עד
אז הייתה התייחסות רק
לשמירה על סודיות של
המטופל .בקוד החדש
קיימת התייחסות לשמירה
על פרטיות המטופל .האחות
תדאג לפרטיות פיזית
ואודיטורית.

רוסיה

מתוך סקירת הספרות לצורך כתיבת מאמר זה ,לא נמצאה ראיה לקיום קוד אתי ברוסיה .לדעת  )7991( Lutzenברוסיה שוררת
דיין הגישה הפטרנליסטית ,בה הכבוד לסמכות היא דרך חיים מקובלת .אחות שגדלה ברוסיה מילדותה ,לא תערער על פעולות
רופא ,בהיותו ונתפס כדמות-על שאין עוררין עליה.

על האחות להתערב בעבודת העמיתים
כאשר הטיפול במטופל פוגע בזכויותיו.
ניתן לראות בבירור כי זכויות המטופל
קודמות לכל ,על כן מקום בו נדרשת
האחות להחליט בין נאמנות למטופל לבין
נאמנות לעמיתים  -עליה תמיד לבחור
בנאמנות למטופל.
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אומנם קיימת התייחסות לשני העקרונות,
צוין כי האחות אחראית להגנה על המטופל
בפני התנהגות לא הולמת או לא כשירה
של הצוות.

טיפול בפני המטופל.
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אומנם קיים קוד אתי ברומניה ,אך לא
קיימת בו התייחסות לפרטיות המטופל.
יחד עם זאת ,נאמר במפורש כי האחות לא
תצא נגד הרופא והחלטותיו.
מצוין כי הטיפול הרפואי לא מצדיק
התערבות לא נחוצה או לא רצויה לחיי
המטופל.

׀ 183

מדור אתיקה במדע ומשפט

מתוך סקירתם של קודים אתיים או חליפיהם ,נראה כי
רק בקוד האתי לאחיות בישראל ,בקוד הנוהג בארה”ב
ובחוק הבלגי ,יש התייחסות נפרדת לנושא השמירה
על פרטיות המטופל .בקודים האחרים ,מהווה נושא
הפרטיות תת סעיף של עקרון כלשהו ,או שיש להסיק
מכוונת כותבי הקוד כי כוונתם הייתה לפרטיות .בנוסף
לכך ,נראה כי בקודים של מדינות המערב ,ניתן משקל
רב יותר לכל הקשור ישירות במטופל ,כולל שמירה על
פרטיותו ,בהשוואה להתייחסות לצרכי אנשי המקצוע.
לעומת זאת ברוסיה ,בה אין קוד אתי לאחיות וברומניה,
עדיין שולטת ההשקפה הפטרנליסטית ,המעלה את
הרופא וצרכיו מעל לכל .הקוד אתי לאחיות בישראל יוצא
דופן – הוא מדגיש באופן ברור את חשיבות השמירה על
פרטיות המטופל ואת הזכות של אנשי המקצוע לרכוש
יידע ולהתנסות ,ומאידך לשני העקרונות ניתן משקל
זהה ,כך שקשה להחליט מה באמת יותר חשוב על פי
הקוד.

האם קוד האתי הוא אתי?
מקובל לחשוב כי קודים אתיים אמורים לקדם התנהגות
אתית ומודעות לנושאים שבקוד .זו המטרה המוצהרת או
ההגדרה העצמית של הקוד .אם אתיקה מקובלת כמילה
נרדפת בעלת שורש אתי ,אזי השאלה לגבי האתיות של
קודים היא מיותרת .לעומת זאת ,אם תחום האתיקה
מתקבל כבעל חשיבות רבה יותר מאשר ניסוח של כללים
ועקרונות קבוצה מסוימת שיש לה אינטרס בקידום של
קונפורמיות,כי אז לשאלה יש מקום.13
מיהו אדם אתי?
אדם אתי הוא אדם האומד ערכים ודרכי התנהגות
ופעולה ,בצורה הגיונית ,מתייחס ומתחשב בצרכים של
פרטים אחרים .אדם כזה יכול לאמץ עמדה דאונטולוגית
או אוטוליטארית בהערכת ברירות ודרכי פעולה .מתוך
הגדרה זאת ,אחות אתית היא אחות המתייחסת
Pattison, S. (2001). Are nursing codes of practice ethical? Nursing Ethics, 13
8(1), 5-18.

 184׀

ברצינות לחוקים ,נהלים ומוסכמות אשר שולטים
בחברה בכלל ,ובעשייה הסיעודית בפרט .מצופה מאותה
אחות כי תהייה בעלת יכולת שיפוט אוטונומית ביחס
למצבים הנוגעים ליישום החוקים וההסכמות בנסיבות
מסוימות .אותה אחות היפותטית תתחשב לא רק
בחוקים ובנהלים המקצועיים ,היא צריכה גם שנגד עיניה
יעמדו ערכים אתיים אוניברסאליים ,הנוגעים לקיום
ולהתנהגות האנושית .במימוש החלטות היא משתמשת
בשיפוט ובשיקול דעת באופן חופשי ,ולאור ערכים
אתיים אוניברסאליים שבהם הגיון ,כגון עשיית הטוב,
הימנעות מלהזיק ,שמירה על האוטונומיה של המטופל,
ושמירה על הצדק .נשאלת השאלה ,אם אכן הקודים
הפרופסיונאליים תומכים בקיומם של אותם אנשים ,או
שבדרך כשלהי הם פועלים נגד קיומם והישרדותם? (ר’
הערה מס’ .)10
אי -האתיות שבקוד אתי
קודים אתיים רבים תורמים מעט לפיתוח או תמיכה
בשיפוט אקטיבי ובלתי תלוי ,והבחנה בין מה שנחשב
לשיפוט מוסרי טוב ,ועשייה או פרופסיונאליות טובה.
למעשה ,הקודים גורמים לבלבול ,פסיביות ואפילו
אפאתיה ,ואפילו לחוסר מוסריות .מסקנה זו נובעת
מהחשבה של אפקטים מצטברים של פגמים הטבועים
בקודים אתיים רבים .כלומר ,מטרת הקוד היא ליצור
אתוס מעשי ותיאורטי בתוך קבוצת אנשים מסוימת.
הקודים מביעים תפיסה בסיסית לעשייה מוסרית.
הכותרת של קוד אתי המכילה גם את המילה “אתיקה”
וגם את המילה “עשייה” עלולה להוליך למסקנה כי
המסמך אינו עוסק באתיקה בלבד ,אלא בהנחיות ברורות
לעשייה .השימוש הרחב ,השגרתי והלא מוסבר במושג
“אתיקה” בקודים מקצועיים הוא מקור לבלבול ,כי ממנו
משתמע כביכול כי כל אחד אמור להבין מהי אתיקה ,ומה
משמעותו בעשייה המקצועית .יש הבדל גדול בין מסמך
המכוון לתמוך בעצמאות ובאנשי מקצוע אתיים ,כמתואר
לעיל ,לבין מסמך שכוונתו ליצור חוקים ברורים לעשייה,
המייצגים בסיס של קונפורמיות מקצועית ומשמעת.
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משמעות הזכות לפרטיות ולרכישת ידע בקודים אתיים בעולם

מסמך כזה הוא אמנם לגיטימי בתחום המקצוע ,אך הוא
אינו אתי במשמעות הרחבה והפילוסופית של המושג (ר’
הערה מס’ .)10
הדו-משמעותיות של טבעם האתי וסטאטוס של קודים,
הוא מסובך אף יותר .לא ברור אם מתוך כוונה או בשוגג
רוב הקודים מאמצים לפחות ערך מוסרי אוניברסאלי
גבוה אחד ,אשר היה מובן וברור גם אם לא היה מעוגן
בכתב בקוד .לערכים אלה ניתן סטאטוס שווה לזה של
הוראות או כללים אשר אין להם מקור ישיר בערכים
אוניברסאליים (ר’ הערה מס’  .)10ערך הנוגע לצנעת
הפרט ופרטיות יכול להיגזר מן הערך של שמירה על כבוד
ואוטונומיה של הפרט ,בעוד שהערך הנוגע למקצועיות,
אינו קשור לערך אתי ,והוא מתחבר לשימור המקצועיות.
הקניית מעמד שווה לשני הערכים עלול להוביל להתנהגות
משמרת על חשבון ערכים בסיסיים יותר.
עצמית ַ
נושאים בעלי השלכות אתיות או דילמות אתיות
אמיתיות מתעוררות יום יום במהלך העשייה .יש לציין
כי ברוב הקודים האתיים הפרופסיונאליים ,אין הנחיה
ברורה ופרטנית בנושאים שבשימוש פרקטי .גם הערות
שבקוד אינן ספציפיות במידה מספקת ,ואינן מנחות
את העוסק כיצד לפעול .גם ברמה של ערכים כללים
מופשטים ,אין הקודים מספקים כלי בעזרתו ניתן לתרגם
את ההוראה להנחיה מעשית (ר’ הערה מס’  .)10ערכים
בסיסיים וערכים אחרים עלולים להתנגש זה את זה.
כאשר מעמידים את הערך של טובת המטופל (שמירת
הפרטיות) מול ערך הדוגל בטובת החברה (הכשרת
הסטודנטים) ,היות ואין הוראה מה הערך העדיף ,ובאילו
נסיבות ,קשה לקבל החלטה.
הקודים מתעלמים מניסיון ושיפוט אשר העוסק מביא
איתו מניסיון חייו ,ואשר התפתח בחברה מוסרית רחבה
בה מונחלים ערכי מוסר ואתיקה .מהקודים עלול לשתמע
כי העולם הפרופסיונאלי הוא עולם שונה וייחודי מאוד,
וכי העוסק במקצוע חייב לעבור סוציאליזציה לתוכו .זה
מערב בתוכו את האמונה כי ערכים וניסיון שהפרט מביא
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איתו לתוך המקצוע ,הם חסרי חשיבות והם חייבים
להיכנע לערכים ולמבנים הטבועים בתוך הקוד .על פי
( )in Pattison, 2001( Edgarר’ הערה מס’  )10זאת
משימה בלתי אפשרית .הוא הקיש כי ,מחויבות ונאמנות
לקוד מעוורת לפעמים את הרגישות המוסרית הפשוטה.
סיכום
מסקירת קודים אתיים במדינות שונות בעולם ,ניתן
לראות כי כולם מגדירים ,מתחייבים ,אוסרים ומבהירים
את אותם הנושאים בווריאציות שונות ,בהקשר לרוח
התרבות של אותה מדינה ,והם בוחרים להדגיש את מה
שחשוב באותה תרבות .14רובם ,מתייחסים לטווח רחב
של נושאים ,הכוללים בין היתר ,איסורים כגון חשיפת
מידע רפואי ,המתת חסד ועוד .אך לרוב הם מתארים
גישה כללית ודרכי התנהגות מצופה ,כעקרון פעולה
לטובת המטופל .15למרות שקודים אתיים נועדו לכוון
ולהדריך ,הם לעולם לא יוכלו לתת תשובה מפורטת
ומדויקת להתנהגות במצב מסוים .ולכן ,באותה נקודה
בה חדל הקוד האתי לסייע ,מתגלים פערים ועימותים
בין תיאוריות אתיות ,לבין חובות מעשיות .אין
במציאות ,תשובה נחרצת לדילמות מוסריות ,שכן הן
עצמן מושפעות משינויים שחלים עם הזמן שינוי בגישות
בחברה (ר’ הערה מס’ Berry, Poortinga, Segal .)14
 & Dasen16קבעו כי פעולות או מעשים אתיים צריכים
להיקבע על ידי אחת משלוש פרספקטיבות – יחסיות,
אבסולוטיות ואוניברסאליות .הגישה האוניברסאלית
רואה את כל האנשים שונים ודומים זה לזה ,ולמרות
הרכבם הפסיכולוגי הבסיסי הדומה ,התגלמותם או
התגשמותם היא שונה .הגישה האוניברסאלית מניחה
כי ערכים אתיים וסטנדרטים מסוימים חופפים זה
לזה ,ללא קשר למדינה ותרבות ,בעוד שערכים אתיים
וסטנדרטים אחרים ,יהיו ייחודים לתרבות מסוימת.
 14וגנר ,נ .)1990( .דילמות אתיות בטיפול בחולה ובמשפחתו :מציאות או
אגדה .אתיקה.6-9 ,
Limentani, A. E. (1999). The role of ethical principles in health 15
care and the implications for ethical codes. Journal of Medical Ethics,
25(5), 394-399.

Leach, M. M., & Harbin, J. J. ( 1997). Psychological ethics codes: 16
A comparison of twenty four countries. International Journal of
Psychology, 32(3), 181-192.
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ניתן לומר כי המשותף לקודים אתיים הם העקרונות
האתיים האוניברסאליים – עקרון ההטבה ,הימנעות
מנזק ,צדק ,נאמנות ועצמאות .בחינת הקו המנחה קודים
האתיים מעלה כי ניתן לראות את כולם כנוגעים בצורה
זו או אחרת ביחסי אחות מטופל ,יחסי אחות ועובדים
נוספים במקצוע ויחסי אחות וחברה .הקודים מדגישים
נושאים ככבוד המטפל ,שמירה על סודיות ,שיתוף פעולה
עם אנשי צוות אחרים ,עדכון ידע ,פעולות לגילוי וצמצום
סיכונים למטופל ומשפחתו .17השוני נובע מהבדלי תרבות
שבין המדינות ,כך שכל איגוד אחיות בוחר להוסיף או
להחסיר סעיפים (עקרונות) בהתאם לחשיבותם לאותה
התרבות.

17

לסיכום ניתן לומר כי קודים אתיים הם המצפן המוסרי
המכוון את אנשי הסיעוד והם מושתתים על מערכת
הערכים המוסריים שבבסיס החברה והמקצוע .מקור
השוני הוא בתהליך “הסוציאליזציה” שעברו הקודים,
לחברה ותרבות אשר אותה הן מנחים.

Semple, M., & Cable, S. ( 2003). The new code of professional
conduct. Learning Disability Practice, 6(4), 30-38.
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הוכחת עילת הרשלנות הרפואית
במצבים של חוסר ודאות באשר לעובדות והגורמים לנזק
שאלת העמימות העובדתית והסיבתיות העמומה
מעסיקה רבות את בתי המשפט ,המתחבטים במתן
תשובה לשאלות במצבים של חוסר וודאות הן בשלב
האבחנה והטיפול ולא כל שכן בדיעבד כאשר המידע
מצוי אך קשה לברור מתוכו איזה מבין העובדות קשורות
למעשה העוולתי בגינו הוגשה התביעה ואיזה עובדות יש
לייחס למחלה הבסיסית שהמוסד הרפואי אינו אחראי
לו בכל מקרה .ר’ סקירת חידושי פסיקה“ :ראייתיות
עמומה” ו”עמימות סיבתית בתביעות רשלנות רפואית”,
רפואה ומשפט ( ,32מאי  2005עמ’ .)165
במדור חידושי פסיקה הנוכחי נציג סקירה של פסקי דין
מביה”מ העליון והערכאות הדיוניות בהן התחבטו בתי
המשפט במקרים אלה תוך החלת דוקטרינות מקובלות
על מנת להגיע לתוצאה צודקת על אף העמימות
העובדתית והסיבתיות .כמו כן נציג מספר פסקי דין
הדנים בהיקף ההסבר הנדרש בתביעה המבוססת על
עילה של הסכמה מדעת .לבסוף נביא את פסק הדין של
ביהמ”ש העליון הדן בשאלה העקרונית האם ראוי לפצות
את הניזוק שכושר התפקוד המיני שלו נפגע בפיצויים
עבור שירותי ליווי המנוגדים לתקנת הציבור.
קביעת הסיבתיות העובדתית בתביעה לרשלנות רפואית
תיעשה באמצעות חוות דעת מומחה.
ע”א  4744/05פלונית נ’ שירותי בריאות כללית
השופטים :א .רבלין ,מ .נאור וא .רובינשטיין (טרם
פורסם) (.)9/8/06
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בית המשפט העליון בפרשת פלונית נ’ שרותי בריאות
כללית נזקק לערעור על פסק דין שדחה תביעה של
תינוקת אשר סבלה מחסימת מעיים מספר ימים לאחר
לידתה טופלה ושוחררה מבית החולים .בגיל  21חודשים
נתקפה התקף אפלפטי שבעקבותיו נגרם לה נזק מוחי.
לטענת התובעים אילו היתה מאובחנת חסימת המעיים
ומטופלת כדבעי כי אז מצבה לא היה מתדרדר וניתן היה
למנוע את הנזק המוחי שהוא הנזק התוצאתי.
בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לאחר שקיבל
עדויות הרופאים המומחים ששללו את הקשר הסיבתי
בין חסימת המעיים וההתקף האפילפטי שהיה סימן
ואות לנזק המוחי שנגרם לתובעת.
בית המשפט העליון לא היה מוכן להתערב בממצאי
הקביעות הרפואיות עליהן העידו המומחים הרפואיים.
בית המשפט (השופט א .רובינשטיין) קבע כי אין
לייחס את הנזק לגורמים עלומים כאשר העובדות
ידועות .בתחום הרשלנות הרפואית נקבעת הסיבתיות
העובדתית בעזרת חוות דעת של מומחים ,לפיכך אין
בית המשפט מתערב בקביעות המומחים כאשר לא באה
ראיה עובדתית המחלישה את הממצאים בחוות דעת.
פסק דין זה מעלה שוב את השאלה של משקל חוות
הדעת הרפואית בקביעת העובדות הצריכות לשאלת
האחריות והקשר הסיבתי .כידוע יש להבחין בין
העמימות העובדתית והעמימות הסיבתית .נטל ההוכחה
ביחס לעובדות מוטל על התובע מכח הכלל של “המוציא
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על חברו עליו הראייה” .כאשר מתקשה התובע להוכיח
מה היו הנסיבות שהביאו לנזק החילו בתי המשפט
דוקטרינות שונות ביחס להעברת נטל השכנוע כגון נזק
ראייתי דיוני (ע”א  8151/98שטרנברג נ’ צ’צ’יק פד נו
( )551 ,539 )1נזק ראייתי מהותי (ע”א  9328/02מאיר
נ’ לאור פד נח ( )54 )5ואובדן סיכויי החלמה (ע”א
 231/84קופ”ח נ’ פאתח פד מב ( ,312 )3ע”א 1892/95
אבו סעדה נ’ שירות בתי הסוהר פד נא (.)704 )2
השימוש בדוקטרינות הנ”ל נעשה במצבים של חוסר
ודאות או עמימות סיבתית ועובדתית .ההלכה בעניין
זה היא ,שכאשר יש קושי בהוכחת הסיבתיות העמומה
ניתן לפסוק פיצוי בגין הגברת הסיכון ללקות במום או
במחלה (ע”א  7375/02ב”ח כרמל נ’ מלול (טרם פורסם)
אך אין בכך כדי להכיר באפשרות שהעובדות יוכרעו על
ידי המומחים הרפואיים .משום כך יש חשיבות כה רבה
באופן ניהול תביעה ברשלנות רפואית במצבים בהם
קיימת עמימות עובדתית ופרשת זאב גולן מבהירה את
הקושי הטמון.
עמימות עובדתית בהוכחת הקשר הסיבתי והיקף הנזק -
ע”א  8279/02זאב גולן ואח’ נ’ עזבון המנוח ד”ר מנחם
אלברט ז”ל (פס”ד מיום  14/12/06השופטים :הנשיא
(בדימוס) א .ברק ,א .גרוניס וס .ג’ובראן).
התובע נולד עם נזק מוחי שנגרם עקב סיבוכים רפואיים
שונים בלידה .בשנים הראשונות לחייו היו לתובע בעיות
בהתפתחות .ההורים פנו לנתבע עם ילדם וביקשו כי יפנה
אותם למומחה .הנתבע ששימש כרופא המשפחה בטיפת
חלב דחה את בקשתם ונקבע שההורים היסטריים.
לימים התברר כי התובע סובל מפיגור בהתפתחות עם
בעיות התנהגות ,אי שקט וקשיי דיבור.
ההורים והתובע הגישו תביעה בעילת רשלנות רפואית
נגד בית החולים בו נולד התובע וכן נגד הנתבע ד”ר מנחם
אלברט אשר נפטר בינתיים .התביעה נגד בית החולים
הסתיימה בפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין ,משכך
נמשכה התביעה נגד ד”ר מנחם -הנתבע בלבד.
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התובעים צירפו לתביעה חוות דעת של מומחית
לנוירופסיכולוגיה שאינה רופאה .בית המשפט המחוזי
בת”א דחה את התביעה תוך שהוא קובע כי לא עלה בידי
התובעים להוכיח שמצבו של התובע היה שונה אילו היה
מאובחן ומטופל טוב יותר .בית המשפט המחוזי קבע
שאפילו היתה התרשלות ,הרי שלא הובאו כל ראיות
לענין החמרת מצבו של התובע או מידת השיפור שניתן
היה להשיג במצבו של גיא אילו טופל במועד.
הערעור נסב בשאלה כיצד לשום את הנזק במקרים של
עמימות עובדתית וסיבתית כפי שהתרחשה במקרה
זה ,מקום בו לא עלה בידי התובע להוכיח את מידת
הנזק שנגרם לתובע כתוצאה מההחמרה במצבו עקב
ההתרשלות .השופט גרוניס (בדעת מיעוט) קובע כי
העמימות העובדתית מתרחשת מקום בו לא עלה בידי
התובע להוכיח לפי מאזן ההסתברויות שנזקו נגרם
כתוצאה מהתרשלות הנתבע .במקרה כזה קיימים מספר
פתרונות אפשריים כגון ,העברת נטל השכנוע לענין היקף
הנזק אל הנתבע באמצעות דוקטרינת הנזק הראייתי.
בעניין זה נקבע כי נטל השכנוע לא יועבר לנתבע כדבר
שבשגרה כל אימת שישנה אי ודאות בדרגה כזו או אחרת
ביחס לאחד ממרכיבי העילה .העמימות העובדתית
שבגינה יועבר לנתבע נטל השכנוע ,משמעה קושי ממשי
להוכיח את יסוד הנזק במובחן מקושי כלשהוא ,וקיומה
של עמימות הינה עובדה אשר הנטל להוכחתה מוטל על
התובע .השופט גרוניס קובע לענין זה כי על התובע לשכנע
את בית המשפט כי הנזק הראייתי נגרם בעטיו של הנתבע
וגרם לו קושי ממשי בהוכחת היקף הנזק .העמימות
העובדתית או קושי זה יוכחו באמצעות חוות דעת
מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי מקום שהעובדות אינן
מצויות בתחום ידיעתו של בית המשפט .היה ולא הובאו
ראיות על ידי מי מהצדדים לשאלה זו ,כי אז העמימות
העובדתית על המשמעויות הנובעות ממנה -לא הוכחה.
בית המשפט קובע כי במקרה הנדון אין להחיל פתרון
זה מקום שהעמימות העובדתית ,לא הוכחה באמצעות
חוות דעת מומחה רפואי .אמנם הוגשה חות דעת של
נוירופסיכולוגית ,אך לא היה בחות דעת זו כדי הוכחה
של העמימות העובדתית כפי שנקבעה בעניין זה.
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פתרון אפשרי נוסף לבעית העמימות העובדתית היא
פסיקה על דרך האומדנה .לפי ההלכה הפסוקה (ע”א
 2509/98גיל נ’ קופ”ח פ”ד נד ( )38 )2כאשר קיים
קושי רב להפריד בין נזקי ההתרשלות לבין הנזקים שהיו
מתגבשים ממילא ,אין מנוס מלקבוע את שיעור תרומת
המזיק להיווצרות הנזק על דרך האומדנה .במקרה זה
קובע השופט גרוניס כי אין בנמצא כל נתון עובדתי עליו
יכול להתבסס הפתרון של פסיקה על דרך האומדנה אלא
שהשופט גרוניס נשאר בדעת מיעוט.
הנשיא (בדימוס) א .ברק אליו הצטרף השופט ס .ג’ובראן
בדעת הרוב ,סברו כי ראוי לנקוט במקרה זה בפסיקה
על דרך האומדנה .הנזק של התובע בא בעקבות הפגיעה
המוחית שסבל סמוך ללידה אינו ניתן לחלוקה ממשית,
ואף לא ניתן לקבוע מה היקף השיפור ,שהיה חל אצל
התובע אלמלא ההתרשלות .התובע הגיש חות דעת של
נוירופסיכולוגית ,אך המזיק נמנע מלהביא חוות דעת
לעניין היקף הנזק .הנתבע גם לא הציג רישום רפואי,
שהיה עשוי לשפוך אור על מצבו של התובע בשלוש שנים
בהן היה התובע במעקב רפואי אצל הנתבע ועל השיפור
שניתן היה להשיג באמצעות הטיפול .בנסיבות אלה,
מידת הצדק מחייבת לפסוק פיצוי על דרך האומדנא כך
תתמלא התכלית שלפיה החוטא לא יצא נשכר ולעומת
זאת ביה”מ ישום את הנזק לפי מידת האומדן בשל
הקושי להוכיח את העמימות העובדתית.
התיק הוחזר לבית המשפט המחוזי לקביעת היקף הנזק
בדרך של אומדנא ולקביעת פיצוי בראשי הנזק השונים.
מהי הדוקטרינה הראויה אותה יש להחיל בהוכחת
הסיבתיות העמומה בתביעות רשלנות רפואית? ע”א
 03’2299מדינת ישראל נ’ יפה טרלובסקי (טרם פורסם)
פס”ד מיום .)23.1.07

האב ,והאפשרות הנגזרת מכך כי מצבה של הקטינה
מקורו בפגם תורשתי גנטי אצל האב .לאחר הלידה
התובעת אובחנה כסובלת מפיגור שכלי ושיתוק מוחי
הכולל פגיעה רב מערכתית קשה.
בית המשפט המחוזי (כבוד השופט ד .חשין) מצא כי
הנתבעת התרשלה בלידה וכן קבע את הקשר הסיבתי
בין ההתרשלות והנזק .בערעור בבית המשפט העליון
טענה המדינה שערערה על פסק הדין כי יש להחיל את
דוקטרינת “אובדן סיכוי החלמה” מאחר והיו סיבות
אחרות שהביאו לנזק ועל כן יש להעמיד את אחריותם
לנזק על שיעור מופחת.
בית המשפט העליון (פסק הדין נכתב על ידי כב’ השופט
עדיאל) קבע כי דוקטרינת “אובדן סיכויי החלמה”
מתקיימת כאשר אדם נפגע על ידי גורם ניטרלי שאינו
קשור לנתבע .ועל רקע פגיעה זו מתרחשת רשלנות רפואית
אשר מפחיתה מסיכויי ההחלמה .בנסיבות אלה כאשר
מתקיימת “סיבתיות עמומה” והתובע אינו יכול להוכיח
את נזקו ,היינו להוכיח כי היה מחלים אלמלא הרשלנות
הרפואית על פי מאזן ההסתברויות הרגיל .בית המשפט
מוסיף וקובע כי יש להיזקק לדוקטרינת “אובדן סיכויי
ההחלמה” ,במקרים בהם מתקיימת עמימות ראייתית
המצדיקה האחזות בראש נזק חילופי זה .מקרים אלה
יוצאי דופן בהם מתקיימים טעמים המצדיקים זאת,
ובמקרה זה לא מתקיימת עמימות ראייתית.
נקבע שהסיווג המשפטי של טענת הנתבעת היתה צריכה
להיות במסגרת הדוקטרינה של הגברת הסיכון לחלות,
אולם מאחר ואין קושי של סיבתיות עמומה אין להזקק
גם לדוקטרינה זו.

התובעת נולדה לאמה שהיתה בת  42לאחר טיפולי
פוריות .ההריון החל כהריון תאומים כשהעובר התאום
נפל לאחר שלא התפתח .כמו כן היה חסר מידע על זהות
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רשלנות רפואית :דחית תביעה בעילה של איחור אבחון
והעדר טיפול עקב דמם מוחי
ת.א( .ירושלים)  5248/03יניב רובין נ’ קופת חולים של
ההסתדרות (השופט יוסף שפירא .)2/11/06
התובע היה חבר קופת חולים ,נפל בדרך לביתו ,איבד
הכרה והופנה לביה”ח הדסה ,עם אשפוזו בוצעה בדיקת
 C.Tבה התגלה דמם בראש ,לפיכך הועבר בדחיפות
לחדר ניתוח שם נוקז הדימום .התובע טען באמצעות
חות דעת מומחה מטעמו כי המעקב בקופ”ח היה לקוי
ונוכח התלונות ניתן היה לצפות את התרחשות הארוע
של איבוד הכרה ,לעשות בירור מוקדם ולמנוע את הנזק
של שטף דם על ידי תכנון מוקדם של הניתוח .בית
המשפט המחוזי (כב’ השופט שפירא) ניתח את הרשומות
הרפואיות בקופ”ח ומצא ,שהן משקפות את התלונות של
התובעים ,ולפיכך לא היה מקום להעביר את נטל השכנוע
מכח הרישומים הלקויים או החסרים הנטענים ואף אין
להחיל את הכלל “הדבר מדבר בעדו” (סעיף  41לפקודת
הנזיקין) [נוסח חדש] כפי שטען ב”כ התובעים.
בית המשפט קבע שמבחינה עובדתית לא הוכח שהתובע
התלונן על כאבי ראש כפי שהעיד במשפט ,ומכל מקום
לא הוכח שהתלונות לא תועדו .לפיכך הרשומות בקופת
חולים לעניין כאבי הראש משקפות נאמנה את התלונות
וקופת חולים לא התרשלה בטיפול בתובע .בשאלת
הדימום המוחי שגרם לנזק ,ובשאלה האם ניתן למנוע
את הנזק נחלקו המומחים מטעם הצדדים באבחנה
המקורית של הפגם המוחי שהביא להתמוטטות התובע.
האם מדובר בדמם על רקע פגם מולד ( )AVMאו שמא
מדובר בדמם ספונטני ממקור בלתי ידוע.
בית המשפט קבע כי משנדחתה גירסת התביעה בקשר
לתלונות על כאבי ראש או תדירותם אין מנוס מהמסקנה
כי חוות דעת מומחי התביעה מתבססות על תשתית
עובדתית חסרה ,ומכאן שנדחית מסקנתם כי ניתן וצריך
היה לצפות את הפגם המולד ( )AVMולדמם לא היו
סימנים מקדימים.
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בית המשפט קובע כי בנסיבות שהוכחו לא היה מקום
להורות על ביצוע הדמיית  C.Tאו בדיקת הדמייה
ממוקדת אחרת ,ומכאן שהתביעה נגד קופ”ח הכללית
נדחתה .בית המשפט קיים דיון בשאלת זיוף או שינוי
הרשומות הרפואיות על ידי הדסה ודחה את טענות
התובעים בענין זה .בית המשפט קבע שהדסה לא
התרשלה בטיפול בתובע מיום האשפוז ואילך תוך שהוא
מקבל את חות דעת מומחי הנתבעות ,שההחמרה במצבו
של התובע לאחר הניתוח נגרמה כתוצאה מהדמם ואינה
קשורה כלל לטיפול שקיבל.
רשלנות רפואית בלידה :ת.א( .חיפה)  1381/99לאון קגן
נ’ מדינת ישראל (טרם פורסם) (( .)22/10/06השופט
אריה רזי).
התובע נולד ביום  14/4/98במרכז הרפואי ע”ש שיבא
בתה”ש ואובחן שהוא סובל משיתוק מוחין ספסטי
בארבע גפיים ומפיגור שכלי נכותו הרפואית היא
בשיעור  .100%התובע נולד בשבוע ה 40 -להריון לאחר
שבשבוע  32אושפזה האם עקב דימום קל .נערכה בדיקת
אולטראסאונד שנמצאה תקינה .במהלך הלידה התגלה
דופק עוברי מהיר (טכיקרדיה) וחום של היולדת ,לפיכך
הוחלט על ביצוע יילוד מכשירני .תחילה ניסה הצוות
ליילד את היילוד במלקחיים ולאחר מספר נסיונות שלא
הצליחו נעשה שימוש בשולפן ריק (ואקום) .לאחר שגם
ניסיון זה לא צלח בוצע ניתוח קיסרי דחוף .משקלו של
התובע בלידה היה  4,570גרם והוא נולד במצב כללי קשה
עם ניקוד אפגר נמוך ורמת חומציות נמוכה .התובע החל
לסבול מפרכוסים ואובחן נזק מוחי עקב חוסר אספקת
חמצן לרקמות המוח .התובעים הגישו חוות דעת של
מומחה לגניקולוגיה ומיילדות לענין התנהלות הלידה
וכן של נוירולוג ילדים לעניין הקשר הסיבתי בין ארועי
הלידה והנזק המוחי שארע ליילוד.
כב’ השופט אריה רזי קבע כי ביה”ח התרשל בהערכת
המשקל עובר ללידה .נוכח הערכות המשקל השונות
בין אנשי הצוות השונים ,שחלקן גבוליות ביחס לצורך
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ללידה בניתוח קיסרי ,היה מקום לבצע בדיקת US
לצורך הערכת משקל מדויקת יותר .התרשלות בי”ח
מתבטאת גם בכך שהרופא המומחה שהוזעק לחדר
לידה לא עודכן בדבר הערכות המשקל הגבוהות .על פי
ההלכה הפסוקה אל לו לרופא להסתפק במה שרואות
עיניו וכי חובה עליו לחקור ולבדוק את החולה ע”מ לקבל
תמונה מלאה .ביהמ”ש ביקר את החלטת הנתבעת שלא
להעיד את אנשי הצוות כלל ,בין היתר נוכח העובדה
שהמומחים העידו כי השימוש במלקחיים ובשולפן הריק
מצריך מומחיות מיוחדת .ביהמ”ש קבע כי התקיימו
התנאים המבססים אבחנה של תשניק סב -לידתי ,וכי
אין רלוונטיות להנחה שאמו של היילוד סבלה מזיהום
עובר ללידה נוכח העובדה שבדמו של היילוד לא נתגלה
ספירה לבנה גבוהה .עוד קבע בית המשפט כי לא נעשה
מעקב רצוף אחרי הדופק של היילוד במהלך הניסיונות
המכשירנים ואין משקל לרישום “דופק עובר תקין”
כאשר הוא נולד במצב כ”כ קשה .גם הניסיון לדחוף את
ראשו של היילוד חזרה לתעלת הלידה יכול היה וצריך היה
ללמד את המיילדים כי התינוק גדול וכי אינו יכול לעבור
בתעלת הלידה הצרה .משלא הועברה הלידה למסלול
של לידה קיסרית בזמן ,נולד התינוק כשהוא סובל מנזק
מוחי על רקע אספיקציה.
לעניין הקשר הסיבתי קבע בית המשפט כי קיימים
ארבעה קרטריונים של מצב היילוד המסייעים לקביעת
הקשר הסיבתי בין ההתנהלות בלידה והשיתוק מוחין,
אפגר נמוך ,ערכי החומציות ,מצב נוירולוגי וכשל רב
מערכתי כלומר פגיעה במערכות נוספות בגוף מלבד
המוח .למרות שבמקרה זה שני הקרטריונים האחרונים
לא הוכחו ,בית המשפט הגיע למסקנה כי התובע עמד
בנטל הנדרש להוכחת הקשר הסיבתי בין התרשלות
רופאי הנתבעת בניהול הלידה ובין הנזק המוחי שנגרם
לו.
בית המשפט פסק לתובעים פיצוי בדרך של תשלום עיתי
סכום של  ₪ 20,000לחודש וכן סכום חד פעמי בסך 4.2
מיליון .₪
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חלוקת האחריות בין תאונת עבודה שבעקבותיה נפגע
התובע ברשלנות רפואית:
ת.א( .ירושלים)  5144/03שוקר יוסף חיים ואח’ נ’
אלפא לוואל טינטרנשיונל (השופט יוסף שפירא ,טרם
פורסם פס”ד מיום .)10/9/06
הנתבעות סיפקו לתובע מכונה לכבישת זיתים .במהלך
הטיפול במכונה ומהלך ניקויה נלפתה ידו בציר שבלולי
במכונה והתובע נפגע בידו ובראשו .התובע הובהל
לביה”ח הדסה שם נותח בידו .התובע לא התעורר
מהניתוח ומצוי בחוסר הכרה עמוק עקב פקקת בעורק
השדרתי .הוא מאושפז במוסד סיעודי מונשם ומוזן
באמצעים מלאכותיים.
בית המשפט פיצל את הדיון בין שאלת האחריות של שני
המזיקים ובין שאלת הנזק ,ודן בשלב ראשון באחריות
הדסה לנזקי התובע .בית המשפט דן בשתי שאלות,
הראשונה ,האם הדסה התרשלה בכך שהחליטה לבצע
אינטובציה באופן מיידי מבלי לבצע בדיקות מקדימות
או לקחת אנמנזה כראוי .על שאלה זו השיב ביה”מ
בשלילה ,לאחר שמצא כי הטענה לפיה האינטובציה
גרמה לנזק לעורק הינה בגדר השערה בלבד והיא בבחינת
“חכמה שלאחר מעשה” .השאלה השנייה היתה האם
ביצעה הדסה צילום רנטגן של עמוד השדרה הצווארי
ובדיקות דימום .מבחינה עובדתית מצא ביה”מ ,שאמנם
בדיקות אבחנתיות אלה לא בוצעו ולכך יש נפקות
מבחינה משפטית כי היה על הצוות לחשוד שהתובע
עלול להקלע למצב שארע לו .בית המשפט הוסיף כי
הדסה התרשלה באי הזמנת מומחה ולא התייעצה עימו.
בית המשפט הפעיל את הכלל לפיו “הדבר מדבר בעדו”
(סעיף  41לפקודת הנזיקין) וקבע שהתקיימו התנאים
הקבועים בסעיף .כמו כן מצא כי נגרם לתובע נזק ראיתי
מהותי בשל כך שלא בוצעו הבדיקות ,שאם היו מבוצעות
ניתן היה להשיג מידע שבאמצעותו ניתן היה למנוע את
מצבו הרפואי של התובע אליו נקלע .העברת נטל השכנוע
מקיימת את דרישת הקשר הסיבתי ומכיוון שהנזק היה
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צפוי ,הדסה לא ביצעה הדמיה ולא נתנה דעתה לנזק
שעלול להתפתח בכך התרשלה.

בית המשפט נזקק להשפעה האפשרית על החולה מכח
סע’ (13ד) לחוק זכויות החולה הקובע כי מטפל רשאי
להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל הנוגע
למצבו הרפואי אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו
עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית
של המטופל .במקרה זה נקבע שעל הנתבע ,הרופא
שמסביר לספק ראיות המצדיקות מניעת מסירת
המידע ,שכן כאשר קיים סיכון כלשהוא ,שומה על הרופא
לגלותו .משכך אם לא מתגלה הסיכון ,יהא שיעורו אשר
יהא ,ימצא הרופא רשלן וגם מתקיימת דרישת הקשר
הסיבתי בין ההתרשלות בעניין מסירת המידע לבין הנזק
שנגרם לו כתוצאה מהניתוח שהביא לכריתת היד קרי
הסיבוך של  .RDSמקרה זה מדגים את הפער בין קביעות
עובדתיות של מומחה מטעם בית המשפט אשר העריך
שלא היתה רשלנות רפואית ובין פרשנות הדין המחייבת
את המסקנה כי הנתבע הפר את חובת הזהירות ומכאן
שהוכחה רשלנות במסירת מידע על אף שמבחינה
רפואית הוכיחה הנתבעת כי פעלה בהתאם לסטנדרטים
המקובלים.

של כריתת ראש הרדיוס או ההרדמה .המומחית הבהירה
שבסופו של דבר תהליך של  RSDנגמר לרוב בכך שהגפה
הנשארת ללא תפקודית לחלוטין.

רשלנות והפרת חובת הגילוי בניתוח להגדלת חזה:

חלוקת האחריות בין המעביד והדסה תעשה בדיון
מאוחר יותר
רשלנות רפואית :היקף ההסבר הנדרש לקבלת הסכמה
מדעת לניתוח אלקטיבי שגרם לסיבוך נדיר.
ת.א( .חיפה)  920/99שלמה יצחק נ’ בי”ח שערי צדק
(השופטת ר .חופרי וינוגרדוב.)3/10/06 -
התובע אושפז בנתבע לצורך ביצוע ניתוח אלקטבי
של כריתת ראש הרדיוס .בוצע באינדיקציה ברורה
ומקובלת ,אך לאחר הניתוח חלה התדרדרות במצב
ידו הימנית עד כדי הצורך בקטיעת גפה .בית המשפט
מינה מומחית מטעמו אשר קבעה כי ניתוח כריתת ראש
הרדיוס שלאחריו חלה ההדרדרות בוצע באינדיקציה
ברורה ומקובלת והמהלך הקליני נגרם על ידי סיבוך
מסוג  RSDשהוא סיבוך נדיר ובלתי צפוי שנגרם בניתוח

בית המשפט קבע כי אין מקום להעביר את נטל ההוכחה
לפי הכלל של “הדבר מדבר בעדו” (סעיף  41פקודת
הנזיקין) אולם קיים דיון מעניין בסוגית ההסכמה שלא
מדעת .בית המשפט מנתח את ההלכה הפסוקה בסוגיה
אשר פירשה את חוק זכויות החולה תשנ”ו 1996 -על
רקעי הסיבוך של  RDSהמתרחש בקרב 0.5%-0.3%
מהמנותחים ,וקבע שגם אם הסיכון להתרשלות הסיבל
נמוך הרי מדובר בסיבוך חמור העלול לגרום להפיכתה
של הגפה לחסרת כל תפקוד ולהביא לכריתתה כפי שארע
במקרה זה .לפיכך הפר הרופא שביצע את הניתוח את
חובת הזהירות שלו כלפי התובעים בכך שנמנע מלגלות
לו את הסיכון של ה.RDS-
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ת.א( .ירושלים)  14901/01מלחי ליאת נ’ ד”ר רובינפור
מנצור ואח’ (טרם פורסם) (פסק דין של השופט כרמי
מוסק מיום .)26/12/06
הנתבע שמומחיותו בכירורגיה פלסטית הציע לתובעת
לבצע ניתוח להגדלת חזה .הנתבע ניתח את התובעת 4
פעמים ואף נזקקת לניתוח חמישי כדי לשפר את מצב
שדיה .המומחים מטעם הצדדים סבורים כי יש צורך
בניתוח מתקן אם כי ספק אם היו ממליצים לתובעת
לעבור ניתוח חמישי ,וזאת עקב מצבה הנפשי הנובע
לטענתה ממעשיו ומחדליו של הנתבע .הצורך בניתוח
המתקן נובע עקב היווצרות קופסית בתוך השד עקב
הניתוח .עיקר המחלוקת נוגעת לשאלת ההסכמה מדעת.
לטענת הנתבע חתמה התובעת על טפסי הסכמה מדעת.
בית המשפט קבע כי יתכן והנתבע הסביר לתובעת את
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סיכוני הטיפול ,אך חובתו היתה לרשום סיכונים אלה
במפורש ומשלא עשה כן הרי שיש לקבל את הטענה כי
לא ניתנה הסכמה מדעת לטיפול הרפואי כנדרש על פי
חוק זכויות החולה תשנ”ו .1996 -בית המשפט קבע כי
רופא סביר היה נמנע מלבצע את הניתוח השלישי עקב
הסיכונים שבו ,ולפיכך התרשל הנתבע בכך שלמרות
הסיכונים של פגיעה אסטטית ביצע את הניתוח שהביא
לכיעור מראה שדיה של התובעת .לפיכך נקבע כי הנתבע
התרשל בביצוע הניתוחים ואף לא קיבל הסכמתה מדעת
של התובעת ,ולפיכך חויב הנתבע בפיצוי התובעת בסכום
של  ₪ 385,000בתוספת שכ”ט עו”ד הכולל נזק לא ממוני
הפסדי שכר בעבר ובעתיד ופיצוי עבור עזרת הזולת.
חיים בעוולה :האם קיימת עילת תביעה להולדה בעוולה
למי שנולדה ממום של חוסר מלא של כף היד וחלק
מעצמות האמה?
ת.א( .חיפה)  745/02המר ליאור נ’ פרופ’ עמי עמית
ואח’ (טרם פורסם הנשיאה ב .גילאור .)26/12/06
התובעת נולדה ללא כף ידה השמאלית וחלק מעצמות
האמה (להלן :המום) .הוריה תבעו את מומחה
האולטראסאנד ,מכון מור וקופת חולים אליה השתייכה
האם ,בטענה כי ניתן היה לאתר את המום בבדיקות על
שמע במעקב ההריון .נטען כי באי איתור המום הפרו
הנתבעים את חובת הזהירות המוטלת עליהם .עוד
נטען שהיה על הנתבעים ליידע את האם בדבר קיומה
של בדיקה פרטית שבה ניתן לאתר את המום .לטענת
התביעה אילו אותר המום היו ההורים בוחרים להפסיק
את ההריון ולא להוליד את התובעת במומה.
בית המשפט קיים דיון ארוך וממצה בטענות הצדדים,
השאלה הראשונה עליה התעכב היתה האם על אף
שהמום ניתן לאיתור ,היה צריך לחפש את המום .בענין זה
נקבע כי אף ,שהמום ניתן היה לאיתור מבחינה עקרונית
יש לתת משקל למיעוט הניסיון וטיב המיכשור במועד
ההריון ( .)1985מסקנת השופטת היא שעל מנת לאתר
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את המום על מבצע הבדיקה לחשפו במכוון ולהתגבר על
קשיים טכנולוגיים בבדיקה .שאלה נוספת היתה האם
היתה התרשלות בבדיקת האולטראסאונד? ביה”ח בחן
בין היתר את תחולת הנחיות משרד הבריאות והנחיות
ההסתדרות הרפואית שהיו נהוגות באותה תקופה,
וקבע כי להנחיות אמנם אין מעמד סטטוטורי או תוקף
משפטי מחייב ,אך בפירוש יש בהם כדי לתת אינדיקציה
על הפרקטיקה הנוהגת אותה עת .ההנחיות טרם נכתבו
בזמנים הרלבנטיים לתביעה ,אולם הן מתבססות על
נהלים ונוהגים שהתגבשו לפני כתיבתן ,ולפיכך משקפות
את הפרקטיקה המקובלת ,משכך מקום שההנחיות אינן
כוללות את הצורך לסריקת גפיים (בבדיקה בסיסית או
מכוונת) ,הרי שלא היתה חובה לבצע אותן .לפיכך אי
איתור מום בגפיים במהלך הבדיקה אינו מהווה הפרה
של חובת הזהירות.
בשאלת הפרת חובת הגילוי קבעה השופטת גילאור
כי היא מחויבת להלכה שנקבעה בעניין סידי נ’ קופת
חולים לפיה התרשלות הנתבעת מס’  3היא באי מסירת
מידע לאם בדבר החלופות האפשריות לסקירת מערכות
במסגרת הרפואה הפרטית למרות שבשנת  1986היה
הנושא בחיתוליו .יחד עם זאת נדחתה התביעה בשל
העדר קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק.
היקף ההסבר שיש להעניק למטופל לגבי מצבו לאחר
שחרורו מבית החולים .ת.א( 2564/05 .שלום ירושלים)
מהא דלאשה ואח’ נ’ מדינת ישראל (טרם פורסם) (פסק
דין מיום :)8.1.07
התובעת הרתה ובשלהי הריונה הגיעה  3פעמים ביחד עם
בעלה לביה”ח פוריה ושוחררה .כאשר הגיעה בשבוע ה –
 42להריונה נמצא שהעובר ברחמה נפטר .התובעים טענו
כי בית החולים התרשל במתן ההסברים בשפה העברית
לתובעת שאינה דוברת עברית אלא את השפה הערבית.
בית המשפט השלום (השופט ארנון דראל) קבע כממצא
עובדתי כי התובעת אמנם אינה דוברת עברית ועל כן
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על ההסבר הניתן למטופל לעמוד בקנה אחד עם יכולתו
האינטלקטואלית להבין את ההסבר לפיכך היה על
רופאי בית החולים לתת את ההסבר בשפה שאותה
יבינו התובעים ואין בטענה כי לא נמצא מי שיתרגם את
השיחה כדי לפטור את הנתבעת מאחריות.
בית המשפט קבע כי שאלת הקשר הסיבתי אינה שנויה
במחלוקת וכן קבע שאין להטיל אשם תורם על התובעים.
בית המשפט פסק לתובעים נזק לא ממוני בסך 250,000
 ₪בהתחשב בשיקולים המפורטים בפסיקה.

מתקן העומד מול ההפסד הכרוך באובדן היכולת לקיים
יחסי מין .משכך ,אין דין מפגש מיני עם נערת ליווי כדין
תרופה או מפגש עם פסיכולוג ,ולפיכך שירותי הליווי
אינם באים בגדר ראשי הנזק הממוניים המוכרים .בית
המשפט מוסיף וקובע כי אתנן לזונה אינו יכול לפצות
על מכלול רבדיה של מערכת יחסים זוגית ,לפיכך אין
המדובר בפיצוי המותאם לנזק כמקובל בראשי הנזק
הממוניים ,ואינו תואם את העיקרון של השבת המצב
לקדמותו מקום שהעיסוק בזנות אינו מתיישב עם עקרון
“תקנת הציבור”.

פסיקת פיצוי עבור היזקקות לשירותי ליווי שכושר
התפקוד המיני שלו נפגע:
ע”א  11152/04פלוני נ’ מגדל חב’ לביטוח בע”מ ואח’
(טרם פורסם ,השופטים א .ברק ,ד .בייניש וא .ריבלין).
הפיצוי בדיני נזיקין מבוסס על העקרון של השבת המצב
לקדמותו וכולל שני ראשי נזק עיקריים נזק ממוני ונזק
לא ממוני .כל אחד מראשי הנזק הנ”ל מתפצל לתתי
נזק בגינם מפצה בית המשפט על פי העקרון של השבת
המצב לקדמותו .בית המשפט העליון נזקק לשאלת
פיצוי אדם שנפגע בתאונת דרכים ,ונגרמו לו נכויות
שונות ביניהן בתחום האורולוגי והמיני על רקע אורגני
ונפשי .בית המשפט המחוזי שדן בפרשת הנזק פסק כי
התובע זכאי לפיצוי עבור עלויות של תרופות נגד אין
אונות וכן ביקור שבועי במכון ליווי .בית המשפט מפי
השופט ריבלין קבע כי הפיצוי עבור הנזק חותר להיטיב
את הנזק של הניזוק ,אך אינו מגביר באופן ספציפי את
דרכי ההטבה ,לפיכך פגיעה עוולתית בכושר התפקוד
המיני של הניזוק או ביכולתו להנות מקיום יחסי מין
עשויה להקים עילה לפיצוי בגין נזק ממוני וגם בגין נזק
לא ממוני .בית המשפט קובע כי יש מקום לפסוק לניזוק
שיכולתו לקיים יחסי מין נפגעה ,פיצוי עבור נזק ממוני,
מקום בו שימוש בתרופה או מפגש עם רופא פסיכולוג
או פסיכיאטר עשויים לסייע לו ולשפר את מצבו אולם
ספק אם ניתן לסווג את ההיזקקות לשירותי ליווי כסעד
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תגובות קוראים:
נזקים נוירולוגיים שנגרמו בעקבות חיסון משולש
עו”ד אילנה זינגל
במהלך עשרות השנים שבהן אני עוסקת בתביעות נגד
רשלנות רפואית ,נמנו בין המקרים הקשים ביותר שהגיעו
לטיפולי – תינוקות שנגרמו להם נזקים נוירולוגיים
חמורים בגלל “החיסון המשולש” שקיבלו.
זוהי אחת הבעיות הרפואיות והמשפטיות שלא נפתרה

האפשרות הראשונה הינה הגשת תביעת נזיקין רגילה,
בבית משפט מתאים ,בעילת רשלנות רפואית ועם עתירה
למתן פיצויים עבור הנזקים.
התביעה מוגשת בדרך כלל נגד טיפת-חלב והרשות
הממונה עליה ,משרד הבריאות או הרשות המקומית.

באופן חד-משמעי ,עד עצם היום הזה.
כל תינוק במדינת ישראל אמור לקבל בשנת חייו
הראשונה חיסונים מספר ,ביניהם חיסון נגד דיפטריה,
טטנוס ושעלת ,המכונה “חיסון משולש”.
קיימות דעות שונות בקרב ציבור הרופאים בעולם אודות
הסכנות הטמונות במתן החיסון המשולש לתינוקות.
לטיפולי הובאו מקרים רבים של תינוקות שלקו בתופעות
לוואי קשות מיד לאחר קבלת חיסון זה ,ונגרמו להם
נזקים נוירולוגיים חמורים ,לצמיתות .מתוך ראיונות
שערכתי עם הורי התינוקות הפגועים התברר לי כי איש
לא גילה להם ,גם לא האחיות ב”טיפת-חלב” ,כי קיימות
סכנות במתן חיסון זה.
באי-אזהרה כזו יש אינטרס למדינה – שהמידע לא ירתיע
את ההורים ,העלולים לסרב למתן החיסון לילדיהם.
לדעת רבים וגדולים ,חייבים למצוא את הדרך הסבירה
לומר להורים את האמת מצד אחד ,ומצד שני לא לעורר
בהם פחד-שווא.
מבחינה חוקית קיימות שתי אפשרויות להגשת תביעה
על פגיעות נוירולוגיות ואחרות כתוצאה מהחיסון
המשולש.
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הגשתי תביעות מספר מסוג זה ,והטיפול בהן היה קשה,
סבוך וממושך ביותר .לצורך זכייה בתביעה היה עליי
להוכיח שהתקיימה רשלנות רפואית במתן החיסון שניתן
בניגוד להנחיות שהופיעו בתדריך החיסונים הרלוונטי
לשנה ההיא ,כגון :שהחיסון ניתן כשלתינוק היה חום,
או שהיה חולה במחלה הקשורה במערכת הנשימה;
או שחיסון ניתן לתינוק שנולד עם נזק מוחי מסוים,
שהחיסון גרם להחמרתו.
בנוסף להוכחת הרשלנות ,היה עליי להוכיח את הקשר
הסיבתי בין הנזקים שנגרמו לתינוק ובין הרשלנות
הרפואית שהתרחשה ,לטענתי .לצורך זה היה עליי להגיש
חוות דעת שנכתבו על-ידי מומחים רפואיים לנושא זה,
שעלותן הסתכמה בסכומי עתק .כל משפט התנהל לאורך
שנים רבות ,עד שהתובעים הותשו כמעט לגמרי.
שופטי ישראל אינם ממהרים לקבוע כי אכן היה קשר
סיבתי בין מתן החיסון והופעת הנזקים ,שבהיעדרו לא
פוסקים פיצויים.
אין זה פלא שעורכי דין העוסקים ברשלנות רפואית
חושבים פעמיים לפני שהם מקבלים לטיפולם תיק
שנושאו נזקים נוירולוגיים שנגרמו על-ידי החיסון
המשולש ,וזאת בגלל גישת בית המשפט .בהמשך אספר

׀ 195

תגובות קוראים

על מקרה שהיה בטיפולי ,בו הצלחתי לקבל עבור הילדה
שנפגעה פיצויי גבוה במיוחד ,כאשר השופטת המחוזית
שוכנעה כי נזקיה הנוירולוגיים של הילדה אכן נגרמו על-
ידי החיסון המשולש .עליי לציין כי טרם נתקלתי במקרה
דומה שזכה להצלחה כזו.
האפשרות השנייה לקבלת פיצויים בגין נזקים נוירולוגיים
שנגרמו בעקבות מתן חיסון משולש הוענקה לנפגעים
באמצעות “חוק ביטוח נפגעי חיסון ,התש’ן,”1989 -
ולצדו
על-פיו הוקמה ועדה שבראשה יושב שופט שלום ִ
שני רופאים מומחים בתחום החיסונים .על-פי חוק זה
מוגשות התביעות ללא צורך בהוכחת קיומה של רשלנות,
אולם קיימת החובה להוכיח קיום קשר סיבתי בין
החיסון לבין הנזקים הנוירולוגיים .הפיצוי האמור להינתן
על-פי חוק זה הוא מוגבל ,ואדם שהגיש תביעה על-פיו
מנוע מלהגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין בעילת רשלנות
רפואית.
כאמור ,לפי מיטב ידיעתי ,לא ניתן על-ידי הועדה הזו ,עד
עצם היום הזה ,ולוּ פסק דין אחד המכיר בקיומו של קשר
סיבתי כנ”ל והפוסק פיצויים לניזוק שנפגע כתוצאה
ממתן חיסון משולש.
את התביעה ,שכאמור לעיל זכיתי בה הגשתי לבית
המשפט המחוזי בתל-אביב ,בשם גל רם והוריה.
לגל ,שהייתה קטינה בת  16ביום הגשת התביעה ,נגרמו
שיתוק מוחין קשה ופיגור בעיקבות חיסון משולש
שקיבלה בטיפת-חלב במקום מגוריה.
גל נולדה בשבוע השלושים להיריון ,בניתוח קיסרי,
והועברה לפגייה.
לאחר שהות של חודש בפגייה לצורך איזון משקלה,
שוחררה “במצב כללי טוב ,ערנית ,מחזיקה היטב את
ראשה ,טונוס גפיים תקין” .לדברי הוריה הגיעה הביתה
“כתינוקת חמודה ,בריאה לחלוטין ,חייכנית וערנית” .בגיל
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חודשיים הופנתה גל על-ידי הרופאה המטפלת לטיפת-
חלב ,לביצוע הזריקה הראשונה של החיסון המשולש .זמן
קצר לאחר החיסון נתקפה גל בהתכווצויות בכל הגוף,
בעוויתות ובבכי בלתי-פוסק ,צרחני והיסטרי.
ההורים דיווחו מיד על תגובות אלו לאחות טיפת-חלב
ולרופאה המטפלת ,שהפנתה אותה למתן החיסון ,אולם
אלו הרגיעו אותם במילים“ :אין מה לדאוג”.
חודשיים לאחר מכן קיבלו ההורים מהרופאה המטפלת
הוראה חד-משמעית לבצע את הזריקה השנייה של
החיסון המשולש ,שאכן בוצעה בטיפת-חלב ,למרות
שהורים הודיעו לאחות בטיפת-חלב על התופעות
שאירעו לאחר הזריקה הראשונה.
למרבה האסון ,מיד לאחר מתן החיסון השני החלה גל
לסבול מאותן תגובות בדיוק“ :התכווצויות בכל הגוף,
בכי צרחני והיסטרי שאינו פוסק” .ההורים מיהרו לדווח
על כך לאחות טיפת-חלב ולרופאה המטפלת ,שענו להם
כי התגובות הן תוצאה ממתן החיסון המשולש לגל
בהיותה פג ,אך מצב זה חולף ויעבור.
לאחר יום ארוך של בכי ללא הפסק נחרדו ההורים לראות
שעיניה של גל התהפכו והאישונים נעלמו לגמרי .הם
מיהרו להודיע על כך לרופאת הילדים המטפלת והגיעו
אליה בדחיפות ,וזו הפנתה אותם לביצוע בדיקות רבות
ושונות.
מרגע זה ואילך הפכו חיי גל והמשפחה כולה לסיוט
אחד ארוך .גל עברה סדרת בדיקות נוירולוגיות ובדיקת
עיניים בה נקבע כי “אין לשלול בעיה נוירולוגית” .למרות
התרחשויות אלה ,ועל-אף החשד שהתינוקת סובלת
מבעיה נוירולוגית ,הופנתה גל על-ידי הרופאה המטפלת
לביצוע הזריקה השלישית של החיסון המשולש.
מיד לאחר קבלת חיסון זה החלה גל לסבול מהתכווצויות
חריפות ביותר ,ואז נאמר להורים במפורש“ :גל סובלת
מפגיעה מוחית ולא ידוע מה יהיה מצבה בעתיד”.
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נזקים נוירולוגים שנגרמו בעקבות חיסון משולש

לשמע סיפורם הטראגי של ההורים ביקשתי לקבל חוות
דעת רפואית לצורך הגשת תביעה ,מפרופ’ דוד נלקן,
מומחה לאימונולוגיה ,שקבע בצורה חד-משמעית כי
במקרה זה בוצעה רשלנות רפואית מהטעמים הבאים:
“במקרה שלפנינו גל קיבלה את שלושת החיסונים בלי
מחשבה על היותה פג וללא כל התחשבות בהוראות
המפורשות של משרד הבריאות שאוסר על חיסונים
משולשים לאחר שנצפתה תגובה קשה לאחר החיסון
הראשון ...הואיל וגל נולדה כפג ,היה רצוי שתקבל את
זריקת החיסון במועד מאוחר יותר ...ובוודאי שלא
בגיל חודשיים ,שזה פחות מפרק הזמן המינימאלי
למתן החיסון לילד נורמאלי .למעשה ,החיסון ניתן לגל
כשהייתה בגיל אפס”.
בהמשך חוות-הדעת הוסיף הפרופסור וקבע“ :בעקבות
החיסונים האלה ,שנעשו נגד כל ההוראות ונגד המקובל
ברפואה ,גל סובלת היום משיתוק מוחין .מצבה הקבוע
הוא נכות של  100אחוז ...שיתוק המוחין של גל התפתח
כתוצאה מחיסון  ,P/T/Dכאשר החיסון הראשון גרם
לנזק נוירולוגי קל בלבד ...ואילו זריקת החיסון השנייה,
שניתנה בניגוד להוראות מוחלטות של משרד הבריאות,
גרמה לנזק נוירולוגי חמור ביותר שהוחמר בזריקת
החיסון השלישית ,שאסור היה לתת אותה”.
כאמור הגשתי את התביעה ,שנתמכה גם בחווֹת דעת של
הנוירולוג ד”ר פנחס לרמן ורופאים מומחים לשיקום:
פרופ’ עורי ופרופ’ טלר.
מצדם ,הגישו חוות דעת של מומחה
הנתבעיםִ ,
לנוירולוגית ילדים ,ד”ר נתן ברנד ,בה נקבע כי גל סובלת
משיתוק מוחין מולד ללא כל קשר עם החיסון המשולש.
ד”ר ברנד ציטט קביעה של האקדמיה לרפואת ילדים
בארצות הברית ,לפיה לא הוכח כי החיסון גורם לתופעות
נוירולוגיות מאוחרות .לדעתו של ד”ר ברנד ,שיתוק
המוחין שממנו סבלה גל מקורו בפגות ,בהיפרדות
השלייה ובניתוח הקיסרי הדחוף שנעשה עקב מצוקת
העובר ,ללא כל קשר לחיסון המשולש.
ּ
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למרות חוות דעת זו המליצה השופטת על מתן פיצוי גבוה
מאוד ,ובכך הביעה את דעתה כי אכן בוצעה כאן רשלנות
רפואית שכתוצאה ממנה נובעים נזקיה של גל .התביעה
אכן הסתיימה בהסכם פשרה ,שבמסגרתו הצלחתי
לקבל עבור גל פיצוי גבוה מאוד.
במקרים נוספים שהגיעו לטיפולי ,בהם ראיתי מראש כי
אכן נגרמו לתובעים נזקים נוירולוגיים כתוצאה ישירה
מהחיסון המשולש ,אולם לא ניתן להוכיח את קיומה של
רשלנות רפואית במתן החיסון – פניתי לוועדת המומחים
בראשותה של שופטת בית משפט השלום ,ולאחר דיונים
מתישים הגעתי למסקנה כי הוועדה לא ממלאת את
יעדה ,ועל-ידי כך מחמירה הפגיעה בנפגעי החיסון; וכי
החוק לא הצליח להגשים את המטרות לשמן נועד,הואיל
ואף ילד לא זכה לפיצויי על-פיו .לאור כל אלה החלטתי
שהגיעה השעה להכניס לתמונה את לשכת עורכי הדין.
העליתי את הנושא לדיון בפורום הנזיקין של הלשכה,
בו אני חברה ,והוחלט להקים ועדה מיוחדת שכללה את
פרופ’ אברהם סהר ,פרופ’ דניאל מור וד”ר דורון דינאי
ואותי.
במסגרת הפעילות בוועדה בדקנו את הדין הנוהג בנושא
זה במדינות המשפט המקובל .העלינו כי חקיקה בעניין
קיימת בבריטניה ובארה”ב .לאור זאת ,ובעיקר בהשראת
הדין הנוהג בארה”ב ,ובמגמה לאמת את עקרונותיו –הגשנו
ניר עמדה בו הצענו לאמץ את הגישה של החוק האמריקאי,
לפצות את נפגעי החיסונים בגין נזקיהם הנוירולוגים ,וזאת
בהתקיים הנסיבות שתיקבענה בחוק.
וזו לשון נייר העמדה שכתבנו אנו ,חברי הוועדה ,עבור
לשכת עורכי הדין“ :על-פי החלטת פורום הנזיקין...
שהתקבלה בעקבות פנייתה של עו”ד אילנה זינגל ,הוקמה
ועדת משנה שנתבקשה לבדוק את חוק ביטוח נפגעי
חיסון ...ולהציע לפורום הצעות לתיקונים.עם זאת ,בגלל
שיפור במהלך השנים פחת מספר הניזוקים (נוירולוגית)
הצפויים ,עד לכדי מקרים בודדים מדי שנה .ברור כי יש
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לפצות נפגעים אלו .הפיצוי מצד המדינה נועד ,בעקיפין,
גם לתת ביטחון להורים ולהפחית את מספר המבקשים
להימנע מחיסון ילדיהם מחשש לסיבוכים ,בעוד הילדים
ייוותרו פגועים ונעדרי פיצוי” .בעקבות ניר עמדה זה
נפתח ,אפוא ,צוהר לאפשרות שהילדים שנפגעו על-ידי
החיסון המשולש ,גם ללא קיום רשלנות רפואית ,יזכו
בעתיד לפיצוי.
אעיר כי בחלק ב’ של הספר “שתיקת הרופאים” ,שבימים
אלה אני שוקדת על כתיבתו ,יופיע פרק מיוחד בנושא
נזקי החיסון המשולש ,אשר יכלול את המקרים שבהם
טיפלתי.
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ביקורת ספרים
ד”ר דורון דינאי ,עו”ד

יונתן דייויס ,אברהם סהר (עורכים) -
הזכות לחיים ללא מום :מיצירת עובר עד לידתו כאדם
דיונון מבית פרובוק בע”מ ,התשס”ז2007 -
ספר זה מרכז  17מאמרים בנושא הזכות לחיים ללא
מום ,ומקיף כל התהליך שתחילתו ביצירת העובר וסופו
בלידתו .המאמרים נכתבו בידי חוקרים ואנשי מקצוע
מהמובילים בתחומם ,מדיספלינות שונות .בהתאם לכך,
מחולקים המאמרים לשלושה שערים“ :שער המדע”,
“שער הדת והמוסר” ,ו”-שער הרפואה ומשפט”.
ספר זה יצא לאור בהמשך ליום עיון באותו נושא,
שקיימה מערכת כתב העת “רפואה ומשפט” ,במסגרת
כנס בינלאומי באוניברסיטת חיפה ,בשיתוף עם המרכז
הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה .מאמרים רבים
שנכללו בספר פורסמו בעבר בכתב-העת “רפואה
ומשפט”.1
כפי שמיטיב לציין שופט בית המשפט העליון (בדימ’) י’
טירקל בהקדמה שכתב לספר“ ,דומה שכל מילה ומילה
בשמו של הספר  . . .עומדת בלב מערבולת מסתחררת
של שאלות ,שכל אחת מהן גוררת אחריה שובל של
שאלות נוספות” :החל מהשאלה ,מה טיבה של “הזכות”
לחיים ,ובאילו “חיים” עסקינן ,איזהו המום העושה את
החיים לרעים עד שאינם ראויים לחיות אותם (או שמא
יש להכיר בזכות תביעה גם בגין מומים קלי-ערך יותר),
מהי החובה העומדת כנגד הזכות לחיים ללא מום ועל מי
היא מוטלת ,וכיוצא באלה שאלות סבוכות ,המולידות
שאלות-משנה סבוכות לא פחות.
 עו”ד יונתן דייויס הינו העורך הראשי ופרופ’ אברהם סהר הינו עורך-
המשנה של כתב-עת זה.
 ואף קודם ליצירת העובר ,היכן שטכניקות מדעיות מאפשרות כיום מידה
כזו או אחרת של תכנון מוקדם ושליטה על תהליכי היצירה הללו.
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ההתקדמות הגדולה שחלה בימינו בתחומי המדע
והטכנולוגיה יצרה בעיות רבות וחידדה והחריפה בעיות
מן העבר ,ולכל אלה נדרשו אנשי דת ,מוסר ,אתיקה
ומשפט למצוא פתרונות והכרעות בסדר זמנים קצר .לא
תמיד נמצאו פתרונות ,וגם היכן שניתנו – לא תמיד זכו
לקונצנזוס ,ולא היו נקיים מקשיים .טירקל ממשיך וכותב,
בסיפא של ההקדמה לספר ,כי “גם אחרי העיון במאמרים
החשובים שבספר זה ,אין סימני השאלה הופכים לסימני
קריאה” ,ומעלה את האפשרות ,שאולי לחלק מהשאלות
אין תשובות כלל .אמירה שכזו אין אנו רגילים לשמוע
מפיו של שופט ,המחויב להכריע בכל שאלה המגיעה
אליו .היא משקפת ללא ספק את המורכבות הרבה של
הבעיות המתעוררות בתחום זה.
המאמרים בספר עוסקים בסוגיות רבות ומגוונות ,שחלקן
הגדול נתון במחלוקת :הולדה בשיבוט ,ריפוי בתאי גזע,
שאלות קנייניות לגבי שיבוט תאי אדם לצרכי מחקר,
בחירת מין היילוד ,מעקב על-שמעי בהריון ואבחון
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מומים ,חובת הגילוי במעקב הריון והיקפה וכלפי מי היא
קיימת ,גישות החקיקה והדתות השונות לתכנון מוקדם
של מין העובר או תכונותיו ולהפלה מלאכותית ,מעמד
העובר ,הדילמה של הכרה בעילת תביעה בגין “חיים
בעוולה” ובגין “הולדה בעוולה” והתפתחות הפסיקה
הישראלית בנושא ,והמחלוקת לגבי זכות התביעה כנגד
הורה מצד מי שנולד עם ליקוי גופני .בין הכותבים נמנים,
לפי סדר המאמרים :פרופ’ חגית מסר-ירון ,עו”ד גלעד
גולדנברג ,פרופ’ שמחה יגל ,דר’ מדרכי הלפרין ,דר’
יחיאל בר-אילן ,האב דר’ ג’ורג’ חורי ,עו”ד אורן אסמן,
דר’ יעל השילוני-דולב ,פרופ’ משה זכי ,פרופ’ אברהם
שטיינברג ,השופטת (בדימ’) ט’ שטרסברג-כהן ,דר’
רפאל בולדס ,השופט כרמי מוסק ,פרופ’ עמוס שפירא,
דר’ יוסי גרין ,השופטת (בדימ’) בלהה כהנא ,עו”ד נורית
בבניק ועו”ד יונתן דייויס.

הספר מחזיק  439עמודים בכריכה קשה ,מתוכם 376
עמודי טקסט ,והיתר – נספחים .הנספחים עוסקים
כולם בנושא הפסקות הריון וכוללים את דו”ח הצוות
לבדיקת ביצוע חוק העונשין (דו”ח ריפטין) ,הנחיות
משרד הבריאות בנוגע להפסקות הריון בישראל,
ונתונים סטטיסטיים בנוגע להפסקות הריון מתוך
אתר משרד הבריאות .ההדפסה הינה בהירה ונוחה
לקריאה ,ובמאמרים של “שער המדע” נכללו גם תמונות
ודיאגראמות צבעוניות העוזרות מאוד להמחשת הנאמר
בטקסט .אין בספר מפתחות .בכל מאמר לחוד מביא
המחבר את הביבליוגרפיה שהוא בחר להסתמך עליה
באותו מאמר .יחד עם זאת ,דווקא בשל ריבוי הכותבים
בנושאים קרובים ,מפתח נושאים לספר בכללו היה יכול
לאפשר חיפוש יעיל יותר וגם להועיל לאיתור עניינים
החוזרים בכמה מאמרים והשוואת גישתם של כותבים
שונים לאותם עניינים.

הספר הינו כאמור אסופת מאמרים שנכתבו ע”י כותבים
שונים בהזדמנויות שונות ,וחלקם הגדול של המאמרים
לא נכתבו במיוחד עבור הספר ,אלא פורסמו כבר בעבר,
במתכונת זו או אחרת .הכותבים מביעים את דעותיהם
השונות שלעתים הן נוגדות ,מבלי להיות כפופים
לקו מערכתי כזה או אחר .עקב כך ,באופן בלתי נמנע,
המאמרים אינם אחידים ברמתם ,בעומקם ,באורכם
או בסגנונם ,ויש פה ושם גם חלקים חופפים מבחינה
נושאית .יחד עם זאת ,ניכר שנעשה מאמץ לגייס כותבים
מדיספלינות שונות ומגוונות באופן שיאפשר להשלים
ולכסות את התחומים העיקריים הרלבנטיים לנושא
הספר .מאמרים רבים הינם מקיפים ויסודיים ומהווים
חומר קריאה חשוב ומאלף .הספר עשוי לשמש לא רק את
מי שעוסקים בתחום מקצועות הבריאות או המשפטים,
אלא גם אנשי אתיקה ,דת ומוסר .יש בין המאמרים אף
כאלה ,שגם אנשים ללא הכשרה מקצועית מיוחדת יוכלו
להתמצא בהם ולהפיק מהם ענין רב.
 מום בעובר הינו רק אחת מהסיבות להפלה מלאכותית; ואולם הנושא של
הפלה מלאכותית זוכה בספר לסקירה נרחבת ,שאינה מוגבלת רק לזכות
לחיים ללא מום.
 טוב היה עושה כותב זה אם היה מציין ,כי הוא עצמו היה מעורב בתביעה
שהוגשה כלפיו בקשר למקרה מסוים ,הנוגע לנושא המאמר.
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ביקורת ספרים
ד”ר דורון דינאי ,עו”ד

מבוא לדיני נזיקין
עמוס הרמן
שי הפצת ספרות משפטית ומקצועית ,תל-אביב ,התשס”ו -
 790( 2006ש”ח)
המחבר מייעד ספר זה לשמש כטקסט בסיסי ותמציתי
לתחום הנזיקין ,שהוא עוסק בו ומלמד אותו כיום כמרצה
למשפטים .מאחר שכפי שהוא מציין ,כמות החומר בדיני
הנזיקין היא אדירת-מימדים ,לא היה מנוס מתמצות
וניתוח ברמה העקרונית בלבד מבלי להיכנס לפרטיה
של כל סוגיה וסוגיה .המחבר לא התיימר להקיף את כל
הסוגיות ,אלא בחר להתמקד באותם עניינים אשר לטעמו
הם הליבה של תחום החיובים הלא-רצוניים .כחלק
מהסקירה הוא מביא ,בנוסף לדין הנוהג ,גם השוואה
בכמה מקרים לדין החל במדינות אחרות ,והתייחסות
להצעת הקודקס האזרחי החדש בישראל ,שנמצאת כיום
בדיונים לקראת חקיקה.
בספר יוחדו פרקים לדיון במטרות דיני הנזיקין ,הגדרת
העוולות ,האשם והיסוד הנפשי ,רמות האחריות ,פרקים
מיוחדים לעוולת הרשלנות ולמצבי רשלנות מיוחדים
(כולל דיון בסוגי והיקפי הנזק שלגביהם חלה חובת
הפיצוי ומידת ריחוק הנזק) ,החובה להציל ,כלל הדבר
המעיד על עצמו ,הקצאת נטלי הוכחה (כולל סוגית
הנזק הראייתי) ,נזקים שנגרמו ע”י דברים מסוכנים ,אש
ובע”ח ,סיבתיות ,ריבוי מעוולים ,אחריות למעשה הזולת,
פרק נפרד לרפואה ומשפט (כולל דיון בסוגיות ההסכמה
לטיפול רפואי והרשומות הרפואיות) ,אחריות המדינה
בנזיקין ,היחס בין דיני הנזיקין לבין חוקי היסוד ,והיחס
בין חיובים נזיקיים וחיובים אחרים ,הגנות מלאות או
חלקיות מפני חבות נזיקית (לרבות בין השאר הסתכנות
מרצון ,שביתה ,אשם תורם ,התיישנות ,הקטנת הנזק,
ועוד) ,תרופות ,הערכת הנזק ,והטבת נזקי גוף.
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מטעמים של מגבלת היריעה ,בחר המחבר להרחיב את
הדיון בעניינים מסוימים ,שנראו לו בעלי אקטואליה
רבה יותר באקלים המשפטי השורר כיום בישראל או
שחלה בהם התפתחות דינאמית בשנים האחרונות,
ולצמצם את הדיון בעניינים אחרים .במסגרת זו העדיף
להתעכב על עלוות המסגרת של רשלנות ,תוך צמצום רב
של הדיון בעוולות האחרות ,ובחר לשים דגש מיוחד על
תחום נזקי הגוף בכלל והתחום של נזקי הרפואה בפרט.
מי שיבקש לקבל מידע נוסף בתחומים האחרים ,יזקק
לספרות נוספת ,ואין הספר הזה מתיימר להקיף ולמצות
את כל תחום הנזיקין על פרטי-פרטיו .משימה כזו הייתה
מצריכה היקף גדול פי כמה של חומר .הרצון לשמור על
מימדים צנועים יחסית של החיבור חייב את המחבר
לסלקטיביות רבה בבחירת הנושאים שבהם יתמקד
הדיון.
הסוגיות מנותחות בלשון בהירה ונוחה להבנה ,עם
הפנייה שוטפת לאסמכתאות בגוף הטקסט באמצעות
הערות-שוליים ,כמקובל בחיבור משפטי מקצועי .הספר
מכיל  612עמודים בכריכה קשה ,מתוכם  490עמודי
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טקסט ,והיתר מפתחות חקיקה ,פסיקה וספרות ומפתח
עניינים כמקובל בחיבורים משפטיים .בספר זה נעשה
שימוש בכללי הציטוט במתכונת החדשה שהומלצה ע”י
הצוות לעדכון הכללים לאזכור אחיד של מקורות בכתיבה
משפטית.
בהתחשב בחלק המכריע ,שיש להלכה הפסוקה בעיצוב
דיני הנזיקין ,וקצב זרימת פסקי הדין החדשים והמחדשים
בתחום זה בישראל – קצב אשר נטה להתגבר בשנים
האחרונות  -יש להביא בחשבון את הצורך המתמיד
בעדכון החיבור .מתכונת של כריכה קשה ,למרות שהיא
מקובלת אצל הכותבים מהתחום האקדמי כמתכונת
מכובדת יותר ,אינה מתאימה לעדכונים שוטפים ,אינה
מגלמת מחויבות של המחבר להוציא מהדורות מעודכנות
בעתיד ,וגם אם תצאנה מהדורות כאלה  -יאלצו
הקוראים המבקשים לעדכן את הספר שבידיהם לרכוש
ספר חדש בשלמותו במקום לעדכן רק את מה שטעון
עדכון בספר הקיים ,דבר שמייקר עד מאוד את עלויות
ההתעדכנות .למרות זאת ,יש לקוות כי המחבר ייקח על
עצמו את האתגר של הוצאת מהדורות מעודכנות של
ספרו בעתיד.
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ביקורת ספרים
פרופסור אברהם סהר

שתיקת הרופאים
עו”ד אילנה זינגל
השתתף בכתיבה :אריה אבנרי
הוצאת פוקוס ,רמת גן  517 ,2006עמודים
עורכת דין רבת-פעלים ,שעיסוקה בפן הבלתי נעים של
שטח-הביניים שבין הרפואה למשפט – תחום הרשלנות
ברפואה – משתפת בספר זה את קוראיה בעלילות
מאלפות מניסיונה העשיר .עו”ד אילנה זינגל מובילה
אותנו מן התקופה המוקדמת של פעילותה ,כאשר תחום
התדיינות זה עדיין לא היה נפוץ ,וההתייחסות החיובית
של בית המשפט בישראל לתובעים בתחום זה רק החלה.
זכויות וזכיות לא מעטות יכולה עו”ד אילנה זינגל לזקוף
לזכותה .אולם החשובות ביותר ,לעניות דעתי ,הן אלה
שהיה בהן כדי להשפיע הרחק מעבר לזכייה הפרטנית,
באלה שלזכייה בהן הייתה דירבון לחקיקה ו/או
לחידוש הלכה .זכיות אלה הן בעלות חשיבות עקרונית
הן משפטית ,ומה שחשוב יותר הן מרחיבות את הצדק
החברתי .כוונתי לעניין המתואר בפרק הראשון ,בו נפטר
חולה בעקבות קבלת עירויי דם ,שלא נבדק לנגיפי איידס,
כיוון שבאותה תקופה המחלה עדיין לא הייתה ידועה.
אמנם לא ניתן באותו עניין פסק דין ,אך ההד הציבורי
שהתביעה עוררה ,הביא לחקיקת חוק לפיצוי נפגעי
עירוי דם (נגיף האיידס) ,התשנ”ג .1992-המקרה השני
הוא פרשת “מכון יונה” ,בו נעשו “טיפולים” שלא ייעשו,
ובגלל התמדתה ועיקשותה של עורכת הדין ,העמיד בית
המשפט העליון את משרד הבריאות על חובתו ואחריותו
לפיקוח על מכוני רפואה פרטיים.
עו”ד אילנה זינגל ממשיכה ומתארת בפירוט ב24-
פרקים ,את המלחמות שניהלה בהתמדה ,בחריצות
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ובכישרון בשם לקוחותיה ,וברובם זכתה .אין היא נמנעת
מלספר גם על כישלונות בבית המשפט ,ובאלה אין היא
חוסכת בדברי ביקורת מן הערכאות השונות .יש מקרים
בהם המחלוקות עדיין לא הוכרעו ,והדיון נמצא עוד בפני
ערכאת ערעור .ייתכן שהיה מקום שלא להעלותם בספר.
לפרק האחרון בחרה המחברת את השם “בקיאים
בחומת השתיקה” .נראה לי כי השם אינו מדויק .צמד
המלים “חומת השתיקה” או “קשר השתיקה” שיוחס
ֹנספ ָירטו ִֹרית,
בשעתו לרופאים ,ונקשרה לו משמעות קו ּ
אינו קיים מזה שנים .עובדה היא כי המדינה היא קטנה,
ומספר המומחים המובהקים האמיתיים בתחומים
ספציפיים מסוימים הוא קטן מאד ,ורובם מכירים זה
את זה .חרף כל אלה ,אין מקרה בו תביעה ברשלנות
אינה מלווה בחוות-דעת מקצועית .ויש גם לזכור כי לא
אחת ,שופטים היושבים באותו מותב ודנים באותו מערך
ראיות ,מסיקים מסקנות עובדתיות שונות ,וחלוקים
בהערכותיהם המשפטיות .כך גם רופאים ,מחווים דעות
שונות ביחס למערך נתונים אחד .והכול כשר למהדרין,
אך בתנאי אחד – שהדברים ייעשו ביושר.
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ובאותו פרק יש מעין-המלצה שאני מצטרף אליה
בכל לבי – הקמת ערכאות ייעודיות לדיון בתביעות
ברשלנות ברפואה .אילנה זינגל ואנוכי נתלים בכך
באילן גדול – לורד וולף ,שעד לפני כשנה שימש כראש
שופטי בית הלורדים האנגלי ,זו המלצתו בפרק  15של
הדו”ח המפורסם של הוועדה בראשה עמד.
הספר מיועד לציבור הרחב ,שיוכל לראות בו פן אחד של
עשייה משפטית ,העומד לעזרתו של מי שנפגע מטיפול
רפואי רשלני ,שגם עקרונותיו מובאים בספר.
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אתיקה ופסיכיאטריה :מהפרטים אל הכלל
עו”ד קובי סגל
הוראת אתיקה בפסיכיאטריה :תיאורי מקרים
עריכה :א .כרמי ,ד .מוסאווי ,ח .ארבולה פלורז
תרגום :עו”ד ניצה גנות
הקתדרה לביו אתיקה של אונסקו ,המרכז הבינלאומי
לבריאות משפט ואתיקה –רשות המחקר ,אוניברסיטת
חיפה 94 .עמודים.

מאות בשנים התמודדו רבנים עם שאלות מגוונות
שבתפר הדק בין המחויבות הדתית לזו המוסרית,
ערכית או אנושית .כך בא לעולם ז’אנר “ספרות”
השו”ת – השאלות והתשובות .בחברה המודרנית-
חילונית של תחילת המאה ה ,21-מורגש לעיתים
מעין “מחסור” באותה סמכות על-ערכית איתה ניתן
לנהל התכתבות בשאלות מוסריות קשות .איגוד
הפסיכיאטריה העולמי ,בשיתוף אונסקו וגופים
נוספים מנסים ,בקובץ המביא תיאורי  38מקרים,
מעין “וִ ינְ יֶ יטוֹת” של אירועים שעוררו דילמה מוסרית,
הנוגעת לאחד מענפי הפסיכיאטריה או הרפואה.
דילמות אלה ,שמקורן בארצות ותחומי רפואה שונים,
אך בכל אחד מהן הייתה התנגשות בין עקרונות
אתיקה רפואית לבין שיקולים זרים ,כגון ביטחון
החברה ,אינטרסים משפחתיים ,חובת הנאמנות של
רופא מטפל למטופל שהוא ילד .לכל מקרה שעורר
שאלה ,צירפו עורכי הקובץ מספר דרכי “פתרון”
לגיטימיות יותר או פחות או כאלה שאינן לגיטימיות.
בסוף התיאורים יש דיון המנסה להציג בפני הקורא
את השיקולים המנחים ואת דעת האתיקה הרפואית
על הדילמה שנוצרה.
בעבר ,היוו “תיאורי מקרים” כגון אלה חלק בלתי מבוטל
מהכשרת רופא .שיטה זאת דומה לדרך בה הלכה החקיקה
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הקזואיסטית-קלאסית ,כאשר מקרים לדוגמא שימשו
לבניית מסד הידע והניסיון המרכזיים של המשפט .כך
נלמד מניסיון ,ועליו נצברה היכולת להקיש מפרטים אל
הכלל הגדול.
פרופסור אמנון כרמי אמנם מכריז במבוא לקובץ ,כי
הקובץ עדיין אינו בגדר ספר מקיף ,והתועלת בו נועדה
בעיקר למתחילים .להערכתי ,נהג העורך הראשי מנהג
צניעות ,שלא היה מוצדק.
תיאורי המקרים שבקובץ “אופייניים” להתרחשויות
בחיי היומיום של פסיכיאטר פעיל בקהילה .לא קשה
לזהות מקרים בהם עלול להיתקל גם משפטן הפעיל
בתחום בריאות הנפש או עובד סוציאלי העוסק בתחום.
לי עצמי הביא הספר סיכום ביניים בלתי מחייב ,ועימות
עם זיכרונות מקצועיים במספר מקרים ,כגון זה של
לקוחה חולת סכיזופרניה ,שהסכימה כי אטפל בעניינה
כי זה היה המסר שקיבלה מעולם המתים ,או על רופא
שאיבחן לקוחה שלי כצלולה ,למרות קשר החברתי הדוק
שהיה לו עימה ,וחוות-דעת שניתנה במשפט גירושין
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וחשפה קטין הנתון להתעללות מצד אמו .גם אחרים יזהו
מן הסתם נסיבות איתן התמודדו .הדוגמאות ברובן הן
מן הסוג הנפוץ .כמעט ואין בין  38המקרים כאלה שהם
מורכבים במיוחד או סיטואציות נדירות ויוצאות דופן.
בין אם המקרה אירע בשוויץ או בדנמרק ,או בשבדיה,
ברור כי אותו מקרה עצמו יכול היה לקרות בכל מרפאה
לבריאות הנפש ,וגם בפרבר ישראלי מצוי ,בה מתלבט
פסיכיאטר בין הזדהות עם מטופלת ,שהיא מהגרת ,אינה
שולטת בשפה ובתרבות המקומיים ,עם עבר של ניסיון
אובדני ,לבין סירוב לטפל בה ,כיוון שמשפחת בעלה היא
קבוצת התמיכה היחידה שלה ,והיא חששה כי משפחה
זאת תגלה את דבר הטיפול .
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“שותפה סמויה” שתרמה רבות להפיכת קובץ זה לנגיש,
היא המתרגמת ,עורכת הדין ניצה גנות .התרגום מהוקצע
ושוטף ,ומוסיף לתחושה כביכול דווחו המקרים כולם
בשפה העברית .בזכותה לא רק תיאורי המקרים נשמעים
אותנטיים ,אלא גם הלשון היא השפה המדוברת .חותמה
של המתרגמת כעורכת דין העוסקת בין היתר בבריאות
הנפש ,מאפשר מעבר קל יותר של הרף הלא פשוט של
התמודדות בטקסט מקצועי מפותל ,שבו מונחים שלא
תמיד קלים לתרגום .בזכות התרגום ,החלופות השונות
אותן הציעו העורכים להתמודדות בכל אחד מהמצבים,
ואפילו ה”הרהורים” שבעקבות כל אחד מאותם מקרים,
נראים כאילו נוצרו כאן ועכשיו .ה”תיווך” המבורך של
המתרגמת בתחום השפה ,ושל צוות העריכה – בישראל
פרופסור אמנון כרמי ,והעורכים מחו”ל ,האחד ממרוקו
והשני מקנדה ,הפכו את  94עמודי הקובץ לחוליה
מעשירה ומעוררת מחשבה לרופאים ,משפטנים ,עובדי
רווחה ,וכל מי שמעגל חייו המקצועיים משיק לתחום
העזרה לנזקק המוגבל בנפשו.
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שאלות נכבדות ,תשובות מעורפלות
עו”ד קובי סגל

“אדם חסר פנים -
משבר הזהות של הרפואה המודרנית”
ד”ר בנימין מוזס
הוצאת הספרים ע”ש י.ל .מאגנס האוניברסיטה העברית,
ירושלים 124 ,עמודים.

מעטים הספרים המעלים שאלות כה נוקבות ,ובפועל
מספקים תשובת כה בלתי מספקות“ .אדם חסר פנים”,
יצירתו של ד”ר בני מוזס ,היא אחת מאלה .ככל שתעמיק
בה ותחפש תשובות ,כך יגבר תסכולך ,כאמירת האל
למשה “כי מנגד תראה אתה ארץ ושמה לא תבוא”
(דברים ל”ו  .)52השאלות המועלות הן אמיתיות
ומכאיבות וכנגדן ,למרות החומר הרב שהביא המחבר
בניסיון להתמודד עמן ,נשמעים הפתרונות שהוא מציע
כאילו נעשו כדי “לצאת ידי חובה” ותו לא.
התסכול גובר לנוכח רצינות ניתוח השאלות עצמן ו”חומרי
הגלם” בהם השתמש המחבר :מובאות מהיסטוריה של
הרפואה ,מדיונים כבדי משקל אשר בשעתו פילגו עולם
הרפואה למחנות של תומכים ומתנגדים .מכאן ציפייה
לחידוש מרענן בהצעה שהמחבר מבטיח לקוראיו ,בתום
ה”ויא דולורוזה” בה הם מוזמנים ללוותו .ההבטחה אינה
מתממשת.
עיקרן של השאלות אותן מציב ד”ר מוזס בפתח ספרו,
סובבות סביב הפרדוקס המוכר :הדיסוננס שבין הישגי
הרפואה מודרנית בתחום המקצועי-מדעי ,לבין הירידה
המתמדת במעמדה החברתי והערכי ,לדעת רבים.
ניגוד זה ,הוא בין ההצלחה במאבק במחלות ,ועלייה
בתוחלת החיים ,יחד עם הבנה טובה יותר של מערכות
שהיו “סודות” במשך מאות בשנים ,לבין ריבוי התביעות
ברשלנות מקצועית ,בריחה אל “הרפואה האלטרנטיבית”,
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ושיחות מתסכלות של רופאים החשים כי בחרו במקצוע
הלא נכון.
כדי לנסות ולפתור ניגודים אלה הפליג ד”ר מוזס ,רופא
ומרצה לנושאי אתיקה ורפואה ,למחוזות רחוקים .הוא
ניסה למצוא את הסינתזה הנגזרת מתוך עימות התיזה
הרפואית מדעית( והאנטי תיזה ) עם אובדן היחס לאדם
כפרט עם רצונות וצרכים תוך הפעלת כלים לוגיים
שהזכירו במידה מסויימת מבחינת צורת החשיבה
הנתמכת בפילוסופיה מחד ,ובמובאות הסטוריות מאידך
את הדיאלקטיקה המרקסיסטית.
לכאורה ,במהלך שיטתי ברור ,המלווה בדוגמאות
היסטוריות מאלפות ,כהתמודדות הרפואה עם מחלת
ה ,C.F.-מאז אובחנה לראשונה בשנת  1595ועד ימינו,
מותו של ג’ורג’ וושינגטון“ ,ומלחמת העולם” בין ד”ר
סאלק לד”ר סייבין על החיסון נגד הפוליו ועוד .אמנם
דוגמא אחת גרמה לי ל”הרמת גבה” – התסמונת הפוסט
טראומטית ,כמו גם “הלם הקרב” אינן “תגובות פוליטיות”
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למלחמת וויטנאם ,כטענת המחבר .הן תוארו קלינית עוד
במחצית השנייה של המאה ה ,18-והוגדרו לקראת תום
מלחמת העולם הראשונה בשם “הלם פגזים” ,ובמלחמת
קוריאה ,ולא וויאטנם כפי שציין המחבר בטעות ,הוגדרו
כתסמונת פסיכיאטרית של “הלם קרב”.
צירוף זה של דוגמאות מעניינות ,ניתוח וחשיבה ביקורתית
ויצירתית ,וכתיבה מעמיקה מחייב תשובות משכנעות,
מקיפות ולהכיל ולשלב את הטוב שבכל העולמות .מה גם
שהמחבר חוזר על כוונותיו ,לשלב את הקדמה המדעית
והשכלתנות הרפואית ה”מנותקת” לעיתים מהחולה
עצמו ,עם שאיפה לשפר את “איכות חייו” של החולה.
אלא שהבטחות לחוד ומציאות לחוד.
עם סיום הקריאה בספר ,נותרת תחושה מעיקה
שהתשובות אינן מספקות ,הן אינן מותירות גירוי אמיתי
לחשוב בדרך שונה .ההסבר הרעיוני ,לפיו תשמור הרפואה
על סכמות חשיבה מדעיות מחד ,תוך פתיחות מסוימת
גם לאלטרנטיבות ,והתחשבות בהעדפותיו האישיות של
החולה ,היה ראוי לפירוט והדגמה רבים מזה שהמחבר
העניק לו ,תוך שמירה על עמימות בניסיון להוריד את
ההצעה מרמת הצהרת הכוונות הכוללת לתכנית יישומית
בשטח.
ייתכן ,ומקורות התחושה שהתשובות אינן מספקות
או משכנעות ,נעוצות בהעדר הפרופורציה בין הפרקים
הארוכים וגדושי המובאות המלומדות ,המציגות את
הקושי ,לעומת פירוט הפתרונות הניתנים בצמצום .סוד
קסמם של רעיונות גדולים ופתרונות מהפכניים הוא
באפשרות לתאר את האוטופיה ,ולא להגיע למסקנה,
לתאר ישיבת צוות רפואי עתידני ,ואז פחות או יותר
להוריד את הקלעים ולסיים את החזון .אולי הסיבה
היא כי כתיבתו של ד”ר מוס היא תכליתית מדי ,ודלה
בטיעונים .כתיבה מסוג זה מן הסתם הייתה מניבה
ציון מצטיין כעבודה אקדמית ,אך עבור קוראים שלא
כולם עוסקים ברפואה ,תלמידי פילוסופיה ,משפטנים
או חוקרים בתחום מדעי הרפואה ,היא מעלה לא מעט
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תסכול .יש בכתיבה זו גם מן הניכור המרוחק ,מן הסוג
עליו מלין המחבר עצמו ,בהקשר למקצוע הרפואה
כולו .ניכור זה מכביד על הקורא .עם כל הכבוד לא קל
לקורא ,גם אם הוא משפטן ,איש רפואה או בעל הכשרה
בפילוסופיה של המדעים ,ובוודאי שלא ל”קורא הסביר”,
“לעכל” משפט כדוגמת“ :אני מבקש לדון ברדוקציוניזם
האפיסטמולוגי אשר ניתן לתארו משלוש זוויות שונות:
פילוסופית ,אידיאולוגית ,ומתודולוגית” (ע’  .)32מעבר
לשימוש המופרז קצת לטעמי במונחים מקצועיים
ובלועזית ,יש לא מעט הכבדה בצורך להתמודד עם
טיעון המבקש לשנות גישת יסוד מחד ,ועם שפה גבוהה
ומקצועית מאד מאידך.
התוצאה הסופית היא כאמור ,חיבור המעלה שאלות
נכבדות ,רמת ניתוח והתמודדות סבירה למדי ,וכשלון
בניסיון להציב תשובה מתקבלת על הדעת ,ישימה
וקוהרנטית.

הערת מערכת לביקורת
מוצע לקוראי הספר ,לעיין במאמר שנתפרסם בכתב העת
רפואה ומשפט ,חוברת  ,34מאת ד”ר ס .קניון ,הדן ממש
בנושא זה ,ויותר מכך – במובאות ובמקורות הספרות
של מאמר זה.
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הכבוד הלפני אחרון
עו”ד קובי סגל

“בבית ולא במוסד  -על הזכות למות בבית”
עורך :ישראל דורון
הוצאת “אש”ל  -האגודה לתיכנון ולפיתוח שירותים
למען הזקן” ,ממיסודם של ג’וינט ומלבן 300 ,עמודים,
.2006
זכויות החלה עומדות כבר עשרות בשנים בראש מעייני
הרפואה המודרנית .הן יצאו בסערה מתוך ערפל
הפטרנליזם הרפואי מאז מחצית המאה הקודמת ,שכלל
את ה”ייתרון המיקצועי” של הרופא המטפל היודע מה
טוב לחולה שלו ,ללא צורך בהסבר ובהסכמה ,והגיעו
אל המנוחה ואל הנחלה ב”חוק זכויות החולה ,התשנ”ו-
.1996
תנועת זכויות זאת המשיכה בדרכה והגיעה אל שאלה
שעניינה זכות נוספת אל ה”זכות למות” .אך בחתירה
לקראת זכות זאת נשתכחה זכות נוספת ,לכאורה ,פחות
חשובה אך בפועל בעלת משמעות אנושית ומוסרית
מהמעלה הראשונה“ :הזכות למות בבית”.
ד”ר ישראל (איסי) דורון ,הוא בעל תואר דוקטור
למשפטים ומרצה בחוג לגרונטולוגיה בבית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת חיפה .קובץ המאמרים אותו
ערך ,מתייחס לראשונה בהרחבה לשאלת רצונם האחרון
של קשישים .לא מדובר ברצון שבא לידי ביטוי בצוואה,
אלא ברצון הממשי יותר ,והמכאיב  -למות במקום בו
הם חשים מוגנים ואהובים בהתמודדות האחרונה מול
האימה הגדולה של החידלון .כבר במאמר הפותח (”למות
בבית למה זה חשוב”? עמ’  )29מצליח העורך לסקור
בדרך רהוטה מאד את החשיבות של הכבוד האחרון
למות בחיק משפחה .הוא מגדיר מראש את יצירתו ככזו
שמתכוונת לטעון בעד זכות זו ,ולא כיצירה אקדמית
מנותקת הסוקרת את שני צידי המשוואה בתוך שמירת
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ניתוק אקדמי .במאמר שקדם לו (להיות בבית עד הסוף,
שני סיפורים במשפחה אחת ,מאת עידו גל ,עמ' )17
סוקר המחבר באומץ לב הראוי לציון את הניסיון האישי
שלו לפרטי פרטים ,ומזמין אותנו קוראיו לחלוק עמו את
ההתלבטויות והכאב בעולמו הרגשי .אם פרקי מבוא אלו,
מביאים לידי ביטוי את האדם שמאחורי הכותב ,הרי
שהפרק “הזכות והזכות למות בבית ,מ”חופש” ל”זכות”?
(עמ’  )151מביא לידי ביטוי את הגותו של הד”ר אורן
כמשפטן .משפטן ,המשכיל להבין ש”זכויות” אינן רק
ערכים היוליים חסרי גוף ממשי  ,אותם ניתן לתאר
בתרשימי זרימה מורכבים ,דוגמת אלו שמצרף הוא
למאמר (”הזכות למות בבית :המודל המשפטי”) אלא
משהו חם ואנושי ,ומעל הכל “אנתרופוצנטרי” :בו במרכז
האדם ,ולא החשיבה האבסטרקטית .אין זה מקרה כי גם
פרק זה נפתח בסיפור מעשה מנסיונו האישי של אורן,
המותיר חומר רב למחשבה .מחשבה ,על מה שיכול החוק
לתרום לרצונותיו האחרונים של אדם ברגעי הסיום של
המופע שלו בעולמנו.
שאר פרקי הספר ,מעבירים כמו במופע מתוזמן היטב
את האלומה של זרקור הידע אל שאר המשתתפים

׀ 213

ביקורת ספרים

בפרק הסיום העצוב והבלתי נמנע הזה .השער הראשון
(”על חיים מוות ובית”) עוסק בגישה החברתית והפנים
משפחתית המורכבת להתמודדות הזו ,מנקודת המבט
המרוחקת מעט של ההכללה ושל המושגים הערכיים
הכרוכים בהתמודדות עם מר המוות במסגרת היומיומית
של הבית .השער השני ,ממקד מאד את האלומה ועוסק
בשאלות היום יום של ה”איך” .שער זה (על המשפחה
ועל החברה) ,מוקדש מאמר פותח להיבט הפראקטי
(טיפול בבית בחולה הנוטה למות ,מעורבות המשפחה”
מאת אסתר יקוביץ ,עמ’  )75וזה שלאחריו להיבטים
הרפואיים ,הקונקרטיים של הפיכת בית המגורים למקום
טיפול בחולה על ערש דווי .השער השלישי ,מוקדש כאמור
להיבטים המשפטיים אך גם היהודיים של הטיפול בחולה
הנוטה למות ,ואילו את השער הרביעי חותמים נקודות
המבט המקצועיות של הרופא המטפל וזו הסיעודית.
הספר כולו מצוי על התפר הדק שבין הסקירה האקדמית
ובין החוויה האישית .לכן ,חשתי אישית הזדהות רבה עם
המסרים שבו ,דווקא על רקע של נסיון אישי עם “שתי
אגפיה של המשוואה” :מחד ,חולה הנוטה למות במחלקה
בבית חולים והשנייה חולה הנוטה למות בית מוקף
באהוביו .בשתי החוויות התנסיתי על רקע מקצועי,
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ולמדתי בדרך בלתי אמצעית את ההבדל שבין שניהם.
בראשון ,ערכתי את צוואת אביו הנוטה למות של חבר
קרוב .פגשתי אדם גאה ,שהיה רופא כל חייו המצוי בעל
כרחו במצב בו אובדות לו במחלקה לא רק שאריות חייו,
אלא גם שאירות כבודו העצמי כאדם ,לטובת פיז’מת
בית החולים ,והפטרנליזם של מתמחים הדנים במצבו
כאילו אין הוא מבין דבר .מאידך ,נפלה בגורלי גם
ההזדמנות לייצג אשה אצילת נפש שבעת שקיבלה את
בשורת האיוב על כך ששותפה לחיים הגיע לפרק הסופי
בחייו ,הפכה את קינם המשותף ל”מיני הוספיס ביתי”
ובמסירות שאין למעלה ממנה הפכה את  5השבועות
האחרונים לפרידה ,מכל מעגלי משפחתו וידידיו .מעבר
לשאלה ה”אובייקטיבית” של כמה זמן היה שורד הוא
בהוספיס שאינו ביתי ,או סתם במחלקה ,על נקודה
אחת ,לא יהיו מן הסתם מערערים :שותפה לחיים ,נפרד
מהעולם ,מחוייך ומוקף אהבה .הוא הספיק “לסגור
מעגלים” ולהפרד מכל היקרים לו ,במיטה אותה אהב,
מוקף בילדיו ,נכדיו ,חברים אותם אסף ב 7-העשורים של
חייו ואפילו פרי תחביביו המיוחדים .את החסד האחרון
הזה ,תובע ,הקובץ אותו ערך ד”ר אורן ,ובמידה רבה של
צדק.
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